
يك گزارش فوري از مقدمات برگزاري دومين كنگره علوم انساني 

118 مقاله تخصصي
 محصول يك سال تالش

دومين كنگ��ره ملي علوم انس��اني در حالي صبح 
امروز 4 شنبه 14 دي ماه با برگزاري مراسم افتتاحيه 
در دانش��گاه شهيد بهش��تي كار خود را آغاز كرد كه 
پس از برگزاري نخستين كنگره و مقدمات طوالني، 
برگزاري آن از سال گذش��ته و با انتشار فراخواني از 
سوي پژوهشگاه علوم انس��اني و مطالعات فرهنگي 
كليد خورد. متعاقب این فرخوان 400 چکيده مقاله 

به كنگره واصل شد. 
از این ميان در بررسی اوليه و با بر اساس معيارهاي 
علمي تعيين شده، حدود 300 چکيده مورد پذیرش 
قرار گرفت و از نویس��ندگان خواس��ته ش��د تا اصل 
مقاالت را ارسال كنند. در نتيجه در حدود 210 اصل 
مقاله به دبيرخانه كنگره واصل شد. براي هر كدام از 

این مقاالت دو یا س��ه داور تعيين ش��د.داوران بدون 
اینکه از نام نویس��نده مقاله اطالعي داشته باشند،با 
دقت و سختگيري،ارزیابي آنها را آغاز كردند. داوري 
آثار دز زمان پيش بيني شده به پایان رسيد و  نهایتاً 
118 مقال��ه تأیيد ش��د .چکي��ده این مق��االت در 
مجموعه چکيده مقاالت كنگره منتش��ر ش��ده و در 
اختيار عالقمندان قرار گرفته است.طي امروز و فردا 
و در قال��ب در 6 نشس��ت تخصص��ی ، 118 مقال��ه 
برگزی��ده ارائ��ه خواهد ش��د.پس از پایان مراس��م 
افتتاحيه،شركت كنندگان از ظهر امروز تا عصر فردا 
با حضور در نشس��ت هاي تخصص��ي، این مقاالت را 
 بررس��ي خواهن��د ك��رد. گ��زارش ه��اي تکميلي 

منتشر مي شود.

سال 1385 كنگره ای در مورد علوم انسانی برگزار 
ش��د. در آن سالها در مورد علوم انسانی سخن زیادی 
گفته نمی شد. بسياری از مقاالت آن كنگره چاپ شد 
ك��ه برخی مق��االت ارائه ش��ده كيفي��ت باالیی هم 
نداشت. این مقاالت را می توان به عنوان مجموعه ای 
از دیدگاههای مختلف در مورد علوم انس��انی در نظر 
گرفت.بعد از آن كنگره قرار شد كنگره دوم راه اندازی 
شود. كنگره دوم توسط شورای بررسی متون و كتب 
علوم انس��انی پژوهش��گاه علوم انس��انی و مطالعات 
فرهنگی طراحی شد. این شورا حدود 15 سال پيش 
به دس��تور مقام معظم رهبری تشکيل شد و از تمام 
اساتيد دانشگاهی برای همکاری بهره می برد و با آنها 
توانست ارتباط برقرار كند. این شورا توانسته جریان 
نقد كتابهای علوم انس��انی را ایجاد كند.كار این شورا 
نقد و تحليل كتابهای علوم انس��انی اس��ت و از تمام 
اس��اتيد كش��ور به��ره می ب��رد .در این ش��ورا كتب 
دانشگاهی حوزه علوم انس��انی، توسط اساتيد علوم 
انس��انی نقد و بررسی شده و تاكنون آثار پربركتی به 
دنبال داش��ته اس��ت. فعاليت های این شورا به جهت 
تبيين نقاط اشکال و ابهام در آثار مؤلفان حوزه علوم 
انس��انی، مورد استقبال نویس��ندگان و ناشرین قرار 
گرفته است. بر اساس تجربه 15 ساله این شورا از دو 
س��ال پيش قرار بر برگزاری كنگره دوم ش��د. نهایتاً 
سال گذشته در این شورا برگزاری كنگره به تصویب 
رسيد تا مسائل موجود در علوم انسانی كشور بررسی 
و برای آنها راهکار نيز ارائه شود. یکی از نقدهای وارد 
به برگزاری كنگره ها در ایران این است كه كنگره ای 
برگ��زار می ش��ود و در نهایت در هم��ان روز به اتمام 
می رس��د و خروجی ندارند.تالش این اس��ت در این 
كنگره مقاالت زود چاپ شود تا در اختيار عالقمندان 
و مشتریان اصلی خود قرار گيرد. از سوی دیگر تالش 
اس��ت تا بيانيه ای در اختيار كنگ��ره قرار دهيم. باید 

