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هب انم خدا

اولین روز مراسم هفته پژوهش با شعار »پژوهش و جامعه« با سخنرانی دکتر حسینعلی قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی شنبه 24 آذر 97 در سالن حکمت پژوهشگاه آغاز شد. 

دکتر حسینعلی قبادی، رئیس پژوهشگاه، هفته پژوهش را عید علم، دانایی و فرهیختگی و تحویل سال پژوهشگران دانست 
و مهمترین فعالیت ها و اقدام ها و رخدادهای پژوهشگاه در  سال جاری را شامل موارد ذیل دانست:

• ورود جدی تر و یکپارچه تر به حوزه کاربردی و تقویت باور ذینفعان به کارآمدی علوم انسانی در ابعاد گوناگون 
• ارتقــاء جایگاه پژوهشــگاه در عرصه ملی از طریق انعــکاس نقش موثر در مهم ترین شــوراهای تصمیم گیری وزارت علوم، 

شورای تحول، مرکز الگوی ایرانی اسالمی  پیشرفت و بسیاری از نهادهای مربوط
• ورود به مســایل و چالش های بین رشــته ای و بعضا فرارشته ای از جمله طراحی همایش ملی علوم انسانی، تولید و صنعت؛ 
ورود طرح اعتال به طور عمیق و همه جانبه و تشکیل کارگروه ویژه علوم انسانی، مسایل و نیازها و چالش های اجتماعی؛ گرایش 
شــورای متون و کتب علوم انســانی به سمت جهت دهی به متون درسی در مسیر مهارت آفرینی و اشتغال زایی و همت ویژه گروه 

کاربست شورای اعتال در حوزه مهارت افزایی و اشتغال  زایی
• ورود جدی تر پژوهشگاه به عرصه فعالیت بین المللی با 2 فعالیت برجسته؛ یکی برگزاری همایش مشترک با کشورهای آلمان 
و اتریش در دانشگاه های آن کشورها و دوم همایش باشکوه مشترکات فرهنگی و تمدنی ایران و هند بر محور تاریخ دستورنویسی 

این دو کشور

                                    دکتر حسینعلی قبادی :
علوم انسانی زیرساخت توسعه است



• ورود جدی تر پژوهشــگاه در عرصه فناوری اطالعات، سامانه ای شدن همه 
فعالیت ها و کوشش های پژوهشگاه

• ارتقای همه جانبه کیفی طرح های پژوهشــگاه به ویژه همدلی و مســاعدت 
اعضای محترم شورای پژوهشی

• تعمیــق همــه جانبه شــبکه نخبگانی از طریــق فعالیت های طــرح اعتال، 
پژوهشکده ها و شورای متون

• تــداوم فعالیت بر مبنای خرد جمعی، شــکل گیری کارگروه های تدوین برنامه 
دوم توسعه با حضور نمایندگان محترم پژوهشگاه

رئیس پژوهشــگاه در ادامه یادآور شــد: در بیســتم خردادماه سال جاری، مقام 
معظــم رهبری مصرحًا بــر کارآمدی علوم انســانی و ضرورت توجه مســؤوالن به 
بهره گیری از دانشــمندان علوم انســانی و دســتاوردهای تحقیقاتی علوم انسانی 
تصریح کردند و فرمودند جامعه شناســی، روانشناسی و رشته های دیگر می توانند 

به کمک حل مشکالت جامعه بیایند و دستگاه ها از این دستاوردها بهره ببرند.
 وی افزود: ریاســت محترم جمهوری نیز در جشــنواره فارابی ســال 96 علوم 
انســانی را قطب نمای جامعه معرفی کردند و تصریح کردند حتی کار صنعت بدون 
توجه به علوم انســانی ممکن اســت به ضرر جامعه باشــد. یعنی این علوم انسانی 

است که باید مسیر جامعه را تعیین کند و افق های توسعه را روشن کند. 
دکتــر قبادی ایــن رخدادها را از این جهت که جامعه و مجموعه دســتگاه های 
اجرایی به ســمت این باور عمومی  و گفتمان فراگیر پیش می روند که علوم انسانی 
زیرســاخت توسعه اســت و می تواند مســیر صحیح توســعه را تعیین کند، مبارک 
دانســت و گفت: این موضوع به طور کلی برای جامعه مغتنم اســت. به ویژه برای 
ایــران کــه تمدن دیرینــه و میراث های ارزشــمند جهانی در این زمینــه دارد. این 
موضــوع در حقیقت ما را به بازآفرینی و باز خوانــش میراث های ما و اینکه توانایی 
ایــن میراث را برای کــم کردن دردها و آالم جامعه بــه کار ببریم دعوت می کند و 
فرصتی فوق العاده برای پژوهشــگاه علوم انسانی می سازد که به عنوان بزرگترین 
مرکز پژوهشی علوم انسانی در غرب آسیا و یکی از بزرگترین مراکز تحقیقات علوم 
انسانی در سراسر دنیا با کار کیفی، دقیق و زمان مند این سرمایه های ضمنی که از 

سرمایه های آشکار بسیار مهمترند پاس بدارد و به فعلیت برساند.«
رئیس پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگــی در ادامه صحبت هایش 
بــه ویژگی های جامعه آرمانی اشــاره کرد و گفت: یک جامعــه آرمانی، جامعه ای 
در آرامــش و اطمینان خاطر درون و برون اســت کــه درآن امنیت درون زا، حقوق 
شــهروندی تامین، استقالل کشــور محترم باشــد، جامعه مودت گرا، آرام، همراه 
با آســایش و اطمینان پایدار در آن اصل باشــد، انســان بتواند اصیل بودن خود را 
درک و حس کند، اســتوار، سرافراز، با اعتماد به نفس، مبتکر، خالق، آزاد اندیش 
و قانع باشــد. جامعه متشکل از چنین انســان هایی جامعه ای خودباور و متکی به 
نفــس خواهد بــود، در برابر تهدیدهــا و تحریم ها شــایعه پذیر نخواهد بود، قدرت، 
توانایی و انسجام اجتماعی خود را فراموش نخواهد کرد. شاید با توجه به مجموعه 
توانایی های بی بدیل پژوهشــگاه بتوانیم ظرفیت های موجود را به ســمت انســان 

امن و جامعه امن پیش ببریم. طرح های کاربردی، مبنایی و راهبردی ما می تواند 
همه به این ســمت پیش برود. این آرمان ها زمانی محقق خواهد شــد که در درون 
ســازمان با همدلی، هم زبانی، گفتگو مداری و مــدارا و مفاهمه همه ارزش های 
انســانی پاس داشته شود و باور داشته باشیم که توانایی ها و قدرت سرمایه انسانی 
و منابع انســانی در صورتی به فعلیت خواهد رسید که مدیریت زمان در آن سازمان 

رعایت شود.

او ادامه داد: در گذشــته در مدیریت ســازمان های پژوهشــی توجه به سرمایه 
انســانی اصیلی ترین مایه بقا و رشد سازمان تلقی می شد، چند دهه بعد دنیا به این 
نتیجه رسید که سرمایه انسانی به تنهایی کافی نیست و زمانی که مناسبات و روابط 
انســانی مدیریتی تعریف شده وجود نداشته باشد ممکن است سرمایه انسانی هدر 
برود و تعبیر منابع انســانی انتخاب شــد. اکنون بیش از یک دهه است دنیا به این 
نتیجه رسیده است که این دو کافی نیستند و بدون مدیریت زمان این سرمایه هم 

ممکن است نسبتا هدر برود.
 وی تاکیــد کرد: »عنصر زمان گوهر واالیی اســت که باید بیشــتر با آن ارتباط 
برقــرار کنیم. صرف نظر از محذورات و معذوریت های ســازمانی و دســتگاه های 
نظارتی باید توجه داشــت که زمان محدود است و دستاورد در لحظه باید در داخل 

سازمان ملموس و متعین باشد.
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توانایی ها و قدرت سرمایه انسانی 

بــه  انســانی در صورتــی  و منابــع 

فعلیت خواهد رســید کــه مدیریت 

زمــان در ســازمان رعایــت شــود.
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مراســم رونمایی از کتاب »جوامع الحکایات و لوامع الروایات« اثر ســدیدالدین محمدعوفی که در پژوهشــگاه علوم انســانی و 
مطالعــات فرهنگــی با حضورتحصیح کننده کتاب دکتــر امیربانو کریمی، دکتر مهدخت معین)فرزنــد دکتر معین مولف فرهنگ 
معین(، دکتر حسینعلی قبادی، دکتر کریم مجتهدی و پژوهشگران و مدیران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار 

شد. 
دکتر امیربانو کریمی ســخنانی در مورد فرآیند مقابله و تحصحیح این کتاب توضیحاتی ارائه کرد و گفت: این کتاب مجموعه 
ای از داســتان های دارای نکات تاریخی، اخالقی و مذهبی پر از لطیفه های پارســی و تاریخ و تمدن اســالمی و ایران و یکی 
از بزرگترین مجموعه های داســتانی قرن هفتم هجری قمری می باشــد. کتاب در چهار بخش و یکصد باب تنظیم شده که هر 
باب حدود 2113 حکایت و 1650 شــعر عربی و فارســی، آیات و احادیث، اخبار و اسامی مفصل دارد که حدود یک ششم کتاب 

اختصاص به بیان وقایع تاریخی دارد.
 نویســنده این کتاب ســدیدالدین محمد عوفی است که از سبک خاصی پیروی نکرده و ســبک آن وابسته به منابعی بوده که 
داســتان از آنجا آورده شــده است. گاهی سبکی روان و ســاده و گاهی پر از صنایع و عبارات سنگین بکار برده است. نسخه های 
خطی فراوانی از این کتاب در کتابخانه های جهان وجود دارد. نســخه خطی آن در کتابخانه ملی پاریس از قدیمی ترین نســخه 

های موجود است که در سال 717 هجری قمری در تبریز نوشته شده است. 
دکتر امیربانو کریمی اظهار داشت: این کتاب حدود 45 سال در دست من بود و زمانی که در محضر استاد دکتر محمد معین 

دکتر امیربانو کریمی در رونمایی کتاب جوامع الحکایات و لوامع الروایات:
خوشحالم که نتیجه 45 سال عمرم را می بینم



تلمذ می کردم، با توجه به اینکه بنده به زبان انگلیسی تسلط داشتم دکتر پیشنهاد 
داد تا کتاب را تهیه و مطالعه و تصحیح کنم و فصل سوم آن را برای رساله دکترای 
خود ارایه دهم. کتاب را ســفارش دادم که از پاریس برایم بیاورند و تصحیح فصل 
ســوم به من واگذار شــد. بنده به اتفــاق دکتر مصفا این کار را انجــام دادیم و 97 
باب آنرا من تصحیح کردم که در 30 باب آن دکتر مصفا مشــارکت داشــت و بنیاد 
فرهنگ ایران، بخش ســوم که رســاله دکترای بنده بود را در سال 1352به چاپ 
رســاند و در زمانــی دیگر بخش دوم را بــه همراه دکتر مصفا تصحیح و در ســال 
1358 منتشــر شد. این کتاب سرگذشــت طوالنی دارد، قرار بود که مرحوم ملک 
الشــعرای بهار بــا وزارت فرهنگ قرارداد  منعقد و کتاب چاپ شــود  اما به دالیلی 
این امر میســر نشــد تا اینکه با همکاری دکتر زعفرانچی و سپس دکتر رفیعی این 
کار به اتمام رســید. این کتاب مورد توجه اعراب و ترکای عثمانی قرار گرفته و چند 

ترجمه عربی نیز دارد.
دکتر امیربانوکریمی در مورد زحمت و مشــقت تصحیح و مقابله 45 ســاله متن 
این کتاب گفت: امروز خوشحالم که کتاب جوامع الحکایات و لوامع الروایات چاپ 
شد و من  حاصل 45 سال از عمرم را می بینم. این کتاب یکی از اعضای خانواده 

ما بود و فرزندانم احساس خواهرخواندگی نسبت به آن دارند. 
دکتر قبادی، رییس پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی در مراســم 
رونمایی از این کتاب ارزشــمند و میراث تاریخی و فرهنگی ایران زمین گفت:  اگر 
ما باور داریم که پژوهشگاه علوم انسانی نماد تمدن ایران معاصر هست امروز شما 
شــاهد این ادعا هستید و عوفی خود تاریخ فرهنگ معاصر هم هست ما از طریق 
مجاهــدت فوق العاده دکتر امیربانو کریمی به پیوســتگی تاریخ و فرهنگ پی می 

بریم و پژوهشگاه مظهر این فرهنگ معاصر است.

