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دورة جدید، سال سوم، شمارة بیست و نهم، آذر 1395

* امضای تفاهم نامة همکاری با پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی قم
* امضای تفاهم نامة همکاری با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

* امضای تفاهم نامة همکاری با دانشگاه صدا و سیما
* ششمین نشست هیأت امناء پژوهشگاه برگزار شد

* برگزاری مراسم نکوداشت حجت االسالم و المسلمین احمد احمدی و تجلیل از تالش های علمی استاد
* دکتر امیر سپنجي در گفت و گو با شبکة آموزش سیما: فیلترینگ رسانه ها براي مخاطبان بزرگسال، 

نوعي ساده اندیشي است
* دکتر خانیکی: حادثة 16 آذر دست خوش گسیختگی در فهم تاریخی است

* بررسی و تحلیل شاخص امنیت ملّی هند
* رئیس مرکز فرهنگي ژاپن- آلمان: »فرهنگ ایراني و ژاپني تشابهات زیادی دارد«

* چکیدة  سخنرانی پروفسور ریوزوکه اهاشی: »تکنیک و هنر« در پژوهشگاه
* تقدیر دکتر ربانی زاده از اعضای امور مالی در هفتة حسابدار

* دکتر شهبازی : موالنا تا حد زیادي دموکراتیک است
* گزارشی از نشست »جایگاه زن در متون دورة باستاني ایران«

* گزارشی از مراسم هفتة پژوهش
* بازدید پژوهشکدة اخالق و تربیت از مدارس خاص تهران با هدف آشنایي با پژوهشگاه
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انساني  علوم  پژوهشگاه 
و  فرهنگي  مطالعات  و 
فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه 
اسالمي در نشست مشترکی 
در پژوهشگاه علوم انساني و 
مطالعات فرهنگي تفاهمنامة 

همکاري امضاء کردند.
در این نشست که روز شنبه 
13 آذرماه برگزار شد دکتر 
رئیس  قبادي،  حسینعلی 
و  انساني  علوم  پژوهشگاه 
اشاره  با  فرهنگي  مطالعات 
پنهان  ظرفیت هاي  به 

پژوهشگاه علوم انساني براي جهان اسالم گفت: »با بهره مندی 
از شبکة نخبگاني و براساس برنامه توسعة دانایي محور میتوانیم 
قم  اسالمي  فرهنگ  و  علوم  دانشگاه  با  سودمندي  همکاریهاي 

داشته باشیم.«
انسان شناسي  رشتة  در  »مي توانیم  کرد:  تأکید  همچنین  وي 
شوراي متون نیز تفاهم نامة اجرایي و کاربردي به امضاء برسانیم 
و تالش کنیم روابط و همکاري هاي دو پژوهشگاه هرچه سریع تر 

به مرحلة اجرا درآید.«
رئیس  لکزایي،  نجف  دکتر  والمسلمین  حجت االسالم  ادامه  در 
ظرفیت هاي  به  نیز  قم  اسالمي  فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه 
خوب همکاري دو پژوهشگاه اشاره و عنوان کرد: »ما در زمینه 
ارزندهاي  تجربیات  مجازي  فضاي  در  کتب  انتشار  و  فروش 

این  در  مي توانیم  و  داریم 
با  را  خود  تجربیات  زمینه 
انساني  علوم  پژوهشگاه 
به  فرهنگي  مطالعات  و 

اشتراک بگذاریم.« 
در ادامه مقرر شد پژوهشکده ها 
دو  در  فعال  گروه هاي  و 
خود  نمایندگان  پژوهشگاه 
و  ارتباط  برقراري  براي  را 
به  بیشتر  همکاري هاي 
تا  کنند  معرفي  یکدیگر 
بسترهاي همکاري در اسرع 

وقت فراهم شود.
الزم به ذکر است، طبق این تفاه منامه در چارچوب اصل ضرورت 
توسعة همکاري علمي بین مراکز مختلف آموزشي، پژوهشي و 
متقابل  توانمندي هاي  و  ظرفیت ها  از  بهره مندي  براي  اجرایي، 
علوم  رشته هاي  کارآمدي  و  جایگاه  ارتقاي  به منظور  به خصوص 
فرهنگي  مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه  کشور،  در  انساني 
و  علمي  برنامه هاي  در  اسالمي  فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه  و 

پژوهشي مورد نظر همکاري هاي دوجانبه اي را آغاز مي کنند.
و  علوم  پژوهشگاه  معاونین  و  رئیس  تفاهم نامه  امضاي  از  پس 
پژوهشگاه  پژوهشي  و  علمي  ظرفیت هاي  از  اسالمي  فرهنگ 
علوم انساني و مطالعات فرهنگي، کتابخانه مرکزي، پژوهشکده ها 

و... بازدید کردند.

امضای تفاهم نامة همکاری با پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی قم
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پژوهشگران  از  حمایت  صندوق  رؤسای 
علوم  پژوهشگاه  و  کشور  فناوران  و 
دیداری  در  فرهنگي  مطالعات  و  انساني 

شده،  انجام  آذرماه  اول  که 
امضاء  همکاری  تفاهم نامة 

کردند.
در این جلسه دکتر حسینعلي 
پژوهشگاه  رئیس   قبادي، 
مطالعات  و  انساني  علوم 
»پژوهشگاه  گفت:  فرهنگي 
برنامة  در  شدن  وارد  با 
توسعة راهبردي که براساس 
مي شود  اداره  دانایي محوری 
و همچنین رسالتش در تولید 

انجام  به  و  پژوهشي  و  علمي  مقاله هاي 
رساندن طرح هاي پژوهشي )چه در حوزة 
حوزه هاي  در  چه  و  داخلي  طرح هاي 
صندوق  قطعًا  که  مي داند  کاربردي( 
حمایت از پژوهشگران، پژوهشگاه را در 

این راستا حمایت خواهد کرد.«
پژوهشگاه  اهمیت  بر  تأکید  با  وي 
داشت:  اظهار  انساني  علوم  حوزة  در 
مطالعات  و  انساني  علوم  »پژوهشگاه 
علوم  حوزة  پژوهشگاه  تنها  فرهنگي 

خاورمیانه  سطح  در  انساني 
قدمت  سال   51 با  که  است 
سازمان هاي  با  ادغام  و 
پژوهشي  و  دانشي  بزرگ 
و  است  شده  ایجاد  معتبر 
در  پژوهشگاه  اثرگذارترین 
این حوزه به شمار می آید.«

اشاره  با  پژوهشگاه  رئیس 
عنوان  نخبگاني  شبکة  به 
نفر  هزار  دو  از  »بیش  کرد: 
در  علمي  هیأت  اعضاي  از 
این  طریق  از  کشور  سراسر 

هستند.  ارتباط  در  پژوهشگاه  با  شبکه 
در  که  پژوهشي  و  علمي  مجالت  تعداد 

 22 عدد  به  مي شوند  منتشر  پژوهشگاه 
براي  مجوزي  نیز  اخیراً  و  است  رسیده 
به  آسیا«  فرهنگي  اسناد  »مرکز  مجلة 

سه زبان دریافت کرده ایم.«
اهمیت  برشمردن  ضمن  قبادي 
در  آن  توانمندي  و  جامعیت  پژوهشگاه، 
تولید علمي کشور به کاربردي سازي این 
حوزه اشاره کرد و افزود: »وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوري نیز بر کاربردي شدن 
علوم انساني تأکید دارد و ما نیز در این 
برداشته ایم.« اساسي  گام هاي  خصوص 

صندوق  رئیس  ضرغام،  دکتر  ادامه  در 
حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، 

با معرفي مجموعه اي از فعالیت هاي این 
پرداخت و خاطرنشان کرد: »ما  صندوق 

از همه ظرفیت هاي علمي و مالي داخل 
چارچوب هاي  حفظ  با  کشور  از  خارج  و 
تفاهم نامه هاي  مي کنیم.  استفاده  نظام 
باقي  امضاء  حد  در  تنها  ما 
با  اکنون  هم  و  نمی ماند 
روسیه،  چین،  کشورهاي 
و  مشارکت  اتریش  و  آلمان 

داریم.« همکاري 
افزود:  همچنین  وی 
عضو  ایران  »خوشبختانه 
و  پژوهش  جهاني  شوراي 
حکام  شوراي  )عضو  یاسا 
است؛  یاسا(  جهاني  سازمان 
ما  پژوهشگران  بنابراین 
تحقیقاتي  پروژه هاي  در  مي توانند 

کنند.« مشارکت  هم  بین المللي 
اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  ضرغام 
تحقیقات  بر  پژوهش  جهاني  شوراي 
تأکید  فرارشته اي  و  میان رشت هاي 
داریم  »اعتقاد  گفت:  دارد،  ویژه اي 
تحقیقات  زمینة  در  مي تواند  پژوهشگاه 
ایفا  خوبي  بسیار  نقش  فرارشته اي 
حمایت  صندوق  پروژه هاي  در  و  کند 
باشد.  داشته  مشارکت  پژوهشگران  از 
امروز ما بیشتر از هر روز دیگر 
تحقیقاتي  نتایج  ورود  نیازمند 
تأثیرگذاري  و  انساني  علوم 
باید  هستیم.  جامعه  در  آن 
گام هاي  انسان  تعالي  براي 
رشد  براي  و  برداریم  مؤثري 
ایجاد  محدودیت  کشور  علمي 
مستعد  پژوهشگران  نکنیم. 
با  و  خوب  بسیار  ایده هاي  ما 
شکوفا  باید  که  دارند  ارزشي 

شوند.«
جلسه  از  دیگری  بخش  در 
ماندگار  چهرة  اعواني،  غالمرضا  دکتر 
انساني  علوم  کارگروه  رئیس  و  فلسفه 

امضای تفاهم نامة همکاری با 

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
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طي  کشور،  فناوران  و  پژوهشگران  از  حمایت  صندوق  اجتماعي  و 
و  میدانم  پژوهشگاه  از  را عضوي  کوتاه گفت: »من خودم  سخناني 
خوشحالم که در این مرکز پژوهشي حضور دارم. همان طور که رهبر 
مي کنیم  تالش  هم  ما  دارند،  تأکید  پژوهش  بر  هم  انقالب  معظم 

کمک مؤثري در این زمینه انجام دهیم.«
وي با تأکید بر اینکه متأسفانه در مقطعي به پژوهش و علوم انساني 
اظهارداشت:  است  شده  دگرگون  شرایط  اکنون  اما  نمي شد؛  توجه 
فناوران  و  پژوهشگران  از  حمایت  صندوق  بنیانگذاران  از  »یکي 
آئینه وند بود. این صندوق هم اکنون 20 عضو استاد  کشور، مرحوم 
براي  مي تواند  هم  پژوهشگاه  همکاري  و  دارد  کشور  سرتاسر  از 
که  شود  پژوهشي  افق هاي  توسعة  باعث  هم  و  باشد  مفید  صندوق 

نفع مملکت است.«. به 

منصوب شدن اعضای شورای 
سیاستگذاری »طرح جامع اعتالی علوم 

انسانی معطوف به پیشرفت کشور«

انسانی  پژوهشگاه علوم  رئیس  قبادی،  دکتر حسینعلی 
و مطالعات فرهنگی، طی احکام جداگانه ای، دکتر رضا 
داوری اردکانی، دکتر محمدرضا بهشتی و دکتر غالمرضا 
اعوانی را به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری »طرح 
جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور« 

منصوب کرد.

انتصاب

احکامی  پژوهشگاه، طی  رئیس  قبادی،  حسینعلی  دکتر 
دکتر مریم شریف نسب را به سمت »مدیر گروه پژوهشی 

تحقیقات بین  رشته ای«، 
ابوالقاسم رادفر را به سمت »مدیر گروه پژوهشی  دکتر 

تحقیقات ادبی«، 
دکتر امیرعبدالرضا سپنجی را به سمت »مسئول راه اندازی 

گروه مطالعات فرارشته ای«، 
پژوهشی  گروه  »مدیر  سمت  به  را  قاسمی  اعظم  دکتر 

فلسفة دین«،
و  نظارت  دفتر  »مدیر  سمت  به  را  قنبرلو  عبداهلل  دکتر 

ارزیابی« و
 دکتر علیرضا مالئی توانی را به عضویت »کمیتة ترفیع 

اعضای هیأت علمی« منصوب کرد.

تبریک

علمی  هیأت  اعضای  سال  کتاب  دورة  دومین  در 
کتاب  دهخدا«  »نشان  کشور  سراسر  دانشگاه های 
»ادیان و مذاهب در ایران باستان« از نویسندگان، دکتر 
فرزانه  دکتر  و  زرشناس  زهره  دکتر  مزداپور،  کتایون 

گشتاسب شایسته تقدیر شد.
کتایون  دکتر  خانم  سرکار  به  را  علمی  موفقیت  این 
سرکار  و  زرشناس  زهره  دکتر  خانم  سرکار  مزداپور، 
خانم فرزانه گشتاسب تبریک گفته و از درگاه خداوند 

متعال توفیق روز افزون شان را آرزومندیم.
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انعقاد  هدف  با  فرهنگي  مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه 
معاونین  رئیس،  میزبان  آموزشي  و  تفاهم نامة همکاري علمي 

بود. و سیما  دانشگاه صدا  استادان  و 
 1395 ماه  آبان   6 شنبه  روز  که  جلسه  این  ابتداي  در 
انساني  علوم  پژوهشگاه  رئیس  قبادي،  دکتر  شد  برگزار 

فرهنگي  مطالعات  و 
و  ظرفیت ها  معرفي  ضمن 
علوم  پژوهشگاه  توانایي هاي 
»پژوهشگاه  گفت:  انساني 
مختلفي  رویکردهاي  با 
و  علمي  فعالیت هاي  به 
اولین  مي پردازد.  پژوهشي 
علوم  پژوهشگاه  رویکرد 
با  توسعه  برنامة  انساني، 
است  دانایي محوری  رویکرد 
شبکة  آن  مبناي  بر  که 

استاد  از دو هزار  با بیش  نخبگاني تأسیس شده و پژوهشگاه 
کاربردي سازي  دیگر  رویکرد  دارد.  ارتباط  کشور  سراسر  در 
برنامه،  این  براساس  اولین بار  براي  که  است  انساني  علوم 
ُمکران  حوزة  در  سکونت  ساماندهي  زمینة  در  پژوهشي 
علوم  »اعتالي  کالن  و  جامع  طرح  است.  انجام  درحال 
دیگر طرح هایي  از جمله  پیشرفت کشور«  به  انساني معطوف 
و  است  انجام  حال  در  کشور  نخبگان  مشارکت  با  که  است 
هفته  در  طرح  این  صفر«  »فاز  نهایي  گزارش  است  قرار 

ارائه شود.« پژوهش 
افزایش سرانه   این که  بیان  با  رویکرد  توضیح سومین  در  وي 
»با  کرد:  عنوان  است،  پژوهشگاه   اولویت  در  علم  تولید 
از  علم  سرانه  تولید  پژوهشگاه،  اساتید  و  پژوهشگران  تالش 
1/5 درصد رسیده است و ما در تالش هستیم  به  0/6درصد 
 2/5 به  را  علم  سرانه  تولید  توسعه،  برنامة  پیش بیني  تا طبق 

برسانیم.« درصد 
رئیس پژوهشگاه با اشاره به جایگاه پژوهشگاه به عنوان نماد 
»علوم  کرد:  خاطرنشان  انساني  علوم  حوزة  در  ایراني  تمدن 
ایران  اسالمي  جمهوري  در  فردي  به  منحصر  مزیت  انساني 
نسل هاست.  بین  ارتباطي  مجراي  بزرگترین  که  چرا  دارد؛ 
جهت گیرانه اي  فرآیند  سیما  و  صدا  دانشگاه  با  همکاري  لذا 
است که به انتقال میراث ما به نسل هاي آینده کمک خواهد 

کرد.«
و  صدا  دانشگاه  رئیس  زابلي زاده،  دکتر  جلسه  این  ادامة  در 

سیما با اشاره به فعالیت  نیم قرنی این مرکز  گفت: »دانشگاه 
مدرسة  اولین  شاید  و  بود  تلویزیون  عالي  مدرسة  ابتدا  صدا 
تربیت  به  تلویزیون  و  رادیو  حوزه  در  که  خاورمیانه  در  عالي 
به  دانشکده  از   1392 در سال  بعدها  که  دانشجو می پرداخت 
دانشکده هاي  دانشگاه،  این  ساختار  در  یافت.  ارتقاء  دانشگاه 
دانشکدة  همچون  مختلفي 
و  فني  رسانه،  و  ارتباطات 
رادیو  تولید،  رسانه،  مهندسي 
رسانه،  فلسفه  تلویزیون،  و 
و  دیجیتال  هنرهاي  و  تلویزیون 
رسانه  و  دین  دانشکدة  همچنین 

وجود دارد.«
دیدار  این  از  دیگری  بخش  در 
معاون  رضوي توسي،  دکتر 
دانشگاه  پژوهشي  و  آموزشي 
رشته ها  معرفي  به  سیما  و  صدا 
و مقاطع تحصیلي پرداخت و اشاره کرد: »رشته هاي دانشگاه 
صدا و سیما، بیشتر میان رشته هاي حوزه رسانه هستند براي 
پژوهشي  کارهاي  است  الزم  رشته ها  این  از  علمي  پشتوانه 

شود.« انجام  متعددي 
تلویزیون  و  رادیو  تولید،  دانشکده  رئیس  محمدي،  گل  دکتر 
نیز گفت: »خاستگاه برخي از رشته ها تنها در دانشگاه صدا و 
نیروهاي  این دانشگاه تربیت  سیما است چرا که هدف اصلي 

است.« براي خود سازمان  حرف هاي 
در ادامه دکتر ساعي، رئیس دانشکدة ارتباطات صدا و سیما، 
هم  دانشکده  این  تحصیلي  رشته هاي  که  این  بر  تأکید  با 
تأمین  آن  اصلي  هدف  و  است  غیرکاربردي  هم  و  کاربردي 
اظهار  است،  سازماني  فرهنگ  با  مطابق  انساني  نیروي 
فضاي  حوزه  در  رشته هایي  فعال کردن  دنبال  به  »ما  داشت: 
انواع  رسانه،  آینده پژوهي  رسانه،  و  شناختي  علوم  مجازي، 
رسانه  متون  تخصصي  رشته هاي  و  تخصصي  روزنامه نگاري 
در  کار  براي  افراد حرف هاي  تربیت  بر  تالشیم  در  و  هستیم 
داشته  تمرکز  رسانه اي  فعالیت هاي  و  سیما  و  صدا  سازمان 

باشیم.«
و  دانشگاه صدا  بین الملل  امور  همکاري  معاون  سرابي،  دکتر 
همکاری  تفاهم نامه ها  انعقاد  اهمیت  به  به  اشاره  با  نیز  سیما 
دانشگاه  و  فرهنگي  و مطالعات  انساني  علوم  پژوهشگاه  میان 
با  بسیاري  تفاهم نامه هاي  »دانشگاه  گفت:  سیما  و  صدا 
است  کرده  منعقد  کشور  از  خارج  آموزشي  و  علمي  مراکز 

امضای تفاهم نامة همکاری با دانشگاه صدا و سیما
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ششمین نشست از دورة سوم هیأت امناء پژوهشگاه روز سی ام آذر در دفتر وزیر علوم، تحقیقات و فناوري برگزار شد.
در ابتداي این جلسه، گزارشي از پیشرفت طرح جامع اعتالء و ساماندهي علوم انساني، فعالیت هاي مرکز اسناد فرهنگي آسیا و اقدامات 
عمراني صورت گرفته در پژوهشگاه ارائه شد. همچنین دکتر قبادي رئیس پژوهشگاه فعالیت هاي انجام شده در راستای اجرایي شدن 

مصوبات جلسه گذشته هیأت امناء را تشریح کرد.
در ادامه دکتر عبدالرضا باقري، مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت هاي امناء و هیأت هاي ممیزه وزارتخانه، با تقدیر از عملکرد پژوهشگاه 
با  ارائه گزارش فعالیت هاي راهبردي بر انطباق فعالیت هاي علمي، پژوهشي و اداري  امناء و  بر جدیت در پیگیري مصوبات هیأت 

سیاست هاي ابالغي وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري تأکید کرد.
در پایان نیز دستور جلسات پیشنهادي مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر اعضا، تصمیم مقتضي دربارة آنها اتخاذ شد.

ششمین نشست هیأت امناء پژوهشگاه برگزار شد

و  علمي  ظرفیت هاي  و  توانایي  مراکز  این  از  بسیاري  که 
ادامه  به  تمایل  و  کرده  تحسین  را  دانشگاه  این  آموزشي 

داشته اند.« آموزشي  و  علمي  همکاري 
کرد  تأکید  قبادي  دکتر  شده  مطرح  مباحث  جمع بندي  در 
ملي  ظرفیت  مي تواند  آکادمیک  نهادی  عنوان  به  پژوهشگاه 
در حوزة  و  کند  فراهم  و سیما  دانشگاه صدا  براي  را  مؤثري 

که  چرا  باشد.  دانشگاه  این  براي  خوبي  کمک  مغزافزاري 
مهم ترین و بزرگ ترین نهاد علمي و پژوهشي در حوزة علوم 
همکاري  با  که  دارد  آمادگي  جهت  این  از  و  است  انساني 
ارتقاي سطح فرهنگ  دانشگاه صدا و سیما، نقش موثری در 
کشور  رسانه اي  پژوهش هاي  و  فعالیت ها  کیفیت  و  عمومي 

کند. ایفا 
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احمدي،  احمد  والمسلمین  حجت االسالم  نکوداشت  مراسم 
نخستین رئیس دانشکدة علوم انساني دانشگاه تربیت مدرس 
انقالب فرهنگي و رئیس سازمان  تهران، عضو شوراي عالي 
فرهنگي،  و  علمي  برجستة  شخصیت هاي  حضور  با  سمت، 
روز یکشنبه 14 آذرماه 95 در سالن اجتماعات استاد مطهري 

دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شد.
تصویري  پیامی  در  آملي  جوادي  آیت اهلل  مراسم  ابتداي  در 
جامعي  شخصیت هاي  جزو  احمدي  آیت اهلل  »جناب  گفت: 
دانشگاه  در  و هم  در حوزه  ارزنده اي هم  هستند که خدمات 
دانشگاه  و  حوزه  وحدت  بارز  نمونة  ایشان  شخصیت  داشتند. 
قلعة  به  و  شد  موحد  کسي  اگر  است:  آمده  اسالم  در  است. 
توحید رفت هیچگاه از او یک شر مطلق سر نمي زند. موحدها 
محض  شر  ولي  محدود،  و  مقید  یا  است  محض  خیرشان  یا 

ندارند.«
نیز  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  صالحي امیري،  سیدرضا 
را  سرزمین  این  فرهنگي  »تبار  اظهارداشت:  سخنانی  طی 
تداوم  براي  ما  و  مي دارند  نگه  او  امثال  و  احمدي  آیت اهلل 
احتیاج  ایشان  مثل  تنومندي  ریشه هاي  حفظ  به  فرهنگ 
این  تمدن  و  فرهنگ  ریشه هاي  از  احمدي  آیت اهلل  داریم. 
جوشاني  چشمه  حوزه  و  دانشگاه  سنگر  دو  در  و  است  کشور 

براي تشنگان بوده است.«
حوزه  بزرگان  و  طباطبایي  عالمه  تبار  از  »ایشان  افزود:  وي 
هستند.  مفتح  و  مطهري  بهشتي،  شهیدان  مثل  دانشگاه  و 
امروز اگر بپرسید چرا از آیت اهلل احمدي تجلیل مي کنیم بنده 
را  معرفت  و  اخالق  فلسفه،  مي خواهیم  چون  مي دهم  پاسخ 

تجلیل کنیم. جامعة خستة امروز بیش از هر زمان دیگري به 
افرادي  و  مي گذرد  با سرعت  روزگار  دارد.  نیاز  اشخاص  این 
همچون آیت اهلل احمدي کمتر تکرار مي شود. ایشان به مثابه 
شهید مفتح، شهید بهشتي و شهید مطهري و به همان اندازه 
این  تبار فرهنگي  در وحدت حوزه و دانشگاه نقش داشته اند. 
سرزمین را آیت اهلل احمدي و امثال او نگه مي دارند و بنده در 
چون  افرادي  فروزان  چراغ  که  مي دهم  قسم  را  خدا  همینجا 
حیات  انساني،  حیات  تا  بماند  روشن  همیشه  احمدي  دکتر 

فرهنگي و حیات اخالقي ما تداوم پیدا کند.«
سپس هدایایي به رسم یادبود و تجلیل معنوي از زحمات علمي 
و ارزنده حجت االسالم والمسلمین احمدي اهداء شد که دکتر 
قبادي، رئیس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي نیز 

لوحي یادبودي به همین منظور به استاد هدیه کردند.
و در پایان از کتاب »فیلسوف نظر و عمل« با موضوع ارجنامة 

استاد احمد احمدي رونمایي شد.
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  صالحي امیري،  دکتر  است،  گفتنی 
)رئیس  قبادي  داماد، دکتر حسینعلي  آیت اهلل محقق  اسالمي، 
مهدي  دکتر  فرهنگي(،  مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه 
والمسلمین  حجت االسالم  پژوهشگاه(،  سابق  )رئیس  گلشني 
دکتر  پرورش(،  و  آموزش  سابق  )وزیر  فاني  دکتر  خسروپناه، 
علوم،  وزارت  فناوري  و  پژوهشي  )معاون  احمدي  وحید 
تحقیقات و فناوري(، دکتر محمدزاده )معاون دانشگاه تربیت 
مدرس تهران(، دکتر غالم حسي نزاده )رئیس دانشکده علوم 
در  حاضر  شخصیت هاي  جمله  از  و...  مدرس(  تربیت  انساني 

بوند. این مراسم 

برگزاری مراسم نکوداشت حجت االسالم و المسلمین احمد احمدی و 
تجلیل از تالش های علمی استاد
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سپنجي  امیرعبدالرضا  دکتر 
کارشناس و مدرس رسانه با حضور 
ضمن  خونه«  »همیشه  برنامه  در 
حوزة  در  عملي  راهکارهاي  ارائه 
به  پیام،  تحلیل  و  رسانه اي  سواد 
تشریح نقش والدین در بهره مندي 
صحیح فرزندان از رسانه ها پرداخت.

وي با اشاره به اینکه در گذشته هاي 
نشانه هاي  از  یکي  دور،  چندان  نه 
فرد مقتدر در اختیار داشتن کنترل 
تلویزیون بود و اعضاي خانواده به 
دریافت  را  محتوایي  او  از  تبعیت 

رسانه ها  انبوه  با  »امروزه  گفت:  مي کردند، 
مواجه  سایبري  فضاي  در  موجود  امکانات  و 
هستیم، که جهاني موازي با زندگي واقعي به 
شمار می آید. اما سوال اینجاست که در چنین 
شرایطي و با این حجم اطالعات چه باید کرد؟ 
آیا باید منفعالنه رسانه ها را دید و شنید یا الزم 

است که اقدامات مؤثري انجام داد؟«
سپنجي در ادامه با تأکید بر اینکه طبق نظریه 
بازار پیام دکتر محسنیان راد با گذشتن از دورة 
دهکدة جهاني، هرکدام از ما در بازار جهاني 
ارتباطات، حجره اي داریم و کانال یا گروهي 
براي خود ایجاد کرده و مخاطبمان را جذب 
الزم  فضا  این  »در  داشت:  اظهار  مي کنیم، 
بهتر،  بیان  به  و  پیام ها  تحلیل  قدرت  است 
من،  نظر  از  باشیم.  داشته  رسانه اي  سواد 
آموزش هاي  ازدواج  از  پیش  که  همان طور 
صورت  روانشناسي  مشاوره هاي  و  بهداشتي 
اهمیت  نیز  رسانه اي  سواد  آموزش  مي گیرد، 
دارد. سواد رسانه اي الزم است که به صورت 
گفتمان عمومي درآید و آموزش آن براي همه 

سنین و طبقات جامعه صورت پذیرد.«
این سؤال  به  پاسخ  در  رسانه  این کارشناس 
که چگونه مي توان تأثیر تدریجي و هیجاني 
رسانه ها بر رفتار و سبک زندگي را مدیریت 
کرد، گفت: »در بحث تأثیر محتواي رسانه ها، 
دوره هایي را پشت سر گذاشته ایم. در دهه هاي 
30 و 40 میالدي رسانه ها محدود به سینما، 
سطح  نیز  مردم  و  بودند  مطبوعات  و  رادیو 
دانش پاییني داشتند. این عوامل باعث میشد 
جذب  باز  دهان  و  بسته  چشمان  با  افراد  تا 
رسانه هاي آن دوره شوند و پیام ها تأثیر باالیي 
برجاي گذارند. پس از ورود تلویزیون به تدریج 
جذابیت سایر رسانه ها کاهش پیدا کرد و در 

باالتر  نیز  مخاطبان  سواد  سطح  حال  عین 
مثل  رسانه هراسي  امروزه  نتیجه،  در  رفت. 
اگر  باشد و  نباید وجود داشته  دوره هاي قبل 
کسي بگوید رسانه ها خیلي قدرتمندند باید در 
افکارش تجدیدنظر کند. با این اوصاف، به نظر 
رسانه ها  فیلترینگ  و  محدودکردن  مي رسد 
است  ساده اندیشي  بزرگسال  مخاطب  براي 
زیرا او به هر نحوي که باشد خوراک رسانه اي 

خود را تأمین مي کند.«
این مدرس دانشگاه در ادامه با تاکید بر این که 
رسانه ها این قدرت را دارند که در سبک زندگي 
و رفتار ما به وسیله تولید نیاز، تغییر ایجاد کنند؛ 
اما با کنترل مصرف و مدیریت آن به ویژه براي 
کودکان میتوان تا حدود زیادي مانع این امر 
کودکان  حفظ  »مهم  کرد:  نشان  خاطر  شد، 
به عنوان حساس ترین قشر در برابر محتواي 
ممنوعیت   2*2 قانون  طبق  رسانه هاست. 
غیرلمسي  و  لمسي  رسانه هاي  از  استفاده 
براي  و...  تبلت  موبایل،  تلویزیون،  مانند 
سنین  براي  دارد.  وجود  دوسال  زیر  کودکان 
2 تا 16 سال نیز محدودیت استفاده روزانه از 
رسانه ها به مدت حداکثر دو ساعت باید رعایت 
استفاده  است که  این  دیگر  نکتة مهم  شود. 
کودکان و نوجوانان از رسانه، به ویژه تلویزیون 
و صفحات لمسي، مثل موبایل و تبلت، باید 
گرفته  نظر  در  آنها  براي  امتیازي  عنوان  به 
شود و نباید بچه ها بهره مندي دائمي از چنین 
رسانه هایي را حق خود بدانند. بزرگساالن نیز 
الزم  روانشناختي  و  فیزیولوژیک  دالیل  به 
است محدودیت استفاده کمتر از 4 ساعت در 
روز از رسانه ها را رعایت کنند تا دچارمشکالت 

روحي و جسمي نشوند.«
به  گو، سپنجي  و  این گفت  دیگر  در بخش 
کودکان  اجتماعي  تربیت  در  رسانه ها  نقش 

اشاره کرد و گفت: »نباید کارکردهاي 
گرفت.  نادیده  را  رسانه ها  مثبت 
زندگي ما با وجود رسانه ها نسبت به 
گذشته بهتر و با کیفیت تر شده است. 
کودکاني که تلویزیون تماشا می کنند 
هوش  از  کودکان  دیگر  به  نسبت 
قدرت  برخوردارند.  باالتري  اجتماعي 
تکلم و دایرة لغات آنها بیشتر است و 
نقش هاي اجتماعي و جنسیتي خود را 
بهتر مي آموزند. ما بزرگساالن نیز به 
دلیل رسانه اي شدن بسیاري از تجارب 
بشري، دانش و اطالعات و سرگرمي 
افزون تري را بدست آورده ایم. همه این عوامل 
باعث مي شود تا انسان امروزي بسیار توانمندتر 
از زماني باشد که رسانه ها را در اختیار نداشت. 
رسانه ها  از  استفاده  در  نکته  مهم ترین  اما 
انتقادي محتواي  زمانمند بودن آن و تحلیل 
پیام ها، براي پرهیز از انفعال در برابر رسانه ها 

است.«
این استاد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
براي  اینکه  بر  تاکید  با  پایان  در  فرهنگي، 
سواد  آموزش  به  رسانه اي  پیام هاي  تحلیل 
آموزش   « کرد:  عنوان  داریم،  نیاز  رسانه اي 
از  یکی  پیام ها  انتقادي  تحلیل  و  دسترسي 
موارد مهم در سواد رسان هاي است. آموزش، 
ابزار حل مسائل زندگي است و از آنجایي که 
رسانه ها کارکردهاي متفاوتي نظیر سرگرمي، 
آموزش  و  افکار عمومي  بسیج  اطالع رساني، 
برعهده دارد، مي توان از همین ظرفیت براي 
سطوح  در  برد.  بهره  رسانه اي  سواد  آموزش 
دیگر نیز الزم است آموزش سواد رسانه اي به 
سن و طبقه خاصي اختصاص پیدا نکند. براي 
تحقق این هدف، برنامه جامعي نیاز است تا به 
خانواده ها بخش های مختلف سواد رسانه اي را 
بیاموزد. آنچه والدین باید بدانند این است که 
نباید کودکان را در استفاده از رسانه به حال 
محتواهاي  مقابل  در  کودکان  بگذارند.  خود 
خشن و استرس زا بسیار آسیب پذیرند و پدر 
بهتر  باشند.  داشته  آن کنترل  بر  باید  مادر  و 
از  هم  کنار  در  خانواده  اعضای  که  است 
رسانه ها استفاده کنند و به تحلیل پیام رسانه ها 
بپردازند. همچنین با گفتوگو حول محتواهاي 
رسانه اي، از منفعل بودن صرف خارج شوند تا 
به این ترتیب محیط خانوادگي شان نیز گرم تر 

و صمیمي تر شود.«

دکتر امیر سپنجي در گفت و گو با شبکة آموزش سیما:

فیلترینگ رسانه ها براي مخاطبان بزرگسال، نوعي ساده اندیشي است
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معاونت فرهنگي و اجتماعي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
فرهنگي، 16 آذر به مناسبت روز دانشجو مراسمي با حضور دکتر 
طباطبایي،  عالمه  دانشگاه  علمي  هیأت  عضو  خانیکي،  هادي 
دکتر اشرف بروجردي، معاون فرهنگي و اجتماعي پژوهشگاه و 
استاد رسانه و جمعی از دانشجویان و اساتید برگزار کرد. متن زیر 

مربوط به سخنراني دکتر خانیکي است.

چشم اندازهاي  و  تاریخي  فهم  دانشجویي،  جنبش 
آینده

63 سال است که حادثة 16 آذر به عنوان روز دانشجو پاس داشته 
مي شود. اما امروز مهم است که تأملي در باب فهم تاریخي این 
روز گفتوگویي داشته باشیم. 16 آذر  از این حیث که بازیگراني 
و  می آورد  یاد  به  ایران  در  را  رسمي  گفتار  بازیگران  با  متفاوت 
سازگار  رسمي  گفتاري  در  شده  تولید  قهرمانان  با  آن  قهرمانان 
مي شد.  انگاشته  نادیده  رسمي  گفتارهاي  در  سال ها  تا  نبوده اند، 
که  بود  کساني  به  منحصر  روز  این  بزرگداشت  ترتیب  بدین 
خواهان درهم شکستن الگوي انحصاري بازنمایي تاریخ مبارزات 

سیاسي از سوي نظام رسمي بودند.
سلطه اي  علیه  مردمي  مبارزات  یادآور  روز  این  حال،  عین  در 
با استعمار و  استعماري است. گفتمان مسلط آن دوره در مبارزه 
در  است  شده  نکته سبب  این  است.  مهم  امپریالیستي  استیالي 
نادیده گرفته  استثمار درگفتارهاي رسمي  شرایطي که رویارویي 
غیررسمي،  گفتمان  در  دانشجو  روز  و  حادثه  این  از  مي شود، 
تصویري ضدآمریکایي و ضداستبدادي ارائه شود. اما وقتي همین 
مکان  نقل  انقالب  پیروزي  از  پس  رسمي  گفتمان  به  تصویر 
هویتي  کنش  چارچوب هاي  که  غیررسمي  چالش هاي  مي کند، 
دیگري دارند، تصاویري روز به روز در معرض تغییر بیشتر از روز 

دانشجو عرضه مي کند. 
مالحظه مي شود که چگونه یک حادثه تاریخي بازخواني و پاره پاره 
مي گیرد، چشم اندازهاي  قرار  گوناگون  تأویل هاي  مورد  مي شود. 
متعارض با یکدیگر را در خود جاي مي دهد و بدین ترتیب حیات 

دارم  این صحبت قصد  در  تکرار مي کند.  را  و ممات مکرر خود 
نگاه آسیب  با  تاریخي  الگوي حیات  این  بررسي توصیفي  ضمن 
متفاوت  راهي  یافتن  ضرورت  به  و  آن  چندپارگي  به  شناسانه، 

براي خوانش نتیجه بخشتر از افق هاي تاریخي بپردازم.

الگوهاي بدیل گفت وگو با خاطره ها ونمادهاي تاریخي 
و  تازه  چشم اندازهاي  پرتو  در  تاریخي  خاطره هاي  خوانش 
است.  اجتماعي  حیات  از  اجتناب ناپذیر  بخشي  تازه،  تجربیات 
جدال بر سر مقولة 16 آذر و سرنوشت آن و جابه جا شدن موقعیت 
واقعیت  این  نشانگر  غیررسمي  و  رسمي  گفتارهاي  میان  در  آن 
معرفت شناسانه است که تاریخ نه امري وابسته به گذشته، بلکه 
مقوله اي است که با قوت به فعلیت حیات اجتماعي وابسته است.

به  روي  به هیچ  تاریخي  حوادث  معناي  باب  در  جدل  و  بحث 
غربي  جامعه  تفکر  تاریخ  هیچگاه  نیست.  منحصر  ایراني  جامعه 
نیز از بحث در باب سرشت دمکراسي مدرن و یونان و رم باستان، 
و  است  نشده  تهي  دوران جدید  و  قرون وسطي  میان  نسبت  یا 
هنوز هم به نظر مي رسد این قبیل مباحث روزآمد و کاماًل مرتبط 
بر  انسان  که  همچنان  اما  جاري اند.  امور  به  پرداختن  نحوه  با 
اکنون  به  مبناي خلق و خوي فردي خود و قضاوتي که نسبت 
گذشته  مي کند،  ترسیم  خود  آینده  براي  که  چشماندازي  و  خود 
مي کند،  قضاوت  آن  باب  در  و  فهم  گوناگون  انحاء  به  را  خود 
جوامع گوناگون نیز در مقاطع گوناگون الگوهاي متفاوتي اختیار 
سیاسي،  روزمرة  منازعات  عرصة  در  به ویژه  نکته،  این  مي کنند. 
به نحوي بارز و صریح آشکار مي شود. مقولة خوانش خاطره ها و 
تاریخ با مقتضیات عرصة سیاسي، محصول همین واقعیت است.