توجه داش��ت قصد این نيست كه بيانه ای مشخص و 
به یک معنا از پيش تعيين شده ارائه شود بلکه هدف 
این است در این بيانيه دیدگاههای مختلف ارائه شده 
در حوزه علوم انس��انی لحاظ شود.این بيانه بر اساس 
آنچه در كل مقاالت آمده تهيه خواهد ش��د. هر مقاله 
ایده و رویکرد جدیدی دارد، این رویکردها استخراج 
می ش��ود و مجموع��ه آنه��ا ب��ه عن��وان مجموع��ه 
رویکرده��ای مختل��ف در كش��ور در خصوص علوم 
انس��انی مورد اهتمام ق��رار خواهد گرف��ت.در واقع 
برآیند مقاالت ارائه شده به این كنگره به صورت یک 
بيانيه جدی ارائه می ش��ود.این بيانيه مبين وضعيت 
علوم انس��انی كش��ور در ح��ال حاضر از یک س��و و 
آسيبهای متوجه آن از سوی دیگر است. عالوه بر این 
دو س��و، راهکارهایی نيز برای مشکالت علوم انسانی 
كش��ور ارائه می ش��ود.با صحبت هایی ك��ه با برخی 
مسئوالن شده قرار بر این است تا این راهکارها مورد 
پيگيری نيز قرار گيرند تا بتواند منشأ اثر در این حوزه 
باشد. بنایراین اميد است كنگره عالوه بر ثمره علمی، 

ثمر اجرایی نيز داشته باشد. 
دكتر حميد رضا آيت اللهي 
رئيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
فرهنگي و رئيس كنگره 

كنگره هايي كه 
خروجي ندارند !

بريده اي از بيانات مقام معظم رهبري  پيرامون علوم انساني

حرف ما اين است؛ مقلد نباشيم
  تلفيق بين علوم انس��انی غربی و علوم انس��انی اس��المی، اگر به معنای 
مجذوب شدن، دلباخته شدن، مغلوب شدن و جّو زده شدن در مقابل آن علوم 
نباش��د، قبول داریم و اش��کال ندارد. ببينيد در علوم انس��انی، تفکر ایمانی و 
ميراث عظيم و عميق ش��ما، به شما چه می گوید. امروز غربی ها یک منطقه ی 
ممنوعه ای در زمينه ی علوم انس��انی به وجود آورده اند؛ در همه ی بخش های 
مختلف؛ از اقتصاد و سياس��ت و جامعه شناسی و روانشناسی بگيرید تا تاریخ و 
ادبيات و هنر و حتی فلسفه و حتی فلسفه ی دین. یک عده آدم ضعيف النفس 
ه��م دلباخته ی اینها ش��ده اند و ن��گاه می كنند به دهن اینها ك��ه ببينند چه 
می گویند؛ هر چه آنها گفته اند، برایشان می شود وحی ُمنزل؛ این است كه بد 

و غلط است.
   علوم انس��انی اهميت دارد، علوم انس��انی كنونی در كشور بومی نيست، 
متعلق به ما نيس��ت، ناظر به نيازهای ما نيس��ت، متکی به فلسفه ی ما نيست، 
متکی به معارف ما نيست، اصاًل ناظر به مسائل دیگری است، مسائل ما را حل 
نميکند. دیگرانی طرح مس��ئله كردند، برای خودشان حل كردند - به درست 

و غلطش هم كار نداریم - اصاًل از ما بيگانه است.
  یکی از آقایان اشاره كردند كه ما در برخورد با علوم انسانِی كنونی، به جای 
برخورد س��لبی با رویکردهای غربی، برخ��ورد ایجابی بکنيم؛ به معنای اینکه 
رویکردهای اس��المی را مطرح كنيم. بله، اس��اس قضيه همين اس��ت؛ شکی 
نيس��ت. در خأل كه نميش��ود زندگی كرد. وقتی مس��ئله مطرح ش��د، پاسخ 
ميخواهد؛ یا پاسخ اوست، یا پاسخ ماست؛ منتها مهم دو چيز است: یکی اینکه 
همين پاسخی كه ما داریم، باید تدوین شود - این كار را شما باید بکنيد، این 
را اس��اتيد حوزه و دانش��گاه باید بکنند؛ كی این كار را بکند؟ این كه دیگر كار 
دولتی نيس��ت - دوم اینکه جرأت مناقشه ی در رویکرد كنونِی غربِی ناشی از 
ليبرال دموكراسی به وجود بياید؛ این دو چيز الزم است. این هر دو چيز دست 
شماست؛ دست اساتيد متخصص در علوم انسانی است. البته اینکه گفته شود 
یک مدیریتی الزم است، یک ساختار ویژه ای الزم است، اینها قابل تأمل است، 
قابل توجه اس��ت؛ باید رویش مطالعه كرد، حرف درس��تی هم هست - الاقل 

كلی اش درست است - ليکن به هر حال كار، كار اساتيد علوم انسانی است.
   به هيچ وجه نگفتيم كه دانسته های غربی ها را كه در زمينه های گوناگون 
علوم انس��انی پيشرفتهای چند قرنِی زیادی داش��تند، یاد نگيریم یا كتابهای 