   

     بزرگترین افتخارم بزرگ شــدن زیر سایه شیرزنانی مانند انو )نام دکتر کریمی 
از زبان نوه های وی( بود. زنانی که هیچوقت از ســختی راه ننالیدند و به کار خود 
و خدمــت به مملکتشــان ادامه دادند. حساســیتم روی کار َانــو روزهای آخر دوره 
لیسانســم آغاز شد. زمانی که یک جلد از کتاب را به استاد آمریکاییم هدیه دادم و 
ایشان»اســطوره ایران شناسی« با چشــمان اشک آلودش از من خواست که به آن 
طــرف میزش بروم و گفت؛ »کتابهای مادربزرگت از دوران دانشــجویی در هاروارد 
تا به امروز هر روزه جلوی چشــمانم اســت.« فوری زنگ زد به همکارانش و از من 
پرسید: »جلد بعدی کی چاپ می شود؟چون خیلی ها برای ادامه پژوهش شان به 
آن نیازمند هستند!«. موضوع را برای َانو که تعریف کردم، خندید و گفت:»مبالغه 

می کنی کمتر کسی پیگیر کار من است!«
    در این 45 سال کمتر کسی داخل کشور متوجه زحمات َانو شد. پژوهش کار 
سختی است و پژوهشــگر منتظر قدردانی دیگران نمی ماند. َانو شاگرد اول کشور 
که قبل از انقالب  موفق به دریافت بورســیه در خارج از کشورشــده بود؛ تصمیم 
گرفــت که در ایران بماند و به کشــورش خدمت کند. ماننــد َانو صدها نفر دیگری 
هســتند که در خاموشی به راه خود ادامه می دهند. بیاییم برای حفظ فرهنگ این 
ســرزمین، از یکدیگر حمایت کنیم و به جای اینکه خارجی ها ارزش این افراد را به 
ما یادآوری کنند؛ خودمان قدردان زحمات شــان باشیم. شاید به این امید، فرزندان 
این مرز و بوم هیچوقت دلســرد نشــده و مانند َانو در خدمت به سرزمین خودشان 

کوشا باشند.

1- این متن، دلنوشــته ی »شــیرین شهیدی«کوچکترین نوه مرحوم عالمه دکترســیدجعفر شهیدی و سومین نوه دختری 

خانم دکتر امیربانو کریمی در مورد دکتر امیربانو کریمی اســت. وی بیشــتر عمر خودش را دور از وطن بوده اما به ایران و 

ایران زمین عشق مي ورزد و هم اکنون دانشجوی دوره دکتری حقوق تجارت در دانشگاه NYU منهتن نیویورك است.
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خبرها و نظرها

کتابی که 45 سال است در دست 
»انو« بود؛ امروز تمام شد

شیرین شهیدی نوه دکترامیر بانو کریمی 1

اولین روز هفته پژوهش با شعار »پژوهش و جامعه«، 24 آذر در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. 
دکتر کریم مجتهدی، اســتاد پیشکســوت فلسفه که در این مراســم افتتاحیه هفته پژوهش سخن می گفت، اظهار داشت: مراکز علمی 3 هدف اصلی آموزش، پژوهش 
و انتقال محصول کار به جامعه را بر عهده دارند. آموزش مربوط به دروس و میراثی اســت که از گذشــته به ما رســیده اســت. پژوهش، مربوط به آینده است و نکته مهم در 

پژوهش این است که مسایل درست طرح شوند، سپس برایشان راه حل یافت و از گذشته نیز استفاده کرد. 
چهره ماندگار فلســفه در ادامه درباره تاریخ اروپای غربی و افراد تاثیرگذار بر فرهنگ اروپا نکاتی را ذکر کرد: »»شــارل ماین« از لحاظ تاریخی پدر اروپای غربی اســت و 
از این جهت برای ما اهمّیت دارد که بنیان گذار مدارس اســت. او که یک جنگجو بود به این نتیجه رســید که  سیاســِت تنها و حتی ریاسِت تنها کافی نیست و برای ساختن 
یــک قــوم و یک مّلت باید در درجــه اّول فرهنگ را دریافت. او این کار را از طریق مدارس انجام داد و از »آلکویین یــورک«، معّلم اروپایی، کمک گرفت. این افراد به معنی 
متداول باســواد و در اطالعات متبّحر نبودند اما معّلمانی بودند که نّیت درســتی داشــتند. نتیجه و محصول این تالش ها »ژان اسکات اریژن«، فیلسوف ایرلندی، است که 

فلسفه عرفانی بسیار درخشانی دارد.
 وی افزود: غرب در قرن 13 میالدی »ابن سینا« را کشف کرد. »ابن سینا« بیش از آنچه ما فکر می کنیم در شکل گیری فرهنگ اروپا نقش داشته است. اروپایی ها برای 
اینکه بتوانند کتاب های »ژان اسکات« را رواج دهند حرف های او را همراه حرف های »ابن سینا« تالیف کردند و یک ابن سینای مجعول ساختند اّما همین نیز نقش بزرگی 

داشته است.
دکتر مجتهدی در پایان پژوهشــگران و دانشــجویان را مورد خطاب قرار داد و گفت: اگر پژوهشــگران و دانشجویان تصّور کنند برای تحصیل فراغتی فراهم خواهد شد 
تــا آنهــا با فراغ بال به پژوهش بپردازند باید بدانند هیچ گاه چنین فراغتی در جهان فراهم نخواهد شــد و این فرصت تنها بــا اراده به کار، اراده به تحصیل و اراده به تحقیق 

فراهم خواهد شد.

 دکتر کریم مجتهدی، استاد پیشکسوت فلسفه :
 پژوهش جز با اراده پژوهشگر امکانپذیر نیست
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نخســتین پنــل هفته پژوهش بــا عنوان »کارآمــدی علوم انســانی در مواجهه 
بــا تحریــم« صبح روز شــنبه 24 آذر 97 با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، اســتاد 
مطالعات فرهنگی و دکتر حسین صادقی اقتصاددان در سالن حکمت پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. 
دکتــر حمیدرضا دالوند، مدیر پنل تخصصی کارآمدی علوم انســانی در مواجهه 
با تحریم، در ابتدا با اشــاره به اینکه تحریم یک بلیه بزرگ اســت و عوارض آن در 
کشــور بزرگترین چالش اجتماعی است به طرح موضوع پرداخت و گفت: می توان 
دو نوع نگاه به تحریم داشــت؛ یکی نگاه منتقدانه و دیگری نگاه متعهدانه. از آنجا 
که پژوهشگاه مدت هاست شعار نگاه مسئله مندی و مسؤولیت اجتماعی را مطرح 
کرده اســت و با توجه به اینکه ما مرجعیت علوم انســانی را در ارکان اصلی هویت، 
امنیت و توســعه می دانیم بنابراین این تعهد بر عهده ماست که به این مسئله ورود 

کنیم.

    نعمت الله فاضلی: علوم انسانی باید انسان و جامعه  دفاع کند
دکتــر نعمت الله فاضلی در ایــن پنل تخصصی، با طــرح دو رویکرد عقالنیت 

راهکارهایــی ارائه داد و گفت: بخش عظیــم رنج جامعه امروز فقر اجتماعی و فقر 
انســانی است. وظیفه علوم انسانی آشکار کردن و فهم پذیر کردن جایگاه انسان و 
ارزش های انسانی در این موقعیت است. در شرایطی که سیطره بازار چشم جامعه 
را کور کرده اســت رســالت ما بیدار کردن جامعه از طریق متن و ارزش های نهفته 

در تاریخ، زبان و ادبیات است.

 فاضلی راهکار دیگر را داشتن موضع انتقادی علوم انسانی و اجتماعی دانست 
و افزود: جامعه امروز از انفعال رنج می برد و علوم انســانی و اجتماعی باید به مردم 
بیاموزد که می توانند با استفاده از تاریخ، ادبیات، فلسفه، راون شناسی و سایر علوم 

انسانی، فضیلت های اخالقی برای موقعیت اکنون را پیدا و خود را توانمند کنند.
 این جامعه شناس و پژوهشگر مطالعات فرهنگی با بیان اینکه علوم انسانی در 
موقعیت رنج و تحریم بهتر می تواند دیده شود راهکار دیگر را دفاع علوم انسانی از 
خود بیان کرد و تشریح کرد: علوم انسانی و اجتماعی علوم دفاع از انسان و جامعه 
اند وعلم انســانی برای انجام این کار ابتدا باید از خودش دفاع کند. در شــرایطی 
که علم انســانی در هجمه بازار، قدرت و ایدئولوژی تضعیف شــده است مهم ترین 
کار علوم انسانی این است که از خودش دفاع کند، جایگاه سخن و متن را موجه، 
مقبول و مشــروع گرداند. انسان ها برای زندگی به خانواده، عشق، دوست داشتن، 
گفتگو و شعر نیاز دارند و علوم انسانی باید کارکرد ادبیات را به جامعه توضیح دهد 
و با صدای بلند بگوید جامعه فقیر جامعه ای نیســت که پول ندارد بلکه جامعه ای 

که قدرت گفتگو، تفکر و استدالل ندارد فقیر است. 
حسین صادقی: فرمان مقابله با تحریم باید دست علوم انسانی باشد
دکتر حسین صادقی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس  نیز در این پنل 
با رویکــردی اقتصادی به تحلیل راهکارهای علوم انســانی برای مقابله با تحریم 

ابزرای و عقالنیت ارتباطی ســخنانش را آغاز کرد و گفت: در عقالنیت ابزاری که 
گفتمان غالب در ایران اســت تالش می شــود همه چیز در خدمت اقتصاد باشــد 
امــا در برابر آن در عقالنیت ارتباطی بر گفتگو، تعامل و ارتقاء تعامالت انســانی و 
اجتماعی از راه ترویج دانش تاکید می شود. وی تاکید کرد: ما باید در پیوند پژوهش 

و جامعه موضع گیری و اولویت هایمان را در برابر این دو رویکرد مشخص کنیم.
نعمــت الله فاضلی با اشــاره به نظرات »کارل اســپراکلن« در کتــاب »دفاعیه 
اخالقــی برای علــوم اجتماعی « تشــریح کــرد: در جهانــی که ســرمایه داری، 
ســوداگری و پول به صورت خدای مطلق مطرح شده است هیچ چیز و هیچ کس 
نمی تواند خود را از سیطره بازار رها کند. در چنین شرایطی بروکراسی، تکنوکراسی 
و ارزش های عریان اقتصادی اولویت هســتند و انســان، اخالق، ارزش، باورها و 
فرهنگ به حاشــیه رانده شــده است.« این اســتاد جامعه شناسی در ادامه گفت: 
علوم انسانی علوم هویت، امنیت، توسعه، معنویت و فضیلت اند و علم انسانی تنها 
زمانی می تواند کارش را درست انجام دهد که دریابد پشتوانه انسان بودن ادبیات، 

