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پیام تبریک دکتر قبادی به مناسبت فرا رسیدن سال جدید

باسمه تعالی
صص

ْل َحالََنا إِلَی أَْحَسِن الَْحاِل َل الَْحْوِل َو الْْحَواِل َحوِّ یَا ُمَحوِّ
                              گردش دیدار و دل در دست  تو                         روزگارم، روز و شب، سرمست تو
                              حال و احوال  همه  تحویل  تو!                          مستمان کن  در بهار مسِت  تو!
                               ای ز  تو  نوِر  دل  و  دیدار  ما                          گردش    اندیشه    بیدار     ما

فــرا رســیدن ســال جدیــد را بــه همــه همــکاران گرامــی تبریــک عــرض می کنــم و از آنجــا کــه مقدمــه حلــول ســال 1398 بــا 
میــالد "مولــی الموحدیــن امیرالمومنیــن علیه الســالم" همــراه بــود، ایــن پشــتوانه برکــت آفریــن را بــه فــال نیــک می گیــرم و از 

درگاه خداونــد کریــم مســألت دارم ســالی سرشــار از ســالمت، خیــر و ســعادت بــرای همــگان در پیــش باشــد.
خداونــد بــزرگ را شــاکرم کــه ســالی دیگــر گذشــت و توانســتیم بــا همــکاری و همدلــی شــما عزیــزان، در راه خدمــت بــه اعتــالی 
علــوم انســانی گام هایــی برداریــم و بــه شــکرانه ایــن نعمــت، خــود را بیــش از پیــش مدیــون و متعهــد بــه خدمــت بــه پژوهشــگاه 
احســاس کنیــم و بــاز هــم بــا تکیــه بــر همــان عهــد پیشــین، همــراه و هم پیمــان بــا یکدیگــر لحظــه ای را بــرای تقویــت علــوم 

انســانی و ارتقــاء جایــگاه ملّــی و فراملّــی پژوهشــگاه فروگــذاری نکنیــم.
در ایــن راه، در ســال آتــی نیــز بــا عنایــت بــه ورود بــه دهــه پنجــم از حیــات انقــالب اســالمی و صــدور بیانیــه گام دوم از ســوی 
رهبــر معظــم انقــالب، بــر آنیــم کــه بیــش از پیــش نقــش ویــژه علــوم انســانی در تحقــق اهــداف عالیــه انســانی و دینــی جمهــوری 
اســالمی ایــران را پررنــگ کنیــم و بــا یــاری و همــت همــه همــکاران گرامــی، بــا دلســوزی و تعهــد، وظیفــه ملــی و میهنــی خــود 
در تقویــت بنیادهــای کنش گــری علمــی در عرصــه داخلــی و دیپلماســی فرهنگــی در ســطح بین المللــی را بــه بهتریــن نحــو بــه 
ــه  ــوم انســانی و ب ــد تحقــق چنیــن هــدف واالیــی تنهــا در ســایه مشــارکت فعــال همــه کنش گــران عل انجــام برســانیم. بی تردی

ویــژه فرهیختــگان پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی میســر خواهــد بــود.
پیشــاپیش ســال 1398 را تبریــک می گویــم و امیــدوارم ایــن ســال هماننــد ســال های گذشــته، ســالی سرشــار از شــادی، امیــد 

و رخدادهــای نیکــو باشــد.
توفیق از خدا و توکل بر اوست



                                       3                                                                خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی        

13
98

ن 
ردی

فرو

دیدار رئیس پژوهشگاه با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
)بررسی راهکارهای  پی جویی»رونق تولید«(

 دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
مطالعــات فرهنگــی، بــا دکتر غالمــی، وزیر محتــرم علوم، 
تحقیقــات و فنــاوری، دیــدار کــرد و ضمــن تبریــک ســال 
ــوان  ــه عن ــد ب ــذاری ســال جدی ــه نام گ ــا توجــه ب ــو، ب ن
»رونــق تولیــد« از ســوی مقــام معظــم رهبــری، گفــت: 
ــاً مقوله ایســت  ــد اساس ــق تولی ــق رون ــه تحق »از آنجائیک
کــه بــه کارگیــری دیدگاه هــا و تحقیقــات صاحب نظــران 
ــگاه   ــد، پژوهش ــانی را  می طلب ــوم انس ــگران عل و پژوهش
ــور  ــه منظ ــاری ب ــال ج ــا دارد در س ــانی بن ــوم انس عل
ــالمی  ــالب اس ــم انق ــر معظ ــش رهب ــت فرمای پاسداش
ــه کاوش و  ــه، ب ــگاه و جامع ــعه دانش ــه توس ــک ب و کم
ــردازد  ــن مســأله بپ ــون ای ــاد گوناگ ــاره ابع پژوهــش درب
ــده  ــارکت عم ــب مش ــته ای و جل ــرد میان رش ــا رویک و ب
ذینفعــان، بــه صــورت فشــرده، کوتاه مــدت و بــا رویکــرد 
خروجی محــور، توصیه هــای سیاســتی و گزارش هــای 
راهبــردی و عملیاتــی در ایــن زمینــه را بــرای مســئوالن 

ــط تهیــه کنــد«. ذیرب
ــرای  ــنهاد، ب ــن پیش ــتقبال از ای ــن اس ــوم ضم ــر عل وزی
ــن فعالیــت پژوهشــگاه،  ــر از ای ــج بهت ــه نتای دســتیابی ب
نــکات راهگشــایی را بیــان کــرد و مقــرر شــد پژوهشــگاه 
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، ســازکار پیگیــری و 

تحقــق ایــن پیشــنهاد و RFP مناســب و فراگیــر را تهیــه 
و تدویــن و بــا همــکاری وزارتخانه هــا و ســازمان های 

ــد. ــه کن ــی آن را ارائ ــع طــرح تفضیل ذینف
در پایــان، وزیــر علــوم تصریــح کــرد: »مســاعدت خواهــد 
ــع و وزارت کار را  ــژه وزارت صنای ــکاری وی ــا هم ــرد ت ک
ــه  ــرد ک ــد ک ــد و تأکی ــب کن ــن خصــوص جل ــز در ای نی
تعریــف  زودبــازده  و  کوتاه مــدت  بایــد  خروجی هــا 

ــوند«. ش
در پــی ایــن دیــدار، روز چهارشــنبه، هفتــم فروردیــن ماه، 
ــکده ها  ــان پژوهش ــی از رئیس ــس و جمع ــور رئی ــا حض ب
ــی  ــون چگونگ ــی پیرام ــأت علم ــای هی ــی از اعض و برخ
ــه   ــن زمین ــگاه در ای ــمند پژوهش ــال و روش ــورد فع برخ
جلســه ای در پژوهشــگاه  تشــکیل شــد و در مرحلــۀ اول 
مقــرر شــد نســخه اولیــه RFP از ســوی پژوهشــکدۀ علــوم 
ــاد  ــکدۀ اقتص ــکاری پژوهش ــا هم ــردی و ب ــانی کارب انس

ــه، بررســی و پیگیــری شــود. تهی
در روز شــنبه، دهــم فروردیــن مــاه، نیز رئیس پژوهشــگاه 
در دیــدار و گفتگــو بــا برخــی از معاونان و مدیــران وزارت 
علــوم، خواســتار حمایــت و عــزم جمعــی وزارت در ایــن 

خصــوص شــد.
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برگزاری سلسله نشست هایی پیرامون موضوع »رونق تولید«

ــگاه  ــس پژوهش ــادی )رئی ــر قب ــوری دکت ــدار حض ــس از دی پ
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی( بــا  دکتــر منصــور 
غالمــی )وزیــر محتــرم علــوم، تحقیقــات و فنــاوری(، پیرامــون 
اعــالم نــام ســال 1398 بــا عنــوان »رونــق تولیــد« و برگــزاری 
نخســتین جلســه هم اندیشــی اعضــای هیــأت علمــی در تاریــخ 
چهارشــنبه 7 فرودیــن مــاه 1398، دومیــن جلســه از سلســله 
ــان،  ــور معاون ــا حض ــد« ب ــق تولی ــوع »رون ــا موض ــات ب جلس

علمــی،  هیــأت  اعضــای  پژوهشــکده ها،  برخــی  رؤســای 
ــوم انســانی و  ــب عل ــون و کت ــدگان شــورای بررســی مت نماین
طــرح جامــع اعتــالء و ســاماندهی علــوم انســانی معطــوف بــه 
پیشــرفت کشــور تشــکیل و در مــورد نحــوۀ ادامــه مســیر بحث 

و گفتگــو شــد.
ــک ســال  ــن جلســه ضمــن تبری ــدای ای ــادی در ابت ــر قب دکت
ــر  ــده توســط دکت ــام ش ــات انج ــعبانیه، از اقدام ــام ش ــو و ای ن
ــانی  ــوم انس ــکده عل ــابق پژوهش ــس س ــو، رئی ــمیه توحیدل س
کاربــردی تشــکر و دکتــر الهــام ابراهیمــی را بــه عنــوان رئیــس 
جدیــد پژوهشــکده معرفــی کــرد. وی در ادامــه بــا تأکیــد بــر 
بحــث »رونــق تولیــد« بــه عنــوان شــعار ســال یــادآور شــد کــه 
ــه موضــوع  ــا دیدگاهــی همه جانبــه و یکپارچــه ب می بایســت ب
ــای  ــدگاه ه ــدی از دی ــتلزم بهره من ــر مس ــن ام ــت و ای نگریس
پژوهشــکده های مختلــف بــا تخصص هــای مرتبــط اســت. 
قبــادی بــا تأکیــد بــر اتخــاذ رویکــرد بیــن رشــته ای موضــوع، 
فعالیــت منســجم و همــکاری کلیــۀ پژوهشــکده ها را خواســتار 
شــد تــا بتــوان فرصتــی بــرای بهره منــدی از علــوم انســانی بــا 

نــگاه هــم افزایانــه فراهــم کــرد.
ــاد  ــکدۀ اقتص ــنهادی پژوهش ــۀ پیش ــه، طرحنام ــن جلس در ای

ــس پژوهشــکده،  ــی رئی ــر التجائ ــه شــد و دکت ــت ارائ و مدیری
ــزاری  ــه داد. برگ ــنهادی ارائ ــرح پیش ــورد ط ــی در م توضیحات
ســخنرانی و نشســت های تخصصــی، دریافــت RFP بــرای 
ــا  ــن RFP ب ــرای تدوی ــی ب ــی، آمادگ ــای پژوهش ــام طرح ه انج
موضوعــات »آسیب شناســی قوانیــن مرتبــط بــا موانــع تولیــد« 
ــام  ــرای انج ــد« ب ــا تولی ــط ب ــات مرتب ــل موضوع و »فراتحلی
ــار  ــالح و انتش ــخاص ذی ص ــط اش ــی توس ــای پژوهش طرح ه

ــا  ــران« ب ــه   ای در نشــریه »بررســی مســائل اقتصــاد ای ویژه نام
محوریــت موضوعــات مرتبــط بــا »رونــق تولیــد و موانــع آن«، 
از اهــم پیشــنهادهای طــرح شــده بــه وســیله ایــن پژوهشــکده 

بــود.
در ادامــه دکتــر قبــادی ضمــن قدردانــی از برگــزاری همایــش  
ــۀ  ــانی در زمین ــوم انس ــر عل ــای برت ــاله ها و پایان نامه ه »رس
تولیــد و اشــتغال« و همایــش »علــوم انســانی، تولیــد و صنعت« 
و لــزوم بهره گیــری از نتایــج و تجــارب آن هــا، تغییــر رویکــرد 
ــت های  ــله نشس ــه سلس ــش، ب ــزاری همای ــگاه از برگ پژوهش
ــه  ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب ــتار ش ــته ای را خواس ــی بین رش نخبگان
ــزود:  ــادی اف ــر قب ــن دکت ــازده باشــد. همچنی منعطــف و زودب
»برگــزاری نشســت های نخبگانــی )پنــل محــور( فرصــت 
ظرفیت هــای  و  اعتبــار  از  می تــوان  و  اســت  مناســبی 
ــتفاده  ــای آن اس ــرای ارتق ــز ب ــنامه نگاری نی ــکدۀ دانش پژوهش

ــرد«. ک
در پایــان پــس از بیــان دیدگاه هــای اعضــای حاضــر در 
جلســه، مقــرر شــد طرحنامــه ای بــا توجــه بــه مباحــث مطــرح 
شــده تهیــه و در جلســه بعــدی در مــورد نحــوۀ تقســیم کار و 

ــود. ــری ش ــیر تصمیم گی ــه مس ادام
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دیدار دکتر قبادی با همکاران و مدیران پژوهشکدۀ دانشنامه نگاری
صبــح روز ســه شــنبه 27 فروردیــن مــاه 1398 دکتــر قبــادی، 
ــا  ــی، ب ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــس پژوهش رئی
حضــور در ســاختمان پژوهشــکده دانشــنامه نگاری ضمــن 
ــا در  ــای آنه ــکده از تالش ه ــن پژوهش ــکاران ای ــد از هم بازدی

ــد. ــه عمــل آوردن طــول ســال گذشــته تجلیــل ب
دکتــر قبــادی در ســخنانی کوتــاه پــس از تبریــک ســال جدید 
و اعیــاد شــعبانیه بــا ســیل زدگان کشــور ابــراز همــدردی کــرد 
و گفــت: »امیــدوارم مدیریت هایمــان در کشــور طــوری باشــد 

تــا نعمــت الهــی تبدیــل بــه نقمــت نشــود«.
و  مدیــران  کاری  وجــدان  و  تالش هــا  از  ادامــه  در  وی   
ــرد  ــدواری ک ــراز امی ــل و اب ــکده تجلی ــن پژوهش ــکاران ای هم
ایــن پژوهشــکده در دانشــنامه نگاری کشــور بــه مرجــع علمــی 

ــود. ــل ش ــژه ای تبدی ــل و وی قاب
پژوهشــکده  رئیــس  پاکتچــی  احمــد  دکتــر  ادامــه  در 
دانشــنامه نگاری گزارشــی از فعالیت هــای انجــام شــده در 

طــول تصــدی ایــن پســت ارائــه کــرد 
ــا  ــدت ب ــن م ــول ای ــا در ط ــت: »م و گف
آوردن  فراهــم  و  علمــی  نشــاط  ایجــاد 
ــم  ــالش کردی ــی ت ــات علم ــا و اجتماع فض
بــا برگــزاری کارگاه هــا و درس گفتارهایــی 
دانشــنامه نگاری  موضــوع  روی  دقیقــاً 
بــا  جهــت  ایــن  در  کنیــم.  تمرکــز 
مختلــف  پژوهشــگاه های  و  دانشــگاه ها 
ارتباط هــای مؤثــری برقــرار کــرده ایــم 
ــن  ــر قبادی ای ــد دکت ــق تأکی ــا طب ــا همان ت
دانشــنامه نگاری  قلــب  بــه  پژوهشــکده 

کشــور تبدیــل شــود«.

در ادامــه دکتــر پاکتچــی از تأســیس پایــگاه اطالعاتــی 
دانشــنامه نگاری کشــور خبــر داد و گفــت: »بایــد کاری کنیــم 
ــوازی در دانشــنامه نگاری کشــور  فعالیــت هــای تکــراری و م
صــورت نگیــرد و پایگاه هــای مربوطــه بــه هماهنگــی باالیــی 

دســت یابنــد«.
پاکتچــی در خاتمــه تأکیــد کــرد: »تمــام تــالش مــا در ایــن 
جهــت اســت کــه بتوانیــم بــه عنــوان یکــی از پژوهشــکده های 
فعــال، زینــت بخــش پژوهشــگاه باشــیم کــه در ایــن راســتا از 
ــم  ــا بتوانی ــم ت ــی گیری ــا کمــک م ــک پژوهشــکده ه ــک ت ت
ــا ســایر اعضــا داشــته باشــیم و جــا  یــک رابطــه ارگانیــک ب
ــتیبانی های دکتــر قبــادی  دارد دوبــاره از حمایت هــا و پش

تشــکر ویــژه ای داشــته باشــیم«.
در خاتمــه بــا اهــداء لــوح ســپاس از مدیــران و همــکاران ایــن 

پژوهشــکده تجلیــل بــه عمــل آمــد.
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گزارش عملکرد معاونت فرهنگي – اجتماعي در سال 1397

معاونــت فرهنگــی - اجتماعــی، بــا هــدف تکریــم انســان 
و حقــوق انســانی، رشــد عقالنیــت و خــردورزي، زیســت 
ــالي  ــم و اعت ــازمانی، تحکی ــط درون س ــی در رواب اخالق
هویــت اســالمی- ایرانــی اعضــاي پژوهشــگاه علــوم 
ــت  ــۀ بیس ــی برنام ــاي کل ــت ه ــاس سیاس ــانی براس انس
ســالۀ توســعه و نقشــۀ جامــع علمــی کشــور، برنامه هــاي 
ــف شــده اجــرا  خــود را در چارچــوب سیاســت هاي تعری
ــت در  ــن معاون ــدۀ ای ــام ش ــای انج ــت. اقدام ه ــرده اس ک

ــر اســت: ــه شــرح زی ســال 1397 ب

1- برگزاري برنامه های مناسبتی
یکــی از برنامه هــای معمــول معاونــت فرهنگــی- اجتماعی 
ــبت های  ــه بزرگداشــت مناس ــزاری برنام پژوهشــگاه  برگ
ــن  ــدادی از ای ــاله تع ــر س ــه ه ــی اســت ک ــی و مل مذهب
مناســبت ها پوشــش داده مــی شــود. هــدف از برگــزاری 
ــی اســت  ــع و رویدادهای ــن مراســم ها، پاسداشــت وقای ای
کــه بنــای فرهنگــی جامعــه را پایه ریــزی می کننــد. 
بــا حضــور  تــا  تــالش می شــود  برنامه هــا  ایــن  در 
ــای  ــن برنامه ه ــی و همچنی ــی و مذهب شــخصیت های مل
ــبی را  ــاد و مناس ــی ش ــای فرهنگ ــی، فض ــوع جانب متن
ــرای پژوهشــگران، کارمنــدان و دانشــجویان پژوهشــگاه  ب
ــر  ــروری ب ــی م ــب زمان ــه ترتی ــه ب ــم شــود. در ادام فراه

ایــن برنامه هــا صــورت می پذیــرد.
* برگزاری جشن نیمه شعبان

ــا نشســت  ــراه ب ــدس هم ــاع مق ــه دف * بزرگداشــت هفت
ــدس« ــاع مق ــینمای دف ــی س »ارزیاب

* بزرگداشت روز دانشجو
* بزرگداشت شب یلدا 

* بزرگداشــت دهــه فجــر و چهــل ســالگی انقــالب 
اســالمی

ارزیابــی عملکــرد  2- سلســله نشســت های 
ــیما  ــدا و س ــازمان ص س

ــا همــکاری پژوهشــکده  ــت فرهنگــی- اجتماعــی ب معاون
ارتباطــات و مطالعــات فرهنگــی بــه منظــور بررســی 
عملکــرد ســازمان صــدا و ســیما، مجموعــه نشســتهایی را 
طراحــی نمــود تــا از ایــن طریــق از یکســو اســاتید علــوم 
اجتماعــی و ارتباطــات دیدگاههــا و نظــرات خــود را ارائــه 
ــدرکاران  ــت ان ــران و دس ــر مدی ــوی دیگ ــد و از س نماین
ــود را  ــای خ ــل و رویکرده ــیما دالی ــدا و س ــازمان ص س
نســبت بــه حوزه هــا و برنامه هــای  مختلــف صــدا و 

ــت  ــتا  دو نشس ــن راس ــد. در همی ــریح نماین ــیما تش س
ــده  ــال آین ــه س ــه آن ب ــد و ادام ــزار ش ــال 97 برگ در س

ــد.  ــول گردی موک
 * نشست »سیاستگذاری در رسانه ملی«

ــا  ــل کاهــش ی ــی؛ عوام * نشســت »ســریال های تلویزیون
جــذب مخاطــب؟« 

3- برگزاری جلسات گفتگوی آزاد
 – فرهنگــی  معاونــت  فرهنگــی  برنامه هــای  از  یکــی 
اجتماعــی برگــزاری نشســت هایی بــا موضوعــات فرهنگــی 
و اجتماعــی مبتــال بــه جامعــه اســت کــه نیازمنــد بررســی 
جوانــب مختلــف آن از ســوی صاحبنظــران و اندیشــمندان 
علــوم انســانی اســت. در ایــن نشســت ها تــالش می شــود 
زمینــه تبــادل نظــر بــا حاضــران و کارشناســان دیگــر بــه 
ــف  ــاد مختل ــا ابع ــود ت ــم ش ــوی آزاد فراه ــورت گفتگ ص
مســائل فرهنگــی و اجتماعــی بیــش از پیش تبییــن گردد. 
در ذیــل بــه جلســاتی کــه در همین راســتا تشــکیل شــده 

اســت، بــه ترتیــب زمانــی اشــاره می شــود:
* نشســت »آینــدۀ برجــام و چشــم انــداز مناســبات روابط 

ایــران و ایــاالت متحــده : صلــح آمیــز یــا تنــش مند؟«
*  نشست »عشق و خانواده«

*  نشســت »ارزیابــی سیاســتهای حــوزه آســیب های 
ــی« اجتماع

* نشست »گفتگو پیرامون حجاب«

ــا  ــتانی ب ــه تابس ــومین مدرس ــزاری س 4- برگ
عنــوان »درس گفتارهایــی پیرامــون اخــاق«

بــه همــت معاونــت فرهنگــی- اجتماعــی پژوهشــگاه علــوم 
انســانی و مطالعــات فرهنگــی و بــا همــکاری پژوهشــکده 
اخــالق و تربیــت، ســومین مدرســه تابســتانی پژوهشــگاه 
بــا عنــوان »درس گفتارهایــی پیرامــون اخــالق« در ســالن 
ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی  حکمــت پژوهشــگاه عل

برگــزار شــد. 
* درس گفتار  »اخالق و معنویت«

* درس گفتار »اخالق و جنسیت«       
* درس گفتار »اخالق و محیط زیست«

* درس گفتار »اخالق و بازار«

نشســت های  مجموعــه  برگــزاری   -5
ــم« ــۀ پنج ــامی در ده ــاب اس ــای انق »چالش ه
انقــالب  پیــروزی  ســالگرد  چهلمیــن  مناســبت  بــه 
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اســالمی، معاونــت فرهنگــی- اجتماعــی پژوهشــگاه علــوم 
ــت هایی  ــه نشس ــی، مجموع ــات فرهنگ ــانی و مطالع انس
ــای  ــون چالش ه ــی پیرام ــای علم ــوان »گفتگوه ــا عن ب
ــالن حکمــت  ــه پنجــم« را در س ــالب اســالمی در ده انق
پژوهشــگاه برگــزار نمــود. در ایــن نشســت ها اندیشــمندان 
و چهره  هــای دانشــگاهی بــا گرایش هــای مختلــف فکــری 
در پنــج محــور اســالمیت، جمهوریــت، اســتقالل، آزادی و 

ــه بحــث و گفتگــو نشســتند.  ــت ب عدال

بــا  نشســت هایی  مجموعــه  برگــزاری   -6
شــهروندی« »حقــوق  محوریــت 

معاونــت فرهنگــی- اجتماعــی پژوهشــگاه بــه دنبــال 
مــورد  در  خــود  گذشــته  ســال های  نشســت های 
ــا  ــود ت ــالش نم ــز ت ــال 1397 نی ــهروندی، س ــوق ش حق
ــد و  ــه ده ــه ادام ــن زمین ــود در ای ــای خ ــه فعالیت ه ب
نشســت هایی را بــا محوریــت ایــن موضــوع برگــزار نمایــد. 
ــه  ــن رابط ــه در ای ــتی ک ــی از دو نشس ــه گزارش در ادام

ــردد. ــه می گ ــد، ارائ ــزار ش برگ
ــه  ــس از اعالمی ــال پ ــری 70 س ــه بش ــت »جامع * نشس

ــا« ــتاوردها و ناکامی ه ــر؛ دس ــوق بش ــی حق جهان
* نشست »کارنامه حقوق شهروندی در ایران«

