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دکتر داوری اردکانی: تغییرات پساکرونا موقت خواهد بود و جهان در سراشیبی قرار دارد
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عالمه طباطبائی و علوم انسانی در ایران: گذشته، حال و آینده
برگزاری جلسه ی هیأت امنای پژوهشگاه

پیشنهاد مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم مبنی بر برگزاری میز تخصصی ارتباط علوم انسانی با جامعه و صنعت
سخنرانی وزیر علوم در مراسم تکریم و معارفه ی معاون پژوهش و فناوری

نشست مشترک مسئوالن پژوهشکده ی دانشنامه نگاری با مسئوالن و دست اندرکاران پژوهشگاه دفاع مقدس
نخستین کنفرانس بین المللی مطالعات قرآنی

ششمین هم اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در اعتالی علوم انسانی
اولین همایش روش شناسی علوم انسانی

مصاحبه با دکتر الهام ابراهیمی، مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش  های علوم انسانی
بازدید اعضای هیأت رئیسه ی پژوهشگاه از پژوهشکده ی مطالعات استراتژیک خاورمیانه

سخنرانی ها و نشست ها
بازتاب کرونا در نغمه  ها  و ترانه  های آسیا

کرونا، سبک زندگی و زنانگی
انسان در نقاشی عصر صفوی

مسئله یابی و موضوع شناسی در تاریخ فرهنگی

اختتامیه ی همایش ابعاد انسانی- اجتماعی کرونا در ایران
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انتصاب دکتر رحیمی شعرباف 
به عنوان »معاون پژوهش و فناوری« وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ــاوری«  ــش و فن ــاون پژوه ــوان »مع ــاوری به عن ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــم وزی ــا حک ــعرباف ب ــی ش ــین رحیم ــر غالمحس دکت
منصــوب شــد. دکتــر منصــور غالمــی، وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در جلســه ای کــه جهــت تکریــم دکتــر مســعود برومنــد 
و معارفــه ی دکتــر غالمحســین رحیمــی، معــاون پژوهــش و فنــاوری ایــن وزارت برگــزار شــد، ضمــن قدردانــی از زحمــات و 
خدمــات مانــدگار دکتــر برومنــد، اخــالص و تخصــص و تجربــه ی دکتــر رحیمــی را گنجینــه ای ارزشــمند خوانــد و بــا اشــاره 
بــه ظرفیت هــای گســترده ی جامعــه ی علمــی و آمــوزش عالــی بــرای همــکاری بــا بخش هــای مختلــف اجرایــی کشــور، تأکیــد 
ــی توجــه بیشــتری داشــته باشــند  ــه از ظرفیت هــای گران ســنگ آموزش عال ــه اســتفاده ی بهین ــد ب کــرد: نهادهــا و ســازمان ها بای

ــد. ــرداری کنن ــور بهره ب ــرفت کش ــعه و پیش ــت توس ــا در جه ــن توانمندی ه ــش از ای و بیش ازپی
ــن وزارت و برخــی از  ــران کل ای ــان، مشــاوران و مدی ــا حضــور معاون ــاه 1399، ب ــه روز سه شــنبه، ســوم تیرم ــن ک ــن آئی در ای
رؤســای دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها و پارک هــای علــم و فنــاوری در ســالن شــهدای جهــاد علمــی وزارت علــوم برگــزار شــد، 
دکتــر غالمــی بــا بیــان این کــه پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی، آمــوزش  عالــی کشــور از یــک پیوســتگی مناســب در راســتای 
انجــام وظایــف خــود برخــوردار بــوده اســت، اظهــار داشــت: در ایــن راســتا آمــوزش  عالــی در تربیــت کارشــناس، وظیفــه ی خــود 
را بــه نحــو احســن انجــام داده و در حــال حاضــر، تمــام مدیــران و کارشناســان کشــور از فارغ التحصیــالن دانشــگاه های کشــور 

ــوند. ــوب می ش محس
وزیــر علــوم درخصــوص پیشــرفت در امــور پژوهشــی گفــت: بــه دســت آمــدن دســتاوردهای عظیــم در زمینــه ی پژوهــش و اخــذ 
ــم  ــرایط تحری ــن ش ــه در ای ــت و این ک ــتاوردهای دانشگاه هاس ــل دس ــز حاص ــان نی ــطح جه ــی در س ــب پژوهش ــای مناس رتبه ه

توانســته ایم روی پــای خــود بایســتیم نیــز ناشــی از عملکــرد دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی کشــور اســت.
ــد، در  ــاری خداون ــه ی ــزود: ب ــت، اف ــوده اس ــی ب ــرای آموزش عال ــی ب ــته دوره ی موفق ــال گذش ــه س ــه س ــان این ک ــا بی وی ب
آینــده نیــز ایــن مســیر و ســیر حرکــت بایــد بــدون تأخیــر پیــش بــرود. غالمــی بــا تأکیــد بــر لــزوم آشــنایی بیشــتر نهادهــای 
حمایت کننــده بــا دســتاوردهای آموزش عالــی کشــور، گفــت: در دو ســال گذشــته گزارش هــای مســتند دوره ای بــرای مســئوالن 
رده بــاالی کشــور ارســال شــده تــا دســتاوردهای علمــی کشــور بیشــتر معرفــی شــوند و مســئوالن بداننــد کــه انتظاراتــی کــه از 

ــن نحــو انجــام می شــود. ــه بهتری ــد، ب ــه علمــی کشــور دارن ــوم و مجموع وزارت عل
وزیــر علــوم بــا بیــان این کــه در مجموعــه ی آموزش عالــی کشــور افــراد توانمنــد علمــی و اجرایــی فراوانــی فعالیــت می کننــد، 
ــان  ــا در هم ــه بس ــد و چ ــی نمی آمدن ــش اجرای ــه بخ ــد ب ــه نمی کردن ــاس وظیف ــر احس ــگاهی اگ ــی و دانش ــراد علم ــزود: اف اف
بخــش علمــی موفق تــر هــم بودنــد ولــی کار در بخــش اجرایــی یــک توفیــق الهــی اســت و مدیــران مــا در کنــار انجــام آن، بــه 
کارهــای علمی شــان نیــز می پردازنــد. غالمــی در بخــش پایانــی ایــن آئیــن بــا تشــکر از مســعود برومنــد، معــاون ســابق پژوهــش 
ــاوری وزارت علــوم در طــول تصــدی ایــن مســئولیت، حکــم غالمحســین رحیمــی شــعرباف، معــاون جدیــد پژوهــش و  و فن

فنــاوری ایــن وزارت و حکــم انتصــاب برومنــد در جایــگاه مشــاور وزیــر را بــه آنهــا اعطــا کــرد.
دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی نیــز در ایــن مراســم ضمــن تشــکر از زحمــات، حمایت هــا 

و توجــه دکتــر برومنــد بــه علــوم انســانی، بــرای دکتــر رحیمــی در ســمت جدیــدش آرزوی توفیــق کــرد.
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همایش مجازی ابعاد انسانی- اجتماعی مسئله ی کرونا در ایران

همایــش مجــازی چهــار روزه ی ابعــاد انســانی - اجتماعــی مســئله ی کرونــا در ایــران از روز شــنبه 1۰ لغایــت 13 خــرداد 1399، 
ــگاه  ــن پژوهش ــنامه نگاری ای ــکده ی دانش ــش پژوهش ــه کوش ــی و ب ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــت پژوهش ــه هم ب

برگــزار شــد.
ــود. از  ــده ب ــزار ش ــا برگ ــف کرون ــات مختل ــت در موضوع ــاری 1۲ پیش نشس ــال ج ــن س ــر فروردی ــن، از اواخ ــش از ای پی
ویژگی هــای اصلــی ایــن همایــش جامعیــت حوزه هــای بررســی و موضوعــات آن بــود کــه عبارت انــد از: آمــوزش و پــرورش، 
ــی،  فلســفه ی تعلیــم و تربیــت، اخــالق پزشــکی، فلســفه، زبان شناســی، هنــر و ادبیــات، حقــوق، علــوم سیاســی، آمــوزش عال
ــان کــه ســخنرانان در مــدت چهــار روز  جامعه شناســی، زبان شناســی، اقتصــاد، فرهنــگ و ارتباطــات و مطالعــات اجتماعــی زن

ایــن موضوعــات را طــی ۶۲ ســخنرانی در ۲9 پنــل ارائــه کردنــد.
ــازمان  ــرورش و س ــوزش و پ ــکی، وزارت آم ــوزش پزش ــان و آم ــت درم ــاوری، وزارت بهداش ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل
بهداشــت جهانــی در برگــزاری ایــن همایــش یاری رســان بودنــد و عالوه بــر پژوهشــکده های مختلــف پژوهشــگاه علــوم انســانی 
و مطالعــات فرهنگــی اعضــای هیأت علمــی 39 دانشــگاه و انجمــن علمــی ازجملــه دانشــگاه تهــران، شــهید بهشــتی، خوارزمــی، 
علــوم پزشــکی تهــران، امــام صــادق )ع (، دانشــگاه شــیراز، دانشــگاه فردوســی مشــهد، دانشــگاه لرســتان، دانشــگاه بوعلی ســینای 
ــات  ــگاه مطالع ــان، پژوهش ــگاه اصفه ــواز، دانش ــگاه اه ــالمی، دانش ــگاه آزاد اس ــن، دانش ــی قزوی ــگاه بین الملل ــدان، دانش هم

ــگاه ها  ــی دانش ــرورش و برخ ــوزش و پ آم
ــخنرانی و  ــر بــا س ــگاه های دیگ و پژوهش
ارســال چکیــده و مقالــه کامــل در ایــن 

ــد. ــش شــرکت کردن همای
دکتــر احمــد پاکتچــی، دبیــر علمــی همایش 
و دانشــیار پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
مطالعــات فرهنگــی در پایــان ســخنرانی های 
ایــن همایــش فراتحلیلــی از مباحــث آن 
ــن  ــاالت ای ــا و مق ــد. چکیده ه ــه کردن ارائ
ــه زودی منتشــر خواهــد شــد و  ــش ب همای
فایــل صوتــی ســخنرانی ها بــر روی ســایت 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــگاه ق پژوهش
میهمــان اختتامیــه ایــن همایــش، دکتــر 
محتــرم  کل  معــاون  حریرچــی،  ایــرج 
وزارت بهداشــت بــود کــه بــر نیــاز سیســتم 
بهداشــت و درمــان کشــور بــه پژوهش هــای 
علــوم انســانی دربــاره کرونــا ذیــل ۸ عنــوان 
تأکیــد کــرد و انجــام آنهــا را ضــروری 
حســینعلی  دکتــر  همچنیــن  دانســت. 
قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
مطالعــات فرهنگــی نیــز در مراســم اختتامیــه 
ســخنرانی خــود بــا موضــوع، بیم هــا و 
امیدهــا در فضــای کرونــا ایــراد کــرد کــه در 
ــازی  ــش مج ــن همای ــی از ای ــه گزارش ادام
در اختیــار عالقمنــدان بــه علــوم انســانی و 

دانشــجویان قــرار می گیــرد.
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دکتر داوری اردکانی  در همایش مجازی ابعاد انسانی- اجتماعی مسئله ی کرونا در ایران:

 تغییرات پساکرونا موقت خواهد بود و جهان در سراشیبی قرار دارد

ــران در  ــوم ای ــتان عل ــته ی فرهنگس ــو پیوس ــفه و عض ــتاد فلس ــی اس ــا داوری اردکان ــر رض ــرداد 1399، دکت ــنبه 13 خ روز سه ش
ــاره ی  ــا موضــوع »تأمــالت فلســفی درب ــده ای را ب ــا، ســخنان ارزن ــاد انســانی - اجتماعــی مســئله ی کرون ــش مجــازی ابع همای
ــان می گــذرد: ــدر از نظرت ــن اســتاد گرانق ــه ســخنان ای ــه در ادام ــرد ک ــه ک ــا« ارائ ــات کرون ــار و آف ــه آث ــا؛ نگاهــی فلســفی ب کرون

 
ــا و همــه ی  ــاری در کشــور م ــار زیانب ــون منشــاء آســیب ها و آث ــا تاکن ــی در شــروع ســخنانش گفــت: کرون ــر داوری اردکان دکت
جهــان بــوده و چــه بســا کــه آثــار بیشــترش نیــز در آینــده ظاهــر شــود ایــن را هــم گفته انــد کــه کرونــا آمــده اســت تــا ســیر 
ــی  ــای سیاس ــر نظام ه ــی ب ــا تعدیل های ــس از کرون ــد پ ــار دارن ــانی انتظ ــد کس ــر چن ــد ه ــرعت بخش ــان را س ــی جه فروپاش
ــداد  ــش تع ــل افزای ــی مث ــت آفت های ــون روی داده اس ــه تاکن ــه ک ــرد آن چ ــورت گی ــی ص ــالح عموم ــت ص ــورها در جه کش
بیــکاران  و گرســنگان و ایجــاد پریشــانی در اقتصــاد تولیــد و نوعــی بالتکلیفــی در اقتصــاد   بین الملــل و تعطیلــی رســوم دینــی 

ــی و  ــای مردم ــای گروه ه ــای زیب ــه صحنه ه ــد. البت ــاب نمی آورن ــانی ت ــه آس ــی را ب ــه تنهای ــت ک ــی اس ــینی مردم و در خانه نش
ــورد تحــوالت سیاســی و اجتماعــی بیشــتر احتمال هــا  ــد از نظــر دور داشــت. در م ــز نبای ــداکاری پزشــکان و پرســتاران را نی ف
ایــن اســت کــه هنــوز نمی دانیــم پــس از کرونــا چــه بــر ســر ایــن جهــان چــه خواهــد آمــد؟ بایــد بعضــی تغییرهــا بــه خصــوص 
در کشــورهای توســعه یافته پیــرو اصــل دموکراســی روی دهــد تــا بســیاری از سیاســت های نئولیبــرال قــدری تعدیــل شــوند یــا 
الاقــل هیاهــوی عصــر نئوریبرالســم قــدری فروکــش کنــد و متأســفانه نمی شــود کــه کرونــا بــه ایــن تغییرهــا رضایــت دهــد و 

اکتفــا کنــد، چــون  احتمــال دارد نظــم جهــان را نشــانه گرفتــه باشــد.
ــا بی پناهــی  ــد کرون ــد، امیدوارن ــی مثــل هابرمــاس و مثــل چامســکی کــه عالیــق اخالقــی دارن ــان صاحب نظــران نامداران  از می
ــات  ــل آف ــا را در مقاب ــی دولت ه ــی ها و ناتوانای ــودن دموکراس ــکا و صوری ب ــا و آمری ــعه یافته ی اروپ ــورهای توس ــردم کش م
ــص و  ــه نواق ــد ک ــر دور نمی دارن ــکان را از نظ ــن ام ــتند و ای ــن هس ــده خوش بی ــورد آین ــا در م ــازد. آنه ــکارتر س ــا آش و بالی
ــه  ــال دارد ک ــه اشــاره شــد احتم ــان ک ــرود چن ــوب ب ــه ســمت دموکراســی مطل ــان ب ــدارک شــود و  جه ــی ت ــای کنون ضعف ه
تمنــای آنــان تــا حــدودی بــرآورده شــود امــا هــر تغییــری کــه روی دهــد، موقــت خواهــد بــود زیــرا جهانــی کــه در سراشــیبی 

ــرود. ــه ســمت صــالح و اصــالح ب ــد ب ــرار دارد، مشــکل بتوان نیســت انگاری ق
وی افــزود: نکتــه ای کــه از نظــر پنهــان می مانــد یــا مــا نمی خواهیــم آنهــا را بپذیریــم ایــن اســت کــه، چــرخ زمــان هرگــز بــه 
ــک اســت و هــر  ــز ســیرش در جهــت بســط تکنی ــی نی ــان کنون خواســت اشــخاص و گروه هــا نمی گشــته و نمی گــردد. در زم
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چــه ایــن بحــث اقتضــاء کنــد محقــق می شــود تــا شــاید بــه نقطــه ی انفجــار برســد. در زمــان مــا قــدرت بــه علم تکنیــک تعلــق 
ــد و  ــدرت تکنیک ان ــدگان ق ــردم بلکــه نماین ــدگان م ــه نماین ــده می شــود، ن ــر دی ــه در ظاه ــا برخــالف آنچه ک دارد و حکومت ه
البتــه راه هــای خشــونت را خــوب می شناســند. گاهــی می تــوان اندیشــید کــه شــاید رویکــرد نئولیبرالیســم در جهــت کم شــدن 
ــی  ــتر در توانای ــگان بیش ــر و ری ــل تاچ ــت مدارانی مث ــدرت سیاس ــار ق ــد. اعتب ــرای آن باش ــی ب ــا توجیه ــا ی ــدرت حکومت ه ق
عزم شــان بــرای کوچک تر کــردن حکومــت و کاســتن از قــدرت آن بــوده اســت ولــی نئولیبرالیســم یــک امــر طبیعــی یــا شــبیه 
طبیعــت نیســت کــه بــه حــال خــود واگذاشــته شــود تــا بــه تعــادل برســد. نظــام کنونــی جهــان ضدطبیعــت اســت در آزمایــش 
کرونــا ظاهری بــودن قــدرت حکومــت در هجــوم اپیدمــی آشــکار شــد. بــا توجــه بــه ایــن نــکات بعیــد نســیت کــه در بعضــی 
ــر  ــدارد، حکومــت رادیکال ت ــه ســمت سوسیال دموکراســی میــل کنــد و از آنجــا کــه دموکراســی وجــود ن کشــورها حکومــت ب
ــع قوانینی اســت کــه حــوادث و  ــرا نظــم جهــان تاب ــر در نظــم جهــان نیســت زی ــی را کــه اشــاره شــد، تغیی ــی حوادث شــود ول
ــا اعــالم خطــر نســیت؟! شــاید تاکنــون  ــا یــک هشــدار ی ــا کرون ــا آی ــد، ام ــر مســتقیمی در آن ایجــاد کنن ــد تغیی ــا نمی توانن بالی
هیچ یــک از بالیــای نوظهــور در تغییــر زندگــی و سیاســت و فرهنــگ اثــر مســتقیم نداشــته اســت در مــورد قــوم مغــول نــکات 
زیــادی شــنیدایم امــا کســی تأئیــد نکــرده اســت ایــن حادثــه ی هولنــاک در تفکــر و شــیوه ی زندگــی مــردم ایــران چــه تغییــری 
پدیــد آورده اســت. در جهــان جدیــد یکــی از بزرگ تریــن و پرتلفات تریــن اپیدمی هــا، آنفلوآنــزای اســپانیایی بــود. ایــن اپیدمــی 
کــه در جنــگ جهانــی اول حــدود دو ســال همــه ی جهــان را مبتــال کــرد اگــر اثــری هــم داشــت، نمی تــوان آن اثــر را از آثــار 
جنــگ تمیــز داد و تفکیــک کــرد. انقــالب اکتبــر کمــی قبــل از آمــدن آنفلوانــزا روی داده بــود پیدایــش و قــدرت یافتــن فاشیســم 
و نازیســم در ایتالیــا و آلمــان هــم بیشــتر بــه جنــگ و شکســت از آن باز می گــردد و ظاهــراً هیــچ مورخــی هــم بــر اثــر آن در 
ــا عــزم و تدبیــر سیاســت مداران  ــد. وانگهــی گمــان غالــب ایــن اســت کــه اکثــر تغییر هــا ب حــوادث سیاســی اشــاره ای نکرده ان
ــا خــود مــی آورد و به جــا می گــذارد؟! در مــورد  ــر را ب ــال همــت و تدبی ــا بیمــاری و ب ــرد. آی و اثرهمــت مــردم صــورت می گی
این کــه ذکــر کردیــم، اگــر بیمــاری را دخیــل بدانیــم، اثــر منفــی و معکــوس داشــته اســت، گاهــی معلمــان دیــن و اخــالق مــردم 
را تســلی می دهنــد کــه شــر مطلــق وجــود نــدارد و در هــر شــری، حکمــت و خیــری هســت! با این حــال چشــم امیــد بــه بــال 
و مصیبــت داشــتن هیــچ وجهــی نــدارد مگــر آن کــه بگوییــم، دل مــردم مبتــال شــود امــکان تابیــدن نــور ایمــان در آن بیشــتر اســت 

ایــن را هــم بایــد آزمایــش کــرد.
ــا  ــا توجــه دارنــد و کســی ایــن بــال را )کــه ب ــه  تأثیــر مســتقیم کرون داوری ادامــه داد: نمی دانیــم چــرا همــه یــا بیشــتر مــردم ب
ــانه ی  ــت( نش ــرده اس ــاد ک ــان ایج ــی در نظام جه ــون لرزش ــا دارد و هم اکن ــته، تفاوت ه ــای گذش ــا و پاندمی ه ــه ی اپیدمی ه هم

ــد؟! ــان نمی دان ــام جه ــوردن نظ ــزرگ و برهم خ ــر ب ــک خط ی
 وقتــی یــک نظــم ویــران می  شــود یــا بایــد نظــم دیگــری جــای آن را بگیــرد یــا آشــوب حاکــم می شــود. نظــم جهان آینــده بــر 
چــه اساســی بنــا خواهــد شــد؟ مســئله ی بــزرگ ایــن اســت کــه تاریــخ متأســفانه بــه حســن نیــت و خیرخواهــی خوبــان فرقــی 
نمی گــذارد و درخواســت و آرزوی آنــان را برنمــی آورد یعنــی تاریــخ راه خــود را مــی رود و مــردم را بــا خــود همــراه می ســازد 
چنان کــه همــه می پندارنــد کــه ســیر امــور بــر وفــق رأی و نظــر آنهاســت و یــاد می گیرنــد کــه ایــن ســیر را کنــد یــا تنــد کننــد 

ــف آزادی چه می شــود؟ ــیم تکلی ــس می پرس ــد. پ ــر دهن ــد تغییی ــا مســیر را نمی توانن ام
ــرات عارضــی  ــی شــخصی و ایجــاد تغیی ــی و زندگ ــور جزی ــار اشــخاص در ام ــی، اختی ــار دو صــورت دارد: یک ــا اختی  این ج
اســت کــه بدیهــی به نظــر می رســد. دیگــری، اختیــار در تغییــر مســیر تاریــخ اســت امــا اشــخاص اختیــار ندارنــد کــه تاریــخ را 
بــه هــر ســویی کــه خواســتند، ببرنــد! بلکــه تغییــر  تاریــخ در تفکــر ظاهــر می شــود و بــا دگرگــون شــدن تفکــر و پدیــد آمــدن 
اصــول تــازه و پذیرفتــن آن از طــرف مــردم نظــم خواســتن تحقــق می یابــد. وقتــی نظــم بــه وجــود آمــد گرچــه بــا اختیــار بــه 
وجــود آمــده اســت امــا، ایــن نظــم دیگــر بــا رأی و هــوس و نظــر اشــخاص تغییــر نمی کنــد. حــوادث بــزرگ و بالیــا ممکــن 
اســت، جــان دردمنــدان و مســتعدان نظــر و تفکــر را متوجــه خطــر کنــد و بــه گفــت آنــان، صورتــی خــاص بدهنــد. در یک صــد 
ســال اخیــر جنگ هــا و بالیــا درنظــر، ادب و تفکــر اروپایــی تفــاوت آشــکار داشــته اســت تــا آنجــا کــه چشــم انداز پیشــرفت 
پدیــد آمــده در قــرن 17 بــه تدریــج پوشــیده و پوشــیده تر شــده اســت و باالخــره در اندیشــه ی پســت مدرن امیــد بــه آینــده ی 
نظــم کنونــی جهــان، دیگــر جایــی نــدارد گویــی در ایــن جهــان معنــای زندگــی گــم شــده اســت و مردمــان بــا ســودای گــذران 
ــا این کــه شــعر، ادب و فلســفه ی معاصــر  ــًا آن را نشــان کمــال آدمــی می داننــد. ب عمــر در فضــای مجــازی دل خوش انــد و احیان
ابتــالی مــا را بــه ایــن توهــم بــزرگ و خطرنــاک گوشــزد می کنــد، کمتــر بــه آن پرداختــه می شــود یــا بــا آنهــا تفنــن می کننــد. 
ــات  ــن ادبی ــدی اســت. وجــود ای ــده ی »بی معنی شــدن زندگــی« نشــانه ی ب ــات برمالکنن ــا ادبی ــا فلســفه ی پســت مدرن ب ــن ب تفن
ــان« وجــود دارد  ــه در »زم ــا افشــاگری چیزی اســت ک ــلیقه ی اشــخاص نیســت. این ه ــر و س ــان نظ ــی و بی ــری اتفاق فلســفه ام
ولــی شــاید ابتالئــات و بالیــا هــم بیهودگــی غــرور همه توانــی بشــر را اندکــی بیشــتر آشــکار کنــد و ناتوانــی او را پیــش چشــم 

مــا آورد و از ایــن راه در تفکــر آینــده اثــر بگــذارد.
دکتــر داوری تأکیــد کــرد: زمانــه ی مــا زمانــه ی کمتــر عســرت بیشــتر دانســتن و کمتــر اندیشــیدن اســت. در ایــن زمــان علــم 
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بــه اطالعــات تبدیــل شــده و اطالعــات جهــان را پــر کــرده اســت و کار جهــان بــا ایــن اطالعــات بــه صــورت کاال در آمــده و 
قابــل خریــد و فــروش، می گــردد. مردمــان هــم بــا آن خــو گرفته انــد و خــو می گیرنــد و نمی پرســند چــرا زمانــه چنیــن شــده 
اســت و آدمــی بــه کجــا مــی رود؟ وقتــی گفتــه شــود کــه زمــان، زمــان فکرکــردن نیســت؛ تفکــر بــه معنــی متــداول مراعــات 
ــل  ــتجوی دالی ــش و جس ــی پژوه ــتن و حت ــزه داش ــی، جرب ــاب بری و مصلحت بین ــی حس ــر به معن ــرا تفک ــت. زی ــده اس نش
وجــود دارد و بیــش از همیشــه نیــز در کار اســت. علــم، تکنیــک و دولــت الکترونیــک هــم هســتند امــا کســی نمی پرســد ایــن 
جهــان چیســت و ســرانجامش چــه می شــود و کمتــر بــه ایــن می اندیشــند کــه وقتــی همــه ی نیروهــای طبیعــت کــه شــیره ی 
آن  را کشــیده اند چــه بــر ســر آدمــی می آیــد و آنهــا در برهــوت خــاک و افــالک و اخــالق چــه خواهنــد کــرد؟ غفلــت از آغــاز 
ــه عیــن کمــال تلقــی می شــود آن چــه در  ــردن در »اکنــون تهــی« امــری عــادی اســت و در نظــر کســانی ب و انجــام و به ســر ب
ایــن مقــام مــورد نظــر اســت این کــه، وقتــی علــم بــه کاالی مصرفــی تبدیــل می شــود اختیــارش دیگــر در دســت دانشــمندان 
ــن  ــون بزرگ تری ــرار دارد. اکن ــر ق ــالح بش ــن ص ــت تأمی ــدازه در جه ــه ان ــا چ ــه ت ــت ک ــوم نیس ــت و معل ــگاه ها نیس و دانش
کارگردان هــای بــازار علــم، قدرت هــای نظامــی و شــرکت های چندملیتــی هســتند کــه رقــم بــزرگ بودجــه ی پژوهــش را آنهــا 
تأمیــن می کننــد و پژوهــش را بــه راه و ســمتی کــه مســائل و منافــع آنهــا را تأمیــن کنــد، می بــرد. چــون علــم قــدرت اســت، 
ــازار بازمی گــردد.  ــه ایــن ب ــازار مقاله نویســی هــم ب ــه کار علــم وارد شــده اند. گویــی ب کشــورها و ملت هــا در رقابــت باهــم ب
ــم  ــند! نمی گوی ــرده باش ــی ک ــم طراح ــرفت عل ــعه و پیش ــرای توس ــگاه ها ب ــمندان و دانش ــابقه را دانش ــن مس ــه ای ــه این ک ن
ــه اســت. پژوهــش کار  ــرار گرفت ــای ســوداگری ق ــار قدرت ه ــم از دســت دانشــمندان خــارج شــده و در دســت اختی ــه عل ک
ــه طــرح می شــود و پژوهشــی  ــه ایــن هــم بایــد اندیشــید کــه مســائل علــم از کجــا می آیــد و چگون دانشــمندان اســت امــا ب

ــد داشــته باشــد؟ ــی می توان ــازار داد وســتد می شــود چــه مصارف ــه در ب ک
ــد توقــع  ــد نبای ــا، گفــت: از آنهــا هــر چــه بکنن ــل کرون ــزرگ دارویــی در مقاب ــاره ی موضــع  شــرکت های ب وی در ادامــه درب
داشــت کــه در بــاب منشــاء بیماری هــای همه گیــر تحقیــق کننــد ایــن کار، کار محققــان و دانشــمندان اســت از جملــه ی مســائل 
مهــم در ماجــرای کوویــد 19 منشــاء ایــن بیماریســت اگــر منشــاء و آغــاز را بدانیــم پایــان را بهتــر می توانیــم حــدس بزنیــم. 
یــک فــرض ایــن اســت کــه ایــن ویــروس در طبیعــت موجــود اســت و از طبیعــت برآمــده و بــر جــان مــردم افتــاده اســت ایــن 
فرضیــه را مشــکل می تــوان پذیرفــت زیــرا اگــر چنیــن بــود می بایســت تاکنــون کشــف و مشــخص شــده باشــد کــه از کجــا و 
چگونــه آمــده اســت؟ ثانیــًا، اگــر در طبیعــت موجــود بــود، چــرا مــردم زمان هــای گذشــته بــه آن مبتــال نشــده  بودنــد؟ و باالخــره 
ثالثــًا، امــر طبیعــی بــه شــرایط خــاص طبیعــی وابســته اســت. ویروســی کــه ناگهــان پیــدا می شــود و ناگهــان در طــی دو، ســه 
ــه آن را در آزمایشــگاه  ــن اســت ک ــه طبیعــی باشــد؟! احتمــال بیشــتر ای ــر می شــود، چگون ــی رود و همه گی ــه همه جــا م ــاه ب م
تولیــد کــرده یــا در آن جــا بــر اثــر تصــادف پدیــد آمــده باشــد. این کــه آیــا طراحــی در پیدایــش آن دخیــل بــوده اســت، یــا نــه؟ 
اگرچــه امــر بی اهمیتــی نیســت امــا، در اصــل قضیــه تغییــری ایجــاد نمی کنــد زیــرا مهــم ایــن اســت کــه بدانیــم آیــا ویــروس 
ــن اواخــر  ــه کســی آزاری نمی رســانده و در ای ــا از زمان هــای گذشــته در طبیعــت وجــود داشــته و ب مســئول تکنولوژیســت ی
ناگهــان طبیعــت مــوذی اش آشــکار شــده اســت! ایــن قضیــه از آن جهــت اهمیــت دارد کــه اگــر ویــروس طبیعــی باشــد، شــاید 
راه عالجــی بــرای آن پیــدا شــود. زیــرا تکنیــک جدیــد چهارصــد ســال اســت در طبیعــت کوشــیده و توانایــی اش را نشــان داده 
اســت و هنــوز هــم از عهــده ی کار هــای مهــم برمی آیــد امــا اگــر زاده و ســاخته ی خــودش باشــد، از عهــده دفــع اش برنمی آیــد 
ــه طبیعــت و جــان انســان ها زده  ــر واکســن می ســازد. مگــر تکنیــک توانســته اســت لطمــات و آســیب هایی را کــه ب و حداکث