در الگوهاي مفاهمه جویانة سیاسي، تاریخ به مثابة فراهم کنندة 
به  عادت  کمتر  الگو  این  در  مي شود.  مطرح  مشترک  فهم  بستر 
و  ناسازه ها  و  تنوع  و  تکثر  همه  با  تاریخ  دارد.  وجود  فراموشي 
تاریخ  مي شود.  یادآورده  به  و  خوانده  مستمراً  ناهمرنگي ها 
فردي  میان  روابط  در  مشترک  خاطره هاي  با  مشابه  کارکردي 
بازي مي کند. خاطره هاي میان فردي در فرآیند یک رابطة سالم 
و دوستانه به یاد آورندة ریشه ها و الگوهاي زیست مشترک است. 
در پرتو بازخواني خاطره ها، تفاوت هاي امروزین کم بها قلمداد و 

تحکیم ارتباطات در پرتو پیشینه ها خواسته مي شود.
سیاسي  مفاهمة  فرآیند  در  ملت  یک  براي  تاریخي  خاطره هاي 
کمتر  و  تفاوت ها  بار  از  کاستن  براي  بستري  سازنده  همواره 
ساخته  همواره  تاریخي  نمادهاي  هستند.  منازعات  گرفتن  جدي 
و پرداخته مي شوند. بیشتر تالش مي شود فراموشي نسبت به آنها 
اسطوره ها  و  مي شود  اسطوره سازي  فداکاري ها  از  نکند،  باز  راه 

در مراسم روز دانشجو عنوان شد

دکتر خانیکی: حادثة 16 آذر دست خوش گسیختگی در فهم تاریخی است



                              خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی         10       

مبناي فهم مشترک مي شود. روي موافق به گذشته ها، زمینه ساز 
است.  سیاسي  مصالحه  یک  بستر  در  یکدیگر  به  موافق  روي 
و  تاریخي  تحریف  وصف  براي  نیز  مدل هایي  الگو،  این  در 
براي  هم  تحریفات  این  طرح  اما  مي شود.  مطرح  آنها  بازخواني 
خود  تاریخي  تجربة  در  خاطره هاست.  هم بسته  وجوه  کردن  باز 
ما، در کنار هم قراردادن تصاویر نهادها و شخصیت هاي مؤثر در 
تفاوت ها  به رغم   57 اسالمي سال  انقالب  مثل  بزرگ،  تحوالت 
و سوگیري هاي متفاوت بعدي، هدف هایي از این دست را دنبال 

مي کند.
خاطره هاي  خوانش  در  دیگر  راهي  سیاسي  تند  منازعات  اما 
گاهي  نیز  فردي  میان  منازعات  در  چنانکه  مي گشایند.  تاریخي 
را  امروزي  کینه جویي هاي  تعمیق  بستر  گذشته  خاطره هاي 
کردن  ریشه دار  و  تعمیق  بستر  تاریخي  خاطره هاي  مي گشایند. 
تاریخ  از  تحریفاتي  نیز  فرآیند  این  در  هستند.  منازعات  عرصه 
این تحریفات همواره در جهت تشدید  اما  پیدا مي کند؛  ضرورت 
گفت وگو  باب  مسدودکردن  و  آنها  تعمیق  و  ستیز  عرصه هاي 
تاریخي  بازنمایي هاي  در  همواره  ستیز  کالم  الگوهاي  هستند. 
ابعاد مصرحي را فراموش میکنند و ابعاد معیني را به یاد مي آورند. 
صورت  منازعه  سوي  دو  از  که  بررسي هایي  و  نقد  در  همواره 
بعد  دیده مي شود که: »چطور فالن  ادعا مستمراً  این  می پذیرد، 
آشکار تاریخي را نادیده انگاشته اید.« در الگوهاي ستیزآمیز گفتار 
نمادهاي  سیاسي  بازیگران  موقعیت  و  جایگاه  حسب  به  سیاسي 
تاریخي جابه جا مي شوند. بازیگري که یک روز به افزودن نمادي 
به خود به سختي اصرار مي ورزید، در موقعیتي دیگر همان نماد را 
به طرف مقابل خود ارجاع مي دهد. ماجراي مواجهه نمادین دکتر 
مي کند.  نمایان  را  وضعیتي  چنین  سال  چهل  این  طي  شریعتي 
و  است  سیاسي  نظام  رسمي  روایت گران  میان  در  گاهي  دکتر 
گاهي در کنار منتقدان و مخالفان آن. گویي هر دو مصلحتطلبانه 
و در جهت تأمین منافع روزمره خود او را مي ستایند و یا مي رانند.

آسیب شناسي خوانش خاطرات تاریخي در ایران
آنچه در این زمینه عرضه شد، کم و بیش به همه موقعیت هاي 
منازعه سیاسي باز مي گردد و این مسئله شاید به ایران هم منحصر 
نباشد. اما آنچه مسئله را در ایران به یک قضیه ناخوشایند بدل 
مي کند، آن است که در جامعه ما به دالیلي گوناگون سیاست در 
عرصة فرهنگي و اجتماعي ما واجد اولویت هستي شناختي شده 
هویت ها  تحت  کننده  تکلیف  تعیین  سیاست  که  به نحوي  است. 
سرشت  با  اگر  سیاسي  امر  اولویت  است.  شده  آنها  ماهیت  و 
فقدان تجربه و فرهنگ مفاهمه  ایران و  منازعه آمیز سیاست در 
را  ما  تاریخي  انقطاع  و  گسست  راز  مي توان  آنگاه  شود،  همراه 

فهمید. بهتر 
از تاریخ خود گسسته ایم، به این جهت  ما غالبًا در پرتو سیاست 
در  مبتذل  روزمرگي  نوعي  دستاویز  ما  پیشینه  و  تاریخ  معموال 
خصوص  در  شاید  ماجرا  این  ابعاد  است.  شده  سیاسي  عرصه 
داشته  یاد  به  اما  نباشد،  بار  فاجعه  چندان  آذر   16 نظیر  حوادثي 

از صدر اسالم گرفته  تاریخي  از حوادث مهم  ما  باشیم که فهم 
فرهنگي  و  تاریخي  مهم  مواریث  تک  تک  باب  در  و  امروز  تا 
مواریث  که  است  چنان  مسئله  این  ابعاد  البته  دارد.  مصداق  ما 
تاریخي و فرهنگي ما کمتر در پرتو یک الگوي خوانش آکادمیک 
و روش مند مورد مطالعه قرار گرفته اند. روشمندي خوانش تاریخ 
آکادمیک  نیرومند  به سنت  وابسته  تفکر در غرب صرفًا  تاریخ  و 
از آن وام دار پیوستگي فرهنگي در عین  آن نیست، بلکه مهمتر 
تحول است. اما در ایران دست به گریبان نوعي گسستگي همراه 

با دور در سنت ها و تکرار تجربه هاي تلخ بارها تجربه شده ایم.
چندپارگي  یک  دست خوش  ایران  در  نیز  آذر   16 حادثه  امروزه 
گروهي  است.  تاریخي  فهم  در  گسیختگي  نتیجه  در  و  سیاسي 
به  تنها  و  مي گیرند  نادیده  را  اصلي  بازیگران  واقعي  هویت 
کوتاه مدت خود  مقاصد  پیشبرد  براي  آن  مضمون ضدامریکایي 
در حال حاضر مي اندیشند. گروهي دیگر به بازیگران متفاوت آن 

این  مي برند.  یاد  از  را  مضمون ضدامپریالیستي  و  مي کنند  تکیه 
امر  روزمرگي  نتیجه  تاریخي  خاطرات  گسیختگي  هم  از  فاجعه 

سیاسي است.
ما معمواًل خو کردهایم که در باب اتالف منابع طبیعي و اقتصادي 
مانند آب و نفت و غیره نگران باشیم، اما هیچگاه درک نکرده ایم 
که خاطره ها و پیشینه هاي تاریخي نیز مي توانند و ضروري است 
از خاطره ها صرفًا  آنکه  به  باشند. خو کردن  نگراني  که موضوع 
این  به  کنیم،  بهره برداري  سیاسي  روزمره  منازعات  عرصة  در 
منابع  قدرت،  تک پایه  ساختار  به  ساماندهي  جهت  که  معناست 
نابود  را  حیاتي هویت بخشنده و معنا دهنده در عرصه فرهنگي 
متصلب  رویارویي  این  تغییر  که  کرد  تردید  نمي توان  کنیم. 
به نحوي به ساختارهاي اجتماعي و سیاسي وابسته است. تنها با 
چندپایه شدن و کثرت در عرصه سیاسي که در دمکراسي تجلي 
یافتن نهادها و جامعه مدني است که امکان  با قدرت  مي کند و 
یا  از وجه مفاهمه جویانه  اعم  از مقتضیات سیاست  رها  خوانش 

ستیزه جویانه آن فراهم میشود.
در این فهم متکثر و دموکراتیک است که میتوان از گذشته و حال 
درکي گفتوگویي و انتقادي داشت، میان »حقیقت« و »تقویت« 
در  را  نسلي  تفاوت هاي  و  کرده  پیدا  ممکن  و  واقعي  رابطه اي 
حیات دانشجویي، هم در مضمون و هم در شکل با وضوح بیشتر 
با  امروز،  دیروز، سیاستورزي  دانشجوي  با  امروز  دانشجوي  دید. 
و  خوبي  آن،  ضعف  و  قوت  است،  متفاوت  دیروز  سیاستورزي 
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بدي آن، پسندي و ناپسندي آن بیش از آنکه معلول و محصول 
جامعه شناسي  محصول  و  معلول  باشد،  دانشجویان  روانشناسي 
قدرت سیاسي و نهاد دانشگاه است. نقد امروز جنبش دانشجویي 
و نگراني نسبت به آینده آن بدون نقد امروز نهاد دانشگاه، نهاد 
سه،  این  آینده  به  نسبت  نگراني  بدون  و  جامعه  نهاد  و  سیاست 

نقدي ناتمام است.
دانشجویي  نشریه  تحریریه  هیأت  اعضاي  از  مراسم  پایان  در 
کارشناسي  فارغ التحصیالن  و  پژوهشگاه(  نشریات  )از  »بیان« 
نیز  پژوهشگاه  دانشجویان  تقدیر شد.  پژوهشگاه  دکتري  و  ارشد 

از آقاي کاظم زاده، کارشناس تحصیالت تکمیلي تقدیر کردند. 

در نشست مطالعات راهبردی انجام شد

بررسی و تحلیل شاخص امنیت ملّی هند 

نشست  هجدهمین  امنیت،  و  جامعه  مطالعات  پژوهشي  گروه 
مطالعات راهبردي »شاخص سازي، سنجش و ارزیابي وضعیت 
امنیت« با موضوع »بررسي و تحلیل شاخص امنیت ملّي هند« 
را در روز سه شنبه دوم آذرماه با سخنراني دکتر علیرضا مهانیان 

برگزار کرد.
مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه  در  که  نشست  این  در 
نشست  دبیر  مینایي،  محمدعلي  ابتدا  شد،  برگزار  فرهنگي 
انجام  اهمیت  بر  تأکید  با  شاخص سازي،  راهبردي  مطالعات 
مطالعات مقایسه اي در حوزه امنیت پژوهي، استفاده از تجارب 
سایر ملل در این زمینه را شایان اهمیت دانسته و کشور هند را 
با توجه به وسعت، جمعیت و اهمیت آن موردي مناسب براي 
مطالعه برشمرد. در ادامه دکتر علیرضا مهانیان با معرفي اجمالي 
کشور هند تالش کرد تا شاخص هاي احصاء امنیت ملي در این 

کشور را مورد بررسي قرار دهد.
 50 درصد از جمعیت یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون نفري 
هند زیر 25 سال هستند و این کشور با 815 میلیون نفر واجد 
شرایط رأي، بزرگ ترین دموکراسي جهان را تشکیل مي دهد. 
نرخ باسوادي هند 73 درصد و نرخ بیکاري آن کمتر از 4 درصد 
است. 80 درصد جمعیت این کشور هند و 13 درصد آن مسلمان 

و مابقي از فرق و نحل مختلف هستند. 
شاخص امنیت ملّي هند در سال 2002 توسط دبیرخانه شوراي 
شاخص  این  شد.  ارائه  و  تدوین  کشور  این  ملي  امنیت  عالي 
کاماًل زمینه اي هندي داشته و در ابتدا بر توسعه انساني و بعدها 
در  میتوان  را  فوق  تأکیدات  علت  داشت.  تأکید  بوم شناسي  بر 
انبوهِي جمعیت و فقر مردم این کشور مشاهده کرد. در واقع، 
دبیرخانه شوراي امنیت ملي هند از سال 2000 شروع به تدوین 
شاخص امنیت ملي این کشور کرده و آن را در قالب سالنامه تا 

سال2010 منتشر کرده است. 
تدوین شاخص امنیت ملي هند توسط دبیرخانه شوراي امنیت 
و  امنیت  ارزیابي  منظور  به  هند  در  سیستماتیک  تالش  اولین 
قدرت کشور است که در آن شاخص توسعه انساني از اهمیت 
باالیي برخوردار است. شاخص توسعة انساني که نخستین بار 
توسط مرحوم محبوب الحق، اقتصاددان پاکستاني طراحي شد و 
به HDI معروف است داراي سه معیار طول زندگي، دسترسي 
به دانش و سطح زندگي مناسب است. وزن باالتر شاخص هاي 
دنبال  به  هندوستان  که  است  آن  دهنده  نشان  انساني  امنیت 
کسب قدرت از طریق نظامي نیست. پس از آنکه هند به هدف 
یاد شده دست یافت، التفات بیشتري بر مؤلفه هاي نظامي داشته 

است. 
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و  انساني  علوم  پژوهشگاه  معاصر  فرهنگ  پژوهشکدة  همت  به 
اهاشي«،  »ریوزوکه  پروفسور  با  دیدار  جلسة  فرهنگي  مطالعات 
رئیس مرکز فرهنگي ژاپن- آلمان با رئیس پژوهشگاه و جمعي از 
اعضاي هیأت علمي، مورخ 22 آذر در محل حوزة ریاست تشکیل 

شد.
مکتب  ممتاز  اساتید  از  کیوتو،  دانشگاه  استاد  اهاشي،  پروفسور 
از نمایندگان برجسته فلسفة میان فرهنگي که به دعوت  کیوتو و 
انجمن فلسفة میان فرهنگي ایران و دانشگاه عالمه طباطبایي به 
عالمه  دانشگاه هاي  در  سخنراني هایي  سلسله  کرده،  سفر  تهران 

طباطبایي، تهران و پژوهشگاه ایراد کرد. 
وی  از  اهاشي،  پروفسور  به  گویي  خوش آمد  قبادي، ضمن  دکتر 
و  مراکز علمي  و  پژوهشگاه  میان  فرهنگي  روابط  براي گسترش 
فرهنگي ژاپن و همکاري ویژه در مرکز اسناد فرهنگي آسیا دعوت 
کرد و جدیدترین اثر خود با عنوان »جان جهان« را به پروفسور 

اهاشي هدیه کرد. 
اهمیت  به  کوتاه  سخناني  در  خود  اثر  محتواي  توضیح  در  وی 
اسطوره ها در حیات فرهنگي ملت ها اشاره کرد و خصوصیت ویژه 
ملت هاي شرقي از جمله ژاپن و ایران را در تداوم حیات اسطوره ها 
در فرهنگ هاي شرقي دانست و اظهارداشت که در برخي اقوام و 
ملل ارتباط و پیوند با اسطوره ها قطع شده و یا دست کم زنده بودن 
ژاپني ها  و  ایرانیان  تجربه  حالیکه  در  است  داده  دست  از  را  خود 
چنین نبوده است. قبادي عامل غناي ادبیات در ایران و ژاپن را نیز 

همین پیوند با اسطوره ها دانست.
با  مواجهه  در  ژاپن  فرهنگ  ویژگي  بیان  به  نیز  اهاشي  پروفسور 
فرهنگ هاي دیگر پرداخت و با اشاره به دو نمونه از این مواجهه 
یعني مواجهه ژاپن با فرهنگ چین در گذشته و فرهنگ غرب در 
قرن اخیر گفت: »فرهنگ ژاپن نسبت به فرهنگ هاي دیگر حالتي 
نیمه پذیرا دارد. به این معنا که ضمن پذیرش عناصري از فرهنگ 
بیگانه، در بطن این پذیرش فرهنگ اصیل خود را حفظ مي کند.«

وی در ادامه از تفاوت معماري ساختمان هاي ژاپني و غربي صحبت 
کرد و به عنوان نمونه به نحوه طراحي درها و کشویي بودن آنها در 
ژاپن به عنوان سمبلی که می تواند بیان کننده تفاوت فرهنگي باشد، 
در ها  ژاپني  ساختمان هاي  که  دلیل  این  »به  گفت:  و  کرد  اشاره 
هرچند قسمت هاي مختلف ساختمان را از هم جدا مي کنند، اما این 
جدایي مي تواند حدود متفاوتي داشته باشد و به میزان بسته یا باز 
بودن در ها فضاهاي حاصله در عین حفظ استقالل فضاهاي دیگر 
را نیز به میزاني پذیرا شده و بدین ترتیب گسترش مي یابند؛ پس 
فرهنگ ژاپني در مواجهه با فرهنگهاي دیگر ضمن حفظ اصالت 
و استقالل خود، به میزان دلخواه گشوده است. در واقع خصوصیت 

این فرهنگ حالت نیمه پذیرا بودن است.« 
روزه  چند  سفر  این  »در  اظهارداشت:  همچنین  اهاشي  پروفسور 
که  شده ام  متوجه  و  یافته ام  ایراني  فرهنگ  در  مشابهي  حالت 
دیگر  فرهنگ هاي  با  مواجهه  زمینة  در  ژاپني  و  ایراني  فرهنگ 

مشابهت هایي دارند.«
تهران،  دانشگاه  بازنشسته  استاد  محقق  مهدي  دکتر  ادامه  در 
بنیانگذار دائرةالمعارف تشیع، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگي 
دانشگاه  تهران-  دانشگاه  اسالمي  مطالعات  مؤسسه  مدیر  و 
مک گیل که سابقة همکاري و دوستي با پروفسور ایزوتسو داشته 
و به عنوان مهمان ویژه در پژوهشگاه حضور داشت؛ با ارائة عکس 
قدیمي خود با هانري کربن و ایزوتسو، از مراودات و فعالیت هاي 

ایزوتسو در ایران براي پروفسور اهاشي توضیحاتي داد. 
در پایان مراسم دکتر قبادي با اهداي هدایایي به پروفسور اهاشي 

از حضور وی در پژوهشگاه قدرداني کرد.
معاون  علم الهدي،  دکتر  حضور  با  مراسم  این  در  است  گفتنی 
بروجردي،  اداري، دکتر  و  مالي  معاون  رباني زاده،  پژوهشي، دکتر 
معاون فرهنگي و اجتماعي، دکتر کریم مجتهدي، استاد بازنشسته 
آسیا  فرهنگي  استاد  مرکز  رئیس  تنکابني،  دکتر  تهران،  دانشگاه 

برگزار شد.

رئیس مرکز فرهنگي ژاپن- آلمان:

فرهنگ ایراني و ژاپني تشابهات زیادی دارد
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آیا ما در عصر »تصویر جهان« یا در عصر »تصویرهای جهان« به سر می بریم؟

1- »تصویر جهان« نزد هایدگر
هایدگر از »عصر تصویر جهان« سخن میگوید. مقصود او از آن عصر »جهان« است. آن گونه که جهان به واسطة علم مدرن و فناوري 
به صورت »تصویر« به معناي اخص آن ]نزد هایدگر[ ساخته شده است. معناي »تصویر« مي تواند از این تعبیر در زبان آلماني برداشت 
شود که مي گوییم ]با ترجمة تحت اللفظي[ »دربارة چیزي در تصویر هستیم ]یعني از چیزي باخبر و آگاهیم[«. »تصویر جهان« از آغاز 
عصر جدید تا کنون به منزلة »سیستم« در برابر ما قرار دارد. تصویر جهان، یک اسم مفرد، یعني جهاِن جهاني سازي  شده است که در 

آن، تمام تمایزهاي فرهنگي گرایش به هم سطح و یکسان سازي شدن دارند.

۲- »تصویر جهان الف« و »تصویر جهان ب«
اثر هنري نیز میتواند با بیان هنرِي »جهان«، یک »تصویر جهان« نامیده شود. آیا »تصویر هنري جهان« مي تواند این نیروي شکل دهنده 
را داشته باشد که »تصویر جهان« در معناي نخست را دگرگون کند و از نو به آن جهت گیرِي جدیدي دهد، یا اینکه آنچه سرانجام باقي 
مي ماند، همان اشتغال هنري است که تصویر جهان موجود ]یعني تصویر جهان علم و تکنیک[ را صرفًا بازمي نمایاند؟ ما در اینجا تصویر 
جهان به واسطة تکنیک را »تصویر جهان الف« و تصویر جهان در اثر هنري را »تصویر جهان ب« مي نامیم. بحث بر سر رابطة این دو 

تصویر جهان با یکدیگر است. تصاویر هیروشیگه و ونگوگ، نمونه هایي براي »تصویر جهان ب« محسوب مي شوند.
۳- »تصویر جهان ج«

رابطة این دو تصویر جهان با یکدیگر آوردگاهي را پدید مي آورد که در آن براي به دست آوردِن پیشگامي در ساختِن جهان مبارزه مي شود. 
ما این آوردگاه را »تصویر جهان ج« مي نامیم. در اینجا نیز معناي دیگري از »تصویر« سربرمي آورد: »Virtualität« ]در اینجا به 
معناي نیرو و کارآمدِي دروني/ این واژه هم زمان معناي »مجازي بودن« را نیز دربردارد[ در معناي آغازین واژة »Virtus« ]که معادل 
التینِي واژة یوناني arete است، این واژه معمواًل به »فضیلت« ترجمه مي شود؛ اما معناي آغازین یوناني آن، کارآمدي است[. تصویر 
جهان ب به مثابة اثر هنري، خواه اثر کالسیک باشد و خواه مدرن، همواره »تصویر virtuell« است ]تصویري که نیرویي دروني 
دارد و مجازي است[. اما تصویر جهان الف نیز بدین معنا »virtuell« است که تصویري است که توسط علم و تکینک با برنامه ریزي 
مشخصي ترسیم شده است. اینکه آیا »نیروي« تصویر جهان ب مي تواند به تصویر جهان ج جهت بدهد، یا اینکه »نیروي« تصویر جهان 
الف همچنان بیوقفه و پیوسته تصویر جهان ج را تعیین مي کند، پرسشي است که در جهان معاصر ما سربرمي آورد. تصاویر هیروشیگه و 

ونگوگ، آغازگاه هایي را براي پرداختن به این پرسش به ما عرضه مي کنند.

چکیدة  سخنرانی پروفسور ریوزوکه اهاشی: »تکنیک و هنر« در پژوهشگاه
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تکمله هایی بر اجمال بحث
تصویر 1

دربارة بخش نخست: »تصویر جهان« نزد هایدگر
هایدگر از »عصر تصویر جهان« سخن مي گوید. مقصود او از آن، عصر »جهان« است آن گونه که جهان به واسطة علم مدرن و فناوري، 
به صورت »تصویر« به معناي اخص آن ]نزد هایدگر[ ساخته شده است. معناي »تصویر« مي تواند از این تعبیر در زبان آلماني برداشت 
شود که مي گوییم ]با ترجمة تحت اللفظي[ »دربارة چیزي در تصویر هستیم  ]یعني از چیزي باخبر و آگاهیم[«. »تصویر جهان« از آغاز 
عصر جدید تا کنون به منزلة »سیستم« در برابر ما قرار دارد. تصویر جهان، یک اسم مفرد، یعني جهاِن جهاني سازي  شده است که در 

آن، تمام تمایزهاي فرهنگي گرایش به هم سطحي و یکسان سازي شدن دارند.   
تصویر۲

هایدگر در سخنراني سال 1938 با عنوان »عصر تصویر جهان«، قدرت و نیروي تصویر به منزلة »تصویر جهان« را نشان می دهد؛ تصویري که در 
عصر جدید به وسیلة علم و تکنیک پدید آمده است. تصویر جهان، نه یک نقاشي از جهان است و نه یک تقلید بیارزش از آن، بلکه یک »]تصویِر[ 
برساخته« است، به مثابة کلیِت سیستماتیِک فراورِي تصورکننده ]یا برابرنهندة[  توسط تکینک. جهاني که به مثابة این تصویِر برساخته پدید مي آید، 
خصلِت ذاتِي »تصویر جهان« را دارد. »مقصود ما از آن ]تصویر جهان[، خوِد جهان است، جهان، یعني موجود در کل، آنگونه که کلیِت موجود براي 

    )89.S ,5 .M. Heidegger, „Holzwege“, HGA, Bd( .»ما تعیین کننده و الزام آور است
تصویر ۳

تصویر جهان، نه یک نقاشي از آن است و نه یک تقلید بي ارزش از جهان، بلکه یک »]تصویِر[ برساخته« است، به مثابة کلیِت سیستماتیِک 
فراورِي تصورکننده ]یا برابرنهندة[ تکینک. جهاني که به مثابة این تصویر برساخته پدید مي آید، خصلِت ذاتِي »تصویر جهان« را دارد. 
»مقصود ما از آن ]تصویر جهان[، خوِد جهان است، جهان، یعني موجود در کل، آنگونه که کلیِت موجود براي ما تعیین کننده و الزامآور 
است«. )همان( بدین ترتیب مقصود هایدگر از »تصویر جهان«، نحوة وجوِد جهاِن عصر جدید است؛ جهاني که به مثابة پیامِد نحوة تصور 

و تولید/فراورِي علمي-تکنولوژیِک هر آنچه هست، ]یعني شکل دهي به موجودات[، »ساخته« مي شود.

تصویر ۴
هایدگر توجه ما را به این تعبیر آلماني جلب مي کند: »دربارة چیزي در تصویر هستیم ]یعني از چیزي باخبر و آگاهیم[«. در اصطالح »در 
تصویر بودن«، این معنا همراهي دارد: از چیزي آگاهي داشتن، مهیا شدن و خود را براي آن آماده کردن. بنابراین مي توان گفت که تصویر 
جهان مانند یک تابلوي نقاشي در برابر ما به صورت عیني قرار ندارد. در اینجا خود جهان، یک تصویر است؛ آن هم بدین معنا که ما 
»دربارة جهان در تصویر هستیم« ]یعني آگاهي خاصي از آن داریم و بر اساس آن، خود را مهیا و آماده براي مواجهه با آن مي کنیم[. این 
بدان معناست که ما خود را در نسبت مان با موجودات، در یک تصویر قرار مي دهیم، از این طریق که با علم و تکنیک سر و کار داریم و 
علم و تکنیک نیز ما را به کار مي گیرد، به نحوي که آگاهي داشتِن ما از جهان، یعني آگاهي داشتِن ما از جهاني که توسط علم و تکنیک 

ساخته شده است، هم زمان تصویر ما از خویشتن مان نیز هست.
تصویر ۵

انسان آن شیوهاي را نیز که با آن، موجود در کل را براي خویش به تصور درمیآورد و فرامي آورد، براي خویش ایجاد مي کند. خود انسان 
نیز به این کلیت سیستماتیِک فراورِي تصورکننده توسط تکنیک تعلق دارد. این کلیت به برساخت هاي تبدیل می شود که جهان به منزلة 
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آن »هست«. این که جهان به معناي مذکور، به یک تصویر تبدیل شده است، رخداِد عصر جدید است که در آن، خصلِت سیستماتیک 
بودِن اقتصاد، سیاست، هدایت جنگ ها، و به ویژه علم و تکنیک، پیشاروي ما قرار می گیرد. از این رو، »تصویر جهان« نخست در عصر 

جدید است که پدید آمده و به همین رو نمي توان از »تصویر جهاِن« باستان یا قرون وسطایي سخن گفت.
تصویر 6

در ارتباط با این بحث، به آنچه هایدگر به عنوان پنج پدیدار جهاِن عصر جدید برشمرده است، توجه مي کنیم: 1. علم، 2. تکنیک ماشیني، 
3. تحول ذاتِي اثر هنري به عنوان موضوع زیبایي شناسي، 4. تلقي از فرهنگ به منزلة برترین ارزش، 5. زدودِن خدایان، که البته هایدگر 

آن را به معناي کنار زدن خدایان نمي فهمد بلکه مقصودش از آن وضعیت بالتکلیفي و بي تصمیم بودن درقبال خدا و خدایان است.
تصویر ۷

هایدگر قدرت و تواِن تصویر جهان را در این مي بیند که »در همه جا و در گوناگون ترین صورتها و پوشش ها، آنچه غول آسا است به ظهور 
درمي آید. البته در اینجا امر غول آسا همزمان خود را در جهت آنچه همواره ُخردتر است، نشان مي دهد. کافي است اعداد فیزیک اتمي 
را در نظر بگیریم. امر غوآلسا خود را چنان تحمیل مي کند و پیش مي راند که گویي اتفاقًا در حال ناپدید شدن است: در نابود ساختِن 
فاصله هاي بسیار به وسیلة هواپیما یا به وسیلة تصور کردِن دلخواِه جهان هاي دوردست و بیگانه در روزمرگي ِشان از طریق حرکت دست 

)95 .Ibid., S( .روي رادیو
تصویر ۸

تکمله هایی بر بخش دوم: »تصویر جهان الف« و »تصویر جهان ب«
نیروي  این  مي تواند  جهان«  هنري  »تصویر  آیا  شود.  نامیده  جهان«  »تصویر  یک  »جهان«،  هنرِي  بیان  با  مي تواند  نیز  هنري  اثر 
شکل دهنده را داشته باشد که »تصویر جهان« در معناي نخست را دگرگون سازد و از نو به آن جهت گیرِي جدیدي دهد یا اینکه آنچه 
سرانجام باقي مي ماند همان اشتغال هنري اي است که تصویر جهاِن موجود ]یعني تصویر جهان علم و تکنیک[ را صرفًا بازمي نمایاند؟ 
ما در اینجا تصویر جهان به واسطة تکنیک را »تصویر جهان الف« و تصویر جهان در اثر هنري را »تصویر جهان ب« مي نامیم. بحث بر 

سر رابطة این دو تصویر جهان با یکدیگر است. تصاویر هیروشیگه و وانگوگ، نمونه هایي براي »تصویر جهان ب« محسوب مي شوند.
تصویر 9

نخست باید گفت که مي توان به سادگي تشخیص داد که واژة »تصویر« در مفهوِم هایدگرِي »تصویر جهان« تنها یک معناي »تصویر« 
است و نه یگانه معناي آن. با چشم پوشي از معناي واژهنامهاِي »تصویر«، مانند روگرفت، تقلید، تصویر نخستین و... باید ابتدا یک معناي 
رایج و پیش پا افتاده، اما اتفاقًا به همین دلیل اجتناب ناپذیر براي تصویر را بیان کنیم: تصویر به عنوان تصویر نقاشي. در چنین تصویري 

مثاًل مناظر طبیعي، پرتره ها، اشیاء، انسان ها و مانند آن نشان داده مي شود.     
تصویر 1۰

براي نمونه، دو تصویر نقاشي را مالحظه مي کنیم. یکي تصویري روي چوب از هیروشیگه )تصویر 2( و دیگري تصویري که ونگوگ از 
روي آن کشیده است )تصویر 3(. بعداً این دو تصویر را کمي دقیقتر مشاهده خواهیم کرد. فعاًل به این تذکر بسنده مي کنیم که در اینجا، 
قطعه اي از زیست جهان ژاپني و جهان پیرامونِي و مناظر طبیعي آن توسط هیروشیگه ترسیم شده است و همین تصویر به دست ونگوگ 
با نگاه و از چشماِن یک نقاش امپرسیونیست کشیده شده است. جهاني را که به این شیوه در یک اثر هنري به تصویر درآمده است نیز 
میتوان تصویر جهان نامید. براي پیشگیري از سردرگمي در میان اصطالحات، تصویر جهان به معناي هایدگري را »تصویر جهان الف« 

و جهاِن به تصویر درآمده در یک نقاشي یا هنر تجسمي را »تصویر جهان ب« مي نامیم.
تصویر 11

خود هایدگر که در اندیشه هایش دربارة »تصویر جهان«، تنها »تصویر جهان الف« را در نظر داشته است در رسالة »منشأ اثر هنري«، عماًل معناي 
دیگري براي تصویر جهان را تصور مي کند، از این طریق که »اثر« را در تمایز آن با »شيء« و »ابزار« مالحظه مي کند. در اینجا باید جمله اي از این 
نوشتار را نقل کرد: »تصویري که کفش هاي روستایي را نشان مي دهد، شعري که از چشمة رمي مي گوید، صرفًا اعالم نمي کنند که این موجودات 
جزئي چیستند، اگر اساسًا مقوصودشان اعالم چنین چیزي باشد، بلکه ]این آثار هنري[ مجال مي دهند که نامستوري از آن حیث که نامستوري است، 
 ,1935 ,M. Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes. Die erste Fassung( ».در نسبت با موجود در کل روي دهد

)43 .der Martin Heidegger-Gesamtausgabe, ibid., S 5 .Bd
تصویر 1۲

تصویِر هیروشیگه هم بدین معنا »تصویر جهان ب« است که در آنجا قطعه اي از زیست جهان و مناظر طبیعِي ژاپن در اواخر عصر اِدو 
نشان داده مي شود و همین طور بدین معنا که در اینجا نه فقط قطعه اي از زیست جهان انساني و منظرة طبیعي، بلکه همچنین نحوة وجوِد 
این جهان به طور کلي گشوده مي شود. یعني چنانکه بعداً مفصلتر نشان خواهیم داد بازنموده مي شود. تصویر، جهاني را بازمي نمایاند که 
در آن پل ها هنوز با بتون و آهن ساخته نشده بودند، بلکه چوبي بودند و چترها هنوز با کاغذ ساخته مي شدند. زنان با کفش هاي بلند چوبي 

راه مي رفتند و مردان با صندل هاي حصیري یا پابرهنه. این جهان براي مردم در ژاپِن مدرن، جهاني گذشته، و بنابراین بیگانه است.
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تصویر 1۳
ونگوگ تصویر هیروشیگه را با کنجکاوِي بسیاري طراحي مي کند. او در این کار تصویر را در چارچوبي قرار مي دهد که در آن از روي 
حروف ژاپني نیز که برایش بیگانه بود طراحي کرده است، بي آنکه معناي آنها را بداند. کنجکاوِي او نسبت به جهان بیگانة ژاپن، از طریِق 
این قاب و چارچوب به طور مضاعفي به بیان درآمده است. در نگاه نخست، چنین به نظر مي رسد که توجه ونگوگ در این تصویر عالوه 
بر باران به انسان هایي که روي پل مي دوند نیز جلب شده است. اما اگر سیر تکامل خوِد ونگوگ در نقاشي را در نظر آوریم آنگاه به این 
نتیجه مي رسیم که توجه بیشتر و اساسیتِر او معطوف به قوام بخشِي جسورانه به فضا و مکان است به گونه اي که تا آن زمان در نقاشي 

اروپایي امر نادري بوده است.
تصویر 1۴

اینکه آیا »تصویر جهان الف« سرانجام همان قدرت و توان تصویر است یا این نیرو را در خود دارد که ذات خاِص خود، یعني سلطة بیحد 
را دگرگون سازد و فضاي آزاد براي جهان هاي گوناگون فرهنگي و نحوه هاي اگزیستانِس انسان ها را بگشاید، پرسشي است که پاسخ به 
آن گشوده مي ماند. با توجه به این پرسش ها، مي توانیم و باید بار دیگر از »تصویر جهان ب« پرسش به عمل آوریم که آیا این نیروي 

تصویر را در خویش دارد که به نحوي از انحاء تأثیري بر »تصویر جهان الف« گذارد و آن را متحول سازد.
تصویر 1۵

تکمله هایي بر بخش سوم: »تصویر جهان ج«
رابطة این دو تصویر جهان با یکدیگر آوردگاهي را پدید مي آورد که در آن براي به دست آوردِن پیشگامي در ساختِن جهان مبارزه مي شود. 
ما این آوردگاه را »تصویر جهان ج« مي نامیم. در اینجا نیز معناي دیگري از »تصویر« سربرمي آورد: »Virtualität« ]در اینجا به 
معناي نیرو و کارآمدِي دروني/ این واژه همزمان معناي »مجازي بودن« را نیز دربردارد[ در معناي آغازین واژة »Virtus« ]که معادل 
التینِي واژة یوناني arete است، این واژه معمواًل به »فضیلت« ترجمه مي شود، اما معناي آغازین یوناني آن، کارآمدي است[. تصویر 
جهان ب به مثابة اثر هنري، خواه اثر کالسیک باشد و خواه مدرن، همواره »تصویر virtuell« است ]تصویري که نیرویي دروني دارد و 
مجازي است[. اما تصویر جهان الف نیز بدین معنا »virtuell« است که تصویري است که توسط علم و تکینک با برنامه ریزي مشخصي 
ترسیم شده است. اینکه آیا »نیروي« تصویر جهان ب مي تواند به تصویر جهان ج جهت بدهد، یا اینکه آیا »نیروي« تصویر جهان الف 
همچنان بیوقفه و پیوسته تصویر جهان ج را تعیین مي کند، پرسشي است که در جهان معاصر ما سربرمي آورد. تصاویر هیروشیگه و 

ونگوگ، آغازگاه هایي را براي پرداختن به این پرسش به ما عرضه مي کنند.
تصویر 16

دربارة بخش سوم: »تصویر جهان ج«
هم تصویر هیروشیگه و هم تصویر ونگوگ هر یک تصویري virtuell محسوب مي شوند. واژة »Virtus« در اصل به معناي آن 
ارجحیتي است که در زبان یوناني به معناي arete است. Virtus در نسبت با شیوة رفتار انسان همان چیزي است که در انگلیسي 
»virtue« و در آلماني »Tugend« ]و در فارسي »فضیلت«[ نامیده مي شود. هرچند اصطالح »واقعیِت virtuell« بر حسب تلقِي 
رایج، به تصویري گفته مي شود که به وسیلة دستگاه هاي تکنیکي، به عنوان تصویِر غیرواقعي و مجازي تولید شده است، یعني تصویري 
که در واقعیت وجود ندارد، اما چنین واقعیتي مي تواند به معناي یک واقعیِت برتر نیز باشد، یعني واقعیتي که به منزلة الگو براي واقعیِت 

موجوِد پیش رو و واقعي به آن جهت مي دهد و آن را اصالح مي کند.    
تصویر 1۷

تحوِل شدید و حاِد هنر در عصر تصویر جهان همواره به نحوي با بسط و تکامِل این خصلِت virtuell بودن نسبت داشته است. در این 
جهت تحوِل ابزاِرهاي بیاِن هنِر تصویري نیز نقش داشته است. این ابزارها گاهي مواد و دستگاه هاي تکنیکِي اختراعي اند و گاهي نیز اشیاء 
مصرفي روزمره. در خصوص مورد دوم، صفشکن و پیشرِو آن چنانکه مي دانیم نقاش و مجسمه ساز فرانسوي-آمریکایي، مارسل دوشان 
 Virtualität .است که با به نمایش گذاشتِن یک پیشابگاه به عنوان شيء مصرفِي روزمره، مفهوم هنر را از اساس به پرسش کشید
]چنانکه گفته شد، به معناي داشتن نیروي دروني و مجازِي حاکي از واقعیت برتر[ مفهومي وجودي است که از حیث فلسفي هنوز به 

نحو کافي بررسي نشده است.
تصویر 1۸

»تصویر جهان ب«، جهاني است که در اثر هنري نشان داده مي شود. جهان در اینجا میتواند هم صرفًا به معناي جهان هنر به منزلة 
نشانگري باشد، و هم مي تواند نامستوري و گشودگِي هر جهان معنا دهد. تصویر جهان سوم یعني »تصویر جهان ج«، چیزي است که 
در آن »تصویر جهان الف« و »تصویر جهان ب«، یعني تکنیک و هنر، در تأثیر متقابِل ممکن خویش در نسبت با یکدیگر قرار دارند. 

چگونگِي این نسبِت تأثیر متقابل، به آن زمان-مکاني بستگي دارد که در و با این »تصویر جهان ج« گشوده مي شود.
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تصویر 19
هنوز تصمیمي در این باره گرفته نشده است و شاید اساسًا تصمیم پذیر نباشد که آیا »تصویر جهان ج« صرفًا یک سایه روشِن »تصویر 
جهان ب« بر »تصویر جهان الف« است و اینکه آیا یک شبه تصویر باقي مي ماند بي آنکه قدرِت تصویرِي تصویر جهان الف را دگرگون 
سازد یا اینکه آیا نیروي به گشودگي درآوردِن »تصویر جهان ب«، به همین نحو بر »تصویر جهان الف« تأثیر مي گذارد فارغ از اینکه به 
چه نحوي آن را دگرگون مي کند یا در آن تغییر شکل ایجاد مي کند. اینکه آیا قدرت تصویرِي »تصویر جهان الف« در این »تصویر جهان 
ج« همچنان مانند گذشته حکم فرمایي مي کند یا اینکه آیا »تصویر جهان ج« مي تواند »تصویر جهان الف«ي باشد که توسط نیروي 
تصویرِي »تصویر جهان ب« ارتقاء و تغییر یافته است، همچنان گشوده مي ماند. در هر صورت »تصویر جهان ج« آوردگاهي است که در 

آن تکنیک و هنر بر سر پیشگامي در جهان سازي با یکدیگر مي جنگند.    
تصویر ۲۰

زمان-مکاني که اثر هنري آن را به دست مي آورد و بازمي گشاید، مقامي است که در آن هر بار جهاني گشوده مي شود. این واگشایي، 
هنگامي که امروزه در عصر »تصویر جهان الف« روي مي دهد، میتواند صرفًا یک شهوِد غیرفعال نباشد. چرا که به آوردگاه تکنیک و هنر 
مي انجامد که خود ما در آن هم شرکتکنندگان در این کارزار و هم داوران آن هستیم. دوگانة سادة »پیروزي یا شکست« براي چشم انداِز 
و سرانجاِم این کارزار چندان مناسب نیست. شاید چنین باشد که ما باید در راه دراز و بي پایاِن تساوي بمانیم. در هر حال، بحث بر سر 
امکان یا عدم امکاِن »تصویر جهان ج« است، به گونهاي که در آن، اسم مفرِد »تصویر جهان الف«، از درون شکافته شود و فضاي آزاد 

و باز براي گوناگونِي »تصویرهاي جهان« گشوده شود.

