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پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

خربنامه

رونمایی از طرح های فرهنگی و پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی

تاسیس انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی ایران

تأسیس شبکه منطقه ای نخبگانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مراسم رونمایی از کتاب نقد صیرفیان تألیف دکتر محمدرضا ترکی

»پژوهش کاربردی در علوم انسانی« در گفت وگو با دکتر حسینعلی قبادی

برگزاری نشست هیئت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

»نخستین سمپوزیوم تبادالت فرهنگی ایران و قفقاز در دوران معاصر« برگزار شد

عضویت دکتر حسینعلی قبادی در شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر

قدرداني قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری از دکتر احمد صفار مقدم

فبک در ترازو 
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مراسم رونمایی از طرح های فرهنگی و پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی با حضور دکتر وحید احمدی معاون محترم پژوهشی 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.
به مناسبت  تسلیت  عرض  ضمن  قبادی  حسینعلی  دکتر  مراسم،  این  در 
نگاهی  باید  ما  گفت:  )ع(،  جواداالئمه  محمدتقی  امام  شهادت  سالروز 
فراتحلیلی به توانمندی های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
داشته باشیم تا این مرکز علمی به جایگاه ملی و فراملی خود در عرصه علوم 
انسانی دست یابد. بنده به عنوان فردی که 26 سال کار پژوهشی می کنم، 
شهادت می دهم استادانی همچون دکتر پورنامداریان، دکتر عاصی، دکتر 
رادفر و ... در کشور بی بدیل یا حداقل کم بدیل هستند و با وجود چنین 
سرمایه هایی، جا دارد شأن پژوهشگاه را در سطوح ملی و فراملی توسعه 
شده  پیش بینی  نیز  پژوهشگاه  توسعه  برنامه  در  که  همان طور  دهیم، 

است. در این راستا، با حمایت های دکتر 
مرمره  دانشگاه  با  تفاهم نامه ای  احمدی، 
زمینه های  اول،  گام  در  تا  امضا می شود 
و  قفقاز  حوزه  کشورهای  با  همکاری 
سپس کل آسیای میانه نیز فراهم شود. 
راه اندازی  پژوهشگاه،  توسعه  برنامه  در 
شده  پیش بینی  آسیا  بین المللی  قطب 
اسناد  مرکز  همکاری  با  است  امید  که 
فرهنگی آسیا و یونسکو محقق شود. ما 

با عنایت به اسناد باالدستی و دیدگاه و رهنمودهای مقام معظم رهبری 
ششم،  توسعه  برنامه  فناوری  و  ابالغی  سیاست های  راستای  در  به ویژه 
بازتعریفی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی خواهیم داشت.

دکتر قبادی در ادامه، ضمن قدرداني از عملکرد مدیران سابق پژوهشگاه 
گفت: این مرکز تنها مؤسسه ای است که 19 مجله در حوزه علوم انسانی 
منتشر می کند؛ اما باید ظریب تأثیر این مجالت را افزایش دهیم. شبکه 
آئینه وند  دکتر  محوریت  با  از سال 1375  که  انسانی هم  علوم  نخبگان 
راه اندازی شد باید بازطراحی شود و جایگاه آن ارتقا یابد. هم اکنون شبکه 
نخبگان ما در سراسر کشور از بلوچستان گرفته تا دانشگاه مقدس اردبیلی 
کنند.  می  ساتفاده  آن  از  مختلف  استادان  و  پژوهشگران  و  دارد  عضو 
پژوهشگاه با اصل دانایی محوری و مشارکت دادن اهالی عرصه پژوهش، 

برای رسیدن به اهداف متعالی خود تالش می کند.
در ادامه، معاون محترم پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: از 

دکتر قبادی و همکاران تشکر می کنم که چنین برنامه ای را تنظیم کردند 
برنامه هایی  تأکید می کنم که چنین  و  است  ارزشمندی  بسیار  کار  چون 

باعث توسعه پژوهشی در حوزه علوم انسانی مي شود.
انسانی کجا  بدانیم در عرصه علوم  باید  ادامه داد: ما  دکتر وحید احمدی 
هستیم، چه می کنیم، چه می خواهیم، چه عقبه ای داریم، مسیرمان کجاست 
و چه نقشی در توسعه علمی دنیای امروز بازی می کنیم؟ خوشبختانه در این 
حوزه، تاریخچه و دانشمندان خوبی داریم؛ اما آیا در مرجعیت علمی همین 
نقش مان را به خوبی در منطقه و داخل ایفا می کنیم؟ در رفع نیازهای روزمره 

در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چه عملکردی داریم؟
دکتر احمدی گفت: ما 568 مجله علمی داریم که خوشبختانه 50 درصد 

آنها در حوزه علوم انسانی است؛ اما چند درصد از آنها بین المللی است؟
بااینکه رشته من علوم انسانی نیست، دغدغه اصلی من علوم انسانی است. 
اعتقاد من این است که این علوم در تجارت، 
اقتصاد، روابط بین الملل، ... تاثیر ویژه ای دارند 
این  در  گام خوبی  دوستان  و  قبادی  دکتر  که 
و  علم  آمایش  بدانیم  باید  برداشتند.  زمینه 
فناوری چه نقشی در دنیای امروز بازی می کند؛ 
ضمن اینکه یکی از کارهای اساسی انجام شده، 
تشکیل شورای توسعه پژوهش، فناوری و علوم 
در  علوم  وزارت  در  که  شورایی  بود؛  انسانی 
زمینه حل مسائل مربوط به پژوهش و فناوری 
فعالیت مي کند. با اینکه 50 درصد ظرفیت علمی کشور مربوط به علوم 
انسانی است و مقاالت علمی- پژوهشی هم به نوعی معیار است، مجالت 

ما باید بین المللی شود و بر دنیای بیرون نیز تاثیر بگذارد.
دکتر احمدی تأکید کرد: اولویت علوم انسانی، حّل مشکالت داخلی است؛ 
اما علوم انسانی باید مثل آب، جاری باشد. علوم انسانی در دنیای امروز باید 
تعامالت بین رشته ای و فنی داشته باشد، باید مرزهای دانش برداشته شود 
این است که  به زایش های جدید منجر شود. مشکلی که داریم،  تا علم 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی باید بداند با دانشگاه فرق دارد. 
چرا وقتی هیئت هایی از آلمان، سوئیس و دیگر کشورها به ایران می آیند، 

از آنها نمی خواهیم در حوزه های علوم انسانی با هم تعامل داشته باشیم؟
پژوهشگاه  مجموعه  که  خوشحالم  بسیار  گفت:  خاتمه  در  احمدی  دکتر 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با کارهایی که به ثمر رسیده است یا 

می رسد، زمینه را برای فعالیت های بین المللي فراهم می کند.

با حضور معاون پژوهشي وزیر علوم، تحقیقات و فناوري

رونمایی از طرح های فرهنگی و پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی

اولویت علوم انسانی، حّل مشکالت داخلی است؛ 

اما علوم انسانی باید مثل آب، جاری باشد. علوم 

انسانی در دنیای امروز باید تعامالت بین رشته ای 

و فنی داشته باشد، باید مرزهای دانش برداشته 

شود تا علم به زایش های جدید منجر شود.
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در این مراسم، فرهنگ تاریخی زبان فارسی را دکتر تقی پورنامداریان ـ 
پورنامداریان  فارسی ـ رونمایی کرد. دکتر  ادبیات  و  زبان  برجسته  استاد 
در این مراسم گفت: کار بسیار دشواری است؛ و خودم 30-25 سال عمر 
مفیدم را صرف این کار کرده ام. من حتی یک روز هم مرخصی نرفته ام 
و حتی روزهای تعطیل برای این فرهنگ کار می کنم تا به امید خدا به 

موفقیت برسیم. 
دکتر پورنامداریان تأکید کرد: هیچ کاری برای پژوهشگاه مقدم تر و مفیدتر 
از تکمیل فرهنگ تاریخی زبان فارسی نیست. یکی از کارهای مهمی که 
پژوهشگاه علوم انسانی باید انجام دهد، همین کار است؛ ضمن اینکه به 
نیروی انسانی بیشتری نیاز داریم تا آنها را براي پیشبرد این اثر آموزش 
دهیم؛ و من تا زمانی که زنده ام برای تکمیل و به  سرانجام  رسیدن این 

فرهنگ به کار و تالش بی وقفه ام ادامه خواهم داد.
معرفی اطلس داده های فرهنگی و اجتماعی کشور نیز بخش دیگری از 
ـ  فرهنگی  )معاون  بروجردی  اشرف  دکتر  مراسم،  این  در  بود.  برنامه ها 
ایران  کنیم  باید تالش  ایراد سخنانی گفت:  با  نیز  پژوهشگاه(  اجتماعی 
به رتبه اول علمی منطقه دست یابد. ما چنین اطلسی را حدود 15 سال 
قبل در وزارت کشور طراحی کردیم؛ اما از آنجا که اطالعات وزارت کشور 

امنیتی و محرمانه بود، در دسترس همگان قرار نمی گرفت.
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  چون  کرد:  تاکید  بروجردی  دکتر 
فرهنگی مرکزي کاماًل علمی است، ما اطالعات را برای استفاده عموم 

منتشر می کنیم.
همچنین، دکتر مصطفی عاصی پایگاه داده های زبانی و مهندس گراوند 
طی سخنانی اطلس داده های فرهنگی و اجتماعی را به شکل مفیدی برای 
حضار تشریح کردند. رئیس پژوهشکده زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی در مورد پایگاه داده های زبانی گفت: امروزه دیگر کسی 
درباره لزوم بنیاد نهادن بررسی های زبانی و زبان شناختی بر داده های واقعی 
و مستند تردیدی ندارد. برای هر نوع پژوهش، به پیکره زبانی ویژه ای که 
دربردارنده نمونه های مناسب و کافی باشد، نیاز است. پیکره هرچه گسترده 
تر و متنوع تر باشد معتبرتر و سودمندتر خواهد بود. گستردگی و تنوع پیکره 
در اشکال سنتی محدودیت های بسیاری را به همراه دارد. هنگامی که حجم 
پیکره از مرزی می گذرد، ساماندهی و بهره گیری از آن مشکل و ناممکن 
می شود. گوناگونی داده ها گرچه در بیشتر بررسی ها اهمیت بسیار و نقش 

تعیین کننده دارد اما بازهم مشکل را پیچیده تر می سازد.
دکتر عاصی افزود: از سوی دیگر، بسیاری از فعالیت های علمی در حوزه 
هریک  که  دارند  نیاز  مشابهی  داده های  به  زبان شناسی  و  ادبیات  زبان، 
پیکره های  بسا  چه  می پردازند.  زبان  گستره  از  ای  گوشه  به  خود  برای 
با  و  از وجود دیگری  آگاهی  بدون  فراگیر که  دارای همپوشی  یا  مشابه 
صرف وقت و هزینه زیاد به وجودآمده و پس از بهره برداری کنار گذاشته 
شده اند. ایراد دیگری که اغلب بر این داده های پراکنده وارد است، داشتن 
کمتر  چون  آنهاست.  بودن  یکبارمصرف  دلیل  به  فراوان  ناراستی های 

فرصتی برای آزمودن، ویراستن و پیراستن آنها فراهم می شود. باالخره 
باتوجه به ماهیت ایستای اینگونه پیکره ها، حتی اگر بخواهیم از آنها در 
از گذشت مدتی کهنه و شاید بی  بگیریم، پس  بهره  طرح های دیگری 
اعتبار به شمار آیند. هدف از ایجاد پایگاه داده های زبان فارسی )دادگان 
مناسب  مطلوب،  پیکره های  از  مجموعه ای  کردن  فراهم  فارسی(،  زبان 
باوجود حجم عظیمی  نارسایی های یادشده است.پیکره ای که  از  و دور 
دارای ساختاری  بسیار،  گوناگونی های  و  با گستردگی  زبانی  داده های  از 
به  سریع  دستیابی  و  جستجو  هرگونه  امکان  تا  باشد  منطقی  و  بسامان 
آگاهی های موردنیاز را در هرزمان فراهم سازد. چنین پیکره ای می تواند 
و  فارسی  زبان  پژوهندگان  همه  نیاز  پاسخگوی  و  شود  روز  به  همواره 

کاربران گوناگون در همه زمینه های نظری وکاربردی باشد.  
دکتر عاصی در مورد ویژگیهای این پایگاه تاکید کرد: از اوایل سال 1372 
کار ایجاد پایگاه داده هایی برای زبان فارسی با طراحی و سرپرستی این 
جانب در پژوهشگاه علوم انسانی آغاز شد و تا سال1378 دو مرحله )فاز( 
آن به اجرا درآمد و مرحله سوم که مهمترین آن، یعنی گسترش و افزایش 
حجم داده ها و دگرگونی اساسی در نرم افزار و ایجاد امکانات نوین شبکه 
ای برای ارائه خدمات و اطالعات در شبکه جهانی اینترنت بود؛ به دلیل 
مالی وزارت  با کمک  اینکه  تا  بازماند  اجرا  از  مالی چندسالی  منابع  نبود 
ارتباطات و فناوری اطالعات از سال 1381 اجرای فاز سوم طرح آغاز شد 

ودوسال بعد به پایان رسید.
پایگاه داده های زبان فارسی فراگیر و متنوع است.  دکتر عاصی گفت:  
برپایه  کاربران  و  است  پیکره خاص  یا چند  از یک  فراتر  دیگر  به سخن 
برگزینند.  آن  از  را  مناسب  پیکره  می توانند  خود  پژوهشی  هدف  و  نیاز 
حتی پژوهندگان می توانند پیکره های اختصاصی خود را وارد پایگاه کنند 
پایگاه  دهند.  انجام  را  خود  موردنظر  فهرست گیری های  و  تحلیل ها  و 
در دسترس همه  اینترنت  راه  از  و  است  فارسی همگانی  زبان  داده های 

دانش پژوهان و عالقه مندان به زبان فارسی قرار می گیرد. 
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  زبان شناسی  پژوهشکده  رئیس 
فارسی  زبان  داده های  پایگاه  شد:  یادآور  سخنانش  خاتمه  در  فرهنگی  
متن های  دارای  بلکه  نیست  زبانی  خام  مواد  از  مجموعه ای  تنها 
نشانه گذاری شده )از جمله شناسنامه متن، برچسب های دستوری، آوایی، 
ریشه ای و معنایی( است که همواره افزایش می یابند. این دادگان مجهز به 
نرم افزارهای اختصاصی جستجو، تقطیع و تحلیل متن است که می تواند 
انواع فهرست های واژگانی، بسامدی و آماری را ارائه کند. دادگان زبان 
فارسی در دوره های زمانی منظم روز ایند می شود و امکانات نرم افزاری و 

متن های تازه به آن افزوده می شود.
در پایان مراسم نیز ضمن رونمایی از محصوالت فرهنگی پژوهشگاه علوم 
ناظر طرح تصحیح  مدائنی  استاد مهدی  از  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی 
این مجموعه  از  تبریز و مصحح چندین جلد  نسخه خطي کتاب سفینه 

تجلیل به عمل آمد.
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با پیگیري معاونت فرهنگي و 
اجتماعي پژوهشگاه صورت گرفت:

 تاسیس انجمن مطالعات قرآنی 
و فرهنگ اسالمی ایران

فرهنگ و تمدن اسالمي در شکل پیوسته و الیة مشترک آن میان ملل 
مسلمان، به وضوح متأثر از قرآن کریم است. به عبارتی، آنچه که ملت هاي 
مسلمان را، به رغم تفاوت در بن مایه هاي فرهنگي، به یکدیگر پیوند مي دهد، 
تجربة مشترک آنها در تعامل و گفت وگوي با قرآن کریم است. یکی از راه های 
اثرگذاری بر روند فعالیت های علمی قرآنی در افق فرهنگ و تمدن اسالمی، 
استفاده از ظرفیت های موجود در حوزة مطالعات قرآنی و دیگر حوزه های مرتبط 
است؛ و این مهم ازطریق هم اندیشی صاحبنظران این حوزه ها درقالب تشکیل 
انجمن های علمی محقق می گردد. درواقع تشکیل انجمن های علمی یکی 
از ضرورت های رسیدن به شکوفایی در زمینه های علمی و رشد و بالندگی 
است. اعضای هیئت علمی پژوهشکدة مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی نیز با همین هدف و درجهت گسترش تعامالت علمي- 
فرهنگي با دانشگران و پژوهشگران در سطح ملي و بین المللی اندیشه تأسیس 
»انجمن مطالعات قرآني و فرهنگ اسالمي ایران« را مطرح و با همفکری و 

همکاری دیگر دانشگاه ها آن را پیگیری کردند.
  کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 
93/10/10 به این انجمن مجوز  تأسیس داد و با اهتمام هیئت مؤسس در 
تاریخ 94/3/18 نخستین مجمع عمومی انجمن در محل پژوهشگاه برگزار 
شد.   انجمن علمی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی ایران، پیش از آن، با 
آگهی، از کلیه عالقه مندان واجد شرایط، جهت عضویت در این انجمن دعوت 
به عمل آورد و مجمع عمومي انجمن با حضور بیشتر اعضای هیئت مؤسس و 
73 نفر از اعضا، اقدامات خود برای انتخاب هیئت مدیره و شکل گیری قانونی 
را آغاز کرد. براساس نتایج آرا: 1. دکتر فروغ پارسا )دانشیار پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی(، 2. دکتر جعفر نکونام )دانشیار دانشگاه قم(، 3. دکتر 
محمدعلی ایازی )استادیار دانشگاه آزاد اسالمی(، 4. دکتر سید هدایت اهلل جلیلی 
)استادیار دانشگاه خوارزمی(، 5. دکتر مریم قبادی ) استادیار پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی(، 6. دکتر محسن قاسم پور )دانشیار دانشگاه کاشان(، 
7. دکتر نصرت نیلساز )استادیار دانشگاه تربیت مدرس(، 8. دکتر پروین بهارزاده 
)استادیار دانشگاه الزهراء(، 9. دکتر ابوالفضل خوش منش )استادیار دانشگاه 
تهران( به عنوان اعضای اصلی و دکتر پروین ترکمنی آذر )استاد پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( و دکتر مهرداد عباسی )استادیار دانشگاه 
آزاد اسالمی( به عنوان اعضای علی البدل، و دکتر حمید باقری و دکتر محمد 
جانی پور به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب شدند. شایان ذکر است 
که مرحوم دکتر صادق آیینه وند )استاد دانشگاه تربیت مدرس(، آقای دکتر 
محمدباقر حجتی )استاد دانشگاه تهران(، آقای دکتر آذرتاش آذرنوش )استاد 

دانشگاه تهران(، خانم دکتر اشرف بروجردی )استادیار پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی(، خانم دکتر فاطمه جان احمدی )دانشیار دانشگاه الزهرا )ع( 

(، عالوه بر برخی اعضای هیئت مدیرة منتخب، هیئت مؤسس انجمن بودند.
انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی ایران، در راستای اهداف ذکرشده 
در روز دوشنبه 22 تیرماه مصادف با 26 ماه مبارک رمضان ضیافت افطاری 
در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار کرد. در 
این مراسم، خانم دکتر پارسا )رئیس انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی 
نتایج  بیان خیرمقدم و آرزوی قبولی طاعات برای حاضران،  ایران(، ضمن 
 انتخابات هیئت مدیره را اعالم و سیاست های کلّی انجمن و مصّوبه های

 هیئت مدیره انجمن را تبیین کردند. در ادامة مراسم، جناب آقای دکتر پاکتچی 
چشم اندازی از فعالیت های انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی ایران را برای 
حّضار ترسیم کردند. در بخش بعدی برنامه نیز جناب آقای دکتر ایازی پیرامون 
باالبردن سطح کیفیت مطالعات قرآنی صحبت کردند و خاطرنشان ساختند که 
در سال های اخیر بیشتر به افزایش کّمی مطالعات قرآنی توجه شده است؛ پس 
از این باید کیفی کردن فعالیت ها مدنظر قرارگیرد. پس از انجام مراسم سخنرانی، 
نماز جماعت در محل نمازخانة پژوهشگاه برگزار شد و سپس میهمانان گرامی در 

ضیافت افطاری که از سوی انجمن تدارک دیده شده بود، شرکت کردند. 
با یاری خداوند متعال و پیگیری معاونت فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگي، پروانة تأسیس انجمن در تاریخ 94/6/14  صادر شد.