دولــت  نشســت های  مجموعــه  برگــزاری   -7
الکترونیــک

ــکاری  ــا هم ــگاه ب ــی پژوهش ــی- اجتماع ــت فرهنگ معاون
ــور  ــات در ام ــاوری اطالع ــات و فن ــر ارتباط ــتیار وزی دس
حقــوق شــهروندی پــس از طــی جلســات متعدد مشــترک 
جهــت همــکاری فیمابیــن، توافــق نمودنــد سلســله 
جلســاتی را بــا موضــوع دولــت الکترونیــک و بــا 7 
محــور عدالــت اجتماعــی و برابــری، شــفافیت، مشــارکت، 
عدالــت اداری، کاهــش فســاد، اعتمــاد عمومــی و گفتگوی 
ــا حضــور اســاتید علــوم انســانی و مهندســی  اجتماعــی ب
ــه  برگــزار نماینــد. همچنیــن مقــرر شــد ایــن جلســات ب
صــورت تناوبــی در وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
و پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار 
شــود. . اولیــن نشســت بــا عنــوان  »دولــت الکترونیــک و 
ــه  شــفافیت« برگــزار شــد و برگــزاری ادامــۀ نشســت ها ب

ــد. ــول ش ــال 1398 موک س

و  شــخصیت ها  بزرگداشــت  برگــزاری   -8
اجتماعــی و  فرهنگــی  مانــدگار  چهره هــای 
معاونــت  برنامه هــای  و  سیاســت ها  از  دیگــر  یکــی 
ــوان  ــا عن ــی ب ــزاری برنامه های ــی برگ ــی- اجتماع فرهنگ
ــت  ــی اس ــی و اجتماع ــخصیت های فرهنگ ــت ش بزرگداش

ــای  ــی از تالش ه ــر قدردان ــالوه ب ــق ع ــن طری ــا از ای ت
بــرای  را  الگوهایــی  بتــوان  مانــدگار،  شــخصیت های 
نســل جــوان معرفــی نمــود. در همیــن راســتا در طــول 
ســال 1397 برنامــه بزرگداشــت شــخصیت ها طــی روال 
ــه آن  ــل ب ــه در ذی ــت ک ــه یاف ــته ادام ــال های گذش س

اشــاره می شــود.  
* بزرگداشت روز ملی فردوسی 

* بزرگداشت دکتر فرزاد جعفری
* بزرگداشت دکتر سید محمد امین قانعی راد

* بزرگداشت موالنا

 9-  بازدیدها
از برنامه هــای معاونــت فرهنگــی- اجتماعــی،  یکــی 
برگــزاری اردوهــا و یــا بازدیــد از مراکــز فرهنگــی اســت 
ــا  ــاد و ب ــر ایجــاد فضــای ش ــالوه ب ــق ع ــن طری ــا از ای ت
نشــاط در فضــای پژوهشــگاه، امــکان آشــنایی بــا مراکــز 
ــش و بینــش همــکاران و  فرهنگــی و ارتقــای ســطح دان
دانشــجویان را فراهــم آورد. بــه همیــن منظــور در طــول 
ســال 97 ، معاونــت فرهنگــی- اجتماعــی امــکان تعدادی 
بازدیــد بــرای دانشــجویان و همــکاران فراهــم نمــود کــه 

ــردد: ــاره می گ ــه آن اش ــه ب در ادام
* بازدید از موزه ملی ایران و موزه آبگینه

* بازدید از کتابخانه ملی

10- انجام فعالیت های مرتبط با دانشجویان
یکــی از وظایــف معاونــت فرهنگــی- اجتماعــی رســیدگی 
ــا دانشــجویان   ــور فرهنگــی و اجتماعــی مرتبــط ب ــه ام ب

ــه اهــم آنهــا اشــاره می شــود: اســت کــه در ذیــل ب
* پیگیري موضوع خوابگاه و اسکان دانشجویان 

*  مشاوره براي دانشجویان 
* چاپ نشریۀ دانشجویی»بیان«

* کمک به تأسیس انجمن های علمی دانشجویی

ــه  ــوط ب ــی مرب ــای ورزش ــام فعالیت ه 11-  انج
ــکاران ــجویان و هم دانش

 فعالیت هــای ورزشــی پژوهشــگاه از اواســط ســال 97 بــه 
معاونــت فرهنگــی- اجتماعــی واگــذار شــد و مســئولیت 
ــجویان  ــم از دانش ــگاه اع ــی  پژوهش ــور ورزش ــۀ ام کلی
ــپرده  ــزی س ــم هرم ــرکار خان ــده س ــه عه ــکاران ب و هم
شــد. بــا پیگیــری ایشــان، فعالیت هــای مســتمر ورزشــی 
ســالن های  از  اســتفاده  ورزشــی،  مســابقات  شــامل 
ورزشــی و آموزش هــای الزم در  زمینــه ورزشــی  در 

ــت. ــه یاف طــول ســال 97 ادام
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گزارش عملکرد معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه در سال 1397

ــگاه  ــی پژوهش ــالت تکمیل ــی و تحصی ــت پژوهش معاون
ــوم  ــگاه عل ــۀ پژوهش ــه گان ــای س ــت ه ــی از معاون یک
انســانی و مطالعــات فرهنگــی اســت کــه وظیفــۀ نظــارت 
ــور  ــام ام ــگاه و انج ــی پژوهش ــور پژوهش ــری ام و راهب
ــده دارد.  ــر عه ــگاه را ب ــی پژوهش ــأت علم ــای هی اعض
حــوزۀ ســتادی معاونــت پژوهشــي و تحصیــالت تکمیلــي 
ــن  ــه همــراه مدیریــت پژوهشــي در عمــل راهبــری ای ب

ــد.  ــر عهــده دارن ــور را ب ام

مدیریــت امــور پژوهشــی در یکســال گذشــته بــر انجــام 
وظایــف پژوهشــی و اجرایــی خــود متمرکــز بــوده اســت. 
ایــن وظایــف عمدتــاً شــامل؛ فراینــد تصویــب و اجــرای 
طرح هــای پژوهشــی، تدویــن و تصویــب آئین نامــه و 
شــیوه نامه، ارتباطــات برون ســازمانی، تهیــه گــزارش 
ــش،  ــه پژوه ــم هفت ــزاری مراس ــردی، برگ ــای عملک ه
بازنگــری ثبــت اطالعــات و اســناد، مستندســازی و 
ــت. ــازمانی اس ــای درون س ــی و همکاری ه ــدور گواه ص

در ســال 1397 بــا توجــه بــه مأموریت هایــی کــه 
ــام  ــدف انج ــا ه ــته و ب ــی داش ــور پژوهش ــت ام مدیری
ســاختار  مربــوط،  امــور  تخصصی تــر  و  دقیق تــر 
ســازمانی مدیریــت مجــدداً تعریــف و جهــت بررســی بــه 
ــد.  ــاع ش ــع ارج ــت مناب ــی و مدیری ــت اداری، مال معاون
ــأت  ــای هی ــور اعض ــی، ادارۀ ام ــای پژوهش اداره طرح ه
علمــی و پژوهشــگران، ادارۀ آمــار و فرایندهــای پژوهشــی 
ارتباطــات و همکاری هــای پژوهشــی، چهــار  اداره  و 
ــت  ــداف مدیری ــبرد اه ــت پیش ــه جه ــت ک اداره ای اس
ــه در  ــت ک ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــور پژوهش ام
صــورت تصویــب قطعــاً بــه بهبــود کارهــا کمــک شــایانی 

ــرد. ــد ک خواه
نیــز  شــیوه نامه ها  و  آئین نامه هــا  تدویــن  و  تهیــه 
ــت.  ــوده اس ــال ب ــن س ــم در ای ــات مه ــر اقدام از دیگ
شــیوه نامۀ اجرایــی انتخــاب پژوهشــگران و کارشناســان 
برگزیــده پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگی، 
ــیوه نامه  ــکده ها، ش ــان پژوهش ــاب رئیس ــیوه نامۀ انتخ ش
آئین نامــۀ  و  غیرموظــف  پژوهشــی  طرح هــای 
همایش هــای علمــی از جملــه آئین نامه هایــی بــوده 

کــه در ســال 1397 نهایــی و جهــت اجــرا ابــالغ گردیــده 
ــای  ــف اعض ــای موظ ــۀ طرح ه ــن نظام نام ــت. همچنی اس
هیــأت علمــی در ایــن ســال تدویــن و در مرحلــه تصویب 

ــه اســت. ــرار گرفت ق
ســامانه یکپارچــه مدیریــت اطالعات پژوهشــی )ســیماپ( 
ــس از شخصی ســازی  ــدازی و پ ــه از ســال 1395 راه ان ک
ــاب  ــور انتخ ــه منظ ــال 1396 ب ــار در س ــن ب ــرای اولی ب
پژوهشــگران برگزیــده اســتفاده شــده بــود در طول ســال 
ــت و  ــع، گرن ــای ترفی ــر شــده و از فراینده 1397 کامل ت
ــا نیــز اســتفاده شــد. همچنیــن فراینــد درخواســت  ارتق
ــرای  ــی و ب ــال 1397 نهای ــان س ــز در پای ــه نی طرح نام

اســتفاده در ســال 1398 آمــاده شــده اســت.
ــال  ــی س ــگاه در ط ــی پژوهش ــت پژوهش ــایت معاون س
ــاز طراحــی شــد و در حــال حاضــر اطالعــات  گذشــته ب
کاربــران  اســت.  روز رســانی  بــه  موجــود در حــال 
ــی،  ــای پژوهش ــالع از طرح ه ــور اط ــه منظ ــد ب می توانن
ــن  ــاد تفاهم نامه هــا، تدوی ــت، انعق جلســات ترفیــع و گرن
آئین نامه هــا و شــیوه نامه ها و مــوارد دیگــر بــه ایــن 
ســایت مراجعــه و از آخریــن اخبــار مربــوط بــه معاونــت 

ــوند. ــع ش ــی مطل پژوهش
فعالیت هــای فــوق و مجموعــه فعالیت هایــی کــه در 
ادامــه ایــن گــزارش بــه طــور مبســوط تــر بــه آن پرداخته 
می شــود حاصــل تــالش و کوشــش تمامــی اعضــای 
ــت.  ــی اس ــور پژوهش ــت ام ــی و مدیری ــت پژوهش معاون
امیــد اســت در ســال 1398، مدیریــت پژوهشــی بتوانــد 
بهتــر و محکــم تــر از قبــل در راســتای تحقــق اهــداف و 

ــد. ــدام نمای ــود اق ــای خ ماموریت ه
فعالیت های انجام شده:

1. طرح های پژوهشی
- طرح های تصویب شده: 68 عنوان
- طرح های انجام یافته: 92 عنوان
- طرح های پایان یافته: 40 عنوان

- برگزاری 20 جلسه شورای پژوهشی
- برگــزاری 89 جلســۀ کمیســیون تخصصــی جهــت 
بررســی طرح هــای پژوهشــی اعضــای هیــأت علمــی

2. تدوین و تصویب آئین نامه و شیوه نامه
- شــیوه نامۀ اجرایــی انتخــاب پژوهشــگران و کارشناســان 

برگزیــده پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگی

 مدیریت امور پژوهشی
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- شیوه نامۀ انتخاب رئیسان پژوهشکده ها 
- شیوه نامۀ طرح های پژوهشی غیرموظف

- آئین نامۀ همایش های علمی

3. تهیۀ پیش نویس آئین نامه و شیوه نامه
نظام نامۀ طرح های موظف 

شیوه نامۀ پسا دکتری 
ــار  ــف آث ــی مؤل ــأت علم ــای هی ــویق اعض ــیوه نامۀ تش ش

پژوهشــی 

4. ارتباطات برون سازمانی
انعقاد 4 تفاهم نامه با:

- دانشگاه عالمه طباطبائی 
- بنیاد مطالعات اسالمی روسیه

- بنیاد ملی نخبگان
ــور  ــی وزارت ام ــی و بین الملل ــات سیاس ــز مطالع - مرک

خارجــه

5. سایت و سامانه معاونت پژوهشی
- بازنگــری ســایت معاونــت پژوهشــی بــر اســاس ســاختار 

جدیــد معاونــت و نــوع فعالیت هــا
- بهره بــرداری از فرایندهــای ترفیــع، گرنــت، ارتقــا، 
پژوهشــگر برگزیــده و طــرح نامــه در ســامانه ســیماپ

6. تهیه گزارش
- گــزارش عملکــرد پژوهشــگاه بــه منظــور ارائــه در 

ــا ــأت امن ــه هی جلس
)ISC(تکمیل سامانۀ پایگاه استنادی جهان اسالم -

در   1396 تــا   1392 ســال های  اطالعــات  تکمیــل   -
ــوم ــه وزارت عل ــوط ب ــا مرب ــامانه مپف س

- تدوین گزارش سامانه سمات
- تهیه گزارش وضعیت طرح های پژوهشی پژوهشگاه
- تهیه گزارش وضعیت استمهال طرح های پژوهشی

ــل  ــام و تحوی ــر در انج ــت تاخی ــزارش وضعی ــه گ - تهی
پژوهشــی طرح هــای 

- تهیــه گــزارش هــای مــوردی جهــت ارســال به ســازمان 
بازرســی کل کشــور و ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزی

7. برگزاری مراسم هفته پژوهش
- برگزاری برنامه ها در مدت سه روز 

ــت  ــانی جه ــوم انس ــوزه عل ــن ح ــوت از متخصصی - دع

ــن؛  ــا عناوی ــی ب ــای تخصص ــل ه ــخنرانی در پن ــه س ارائ
"کارآمــدی علــوم انســانی در مواجهــه بــا تحریــم"، "علــوم 

انســانی و مســئله فســاد"، "علــوم انســانی و محیــط 
ــت" زیس

ــجویان  ــان و دانش ــگران، کارشناس ــی از پژوهش - قدردان
ــده برگزی

- رونمایی از کتاب جوامع الحکایات و لوامع الروایات

ــگاه؛  ــوالت پژوهش ــی از محص ــگاه داخل ــی نمایش - برپای
ــان  ــای پای ــده، طرح ه ــر ش ــای منتش ــاب ه ــامل کت ش

ــس ــای نفی ــاب ه ــه، کت یافت
- مشــارکت در نمایشــگاه فــن بــازار بــا ارائــه محصــوالت؛ 

طــرح ســاخت نــرم افــزاری بــرای تــوان بخشــی کــودکان 
ــان  ــگاه داده زب ــال، پای ــد پرت ــخه جدی ــالمندان، نس و س

فارســی
- تهیه دو عنوان ویژه نامه 

ــتند  ــناد، مس ــات و اس ــت اطاع ــری ثب  8. بازنگ
ــی ــدور گواه ــازی و ص س

- باز طراحی نرم افزار آرشیو
ــر  ــغ ب ــی بال ــای پژوهش ــده طرح ه ــکن 283 پرون - اس

11000 بــرگ
ــزار  - صــدور 453 گواهــی ســخنرانی و نشســت های برگ

شــده در پژوهشــگاه 
- صــدور 12 گواهــی مجــوز تدریــس بــرای اعضــای 

ــی ــأت علم هی

9. همکاری های درون سازمانی
- مشــارکت در جلســات دیــدار ماهانــه بــا اعضــای هیــأت 

علمی
- مشارکت در جلسات هیأت رئیسه پژوهشگاه

- مشارکت در شورای انتشارات

- مشارکت در جلسات هیأت جذب

- مشارکت در جلسات انعقاد تفاهم نامه ها

- مشــارکت در جلســات شــورای بررســی متــون و کتــب 

علــوم انســانی 
- مشارکت در جلسات داخلی معاونت 

ــزه  ــأت ممی ــاء و هی ــأت امن ــات هی ــارکت در جلس - مش

ــوم وزارت عل
- مشارکت در جلسات کمیتۀ ترفیع 

- برگــزاری 12 جلســه گرنــت و بررســی 139 درخواســت 
تعییــن اعتبــار و هزینــه کــرد.
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و  آموزشــی  برنامه ریــزی  عملکــرد  گــزارش 
شــورای تحصیــات تکمیلــی

ــق  ــال 1397 مطاب ــجویان در س ــی دانش ــه آموزش برنام
ســال قبــل ادامــه داشــت. ارزشــیابی اســتید نیــز انجــام 
شــد. جلســات شــورای تحصیــالت تکمیــل در ســال 97 
بیــش از 32 طــرح را بررســی کردنــد. چهار آزمــون کتبی 
بــرای مقطــع دکتــری 6 جلســه مصاحبــه بــرای پذیــرش 
دکتــری انجــام گرفــت. در بخــش امــور دانشــاموختگان 

ــل صــادر شــد: ــز گواهی هــای ذی نی
صدور گواهینامه موقت )64 مورد(

صدور دانشنامه )12 مورد(
صدور معافیت تحصیلی )10 مورد(
صدور تأییدیۀ تحصیلی )28 مورد(

ــات  ــات خدم ــناس خدم ــرد کارش ــزارش عملک گ
ــجویي ــی و دانش آموزش

ــه(  ــتم تغذی ــکال سیس ــع اش ــذا، رف ــوزش رزرو غ - آم
ــتوران  ــت رس ــد بهداش ــرل و تأیی ــارت، کنت ــار( نظ ناه

دانشــجویان )200 مــورد(
ــام کاربــري و کلمــه عبــور )سیســتم تغذیــه(  - حــذف ن

ــورد(    ــي )50 م ــد از فارغ التحصیل بع
ــرم افــزار و  ــر ســایت و تهیــه برنامــه هــاي ن - نظــارت ب
ســخت افــزار مــورد نیــاز ســایت دانشــجویان )70 مــورد(

راه انــدازي دســتگاه ویدئــو پروژکتــور کالس هــا )90 
ــورد( م

- راهنمایــي دانشــجویان دربــاره نحــوه تایــپ، اینترنــت و 
اســتفاده از کامپیوتــر )160 مــورد(

ــي )30  ــاي آموزش ــاي کالس ه ــاني رایانه ه ــروز رس - ب
ــورد( م

- راه انــدازي رایانــه و دســتگاه ویدئــو پرو  ژکتورهــاي 
ــتن  ــار گذاش ــل و در اختی ــي و تحوی ــاي آموزش کالس ه
ــجویان )150  ــتادان و دانش ــه  اس ــاپ ب ــپ ت ــتم ل سیس

ــورد( م
ــه  ــوط ب ــدارکات مرب ــر ت ــارت ب ــت کاال و نظ - درخواس
کالســهاي آموزشــي و دفاعیه هــاي دانشــجویي )150 

ــورد( م
- پیگیــري و هماهنگــي بــراي خدمــات و نظافــت محیــط 

آموزشــي و دانشــجویي و رســتوران )200 مــورد(
ــه  ــتیبانی مجموع ــون و پش ــالن آزم ــازي س ــاده س - آم

آموزشــي بــراي شــروع آزمون هــای پایــان تــرم )30 
ــورد( م

- انجام مراقبت در آزمون ها )60 مورد(
- اعــالم نواقــص پرونده هــاي آموزشــي و دانشــجویي 
ــده )130  ــراي تکمیــل پرون ــه دانشــجو ب ــراي اطــالع ب ب

ــورد( م
ــورود )100  ــجویان جدیدال ــراي دانش ــده ب ــاد پرون - ایج

مــورد(
- همــکاري در ســتاد اســتقبال و ثبــت نــام دانشــجویان 

ورودي جدیــد )یــک هفتــه(
- تسویه حساب دانش آموختگان )80 مورد(

- ارائــه و دریافــت مکاتبــات از کارشناســان و درج در 
پرونده هــاي آموزشــي و دانشــجویي )300 مــورد(

- آمــاده ســازي ســالن دفــاع بــراي دانشــجو ) لــپ تــاپ 
، صــدا و ویدئــو پروژکتــور( )70 مــورد(

فعالیت های حوزۀ امور دانشجویی
پرداخت انواع وام به دانشجویان )318 مورد( 

وام تحصیلــی )120 مــورد(، وام مســکن و خوابــگاه  )44 
مــورد(، وام ضــروری  )48 مــورد(، وام ازدواج   )2مــورد(

وام ویــژه دکتــری )50 مــورد (، وام ودیعــه مســکن 
متاهلــی )10 مــورد(، صــدور کارت دانشــجویی )113 
ــر  ــه دانشــجویان رتبــه برت ــن کتــاب ب مــورد(، اهــدای ب
هــر رشــته  )14 نفــر(، اهــدای بــن کتــاب به دانشــجویان 
شــاهد و ایثارگــر جدیدالــورود  )16 نفــر(، تحویــل 
ــی  ــر(، معرف ــان  )10 نف ــه متقاضی ــجویی ب ــد دانش کم
دانشــجویان بــرای کار دانشــجویی   )2 نفــر(، اهــدای بــن 
کتــاب بــه دانشــجویان بــرای هفتــه کتــاب   )233 نفــر(، 
تهیــه و تنظیــم بیمــه حــوادث دانشــجویان    )435 نفــر(، 
صــدور انــواع گواهــی دانشــجویی ) اشــتغال بــه تحصیــل، 
ــاب وام  ــویه حس ــخه(، تس ــه و ..( )200 نس ــی نام معرف
ــه  ــبت ده ــه مناس ــودگی ب ــرح بخش ــجویان در ط دانش

ــر ( فجــر  )50 نف

برگزاری مراسم   
- مراسم ثبت نام ازدانشجویان جدیدالورود 

- برگزاری مراسم آغازسال تحصیلی 
- برگــزاری جلســات کمیتــه دانشــجویی در معاونــت 

فرهنگــی   )4 جلســه(
ــا ریاســت محتــرم پژوهشــگاه  - برگــزاری ســه جلســه ب

و هیــات رئیســه 
- برگــزاری 10 جلســه بــا مدیــر تحصیــالت تکمیلــی بــه 

منظــور کمــک در حــل مشــکالت دانشــجویی

 مدیریت تحصیات تکمیلی
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فعالیت هــای حــوزه پژوهشــی مقطــع کارشناســی 
ارشد

انتخــاب  دربــاره  دانشــجویان  مشــاوره  و  راهنمایــي 
موضــوع پایان نامــه بــه صــورت فــردی بــرای دانشــجویان 
تمامــی  و  پژوهشــگاه   96 ورودی  ارشــد  کارشناســی 
دانشــجویانی کــه درحــال انتخــاب موضــوع پایــان  نامــه 
بــوده انــد، قــراردادن فرم هــای پژوهشــی بــر روی ســایت 
ســایت تحصیــالت تکمیلــی، ارســال فــرم هــا از طریــق 

ــک ــت الکترونی پس
ــاره فراینــد انجــام  راهنمایــي و مشــاوره دانشــجویان درب
دانشــجویان  بــرای  فــردی  صــورت  بــه  پایان نامــه 
دانشــجویانی  تمامــی  و   96 ورودی  کارشناسی ارشــد 
ــاوره در  ــد، مش ــه بوده ان ــگارش پایان نام ــال ن ــه در ح ک
ــراردادن  ــه دانشــجویان، ق ــوزال ب ــگارش پروپ خصــوص ن
ــاز  ــورد نی ــی م ــای پژوهش ــی و فرم ه ــای راهنمای برگه ه
ــانی  ــال اطالع رس ــی و کان ــالت تکمیل ــایت تحصی در س

ــی. ــالت تکمیل تحصی
-راهنمایــي و مشــاوره دانشــجویان دربــارۀ تکمیــل فــرم 

پروپــوزال و رونــد تصویــب آن )60 مــورد  (
ــتفاده از  ــاره اس ــجویان درب ــاوره دانش ــي و مش -راهنمای

ــورد ( ــگارش  )70 م ــن ن ــتورالعمل آیی دس
ــزارش  ــرم گ ــل ف ــارۀ تکمی ــجویان درب ــي دانش -راهنمای

ادواري   )70 مــورد  (
دانشــجویان دربــاره معرفــي  و مشــاوره  -راهنمایــي 
بــه  )مربــوط   113 پژوهشــگاه  پژوهشــي  امکانــات 

جدیدالــورود( دانشــجویان 
ــاع    ــه دف ــه صورتجلس ــاع و تهی ــه دف ــرکت در جلس -ش

)58 جلســه (
-تنظیــم قــرارداد اســتادان خــارج از پژوهشــگاه )24 

ــورد( م
ــه  ــه و رســاله دانشــجویان و ارســال ب ــت پایان نام -دریاف

پایــگاه اســناد و مــدارک علمــي )111 مــورد (
-پیگیری تصویب پروپوزال از دانشجویان )75 مورد(  