هنر، فلسفه و متن است.
وی با طرح این پرســش که علوم انســانی در وضعیت اکنون باید چه کار کند، 

پرداخــت. وی با مروری بــر ِاعمال تحریم هــا علیه ایران بعــد از پیروزی انقالب 
اســالمی گفت: کشور ایران بعد از به ثمر رسیدن انقالب اسالمی بالفاصله دچار 
تحریم های نوشته و نانوشته شد که تا به امروز با آن دست به گریبان است. به طور 
مثال؛ بدعهدی آلمانی ها در مورد تکمیل پروژه نیروگاه کشــور در اوایل انقالب را 
می توان مصداق بارز تحریم های نانوشــته دانست. احداث نیروگاهی که بیش از  
85 درصد آن توســط آلمانی ها تکمیل شــده بود به یکباره پس از انقالب اسالمی 
متوقف شــد و بعد از سالها وقفه و با صرف هزینه ای هنگفت، روسها این پروژه را 

تکمیل کردند. این نمونه بارزی از تحریم نانوشته علیه کشور ایران است.
صادقی به بیان چگونگی اعمال تحریم نانوشــته در تولید نفت کشور پرداخت و 
ادامه داد: ایران در ســال 56 با تولید بیش از 6 میلیون بشــکه نفت در طول سال 
مواجــه بــود که پس از انقالب و خــروج متخصصان خارجی از کشــور این میزان 
تولید به 2 میلیون بشــکه کاهــش پیدا کرد و تا به امروز به دلیــل تمرکز تحقیق و 
توســعه در خارج از کشــور و انجام بدنه عملیاتی در داخل و عدم توانایی در بومی 
سازی تحقیق و توسعه و مهندسی مخازن نتوانسته ایم این کاهش تولید را جبران 
کنیم. بعد از انقالب ما با مشکل بزرگی را به نام تحریم روبرو بوده ایم که طی دهه 
های اخیر روند مقابله با آن که در دانشگاه تربیت مدرس مورد بررسی قرار گرفت. 
در پژوهشــی که در دانشــگاه تربیت مدرس انجام شــد از علوم انسانی به عنوان 
راهکاری کارآمد برای مقابله با تحریم ها یاد شــد. با توجه به اینکه مبحث تحریم، 
مبحثی بین رشــته است و پیشینه ای که ما در دانشگاه داریم، سعی بر آن هست 
که در مقابله با تحریم ها یک کار منظم و سازمان یافته انجام دهیم. بحث تحریم 
بیشــتر مرتبط با بحثهای اقتصادی اســت اما تحریم مســئله ای بین رشته ای و 
تقریبا مرتبط با تمام رشته ها است. در واقع مقابله با تحریم یک پدیده بین رشته ای 

است که به همه علوم مربوط است اما اتاق فرمان باید در علوم انسانی باشد.
ایــن اقتصاد دانان در مقابله با تحریم ها دو نوع برخورد را اعما ل می کنند، که 
این موارد به یک نامه نگاری گله مندانه و یا برگزاری جلســاتی که خروجی چندان 
مفیــدی ندارد، ختم می شــود. از آنجا که تحریم یک بحثی دائمی اســت نیاز به 
یک ســازوکار بلندمدت دارد، به همین منظور در دانشگاه تربیت مدرس از همین 
ســازوکارهای پژوهشی بهره بردیم تا فعالیت های پژوهشی گسترش یابد. ما برای 
مقابله با تحریم ها ســازوکاری خوشــه  را مدنظر قرار دادیم و پیش نویس اولیه در 
زمینــه راه های مقابله با تحریم را تهیه و در آینــده ای نزدیک به صورت تفصیلی 
آن رامنتشــر خواهیم کرد. اگر دانشگاه تربیت مدرس را بعنوان دانشگاه پایلوت در 
نظر بگیرید این بحث در این دانشــگاه  پایه ریزی شــده و به یک فعالیت مســتمر 

تبدیل شده است.
دکتر صادقی با بررسی و آسیب شناسی مسائل مقابله با تحریم پرداخت و اظهار 
کرد: در بحث آســیب شناسی مقابله با تحریم می توان به می توان به مسئله عدم 
تحقیق و توســعه، وجود بیماری هلندی در اقتصاد کشور،  توسعه ناپایدار و از بین 
بردن اکوسیستم کشــور، اقتصاد غیر رسمی و عدم حکمرانی خوب اشاره کرد که 

با بررسی هر یک از از این موارد می توانیم آسیب های این بخش را کاهش دهیم.

گزارش پنل تخصصی
 کارآمدی علوم انسانی در مواجهه با تحریم 

بخــش عظیم رنــج جامعــه امروز 

فقر اجتماعی و فقر انســانی است. 

وظیفه علوم انســانی آشکار کردن 

و فهم پذیر کردن جایگاه انســان و 

ارزش های انسانی در این موقعیت 

است. 
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پنل تخصصی

گزارش دومین پنل هفته پژوهش 
علوم انسانی و راهکارهای مقابله با فساد

دومین نشســت تخصصی هفته پژوهش با عنوان »علوم انســانی و راهکارهای 
مقابله با فســاد« روز دوشــنبه 26 آذر 97 در ســالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی با حضور دکتر ســمیه توحیدلو رئیس پژوهشــکده علوم انسانی 
و اجتماعی کاربردی، دکتر حســین صافی زبان شناس، دکتر احمد پاکتچی رئیس 
پژوهشکده دانشنامه نگاری و دکتر منصور ساعی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم 

انسانی  و پژوهشگر رسانه برگزار شد. 
دکتر منصور ساعی که مدیریت پنل را برعهده داشت در ابتدا با بیان اینکه فساد در 
نقطه مقابل سالمت است گفت: فساد یک رویداد نیست بلکه محصول یک فرایند 
اســت. به عقیده پژوهشگران پایه های نارضایتی مردم که منجر به انقالب سال 57 
شــد فســاد مالی در میان قدرتمندان بود. با نگاهی به گذشته نیز در می یابیم فساد 
در ایران به شــکل سیستماتیک درآمده اســت. وی با بیان اینکه در این پنل تالش 
می شود ریشه ها و عوامل این رخداد از دیدگاه صاحبنظران مورد بررسی قرار گیرد، به 
طرح مســئله پرداخت و گفت: برخی معتقدند فساد یک امر سیاسی است و کنترل 
آن نیز  نیازمند اراده سیاسی و مستلزم وجود حکمرانی خوب و شفافیت در عملکرد 
ســازمان ها و دولتمردان و مدیران اســت. برخی هم معتقدند فساد در ایران به یک 
فرهنگ تبدیل شده است. برای نمونه کسی که در صف نمی ایستد و یا قانون را دور 
می زند آدم »زرنگی« به حســاب می آید و زرنگی و فســاد به یک امر مثبت یا فســاد 

مثبت تبدیل شده است.
وی ادامــه داد: در کشــورهای موفق یکــی از راهکارهای مقابله با فســاد ایجاد 
شــفافیت اطالعاتی از طریق رســانه ها است و رســانه ها ناظر بر عملکرد دولت ها 
و، نهادها و قدرت سیاســی هســتند. اما متأسفانه در کشور ما نظارت رسانه ای برای 
جلوگیری از خطاها و قانون گریزی ها پذیرفته نشده است. این در حالی است که در 
کشــورهای موفق روزنامه نگاری دیده بانی یــا مراقبتی به منظور جلوگیری و کنترل 
فســاد و ایجاد شفافیت و تقویت احساس مســئولیت اجتماعی در برابر تصمیم ها و 
عملکرد ها در میان سازمان ها، مدیران و دولتمردان از پشتوانه قوی قانونی برخوردار 

است و رسانه ها ناظران سازمان و دولت به نمایندگی از مردم هستند.
این پژوهشگر حوزه ارتباطات گفت: چرا باید نهاد رسانه ما نتواند بر سازمان های 
دولتی و خصوصی نظارت کنند؟ مدیران ســازمان های ما نگاه مالکانه به اطالعات 
دارند و به هر اندازه که الزم بدانند به جامعه اطالعات می دهند. در واقع در بسیاری از 
موارد مردم نامحرمان اطالعاتی هستند. در حالی که در کشورهای موفق اطالعات 

سرمایه مردم است و متعلق به مردم است و باید به مردم داده شود

دکتر ســمیه توحیدلو، رئیس پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی کاربردی، برای 
بررسی و شناخت فساد از نگاه علوم انسانی و اجتماعی به نظرات »سوزان زاکرمن« 
اشــاره کرد و گفت: زاکرمن فســاد را تجلی ناتوانی ســاختار قدرت در پشــتیبانی از 
فعالیت های مولد می داند. وی با بیان اینکه برای فهم فســاد باید آن را در دو سطح 
خرد و کالن بررســی کرد افزود: در ســطح خرد از منظر روان شناســی اجتماعی به 
موضوع می نگرم و چگونگی باور و نوع نگاه مردم به مســئله فســاد را مورد مطالعه 

قرار می دهم.« 
رئیس پژوهشــکده علوم انســانی و اجتماعی کاربردی گفت: جامعه ما روز به روز 
به ســمت مصرف گرایی پیش می رود و رســانه ها این موضوع را بازتولید می کنند؛ از 
طرفی مردم با توجه به وضعیت اقتصادی شــان امکان برآورده کردن توقعاتشــان را 
ندارند، این موضوع در کنار بی اعتمادی و شــکاف بین مردم و دولت نوعی هراس از 
آینده در جامعه ایجاد کرده اســت.« این جامعه شناس با ارائه آمارهایی در این زمینه 
اهمیت موضوع را آشکار کرد و گفت: »طبق آمار مرکز بررسی های مجلس 15درصد 
جمعیت شهری و 12درصد جمعیت روستایی ما درگیر خط فقر مطلق هستند و طبق 
اعالم بانک مرکزی 25 میلیون نفر درگیر فقر مطلق و 40 میلیون نفر درگیر خط فقر 
نسبی هســتند.« وی افزود: »آمارها نشان می دهد میزان اعتماد مردم به دولت در 
دهه اخیر نصف شده است. همچنین 88درصد مردم به اینکه دولت می تواند مشکل 

بیکاری و اشتغال را حل کند اعتماد ندارند.« 
توحیدلــو در مورد راهکارهای علوم انســانی برای مقابله با فســاد »تفکیک نهاد 
اقتصاد از سیاســت، تفکیک نهادهای کنترلی و نظارتی از نهاد اقتصادی و سیاسی 
از راهکارهای مقابله با فســاد است. متاسفانه در جامعه ما رســانه آزاد وجود ندارد و 
علی رقــم طرح موضوع کارآفرینی به دلیل وجــود رانت های اطالعاتی مردم امکان 
رقابت اقتصادی ندارند و اغلب سرمایه گذاری های کالن مربوط به دولت یا فرادولت 

است.« 
وی با بیان اینکه در بحث فســاد، اقتصاد سیاســی جامعه مهم اســت و فســاد 
مســئله ای سازمان دهی شده است عنوان کرد: »هرچه در جامعه فساد خوب بیشتر 
باشد، مقابله با فساد و تغییر ساختار سخت تر است و ما در جامعه گرفتار این مشکل 
شــده ایم.« وی افزود: »علوم انســانی برای کاســتن فســاد نیازمند اقداماتی مانند 
تغییر قوانین و آیین نامه ها، شفاف ســازی، پاسخ گویی، دولت الکترونیک و مصادیق 

حکمرانی خوب است.« 
این پژوهشــگر با تاکید بر لزوم ورود نهاد علم برای حل این مســئله تشریح کرد: 

برای مقابله با فســاد باید میزان فســاد را سنجید و شــاخص های سنجش فساد را 
مشــخص کرد. وی در ادامه از »شاخص ادراکی فساد«، »شاخص نسبت رشوه« و 
»شاخص کسب و کار بین المللی« نام برد و گفت: مسئله تحریم عاملی برای کاهش 
مقوله شفافیت است و صرف نظر از سایر عوارض امکان رانت و فساد را باال می برد. 