مجموعه لوح های فشردة کارگاه های 
ادبیات و فلسفه گروه زبان و ادبیات 

فارسی شورای بررسی متون منتشر شد

سلسله نشست های تخصصی »نسبت ادبیات و فلسفه« که از آبان ماه 
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  در   1393 سال  اسفند ماه  تا 
فرهنگی برگزار شد، در قالب لوح فشرده، شامل مجموعه ای با 5 لوح 
فشردة صوتی- تصویری و یک لوح فشردة صوتی )از کل نشست ها( 
عرضه شده است. عالقه مندان می توانند این مجموعه را از انتشارات 

پژوهشگاه علوم انسانی، دریافت کنند.
نشانی: تهران، زیر پل کریم خان، مابین خیابان سپهبد قرنی و خیابان 
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه   2 شمارة  ساختمان  ایرانشهر، 

فرهنگی، تلفن: 88317192

]             [
درواقع تشکیل انجمن های علمی یکی از ضرورت های 
رشد  و  علمی  زمینه های  در  شکوفایی  به  رسیدن 
پژوهشکده  علمی  هیئت  اعضای  است.  بالندگی  و 
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  قرآنی  مطالعات 
فرهنگی نیز با همین هدف و درجهت گسترش تعامالت 
علمي- فرهنگي با دانشگران و پژوهشگران در سطح 
مطالعات  »انجمن  تأسیس  اندیشه  بین المللی  و  ملي 
قرآني و فرهنگ اسالمي ایران« را مطرح و با همفکری 

و همکاری دیگر دانشگاه ها آن را پیگیری کردند.
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تأسیس شبکة منطقه ای 
نخبگانی در پژوهشگاه 

علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی 

 اولین جلسه راه اندازی شبکه منطقه ای نخبگانی علوم 
انسانی با حضور دکتر وحید احمدی ـ معاون محترم 
دکتر  و  ـ  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  پژوهشی 
حسینعلی قبادی ـ سرپرست پژوهشگاه ـ برگزار شد.

ابتکار  به  اشاره  با  نشست  ابتدای  در  احمدی  دکتر 
پژوهشگاه در راه اندازی چنین شبکه ای؛ بر این نکته 
تأکید کرد که راه اندازی چنین مراکزی باید با توجه به 
سیاست های توسعه علمی و مفاد اسناد باالدستی مورد 
حمایت وزارت علوم قرار گیرد و معاونت پژوهشی در 

این زمینه از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.
)مشاور  توکل  محمد  سید     دکتر  که  جلسه  این  در 
معاونت پژوهشی وزارت علوم( و دکتر سید محمدرضا 
امیری تهرانی زاده و دکتر سید    جواد میری از پژوهشگاه 
بر  انسانی و مطالعات فرهنگی شرکت داشتند،  علوم 
ضرورت توجه به گسترش شبکه نخبگانی علوم انسانی 
این زمینه،  تأکید شد. در  بین المللي  در سطح ملی و 
دکتر قبادی با تبیین این نکته که بر این موضوع در 
چهارچوب برنامه توسعه راهبردی پژوهشگاه نیز تأکید 
در  پژوهشگاه  راستا  این  در  کرد:  اعالم  است،  شده 
گام نخست تالش می کند شبکه نخبگانی را در سطح 
منطقه ای و با همکاری کشورهای مسلمان گسترش 
بخشد و فرایندهای تسهیل گر این روابط با همکاری 
دکتر  شود.  تبیین  به روشنی  ذی ربط  دستگاه های 
قبادی ابراز امیدواری کرد: با درنظرگرفتن اولویت های 
فرهنگی و پیوندهای تاریخی و تمدنی، فضای رقابتی 
برای تشویق نهادها، سازمان ها و مراکز پژوهشی در 
داخل و خارج از کشور به گونه ای مهیا شود و توسعه 
از مزیت های موجود و  بهره گیری  برمبنای  ارتباطات 
تا  پذیرد  رفع کاستی ها صورت  به سوی  جهت گیری 
امکان پیوند نظام  مند پژوهشگران و دانشگاهیان علوم 
انسانی با مباحث و موضوعات روزآمد و مورد توجه در 

عرصه های بین المللی، بیش از پیش فراهم شود.

مراسم رونمایی از کتاب نقد صیرفیان تألیف 
دکتر محمدرضا ترکی در شورای بررسی 

متون و کتب علوم انسانی
کتاب نقد صیرفیان، مجموعه مقاالت نقد و بررسی هفت اثر جدی و تأثیرگذار در زمینة 
خاقانی پژوهی، محصول چند سال پژوهش بر این آثار در گروه زبان و ادبیات فارسی 
شورای بررسی متون، تألیف دکتر محمدرضا ترکی در جلسة مورخ 1394/6/12 شورای 

گروه و شورای مرکزی رونمایی شد.
در این مراسم دکتر حسینعلی قبادی، سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و رئیس شورای 
بررسی متون ضمن تقدیر از دکتر محمدرضا ترکی، خالق این اثر گفت: این اثر انتقادی 
از گذرگاه مسئله یابی های مستمر و تعاطی افکار در جلسات گروه زبان و ادبیات فارسی 
شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی شکل گرفته و به معنای دقیق کلمه، اثری 
کتاب  این  است. همچنین  ژرف نگری  و  تحلیل  تتبع،  که هم حاصل  است  پژوهشی 
مأخذ درس های  از  که  است  روشمند درسی، کمک درسی  و  انتقادی  متون  از  برآمده 
دانشگاهی تألیف شده. گروه زبان و ادبیات فارسی شورا، نظر به دانش و تجربة دکتر 
ترکی، از ایشان درخواست کرد تألیف چنین اثر انتقادی را برعهده گیرند و ایشان نیز به 
شایستگی از عهدة این امر خطیر برآمدند. این اثر را می توان مصداق بارز تحقق رسالت 
متن های  نقد  امر  به  پیوسته  نهادی که  تنها  به عنوان  متون  بررسی  و وظیفة شورای 

درسی دانشگاهی اهتمام دارد، معرفی کرد و به آن بالید.
در ادامه، دکتر سیده مریم عاملی رضایی )رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی شورای 
در  گروه(  پیشین  )رئیس  قبادی  دکتر  آقای  زحمات  از  سپاس  ضمن  متون(  بررسی 
هدایت و به ثمر رسیدن چنین محصولی، تأکید کرد که با توجه به جایگاه خاقانی شناسی 
استاد دکتر محمدرضا ترکی  اثر پژوهشی حاضر که  فارسی،  ادبیات  و  زبان  در رشتة 
خاقانی پژوهان  از  شماری  آثار  موضوع،  در  علمی  چیرگی  و  دانش  ظرافت،  دقت،  با 
بزرگ را نقد و بررسي کرده اند، به ویژه در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری می تواند 

پاسخ گوی بسیاری از سؤاالت و مشکالت دانشجویان باشد.
و  متون  بررسی  شورای  رئیس  همکاری  از  سپاس  نیز ضمن  ترکی  محمد رضا  دکتر 
اعضای شورا، به ویژه استاد دکتر تقی پورنامداریان که پیش از چاپ، کتاب را بازبینی 
کرده و نکات اصالحی ارزشمندی بر آن افزودند، ابراز امیدواری کرد که این کتاب در 

جامعة دانشگاهی و درمیان پژوهشگران مقبول افتد. 
آثار نقد و بررسی شده در این کتاب عبارت اند از: فرهنگ اصطالحات و تعبیرات دیوان 
خاقانی شروانی از دکتر سید ضیاء الدین سجادی، ارمغان صبح از دکتر نصراهلل امامی، 
سراچة آوا و رنگ و گزارش دشواری های دیوان خاقانی از دکتر میر جالل الدین کزازی، 
بساط قلندر و جام عروس خاوری از دکتر معصومه معدن کن و نقد و شرح قصاید خاقانی 

از دکتر محمد استعالمی. 
در این کتاب می توان با مهم ترین و چالش برانگیزترین مباحث خاقانی شناسی معاصر 

آشنا شد و به فصل الخطاب روشنی در بیشتر این مباحث دست یافت.
این کتاب را انتشارات سخن با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی منتشر کرده است و 

عالقه مندان می توانند از انتشارات پژوهشگاه نیز آن را تهیه کنند.
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ازجمله  که  انسانی«  علوم  »کاربردی سازی 
اولویت های برنامه توسعه راهبردی پژوهشگاه است، 
یکی از مسائل مهمی است که نهادهای مختلف 
اخیر  سال های  در  کشور  در  انسانی  علوم  متولی 
توجه ویژه ای را به آن نشان داده اند. انتشار مصاحبه 
اخیر دکتر حسینعلی قبادی ـ سرپرست پژوهشگاه 
ـ در زمینه حضور فعال علوم انسانی در حوزه های 
مختلف اجتماعی و فرهنگی و پرداختن به مسائل 
واقعی مردم، که با استقبال دانشگاهیان و اهل علم 
و  تجربه  بازخوانی  برای  شد  بهانه ای  شد،  روبه رو 
تأمالتی که پیش تر نیز در این زمینه مطرح شده بود. 
در شماره بیست وپنجم دوماهنامه فارابی )ویژه نامه 
جشنواره علوم انسانی فارابی(، بهمن و اسفند 1390، 
موضوع  قبادی،  حسینعلی  دکتر  با  مصاحبه ای  در 
»پژوهش کاربردی در علوم انسانی« بررسی شده 

که متن آن به شرح زیر است:
دکتر حسینعلی قبادی، استاد زبان و ادبیات فارسی 
و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس است 
ادبیات  زمینه  در  متعددی  مقاالت  و  تألیفات  که 
فارسی دارند و در این رشته صاحب نظرند. بنیادهای 
تحول  تحلیل سیر  آینه،  آیین  فارسی،  معاصر  نثر 
نمادپردازی در فرهنگ ایران و ادبیات فارسی، نثر 
از  ایرانی،  غیر  فارسی آموزان  برای  فارسی  معاصر 

کتاب های منتشرشده ایشان است.

وضعیت  به طورکلی  دکتر!  آقای  جناب   -
پژوهش را در عرصه علوم انسانی کشور 

چگونه ارزیابی می کنید؟
به نظر من، پژوهش در کشور ما یکدست نیست؛ 
یعنی ما نمی توانیم یک حکم کلی برای حوزه های 
مختلف در پژوهش صادر کنیم. پژوهش در کشور 
برخی جاها  نمی کند.  مانند یک منظومه عمل  ما 
که معمواًل سیاستگذاران اعالم کنند خیلی ضروری 
است، از پژوهش حمایت می شود و پژوهش تا حّدي 
در  بفرمایید  فرض  مثال،  براي  می کند؛  پیشرفت 
برخی زمینه های نانو، در بعضی زمینه های فیزیک، 

مکانیک، هوا و فضا. اما هر چه به سمت رشته های 
نظری می رویم، این حمایت ها کمتر می شود و حوزه 
علوم انسانی- تقریباً که چه عرض کنم تحقیقاً- 

بدون متولی هست.
ما در حوزه علوم انسانی در حالت تشدید چندگانگی 
می گویند  بزرگان کشور  از طرفی،  می بریم.  به سر 
علوم انسانی مهم و جهت دهنده است و افق ها را 
روشن می کند. طبعاً معنی این حرف این است که 
از علوم انسانی باید حمایت شود. از طرفی دیگر، 
سوءتفاهم هایی متوجه علوم انسانی شده که باعث 
شده است علوم انسانی از هر جهت لطمه بخورد 
انسانی  علوم  سرنوشت ساز  و  کارکردی  جایگاه  و 
معاونت  هم  که  دارم  دقیق  اطالع  شود.  فراموش 
پژوهشی وزارت علوم و هم معاونت آموزشی آن از 
علوم انسانی هراس دارند و آن را رها کرده اند و در 
زمینه آن سرمایه گذاری نمی کنند و اصاًل احساس 

تولی در این ارتباط ندارند.
بله؛ اگر بخواهیم حتي اندکی اهمیت علوم انسانی 
را دریابیم، باید تاریخ تمدن ایران و اسالم را مطالعه 
کنیم. علوم انسانی روح تمدن ما بود و هست و باید 
باشد. درست زمانی که علوم انسانی در اوج شکوفایی 
بوده و حرف اول را زده و افق ها را روشن می کرده 
تمدن ایرانی شکوفا شده است. در حوزه های دیگر 
در دنیا نیز همین طور بوده است و درست زمانی که 
عالمان علوم انسانی نقش پیشتازی خود را از دست 
دادند، سیاستمداران جایگاه آنها را نادیده گرفتند. آنقدر 
نامشخص نیست که چرا علوم انسانی و تحقیقات در 
علوم انسانی شکوفا نیستند و چرا اولویت الزم را 
ندارند. در تکمیل این سخن عرض کنم که امروزه 
غالب دست اندرکاران ما از جنبه های کاربردی علوم 

انسانی اطالعات کافی ندارند.
سیاست های  که  معتقدم  دیگر،  طرف  از 
تضعیف  درحال  آگاهانه  و  عالمانه  مهندسی زدگی 
قرار  نابرابر  مسابقه اي  در  ما  انسانی هستند.  علوم 
بود  همین طور  هم  انقالب  از  پیش  از  گرفته ایم. 
تقریبًا  و  دارند  ریشه  انقالب  از  قبل  در  اینها  و 

»پژوهش کاربردی در علوم انسانی«
گفت وگوی دوماهنامة فارابی با دکتر حسینعلی قبادی

از  ما  علوم  وزارت  مسئوالن  درصد   85 از  بیش 
مدت  به   هستند.  مهندسی زده  کنون  تا  گذشته 
عمر اصحاب علوم انسانی در وزارت علوم نگاهي 
مثاًل  است،  اندک  بسیار  عمرشان  مدت  بیندازید؛ 
 دکتر شریعتمداری که نزدیک دو سال بود. از نظر 

تعداد هم فقط چند نفر در رشته علوم انسانی بوده اند 
و بقیه مهندس یا پزشک بوده اند. در حوزه معاونت 
آموزشی و پژوهشی وضعیت همین گونه است. در 
سایر حوزه های سیاست و فرهنگ هم براي مثال 
اعضای شورای  عالی انقالب فرهنگی اغلب مهندس 

هستند.

- حال با توجه به این وضعیت پژوهش و نقش 
پررنگ ادبیات در فرهنگ ما، از نظر شما 
در حوزه ادبیات وضعیت پژوهش چگونه 

است؟
سؤال خوبی است. خیال شما را راحت کنم: ادبیات 
به یک معنا خوب است و این معنا فارسی هست، 
یعني آن قسمتی که ربطی به ما ندارد. در این بخش 
افراد و محققان و بزرگانی وجود داشته که خودشان 
تحقیق کرده و دغدغه داشته اند. اما اگر آمار بگیرید 
مي بینید که در عرصه ادبیات چند محقق نامدار مثاًل 
در تراز دکتر شهیدی )رحمت ا...( یا یک پایه پایین تر 
از دکتر شهیدی داشته ایم، با اغماض باید بگویم به 
عدد انگشتان یک دست؛ و اینها همگي بدون ارتباط 
با نظام پژوهشی ما رشد کرده، اثر آفریده و چهره 

جهانی پیدا کرده اند.
نظام  که  بگویم  موضع  این  از  بخواهم  اگر  اما 
دانشگاهی چه تعداد پژوهشگر پرورانده است، شاید 

]                             [
علوم انسانی روح تمدن ما بود و هست 

علوم  که  زمانی  درست  باشد.  باید  و 

حرف  و  بوده  شکوفایی  اوج  در  انسانی 

می کرده  روشن  را  افق ها  و  زده  را  اول 

تمدن ایرانی شکوفا شده است. 
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نتوانم به یک نفر هم اشاره کنم؛ که این امر درواقع 
به کارکرد دانشگاه ها و نظام دانشگاهی ما در حوزه 
تا  تهران  دانشگاه  ببینید:  شما  بازمی گردد.  ادبیات 
فاصله  متر  پنجاه  انقالب  خیابان  کتابفروشی های 
سال  پنجاه  جهان،  ادبیات  با  فاصله  این  اما  دارد؛ 
است. به سؤال هایي مانند اینکه مسئله روز ادبیات 
کجا است و دانشگاه هاي ما از این حیث در کجا 
قرار دارند، وزارت علوم باید پاسخ دهد. حال اگر این 
فاصله را در دنیای مجازی و وبالگ ها ببینیم، به 
دویست سال می رسد؛ به همان اندازه ای که صدا و 

سیمای ما از دنیای تولید ادبیات ما فاصله دارد.

این  در  موجود،  وضعیت  به  توجه  با  حال،   -
بیشتر  پژوهش هایی  چه  )ادبیات(  حوزه 

انجام می شود؟
توّجه  ادبیات کالسیک  به  عمدتاً  ادبیات  حوزه  در 
تب  یک  که  است  دهه  سه  ـ  دو  ولی  می شود؛ 
بازگشت به نظریه ها و آثار منتقدان غربی در نسل 
جوانان ادبیات به وجودآمده که اینها هم به نظر من 
بیشتر به خاطر شتابزدگی و درک نکردن نظریه های 
متنی  هر  به  را  نظریه  هر  اینکه  و  است  دیگران 
آن  به  عالم  و  مشرف  اینکه  بدون  مرتبط دانستن، 
نظریه باشند و متن های ما را خوب و دقیق بشناسند 
و نیز دو دنیای ما را به هم مرتبط دانستن؛ و این 
پدیده تقریباً آنقدر رشد کرده که در حد یک گفتمان 
فرمالیستی  گرایش  چرا  مثال،  براي  است.  درآمده 
)صورت گرایانه یا شکل گرایانه( اینقدر شدید است؟ به 
نظر من، علت این است که ما خیلی خام و غیرادیبانه 
و بدون تجهیز به تکنیک های زیباشناسانه، مدام از 

محتوا صحبت کرده ایم.
البته می توان این حالت را به فرصت تبدیل کرد. 
ما باید تبیین کنیم که میراث های ادبیات ما یک 
ظرفیت هستند؛ یک ظرفیت اصیل انسان شناسانه، 
ظرفیت های نابی که در جهان بی نظیرند، زیرا اینها 
اسطوره های عصر باستان اند که تماماً تحت تأثیر 

جهان نگری اشراقی و تجربیات شهودی یکتاپرستانه 
عمدتًا  آنها  موضوعات  و  هستند  ایران  باستانی 
مرگ،  آن،  چگونگی  و  خلقت  خدا،  جهان پرستی، 
دنیای پس از مرگ و مواردی مانند اینها است. از 
طرف دیگر، بعد از اسالم خوشبختانه اتفاق بسیار 
مبارکی در عرصه ادبیات رخ داده است. در زمینه های 
دیگر اگر چه ممکن است بحث هایی وجود داشته، اما 
ادبیات ایران به شدت با آمیزه های فرهنگی اسالم 
پیوند خورده و ترکیب شده است. محصول این اتفاق، 
میراث گرانقدری برای ما گذاشته که از راه اسطوره ها 
وارد حماسه ها و از حماسه ها وارد ادبیات عرفانی ما 
شده است، یعنی ادبیاتی یکپارچه. ادبیات عرفانی ما 
هیچ گاه درصدد تقابل و مبارزه با ادبیات حماسی ما 
برنیامده است، چراکه بزرگ ترین حماسه سرای ما، 
یعنی فردوسی حکیم، در بسیاری از مواضع تحت 
تأثیر قرآن هست و شگفت آور اینکه در این حوزه 
نیز خوب کار نشده و حق مطلب ادا نشده است. خوِد 
فردوسی الگویی آفرید که حماسه های ما با دین با 
اسالم، با مفاهیم معنوی و مفاهیم عرفانی سازگاری 
داشته باشد؛ و فردوسی هم سرمشق حماسه سرایان 

و هم سرمشق صوفیانه سرایان و عرفان سرایان شده 
است. شما ببینید در آثار مولوی تا چه حّد به شاهنامه 
استناد شده است، و این موارد درغزلیات شمس ، در 
دیوان حافظ، و در آثار سنایی و عطار هم وجود دارد.

یا  ظرفیت  که  داریم  میراثی  که  آنجا  از  بنابراین، 
فرصتي استثنایی برای نسل جدید است، می توانیم با 
توجه به آرا جدید غربی در حوزه ادبیات میراث هایي 
بشناسیم.  است،  ناشناخته  گاه  را که گنجینه هایی 
نظریه های جدید جهانی مي توانند به مانند چراغ های 
زیرا  باشند،  میراث هایمان  براي شناخت  راهنمایی 
و  دارند  انسان شناسی  بنیادهای  ما  میراث های 
از  الیه ای  روان شانسی،  از  الیه ای  الیه اند:  چند 

الیه ای  انسان شناسی،  از  الیه ای  جامعه شناسی، 
از  الیه ای  حکمت،  از  الیه ای   ، معرفت شناسی  از 

تجلیات ناب دین.