ــر نشــود، ترمیــم نمی شــود. ــه ازون اگــر خطرناک ت ــران کنــد؟ شــکاف الی را جب
ــفانه  ــود و ... متأس ــاک نمی ش ــهرها پ ــوای ش ــد، ه ــود برنمی گردن ــای خ ــر به ج ــی دیگ ــای زیرزمین ــه داد: آب ه ــی ادام اردکان
جهانــی کــه »فکــر« نمی کنــد و گاهــی حتــی خطــر نزدیــک بــه پیــدا را نمی بینــد و بــه جــای اندیشــیدن بــه خطــر، شــکوه و 
شــکایت می کنــد و همچنــان می گویــد، بگــذار علــم بــه تکنولــوژی پیــش بــرود بــر ســر جهــان و آدمــی هرچــه می خواهــد، 
ــا  ــرد و آی ــا می ب ــا را کج ــک م ــه تکنی ــید ک ــد اندیش ــا بای ــت ام ــوان بازگش ــوژی نمی ت ــل از تکنول ــر قب ــه عص ــه ب ــد. البت بیای
می توانــد شــر بالیایــی مثــل کرونــا را از ســر آدمــی رفــع کنــد؟ اگــر کرونــا برآمــده از آزمایشــگاه باشــد، چنــان کــه گفتــه شــد، 
حداکثــر کاری کــه علــم و تکنولــوژی می توانــد در مقابــل آن انجــام دهــد، ســاختن واکســن اســت و ایــن یعنــی بایــد نگــران 
کویــد ۲۰ و کویدهــای دیگــر باشــیم و معلــوم نیســت کــه مــردم جهــان تــا چه انــدازه و تــا کجــا تــاب تحمــل ایــن اختالل هــا 
را خواهنــد داشــت؟ آن چــه اکنــون می بینیــم ایــن اســت کــه همــه ی آن چــه گروه هــای مــردم و قدرتمنــدان جهــان )بــه اســتثنای 
برخــی کشــورها( دوســت داشــتند، تعطیــل شــده اســت و بعیــد به نظــر می رســد بعــد از کرونــا هــم به صــورت قبــل برگــردد. 
شــاید نظــم علــم و پژوهــش دانشــگاه هــم بــه صورتــی کــه هســت، باقــی نمانــد! مثــاًل بــا شــروع کوویــد 19 وظیفــه ای را کــه 
پزشــکی از ۲۰۰ســال پیــش برعهــده گرفتــه، ســنگین تر شــده اســت. اکنــون پزشــکی عالوه بــر تعییــن مــدل ســالمت و زندگــی 
بهداشــتی بایــد در برابــر هجــوم بیماری هــای ناشــناس هــم آمــاده باشــد. درســت اســت کــه سیاســت از علــم جــدا نیســت امــا 
پزشــکی فــرق دارد و بــه تدریــج شــریک در نظم بخشــی بــه جامعــه شــده اســت بی آن کــه ســخن سیاســی بگویــد و تصمیــم 
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ــود،  ــد. نظــم پزشــکی کــه از مدت هــا پیــش جزیــی از نظــم اجتماعــی شــده ب ــه اقــدام سیاســی دســت بزن سیاســی بگیــرد و ب
حــاال ســهم بیشــتری در ایــن نظــم پیــدا کــرده اســت. آیــا ایــن تغییــرات  اثــر کلــی بــر آینــده ی جهــان خواهــد داشــت؟

ــره  ــه غیرمنتظ ــا اگرچ ــن فتنه ه ــرد. ای ــاه ب ــدا پن ــه خ ــد ب ــرد، بای ــت و می گی ــه اس ــان را گرفت ــان آخرت م ــه دام ــی ک از فتنه های
نیســتند، )زیــرا اکنــون در جهــان مــا هیــچ چیــز غیرمنتظــره نیســت( ناشــناخته اند. کرونــا هــم یکــی از آنهاســت کــه ناشــناخته 
آمــد و شــاید ناشــناخته نیــز بــرود! کوویــد 19 اگــر بــرود بعیــد اســت بــه ایــن ســرعت برگــردد امــا بایــد منتظــر کوویــد ۲۰ بــود 

و چــه بســا کــه ایــن تسلســل ادامــه خواهــد یافــت.
ــر، درهــا بســته، ســرها  ــی کــه هــوا دلگی ــم در جهان ــی ســخنانش توضیــح داد: گاهــی فکــر می کن اســتاد داوری در بخــش پایان
ــن، زمیــن دل مــرده، ســقف آســمان  ــان اســکلت های بلورآجی ــر، دل هــا خســته و درخت ــان، دســت ها پنهــان، نفس هــا اب در گریب
کوتــاه، مهــر و مــاه غبارآلــوده اســت، اگــر کرونــا بالهــای ارضــی، ســماوی و بشــری پــی در پــی هــم بیاینــد و فقــر، بیــکاری 
ــن  ــم داشــت! در ای ــتنی خواهی ــا و خواس ــان زیب ــر بشــود، چــه جه ــه روز انضباطی ت ــی روزب ــد، زندگ ــش یاب و افســردگی افزای
ــد در  ــون بای ــن جهــت اکن ــه ای ــم و ب ــم بکین ــاء هــرکاری می توانی ــظ جانمــان و بق ــرای حف ــا بترســیم و ب ــد از کرون ــان بای جه
ــا کوشــش دانشــمندان،  ــدوارم ب ــم« مــن هــم امی ــا را شکســت می دهی ــم و کرون ــه بمانی فکــر تحقــق دو شــعار باشــیم؛ »در خان
ــه  ــز ب ــه چی ــا هم ــس از کرون ــه پ ــود ک ــد ب ــل نبای ــی غاف ــورد ول ــت بخ ــا شکس ــردم، کرون ــت م ــتاران و هم ــکان و پرس پزش
شــرایط قبــل بــاز نمی گــردد. هــر گــروه اگــر گمــان کنــد کــه کرونــا بیــرق او را بــاال بــرده اســت گمــان بــدی دارد. بدبیــن و 
ناامیــد نبایــد بــود، جهــان حتــی جهــان پــس از کرونــا نیــز یکســره بــدی و زشــتی نیســت امــا مطلقــًا زیبادیــدن آن، بــه گفتــن 
ــن صــورت  ــد در ای ــم دی ــا را باه ــید زشــتی ها و زیبایی ه ــاهلل واگذاشــت و کوش ــان ب ــه عارف ــد ب ــال« را بای ــت اال جمی ــا رای »م
ــر  ــدار عص ــر م ــرخ ب ــه چ ــروز ک ــود. ام ــر می ش ــع کم ت ــی و پرتوق ــای ازخودراض ــی آدم ه ــاده لوحانه و بدبین ــی س خوش بین
ــا  ــا را شکســت بدهنــد ولــی مــا نیــاز بــه شکســت دادن کرون تنــازع بقــاء می گــردد طبیعــی اســت کــه همــه می خواهنــد کرون
نداریــم! کرونــا هــم شکســت نمی خــورد مهــم ایــن اســت کــه جهــان از شــر آن خــالص شــود. اتفاقــًا جبهــه ای کــه پزشــکان، 
پرســتاران، پژوهنــدگان، مــددکاران مردمــی در آن می کوشــند وجهــاد می کننــد، جبهــه مهــر و دوســتی تــوأم بــا شــجاعت اســت 
ــد و  ــان می دانن ــاران مهرب ــه شــهر ی ــت کار خــود را رســیدن ب ــگ و جــدال هــم غای ــی از اهــل جن ــه گروه های ــم ک ــاد نبری از ی
نگراننــد یــا بایــد نگــران باشــند کــه مهربانــی کــی بــه ســرآمده و شــهر یــاران را چــه شــده اســت؟ تــا زمانــی کــه شــهر، شــهر 
کینــه و دشمنی اســت، کرونــا و کروناهــا خواهنــد بــود شــعار »در خانــه بمانیــد« هــم یــک ضــرورت اســت ولــی از آفــات ایــن 
ــازار درنظرشــان  ــد، شــاید کوچــه و ب ــرون می آین ــه بی ــردا از خان ــد خانه نشــینان امــروز وقــت ف ــد غافــل مان امــر ضــروری نبای
تازگــی یــا رنــگ و روی دیگــر داشــته باشــد. خیابــان و کوچــه کم وبیــش همــان اســت کــه بــوده امــا عابــر تماشــاگرش تغییــر 
ــودن  ــان باهم ب ــای تبع ش ــرا اقتض ــد زی ــل کنن ــی را تحم ــد تنهای ــه نمی توانن ــردم هم ــد م ــا آزرده تنهایی ان ــیاری از آنه ــرده. بس ک
اســت. مــردم نیــاز ذاتــی بــه باهم بــودن و تعلق داشــتن بــه جهــان خــاص دارنــد این کــه آثــار بــزرگ در خلــوت خلــق می شــود 
منافاتــی بــا نســبت داشــتن بــا دیگــران و جهــان نــدارد. خلــوت و تنهایــی متفکــران و شــاعران بــا دعــوت تفکــر و شــعر هنــر 
ــد آمــدن نســبتی  ــا پدی ــا زمــان ی ــم نســبت ب ــا دوســت اســت، نتیجــه اش هــم تحکی حاصــل می شــود و در حقیقــت خلــوت ب
دیگــر اســت. نبایــد خلــوت بــا دوســت را بــا جــدا شــدن مــردم از یکدیگــر و تنهایــی اضطــراری تحمیلــی اشــتباه کــرد و ایــن 
ــن  ــاب و شــاید روح شــان در ای ــد، ت ــه ســرگرمی های جمعــی نیازمندن ــد و ب ــه گرفتاری هــای شــغلی دارن ــی ک ــی را مردم تنهای
تنهایــی آســیب ببینــد و پریشان شــان کنــد. بــرای ایــن پریشــانی هــم بایــد فکــری کــرد آیــا کســانی کــه در خانــه نماندنــد در 
ــه  ــرای ب ــا ب ــه حکــم وظیفــه ی ــر ب ــد ســه گروهند؛ اول، کســانی کــه ناگزی ــه نماندن ــی کــه در خان ــی نداشــتند؟ آنهای ــازی جای ب
دســت آوردن لقمــه ای نــان نمیتوانســتند در خانــه بماننــد یــا خانــه ای نداشــتند کــه در آن بماننــد. گــروه دوم، کســانی کــه طــرح 
در خانه مانــدن را طرحــی سیاســی بــرای آســیب زدن بــه دیــن و دیــن داری و فرهنــگ تلقــی می کننــد ایــن گــروه خطــر اپیدمــی 
ــد و باالخــره  ــل کنن ــا را تعطی ــا، مســجدها و حرم ه ــت و آمده ــا، مراســم، رف ــم آن کاره ــه از بی ــد ک ــزرگ نمی بینن ــدان ب را چن
ــد امــا هنــگام بحــران و  ــم جــای مهمــی ندارن ــازی عال گــروه ســوم کــه چنــدان بنــده نظــم و قانــون نیســتند. ایــن گــروه در ب
ــب در  ــم غال ــاد نظ ــر بنی ــی اگ ــردم حت ــر م ــای دیگ ــا گروه ه ــوند ام ــه می ش ــار معرک ــازی و آتش بی ــم وارد ب ــوردن نظ برهم خ
جهان  ــرا رو به سســتی بداننــد، تــا زمانــی کــه بــه اجمــال مشــخص نباشــد، در پــی برهم خــوردن ایــن نظــم چــه پیــش خواهــد 
ــا  ــرای همراهــی ب ــا نظــم کنونــی جهــان ب آمــد و چــه اصولــی حاکــم خواهــد شــد، از آشــوب اســتقبال نمی کننــد. مخالفــت ب
ــا راه یافتــن خلــل و اختــالل در نظــام کارهــا  ــد توجیهــی در برهــم زدن نظــم داشــته باشــد، زیــرا آســیبی کــه ب ــا نمی توان کرون
ــی نمی شناســد آســا ن تر  ــر و غن ــه فقی ــا این ک ــا هــم ب ــان می رســد. کرون ــی کاران و ناتوان ــه گرســنگان، ب ــد بیشــتر ب ــد می آی پدی

ــد. ــان راه یاب ــه جمــع پریشــان محروم ــد ب می توان
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دکتر حریرچی در همایش مجازی ابعاد انسانی- اجتماعی مسئله ی کرونا در ایران:

اصحاب علوم انسانی باید در مورد موضوعات مهم »کرونا« وارد عمل شوند

در روز سه شــنبه، 13 خردادمــاه 1399 دکتــر ایــرج حریرچــی، معــاون کل وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و دبیــر 
ســتاد مبــارزه بــا کرونــا ویــروس، در مراســم ویــژه ی اختتامیــه ی همایــش ابعــاد انســانی- اجتماعــی کرونــا در ایــران کــه ایــراد 
کردنــد برگــزارش شــد وی در آغــاز ســخنان خــود گفــت: بیمــاری کویــد 19 یکــی از پیچیده تریــن و گســترده ترین مشــکالت 
بهداشــتی و درمانــی و بلکــه اجتماعــی در دوره ی معاصــر اســت کــه در چنــد صــد ســال اخیــر، بشــر بــا آن مواجــه شــده اســت 
ــش بهداشــت و  ــًا بخ ــاع و خصوص ــکل کل اجتم ــار مش ــدود و دچ ــل مح ــای از قب ــع و ظرفیت ه ــر مناب ــی ب ــار مضاعف و فش

درمــان آورده اســت.
ــور در  ــت کش ــی وضعی ــورد پیش بین ــی در م ــر حریرچ دکت
آینــده گفــت: خیلــی شــفاف عــرض کنــم اگــر از مــا بپرســند 
ــروس  ــی وی ــا ک ــی رود ی ــن م ــری از بی ــی همه گی ــه زمان چ
ــن  ــخ ای ــاده ترین پاس ــد، س ــرل در می آی ــت کنت ــا تح کرون
اســت کــه جــواب بدهیــم، »نمی دانیــم«. یــک عــدم قطعیتــی 
ــت از دو  ــدم قطعی ــن ع ــه ای ــود دارد ک ــده وج ــرای آین ب
ــروس اســت، چــون  ــه اســت: یکــی در مــورد خــود وی جنب
ــک  ــت نزدی ــروس خــاص، قدم ــن وی ــورد ای ــا در م ــم م عل
ــان  ــه نش ــدی ک ــاوت و جدی ــای متف ــه دارد و رفتاره 5 ماه
ــرای  ــی ب ــدم قطعیت ــی اش ع ــدت بیماری زای ــد و ش می ده
ــای  ــی از داروه ــال بعض ــرای مث ــی آورد. ب ــود م ــا به وج م
ــاری  ــن بیم ــی در ای ــتفاده ی فراوان ــورد اس ــه م ــی ک معروف
ــتفاده اش  ــا اس ــتفاده نشــود ی ــم اس ــا می گویی ــه م ــرار گرفت ق
فایــده چندانــی نــدارد. یــا بعضــی مســائل پیش پــا افتــاده کــه 

ــا  ــود، ام ــتفاده ش ــت کش اس ــد از دس ــط کار بای ــرض، در محی ــه ف ــه ب ــده ک ــرح ش ــی مط ــمی و بین الملل ــای رس در پروتکل ه
االن معلــوم شــده کــه نبایــد اســتفاده شــود، بلکــه مضــر اســت یــا این کــه، اوایــل شــیوع کرونــا بــه اســتفاده از ماســک تأکیــد 
زیــادی نمی شــد، امــا االن اکثــر متخصصــان ســازمان بهداشــت جهانــی تأکیــد دارنــد کــه بایــد اســتفاده شــود و تقریبــًا اســتفاده 

ــاری شــده اســت. ــز اجب از ماســک نی
ــی و اقتصــادی  ــرات اجتماع ــم تأثی ــا نمی دانی ــه م ــن ناشــی می شــود ک ــم از ای ــده ه ــورد آین ــت در م ــدم قطعی ــزود: ژع وی اف
ــان دولت هــا  ــران کشــورها و متولی ــرای سیاســت گذاران و تصمیم گی آن چــه شــدتی خواهــد داشــت و یــک چالــش بزرگــی ب
به وجــود آمــده کــه تصمیمــات بســیار مهــم و بســیار تأثیرگــذاری بایــد اتخــاذ کننــد؛ آن هــم بــدون دسترســی بــه مســتندات 
ــم  ــت مواجهی ــدم قطعی ــا ع ــز ب ــده نی ــاره ی آین ــا درب ــن م ــه. بنابرای ــا بی خدش ــه ی ــی و محکــم و کم خدش ــان علم ــل اطمین قاب
ــی  ــال قابل توجه ــی احتم ــه خیل ــد ک ــی نده ــت قابل توجه ــر ماهی ــروس تغیی ــر وی ــه اگ ــن اســت ک ــا ای ــًا پیش بینی ه ــا تقریب ام
نیســت، ایــن ویــروس بــه مــدت زیــادی بــا مــا خواهــد بــود و تأثیــرات مهمــی باقــی خواهــد گذاشــت. حداقــل بــرای کشــف 

واکســن بــه صورتــی کــه در دســت عمــوم مــردم قــرار بگیــرد، بــه یــک زمــان یک ســاله احتیــاج اســت شــاید هــم بیشــتر.
حریرچــی تأکیــد کــرد: االن در مــورد آنفلوآنــزا کل ظرفیــت تولیــد واکســن در دنیــا 15۰ میلیــون دوز در ســال اســت کــه اگــر 
افزایــش پیــدا کنــد، بــه ۲5۰ میلیــون عــدد می رســد. بــرای ایــن ویــروس فقــط در نیمکــره ی شــمالی بــه 3 میلیــارد دوز واکســن 
ــرار  ــراد بی خطــر باشــد. اگــر واکســن مناســب در دســترس ق ــرای اف ــه ب ــه ی بســیاری می خواهــد و این ک ــم و هزین ــاز داری نی
نگیــرد، مــا به ناچــار بــه طرفــی خواهیــم رفــت کــه در جوامــع مختلــف، ایمنی جمعــی برقــرار شــود. ایمنی جمعــی نــه این کــه 
ــی  ــید و ایمنی جمع ــت نرس ــه موفقی ــرد و ب ــتراتژی را انتخــاب ک ــن اس ــوئد ای ــا انتخــاب اســت. کشــور س ــتراتژی ی ــک اس ی
در صــورت کشــف واکســن یــک اجبــار اســت بــه ایــن معنــی کــه بــه درصــدی از ابتــال در جامعــه برســیم کــه تعــداد افــراد 
مبتالیــان جدیــد محــدود بــه تعــداد انــدک ســابقین و کســانی باشــند کــه وارد اجتمــاع می شــوند؛ همچنیــن مهاجریــن و کســانی 
کــه بــه ســن خــاص می رســند. در آن صــورت مــا مــدت بیشــتری بــا ویــروس درگیــر خواهیــم بــود و در هرصــورت مــا بــا 
نیمکــره ی شــمالی و کشــور خودمــان ایــن ســه پیش بینــی را بــه ترتیــب داریــم: پیش بینــی اول کــه مراکــز بین المللــی هــم روی 
آن اتفــاق نظــر دارنــد این کــه؛ در فصــل پاییــز و زمســتان شــدت بیشــتری از ایــن ویــروس را در مقایســه بــا خــرداد و اردیبهشــت 
ــی دوم  ــن! پیش بین ــه شــدت اســفند و فروردی ــه ب ــا ن ــم ام ــی را اعمــال کنی ــاره تعطیلی های ــور شــویم دوب ــه کــرده و مجب تجرب
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این کــه؛ احتمــال دارد کــه درگیــری به شــدتی باشــد کــه از مــوج اول باالتــر بــرود و ایــن همــان تجربــه ای اســت کــه در مــورد 
ــیم.  ــته باش ــتری داش ــی بیش ــه تعطیل ــار ب ــتر و اجب ــر بیش ــت مرگ ومی ــن اس ــن ممک ــاد؛ بنابرای ــاق افت ــپانیایی اتف ــزای اس آنفلون
پیش بینــی ســوم این کــه؛ افزایــش ابتالیــی نســبت بــه اکنــون داشــته باشــیم ولــی در حــدی نباشــد کــه مجبــور بــه تعطیلــی باشــد 

و بــا روش هــای معمولــی درمــان و بهداشــت بتوانیــم اوضــاع را کنتــرل کنیــم.
مطمئــن هســتیم کــه ویــروس کوویــد 19 تأثیــر قابــل مالحظــه ای بــر اقتصــاد و همچنیــن بــر ســالمت جامعــه خواهــد گذاشــت. 
ــا 5۰ درصــد بســتری ها را ایــن ویــروس ایجــاد  ــا 15 درصــد مرگ ومیرهــا و ت ــاه گذشــته، در بعضــی از کشــورها ت ــد م در چن
کــرده اســت. در حــال حاضــر مــا روزانــه نزدیــک بــه هــزار نفــر مرگ ومیــر داریــم کــه در حــدود 7۰ تــا ۸۰ مــورد آن مربــوط 
بــه همیــن ویــروس اســت و در بعضــی روزهــا تــا 15۸ مــورد مرگ ومیــر هــم رســیده بودیــم کــه 15 درصــد مــوارد مرگ ومیــر 
را تشــکیل مــی داد و ســالمت مــردم را بــه میــزان قابــل توجهــی تحــت تأثیــر قــرار داده بــود. از لحــاظ اقتصــادی پیش بینی هــای 
ــد  ــه ی رش ــه تجرب ــا ک ــور م ــرای کش ــود. ب ــی می ش ــورها پیش بین ــی کش ــرای بعض ــد ب ــاالی ده درص ــادی ب ــی اقتص ــد منف رش
ــا ایــن اوضــاع قطع یقیــن در ۲۰۲۰ نیــز ایــن  اقتصــادی 9.5 درصــدی و 4.5 درصــدی منفــی در ۲۰1۸ و ۲۰19 داشــته اســت، ب
رشــد منفــی ادامــه خواهــد داشــت. مجمــوع کوچــک شــدن اقتصــاد بیــش از 15 درصــد در دوســال گذشــته و چنــد درصــد دیگــر 
ــر بســیار منفــی خواهــد داشــت ضمــن  ــر خانوارهــا تأثی ــر شــگرفی اســت کــه ب ــزوده خواهــد شــد، تأثی ــه آن اف هــم امســال ب
ــات  ــاوری اطالع ــر فنّ ــی ب ــای مبتن ــال اقتصاد ه ــت برای مث ــف اس ــرات مختل ــم تأثی ــاد ه ــف اقتص ــای مختل ــه در بخش ه این ک
ــا  ــور م ــد و در کش ــور دارن ــا حض ــتوران ها و هتل ه ــه در آن رس ــگری ک ــون گردش ــی چ ــا در بخش های ــت ام ــه اس ــق یافت رون

ــد خــورد. ــی خواهن ــیب قابل توجه ــد، آس ــتان ها تشــکیل می دهن ــی را در برخــی اس ــل توجه درصــد قاب
از لحــاظ اجتماعــی هــم تــا اطــالع ثانــوی بایــد سیاســت های فاصله گــذاری اجتماعــی و تغییــر ســبک زندگــی را داشــته باشــیم 
و در نتیجــه، دیــد و بازدیدهــا و مســافرت ها و اجتماعــات کــم خواهــد شــد کــه همــه ی این هــا تأثیــرات قابل توجهــی به لحــاظ 
ــی و اضطراب هــای ناشــی از آن در پــی خواهــد  ــا یکدیگــر و هــم مشــکالت روان ــر کــم شــدن ارتباطــات مــردم ب ــی نظی روان
ــاط می رســند،  ــه وسواســی در احتی ــا مبتــال نشــوند و متعاقــب آن ب ــد ت داشــت. یعنــی مــردم اقدامــات متعــددی انجــام می دهن
ــت در  ــو و محدودی ــراد در شست وش ــال، اف ــتند؛ بطورمث ــرالزم هس ــًا غی ــه بعض ــی ک ــتی و درمان ــدد بهداش ــات متع ــر اقدام نظی
ترددهــا کــه در هــر دوی این هــا درجــات آن در خانواده هــای مختلــف متفــاوت اســت و ممکــن اســت افــراد خانــواده هــر کــدام 

حساســیت متفاوتــی داشــته باشــند و ایــن باعــث اختالفاتــی خواهــد شــد.
معــاون کل وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا تأکیــد بــر نیــاز سیســتم بهداشــت و درمــان کشــور بــه پژوهش هــای 
علــوم انســانی دربــاره کرونــا، تصریــح کــرد: مــا موضوعــات مهمــی را در زمینــه ی ایــن بیمــاری داریــم کــه از اهالــی علوم انســانی 
ــت و  ــا در حــوزه ی ســالمت، مســئله ی عدال ــن دغدغه ه ــد. یکــی از مهم تری ــا را کمــک کنن ــم وارد عمــل شــوند و م می خواهی
دسترســی همه گانــی بــه خدمــات مــورد نیــاز اســت؛ بــرای مثــال در بســیاری از خدمــات اجتماعــی ســطح دسترســی بــه امکانــات 

ــه  ــور ک ــت؛ همان ط ــاوت اس متف
ــف  ــراد مختل ســطح دسترســی اف
مســکن،  نظیــر  مقوالتــی  بــه 
می توانــد  غیــره  و  تفریــح 
حــوزه ی  در  باشــد.  متفــاوت 
کــه  معتقدیــم  مــا  ســالمت 
هرکــس بــه انــدازه ی توانــش 
و  کنــد  پرداخــت  حق بیمــه 
ــات  ــازش خدم ــدازه ی نی ــه ان ب
دریافــت کنــد. افــراد متمــول 
از آنجایــی کــه حــق بیمــه ی 
می کننــد،  پرداخــت  بیشــتری 
نوعــی  تــا  می شــود  باعــث 
عدالــت در حــوزه ی ســالمت 
برقــرار شــود ولــی به دلیــل عــدم 
قطعیتــی کــه در ایــن بیمــاری 
وجــود دارد، افــراد غنــی و فقیــر 
هــرگاه مبتــال شــوند، بــه انــدازه ی 
خدمــات  می تواننــد  نیازشــان 
هیچ گونــه  و  کننــد  دریافــت 
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ــراد  ــرب اف ــد 19 در غ ــد. در موضــوع کووی ــته باش ــد وجــود داش ــف نبای ــای مختل ــن اقشــار، جنســیت ها و نژاده تبعیضــی بی
فقیــر بیشــتر بــه آن مبتــال می شــوند و عاقبــت ایــن بیمــاری در میــان فقــرا و اقلیت هــای قومــی در ایــن کشــورها بدتــر اســت؛ 
بــرای مثــال در آمریــکا مرگ ومیــر سیاه پوســتان از کوویــد 19 هفــت برابــر بیشــتر از سفیدپوســتان اســت یــا در انگلیــس میــزان 
مرگ ومیــر ناشــی از ایــن بیمــاری در قســمت شــمال شــرق و در میــان رنگین پوســتان بیشــتر از سفیدپوســتان انگلیســی اســت؛ 
بنابرایــن موضــوع مهمــی کــه بایــد مــورد ســنجش قــرار گیــرد، مســئله ارائــه ی خدمــات در دوران کرونــا اســت. موضــوع بعــدی 
کــه بســیار مهــم اســت تصمیمــات مربــوط بــه بیمــاری کوویــد 19 کــه هــم مربــوط بــه تصمیمــات در حــوزه ســالمت و هــم 
تصمیمــات در خصــوص فاصله گــذاری اجتماعــی را شــامل می شــود کــه مــواردی نظیــر بسته شــدن مشــاغل و محدودیت هــای 
ــته  ــود داش ــئولیت پذیری وج ــب و مس ــخ گویی مناس ــفافیت، پاس ــا ش ــد در تصمیم گیری ه ــًا بای ــود. حتم ــامل می ش ــردد را ش ت
ــن  ــه ای ــوم انســانی ب ــدگاه عل ــدارد و خــوب اســت از دی ــن شــفافیت و پاســخ گویی وجــود ن باشــد. در بعضــی از کشــورها ای

ــرد. ــرار گی ــل ق ــورد تحلی ــود و م ــه ش ــوع پرداخت موض
ــه انســان ها  ــرام ب ــد لحــاظ شــود احت ــا بای ــن تصمیم گیری ه ــه در ای ــه داد: یکــی از موضوعــات مهمــی ک ــر حریرچــی ادام دکت
بــر مبنــای کرامــت انســانی و اصــول حقــوق بشــر و اصــول اســالمی اســت کــه از ضرورت هــای؛ اصلــی محســوب می شــود. 
همچنیــن احتــرام بــه اســتقالل افــراد بــه ایــن معنــی کــه افــراد خــود، مختــار هســتند و می تواننــد تصمیماتــی را بگیرنــد، بایــد 
ــع  ــت و نف ــه مصلح ــه ب ــرد و بدون توج ــدود ک ــراد را مح ــردی اف ــوق ف ــوان حق ــند و نمی ت ــفاف باش ــن و ش ــات روش تصمیم
ــرد. بســیاری از  ــرار بگی ــردم ق ــار م ــد به طــور آشــکار در اختی ــا بای ــل تصمیم گیری ه ــن عل ــرد؛ بنابرای ــه عمــل ک ــی جامع عموم
تصمیم گیری هــا کــه در کشــورهای مختلــف اعمــال شــد، مشــخص نبــود کــه آیــا بــر مبنــای کرامــت انســانی و مصالــح جمعــی 
ــوع تصمیماتشــان شــبیه  ــد و معمــواٌل ن ــی زندگــی می کنن ــای غرب ــا ارزش ه ــه ب ــه کشــورهایی ک ــرای نمون ــر؟! ب ــا خی اســت ی
ــن کشــورها داشــت،  ــرات مشــابهی را در ای ــن بیمــاری تأثی ــه ای ــد، برخــالف این ک ــرار می گیرن ــه هــم اســت و در یــک رده ق ب
شــاهد تصمیمــات و اســتراتژی های بســیار متفاوتــی بودیــم. بــرای مثــال، اســتراتژی کــه آمریــکا انتخــاب کــرد بــه ایــن صــورت 
بــود کــه ابتــدا موضــوع را حتــی در مجامــع علمــی نیــز تکذیــب کردنــد و باعــث شــد امــروز بــه مــوارد بســیار باالیــی از ابتــال 
ــر مبنــای  ــر مبنــای ایمنی جمعــی تصمیم گیــری کــرد یــا کشــور انگلیــس نیــز ب مواجــه شــوند. همچنیــن کشــور ســوئد فقــط ب
ایمنی جمعــی عمــل کــرد و اقدامــات محــدودی انجــام داد. در انگلســتان سیســتم بهداشــتی بســیار مــورد توجــه مــردم اســت کــه 
از کرونــا شکســت بســیار شــدیدی خــورد. اگــر تــا قبل ازایــن از مــا می پرســیدید کــه یکــی از بهتریــن سیســتم های درمانــی را 
نــام ببریــد قطع یقیــن از سیســتم درمانــی انگلســتان نــام می بردیــم امــا در ایــن مــورد، شکســت بــدی خــورد. ایتالیــا و اســپانیا 
و فرانســه نیــز هــر کــدام اســتراتژی های متفاوتــی داشــتند کــه اگــر شــفاف نباشــد نمی توانــد بــرای مــردم قابــل هضــم باشــد. 
یکــی از موضوعــات مهمــی کــه بایــد در خصــوص تأثیــرات اجتماعــی ایــن قضیــه بررســی کنیــم ایــن اســت کــه هــر محدودیتــی 
ــادی  ــد اقتص ــا رش ــه ب ــد؛ ضمن اینک ــدود می کن ــر را مح ــم دیگ ــائل مه ــذا، دارو و مس ــه غ ــراد ب ــی اف ــود، دسترس ــاد می ش ایج
ــط و  ــار متوس ــی اقش ــورد؛ یعن ــم می خ ــبات به ه ــیاری از محاس ــود؛ بس ــل می ش ــه حاص ــکاری ک ــف و بی ــع مختل ــی جوام منف