وی با ذکر این نکته که در جامعه باید جایی وجود داشته باشد که حساسیت نسبت 
به فســاد، قدرت، نظارت و تغییرات در این زمینه را باال ببرد گفت: نهاد علم باید به 
این موضوع ورود کند و با حضور عالمان گلوگاه ها، شاخص ها و سنجه های فساد را 
مشخص کند و در نهایت راهکارهایی ارائه کند که سیاستگذاران بر اساس آن وضع 

موجود را مورد بررسی و تغییر و اصالح قرار دهند.
حسین صافی عضو هیات علمی گروه زبانشناسی، فساد در نظام علمی  کشور به 
ویژه علوم انسانی را مورد بررسی قرار داد و ذکر این نکته که بی عدالتی در راس نظام 
علمی  و بی اخالقی در جامعه علمی کشور وجود دارد ،تشریح کرد: »منظور از فساد در 
مراتب باالی ساختار نظام علمی  کشور خالء قانونی در حوزه پژوهشی، وضع قوانین 

نابجا و وجود نداشتن ضمانت اجرایی قوانین است.«
صافی تاکید کرد: »یکی از مفسده های موجود در علوم انسانی راندن علوم انسانی 
با چوب غیرعلوم انسانی اســت. این تفکر که محصوالت علوم انسانی زودتر به پول 
تبدیل شــوند و کمیت زدگی در علوم انســانی بدون در نظر گرفتن اندیشــه ورزی از 
مصادیق فســاد آشکار در علوم انسانی اســت.« وی افزود: »وقتی علوم انسانی در 
بدنه خود دچار فســاد است نمی توان انتظار داشت برای رفع فساد در جامعه راهکار 

ارئه دهد.«

دکتر احمد پاکتچی دیگر سخنران این نشست از رویکرد دانشنامه نگاری به مسئله 
فساد پرداخت. رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری دانشنامه ها را در سه گروه همگانی، 
تخصصــی و مســئله محور معرفــی و اظهار امیدواری کرد: دانشــنامه ها به ســمت 
مسئله محوری پیش بروند. پاکتچی در ادامه از دانشنامه های مختلف در سطح جهانی 
درباره موضوع فساد نام برد و تاکید کرد: »فساد در سطح جهان موضوع مهمی است. 
80درصد مسائل فساد مســائلی است که در نقاط دیگر نیز وجود دارد و راه حل هایی 
که برای این مسائل یافته شده است می تواند برای ما نیز موثر باشد ضمن اینکه نباید 

20درصد مسایل بومی  را نادیده گرفت.« 
گاهی و دانایی بخش اعظم  وی افزود: »در مسایل علوم انسانی و اجتماعی خودآ
عالج است و از آنجا که دانشنامه منبعی است که می تواند دانایی بخشی داشته باشد 
بــه عنوان یک راهکار در این زمینه مورد توجه قــرار می گیرد.« او ادامه داد: »بخش 
گاهی و بخش مهمی  از آن ناشــی از صالح  قابل مالحظه ای از فســاد ناشــی از ناآ
گاهی فراگیر و نظام مند ابزار مناسبی  انگاشــتن رفتار فاسد است. دانشــنامه با ارائه آ
برای مبارزه با فســاد است.« این استاد دانشگاه با بیان اینکه مسئله فساد را می توان 
از رویکردهای مختلف مورد بررســی قــرار داد گفت: »این موضوع یک موضوع چند 
رشته ای است و می توان از منظرهای مختلف از جمله فلسفه اخالق، جامعه شناسی، 
زبان شناسی، روان شناسی تربیتی، ادبیات و فرهنگ عامه، آموزه های دینی، اقتصاد، 
مدیریت و فناوری به این موضوع نگریســت.« پاکتچی در پایان از تدوین دانشنامه ای 
در زمینه فساد خبر داد و اظهار امیدواری کرد که پژوهشگران در رشته های گوناگون 

در این زمینه همکاری کنند.  



دومیــن پنل تخصصی مراســم هفتــه پژوهش در 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با عنوان 
»علوم انســانی و محیط زیســت« صبح روز دوشــنبه 
26 آذر 97 در ســالن حکمت این پژوهشــگاه برگزار 
شــد. جالل ولی اللهی، سیمین ناصری، امید مالک 
بهبهانی، زهرا پارساپور و سید علی اصغری سخنرانان 
این پنل بودند و دکتر امیر عبدالرضا سپنجی مدیریت 

این پنل را بر عهده داشت. 
جــالل ولی اللهی اولین ســخنران این نشســت با 
اشاره به تباهی های زیست محیطی در صد سال اخیر 
گفــت: »امروزه تباهی های زیســت محیطی فراگیر، 
جدی و مخاطره آمیز شده است به طوری که موجودیت 

خود انسان در معرض خطر قرار گرفته است.« 
عضو هیئت علمی دانشــگاه شــهید رجایی افزود: 
»فرهنــگ، طبیعــت و تکنولــوژی از رئــوس علــوم 
زیست محیطی هســتند و علوم مختلف از جمله بوم 
شناسی، جنگلداری، زمین شناسی، جامعه شناسی و 
علوم سیاســی به فهم محیط زیست اطراف ما کمک 

می کنند.«
ولی اللهی تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین، 
فقــر و گرســنگی، کمبود آب و خشکســالی، نابودی 

و انصاف، ظلم ســتیزی، فقرزدایــی، اهمیت دانش و 
دستیابی به یقین در عملکرد فردی و اجتماعی، رعایت 
حقوق همســایه و حقوق حیوانات، جلوگیری از فساد 
و تباهی در زمین، احترام متقابل در روابط اجتماعی، 
برقراری نظم و امنیت و در نهایت برانگیختن مکارم و 
ارزش های اخالقی انسان و رسیدن به مفهوم انسان 
کامل و مدینه فاضله انســانی گوهرهــای گرانبهایی 
هســتند که باید مورد توجه قرار گیرند.« وی در ادامه 
به بیان مــواردی از راهکارهای عملی و موثر در فائق 
آمدن به مشــکالت زیســت محیطی در نهج البالغه 
و آثــار امام علی )ع( پرداخــت و با تاکید بر لزوم توجه 
به این موضوع و اهتمام به اســتفاده از این آموزه های 

ارزشمند سخنانش را به پایان رساند. 
دکتر ســیمین ناصری، استاد دانشــکده بهداشت 
و معاون پژوهشــی دانشــگاه تهران دومین سخنران 
ایــن پنل تخصصی بــود که به موضــوع آالینده های 
محیط زیســت در ایــران و تاثیرات آن بر ســالمت و 
بهداشــت مردم پرداخت. ناصری بــا ذکر آمار جهانی 
این موضوع را تشــریح کرد و گفت: »ایران کشــوری 
وسیع و پرجمعیت است و جمعیت آن به طور میانگین 
ساالنه یک میلیون نفر افزایش می یابد.« وی با اشاره 

تنوع زیســتی و آلودگی هــوا را از مخاطرات زیســت 
محیطی برشــمرد و به ارائه آمــار جهانی در این زمینه 

پرداخت.
رئیس انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه 
پایدار ایــران، بی ثباتی در جهــان را نتیجه نابرابری و 
توزیــع نامتوازن ثروت دانســت و گفــت: »حدود یک 
پنجم از جمعیت جهان در 20 کشــور ثروتمند زندگی 
می کنند و شــکاف نســبی بیــن فقیر و غنــی به طور 

چشمگیری افزایش یافته است.« 
این اســتاد دانشــگاه تشــریح کرد: »در غرب این 
تباهی هــا از یک طرف ناشــی از جهــل از پیامدهای 
تغییراتــی که بر زمین تحمیل کرده اند و از طرف دیگر 
ناشــی از عقب ماندگی در اخالق و تخریب بنیادهای 

اخالقی بوده است.«
ولی اللهــی علوم انســانی را علومی که به انســان 
کمک می کند تا به انســان کامل نزدیک شود تعریف 
کــرد و گفت: »نمونه انســان کامل حضرت علی )ع( 
اســت.« وی افزود: »مفاهیم آســمانی و درخشــان 
قــرآن و معانــی عمیــق و متعالی نهج البالغــه مانند 
معنای انســان و عوامل تباهی انســان و انســانیت، 
عدالت اجتماعی، دادگســتری جهانی، برقراری عدل 

به روند مهاجرت از روســتاها به شهرهای بزرگ تاکید 
کرد: »طبق آمار نســبت جمعیت شــهری به روستایی 
در ایــران حــدود 20 درصد بیشــتر از میانگین جهانی 
اســت.« وی افــزود: »در حــال حاضــر 74 درصد از 
جمعیت شهرنشــین هســتند و پیش بینی می شــود تا 

سال 2025 این رقم به 87 درصد برسد.«
ایــن اســتاد دانشــگاه هشــدار داد: »مهاجرت از 
روستاها به شهرهای بزرگ سبب افزایش پدیده حاشیه 
نشینی در شــهرهای بزرگ با مشــکالت و معضالت 
بهداشــتی خاص خــود می شــود و اگر ایــن موضوع 
مدیریت نشود محیط زیســت و فرهنگ ما تحت تاثیر 

این مسئله قرار خواهد گرفت.«
این پژوهشگر مهم ترین چالش های زیست محیطی 
در ایــران را آلودگــی هــوا، آلودگی آب، تغییــر اقلیم و 
پســماند برشــمرد و گفت: »17درصد بار بیماری ها در 
ایران منتســب به عوامل محیطی اســت.« وی با بیان 
اینکــه آلودگی هوا هفتمین علــت مرگ و میر در ایران 
اســت؛ گفت: »طبق آمار 35 میلیون نفــر در ایران با 
آلودگی هوا مواجهه دارند و این نشــان می دهد بودجه 
وزارت بهداشــت نباید صرفًا بــه درمان اختصاص پیدا 
کند بلکه باید به پیشــگیری نیز توجــه کنیم و با حفظ 
محیط زیســت، ارتقاء کیفیت آب و هوا بار بیماری ها را 

کاهش دهیم.«
معاون پژوهشی دانشگاه تهران راهکارهای موثر در 
گاهی بخشــی عمومی در  این زمینه نیز اشــاره کرد و آ
خصوص عوامــل آالینــده محیطی، افزایش ســطح 
فرهنگ زیست محیطی جامعه از طریق آموزش، انجام 
تحقیقات جامعه محور با رویکرد حفظ محیط زیســت 
ســالم، تخصیص بودجه کافی بــرای حفاظت محیط 
زیســت، مدیریت صحیــح منابع آب و اســتفاده بهینه 
از آب، آمایش ســرزمین به ویژه در بخش کشــاورزی، 
مدیریت فاضالب ها و مواد زائد جامد شــهری، کاهش 
مصــرف بی رویه کودهای شــیمیایی و آفــت کش ها، 
تعامل با ســایر کشــورها و ســازمان های بین المللی، 
مشارکت بیشــتر و موثر جامعه و تقویت همکاری های 
بین سازمانی و توجه ویژه به پیوند آب، انرژی و غذا را از 
جمله راهکارهای موثر در حفظ محیط زیست دانست.
امید مالک بهبهانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده 