- از نظر جناب عالی، جایگاه پژوهش کاربردی 
در این حوزه کجاست؟

من ابتدا در این تقسیم بندی کمی چالش کنم: وقتی 
گزینه  فقط یک  مقابلمان  در  کاربردی،  می گوییم 
با عنوان نظری نداریم، بلکه یک گزینه دیگر نیز 
داریم که درواقع شاید به عالم نظر متصل باشد و آن 
تحقیقات راهبردی است. به عبارت دیگر، تحقیقات 
نظری بنیادی، تحقیقات نظری راهبردی، تحقیقات 
توسعه ای و تحقیقات کاربردی داریم. من فکر می کنم 
در حوزه پژوهشگری از ادبیات باید سه توقع داشته 
باشیم: یکی نظری محض یا بنیادی، یکی راهبردی، 
و دیگری کاربردی. تحقیقات کاربردی ادبیات بیشتر 
به حوزه زبان، دنیای ویرایش، مهارت های نوشتن، 
مهارت های سخن گفتن، هنر فهم متن و مواردي 
در  نمی کنم  فکر  من  که  برمی گردد،  اینها  مانند 
نظام دانشگاهی و ستاد علم و فناوری ما، در هیچ 
جای کشور برای تحقیقات ادبی اندکی برنامه وجود 
داشته باشد. آنچه از تحقیقات هست، صورتي خودرو 
یا وحشی دارد؛ و به طور طبیعی درون زا است. در 
این درون زایی هم چند دسته وجود دارد: یک دسته 
عالمان برنامه سازی که با برنامه و استراتژی تغییر 
می کنند، که عرض کردم تعداد آنها در کشور از پنج 
عدد کمتر است؛ کسانی که مرجع جهانی شده اند. 
دسته بعدی آدم های متوسطی هستند که مقلد آنها 
کار  جهت  هر  به  باری  و  روزمره زده اند  و  هستند 
می کنند؛ براي مثال، دهخدا یا معین نیستند، ولی 

از آنها تقلید می کنند.
دانشجویان  آنها  اعظم  که بخش  بعدی  دسته  اما 
و  رها شده  دانشگاه ها  در  ارشد هستند،  و  دکتری 
بی سامان اند. براساس آمار قطعی به شما عرض کنم 
که تحقیقات این دسته پر از تکرار و تداخل است. 
یک تحقیق درباره سنایی را پنج نفر همزمان در 
دانشگاه های ایران انجام داده اند. همپوشانی و فقدان 
خالقیت و فقدان مسئله در این دسته چشمگیر است. 
انسانی بی توجه هستیم، فکر  به علوم  آنجا که  از 
نمي کنیم چگونه برنامه ریزی کنیم. تا زماني  که علوم 
انسانی موجودی مجهول الهویه باشد، وضعیت همین 

شما ببینید: دانشگاه تهران تا کتابفروشی های 

خیابان انقالب پنجاه متر فاصله دارد؛ اما این 

فاصله با ادبیات جهان، پنجاه سال است.

به  مي توانند  جهانی  جدید  نظریه های 
شناخت  براي  راهنمایی  چراغ های  مانند 
میراث های  زیرا  باشند،  میراث هایمان 
چند  و  دارند  انسان شناسی  بنیادهای  ما 
از  الیه ای  روان شانسی،  از  الیه ای  الیه اند: 
انسان شناسی،  از  الیه ای  جامعه شناسی، 
از  الیه ای   ، معرفت شناسی  از  الیه ای 

حکمت، الیه ای از تجلیات ناب دین.



8

13
94

ی، 
سان

م ان
علو

اه 
شگ

وه
 پژ

امه
برن

خ

است. بنابراین، بیش از نود درصد انرژی استادان و 
دانشجویان ما در حوزه پژوهش ادبی هدر می رود.

کاربردی  پ  ژوهش  مؤلفه های  دکتر!  آقای   -
به طور کلی در علوم انسانی کدام اند؟

انسانی  علوم  کاربردی کردن  کلی،  تعریف  در یک 
علوم  یعنی  آن؛  فناورانه ساختن  یعنی  من  نظر  به 
به حل مسئله  به طریقی حرکت کند که  انسانی 
ناظر باشد و به نیازی از نیازهای جامعه پاسخ بدهد. 
ما به علوم انسانی ظلم کرده ایم وقتی فکر نکردیم 
دانش روان شناسی تا چه حد می تواند به حل مشکل 
اعتیاد یا مثاًل به تثبیت بنیاد خانواده و بهترزیستن 
کمک کند. بخش عظیمی از آمار فاجعه بار طالق، 
ناشی از فقدان مهارت های زندگی زناشویی است. 
نه اختالف فرهنگی هست، نه اختالف اقتصادی، نه 
اختالف ناشناختگی، هیچ کدام از اینها علت نیست. 
ما آموزش نداده ایم زندگی پس از ازدواج یعنی چه؟ 

چگونه مي توان با همسر انواع ارتباطات داشت ؟ ما 
باید ظرفیت های هر رشته ای از علوم انسانی را جدا 

احصاء کنیم.
به نظر من، هیچ رشته ای از علوم انسانی نیست که 
زمینه های کاربردی نداشته باشد؛ اما این زنگ خطر 
را به عنوان تبصره عرض کنم که ما نباید از هیچ 
علمی ازجمله علوم انسانی، صرفاً انتظار داشته باشیم 
کاربردی عمل کند. دنیایی که فقط انتظار فناورانه 
است  درست  است.  کرده  ضرر  نیز  داشت  علم  از 
که اقتصاد و بازار آن رونق پیدا کرده، اما پایه های 
تمدن سازی خود را ازدست داده است. کشورهایی 

توانسته اند پایه های تمدن سازی را بنا نهند و تمدن 
بسازند که علم را فقط در خدمت کاربرد نگرفته اند؛ 
یعنی زایندگی نظري علم را حفظ کرده اند. ما باید به 
تحقیقات بنیادی هم اهمیت بدهیم وگرنه در عرصه 
کاربردی ساختن همه علوم از جمله علوم انسانی، 
خیلي زود طعم شکست را خواهیم چشید. باید در 
جامعه شناسی به سمت تولید نظری حرکت کنیم، 
نه اینکه از جامعه شناسی انتظار کاربردی بودن نداشته 
باشیم. افراط و تفریط خطرناک است. در ادبیات هم 

باید همین گونه عمل کنیم.

- سابقه پژوهش کاربردی در علوم انسانی در 
جهان و ایران را توصیف کنید.

در جهان، علم کاربردی با تعریف علم جدید به وجود 
آمده است؛ و از زمانی که نیوتن گفت علم برای تسخیر 
طبیعت است، علم کاربردی شد. سرنوشت علم در 
غرب یک لحظه با عالم کاربرد جدا نبوده است؛ در عین 
حال که اینها در زمینه تئوری بنیادین هم کار کرده اند. 
سپس سهم علمی بنیادی و کاربردی را با برنامه ریزی 
بهتری از هم تفکیک کرده اند. آنها فقط به یک طرف 
سوق پیدا نکرده اند. این تمدن غربی جدید از درون آن 
بخش بنیادی درآمده و ابزار و عناصر خیره کننده آن 
به صورت فناورانه جلوه کرده، و به عبارت دیگر یعنی 

علم کاربردی دائماً محصول علم نظری بوده است.
دوباره تأکید می کنم که نباید فقط نگاه کاربردی به 
علم داشته باشیم. اآلن سیاست کشور ما به شدت و 
عمدتاً به سوی علم کاربردی تقویت می شود. درست 
است که اینها نیاز رفع می کنند، ولي به یک معنا 
در مقابل اهمیت علوم نظری و بنیادی روزمره اند. 
به نظر من، از ابتدای ورود علم جدید به ایران )از 
ابزارگرایانه و فناورانه  100 سال پیش(، فقط نگاه 
بوده است نه نگاه انتقال واقعی علم؛ وگرنه اندکي 
بنیادی را جدی تر می گرفتیم. به همین  تحقیقات 
هستیم؛  وابسته  و  مصرف کننده  روز  هر  ما  دلیل، 
تجربی  بنیادی  وعلوم  انسانی  علوم  سراغ  چراکه 
نرفته ایم. بنیان های ریاضی و تجربی را که اساس 
همه رشته های فنی است که باید، تجربه نکرده ایم. 
اندکی به فلسفه اهتمام نکرده ایم یا با اهتمام جدی، 
چرخه  در  دلیل  همین  به  نپروراندیم.  فیلسوف 
وابستگی و عقب ماندگی افتاده ایم. حتی در صنعت 
و ابزار و فناوري هم واقعاً پیشرفت نکرده ایم. قبل 

اولین کارخانه رسمی خودروسازي  از سال 1350، 
را احداث کردیم؛ کره هم در حدود همان سال به 
این کار اقدام کرد. اآلن ببینید کره جنوبی در صنعت 

خودروسازي کجا است و ما کجا هستیم.

- پس معتقدید به این دلیل ناموفقیم که علم 
این  علت  گذاشته ایم.  کنار  را  بنیادین 

مشکل را در چه می بینید؟
کنار گذاشتیم، نگاه ابزاری داشتیم، و فناوری را در 
حد صرفاً ابزاری محدود کردیم. به عقیده من، ما از 
نظر واردکردن فناوري های پیشرفته از بسیاری از 
کشورهای پیشرفته جهان جلو هستیم. نه اآلن، که 
از گذشته هم بودیم. ولی به لحاظ فهم علمی و نحوه 
استفاده از فناوری و نگاه کاربردی و رسیدن به تولید 

علم بسیار عقبیم.
از طرف دیگر، در سال های اخیر، با دریافتي نادرست 
از علوم انسانی، گمان کرده ایم آموزش های برخی 
علوم  آموزش های  جایگزین  فقه،  مثاًل  حوزه ها، 
اطالعات  افزودن  با  کردیم  فکر  می شود.  انسانی 
بی نیاز  انسانی  علوم  از  اسالمی،  حوزه  به  مربوط 
می شویم. این امر مشکل ما را دوچندان کرد. حرف 
بنده این است که بخش اعظم علوم انسانی، یعنی 
موضوع شناسی و این درحوزه حکم نیست؛ در حوزه 
مسئله شناسی است. در علوم انسانی گفته مي شود 
اگر این گونه ارتباط داشته باشید، افسرده نمی شوید؛ 
نمی شود؛  منجر  طالق  به  کنید،  رفتار  این گونه 
این گونه رفتار کنید، اعتیاد درپي ندارد؛ کوچه های 
ما چگونه معماری هنجاریافته تری پیدا می کنند؛ چه 
کارهایی انجام دهیم که هنجارهای شهری و درواقع، 
هنجارهای عمومی و اجتماعی بهتر حفظ شوند؟ این 
مسائل، ویژه علوم انسانی است و نافی مسائل اسالم 
نیست. حرف ما این است که آموزه های اسالمی در 
مبانی سخن می گوید اما علوم انسانی در موضوعات. 
و  موضوع شناسی  در  را  انسانی  علوم  می خواهیم 

مسئله شناسی محدود کنیم.

کاربردی،  پژوهش  به  فناورانه  نگاه صرف   -
این  در  ما  مشکالت  اصلی ترین  از  یکی 
حوزه است که شما به آن اشاره کردید. 
از نظر شما، عالوه بر این، چه مشکالت 

دیگری در پژوهش کاربردی وجود دارد؟

چون  کرده ایم.  ظلم  انسانی  علوم  به  ما 

چه  تا  روان شناسی  دانش  نکردیم  فکر 

مثاًل  یا  اعتیاد  مشکل  حل  به  می تواند  حد 

به تثبیت بنیاد خانواده و بهترزیستن کمک 

کند. بخش عظیمی از آمار فاجعه بار طالق، 

ناشی از فقدان مهارت های زندگی زناشویی 

است. نه اختالف فرهنگی هست، نه اختالف 

اقتصادی، نه اختالف ناشناختگی، هیچ کدام 

نداده ایم  آموزش  ما  نیست.  علت  اینها  از 

زندگی پس از ازدواج یعنی چه؟
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مشکالت چند دسته هستند، و درواقع موانع توسعه 
علوم انسانی چند دسته هستند: مشکالت ساختاری، 
خود  ضعف  مشکل  سیاست مداری،  مشکالت 
پژوهشگران و مشکالت مربوط به نظام آموزشی. 
اینها را باید از هم تفکیک کرد. ازجمله آنچه مربوط 
و  دریافت  که  است  این  است،  سیاستگذاران  به 
شناخت درستی از علوم انسانی ندارند، اما اظهارنظر 
می کنند. ما که در عالم رسانه زندگی می کنیم، و 
پارادایم جهان، رسانه است، باید تعداد زیادی دانشجو 
در این زمینه تربیت کرد، نه اینکه این رشته را از 

دانشگاه ها حذف کنیم.
نکته دیگر، ساختارهای ما است که تا حد زیادی 
است  قدیمی تر  کمی  البته  و  اول  علت  معلول 
ما  الزاماً  .ساختار نظام علمی ما طوری نیست که 
را به پژوهش کاربردی برساند. البته بخشي از این 
مشکالت به قوانین و مقررات مربوط است و بخشي 
هم پیشینه تاریخی دارد. بخشی محققان و استادان 
ما هستند. اینها به تحقیقات کاربردی مسلح و مجهز 
و عالِم نیستند و دغدغه تحقیقات کاربردی ندارند. به 

عبارت دیگر، برای این کار تربیت نشده اند.

- چه پیشنهادهایی برای بهترشدن وضعیت 
فعلی دارید؟

حوزه  در  بشود.  ایجابی  گفتم،  سلبی  من  چه  هر 
مهارت  و  استادان  تقویت  سیاستگذاری،  ساختار، 
حرف  مقررات  و  قوانین  حوزه  در  و  آنها  آموزشی 
زدم. همه اینها پیشنهادهای من است. در قوانین و 
مقررات ما باید با دیدي جامع  نگر و با توجه به مسائل 
موجود تجدیدنظر شود. باید یک ستاد بسیار فرهیخته 

در وزارت علوم داشته باشیم، پر از دانشمندان طراز 
اول علوم انسانی، تا بتوانند این قوانین و مقررات را 
بنویسند، مسئله را بشناسند، و درون زا عمل کنند. 
با برخورد تحکمي در حوزة علم، هیچ گاه به چیزی 
نمی رسیم. مگر می توان علم را با تحکم اداره کرد؟ 
مگر دانشگاه پادگان است؟ کدام استاد به ادامه کار 
تولید  علم  می تواند  استاد  این  است؟  امیدوار  خود 
کند؟ مسئله کشف کند؟ در قابوسنامه آمده است که 
یک نفر نباید بیش از یک شغل داشته باشد؛ و نادر 
ابراهیمی قبل از انقالب، کتاب ابوالمشاغل را نوشت. 

ادبیات کاربردی یعنی همین.

نقش  فرمودید،  که  مواردی  به  توجه  با   -
چگونه  حوزه  این  در  را  فارابی  جشنواره 
حوزه  در  فارابی  جشنواره  آیا  می بینید؟ 

موفق بوده است؟
من فکر می کنم جشنواره فارابی یکی از رخدادهای 
مثبتی بوده که اتفاق افتاده است و من درمجموع کار 
آن را مثبت و نوعي خدمت می دانم؛ گرچه انتقادهای 
بسیار جدی نیز دارم. می توان گفت فارابی کار خود را 

انجام داده ولي به نتیجه نرسیده است.

پژوهش  خصوص  در  فارابی  جشنواره   -
کاربردی چه رویکردی باید داشته باشد؟

به نظر من، نباید افراط و سهم پژوهش بنیادی را 
تضعیف کند. نفس جشنواره فارابی، نوعي کارکرد 
فناورانه و کاربردی است و این کافی است؛ چراکه اگر 
پژوهش بنیادی را به خوبی پاس دارید به طور طبیعی 
نتیجه کاربردی می دهد. محال است فلسفه سرجای 
است  محال  ندهد.  طبیعی  نتیجه  و  بنشیند  خود 
جامعه شناسان خوب داشته باشید و نتیجه کاربردی 
نگیرید. در کلیله و دمنه آمده است: »هدف کشاورز از 
پراکندن تخم، دانه باشد؛ کاه که علف ستوران است، 
خود به  تبع حاصل آید«. پژوهش های بنیادی همان 
دانه و پژوهش های کاربردی همان کاه هستند. چرا 
راه دور برویم؟ برای درک بهتر ارتباط پژوهش بنیادی 
و کاربردی، به خود فارابی و زندگی او نگاه کنید. او 
جامعه شناس فیلسوف بود؛ برای علم کار کرد و درس 
خواند و برای علم حرف زد؛ و همه کاربردها به  تبع 
آن آمدند. عالم موفقی هم شد. خواجه نصیر و خواجه 

نظام الملک هم همین گونه بودند.

برگزاری نشست 
هیأت امنای 
پژوهشگاه 

علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی

امنای  هیأت  سوم  دوره  از  نشست  سومین 
مورخ1394/6/9  دوشنبه  روز  پژوهشگاه 
علوم،  وزیر  دفتر  در   16 الی   14 ساعت  از 
ابتدای  در  شد.  برگزار  فناوری  و  تحقیقات 
دکتر  نهاوندیان،  دکتر  آقایان  جلسه،  این 
دکتر  والمسلمین  حجت االسالم  و  رستمی 
زنده یاد  گرامیداشت  ضمن  مقدم  مصباحی 
دکتر صادق آئینه وندـ  رئیس فقید پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگیـ  بر ضرورت 
زنده نگهداشتن نام ایشان ازطریق اختصاص 
جایزه ای به نام ایشان و یا برگزاری کنگره یا 
دیگر روش های مناسب تأکید کردند. در ادامه 
جلسه، اعضای محترم هیئت امنا ضمن بحث 
و بررسی موارد پیشنهادی، آنها را به تصویب 
از  پس  مصوبه  این  است  گفتنی  رساندند. 
امضای وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری 
و سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی قابل اجرا خواهد بود.

تبریک
سرکار خانم فاطمه بدوي

جامعه شناسي  رشته  در  شما  قبولي 
آزاد  دانشگاه  دکتري  مقطع  فرهنگي، 
را  ـ  تحقیقات  و  علوم  واحد  ـ  اسالمي 
صمیمانه تبریک عرض مي کنیم و آرزوي 
موفقیت هاي علمي روز افزون براي شما 

داریم.
 روابط عمومي پژوهشگاه علوم انساني و 
مطالعات فرهنگي

هیچ گاه  علم،  حوزة  در  تحکمي  برخورد  با 

علم  می توان  مگر  نمی رسیم.  ای  نتیجه  به 

را با تحکم اداره کرد؟ مگر دانشگاه پادگان 

است؟ کدام استاد به ادامه کار خود امیدوار 

کند؟  تولید  علم  می تواند  استاد  این  است؟ 

مسئله کشف کند؟ در قابوسنامه آمده است 

از یک شغل داشته  نباید بیش  نفر  که یک 

باشد؛ و نادر ابراهیمی قبل از انقالب، کتاب 

کاربردی  ادبیات  نوشت.  را  ابوالمشاغل 

یعنی همین.
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نخستین سمپوزیوم تبادالت فرهنگی ایران و قفقاز در دوران معاصر در تاریخ 9 
شهریور، به همت مرکز اسناد فرهنگی آسیای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی و مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور، در مرکز مطالعات راهبردی 

وزارت کشور برگزار شد.
در ابتدای جلسه، دبیر علمی سمپوزیوم، دکتر الهام ملک زاده، در تبیین اهداف 
برگزاری سمپوزیوم گفت: رسالت مرکز اسناد فرهنگی تحقیقات در حوزه مسائل 
فرهنگی، قومی و هویتی ملت ها و کشورهای بخش غربی آسیا است؛ و از آنجا که 
پروژه موظف اینجانب نیز در سال جاری با محوریت جغرافیای قفقاز درحال انجام 
است، به عنوان حاصل علمی مرتبط بر این پروژه، سلسله نشست ها و برنامه های 
علمی طراحی شده است که این سمپوزیوم، نخستین خروجی آن محسوب می شود.

بعد از آن، معاونت مرکز، مهندس زهره عطائی آشتیانی، توضیحاتی به این شرح 
درباره مرکز اسناد فرهنگی آسیایی بیان کرد: مرکز اسناد فرهنگی آسیا، یکی 
از قدیمی ترین مراکز آسیا پژوهی در ایران است که به پیشنهاد کمیته وزرای 
فرهنگ کشورهای آسیایی در جاکارتا در 1973و براساس سیاست های فرهنگی 
یونسکو مصوب و در سال 1975 در کمیسیون ملی یونسکو در دهلی نو تائید 
و تصویب شد. مرکز اسناد فرهنگی آسیا تحت نظر یونسکو در تهران به عنوان 
یک مرکز بین المللی با اعتبارات مستقل و براساس برنامه های تنظیمی هیئت 
امنای مرکز تحت نظر وزارت فرهنگ و هنر وقت در سال 1976م. در ایران 
دایر و شروع به فعالیت کرد. امروز این مرکز تحت پوشش وزارت فرهنگ و 
آموزش عالی قرار گرفته و در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مستقر 
است. مرکز اسناد فرهنگی آسیا با بهره گیری از یاری های وزات علوم، تحقیقات 
و فناوری و در ارتباط با سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو(، 
به منظور شناساندن میراث فرهنگی و معرفی و ترویج فرهنگ کشورهای آسیایی 
به یکدیگر و به جهانیان، برای گردآوری، طبقه بندی، انتشار اطالعات مربوط به 
کلیه اسناد و مدارک فرهنگی، تشویق و کمک به پروژه ها، بررسی های فرهنگی و 
هنری ملل آسیایی و نیز گسترش تعامل علمی و فرهنگی و هنر میان کشورهای 

آسیای مرکزی، در تهران با نام:
 Asian Cultural Documentation Center for Unesco- Tehran=

ACDCU گشایش یافته است.