 تقدیر دکتر ربانی زاده از اعضای امور مالی در هفتة حسابدار

انساني و مطالعات فرهنگي، عصر روز دوشنبه 15  اداري، مالي و مدیریت منابع پژوهشگاه علوم  رباني زاده، معاون  دکتر محمدرحیم 
آذرماه، به مناسبت هفته حسابدار ضمن حضور در امور مالي پژوهشگاه با مدیر و کارکنان این مجموعه دیدار کرد و از فعالیت هاي آنها 

تقدیر به عمل آورد.
دکتر رباني زاده ضمن تقدیر از تالش و دقت کارکنان امور مالي به آنها لوح یادبودي به مناسبت هفتة حسابدار اهداء کرد. در ادامة مراسم 
حسین صالحي، مدیر امور مالي پژوهشگاه هم از دقت نظر و توجه دکتر رباني زاده تجلیل و قدرداني و گزارشي از روند پرداخت ها و 

سایر مسائل مالي ارائه کرد. فرزانه کرمي مشاور مدیریت امور مالي نیز جزئیات و نکات ظریف حسابداري را براي دقایقي تشریح کرد.
.
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مرکز اسناد فرهنگي آسیا، نشستي با عنوان »مباني چندصدایي 
در مثنوي« با سخنراني دکتر ایرج شهبازي، عضو هیأت علمي 

دانشگاه تهران در مؤسسه لغت نامه دهخدا برگزار کرد.
دکتر شهبازي در این نشست که در روز سه شنبه 30 آذرماه برگزار 
شد، با طرح علت موضوع چند صدایي در موالنا گفت: »جامعة 
ما در طول تاریخ به شدت از تک صدایي رنج برده است. چرا که 
جامعهاي است که در تمام اوقات گفتار تک صدایي داشته است. 
در تک صدایي اگر آن صدایي که تک است، بهترین صدا هم 
باشد باز هم خطرناک است و انواع بیماري هاي اجتماعي و فردي 
دارد تالش  این جهت ضرورت  از  می آورد.  همراه  به  خود  با  را 
کنیم جامعه اي بسازیم که در آن صداهاي مختلف شنیده شود.«

وی در ادامه با اشاره به اینکه چند 
ترجمة  که  چندآوایي  یا  صدایي 
تک  مقابل  در  است،  پلیفوني 
صدایي یا تک آوایي به کار می رود 
موسیقایي  اصطالح  یک  اساسًا  و 
در  که  »هنگامي  افزود:  است، 
ملودي  چند  موسیقي،  قطعه  یک 
با  ظاهراً  باشیم،  داشته  نغمه  یا 
تمام  اما  نیستند  هم ساز  یکدیگر 
آنها عالوه بر تفاوت هایي که دارند 
یک قطعه موسیقي را مي سازند که 

به این گونه موسیقي چندصدایي مي گویند. اولین کسي که این 
اصطالح را از علم موسیقي به ارمغان گرفته و وارد تحقیقات ادبي 

کرد، میخایل باختین منتقد بزرگ ادبي روس بود.«
»در  داشت:  اظهار  همچنین  تهران  دانشگاه  علمي  هیأت  عضو 
و  رادیو  و  تلویزیون  سینما،  ادبیات،  در  چندصدایي  ما  فرهنگ 
این  به  بهتر مي توان  تلویزیون  در  است.  داشته  داستان ها وجود 
موضوع دست یافت. یعني شخصیتي که مورد قبول کارگردان و 
یا حاکمان کشور ماست، خوب نشان داده مي شود اما شخصیت 
مقابل اسم بد، ظاهر بد دارد و حتی شیوه صحبت کردنش هم 
مي توان  که  دارد  وجود  مورد  دو  فردوسي  شاهنامة  در  است.  بد 
گفت، یک نوع چندصدایي یا دوصدایي است. کسي که شا هنامه 
وزیر  پیران ویسه  متوجه مي شود  باشد،  با دقت مطالعه کرده  را 
افراسیاب است و افراسیاب در یک دوره اي از شاهنامه، بزرگ ترین 
دشمن ایراني ها و پیران هم وزیر بزرگ ترین دشمن ایراني هاست. 
در صورتیکه پیران ویسه طوري در شاهنامه نشان داده شده که 
بنده گمان مي کنم هیچ ایراني از پیران تنفر ندارد. از این داستان 
مهم تر داستان رستم و اسفندیار است. فردوسي، رستم و اسفندیار را 

عالي نشان داده است. حتي در تعداد ابیاتي که براي گفتوگوي این 
دو آورده است تقریباً متناسب قرار گرفته شده است. یعني اگر رستم 

23 بیت حرف مي زند اسفندیار هم 24 یا 22 بیت حرف مي زند.«
ادبیات  در  بگذریم  مسائل  این  از  »اگر  ادامه گفت:  در  شهبازي 
ما دیگر دو صدایي دیده نمي شود. بسیار شگفت آور است که در 
یا چند صدایي  نمونه درخشان دو صدایي  با چند  مثنوي موالنا 
دفتر  در  نخجیران  و  داستان شیر  داستان،  اولین  مواجه هستیم. 
اول مثنوي است. اصل این داستان در کلیله و دمنه آمده است و 
مولوي هنگامي که این داستان را آغاز مي کند، شیر را به عنوان 
نمایندة طرفداران تالش و حیوانات را به عنوان نمایندگان توکل 
همسرش  و  اعرابي  داستان  داستان،  دومین  مي گیرد.  درنظر 
دفتر  در  هم  آن  که  است 
قسمتي  در  است.  آمده  اول 
از این داستان، اعرابي نماینده 
همسرش  و  فقر  طرفداران 
نماینده طرفداران غنا و تالش 
است. سومین داستان، داستان 
دوم  دفتر  در  ابلیس  و  معاویه 
ابلیس  با  موالنا  است.  مثنوي 
همدلي ندارد و ابلیس مثنوي با 
ابلیس قرآني همانندي بسیاري 
از  موالنا  داستان  این  در  دارد. 
زبان ابلیس حرف هایي را مي گوید که بي نظیر است و شیطان به 

عنوان یکي از عاشقان تراز اول خدا معرفي مي کند. 
داستان چهارم که بسیار مشهور است، داستان موسي و شبان است. 
در این داستان شبان نمایندة تشبیه است و حضرت موسي نماینده 
طرفداران تنزیح است. در این داستان یک صداي سوم هم وجود 
دارد که آن هم خداوند است، به صورتي که خداوند از باال این بحث 

را مالحظه مي کند و نظراتي در رابطه با این بحث دارد.
چندصدایي  نظر  از  داستان  شگفت آورترین  که  داستان  پنجمین 
است، داستان دقوقي و ابدال است که در دفتر سوم مثنوي آمده 
است. در این داستان آن دو صدایي که در مقابل یک دیگر قرار 
کساني  نماینده  دقوقي  است.  ابدال  و  دقوقي  صداي  گرفتهاند، 
است  نماینده کساني  ابدال  و  است  است که طرفدار دعا کردن 

مي گوید نباید دعا کنیم. 
ششمین داستان، داستان روباه و خر و شیر است. در این داستان، 
طرفداران  نماینده  االغ  و  است  تالش  طرفداران  نماینده  روباه 
توکل است. هفتمین و آخرین داستان، داستان پرنده و شکارچي 
نماینده  شکارچي  داستان  این  در  است.  ششم  دفتر  در  زاهدنما 

نشست مباني چندصدایي در مثنوي

دکتر شهبازي: موالنا تا حد زیادي دموکراتیک است
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طرفداران صحبت  نمایندة  پرنده  و  است  گوشه گیري  طرفداران 
است. این هفت داستان از مهم ترین داستان هاي مثنوي بودند که 

دو یا سه صدا در آنها وجود دارد.«
وی در ادامه عنوان می کند: »اگر بخواهیم در مورد مثنوي بحث 
کنیم، دقیق تر این است که از اصطالح دو صدایي استفاده کنیم، 
داستان ها،  تمامي  در  دارد.  وجود  صدا  دو  غالبًا  مثنوي  در  زیرا 
داستان  استثناء  تنها  دارد.  وجود  داستان  خود  متن  در  گفت وگو 
این  غالب  زبان شخصیت های  طرفي  از  است.  معاویه  و  ابلیس 
داستان ها زبان یکنواختي است. یعني زباني که به کار رفته زبان 
خود موالنا است و زبان شخصیت داستان نیست. نکتة دیگر اینکه 
یا  آغاز  در  داستان ها،  از  بعضي  در  موالنا  داستان،  این هفت  در 
پایان داستان نتیجه گیري مي کند. به طور مثال موالنا داستان موسي 
و شبان را آورده است تا از آن نتیجه گیري کند که، با خداوند به صورت 
تشبیه صحبت نکنید. نکتة بسیار مهم دیگر این است که هنگامي که 
ما در مورد موالنا و مثنوي تحقیق مي کنیم و مي خواهیم عقیدهاي را 
به موالنا نسبت دهیم، باید با دقت تمام توجه کنیم که آیا این عقیده 

در یک داستان چند صدایي است یا نه؟«
اظهارداشت:  همچنین  تهران  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  این 
ملحد  یک  و  حافر  یک  موالنا  مي فرمود،  آخوندزاده  »مرحوم 
تمام عیار بوده. هیچ اعتقادي به خدا و نبوت و امامت و عرفان 
نداشته و کاماًل کافر بوده و در تمام مثنوي عقاید ملحدانه خود 
را پنهان کرده است. استناد آقاي آخوندزاده به این است که در 
یکي از داستان هاي مثنوي، خداوند چند پیامبر را براي قوم صبا 
مي فرستد و هنگامیکه پیامبران آنها را با خدا آشنا مي کنند، مردم 
به پیغمبر مي گویند که ما زندگي بسیار خوبي داشته ایم، هنگامي 
که شما آمدهاید ما اختالف پیدا کرده ایم و به چند گروه تقسیم 
این  از مرگ مي اندیشیم.  بعد  و  به مرگ  روز  و  شده ایم و شب 
سخناني است که از زبان قوم صبا خطاب به پیامبران گفته شده 
است، آقاي آخوندزاده تصور کرده است که این صداي خود موالنا 
است. هر کس بدون پیش فرض مثنوي را مطالعه کند، مالحظه 
مي کند که مثنوي به پیامبران ارادت کامل دارد. اما در اینجا که 
آنها هم  اجازه داده است که  در مورد مخالفان صحبت مي کند، 
به راحتي حرف هاي خود را بزنند. در حرف هاي آن ها صداقت و 

حرفشان  که  مي کند  احساس  انسان  و  مي شود  دیده  صمیمیت 
واقعًا حرف محکمي است. اما واقعًا این صحبت ها، صحبت هاي 
مثنوي نیست و موالنا آن را رد مي کند. اما مرحوم آخوندزاده این 

صدا را صداي موالنا تشخیص داده است.«
وي در ادامه با اشاره به لزوم بحثی جامع در مورد مبانی چندصدایی 
موالنا  خاص  شخصیت  در  را  عواملي  »باید  گفت:  مثنوی،  در 
جست وجو کرد. یک سري از این عوامل را در جامعة موالنا، یک 
سري از عوامل دیگر را در نگاه معرفتي، علمي و فلسفي موالنا و 

یک سري از عوامل را در نگاه هاي عاطفي او باید یافت.«
مباني  خصوص  در  خود  مباحث  جمع بندي  در  شهبازي  دکتر 
چندصدایي که مربوط به ویژگي هاي شخصي و شخصیتي موالنا 
دموکراتیک  »روش  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  نکاتي  به  است 
موالنا، به نظر میرسد مطالعة مثنوي و مطالعة زندگینامة موالنا 
زیادي دموکراتیک  تا حد  نشان مي دهد موالنا  این شیوه  است. 
است. یعني کسي است که صداهاي مخالف را مي تواند تحمل 
به  که  مبنایي  دومین  کند.  گفت و گو  مختلف  افراد  با  و  کند 
شخصیت موالنا بستگي دارد، همان چیزي است که اصطالحًا به 
آن عشق آگاپیي مي گویند. یکي از مهم ترین انواع عشق، عشق 
آگاپیي است. عشق آگاپیي به معناي این است که همة انسانها 
را بدون هیچ پیش فرض و توقعي دوست داشته باشیم و به آنها 
خدمت کنیم و عاشق شان باشیم. در مقابل محبتي که می ورزیم، 
داشته  پاداش  انتظار  نه  و  پاداش  پیشبیني  نه  پاداش،  توقع  نه 
باشیم. سومین مبناي چندصدایي که به شخصیت موالنا ارتباط 
و  مختلف  زمینه هاي  در  موالنا  گستردة  اطالعات  مي کند،  پیدا 
متفاوت است. چهارمین مبناي چندصدایي در مثنوي، سفر از بلخ 
تا بونیه است. اگر موالنا تا آخر عمر خود در قونیه مي ماند، به نظر 

ایشان به جایگاهي که هم اکنون هست، نمي رسید.«
وی همچنین در پایان گفت: »تعدادي دیگر از مباني چندصدایي به 
نگاه موالنا به انسان مربوط مي شود. اولین نگاه توجه به تناقض هاي 
دل است. دوم، به رسمیت شناختن تضاد است و سوم، توجه کردن 
به مقام برزخي انسان و چهارم، ناآگاهي از پایان کار انسان است. 
به نظر موالنا انسان موجودي است که نمي توان در مورد پایان کار 

او بحث کرد.« 
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گروه پژوهشي مطالعات زنان پژوهشکدة مطالعات اجتماعي نشستی 
با عنوان »جایگاه زن در متون دورة باستاني ایران )متون اوستایي و 

فارسي باستان(«، با سخنرانی دکتر فرزانه گشتاسب برگزار کرد.
از دوره ی  آغاز سخنان خود گفت: »هنگامی که  در  دکترگشتاسب 
باستان سخن به میان می آید مقصود تا پایان دورة هخامنشیان است، 
اما از آنجایی که در این نشست به بررسی نگاه هند و ایرانی به زن 
می پردازم، منبع اصلی مورد استفاده اوستا و متن هایی است که در 

دوران هخامنشیان دربارة زناِن نوشته شده اند.«
این استاد دانشگاه در بخش دیگر سخنان خود دربارة پرسش های 
این پژوهش چنین توضیح داد که »زنان از دورة باستانی و تا پایان 
هخامنشی در کجا و چه عرصه هایی باشنده هستند و در مقایسه با مرد 
چه جایگاهی دارند، آیا رتبة باالتر یا پایین تری دارد یا برابر است؟« 
بانو،  با اشاره به واژگانی مانند »زن، دوشیزه، بیوه، کنیز، کدبانو،  او 
روسپی، َهوو، خدیش، خاتون، خانم، بیگم و بی بی« که برای بانوان 
به کار می رود افزود: »واژگان زن و دوشیزه و بیوه واژگانی هستند 
که آن ها را در فارسی میانه هم داریم و معناِی بعضی از آن ها ممکن 
است در فارسی دگرگون شده باشد؛ برای نمونه »کنیز« معنایی در 
متوِن فارسی دارد که در متوِن فارسِی میانه ندارد. او در ادامه گفت: 
در زبان فارسی بسیاری از واژگان از عربی وام گرفته شده است اما 
واژگان بسیار زیادی در عربی برای زن وجود دارد که در زبان فارسی 

وام گرفته نشده است.«
این استاد پژوهشگاه علوم انسانی در ادامه به بررسی واژه هایی پرداخت 
که درباره ی مردها در »اوستا« آمده است و گفت:» مقایسة این نام ها 
و عنوان ها به فرهنگ مردساالرانه هند و ایرانیان بازمی گردد، فرهنگی 
که به دلیل آموزه های اشوزرتشت در اوستا به سوی برابری زن و مرد 

تغییر جهت می دهد.« 
گشتاسب در ادامه گفت: »در اوستا دو دسته اطالعات دربارة زنان به 
دست می آید،  نخست دربارة ایزد بانوان زرتشتی و دیگر جایگاه زن 
است و به این شوند که اوستا متن دینی است، به جایگاه دینی زن 
می رسیم. ایزدبانوانی که در اوستا هستند از نظر شمار کم هستند، اما 
بین آنها و سایر ایزدان رتبه بندیی وجود ندارد یعنی ایزدی باالتر و 
برتر از ایزد دیگری نیست. بین امشاسپندان سه امشاسپند آرمئیتی، 
هئوروتات و اَمرتات و بین ایزدان اناهیتا، دئنا، اشی، اشتاد، چیستا و 

پارندی مؤنث هستند.« 
او در دربارة امشاسپند آرمئیتی گفت: »آرمئیتی نگاهبان زمین است 
و در دوره های بعدی و پهلوی همین ایزد هست که خویشکاری اش 
وابستگی بیشتری به زن می یابد و همان گونه که می دانید، »سپندارمذ« 
یا جشِن اسفندگان احتمااًل از دورة ساسانی به عنواِن جشِن زنان جشن 
گرفته می شده است.« وی اشاره کرد: »ارتباط زن با زمین را در بیشتر 
فرهنگ ها می توان دید. زمین به شوند اینکه تخم گیاهان را در خود 

می گیرد و آن را پرورش می دهد و بارور می کند، با زن ارتباط دارد.«
ایزدبانوان  از  یک  هر  خویشکاری  توضیح  از  بعد  گشتاسب  فرزانه 
با  و  پرداخت  اوستا  مختلف  بخش های  در  زن  جایگاه  به  اوستایی، 
نیرنگستان و  از یسنا، یشت ها، ویسپرد،  برشمردن قطعات مختلفی 
بخش های دیگر اوستا، به جایگاه زن به ویژه از نظر دینی اشاره کرد. 
وی توضیح داد که بر اساس متون اوستایی زن موقعیتی برابر با مردان 
دارد و وظایفی که مردان در جامعه انجام می دهند برعهده زنان هم 
هست. زنان می توانند در آموزش دینی نقش داشته باشد و حتی به 
مقام روحانیت برسند. تنها منعی که هم برای زنان و هم برای مردان 
برای حضور در مراسم دینی وجود دارد، گناهکاری و ناپاکی است. این 

مسئلة مهمی است، چون در جوامع مردساالر که تقسیم جنستی کار 
وجود دارد، جایگاه روحانیت خاص مردان بوده است. 

وی در بخش دیگر سخنان خود توضیحات مفصلی دربارة جایگاه زن 
بر  اساس متون دورة هخامنشی ارائه کرد. از نوشته های فارسی باستان 
اطالعاتی درباره جایگاه زن به دست نمی آید، اما در متون عیالمی 
هخامنشی، نوشته های مورخان یونانی و بابلی و همچنین نقوشی که 
از این دوره باقی مانده است، جایگاه زنان به ویژه از نظر اقتصادی و 
سیاسی روشن می شود. وی همچنین از شیوة پوشش زنان در دورة 
هخامنشی بر اساس تصاویر انگشت شماری که از این دوره باقی مانده 

است، سخن گفت.
گشتاسب در بخشی از نتیجه گیری سخنان خود گفت: »می دانیم که 
در ایران باستان تقسیم جنسیتی کار بین زن و مرد وجود نداشته است. 
این امر هم در اوستا و هم در متون هخامنشی تأیید می شود. یعنی 
اینطور نیست که کارهایی خاص زنان و کارهایی دیگر خاص مردان 
باشد. از متون عیالمی هخامنشی کاماًل معلوم است که حقوقی که به 
زنان و مردان متخصص داده می شد بر اساس میزان تخصص آنها در 

آن حرفه بود و تفاوتی بین زن و مرد وجود نداشت.« 

گزارش نشست

 جایگاه زن در متون دورة باستاني ایران
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امور  مدیر  حضور  با  پژوهش  هفتة  مناسبت  به  خبری  نشست 
پژوهشی و دبیر اجرایی ستاد هفتة پژوهشی و جمعی از خبرنگاران 
برگزار  پژوهشگاه  در  آذر،  روز سه شنبه 16  خبرگزاری ها  و  رسانه 

شد.
اجرایی ستاد هفتة  دبیر  تهرانی زاده،  امیری  این نشست، دکتر  در 
از  گزارشی  ارائه  و  پژوهش  هفته  برنامه های  تشریح  به  پژوهش 

عملکرد پژوهشگاه در سال اخیر پرداخت.
پژوهشگاه گفت:  از عملکرد  ارائه گزارش  در  امور پژوهشی  مدیر 
پژوهشی،  طرح های  قالب  در  پژوهشگاه  اصلی  فعالیت های 
یک  هر  ازای  به  سرانه  بطور  که  است  علمی  مقاالت  و  کتاب 

علمی  هیأت  اعضای  از 
نسبت  درصد   3 به  نزدیک 
افزایش  قبل  سال های  به 
داد  ادامه  وی  است.  یافته 
اصلی  فعالیت های  عالوه بر 
ترویجی سازی  فعالیت های 
دانش نیز در قالب کارگاه ها، 
درسگفتارها  و  سخنرانی ها 
با  مقایسه  در  که  است 
افزایش  قبل،  سال های 
است؛  داشته  توجهی  قابل 
به عنوان مثال در سال 93، 

مورد   44 به   94 سال  در  تعداد  این  که  شده  برگزار  کارگاه   28
افزایش یافته است.

کالن  وسیاست های  برنامه   خصوص  در  تهرانی زاده  امیری  دکتر 
پژوهشگاه اظهار کرد مهم ترین رویدادی که در تاریخ پژوهشگاه 
اتفاق افتاده است، تنظیم سند راهبردی است که مقدمات آن در 
سال 93 آغاز و در سال 94 به تصویب رسیده و با توجه به حجم 
کار و تعداد اعضای هیأت علمی فعال، به عنوان یک سند نمونه 

مورد قدردانی قرار گرفت.
دبیر اجرایی ستاد هفته پژوهش در ادامه این نشست به سیاست های 
عمده که نزدیک به 32 سیاست اجرا شده است به چهار مورد  از 

مهمترین آن به شرح زیر  اشاره کرد:
 ارتقای کیفیت پژوهش های بنیادی و کاربردی علوم انسانی، که 

ناظر بر مسائل و نیازهای جامعه است؛
توسعة شبکة علوم انسانی و شبکة نخبگانی که به عنوان یکی از 

سیاست های راهبردی است؛
توسعة مراکز پژوهشی و ارتباط با سایر مراکز داخل و خارج؛

تأثیرگذاری بر سیاست ها و برنامه های کالن ملی.
مسئله محور  سیاست های  خصوص  در  تهرانی زاده  امیری  دکتر 

در  طرحی  نخبگانی،  شبکة  و  انسانی  علوم  کاربردی سازی 
پژوهشگاه با عنوان طرح اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت 
کشور تعریف شده که به سفارش سازمان مدیریت برنامه و بودجه 
طراحی و نزدیک به 30 طرح در این طرح کالن تصویب شده است 

و در مرحلة اجرا قرار دارد. 
علوم  که  آنجایی  از  گفت:  ملی  کالن  طرح  این  توضیح  در  وی 
انسانی در کشور با چالش مواجه شده است این طرح درصدد است 
تا مسائلی را که در زیر این چالش قرار دارد مورد بررسی قرار دهد 
که به نظر می رسد با سه رویکرد می توان این مسئله را مورد بررسی 
قرار داد از جمله رویکرد کاربست و کاربرد علوم انسانی، این رویکرد 
دیدگاهی است که می گوید 
علوم انسانی موجود به کار 
از  اگر  و  نمی شود  گرفته 
آن استفاده شود به مسایل 
گفته می شود؛   پاسخ  کشور 
رویکرد دوم علوم انسانی را 
به لحاظ تاریخی و ورود آن 
به ایران بررسی می کند که 
متناسب با شرایط فرهنگی 
ما باشد در غرب هم مکاتب 
علوم انسانی متفاوتی وجود 
علوم  تاریخ  به  اگر  و  دارد 
انسانی نگاه کنیم می توانیم اصالحاتی را در آن انجام دهیم این 
رویکرد نگاه به تاریخ علوم انسانی است اما رویکرد سوم می گوید 
اگر علوم انسانی در کشور با چالش مواجه است ناشی از این است 
که مبانی علوم انسانی با ارزش و تمدن اسالمی و ایرانی سازگاری 

ندارد به همین دلیل باید در مبانی علوم انسانی تحقیق کنیم.
دبیر اجرایی ستاد هفتة پژوهش با تأکید بر اینکه هر سه رویکرد 
در مواجه با چالش های علوم انسانی مورد نظر است، گفت: طرح 
اعتالی جامع علوم انسانی با توجه به اسناد باالدستی مانند سند 
چشم انداز، برنامة توسعة پنجم و نقشه جامع کشور مسائل عمدة 
مسأله   6 طرح  این  در  همچنین  می کند.  بررسی  را  انسانی  علوم 
علوم انسانی و مهارت، علوم انسانی و نسبت آن با فناوری، علوم 
انسانی و مطالبات جامعه، مسألة علوم انسانی و پیشرفت و توسعه 
و علوم انسانی و قدرت بررسی می شود. این مسائل با سه رویکرد 

مورد بررسی در 130 طرح پژوهشگاه مدنظر است.
 مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
تأکید کرد: طرح اعتالی علوم انسانی محصول گرا و ناظر به عمل 
برای  را  راهکارهایی  و  می کند  شروع  جامعه  مسائل  از  و  است 

برون رفت از چالش ها ارائه می دهد.

نشست خبری به مناسبت هفتة پژوهش در پژوهشگاه 
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من پژوهشگر هستم
در محل کارم

اسم من همکار است
و برای شاگردانم

استاد
اما

چه اهمیت دارد القاب؟
من پژوهشگرهستم

من به  طعم قهوه معتادم
و به عطرخوش کاغذکاهی

و تفرجگاهم 
هر روز

کتاب  حجم  از  پرشده  قفسی 
است

من پژوهشگر هستم
ظاهرم آرام است 

اما 
ابتالی دایم

به دل آشوبة مزمن دارم:
ارتقای رتبه

و چرا یادم نیست
از چه تاریخی؟

شاید عمری است
قرص تکرارم را باید هر روز 

سر ساعت بخورم:
صبح و ظهر و شب
اما دل من گاهی 

ناپرهیزی می خواهد
مثال 

عینکم را بردارم از چشمم
تا بفهمم بعد تکرار

عجب حجم عظیمی دارد
و چه اندازه

وحشتناک است
دل من گاهی

ناپرهیزی می خواهد
مثال پنجره را باز کنم

گوش بسپارم 
به صدای آواز بلبل 

که پس از مرگ 
پیچک های ترد و جوان

گم شده است
یا دلم می خواهد گاهی

بی بهانه
به خیابان بروم

ساده باشم
و تبسم را تقسیم کنم

و نپرسم که چرا این مردم
دلشان مثل انار کال است

دانه های دلشان
پیدا نیست

من پژوهشگر هستم
و دلم می خواهد

که کتابی بنویسم
تا به جای نقطه 

پر از روزنة نور و رهایی باشد 
سطرهایش را هم از پس دیوار 

اتاق کارم
بکشم 

تا کوچه
تا بازار

من پژوهشگر هستم
اما گاهی 

دل من می خواهد
این همه  کاغذ را

بسپارم به نسیم
و میان خنکای یک صبح 

نفسی تازه کنم
من پژوهشگر هستم

و دلم می خواهد
که تورق کنم از نو

رف آثار کهن را
اما این بار

با نگاهی از جنس اشراق
و نمانم در واماندگی

صدر و عجز
سجع و تضاد

و دلم می خواهد

مثل موالنا
بدمم در نی جان:
نت آواز حقیقت را

بنوازم 
در پردة شور

و دلم می خواهد
ساقی و حافظ و من

کاسه یک کاسه کنیم
تا به رندی بدریم

پردة هرچه ریا
هرچه سکوت

من پژوهشگر هستم
من پژوهشگر هستم

و دلم می خواهد
شعر نو را

از نو
نقد و تحلیل کنم

تا بیابم این بار
ردی از واقعة موعودی 
که همین نزدیکی است

و دلم
کار کارستان می خواهد

تا »کتاب کوچه«
پر از نان و تبسم بشود
من پژوهشگر هستم 

اما گاهی مجبورم 
گیرة کاغذ را 

بزنم گوشة لب
تا صدایم را

یک شب
باد

با خود نبرد
من پژوهشگر هستم
من پژوهشگر هستم

و
دلم می خواهد 

که کتابی بنویسم روزی
واژه هایش همه

بی ابهام
بی تردید

جمله هایش پر آگاهی ناب
من پژوهشگر هستم

فکرمن
سمفونی ای است

سازهایش همگی از
خرد ناب 

اما
دل من می خواهد گاهی 

ساز فکر مرا
ناکوک کنم

بزنم زخمه به تنبور دلم
بشمارم تک تک

زخم هایش را
من پژوهشگر هستم

خسته ام 
اما

دلخوشی هایم کم نیست 
دل من قرص است

نزدیکی  همین  که  خدایی  به 
است

و به سوگند عظیمش 
به قلم

خسته ام 
اما

دل من قرص است
و به خود می گویم با لبخند:

تا قلم هست
 زندگی باید کرد

من پژوهشگر هستم

 شهره انصاری
 آذرماه 9۵

به نام پروردگار دانش و قلم

و با سپاس از سهراب سپهری 

من پژوهشگر هستم
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تحصیالت  و  پژوهشي  معاون  علمالهدي،  دکتر سجاد 
تکمیلي، در ابتداي سخنان خود، ضمن خوش آمد گویي 
امام جعفر  پیامبران و  با سعادت خاتم  و تبریک میالد 
پژوهشگاه  در  اخیر  سال هاي  در   « گفت:  صادق)ص( 
این سنت حسنه پیش گرفته شده است که برنامه هاي 
هفته پژوهش از حالت اداري، نمادین و صوري خارج و 
به عنوان نقطة عطف فعالیت هاي پژوهشي ما محسوب 
را  خود  سالة  یک  پژوهشي  نتایج  پژوهشگران  و  شود 
عرضه کنند. هفته پژوهش براي ما به ثمر نشستن یک 
سال همکاري دوستان و همکاران با معاونت پژوهشي 
است. براي برگزاري هفتة پژوهش 12 جلسه با حضور 
مختلف  بخش هاي  و  پژوهشگاه ها  علمي  نمایندگان 

پژوهشگاه تشکیل شد تا ثمره هاي خوبي در هفته پژوهش داشته باشیم.« 
وی در ادامه از همة همکاراني که در این جلسه ها شرکت داشتند و وقت بسیار و انرژي صرف کردند، تشکر و قدردانی کرد.

 دکتر علم الهدي: هفتة پژوهش، به ثمر نشستن یک سال همکاري با 
معاونت پژوهشي است 

مراسم هفتة پژوهش با شعار »مسئله مندی، پل اتصال پژوهش به توسعة پایدار« در روزهای 21 الی 24 آذرماه در پژوهشگاه علوم 
انسانی برگزار شد. این مراسم با سخنراني دکتر سید سجاد علم الهدي، معاون پژوهشی پژوهشگاه آغاز شد. سپس دکتر حسینعلي قبادي، 
رئیس پژوهشگاه به سخنرانی پرداخت و پس از ایشان دکتر محمد روشن، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
صحبت کرد. در ادامه دکتر عماد افروغ به عنوان آخرین سخنران افتتاحیه هفتة پژوهش مطالب خود را ایراد و در پایان از کتاب »درآمدي 

بر کاربردي سازي علوم انساني در ایران« رونمایي شد. در ادامه گزارشی از سخنرانی های این مراسم آمده است.

گزارش مراسم افتتاحیه هفتة پژوهش
یکشنبه ۲1 آذرماه 1۳9۵

ر »مسئله مندی«،  پل اتصال ژپوهش هب توسعه پایدا
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دکتر حسینعلی قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در نخستین روز از مراسم هفته پژوهش با تبریک 
میالد پیامبر و خیر مقدم مهمانان مراسم به ویژه دکتر روشن، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
و معاونان وزیر و تشکر از حمایت ها و عنایت ویژه ایشان به علوم انسانی، »مسأله مندی در پژوهش« را به عنوان شعار سال 
95 پژوهشگاه مطرح کرد و یادآور شد که پیامبر گرامی اسالم نیز به دلیل اینکه مسأله شناس بود از یثرب به مدینه حرکت 

کرد و در آن زمان از جامعه متحوش جامعه ای آرمانی همچون مدینه و مکه را تحویل مردم داد و بر همین اساس فرمودند: 
متحد جان های شیران خداست            جان خوکان و سگان از هم جداست

 93 »سال  گفت:  پژوهشگاه،  راهبردی  توسعه  برنامه  تصویب  و  طراحی  در  آئینه وند  دکتر  یاد  زنده  نقش  به  اشاره  با  قبادی 
ماهیتی  با  پژوهشگاه  راهبردی  توسعه  برنامه  در همان سال  و  برگزار شد  پیشرفت«  منشأ  »پژوهش،  با شعار  پژوهش،  هفته 
در  مراسم  این  رسید.  امناء  به تصویب هیأت  و  پژوهشگاه طراحی  علمی  اعضای هیأت  قاطبه  به وسیله  درونزا  و  گفتمان مدار 
سال 94 با شعار »پژوهش، جامعه و توسعه پایدار« نیز اجرا شد و امسال، در سایه نام مولود مهربانی و پیام آور آزادگی، حضرت 

با شعار »مسأله مندی در پژوهش« برگزار می شود.« محمد مصطفی )ص( 
دانایی محور،  و  درون زا  فضایی  در  پژوهش  هفته  مراسم  اجرای  و  برنامه  ریزی  روند  از  رضایت  ابراز  با  ادامه  در  قبادی   
اظهارداشت: »مسأله مندی در پژوهش همچون نورافکن برای عبور از ظلمت و عقب افتادگی و ورود به دنیای روشن پیشرفت 
نتایج  پژوهش ها،  در  قراردادن مسأله مندی  پیامبر گرامی و سرلوحه  باید کوشش کنیم در سایه عنایت  است.  پایدار  توسعه  و 
اثرگذار، سودمند و ماندگاری برجای بگذاریم. پژوهشگاه درحالی در سال 1395 هفتة پژوهش را گرامی می دارد که حرکت 
تولید  که  نحوی  به  می شود،  برده  پیش  کیفیت  ارتقاء  سوی  به  نهادمند  درون زای  انضباط  سایه  در  فعالیت هایش  برنامه مداِر 
و  ساماندهی  اجتماعی  مشکالت  و  مسائل  قلب  با  پژوهشگاه  تحقیقاتی  پروژه های  است.  گذرانده   1/5 مرز  از  را  علم  سرانة 
با  اعتال،  طرح  اجرایی  مرحله  آغاز  با  ویژه  به  ملّی  در سطح  فراگیر  انسانی  علوم  نخبگانی  شبکة  همچنین  شده اند.  کاربردی  

تعمیق ارتباط پژوهشی با قریب به 2000 استاد و محقق با پژوهشگاه را محقق کرده است.«
تعمیق،  آستانة  در  پژوهشگاه  بین الملل  روابط  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  رئیس 
انسانی  علوم  ساماندهی  و  اعتال  ملّی  کالن  طرح  اجرایی  مراحل  پیشرفت  »با  گفت:  است،  گرفته  قرار  و جهش  جهت مندی 
معطوف به پیشرفت کشور و آغاز مراحل اجرایی چند طرح بزرگ کاربردی، منزلت ملّی پژوهشگاه و اثرگذاری نتایج طرح های 

دکتر قبادی: 

مسأله محوری، زیربنایی ترین اصل بالندگی پژوهشگاه و علوم انسانی
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کیفیت  است،  یافته  ارتقاء  آن 
تحقیقاتی  پروژه های  مقاله ها، 
سطح  و  علمی  تولیدات  و 
تکمیلی  تحصیالت  دانشجویی 
مسیر  نیز  مسیر  پژوهشگاه 

می پیماید.« را  توسعه 
»با  افزود:  همچنین  وی 
توسعه  برنامه  اول  راهبرد 
دانایی محوری،  یعنی  پژوهشگاه 
کانون  عنوان  به  پژوهشگاه 
تعامل،  گفت وگومداری،  گرم 
جدی  تعاطی  با  همراه  مفاهمه 
و  نظری  علمی،  اندیشه ای، 
عملی و جهش درون زا به پیش 
می رود. با راهبرد چهارم و ششم 

علوم  و شبکه سازی  فراگیر  مناسبات  توسعه  و  ملی  برنامه های  و  بر سیاست ها  تأثیرگذاری  پژوهشگاه،  توسعه  برنامه  و هشتم 
انسانی، برنامه مداری، نظم گرایی، تمحّض محوری، تفحص گرایی فردی و سازمانی، زیست پژوهشگرانه، کوشش بین رشته ای، 
نگاه شبکه ای و تقویت شبکه نخبگانی علوم انسانی با مشارکت فعال در طرح اعتالء و شورای بررسی متون برجسته تر شده 
است. به روزتر شدن پژوهش ها و حرکت در مرزهای دانش و گسترش روابط بین المللی و تقویت مراکزی مانند مرکز اسناد 

فراروی پژوهشگاه می گشاید.« را  افق های روشن تری  آسیا،  فرهنگی 
رویکرد  و  مسأله مندی  جنبة  تقویت  منظور  به  کارفرمایی  طرح های  به  پژوهشگاه  خاص  توجه  بر  اشاره  با  ادامه  در  قبادی 
انسانی  علوم  اصلی  کارکرد  است.  پژوهشگاه  فعالیت های  رأس  در  تمدن  و  فرهنگ  خطیر  »مسأله  اظهارداشت:  کاربردی 
کردن  لحاظ  و  فرهنگی  نگاه  انتقال  یعنی  باشد  کاربردی  می تواند  انسانی  علوم  که  ادعا  این  خود  است.  »فرهنگ سازی« 
الزامات فرهنگی در اداره امور جامعه؛ این ادعا که علوم انسانی ظرفیت فرهنگ سازانه، فناورانه، راهگشا و... را دارد، پس با 
فناوری ارتباط برقرار می کند و می تواند مسأله و راه  حل و مشکل را رفع سازد، به  معنای جدی انگاشتن رسالت فرهنگ سازانه 
یعنی فرهنگ و تمدن  اجتماعی،  فرآورده زندگی  براساس  اجتماعی شدن  از  بعد  آیا بشر  اندیشید که  باید  انسانی است.  علوم 
به  انسانی  علوم  بیافریند. همچنین  فرهنگ  انسانی می تواند  علوم  باشیم،  داشته  توجه  باید  مقاصد خود می رسد؟  و  اهداف  به 
پیکره اجتماع، روح و حیات می بخشد و آن را از حالت مکانیکی و خشک درمی آورد. علوم انسانی به این موضوع ها که اساس 
بنیادی است، می پردازد و نیز به توّسع ذاتی این حوزه ها، آسیب ها، آفت ها، انحراف ها  فرهنگ و تمدن و مفاهیم و تصورات 
با  و...  این تالقی ها  ناآشنایی های نخستین  و  به مسائل و معضالت مناطق تماس فرهنگ ها و ملت ها و حساسیت ها  و حتی 
هدف ایجاد منطقه الفراغ برای اندیشیدن توجه دارد. علوم انسانی گوهر فرهنگ و سازندة فرهنگ  است و به تعبیر مقام معظم 

رهبری، علوم انسانی روح جامعه است.«
راهبردی پژوهشگاه  برنامة توسعه  پیام اصلی، چشم انداز و مأموریت های  به  اشاره  با  پایان  انسانی در  رئیس پژوهشگاه علوم 
رویکردها،  همه  شیرازة  عنوان  به  کشور  انسانی  علوم  و  خود  بالندگی  برای  باید  پژوهشگاه  که  اصلی  »زیربنایی ترین  گفت: 
اقدام ها و فعالیت هایش مورد توجه قرار دهد، مسأله محوری است. بر پایه این اصل است که کوشش های ما معنادار، جهت مند 
بین رشته ای،  فعالیت های  سمت  به  را  پژوهشگاه  مسأله محوری،  بود.  خواهد  کامل  هم افزایی  و  واقعی  بهره وری  با  منطبق  و 

حرکت در مرزهای دانش، حضور در قلب مسائل اجتماع و درک نیازها و پرسش های جامعه قرار خواهد داد.«
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دکتر محمد روشن، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوري نیز در مراسم هفته پژوهش، روزآمد کردن 
و  انساني  علوم  پژوهشگاه  مأموریت هاي  از  یکي  را  اساسنامه 
مطالعات فرهنگي برشمرد و گفت: »همزمان با این روزآمدي، 
به روز شود. سال  نیز  نیاز است که وظایف فردي و سازماني 
این  امیدوارم  و  شد  تصویب  پژوهشگاه  راهبردي  سند  گذشته 
پژوهشگران  در  آن  پوشاندن  عمل  جامه  براي  اشتیاقي  امر 

پدید آورد.«
انساني  ایران حلقه وصل علوم  اینکه در  از  ابراز تأسف  با  وي 
وجود ندارد، افزود: »با توجه به ظرفیت هاي باالي پژوهشگاه 
مي تواند  وصل  حلقه  این  فرهنگي  مطالعات  و  انساني  علوم 
پژوهشگران  میان  آکادمیک  ارتباط  بتواند  تا  باشد  پژوهشگاه 

بیاورد.« پدید  انساني  علوم 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  مجلس  امور  و  حقوقي  معاون   
در  اهداف  از  یکي  را  انساني  علوم  کردن  کاربردي  فناوري، 

امر  »این  گفت:  و  دانست  فناوري  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
امیدوارم  شود.  ایران  انساني  علوم  در  تحول  باعث  میتواند 
زمینه  این  در  دیگر  پژوهشکده هاي  براي  شاخصي  پژوهشگاه 

باشد و به مدینه آمال پژوهشگران تبدیل شود.«
وي علم را گمشده انسان مؤمن دانست و تأکید کرد: »هیچگاه 
ایماني که از جهل برخاسته شده باشد را از ما نخواستند و اگر 
به سمت توسعه پیش مي رویم باید زیرساخت آن که پژوهش 
است را رعایت و از آن عدول نکنیم. ظرفیت تنوع گروه هاي 
علمي و داشتن دانشجویان تحصیالت تکمیلي از سرمایه هاي 
باید  که  است  فرهنگي  مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه 
متأسفانه  شود.  گرفته  بهره  آن  از  پژوهش  و  توسعه  امر  در 
براي  مي شود  هزینه  طبیعي  علوم  تجهیز  براي  که  همانقدر 
نیز  خودسانسوري  دچار  ما  و  نمي شود  هزینه  انساني  علوم 
این  در  و  بکشیم  نقد  به  را  جامعه  مسائل  نتوانیم  اگر  هستیم. 
مسائل  به  مباحث کوچک  وقت  آن  کنیم  محافظه کاري  زمینه 

تبدل مي شود.« عدیده اي 
روشن با اشاره به قانون اخذ مالیات از پروژه هاي پژوهشي که 
در سال 1393 به تصویب رسیده است، گفت: »خوشبختانه تا 
پایان امروز قانوني به تصویب خواهد رسید که این مالیات به 
سقف 5 درصد خواهد رسید. لوایح مورد نیاز در امور پژوهشي 
که  مي کنم  پیشنهاد  شود.  ارسال  مجلس  به  و  تدوین  باید 
علوم  پژوهشگاه  در  موجود  علمي  هیأت  ظرفیت  به  توجه  با 
موضوع  این  با  الیحه اي  اگر  فرهنگي  مطالعات  و  انساني 
امسال  بهمن ماه  پایان  تا  بتوانیم  تا  دهند  ارائه  دارند  مدنظر 

به دولت ارائه دهیم.«

ضرورت پیشنهاد لوایح پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی 

 اگر علوم انسانی نتواند مسأله محور باشد کاربردی نخواهد داشت
دکتر عماد افروغ با ابراز امیدواري از این که باالخره روزي فرابرسد که کاستي ها در امر پژوهش کمتر شود و پژوهش در کشور جایگاه 
واقعي خود را بیابد، گفت: »قصد دارم دربارة مسأله اي صحبت کنیم که عمر خود را براي آن صرف کرده ام و هزینه پرداخته ام و آن 

دوگانه نگري و نیاز به نگرش منظومه اي، است.«
وي با اشاره به این بیت حافظ که جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه/ چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند، عنوان کرد: »در حقیقت 

اکنون غوطه ور در افسانه هستیم و گمان مي کنیم که کار علمي انجام مي دهیم.« 
نگارندة کتاب »انقالب اسالمي و مباني بازتولید آن« در ادامة به دوگانگي هاي موجود مثل نفس و بدن، خدا و خلق، حکمت نظري و 
حکمت عملي، علوم انساني و علوم طبیعي، خطا و صواب، علم و هنر، علم و دین و عقل و عشق اشاره کرد و گفت: »اکنون نیازمند نگاه 
منظومه اي هستیم و نمي توانیم یک طرف دوگانه را نادیده بگیریم و فقط به یک سو توجه کنیم. علوم انساني نسبت به موضوع خودش 
علمي انتقادي است. اگر این علم نتواند ایدة صحیحي ارائه دهد و در نتیجه، ایدهاي غلط را بازتولید کند، خودش نیز علمي غلط مي شود. 
نمیتوان به یک سوي دوگانه »نظریه و مشاهده« پرداخت چرا که هر مشاهده سرشار از نظریه است و هم نظریه سرشار از مشاهده. 