اینها را نخوانيم؛ ما ميگوئيم تقليد نکنيم.
  هيچ ایرادی هم ندارد كه ما از روان شناس��ی و جامعه شناس��ی و فلسفه و 
علوم ارتباطات و همه ی رش��ته های علوم انسانی كه غرب ایجاد و توليد كرده 
یا گس��ترش داده، اس��تفاده كنيم. من بارها گفته ام كه ما از یادگيری به هيچ 
وجه احس��اس سرشکس��تگی نميکنيم. الزم اس��ت یاد بگيری��م، از غرب یاد 
بگيریم، از ش��رق یاد بگيریم - »اطلب��وا العلم ولو بالّصين«)1( - خب، این كه 
روش��ن اس��ت. ما از این احساس سرشکس��تگی ميکنيم كه این یادگيری به 

دانائی و آگاهی و قدرت تفکر خود ما منتهی نشود.
  علوم انس��انی روح دانش اس��ت. حقيقتاً همه ی دانشها، همه ی تحركات 
برتر در یک جامعه، مثل یک كالبد است كه روح آن، علوم انسانی است. علوم 
انسانی جهت ميدهد، مشخص ميکند كه ما كدام طرف داریم ميرویم، دانش 
م��ا دنبال چيس��ت. وقتی علوم انس��انی منحرف ش��د و بر پایه ه��ای غلط و 
جهان بينی های غلط استوار شد، نتيجه این ميشود كه همه ی تحركات جامعه 

به سمت یک گرایش انحرافی پيش ميرود.
  ما ميگوئيم علوم انسانی را یاد بگيریم تا بتوانيم شکل بومی آن را خودمان 
تولي��د كنيم و این را به دني��ا صادر كنيم. بله، وقتی كه این اتفاق افتاد، آنگاه هر 
یک نفری كه از مرزهای ما خارج ميش��ود، مایه ی اميد و اتکای ماست. بنابراین 
ما ميگوئيم در این علوم مقلد نباش��يم. حرف ما در زمينه ی علوم انس��انی این 

است.
  بای��د در عل��م، یک حركتی به وجود آورید؛ بای��د در دنيای دانش آموزی و 
پيش��رفت علم و بنای علمی كش��ور، یک تحّركی به وجود آورید؛ این اس��ت آن 
رسالت اصلی شما. كاری كنيد كه دانشمندان مسلمان و مؤمن ما، در رشته های 
مختلف علوم انسانی، صاحب نظرانی شوند كه دنيا از نظرات اینها استفاده كند.

   ما در بخشی از رشته های علوم انسانی، قرنها جلوتر از دنيا هستيم. خيلی 
جلوتر از كسانی هستيم كه امروز در این رشته در دنيا سرآمد به حساب می آیند. 
چرا اینها را دنبال نکنيم؟ در رش��ته های گوناگون علوم انسانی؛ ادبيات، فلسفه، 
تاریخ، هنر، ما خيلی س��ابقه داریم. بعضی از علوم انس��انی دیگر هم هس��ت كه 
اگرچه از غرب آمده، اما اگر درس��ت دقت كني��م، خميرمایه ی آن كه عبارت از 

عقالنيت و تجربه گرائی است، از تفکر و روح ایرانی - اسالمی است.
www.khamenei.ir :منبع

به هيچ وجه 
نگفتيم كه 
دانسته هاى 
غربى ها را كه 
در زمينه هاى 
گوناگون 
علوم انسانى 
پيشرفتهاى چند 
قرنِى زيادى 
داشتند، ياد 
نگيريم يا كتابهاى 
اينها را نخوانيم

 وقتى علوم 
انسانى منحرف 
شد و بر 
پايه هاى غلط و 
جهان بينى هاى 
غلط استوار 
شد، نتيجه اين 
ميشود كه همه ى 
تحركات جامعه 
به سمت يك 
گرايش انحرافى 
پيش ميرود

يادداشت يك 

راه اينجاست...
رئيس كنگره

دكتر حميدرضا آيت اللهي
برآيند مقاالت ارائه شده به كنگره 

به صورت يك بيانيه جدی ارائه 
می شود.اين بيانيه مبين وضعيت 

علوم انسانی كشور در حال حاضر و 
آسيب های متوجه آن است

دبير علمي كنگره

دكتر غالمعلي افروز
بايد معيارهای بازنگری در علوم 
انسانی روشن و مشخص مطرح 

شده و بكوشيم تا از قضاوت های 
عجوالنه و كليشه ای در اين باره 

پرهيز شود

در برگزاري كنگره امس��ال، از 
تجربه اولين كنگره استفاده كرده 
و ده ها جلد كتاب منتشر كردیم . 
حاال در دومين كنگره ملي علوم 
انس��اني در نظر داری��م اهداف را 
مش��خص و جهت ه��ا را روش��ن 
كني��م. در این كنگره بر كاربردی 
بودن مقاالت تأكيد شده و هيئت 
داوران با ن��گاه علمی و فرهنگی 
مقاالت را مورد بررسی قرار داده 
اند. انتظار داریم تا با برگزاری این 
كنگره قدم مؤثر و پرمعناتری در 
زمينه علوم انسانی برداشته شود.