سپس در ادامه جلسه مقاالتی توسط کاوه بیات )تاریخ نگار و مترجم(، دکتر سید 
سعید جاللی )معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی و آموزشی وزارت کشور(، 
انسانی و مطالعات  الهام ملک زاده )عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم  دکتر 
فرهنگی(، دکتر گودرز رشتیانی )عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان 
دانشگاه تهران(، دکتر محمد نجاری )عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی(، دکتر محمود جنیدی جعفری )عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(، آنوشیک ملکی )پژوهشگر ارمنی(، و سید 

»نخستین سمپوزیوم تبادالت فرهنگی ایران و قفقاز 
در دوران معاصر« برگزار شد

مهدی حسینی تقی آباد )رئیس بنیاد مطالعات قفقاز( ارائه شد.
دکتر سعید جاللی، با بیان تاریخچه ای از تشکیل حزب هنچاکیان در ارمنستان، 
اواخر قرن 19 در ارمنستان سه حزب ارمنی فعالیت مي کرد.  توضیح داد: در 
و  وطن گرایی  اصواًل  بودند.  وطن گرا  و  سوسیالیست  گروهی  هنچاکیان 
ناسیونالیستی، بخشی از حرکت های الینفک در جنبش های اجتماعی ارامنه 

است. از این رو حزب هنچاک از سال 1887 شکل می گیرد. 
معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی و آموزشی وزارت کشور، با ارائه مقاله 
هنچاکیان در انقالب مشروطه ایران، گفت: در سال 1908 تحّوالتي با عنوان 
به منزله  نه  عثمانی گری  تحول  این  داد.  رخ  عثماني  در  ترکان جوان  انقالب 
ایدئولوژی یا یک طبقه خاص، بلکه به عنوان یک مجموعه نیروهای سیاسی 

و اجتماعی بروز پیدا کرد و مجموعه ای از ملت ها را تحت نام عثمانیان درآورد. 

دکتر جاللي درباره آمدن ارمنی ها به ایران گفت: در این شرایط، برخی احزاب 
در ارمنستان از جمله داشناک ها، خلع سالح شدند و هنچاکی ها به ایران روی 
آوردند؛ بنابراین، هنچاک ها و داشتگ ها بعد از 1908 در تبریز و آذربایجان فعالیت 
می کنند. ایران از قدیم برای ارامنه اهمیت داشته و در تحقیقات ما این بخش 
مفقود است که نقش ایران در جنبش های سیاسی_اجتماعی،… تا چه اندازه 
بوده است. دکتر جاللی درباره برخورد ایرانیان با اقلیت های مذهبی اظهار کرد: 
در اغلب دوره های تاریخی اقلیت ها زندگی خوبی در ایران داشتند؛ آن چنان که 
بسیاری از سفرنامه نویسان ایران را بهشت اقلیت های مذهبی به حساب می آوردند. 
در یکی از این سفرنامه ها آمده است: خوشا به حال یهودیان. مسیحیان از دست 
یهود یان فنجان نمی گیرند اما بازارگردانی ایران به دست یهود یان انجام می شود. 
با این دورنما، ارامنه که تبریز را نه تنها شهري میزبان یا شهر دوم بلکه شهري 
آشنا می دانستند، پس از اینکه اپوزیسیون در ایران به قدرت رسید، به ایران روی 
آوردند. هنچاک ها از آن دسته مهاجرانی هستند که وارد ایران شدند و ارتباط خود 
را با انقالبیون این کشور قوی تر کردند. ارمنی های هنچاکی که به ایران آمدند، 
رویکرد دیگری در انقالب مشروطه ایران داشتند. براساس اسناد تاریخی که در 

دست داریم، آنها پشتیبان ستارخان شدند. 
معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی و آموزشی وزارت کشور افزود: بنابراین، 
نقش آنها درکنار ستارخان بسیار بارز است به طوری که تشکیالت هنچاک ها مورد 
توجه این سردار ملی بوده است. نکته قابل توجه این است که این دو حزب 

در فاصلة جنگ های ایران و روس 
تا پایان جنگ  جهانی اول و درپی 
دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی 
که قفقاز به خود دید، مجموعه ای از 
هویت های ملی جدید شکل گرفت.
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علی رغم اینکه با هم مشکل داشتند، در فتح تهران هم همکاری کردند. رهبر 
آنها، سیمون سیمونیان، در زمان فتح تهران نیروهای خود را در اختیار »یپرم خان« 
گذاشت و داستان پطروس و فریاد وی که همچنان در گوش تاریخ طنین افکن 

است، در این زمان رخ داد. 
از  مدلی  و  داشتند  فرهنگی  در گیالن حضور  افزود: هنچاک ها  دکتر جاللی 
دموکراسی در ایران ارائه دادند که با خون همراه است. آنگاه شروع کردند به 

مدرسه سازی؛ هنر را سیاسی کردند؛ و پیام سوسیالیست را هم وارد تئاتر کردند.
کاوه بیات با ارائه مقاله  خود با عنوان بررسی منازعات فرهنگی قفقاز در دوره معاصر، 
با اشاره به تحوالت در جامعه قفقاز آن زمان بعد از قرارداد گلستان و ترکمنچای، 
بیان کرد: در فاصلة جنگ های ایران و روس تا پایان جنگ های جهانی اول و 
درپی دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی که قفقاز به خود دید، مجموعه ای از 
هویت های ملی جدید در آن سامان شکل گرفت که براساس آن، ملل و اقوام قفقاز 
نه تنها راه پیشرو را در پیوند میراث عقب مانده نمی دیدند، بلکه درخالل آذربایجان 
نامیده شدن اران، راهی در پیش گرفتند که نفی گذشته و رویارویی با ایران صورت 
دیگری نمی توانست به خود بگیرد. او درباره نشریات زمان قاجار توضیح داد: در 
دو دهه نخست قرن بیستم، گاه در پاره ای از نشریه های ایرانی به ویژه آنها که در 
خارج از ایران منتشر می شد، اشاره هایی درباره تغییر و تحوالت در جامعه قفقاز 
مطرح می شد؛ اما این نکات هیچ گاه از حد کنایه و اشاره فراتر نرفت و بیشتر به 
تنزل جایگاه زبان فارسی در این منطقه مربوط می شد تا اصل ماجرا که تنزل 
جایگاه هویت ایرانی بود و تنزل جایگاه زبان فارسی یکی از تبعات آن به شمار 
می آمد. وی اظهار داشت: درپی فروپاشی امپراتوری تزاری روسیه و به دنبال آن 
برآمدن مجموعه ای از کشورهای جدید در قفقاز، برخالف انتظار و تصور ما که به 
گونه ای در مقاالت برخي از جراید وقت یا در کنفرانس صلح پاریس منعکس شد، 
آنها کوچک ترین تمایلی به برگشت به دامن سرزمین نیاکان نداشتند. باید آن تصور 
غلط نقد و تصحیح می شد یا حداقل آن حوزه مسئول، تصمیم گیرنده، و نمایندگان 
افکار عمومی که یک روز درخالل جلسه هایی در وزارت امور خارجه به استرداد 
قلمرو ازدست رفته مي پرداختند و کسی در جراید وقت از زمان فرارسیدن اعاده 
حاکمیت ایران بر این سرزمین ها می نوشت، باید می نشستند و بررسی می کردند 
که براساس کدام داده ها و دانسته های غلط به چنین انتظار دور از واقعیتی رسیدند!

این تاریخ نگار درباره اقدام های شوروی سابق تصریح کرد: اقدام دولت شوروی 
سابق در برانگیختن حرکت تجزیه طلبانه در آذربایجان پس از سلب امید از کسب 
امتیاز نفت شمال درپی شکل دادن به یک اهرم فشار درجهت تأمین خواسته هایی 
از این دست، براساس بستری شکل گرفت که زمینه آن را ترکان عثمانی در 
همان سال های پایان جنگ جهانی چیده بودند. آذربایجان نامیده شدن اّران، در 
تدارک طرح آتی وحدت و یگانگی شمالی و جنوبی صورت گرفت؛ و اگر ایرانیان 

از این سوابق اطالع داشتند، آنقدر درنگ نمی کردند.
دکتر گودرز رشتیانی یکی دیگر از سخنرانان این نشست، با ارائه مقاله قفقاز 
عصر صفوی تا قاجار، طرح بحثی از منظر اسناد خارجی، گفت: اسناد فارسی ما 
در منطقه قفقاز، هم در مراکز دولتی و هم در دست افراد نگهداری می شود. این 
اسناد به ویژه پس از آنکه تفلیس را به عنوان پایتخت قفقاز قرار دادند، جمع آوری 
شد تا بتوانند براساس این اسناد، مالکیت افراد بر برخی زمین ها را مشخص کنند. 

در مجموعه اسناد فارسی، اسناد گرجستانی درخور توجه است، اما اسناد جمهوری 
آذربایجان کمتر است. این عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه 
تهران ادامه داد: نخستین تالش برای انتشار اسناد فارسی را آدولف برژه انجام 
داد. وی همه اسناد موجود در قفقاز را در 13 مجلّد جمع آوری کرد که از این 
میان400 سند آن فارسی بود و در کنار این اسناد، ترجمه روسی آنها نیز گنجانده 
شده است. در ارمنستان نیز گنجینه ای از اسناد فارسی وجود دارد که به احکام و 

فرامین شاهان ایرانی مربوط است.
دکتر رشتیاني با توضیح درباره کتاب اسناد احکام و فرامین شاهان ایرانی، تأکید 
کرد: کتاب سه جلدی اسناد احکام و فرامین شاهان ایرانی امسال در ایران منتشر 
شد و اسناد آن شامل400 سند از تفلیس است. این سندها از دوره روسیه تزاری 
در یک آرشیو منظم گردآوری شده، اسنادی که متعلق به دوران صفوی است 
که متأسفانه در آرشیو ملی ایران از اسناد این دوره تنها20 نمونه وجود دارد. دکتر 
رشتیانی با اشاره به موضوع اسناد افزود: از بررسی اسنادي که در آنها به دوره 
صفویه، زندیه، افشار و قاجار اشاره مي شود، چنین برمی آید که محدوده این اسناد 
بیشتر شامل سندهای مالی است که برخی معافیت های مالی را نیز دربر می گیرد. 
البته برخی اسناد روابط خارجی به ویژه روابط ایران با عثمانی و تعداد کمی رابطه 
ایران با روسیه نیز درمیان آنها مشاهده می شود. برخی از آنها از مسائل داخلی 
قفقاز مانند آشوب ها و جنبش ها حکایت دارد. او با اشاره به اسناد تاریخی تصریح 
کرد: کمترین توجه به این اسناد نشان می دهد که صفویه در این منطقه سیاست 
فعالی داشته و در رقابت با عثمانی آن  را حفظ کرده است. شاهاني مانند شاه 
طهماسب در جریان جزئیات این منطقه قرار داشته اند. اغلب آنها با اهداف مختلف 
به منطقه قفقاز سفر کردند به طوری  که شاه عباس دو بار بیشتر به خراسان سفر 

نکرد، اما 5 بار به قفقاز و شاه تهماسب نیز 7 بار به این منطقه سفر کرد.
این عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، باتوجه به رویکرد 
مذهبی شاهان صفوی عنوان کرد: نکته دیگري که از این اسناد برمی آید، رویکرد 
مذهبی شاهان صفویه در منطقه قفقاز است. مردم این منطقه، مذهبی متفاوت از 
مذهب صفویه، افشار، زندیه و قاجار داشتند. با وجود آنکه صفویان حاکمیت شیعه را 
در منطقه ایران برقرار کردند، این سیاست شیعه گری در قفقاز دنبال نمی شود. این 
رویکرد در زمان شاه عباس در برخی اسناد به وضوح آمده که وی به قفقاز حمله و 
سپس زمین هایی را برای کلیسا وقف کرده که از زمین های امالک خاصه است. 
دکتر رشتیانی با استناد به اسناد مبنی بر تغییر نکردن مذهب از سوی شاهان صفوی 
در منطقه قفقاز افزود: به عبارتی باید گفت محتوای این اسناد در تضاد با کتاب دو 
جلدی الرنس الکهارت است که در آن یکی از دالیل سقوط صفویه گرفتاری آنها 
با اقلیت ها  دانسته شده است. الکهارت در گفته های خود به اسناد استناد نمی کند؛ بر 
همین اساس، به نظر بنده، گرفتاری صفویان با اقلیت ها نمی تواند از دالیل سقوط 
آنها باشد و ناقض نظریه الکهارت است. مطابق این اسناد، هیچ یک از پادشاهان 

صفوی برای تغییر مذهب در منطقه قفقاز کمترین اقدامي انجام ندادند.
دکتر الهام ملک زاده، در ادامه این سمپوزیوم، با ارائه مقاله خود با عنوان روابط 
به  مهاجر  ایرانیان  آمار  از  اینکه  وجود  با  کرد:  اظهار  وقفقاز  ایران  فرهنگی 
قفقاز اطالع درستی در دست نیست، اسناد و مدارک به جای مانده نشان دهنده 
نایب  مثال،  براي  است؛  این منطقه  به  ایرانیان  روبه رشد مهاجرت  گسترش 
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کنسول ایرانیان که مقیم شهر گنجه است، در گزارشی به وزارت امور خارجه، 
تعداد مهاجران ایران در گنجه را بیش از 40 هزار نفر تخمین زده است. دکتر 
ملک زاده درباره سفر ناصرالدین شاه به فرنگ تصریح کرد: ناصرالدین شاه قاجار 
هم به هنگام مراجعت از سفر نخست خود به فرنگ که ازطریق قفقاز و دریای 
خزر به ایران برگشت، تحت تأثیر استقبال گرم علما، روحانیون و مردم شهرهای 
اران، شکی، گنجه و باکو قرار گرفت؛ گرچه روس ها تالش کرده بودند عزیمت 
شمالی  منتها الیه  در  هشتره خان  از  به طورمستقیم  روسیه،  به  ایران  از  وی 
از راه قفقاز سعی در کوتاه کردن  دریای خزر صورت گیرد و در بازگشت هم 
اقامت شاه در این شهر داشتند. این عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی تأکید کرد. خاطرات قفقاز، بخش قابل توجهی از مشاهدات 
ثبت شده مسافران محدود ایرانی به فرنگستان را که اغلب از اشراف درباری و 
توانگران بودند، و نیز نوشته های سیاحان خارجی را که ازطریق این منطقه به 

ایران سفر می کردند، به خود اختصاص می داد.
آقای سید مهدی حسینی تقی آباد، درتوضیح میراث تاریخی- فرهنگی ایران 
وی  دانست.  منطقه ای  افراط گرایی  دربرابر  سدی  به منزله  را  آن  قفقاز،  در 
به عنوان همسایه  قفقاز  ژئوپولتیک  به وضعیت  تفصیلی،  در یک سخنرانی 
ایران اشاره کرد و اینکه ایران استقالل جمهوری های قفقاز را به رسمیت 

شناخته است؛ ضمن اینکه ارتباطات عمیق این جمهوري ها با ایران به طرز 
شگفت انگیزی از دیرباز تا کنون مشاهده می شود. افراط گرایی مذهبی کنونی 
مسلمان های  از  اعم  مسلمان نشین،  قفقاز  که  است  جدی  بحثي  قفقاز،  در 
شیعه و سنی شمال قفقاز، روندی را موجب شده که افراط گرایی مذهبی را 
جایگزین مطلق گرایی کرده است. این در حالی است که اعمال خشونت آمیز 
افراطی چون ترور و قتل عام به کّرات وقوع یافته و وهابیت در جمهوری های 
قفقاز درحال پیشرفت است. تقابل شدید با شیعیان و تالش برای دورکردن 
مردم از سنت های ایرانی و میراث ایرانی منطقه به خصوص در نقاطی چون 
داغستان، امری است که با تاکید بر ظرفیت های فرهنگی و ورود ایران به 
تعامالتی از این دست می تواند عالوه بر جلوگیری از افراط گرایی، با ایجاد 
تعمیق  به  آموزه های اسالم شیعی  بر  مبتنی  نرم و  فضای گفتمان مذهبی 

فرهنگ و میراث ایرانی در منطقه کمک کند.
دکتر محمود جنیدی جعفری، تعامالت و تشابهات فرهنگی ایران و ارمنستان و 
روابط فرهنگی ایران- ارمنستان به خصوص بعد از استقالل جمهوری ارمنستان 
را بررسی کرد. وی در سخنرانی خود به این موضوع اشاره کرد که با وجود حوزه 
تمدنی دیگر یعنی عثمانی و روسیه، فرهنگ قفقاز کمتر به فرهنگ روسیه تن 

داد و روس ها می خواستند تمدن ایران را از حوزه قفقاز دور کنند. وی همچنین 
پیشنهاد کرد تا از زبان فارسی به عنوان زبان میانجی در منطقه استفاده شود؛ 
چرا که ارمنستان در این حوزه، گسترش زبان فارسی را پذیرفته است و این 
ایران شناسی و  زبان به عنوان زبان دوم در آنجا تدریس مي شود. حتی مراکز 
اسالم شناسی دانشگاه ایروان، بیشتر راغب اند اسالم از منظر تشیع و اسالم شناسان 
و استادان ایرانی در ارمنستان تدریس شود تا با قرائت اسالم شناسان و استادان 

جهان تسنن و کشورهای سّنی مذهب. 
دکتر محمد نجاری که با موضوع ریخت شناسی قصه های عامیانه مردم قفقاز 
سخنرانی می کرد، ابتدا طرح خود در مرکز اسناد فرهنگي آسیا را معرفي کرد؛ 
مجموعه ای با عنوان »قصه های ملل« که هدف آن گسترش صلح جهانی 
ُکره(  مردم  عامیانه  و قصه های  ترکمنی  )ادبیات  آن  تاکنون 2 جلد  و  است 
در مرکز اسناد فرهنگی آسیا با همکاری نشر اشاره منتشر شده و 3 جلد از 
آذربایجانی( در  ارمنستانی،  مجموعه قصه های عامیانه قفقاز )شامل گرجی، 
مراحل نهایی ویرایش است. وی سپس درباره تعاریف ارائه شده از ادبیات گفت 
: یکی از تعاریف کامل از ادبیات، ادبیات به معنای زبان هنری است و قصه های 
عامیانه و ادبیات شفاهی جای خود را به درستی در این تعریف پیدا کرده اند. 
مشاور فرهنگی هنری دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی وزارت علوم، 
این  در  کوشش ها  نخستین  افزود:  و  کرد  اشاره  افسانه پژوهی  تاریخچه  به 
خصوص را برادران گریم انجام دادند. سپس پراپ بود که نظریه ریخت شناسی 
را در قصه های پریان با بررسی آثار روسی ارائه کرد. نظریه پراپ قابل تعمیم 
داستان  در  مثال،  برای  است؛  قفقاز هم  و  ایران  مردم  عامیانه  به قصه های 
»مرد فقیر و سه انار اهدایی شوالیه« از »قصه های عامیانه مردم گرجستان«، 
عناصری مثل وضعیت آغازین، غیبت، نهی، نقض نهی، کسب خبر، عزیمت، 
اولین کارکرد بخشنده، واکنش قهرمان، انتقال مکانی، پیروزی، بازگشت، ورود 

به-طور ناشناس، شناخته شدن، عروسی از نظریه پراپ وجود دارد. 
و  خطی  نسخ  تاریخی،  اسناد  درباره  ملکی،  آنوشیک  خانم  دیگر  سخنران 
مدارک موجود به زبان های فارسی، پهلوی و ارمنی در »ماتناداران« ایروان 
صحبت کرد و مروری بر تبادالت فرهنگی ایران- ارمنستان و نیز تبادالت 
برجسته ترین مرکز نسخ خطی  را  این مرکز  فرهنگی دو ملت داشت. وی 
تاریخی، فلسفی  جهان معرفی کرد که 20 هزار دست نوشته در حوزه های 
قرن 5  به  آن  در  اطالعات موجود  نخستین  و  دارد  آن وجود  در  ادبیات  و 
ایرانی مکاتب  از مینیاتورهای  اینکه گنجینه ای  بازمی گردد، ضمن  میالدی 

بغداد، شیراز، هرات و اصفهان تا دوره قاجار در آن نگهداری می شود.
بعد از سخنرانی استادان، در جلسه پرسش و پاسخ، حضار سؤاالتی درباره 
مقاالت ارائه شده مطرح کردند که با توضیحات مبسوط سخنرانان، نخستین 
خود  کار  به  معاصر  دوران  در  قفقاز  و  ایران  فرهنگی  تبادالت  سمپوزیوم 
پایان داد؛ و با توجه به ُحسن استقبال و طرح مباحثی جدی و آسیب شناسی 
برگزاری  ضرورت  منطقه،  کنونی  سیاسی  و  مذهبی  فرهنگی،  پدیده های 
و  سمپوزیوم  سخنرانان  و  متخصصان  نظر  اجماع  به عنوان  مشابه  جلساتی 

حضار جلسه مطرح و تائید شد. 

 
ناصرالدین شاه قاجار هم به هنگام 

مراجعت از سفر نخست خود به فرنگ 
که ازطریق قفقاز و دریای خزر به ایران 

برگشت، تحت تأثیر استقبال گرم 
علما، روحانیون و مردم شهرهای اران، 

شکی، گنجه و باکو قرار گرفت.
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با حکم وزیر علوم، تحقیقات 
و فنآوری، دکتر حسینعلی 

قبادی عضو شورای توسعة 
پژوهش و فناوری در علوم 

انسانی و هنر شد

و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  )سرپرست  قبادی  حسینعلی  دکتر 
مطالعات فرهنگی(، به پیشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوری، 
تحقیقات  علوم،  )وزیر  فرهادی  محمد  دکتر  ازسوی  حکمی  در 
توسعة  شورای  »عضو  عنوان  به  سال  دو  مدت  به  فناوری(،  و 

پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر« منصوب شد.