ــذ  ــامل اخ ــجویان )ش ــی دانش ــده پژوهش ــل پرون -تکمی
ــکده،  ــی پژوهش ــالت تکمیل ــورای تحصی ــه ش صورتجلس
ــورای  ــه ش ــران داک، مصوب ــوع در ای ــت موض ــه ثب نام
تحصیــالت تکمیلــی پژوهشــگاه، دریافــت گــزارش ادواری 

ــورد ( ــه(  )200 م ــان نام پای

امور آموزش و آزمون
بررســی انجــام انتخــاب واحــد و همچنیــن ترمیــم 
ــد و  ــی ارش ــع کارشناس ــجویان در دو مقط ــد دانش واح

دکتــری260 مــورد

ــالم  ــاتید و اع ــس اس ــق التدری ــای ح ــم  قرارداه تنظی
ســاعات تدریــس اســاتید بــه امــور مالــی )تحویــل 
ــق  ــرارداد ح ــد ق ــت عق ــاتید جه ــی اس ــکام کارگزین اح

التدریس(35مــورد
ــرای  ــاتید ب ــی اس ــای آموزش ــته ه ــم بس ــه و تنظی تهی

تدریــس )130مــورد(
کنترل تشکیل کالس های درس در طول )130مورد(

کنترل تشکیل کالس های جبرانی )10مورد(
تهیــه و تنظیــم لیســت حضــور و غیــاب کالس های درس 

به صــورت ماهیانــه )تحویل بــه اســاتید()130مورد(
کنترل حضور و غیاب های دانشجویان )130مورد(

امور آزمون 
- برگزاری آزمون جامع )4مورد(

- برگزاری آزمون های پایان ترم )130مورد(
- ناظــر اصلــی برگــزاری کلیــه آزمــون هــای پایــان تــرم 

)130مــورد(
مراقبیــن  کاری  ســاعات  برنامه ریــزی   مســؤل   -

)130مــورد( تــرم  پایــان  آزمون هــای 
ــرم درســی  ــان ت - تهیــه و تنظــم بســته های آزمــون پای

بــرای اســاتید جهــت طــرح ســؤال )130مــورد(
ــال  ــال اول س ــرم در نیمس ــان ت ــون پای ــزاری آزم - برگ

ــورد( ــی )130م تحصیل
ــؤاالت  ــه س ــت ارائ ــاتید جه ــه اس ــا  کلی ــی ب - هماهنگ

آزمون هــای پایــان تــرم )130مــورد(
ــل  ــه اســاتید و تحوی ــون ب ــل اوراق آزم ــری تحوی - پیگی

ــورد( نمــرات آنهــا )130م
- ثبت نمرات دروس در سامانه مروارید )80مورد(

ــه وزارت علــوم و  ــه آمــار کلیــه اســاتید و ارســال ب - ارائ
ــار( تحقیقــات و فنــاوری )1ب

ــه اســاتید- ــه بــرگ مخصــوص اطالعــات آمــاری ب - ارائ
تحویــل از آنهــا-آپ لــود اطالعــات بــا فرمــت خــاص در 

ــار( ــوم. )1ب ســامانه وزارت عل

استعامات دانشجویی 
تهیــه و تنظیــم جــواب اســتعالمات دانشــجویان و ارســال 

بــه واحــد مربوطــه )32مــورد(

کمیته انضباطی دانشجویی 
فعالیــت بــه عنــوان دبیــر کمیته-جمــع آوری مســتندات-
تنظیــم دستورجلســه-تنظیم جلســه و دعــوت از اســاتید-

تنظیــم صورتجلســه-ابالغ حکــم بــه دانشــجو )1مورد(
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گزارش عملکرد معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع در سال 1397

حــوزۀ معاونــت اداری، مالــی و مدیریــت منابــع، متولــي 
نظــام  در خصــوص  و سیاســتگذاري  ریــزي  برنامــه 
اداري، مالــي، مدیریــت منابــع انســاني بودجه ریــزی، 
ــن،  ــب قوانی ــگاه در قال ــره وری پژوهش ــکیالتی و به تش
ــن و  ــات موجــود اســت و اجــراي قوانی ــررات و مصّوب مق
ــد ه دارد. در  ــي و اداري را برعه ــط مال ــر ضواب ــارت ب نظ
حــال حاضــر ایــن معاونــت دارای 3 مدیریت، امــور اداری 
ــور  ــره وری، ام ــه، تحــول اداری و به و پشــتیبانی، بودج
مالــی اســت. ایــن مدیــری تهــا انجــام کلیــۀ امــور مالــی، 
ــی،  ــع انســانی، طــر حهــای عمران اداری و مدیریــت مناب
ــور  ــان، ام ــأت علمــی و کارکن ــی اعضــای هی ــور رفاه ام
خدماتــی و پشــتیبانی، امــوال، تأمیــن و نگهــداری 
فضاهــای کالبــدی، بازنگــری و اصــالح ســاختار ســازمانی 
پژوهشــگاه، انجــام امــور بودجــه و تدویــن بودجــۀ کالن 
ــورد  ــای م ــام هه ــن ن ــن آیی ــه و تدوی ــگاه، تهی پژوهش
ــام  ــوزش و انج ــع آم ــه جام ــن برنام ــه و تدوی ــاز، تهی نی
ــای پژوهشــگاه  ــت زیرســاخت ه ــه تقوی ــوط ب ــور مرب ام
ــر  ــاء را ب ــأت امن ــۀ هی ــور دبیرخان ــن انجــام ام و همچنی

ــد. عهــده دارن
در خصــوص انجــام وظایــف فــوق فعالیت هــای 12 ماهــه 
ایــن معاونــت بــه تفکیــک در هــر یــک از مدیریت هــا بــه 

شــرح ذیل اســت:

1. اداره کارگزینی و رفاه کارکنان 
از مهمتریــن کارهــای صــورت گرفتــه توســط ایــن 
ــه امــور  ــی و انجــام کلی بخــش: تشــکیل جلســات اجرای
ــا،  ــتخدامی اعض ــت اس ــل، وضعی ــه آن، تبدی ــوط ب مرب
ــنوات،  ــاب س ــه احتس ــوط ب ــای مرب ــه پیش نویس ه تهی
ــای  ــه اعض ــوط ب ــکام مرب ــه اح ــدور کلی ــات، ص انتصاب
علمــی و غیرعلمــی، انعقــاد قراردادهــای پژوهشــی، 
برقــراری حقــوق وظیفــه و کمــک هزینــه ازدواج در 
ــی، شــارژ امــوال  مــورد وراث کارکنــان بازنشســته و فوت

ــال ــک س ــی ی ــه ط ــن مرحل در چندی

2.اداره دبیرخانه
آمــار نامــه هــای وارده و صــادره در ســامانه اتوماســیون 
تعــداد  کــه  اســت  ایــن  نشــان دهندۀ  پژوهشــگاه 
ــال  ــگاه در س ــارج از پژوهش ــده خ ــت ش ــای ثب ــه ه نام
ــده  ــت ش ــه ثب ــداد نام ــل تع ــته1784 و در مقاب گذش
داخــل پژوهشــگاه1097نامه اســت همچنیــن جمــع کل 

نامه هــای صــادره و وارده وزارت علوم925فقــره اســت 
ــورد  ــادره و 744 م ــه ص ــورد نام ــن بین181م ــه از ای ک

ــتند. ــه وارده هس نام

3. اداره تدارکات
آن  بــه  تــدارکات  اداره  کــه  فعالیت هایــی  جملــه  از 
پرداختــه بــرآورد هزینــه ملزومــات و  شــارژ انبــار، 
پیگیــری و تامیــن اعتبــار، انجــام تــدارکات و تهیــه لــوازم 

مــورد نیــاز حوزه هــای مختلــف پژوهشــگاه اســت.

4. بودجه
واحــد بودجــه یکــی از زیرمجموعه هــای مدیریــت مالــی 
ــن قســمت  ــات انجــام شــده ای ــه اقدام و اداری اســت ک
ــوزش  ــه بودجــه، تشــکیالت و آم در ســال1397در زمین
ــه و  ــه تهی ــوط ب ــای مرب ــت و کاره ــت اس ــن خدم ضم
تهیــه  ســال های1396تا1398،  بودجه هــای  تنظیــم 
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــه عملیات ــم بودج و تنظی
کالن پژوهشــگاه همچنیــن تنظیــم جــدول پــاداش 
ــات  ــال اطالع ــته، ارس ــکاران بازنشس ــت هم ــان خدم پای
ــرای  ــوم ب ــترش وزارت عل ــورای گس ــه ش ــتی ب درخواس
ــی  ــات قران ــد )مطالع ــب پژوهشــکده جدی ــد و تصوی تایی
و فرهنــگ معاصــر( اســت از دیگــر اقدامــات انجــام شــده  
برگــزاری دوره¬هــای آمــوزش ضمــن خدمــت .و تدویــن 

ــان اســت. ــوزش کارکن ــع آم ــام جام نظ

5. اداره عمومی و پشتیبانی
خدمــات ارائــه شــده توســط اداره عمومــی و پشــتیبانی را 
مــی تــوان در5 دســته تعمیــرات فضاهــا، برق، تاسیســات، 

فضاهــای ســبز و واحــد نقلیــه تقســیم بنــدی کــرد.
ــاخت،  ــی، س ــامل طراح ــرات ش ــوزۀ تعمی ــات ح اقدام
ــگاه  ــف پژوهش ــای مختل ــازی واحده ــازی و بازس فضاس
ــزی،  ــه مرک ــون، کتابخان ــی مت ــورای بررس ــه ش از جمل
آشــپزخانه مرکــزی، رســتوران و انجــام تغییــرات در 

ــت. ــا اس ــی اتاقه بعض
واحــد  توســط  گرفتــه  صــورت  کارهــای  جملــه  از 
تاسیســات: لولــه کشــی، تامیــن روشــنایی، تعمیــر لــوازم 
ــاختن  ــا و س ــازی اتاق ه ــتات، بازس ــب ترموس اداری، نص

ــت. ــه و.... اس گلخان
ــامل:  ــرق ش ــد ب ــط واح ــه توس ــورت گرفت ــای ص کاره
و  اداری  واحــد  آشــپزخانه،  واحدهــای  سیم کشــی 
ــرق و راه  ــو ب ــب تابل ــون، نص ــی مت ــورای بررس مالی،ش
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انــدازی سیســتم بــرق رســتوران، تعمیــر و تعویــض 
اســت. مرکــزی  ســاختمان   دوربین هــای 

در بخــش فضــای ســبز پژوهشــگاه، بــا توجــه بــه 
نیازســنجی، نــوع و تعــداد گیاهــان مــورد نظــر از گلخانــه 
بــرای ســاختمانهای مرکــزی، بنیــاد دانشــنامه نگاری، 
ــد  ــداری ش ــار خری ــای دریاکن ــوی و ویاله ــه مین کتابخان
عــالوه بــر ایــن گیاهــان فضــای ســبز عمــودی، گل هــای 
موجــود در طبقــات، محوطــه جلــوی رســتوران، زیــر پــل 
ــدند. ــی ش ــم پاش ــرس و س ــاغ ه ــه، ب ــتان، گلخان کردس

ــار  ــار داشــتن چه ــه در ســال1397با در اختی واحــد نقلی
راننــده از شــرکت و چهــار راننــده از پرســنل قریــب 
به930ســرویس داشــته اســت کــه جمــع کل هزینه هــای 

ــت. ــال اس ــن واحد505589500ری ای

6. امور مالی
ــداری و  ــی نگه ــور مال ــی ام ــف عموم ــن وظای از مهمتری
تنظیــم حســابها و اســناد و دفاتــر دولتــی و تحویــل وجــوه 
ــن اهــداف  ــر ای اســت در راســتای تحقــق و پیشــبرد بهت
ایــن حــوزه یــک ســری اقدامــات و فعالیت هایــی صــورت 

گرفــت کــه اهــم آنهــا بــه شــرح زیــر اســت:
طــرح ســاماندهی سیســتم حســابداری تعهــدی بــا 
شــرکت در ســه ســمینار دانشــگاه های تهــران و مــدرس، 
آمــوزش کارکنــان، توســعه نــرم افــزار حســابداری 
ــن(  ــط )آنالی ــامانه برخ ــتفاده از س ــتا، اس ــن راس در ای
ارســال صــورت معامــالت فصلــی و ســایر گزارشــات 
ــای  ــام مالیاته ــدن نظ ــی ش ــه اجرای ــه ب ــا توج ــی ب مال
مســتقیم، مدیریــت تامیــن اعتبــار هزینه هــا، ایجــاد 
سیســتم یکپارچــه درآمدهــای اختصاصــی )وصولــی( در 
ــای  ــا بانک ه ــکاری ب ــق هم ــگاه  از طری ــطح پژوهش س
ــد در  ــاب جدی ــاح حس ــق افتت ــگاه از طری ــل پژوهش عام
ــور  ــایر کس ــوق و س ــال حق ــت ارس ــزی جه ــک مرک بان
و نگهــداری و راهبــری سیســتم حقــوق و دســتمزد، 
انتخــاب مناســبترین نظــام حسابرســی بــا تاییــد هیئــت 
امنــا، کنتــرل کلیــه پرداختهــا، ثبــت حقــوق مدیــران در 
فرم هــای کاربــرگ و کنتــرل وضعیــت بــه انضمــام احــکام 
ــه  ــال ب ــاه و ارس ــر م ــان ه ــه در پای ــای مربوط و فیش ه

ــبات.  ــوان محاس دی

گزارش عملکرد مدیریت نظارت و ارزیابی در سال 1397 

ایــن مدیریــت بــا همــکاری کارشناســان واحــد براســاس شــرح وظایــف محولــه در چــارت ســازمانی، اقدامــات و فعالیــت 
خــود را انجــام می دهــد.  اقدامــات و فعالیت هــای دفتــر نظــارت و ارزیابــی در ســال 97 عبارتنــد از:

*تدوین گزارش عملکرد پژوهشگاه در سال 96
ــود کمــی و  ــا هــدف بهب ــوه و بالفعــل پژوهشــگاه و ب ــه منظــور آگاهــی از ظرفیت هــای بالق ــی ب ــر نظــارت و ارزیاب دفت

ــد.  ــن می کن ــا تدوی ــزارش ارســالی واحده ــر اســاس گ ــت پژوهشــگاه ب ــی عملکــرد، ســالیانه گزارشــی از وضعی کیف
ایــن گــزارش در دو بخــش الــف( عملکــرد پژوهشــی واحدهــای صفی)پژوهشــکده ها و مراکــز( و ب( عملکــرد واحدهــای 
ــر مبنــای شــاخص های گســترده ای کــه  ســتادی پژوهشگاه)پشــتیبانی( تدویــن می شــود. گــزارش واحدهــای صفــی، ب
ترکیبــی از شــاخص های مــورد عمــل در ســازمان های مشــابه و نیــز در واحدهــا و ســازمان های باالدســتی بویــژه مرکــز 

نظــارت وزارت علــوم اســت و در دو محــور نیــروی انســانی و عملکــرد علمــی، تهیــه می شــود.
در ایــن گــزارش، وضــع موجــود تحلیل شــده و میــزان انحــراف از برنامــه راهبــردی ســنجیده می شــود؛ نقــاط قــوت و 

ضعــف نیــز بیــان شــده و پیشــنهادهایی بــرای رفــع مشــکالت و بهبــود وضــع موجــود ارائــه می شــود. 
ــی عملکــرد  ــی و شــورای راهبــردی، نظــارت و ارزیاب ــن، در کمیســیون نظــارت و ارزیاب گــزارش عملکــرد پــس از تدوی

ــود. ــل می ش ــی و تحلی بررس

* برگزاری سومین دوره انتخابات رؤسای پژوهشکده ها
ــد  و  ــزار ش ــگاه برگ ــاه در پژوهش ــت م ــای 22 - 24 اردیبهش ــکده ها در روزه ــاي پژوهش ــات رؤس ــومین دوره انتخاب س

اعضــاي هــی
ت علمي با حضور در پاي صندوق ها، رأي خود را براي انتخاب رئیس پژوهشکده به صندوق انداختند.

ــه پژوهشــکده   ــه تصویــب هیئــت رئیســه پژوهشــگاه رســیده اســت، ن ــات کــه ب ــر اســاس شــیوه نامه برگــزاری انتخاب ب
اندیشــه سیاســی، انقــالب و تمــدن اســالمی؛ اخــالق  و تربیــت؛ اقتصــاد و مدیریــت؛ زبانشناســی، زبــان و ادبیــات؛ تاریــخ 
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ایــران؛ غــرب شناســی و علــم پژوهــی؛ مطالعــات اجتماعــی و نظریه پــردازی سیاســی و روابــط بین الملــل حائــز شــرایط 
برگــزاری انتخابــات بودنــد.  

ــت  ــات ریاس ــرای انتخاب ــود ب ــزدی خ ــام، نام ــت ن ــرای ثب ــده ب ــان مشخص ش ــاس زم ــر اس ــی ب ــت علم ــای هیئ اعض
ــی  ــه توجیه ــات، جلس ــزاری انتخاب ــوه برگ ــات و نح ــع ابهام ــور رف ــه منظ ــن ب ــد. همچنی ــالم کردن ــکده ها را اع پژوهش
ــک از پژوهشــکده ها  ــر ی ــرای ه ــات ب ــزاری انتخاب ــق برگ ــان دقی ــزار و  زم ــای پژوهشــکده ها برگ ــا رؤس ــی ب و هماهنگ
ــد و اعضــاي  ــات هــر پژوهشــکده طبــق زمــان تعیین شــده 22-24 اردیبهشــت 97 برگــزار گردی مشــخص شــد. انتخاب
هیئــت علمــي پژوهشــکده ها بــا اعطــای رأي خــود، گام اول را بــرای  انتخــاب برداشــتند. پــس از شــمارش آرا و صــدور  

ــد. احــکام، رؤســاي 9 پژوهشــکده فعالیــت خــود را آغــاز کردن
الزم به ذکر است که در شش پژوهشکده، رؤسای سابق ابقاء شدند و در سه پژوهشکده تغییر صورت گرفت. 

*گزارش اجرای برنامه راهبردی اول 
ضــرورت پایــش اجــرای برنامــه راهبــردی ایجــاب می کنــد، دفتــر نظــارت و ارزیابــی دو بــار در ســال گزارشــی از عملکــرد 

پژوهشــگاه و میــزان پیشــرفت اجــرای برنامــه راهبــردی را در جلســات هیئــت امنــا ارائــه کنــد. 
ایــن گــزارش حــاوی اطالعــات واحدهــای صفــی و ســتادی اســت کــه اقدامــات انجام شــده ذیــل راهبردهــا و سیاســت های 

برنامــه اول در ســال های 94-97  و نیــز میــزان انحــراف از برنامــه را نشــان می دهــد.
ــرای  ــی را ب ــرکات فراوان ــه ب ــن برنام ــه ای ــی از آن اســت ک ــه اول توســعه حاک ــی برنام ــج حاصــل از ارزیاب بررســی نتای
پژوهشــگاه بــه ارمغــان آورده اســت کــه رشــد تولیــدات علمــی، اثرگــذاری بــر محیــط پیرامونــی بــا انجــام پژوهش هــای 
ــوم انســانی، توســعه فضــای نقــد و گفت وگــو و توســعه مدیریــت دانایی محــور، تنهــا  ــی عل کالن، ایجــاد شــبکه نخبگان

ــند. ــرکات می باش ــن ب بخشــی از ای

*تدوین برنامه راهبردی دوم
ــه ضــرورت  ــا ب ــن برنامــه راهبــردی، بن ــه در تدوی ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی پــس از اولیــن تجرب پژوهشــگاه عل
انطبــاق زمانــی برنامــه راهبــردی بــا برنامــه ششــم توســعه، تهیــه برنامــه راهبــردی دوم را یــک ســال زودتــر از موعــد در 

ــی محــول کــرد.  ــه دفتــر نظــارت و ارزیاب ــرار داد و آماده ســازی آن را ب دســتور کار ق
ــه  ــف از جمل ــای مختل ــکیل کارگروه ه ــا تش ــی ب ــارت و ارزیاب ــر نظ ــردی در دفت ــه راهب ــن برنام ــی تدوی ــد اجرای فراین
ــه  کارگــروه تخصصــی نظــارت، ارزیابــی و پیشــبرد برنامــه، کارگــروه نماینــدگان پژوهشــکده ها و کارگــروه مشــورتی )ب
صــورت مــوردی( بــا حضــور اعضــای محتــرم هیــات رئیســه آغــاز گردیــد و تــالش شــد، تدویــن برنامــه بــا مشــارکت 
مســتقیم اعضــای پژوهشــگاه در ســطوح مختلــف پیــش بــرده شــود. قریــب بــه 50 جلســه در ایــن زمینــه تشــکیل شــد 
و عــالوه بــر آن، اســناد باالدســتی و برنامــه راهبــردی بســیاری از دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی مــورد بررســی و تحلیــل 

قــرار گرفــت کــه حاصــل آن تدویــن برنامــه راهبــردی دوم پژوهشــگاه بــا 6 راهبــرد و 34 سیاســت اســت.
 

*تدوین برنامه عملیاتی  پنجساله واحدهای صفی و ستادی 
    برنامــه راهبــردی ســند کالن ســازمان اســت کــه تــا ســطوح عملیاتــی توســعه داده می شــود تــا واحدهــا در قالــب 

برنامــه کلــی، ســمت و ســوی حرکــت خــود را مشــخص  کننــد.
ــای  ــی واحده ــه  عملیات ــرداوری برنام ــه گ ــا و سیاســت ها، موظــف ب ــن راهبرده ــس از تدوی ــی پ ــر نظــارت و ارزیاب دفت

مختلــف صفــی و ســتادی شــد.
ــا  پژوهشــکده ها و اعضــای هیئــت علمــی در جهــت اهــداف کالن پژوهشــگاه و  ــه ایــن منظــور دو فــرم تهیــه شــد ت ب
ــر راهبردهــا و سیاســت ها، اقدامــات عملــی پنجســاله و طرح هــای پژوهشــی را مشــخص کننــد. کارشناســان  مبتنــی ب
ــس از  ــه را جمــع آوری و پ ــا برنام ــا پژوهشــکده ها و مدیریت ه ــداوم ب ــاط م ــل و ارتب ــز طــی تعام ــی نی نظــارت و ارزیاب

ویرایــش و انجــام اصالحــات اقــدام بــه چــاپ آن نمودنــد.

* برگزاری سومین دوره انتخابات شورای صنفی اعضای هیئت علمی
 ســومین دوره انتخابــات مجمــع صنفــی اعضــای هیئــت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در مــورخ 
ــر از اعضــای  ــا حضــور حداکثــری اعضــای هیئــت علمــی در ســالن حکمــت برگــزار شــد.  پنــج نف 4 اســفند 1397 ب

هیــأت  علمــی بــه عنــوان  اعضــای هیئــت مدیــره و  یــک نفــر بــه عنــوان بــازرس انتخــاب شــدند.  
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از  یکــی  عنــوان  بــه  عمومــی«  »روابــط  واحــد 
ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــت پژوهش ــای ریاس زیرمجموعه ه
مطالعــات فرهنگــی، عــالوه بــر اهتمــام ویــژه بــرای تحقق 
ــراری و توســعۀ   ــه توســعه پژوهشــگاه و برق اهــداف برنام
ارتبــاط بــا رســانه ها، تــالش می کنــد تــا جلســات 
ســخنرانی ها، کارگاه هــا، همایش هــا و ســمینارها بــه 
نحــو شایســته برگــزار شــود تــا معرفــی و تقویــت جایــگاه 
پژوهشــگاه بــه عنــوان  یــک مرکــز تخصصــی پژوهــش و 
آمــوزش علــوم انســانی کشــور، بــه نحــو شایســته ای انجام 
ــن واحــد در ســال  1397 همچــون ســال های  ــرد. ای گی
پیــش ســعی کــرده اســت وظایــف خــود در ایــن حــوزه 
ــه بهتریــن صــورت انجــام دهــد کــه در ادامــه آورده  را ب

شــده اســت.