ــه پاییــن دچــار مشــکل جــدی می شــوند. متوســط رو ب
ــر  ــه تفک ــزم ب ــا مل ــود و دولت ه ــیده ش ــه اندیش ــد دراین زمین ــه بای ــی ک ــتراتژی های مهم ــی از اس ــت: یک ــی گف ــر حریرچ دکت
ــک ۶ و 7 را  ــا ده ــی ت ــه گاه ــاری ک ــن بیم ــیب پذیر در ای ــراد آس ــه اف ــی ب ــتند آن اســت که، چــه کمک های ــه هس ــن زمین در ای
بــه لحــاظ اجتماعــی دربرمی گیــرد، بایــد صــورت پذیــرد و چــه اســتراتژی های مناســبی اندیشــیده شــود؟ بــرای نمونــه مــا در 
کشــور خودمــان حــدود یک میلیون نفــر راننــده ی  تاکســی  اینترنتــی داریــم کــه درآمــد روزانه شــان بســته بــه میــزان کاری اســت 
کــه انجــام می دهنــد و یــا مــا در حــدود ۲۸۲ هــزار مرکــز ورزشــی داریــم کــه در همــه ی این هــا افــرادی مشــغول بــه کار هســتند 
ــرات  ــم؛ تأثی ــی می گیری ــا تصمیم ــی م ــن وقت ــوند؛ بنابرای ــر می ش ــون نف ــک میلی ــدود ی ــزی در ح ــوار چی ــب خان ــا ضری ــه ب ک
مهمــی دارد کــه دولت هــا بایــد بــه آن فکــر کننــد. بطورمثــال؛ بــرای مــا ثابــت شــده کــه کــودکان بــه انــدازه ی بزرگســاالن مبتــال 
می شــوند و بــه انــدازه بزرگســاالن انتقــال بیمــاری می دهنــد ولــی کم عالمــت یــا بی عالمــت هســتند؛ بنابرایــن مــا ناچاریــم در 
ــه ممکــن اســت  ــرای نمون خصــوص تعطیلــی مهــد کودک هــا پافشــاری کنیــم کــه ایــن خــود اثــرات وســیع اجتماعــی دارد. ب
ــن  ــی را پشــت ســر نگذاشــته باشــند؛ همچنی ــودک و آمادگ ــد ک ــه در سال گذشــته وارد مدرســه می شــوند مه ــودکان ک ــن ک ای
ــی  ــا تعطیل ــکا ب ــه در آمری ــرای نمون ــده اند؛ ب ــار مشــکل ش ــتند؛ دچ ــودک هس ــد ک ــان در مه ــه فرزندانش ــاغلی ک ــای ش خانم ه
ــای  ــن وعده ه ــل از ای ــا قب ــده اند. ت ــکل ش ــار مش ــان دچ ــی فرزندانش ــن غذای ــا در تأمی ــا خانواده ه ــد کودک ه ــدارس و مه م
ــرای  ــم؛ ب ــان اقشــار آســیب پذیر اختصاصــی هــم داری ــا در کشــور خودم ــن می شــد. م ــدارس تأمی ــت و م ــی توســط دول غذای
ــا افــراد بی ســواد. افــرادی از قومیت هــای خاصــی هســتند کــه در ایــن زمینــه بایــد برنامه ریــزی جــدی  مثــال حاشیه نشــین ها ی
شــود. در موضــوع دیگــری کــه از علــوم انســانی بایــد کمــک گرفتــه شــود آن اســت کــه در کشــور مــا ابتــال بــه کرونــا نوعــی 
ــه  ــگ ب ــد ان ــه دی ــود ب ــال ش ــی اعم ــال محدودیت های ــراد مبت ــرای اف ــه ب ــای این ک ــود و به ج ــوب می ش ــی محس ــگ اجتماع ان
ــورد  ــد م ــال می رون ــراد مبت ــه ی اف ــه خان ــرای سرکشــی ب ــی ب ــه کادر درمان ــواردی ک ــال، در م ــا نگریســته می شــود. بطورمث آنه
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ــا  ــردم متوجــه می شــوند کــه م ــق م ــن طری ــاس مخصــوص وارد می شــوید و از ای ــا لب ــع می شــوند کــه چــرا ب ــراض واق اعت
ــده ایم! ــا ش ــار کرون دچ

موضــوع دیگــری کــه بــه لحــاظ اخالقــی و اجتماعــی علــوم انســانی می توانــد بــه مــا کمــک کنــد اجبــار بــه انجــام غربال گــری 
ــه درمــان نمی شــود، امــا  ــار ب ــه ســرطان می شــود، اجب ــراد اســت . در بســیاری از مکاتــب مختلــف کســی کــه مبتــال ب در اف
ایــن بیمــاری بــه دلیــل تأثیــری کــه بــر زندگــی دیگــران دارد، اجبــار بــه غربال گــری و الــزام بــه انجــام آزمایــش، درمــان و 

همچنیــن واکسیناســیون دارد کــه موضــوع مهــم در ایــن زمینــه اولویت گــذاری بیمــاران اســت.
ــزات بهداشــتی، کشــورها  ــود تجهی ــا در شــرایط کمب ــه آی ــن ســؤال ک ــا طــرح ای ــه ی ســخنانش ب ــر حریرچــی در خاتم دکت
ــرای  ــد؟! پاســخ داد: ب ــا نکنن ــد ی ــان کنن ــدادی را درم ــد و تع ــم بگیرن ــا تصمی ــال بق ــا احتم مجــاز هســتند برحســب ســن ی
ــر  ــال شــده اند و از ســن خاصــی باالت ــن بیمــاری مبت ــه ای ــی کســانی که ب ــای غرب ــن بحــران در کشــورهای اروپ ــال، در ای مث
ــن عمــل  ــی ای ــی اخالق ــه نظرســنجی شــده و مبان ــن زمین ــران در ای ــد. در ای ــای محــدودی از آن می کردن ــد، مراقبت ه بوده ان
ــد و  ــح می دادن ــای ســن و ســال در شــرایط مســاوی ترجی ــر مبن ــا را ب ــای احتمــال بق ــا مبن ــل بحــث اســت. در کشــور م قاب
مــردم اولویت گــذاری براســاس ســن، جنــس و تــوان پرداخــت را مــورد قبــول نمی دانســتند. البتــه خوشــبختانه در ایــران الزم 
نشــد تــا ایــن اولویت گــذاری را انجــام دهیــم و محرومیــت بــرای کســی انجــام نشــد. موضــوع دیگــری کــه علــوم انســانی 
ــا  ــوز ثابــت نشــده اســت. م ــد در مــورد درمان هایــی اســت کــه نتیجه بخشــی و ایمنــی آن هــا هن ــا کمــک کن ــه م ــد ب می توان
ــاری  ــورد بیم ــی بعضــًا در م ــم. ول ــل می کنی ــواهد عم ــای ش ــر مبن ــم، ب ــرار دهی ــش ق ــورد آزمای ــی را م ــه داروی ــرای این ک ب
کوویــد 19 بــدون شــواهد در ســطح بین المللــی تصمیماتــی گرفتــه شــد؛ بــرای مثــال امــروزه تأثیــر داروی »کلروکیــن« مــورد 
تردیــد واقــع شــده اســت و ســازمان جهانــی بهداشــت آن را از فهرســت داروهــا خــارج کــرده اســت و ایــن امــر بســیار مهمــی 

اســت کــه بایــد مــورد بحــث قــرار گیــرد.
مســئله ی دیگــر، فوت شــدگان و حمایــت از خانواده هــای آنهاســت. امــروزه افــراد فــوت شــده از برگــزاری مراســم محــروم 
شــدند کــه ایــن می توانــد در میان مــدت و درازمــدت تأثیــرات منفــی بگــذارد. در یــک جمع بنــدی ایــن چالــش بــزرگ نقــاط 
قــوت و ضعــف کشــورها را نشــان داد؛ بــرای مثــال اغتشاشــاتی کــه در آمریــکا رخ داد یــک ریشــه در تبعیــض نــژادی دارد و 
ــا. ازاین طریــق نقــاط قــوت و ضعــف اجتماعــی و اقتصــادی کشــورها  یــک ریشــه هــم در مســائل اقتصــادی ناشــی از کرون
بیشــتر نمایــان شــد و همچنیــن نقــاط قــوت و ضعــف نظام هــای بهداشــتی متفاوتــی کــه در کشــورها بــود. یکــی از مســائلی 
کــه روشــن شــد، ایــن بــود کــه بخــش خصوصــی نمی توانــد بــه کمــک مــردم بیایــد و عمــده اقدامــات در ایــن حــوزه بــه 

بخــش دولتــی واگــذار شــد. ازاین طریــق بعضــی از نقــاط ضعــف و قــوت نظام هــای بهداشــتی نشــان داده شــده اســت.
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دکتر قبادی در همایش مجازی ابعاد انسانی- اجتماعی مسئله ی کرونا در ایران:

چو بیند کسی زهر در کام خلق           کی اش بگذرد آب نوشین به حلق؟

ــانی-  ــاد انس ــار روزه ی ابع ــازی چه ــش مج ــه ی همای ــم اختتامی ــاه 1399، در مراس ــادی روز 13 خردادم ــینعلی قب ــر حس دکت
اجتماعــی مســئله ی کرونــا در ایــران، ســخنان خــود را بــا موضــوع »بیم هــا و امیدهــا در فضــای کرونــا« مطــرح کــرد کــه در 

ــان می گــذرد: ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی از نظرت ــل ســخنان رئیــس پژوهشــگاه عل ــن کام ــه مت ادام

                            چو بنید کسی زهر در کام خلق             کی اش بگذرد آب نوشین به حلق؟ )سعدی(
ــروس کرونــا،  ــری وی ــترده و سراس ــیوع گس بــا ش
این روزهــا جامعــه ی بشــری بــا وضعیتــی روبروســت 
ــر آن،  ــان، نظی ــخ جه ــد در تاری ــر می رس ــه به نظ ک
دیــده نشــده و آدمــی در حــوزه ی پیش گیــری از 
ــی  ــن عزم ــون چنی ــز تاکن ــات آن نی ــات و تبع صدم
ــی  ــم همگان ــه نکــرده اســت. تصمی مشــترک را تجرب
بشــر در برابــر ایــن پدیــده بــا دیگــر حــوادث 
ــر  ــاوت به نظ ــاًل متف ــت محیطی کام ــا زیس ــی ی طبیع
ــا حــوادث هولنــاک بشرســاخته ای  می رســد؛ حتــی ب
ــی  ــاران اتم ــی بمب ــب و اهریمن ــداد مهی ــد رخ مانن
ــان ها  ــوز انس ــه هن ــه البت ــی )ک ــیما و ناکازاک هیروش
ــد(. ــر می برن ــاک به س ــت هولن ــرت ازآن جنای در حی
در دیگــر رخدادهــای طبیعــی، زمان و مکان مشــخص 
اســت و در هیروشــیما و ویتنــام بمب انــداز و تیرافکن 
ــار موجــود  ــا این ب ــود؛ ام معلــوم، ملمــوس و معیــن ب
ــر  ــر از س ــت آن کمت ــه قام ــک، ک ــیار کوچ ــوذی بس م
ســوزنی اســت، بشــریت را بــه حقــارت گرفتــه و در مصافــش بــا حریــف کــه جمعــی بــزرگ و قدرتــی ســترگ را تشــکیل 
ــان  ــی جه ــای آقای ــد و در ادع ــه قدرتمندترن ــان ک ــه آن ــر این ک ــت و حیرت آورت ــته اس ــم وا داش ــه تعظی ــان را ب ــد، آن می ده

ــد. ــر مانده ان ــه عاجزت ــن معرک ــر، در ای پرخروش ت
پرداختــن بــه ایــن مقــال، مجالــی دیگــر می طلبــد؛ آن چــه بــه ابعــاد انســانی، اجتماعــی، فرهنگــی و تمّدنــی مربــوط می شــود 
این کــه، بایــد اذعــان کــرد حضــور کارســاز در ایــن میــدان در هیــچ نقطــه ای از جهــان بــه تنهایــی کار دولت هــا و حکومت هــا 
ــع  ــه آســایش انســان و رف ــی ک ــژه دولت هــای توســعه طلب و اقتدارگرای ــدان دار باشــند، به وی ــد می ــردم خــود بای نیســت و م
ــن  ــس در ای ــد- پ ــش نمی آم ــاد پی ــن ابع ــی در ای ــن مصیبت ــود چنی ــر می ب ــه اگ ــت- ک ــان نیس ــای او در اولویتش دغدغه ه
ــد و  ــا باش ــد راهگش ــری می توان ــه ی بش ــوی جامع ــادی و معن ــات م ــی، امکان ــرمایه های اجتماع ــه س ــور هم ــه، حض عرص
ــه  ــری ب ــدن بش ــط تم ــه ی واس ــانی و حلق ــاخه های علوم انس ــده ش ــیرازه ی پیوند دهن ــن ش ــات، ای ــه ادبی ــت ک ــه اس این گون
مثابــه ی گســتره ای بیکــران در خلــق امیــد و زدودن ناامیــدی، بیــم و اضطــراب، می توانــد عنصــری مهــم در تقویــت منظومــه ی 
ــس  ــاد به نف ــت اعتم ــان ها و تقوی ــردن انس ــر ک ــاز درتوانمندت ــی کارس ــد و نقش ــمار آی ــا به ش ــوی ملت ه ــرمایه های معن س
آنــان ایفــا کنــد. همــان ادبیاتــی کــه در آثــاری همچــون هزارویــک شــب تــا در جســتجوی زمــان از دســت رفتــه، تجلــی پیــدا 
کــرده و مایــه ی آرامــش انســان شــده و از هــدم بشــر جلوگیــری کــرده اســت. همــان ادبیاتــی کــه در شــاهنامه ی فردوســی 

ــد: ــه می فرمای ــد ک ــی ش ــه متجل این گون
چو با دانشی شد، گشاده جهان                  به آهن چه داریم گیتی نهان

و در ســنایی و عطــار و مولــوی و ســعدی و حافــظ بــه اوج رســید و صلــح و مــدارا و ترســیم جهــان عــاری از خشــونت را در 
محــور درون مایه هــای خــود قــرار داد. در روزهــای اخیــر شــاهد بودیــم کــه خبرگزاری هــا از ســخنان نخســت وزیر اســپانیا 
)پــدرو ســانچز( نوشــتند کــه بــا بهره گیــری از ســروده ی پرمایــه و جهانــی ســعدی بــزرگ، از همــه گان دعــوت می کــرد کــه 
در مبــارزه بــا ایــن بــالی عالم گیــر در اندیشــه ی کمــک بــه یکدیگــر باشــند. ســعدی بــزرگ کــه طنیــن ســخنش زمان هــا را 

در می نــوردد و گویــی انســان امــروز را مــورد خطــاب قــرار می دهــد کــه:
بنی آدم اعضای یک پیکرند                      که در آفرینش ز یک گوهرند
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چو عضوی به درد آورد روزگار                              دگر عضوها را نماند قرار
ــان یکــی از  ــه از زب ــن ژرف نگران ــان و مصیبــت هســتند، ســعدی این چنی ــردم دچــار حرم ــی دیگــر هنگامــی کــه م ــا در جای ی

ــد: ــان می کن ــانی را بی ــترک انس ــتی و درد مش ــس نوع دوس ــرورت ح ــزرگان، ض ب
چو بیند کسی زهر در کام خلق                                       کیَش بگذرد آب نوشین به حلق؟

ــه  ــی ک ــه زندگــی اســت. ظرفیت های ــد اجتماعــی و شــوق ب ــت امی ــی ســازنده درتقوی ــات فارســی مشــحون از ظرفیت های ادبی
در ایــن نوشــتار کوشــش شــده تــا بــه گوشــه ای از آنهــا اشــاره شــود. از ایــن رهگــذر، تــوان ادبیــات فارســی در مواجهــه بــا 
دوره هایــی کــه اجتمــاع را رکــود و َفتــرت  فرامی گرفتــه و انســان ها بــا یــأس و ناامیــدی روبــرو می شــدند، از طریــق امیدبخشــی 

اجتماعــی و تقویــت الفــت و محبــت بینافــردی و اجتماعــی نشــان داده شــود. بــه قــول لســان الغیب شــیرازی:
نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت

مولوی نیز همواره دغدغه ی آرامش انسان در طوفان حوادث را دارد و از سلم و مدارا و صلح سخن می گوید:
من که صلحم دائمًا با این پدر این جهان چون جنت استم درنظر

او با نفی و طرد اندوه و یأس، امید را مایه ی تحول روحی و نشاط انسان و شادی زندگی می داند:
چنان کز غم دل دانا گریزد دو چندان غم ز پیش ما گریزد

                           گر دل از غم دنیا جدا توانی کرد                             نشاط و عیش به باغ بقا توانی کرد)کلیات شمس(
 

ــه  ــگان ب ــش از بیگان ــد- بی ــی متصل ان ــن ادبیات ــمه ی چنی ــه سرچش ــه ب ــز - ک ــران نی ــردان ای ــه دولتم ــت ک ــت آن اس و اولوی
ــی قدســی  ــد. علوم انســانی میراث ــر بدانن ــدر علوم انســانی را بهت ــد و ق ــاهکارهایی دل بندن ــن ش ــری از چنی ــی و بهره گی بازآفرین
کــه در گذشــته، عمدتــًا در ادبیــات تجلــی پیــدا می کــرد و فلســفه، فرهنــگ، آئیــن و باورهــا، آموزه هــای دینــی و ملــی همــه را 
ــوی متمرکــز می شــود. ــرای جامعــه ی امــروز از نظــرگاه مول ــه ظرفیــت امیدآفرینــی ب دربرداشــت. به همیــن دلیــل در این جســتار ب
ــا تــار و پــود اشــعار او پیونــد  بــه راســتی، مولــوی انســانی امیــدوار اســت و رشــته ی طالیــی امیــد بــه گونــه ای ناگسســتنی ب
یافتــه اســت. از »آفتــاب امیــد« می گویــد و از »کــوی نومیــدی« بــر حــذر اســت: »ناامیــد را خــدا گــردن زده اســت« )مثنــوی(. 

ــمرد: ــز می ش ــق ناچی ــات ح ــف و عنای ــر لط ــی را در براب ــن دنیای ــای ای ــی هراس ه ــی روم ــد بلخ ــن محم جالل الدی
در پناه لطف حق باید گریخت کو هزاران لطف بر ارواح ریخت )مثنوی(

به طورکلی، مسئله امید در بسیاری از داستان های مثنوی موجب گسترش پیرنگ روایت شده است.
مولــوی، اعتقــاد بــه وصــال حــق را سرچشــمه امیــد و نشــاط بــر می شــمرد. او وصــال را در گــروی بندگــی حقیقــی و عمــل بــه 
»موتــوا قبــل ان تموتــوا« می دانــد و معتقــد اســت کــه »وجــود آدمــی اقتضــای بی رنگــی و پاکــی دارد و رنــگ و آلودگــی بعــدا 
بــر آن عــارض گشــته ... انســان می توانــد بــار دیگــر، خــود را از اســارت رنگــی کــه بــر او عــارض گشــته اســت، برهانــد...« و 

ســبکبال بــر آســمان وصــال بــه پــرواز درآیــد:
آفرینــش و پویایــی ادبــی در اشــعار موالنــا از تجلیــات امیــد در وجــود اســت. »نوشــدن و نوگفتــن، خصوصیــت مولــوی بــود؛ 
ــد،  ــترس می یاب ــر دس ــای پایان ناپذی ــه خزانه ه ــت و ب ــل اس ــا متص ــه دری ــه ب ــی ک ــود و کس ــل ب ــا متص ــه دری ــه او ب ــرا ک چ
همیشــه ســخنان تــازه دارد«. حتــی حــزن موالنــا نیــز حزنــی عرفانــی اســت کــه در مبــادی و ســرآغازهای خــود بــا الفــت و امیــد 
اســتعالیی در پیونــد اســت. بــه بیــان دیگــر، »غــم عاشــقان مقدمــه ی طــرب آنهاســت. ایــن غــم، غــم دنیــا نیســت؛ غــم تنهایــی 

هــم نیســت؛ ... غــم جدایــی اســت. ایــن غــم بــا شــادی قابــل جمــع اســت«.
ــی  ــات کالســیک فارســی. ادبیات ــش در ادبی ــه آفرین ــل ب ــد و می ــود از ســر زندگــی، امی آن چــه از نظــر گذشــت، گوشــه هایی ب
ــا ظرفیت هــای ســترگ خــود در طــول قرن هــا تاریــخ پرفــراز و نشــیب ایــران ســرمایه ای بــرای وحــدت ملــی، انســجام  کــه ب
ــا  اجتماعــی، امیــد بــه رهایــی و میــل بــه آفرینــش بــوده اســت. بــر همــه گان به ویــژه اصحــاب قــدرت و دولــت اســت کــه ب
ــداکار و  ــی ف ــا و ملت ــرمایه ای گران به ــن س ــی چنی ــتواری و بالندگ ــاس در اس ــه ی حس ــن بره ــایان در ای ــی ش ــناخت و عزم ش
شــریف کــه در طــول تاریــخ پرفــراز و نشــیب ایــران، میــراث دار ایــن ســرمایه ی مّلــی و معنــوی بــوده و همــواره بــر ســختی ها 
و مشــکالت و ناامیدی هــا غلبــه کــرده اســت، همــت گمــارده در تقویــت روحیــه ی امیــد کوشــا باشــند کــه بــه یــاری خداونــد 
ــای  ــن روزه ــی ای ــدی و یأس آلودگ ــت، ناامی ــوج وحش ــا از م ــراث گران به ــن می ــه ای ــه ب ــا توج ــز ب ــروز نی ــران ام ــزرگ ای ب

ــرگ بازشناســد. ــس ســایه های م ــاب زندگــی را از پ ــد و آفت ــور کن ــی عب کرونای
                 بعد نومیدی بسی اومیدهاست                                    از پس ظلمت بسی خورشیدهاست )مثنوی(
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برگزاری جلسه ی هیأت امنا در پژوهشگاه

روز شــنبه ۲1 تیرمــاه 1399، پنجمیــن نشســت از دوره ی چهــارم هیــأت امنــای پژوهشــگاه بــا حضــور اعضــا، در ســالن اندیشــه 
پژوهشــگاه برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن نشســت کــه دکتــر باقــری، قائم مقــام وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، ریاســت آن را بــر عهــده داشــت، دکتــر 
پارســاپور، معــاون کاربردی ســازی علوم انســانی و فرهنگــی، گزارشــی از فعالیت هــای پژوهشــگاه و اعضــای هیــأت علمــی آن 
در مواجهــه ی علمــی بــا شــیوع بیمــاری کرونــا ارائــه کــرد کــه شــامل مــواردی ماننــد برگــزاری همایــش مجــازی »بررســی ابعــاد 
ــد« در فضــای مجــازی  ــش رســانه ای امی ــار »پوی ــه ی طرح هــای پژوهشــی، انتشــار آث ــران«، ارائ ــا در ای انســانی-اجتماعی کرون
ــون می شــود.  ــاری تاکن ــور بیم ــان ظه ــأت علمــی و پژوهشــگران پژوهشــگاه از زم ــای اعضــای هی و یادداشــت ها و مصاحبه ه
اعضــای هیــأت امنــا، ضمــن قدردانــی از زحمــات پژوهشــگران علوم انســانی در واکنــش ســریع و جــدی بــه ابعــاد اجتماعــی، 
روانــی، اقتصــادی و انســانی بیمــاری کرونــا، اقدامــات پژوهشــگاه در ایــن زمینــه را پیشــگامانه و مؤثــر دانســتند و بــر ضــرورت 
ــن  ــف ای ــاد مختل ــاره ی ابع ــی آن درب ــای علم ــایر فعالیت ه ــی و س ــای پژوهش ــرای طرح ه ــئول از اج ــای مس ــت نهاده حمای

بیمــاری تأکیــد کردنــد.
ــای  ــی از فعالیت ه ــانی، گزارش ــای علوم انس ــج پژوهش ه ــت تروی ــت مدیری ــی، سرپرس ــر مهراب ــت، دکت ــن نشس ــه ی ای در ادام
ــف آموزشــی  ــای مختل ــزاری دوره ه ــد برگ ــواردی مانن ــه م ــرد ک ــه ک ــت در ســه ماهه ی نخســت ســال جــاری ارائ ــن مدیری ای
ــاالت  ــداد نشــریات و مق ــای تع ــن، ارتق ــه صــورت آنالی ــه و ب ــاز جامع ــه نی ــا توجــه ب ــف علوم انســانی ب ــته های مختل در رش
بارگذاری شــده در پرتــال جامــع علوم انســانی، ارائــه ی ایده هــای جدیــد بــرای ترویــج یافته هــای پژوهش هــای اعضــای هیــأت 
علمــی در فضــای عمومــی و ماننــد آن را در بــر می گرفــت. اعضــای هیــأت امنــا پــس از اســتماع ایــن گــزارش، ایجــاد و تقویــت 
پیونــد میــان پژوهش هــای علوم انســانی و عمــوم جامعــه را بســیار مهــم دانســتند و ضمــن قدردانــی از اقدامــات صورت گرفتــه، 

ــد. ــه کردن ــژه در حــوزه ی بین المللــی- ارائ ــه وی پیشــنهادهایی را جهــت ارتقــای فعالیت هــا -ب
پــس از آن، دســتورهای جلســه مــورد بحــث و بررســی اعضــا قــرار گرفــت و مقــرر شــد مصوبــات جلســه، پــس از تأئیــد از 

ســوی وزیــر محتــرم علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، جهــت اجــرا بــه پژوهشــگاه ابــالغ شــود.
ــادآور می شــود، جلســات هیــأت امنــای دانشــگاه ها و مراگــز آمــوزش عالــی عمومــًا در دفتــر وزیــر علــوم برگــزار می شــود  ی
ــه در  ــن جلس ــوم، ای ــزه ی وزارت عل ــا و ممی ــای امن ــز هیأت ه ــس مرک ــر و رئی ــام وزی ــخیص قائم مق ــا تش ــار ب ــه این ب ک
پژوهشــگاه برگــزار شــد. عــالوه بــر ایــن، نشســت های کمیســیون دائمــی هیــأت امنــا نیــز در جلســات متعــدد در طــول ســال 
در پژوهشــگاه برگــزار می شــود و اعضــای کمیســیون، ضمــن شــرکت در نشســت، بــا اعضــای هیــأت علمــی، پژوهشــگران و 

ــد. ــو می کنن ــدار و گفت وگ ــز دی ــگاه نی ــان پژوهش کارکن
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عالمه طباطبائی و علوم انسانی در ایران
 شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی، نشســت »عالمــه طباطبائــی و علــوم انســانی  ایــران: گذشــته، حــال و آینــده« 
را  بــا ســخنرانی دکتــر حمیــد پارســانیا در در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار کــرد. در ایــن ســخنرانی 
علمــی، اعضــای شــورای بررســی متــون، معاونیــن و اعضــای پژوهشــگاه علــوم انســانی و ســایر عالقه منــدان حضــور داشــتند.
دکتــر پارســانیا در شــروع ســخنانش گفــت: فقــه؛ علــم و بخشــی از حکمــت و فلســفه اســت و ایــن نــگاه در فارابــی هــم دیــده 
می شــود. طبــق رویکــرد عالمــه طباطبائــی، فقــه بخشــی از حیــات اجتماعــی مــا اســت. ولــی رشــته های علــوم اجتماعــی و 

علــوم سیاســی در چهــار دهــه پــس از انقــالب ایــن نــوع نــگاه بــه فقــه نداشــته اند.
وی در ادامــه بــه بحــث »اعتباریــات« و »اراده« در مباحــث عالمــه طباطبائــی و همچنیــن نــوآوری عالمــه طباطبائــی در حــوزه 

علــوم انســانی هماننــد وجــود اعتبــاری در فلســفه اســالمی و در حــوزه حکمــت صدرایــی پرداخــت.
بــه گفتــه ی پارســانیا، عالمــه، عقــل را یــک موجــود متعالــی و مجــرد می دانــد. وی توضیــح داد: وجــود عینــی جامعــه، اعتبــاری 
ــی و  ــل، فرهنگ ــروز عق ــان ام ــه در جه ــت ک ــن درحالی اس ــت. ای ــوردار اس ــز برخ ــی نی ــی عین ــن از واقعیت ــت و همچنی اس
برســاختی غالــب اســت؛ درحالی کــه ایــن عقــل نیســت بلکــه عقالنیــت اســت. بــه عبارتــی عقــل بــه عقالنیــت افــول کــرده 
ــه کــرد: اقتضــای ایــن جهــان، فرهنــگ محــوری اســت و فضــای غالــب هــم ایــن اســت کــه فرهنــگ در  اســت. وی اضاف

ــازد. ــم را می س صــدر اســت و عل
ــات  ــه بخــش اعتباری ــم ک ــرار گرفته  ای ــی ق ــه طباطبای ــت از عالم ــا در معــرض نوعــی قرائ ــرد: م ــد ک ــه تأکی پارســانیا در ادام
عالمــه را مطلــق فــرض می کننــد. درحالی کــه ایــن گــزاره صحیــح نیســت کــه عالمــه همــه علــوم را اعتبــاری می دانــد. بــه 
گفتــه ی پارســانیا، عالمــه در ادراکات حقیقــی و اعتبــاری مطلــق نیســت و نــه مطلــق واقعیــات اعتبــاری اســت و نــه مطلــق 
اعتباریــات واقعــی اســت. مــا بایــد در علــوم حقیقــی جلــوی ورود اعتبــارات را بگیریــم و اعتبــار نبایــد جلــوی حقیقــت را 
بگیــرد. ایــن نگرانــی در شــهید مطهــری نیــز وجــود داشــت. بــه زعــم بنــده کارهــای شــهید مطهــری تنقیــح اعتبــارات عالمــه 

اســت.
در پایــان ایــن نشســت، اعضــای حاضــر در جلســه بــه طــرح پرســش های خــود پرداختنــد و ســخنران نیــز پــس از پاســخ بــه 

ســواالت حاضــران بــه جمع بنــدی مباحــث خــود پرداخــت.
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در نخستین نشست از سلسله نشست های فرصت ها و چالش های ارتباط با جامعه و صنعت مطرح شد:

برگزاری میز تخصصی ارتباط علوم انسانی با جامعه و صنعت

ــه  ــا جامع ــاط ب ــای ارتب ــا و چالش ه ــله نشســت های فرصت ه ــتین نشســت از سلس ــاه 1399، نخس ــنبه، 4 تیرم روز چهارش
و صنعــت بــا حضــور دکتــر محمدســعید ســیف، مدیــر کل دفتــر ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت وزارت علــوم، تحقیقــات و 

فنــاوری در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد.
ــد پژوهشــگاه  ــه رویکــرد جدی ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، ب ــادی، رئیــس پژوهشــگاه عل ــر قب ــن نشســت دکت در ای
نســبت بــه طرح  هــای ذی نفــع محــور در قالــب برنامــه ی راهبــردی دوم اشــاره کــرد و تغییــر ســاختار پژوهشــگاه بــا افــزودن 

ــه دانســت. ــن رویکــرد فعاالن ــی از ای ــوم انســانی و فرهنگــی را مصداق ــت کاربردی ســازی پژوهش  هــای عل معاون
در ادامــه دکتــر پارســاپور، معــاون کاربردی ســازی پژوهش  هــای علــوم انســانی و فرهنگــی به ضــرورت توجــه بــه رشــته  های 
علــوم انســانی و اجتماعــی در پیشــبرد اهــداف جامعــه و صنعــت اشــاره کــرد و بــه شــرح برخــی از برنامه  هــای آتــی ایــن 

معاونــت در ایــن راســتا پرداخــت.
ــوآوری و کاربردی ســازی پژوهش  هــای علــوم انســانی آمــاری از تعــداد طرح  هــای  ــر ن ــر الهــام ابراهیمــی، مدی ســپس دکت
کاربــردی و کارفرمایــی پژوهشــگاه طــی ســال های 1395 تــا 1399 ارائــه داد و از اعضــای هیأت علمــی حاضــر در نشســت 

درخواســت کــرد، پیشــنهادهای خــود را بــرای غنی ســازی و افزایــش اثربخشــی ایــن طرح  هــا ارائــه دهنــد.
ــخ شــفاهی  ــن تاری ــز ضــرورت تدوی ــی پژوهشــگاه نی ــی، معــاون پژوهشــی و تحصیــالت تکمیل ــر علیرضــا مالیی توان دکت
ــوآوری  ــاون ن ــاه والیتی، مع ــه میرش ــر فرزان ــت. دکت ــش دانس ــردی اثربخ ــای کارب ــه طرح ه ــازمان ها را ازجمل ــع و س صنای
ــا  ــرح مپس ــارکت در ط ــرای مش ــگاه ب ــت پژوهش ــا و ظرفی ــه توانایی ه ــانی ب ــوم انس ــای عل ــازی پژوهش  ه و کاربردی س
اشــاره کــرد. دکتــر منصــور ســاعی، عضــو هیأت علمــی پژوهشــکده ی مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات پژوهشــگاه نیــز بــه 
ــا هــدف ارائــه ی مشــاوره های تخصصــی و کاربــردی بــه افــراد، ســازمان ها  دو مقولــه ی تأســیس کلینیــک علــوم انســانی ب
ــد داشــت. ــی در برندســازی صنعــت و  محصــوالت تأکی ــط عموم ــگاه رواب ــه جای ــن ب ــن پرداخت و کســب وکارها و همچنی
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دیگــر اعضــای هیأت علمــی نیــز پیشــنهادهایی در راســتای برقــراری حلقــه ی واســط میــان پژوهش  هــای حــوزه ی علــوم انســانی 
و اجتماعــی بــا جامعــه و صنعــت ارائــه کردنــد.