در متن حکم چنین آمده است:
جناب آقای دکتر حسینعلی قبادی

سرپرست محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سالم علیکم؛

نظر به مراتب تعهد، تخصص و شایستگی جناب عالی در آموزش 
عالی، به استناد مادة 5 آیین نامة شورای توسعة پژوهش و فناوری 
در علوم انسانی و هنر، بنا به پیشنهاد معاون محترم پژوهش و 
فناوری، به موجب این حکم برای مدت 2 سال به عنوان عضو 
شورای توسعة پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر منصوب 

می شوید.
از خداوند بزرگ توفیق شما را درجهت اعتالی جایگاه پژوهش 
و فناوری در حوزة علوم انسانی و هنر و هدایت آن درجهت رفع 

نیازهای جامعه مسئلت می نمایم. 

دکتر محمد فرهادی
 

انتصاب
 

دکتر حسینعلی قبادی ـ سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی ـ طی احکامی جداگانه، انتصاب هاي زیر را انجام دادند: 

1. سید محمدرحیم ربانی زاده به  سمت معاون اداری، مالی و مدیریت 
منابع پژوهشگاه؛ 

2. دکتر محمود کریمي علوي به  سمت مسئول راه اندازي پژوهشکده 
مطالعات فرهنگي و ارتباطات؛ 

امور  مدیر  به  سمت  طهراني زاده،  امیري  محمدرضا  سید  دکتر   .3
پژوهشی پژوهشگاه؛

علوم  پژوهشکده  راه اندازي  مسئول  سمت  به   حیاتي،  زهرا  دکتر   .4
انساني و اجتماعي کاربردي؛ 

برای  فلسفه  پژوهشی  گروه  مدیر  سمت  به   ناجی،  سعید  دکتر   .5
کودکان و نوجوانان) فبک(؛

6. دکتر فرزانه گشتاسب، به سمت سرپرست گروه پژوهشی فرهنگ 
و زبان های باستانی؛

7. دکتر سیروس نصراله زاده، به سمت معاون پژوهشکده زبان شناسي؛
8. دکتر نیره دلیر، به سمت سرپرست گروه پژوهشی تاریخ سیاسی؛

9. دکتر طاهره ایشانی، به سمت مسئول دفتر کرسی های مناظره، نقد، 
نظریه پردازی و آزاداندیشی پژوهشگاه.

 

سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در پیامی، درگذشت 

یکي از همکاران ارجمند پژوهشگاه را تسلیت گفت:
باسمه تعالی

انّا هلل و انّا الیه راجعون
خانواده محترم گرنه ئی

سالم علیکم؛
خبر درگذشت مرحوم آقای محمود گرنه ئی، موجب تألم و تأسف همکاران 

پژوهشگاه شد.
اینجانب و همکاران پژوهشگاه، ضمن عرض تسلیت، از خدای قادر مّنان 
برای آن مرحوم غفران الهی و علّو درجات، و برای بازماندگان صبر جمیل 

و اجر جزیل مسألت داریم.
حسینعلی قبادی
سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

تسلیت
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مراسم ختم همکار ارجمند آقای 
»محمود گرنه ئی« در پژوهشگاه 

برگزار شد

انا هلل و اناالیه راجعون
پژوهشگاه علوم  ارجمند  و  مناسبت درگذشت همکار گرامی  به 
انسانی، آقای »محمود گرنه ئی«، مراسم ختمی در سالن حکمت 
هیئت  حضور  با  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 
زنده یاد  شد.  برگزار  همکاران  و  علمی،  هیئت  اعضای  رئیسه، 

گرنه ئی اواخر مرداد ماه به رحمت الهي پیوست.

چاپ دوم کتاب 
»جنبش های اسالم گرای 
معاصر، بررسی منطقه ای«

کتاب »جنبش هاي اسالم گراي معاصر« تألیف دکتر یحیی فوزی 
)عضو هیئت علمی پ ژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( 

براي دومین بار به چاپ رسید.
اثري  این پژوهش، تهیه  از  آمده است: هدف  اثر  این  در مقدمه 
نسبتًا جامع و در عین حال مختصر به منظور شناسایی جنبش های 
اسالم گرا در جهان اسالم و جریانات درونی است و در آن تالش 
تحوالت  روند  و  سیاسی  اندیشه  و  شکل گیری  علل  است  شده 
این جنبش ها و جریانات شناسایي و به این پرسش ها پاسخ داده 
شود: 1. نحوه گسترش و آرایش این نیروهای فکری در جهان 
اسالم به چه شکل است؟ 2. نحوه شکل گیری طیف های فکری 
بوده  چگونه  جریانات  این  از  یک  هر  مواضع  و  روند  و  درونی 
جریانات  این  از  یک  هر  آینده  چشم انداز  درنهایت  و   .3 است؟ 
مهم سیاسی - فکری و نقش آنها در تحوالت جهان اسالم به 

چه صورت خواهد بود؟ 

ارسال 250 مقاله و 
چکیدة مقاله 

به همایش ملی 
»مردم شناسی مرگ و 

زندگی«
اسناد  مرکز  با همکاری  زندگی«  و  مرگ  »مردم شناسی  همایش 
فرهنگي آسیا )پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( مرکز 
مطالعات فرهنگ عامه، سنجش افکار صدا و سیما، و پژوهشکده 
مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار خواهد 

شد.
تاکنون پنجاه مقاله و دویست چکیده مقاله درباره ابعاد فرهنگی، 
مرگ  جهان شناختی  و  فلسفی  هستی شناختی،  میراثی،  تمدنی، 
به  زندگی  و  مرگ  ملی  همایش  محورهای  براساس  زندگی  و 

دبیرخانه این همایش ارسال شده است.
مردم شناسی،  همچون  حوزه هایی  متخصصان  را  مقاله ها  این 
باستان شناسی، ادبیات، زبان شناسی، هنر، فلسفه، عرفان، دین و سایر 
حوزه ها ارسال کرده اند که نتایج داوری تا پایان مهرماه اعالم خواهد 

شد.
و  شد  خواهد  رونمایی  همایش  این  پوستر  از  امسال  مهرماه 
همزمان کتاب های درحال انتشار همایش معرفی و زمان دقیق 

پنل ها و سخنرانی ها اعالم می شود. 

قدرداني قائم مقام وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوري در 
امور بین الملل و رئیس مرکز 

همکاري هاي علمي و بین المللي 
از دکتر احمد صفار مقدم

دکتر حسین ساالرآملي )قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوري 
در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاري هاي علمي و بین المللي( 
مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه  سرپرست  به  نامه اي  طي 
فرهنگي از زحمات و تالش هاي صادقانة آقاي دکتر صفار مقدم 
زمینة  در  فارسي زبانان  غیر  به  فارسي  زبان  آموزش  کتاب  مؤلف 
گسترش کرسي هاي آموزش زبان فارسي در خارج از کشور تقدیر 

کردند. 
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قرآن  منظر  از  انسان شناسی  الگوهای  »کاربرد 
بود  روزه ای   2 آموزشی  کارگاه  عنوان  کریم« 
پژوهشگاه  قرآنی  مطالعات  پژوهشکده  که 
همکاری  با  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم 
اسالمی  فرهنگ  و  قرآنی  مطالعات  انجمن 
ایران در روزهای 8 و 9 شهریور 1394 برگزار 
برای  پارسا،  براساس سخنان دکتر فروغ  کرد. 
قرآنی  پژوهش های  کیفی  و  کّمی  ارتقای 
حوزه  در  روش شناسی  گسترش  سوی  به  باید 
این  اجرای  و  کرد  حرکت  قرآنی  مطالعات 
راهبردی  هدف  این  درجهت  گامی  کارگاه، 
هیئت  رئیس  است.  بوده  انجمن  و  پژوهشکده 
فعالیت های  تاریخچه  مرور  با  انجمن  مدیره 
در  اسدآبادی  جمال الدین  سید  حرکت  قرآنی، 
را  قرآن  تفسیر  عصری سازی  گفتمان  طرح 
آغازگر تحول این حوزه دانست. وی تأکید کرد 
و  معناشناسانه  تاریخی نگرانه،  رویکردهای  که 
معاصر،  قرآنی  پژوهش های  در  انسان شناسانه 
اسدآبادی  جمال الدین  سید  اندیشه های  نتیجه 
به  اشاره  با  پارسا  است.  بوده  وی  شاگردان  و 
مطالعات  در  انسان شناسانه  رویکرد  پیشینه 
قرآنی  پژوهشگران  آشنایی  داد:  تذکر  قرآنی، 
در  آن  روش شناسی  و  انسان شناسی  علم  با 
آقای  ادامه،  در  دارد.  ضرورت  حاضر  زمان 
صادق  امام  دانشگاه  دانشیار  ـ  پاکتچی  دکتر 
بحث های  سخنران،  دومین  به عنوان  ـ  )ع( 
و  انسان شناسی  حوزه  ارتباط  مقدماتی 
نسبتًا  گزارشی  و  مطرح  را  قرآنی  مطالعات 
مستشرقان  و  مسلمانان  کارهای  از  تفصیلی 
عالوه  گزارش،  این  براساس  دادند.  ارائه 
آلوسی  شکری  محمود  غربی،  محققان  بر 
محمد  و  ارکون  محمد  و  فضل الرحمن  و 
هستند  مسلمانی  اندیشمندان  ازجمله  حمیداهلل 
به عنوان  را  تاریخ  و  انسان شناسی  دانش  که 
در  و  برشمرده  قرآن  تفسیر  از ضروریات  یکی 
با  پاکتچی،  دکتر  داشته اند.  آثاری  رابطه  این 
شاخه  دو  به  انسان شناسی  تقسیم  به  اشاره 

تأکید  فرهنگی،  و  زیستی  انسان شناسی  اصلی 
انسان شناسی  بر  قرآنی  محققان  بیشتر  کرد 
تمرکز   )cultural anthropology( فرهنگی 
خویشاوندی،  انسان شناسی  ایشان  کرده اند. 
انسان شناسی  شهرنشینی،  انسان شناسی 
و  اقتصادی  انسان شناسی  تربیت،  و  تعلیم 
دانش  انواع  زمره  در  را  سیاسی  انسان شناسی 
 54( آیات  و  برشمردند  فرهنگی  انسان شناسی 

28 فاطر،  9 فجر،  توبه،   97 4 احزاب،  فرقان، 
فرهنگی  انسان شناسی  رویکرد  با  را  نمل(   34
بررسي و بر ضرورت طرح چنین رویکردی در 

کردند. تأکید  قرآنی  مطالعات 
)هیئت  عضو  مطیع  مهدی  دکتر  ادامه  در 
بخش  سخنرانی  اصفهان(،  دانشگاه  علمی 
کلی،  بحث  داشتند.  به عهده  را  نشست  بعدی 
آیات  در  موجود  فرهنگی  انگاره های  درباره 
را  انسانی  مالکیت  انگاره  ایشان  و  بود  قرآنی 
»برده داری«  موضوع  با  مرتبط  آیات  قالب  در 
رویکرد  اتخاذ  وی  کردند.  تبیین  »ازدواج«  و 
زمینه ساز  را  فرهنگ  بستر  در  مردم شناسانه 
فهم فضای نزول آیات قرآنی و درنهایت فهم 

برشمردند. قرآن  گفتمان 
به  کریم  قرآن  وافر  تأکید  به  راستا،  این  در 
الذی  »هو  آیات  برمبنای  نسبی  پیوندهای 
صهرا«  و  نسبا  فجعله  بشرا  من الماء  خلق 
ابناءکم«  ادعیاءکم  جعل  »ما  و  )فرقان/54( 
در  امری،  چنین  سبب شناسی  و  احزاب/4(   (
موضوع  در  معاصر  جهت گیری های  با  مقایسه 
فرزندخواندگی اشاره شد. از منظر مطیع، تغییر 

کارگاه »کاربرد الگوهای انسان شناسی از منظر قرآن کریم« 
تشکیل شد 

حتی  و  مفاهیم  تغییر  به  فرهنگی  انگاره های 
می شود؛  منجر  واژگان  معنایی  مؤلفه های 
قرآن  در  فرهنگی  تغییرات  نحوه  به  باید  لذا 
مالکیت  انحصار  مثال،  براي  کرد.  توجه  بسیار 
تمرکز  نیز  و  قرآنی،  مفاهیم  در  الهی  ذات  به 
انسان  دنیوی  اموال  از  پرسشگری  مفهوم  بر 
مالکیت  انگارة  شد  موجب  اخروی،  حیات  در 
وی  یابد.  بنیادین  تغییري  جاهلی  فرهنگ  در 
پررنگ شدن  موجب  را  قرآنی  فضاسازی های 
این  در  دانست.  قرآنی  تعالیم  انگیزشی  جنبه 
واژه سازی  مي شود،  دگرگون  انگاره ها  فضا، 
فرهنگی  فضای  درنهایت  و  می گیرد،  انجام 

می یابد.  تغییر 
در بخش پایانی نشست، آقای شیرزاد در حوزه 
مطالعات  با  اقتصادی  انسان شناسی  ارتباط 
قرآنی، مطالبی بیان کردند. وی کاربرد واژگان 
»شراء«، »قرض«، »ربا«، »تجارت«، »ربوا«، 
مطالعات  برمبنای  قرآنی  آیات  در  را  »بیع« 
نحو  به  اقتصادی  و  تاریخی  ریشه شناختی، 
مبسوط بیان و مؤیداتی مبنی بر اختصاص هر 
یک از این واژگان اقتصادی به دورانی خاص 
از اقتصاد عصر نزول قرآن کریم ارائه کردند. 
در روز دوم نشست سرکار خانم دکتر پارسا مباحث 
نشست روز قبل را مرور کردند. سپس آقای دکتر 
مهروش )عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی(، 
قرآن  علوم  بازتعریف  »ضرورت  پیرامون  بحثی 
براساس  ارائه کردند.  انسان شناسی«  با  و حدیث 
اظهارات ایشان، شاخه های مختلف علوم اجتماعی، 
رسالتی  متفاوت،  روش های  اتخاذ  علی رغم 
مشترک داشته و از دستاوردهای علوم دیگر بهره 
برده اند. در این میان، مطالعات تاریخی، کهن ترین 
حوزه ای است که همواره با انسان شناسی و مطالعه 
مهروش،  نگاه  از  است.  داشته  پیوند  بدوی  اقوام 
پژوهش های  در  مردم شناسناسانه  رویکرد  اتخاذ 
موضوعات  می شود  موجب  حدیث  و  قرآن  علوم 
نزول  عصر  معاصران  فهم  همان  با  نزول  عصر 
دریافت شود. به همین دلیل، درک مسائل قرآنی 

انحصار مالکیت به ذات الهی در 
مفاهیم قرآنی، و نیز تمرکز بر 

مفهوم پرسشگری از اموال دنیوی 
انسان در حیات اخروی، موجب شد 

انگارة مالکیت در فرهنگ جاهلی 
تغییري بنیادین یابد.
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درک  مستلزم   ... و  ازدواج  جهاد،  حج،  با  مرتبط 
مردم شناسانه  مطالعات  و  فرهنگی  انسان شناسی 
دکتری  دانشجوی  ـ  میرحسینی  یحیی  است. 
علوم قرآن و حدیث در دانشگاه امام صادق )ع( 
مطلبی با عنوان »تعالی راست و فرومایگی چپ 
در فرهنگ اسالمی با تکیه بر آیات قرآن و روایات 
معصومین« را با رویکردی انسان شناسانه بررسی 
کردند. ایشان پس از اشاره به جهان شمولی بحث 
داللت واژه »چپ« بر معانی منفی و واژه »راست« 

دکتر ایازی با اشاره به قرآن کشف شده در مسجد  
صنعا گفتند که قدمت این قرآن در ابتدا حدود 
سال 80 هجری قمری تخمین زده شده است 

ولی با آزمایش هایی که برروی آن انجام گرفت، 
مشاهده شد این قرآن قدیمی تر است

همت  به  که  بود  دیگری  نشست  عنوان  توصیفي«،  و  ارجاعي  تفسیر  »رویکردهاي 
با همکاری  و  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  قرآنی  مطالعات  پژوهشکده 
انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی در عصر روز 16 شهریور 1394 با سخنراني 
حجت االسالم دکتر سید محمدعلي ایازي در محل پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 

فرهنگي برگزار شد.
قرآن  مؤسسه  دعوت  به  اخیراً  که  سفری  به  اشاره  با  بحث،  ابتدای  در  ایازی،  دکتر 
 - برجسته  قرآن شناس   – نویورت  آنجلیکا  خانم  و   )Quranicum Corpus(شناسی 

بداند  که  است  آن  دنبال  به  پژوهشی  گسترده  مجموعه  این  گفتند:  داشتند،  آلمان  به 
مخاطبان قرآن در عصر پیامبر اسالم )ص( به چه می اندیشیده اند و چه توقعاتی از این 
متن داشته اند. خانم نویورت که خود درحال نگارش مجموعه ای تفسیرگونه برای قرآن 
است، به تحقیق در خصوص قرآن های قدیمی و تعیین قدمت آنها در آزمایشگاه کربن 14 
پرداخته است. در این آزمایشگاه، کار برروی پوست استفاده شده در قرآن ها و نوع مرکبی 
که آیات با آنها نگاشته شده اند، انجام می گیرد. دکتر ایازی با اشاره به قرآن کشف شده 
ابتدا حدود 80 هجری قمری تخمین زده  در مسجد صنعا گفتند که سن این قرآن در 
قرآن  این  مشاهده شدکه  گرفت،  انجام  آن  برروی  که  آزمایش هایی  با  ولی  است  شده 
قدیمی تر است و متن زیرین بسیار ابتدایی تری موجود بوده که شسته شده و متن جدید، 
با خطی دیگر برروی آن نگاشته شده است. ایشان در ادامه در زمینه تفسیر ارجاعی و 
توصیفی، توضیحاتی ارائه و خاطرنشان کردند که قرآن شناسان غربي به این رویکردها 
توجه کرده اند. این نشست با طرح پرسشی هایی از سوی حضار و پاسخگویی دکتر ایازی 

به پایان رسید.

نشست »رویکردهاي تفسیر 
ارجاعي و توصیفي« برگزار شد

بر معانی مثبت، این موضوع را در سطح ادبیات، و 
گزاره های درون دینی و برون دینی کاوش کردند. 
به   بعدی نشست  در بخش  پاکتچی،  آقای دکتر 
موضوع »انسان شناسی سیاسی« توجه کردند که 
پیشینه این رویکرد، برگرفته از نظرهاي ژرژ بالندیه 
)1967( در فصل سوم فرمانروای بیگانه با عنوان 
»خویشاوندی و قدرت« است. ایشان این نظریه 
و  تبارشناختی  ریشه شناسی  مطالعات  پرتو  در  را 
مسیر  در  یادمانی  داده های  تحلیل  گونه شناختی، 

تحول تاریخی و استفاده از داده های معاصر مربوط 
به جوامع به نحو تطبیقی با جامعه عربستان بررسی 
کردند. در تحلیل نظری پایانی تأکید شد: در قرآن 
کریم موضوع »توزیع قدرت« به نحو حداکثری 
توجه شده است، قدرت های قبیله ای کاسته، تلقی 
الوهی از قدرت اصالح شده است و قدرت انسان 
در راستای قدرت خداوند متعال معنا می یابد. در 
انتهای نشست نیز به پرسش های طرح شده از 

سوی حاضران پاسخ داده شد.
 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در پیامی 

ضایعه درگذشت چهرة پیشکسوت ادبیات زنده یاد دکتر 

حسین رزمجو را تسلیت گفت. متن پیام به شرح زیر 

است:

باسمه تعالی
انّا هلل و انّا الیه راجعون

استاد  تأسف برانگیز  درگذشت  ضایعة  بدین وسیله 
صدیق  یار  متعهد،  روشنفکر  توانا،  نویسندة  فرزانه، 
حسین  دکتر  زنده یاد  شادروان،  اسالمی،  انقالب 
رزمجو را به همة فرهیختگان این مرز و بوم تسلیت 
گرانقدر  مبارزان  از  که  رزمجو  دکتر  استاد  می گوییم. 
در  فارسی  ادبیات  مبرز  استادان  از  و  اسالمی  انقالب 
دانشگاه فردوسی مشهد و از همکاران شورای بررسی 
متون پژوهشگاه بودند و عمری را در مجاهدت علمی 
و عملی گذرانده و شاگردان دانشمند و انقالبی فراوانی 
انقالب  فرهیختة  نسل  خاطرة  در  کرده اند،  تربیت 

اسالمی جاودانه خواهند ماند.
از خداوند سبحان برای روح آن مرحوم غفران الهی و 
بازماندگان محترم صبر جمیل و  برای  علّو درجات و 

اجر جزیل مسألت داریم. 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تسلیت
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فراخوان جذب هیئت علمی پیمانی شهریور ماه 1394

شرایط ویژهجنسیتتعدادگرایشرشتهپژوهشکده

روان شناسیاخالق و تربیت 1
 1. روان شناسی بالینی2. روان شناسی

 عمومی3. روان شناسی تربیتی4.
 فلسفة تعلیم و تربیت

هر دو2

حکمت معاصر2
 الهیات

 و معارف
اسالمی

هر دو3علوم قرآن و حدیث

 غرب شناسی و3
هر دو2فلسفة غرب فلسفة غربعلم پژوهی

4
 مطالعات

 تطبیقی اقتصاد
و مدیریت

 1. علوم
2همه گرایش هااقتصادی

هر دو
11. مدیریت راهبردی 2. مدیریت مالی2. مدیریت

فرهنگ معاصر5

1 1. تطبیقی 2. غرب 3. محض 4. دین 1. فلسفه

هر دو

موضوع با  مرتبط  رسالة  نگارش   .1 
فرهنگی میان  مطالعات   فرهنگ، 
با اولویت   .2 ایرانی،  فرهنگ   یا 
پژوهش های سابقة  که  است   داوطلبانی 
داشته میان فرهنگی  ـ   میان رشته ای 
از یکی  حداقل  به  تسلط   .3  باشند، 
آلمانی، )انگلیسی،  خارجی   زبان های 
 فرانسه(، 4. لحاظ تمامی شرایط عمومی
عدم به ویژه  شده  ذکر  اختصاصی   و 

 اشتغال یا تعهد در سایر نهادها

 2. علوم
 اجتماعی

 1. مطالعات فرهنگی، 2. مطالعات
فرهنگ ملل

 3. گرایش های مختلف مرتبط با
 فرهنگ ایرانی

1

6
 مطالعات

 فرهنگی و
ارتباطات

 علوم
ارتباطات

 1. آموزش سواد رسانه ای، 2.
هر دو3ارتباطات بحران3.  ارتباطات سالمت

مقدمه:
انسانی و مطالعات  از آنجا که پژوهش و تتبع در تمامی حوزه های علوم 
فرهنگی و کمک به توسعه بیشتر علوم انسانی در کشور، ازجمله اهداف و 
وظایف اصلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به شمار می رود، 
هم اکنون مأموریت ها و چشم اندازهای آتی پژوهشگاه با توجه به مقتضیات 
امید  آن  براساس  که  است  اساسی  تحول  و  تغییر  درحال  امروزی  جوامع 
علوم  در حوزه  اساسی  تحوالت  و  تغییر  در  بتواند  پژوهشگاه  این  می رود 

انسانی نقشی مهم ایفا کند.
تحقق این اهداف اساسی، به حضور اعضای هیئت علمی توانمند به لحاظ 
علمی و فرهنگی وابسته است؛ لذا پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
این نقش و رسالت اساسی،  ارتقاي  بر آن است درجهت حفظ، توسعه و 
اعضاي هیئت علمی موردنیاز خود را از بین فرهیختگان و فارغ التحصیالن 
دورة دکتری تخصصی )Ph.D( دانشگاه های معتبر داخل و خارج کشور 
که متخلّق به اخالق علمی و دانشگاهی بوده و از انگیزه و نگرش فکری 
تکامل یافته درجهت ارتقاي جایگاه دانش در سطح ملی و بین المللی و ارائة 

خدمت به جامعه برخوردار باشند، با شرایط زیر استخدام کند.