متأسفانه همه مسائل ما از غرب آغاز شده است و ما هم از آن پیروي مي کنیم.«
این استاد دانشگاه تأکید کرد: »علم و دین یا دین و سیاست دوگانه هایي در تقابل هم نیستند. البته ما هیچ دوگانگي را برنمي تابیم و 
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دکتر پورنامداریان، عضو هیأت علمي پژوهشگاه در از مراسم بزرگداشت هفته پژوهش، پژوهش یا تحقیق را جست وجوي پاسِخ حتي المقدور 
و درست براي پرسش یا مسئله اي که در قلمرو یکي از دانستني بشر براي کسي که در آن زمینه تخصص یا آگاهي دارد مطرح شده است، 
تعریف کرد و گفت: »در این تعریف چند نکته را باید درنظر داشت. 
اول اینکه تحقیق یا پژوهش غالباً توسط کساني صورت میگیرد که 
در رشته اي از علوم، آموزش الزم را دیده باشند. دوم آنکه در حوزة 
آنکه  و سوم  باشد  مطرح شده  آنان  براي  مسئله اي  تخصص شان 
پاسخ به مسئله حتي در آنجا که توسط محققان متخصص پژوهش 
و تحقیق مي شود همواره به پاسخي قطعي و غیرقابل تردید منجر 
نمي شود. چه بسا محققي دیگر، در زماني دیگر با نگاه به مسئله از 
دریچه اي دیگر به پاسخي دیگر برسد. هر تحقیقي در زماني معین و 
امکانات موجود در صورتي که به قاعده انجام شود، مي تواند کامل و 
قابل قبول باشد اما معلوم نیست که با پیدا شدن امکانات و اطالعات 

تازه تر قطعیت و درستي خود را حفظ کند.«
وی همچنین عنوان کرد: »با پیشرفت علوم و تجربه ها و تحقیقات متعددتر و متنوعتر و افرادي با ذهنیت هاي مختلف، هم مسئله محدودتر 
میشود و هم امر تحقیق و پژوهش دشوارتر مي شود. محدود از این جهت که به تدریج مسائل بسیار در نتیجة تحقیقات جدید از مقام مسئله 
بودن خارج مي شود و دشوار از آن جهت که از یک طرف مسائل دقیق تر عنوان مي شود و از طرف دیگر حجم اطالعات انباشته شده که 
محقق باید با آنها آشنایي پیدا کند نیز زیادتر مي شود. در دورة معاصر به سبب گسترش دانشگاه ها و به بع آن افزوني متخصصان در رشته هاي 
مختلف علوم و گسترش تحقیقات، مسئله یابي براي تحقیق یکي از مشکالت تحقیق است، چون بسیاري از مسائل مطرح و پاسخي به آن داده 
شده است. در گذشته که علوم مختلف به علت محدودیت موضوع و منابع مثل امروز گسترش نیافته بود، کساني که امکانات درس خواندن 
برایشان مّیسر بود کم و بیش مي توانستند همة علوم عصر را تحصیل کنند. بنابراین به علت آگهِي کم و بیش از چند رشته، مسائل بیشتري 
هم براي طرح و تحقیق داشتند. در دوران معاصر به سبب تخصصي شدن علوم عماًل کمتر کسي مي تواند در چند رشته دست داشته باشد و 
در نتیجه تعدد و تنوع مسئله ها کاهش یافته است و گاهي تکرار تحقیق در مسئله اي واحد و مشابه افزوني یافته است. طبیعي است که امروزه 

دیگر نمي توان مثل ابن سینا هم در پزشکي و هم در نجوم و فلسفه و عرفان و ادبیات فردي برجسته شد.«

شیوه های تحقیق و پژوهش در رشته های مختلف تفاوت دارد

دچار اینهماني هم نمي شویم بلکه به »ربط« اهمیت مي دهیم.«
وي یکي از دردهاي پژوهش را دوتایي »علم و جامعه« دانست 
و تصریح کرد: »فقدان دیالکتیک میان علم و جامعه سبب شده 
است تا با آسیب هاي فراواني روبه رو شویم اگر علوم انساني نتواند 
مسأله محور باشد و به درد جامعه نخورد کاربردي نخواهد داشت. 
نباید فقط نگاه برونگرا داشته باشیم و سخت افزارانه بنگریم باید 
درد جامعه را بسنجیم زیرا زمینه هاي تاریخي و اجتماعي دارد و 

محتواي علم تأثیرگذار است.«
اینکه مقاالت علمي پژوهشگران مطرح  از  ابراز تأسف  با  افروغ 
»این  افزود:  مي شوند،  منتشر  تخصصي  نشریات  در  فقط  کشور 
تا  یابند  انتشار  کشور  رایج  روزنامه هاي  در  بتوانند  باید  مقاالت 
اثرگذار باشند. متأسفانه سرقت هاي ادبي و علمي زیادي صورت 
می گیرد و شوراي انقالب فرهنگي نیز در این زمینه اقدامي صورت 
نمي دهد. همچنین دانشگاه ها اجازه تأسیس رشتهاي متناسب با 
شرایط اقلیمي خود را ندارد چنین اتفاقي مي توانند راهگشا باشند. 
امروزه علم ما رافع نیاز نیست. علم باید برخاسته از زیست جهان 
باشد. چرا مردم براي پژوهشگاه ها وقف نمي کنند؟ به این دلیل 

که کاربرد آن را در جامعه خود حس نمي کنند.«

وي در پایان به رابطه میان اقتصاد و فرهنگ پرداخت و گفت: 
متأسفانه  برعکس؟  یا  مي گیرد  الگو  فرهنگ  از  اقتصاد  »اکنون 
برعکس است و دانشگاهیان و پژوهشگران نقش عاملیت ندارند 
و خودشان را بر شرایط اقتصادي منطبق مي کنند. دانشگاه ها باید 
استقالل عمل داشته باشند و اگر این اختیار به دانشگاه داده شد 

باید برمبناي شایستگي ها عمل کند.«
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رونمایی از کتاب، درآمدی بر کاربردی سازی علوم انسانی در ایران
آخرین برنامه مراسم افتتاحیه هفتة پژوهش، رونمایی از کتاب درآمدی بر کاربردی سازی علوم انسانی در ایران بود. این کتاب به کوشش 
خانم دکتر زهرا حیاتی به مرحلة چاپ رسیده است وی در بخشی از سخنان خود گفت: کاربردی کردن علوم انسانی، به درستی در گرو 

گفتگو با اندیشة انسانی است که در همین دایره نیز گردش و پژوهش می کند.
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نشست »آینده پژوهي انقالب اسالمي«

دکتر یحیي فوزي و محمدعلي فتحالهي در نشستی که روز یکشنبه 
21 آذرماه برگزار شد به مسئلة آینده پژوهي انقالب اسالمي پرداختند. 
یحیي فوزي با اشاره به این که آینده پژوهي یکي از روش هاي مدرن 
اساسَاً  بلکه  آینده  کشف  تنها  نه  آن  هدف  که  است  آینده  مطالعة 
مهندسي هوشمندانة آینده است، گفت: »آینده پژوهي، هنر شکل دادن 
به آینده به آن شکل که آینده را مي خواهیم، است. کساني که این 
دانش را در دست دارند هم مي توانند خود را با تحوالت سازگار کنند و 
هم با برنامه ریزي، آینده جهان را به دلخواه و مطلوب خود، شکل دهند. 
آینده پژوهي منعکس مي کند که چگونه از دل تغییرات امروز، واقعیت 
فردا تولد مي شود. موضوعات آینده پژوهي دربرگیرندة گونه هاي ممکن، 

محتمل و مطلوب براي دگرگوني از حال به آینده است.«
وی در ادامه با تأکید بر اینکه آینده پژوهي تحلیلي یا اکتشافي، آینده پژوهي هنجاري و آینده پژوهي تصویرپرداز سه رویکرد مختلف به مطالعه 
آینده است که هر یک از این رویکردها داراي روش هاي خاصی هستند، اظهار داشت: »در آینده پژوهي از روش هاي مختلفي همچون 
دیده باني آینده، روش دلفي، تجزیه و تحلیل روندها، تجزیه و تحلیل پیشران ها، سناریوپردازي، چشم اندازسازي، نقشه راه، شبیه سازي یا 
ترکیبي از روش هاي فوق استفاده مي شود. آینده پژوهي در حوزه هاي مختلف کاربرد دارد. در حوزة علوم سیاسي و مطالعه روند تحوالت 
نظا م هاي سیاسي و انقالب ها نیز این علم به کار گرفته شده است. رخداد انقالب اسالمي در ایران و پیامدهاي آن در جهان امروز نیز موجب 
شده تا آیندة این جنبش سیاسي، همواره یکي از دغدغه هاي مهم طرفداران و یا مخالفان آن باشد و لذا عالقه مند به شناخت آینده روند 
تحوالت آن بوده اند و در این حوزه برخي مطالعات نیز انجام شده است. شناخت پتانسیل ها و زمینه هاي آینده پژوهي براي مطالعه انقالب 
اسالمي و تحلیل آثار انجام شده در این حوزة مطالعاتي مي تواند عالوه بر این که میزان موفقیت و یا عدم موفقیت هاي کاربست روش هاي 
آینده پژوهانه را در این حوزة مطالعاتي نشان دهد، بسترساز شناخت زمینه هاي جدید در مطالعه آینده پژوهانه انقالب اسالمي و تبیین توانایي 
روش هاي مختلف آینده پژوهي در این حوزة مطالعاتي باشد. لذا هدف این بحث بررسي  پتانسیل ها وتوانایي هاي روش هاي آینده پژوهي در 

حوزة مطالعاتي انقالب اسالمي است.«    

نشست »عرصه هاي پژوهش در علوم قرآني و حدیث« 21 آذر، با سخنراني حجت االسالم و المسلمین محمدعلي مهدوي راد، عضو هیأت 
علمي دانشکدة فقه و فلسفه پردیس قم دانشگاه تهران، برگزار شد. 

مهدوي راد در مورد پژوهش قرآني گفت: »نگاه من به نقش »نقل در پژوهش« 
است و معتقدم هرچند »نقل« اهمیت خود را دارد، گاهي گسترة فراواِن محقق و 

متکلم را محدود مي کند و پژوهشگر در چارچوب نقل مي ماند.«
 وي با بیان اینکه این بحث پیشینة خود را در آراي اندیشمندي سوري مي یابد، 
تصریح کرد: »تعریف سنت مبهم است. براي مثال جایگاه فعل در سنت نامعین 
این  دامنة  است،  وقتي مي گوییم سنت حجت  دارد.  زیادي  کار  و جاي  است 
حجیت کجاست؟ از قرن هشتم در شیعه این بحث محدود شده اما آن بحث را 
در عالمه و محقق حلّي و محقق قمي زیاد مي بینیم و آیت اهلل سیستاني نیز زیاد 

در این خصوص بحث کرده است.«
مهدوي راد در ادامه با اشاره به اینکه ما خیلي راحت از کنار جایگاه مذهب راوي در وثاقت حدیث گذشته ایم، آن را قبول کرده ایم اما به آن 
عمل نکرده ایم، افزود: »در حوزة حدیثي دو موضوع جاي کار دارد. اول معنا کردن روایت با روایت است. مي توان روایاتي که به معناي روایات 
دیگر معنا شده مورد پژوهش قرار داد. موضوع دیگر پژوهش حدیثي، تفسیر روایات بر اساس حدیث است. امام هادي)ع( روایتي از امام 
صادق)ع( را با آیات تفسیر کرده اند. گاهي نقل راه سازي مي کند و محقق هرکه باشد در آن راه حرکت کرده و به نتیجه اي مي رسد که آن 

حدیث ایجاب کرده است.«

تشریح حوزه های پژوهش در مطالعات حدیثی
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دکتر نعمت اله فاضلي، در دومین روز از هفتة پژوهش در پنل تخصصي »کودک، تفکر و رسانه« ضمن پرداختن به موضوع »کودکي« عنوان 
کرد که در تاریخ فرهنگي مان مفهومي به نام کودکي نداشته ایم و در عصر معاصر توجه به کودکان به عنوان یک امر فرهنگي در جامعه 
مطرح است که از عاملیت، فاعلیت و جایگاه برخوردار است. تمام ساختارهاي پیش معاصر در اکثر جوامع، به گونه اي ساخته شده است که امر 

فرهنگي امکان رویش کودکي را نمي دادند. اما امروزه این کودکي در ارتباط با رسانه، چه نسبتي را با آن مي شود تعبیر کرد؟
فاضلي با اشاره به کتاب »فرهنگ و تعهد«، نوشتة مارگارت مید، مردم شناس کالسیک مشهور، گفت: »این کتاب سه فرهنگ را از یکدیگر 
جدا میکند، فرهنگ گذشته نگر، حال نگر و آینده نگر و این سه فرهنگ را براساس سه نسل انجام مي دهد. نسل پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، 
نسل پدر و مادر و نسل فرزندان. مید سه جامعه را مطالعه مي کند که نمایندة سه فرهنگ گذشته گرا، حال گرا و آینده گرا هستند. در مورد 
آینده گرا مي گوید، جامعه اي است که در آن، کودکان از پدر و مادرها به خصوص پدربزرگ و مادربزرگ ها، دانش، مهارت و آگاهي هاي زندگي را 

فرا نمي گیرند بلکه برعکس، کودکان از طریق ساختار رسانه اي جامعه، ارزش ها، 
باورها و شناخت هاي جامعه را به دست مي آورند.«

این عضو هیأت علمي تأکید کرد: »مفهومي که براي کودک امروزه مناسب 
نیست، جامعه پذیري است. روانشناسان بسیار به این بحث عالقه دارند. مفهومي 
که طي آن گفته مي شود ارزش ها و مهارت ها به کودکان انتقال پیدا مي کند. در 

این تلقي، کودک مفعول است و از عاملیت و فاعلیت برخوردار نیست.« 
وي با تأکید بر اینکه کودک آیینه اي است که مي خواهد آینده را در آن تصور 
کند، گفت: »ما با مفهوم جامعه پذیري قادر نیستیم، آیندة کودک را در جامعه 
امروز، به ویژه کودک در حال ظهور ترسیم کنیم. کودکي ما در مرحله کودکي 
دارد. کودکي معاصر ما یک کودکي در حال ظهور است. ما هنوز  قرار  خود 
مرحله  در  داریم که  در حال ظهور کودکي  الگوي  بلکه یک  نداریم  کودکي 

جنیني خود است و در دو و یا سه دهة آینده به بلوغ خود مي رسد. کاري که رسانه انجام مي دهد، رسانه ابزار کودکي است. رسانه در امتداد 
کودکي است.«

فاضلي براي اثبات این موضوع مثالي مطرح کرد و اظهارداشت: »اینکه مفهومي که مي خواهم بیان کنم مفهوم سرگرمي سازي است، نوعي 
از بازیگوشي هاي کودکانه به عنوان فرمي از زندگي به شمار می آید. این فرم از زندگي، زبان کودکي است که رسانه این کار را از طریق برنامه 
کودک انجام مي دهد. برنامه کودک، کودکان را جامعه پذیر نمي کند بلکه بزرگساالن ما را با کودکي آشنا مي کند. به همین دلیل است که 
بزرگساالن ما برنامه کودک را نگاه مي کنند. زنها هنگامي که مي خواهند زنانگي خود را ثابت کنند از زبان کودکي استفاده مي کنند. این زبان 
کودکي، باز تولید کودکي از زبان بزرگساالن به اشکال مختلف، شکسته نویسي، کلمات را نادرست تلقي کردن، از زبان معیار عبور کردن و 

پنل تخصصی »کودک، تفکر و رسانه«
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اشکال گوناگون دستکاري هایي که در زبان معیار صورت مي گیرد، است. این اقتدار کودکي در زبان است که خود را توسعه مي دهد و زندگي 
روزمرة خود را با کودکي تنظیم مي کند. این عاملیت کودکي است که فرم زندگي را تعریف مي کند. امروزه شما نمي توانید به کودک خود 
بگویید که ساعت 5 صبح بیدار شود و اگر بیدار شد، بگویید برود نان بگیرد! اینکه جامعه و کودکي تغییر مي کند به  دلیل مسائل فرم فرهنگي 

است که گسترش پیدا کرده است.«
در ادامة پنل دکتر دهقان با اشاره به چاپ آثار و کتاب هاي مخصوص کودکان در سنوات گذشته و نقد دیدگاه دکتر فاضلي این سؤال را مطرح 
کرد که »سواد انتقادي یا تفکر انتقادي در مورد کودکان چیست؟ و در آموزش و پرورش و نهادهاي سیاستگذاري در این زمینه چه فعالیت هایي 
انجام دادهایم؟« به زعم دکتر دهقان جامعه ایراني عقب ماندگي و تأخیر فرهنگي بسیاري در آموزش و پرورش، دانشگاه ها و سیاستگذاري ها 

در این حوزه دارد و باید گفت در مرحلة هشدار قرار گرفته ایم.
دکتر مهرنوش هدایتي به عنوان سخنران بعدي پنل در شروع بحث خود 
با توجه به صحبت هاي دکتر فاضلي گفت: »کودکي که براي اولین بار 
در ایران زاده شده است. باید گفت این موج توجه روبه فزوني به دوران 
کودکي و ویژگي هاي آن دارد و حرکت مواجي است که در جهان طي 
چند دهه ي اخیر شروع شده و اثرات آن الجرم به ایران هم وارد شده 
است. دلیل این که در گذشته کمتر به این امر توجه مي شد این است که 
در جهان، رویکردهاي روان شناختي نگاهي همچون لوح سپید به موضوع 
را مسئول  والدین و مربیان، خود  از  اعم  لذا بزرگ ترها  کودکي داشتند 
نگارش این لوح دانسته و به القاي آنچه براي کودک الزم مي دانستند 
مي پرداختند. آنها کمتر باور داشتند که کودک داراي یک ماهیت مستقل 
و عامل است به طوري که سازنده انسان هست. بنده اخیراً با هر کس 
صحبت مي کنم، تقاضا مي کنم اصطالحاتي مانند »ما بچه دار شده ایم یا 
مي خواهیم بچه به دنیا بیاوریم« را تغییر بدهند و بگویند »انساني را به این 
جهان آورده ام یا قصد دارم انساني را براي این جهان پرورش بدهم«. یعني آن کودک هرگز کودک نخواهد ماند و از زماني که متولد مي شود، 

جهان خود را مي سازد و جهان ما را در تعامل با دیگر انسان ها مي سازد.«
وی با اشاره به این که اگر در گذشته کمتر به این موضوع توجه مي شد به این دلیل بوده است که روا ن شناسان رشد شناختي، کودکان را مانند 
لوحي مي دانستند که بزرگان هرچه روي آن بنویسند، مي توانند مطابق آن کودک را به انساني بزرگ تبدیل کنند؛ اظهارداشت: »امروز مي دانیم 
که کودکان معمار جهان خویش هستند. معمار دنیاي کیفي خودشان هستند و البته ابزار معماري و ساخت این جهان توسط بزرگ ترها تأمین 
مي شود. بنابراین اگر در کودکي هر برخوردي با کودک صورت بگیرد و هر آموزهاي داده شود او چندان هم  منفعل با آن تجربه روبه رو 
نمي شود. مثالي که همیشه میزنم این است که همة ما زماني جمله نویسي می کردیم. معلم ها یک سري از کلمات را می گفتند و ما براي 
آن کلمه یک جمله مي نوشتیم. کلماتي که از سوي معلم گفته مي شد یکسان بود اما جمالت دانش آموزان متفاوت. به همین نسبت شاید 

آموزه هاي بزرگ ترها براي کودکان یکسان باشد؛ اما هر یک خوانش، 
تحلیل برداشت و کاربرد خود را دارد.«

هدایتی همچنین عنوان کرد: »جهان بزرگساالن به ما کلماتي را مي دهد 
که ما در دوران کودکي با آن کلمات، جمالتي را می سازیم کاماًل منحصر 
به فرد. بنابراین ما در دوران کودکي یک فاعلیم و این امري است که از 
سال ها پیش توسط روانشناسان روي آن تأکید شده است. رسانه و والدین 
به ما اطالعاتي را مي دهند که ما از آن اطالت خوانش شخصي داریم. 
این خوانش ممکن است مبتني بر ژنتیک ما باشد. ممکن است مبتني بر 
برهة تاریخي باشد و ممکن است مبتني بر فرهنگ باشد. ما در نظریات 
والد  نام »بخش  به  برن، اصطالحي  اریک  دیدگاه  مثل  روان کاوي  نو 
شخصیت« داریم. بخش والد فقط شامل دستورات و آموزه هاي والدین 
از آن جامعه است. رسانه است. مهدکودک  آن کودک  نیست، بخشي 
است و ابزارهایي است که در آن مهدکودک وجود دارد. بنابراین وقتي 

نظام هاي آموزشي مثل والدین، مربیان و رسانه ها به کودکان القاء مي کنند و مي گویند چه چیزي خوب است و چه چیزي بد، کودک شروع 
مي کند به تحلیل و بررسي خوب و یا بد بودن آن چیز. و این همان تفکر نقاد است که جوامع پیشرفته لزوم پرورش آن را در کودکان از چند 

دهه پیش احساس کرده اند.«
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وی با مطرح کردن اینکه وقتي یک تفکر راکد، تلنگري مي خورد، موج آن به سایر جوامع نیز می رسد و معموال این تلنگرها در جوامعي که 
نظریه پردازي درونشان آسان تر است و امکان تغییر عادات در آنها میسرتر است بیشتر رخ مي دهد؛ گفت: »وقتي در یک جامعه حرکتي صورت 
مي گیرد این حرکت از طریق رسانه هاي مختلف به سایر جوامع نیز سرایت می کند، بنابراین لزوم پرورش تفکر نقاد در کودکان حرکتي بود که 
از چند دهة قبل در جوامع پیشرفته تر آغاز شد و با توجه به ضرورت آن از طریق بحث هایي مثل فلسفه براي کودکان و پرورش مهارت هاي 
تفکر در کودکان و نگارش کتاب هاي متعدد همانند، انواع کتاب هاي فکري براي کودکان بصورت غیررسمي و حتي کتاب هاي تفکر و 
پژوهش، تفکر و رسانه و... در نظام آموزش رسمي، به ایران هم رسیده است. بنابراین رسانه نیز نمي تواند خود را از این جریان جدا کند و باید 

کنار آموزش و پرورش، این رسالت را براي خود قائل باشد که تفکر نقاد را به طرز 
صحیح آن به کودکان آموزش دهند.«

خانم دکتر آذین به عنوان سخنران چهارم پنل در دومین روز هفته پژوهش، در 
ابتداي سخنراني خود گفت: »همیشه به عنوان تهیه کنندة برنامه های کودک در 
صدا و سیما سعي مي کنم مواردي را که یاد گرفتهام صرف آموزش کنم. اصواًل 
رسانه، به خصوص رسانه اي که من در آن کار مي کنم )تلویزیون(، ویژگي خاص خود 
را دارد. نکتة قابل توجه آن این است که، ما در حقیقت کودکی هاي خودمان را که 

گذارنده ایم و در حال بازگو کردن آن در قالب نوعي خاطره هستیم.« 
وی در ادامه با اشاره به این نکته که در رسانه، چه در تلویزیون و چه در سینما بحث 
تفکر انتقادي بسیار هم خواني دارد، عنوان کرد: »یکی از ویژگي های خاصي که درام 
یک دارد این است که با تفکر انتقادي هم خوانی دارد و می تواند سوال افکني کند. 
یعني هنگامي که گره افکني مي کنیم، سؤال مطرح مي کنیم، این سؤال، مخاطب را 
فعال مي کند همان طور که دکتر فاضلي اشاره کردند مخاطب فرد منفعلي نیست، 
بلکه فردي است که با شخصیت ها و قصه اي که در درام شکل مي گیرد هم ذات  
به  درام  و  قصه  آن  او طي  ذهن  او مي گذارد.  به جاي  را  خود  و  پنداري مي کند 

جست و جو میپردازد. وقتي براي کودک، نوجوان یا خردسال برنامه می سازیم این نگاه را داریم که مخاطب ما یک مخاطب فعال است. 
مخاطبي است که با موضوع و مباحث ما ارتباط برقرار مي کند و مي خواهیم با او ارتباطی دوسویه داشته باشیم ولي در عین حال تلویزیون، 
ویژگي دو سویه ندارد. ما دقیقاً در یک حالت سنتي پیام ارسال مي کنیم و بعد از آن براي دریافت بازخورد از مخاطب، باید پژوهش بعد از 
برنامه داشته باشیم. این مسئله، مسئله اي است که نسبت به رسانه هاي دیگر کار ما را براي پرورش تفکر انتقادي و ایجاد پرسش و پاسخ در 
ذهن مخاطب، مقداري سخت تر مي کند. در نتیجه میخواهم این موضوع را بگویم که تفکر انتقادي از دغدغه هاي ما به عنوان برنامه سازان 

تخصصي براي کودکان و نوجوانان است.«
دکتر خانیکي نیز با حضور در پنل تخصصی دیگری با طرح این سؤال که »گمشده هاي حلقة کودک، تفکر و رسانه چه عنصري است؟« سخنان 
خود را آغاز کرد. وی معتقد بود که تهدیدي در حوزة ارتباطات در حال شکل گیري است و آن ارتباط یک سویه با مخاطب بدون توجه به ذائقه 

فکري  گرایش هاي  و 
اوست. این موضوع دربارة 
تأمل  و  جدیتر  کودکان 
براي  است.  برانگیزتر 
برون رفت از این موقعیت 
پیشنهاد خانیکي توجه به 

روش گفت وگو است. 
عنوان  همچنین  وی 
کرد که در جامعه ایراني 
شناخت غلطي از دنیاي 
در  دارد.  وجود  کودکان 
این جامعه دنیاي کودکي 
و  کمبودها  دنیاي  را 
به  و  مي دانند  سلب ها 
کودک  شناختي  قواي 

کمتر توجه مي کنند در حالی که باید به تخیل و کنجکاوي کودک و پرسش هاي خالقانه کودک به عنوان توانایي بالقوه توجه کرد.
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نقش نخبگان درخصوص مسائل جامعه  از دیدگاه امام علی )ع(

در مراسمی که بعدازظهر روز دوم هفتة پژوهش با مدیریت دکتر شکوه السادات حسیني برگزار شد، دکتر مالک شجاعي در خصوص 
رویکرد ترجمة فرهنگي در سیره پژوهي با تأکید بر نقش فرهنگي ـ 

اجتماعي نخبگان در آموزه هاي علوي )ع( صحبت کرد. 
رویکردهاي  پژوهي،  سیره   مطالعات  در  اینکه  بر  تأکید  با  شجاعی 
گوناگوني مانند رویکرد کالمي، روایي، تاریخي و رویکرد ایدئولوژیک 
وجود دارد، گفت: »استاد مطهري به دنبال طرح نوعي رویکرد جدید 
و  فرهنگي  معرفتي،  دستاوردهاي  به خوبي  که  بود  پژوهي  در سیره 
سیره  در  نبوي، سیري  سیرة  در  آثاري چون سیري  در  آن را  تربیتي 

ائمه اطهار، جاذبه و دافعه علي، حماسة حسیني و... مي توان دید.«
گفتنی است مطالعه موردي دکتر شجاعي روی آثار استاد مطهري در 

حوزة سیره پژوهي بوده است.
دکتر عبدالرحمان حسني فر نیز به عنوان سخنران دوم این نشست به 

نقش نخبگان در مسائل اجتماعي از منظر امام علي پرداخت و عنوان کرد: »تأثیر نخبگان تابع مشکالت و مسائل جامعه است که 
خود متأثر از تاریخ، فرهنگ و سیاست هر جامع هاي است.« 

وي با تأکید بر اینکه نقش نخبگان در جامعة ایران بسیار است که این بیان گر اهمیت نخبگان در جامعه ایران مي تواند باشد؛ از میان 
منابع تاریخي فلسفي و دیني تأثیرگذار بر این امر، از نهج البالغه که حاصل گزاره هاي فکري و تجربه هاي عملي حضرت علي )ع( 

شمرده مي شود، به عنوان منبع اصلي خود یاد کرد.

چالش ها و مسائل پژوهش دانشجویي مقاطع تحصیالت تکمیلي

دکتر عبدالرحمان حسني فر، در ابتداي این نشست گفت: »پژوهش دانشجویي از جمله موضوع هایي است که دانشجو، استاد و ساختار 
آموزشي و پژوهشي هر مؤسسه آموزشي با آن درگیر است. در بین دانشجویان تفاوت توانایي هاي علمي، موقعیت هاي شغلي و مکان 
و محل زندگي در دو مقطع ارشد و دکتري به طور عام نوع مشکل و مسئله هر فرد در حوزة پژوهش دانشجویي را مي تواند از بقیه 

متمایز کند.«
پس از مقدمة حسني فر، دانشجویان خانم ها بدریه جوکاري، مریم شوقي، طیبه شي خویسي، زهرا معتمدي و آقاي خلیل اهلل بیات به 
مشکالت و مسائلی همچون عدم راهنمایي کافي و وافي دانشجویان در انتخاب موضوع و مسائل پژوهشي، عدم تطبیق موضوعات با 

مسائل و موضوعات روز، فقدان تشکیالتي همچون انجمن هاي علمي، دیر آشناشدن دانشجویان با استادان و در نتیجه عدم انتخاب 
موضوعات تحقیقي مناسب، عدم موفقیت در اجراي طرح پژوهش ورزي، فقدان امکانات کافي آموزشي و پژوهشي و منابع؛ درحوزة 

پژوهش اشاره کردند.
در خاتمه دکتر حمیدرضا رادفر نیز به برنامه هاي پژوهشگاه برای رفع مشکالت پژوهشي دانشجویان و تأمین منابع پژوهشي مورد 

نیاز اشاره کرد.
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»ابعاد میان رشته ای های زبان شناسی«

میزگرد پژوهشکدة زبان شناسي با موضوع »ابعاد میان رشته اي هاي زبان شناسي« آخرین برنامة روز دوم هفته پژوهش بود. در این 
میزگرد نخست آقایان دکتر یحیي مدرسي، دکتر مصطفي عاصي به 
این موضوع اشاره کردند که به تعبیري امسال را می توان یکصدمین 
درس  مجموعه  انتشار  با  زبان شناسي،  نوین  دانش  پایه گذاري  سال 

گفتارهاي فردینان دوسوسور دانست.
رویکردهاي  با  را  نظري  مرزهاي  زبان شناسي  سال  یکصد  این  در 
مسائل  زمینة حل  در  پرشماري  کاربردهاي  و  نوردیده  در  گوناگوني 
زباني جهان یافته است. اما چندین دهه هست که در پاسخ به نیازهاي 
گوناگون، میان رشته اي هاي بسیاري از همکاري زبان شناسي با یک 
یا چند رشتة علمي دیگر شکل گرفته اند که اغلب با شتابي فزاینده 
میان  این  از  برخي  به  نگاهي  هستند.  فعالیت  و  گسترش  حال  در 
زبان شناسان  تازة  گرایش  مي تواند  آنها  دستاوردهاي  و  رشتهاي ها 

ایران را براي بازنگري در برنامه هاي درسي دوره هاي کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري زبان شناسي و جهت دادن آنها به سوي 
حوزه هاي کاربردي و میان رشته اي توجیه کند. ویژگي چندوجهي مسائل جهان کنوني و لزوم یافتن راه حل براي آنها برخورد میان 
با توسعة  برخوردار است که  این مزیت  از  انساني  ایراني در میان سایر رشته هاي علوم  زبان شناسي  ایجاب مي کند.  آنها  با  رشته اي 
فرازبان علمي در قلمرو زبان فارسي، در امر بومي سازي جریان هاي علمي روز پیشتاز بوده است و نیز دستاوردهاي حائز اهمیتي در 

جهت کاربردي کردن علوم انساني به دست داده است.
انساني  تاریخي و دیگر رشته هاي علوم  زبان شناسي  رابطة  به  این نشست  نیز در مقام آخرین سخنران  دکتر سیروس نصراهلل زاده 
ادبیات  ادیان و عرفان،  تاریخ،  )نظیر فلسفه،  انساني  یادآور شد که هر متخصص و عالم در رشته هاي مختلف علوم  اشاره کرد و 
و...( که مي خواهد به تاریخ و فرهنگ ایران باستان بپردازد ضروري و نیاز است که حتمًا زبان شناسي تاریخي را به صورت جدي 

مدنظر قرار دهد.
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سومین روز مراسم گرامیداشت هفته پژوهش در پژوهشگاه )سه شنبه 23 آذر 1395( با برنامه پژوهشکده فرهنگ معاصر برگزار شد. 
در این روز مراسم بزرگداشت مقام علمي پرفسور عبدالجواد فالطوري، رونمایي از کتاب »دگرگوني بنیادي فلسفه یوناني در برخورد با 
شیوة اندیشه اسالمي« و میزگردي با حضور آقایان دکتر محمدرضا حسیني بهشتي، دکتر بهمن پازوکي و خانم دکتر شهین اعواني با 

مدیریت دکتر مالک شجاعي برگزار شد. 
دکتر بهشتي به عنوان اولین سخنران میزگرد درباره ویژگي هاي علمي و اخالقي استاد فالطوري گفت: »ایشان در ایران این امکان را 
یافت که با سنت علمي و فلسفي اسالمي و ایراني در سطح باال آشنایي پیدا کند و تحصیالت آکادمیک در غرب و آلمان را نیز تکمیل 
کند. وي به دلیل جایگاه آکادمیک خاص خود توانست اسالم شناسي و شرقشناسي را در محافل علمي آلمان رونق بیشتري بخشد. 
تأسیس یک آکادمي اسالمي در شهر کلن ماحصل این تالش بود. ایشان کتابخانه غني اي را در حوزه اسالم و شیعه در این شهر تأسیس 

کرد و باب گفت وگو و رابطه علمي را نخست با سایر مسلمانان و سپس مسیحیان باز کرد.«
وی در ادامه عنوان کرد: »تالش بعدي دکتر فالطوري بازبیني کتاب  هاي درسي در آلمان بود. در این کتاب ها اسالم به درستي معرفي 
این  جایگزین  و  تهیه  را  متن هایي  استاد فالطوري  آکادمي  و  بود  نشده 
همچنین  و  اروپا  سطح  در  کتاب ها  بازبیني  او  بعدي  قدم  کرد.  کتاب ها 

انگلیس بود.« 
براي  مناسبي  بسیار  مورد  و  مثال  فالطوري  دکتر  بهشتي  دکتر  نظر  به 
گفت وگوي میان فرهنگي است. سواد و انصاف علمي وي این امکان را 
برای گفت وگو میان جهان شیعه، دیگر مسلمانان و سایر ادیان فراهم کرد 

و از این حیث مي تواند الگوي مناسبي در دوران معاصر براي ما باشد.
کتاب  معرفي  با  میزگرد  دوم  سخنران  عنوان  به  اعواني  شهین  دکتر 
»دگرگوني بنیادي فلسفة یونان« در برخورد با شیوة اندیشة اسالمي، به 
شیوة تدریس مرحوم فالطوري در دانشگاه کلن اشاره کرد و گفت: »دکتر 
هنگام تدریس متن شفاي بوعلي عالوه بر نسخ عربي دو نسخه ترجمة التین این اثر و ترجمة انگلیسي آن را نیز مدنظر داشت و این اثر 

را با دانشجویان چند ملیتي خود تصحیح نیز مي کرد. این روش در تصحیح متن بسیار حائز اهمیت بود.«

هم زمان با بزرگداشت مقام علمی دکتر عبدالجواد فالطوری

کتاب »دگرگونی بنیاد فلسفه یونان در برخورد با شیوة اندیشه اسالمی« 
رونمایی شد
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دکتر بهمن پازوکي، ویراستار علمي کتاب نیز در خصوص نثر و قلم دکتر فالطوري توضیحاتي ارائه کرد و گفت: »این کتاب بیش از 
اینکه متني فلسفي باشد، اثري فیلولوژیک است. اثر بیشتر از آنکه به مسائل و موضوعات فلسفه یونان اشاره کند از موضعي هرمنوتیک 

در جستجوي منابع اندیشه اسالمي است.« 
از نگاه دکتر فالطوري: »ما به لحاظ ساختاري با دو شیوة اندیشة کاماًل متفاوت روبرو هستیم، از یک طرف با شیوة اندیشة یوناني و 
از طرف دیگر با شیوة اندیشة قرآني، که کاماًل مجزا از اولي پدید آمده، و متحول شده است و جهان بیني و تبیین جهان خاص خود را 
به همراه همه ابزارهاي ضروري اندیشه و تحمل به وجود آورده است. این دو شیوة اندیشه در قلمرو اسالمي با هم برخورد کردند و 
همان گونه که طبیعت تغییرات ساختاري یکدیگر شدند. جالب توجه براي ما آن دگرگوني اي است که فلسفه یوناني در مواجهه با شیوة 
اندیشه اي کاماًل بیگانه با خود، به ناچار مي بایستي بپذیرد، چنانچه مي خواست موجودیت خود را در قلمرو این شیوه اندیشه حفظ کند و 

رشد و توسعه یابد.«
 

تجلیل از دکتر غالمحسین رحیمی شعرباف و رونمایی کتاب »المعتبر فی  الحکمه«

دکتر حسینعلي قبادي در شروع برنامة بعدازظهر روز 
سوم پژوهشکده غربشناسي و علمي پژوهي با اهداي 
راه  دلیل  به  شعرباف  رحیمي  دکتر  خدمات  از  لوحي 
اندازي دوره دکتري تاریخ علم در پژوهشگاه که تنها 
دوره دکتري این رشته در ایران است، قدرداني کرد. 