ــات،  ــانی و خدم ــت اطالع رس ــش کیفی ــتای افزای در راس
روابــط عمومــی  فهرســتی از پیشــنهادات در حــوزۀ 
ذی ربــط را بــه ریاســت ارائــه و در جهــت تحقــق برخــی 

ــته اســت: ــر برداش ــی مؤث ــا گام از آنه
- معرفی پژوهشگاه در نشریۀ عتف وزارت علوم

ــایت  ــه س ــانه« ب ــگاه در رس ــش »پژوهش ــزودن بخ - اف
ــا  ــای اعضــای پژوهشــگاه  ب پژوهشــگاه  و درج مصاحبه ه

خبرگزاری هــای مختلــف
-تهیــه تقویــم ســال جدیــد بــا طراحــی تصویر ســاختمان 
پژوهشــگاه بــرای  صفحــۀ مونیتــور  رایانه هــا و ارســال آن 

بــه همــراه پیــام تبریــک ســال جدید
ــگان گزارش نویســی و خبرنویســی  ــزاری کارگاه رای - برگ
روابــط  بــا  پژوهشــکده ها  رابــط  کارشناســان  بــرای 

ــی عموم
- پیشــنهاد نمایــش پوســتر نشســت ها و ســخنرانی ها در 

ــو اعالنات ســایت تابل
- تهیــۀ پروپوزال هــای مختلــف بــرای تهیــۀ فیلــم معرفــی 

پژوهشــگاه و ارســال نتایــج آنهــا بــرای هیأت رئیســه
ــرای بخش هــای  -طراحــی و تهیــۀ مهرهــای یک شــکل ب

ــگاه مختلف پژوهش
معاونــت  آیین نامه هــای  و  شــیوه نامه   نمایــش   -

گزارش عملکرد  واحد »روابط عمومی« در سال 1397

پژوهشــی در مونیتورهــا )شــیوه نامۀ انتخــاب پژوهشــگر 
برتــر و شــیوه نامۀ طــرح غیرموظــف(

- معرفــی پرتــال و ســایت علــوم انســانی بــه دانشــکده ها 
و پژوهشــکده های علــوم انســانی )در خبرنامــه و بروشــور 

معرفــی پژوهشــگاه و ...(
- معرفی قطب های ایجاد شده در پژوهشگاه 

- تهیۀ موشنگرافی نمونه برای معرفی پژوهشگاه 
- تهیــه شــیوه نامۀ اجرایــی برگــزاري نشســت، همایــش 
و ســخنراني در پژوهشــگاه.این شــیوه نامه در نــه مــاده و 
هشــت تبصــره بــه تصویــب هیــأت رئیســه رســیده اســت 

کــه در آن ضمــن  بیــان اهــداف و  تعاریــف،  مراحــل 
بــه  اعــالم  فراینــد  برنامه هــا،  برگــزاری  مراحــل 
واحدهــای زیربــط و ثبــت زمــان و مــکان برگــزاری 
برنامه هــا، هماهنگــی بــا خدمــات از طریــق نامــه نــگاری 
ــتر،  ــۀ پوس ــی، تهی ــت پذیرای ــور اداری و درخواس ــه ام ب
تمهیــد اطالع رســانی مناســب و مــوارد مربــوط بــه 
برگــزاری، تهیــه خبــر و انتشــار محتــوای برنامه هــا 
ــوح  ــه وض ــا ب ــام کاره ــل انج ــت. مراح ــده اس اورده ش
بیــان شــده اســت  و وظایــف بخش هــا و افــراد مختلــف 
مشــخص شــده اســت.  درضمــن ایــن شــیوه نامــه بــرای 
مــدت یــک ســال تصویــب شــده اســت و قــرار اســت بــا 
تغییــرات و اصالحــات جدیــد، نســخۀ جدیــد آن در ســال 

ــود. ــب ش ــه و تصوی ــه ارائ ــأت رئیس ــه هی 1398 ب

ــی  ــط عموم ــر، رواب ــن ام ــر ای ــه بهت ــام هرچ ــرای انج ب
ــگاه  ــه پژوهش ــأت رئیس ــب هی ــه تصوی ــیوه نامه ای ب ش
ــرار داده  ــکاران ق ــۀ هم ــار هم ــت و در اختی ــانده اس رس
ــای معمــول خــود را  ــر آن فعالیت ه ــه ب ــا تکی اســت و ب
ــر  ــه ذک ــه در ادام در ســال 1397 انجــام داده اســت  ک

شــده اند:
- برگــزاری ســخنرانی و نشســت )350( ، درس گفتــار و 
کارگاه )132( و  همایــش ملــی )25( و هشــت همایــش 

بین المللــی:
*»پانیني: دستورنویس سنسکریت«

*»زبان و ادبیات روسي در دنیاي معاصر«
*»شمس و موالنا«

*»نشانه شناسي مسائل و کنش هاي اجتماعي«

فعالیت های راهبردی روابط عمومی

برگزاری منظم جلسات سخنرانی ها، 
همایش ها و ....
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-تفاهم نامه هــا )تفاهــم نامــه بــا پژوهشــگاه حــوزه و 
ــات  ــاد مطالع ــه، بنی ــگاه عالم ــا دانش ــم ب ــگاه، تفاه دانش
اســالمی روســیه، بنیــاد ملــی نخبــگان، تفاهم نامــه 
ــز  ــا مرک ــه ب ــش، تفاهم نام ــی اتری ــاد ایران شناس ــا بنی ب
ــه،  ــور خارج ــی وزارت ام ــی و بین الملل ــات سیاس مطالع

ــاپینزای رم( ــگاه س ــا دانش ــه ب تفاهم نام
- برگــزاری جلســات گرامیداشــت اعیــاد و روزهــای 

ــاص  خ
ــون و  ــی مت ــورای بررس ــای ش ــت ها و همایش ه - نشس

کتــب علــوم انســانی
-جلســات مدیریــت همکاری هــای علمــی و  روابــط بیــن 

الملــل و دفتــر هیــأت علمــی
- مراســم فرهنگــی و اعیــاد )هفتــه دولــت و روز کارمنــد، 
جشــن نیمــه شــعبان، بزرگداشــت هفتــۀ دفــاع مقــدس، 
فردوســی،  روز  بزرگداشــت  موالنــا،  روز  بزرگداشــت 
ــزاری  ــی، برگ ــط عموم ــات و رواب ــت روز ارتباط بزرگداش
ــد، بزرگداشــت روز دانشــجو ــال جدی ــک س ــم تبری مراس

ــر  ــرای دکت ــت ب ــم و بزرگداش ــم ترحی ــزاری مراس -برگ
ــگاه( ــد پژوهش ــناس فقی ــرزاد جعفری)کارش ف

ــرام  ــر به ــناس، دکت ــره زرش ــر زه ــت ها  )دکت -بزرگداش
ــر غالمحســین یوســفی( ــدادی، دکت مق

- نشســت »جهــان فرهنگــی، ادبیــات فارســی، ســخنگوی 
صلــح و دوســتی« در مؤسســۀ اِکــو

-نشســت مشــترک مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا و 
کمیســیون ملــی یونســکو

همایش هــای  خارجــی  مهمانــان  از  اســتقبال   -
پانینــی(  )همایــش  فــرودگاه  در  بین المللــی 
- نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار

ــون و  ــر شــورای بررســی مت ــی از دویســتمین اث -رونمای
ــوم ــوم انســانی در ســاختمان وزارت عل کتــب عل

- جلســۀ هیــأت امنــای پژوهشــگاه در ســاختمان وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری

ــا و  ــأت امن ــی هی ــیون دائم ــترک کمیس ــۀ مش - جلس
ــنامه نگاری ــکدۀ دانش ــگاه در پژوهش ــه پژوهش ــأت رئیس هی
-نشســت مشــترک هیــأت امنــای کتابخانــۀ اســتاد 
ــوی ــۀ مین ــأت رئیســۀ پزوهشــگاه در کتابخان ــوی و هی مین

عالمــه،  دانشــگاه  در  رئیســه  هیــأت  -جلســات 
... و  دانشــنامه نگاری 

ــم در زیســت  ــن و عل ــی فلســفه، دی - همایــش بین الملل
ــق  ــش از طری ــن اتری ــگاه وی ــالمی در دانش ــان اس جه

ــازی ــای مج ــار از راه دور و فض ــت اخب دریاف
- اردوهای فرزندان ممتاز

* »زنان و مهاجرت«
*»عدالت ترمیمی ار نگرگاه آیین زرتشت«

*»ادبیات و سینما«
*»تاریخ فرهنگی ایران«

- اطالع رسانی برنامه ها در سکو و سایت
- تهیــه بریــده جرایــد از اخبــار پژوهشــگاه و علــوم 

انســانی و انتشــار آن از ســکو بــرای همــکاران
- تنظیم برنامه های سالن ها و ثبت زمان برنامه ها

-آرشیو کردن فایل های صوتی و تصویری 
- بارگذاری فایل های صوتی و تصویری در سایت

- طراحی و چاپ پوستر و بنر برنامه ها
- طراحــی و چــاپ بنــر بــرای مناســبت ها و موفقیت هــای 

همکاران
- تهیه خبرنامه داخلی پژوهشگاه )هرماه(

-چــاپ و ارســال خبرنامــه بــه دانشــگاه ها و مراکــز 
ــف مختل

- تهیۀ خبر از برنامه های حوزۀ ریاست
- درخواســت گــزارش از کارشناســان پیوهشــکده ها، 

اصــالح و درج آن در ســایت، کانــال و خبرنامــه
- برگزاری  برنامه های ویژه 

ــش  ــش، همای ــه پژوه ــری )هفت ــت خب ــزاری نشس -برگ
ملــی »اســتاد شــهید مطهــری و مطالعــات قرآنــی 

معاصــر«،  چهارمیــن همایــش شــمس و موالنــا(

عــالوه بــر پوشــش برنامه هــای علمــی )ســخنرانی، 
ــزار شــده توســط  ــش و ...(، جلســات برگ نشســت، همای
ــای  ــت بخش ه ــگاه و گاه جلس ــای پژوهش ــایر بخش ه س
مختلــف در خــارج از پژوهشــگاه نیــز پوشــش داده شــده 

اســت کــه در ادامــه اهــم آنهــا آورده شــده اســت:
- جلسات هیأت امنا و هیأت ممیزه

-جلسات ماهانۀ دیدار اعضای هیأت علمی
ــالی  ــران و مشــاوران طــرح اعت - جلســات شــورای مدی

ــوم انســانی عل
ــا و  ــی همایش ه ــی و اجرای ــای علم ــات کمیته ه -جلس

ــش ــۀ پژوه ــون هفت ــژه همچ ــای وی برنامه ه
-جلسات تدوین دومین برنامۀ راهبردی پژوهشگاه

ــا اعضــای ســایر  ــدار اعضــای پژوهشــگاه ب -جلســات دی
دانشــگاه ها و مراکــز

ــأت  ــای هی ــا اعض ــان ب ــت آلم ــده هومبول ــدار نماین -دی
ــگاه،  ــی پژوهش علم

ــا حضــور دکتــر  - برگــزاری جلســۀ شــورای پژوهشــی ب
ــوم ــر عل مســعود برومنــد، معــاون پژوهشــی وزی

- بازدیــد رئیــس پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات 
از پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی
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در ایــن راســتا روابــط عمومــی از طریــق ارتبــاط بــا یــک 
ــعی  ــز، س ــکده  و مرک ــر پژوهش ــط از ه ــناس راب کارش
ــه صــورت مؤثرتــر و مســتمرتر  ــا همــکاری الزم ب کــرد ت
شــکل گیــرد. درضمــن بــا ارســال پیــام بــه کارشناســان 
ــه ای  ــا خالص ــود ت ــته می ش ــا خواس ــکده ها از آنه پژوهش
از برنامــۀ پژوهشــکدۀ خــود را  بــرای تهیــۀ خبــر و  درج 

ــه روابــط عمومــی ارســال کننــد. آن در خبرنامــه  ب
-گــزارش جلســات دیــدار اعضــای پژوهشــکده ها بــا 

رئیــس پژوهشــگاه در ســایت و خبرنامــه
ــکو  ــا در س ــران گروه ه ــان و مدی ــاب رئیس ــزارش انتص گ

ــه  و خبرنام
رؤســای  بــرای  ویزیــت  کارت  چــاپ  و  طراحــی   -

ه ها هشــکد و پژ
- طراحــی و چــاپ کارت ویزیــت همــکاران پژوهشــگاه بــا 

ــخصی  هزینه ش
-برگزاری جلسات ماهانه و شورای صنفی و ...

ــکاران و  ــا هم ــژه ب ــای وی ــو و مصاحبه ه ــام گفتگ - انج
ــه : ــپ و ویژه نام ــه و کلی ــرای خبرنام ــاتید ب اس

ــر  ــی زاده، دکت ــر کمال ــادی، دکت ــینعلی قب ــر حس دکت
ــی،  ــوش هدایت ــی، مهرن ــعود قیوم ــر مس ــی و دکت عاص
ــدی )مشــاور  ــر علیرضــا عب ــر روح اهلل کریمــی، دکت دکت
امــور توســعه ســایپا یــدک(، دکتــر  مدیرعامــل در 
نجفقلــی حبیبــی )قائــم مقــام انجمــن ایرانــی اخــالق در 
علــوم فنــاوری(، دکتــر امیــر طالبیــان )مشــاور اجتماعــی 
وزیــر نفــت(، مهنــدس محمــد محمــودی )مشــاور وزارت 
ارتباطــات و فنــآوری اطالعــات(، محمدرضــا بهرنگــی 
ــاعتچی  ــود س ــر محم ــی(، دکت ــگاه خوارزم ــتاد دانش )اس
ــر  ــی(، دکت ــه طباطبای ــتاد بازنشســته دانشــگاه عالم )اس
ــنامه نگاری(،  ــکده دانش ــس پژوهش ــی )رئی ــد پاکتچ احم
دکتــر محمدســعید ســیف )مدیــرکل ارتبــاط بــا صنعــت 
)معــاون  جبــاری  منوچهــر  مهنــدس  علــوم(،  وزارت 
مهندســی و نظــارت بــر تولیــد مپنــا(، بهــروز دری 
)اســتاد مدیریــت صنایــع دانشــگاه شــهید بهشــتی و دبیــر 
همایــش(، دکتــر وحیــد احمــدی )مشــاور وزیــر علــوم و 

ــور( ــی کش ــت علم ــات سیاس ــز تحقیق ــس مرک رئی
ــاد  ــی جه ــأت علم ــو هی ــی )عض ــن قرنفل ــر محس دکت
ــأت  ــو هی ــدری )عض ــا حی ــر غالمرض ــگاهی(، دکت دانش
ــراج زاده  ــین س ــر حس ــرو(، دکت ــگاه نی ــی پژوهش علم
)رئیــس انجمــن جامعه شناســی ایــران(، دکتراشــرف 
ــی  ــه مل ــناد و کتابخان ــازمان اس ــس س ــردی )رئی بروج

ــران( ای

.- تهیۀ هدایا برای مهمانان ویژه پژوهشگاه
- تهیــه اســتند و ارســال پیــام و درج در خبرنامــه  بــرای 

تســلیت های مربــوط بــه اعضــای پژوهشــگاه
- درج خبــر بــرای تســلیت بــزرگان و اندیشــمندان 

)دکتــر احمــدی، دکتــر قانعــی راد و ... (
- تهیه بنر  برای مراسم سوگواری 

- تهیه هدایا و بنر و ... بزرگداشت ها
- تهیــه اســتند بنــر و نصــب آن بــرای برخــی از  برنامه ها 

و نشســت ها

ــو  ــه رادی ــگاه ب ــای پژوهش ــال برنامه ه ــال 97 ارس در س
فرهنــگ، رادیــو معــارف و ســیما فکــر، بســیاری از 

برنامه هــا در رســانه های مذکــور پخــش شــد.
مختلــف  خبرگزاری هــای  خبرنــگاران  بــا  ارتبــاط   -
همچــون فــارس، رســا، ایرنــا، ایســنا، شبســتان، ایبنــا و 
ــی  ــا هماهنگ ــا خبرگزاری ه ــط ب ــات مرتب .... در موضوع
و اطــالع رســانی الزم بــرای حضــور آنهــا در پژوهشــگاه 

ــت. صــورت گرف
ــا  ــیما و حضــور آنه ــبکه های صــدا و س ــا ش ــاط ب - ارتب
ــی،  ــش  پانین ــم )همای ــای مه ــا و همایش ه در برنامه ه

ــوم انســانی، تولیــد و صنعــت  و ...( همایــش عل

ــور  ــی بروش ــط عموم ــت رواب ــه هم ــه ب ــن زمین در ای
معرفــی پژوهشــگاه بــه زبــان انگلیســی  طراحــی و چــاپ 
ــکده ها و  ــی پژوهش ــر معرف ــالوه ب ــه ع ــت ک ــده اس ش
ــازات  ــی امتی ــی برخ ــگاه، معرف ــف پژوهش ــز مختل مراک
پژوهشــگاه همچــون پایــگاه دادگان زبــان فارســی، 
ــس  ــان، اطل ــه غیرفارســی زبان ــان فارســی ب ــوزش زب آم
ــز  ــی )ع( و ... نی ــام عل ــی ام ــک اطالعات ــی، بان فرهنگ
ــی و  ــای علم ــر قطب ه ــور دفت ــن بروش ــت. در ای پرداخ
ــا  ــده اند و ب ــی ش ــز معرف ــردازی نی ــی های نظریه پ کرس
ــالت  ــز  تحصی ــرش در مرک ــورد پذی ــته های م ــر رش ذک
انجــام  پژوهش هــای  میــزان  همچنیــن  و  تکمیلــی 
شــده در هــر پژوهشــکده بــر ویژگــی منحصــر بــه فــرد 
ــت. ــده اس ــد ش ــز تأکی ــودن مرک ــی ب ــی و پژوهش آموزش

ایجاد ارتباط و همکاری مستمر با اعضای 
پژوهشگاه

برقراری و توسعۀ ارتباط بارسانه ها

تاش در جهت معرفی پژوهشگاه
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ــی  ــه در معرف ــور و ویژه نام ــۀ بروش ــا تهی ــن ب ــالوه برای ع
هرچــه بیشــتر پژهشــگاه و بخش هــای مختلــف آن  

ــت: ــته اس ــت گماش هم
- بروشور معرفی پژوهشکدۀ تاریخ

- بروشور عملکرد معاونت پژوهشی در سال 96
- بروشور معرفی دفتر همکاری های بین الملل
- بروشور معرفی پژوهشکدۀ کاربردی سازی

- بروشــور همایــش ارتبــاط علــوم انســانی، تولیــد و 
ــانی،  ــوم انس ــاط عل ــش ارتب ــۀ همای ــژه نام - وی صنعت 

ــت ــد و صنع تولی
ــر بــه روز رســانی پــاور معرفــی  روابــط عمومــی عــالوه ب
ــای  ــرای بخش ه ــز ب ــری نی ــی دیگ ــگاه، پاورهای پژوهش
ــده اند:  ــر ش ــه  ذک ــه در ادام ــده اســت ک ــه ش ــف تهی مختل

- پاور پوینت معرفی پژوهشگاه برای هفته پژوهش
علمی-پژوهشــی،  نشــریات  معرفــی  پوینــت  پــاور   -

پژوهشــگاه انتشــارات 
- کلیــپ همایــش زبان هــای روســی بــرای شــورای 

ــون ــی مت بررس
-کلیــپ دســتاوردهای پژوهشــگاه بــرای ارائــه بــه وزارت 

علــوم
ــت اهلل  ــح، آی ــه داران صل ــن نشســت طالی ــپ دومی - کلی

صــدر، اســناد آســیا
ــرزاد  ــر ف ــوم دکت ــود مرح ــم یادب ــرای مراس ــپ ب - کلی

ــری جعف
-کلیــپ آزاد ســازی خرمشــهر بــرای مراســم هفتــه دفــاع 

س مقد
ــع  ــال جام ــد پرت ــخۀ جدی ــی نس ــانی و معرف -اطالع رس

ــه ــال و خبرنام ــایت، کان ــانی  در س ــوم انس عل

واحــد روابــط عمومــی در صــورت امــکان و انتشــار 
ــی  ــار چاپ ــا آث ــت ت ــرده اس ــعی ک ــد س ــای جدی کتاب ه
را عــالوه بــر معرفــی در ســایت پژوهشــگاه، در خبرنامــه 

ــد.  ــی کن ــز معرف نی
ــانی  ــزاری و اطالع رس ــرای برگ ــات الزم ب ــن خدم درضم
ــی  انجــام  ــه  خوب ــز ب ــا  نی ــی از کتاب ه جلســات رونمای
ــده  ــا آورده ش ــی از آنه ــه  برخ ــه در ادام ــت ک ــده اس ش

اســت.
- رونمایــی از کتــاب »درآمــدی بــر ادبیــات شناســی« در 

ــاب ــی کت نمایشــگاه بین الملل
- رونمایــی از کتــاب »تاریــخ سیاســی چیســت؟« در 

پژوهشــگاه
- نقــد، معرفــی و رونمایــی از کتــاب »رتوریــک: از نظریــه 

ــا نقد« ت
فــروش  نمایندگــی  فعالیــت  آغــاز  -اطالع رســانی 

انقــالب خیابــان  در  پژوهشــگاه  کتاب هــای 
علمی-پژوهشــی،  نشــریات  معرفــی  پوینــت  -پــاور 

پژوهشــگاه انتشــارات 
- چــاپ و اطالع رســانی فراخــوان مجــالت در ســکو، 
پژوهش هــای  و  )مجلۀ»ادبیــات  خبرنامــه  و  ســایت 
دوفصلنامــۀ  و  »بالغــت«  ویژه نامــۀ  میان رشــته ای«، 

ــران«( ــادی ای ــائل اقتص ــی مس »بررس
- چــاپ بنــر، پوســتر، اســتند، بروشــور  و کارت ویزیــت 

بــرای نمایشــگاه کتــاب

ــق روال  ــی طب ــالت تکمیل ــش تحصی ــا بخ ــکاری ب هم
ــه دارد و درخواســت های همــکاران  ــل ادام ســال های قب

ــود: ــام می ش ــی انج ــالت تکمیل ــد تحصی در واح
- اصــالح و درج گــزارش  دفــاع دانشــجویان و جلســات 
تحصیــالت تکمیلــی در خبرنامــه بــه همــت  واحــد 

ــی ــالت تکمیل تحصی
- درج  اطالعیــه دفاعیــه دانشــجویان در کانال پژوهشــگاه 

تــا عالقــه منــدان در جلســات دفــاع شــرکت نمایند.
- چاپ بنر تبریک به دانشجویان برندۀ جوایز ملی 

-برگــزاری و اطالع رســانی جلســات شــورای تحصیــالت 
تکمیلــی

-برگزاری مراسم سال تحصیلی جدید 
-برگزاری مراسم روز دانشجو

در ایــن خصــوص روابــط عمومــی در ســال 97 نیــز  بــا 
اعــالم موفقیت هــای همــکاران بــه صــورت درج در ســکو 
ــالش در  ــزۀ ت ــرد انگی ــعی ک ــک،  س ــر تبری ــاپ بن و چ
ــر  ــور، دکت ــوی پ ــر عل ــد )دکت ــت کن ــکاران را تقوی هم
فاضلــی، دکتــر شــجاعی، دکتــر صافــی، دکتــر راکعــی، 
دکتــر عاصــی، دکتــر مدرســی،  دکتــر گرامــی و برندگان 

جوایــز نقــد متــون(.

همکاری با انتشارات پژوهشگاه

همکاری با مدیریت تحصیات تکمیلی

اطاع رسانی 
فعالیت ها و  موفقیت های همکاران
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بین المللــی  و  واحــد مدیریــت همکاری هــای علمــی 
فرهنگــی  مطالعــات  و  انســانی  علــوم  پژوهشــگاه 
ــور  ــام ام ــن انج ــه ضم ــت ک ــت اس ــه ریاس زیرمجموع
ــگاه  ــت پژوهش ــه تعامال ــه ب ــوری ک ــره در ام اداری روزم
ــی و  ــی داخل ــی و اجرای ــی، آموزش ــای پژوهش ــا نهاده ب
ــت ها و  ــر سیاس ــراح و پی گی ــت، ط ــوط اس ــی مرب خارج
برنامه هایــی بــه منظــور توســعه مناســبات بــا دانشــگاه ها 
و مراکــز آموزشــی و پژوهشــی داخلــی و خارجــی و 
ــه شــمار مــی رود.  ــرداری مؤثــر از ایــن مناســبات ب بهره ب
هــدف اصلــی و کلیــدی آن عبارتســت از کمک بــه تقویت 
علمــی و ارتقــای اعتبــار پژوهشــگاه در عرصــه داخلــی و 
ــای  ــال 1397 در بخش ه ــد در س ــن واح ــی. ای بین الملل
مختلفــی مثــل شــرکت اعضــای هیــأت علمــی در 
حضــور  بین المللــی،  همایش هــای  و  کنفرانس هــا 
ــا  ــاد تفاهم نامه ه ــگاه و انعق ــی در پژوهش ــاتید خارج اس
و قراردادهــای همــکاری بیــن پژوهشــگاه و نهادهــای 
ــا  ــه آنه ــه ب ــه در ادام ــت داشــته اســت ک خارجــی فعالی

ــت.  ــم پرداخ خواهی

حضور اساتید خارجی در پژوهشگاه
ــا اعضــای  ــي علــي العاکــوب  ب ــر عیس ــدار دکت * دی
پژوهشــکدۀ زبــان و ادبیــات  فارســی. هــدف ایشــان 
ــا  ــران و ســوریه ب ایجــاد  تعامــالت علمــي و فرهنگــي ای

ــود. ــگاهي ب ــن دانش ــط  بی ــر رواب ــد ب تاکی

* دیــدار کریســتین گونتــر بــا اعضــای پژوهشــکده 
فرهنــگ معاصــر.