شرایط عمومی:
1. داشتن مدرک دکتری از دانشگاه معتبر؛

2. وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران؛
3. کارمند رسمی هیچ یک از نهادهای دولتی نباشد و در صورت پیمانی بودن، 

متعهد شود پس از پذیرفته شدن، انصراف دهد؛
4. شرایط سنی )حداکثر 40سال(؛

5. شرط معدل )حداقل معدل 16 برای کارشناسی، 17 برای کارشناسی ارشد و 
18 برای دکتری در رشته های علوم انسانی؛ و 14 برای کارشناسی و 16 

برای کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی و پزشکی(؛
6. دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفة عمومی و یا معافیت دائم قانونی 

)برای آقایان(.

شرایط اختصاصی:
1. دارا بودن سوابق پژوهشی درخشان و مرتبط، شامل مقاالت و طرح های 

پژوهشی )حداقل 3 مقاله ISc(؛
2. حضور در همایش های معتبر ملی و بین المللی داخلی یا خارجی؛

3. ارائة طرح نامة پژوهشی مرتبط با نیاز پژوهشکده و دفاع از آن در جلسة 
کارگروه علمی؛

4. اجرا یا همکاری مؤثر در دست کم دو پروژة تحقیقاتی؛
5. تسلط به حداقل یک زبان خارجی وآشنایی با زبان دیگر.

http://farakhan.mjazb.ir .متقاضیان محترم جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید
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 دوازدهمین نشست از سلسه نشست های ماهانه مربیان و فعاالن برنامه فلسفه برای 
کودکان با عنوان »فبک در ترازو« در تاریخ 7/ 11/ 93 با حضور دکتر خسرو باقری، 
دکتر ملیحه راجی، دکتر سعید ناجی و دکتر روح اهلل کریمی برگزار شد. در این نشست، 
دکتر خسرو باقری نقدهای خود را درباره فلسفه برای مطرح کردند که استادان حاضر 

پاسخ هایی را ارائه دادند. در ادامه چکیده ای از مباحث مطرح شده می آید: 

دکتر خسرو باقري سه انتقاد عمده را به برنامه فلسفه براي کودکان وارد 

کردند:

1. . در برنامه لیپمن فلسفه در سایه علم قرار دارد و یا به تعبیري فلسفه مادِر علوم 
درنظر گرفته شده است که روزي علوم از آن بي  نیاز خواهند گشت، اما این 
دیدگاه قابل چالش است و چیزي شبیه به یک افسانه است تا واقعیت. حتي 
اگر علوم به اوج اقتدار خود هم برسند باز فلسفه و تأمل فلسفي وجود خواهد 
داشت؛ زیرا تفکر فلسفي با تفکر علمي متفاوت است و چنین نیست که اگر 
از نظرورزي )speculation( خارج شدیم و کنترل و مشاهده و... را اضافه 
پراگماتیست ها  همانند  اگر  رو  این  از  باشیم.  رسیده  دانش  به  دیگر  کردیم، 
بگوییم که تفکر با مسأله آغاز مي شود، اگر چه درست است اما نمي توان همه 
چیز را به مسائل پراگماتیستي فروکاست زیرا چیزهاي زیادي از جمله معناي 
زندگي و مرگ و... وجود دارد که فرامسأله هستند و اینها به تفکر فلسفي نیاز 
دارند. این گونه معماها بر خالف مسائل )problem( راه حل مشخصي ندارند 
و تفکر فلسفي ویژه مي خواهند. نتیجه این نگاه پراگماتیستي فبک، موقعیت 

محوري برنامه فلسفه براي کودکان است.
2. در  مورد کودکي هم در پراگماتیسم این امر مفروض گرفته شده که کودک یک 
عامل همتراز با معلم مي باشد و از این رو براي معلم هیچ گونه اقتدار محتوایي 
قائل نیستند و حداکثر »اقتدار روشي« را براي معلم مفروض مي گیرند. اما این 
روش گرایِي صرف و بي اعتنایي به محتوا که گاهي در قالب شعار »اندیشیدن 
را به من بیاموز نه اندیشه را« در مي آید، قابل چالش است. اگر چه در این 
سخنان حقیقتي وجود دارد اما تمام حقیقت نیست؛ زیرا روش بدون اندیشه 
چیزي میان تهي است و در ادامه گفتند که ما نمي توانیم روشي را بیاموزیم 
مگر اینکه با اندیشه هاي آن روش همراه باشد؛ بنابراین روش گرایي به عنوان 

یکي از مفروضات اساسي جاي تأمل دارد و نشان از علم زدگي دارد.
3.  در دیدگاه لیپمن و همکارانش نوعي اجتماع محوري وجود دارد. اما نمي توان 
تفکر را به رابطه اجتماعي فروکاست و این بیان که بگوییم تفکر شکل دروني 
شده گفتگوست یک بیان ساده انگارانه است؛زیرا انسان ها تفرد هم دارند و 
نیازمند تنهایي نیز هستند؛ چنانکه گاه سخنان دیگران و چارچوب اجتماع را 
به طورکلي زیر سوال مي برند و همان طور که مي دانیم بسیاري از فیلسوفان 
در طول تاریخ این کار را کرده اند. پس اهمیت باالي اجتماع را نباید با محور 

بودن اجتماع براي تفکر اشتباه بکنیم.

فبک در ترازو
پاسخ خانم دکتر راجی به نقدهای آقای دکتر باقری

کردند.  پیدا  حضور  جلسه  این  در  که  می کنیم  تشکر  باقری  دکتر  آقای  از  اول 
مطالبی را که می خواهم در اینجا مطرح کنم، بیشتر سؤال هاي شخصی  من است. 
خیلی دوست داشتم یک جلسة خصوصی با آقای دکتر داشتم تا دربارة این مسائل 
بحث کنم. چون بخشی از طرحم روی مبانی تربیتی- نظری برنامةه فلسفه برای 
این  بر  نقدهایی اختصاص داده ام که  به  را  پایانی آن  کودکان هست که قسمت 
برنامه وارد شده است. ضمن مطالعة نقدها، مجموعه اي از مسائل توجهم را جلب 
کرد؛ و اآلن در صحبت های شما این سؤاالت برای من تکرار می شود. موارد را فقط 

به شکل سؤال مطرح می کنم و می خواهم پاسخ شما را بشنوم. 
یکي از پرسش هاي من این است که وقتی کاًل توجه فلسفه از جهان به انسان 
می رسد، آیا این موقعیت مندی، ریشه ای پیش تر از پراگماتیسم ندارد یعنی درواقع 
به  سپس  و  کند  نگاه  انسان  به  ابتدا  که  می رسد  نتیجه  این  به  سقراط  وقتی 
را  موقعیت مندی  مفهوم  نوعی  به  این  آیا  کن،  تفکر  خودت  دربارة  خودشناسی 

درمورد انسان نمی رساند؟
مسئله دیگری که امروز مطرح نشد ولی در نقدهای دیگر که بخشی از آنها هم 
تلویحًا به نقدهای شما مرتبط بود، وجود دارد، مسئله محتوا است، اینکه در »فلسفه 
برای کودکان« پاسخ هایی که فیلسوفان به مسائل مختلف داده اند، نادیده گرفته 
شده است. سؤال من این است که اگر قرار باشد همیشه پاسخ هایی که فیلسوفان 
چه  بر  فلسفی  مکاتب  تعدد  و  فلسفی  نگاه  همه  این  دهیم،  قرار  مدنظر  داده اند، 
به پاسخ ها خرسند  نبوده که عده اي  این دلیل  به  آیا  اساسی شکل گرفته است؟ 

نبودند و سؤاالتی را طرح کردند و خواستند به جواب برسند؟
به اعتقاد من، خوب است که ما این طرف را نقد می کنیم ولی آن طرف را هم 
باید ببینیم. تأکید بر محتوا، گاهی باعث شده است در نظام تربیتی ما یا در هر 
نظام تربیتی این خطر پیش بیاید که معلم بتواند هر نوع محتوایی را که دوست 
در  که  همان طور  می شود:  مطرح  مسئله  این  اینجا  در  دهد.  ارائه  بچه  به  دارد، 
روش گرایی، با یک آموزگار ناکارآمد و کودک خام مواجه هستیم، آیا اآلن در انجام 
ارائه محتوا هم همین دو مؤلفه وجود ندارد؟  این فلسفه ورزی برای کودکان، در 
یعنی آموزگار ناکارآمدی که نمی داند چه نوع محتوایی را ارائه دهد و کودک خامی 

که ممکن است هر نوع محتوایی را بپذیرد.
مسئلة بعد، اقتدار است و اینکه کاًل آیا به اعتقاد شما تمامي آموزگاران ما یا استادان 
دانشگاه ما آن اقتداری را که شما تعریف کردید و من هم قبول دارم، واقعًا دارند؟ 
در چنین شرایطی، آیا بهتر نیست عرصه ای را به کودکان اختصاص بدهیم تا آنها 
اگر بر  اینکه  ابراز وجود کنند؟ و  انسان خردسال عرض اندام و  هم به عنوان یک 
این اقتدار بیش از حد تأکید شود، درنهایت ممکن است جاهایی به اقتدار پدر ختم 
شود و پس از آن اقتدار کسانی که در آن صورت دیگر می توانیم بگوییم چه نقشی 

ایفا می کنند.
سؤال دیگر من، از خود شما است: آیا شما فلسفه را به عنوان تفسیر جهان و تفکر 

]           [
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دربارة رمز و رازهای جهان قبول دارید یا به معنی تغییر واقعیت؟ 
آخرین سؤالم به نقدهایی مربوط مي شود که صورت گرفته است و من بعضی از 
نقدهایی هم که  بومی سازی شود،  برنامه  این  را خوانده ام. چنانچه بخواهیم  آنها 
این  و کالسیک  اصلی  متون  به  اشراف  با  باید  بکنیم،  برنامه  این  از  می خواهیم 
برنامه باشد، نه اینکه نخوانده دست به قلم ببریم و نقد کنیم و بعد ببینیم که جایی 
لیپمن به این پرسش پاسخ داده یا آن را به وضوح تبیین کرده است. نقدهایی که 
صورت گرفته است و خودم هم در بدو کارم )متون اصلی را می خوانم تا ببینم چه 
گفته شده است(، اگر ناخوانده انجام شده باشد، به نظر من هیچ گاه به بومی سازی 
به فرهنگ  با توجه  تا بفهمیم  را متوجه نمی شویم  اولیه  نمی رسد؛ چرا که حرف 
نظریات،  این  از  استفاده  با  می توانیم  چگونه  خودمان  تربیت  و  تعلیم  و  خودمان 

بومی سازی کنیم.

پاسخ آقای دکتر ناجی به نقدهای آقای دکتر باقری

من از آخرین صحبت خانم دکتر راجی شروع می کنم که فرمودند نقدهایمان باید 
با اشراف به متون اصلی و کالسیک این برنامه باشد، نه اینکه نخوانده دست به 
قلم ببریم. اگرچه آقای دکتر باقری را یکی از استادان برجستة کشور می دانیم که 
زحمت کشیدند و برنامة فبک را نقد کردند. به گفتة ارسطو احترام استاد الزم است 
به  ذکر می کنم.  را  مواردی  این جهت،  از  است.  بیشتر الزم  احترام حقیقت  ولی 
نظر من، نتیجه گیری های آقای دکتر مطابق واقع نبوده است و من سعی می کنم 

مغالطاتی را که در این نقد صورت گرفته است، نشان دهم.
آنچه خانم دکتر گفتند، بسیار مهم است، اینکه مطالعة بیشتری باید انجام شود. 
را فقط در یک کتابش تعریف نکرده است. من وقتی 5-4 نوشتة  لیپمن فلسفه 
مختلف تعبیر فلسفة ایشان را کنار هم می گذارم، می بینم هر یک دیگری را کامل 
می کند؛ و البته می دانم مطالعات من باز هم کم است. برای انتقاد از مفهوم فلسفة 
لیپمن باید 3-2 کتاب دیگرش را هم می خواندم. پس منتظر می مانم آن کتاب ها 

را هم بخوانم و بعد بگویم تعریف لیپمن از فلسفه چیست. 
اما مواردی که می خواهم اینجا خدمت شما عرض کنم حتی از روی پاورپوینت های 
آقای دکتر باقری هم می شد این مغالطات را نشان داد؛ که مثاًل گفته شد لیپمن 
و دیگران معتقدند تفکر، شکل درونی شدة یک گفت وگو است. از این جمله چگونه 
برمي آید که تفکر امری اجتماعی است و در تنهایی، غیرممکن است؟ معلوم نیست 
تنهایی غیرممکن است؟ همچنین  تفکر در  نتیجه می شود که  اول چگونه  جمله 
گفته شد تنهایی را »فلسفه برای کودکان« مجاز ندانسته و خلوت انسانی را کاًل 
غیرمجاز تلقی کرده است. این سه مغلطه در اینجا وجود دارد؛ چرا که هیچ فیلسوفی 
و حتی هیچ عاقلی این حرف را نمی زند، چه در این صورت تفکر درونی نمی شد و 
در اجتماع باقی می ماند. تفکر حتی اگر درونی شدة گفت وگو هم باشد، در درون و 
تنهایی انجام می دهیم. در برنامة فبک حتی به بچه ها فرصت می دهیم در تنهایي 
خود تأمل کنند؛ و اتفاقًا لیپمن می گوید حلقة کندوکاو به هدف خود نمی رسد مگر 
اینکه به این تأمل درونی و نهایتا به خوداصالحی بینجامد، یعنی زمانی به آن نتیجة 
با اصالح  اصلی  خود می رسد که تأمل درونی صورت بگیرد. درنتیجه دانش آموز 
فکر خود اقرار می کند که مثاًل من دیروز این طور فکر می کردم، ولی اآلن فهمیدم 
موضوع چیز دیگری است. این نوع تأمل درونی در برنامة فبک به رسمیت  شناخته 

شده و براي آن بیش از همه ارزش قائل شده  است
درمورد اقتدار، نقد آقای دکتر باقری از اینجا شروع شد که اقتدار محتوایی به معلم 
داده نمی شود و فقط اقتدار روشی به معلم داده می شود. اواًل سوال این است که 
چرا اقتدار محتوایی به معلم داده نمی شود؛ زیرت ما نمی خواهیم معلم آرا و عقاید 
آنها داده شود، خودشان  به  اینکه پاسخ درست  از  بلکه کودکان قبل  تلقین کند، 
بکوشند علم خود را بسازند. آقای دکتر جمالتی از لیپمن نقل کردند که از جملة 

آنها این بود:
مداخلة بزرگساالن الزم نیست با این هدف انجام شود که کودک دقیقًا با دیدگاه 
بزرگساالنه از واقعیت منطبق شود، بلکه هدف باید تسهیل اکتشاف های کودکان 
از افکار و تجربه  های خودشان با استفاده از فنون فلسفی برگرفته از سنت بسیار 

غنی فلسفی باشد.
تأکید این جمله این است که بزرگ ترها نباید با توسل به اقتدارشان، عقاید خود 
را به بچه ها تحمیل کنند. البته این بدان معنا نیست که بزرگ ترها اصاًل مداخلة 
لیپمن  قرار ندهند، چه، خود  را درمعرض گفت وگو  یا عقاید خود  نکنند  محتوایی 
می گوید که اتفاقًا جایی الزم است معلم نظر خود را بگوید. آنجا که همة بچه ها 
اشتباه فاحش می کنند، مسئولیت فلسفی فیلسوف/ تسهیل گر است که به طریقی 
نظر درست را بگوید به شرط آنکه تلقین کننده نباشد. اّما تا زمانی که دانش آموزان 
آنها  به  خود می توانند، من معلم کمک می کنم که حقیقت را کشف کنند، یعني 
اجازه می دهم خودشان کشف کنند. درواقع نمی خواهم آنها را وادار کنم که مطلبي 
را حفظ و سپس فراموش کنند. تسهیل گر می خواهد به دانش آموزان کمک کند 
همزمان با ساخت معرفت خود حقیقت را کشف کنند: اکتشاف همراه با ساختن 

معرفت خود. 
مورد دیگر در سخنان دکتر باقری این بود که اقتدار به احترام ربط داده شد و گفته 
شد احترام به معلم و درنتیجه اقتدار معلم واجب است. میان اقتدار و احترام تفاوت 
زیادي وجود دارد. هرگز کسی نگفته است به معلم احترام نگذارید یا صوري احترام 
آن  نه  منتها  دارد  را  خود  احترام  معلم  کودکان،  برای  فلسفه  برنامة  در  بگذارید. 
احترامی که قباًل به عنوان دانای کل داشت. اآلن احترام به معلمان »فلسفه برای 
کودکان« در مدارس، احترام درونی شده  است یعني کودکان همة اسرار و مشکالت 
خود را با معلمان درمیان مي گذارند و از آنها راه حل می خواهند. این احترام، واقعی 
است، نه به دلیل ترس از نمره. البته می دانم منظور آقای دکتر چنین نبوده است 
ولی به هرحال این حرف باید گفته مي شد؛ و من فکر مي کنم هیچ کس نمی پذیرد 

به معلمان فلسفه بی احترامی شود. 