در مباحث كنگره دوم، معيارهای 
بازنگ��ری در عل��وم انس��انی به 
صورت روش��ن و مشخص مطرح 
ش��ده و كوش��يده ش��ده ت��ا از 
قضاوت های عجوالنه و كليشه ای 
درباره علوم انس��انی پرهيز شود. 
ه��دف اصلی از برگ��زاری كنگره 
عل��وم انس��انی آن اس��ت ك��ه 
معياره��ای بازنگ��ری در عل��وم 
انس��انی ب��ا اس��تفاده از مبان��ی 
عقالن��ی، علمی و جهانش��مول و 
و  فرهن��گ  بس��تر  در  البت��ه 
ارزش های دینی مشخص كرده و 
از این معيارها در نقد علوم انسانی 
بهره مند شویم. كنگره دوم علوم 
انس��اني باید معنای دقيق تحول 
در علوم انسانی را  مشخص كند. 
علوم انس��انی مبن��ا و فرش علوم 
تجربی اس��ت و در این مدت كه 
بحث اسالمی سازی علوم انسانی 
مطرح ش��د برخی دی��دگاه های 
افراطی خود را بيان كردند و حتی 
ترجمه ها را نادرست دانستند كه 
این دیدگاه درس��تي نيست. باید 
از قض��اوت عجوالن��ه، توصيفات 
س��ليقه ای، ذهن��ی و ف��ردی در 
مباح��ث تاری��خ، فلس��فه و زبان 
پرهي��ز ك��رد چ��را كه ای��ن امر 
عقالن��ی، علم��ی و م��ورد تأیيد 

نيست. 
باید توجه داش��ته باش��يم  آن 
دسته از علوم انس��انی كه علمی 
باش��د غربی و شرقی و اسالمی و 
غير اس��المی ندارد و اسالم بر آن 
تأكيد دارد؛ اما علومی كه سليقه 
ای و مبن��ای فرهنگ��ی  و غي��ر 
عقالن��ی دارد م��ورد پذیرش ما 
نيس��ت آن بخش از علوم انساني 
كه علمي و جهان شمول است در 
اس��الم تایيد مي شود ولي برخي 
م��وارد دیگر كه بنيان هاي علمي 
ندارد و جهان شمول نيست باید 
ب��ا معياره��اي عقل��ي و علم��ي 

متحول شود.
دكتر غالمعلي افروز 
عضو هيئت علمي 
دانشگاه تهران  و دبير علمي كنگره 

در جستجوي 
دقيق تحول در 
علوم انسانی 

خبرنامه دومين كنگره ملي علوم انسانيطرح موضوع
دي ماه 1390 - دانشگاه شهيد بهشتي



درباره دومين كنگره ملي علوم انساني

اين يك کنگره عادي نيست 

دكتر قاسم پورحسن:

كنگره ملي علوم انساني زمينه كاربردي شدن اين 
علوم را فراهم مي كند 

دومين كنگره ملي علوم انس��اني 
یک كنگره عادی نيس��ت و می تواند 
موج��ب فضا س��ازي و حركت رو به 
جل��و باش��د و وضعي��ت كنون��ی 
رش��ته های علوم انسانی را مشخص 
كن��د. هدف از برگ��زاری این كنگره 
موضوع��ات مربوط به تح��ول علوم 
انس��انی اس��ت. ب��ه نظر می رس��د 
متفکرانی كه در این حوزه صاحبنظر 
هس��تند چندان وارد ای��ن موضوع 

نشده اند. 
مقاالت ارسال شده نشان دهنده تالش محققان در 
قالب پژوهش��های دانش��گاهی و آكادميک اس��ت. از 
چنين همایشهایی انتظار می رود تا بتواند دیدگاههای 
نوینی را وارد و مطرح كنند. بومی سازی علوم انساني 
به عنوان یک��ي از محورهای اصلی این كنگره،باید به 
طور جدي مطرح باشد و راجع به آن بحث و گفتگوی 
بيش��تر شود. بومی س��ازی نيازمند یک بستر آماده و 

تعریف دقيق تر و مش��اركت دس��ت 
اندركاران و صاحبنظران اس��ت. لوم 
انسانی به لحاظ حساسيت هایی كه 
در س��ال های اخير متوجه آن بوده 
باید بتواند به خوب��ی از این گذرگاه 
عب��ور كن��د. نگرانی این اس��ت كه 
چنين همایشهایی به این مجهوالت 

نتوانند پاسخ گویند. 
كنگ��ره علوم انس��انی یک كنگره 
عادی نيس��ت و با س��ایر همایش ها 
تف��اوت دارد. معم��وال همای��ش های دیگ��ر برگزار 
می ش��وند و مقاالتی به چاپ می رس��د؛ در حالی كه 
كنگره علوم انس��انی باید به س��ؤاالتی در این  سال ها 
مطرح بوده جواب دهد و به نقاط ضعف پاس��خ گوید. 
اميدواریم از طریق تركيب كار و انعکاس مقاالت این 

كنگره بتوانيم كمکی به این جریان انجام دهيم.
 دكتر بهروز دري  
 عضو كميته علمي كنگره

»دومين كنگره ملی علوم انسانی« را در كنار بازنگري سر فصل هاي علوم انساني مي توان جدي ترين 
اتفاق هاي حوزه علوم انس�اني در كش�ور دانس�ت. دكتر قاس�م پورحس�ن اس�تاد دانشگاه عالمه 
طباطبايی)ره( و عضو كميته علمی كنگره در گفتگويي كوتاه به سواالتي در اين باره پاسخ داده است.