در حاشیه این مراسم از کتاب »المعتبر في الحکمه« 
نوشته اوحدالزمان ابوالبرکات بغدادي، ترجمه و شرح 

دکتر عبدالرسول عمادي رونمایي شد. 
رحیمي شعرباف ضمن اشاره به اهمیت این اثر یادآور 
جدي  و  عمیق  به صورت  بغدادي  »ابوالبرکات  شد: 
طبیعیات ارسطو و از جمله دو مفهوم مکان و جسم را 

نقد کرده است.« 
به زعم رحیمي ارزش کار عمادي در آن است که به 

متن اصلي یک فیلسوف اسالمي مستقیمًا پرداخته است. وی در خاتمه سخنان خود به نقد برنامه آموزش هاي وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوري پرداخت که در آن رشتة تاریخ علم ذیل رشته تاریخ گنجانده شده است در حالي که دانشجویان این رشته باید از حوزه علوم 

طبیعي و رشته فلسفه علم انتخاب شوند. 
در پایان دکتر عمادي و دکتر غالمحسین مقدم حیدري طي سخنان کوتاهي از مسئوالن پژوهشگاه قدرداني کردند.

دکتر علیرضا منصوري یکی دیگر از سخنران های روز سوم هفته 
پژوهش بود که درباره تمایالت تجزیه طلبانه و اعالم خودمختاري 

صحبت کرد.
جغرافیاي  به  منحصر  تنها  تمایالت  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مشاهده  نیز  علمي  حیطه هاي  در  و  نیست  دولت ها  و  سیاسي 
اظهارنظرهایي  رسانه ها  و  در مطبوعات  ما  می شود، گفت: »همة 
شبیه این خوانده یا شنیده ایم که مثاًل بخش علوم انساني در وزارت 
علوم باید از بخش علوم طبیعي و مهندسي جدا شود، زیرا این دو 
ساحت قواعد متفاوتي دارند. یا علم و دین دو عرصة جدا هستند که 
هر کدام زبان و معیارهاي خود را دارند و علي االصول ربطي به هم 
ندارند. فیزیک و فلسفه دو ساحت مختلف هستند که قواعد خاص 
نباید در حوزه هاي یکدیگر دخالت کنند.  بنابراین  دارند و  را  خود 
براي تفکیک و جدایي علوم انساني و اجتماعي از علوم طبیعي و 

مي خوانیم.  و  مي شنویم  زیاد  را  استدالل ها  اینگونه  هم  کاربردي 
احتمااًل تصور مي شود که اگر علوم انساني را از شر علوم طبیعي و 
کاربردي مصون نگهداریم فضاي بهتري براي رشد علوم انساني 
ایجاد مي شود. صحبت امروز من طرح این پرسش است که این 

شیوه از استدالل تا چه اندازه درست است یا چه تبعاتي دارد.« 
که  مي کنم  تصور  کلی  طور  »به  داشت:  اظهار  ادامه  در  وی 
زیربناي فلسفِي این نحوة نگرش که اتفاقًا در ظاهر تکثرگرایانه و 
دموکراتیک هم به نظر مي رسد، یا به قصد حمایت از علوم انساني 
بیان مي شود، در نهایت زمینه هاي گفت و گو و نقد را از بین مي برد 
و در نهایْت هم به پیشرفت علوم کمکي نمي کند. اگر نگوییم دلیل 
اصلي، الاقل یکي از دالیل اصلي در پیش گرفتن چنین رویکردي 
در تاریخ اندیشه و تفکْر تقابل دو نوع علم ورزي است. یکي رویکرد 
به  انساني  اصطالح  به  رویکرِد  دیگري  و  پوزیتیویستي  و  علم گرا 

رویکرد جزیره  ای به علوم، دکتر علیرضا منصوری
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علم. سخن از بحران علم و  فلسفه و فرهنگ در غرب و ریشه یابي 
این بحران در نگرش اصالت حسي و طبیعت گرایانه به علْم منجر به 
واکنش و پیدایش جریاني شد که هدفش به تعبیري انساني کردن 
علم بود؛ در فکر اعادة حیثیت از علوم انساني و قراردادن آن در 
جایگاه رفیع گذشت، تا کّل دانش بشري به صورتي وحدت یافته و 
در ظل سایة این علوم انساني و روحي و معنوي قرار گیرد همان 
یاد  آن  از  وحدت بخشي  پروژة  عنوان  تحت  گاهي  که  پروژهاي 

مي شود.«
معنا  یک  به  اتفاقًا  اینکه  به  اشاره  با  منصوری 
دنبال  را  وحدت بخشي  پروژة  هم  پوزیتیوست ها 
جریان  با  آن ها  اصلِي  »تفاوت  گفت:  مي کردند، 
آنها مقام سروري را براي  این بود که  رقیب در 
علوم طبیعي مي خواستند، نه علوم انساني. یعني 
مي خواستند علوم تجربي و مشاهدات تجربي مبنا 
و اساس و سرچشمة کّل معرفت قرار گیرد. در این 
میاْن منطق هم ابزار مناسبي براي انتقال اعتبار 
از گزاره هاي مشاهدتي به سایر گزاره هاي علمي 
بود. این ایده خصوصًا در مانیفست و در عناوین 
انتشارات و کنفرانس هاي حلقة وین منعکس شده 
بود. کنگره هاي بین المللِي وحدت علم، دانشنامة 
بین المللِي علم وحدتیافته و تک نگاري هایي تحت 

عنوان »مبانِي وحدت علم«. اما مسئلة استقراء هیوم نشان داد که 
با  تجربي  شواهد  رابطة  یعني  نیست!  هم  سادگي  این  به  مسئله 
قوانین علمي به صورت منطقي و ضروري نیست. این معضل برخي 
را به این سمت سوق داد که براي معرفت علمي منطق و قواعد 
دیگري، کاماًل متفاوت با قواعد و منطق استنتاج قیاسي، در نظر 

بگیرند و آن را منطق استقرایي بنامند.«
پروژه  »هرچند  کرد:  خاطرنشان  همچنین  دانشگاه  استاد  این 
وحدت بخشي کاماًل رها نشد، اما برخي دیگر با این که در دغدغة 
نتیجه  این  به  دلیل  به هر  بودند  انساني مشترک  فقداِن محتواِي 
براي  دیگري  راه  لذا  است،  نیافتني  دست  این هدف  که  رسیدند 
خالصي از این به اصطالح بحران در پیش گرفتند. این تالش در 
قالب حکم به جدایي حوزه ها و حیطه هاي معرفتي بود. علوم انساني 
و فلسفه و علوم طبیعي و تکنولوژي هر یک قواعد و صورت هاي 
زندگي متفاوتي دارند و از هم جدا هستند؛ به این ترتیب ایدة ارایة 
یک تبیین واحد از دانش یا معرفت به طور کلّي کنار گذاشته میشد؛ 
مثل  زندگي هست.  از  دیگري  و صورت هاي  و سبک ها  حوزه ها 
استانداردهاي  و  قواعد  که  و....  حقوق  و  سیاست  و  دین  و  تاریخ 
خودش را دارد که به صورت مبنایي پذیرفته شدهاند؛ هیچ توجیهي 
استانداردهاي  اینها  ندارد.  وجود  آنها  به کارگیري  از  مستقل  هم 
یک جور فعالیت هستند و به استانداردهاي دیگر هم قابل تحویل 
نیستند. به همین دلیل هم هست که وظیفة فیلسوف روشن کردن 
و ایضاح و استخراج همین استانداردهاست، نه قضاوت و دفاع از 

آنها.«
علیرضا منصوري با تاکید بر اینکه وقتي وظیفة فلسفه تنها روشن 

حوزه هاي  در  فعالیت  استانداردهاي  استخراج  و  ایضاح  و  کردن 
معرفتي مجزا از هم باشد، دیگر بحث نقادانه بین حوزه هاي مختلف 
استانداردهاي  و  قواعد  و  اصول  »وقتي  کرد:  عنوان  ندارد،  معنا 
نمي کند.  پیدا  معنایي  نقادانه  گفتوگوي  باشد،  متفاوت  عقالنیت 
»خطا« اگر معنایي داشته باشد، فقط به معناي به کارگیري نادرست 
قواعد یا استفاده از قواعد حاکم بر فعالیت در یک حوزه در حوزة 
دیگر است. »خطا« تنها زماني رخ مي دهد که عبارات زبان خارج 
از محدوده هایي که تعریف شده است به کار گرفته شود. مثاًل در نقد 

یک شیوة زیست دیگر، یا بازي زبان دیگر. در واقع نقد فلسفي تنها 
منحصر به ارزیابي معیارها و استانداردهاي به کارگیري مي شود، نه 
متافیزیک  بر  رویه هایش  در  پوزیتیویستي  فلسفة  بنابراین  محتوا. 
اشتباه مي کند، ولي نه به این دلیل که محتواِي ادعایش نادرست 
و غلط است؛ به این دلیل که مرتکب خلط مقوله شده، یعني تصور 
کرده است که اشکال مختلف معرفت باید از یک مجموعه قواعد، 
این شیوة فکري  نتیجة  اما  پیروي کنند.  اینجا علم است،  که در 
تثبیت قواعدي است که علوم به شکل جزیره اي و منفک از هم قرار 
گیرند؛ نتیجه اش محافظه کاري و تشکیل مراکز قدرت دانشگاهي 
حکومت  علوم  مجمع الجزایر  از  جزیره اي  بر  کدام  هر  که  است 
می کنند و در یک کالم نتیجه قدرت نخبگان و متخصصان است. 
شیوه هاي زیستي که خود را درست مي دانند، نباید به قضاوت از 
با حوزه هاي  احیانًا جهان مشترکي  نباید سعي کنند  بپردازند؛  هم 
را  و جهان خودش  جزیره  زیسْت  شیوة  هر  زیرا  کنند،  پیدا  دیگر 

مي سازد و شک دربارة اصول و قواعد معنا ندارد.«
ظاهر  به رغم  عقالنیت،  از  تلقي  این  اینکه  بیان  با  همچنین  وی 
فضایي  ایجاد  به جاي  چون  است  تعصب  مولد  تکثرگرایانه اش 
براي تصمیم و انتخاب آزادانه، موجه سازي تحت شرایط و قواعد 
و وضعیت هایي را براي افراد الزام مي کند که ارجحیت آنها براي 
فرد جز این نیست که قباًل توسط مراجع انتخاب و تثبیت شده اند 
و یک جا مرجع علم است و جاي دیگر عرف عام، خاطرنشان کرد: 
»فلسفه هایي که از این اندیشه بیرون مي آید تصویري از دانشمند 
عرضه مي کنند که فاقد هر نوع استقالل اخالقي و سیاسي است؛ 
از  سلسله مراتبي  جامعه اي  در  منفعل  عاملي  به عنوان  صرفًا  را  او 
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بستر  ترتیب  این  به  و  می کشند  به تصویر  خبرگان  و  متخصصان 
مي آورند.  به وجود  نخبه ساالري  و  فن ساالري  رشد  براي  مناسبي 
فعالیت علمي تشرِف جزمي به سنِت از قبل موجود و مورد اجماع 
کتب  و  علمي  آموزش  طریق  از  شیوه  این  و  است  علمي  جامعة 
درسي تثبیت مي شود و در نهایت در آن تنها گروه اندکي که عقل 
کل هستند براي دیگران تصمیم مي گیرند و بقیه حق سخن گفتن 
ندارند، زیرا فاقد تخصص هستند. این اندیشه تا آنجا پیش مي رود 
که براي پیاده کردن سیاست هاي علمي امثال استالین و صدام را 

بهعنوان نمونه و الگو معرفي مي کند.«
»رویکرد  داشت:  اظهار  سخانش  از  دیگری  بخش  در  منصوری 
نگرش  نابودي  موجب  که  معرفتي  و  علمي  مسائل  به  جزیره اي 
هم  از  جدا  حوزه هاي  به  را  آن  و  مي شود  علم  به  وحدت یافته 
معرفت شناسي  در  موجهگرایي  به  مّتکي  اغلب  مي کند.  تقسیم 
عقالنیت  که  است  پیش فرض  این  به  متکي  اندیشه  این  است. 
براي  مختلفي  روش هاي  است.  موجه سازي  براي  مبنایي  نیازمند 
فقط  و  تنها  که  مي گویند  اغلب  است.  شده  پیشنهاد  موجه سازي 
موجه  عقلي  مرجعیت  با  که  قبول مي کنیم  را  مواضعي  و  دعاوي 
مثل  عده  یک  مي آید؟  کجا  از  مرجعیت  این  حاال  باشند.  شده 
ماخ  مثل  دیگر  و عدة  عاقله  قواي  و الیبنیتس مي گویند  دکارت 
و کارنپ و هیوم مي گویند تجربه. اما چون موجه گرایي به نتیجه 
نمي رسد، یا باید اصولي یا سنتي یا شیوه اي از زیست را بدون دلیل 
به  یا  بپذیریم  پراگماتیکي  به صورت  یا  بپذیریم  ایماني  به طور  و 
تعبیر ویتگنشتاین توجیه آنها از طریق انتخاب چارچوب در درون 
خود آنها به صورت یک فعالیت ساخته مي شود، آموخته مي شود و 
تعلیم مي بینند که چگونه رفتار کنند، چگونه  ساکناِن آن سیستم 
استدالل کنند و به آن اعتماد کنند؛ در واقع نیازي به موجه سازي 
از بیرون وجود ندارد؛ موجه سازْي درون خود سیستم رخ مي دهد و 
راهي براي توجیه عقالني خود سیستم وجود ندارد؛ اصول سیستم را 
دیگر به آزمون نمي گذارند. در واقع یک نتیجة طبیعي این است که 
تسلیم محدودیِت عقالنیت شویم و عینیت و جست وجوي حقیقت 
را کنار بگذاریم. این راه رویکرد جزیره اي را تقویت مي کند، زیرا 
اگر محدودیت عقالنیت را بپذیریم، آن وقت خیلي راحت تر مي توان 
قبول کرد که حوزه هاي مطالعاتي یا شیوه هاي زیستي وجود دارد 
که ابزارهاي عقالني علم و منطِق متعارف در آن محدوده ها قابل 
کاربرد نیست. نتیجة این دیدگاه براي وحدت علم روشن است، زیرا 
ملزومات مفهومي تحقیقات و بررسي ها درون یک چارچوب، داخل 
یک مرز، در متن یک سنت و شیوة زیست، در یک پارادایم محدود 
موجه  را  زیست  روش هاي  و  استانداردها  نمي توان  چون  میشود. 
کرد و این کار بیهوده است، پس آنچه در نهایت از ما بر مي آید 
این است که استانداردها و چارچوب ها را به صورتي خنثي توصیف 
کنیم، طوریکه هیچ مجموعه اي از آنها مرجعیت یا ارجحیتي نسبت 

به دیگري نداشته باشد. این نتیجة چنین فلسفه اي است.«
به  متکي  را  شد  اشاره  آنها  به  که  واکنش هایي  یا  تصمیم ها  وی 
نوعي معرفت شناسي موجه گرایانه عنوان کرد و گفت: »در حالیکه 
موجه گرایي نه ممکن است و نه مطلوب. پس چرا باید بر آن اصرار 

داشت؟ شهودهاي عقلي ما و مشاهدات حسي ما خالص نیستند و 
ما دچار پیشداوري ها و خطا هستیم؛ به عالوه هم شهودهاي عقلي 
و هم مشاهدات حسي محدودیت دارند. کانت نشان داد که عقل 
محض ممکن است دچار احکام جدلي الطرفین شود؛ از طرف دیگر 
تجربه هم براي تبیین حافظه و علیت و موجه سازي قوانین علمي 
اذهان مردم دیگر کفایت نمي کند؛  یا  اثبات وجود جهان خارج  و 
را  شده  موجه  دعاوي  تنها  که  را  ادعا  این  خود  گذشته  اینها  از 
زیرا در هر  ندارد،  پایان  بپذیریم چگونه موجه کنیم؟ موجه سازي 
مرحله مي توان پرسید چرا؟ مي توانیم موجه سازي را کنار بگذاریم 
ملتزم  آن  تبعات  به  باید  بگذاریم،  کنار  را  موجه گرایي  واقعًا  اگر 
باشیم؛ یعني این اندیشه را رها کنیم که براي استفاده از هر فرِض 
آزمون نشده اي باید تا زمان آزمون و موجه شدن آن از طریق آزمون 
از سنت  انساني و طبیعي ما  صبر کنیم! در همة حوزه هاي علوم 
یا تعصبات سنتي که آمیخته با خطاها هستند شروع مي کنیم و با 
نقادي پیش مي رویم. این اندیشه که اگر نشود چیزي را موجه کرد، 
رها کردن موجه گرایي  با  است.  اشتباه  نیست،  نقدش هم ممکن 
حیطههاي  در  عقالني  اصول  توصیف  دیگر  ما  وظیفة  و  مسئله 
مختلف نیست؛ مسئله نقد و رشد معرفت است. این پرسش اهمیت 
پیدا مي کند که چگونه مي توان نحوة زیست یا نهادهاي جامعه و 
را  بگذاریم و خطاها  نقد  به  را  اعمال خود  و  رفتارها  و  تصمیم ها 
اصالح یا حذف کنیم؛ مسئله ارایة راه حل هاي متنوع براي ایجاد 
و تقویت و توسعه روش ها و نهادهاي نقاد در چنین زیست بومي 
است تا با کنش هاي نقادانة عامالن و ساکنان آن هر چه بیشتر 
غني شود. این نگرش به جاي ایجاد جزیره هاي معرفتِي جدا از هم، 
به جاي ایجاد احساس استغنا از هر چه بیرون از چارچوب فکري 
ماست، یا به جاي ترس و دشمنِي بي دلیل در مواجهه با شیوه هاي 
نقادانه را توصیه مي کند. منشأ و  زیست متفاوت، برخورد فعال و 
آنها فقط  ندارد؛  باشد، اهمیتي  اندیشه هر چه  خاک و زمیِن یک 
حدس هستند، مهم این است که آیا نقدي به آن وارد است یا خیر؟ 
مهم این است که آیا آنها نقدپذیرند یا خیر، و آیا ما حاضریم آنها 
را نقد بگذاریم؟ اگر بله، مي توانیم ادعا کنیم عقالني رفتار کرده ایم. 
اشتباه اساسِي فلسفه هایي که دربارة سرچشمه هاي اصلي و نهایي 
اندیشه ها پرسش مي کنند این است که بین پرسش از منشأ و مبدأ 
اندیشه ها  یا  نظریه ها   ِ اعتبار  و  درستي  از  پرسش  و  سرچشمه  و 
تفاوت و تمایز نمي گذارند؛ پرسش هاي نوع اول معمواًل پاسخ هایي 

مرجعیت مدارانه دارند.«
این رویکرد شبیه  منصوری خاطر نشان کرد: »تحول معرفت در 
تحول تکاملي موجودات زنده است، البته با این تفاوت که داراي 
فاعل شناسا  از طرف  به سمت حقیقْت  التفاتِي حرکت  وجه  یک 
است. موجه گرایي زمینة مناسبي براي رویکرد تکاملي به معرفت 
نیست، زیرا صرِف بقا، حتي هزاران سال، تضمین نمي کند که یک 
ارگانیسم یا یک گونه از بین نرود و منقرض نشود؛ به طریق مشابه 
بقاي یک نظریه به مدت طوالني و تأیید آن تضمیني براي بقاي 
آن در آینده نمي دهد و ممکن است مثل نظریة نیوتن کنار گذاشته 
اَشکال  همة  و  حوزه ها  همة  و  فکري  چارچوب هاي  همة  شود. 
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زیست را مي توان محصوالتي تکاملي دید؛ هیچ اصل یا چارچوبي 
که مصون از نقد باشد وجود ندارد و براي تمام حوزه هاي فلسفه 
پایان  در  است.  و حاکم  نقادانه جاري  این روش  و علم  و منطق 
این زاویه به سیاست گذاري دربارة علم برسم. همة  از  مي خواهم 

کساني که به نحوي با برنامهریزي دست به گریبان بوده اند مي دانند 
توضیحات  با  است.  مهم  تعیین هدف  استراتژي ها  تدوین  در  که 
پیش  اکنون  که  مسئله اي  اندازه اي  تا  حداقل  میکنم  تصور  فوق 
روي سیاست گذاران علم قرار دارد روشن شده باشد. هدِف اصلي 
براي رشد و توسعة معرفت و دانش در فضاي علمي ما ایجاد نهادها 
ابزارهایي براي کشف نخبگان یا کشف و تعریف شاخص هاِي  و 
ارتقاء براي اعضاء هیأت علمي و پژوهشگران نیست. انکار نمي کنم 
منابع  براي  سیاستگذاري  و  مدیریت  براي  مسائلي  هم  اینها  که 
انساني فعال در حوزة علم هستند، ولي براي پیشرفت و توسعة علم 
اولویت اصلي را ندارند. مسئلة با اولویت باالتر تأسیس و اصالح 
نهادهایي براي ایجاد و حمایت حداکثري از گفتوگوي نقادانه بین 
شاخص هاي  نقد  البته  و  نظریه ها  نقد  براي  علمي  جامعة  اعضاء 
مربوط سیاستگذاري علم است. تا زماني که سیاست ها و نهادهاي 
کارآمدي در این زمینه نداشته باشیم، ممکن است با شاخص هایي 
هدف ارتقاء و ترفیع جامعة علمي را تحقق بخشیم، ولي این نهادها 
لزومًا کارایي الزم را براي مشارکِت نقادانه بین اعضاء جامعة علمي 
و در نتیجه رشِد علم در زیست بوم ما را ندارند، زیرا از ابتدا با هدف 

دیگري طراحي شده اند؛ تنها ممکن است زیست بومي با طبقة نخبه 
و سلسله مراتب قدرت ایجاد کنند با نام هاِي بهداشتي تِر قطب هاي 

علمي و محقق نمونه و مؤسسات علمي برتر.«
وی در پایان گفت: »ممکن است از نظر مدیریتي و سازماني در 

نتیجه برسیم که حوزه ها  این  به  باال بردن کارایي  براي  مواردي 
از هم جدا  را  علوم طبیعي  و  دیني  یا  انساني  علوم  و موضوعات 
و  حوزه ها  که  بنا شود  آموزه  این  بر  نباید  تصمیم  این  ولي  کنیم 
انساني  و  طبیعي  علوم  مثل  معرفتي  و  علمي  مختلف  رشته هاي 
یا الهیات و علم هر یک ذاتًا از هم جدا هستند. بنابراین حتي اگر 
به دالیلي مدیریتي تصمیم به جدایي نهادهاي علمي گرفتیم باید 
مراقب باشیم که زمینه هاي گفت و گو بین حوزه هاي مختلف لطمه 
نبیند. تأسیس حوزه هاي بین رشته اي و تالش براي عمومي سازي 
ایجاد بستر مناسب  براي  نهادي  اقدامات  از  اولیه  نمونه هاي  علم 
با فضاي  براي گفت و گو بین حیطه هاي مختلف علمي باهم و 
عمومي است؛ وقوع قدم هاي نظري انقالبي مثل فعالیت گالیله در 
آکادمي لینچي یا انتشار کتاب نیوتن در انجمن سلطنتي لندن یا 
شکل گیري کارهاي اینشتین دربارة اثر فوتوالکتریک در مکانیک 
در  یعني  اختراعات  ثبت  ادارة  در  نسبیت خاص  نظریة  و  کوانتوم 
نشان  دانشگاهي  صلب  درسي  برنامه هاي  از  خارج  نهادهایي 
مي دهد که ما به اقدامات نهادِي بیشتري براي ارتقاء گفتگوهاي 

خالقانه و نقادانه در دانشگاه ها نیازمندیم.«

گزارش فعالیت های شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

آخرین برنامه روز سوم از هفته پژوهش به ارائه گزارش شوراي بررسي متون 
و کتب علوم انساني اختصاص داشت. دکتر کریمي مطهر، دبیر شوراي بررسي 
متون، در گزارش خود با اشاره به اهداف این شورا گفت: »این شورا با 14 گروه 
تخصصي در حوزه هاي مختلف علوم  انساني تاکنون به بررسي و نقد حدود 
چهار هزار متن درسي اقدام کرده است و بالغ بر 1500 نفر از استادان حوزه و 

دانشگاه از مراکز علمي کشور با گروه هاي تخصصي آن همکاري دارند.
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هفتة پژوهش در روز چهارشنبه 24 آذر 1395، با سخنراني دکتر احمد پاکتچي و ارائه گزارشي از فعالیت ها و سامانة پژوهشي پژوهشگاه 
و گزارشي از وضعیت مجالت و اهداي جوایز به پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان برتر به کار خود پایان داد.

دکتر احمد پاکتچي در آغاز سخنراني خود گفت: »به نظر من یکي از عواملي که مي توانست در فعالیت هاي پژوهشي مرکز، بسیار مؤثر 
باشد، مسئلة کتاب و دسترسي به منابع است. این موضوع به خصوص ثلث قرن پیش، که کتابي با عنوان کتاب دیجیتال وجود نداشت 
و کتابي جز کتاب کاغذي نبود بسیار موضوع حساس و اساسي بود. هرچند امروزه فکر مي کنیم کتاب کاغذي به عنوان پشتوانه کتاب 
دیجیتال است و بهتر است که گاهي از اصل کتاب نیز استفاده شود. یکي از فعالیت هاي مرکز، ایجاد »نهضت زیراکس« بود و کتاب هایي 
که جایي پیدا نمي شد بالفاصله زیراکس مي کردیم. اکنون یک پنجم یعني 200 هزار مجلد از کتاب هاي کتابخانه مرکز، زیراکسي است.« 
وی در ادامه خاطر نشان کرد: »یکي از عواملي موفقیت پژوهشي، حضور جدي و همکاري برخي از کتاب شناسان شاخص کشور در مرکز 
دایرةالمعارف بود. کتاب شناساني که از جوانب مختلف در کتاب شناسي، برتري داشتند. افرادي همانند، مرحوم دکتر کیکاووس جهانداري 

با سوابقي که در کتابخانة مجلس سنا داشت و دیدگاه گسترده او در حوزة کتاب شناسي به خصوص در مورد منابع زبان هاي اروپایي. یا 
همکاری استاد محمدعاصم فکرت که فهرست نویس کتابهاي خطي آستان قدس رضوي بودند و حضورشان در مرکز تأثیرات بسیار 
زیادي در دستیابي به منابع داشت. همچنین مرحوم استاد احمد منزوي، که سال هاي بسیار در مرکز فعالیت کردند و فهرست هاي متعددي 

را براي فهرست هاي خطي و نسخه هاي غیرخطي فراهم کردند و تأثیر بسیار زیادي در شناسایي آثار داشتند.«
پاکتچي با اشاره به این که تقریبًا از اوایل تأسیس مرکز بخشي با نام سفارش کتب خارجي وجود داشت و کارش انتشار و چاپ آثار 
مؤسسات مهم اروپایی همانند، آکسفورد، کمبریج و خرید کتاب از آنها بود، گفت: »کلیشه اي در مرکز زیاد مالحظه مي کنید که نوشته 
شده است، نسخة عکسي موجود در مرکز. آنقدر تعداد نسخه هاي خطي زیاد است که حتي به عنوان یک اختصار در دایرةالمعارف به یک 

وجود ۲۰۰ هزار 
کتاب زیراکسی در 

کتابخانة دائرة المعارف 
بزرگ اسالمی
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کلیشه تبدیل شده است. بر اساس آخرین اطالع، چیزي بیش از 100 مجموعة کتابخانه هاي اهدایي به مرکز داریم که در بین آنها به 
مجموعه کتابخانه هاي مرحوم دکتر مشکور، مجموعه کتابخانه هاي مرحوم دکتر ستوده، استاد افشار و دیگران مي توان اشاره کرد. همة 
این کتابخانه ها در مرکز دایرةالمعارف وجود دارد. ارتباط داشتن با اساتیدي که این کتابخانه ها را تهیه کردند یکي از امتیازات مرکز است.« 
وی همچنین عنوان کرد: »در مرکز دایرةالمعارف از همان اوایل بخشي به نام بخش پرونده هاي علمي تشکیل شد. با درنظر گرفتن 
اینکه خیلي از مؤلفین در شهرستان ها یا در مؤسسات دیگر بودند و ممکن بود دسترسي کامل به کتابخانه هاي مرکز نداشته باشند، منابع 
مورد نظر در ارتباط با مقاله اي که قرار بر نوشتن آن بود به صورت یک پروندة علمي جمع آوري و در یک پوشه قرار داده مي شد و بعد 
از تعریف مقاله به همراه خود مقاله و ویرایش هایي که روي مقاله و تمام گزارش هاي علمي که روي مقاله نوشته مي شد تکذیب و در 

مرکز نگهداري مي شود.«
این استاد دانشگاه به جو علمي در مرکز اشاره کرد و گفت: »با توجه به جو علمي که در مرکز وجود داشت، توقع از سواد باال بود. بنابراین 
افراد وقتي در چنین فضایي قرار مي گرفتند، احساس مي کردند که با مقدار سوادی که از آن برخوردار هستند، نمي شود حرفي زد. اگر 

بخواهیم مورد تشویق دکتر شرف قرار بگیریم یا افراد بزرگ دیگری قرار بگیریم باید سطح سواد خود را باال ببریم.«

مراسم اهدای جوایز به پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان برتر
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حضور پژوهشگاه در نمایشگاه هفتة ملی »پژوهش، فناوری و فن بازار«

با حضور مسئوالن وزارت علوم، دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری ،  بازار« امسال،  نمایشگاه هفتة ملی »پژوهش، فناوری و فن 
چهارشنبه 24 آذر ماه به مدت 5 روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

گزارش تصویری

حضور دکتر احمدی معاون وزیر علوم و هیأت همراه در غرفه
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بازدید عضو اتاق صنایع مالزی و هیأت همراه از غرفه
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برگزاری کارگاه »حلقه کند و کاو فلسفی« در نمایشگاه فن بازار، 
مدرس: دکتر مهرنوش هدایتی
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با هدف آشنایي با پژوهشگاه علوم انساني انجام شد

بازدید پژوهشکدة اخالق و تربیت از مدارس خاص تهران 

اهداف اصلی جلسات: 
* آشنایي هرچه بیشتر قشر جوان و آیندهسازان نخبة کشور با پژوهشگاه علوم انساني و ظرفیت هاي این نهاد معظم علوم انساني

* آشنایي نزدیک، دقیق و بي پیرایه قشر جوان و آینده سازان نخبه کشور با رشته هاي گوناگون علوم انساني 
* پاسخگویي به پرسش ها و چالش هاي ذهني قشر جوان و آینده سازان نخبة کشور دربارة طرفیت هاي رشته هاي علوم انساني براي 

پاسخگویي به مشکالت جامعه )کارآمدي، روزآمدي و غناآفریني رشته هاي علوم انساني(
* ایجاد پل ارتباطي میان علوم نظري حوزة علوم انساني با نیازهاي جامعه 

فعالیت های اصلی انجام شده:
الف( فعالیت های مقدماتی

* انجام مذاکرات الزم در پژوهشکده براي تعیین شاخص هاي الزم مدارس مدعو و همچنین معیارهاي الزم براي دعوت از استادان 
پژوهشگاه به منظور ایراد سخنراني و معرفي رشتة مربوطه 

* انجام مذاکرات کتبي با مدارس برگزیده و استعدادهاي درخشان چند منطقه شهر تهران )از اوایل آذرماه 1395(
* گفت وگو، برنامه ریزي و تنظیم وقت اعضاي محترم هیأت علمي پژوهشگاه و پژوهشکده ها و کتابخانه براي بازدید انتخاب شده بودند 

)اواسط آذرماه(
* اعالم نهایي برنامه ها و تعیین زمان هریک از جلسات براي مدارس

ب(فعالیت ها در زمان برگزاری هفته پژوهش  
روز یکشنبه 95/9/21:

* مدرسه نیکان )منطقه 1 آموزش و پرورش( با مجموع 38 دانشآموز در پژوهشگاه حاضر شدند. 
* برنامه دیدار از ساعت 11صبح تا ساعت 13 ادامه داشت.

* معرفي رشته هاي علوم انساني توسط دکتر شریف نسب، براتلو، گشتاسب و صافي انجام شد.
* از کتابخانه با توضیحات و راهنمایي دکتر رادفر و خانم نوري بازدید شد.

روز دوشنبه 95/9/22: 
* نمایندگان مدرسة مفید قلهک )پسرانه، منطقه 3 آموزش و پرورش( و فرزانگان )دخترانه، منطقه 6 آموزش و پرورش( با مجموع 65 

دانشآموز در پژوهشگاه حاضر شدند.
* برنامه دیدار از ساعت 9صبح آغاز و تا ساعت 11 و در ادامه از ساعت 13ظهر که تا ساعت 15 پایان داشت. 

* معرفي رشته هاي علوم انساني توسط دکتر شریف نسب، توحیدلو، رستم بیک و زیویار و خانم حاجي پور انجام شد.
* بازدید از کتابخانه با توضیحات و راهنمایي دکتر رادفر و خانم نوري انجام شد.

 
روز سه شنبه 95/9/23:

* دو مدرسة اندیشه پویا )فرهنگ}دخترانه و پسرانه{، منطقه 10 آموزش و پرورش( در مجموع با 60 دانش آموز در پژوهشگاه حاضر 
شدند. 

* برنامه دیدار از ساعت 9صبح آغاز و تا ساعت 13 ادامه داشت.
* معرفي رشته هاي علوم انساني توسط دکتر براتلو، نصراصفهاني، قنبرلو، ناصري و آقاي امیرصادقي انجام شد.

* بازدید از کتابخانه با توضیحات و راهنمایي دکتر رادفر و خانم نوري صورت گرفت.

تهیه و تنظیم: محسن بنی اسدی
کارشناس پژوهشکده اخالق و تربیت
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تقدیر از پژوهشگاه در نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش
نمایشگاه هاي  دائمي  محل  در  آذرماه   28 الي   24 روزهاي  در  که  بازار  فن  و  فناوري  پژوهش،  دستاوردهاي  نمایشگاه  هفدهمین  در 

بین المللي برگزار شد، پژوهشگاه علوم انساني دستاوردهاي پژوهشي خود را در معرض دید عموم و عالقه مندان قرار داد.
بخشی از این دستاوردهای پژوهشی به پرتال جامع علوم انساني، طرح جامع اطلس شاخص هاي فرهنگي و اجتماعي، طرح اعتالي علوم 
انساني، مرکز آموزش هاي تخصصي، کاربردي علوم انساني و تحصیالت تکمیلي پژوهشگاه مربوط بود. همچنین فعالیت های پژوهشی 
شوراي بررسي متون و کتب علوم انساني، گروه فکر پروري براي جوانان به همراه معرفي کارگاه ها و کتاب هاي این حوزه، آموزش 
فرهنگ و زبان فارسي به غیرفارسي زبانان، پایگاه دادگان فارسي، فرهنگ خاورشناسان، سفینه تبریز و فرهنگ بسامدي اسرارالتوحید نیز 

در این نمایشگاه عرضه شد.
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علوم  پژوهشگاه  پژوهشي  مدیر  امیري تهراني،  سیدمحمدرضا   
خبرگزاری  با  گویی  و  گفت  در  فرهنگي  مطالعات  و  انساني 
جمهوری اسالمی )ایرنا( با قیاس بودجه پژوهشی کشور نسبت به 
تولید ناخالص ملي و عقب بودن از شاخص هاي بین المللي عنوان 
کرد که مي توان با اولویتبندي نیازهاي تحقیقي، به درستي از این 

بودجه استفاده کرد و سبب ارتقاي اقتصاد ملي شد.
فعالیتي  به  تحقیق  یا  پژوهش  اینکه  به  اشاره  با  امیری تهرانی 
خالقانه و هوشمندانه گفته مي شود که در آن پژوهشگر تالش 

دارد با استفاده از شیوه هاي علمي به بررسي یک رخداد، رفتار و 
پدیده بپردازد و این مهم به دو صورت پایه )بنیادي( و کاربردي 
و  نظام مند  رشته  یک  پایه،  »پژوهش  گفت:  مي گیرد،  صورت 
جنبه هاي  بیشتر  هرچه  درک  و  دانش  راستاي  در  شده  هدایت 
انسان ها  زندگي  در  مستقیم  طور  به  که  پدیده هاست  بنیادین 
کند.  فراهم  را  کاربردي  تحقیق  زمینه  مي تواند  اما  ندارد  نقش 
دارند  عملي  جنبه  کاربردي  پژوهش هاي  که  است  درحالي  این 
جامعه  در  موجود  با هدف حل مشکل هاي  به صورت مستقیم  و 

انجام مي شوند.«
وی در ادامه با تأکید بر اینکه به طور معمول یافته هاي پژوهشي 
در  بهره برداري  و  خاص  افراد  نهادها،  اختیار  در  استفاده  براي 
مجله هاي علمي معتبر ارائه مي شود و بر پایه تعریف عنوان شده 
دو جنبه اساسي یعني »یافت پرسش پژوهش« و »پاسخ دادن 
به آن« را مي توان براي انجام پژوهش مطرح کرد، اظهارداشت: 

»این مقوله کاربرد زیادي در حل مسائل زندگي بشر ایفا میکند و 
اگر به درستي صورت بگیرد بسیاري از معضل ها را برطرف خواهد 
از  بسیاري  ریشه  است  قادر  توانمند  پژوهش  یک  بنابراین  کرد. 
مشکل هاي جامعه مانند فقر، بیکاري، فساد و... را شناسایي کند 
و براي کاهش آن راهکارهاي مؤثري را به دستگاه هاي اجرایي 
ارائه و در سطح خردتر شیوه هایي را براي کاهش مسائل موجود 

در اختیار افراد قرار دهد.«
نوشتارها  دیگر  و  کتاب  با  را  پژوهشي  طرح هاي  امیري تهراني 

متفاوت دانست و گفت: »تعدادي از افراد به اشتباه تصور می کنند 
هم  گرد  را  اطالعات  از  مجموعه اي  پژوهشي  طرح  و  پژوهش 
مي آورد که در نهایت در قالب یک جلد کتاب انتشار می یابد در 
حالیکه مفهوم این فعالیت تحقیقي با کتاب متفاوت است. کتاب 
موضوعي  دربارة  که  مي رود  به شمار  نوشتارهایي  از  مجموعه اي 
یک  اما  شود،  تهیه  علمي  اقدام هاي  و  شرایط  پایه  بر  و  باشد 
طرح پژوهشي باید معطوف به یک مسأله و موضوعي باشد که 

پرداختن به آن ضروري به نظر برسد.«
فرهنگي  مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه  پژوهشي  مدیر 
تصریح کرد: »پژوهش باید تنها به یک موضوع اختصاص یابد و 
دربارة موضوعي صورت بپذیرد که بتواند در راستاي پاسخگویي 
به یک نیاز و مشکل مهم پیش برود. این امر بایستي به وسیله 
براي  را  بتواند شاخصه هاي الزم  او  تا  پژوهشگر مشخص شود 
بررسي استخراج کند و روي آن پژوهش انجام دهد. تحقیقاتي که 

 در گفت و گو با دکتر محمدرضا امیری تهرانی زاده:

ارتقای اقتصاد ملی به پژوهش های کاربردی نیاز دارد
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دربارة این مسائل صورت میگیرد طرح پژوهشي نامیده مي شود. 
جامعه  درون  از  را  این طرح  نخبگان  و  پژوهشگران  است  الزم 
تشخیص دهند و براي دستیابي به راه حل در مرحله هاي مختلف 
بتوانند یک  بپردازند و سپس  به تعریف علمي و نظري موضوع 

تحلیل و راهکار براي آن ارائه کنند.«
وي درباره نقش پژوهش در پیشبرد اهداف کالن جامعه، اظهار 
داشت: »هر اجتماعي برپایه مراجع و سیاستگذاري های کالن و 
خرد هدفهایي را براي رسیدن به آرمانهاي خویش تعریف مي کند. 
برنامه  به  توجه  با  تا  دارند  وظیفه  مختلف  نهادهاي  مثال  براي 
سازمان  براي  که  سالیان هاي  برنامه  و  کشور  توسعه  ساله  پنج 
به  دستیابي  براي  را  ضروري  اقدام هاي  گرفته اند،  نظر  در  خود 
راستا  این  در  و  دهند  انجام  جامعه  اساسي  مسائل  و حل  نیازها 
بهره  مي پذیرد،  دانشگاه ها صورت  وسیله  به  که  تحقیق هایي  از 
بگیرند تا بتوانند مناسب ترین شیوه و راهکار را براي  حل موضوع 
میان  تعامل  و  ارتباط  ضرورت  مواردي  چنین  در  کنند.  انتخاب 
نهادهاي اجرایي، نخبگان و مرکزهاي علمي و تحقیقاتي بیش از 
پیش احساس مي شود. در مسأله هاي خرد براي نمونه خانواده ها 

امور  به  پرداختن  به منظور 
اقتصادي  و  آموزشي  تربیتي، 
نیازمند  خویش  فرزندان 
که  راهکار هستند  و  اطالعات 
می توانند پاسخ آن را از جامعه 

نخبگان دریافت کنند و این مهم تا میزاني به صورت مشاوره هاي 
صورت  و...  حقوقي  روان شناسي،  اقتصادي،  تربیتي،  اجتماعي، 
و  کالن  هدف هاي  سیاست ها،  میان  ارتباط  بنابراین  مي گیرد. 