فرصت  بچه ها  به  حتی  فبک  برنامة  در 
می دهیم در تنهایي خود تأمل کنند؛ و اتفاقاً 
لیپمن می گوید حلقة کندوکاو به هدف خود 
نمی رسد مگر اینکه به این تأمل درونی و 
نهایتا به خوداصالحی بینجامد، یعنی زمانی 
تأمل  که  اصلی  خود می رسد  نتیجة  آن  به 

درونی صورت بگیرد.
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مسئلة دیگر، موضوع موقعیت گرایی در نظریة لیپمن بود که با ابهام مطرح شد. 
عبارتی که از لیپمن مطرح شد، این است:

پژوهش فکری با اموری که به ژرف ترین عالیق هر یک از ما مربوط 
می شود، آغاز می شود ... عالقة فرد به تدبیر مناسب زندگی خویش باید 
ما نمی توانیم  زیرا  اول درنظر گرفته شود؛  اولویت  به عنوان  به شکلی 
مشوقی بهتر از این داشته یاشیم که ببینیم زندگی های ما با تفکر دربارة 

آنها بهبود می یابد.«
خود  کار  مکن/  خانه  دیگران  زمین  »در  که  است  آمده  هم  ما  سنت  در  اتفاقًا 
کن، کار بیگانه مکن«. اینکه من مشکلم را از درون خودم شروع می کنم و حل 
می کنم، بی احترامی به حقایق کائنات نیست. اتفاقًا این فرد ـ یا به قول آقای دکتر، 
ِکرمی که درمورد جهان حیرت می کند و براي حیرت خود اهمیت قائل می شود 
ـ است که به کائنات احترام واقعی مي گذارد و فیلسوف هم می شود نه فردی که 
به عنوان حقایق  را  آنها  و  به حافظه مي سپرد  را  دیگران  قلمبه سلمبة  حرف های 
درنظر مي گیرد و دنبال آنها است. چنین نیست که کسی که در کالس های فبک 
تربیت شده باشد، به کائنات بی احترام باشد. اتفاقًا در تمامي کالس های موجود به 
دانش آموزان آموزش داده مي شود با احترام به مردم، اشیاء، محیط زیست، کائنات، 
و پرسش ها برخورد کنند. اگر مبتنی کردن فعالیت های فکری بر ژرف ترین عالیق 
همان موقعیت گرایی است، من تعجب می کنم حرکت بدون اجبار جز به این صورت، 
چگونه باید شروع شود. مسئله به شروع حرکت مربوط است؛ بحثي روان شناختی 
است که حرکت فکری کودکان از کجا باید شروع شود؟ از آرزوهای دوستانشان؟ 
از عالیق بزرگ تر هایشان؟ یا از آرزوها و عالیق خودشان؟ این تکانه های اصلی 
در کجا است که ما حرکت فکری را به آن مبتنی کنیم؟ حیرتی که مرا به تکان 
وامی دارد، کجا است؟ این حیرت در درون خود فرد وجود دارد؛ که اگر هم اشتباهی 
باشد، فرد را از به جلو می برد و او را به آنجا مي رساند که نهایتًا در کائنات حیرت 
ما هم  و در سنت خود  تأمل است  قابل  این است،  اگر موقعیت گرایی  کند. پس 

وجود دارد.
نکته ای که من در رسالة دکتری خود و مقاله ای که چاپ شده است، نشان دادم، 
این است که اتفاقًا فلسفه برای کودکان می تواند با بازکردن چند تا پیچ و مهره 
انتقادی  از پراگماتیسم جدا بشود و همان طور که خانم دکتر هم گفتند، فالسفة 
پراگماتیسم.  به  معتقدان  تا  باشند  نزدیک تر  فبک  به برنامة  شاید  فریره  همچون 
از  لیپمن  بگویند  می خواهند  که  هستند  پراگماتیسم  به   معتقد  فالسفة  از  عده اي 
پراگماتیسم برخاسته است. من به حرف آنها اعتنا نمی کنم. استدالل ها را باید شنید 
نه ادعاها را؛ حتی اگر ادعایي از آِن دیوید کندی باشد. اگر نتوانید دقیقًا نشان دهید 
اندیشة پوپر و بقیه و مولوی هم نیست، در آن  که این عنصر موقعیت گرایی در 
صورت ممکن است، به قول آقای دکتر، موقعیت گرایی از پراگماتیسم شروع شده 
باشد؛ ولی توجه به این موضوع در صد جای دیگر هست. در روان شناسی و اخالق 
هم به این مسئله توجه شده است؛ اما در آن حوزه ها فقط محل شروع نشان داده 

مي شود و از محل توقف و مسیر سخني به میان نمي آید . 
را  خود  جای   )reality( واقعیت  پراگماتیسم،  »در  می فرمایند:  باقری  دکتر  آقای 
و  با مسائل  ارتباط  در  واقعیت  معنا که  این  به  )situation( می دهد  موقعیت  به 
موقعیت ما قابل اعتنا است«. بنده هم دقیقًا به همین دلیل می گویم برنامة فبک 

ذاتًا پراگماتیستی نیست؛ چراکه نه تنها نافی رئالیسم و عینی گرایی نیست بلکه به 
آن اهمیت هم می دهد. در برنامة فبک، به استدالل و مالک های جهان شمول و 
اکتشاف اهمیت داده می شود. در این برنامه گفته نمي شود در عالم خود و در ذهن 
خودت معارفی بساز که با واقعیت جور درنمی آید؛ بلکه می گوید همزمان که معرفت 
را در ذهن خود می سازیم، کشف هم می کنیم. بر این نکته، شارپ و لیپمن، هر دو، 
تصریح کرده اند: اکتشافی که برای همگان یکسان است، یعنی از عالم واقع خبر 
دادن. البته شاید اینها توانایی فلسفی  را نداشتند که توجیه کنند این اتفاق همزمان 
چگونه رخ مي دهد؛ ولی ما می توانیم مبانی فلسفی را خودمان جور کنیم، و من در 

رسالة دکتری خود کوشیدم این کار را انجام دهم. 
آقای دکتر باقری می فرمایند از نظر لیپمن، فلسفه مادر علوم است، پس فلسفه در 

سایة علم نگریسته می شود، و بنابراین علم خام محسوب شده است. 
اینکه فلسفه مولد علم است یا بوده، فلسفه را به علم خام تبدیل نمی کند )نمي توانیم 
به این دلیل که سیب از درخت سیب به وجود آمده است، درخت را سیب خام بدانیم(. 
اینها می توانند انواع کاماًل متفاوتی باشند. نوع درخت سیب ارزش خود را به عنوان 
مولد سیب دارد و سیب هم ارزش خود را. ازاین رو نه درخت سیب را می توان سیب 
کم ارزش یا خام نامید نه فلسفه را علم خام. اتفاقًا لیپمن در جاهای مختلفی، ازجمله 
در کتاب فلسفه در کالس درس، دربارة اهمیت فلسفة محض بحث کرده و آن 
را الزم دانسته است، همة علوم نباید کاربردی باشد؛ فلسفة محض هم باید ادامه 
پیدا کند، فیلسوفان محض هم باید کار خود را انجام دهند، ولی به فلسفة کاربردی 
هم نیاز است. لیپمن می گوید مادر بودِن فلسفة محض باید ادامه پیدا کند. ببینید 
جایگاه فلسفه را چقدر باال برده است. هر کسی مشکل پیدا می کند، پاسخ آن را در 
فلسفه مي یابد. به عالوه، در فلسفه آنقدر خالقیت وجود دارد که برای علوم مسئله 
ایجاد می کند. نمی گوید این مادر مرده، تمام شده، یا فرزندش را ترک کرده است. 

مي گوید این مادر همیشه باید زنده بماند.

پاسخ هاي آقای دکتر باقری به پرسش هاي  منتقدان: 

خیلی ممنونم از اینکه دوستان نکاتی را گفتند که به هرحال باید دربارة آنها بیشتر 
هست.  کودکان«  برای  »فلسفه  در  وضعیتی  چه  که  شود  معلوم  تا  بشود  بحث 
به پراگماتیسم اختصاص  آیا موقعیت مندی  این بود که  پرسش خانم دکتر راجی 
دارد یا در اندیشة سقراط هم می توان آن را دید، زیرا که او هم موقعیت مند است 
چون می گوید »خودت را بشناس«. وقتی خود انسان آمد و کانون فلسفی شد، آن 
وقت به نحوی موقعیت گرایی هم ایجاد شده است. چنین نیست. درواقع سقراط با 
گفتن »خود را بشناس« نمی خواهد موقعیت گرا شود. منظور این است که چگونه 
با دّقت درنظر سقراط معلوم مي شود  باید خود را شناخت و اصواًل خود چیست؟ 
که خود در نظر او مسئله ای است که او را به عوالم باال می کشاند، یعنی آنچه بعداً 
افالطون آن را با عنوان »عالم مثال« رقم زد؛ به تعبیری، هرچند خوانش افالطون 
دعواي  ببینیم  مي خواهیم  است.  بوده  مهمی  خوانش  به هرحال  است،  سقراط  از 
سقراط با سوفسطایی ها برسر چه بوده است؟ برسر این بوده است که نمی-توان 
جامعه هست  در  واقعیت هایی  کرد.  معاوضه  با حقیقت  را   )rhetoric( رتوریک 
که این »خود« سقراطی به واقعیت های جهانی مرتبط است نه به موقعیت من و 
زندگی من و مسائلی که من با آن روبه رو هستم. البته بگذریم از اینکه راسل در 
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انتقاد به سقراط می گوید چرا سقراط با این حرفش می خواهد فلسفه را در اخالق 
محدود کند؟. فلسفه وسیع تر از این هم هست. در عین حال، حتی جملة سقراط به 
معنای آن نیست که موقعیت گرا شده باشد؛ چراکه این شعار را بسیاري دادند. در 
فلسفه های بسیار متافیزیکی هم این شعار وجود دارد که معناي آن در چهارچوب 

فلسفی مربوط مشخص می شود. خود آن شعار با موقعیت گرایی مساوی نیست.
نکتة دوم اینکه درمورد محتوا اشاره شد پاسخ هایی که فلیسوفان داده اند، خرسندکننده 
نبوده است، یعنی پاسخ های آنان نهایی نیست. درست هم هست؛ اگر نهایي بود که 
دیگر تمام می شد )فلسفه تعطیل می شد(. اما آیا به این دلیل که پاسخ ها خرسندکننده 
نبوده اند، نباید دربارة آنها بحث کرد؟ این مطلب می تواند درمورد فیلسوف های جدید 
هم صادق باشد و به کودک محدود نشود. کسی که فلسفه می خواند، باید اندیشه هاي 
افالطون و سقراط را بخواند؛ چرا؟ مگر نه این است که پاسخ هاي آنها خرسندکننده 
داشته  عور  و  لخت  نمي توانید یک روش  بگویم شما  بله؛ می خواهم  است؟  نبوده 
مهم  مسئله  این  هستند.  هم  در  گوشت  و  استخوان  مثل  اندیشه  با  روش  باشید. 
است. نمي گویم پاسخ افالطون بپذیریم و به بچه ها هم یاد بدهیم بپذیرند. چنین 
نیست، مسئله این است که ما ازخالل اندیشه ها باید اندیشه ورزی کنیم. وقتی با یک 

اندیشه اي درگیر می شوید، اندیشه می کنید. مسئله فقط روش نیست. 
اما اینکه معلمان بیایند و برای دلبخواهی بگویند من محتوای الف را انتخاب می کنم 
و آن را دوست دارم؛ و بچه ها هم که خام هستند، آن را می پذیرند. از آنجا که بیم 
این مسئله وجود دارد، بهتر است محتوا را کنار بگذاریم. این همان داستانی است که 
انگلیسی ها در ضرب المثل خود می گویند »بچه را با آب حمام بیرون نیندازید«. در 
گذشته هاي دور، بچه ها را در تشت می شستند؛ و چون آب تشت کثیف مي شد، باید آب 
را بیرون مي ریختند و بچه را نگه مي داشتند. اگر هردو را با هم بیرون مي انداختند، بچه 
هم مي رفت. نمي توان گفت چون بعضی معلم ها به دلخواه یک محتوا را مطرح مي کنند، 

محتوا مردود است. این بد استفاده کردن را باید تصحیح کرد یا کاًل کنار گذاشت؟
هم  ما  ندارند.  مسلمًا  نه  دارند؟  اقتدار  معلم ها  همه  آیا  فرمودند  اقتدار  به  راجع 
می گوییم هر جا که اقتدار بود. من اقتدارگرایی را از اقتدار جدا کردم. اقتدارگرایی 
منفی  نظرها منجر می شود که  به تحمیل  از جایگاه خود که  استفاده  یعنی سوء 
است؛ اما اقتدار واقعیت است، یعنی آن بهره ای که معلمی از دانش یا از فرهنگ 
دارد. این مطلب در تعلیم و تربیت محل اعتنا است. ما نمی توانیم به این دلیل که 
گفتم این اشتباه در پروگرسیویسم هم رخ داده است، یعنی چون در تعلیمات سنتی 
از این محتواها بسیارسوءاستفاده شده یا محتوا حفظی شده است، کاًل آنها را کنار 
بگذاریم و بگوییم بچه ها خودشان از اول شروع کنند. این اشتباه بوده است، یعنی 
من  اقتدار.  مسئلة  خود  از  سوءاستفاده ها  و  بدکرداری ها  و  بدکاری ها  جدانکردن 

نمی  خواهم بگویم با اقتدار مي توان گفت همة معلم ها به رسمیت شناخته نمی شوند، 
نه؛ هر معلم به  اندازه اي که اقتدار دارد، و اقتدار امري دلخواهی نیست، یا هست یا 
نیست. بچه ها و دانشجوها می فهمند هر معلمی یا استادی چقدر مي داند. این همان 
محتوا است که تأثیرش را خودبه خود می گذارد. این را در تعلیم و تربیت نمی توان 

نادیده گرفت. اقتدار، امري تشریفاتی، یعنی حکم و مانند آنها نیست. 
سؤال فرمودند آیا فلسفه تفسیر جهان است یا تغییر جهان؟ سؤالی که در مارکس 
تفسیر جهان بحث  دربارة  فیلسوفان همواره  او مي گفت  بود.  ایجاد کرده  دغدغه 
کرده اند ولی مسئله، تغییر جهان است، یعني انقالب. نظر مرا در این زمینه پرسیدند. 
من تا حدودي با سخن رورتی موافقم، در پاسخی که به مارکس داده بود. رورتی 
از  را  کسي  تفسیر  وقتی  می شود.  انجام  تفسیرها  تغییر  با  جهان  تغییر  می گوید 
درکي  است.  پذیرفتنی  نظر  این  می شود.  عوض  جهانش  می کنید،  عوض  جهان 
این درک  با عوض  شدن  به کارهایی می کشاند ولی  را  دارید، شما  از جهان  که 
قرار  تغییر  مقابل  را  تفسیر  من  پس  می شود.  عوض  هم  جهانتان  تفسیرتان،  و 
نمی دهم. اینها تقابل ندارند که بگوییم یا تفسیر کنیم یا تغییر دهیم؛ چرا که گاهي 
)نه همیشه(، تغییردادن با تفسیرهای جدید صورت مي گیرد و یا حداکثر باید گفت 

اینها درهم تنیده اند یعنی مقابل هم نیستند.
اینکه فرمودند باید متون اصلی را دید. این دیگر شرط نقادی است. اگر کسی رعایت 
نکند، بومی سازی نکرده بلکه بومی راضی کرده است. یعنی خودش را راضی می کند 
که فالنی را محکوم کردیم و کنار گذاشتیم. نباید دشمن فرضی درست کنیم. باید 

استناداتی وجود داشته باشد. ابتدا باید سخن فرد معلوم شود، بعد انتقاد کنیم. 
گفتند  اینکه  و  فرمودند،  مغالطات  به عنوان  ناجی  دکتر  آقای  که  نکاتی  درمورد 
تعریف لیپمن از فلسفه هنوز براي ایشان روشن نیست، یا حداقل باید در این زمینه 
بیشتر مطالعه و بررسی کنند، برداشت من این است که شما می توانید با خواندن 
بیشتر کتاب هاي لیپمن به من بگویید که این برداشت صحیح است یا نیست، اما 
آنچه من فهمیدم، این است که لیپمن دربارة فلسفه هر از گاه گفته است که باید 
 reflective مورد تفکر، اندیشه کنیم؛ اما این در چهارچوب اندیشة دیویی همان
thinking است؛ و کتاب او با عنوان How we think هم راجع به تفکر بود: 

باید روی تفکر خود اندیشه کنیم. آن فرمول بندی که دیویی از حل مسئله مطرح 
لیپمن »از تفکر دربارة  این بحث بوده است. نمی توان گفت جملة  کرده، حاصل 
تفکر« متفاوت از سخنان دیگران است. به عقیدة من، فلسفه در دیدگاه لیپمن در 
چهارچوب پراگماتیسم تعریف شده است؛ و او با این جمله می خواهد بگوید انسان با 
چه چیزی برانگیخته می شود: با مسائلي که در زندگی درگیر آنها است و این، نقطة 
مهمی در فلسفیدن است. همین جا باید عرض کنم که معناي مادر فلسفه به عنوان 
مادر علم آن طور که آقای دکتر ناجی گفتند، فلسفة محض نیست، بلکه به معنای 

سقراط  به  انتقاد  در  راسل  اینکه  از  بگذریم 
این حرفش می خواهد  با  می گوید، چرا سقراط 
فلسفه را در اخالق محدود کند؟ فلسفه وسیع تر 
جملة  حتی  حال،  عین  در  هست.  هم  این  از 
سقراط به معنای آن نیست که موقعیت گرا شده 

باشد؛ چراکه این شعار را بسیاري دادند.

است  آن  به معنای  بلکه  نیست،  محض  فلسفة 
که علم را می زاید. ابتدا فلسفه هست؛ و به علم 
نظرورزی  اول،  مرحلة  درواقع  می شود.  تبدیل 
منجر  دقت  به  نمی شناسیم،  چون  و  است؛ 

می شود، علمی می شود، و تمام.
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آن است که علم را می زاید. ابتدا فلسفه هست؛ و به علم تبدیل می شود. درواقع 
مرحلة اول، نظرورزی است؛ و چون نمی شناسیم، به دقت منجر می شود، علمی 
می شود، و تمام. لیپمن در جایی گفته است که فلسفه می تواند برای علوم، طرح 
دیدگاه کند. این گفتة لیپمن در همین چهارچوب مادر بودِن علوم است. می  خواهد 
بگوید آنجا که هنوز علم راه پیدا نکرده است هم تأمل کنید؛ چیزهایی بگویید تا 
وقتي زمینه هایش هموار شد، دقت و سپس اندازه گیري و آنگاه درک شود. به عبارت 
از  این  می کند؛  تعریف  را  فلسفه  علم،  و  فلسفه  یگانگی  فضای  در  لیپمن  دیگر، 
فحواهای پراگماتیسم است. به همین دلیل است که می گویم این دیدگاه بسیار به 
پراگماتیسم وابسته است. باید مدلل حرف زد؛ و استناد به قول ِکنِدی کافي نیست. 
درک  دیگر  به گونه اي  را  فلسفه  دهید  نشان  و  کنید  قول  نقل  لیپمن  از  مستقیم 

مي کند. قول کندي هم اگر بر شواهد منطبق باشد، پذیرفتني است. 
که  شد  گرفته  ایراد  است«،  درونی شده  گفت وگوی  »تفکر،  که  باره  این  در  اما 
هیچ کس نمی گوید تنهایی نباید باشد یا در تنهایی آدم فکر نمی کند. ببینید! منظور 
من از تنهایی، بحث دربارة ماهیت اجتماعی یا غیراجتماعی تفکر است؛ یعنی همان 
نزاعی که بین پیاژه و ویگوتسکی هم در گرفته بود. پیاژه معتقد بود ساختاری در 
که  بچه اي  نیست.  اجتماعی  و  است  تکوینی  امري  که  دارد  وجود  کودک  ذهن 
تازه به دنیا آمده و هنوز با کسی حرف نزده هم این ساختار را دارد. این ساختار، 
پیدا می کند. در  بعد به ساختاري دیگر تحول  براي مثال، حسی- حرکتی است؛ 
وابسته  چندان  یعنی  است  جنین  رشد  شبیه  چیزی  ساختار،  این  رشد  پیاژه،  نظر 
به حضور دیگران نیست؛ همان طور که بچه چه در افریقا باشد چه در آسیا یا اروپا یا 
جنگل، در 15 سالگی بالغ می شود. نگاه پیاژه درواقع developmental است. 
او می گفت ساختاری در ذهن بشر وجود دارد که شروع به حرکت می کند؛ به عبارت 
دیگر، نمی خواست این ساختار را از بیخ و بن وامدار اجتماع بکند: بچه باألخره در 
مرحله اي وارد زبان می شود، درهم تنیدگی پیدا می کند. development مسیری 
پیاژه  نظر  بگویم  نمی  خواهم  اتفاق می افتد.  پیاژه در همة جوامع  به اعتقاد  و  دارد 
جامعه  محصول  را  انسان  تفکر  که  است  این  برسر  بحث  اما  است  درست  حتمًا 
می دانیم یا اینکه، جامعه در این رابطه فقط یک شرط مهم و ضروري است. ابعاد 
دیگری هم وجود دارد. تفکر هم همانند مغز آدم رشد می کند. یک جنین شش 
ماهه هم مغز دارد، ده ماهه هم همین طور؛ نیز موقعي که به دنیا مي آید. این رشد 
)development( خود به خود است یعنی اقتضائاتي برای خودش دارد. جامعه هم 
از آنجا که ویگوتسکی مارکسیست است، مي توان  دخالت می کند. در این میان، 
گفت در مارکسیسم هم این دید وجود دارد که انسان یعنی جامعه. ویگوتسکی به 
این نتیجه رسیده است که بگوید تفکرم اجتماعی شده، درونی شده است. منظورم 
از تنهایی، تنهایی ماقبل اجتماع هم است، و کودک را هم که هنوز اجتماعی نشده 
است، دربر مي گیرد،. نمي تواند حرف بزند ولی تفکر دارد. این مسائل در روان شناسی 
اّما  هم مهم است، و ویگوتسکی نمی تواند بگوید در مناظره با پیاژه پیروز شدم. 
لیپمن خیلي راحت جانب ویگوتسکی را می گیرد. به نظر من، این ساده انگاری است. 
باید پیچیدگی رابطة گفت وگو به عنوان امري اجتماعی و اقتضائات تکوینی ذهن 

بشر، با هم درنظر گرفته شوند. 
به  را  گذشتگان  حرف های  نمی خواهیم  گفتند  که  بود  اقتدار  دربارة  بعدی  نکتة 
بچه ها یاد بدهیم، تا تلقین اتفاق بیفتد و بچه ها بدون فکر بپذیرند. این هم همان 

داستان بیرون انداختن بچه با آب حمام است. اگر دراختیارگذاشتن اندیشه ها برای 
اندیشه ها ممنوع یا  بچه تلقینی تلقي شود، آیا معنایش این است که او را از آن 
باید مواظب باشیم آموزش تلقینی نشود. سؤال من از شما این است که این جملة 
لیپمن که ما می توانیم اقتدار روشی را بپذیریم، تلقین نیست. مگر چگونه تلقین رخ 
مي دهد؟ آیا روشی که به عنوان یک روش تفکر معرفي مي کنید و معیاري براي 
آن قرار مي دهید تا بچه آن را بفهمد یا در واقع بپذیرد، یعنی به معلم می گویید سر 
کالس صحبت نکن تا او صحبت کند و بعد چنین و چنان کن، خود این روش 
تلقیني نیست؟ حجیت  این روش چیست؟ این هم ممکن است تلقینی باشد، ولی 
ما به صرف اینکه چیزی ممکن است تلقینی باشد، نمی توانیم آن را ممنوع کنیم. 
درس فیزیک هم ممکن است تلقینی باشد. در این صورت، باید آن را ممنوع کنیم؟ 
را کنار  باید آن  تلقین وجود دارد،  امکان  بنابراین نمی توان گفت چون در محتوا 

بگذاریم.
احترام و اقتدار را هم نباید با هم اشتباه گرفت. اقتدار، احترام مي آورد اّما خود احترام 
نیست؛ و اینکه معلمان را باید محترم شمرد، دستور  العملي اخالقی و به دلیل آن است 
که این معلم حامل اقتدار فرهنگی است. صرف اینکه کسی معلم شد، واجد احترام 
نیست. آقای دکتر ناجی، احترام را به بحث جهان و موقعیت کشاندند و گفتند بچه ها 
درکالس ها به جهان هم اهانتي نمی کنند. منظور از این ربط با کائنات خوب درک 
نشده است. موقعیت گرایی پوپر با موقعیت گرایی دیویی فرق می کند، و اینها را نباید با 
هم خلط کرد، موقعیت گرایی پوپر، رئالیستی است. او صریحاً معتقد است که واقعیتی 
وجود دارد و علم هم می خواهد این واقعیت را بشناسد و روزبه روز هم می تواند به آن 
نزدیک تر شود. اما در پراگماتیسم، representation به طور کامل کنار گذاشته 
شده است، این مسئله در کتاب رورتی هم به وضوح بیان شده؛ و او در این زمینه کتابي 
است.  نوشته   philosophy and the mirror of the nature با عنوان 
آینه ای برای واقعیت وجود ندارد؛ باید آن را دور انداخت. برای پرگماتیسم، واقعیت 
به هیچ وجه مطرح نیست، و مسائل هم همان طور که می دانید، مسائلی است که ما 
را برمی انگیزند. بنابراین، اگر می گویید آن کرمی که درمورد کائنات حیرت می کند، 
همین حیرت احترام به کائنات است، درست است؛ اما سؤال ما این است که آیا این 
حیرت درمورد کائنات فلسفیدن به حساب مي آید یا نه. درمورد پراگماتیسم منفي است؛ 
چراکه در آنجا فلسفه طوري تعریف شده است که به اینجا کشیده نمی شود. در نظرگاه 
 )problems( لیپمن هم پاسخ منفي است؛ زیرا ایشان هم انسان و نیازها و مسائل

را محور قرار مي دهند. 