زبان شناســی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعات 
فرهنگــی، حفظ محیط زیســت را از رویکــرد تاریخی 
مورد بررســی قرار داد و گفــت: »توجه به حفظ محیط 
زیســت در فرهنگ ایران باستان سابقه تاریخی دارد.« 
این پژوهشــگر فرهنگ و زبان های باســتانی با اشاره 
به اهمیــت نگهداری و حفظ پاکــی زمین در فرهنگ 
زرتشــت به اســطوره های موجــود در آییــن مانی نیز 
اشــاره کرد و متنی قدیمی درباره نگهــداری از زمین و 
آموزه های زیست محیطی در آیین مانی را برای حضار 
قرائــت کرد. بهبانی در پایان با قرائت شــعر »آب را گل 
نکنیم« ســهراب ســپهری صحبت هایــش را به پایان 

رساند.
زهــرا پارســاپور، مدیــر کل فرهنگــی وزارت علوم، 
تحقیقات و فنــاوری و عضو هیئت علمی پژوهشــگاه 
علوم انســانی و مطالعات فرهنگی دیگر سخنران این 
نشست تخصصی بود که با اشاره به ریشه های تاریخی 
بحران محیط زیســت به تبیین رابطه ادبیات و محیط 
زیست پرداخت. وی با اشاره به اصطالح »نقد بومگرا« 
گفــت: »هر اثر ادبــی تحت تاثیر محیط زیســت خود 
اســت و مــا در نقد بومگــرا به رابطه ادبیــات و محیط 
زیست و رابطه انسان و طبیعت می پردازیم.« وی نحوه 
انعــکاس طبیعت در متن، نقش طبیعت در داســتان، 
استعارات در پدیده های طبیعی و تفاوت نگاه در جنس 
و فرهنگ های مختلف بــه طبیعت را از دیگر مواردی 
دانســت که در نقد بومگرا مورد توجه قــرار می گیرند. 
پارســاپور با ذکر نمونه هایی از اشــعار قدیمی به تشریح 

این موضوع پرداخت.
این پژوهشــگر با تاکید بر نقــش ادبیات در اصالح 
خرافات و باورهای نادرســت در فرهنگ های مختلف 
که سبب آسیب محیط زیست می شود گفت: »ادبیات 
همچنان که فرهنگ سازی می کند و به حفظ فرهنگ 
کمــک می کند مطابق خاصیــت و ماهیت هنر هنجار 
شــکنی و فرهنگ شــکنی هــم می کند. ایــن ویژگی 
ادبیــات می تواند بــه اصالح رفتار مــا در حفظ محیط 

زیست کمک کند.«
ســیدعلی اصغری، عضو هیئت علمی پژوهشــکده 
اخالق و تربیت آخرین سخنران این پنل بود که توسعه 
پایدار را از نگاه فلسفه محیط زیست مورد نقد و بررسی 
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قرار داد. این پژوهشگر با بررسی سابقه تاریخی جریان 
توســعه پایــدار گفت: »فلســفه مادی گرا، ســکوالر و 
پیشرفت اندیشانه تفکر پشت ویرانگری تکنولوژی، ولع 
انســان و افزایش جمعیت بود و محیط زیســت گرایان 
تفکر نوین مبتنی بر ســادگی مــادی و غنای معنوی را 
به جای ایــن فکر منحرف طرح کردند.« او ادامه داد: 
»از آنجــا که این چرخش 180 درجه بود با تالش برای 

یافتن راه مالیم تر، جریان توسعه پایدار پدید آمد.«
وی افــزود: »معنی حداقلی توســعه تــالش برای 
بهبود وضعیت انســانی اســت امــا در گفتمان معاصر 
توسعه اغلب مبتنی بر رشد اقتصادی است.« اصغری 
تبیین کرد: »در جریان اصلی توسعه پایدار نیز این نگاه 
ادامه دارد و در برنامه جهانی محیط زیست و توسعه تا 
سال 2030 همچنان تاکید بر رشد اقتصادی به عنوان 
حل کننده فقر و مســایل محیط زیســت ادامه دارد اما 
رشــد اقتصادی آسیب محیط زیســت را در پی دارد و 
پاســخ توســعه برای رفع فقر به انحراف رفتن اســت.« 
وی گفت: »تا زمانی که رشد اقتصادی به عنوان معیار 
پیشرفت انسان کنار گذاشته نشود این مشکل برطرف 
نمی شــود. بررســی هایی که طی ســال های 1992 تا 
2008 انجام شد نشان داد تنها 5درصد تولید ناخالص 
جهانی نصیب 60درصد جمعیت فقیر جهان می شود و 
95 درصد مربوط به 40درصد ثروتمند است. یعنی فقر 
ریشه کن نمی شود بلکه فشار به محیط زیست افزایش 

می یابد.« 
در پایــان دکتر امیــر عبدالرضا ســپنجی، مدیر کل 
روابط عمومی ســازمان حفاظت محیط زیســت، آب، 
پســماند، آلودگی هــوا و گرد و غبــار را از اولویت های 
اصلی ســازمان حفظ محیط زیســت برشمرد و محیط 
زیســت را مســئله ای فراجناحی و فراملــی خواند. وی 
گفــت: »تنهــا 3 در هــزار بودجه کشــور به ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت اختصــاص دارد و بــا این 
وضــع نمی توان از این ســازمان انتظار داشــت در رفع 
مشکالت زیســت محیطی موفق باشــد.« سپنجی با 
گاهســازی مردم در  تاکید بــر لزوم اطالع رســانی و آ
زمینه محیط زیســت اظهار امیدواری کرد: »امیدوارم 
با گفتمان سازی در علوم انسانی بتوان مردم را هوشیار 

کرد تا خود نگاهبان محیط زیست باشند.« 

گزارش پنل تخصصی
علوم انسانی و محیط زیست

پنل تخصصی
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گزارش عملکرد

 در سومین روز هفته پژوهش، دکتر یحیی فوزی، جانشین رئیس پژوهشگاه در 
امور طرح اعتالء و ســاماندهی علوم انســانی گزارشی از فعالیت های انجام شده 
و طــرح های مصوب ارائه کــرد و گفت: طرح در جایگاه طرحی کالن متشــکل 
از مجموعــه طرح هــای پژوهشــِی مبنایی، راهبــردی، کاربردی، مســأله مدار و 
چالش محــور، با جهت گیری بومی گرایانــه و منطبق با ارزش های دینی و فرهنگ 

ایرانی، از سال 1396 وارد مرحله اجرایی شد.
وی افــزود: طــرح های اولیه تعریف شــده در ذیل مســائل اصلی طرح جامع 
اعتالء شامل »نسبت علوم انسانی، دین، فرهنگ و جامعه«، »نسبت علوم انسانی 
با برنامه¬های پیشرفت  و  توسعه  کشور« »نسبت علوم انسانی جدید با قدرت ملی 
و بین¬المللی«، »نســبت علوم انسانی با صنعت، تجارت و فناوری«، »نسبت بین 
علوم انسانی و نهادهای اجرایی« و »نسبت بین تحصیل، مهارت و اشتغال دانش 
آموختگان علوم انســانی« قرار داشــت و در قالب چهار کارگروه تخصصی »مبانی 
نظری علوم انســانی«، »تاریخ و بازاندیشــی انتقادی علوم انســانی«، »کاربســت 
مسائل علوم انسانی« و »علوم انسانی، مسائل، نیازها و چالش های جامعه«، 130 
عنوان طرح پیش بینی شــد. از این تعداد، 41 عنوان طرح از سوی پژوهشگران، 
اســتادان و متخصصان حوزه علوم انسانی سراسر کشور انتخاب شد و بعد از طی 
فرآیندهای چند مرحله ای و تصویب نهایی در شــورای سیاســتگذاری طرح جامع 
اعتالء، وارد مرحله اجرا شــد. همچنیــن در پاییز 97 بیش از 48 عنوان طرح نامه 

جدید مراحل بررسی را در دبیرخانه و کارگروه های چهارگانه طی می کنند.  

دکتــر فوزی، در ادامه با اشــاره بــه  طرح های پایان یافته اعتــال گفت: بعد از 
گذشــت یک ســال از آغاز اجرای نخســتین طرح های مصوب، گزارش نهایی 7 
طرح از ســوی مجریان ارائه شد. بعد از ارائه آرای »ناظران« طرح ها، در نهایت 5 
طرح همزمان با هفته پژوهش ســال 1397 برای رونمایی آماده شدند که اسامی 

این طرح ها، مجریان و ناظران آنها عبارتند از:
• »علــوم انســانی با رویکــرد میان فرهنگی«؛ مجری طــرح: دکتر علی اصغر 

مصلح؛ ناظر طرح: دکتر بیژن عبدالکریمی
• »نقش برنامه های آموزشی و پژوهشــی علوم انسانی دانشگاه ها در پیشرفت 
و توســعه جامعه ایران«؛ مجری طرح: دکتر مقصود فراستخواه؛ ناظر طرح: دکتر 

هادی خانیکی 
• »ارزیابی رابطه ایجابی قدرت و تحقق علوم انسانی در غرب«؛ مجری طرح: 

دکتر غالمحسین مقدم حیدری؛ ناظر طرح : دکتر عماد افروغ
• »رشتۀ علوم اجتماعی در ایران: بازخوانی تحلیلی 80 سال برنامه های آموزشی 
علوم اجتماعی ایران تأسیس و توسعه رشته، مهارت و اشتغال دانش آموختگان«. 
مجری طرح: دکتر محمدســاالر کســرایی؛ همکار اصلی طــرح: دکتر آتنا غالم 

نیارمی؛ ناظر طرح: دکتر سعید معیدفر
• »علــم تربیت در ایران: بازخوانی انتقادی 80 ســال آموزش علوم تربیتی در 
ایران؛ تأســیس و توسعه رشته، مهارت و اشتغال دانش آموختگان« مجری طرح: 

دکتر روح الله شهابی؛ ناظر طرح: دکتر محمدرضا بهرنگی.
وی همچنین یکی از  فعالیت ها مهم  در طرح جامع اعتالء را انتشار »فصلنامه 
تخصصی طرح جامع اعتالء«  دانســت و گفت: نخســتین شماره این فصلنامه با 
محوریت معرفی طرح، تشریح اهداف، چشم انداز و چرایی طراحی و راه اندازی این 
طرح کالن ملی در پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در پاییز 1396 
منتشر شــد. این شماره با اســتقبال گسترده مدیران، مســئوالن و سیاستگذاران 
عالقه مند به مســائل حوزه علوم انســانی در سطح کشــور مواجه شد. شماره دوم 
و ســوم نشــریه در یک مجلد، حاصل مجموعه گفتگوها، مقاالت و نتایج جلسات 
تخصصی و ســخنرانی های علمــی بود که با محوریت »علوم انســانی و جامعه« 
گردآوری شــدند. این مجلد در تابســتان 1397 منتشر شد. شماره چهارم نشریه با 
موضوع محوری »علوم انســانی و مهارت و اشــتغال« به موضوع کاربردی و مهم 
ارتباط تحصیل، مهارت و اشتغال دانش آموختگان علوم انسانی اختصاص یافت. 