موضوع هاي خرد اجتماع به صورت کامل قابل تعریف است.«
امیري تهراني با اشاره به نقش و وظیفه دانشگاه و پژوهشگاه در 
برابر جامعه یادآور شد: »این نهادها از لحاظ مالي با ثروت هاي 
کشور و مالیات هاي مردم تأمین مي شوند، بنابراین طبیعي است 
که جامعه، مطالبه هایي از دانشگاه ها و پژوهشگاه ها داشته باشد 
و از آنان بخواهد به مسائلي که مردم با آنها درگیر هستند، توجه 
داشته باشند و به تحقیق و تفحص در این باره بپردازند و وظایف 

و تکلیف خود را با ارائه راهکارهاي تحلیلي انجام دهند.«
پژوهش  امر  بر  دانشگاه  و  دولت  جامعه،  گذاري  اثر  درباره  وی 
دانشگاه  و  دولت  نهاد  دو  باید  که  است  بستري  »جامعه  گفت: 
اصلي  را موضوع  آن  و مشکل هاي  و مسائل  کنند  توجه  آن  به 
تحقیق هاي خود قرار دهند. دانشگاه بایستي با اندیشه و تحلیل 
نتیجه گیري الزم  و  بپردازد  علمي  به صورت  مسائل  بررسي  به 
با  باید  دولت  دیگر  سوی  از  دهد.  انجام  مسائل  حل  براي  را 
براي  مالي  نظر  از  را  دانشگاه ها  گوناگون،  مسایل  اولویت بندي 
انجام دادن طرح هاي پژوهشي حمایت کند زیرا بخش خصوصي 
فقر،  همچون  را  کالن  بحث هاي  از  بسیاري  هزینه  نمي تواند 

اشتغال، حا شیه نشیني، اعتیاد، بیکاري و... بپردازد.«
فرهنگي  مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه  پژوهشي  مدیر 
اظهار  پژوهشي  طرح هاي  بودن  کاربردي  ضرورت  بیان  با 

پیداکردن  براي  دولتي  و دستگاه هاي  اجرایي  داشت: »نهادهاي 
به  باید  آنها  کردن  برطرف  راهکارهاي  و  جامعه  مسائل  راه حل 
دستاوردهاي تحقیقي پایبند باشند. اگر چنین امري صورت بپذیرد 
انگیزه بیشتري خواهد  ادامه فعالیت هاي علمي،  پژوهشگر براي 
داشت و با دقت نظر باالتري براي طرح هاي پژوهشي دیگر اقدام 
با  دارند  وظیفه  دانشگاهیان  و  پژوهشگران  اگرچه  کرد.  خواهد 
بهره گیري از شیوه هاي علمي و استفاده از نظریه هاي مناسب به 
انجام دادن امور تحقیقي بپردازند زیرا در غیر این صورت جامعه 
از این طرح ها و نتیجه هاي حاصل از آنها استقبال نخواهد کرد.«

برخي  براي  کالن  بودجه هاي  صرف  به  اشاره  با  امیري تهراني 
بودجه  بیشتر  بخش  وقت ها  »گاهي  کرد:  تصریح  پژوهش ها  از 
صرف  پژوهشي  نامه هاي  طرح  تهیه  جهت  پژوهشي  کارهاي 
مي شود که هیچ گاه از آن استفاده نمي شود و در نتیجه هزینه اي 
که براي حل یک موضوع در نظر گرفته شده است براي انجام 

دادن پژوهش هاي ظاهري و صوري از میان مي رود.«
در  فرهنگي  مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه  پژوهشي  مدیر 
پاسخ به پرسشي درباره بودجه اختصاص یافته دولت براي کارهاي 
اظهار  کشور  در  پژوهشي 
براي  که  »هزینه اي  داشت: 
اختصاص  کشور  در  امر  این 
داده مي شود اگرچه نسبت به 
 )GNP(ملي ناخالص  تولید 
در اندازه شاخص هاي بین المللي نیست اما همین مقدار هم اگر 
براي  اولویتبندي  با  و  داده  ارجاع  علمي  نهادهاي  به  درستي  به 
تا میزان باالیي پاسخگوي  نیازهاي تحقیقي جامعه صرف شود 
نیازهاي اجتماع خواهد بود. این در حالي است که بیشترین بودجه 
اختصاصي پژوهش در عمل در اختیار نهادهاي اجرایي است که 
پژوهش  به  اصیل  و  جدي  به طور  اینکه  دلیل  به  دستگاه ها  آن 
اعتقاد ندارند، بودجه را جهت تحلیل و ارائه راهکار براي مسایل 
صرف نمي کنند و در پایان سال به طرح نامه هاي صوري، ظاهري 

و بي محتوا تخصیص مي دهند.«
وي در پایان با اشاره به شعار روز پژوهش در سال جاري گفت: 
»در انتخاب عنوان »پژوهش تقاضامحور و تجاري سازي فناوري 
زیربناي اقتصاد مقاومتي«، به عنوان شعار این روز به نکته هاي 
مختلفي توجه شده است. بحث تقاضامحوري و تجاری سازي در 
این شعار بر کاربردي بودن پژوهش تأکید دارد. اقتصاد مقاومتي 
هم یکي از مسایل عیني جامعه محسوب می شود و در تشریح آن 
باید گفت، اقتصاد ایران وابسته به درآمدهاي نفتي است و براي 
اما  دارد؛  نیاز  خارجي  مبادله هاي  به  امکانات الزم  و  منابع  تهیه 
این تبادل ها باید طوري انجام شود که تکانههاي خارج از کشور 
نتواند اقتصاد ملي را متزلزل کند و بر آن اثرگذار باشد. اگر اقتصاد 
مقاومتي این گونه تعریف شود الزم است با رویکرد کاربردي به 
بتوان  علمي  تحقیق هاي  از  استفاده  با  تا  شود  نگاه  پژوهش ها 

اقتصاد ایران را قوت بخشید.«

بخش خصوصی نمی تواند هزینه بسیاری از 
بحث های کالن را همچون فقر، اشتغال، حاشیه 

نشینی، اعتیاد، بیکاری و ... بپردازد.
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در گفت وگو با دکتر فروغ پارسا:

رشد فزاینده تولیدات مطالعات قرآنی 
به کارهای تکراری و موازی می انجامد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
انساني و  پارسا، عضو هیأت علمي پژوهشگاه علوم  دکتر فروغ 
در  سنت گرایي  و  سنت  با  تعامل  چگونگي  فرهنگي  مطالعات 
پژوهش هاي  روي  پیش  چالش هاي  مهم ترین  را  انساني  علوم 
افزایش  وجود  با  است  معتقد  و  می داند  ایران  در  انساني  علوم 
و  شده  نگارش  مقاالت  پایان نامه ها،  رساله ها،  کتاب ها،  تعداد 
قابل  تحول  اما  شده  انجام  کریم  قرآن  حوزة  در  که  مطالعاتي 
توجهي در نگارش هاي این حوزه ندارد و مسأله محوري در این 
مطالعات که شرط اولیه و محوري پژوهش است، در آنها رعایت 

نشده و بسیاری از کارها تکراري و موازي هستند.
کتاب  خبرگزاري  با  پارسا  دکتر  گفتوگوی  مشروح  زیر  متن 

ایران)ایبنا( به مناسبت فرارسیدن هفته پژوهش است.
معني  به  انساني  علوم  اگر  که  این  بر  اشاره  با  پارسا  فروغ 
را  علوم  این  گیرد  قرار  مداقه  مورد  تاریخي  لحاظ  به  امروزي، 
با  که  کرد  طبقه بندي  مدرن  دوران  محصوالت  عنوان  به  باید 
سنت گرایي حاکم بر دیدگاه هاي مذهبي مسیحیت نزاع داشتند، 
تعامل  چگونگی  انسانی،  علوم  امروز  و  دیروز  »چالش  گفت: 
دانش های  مثابه  به  انسانی  علوم  است.  سنت گرایی  و  سنت  با 
برآمده از عصر روشنگری و مبتنی بر فلسفه اومانیسم بالذات و 
قرون  در  کلیسایی  اندیشه های  حاکمیت  با  مقابله  برای  ابتدا  از 
علوم  این  خاستگاه  که  کرد  فراموش  نباید  شد.  پدیدار  وسطی 
دوران پسارنسانس و پساروشنگري است که بتدریج در سده هاي 
مالحظه  مي توان  و  است  کرده  پیدا  تکامل  و  گسترش  بعدي 
نسبت  البشرطي  معناي  )به  سکوالریستي  مؤلفه هاي  که  کرد 
به مذهب( این علوم در دوران مدرن و پسامدرن همچنان باقي 

مانده است.«
علوم  با  ما  امروز  چالش  مي رسد  به نظر  این که  بر  تأکید  با  وی 
انساني تا حدود زیادي مربوط به این ویژگي علوم انساني و این 
نوع نگاه به علوم انساني است، افزود: »در واقع این انگاره که 
چون این علوم مبتني بر انسان گرایي و اومانیسم غربي هستند 
انسان  به اصالت  اومانیسم ذاتًا در پي نفي خداباوري است و  و 
در برابر خدا مي اندیشد، سبب شده است تا  برخی این علوم را 
کنار  را  آن  باید  که  باشند  معتقد  و  ندانند  اصیل  و  توجیه  قابل 

گذاشت.«
این مدرس دانشگاه با بیان این که در حوزة اندیشه اسالمي نیز 
از حوالي سده چهاردهم هجري و اوایل سدة بیستم تا حدودي با 
رویکرد نوسازي و به اصالح دیني و به تعبیري مواجهه انتقادي 
با سنتگرایي دیني روبه رو هستیم یادآور شد: »البته این موضوع 
روي وجود  به هر  ولي  است  مدرن  دوران  اندیشه هاي  از  متأثر 

دارد. این چالش از زمان سیدجمال اسدآبادي و دوران مشروطیت 
آغاز شده با وجود فراز و فرودهایي تا امروز ادامه دارد و از بین 
تنها  نه  ما  سنتي  دیني  محافل  در  منفي  نگاه  این  است.  نرفته 
علومي  به  نسبت  بلکه  غربي  باصطالح  انساني  علوم  به  نسبت 
عالمان  است.  داشته  وجود  دیرباز  از  نیز  عرفان  و  فلسفه  مانند 
مسلمان عصر صفویه با آموزش و تدریس فلسفه مخالف بودند 
و تأدیه مواجب طالب فلسفه را نهي مي کردند، امروز هم ما با 

گسترش رشتة فلسفه در دانشگاه ها مشکل داریم.« 

انساني و مطالعات فرهنگي  عضو هیأت علمي پژوهشگاه علوم 
و  بزرگ ترین  عنوان  به  انساني  علوم  پژوهشگاه  این که  بیان  با 
مهم ترین موسسه پژوهشي فعال در این حوزه، وظیفه دارد این 
»توجه  افزود:  قراردهد،  مطالعه  مورد  دقیق  و  عمیق  را  چالش 
البته  است.  پژوهشگاه  ماموریت های  شمار  در  مسأله  این  به 
پژوهشکده مطالعات قرآني نیز به نوبه خود مطالعه در این زمینه 
را از سال 93 آغاز کرده و هم اندیشي با عنوان »جایگاه مطالعات 
قرآني در تحول علوم انساني« را براي مطالعه در این باره برگزار 
داشته  ادامه  همچنان  بعد  به   93 سال  از  هم اندیشی  این  کرد. 
است و مهم ترین دستاورد آن در مواجهه علوم انساني با مباني 
قرآني و علوم اسالمي این بود که علوم انساني غربي الیه هاي 
غربي  انساني  علوم  آشکار  الیه  اگرچه  دارد.  پنهاني  و  آشکار 
را  نوعي سنت گرایي  آن  پنهان  در الیه هاي  ولي  است  مدرنیته 

میتوان تشخیص داد که نزاع جدي با دین باوري ندارند.«
نیز  ما  دیني  علوم  و  قرآني  یادآور شد: »مطالعات  ادامه  در  وي 
الیه هاي مختلفي مانند الیه هاي سنتي و مدرن دارد. اگر واقعًا 
درصدد تنظیم ارتباطي درست و منطقي میان این علوم هستیم 
پیچیده  معضالت  از  بسیاري  علوم،  این  الیه شناختي  مطالعه 
مي کند.  جلوگیري  احتمالي  تفریط  و  افراط  از  و  کرده  حل  را 
بین  نسبت  مطالعه  براي  دیگري  پیشنهاد  مؤلفه اي«  »مطالعه 

مفاهیم مدرن و مفاهیم دیني است.«
پیدایي  و  تکوین  که  این  به  توجه  »با  افزود:  همچنین  پارسا 
مراحلي  و  داشته  تدریجي  روند  انساني  علوم  حوزه  در  مفاهیم 
آمده اند  به وجود  مؤلفه هایي  ترکیب  از  احتمااًل  و  کرده  طي  را 
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مي توان در مواردي با تجزیه دقیق مفاهیم مدرن، به استخراج 
چند مؤلفه نایل شد که آن مؤلفه ها لزومًا محصول عصر مدرن 
نیستند، بلکه پیشینهاي در سنت هم داشته اند و مي توان آنها را 

در متون دیني نیز پی جویي کرد.«
این استاد دانشگاه با بیان این که تأثیر و جایگاه مطالعات قرآني 
در تحول علوم انساني در یک سازوکار مطالعات میان رشته اي 
با  قابل تعریف است، گفت: »در واقع مطالعات قرآني مي تواند 
هریک از رشته هاي علوم انساني از جمله روانشناسي، اقتصاد، 
این  البته  شود.  رشته اي  میان  ارتباطی  وارد  جامعه شناسي 
می توان  که  دارد  ویژه اي  مقتضیات  نیز  رشتهاي  میان  مطالعه 
آنها را در سه گروه مقتضیات مبنایي )Principal(، مقتضیات 
روش شناختي و مقتضیات زباني و اصطالح شناختي تقسیم بندی 

کرد.« 
وی در ادامه اظهار داشت: »در یک ارتباط میان رشته اي، این سه 
ساحت باید مورد نظر و توجه قرار بگیرد. بر این اساس برقراري 
هر  نیست.  ساده اي  و  امر سهل  علم  دو  رشته اي  میان  ارتباط 
علمي براي خودش مباني معرفتي دارد. همچنین هر علم براي 
و  است  روش شناسي  مباني  داراي  خود  جدید  داده هاي  کشف 
زبان شناسي  و  اصطالحات  نظام  علم  هر  که  کرد  توجه  باید 
خاص خود را دارد. پس این دیدگاه که با اضافه کردن چند آیه 
و حدیث به یک مطلب علمي مي توان آن را اسالمي و قرآني 
از متن قرآن و  ایده که  این  تلقي کرد، مردود است. همچنین 
روایات اسالمي، همه علوم قابل استخراج هستند هم غیرموجه 

و غیرواقعي تلقي مي شود.«
میان  ارتباط  سه گانه  مقتضیات  به  توجه  »با  کرد:  تأکید  پارسا 
میان  ارتباط  امکان   )94 )سال  دومین هم اندیشي  در  رشته اي، 
رشته اي بین مطالعات قرآني و علوم انساني به لحاظ مقتضیات 
در سومین  و  قرار گرفت  بررسي  و  بحث  مورد  معرفت شناختي 
مورد  مهم  این  روش شناختي  مقتضیات   )95 )سال  هم اندیشي 
مؤثري  گام  تالش ها  این  که  امیدواریم  می گیرد.  قرار  بررسي 
چالش  و  انساني  علوم  تحول  مساله  شفاف سازی  و  تدقیق  در 

امروزي آن باشد.«
آمار سال هاي  اساس  »بر  پایان گفت:  در  الهیات  دکتراي  این 
حوزه  در  که  مطالعاتي  و  مقاالت  کتاب ها،  نگارش  روند  اخیر 
قرآن کریم انجام شده، سیر صعودی را طی کرده است. گسترش 
و  رساله ها  عظیم  موج  و  مختلف  دانشگاه هاي  در  رشته  این 
بسیار  نیز  شده  نوشته  کریم  قرآن  درباره  که  پایان نامه هایي 
چشم گیر است. بررسي این نگاشته ها اما حکایت از تحول قابل 
توجهي در نگارش هاي این حوزه ندارد. در واقع مسأله محوري 
در این مطالعات که شرط اولیه و محوري پژوهش است، رعایت 
ولي  گرفته  انجام  بسیاري  موازي  و  تکراري  کارهاي  و  نشده 
به هر حال در این بین کارهاي شاخص و بسیار ارزنده اي نیز 

نگاشته شده است.«

در گفت وگو با دکتر حمید تنکابنی:

پژوهش و توسعه همزاد هستند

مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه  دانشیار  تنکابني،  حمید 
به مناسبت هفته  با خبرگزاری مهر  فرهنگي در مصاحبه اي 
سخن  کشور  در  آن  جایگاه  و  پژوهش  معناي  از  پژوهش 

گفته است. مشروح این گفت وگو را در ادامه مي خوانید:

شده  آمیخته  پژوهش  کلمه  با  پژوهشگاه  نام   *
ابتدا به این سؤال کلي پاسخ  است. ممکن است 
دهید که به چه کار و بحثي پژوهش گفته مي شود؟

مفهوم پژوهش یا research روشن است. پژوهش مطالعه 
و بررسي عمیق در حوزه هاي مختلف بر اساس نیازهاي یک 

حوزة علمي یا اجتماعي است.
از  من  را  جمله  این  نواز،  بخرد  بخش  خرد  خداي  نام  به 
نوعي  به  پژوهش  و  خرد  این که  براي  گرفتم.  وام  نظامي، 
جز  به  ما  من،  نظر  به  هستند.  هم  با  گره خورده  مفاهیمي 
در  و  است  تمدن اسالمي  تاریخ که همان دوره  از  دوره اي 
فاخر  آثار  خلق  به  و...  رازي  زکریاي  فارابي،  سینا،  ابن  آن 
خوب،  خیلي  پژوهشي  کارهاي  دیگر  پرداخته اند  ماندگار  و 
و  نداشته ایم  جهاني  علمي  جامعه  در  تأثیرگذاري  و  ماندگار 
با افول جدي تاریخي مواجه  بوده ایم. به طوری که همچنان 
عنوان  به  دانشگاه ها  در  ابن سینا  و  رازي  زکریاي  آثار 

بنیان هاي علمي فلسفه و پزشکي مطرح است.
کنوني  شرایط  در  پژوهش  نقش  و  جایگاه  که  بگویم  باید 
را  کشور  توسعه اي  فرایندهاي  و  توسعه اي  کار  و  ساز  در  و 
مهم  بسیار  دالیل  از  یکي  شاید  می بینم.  صفر  به  متمایل 
به کارگیري  ایران، کمبود  در  پایدار  توسعه  نبود  اتفاق،  این 
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بر  است.  برنامه ریزي هایمان   در  آنها  نتایج  و  پژوهش ها 
اساس نتایج تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده  است، 
مصوبات  در  زمانیکه  تا  گفته ام  هم  مسئوالن  از  برخي  به 
به  متکي  کالن  سیاست گذاري هاي  و  مجلس  و  دولت 
پژوهش و نتایج آن نباشید، در اجرا دچار مشکل مي شوید 

و به تعبیري برنامه هاي توسعه زمین گیر مي شود. 
سنت خوبي است که در هفتة پژوهش این مسئله را گرامي 
بداریم؛ اما بهتر این است که در این هفته مفاهیم اساسي 
ببینیم  و  دهیم  قرار  مدنظر  را  شعار  از  دور  و  کلیدي  و 
باید  نظرم  به  بنابراین  دارد.  قرار  در چه وضعیتي  پژوهش 
آسیب شناسي تاریخي در ارتباط با این که چرا ما اصواًل به 
انجام دهیم. این بها هم  پژوهش احترام و بها نمي دهیم، 
بارها  تاریخي اي که  باشد. طنز  در شعار و حرف  نمي شود 
وضعیت  به  منتقد  که  کساني  خود  که  است  این  دیده ام 
پژوهش و نظام پژوهشي کشور هستند وقتي که به منصب 
مي رسند در خلوت آن کار دیگر مي کنند و به جاي این که 
منشاء اثر باشند مجذوب و مسحور سیطره کژتابی هایي که 
مجریان  به  تبدیل  و  مي شوند  هست،  پژوهش  عرصه  در 
شأن  اگر  مي شوند.  پژوهش  دستاوردهاي  به  بي اعتنایي ها 
پژوهش حفظ نشود، شأن پژوهشگر هم حفظ نمي شود و 
کلي  ساختار  و  نظام  در  موریانه هایي  و  النه ها  نتیجه  در 
پژوهش پدید می آید که به مرور عمیق مي شود و می تواند 
نتیجه  در  که  و  کند  تبدیل  زینتي  کاالیی  به  را  پژوهش 
بیشتر  ما  قدیمي  پژوهشگران  از  بسیاري  حتي  سبب  شود 

زینت مجالس و گرامیداشت ها شوند.

فساد  دچار  پژوهش  خود  گاهی  متأسفانه   *
در  علمي  و  آکادمیک  فساد  چرا  مي شود. 
قول  به  است؟  کرده  رسوخ  ما  علمي  مکان هاي 
به  واي  میزنند  نمکش  بگندد  هرچه  معروف 
روزی که بگندد نمک! ارزیابي تان از این شرایط 

چیست؟
فرهنگ  عنوان یک  به  جامعه اي  اگر  که  است  این  گمانم 
و باور عمومي به هر دلیل تاریخي، سیاسي، مدیریتي و... 
طبیعتًا  نباشد،  قائل  اهمیت  پژوهش  براي  حکومتي  حتي 

النه ها و خالءهایي را در ساختارش ایجاد می شود.
وقتي در حوزه علم کمیت را اصل قرار مي دهید و از کیفیت 
فاصله مي گیرید و تناسب بین کمیت و کیفیت یا شکل و 
محتوا را رعایت نمي کنید و بیشتر مي خواهید تولید عددي 
ناخودآگاه  در  ناآگاهانه  یا  آگاهانه  بدهید،  آمار  و  بکنید 
آموزش؛  پژوهشگران حوزه پژوهش و علم و حتي  جمعي 
آن ها را تشویق مي کنید که به هر وسیله اي متوسل بشوند 

این که  بدون  کنند.  منتشر  علمي  مقاله  تعدادی  بتوانند  تا 
به محتوا و ایده های نو آن مقاله ها در میان هزاران مقاله 
بپذیریم که توجه  باید  باشند.  علمي پژوهشي توجه داشته 
و معیار قراردادن کمیت در حوزة علم و پژوهش، یکي از 
نگاه های  است.  پژوهش  و  علم  حوزه  در  فساد  زمینه هاي 
جوان  اعضای  از  برخی  تا  می شود  سبب  کمیت گراینه 
یک  به  مدت  کوتاه  در  باید  کنند  فکر  علمي   هیات های 

منصب دانشیاري واستادي برسند.
نکتة دیگر این است که اگر بخواهید روحیة علمي، به ویژه 
راه هاي  مي توانید  هم  دهید  گسترش  را  تحقیقاتي  روحیه 
میاني  توسعه اي  راهکارهاي  و هم  توسعه دهید  را  بنیادي 
همه  در  متأسفانه  دهید.  گسترش  را  فوري  راهکارهاي  و 
این زمینه ها اصواًل پرسش خاصی مطرح نشده و برایمان 
مهم نیست. به عبارت دیگر اراده و اجماع جمعي در میان 
جامعه  در  هنجارهایي  شاید  ندارد.  وجود  کار  آن  براي  ما 
و  پژوهشگر  و  پژوهش  براي  حتي  که  است  شده  جابه جا 
استاد آن شأن سابق را قائل نیستند. بنابراین دانشجو هم 
یا فساد که متأسفانه  تقلب  با نوعي  از شرایط حاکم  متاثر 
تولید  به  دست  دارد،  وجود  زمینه ها  از  بسیاري  در  امروز 
رسمًا  کشوري  یا  دوره  کم ترین  در  شاید  می زند.  محتوا 
مقاله،  فروش  بر  مبنی  باشیم  داشته  رسمي  گزارش هاي 
پایان نامه و... پیدا شود اما در کمال تعجب بارها در شوراي 
است.  شده  شنیده  و  مطرح  موضوع  این  فرهنگي  انقالب 
فکر مي کنم این اتفاق ریشه در کژتابی های گذشته دارد و 
ذیل فسادی گسترده تر و نهادینه شده تر باید آن را جست 
که حسن و قبح آن در حوزه علم که همیشه مقدس بوده، 
شکسته شده است. در گذشته تصور نمیشد که دانشجو یا 
که  است  این  گمانم  بخرد.  جایي  از  را  مقاله اش  استادي 
تا روحیه پژوهش  احتیاج داریم  برنامه ریزي جدي  به یک 

معتقدم  به  بدهیم.  گسترش  را  نقد  تفکر  و  پرسشگري  و 
یکي از دالیلي که فساد در همه جا مي تواند وجود داشته 
نقد  نگرش هاي  و  رویکردها  شاخه ها،  که  است  این  باشد 
انتقادي را  ببندید. وقتي تفکر  را در جامعه به هر بهانه اي 
پیدا نمي کند  اندازه فساد گسترش  این  تا  بدهید،  گسترش 

که حسن و قبح آن شکسته شود.
دانشگاه ها  در  و  است  کژتابي  نوعی  باز  که  دیگر  موضوع 
عادت شده، این است که حاصل پژوهش هاي دانشجویان 

یکی از زمینه های فساد در حوزة علم 
و پژوهش درواقع این است که معیار را بر 

کمیت می گذاریم
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را استادان در ارتباط با تبادل نمره یا نظام رعبي که ایجاد 
شده است، به نام خود منتشر مي کنند. این خطرناک ترین 
استاد  بعداً  دانشجویان  همان  که  چرا  است  موضوع 
و  دانشجویان  روش  همان  با  مي خواهند  و  مي شوند 
وقتی  عبارت  به  بدهند.  پرورش  را  بعد  نسل های  استادان 
زمینه هاي  شد،  ریخته  پرورش  و  آموزش  مفهوم  قداست 
مجموعه  اینها  که  بگویم  مي خواهم  مي شود.  فراهم  فساد 
تیم هاي  که  نیازمندیم  ما  و  شده  رها  متأسفانه  که  است 
پژوهشي از طریق مطالعات پژوهشي جدي و این موارد را 
انساني  زمینه حوزة علوم  این  البته در  آسیب شناسي کنند. 

اوضاع به هم ریخته تري دارد.

* پژوهشگاه و حوزة علوم انساني در مورد فساد 
در علم و پژوهش چه کمکي مي تواند بکند؟

که  پژوهش هایي  و  رسالت ها  از  یکی  که  است  طبیعي 
حوزة  براي  مأموریت  عنوان  به 
شده اند  قائل  انساني  علوم 
مسائل  این  تمام  که  است  این 
فرهنگي،  زمینه هاي  ویژه  به 
را  فساد  و...  اجتماعي  سیاسي، 
متأسفانه  کنند.  آسیب شناسي 

این قصه مانند ویروس، شناور است. یعني وقتي فساد در 
مرتبطه  مانند ظروف  مدتي  از  بعد  مي کند  رسوخ  حوزه اي 
بر جامعه و  پرورش هم مي رسد. واي  و  آموزش  به حوزة 
کشوري که در این حوزه دچار مشکل شود. به هرحال باید 
روحیة نقد و پرسشگري و.... را در جامعه گسترش داد. اما 
بسیار سختگیري  باید  حوزه  این  در  فساد  درباره  نظرم  به 
کرد و برنامه های جدی داشت و فقط با یک گالیه آن را 
برای  جدی  برنامه ریزی  با  کنون  تا  متأسفانه  نداد.  فیصله 
مواجه  پژوهش  و  علم  حوزه  در  ناهنجاري ها  این  زدودن 

نشده ام.
شکاف بسیار زیادي بین نتایج پژوهش و برنامه ریزي ها و 
توسعه مي شود. در حالی  مانع  دارد که همیشه  اجرا وجود 
و  علت  رابطه  و  هستند  هم  هم زاد  توسعه  و  پژوهش  که 
فارغ  و  نحیف  پژوهش  این که  محض  به  دارند.  معلولي 
رویای  یک  به  ماندگار  و  پایدار  توسعه  مي شود  کیفیت  از 
غیرقابل امکان تبدیل مي شود. براي همین است که مدام 

در یک چرخه شیطاني دور مي زنیم.
با صراحت  و  تعارف  دون  باید  پژوهش  هفته  در  نظرم  به 
موضوعات  این  به  نقد  آداب  رعایت  با  البته  بیشتری 
چرا  نمي دانیم  را  نقد  آداب  ما  معموال  متأسفانه  پرداخت. 
باور  و  نگرفته ایم  یاد  را  علمي  گفت وگوي  و  دیالوگ  که 

تیره  و  سیاه  خیلي  یا  را  چیز  همه  به همین سبب  نداریم. 
مي بینیم یا کامال سفید و بی عیب و نقص، در صورتي که 
مهم  خیلي  و  هست  و  بوده  جوامع  همه  در  قصه ها  این 
خردورزي  و  درایت  با  جامعه  در  جمعي  اراده ای  که  است 

این آسیب ها را کنار بزند.

* سالمت دانشگاه ها و پژوهش ها در کشورهاي 
که  همان طور  است،  مهم  بسیار  توسعه یافته 
اشاره کردید به نوعي یک امر مقدس است؛ چرا 

با چنین پدیده ای در کشور مان مواجه نیستیم؟
به نظر من آنها در گذشته بیشتر کار فرهنگي و زمینه سازي 
کردهاند و با هوشمندي پذیرفته اند که مغز بیروني دولت ها 
پژوهش و مغز دروني در خود دولت است. فکر می کنم با 
و  ارشد  مدیران  اما  است؛  مهم  بسیار  جامعه  بدنه  اینکه 
چیني ها ضرب المثل  مهم هستند.  بسیار  سیاستگذاران هم 
مي گوید:  که  دارند  قدیمي 
»درنوردیدن دریاها بسته به 
سکاندار است.« اداره جامعه 
آن  ارشد  مدیران  دست  در 
مشغله  از  باید  آنها  است. 
وقت ها  خیلي  که  روزمره 
باور  و  شوند  رها  مي کنند  ایجاد  برایمان  غربي  دولت هاي 
گروه هاي  مدیریتی شان  سیستم  بیروني  متن  که  کنند 
گروه   6500 حدود  که  است  همین  براي  است.  پژوهشي 
و  آمریکا  و  اروپا  در  آن  درصد   65 که  دارد  وجود  فکر 
کارکرداین  کنید  دقت  اگر  افریقاست.  در  آن  درصد   4
در  دارد.  ارتباط  توسعه  با  معاصر  در جهان  فکر  گروه هاي 
اگر  یا  فساد  یا  فساد  مقوله  با  برخورد جدی  دلیل  به  آنجا 

وجود دارد هم قبحش ریخته نشده است.
که  است  این  فساد  با  مبارزه  راه هاي  از  یکي  شاید   
مسئولین به این باور برسند که این گروه هاي فکري اوال 
باید به صورت نهادینه و نظام مند در جامعه به وجود بیاید و 
اجتماعي و فرهنگي کار بکنند  روی همه مسائل سیاسي، 
مطرح  علم  گسترش  به  عشق  ناب  مسائل  جز  چیزی  و 

نباشد.
که  داریم  بسیاری  دغدغه های  و  مناسب  نخبگان  ما 
قاعدتًا باید در گروه هاي کاری و فکري سامان پیدا کنند. 
این  براي  معیشت  حداقل  و  امنیت  تأمین  سامان دهی 
حتي  چیز  همه  نکنیم  احساس  تا  شد  خواهد  سبب  گروه 
ارتباطات  و  پارتي بازي  تبارگماري،  درگرو  علم  حوزه  در 
رسانه اي  وقتي  مسئله  این  که  چرا  است.  و...  قبیل هاي 
شود و بازتاب اجتماعي پیدا کند بر سر باورهاي اجتماعي 

شکاف بسیار زیادی بین نتایج پژوهش، 
برنامه ریزی ها و اجرا وجود دارد که همیشه مانع 

توسعه می شود. به عبارت دیگر پژوهش و توسعه 
همزاد هم هستند و رابطه علت و معلولی دارند.



                              خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی         56       

بین  از  بال  این  و خسارت  آسیب  نخستین  بالیي سهمگین. 
رفتن سرمایة اجتماعي و اعتماد است. اگر سرمایه اجتماعي 
نداشته باشید هم به طور افقي و هم به طور عمودي در همه 
می گیریم.  قرار  نقطه  پائین ترین  در  اجتماعي  سرمایة  ابعاد 
همة اینها موضوع پژوهش است و باید روي آنها کار شود. 
وجود  افسردگي  چرا  است؟  پائین  اجتماعي  سرمایة  چرا 
بشود.  پژوهش  مي تواند  که  است  سؤاالتي  اینها  همة  دارد. 
وضعیت  اما  هستیم  جدول  قعر  در  که  بگویم  نمي خواهم 
نداریم. ما چه سنخیتي  ادعاهایي که مي کنیم،  با آن  خوبي 
با گنجینه هاي ادبي، تاریخي و ادعاهایمان داریم؟ اگر قرار 
باشیم.  جدول  میانه  در  باید  حداقل  باشیم،  الگو  که  نیست 
فسادناپذیر  معماران  همیشه  باید  ما  رهبران  من  نظر  به 
مشکلي  چندگاهي  از  هر  متأسفانه  اما  بگیرند.  لقب  تاریخي 
در جامعه رسانه اي مي شود که آثار خیلي بدي بر جا خواهد 
اعتماد  دیگر  ببیند  جامعه صدمه  در  اعتماد  وقتي  و  گذاشت 
و گروه هاي مرجع تحت شعاع  پژوهشگر  پژوهش،  به علم، 
ارجاع نیستند.  قرار مي گیرند و گروه هاي مرجع دیگر محل 
مي خواهم بگویم اگر قرار است اوضاع سامان بیابد و ما به 
طور واقعي در مسیر توسعه قرار بگیریم چاره اي نداریم که 
همه مشکالت را جدي ببینیم و براي حل آنها برنامه ریزي 
کنیم. الزمه اینکه براي همة اینها یک باور و اجماع ایجاد 
شود باید گروه هاي تحقیق و پژوهشگري خودمان را به طور 

کنیم. جدي ساختارمند 

* اگر نکتة خاصي دربارة هفتة پژوهش و به ویژه 
نقش پژوهشگاه در جامعه دارید بفرمائید.

رسالت پژوهشگاه هم این است که در این مجموعه نکاتي 
که گفته شد، پیشتاز و پیش قدم باشد. کارهاي بنیادي کند. 
پژوهشي  موضوعات  این  از  بسیاري  نطفه  اینکه  ضمن 
بسته  پژوهشگاه  همین  در  مي تواند  مختلف  درحوزه هاي 
شود. در نتیجه حتي اگر به طور آزمایشي هم شده مي توان 
این ایده را پخته تر کرد، پرورش داد و در یک فرایند تضارب 
طور  به  کرد.  تبدیل  فکري  نظامی  به  را  آن  عقاید  و  آراء 
تجربي این پژوهشکده ها به عنوان متن بیروني دولت ها، در 
نقشه  ششم،  برنامه  تدوین  جمله  از  مهم  برنامه ریزري های 
اثرگذار بوده اند. این مؤسسات و آکادمي ها  جامع کشور و... 
دارند،  وجود  جهان  سراسر  در  شده  تعریف  نقش  همین  با 
باید خواستگار هم داشته باشند. یعني نقش پژوهش  اگرچه 
آسیب هاي   رفع  و  شناسایی  و  توسعه  در  دستاوردهای  و 
موجود، پذیرفته شده باشد. به عقیده من وضعیت در ایراني 
آن  حل  براي  رئیس جمهور  طرف  از  باید  و  است  بحراني 

کمیته بحران تشکیل شود.

در گفت وگو با دکتر محمود جنیدی:

طرح پژوهش کالن در راستای 
ایجاد رشتة »ادبیات والیي«

امام  تحقیقات  مرکز  رئیس  جنیدي جعفري،  محمود 
فرهنگي  مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه  علي)ع( 
خبرگزاري  با  گفت وگویی  در  پژوهش  هفته  به مناسبت 
فارس، پژوهش را فعالیت علمي مستمر و نظام مند تعریف 

کرد که در آن خالقیت و نوآوري اصل و اساس هستند.
جنیدي جعفري دربارة ملزومات پژوهش گفت: »الزمة هر 
فرضیه هاي  با  فرعي  و  اصلي  سواالت  یا  سوال  پژوهش 
محقق  مطلوب  حقیقت  و  نتیجه  به  تا  است  مناسب 

است، دغدغه  توجه  پژوهش درخور  در  آنچه  یابید.  دست 
پژوهشگر است که حس کنجکاوی اش او را به حل مسئله 

رهنمون مي کند و منجر به تولید علم مي شود.«
وی در پاسخ به این سؤال که چه آسیب هایی سبب تهدید 
متعددي  »موارد  کرد:  عنوان  می شوند،  ما  پژوهش هاي 
روبه رو  آن  با  پژوهشي  جامعه  امروز  که  آسیب هایي  از 
به  را  علمي  جامعه  می تواند  که  برد  نام  مي توان  را  است 
مخاطره بیاندازد. عدم توجه به کاربردي بودن پژوهش ها 
به  بیشتر  پژوهش ها  در  که  چرا  است.  موارد  این  از  یکی 
توجه  عدم  بعدی  مورد  مي شود.  پرداخته  نظري  مباحث 
پژوهش هاي  به  بي اعتمادي  است.  پژوهش  فرهنگ  به 
در  کافي  نظارت  عدم  و  پژوهش ها  تکراري بودن  مستند، 
به شمار  دیگر  عوامل  نیز  شده  انجام  پژوهش هاي  امر 

می آیند.«
همچنین  سیاسي  اندیشة  پژوهشکدة  علمي  هیأت  عضو 
از  یکی  بازده  زود  پژوهش هاي  به  »توجه  داد:  توضیح 
آسیب های کنونی به شمار می آید. پژوهش مطلوب نیاز به 
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صبر و شکیبایي دارد. عدم توجه الزم به اخالق پژوهش، 
بودجه  تخصیص  عدم  علمي،  مراکز  بودن  آموزش مدار 
به  مدیران  بعضي  آگاهي  عدم  پژوهش،  امر  به  الزم 
کارآمدي پژوهش مطلوب و کم توجهي به پژوهش هاي 
که  غربي  پژوهش هاي  از  تغذیه  و  استفاده  و  بومي 
در  به خصوص  دارد،  بسیاري  فاصله  ما  فرهنگ  با 
پژوهش هاي علوم انساني صورت مي گیرد؛ از مشکالت 

اساسی جامعه ما به شمار می آیند.«
به  ادامه  در  علي)ع(  امام  تحقیقات  مرکز  رئیس 
گفت:  و  پرداخت  مرکز  این  پژوهشي  فعالیت هاي 
علي)ع(  امام  تحقیقات  مرکز  پژوهشي  »فعالیت هاي 
فعالیت هاي  اول  دستة  مي شود.  تقسیم  دسته  دو  به 
پژوهشي  علمي،  نشست هاي  برگزاري  مانند  پژوهشي 
تحقیقات  حوزه  در  صاحبن ظران  و  اساتید  حضور  با 
در  تحقیقاتي  پژوهش طرح هاي  و  تألیف  امام علي)ع(، 
امام علي پژوهي و برگزاري همایش هاي ملي و  حوزه 
بین المللي در موضوعات مختلف مربوط به امام علي )ع( 
و ایجاد بانک امام علي پژوهان داخل و خارج کشور و... 
است که جنبه اجرایي دارد. بخش دوم نیز فعالیت هاي 
پژوهشي محتوایي همچون تألیف مقاالت با موضوعات 
نقد دیدگاه عابدالجابري در  از جمله  اندیشه اي  مختلف 
مجله حکمت معاصر یا مقاالت نقش ادبیات چپ گرا در 
حوزه ادبیات معاصر و همچنین مقاالت و سخنراني هایي 
و  اقوام  در خصوص  بین المللي  و  ملي  همایش هاي  در 

زبان هاي ایراني و.... را شامل می شود.«
از جمله  تحقیقاتي  انجام طرح هاي  به  اشاره  با  جنیدي 
ارائه طرح تحقیقاتي جامع خاطرنشان کرد: »این طرح 
با عنوان ایجاد رشته ادبیات والیي با 4 گرایش ادبیات 
انتظار  ادبیات  ادبیات عاشورایي و  ادبیات نبوي،  علوي، 
همچنین  و  دکتري   و  ارشد  کارشناسي  مقطع  دو  در 
طرح تحقیقاتي با عنوان حقوق سیاسي اجتماعي انسان 

از منظر امام علي )ع( و... است.«
گفت:  پژوهشکده  این  در  آثار  تألیف  دربارة  وي 
»کتاب هایي از جمله کتاب »پرهیزکاري آنگاه خالفت« 
دولتي  دانشگاه  در  درسي  برگزیده  کتاب  عنوان  به  که 
رودکي  خصوص  در  ادبي  کتب  یا  شد.  انتخاب  ایروان 
که  فروزان فر  تألیف  موالنا  احوال  در  تحقیق  رساله  و 
تصحیح با مقدمه توسط انتشارات دانشگاه تهران چاپ 
از  ایران  در  دیواني  نظام هاي  کتاب  همچنین  و  شده 
دورة باستان تا سده میانه و... در این مجموعه کار شده 

است.«

در گفتگو با دکتر فرهاد زیویار:

انقالب اسالمی وضعیت تولیدات 
کتاب های حوزة علوم انسانی را 

تحت الشعاع قرار داد

سیاسي  علوم  پژوهشکده  علمي  هیأت  عضو  زیویار،  فرهاد 
با  گفت وگو  در  فرهنگي  مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه 
خبرگزاري کتاب ایران )ایبنا( دربارة چالش هایي که پژوهش هاي 
را  پژوهش  اگر  روبه رو است، گفت:  با آن  ایران  در  انساني  علوم 
بررسي و کاوشي با هدف کشف واقعیت هاي نو در نظر بگیریم، 
علوم انساني را علمي بدانیم که درباره فرآورده ها و میراث فکري 
و معنوي ما بحث میکند واکاوي چالش هاي این حوزه في الحال 
و اکنون به پاسخي درخور نمي رسد و باید برای کالبدشکافي آن 

به حداقل حدود دو قرن پیش برگردیم.