پاسخ آقای دکتر کریمی به نقدهای آقای دکتر باقری: 

من فقط یک نکته درمورد محتوا و روش بگویم، که بنظر من، مد نظر لیپمن است. 
اگر منظور از اقتدار محتوایی این باشد که مثاًل معلم سر کالس برود و بگوید الف 

، ب است چون مِن معلم می گویم، ...
آقای دکتر باقری: این اقتدارگرایی است نه اقتدار.

آقای دکتر کریمی: منظور شما از اقتدار محتوا چیست؟
آقای دکتر باقری: قدرت خود دانش است.

آقای دکتر کریمی: اما قدرت دانش به این دلیل است که در واقع می گوید الف، ب 
است؛ چرا؟ چون الف، جیم است؛ جیم، ب است پس الف، ب است. بنابراین، در 
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اینجا هم استداللی وجود دارد؛ و این همان است که لیپمن هم می گوید. او هم 
منظورش اقتدار دانش است نه اقتدار معلم.

آقای دکتر باقری: بحث در این باره نیست که اقتدار معلم مطرح باشد، اما لیپمن 
اقتدار دانش را قبول ندارد. بحث بر سر این است.

آقای دکتر کریمی: قبول دارد. یکي از مواردي که لیپمن اتفاقًا بر آن بسیار تأکید 
می کند، این است که می گوید برنامة من به هیچ وجه تفکر انتقادی نیست؛ و این 
را چندین بار صریح عنوان مي کند. مي گوید تأکید تفکر انتقادی بر روش است ولی 

من از آن جدا شدم، چون محتوا را وارد برنامة خودم کردم.
آقای دکتر باقری: کجا وارد کرده است؟

آقای دکتر کریمی: توضیح می دهم. شارپ ـ همکار لیپمن ـ مصاحبه هایی که آقای 
دکتر ناجی با ایشان کرده، براي نوشتن داستان ها، مجبور شده است تاریخ فلسفه را 
چندین و چند بار مرور کند و بخواند و از محتوایی که در فلسفه وجود دارد، بهره 
بگیرد. البته در همین ابتدا این نکته را هم بگویم که او حتی در جایی که از اقتدار 
روشی صحبت می کند، می گوید بچه ها بعد از 12-10 جلسه به جایی می رسند که 
ممکن است حتی قواعد اولیة کالس را زیر سؤال ببرند؛ مثاًل قاعدة احترام گذاشتن، با 
اجازه صحبت کردن، یعنی حتی روش های ابتدایی کالس هم ممکن است در معرض 
چالش قرار گیرد. به عالوه، او همة تالشش این است که قواعد منطقی و تفکر انتقادی 
هم به اقتداِر مِن معلم به دانش آموز داده نشود، بلکه دانش آموزان، براي مثال قاعدة 
تناقض، طرد شق ثالث، و همة اینها را خودشان و در طّی فرایند به دست آوردند. 
بنابراین، آن اقتدار روشی که شما می فرمایید وجود ندارد که بگوییم فقط به این دلیل 
که معلم می گوید این روش باید پیاده شود، حتما باید پیاده شود،؛ بلکه نظر او این است 

که بعد از چند جلسه مي توانند همان روش معلم را هم زیر سؤال ببرند. 
اما در این باره که محتوا از کجا می آید، به چند مورد اشاره می کنم: اواًل همان 
راه حل های  و  افکار  از  پر  نوشته،  لیپمن  که  داستان هایی  کردم،  اشاره  که  گونه 
فالسفة گذشته و به تعبیر جناب عالی پر از محتوا است. در این داستان ها هر از گاه 
اندیشه های فالسفه آورده می شود. این اندیشه ها، هم سؤاالت فالسفه و هم شامل 
راه حل هایی را که آنها برای برخی از مسائل ارائه کرده اند، دربر مي گیرد. البته در 
کتاب هاي داستان، نامی از آنها برده نمی شود؛ اما فالسفه به هر حال حضور دارند. 
دلیل روشن بنده، کتاب های راهنمایی است که خود لیپمن و همکارانش برای این 
داستان ها نوشته اند. در این کتاب های راهنما که یکی از آنها به نام کندوکاو اخالقی 
را که ترجمة راهنمای داستان لیزا است، ترجمه کرده ام، نشان داده شده که در هر 
پاراگراف و بلکه در هر سطر داستان، لیپمن به چه فالسفه ای و افکاری نظر داشته 
است. براي مثال، در داستان پیکسی می بینید که پیکسی با خودش فکر می کند 
آیا این دستی که خواب رفته، دست من است؟ آیا ممکن است کله ام هم خواب 
برود؟ خوب! ما که فلسفه خوانده ایم، می دانیم که در اینجا سؤاالت دکارت و ثنویت 

دکارتی مطرح می شود. 
ثانیًا اگر فلسفه برای کودکان صرفًا روش محور است و محتوا در آن جایی ندارد، 
بنویسد.  راهنما  کتاب  خود  داستان های  برای  است  دیده  الزم  اصاًل  لیپمن  چرا 
مي توانست روشی را یاد بدهد، و آن را در کتابی بگنجاند به طوری که در همة 
داستان ها قابل کاربرد باشد. دلیلش این است که در این راهنماها قرار است همان 
محتواهایی که مربیان باید بدانند و روش را در کالس بر مبناي آنها پیاده کنند 

تهی  بدون محتوا  است که روش  بدیهي  بسیار  ارائه شود.  بروند،  پیش  آنها  با  و 
است )روند خوب، بدون محتوای غنی، تهی و محتوای غنی، بدون روند خوب، 
باشد محتوای فالن  قرار  اگر  که  است  این  آن چه من درک کردم،  است(.  کور 
واقعًا  دانش آموز  است  بهتر  آن  از  پیش  بگذارم،  دانش آموز  اختیار  در  را  فیلسوف 
مسئله )problem( داشته باشد. اگر چنین باشد، مِن معلم هم می توانم آن محتوا 
را در جایی در کالس به عنوان جوابی که در طول تاریخ فلسفه مطرح شده است 
او مطرح کنم. هیچ اشکالی هم ندارد؛ خیلی هم خوب است، و دانش آموز  براي 
تشویق می شود. شما ببینید که در این کتاب های راهنما مدام عنوان مي شود که 
از فالن  این جواب  بوده،  فلسفه مطرح  تاریخ  در  که  مسئله ای  این  درمورد  مثاًل 
فیلسوف است و شما می  توانید آن را در کالس مطرح کنید اما نه براي آنکه مِن 
معلم می گویم یا فالن فیلسوف گفته، بلکه فقط به عنوان جوابی و تالشی است که 
در این زمینه صورت گرفته است. من خود در بسیاري از مواقع در کالس، وقتی 
بچه ها جمله ای را بیان می کنند، به آنها می گویم »چه جالب! این نظرت را افالطون 
هم داده است«. یعني خود بچه به نقاطي مانند این مي رسد. مواقعي هم او نمی رسد 
و من نظر را مطرح می کنم و مي گویم این هم جواب دیگری است که در طول 

تاریخ به آن مسئله داده شده است. 
هم  موقعیت گرایی  همان  اتفاقًا  که  است  این  بگویم  می خواهم  که  سومي  نکتة 
که آقای دکتر فرمودند، از درون محتوا بیرون می آید )کندوکاو فلسفی صرفًا یک 
فرایند نیست، بلکه فرایندی است که مستلزم درگیرشدن در این نوع مفاهیم و به 
تبع آن درگیرشدن با موقعیت و زمینه است. البته روند نیز به اندازة مفاهیم و زمینه 
نامعقول دیگر مواجهة فلسفی  با مفاهیم به شکلی  اهمیت دارد؛ چرا که مواجهه 
نیست؛ استدالل جعبه ابزاري و بخشی از محتوای فلسفه است. جنبة نقادانة تفکر 
در حلقة کندوکاو نباید و نمی تواند از موقعیت و زمینة تفکر جدا باشد. جنبة نقادانه 
بر فرایند، و زمینه و موقعیت بر محتوا تأکید می کند. در حلقة کندوکاو البته از ابزار 
استدالل بهره  برده مي شود و در موقعیت هایی ممکن است درمورد خوِد این ابزارها 
نیز به دفعات تأمل شود. این هم دلیل دیگري است بر پیوند ناگسستنی فرایند و 
محتوا در حلقة کندوکاو. حلقة کندوکاو همواره مشّوق نوعی کلی سازی از زمینه و 
موقعیت است تا به استداللی با دامنة کلی تر منجر شود(. مگر می توان موقعیت گرا 

بود، اما به محتوا توجه نداشت؟
باید  هدف  است:  گویا  کردم،  نقل  لیپمن  از  من  که  جمله ای  باقری:  دکتر  آقای 
از فنون  استفاده  با  افکار و تجربه های خودشان  از  اکتشاف های کودکان  تسهیل 
فلسفی برگرفته از سنت بسیار غنی فلسفی باشد. این یعنی روش گرایی؛ چرا که 
ایشان بر سنت فلسفی ازلحاظ روش ها تأکید می کنند، نه از زاویة اندیشه ها. سیر و 
سیاحتی که در تاریخ فلسفه انجام شده، همین است. رفتند و دیدند، از روش ها و 
حداکثر از سؤال ها استفاده می شود نه جواب ها. جواب ها در کتاب ها مشخص است. 
یکی از معلم ها به من گفت در کالس فلسفه برای کودکان به ما گفتند شما هیچ 
چیزی نگویید؛ بگذارید بچه ها خودشان نظر بدهند. درواقع همین هم هست؛ یعنی 
بزنند و بحث  اجازه بدهیم بچه ها خودشان حرف  باید  بلکه  نباید نظر بدهیم،  ما 
به کارگرفتن، مهم تر است. هرچه گفتم  را  کنند. بحث کردن و روش های منطقی 
لیپمن نمی گوید اگر نظر را مطرح کنید، اشکال دارد، فایده اي نداشت. ظاهراً ساختار 
این برنامه طوري است که دستاورد تاریخ فلسفه بیشتر روشی دانسته می شود. اّما 
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آ  آ مساوی ب، ب مساوی جیم، پس  نه محتوا:  یعنی روش  اینکه گفتید منطق 
مساوی جیم، این منطق و روش است و تحلیل در بحث لیپمن بسیار زیاد ولی تمامًا 
منطق است. از این رو است که خود لیپمن می گوید آن چه از تاریخ فلسفه باید 
به دست آورد، فنون فلسفی است. بچه ها از کجا اکتشاف مي کنند؟ از تجربیات خود. 
این که روشن است. اما طرح مسائلي مانند ترس از تلقین و ترس از اینکه بچه ها 
می پذیرند، همان مي شود که گفتم اگر قرار باشد به خاطر ترس از چیزی، آن چیز 
را کاًل نفی کنید، بسیاري از چیزها را باید نفی کنید. باید آن ترس را برطرف کرد. 
شما می توانید اندیشة متفکري را مطرح و آنگاه دربارة آن بحث و آن را نقد کنید، 
و راجع به آن نظر بدهید، و آن ناقدان آن اندیشه را معرفي کنید. بنابراین، برای 
حل مشکل تلقین راه دیگری وجود دارد، نه اینکه صورت مسئله را کاًل پاک کنیم. 
اقتدار روشی را هم لیپمن در جایي بیان کرده است؛ می گوید ما نمی خواهیم بگوییم 
معلم و شاگرد مساوی هستند، اّما به نظر ما در روش مساوی نیستند. اقتدار روشی 
اقتدار عمل کند؛ و این  با  اینکه معلم در کالس حق دارد به لحاظ روشی  یعنی 
مطلبی است که خود لیپمن بیان کرده ولی بحث بر سر این است که مي توانیم به 
همان دلیل که اقتدار روشی را پذیرفتیم، اقتدار محتوایی را هم بپذیریم. هرگونه 
سوءاستفاده از منصب و جایگاه، اقتدارگرایی نام دارد و تمامًا مردود است. اقتدار 
یعنی آن جوهرة  واقعی که وجود دارد، چه در روش شناسي باشد چه در اندیشه ها. 
اگر اقتدار روشی را پذیرفتید، که پذیرفتید، به همان دلیل باید اقتدار محتوایی را هم 
بپذیرید. اما مشکالت تلقینی بودن در هر دو  باید به طریق درست خود انجام شود 

نه اینکه مسئله را کاًل پاک کنیم به این دلیل که ممکن است اشتباهی رخ دهد.

جواب خانم دکتر راجی به آقای باقری: 

درمورد  مثال  براي  کرد.  جدا  هم  از  نمي توان  واقعاً  جاهایی  در  را  مقوله  دو  این 
بچه های مسئله دار هستند. روش  برای کودک. من جایی می روم که  اقتدارگرایی 
فلسفه برای کودکان، یعني روش گفت وگو، را در آنجا به کار نمي برم. چرا که بچه ها 
بسیار مشکل دارند. من ادعایی ندارم؛ ولی وقتی آنجا می روم، با این بچه ها وارد بحث 
می شوم. کالس شلوغ است و لودگی فراوان؛ زیرا بچه ها به محیط دموکراتی وارد 
شده اند که پیش از آن نبوده اند و من اجازه می دهم این کار را بکنند. موقعی که از 
جلوی کالس معلمی رد می شوم، به ویژه اگر سطح تحصیالت این معلم دیپلم باشد، 
می بینم به بچه ها می گوید ببینید بچه ها! خانم راجی به خاطر شما اینجا می-آید. سعی 
کنید از او زیاد یاد بگیرید. آنها هم می گویند چشم. می خواهم بگویم ترس از معلم 

برایش بار دانشی آورده است؛ و بچه ها دانش او را بیشتر از من قبول دارند. 

پاسخ آقای دکتر باقری به خانم راجی

قبول دارم این خطر وجود دارد. ولی بحث این است که نمی توانیم به دلیل پرهیز 
از اقتدارگرایی، اقتدار را هم کنار بگذاریم. اقتدارگرایی را باید نقد کرد ولي اقتدار 
را باید نگه داشت وگرنه به ورطه ای می افتیم که پروگرسیویسم در آن افتاد. یعنی 
اقتدار  نفی  یعنی  این  شویم.  شاگردمحور  و  کنیم  نفی  را  سنت  که  است  اشتباه 
اقتدار روش، چراکه در روش شناسي هم  نفی  اقتدار دانش و حتي  نفی  فرهنگ، 
اقتدار وجود دارد. البته، همان طور که می فرمایید، این دو مفهوم بسیار به هم گره 
نباشند. ولي  اقتدارگرا  یاد بگیرند  باید  باید تفکیک شوند. معلمان  خورده اند منتها 

مسیر تعلیم و تربیت قدري اجتناب ناپذیر است. وقتی کسي استاد برجسته اي دارد، 
طبیعي است که دربرابر او حالتی پیدا می کند. اّما نمي توان گفت چون استادهای 
برجسته مرید پیدا می کنند، کنار بروند و فقط استادان متوسط درس بدهند. چارة 
کار در این است که آن استاد برجسته مواظب باشد مریدپرور نباشد، و بساط پهن 
برایش خدا  مادر  نمی داند؟  را خدا  است، شما  وقتی کودک  بچة شما  مگر  نکند. 
است؛ باید هم باشد، اقتضای این رابطه است. بعد که نوجوان شد، متوجه مي شود.

نقد آقای دکتر ناجی به پاسخ های آقای دکتر باقری 

درمورد فلسفه و علم، به نظر من اگر بتوانید وابستگی مادر و فرزندش را در همین 
نشان  را  و علم  فلسفه  پیوستگی  لیپمن هم می توانید  گفتة  از  نشان دهید،  مثال 
دهید. اما از این جملة شما که فرمودید آیا به این دلیل که نباید تلقین شود، باید 
محتوا را ممنوع کنیم، واقعًا تعجب می کنم. شما و پسرتان کتاب هایی در این زمینه 
ترجمه کرده اید. اتفاقًا طرح من در سال گذشته، داستان های فلسفه برای کودکان 
بود. در یکی از مؤلفه های اصلی داستان های فلسفه برای کودکان تأکید می شود 
که در آن مواضع فلسفی موجود در سنت های فلسفی آورده شود. اگر از افالطون 
نقل قول مي کنید، از ارسطو هم نقل قول کنید. منتها به زبان کودک؛ نه اینکه آنها 
را کنار بگذارید. الزم نیست بچه ها در این باره چیزي بدانند. بگذارید خودشان فکر 

کنند، ولي مواضع حتمًا باید گفته شود. 
در اینکه فرمودید در پراگماتیسم، رئالیسم کنار گذاشته شده است، من مخالفتی با 
شما ندارم؛ و یکی از دالیل من در این باره که فلسفه برای کودکان پراگماتیستی 
نیست و مخالفتم با دیوید کندی این است که در فلسفه برای کودکان، رئالیسم کنار 
گذاشته نشده است؛ و شواهدی وجود دارد که از همان ابتدا لیپمن و شارپ و اینک 
شاگردان آنها مثل سوزان گاردنر، .... رئالیسم را به رسمیت شناخته اند، براي مثال جملة 
مشهور گاردنر این است که حلقة کندوکاو، نه دانش آموزمحور است نه معلم محور بلکه 
حقیقت محور است. ما کندوکاو می کنیم، و در انتها با کنار زدن اشتباهات، حقیقت 
را به معنایی کشف مي کنیم. یا مثاًل در عناوین کتاب هاي کرین موریس یا کاترین 
مک کال، »رئالیسم« آمده است. پس فکر می کنم حدسم درست باشد که فلسفه 
برای کودکان، پراگماتیستی نیست حتی اگر پراگماتیست ها سعی کنند آن را به خود 
نسبت دهند. در کنار این افراد، کسانی هم هستند که می گویند فلسفه براي کودکان، 
اگزیستانسیالیستی است، و بعضی می گویند مکتب انتقادی پشت سر آن است. اگرچه 
لیپمن می گوید من از دیویی شروع کردم در مقاله اي که آقای دکتر کریمی از ایشان 
ترجمه کرده اند، نوشته است دیویی متوجه نشده بود و در نظریة او در این زمینه خأل 
وجود داشت که من آن را پر کردم. بنابراین، اگر بگوییم ریشة فلسفه براي کودکان 

در پراگماتیسم  است، جانب انصاف را رعایت نکرده ایم.
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