این شماره در انتهای پاییز 1397 همزمان با هفته پژوهش آماده چاپ شد. 
دکتر فوزی با اشــاره به مهمترین محورهای فعالیت طرح جامع اعتالء تا سال 
آینده  گفت:  انتشــار محصــوالت و تولیدات طرح در قالــب کتاب، گزارش های 
راهبردی و توصیه های سیاســتی و گزارش نشســت های تخصصی و... ، تقویت 
گفتمان اثربخشــی علوم انسانی در کشــور از طریق ترویجی سازی خروجی های 
طــرح جامع اعتــالء، تقویت ارتباط بــا ذی نفعان و مراکز اجرائــی و بهره برداران 
طرح جامع اعتالء، تقویت رویکرد ملی طرح و افزایش ســهم مشــارکت اعضای 
هیات علمی سراســر کشــور در طرح جامع اعتالء و  تقویت شــبکه ملی محققان  
علوم انســانی در کشــور از مهمترین برنامه های و فعالیت های ما در ســال آینده 

خواهد بود.

دکتریحیی فوزی:
تقویت گفتمان اثربخشی علوم انسانی از مهمترین اهداف طرح اعتال است
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گزارش عملکرد

برنامه هفته پژوهش شــورای بررســی متون و کتب علوم انســانی با عنوان »علوم انسانی، نقد و اثربخشی« با 10ســخنرانی، نشست و میزگرد علمی در روز پنج شنبه 29 
آذرماه ســال 97 در پژوهشــگاه علوم انسانی برگزار گردید. این نشست های تخصصی از ساعت 9 الی 12 در سالن های مختلف پژوهشگاه علوم انسانی با حضور مدعوین 

و عالقه مندان برگزار شد. اخبار و اطالعات این نشست ها در وب سایت پژوهشگاه در دسترس عالقه مندان است.

موضوعگروه

میزگرد تخصصی: »فلسفه علوم انسانی«فلسفه و کالم

سخنران

دکتر سید حمیدرضا حسنی
دکتر هادی موسوی

دکتر عبدالحسین خسروپناه
دکتر علی اکبر احمدی 

افرمجانی
دکتر قاسم پور حسن

روش شناسی
میزگرد تخصصی: نگاهی فلسفی به بحران محیط زیست

جایگاه نقد در نظریه واقع گرایی انتقادی؛ 
مطالعه موردی: نقد برنامه علم دینی در ایران و ثمرات آن

درنگی در بارة روش در مطالعات حقوق محیط زیست

دکتر سید محمدرضا بهشتی
دکتر سید محمد تقی موحد 

ابطحی
دکتر رحیم نوبهار

میزگرد تخصصی: »زبان، جامعه و هویت«زبان شناسی

دکتر حسین قاسم پور اقدم
دکتر رضا کالنتری
دکتر رضا امینی

دکتر احمد رمضانی

زبان های خارجی
میزگرد تخصصی: »علوم انسانی و اثربخشی«

نقد ادبی اردو
اثربخشی نقد

واکاوی پیچیدگی نقد و تحلیل در زبان و ادبیات کالسیک اردو و هندی

دکتر علی بیات
دکتر مازیار مهیمنی
دکتر اعظم لطفی

دکتر عبدالرضا نواحسخنرانی علمی: »جامعه شناسی معرفت با تأکید بر آرای کارل مانهایم«علوم اجتماعی

دکتر جواد حسین زادهسخنرانی علمی: »ارزیابی ظهور و افول باستان شناسی تاریخ فرهنگی«باستان شناسی

دکتر آذرتاش آذرنوشسخنرانی علمی: »زبان عربی و فرهنگ ملی«زبان و ادبیات عربی
دکتر ابوالحسن امین مقدسی

دکتر غالمرضا فداییآسیب شناسی تدوین کتب درسی و کمک درسیعلوم تربیتی
دکتر علیرضا عصاره

دکتر محمد زهدی  نشست تخصصی و نقد و بررسی کتاب زیست سیاستعلوم سیاسی

هنر
سخنرانی علمی:

موسیقی سنتی و سنت های درون آن
نقد موسیقی کردی، کردستان، کرمانشاه، خراسان شمالی

اجرای موسیقی

دکتر محسن نفر
دکتر محمد علی مرآتی

دکتر محمدنادر آهنگربیک

میزگرد تخصصی نقد و اثربخشی متون اقتصادی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفتاقتصاد
دکتر محمد نعمتی
دکتر حمید سجادی

دکتر محمدرضا حمیدزاده

معرفی   پژوهشکده  دانشنامه نگاری
دکتر احمد پاکتچی 

پژوهشــکدة دانشــنامه نگاري پژوهشــگاه علوم انســاني و مطالعات 
فرهنگي، پژوهشــکده اي اســت که در ســال 1371 بــه هّمت مرحوم 
اســتاد احمد بیرشك با نام »بنیاد دانشــنامة بزرگ فارسي« تأسیس شد. 
رواج دانــش و ادب و باال بردن ســطح اطالعات علمــي و ادبي جامعه؛ 
شناساندن منابع زبان و ادبیات فارسي به مردم ایران و جهان؛ مطالعه و 
تحقیق در زمینة ادب و زبان فارسي، همکاري با دانشگاه ها و مؤسسات 
پژوهشــي و ارتباط مؤثر با جامعــه از راه تولید دانشــنامه ها، عمده ترین 

اهداف این پژوهشکده است.
ایــن بنیاد در ســال 1397 به پژوهشــگاه علوم انســاني و مطالعات 
فرهنگــي پیوســت و اکنــون فعالیــت دانشــنامه نگاري را به خصوص 
در رشــته هاي مختلــف علمي بــا مدیریت دکتــر احمد پاکتچــي ادامه 
مي دهــد. تاکنون نزدیك بــه 70 عنوان دانشــنامه و فرهنگ و واژه نامه 
در حوزه هاي مختلفي چــون ریاضي، فیزیك، کارآفریني، کســب وکار، 
زیست شناســي، بیوتکنولوژي، آموزش عالي و غیر آن تألیف شــده است 
و حدود 30 طرح دانشــنامه اي در دست اجراست. بیشتر این طرح ها با 
مشارکت دانشگاه ها و مؤسســه هایي چون دانشگاه خوارزمي، دانشگاه 
کاشــان، مؤسســه کار و تأمین اجتماعي و ســازمان بنادر و دریانوردي، 
سازمان همیاري شهرداري و دهیاري کشور، شرکت انرژي نوین و برخي 

مؤسسات دیگر است. 
در حال حاضر 12 نفر هیئت علمي تمام وقت )3 دانشــیار، 8 استادیار 
و 1 مربي( و 20 نفر پژوهشگر در رشته هاي مختلف علوم انساني، علوم 
پایه، هنر، کشــاورزي و منابع طبیعي در این پژوهشکده مشغول به کارند 
و بخش اداري، مالي و پشــتیباني، پژوهــش را یاري مي دهد. و بیش از 
ســیصد تن از استادان و متخصصان رشته هاي مختلف در امر نگارش، 
ترجمه، ویرایش، داوري و سایر فعالیت هاي دانشنامگي همکاري دارند.
کتابخانة پژوهشــکده با حدود هفت هزار عنوان از دانشنامه ها و آثار 
مرجع در خدمت پژوهشــگران و مراجعان اســت. آثاریي چون دانشنامة 
کارآفریني، زندگینامه علمي دانشــوران حائز جایزة کتاب سال جمهوري 

اسالمي ایران شده اند.
اکنــون این پژوهشــکده بــا پیوســتن به پژوهشــگاه علوم انســاني 
و اســتفاده از شــبکة نخبگانــي علــوم انســاني، بــا تجربــه ربــع قرن 
دانشنامه نویسي، آمادة خدمت رساني به بخش هاي مختلف جامعه از راه 
نگارش دایره المعارف ها و فرهنگ هاســت و امید است با همکاري سایر 
پژوهشــکده هاي پژوهشــگاه، به اعتالي علوم و باالخص علوم انساني 

یاري رساند.

گزارش عملکرد
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تقدیر

تقدیر از پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان برتر 

در ســومین روز هفته پژوهش و با حضور رئیس پژوهشــگاه، معاونان و اعضای هایت علمی از پژوهشگران برتر اعضای هیات علمی، کارشناسان و دانشجویان برتر در 
سال پژوهشی جاری، به مناسبت هفته پژوهش تجلیل به عمل آمد که در ادامه اسامی نفرات برتر از نظرتان می گذرد.

عنوان

پژوهشگران برتر

اسامی

دکتر آزیتا افراشی
دکتر فرزانه گشتاسب

دکتر نعمت اهلل فاضلیپژوهشگران شایسته تقدیر
دکتر عبدالرحمن حسنی فر

کارشناسان برگزیده
امیر اعتمادی
امیر صادقی

محمدحسین محمدی

دانشجویان برگزیده
بهمن بنی هاشم دانشجوی دکتری
کامیار جوالیی دانشجوی دکتری

پرهام شجاع دانشجوی کارشناسی ارشد

 در ویژه نامه قبلی در بخش جوایز و افتخارات اعضای هیات علمی در سال 1396، اثر پژوهشی خانم دکتر مریم صانع پور از قلم افتاده بود که در ذیل ارائه می شود:
• انتخاب اثر پژوهشی دکتر مریم صانع پور با عنوان»اخالق شهروندی دنیای مجازی)با تمرکز بر قرآن و نهج البالغه(« در پنجمین جشنواره بین المللی امام علی)ع( 

پژوهی در سال 1386

دکتر علیرضا مالیی توانی، معاون پژوهشی:
باید مزیت ها وتوانمندی های پژوهشگاه به جامعه معرفی شود

پژوهشــگاه علوم، به عنوان قدیمی ترین مؤسســه ای پژوهشی حوزه مطالعات 
علوم انســانی و اجتماعی در ایران اســت که به طورعمــده وظیفه تحقیق درعلوم 
انســانی )ادبیات، تاریخ، فلســفه وعلوم حکمــی، ادیان و معــارف دینی، عرفان، 
زبانشناسی، علوم اجتماعی، اقتصاد تطبیقی، علوم سیاسی و مطالعات فرهنگی و 
ارتباطات و ...( را به عهده دارد. به منظور بررســی توانمندی ها و ابعاد فعالیت های 
این پژوهشــگاه و جایگاه  آن در کشــور، گفتگویی اختصاصــی را با دکتر علیرضا 

مالیی توانی، معاون پژوهشی این پژوهشگاه انجام داده ایم که در پی می آید.
اگر بخواهیم به مهم ترین توانمندی ها و مزیتهای پژوهشــگاه در 
حوزه علوم انسانی در کشــور  بپردازیم. فکر می کنید که این مزیت 

ها چیستند؟
پژوهشــگاه علوم انســانی به عنوان، بزرگترین موسسه تحقیقاتی در حوزه علوم 
انســانی در کشور دارای مزایایی اســت که میتوان مهمترین آنها را اینگونه تقسیم 
بنــدی کرد. اگر با نگاه تاریخی به مهمترین مزایایی پژوهشــگاه بپردازیم در وهله 
اول باید به جایگاه پژوهشــگاه و نهادهای تشــکیل دهنده آن باید توجه کنیم. اگر 
از نظر تاریخی به برآیند توســعه و بســط دانش علوم انســانی جدید در ایران نگاه 
کنیم، یکسری نهادهایی جست و گریخته در دوره قاجار تاسیس شد که مهمترین 
آن مدرســه علوم سیاسی و قبل از آن مدرســه دارالفنون تاسیس شده بود که این 
مدارس  علوم انسانی نبوند. مدرسه علوم سیاسی و دارالفنون وسپس دارالمعلمین 
و دانشــگاه تهران تاسیس شــد.اما تالش ما برای فعالیت های پژوهشی در حوزه 