ــف  ــای مختل ــمندی در حیطه  ه ــای ارزش ــر، راهکاره ــای حاض ــؤاالت اعض ــه س ــخ گویی ب ــن پاس ــیف ضم ــر س ــه دکت در ادام
ــت و  ــی در صنع ــای مطالعات ــه فرصت  ه ــوان ب ــا می  ت ــه ی آنه ــه ازجمل ــرد ک ــه ک ــت ارائ ــه و صنع ــا جامع ــاط پژوهشــگاه ب ارتب
شــرایط خــاص آن، برگــزاری میــز تخصصــی ارتبــاط علــوم انســانی بــا جامعــه و صنعــت بــا محوریــت پژوهشــگاه، برگــزاری 
ــی  ــانی و اجتماع ــوم انس ــای عل ــا حوزه  ه ــع ب ــتر صنای ــه بیش ــل هرچ ــرای تعام ــی ب ــگاه  های فن ــا دانش ــتمر ب ــت  های مس نشس
اشــاره کــرد. در پایــان دکتــر ســیف بــر ضــرورت حصــول نتیجــه ی ملمــوس از ایــن سلســله نشســت ها تأکیــد و ابــراز امیــدواری 
کــرد، ایــن جلســات بــه برقــراری ارتبــاط میــان پژوهشــگاه و ســازمان  های ذی نفــع در حــوزه ی پژوهش  هــای علــوم انســانی و 

اجتماعــی منجــر شــود.
ــق  ــت از طری ــه و صنع ــا جامع ــاط ب ــای ارتب ــا و چالش ه ــت  های فرصت ه ــله نشس ــت از سلس ــن نشس ــزاری دومی ــان برگ زم

ــد. ــد ش ــانی خواه ــگاه اطالع رس ــی پژوهش ــط عموم رواب
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بازدید اعضای هیأت رئیسه ی پژوهشگاه
 از پژوهشکده ی مطالعات استراتژیک خاورمیانه

ــان  ــو معاون ــر قنبرل ــی و دکت ــر مالیی توان ــراه دکت ــه هم ــات فرهنگــی ب ــس پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالع ــادی، رئی ــر قب دکت
ــات  ــکده ی مطالع ــف پژوهش ــای مختل ــد از بخش ه ــن بازدی ــت ضم ــوزه ی ریاس ــس ح ــور، رئی ــوی پ ــر عل ــگاه و دکت پژوهش

ــد. ــو کردن ــدار و گفت وگ ــن پژوهشــکده دی ــئولین ای ــا مس ــه، ب ــتراتژیک خاورمیان اس
در ابتــدای ایــن دیــدار، دکتــر موســوی، رئیــس پژوهشــکده ی مطالعــات خاورمیانــه نقــش ایــن پژوهشــکده در تعمیــق پژوهش هــا 
دربــاره ی وجــوه مختلــف سیاســت و جامعــه در خاورمیانــه، ارتباطــات بین المللــی آن بــه ویــژه در کشــورهای عربــی را فرصــت 
مغتنمــی بــرای ایجــاد پیونــد میــان دانشــمندان ایرانــی، متخصصــان و پژوهشــگران در منطقــه دانســت و انتشــار نشــریات مختلــف 

بــه زبان هــای فارســی، عربــی و انگلیســی را از مزیت هــای ایــن مؤسســه معرفــی کــرد.
ــرای  ــف آن ب ــای مختل ــکده، ظرفیت ه ــن پژوهش ــای ای ــه ی فعالیت ه ــان تاریخچ ــا بی ــری ب ــر نص ــر قدی ــان، دکت ــس از ایش پ
همــکاری بــا نهادهــای علمــی و پژوهشــی را برشــمرد و تأکیــد کــرد؛ همــکاری میــان پژوهشــگاه و ایــن پژوهشــکده فرصــت 

ــود. ــد ب ــدی علوم انســانی در کشــور خواه ــای کارآم ــرای ارتق ــبی ب مناس
دکتــر قبــادی نیــز ضمــن قدردانــی از دعــوت پژوهشــکده ی مطالعــات خاورمیانــه، تأکیــد کــرد: پژوهشــگاه بــه عنــوان بزرگ ترین 
ــام  ــات و انج ــر مؤسس ــا دیگ ــکاری ب ــترش هم ــاده ی گس ــواره آم ــور هم ــانی کش ــی علوم انس ــه ی پژوهش ــن مؤسس و غنی تری
ــوان علمــی و شــخصیت فرهنگــی  فعالیت هــای مختلــف و متنــوع فرهنگــی و پژوهشــی، از قبیــل شناســایی و بهره گیــری از ت
اســتادان و پژوهشــگران برجســته ی علوم انســانی کشــور، تولیــد محتــوای چندرســانه ای مؤثــر، تدویــن گزارش هــای راهبــردی 

مشــترک، برگــزاری نشســت ها و کارگاه هــای مشــترک علمــی و تبــادل اســتاد و محقــق و منابــع علمــی و ماننــد آن اســت.
در ادامــه ی جلســه، حاضــران بــا گفت وگــو درخصــوص توانمندی هــای دوجانبــه بــرای انجــام فعالیت هــای مشــترک، بــر ســر 
بندهــای تفاهم نامــه ی جامــع همکاری هــا توافــق کردنــد و مقــرر شــد، کمیتــه ی دوجانبــه ای جهــت پیگیــری عملی شــدن مفــاد 

ایــن تفاهم نامــه تشــکیل شــود.
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گزارش نشست مشترک مسئوالن پژوهشکده ی دانشنامه نگاری
 با مسئوالن و دست اندرکاران پژوهشگاه دفاع مقدس

ــت اندرکاران  ــئوالن و دس ــا مس ــنامه نگاری ب ــکده ی دانش ــئوالن پژوهش ــترک مس ــت مش ــرداد 1399، نشس ــنبه ۲۶ خ روز دوش
پژوهشــگاه دفــاع مقــدس در محــل ســاختمان ایــن پژوهشــکده برگــزار شــد.

ــی  ــه معرف ــی ب ــه ی گزارش ــا ارائ ــنامه نگاری، ب ــکده ی دانش ــاون پژوهش ــمعیلی، مع ــر اس ــر اصغ ــت دکت ــن نشس ــدای ای در ابت
ــه  ــازمان ها ازجمل ــایر س ــا س ــکاری ب ــای هم ــده و زمینه ه ــار تولید ش ــن آث ــف آن و همچنی ــای مختل ــکده و فعالیت ه پژوهش

ــرد. ــد ک ــاع مقــدس تأکی ــد دانشــنامه ی دف ــه در تولی ــزوم همــکاری دو مجموع ــر ل ــاع مقــدس پرداخــت و ب پژوهشــگاه دف
 پــس از آن دکتــر الهــام ابراهیمــی، مدیــر مرکــز کاربردی ســازی و پژوهش هــای علــوم انســانی پژوهشــگاه علــوم انســانی بــه 
ــه  تشــریح فعالیت هــای ایــن مرکــز پرداخــت و از نحــوه ی همکاری هــا و قراردادهــای کارفرمایــی و مشــترک توضیحاتــی ارائ

کــرد.
ــاالت دانشــنامه ای  ــش و ســازمان دهی مق ــون دانشــنامه نگاری و چین ــف و فن ــه اصــول مختل ــد پاکتچــی، ب ــر احم  ســپس دکت
اشــاره کــرد. وی همچنیــن بــه چگونگــی گنجایــش مطالــب فــراوان در هــر مقالــه ی دانشــنامه ای پرداخــت و در مــورد وظیفــه ی 

اطالع رســانی دانشــنامه، بــه ارزش ارتباطــی و اقنایــی مقــاالت دانشــنامه ای تأکیــد کــرد.
رئیــس پژوهشــکده ی دانشــنامه نگاری بــا اشــاره بــه ســاختار منســجم مقــاالت دانشــنامه ها ادامــه داد: ۸۰ ســال دانشــنامه نگاری 
ــد و  ــل رش ــئله عام ــن مس ــه ای ــه ب ــرار داده اســت و توج ــدان ق ــوم عالقه من ــار عم ــمندی را در اختی ــارب ارزش ــران تج در ای
ــنامه در کشــور در  ــش از 3۰۰ دانش ــروز بی ــود. ام ــنامه نگاری را موجــب می ش ــه آن شکســت در دانش ــه ب ــدم توج ــق و ع توفی
حــال نــگارش اســت کــه بی توجهــی بــه مســائل فنــی، برخــی از آنهــا را بــا عــدم توفیــق مواجــه کــرده اســت. بــا توجــه بــه 
ــت  ــه موفقی ــی در رســیدن ب ــودن ســه جنبه ی  اصل ــه روز ب ــت و ب ــت، دق ــدس؛ جامعی ــاع مق سیاســت گذاری در دانشــنامه ی دف
ــودن کار دایره المعــارف، ســازماندهی  ــد. جمعی ب ــوه دهن ــاکام جل ــا ن ــه هــدف برســانند ی ــد دانشــنامه را ب هســتند کــه می توانن

و مدیریــت پژوهــش را پیــش مــی آورد کــه بایــد بــه ایــن مســائل توجــه کــرد.
ــه مباحثــی در مــورد   در ادامــه دکتــر فتح الهــی رئیــس پژوهشــکده ی نظریه پــردازی سیاســی و انقــالب اســالمی پژوهشــگاه ب
دانشــنامه ی دفــاع مقــدس پرداخــت و گفــت: در مباحــث دفــاع مقــدس، بایــد جــای تحلیل هــا بــاز باشــد و خــود را مســتغنی 

از تحلیــل دفــاع مقــدس ندانیــم.
 در ادامهف دکتر نهادی نیز ضمن درخواست تشریح ساختار و سازمان پژوهشکده بر نکات ذیل تأکید کرد:

1- انعقاد تفاهم نامه ی همکاری بین پژوهشگاه ) علوم انسانی و دفاع مقدس(
۲-بانک اطالعات دانشنامه نویسان در اختیار پژوهشگاه دفاع مقدس قرار گیرد

3- نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی برای مؤلفان و مسئوالن دانشنامه  ی دفاع مقدس برگزار شود
در خاتمــه ی نشســت نیــز دیگــر حاضــران جلســه؛ ســردار صبــوری، ســردار رودکــی، ســردار کاظمینــی، دکتــر هاشــمی و دکتــر 

نهــادی بــه بیــان دیدگاه هــای خــود پرداختنــد.
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بازدید نماینده ی منتخب مردم آمل از پژوهشگاه

دکتــر رضــا حاجی پــور نماینــده ی منتخــب مــردم آمــل در دوره ی یازدهــم مجلــس شــورای اســالمی، روز 
ــأت  ــای هی ــا اعض ــو ب ــن گفت وگ ــگاه، ضم ــور در پژوهش ــا حض ــاه 1399، ب ــت م ــنبه ۲3 اردیبهش سه ش
ــود در  ــی موج ــی و پژوهش ــای علم ــا و ظرفیت ه ــوص برنامه ه ــگاه در خص ــران پژوهش ــه و مدی رئیس
پژوهشــگاه و امکانــات و اقدامــات صورت گرفتــه به ویــژه در حــوزه ی کاربردی ســازی پژوهش هــا 
و درآمدزایــی، بــر ضــرورت پیونــد بیشــتر قــوه ی مقننــه و نهادهــای پژوهشــی مرجــع ماننــد پژوهشــگاه 
ــرای  ــگاه را ب ــورتی پژوهش ــی و مش ــش تحقیقات ــرد و نق ــد ک ــی تأکی ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس عل

مجلــس بســیار مهــم دانســت. 
دکتــر حاجی پــور در ادامــه از بخش هــای مختلــف پژوهشــگاه بازدیــد کــرد و توضیحــات الزم دربــاره ی 

فعالیت هــای مختلــف علمــی، اجرایــی و ترویجــی پژوهشــگاه بــه ایشــان ارائــه شــد.
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گزارش برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی مطالعات قرآنی
نخســتین همایــش بین المللــی مطالعــات قرآنــی بــه همــت پژوهشــکده ی مطالعــات قرآنــی بــا حضــور اســتادان دانشــگاه های 
مختلــف دنیــا در محــل پژوهشــگاه علــوم انســانی ومطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد. اجــرای ایــن برنامــه در راســتای عملیاتــی 
کــردن راهبــرد ارتباطــی فرهنگــی پژوهشــکده ی مطالعــات قرآنــی تــدارک دیــده شــده بــود. درواقــع هــدف برگــزاری ایــن 
ــه  ــا توجــه ب ــی ب ــا دانشــمندان جهان ــل ب ــد و تعام ــی در پیون ــی علمــی، اثربخشــی و رشــد مطالعــات قرآن ــش؛ هم افزای همای

تأکیــد نقشــه ی جامــع علمــی کشــور بــوده اســت.
 تــدارک ایــن همایــش در شــمار فعالیت هــای تــراز بین المللــی پژوهشــکده از ســال 1397 پیگیــری و خوشــبختانه برگــزاری 
آن در تیرمــاه 139۸ در هیــأت رئیســه ی پژوهشــگاه مــورد تصویــب قــرار گرفــت. ارســال فراخــوان مقــاالت همایــش بــه اکثــر 
ــالم  ــان اس ــتنادی جه ــگاه اس ــش در پای ــت همای ــت ثب ــا درخواس ــان ب ــی هم زم ــای قرآن ــا و وبگاه ه ــر دنی ــگاه های معتب دانش
انجــام شــد. بــا تالش هــای دبیــر اجرایــی )دکتــر آالء وحیدنیــا( و کارشــناس پژوهشــکده )زهــرا نبئــی( مقــاالت بســیاری بــه 
زبان هــای عربــی و انگلیســی بــه دبیرخانــه واصــل شــد کــه تقریبــًا ۲۲ مقالــه از دانشــگاه های هنــد، ایتالیــا، انگلســتان، آمریــکا، 
بلغارســتان، اوکرایــن، قطــر، دانشــگاه تهــران، بنیــاد دایــره المعــارف اســالمی و پژوهشــگاه علــوم انســانی از ســوی کمیتــه ی 

علمــی پذیرفتــه شــدند.

ــت  ــت دریاف ــف جه ــکاری وزارت عت ــا هم ــگاه ب ــی پژوهش ــای بین الملل ــت همکاری ه ــوی مدیری ــری از س ــات مؤث اقدام
ــد. ــان ســفرخود را لغــو کردن ــل برخــی مشــکالت کشــور برخــی از متقاضی ــان انجــام شــد کــه به دلی ــد بســیاری از متقاضی روادی
همایــش بین المللــی مطالعــات قرآنــی بــا وجــود مشــکل اپیدمــی ویــروس کرونــا باالخــره در موعــد مقــرر بــا رعایــت تدابیــر 

بهداشــتی برگــزار شــد.
ــا و عضــو هیأت علمــی پژوهشــکده ی  ــر وحیدنی ــش، دکت ــی همای ــر اجرای ــرآن و ســخنان دبی ــی از ق ــت آیات ــا قرائ  مراســم ب
ــای  ــا و راهبرده ــاره ی فعالیت ه ــران درب ــه حاض ــامدگویی ب ــن خوش ــا ضم ــر وحیدنی ــد. دکت ــاز ش ــی آغ ــات قرآن مطالع
ــروغ  ــر ف ــش، دکت ــر علمــی همای ــان کــرد. دبی ــی بی ــی همایــش مطالب ــات اجرای ــز اقدام ــی و نی پژوهشــکده ی مطالعــات قرآن
پارســا )مســئول پژوهشــکده ی مطالعــات قرآنــی(، ســخنران بعــدی همایــش بــود. دکتــر پارســا ضمــن خوشــامدگویی بــه حضار 
ــر بیــن قرآن پژوهــان دنیــا عنــوان کــرد.  هــدف از برگــزاری همایــش را ایجــاد فضــای هم افزایــی و گفت وگــو و ارتبــاط مؤث
پارســا خاطــر نشــان کــرد کــه ایــران خاســتگاه و مهــد پیدایــش تمــدن اســالمی اســت و بســیاری از علــوم اســالمی بــه همــت 
ــار قرآنــی به ویــژه مطالعــات تفســیری ایرانیــان ســابقه ای بیــش از 15 ســده دارد و  دانشــمندان ایرانــی پدیــد آمــده اســت. آث
ــز حــوزه ی مطالعــات  ــان کــه امــروز نی ــان تألیــف شــده اســت. چن بســیاری از کتاب هــای تفســیری مشــهور از ســوی ایرانی

ــت. ــذار اس ــاده تأثیرگ ــی فوق الع ــی و کیف ــاظ کم ــران به لح ــی در ای قرآن
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ــا ارائــه مقــاالت برگزیــده در محورهــای مربوطــه ادامــه داشــت. ســخنرانان ایــن همایــش چنــان کــه در  همایــش ب
فراخوان هــای آن منعکــس شــده مقــاالت خــود را بــه زبــان انگلیســی ارائــه کردنــد و در بخــش پرســش و پاســخ نیــز 

ــان انگلیســی مطــرح شــد. ــه زب ــه صــورت بین المللــی و ب تمامــی بحث هــا ب

ــز  ــورت ریچاردســون، اســتاد مرک ــن حــوزه، پروفســور ک ــود. در ای ــی ب ــط دین ــرآن و محی ــش، ق  محــور اول همای
ــوان  ــا عن ــود ب ــخنرانی خ ــود. وی در س ــرده ب ــرکت ک ــکا، ش ــگاه داالس آمری ــی در دانش ــان ابراهیم ــات ادی مطالع
»مضامیــن  پیامبرانــه قــرآن  در تکمیــل  متــون مقــدس ابراهیمــی« بــر یکســانی و هماننــدی پیــام هــای ادیــان ابراهیمــی 
تأکیــد کــرد و بــا تکیــه بــر برخــی آیــات نشــان داد رســالت پیامبــری محمــد )ص( در واقــع تکمیــل و تأییــد رســالت 

دیگــر ادیــان ابراهیمــی بــوده اســت.
دکتراحمــد پاکتچــی، دانشــیار پژوهشــکده مطالعــات قرآنــی ســخنران بعــدی همایــش بــود. وی بــا موضــوع »مأموریت 
متمایــز پیامبــر )ص( در رابطــه بــا دو گــروه اجتماعــی: مشــرکان و اهــل کتــاب« ســخن گفــت و دربــاره تمایــز پیــام 
هــای نبــوی در رابطــه بــه دو گــروه اجتماعــی عصــر رســالت صحبــت کــرد. پاکتچــی بــا بررســی آیــات مربــوط بــه 
گــروه اجتماعــی مشــرکان نشــان داد ایــن آیــات درصــدد هســتند فاصلــه و تمایــز بینــش و کارکردهــای موحــدان و 
مشــرکان را بیــان کننــد. از ســوی دیگــر آیاتــی کــه اهــل کتــاب را مــورد خطــاب قــرار داده همــواره بــر امــور اعتقــادی 

مشــترک مثــل توحیــد و معــاد تأکیــد کــرده اســت.

 محــور دوم همایــش، رویکــرد هــای ادبــی، تاریخــی- انتقــادی و تطبیقــی بــه قرآن بــود. در این حــوزه پرفســورمایکل 
ــا  ــکا، ب ــای آمری ــت کلمبی ــی و اســالمی در دانشــگاه ســنت بونوچــور در ایال ــات عرب ــز مطالع ــتاد مرک ــا، اس کالیبری
ــه  ــادی ب ــا کــه عالقــه زی ــادت و دیــن شــاه جهــان« ســخنرانی کــرد. کالیبری ــاج محــل: اســالم ، عب ــان ت ــوان »زب عن
تبییــن برجســتگی هــای هنــر اســالمی دارد بــا مــروری بــر معمــاری مســجد تــاج محــل و تحلیــل هماهنگــی انتخــاب 
محتــوای آیــات و رنــگ هــا و هــدف از طراحــی مســجد، شــاه جهــان را فــردی ارادتمنــد و عالقمنــد بــه اســالم و 
پیامبــر بیــان کــرد. کالیبریــا معتقــد اســت آیــات قرآنــی بــه صــورت شــگفت انگیــزی الهــام بخــش عشــق و رحمــت 

و مهربانــی اســت.
آقایان قندهاری و فیض بخش ؛ دانش آموختگان دانشگاه تهران نیز با ارائه مقاله ای با عنوان:

How “Islamic” is the Study of Qur’anic Historical Origins: Qur’anic “Clarification” as a Muslim Justification for the 
Historical-Critical Method
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در تــالش بودنــد بــا بهره گیــری از الگوهــای جدیــد مطالعــات تطبیقــی قــرآن و عهدیــن کــه در دو ســه دهــه ی اخیــر 
شــکل گرفتــه اســت، نشــان دهنــد مصادیــق متعــدد از روایــات مشــترک بیــن دو متــن مقــدس، خللــی بــه وحیانــی 
ــازد.  ــی را مشــخص می س ــات عهدین ــوای روای ــا محت ــرآن ب ــل ق ــه تعام ــش از هم ــی آورد و بی ــرآن وارد نم ــودن ق ب
همــان تعاملــی کــه خــود قــرآن از آن بــا عنــوان »تبییــن« یــاد کــرده اســت: در بیــش از پنــج آیــه، قــرآن از نقــش خــود 
بــه عنــوان مبیــن عهدیــن یــا کتــب پیشــین یــاد کــرده و ایــن تبییــن را از جنــس: بازگویــی، رفــع اختــالف، تفصیــل 
و همینــه دانســته اســت. در واقــع یافتــن منابــع عهدینــی آیــات قرآنــی در پارادایــم جدیــد، لزومــا بــه ضــرر الهیــات 

اســالمی نیســت، کــه ریشــه در معرفــی قــرآن از نقــش خــود دارد.
ــی و  ــات قران ــز : در ادبی ــوان »گاو قرم ــا عن ــود ب ــخنرانی خ ــی س ــه ابوظب ــگاه خلیف ــتاد دانش ــه داری اس ــداهلل گل عب

ــرد. ــه ک ــازی ارائ ــورت مج ــه ص ــودی«را ب یه

ــگارف،  ــوان دول ــود. ای ــی ب ــات قرآن ــناختی در مطالع ــث روش ش ــات و مباح ــخ تحقیق ــش، تاری ــوم همای ــور س مح
ــوان  ــا عن ــود ب ــخنرانی خ ــتان، س ــه بلغارس ــت در صوفی ــنت کالیمن ــات اســالمی دانشــگاه س ــز مطالع ــتادیار مرک اس
ــکده ی  ــان استادیارپژوهش ــرا محققی ــر زه ــه دکت ــرد. در ادام ــه ک ــرآن، را ارائ ــناختی ق ــای معناش ــادی و کاربرده مب
ــر  ــات اهلل در نگاشــته های ســنتی مســلمانان؛ مطالعــه انتقــادی تطبیقــی« و دکت ــه ی »ماهیــت بن ــی، مقال مطالعــات قرآن
ــم  ــر پارادای ــنفکری اســالمی تحــت تأثی ــاء روش ــه ی »منش ــانی، مقال ــوم انس ــتادیار پژوهشــگاه عل ــی، اس ــد مبلغ مجی

ــد. ــه کردن ــرآن« را  ارائ ــه ق ــی ب ارجاع
 

 محــور چهــارم  همایــش مخطوطــات قرآنــی  بــود.  در ایــن محــور مقــاالت ذیــل پذیرفتــه شــدکه بــه دلیــل شــرایط 
موجــود موفــق بــا ارائــه مقــاالت خــود نشــدند.

دکتر آالء وحیدنیا : ردپای ابن عامر در قرائت اندلس

دکتر مرتضی کریمی نیا: مصاحف و دست نوشته های قرآنی منسوب به امام علی و دیگر امامان شیعه

ایــن همایــش نخســتین تجربــه و نخســتین گام موفــق در زمینــه ی هم گرایــی و گفت وگــوی ســازنده بیــن قرآن پژوهــان 
ــا  ــده ب ــد مــی رود در ســال های آین ــا،  امی ــه بازخــورد آن در مجامــع بین المللــی دنی ــا توجــه ب ــود و ب ــا ب سراســر دنی

وســعت بیشــتری ان شــاءهلل برگــزار شــود.
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ششمین هم اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در اعتالی علوم انسانی

دکتــر ایــازی در ســخنرانی خــود بــا عنــوان: »پیونــد اخــالق اجتماعــی در قــرآن بــا تحــوالت جامعــه«، گفــت: اخــالق اجتماعــی 
ــالق  ــر اخ ــالق در براب ــن اخ ــد. ای ــا کرده ان ــر، معن ــه و همدالنه ت ــر و مهربانان ــتی بهت ــرای زیس ــل ب ــه فضائ ــتگی ب را آراس
ــه فضائــل و زدودن رذائــل ارزش ذاتــی دارد؛ امــا وقتی کــه در نهــاد  ــا غیــر، در آراســتن ب فــردی اســت کــه فــارغ از رابطــه ب
ــرای  ــت، او را ب ــن مراقب ــه ای ــه درون او محــدود شــود؛ بلک ــد ب ــن« نمی توان ــن »م ــر ای ــودن هســت، دیگ ــی ب انســان اجتماع
خویشــتن داری و رفتــار مناســب بــا دیگــران مهیــا می ســازد. اخــالق اجتماعــی، ُرکــن رکیــن اخــالق قرآنــی و بخــش بســیار 
ــا  ــان رابطــه ی اخــالق ب ــر بســیاری از عالم ــد. به نظ ــاد ســوره تشــکیل می ده ــش از هفت ــی را در بی ــارف اخالق ــی از مع بزرگ
ــرا اخــالق در ســالمت و توســعه ی جامعــه تأثیرگــذار اســت و توســعه ی جامعــه در  تحــوالت اجتماعــی دوســویه اســت؛ زی
رعایــت اصــول اخالقــی. بــه تعبیــر دیگــر، انســان ها در شــرایط عــادی اخالق مــدار هســتند و این طــور فکــر می کنــد کــه اگــر 
ــه آنجــا برســد،  ــا ب ــد ت ــد تــالش کن ــرد کــه او هــم بای ــد و نتیجــه می گی ــم بیشــتر تــالش می کن کســی بیشــتر دارد، به طورحت
حتــی اگــر نیازهــای خــود را نیــز بــه عقــب بینــدازد. ولــی اگــر فــرد در جامعــه ای ببینــد، افــرادی قدرتمنــد، نــه از راه طبیعــی، 
ــد و  ــن  کن ــود را تأمی ــاز خ ــد نی ــا، نمی توان ــه ی تالش ه ــا هم ــد و او ب ــرفت می کنن ــی پیش ــواری و بی عدالت ــا ویژه خ ــه ب بلک
نمی توانــد حتــی حداقل هــای معیشــتی خــود را بــه دســت آورد، دیگــر عــادی رفتــار نمی کنــد و از همین جــا فســاد گســترده 
ــر نمی شــود. از ســوی دیگــر ســالمت  ــه ثمــری نمی دهــد و اخــالق اجتماعــی فراگی ــی در جامع می شــود و موعظــه ی اخالق

ششــمین هم اندیشــی »جایــگاه مطالعــات قرآنــی در اعتــالی علوم انســانی« بــا موضــوع 
ــی در  ــات قرآن ــکده ی مطالع ــت پژوهش ــه هم ــی« ب ــئولیت اجتماع ــوردی: مس ــه ی م »مطالع
ــش  ــه همای ــم افتتاحی ــد. مراس ــزار ش ــی برگ ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش
ــرا  ــر زه ــر علمــی هم اندیشــی( و دکت ــا )دبی ــروغ پارس ــر ف ــرآن  و ســخنان دکت ــالوت ق ــا ت ب
ــی ها  ــله هم اندیش ــن سلس ــزاری ای ــداف برگ ــه اه ــی( ک ــی هم اندیش ــر اجرای ــان )دبی محققی
و همچنیــن موضــوع هم اندیشــی را بیــان کردنــد، آغــاز شــد و در ادامــه ســخنرانی و 
ــرآن،  ــوان »ق ــا عن ــه شــد. نشســت اول هم اندیشــی ب ــار محــور ارائ ــش در چه ــاالت همای مق
ــازی )عضــو  ــی ای ــر ســید  محمدعل ــا حضــور دکت ــی و مســئولیت اجتماعــی« و ب جامعــه مدن
ــتخواه  ــود فراس ــر مقص ــات(، دکت ــوم و تحقیق ــد عل ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــی دانش هیأت علم
ــین  ــر حس ــی( و دکت ــوزش عال ــزی آم ــش وبرنامه ری ــه ی پژوه ــی مؤسس ــو هیأت علم )عض

ــد. ــزار ش ــی( برگ ــگاه خوارزم ــی دانش ــو هیأت علم ــیخ زاده ) عض ش
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ــه کیفیــت معاشــرت، ســلوک و تربیــت اخــالق اجتماعــی آن هــا  جامعــه، امنیــت و آرامــش و آســایش اجتماعــی انســان نیــز ب
بســتگی دارد. جامعــه ای کــه بداخالقــی در آن شــیوع یافتــه، مصالــح شــخصی بــر منافــع اجتماعــی ارجحیــت می یابــد. فــردی 
کــه پایبنــد بــه مــکارم اخالقــی باشــد، به طــور قطــع در روابــط اجتماعــی خــود نیــز منافــع اجتمــاع را مدنظــر می گیــرد و اگــر 
افــراد جامعــه این گونــه باشــند، اخــالق اجتماعــی در ایــن جامعــه نهادینــه شــده اســت. قــرآن بارهــا نســبت بــه تأثیــر اخــالق در 
اصــالح و بهبــود شــرایط اجتماعــی و تحــوالت اقتصــادی ســخن گفتــه اســت و بســامد ایمــان و تقــوا در قــرآن و تبیین هائــی 
بــر آن مترتــب کــرده، فــراوان اســت و در بســیاری از آیــات، ســخن از ایمــان و تقــوا بــرای رفتارهــای اصالحــی و ایجــاد آرامــش 
و خویشــتن داری جامعــه اســت کــه نشــان می دهــد کــه جامعــه بــدون اخــالق، راه به جایــی نخواهــد بــرد و تضمیــن و تــداوم 

رعایــت حقــوق شــهروندی بــر پایــه ی اخــالق اجتماعــی نهــاده شــده اســت.