زیویار همچنین عنوان کرد: »دیرینه شناسي این مسأله مبین این 
نکته است که بررسي و کاوش هاي ما با هدف کشف واقعیت هاي 
نو درباره آنچه که از دریچه ذهن مان به عنوان فراورده و میراث 
فکري و معنوي بشر به شمار مي رفته، چه زماني دچار چالش شده 
که  علت  این  به  شاید  پیش؟  سال  دویست  مي گوییم  چرا  است. 
آمده  پیش  با غرب جدید  ما  مواجهات  اولین  پیش  دویست سال 
است. اما این که مواجهات در چه شرایطي و با چه ویژگي هایي 
حساسیت  قطعًا  ولي  مي طلبد  مفصل تري  بحث  است،  داده  رخ 
آن چنان خاص و منحصر به فرد است که به نظر مي رسد همه 
این مصاحبت را تحت الشعاع قرار دهد و اگر عنوان شود که این 
مواجهه ما در دویست سال پیش با غرب جدید مانند برخورد آب 
با صخره بود یا بیرون افتادن ماهي از آب سخني به گزاف ذکر 

نشده است.«
به گفته این مدرس دانشگاه، اگر از ذکر رخدادها و مباحث خاص 
مواجهه  این  در  کنیم  نقلي( صرف نظر  )تاریخ  تاریخي  دوره  این 
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فصل جدیدي از مناسبات فرهنگي، سیاسي، اجتماعي و حتي 
چالش ها،  مسائل،  که  مي خورد  رقم  ایران  براي  بین المللي 
هم  را  بعد  دوره های  و  ایام  آن  تألطمات  و  عبرت آموزي ها 
تحت الشعاع قرار مي دهد. از جمله این مسائل تأمل در وضعیت 
فرآورده ها، میراث فکري و معنوي و مقایسه آنچه که داریم و 
به عنوان یک نقطه اتکا روي آن مستقر شده ایم با آنچه که با 
آن مواجه شده ایم، هست. باید تأکید شود که طرح این مسائل 
ایجاد  نخبگان  باالخص  و  ایراني  جامعه  براي  جدي  تکاپویی 
کرد که ما حصل آن منجر به تجویز نسخه هاي متعدد )بعضًا 

حیرت  زده و شتاب زده( هم شد.
زیویار عنوان کرد: »حیرت و شتاب زدگي در مراودات سیاسي، 
آموزش و تربیت )اعزام محصالن به خارج( و تغییر و تحوالت 
آموزشي  فرهنگي  سیاسي-اقتصادي،  مدیریت  نظام  ساختاري 
آنچنان سرعت تغییر و تحول و واکنش هاي سیاسي اجتماعي 
در ایران را باال مي برد که نقاط عطف تاریخ تحوالت ایران بعد 

از آن دوره را تحت الشعاع این مساله قرار مي دهد.«
و  اروپا  به  اعزامي  محصالن  بازگشت  این که  بیان  با  وي 
در  شتاب زده  تصمیمات  و  سیاسي  مراودات  و  آمدها  و  رفت 
آن مواجهه تاریخي یقینًا نمي تواند با موضوعات مهم تاریخي 
با  و...  مشروطه  نهضت  دارالفنون،  تأسیس  رژي،  واقعه  چون 
هدف ابراز و اعالم ناکارآمدي نظام سیاسي موجود و رویارویي 
مواجهه سخت  این  »در  گفت:  باشد،  ارتباط  بدون  استعمار  با 
آمده  به وجود  کشور  براي  بیروني  و  دروني  هویتي  چالش  دو 
قرار  تحت الشعاع  هم  را  بعدي  تحوالت  اکثر  تقریبًا  که  است 
فراوان  رویش هاي  و  ریزش ها  با  حتمًا  که  چالشي  است.  داده 
با تردید در همه فرآورده ها  همراه بوده است. ریزش هایي که 
و میراث فکري و معنوي شروع شد و رویش هایي که با تقابل 
یا مقاومت برداشته هاي مؤثر و مفید فرهنگي و هویتي )حوزه 
براي  راهکار  ارائه  مورد  در  کرد.  پافشاري  خود  انساني(  علوم 
که  را  واقعیت  این  اگر  که  کنیم  اذعان  باید  موانع  برداشتن 
خود وقایع و حوادث تاریخي نقاط قوت و ضعف هاي جوامع را 
بیشتر نمایان مي کند و حتي بعد از این وقایع نیازهاي جدیدي 

تعریف مي شود، قبول داشته 
این  براساس  پس  باشیم 
نیازها باید راهکارهاي جدید 
شود.  ارائه  آن  با  متناسب  و 
به  آمده  به وجود  وضعیت  در 
نظر مي رسد بهترین راهکار، 
کارآمدي  در  تأمل  و  بررسي 
نسخه هاي  ناکارآمدي  و 
با  آن  تطابق  و  شده  تجویز 

نیازهاي موجود و در ادامه آن بررسي عوامل بازدارنده کاربست 
تشخیص  درد،  درمان  در  دیگر  عبارت  به  باشد.  نسخه ها  این 

صحیح تر، هم اولویت دارد هم اولیت.«

و  پژوهشگاه ها  نقش  این که  بر  تأکید  با  دانشگاه  استاد  این   
مراکز علمي در پویا کردن این حوزه اساسي است، یادآور شد: 
مراکز  اصلي  و  اولویت دار  مأموریت هاي  جزء  موضوع  »این 
اگرچه  به شمار مي رود.  انساني  علوم  ویژه حوزه هاي  به  علمي 
و  سالیق  مدیریتي،  تغییرات  در  است  ممکن  مأموریت  این 
ماحصل  اگر  اما  بشود  هم  فرود  و  فراز  دچار  گوناگون  ذوایق 
علمي  آثار  تولید  در  را  پژوهشي  و  آموزشي  موسسات  کارکرد 
ارائه دانش آموختگان آن منصفانه و بي طرفانه  و تخصصي و 
ریزشي  فرایند  همان  بین  در  قطعًا  آن  نتیجه  کنیم  وارسي 
برداشته هاي  )مقاومت  رویشي  و  بیرون(  به  توجه  و  )حیرت 

مؤثر هویتي و فرهنگي( در رفت و آمد است.«
کارنامه  آنکه  با  انقالب  از  بعد  مي شود  »تصور  گفت:  زیویار 
تقریبًا قابل قبولي در این زمینه قابل ارائه است ولي به نسبت 
شاهد  را  درخوري  توفیقات  موجود  امکانات  و  موقعیت ها 
)داخل  جامعه  به  نسبت  زمینه ها  از  برخي  در  حتي  نبوده ایم 

و خارج کشور( دچار افت محسوس و اساسي هم شده ایم.«
عضو هیأت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 
منتشر  مقاالت  و  کتاب ها  کیفي  و  کمي  میزان  از  ارزیابي  در 
شده در حوزه علوم انساني برای پاسخ به نیازهاي جامعه عنوان 
بررسی هاي  و  مطالعات  براساس  مي تواند  من  »ارزیابي  کرد: 
و  ارقام  و  آمار  اگرچه  باشد.  دیگران  جانب  از  گرفته  صورت 
بررسي ها متفاوت است اما روي هم رفته بین دانش آموختگان 
جامعه  نیازهاي  به  پاسخ گویي  در  تخصصي  و  علمي  آثار  و 
به  هم  آرماني  انتظارات  شاید  ندارد.  وجود  بایسته اي  مناسبت 
جا نباشد. به هرحال پاسخ به این دو سؤال می تواند در نکات 

و توضیحات تأمل برانگیز راجع به سؤال اول مست تر باشد.«
وي تأکید کرد: »ناگفته نماند که این فرایند تا پیش از پیروزي 
انقالب اسالمي سازوکار متفاوتي داشت و کفه ترازوي الگوها 
وقوع  با  اما  داشت؛  محسوس تري  سبقه  ترجمه اي  متون  و 
اسالمي  انقالب  کرد.  پیدا  متفاوت تري  اسالمي جهت  انقالب 
تاریخي  جدید  انفتاح  و  باب  مسلمان  کشورهاي  بین  حداقل 
گذشته  رویش هاي  و  ریزش ها  همه  حدودي  تا  و  کرد  ایجاد 
نظر  به  قرارداد.  تحت الشعاع  را 
در دهه  اکنون که  مي رسد هم 
چهارم این رخداد تاریخي به سر 
حوزه هاي  بار  سنگیني  مي بریم 
انساني به ویژه  تخصصي علوم 
در  نظام سازي  و  ساخت  در 
الگوي انقالب اسالمي با ایفاي 
)دانشگاه  نخبگي  مجامع  نقش 
فرایند  در  تحقیقاتي(  مراکز  و 
متوازني قرار ندارد که البته ایجاد توازن در این فرایند مستلزم 
تبیین و ظرفیت مندي الگوي ارائه شده و ملزومات دیگري هم 

خواهد بود.«

حیرت و شتاب زدگی در مراودات سیاسی، آموزش و 
تربیت )اعزام محصالن به خارج( و تغییر و تحوالت 
ساختاری نظام مدیریت  سیاسی اقتصادی، فرهنگی 
آموزشی آن چنان سرعت تغییر، تحول و واکنش های 

سیاسی اجتماعی در ایران را باال می برد که نقاط 
عطف تاریخ تحوالت ایران بعد از آن دوره را 

تحت الشعاع این مسأله قرار می  دهد.
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روابط  و  سیاسي  نظریه پردازي  پژوهشي  گروه  مدیر  فوزي،  یحیي 
بین الملل پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در گفت وگو 
روي  پیش  چالش هاي  درباره  )ایبنا(  ایران  کتاب  خبرگزاري  با 
»علوم  گفت:  و  کرد  صحبت  ایران  در  انساني  علوم  پژوهش هاي 
همه  اساسًا  و  مي شود  قلمداد  کشور  در  جامعه  روح  اصواًل  انساني 
علوم به علوم انساني نیاز دارند. پس توجه به علوم انساني توجه به 
بالندگي و رشد علم بومي و تمدني ماست. پژوهش هاي علوم انساني 
مجموعه گستردهاي از فعالیت ها را در کشور شامل مي شود که نباید 

از همه آنها در پیشرفت کشور نادیده گرفته شود.«
سیاسي،  راهبردهاي  از  بسیاري  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  فوزی 
این پژوهش هاست، اظهار داشت:  براساس  و...  اجتماعي، فرهنگي 
»بخش عمده اي از فعالیت هاي مراکز علمي و پژوهشي ما در این 
علوم  حوزه  وجود  این  با  شود.  اداره  کشور  تا  مي شود  انجام  راستا 
در  که  روبه روست  چالش هایي  با  آن  بودن  دلیل خاص  به  انساني 

مقایسه با سایر علوم برجسته تر به نظر می رسد.«
بین الملل  روابط  و  سیاسي  نظریه پردازي  پژوهشي  گروه  مدیر 
چالش  نخستین  فرهنگي  مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه 
پیش روي پژوهش هاي علوم انساني در ایران را بنیان هاي معرفتي 
با  »امروز  و خاطرنشان کرد:  دانست  امروز  دنیاي  در  انساني  علوم 
بین  نظري  مباني  و  مواجه هستیم  مدرن  و  اسالمي  تمدن  چالش 
نوع  است.  انساني  علوم  حوزه  در  چالش  مهم ترین  تمدن  دو  این 
شناخت در انسان در دو تمدن و پاسخ به نیازهاي او متفاوت است 
چراکه تمدن مدرن مؤلفه هاي ویژه خود را دارد و این مؤلفه ها در 
تمدن اسالمي گاهي گسترده تر و خاصتر است. بنابراین تفسیر این 
علوم  تاریخي  بنیان هاي  و  مباني  هستي،  انسان،  درباره  تمدن  دو 
انساني یکي از چالش هایي است که در علوم انساني وجود دارد و 
دقت  و  واکاوي  نیازمند  چالش ها  این  به  پاسخگویي  نیز  در کشور 

بیشتري است.«
به گفته فوزي، چالش دیگر، اهداف علوم انساني است. برخي براساس 
اهدافي که براي علم تعریف مي کنند، معتقدند علم براي علم است 
و برخي نیز علم را بر اساس مسأله محوري و نیازمحوري آن تعریف 
مي کنند. بر همین اساس علوم انساني نیز مي تواند اینگونه تعریف 
شود. باید توجه داشت که علوم انساني باید مسأله محور باشد تا به 
حل مسأله کمک کند و بتواند با مشکالت جامعه ارتباط برقرار کند 

و از سوي دیگر فرهنگ برایش مسأله باشد.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: » ارتباط روح زندگي در جامعه باید 
باید در خدمت حل مسائل  انساني  باشد. علوم  انساني  هدف علوم 

باشد.«
یحیي فوزي با بیان این که، چالش روشي یکي دیگر از چالش هاي 
پیش روي علوم انساني در کشور است، گفت: »متأسفانه در حوزه 
حوزه  این  در  است.  گرفته  صورت  توجهي هایي  کم  انساني  علوم 
برخالف سایر حوزه هاي مهندسي و تجربي کمتر روش به کار گرفته 
شده است. علم به معناي پروسه و روند، روش مند است و اگر این 

روش را از علم بگیریم معناي خود را از دست مي دهد چرا که دیگر 
نمیتواند ریشه یابي و علت یابي کرده و به مسائل پاسخ دهد.«

این چالش ها فقط  یادآوری کرد: »باید درنظر داشت  ادامه  وي در 
محدود به ایران نیست و در بسیاري از جوامع این چالش ها مطرح 
است اما آنها در بسیاري از موارد برنامه ریزي کردند تا این چالش ها 
را کاهش دهند و با تشکیل مراکز پژوهشي نیاز محور به حل مسائل 

کمک کنند.«
این استاد دانشگاه با تأکید بر این که اکنون تولیدات کتاب و مقاله 
)ماحصلي از پژوهش هاي این حوزه( مناسب است و نباید در این باره 
است  توانسته  انساني  علوم  »اگرچه  اظهارداشت:  کنیم،  سیاه نمایي 
بخش قابل توجهي از مشکالت را حل کند اما تا رسیدن به نقطه 
ایدهآل و مطلوب فاصله زیادی داریم. به هر حال پژوهش در کشور 
ما پس از انقالب اسالمي رشد کرد ولی علوم انساني در مقایسه با 
علومي چون پزشکي و مهندسي روند کندتري داشته است با این 

وجود مي توانیم شاهد تحول در پروژه هاي سازندگي باشیم.«
این استاد دانشگاه ادامه داد: »علوم انساني در کشور ما مي تواند رشد 
بتوانیم در گام هاي  با حل مشکالت  امیدوارم  باشد.  جهشي داشته 
باید در این حوزه از  البته  بعدي در این حوزه موفق تر عمل کنیم. 
پژوهشگاه و مراکز علمي به ویژه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 

فرهنگي حمایت کنیم.«
وي در پایان با تأکید بر ظرفیت و پتانسیل پژوهشگاه علوم انساني و 
مطالعات فرهنگي در عرصه تحقیق به سابقه طوالني این مرکز در 
این حوزه اشاره کرد و افزود: »اعضاي هیات علمي قوي و متنوعي 
در این پژوهشگاه وجود دارد و تاکنون کتاب ها، پژوهش ها و نشریات 
منتشر  فرهنگي  مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه  توسط  خوبي 
شده است. علوم انساني ظرفیت های بسیاری برای نقش آفرینی در 
اما  دارد  کشور  کالن  و  خرد  تصمیم گیري های  و  سیاستگذاري ها 
متأسفانه به قدر کافی از این حوزه حمایت نشده است و محققان ما 
در این پژوهشگاه باید در فضاي بسیار کوچکي تحقیق و پژوهش 
ارتباط  بتوانند  ما  اجرایي و سیاستگذاري  امیدواریم مراکز  مي کنند. 
بیشتري با پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برقرار کنند 

و نقش مشاوره اي براي این مرکز قائل شوند.«

در گفت وگو با دکتر یحیی فوزی:

دربارة تولیدات پژوهش های علوم انسانی سیاه نمایی نکنیم
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در گفت وگو با دکتر محمدعلی فتح اللهی: 

عدالت اجتماعي مستلزم پژوهش 
است

محمدعلي فتح اللهي، عضو هیأت علمي پژوهشگاه علوم انساني 
و مطالعات فرهنگي در گفت وگویی که به مناسبت هفته پژوهش 
ایران  جامعه  مسأله  مهم ترین  داد،  انجام  مهر  خبرگزاری  با 
همه  به  موضوع  این  کرد  عنوان  و  دانست  نبودن  مسأله مند  را 
بخش ها به ویژه پژوهش هم تسري پیدا کرده است و سبب شده 

تا اغلب پژوهش ها در ایران نیز مسأله محور نباشند. 
متن زیر مشروح این گفت وگو است که در ادامه مي خوانید:

* نقش و تأثیر پژوهش در سیاستگذاري جامعه و بدنة 
جامعه را چگونه ارزیابي مي کنید؟ رسالت پژوهش در 

راهبردهاي سیاسي و اجتماعي چگونه است؟
جامعه،  در  اجتماعي  عدالت  گسترش  ارکان  از  یکي  پژوهش، 
پژوهش در جامعه  و نسبت رشد  ارتباط  تأکید من روي  و  است 
با برقراري عدالت و تقویت آن در جامعه است. رابطه پژوهش و 
مسایل اجتماعي از جهات مختلف قابل بررسي است اما من به 
نسبت پژوهش با عدالت و برقراري آن در جامعه اشاره می کنم. 
تامین  دارند.  نابرابري  فرصت هاي  اجتماعي،  ساختار  در  انسانها 
اما  مي کند؛  میسر  را  عدالت  برقراری  امکان  جدید  فرصت هاي 
با  این که  جز  ندارد  وجود  راهي  جدید  فرصت هاي  ایجاد  برای 
پژوهش راه هاي نوین و خالقانه ای ایجاد شود و فضاهاي جدید 
که  سیاستگذاراني  بیاورد.  وجود  به  افراد  براي  تازه  فرصتهاي  و 
پژوهش  گسترش  زمینه  باید  هستند  اجتماعي  عدالت  دنبال  به 
فناورانه علوم اجتماعي و سیاسي را در عرصه هاي مختلف زندگي 
فراهم کنند، چون خلق فرصت مي کنند تا منجر به خلق راه هاي 
بالطبع فرصت ها جدید شود تا کساني که امکان شکوفایي  نو و 
نداشتند به واسطة فرصتي که پژوهش ها به وجود میآورند سهم 

خود را از جامعه و امکانتش دریافت مي کنند.

* فساد یکي از بحث هاي روز و مهم جامعه است که به 
حوزه آکادمیک هم رسیده است. پیامد فساد آکادمیک 

در مراکز علمي و پژوهشکده ها چیست؟
ضد  به  تبدیل  است  ممکن  اجتماعي،  مسائل  در  مکانیزمي  هر 
گسترش  براي  است  ابزاری  دموکراسي،  مثال  شود.  هدف 
امروز  اما  مردم؛  منافع  تأمین  و  اجتماعي  و  سیاسي  آزادي هاي 
همین دموکراسي وسیله نمایش و سوء استفاده قدرت هاي پشت 
قدرت  اعمال  علني  قباًل  که  است  شده  نظامي  و  سیاسي  پرده 
اصل  با  نمي شود  باعث  موضوعی  چنین  وجود  این  با  مي کردند. 
این  از  نیز  پژوهش  کنیم.  مخالفت  مردم ساالري  و  دموکراسي 

روبه رو  پژوهش  نمایش  با  است  ممکن  و  نیست  مستثنا  قاعده 
آن  با  پژوهش  قراردادن  ابزار  با  بخواهند  عده اي  یعنی  باشیم! 
و  اما پژوهش هدفي مقدس است  تجارت و کسب و کار کنند؛ 
باید جلوي این سوء استفاده را بگیریم. توجه خاص به امر پژوهش 
می تواند مانع از سوء استفاده های این چنینی شود. باید بدانیم که 
نادیده گرفتن نقش پژوهش در مسائل اجتماعي آن را به امری 
تفنني و نمایشي تبدیل مي کند که بیشتر موجب مي شود عده اي 

از آن سوءاستفاده کنند و با آن نمایش دهند. فهم درست از نقش، 
اهمیت و جایگاه پژوهش در بنیادهاي اجتماعي کمک می کند تا 
پژوهش هایی که مسائل اجتماعي را مدنظر قرار مي دهد، جدیت ر 
بگیریم و با تقویت پژوهش هاي خوب مانع از ورود پژوهش هاي 

نمایشي و کاذب مي شویم.

مهم  پژوهش  نقش  یافته  توسعه  کشورهاي  در   *
استناد  قابل  آنها  پژوهش هاي  دلیل  همین  به  است 
است اما ما نمي توانیم به پژوهش هایمان استناد کنیم. 
آسیب هاي پژوهش در کشور ما چیست که نمي توانیم 

چنین پژوهش هایي را انجام دهیم؟
عرصه پژوهش پس از انقالب اسالمي بسیار نوپاست درحالی که 
بسیاری از آن کشورها بیش از 300 سال است که کار پژوهش 
اجتماعي انجام می دهند. ضمن این که ما پس از انقالب با مسائل 
خیلی  انتظار  این  پس  بوده ایم.  روبه رو  هم  چون جنگ  مختلفي 

منطقي نیست. 
برای  دانشگاهي  و  کرده  تحصیل  طبقه  جدی  عزم  از  نباید  اما 
این که پژوهش هاي  به ویژه  بود.  این عقب ماندگی غافل  جبران 
خوبي در کشور انجام مي شود و مکتب ها و روش هاي بومي در 
و مورد  قوام مطلوب  به   تا رسیدن  اما  است  حال شکل گرفتن 
استناد دیگر جوامع قرار گرفتن، فاصله داریم. هرچند با وضعیت 

سیاست گذاران برای برقراری عدالت 
اجتماعی باید پژوهش را در عرصه های 

دهند زندگی گسترش  مختلف 
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ناامیدکننده ای هم روبه رو نیستیم و نگاهي به پژوهش هاي صورت 
گرفته نشان مي دهد، کار جدي و بیش از انتظار است. با این حال 
زمان  سیاست  و  جامعه  بدنه  با  پژوهش  ارتباط  که  بپذیریم  باید 
نهادینه  جامعه  در  را  خودش  بتواند  ما  پژوهش های  اگر  مي برد. 
کند، آن وقت می توان انتظار داشت که در جوامع دیگر  هم مورد 

استناد قرار بگیرد. مطمئن باشید زمان زیادي طول نمي کشد که 
تحقیقات کشور ما نیز قابل عرضه و استناد خواهند شد اما قبل از 
هر اقدامی باید موازي  کاری ها و اتالف منابع و انرژي در پژوهش 

را را بگیریم.

ندادن پژوهش هاي خوب  انجام  در  ما  اصلي  ایراد   *
دیگري  نکته  یا  است  انساني  منابع  مشکل  چیست؟ 

دخیل است؟
در مواردي مانند جنگ کارهاي زیادي انجام شده و ادبیات تولید 
شده، کم نیست اما مسأله اصلي ما این است که ارتباط پژوهش 
را با زندگي برقرار نکردیم. این فرایندی اجتماعي است که بتوانید 
شخصیت خودتان را با شخصیت ذهني تان منطبق کنید. البته این 
به تدریج شکل میگیرد. سیستم هاي مختلف  امر قطعي است و 
متأسفانه  نیستند.  با هم  متناسب  و  دارند  فاصله  از هم  اجتماعي 

موازي کاري در پژوهش زیاد است. 

موضوع  یک  بگوییم  باید  هم  مستشرقین  نوشته هاي  درباره 
براي آنها مسأله شده و آن را در جوامع شرقي پیگیري کردند و 
درباره اش نوشته اند اما براي ما مسأله نشده است. انبوه اطالعات 
به درد ما نمي خورد. من حتي قبول ندارم که اطالعات و منابع 
ما ضعیف تر از مستشرقین باشد؛ اما غربیها اطالعات را به مسأله 
مي چسبانند. داده ها در کارهاي مستشرقین نمي تواند ما را راضي 
کند. کارهاي محققان ما دقیقتر است اما ما اطالعات را سوژه و 
مسأله نداشتیم و بنابراین روح پیدا نمي کند، پس طبیعي است که 
عماًل از چرخه علم خارج مي شود. درحال حاضر چیزي که باید در 
امر پژوهش مورد توجه قرار گیرد و سیاستگذاري هاي پژوهشی 
ما به سمت آن سوق پیدا کند توجه به مفهوم مسأله است. مسأله 
پژوهش یعني مسأله اجتماع، هویت و زندگي. این مسأله که همه 
از روستایي تا شهري با آن درگیر هستند مي تواند موجب مسأله 

پژوهش شود و به داده هاي تاریخي روح ببخشد.
پژوهش وقتي جدي باشد مورد استقبال جوامع دیگر قرار مي گیرد. 
ما بحران مسأله داریم و این مسأله هم براي پژوهشگر و هم برای 
از مدیران  جامعه وجود دارد. متاسفانه گاهي همه دغدغه برخی 

دولتي ما امضا کردن است، درحالي که یک مسئول باید به دنبال 
مسأله و حل آن باشد. مسأله باید به فعالیت هاي فرد جهت بدهد. 
مسأله  بدون  و...  صنعت  تولید،  تجارت،  پژوهش،  مي خواهیم  ما 
داشته باشیم درحالی که اگر مسأله جز زندگي نباشد، با آسیب های 
زیادی مواجه خواهیم شد. این گمشده ماست که با آن دست و 
پنجه نرم مي کنیم و اگر اخت شدن با مسأله و زندگي کردن با 
آن را یاد بگیریم، انقالب بزرگی در زندگي راه می افتد، جهشي 
نتایج پژوهش ها، مورد توجه جامعه  در پژوهش ها رخ مي دهد و 
ما و در نتیجه جوامع دیگر قرار مي گیرد. بحران مسأله در همة 
عرصه هاي زندگي از جمله پژوهش دیده می شود. وقتي مسأله جز 
هویت و زندگي ما شود و بخواهیم با آن زندگي کنیم؛ به طور حتم 

برایش راه حل هم پیدا خواهیم کرد.

بحران  ما  جامعه  مسأله  مهم ترین  معتقدید  شما   *
بودید  اگر در هرم سیاسي  مسأله در پژوهش است. 

به چه مسأله اي اولویت مي دادید؟
این تصمیم گیری بستگي به حوزه هاي مختلف زندگي دارد. گاهي 
سیاست  در  است  موضوع  یک  مسأله  شهري  مدیریت  امور  در 
خارجه، صنعت، تجارت و.... مسائل فرق دارد اما در کل مسأله مند 
شدن زندگي، دغدغه اصلی است که در همة عرصه ها قابل طرح 
مي شود.  پیشرفته تر  هم  زندگي  شویم  مسأله مند  هرچه  است. 
روبه جلو هدایت  را  ما  بودن  با مسأله  و  زندگي کردن  با مسأله 
می کند. منظور این نیست که مسأله را سریع حل کنیم و دنیاي 
ما  براي  با مسأله  دنیاي  بلکه  باشد  ایده آل  برایمان  بدون مسأله 
برایمان مطرح  این مسئله، مسائل دیگري  با حل  ایدهآل است. 
وجودي اش  ظرفیت  که  است  این  به  انسان  پیشرفت  و  مي شود 
توان حل مسائل بسیار را داشته باشد. پس مسأله مند شدن، اصل 
قصه است. در دنیاي امروز اگر بخواهیم حرف عملي تر بزنیم باید 
بگوییم در سیاست خارجي بین الملل ساختار نظام آینده یک مسأله 

است و برخي کشورها این را مسأله خودشان تلقي نمي کنند اما اگر 
برای کشور ما آینده بشر مسأله باشد، هرچقدر این موضوع بیشتر 
به مسأله جامعه تبدیل شود، بالطبع بیشتر هم پیشرفت مي کنیم. 
آینده پژوهشي و آینده جهان و.... مي تواند عرصه اي برای  مثاًل 
امر  این  شویم.  درگیر  آن  با  روز  و  شب  و  باشد  ما  مسأله های 
مي تواند به هویت ما جهت دهد و جایگاه ما را در دنیا مطرح کند. 

چون آینده مسأله ما در جهان است.

که  نمی کشد  طول  زیادی  زمان 
عرضه  قابل  ما  کشور  تحقیقات 

شود و مورد توجه دیگران باشد

پژوهش جدی مورد استقبال همه 
جوامع جهانی است

پژوهش یکی از ارکان گسترش علمی

بحران مسأله در همة عرصه های زندگی 
ما از جمله پژوهش حضور دارد
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در گفت وگو با دکتر جان اهلل کریمی مطهر:

پژوهش نباید موظفی و قراردادی باشد

دانشگاه  روسي  ادبیات  و  زبان  استاد  کریمي مطهر،  جان اهلل  دکتر 
انساني در هفته  بررسي متون و کتب علوم  دبیر شوراي  و  تهران 
پژوهش گفت وگویی با خبرگزاري شبستان داشت و از دغدغه هایش 
این  مشروح  زیر  متن  گفت.  سخن  اندیشه  و  پژوهش  حوزة  در 

گفت وگو است:

* تولید علم یکی از دغده های امروز است، درحالي که 
مهم ترین اهرم در روند پیشبرد تولیدات علمي، مسالة 
که  قبول  قابل  پژوهش  دیدگاه شما  از  است.  پژوهش 
منجر به تولید علم شود باید از چه ویژگي هایي برخوردار 
باشد. به بیان دیگر یک پژوهش خوب چه خصوصیاتي 

دارد؟
پژوهش  نظیر  برچسب هایي  و  پژوهش  به  نگاهمان  باید  من  نظر 
خوب،  پژوهش برتر و... را اصالح کنیم. برای پاسخ به این پرسش 
خرد،  نگاه  در  باشیم.  داشته  موضوع  به  کالن  و  خرد  نگاهي  باید 
و  اثر  به  استناد  میزان  پژوهش،  روش مندي  نظیر  سنجه هایي 
کاربست آن مهم است و میتوان قضاوت کرد که در صورت تطبیق 
اثر با سیاه هاي از ویژگي ها به کشف پژوهِش کیفي خوب یا پژوهِش 

کمي خوب نائل شده ایم.
اثر مستقیم بلکه  با سنجة  اما در نگاه کالنتر، فعالیت علمي را نه 
تأثیر آن در پیشبرد دانش در حوزة تخصصي و برهة زماني خاص 
مورد قضاوت قرار دهیم. در نگاهي کل گرایانه، مي توان مجموعه اي 
از پژوهش ها یا مجموِع پژوهش هاي حوزهاي خاص را در زمان و 
در بستر امکانات موجود و به صورت فرایندي بررسي و تحلیل کرد. 
به این معني که بیش از این که روِي محصوِل یک پژوهش خاص 
و ویژگي هاي آن تمرکز کنیم، براي نقش آن در پرکردن خألهاي 
محصول  نگاه  با  ضرورتًا  من  البته  مي شویم.  قائل  اهمیت  دانش 
نیستم.  فعالیت علمي موافق  تولیدات یک  از  آني  استفادة  محور و 
اعتقادم این است که زنده نگاه داشتن فرهنگ اندیشه ورزي و فرایند 
تولید علم اهمیت بیشتري دارد. البته به تبع آن فرآورده هاي علمي 
که  است  این  تأمل  قابل  نکتة  شد.  خواهد  حاصل  نیز  پایه  دانش 
فعالیت علمي نظام مندي که منجر به تولید علم شود تنها در هیأت 
پژوهش هایي امکانپذیر است که به صورتي روش مند منجر به کشف 

روابط علي و معلولي یا همبستگي متغیرهاي مختلف شده اند.

انساني  علوم  به ویژه  اندیشمندان حوزه هاي مختلف   *
و  کشور  در  علمي  گفتمان  شکل گیري  راستاي  در 
همچنین کاربردي سازي این علوم در سطح جامعه باید 
بتوانند  اوالً  که  باشند  داشته  پژوهشي  رویکردهاي  چه 
مردم  به  جامعه  در  را  انساني  علوم  کاربرد  و  ضرورت 
معرفي کنند و ثانیاً پژوهش هاي خود را در مرتبة نظریه 

و عمل در سطح دانشگاه مطرح کنند؟

پژوهشگر باید با داشتن برنامة پژوهشي درازمدت به دنبال کشفي 
عمیق در حوزه اي خاص باشد و صرفًا براي انجام کار موظف، تمدید 
و عمومي سازي  ترویج  نپردازد.  پژوهشگري  وظیفة  به  و...  قرارداد 
باید  آموزشي  سیاستگذاران  باشد.  اولویت ها  از  باید  از  نیز  دانش 
تالش کنند با جذب و زمینه سازي براي انجام فعالیت هاي پژوهشي، 
شبکه اي درهم تنیده از پژوهش ها را رقم بزنند تا هم افزایي علمي 

براي  جدي  اراده اي  وجود  اقدامي  چنین  الزمة  البته  بیفتد.  اتفاق 
حمایت از پژوهش است. در همین راستا باید به نخبگان پژوهشي 
اعتماد کرد و به آنها اختیارات و امکانات الزم را داد تا برنامه ریزي 
صورت  این  در  کنند.  جذب  را  دلسوزان  و  نخبگان  سایر  و  کنند 
است که هم افزایي دانش رخ مي دهد و برآیند تولیدات علمي مؤثرتر 
آن و شکستن  از  عبور  دانش،  مرزهاي  در  زماني حرکت  مي شود. 
در  بتوان  که  شد  خواهد  محقق  نظریه پردازي  و  دانش  مرزهاي 
علم آموزي و گمانه زني هاي علمي تمرین و ممارست کرد. طي این 

فرایند است که پیشبرد علم و جهش علمي اتفاق مي افتد.

پژوهشي کشور  بهبود وضعیت  برای  پیشنهادی  * چه 
از نظر شما مشکل اصلي پژوهش و پژوهشگر  دارید؟ 

در جامعه ما چیست؟
متأسفانه، هنوز هم پژوهش ها و مطالعات علمي در جامعه ما بدون 
برنامه ریزي صحیح و سرمایه گذاري مبتني بر برنامه و در حدي ناکافي 
انجام مي شود. هنوز هم بستر الزم و مناسب براي پژوهش مهیا نیست. 
محور  دانش  و  درست  مدیریت  برنامه ریزي،  حمایت،  بدون  امروز 
نمي توان در حوزه هاي مختلف علمي پا به پاي کشورهاي مختلف 
جهان پیش کرد. ناگفته نماند در بسیاري از موارد پژوهش هایي که 
در کشور ما انجام مي شود متناسب با نیازها و خألهاي موجود جامعه 
پیوند  با جامعه  ما  پژوهشگاه هاي  و  دانشگاه ها  اینکه  نیست. ضمن 
خوبي ندارند. به این معني که عمومي سازي دانش رخ نداده است؛ 

پس باید در این زمینه نیز کار کرد. 
و  کارفرمایان  و  پژوهشي  سیاستگذاران  از  برخي  دیگر،  طرف  از 
ذي نفعان نیز به پژوهشگر و مؤسسات پژوهشي نگاه درستي ندارند. 
برمي خورند  مشکلي  کوچکترین  به  که  مواقعي  در  دلیل  همین  به 
بالفاصله امکانات و بودجة پژوهشي را قطع مي کنند، چون اعتقادي 
به مؤسسات پژوهشي و مطالعاتي براي رفع مشکالت جامعه ندارند.  
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در گفت وگو با دکتر کریم مجتهدی:

استفاده از کلمات خارجی و لغتنامه در دست گرفتن خودنمایی است نه پژوهش!

ماندگار  چهره  مجتهدی،  کریم  دکتر 
خبرنگار  با  وگو  گفت  در  فلسفه 
به  شبستان،  خبرگزاری  اندیشه  گروه 
با  پژوهش  هفته  رسیدن  فرا  مناسبت 
تولید  اصلی  رکن  پژوهش  اینکه  بیان 
هر  در  علم  کرد:  اظهار  است،  علم 
رشته ای که باشد اعم از علوم تجربی، 
و  فنون  حتی  و  انسانی  علوم  ریاضی، 
نمی تواند  عملی،  کارهای  اصطالح  به 
در  مهم  این  و  باشد  پژوهش  بدون 
علم  آن  نه  اگر  و  شود  فراموش  آن 
می شود  تبدیل  صوری  رشته  یک  به 
و نمی تواند ارزش زیادی داشته باشد.

را  تا وقتی حیات دارد می توان در مورد آن صحبت کرد ولی وقتی زندگی  ادامه داد: علم مثل یک موجود زنده است و  وی 
باید  البته  از دست داده،  را  از دست می دهد نمی تواند مطرح باشد، علم بدون پژوهش و تحقیق موجودی است که زندگی اش 

دربارة تحقیق و پژوهش تأمل کرد.
افزود: هر  نیست،  پژوهشگرو محقق  لغت گشت  دنبال  و  در دست گرفت  لغتنامه ای  که  اینکه هر کسی  بیان  با  پژوهشگر  این 
کسی که عجوالنه و بدون توجه به جوانب کار نتیجه گیری هایی به میل خودش کرد پژوهشگر نیست، پژوهشگر اصیل کسی 
است که سال های متمادی را به تحقیق می پردازد و حالتی دارد که گویی تشنگی از او رفع نمی شود، تشنه کار و شناخت جدید 

و رشد دادن به علم است.
مجتهدی تصریح کرد: پژوهشگر در مسیر شکوفاسازی علم و گشودن افق های جدید به روی بشریت حرکت می کند، پژوهشگر 
باید در یک افق وسیع و باز زندگی کند. بنابراین، مؤلفه هایی که یاد کردم برای من از شرایط واقعی پژوهش محسوب می شود.

لغات خارجی پژوهشگر نشان دهند،  از  استفاده  به واسطه  را  دارند خود  افرادی که سعی  از سوی  نقد برخی رویکردها  وی در 
بیان کرد: متأسفانه، برخی پژوهشگران ما با به کار بردن کلمات خارجی، می خواهند در ذهن مخاطب خودشان را اثبات کرده 
از نظر من این رویکرد یک جور شگرد خودنمایی یا نمایِش  یا تلقین کنند که محقق واقعی کسی است که این رویه را دارد. 