علوم انسانی بسیار دیرتر آغاز شد. در حالیکه در تاریخ معاصر ما نخستین موسسه 
ای که در حوزه پژوهش علوم انسانی آغاز به کار کرد، بسیار متقدم تر از اینها بود. 
اگر ما به دارالترجمه ناصری و داراالانتباعات ناصری برگردیم که اعتماد الســلطنه 
مســئولیت آنرا داشت، پژوهشگاه ما، نخستین کانون پژوهشی علوم انسانی جدید 
در ایران اســت. اما این سنت در یک دوره زمانی دچار یک گسست عمیق تاریخی 
شــد. بعد از مدتی که دانشگاه ها بخصوص دانشگاه تهران تاسیس شد، این خال 
همچنــان باقی ماند. دانشــگاه های ما عمدتا در بعد آموزش و تربیت دانشــجو و 
متخصصانــی که بتوانند در حوزه ادرای و اجرایــی فعالیت کنند، حرکت کردند. ما 
همچنان در مسیر پژوهش می لنگیدیم. این خال همچنان جست و گریخته ادامه 
پیدا کرد. بخشــی از نهادها و ســازمانها برای پر کردن شــکاف های ایجاد شده و 
نیازهای بوجود آمده به تناســب حــوزه فعالیت خود نهادهایــی را دایر می کردند. 
امــا این حرکت به صورت یک فعالیت هماهنگ و منســجم و متشــکل که بتواند 
نهادهای پژوهشی در حوزه علوم انسانی را در سطح وسیعتری توسعه دهد به دهه 
40 برمی گردد. ما در دهه 40 دســتخوش وضعیت خاصی بودیم که بخشی از آن 
تحــت تاثیر نظام بین الملل و فضای دو قطبی جنگ ســرد اســت که ما در بلوک 
غرب قرار داشــتیم. اما در آن سو بدنه روشــنفکری ما تمایالت عظیمی به سمت 
جریان های چپ مارکسیســتی داشــتند. در همین فضا بود که روشنفکران دینی 
همچون دکتر شــریعتی و دیگــران هم وارد صحنه شــدند و از آن طرف حکومت 
هــم بحث های خاص خود را داشــت؛ هم برای پر کردن خالهای نظری ناشــی 
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از برآیند نوســازی و صنعتی شــدن ایران و هم برای پر کردن شــکافهای هویتی 
که بطور  ناخواســته در مسیر نوســازی پیش می آمد. بنابراین حکومت برای اینکه 
بتواند این مشــکالت را برطرف کند این نهادهای پژوهشــی را تاسیس کرد. عمده 
آنهــا صبغــه تاریخی، فرهنگی، هویتی و اجتماعی داشــتند. به طــور مثال بعد از 
انقالب اسالمی»بنیاد فرهنگ ایران«هسته اولیه پژوهشگاه علوم انسانی را شکل 
داد. اگر به این موسســات توجه کنیم 11 موسســه که در هم ادغام شدند از جمله 
موسسه مطالعات و تحقیقات و فرهنگی و سپس پژوهشگاه علوم انسانی نشان از 
این اســت که ما یک میراث و پشــتوانه تئوریکی و تاریخی بزرگی برخوردار هستیم 
کــه حاصل نیازهای طبیعی جامعه در حال مدرن شــدن ما با اقتضاعات فکری و 

اجتماعی بوده که در چند دهه گذشته با آن مواجه بودیم.
این میراث از این جهت اهمیت دارد که افق های مطالعاتی را به ما نشــان می 
دهد به این معنی که نخبگان ما در دهه 40 و 50 برای برون رفت از بحران هایی 
که کشــور با آن مواجه بود چگونه اندیشــه و پژوهش و با جهان تعامل می کردند. 
چگونه شــبکه های نخبگانی را شــکل می دادند. چگونه می توانســتند بر خالف 
دانشگاه ها که قادر نبودند وارد مناقشات اجتماعی و بحران های کشور شوند، به 
صورت فعاالنه وارد این حوزه ها شوند و یک رشته مسائل پژوهشی را تعریف کنند 
و اینها را ســفارش دهنــد و حاصل اینها را در اختیار نظام سیاســی و برنامه ریزی 
کشور قرار دهند. بنابراین این پشتوانه عمیق و این میراث فکری و معنوی که باقی 

مانده به نظرم یکی از مزایای بزرگ پژوهشگاه علوم انسانی است. 
ویژگی دوم پژوهشگاه به نیروهای انســانی آن مربوط است. از توانمندی های 
پژوهشــگاه این اســت که چهار یا پنج نسل متفاوت را به صورت یکجا در کنار هم 
دارد و این مزیت بســیار بزرگی است. یعنی ما دانش آموختگانی و استادانی داریم 
کــه محصول همان نهادهای یازده گانه پیشــین بودنــد.در آن فضاهای مختلف 
فکــری و سیاســی کار کردند با آن نظــام مدیریت دانش و آن نوع سیاســتگذاری 
هــا فعالیت کردنــد. با همان میراث با پدیده انقالب برخــورد کردند و برآیند پس از 
انقــالب را دیدند و چرخش های گفتمانی که بعدها صورت گرفته اینها به هر حال 
یکســری نیروهای هستند با اندیشــه های عمیق ایران گرایانه فارغ از نگاه های 
کادمیک به مفهوم واقعی. ایران گرایان و  سیاسی و ایدئولوژیکی. شخصیت های آ
ایران دوســتان دانشمند. اینها به نظر من نقاط قوت پژوهشگاه است که می تواند 
مایه الهام بخش جوانانی باشــد که وارد فضای پس از انقالب شدند و تجربیاتی از 

دوره های پیشین ندارند.
فکــر نمی کنید این میراث تاریخی، انســانی و هویتی پژوهشــگاه 

کمتر به جامعه علمی و حتی عموم مردم معرفی شده است؟
درســت اســت اما این دو دلیل متفاوت دارد بخشــی به تولید فرهنگی و علمی 
و دانشــی که در موسسات یازده گانه پیشین تولید شــده بر می گردد که متاسفانه 
ارتباط ارگانیک ســامان یافته بین دســتاوردها و این آثار تولید شــده و پژوهشــگاه 
کنونــی وجود ندارد و تنها نســل های پایانی آن به عنوان ســخنگویان آن نهادها 
باقی مانده اند که ما بخشــی از آنها را اکنون در اختیار داریم اگر بتوانیم زمینه ای 

را فراهم کنیم که آن میراث های بزرگ علمی و معنوی و دانشی که در اینجا تولید 
شــده آنها را به گونه ای با تولیدات اکنونی پژوهشگاه پیوند دهیم ، یکی از مزایای 
بسیار بزرگ پژوهشگاه اینجا می تواند رقم بخورد اما ما چون سراغ اینها نرفتیم بر 
اساس قوانین نشری که در ایران وجود دارد، پس از سی سال تمام کسانی که می 
توانند آن آثار و میراث پیشــین را منتشر کنند تقریبا این میراث را به حراج گذاشته 
اند شــده و بسیاری از افراد بر اساس ذوق و توانایی های خود و یا مشتریانی که از 
این نوع آثار دارند و آنها را تهیه و چاپ می کنند و عمال پژوهشــگاه از این میراث 
بزرگ منتفع نمی شــود. زمانی که ما هویت یک نهاد را مطالعه می کنیم اســتمرار 
هویت بســیار مهم است، اســتمرار در هر نهادی چه سیاسی وچه  علمی. به نظر 
می رسد که این استمرارهویتی یکجاهایی منقطع است و دچار یک گسست است. 
شــاید بتوان با مستندسازی این تجربیات گذشته و یا حتی کسانی که االن میراث 
های انســانی برجسته آن دوران هستند و صاحب ســبک و قلم هستند ایده ها و 
تجربیات آن ها را معرفی کرد . مثال مجید تهرانیان و علی اسدی و یا بقیه کارهای 
ارزشمندی که در اینجا  انجام شده اما ما آنها را به اسم پژوهشگاه به جامعه معرفی 

نکرده ایم و دیگران آن را منتشر کرده اند.
در پژوهشگاه چه ، پژوهشکده ها و حوزهای مطالعاتی وجود دارد. 

به نظرتان این تنوع یک تهدید است یا مزیت و فرصت؟
به نظر من یک مزیت است. زیرا این تنوع بیانگر تنوع حوزه های مطالعاتی برای 
بررسی موضوعات مساله محور در جامعه ایرانی است. این تنوع مزیت است چون 
می تواند منجر به انجام کارهای بین رشــته ای و فرارشــته ای برای پاســخگویی 

عمیق و صحیح و جامع به مسائل مختلف جامعه در حوزه علوم انسانی است. 
 پژوهشــگاه تا چه اندازه به موضوع ترویج دانش و عمومی سازی 

علم در جامعه کمک کرده است؟
ترویج و عمومی ســازی دانش در پژوهشــگاه در ســال های اخیر یک دغدغه 
اصلی بوده اســت. پورتال جامع علوم انسانی وابســته به پژوهشگاه ازسال 1389 
تاکنون باهدف توزیع عادالنه، رایگان، آســان وســریع مقــاالت علمی وتخصصی 
درحوزه علوم انســانی واســالمی،در خدمت ترویج مقاالت حوزه های متنوع علوم 
انســانی بوده اســت.اکنون میزان بازدیــد از این پرتال ماهیانه یــک ونیم میلیون 
نفرات که می توان آن را موفقترین پرتال وشــبکه ترویج رایگان علم ایران دانست. 
همچنین می توان ازبرگزاری مستمر نشستها و همایش ودرسگفتارها وکارگاههای 
آموزشــی در پژوهشگاه نیزسخن گفت. نشســت ها وپنل ها و همایشهای علمی 
وتخصصی مســاله محورو هدفمند با حضور صاحبنظران متفکران وپژوهشگران 
درمیان اســتقبال مطلوب عالقه مندان برگزارمی شود. درواقع پژوهشگاه به دلیل 
این زیرســاخت های مناســب به مکانی برای ترویج وتبادل وبه اشــتراک گذاری 
علم وافکار، به کانون گردهمایی نخبگان وپژوهشــگران وعالقه مندان ودغدغه 
مندان علوم انســانی درایران تبدیل شده است. همچنین باید از حضور پژوهشگاه 
در راســتای ترویج دانش و علم از طریق وب ســایت اینترنتی  و رسانه ها و شبکه 

های اجتماعی سخن گفت. 
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با توجه به اینکه پژوهشگاه، یک شورای بررسی متون دارد، چقدر 
در زمینــه نقد و تحلیل ادبیات تولید شــده در حوزه علوم انســانی در 

ایران موفق بوده است؟
شــاید بتوان گفت یکی از مهمترین مزیت های پژوهشگاه، ورود پژوهشگاه به 
حــوزه نقد و تحلیــل ایده های موجود اســت. که در قالب نظریه هــا و ایده هایی 
اســت که توســط متخصصان و پژوهشــگران علوم انســانی مطرح می شود، از 
ســوی شــورای بررسی متون نقد و بررســی می شــود. اصوال کارکرد این شورا نقد 
دستاوردهای علمی اســت که در حوزه های مختلف علوم انسانی تولید می شود. 
کاری که ما اکنون انجام می دهیم این اســت که قبال اینها به صورت نسخه ها و 
یادداشت های کوتاهی نوشته می شد که خیلی نفوذ و ُبرد نداشت اما با استفاده از 
امکانات زیربنایی که در اینجا وجود دارد و فضای ترویج علمی که وجود دارد اینها 
را تبدیــل کردیم به صحنه گفتگوهای رودرروی ناقدان و نویســندگان و مخاطبان 
که این امر تاثیر آن را چند برابر می کند و باعث پدید آمدن مرجعیت دیگری در این 
زمینه شــده است. امیدواریم با توانمندی نویسندگان و متخصصان این موضوع را 

بسط دهیم و تاثیر آن را بر علوم انسانی نظاره گر باشیم.