ــرآن و مســئولیت  ــال: ق ــرآن و...«، مــورد مث ــر ق ــوان »تأملــی در ژان ــا عن ــر فراســتخواه ســخنان خــود ب در ادامــه ی نشســت دکت
ــر »قــرآن و...« تاحــد زیــادی بــرای مــا گمــراه کننــده شــده اســت. مثــل قــرآن  اجتماعــی علــم ودانشــگاه« را آغــاز کــرد و ژان
ــان، قــرآن و حکمرانــی، قــرآن  وبانکــداری، قــرآن و بیمــه، قــرآن وحقــوق بین الملــل، قــرآن وحقــوق بشــر، قــرآن وحقــوق زن
ــه لحــاظ  ــز تناقضاتــی ب ــر، مســتعّد خطاهایــی معرفت شــناختی، زبان شــناختی، روش شــناختی و نی وعلــوم انســانی و.... ایــن ژان
تأویــل و ســاختار متــن اســت. قــرآن، کتابــی دینــی ومتعلــق بــه دوره ی نبوت هــا در فرهنــگ مذهبــِی ســامی و آیین هــای حنیفــی 
ــوم و  ــه طــی آن فلســفه ها و عل ــدی وجــود دارد ک ــای بع ــا دوره ه ــان آن ب ــی و پارادایمــی می ــه تاریخــی و دوران اســت. فاصل
نهادهــای علمــی و تقســیم کار اجتماعــی و موضــوع مهــم تخصصــی شــدن و دیگــر گسســت ها بــه میــان آمــده اســت. از ســوی 
دیگــر تمایزاتــی بیــن ســاحت دیــن بــا ســاحات دیگــر مثــل علــم و فنــاوری و هنــر و حکمرانــی هســت. دیــن، واجــد دســتور 

زبــان و نظــم واژگانــی و معرفتــی و حــوزه ی داللتــی خــاص خــود و گرامــر متفــاوت اســت.
وی ســپس چنــد نســخه از ژانــر قــرآن و... نــام بــرو و توضیحاتــی در مــورد هریــک ارائــه کــرد:: 1. نظــارت و تعییــن تکلیــف، 
۲. تأویــل وانطبــاق، 3. تعامــل وگفــت وگــو و 4. تحلیــل و تفکیــک چنــد نســخه از ایــن ژانــر هســتند. بــرای مثــال اگــر بگوییــم 
»قــرآن وعلــوم انســانی، قائــِل نســخه نخســت کــه گویــا در جــای خداونــد متعــال نشســته و مصــدر وحــی قرآنــی اســت و از 
بــاال بــر همــه عالــم وآدم نظــارت دارد وتکلیــف حــق وباطــل را بــه قطــع ویقیــن، تعییــن می کنــد؛ می گویــد ایــن علــوم مبتنــی 
ــا  ــت ی ــا مدیری ــا روان شناســی ی ــک جامعه شناســی ی ــل ی ــی هســتند و در نتیجــه می کوشــد فی المث ــادی الحــادی و غرب ــر مب ب
فلســفه ی حکومتــی دیگــر و نظــام علمــی دیگــر بــر مبنــای قــرآن تولیــد کنــد. نســخه ی دوم امــا، بــه تکّلــف هــم شــده از داســتان 
ــال  ــور مث ــی آورد. نســخه ی ســوم بط ــی در م ــارزه ی طبقات ــات و مســئولیت مب ــخ و تضــاد طبق ــل، فلســفه ی تاری ــل و قابی هابی
می گویــد قــرآن، مخاطبانــش را بــه علــم فرامی خوانــد و ایــن می توانــد موجــب اقبــال آنهــا بــه علــوم انســانی و تمــدن ســازی 
شــود یــا بــه اســتناد مســئولیت عالِمــان در قــرآن یــا دیگــر داللت هــای سرشــار قرآنــی در بــاب علــم، بــرای اشــاعه و ترویــج 
ــای  ــر تفاوت ه ــارم ب ــد. نســخه ی چه ــتدالل می کن ــرآن اس ــه ق ــدان ب ــان معتق ــم و دانشــگاه در می ــی عل ــئولیت های اجتماع مس
ــا. به نظــر نویســنده درحالی کــه دونســخه ی نخســت،  آشــکارا  ــدرن، متمرکــز می شــود ومابقــی قضای ــم م ــا عل ــرآن ب ــم در ق عل
ــای  ــه معن ــم و دانشــگاه ب ــد از وجاهــت منطقــی برخــوردار باشــند. عل ــد، نســخه ســوم و چهــارم می توانن ــز می نماین مغالطه آمی
ــی  ــه داللت ــوان ب ــروع نمی ت ــول و ف ــاد در اص ــا اجته ــز ب ــتند و ج ــتحدثه هس ــالح مس ــه اصط ــوری ب ــوالً ام ــه اص ــاص کلم خ
ــرآن  ــا، ممکــن اســت در ق ــا و زبان ه ــواع ســاحات ومعرفت ه ــان ان ــط می ــاب تراب ــا رســید. از ب ــاب آنه ــرآن درب ــی از ق احتمال
ــال  ــاب علــم و دانشــگاه و مســئولیت اجتماعــی آنهــا اســتنباط واســتنتاج کــرد. به طورمث ــوان آن را درب داللتــی هســت کــه می ت
اگــر قــرآن مخاطبــش را بــه منــع اقتفــا بــه غیــر علــم می خوانــد یــا کتمــان علــم را تقبیــح می کنــد در ایــن صــورت شــاید بشــود 
از لــوازم علمــی و دانشــگاهی آن در دنیــای امــروز ســخن گفــت مثــل اســتقالل دانشــگاه وآزادی آکادمیــک. از ســوی دیگــر تمایــز 
ســاحات در این جــا بســیار مهــم اســت. مســئولیت اجتماعــی و پاســخ گویی اجتماعــی در معنــای امــروزی اش،  بنــا بــه سرشــت 
خــود امــری غیــر از امــر قرآنــی اســت و بســته بــه این کــه آن را امــری اخالقــی، عرفــی، حقوقــی یــا مدنــی یــا عقلــی  و هــر 

شــّق دیگــر بدانیــم بحــث متفاوتــی در خصــوص قــرآن و مســئولیت اجتماعــی خواهیــم داشــت.
فراســتخواه در پایــان گفــت: اگــر مســئولیت اجتماعــی را امــری اخالقــی تلقــی کنیــم، دیــن و اخــالق دو ســاحت جــدا هســتند. 
برخــی اخالق هــا دینــی و برخــی غیردینــی هســتند، بعضــی دین هــا اخالقــی و بعضــی غیراخالقی انــد. اخــالق در اصــل قابــل 
فروکاســتن بــه دیــن نیســت کما اینکــه دیــن نیــز قابــل تحویــل بــه اخــالق نیســت. همینطــور اســت اگــر مســئولیت اجتماعــی 
امــری عرفــی باشــد در این جــا نیــز بایــد میــان عــرف و شــرع )عــرف وقــرآن( فــرق نهــاد و یــا اگــر آن را امــری عقلــی بدانیــم 
بحــث مســتقالت عقلیــه بــه میــان می آیــد کمــا این کــه اگــر آن را حقوقــی و مدنــی و غیــر آن بدانیــم. کــه اگــر انتظــار داریــم 
قــرآن کمکــی بــه علــم و دانشــگاه در دنیــای امــروز و بــه مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه و دانشــگاهیان و حامــالن علــوم انســانی 

بکنــد، در این جــا مــا بــا پرســش چگونــه درگیــر هســتیم کــه بایــد بــه آن پاســخ داده شــود.
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ــای  ــی، اقتصــادی  اجــرای آموزه ه ــای سیاس ــار و پیامده ــوان »آث ــا عن ــیخ زاده در ســخنرانی خــود ب ــه ی نشســت دکترش در ادام
قــرآن کریــم در زمینــه مســئولیت اجتماعــی« گفــت: قــرآن کریــم بــه عنــوان آخریــن و کامل تریــن راهنمــای وحیانــی بشــر هــم 
ــرای همــه ی ابعــاد زندگــی فــردی و اجتماعــی  راهنمــای ســعادت اخــروی و هــم برنامــه ی جامــع زندگــی دنیــوی اســت و ب
ــن مــوارد اســت  ــی دارای برنامــه و راهــکار اســت؛ »مســئولیت جمعــی یکــی از ای ــی و مکان ــدون محدودیــت زمان انســان ها ب
کــه قــرآن کریــم در آیــات مختلــف آن را مــورد توجــه قــرار داده اســت. در ایــران برخــالف حاکمیــت نظــام سیاســی مبتنــی بــر 
دیــن، نتایــج و آثــار مطلــوب مســئولیت جمعــی چنــدان مشــهود نیســت و اگرچــه مبانــی قرآنــی مســئولیت جمعــی در اصــل 
هشــتم قانــون اساســی مــد نظــر قــرار داده شــده اســت، امــا در عمــل اجــرای آموزه هــای قــرآن در حــوزه ی اجتماعــی نســبت 
بــه حــوزه ی فــردی ضعیف تــر اســت. یکــی از مهمتریــن عوامــل بــروز ایــن پدیــده، شــکل گیری نگــرش نادرســت در فرهنــگ 
سیاســی جامعــه به ویــژه فرهنــگ نخبــگان سیاســی مبنــی بــر تفکیــک دســتورات دیــن در حوزه هــای فــردی و اجتماعــی اســت. 
ــرد  ــود عملک ــی، بهب ــارت همه گان ــش نظ ــر افزای ــی نظی ــد پیامدهای ــی می توان ــئولیت جمع ــی مس ــی دین ــه مبان ــدی ب ــه ج توج
نخبــگان سیاســی، کاهــش ناهنجاری هــای اجتماعــی، افزایــش مشــارکت سیاســی، کاهــش فســاد اداری و مــواردی از ایــن قبیــل 
را در پــی داشــته باشــد. حصــول ایــن نتایــج مســتلزم تغییــر نگــرش نامتــوازن نســبت بــه قــرآن کریــم و اصــالح برداشــت های 
سیاســی - اجتماعــی از مفاهیــم و آموزه هــای قرآنــی ماننــد مســئولیت همگانی)کلکــم راع و کلکــم مســئول عــن رعیتــه(، امــر 

بــه معــروف و نهــی از منکــر و بــاز تعریــف ایــن مفاهیــم براســاس مقتضیــات زمــان اســت.
نشســت دوم بــا عنــوان »قــرآن، زن و مســئولیت اجتماعــی« بــا مدیریــت دکتــر محمــد علــی طباطبایــی آغــاز شــد و دکتــر فــروغ 
ــازی  پارســا و دکتــر فاطمــه راکعی)اعضــای هیأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی( و دکتــر شــهریار نی

)عضــو هیأت علمــی دانشــگاه تهــران( بــه ارائــه ی ســخنرانی خــود پرداختنــد.
ــت:  ــان مســلمان« پرداخــت و گف ــای اجتماعــی زن ــی در جنبش ه ــای قرآن ــه موضــوع »نقــش آموزه ه ــر پارســا ب ــدا دکت  در ابت
ــازل شــده، نخســتین  ــه ن ــی ســوره ممتحن ــات پایان ــان کــه در آی ــا زن ــه ی پیامبــر )ص( ب ــاداری و همــکاری همه جانب پیمــان وف
بارقه هــای تحــول و اصــالح دیدگاه هــای جنســیتی از ســوی یــک شــریعت و مذهــب نــو را در تاریــخ بشــریت ثبــت و ضبــط 
ــن ســاکنان دو ســرزمین  ــه بی ــه و ن ــوم و  قبیل ــن دو ق ــه بی ــد هزارســاله ن ــن پیمــان برخــالف رســوم و ســنّت های چن ــرد. ای ک
متخاصــم بلکــه بیــن جنســیت زنانــه و ّمؤنــث و پیامبــر )ص( بــه مثابــه مقــام رهبــری و فرمانــده حرکــت منعقــد شــد. در واقــع 
ــه حضــور  ــه مرتب ــل نمــی شــد ب ــن تحم ــر ســطح زمی ــی ب ــج حت ــنّت رای ــه در س ــان را ک ــت زن ــان، موجودی ــن پیم ــس ای  نف
ــر در  ــه باردیگ ــان در حدیبی ــا زن ــر )ص( ب ــان پیامب ــت و پیم ــاء داد. بیع ــی روز ارتق ــبات سیاســی و اجتماع مســئوالنه در مناس
ســال دهــم هجــرت در اوج قــدرت رهبــر جامعــه اســالمی یعنــی در جریــان فتــح مکــه تکــرار شــد. بیــش از آن در طــول نــزول 
وحــی و در طــی حیــات پیامبــر )ص( آیــات دیگــری اهمیــت و جایــگاه زنــان به مثابــه جنــس مؤنــث را تأییــد و تأکیــد کــرد، 
چنــان کــه بــه گواهــی گزارش هــای تاریخــی زنــان و مــردان مســلمان در کنــار یکدیگــر بنیــاد جامعــه قدرتمنــد مدینــه و شــکل 
ــا دور شــدن از عصــر رســالت کــم رنــگ  گیــری امــت اســالمی را رقــم زدنــد. جایــگاه و منزلــت زنــان در جامعــه اســالمی ب
ــد و  ــل بودن ــان قای ــرای زن ــوق مســتقلی ب ــت و حق ــه جــد موجودی ــی ب ــای قرآن ــع اگرچــه آموزه ه ــر شــد. در واق و کم رنگ ت
ــده  ــه، ایــن حقــوق نادی ــل برخــی تفســیرهای دیگرگون ــد به دلی ــد می کردن ــان تأکی ــر مشــارکت و مســئولیت های اجتماعــی زن ب
ــی  ــی و اجتماع ــوق مدن ــری حق ــرای بازپس گی ــرای ب ــواره ب ــو هم ــی به این س ــده های میان ــلمان از س ــان مس ــدند. زن ــه ش گرفت
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ــه جنبش هــای مشــخصی  ــژه در ســده ي بیســتم ب ــه به وی ــی داشــتند ک در ســرزمین های مختلــف اســالمی بیش وکــم حرکت های
تبدیــل شــد. ایــن جنبش هــا اگرچــه تــا حــدودی متأثــر از جنبش هــای زنانــه )فمینیســتی( در غــرب اســت ولــی عمومــًا اســاس 
و مبنــای آن آموزه هــای قرآنــی بــوده اســت. جنبــش زنــان مســلمان در ترکیــه، ایــران، پاکســتان، مصــر، الجزایــر، مراکــش و اخیــراً 
در عربســتان و امــارات عربــی در ایــن  میــان قابــل ذکــر هســتند. جنبش هــای اجتماعــی زنــان مســلمان در ســرزمین های مختلــف 
 جغرافیــای جهــان اســالم متأثــر از قوانیــن فرهنگــی، ســنت های محلــی و تفاســیر عالمــان دینــی پدیــدار گشــته اســت. بــا ایــن 
همــه تــالش بــرای اثبــات هویــت اجتماعــی و ایفــای نقــش مســئوالنه در قبــال وظایــف اجتماعــی براســاس آموزه هــای قرآنــی 

ــان مســلمان مشــترک و مشــابه اســت. در همــه ی جنبش هــای اجتماعــی زن
ــه در  ــان و احســاس مســئولیت مادران ــوان »زن ــا عن ــراد ســخن ب ــه ای ــه ب ــد ک ــر راکعــی بودن ســخنران دیگــر نشســت دوم دکت
قبــال مســائل اجتماعــی« پرداخــت و  طــی ســخنانی تصریــح کــرد: رســالت اجتماعــی زنــان  بــه گواهــی تاریــخ صــدر اســالم و 
مســئولیت پذیری و تعهــد بــزرگ زنانــی چــون خدیجــه و فاطمــه)س( در قبــال مســائل سیاســی و اجتماعــی جامعــه اســالمی، 
ــان  ــب )س( و دیگــر زن ــد اجتماعــی زین ــات داشــته باشــد. مســئولیت و تعه ــر حجــت و اثب ــه ذک ــاز ب ــه نی مســائلی نیســت ک
واقعــه ي عاشــورا نیــز بــرگ پــر افتخــاری اســت کــه زنــان آگاه و شایســته، در تاریــخ اســالم و جهــان بــه یــادگار گذاشــته اند. بــا 
پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران بــه زعامــت حضــرت امــام خمینــی، و بــا توجــه بــه تأکیــدات وی مبنــی بــر حضــور زنــان در 
عرصه هــای اجتماعــی و سیاســی، زنــان ایرانــی بــا همــه تــوان و ظرفیــت و تعهــد زنانــه و مادرانــه شــان در زمینه هــای مختلــف، 
بــه صحنــه آمدنــد و افتخــار آفریدنــد. حضــور آگاهانــه و پرشــمار در تظاهــرات خیابانــی و در پشــت جبهه هــای جنــگ تحمیلــی، 
حضــور در عرصه هــای علمــی دانشــگاه ها، حضــور در شــکل دهی بــه مؤسســات مــردم نهــاد بــرای حمایــت از حقــوق فــردی، 
خانوادگــی، اجتماعــی و سیاســی زنــان، ایجــاد نهادهــای خیریــه بــرای کمک هــای ســازمان یافته بــه مســتمندان - به ویــژه زنــان 
ــذاری در اداره ي  ــری و تأثیرگ ــازی و تصمیم گی ــر تصمیم س ــای خطی ــه حوزه ه ــی ب ــرای راه یاب ــالش ب ــد- و ت ــودکان نیازمن و ک
ــزاب  ــکیل اح ــهر و... و تش ــورای ش ــالمی، ش ــورای اس ــس ش ــی مجل ــای انتخابات ــرکت در برنامه ه ــق ش ــه، از طری ــور جامع ام
ــه  ــای سیاســی و دســت یابي ب ــان در عرصه ه ــر زن ــرای حضــور پررنگ ت ــه ب ــازی الزم در جامع ــرای فرهنگ س ــان ب سیاســی زن
مدیریت هــا در ســطوح و ابعــاد مختلــف، از تالش هــای زنــان در ســایه پیــروزی و اســتقرار جمهــوری اســالمی ایــران در چهــار 

دهــه ي اخیــر بــوده اســت.
ســخنران بعــدی پنــل، دکتــر نیــازی، بــه شــرح »مســئولیت اجتماعــی زنــان از منظــر قــرآن« پرداخــت و گفــت: در قــرآن مؤمنــان 
به طــور عــام مســئولیت های مختلفــی را در ســاختارهای اجتماعــی عهــده دار هســتند. زبــان مذکــر قــرآن، آنــگاه کــه میــان واژگان 
مذکــر و مؤنــث بــا هم آیــی نباشــد، هــر دو جنــس را شــامل می شــود. بــه همیــن خاطــر بســیاری از مســئولیت های اجتماعــی، 
میــان زن و مــرد مشــترک اســت؛ اگرچــه صداهــای زنانــه و لــزوم حضــور آنــان در ســاحت های مختلــف اجتماعــی بــه خوبــی 
ــه اگرچــه  ــرآن وجــود دارد ک ــز در ق ــان نی ــژه ي زن ــی وی شــنیده نشــده اســت. از ســوی دیگــر برخــی مســئولیت های اجتماع
ــه  ــرای ب ــن مســئولیت هایی نداشــته اند. تــالش ب ــه چنی ــی ب ــرآن پژوهــان توجــه چندان ــا مفســران و ق ــح شــده اســت، ام تصری
حاشــیه رانــدن زنــان از صحنــه ی جامعــه و حصــر خانگــی آنــان شــیوه ای رایــج بــوده اســت کــه آموزه هــای واقعــی قــرآن را در 

ایــن ارتبــاط نادیــده انگاشــته اســت.
ــا عنــوان »قــرآن، عدالــت و مســئولیت اجتماعــی« آغــاز شــد. در  ــا مدیریــت دکتــر آالء وحیدنیــا ب نشســت ســوم هم اندیشــی ب
ــوم انســانی و مطالعــات  ــر احمــد پاکتچــی )اعضــای هیأت علمــی پژوهشــگاه عل ــی و دکت ــر نعمــت اهلل فاضل ــن نشســت دکت ای

ــتند. ــران( حضــور داش ــی دانشــگاه ته ــی )عضــو هیأت علم ــر علیخان ــر علی اکب فرهنگــی( و دکت
 در ابتــدا دکتــر فاضلــی به عنــوان اولیــن ســخنران نشســت ســوم، ســخنرانی خــود را بــا عنــوان »مســئولیت اجتماعــی مطالعــات 
میان/فرارشــته ای: طــرح دیدگاهــی مبتنــی بــر یادگیــری و یاددهــی« آغــاز کــرد و گفــت: ایــده ي کلــی مــن اینســت کــه مســئولیت 
اجتماعــی بنیــان اصلــی گفتمــان مطالعــات میان رشــته ای اســت. بــرای اجــرا و تحقــق مســئولیت اجتماعــی در ایــن مطالعــات دو 
رویکــرد کلــی وجــود دارد. نخســت، رویکــرد نتیجه گــرا کــه بــر محصــوالت پژوهشــی و دســتاوردهای نهایــی ایــن مطالعــات 
در مســیر پاســخ گویی بــه مســائل و نیازهــای مبــرم اجتماعــی توجــه و تکیــه دارد؛ دوم، رویکــرد فرایندگــرا کــه بــر پــرورش و 
تربیــت نیــروی انســانی و فردکارآمــد اجتماعــی می پــردازد. مــن از رویکــرد دوم دفــاع می کنــم و معتقــدم مســئولیت اجتماعــی 
ــانی و  ــوم انس ــت. در عل ــی اس ــری و یادده ــای یادگی ــود فراینده ــالح و بهب ــرو اص ــته ای درگ ــات میان رش ــگاه و مطالع دانش
ــرورش  ــد آمــوزش براســاس پ ــط آموزشــی و فراین ــرد مســئول و مســئولیت پذیر داشــت کــه محی ــوان ف ــی می ت اجتماعــی زمان
فــرد کارآمــد اجتماعــی و شــهروند دانشــگاهی اســتوار باشــد. »فراینــد میان رشــته ای شــدن دانــش ایــده ی اصلــی در ایــن بخــش 
اســت کــه از نیمــه ي دوم قــرن بیســتم در معنــای امــروزی آن آغــاز بــه گســترش می کنــد. ایــن امــر نتیجــه بحران هــای معرفتــی 

و انــگاره ي مســلط آن از یــک ســو، و بحران هــای اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی از ســوی دیگــر اســت. 
ــری و  ــای نظ ــی از جنبه ه ــئولیت اجتماع ــه ي مس ــا مقول ــش ب ــدن دان ــته ای ش ــاِن میان رش ــد می ــی پیون ــه چگونگ ــپس ب وی س
جهانــی اشــاره کــرد و گفــت: هســته ی کانونــی گفتمــان میــان رشــته ای، مســئولیت اجتماعــی دانــش در جهــان امــروز اســت و 
چالش هــای اجتماعــی و معرفتــی در فراینــد میــان رشــته ای شــدن دانش هــای انســانی و اجتماعــی در ایــران تأثیر گــذار هســتند. 
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ــه اســت، و حوزه هــای میان رشــته ای بســیاری به وجــود  ــران در دو دهــه ی اخیــر شــتاب گرفت فراینــد میان رشــته ای شــدن در ای
آمــده اســت، امــا ایــن امــر تــا امــروز چنــدان بــارور و کامیــاب نبــوده اســت و نتوانســته تحــوالت عمیــق و جــدی در انــگاره ی 
ــع و  ــا موان ــن مطالعــات از نظــر چگونگــی یادگیــری و یاددهــی ب ــرا ای ــد زی ــران ایجــاد کن پژوهشــی و آموزشــی دانــش در ای
ــی  ــی زمان ــانی و اجتماع ــای انس ــش در دانش ه ــی دان ــئولیت اجتماع ــه ي مس ــت. مقول ــه اس ــاختاری مواج ــای س محدودیت ه
ــده ی دانشــجویان و  ــده و ترغیب کنن ــن ضمانت کنن ــای معی ــا و باوره ــد ارزش ه ــی بتوانن ــز آموزش عال ــه مراک ــد ک ــق می یاب تحق

دانشــگاهیان در زمینــه مســئولیت را گســترش داده و در محیــط آموزشــی خــود آنهــا را تجربــه کــرده و درونــی ســازند.
ــخنرانی  ــم« س ــرآن کری ــی در ق ــئولیت اجتماع ــا در درک مس ــا و آرمان ه ــل هنجار ه ــوان »تعام ــا عن ــی ب ــر پاکتچ ــه دکت در ادام
خــود را شــروع کــرد و گفــت: مســئولیت اجتماعــی ماننــد بســیاری از مفاهیــم نوخاســته از بســتر مدرنیتــه، بــا چالــش تناســب 
بــا ریشــه های فرهنگــی جوامــع، و ازجملــه ریشــه ها در فرهنــگ اســالمی مواجــه اســت و بــرای نهادینــه شــدن آن در جامعــه ي 
ــرای بازخوانــی نصــوص  ــر تحلیــل مؤلفــه ای ب ــذا می بایســت ب ــا ایــن نســبت به درســتی تبییــن شــود. ل مــا، ضــروری اســت ت
دینــی در این جــا و اکنــوِن معاصــر تــالش کــرد وکوشــش  شــود نخســت مؤلفه هــای مفهــوم »مســئولیت اجتماعــی« اســتخراج 
ــت  ــوان گف ــن می ت ــرد. همچنی ــام گی ــی انج ــن بازخوان ــن، ای ــای بنیادی ــر مؤلفه ه ــی ب ــا مبتن ــاس پیونده ــپس براس ــود و س ش
ــوط  ــی مرب ــا مفهوم ــه آن مؤلفه ه ــر پای ــم ب ــرآن کری ــا آموزه هــای ق ــدرن ب ــن مفهــوم م ــن نســبت ای ــه یافت ــه ب ــا آنجــا ک ــه ت ک
ــه نیازهــای عصــری  ــرای پاســخ ب ــرآن ب ــی ق ــه بازخوان ــا آنجــا کــه ب ــل مؤلفــه ای اســت و ت ــا تحلی ــگاره ب ــخ ان می شــود، تاری
بازمی گــردد، از مقولــه ي جــری و تطبیــق اســت. در مســیر ایــن پژوهــش، نخســت بایســت الگویــی مرکــب از دو تقابــل مفهومــی، 
ــود و  ــه  ش ــی ارائ ــته های آرمان ــا بایس ــل ب ــته ای هنجــاری در تقاب ــینه، و بایس ــته های بیش ــا بایس ــل ب ــه در تقاب ــته های کمین بایس
ســپس نســبت های مؤلفه محــور بــه دســت آمــده از رابطــه میــان آموزه هــای قرآنــی و مفهــوم معاصــر مســئولیت اجتماعــی، در 

ــدی شــود. ــن ضــرب، صورت بن ــل چهــارگان حاضــر از ای قاب
ــن آن  ــرآن و تضمی ــت در ق ــا موضــوع »جوهــره ي عدال ــی در ســخنرانی خــود را ب ــر علیخان ــن نشســت دکت ســخنران ســوم ای
براســاس قاعــده اولویــت« گفــت:. بــه اعتقــاد مــن عدالــت بــه مثابــه یــک نظــام جامــع، اگــر تدویــن یــا نظریه پــردازی شــود 
هیــچ حــوزه ای نیســت کــه از آن بیــرون بمانــد. امــا از ســوی دیگــر ایــن نظــام، دارای مبانــی، اصــول، راهبردهــا، شــاخص ها و 
ــد  ــه ارتباطــی نظام من ــود ک ــت، درحوزه هــا و بخش هــای گوناگــون جامعــه خواهــد ب ــوای عدال رویکردهــای متعــددی در محت
بــا یکدیگــر دارنــد. هــدف از نظــام و نظریــه ي عدالــت ایــن اســت کــه حقــوق انســان ها را در عرصه هــای مختلــف بــه درســتی 
بــه آنهــا برســاند. بــه ســه دلیــل حقــوق انســان ها آن گونــه کــه شایســته اســت بــه دســت آنهــا نمی رســد. نخســت کمبــود منابــع 
ــع آن  ــه تب ــا و ســوم زیاده خواهــی و ســیری ناپذیری انســان ها. مســئله و ب ــراد و گروه ه ــع اف ــارض مناف ــا، دوم تع و فرصــت ه
پرســش ایــن اســت کــه از نظــر قــرآن، مهم تریــن بخــش عدالــت یــا یــک نظــام عادالنــه، کــه اصــل و جوهــره ي آن بــه شــمار 