آق�اي دكت�ر!  برآين�د مقاالتي كه ب�ه كنگره 
ارسال شده چيست؟!

به دنبال فراخوان كنگره ملی علوم انسانی مقاالتی 
به دبيرخانه این كنگره ارس��ال ش��د كه در ذیل پنج 
مح��ور اصلی ب��ود. بخش های زی��ادی از مقاالت كه 
متناس��ب با اهداف كنگره نيز بود به نظام پژوهش��ی 
كشور اش��اره دارد.بر اس��اس این مقاالت، مهمترین 
مس��ائل در نظام پژوهشی كشور را كاربرد پژوهشها و 
الگوها و روش��هایی كه در پژوهش��ها باید مورد توجه 
باش��ند و جهت دار بودن پژوهش��ها عنوان ش��ده اند.

بررس��ی آس��يبهای نظام پژوهش��ی در علوم انسانی 
كش��ور از مهمتری��ن ویژگي هاي مق��االت دریافتي 

است.
اگر بخواهيم به طور طور كلي محور اصلي اين 
مق�االت را طبق�ه بن�دي كنيم،چ�ه موضوعي 

بيشترين فراواني و تاكيد را داشته است؟
بومی سازی و اس��المی كردن علوم انسانی به طور 
جدي مورد توجه بوده اس��ت.بيش از 30 مقاله نيز به 
بررسی تمدن اسالمی، ميراث تمدن اسالمی و الگوی 
اس��المی ایرانی پيش��رفت اختص��اص دارد. در این 
مباحث دو دیدگاه مطرح بود. یک دیدگاه معتقد بود 
كه در بازگش��ت به ميراث تمدن اس��المی می توانيم 
الگوی مناسبی برای علوم انسانی فراهم كنيم. دیدگاه 
دوم معتقد است علوم انسانی با همه كاستيها و قوتها 
نيازمن��د تحول اس��ت و برای این تح��ول تنها الگوی 
پيش رو الگوی اس��المی ایرانی اس��ت ك��ه باید مورد 
توج��ه قرار گيرد.بخش��ی از مقاالت ب��ه برنامه ریزی 
درس��ی و بخش دیگر نيز  به ارائه راهکار و پيش��نهاد 
درباره علوم انس��انی و انتظ��ارات و كاركردهای علوم 

انسانی توجه داشتند.
آي�ا مجم�وع مقاالتي كه ب�ه كنگره ارس�ال 

شده،مي توانند اهداف آن را محقق كنند؟
مقاالت ب��ا وجود فراز و ف��رود در مجموع با اهداف 
كنگره مطابقت دارند. كنگره ملي علوم انس��اني از دو 
حيث می تواند به علوم انس��انی كشور كمک كند.  در 
مورد اصل تحول در علوم انس��انی ی��ا نگاه ما به علوم 
انسانی كه باید بر اساس خواسته ها و اقتضائات جامعه 
ما باش��د هيچ تردیدی وجود ندارد. از سوی دیگر این 
مقاالت از جهت مدل و روش می تواند كمک زیادی به 
ما بکند. مهمترین معضل و پاش��نه آشيل ما در بحث 
علوم انس��انی كه بتوان بر اساس آن به تغيير و تحول 
در علوم انسانی دس��ت یازید بحث روش است. ما در 
بحث روش در علوم انس��انی ضعيف هستيم.در زمينه 
الگو نيز با توجه به مقاالت دو موضوع مطرح بود. یکی 
اینک��ه در باب تمدن اس��المی، الگوی از پيش تعيين 

ش��ده داریم. دیدگاه دوم این بود ك��ه الگویی از قبل 
نداریم چرا كه مباحث علوم انس��انی جدید هستند. از 
نزاعهای برآم��ده می توان ب��ه دیدگاههایی ميانی و 
تلفيقی دست یافت كه بر اساس آن در حوزه هایی كه 
دارای الگ��و هس��تيم آنه��ا را بازس��ازی كني��م و در 
حوزه هایی كه دارای الگو نيستيم بر اساس این بحثها 
می توان به الگو رسيد. به هر حال ارائه روش و الگو در 

علوم انسانی می تواند از ثمرات این كنگره باشد.
برگ�زاري چنين كنگره اي،واقعا چه ضرورتي 

دارد؟ 
از ابتدا كه موضوع علوم انسانی در كشور مطرح شد، 
بحثی ك��ه باید مورد توجه ق��رار می گرفت تحول در 
علوم انسانی است. این مسئله در كشور مطرح بود كه 
آی��ا نگاه م��ا به تغيي��ر و تحول در علوم انس��انی یک 
ضرورت است یا نه. این ضرورت یا عدم ضرورت بحث 
مهمی اس��ت. در غرب نيز این بحث مطرح بوده است. 
وقتی “دیلتای” كتاب علوم انسانی را نوشت به همين 
ض��رورت در مغرب زمي��ن توجه داش��ت.باید توجه 
داش��ت كه در حال حاضر ما در علوم انسانی صرفاً در 
حال مطالعه آرای مغرب زمين هس��تيم. البته بخشی 
از علوم انس��انی توجه به آرای مغرب زمين است ولی 
مطالعه صرف این آراء دارای ثمره زیادی برای جامعه 
ما نبوده اس��ت. لذا باید یک ص��ورت بندی جدید بر 
اس��اس اقتضائات جامع��ه خودمان از علوم انس��انی 
داش��ته باشيم. این موضوع نه تنها در این كنگره بلکه 
باید دائماً در نشس��تهای گوناگون مورد توجه باش��د.