دیدن است.
مجتهدی در این راستا تصریح کرد: چنین افرادی به جای اینکه عالِم باشند یا تحقیق کنند خواهان به نمایش گذاشتن خودشان 
هستند. برای مثال در تلویزیون گاهی می شنوید که یک خانم روانشناس می گوید »تایم« من با »تایم« شما مطابقت نمی کند، 
»موقعیت  من«،  زمان   « من«،  »وقت  نمی گویند  تایم  واژه  از  استفاده  جای  به  چرا  دیده ام؛  را  مسأله  این  خودم  به چشم  من 

من«؟
چهره ماندگار فلسفه تأکید کرد: این افراد چنین رویکردی دارند تا شخصیت خودشان را به طور کاذب باال ببرند و همین آفت 
پژوهش است و این چیزی است که نه فقط موجب پیشرفت پژوهش به معنای اصیل کلمه نمی شود بلکه سبب دلسردی کسانی 

واقعا مطالعه و تحقیق می کنند. است که 
وی ادامه داد: پژوهشگر واقعی حتی اگر نام او مطرح نشود معذب نمی شود برای اینکه می داند شخصیت اش را غنی کرده و 
باشند  پیدا شوند که آن قدر برای پژوهش اهمیت قائل  باید در جامعه ما  این دست  از  افزوده است، چهره هایی  بر دانش خود 

که شهرت خواهی را فراموش کنند.
و  بگیرد  سالم تری شکل  محیط  می شود،  سبب  پژوهش  امر  در  خواهی  از شهرت  دوری  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  مجتهدی   
جوانان ما مطمئن می شوند کسی که درست پژوهش می کند باالخره شناخته می شود و گزینش ها بحق انجام می گیرد و جامعه 

از سالمتی بیشتری برخوردار می شود. علمی ما 
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پژوهشگاه  کودکان  براي  فلسفه  گروه  ناجي، عضو  سعید  دکتر 
فارس  خبرگزاري  با  گفت وگویی  در  )فبک(  انساني  علوم 
به مناسبت فرارسیدن هفته پژوهش به برخي سواالت در عرصه 

پژوهش پاسخ داد. متن زیر مشروح این گفت وگو است.

* مفهوم پژوهش به اعتقاد شما چیست؟
پژوهش در اصل از یک سؤال آغاز مي شود که فرد پژوهشگر را 
رنج مي دهد. در واقع یک تشنگي براي فرد میآورد و این تشنگي 

پژوهشگر را بر مي انگیزد تا پاسخ سوال خود را پیدا کند.

* معضالتي که امروز گریبان پژوهش محوري ما را در 
جامعه گرفته است، کدامند؟

متأسفانه امروز پژوهش تعریف اولیه خود را از دست داده است. 
که  دهد  انجام  کاري  دارد  تالش  پژوهشگر  که  معنی  این  به 
هم  از  نیازها  این  البته  بگذراند.  را  خود  زندگي  آن  واسطه  به 
مي تواند  هوشمند  پژوهشگر  یک  اوقات  برخي  اما  نیستند؛  جدا 
سؤاالت خود را طوري تعریف و پاسخ دهد که زندگي اش هم 

تأمین شود.
یک نوع پژوهش دیگر اینگونه است که افراد عالقه مند و دلسوز 
جامعه تشنگي خود را کنار مي گذارند و به تشنگي اجتماع خود 
فکر مي کنند. به عنوان مثال دکتر شریعتي به سؤاالت فلسفي 
بسیار عالقه مند بود اما وقتي مي دید جامعه از مشکالت دیگري 
حل  سمت  به  و  مي گذارد  کنار  را  خود  سواالت  مي برد،  رنج 

مشکالت جامعه مي رود.

* راهکار چه مي تواند باشد؟
درحال حاضر باید هم پژوهشگر و هم کساني که حمایت مالي 
مبادا  که  کنند  توجه  نکته  این  به  باید  مي کنند  پژوهشگران  از 
پژوهش هایي انجام شود که به مشکالت جامعه هیچ ربطي ندارد. 
تحقیق در مورد چیزی که به درد هیچ ابوالبشري نمي خورد، نهایتًا 
نتیجه اش خاک خوردن در گوشه کتابخانه است. این اوج نابودي 
و  کودکان  مردم،  به مشکالت  توجه  است. عدم  اولیه  پژوهش 

جامعه سبب می شود مسائل اخالقي روي زمین بماند.

دارد  راحتي  به  میل  خودکار  به طور  انسان  این که  دیگر  نکته 
به  است  ممکن  کند.  انتخاب  را  راه  راحت ترین  مي خواهد  و 
پژوهشگاه ها  و  دانشگاه ها  دنج  گوشه هاي  به  پژوهش  تدریج 
از  بلکه  خود  مسائل  از  تنها  نه  اندیشمندان  و  شود  کشیده 
در  پژوهشگر  یک  یعني  بمانند.  بي اطالع  خود  اجتماع  مسائل 
مي کند  مسئله  حل  خود  براي  آنجا  در  و  مي نشیند  خود  اتاق 
نمي کنند. پس  را درک  آن  پژوهش  آن  دیدن  از  بعد  مردم  اما 
را  پژوهشگر  دیگری،  عامل  هر  یا  تنبلي  موجود،  شرایط  نکند 
نمي خورد.  ما  درد  به  که  دهد  سوق  مشکالتي  حل  سمت  به 
حواس شان  باید  هم  مي کنند  حمایت  را  پژوهش ها  که  کساني 
شوند. هدایت  سو  و  سمت  این  به  پژوهشگران  تا  باشد   جمع 

* رویکرد فلسفه براي کودکان به پژوهش چیست؟ 
چه  راستا  دراین  کودکان  براي  فلسفه  رویکرد  و 

مي تواند باشد؟
در این سیستم، کودکان و نوجوانان آموزش مي بینند که مشکل 
خود و جامعه شان را مشاهده کنند. یعني از اعوجاجات و تفاوت ها 
و مسائلي که اطراف خودشان است، مطلع شوند و بپرسند که 
چرا این اتفاق ها رخ داده است. چرا هواي تهران آلوده است، چرا 
ترافیک شدید باعث این مشکالت شده است؟ چرا این مسائل ما 

را دچار مشکل مي کند؟
محقق  دوم  مرحله  در  است.  مشکالت  این  فهم  مرحله،  اولین 
یاد مي گیرد که به دنبال مساله برود، تحقیقي انجام دهد و راه 

در گفت وگو با دکتر سعید ناجی:

»فبک« کودکان را متعهد بار می آورد

متأسفانه امروز پژوهش تعریف 
اولیة خود را از دست داده است

ممکن است به تدریج پژوهش 
به گوشه های دنج دانشگاه ها و 

پژوهشگاه ها کشیده شود
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حل آن را پیدا کند. نه این که طوري باشد ما چهل سال در این 
اصاًل  و  نباشیم  کردن  عملی  فکر  به  هرگز  و  کنیم  زندگي  دود 
نمي فهمیم که این دود تمام وجود ما و جامعه را نابود مي کند؛ چرا 
که حواس مان به پژوهش هاي دیگر است که پرستیژ دارد یا به 

لحاظ مالي ما را ارتقاء مي دهد!
ما در فلسفه براي کودکان، اولین چیزي که به بچه ها یاد مي دهیم، 
دیدن مشکالت اطراف است. دومی تعصب برای شرکت در رفع 

و حل مشکالت باشند نه این که از کنارش بگذرند و اصاًل نفهمند 
که چه مشکالتي دارند.

اما نکته دیگر این است که آموزش و پرورش به جای حافظه محور 
بودن باید روش تحقیق و ابتکار را هم نشان دهد. باید به بچه ها 
کمک کنیم تا تحقیقي را شروع کنند و به اکتشافي دست بزنند. 
انجام  را  تحقیقي  شوند،  جمع  هم  دور  کالس  در  بچه ها  یعني 
دهند نه این که نمره بگیرند یا وقت تلف کنند، بلکه کل فرایند 
آموزشي شان معادل تحقیق باشد. باید تحقیق عملي را به بچه ها 
یاد دهیم تا مقلّد محض رسانه ها و تبلیغات و شعارهاي رسانه اي 

نباشند.
اگر این تحقیقات انجام نشود مردم هرچه مي بینند را از رسانه هاي 
نادرست استفاده مي کنند؛ اما با آموزش تحقیق افراد فکر می کنند 
که چرا باید فالن کار را بکنند یا فالن کاال را بخرند؟ بنابراین ما 
در فلسفه براي کودکان آموزش را نوعي تحقیق مي دانیم. بچه ها 
در  تا  بزنند  اکتشافي دست  به  معلم  همراه  به  در کالس ها  باید 

نهایت در آینده به محققاني تبدیل شوند.

در  مهمي  فعالیت هاي  چه  تاکنون  گذشته  سال  از   *
این بخش انجام شده است؟

براي کودکان، سال گذشته دو کتاب داستان، یک  گروه فلسفه 
و  کودکان  براي  فلسفه  نقد  در  تألیفي  کتاب  راهنما، یک  کتاب 
11 جلد کتاب براي مربیان منتشر کرده است. همچنین کتابي با 
عنوان »فلسفه در کالس درس« ترجمه شده که در کشورهاي 
مختلف تدریس می شود. همینطور کارگاه هاي متعدد تربیت مربي 
برنامه ها  این  برگزار شد که  و دوره ها و کارگاه هاي داستان هم 
داستاني  ادبیات  زمینه  در  سخنراني هایي  دارد.  ادامه  هم  امسال 
کودک با حضور اساتید حوزه هاي مختلف برگزار شد. روز جهاني 
برگزار  موجود  نقدهاي  برخي  به  پاسخ  در  برنامه اي  هم  کودک 

کردیم.

اینطور فایده ندارد که ما چهل سال در 
دود زندگی کنیم و هرگز به خاطرمان 

نیاید که این معضل را در قالب تحقیقی 
عملی و مشکالت را رفع کنیم

پیام تشکر یک دانشجوي 
روستایي از مسئوالن پژوهشگاه

عنوان  به  فرهنگي  مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه 
و  کشور  در  انساني  علوم  پژوهشي  مرکز  بزرگ ترین 
خاورمیانه همیشه در تالش بوده است تا تولیدات فرهنگي 
را در دسترس عالقمندان در سرتاسر کشور و حتي  خود 

جهان قراردهد.
به  متوالي  دورة  سه  در  پژوهشگاه  سایت  راستا  این  در 
دست  کشور  پژوهشي  مراکز  وب سایت  برترین  عنوان 
مرجع  نیز  انساني  علوم  پرتال  این که  ضمن  است.  یافته 
انساني در کشور و فارسي زبانان دنیاست.  پربازدید علوم 
پژوهشگاه  تلگرام  کانال  پژوهشگاه،  اهداف  راستای  در 
فایل هاي  وقت  اسرع  در  نیز   )@ihcss( انساني  علوم 
از  مخاطبانش  به  را  خود  فرهنگي  بسته هاي  و  صوتي 
اهداف  از  یکي  ارائه مي کند.  دهکدة جهاني  این  سرتاسر 
دورافتاده  و  محروم  نقاط  به  اطالع رساني  نیز  پژوهشگاه 
کشور است که براي نمونه پیام یکي از مخاطبان خوش 

ذوق پژوهشگاه عینًا از نظرتان مي گذرد:

سالم 
فایل صوتي سخنراني استاد پورنامداریان را گوش دادم و 

خیلي بهره بردم.
را  علمي  ناعدالتي  سخنراني هایي،  چنین  انتشار  با  انصافًا 
شکسته اید. االن از روستایي بسیار دور انگار بنده در جلسه 

سخنراني استاد حضور داشتم.

خیلي ممنون خیلي سپاس

مراتب تشکر بنده را به عنوان یک دانشجوي ساکن بالد دور، 
علي الخصوص  پژوهشگاه  دست اندرکاران  و  مسئوالن  به 
حوزة روابط عمومي و اطالع رساني سایبري آن برسانید.
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گزارش جلسه دفاعیة محمد حسین زاده
 )دانشجوی دکتری حکمت متعالیه(

تاریخ برگزاری: 95/09/01
موضوع: چالش های ارادة آزاد در فلسفة مالصدرا

استاد راهنما: دکتر اعظم قاسمی
استادان مشاور: دکتر هادی وکیلی، دکتر محسن جوادی

دکتر  اکبری،  رضا  دکتر  صانع پور،  مریم  دکتر  داور:  استادان 
سید محسن میری

این جلسه مورخ 95/09/01 با حضور هیأت داوران رساله و برخی 
از دانشجویان دکتری حکمت متعالیه و نیز جمعی از عالقمندان 
دانش  سالن  در  صدرایی  حکمت  مشخصًا  و  فلسفی  مباحث  به 

ساختمان کریمخان برگزار شد.
دانشجو در مدت نیم ساعت به دفاع از رسالة خویش پرداخت که 

خالصه سخنان او به شرح ذیل است:  
ابتدا وجوه نوآوری رسالة خود را تبیین کرد. این وجوه عبارت اند 

از:
1-  تبیین مناسب محل بحث

2- وجود رویکرد تاریخی ـ تحلیلی به مسأله و بیان سیر تطور 
تاریخی آن

به  ناظر  آزاد  ارادة  دربارة  مالصدرا  فکری  جامع  نظام  ارائة   -3
دیدگاه های معاصر

ارادة آزاد در مدل ناسازگارگرایی )دیدگاه  از  ارائة تقریری جدید   -4
برگزیده(

پس از بیان نوآوری ها به طور خالصه محتوایات رساله را بیان 
کرد که در سه فصل: کلیات، تبیین ارادة آزاد و چالش های ارادة 
اراده  با  اختیار  که  بگویم  باید  ابتدا  در  است.  گنجانده شده  آزاد 
اما  انسانی است  افعال نفس  از  اراده و قصد، فعلی  تفاوت دارد. 
اختیار یک صفت ذاتی برای فاعل است. تفسیر فعل اختیاری به 
از حکمای اسالمی  ارادی ـ که توسط تعداد قابل توجهی  فعل 
صورت گرفته تفسیر سطحی از اختیار است. اختیار تقسیم می شود 
به اختیار سطحی )آزادی فعل( و اختیار عمیق )آزادی اراده(. اراده 
از اختیار است که تبیین گر اختیار عمیق است؛  آزاد نوع خاصی 
اما الزامًا به معنای آزادی از علیت و ضرورت نیست، بلکه هر نوع 

تبیین از اختیاری بودن اراده که مستلزم مسئولیت اخالقی باشد، 
تبیینی از اراده آزاد محسوب می شود حتی اگر اراده آزاد بر مبنای 

ضرورت علّی شکل گرفته باشد.
به طور سّنتی، نظریات ارادة آزاد را می توان در نسبت با »مسئلة 
یک  در  »آیا  است:  این  مسئله  نمود.  سازگاری«صورت بندی 
با  یا خیر؟«.  آزاد می تواند محقق شود  ارادة  دترمینیستی  جهان 
توجه به پاسخ مثبت یا منفی به این سوال دو رویکرد سّنتی در 
ناسازگارگرایی؛ سازگارگرایی.  آزاد بوجود آمده است:  ارادة  حوزة 
و  دترمینیستی  با جهان  آزاد  ارادة  ناسازگاری  به  ناسازگارگرایان 
سازگارگرایی  معتقدند.  دو  آن  میان  سازگاری  به  سازگارگرایان 
و ناسازگارگرایی به هیچ عنوان مستلزم قبول یا رّد »ارادة آزاد« 

نیست.
چالش هایی  با  است  اخالقی  مسئولیت  مستلزم  که  آزاد  ارادة   
علّی،  ضرورت  آگاهانه،  ارادة  توهم  از:  عبارتند  که  است  مواجه 
سرشت انسان و علم پیشین الهی. تبیین این چالش ها به صورت 

زیر است:

چالش توهم ارادة آگاهانه: 
این چالش تبیین و تفسیری از شهود ارادة آزاد است که بر برخی 
همگانی  شهود  و  می کند  تکیه  جدید  تجربی  علوم  یافته های 
آزمایش  از  است  عبارت  چالش  این  می کشد.  چالش  به  را  ما 
بنیامین لیبت در مورد فرایندهای مغزی که به قصد و اراده منجر 
توسط  ارادی  افعال  که  می دهد  نشان  لیبت  آزمایش  می شوند. 
تغییرات الکتریکی به نحوی غیرآگاهانه در مغز آغاز می شوند و 
انسان 150 میلی ثانیه قبل از این که عمل آغاز شود، از قصد خود 

برای انجام عمل آگاه می شود. 

چالش ضرورت علّی:
و  می شود  حادث  ذات،  بر  زائد  انگیزه ای  اساس  بر  انسان  ارادة 
این حدوث ما را به سوی علتی خارج از نفس رهنمون می-سازد 
که این علت خارجی اراده را در نفس انسان ایجاد کرده و افعال 
اساسی  امر چالشی  این  اراده شکل می دهد.  از طریق  را  انسان 

برای اختیار انسان به حساب می آید.

چالش سرشت انسان:
 بر اساس قواعد فلسفی )مانند جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء 
علم  یافته های  )مانند  تجربی  مشاهدات  و  انسانی(  نفس  بودن 

گزارش خبری جلسات 
دفاعیة دکتری )آذرماه 9۵(
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این  و  متفاوت اند  یکدیگر  با  اولیه  سرشت  در  انسان ها  ژنتیک(، 
تفاوت سبب تفاوت در اراده ها و افعال ارادی می شود. این چالش 
افعال انسان را تابعی حتمی از سرشت ابدایی او می داند و از این 
طریق اختیار انسان را در رقم زدن افعالی که بر خالف سرشت 

ابتدایی او هستند به چالش می کشد.
چالش علم پیشین الهی:

از  پیش  خداوند  که  می شود  حاصل  سبب  بدین  چهارم  چالش 
آفرینش انسان به جزئیات افعال او عالم است و علم او کامل و 
مطابق با واقع است. همین امر موجب می شود تا اعمال انسان از 
ناحیه علم خدا متعین شوند و انسان اختیار و قدرت عمل بر خالف 

علم پیشین الهی را نداشته باشد. 
هر یک از مکاتب فلسفی به گونه ای به این چالش پاسخ گفته اند؛ 
عنوان  به  مالصدرا  فلسفة  است.  خدشه پذیر  آنان  پاسخ های  اما 
یکی از مهمترین مکاتب فلسفی از میراث حکمای پیشین استفاده 
کرده و با توجه به تأسیس مبانی جدید در مباحث وجود شناختی 
و مباحث نفس، راه حل های بدیعی را در مقابل چالش های ارادة 
آزاد مطرح کرده است.رساله دارای وجوه نوآوری متعددی است. 

این وجوه عبارت اند از:
1- تبیین مناسب محل بحث

2- وجود رویکرد تاریخی ـ تحلیلی به مسأله و بیان سیر تطور 
تاریخی آن

به  ناظر  آزاد  ارادة  دربارة  مالصدرا  فکری  جامع  نظام  ارائة   -3
دیدگاه های معاصر

4- ارائة تقریری جدید از ارادة آزاد در مدل ناسازگارگرایی )دیدگاه 
برگزیده(

دانشجو پس از بیان نوآوری ها به طور خالصه محتوایات رساله را 
بیان کرد که در سه فصل: کلیات، تبیین ارادة آزاد و چالش های 

ارادة آزاد گنجانده شده است.
را  خود  دیدگاه  مدعو  داور  استاد  اکبری  رضا  دکتر  سپس 
و  خوب  موضوعی  را  رساله  موضوع  او  کرد.  بیان  رساله  دربارة 
چالش برانگیز توصیف کرد. ایشان گفت که حضور مؤلف در متن 
روشن است و خواننده متوجه می شود که نویسنده مطالب را خوب 
فهمیده است. برخی از نکات که می تواند در نوشتة نهایی سودمند 

واقع شود جنبة صوری دارد و برخی جنبة محتوایی.

مطالبی که جنبة صوری دارد: 
1- چکیده نیازمند بازنگری است و محتوای رساله در چکیده به 

خوبی منعکس نشده است.
انگلیسی  معادل های  که  است  نیاز  مواقع  از  بسیاری  در   -2
و  سازگارگرایی  و  آزاد  ارادة  معادل  مثاًل  شود.  آورده  پاورقی  در 
ناسازگارگرایی هنگامی که برای اولین مرتبه مطرح می شوند در 

پاورقی آورده شود.
3- مطالب فرضیه نیاز به اصالح دارد و باید منظم تر بیان بشود.

4- در بیان روش تحقیق شما گفته اید که روش تحقیق کتابخانه ای 
است؛ در حالی که کتابخانه ای روش گردآوری اطالعات است نه 

روش تحقیق. روش تحقیق شما روش تفسیری است با محوریت 
تحلیل و نگاه نقادانه. 

اینترنتی صرف ذکر آن صفحه کافی  به صفحات  ارجاع  5- در 
نویسنده ذکر شود و سپس  یا  آن متن  باید عنوان  بلکه  نیست، 

آدرس صفحه اینترنتی و تاریخ درسترسی به آن.
6- نتیجه گیری نیاز به تکمیل دارد و شما باید پس از بیان پاسخ 
و  شد  تکمیل  شد،  تأیید  شما  فرضیات  که  بگویید  پرسش ها  به 

مانند آن. 
7- مطالب غیرمرتبط در رساله وجود دارد. مثاًل عنوان رسالة شما 
مالصدرا است و نظریة سلطنت نفس از شما خواسته نشده است.

مطالبی که جنبة محتوایی دارد:
1- چرا شما سه گانة چالش، توهم، چالش علیت و چالش علم را 
درست کردید. همه را باید ذیل علیت قرار دارد و وجهی برای جدا 

کردن علم و توهم از چالش علیت به نظر نمی رسد.
2- هنگامی که مالصدرا با نگرش وحدت وجودی بنگریم، نظریه 
وحدت  نگرش  در  است.  شده  گنجانده  همان  در  نفس  سلطنت 
وجودی، همان طور که خداوند در مقام ذات دارای ارادة حقیقی 
هست، مرتبة فعل خدا دارای ارادة ظلّی است. بنابراین نفس هم 
پیدا نمی کند و همان طور که خداوند  تعین  اراده است و  دارای 
فاعل موجب نیست، نفس هم فاعل موجب نیست. اسم این را 

سلطنت بگذارید، این در مالصدرا هست.

پاسخ  دانشجو:
هفتم،  و  دوم  اشکال  جز  به  اشکاالت  تمام  صوری،  نکات  در 
اشکاالت واردی هستند و در تکمیل رساله از آن ها استفاده خواهد 

شد.
اما اشکال دوم که مربوط به نوشتن معادل انگلیسی اصطالحات 
انجام  رساله  در  کاری  چنین  زیرا  نیست؛  وارد  است،  پاورقی  در 
در  مرتبه  اولین  برای  طرح  هنگام  انگلیسی  معادل های  و  شده 

پاورقی آمده اند.
اموری  شده اند،  دانسته  غیرمرتبط  که  مطالبی  هفتم:  اشکال  اما 
است مرتبط به دیدگاه برگزیده است و بنده دیدگاه برگزیده را از 
سایر مباحث جدا کرده ام. درست است که موضوع رساله فلسفة 
فلسفة  ضعف  نقاط  رساله  فرآیند  که  وقتی  اما  است،  مالصدرا 
مالصدرا بیان شد، شایسته دیدم که دیدگاه خودم را در تکمیل 
کار مالصدرا به صورت جدا از مطالب دیگر بیان کنم. با این حال 

اگر شما الزم نمی بینید حاضرم این بخش را حذف کنم.

اما در بحث نکات محتوایی:
چالش توهم ربطی به چالش علیت ندارد؛ زیرا در این چالش، لیبت 
و وگنر مستقیمًا شهود ما نسبت به ارادة آزاد را زیر سؤال می برند 

و توهم بودن آن را تبیین می کنند.
از کامل بودن علم خدا  چالش علم هم چالش مستقلی است و 
و مطابقت آن با خارج، به ضمیمة علیت آن برای افعال خارجی 
چالش  راه حل  با  آن  راه حل  وجوه  برخی  در  و  نشأت می گیرد 
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می-توانیم  ما  برگزیده  دیدگاه  در  مثاًل  است.  متفاوت  علیت 
ضرورت علّی را انکار کنیم و مشکل ارادة آزاد را با چالش علیت 
حل کنیم اما در بحث علم ما نمی توانیم از کامل بودن علم خدا 

دست برداریم و راه دیگری باید ارائه دهیم.
نکات  به  مدعو  داوران  از  یکی  میری  دکتر سید محسن  سپس 

ذیل پرداخت:
دانشجو  تسلط  است.  جدی  دغدغه های  از  یکی  بحث  موضوع 
محل  نکات  اما  است.  توجه  قابل  داده اند  انجام  که  فحصی  و 

اشکال:
تا  دارد  زیرا چه وجهی  برگزیده محل اشکال است؛  1- دیدگاه 
بدهیم.  قرار  علّی  ضرورت  مقابل  در  را  نفس  سلطنت  دیدگاه 
می توان اعمال سلطنت و ارادة آزاد را جزئی از علت تامه قرار داد 

و دیگر مشکلی نداریم.
بالتجلی در کنار برخی از گزینه های  2- به دیل قرار دادن فاعل 
چهارگانه صحیح نیست و می توانند با یکدیگر همپوشانی داشته 

باشند.
3- عبارات مالصدرا در جلد ششم اسفار نشان می دهد که اراده 
به شکل  تعالی  به دو شکل می تواند مطرح شود، یکی در حق 
ذاتی و یکی در انسان به شکل تبعی و در حد وجود خودش. ولی 
ماهیت و هویت اراده از یک جنس است و چون در مورد خدا قائل 
به جبر نیستیم در مورد انسان هم، همین امر سرایت پیدا می کند. 
در مالصدرا ارادة آزاد و مسئولیت اخالقی وجود دارد و نهایتًا شما 
بر اساس قرائنی که پیدا کرده اید می توانید بگویید که این موارد با 
آن حرف مالصدرا سازگاری ندارد و این امر بحث درستی است.

 پاسخ  دانشجو:
1- وجه تقابل دیدگاه سلطنت نفس با ضرورت علّی این است 
که در دیدگاه سلطنت نفس، در فاعل های مختار یا همان فاعل 
بالسلطنة پس از تحقق علت تامه، تحقق معلول ضروری نیست 
و در عین حال تام بودن علت تامه نیز به حال خود باقی است. 
تامه است مشکل را حل نمی کند و  اراده جزء علت  اینکه خود 
موجب سازگاری ضرورت علّی با ارادة آزاد نمی-شود؛ زیرا محل 
بحث خوِد اراده است نه فعلی که از روی اراده انجام می شود. خوِد 
اراده فعل نفس است و چه اتفاقی می افتد که ما اراده می کنیم؟ 
نظریة سلطنت نفس این امکان را می دهد که پس از تحقق علت 
کان  کما  و  نشود  خارج  فاعل  دست  از  اراده  کنترل  اراده،  تاّمه 

امکان ایجاد یا عدم ایجاد اراده را داشته باشد.
بلکه  نیست  چهارگانه  مقابل صورت های  در  بالتجلی  فاعل   -2
فاعل  و  می شوند  جمع  بالتجلی  فاعل  با  دوم  و  اول  صورت 
اما  تبیین می کند.  را  فلسفی  اختیار  دو صورت،  این  در  بالتجلی 
اختیار  بحث  به  نیز  را  اخالقی  مسئولیت  وقتی  حاضر  عصر  در 
این  ندارد،  تحقق  بدیل  امکان  چون  می بینیم  می کنیم،  اضافه 
فاعل بالتجلی توان تبیین مسئولیت اخالقی را ندارد. به نظر ما 
نظریه  نقص  این  جبران  برای  و  است  نظر مالصدرا  نقص  این 
سلطنت را با تقریری که در رساله آمده است مناسب می دانیم. 

نظریه سلطنت در طول نظر مالصدرا یعنی یک فاعل بالتجلی 
است که امکان کنترل اراده و تحقق امکان بدیل را دارد.

ذیل  نکات  به  رساله  داخلی  داور  صانع پور  دکتر  خانم  ادامه  در 
اشاره کرد:

خیلی  بردم.  لذت  رساله  خواندن  از  است.  خوبی  بسیار  موضوع 
هر  که  بود  شده  سعی  و  بود  مستدل  مباحث  و  بود  منسجم 

مسأله ای بدون پاسخ رها نشود. اما برخی نکات:
استفاده  فالسفه  دیگر  وجودی  وحدت  نگاه های  از  کاش   -1

می شد.
2- در بحث چالش علم، بحث اعیان ثابته و علم تابع و متبوع، 

می تواند به بحث جبر و اختیار پاسخ گو باشد.
و  است  انسان  مادی  حالت  طینت  فطرت.  و  طینت  بحث   -3
فطرت شأن باالیی و اشراقی است و موضع هر کدام مشخص 

باشد و نباید با یکدیگر خلط شود.

 پاسخ دانشجو:
1- دربارة استفاده از دیدگاه های وحدت وجودی برای حل مسأله 
و ناجح بودن این راه حل باید گفت که وحدت وجود چه فرقی 
با تشکیک دارد جز این که کثرت وجودی را به کثرت در مراتب 
ظهور تبدیل می کند اما تفاوت در مراتب از بین نمی-رود. ارادة 
شخص در مرتبة ظهور توسط مراتب قبل متعین شده و این با 
البته اگر از  اراده ای که در صقع ربوبی است اختیاری نمی شود. 
تبیین  برای  را  راه حل  این  و  کنیم  نظر  اشکال هم صرف  این 
اختیار فلسفی ناجح بدانیم، باز هم به خاطر نداشتن امکان بدیل 
مسئولیت اخالقی و ارادة آزاد را تبیین نمی کند بلکه فقط اختیار 

یک طرفة فلسفی را تبیین می کند.
باید بگوییم که ما در چالش سوم  ثابته هم  اعیان  به  2- راجع 
راه حل  همین  تبیین صدرایی،  یک  با  و  کرده ایم  مطرح  را  آن 
و  داوران  هیأت  پایان  در  پذیرفته ایم.  چالش  حل  برای  هم  را 
اساتید راهنما و مشاور به شور نشسته و با اعطای نمره 19/5 و 
درجة عالی به رسالة دانشجو، وی را دانش آموختة مقطع دکتری 
رشتة حکمت متعالیه )اولین دانش آموخته دکتری حکمت متعالیه 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( تشخیص دادند.
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گزارش جلسة دفاعیة مهدی صدفی 
)دانشجوی دکتری حکمت متعالیه(

تاریخ برگزاری: 95/09/16
موضوع: »حس« در عرفان ابن عربی

هادی  دکتر  چاوشی،  تقی  محمد  سید  دکتر  راهنما:  استادان 
وکیلی

استاد مشاور: دکتر مهدی بنائی جهرمی
معین زاده،  مهدی  دکتر  صانع پور،  مریم  دکتر  داور:  استادان 

دکتر نصراهلل حکمت

این جلسه مورخ 95/09/16 با حضور هیأت داوران رساله و برخی 
از دانشجویان دکتری حکمت متعالیه و نیز جمعی از عالقمندان 
به مباحث فلسفی و عرفانی در سالن پژوهش ساختمان فرهنگ 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزارگردید.
دانشجو در مدت نیم ساعت به دفاع از رسالة خویش پرداخت که 

خالصه سخنان او به شرح ذیل است:  
وجوه نوآوری رساله عبارت  هستند از:

1- برتری و شرف حس بر عقل برخالف سنت معمول فلسفی 
و عرفان نظری

2- بازگشت به سرچشمه های عرفان همراه با نقد شیوه عرفان 
نظری که عقل را نسبت به حس برتری می دهد. 

3- بازخوانی عرفان ابن عربی بر اساس تشریف حس
رساله در چهار بخش سامان یافته است. بخش نخست رساله به 
شیوه عرفانی ابن عربی می پردازد. راه روش او در عرفان نظری 
مبتنی بر فردانیت است. یعنی حق تعالی در ذات خود هیچ نحوه 
ظهور و تجلی ندارد و عالم نیز همچون آینه نپرداخته است. ربط 
خدا با عالم توسط انسان کامل انجام می پذیرد که کلمه جامعه 
فاصله است. این تثلیث یا فردانیت را می توان در گزاره، حضرات، 
گونه  این  ابن عربی  عرفان  روش  و  راه  کرد.  مشاهده  و...  زبان 
نیست که در سفر نخست عالم ماده به سوی حق، مقدماتی باشد، 
بلکه عارف از ابتدا با حق سفر می کند و عرفان تنها از این بودن 

با حق پرده بر می دارد.
در بخش بعدی رساله )فصل سوم( به عقل می پردازیم. عمومًا 
ناقد عقل  او  است که  این گونه  بررسی عقل  در  ابن عربی  شیوه 
است. نقد او به عقل از ناحیه ویژگی قبول عقل است یعنی عقل 
موادی که از حس یا فکر می گیرد را تجزیه و تحلیل می کند و 
به گفته ابن عربی مقلد داده هایی است که دریافت می کند. در 
شارحان ابن عربی از قونوی تا عصر حاضر نگاهشان به عالم بر 
اساس نگاه افالطونی یعنی محور عمودی عالم است. با این نظر 
عقل بر حس شرف دارد و حس در حد عالم شهادت مقید یا عالم 
ماده و کثرت است و عالم عقل یا به تعبیری عالم غیب، عالم 
وحدت و لطافت و روحانیت است. در نظر قونوی باید از عالم کون 

مادی که زنگار عالیق و کثرات گرفته به عالم غیب و وحدت 
سلوک کرد.

در فصل چهارم رساله به زبان می پردازیم. زبان در عرفان ابن عربی 
جایگاه محوری دارد و جای عقل به مثابه منطق را می گیرد. در 
واقع به این معناست که منطق با نطق یعنی گفتار نسبت دارد و 
منطق زبانی یا کالمی ابن عربی وسعت بسیار بیشتری از منطق 
عقلی دارد. زیرا خداوند نزد زبان بنده است و نه نزد عقل او. سعه 
وجود زبانی بیش از وجود عینی و ذهنی است و بنابراین عدم و 
باشد  زبانی  ما  منطق  اگر  بنابراین  می شود.  شامل  نیز  را  محال 

وسعت بیشتری از منطق عقلی دارد که عدم را می تاراند. 
فصل آخر رساله به حس در عرفان ابن عربی پرداخت. دو فصل 
برپایه  ابن عربی به جهان  این زمینه را مهیا کرد که نگاه  پیش 
نگاه عقلی و فلسفی نیست بلکه او به زبان اهمیت می دهد. این 
زبان که در نگاه او همان عربی است در عرف حسی عرب شکل 
زبان تشبیهی  روایات  و  آیات  الهی در  زبان  او  نظر  به  و  گرفته 
است و نه تنزیهی. همانطور که حق تعالی نیز در نظر او محدود 
خارج  نیست،  کلی  او  اشیاء.  از  منزه  نه  و  است  اشیا  حدود  به 
حفظ  را  آنها  اشیاء  حدود  به  محدودیت  با  بلکه  اشیاء  حدود  از 
می کند. خدا را آنگونه که هست نمی توان شناخت بلکه شناخت 
بنابراین کار  نو می شود.  او در کثرت تجلیات است که هر دم 
شناخت بی واسطه حسی او به حیرت می انجامد، زیرا حق نه حصر 

می پذیرد و نه ضبط بلکه باید در تلون تجلیات او را حس کرد. 
سپس دکتر نصراهلل حکمت استاد داور مدعو دیدگاه خود را درباره 
پرداخته  به موضوع خوبی  رساله  او  نظر  به  بیان می کند.  رساله 
نقاط  باب  از صحبت در  برآمده است. پس  ان  از عهده  است و 

حسن رساله دو ایراد صوری مطرح می کند:
1- باید جمالت عربی رساله به فارسی ترجمه شود و اگر جمله 

عربی ضرورت دارد در پاورقی بیاید.
2- در آخر رساله باید نتیجه گیری و جمع بندی اضافه شود.

به نظر او بخش عقل زیادی گسترده شد و نیازی نبود که به عقل 
با این عرض و طول توجه شود. همچنین بهتر بود در فصل عقل 
بیشتر به نقد ابن عربی به عقل پرداخته شود. همچنین در صفحه 
و  شود  حذف  نمی شود«،  یافت  فتوحات  کتاب  »در  عبارت   75
جمله ای دیگر افزوده شود که نشان دهد در این موضع از فتوحات 

اینگونه است و نه در کتاب فتوحات. 

پاسخ دانشجو:
دو ایراد صوری بر رساله پذیرفتنی است. البته در برخی مواضع 
چون با خود زبان عربی سروکار داریم، جمله عربی باید در متن 

بیاید اما در بیشتر جاها ضرورتی ندارد و اصالح خواهد شد.
بخش عقل نیز به عنوان مقدمه ای برای آغاز در بحث حس و 
تشریف آن آمد. در این بخش خواستیم نشان دهیم که چگونه 
در عرفان مکتب ابن عربی هنوز تشریف با عقل است و نه حس 
و چون فرهنگ فلسفی و عرفانی ما در تشریف عقل و نه حس 
پاگرفته است باید این تمیز مشخص شود. وگرنه در بحث حس 
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باعث سوء نظر می گردد. البته همانطور که استاد محترم عنایت 
داشتند به انتقاد ابن عربی به عقل نیز پرداختیم اما پراکنده است و 

در یک بخش به صورت منسجم اصالح می شود. 
سپس خانم دکتر صانع پور استاد داور داخلی به بیان نظرات خود 

پرداخت. 
گفتمان  حس  و  نیست  مشخص  موجود  گفتمان  با  بحث  ربط 
موجود را دفع می کند. حس در واقع در این رساله حقانی است 
و  عقل  به  از حق  نزول  قوس  در  دارد.  اشاره  نوافل  قرب  به  و 
سپس به حس می رسیم اما در قوس صعود دوباره از حس آغاز 
می کنیم و در اینجا تشریف حس مشخص می شود. حس انسانی 
از روح خدا سرچشمه می گیرد و دوباره به او بازمی گردد. در نگاه 
ابن عربی سیستم و نظام وجود دارد و منسجم است و عرفان او به 
عبارتی سیستماتیک است. همچنین پیشینه بحث باید در قسمت 
مقدماتی رساله آورده شود تا نشان دهد این بحث با چه پیشینه ای 

شکل گرفته است.

پاسخ  دانشجو:
درکش  بنابراین  و  است  امروز  گفتمان  آمد  رساله خالف  بحث 
و سیستم  نظام  از  دوباره  بخواهیم  اگر  نظر می رسد.  به  مشکل 
بحث شود،  گفتیم  آن سخن  از  نظری  عرفان  در  که  همانگونه 
با  و  می شود  مطرح  مصطلح  منطق  و  عقل  ذیل  بحث  دیگر 
موضوع رساله در تضاد است. قوس نزول و صعود نیز در نظام 
نه  سلوک  ابن عربی  نگاه  در  اما  می شود  مطرح  نظری  عرفان 
عمودی بلکه افقی یا دورانی است. البته بحث بی پیشینه نیست 
و می توان در کالم عرفا مشابه هایی نیز پیدا کرد. بنابراین پیشینه 

بحث در ابتدا رساله در بخش کلیات اضافه خواهد شد.
نکات  به  داخلی  داوران  از  یکی  زاده  معین  مهدی  دکتر  سپس 

ذیل پرداخت: 
رساله به فایق آمدن بر  دوگانگی ها مثل شهود و فاهمه، سوژه و 
ابژه، ماده و صورت و ... صحبت می کند اما تبیین کافی به دست 
نمی دهد. آیا این فایق آمدن به دست نیامده یا ممکن نیست؟ 
شهود مقوله ای هوسرل مثال از پیش ساختارمند است و بحث از 
ساختار و پیوستگی بین عناصر مختلف در تفکر ابن عربی شاید 

مهم باشد.

پاسخ دانشجو:
اینجا  در  بحث  است.  ساختارمندی  هر  از  خارج  اصال  ما  بحث 
و  مه می چیند  نیست  لوگوس  از  وسیع تر  عنوان  به  یا  منطق  از 
ساختار می دهد بلکه از حس است که پیشالوگوسی است. یعنی 
هنوز حس خود را در مناسبت ها منطقی وارد نکرده است و به 
نحو اغازین با آن سروکار داریم. بحث بیشتر ساختارشکنانه است 

و نظام طولی عالم و تشریف عقل بر حس را می شکند. 
سپس استاد راهنمای نخست رسالة دکتر سید محمد تقی چاوشی 
سوی  به  رساله  سعی  که  هرچند  شد:  یادآور  را  نکات  برخی 
برداشتن دوگانه ها و فایق آمدن بر اومانیسم بود، اما این ادعای 
پرداخته شده  آن  به  استطرادی  به صورت  و  نیست  رساله  اصلی 
دهد  نشان  بتواند  که  بود  این  رساله  اصلی  دغدغه  بلکه  است. 
نگرش صدرا به ابن عربی ربطی به نگاه ابن عربی به عرفان ندارد. 
که حکمت  دهیم  نشان  می خواهیم  و  نیست  ارزشی  بحث  این 
متعالیه در اوج خود عرفان ابن عربی نیست. در پایان هیأت داوران 
و اساتید راهنما و مشاور به شور نشسته و با اعطای نمره 18/5 
و درجة بسیار خوب به رسالة دانشجو، وی را دانش آموختة مقطع 
دکتری رشتة حکمت متعالیه دومین دانش آموختة دکتری حکمت 

متعالیه پژوهشگاه تشخیص دادند.

تازه های نشر پژوهشگاه
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