ــز اجــرا شــده اند، کــدام اســت؟ ــت نی ــا اجــرای آن بخش هــای دیگــر عدال ــد کــه ب ــا را مطمئــن می کن مــی رود و م
وی ادامــه داد: به دلیــل ماهیــت زندگــی اجتماعــی، روابــط و منافــع افــراد و گروه هــا و طبقــات مختلــف بــه هــم گــره می خــورد 
ــای  ــراد و گروه ه ــا اف ــل آنه ــی در مقاب ــور طبیع ــد و به ط ــدا می کنن ــترکی پی ــت های مش ــع و خواس ــا مناف ــراد و گروه ه و اف
دیگــری قــرار می گیرنــد کــه بــا این هــا: یــا منافــع مشــترک ندارنــد، یــا رقیــب این هــا هســتند،  یــا در مرحلــه ی ســوم و حادتــر 
معــارض این هــا هســتند و تعــارض و تضــاد منافــع و خواســت ها بــا یکدیگــر پیــدا می کننــد. در ایــن  میــان وظیفــه ی عدالــت، 
ــن  ــادل،  ای ــان ع ــران و متصدی ــه مدی ــوان وظیف ــه عن ــدارد ب ــه وجــود ن ــام عادالن ــر نظ ــه، و اگ ــام عادالن ــک نظ ــب ی ــا در قال ی
اســت کــه ایــن تضــاد و تعارض هــا را عادالنــه مدیریــت کننــد. آز آنجــا کــه مجریــان و مدیــران  خودشــان بخشــی از جامعــه 
و ذینفــع هســتند معمــوال تمایــل پیــدا می کننــد: 1.در تقســیم منابــع، فرصــت هــا، و امتیــازات؛ ۲. در حــل، رفــع، یــا مدیریــت 
ــران و  ــکان و هم فک ــرف نزدی ــت؛ ط ــان. نخس ــان و مجرم ــازات متخلف ــه و مج ــع؛ 3. در جریم ــای مناف ــا و تعارض ه تضاد ه
هم پیمانــان و دوســتان و هــواداران و موافقــان خــود را بگیرنــد، دوم؛ از مخالفــان و معانــدان و دشــمنان خــود کــم بگذارنــد. در 
اجــرای عدالــت، قــرآن تأکیــد دارد کــه مجریــان و مدیــران مشــخصًا در مــورد دو گــروه فــوق عادالنــه عمــل کننــد و جوهــره ي 
عدالــت و مهمتریــن شــاخص عدالــت کــه قــرآن ذکــر می کنــد عدالــت ورزی در مــورد »نزدیــکان و هم فکــران و هم پیمانــان و 
دوســتان و هــواداران و موافقــان« )نســاء/135( از یــک ســو، و »مخالفــان و معانــدان و دشــمنان« )مائــده/۸( از ســوی دیگــر اســت. 
براســاس قاعــده ی اولویــت، اگــر یــک نظــام عادالنــه یــا حاکمــان و مدیــران عــادل، بتواننــد عدالــت را در مــورد دو گــروه فــوق 
اجــرا کننــد اوالً بــه طریــق اولــی عدالــت را در مــورد ســایر بخش هــای جامعــه اجــرا کرده انــد یــا می تواننــد اجــرا کننــد، ثانیــًا 
مهمتریــن و ســخت تریــن بخــش عدالــت را کــه دو حــوزه ي فــوق اســت و اصــل و جوهــره ي عدالــت بــه شــمار مــی رود، اجــرا 

ــد. ــادی محقــق کرده ان ــا حــد زی ــت را ت ــد مطمئــن شــوند کــه عدال ــت می توانن ــان عدال ــد؛ در نتیجــه مجری کرده ان
پــس از اســتراحتی کوتــاه پنــل چهــارم بــا موضــوع »قــرآن و مســئولیت خــالق در ادبیــات و هنــر« آغــاز شــد و دکتــر هــادی 
رهنمــا بــه عنــوان مدیــر نشســت از دکتــر زهــرا محققیــان )عضــو هیأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی(، 
ــژاد )پژوهشــگر  ــی ن ــجاد طباطبای ــر سیدس ــرگان( و دکت ــد گ ــی دانشــگاه آزاد واح ــروش )عضــو هیأت علم ــگ مه ــر فرهن دکت

ــه ایــراد ســخن بپردازنــد. ــا ب ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی وزارت آمــوزش و پــرورش( دعــوت کردنــد ت



                                       29                                                                      خبرنامه ی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی        

13
99

د  
ردا

خ

ــن از اهمیــت  ــی نمادی ــی، بازتاب ــوان »قربان ــا عن ــل چهــارم ســخنرانی خــود را ب ــن ســخنران پن ــوان اولی ــه عن ــان ب ــر محققی دکت
ــن در خــالل برخــی  ــی، به صــورت نمادی ــم اخالق ــاره ای از مفاهی ــم« آغــاز کــرد وگفــت: پ ــرآن کری مســئولیت اجتماعــی در ق
ــه  ــه اســت ک ــورات اجتمــاع و جامع ــه ام ــم، اهتمــام ب ــن مفاهی ــه ای ــد. ازجمل ــی یافته ان ــان ابراهیمــی تجل ــع ادی ــای مناب قصه ه
ــن  ــی نمادی ــه به صورت ــی ک ــتان قرآن ــن و شــگفت ترین داس ــد. رازآمیزتری ــاد می کنن ــی از آن ی ــوان مســئولیت اجتماع تحــت عن
بــه اهمیــت ایــن مفهــوم اخالقــی می پــردازد؛ داســتان ذبــح گاو در میــان بنی اســرائیل اســت. در ایــن داســتان، خداونــد در پــی 
ــتان  ــن داس ــی ای ــن قرآن ــه مضامی ــد. مقایس ــح گاوی را می ده ــه ذب ــتور ب ــق او، دس ــه ی ح ــاه و اضاع ــردی بی گن ــدن ف کشته ش
)بقــره/73-۶7( بــا نمونــه توراتــی آن )تثنیــه،  9-1: ۲1( حکایــت از آن دارد کــه دســتور مذکــور، بیــش از آن کــه قربانــی آیینــی 
باشــد؛ در حقیقــت نوعــی بالگردانــی اســت کــه در ســنت های باســتان )از دوران پیشازرتشــت و در آییــن میتراییســم( مرســوم 
بــوده اســت. بــه بیانــی ســاده تر، حیوانــی بالگــردان قــوم می شــود تــا در پرتــو آن، گنــاه ایــن ظلــم و شــرور اجتماعــی برخاســته 
از آن از بیــن رونــد و برکــت بــه جامعــه و مردمانــش بازگــردد. ایــن امــر، هــم اهمیــت نجــات جامعــه را گوشــزد می کنــد و هــم 
ــرای مــا کــه جامعــه و  مراعــات حقــوق تک تــک  ــه همیــن دلیــل الگویــی اســت ب ــه امــورات تک تــک افــراد آن را! ب اهتمــام ب
ــنتی،  ــای س ــازی آیین ه ــی و بازس ــای ادب ــری ارائه ه ــا به کارگی ــم ب ــرآن کری ــب ق ــن ترتی ــت. بدی ــت اس ــز اهمی ــراد آن  حائ اف
ــق افشــا می ســازند. ــن طری ــد و اهمیــت مســئولیت اجتماعــی را از ای ــم اخالقــی را ترســیم می کنن ــو و جــذاب از مفاهی ــی ن روایت
ــد.  ــاز ش ــرآن« آغ ــای ق ــی در حکمت ه ــئولیت اجتماع ــاب مس ــوان »بازت ــا عن ــروش ب ــگ مه ــر فرهن ــخنرانی دکت ــه، س در ادام
وی تصریــح کــرد: شــکل گیری دیــن اســالم نیــز مثــل هــر جنبــش اجتماعــی دیگــری نیازمنــد تأکیــد بــر مســئولیت اشــخاص 
نســبت بــه جامعــه خــود بــود. این گونــه، از روزهــای آغازیــن دعــوت پیامبــر اکــرم )ص( در مکــه و بــا نــزول نخســتین آیــات، 
ــش دارد و  ــال اجتمــاع خوی ــه مســئولیتی در قب ــت؛ کســی ک ــد رف ــذر« تأکی ــک »ُمن ــر اکــرم )ص( همچــون ی ــگاه پیامب ــر جای ب
ــام  ــاندن پی ــام، رس ــن مق ــه اش در ای ــا وظیف ــه تنه ــازدارد و البت ــاک ب ــک و هولن ــه را از خطــری نزدی ــد اعضــاي جامع می خواه
خــدا بــه قــوم اســت. الزم بــود کــه در گفتمــان دیــن جدیــد مبانــی مســئولیت اجتماعــی پیامبــر اکــرم )ص( تبییــن، و توضیــح 
داده شــود چــرا چنیــن مســئولیتی در قبــال اعضــاء جامعــه متوجــه پیامبــر )ص( اســت و مبانــی مشــروعیت ایــن انــذار پیامبرانــه 
ــش  ــه دعواهای ــه ب ــت کم توج ــا دس ــر )ص( ی ــن پیامب ــوت ای ــرش دع ــرای پذی ــتداللی ب ــود اس ــه الزم ب ــت؛ هم چنان ک چیس
ــه  ــاری مســئوالنه اســت و نفع طلبان ــر اکــرم )ص( رفت ــد کوشــش پیامب ــان را متقاعــد کن بازنمــوده شــود؛ اســتداللی کــه مخاطب
نیســت؛ و متقابــاًل آن هــا خــود نیــز بــه دالئلــی مشــابه، مســئولیتی مشــابه دارنــد. الزم بــود چنیــن اســتداللی بــر پایــه ی مبناهــای 
عرفــی و برون دینــی مقبــول مخاطبــان عرضــه شــود. ایــن مبنــای عرفــی در قــرآن کریــم بــر حکمــت اســتوار شــد؛ مجموعــه ای 
ــق  ــیوه تطبی ــده ش ــت و بازتابانن ــالمی رواج داش ــگ پیشااس ــاز در فرهن ــا از دیرب ــوزش آن ه ــه آم ــی ک ــای اخالق از توصیه ه
ــالم و  ــش اس ــی پی ــگ عرب ــده از فرهن ــای بازمان ــوای حکمت ه ــل محت ــا تحلی ــوان ب ــذا می ت ــود. ل ــان ب ــا محیط ش ــا ب عرب ه
ــر  ــرآن ب ــد ق ــبب تأکی ــناخت و س ــالم را بازش ــش از اس ــگ پی ــا در فرهن ــگاه حکمت ه ــرآن، جای ــده در ق ــای بازتابی حکمت ه

ــد. ــی ش ــردن وحــی اله ــر از آن، بازک ــا، و فرات ــری حکمت ه فراگی
دکتــر سیدســجاد طباطبایــی نــژاد بــه عنــوان آخریــن ســخنران پنــل چهــارم بــا موضــوع »شــکل گیری نگــرش نســبت به مســئولیت 
اجتماعــی در قــرآن کریــم، مبتنــی بــر الگــوی کارکــردی در روان شناســی اجتماعــی« ســخنرانی کــرد و گفــت: شــکل گیری نگــرش 
یکــی از محوری تریــن موضوعــات در علــم روان شناســی اجتماعــی اســت کــه بــا الگوهــای گوناگونــی در ایــن علــم پی جویــی 
می شــود. بــا بازخوانــی آیــات قــرآن کریــم بــا نــگاه روان شناســی اجتماعــی - در قالــب یــک مطالعــه میــان رشــته ای- می تــوان 
راهبردهــای قــرآن در ایجــاد نگرش هــا را کشــف کــرد. نگرش هایــی کــه بــا رویکــردی قرآنــی و مبتنــی بــر الگوهــای تکویــن 
نگــرش  افــراد در روان شناســی، نســبت بــه موضوعــات اساســی شــکل می گیــرد. یکــی از مفاهیــم اساســی در مطالعــات علــوم 
اجتماعــی و نیــز ادبیــات قرآنــی کــه بقــای هــر جامعــه مســتلزم آن اســت، مقولــه ی مســئولیت اجتماعــی اســت. لــذا می تــوان 
ــا اســتفاده از روش توصیفــی، تحلیلــی، مبتنــی بــر الگــوی کارکــردی کــه یکــی از پرکاربردتریــن الگوهــای شــناخته شــده در  ب
روان شناســی اجتماعــی بــرای تکویــن نگرش هــا اســت،  شــکل گیری نگــرش نســبت بــه مســئولیت اجتماعــی را از خــالل آیــات 
ــای  ــی واژه ه ــی برخ ــز معنا شناس ــته ای و نی ــه میان رش ــک مطالع ــوازم ی ــه ل ــدی ب ــا پایبن ــرار داده و ب ــی ق ــورد بازخوان ــی م اله
مرتبــط بــا موضــوع، راهبردهــای قرآنــی در ایــن راســتا را اســتخراج کــرد. براســاس ایــن یافته هــا، قــرآن بــا اجتماعــی خوانــدن 
و مســئول دانســتن نــوع انســان در راســتای تحقــق مســئولیت اجتماعــی، راهبردهایــی چــون »تعــاون اجتماعــی بــرای معیشــت«، 
»القــای مســئولیت پذیری در بســتر خانــواده«، »القــای نــگاه خــود دگربینــی و »انشــاء رابطــه ی اخــوت و والیــت میــان افــراد« را 

از رهگــذر ایــن الگــو معرفــی می کنــد.
در پایان، جلسه ی پرسش وپاسخ برگزار و به سؤاالت حضار پاسخ داده شد.
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نخســتین ســخنران همایــش، دکتــر طالــب زاده در ســخنرانی خــود بــا عنــوان »اندیشــه و روش«، روش را از منظــر مابعدالطبیعــی 
مــورد بررســی قــرار داد و تــالش کــرد بــه مبانــی بحــث روش بــه مثابــه اندیشــه فلســفی بپــردازد. 

وی در ایــن زمینــه گفــت: پیــش از آن کــه علــوم و فنــون بــه روش هــای مختــص بــه خــود بپردازنــد، روش بــه منزلــه ی مفهومــی 
بنیادیــن در قلمــرو  اندیشــه، جایگاهــی ممتــاز یافــت. هــر شــاخه از علــوم و فنــون بــا روش هــای متناســب بــا حــوزه خــود ســر 
و کار دارنــد، امــا نخســت بایــد از چیســتی روش بــه معنایــی کلــی پرســش کــرد؟ مواجهــه بنیادیــن بــا مســئله روش، علــوم و 
بــه ویــژه علوم انســانی روزگار مــا را بــا مســائلی رو بــه رو می کنــد کــه شــاید نیازمنــد پژوهش هایــی تــازه باشــد. روش، پیــش 
از آن کــه از نــگاه روش شــناختی )methodologic(  بررســی شــود بایــد از منظــر وجودشــناختی )onthologic(  آزمــوده شــود. الزم 
ــش  ــه راســتی چــرا روش، گوهــر دان ــار از خــود بپرســند ب ــک ب ــد و ی ــر رون ــوم از ســطح پژوهش هــای خــود فرات اســت عل
اســت؟ چــرا گذشــتگان، روش را گوهــر دانــش نمی دانســتند؟ چــه پیش آمــدی رخ داد کــه روش مقامــی بالمنــازع یافــت؟ طــرح 

ایــن پرســش ها  اهمیــت روش را از بداهــت درمــی آورد و آن را بــه مســئله ای پیچیــده تبدیــل می کنــد.
ــردی از آن بحــث شــده  ــش، زیرشــاخه ی منطــق اســت و در بخــش منطــق کارب ــه داد: روش در تقســیمات دان ــب زاده ادام طال
ــه خــود  ــا عنــوان تحلیــالت اولــی و ثانــوی ب ــار ارســطو تدویــن شــد و بخــش مســتقلی را ب اســت. منطــق، نخســتین بار در آث
اختصــاص داد. امــا فلســفه در خاســتگاه خــود بــر شــهود عقلــی اســتوار بــود. شــهود عقلــی بــه منزلــه ی وحــدت مقــام ثبــوت 
ــی را  ــی شــهود عقل ــه ی اثبات ــیاء را می گشــود. منطــق از یک ســری جنب ــق اش ــا حقای ــل ب ــاس بی واســطه ی عق ــات راه تم و اثب
ســامان می بخشــید و صــور و ترتیــب اســتدالل های عقالنــی را انتظــام مــی داد و از ســوی دیگــر جنبــه ی ثبوتــی شــهود عقلــی 
را تفصیــل مــی داد و بــا یافتــن حــد وســط، مقدمــات برهــان را بــه نتیجــه ی مطلــوب می رســاند. وجــه اثباتــی شــهود عقلــی را 
کــه جنبــه ی صــوری دارد. »منطــق مفاهمــه« می خوانیــم و جنبــه ی ثبوتــی شــهود عقلــی را کــه بــه یافــت حقیقــت می انجامــد، 

ــم. ــت« می نامی ــق حقیق »منط
ایــن دو ســاحت در اندیشــه ی قدمــا بــر هــم منطبــق بــود و فاصلــه ای میــان دو وجــه ثبوتــی و اثباتــی شــهود عقلــی نبــود. در 
عصــر جدیــد شــهود عقلــی بــه سســتی گراییــد و منطــق بیشــتر بــه ابــزاری بــرای مفاهمــه بــدل شــد. منطــق و اســتدالل های 
ــان منظــم  ــه منطــق صــورت و بی ــه ی منطــق حقیقــت را از دســت داد و ب ــه منزل ــگاه خــود ب ــی، جای ــی و شــیوه ی برهان منطق
حقیقــت فــرو کاســته شــد. همیــن جــا بــود کــه »روش« بــه عنــوان »منطــق حقیقــت« پــا بــه ســاحت اندیشــه نهــاد و صــدارت 

یافــت. »روش«، نــه ابــزار بلکــه نفــس حقیقــت شــمرده شــد و بــا اندیشــه ی فلســفی پیونــدی تنگاتنــگ پیــدا کــرد.
ســپس دکتــر پارســانیا ذیــل عنــوان »روش هــای علوم اجتماعــی و حکمــت مدنــی« ســخنرانی کــرد و گفــت: از نظرمــن در مقاطــع 
مختلــف تاریــخ روش هــای متنــوع و متکثــری وجــود داشــته امــا در حــوزه ی علوم اجتماعــی و علوم انســانی ســه روش وجــود 

اولین همایش روش شناسی علوم انسانی

اولیــن همایــش روش شناســی علوم انســانی؛ چالش هــا،  راهکارهــا بــه همــت کمیتــه ی روش شناســی 
ــوم  ــخ س ــی در تاری ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــگاه علوم انس ــون پژوهش ــی مت ــورای بررس ــانی ش علوم انس
خرداد مــاه 1399، بــه شــکل مجــازی برگــزار شــد. در ایــن همایــش، کالن مســئله ی روش شناســی از منظــر 
ــرار  ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــته ها،  م ــن رش ــران ای ــط  صاحب نظ ــانی توس ــف علوم انس ــته های مختل رش
ــه ی روش شناســی علوم انســانی  ــر شــمس الملوک مصطفــوی، رئیــس کمیت گرفــت. در آغــاز همایــش دکت
ــی  ــرح و بررس ــای آن، ط ــداف و برنامه ه ــه و اه ــن کمیت ــی ای ــن معرف ــون، ضم ــی مت ــورای بررس ش
موضوعاتــی ماننــد چیســتی روش و روش شناســی، نســبت روش بــا اندیشــه، نیــاز بــه بازاندیشــی در روش 
و ... را بــه عنــوان کالن مســائل روش شناســی در ایــران و محورهــای فعالیت هــای کمیتــه ی روش شناســی 
معرفــی کــرد. وی ضمــن اشــاره بــه وجــود تکثــر روش در علــوم مختلــف از ســویی و وابســتگی رشــته ها 
 بــه یکدیگــر جهــت حــل بحران هــای موجــود در شــرایط فعلــی جهانــی،  بــر نیــاز بــه ایجــاد شــرایطی کــه 
بــا گفــت و گــو و تعامــل، ایــن تنــوع و تکثــر بــه جهــت گیــری واحــدی برســد، تأکیــد و اظهــار امیــدواری 
ــع  ــم آورد و در جهــت رف ــن بســتری را فراه ــد چنی ــه ی روش شناســی علوم انســانی، بتوان ــه کمیت ــرد ک ک
ــا   ــانی و ب ــوزه ی علوم انس ــی در ح ــا روش و روش شناس ــاط ب ــود در ارتب ــتی های موج ــص و کاس نواق
توجــه بــه خودآگاهــی فرهنگی-تاریخــی گام هــای موثــری بــردارد. در ایــن همایــش تعــداد هفــت مقالــه 
ــوم  ــوق، عل ــته های فلســفه، حق ــای روش شناســی در رش ــده در موضــوع چالش ه ــف ش ــه تألی از 13 مقال

ــه شــد.  اچتماعــی، تاریــخ، اقتصــاد و علوم سیاســی توســط اســتادان برجســته ی دانشــگاه ارائ
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ــا نیمــه  ــارت اســت از روش تبیینــی، تفســیری و انتقــادی. روش تبیینــی کــه از نیمــه ی دوم قــرن 19 ت دارد کــه عناویــن آن عب
دوم قــرن ۲۰ ادامــه داشــت، از نوعــی عقبــه ی متافیزیکــی کانتــی بهــره می بــرد امــا از دهــه ی ۲۰ بــه بعــد، روش هــای تفســیری 
بــه مــوازات و در متــن جریــان تبیینــی شــکل گرفــت و بــه نوعــی تبییــن را بــه تفســیر تبدیــل کــرد و روش هــای تفســیری بــر 

روش هــای تبیینــی غالــب شــدند.
وی افــزود: روش هــای تفســیری دو رویکــرد دارنــد؛ رویکــرد اول عقبــه ی پدیدارشــناختی دارد و رویکــرد دوم علــم را برســاخت 
اجتماعــی می دانــد. روش هــای انتقــادی هــم از دل روش هــای تفســیری بیــرون می آینــد. آموزه هــای فرویــد و هــگل 
زیرمجموعــه ی ایــن روش هــای انتقــادی قــرار می گیرنــد. رئالیســم انتقــادی و عقالنیــت انتقــادی فرانکفورتــی از زیرشــاخه های 
ایــن روش  اســت. طرفــداران ایــن روش از واژگانــی چــون شــئی وارگی، ســلطه و ... اســتفاده می کننــد. در ایــن روش انتقــاد از 

موضــع حقیقــت نیســت بلکــه از موضــع اراده اســت.
ــش  ــی اســت. دان ــا حکمــت عمل ــه یکــی از آن ه ــته ک ــری وجــود داش ــای متکث ــم روش ه ــان اســالم ه ــه داد: در جه وی ادام
اجتماعــی در بنیادهــای نظــری جهــان اســالم شــکل گرفتــه اســت و حکمــت مدنــی هــم بــر اســاس مبانــی فلســفی خــود بــدون 

ــه عنــوان بخــش انتقــادی خــودش معرفــی می کنــد. ــا تبییــن و تفســیر اســت. حکمــت مدنــی، فقــه را ب ــل ب تقاب
دکتــر رحیــم نوبهــار ســخنران بعــدی بــود کــه بــا عنــوان »دوگانگــی نظــام حقوقــی در جمهــوری اســالمی ایــران و چالش هــای 
ــان حقــوق  ــن می ــرار داد. وی گفــت: تفاوت هــای بنیادی روش شناســی« مشــکالت روش در حــوزه ی حقــوق را مــورد توجــه ق
ســکوالر مــدرن و نظام هــای حقوقــی ســنتی از جملــه حقــوق اســالمی افــزون از شــمار اســت. در حقــوق اســالمی بــه خوانــش 
ــه ُمعّذریــت و ُمنّجزیــت  ــا دســتیابی ب ــروردگار ی ــی آن، محــور تالش هــا و اســتدالل ها کشــف اراده ی مقــدس پ مســلط و کنون
اســت. پیش فــرض انکارناپذیــر ایــن رویکــرد، پیونــد حقــوق بــا امــر قدســی، ضــرورت تعبــد و تســلیم در برابــر اراده ی مقــدس 
پــروردگار و لــزوم بــذل نهایــت جهــد و تــالش بــرای کشــف آن اســت؛ همــان چیــزی کــه اصطالحــًا اجتهــاد نامیــده می شــود. 

از چشــم اندازی دیگــر نمی تــوان دغدغــه ی 
نظــام اندیشــگی اســالمی نســبت بــه مفاهیمــی 
ــده  ــها را نادی ــت و ارزش ــالق، فضیل ــد اخ مانن
ــه از ارج  ــالمی بی آنک ــای اس ــت. آموزه ه گرف
ــق و  ــه ح ــد ب ــق و آزادی بکاهن ــت ح و منزل
ــد. در نگــرش  ــگار دارن ــی غایت ان آزادی نگاه
اســالمی، آموزه هــای فقهــی و حقوقــی بنــا 
ــت  ــون عدال ــی همچ ــه مفاهیم ــرض ب ــه ف ب
واقعــی  وجهــی  کــه  طبیعــی  حق هــای  و 
و ثبوتــی دارنــد، متناظرنــد. در ایــن نظــام، 
جوهــر اســتدالل حقوقــی تــالش بــرای کشــف 
ــری اســت  ــی و نفس االم ــت ثبوت ــن واقعی همی
و روش بــا همــه ی اهمیتــش تنهــا در خدمــت 
کشــف واقعیتــی اســت بــه نــام اراده ی مقــدس 
مقــدس  متــون  در  کــه  اراده ای  پــروردگار؛ 
تبلــور یافتــه و در خوانــش ســنتی، کمتــر 
ــم  ــرد. به رغ ــود می گی ــه خ ــی ب ــه تاریخ وج
ــه  ــوق ب ــالق، حق ــوق و اخ ــان حق ــز می تمای
نوعــی در ظــّل و ذیــل الهیــات و کالم اســالمی 
ــه در کالم، محــور  ــان ک ــرد. همچن ــرار می گی ق
مباحــث، شــناخت اوصــاف خداونــد اســت در 
فقــه، محــور مباحــث، کشــف اراده ی تشــریعی، 
جهان شــمول و فراتاریخــی حــق تعالــی اســت.
هنجارهــا در نظــام حقوقــی مــدرن امــا بیشــتر 
ــون  ــان همچ ــانی و درک انس ــت انس از عقالنی
مرکــز ثقــل هســتی سرچشــمه می گیرنــد. 
ــی  ــای اجتماع ــه از واقعیت ه ــا آن ک ــوق ب حق
ــدازه کــه وجــه  ــرد آن ان ــر می پذی ــی اث و تجرب
معرفت شــناختی دارد جنبــه ی هستی شناســی 
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ــوق،  ــای حق ــا مبن ــع ی ــون منب ــی همچ ــر قدس ــی ام ــی، نف ــی، واقع گرای ــای عین ــر روش ه ــتر ب ــدرن بیش ــوق م ــدارد. در حق ن
وابســتگی حقــوق بــه فرایندهــای رســمی و تصویــب شــکلی و در واقــع نوعــی اثباتگرایــی تأکیــد می شــود. در حقــوق عرفــی 
بــه نظــام حقوقــی می تــوان و بایــد نــگاه انتقــادی داشــت. حتــی برخــی مکتب هــا و جنبش هــای حقوقــی نــگاه بدبینانــه ای بــه 
کل نظــام حقوقــی و متولیــان و عناصــر دخیــل در آن ماننــد قانونگــذاران دارنــد. در ایــن ســنت فکــری، اعتبــار روش حقوقــی 
ــون و تفســیر و  ــای شــکل گیری قان ــکلی در فراینده ــط ش ــت ضواب ــر رعای ــا ب ــود و تأکیده بیشــتر صــرف شــکل گرایی می ش
اجــرای آن اســت. هرچنــد در ســطح و الیــه ای دیگــر تأکیــد می شــود کــه قانــون بایــد صــدای مــردم یــا مظهــر اراده و خواســت 

آنــان باشــد.
وی گفــت: در جامعــه ی ایرانــی حــال حاضــر بــه حکــم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران بناســت دو نظــام و ســنت 
فکــری بــا ایــن همــه تمایــز و جدایــی در کنــار هــم باشــند. وی ســپس در مــورد این کــه  آیــا می تــوان ناهمگنی هــای موجــود 
ــه ایــن  ــرای حرکــت ب ــه داد و گفــت: ب ــی ارائ بیــن دو نظــام فکــری را در یــک نظــام حقوقــی کارآمــد جمــع کــرد توضیحات
ســمت و ســو بــاری بــا اســتقبال جــدی و عملــی از تأکیــد آموزه هــای اســالمی بــر عقــل و عقالنیــت همچــون یکــی از منابــع 
اســتنباط احــکام شــریعت و لحــاظ ایــن مبنــای پذیرفتنــی کــه در اندیشــه ی اســالمی نمی تــوان بــه تجربیــات بشــری و عقالنــی 
کــه محصــول زندگــی بشــر اســت یک ســر بیتوجــه بــود راه بــرای طراحــی نظامــی از هنجارهــا کــه از یــک ســو بــا مبانــی دینــی 
ناســازوار نباشــد و از ســوی دیگــر بــا یافتههــای عقالنــی در ســتیز نباشــد فراهــم می شــود. بــه رغــم ثبــات احکامــی کــه بــر 
ــی  ــای اجتماع ــه بخــش مهمــی از آموزه ه ــرد ک ــوان ک ــد نمی ت ــوط می شــود تردی ــروردگار مرب ــا پ ــد ب ــم رابطــه ی خداون تنظی
حقوقــی ناظــر بــه امــر اجتماعی انــد یــا از اعتبــارات مــا بعــد االجتمــاع هســتند. بــدون توجــه بــه ایــن واقعیــت، طراحــی نظــام 
حقوقــی بــه لحــاظ نظــری ضعیــف و در عمــل، ناکارآمــد خواهــد بــود. بــه هنجارهایــی از ایــن دســت نمیتــوان بــا نگاهــی صرفــًا 

انتزاعــی و بریــده از تغییــر و تحــوالت اجتماعــی نــگاه کــرد.
بــرای حرکــت بــه ایــن سمت وســو رســیدن بــه دیدگاهــی روشــن دربــاره ی روش از ابتدایی تریــن و ضروری تریــن گام هاســت. 
در نظــام حقوقــی کشــور مــا کــه اصــوالً نظامــی متن مــدار اســت رســیدن بــه دیدگاهــی روشــن دربــاره ی روش تفســیر متــن 
ــی کــه دســتاورد قانون گــذار بشــری و حاصــل توافــق  ــن مقــدس از متن ــژه تفکیــک شــیوه ی تفســیر مت ــا و به وی ــه معن و نظری

نماینــدگان ملــت اســت، ضــروری اســت.
از نظــر وی می تــوان بــا تفکیــک دقیــق درون مایــه و محتــوای آن چــه بناســت شــاکله ی نظــام حقوقــی در کشــور مــا را تشــکیل 
ــی  ــی فرضیههای ــز پیش فرض هــا در مباحــث اســالمی و عرف ــر تفکیــک روش اســتنباط، روش اســتدالل و تمای ــه ب دهــد و تکی