باید كاركردهای علوم انس��انی برای جامعه روش��ن و 
مش��خص باش��د چرا كه در حال حاضر كاركردهای 

علوم انسانی برای كشور اندک است.

آق�اي دكتر، اين كنگره با چه هدفی برگزار می 
شود؟

تالش این اس��ت كه این كنگره در حد همایشی كه 
صرفاً ارائه دهنده مقاالت است نباشد و سعی می شود 
با توجه به مباحث علوم انس��انی در كش��ور و مسائل و 
مش��کالت متوجه آن از مجم��وع آرای ارائه دهندگان 
مقاالت عصاره ای به صورت بيانيه ارائه ش��ود تا از یک 
س��و آس��يب های علوم انسانی كش��ور را برشمارد و از 
س��وی دیگر راهکارهایی برای این آس��يبها ارائه دهد. 
هدف این اس��ت كه از طریق این كنگ��ره راهکارهای 
عملی برای سياس��تگذاران علوم انسانی كشور فراهم 
شود.یعنی جایگاه علوم انسانی را در سياست گذاری و 
برنامه ریزی تبيين كند. تحول در علوم انسانی مستلزم 
مشاركت حداكثری صاحبان اندیشه، اساتيد دانشگاه 
و علمای حوزه است، در این باره بحث تضارب آراء و به 
نقد گذاش��تن آراء بر اس��اس موازین منطقی و علمی 
حائز اهميت اس��ت. اگر جامعه نخب��گان ایران در این 
زمينه بخواهند شاهد نتيجه مطلوب باشند باید با سعه 
صدر به نقد اندیش��ه های علوم انسانی بپردازند. “نقد” 
گام اول ب��رای ایجاد و ارائه ط��رح های جدید در علوم 
انسانی اس��ت. در این نقد مباحث متافيزیکی و مبانی 
معرفتی و روش ش��ناختی از اهميت زیادی برخوردار 

است.
پي�ش از اي�ن و در س�ال 1385 هم نخس�تين 
كنگره علوم انس�اني برگزار شد. كنگره امسال 

چه تفاوتی با كنگره قبلی دارد؟
پژوهش��گاه علوم انس��انی بزرگترین مركز فعال در 
زمينه علوم انس��انی اس��ت.با توجه به اینکه ش��ورای 
بررس��ی متون و كتب علوم انسانی از سال 84 و قبل از 
بحث تحول علوم انسانی و تاكيدات مقام معظم رهبری 
تش��کيل شد ما یک س��ال بعد اولين كنگره را با هدف 
وضعيت بررس��ی كتب علوم انسانی ،وضعيت آموزشی 

و نقد علوم انسانی و ارتقای آن برگزار كردیم كه نام این 
كنگره وضعيت امروز و چش��م انداز علوم انسانی بود و 
عمدتا به آس��يب شناس��ی علوم انس��انی در كش��ور و 

بررسی ارتقای آن می پرداخت.
ام��ا دومي��ن كنگ��ره ب��ا یک رویک��رد كارب��ردی و 
تاثيرگذاری علوم انس��انی در برنامه ریزی و سياس��ت 
گذاری كشور برگزار می شود.به این ترتيب مهمترین 
هدف این كنگره تبيين جایگاه علوم انس��انی و بررسی 
جوانب ارتقای علوم انس��انی در برنامه ریزی ها است. 
این كنگره در پنج محور اصلی ش��امل علوم انس��انی و 
ميراث تمدن اس��المی، نقش علوم انس��انی در تدوین 
الگوی اس��المی ایرانی پيشرفت و علوم انسانی و نظام 
آم��وزش و پژوه��ش در ایران و همراه با نشس��ت های 

تخصصی با محوریت علوم انسانی برگزار خواهد شد.
در داوری مق�االت دريافتي، چه موضوعاتی را 

مورد توجه قرار داديد؟
در داوری این مقاالت كيفيت مهم بوده است و سعی 
ش��ده تا سطح مناس��بی از كيفيت را مقاالت منتخب 
داش��ته باش��ند.در مراس��م اختتاميه این همایش نيز 
بياني��ه ای كه برگرفته از مجموع مقاالت اس��ت قرائت 
خواهد ش��د. این بيانيه درصدد اس��ت تا مسائل علوم 
انسانی و راهکارهای برون رفت از مشکالت آنرا تبيين 
و ارئه كند. همچنين در این كنگره بسته های فرهنگی 
ارائه می شود،این بسته ها حاوی منابعی در مورد علوم 
انسانی است كه مشتمل بر CD حاوی 50 منبع نایاب 
علوم انس��انی و DVD منابع موجود در پورتال علوم 
انس��انی و فهرس��تی از آثار منتش��ره پژوهشگاه علوم 
انس��انی و CD مجموع��ه مق��االت كنگ��ره اول علوم 
انس��انی است.مقاالت كنگره اول علوم انسانی نيز در 9 
جلد توس��ط پژوهشگاه به چاپ رسيده كه فایل آن در 
اختيار ش��ركت كنندگان در همایش دوم علوم انسانی 

قرار مي گيرد.