آقای دکتر، یکی از دغدغه های پژوهشگاه در سال های اخیر مقوله 
مســاله محوری و کاربردی سازی علوم انسانی بوده است.آیا در این 
زمینه پژوهشــگاه موفق بوده است؟ تا چه میزان نتایج مطالعات ما در 

برنامه ها و سیاست ها و قوانین کشور اثربخش بوده است؟
در اینجــا یــک نگرانی و دغدغــه و خطر نیز وجــود دارد و در عین حال ممکن 
اســت یک فرصت بزرگ نیز وجود داشــته باشد. خطر این اســت که اگر ما خیلی 
بحث های علوم انســانی را از کار ویژه تاریخی شــناخته شــده خودش که عبارت 

است از»تحلیل وشناخت و فهم و معنا دهی« آنچه که در جهان انسانی می گذرد. 
جدا کنید و صفر و صد آن را با مسائل و نیازها و چالش ها وبحران های زودگذر و 
اکنونی کشــور، این بیم وجود دارد که ما در واقع نه کارکرد تاریخی را انتظار داشته 
باشیم و نه بتوانیم حالل مشکالت جامعه و سیاستمداران باشیم. بنابراین در اینجا 
باید بســیار ظریف و دقیق عمل کنیم که هم شــأن و کارکــرد و جایگاه تاریخی و 
هویتی که علوم انســانی با آن شــناخته می شود را حفظ کنیم و در عین حال نباید 
تبدیل شــود به ابزاری برای پاســخ دادن به حاکمیت. این را از این منظر می گویم 
که ممکن است در کشور نوسان های سیاسی که وجود دارد ما را در شرایط بسیار 
لغزان و خطرناک قرار دهد. پژوهشــگاه علوم انســانی باید در مســیر روشنگری و 
گاهی بخشــی و نقد وضع موجود و ترســیم وضع مطلوب تــالش کند. البته اگر  آ
گوش شــنوایی برای این تالش هایی که امروز صورت گرفته وجود داشــته باشد و 
وزارت علوم  و دستگاه های ذی ربط احساس کنند که این انتظار پدید آمده که ما 
بتوانیم در این مســیر هم کارهای راهبردی و توصیه های سیاســتی بنویسیم و به 
پیشــبرد و اداره بهتر امور کشور کمک کنیم. پژوهشگاه طرح هایی هم ارایه داده 
از جملــه طرح اعتال یکی از آنهاســت و بحث های امنیــت و جامعه و بحث های 
متعــارف سیاســی و گفتمانی وجود دارد که پژوهشــگاه در این زمینه تالش هایی 
انجام میدهد. اما این بســتگی دارد به اینکه سیاستمداران ما چقدر عزم و اهتمام 

به شنیدن این تجربیات و ایده ها و استفاده از آن را داشته باشند 
به نظر شــما نحوه شــنیدن این تجربیات توســط سیاستمداران 
چگونه خواهد بود و آیا شــنیده می شــود و چه موانعی بر سر راه این 

شنیدن هست؟
ببینید دانش انســانی دانش رهایی بخش و نقاد اســت و چون نقاد اســت زبان 
تیــزی دارد و به همین خاطر ممکن اســت فضاهایی که امکان آزادی بیان و قلم 
نیســت و تســاهلی و تسامحی وجود داشــته نباشــد و یا عزمی برای بهتر شدن و 
یــا بازنگری در فرآیندها و سیاســتگذاری ها وجود نداشــته باشــد به همین خاطر 
معموال این صداها شــنیده نمی شــود. دوم اینکه بطور کلی اصحاب علوم انسانی 
به استثنای تک چهره ها، خیلی در فرایندهای کالن اجرایی و اداری و موسسات 
اثرگذار در پیشــبرد سیاست ها و برنامه ریزی ها حضور نداشته اند. این غیبت آنها 
باعث می شود که در واقع نه اینها خیلی جدی گرفته شوند و نه دانش آنها  و نه از 
تخصص آنها اســتفاده شود. از گذشته تاکنون جایگاهی ویژه ای برای رشته های 
علوم انسانی قائل نبودند، و این یک درد تاریخی است در جامعه ما. از زمانی که ما 
در دوره قاجار  اولین گروه دانشجویان را به اروپا اعزام کردیم دانشجویان مهندسی 
فنی پزشــکی و... اعزام شــدند و کمتر دانشجوی فلســفه و ادبیات و هنر و... به 
خارج اعزام شدند. همیشــه این استثنا وجود داشته و کمتر استعدادهای خوب را 
به سمت علوم انسانی آورده و به آنها بها دادیم و به همین دلیل آنها از آن اعتماد به 
نفس الزم برخوردار نبودند.. علت دیگر اینکه اصحاب علوم انســانی خیلی تشکل 
های ســازمان یافته در ســطح ملی ندارند که بتوانند یک صدای واحدی داشــته 
باشــند یا گفتمان واحدی را به ســمت جلو ســوق دهند تا اثرگذاری عمیقی داشته 
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شاید بتوان گفت یکی از مهمترین 
ورود  پژوهشــگاه،  هــای  مزیــت 
پژوهشــگاه بــه حوزه نقــد و تحلیل 

ایده های موجود است.



باشند. لذا بر ساختارهای اساسی کمتر اثرگذار هستند.

آیــا پژوهشــگاه به عنــوان یک کانــون گردهمایی نخبــگان علوم 
انســانی در رشــته های مختلف تبدیل شــده و نخبگان پژوهشگاه را 
کانــون خود می دانندو چقدر با این مرکــز همدلی دارند و موضوعات 

خود را در این مرکز می یابند؟
ما برای مرجع شــدن گام های اولیه بلندی را برداشــته ایم. میراث پژوهشــگاه 
و کارنامه آن نشــان مــی دهد که چنین توجهی به پژوهشــگاه وجود دارد و تقریبا 
این انتظار از پژوهشــگاه می رود که بتواند این نقش را بیافریند. پژوهشگاه امکان 
نشربســیاری از پژوهش ها ، یافته ها و ســخنرانی ها از طریق رســانه ها به ویژه 
رســانه های اجتماعی فراهم کرده اســت. برای اثرگذاری بیشــتر ما ضمن اینکه 
میدان را برای انجام گفتگوها و ســخنرانی ها و نشســت ها باز کرده ایم و باید به 
اینها جهت هم بدهیم. یعنی این پژوهش ها و مطالعات و نشســت ها و سخنرانی 
ها خوب اســت اما اگر اینها به صورت سلســه موضوعی دنبال شود. متخصصان 
مختلف و صاحبنظران در آن حوزه جمع شوند و پیرامون موضوعات مختلف حول 
یک محور صحبت کنند این ام می تواند بیشــتر اثر بخش باشــد. اگر پژوهشکده 
های ما مهمترین مســائل دانشی حوزه تخصصی مساله محورخود را طرح کنند و 
پیرامون آن سلســه ای از مطالعات و بحث ها و مناطره ها و جریان های مخالف 
و موافق جمع شــده و گفتگوها انجام بدهند، آن زمان است که پژوهشگاه کانون 
توجه اســت و اثر گذار خواهد شــد. بخش دیگر »نقد راه رفته« اســت یعنی سنت 

هایی که در این دانش ها پی ریزی شــده اســت و یا رخدادهایی که در این دانش 
ها اتفاق افتاده اســت ما آنها را در معرض بازخوانــی مجدد و یا نقادی مجدد قرار 
بدیم. آن زمان است که ما می توانیم افق های جدیدی در این راه پیش بینی کنیم 
و ازســدها و قله هایی که در نظر ما نمی توان از آنها عبور کرد را پشت سر خواهیم 
گذاشــت. می توانیم در فضاهای فکری و فرهنگی و سیاسی جامعه هم بحرانها و 
چالشها و مسائلی که وجود دارد آنها را نیز موضوع گفتگو و تامل قرار دهیم اما نه 
به صورت گسیخته و نامنسجم و پراکنده و »از آن شاخه به آن شاخه پریدن« بلکه 
به صورت مسنجم و مستمر و پیوسته که هم سیاستمداران بتوانند از آنها استفاده 
کنند و هم بیدارگری و روشــنگری جامعه را در پی داشته باشد و در مجموع کشور 

را به سمت جلو پیش ببریم.
آیا پژوهشگاه در عرصه جهانی برنامه ای برای عرضه دارد ؟

زمانی که به تجربه نهادهای یازده گانه پیش از انقالب را بررســی می کردم آنها 
از ابتــدا با جهت و هدف بین المللی فعالیت خود را آغاز کردند و علی رغم افرادی 
که در این نهادها و موسســات هســتند زبان های خارجی می دانســتند و تجربه 
زیستن و کار در غرب را داشتند و هر فردی که در اینجا قصد همکاری با این افراد 
را داشــت یک دوره برای آموزش به خارج از کشــور فرستاده می شدند که در آنجا 
از نزدیــک کار بین المللــی و کار با خارج و نظام جهانی دانــش را یاد بگیرند. این 
تجربه متاسفانه بعد از انقالب قطع شد.کشور هم به لحاظ سیاسی ایزوله شده بود 
و هم ارتباطات ما قطع شد. ما در تحریم ها و محاصره های مختلف قرار گرفته و 
در الک خود فرو رفتیم به همین خاطر یک تجربه گسســت و شکاف عمیقی بین 
آن تجربــه پیش از انقــالب و پس از انقالب اتفاق افتاد. امــروز چهار دهه پس از 
انقالب ما متوجه شــدیم که این راه ره به جایی نمی برد و این روش دوری از نظام 

جهانی علم است.
خوشــبختانه وزارت علوم از پارسال در فکر چاره اندیشــی بوده است تا ایران را 
از این انزوا بیرون آورد. حداقل فضایی را فراهم کرد که بســیاری از دانشــگاه ها و 
موسســات پژوهشی بتوانند باهمترازان خود در سطح جهانی همکاری و مشارکت 
داشــته باشند ولی در هرحال مسائل سیاسی در جای خود باقی است و مشکالت 
ارزی و نوســانات وجود دارد اما خوشــبختانه پژوهشگاه بر اســاس طرح تراز بین 
الملل که وزارت علوم تعریف کرده جز آن 9 پژوهشــگاهی اســت که قرار است به 
عنوان تنها نماینده علوم انسانی ایران خود را به یک تراز باالی جهانی برسانند.کار 
ما بســیار سخت است و از چند جهت آسیب می بینیم زیرساخت ها فراهم نیست 
اعتماد به نفس نیســت مســئله زبان وجود دارد و مهمتر از همــه تولید با کیفیت 
علمی نیســت و در ســطح پایین کارهای کیفی انجام شده بنابراین فعالیت در این 
عرصه بسیار کار سختی است ما تالش می کنیم تا دوستان را برانگیزانیم در درجه 
اول کارهای کیفی انجام دهیم و بستری فراهم کنیم که اینها امکان تجربه زندگی 
در غرب و همکاری با دانشگاه ها و نهادها  و موسسات دیگر را پیدا کنندو به زبان 
جهانــی تولیــد کنند و هم گفتگوها و رفت و آمدها  و طرح های مشــترک و مانند 

اینها شکل بگیرد تا بتوانیم در مسیر بین المللی قرار بگیریم.
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 دانــش انســانی دانــش رهایــی 
بخش و نقاد است و چون نقاد است 
زبان تیــزی دارد و بــه همین خاطر 
ممکن اســت فضاهایی کــه امکان 
آزادی بیان و قلم نیســت و تساهلی 
و تســامحی وجود داشته نباشد و یا 
عزمی برای بهتر شدن و یا بازنگری 
در فرآیندهــا و سیاســتگذاری هــا 

وجود نداشته باشد
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