ــه کــرد. ــا کاهــش شــکاف و ســتیز میــان بخش هــای اســالمی و بخش هــای عرفــی نظــام حقوقــی ارائ ــًا هم ســو ب عمدت
ــران  ــوان »بح ــل عن ــانی ذی ــر راه روش در علوم انس ــر س ــود ب ــای موج ــا چالش ه ــاط ب ــت در ارتب ــیدصادق حقیق ــر س دکت
ــوم  ــای موجــود در عل ــت: روش ه ــراد ســخنرانی پرداخــت و گف ــه ای ــوم  سیاســی« ب ــم در عل روش شناســی و آشــفتگی مفاهی
ــوم  ــه در روش شناســی عل ــا و مشــکالتی ک ــوم  اجتماعــی محســوب می شــوند. ابهام ه ــای عل ــه ی روش ه  سیاســی، زیرمجموع
 اجتماعــی وجــود دارد، بــر علوم سیاســی نیــز تأثیــر می گــذارد. علــوم  سیاســی، بــه یــک واســطه زیرمجموعــه ی علوم اجتماعــی 
و بــه دو واســطه زیرمجموعــه ی علــوم  انســانی اســت. پــس، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه تحــوالت و حتــی ابهام هــای فلســفه ی 
ــی،  ــور کل ــر دارد. به ط ــی تأثی ــفه ی علوم سیاس ــر فلس ــتقیم ب ــکل غیرمس ــه ش ــی ب ــوم  اجتماع ــفه ی عل ــانی( و فلس ــوم )انس عل
ــم،  ــفه ی عل ــی از فلس ــای ناش ــرد: ابهام ه ــز ک ــر متمرک ــای زی ــوان در محور ه ــی را می ت ــی در علوم سیاس ــران روش شناس بح
ابهام هــای ناشــی از روش هــای علــوم  اجتماعــی، مشــکالت روش شــناختی خــاص علوم سیاســی، و باالخــره مشــکالتی کــه بــه 
شــکل خــاص بــه جامعــه ی مــا مربــوط می شــود. بــه تعبیــر آلــن چالمــرز، مقولــه ی کلــی بــه نــام »علــم« و مفهومــی بــه نــام 
حقیقــت یــا صــدق کــه علــم را کاوشــی بــرای حقیقــت توصیــف کنــد، وجــود نــدارد. از آنجــا کــه تنــوع مکاتــب فلســفه ی علــم 
بــه حــدی اســت کــه امــکان گزینــش یــک روش و کنــار گذاشــتن بقیــه ی روش هــا را نفــی می کنــد، پیشــنهاد نگارنــده در کتــاب 

ــناختی. ــم روی روش ش ــناختی و ه ــی روش ش ــت: کثرت گرای ــکار اس ــی دو راه ــی علوم سیاس روش شناس
وی یکــی دیگــر از علــل بحــران روش شناســی در علــوم  سیاســی را، آشــفتگی مفاهیــم در ایــن رشــته ی علمــی دانســت و ضمــن 
اشــاره بــه ســایر بحران هــا  مهمتریــن منشــأ بحــران مفاهیــم سیاســی  در ایــران معاصــر را رویارویــی ســنت و تجــدد دانســت و 

بــه توضیــح ایــن مطلــب پرداخــت.
ســخنران بعــدی دکتــر فرشــاد مومنــی بــود کــه در ارتبــاط بــا مشــکالت روش شناســی در حــوزه ی اقتصــاد و ذیــل عنــوان »شــش 
ــه ی  ــه ی وی از جنب ــه گفت ــرد. ب ــه ک ــود را ارائ ــب خ ــاد« مطال ــم اقتص ــرو عل ــناختی در قلم ــای روش ش ــم منازعه ه ــون مه کان
ــی  ــرایط بحران ــاره ی ش ــی درب ــی  همگان ــه توافق ــود ک ــوب می ش ــی محس ــوادر ایام ــره ی ن ــر در زم ــال های اخی ــادی س اقتص
اقتصــاد ایــران وجــود دارد. گرچــه دربــاره ی طــول و عــرض  ایــن بحران هــا و مهمتریــن منشــأها و پیامدهــای آن هــا، همچنــان 
ــل مشاهده اســت. در عین حــال، چــه در نظــام تصمیم گیری هــای اساســی و چــه در  اختــالف نظرهــای گســترده و متنوعــی قاب

ــع، سرگشــتگی و تحیــر و گســیختگی های جــدی قابــل مشــاهده اســت.  فرایندهــای تخصیــص مناب
ــه  ــه ی عزیمــت مناســب ب ــه نقط ــرایط به مثاب ــن ش ــای کارشناســی ای ــاره ی اصــل ضــرورت انتخــاب بنیان ه ــر کســی درب کمت
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ــای جــدی وجــود دارد.  ــن نقطــه ی عزیمــت مناســب، تردیده ــت ای ــزان کفای ــاره ی می ــد. گرچــه درب ــد راه می ده خــود تردی
ــر  ــاق نظ ــه اتف ــی هنگامی ک ــده، حت ــای مشاهده ش ــی از تجربه ه ــش بزرگ ــکار در بخ ــواهد غیرقابل ان ــده ی ش ــه قاع ــه ب چراک
ــود  ــا وج ــت از آن ه ــازوکارهای برون رف ــا و س ــواری ها و بحران ه ــی دش ــن چرای ــه ی تبیی ــم در زمین ــل عل ــان اه ــبی در می نس

ــی دارد.  ــای کارشناس ــر منطق ه ــدی ب ــه ی ج ــوالً غلب ــع، معم ــوذ و ذی نف ــای پرنف ــع گروه ه ــنگین مناف ــایه س دارد، س
وی افــزود: تمرکــز مباحــث بــر جنبــه ی اول، یعنــی وجــه ی معرفتــی ماجــرا اســتوار اســت و بــه جنبــه ی منفعتــی بحران هــای 
ــای روش شــناختی در  ــی منازعه ه ــون اصل ــی شــش کان ــه نمی شــود. مســیر بحــث از معرف ــران، پرداخت موجــود در اقتصــاد ای
ــرای  ــه ب ــی ک ــا زمان ــه ت ــح داده می شــود ک ــا، توضی ــک از آن ه ــی هــر ی ــی اجمال ــا معرف ــش اقتصــاد می گــذرد و ب قلمــرو دان
هــر یــک از ایــن منازعه هــا، پاســخ درخــوری فراهــم نشــده باشــد، کســب معرفــت علمــی و ادراک مطابــق بــا واقــع دربــاره ی 

ــود.  ــد ب ــه رو خواه ــی روب ــواری های اساس ــا دش ــران، ب ــاد ای ــم اندازهای اقتص ــا و چش چالش ه
در ادامــه، بــا معرفــی تعــدادی از مهمتریــن چالش هــا  و نقــاط عطــف تاریــخ اقتصــادی ایــران در ســال های اخیــر، تــالش کــرد 
ــرای بــرون رفــت از آن دشــواری ها  از جنبــه ی اقتصــاد  تــا جلوه هایــی از چرایــی ناتوانــی نظــام قاعده گذاری هــای اساســی ، ب
ــای  ــت از گرفتاری ه ــی برون رف ــای اساس ــوان راه حل ه ــه عن ــنهاداتی ب ــان پیش ــد. وی در پای ــرار ده ــی ق ــورد بررس ــی م سیاس

ریشــه دار و موجــود اقتصــاد ایــران از جنبــه معرفتــی، ارائــه کــرد.
دکتــر محســن الویــری نیــز در حــوزه ی تاریــخ و ذیــل عنــوان »چالش هــای روش شناســی دانــش تاریــخ؛ خاســتگاه و چارچوبــی 
بــرای صورت بنــدی« بــه روش شناســی از منظــر تاریــخ پرداخــت. وی بــا اشــاره بــه این کــه  پرداختــن بــه مباحــث روش شــناختی 
ــاره ی روش شناســی عمومــی دارد گفــت: بی مهــری  دانــش تاریــخ در ایــران، عمــری کوتاه تــر از آغــاز ترجمــه و نــگارش درب
ــا، بیــش از هــر دانــش دیگــر در دانــش تاریــخ  ــا روش شناســی در کشــور م ــه مباحــث و مســائل مرتبــط ب و حتــی بدبینــی ب
ــوزه ی  ــا در ح ــی دیدگاه ه ــا و چندگانگ ــا و ابهام ه ــتن چالش ه ــراه داش ــر هم ــزون ب ــخ، اف ــش تاری ــورد. دان ــم می خ ــه چش ب
روش شناســی عمومــی، بــا چالش هایــی ویــژه دربــاره ی تعریــف تاریــخ و نظریــه ی تاریــخ و بــه دنبــال آن روش شناســی تاریــخ 

ــد، ایــن چالش هــا ریشــه در مؤلفه هــا و مســائل زیــر دارد: ــاره قلــم زده ان ــاور بیشــتر کســانی کــه در این ب ــه ب روبروســت. ب
- مفهوم واقعیت تاریخی که پیش فرض آن در دسترس نبودن است )به دلیل تعلق داشتن به گذشته(

- ابــزار شــناخت در تاریــخ کــه فراوانــی آن تابــع معکــوس فاصلــه ی زمانــی رویــداد تاریخــی بــا پژوهــش تاریخــی اســت )هــر 
چــه ایــن فاصلــه بیشــتر باشــد ابزارهــای شــناخت کمتــر اســت(

ــی و  ــی و سکه شناس ــون کتیبه شناس ــخ همچ ــده تاری ــای خواهرخوان ــته ای دانش ه ــه روی دس ــر در ب ــدن گریزناپذی - گشوده ش
ــع ــود مناب ــران کمب ــرای جب زیان شناســی تاریخــی ب

- بهره گیــری گســترده ی مورخــان از مفاهیــم و نظریه هــا و حتــی روش هــای شــاخه های مختلــف علوم انســانی و علوم اجتماعــی 
ماننــد جامعه شناســی و روان شناســی و اقتصــاد و ارتباطــات و فرهنگ شناســی در مراحــل مختلــف تاریخ پژوهــی و تاریخ نــگاری

ــخ فرهنگــی و  ــخ اجتماعــی و تاری ــگاری همچــون تاری ــد تاریخ ن ــش شــاخه های جدی ــخ و پیدای ــش تاری - گســترش یافتن دان
تاریــخ اقتصــادی و جــز آن.

- قــوت یافتــن نســبی یــک جریــان دین گــرا و باورمنــد بــه مرجعیــت مطلــق یــا نســبی دیــن در دانش هــای مختلــف بــه ویــژه 
ــانی علوم انس

ــای  ــرای چالش ه ــتگاه های دیگــری ب ــوان خاس ــا عن ــناختی ب ــناختی و معرفت ش ــح دو محــور هستی ش ــه توضی ــه ب وی در ادام
روش شــناختی تاریــخ پرداخــت.

در پایــان دکتــر ســیدمحمدرضا حسینی بهشــتی، دبیــر علمــی همایــش، جمع بنــدی مبســوطی از مباحــث مطروحــه ارائــه داد و 
بــه دلیــل ضیــق وقــت صرفــًا محورهــای ســخنرانی خــود را عنــوان کــرد کــه عبــارت بودنــد از: طــرح مســئله ی روش، بحــران 
ــا واژه ی روش، ضــرورت طــرح مســئله ی روش، این کــه مــا بــه روش نیــاز داریــم تــا بــه دانش هــای یقینــی  روش، آشــنایی ب
برســیم و از وضعیــت اســفناک بیــرون بیاییــم. تفــاوت بیــن علــم و فلســفه و این کــه مــا روشــی مســتقل از خــود فلســفه و تفکــر 

فلســفی کــه مســتقل شــناخته شــود، نداریــم؛ بلکــه خــود فلســفه و رهیافت هــای فلســفی، روش هســتند.
در پایــان در یــک بــازه ی زمانــی حــدود یــک ســاعته، بــه برخــی ســؤاالت حضــار پاســخ داده شــد. همایــش روش شناســی 
ــزاری  ــرای برگ ــرر ب ــنهادات مک ــده و پیش ــرو ش ــن روب ــوب مخاطبی ــتقبال خ ــا اس ــا ب ــا  و راهکاره ــانی؛ چالش ه علوم انس

ــت. ــده اس ــت ش ــن دریاف ــوی مخاطبی ــابه از س ــای مش همایش ه
عنوان سایر مقاالتی که برای این همایش تألیف شده عبارتند از:
دکتر عباس شاکری: »تأملی بر روش شناسی در اقتصاد در ایران«

دکتر شمس الملوک مصطفوی: »تأملی روش شناسانه بر پدیدارشناسی هنر«
مالک شجاعی جشوقانی: »داللت های روش شناختی » تجربه ی زیسته« در فلسفه ی علوم انسانی«

علی اصغر پورعزت: »الزامات طراحی و آزمون روش مدیریت و علوم پیچیده«
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نام عضو هیأت علمی پژوهشگاه 
در جمع برندگان مسابقه ی بین المللی علم 

اطالعات و دانش شناسی

و  اطالعــات  علــم  بین المللــی  مســابقه ی  برنــدگان 
 ۲۰۲۰ ســال  اطالع رســانی(  و  )کتابــداری  دانش شناســی 
اعــالم شــدند و مقــال اول بــه دو پژوهشــگر از ایــران رســید. 
ایــن مقالــه بــا عنــوان »رویت پذیــری علــم اطالعــات و 
ــر  ــط دکت ــران« توس ــی در ای ــات علم ــی و ارتباط دانش شناس
علــم  گــروه  هیأت علمــی  عضــو  گلینی مقــدم،  گلنســا 
اطالعــات و دانش شناســی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی و دکتــر 
ــات  ــکده ی مطالع ــی پژوهش ــو هیأت علم ــاق، عض ــرا اج زه
ــته  ــه رش ــانی ب ــوم انس ــات پژوهشــگاه عل ــی و ارتباط فرهنگ

ــت. ــده اس ــر درآم تحری
ایــن مســابقه توســط یــک گــروه وابســته بــه انجمــن 
ــال  ــت س ــدت هش ــه م ــکا ب ــاوری آمری ــانی و فن اطالع رس
متوالــی برگــزار شــده اســت.. تاکنــون بیــش از 3۰۰ نویســنده 
ــد. هــر  از 51 کشــور جهــان در ایــن مســابقه شــرکت کرده ان
ســال ســه مقالــه ی پژوهشــی برتــر کــه یــک جنبــه یــا موضوع 
خــاص در کشــورهای در حــال توســعه بررســی کــرده باشــند 
ــه نویســندگان  ــر اعــالم می شــوند. ب ــاالت برت ــوان مق ــه عن ب
هــر ســه مقالــه عضویــت رایــگان انجمــن بین المللــی 
ــی  ــای ارزیاب ــدا می شــود. معیاره ــاوری اه ــانی و فن اطالع رس
ــئله،  ــرح مس ــوآوری در ط ــش، ن ــوآوری در پژوه ــاس ن براس
شــیوه ی اجــرای پژوهــش، مبنــای نظــری، کیفیــت پژوهــش، 

ــت. ــتناددهی آن اس ــه و اس ــازماندهی مقال ــیوه ی س ش

تجلیل از دکتر مهدوی زادگان 
در سومین آئین بزرگداشت استاد تراز 

انقالب اسالمی

در ســومین آئیــن بزرگداشــت اســتاد تــراز انقــالب اســالمی 
بــا حضــور دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و برخــی 
مهــدوی زادگان،  داود  دکتــر  از  دانشــگاهی  مســئوالن  از 
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــو هیأت علم عض

ــد. ــه عمــل آم ــل ب فرهنگــی، تجلی
ــالمی  ــالب اس ــراز انق ــتاد ت ــت اس ــن بزرگداش ــومین آئی س
ــخیص  ــع تش ــر مجم ــور دبی ــا حض ــاه 1399، ب ــم تیرم یک
مصلحــت نظــام و برخــی از مســئوالن دانشــگاهی، بــا تقدیــر 
از اســتادان منتخــب تــراز انقــالب اســالمی در ســالن اســتاد 
ــر  ــزار شــد و از دکت ــدرس برگ ــت م ــری دانشــگاه تربی مطه
ــوم  ــگاه عل ــی پژوهش ــو هیأت علم ــدوی زادگان، عض داود مه

ــد. ــه عمــل آم ــل ب ــات فرهنگــی تجلی انســانی و مطالع
ــت  ــگاه تربی ــس دانش ــدی، رئی ــر احم ــم، دکت ــن مراس در ای
ــت  ــار اس ــث افتخ ــت: باع ــخنانی گف ــراد س ــا ای ــدرس، ب م
ــن اســتاد  ــان ســومین آئی ــت مــدرس میزب ــه دانشــگاه تربی ک
تــراز انقــالب اســالمی اســت و امیدواریــم بتوانیــم راه اســتاد 

ــم. ــه دهی ــران را ادام ــهید چم ــیجی، ش بس
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* نحوه ی شکل گیری مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی در پژوهشگاه چگونه 
بوده و مأموریت و اهداف آن چیست؟

رویکــرد مدیریــت در پژوهشــگاه از ســال 1393، ســوق دهی پژوهش هــا بــرای حــل مشــکالت و مســائل جامعــه و در نتیجــه 
ــردی  ــود کــه پژوهشــکده ی علوم انســانی و اجتماعــی کارب ــوده اســت. در نتیجــه ایــن رویکــرد ب ــردی ب انجــام طرح هــای کارب
ــد رئیــس ســابق پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، سیدســپهر  ــر صــادق آئینه ون ــا حضــور دکت ــاه 1393ب در مهرم
قاضــی نــوری، معــاون سیاســت گذاری و نظــارت راهبــردی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، حســینعلی قبــادی 
ــدازی و  ــئول راه ان ــی زاده مس ــری تهران ــیدمحمدرضا امی ــی و س ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــاون پژوهشــی پژوهشــگاه علوم انس مع
رئیــس پژوهشــکده علوم انســانی و اجتماعــی کاربــردی پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی تأســیس شــد. هــدف، آن 
بــود کــه ایــن پژوهشــکده بــه صــورت کوتاه مــدت فعالیــت کنــد تــا بــه صــورت نهادینــه جــای خــود را در ســاختار پژوهشــگاه 
ــّل  ــی و ح ــای اجتماع ــه عرصه ه ــرای ورود ب ــانی ب ــای علوم انس ــت پژوهش ه ــی و ظرفی ــات توانای ــس از اثب ــذا پ ــد، ل ــدا کن پی
ــای  ــازی پژوهش ه ــوآوری و کاربردی س ــت ن ــوان »مدیری ــا عن ــی ب ــه مدیریت ــود را ب ــای خ ــج ج ــه تدری ــه ب ــالت جامع معض

ــی داد.  ــانی و فرهنگ ــوم انس ــازی عل ــت کاربردی س ــل معاون ــانی« ذی علوم انس
مأموریــت ایــن مدیریــت بــا توجــه بــه شــرایط خــاص کشــور و مســایل و مشــکالت اقتصــادی، زیســت محیطــی و اجتماعــی 
ــن  ــر ای ــرای مشــارکت دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های کشــور ایجــاد کــرده، تعریــف شــده اســت. ب کــه نیازهــای گســترده ای ب
ــأت  ــد اعضــای هی ــر و مفی ــرای حضــور و مشــارکت مؤث ــات مناســبی ب ــع، برنامه هــا و اقدام ــه ی جام ــک برنام اســاس طــی ی
ــاد  ــه انعق ــوان ب ــا می ت ــه آن ه ــه از جمل ــت ک ــم آورده اس ــور فرآه ــرایط کش ــود ش ــعه و بهب ــرای توس ــگاه  ب ــی پژوهش علم

ــرد.  ــاره ک ــت اش ــه و صنع ــی در جامع ــای مطالعات ــی و فرصت ه ــای کارفرمای قرارداده
اهداف کالن این مدیریت مستقل به شرح زیر است: 

1- اســتفاده بهینــه از امکانــات، ســرمایه های علمــی و انســانی و تــوان تحقیقاتــی پژوهشــگاه در حــل مســائل و رفــع نیازهــای 
کشــور در حــوزه ی علوم انســانی، اجتماعــی و فرهنگــی

۲- توانمندسازی مالی متناسب با شأن و جایگاه پژوهشگاه
3- گسترش و حمایت از طرح هاي کاربردی ناظر به حل مسائل و رفع نیازهاي کشور در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و 

فرهنگی

ــی  ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــگاه علوم انس ــر پژوهش ــال های اخی در س
ــب  ــع محــور در قال ــای ذی نف ــه طرح  ه ــدی نســبت ب ــرد جدی رویک
ــا  ــگاه ب ــاختار پژوهش ــر س ــته و تغیی ــردی دوم داش ــه ی راهب برنام
علوم انســانی  پژوهش  هــای  کاربردی ســازی  معاونــت  افــزودن 
کاربردی ســازی  و  نــوآوری  مدیریــت  آن  ذیــل  و  فرهنگــی  و 
پژوهش هــای علوم انســانی مصداقــی از ایــن رویکــرد فعاالنــه اســت. 
ــی  ــانی و اجتماع ــته  های علوم انس ــه رش ــه ب ــت، توج ــن مدیری در ای

ــت. ــرورت اس ــک ض ــت ی ــه و صنع ــداف جامع ــبرد اه در پیش
مدیریــت نــوآوری و کاربردی ســازی پژوهش  هــای علوم انســانی 
طــی ســال 139۸، توانســته گام بلنــدی را در راه نیــل بــه اهــداف ذکــر 
شــده، بــردارد. از ایــن رو جهــت آشــنایی و اطــالع از برنامه هــای ایــن 
مدیریــت بــا دکتــر الهــام ابراهیمــی، مدیــر نــوآوری و کاربردی ســازی 
ــم  ــام دادی ــه ای انج ــگاه مصاحب ــانی پژوهش ــای علوم انس پژوهش ه

ــان می گــذرد: ــه از نظرت ــه در ادام ک

در گفت وگو با دکتر ابراهیمی، مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش  های علوم انسانی:

 به دنبال تقویت ارتباط پژوهشگاه با جامعه هستیم
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4- کمک به نهادینه سازي و ترویج فرهنگ پژوهش هاي گروهی، کاربردی، مشترک و ذی نفع محور و تقاضامحور در جامعه
5- تقویت ارتباط پژوهشگاه با جامعه به منظور تبدیل علم به راهکار حل مسائل و رفع نیازهای کشور

۶- استفاده از ظرفیت پژوهشگاه برای تبدیل پژوهش ها به اسناد سیاست گذارانه و ارزیابی و نقد سیاست گذاری های موجود
7- مشارکت در ترویج علوم انسانی

۸- ارتقای فعالیت های پژوهشی پژوهشگاه با انجام پژوهش های کاربردی هدف مند، مسئله محور و مأموریت گرا
اقدامات انجام شده در جهت کاربردی شدن طرح های علوم انسانی در این مدیریت به چه صورت است؟

ایــن مدیریــت از طریــق اعــالن اولویت هــای پژوهشــی ســازمان های ذینفــع، فرصت هــای مطالعاتــی و یــا رایزنــی بــا 
ســازمان های ذینفــع در مــورد طرح هــای پژوهشــی انجــام شــده یــا در حــال انجــام اعضــای محتــرم هیــأت علمــی، قراردادهایــی 
ــعه ی  ــت توس ــتیبان هایی در جه ــوق ها و پش ــاوری، مش ــات و فن ــوم، تحقیق ــت وزارت عل ــر اس ــایان ذک ــد. ش ــی کن ــد م منعق
ــا وزارتخانه هــا و دســتگاه های اجرایــی درنظــر گرفتــه کــه طرح هــای کارفرمایــی یکــی  همــکاری دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها ب

از ابزارهــای مهــم در تحقــق ایــن برنامــه اســت.
ــی  ــی، امتیازات ــای کارفرمای ــرای انجــام طرح ه ــأت علمــی ب ــرای ســوق  دهی و تشــویق اعضــای هی ــز ب ــن پژوهشــگاه نی همچنی
ــار در هفتــه ی  ــرای اولین ب ــردی ب ــرای ایشــان در نظــر گرفتــه اســت، از جملــه معرفــی پژوهشــگر برتــر در طرح هــای کارب را ب
پژوهــش ســال 139۸ بــود کــه از آن اســتقبال خوبــی بــه عمــل آمــد. در نظــر گرفتــن مشــوق هایی در گرنــت و کاهــش باالســری 
بــر اســاس شــاخص های منــدرج در آیین نامــه ی کاربردی ســازی پژوهش هــای علوم انســانی و اجتماعــی از جملــه ایــن 

مشوق هاســت.

* برنامه های پیش روی مدیریت برای گسترش فعالیت های علمی-کاربردی چیست؟
ــتاوردهای  ــردن دس ــردی ک ــج و کارب ــوزش، تروی ــاس نامه )آم ــد 3 اس ــدرج دربن ــگاه من ــی پژوهش ــداف اصل ــه اه ــه ب ــا توج ب
ــای  ــت از پژوهش ه ــنامه )حمای ــد 14 اساس ــدرج در بن ــارات من ــف و اختی ــی( و وظای ــی و فرامل ــطوح مل ــی در س پژوهش
ــر  ــی ب ــگاه مبن ــردی دوم پژوهش ــه راهب ــارم برنام ــوم و چه ــرد س ــه راهب ــت ب ــا عنای ــردی( و ب ــردی و راهب ــأله محور، کارب مس
ــاط  ــعه ی ارتب ــی« و »توس ــف پژوهش ــای مختل ــری حوزه ه ــای نظ ــت و بنیانه ــا هوی ــب ب ــد متناس ــازی هدف من »کاربردی س
ــاد  ــات انعق ــند الزام ــن س ــر گرفت ــا درنظ ــور ب ــی« و همین ط ــای کالن مل ــت ها و برنامه ه ــر سیاس ــذاری ب ــه و تأثیرگ ــا جامع ب
ــاری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــوی وزارت عل ــده از س ــالغ ش ــاوری اب ــی، پژوهشــی و فن ــی مؤسســات آموزش ــای تحقیقات قرارداده
مــورخ 1397/۰۶/17، ایــن مدیریــت در نظــر دارد زیرســاخت های مناســبی بــرای تحقــق ایــن اهــداف آمــاده ســازد. یکــی از ایــن 
اقدامــات برگــزاری سلســله نشســت های فرصت هــا و چالش هــای ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت اســت کــه در اولیــن نشســت آن 
دکتــر محمدســعید ســیف، مدیــر کل دفتــر ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، ضمــن پاســخ گویی 
ــاط  ــف ارتب ــای مختل ــدی در حیطه  ه ــای ارزش من ــی، راه کاره ــای کارفرمای ــا طرح ه ــاط ب ــه ســواالت اعضــای حاضــر در ارتب ب

ــا جامعــه و صنعــت ارائــه کــرد. پژوهشــگاه ب

* پژوهشگاه با سازمان های ذینفع که در باال به آن اشاره شد، چه تعاملی دارد؟
یکــی از اقدامــات مهمــی کــه ایــن مدیریــت در ســال 139۸ انجــام داد اخــذ مجــوز برگــزاری کانــون ارزیابــی شایســتگی های 
مدیــران حرفــه ای از ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور بــود. ایــن فراینــد کــه به تازگــی بــرای تمــام دســتگاه های دولتــی الزم 
ــا اخــذ ایــن مجــوز  االجــرا شــده اســت، از طریــق کانون هایــی کــه ایــن مجــوز را دارا هســتند برگــزار می شــود. پژوهشــگاه ب
ــف را  ــازمان های مختل ــا س ــی ب ــق رایزن ــن طری ــد از ای ــم می توان ــته باشــد و ه ــه داش ــرای مجموع ــی ب ــم درآمدزای توانســته ه
ــا ســازمان های هــدف داشــته باشــیم. ــه، طرح هــای پژوهشــی مشــترکی ب ــا تعامــالت صــورت گرفت ــد و چه بســا ب تســهیل کن

آیا در برنامه ی راهبردی دوم پژوهشگاه، مدیریت نوآوری و کاربردی سازی علوم انسانی نقشی دارد؟
ــت پژوهشــگاه  ــی، مأموری ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــردی دوم پژوهشــگاه علوم انس ــه راهب ــق برنام ــه مطاب ــًا. از آنجــا ک ــه حتم بل
ــت، در  ــعه ای اس ــردی و توس ــای  کارب ــرای پژوهش ه ــاوری، اج ــات و فن ــوم، تحقیق ــای کالن وزارت عل ــوب برنامه ه در چارچ
ــای  ــری حوزه ه ــای نظ ــت و بنیان ه ــا هوی ــب ب ــد متناس ــازی هدف من ــرد »کاربردی س ــا، راهب ــی از راهبرده ــه یک ــن برنام ای
ــش  ــای پژوه ــا حوزه ه ــازی ب ــب کردن کاربردی س ــق متناس ــم از طری ــن مه ــه ای ــده ک ــه ش ــر گرفت ــی« در نظ ــف پژوهش مختل
توســط گروه هــای پژوهشــی، ایجــاد ســازوکار تســهیل و تســریع انجــام طرح هــای کارفرمایــی و توســعه طرح هــای پژوهشــی 
تقاضامحــور  بــرای پاســخگویی بــه نیازهــا، حــل مســائل و مواجهــه بــا چالش هــای اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی، اقتصــادی و 

زیســت محیطی انجــام می شــود.
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مسئله یابی و موضوع شناسی در تاریخ فرهنگی
ــا  ــی ب ــوم تاریخ ــکده ی عل ــی« در پژوهش ــخ فرهنگ ــی در تاری ــئله یابی و موضوع شناس ــِی »مس ــت تخصص ــتین نشس نخس
ــزار شــد. در  ــن عرصــه برگ ــتادان و متخصصــان ای ــا حضــور اس ــی  ب ــخ فرهنگــی انجمــن ایران ــروه تاری ــکاری کارگ هم
ــر  ــران(، دکت ــخ دانشــگاه ته ــروه تاری ــی گ ــان )عضــو هیأت علم ــوش رحمانی ــر داری ــخنرانی دکت ــا س ــه ب ــن نشســت ک ای
نعمــت اهلل فاضلــی )عضــو هیأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی(، دکتــر عبــاس احمدونــد )عضــو 
ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــو هیأت علم ــدزاده )عض ــر احم ــر محمدامی ــتی( و دکت ــهید بهش ــگاه ش ــی دانش هیأت علم
مطالعــات فرهنگــی( برگــزار شــد، بــه بررســی ابعــاد و محورهــای موضوعــی تاریــخ فرهنگــی پرداختــه شــد. کلیــات بحــث 

اســتادان در موضــوع تاریــخ فرهنگــی بــه شــرح ذیــل اســت:
تاریــخ فرهنــگ در ایــران در چارچــوب دانــش تاریــخ و جامعــه شناســی مــورد مطالعــه و تحقیقــات مختلــف واقــع شــده 
اســت امــا رویکــرد فرهنگــی بــه مقوله هــا و موضوعــات تاریخــی از پیشــینه چندانــی برخــوردار نیســت. »تاریــخ فرهنگــی« 
ــه یــک رویکــرد علمــِی برآمــده از مطالعــات ِ میان رشــته ای، از حــدود ســه دهــه ی پیــش شــکل نســبتًا منســجمی  ــه مثاب ب
ــای معاصــر و  ــا و نظریه ه ــه ی روش ه ــان و مواجه ــای مورخ ــداد، حاصــل انباشــت تجربه ه ــن رخ ــرده اســت. ای ــدا ک پی
ــق شــیوه های  ــژه مطالعــات فرهنگــی، مردم شناســی و انسان شناســی فرهنگــی اســت. تلفی ــوم دیگــر به وی ــا عل ــق آن ب تلفی
ــگاری«، از شــیوه های  ــا »تاریخ ن ــرد ت ــه ای را فراهــم ک ــوم اجتماعــی، زمین ــژه عل ــوم به وی ــا ســایر عل ــات تاریخــی ب مطالع
ــوع »موضــوع« و »روش« در مطالعــات  ــه »پژوهش هــای تاریخــی« بدهــد. تن ــه و جــای خــود را ب ــه گرفت ســنتی اش فاصل
تاریخــی، بیــش از هرجایــی در آثــار مهــم و اثرگــذاری کــه در نیمــه ی دوم قــرن بیســتم نگاشــته شــد، قابــل مشــاهده اســت. 
از تألیــف نخســتین آثــاری کــه مشــخصًا بــا عنــوان »تاریــخ فرهنگــی جدیــد« معرفــی شــدند کمتــر از ســه دهــه می گــذرد، 
ایــن زمــان بــرای رســیدن بــه چهارچوب هــای دقیــق و تعاریــف روشــن، فرصــت کمــی اســت. تاریــِخ فرهنگــی جدیــد، 
ــن  ــد. در چنی ــر می ده ــای فکــری« تغیی ــه بازنمایی ه ــی ب ــورخ توجــه خــود را از »مواضــع عین ــه م ــی اســت ک روش نوین
ــد ـ مطــرح می شــود  ــا بودن ــه آن بی اعتن ــن مورخــان ب ــد ـ کــه پیــش از ای ــع و داده هــای جدی رویکــردی، دســته ای از مناب
ــدی از ســنت و گذشــته خواهــد  ــه و تحلیل هــای جدی ــر آنهــا، موجــب کشــف واقعیت هــای نهفت ــی ب کــه مطالعــاِت مبتن
ــت  ــه قابلی ــخ فرهنگــی« همــان »بازنمایی هــای فکــری« اســت. هــر آن چــه ک ــا ســوژه در »تاری ــع موضــوع ی شــد. در واق
دریافــت ایــن صفــت را داشــته باشــد، می توانــد موضــوِع مطالعــات تاریــخ فرهنگــی قــرار گیــرد. بایــد توجــه داشــت کــه 
ــده در  ــزی نش ــِخ از پیش برنامه ری ــع تاری ــت. در واق ــگ نیس ــخ فرهن ــا تاری ــه ی ــخ اندیش ــه ی تاری ــی، مطالع ــخ فرهنگ تاری
ــگاری کــه حــوادث و رویدادهــا  ــرد. برخــالف شــیوه های ســنتی در تاریخ ن ــرار می گی ــد ق ــِخ هدف من ــه ی تاری ــر نظری براب
یــا »نقــاط عطــف« در تاریــخ همــواره مــورد توجــه مورخــان بــوده، این جــا ـ در تاریــخ فرهنگــی ـ روندهــای کالن کــه در 
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فرهنــگ زیســته متجلــی شــده، مســئله ی مــورخ اســت. همچنیــن محــور بــودن فرهنــِگ عامــه در تاریخ نــگاری فرهنگــی 
و محــور بــودن جامعــه و مــردم در تاریخ نــگارِی اجتماعــی، وجــه تمایــز اصلــی میــان ایــن دو رویکــرد به ظاهــر مشــابه 
در مواجهــه بــا مقــوالت تاریخــی اســت. »مــورِخ فرهنگــی« برخــالف ســایر مورخــان ـ کــه در جســتجوی عینیــت تاریخــی 
هســتند ـ در سراســر کارش بــا »امــر نمادیــن« و »تفســیر امــر نمادیــن« مواجــه اســت. حــال آن کــه مــورِخ اجتماعــی، بیــش 

ــا عینیت هــا ســر و کار دارد. از آن کــه در جســتجوی امــر نمادیــن باشــد، ب
ــژه  ــدن )fragmentation(  و وی ــه تکه تکه ش ــت ب ــن اس ــی ممک ــخ فرهنگ ــه تاری ــض ب ــن مح ــث، پرداخت ــن حی از ای
گرایــی/ خــاص نگــری افراطــی )particularism(  بیانجامــد کــه پیتــر بــرک نیــز از آن بــه منزلــه مهم تریــن مشــکالت 
پیــش روی تاریــخ فرهنگــی جدیــد بــه آنهــا اشــاره کــرده اســت. لــذا، توجــه بــه »امــر اجتماعــی« و مطالعــه »جماعت هــای 
فرهنگــی« بــه جــای تمرکــز بــر مقوله هــای فرهنگــی محــض می توانــد خطــر ذهنی گرایــی در تاریــخ فرهنگــی را تقلیــل 
دهــد. اگــر دو ســنت کالســیک و نئوکالســیک،به ترتیــب، مهمتریــن مســئله ی نظریــه ی فرهنــگ را شــکاف عیــن/ ذهــن 
ــن  ــاط« را مهم تری ــد، ســنت ساختار-پســاختارگرا، »ارتب ــن نظــری آن دارن ــد و ســعی در تبیی و شــکاف جــزء/کل می دانن
ــی همچــون سوســور، فوکــو،  ــه ایــن ســنت کــه ریشــه در اندیشــه های متفکران ــا ب ــد. بن ــه فرهنــگ می دان مســئله ی نظری
مــری داگالس و..... دارد، وظیفــه ی تحلیــل فرهنگــی چیــزی جــز »کشــف الگوهــای نظام منــد در درون رمــزگان فرهنگــی 
و نشــان دادن نقــش ایــن الگوهــا در تعییــن حــدود تفکــر و اندیشــه و خودفهمــی مــا نیســت. ورود اندیشــه های حاصــل 
ــه حــوزه ی مطالعــات تاریــخ و ایجــاد یــک »چرخــش فرهنگــی« در حــوزه ی مطالعــات  از ســنت ساختار-پســاختارگرا ب
ــام  ــا ن ــروزه ب ــه ام ــت ک ــده اس ــی ش ــات تاریخ ــوزه ی مطالع ــش در ح ــی از پژوه ــکل گیری نوع ــاز ش ــی زمینه س تاریخ
ــا مــا از تاریــخ  »تاریخ نــگاری فرهنگــی شــناخته می شــود. اگــر تاکنــون در دانــش متــداول و معمــول »تاریــخ فرهنــگ« ب
ــه شــده  ــده ی در آن ســخن گفت ــی به وجــود آم ــده و تحــوالت احتمال ــک پدی ــگ ی ــق شــده فرهن خطــی و مســتمر محق
اســت، هــدف دانــش »تاریخ نــگاری فرهنگــی« آن اســت کــه بــه مــا نشــان دهــد در مجموعــه مفاهیــم، نشــانه ها، ایده هــا 
و نمادهــای همبســته بــا هــر یــک از قلمروهــای زندگــی اجتماعــی مــا، چگونــه جهانــی امــکان خلق شــدن و تحقق یافتــن 
ــا  ــا کج ــای آن را ت ــه و مرزه ــرده و دامن ــم ک ــه فه ــان را چگون ــاالً جه ــرو احتم ــی آن قلم ــران اجتماع ــته و کنش گ داش

می دانســته اند.
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ــت:  ــرد و گف ــاز ک ــی آغ ــه ی خانگ ــوع قرنطین ــا موض ــود را ب ــث خ ــماعیلی بح ــمیه تاجیک اس ــر س ــت دکت ــدای نشس در ابت
ــی.  ــای منف ــم جنبه ه ــت و ه ــت اس ــای مثب ــم دارای جنبه ه ــر، ه ــای دیگ ــیاری از پدیده ه ــد بس ــم مانن ــی ه ــه ی خانگ قرنطین
زنــان از نظــر انجــام کار فیزیکــی، در منــزل، اســترس، فشــار و نگرانــی بابــت ســالمتی و بهزیســتی عزیزانشــان در درجــه ی اول، 
ــان از نظــر  ــر شــده و زن ــن براب ــان چندی ــف آن ــد. مســئولیت ها و وظای ــا بوده ان و ســالمتی خودشــان در درجــه ی دوم، در تنگن
ــان وجــود  ــی در زن ــا و تبعــات متفاوت ــی، واکنش ه ــا از نظــر روحــی- روان ــد، ام فیزیکــی خســته تر از روزهــای عــادی بوده ان

ــراز شــده اســت. ــان اب ــی از ســوی آن داشــته و جنبه هــای مثبــت و منفــی گوناگون
ــکان بازگشــت  ــه ی خانگــی، ام ــع آن قرنطین ــا و به تب ــروس کرون ــزود: به نظــر می رســد شــیوع وی ــک اســماعیلی اف ــر تاجی دکت
بــه خــود را بــرای آنهــا فراهــم کــرده و بــرای مدتــی هــر چنــد کوتــاه، آنــان را از شــتاب روزمرگــی و ســرعت بــاالی زندگــی 
پرســرعت کنونــی دور ســاخته اســت. آنــان بــه اجبــار هــم کــه شــده بــرای مدتــی دســت از خریــد کاالهــای تجمالتــی و غیــر 
ــتوران،  ــارک، رس ــه پ ــن ب ــد و رفت ــپری کرده ان ــود س ــواده خ ــای خان ــا اعض ــتری را ب ــان بیش ــان زم ــیده اند . آن ــروری کش ض
مجتمع هــای تجــاری و تفریحــی و ... بــرای مدتــی بــه تعویــق افتــاده و آنــان فرصــت تأمــل، تعمــق و تفکــر در وجــود خــود 
ــواده خــود  ــار اعضــای خان ــان در کن ــد. زن ــا همســر و فرزندان شــان هســتند را یافته ان و ارزش هــای حقیقــی زندگــی، کــه همان
ــان  ــد، ن ــزی کرده ان ــیرینی پزی و کیک پ ــپزی، ش ــاعت ها آش ــپزخانه س ــته اند، در آش ــریال ها نشس ــا و س ــای فیلم ه ــه تماش ب
ــان،  ــراس از زم ــدون ه ــد، ب ــی کرده ان ــای جمع ــد، بازی ه ــو داده ان ــگ و ب ــد رن ــای جدی ــه غذاه ــا ب ــا ادویه ه ــد، ب پخته ان
ــن  ــرای ای ــد، ب ــر می رس ــد، و به نظ ــو کرده ان ــم گفت وگ ــاعت ها دور ه ــدنی، س ــام نش ــای تم ــرای کاره ــتاب ب ــی و ش روزمرگ

ــردازی وجــود دارد. ــب توجــه و فرامــوش نشــدنی، خــالء نظریه پ ــز، جال ــاوت، متمای ــه متف تجرب

در ادامــه ی نشســت، دکتــر ســروناز تربتــی بــه بحــث دربــاره ی »واســازی اخــالق مهمــان نــوازی در قرنطینــه« بــه عنــوان امــر 
زنانــه پرداخــت و اذعــان کــرد: در ادبیــات اگزیستانسیالیســتی لوینــاس مفاهیمــی چــون خوشــامدگویی، صمیمــت و مهمان نــوازی 
بــه مثابــه ی امــر زنانــه تلقــی می شــود. امــر زنانــه را الزامــًا بــه معنــای زن بــودن نبایــد درنظــر گرفــت بلکــه امــر زنانــه، دیگــری 
نامتناهــی اســت کــه شــرط و زمینــه ی اخــالق محســوب می شــود. اخــالق نیــز در ایــن ادبیــات در معنــای ethos، بــه ســبک 
ــال  ــئولیت در قب ــان اخــالق را در مس ــاس بنی ــبک اگزیستانســی. لوین ــک س ــا ی ــود، ام ــف می  ش ــاز تعری ــی ب ــی و فرهنگ زندگ
ــا  ــن ب ــع رابطــه ی م ــا را نمی شناســد و درواق ــن« آنه ــه »م ــرادی می شــود ک ــی شــامل اف ــن مســئولیت حت ــد. ای دیگــری می دان
دیگــری را بــا ایــن میــل متافیزیکــی می دانــد، اگرچــه ایــن میــل متافیزیکــی در زن بــودن بیشــتر گشــوده می  شــود و حساســیت 

اخالقــی در زنــان بیشــتر اســت.

دکتــر تربتــی همچنیــن بــه امــر تغذیــه نیــز تأکیــد دارد و جهــان را در نســبت بــا آن تعریــف می کنــد. او در ایــن رابطــه گفــت: 
ــی کــه دیگــری مــورد  ــان مــی آورد؛ قلمروی ــه می ــه ســخن ب ــد و او از صمیمیــت خان ــد می آی ــز پدی ــه نی در این جــا بحــث خان
خوشــامد قــرار می گیــرد کــه بالتبــع مفهــوم بخشــش بــه آن پیونــد می خــورد. امــر مــادری در زن بــه بخشــش همچــون امــری 
ــاد اخالقــی در همیــن  ــودن، توســط زن/مــادر گشــوده می شــود و بنی ــان اســت. بدیــن ترتیــب امــکان در خانه ب نامشــروط نمای
ــود. از  ــوب می ش ــواده محس ــاس خان ــر لوین ــاد از منظ ــن نه ــب مهم تری ــرد. بدین ترتی ــرار می گی ــودن ق ــه ب ــی و در خان پذیرای
ســوی دیگــر، دریــدا در واســازی مفهــوم مهمان نــوازی، آن را در مقابــل مهمان نانــوازی قــرار می دهــد تــا معنــای آن چــه را کــه 
در طــول تاریــخ از مهمان نــوازی و پذیرایــی شــکل گرفتــه بــود، در تعلیــق و تعویــق قــرار دهــد. وی در پایــان بــه ایــن پرســش 
پرداخــت کــه در شــرایط قرنطینــه و خانه نشــینی کــه بــا تعلیــق درآمــدن معنــای مهمان نــوازی همــراه شــده اســت، امــر زنانــه 

ــه بازتعریــف و تفســیر می شــود. از ایــن حیــث چگون

ــت  ــی نشس ــات اجتماع ــکده ي مطالع ــان پژوهش ــات زن ــی مطالع ــروه پژوهش گ
ــی«  ــی و زنانگ ــبک زندگ ــا، س ــوان »کرون ــا عن ــن( ب ــازی )آنالی ــی مج تخصص
ــو  ــماعیلی )عض ــک اس ــمیه تاجی ــر س ــور دکت ــا حض ــت ماه 1399 ب 13 اردیبهش
ــی  ــی )عضــو هیأت علم ــروناز تربت ــر س ــالمی(، دکت ــگاه آزاد اس ــی دانش هیأت علم

ــرد. ــزار ک ــالمی( برگ ــگاه آزاد اس دانش

کرونا، سبک زندگی و زنانگی
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در ابتــدا دبیــر علمــی نشســت، دکتــر محمــد نجــاری، بــا قرائــت شــعر، معرفــی ســخنرانان و ارائــه ی بحثــی مقدماتــی دربــاره ی 
بازتــاب شــیوع بیمــاری کرونــا در هنــر، جلســه را آغــاز کــرد و  ادامــه ی گفــت و گــو را بــه ســخنرانان نشســت واگــذار کــرد.. 
نخســتین ســخنران، دکتــر ابراهیــم خدایــار، دانشــیار دانشــگاه تربیــت مــدرس و رایــزن فرهنگــی پیشــین ایــران در ازبکســتان 
ــا ویــروس  ــا عنــوان »تحلیــل و صــورت  بنــدی فضــای فرهنگــی ازبکســتان در مواجهــه ب و تاجیکســتان، ســخنرانی خــود را ب
ــی در  ــش مهم ــزی، نق ــیای مرک ــوری آس ــن جمه ــتان، پرجمعیت  تری ــوری ازبکس ــاه، جمه ــان کوت ــه  بی ــد. ب ــه دادن ــا« ارائ کرون
شــکل  دهی بــه جریان هــای فرهنگــی کشــورهای ایــن منطقــه دارد. ایــن کشــور صدهــا میــراث معنــوی باشــکوه نیــز از دانشــی  
مــردان شــهرهای باســتانی آریایــی  تبــار، ازجملــه ســمرقند و بخــارا، خــوارزم و ترمــذ، و تاشــکند و فرغانــه در ســینه ی خــود بــه 
یــادگار دارد. ابراهیــم خدایــار بــا تکیــه بــر متــن ترانــه »مــا را ببخشــا یگانــه ام« بــا اجــرای آزادبیــک نظربیــک  اف، وزیــر فرهنــگ 
ازبکســتان، فضــای فرهنگــی ازبکســتان را در مواجهــه بــا ویــروس کرونــا تحلیــل و صورت بنــدی کــرد و تــالش کــرد مخاطــب 
ــر زندگــی عامــه ی مــردم در دوره ی  ــا مفاهیــم الهیاتــی حاکــم ب را در بســتر چهارچــوب اندیشــگی اهــل فرهنــگ ازبکســتان ب

جدیــد آشــنا  کنــد.
ــر مریم ســادات فیاضــی، عضــو  در ادامــه ی نشســت، دکت
ــا  ــود را ب ــخنرانی خ ــالن، س ــگاه گی ــی دانش ــأت علم هی
ــتان  ــران و افغانس ــای ای ــِی ترانه  ه ــِل تطبیق ــوان »تحلی عن
ــاور  ــاه، ب ــان کوت ــه بی ــد. ب ــه دادن ــا« ارائ در دوره ی  کرون
ــترس از  ــش اس ــیقی در کاه ــر موس ــش انکارناپذی ــه نق ب
ــه  ــزاری کم  هزین ــوان اب ــه عن ــن آن ب ــو و پذیرفت ــک س ی
و کارآمــد در آمــوزش، بســتر مناســبی بــرای خلــق آثــار 
هنــری موســیقیایی در دوره ی  همه  گیــری ویــروس کرونــا 
ــن  ــترک ای ــل مش ــت. فص ــم آورده اس ــد-19 فراه کوی
ــه  ــا و وج ــناختی آن ه ــی  ش ــری و زیبای ــار، وجــوه هن آث
ممیزشــان- صــرف نظــر از ســبک و ســازبندی- محتــوا و 
پیامــی اســت کــه خالقان شــان برآننــد تــا بــه شــنوندگان 
خــود منتقــل کننــد و شــامل گســتره  کران گشــاده ای 
ــا  ــی ت ــوگیری های سیاس ــی و س ــات اجتماع از موضوع
مســائل آموزشــی و انســانی اســت. مریم ســادات فیاضــی، 
ــل  ــا تحلی ــه ب ــد ک ــن کن ــن بحــث را تبیی ــرد ای ــالش ک ت
تطبیقــی دو قطعــه ی  موســیقیایی ایرانــی و افغانــی  و 
آثــار،  ایــن  زبان شــناختی  مؤلفه  هــای  بازشــناختن 
ــی، در بحــران  ــزی زبان ــک برنامه  ری ــب ی ــوان در قال می ت
ــن  ــه ای ــرد. ب ــاذ ک ــی اتخ ــای غیرتهاجم ــا مداخل ه کرون
منظــور، ترانــه »در خانــه بمانیــم« بــا اجــرای فرهــاد دریــا، 
ــزی  ــه چی ــگ »ی ــا آهن ــتان ب ــوب افغانس ــده ی محب خوانن
میشــه دیگــه« بــا اجــرای خواننــده ی ایرانــی، رضــا 

ــد.  ــل ش ــی مقایســه و تحلی صادق

بازتاب کرونا در نغمه  ها  و ترانه  های آسیا

ــنبه  ــه  ش ــیا«، روز س ــای آس ــا  و ترانه  ه ــا در نغمه  ه ــاب کرون ــازِی »بازت ــِت مج نشس
۲7خردادمــاه 1399 بــه اهتمــام مرکــز اســناد فرهنگــی آســیای پژوهشــگاه علوم انســانی 
و مطالعــات فرهنگــی در محیــط وبینــار برگــزار شــد. در ایــن نشســت ۲7میهمــان از 

کشــورهای ایــران، تاجیکســتان و ســوئد برخــط بودنــد و حضــور فعــال داشــتند. 
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 »انسان در نقاشی عصر صفوی« 
 بزرگداشت پرفسور مائیس نظرلی

در ابتــدای جلســه دکتــر شــکوه الســادات حســینی )بــه نمایندگــی از پژوهشــگاه علــوم انســانی( ضمــن خوش آمدگویی 
ــا بنیــاد ابــن ســینا و دانشــگاه  ــاره ي ســابقه ی همکاری هــای پژوهشــگاه علــوم انســانی ب ــه حاضــران در وبینــار درب ب
روســیه مطالبــی ارائــه کــرد. در ادامــه دکتــر هــادوی )بــه نمایندگــی از بنیــاد ابن  ســینا - مســکو( شــمه ای از شــخصیت 
پرفســور مائیــس نظرلــی و فعالیــت ایشــان در زمینــه هنــر اســالمی بیــان کــرد و دکتــر نیکــی تنکــو )بــه نمایندگــی از 
مدرســه ي عالــی اقتصــاد مســکو( مقدماتــی دربــاره ي برگــزاری ایــن جلســه بیــان کــرد و ترجمــه هم زمــان  بــه زبــان 

روســی را بــر عهــده گرفــت.
ســخنران ایــن بزرگداشــت، جنــاب دکتــر حنیــف رحیمــی، عضــو هیأت علمــی دانشــکده ی هنــر دانشــگاه یــزد، دارای 

دکتــرای تاریــخ تطبیقــی و تحلیلــی هنــر اســالمی و متخصــص تاریخ نــگاری هنــر نقاشــی ایــران بــود.
چکیده این سخنرانی در ادامه آورده شده است: 

تمایــز آشــکاری در خصــوص رابطــه ي انســان و طبیعــت میــان نقاشــی شــرق )چیــن( و نقاشــی اروپــا وجــود دارد. 
انســاِن نقاشــی شــرقی، مســتحیل در طبیعــت اســت و انســاِن اروپایــی محــور همــه چیــز و مســلط بــر طبیعــت. ایــن 
رابطــه امــا در نقاشــی ایرانــی بــه تعــادل و تعامــل میرســد و نقطــه اوج ایــن تعــادل و تعامــل انســان بــا طبیعــت در بیــن 

مکاتــب نگارگــری ایــران، در مکتــب نگارگــری صفــوی ظهــور و نمــود پیــدا میکنــد.
امــا نمــود خــود ایــن انســان در سراســر مکتــب صفــوی یکســان نبــوده و از تجســم انســانی نیمــه ی خــدا و مقــدس 
ــن  ــرد. و ای ــان را در بَرمی گی ــام و نش ــام و بی ن ــان هایی گم ن ــت انس ــان و در نهای ــام و نش ــا ن ــی و ب ــانی زمین ــا انس ت
همــه بازتــاب تحــوالت اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی جامعــه ای اســت کــه شــرایط مــادی زندگــی هنرمنــد را شــکل 

داده و از ایــن طریــق راه بــه آثــار نگارگــری پیــدا کرده انــد.

ــی  ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــی پژوهشــگاه عل ــی بین الملل ــای علم ــر همکاری ه دفت
ــی  ــن ایران ــکو و انجم ــینا - مس ــاد ابن  س ــیه و بنی ــاد روس ــی اقتص ــه ي عال ــکاری مدرس ــا هم ب
زبــان روســی بــه مناســبت بزرگداشــت پرفســور مائیــس نظرلــی، ســخنرانی مجــازی بــا عنــوان 
جایــگاه انســان در نقاشــی عصــر صفــوی برگــزار کــرد. ایــن ســخنرانی کــه هم زمــان  بــه زبــان 
ــر از  ــور ۸۰ نف ــا حض ــط Adobe connect و zoom ب ــد، در محی ــه  می ش ــز ترجم ــی نی روس

ــزار شــد.  ــی برگ ــن حــوزه ي مطالعات ــه ای ــدان ب عالقه من
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ــس  ــد. مؤس ــود دی ــه خ ــت ب ــه پایتخ ــاه و س ــوی )15۰1-17۲۲ م( ده پادش ــت صف ــیب حکوم ــراز و نش دوره ي پرف
ــود  ــان خ ــرای اطرافی ــطوره ای ب ــده و اس ــدس و پیچی ــخصیتی مق ــه ش ــرعت ب ــه س ــماعیل ب ــاه اس ــی ش ــله یعن سلس
ــی( و اســکندر  ــه ی انســان ایران ــرث )پیش نمون ــاهان اســطوره ای چــون کیوم ــا پادش ــه ب ــل شــد ک ــا( تبدی )قزلباش ه
ــد و  ــا زه ــز دســت کمــی از وی نداشــت و ب ــال  وی، پســر و جانشــینش، شــاه طهماســب نی مقایســه می شــد. به دنب
ــا خســرو انوشــیروان پادشــاه  ــا آنجــا کــه وی را ب ــه پادشــاهی ایــده آل مبــدل شــد ت ورع خــود و توبه هــای مکــرر ب
مشــهور و عــادل و بهــرام گــور در دوره ساســانیان قیــاس می کردنــد. به دنبــال  یــک ســری کشــمکش ها و تضادهــای 
داخلــی بــر ســر جانشــینی و افعــال ناشایســت و قبیحــی کــه از پادشــاهانی چــون شــاه اســماعیل دوم ســر زد، ایــن 
قدســیت از بیــن رفــت و شــاهان بســاِن انســان و نــه مقــدس و نــه نیــم خــدا، انگاشــته شــدند و کمتــر بــا نمونه هــای 
ــارت،  ــعه ي تج ــر توس ــود را درگی ــه خ ــاه عباس کبیر ک ــوص ش ــوع در خص ــن موض ــدند. ای ــق داده ش ــینی تطبی پیش
اقتصــاد و شهرســازی کــرد و مــدام در انظــار مــردم ظاهــر می شــد، ملمــوس  تــر شــد. بــا تحــوالت اقتصــادی گســترده 
ــورژوا(،  ــوان گفــت طبقــه ی ب ــا اگــر بت ــد شــهری، رشــد طبقــه ي متوســط )ی در زمــان شــاه عباس کبیر، ســاختار جدی
ــد،  ــزار جدی ــا و اب ــار و ورود کااله ــیون و تج ــم از سیاس ــان اع ــد اروپائی ــان و رفت و آم ــهر اصفه ــدن ش بین المللی ش
ــه وجــود آمــد کــه نقــاش را  تســاهل مذهبــی و ترکیــب جمعیتــی متکثــر شــهر اصفهــان، شــرایط مــادی جدیــدی ب
ــر  ــد و نگارگ ــار ش ــند درب ــورد پس ــازی( م ــه فرنگی س ــوم ب ــی )موس ــد نقاش ــیوه ي جدی ــرد. ش ــر ک ــر از تغیی ناگزی
ــه ي ایــن  ــه بطــن جامعــه و طبقــه ی متوســط رو آورد. این چنیــن و در میان ــار فاصلــه گرفــت و ب خودخواســته از درب
شــرایط اســت کــه رضــا عباســی و انســانهای تــک پیکــره اش، به وجــود آمدنــد و شــیوه ی وی صرفــًا توســط یــک نســل 
از شــاگردانش ادامــه پیــدا کــرد. از آن پــس نگارگــری رو بــه خاموشــی گراییــد و جریــان فرنگــی  ســازی تــا رســیدن 

ــدا کــرد. ــداوم پی ــاری ت ــگاری درب ــار قاجارهــا و ســبک پیکره ن ــه درب ب
ایــن نشســت بــا پرسش وپاســخ شــرکت کنندگان و برگــزاری بزرگداشــت پروفســور مائیــس نظرلــی و پخــش کلیپــی 

از آثــار و تألیفــات او ادامــه یافــت.
پروفســور مائیــس نظرلــی جانگیراوغلــو دارای مــدرک دکتــرای نقــد هنــر، پژوهشــگر ارشــد پژوهشــگاه فرهنگ هــای 
شــرقی، دانشــگاه دولتــی علــوم انســانی روســیه و متخصــص مینیاتــور عصــر صفــوی بــود کــه بیــش از ســی اثــر از 
خــود بــه جــای گذاشــته اســت. ازجملــه مقــاالت او می تــوان بــه »مســئله ي تفســیر روش خــالق نقاشــان صفــوی«، 
ــیر  ــکالت تفس ــی«، »مش ــازی ادب ــی تصویرس ــه ي تاریخ ــان«، »زمین ــتون اصفه ــع چهل س ــازی مجتم ــئله ي بازس »مس
ــور  ــی: مینیات ــرن شــانزدهم«، »ســعادت نامرئ ــوی ق ــش در نقاشــی صف ــار فرهنگــی شــرق«، »کیهان شناســی و آفرین آث
ــن در  ــی مت ــتی و زیبایی شناس ــی هس ــوی«، »زیبایی شناس ــی صف ــلطنتی در نقاش ــلمان«، »روح س ــی مس و روان درمان
فرهنگ هــای خاورمیانــه«، »عصمــت؛ صفویــان در مینیاتــور تبریــز قــرن شــانزدهم« و » هــدف کاربــردی کتــاب مینیاتــور 
دربــار تبریــز در قــرن شــانزدهم« اشــاره کــرد. کتــاب جهــان دوگانــه مینیاتــور ایرانــی: تفســیر کاربــردی نقاشــی دوره ی 
ــه  ــی اســت ک ــر ایران ــن نویســنده در هن ــق ای ــای عمی ــی حاصــل پژوهش ه ــی عزت ــه ی عباس عل ــه ترجم ــه، ب صفوی

انتشــارات فرهنگســتان هنــر آن را در ســال 1391 منتشــر کــرده اســت.
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إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن 

سرکار خانم دکتر ترکمنی آذر 

مصیبت درگذشت مادر گرامي تان را تسلیت عرض می کنیم و از خداوند سبحان براي آن مرحومه علو درجات و براي 
سرکارعالی و خانواده ی محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم. 

*****

إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن 

جناب آقای سیدنظر میل میرآبیانی 
همکار محترم اداره ی خدمات 

مصیبت  درگذشت مادر گرامي تان را تسلیت عرض می کنیم و از خداوند سبحان براي آن مرحومه علو درجات و براي 
جناب عالی و خانواده ی محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم. 

*****

إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن 

جناب آقای محمدعلی معتضدیان 

مصیبت درگذشت مادر گرامي تان را تسلیت عرض می کنیم و از خداوند سبحان براي آن مرحومه علو درجات و براي 
جناب عالی و خانواده ی محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم. 

*****

إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن 

جناب آقای دکتر فرج اله علی قنبری 

مصیبت درگذشت همسر گرامي تان را تسلیت عرض می کنیم و از خداوند سبحان براي آن مرحومه علو درجات و براي 
جناب عالی و خانواده ی محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم. 

***

إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن 

جناب آقای علیرضا بویاقچی 

مصیبت درگذشت پدر گرامي تان را تسلیت عرض می کنیم و از خداوند سبحان براي آن مرحوم علو درجات و براي جناب عالی 
و خانواده ی محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم. 
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