دكتر سيد ضياء هاشمي كيفيت در مقایسه مقاالت 
دومين كنگره علوم انساني با كنگره اول گفت:»كيفيت 
مقاالت این دوره در مقایسه به كنگره قبلی بهتر است. 
تن��وع مقاالت این دوره نيز نس��بت ب��ه دوره قبل نيز 
بيشتر بوده است. در یکی از محورهای این همایش كه 
مربوط به دستاوردهای علوم انسانی می شود چند بعد 
وجود دارد. یک بعد نتایج و دستاوردهای علوم انسانی 
در جامعه ایران اس��ت.بعد دیگر به دشواری های علوم 
انس��انی و موانع این علوم در ایران اش��اره دارد. در این 
راس��تا باید راهها و ش��رایط انطباق این علوم با شرایط 
تحقيق��ات اجتماع��ی ای��ران بيش��تر بش��ود و نهایتاً 

كارآمدی این علوم در ایران بيشتر شود.«
ای��ن عض��و كميته علم��ي كنگ��ره افزود:»برخی از 
مق��االت در این ح��وزه به چش��م اندازه��ای آینده و 
پيشنهادات و بایسته هایی اشاره دارد كه باید در ایران 
م��ورد توجه قرار گيرن��د تا بتوان ب��ه افقهای مطلوب 
نزدیک ش��د.در مقاالت ارائه ش��ده بحثهای انتقادی و 
عرض��ه دیدگاهه��ای گوناگون در مورد علوم انس��انی 
دیده می شود. این موضوع باعث می شود تا این كنگره 
عرص��ه ای برای تب��ادل نظر و تض��ارب آرای مختلف 

باشد.«
اس��تاد دانش��گاه ته��ران اظه��ار ك��رد:» در محور 

دس��تاوردهای علوم انسانی 18 مقاله ارائه خواهد شد. 
ب��ا توجه به اینکه هر مقاله یک ایده جدید را مطرح می 
كند و مجموع مقاالت ارائه ش��ده نيز حدود 100 عدد 
خواهد بود ش��اهد ارائه 100 ایده نو و جدید در فرایند 
تحليل علوم انس��انی و ارائه تصویر از چشم انداز آینده 
آن خواهيم بود.بر این اس��اس، این ایده ها می توانند با 
تض��ارب، باب گفتم��ان جدیدی را باز كنن��د كه این 
گفتمان از افراط و تفریط دور باش��د. چنين گفتمانی 
می توان مروج نوآوری و خالقيت و مش��اركت جامعه 
علم��ی در عل��وم انس��انی ش��ود و روی��ی گش��اده به 
دس��تاوردهای جامعه بشری در علوم انسانی نگاه كند. 
باید توجه داش��ت كه هر گونه افراط و تفریط نسبت به 
مسائل انسانی می تواند عوارض سنگينی برای جامعه 

در حال حاضر و در آینده داشته باشد.«
وي با تاكيد بر اینکه مقاالت ارائه ش��ده به این كنگره 
صرفاً ناظر به مش��کالت موجود در علوم انسانی نيست 
بلکه به دستاوردها در این حوزه نيز توجه دارند و از این 
منظر علوم انسانی می تواند به شناخت و تحليل فرایند 
تغيير و تحوالت در جامعه بش��ری و فراز و نش��يبهای 
فرهنگ��ی كمک كند،اظه��ار ك��رد:» همچنين علوم 
انسانی ابزاری برای تلفيق و تعميق شناختها و ذهنيتها 
و تصوراتی كه در مورد مسائل اجتماعی، فرهنگی و به 
طور كلی موضوعات انس��انی است كه در جامعه وجود 
دارد. با توجه به ظرافت و حساس��يت مس��ائل انسانی، 
برخورد علمی و دقيق و عالمانه با این مس��ائل یکی از 
ضرورتهای اساس��ی در جامعه ماس��ت. بر اساس این 
مقاالت، ب��رای آنکه علوم انس��انی بتوان��د راه خود را 
بپيماید و به درس��تی مورد توجه ق��رار گيرد باید یک 
سری تنگناهای معرفتی و نهادی مرتفع شوند تا علوم 
انس��انی بتواند راه خودش را در بستر فرهنگی جامعه 
ایران و متناس��ب ب��ا اقتضائات فرهنگ��ی و اجتماعی 

جامعه ایران پيدا كند.«

دبير اجرائي كنگره: 

كنگره علوم انساني براي مشكالت 
اين حوزه راهكار ارائه خواهد كرد

دكتر سيد ضياء هاشمي هاشمی:

 كنگره علوم انساني
 بايد عرصه تبادل نظر و تضارب آرا باشد

دكتر س�يد محمدرضا اميری تهرانی عضو هيات علمی پژوهشگاه 
علوم انساني، دبير اجرايی دومين كنگره ملي علوم انساني است.او 
و همكاران�ش با تالش بس�يار زمينه برگزاري اي�ن كنگره را فراهم 
ك�رده اند.دكتر امي�ري در گفتگ�وي كوتاهي به س�واالتي درباره 

چگونگي برگزاري اين كنگره پاسخ داده است.