*دیــدار پروفســور عبــداهلل ابراهیــم و ســرکار خانــم دکتــر 
اســماء معیــکل(  از پژوهشــگاه و ارائــه مقالــه و برگــزاری 

کارگاه در گــروه زنــان پژوهشــگاه 

ــتان  ــور افغانس ــع زاده  از کش ــا رفی ــرو رس ــدار  س *دی
ــی  ــوم اجتماع ــکده عل ــان پژوهش ــروه زن ــای گ ــا اعض ب

پژوهشــگاه.

* دکتــر نادیــا گرمــان و دکتــر دنیایــی بــا اعضــای 
معاصــر. پژوهشــکده حکمــت 

ــی  ــیه و  نبوآک ــاندر خیســماتولین از روس ــدار الکس * دی

گزارش عملکرد واحد مدیریت همکاری های  علمی و بین المللی 

ــخ. ــا اعضــای پژوهشــکده تاری ــن ب کنــدو از کشــور ژاپ

تفاهم نامه با دانشگاه های خارجی
* تفاهم نامه با بنیاد ایران شناسی اتریش، 

* تفاهم نامه با دانشگاه ساپینزای رم
* بنیاد مطالعات اسالمی روسیه 

ــور  ــی وزارت ام ــی و بین الملل ــات سیاس ــز مطالع * مرک
خارجــه

برگزاری همایش، نشست و سخنرانی
دســتورنویس  »پانینــی؛  بین المللــی  *همایــش 
سنســکریت« بــا حضــور  ســهراب کومــار، رایــزن 
ــد  ــزرگ دو کشــور هن ــمندان ب ــد و اندیش ــی هن فرهنگ

و ایــران .

* همایــش بین المللــی »زبــان و ادبیــات روســي در 
ــر« ــاي معاص دنی

* همایش بین المللی »شمس و موالنا«

و  مســائل  »نشانه شناســي  بین المللــی  همایــش   *
اجتماعــي« کنش هــاي 

* همایش بین المللی »زنان و مهاجرت«

ــرگاه  ــی ار نگ ــت ترمیم ــی »عدال ــش بین الملل * همای
ــت« ــن زرتش آیی

* همایش بین المللی »ادبیات و سینما«

* همایش بین المللی »تاریخ فرهنگی ایران«

ــوم  ــازی عل ــی س ــن الملل ــای بی ــت »راهکاره * نشس
ــی. ــزدک رجب ــر م ــخنرانی دکت ــا س ــانی« ب انس

توســعه  بــرای  امکانــی   :  2020 »افــق  نشســت   *
ــر ســامان  ــا ســخنرانی دکت ــی« ب پژوهش هــای بین الملل

حســینخانی. 
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دکتر قبادی در جلسۀ شورای تحصیات تکمیلی: 

دولت آمریکا ماهیتًا با انقاب اسامی و سپاه خصومت دارد
ــگاه در  ــی پژوهش ــالت تکمیل ــورای تحصی ــه ش ــن جلس اولی
ــد در روز چهارشــنبه 21 فروردیــن تشــکیل شــد. ســال جدی
در ابتــدای ایــن جلســهصص دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه 
ــعادت  ــا س ــالد ب ــو، می ــال ن ــیدن س ــرا رس ــک ف ــن تبری ضم
ــاس )ع( و  ــرت عب ــد حض ــدار، تول ــین)ع(، روز پاس ــام حس ام
روز جانبــاز و میــالد امــام ســجاد )ع( را بویــژه بــه پاســداران و 

جانبــازان عزیــز تبریــک گفــت.
همچنیــن مــوج جدیــد مخاصمــت ورزی آمریــکا و رژیــم 
ــد  ــادآور شــد و تأکی ــران را ی ــه ای ــدس نســبت ب اشــغال گر ق
کــرد: وقتــی ادعاهــا و اقدامــات آمریــکا را در کنــار هــم 
ــود.  ــن می ش ــتر روش ــمنی بیش ــن دش ــاد ای ــم، ابع می گذاری
رئیــس پژوهشــگاه یــادآور شــد: آمریــکا بایــد پاســخ بدهــد کــه 
میــان ایــن اقدامــات چــه ارتباطــی وجــود دارد. اینکه یــک روز 
اعــالم کنــد، بیت المقــدس دیگــر پایتخــت فلســطین نیســت، 
ــد  ــوریه نخواه ــه س ــق ب ــوالن متعل ــه ج ــد ک ــالم کن ــد اع بع
بــود. پــس ایــن دو گــزاره مشــترکاً ماهیــت اشــغالگری دارنــد 
ــت.  ــت اس ــداران تروریس ــپاه پاس ــه س ــد ک ــم بگوین و االن ه

ــم  ــوی رژی ــکا از س ــت آمری ــه دول ــود ک ــوم می ش ــس معل پ
ــت  ــازه ای دریاف ــای ت ــت ه ــتی مأموری ــغال گر صهیونیس اش
کــرده اســت و ایــن حقانیــت انقــالب اســالمی و نهــاد ســپاه 
پاســداران را در تقابــل بــا اشــغالگری روشــن تر ســاخته اســت. 
ــتند  ــغالگری داش ــی اش ــط  مش ــم خ ــی ها ه ــه داعش ــرا ک چ
ــه  ــتی ک ــم صهیونیس ــتاد و رژی ــا ایس ــل آنه ــپاه در مقاب و س
ــداران  ــه طرف ــود ک ــوم می ش ــس معل ــت، پ ــاً اشغال گراس عین
ــا  اشــغالگری و حامیــان اشــغالگران بیشــترین مخاصمــت را ب

ــد. ــش گرفته ان ــداران در پی ــپاه پاس ــالمی و س ــالب اس انق
در ادامــه ایــن جلســه دربــاره پیونــد میــان رســاله های دکتری 
ــگران  ــدوق پژوهش ــای صن ــت ه ــا اولوی ــد ب و کارشناسی ارش
ــث و  ــگاه بح ــانی پژوهش ــوم انس ــالی عل ــع اعت ــرح جام و ط
تبــادل نظــر بــه عمــل آمــد و اعضــاء نظــرات و پیشــنهادهای 
خــود را در ایــن زمینــه مطــرح کردنــد. همچنیــن بررســی دو 
رســاله دکتــری در دســتور کار قــرار گرفــت و نتیجــه گیــری 

شــد.
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چرا باید ایران را دوست بداریم؟

ــه  ــوم تاریخــی در ادام ــخ سیاســی پژوهشــکدۀ عل ــروه تاری گ
نشســت های »ایــده ایــران« از سلســله نشســت های »مســئله 
ایــران« ســخنرانی را بــا عنــوان »چــرا بایــد ایــران را دوســت 
ــر  ــور دکت ــا حض ــن ب ــنبه 26 فروردی ــم؟« در روز دوش بداری
ــر  ــنی فر، دبی ــن حس ــر عبدالرحم ــی و دکت ــت اهلل فاضل نعم
ــی  ــات فرهنگ ــوم انســانی و مطالع نشســت، در پژوهشــگاه عل

برگــزار کــرد.

ــاب  ــی درب ــر توضیحات ــر حســنی ف ــدای نشســت، دکت در ایت
سلســله نشســت های ایــده ایــران و اهــداف مدنظــر آن بیــان 
ــران از منظــر  ــده ای ــت: »ای ــی گف ــر فاضل ــرد. ســپس، دکت ک
عاطفــی و احساســی ســه بخــش دارد. دوســت داشــتن ایــران 
ــی  ــال عاطف ــش کام ــت. پرس ــاس اس ــی از احس ــه پل بمنزل
مطــرح شــده اســت. مفهــوم دوســت داشــتن مفهــوم تئوریکــی 

اســت«.
وی در ادامــه بــا طــرح پرســش »چــرا بایــد ایــران را دوســت 
ــه  ــن پرسشــی ک ــرح چنی ــه ط ــح داد: »اینک ــم؟« توضی بداری
انگاشــته می شــود و به نظــر می رســد  پاســخش بدیهــی 
لزومــی نداشــته باشــد دربــاره آن بحــث کنیــم در واقــع 
ــران  ــا ای ــه م ــد ک ــرح می کنن ــی مط ــت. برخ ــی نیس بدیه
ــه  ــه اینک ــون از جمل ــل گوناگ ــه دالی ــم ب ــت می داری را دوس
همانگونــه کــه مادرمــان را دوســت داریــم یــا آمــوزۀ دینــی بــه 
ــای ارزشــمندی  ــخ و جغرافی ــا فرهنــگ و تاری ــد ی ــا می گوی م
ــا ارزش هــای  کــه در آن هســت و دوســت داشــتنی اســت، ی
ــا  ــه آی ــد ک ــد دی ــال بای ــت. ح ــه در آن هس ــانی ک واالی انس
ــگام اســت؟ در  ــا و بهن ــم بج ــران را دوســت بداری پرســش ای
ــران را دوســت بداریــم  پاســخ بایــد گفــت، پرســش اینکــه ای
نابهنــگام و نابجــا نیســت و معتقــدم ایــن پرســش بایــد طــرح 

شــود و در اصــل بــه پرســش هایی از ایــن دســت بایــد 
ــرد«. ــر ک اندیشــید و فک

ــت ـ  ــوم مل ــری مفه ــه اینکــه شــکل گی ــا اشــاره ب ــی ب فاضل
ــت  ــه اس ــم از ارکان مدرنیت ــوری ناسیونالیس ــت و امپراط دول
ــر  ــش بنیادی ت ــن بخ ــن و میه ــتن وط ــت داش ــزود: »دوس اف
ایدئولــوژی،  مســأله  ورای  امــا  اســت،  تجــدد  تجربــه 
ــه  ــی از تجرب ــی بخش ــفه سیاس ــه فلس ــه مثاب ــم ب ناسیونالیس

زیســته انســان ها در جوامعــی اســت کــه بــا مدرنیتــه و 
ــه دوســت داشــتن  ــس از آنجــا ک ــد پ تجــدد ســر و کار دارن
وطــن بخشــی از تجربــۀ تجــدد مــا در ایــران هــم هســت، ایــن 
مســأله را داشــتیم. از ســوی دیگــر بــا ظهــور ناسیونالیســم و 
تجربــه تجــدد از ابتــدای شــکل گیری دولــت ـ ملــت، دوســت 

ــل شــد«. ــق سیاســی تبدی ــه تعل داشــتن وطــن ب
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــأت علم ــو هی عض
ــی  ــون همــه ملت های ــان تاکن ــه داد: »از آن زم فرهنگــی ادام
کــه درگیــر داســتان مدرنیتــه شــدند، درگیــر تجربــه دوســت 
داشــتن وطــن و زبــان خــاص آن هــم ماننــد میهن، وطــن و ... 
شــده اند. در ایــران هــم ماننــد ســایر کشــورهای درگیــر دولــت 
ـ ملــت ایــن اتفــاق صــورت گرفــت و دربــاره ایــن موضــوع هم 
ــاب نوشــته شــده اســت. دوســت داشــتن  ــزاران کت ــه ه البت
وطــن و میهــن و تجربــۀ آن از همــان ابتــدا با نوعــی پیچیدگی 
ــت  ــاخت یابی مل ــا در س ــت ام ــوده اس ــه رو ب ــارض رو ب و تع
ــرده و  ــل ک ــرو عم ــن نی ــوان قدرتمندتری ــه عن ــا ب ـ دولت ه
ــی  ــای سیاس ــکل گیری نظام ه ــرای ش ــا ب ــه ایدئولوژی ه هم
ــا  ــارض ب ــان و تع ــل باطنی ش ــم می ــه به رغ ــد ک ــر بودن ناگزی
مبانــی نظری اشــان، تســلیم ســاخت عاطفــی دوســت داشــتن 
ــم  ــا اع ــه ایدئولوژی ه ــت هم ــن در نهای ــوند بنابرای ــن ش وط
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ــکل  ــه ش ــم و ... ب ــا مارکسیس ــه ت ــی گرفت ــالم سیاس از اس
گوناگونــی خودشــان را بــا ســاختار عاطفی و احساســی دوســت 
داشــتن وطــن انطبــاق دادنــد چراکــه نخســتین چالــش بــزرگ 
ایدئولوژی هــا، تــالش بــرای انطبــاق بــا ســاختار دوســت 

داشــتن وطــن بــود«.
تــالش  بــزرگ  اولیــن چالــش  اینکــه  بیــان  وی ضمــن 
ــوده  ــن ب ــاختار وط ــا س ــود ب ــاق خ ــرای انطب ــا ب ایده ئولوژی ه
ــه  اســت، گفــت: »عاطفــه اصیل تریــن لحظــه ای کــه انســان ب
ــد. اگــر چــه  ــه مــی کن ــای وجــود خــودش تجرب ــوان گرم عن
در دوره هــای پیشــامعاصر و پیشــامدرن مســأله وطــن وجــود 
ــوم  ــه مفه ــترش یافت ــعوبیه گس ــت ش ــان نهض ــته از زب داش
ــی  ــاخت عاطف ــی س ــوان نوع ــه عن ــران ب ــتن ای ــت داش دوس
حاضــر می شــود. اکنــون هــم مســأله ایــن اســت کــه از 
ــاخت  ــدرن، س ــای م ــش دولت ه ــکل گیری پیدای ــدای ش ابت
عاطفــی و حــس تعلــق بــه وطــن در افــراد تجربــه می شــود. از 
ایــن روســت کــه همــه ایدئولوژی هایــی کــه می آینــد ناگزیــر 
خودشــان را بــا ایــن ســاخت عاطفــی انطبــاق می دهنــد چــون 
ــر  ــران معاص ــس در ای ــن ح ــر از ای ــادی عاطفی ت ــچ بنی هی
ــت  ــی دوس ــدرت عاطف ــن ق ــا همی ــت ام ــه اس ــکل نگرفت ش
ــوده  ــذار ب ــی تاثیرگ ــای سیاس ــران روی گفتمان ه ــتن ای داش
ــم  ــی اع ــای سیاس ــرده و گفتمان ه ــش ک ــار تن ــا را دچ و آنه
ــان  ــه جه ــه داعی ــرال ک ــا لیب ــرا ت ــای قومیت گ از گفتمان ه
ــار  ــن دچ ــتن وط ــت داش ــس دوس ــر ح ــر اث ــد ب ــی دارن وطن
مســأله شــدند. در اینجاســت کــه گفتمان هــای سیاســی 
ــوه  ــی جل ــن را فرع ــتن وط ــت داش ــأله دوس ــیدند مس کوش

ــد«. دهن
فاضلــی بــا اشــاره بــه ایدئولوژی هــای سیاســی کــه بــه 
صــورت پنهــان و آشــکار ماننــد اســالم سیاســی، مارکسیســم، 
ــه اشــکال گوناگــون  جنبش هــای ضــد جهانــی شــدن و ... و ب
افــراد را در زندگــی روزمــره درگیــر تعــارض و تنــش می کننــد 
گفــت: »ایدئولوژی هــا انســان ها را بــا ایــن ســوال مواجــه 
می کننــد کــه آیــا بایــد ســرزمین خــود را دوســت داشــت یــا 
خیــر؟ از ســوی دیگــر فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی 
ــه  ــد و ب ــر می کنن ــی را فراگیرت ــس عاطف ــا و ح ــن ارزش ه ای

ــش  ــم و بی ــۀه ک ــی روزم ــگان در زندگ ــر هم ــارت دیگ عب
ــادی  ــوند. بنی ــی می ش ــی همگان ــاخت عاطف ــن س ــر ای درگی
تریــن تجربــۀ عاطفــی در ایــران معاصــر همیــن حــس وطــن 
دوســتی بــوده اســت. در ایــن میــان مهمتریــن وجــه مســأله 
ایــن اســت کــه ســاخت عاطفــی دوســت داشــتن فــرم 
فرهنگــی و اجتماعــی یافتــه و در چهارچــوب ایدئولــوژی 
ــره در  ــر روزم ــورت ام ــه ص ــه ب ــود بلک ــدی نمی ش صورت بن

ــود«. ــدی می ش ــراد صورت بن ــه اف ــی هم زندگ
دکتــر فاضلــی بــا اشــاره بــه نــوع دیگــری از روایــت دوســت 
داشــتن وطــن توضیــح داد: »اگــر در دوره مشــروطه شــاعرانی 
ــس  ــار و ... ح ــعرای به ــک الش ــقی، مل ــرزا ده عش ــد می مانن
ــون  ــد اکن ــی می کردن ــن را نمایندگ ــه وط ــتن ب ــت داش دوس
ــت دوســت داشــتن وطــن را دیگــر شــاعران نمایندگــی  روای
ــا  ــه صرف ــی ک ــه دار و آدم های ــان خان ــاً زن ــد و بعض نمی کنن
ــدرکار تولیــد فــرم  ــد دســت ان ــدن و نوشــتن دارن ــوان خوان ت
عاطفــی هســتند و روایــت دوســت داشــتن ایــران را نمایندگی 

می کننــد«.
وی تاکیــد کــرد: »امــروز راویــان دوســت داشــتن ایــران مــردم 
ــالق و  ــبکه خ ــران را ش ــه ای ــده جامع ــتند و آین ــادی هس ع
ایدئولوگ هــا  نــه  می کننــد  تعییــن  مــردم  عامــه  نقــاد 
ــط  ــن فق ــت و میه ــان مل ــروز راوی ــن ام ــگان! بنابرای و نخب
آدم هایــی نیســتند کــه تریبــون در دســت دارنــد و یــا کســانی 
ــه  ــد بلک ــق و نفرتن ــان عش ــف راوی ــانه های مختل ــه در رس ک
امــروز ایــن عامــه مــردم هســتند کــه راوی دوســت داشــتن 
ــد گفــت، مســأله دوســت  وطــن هســتند. اینجاســت کــه بای
ــده  ــدی ش ــاره صورت بن ــر دوب ــن در دورۀ معاص ــتن وط داش
ــه رو  ــدگان فرهنگــی رو ب ــا مصــرف کنن ــر ب ــون دیگ ــا اکن و م
نیســتیم بلکــه بــا مولــدان فرهنگــی مواجهیــم. روایــان ملــت 
ــا در  ــد ی ــمی دارن ــون رس ــه تریب ــتند ک ــی نیس ــط آنهای فق
ــه  ــرت ب ــق و نف ــت عش ــان روای ــته اند، راوی ــگاه ها نشس دانش
ــن  ــد. از ای ــار گرفته ان ــه در اختی ــن را شــبکه خــالق عام میه
ــن  ــه تعیی ــران را شــبکه خــالق عام ــه ای ــده جامع منظــر آین

ایدئولوگ هــا«. می کنــد نــه 
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تاریخ سیاسی چیست؟
ــت  ــی، نشس ــوم تاریخ ــکدۀ عل ــی پژوهش ــخ سیاس ــروه تاری گ
تخصصــی نقــد و بررســی کتــاب »تاریــخ سیاســی چیســت؟«را 
در تاریــخ 18 اســفند مــاه 1397 در پژوهشــگاه علــوم انســانی 
و مطالعــات فرهنگــی برگــزار کــرد. در ایــن نشســت، دو اســتاد 
ــدی،  ــد گل محم ــر احم ــخ دکت ــی و تاری ــوم سیاس ــوزه عل ح
ــر  ــی و دکت ــه طباطبای ــگاه عالم ــی دانش ــأت علم ــو هی عض
موســی-پور بشــلی، عضــو هیــأت علمــی دانشــنامه جغرافیــای 
اســالم در مقــام ناقــد حضــور داشــتند. نشســت با حضــور مؤلف 
ــر  ــی، دکت ــر علم ــر و دبی ــنی ف ــن حس ــر عبدالرحم ــر، دکت اث
نیــره دلیــر در ســاعت 17 بــا حضــور اســتادان، دانشــجویان و 

ــد. ــاز ش ــوزه آغ ــن ح ــدان ای عالقه من

ــا معرفــی کتــاب و گفتارهــای مــورد  جلســه نقــد و بررســی ب
بحــث کتــاب، توســط دبیــر نشســت آغــاز شــد. دکتــر دلیــر بــا 
طــرح مالحظــات مقدماتــی خــود بــر کتــاب مذکــور، نخســت 
دکتــر گل محمــدی، مؤلــف کتــاب تاریــخ سیاســی، کــه بــرای 
ــته  ــران نگاش ــی در ای ــوزۀ مطالعات ــن ح ــار در ای ــتین ب نخس
ــد.  ــه ایــراد ســخنان و نقطــه نظراتشــان دعــوت کردن شــده، ب
ــه  ــا طــرح تجرب دکتــر گل محمــدی در مقدمــه سخنانشــان ب
ــراح ســؤال  ــوان ط ــه عن ــه ب ــی ک ــت: »زمان زیســته خــود گف
ــن در  ــودم و همچنی ــت ب ــغول فعالی ــنجش مش ــازمان س درس
طــی ایــن ســال ها کــه تدریــس درس تحــوالت تاریــخ سیاســی 
و اجتماعــی را تجربــه کــرده ام بــه ایــن نتیجــه رســیده ام کــه 
ــی  ــخ سیاس ــه تاری ــمارانه ب ــک و گاه ش ــگاه کرونولوژی ــد ن نبای
داشــته باشــیم و در عــوض بایــد نــگاه هــای روشــمند و بنیــان 
هــای متدولوژیــک در ایــن حــوزه  مطالعاتــی گســترش یابــد«. 
وی اثــر »تاریــخ سیاســی چیســت؟« را از دو جنبــه ارزشــمند 

ــم  ــه ک ــن زمین ــا در ای ــی م ــات تحقیق ــد: نخســت، ادبی خوان
ــن خــأ را  ــد بخشــی از ای ــاب می توان ــن کت ــه اســت و ای مای
پــر کنــد. دوم، موضــوع تحقیــق در ایــران و همچنیــن خــارج، 
ــن کار  ــن لحــاظ ای ــه شــده اســت. از ای ــدان پرداخت ــر ب کمت
ارزشــمند اســت و جســارت نویســنده را نمایــان مــی ســازد که 
در چنیــن حــوزه ای تحقیــق کــرده اســت. چــرا کــه بســیاری 
از کارهایــی کــه در ایــن زمینــه انجــام شــده، شــبه کار اســت 

نــه تحقیــق اصیــل و روشــمند.
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی، در جایــگاه 
منتقــد کتــاب، افــزود: »نقــد مــن بــر ایــن کتــاب نقــد روشــی 
ــرح  ــم را مط ــک نقدهای ــر متدولوژی ــاً از منظ ــت و اساس اس

می کنــم«. 
وی نقدهــای خــود را در ســه گــزاره کلــی بیــان کرد: نخســت، 
در ایــن کتــاب یــک کار حداقلــی انجــام شــده اســت. البتــه 
بــه عنــوان پژوهــش، داده هــای مهمــی در آن گــردآوری شــده 
ــردآوری و  ــرود. دوم، در گ ــر ب ــت فرات ــی توانس ــا م ــت ام اس
تحلیــل داده هــا نیــز ایــن حداقلــی بــودن را شــاهد هســتیم. 

ســوم، در ایــن اثــر، پژوهشــگر حضــورش حداقلــی اســت.
دکتــر گل محمــدی در بیــان نقدهــای شــکلی در مــورد 
ــه لحــاظ شــکلی، در کتــاب تناســب  کتــاب تأکیــد کــرد: »ب
پاراگراف هــا رعایــت نشــده اســت. همچنیــن بــه لحــاظ 
ویرایــش، کاربــرد لغت هــای محــاوره را در متــن شــاهد 
هســتیم. در خــود پاراگراف هــا، مانع هــای ارتباطــی و معنایــی 
ــک  ــر، ی ــن اث ــی در ای ــؤال اصل ــه س ــود دارد ک ــادی وج زی
ــرد  ــر می گی ــه را در ب ــن جنب مشــکل دارد و آن اینکــه چندی
و اصــوالً ســؤال اصلــی بایــد یــک جنبــۀ پرســش گرایانه 
ــت و  ــم اس ــی مبه ــؤال اصل ــن، س ــزون برای ــد. اف ــته باش داش
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ــراز  ــی اب ــؤال های فرع ــورد س ــدارد. وی در م ــی ن ــه کانون نقط
ــن هســتند  ــی نفســه وزی ــی ف ــی فرع ــؤاالت اصل ــد: »س کردن
ــت. در  ــی اس ــؤال اصل ــده س ــا دربردارن ــدان ه ــخ ب ــی پاس ول
ــی  ــن توضیح ــا در مت ــل داده ه ــردآوری و تحلی ــاب روش گ ب
نمی بینیــم و در مــورد روش تحقیــق بــه صــورت دقیــق 
ــود  ــر ب ــر بهت ــن اث ــت. در ای ــده اس ــان نیام ــه می ــخن ب س
ــل  ــق، تحلی ــای تحقی ــه اقتض ــری، ب ــوب نظ ــای چارچ ــه ج ب
ــل  ــد. در فص ــه داده می ش ــی ارائ ــوب مفهوم ــی، چارچ تاریخ
دوم، تــالش در مرحلــۀ بازشناســی گــردآوری داده بــوده و 
نویســنده را بــه طــور محســوس نمی بینیــم. در فصــل پایانــی 
ــح داده  ــل ترجی ــر تحلی ــا را ب ــردآوری داده ه ــف گ ــز، مؤل نی
اســت ولــی در کلیــت بحــث، ایــن اثــر، کار ارزشــمندی اســت، 
امــا در مرحلــه تحقیــق دو مشــکل اساســی دارد: نخســت، در 
موضــوع گــردآوری داده، کــه ایــن انتظــار از مؤلــف مــی رفــت 
تــا از تمــام داده هــا تحلیــل مناســبی ارائــه می کــرد. دوم، در 
بحــث تحلیــل داده هــا، کــه در ایــن مرحلــه نیــز نویســنده وارد 
ــده  ــرورت طلبی ــن ض ــت و ای ــده اس ــر نش ــا و نظ ــه ادع مرحل

ــد«. ــطحی می ش ــن س ــف وارد چنی ــه مؤل ــد ک می ش
ــی از  ــه اجمال ــود ک ــلی، ب ــور بش ــی پ ــر موس ــد دوم، دکت ناق
نظرهایشــان ذکــر می شــود. وی در بیــان ُحســن های اثــر 
ــت  ــنده اس ــا نویس ــدم ب ــل تق ــت: »فض ــار داش ــه اظه اینگون
ــود  ــن خ ــر وزی ــگارش اث ــه ن ــت ب ــرایط دس ــن ش ــه در ای ک
ــه  ــیار ب ــاب بس ــن کت ــی ای ــه عبارت ــد و ب ــه زدن ــن زمین در ای
جــا و بــه موقــع نوشــته شــده اســت. همچنیــن در ایــن اثــر، 
ــرده شــده و درگیــر لفاظــی هــا  ــه کار ب ــان ســاده و روان ب زب
ــای  ــود را وارد ادعاه ــتی خ ــه درس ــنده ب ــت. نویس ــده اس نش
ــت  ــکار پس ــنتی و اف ــفه س ــنتی و فلس ــتی، س ــت مدرنیس پس
مدرنیســتی نشــده اســت. وی امتیــاز دیگــری کــه بــرای ایــن 

ــت«. ــق اس ــن تحقی ــوب ای ــم خ ــمردند، حج ــر برش اث
ــخنان  ــالم س ــای اس ــنامۀ جغرافی ــی دانش ــأت علم ــو هی عض
ــر  ــن اث ــم در ای ــۀ مه ــه داد: »نکت ــه ادام ــن گون ــود را ای خ
ــه  ــت و ب ــداده اس ــام ن ــم را انج ــف مفاهی ــف تعری ــه، مؤل اینک
طــور مشــخص بایســته بــود تاریــخ سیاســی نویــن را توضیــح 
ــخ سیاســی از ســنت  ــی تاری ــر معنای ــی داد و تحــول و تغیی م
ــه  ــی داد. وی ب ــه م ــف مشخص شــده ای ارائ ــد را تعری ــه جدی ب
بحــث خــود بــا ایــن گــزاره ادامــه دادنــد کــه تاریــخ سیاســی 
ــخ  ــا تاری ــخ سیاســی ب ــن تاری ــدی مشــخصی بی ــد مرزبن جدی
ــن  ــرز خاصــی تعیی ــا نیســت و م ــی و دیگــر موضوع ه اجتماع
نشــده اســت. در ایــن معنــا، اگــر تاریــخ سیاســی بــه معنــای 
ــخ  ــا تاری ــت آی ــم آنوق ــف کنی ــدرت را تعری ــع ق ــخ توزی تاری
سیاســی حــول محــور شــاه و در ســطح خــرد اســت و تاریــخ 
سیاســی در ایــن مرحلــه یــک گسســت ایجــاد کــرد؟ بــه زعــم 
بنــده پاســخ ایــن پرســش خیــر اســت چــرا کــه منابــع قــدرت 
ــت و  ــر اس ــت متکث ــای حکوم ــاختار و گروه ه ــراد و س در اف
ــاب  ــن کت ــت، ای ــی نیس ــخ سیاس ــق تاری ــور مطل ــه ط ــاه ب ش
می توانســت بــه ایــن موضــوع بپــردازد. دکتــر موســی پور 
ــه داد و آن  ــر ارائ ــن اث ــا ای ــاط ب ــان پیشــنهادی در ارتب در پای
هــم ایــن کــه، تاریــِخ تاریــخ سیاســی نویــن در کار جدیــد یــا 
ــه  ــوان ب ــا می ت ــر این ه ــزون ب ــود. اف ــه ش ــر پرداخت ــن اث همی

ــت از  ــف می توانس ــه مؤل ــه اینک ــرد ازجمل ــاره ک ــب اش مطال
مثــال هــای بومــی در اثــر خــود اســتفاده ببــرد و همچنیــن 
در بحــث منابــع، انتظــار می رفــت کــه ارجــاع بیشــتری داده 
ــی شــد. مســأله  ــه داده م ــع پیشــنهادی ارائ ــا مناب می شــد ی

ــه ویرایــش جــدی دارد«. ــاز ب ــر، نی ــن اث ــز در ای نی
ــخنان  ــنیدن س ــس از ش ــنی فر، پ ــر حس ــاب، دکت ــف کت مؤل
و نقدهــای دو اســتاد دانشــگاه، بــه مالحظاتــی در بــاب 
ــه  ــان اینک ــن بی ــت و ضم ــده پرداخ ــرح ش ــای مط موضوع ه
ــود،  ــر، از دکتــر گل محمــدی ب یــدۀ اصلــی در خلــق ایــن اث
ــی  ــع خارج ــا از مناب ــد ت ــش ش ــر کوش ــن اث ــت: »در ای گف
اســتفاده شــود. مســأله مــن فقــدان روش در تاریــخ سیاســی 
ــه  ــه دو گون ــوان ب ــده می ت ــم بن ــه زع ــود. ب ــوزه ب ــن ح در ای
ــه  ــخ سیاســی ب ــخ سیاســی نگریســت: نخســت، تاری ــه تاری ب
ــر مــی شــد.  ــد بایســت روشــن ت ــم جدی عنــوان یــک پارادای
ــته  ــف داش ــه لحــاظ روشــی، ضع ــا ب ــخ سیاســی م دوم، تاری
ــن  ــم و ای ــری کنی ــوزه بازنگ ــن ح ــت در ای ــم و الزم اس ای

ــت«. ــتلزم روش اس مس
ــات  ــانی ومطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــأت علم ــو هی عض
ــب  ــک مطل ــی ی ــخ سیاس ــه داد: »در تاری ــی در ادام فرهنگ
ــر سیاســی« اســت.  ــم، »ام ــود دارد و آن ه ــم وج بســیار مه
بایــد تبلورهــای امــر سیاســی را بشناســیم کــه بتوانیــم تاریــخ 

ــم«.  ــی را بفهمی سیاس
ــرد: »کار  ــاره ک ــده اش ــان ش ــای بی ــا نقده ــاط ب وی در ارتب
ــه طــور بهتــری  ــه ایــن معنــا کــه جــا دارد ب نواقصــی دارد ب
ــه  ــن نکت ــا ای ــرد، ام ــورت پذی ــل داده ص ــردآوری و تحلی گ
حائــز اهمیــت اســت کــه گــردآوری و تحلیــل در ایــن حــوزه 
بســیار ســاده نیســت. در بحــث تعریــف مفاهیــم بایــد گفــت 
ــر  ــتراک نظ ــوان اش ــه بت ــم ک ــم نداری ــی از مفاهی ــه معنای ک
ــن در  ــه دســت داد. همچنی ــم ب ــن مفاهی ــف ای ــاب تعری در ب
بحــث ویرایــش کتــاب، اصــال ویراســتاری نشــده و ایــن عیــب 
از جانــب بنــده بیــرون بــوده ولــی تــالش مــی شــود در چــاپ 
هــای بعــدی ویراســتاری صحیــح صــورت بگیــرد. ســختی کار 
ــد  ــر می آی ــه نظ ــاده ب ــر س ــه در ظاه ــت ک ــه ای اس ــه گون ب
ــث در  ــی بح ــه کانون ــه نقط ــر ب ــن اث ــد در ای ــالش ش ــا ت ام
حــد اشــاره انجــام پذیــرد. تاریــخ سیاســی در گذشــته بیشــتر 
ــوده و اگــر نتوانیــم امــر سیاســی را  ــه پادشــاه ب در نســبت ب
ــی را  ــای تاریخ ــی دوره ه ــخ سیاس ــم تاری ــم نمی توانی بفهمی
درک کنیــم. وی بــا تجربــۀ علمــی در ایــن زمینــه ایــن نکتــه 
ــارج  ــه در خ ــرد ک ــه ک ــود اضاف ــام کالم خ ــوان اختت ــه عن ب
ــوم  ــگان عل ــش آموخت ــط دان ــی توس ــارف  سیاس ــره المع دای
ــام  ــی انج ــورت ترکیب ــه ص ــخ ب ــان تاری ــی و دپارتم سیاس

می شــود«.
ــان  ــود را بی ــخ های خ ــش و پاس ــز پرس ــار نی ــان حض در پای
ــخ  ــروه تاری ــو گ ــی عض ــی توان ــا مالی ــر علیرض ــد. دکت کردن
ــان  ــزود. در پای ــث اف ــن مبح ــی در ای ــز تکمله ای ــی نی سیاس
ــور  ــرات، از حض ــدی آراء و نظ ــن جمع بن ــت ضم ــر نشس دبی
ــداوم  ــۀ ت ــی در زمین ــرد و بحث ــکر ک ــار تش ــتادان و حض اس
ــه  ــه ب ــا توج ــخ سیاســی ب ــی تاری ــوزۀ مطالعات ــق در ح تحقی
ــگاری و ابهــام در تشــخیص جنبه هــای  اهمیــت آن در تاریخ ن

ــرد. ــان ک ــون آن بی گوناگ
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اولیــن کرســی مناظــرۀ پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
فرهنگــی بــا عنــوان »امــکان یــا امتنــاع نظریــه و نقــد ادبــی در 
ادبیــات فارســی« روز ســه شــنبه 27 فروردیــن 98 در ســالن 

اندیشــه برگزارشــد. 
ــی،  ــر امن خان ــه، دکت ــی جلس ــر علم ــه مدی ــدای جلس در ابت
ــه اهمیــت  ضمــن تشــکر از حضــور اســتادان و دانشــجویان، ب

ــی  ــه آسیب شناس ــرد ک ــاره ک ــوع اش موض
نظریــه بحــث قابل توجهــی اســت و ای 
کاش زودتــر از اینهــا ایــن جلســات را 

برگــزار می کردیــم.
ــل  ــت: »اص ــری گف ــر طاه ــه دکت در ادام
ــه  ــا توج ــه ب ــت ک ــن اس ــن ای ــای م ادع
بــه نظــام نقــد ادبــی کــه مــا امــروز 
آن  شــکل گیری  امــکان  می شناســیم 
ــن  ــت. م ــته اس ــود نداش ــته وج در گذش
مــا  می گوینــد  کــه  آنهایــی  معتقــدم 
در گذشــته نظریــه داشــته ایم حداقــل 
یــک  از  ادبــی  آفرینش هــای  فهــم  در 
اینکــه  آن  و  می ورزنــد  غفلــت  نکتــه 
سرنوشــت تولیــد ادبیــات را بــا سرنوشــت 
می زننــد.  گــره  به هــم  نظریــه  تولیــد 
آنچــه  نظــر می رســد  بــه  درحالی کــه 
متــن خالقــه را تولیــد می کنــد علــم 

ــد  ــه تولی ــر خالق ــه اث ــات نیســت. کســی ک ــه تشــکیل ادبی ب
ــخص و  ــا ش ــی ب ــری ذهن ــک درگی ــد ی ــدا بای ــد در ابت می کن
ــه  ــی هنرمندان ــه زبان ــا آن را ب پیرامــون خــود داشــته باشــد ت
بیــان کنــد. در اینکــه متن هــا را نظریه هــا تولیــد می کننــد یــا 
نمی کننــد، می شــود دو مــدل جــواب داد: یکــی بحــث علمــی 
و دیگــری بحــث نظــری. از لحــاظ نظــری بایــد گفــت کــه هیچ 
ــاد  ــات را ی ــم ادبی ــد عل ــردی بای ــه ف ــوده ک ــه نب ــان اینگون زم
گرفتــه باشــد بعــد شــروع بــه آفرینــش کنــد. یعنــی اول متــن 
هایــی تولیــد شــده و ســپس افــرادی آمــده و بــا تأمــل در ایــن 
ــد«. ــا کشــف کرده ان ــود را در آنه ــای موج ــا چارچوب ه متن ه

ــخ  ــم اینکــه قومــی در تاری ــی می زن ــه داد: »مثال طاهــری ادام
زندگــی کردنــد ولــی هرگــز و هرگــز بــه ایــن صرافــت نیفتادند 
کــه تاریــخ زندگــی خودشــان را بنویســند. ایــن قــوم بــه یــک 
اعتبــار تاریــخ دارد و بــه یــک اعتبــار هــم تاریــخ نــدارد قومــی 
ــا  ــد ت ــتاز باش ــه و پیش ــی یک ــت ادب ــر خالقی ــد در ام می توان
ــوم  ــن ق ــرون از ای ــا بی ــوم ی ــن ق ــرادی درون ای ــه اف ــی ک زمان
ــد  ــد کرده ان ــه تولی ــه را ک ــند آنچ ــاده باش ــت نیفت ــه صراف ب
ــم  ــم بگویی ــی توانی ــا نم ــد. م ــزارش کنن ــی را گ ــخ ادب تاری
ــی  ــاظ عمل ــی دارد. از لح ــام ادب ــا نظ ــخ دارد ی ــوم تاری آن ق
ــه  ــال عالم ــوان مث ــه عن ــان ب ــان خودم ــه زم ــم ب ــر برگردی اگ
ــذا  فروزانفــر و نیمــا یوشــیج کــه اینهــا هــم عصــر هســتند. ل
بــه ایــن دو دلیــل بســتن سرنوشــت تولیــد ادبیــات بــه نظریــه 

ــاب شــکل گیری در  ــک ســوءتفاهمی در ب ــه ی ــی در اینک ادب
بوجــود آمــدن نقــد ادبــی رخ داده اســت. امــا ممکــن اســت 
ــی  ــر ادعــای مــن هــم باشــد کــه آن در حوزه های اشــکالی ب
ــات، کالم،  ــوزه الهی ــات اســت به خصــوص در ح ــر از ادبی غی
ــرداز  ــد و نظریه پ ــوزه منتق ــر 4 ح ــت. در ه ــفه و سیاس فلس

داشــته ایم«.

ــگ  ــم فرهن ــا نمی توانی ــت: »م ــی گف ــر محبت ــه دکت در ادام
را صــادر یــا وارد کنیــم بایــد فرهنــگ از درونمــان بجوشــد. 
ــا قبــول  ــا م ــن ســؤال پاســخ دهیــم آی ــا ای ــد ب ــدا بای در ابت
داریــم شــاهکار ادبــی داشــته ایم یــا خیــر؟ مثــاًل هفــت پیکــر 
ــا  ــد ی ــی می دانی ــظ را شــاهکار ادب ــات حاف ــا غزلی ــی ی نظام
خیــر؟ اگــر بگوییــم خیــر بحــث بطــور کلــی منتفــی اســت 
ولــی اگــر قبــول داریــم کــه مــا شــاهکار ادبــی داشــته ایــم 
بایــد از خــود بپرســیم فردوســی وقتــی شــاهنامه را ســروده 
بــر چــه اساســی ســروده اســت. یــا هیــچ الگویــی در ذهــن 
ــادی  ــای زی ــدگاه نقیضه ه ــن دی ــرای ای ــت. ب ــته اس نداش
مطــرح می شــود چــرا کــه امــر ذوقــی بــا مــردن آن صاحــب 
ــتمرار  ــی اس ــنت ادب ــه در س ــی رود در حالیک ــن م ذوق از بی
ــزل  ــوری از غ ــزل ان ــم غ ــا می گویی ــه م ــرا ک ــود دارد چ وج
ســعدی بهتــر یــا بدتــر اســت. آنچــه بــه مــا کمــک می کنــد 
ــودن را جــدا کنیــم چیســت؟ وقتــی شــما  ــا بدتــر ب بهتــر ی
ــی و  ــر ذهن ــه از نظ ــد چ ــق می کنی ــی را خل ــر ادب ــک اث ی
ــوب  ــه مکت ــد، چ ــری داری ــتگاه نظ ــک دس ــی ی ــه عین چ
ــران  ــه ای ــد. جامع ــده باش ــوب نش ــه مکت ــد و چ ــده باش ش
ــن  ــت ای ــرده اس ــد ک ــش رش ــم و فرهنگ ــه اقلی ــه ب ــا توج ب
درحالــی اســت کــه شکســپیر در اقلیــم خــودش و بــا زبــان 
ــوان  ــور می ت ــت. چط ــود آورده اس ــار را بوج ــودش آن آث خ
ــه ای کــه داشــته هملــت را  گفــت، شکســپیر براســاس نظری
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به وجــود آورده امــا هفــت پیکــر نظریــه نداشــته اســت. یعنــی 
آنچــه در غــرب اســت نظریــه محســوب می شــود ولــی آنچــه 
عبدالقاهــر جورجانــی بــرای تبییــن قــرآن گفتــه اســت نظریــه 

محســوب نمی شــود!«.
ــم  ــرد می توانی ــه رویک ــا س ــرد: »م ــد ک ــی تأکی ــر محبت دکت
لحــاظ کنیــم: اصــاًل نظریــه نداشــته اند، نظریــه داشــته اند ولــی 
مکتــوب نشــده، نظریــه داشــته و مکتــوب نشــده و ســازماندهی 
نشــده. کــه نظــر مــا همیــن نظریــه ســوم اســت. از طرفــی اگــر 
مــا بگوییــم نظریــه بعــد از قــرن بیســتم امــری اســت مــدرن 
ــاً  ــود. اتفاق ــن می ش ــه تبیی ــری چگون ــته بش ــار گذش ــس آث پ
ــق  ــی خل ــدی اله ــل کم ــاهکاری مث ــتم ش ــرن بیس ــد از ق بع
ــا  ــعر نیم ــد ش ــس نمی توان ــن هیچک ــه یقی ــت. ب ــده اس نش
ــد  ــظ مقایســه کن ــعر حاف ــا ش ــاخت و صــورت ب ــر س را از نظ
ــر باشــد و از نظــر اجتماعــی  اگرچــه ممکــن اســت جنگــی ت
ــفی،  ــور فلس ــی درام ــور کل ــد. به ط ــر بزن ــازه ت ــای ت حرف ه
ــم باشــیم  ــی نمی توانی ــه مســیر تکامل ــل ب ــری قای ــی و هن ادب
بســا آنچــه در گذشــته بــوده قــوی تــر از حــال باشــد. مــا نبایــد 

ــو درســت کنیــم«. از نظریــه، تاب
بعــد از توضیجــات وی، دکتــر طاهــری گفــت: »تفــاوت اســت 
ــاختار در آن  ــود آن س ــه وج ــم ب ــان و عل ــاختار زب ــان س می
زبــان یکــی مصرف کننــدۀ زبــان اســت و زبــان در مقــام 
ــن  ــاله عالی تری ــودک دوس ــک ک ــی ی ــه حت اســتفاده اســت ک
مــن  بحــث  می کنــد.  رعایــت  را  زبانــی  چارچوب هــای 
ــد  ــعر می گوی ــود و ش ــاعر می ش ــردی ش ــک ف ــت ی ــن اس ای
ــر  ــن تشــکل و چارچــوب را دارد یعنــی ب ــی تری وشــعرش عال
اســاس یــک مبنایــی آفریــده شــده ولــی خــودش اشــرافی بــه 
ــدارد. بیــن شــاعر و شــعر شــناس تفــاوت اســت.  چارچــوب ن
ــت  ــی اس ــن ادب ــن مت ــاهنامه عالی تری ــم ش ــم می دان ــن ه م
کــه آفریــده شــده اســت ولــی در کنــار فردوســی کــه شــاهکار 
ــخ مــا وجــود دارد؟ مــن  آفریــن اســت شاهکار شــناس در تاری
ــه دوم  ــم. نکت ــوب نداری ــع مکت ــون منب ــم چ ــم نداری می گوی
ــد اگــر مبنایــی وجــود نداشــته  اینکــه دکتــر محبتــی فرمودن
چطــور ایــن شــاهکار شــکل گرفتــه اســت؟ پاســخ مــن ایــن 
ــان  ــتن هم ــه زیس ــه مثاب ــی ب ــنت ادب ــتن در س ــت؛ زیس اس
کــودک در جامعــه ادبــی اســت. زبــان ارتقــا می یابــد. کــودک 
امــروز مثــل کــودک 100 ســال پیــش نیســت. ادبیــات هــم در 
ــان را  ــته های زب ــی از داش ــاعری بخش ــر ش ــش ه ــام آفرین مق

تحقــق می بخشــد«.
از شــما  پاســخ گفــت: »مــن  آقــای دکتــر محبتــی در 
ــان  ــان ایرانی ــالم در می ــش از اس ــی پی ــر کتاب ــم اگ می خواه
ــود  ــاره وج ــن ب ــر در ای ــد. 2 نظ ــان بدهی ــن نش ــه م ــوده ب ب
ــوزان  ــاب س ــد و کت ــراب آمده ان ــد، اع ــی می گوی ــه یک دارد ک
کرده انــد و عــده ای هــم می گوینــد ایرانیــان هیــچ متــن 
مکتوبــی نداشــته اند. مطهــری کتابــی نوشــته بــا عنــوان 
ــد  ــفیعی معتق ــر ش ــر« و دکت ــران و مص ــوزی ای ــاب س »کت
اســت اینکــه می گوینــد، اعــراب کتاب هــای ایرانیــان را آتــش 
زدنــد همــه اش بــه یــک منبــع برمی گــردد و آن منبــع هــم از 
اســاس دروغگوســت. اینکــه می گوییــم، قــوم ایرانــی پراکنــده 

اندیــش اســت برمی گــردد بــه اینکــه در طــول تاریخــش یــک 
نظریــه مــدون ارائــه نــداده اســت و مهمتریــن سیســتمی کــه 
ــر حکمــت  ــی هــم تحــت تأثی ــان اســت. فاراب ــه داده، عرف ارائ
یونــان اســت. مــا هیــچ متفکــری کــه سیســتم فلســفی 
ــینه  ــن پیش ــا ای ــوم ب ــن ق ــم. ای ــند، نداری ــته باش ــدون داش م
ــرو  ــر خس ــد. ناص ــق کن ــاهکارها را خل ــی از ش ــته برخ توانس
ــافرین و  ــود را در زادالمس ــفی خ ــای فلس ــن نگرش ه مهم تری
جامــع الحکمتیــن داده از طرفــی یکــی از مهــم تریــن شــاعران 
خــالق ادب فارســی اســت. چــه کســی گفتــه کســی کــه شــاعر 
اســت نمی توانــد نظریــه بدهــد و کســی کــه نظریــه می دهــد 
نمی توانــد شــاعر باشــد. در روزگار معاصــر کــه نزدیــک ماســت 
خــود نیمــا بهتریــن نظریه پــرداز شــعر معاصــر اســت. اخــوان 
ــو  ــه شــعر ن ــه نظری ــوط ب ــی کــه مرب ــن کتاب های ــث بهتری ثال
اســت را نوشــته اســت. آن خــط فاصلــه ای کــه شــما می گوییــد 
ــی از کجــا می آیــد؟ مــا کاری  ــر ادب بیــن خالقیــت اســت و اث
نداریــم کــه خالقیــت اول بــوده بعــد نظریــه آمــده یــا برعکــس. 
ــی برچــه مبنایــی به وجــود آمــده  ــر ادب مــا می گوییــم ایــن اث
ــر فقــدان  ــت نکــردن دلیــل ب اســت؟ آگاهــی نداشــتن و کتاب
نیســت. شــمس قیــس رازی و کســانی دیگــر هــم بــه مبانــی 
اشــاراتی کرده انــد ضمــن اینکــه مــن در کتــب خــودم اشــاره 
کــرده ام کــه 350 تــا از ایــن منابــع ایرانــی هســتند و مبانــی 
ــود  ــع وج ــه منب ــا س ــن نظریه ه ــرای ای ــن کرده اند.ب را تبیی
دارد: یکــی اینکــه ســینه بــه ســینه منتقــل شــده اســت مثــل 
قالــی بافــی یــا صنایــع دســتی اصفهــان کــه بخــش عمدهــۀآن 
ــی  ــان عرب ــه زب ــده ب ــوب ش ــم مکت ــر ه ــت و اگ ــفاهی اس ش
اســت. منطــق حــرف عربــی بایــد مســتند باشــد یــا مســتدل 
مــا نمی توانیــم بــه مشــهورات و مقبــوالت اســتناد کنیــم. هــر 
نظریــه ای تناســب بــا شــرایط تاریخــی، اجتماعــی، فرهنگــی و 
ــد. ممکــن از لحــاظ تکوینــی  ــوم به وجــود می آی ــی هــر ق زبان
ــه  ــل ب ــل قای ــد تکام ــر در بع ــد. اگ ــته باش ــوا را نداش ــام ق تم
فراینــد تکامــل باشــیم آیــا لزومــاً در بعــد هنــری و هنــر کالمی 
ــه  ــن اینک ــیم؟ ضم ــم باش ــی می توانی ــد تکامل ــه فراین ــل ب قای
هیــچ قومــی در دنیــا مثــل قــوم ایرانــی نتوانســته اند دو رکــن 

ــی یعنــی شــاعرانگی و روایــت را ترکیــب کننــد«. ــر ادب اث
دکتــر طاهــری در پاســخ گفــت: »وقتــی می گویــم مــا فرهنــگ 
کتابــت داشــتیم مربــوط بــه هــم قبــل از اســالم هســت و هــم 
ــزرگ دنیــا  بعــد از اســالم. مــا ایرانی هــا یکــی از 5 فرهنــگ ب
در امــر تولیــد محتــوی حتــی مکتــوب بوده ایــم. شــما گفتیــد، 
ــم و  ــد کنی ــدی را تولی ــفی واح ــام فلس ــته ایم نظ ــا نتوانس م
ادامــه دهیــم. ســؤال مــن ایــن اســت کــه کــدام فرهنــگ در 
ــه  ــا ک ــی اروپ ــام دارد؟ حت ــک نظ ــط ی ــه فق ــت ک ــا هس دنی
ــی  ــی خیل ــاظ فرهنگ ــه لح ــاره را دارد ب ــکل ق ــن ش متحدتری
ــته اند.  ــدی داش ــبتاً واح ــگ نس ــته اند و فرهن ــتد داش داد و س
گفتگــوی فلســفی واحــد نیســت بلکــه پراکنــده اســت. اینجــا 
ــم. در  ــی داری ــفه صدرای ــراق و فلس ــاء و اش ــفه مش ــم فلس ه
دنیــای مــدرن کــه علــم ادبیــات تولیــد شــده از اینجــا شــروع 
ــای روشــنگری شــد  ــه انســان وارد دنی ــد از اینک ــه بع شــد ک
ــرد از  ــی ک ــل عقالن ــژه تحلی ــک اب ــه ی ــه مثاب ــز را ب همــه چی
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جملــه متــن هایــی را کــه دیگــران آفریــده بودنــد. اینهــا هــم 
تبدیــل شــدند بــه یــک امــر ابــژه کــه مــورد تحلیــل انتقــادی 
ــدرن  ــای م ــول دنی ــن محص ــذا ای ــت. ل ــرار گرف ــی ق و عقالن
اســت. شــعر مــی گویــد و نظریــه ادبــی تولیــد می کنــد. شــما 
ــار  ــن آث نمی توانیــد بگوییــد یــک مبنایــی وجــود داشــته و ای
بــر آن مبنــا تولیــد شــده و ایــن یعنــی مــا نظریــه داشــته ایم 
و ایــن یعنــی بهــا دادن بــه یــک امرموهــوم مفــروض بــه جــای 

یــک امــر موجــود«.
دکتــر طاهــری در طــرح ســؤال دوم خــود عنــوان کــرد: 
ــه  ــای نظری ــه ج ــی را ب ــر حرف ــود ه ــن نمی ش ــر م ــه نظ »ب
ــن  ــعرش از عالی تری ــرد ش ــور ک ــی تص ــی خاقان ــاند وقت نش
ــن  ــن چندی ــد، چــون م ــر اســت می گوی ــوی برت شــاعران غزن
ــارات آن  ــن اظه ــا ای ــری دارم و ب ــون کــردم، برت شــیوه را آزم
را نمی توانیــم نظریه پــرداز بدانیــم. در دو جلــد کتاب هــای 
دکتــر محبتــی آنچــه اشــاره شــده بــه شــاعران و نویســندگان 
ــه  ــه ب ــوده ک ــجام ب ــده و بی انس ــای پراکن ــار نظره ــاً اظه غالب
ــه نشــانده شــده اســت.  ــه جــای نظری ــه ب ــد نظری ــه تولی بهان
ــده در  ــای تبیین ش ــت از گزاره ه ــه ای اس ــد مجموع ــام نق نظ
ــخصیت  ــه دارای ش ــرادی ک ــا را اف ــی و آنه ــون ادب ــاب مت ب
حقوقــی و مســتقل از ســایر اصنــاف هســتند مطــرح می کننــد 
مشــروط بــه آنکــه ایــن مجموعــه دارای اســتقالل روانشــناختی 
ــن اســت کــه ایشــان  ــر محبتــی ای باشــد. ســؤال مــن از دکت
چــه تلقــی از نظریــه داشــته یــا دارنــد کــه ایــن نقــل قــول از 

ــد؟«. ــه می دانن ــاعران را نظری ش
ــاب  ــن کت ــال روی ای ــن 9 س ــخ داد: »م ــی پاس ــر محبت دکت
ــردم و حــدود 800 صفحــه  ــد کار ک ــاره کرده ای ــما اش ــه ش ک
مبانــی نظــری دارد یکــی مبانــی نظــری عبدالقاهــر جرجانــی 
ــته اســت و  ــرآن را نوش ــری ق ــاز هن ــان اعج ــه در بی اســت ک
بســیار قــوی ایــن حــوزۀ نظــری را تبییــن کــرده اســت. در آن 
کتــاب بعــد از بحــث مبانــی نظــری بــه رویکردهــا و مصداق هــا 
ــد.  ــه مصــداق تنهــا بپردازی ــم. شــما نمی توانیــد ب پرداختــه ای
مــا در فرهنــگ خودمــان بــه خاطر شــرایط سیاســی و اســتبداد 

ــا  ــرداز تولیــد کنیــم. ســهروردی ی عمیــق نتوانســتیم نظریه پ
ــه  ــتند ن ــان هس ــرحکمای یون ــی مفس ــه نوع ــط ب ــی فق فاراب
ــفی  ــای فلس ــرف 10 مبن ــه در آن ط ــرداز. درحالی ک نظریه پ
عمیــق داریــم مشــهورترین آن افالطــون اســت کــه ارســطو بر 
ــه تولیــد می کنــد. مالصــدرا آمیختــه ای اســت  ضــد آن نظری
از عرفــان و برهــان و قــرآن. نظریــه یــک مالزماتــی دارد یعنــی 
ــه  ــینا می رســد ب ــد. ابن س ــل باش ــه عق ــی ب ــاً متک ــد صرف بای
ــی  ــرم ول ــد بپذی ــم نمی رس ــد عقل ــمانی و می گوی ــاد جس مع
چــون پیامبــر راســتگویی آن را گفتــه می پذیــرم. ایــن تاریــخ 
ــوده هرکــس  ــا ب تفکــر ماســت. چــون حیطــه تفکــر در تنگن
ــار نشــود در  ــرای اینکــه گرفت ــرای گفتــن داشــته ب حرفــی ب

نظــام ادبــی حرفــش را گفتــه اســت«.
ــورد  ــت در م ــدود 4500 بی ــی ح ــه داد: »نظام ــی ادام محبت
ــه صــورت شــعر. برخــی  ــی ب ــه اســت ول ــی نظــری گفت مبان
ــه عمیق تریــن شــکل خــود در خــود  اوقــات مبانــی نظــری ب
ــم  ــد ه ــه در کالم خداون ــد کماینک ــروز می کنن ــت ب خالقی
ــن  ــد همی ــری خداون ــای نظ ــن مبن ــت. مهمتری ــن اس همی
عالــم اســت. حافــظ تمــام حرف هــای خــود را در قالــب 
ــن  ــدار ای ــاً طرف ــی اتفاق ــران اروپای ــزل آورده اســت و متفک غ
حالــت هســتند. دکتــر حــق شــناس درمقالــه ای نوشــته کــه 
نظام هــای ادبــی غربــی معمــوالً اســتقاللی اســت ولــی نظــام 
هــای ادبــی شــرقی اســتنباطی. یعنــی هــردو بنیــاد تئوریــک 
ــش را  ــه مخاطب ــت ک ــن اس ــر ای ــه فک ــی ب ــی غرب ــد ول دارن
اغنــاء کنــد کــه بــه خاطــر وضعیــت سیاســی، اجتماعــی مــا 
ــم.  ــر می افتی ــاء باشــیم چــون گی ــر اغن ــه فک ــم ب نمــی توانی
فقــط بایــد بگویــد و بــرود اگــر کســی فهمیــد، فهمیــد. عطــار 
می گویــد؛ مــن ایــن حرف هــا را می زنــم ولــی بیــم ســر دارم. 
ــدازه قــدرت نداشــت در نظــام  ــا ایــن ان ایــن فرهنــگ اگــر ت
وحشــتناک اســتبدادی تاریــخ ایــران تــا االن نابــود شــده بــود. 
ــا  ــه ایرانی ه ــی ک ــا دارد؛ اول، کتاب های ــه مبن ــاد س ــن بنی ای
ــورد  ــه در م ــی ک ــته اند. دوم، بحث های ــی نوش ــان عرب ــه زب ب

نظــم و نثــر آمــده و ســوم هــم شــفاهی«.
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یادداشتی از دکتر بیوک محمدی )استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(:

نسبت فضیلت مندی و اخاقمندی با علوم اجتماعی

مقدمه
اگوســت کنــت  Comte کــه واژۀ جامعه شناســی را ابــداع کــرد 
ــن نامگــذاری بی مناســبت نبــود  ــوم نامیــد. ای آن را ملکــۀ عل
زیــرا در آن زمــان او و اطرافیانــش تصــور می کردنــد کــه 
ــتاده  ــدر آن ایس ــی در ص ــه جامعه شناس ــی ک ــوم اجتماع عل
اســت بــا کشــف قوانیــن طبیعــی بــه مــا امــکان می دهــد کــه 
ــم.   ــان را پیش بینــی و کنتــرل کنی رویدادهــا پیرامــون خودم
بــه ویــژه جامعه شناســی نــه تنهــا قوانیــن جامعــه و حــرکات 
و تغییــرات اجتماعــی را در خواهــد یافــت بلکــه کمــک 
ــل  ــز ح ــه را نی ــالت جامع ــائل و معض ــه مس ــرد ک ــد ک خواه
ــر سرنوشــت خــود حاکــم  ــا انســان ها ب ــم.  در نتیجــه م کنی
خواهیــم شــد )گیدنــز، 1389(. نگرش هــای مثبــت نســبت بــه 
تأثیــر علــوم اجتماعــی بــه عناویــن گوناگــون پیوســته وجــود 
ــت از  ــرار اس ــی ق ــوم اجتماع ــه عل ــاًل اینک ــت. مث ــته اس داش
ــم  ــازد ک ــد بس ــل و اخالقمن ــه، فاض ــان هایی فرهیخت ــا انس م
ــل  ــن قبی ــی از ای ــی، 1397(. بعض ــش رواج دارد )فاضل و بی
ــی چــون »آدم هــای  ــا اظهارات ــی ب تصــورات در اذهــان عموم
بــا ســواد و دانــش آموختــه بایــد چنیــن و چنــان باشــند یــا 
ــه  ــد و چ ــه می گوین ــه چ ــن جامع ــارۀ ای ــان درب جامعه شناس
راه حل هایــی را پیشــنهاد می کننــد« نشــانگر توقعــات زیــادی 
ــه  ــی ک ــد. انتظارات ــی دارن ــوم اجتماع ــردم از عل ــه م اســت ک
مــردم دارنــد یــک موضــوع و امــا اینکــه آن پیش بینی هــا بــه 
ــی اســت موضــوع  ــا آن توقعــات عمل ــوع پیوســته اســت ی وق
ــی را  ــن نگرش ــه چنی ــم ک ــا برآنی ــال م ــت. و ح ــری اس دیگ
ــن  ــی از ای ــوم اجتماع ــای عل ــه  کارکرده ــرده و ب ــی ک بازبین

ــم.   ــه نگاهــی دیگــر بیاندازی زاوی
بحــث خــود را بــا ســؤالی کلــی شــروع می کنیــم. کارکرد هــای 
اجتماعــی علــوم اجتماعــی چیســت؟ و تأثیــر علــم بــه 
طــور کلــی و علــوم  اجتماعــی باالخــص در شــکل گیری 
ــی،  ــه فرهیختگ ــان ب ــردن آن ــون ک ــراد و رهنم شــخصیت  اف
ــه  ــا ک ــت؟ از آنج ــه اس ــدی چگون ــدی و اخالقمن فضیلت من
علــوم اجتماعــی یــک رشــته علمــی بــوده و جــدا از آن نیســت 
لــذا در جــواب بــه ایــن ســؤال ابتــدا بــه بعضــی کارکردهــای 
ــوم  ــای عل ــه کارکرده ــد ب ــه بع ــی پرداخت ــور کل ــه ط ــم ب عل

احتماعــی می پردازیــم. 

کارکردهای علم
ــرد  ــن کارک ــن و مهمتری ــر مشــاهده: اولی ــی ب ــناخت مبتن ش
ــر نگــرش انســان ها  ــارت اســت تغیی ــی عب ــه طــور کل ــم ب عل
در جهــت  کســب شــناخت مبتنــی بــر مشــاهده از پیرامونــش 
ــم«  ــت »عل ــه اس ــم نهفت ــف عل ــی در تعری ــن ویژگ ــت. ای اس
بنــا بــر تعریــف دایــره المعــارف علــم عبــارت اســت از دانــش 
کســب شــده از طریــق مشــاهده منظــم )سیســتماتیک(. بدین 
معنــی کــه مشــاهده بــا دیــدن ســاده  و شــناخت مبتنــی بــر 

ــرق دارد.  ــه common sense ف ــا شــم عام ــره و ی تجــارب روزم
اطالعــات کســب شــده از طریــق مشــاهده هدفمنــد متناســب 
بــا هــدف و شــرایط تحقیــق اســتخوان بنــدی دانــش را 
تشــکیل می دهــد. بــه عبارتــی مشــاهده observaion  بــه 
معنــی دیــدن صــرف seeing  نیســت. لــذا مــردان علــم آن را 

»آبزرواســیون« و در زبــان فارســی ایرانی هــا آن را »مشــاهده 
ــد  ــدن« تاکی ــا »دی ــرق آن ب ــه ف ــا ب ــد ت و مالحظــه« می نامن
کــرده باشــند. مثــاًل نجــوم یــک علــم محســوب می شــود بــا 
ــا  اینکــه اطالعــات کســب شــده در نجــوم از طریــق دیــدن ب
چشــم و از نزدیــک نبــوده اســت. یــا در بیولــوژی یاخته هــا و 
ــا چشــم غیــر مصلــح  ــل مشــاهده مســتقیم ب میکروب هــا قاب
نیســت امــا اطالعــات معتبــر در آنهــا مثــل همــه ســایر رشــته 
ــه  ــم کلم ــی اع ــه معن ــاهده« ب ــق »مش ــی از طری ــای علم ه

ــده اند.  ــب ش کس
ــی  ــاهدۀ علم ــیوۀ مش ــن در ش ــازی: همچنی ــد و اعتبارس تأیی
صحــت و ســقم اطالعــات بایــد مــورد تأییــد verification  قــرار 
ــا چشــمان  گرفتــه و اثبــات شــوند. همــان طــور کــه همــه ب
ــازان را دیده ایــم امــا می دانیــم کــه  خــود کارهــای شــعبده ب
ــای  ــه از خط ــت ک ــعبده بازان اس ــم بندی ش ــط چش ــا فق آنه
ــتادانم  ــی از اس ــول یک ــه ق ــد. ب ــتفاده می کنن ــا اس حــواس م
ــمان  ــا چش ــه را ب ــالن واقع ــه ف ــد ک ــد بگویی ــما می توانی »ش
ــد کــه آن  ــا اینکــه شــما راســت می گویی ــد. ب ــان دیدی خودت
واقعــه را دیدیــد امــا گفتــۀ شــما الزامــاً صحــت نــدارد«. پــس 
مشــاهده مشــتمل بــر شــرایطی اســت کــه فقــط شــناخت از 

ــود. ــوب می ش ــی محس ــناخت علم ــق، ش آن طری

صداقــت علمــی: بــا ایــن تفاصیــل یکــی از مهم تریــن کارکــرد 
ــن  ــت بدی ــت  اس ــوی صداق ــه س ــان ها ب ــت انس ــم هدای عل
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ــی نکنیــم  ــا و غیرمســتند ادعای ــدون مبن معنــی کــه هرگــز ب
ــا  ــم ت ــز شــک کنی ــود نی ــنیده های خ ــا و ش ــی در دیده ه حت
اثبــات شــوند. امــا بایــد بیــن »صداقــت علمــی« کــه اجتنــاب 
از اعــالم موضــع و قضــاوت بــدون داشــتن اطالعــات غیرقابــل 
تأییــد اســت و »صداقــت اخالقــی« کــه رعایــت حقــوق 
ــایر  ــا س ــره ب ــراودات روزم ــاف در م ــت و انص ــران و عدال دیگ
انسان هاســت، همچنیــن اجتنــاب از دوز و کلــک و اغفــال 
ــت  ــد. صداق ــل ش ــرق قای ــد، ف ــع می باش ــب مناف ــت کس جه
ــق کــردن  ــه معنــی معل ــاب از ارزشــداوری )ب ــا اجتن علمــی ب
ارزش هــا و نــه حــذف آنهــا( و دوری از یکجانبــه نگــری مهــر 

ــوم شــده اســت. و م
ــریع ترین راه کســب  ــه س ــؤال ک ــن س ــه ای ــواب ب ــاًل در ج مث
پــول چیســت،  چــه بایــد گفــت؟ منطقی تریــن جــواب از دیــد 
علمــی بــه ایــن ســؤال »دزدی« اســت. امــا اگــر اعتــراض شــود 
ــی  ــا غیراخالق ــی ی ــر قانون ــه غی ــه منظــور روشــی اســت ک ک
ــژه  ــه وی ــوان گفــت کــه کار کــردن و ب ــت مــی ت نباشــد آنوق
ــی  ــارات علم ــت. اظه ــول اس ــب پ ــریع ترین کس ــارت س تج
ــالق را  ــب اخ ــاً جان ــؤاالت الزام ــه س ــواب ب ــی در ج و منطق
ــالق  ــا اخ ــی ی ــرط قانون ــه  ش ــر اینک ــد مگ ــت نمی کن رعای
بــودن در ســؤال گنجانــده شــود. زبــان علــم همیشــه جوانــب 
ــرد  ــه ف ــود ک ــخص ش ــا مش ــد ت ــات می کن ــاط را مراع احتی
ــت  ــه صداق ــا ک ــد. از آنج ــی می کن ــاری ادعای ــه اعتب ــه چ ب
ــد  ــز نمی کن ــی تجوی ــاوت ارزش ــان ها قض ــرای انس ــی ب علم
ــه  ــاز ب ــما مج ــه ش ــت ک ــوان گف ــم نمی ت ــه عل ــتناد ب ــا اس ب
دزدی نیســتید. البتــه قوانیــن اجتماعــی حاکــم چنیــن کاری را 
مجــاز نمی دانــد و تجربــه می گویــد کــه دزدی عاقبــت خوبــی 
نــدارد. بــا اینجــال دالیلــی کــه بــرای احتنــاب از دزدی حاکــم 

ــدارد.      ــه صداقــت علمــی ن اســت ربطــی ب
از قضاوت هــای عجوالنــه و مغرضانــه و  را  انســان ها  علــم 
ــی  ــت علم ــه صداق ــتناد ب ــا اس ــا ب ــی دارد.  ام ــاز م ــار ب بی اعتب
ــی  ــه اعمال ــام چ ــه انج ــاز ب ــما مج ــه   ش ــت ک ــوان گف نمی ت
هســتید یــا مجــاز بــه چــه کارهایــی نیســتید. باید هــا و 
ــه  ــی ب ــتند و ربط ــانی  هس ــته های انس ــان خواس ــا بی نباید ه
علــم ندارنــد.  »اگــر علــم جــدی گرفتــه شــود« حتمــاً »افــراد 
ــدا  ــده ای پی ــع کنن ــواب قان ــود ج ــؤاالت خ ــه س ــد ب می توانن
ــدی  ــدی و اخالقمن ــب فضیلت من ــخصی طال ــر ش ــد« اگ کنن
ــد  ــه روش هــای علمــی می توان ــا توجــه ب ــه آن هــم ب باشــد ب
ــه  ــیدن ب ــا رس ــد ام ــدا کن ــتی پی ــواب درس ــش ج ــم و بی ک
فضیلت منــدی و اخالقمنــدی در نتیجــه آموختــن علــم کســب 

نمــی شــود. 
نقــد: تأییــد اطالعــات در علــم بدیــن معنــی هــم هســت کــه 
ــوند.  ــه ش ــرار گرفت ــص ق ــث و فح ــورد بح ــاد و م ــورد انتق م
ــرد آوری  ــاهده و گ ــردن روش مش ــؤال ب ــر س ــامل زی ــد ش نق
ــم هســت  ــا از اصــول عل ــه تنه ــد ن ــم هســت. نق ــات ه اطالع
ــن  ــر از ای ــر غی ــد.  اگ ــز می باش ــرفت آن نی ــل پیش ــه عام بلک
بــود در علــم پیشــرفتی حاصــل نمی شــد و نگرش هــا و 
نظریه هــای جدیــد و بــه تبــع آن شــناخت جدیــد بــه دســت 
ــری مقــدس  ــچ ام ــدگاه علمــی هی ــن رو در دی ــد. از ای نمی آم

بــه شــمار نمــی رود کــه نتوانــد مــورد تقحــص علمــی قــرار 
ــق  ــاً عاش ــان ها عموم ــد. انس ــاد باش ــون از انتق ــا مص ــرد ی گی
ــن  ــدن و رفت ــاد ش ــتند و از انتق ــان هس ــود و دانسته هایش خ
بــه زیــر ســؤال خوششــان نمی آیــد. امــا کمتــر حاضرنــد بــه 
قبــول اشــتباهات خــود تــن در دهنــد. امــا اگــر فــردی عالــم 
ــه ایــن تمایــل  ــاً بایــد ب باشــد و علــم را جــدی بگیــرد قاعدت

ــد.  ــق  آی ــه فائ خودخواهان
ــن گوناگــون  ــه عناوی ــز ب ســایر رشــته های علمــی محــض نی
ــه فضیلت منــدی و فرهیختگــی  ــه رســیدن ب ممکــن اســت ب
ــوژی  ــم بیول ــر عل ــه اگ ــرای نمون ــد: ب ــک کن ــان ها کم انس
ــتی  ــژاد پرس ــود ن ــراد را از جم ــد اف ــود بای ــه ش ــدی گرفت ج
)راسیســم(  از هــر نوعــی کــه باشــد برهانــد. زیــرا کــه در علــم 
ــژادی  ــرای برتــری ن ــر ب ــوژی هیــچ توجیهــی اثبــات پذی بیول
ــم  ــیتی در عل ــم جنس ــور شوینیس ــن ط ــدارد. همی ــود ن وج
پایــه ای نــدارد و عالــم واقعــی قاعدتــاً بایــد از جمــود فکــری 
برتــری مــرد بــر زن  نیــز مبــرا باشــد. علــم پــرده خرافــات را 
ــاهدات  ــر مش ــی ب ــات مبتن ــو اطالع ــد و در پرت ــار می زن کن
اثبــات پذیــر حقیقــت را نمایــان می ســازد. بــا اینکــه پذیــرش 
حقیقــت ســخت اســت امــا اگــر فــردی صداقــت علمی داشــته 
باشــد بــه چنیــن فرهیختگــی و منصــف بــودن می رســد.  امــا 
چنیــن توقعــی الزامــاً در واقعیــت بــه وقــوع نمی پیونــدد. مــا 
در زندگــی روزمــره خــود افــراد تحصیلکــرده و صاحــب علــم، 

ــم.   ــدازه کافــی دیده ای ــه ان ــا شوینیســت ب ــژاد پرســت ی ن
ــه  ــد ب ــم مقی ــان عل ــا در زب ــه واقعیت ه ــوط ب ــارات مرب اظه
»اگــر« و »بنابرایــن« اســت. همــان طــور کــه مالحظــه کردید 
ــد  ــود« می توان ــه ش ــدی گرفت ــم ج ــر عل ــه »اگ ــم ک گفتی
چنیــن نیایجــی بدســت دهــد امــا »اگــر کســانی آن را جــدی 
نگیرنــد« مســلماً بــه نتایــج گفتــه شــده دســت نخواهنــد یافت 
و آن تأثیــری را کــه بــه زعــم بعضی هــا، از کارکردهــای علــم 

انتظــار مــی رود حاصــل نخواهــد شــد. 

کارکردهای علوم اجتماعی
حــال کارکردهــای  علــوم اجتماعــی، بــه ویــژه جامعه شناســی 

را کــه موضــوع بحــث و توجــه ماســت، از نظــر می گذرانیــم.
 پرورانــدن نگــرش جامعــه شــناختی: جامعــه شناســی نحــوه 
ــر  ــان تغیی ــراف خودم ــای اط ــه دنی ــبت ب ــا را نس ــرش م نگ
ــازد.   ــر می س ــر و پربارت ــیع تر و عمیق ت ــد و آن را وس می ده
ــز  ــت میل ــی رای ــم س ــه زع ــناختی  ب ــه ش ــرش جامع در نگ
ــی  ــرایط زندگ ــاره ش ــغولی در ب ــا از دلمش )Mills, 1970(  م
و اطــراف نزدیــک خــود رهــا شــده و بــه دیــدی وســیع تــر و 
عمیق تــر دســت می یابیــم. جامعــه شــناس کســی اســت کــه 
بــه کمــک قــوه تخیــل خــود را از بنــد فوریت هــای اطرافــش 
ــم از روال زندگــی معمــول  ــد بتوانی ــا بای ــد. م خــالص می کن
خــود فاصلــه بگیریــم و بــا نگاهــی متفــاوت بــه همــان 
شــرایط آشــنا بنگریــم. در نظــر بگیریــد اعتقــاد بــه اینکــه مــا 
ــه  ــرش جامع ــن اســت در نگ ــم، ممک ــان نوازی ــا مهم ایرانی ه
شــناختی طــوری دیگــری نمایــان شــود.  مثــاًل عالقــه مــا بــه 
ــودی از  ــان نم ــه مهم ــراوان ب ــت ف ــل و محب ــی مفص پذیرای
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گرایــش مــا بــه »تأییــد و تصویــب طلبــی« باشــد.  گرایــش بــه 
اهمیــت دادن زیــاد بــه آبــروداری در فرهنــگ ایــران می  توانــد 
نشــانه ای از تاکیــد بــه جلــب تأییــد اطرافیــان و بــه تبــع آن از 
تاکیــد فرهنگــی بــه همنوایــی و اطاعــت بــه شــمار رود. البتــه 
تقبــل نگــرش جامعــه شــناختی بــه معنــی باطــل بــودن ســایر 
ــواز  ــان ن ــی مهم ــاً ملت ــم واقع ــوز ه ــا هن ــا نیســت. م نگرش ه
ــه  ــه مــا ارئ هســتیم و امــا نگــرش جامعــه شــناختی دیــدی ب

ــود.   ــر نب ــورت امکانپذی ــر آن ص ــه در غی ــد ک می ده
ــه  ــود و ب ــه ش ــدی گرفت ــناختی ج ــه ش ــرش جامع ــر نگ اگ
ــرج داده  ــه خ ــن راه ب ــرارت در ای ــن و م ــی تمری ــدازه کاف ان
و   بی جــا  تعصبــات  از  بســیاری  از  را  مــا  شــود می توانــد 
خشــک مغــزی و یک جانبــه  نگری هــا برهانــد. مثــاًل اگــر 
مورخیــن و محققیــن تاریــح بــه چنیــن نگرشــی مجهــز باشــند 
می تواننــد تصویــری واقعی تــر و نزدیک تــر بــه حقیقــت را 
بــه خواننــدگان عرضــه می کننــد. و بــا ایــن کار خواننــدگان را 
ــه معنــی  ــه فضیلت منــدی و فرهینختگــی و صداقــت )ب نیــز ب
ــا داشــتن  ــد. ام ــا( رهنمــو ن کنن داشــتن انصــاف در قضاوت ه
ایــن خاصیــت علــوم اجتماعــی نیــز روی افــراد قطعیــت نــدارد. 
ــن  ــا از چنی ــود ی ــی ش ــن محقق ــردی چنی ــه ف ــرای اینک ب
ــی  ــی- روان ــی روح ــرد آمادگ ــت پذی ــر مثب ــته هایی تأثی نوش
ــراد  ــد. اف ــق کن ــد آن را تزری ــم نمی توان ــه عل ــد ک می خواه
ــادی  ــع م ــتن مناف ــل داش ــه دلی ــن اســت ب ــا ممک ــا گروه ه ی
ــی،  ــی خاص ــای فرهنگ ــه ارزش ه ــش ب ــا گرای ــی ی و موقعیت
ــی دســت بزننــد  ــه اقدامات ــه مالحظــات شــخصی  ب ــا ب ــا بن ی
ــا  ــه بی عدالتــی بیانجــام ی کــه عــوض انصــاف در قضاوت هــا ب
عــوض ســازنده بــودن بــه تخریــب بگرایــد. بــا اینکــه ممکــن 
ــت زده  ــا دس ــن کاره ــه ای ــه ب ــر خواهان ــد خی ــه قص ــت ب اس
ــم  ــم خت ــه جهن ــه ب ــاده ای ک ــروف ج ــول مع ــه ق ــند. ب باش
ــرش  ــت. نگ ــده اس ــنگفرش ش ــت س ــن نی ــا حس ــود ب می ش
ــدم نهــادن  ــا را از خطــرات ق ــرار اســت م جامعــه شــناختی ق
بــه راه هــای خطــا بیاگاهانــد. امــا الزامــی در وادار کــردن افــراد 

ــدارد.   ــه اتخــاذ تصمیمــی خــاص ن ب
فرهنگــی:  شناســی  خویشــتن  و  فــردی  خودشناســی   
ــت  ــردی و هوی ــت ف ــه هوی ــوالً از دو گون ــان معم جامعه شناس
اجتماعــی صحبــت می کننــد. از ایــن رو بــرای خودشناســی دو 
گونــه کنــدوکاو، یکــی جهــت خودشناســی شــخصیت فــردی 
ــا  ــد. ب ــی را الزم می دانن ــی فرهنگ ــری خویشتن شناس و دیگ
اینکــه ابعــاد دوگانــۀ هویــت بــا همدیگــر تداخــل داشــته و در 
ــا را  ــا جهــت ســهولت انجــام کار، آن ه ــی م ــد ول هــم تنیده ان

ــم. ــرض می کنی ــه ف ــه جداگان دو مقول
 الــف: خودشناســی فــردی؛ علــوم اجتماعــی از بســیاری جهات 
بــه خــود شناســی فــردی و درک هویــت شــخصی کمــک کند. 
ــوان  ــی می ت ــی اجتماع ــژ روانشناس ــه وی ــی و ب در روانشناس
ــال در  ــرد. مث ــدا ک ــه چگونگــی شــخصیت خــود آگاهــی پی ب
ــخصیتی  ــا ش ــایی تیپ ه ــت؛ از شناس ــراوان اس ــه ف ــن زمین ای
گرفتــه تــا درک روابــط اجتماعــی و ایفــای نقش هــا در 
ــا  ــردی و نگرانی ه ــای ف ــایی انگیزه ه ــره، شناس ــی روزم زندگ
و تضاد هــای درون و همیــن طــور بررســی ارزش هــا، و رســالت 

زندگــی می توانــد بــا کمــک زمینه هــای مخالــف علــوم 
ــدی، 1393(.  ــرد )محم ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــی م اجتماع
ــر  ــاًل اگ ــدد دارد. مث ــت متع ــای مثب ــی پیامده ــن اقدام چنی
ــود  ــخص را از خ ــد ش ــد، می توان ــی باش ــی واقع ــود شناس خ
ــرای  ــس را ب ــر ک ــی ه ــای مخف ــد و انگیزه ه ــی   برهان فریب
ــرد  ــرد پی بب ــت ف ــن اس ــا ممک ــازد. ی ــان س ــودش نمای خ
ــت و  ــم نیس ــی ه ــد آدم خوب ــر می کن ــه فک ــا ک ــه آنقدر ه ک
ــه طــور پنهــان در راســتای  ــه او ب اغلــب کارهــای خیرخواهان
ــا  ــت. ی ــان اس ــر اطرافی ــلطه گری ب ــدف س ــا ه ــودجویی ب س
ــی  ــا و تعصبات ــرد از ارزش ه ــی ف ــن خودشناس ــه در ضم اینک
کــه در ناخودآگاهــش یــا نیمــه خودآگاهــش النــه کــرده انــد 
ــد  ــی شــوند. چنیــن اقدامــی می توان شناســایی شــده و ارزیاب
بــه کشــف باورهــای غلــط یــا حتــی ناســالم مخفــی شــخصی 
و تــالش بــرای فایــق آمــدن بــه آنهــا مفیــد واقــع شــود. یــا 
حتــی ممکــن اســت فــرد اولویت هــای اهــداف خــود را بدانــد 
و اگــر خواســت آنهــا را تغییــر دهــد. بــرای نمونــه وقتــی فــرد 
ــدارد  ــه همســر و فرزندانــش تأثیــر ن فهمیــد کــه نصحیــت ب
ــواده اش را ارزیابــی  ــا اعضــاء خان ممکــن اســت برخــوردش ب
کنــد و مجبــور بــه تغییــر رفتارهــای کالمــی و غیــر کالمــی 

خــود  شــود. 
ــر وا  ــه فک ــا را ب ــخصیت، م ــا و ش ــری رفتاره ــن بازنگ چنی
مــی دارد و اگــر جــدی گرفتــه شــود فــرد احســاس می کنــد 
ــه  ــردازد، ک ــای خــود بپ ــر رفتاره ــه تغیی ــه ناچــار اســت ب ک
ــی تالــس  ــه قــول فیلســوف یونان البتــه کار آســانی نیســت. ب
ــت  ــان ترین کار نصیح ــی و آس ــکل ترین کار خودشناس »مش
بــه دیگــران اســت«. مــا در عمــل می بینیــم کــه اکثــر  افرادی 
کــه بــه خودشناســی می پردازنــد پــس از مــدت کوتاهــی آن 
ــی  ــه م ــی متوج ــس از مدت ــه  پ ــرا ک ــد. زی ــرک می کنن را ت
ــد و آن فــرد کاملــی کــه تصــور  شــوند چــه ضعف هایــی دارن
ــرو  ــد نیســتند. )Brehm and Kassin 68, 1993,(. روب می کردن
ــس  ــر کاری ب ــه تغیی ــدام ب ــود و اق ــای خ ــا ضعف ه ــدن ب ش
مشــکل و دردآور اســت. و یــا بــه قــول میلــدرد نیومــن: بیشــتر 
ــی  ــب زندگ ــا فری ــری را ب ــد عم ــح می دهن ــان ها ترجی انس
کننــد امــا خــود را اصــالح نکننــد چــون کــه تصــور می کننــد 
اگــر اشــتباهی را بــه انــدازه کافــی تکــرار کننــد بــه حقیقــت 
تبدیــل می گــردد )Newman, 1971(. وانگهــی اگــر بــه تغییــر 
ــا و  ــادات، رفتاره ــر در ع ــتلزم تغیی ــم مس ــد آنه ــن در دهن ت
طــرز فکــری کــه بــدان خــود گرفتــه و حتــی ممکــن اســت 
مســتلزم چشــم پوشــیدن از بعضــی منافــع مــادی نیــز باشــد.  
در نهایــت اینکــه رو آوردن بــه خودشناســی بــه معنــی 
ــر  ــت. اگ ــر اس ــزه تغیی ــتن انگی ــرو داش ــه در گ ــی کلم علم
ــد  کســی نخواهــد کــه تغییــر کنــد علــوم اجتماعــی نمی توان
ــل و  ــه، فاض ــان های فرهیخت ــد. انس ــزه کن ــاره اش معج در ب
صــادق از نظــر اخالقــی از طریــق مطالعــه علــوم اجتماعــی بــه 
ــد بلکــه جوهــر چنیــن گرایشــی  ایــن درجــه ترفیــع نیافته ان
ــا شــرایط  ــر برخــودر ب در درونشــن وجــود داشــته کــه در اث
ــه منصــه ظهــور پیوســته  خــاص در زندگــی و گــذر زمــان ب
ــای  ــرای رفتاره ــی ب ــوم اجتماع ــه عل ــا مطالع ــد ب اســت و بع
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ــر  ــه آن جوه ــا اینک ــد. )ام ــدا کرده  ان ــی پی ــه علم ــود توجی خ
شــخصیتی و آن شــرایط تحریــک کننــده انگیــزه فرهیختگــی 
ــورد  ــر م ــی دیگ ــد در جای ــه بای ــت ک ــی اس ــت موضوع چیس

ــرد.(  ــرار گی بحــث ق
خویشتن شناســی فرهنگــی: کــودکان در دوران رشــد خــود در 
رونــد اجتماعــی شــدن فرهنــگ جامعــه را جــذب کــرده و بــه 
عضــوی از جامعــه تبدیــل می شــوند. مثــاًل کــودک زبــان رایــج 
ــد،  ــم می کن ــان تکل ــه آن زب ــرد و ب ــاد می گی ــان را ی اطرافی
ــدان  ــواده و  اطرافیانــی کــه ب ــا اعتقــادات مذهبــی را از  خان ی
معتقدنــد فــرا می گیــرد و ســایر آداب معاشــرت و رســوم الزم 
را بــا تقلیــد از اطرافیــان مراعــات می کنــد. فــرد همچنیــن در 
ــد.  ــد شــخصیت فــردی اش نیــز تکویــن می یاب طــول ایــن رون
لــذا هویتــی کــه افــراد پیــدا می کننــد از مجموعــه ای از 

ــود. ــی میســر می ش ــردی و اجتماع شــخصیت ف
ــذا شــناخت  ــی اســت ل ــا اجتماع ــت م  چــون بخشــی از هوی
ــا دیگــر  فرهنــگ خــودی و آگاهــی از تفاوت هــای فرهنگــی ب
ــک  ــان کم ــت خودم ــری از هوی ــه درک بهت ــا را ب ــع م جوام
می کنــد.  بخشــی از ویژگی هــای جمعــی افــراد در نقش هــای 
اجتماعــی کــه ایفــا می کننــد منعکــس می شــود ماننــد نقــش 
پــدر یــا مــادر، معلــم و شــاگرد، پزشــک و مریــض، و ...  زیرا که 
ــای  ــد شــباهت های رفتاره ــد مانن ــا وجــوه مشــترک دارن اینه
ــای  ــای و گفتاره ــباهت رفتاره ــا ش ــر ی ــا همدیگ ــادران ب م
ــی  ــا را از بعض ــا م ــن نقش ه ــا ای ــنایی ب ــکان و .... . آش پزش
ــازد.  ــی س ــان آگاه م ــای خودم ــرز فکره ــی ط ــا و حت رفتاره
ــدران  ــم کــه چطــور بازاری هــا، کارمنــدان، پ ــا دیده ای ــاًل م مث
ــور و  ــا چط ــدان ه ــای زن ــا پلیس ه ــت، ی ــر دم بخ دارای دخت
ــد  ــار می کنن ــم رفت ــل ه ــم می اندیشــند و مث ــل ه ــدر مث چق
و اگــر رفتارهــای متفاوت تــر  از آنچــه بــه آنــان محــول شــده 
ــد  ــما بعی ــرکات از ش ــن ح ــد: ای ــد می گوین ــر بزن ــا س از آنه
ــان را انجــام دهنــد  اســت مثــل پیرمردانــی کــه اداهــای جوان
یــا معلمــی کــه مثــل شــاگرد  بچه هــا رفتــار کنــد یــا مــردی 
کــه رفتــار هــای زنانــه از او ســر بزنــد و امثالهــم. انســان ها بــه 
ــی می شــوند کــه فرهنگشــان نقش هــای  ــادی همان ــزان زی می
اجتماعــی را برایشــان مهیــا کــرده اســت. و اگــر از آن نقش هــا 
ــه  ــازی ب ــد. نی ــرار می گیرن ــورد تنبیــه ق ــد م ــی کنن تخط
توضیــح بیشــتر نیســت چــون کــه آگاهــی از ایــن موضوع هــا 
ــه  ــات ب ــی از واضح ــوم اجتماع ــره در عل ــرای قشــر تحصیلک ب

شــمار مــی رود.
ــود  ــه  خ ــاخته و پرداخت ــگ س ــوِد فرهن ــه خ ــا ک ــا از آنج ام
انسان هاســت پــس بــه رغــم اهمیــت نقش هــا انســان ها 
ــا الگوهــای فرهنگــی نیســتند  زندانــی نقش هــای اجتماعــی ی
زیــرا کــه در غیــر آن دگرگونــی هــای فرهنگــی صــورت نمــی 
گیرفــت. در ضمــن آگاهــی از اینکــه مــا تحــت تأثیــر فرهنــگ 
ــازد  ــا آگاه می س ــا را از محدودیت ه ــتیم م ــود هس ــه خ جامع
ــی بخــش اســت چــون اگــر  ــه خــودش امــری رهای )کــه البت
ــای  ــود را از بند ه ــه خ ــد ک ــن باش ــه ای ــد ب ــردی عالقمن ف
ــا را شــناخته اســت.(  ــم آن بند ه ــد، دســت ک فرهنگــی برهان
ــر  ــو مختص ــواردی ول ــا در م ــه م ــی از اینک ــن آگاه همچنی

ــوده و  ــش ب ــی بخ ــیار رهای ــودش بس ــم  خ ــی داری اختیارات
ــی  ــرات آگاه ــن اث ــم چنی ــاز ه ــت. ب ــدۀ آزادی اس نویددهن
ــتفاده از آن  ــه اس ــاً ب ــراد، الزام ــی در اف ــوم اجتماع بخــش عل

ــد.   ــدی نمی انجام ــی و اخالقمن ــرای فرهیختگ ــش ب دان

جمع بندی
بــه  می توانــد  اجتماعــی  علــوم  آیــا  کــه  ســؤال  ایــن 
انســان های  اخالقمنــدی  و  فرهیختگــی  فضیلت منــدی، 
بیانجامــد جــواب قاطعــی نمی تــوان داد. علــم بــه طــور کلــی 
ــن گوناگــون  ــه عناوی ــد ب ــوم اجتماعــی باالخــص می توان و عل
ــش  ــدی آموختگان ــی و اخالقمن ــدی، فرهیختگ ــه فضیلت من ب
کمــک کنــد. امــا چنیــن امــری در گــرو یــک شــرط اساســی 
ــی  ــوی درون ــزه ق ــوم انگی ــن عل اســت؛ اینکــه دانشــجویان ای
بــرای کســب منــش و ذهنیــت فضیلت منــد و گرایــش 
ــم و  ــد. عل ــته باش ــی داش ــت اخالق ــی و صداق ــه فرهیختگ ب
ــردم  ــال م ــا اینح ــتند. ب ــالق نیس ــی درس اخ ــوم اجتماع عل
دوســت دارنــد کــه تحصیلکــردگان و محققــان ایــن علــوم را 
افــرادی مــودب، منصــف، صــادق و منعطــف ببیننــد. واقعیــت 
ــه  ــان هم ــه در می ــد. چونک ــد نمی کن ــری را تأیی ــن ام چنی
ــده  ــف دی ــای مختل ــا منش ه ــش ب ــه گرای ــه گون ــار هم اقش
ــه  ــرد را ب ــه ف ــزه ای ک ــا انگی ــورت منش ــن ص ــود. در ای می ش
ســوی اخالقمنــدی رهبــری می کنــد بــه یــک ســؤال اساســی 

تبدیــل می شــود.
اگــر علــم و علــوم اجتماعــی الزامــاً  انســان ها را بــه صداقــت و 
منش انســان دوســتانه و عدالــت جویانه و اخالقمنــدی رهبری 
نمی کنــد پــس کلیــد ایــن مهــم در کجــا نهفتــه اســت؟ بــه 
عبــارت دیگــر اگــر علــوم انســانی و علــوم اجتماعــی راه رســید 
ــه  ــه اخالقمنــدی نیســت پــس تعلیــم اخــالق و صداقــت ب ب
ــؤال  ــک س ــن ی ــت؟ ای ــن اس ــی ممک ــه راه ــان ها از چ انس
ــئله  ــک مس ــورت ی ــه ص ــؤال ب ــر س ــی اگ ــت. یعن ــی اس علم
ــک  ــوع ی ــد موض ــود می توان ــرح ش ــی مط ــق صحیح تحقی

تحقیــق علمــی باشــد.  

منابع:
گیدنــز، آنتونــی ، جامعــه شناســی، ترجمــه حســن چاوشــیان، نشــر نــی، 

تهــران، 1389.
ــش  ــه پژوه ــه هفت ــژه نام ــه، وی ــش و جامع ــه، پژوه ــت ال ــی، نعم فاضل

پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، آذر 97 تهــران. 
محمدی سید بیوک، خودت را بشناس، انتشارات علم، 1393.

 Brehm, S. Sharon and Saul M. Kassin, Social
 :2nded. Houghton Miffilin Co, Boston ,Psychology
.1993
 Mills, C. Wright, Sociological Imagination. Penguin
.1970 ,book
Newman, Mildred, How to be You Own Best Friend.
.1971 .Ballantine Books, NY

 



                               خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی                               

13
98

ن 
ردی

فرو

32

دیدار نوروزی کارکنان پژوهشگاه 



                                       33                                                                خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی        

13
98

ن 
ردی

فرو



                               خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی                               

13
98

ن 
ردی

فرو

34



                                       35                                                                خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی        

13
98

ن 
ردی

فرو



 مدیرمسئول: سّیدمحسن علوی پور
سـردبـیر: حوریه احدی

هیأت تحریریه: محسن باباخانی، شهرام اصغری، صادق کیا و سعیده زندی
ravabet1@ihcs.ac.ir

www.ihcs.ac.ir
@ihcss,  @pajoheshgah :پیام رسان ها