بومي سازي
نقد و نظر

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
اداره روابط عمومي
خبرنامه شماره یک

دومين كنگره ملي علوم انساني 
دي ماه 1390

ديدگاه 

روايت w w w. i h c s . a c . i r

بومي سازي به عنوان يكي از جدي 
ترين مسائل مربوط به علوم 

انساني، در كنگره امسال هم مورد 
توجه بسياري از نويسندگان 

مقاالت بوده است. به اين بهانه 
ديدگاه عده اي اط صاحب نظران را 

در اين باره پرس جو كرده ايم.
منظور از بومی سازی این است كه 
علمی توليد ش��ود كه مسئله محور 
بوده و با شرایط فرهنگی، اجتماعی 
باش��د.  س��ازگار  م��ا  تاریخ��ی  و 
جامعه شناس��ان علم اعتق��اد دارند 
بين علم و جامعه از یک س��و و علم و 
فرهنگ از س��وی دیگ��ر باید رابطه 
باشد، این مسئله بویژه در خصوص 

علوم انسانی مضاعف می شود. 
دكتر عماد افروغ 
استاد دانشگاه و پژوهشگر 
جامعه شناسی

پدیده ه��ای عل��وم انس��انی ب��ار 
فرهنگ��ی اجتماعی خ��اص خود را 
دارن��د و باید آنها را ب��ا توجه به بوم 
خودشان بشناس��يم. در اینصورت 
می ت��وان از آنها بهت��ر در آن جامعه 
اس��تفاده كرد. وقتی از علوم انسانی 
نام می بریم بخش��ی از آن مرتبط به 
ویژگيه��ای فرهنگ��ی و اجتماعی 
جامع��ه مورد نظر اس��ت. این علوم 
برخالف علوم دقيقه كه بسيار كمتر 
به محيط وابس��ته هس��تند، به آن 
جای��ی ك��ه در آن كارب��رد دارن��د 

وابستگی بيشتری دارند.
دكتر غالمحسين كريمی
رئيس دانشكده ادبيات و 
علوم انسانی دانشگاه تهران

بومي س��ازي علوم انس��اني ایده 
بسيار جالبی است. این ایده متضمن 
بس��يار  تجهي��زات  و  ت��داركات 
بای��د  اوال  اس��ت.  گس��ترده ای 
چهارچوبهای آن را مش��خص كنيم 
كه منظور از بومی س��ازی چيست؟ 
ثاني��ا بومی س��ازی ب��ه قيمت این 
نباشد كه مبادی روشی علم نادیده 
گرفت��ه ش��ود. دس��تاوردهایی كه 
مدرنيته تا این زمان داش��ته باید در 
خدم��ت بومی س��ازی ب��کار گرفته 
شوند. اس��المی كردن هم بخشی از 

این مفهوم را تشکيل می دهد.
دكتر محمد ضيمران
 استاد فلسفه هنر دانشگاه هنر

بواسطه بومی سازی ناهنجاری ها 
در جامع��ه كمت��ر می ش��ود یعنی 
نتيجه  این اس��ت كه رش��د زندگی 
اجتماعی مردم منسجم تر می شود. 
جامعه خوش تركيب شده و هركس 
جای خود می نشيند و مسائل بنحو 

علمی بررسی می شوند .
دكتر منوچهر صانعی- استاد گروه 
فلسفه دانشگاه شهيد بهشتی

منظور از بومی سازی علوم انسانی 
این اس��ت كه اوال بر اساس فرهنگ، 
ایدئولوژی و مکتب خودمان اس��توار 
باش��د كه این مس��ئله مهمی است. 
دومين مسئله این است كه این علوم 
بای��د در خدم��ت مس��ائل داخل��ی 
كش��ورمان با توجه به شرایط خاص 
خودم��ان س��وق داده ش��وند. بومی 
سازی یک دید واقعی به افراد می دهد 
كه وقتی مس��ائل اجتماعی خود را بر 
اس��اس آن علوم انس��انی بررس��ی و 
تحليل كني��م به نتيج��ه صحيحی 
می رس��يم. خيل��ی از اش��تباهات و 
غلطهایی كه در تحليل مسائل داخلی 
یا اجتماعی صورت می گيرد ناشی یا 
از تضاد مکتبی اس��ت یا از تضاد بين 

واقعيات و مسائل تئوری است. 
دكتر محمد علی آذرشب- 
مشاور امور بين الملل وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمی


