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رونمایی از دانشنامه ی آزادگان

ــان  ــکاری می ــه ی هم ــاس تفاهم نام ــنامه ی آزادگان براس دانش
پژوهشــکده ی دانشــنامه نگاری پژوهشــگاه علــوم انســانی 
و  ســابق(  دانشــنامه نگاری  )بنیــاد  فرهنگــی  مطالعــات  و 
ــن  ــام آزادگان تألیــف شــده اســت. ای مؤسســه ی فرهنگــی پی
مرجــع ارزشــمند بــا 13۴ )یکصــد و ســی و چهــار( مقالــه ی 
دانشــنامه ای، در 3۸۰ صفحــه تدویــن شــده و در نــگارش آن 
پنجــاه نفــر از نویســندگان همــکاری کرده انــد کــه از کل 
مقــاالت، ۲۴ مقالــه را آزادگان ســرافراز بــه رشــته تحریــر در 

ــد. آورده ان
ــگاه  ــتاد دانش ــری، اس ــر اکب ــر منوچه ــر، دکت ــی اث ــر علم  دبی
ــا برگــزاری شــورای علمــی دانشــنامه:  تهــران، دانشــنامه را ب
بهشــتی پور،  حســن  شــاهوندی،  کیانــی  بیــژن  آقایــان 
علی محمــد احــد طجــری، محمدرضــا کاتینــی، قریبــرز خــوب 
ــت گذاری  ــی سیاس ــا ملک ــر رض ــالت و دکت ــد غ ــژاد، مجی ن
کــرده و پیــش پرده انــد و جلســات مختلفــی بــرای تصویــب 
ــی و  ــی های محتوای ــل، بررس ــم مداخ ــن حج ــل، تعیی مداخ
غیــر آن برگــزار شــده و بــا اســتفاده از تــوان علمــی و تجربــی 
دانشــنامه نگاری،  پژوهشــکده ی  علمــی  هیــأت  اعضــای 
مقــاالت از حیــث انطبــاق بــا حقایــق مربوط بــه امــور آزادگان 
نیــز اعضــای محتــرم شــورای علمــی، بــه ویــژه آقایــان حســن 
ــام  ــی الزم را انج ــژاد، کارشناس ــرز خوب ن ــتی پور و فریب بهش
داده و در اصــالح خطاهــای احتمالــی کوشــیده اند. معیــار 
اصلــی در انتخــاب مداخــل ایــن دانشــنامه، ارتبــاط موضوعــی 
بــا بحــث اســارت و میــزان اهمیــت آنهــا بــوده اســت. مداخل 

ــد: ــده ان ــته بندی ش ــر دس ــوالت زی ــی در مق انتخاب
* مکان های نگه داری اسراء

* تعدادی از چهره های شاخص دوران اسارت؛ 
ــه  ــا رخ داده و نقط ــه در اردوگاه ه ــاخصی ک ــوادث ش * ح

ــوند ــی ش ــداد م ــارت قلم ــی در دوران اس عطف
* معرفــی برخــی از آثــار ادبــی و هنــری اســارت مزیــن بــه 

تقریــظ مقــام معظــم رهبــری
*  اشاره به مسائل حقوقی

ــارت همچــون  ــی دوران اس ــردی و اجتماع ــز مســائل ف * و نی
ــد آن  ــکارات و مانن ــات، ابت ــا، امکان ــوزش، بیماری ه ــت، آم بهداش

ــت آن،  ــزان اهمی ــه می ــته ب ــل، بس ــر مدخ ــداد واژگان ه تع
متفــاوت اســت و در ایــن دانشــنامه مقــاالت کوتــاه، متوســط، 

ــورد. ــم می خ ــه چش ــد ب و بلن
 در نــگارش مقــاالت، هــم از آزادگان فرهیختــه و اهــل قلــم 
بهــره برده شــد و هــم از ســایر نویســندگان و دانشــنامه نگاران. 
شــیوه ی کار بــه ایــن شــکل بــود کــه کلیــات محتــوا و رئــوس 
ــت  ــرار می گرف ــنده ق ــار نویس ــل در اختی ــر مدخ ــب ه مطال
کــه در مدت زمانــی مشــخص فرصــت داشــت تــا بــا مراجعــه 

بــه اســناد و مطالــب منتشــره، نســبت بــه نــگارش و تحویــل 
ــگارش  ــیر ن ــکل در مس ــن مش ــد. مهم تری ــدام کن ــه اق مقال
مقــاالت ایــن دانشــنامه، کمبــود انباشــت علمــی و پژوهشــی 
در موضــوع اســارت بــود. بــا وجــود انتشــار آثــار متعــدد و 
متنــوع در ایــن حــوزه، همچنــان مباحــث این حــوزه از لحاظ 
تاریخــی بــه حــد کافــی تبییــن نشــده اســت، زیرســاخت های 
ــار  ــر آث ــا و دیگ ــت، و فرهنگ نامه ه ــاده نیس ــی آم پژوهش
مرجــع در ایــن حــوزه آن طورکــه بایســته و شایســته اســت، 
منتشــر نشــده. در ایــن دانشــنامه بخــش مهمــی از اطالعــات 
ــر در  ــاخص و حاض ــای ش ــا چهره ه ــه ب ــذر مصاحب از رهگ
ــا واقعیــات  آن مقطــع کســب شــده اســت و تــالش شــده ت
موضــوع بــه صــورت کامــاًل مســتند عرضــه شــود و اســناد و 

منابــع معتبــر آن ذکــر شــود.
ــی و  ــی محتوای ــورد ارزیاب ــت، م ــس از دریاف ــاالت، پ  مق
ــوای  ــی، محت ــی محتوای ــد در ارزیاب ــرار گرفتن ــی ق نگارش
مقالــه از نظــر اســتنادی و مطابقــت بــا حقایــق؛ و در ارزیابــی 
نگارشــی، تناســب بــا موضــوع مقالــه، برخــورداری از لحــن 
ــث  ــی مباح ــی منطق ــی و توال ــجام درون ــنامه گی، انس دانش
ــه،  ــن دو مرحل ــود. در صورتی کــه مقــاالت در ای مــد نظــر ب
نیازمنــد اصالحــات بــود، بــه مؤلــف بازگردانــده می شــد تــا 
ــه اصــالح آن همــت گمــارده  ظــرف مــدت زمانــی معیــن ب
و آن را بازگردانــد. پــس از بررســی مجــدد و اطمینــان 
از اصالحــات انجــام شــده، مقالــه بــرای ســیر مراحــل 
ــد.  ــال می ش ــی ارس ــوری و محتوای ــی و ص ــتاری ادب ویراس
در نهایــت، نســخه ی نهایــی دانشــنامه در اختیــار مؤسســه ی 
پیــام آزادگان قــرار داده شــد و مــورد بازبینــی و اصالحــات 

ــت. ــرار گرف ــی ق نهای
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دکتر غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در مراسم رونمایی از دانشنامه ی آزادگان:

دانشنامه ی آزادگان از منابع عظیم و ظرفیت های به جا مانده از انقالب و دفاع مقدس به شمار می روند

ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی، وزی ــور غالم ــر منص دکت
ــا  ــان ب ــی از دانشــنامه ی آزادگان کــه هم زم در مراســم رونمای
ســالگرد بازگشــت قهرمانانــه آزادگان ســرافراز دفــاع مقــدس  
ــوع خــودش  ــت: دانشــنامه  ی آزادگان، در ن ــد، گف ــزار ش برگ

ــود. ــر مانــدگاری اســت و خواهــد ب اث

ــدای ســخنانش ضمــن تبریــک ســالروز  ــر غالمــی در ابت دکت
بازگشــت آزادگان ســرفراز بــه کشــور گفــت: ســالروز 
ــدر  ــه های گران ق ــادآور حماس ــاله ی ــت آزادگان هرس بازگش
ــرای  ــار ب ــد از آن دوره ی انتظ ــدس و بع ــاع مق ــال دف ۸ س
ــس از  ــه پ ــختی ک ــت؛ دوران س ــزان اس ــن عزی ــت ای بازگش
بازگشــت آنهــا مشــخص کــرد آنچــه در آن جــا رخ داده، 
یــادگار ایثارهــا و مقاومت هــای ایــن عزیــزان در محیــط 
ــخ  ــان تاری ــذا دانشــنامه ی آزادگان بی ــود. ل بســته ی اســارت ب
ــت. ــی اس ــم فرهنگ ــتاورد عظی ــران و دس ــردم ای ــت م مقاوم
ــهید درود  ــه روح و روان آزادگان ش ــزود: ب ــه اف وی در ادام
می فرســتیم. ایــن دوران برهــه ی ویــژه ای اســت بــرای نشــان 
دادن نــگاه اســالمی بــه دوران اســارت. مــا در طــی دوران پس 
ــور  ــی را در کش ــم تاریخ ــای مه ــالمی فصل ه ــالب اس از انق
ــالمی و  ــکوهمند اس ــالب ش ــروزی انق ــود پی ــه خ ــم ک داری
ــد. ــه شــمار می رون ــه ب ــدس از آن جمل ــاع مق دوران ۸ ســال دف
وزیــر علــوم، بــا اشــاره بــه نقــش دانشــنامه ی آزادگان گفــت: 
متأســفانه تاحــدودی در ثبــت یادگارها و دســتاوردهای انقالب 
ــنامه ها  ــن دانش ــون ای ــم و اکن ــجم کار نکرده ای ــالمی منس اس
ــالب و  ــده از انق ــا مان ــه ج ــای ب ــم و ظرفیت ه ــع عظی از مناب
دفــاع مقــدس بــه شــمار مــی رود و آنچــه در ایــن دانشــنامه ها 
ثبــت و ضبــط شــده، قابل مقایســه بــا دنیــا نیســت؛ زیــرا ایــن 
ــای  ــدری از باوره ــی و گران ق ــع غن ــاوی مناب ــنامه ها ح دانش
دینــی و روح ایثارگــری ملــت ایــران اســت کــه می توانــد بــه 

عنــوان منابــع بــاارزش بــرای تحقیقــات علمــی نســل جــوان 
ــروزی  ــه در دوران پی ــا چ ــرد. م ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس م
انقــالب اســالمی و درگیــر شــدن در جنــگ تحمیلــی و چــه 
ــن  ــچ گاه از معاندی ــه هی ــه این ک ــا توجــه ب ــه ب ــس از آن ک پ
ــه  ــم ک ــت نکردی ــدیم و فرص ــا نش ــالب ره ــمنان انق و دش
ــرای پیشــبرد اهــداف اصلــی انقــالب  ــا آســایش فکــری ب ب
اســالمی بپردازیــم، ایــن دوره هــم جــزو دوران مقاومــت بــه 

ــد. ــمار می آی ش

ــا تشــکر از مســئوالن پژوهشــگاه  ــان ب ــر غالمــی در پای دکت
و دســت اندرکاران تهیــه ی ایــن دانشــنامه، گفــت: ان شــاء اهلل 
ــرای  ــالش ب ــه ای از ت ــوان نمون ــه عن ــم ب ــات ه ــن زحم ای
تبییــن دســتاوردهای فرهنگــی انقــالب اســالمی باشــد و هــم 
ــرای تحقیقــات و  زمینه ســاز تأمیــن منابــع متقــن و اصیــل ب

ــرد. ــرار گی تالش هــای علمــی نســل جــوان ق
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حجت االسالم ابوترابی فرد در مراسم رونمایی از دانشنامه ی آزادگان:

دانشنامه ی آزادگان می تواند کتاب مرجعی برای انتقال تجربیات آزادگان به نسل جدید باشد 

حجت االســالم علی اکبــر ابوترابی فــرد نماینــده ی ولــی فقیــه 
ــم  ــران در مراس ــت ته ــه ی موق ــور آزادگان و امام جمع در ام
رونمایــی از کتــاب دانشــنامه ی آزادگان )۲5 مــرداد 99( طــی 
ســخنانی بــا تشــکر و قدردانــی از پژوهشــگاه علــوم انســانی 
ــنامه نگاری در  ــکده ی دانش ــی و پژوهش ــات فرهنگ و مطالع
برگــزاری ایــن مراســم گفــت: در آســتانه ی ســی امین ســال 
ورود آزادگان پیــروز بــه کشــور عزیزمــان هســتیم و در ایــن 
ــوزه ی  ــمندان ح ــت اندیش ــه دس ــمند ب ــری ارزش ــا اث روزه
علــم و توســط پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
ــه  ــه ک فرهنگــی و پژوهشــکده دانشــنامه نگاری شــکل گرفت

مایــه قدرشناســی اســت.
وی در ادامــه گفــت: تاریــخ دفــاع مقــدس زیباتریــن 
و ماندگارتریــن کتــاب تاریــخ انقــالب اســالمی اســت 
و  آزادگان  بــزرگ  کار  مرهــون  امــروز  دســتاوردهای  و 
ایثارگــران بــا رهبــری امــام بزرگــوار و خلــف صالــح ایشــان 
ــاب  ــن کت ــیده و ای ــامان رس ــه س ــری ب ــم رهب ــام معظ مق
بــرگ زریــن دوران اســارت بــه شــمار مــی رود کــه همــه ی 
ــان  ــت. آزادگان در دوران اسارت ش ــذار اس ــوط آن اثرگ خط
ــه در دوران  ــد ک ــدس بودن ــاع مق ــدی دف ــای کلی از حلقه ه
ــال  ــی روز ارتح ــتند؛ یک ــخ داش ــیار تل ــارت دو روز بس اس
قطعنامــه ی  پذیرفته شــدن  روز  دیگــری  و  راحــل  امــام 
ــه ی  ــداز قطعنام ــی در روز دوم بع ــای بعث ــس، نیروه آتش ب
ــحالی و  ــار خوش ــد و انتظ ــی می کردن ــن و پایکوب 59۸ جش
پایکوبــی اســرا را داشــتند امــا ســرهای آنــان بــر زانــو بــود 
چــرا کــه ایســتاده بودنــد تــا دشــمن را از پــا درآورنــد و از 

ارزش هــا و اصــول انقــالب اســالمی در اردوگاه هــا حراســت 
ــزان از  ــذا دغدغــه ی ثبــت خاطــرات ایــن عزی ــد. ل می کردن
ــد  ــد مانن ــه می توان ــود ک ــمرده می ش ــم ش ــای مه دغدغه ه
ــه  ــزان ب ــن عزی ــات ای ــال تجربی ــرای انتق ــی ب ــاب مرجع کت

ــتفاده شــود. ــد اس نســل جدی
امــام جمعــه موقــت تهــران تأکیــد کــرد: ایــن فرزنــدان کــه 
ــد در دوران اســارت  ــه اســارت دشــمن درآمدن ــه ب این گون
خویــش یکــی از حلقه هــای کلیــدی دفــاع مقــدس بودنــد؛ 
ــع در  ــا در واق ــد در اردوگاه هــا حضــور داشــتند ام هــر چن
ــن فشــار در  ــد و کمتری ــارزه بودن ــگ و مب ــدم جن خــط مق
ــان  ــرای پای ــوی آزادگان ب ــارت از س ــه اس ــک ده ــول ی ط

ــه مدیــران کشــور وارد نشــد. جنــگ ب
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روز شــنبه ۲5 مردادمــاه 1399، هم زمــان بــا ســی امین 
مراســم  کشــور،  بــه  ســرافراز  آزداگان  ورود  ســالروز 
ــکده ی  ــنامه ی آزادگان در پژوهش ــاب دانش ــی از کت رونمای
دانشــنامه نگاری پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
فرهنگــی، بــا حضــور دکتــر منصــور غالمــی وزیــر 
ــلمین  ــالم والمس ــاوری، حجت االس ــات و فن ــوم، تحقیق عل
علی اکبــر ابوترابی فــرد امــام جمعــه ی موقــت تهــران و 
ــعید  ــدس س ــور آزادگان مهن ــه در ام ــی فقی ــده ی ول نماین
ــهید و  ــاد ش ــس بنی ــور و ریی ــاون رییس جمه ــدی مع اوح
امــور ایثارگــران؛ جمعــی از آزادگان ســرفراز و مؤلفــان ایــن 

ــد. ــزار ش ــمند و ... برگ ــر ارزش اث
تدویــن ایــن کتــاب کــه بــا همــکاری پژوهشــکده ی 
ــام  ــام آزادگان انج ــه ی پی ــران و مؤسس ــنامه نگاری ای دانش
شــده اســت، شــامل تصاویــر و اطالعــات اســرای جنگــی 
ــه  ــی ک ــن اردوگاه ــاس اولی ــر اس ــه ب ــت ک و آزادگان اس
اســرا در آن نگهــداری می شــدند، طبقــه بنــدی و از اســناد 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــز در آن اس ــرخ نی ــب س صلی
ــس پژوهشــگاه  ــادی، رئی ــر قب ــن مراســم دکت ــدای ای در ابت
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ضمــن تبریک ســالروز 
ــرض  ــالمی مان و ع ــن اس ــه میه ــرفراز ب ورود آزادگان س
خیرمقــدم بــه حاضریــن در جلســه، ســخنان خــود را 

ــرد: ــاز ک ــه آغ این گون
بسم  رب الشهدا

الحمداهلل رب العالمین
الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم

»مـِـَن الُْمْؤمِنِیــَن رَِجــاٌل َصَدُقــوا َمــا َعاَهــُدوا اهلَلّ َعَلیـْـِه َفِمنُْهــْم 
لـُـوا تَبِْدیــاًل« َمــْن َقَضــی نَْحبـَـُه َومِنُْهــْم َمــْن یَنْتَِظــُر َوَمــا بََدّ

ــر  ــی س ــون گوزن ــش، چ ــان نگاه ــاخ درخت ــده در ش پیچی
ــرورم ــچ غ ــچ در پی ــاخه های پی ش

آهنگ آشنای صدای او
مثل عبور نور

مثل صدای آمدن روز است
در نگاهش

ابهام گنگی بود،
خاک، ذره بین کوچکی در دست های آن آفتاب؛

صبح در پشت در، مانده برجای
نور در می زند، چشم بگشای

ــر  ــش و به ثم ــن پژوه ــام ای ــه داد: انج ــادی ادام ــر قب دکت
رســاندن دانشــنامه ی آزادگان در آســتانه ی مــاه محــرم 
ــد کاری حســینی  ــا دارد: اول، آنان کــه رفتن ــرای م ــام ب دوپی
کردنــد و آنــان کــه از اســارت آمدنــد کاری زینبــی. امــروز 

در آســتانه ی مــام محــرم اســیران آزاده و ســرافراز مــا یــادآور 
نهضــت زینــب کبــری )س( هســتند. اگــر امــام حســین )ع( 
خــون خداســت، زینــب )س( جلــوه ی حــق و پیــام خداســت 
و آزادگان مــا راه زینــب )س( را پوئیده انــد. زینــب )س( 
اســیر عشــِق حــق اســت و از ایــن روی چیــزی جــز زیبایــی 
ــب )س( اســت. ــام زین ــداوم پی ــد و دانشــنامه ی آزادگان ت ندی
در  ارزش مــدار  فعالیت هــای  نشــان دهنده ی  دوم،  پیــام 
مجموعــه ی آمــوزش عالــی از جملــه پژوهشــگاه علــوم 
انســانی و مطالعــات فرهنگــی اســت. در کنــار پروژهش هایــی 
در حــوزه ی اقتصــاد مقاومتــی، تبییــن الگوهــای بومــی بــرای 
مناطــق محــروم، پژوهش هــا  توانمندســازی روســتاهای 
ــروه  ــی و کارگ ــات قرآن ــق مطالع ــوزه ی تعمی ــون ح گوناگ
ــوم انســانی در  ــب عل ــون و کت ــژه ی شــورای بررســی مت وی
ادبیــات دفــاع مقــدس، همه وهمــه نشــان دهنده ی مســیر 
ــانی در  ــوم انس ــگاه عل ــل پژوهش ــالمی و اصی ــت اس حرک

ــت. ــر اس ــالیان اخی ــول س ط
دکتــر قبــادی تأکیــد کــرد: بــا رونمایــی از دانشــنامه ی آزادگان 
امیدواریــم مقدمــه ی خیــر و ســرآغازی بــرای فعالیــت 
هرچــه بیشــتر دانشــگاهیان در عرصــه ی ادبیــات پایــداری و 
ــزرگ  ــک راه ب ــاز ی ــن آغ ــود و ای ــم  ش ــدس فراه ــاع مق دف
ــا روش هــای  ــن راه ســعی شــده ب اســت. خوشــبختانه در ای
پیشــرفته ی علمــی اثــری نفیــس و مانــدگار خلــق شــود کــه 
ــد  ــز باش ــگاه ها  نی ــی دانش ــع درس ــد مراج ــاءاهلل می توان ان ش
و بــا تحقیــق و پژوهش هایــی کــه در ادامــه صــورت خواهــد 
گرفــت مــا شــاهد غنی تــر شــدن رشــته ی ادبیــات پایــداری 
ــال و آزادگان  ــهدای کرب ــار روح ش ــیم. نث ــگاه ها  باش در دانش

شــهید صلواتــی مرحمــت فرمائیــد.
 

دکتر قبادی در مراسم رونمایی از دانشنامه ی آزادگان:

 دانشنامه ی آزادگان تداوم پیام زینب )س( است
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مهنــدس ســعید اوحــدی، رئیــس بنیــاد شــهید و امــور 
ایثارگــران، نیــز در ایــن مراســم بــا تبریــک 3۰ ســالگی ورود 
ــیر و  ــه ی اس ــت: از کلم ــور، گف ــه کش ــدر ب آزادگان گران ق
ــه در  ــت ک ــک قرائ ــت، ی ــوان داش ــت می ت ــارت دو قرائ اس
ــته،  ــا بس ــت و پ ــانی دس ــیر را انس ــت اس ــداول اس ــا مت دنی
محــدود، بــه آخــر خــط رســیده و بی اختیــار معرفــی می کنــد 
کــه ایــن نــوع نــگاه ترحمــی اســت و اســیر را فــردی معرفــی 
ــت.  ــمی اس ــی و جس ــکالت روح ــر از مش ــه پ ــد ک می کن
انســانی کــه نهایــت مســیر بن بســت را لمــس کــرده اســت و 
هیــچ اختیــاری نــدارد. ایــن نــگاه، رویکــرد قالــب دنیا نســبت 
بــه اسراســت، همیــن رویکــرد در فضــای اجتماعــی و سیاســی 
ــه  ــیر ک ــه ی اس ــر دوم از کلم ــا تعبی ــود. ام ــده می ش ــم دی ه
ــدس و  ــاع مق ــال دف ــالب اســالمی و هشت س ــت انق ــه برک ب
دوســال مقاومــت آزادگان در اســارت شــکل گرفــت، اســیر و 
دوران اســارت را اوج مقاومــت فــرد نشــان می دهــد کــه فــرد 
ــز اســرا  ــام راحــل نی ــرار دارد و ام ــت ق در صــف اول مقاوم
را احــرار و آزادگان نامیدنــد کــه ســرود آزادگــی ســر دادنــد. 
ــدگان اســالم  ــگ رزمن ــد از جن ــم، ســال های بع ــاد داری ــه ی ب
پــس از مذاکــرات و تصویــب قطع نامــه از جنــگ بازگشــتند، 
امــا اســرا همچنــان در صــف اول مقاومــت حضــور داشــتند. 
درواقــع قرائــت دوم از اســرا مربــوط بــه امــام راحــل اســت 
ــوان آزادگان را  ــار عن ــرای اولین ب ــرا ب ــورد اس ــان در م و ایش
بــه کار بردنــد. اوحــدی در خاتمــه تأکیــد کــرد: مقــام معظــم 
رهبــری نیــز اســرا را گنجینــه ی عظیــم انقــالب و الماس هــای 
ــن و  ــه مقاوم تری ــاس ک ــه همچــون الم ــتند ک ــان دانس درخش
درخشــان ترین عنصــر طبیعــت اســت مظهــر مقاومــت و ایثــار 
هســتند و کار رونمایــی از دانشــنامه ی ایــن عزیــزان کار بســیار 
ــه شــمار مــی رود کــه جــا دارد از دســت اندرکاران  عظیمــی ب

ایــن اثــر ارزشــمند هــم تشــکر کنیــم.

دانشــنامه نگارِی  پژوهشــکده ی  رئیــس  پاکتچــی،  دکتــر 
دانشــنامه ی  کتــاب  از  رونمایــی  مراســم  در  پژوهشــگاه 
ــن  ــا در ای ــت: م ــخنانی گف ــی س ــرداد 99( ط آزادگان )۲5م
کشــور وظایفــی بــر عهــده داریــم و توجــه بــه ایــن وظایــف 
ــا  ــادی ب ــراد زی ــا اف ــور م ــت. در کش ــم اس ــی مه ــم خیل ه
جان فشــانی و ادای دیــن افتخــارات مانــدگاری را بــرای 
ایــران عزیــز خلــق کردنــد کــه بــا وجــود گذشــت ســه دهه 
ــم  ــادی داری ــن حماســه ها، کارهــای انجــام نشــده ی زی از ای
ــا و  ــا افتخارآفرینی ه ــاط ب ــا در ارتب ــن کاره ــی از ای ــه یک ک

ــت. ــران اس ــهدا و ایثارگ ــادت های آزادگان، ش ــت رش ثب
دکتــر پاکتچــی تأکیــد کــرد: مــا موظــف هســتیم در این راســتا 
گام برداریــم و وظیفــه ی ماســت کــه از منظــر علم و دانشــگاه 
بــه ابعــاد گوناگــون ایــن حماســه ها بپردازیــم تــا پیونــد نهــاد 
ــن منظــر  ــه از ای ــا دیگــر نهادهــای جامع ــم و دانشــگاه ب عل
ــاب  ــی از کت ــا رونمای ــه ب ــحالیم ک ــم بخــورد. خوش ــز رق نی
ــنامه نگاری  ــکده ی دانش ــد پژوهش ــنامه ی آزادگان، پیون دانش
ــاز راه  ــن آغ ــورد و ای ــم خ ــام آزادگان رق ــه ی پی ــا مؤسس ب
اســت کــه راه هــای نرفتــه ی زیــادی بــرای حفــظ و پاســداری 

از ارزش هــای انقالبــی و اســالمی پیــش رو داریــم.
وی افــزود: آزادگان عزیــز بــرای مــا یــک ذخیــره ی فرهنگــی 
ــی  ــای فرهنگ ــن ذخیره ه ــد و ای ــمار می رون ــه ش ــزرگ ب ب
ارزش زیــادی دارنــد. شــاید مــا در ایــران خیلــی بــه حفــظ 
ذخیره هــای فرهنگــی عــادت نداشــتیم امــا واقعــًا ذخیــره ای 
کــه بــا خــون دل و رنج هــا و دردهــای زیــادی فراهــم شــده 
را نبایدفرامــوش کــرد و ابعــاد مختلــف آن را ســاده گرفــت. 
آشــنا کــردن نســل جــوان و جدیــد جامعــه وظیفــه ی ماســت 
به خوبــی  اســالمی مان  و  دینــی  ارزش هــای  از  بایــد  و 

حفاظــت کنیــم.

دکتر پاکتچی: 
هنوز راه های نرفته ی زیادی در جهت حفظ 

ذخیره های فرهنگی داریم

مهندس اوحدی:
 آزادگان الماس های درخشان

 مقاومت و ایثار کشورند
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رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در گفت وگو با روزنامه ی ایران

نگاه ما یک نگاه بومی است

55 ســال ســابقه، توانســته پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی را بــه عنــوان بزرگتریــن پژوهشــگاه علــوم انســانی 
در ایــران و خاورمیانــه معرفــی کنــد. آن طــور کــه حســینعلی قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
ــت بین رشــته ای و  ــوم انســانی و فعالی ــت همــه ی رشــته های عل ــای ســاختار پژوهشــگاه جامعی ــه ویژگی ه ــد: »از جمل می گوی
تقاضامحــور و کاربردگــرا در پرتــو نــگاه برنامه مــدار و حرکــت در چارچــوب برنامــه ی توســعه ی راهبــردی مجموعــه اســت«. 

ــد: ــه می خوانی ــو نشســته ایم ک ــه گفت وگ ــن پژوهشــگاه ب ــات ای ــتاوردها و مطالع ــا او در خصــوص دس ب

# لطفًا در خصوص مهم ترین دستاوردهای این پژوهشگاه توضیح دهید. 
مهمتریــن دســتاورد مــا در ایــن دوره، ورود بــه عرصــه ی مؤسســات پژوهشــی نســل چهــارم و اثرگــذاری در سیاســت گذاری های 
کشــور اســت کــه بــا رویکــرد راهبــردی و کاربــردی برنامه مــدار حاصــل شــده اســت. ببینیــد ایــن پژوهشــگاه با 55 ســال ســابقه، 
بزرگتریــن پژوهشــگاه علــوم انســانی در ایــران اســت و قطعــًا بزرگتریــن پژوهشــگاه آســیای غربــی هــم بــه شــمار مــی رود. از 
ــته ای و تقاضامحــور  ــت بین رش ــوم انســانی و فعالی ــته های عل ــه ی رش ــت هم ــاختار پژوهشــگاه، جامعی ــای س ــه ویژگی ه جمل
ــردی  ــعه ی راهب ــه ی توس ــت در چارچــوب برنام ــدار و حرک ــگاه برنامه م ــو ن ــا در پرت ــه ی این ه ــه هم ــرا هســت ک و کاربردگ
پژوهشــگاه اســت. خــب منشــور مــا در برنامــه ی توســعه،   به ویــژه در برنامــه ی دوم توســعه کــه امســال اولیــن ســال آغــاز آن 
اســت، پژوهشــگاه بــدون دیــوار اســت. پژوهشــگاهی کــه بــا رویکــرد حــل مســئله و مواجهــه بــا چالش هــای اجتماعــی پیــش 
مــی رود، بنابرایــن نــگاه مــا یــک نــگاه بومــی اســت. خــب بایــد گفــت کــه مهمتریــن مســیر بــرای انطبــاق علــوم انســانی جدیــد 
بــا ارزش هــای بومــی و دینــی و معنــوی و هویتــی ایــران اســالمی، آن اســت کــه مــا علــوم انســانی را در مســیر کاربردگرایــی 
قــرار دهیــم.  به طورقطــع اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد خــود بــه خــود )باتوجــه بــه بازخوردهــای جامعــه راه خــود را پیــدا می کنــد. 
یعنــی اگــر جایــی عــدم انطباق هــا بــا ارزش هــا وجــود داشــت، خودبه خــود کنــار زده می شــود. بایــد گفــت کــه اگــر مــا بــه 
ــد و در  ــن چرخــه حرکــت می کن ــه در ای ــن نظری ــوآوری )national innovation system( اشــراف داشــته باشــیم ای نظــام ملــی ن
ــوم  ــد در حــوزه ی عل ــای اجتماعــی می توان ــی واکنش ه ــرد. بعن ــرار می گی ــوآوری ق ــون می شــود و در چرخــه ی ن ــه آزم جامع
ــوم  ــن مســیربومی گرایی و اســالمی گرایی در عل ــردازد. بنابرای ــات بپ ــل نظری ــدی و تکمی ــم و روزآم ــه اصــالح، ترمی انســانی ب
انســانی عمدتــًا کاربــردی شــدن علــوم انســانی اســت وگرنــه مــا در حــوزه ی انتزاعیــات و نظریــات محــض باقــی می مانیــم. 
ــم. شــبکه ای کــه بیــش از دو  ــوم انســانی را تشــکیل دادی ــگان عل ــم، شــبکه ی نخب ــاور را محقــق کنی ــن ب ــرای این کــه ای ــا ب م
هــزار نفــر عضــو دارد اخیــراً هــم در نظــام توزیــع و فــروش مجــازی و چــاپ مجــازی ورود پیــدا کرده ایــم. حتــی در منابــع 
کتابخانه هــا نیــز بــه طــرف دیجیتال ســازی پیــش رفتیــم. امــروز بزرگتریــن پرتــال جامــع علــوم انســانی فارســی زبــان در ســطح 
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جهــان را پژوهشــگاه علــوم انســانی دارد. اخیــراً در یــک کار ابتــکاری هــم منابــع را موضوع بنــدی کردیــم یعنــی یــک محقــق 
ــع  ــط مناب ــد فق ــال می توان ــوان مث ــه عن ــرد ب ــرار بگی ــارش ق ــی فلســفه در اختی ــاالت کل ــه مق ــه جــای این ک رشــته ی فلســفه ب
مربــوط بــه دیــدگاه هــگل در فلســفه ی معاصــر را بازیابــی کنــد در واقــع اولویــت مــا بــر اثرگــذاری در روابــط علمــی و فرهنگی 
ــداف کالن  ــه در اه ــزی ک ــی مراک ــرب اســت یعن ــان غ ــان شــرق و ســپس جه ــد جه ــان اســالم، بع ــل، حــوزه ی جه بین المل
ــاز پژوهشــگاه در ســال های  ــا باشــند. از طرفــی یکــی از وجــوه ممت ــردی پژوهشــگاه جامعــه هــدف م ــه توســعه ی راهب برنام
اخیــر، در اختیــار قــراردادن نتایــج تحقیقاتــی بــرای عمــوم و عمومی ســازی بــا مردمی ســازی، فراگیرســازی دانــش اســت. مــا 
ــم.  ــه معاونــت کاربردی ســازی و فرهنگــی تبدیــل کردی ــرای ایــن کار ادار ه ی ترویجی ســازی ایجــاد و معاونــت فرهنگــی را ب ب
به هرحــال پژوهشــگاه دارای شــخصیت های برنــد جهانــی در چنــد حــوزه اســت. همــه ی اینهــا بــه خاطــر ســابقه ی طوالنــی و 

انباشــت دانشــی اســت کــه در این جــا صــورت گرفتــه اســت.

# با توجه به این که در بحث علوم انسانی فعالیت می کنید به طورکلی چه قدر توانسته اید در روزآمدسازی علم در 
این حوزه موفق باشید؟

بــه موضــوع خوبــی اشــاره کردیــد. یکــی از شــاخص های مــا بــرای جــذب اعضــای هیــأت  علمــی در ســال های اخیــر ایــن 
ــا جهــان باشــند.  ــان مســلط باشــند یــا این کــه فارغ التحصیــل دانشــگاه ها ی ممتــاز ایــران ب ــه بیــش از یــک زب بــود کــه افــراد ب

عالوه بــر آن و در کنــار شــاخص های عمومــی صالحیــت علمــی و اعتقــادی افــراد نیــز تأییــد شــده باشــد. |

# در زمینه ی روزآمد نگه داشتن دانش محققان علوم انسانی چه اقداماتی کرده اید؟
 اقدامات ذیل را انجام داده ایم و در این زمینه خود را موفق می دانیم به دالیل و پشتوانه ی فعالیت های زیر:

ــا  ــل ب ــد متقاب ــل، رفت وآم ــطح تعام ــل، س ــده بین المل ــزی ش ــت دار و برنامه ری ــد، اولوی ــط هدفمن ــترش رواب ــا گس  اول، ب
ــئله مند و  ــی مس ــت های تخصص ــا، نشس ــزاری همایش ه ــا برگ ــم و ب ــترش دادی ــی را گس ــی خارج ــز علم ــمندان و مراک دانش
ــاًل  ــان خــود را کام ــی محقق ــات علم ــیدیم ســطح اطالع ــه و مســتمر کوش ــای محصول محــور، نهادین ــا و تفاهم نامه ه قرارداده
ــا تجهیــز و توســعه ی زیرســاخت های فنــاوری اطالعــات و افزایــش پهنــای بانــد  روزآمــد نگه داریــم و آن را تقویــت کنیــم. ب
ــه  ــی ب ــدی آن کمــک فراوان ــال علوم انســانی و موضــوع بن ــن حــوزه و غنی ســازی پرت ــژه در ای ــت و ســرمایه گذاری وی اینترن

حرکــت در مرزهــای دانــش و روزآمدســازی علمــی محققــان صــورت گرفــت. 
دوم، از طریــق حمایــت ویــژه و تخصیــص به موقــع گرندهــای پژوهشــی حمایــت عملــی قابــل قبولــی بــرای روزآمــد نگهــداری 

ســطح اطالعــات علمــی پژوهشــگران انجــام دادیم.
 ســوم، تشــویق اعضــای هیــأت  علمــی بــرای رفتــن بــه فرصــت مطالعاتــی، فراهم آمــدن زمینه هــای انتشــار مقــاالت مشــترک 
ــوده  ــه ب ــن زمین ــا از دیگــر اقدامــات در ای ــا دانشــگاه ها  و مؤسســات پژوهشــی طــراز اول دنی ــا محققــان ســرآمد خارجــی ی ب
ــه در دانشــگاه هــاروارد هــم تدریــس کردنــد، هــم  ــه عنــوان نمون ــار برخــی از محققــان مــا ب ــرای اولیــن ب اســت، چنان کــه ب
پژوهــش مشــترک انجــام دادنــد. ایــن همــکاری بــا کشــورهای آلمــان، اتریــش، فرانســه، ایتالیــا، روســیه، ژاپــن، کــره جنوبــی، 

چیــن، ترکیــه، قطــر و عمــده کشــورهای آســیای میانــه صــورت گرفتــه اســت. 
چهــارم، حمایــت گســترده و ویــژه بــرای تقویــت شــبکه ی نخبگانــی دو هــزار نفــره ی علــوم انســانی در امــر نقــد کتاب هــا و 
نظریــات جهانــی کــه در این زمینــه بــا رشــد بیــش از ۲۰ برابــری روبــه رو هســتیم و ایــن امــر عمیقــًا نــه تنهــا بــه روزآمــدی 
ــد و  ــوم انســانی سراســر کشــور و نق ــام اســتادان عل ــه تم ــدد رســانده اســت، بلکــه کمــک شــایانی ب ــان پژوهشــگاه م محقق
ــع درســی دانشــگاهی کمــک کــرده اســت و از ایــن جهــت کار پژوهشــگاه علــوم انســانی مکمــل  انتقــاد و غنــی ســازی مناب
شــورای تحــول علــوم انســانی بــوده اســت. و اهتمــام دیگــر مــا توجــه بــه جــذب هیــأت  علمــی روز آمــد و مطلــع نســبت بــه 

ــی اســت ــی جهان ــای علم جریان ه

# جذب پژوهشگاه بیشتر درچه بخش هایی صورت می گیرد؟ 
جــذب مــا بیشــتر در حــوزه ی فلســفه بــوده، البتــه در بخــش اخــالق و تربیــت در حــوزه ی مدیریــت هــم مــا جــذب نیــرو داشــتیم 
چــون در حــوزه ی مدیریــت خیلــی تأکیــد داشــتیم کــه افــراد باســوادی جــذب کنیــم چــون اصــاًل رشــته ی مدیریــت نداشــتیم. به هــر 
حــال پژوهشــگاه بــه ایــن بزرگــی اگــر بخواهــد خدمتــی بــرای جامعــه داشــته باشــد بایــد تکنیــک آن را هــم بلــد باشــد. امیــدوارم 
بتوانیــم بــه ســمتی برویــم کــه پژوهشــگاه بتوانــد نقــش تبدیل ســازی خوبــی در رابطــه بــا دســتاوردهای دانــش ســایر رشــته ها و در 
جهــت کاربردی ســازی علــوم انســانی و حــل چالش هــای مــردم داشــته باشــد اولویــت دیگــر مــا در جــذب، رشــته های کاربردی تــر 
از یــک طــرف و از طــرف دیگــر رشــته هایی بــود کــه مــا را بــه مرزهــای دانــش نزدیک تــر کنــد. خــب این هــا رشــته های مفیــد و 

کلیــدی هســتند امیــدوارم کــه مقــررات هــم بــه مــا اجــازه دهــد تــا جــذب در ایــن رشــته ها بیشــتر شــود.
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# در حال حاضر با چه چالش  هایی مواجه هستید؟ 
مواجهــه بــا چالش هــای مهمــی کــه مــورد توجــه پژوهشــگاه قــرار گرفتــه عبارتنــد از: حــوزه ی آســیب های اجتماعــی   به ویــژه 
ــا اجتماعی ســازی  آســیب های متوجــه نهــاد خانــواده، مســئله ی کــودکان کار، تاب آوری هــای اجتماعــی، درونی ســازی امنیــت ب
آن، مقابلــه بــا گسســت های فرهنگــی و تضعیف کننــده ی هویــت ایرانــی- اســالمی، البتــه مــا بیــن چالــش و مســئله و معضــل 
ــا  ــه ب ــا مواجه ــد و چــون سیاســت م ــل ش ــی تبدی ــئله ی اجتماع ــک مس ــه ی ــه ب ــا ک ــن کرون ــاًل همی ــتیم. مث ــل هس ــز قائ تمای
چالش هــای اجتماعــی بــود در ایــن راســتا از همــان روز اول یــک پویــش اجتماعــی بــا راهبــرد امیــد آفرینــی در حــوزه ی کرونــا 
راه انداختیــم و تقویــت تــاب آوری اجتماعــی را در کشــور دنبــال کردیــم کــه خوشــبختانه بــا اســتقبال وســیع هــم مواجــه شــد 
حتــی پژوهشــگاه ۶ ســری کتــاب از اســفند مــاه تاکنــون در حــوزه ی کرونــا منتشــر کــرد. اولویــت دیگــر مــا پرداختــن بــه مســائل 
مــردم مناطــق محــروم بــود و ســعی کردیــم بــه حــوزه ی مناطــق روســتایی ورود پیــدا کنیــم کــه بــا همــکاری ســازمان برنامــه و 
بودجــه، اولیــن الگــوی ایرانــی و بومــی توانمندســازی روســتاهای محــروم و بومــی اســتان سیســتان و بلوچســتان را انجــام دادیــم. 
یکــی دیگــر از چالش هــای مهمــی کــه وجــود دارد و از نظــر مــا مغفــول مانــده بــود مســائل مربــوط بــه ریزگردهــا بــود. مــا 
معتقدیــم کــه در بحــث ریزگردهــا، منهــای یــک همــکاری دیپلماتیــک منطقــه ای و یــک هماهنگــی تمــام عیــار فرهنگ ســازانه 
اجتماعــی حــل نمی شــود و نبایــد فقــط نــگاه ســخت افزارانه و مهندســانه بــه ایــن موضــوع شــود. خــب گاهــی یــک مطالعــه ی 

علــوم انســانی موجــب میلیاردهــا دالر صرفه جویــی و امنیــت بخشــی و تــاب آوری و هارمونــی اجتماعــی می شــود.

# در ادامه چه برنامه ای را در دستور کار دارید؟ 
ــه ی توســعه اکشــن پلن  ــا در برنام ــی م ــان اســت یعن ــه ی توســعه ی راهبردی م ــای برنام ــر مبن ــًا ب ــا دقیق ــه ی م  به طورقطــع برنام
داریــم کــه بــه صــورت درون زا بــا رأی و نظــر خــود اعضــای هیــأت  علمــی جوشــیده شــده اســت. در برنامــه ی آینــده بخشــی 
ــه  ــی متوج ــش قابل توجه ــردی و بخ ــای راهب ــه پژوهش ه ــم آن متوج ــش اعظ ــه بخ ــت ک ــادی اس ــای بنی ــه پژوهش ه متوج
ــد  ــادی باش ــای بنی ــه پژوهش ه ــال ب ــدون اتص ــد ب ــردی نبای ــای کارب ــه پژوهش ه ــم ک ــت. معتقدی ــردی اس ــای کارب پژوهش ه
وگرنــه دچــار تناقــض می شــود. همیــن االن مــا بــا شــهردار منطقــه ۶ در حــوزه ی ســالمندی کــه بــه یــک معضــل تبدیــل شــده، 
همــکاری می کنیــم. یکــی از کارهــای دیگــر، بحــث فلســفه بــرای کــودکان اســت یعنــی قصــد داریــم تفکــر انتقــادی را بــه نســل 
آینــده ای کــه پایــه و مایــه ی توســعه ی آینــده کشــور اســت، منتقــل کنیــم. در ایــن زمینــه رابطــه ی بســیار خوبــی بــا آمــوزش 
ــری از  ــا بهره گی ــاب ب ــد کت ــعه ی نق ــا، توس ــعه ی م ــه ی توس ــای برنام ــا و محوره ــر از اولویت ه ــی دیگ ــم. یک ــرورش داری و پ
ــه منابعــی کــه در جهــان  ــا ب ــه ی دانشــگاه، ایــن احســاس مســئولیت تقویــت شــود ت ــی اســت این کــه در بدن شــبکه ی نخبگان
تولیــد می شــود، چشــم وگوش بســته نــگاه نکنیــم، بلکــه نــگاه انتقــادی داشــته باشــیم. یعنــی هــم در مرزهــای دانــش حرکــت 
ــر از  ــی دیگ ــران یک ــی ای ــی و فرهنگ ــای هویت ــی میراث ه ــی. بازآفرین ــه تخریب ــیم، ن ــته باش ــادی داش ــگاه انتق ــم ن ــم و ه کنی
ــور  ــن منظ ــد. به همی ــه کار می کنن ــن زمین ــا در ای ــر م ــال حاضــر پژوهشــکده های غیرکاربردی ت ــه درح سیاســت های ماســت ک
بــرای اولیــن بــار طــرح جامــع اعتــالی علــوم انســانی کــه بیشــترین هدفــش بازآفرینــی میراث هــای فکــری، فرهنگــی و تمدنــی 

ماســت، طراحــی شــد.
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برگزیده شدن عضو هیأت علمی پژوهشگاه در جشنواره ی بین المللی فارابی

پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی مفتخــر اســت اعــالم کنــد کــه یکــی دیگــر از اعضــای هیــأت  علمــی ایــن 
ــی شــد. ــی فاراب ــزه ی جشــنواره ی بین الملل ــت جای ــه دریاف ــق ب پژوهشــکده موف

دکتــر ســید محمدعلــی طباطبائــی، عضــو هیــأت  علمــی پژوهشــکده ی مطالعــات قرآنــِی پژوهشــگاه علــوم انســانی، بــا 
ــه تحریــف تــورات و انجیــل در میــان مســلمانان  ــا عنــوان »بررســی زمینه هــای تاریخــی اعتقــاد ب ــه ی رســاله ی دکتــری ب ارائ
نخســتین« بــه عنــوان برگزیــده ی دوم ســطح بزرگســال در یازدهمیــن جشــنواره ی بین المللــی فارابــی ویــژه ی تحقیقــات علــوم 

انســانی و اســالمی معرفــی و مــورد تقدیــر قــرار گرفــت.
ــی و  ــاون علم ــتاری )مع ــورنا س ــر س ــا حضــور دکت ــنواره ب ــن جش ــی ای ــی و بین الملل ــده ی داخل ــر از 35 برگزی ــم تقدی مراس
فنــاوری رئیــس جمهــور(؛ دکتــر منصــور غالمــی )وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری(؛ دکتــر غالمعلــی حــداد عــادل )رئیــس 
ــه ی  ــس دبیرخان ــی )رئی ــین میرزائ ــر حس ــی(؛ دکت ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــانی ش ــوم انس ــاء عل ــول و ارتق ــورای تح ش
یازدهمیــن جشــنواره ی بین المللــی فارابــی(، روز دوشــنبه ۲۷ مردادمــاه 1399، بــه صــورت حضــوری و مجــازی برگــزار شــد. 
ــده ی خارجــی در حــوزه ی  ــی و شــخصیت های برگزی ــده ی داخل ــار برگزی ــان آث ــه از نویســندگان و صاحب ــن مراســم ک در ای
ــادی،  ــینعلی قب ــر حس ــد، دکت ــل آم ــه عم ــر ب ــران تقدی ــانی ای ــوم انس ــوتان عل ــز پیشکس ــی و نی ــی و اسالم شناس ایران شناس
ــر  ــه دکت ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ضمــن عــرض تبریــک ب ــز حضــور داشــتند. پژوهشــگاه عل رئیــس پژوهشــگاه، نی

ــال مســئلت دارد. ــد متع ــزون ایشــان را از خداون ــت روزاف ــی، ســالمتی و موفقی ــیدمحمدعلی طباطبائ س
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دهمین جلسه از دوره ی هفتم هیأت ممیزه ی پژوهشگاه برگزار شد

ــر  ــت دکت ــه ریاس ــی، ب ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــزه ی پژوهش ــأت  ممی ــم هی ــه از دوره ی هفت ــن جلس دهمی
ــورت  ــه ص ــزه ب ــأت  ممی ــای هی ــری اعض ــارکت حداکث ــا مش ــورخ 1399/۰5/۰۶ ب ــنبه م ــادی، در روز دوش ــینعلی قب حس

ــد. ــکیل ش ــگاه تش ــه ی پژوهش ــالن اندیش ــازی در س ــوری و مج حض
ــر  ــادی، دکت ــر حســینعلی قب ــد از: دکت ــارت بودن ــن جلســه مشــارکت داشــتند عب ــه صــورت حضــوری در ای ــه ب ــرادی ک اف
ــر  ــر علی اصغ ــب زاده، دکت ــر محمدجعفرحبی ــی، دکت ــد تنکابن ــر حمی ــر محمدســعید تســلیمی، دکت ــی، دکت علیرضــا مالئی توان
مصلــح، دکتــر نعمــت اهلل فاضلــی، دکتــر زهــرا پارســاپور، دکتــر حکیمــه دبیــران، دکتــر ناهیــد مؤیدحکمــت، دکتــر عبدالحســین 
فــرزاد، دکتــر قدیــر نصــری و دکتــر شــهرام یوســفی فر. و افــرادی هــم کــه بــه صــورت مجــازی در جلســه مشــارکت داشــتند 
عبــارت بودنــد از: دکتــر عبدالحســین خســروپناه، دکتــر ســیدمصطفی محقق دامــاد، دکتــر ســیدمصطفی عاصــی، دکتــر یحیــی 

ــا افراشــی. مدرســی تهرانی، دکتــر حســین میرزایــی و دکتــر آزیت
از جملــه مصوبــات ایــن جلســه عبــارت بــود از؛ تصویــب یــک پرونــده ی ارتقــاء از اســتادیاری بــه دانشــیاری و موافقــت بــا 
صــدور دو گواهــی معافیــت از کبــر ســن اســتخدام. همچنیــن اعضــای حاضــر در جلســه بــا درخواســت، احتســاب ســنوات 
دوره ی پیمانــی بیــش از 5 پایــه، ۲ نفــر از اعضــای هیــأت  علمــی پژوهشــگاه و نیــز ارائــه ی یــک پایــه ی تشــویقی بــه یکــی 

از اســتادان پژوهشــگاه کــه پیــش از ایــن در کمیتــه ی ترفیــع مــورد تصویــب قــرار گرفتــه بــود، موافقــت کردنــد.
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نشست مشترک پژوهشگاه و مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران برگزار شد

نشســت مشــترک پژوهشــگاه و مرکــز مطالعــات و برنامه ریــزی شــهر تهــران روز چهارشــنبه ۲۶ شــهریور مــاه 1399 برگــزار شــد.  
دکتــر قبــادی رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در بازدیــد از »مرکــز مطالعــات و برنامه ریــزی شــهر تهــران« 
ــا رئیــس ایــن مرکــز، دکتــر محمدحســین بوچانــی، بــه معرفــی پژوهشــگاه، ظرفیت هــا و تــوان علمــی ایــن نهــاد  و مالقــات ب
پژوهشــی در حــل معضــالت جامعــه ی شــهری و کالن شــهر تهــران پرداخــت. دکتــر مظفــری معــاون امــور فرهنگــی، اجتماعــی و 
اقتصــادی مرکــز، ضمــن اســتقبال از برگــزاری ایــن نشســت، همــکاری مشــترک دو مجموعــه را ســبب هم افزایــی فعالیت هــای 
شــهرداری تهــران دانســت. در ادامــه دکتــر آرام بــه معرفــی تفصیلــی ایــن مرکــز پرداخــت. دکتــر قریشــی اولویت هــای پژوهشــی 

مرکــز را اعــالم کــرد.
 در ایــن نشســت کــه بــه همــت مدیریــت نــوآوری و کاربردی ســازی پژوهش هــای علــوم انســانی ترتیــب داده شــده بــود، دکتــر 
ــات  ــه ی اســتاد مینــوی، ظرفیت هــا و امکان ــا معرفــی کتابخان زهــرا پارســاپور، معــاون کاربردی ســازی و فرهنگــی پژوهشــگاه ب
ــرار داد.  ــاره ق ــورد اش ــران را م ــهر ته ــزی ش ــات و برنامه ری ــز مطالع ــا مرک ــکاری ب ــای هم ــه و زمینه ه ــن مجموع ــی ای فرهنگ
دکتــر مهرابــی تاریخچــه، کارنامــه ی علمــی اعضــای هیــأت علمــی، عملکــرد پژوهشــگاه در کاربردی ســازی و نــگاه مســأله مند 
ــوآوری  ــر ن ــی، مدی ــام ابراهیم ــر اله ــه، دکت ــرد و در ادام ــی ک ــگاه را معرف ــارات پژوهش ــای آزاد و انتش ــش، آموزش ه در پژوه
ــای  ــا و زمینه ه ــز، ظرفیت ه ــا مرک ــگاه ب ــترک پژوهش ــت مش ــابقه ی فعالی ــانی، س ــوم انس ــای عل ــازی پژوهش ه و کاربردی س

ــردی در پژوهشــگاه را تشــریح کــرد. تخصصــی اعضــا و ســابقه ی طرح هــای کارب
مرکــز مطالعــات و برنامه ریــزی شــهر تهــران، متولــی اصلــی فرایندهــای مطالعاتــی شــهرداری تهــران اعــم از تفکــر، پژوهــش، 
ــران و  ــهرداری ته ــف ش ــا و وظای ــرای انجــام مأموریت ه ــات مناســب ب ــن و اقدام ــای نوی ــن راه کاره ــوآوری و یافت ــه، ن مطالع
نظــارت، ارزیابــی و به روزرســانی طــرح جامــع شــهر تهــران اســت. دکتــر بوچانــی ضمــن اســتقبال از همــکاری بــا پژوهشــگاه، 
کمــک بــه مســأله یابی، فراخوان هــای ایــن مرکــز و جشــنواره ی پژوهــش و نــوآوری را از جملــه بهتریــن عرصه هــای مشــارکت 

پژوهشــگاه برشــمرد.
ــه  ــی ب ــر ابراهیم ــران و دکت ــهر ته ــزی ش ــات و برنامه ری ــز مطالع ــی از مرک ــه نمایندگ ــری ب ــر مظف ــه، دکت ــن جلس ــان ای در پای

ــدند. ــی ش ــه معرف ــم تفاهم نام ــی و تنظی ــت هماهنگ ــگاه جه ــی از پژوهش نمایندگ
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دکتر نعمت اهلل فاضلی
استاد پژوهشگاه و مدیر گروه مطالعات توسعه

پژوهشکده ی مطالعات اجتماعی

ایــن پرســش ها را می تــوان ذیــل گفتمــان دانشــگاه و 
ــح داد: ــه توضی جامع

ــان  ــران از هم ــه ی ای ــگاه و جامع ــه ی دانش ــش رابط پرس
ابتــدای شــکل گیری نهــاد دانشــگاه مــدرن در ایــران یعنــی 
ــای  ــران از بحث ه ــگاه ته ــیس دانش ــال 1313 و تأس از س
مهــم جامعــه ی ایــران بــود. بــا شــکل گیری انقــالب 
ــازه و گســترده تری گســترش  ــن بحــث ابعــاد ت اســالمی ای

ــج ایــن بحث هــا هیــچ گاه رضایت بخــش  ــا نتای یافــت. ام
ــر شــدن  ــا درگی ــران ب ــرا هــر ســال جامعــه ی ای ــود زی نب
ــازه  ای  ــای ت ــا چالش ه ــاختاری ب ــازه و س ــرات ت در تغیی
و  دانــش  مداخلــه ی  ضــرورت  و  می شــد  مواجــه 
ســال های  در  می شــد.  افــزوده  جامعــه  در  دانشــگاه 
ــر مجــدداً بحــث دانشــگاه  ــه ی اخی ــژه در ده ــر   به وی اخی
ــن  ــار ای ــت. این ب ــرار گرف ــه ق ــون توج ــه در کان و جامع
ــو  ــت. از یک س ــته اس ــترده ای داش ــای گس ــث پیامده بح
سیاســت گذاری و نهادســازی بــرای گســترش پیونــد 
دانشــگاه و جامعــه انجــام شــد؛ و از ســوی دیگــر گفتمــان 
دانشــگاه و جامعــه بــه تولیــد انبــوه گفتــار و خلــق دانــش 

ــه منجــر شــده اســت. ــن زمین در ای
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در 
حــوزه ی علــوم انســانی و اجتماعــی طــی ســال های اخیــر 
اقدامــات مهمــی بــرای گســترش پیونــد ایــن دانش هــا بــا 

ــن اقدامــات شــامل: جامعــه انجــام داده اســت. ای
و  انســانی  علــوم  کاربردی ســازی  معاونــت  ایجــاد   •

اجتماعــی
• برگزاری جشنواره ی انتخاب پژوهش ها و پایان نامه های 

کاربردی
ــردی در  ــی کارب ــای پژوهش ــه طرح ه ــت دادن ب • اولوی
ــی  ــأت  علم ــای هی ــف اعض ــای موظ ــه ی فعالیت ه زمین

ــن پژوهشــگاه ای
ــرای  ــی ب ــاوره ای و خدمات ــای مش ــترش فعالیت ه • گس

ــهروندان ــی و ش ــای مدن ــازمان ها و نهاده س
ــزاری  ــق برگ ــردی از طری ــای کارب ــترش آموزش ه • گس

ــا ــخنرانی ه ــا و س ــا و همایش ه کارگاه ه
دســتاوردهای  و  فعالیت هــا  عرضــه ی  گســترش   •
مجــازی فضاهــای  طریــق  از  پژوهشــگاه  پژوهشــی 
فعالیت هــای شــبکه  ای و شــبکه ســازی  • گســترش 

ــادی نه

اثربخشی علم در گفت وگو با اعضای هیأت علمی پژوهشگاه

در رابطــه بــا موضــوع: »اثربخشــی علــم« و طــرح ســوال در ایــن خصــوص، دکتــر نعمــت اهلل فاضلــی و دکتــر 
آیــت اهلل میرزایــی ســواالت و پاســخ های خــود را بــه شــرح زیــر تنظیــم و ارســال کرده انــد کــه از نظرتــان 

می گــذرد:
در پاسخ به پرسش های زیر:

1. دانشگاه ها  چه کمکی به بهبود شرایط زندگی مردم دارند؟
۲. چگونه می توان اثربخشی دانشگاه ها  را در کشور ارزیابی کرد؟

3. تأثیر دانشگاه ها  در بهبود فرهنگ عمومی کشور چه بوده است؟
۴. اثر فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها  در تولید ناخالص ملی چگونه قابل ارزیابی است؟
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دکترسید آیت اهلل میرزایی
دانشیار گروه جامعه شناسی تاریخی
 پژوهشکده ی مطالعات اجتماعی

ــش های  ــرای پرس ــخ هایی ب ــن پاس ــرای یافت ــالش ب در ت
ــه  ــت، این ک ــم؛ نخس ــادآوری می کن ــه را ی ــد نکت ــاال چن ب
ــناختی  ــث روش ش ــی و از حی ــیار کل ــش ها بس ــن پرس ای
نشــده اند.   به ویــژه  طــرح  دقــت  بــا  و  به درســتی 
ــخ ها و  ــارم پاس ــش دوم و چه ــوم. پرس ــش اول و س پرس
ــرار  ــه تک ــاز ب ــی دارد و نی ــتاندارد و معین ــاخص های اس ش
ــد  ــام قواع ــگاه ها  )نظ ــاختار دانش ــد س ــط بای ــت. فق نیس
ــگاه  ــرد آن ــفاف ک ــتاندارد و ش ــان( را اس ــع منابعش و توزی
ــد  ــم خواه ــد عل ــود فراین ــی از خ ــی بخش ــد ارزیاب فراین
ــا بیشــتر  ــود و همــواره در دســترس اســت. دوم، همــه ی ب
ــه  ــران ب ــگاه در ای ــیس دانش ــان تأس ــش ها از زم ــن پرس ای
صــورت مــوردی و غیرســازمان یافته طــرح، و تــالش شــده 
ــدام شــود.  ــری و اق ــا تصمیم گی ــر اســاس آنه ــه ب اســت ک
ــی  ــای اصل ــی از بخش ه ــیس دانشــگاه ها  یک ــع تأس در واق
ــا  ــت. ت ــوده اس ــران ب ــه در ای ــد مدرنیت ــی فراین و عقالن
نیــروی نونگــر الزم را بــرای رســاندن جامعــه ی ایــران بــه 
دنیــای مــدرن فراهــم ســازد. اگــر چــه ایــن موضــوع تاکنون 
ــی ایــران  توفیــق اندکــی داشــته اســت. امــا جامعــه ی کنون
ــگاه ها   ــی دانش ــدرن یعن ــای م ــن نهاده ــدت از ای ــه ش ب
دانشــگاه ها ی  کنونــی  شــرایط  البتــه  گرفته انــد.  تأثیــر 
ایــران و کاســتی اســتانداردهای اخــالق حرفــه ای و ضعــف 
ــه  ــژه این ک ــت.   به وی ــری اس ــوع دیگ ــی موض ــاع علم اجتم

ــه ی  ــش در زمین ــد دان ــای نظــری و تولی • گســترش بحث ه
گفتمــان دانشــگاه و جامعــه

• انتشار کتاب ها و مقاالت این حوزه
ــش  ــگ پژوه ــده و فرهن ــترده ی ای ــر و گس ــج مؤث • تروی

پژوهشــگاه ســطح  در  مســئله محور 
• تشــویق و حمایــت از اعضــای هیــأت  علمــی پژوهشــگاه 
در زمینــه بحث هــای کاربــردی و ترغیــب آنهــا بــه مشــارکت 

در حــوزه ی عمومــی
• تــالش ســازمان یافته بــرای مواجهــه جــدی و مؤثــر 
پژوهشــگاه و اعضــای هیــأت  علمــی در زمینــه ی بحران هــا 
و چالش هــای کنونــی جامعــه ماننــد بحــران کرونــا، بحــران 

ــادی ــای اقتص ــی، و بحران ه ــت محیط زیس
بــرای ارزیابــی این کــه دانشــگاه )علــوم انســانی و اجتماعــی( 
چــه کمکــی بــه بهبــود شــرایط زندگــی مــردم کــرده اســت؟ 
ــوم  ــازی عل ــر کاربردی س ــدی ب ــاب »درآم ــه کت ــوان ب می ت
انســانی در ایــران« کــه مجموعــه مقــاالت در همیــن زمینــه 
ــی  ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــت و پژوهش اس
ــه ی اول  ــرد. مقال ــه ک ــت، مراجع ــرده اس ــر ک )139۷( منتش
ــی«  ــانی و اجتماع ــوم انس ــای عل ــرحی از »کارکرده آن ش
)فاضلــی( ارائــه شــده اســت. همچنیــن در مجلــه ی »اعتــالی 
ــه  ــماره های آن ب ــام ش ــث در تم ــن بح ــانی« ای ــوم انس عل
نحــو دقیــق ارزیابــی و تحلیــل شــده اســت.  به طــور 
مشــخص پیش شــماره ی دوم و ســوم ویــژه ی »جامعــه 
ــه  ــن موضــوع را ارائ ــی از ای ــرح دقیق ــانی« ش ــوم انس و عل
ــی  ــص و بازنویس ــه تلخی ــاز ب ــه نی ــد. در صورتی ک می کن
ایــن بحث هــا باشــد بایــد ایــن مقــاالت را در اختیــار 
محقــق قــرار داد تــا چکیــده ی بحث هــا را متناســب بــا نیــاز 

ــد. ــه کن ــه و ارائ مطالع
ــده  ــاد ش ــر ایج ــال های اخی ــردار در س ــایت ب ــن س همچنی
ــرد  ــون کارب ــای گوناگ ــل جنبه ه ــی و تحلی و کار آن ارزیاب
ــون  ــایت تاکن ــن س ــت. ای ــی اس ــانی و اجتماع ــوم انس عل
هــزاران مقالــه، گــزارش و گفت وگــو در ایــن زمینــه 
ــچ  ــًا هی ــت. واقع ــترس اس ــط و دس ــرده و برخ ــر ک منتش
موضوعــی نیســت کــه اکنــون در ایــن زمینــه در ایــن 
http://bordar-ensani.ir/ باشــد.)  نشــده  بحــث  ســایت 

ــیدن  ــان رس ــوم خواه ــه وزارت عل category ( درصورتی ک

ــه  ــن زمین ــرای پرســش هایش در ای ــق ب ــای دقی ــه راهبرده ب
باشــد، می توانــد بــه ایــن ســایت مراجعــه کنــد. عــالوه بــر 
ایــن بحــث پیونــد دانشــگاه و جامعــه ذیــل مفاهیــم دانشــگاه 
ــت.  ــده اس ــث ش ــز بح ــی نی ــگاه اجتماع ــن و دانش کارآفری
ــای  ــا و پایان نامه ه ــاالت، پژوهش ه ــز مق ــه نی ــن زمین در ای
ــع  ــن مناب ــه ای ــه ب ــا مراجع ــوان ب ــود دارد. می ت ــدد وج متع

ایده هــای درخشــان و کاربــردی را به دســت آورد. 
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بــا مســئله ی سیســتماتیک »فــرار مغزهــا« یــا فراینــد مهاجرت 
ــت کم از  ــی دس ــگاه ها ی ایران ــر دانش ــی، تأثی ــگان ایران نخب
جنبه هــای مثبــت بــر اقتصــاد جهانــی یــا اقتصــاد کشــورهایی 
ــل توجــه  ــد بیشــتر قاب ــان مهاجــر بوده ان ــرای ایرانی کــه پذی
اســت. ایــن موضــوع  به طــور خــاص در چنــد دهــه ی 
ــران  ــه ی ای ــعه نیافتگی جامع ــر توس ــود را ب ــر خ ــر تأثی اخی
برجــای گذاشــته و پیش بینــی آینــده را دشــوار کــرده اســت. 
ــص و  ــای متخص ــن نیروه ــده  ای از بهتری ــش عم ــران بخ ای
ــا صــرف هزینه هــای بســیار  ــه ب ــزه ی خــود را ک دارای انگی
آمــوزش داده اســت بــه رایــگان و حتــی در مــواردی 
ــار کشــورهای  ــا خــروج ســرمایه ی مــادی در اختی همــراه ب
ــد از نظــر مهاجــران  ــن فراین ــد. ای ــرار می ده توســعه یافته ق

ــود.  ــی می ش ــی تلق ــا عقالن ــت ام ــاک اس ــه دردن اگرچ
ــان و  ــی ایرانی ــر زندگ ــگاه ها  ب ــرات دانش ــن تأثی ــوم، یافت س
جامعــه ی ایــران مســتلزم مــرور گســترده ی تاریــخ آمــوزش 
عالــی در ایــران و جســتجوی تأثیــرات آن در ســطوح خــرد، 
ــه  ــای نظام یافت ــج پژوهش ه ــا نتای ــت. ام ــه و کالن اس میان
ــش  ــت از نق ــانی حکای ــوم انس ــمندان عل ــد دانش و روش من
حیاتــی و پــر اهمیــت دانشــگاه ها  در برآمــدن دنیــای مــدرن 
ــدرن،  ــان م ــا جه ــنتی ب ــارف س ــق مع ــدم تطاب دارد. در ع
ــوزش  ــت را آم ــدرن واقعی ــناخت م ــیوه ی ش ــگاه ها  ش دانش
ــرای  ــی را ب ــتاوردهای نوین ــد و دس ــج کردن ــد و تروی دادن
زیســتن در دنیــای مــدرن پیــش روی مردمــان نهادنــد. 
دانشــگاه ها  بــا همــه ی مســائل و مشــکالتی کــه در جامعــه ی 
مــا دارنــد آن قــدر اعتبــار داشــتند و دارنــد کــه اذهــان ســنتی 
ــار  ــد از آن اعتب ــی مایل ان ــر طریق ــه ه ــر و ب ــز علی الظاه نی
ــیون،  ــرای سیاس ــگاه ها  ب ــت دانش ــوند. جذابی ــوردار ش برخ
ــی  ــد اعتباریاب ــان و روحانیــون بخشــی از همیــن فراین نظامی
اســت کــه البتــه آثــار خــود را نیــز برجــای گذاشــته اســت. 
هرچنــد بــرای ایــن افــراد اعتبــاری بــه همــراه آورده امــا از 
ــر  ــگاه ها  را ب ــی دانش ــته و اثربخش ــگاه ها  کاس ــار دانش اعتب
فرایندهــای تصمیم گیــری کاهــش داده اســت. ایــن بیشــترین 
آســیبی اســت کــه بــر دانشــگاه ها ی ایــران وارد شــده اســت. 
ــی از  ــری علم ــد جامعه پذی ــردن فراین ــدون طی ک ــانی ب کس
اعتبــار دانشــگاه بــرای رفتــن و مانــدن در قــدرت و کســب 
ثــروت اســتفاده می کننــد. از آن ســو بهتریــن نیروهــای 
ــه  ــران ب ــن دانشــگاه ها ی ای ــی از بهتری ــرده ی ایران تحصیل ک

ــد.  ــاه می برن ــعه یافته پن ــورهای توس کش
ــات  ــگاه ها  و اجتماع ــی دانش ــرایط کنون ــم در ش ــه گمان ب
ــد  ــان را دریابن ــد خودش ــت بای ــه ی نخس ــی در مرحل علم
ــرای  ــران ب ــگاه ها  در ای ــد. دانش ــظ کنن ــان را حف و اعتبارش
ــران  ــدار ای ــه و پای ــد توســعه ی همه جانب مشــارکت در فراین
در گام نخســت بایســتی تمرکزشــان را بــر ابعــاد حرفــه ای و 
اخالقــی علــم متمرکــز کنند. بــا الهــام از تقســیم بندی »مایکل 
بــورووی« علــم و نهادهــا و اجتماعــات علمــی )دانشــگاه ها ( 

 به طــور خــاص بــر دو بعــد حرفه  گرایــی نــاب و انتقــادی 
ــم  ــه حری ــت اندازی ها ب ــع دس ــد و مان ــد ورزن ــان تأکی ش
)هنجارهــا و اســتانداردها( علــم شــوند. حرفه گرایــی 
نــاب فعالیتــی اساســی در هــر رشــته ی دانشــگاهی و غالبــًا 
ــه  ــت. هرگون ــه ای اس ــش حرف ــد دان ــی تولی ــان اصل جری
ــاری  ــدن و بی اعتب ــی ش ــه ته ــت ب ــن فعالی انحــراف در ای
آن رشــته دانشــگاهی منجــر می شــود، از ایــن رو وظیفــه ی 
کنش گــران حرفــه ای و وفــادار و آموختــه ی آن رشــته 
ــه  ــم ورزی را ب ــتانداردهای عل ــا و اس ــه هنجاره ــت ک اس
ــای  ــازی فعالیت ه ــا، زمینه س ــاالت و کتاب ه ــورت مق ص
آموزشــی، پژوهشــی و کاربردهــای حرفــه ای و تخصصــی 
علمــی  اجتمــاع  و  رشــته  درون  در  کننــد.  فراهــم  را 
حرفه گرایــی انتقــادی کنش گــران هــر علــم خاصــی 
ــای  ــم، فرضیه ه ــقم مفاهی ــت و س ــی صح ــه ی ارزیاب زمین
ــواره  ــه ای را هم ــای حرف ــی و کرداره ــاری و توصیف هنج
مــورد بررســی قــرار می دهــد. در ایــن بعــد )حرفه گرایــی 
انتقــادی( دو ســؤال بســیار مهــم مطــرح می شــود: چــرا؟ و 
بــرای چــه کســی؟ بــه عبــارت دیگــر ایــن ســؤال وجــود 
ــرای چــه کســانی  ــه چــه دلیــل و ب دارد کــه حرفه ای هــا ب

ــد.  ــش گرفته ان ــود را در پی ــه ی خ حرف
ــه  ــت ک ــادی اس ــاب و انتق ــی ن ــت دو حرفه گرای ــا تقوی ب
ــر  ــالوه ب ــگاه ها ( ع ــی )دانش ــای علم ــات و نهاده اجتماع
ــته  ای  ــی درون رش ــی و پویای ــتاندارد های علم ــت اس رعای
ــرات  ــن تأثی ــد. ای ــز می یابن ــی نی امــکان تأثیرگــذاری بیرون
قالــب  در  یــا  اســت  نــوع  دو  دســت کم  نیــز  آنهــا 
سیاســت گذاری بــه جامعــه یــاری می رســاند یــا در قالــب 
ــوزه ی  ــه و ح ــا جامع ــطه ب ــتقیم و بالواس ــتی مس هم زیس
عمومــی. هــدف حرفه گرایــی سیاســتی مشــارکت در 
ــق کار در  ــات از طری ــد اطالع ــا تولی ــی و ی ــد کاالی تولی
ــا انجــام پژوهــش  ــًا بخــش خصوصــی( و ی ــازار )عمدت ب
ــه  ــیدن ب ــود بخش ــدف بهب ــا ه ــتی ب ــاوره ی سیاس و مش
در  )عمدتــًا  برنامه ریــزی  و  سیاســت گذاری  کیفیــت 
ــردن  ــوش ک ــدون فرام ــه ب ــت. البت ــی( اس ــش عموم بخ
رســالت دانــش و در توجــه بــه حفــظ اســتقالل نهــاد علــم. 
ــادل  ــل و تب ــی در تعام ــوزه ی عموم ــی ح ــا حرفه گرای ام
ــه«  ــن جامع ــون »ذه ــردم همچ ــف م ــای مختل ــا گروه ه ب
بــرای شــناخت نوســان های  ماننــد یــک دماســنج  و 
اجتماعــی عمــل می کنــد. از ایــن بعــد اســت کــه جامعــه 
ــی  ــای اجتماع ــه و گروه ه ــا جامع ــتقیم ب ــل مس در تعام
قــرار می گیــرد و دســتاوردهای علمــی را در خدمــت 

ــرد. ــه کار می گی ــه ب جامع
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همایش ملی »تأملی بر زندگی، آثار و اندیشه ی عبداهلل قطب بن محیی« 

نخســتین همایــش ملــی »تأملــی بــر زندگــی، آثــار و اندیشــه ی عبــداهلل قطــب بــن محیــی« روز ۲۴ شــهریور مــاه 1399، در 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی آغــاز بــه کار کــرد.

ــی  ــت برخ ــکاری و حمای ــی و هم ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــت پژوهش ــه هم ــه روزه ب ــش س ــن همای ای
ــد. ــزار ش ــازی برگ ــورت مج ــه ص ــی ب ــی و پژوهش ــات آموزش مؤسس

ــد  ــا گزارشــی از رون ــا ســخنان دکتــر مهــدی بنایــی، دبیــر علمــی همایــش همــراه ب مراســم افتتاحیــه ی ایــن همایــش ب
شناســایی شــخصیت ناشــناخته عبــداهلل قطــب در مســیر برگــزاری ایــن همایــش آغــاز شــد. دکتــر مهــدی بنایــی در بخــش 
نخســت سخنان شــان گفــت: در مقــام گــزارش از فراینــد تکویــن اندیشــه ی برگــزاری همایــش قطــب تــا تحقــق آن، بــه 
کوتاهــی بــه دو وجــه ایــن همایــش توجــه می کنیــم: وجــه خلــوت و وجــه جلــوت؛ یــا بــه عبارتــی، منطقــه ی آشــکار و 
ناحیــه ی پنهــان آن. از ایــن دو آن چــه مهم تــر اســت همــان ناحیــه ی پنهــان و وجــه خلــوت همایــش اســت و اساســًا در 
ایــن اقلیــم اســت کــه جــان و جوهــر یــک همایــش شــکل می گیــرد و قــوام می یابــد. آنچــه بــه اجمــال از ایــن ناحیــه 
می تــوان بــه زبــان آورد و بــا آن راهــی بــه تأمــل در جوهــر همایــش گشــود آن اســت کــه پــس از گــذر ســالیان، گویــی 
لطــف خــدا بــر آن تعلــق گرفتــه کــه بنــده ای از بنــدگان گمنــام او از حجــاب فراموشــی تاریخــی بیــرون آیــد و محــل 
تذکــر و توجــه اهالــی اندیشــه و آمــادگان ذکــر قــرار گیــرد. از ایــن رو در مســیر آن چــه اکنــون بــا ایــن همایــش در حــال 
تحقــق اســت، مخالفــت مخالفــان مانعــی جــدی ایجــاد نخواهــد کــرد و همراهــی همراهــان از ســر منــت نهــادن و همــراه 

ــود. ــد و نخواهــد ب ــا ادعــا نمی توان ب
دکتــر بنایــی در ادامــه و بــا تأکیــد بــر اهمیــت توجــه بــه مقــام قطــب بــه منظــور تذکــر بــه آنچــه کــه قطــب خــود بــه 
آن مبتالســت، افــزود: نکتــه ی مهــم آن اســت کــه مــورد توجــه قــرار گرفتــن و بــه محــل تأمــل درآمــدن قطــب، دو امــر 
مهــم مربــوط و منســوب بــه او را نیــز از غبــار فراموشــی و بی توجهــی دیرپــای تاریخــی بیــرون خواهــد آورد، و آن دو 

عبــارت اســت از:
1- مکاتیب

۲- شهر قطب آباد
ــن دو  ــا قطــب، گفــت: ای ــاد ب ــب و شــهر قطب آب ــد مکاتی ــاب پیون ــوم انســانی درب ــأت علمــی پژوهشــگاه عل عضــو هی
ــد. ــاد می آین ــه ی ــوش می شــوند و ب ــام، فرام ــن ن ــاد ای ــا فراموشــی و ی ــد و ب ــام قطــب سرنوشــت واحــدی دارن ــا ن همــواره ب
امیــد کــه همایــش قــدس آغــاز دوران یــاد ایــن نــام باشــد و شــروع تــازه ای بــرای توجــه و عنایــت جــدی بــه مکاتیــب 

ــاد. فرامــوش شــده ی  قطــب و شــهر غریــب قطب آب
دکتــر بنایــی در بخــش پایانــی ســخنرانی خــود بــه وجــه ظاهــری همایــش قطــب پرداخــت و گفــت: در وجــه جلــوت 
ــه  ــت ک ــان نیس ــی. پنه ــیب های آن طوالن ــراز و نش ــیر و ف ــختی های مس ــان س ــت و بی ــاد اس ــخن زی ــش، س ــن همای ای
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برگــزاری همایــش ملــی کاری بــس دشــوار اســت و ســترگ. حــال بــه ایــن دشــواری گمنامــی نــام محــور همایــش را نیــز 
اضافــه بفرماییــد. همایــش حافــظ و ســعدی، معــروف همــگان اســت و در مســیر همراهــی و مشــارکت خیــل آشــنایان. 
ــر  ــه درازا کشــاند و ب ــا را ب ــن دشــواری، کار م ــند. ای ــتادان و متخصصــان نمی شناس ــی بســیاری از اس ــا قطــب را حت ام
ثقــل و ســنگینی ایــن گام اول افــزود؛ امــا حاصــل ایــن گام خجســته بــود و بــرای آینــده امیدبخــش. در ایــن گام توفیــق 
همراهــی و همدلــی اســتادانی را یافتیــم کــه قطعــًا مســیر توجــه بــه قطــب و مکاتیــب و شــهر منســوب بــه او را بیــش از 

پیــش همــوار خواهــد کــرد.

بعــد از گــزارش دبیــر علمــی همایش.دکتــر قبــادی در ابتــدای ســخنان خــود پــس از گرامی داشــت یــاد شــهدای کربــال و 
ــه تــالش و توقیــق پژوهشــگاه در بزرگ داشــت میراث هــای معنــوی اســالمی  ســاالر شــهیدان، اباعبــدهلل الحســین )ع(، ب
و ایرانــی اشــاره کــرد و گفــت: برگــزاری ایــن همایــش و فعالیت هــای مشــابه آن در پژوهشــگاه، کوششــی جهــت فراهــم 

آوردن بســتری درخــور بــرای انتقــال میــراث گنجینه هــای ایــران اســالمی بــه نســل های امــروز و آینــده اســت.
ــی و  ــه ی علم ــش، کمیت ــی همای ــر علم ــی، دبی ــس پژوهشــکده ی غرب شناســی و علم پژوه ــی از رئی ــن قدردارن وی ضم
ــی در  ــد، از تمــام تالش هــای علمــی و اجرائ ــای علمــی همایــش افزودن ــر غن ــم خــود ب ــا قل اســتادان بزرگــواری کــه ب

ــی کــرد. مجموعــه ی پژوهشــگاه و خــارج از آن قدردان
دکتــر قبــادی در ادامــه ی ســخنان خــود، نقــل قولــی از اســتاد همایــی ذکــر کــرد و گفــت: بدیــن مضمــون کــه یــک تاریــخ 
و تمــدن کهــن، اگــر قــادر نباشــد میراث آفرینــان و بــزرگان خــود را بشناســد و بــه زبــان روز آنهــا را معرفــی کنــد، هماننــد 
پیرمــردی خواهــد بــود کــه کــودک مانــده و عقلــش بــه کمــال نرســیده اســت. بــا همیــن نگــرش، بزرگداشــت طالیــه داران 
معنــوی ایــران اســالمی یــک راهبــرد بلنــد مــدت در پژوهشــگاه اســت. چنان چــه در برنامــه ی توســعه ی پژوهشــگاه کــه 
مطابــق بــا اســناد باالدســتی تنظیــم شــده اســت، بــر معرفــی میراث هــا و تقویــت جنبه هــای ملــی و دینــی هویــت ایرانــی 

تأکیــد شــده اســت. ایــن کار بــزرگ و ســترگ، بــا اراده و همــت واال و دانــش  وافــی و انگیــزه کافــی میســر اســت.
ــزرگ،  ــران ب ــت در ای ــخ معرف ــرور تاری ــا م ــزود: ب ــه اف ــات فرهنگــی در ادام ــوم انســانی و مطالع ــس پژوهشــگاه عل رئی
به ویــژه دوران اســالمی شــاهد آن خواهیــم بــود کــه ادبیــات و مجموعــه ی معــارف مــا، خدمــت ویــژه ای در شــکوفایی 
ــر و  ــی و آســیای صغی ــرارودان، آســیای دور، آناتول ــی از ف ــزرگ جغرافیای ــه ی ب ــگ اســالمی و گســترش آن در پهن فرهن
حتــی در منطقــه بالــکان داشــته اســت. حتــی در بعضــی مناطــق بالــکان پیــش از ورود رســمی دیــن اســالم، ادبیات فارســی 
و معرفــت اشــراقی زمینه ســاز گســترش و پذیــرش بیشــتر مــردم نســبت بــه دیــن اســالم بــوده اســت. از طــرف دیگــر در 
منطقــه ی قفقــاز نیــز مایــه ی قــوام و اثربخشــی معــارف، نــگاه زیبایی شناســانه، نــگاه ادبــی و خلــق آثــار ادبــی بــوده اســت. 
ــار حــوزه ی  ــا پیدایــش آث ــا ایــن توجــه، می تــوان بــه ارزش عارفــی چــون قطــب نیــز بیشــتر پــی بــرد کــه هم زمــان ب ب
ــن و  ــه دی ــانه ب ــگاه زیبایی شناس ــر ن ــوی دیگ ــت و از س ــه اس ــی پرداخت ــار ادب ــق آث ــه خل ــو ب ــی، از یک س ــت دین معرف
معــارف دینــی دارد. اســتاد قزوینــی نیــز در معرفــی قطــب بــه سالســت متــن و روانــی نوشــتار و وافــی بــودن بــه مقصــود 
ــت  ــه گرف ــن نتیج ــوان چنی ــت: می ت ــود گف ــخنان خ ــدی س ــادی در جمع بن ــر قب ــد. دکت ــاره می کن ــته های او اش در نوش
کــه رویکــرد زیبامــدار بــه دیــن و زیبــا دیــدن شــریعت کار عارفــان مــا بــوده اســت و آثــار ادبــی، عرفانــی مــا در حقیقــت 
عصــاره ی ایــن نــگاه اســت. ایــن آثــار بــرای مــا میراثــی ارزنــده اســت. اگــر اراده ی مــا بــر ایــن باشــد کــه میــان ایــن 
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میــراث ارزشــمند و نســل های آینــده گسســت ایجــاد نشــود و اگــردر صــدد پیونــد میــان مفاخــر و مواریــث فرهنگــی و 
ســرمایه های فرهنگــی واالی گذشــته خــود بــا آینــدگان باشــیم، بایــد بــه ایــن نــگاه زیبایی شناســانه بیشــتر توجــه کنیــم. 
شــاید بتــوان گفــت، »عرفــان« زیبــا دیــدن دیــن و شــریعت اســت، لــذا عرفانــی بیشــتر مانــدگار شــده اســت و خواهــد 
شــد کــه دیــن را بــا زبــان زیبــا و توجــه بــه مخاطــب بیــان کنــد. دکتــر قبــادی در پایــان ســخنان خــود بــار دیگــر تــالش 

ــد. ــدا کن ــداوم پی ــد ایــن راه ت ــراز امیــدواری کردن پژوهشــکده ی غرب شناســی و علم  پژوهــی را ســتودند و اب

ــا  ــت فرهنگــی قطــب ب ــورد اهمی ــان و ادب فارســی در م ــس فرهنگســتان زب ــادل، رئی ــه، ســخنان دکترحــداد ع در ادام
عنــوان »درس وحــدت از قطــب محیــی و فیــض کاشــانی« بــه ســمع مخاطبــان رســید. وی در موضــوع تقریــب مذاهــب و 
اینکــه نامه هــای قطــب کــه تحــت عنــوان مکاتیــب شــناخته می شــود نشــان دهنــده ی انــس الفــت ایــن عــارف بــا ســیرۀ 
ــه در عصــر صفــوی به رغــم فضــای  ائمــه معصومیــن )ع( اســت، ســخنان خــود را ادامــه داد و اشــاره کــرد کــه چگون
ــه و اولیــن درس وحــدت شــیعه  مخصــوص آن دوره، مکاتیــب قطــب توســط علمــای شــیعه مــورد توجــه قــرار گرفت
ــن دو مذهــب  ــروان ای ــرای عالمــان شــیعه و ســنّی و پی ــروزه ب ــوان گرفــت و ام ــادل فکــری می ت ــن تب و ســنی را از ای

درس آمــوز و عبــرت انگیــز اســت.
ــان و  ــتان زب ــی فرهنگس ــأت علم ــو هی ــگر، عض ــر دانش دکت
ــان  ــب قطــب و از محقق ــاب مکاتی ادب فارســی، مصحــح کت
برجســته ی حــوزه ی ادبیــات عرفانــی، ســخنران دیگــر همایش 
بــود. وی بحثــی تخصصــی در مــورد برخــی نامه هــای 
ــورد  ــتقل در م ــی مس ــرد و تحقیق ــه ک ــب ارائ ــه از قط نویافت
اصالــت و انتســاب نامه هــا بــه قطــب انجــام داده بــود، دســت 
ــناخته  ــر ش ــی کمت ــر زندگ ــد ب ــوری جدی ــه ن ــته هایی ک نوش

ــدازد. ــب می ان ــده قط ش
وی در ادامــه تأکیــد کــرد: بــرای شــناخت آرا و احــوال قطــب 
محیــی الزم اســت نخســت تمامــی نســخ خطــی مکاتیــب بــه 
نحــو فنــی و محققانــه بازخوانــی شــود و ســپس مجموعــه ای 
ــی  ــا مرجع ــود ت ــم ش ــخ فراه ــن نس ــی از ای ــادای و علم انتق
باشــد بــرای محققانــی کــه بــه تحقیــق دربــاره ی آرا و احــوال 

ــد. ــد می پردازن ــارف زاه ــن ع ای
در انتهــای مراســم روز نخســت ایــن همایــش ملــی نیــز، دکتــر 
ــی از نحــوه ی  ــش گزارش ــی همای ــر اجرائ ــی، دبی ــر صادق امی
همــکاری مؤسســات آموزشــی پژوهشــی بــا همایــش ارائــه و 
از اســتادان خبــره ای کــه در برگــزاری همایــش همراه شــورای 

علمــی و دســت اندرکاران بودنــد، تشــکر و قدردانــی کــرد.
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نشست مشترک مجازی پژوهشگاه علوم انسانی و پایگاه ISC برگزار شد

ــه ی همــکاری  ــاد تفاهم نام ــون بررســی همکاری هــای مشــترک و انعق ــاه 1399 نشســت مشــترکی پیرام روز ســه شــنبه 31 تیرم
میــان پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســالم )ISC(، در ســطح هیــأت  رئیســه ی 

دو طــرف بــه صــورت ویدئوکنفرانــس برگــزار شــد. 
دکتــر محمدجــواد دهقانــی، ریاســت پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســالم، دکتــر حقیقــت، معــاون پژوهــش و فنــاوری ISC، دکتر 
هاجــر صفاهیــه، سرپرســت معاونــت پژوهــش و فنــاوری مرکــز منطقــه ای اطالع رســانی علــوم و فنــاوری و دکتــر محمدرضــا 
ــر  ــگاه و دکت ــگاه از ســوی پای ــی پای ــای علمــی بین الملل ــی و همکاری ه ــط عموم ــر اداره ی رواب ــی، مدی ــی قدیمــی فومن فالحت
قبــادی، دکتــر مالیــی توانــی، دکتــر پارســاپور، دکتــر ابراهیمــی و دکتــر حســینی از پژوهشــگاه در ایــن نشســت حضــور داشــتند.
در ابتــدا دکتــر دهقانــی رئیــس پایــگاه، ضمــن تشــکر و قدردانــی از مســئولین پژوهشــگاه بــرای حضــور در ایــن نشســت، بــه 
 )ISC( معرفــی تاریخچــه ی تأســیس ایــن پایــگاه پرداخــت. وی اظهــار داشــت: تأســیس پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســالم
در چهارمیــن نشســت آمــوزش عالــی و تحقیقــات علمــی کشــورهای اســالمی در اکتبــر ۲۰۰۸ در باکــو پایتخــت آذربایجــان بــه 
تأییــد رســید و بــر ایــن اســاس دانشــگاه ها  و مؤسســات تحقیقاتــی کشــورهای اســالمی موظــف بــه همــکاری بــا ایــن پایــگاه 
ــرای پشــتیبانی از سیاســت گذاری های  هســتند. پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســالم به عنــوان یــک مرکــز معتبــر بین المللــی، ب
ــا بهره منــدی  کالن پژوهشــی و آموزشــی کشــورهای اســالمی از طریــق تهیــه، پــردازش و روزآمدســازی اطالعــات پژوهشــی ب
ــی  ــتانداردهای جهان ــا اس ــق ب ــرفته و منطب ــای پیش ــری فناوری ه ــد و به  کارگی ــد و کارآم ــص، متعه ــانی متخص ــروی انس از نی
بــرای ســنجش فعالیت هــای علمــی و پژوهشــی کشــورهای جهــان اســالم بــرای کمــک بــه ارتقــاء ســطح علمــی ایــن کشــورها 
ــی  ــریات علم ــع نش ــازی جام ــه نمایه س ــالم، ب ــان اس ــتنادی در جه ــگاه اس ــن پای ــوان اولی ــگاه، به عن ــن پای ــد. ای ــت می کن فعالی
ــان و نشــریات  ــزار علم ســنجی، عملکــرد علمــی دانشــگاه ها ، مؤسســات پژوهشــی، محقق ــا گســتره ای از اب ــه و ب ــر پرداخت معتب
کشــورهای اســالمی را رتبه بنــدی می کنــد. هــر یــک از ایــن ســامانه ها مأموریــت ویــژه ای را دنبــال می کننــد و ابــزار قدرتمنــد 

ــدارک علمــی محســوب می شــوند. ــل م ــر جســتجو و تحلی و معتب
ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی  ــادی، رئیــس پژوهشــگاه، شــرح مختصــری از تاریخچــه ی پژوهشــگاه عل ــر قب ــه دکت در ادام
ارائــه داد و بــه برخــی معضــالت در حــوزه ی علــوم انســانی پرداخــت و تأکیــد کــرد: ایــن حــوزه بــا حوزه هــای فنــی و مهندســی 
ــوم  ــه عل ــرد در صورتی ک ــرار می گی ــی ق ــای ارزیاب ــی مبن ــاخص های کیف ــای ش ــی به ج ــاخص های کم ــود و ش ــه می ش مقایس
انســانی و اجتماعــی بــا تفاوت هــای بنیادینــی کــه بــا رشــته های فنــی و مهندســی دارد حتمــًا بایــد بــا شــاخص های مربــوط بــه 
خــود اندازه  گیــری شــود. وی در این راســتا پیشــنهادی بــه مســئوالن پایــگاه ارائــه داد کــه پژوهشــگاه به عنــوان بزرگ تریــن نهــاد 
ــد در شــاخص گذاری در پژوهش هــای  ــوم انســانی، می توان ــر رشــته های عل ــت اکث ــوم انســانی در آســیا و همین طــور جامعی عل

ــد.  ــگاه کمــک کن ــه پای ــدی دانشــگاه ها  و پژوهشــگاه ها ب ــوم انســانی و اجتماعــی و رتبه بن عل
ــوم  ــف عل ــته های مختل ــناس در رش ــای سرش ــیاری از چهره ه ــه بس ــت ک ــاره داش ــوع اش ــن موض ــه ای ــپس ب ــادی س ــر قب دکت
ــان  ــا وجــود شناخته شــدن در جه ــا در شــرف بازنشســتگی هســتند و ب ــات فارســی، بازنشســته شــده ی ــه ادبی انســانی از جمل
ــد  ــگاه می توان ــه پای ــد، در حالی ک ــرار می گیرن ــورد ســنجش ق ــوم انســانی و اجتماعــی م ــای رشــته های غیرعل ــا معیاره ــوز ب هن
ایــن اســتادان را کــه برخــی از آنهــا تاکنــون ریشــه های کهــن زبــان فارســی و یــا زبان هــای منســوخ شــده ای را کــه بــه فراموشــی 
ــال و  ــن ســرمایه های فرهنگــی را فع ــوان ای ــق بت ــن طری ــا از ای ــد ت ــی کن ــه معرف ــه هم ــته اند را ب ــده نگاه داش ســپرده شــده، زن

زمینــه ی تربیــت شــاگردان ایــن اســتادان را فراهــم ســاخت.
ــه ظرفیت هــای  ــا اشــاره ب ــوم انســانی و فرهنگــی، ب ــر زهــرا پارســاپور، معــاون کاربردی ســازی پژوهش هــای عل ــن دکت همچنی
ــتای  ــال، در راس ــن پرت ــت ای ــد از جامعی ــگاه بتوانن ــه پژوهشــگاه و پای ــرد ک ــدواری ک ــار امی ــانی اظه ــوم انس ــع عل ــال جام پُرت

ــد. ــتفاده کنن ــه اس ــی دوجانب هم افزای
ــت ها و  ــا نشس ــاط ب ــگاه، در ارتب ــی پژوهش ــی و بین الملل ــای علم ــر همکاری ه ــر دفت ــینی، مدی ــادات حس ــر شکوه الس  دکت
ــد و  ــران و هن ــای مشــترک ای ــر همکاری ه ــی انجــام داده اســت نظی ــه پژوهشــگاه در ســطح بین الملل ــای مشــترکی ک فعالیت ه

ــه داد. ــران و روســیه توضیحــات جامعــی ارائ ای
در ادامــه دکتــر الهــام ابراهیمــی، مدیــر نــوآوری و کاربردی ســازی پژوهش هــای علــوم انســانی، آمــاری از طرح هــای پژوهشــی 
تقاضامحــور، کاربــردی و کارفرمایــی کــه توســط اعضــای هیــأت  علمــی پژوهشــگاه انجــام شــده، ارائــه داد و بــه ظرفیت هــای 
پژوهشــگاه در ترویــج پژوهش هــا در قالــب آموزش هــای آزاد اشــاره و اظهــار امیــدواری کــرد کــه ایــن حــوزه بتوانــد زمینه هــای 
ــن دو  ــی بی ــی پژوهش ــای علم ــه همکاری ه ــاد تفاهم نام ــرف انعق ــر دوط ــان، ه ــازد. در پای ــم س ــگاه را فراه ــا پای ــکاری ب هم
ــا  ــن دو مجموعــه ب ــه ی همــکاری بی ــاء ســطح کیفــی پژوهش هــا الزم دانســتند و مقــرر شــد، تفاهم نام ــرای ارتق مجموعــه را ب

ــود. ــا ش ــن امض ــای طرفی ــری از ظرفیت ه بهره گی
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مدرسه ی تابستانی »اخالق در پژوهش«
برنامــه ی نخســتین روز از مدرســه ی تابســتانی اخــالق در پژوهــش، روز شــنبه ۲۲ شــهریورماه برگــزار شــد کــه دربرگیرنــده ی 
ــاء و  ــه ی ارتق ــکل گیری آیین نام ــامانه ی ش ــل س ــوع »تحلی ــا موض ــن ب ــی مهرآیی ــر مصطف ــخنرانی دکت ــا س ــت ب دو نشس
پیامدهــای آن بــرای اخــالق پژوهــش« و دکتــر احمــد پاکتچــی بــا موضــوع »چالش هــای اخــالق پژوهــش در مواجهــه بــا 

فنّاوریهــای نویــن« بــود. 
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تحلیل سامانه ی شکل گیری آیین نامه ی ارتقاء و پیامدهای آن برای اخالق پژوهش

ــوم  ــگاه عل ــتادیار پژوهش ــن، اس ــی مهرآیی ــر مصطف ــت دکت ــت نخس در نشس
ــا نظام هــای  ــی ی ــه بررســی نظام هــای دانای انســاني و مطالعــات فرهنگــي، ب
معرفتــی علــم پرداخــت و بــا بیــان اینکــه اپیســتمه های گفتمانــی چارچوبــی 
خــاص از اخــالق را بــه وجــود می آورنــد بــه بررســی گفتمان هــای 
ــالب را  ــش از انق ــاص دوره ی پی ــور خ ــت. او به ط ــران پرداخ ــی در ای علم
دربرگیرنــده چهــار گفتمــان علــم به مثابــه عامــل تغییــر، علــم به مثابــه ابــزار 
ــا  ــد ب ــم در پیون ــرقی و عل ــای ش ــا ارزش ه ــد ب ــم در پیون ــی، عل خرافه زدای

ــای اســالمی دانســت.  ارزش ه
وی در ادامــه دوره ی پــس از انقــالب را بــه دو بخــش ایدئولوژیــک و 
فن ســاالر تقســیم کــرد و گفــت: در دوره ی اخیــر رویکــرد غالــب بــه علــم در 
ــا کارآفرینــی و ثروت آفرینــی بــوده اســت و ایــن رویکــرد موجــب  پیونــد ب
ــود و  ــته ش ــری کاس ــی بش ــه ی معرفت ــم به مثاب ــه عل ــه ب ــا از توج ــده ت ش
نــگاه ابزارگرایانــه بــه علــم گســترش یابــد. ســامانه ی دانــش کنونــی کــه بــا 
ــی  ــا ثروت آفرین ــد ب ــز در پیون ــر چی ــش از ه ــم را بی ــه عل ــی کمی گرایان نگاه
ــاتید  ــی برخــی از دانشــجویان و اس ــت غیراخالق ــه رقاب ــی دارد و ب ــی مخرب ــای اخالق ــد، پیامده ــا می کن ــی معن و کارآفرین
ــه ی جلــوه ی  ــان دکتــر مهرآییــن تأکیــد کــرد کــه آیین نامه هــای ارتقــاء به مثاب ــرای مقاله ســازی منجــر شــده اســت. در پای ب
ــه  ــت اســت، فاصل ــد اصال ــد علمــی فاق ــر تولی ــه دور از اخــالق ناظــر ب ــق ب ــد از مصادی ــش، بای مناســکی ســامانه های دان

ــد. بگیرن
چالش های اخالق پژوهش در مواجهه با فن آوری های نوین

در ادامــه دکتــر احمــد پاکتچــی، رئیــس پژوهشــکده ی دانشــنامه نگاري پژوهشــگاه علــوم انســاني و مطالعــات فرهنگــي، بــا 
موضــوع »چالش هــای اخــالق پژوهــش در مواجهــه بــا فن آوری هــای نویــن« بــه ســخنرانی پرداخــت. وی ضمــن پرداختــن 
بــه موضــوع ســرقت علمــی یــا انتحــال، آن را یکــی از مهمتریــن آســیب ها بــر اخــالق علــم دانســت و گفــت: فناوری هــای 

نویــن، امکان هــای نوینــی را بــرای انتحــال و جعــل بــه وجــود آورد ه انــد.
 دکتــر پاکتچــی در بخشــی از بحــث خــود بــه تمایــز فاحــش شــیوه ی پژوهــش در چنــد دهــه ی گذشــته بــا دوره ی اخیــر 
پرداخــت و بــا اشــاره بــه دشــوار بــودن در اختیــار داشــتن منابــع علمــی در 
ــه منابــع در دوره ی جدیــد تأکیــد کــرد و  گذشــته، بــر ســهولت دسترســی ب
گفــت: یــا وجــود ایــن، ســهولت یادشــده خالــی از اشــکال نیســت، به ویــژه 
آن کــه در بســیاری از مــوارد محققــان بــه مراجعــه بــه فضــای مجــازی بســنده 
ــه فایــل اســکن شــده منبعــی معتبــر را منبــع مطالعــه  می کننــد و بــرای نمون
و تحقیــق خــود قــرار می دهنــد، درحالی کــه فایــل اســکن شــده بــه تنهایــی 
ــرد  ــر ک ــکن ها را ذک ــددی از اس ــوارد متع ــت. وی م ــار الزم اس ــد اعتب فاق
کــه در آنهــا بخشــی از منبــع اصلــی مغفــول گــذارده شــده اســت. بنابرایــن، 
ــاب را  ــل کت ــا اص ــت ت ــع الزم اس ــنجی مناب ــور اصالت س ــه منظ ــان ب محقق
 born-digital مــورد توجــه قــرار دهنــد. ایشــان بــا تمایــز گــذاردن میــان منابــع
و digitalized ، تنهــا اســتثنای ایــن امــر را درمــورد گزارش هایــی دانســت کــه 
ــن  ــالغ قوانی ــد گــزارش اب ــه می شــوند؛ مانن ــدا در فضــای مجــازی تهی از ابت
ــر  ــت. دکت ــن دس ــواردی از ای ــوری و م ــت جمه ــای ریاس ــد در تارنم جدی
ــا شــیوه ی ارجاع دهــی علمــی طــرح  ــی در رابطــه ب ــن نکات پاکتچــی همچنی

کــرد کــه رعایــت آنهــا تضمیــن کننــده ی اخــالق پژوهشــی خواهــد بــود. 
دومیــن روز از مدرســه ی تابســتانی اخــالق در پژوهــش روز یکشــنبه ۲3 شــهریورماه برگــزار شــد کــه دربرگیرنــده ی ســه 
نشســت بــا ســخنرانی دکتــر رضــا اکبــری بــا موضــوع »بررســی نقــش آیین نامه هــای وزارت علــوم در پاســداری از اخــالق 
پژوهــش«، ســیاوش شــوهانی بــا موضــوع »ضــرورت بازنگــری در آیین نامه هــای آمــوزش عالــی بــرای پاســداری از اخــالق 
پژوهــش« و دکتــر محســن جــوادی، معــاون فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، بــا »موضــوع اخــالق نظرپــردازی 

عملــی« بــود. در ادامــه گزارشــی از ســه نشســت یادشــده ارائــه می شــود.
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بررسی نقش آیین نامه های وزارت علوم در پاسداری از اخالق پژوهش

ــن  ــا پرداخت ــام صــادق )ع(،  ب ــری، اســتاد دانشــگاه ام ــر  رضــا اکب دکت
ــه مســئله ی تخلف هــای علمــی  ــه آســیب های اخالقــی در پژوهــش ب ب
ــه  ــرد ک ــکل می گی ــاختار ش ــک س ــف در ی ــت: تخل ــرد و گف ــاره ک اش
ایــن ســاختار یــا شــخص را بــه ســمت دزدی ســوق می دهــد یــا نقــش 

ــده دارد. بازدارن
وی ادامــه داد: عــالوه بــر ایــن، مشــکالت ســاختاری افــراد نیــز نقــش 
مهمــی در شــکل گیری تخلفــات دارنــد. داشــتن روحیاتــی ماننــد 
ــودن در  ــئولیت پذیر نب ــدرت و مس ــتفاده از ق ــداری، سوءاس خودتنهاپن
تخلــف کــردن مؤثــر اســت. اکبــری بــا بیــان این کــه بایــد بــه آیین نامه هــا 
ــگاه شــبکه ای داشــت، اظهــار کــرد: بایــد تمــام آیین نامه هــا از جملــه  ن
آیین نامــه ی جــذب و ارتقــاء اعضــای هیأت علمــی، تخلفــات و انتشــار 
ــاد  ــد از ابع ــال نبای ــن ح ــا در عی ــد ام ــم دی ــار ه ــی را در کن ــار علم آث

دیگــر ســاختاری غافــل شــد.
وی افــزود: رشــد کمــی دانشــگاه ها  بــدون توجــه بــه جنبه هــای کیفــی، دسترســی نداشــتن برخــی مناطــق بــه امکانــات 
علمــی دانشــگاه ها، آگاهــی نداشــتن دانشــجوها بــه کارهایــی کــه بایــد بــرای پایان نامــه و مقــاالت انجــام دهنــد، آشــنا 
نبــودن بــا اخــالق کاربــردی، اســتفاده از پژوهــش بــه عنــوان منبــع در آمــد و تســامح غیراخالقــی از جملــه مــوارد دیگــر 
اســت کــه موجــب بــروز تخلــف می شــود. عضــو هیأت علمــی دانشــگاه امــام صــادق )ع( بــا اشــاره بــه کمــی بــودن 
آیین نامــه ی ارتقــاء اســاتید گفــت: در آیین نامــه یکــی از بندهــا تعــداد مقــاالت اســت. ایــن موضــوع باعــث می شــود 
فــردی کــه توانمنــدی نــدارد بــه ســمت بهره کشــی از دانشــجو بــرود یــا کارهــای قبلــی خــود را بــا تغییــرات جزیــی 

منتشــر کنــد. همچنیــن داشــتن مقالــه ISI افــراد را بــه ســمت مجــالت تقلبــی ســوق می دهــد.
اکبــری بــا بیــان اینکــه اســتقبال از نظــارت اجتماعــی راهبــرد دیگــری بــرای جلوگیــری از تخلــف اســت، افــزود: ایــن 
ــع نظــارت  ــد محــدود شــوند. در بســیاری از مواق ــه دارن ــه ی خودگرایان ــرادی کــه روحی موضــوع باعــث می شــود اف
ــه  ــا ادام ــتن آیین نامه ه ــد دانس ــا مفی ــا دارد. وی ب ــا و جریمه ه ــه آیین نامه ه ــبت ب ــتری نس ــذاری بیش ــی اثرگ اجتماع
ــد توجــه کــرد کــه در آیین نامــه  ــا بای ــه تخلــف دغدغــه دارد ام داد: ایــن موضــوع نشــان می دهــد ســازمان نســبت ب
ــه  نمی تــوان تمــام مــوارد اخــالق و تخلــف در پژوهــش را ذکــر کــرد. تخلــف در هــر رشــته و هــر روش تحقیــق ب
ــورت  ــتر ص ــور بیش ــی کش ــای علم ــه در فض ــد ک ــر می کن ــی را ذک ــواردی کل ــا م ــه تنه ــت. آیین نام ــکل اس ــک ش ی
ــتن  ــر ندانس ــات از س ــیاری از تخلف ــوند. بس ــوزش داده ش ــاتید آم ــجویان و اس ــه دانش ــد ب ــا بای می گیرد.آیین نامه ه
اتفــاق می افتنــد زیــرا قوانیــن در حــال تغییــر اســت. وی بــا بیــان اینکــه در مقابلــه بــا تخلفــات بایــد وحــدت رویــه 
وجــود داشــته باشــد، ادامــه داد: در حقــوق در پرونده هایــی کــه قانــون مشــخصی وجــود نــدارد، بــا رجــوع بــه احــکام 
ــات  ــود در تخلف ــث می ش ــوع باع ــن موض ــد. ای ــادر می کنن ــم ص ــرده و حک ــتفاده ک ــا اس ــابه از آن ه ــای مش پرونده ه
مشــابه بی عدالتــی صــورت نگرفتــه و حکم هــا هماننــد باشــد. ایــن موضــوع بایــد در پرونده هــای علمــی نیــز لحــاظ 
ــد  ــه می گوی ــا پیامدگراســت ک ــرا ی ــو الگــوی غایت گ ــک الگ ــزود: ی ــی اف ــای اخالق ــه الگوه ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ش
ــوی  ــر الگ ــوی دیگ ــنجید. الگ ــای آن را بس ــد پیامده ــی کنی ــل را بررس ــک عم ــودن ی ــی ب ــد اخالق ــر می خواهی اگ
فضیلت گراســت کــه طبــق آن بایــد ویژگی هــای اخالقــی بایــد در فــرد نهادینــه شــود. از آن جــا کــه امــکان دور زدن 

ــد هســتیم. ــراد فضیلت من ــد اف ــز نیازمن ــش از هرچی ــراد وجــود دارد، پی ــه از ســمت اف ــون و آیین نام قان

ضرورت بازنگری در آیین نامه های آموزش عالی به منظور پاسداری از اخالق پژوهش

در نشســت دوم، ســیاوش شــوهانی، کارشــناس حــوزه ی پژوهــش پژوهشــگاه علــوم انســانی، مبحــث خــود را بــا بیــان 
پیشــینه  ی شــکل گیری مجــالت علمــی – پژوهشــی در کشــور در دهــه ی هفتــاد آغــاز کــرد و بــا ارائــه ی آمــار از رونــد 
صعــودی رشــد ایــن دســت مجــالت، پیامدهــای آن را بررســی کــرد. وی بــا اشــاره بــه تــورم آمــوزش عالــی و بــا اشــاره 
ــی، فســاد  ــه مســائلی چــون افســون کمیت گرای ــی، ب ــر رضــا داوری اردکان ــر قانعــی راد و دکت ــه نقدهــای مرحــوم دکت ب
پژوهشــی )ســرقت علمــی و خریــد و فــروش مقــاالت(، رشــد مصنوعــی علــم، توهــم توســعه ی علمــی و نظایــر آن و 
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ــی و  ــت گذاری عموم ــطح سیاس ــاالت در س ــن مق ــی ای ــدم اثربخش ع
ــل  ــردی و عــدم اســتقبال اجتمــاع علمــی از آنهــا پرداخــت و دلی کارب
ــاء  ــه ارتق ــازوکارهای آئین نام ــاالت را در س ــن مق ــد ای ــار و رش انتش

ــرد. ــی واکاوی ک ــای هیأت علم ــه ی اعض مرتب
ــتاد و دانشــجو  ــاالت مشــترک اس ــده ی مق ــه پدی ــه ب ــوهانی در ادام ش
ــه  ــی از جمل ــوزش عال ــای آم ــبکه ای از آئین نامه ه ــا ش ــبت آن ب و نس
آیین نامــه ی ارتقــاء، آئین نامه هــای آموزشــی و قوانیــن نشــریات علمــی 
کشــور پرداخــت؛ وی تألیــف مقــاالت مشــترک را محصــول چرخــه ی 
بیمــار ســازوکارهای آموزشــی دانشــگاه ها  یعنــی »نیــاز دانشــجویان بــه 
مجــوز الزم بــرای دفــاع از رســاله ی دکتــری یــا کســب نمــره ی کامــل 
ــه ی پژوهشــی  ــه دســت آوردن رزوم ــه کارشناســی ارشــد و ب پایان نام
ــری و جــذب هیأت علمــی« از  ــه ی دکت ــون مصاحب ــرای آزم مناســب ب
ــن  ــی کشــور و قوانی ــای کمیســیون نشــریات علم ــو، آئین نامه ه یک س

نانوشــته نشــریات علمــی- پژوهشــی یعنــی عــدم انتشــار مقــاالت انفــرادی دانشــجویان )کارشناســی ارشــد و دکتــری( در 
نشــریات علمــی- پژوهشــی از دیگــر ســو و در نهایــت ســازوکارهای ارتقــاء اعضــای هیأت علمــی یعنــی »نیــاز اســتادان 
بــه چــاپ تعــداد معینــی از مقــاالت علمــی - پژوهشــی در هــر ســال بــرای کســب امتیــازات الزم جهــت ترفیــع و ارتقــاء 

و تبدیــل وضعیــت در نظــام دانشــگاهی و فــرار از رکــود علمــی« از ســوی دیگــر دانســت.
ــجویی را دارای  ــترک استاد-دانش ــاالت مش ــازوکارهای مق ــاس س ــر اس ــی ب ــی – پژوهش ــاالت علم ــد مق ــن رش  همچنی
پیامدهایــی چــون رســمیت بخشــیدن بــه رانــت نهادینــه شــده، کم مایگــی در محتــوای مقــاالت علمــی، عــدم تمحــض 
اســاتید در حوزه هــای تخصصــی، پدیــده ی »زورگیــری دانشــگاهی« و »ارتقــاء زودرس و اســتادی نــارس« و بی اعتمــادی 
بــه نظــام دانشــگاهی دانســت کــه همگــی آنهــا محصــول درکــی معطــوف بــه تولیــد کمــی از علــم و نــه دانشــی معطــوف 
بــه مســئله و احیانــاً حــل آن بــوده اســت. او در پایــان ضمــن تأکیــد بــر ضــرورت بازنگــری در مســائل فنــی آئین نامه هــا 
ــای  ــع اعض ــک مناف ــاء و تفکی ــه ی ارتق ــی در آئین نام ــای هیأت علم ــتقل اعض ــه ی مس ــاوت مقال ــر در تف ــه تغیی از جمل
ــرای اصــالح وضــع موجــود را  ــن عنصــر ب ــی، مهمتری ــالت تکمیل ــای تحصی ــای آئین نامه ه ــا ضرورت ه هیأت علمــی ب
تغییــر دیــدگاه در »ایــده ی  دانشــگاه« خوانــد و بدیــن منظــور تغییــر ایــده ی  دانشــگاه از نهــادی بــرای تولیــد کارخانــه  ی 
مقالــه بــرای رســیدن بــه جایــگاه نخســت منطقــه بــر اســاس درکــی کمــی بــه اســناد باالدســتی بــه نهــادی بــرای پاســداری 

از نظــام حقیقــت و حــل مســائل مبتالبــه ایــران ضــروری دانســت.

اخالق نظرپردازی عملی

ــاد  ــگ و ارش ــاون فرهنگــي وزارت فرهن ــر محســن جــوادی، مع دکت
اســالمي، بحــث خــود را بــر تولیــد دانــش اخالقــی متمرکــز کــرد و 
گفــت: هنــگام تولیــد دانــش اخالقــی یــا دانــش سیاســی بایــد بخــش 
نظــر آن محــک زده شــود و صحــت و ســقم آن بررســی شــود. تصمیم 
اخالقــی بایــد مبتنــی بــر علــم باشــد وگرنــه فــرو می پاشــد. در بحــث 
ــی رود و  ــمار م ــه ش ــی ب ــای اساس ــر از محوره ــاد تغیی ــالق ایج اخ
دانش هــا براســاس تغییــر مثبــت یــا خیــری کــه بــه بشــر می رســانند 
رتبه بنــدی می شــوند. دانــش عملــی موجــب تغییــر خــود یــا جامعــه 
می شــود و چرخــه ی طبیعــی زیســت جهانــی و اکوسیســتم را برهــم 
می زنــد. بایــد زنجیــره ی رخــداد و تأثیــر دانــش علــم را تــا جائی کــه 
ــت  ــدت جه ــای بلندم ــل برنامه ریزی ه ــرد مث ــی ک ــود پیش بین می ش

حفــظ محیــط زیســت بــرای آینــدگان.
دکتــر جــوادی در ادامــه ی بحــث خــود بــا تفکیک میــان حــوزه ی خرد 
عملــی و خــرد نظــری بیــان کردنــد کــه خــرد نظــری بــه حوزه هایــی 

ــا در خــرد  ــد ام ــد آن را وصــف کن ــا می توان ــت اســت و تنه ــر طبیع ــانی نظاره گ ــا انس ــه در آن ه ــود ک ــوط می ش مرب



  خبرنامه ی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی                                                                                   

13
99

ور 
هری

ش

24

عملــی انســان در مقــام ســازنده ی هســتی ظاهــر می شــود. خــرد نظــری بــه اپیســتمه و ســوفیا مربــوط می شــود و کامــاًل 
انتزاعــی اســت. در مقابــل خــرد عملــی مشــتمل بــر دو بخــش فرونســیس و تخنــه اســت. تخنــه مربــوط بــه تکنیک هــای 
عملــی اســت امــا فرونســیس دقیقــًا ناظــر بــر جوهــره ی خــرد عملــی اســت. اخــالق نیــز در دایــره ی فرونســیس قــرار 
ــه ی اخــالق گفــت: امــر اخالقــی یکــی از مهمتریــن بایســته های خــرد علمــی اســت  ــه مقول ــا توجــه ب می گیــرد. وی ب
و تخنــه نمی توانــد جــای آن را پــر کنــد. مثــال ایــن امــر محیــط زیســت اســت؛ جایــی کــه انســان تــالش می کنــد بــا 
ــه  ــری ب ــیب های دیگ ــک آس ــن تکنی ــت همی ــا در نهای ــرد ام ــه ای را بگی ــای گلخان ــوی گازه ــا جل ــتفاده از تکنیک ه اس

همــراه دارد. در نتیجــه تنهــا راه بازگشــت بــه اســاس خــرد عملــی یعنــی اخــالق اســت.
ســومین روز از مدرســه ی تابســتانی اخــالق در پژوهــش دوشــنبه ۲۴ شــهریورماه برگــزار شــد کــه دربرگیرنــده ی ســه 
نشســت بــا ســخنرانی دکتــر علیرضــا ثقه االســالمی بــا موضــوع »اخــالق پژوهــش اینترنتــی«،  دکتــر مقصــود فراســتخواه  
ــاون  ــاری مع ــا غف ــر غالمرض ــی« و دکت ــت پژوهش ــی در فعالی ــای اخالق ــا و تجربه ه ــا، رویداده ــوع »لحظه ه ــا موض ب
ــی«  ــا موضــوع »جایــگاه اخــالق پژوهــش در آمــوزش عال فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری ب
بــود. همچنیــن دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، پیــش از ارائــه ی ســخنان دکتــر 
غفــاری ضمــن خیرمقــدم بــه ایشــان مطالبــی را پیرامــون ضــرورت بسترســازی بــه منظــور تمهیــد اخــالق در پژوهــش 

ــود. ــه می ش ــت ها ارائ ــی از نشس ــه گزارش ــرد. در ادام ــان ک بی

اخالق پژوهش اینترنتی
 

ــاوري  ــوم و فن ــگاه عل ــتادیار پژوهش ــالمی، اس ــا ثقه االس ــر علیرض دکت
ــاز  ــن آغ ــم بنیادی ــف مفاهی ــا تعری ــود را ب ــه ی خ ــران، ارائ ــات ای اطالع
کــرد. وی پژوهــش اینترنتــی یــا پژوهــش در فضــای مجــازی را عبــارت 
دانســت از پژوهش هــا و فرآیندهــای پژوهشــی کــه در آن از اینترنــت و 
فضــای مجــازی بــه عنــوان ابــزار یــا محیــط پژوهــش بــرای گــردآوری 
ــن  ــع آنالی ــر مناب ــا دیگ ــا ی ــگاه داده ه ــا، پای ــه ی داده ه ــا، مجموع داده ه
به منظــور انجــام فعالیت هــای پژوهشــی اســتفاده می شــود. ثقه االســالمی 
ــای  ــش در فض ــالق پژوه ــای اخ ــه معن ــی را ب ــش اینترنت ــالق پژوه اخ
ــه و  ــه تجزی ــی، ب ــوزه ی مطالعات ــن ح ــت: در ای ــت و گف ــازی دانس مج
ــای اخــالق  ــری اصــول و رهنموده ــی و به کارگی ــل مســائل اخالق تحلی
ــر  ــی ب ــه مبتن ــود ک ــه می ش ــی پرداخت ــی پژوهش ــش در فعالیت های پژوه
ــود.  ــام می ش ــاحت فضــای مجــازی انج ــوده و در س فضــای مجــازی ب
ــور  ــا منش ــی ی ــش اینترنت ــالق پژوه ــور اخ ــوان از منش ــن می ت بنابرای
اخــالق پژوهــش در فضــای مجــازی ســخن گفــت کــه عبــارت اســت 

ــای  ــائل و چالش ه ــا مس ــه ب ــا در مواجه ــری آنه ــه و به کارگی ــه توج ــی ک ــای اخالق ــول و رهنموده ــه ی اص از مجموع
ــای  ــق فعالیت ه ــی در تحق ــای ســالمت اخالق ــت و ارتق ــود موقعی اخــالق پژوهــش در  فضــای مجــازی، موجــب بهب

ــود. ــی می ش پژوهش
ــائلی  ــات و مس ــی از موضوع ــی، یک ــای اینترنت ــترش پژوهش ه ــد و گس ــا رش ــت: ب ــه گف ــالمی در ادام ــر ثقه االس دکت
ــا ســرقت علمــی  ــای علمــی )data plagiarism( ی ــه اســت، ســرقت داده ه ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــش م ــش از پی ــه بی ک
اســت. ایــن پدیــده را گاهــی ذیــل مســئله ی حــق مالکیــت و مالکیــت داده هــا بررســی می کننــد. به طــور کلــی ســرقت 
داده هــای علمــی بدیــن معناســت کــه عقایــد، افــکار، تصاویــر، نظریه هــا، ســروده ها، و نوشــته های فــردی، بــا مالکیــت 
شــخص دیگــری عرضــه شــود. امــروزه، وقتــی از آثــار نوشــتاری دیگــران وام گرفتــه می شــود، قوانیــن و اســتانداردهای 
ــتاری )همچــون  ــار غیرنوش ــورد آث ــا در م ــتفاده وجــود دارد؛ ام ــورد اس ــار م ــه آث ــان ب ــتناد و اِذع ــرای اِس ــی ب قابل قبول
تصاویــر، نمودارهــا، فایل هــای صوتــی و تصویــری و ...(، اســتانداردها چنــدان روشــن نیســت و وظیفــه ی پژوهشــگران 

ــا ســرقت علمــی در فضــای مجــازی برشــمرد. ــه ب ــرای مقابل ــان راه کارهایــی را ب ــد. وی در پای ــی می یاب فزون
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لحظه ها، رویدادها و تجربه های اخالقی در فعالیت پژوهشی
 

دکتــر  مقصــود فراســتخواه، اســتاد مؤسســه ی پژوهــش و برنامه ریــزي 
ــا بررســی جایــگاه اخالقــی آگاهــی آغــاز  آمــوزش عالــي، ســخن خــود را ب
ــه  ــه اراده ب ــان زمانی ک ــرا انس ــت زی ــج اس ــاز رن ــی آغ ــت: آگاه ــرد و گف ک
ــم حرکــت  ــه ســوی عل ــا از جهــل ب ــد ت آگاهــی را انتخــاب و تــالش می کن
کنــد، ناراســتی های زیــادی بــر او مکشــوف می شــود و همیــن امــر بــه نوعــی 
ــرای بلــوغ ضــروری اســت. پژوهــش  ــج ب ــج اســت امــا ایــن رن ســرآغاز رن
راهــی بــه ســوی حقیقــت اســت و ایــن مســیر را نمی تــوان بــدون پذیــرش 
ــری  ــرد و راه دیگ ــر را درک ک ــوان یکدیگ ــد نمی ت ــدون نق ــت. ب ــد یاف نق
وجــود نــدارد. در واقــع، قضــاوت منصفانــه دربــاره ی دیگــران داشــتن بخــش 

ــت. ــی اس ــی از حقیقت یاب مهم
دکتــر فراســتخواه افــزود: حفــظ حیــات پژوهــش اخالقــی روش هــای خاصــی 
دارد و در ایــن مســیر نــوع نــگاه مــا بــه تحقیــق اهمیــت بســیاری دارد. بایــد 
ــه  ــه ب ــگاه پیمان کاران ــود و ن ــز ش ــی پرهی ــق علم ــک گرایی در تحقی از  مناس
تحقیــق کنــار گــذارده شــود. اگــر علــم عمــل را معطــوف بــه رهائــی بدانیــم 

ــد.  ــزاری نباش ــا اب ــگاه م ــوع ن ــود و ن ــاب ش ــق انتخ ــان دقی ــد مفروضات م بای
دکتــر فراســتخواه همچنیــن بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه انــواع و اقســام گفتمــان در رابطــه بــا پژوهــش وجــود دارد و در 
ــان را  ــگاه زن ــان از ن ــی نیســت و جه ــرا کاف ــود زی ــر حــذر ب ــم ب ــه در ســاختار عل ــد از گفتمان هــای مردان ــه بای ــن زمین ای
بازتــاب نمی دهــد. وی اخالقــی بــودن پژوهــش را درگــروی رســالتی دانســتن از ســوی پژوهشــگر دانســت؛ پژوهشــگری 
کــه به راســتی بــا دغدغــه ای مشــخص در پــی کشــف پــاره ای از حقیقــت اســت. ناب تریــن لحظــه ی اخالقــی پژوهــش را 
می تــوان لحظــه ای دانســت کــه فراســتخواه آن را لحظــۀ »آهــان« نامیــد؛ یعنــی لحظــه ای کــه حقیقتــی بــر پژوهشــگر آشــکار 
می شــود. البتــه پژوهشــگر بایــد شــجاعت پذیــرش اشــتباه خــود را نیــز داشــته باشــد و در هیــچ مقطعــی تصلــب بــر آرای 

خــود نــورزد

 ضرورت بسترسازی الزم به منظور تمهید اخالق در پژوهش

ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــس پژوهش ــادی، رئی ــینعلی قب ــر حس دکت
ــرای پژوهــش، صفــت عارضــی  ــودن ب ــی ب ــان اینکــه اخالق ــا بی فرهنگــی، ب
و جنبــی نیســت بلکــه در جوهــره ی آن نهفتــه اســت، گفــت: براســاس ســند 
راهبــردی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، اخــالق پژوهــش 
بــه عنــوان ســرمایه و پشــتوانه ی تضمیــن کیفیــت بــرای پژوهشــگاه اهمیتــی 
ــی و داللت هــای نظــری واژه ی  ــه بررســی معان ــه ب به ســزایی دارد. او در ادام
ــر علم آمــوزی و  ــا ام ــد ب ــم پرداخــت و آن را در پیون ــرآن کری »ســلطان« در ق
ــرای  ــی ب ــم عامل ــم عل ــرآن کری ــه در ق ــژه آن ک ــت. به وی ــالق ورزی دانس اخ
ــه شــمار مــی رود.  ــرده و تأمیــن ســعادت انســانی ب ــق پشــت پ کشــف حقای
دکتــر قبــادی در ادامــه ضمــن اشــاره بــه برنامــه ی مدرســه ی تابســتانی آن را 
ناظــر بــر رخدادهایــی ســتودنی دانســت و خاطرنشــان کــرد: اگــر بــه ترکیــب 
ــود دارد و  ــته ای وج ــگاه فرارش ــه ن ــم ک ــم در می یابی ــت کنی ــخنرانان دق س
ــی  ــش بررس ــالق در پژوه ــوع اخ ــی موض ــای گوناگون ــب و زوای از جوان
ــای  ــاختارها و رویه ه ــان س ــان و مخالف ــه موافق ــری )از جمل ــف فک ــای مختل ــور طیف ه ــاهد حض ــع  ش ــود. در واق می ش

ــتیم. ــش هس ــالق در پژوه ــود درباره یاخ موج
ــرداری از یافته هــای مدرســه ی تابســتانی اخــالق در پژوهــش،  ــر ضــرورت بهره ب ــد ب ــادی ضمــن تأکی ــر قب ــان  دکت در پای
از دکتــر غفــاری خواســتند دســتاوردهای آن در شــورای معاونیــن وزارت عتــف طــرح شــود و از گزارش هــای مســتخرج از 
ــوزش  ــام آم ــای نظ ــور اصــالح آیین نامه ه ــه منظ ــتادان حاضــر در نشســت ها ب ــده ی اس ــارب ارزن ــن تج ــا و همچنی ارائه ه

عالــی بهــره کافــی بــرده شــود.
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جایگاه اخالق پژوهش در آموزش عالی
 

ــوم،  ــي وزارت عل ــي و اجتماع ــاون فرهنگ ــاری، مع ــا غف ــر غالمرض دکت
ــا در  ــته ی م ــه ی زیس ــه تجرب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاوري،  ب ــات و فن تحقیق
عرصــه ی آمــوزش و در عرصه ی پژوهــش در چارچوب میدان گســترده ای 
ــاص  ــات خ ــدان نظام ــن می ــه ای ــرد ک ــان ک ــود، خاطرنش ــف می ش تعری
خــود را دارد؛ ایــن نظــام مــراودات و تعامــالت در تمامــی ســطوح  ناظــر 
ــر امــری اخــالق اســت. اخــالق اساســًا بیانگــر وجــود امــری جمعــی  ب
ــالق  ــت؛ از اخ ــی اس ــل دریاب ــف قاب ــئون مختل ــرح آن در ش ــت و ط اس
حرفــه ای گرفتــه تــا اخــالق صنفــی، علمــی و پژوهشــی کــه تمامــی آنهــا 

ــوند ــا می ش ــی معن ــتر جمع ــک بس در ی
در ادامــه، دکتــر غفــاری امــر اخالقــی را در ســطح کالن، ســطح میانــی و 
ــرار داد و گفــت: ســطح کالن ناظــر  ــورد بررســی ق ســطح کنش گــری م
بــر سیاســت های کالن و جامــع اســت کــه چنانچــه آنهــا را درنظــر نگیریم 
اخالقــی عمــل نکرده ایــم. ســطح میانــی، ناظــر بــر نظــام تعامــالت اســت 
کــه در آن نیــز بالطبــع امــر اخــالق مطــرح می شــود. ایــن نظــام تعامــالت 

نوعــی فراینــد اســت کــه در خــالل آن پژوهشــگر بــا مســائل و موضعــات 
ــرد اســت نشــان گر  ــه ای ف ــر مســئولیت پذیری حرف ــر ب ــه ناظ ــد. ســطح ســوم ک ــرار می کن ــاط برق محیطــی خــودش ارتب
ــالق  ــداری از اخ ــانی در پاس ــوژه های انس ــری س ــش کنش گ ــر نق ــد ب ــا تأکی ــاری ب ــر غف ــت. دکت ــری اس ــش کنش گ نق

پژوهــش آن را یکــی از بایســته های مهــم در ارتقــای ســطح اخــالق در فرایندهــای پژوهشــی دانســت.

ــده ی دو  ــه دربرگیرن ــزار شــد ک ــنبه ۲5 شــهریورماه برگ ــن روز از مدرســه ی تابســتانی اخــالق در پژوهــش سه ش چهارمی
ــا موضــوع »پیامدهــای اخالقــی علــم سیاســت زده« و دکتــر نصیــری  بــا  ــا ســخنرانی دکتــر آیــت اهلل میرزایــی ب نشســت ب
ــه می شــود. ــن نشســت  ارائ ــه گزارشــی از  ای ــود. در ادام ــه« ب ــرور شــش تجرب ــۀ اخــالق و مهــارت: م موضــوع »در میان

در میانه ی اخالق و مهارت: مرور شش تجربه

دکتــر قدیــر نصــري، دانشــیار دانشــگاه خوارزمــي و رئیــس پژوهشــکده ی 
ــوان »در  ــا عن ــود ب ــخنرانی خ ــه، در س ــتراتژیک خاورمیان ــات اس مطالع
ــي  ــه بررس ــا« ب ــه ی مان ــش تجرب ــرور ش ــارت: م ــالق و مه ــه ی اخ میان

ــت.  ــاني پرداخ ــوم انس ــوزه ی عل ــته در ح ــي برجس ــاي پژوهش الگوه
دکتــر قدیــر نصــری بــه ســیاق همیشــگی از منظــری متمایــز بــه موضــوع 
»اخــالق در پژوهــش« پرداخــت چــرا کــه به زعــم  وی متأســفانه در 
ــار  ــش دچ ــم و پژوه ــالق، عل ــث اخ ــه در مبح ــوارد از جمل ــیاری م بس
ــتفاده  ــرط اس ــا از ف ــم زیب ــیاری مفاهی ــی بس ــده ایم یعن ــم ش ــذال مفاهی ابت
ــن  ــن رو، ای ــد. ازهمی ــت داده ان ــود را از دس ــی خ ــراوت معنای ــا، ط نابه ج
ــوان  ــی، عن ــگاه خوارزم ــردی در دانش ــی کارب ــه ی سیاس ــیار اندیش دانش
بحــث خــود را »درمیانــه اخــالق و مهــارت: مــرور شــش تجربــه ی 
متفــاوت« نهــاد و در ابتــدای بحــث ایــن مســأله را طــرح نمــود کــه دالیــل 
ــه  ــچ تجرب ــا هی ــد و آی ــی کدامن ــالق علم ــول اخ ــه ای اف ــی و حرف اساس
ارزشــمندی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد تــا آالم ایــن همــه زخــم و یــأس 
را مهــار کنــد؟ نصــری از دریچــه ی امیــد و بــا نگاهــی مثبــت وارد بحــث 
شــد تــا بــا برجسته ســازی معــدود عالمــان بــا اخــالق ایــن روزگار، ایــن امیــد را احیــا کنــد کــه چــراغ اخــالق در عمــارت 

ــش روشــن اســت. دان
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 وی در ادامــه گفــت: اخــالق علمــی در بعضــی شــهرها، بعضــی دانشــگاه ها و نــزد بعضــی اســتادان مراعــات می شــود و 
ایــن نقطــه ی عزیمــت خوبــی اســت تــا کشــف کنیــم چــه چیــزی در آنجــا وجــود دارد کــه اینجــا نیســت.به زعم نصــری، 
ــز ناکارآمــدی بروکراتیــک دســتگاه های مســئول،  ــی ماننــد اســتیالی ســوداگری و سودســاالری و نی ــار عوامــل کالن در کن
ــی  ــث یعن ــن مبح ــت. ای ــخن گف ــتادان« س ــیاری اس ــزد بس ــی ن ــوغ مدن ــام زوال بل ــه ن ــی تری ب ــر اساس ــوان از عنص می ت
ــر نشــان  ــه خاط ــن مولف ــت و اجــزای ای ــود.وی در تشــریح ماهی ــر نصــری ب ــل بحــث قدی ــز ثق ــی، مرک ــوغ مدن زوال بل
نمــود کــه نمی تــوان گفــت ســاختار پژوهــش و عــدم کنتــرل آن از جانــب وزارت علــوم، دلیــل اصلــی انتهــال و امثالهــم 
هســت. اتفاقــًا ســاختار تــا حــد زیــادی درســت اســت و ایــن مــا هســتیم کــه ســاختار را تفســیر بــه رأی می کنیــم. وقتــی 
اســتادی در راهنمایــی یــا در داوری و مخصوصــًا در تخصیــص امتیــاز بــه دانشــجو، د ه هــا مالحظــه را دخیــل می کنــد آنــگاه 
ــده نشــان می دهــد کــه مالحظــه کاری بیــن  ــد. حداقــل تجربه زیســته ی بن ــا اداری را مقصــر دی ــی ی ــوان ســاختار مال نمی ت
ــواع آفــات در  ــی نهــاده ام سبب ســاز ان همــکاران، بی شــهامتی و عــدم اســتقالل رأی کــه مــن اســم آن را عــدم بلــوغ مدن

ــد. ــش در روزگار کنونی ان پژوه
نصــری بحــث خــود را دربــاره ی بلــوغ یــا نابالغــی ملهــم از بحــث معــروف کانــت در مقالــه ی »روشــن نگــری چیســت ؟« 
ــرای کاربســت فهــم  ــی اراده کــردن ب ــور از صغــارت و توانای ــه عب ــت روشــن نگری را ب ــه ای کــه در آن کان دانســت. مقال

ــد.  ــا می کن ــش معن خوی
قدیــر نصــری در واپســین بخــش از ســخنان خــود از بارقه هــای امیــد هــم ســخن گفــت و تصریــح نمــود کــه خوشــبختانه 
امــروز، هســتند اســتادان سرشناســی کــه به رغــم مــوج غالــب، فاضــل مانــده و مؤلفه هــای اخــالق پژوهــش را پاســداری 
ــی،  ــالق علم ــی اخ ــه ی اساس ــک مؤلف ــر ی ــاًل اگ ــتند. مث ــش هس ــر دان ــد و نش ــداری در تولی ــاد اخالق م ــد و نم می کنن
ــایانه، در  ــه پارس ــرد ک ــی رجــوع ک ــگ رجای ــر فرهن ــار دکت ــه آث ــوان ب ــت داری اســت می ت ــات اصــل ارجــاع و امان مراع
ــه  ــه ب ــد ک ــی می کن ــی معرف ــالش دیگران ــم خــود را محصــول ت ــر و عل ــری اش را ذک ــع الهام گی ــر منب ــای خــود، ه کاره
نحــو مســتقیم و غیرمســتقیم در تولیــد ایــده ی وی نقــش داشــته اند. انصــاف و بی طرفــی، دومیــن شــاخص در علــم ورزی 
اســت کــه یکــی از ســرآمدان ایــن مولفــه در فرهنــگ معاصــر مــا ایرانیــان، داریــوش شــایگان اســت. آثــار داریــوش شــایگان 
مشــحون از تســاهل ورزی و جــدی شــمردن نقــش دانــش در فرهنگ هــای گونه گــون اســت. رعایــت حقــوق مخاطــب اثــر 
یعنــی خواننــدگان، ســومین مؤلفــه در اخــالق علمــی اســت کــه نمــاد سرشــناس ایــن مؤلفــه در ایــران، بهاالدیــن خرمشــاهی 
اســت. خرمشــاهی، خواننــده را در برابــر متنــی مبهــم و سراســر تردیــد نمی نشــاند بلکــه بــه هــر طریقــی کــه شــده اســت، 
راه را روشــن و مخاطــب را از وادی آوارگــی می رهانــد. در زمینــه ی احتــرام بــه حقــوق و ســهم ســایر همــکاران در تولیــد 
ــد  ــر نمی نام ــک نف ــط ی ــص فق ــل تفح ــا را حاص ــه ی یافته ه ــه هم ــت ک ــوه اس ــک اس ــریع القلم ی ــود س ــر محم ــر، دکت اث
بلکــه نقــش نخبــگان و دانشــجویان را پــاس مــی دارد. پنجمبــن مؤلفــه  ی اخــالق پژوهــش، خطاپذیــری و اســتقبال از نقــد 
اســت کــه نمــاد و سرمشــق راســتین آن مصطفــی ملکیــان اســت. ملکیــان، ناقــد خــود را بــه معنــای واقعــی کلمــه تکریــم 
می کنــد و بــه روایــت خــودش، هرگــز خــود را ضمیمــه نظــرش نمی نمایــد. باالخــره بایــد بــه شــهامت در اظهــار یافته هــا 
و گفتــن آنچــه دیگــران نیافتــه و یــا جــرأت گفتنــش را ندارنــد اشــاره نمــود. در ایــن زمینــه، اظهــارات حاتــم قــادری از 
آنچــه یافتــه اســت و فهمیــده اســت، ارزنــده اســت. جــواد طباطبایــی نیــز بــه وضــوح تشــریح و اعــالن می نمایــد کــه در 
کجــا ایســتاده اســت. طباطبایــی، بــه وفــق مــراد روز ســخن نمی گویــد و از بــرای استحکام بخشــی بــه ایــده و ادعاهایــش، 

ســخت می کوشــد و بــه زبــان صریــح ابــراز مــی دارد کــه قصــد دفــاع از چــه چیــزی را دارد. 
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پیامدهاي اخالقي علم سیاست زده

ــات  ــاني و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــیار پژوهش ــی، دانش ــت اهلل میرزای ــر آی دکت
ــر  ــر دقیق ت ــه تعبی ــا ب ــدا گفــت: مســأله ی »اخــالق علــم« ی فرهنگــی، در ابت
ــا  ــادگي و ب ــه س ــوان ب ــي را نمي ت ــران کنون ــم« در ای ــه اي عل »اخــالق حرف
برداشــت هاي صرفــًا روانشــناختي یــا فلســفي تبییــن کــرد و بــا تجویزهایــي 
ــأله ی  ــود آن را داشــت. مس ــي بهب ــا حت ــار حــل و ی ــردي انتظ در ســطح ف
اخــالق علــم در ایــران بــه بــاور مــن مســأله اي کامــاًل اجتماعــي اســت و از 
یــک خاســتگاه و بــازه ی زمانــي تاریخــي خاصــي برخــوردار اســت. از ایــن 
رو ضمــن تأییــد و تأکیــد بــر  مســئولیت فــردي کنشــگران علــم، بایســتي در 
تحلیــل بــه نقــش عوامــل ســاختاري )قواعــد و منابــع( در تشــدید این مســأله 
ــا رویکــردي تعاملــي و چندســطحي موضــوع را  توجــه جــدي داشــت و ب
ــالق  ــض اخ ــواردي از نق ــواره م ــه هم ــود. اگرچ ــه واکاوي نم واقع گرایان
ــد از  ــان مي ده ــا نش ــین م ــات پیش ــا مطالع ــت ام ــته اس ــود داش ــم وج عل
ــزي  ــه هنجارگری ــدت و دامن ــو، ش ــن س ــه ای ــه ی 13۸۰ ب ــه ی دوم ده نیم
ــن  ــاور م ــه ب ــت. ب ــه اس ــترش یافت ــران گس ــي ای ــاي علم ــي در فض اخالق

ــت گذاري هاي وزارت  ــت. سیاس ــي اس ــران کنون ــم در ای ــي عل ــاخت سیاس ــول س ــأله محص ــن مس ــده اي از ای ــش عم بخ
ــري  ــن جهت گی ــر ای ــام سیاســي اســت. تأثی ــاي نظ ــع جهت گیري ه ــه شــدت تاب ــران ب ــاوري در ای ــات و فن ــوم، تحقیق عل
ــا  ــران ب ــم در ای ــز عل ــرد. ســاخت متمرک ــاي علمــي مشــاهده ک ــوان در سراســر فعالیت ه ــن را مي ت ــه پایی ــاال ب سیاســي ب
ــد  ــد فعالیت هــاي علمــي را مشــخص مي کن ــا فراین ــه تنه ــري ارزش خــاص خــود به طورمســتقیم و غیرمســتقیم ن جهت گی

ــد.  ــن مي کن ــز تعیی ــت آن را نی ــوا و ماهی ــي محت ــه حت بلک
وی بــا بیــان اینکــه ایــن تمرکزگرایــي سیاســي نخســت اســتقالل علــم و نهادهــاي علمــي را از بیــن بــرده اســت و ســپس 
ــوع  ــم شــدن ن ــای حاک ــه معن ــن مســأله ب ــم برجاگذاشــته اســت، گفــت: ای ــي از عل ــر کیفیت زدای ــي خــود را ب ــر اصل تأثی
خاصــي از اخــالق حرفــه اي بــر علــم اســت کــه مشــوق و زمینه ســاز هنجارگریــزي اســت.  همیــن نظــام قواعــد متمرکــز بــا 
جهت گیــري ارزشــي نیــز چگونگــي توزیــع منابــع و امتیــازات را مشــخص مي کنــد. کنشــگران نیــز بــراي کســب و حفــظ 
موقعیت شــان در چنیــن ســاختاري از اســتراتژي هاي درون و برون ســاختاري خاصــي اســتفاده مي کننــد. به طورمثــال 
حاصــل تأثیرپذیــري علــم از ســاخت سیاســي را مي تــوان در تنــوع کنشــگران در دانشــگاه هاي ایــران مشــاهده کــرد کــه بــا 
وابســتگي هاي سیاســي، عقیدتــي، نظامــي یــا ترکیبــي از آنهــا  حضــور دارنــد.  در کنــار آنهــا گــروه کوچکــي از کنشــگران 
ــه صــورت ســاختاري نصیــب کســاني  ــًا ب ــن فضــاي کنــش، پاداش هــا عموم ــز مشــغول هســتند.  در ای ــم نی ــه اي عل حرف
ــا جهت گیري هــاي ارزشــي  ــوا )کیفیــت( ب مي شــوند کــه بیشــترین همســویي را هــم در صــورت )کمیــت( و هــم در محت
ــه  ــم ب ــي ســاختاري عل ــم و جهت ده ــورم عل ــه ت ــت ب ــا برحســب کمی ــع ســاختاري پاداش ه ــند. توزی ــته باش ــم داش حاک
تهــي شــدن نظــام دانشــگاهي ایــران از محتــواي علــم منجــر شــده اســت. پــاداش ســاختاري بیشــتر بــراي کمیــت بیشــتر 
آثــار بي کیفیــت تنهــا یکــي از نتایــج ایــن فراینــد مغایــر بــا اخــالق علــم اســت. پیامــد ایــن فراینــد باخودبیگانگــي گســترده 

و خودسانســوري خودانگیختــه و در نهایــت خــود ویرانگــري نهــادي در نظــام دانشــگاهي ایــران اســت.   
میرزایــی همزمانــي و همســویي میــان افزایــش »تولیــد علــم« بــا کاهــش کیفیــت علــم را ، نــه فقــط نشــان از فقــدان اخــالق 
ــزي  ــن هنجارگری ــم  دانســت و گفــت: تبعــات ای ــزي در عل ــه هنجارگری ــم، بلکــه دامــن زدن سیســتماتیک ب ــه اي عل حرف
سیســتماتیک و ســاختاري را مي تــوان در عــدم شــکل گیري پیونــد ارگانیــک میــان نظــام علــم بــا سیاســت، اقتصــاد و محیــط 
زیســت مشــاهده کــرد. بــدون یــک نظــام علمــي مســتقل امــکان مواجهــه واقــع بینانــه بــا مســائل محیطــي وجــود نــدارد 
و توســعه ی علمــي ممکــن نیســت.  از آنجایــي کــه علــم در ایــران عمومــًا از منطــق علــم تبعیــت نمي کنــد حتــي امــکان 
ــم در  ــاي عل ــراي توســعه و ارتق ــدارد. راه چــاره ب ــم ن ــود مســائل درون ســاختاري خــود ه ــراي بهب ــن را چــاره اي ب یافت
ایــران عمومــا سیاســي اســت و همیــن جهت دهــي ســاختاري سیاســي علــم می توانــد بــه تخلیــه ی نظــام دانشــگاهي ایــران 
ــه تشــدید  ــون از جمل ــط پیرام ــوان در محی ــم را مي ت ــن بحــران ســاختاري عل ــي اب ــم منجــر شــود. بازخــورد اخالق از عل
بحران هــاي، اقتصــادي، سیاســي و زیســت محیطــي در ایــران مشــاهده کــرد. بــه بــاور مــن »جدایــي علــم از سیاســت« راه 

رهایــي علــم در ایــران اســت.  
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انتشار کتاب دکتر میرجلیلی، دانشیار اقتصاد پژوهشگاه به هشت زبان در خارج از کشور

 Inclusive Growth in Iran’s Provinces: Policies and( »ــران: سیاســت ها و شــاخص ها ــر در اســتان های ای ــاب »رشــد فراگی کت
Indicators( تألیــف دکترسیدحســین میرجلیلــی )دانشــیار اقتصــاد پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی( و امیــد 

 )LAMBERT Academic Publishing( صفــری بــه زبــان انگلیســی کــه در ســال ۲۰19 توســط انتشــارات دانشــگاهی المبــرت
منتشــر شــده بــود به دلیــل اســتقبال خــوب مخاطبــان، در ســال 
۲۰۲۰  بــا ســرمایه گذاری گــروه انتشــاراتی OmniScriptum بــه 
ــدی،  ــی، اســپانیولی، هلن ــان دیگــر: فرانســوی، آلمان هفــت زب

لهســتانی، ایتالیایــی و پرتغالــی ترجمــه و منتشــر شــد.
ــامانه ی  ــان در س ــت زب ــه هش ــاب ب ــن کت ــر ای ــال حاض درح

ــت. ــده اس ــه ش ــازون ارائ ــاب آم ــروش کت ــی ف اینترنت
کتــاب »رشــد فراگیــر در اســتان های ایــران: سیاســت ها و 
ــوع  ــه در ن ــت ک ــده اس ــه ش ــل ارائ ــج فص ــاخص ها« در پن ش
ــاب  ــن کت ــه ی ای ــل اول و مقدم ــت. در فص ــب اس ــود جال خ
ــه ارائــه ی طــرح تحقیــق از جملــه بیــان مســئله در زمینــه ی  ب
وضعیــت رشــد اقتصــادی، فقــر و نابرابــری در اقتصــاد ایــران 
طــی ســال های ۲۰۰۴ تــا ۲۰15 پرداختــه اســت. ســوال اصلــی 

ــری در  ــوده و چــه تأثی ــه ب ــن دوره چگون ــران طــی ای ــری رشــد اقتصــادی در اســتان های ای پژوهــش این اســت کــه فراگی
ــته اســت؟ ــران داش ــتان های ای ــری در اس ــر و نابراب ــش فق کاه

فصــل دوم بــا عنــوان »ادبیــات موضــوع«، پیدایــش و تطــور مفهــوم رشــد اقتصــادی از رشــد نئوکالســیک تــا رشــد فقــر زدا، 
ارزیابــی رشــد فقــرزدا، تعریــف، مفهــوم و عناصــر رشــد فراگیــر، بعــد توزیعــی رشــد اقتصــادی، کاهــش فقــر و نابرابــری و 
زیرســاخت های اقتصادی-اجتماعــی تبییــن شــده اســت. بخــش دوم ایــن فصــل بــه مــرور پیشــینه ی تحقیقــات تجربــی در 
ایــن زمینــه در ســایر کشــورها اختصــاص دارد. ســپس رشــد فراگیــر در ایــران و ســایر کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری 
اقتصــادی )OIC( طــی ســال های 199۰ تــا ۲۰15 تحلیــل شــده اســت. در فصــل ســوم بــا عنــوان »تحلیــل داده هــا« وضعیــت 
شــاخص های فقــر چندبعــدی و اندازه گیــری رشــد فراگیــر در اســتان های ایــران طــی ســال های ۲۰۰5-۲۰15 ارائــه شــده 
اســت. رابطــه ی میــان سیاســت های اقتصــاد کالن و متغیرهــای توضیحــی )رشــد اقتصــادی، افزایــش نابرابــری و مشــارکت 
نیــروی کار فعــال( بــا رشــد فراگیــر اســتان ها ابتــدا در مــدل پانــل ایســتا و ســپس در مــدل پانــل پویــا، تخمیــن زده شــده 
ــل داده هــا آن  اســت کــه اجــرای سیاســت های اقتصــادی، رشــد  ــه شــده اســت. نتیجــه ی تحلی ــج مــدل ارائ و تفســیر نتای
فراگیــر در اســتان های ایــران ایجــاد کــرده. امــا از آنجــا کــه رشــد اقتصــادی بی ثبــات بــوده نتوانســته اســت فقــر و نابرابــری 
ــر و کاهــش  ــده ی رشــد فراگی ــل تعیین کنن ــه عام ــق آن  اســت ک ــای تحقی ــد. از یافته ه ــی کاهــش ده ــور قابل توجه را  به ط

فقرچنــد بعــدی در اســتان های ایــران، میــزان مشــارکت نیــروی کار فعــال در استان هاســت.
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــت ب ــرفت« 35 سیاس ــالمی-ایرانی پیش ــوی اس ــادی در الگ ــد اقتص ــوان »رش ــا عن ــارم ب ــل چه در فص
ــران در  ــر در ای ــه شــده اســت. ســپس شــاخص های پایــش رشــد فراگی ــران ارائ ــاال در ای ــر و ســطح درآمــد ب رشــد فراگی

ــت. ــده اس ــه ش ــر ارائ ــای زی بخش ه
ــتغال  ــادی، اش ــد اقتص ــش رش ــاخص های پای ــف( ش ال

مولــد و زیرســاخت ها
ــدی و  ــدی، فقرچندبع ــش فقردرآم ــاخص های پای ب( ش

نابرابــری
ج( شاخص های پایش توانمندسازی زنان

د(شاخص های توان بخشی و بهزیستی
ه( شاخص های پایش امنیت اجتماعی

توصیه هــای  و  »نتایــج  پنجــم  فصــل  در  ســرانجام 
سیاســتی« ارائــه شــده اســت.
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دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــه مناســبت گرامی داشــت روز کارمنــد بــا حضــور 
در ســالن حکمــت ضمــن عــرض تســلیت بــه مناســبت فــرا رســیدن ایــام ســوگواری اباعبــداهلل الحســین و یــاران باوفایــش، 
روز کارمنــد و هفتــه ی دولــت را بــه همــکاران حاضــر در ســالن و مخاطبــان مجــازی ایــن نشســت تبریــک گفــت و یــاد و 

نــام شــهید رجایــی و شــهید باهنــر را گرامــی داشــت.
ــاص و  ــرایط خ ــه ش ــاره ب ــا اش ــادی ب ــر قب ــد، دکت ــزار  ش ــهریورماه 1399، برگ ــنبه، ۴ ش ــه روز سه ش ــم ک ــن مراس در ای
ــا وجــود  ــت: ب ــال جــاری، گف ــا و شــرایط بودجــه ی پژوهشــگاه ها و دانشــگاه ها  در س ــی کشــور، فشــار تحریم ه کرونای
ــه ای وارد  ــان لطم ــه معیشــت کارکن ــه ب ــت اســت ک ــن جه ــئوالن پژوهشــگاه در ای ــالش مس ــام ت برخــی مشــکالت، تم
نشــود و ســالمت همــکاران در اولویــت تمامــی موضوعــات قــرار گیــرد. در کنــار ایــن، پژوهشــگاه تــالش کــرده اســت در 
ــه متنوع ســازی منابــع درآمــدی خــود بپــردازد کــه خوشــبختانه پژوهشــگاه  ســایه ی سیاســت های دولــت تدبیــر و امیــد ب

ــی داشــته اســت. ــات بســیار خوب ــی توفیق ــردی و کارفرمای ــای کارب در حــوزه ی طرح ه
ــن  ــتای ای ــرد: در راس ــد ک ــادی تأکی ــر قب دکت

نگــرش تعامــالت مــا بــا تمــام دســتگاه های 
قضائیــه  و  مقننــه  قــوای  و  اجرایــی 
گســترش یافتــه و امیدواریــم بــه زودی 
بزرگتــری  قراردادهــای  عقــد  شــاهد 
متنوع ســازی  بــرای  تــالش  باشــیم. 
منابــع درآمــدی پژوهشــگاه به صــورت 
ــه  ــوق داد ک ــمتی س ــه س ــا را ب ــی م طبیع
متنــوع  را  پژوهشــی مان  محصــوالت 
راهبــردی،  گزارش هــای  یعنــی  کنیــم، 
گزارش هــای  سیاســتی،  توصیه هــای 
ملــی و علمــی اســتاندارد اســتخراج کنیــم 
ــد مرجعیــت علمــی و پژوهشــی  کــه بتوان
پژوهشــگاه را تضمیــن کنــد کــه ایــن 
پژوهشــگاه  می دهــد،  نشــان  موضــوع 
فقــط مؤسســه ی علمــی کالســیک نســل 
پژوهشــی(  و  )آموزشــی  دوم  یــا  اول 
کارآفرینــی  قصــد  بــا  و  نیســت 
می خواهــد  و  می کنــد  فعالیــت 
چهــارم  نســل  پژوهشــگاه های  مثــل 
سیاســت گذاری های  عرصــه ی  در 
ــد. ــذار باش ــی اثرگ ــی و فرهنگ اجتماع
ــم  ــن مراس ــدای ای ــت در ابت ــی اس گفتن
معــاون  پارســاپور،  زهــرا  دکتــر 
و  انســانی  علــوم  کاربردی ســازی 
تســلیت  عــرض  ضمــن  فرهنگــی، 
ــاه محــرم  ــام ســوگواری م به مناســبت ای
زحمــات  از  کارمنــد،  روز  تبریــک  و 
و  پژوهشــگاه  مختلــف  مدیریت هــای 
ــر  ــرد. دکت ــی ک ــان قدردان ــدان آن کارمن

دکتر قبادی در مراسم گرامی داشت روز کارمند:

باید به عنوان پژوهشگاه های نسل چهارم

 در عرصه ی سیاست گذاری های اجتماعی و فرهنگی اثرگذار باشیم
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ــد« در ایفــای وظایــف  ــر »کارمن ــرم خدمــات و انتظامــات، نقــش و تأثی پارســاپور ضمــن تشــکر از زحمــات پرســنل محت
ــا زمــان برگــزاری مراســم  ــادآور شــد: ان شــاءاهلل در تالشــند ت ــل اهمیــت توصیــف کــرد و ی پژوهشــگاه را شایســته و قاب

هفتــه ی پژوهــش امســال، شــاخص ها و ضوابــط معرفــی کارمنــدان نمونــه مشــخص و اعــالم شــود.
در ادامــه ی جلســه، دکتــر عبدالــه قنبرلــو ضمــن یــادآوری ایــام ســوگواری مــاه محــرم و تبریــک روز کارمنــد، از زحمــات 
ــگاه  ــع پژوهش ــت مناب ــی و مدیری ــاون اداری، مال ــرد. مع ــکر ک ــگاه تش ــف پژوهش ــای مختل ــدان در بخش ه ــام کارمن تم
گزارشــی از امــور اداری اعضــای محتــرم پژوهشــگاه و پرداختی هــای ماهانــه و رفاهــی ارائــه کــرد و یــادآور شــد کــه در 
شــرایط موجــود نیــز، تالش شــان بــر بهبــود شــرایط رفاهــی همــکاران بــوده اســت. وی یــادآور شــد کــه موضــوع تبدیــل 
ــه  ــا ب ــن تالش ه ــه ای ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــر هســتند و اب ــط پیگی ــروی انســانی را از مجــاری رســمی ذی رب ــت نی وضعی

نتیجــه ی مطلــوب برســند.
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کتــاب »کارکــرد شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم 
ــط  ــه« توس ــش و تجرب ــت دان ــر مدیری ــانی از منظ انس
مطالعــات  و  انســانی  علــوم  پژوهشــگاه  انتشــارات 

ــد. ــر ش ــی منتش فرهنگ
ــر  ــروز ُدری، مدی ــم به ــه قل ــج فصــل ب ــر در پن ــن اث ای
ــن شــده  ــون تدوی گــروه مدیریــت شــورای بررســی مت
ــاب، هــدف از انتشــار  ــار کت ــف در پیش گفت اســت. مؤل
ایــن اثــر را تدویــن تاریخچــه ی دانشــی شــورای 
ــرده  ــوان ک ــانی عن ــوم انس ــب عل ــون و کت ــی مت بررس
اســت. تــالش اصلــی ایــن اثــر، تبدیــل دانــش ضمنــی 
ــت اندرکاران  ــئولین و دس ــه ی مس ــی حافظ ــه عبارت و ب
ــه  ــفاهی ب ــخ ش ــل تاری ــون و تبدی ــی مت ــورای بررس ش
ــورای  ــتندات ش ــات و مس ــی مکتوب ــح یعن ــش صری دان

ــت. ــون اس ــی مت بررس
ــون در  ــی مت ــورای بررس ــس ش ــادی، رئی ــینعلی قب حس
خصــوص رویکــرد ایــن کتــاب گفتــه اســت: ایــن اثــر 
از جنــس گزارش هــای معمــول و متعــارف نیســت؛ 
ــر  ــر پایــه ی اصــول مدیریــت دانــش و متکــی ب بلکــه ب
دســتاوردهای علمــی ایــن حــوزه بــا نگاهــی تخصصــی 
و بــا هــدف ارتقــاء بهــره وری ســازمان، تصویــر عالمانــه 

و انباشــت علــم و مستندســازی 
ــت  ــدن حرک ــا و آغازی تجربه ه
اســت  اثربخش تــر  و  بهتــر 
ــر  ــه ب ــا تکی ــی رود ب ــد م و امی
ــن  ــه ای ــا مطالع ــی ب ــاف اله الط
ــر و اظهارنظرهــای ســازنده و  اث
انتقــادی راه هــای روشــن تری 
ــی  ــبکه ی نخبگان ــش روی ش پی
علــوم انســانی شــورای بررســی 
متــون پژوهشــگاه علــوم انســانی 
ــوده  ــی گش ــات فرهنگ و مطالع

ــود. ش
فصــل اول ایــن اثــر بــه »مبانــی 
ــی  ــوب مفهوم ــری و چارچ نظ
وظایــف  و  مأموریت هــا 
شــورای بررســی متــون و کتــب 

کتاب 
»کارکرد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

 از منظر مدیریت دانش و تجربه« 
منتشر شد

ــا رویکــرد اعتــالء نقــد در چرخــه ی  علــوم انســانی ب
یادگیــری از تجربــه« و فصــل دوم، بــه »روش شناســی  
تحقیــق و تدویــن« پرداختــه اســت. تببیــن و تشــریح 
دیــدگاه هــای روســای شــورای بررســی متــون و کتب 
علــوم انســانی در فصــل ســوم و وضعیــت موجــود و 
آینــده ی گروه هــای تخصصــی شــورای بررســی متــون 
از منظــر رؤســای گروه هــای شــورا بررســی متــون در 
ــه اســت. در  ــرار گرفت ــورد بحــث ق ــارم م فصــل چه
ــائل  ــی مس ــل کل ــی و تحلی ــز »بررس ــم نی ــل پنج فص
ــای  ــون و گروه ه ــی مت ــورای بررس ــری ش و جهت گی
ــن شــده  ــه« تبیی ــش و تجرب ــر دان ــی ب تخصصــی مبتن

اســت.
ــس  ــادی، رئی ــر قب ــم دکت ــه قل ــر ب ــن اث ــه ی ای مقدم
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی،  
ــورت  ــه ص ــاب ب ــه ی کت ــت. مقدم ــده اس ــته ش نگاش
ــت  ــه کمی ــش ب ــج بخ ــاری و در پن ــای آم نموداره
هدفمنــد،  جلســات  برگــزاری  و  فعالیت هــا 
ــاء  ــی از ارتق ــت، نمونه های ــاء کیفی ــتاوردها و ارتق دس
ــه،  ــای عالمان ــرار دادن خروجی ه ــل ق ــت و اص کیفی
ــه دســتاوردهای کیفــی و ارتقــاء کیفــی  تنوع بخشــی ب
و افزایــش ترویــج دانــش 
ــون  ــی مت ــورای بررس در ش

ــت. ــه اس پرداخت
می تواننــد  عالقه منــدان 
اطالعــات  اثــر  ایــن  در 
دربــاره ی  را  گوناگونــی 
و  تاریخچــه  فعالیــت، 
ــی  ــورای بررس ــی ش اثربخش
متــون مطالعــه بفرماینــد و 
مطالبــی هماننــد مصاحبــه 
بــا رؤســای ادوار شــورای 
متــون و مدیــران  بررســی 
ــورا  ــای تخصصــی ش گروه ه
را در کنــار گــزارش عملکــرد 
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــورا م ش

دهنــد.
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بــه همــت مدیریــت 
فرهنگــی پژوهشــگاه، مســابقه ی 

پایان نامه هــای  3دقیقــه ای  دفــاع 
دانشــجویی بــا هــدف تشــویق و کمــک 
بــه تقویــت و پــرورش مهارت هــای 
ارتباطــی، ایده پــردازی، فــن بیــان و 
ــه  ــک ب ــجویی، کم ــای دانش خالقیت ه
تکمیــل چرخــه ی تولیــد علــم و فناوری 
ــروت و  ــول و ث ــه محص ــل آن ب و تبدی
برقــراری ارتبــاط بیــن پژوهشــگاه و 
در  دانشــجویی  ایده هــای  بازاریابــی 
بــازه ی زمانــی تیرمــاه تــا مردادمــاه ســال 

ــد. ــزار ش ــاری برگ ج
بررســی  از  پــس  داوران  هیــأت 
شــده  دریافــت  آثــار  ارزیابــی  و 
ســه  پژوهشــگاه،  فارغ التحصیــالن 
ــه  ــده ب ــرات برگزی ــوان نف ــر را به عن نف
ــه ای  ــی مســابقات 3دقیق جشــنواره ی مل
معرفــی  دانشــجویی  پایان نامه هــای 
کردنــد و در جلســه ی هیــأت  رئیســه ی 
شــهریورماه   1۶ مــورخ؛  پژوهشــگاه 
1399، بــا حضــور دکتــر قبــادی، رئیــس 
ــل  ــه عم ــل ب ــان تجلی ــگاه، از آن پژوهش

ــد. آم

اسامی برگزیدگان بدین شرح است:
 طیبه شیخ ویسی
  محمد یزدانی

 علی کاووسی رحیم

معرفی برگزیدگان مسابقه ی سه دقیقه ای پایان نامه های دانشجویی پژوهشگاه
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انعقاد تفاهم نامه ی همکاری
 با پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

ــا مســئوالن و دســت اندرکاران پژوهشــگاه  ــأت  رئیســه ی پژوهشــگاه ب ــرداد 1399، نشســت مشــترک هی ــنبه ۲9م روز چهارش
علــوم و معــارف دفــاع مقــدس شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی در دانشــگاه عالــی دفــاع ملــی بــا حضــور ســردار سرلشــکر 
پاســدار دکتــر ســید یحیــی صفــوی )رئیــس پژوهشــگاه(، ســردار دکتــر علــی شمشــیری )معــاون هماهنگ کننــده ی پژوهشــگاه(، 
دکتــر الهامــی )مدیــر طــرح و توســعه پژوهشــی پژوهشــگاه(، دکتــر ســید حســین بتولــی )رئیــس پژوهشــکده ی امنیــت داخلــی(، 
دکتــر قنبــری جهرمــی )رئیــس پژوهشــکده ی جنگ هــای نامنظــم و توســعه ی پدافنــد داخلــی(، دکتــر قاســم حســنی )رئیــس 
مرکــز دائره المعــارف دفاعــی امنیتــی انقــالب اســالمی(، دکتــر ابوالحســن کبیــری )رئیــس پژوهشــکده ی دفــاع مقــدس( و دکتــر 
ــس پژوهشــگاه(،  ــادی )رئی ــر قب ــدس و دکت ــاع مق ــت( از پژوهشــگاه دف ــه مقاوم ــس پژوهشــکده ی جبه ســعداله زارعــی )رئی
دکتــر قنبرلــو )معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع(، دکتــر پاکتچــی )رئیــس پژوهشــکده ی دانشــنامه نگاری(، دکتــر پارســاپور 
ــانی( و  ــوم انس ــای عل ــازی پژوهش ه ــوآوری و کاربردی س ــر ن ــی )مدی ــر ابراهیم ــی(، دکت ــازی و فرهنگ ــاون کاربردی س )مع

دکتــر موحــدی )عضــو شــورای متــون( از پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد.
در ابتــدا ســردار صفــوی ضمــن پاسداشــت ایــام مــاه محــرم، تالقــی آن را بــا برگــزاری ایــن جلســه بــه فــال نیــک گرفــت و 
گفــت: ایــن مــاه، مــاه جهــاد اســت. اگرچــه مــاه عــزاداری اســت ولــی شــروع خوبــی بــرای همــه ی ماســت. مــا بــه دنبــال علــم 

نافــع هســتیم؛ علمــی کــه تولیــد ثــروت کنــد و کاربــردی باشــد.
دکتــر قبــادی نیــز بــا درود بــر ســاالر شــهیدان، یــادآور شــد: امــام حســین)ع( را بایــد از عرفــات و بــه معنــای اعــرف شــناخت. 
وی بــا درود بــر شــهدای انقــالب اســالمی، دکتــر صفــوی را فــردی دانشــمند و عالــم دانســت و اشــاره کــرد: دغدغه هــای مقــام 
ــاره ی  ــی درب ــه کلیت ــا حضــور ایشــان پوشــش داده می شــود. وی در ادام ــاع مقــدس ب ــری در راســتای فرهنــگ دف معظــم رهب
اعضــای هیــأت  علمــی، شــبکه ی نخبگانــی، پژوهشــکده ها، مراکــز و انتشــارات پژوهشــگاه و بحــث پژوهشــگاه بــدون دیــوار 
ــی از  ــه رونمای ــا اشــاره ب ــن ب ــرد. همچنی ــردی پژوهشــگاه را مطــرح ک ــه ی راهب ــی و ســرلوحه ی برنام ــوان شــعار عملیات به عن

دانشــنامه ی آزادگان در ســالروز ورود آزادگان بــه میهــن اســالمی، آن را دســتمایه ی ادبیــات پایــداری دانســت.
ــیم  ــد بیندیش ــا بای ــت: م ــادی گف ــر قب ــای دکت ــه ی صبحت ه ــنامه نگاری، در ادام ــکده ی دانش ــس پژوهش ــی، رئی ــر پاکتچ دکت
ــه در پژوهشــکده  ــی ک ــه دانشــنامه های مختلف ــم. وی ب ــل کنی ــده منتق ــه نســل های آین ــل را ب ــات نســل های قب ــه تجربی چگون
ــان روســی تألیــف شــده اند، اشــاره کــرد و دانشــنامه ی امنیــت را یکــی از  ــه زب ــراً ب ــا ن فارســی و اخی ــه زب  یدانشــنامه نگاری ب

ــمرد. ــنامه ها برش ــن دانش ای
دکتــر پارســاپور، معــاون کاربردی ســازی و فرهنگــی، نیــز در مــورد معاونــت متبــوع توضیحاتــی داد و در مــورد کارفرمایــی و 
ــوم  ــژه مدیریــت کاربردی ســازی عل ــر پژوهشــگاه   به وی ــد ســال اخی ــح داد: در چن ــردی شــدن طرح هــای پژوهشــی توضی کارب



                                       35                                                                      خبرنامه ی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی        

13
99

ر  
ریو

شه

ــه ســوی کاربــردی شــدن و ذی نفع محــوری ســوق  ــر ایــن داشــته کــه طرح هــای اعضــای هیــأت  علمــی را ب انســانی ســعی ب
ــه ای تحــت  ــن پیشــنهاد انتشــار ویژه نام ــه داشــته اســت. وی همچنی ــن زمین ــز در ای ــل مالحظــه ای نی دهــد و پیشــرفت های قاب

عنــوان »ادبیــات دفــاع مقــدس« را در مجلــه ی ادبیــات معاصــر پژوهشــگاه ارائــه کــرد.
ــژه ی  ــای وی ــن کاره ــی از مهم تری ــت، یک ــه امنی ــه این ک ــاره ب ــن اش ــی، ضم ــت داخل ــکده ی امنی ــس پژوهش ــی رئی ــر بتول دکت
ــر  ــدی نظی ــم جدی ــرد: مفاهی ــد ک ــراردادن آســیب های اجتماعــی پرداخــت و تأکی ــزوم مدنظــر ق ــه ل انقــالب اســالمی اســت، ب
ــرد. ــرار گی ــش ق ــورد واکاوی و پژوه ــاً م ــت عمیق ــود، می بایس ــی می ش ــر امنیت ــه از آن تعابی ــیتی ک ــنی و جنس ــی س دوقطبی گرای

در ادامــه دکتــر قنبــری جهرمــی، رئیــس پژوهشــکده ی جنگ هــای نامنظــم و توســعه ی پدافنــد داخلــی، تأکیــد کــرد: بــا توجــه 
بــه بیانیــه ی گام دوم انقــالب اســالمی و بیانــات مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر دســتاورد نظــام جمهــوری اســالمی در حــوزه ی 
ــد  ــرای پیش بینــی آینــده اســتفاده کــرد و پژوهشــگاه در حــوزه ی علــوم انســانی می توان امنیــت، می تــوان از تجــارب انقــالب ب

بــه ایــن مهــم دســت یابــد و از ایــن طریــق می توانــد الگوســازی کنــد تــا آینــده ی دور بــر ایــن اســاس شــکل گیــرد.
ــا محققــان  ــر و کارهــای مشــترک ب ــاط مؤث ــه ارتب ــر ســعداله زارعــی، رئیــس پژوهشــکده ی جبهــه ی مقاومــت، اشــاره ای ب دکت
خــارج از کشــور ماننــد دانشــگاه بغــداد و دمشــق داشــت و ایــن نکتــه را یــادآور شــد کــه ایــن مســتندات بایــد بــه یــک متــن در 
چارچــوب مشــخص تبدیــل شــود. وی اظهــار داشــت: مــا بایــد از تمــدن انقــالب اســالمی و ژئوپولتیــک آن تعریــف صحیحــی 

داشــته باشــیم و فرهنــگ مقاومــت در محیــط ملــی را تدویــن و شناســایی کنیــم.
دکتــر حســنی، رئیــس مرکــز دائــره المعــارف دفاعــی امنیتــی انقــالب اســالمی، نیــز در ابتــدای صحبت هــای خــود بــه بیانــات 
رهبــر معظــم انقــالب در تاریــخ 13۷۸/۰۸/۲۸ اشــاره کــرد کــه در ایــن ســخنرانی فرمودنــد: »مــا دایره المعــارف جنــگ نداریــم. آن 
را تعقیــب کنیــد. دایره المعارفــی کــه قــوی، محکــم، مســتند و بی تعــارف باشــد«. تاکنــون فرمایــش ایشــان تحقــق نیافتــه و بــر 
همیــن اســاس درصــدد تألیــف دایره المعــارف دفاعــی، امنیتــی هســتیم کــه شــامل ســه حــوزه ی دفــاع مقــدس، امنیــت و جبهــه 
مقاومــت اســت. مداخــل ایــن دانشــنامه بایــد دســتاورهای ارزشــمند را احصــا کنــد. از آنجایــی کــه امنیــت کلیــدواژه ی عدالــت 
اســت، بایــد الگویــی برگرفتــه از اســالم نــاب باشــد. در حــوزه ی جبهــه ی مقاومــت هــم شــهید قاســم ســلیمانی، مکتــب مقاومــت 
را برپــا کــرده اســت. مــا می خواهیــم ایــن دائره المعــارف را بــا همــکاری پژوهشــگاه و بــا ویژگی هــای مذکــور تألیــف کنیــم.

ــی دو  ــا هم افزای ــت: ب ــود گف ــکاران خ ــای هم ــه ی صحبت ه ــز در ادام ــی، نی ــعه ی پژوهش ــرح و توس ــر ط ــی، مدی ــر الهام دکت
ــم. ــری برداری ــای مؤثرت ــده، گام ه ــی ش ــداف پیش بین ــه اه ــیدن ب ــم در رس ــه می توانی مجموع

ــا  ــود. م ــترک ش ــای مش ــت و همکاری ه ــر و برک ــأ خی ــه منش ــن جلس ــدوارم ای ــرد: امی ــان ک ــه بی ــز در ادام ــوی نی ــر صف دکت
آرمان محــور، واقع بیــن و عمل گــرا هســتیم. در ســطح راهبــردی جنــگ هیــچ کتابــی منتشــر نشــده و ایــن حــوزه ای اســت کــه 
ــت  ــوزه ی امنی ــی در ح ــت های تخصص ــزاری نشس ــترک، برگ ــای مش ــای همکاری ه ــی از زمینه ه ــرد. یک ــد روی آن کار ک بای
اســت. در حــال حاضــر در ایــن حــوزه می تــوان بــه ناامنــی کــه از نــوع ترکیبــی و هیبریــدی اســت اشــاره کــرد. در ایــن برهــه ی 
ــرای  ــن موضوعــات را ب ــوان ای ــای فضــای مجــازی و شــوک های وارده اقتصــادی مواجــه هســتیم و می ت ــا تهدیده حســاس ب

ــرارد داد. ــر ق ــای مشــترک، مدنظ انجــام پروژه ه
در پایان جلسه، متن تفاهم نامه ی همکاری بین دو پژوهشگاه توسط رؤسای دو مجموعه امضاء شد.
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دکتر قبادی در مصاحبه با خبرگزاری ایبنا:

 کتابخانه ی دیجیتال پژوهشگاه تأسیس می شود

حسینعلی قبادی از آخرین فعالیت های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می گوید:
حســینعلی قبــادی می گویــد: پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا کمــک کتابخانــه ی ملی درصــدد دیجیتال ســازی 
ــه ی او، رشــد تولیــد خالــص ســرانه ی علــم در ایــن مرکــز علمــی  ــه گفت ــال اســت. ب ــه ی دیجیت ــه و تأســیس کتابخان کتابخان

ناشــی از ارتقــاء ســطح کاربــردی و عمق یابــی و ارتقــاء علمــی و پژوهشــی اســت.
ــران  ــاوری ای ــات و فن ــوم، تحقیق ــه وزارت عل ــی و وابســته ب ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ســازمانی دولت پژوهشــگاه عل
ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی  ــق در حــوزه ی عل ــه مطالعــه و تحقی ــه ب ــن ســازمان مرکــزی پژوهشــی اســت ک اســت. ای
ــخ،  ــوم سیاســی، تاری ــت، روانشناســی، عل ــای اقتصــاد، مدیری ــردازد و متشــکل از پژوهشــکده های تخصصــی در حوزه ه می پ
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــت. پژوهش ــره اس ــات و غی ــالق، ارتباط ــی، اخ ــی، جامعه شناس ــفه، زبانشناس ــات، فلس ادبی
ــز  ــن مرک ــت ای ــون ریاس ــت و هم اکن ــران اس ــور ای ــانی در کش ــوم انس ــگاه عل ــن پژوهش ــن و بزرگتری ــی قدیمی تری فرهنگ
ــه  ــن مرکــز علمــی را ب ــار ای ــن فعالیت هــا و اخب ــن ســازمان آخری ــا ریاســت ای ــر عهــده دارد. ب ــادی ب ــر حســینعلی قب را دکت

گذاشــته ایم. گفت وگــو 

* همواره از تأکیدات شما در نشر کتب و مقاالت این مرکز علمی مسئله مندی و کاربردی بودن آثار است. به 
چه میزان توانسته اید به این هدف نزدیک شوید؟

ــا توجــه بــه رویکردهــای کاربــرد محــور و تقاضامحــور تحوالتــی پیــدا کــرده اســت؛ اول، از لحــاظ  انتشــارات پژوهشــگاه ب
ــه نیازهــای اجتماعــی و مشــکالت گوناگــون جامعــه کاربردی تــر و مســئله مندتر شــدند، دوم،  ــا توجــه ب موضــوع، کتاب هــا ب
ــا  ــت کتاب ه ــنجش کیفی ــاس س ــم براس ــی بخواهی ــک ارزیاب ــر ی ــرود. اگ ــاال ب ــا ب ــت کتاب ه ــه کیفی ــده اســت ک کوشــش ش
داشــته باشــیم بایــد بگویــم تولیــد ســرانه ی علــم در ســال های اخیــر در پژوهشــگاه بیــش از ۲۰۰ درصــد رشــد داشــته اســت.
ایــن میــزان رشــد تولیــد خالــص ســرانه ی علــم هــم ناشــی از ارتقــاء ســطح کاربــردی و عمق یابــی از یــک طــرف و ارتقــاء 
ــا ایــن اتفــاق، تولیــد مقــاالت علمــی ـ پژوهشــی مــا از  علمــی و پژوهشــی از طــرف دیگــر اســت. بــرای این کــه هم زمــان ب
حــدود هشــت دهــم در ســال 9۲، از یــک و شــش دهــم هــم باالتــر رفتــه و بعضــی از اعضــای هیــأت  علمــی مــا مخصوصــًا 
ــا  ــت ی ــال از هف ــه در س ــد مقال ــه ی تولی ــده اند، در زمین ــر جــذب ش ــال های اخی ــه در س ــی ک ــأت  علم ــان اعضــای هی از می

ــر شــده اند.  ــم باالت هشــت ه
ــال های  ــل در س ــا حداق ــه ی کتاب ه ــه هم ــم این ک ــت و ه ــئله مندی کتاب هاس ــدی و مس ــان دهنده ی روزآم ــم نش ــن ه ای
اخیــر آثــاری هســتند کــه دســت کم یــک یــا دو مقالــه از آنهــا مســتخرج شــده اســت. از طــرف دیگــر بســیاری از کتاب هــای 
مــا متوجــه مســائل روز جامعــه هســتند بــه عنــوان نمونــه از شــیوع گســترده کرونــا در جامعــه یعنــی از اســفندماه تــا االن حــدود 
پنــج جلــد کتــاب دربــاره ی کرونــا منتشــر کرده ایــم. در اواخــر مردادمــاه هــم جلــد دوم علــوم انســانی و کرونــا تحــت عنــوان 
»معرفــت و محنــت« منتشــر شــد. ایــن مســیر را داریــم ادامــه می دهیــم و بــه زودی شــاید جامع تریــن بررســی ها را دربــاره ی 
کرونــا از منظــر علــوم انســانی داشــته باشــیم کــه حاصــل ســفارش مقــاالت مــا بــه اصحــاب علــوم انســانی از فلســفه گرفتــه 
تــا تاریــخ بــا یــک نــگاه بین رشــته ای اســت. همچنیــن همایــش جامــع و بزرگــی کــه بــه صــورت مجــازی برگــزار کردیــم را 
بــه زودی منتشــر می کنیــم کــه بــا بررســی ابعــاد فرهنگــی- اجتماعــی و انســانی کرونــا بــه صــورت بین رشــته ای اثــر بســیار 
ممتــازی اســت. از ســوی دیگــر در کنــار انتشــار کتاب هــا، مقــاالت علمــیـ  پژوهشــی، جســتارهای فراوانــی در نشــریات و جرائــد 
و مطبوعــات کشــور و انــواع مشــهورات منتشــر می شــود کــه بــه ســطح معرفــت عمومــی جامعــه و ســواد رســانه کمــک می کنــد.

* یکی از اقدامات مهم پژوهشگاه می تواند پدیده ی عمومی سازی و ترویجی سازی علم باشد در این باره چه 
کارهایی صورت گرفته است؟

در برنامــه ی دوم توســعه ی پژوهشــگاه ها شــعار »پژوهشــگاه بــدون دیــوار و در خدمــت مــردم« را مطــرح کردیــم و هم زمــان بــا 
ــواع نشســت ها، کارگاه هــا، دوره هــای آموزشــی، جســتارها، ســخنرانی ها و نقــد و مناظره هایــی کــه در پژوهشــگاه  طراحــی ان
ــا توجــه  ــتیم. ب ــعار داش ــن ش ــل دســترس اند ســعی در اجــرای ای ــم قاب ــًا در ســایت پژوهشــگاه ه ــزار می شــود و عموم برگ
بــه شــرایط کرونایــی ســعی کردیــم کــه حداکثــر بهره گیــری را از حــوزه ی انتشــارات و نشــر دســتاودهای علمــی در فضــای 
ــتقبال  ــا اس ــم و ب ــل کرده ای ــا عم ــن زمینه ه ــا در ای ــل کرون ــتر از قب ــه بیش ــد ک ــان می ده ــار نش ــی آم ــم. حت ــازی بکنی مج
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ــده دارد.  ــده و خوانن ــد کنن ــا هــزار شــنونده، بازدی ــن ســخنرانی ها گاهــی ت گســترده ای هــم مواجــه شــده اســت. بعضــی از ای
ایــن نشــان دهنــده اثرگــذاری اجتماعــی و عمومــی پژوهشــگاه در عرصــه ی جامعــه و معرفت اندیشــی جامعــه اســت. دربــاره ی 
عمومی کــردن دانــش کــه اشــاره کردیــد، یکــی از مســائلی کــه مــورد توجــه اســت میــزان دسترســی بــه تولیــدات علمــی اســت. 
ــی ســخت اســت و  ــا خیل ــه آنه ــا دسترســی ب ــی هســتند ام ــار خوب ــه آث ــای منتشرشــده ی پژوهشــگاه برخــالف این ک کتاب ه

بعضــًا توزیــع خوبــی ندارنــد و حتــی برخــی از پژوهشــگران هــم کمتــر می تواننــد بــه آنهــا دسترســی داشــته باشــند.

* شما از سال قبل قول داده بودید که این مشکل و فرایند تسهیل شود و توزیع بهتری صورت بگیرد. ماحصل 
کار چه شد؟

ــا در دســترس اســت.  ــار م ــًا وارد شــده ایم و در ســایت های مختلــف آث ــاب، عمیق ــا در جریان هــای فــروش مجــازی کت اوالً م
ــه  ــال هســتیم ک ــه ی دیجیت ــه و تأســیس کتابخان ــی در صــدد دیجیتال ســازی کتابخان ــه ی مل ــا کمــک کتابخان از ســوی دیگــر ب
ان شــاءاهلل ایــن مســئله بــه زودی حــل می شــود. پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بزرگتریــن پرتــال را در زبــان 
فارســی دارد. ثانیــًا مــا تنهــا مرکــزی هســتیم کــه مجانــی و رایــگان ســرویس علمــی می دهیــم. کار ارزشــمند علمــی دیگــری 
ــال را موضوع بنــدی کردیــم چــون طبقه بنــدی  ــع موجــود در پرت ــم ایــن اســت کــه، تمــام مناب کــه در ایــن چنــد ســال کرده ای
ــاًل اگــر محققــی در حــوزه ی  ــرای محققــان کردیــم، مث دانــش گام بســیار مهمــی در توســعه ی دانــش اســت. مــا ایــن کار را ب
ــرای او آمــاده اســت. مباحــث بســیاری  ــع ب ــرای جســتجو بگــذارد، االن ایــن مناب جامعه شناســی می خواســت انــرژی زیــادی ب
بــه صــورت کلیــدی، آســان و راحــت در اختیــار محققــان اســت. یعنــی به جــای این کــه محقــق بخواهــد ۷۰ منبــع را ببینــد تــا 
ــد. ایــن کار بســیار دقیــق و  ــه مســئله ی اصلــی خــودش دســت یاب ــد، االن می توانــد مســتقیمًا ب موضــوع مــورد نظــرش را بیاب

ــش اســت. ــراث دان ــش و می ــرداری از دان ــق بهره ب ــش و تعمی الزم در حــوزه ی عمومی ســازی دان

* در شورای تدوین متون و کتب درسی چه تحوالتی صورت گرفته و اکنون وضعیت بومی سازی درس ها و 
تغییرات سرفصل ها چگونه است؟

به تازگــی جــزوه ی عملکــرد ایــن شــورا منتشــر شــده و در آن مشــاهده می کنیــد کــه چقــدر تحــول صــورت گرفتــه اســت. در 
طــول پنــج ســال گذشــته، ۲۲۸ جلــد کتــاب در ایــن شــورا منتشــر کردیــم، اگــر بــا هجــده ســال قبــل مقایســه کنیــد می بینیــد کــه 
در مجمــوع در آن هجــده ســال کمتــر از پنجــاه جلــد کتــاب بــوده اســت، ثانیــًا نشــریه ی علمــی پژوهشــی را کــه دوفصل نامــه 
بــود بــه فصل نامــه بدیــل کردیــم، ثالثــًا ایــن مقــاالت و حجمــی کــه آثــار داوری می شــود موجــب شــده کــه مجلــه بــه درجــه 
A+ رشــد پیــدا کــرده و از میــان مجــالت برتــر هــم در جشــنواره ی فارابــی اول شــده اســت. ســه هــزار نفــر از اســتادان سراســر 

کشــور کــه مــا آن را بــه یــک شــبکه ی نخبگانــی تبدیــل کرده ایــم از مهمتریــن تحــوالت اســت یعنــی یــک شــبکه ی نخبگانــی 
ســه هــزار نفــره در پژوهشــگاه کمــک محققــان مــا هســتند و بــه تولیــد علــم اثرگــذار و ناظــر بــر مســائل اجتماعــی و مســائل 
ــد  ــا رش ــران ب ــش در ای ــازی دان ــت ها و ترویجی س ــزاری نشس ــث برگ ــًا از حی ــد. رابع ــگاه ها  و ... می پردازن ــوزش و دانش آم

بیــش از پنــج برابــری روبــه رو هســتید.

* اگــر بخواهیــد ارزیابــی از فعالیت هــا در ایــن یــک ســال اخیــر داشــته باشــید فکــر می کنیــد تولیــد محتــوا 
و تألیفــات و آثــاری کــه پژوهشــگاه در حــوزه ی مکتــوب منتشــر می کنــد در چــه رشــته هایی قوی تــر بــوده 

و در چــه رشــته هایی احســاس خلــأ می کنیــد کــه بایــد در آنهــا بیشــتر کار صــورت بگیــرد؟
ــر  ــد، قوی ت ــد علمــی در آنهــا حضــور دارن ــا برن ــم و شــخصیت هایی ب ــری داری ــه پژوهشــکده های قوی ت ــا در رشــته هایی ک م
ــا  ــل ی ــه چه ــه پژوهشــکده ای ک ــی اســت نســبت ب ــده اند طبیع ــر تأســیس ش ــه دیرت ــاًل پژوهشــکده هایی ک ــم. مث ــل کردی عم

ــر باشــند. پنجــاه ســال قبــل تأســیس شــده، ضعیف ت
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در مصاحبه با دکتر شکوه السادات حسینی: 

مسئولیت اصلی ما ایجاد  ارتباط میان اعضای هیأت علمی پژوهشکده ها
 و پژوهشگران مختلف جهان است

در ایــن شــماره از خبرنامــه، بــا دکتــر شکوه الســادات حســینی، مدیــر دفتــر همکاری هــای علمــی بین المللــِی پژوهشــگاه 
ــه از  ــه در ادام ــم ک ــام داده ای ــه ای انج ــر، مصاحب ــن دفت ــای ای ــاره ی فعالیت ه ــی، درب ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس عل

ــذرد: ــان می گ نظرت
 

# دفتر همکاری های علمی و بین المللِی در چه سالی و با چه اهدافی تأسیس شد؟
ــه کار کــرده  ــه عنــوان یکــی از مدیریت هــای زیرمجموعــه ی ریاســت پژوهشــگاه شــروع ب  ایــن دفتــر از ســال 13۸۸ ب
ــی شــدن فعالیت هــای پژوهشــگاه در  ــرای بین الملل ــردن بســتر مناســب ب ــه مســئولیت آن، فراهــم ک و بدیهــی اســت ک
زمینــه ی  همــکاری بــا دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها و مراکــز علمــی جهــان در حــوزه ی علــوم انســانی اســت کــه مشــروح 

آن در صفحــه دفتــر در ســایت پژوهشــگاه آمــده اســت.

 # از چه زمانی سرکارعالی مدیریت این دفتر را برعهده دارید؟
مــن عضــو گــروه مطالعــات زنــان، از گروه هــای پژوهشــکده ی مطالعــات اجتماعــی هســتم و از بهمــن 139۷ مســئولیت 

ایــن دفتــر را رســمًا برعهــده گرفتــه ام.

 # در این مدت چه اهدافی را برای فعالیت های دفتر در نظر گرفته و دنبال می کنید؟
ــای  ــی از مدیریت ه ــع یک ــت و درواق ــت اس ــوزه ی ریاس ــه ی ح ــر زیرمجموع ــن دفت ــردم، ای ــاره ک ــه اش ــور ک همان ط
ــا  ــأت علمــی پژوهشــکده ها ب ــاط دادن اعضــای هی ــی آن ارتب ســتادی پژوهشــگاه محســوب می شــود و مســئولیت اصل

ــت.  ــان اس ــگاه های جه ــگاه ها و پژوهش ــطح دانش ــانی در س ــوم انس ــوزه ی عل ــگران ح پژوهش
ــی  ــات علم ــا مؤسس ــی ی ــگاه های خارج ــگاه ها و پژوهش ــا دانش ــه ب ــاد تفاهم نام ــا انعق ــی م ــای اصل ــی از فعالیت ه یک
ــت  ــه فعالی ــای علمــی داخــل کشــور اســت ک ــا ســازمان ها و نهاده ــال در خــارج از کشــور و ی ــی فع و فرهنگــی ایران
بین المللــی دارنــد، ماننــد: معاونــت گســترش زبــان و ادبیــات فارســِی وزارت عتــف، دفتــر مطالعــات وزارت امــور خارجه، 
ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی، مرکــز اســتنادی جهــان اســالم. خوشــبختانه در ایــن مــدت تفاهم نامه هایــی بــه 
ــه آن  ــوده کــه ب ــا مــواردی ب ــه فعالیت هــای مشــترک پژوهشــگاه علــوم انســانی ب ــا مســتظهر ب امضــا رســیده کــه عمدت

اشــاره کــردم.
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امــا عمــده ی فعالیت هــای مــا در دو شــاخه ی کلــی خالصــه می شــود: یکــی فعالیت هــای پژوهشــکده ها و مراکــز 
پژوهشــگاه کــه بــه نوعــی جنبــه ی بین المللــی دارد، اعــم از ارتبــاط دادن اعضــای هیــأت علمــی بــا پژوهشــگران خــارج از 
کشــور بــرای انجــام طرح هــای مشــترک پژوهشــی یــا برگــزاری ســمینارها و کنفرانس هــای علمــی کــه پژوهشــگاه متولــی 
آن اســت و میهمانانــی از خــارج بــرای شــرکت در آن دعــوت می شــوند یــا متقاضــی شــرکت در آن هســتند و یــا برگــزاری 
ــران دعــوت  ــه ای ــک دوره ی مشــخص ب ــس ی ــرای تدری ــه ب ــا اســتادان خارجــی هســتند ک ــه مدرســان آنه ــی ک کارگاه های

شــده اند.
ــم  ــه آن ه ــم ک ــزی می کنی ــی و برنامه ری ــل طراح ــر بین المل ــا در دفت ــود م ــه خ ــت ک ــی اس ــا، اقدامات ــوع دوم فعالیت ه ن
ــًا  ــه عمدت ــت ک ــی اس ــای آموزش ــزاری کارگاه ه ــز برگ ــس و نی ــمینار و کنفران ــی  ، س ــای علم ــت، گفت وگوه ــامل نشس ش
ــم خــارج از  ــان مقی ــا از ایرانی ــا هــردو خارجــی ی ــان ی ــا مخاطب ــه حــوزه ی ایران شناســی می شــود و مدرســان ی ــوط ب مرب
ــا خــارج از پژوهشــگاه هســتند. ــم از شــخصیت های برجســته ی داخــل ی ــی ه ــا ســخنرانان ایران ــان ی کشــور هســتند. مدرس

ــال شــدن  ــا فع ــه ب ــدت فعالیت هــای چشــمگیری داشــته ایم ک ــن م ــر شــد، در ای ــه ذک ــواردی ک ــی م خوشــبختانه در تمام
صفحــه ی فارســی و انگلیســی دفتــر در ســایت پژوهشــگاه گــزارش تمامــی آنهــا قابــل دســترس اســت.

# وضعیت موجود ناشی از شیوع بیماری کرونا چه تأثیری بر فعالیت های شما داشته است؟
بایــد اعتــراف کنــم کــه به رغــم گرفتاری هــای عظیمــی کــه ایــن ویــروس در ســطح جهانــی ایجــاد کــرده اســت، بــه نظــر 
مــن بــه لحــاظ ارتبــاط بین المللــی بــرای مــا دســتاوردهای خوبــی هــم داشــته اســت. ایــن را از آن لحــاظ عــرض می کنــم 
کــه در روابــط بین المللــی برخــی عوامــل نقــش حیاتــی دارنــد. پروســه ی دعــوت از میهمــان و فراهــم کــردن مقدمــات آن، 
اقداماتــی کــه در زمــان حضــور میهمــان بایــد انجــام شــود، هزینه هــای مــادی و انســانی همگــی مــواردی هســتند کــه ممکــن 
اســت همیشــه شــرایط بــرای فراهــم کــردن آنهــا مهیــا نباشــد. امــا شــرایط فعلــی باعــث شــد تمامــی نهادهــا و ســازمان ها 
در هــر حــوزه ای کــه فعالیــت می کننــد، بــه فکــر آن بیفتنــد کــه از فضــای مجــازی بیشــترین اســتفاده را بکننــد. خوشــبختانه 
ــا خــارج  ــر و گســترده تر ب ــاط ســریع تر، کم هزینه ت ــز امــکان ارتب ــن زیرســاخت ها در پژوهشــگاه نی ــا ایجــاد و تقویــت ای ب

از کشــور فراهــم شــده اســت.
بــرای نمونــه در مهــر مــاه ســال گذشــته، مــا یــک دوره ی ایران شناســی طراحــی کردیــم کــه بــا همــکاری بنیــاد مطالعــات 
ــم کــه در طــول ده روز، ۶۰ ســاعت  ــران دعــوت کردی ــه ای ــن ســینا در مســکو، تعــدادی از اســتادان جــوان روســی را ب اب
در زمینــه ی ادبیــات، فلســفه، عرفــان و هنــر ایــران نــزد اســتادانی از داخــل و خــارج از پژوهشــگاه آمــوزش دیدنــد. پــس 
ــه  ــی ب ــب ول ــن ترتی ــه همی ــار را ب ــت و درس گفت ــن نشس ــته ایم چندی ــا توانس ــال م ــا به ح ــا ت ــری کرون ــروع همه گی از ش
ــزار شــده و  ــا برگ ــه برخــی از آنه ــم ک ــزی کنی ــر برنامه ری ــا مخاطــب بیشــتر و هزینه هــای بســیار کمت صــورت مجــازی ب

برخــی نیــز در دســت انجــام اســت. 
بــه هــر حــال، بــه نظــر مــن بهتریــن کار ایــن اســت کــه همــگام بــا جامعــه ی جهانــی مــا نیــز نــوع فعالیت هایمــان را بــه روز 

کنیــم و ارتبــاط نزدیک تــری بــا آکادمی هــای علمــی در ســطح جهــان داشــته باشــیم.

# آیا نکته ای هست که بخواهید در پایان به آن اشاره کنید؟
ــا  ــتری ب ــنایی بیش ــد آش ــکاران ارجمن ــا هم ــد ت ــی داده ش ــی بین الملل ــای علم ــر همکاری ه ــه دفت ــه ب ــی ک اواًل از فرصت
فعالیت هــای آن پیــدا کننــد، تشــکر می کنــم و هم چنیــن بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه فعالیت هــای مــا در واقــع، نســبتی 
ــر  ــی ب ــروه پژوهش ــا گ ــی ی ــأت علم ــو هی ــر عض ــه ه ــت ک ــن اس ــورم ای ــان دارد. منظ ــای همکارانم ــا فعالیت ه ــوی ب ثان
ــرای ارتباطــات  ــری را ب ــای دقیق ت ــد راه ه ــل اشــراف بیشــتری دارد و می توان حــوزه ی تخصصــی خــود در ســطح بین المل

ــد.  ــا یاب ــی پژوهشــگاه ارتق ــط بین الملل ــا، ســطح رواب ــری م ــا پیگی ــا ب ــد ت ــی پیشــنهاد ده بین الملل
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در گفت وگو با دکتر رضایی: 
 برنامه ی راهبردی موجب جلوگیری از پراکنده کاری در پژوهش ها می شود

مدیریــت نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی از ســال 139۲، زیــر نظــر مســتقیم 
رئیــس پژوهشــگاه در راســتای تحقــق آئین نامــه ی تشــکیل دفاتــر نظــارت و ارزیابــی در دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی 
و پژوهشــی مصــوب )۷۷/۷/1 ( و اساســنامه مصــوب پژوهشــگاه 1391/۸/۲9 تشــکیل شــد و فعالیــت خــود را در راســتای انجــام 
وظایــف محولــه آغــاز کــرد. هم اکنــون ایــن واحــد بــا مدیریــت دکتــر مســعود رضایــی در چــارت ســازمانی پژوهشــگاه فعالیــت 
خــود را انجــام می دهــد کــه هــدف از تشــکیل ایــن واحــد، پایــش مســتمر و نظام منــد عملکــرد پژوهشــگاه و میــزان پیشــرفت 
و تحقــق برنامه هــای راهبــردی و عملیاتــی بــه منظــور شناســایی وضعیــت موجــود، ارائــه راهــکار و ایجــاد زمینــه ی الزم بــرای 
ارتقــاء و تضمیــن کیفیــت در پژوهشــگاه اســت. در ایــن شــماره از خبرنامــه ی پژوهشــگاه مصاحبــه ای بــا دکتــر مســعود رضایــی، 

مدیــر مرکــز نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت، انجــام دادیــم کــه از نظرتــان می گــذرد:
# به عنوان اولین سؤال، درباره ی مزایای برنامه ی راهبردی برای پژوهشگاه توضیح بفرمایید؟

 مزایــای برنامــه ی راهبــردی بــرای پژوهشــگاه از جنبه هــای مختلــف قابــل تأمــل اســت: برنامــه ی راهبــردی ایــن امــکان را بــه 
ــر آینــده  منفعــل نباشــد و آینــده را تحــت کنتــرل  ــوآور عمــل کنــد و در براب ــه شــیوه ای خــالق و ن پژوهشــگاه می دهــد کــه ب
خــود درآورد. همین طــور مدیــران و کارکنــان پژوهشــگاه بــا درگیرشــدن در برنامــه ی راهبــردی، خــود را متعهــد بــه حمایــت از 
ــد و باعــث  ــز فراهــم می کن ــرای پژوهشــگاه را نی ــز ب ــزی غیرمتمرک ــه ی برنامه ری ــردی زمین ــه ی راهب ــد. برنام پژوهشــگاه می دانن
ــران ســطوح  ــان و مدی ــأت علمــی، کارکن ــه اعضــای هی ــا مشــارکت همــه ی اعضــای پژوهشــگاه ازجمل ــزی ب می شــود برنامه ری
پایین تــر )همان طــور کــه در پژوهشــگاه اتفــاق افتــاد( صــورت گیــرد و صرفــًا یــک برنامــه ی متمرکــزو از بــاال بــه پاییــن نباشــد. 
ــود.  ــد ب ــز بیشــتر خواه ــت اجــرای آن نی ــد، ضمان ــه بیشــتر باش ــن برنام ــدر مشــارکت اعضــا در تدوی ــر ق ــه ه بدیهی ســت ک
برنامــه ی راهبــردی باعــث می شــود هــم اعضــای هیــأت علمــی و هــم پژوهشــگاه بــه صــورت تخصصــی فعالیــت کننــد و بــر 
حوز ه هــای مشــخصی متمرکــز شــوند و از پراکنــده کاری در پژوهش هــا جلوگیــری شــود. مــا در برنامــه ی راهبــردی می توانیــم 
ــگاه در  ــدن پژوهش ــل آن برندش ــه حاص ــم ک ــت کنی ــن هدای ــخص و معی ــی مش ــای پژوهش ــمت حوزه ه ــه س ــگاه را ب پژوهش
قلمروهــای پژوهشــي خــاص اســت. مزیــت دیگــر برنامــه ی راهبــردی نظــم و نســق دادن بــه کارهــا و فعالیت هــای پژوهشــگاه 
ــا و  ــد، گام ه ــته باش ــود داش ــی وج ــاز و پایان ــا آغ ــام فعالیت ه ــرای تم ــود ب ــث می ش ــه باع ــه برنام ــت ک ــی اس ــت. طبیع اس
تعهــدات افــراد و واحدهــا مشــخص باشــد، انتظاراتــی کــه از هــر فعالیــت وجــود دارد معیــن باشــد و هــم ســازمان و هــم افــراد 
ــردی فعالیــت ارکان و بخش هــای مختلــف پژوهشــگاه را  ــد. برنامــه ی راهب ــای آن عمــل کنن ــر مبن ــد و ب تکلیــف خــود را بدانن



                                       41                                                                      خبرنامه ی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی        

13
99

ر  
ریو

شه

حــول محــور یــا محورهــای مشــخص متمرکــز می کنــد و همگرایــی مدیــران، ســازمان و کارکنــان را بیشــتر می کنــد و باعــث 
ــردی  ــه ی راهب ــت دیگــر برنام ــد. مزی ــی بیشــتری کارهــای پژوهشــگاه را پیــش ببرن ــا همدل ــی پژوهشــگاه ب ــه اهال می شــود ک
شــناخت بیشــتر از محیــط داخلــي و خارجــی و انطبــاق و ســازگاری بــا تغییــرات محیطــی اســت کــه ممکــن اســت در عملکــرد 

پژوهشــگاه تأثیرگــذار باشــند.

# برنامه ی راهبردی دوم پژوهشگاه دارای چه مؤلفه هایی است؟
ــه ی  ــه، بیانی ــردی دیگــر دارای منشــور برنام ــه ی راهب ــر برنام ــد ه ــردی دوم پژوهشــگاه مانن ــه ی راهب ــه برنام ــی اســت ک بدیه
ــارف در  ــاي متع ــت و از روش ه ــا و سیاست هاس ــداف کالن، راهبرده ــا، اه ــه ی ارزش ه ــت، بیانی ــه ی مأموری ــم انداز، بیانی چش
تدویــن برنامــه ی راهبــردی ماننــد تحلیــل ســؤاالت و غیــره نیــز بــرای تدویــن آن اســتفاده شــده اســت. ایــن برنامــه دارای ۶ 
راهبــرد و 3۲ سیاســت اســت کــه ایــن راهبردهــا و سیاســت ها بیشــتر بــا هدف گیــری واحدهــای ســتادی پژوهشــگاه و حتــی 
تــا حــدودي بــه تفکیــک معاونت هــای مختلــف پژوهشــگاه تدویــن شــده اند و بیشــتر ماهیــت بسترســازی بــرای فعالیت هــای 
پژوهشــي واحدهــای صفــی را دارنــد. مــا در تدویــن برنامــه ی راهبــردی دوم تــالش کردیــم فعالیت هــای مختلــف پژوهشــگاه 
را از زوایــای متفــاوت مــورد بررســی و تأمــل قراردهیــم و راهبردهــا و سیاســت هایی را تدویــن کنیــم کــه متناســب بــا شــرایط 
ــا برنامه هــاي راهبــردی دیگــر، داشــتن اولویت هــای پژوهشــی  پژوهشــگاه باشــند امــا وجــه تمایــز برنامــه ی دوم پژوهشــگاه ب
اســت. مــا بــرای واحدهــای صنفــی یــا درواقــع پژوهشــکده ها و مراکــز کــه نقطــه ی  ثقــِل پژوهشــگاه و محــل انجــام طرح هــای 
پژوهشــی هســتند، طــی یــک فراینــد مشــخص، اولویت هــای پژوهشــي را مشــخص کردیــم. در تدویــن ایــن اولویت هــا هــم 
بدیهــی بــود کــه نمی توانســتیم تمــام پژوهشــکده ها و مراکــز را پوشــش دهیــم، چــون در ایــن صــورت بــه انبوهــی از محورهــا 
و اولویت هــا برمی خوردیــم کــه طبیعتــًا دیگــر اولویــت نبودنــد. به طــور مثــال عــرض کنــم کــه پژوهشــکده ای بــراي مــا پنــج 
اولویــت ارســال کــرده بــود کــه در ذیــل هــر اولویــت  ســه،چهار طــرح پژوهشــی قــرار می گرفــت و دو یــا ســه عضــو هیــأت 
علمــی هــم قــرار بــود ایــن طرح هــا را انجــام دهنــد. خــوب مــا چطــور می توانســتیم بــا وجــود قریــب بــه 1۴5 عضــو هیــأت 
ــی کار  ــأت علم ــو هی ــت دو عض ــالن اولوی ــم در ف ــم و بگویی ــرار دهی ــگاه ق ــاي پژوهش ــا را اولویت ه ــن اولویت ه ــی ای علم

ــد؟  ــام می دهن پژوهشــی انج
مــا در تدویــن اولویت هــا بایــد دوجنبــه ی متضــاد را کنــار هــم قــرار می دادیــم: 1( اولویــت بــه گونــه اي باشــد کــه پژوهشــگاه 
بتوانــد در یــک حــوزه ی پژوهشــي خــاص مطــرح و شــناخته شــود و ۲( در ذیــل اولویــت  تعــداد طرح هــای پژوهشــي و طبیعتــًا 
تعــداد ا عضــای هیــأت علمــی بیشــتری قــرار گیرنــد. انتظــار از مــا ایــن بــود کــه در برنامــه بیــن ایــن دو، جنبــه ی تعادلــی برقــرار 
کنیــم کــه بــا توجــه بــه تنــوع و تکثــر تخصص هــای موجــود در پژوهشــگاه کار بســیار ســختی بــود. در هرصــورت مــا تــالش 
ــا اســتفاده از معیارهــای مشــخص نظیــر مســائل پژوهشــي پژوهشــکده ها و مراکــز کــه توســط خــود آنهــا مشــخص  کردیــم ب
شــده بــود، بررســی چالش هــای کشــور در حــوزه ی علــوم انســانی و اجتماعــی و اســناد مرتبــط بــا مســائل اولویــت دار پژوهشــي 
ــرای برنامــه ی راهبــردی دوم مشــخص کنیــم کــه هــم پاســخ گوي  حــوزه ی علــوم انســانی و ... شــش اولویــت پژوهشــي را ب
ــد  ــه برن ــوم انســانی- اجتماعــی باشــیم، هــم پژوهشــگاه را در حوزه هــای خــاص ب ــه جامعــه در حــوزه ی عل ــال ب مســائل مبت

تبدیــل کنیــم و هــم حداکثــر بهــره را از تــوان و تخصــص اعضــای هیــأت علمــی در حوزه هــای تخصصــي گوناگــون ببریــم.

# آیا در تدوین برنامه ی راهبردی دوم از اسناد باالدستی نیز استفاده شده است؟
ــم.  ــز بایــد در تدویــن برنامــه ی راهبــردی دوم پژوهشــگاه اســتفاده می کردی ــا از اســناد باالدســتی نی بلــه، طبیعــی اســت کــه م
ــعه،  ــم توس ــه ی شش ــون برنام ــی و قان ــت هاي کل ــاوری، سیاس ــم و فن ــی عل ــت های کل ــور، سیاس ــی کش ــع علم ــه ی جام نقش
سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــي، سیاســت های کلــی تولیــد ملــي، حمایــت از کار و ســرمایه ایرانــي و سیاســت های کلــی 
نظــام اداری اســنادی بودنــد کــه در برنامــه ی راهبــردی دوم پژوهشــگاه از آنهــا اســتفاده و در نهایــت 3۲ مفهــوم اســتخراج شــد 
ــردی برخــی از  ــه ی راهب ــن اســناد برنام ــار ای ــد. در کن ــاء کردن ــردی نقــش ایف ــه ی راهب ــن ارکان جهت ســاز برنام ــه در تدوی ک
دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی کشــور از جملــه دانشــگاه های: تهــران، تربیــت مــدرس، شــهید بهشــتی، شــیراز و پژوهشــگاه های 
مــواد و انــرژی، علــوم و فنــاوری اطالعــات، مؤسســه ی پژوهــش و برنامه ریــزی در آمــوزش عالــی و... نیــز مــورد بررســی قــرار 

گرفتنــد. 

# فرایند اجرایی تدوین برنامه ی راهبردی دوم به چه صورت بوده است؟
فراینــد اجرایــی تدویــن برنامــه ی راهبــردی در مدیریــت نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت بــا تشــکیل کارگروه هــای مختلــف 
از جملــه کارگــروه تخصصــی نظــارت، ارزیابــی و پیشــبرد برنامــه، کارگروهــی متشــکل از نماینــدگان پژوهشــکده ها و مراکــز 
ــا مشــارکت مســتقیم اعضــای  ــا حضــور اعضــای هیــأت رئیســه آغــاز و تــالش شــد تدویــن برنامــه ب و کارگــروه مشــورتی ب
پژوهشــگاه در ســطوح مختلــف پیــش بــرده شــود. در گام اول، بــه منظــور آگاهــی از وضعیــت برنامــه ی اول توســعه و نتایــج آن، 
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ایــن برنامــه بــه صــورت جامــع و دقیــق ارزیابــی شــد تــا میــزان دســتیابی بــه راهبردهــا و سیاســت ها در برنامــه ی اول مشــخص 
و پیونــد برنامــه ی دوم بــا آن حفــظ شــود. در گام دوم و بــه منظــور انطبــاق برنامــه ی دوم بــا اســناد باالدســتی، همان طــور کــه 
قبــاًل هــم عــرض کــردم ایــن اســناد بررســی شــدند. در گام ســوم، جلســات کارگــروه تخصصــی بــه صــورت مســتمر و چنــد 
ــه ی برنامــه ی دوم را برعهــده داشــت  ــه ی پیش نویــس اولی ــی تهی ــن کارگــروه مســئولیت اصل ــه برگــزار شــد. ای جلســه در هفت
ــود.  ــه ی دوم ب ــا و سیاســت های برنام ــا، راهبرده ــت، ارزش ه ــس چشــم انداز، مأموری ــه ی پیش نوی ــن جلســات تهی و حاصــل ای
مــا بــه مــوازات برگــزاری جلســات کارگــروه  تخصصــی، بــه منظــور آگاهــی از دیدگاه هــای ارزشــمند اعضــای محتــرم هیــأت 
ــه و  ــه ای واقع بینان ــن برنام ــه و تدوی ــه ی برنام ــا در تهی ــش مشــارکت واحده ــرم پژوهشــکده ها، افزای علمــی و کارشناســان محت
مبتنــی بــر شــرایط و مقــدورات پژوهشــگاه، جلســاتی را بــا پژوهشــکده ها و مراکــز برگــزار کردیــم کــه بــه شــناخت نقــاط قــوت 
و ضعــف و فرصت هــا و تهدیدهــای پژوهشــگاه کمــک قابــل مالحظــه ای کــرد. در گام چهــارم، جلســات کارگــروه نماینــدگان 
ــه ی دوم  ــت های برنام ــا و سیاس ــا، راهبرده ــت، ارزش ه ــم انداز، مأموری ــس چش ــد و پیش نوی ــزار ش ــکده ها برگ ــرم پژوهش محت
بــا حضــور آنــان مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت. عــالوه بــر ایــن، بــه منظــور بررســی ضریــب اهمیــت و وضعیــت موجــود 
ــات  ــکده ها، در جلس ــرم پژوهش ــدگان محت ــا و نماین ــران کل، رؤس ــان، مدی ــگاه، معاون ــی در پژوهش ــی و خارج ــل داخل عوام
ــل  ــس از تحلی ــم پ ــد. در گام پنج ــل کردن ــا را تکمی ــا و تهدیده ــف و فرصت ه ــوت و ضع ــاط ق ــش نامه ی نق ــه ای پرس جداگان
ــا حضــور  ــه در ســه جلســه ی مشــورتی ب ــدی نظــرات توســط اعضــای کارگــروه تخصصــی، پیش نویــس ارکان برنام و جمع بن
ــه بحــث گذاشــته و اصالحــات مــورد نظــر انجــام شــد. در گام ششــم، مؤلفه هــای دومیــن برنامــه ی  اعضــای هیــأت رئیســه ب
راهبــردی در جلســات شــورای راهبــردی پژوهشــگاه ارائــه و پــس از بحــث و بررســی و انجــام اصالحــات الزم بــه تصویــب 
رســید و در نهایــت هــم برنامــه در کمیســیون دائمــي هیــات امنــاء و خــود هیــأت امنــاء بررســي و مصــوب شــد. فراینــد تدویــن 

اولویت هــاي پژوهشــي هــم مســیر مشــابهي را طــي کــرد کــه قبــال هــم بــه آن اشــاره شــد. 

# به نظر شما ویژگی های بارز برنامه ی راهبردی دوم چیست؟
بــه عقیــده ی مــن برنامــه ی راهبــردی دوم ویژگی  هــای زیــادی داشــت. اولیــن ویژگــی برنامــه ی راهبــردی دوم ماننــد برنامــه ی 
ــه  ــن برنام ــی در تدوی ــای اجرای ــام واحده ــگاه و تم ــی پژوهش ــأت علم ــای هی ــه اعض ــارکت هم ــودن آن و مش اول، درون زا ب
ــی  ــده اند و پیش بین ــته ش ــی نوش ــأت علم ــای هی ــود اعض ــط خ ــع توس ــی درواق ــای صنف ــی واحده ــای عملیات ــت. برنامه ه اس
ــأت علمــی  ــان انجــام شــده اســت. همــه ی اعضــای هی ــز توســط آن ــا و... نی ــداد خروجی ه ــا، تع ــوع خروجی ه ــا، ن خروجی ه
ــز را  ــی پژوهشــکده ها و مراک ــا برنامه هــای عملیات ــه حاصــل آنه ــد ک ــن کرده ان ــه خــود را تدوی ــوط ب ــی مرب برنامه هــای عملیات
شــکل داده انــد کــه در نهایــت برنامه هــای عملیاتــی پژوهشــگاه شــکل گرفتــه اســت. در واحدهــای ســتادی و بــراي فعالیت هــاي 
اجرایــی پژوهشــکده ها و مراکــز نیــز فراینــد مشــابهی طــی شــده اســت و برنامه هــای عملیاتــی بــا مشــارکت مدیــران و کارکنــان 
بخش هــای مختلــف تدویــن شــده  اند. ویژگــی دوم برنامــه ی راهبــردی، پیونــد و ارتبــاط آن بــا برنامــه ی اول پژوهشــگاه اســت. 
تــالش شــده اســت در جاهایــی کــه مطابــق بــا داده هــا، آمــار و اســناد، بنا بــه ضــرورت، راهبردهــا و سیاســت های برنامــه ی اول 
بــه گونــه ای در برنامــه ی دوم نیــز تــداوم یابنــد، ایــن تــداوم حفــظ شــود. بــه عنــوان مثــال دو راهبــرد برنامــه ی اول در برنامــه ی 
ــای  ــا، سیاســت ها و برنامه ه ــف در راهبرده ــه شــکل های مختل ــه ی اول ب ــن 1۸ سیاســت برنام ــد. همچنی ــز حضــور دارن دوم نی
ــه ی دوم  ــرح پژوهشــی در برنام ــب 131 ط ــه ی اول در قال ــرح پژوهشــی برنام ــد و 11۴ط ــروز یافته ان ــه ی دوم ب ــی برنام عملیات
ــردی و  ــا موضوعــات راهب ــاق و ســازگاری آن ب ــردی دوم پژوهشــگاه، انطب ــه ی راهب ــارز ســوم برنام ــد. ویژگــی ب ــه یافته ان ادام
سیاســت های وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری اســت. به عنــوان مثــال؛ تدویــن و ارائــه ی طــرح جامــع عمرانی)طــرح جامــع 
ــرای بالندگــی و  ــزي ب ــاوري اطالعــات در نظــام اداری و پایــش از راه دور، برنامه ری ــدی(، توســعه ی اســتفاده از فن فضــای کالب
توانمندســازی اعضــای هیــأت علمــی، توســعه ی بانک هــای اطالعاتــی و کتابخانه هــای مجــازی و اصــالح ســاختار تشــکیالتي، 
ــردی و سیاســت های  ــات راهب ــازمانی برخــی از موضوع ــداد پســت های س ــش تع ــازی دانشــگاه و کاه ــازماندهی و چابک س س
ــا  ــردی دوم دارای م ــه ی راهب ــا در برنام ــک از این ه ــر ی ــه ه ــه از دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها  هســتند ک ــورد انتظــار وزارتخان م
بــه ازاء اســت. ویژگــی بــارز چهــارم ایــن برنامــه، تخصص گرایــی خــود پژوهشــگاه عــالوه بــر تخصص گرایــی اعضــای هیــأت 
علمــی اســت. یعنــی بــا تدویــن اولویت هــای پژوهشــي انتظــار مــی رود در پایــان برنامــه ی پژوهشــگاه درقلمروهــای پژوهشــي 
خــاص حــرف بــرای گفتــن داشــته باشــد و درایــن حوزه هــا متخصــص شــود. ویژگــی دیگــر برنامــه ی راهبــردی دوم همگامــی 
ــگاه  ــراً در پژوهش ــه اخی ــت ک ــتورالعمل هایی اس ــا و دس ــیاری از آئین نامه ه ــگاه و بس ــد پژوهش ــارت جدی ــا چ ــاق آن ب و انطب
ــاط  ــه منعکــس شــده اند. همین طــور ارتب ــرات واحدهــای ســتادی پژوهشــگاه در برنام ــال؛ تغیی ــوان مث ــه عن ــن شــده اند. ب تدوی

ــردی دوم وجــود دارد. ــه ی راهب ــا برنام ــا ب ــایر آئین نامه ه ــه  پژوهشــي و س ــن نظام نام ــک بی ارگانی
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# برنامه ی راهبردی دوم تا چه حد متأثر از برنامه ی راهبردی اول پژوهشگاه بوده است؟
ــاط بیــن دو برنامــه حفــظ شــده اســت، امــا نکتــه ی مهمــی کــه وجــود دارد این اســت  ــاًل عــرض کــردم، ارتب همان طورکــه قب
ــم وضعیــت پژوهشــگاه در برنامــه ی اول را  ــا بتوانی ــی از برنامــه ی اول می داشــتیم ت ــد یــک ارزیاب ــا بای کــه در هــر صــورت م
مشــخص کنیــم و ســپس گام هــای بعــدی بــه ســوی برنامــه ی دوم را برداریــم. خوشــبختانه ایــن ارزیابــی در طــول ســال های 
ــه ی دیگــر  ــم. نکت ــه ی دوم اســتفاده کنی ــن برنام ــا در تدوی ــن ارزیابی ه ــج ای ــا توانســتیم از نتای ــود و م ــف انجــام شــده ب مختل
حضــور برخــی از اعضــای موثــر در تدویــن برنامــه ی اول پژوهشــگاه، در کمیته هــاي تدویــن برنامــه ی دوم بــود کــه ایــن امــر 
هــم فرصــت مغتنمــی بــرای مــا ایجــاد کــرد تــا هــم بتوانیــم بــا روح برنامــه ی اول پیونــد برقــرار کنیــم و هــم از تجربه هــای 
برنامــه ی اول در برنامــه ی دوم اســتفاده کنیــم. به طورخالصــه می توانــم بگویــم کــه برنامــه ی راهبــردی دوم پژوهشــگاه نــه عیــن 

ــزي جــداي از آن اســت. ــه به طورکلــي چی ــردی اول اســت و ن برنامــه ی راهب
 

# مدیریــت نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت چــه مــدت زمــان درگیــر تدویــن برنامــه ی راهبــردی دوم 
پژوهشــگاه بــوده و تعــداد اعضــای تدویــن برنامــه ی دوم چندنفــر بودنــد و چنــد جلســه زمــان بــرده اســت؟
ــن  ــه صــورت مســتقیم در تدوی ــر ب ــد و حــدود ۴۸ نف ــه طــول انجامی ــاه ب ــه ۲۰ م ــک ب ــردی دوم نزدی ــه ی راهب ــن برنام تدوی
برنامــه ی راهبــردي دوم مشــارکت داشــته اند و در مجمــوع قریــب بــه ۷۰ جلســه در ســطوح مختلــف بــرای تهیــه ی برنامــه ی 

ــردی دوم پژوهشــگاه برگــزار شــده اســت.  راهب

# با توجه به رخدادهای اخیر نظیرکرونا و... آیا برنامه از انعطاف الزم دراین زمینه برخوردار است؟
ــب شــده اســت و  ــای پژوهشــگاه تصوی ــأت امن ــردی دوم در هی ــه ی راهب ــی برنام ــای اصل ــم، گرچــه مؤلفه ه ــد عــرض کن بای
تغییــر آنهــا نیازمنــد طــرح مجــدد در هیــأت امنــا اســت، امــا اختیــار تصویــب برنامه هــای عملیاتــی کــه طرح هــای پژوهشــی  هــم 
جــزء آنهــا هســتند، بــه شــورای راهبــردی و نظــارت پژوهشــگاه داده شــده اســت. ایــن موضــوع بدیــن معناســت کــه برنامــه از 
انعطــاف الزم برخــوردار اســت و هــر کــدام از اعضــای هیــأت علمــی کــه مایــل باشــند دربــاره ی مســائل و رخدادهــای ناگهانــی 
نظیــر کرونــا بــه پژوهــش بپردازنــد، می تواننــد از مجــرای شــورای راهبــردی و نظــارت اقــدام و طرح هــای پژوهشــي مرتبــط بــا 
مســائل روز را جایگزیــن طرح هــای قبلــی کننــد. بدیهی ســت کــه الزمــه ی ایــن کار، طــي فراینــد اجرایــی و تصویــب عناویــن 

طرح هــای پیشــنهادی در شــورای راهبــردی و نظــارت اســت.

# نحوه ی پایش برنامه ی راهبردی دوم به چه صورت خواهد بود؟ 
برنامــه ی راهبــردی دوم هــم ماننــد برنامــه ی اول دارای برنامه هــای عملیاتــی مشــخصی اســت. ایــن برنامه هــا جمــع آوری شــده 
ــه در جلســات شــورای راهبــردی و نظــارت بررســی و تصویــب خواهنــد شــد. پایــش برنامــه ی دوم بیشــتر مبتنــی  و رفته رفت
ــد شــد و براســاس  ــن خواهن ــا تدوی ــن برنامه  ه ــا ای ــی اســت. شــاخص های مشــخصی متناســب ب ــن برنامه هــای عملیات ــر ای ب
آن هــا برنامــه بــه صــورت دوره ای ارزیابــی خواهــد شــد. البتــه بــا توجــه بــه ماهیــت فعالیت هــا هــم شــاخص های کمــی و هــم 

شــاخص های کیفــی خواهیــم داشــت و تــالش خواهــد شــد برنامــه بــه صــورت جامــع مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد.

# در پایان اگر توضیح دیگري دارید، بفرمایید؟
ــارکت  ــردي دوم مش ــه ی راهب ــن برنام ــگاه در تدوی ــي پژوهش ــري از اهال ــع کثی ــردم جم ــرض ک ــم ع ــال ه ــه قب ــور ک همان ط
داشــته اند کــه در این جــا الزم مي دانــم از همــه ی ایــن بزرگــواران تشــکر کنــم. از ریاســت و معاونــان پژوهشــگاه کــه همیشــه 
مــا را در طــول تدویــن برنامــه ی دوم حمایــت کردنــد، از رؤســا و نماینــدگان پژوهشــکده ها و مراکــز کــه گام بــه گام در تدویــن 
ــن  ــود ای ــه توســط خ ــادي از برنام ــع بخــش زی ــه در واق ــي پژوهشــگاه ک ــأت علم ــد، از اعضــاي هی ــا بودن ــراه م ــه هم برنام
بزرگــواران نگاشــته شــده اســت، از همــه ی مدیــران و کارکنــان پژوهشــگاه کــه نقشــي بي بدیــل در برنامــه ی دوم داشــته اند و 
بــه ویــژه از اعضــاي کارگــروه تخصصــي برنامــه ی دوم و کارشناســان مدیریــت نظــارت، ارزیابــي و تضمیــن کیفیــت کــه کلیــت 
ــان اســت قدردانــي مي کنــم و امیــدوارم ایــن مســاعدت ها و کوشــش ها در اجــراي  برنامــه، حاصــل زحمــات و تالش هــاي آن

برنامــه نیــز همچنــان تــداوم داشــته باشــد تــا پژوهشــگاه بــه قله هــاي رفیــع علــم و دانــش دســت یابــد



  خبرنامه ی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی                                                                                   

13
99

ور 
هری

ش

44

دکتر رفیعی، مدیر نشر آثار علمی پژوهشگاه:
هماهنگی و آماده سازي این حجم از آثار استادان در پژوهشگاه سابقه نداشته است

واحــد انتشــارات و مدیریــت نشــر آثــار علمــی پژوهشــگاه یکــی از واحدهایــی اســت کــه می توانــد خروجــی و تولیــدات 
علمــی پژوهشــگران و اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه را بیــش از پیــش بــه مخاطبــان بشناســاند. دکتــر یــداهلل رفیعــی 
پــس از انتصــاب بــه عنــوان مدیــر نشــر آثــار علمــی پژوهشــگاه تــالش کــرد در ایــن راســتا گام هــای مؤثرتــری بــردارد و 

اتفاقــًا پژوهشــگاه توانســت در ســال 99 آثــار ارزشــمند زیــادی نیــز منتشــر کنــد.
در همیــن رابطــه و درخصــوص نقــط ضعــف و قــوت واحــد انتشــارات و مشــکالت و موانــع پیــش روی ایــن واحــد بــا 

دکتــر رفیعــی مصاحبــه ای انجــام دادیــم کــه از نظرتــان می گــذرد:

* ارزیابی شما از فعالیت ها و روند پیشرفت کار واحد انتشارات پژوهشگاه چیست؟
از اواخــر ســال 139۷ در چنــد مرحلــه بــه تهیــه ی شــیوه نامه و دســتورالعمل های جدیــد بــر اســاس رویکردهــای جدیــد 
و کارآمــد بــرای مدیریــت، پروســه ی نشــر کتــاب، مجــالت و همچنیــن برنامه ریــزی و نظــارت بــر فــروش کتــاب اقــدام 
شــد. بــر ایــن اســاس اقدامــات گســترده ای بــرای ســامان دهی و تهیــه ی روال مناســب بــرای شــورای انتشــارات انجــام 
ــار انتشــارات  ــرای چــاپ آث ــد شــورای انتشــارات جلســات شــورا، منظــم و مســتمر ب ــي اعضــای جدی ــا معرف شــد. ب
برقــرار شــد. بــه طوری کــه تمــام کارهــای معــوق و جــاری پــس از گذشــت یک ســال ونیم بــه روز شــده اســت و اکنــون 
در شــرایط مناســبی قــرار داریــم. شــورای انتشــارات بــرای هــر اثــر دو داور و در صــورت لــزوم بــرای برخــی آثــار ســه 
ــالغ و در صــورت موافقــت داوران، کتاب هــا اصــالح و  ــا نویســندگان اب ــه نویســنده ی ــا ب داور مشــخص و نظــرات آنه
ــا ریاســت مســتقیم ریاســت پژوهشــگاه و  ــع شــورای انتشــارات ب ــه انتشــارات ارســال می شــود. در واق ــی ب ــل نهای فای
حضــور معاونــت پژوهشــی اداره می شــود و مدیــر انتشــارات ســمت دبیــری ایــن شــورا را بــر عهــده دارد. تقریبــًا از هــر 
پژوهشــکده یــک نماینــده در ایــن شــورا حضــور دارنــد تــا در موضوعــات الزم نظــر کارشناســانه خــود را ارائــه دهنــد. 
ــا همــکاري صمیمانــه ی مدیریــت محتــرم دفتــر حقوقــي حقوقــی و مدیریــت محتــرم امــور  در دیگــر ســو انتشــارات ب
مالــی، روال واحــدي بــراي اجــرای قراردادهــا تنظیــم کــرد. بــر ایــن اســاس شــش نــوع قــرارداد تیــپ تنظیــم و تصویــب 
ــار علمــی و ســامان دهی نیروهــا کار بســیار مهــم و  ــالغ شــرح وظایــف همــکاران مدیریــت نشــر آث ــن و اب شــد. تدوی
ــا  ــه صــورت مطلــوب انجــام شــد. ب ــود کــه ب ــن واحــد ب ــی شــده ای ــد پیش بین ــرای حرکــت در مســیر جدی اثرگــذار ب
یــاري خداونــد متعــال و تــالش بي وفقــه همــکاران، اقدامــات فــراوان دیگــري در انتشــارات پژوهشــگاه انجــام شــده کــه 

ــان مي شــود: ــه اختصــار بی برخــي از آنهــا ب
ساماندهی مدیریت انبار و  کتاب فروشی و تهیه ی شرح وظایف جدید پرسنل بر اساس رویکردهای نوین. 

حرکت به سوی ساماندهی توزیع کتاب از طریق همکاری با مراکز توزیع و پخش کتاب.
تهیه ی دستورالعمل و شیوه نامه ی بخش  کتاب فروشی و ابالغ آن.
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سامان دهی فیزیکی انبار گلفام از طریق نصب آسانسور و چیدمان کتاب.
 تهیه ی فهرست آثار قدیمی و کم فروش و مکاتبه براي تعیین تکلیف نسخه های قدیمی موجود در انبار.

تهیه و تدوین آیین نامه نشریات و ارسال آن به معاونت پژوهشي برای تصمیم گیری.
تهیه و تدوین پایگاه اطالعاتی قراردادها و امور مالی.

تهیه و تدوین پایگاه اطالعاتی شورای انتشارات.
تهیه و تنظیم بروشور آثار 1۰ ساله پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که به زودي منتشر می شود.
اعالم وصول آثار پژوهشگاه که در وزارت ارشاد و کتابخانه ی ملی از سال های گذشته انجام نگرفته بودند.

ــای  ــه کاره ــت. اگرچ ــرار داده اس ــبی ق ــًا مناس ــرایط تقریب ــث کاری در ش ــارات را از حی ــا، انتش ــن فعالیت ه ــوع ای  مجم
بســیاری همچنــان بــر زمیــن مانــده اســت کــه فرصــت و هزینــه ی الزم بــرای ورود بــه ایــن کارهــا هنــوز فراهــم نشــده و 

ــم.  ــا را نداری ــی حوزه ه ــه برخ ــرای ورود ب ــروری ب ــای ض ــاخت های الزم و زمینه ه ــر س زی

* واحــد انتشــارات چــه اقداماتــی بــرای تســهیل چــاپ آثــار اســتادان و پژوهشــگران ایجــاد کــرده 
اســت؟

 همــه  ی اقدامــات صــورت گرفتــه در مدیریــت نشــر آثــار علمــی از اواخــر ســال 139۷ تاکنــون در جهــت تســهیل فرایندهــا، 
نظم پذیــری، افزایــش ســرعت در بررســی و چــاپ آثــار، البتــه بــا رعایــت صرفــه و صــالح پژوهشــگاه، صــورت گرفتــه و 
می پذیــرد. بــرای ایــن ریل گــذاری چندیــن شــیوه نامه و دســتورالعمل تهیــه، تدویــن و تصویــب شــد. بــا افزایــش اعضــای 
هیــأت  علمــی در دو، ســه ســاله گذشــته مســلمًا حجــم بســیار بیشــتری از آثــار ارزشــمند اســتادان جــوان و تازه نفــس در 
کنــار آثــار اســتادان بــا تجربــه و دانشــمند پژوهشــگاه بــه واحــد انتشــارات ارســال می شــود کــه هماهنگــی و آماده ســازي 
ایــن حجــم از آثــار کــه تاکنــون در پژوهشــگاه ســابقه نداشــته، کار بســیار پرحجــم و دشــواری اســت. به طوری کــه برخــی 
از اعضــای هیــأت  علمــی، در حــال حاضــر، هم زمــان ســه عنــوان اثــر در مراحــل مختلــف کار انتشــارات همچــون شــورای 
ــارات در  ــت انتش ــنل مدیری ــداد پرس ــه از تع ــوارد درحالی اســت ک ــن م ــه ی ای ــد. هم ــه دارن ــرارداد و چاپخان ــارات، ق انتش
ــه  ــر ب ــن ام ــه ای ــم ک ــر داری ــرو کمت ــار نی ــان، چه ــه آن زم ــدای ســال 139۷ کاســته شــده اســت و نســبت ب ــا ابت مقایســه ب

ــد. ــارات می افزای ــواری های کار در انتش دش

* نظر شما درباره ی دیجیتالی شدن نشر چیست؟
ــور  ــت. حض ــه اس ــم یافت ــبی ه ــازار مناس ــه و ب ــکل گرفت ــت ش ــا اس ــازی مدت ه ــای مج ــه ی فض ــار در عرص ــروش آث ف
ــه   ــرار گرفت ــال ناشــران ق ــه خدمــت هســتند، مــورد اقب ــاده ی ارائ ــا ســرمایه گذاری شــخصی آم ــه ای کــه ب ســایت های حرف
ــوع  ــات متن ــا موضوع ــاب ب ــوان کت ــزار عن ــب چندصده ــع کل محصــوالت ناشــران در قال ــا تجمی ــن ســایت ها ب اســت. ای
بــراي عمــوم مخاطبــان؛ همچــون رمــان و داســتان و شــعر و ... تــا تخصصــی و دانشــگاهی توانســته اند هزینه هــای بــاالی 
خــود را بــه ســوددهي برســانند. انتشــارات پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی نیــز مدت هاســت وارد تعامــل و 
ســهم بری از ایــن بــازار شــده اســت کــه طــي عقــد قــرارداد بــا چنــد ســایت همچــون طاقچــه و فراکتــاب توانســته اســت 
بخشــی از کتاب هــا را بــه صــورت دیجیتالــی بــه فــروش برســاند کــه در آمــد حاصــل از آن بــه صــورت ماهانــه بــه حســاب 
ــه  ــدام ب ــد کــه پژوهشــگاه خــود اق ــن عقیده ان ــر ای ــا شــنیده می شــود برخــی ب ــز می شــود. ام اختصاصــی پژوهشــگاه واری
فــروش دیجیتالــي کتــاب کنــد کــه ایــن امــر مســتلزم ســرمایه گذاري و بــه کارگیــری نیروهــای متخصــص بــراي تهیــه زیــر 
ــای  ــا مســاعدت همــه بخش ه ــر ب ــه مراحــل زی ــر اســت ک ــی امکان پذی ــا درصورت ــر تنه ــن ام ســاخت های الزم اســت. ای

پژوهشــگاه صــورت پذیــرد.
 

مرحله ی اول: محصول
تعــداد فایل هــای موجــود در انتشــارات پژوهشــگاه علــوم انســانی کــه مربــوط بــه ســال 139۰ بــه بعــد می شــود 53۶ فایــل 
کتــاب اســت. از ایــن تعــداد بخشــی مربــوط بــه چــاپ نقدنامه هــای شــورای بررســی متــون اســت کــه قابلیــت عرضــه ی 
ــازی  ــرای دیجیتالی س ــرمایه گذاری ب ــه ارزش س ــت اســت ک ــروش و کم کیفی ــار کم ف ــم از آث ــدادی ه ــدارد و تع ــال ن دیجیت
نــدارد. حــدود 35۰ عنــوان اثــر قابلیــت کار دارد امــا برخــی از ایــن تعــداد آثــار به نــام مؤلــف اســت کــه پژوهشــگاه در قبــال 
ــه مؤلفــان، طــی عقــد قــرارداد، حق التألیــف می دهــد. بنابرایــن اخــذ مجــوز و موافقــت ایــن  هــر نوبــت چــاپ کاغــذی ب
تعــداد مؤلــف  الزم اســت. بدیهی ســت رضایــت ایشــان در گــرو تهیــه ی قــراردادی اســت کــه پرداخــت حق التألیــف آن هــا 
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در چــاپ دیجیتــال را تضمیــن کنــد. ایــن خــود نیــاز بــه شناســایی آثــار حق التألیفــی انتشــارات و دســت یابی بــه پرونــده ی 
کتاب هــا و اســتعالم از مطلعیــن امــر اســت. بدیهی ســت 35۰ محصــول انتشــارات کــه قابــل عرضــه هســتند بــرای انجــام 
ــار  ــن آث ــه، ای ــژه این ک ــت   به وی ــی نیس ــل دفاع ــداد قاب ــه آن تع ــاخت های پرهزین ــه ی زیرس ــازی و تهی ــد دیجیتال س فراین
ــد اســت  ــد و مخصــوص اســتادان، دانشــجویان و پژوهشــگران عالقه من ــام نداشــته و ندارن ــی و مخاطــب ع ــازار عموم ب
کــه تعدادشــان محــدود اســت. بنابرایــن بــرای جبــران ایــن کــم بــودن تعــداد محصــول، بایــد اقداماتــی جهــت اضافه کــردن 

دیگــر آثــار قدیمــی پژوهشــگاه کــه فایل شــان در انتشــارات موجــود نیســت، صــورت پذیــرد.
متأســفانه فایــل هیچ یــک از آثــار چاپــی دهه هــای قبــل از 9۰ در انتشــارات وجــود نــدارد. در واقــع گنجینــه ی اصلــی آثــار 
پژوهشــگاه در اختیــار انتشــارات نیســت. بــرای ایــن بخــش بایــد برنامه ریــزی طوالنی مدتــی داشــت تــا ایــن آثــار در گام 
نخســت شناســایی شــوند. تجربــه ی شناســایی آثــار دهــه ی 9۰ و تهیــه ی شناســنامه آثــار و تهیــه پایــگاه اطالعاتــی از آن کــه 
در ســال گذشــته توســط واحــد انتشــارات انجــام گرفــت، نشــان می دهــد کار بســیار زمان بــر و دشــواری اســت. این کــه 
انتشــارات چــه تعــداد آثــاری را در طــی ایــن مــدت چــاپ کــرده اســت بــدون وجــود اطالعاتــی در ایــن خصــوص خــود 

ــه نظــر نمی رســد امــا پیش بینــی می شــود حــدود 5۰۰- ۷۰۰ عنــوان کتــاب شناســایی شــوند.  کار ســاده ای ب
در گام بعــدی یعنــی پــس از شناســایی آثــار ایــن دوره بایــد بــر اســاس یــک شــیوه نامه بــه تهیــه ی یــک نســخه از کتاب هــا 
و ســپردن آنهــا بــرای آماده ســازی چــاپ اقــدام کــرد. درســت ماننــد یــک کتــاب تــازه ای کــه قــرار اســت چــاپ شــود. 

هزینــه ی آماده ســازی ایــن تعــداد کتــاب بســیار ســنگین خواهــد بــود.

مرحله ی دوم: دیجیتالی سازی فایل های آثار
ــا کمــک و راهبــری مدیریــت محتــرم واحــد اطالعــات و فنــاوری )مهنــدس جــواد صالحــی(  ابتــدا بایــد ایــن مرحلــه ب
صــورت پذیــرد. پــس از انجــام موفقیت آمیــز مرحلــه اول، مــا حــدود فایــل 9۰۰ اثــر ارزشــمندمان را در اختیــار خواهیــم 
ــایت،  ــی س ــایت، طراح ــن س ــد ادمی ــرد. خری ــزی ک ــه آن را برنامه ری ــوط ب ــاخت های مرب ــوان زیرس ــه می ت ــت ک داش
ــتیبانی  ــزار و پش ــرای نرم اف ــک، اج ــروش الکترونی ــیوه ی ف ــه ش ــا ب ــت فایل ه ــل فرم ــا و تبدی ــذاری فایل ه ــزار کدگ نرم اف
ســایت و اضافــه کــردن قابلیت هــای دیگــر از جملــه اقداماتــی اســت کــه بایــد در ایــن مرحلــه صــورت پذیــرد کــه البتــه 
ــی آن  ــرآرود مال ــح و ب ــی را توضی ــه فن ــن مرحل ــد ای ــفاف تر می توانن ــن تر و ش ــیار روش ــاوری بس ــات و فن ــد اطالع واح
ــاوری و  ــات و فن ــای انتشــارات، اطالع ــی متشــکل از واحده ــد در کار گروه ــن مراحــل بای ــی ای ــد. تمام ــالم فرماین را اع

مدیریــت امــور مالــی، مــورد بررســی قــرار گیــرد.

مرحله ی سوم: راه اندازی سایت فروش آثار دیجیتالی
واحــد انتشــارات بــرای ســاماندهی، تســت و راه انــدازی ســایت فــروش، پی گیــری، ثبــت ســفارش بــا ارســال کــد کاربــری، 
ســامانه ی پرداخــت آنالیــن وگزارش گیــری و ارســال فایــل بــه خریــدار و نظایــر ایــن مــوارد نیــاز بــه اســتفاده از دو نیــروی 
ــروش  ــی ف ــی متصــل باشــد و گزارش هــای مال ــا بخــش مال ــد ب ــن بخــش بای ــن بخــش دارد. بدیهی ســت ای ــت در ای ثاب

آنالیــن دیــده شــود.

* از نظر شما حضور در فضای مجازی چه معایب یا محاسنی دارند؟
پرواضــح اســت کــه حضــور در فضــای مجــازی سرشــار از محاســن اســت ولــي تحقــق ایــن امــر تنهــا بــا کمــک واحــد 
ــده  ــار منتشــر شــده ی پژوهشــگاه در فضــای مجــازی دی ــا آث ــکان دارد ت ــط عمومــی پژوهشــگاه ام ــی و واحــد رواب آی ت
ــی کــه از اعضــای هیــأت  علمــی آنهــا چــاپ  ــه ایــن امــر مســتلزم آن اســت کــه پژوهشــکده ها نیــز هــر کتاب شــود. البت
می شــود جلســه معرفــی، رونمایــی و نقــد آن را برگــزار کننــد. انعــکاس ایــن جلســات در فضــای مجــازی کمــک مؤثــری 

بــه معرفــی کتــاب خواهــد کــرد.
ــی در فضــای  ــه صــورت دیجیتال ــه توضیــح اســت کــه مجــالت پرتعــداد پژوهشــگاه علــوم انســانی سال هاســت ب الزم ب
مجــازی منتشــر و مــورد اســتقبال فــراوان عالقه منــدان، پژوهشــگران، اســتادان و دانشــجویان قــرار گرفتــه اســت. حــدود 
ــه بخــش  ــه صــورت ســاالنه منتشــر می شــود ک ــه ی علمــی توســط واحــد نشــریات انتشــارات ب ــزار صفحــه مقال 1۶ ه

عمــده ای از بازدیدکننــدگان ســایت پژوهشــگاه )پرتــال جامــع علــوم انســانی( مخاطبــان ایــن مقــاالت هســتند.
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* چه چشم اندازی از وضعیت فعلی پیش آمده برای انتشارات متصور هستید؟
اگــر مشــکالت و موانــع موجــود بــر طــرف و زیرســاخت هاي الزم انجــام شــود، واحــد انتشــارات، برنامه هــاي درازمــدت 

زیــادي دارد کــه بــراي تحقــق آنهــا راه زیــادي مانــده اســت و می تــوان گفــت کــه مــا اکنــون در ابتــداي راه هســتیم.

* برنامه های شما در صورت تداوم وضعیت خاص ایجاد شده به دلیل بیماری خطرناک کرونا چیست؟
واحــد انتشــارات در تمامــی ایــن چنــد مــاه حضــور کرونــا شــیفت بندی و دورکاری پژوهشــگاه بــا مدیریــت پرســنل خــود 
ــا تحقــق شــعار  ــه ب ــه ثمــر برســاند. به طوری ک ــزی و ب ــه شــیوه ی مناســبی برنامه ری ــا را ب ــه و اداره توانســت کاره در خان
هــر هفتــه یــک کتــاب توانســت در چهــار مــاه نخســت ســال 1399 بــا وجــود تعطیلــی عیــد و دورکاری پرســنل، هفــده 
عنــوان کتــاب را روانــه ی بــازار نشــر کنــد و رکــوردی تاریخــی در ایــن شــرایط خــاص و کرونایــی کشــور بــرای واحــد 

انتشــارات پژوهشــگاه ثبــت شــود.

* مشکالت یا موانع واحد انتشارات از نظر شما چه مواردی هستند؟
انتشــارات پژوهشــگاه بــه عنــوان یــک نهــاد دولتــی چابکــی الزم بــرای حضــور در همــه ی عرصه هــای نشــر را فعــال نــدارد 
و مقایســه ی آن بــا ناشــران خصوصــی قیاســی مع الفــارق اســت. چــرا کــه بــرای اخــذ یــک تصمیــم و اجــرای یــک حرکــت 
جدیــد نیــاز بــه رایزنی هــا و مجوزهــا و معطلــی بســیار بــرای اخــذ نظــرات و تأمیــن مالــی و همراهــی بخش هــای دیگــر 

وجــود دارد کــه ایــن پروســه بــرای بخــش خصوصــی بدیــن شــکل وجــود نــدارد.
ــان   ــاره ای از زم ــه در پ ــار مشــکالت جــدی دارد به طوری ک ــاپ آث ــازی و چ ــی، آماده س ــن مال ــواره در تأمی ــارات هم انتش
ــی همــواره ســرعت چــاپ و آماده ســازی  ــت پرداخــت مال ــن وضعی ــار مي شــود. ای ــف چــاپ آث ــه توق به ناچــار منجــر ب

ــد. ــه شــدت می کاه ــت انتشــارات ب ــد و از ســرعت حرک ــا را کن کتاب ه
بــا عنایــت بــه چنــد برابــری شــدن شــرح وظایــف انتشــارات کــه بــر اســاس شــیوه نامه هــا، دســتورالعمل ها و رویکردهــای 
ــا عملکردهــاي جدیــد اســت. ایــن در  جدیــد طراحــی و برنامه ریــزی گردیــد نیــاز بــه نیروهــای متخصــص و متناســب ب
حالــی اســت کــه انتشــارات از نظــر تعــداد چهــار نیــرو کمتــر از اوایــل ســال 139۷ در اختیــار دارد و ایــن امــر بــه نیروهــای 

حاضــر در انتشــارات فشــار مضاعفــی وارد می کنــد کــه بــا عدالــت اداری هــم خوانــی نــدارد.
هرچنــد نــگاه مســؤوالن محتــرم پژوهشــگاه بــر آن اســت کــه انتشــارات، در اولویــت امــور پژوهشــگاه قــرار گیــرد ولــي 
تاکنــون ایــن امــر تحقــق نیافتــه اســت. اگــر چــه مشــکالت فعلــي زیــاد اســت امــا بایــد بــرای انتشــارات جایــگاه ویــژه ای 
قــرار داد. انتشــارات ویتریــن محصــوالت پژوهشــگاه اســت و بایــد بــرای عرضــه ی خــوب ایــن محصــوالت ارزش ویــژه ای 

قائــل شــد.

* گویــا آمــار انتشــارات پژوهشــگاه در ســال جدیــد رشــد خوبــی داشــته اســت، چــه کار بایــد کــرد تــا 
به همیــن رونــد و تســریع چــاپ کتــب و ... ادامــه دهیــم؟

حمایــت مالــی، همــکاری مــداوم و اثربخــش بــا انتشــارات، تزریــق نیــروی متخصــص بــه واحــد انتشــارات، اولویت دهــی به 
ــه ی زیرســاخت های  ــع کاری و تهی ــع موان ــی و در رف ــژه در پرداخت هــای مال ــار در تصمیم گیری هــا   به وی بخــش چــاپ آث

الزم بــرای معرفــی آثار پژوهشــگاه. 

* حرف یا نکاتی که تمایل دارید در خبرنامه مطرح شوند بفرمائید؟
شــایان ذکــر اســت موفقیت هــاي بــه دســت آمــده، در ســایه ی لطــف و عنایــت پــرودگار متعــال، همــکاري ســایر بخش هــاي 
ــه ســرانجام  پژوهشــگاه و تــالش شــبانه روزي معــاون انتشــارات و دیگــر همــکاران پرتــالش بخــش کتــاب و نشــریات ب
رســیده اســت و امیــدوارم بــا تــداوم لطــف خداونــد بــزرگ، انجــام کار هــاي جــاري و برنامه هــاي آینــده توســط کارکنــان 

صدیــق بخــش انتشــارات بــا موفقیــت هرچــه بیشــتر همــراه باشــد.
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رئیس پژوهشکده ی مطالعات فرهنگی و ارتباطات: 
  این پژوهشکده خود را به عنوان بازوی پژوهشی رشته ی ارتباطات در کشور در نظر گرفته است

پژوهشــکده ی مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات یکــی از پژوهشــکده هایی اســت کــه مســائل روز عالــم رســانه و ارتباطــات 
ــا دکترســیده زهرا  ــا نــگاه خاصــی مســائل ایــن عرصــه را زیرنظــر دارد. در ایــن شــماره از خبرنامــه ب را دنبــال می کنــد و ب

اجــاق سرپرســت ایــن پژوهشــکده مصاحبــه ای انجــام داده ایــم کــه از نظرتــان می گــذرد:

* به عنوان اولین سؤال از سوابق پژوهشکده ی مطالعات فرهنگی و ارتباطات بفرمائید؟
ــت  ــب هیأت دول ــا تصوی ــال 13۶۰ ب ــه در س ــود ک ــه ای ب ــی از دوازده مؤسس ــعه یک ــی و توس ــوم ارتباط ــکده ی عل پژوهش
به هــم پیوســته و پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی را تشــکیل دادنــد. امــا در حقیقــت قدمــت  ایــن پژوهشــکده 
بــه ســال 1355 می رســد. بــا ایــن حــال بــا توجــه بــه مهاجــرت و بازنشســتگی اعضــاء آن در طــول ســال های مدیــد و پــس 
از ادغــام مؤسســات عمــاًل تــا ســال 139۰ غیرفعــال بــود. کــه در ایــن ســال تصمیــم بــه فعالیــت مجــدد آن گرفتــه شــد و بــا 
ســرعت گرفتــن کارهــا از ســال 139۲ تــا ســال 139۷ هشــت عضــو     هیأت علمــی بــرای  ایــن پژوهشــکده جــذب شــدند و 

اکنــون یکــی از پژوهشــکده های فعــال و در حــال توســعه ی پژوهشــگاه اســت. 

* چه جایگاهی را می توان برای  این پژوهشکده در حوزه ی علم کشور متصور شد؟
ــات  ــات و مطالع ــته ی ارتباط ــه، رش ــرد: اول این ک ــگاه ک ــوع ن ــه موض ــه ب ــد از دو جنب ــؤال بای ــن س ــه  ای ــخ ب ــرای پاس ب
ــر اســت.  ــی، جوان ت ــه رشــته های دیگــر علوم انســانی و اجتماع ــدی اســت و نســبت ب ــانه درکل، رشــته ی نســبتًا جدی رس
ــا  ــی و بعده ــران و عالمه طباطبای ــون ته ــی  چ ــگاه ها ی مهم ــور، دانش ــم در کش ــن عل ــعه ی  ای ــان توس ــل در جری به همین دلی
دانشــگاه امــام صــادق)ع( و صــدا ـ ســیما در ســطح آموزشــی  ایــن رشــته را تأســیس کردنــد. در حــال حاضــر هــم برخــی از 
دانشــگاه ها ی کشــور درصــدد هســتند تــا  ایــن رشــته را راه انــدازی کننــد. امــا در ســطح پژوهــش، مؤسســه یــا پژوهشــکده ای 
کــه متمرکــز بــر ارتباطــات و رســانه ها بــه تحقیــق بپــردازد وجــود نداشــته اســت و تنهــا اخیــراً چنــد مؤسســه ی پژوهشــی 
ــه ارتباطــات در  ــی اســت کــه ضــرورت و اهمیــت توجــه ب ــد.  ایــن درحال گروه هایــی را در  ایــن موضــوع تأســیس کرده ان
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توســعه و پیشــرفت کشــور بــه  انــدازه ای بــوده کــه در زمــان پیــش از انقــالب، مؤسســه ی پژوهشــی مطالعــات ارتباطــات 
ــه انجــام  ــوده اســت ک ــال ب ــراد فع ــز مه ــی اســدی و هرم ــان، عل ــد تهرانی ــا پژوهشــگران مهمــی  چــون مجی و توســعه ب
پژوهش هــای بنیــادی و کاربــردی در علــوم ارتباطــی و توســعه ی ملــی و گســترش، نقــش پشــتیبانی اطالعــات و ارتباطــات 
ــالب  ــس از انق ــأ پ ــن خ ــت.  ای ــته اس ــده داش ــور را برعه ــی کش ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــی، آموزش ــعه ی فرهنگ در توس
ــق  ــد، تحق ــتقالل و آزادی باش ــه اس ــتیابی ب ــالب اســالمی  در دس ــعارهای انق ــته ی حکومت اســالمی  و ش ــه شایس آن طورک
نیافتــه اســت. در نتیجــه همان گونــه کــه گفتــم، بــا فهــم اهمیــت و ضــرورت  ایــن موضــوع، در دهــه ی اخیــر پژوهشــکده ی 
ارتباطــات در پژوهشــگاه بــا جــذب اعضــای   هیأت علمــی  جــوان شــکوفا شــد تــا بتوانــد بــا پــر کــردن  ایــن خــأ نقــش 

مهمــی  در توســعه و پیشــرفت کشــور  ایفــا کنــد. 
دوم این کــه، پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی جایــگاه مهمــی  در پژوهش هــای علوم انســانی دارد و 
ــردی  ــگاه راهب ــظ جای ــرای حف ــگاهی ب ــن پژوهش ــت. چنی ــور اس ــانی در کش ــی علوم انس ــه ی پژوهش ــن مؤسس بزرگتری
ــم و  ــش مه ــه نق ــه ب ــا توج ــن رو، ب ــد. از  ای ــه باش ــات بی توج ــته ی ارتباط ــه رش ــد ب ــانی نمی توان ــودش در علوم انس خ
ــتور کار  ــکده در دس ــن پژوهش ــای  ای ــترش فعالیت ه ــروزی، گس ــده ی ام ــای جهانی ش ــا و فض ــانه ها در دنی ــده ی رس فزاین
قــرار گرفــت تــا مأموریــت توســعه و تعمیــق مطالعــات و تحقیقــات در حــوزه ی ارتباطــات، فرهنــگ و رســانه را تحقــق 

بخشــد.

* بــا توجــه بــه جــوان بــودن اعضــای   هیأت علمــی   ایــن پژوهشــکده و اهــداف بلنــدی کــه برایــش در 
نظــر گرفته ایــد؛ چــه سیاســت هایی بــرای دســتیابی بــه  ایــن اهــداف اتخــاذ شــده اســت؟

ــخاصی  ــده اند، اش ــذب ش ــکده ج ــن پژوهش ــی  در  ای ــو   هیأت علم ــوان عض ــه به عن ــرادی ک ــده اف ــالش ش ــه، ت اول این ک
باشــند کــه از نظــر علمــی  و تــوان پژوهشــی بــاال بــوده و از دانشــگاه ها ی درجــه ی یــک فارغ التحصیــل شــده باشــند. طــی 
ایــن ســال ها براســاس ضوابــط قانونــی و زیــر نظــر وزارت محتــرم علــوم رونــد جــذب اعضــای هیأت علمــی در جریــان 
ــه کار شــده اند. دوم  ــن پژوهشــکده جــذب و همگــی مشــغول ب ــت عضــو هیأت علمــی در ای ــون هف ــوده اســت و تاکن ب
ــه و تعامــالت  ــازوی پژوهشــی رشــته ی ارتباطــات در کشــور در نظــر گرفت ــوان ب این کــه،  ایــن پژوهشــکده خــود را به عن
ــن  ــم فرهنگــی کشــور،  ای ــای مه ــا نهاده ــد ب ــن در پیون ــی دارد. همچنی ــران و عالمه طباطبای ــا دانشــگاه ها ی ته نزدیکــی ب
پژوهشــکده همــکار اصلــی کرســی ارتباطــات علــم یونســکو اســت و بــا انجمــن مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات، مرکــز 
ــعی  ــن س ــترک دارد. عالوه بر ای ــه مش ــره تفاهم نام ــاوری و غی ــوم و فن ــی عل ــوزه ی مل ــات سیاســت علمی کشــور، م تحقیق
ــیم.  ــته باش ــدی داش ــه ی مفی ــات رابط ــر و ارتباط ــگ، هن ــتراتژیک و پژهشــگاه فرهن ــات اس ــز تحقیق ــا مرک ــا ب ــم ت کرده ای
ــت رســانه« و  ــن پژوهشــکده مجــوز برگــزاری دو رشــته در مقطــع کارشناسی ارشــد در رشــته های »مدیری خوشــبختانه  ای
»دیــن و رســانه« را هــم دارد کــه بــه واســطه ی پایــان نامه هــای خــوب و هدفمنــدی کــه در آنجــا تعریــف شــده، تــالش 
شــده اســت! بــر کمبــود نیــروی انســانی متخصــص در  ایــن حــوزه کــه بتوانــد در اجــرای مأموریــت و دســتیابی بــه اهــداف 
ملــی تــالش کننــد، غلبــه کنیــم. ان شــاءاهلل در ادامــه ی راه هــم بــا جــذب اعضــای     هیأت علمــی بیشــتر و تأســیس رشــته در 

ــد. مقطــع دکتــری  ایــن مســیر ادامــه می یاب

* دستاوردهای علمی این پژوهشکده تاکنون چه بوده است؟
بــه نســبت ســابقه ی  ایــن پژوهشــکده، عملکــرد خوبــی را از آنهــا شــاهد بوده ایــم. انتشــار چنــد مجلــد کتــاب تألیفــی و 
ترجمــه ای، نــگارش فصــول مختلــف تخصصــی درکتاب هــای فارســی و انگلیســی، نشــر ده هــا مقالــه ی علمــی ـ ترویجــی 
ــه  ــد ک ــان می ده ــی نش ــه ی بین الملل ــد مقال ــکده و چن ــن پژوهش ــی  ای ــای   هیأت علم ــط اعض ــی توس ــی ـ پژوهش و علم

ــایان توجــه اســت.  ــن پژوهشــکده ش ــی  ای ــای علم فعالیت ه
ــالوه  ــد. ع ــی ش ــات و دانش شناس ــم اطالع ــی عل ــزه ی بین الملل ــده ی جای ــکده برن ــن پژوهش ــاء  ای ــی از اعض ــراً یک اخی
 بر ایــن، مشــارکت مــوزه ی ملــی علــوم کشــور همایــش علمــی  »میــراث علــم و جامعــه« را برگــزار کرده ایــم و در برگــزاری 
ــا خــارج پژوهشــگاه نیــز همــکاری داشــته ایم. یکــی از همــکاران اصلــی در برگــزاری  چنــد همایــش دیگــر در داخــل ی
ــی  ــای بین الملل ــی آن در کنفرانس ه ــای     هیأت علم ــت. اعض ــوده اس ــی )ص( ب ــزه ی مصطف ــم جای ــات عل ــش ارتباط همای
مختلــف ماننــد public communication of Science and Technology و کنفرانس هــای انجمــن بین المللــی ارتباطــات، کنفرانــس 
ــا  ــوری ی ــورت حض ــالمت آمیز به ص ــتي مس ــق همزیس ــالم در تحق ــاي اس ــردي آموزه ه ــاي راهب ــی ظرفیت ه بین الملل
ــیر  ــال ها س ــن س ــز در  ای ــرده نی ــزار ک ــکده برگ ــن پژوهش ــت هایی که ای ــداد نشس ــته اند. تع ــرکت داش ــه ش ــال مقال ارس

ــه 3۰ نشســت در ســال 9۸ رســید.   صعــودی داشــته به طــوری کــه از یــک نشســت در ســال 95 ب
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کارگاه هــای خوبــی در حــوزه ی روش تحقیــق، نرم افزارهــای مختلــف، ارتباطــات علــم و روزنامه نــگاری ســالمت برگــزار 
شــده کــه مــورد توجــه مخاطبــان هــم قــرار گرفتــه اســت. بــا هــدف ترویــج دانــش و جهت گیــری آن بــرای رفــع مســائل 
ــی متنــوع و مختلفــی را نوشــته اند کــه خوشــبختانه  و مشــکالت جامعــه، اعضــاء  ایــن پژوهشــکده طرح نامه هــای کارفرمای
چنــد مــورد از آنهــا بــه تصویــب نهایــی رســیده یــا در حــال نهایی شــدن هســتند. کــه  ایــن نشــان می دهــد پژوهشــکده و 
پژوهشــگران آن تــا چــه  انــدازه نســبت بــه شــرایط جامعــه و مشــارکت مؤثــر در فراینــد حــل مســائل آن حســاس و فعــال 
هســتند.  ایــن پژوهشــکده از ســال 1393 دانشــجو جــذب کــرده و تاکنــون حــدود ۲5 پایان نامــه دفــاع شــده اســت )جــدول 
5(. تعــداد طرح هــای پژوهشــی موظــف و غیرموظــف اعضــا ی     هیأت علمی شــان هــم حــدود 15عنــوان اســت کــه حــدود 
ــم  ــی  ه ــاء   هیأت علم ــا، اعض ــروس کرون ــی از وی ــری ناش ــرایط همه گی ــا، در ش ــر  این ه ــده اند. عالوه ب ــی ش ــورد نهای 1۰ م

ــته اند. ــاره داش ــخنرانی هایی در این ب ــم س ــد و ه ــه کرده ان ــوزه ارائ ــن ح ــش در ای ــرای پژوه ــی ب طرح نامه های

* موضوعات محوری طرح های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی در این پژوهشکده چه بوده است؟
گفت وگــو و ارتباطــات میــان فــردی، ســواد رســانه ای و ارتباطــات علــم و ســالمت موضوعــات اصلــی مــورد توجــه اعضــای 
ــم  ــی ه ــای دین ــی برنامه ه ــی و نشانه شناس ــات سیاس ــوزه ی ارتباط ــا در ح ــتند ام ــکده هس ــن پژوهش ــی  در  ای   هیأت علم
ــا محوریــت موضوعــات ســواد  ــا در دســت انجــام هســتند. پایان نامه هــای دانشــجویان هــم ب پژوهش هایــی انجــام شــده ی

رســانه ای، ارتباطــات علــم و ســالمت، اقتصــاد رســانه، مطالعــات تطبیقــی مدیریــت رســانه انجــام شــده اند.

* این پژوهشکده مجله ای هم منتشر می کند؟
بلــه، فصلنامــه ی مطالعــات میان رشــته ای در رســانه و فرهنــگ توســط  ایــن پژوهشــکده منتشــر می شــود کــه تاکنــون بــدون 
ــفی،  ــادی ـ فلس ــم بنی ــده ه ــر ش ــای منتش ــت. مقاله ه ــوم اس ــالت Q۲ وزارت عل ــره ی مج ــه و در زم ــار یافت ــر انتش تأخی

اخالقــی و هــم کاربــردی ـ تجربــی بوده انــد. 
رســانه های  و  نویــن  رســانه های  بــه  مقاله هــا 
ــد و  ــم پرداخته ان ــانی ه ــات انس ــی  و ارتباط قدیم
ــه منتشــر  مقــاالت روش شناســی هــم در ایــن مجل
ــوع  ــه موض ــر ب ــماره های اخی ــت. در ش ــده اس ش
ارتباطــات بحــران هــم توجــه شــده اســت. شــرایط 
جهانــی شــدن و توســعه ی رســانه های نویــن هــم 
از جملــه مــواردی اســت کــه موضــوع مقاله هــای 

ــوده اســت. منتشــر شــده در ایــن فصلنامــه ب
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پیش نویس آیین نامه ی جذب محققان پسادکتری در پژوهشگاه ها تدوین شد

ــر ضــرورت اســتفاده ی حداکثــری از ظرفیــت  ــد ب ــا تأکی ــاوری ب ــوم، تحقیقــات و فن ــاوری وزارت عل معــاون پژوهــش و فن
ــات و  ــی، تحقیق ــوزش عال ــور آم ــکاری ام ــا هم ــه ب ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــادکتری اب ــان پس ــذب محقق ــگاه ها و ج پژوهش
فنــاوری ســازمان برنامــه و بودجــه، از اعتبــارات ســالیانه، برنامــه ی فعالیتــی ذیــل ردیــف بودجــه ی مؤسســات پژوهشــی جهت 

جــذب محققــان پســادکتری منظــور شــود.
ــر  ــه ی مجمــع پژوهشــگاه های ملــی کشــور، دکت ــه نقــل از دبیرخان ــوم ب ــط عمومــی وزارت عل ــه گــزارش اداره ی کل رواب ب
ــی  ــگاه های مل ــع پژوهش ــاری مجم ــال ج ــت س ــن نشس ــهریورماه 1399، در دهمی ــنبه ۴ ش ــی روز سه ش ــین رحیم غالمحس
کــه بــه میزبانــی پژوهشــگاه پلیمــر و پتروشــیمی ایــران برگــزار شــد، بــا تشــکر از اقدامــات صــورت گرفتــه توســط مجمــع 
ــاماندهی  ــت س ــه را جه ــن آیین نام ــود ای ــادکتری، وج ــه ی پس ــن آیین نام ــوص تدوی ــور در خص ــی کش ــگاه های مل پژوهش
ــت  ــژه جه ــاری وی ــاص اعتب ــرورت اختص ــر ض ــد ب ــا تأکی ــت.وی ب ــروری دانس ــگاه ها  ض ــگاه ها و دانش ــور در پژوهش ام
جــذب محققــان پســادکتری در بودجــه ی پژوهشــگاه ها تصریــح کــرد: بایــد زمینــه ای فراهــم شــود کــه بتــوان از بودجــه ی 

ــرد. ــه اســتفاده ک ــن زمین ــز در ای ــی و بخــش خصوصــی نی دســتگاه های اجرای
معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم بــا اشــاره بــه ظرفیت هــا و مزیت هــای نســبی خــاص پژوهشــگاه ها، بــر ضــرورت 
ــد بحــث جــدی  ــن حــوزه نیازمن ــد کــرد و گفــت: ســاماندهی ای ــد جــذب دانشــجو در پژوهشــگاه ها تأکی ســاماندهی فراین
ــن دانشــجوی  ــد در پذیرفت ــًا پژوهشــگاه ها نبای ــت و منطق ــد گرف ــن فرصــت صــورت خواه ــه در اولی و مبســوطی اســت ک
ــدازی  ــه راه ان ــبت ب ــد نس ــورت هدف من ــه ص ــرورت و ب ــب ض ــر حس ــد ب ــد و بای ــل کنن ــگاه ها  عم ــد دانش ــری همانن دکت
رشــته هایی کــه در دانشــگاه ها  وجــود نــدارد، اقــدام کننــد. دبیــر شــورای عالــی عتــف در پایــان بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای 
نهفتــه ایــن شــورا در جــذب اعتبــارات الزم بــرای پژوهشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی و ضــرورت بهره گیــری از ایــن امــکان، 
نکاتــی را مطــرح کــرد و مقــرر شــد، ســازوکار دقیــق ایــن اقــدام در جلســات آتــی مجمــع ملــی پژوهشــگاه ها بررســی شــود.

همچنیــن در ایــن جلســه کــه بــا حضــور رؤســای مجمــع برگــزار شــد، پــس از خیرمقــدم دکتــر نکومنــش، رئیــس پژوهشــگاه 
پلیمــر و پتروشــیمی، دکتــر حســین میرزائــی )دبیــر مجمــع( گزارشــی از اقدامــات مجمــع در قالــب چهارکارگــروه پســادکتری 
ــا  ــا مســئولیت دکترزهــرا رنجبــر، رئیــس پژوهشــگاه رنــگ(، کارگــروه بودجــه و منابــع انســانی )ب و دســتیاری پژوهشــی )ب
مســئولیت دکتــر نســرین نورشــاهی، رئیــس مؤسســه پژوهــش و برنامه ریــزی آمــوزش عالــی(، کارگــروه مأموریت گرایــی و 
تشــکیالت )بــا مســئولیت دکتــر نکومنــش، رئیــس پژوهشــگاه پلیمــر و دکتــر جعفــری، رئیــس پژوهشــگاه بیــن المللــی زلزلــه 
شناســی و مهندســی زلزلــه( و کارگــروه تجــاری ســازی )بــا مســئولیت دکتــر عشــوری، رئیــس ســازمان پژوهش هــای علمــی 
و صنعتــی ایــران( و مشــارکت تمــام رؤســای پژوهشــگاه ها کــه طــی یــک مــاه گذشــته جلســات متعــددی داشــته اند، ارائــه 
ــه ی پســادکتری را  ــس آیین نام ــر، مســئول کارگــروه پســادکتری و دســتیاری پژوهشــی، پیش نوی ــر رنجب ــه، دکت ــرد. در ادام ک
مطــرح و پــس از ارائــه ی نقطــه نظــرات اعضــا، مقــرر شــد ایــن آیین نامــه حداکثــر تــا پایــان شــهریورماه بــا همــکاری دکتــر 
شــریفی، مدیــرکل دفتــر سیاســت گذاری پژوهشــی معاونــت پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم، نهایــی شــده و توســط وزارت 

علــوم، تحقیقــات و فنــاوری ابــالغ شــود.



  خبرنامه ی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی                                                                                   

13
99

ور 
هری

ش

52

نشست مشترک پژوهشگاه با صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد

روز چهارشــنبه ۲۶ شــهریور مــاه 1399 دکتــر قبــادی )رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی( بــه همــراه دکتــر 
ــوآوری و کاربردی ســازی پژوهش هــای  ــر ن ــر الهــام ابراهیمــی )مدی زهــرا پارســاپور )معــاون کاربردی ســازی و فرهنگــی(، دکت
ــانی(  ــوم انس ــای عل ــازی پژوهش ه ــوآوری و کاربردی س ــت ن ــاون مدیری ــاه والیتی )مع ــه میرش ــر فرزان ــانی( و دکت ــوم انس عل
ضمــن بازدیــد از صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ریاســت جمهــوری، در مالقــات بــا دکتــر محمــد مهــدوی )مشــاور صنــدوق(، 

ــد. ــه و صنعــت پرداختن ــای اساســی جامع ــی ظرفیت هــای پژوهشــگاه در حــل چالش ه ــه معرف ب
ــود،  ــده ب ــب داده ش ــانی ترتی ــوم انس ــای عل ــازی پژوهش ه ــوآوری و کاربردی س ــت ن ــت مدیری ــه هم ــه ب ــت ک ــن نشس در ای
ابتــدا دکتــر قبــادی ضمــن اشــاره بــه قدمــت، حــوزه ی تخصصــی و کارنامــه ی علمــی و عملکــرد پژوهشــگاه در حــل دغدغه هــا 
ــی و  ــانی و اجتماع ــوم انس ــوزه ی عل ــه در ح ــی منطق ــز پژوهش ــن مرک ــوان بزرگ تری ــگاه را به عن ــه، پژوهش ــائل جامع و مس
مهم تریــن قطــب حــل چالش هــای اجتماعــی فرهنگــی برشــمرد. در ادامــه، دکتــر پارســاپور بــه برخــی حوزه هــای مــورد عالقــه 
و تخصــص اعضــای هیــأت علمــی اشــاره و دکتــر ابراهیمــی مصادیــق طرح هــا و افــراد دارای تخصــص در ایــن حــوزه را بیــان 
کــرد. در ادامــه دکتــر میرشــاه والیتی بــه تــوان پژوهشــگاه در کمــک بــه تقویــت بنیــه ی نظــری علــوم اجتماعــی محاســباتی اشــاره 
داشــت. دکتــر مهــدوی ضمــن اســتقبال از همــکاری بــا پژوهشــگاه، حوزه هــای کاری صنــدوق را بیــان کــرده و اذعــان داشــت 
کــه تاکنــون بیشــتر کمک هــای ایــن صنــدوق شــامل حال شــرکت هایی شــده کــه در حوزه هــای فنــی مهندســی فعــال هســتند. 
ــان کــرده  ــازوی مشــورتی بی ــوان ب ــدوق را به عن ــن نقــش پژوهشــگاه در صن ــوم انســانی، مهم تری ــر اهمیــت عل ــد ب ــا تأکی وی ب
ــرای همــکاری پژوهشــگاه  ــری ب ــا مضمــون اجتماعــی فرهنگــی را راهــکار مؤث ــی ب ــق و مشــارکت در رویدادهای ــکار خل و ابت
بــا صنــدوق برشــمرد. در پایــان ایــن جلســه، ضمــن تعریــف برخــی حوزه هــای مــورد عالقــه دو طــرف، قــرار شــد در ادامــه، 

ــد. ــه کن پژوهشــگاه راه کار عملیاتی ســازی پیشــنهادهای مطــرح شــده را ارائ

نام دکتر ندوشن در جمع استادان پراستناد ISC در حوزه ی علوم انسانی

ــانی را  ــوم انس ــوزه ی عل ــتناد در ح ــگران پراس ــتادان و پژوهش ــام اس ــی ن ــگاه آی.اس.س پای
منتشــر کــرده اســت. بــر اســاس ایــن خبــر از جمــع اســتادان پــر اســتناد کشــور کــه در پایــگاه 
آی.اس.ســی نــام بــرده شــده اند، نــام دکتــر محمدعلــی سلمانی ندوشــن از پژوهشــگاه علــوم 

ــز می درخشــد. انســانی و مطالعــات فرهنگــی نی
ــأت  علمــی و دانشــیار پژوهشــکده ی دانشــنامه نگارِی پژوهشــگاه  ــر ندوشــن عضــو هی دکت
ــن  ــه ای ــی ب ــگاه آی.اس.س ــای پای ــات و زبان ه ــوزه ی ادبی ــه در ح ــت ک ــانی اس ــوم انس عل

موفقیــت نائــل شــده اســت.
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برگزاری جلسه ی مجمع رئیسان پژوهشگاه های کشور در پژوهشگاه

روز سه شــنبه ۷ مردادمــاه 1399، جلســه ی مجمــع رئیســان پژوهشــگاه های ملــی کشــور بــا حضــور دکتــر رحیمــی شــعرباف، 
ــاوری و مشــارکت حضــوری و مجــازی رئیســان پژوهشــگاه ها و  ــوم، تحقیقــات و فن ــر عل ــاوری وزی معــاون پژوهــش و فن

مراکــز و مؤسســات پژوهشــی کشــور در ســالن اندیشــه ی پژوهشــگاه برگــزار شــد. 
ــن  ــور، تأمی ــائل کش ــل مس ــه ی ح ــا در زمین ــدی پژوهش ه ــی و هدف من ــد مأموریت گرای ــی مانن ــه موضوعات ــن جلس در ای
ــور،  ــم کش ــای مه ــع چالش ه ــگاه ها در رف ــش پژوهش ــترش نق ــی، گس ــای پژوهش ــرای طرح ه ــت اج ــع جه ــه و مناب بودج
متناسب ســازی شــاخص های ترفیــع و ارتقــای اعضــای هیــأت  علمــی پژوهشــی و رویکردهــای تأمیــن نیروهــای پژوهشــی 

ــرار گرفــت.  ــود کــه مــورد بررســی ق ــا دانشــگاه ها  از جملــه موضوعاتــی ب ــاط ب و ارتب
پــس از طــرح دیدگاه هــا و دغدغه هــای پژوهشــگاه های مختلــف در زمینــه ی رفــع مشــکل و تســهیل فرایندهــای جهت گیــری 
برنامه هــا بــه منظــور ایفــای مأموریت  هــای پژوهشــی؛ دکتــر رحیمــی بــا اشــاره بــه پیونــد تاریخــی علــم و جامعــه در تمــدن 
ــنت  ــن س ــت پژوهشــگری در ای ــه اولوی ــرار داد و ب ــد ق ــورد تأکی ــی ایرانی-اســالمی را م ــراث علم ــی می اســالمی، بازخوان
فرهنگــی پرداخــت. معــاون پژوهــش و فنــاوری وزیــر عتــف بــر ضــرورت ایجــاد ارتبــاط روشــن و پایــدار میــان آمــوزش و 
پژوهــش، بــه امــکان جــذب پژوهشــگران پســادکتری بــرای اجــرای طرح هــای هدف منــد پژوهشــی اشــاره کــرد و از رئیســان 

ــد.  ــدام کنن ــه اق ــن زمین ــی در ای ــه ی مأموریت گرای ــن آیین نام ــه در جهــت تدوی پژوهشــگاه ها خواســت ک
در پایــان ایــن نشســت، دکتــر رحیمــی و همراهــان بــا بازدیــد از بخش هــای مختلــف پژوهشــگاه بــا دســتاوردها و فعالیت هــای 

علمــی و پژوهشــی آن آشــنا شــد و بــا پژوهشــگران گفت وگــو کــرد.
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نشست مجازی »هنر در بحران«
 

ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــی بین الملل ــای علم ــر همکاری ه ــت دفت ــه هم ــران« ب ــر در بح ــی »هن ــت بین الملل نشس
مطالعــات فرهنگــی، بــا حضــور هنرمنــدان و محققــان ایرانــی و خارجــی روز یکشــنبه، 1۲ مــرداد 1399 از ســاعت 1۶ تــا ۲۰ 

بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد.
در ابتــدای نشســت دکتــر شکوه الســادات حســینی، مدیــر دفتــر همکاری هــای علمــی بین المللــی پژوهشــگاه علــوم انســانی 
ــرد و در  ــکر ک ــت تش ــن نشس ــخنرانان ای ــدان و س ــران، از هنرمن ــه حاض ــی ب ــن خوش آمدگوی ــی، ضم ــات فرهنگ و مطالع
خصــوص دالیــل برگــزاری ایــن نشســت اشــاره کــرد: ایــده ی اولیــه ی این نشســت بــا دیــدن کارهایــی از هنرمنــدان در دوران 
ــا بــه ذهــن مــن رســید. در ایــن دوران هنرمنــدان دســت بــه ابتکارهایــی زدنــد کــه وجــه اجتماعــی هنــر را بیشــتر و  کرون
ــد؛  ــا کن ــر ایف ــن نقــش را پررنگ ت ــان هنرهــای مختلــف، موســیقی توانســته ای ــه نظــر می رســد از می آشــکارتر نشــان داد. ب
ــا  ــای ب ــز ارتباط ه ــای مجــازی و نی ــت دنی ــا ماهی ــیقی توانســت ب ــرای موس ــه و اج ــه ی ارائ ــی و جنب ــان مشــترک جهان زب
ــا ایــن نــگاه بــه ســراغ چنــد هنرمنــد در زمینــه ی موســیقی رفتیــم کــه در جاهــای  فاصلــه، هماهنگــی بهتــری پیــدا کنــد ب
ــای  ــه فعالیت ه ــبت ب ــان نس ــا و دیدگاه ش ــاره ی انگیزه ه ــه درب ــم ک ــا بخواهی ــا از آنه ــد ت ــی می کنن ــان زندگ ــف جه مختل

هنــری در دوران بحــران صحبــت کننــد. 
دکتــر حســینی در پایــان توضیحــات خــود اضافــه کــرد: امــروز در حــد حوصلــه ی یــک نشســت مجــازی قصــد داریــم در 
ــری  ــاره ی هن ــان را درب ــان و دیدگاه هایش ــان تجربیات ش ــینیم و از زبان ش ــان بنش ــدان مهمان م ــخن هنرمن ــای س ــل اول پ پن
ــا بحــران  ــاط آن ب ــر و ارتب ــده ی هن ــه پدی ــی از منظــر فلســفه ب ــا نگاه های ــل دوم، ب ــه آن مشــغول اند بشــنویم و در پن ــه ب ک

آشــنا شــویم.
ــر  ــر کل دفت ــران و مدی ــگاه ته ــان دانش ــات جه ــکده ی مطالع ــی دانش ــأت  علم ــو هی ــینی، عض ــه حس ــر روح ال ــپس دکت س

ــت.  ــده گرف ــه عه ــه را ب ــت جلس ــالمی مدیری ــاد اس ــگ و ارش ــل وزارت فرهن ــور بین المل ــنواره ها و ام جش
در پنــل اول بــا عنــوان »موســیقی در دوران کرونــا« ســه موزیســین شــرکت کننــده در نشســت، ابتــدا بــه معرفــی فعالیت هــای 

خــود پرداختنــد و ســپس دربــاره ی کارهــای شــاخص خــود در دوران قرنطینــه توضیحاتــی ارائــه کردنــد. 
ــرادر از شــهر رام اهلل، ســه  عودنــوازی کــه پیــام فلســطین را در قالــب نت هــای موســیقی بــه  ــان ســه ب ســمیر، وســام و عدن
ــه ی جنــگ در  ــه نمایــش گذاشــته اند. دوگان ــی ریشــه دارتر ب ــه ی خــود را در بحران ــد و تجرب ــردم جهــان می نوازن گــوش م
خیابــان و امنیــت/ ناامنــی در خانــه پدیــده ای اســت کــه پیــش از کرونــا دهه هــا در زندگــی مــردم فلســطین مشــهود اســت 
کــه ســمفونی آن را امثــال بــرادران جبــران می نوازنــد. عدنــان بــه نمایندگــی از بــرادران خــود، در ایــن نشســت بــه تجربــه ی 

ــا پرداخــت. کنســرت های مجــازی در دوره ی بحــران کرون
ــای  ــا تمرین ه ــا ب ــی ایتالی ــتر مل ــو ارکس ــالن عض ــاکن می ــی س ــاله ی ایتالیای ــت 3۲ س ــی، ویولونیس ــتین چیکین ــدو سباس آل
عصرانــه در بالکــن خانــه اش جریانــی بــه نــام »کنســرت بالکنــی« راه انداخــت کــه در فضــای مجــازی میلیون هــا بــار دیــده 
ــه ی  ــز در ادام ــد. او نی ــه بزنن ــن زمین ــی در ای ــای جالب ــه ابتکاره ــه دســت ب ــدان ک ــرای دیگــر هنرمن ــده ای شــد ب شــد و ای

ــان ســخن گفــت. ــن جری ــه ی زیســته ی خــود در ای نشســت از تجرب
بابــک رجبــی موزیســین 3۸ ســاله ی ایرانــی مقیــم فرانســه کــه چنــد ســالی اســت  به طــور جــدی دربــاره ی هنــر کاربــردی 

ــه  ــود ک ــی ب ــتین کس ــت، نخس ــت اس ــغول فعالی مش
شــعرهای ســروده شــده دربــاره ی کرونــا را کــه عمدتــًا 
ــی  ــای موســیقی ایران ــب ردیف ه ــود، در قال ــز ب طنزآمی
بــا عنــوان کروناخوانــی اجــرا کــرد. او محتواهــای 
رویکــردی  بــا  ســنتی،  ســاختاری  در  را  امروزیــن 
ــرای  ــی ب ــد جهان ــک تهدی ــه داده و از ی ــی ارائ آموزش
ــده  ــاب آفری ــی ن ــی فرصت ــگ بوم ــا فرهن ــنایی ب آش
ــاره ی  ــل درب ــه تفصی ــن نشســت ب ــی در ای اســت. رجب
تاریــخ مواجهــه ی هنرمنــدان و شــاعران در بحران هــای 
ــر  ــا ب ــر کرون مختلــف تاریخــی ســخن گفــت و از تأثی
کار تخصصــی او و تفاوت هایــی کــه کرونــا بــر هنــر او 

ــرد. ــاره ک ــی اش ــه نکات ــته ب گذاش
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ــا عنــوان »تحلیــل انتقــادی رویکــرد هنــر در بحــران« بــا حضــور نویــد نــادری، آیدیــن کیخایــی، محمدمهــدی  پنــل دوم ب
اردبیلــی و مــزدک رجبــی ادامــه یافــت.

ــه در  ــمالی ک ــای ش ــگاه دوک در کارولین ــی( از دانش ــات فرهنگ ــی و مطالع ــه ی ادب ــات )نظری ــرای ادبی ــادری، دکت ــد ن نوی
حــال حاضــر بــر تاریــخ فیلولــوژی و »ادبیــات جهــان« متمرکــز اســت، در ایــن نشســت مفهــوم »موســیقی جهــان« و برخــی 
ســاختارهای تاریخــی حاکــم بــر تولیــد موســیقایی در ایــن فضــای فرهنگــی تبییــن کــرد، و بــه پاســخ گویی بــه ایــن پرســش 
پرداخــت کــه آیــا بحــران کرونــا اساســًا ســبب بــروز تفاوتــی در شــیوه ی تولیــد موســیقایی در فضــای موســیقی جهــان شــده 

اســت یــا خیــر؟
ــأت  علمــی پژوهشــگاه  ــادا و عضــو هی ــورک کان ــرای اندیشــه ی سیاســی و اجتماعــی از دانشــگاه ی ــی، دکت ــن کیخای آیدی
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی کــه در زمینــه ی نظریــه ی انتقــادی )  به ویــژه آدورنــو( فعالیــت می کنــد، ســخنان خــود را 
دربــاره ی  مســئله  »حقیقــت و کــذب« هنــر و وابســتگی ایــن مســئله بــه چگونگــی مواجهــه  اثــر هنــری بــا صنعــِت )جهانــی( 
ــا روابــط اساســی در جهــان امــروز را تغییــر  فرهنگ/ســرگرمی آغــاز کــرد و در نهایــت اســتدالل  کــرد کــه پاندمــی ِ کرون
نــداده و بــه همیــن دلیــل تعبیــر »پســاکرونا« تنهــا می توانــد بــه شــکلی کامــاًل محــدود و متعیــن مــورد اســتفاده قــرار گیــرد 

)و نــه در تعابیــر عامــی مثــل جهــان پســاکرونا(.
ــگ در  ــفه فرهن ــروه فلس ــی گ ــأت  علم ــو هی ــز و عض ــگاه تبری ــرب از دانش ــفه ی غ ــرای فلس ــی، دکت ــدی اردبیل محمدمه
ــر  ــا هن ــن پرســش را طــرح کــرد کــه آی ــر« ای ــه هن ــد ب ــا موضــوع »امی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، ب
می توانــد در زمانــه ی بحــران کاری کنــد و چــه کاری؟ او در ایــن راســتا بحــث را بــر ایــده ی »رســالِت هنــر« پیــش بــرد و 

ــه داد. ــده ارائ ــای انجام ش ــادی از کاره ــی ای انتق ــت ارزیاب در نهای
مــزدک رجبــی، دکتــرای فلســفه ی نوافالطونــی و قــرون وســطی از دانشــگاه شهیدبهشــتی در ســال 13۸۷، کــه هــم اکنــون 
در آســتانه ی دفــاع از رســاله جهــت اخــذ درجــه ی دکتــری فلســفه ی هــگل و فلســفه ی معاصــر از کالــج دومینیکــن دانشــگاه 
ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــرب پژوهش ــدن غ ــخ و تم ــروه تاری ــی گ ــأت  علم ــو هی ــز عض ــادا و نی ــاوای کان ــهر ات ــون ش کارلت
مطالعــات فرهنگــی اســت، در ایــن نشســت نیــز بــه بررســی ایــن موضــوع پرداخــت کــه در جهــان مــا کــه وضعیتــی اســت 
کــه بــا مــرگ متافیزیــک، مــرگ دیــن و مــرگ هنــر مواجــه اســت، هنــر چــه نســبتی بــا وضعیــت مــا دارد و در بحران هایــی 
ــه کنــش مرکــزی و تعلیــق  ــه می شــود؟ »شــتاب به مثاب ــه اصطــالح هنــر ارائ ماننــد بحــران اخیــر چــه واکنشــی از ســوی ب

نســبت مندی« مضمــون مرکــزی ســخن رجبــی بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش بــود. 
در پایــان نشســت، ســخنرانان در پاســخ بــه پرســش های مدیــر پنــل و حاضــران بــه بســط ایده هــای خــود دربــاره ی »هنــر 

در بحــران« و نیــز »بحــران هنــر« پرداختنــد.
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نشست تخصصی »ادبیات تطبیقی در ایران؛ حال و آینده«

دویســتمین جلســه ی گــروه عربــی شــورای بررســی متــون و کتــب علوم انســانی، در راســتای انجــام یکــی از کالن مســائل 
ــا  ــر علی رض ــخنرانی دکت ــا س ــده« ب ــال و آین ــران؛ ح ــی در ای ــات تطبیق ــوص »ادبی ــی در خص ــات تطبیق ــروه ادبی کارگ

ــزار شــد. ــه صــورت مجــازی برگ ــورخ 1399/۰۶/13 ب انوشــیروانی در روز پنجشــنبه م
در ایــن جلســه، اعضــای گــروه عربــی شــورای بررســی متــون و تنــی چنــد از اســتادان متخصــص حــوزه ی ادبیــات تطبیقــی 
در ایــران از جملــه دکتــر علیرضــا انوشــیروانی، دکتــر خلیــل پروینــی، دکتــر هــادی نظری منظــم، دکتــر تــورج زینی ونــد، 

دکتــر صــادق عســکری و دکتــر حبیبــی حضــور داشــتند.
ــب علوم انســانی، ضمــن تشــکر از  ــون و کت ــی شــورای بررســی مت ــروه عرب ــس گ ــی زاده، رئی ــر عیســی متق ــدا دکت در ابت
دکتــر انوشــیروانی کــه دعــوت گــروه عربــی شــورای بررســی متــون را پذیرفتنــد و خوش آمــد بــه همــه ی میهمانــان گرامــی 
ــتحضار  ــه اس ــت: همان طورک ــانند، گف ــم رس ــور به ــی حض ــات تطبیق ــی ادبی ــت تخصص ــه در نشس ــرم ک ــتادان محت و اس
ــران را  ــه صاحب نظ ــال ها توج ــت و س ــرح اس ــانی مط ــوزه ی علوم انس ــادی در ح ــی و بنی ــش اساس ــک پرس ــد ی داری
ــر  ــا دیگ ــر معرفت شناســی علوم انســانی ب ــدی علوم انســانی اســت. از نظ ــی و کارام ــرده و آن اثربخشــی و کارای ــب ک جل
ــن حــوزه دشــوار و  ــه پرســش های ای ــد وجهــی اســت. پاســخ ب ــوم تفاوت هــای دارد علوم انســانی ذوابعــاد اســت چن عل
ــان و ادبیــات عربــی حوزه هــای  پیچیــده اســت. ایــن تفــاوت در روش شناســی علوم انســانی نیــز وجــود دارد. رشــته ی زب
گســترده ای دارد از سبک شناســی و علــوم بالغــی و علــوم زبانــی گرفتــه تــا ادبیــات معاصــر و تاریــخ ادبیــات و نقــد ادبــی 
ــه  ــی ب ــات تطبیق ــه ادبی ــرح اســت ک ــم مط ــا ه ــی اســت. و آن پرســش این ج ــات تطبیق ــا ادبی ــن حوزه ه و ... یکــی از ای
ــردی  ــم چــه کارب ــات فارســی مقایســه کنی ــاعر ادبی ــک ش ــا ی ــی را ب ــات عرب ــاعر ادبی ــک ش ــه ی ــد؟ این ک چــه کار می آی
ــد. در مقــاالت خــود  ــه نوشــتید و تدریــس کردی ــد، مقال ــم زدی ــد، قل ــن حــوزه کار کردی ــی ســال ها در ای دارد؟ جناب عال
آسیب شناســی کردیــد. امــروز عالقه منــد هســتیم راه کار هــای برون رفــت از ایــن آســیب ها را تبییــن بفرماییــد. تــا اســتادان 

ــد. ــد ترســیم کنن ــر بتوانن ــر و دقیق ت ــن رشــته را راحت ت ــای ای ــا دورنم و پژوهشــگران م

قبــل از ســخنرانی دکتــر انوشــیروانی، دکتــر ابویســانی مقدمــه ای پیرامــون وضعیــت ادبیــات تطبیقــی و تألیفــات مختلــف در 
ایــن زمینــه در رشــته ی زبــان و ادبیــات عربــی ارائــه کــرد کــه بخشــی از آن در پــی می آیــد:

ــان و ادبیــات  ــه برخــی فعالیت هــای صــورت گرفتــه در زمینــه ی ادبیــات تطبیقــی در حــوزه ی زب آنچــه در پــی می آیــد ب
عربــی در ایــران اشــاره دارد. شــاید بتــوان گفــت، ورود بــه ایــن حــوزه به طــور رســمی بــا نــگارش کتــاب »فرهنــگ ایرانــی 
ــات فارســی دانشــگاه  ــان و ادبی ــر وقــت گــروه آموزشــی زب ــر آن در تمــدن اســالم« توســط محمــد محمــدی؛ مدی و تأثی
لبنــان آغــاز شــد کــه در ســال 13۲3 ه.ش انتشــار یافــت و بــه بررســی تأثیــر برخــی جریان هــای مؤثــر فارســی پهلــوی بــر 
ادبیــات و تمــدن عربــی- اســالمی پرداخــت. پــس از آن کتــاب »متنبــی و ســعدی و مأخــذ مضامیــن ســعدی در ادبیــات 
ــری ســعدی شــیرازی  ــه چــاپ رســید و تأثیرپذی ــه در 133۶ ب ــرد ک ــام ب ــوان ن ــوظ را می ت ــر حســین علی محف ــی« اث عرب
ــی را تصویرگــری کــرد. »مقامه نویســی در ادبیــات فارســی و تأثیــر مقامــات عربــی در آن« در ســال13۴۶  از مضامیــن متنبّ
بــه همــت فــارس ابراهیمــی حریــری بــه رشــته ی تحریــر در آمــد کــه اطالعــات ارزشــمندی را بــه خواننــده ارائــه کــرد.

ــی« رابطــه ی  ــر فرهنــگ عــرب در اشــعار منوچهــری دامغان ــاب »تأثی ــا کت ــی در 135۰ ب ــکک؛ نویســنده ی لبنان ــور ال ویکت
ــی،  ــه غرب ــرقی ن ــه ش ــید. »یاداشــت ها و اندیشــه ها«، »ن ــر کش ــه تصوی ــی ب ــراث ادب عرب ــات و می ــا ادبی ــری را ب منوچه
ــود.  ــوزه ب ــن ح ــری در ای ــد دیگ ــوب، گام بلن ــین زرین ک ــار عبدالحس ــر آث ــران« و دیگ ــی ای ــته ی ادب ــانی«، »از گذش انس
ــی و  ــال عرب ــر صــور خی ــال در شــعر فارســی« از تأثی ــد »صــور خی ــات خــود مانن ــا تألیف ــی ب ــفیعی کدکن محمدرضــا ش
فارســی در یکدیگــر ســخن گفــت. جــالل ســتاری در »افســون شــهرزاد« و »پیونــد عشــق میــان شــرق و غــرب«، ریشــه های 
هزارویــک شــب و ماننــد آن را میــان شــرق و غــرب و ایــران و عــرب بررســی کــرد. آذرتــاش آذرنــوش رابطــه ی زبــان 
ــان فارســی  ــش می ــی« و »چال ــرب جاهل ــان ع ــگ و زب ــوذ فارســی در فرهن ــای نف ــرب را در »راه ه ــران و ع ــگ ای و فرهن
ــا،  ــر ســبحانی، فاطمــه ی صنعتی نی ــد خســرو فرشــیدورد، جعف ــی مانن ــرد. و دیگــران و دیگران ــی«، گفتمــان کاوی ک و عرب
ــار ارجمنــدی در ایــن زمینــه از  نظام الدیــن نــوری، محمــد دامــادی، امیــر محمــود انــوار، و بهاءالدیــن خرمشــاهی نیــز آث

خــود بــه جــای گذاشــتند کــه هرکــدام قابــل تقدیــر و احتــرام اســت.
در ســال های اخیــر امــا، در ایــن حــوزه، تالش هــای ویــژه ای از جانــب گروه هــای زبــان و ادبیــات عربــی کشــور صــورت 
ــات  ــگاه ادبی ــرفت جای ــاء و پیش ــی در ارتق ــش قابل توجه ــدد، نق ــریه های متع ــا و نش ــدازی مجله ه ــا راه ان ــه ب ــه ک گرفت
ــمندی  ــای ارزش ــا و ترجمه ه ــا، تألیف ه ــده در آنه ــر ش ــوع منتش ــدد و متن ــای متع ــار مقاله ه ــود و در کن ــا نم ــی ایف تطبیق
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نیــز توســط اســتادان زبــان و ادبیــات عربــی انتشــار یافتــه اســت. در ایــن میــان البتــه، نبایــد از نقــش و جایــگاه دو نهــاد 
تأثیرگــذار دیگــر؛ یعنــی »بخــش عربــی شــورای بررســی متــون و کتــب علوم انســانی پژوهشــگاه علوم انســانی«، و »انجمــن 
ایرانــی زبــان و ادبیــات عربــی« غافــل شــد کــه بــه ترتیــب در ســال های 13۷۴ و 13۸۲ تشــکیل شــدند و روح تــازه ای در 
ــدازی  ــز راه ان ــه نی ــر خــود، دو مجل ــای متعــدد و پیگی ــر تالش ه ــاد عــالوه ب ــن دو نه ــد. ای ــاد شــده دمیدن ــای ی فعالیت ه
ــر  ــا رویکــرد ادبیــات تطبیقــی منتشــر می شــود. بعــد از ایــن مقدمــه، ســخنرانی دکت ــد کــه بخشــی از مقاالت شــان ب کردن

علیرضــا انوشــیروانی آغــاز شــد کــه گــزارش آن بــه شــرح ذیــل اســت:

 
سخنرانی دکتر علی رضا انوشیروانی

)نگاهی به وضعیت امروز و آینده ی ادبیات تطبیقی در ایران(

ــورای  ــی ش ــروه عرب ــت گ ــانی و ریاس ــگاه علوم انس ــرم پژوهش ــت محت ــکر از ریاس ــا تش ــیروانی ب ــا انوش ــر علی رض دکت
بررســی متــون، به عنــوان متولیــان برگــزاری ایــن نشســت، بــه ارائــه ی ســخنرانی خــود پرداخــت. وی در مقدمــه ی صحبــت 
خــود گفــت کــه ادبیــات تطبیقــی در ایــران امــروز وضعیــت مناســبی نــدارد و در بحــران بــه ســر می بــرد. بحــران بــه ایــن 
معنــا کــه هنــوز تعریــف دقیقــی از دانــش ادبیــات تطبیقــی، نظریه هــا و روش تحقیــق و شــاخه های تخصصــی آن نداریــم 
ــران  ــی در ای ــات تطبیق ــده ی ادبی ــزی آین ــرای برنامه ری ــرد؛ ب ــاره ک ــتیم. وی اش ــوردار نیس ــه الزم برخ ــات اولی و از امکان
الزم اســت نگاهــی بــه گذشــته داشــته باشــیم و یــک ارزیابــی انتقــادی داشــته باشــیم؛ فقــط در ایــن صــورت می توانیــم 
ضعف هــای خــود را شناســایی کنیــم و بــرای رفــع آنهــا کمــر همــت ببندیــم. در غیــر ایــن صــورت امیــدی بــه گســترش 

علمــی ادبیــات تطبیقــی در ایــران نیســت. بخشــی از ســخنان وی در زیــر آمــده اســت:

ــا  نگاهــی گــذرا بــه گذشــته ی مطالعــات ادبــی در ایــران بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه مــا هیــچ گاه رشــته ای آکادمیــک ب
نــام ادبیــات تطبیقــی نداشــته ایم. کارهــای ارزشــمندی هــم کــه شــده اســت از ســر ذوق و اســتعداد و عالقــه ی شــخصی 
ــوان  ــه از او به عن ــه ســیاح ک ــر فاطم ــد و مســتمری نداشــته اســت. مرحــوم دکت ــچ گاه ســاختار علمــی نظام من ــوده و هی ب
ــن  ــاله ی ای ــود و رس ــه ب ــات فرانس ــته ی ادبی ــه ی رش ــم دانش آموخت ــام می بری ــران ن ــی در ای ــات تطبیق ــتاد ادبی ــن اس اولی
ــوزه ی  ــواره در ح ــذا هم ــود. ل ــوی ب ــاعر فرانس ــنده و ش ــس )1۸۴۴-19۲۴( نویس ــول فران ــاره ی آنات ــه درب ــوی فرزان بان
ادبیــات تطبیقــی بــا چالش هــای زیــادی روبــه رو بودهایــم کــه همــه بــر آن اشــراف داریــم. اجــازه بدهیــد بــه اهــم ایــن 
ــد.  ــوان راه آینــده را دی ــدون چــراغ گذشــته نمی ت ــه راه کار هــا برســیم. ب ــا بعــد ب ــم ت چالش هــا در گذشــته اشــارهای بکن
ــل  ــن تــالش قاب ــات تطبیقــی از نیمــه ی دوم دهــه ی هشــتاد شمســی در برخــی از دانشــگاه ها  آغــاز شــد. ای گرایــش ادبی
تقدیــر بــود ولــی چــون بــا مشــورت و همــکاری گروهــی همــراه نبــود خــود بــه چالشــی تبدیــل شــد. تعریفــی دقیــق و بــه 
روز از ادبیــات تطبیقــی نداشــتیم و امکانــات اولیــه همچــون نیــروی انســانی متخصــص و متــون درســی الزم را در اختیــار 
ــات  ــش ادبی ــا گرای ــان شــد. آی ــاز شــد و مشــکالت آن بعــد نمای ــی آغ ــا شــتاب زدگی و هیجان ــش ب ــن گرای نداشــتیم. ای
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تطبیقــی در ادبیــات فارســی قــرار بــود عملکــردی ماننــد مثــاًل گرایــش ادبیــات عرفانــی یــا ادبیــات معاصــر داشــته باشــد؟ 
یعنــی متخصــص تربیــت کنــد؟ ایــن کار بــا گنجانــدن چنــد واحــد درســی کــه عمدتــًا مــدرس متخصــص و متــون تخصصــی 
بــرای آن نداشــتیم در بیشــتر دانشــگاه ها  میســر نبــود. نقشــه ی راه را در اختیــار نداشــتیم و مســیر درســت ریل گــذاری نشــده 

ــم. ــو می رفتی ــا آزمــون و خطــا جل ــود. ب ب
اصــوالً ادبیــات تطبیقــی بــا نظریــه و نقــد ادبــی همگرایــی دارد و ادبیــات تطبیقــی ای کــه بــا رنــه ولــک آغــاز شــد، بــا نظریــه 
و نقــد شــروع شــد و تــا ســال ها تدریــس دروس نظریــه و نقــد ادبــی بــر عهــده ی اســتادان ادبیــات تطبیقــی بــود و تمــام 
ــات تطبیقــی اســتفاده  ــی از اســتادان ادبی ــه و نقــد ادب ــرای تدریــس دروس نظری ــا چنــد دهــه ب گروه هــای ادبیــات دیگــر ت
ــی  ــات تطبیق ــرو ادبی ــد در قلم ــه و نق ــه نظری ــه ب ــن اســت ک ــن دوران هســتم و چنی ــن شــخصًا محصــول ای ــد. م می کردن
ــن کار تربیــت  ــرای ای ــا ب ــم چــون اســتادان م ــات تطبیقــی نکردی ــن اســتفاده ای از اســتادان ادبی ــا چنی ــدم. م بیشــتر عالقه من

نشــده بودنــد.
از طــرف دیگــر، بایــد توجــه کنیــم کــه ادبیــات تطبیقــی تعریــف واحــدی نــدارد یعنــی نظریــه واحــدی نــدارد و همیشــه 
ــه آن  ــه ورود ب ــت ک ــرده اس ــی ک ــون ط ــدا تاکن ــی را از ابت ــای مختلف ــت و پاردایم ه ــته اس ــی داش ــرات و چرخش های تغیی
بحــث امــروز مــا نیســت. امــا بــدون تردیــد ادبیــات تطبیقــی را بایــد بــا مشــورت و همــکاری اســتادان ادبیــات ملــی و بیگانــه 
ــات تطبیقــی کاری جمعــی اســت.  ــه اســت. ادبی ــن نکت ــات ملــی در همی ــا ادبی ــات تطبیقــی تفاوتــش ب تدریــس کــرد. ادبی
ادبیــات تطبیقــی یعنــی تعامــل بــا ادبیــات و فرهنــگ ســایر ملــل و ســایر رشــته های هنــری و علوم انســانی. مــا در ایــران ایــن 
ارتبــاط را برقــرار نکردیــم و خــود را بــه تشــابهات ســطحی بیــن ادبیــات فارســی و عربــی و گاه نامرتبــط محــدود کردیــم و 
بــه ادبیــات ســایر ملــل توجهــی نکردیــم. شــرح ایــن ماجــرا را در مقالــه ی »ناســامانگی ادبیــات تطبیقــی در ایــران« آورده ام. ما 

هنــوز مســئله دانســتن چنــد زبــان را در ادبیات 
تطبیقــی حــل نکرده ایــم. ادبیــات تطبیقــی 
ماهیتــًا مثــل پلــی اســت کــه جزایــر مختلف را 
بــه همدیگــر وصــل می کنــد. ادبیــات تطبیقــی 
ــه  بایــد ادبیــات و فرهنــگ ملــل مختلــف را ب
ــالت  ــتر تعام ــد و بس ــل می کن ــر وص همدیگ
ــوز  ــا هن ــم آورد. م ــی را فراه ــی و ادب فرهنگ
ــت  ــان درس ــود خودم ــای موج از توانمندی ه

ــم. ــتفاده نکرده ای اس
ــات  ــته ی ادبی ــدازی رش ــال راه ان ــه دنب ــا ب م
تطبیقــی نبوده ایــم و بــرای آن هــم برنامــه 
نمی رســد  نظــر  بــه  و  نکرده ایــم  ریــزی 
ــد.  ــته باش ــود داش ــم وج ــل و اراده ای ه تمای
ــا  ــروع کار م ــرای ش ــدارد ب ــرادی ن ــچ ای هی
رشــته ی ادبیــات تطبیقــی را از نظــر مدیریــت 
در گــروه زبــان و ادبیــات فارســی قــرار دهیــم 
ــرای  ــری ب ــی و نظ ــر علم ــد از نظ ــی بای ول
ــانی  ــروی انس ــویم و نی ــل ش ــتقالل قائ آن اس
ــت  ــی اس ــم. بدیه ــت کنی ــاز را تربی ــورد نی م
بــا تعــداد اندکــی متخصــص نمــی شــود یــک 
ــا  ــدازی کــرد. اگرچــه م رشــته علمــی را راه ان
در  خوبــی  پراکنــده  فعالیت هــای  شــاهد 
ــی ایــن  حــوزه ی ادبیــات تطبیقــی بوده ایــم ول
فعالیت هــا هیــچ کــدام بــه ســرانجام آکادمیــک 

نرســیده اند. مشــخصی 

ــی  ــات تطبیق ــته ی ادبی ــی رش ــتی متول ــه راس ب
افــرادی  چــه  و  گــروه  کــدام  کیســت؟ 
ــد؟  ــده دارن ــر عه ــته را ب ــن رش ــئولیت ای مس
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ــته های  ــا رش ــود را دارد و ب ــاخه های خ ــری زیرش ــته ی دیگ ــر رش ــد ه ــی مانن ــات تطبیق ــم ادبی ــوز نمی دانی ــفانه هن متأس
ــم  ــی داری ــات تطبیق ــاری ادبی ــا دو درس اختی ــک ی ــه ی ــات بیگان ــاط دارد. در حــال حاضــر در رشــته های ادبی دیگــر ارتب
کــه ایــن بــه هیــچ وجــه کارگشــا نیســت، و از طــرف دیگــر مدرســان ایــن دروس هــم بعضــًا متخصــص ادبیــات تطبیقــی 
ــکالت  ــی مش ــات تطبیق ــش ادبی ــده در گرای ــای نوشته ش ــاالت و پایاننامه ه ــیاری از مق ــه بس ــت ک ــن رو اس ــتند. ازای نیس
فراوانــی دارنــد. ســطحی نگری و تقلیــل ادبیــات تطبیقــی بــه کشــف شــباهت های ظاهــری و بــدون در نظــر گرفتــن زمینــه 

ــورد. ــم می خ ــه چش ــیار ب ــت بس و باف
ــور و  ــام ن ــی و پی ــات تطبیقــی در دانشــگاه ها ی دولت ــش ادبی ــش از ۲۰۰ دانشــجو در گرای ــه بی ــی هــر ســال ب  به طورتقریب
آزاد پذیــرش میدهیــم. عــالوه بــر ایــن بیــش از 1۰ مجلــه تخصصــی در حــوزه ی ادبیــات تطبیقــی داریــم کــه همــه تقریبــًا 
در یــک حــوزه ی خــاص یعنــی تأثیــر و تأثــر و تــوارد فعالیــت می کننــد. ایــن درحالــی اســت کــه مثــاًل در کشــور هنــد 
ســه یــا چهــار مجلــه ی تخصصــی و در ایــاالت متحــده بیــش از پنــج مجلــه ی تخصصــی ادبیــات تطبیقــی وجــود نــدارد، 
درحالی کــه ادبیــات تطبیقــی در ایــن کشــورها مســتقل اســت و تــا مقطــع دکتــری ادامــه دارد و اســتاد متخصــص تربیــت 
ــات  ــا در ادبی ــد. م ــری تخصصــی می دهن ــدرک دکت ــد و م ــی دارن ــات تطبیق ــه رشــته ی ادبی ــد. دو دانشــگاه در ترکی می کن
تطبیقــی بــه انســداد و بن بســت رســیده ایم؛ گــواه ایــن مدعــا، درد دل و نارضایتــی دانشــجویان گرایــش ادبیــات تطبیقــی 

اســت.

ــن رشــته را مشــخص  ــی ای ــد متول ــد کــرد؟ اول بای ــن مشــکالت و حــل چالش هــا چــه بای ــرای برون رفــت از ای حــال ب
ــرد و از  ــزی آموزشــی و علمــی درســتی صــورت گی ــد برنامه ری ــا یــک گــروه نیســت بای ــًا یــک نفــر و ی ــم کــه قطع کنی
ــد  ــم. بای ــل کنی ــتاب زده عم ــی ش ــی و پژوهش ــزی آموزش ــد در برنامه ری ــود. نبای ــتفاده ش ــط اس ــته های مرتب ــی رش تمام
بتوانیــم از طریــق ادبیــات تطبیقــی ادبیــات و فرهنــگ خودمــان را بــه دنیــا بشناســانیم. نکتــه ی دیگــر این کــه بایــد اســتادان 
متخصــص ایــن رشــته را تربیــت کنیــم. در کوتــاه مــدت می توانیــم دوره هــای بازآمــوزی بگذاریــم تــا اســتادان متخصــص 
ــص و  ــتاد متخص ــه اس ــگاه ها یی ک ــد دانش ــم. نبای ــودداری کنی ــه ای خ ــای فّل ــوند. از مجوزدادن ه ــت ش ــوزه تربی ــن ح ای
امکانــات علمــی الزم را ندارنــد مجــوز راه انــدازی گرایــش ادبیــات تطبیقــی بگیرنــد. مجــالت فعلــی ایــران در حــوزه ی 
ادبیــات تطبیقــی هــم بایــد تخصصــی شــوند و هــر کــدام بــه شــاخه ای خــاص از پژوهش هــای ادبیــات تطبیقــی اختصــاص 

ــه روز اســت. ــزی درســی علمــی و ب ــا اساســی ترین راه حــل برنامه ری ــد. ام یاب
ــات آموزشــی و پژوهشــی الزم اســت  ــتاد و امکان ــه دارای اس ــران ک ــک دانشــگاه در ای ــه ی ــم ک ــان پیشــنهاد می کن در پای
ــتادان  ــازی از اس ــورت مج ــه ص ــرد و ب ــری بپذی ــد و دکت ــجوی ارش ــی دانش ــات تطبیق ــته« ادبی ــود و در »رش ــاب ش انتخ
ــه  ــود ادام ــه راه خ ــری ب ــا بازنگ ــد ب ــم می توان ــی ه ــات تطبیق ــش ادبی ــد. گرای ــتفاده کن ــگاه ها  اس ــایر دانش ــص س متخص
دهــد. بــاز هــم می گویــم کــه گســترش و تقویــت رشــته ی ادبیــات تطبیقــی در گــرو عــزم و همــکاری علمــی رشــته های 

ــات تطبیقــی یعنــی آموختــن از یکدیگــر. مختلــف اســت. ادبی
 در پایــان دکتــر انوشــیروانی اظهــار امیــدواری کــرد کــه این گونــه جلســات مجــازی بــه صــورت مرتــب ادامــه یابــد و در 
ــه صــورت  ــا یــک موضــوع خــاص ب هــر جلســه یکــی از اســتادان ادبیــات تطبیقــی نظرگاه هــای خــود را مطــرح کنــد ی

میزگــرد مــورد بررســی قــرار گیــرد.
در پایــان، دکتــر متقــی زاده، ضمــن جمع بنــدی چالش هــای ادبیــات تطبیقــی در ایــران، تأکیــد کــرد کــه بایــد از راه کار هــای 
ارائــه شــده توســط دکتــر انوشــیروانی اســتفاده شــود: تعییــن متولــی ادبیــات تطبیقــی، دوری جســتن از کارهــای انفــرادی و 
توجــه بــه فعالیت هــای جمعــی، توســعه ی ادبیــات تطبیقــی در ایــران بــا تأســیس رشــته ی ادبیــات تطببیقــی بــه همــراه یــک 
برنامــه ی آموزشــی متنــوع، تربیــت اســتادان متخصــص و توانــا در حــوزه ی ادبیــات تطبیقــی. دکتــر متقــی زاده راه کار هــای 
پیشــنهادی دکتــر انوشــیروانی را بــرای برون رفــت از انســداد بــه وجــود آمــده در حــوزه ی ادبیــات تطبیقــی را مؤکــد کردنــد.

 

نظرات و پرسش های حاضران در جلسه
در بخــش دیگــر جلســه، حضــار شــرکت کننده در ایــن جلســه نظــرات و یــا ســؤاالت خــود را مطــرح کردنــد کــه در ادامــه 

مــی آیــد:
 دکتر محمد خاقانی )استاد گروه عربی دانشگاه اصفهان(

ــا یکــی از  ــان ب ــی دانشــگاه اصفه ــروه عرب ــکاری گ ــه ی هم ــالم تجرب ــن اع ــی، ضم ــی اصفهان ــد خاقان ــر محم ــدا دکت ابت
دانشــگاه ها ی لبنــان درخصــوص ادبیــات تطببیقــی، بیــان داشــت کــه گــروه عربــی دانشــگاه اصفهــان، اولیــن گــروه عربــی 
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کشــور اســت کــه قــرارداد راه انــدازی دوره مشــترک زبــان عربــی بــا یــک کشــور خارجــی )لبنــان( در دو مقطــع کارشناســی 
ــن  ــری دارد. وی اذعــان کــرد کــه پــس از طــرح و بررســی چالش هــای موجــود در چگونگــی برگــزاری ای ارشــد و دکت
دوره هــای تحصیلــی مشــترک، گــروه عربــی اصفهــان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه راه انــدازی رشــته ی ادبیــات تطبیقــی بــه 
منظــور تحقــق اهــداف ایــن دوره هــای مشــترک ضــرورت دارد و برنامــه ی درســی آن هــم مکتــوب شــده اســت کــه ایــن 
ــی دانشــگاه اصفهــان اســت. نکتــه ی دیگــری کــه دکتــر خاقانــی مطــرح  امــر نیازمنــد پیگیــری مدیــر کنونــی گــروه عرب
کــرد، طــرح نشــان مرجعیــت در زبــان عربــی بــود کــه در ایــن طــرح ۲۰ گــروه تخصصــی از جملــه گــروه ادبیــات تطبیقــی 
وجــود دارد؛ گــروه ادبیــات تطبیقــی خوشــبختانه از بقیــه ی گروه هــا بســیار فعال تــر اســت و بــه زودی ســرآمد پژوهشــی 
ــه ســخنرانی دو ســال  ــن ب ــد شــد. وی هم چنی ــت تقدیم شــان خواه ــد شــد و نشــان مرجعی ــروه مشــخص خواه ــن گ ای
ــد  ــر انوشــیروانی در دانشــگاه اصفهــان اشــاره کــرد کــه در آن اســتادان و دانشــجویان رشــته های مختلــف مانن پیــش دکت

ادبیــات فارســی، ادبیــات انگلیســی، ادبیــات فرانســه، و رشــته های هنــری حضــور داشــتند.

 دکتر هادی نظری منظم )دانشیار گروه عربی دانشگاه تربیت مدرس(

وی ابتــدا از همــکاری و زحمــات دکتــر انوشــیروانی بــرای راه انــدازی نشــریه ادبیــات تطبیقــی فرهنگســتان قدردانــی کــرد 
ــل  ــی گشــود. وی ســپس در تکمی ــات تطبیق ــد ادبی ــای جدی ــرح نظریه ه ــرای ط ــه راه را ب ــف و ترجم ــق تألی ــه از طری ک
ســخنان دکتــر انوشــیروانی دو پیشــنهاد بــرای برون رفــت از وضعیــت نابســامان ادبیــات تطبیقــی در ایــران مطــرح کردنــد، 
اول این کــه کــه بایــد عــالوه بــر تأســیس رشــته ی ادبیــات تطبیقــی در ایــران، انجمــن ادبیــات تطبیقــی نیــز تأســیس شــود. 
ــده ی  ــرار اســت آین ــز اندیشــه شــود کــه ق ــات تطبیقــی نی ــه فارغ التحصیــالن رشــته ی ادبی ــد ب پیشــنهاد دیگــر این کــه بای
ــتغال  ــرای اش ــی ب ــره، هماهنگ ــا غی ــاد ایران شناســی ی ــل بنی ــی مث ــا نهادهای ــا ب ــد؟ آی ــا باش ــن دانشــجویان کج ــغلی ای ش
دانشــجویان تطبیقــی شــده اســت یــا خیــر؟. او همچنیــن بــا اشــاره بــه مقالــه دکتــر انوشــیراونی در مــورد نابســامانی اوضــاع 
ــای  ــی از عرصه ه ــوان یک ــه عن ــا ب ــه وامواژهه ــه ب ــرب در توج ــران ع ــای تطبیقگ ــه خط ــادش ب ــی و اعتق ــات تطبیق ادبی
تطبیق گــری، اظهــار داشــت: مبحــث وام واژه هــا را مــی تــوان در ذیــل مباحــث مطالعــات ترجمــه ی ادبیــات تطبیقــی قــرار 
ــی  ــی بررس ــات تطبیق ــد در ادبی ــد می توانن ــه کار رفته ان ــتان ب ــعر و داس ــل ش ــی مث ــون ادب ــا در مت ــر وام واژه ه ــم. اگ دهی
شــوند. نکتــه دیگــر اینکــه، رویکــرد غالــب ادبیــات تطبیقــی در ایــران در گذشــته از زمــان مرحــوم فاطمــه ســیاح تــا اوایــل 
ــاز هــم رشــته ی ادبیــات  ــا ایــن حــال ب انقــالب، رویکــرد فارســی-غربی و به ویــژه فارسی-فرانســوی بــوده اســت، امــا ب
ــر  ــن ســخن دکت ــته در ای ــن رش ــه ای ــا ب ــئوالن م ــی مس ــل بی توجه ــاید دلی ــیس نشــده اســت. ش ــران تأس ــی در ای تطبیق
ــًا علمــی دارد و در پــی سیاســت ورزی و  ــات تطبیقــی ماهیتــی فرهنگــی و صرف ــد: ادبی حســام الخطیب اســت کــه می گوی

ــذا چنــدان مــورد توجــه مــادی و معنــوی مســئوالن قــرار نگرفتــه اســت. جانب داری هــای سیاســی نیســت ل
 پاســخ دکتــر انوشــیروانی: طــه نــدا در مــورد گنجانــدن بحــث وام واژه هــا در ذیــل ادبیــات تطبیقــی اشــتباه کــرده و باعــث 
ــات  ــه و ادبی ــرده اســت. بحــث ترجم ــط ک ــی خل ــات تطبیق ــا ادبی ــی را ب ــدا زبان شناســی تطبیق ــده اســت. ن ــی ش بدفهم
ــدان  ــد در نشســت دیگــری ب ــده شــده اســت و بای ــران بدفهمی ــفانه در ای ــم متأس ــه آن ه ــم مفصــل اســت ک ــی ه تطبیق

پرداخــت.
 

دکتر حجت رسولی )استاد گروه عربی دانشگاه شهید بهشتی(

 وی بــا تأییــد گفته هــای دکتــر انوشــیروانی بــه چنــد نکتــه در ایــن بــاره اشــاره کــرد. نکتــه ی اول این کــه مــا بایــد شــرایط 
موجــود و ضعــف خــود را بپذیریــم و اگــر قــرار اســت نقــد کنیــم اول خودمــان را نقــد کنیــم تــا بدانیــم کجــای کار هســتیم. 
مــا واقعــًا روحیــه ی کار جمعــی نداریــم و علــت آن ایــن اســت کــه مــا  به طورکلــی در حــوزه ی فرهنــگ، مشــکل یــا مســئله 
و در نهایــت طرحــی کالن بــرای انجــام کار جمعــی نداریــم و راه برون رفــت را پیــدا نکرده ایــم. متأســفانه نــگاه مــا در ایــن 
حوزه هــا بــه نظریــات غــرب اســت و لــذا کمتــر اندیشــه مــی کنیــم. وضعیــت فعلــی ادبیــات تطبیقــی هــم تابــع مشــکالت 
جامعــه بــزرگ مــا در مشــرق زمیــن اســت. یکــی از راه کار هــای برون رفــت از مشــکالت ادبیــات تطبیقــی در ایــران ایــن 
اســت کــه مــا بایــد بــه گذشــته ی ادبیــات عربــی و ادبیــات فارســی رجــوع کنیــم و ببینیــم ایــن ادبیات هــا چــه مســیری 
را طــی کــرده اســت، اندیشــمندان ایــن ادبیات هــا چــه اندیشــه هایی داشــته اند و چــه تولیداتــی داشــته اند. نکتــه ی دیگــر 
ــات  ــب و نظری ــیفته ی مکات ــفانه ش ــه متأس ــتیم، این ک ــی هس ــت بزرگ ــار آف ــگاهی دچ ــای دانش ــا در فعالیت ه ــه م این ک
جدیــدی هســتیم و ســعی می کنیــم ایــن مکاتــب یــا نظریــات را بــدون فهــم کامــل، بــر روی آثــار ادبــی مختلــف اجــرا 
کنیــم و متأســفانه در ادبیــات تطبیقــی هــم بــدون تخصــص بــه ایــن حــوزه ورود می کنیــم غافــل از اینکــه، کســی کــه قــرار 
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اســت در ایــن حــوزه وارد شــود بایــد ابتــدا در یــک رشــته یــا حــوزه تخصــص کافــی کســب نمایــد و ســپس وارد ادبیــات 
تطبیقــی شــود. دکتــر رســولی در پایــان پرســیدند کــه آیــا ادبیــات تطبیقــی یــک دانــش اســت یــا یــک روش؟ هرچنــد بیشــتر 

تمایــل دارم کــه بگویــم ادبیــات تطبیقــی یــک روش اســت امــا اطمینــان کامــل نــدارم.
 

پاســخ دکتــر انوشــیروانی: ســؤال بســیار خوبــی اســت. امیــدوارم بتوانــم در ایــن فرصــت کوتــاه بــه آن پاســخ بدهــم. اجــازه 
بدهیــد ابتــدا قــدری در مــورد ایــن واژه ی »تطبیقــی« توضیــح بدهــم. امــر »تطبیــق« بــه قدمــت خــود بشــر اســت و تازگــی 
نــدارد. مــا در زندگــی روزمــره همــه چیــز را بــا هــم می ســنجیم و مقایســه می کنیــم. دانش هــای دیگــری هــم داریــم ماننــد 
اقتصــاد تطبیقــی، آمــوزش و پــرورش تطبیقــی، فلســفه ی تطبیقــی و آناتومــی تطبیقــی کــه واژه »تطبیقــی« در همــه ی آنهــا بــه 
کار رفتــه اســت و همــان امــر تطبیــق و مقایســه از آن مــراد می شــود. مــا می توانیــم دو شــاعر یــا نویســنده ملــی را هــم بــا 
هــم مقایســه کنیــم. می توانیــم حافــظ را هــم بــا مولــوی مقایســه کنیــم یــا تطبیــق دهیــم. ایــن کار هیــچ ایرادی نــدارد و بســیار 
هــم انجــام شــده اســت. دو نویســنده از دو فرهنــگ مختلــف را هــم مــی توانیــم بــا هــم مقایســه کنیــم. ولــی ایــن »ادبیــات 
تطبیقــی« نیســت. ادبیــات تطبیقــی بــه عنــوان یــک رشــته ی آکادمیــک دارای چارچــوب نظــری مشــخصی اســت کــه یوســت 
ــا از  ــه م ــد ک ــتان می گوین ــح داده اســت. برخــی از دوس ــی آن را توضی ــات تطبیق ــر ادبی ــدی ب ــاب درآم در فصــل ســوم کت
قرن هــا پیــش در فــالن ادبیــات یــا فرهنــگ »ادبیــات تطبیقــی« داشــته ایم و شــاهد مثــال می آورنــد کــه فــالن پژوهشــگر در 
گذشــته شــعر فــالن شــاعر را بــا شــعر فــالن شــاعر مقایســه کــرده اســت. ایــن دوســتان کامــاًل درســت می گوینــد. مــا تطبیــق 
شــاعران و نویســندگان را از گذشــته ی دور داشــته ایم ولــی هــر »تطبیقــی« ادبیــات »تطبیقــی« نیســت. از همیــن جاســت کــه 
لفــظ » تطبیقــی« در ادبیــات تطبیقــی دردسرســاز شــده اســت و برخــی چنیــن می پندارنــد کــه هــر تطبیقــی »ادبیــات تطبیقــی« 
اســت. مــن در یــک ســخنرانی ده ســال پیــش در دانشــگاه عالمــه طباطبایــی گفتــم ادبیــات تطبیقــی »تطبیقــی« نیســت. وقتــی 
ــروز در  ــه ام ــک رشــته ی دانشــگاهی اســت ک ــرادم ی ــم م ــت می کن ــا صحب ــوان دانشــی نوپ ــی« به عن ــات تطبیق ــن از »ادبی م
ــرداز دارد و  ــد؛ نظریه پ ــری می ده ــدرک دکت ــت و م ــر اس ــرب دای ــرق و غ ــا در ش ــر دنی ــگاه معتب ــت دانش ــش از دویس بی
ده هــا انجمــن ملــی و یــک انجمــن بیــن المللــی معتبــر )ICLA( بــا حــدود پنــج هــزار عضــو از سراســر دنیــا دارد. ادبیــات 
تطبیقــی هدفــش »تطبیــق« نیســت؛ از تطبیــق نهایتــًا بــه مثابــه ابــزار و وســیله اســتفاده می کنــد. در »ادبیــات تطبیقــی« هــدف 
ــی و  ــات مل ــای ادبی ــه غن ــن ارتباطــات ب ــه ای ــل مختلــف اســت و این کــه چگون ــات مل ــن ادبی ــه ارتباطــات بی ــردن ب ــی ب پ
ــه آن را  ــد و چگون ــه آموخته ان ــر چ ــا از یکدیگ ــن فرهنگ ه ــه ای ــر این ک ــت و مهم ت ــرده اس ــک ک ــی کم ــالت فرهنگ تعام
جــذب و از آِن خــود ســاخته اند. در ادبیــات تطبیقــی بحــث مهــم همیــن از آِن خودســازی و خالقیــت اســت کــه متأســفانه 
مــورد توجــه مــا قــرار نگرفتــه اســت. تفــاوت ادبیــات تطبیقــی بــا ســایر دانش هــای تطبیقــی در همیــن نکتــه ی ظریــف و 
در عیــن حــال پیچیــده اســت. اگــر بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــم آن وقــت پذیرفتــن این کــه ادبیــات تطبیقــی یــک رشــته یــا 
دیســیپلین آکادمیــک اســت، آســان می شــود. بســیاری از پژوهش هــای مــا صرفــًا »تطبیقــی« اســت و نــه »ادبیــات تطبیقــی«. 
ــه ی یــک رویکــرد در  ــد به مثاب ــه را توضیــح دادم ایــن را هــم اضافــه کنــم کــه ادبیــات تطبیقــی می توان حــال کــه ایــن نکت
ــه رویکــردی در  ــات تطبیقــی به مثاب ــا از ادبی ــه م ــم. این ک ــد تطبیقــی هــم داری ــا نق ــه شــود. م ــه کار گرفت ــی هــم ب ــد ادب نق
نقــد اســتفاده کنیــم، تناقضــی بــا این کــه ادبیــات تطبیقــی مجموعــه ای از دانــش بشــری باشــد نــدارد. مســلمًا ادبیــات تطبیقــی 
ــا  ــا نظریه ه ــش حــوزه ی بســیار گســترده تری ب ــک دان ــه ی ی ــی به مثاب ــری دارد ول ــرد محدودت ــک رویکــرد کارب ــوان ی به عن

و روش هــای تحقیــق مشــخص دارد کــه توضیــح آن مجــال دیگــری می طلبــد.
 

دکتر فرامرز میرزایی )استاد گروه عربی دانشگاه تربی مدرس(

ــن  ــم، ای ــکا ه ــا و امری ــران نیســت، بلکــه در اروپ ــه ای ــد، منحصرب ــر انوشــیروانی گفتن ــه دکت ــی« ک ــات تطبیق بنبســت »ادبی
ــل«  ــد. »ایتامب ــن را نشــان می ده ــو«، ای ــال موارئ ــا و معضــالت« از »مانوئ ــی: روش ه ــات تطبیق ــه »ادبی بن بســتی رخ داد. مقال
ــوف« آن را »رشــته ای کــه مــردم  ــد و »پرل ــر« آن را تحقیقــات حاشــیه ای می دان ــات تطبیقــی را تاریــک، »روزنمیی ــده ادبی آین
را بــرای آینــده بــدون شــغل آمــوزش می دهــد« می نامــد. رنــه ولــک هــم آن را در اصطــالح عنــوان، روش و هــدف غائــی 
مشــکل بلکــه بحــران زده می دانســت. فرانســوا یوســت خوشــبینانه، راه نجــات آینــده ادبیــات تطبیقــی را تبدیــل آن بــه یکــی 
ــن  ــم انداز روش ــن چش ــیروانی( ای ــر انوش ــه دکت ــی، ترجم ــات تطبیق ــم انداز ادبی ــت )چش ــی دانس ــد ادب ــای نق از رویکرده
نیســت زیــرا آن را تبدیــل بــه ابــزاری بــرای نقــد ادبــی می کنــد. ایــن مشــکل ناشــی از ذات ادبیــات تطبیقــی اســت، زیــرا 
دانشــی تعریــف نشــده و بیحــد مــرز شــده اســت کــه همــه ی دانش هــای بشــری را دربــر می گیــرد و ایــن یعنــی هیــچ. در 
ایــران هــم از ســال 133۰تــا 1391 بیــش از ۷۰۰ مقالــه چــاپ شــده اســت کــه ۷5 درصــد آن فقــط از 13۸۰ تــا 139۰ نوشــته 
ــور از چــاپ  ــک ســونامی ک ــن مشــترک اســت. ی ــاالت بررســی مضامی ــن مق ــه ۶5 درصــد ای شــده اســت و شــگفت آن ک
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مقــاالت تکــراری و مبتــذل بــه نــام ادبیــات تطبیقــی. نتیجــه اینکــه: بن بســتی ادبیــات تطبیقــی طبیعــی اســت، زیــرا در اروپــا 
ــای  ــه چهارچوب ه ــرزی آن اســت ک ــم تعریف نشــدگی و بی حدوم ــت آن ه ــوده اســت. عل ــه ب ــم همین گون ــکا ه و آمری
یــک دانــش بشــری را نــدارد. حداکثــر می توانــد یــک روش یــا ابــزار پژوهشــی مؤثــر بــرای تحقیقــات بینارشــته ای باشــد. 
تــالش بــرای ایجــاد رشــته ی ادبیــات تطبیقــی بــه شــکل درســت نشــدنی اســت. در ایــران نیــز همــان تجربــه تکــرار شــده 
ــود. ضمــن اینکــه  ــاد ب ــی زی ــد دانشــگاه ها ، خیل ــه خاطــر توســعه ی غیرهدفمن ــاوت کــه ســرعت آن ب ــن تف ــا ای اســت، ب

ــد. ــت نکرده ان ــم رعای ــرای آن را ه ــًا روش اج ــی غالب ــران ایران مطابقه گ
 

ــاه  پاســخ دکتــر انوشــیروانی: بخشــی از پاســخ را در ســؤال قبلــی توضیــح دادم و چــون وقــت کــم اســت ســخن را کوت
می کنــم. بــا جنــاب دکتــر میرزایــی موافقــم کــه ادبیــات تطبیقــی در امریــکا و اروپــا هــم بــا بحــران روبــه رو بــوده اســت. 
کجــا روبــه رو نبــوده اســت؟ مــن اصــوالً بحــران را پدیــده  ای منفــی نمی دانــم اگــر باعــث شــود مــا بــه راه کار و برون رفــت 
ــک  ــه ول ــد منشــأ پیشــرفت و تحــول باشــد. رن ــن منظــر بحــران می توان ــم. از ای از بحــران بیندیشــیم و چاره اندیشــی کنی
حــدود هفتــاد ســال پیــش ایراداتــی بــر مکتــب اثبات گــرای فرانســوی گرفــت و نظریــه جدیــدی ارائــه داد تــا آن بحــران 
ادبــی را حــل کنــد. گــزارش برنهایمــر، ادبیــات تطبیقــی در عصــر چنــد فرهنگــی)1995(  ســومین گــزارش انجمــن ادبیــات 
ــس  ــوال هی ــزارش ۲۰1۷ اورس ــم گ ــن آن ه ــی و آخری ــاون ساوس ــزارش ه ــال ۲۰۰۴ گ ــد در س ــت. بع ــی امریکاس تطبیق
ــاًل بحــث  ــف نوشــته شــده اســت. فع ــی مختل ــای زمان ــاوت اســت چــون در برهه ه ــا هــم متف ــن گزارشــات ب اســت. ای
ــت اجتماعــی و  ــن باف ــدون در نظرگرفت ــه ای را ب ــاالت نیســت و نمی شــود اصــوال گفت ــن گزارش هــا و مق ــل ای ــن تحلی م
فرهنگــی و تاریخــی آن درســت تفســیر کــرد. زمینه زدایــی باعــث بدفهمــی مفاهیــم می شــود. دکتــر میرزایــی آمــار خوبــی 
ارائــه دادنــد کــه تأییــد ســخنان مــن در تولیــد مقــاالت کم مایــه و بی مایــه اســت کــه موجــب بحــران شــده اســت. ایــن 
را هــم خالصــه بگویــم کــه ادبیــات تطبیقــی ذات ثابتــی نــدارد. ادبیــات تطبیقــی هــم ماننــد هــر علــم دیگــری در تغییــر 
ــا یافته هــای جدیــد علمــی همــراه ســازد. ایــن خودانتقــادی نقطــه ی  و تحــول بــوده و همــواره توانســته اســت خــود را ب
ــد در  ــم، اشــکال را بای ــی ســطحی بســنده کرده ای ــه همــان تواردهــای ادب ــا ب ــات تطبیقــی اســت. حــال اگــر م قــوت ادبی
جــای دیگــری جســت. ایــن را هــم اضافــه کنــم کــه »بحــران« ادبیــات تطبیقــی در اروپــا یــا امریــکا بــا »بحــران« ادبیــات 
تطبیقــی در ایــران قابــل مقایســه نیســت. بــرای مقایســه حداقلــی از تشــابه الزم اســت. ایــن مقــاالت مــورد اشــاره ی دکتــر 

میرزایــی را خوانــده ام. نظــرات دیگــری هــم وجــود دارد. در فرصتــی دیگــر بیشــتر توضیــح خواهــم داد.
 

 دکتر خلیل پروینی )استاد گروه عربی دانشگاه تربیت مدرس(

دکتــر خلیــل پروینــی بــا اشــاره بــه اهمیــت و پیچیدگــی ادبیــات تطبیقــی گفــت: علــت اهمیــت ادبیــات تطبیقــی، اهمیــت 
ادبیــات اســت زیــرا ادبیــات در همــه عرصههــای معرفتــی وجــود دارد و هیــچ دانــش و معرفتی چــه در حوزه ی علوم انســانی 
و چــه در حــوزه ی علــوم پایــه و علــوم اجتماعــی از ادبیــات و هنــر مســتغنی نیســت. علــت پیچیدگــی ادبیــات تطبیقــی، 
ارتباطــش بــا تمامــی عرصه هــای معرفتــی اســت و دلیــل انســداد ادبیــات تطبیقــی هــم گســتردگی بی حدومــرز آن اســت. 
وی بــرای برون رفــت از مشــکالت حــوزه ی ادبیــات تطبیقــی گفــت: مــا بایــد رویکــرد و هــدف خــود را مشــخص کنیــم 
تــا بدانیــم آیــا همــه ی عرصه هــای ادبیــات تطبیقــی را می تــوان بــه صــورت علمــی بررســی کــرد یــا خیــر؟ مطمئنــا خیــر و 
بــرای ایــن منظــور نیــاز بــه متخصصــان زیــادی اســت. و به طــور کلــی اگــر هــدف، رویکــرد، نیــاز و امکانــات علمــی خــود 
را نشناســیم، ادبیــات تطبیقــی را نخواهیــم شــناخت و شــاید اظهــار ناامیــدی از وضعیــت فعلــی ادبیــات تطبیقــی بــه دلیــل 
همیــن عــدم تببیــن رویکــرد، هــدف و فلســفه ی ادبیــات تطبیقــی باشــد. اگــر ادبیــات تطبیقــی را دانشــی مثــل نقــد ادبــی، 
ــا ادبیــات، هنرهــا، علوم انســانی و  زبانشناســی بدانیــم پــس ادبیــات تطبیقــی روش بررســی ادبیــات اســت، ادبیاتــی کــه ب
ســایر عرصه هــای معرفتــی رابطــه دارد. اگــر پذیرفتیــم کــه ادبیــات تطبیقــی یــک دانــش اســت پــس موضــوع آن ادبیــات 
ــام  ــذا تم ــر کشــور اســت، ل ــوم زیســت ه ــع ب ــات تاب ــه ادبی ــم ک ــد بپذیری ــات باشــد، بای ــر موضــوع آن ادبی اســت و اگ
نظریــات مهــم ادبیــات تطبیقــی کــه بــه صــورت مکتــب و مدرســه تعریــف شــده اســت، تابــع بــوم زیســت صاحبــان آن 
مکاتــب هســتند. در ایــن اوضــاع و احــوال کــه نظریــات ادبیــات تطبیقــی ماننــد نظریــات نقــد ادبــی تابــع بــوم زیست شــان 
هســتند چــرا مــا نبایــد در ایــران بــا ایــن غنــای فرهنگــی از ادبیــات تطبیقــی، تعریــف و رویکــرد مشــخصی تابــع نیازهــا و 
اهــداف خــود ارائــه کنیــم؟ تــا دانشــجویان مــا بهــره ی بیشــتری از ادبیــات تطبیقــی ببرنــد. بنابرایــن دانشــجویان ایــن رشــته 
اگــر رویکــرد مناســبی از ادبیــات تطبیقــی درک کننــد، می تواننــد وارد عرصه هــای شــغلی مناســب در ایــن رشــته شــوند. 
دکتــر پروینــی بــا اشــاره بــه مقالــه ی دکتــر انوشــیروانی در نقــد مقــاالت ادبیــات تطبیقــی خــود گفــت: شــما در آن مقالــه 
اشــاره کرده ایــد، اسطوره شناســی تطبیقــی هیــچ ارتباطــی بــا ادبیــات تطبیقــی نــدارد درحالی کــه ایــن نظــر صحیــح نیســت 
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ــذا بررســی  ــی اســت ل ــات اســت و جــزو پیکــره ی ادب ــون ادبی ــی در کان ــا و ســمبل های ادب ــه اســطوره ها و نماده چــرا ک
تطبیقــی این هــا حتمــًا در قلمــرو ادبیــات تطبیــق قــرار دارد و حتــی بســیاری از پژوهشــگران و متخصصــان حــوزه ی ادبیــات 

تطبیقــی در ایــران از جملــه دکتــر نامــور مطلــق بــدان اشــاره داشــته اند.
 

پاســخ دکتــر انوشــیروانی: مــن بــا آن بخــش از ســخنان دکتــر پروینــی موافقــم کــه ادبیــات تطبیقــی همــان ادبیــات اســت. 
ایــن را البتــه مــن نگفتــه ام دیگــران قبــاًل گفته انــد و مــن هــم بــا آن موافقــم. ولــی از نظــر مــن دلیــل انســداد ادبیــات تطبیقــی 
گســتردگی بی حدوحصــر آن نیســت. مــن در مقالــه ام در مــورد دلیــل انســداد ادبیــات تطبیقــی در »ایــران« نوشــته ام کــه آن 
ــه هســتیم و  ــد مقال ــی تولی ــًا در پ ــب خاصــی محــدود ســاخته ایم. متأســفانه عمدت ــه شــباهت های ســطحی و قال را فقــط ب
نــه تولیــد دانــش. ایــن را بــزرگان علــم و ادب هــم گفته انــد و مــن هــم تأکیــد می کنــم. دکتــر میرزایــی هــم بــه آن اشــاره 
کردنــد. اگــر بــه دانــش ادبیــات تطبیقــی عالقــه داشــتیم، بــه ســایر حوزه هــا ماننــد بین رشــته ای هــم اعتنــا می کردیــم. آن گاه 
ــجویان  ــی دانش ــت ادب ــی و خالقی ــه، نوآفرین ــای جامع ــه نیازه ــد ب ــد می توان ــا چه ح ــی ت ــات تطبیق ــدیم ادبی ــه می ش متوج
ــزوای  ــان ان ــی پای ــات تطبیق ــه ام ادبی ــار گفت ــا ب ــرده ام. صده ــتند ک ــه ام مس ــم در مقال ــودم را ه ــل خ ــد. دالی ــک کن ــا کم م
ــا دانــش در بخــش قبلــی  علوم انســانی اســت، اگــر درســت و علمــی عمــل کنیــم. این کــه ادبیــات تطبیقــی روش اســت ی
توضیــح دادم؛ البتــه بررســی ماهیــت ادبیــات تطبیقــی ربطــی بــه بحــث امــروز مــن نــدارد. قبــاًل هــم گفتــه ام هیــچ نظریــه ای 
فصل الخطــاب نیســت و راه بــرای نقــد و اظهــار نظــر بــاز اســت. مــن بــه نقــد اعتقــاد راســخ دارم. نقــد ســازنده و مخــرب 
هــم نداریــم. نقــد یــا علمــی اســت یــا اصــاًل نــام نقــد بــر آن نمی تــوان گذاشــت. مــدح و ذم کــه نقــد نیســت. نقــد اصولــی 
ــه آن  ــًا ب ــم و حتم ــی اســتقبال می کن ــر پروین ــزم دکت ــد دوســت عزی ــا نق ــه ی کار علمــی اســت. از یادداشــت ی دارد و الزم
جــواب خواهــم داد چــون بــه عنــوان کهنــه دانشــجوی ادبیــات تطبیقــی می گویــم کــه اسطوره شناســی تطبیقــی بــا ادبیــات 
تطبیقــی یکــی نیســت و زیرشــاخه ای از آن نیســت. این کــه مــا از اســطوره در ادبیــات تطبیقــی اســتفاده مــی کنیــم نکتــه ای 
ــی این کــه اســطوره شناســی تطبیقــی همــان ادبیــات تطبیقــی اســت فــرض غلطــی اســت.  ــل قبــول اســت ول علمــی و قاب
ــد کــه مجیــب المصــری اسطوره شناســی تطبیقــی  ــان نتیجــه می گیری ــز مخالفــم وقتــی در مقاله ت ــا شــما دوســت عزی ــذا ب ل
کار کــرده پــس پــدر ادبیــات تطبیقــی اســالمی اســت. البتــه نــکات دیگــری هــم هســت کــه در جــای خــود بــدان خواهیــم 

پرداخــت.
 

نظرات پایانی و تکمیلی دکتر انوشیروانی

ــات  ــداد ادبی ــورد انس ــن در م ــدی م ــت: ناامی ــه گف ــن جلس ــده در ای ــرات مطرح ش ــدی نظ ــیروانی در جمع بن ــر انوش دکت
تطبیقــی در ایــران، از ســر اســتیصال اســت؛ چراکــه تاکنــون برخــالف پیگیری هــای چندده ســاله مــن بــرای تأســیس رشــته ی 
ادبیــات تطبیقــی، هیــچ مســئولی پیگیــری درســتی نکــرده اســت. وی در ادامــه ضمــن تشــکر از نظــرات اســتادان، گفــت: 
نقــد بایــد مبنــای علمــی داشــته باشــد و مبتنــی بــر مبانــی نظــری باشــد. نقــد ادبــی و نظریه هــا، منبعــث از زمــان و مــکان 
خاصــی اســت و هیــچ نظریــه ای فصــل الخطــاب نیســت، بلکــه قابــل نقــد نیــز اســت. اگرچــه در ســطح جهانــی بحــران 
هایــی در ادبیــات تطبیقــی داریــم امــا ایــن بحران هــا را نشــانه قــوت می بینــم. دکتــر انوشــیروانی پیشــنهاد کردنــد کــه ایــن 
نظــرات می بایســت در چندیــن جلســهی دیگــر بــا حضــور همیــن اســتادان و اســتادان دیگــر شــرح و بســط داده شــوند و 
بعــداً در قالــب یــک کتــاب چــاپ شــوند. متأســفانه چنیــن جلســاتی بســیار انــدک هســتند و پیگیــری نمی شــوند و پــس از 
مدتــی فرامــوش می شــوند. مــا بــه میزگردهــای بســیاری در ایــن حــوزه نیــاز داریــم. مــن بــه مجیــب المصــری ایرادهایــی 
ــب  ــه این جان ــد مقال ــی در نق ــر پروین ــرد. دکت ــی جــای نمی گی ــات تطبیق ــل ادبی ــی، در ذی ــرا اسطوره شناســی تطبیق دارم، زی
نقدهــای خــود را بنویســند و مــن نیــز جــواب خواهــم داد، نقــد هیــچ ایــرادی نــدارد، حتــی در بی رحمانه تریــن شــکل اش 
از آن اســتقبال می کنــم و بی پــرده پاســخ مکتــوب خواهــم داد. در مــورد این کــه ادبیــات تطبیقــی، روش اســت یــا دانــش؟!، 
نظــرات مختلفــی وجــود دارد و نمی  شــود بــا نظــر یــک فــرد گفــت کــه ادبیــات تطبیقــی روش اســت و دانــش نیســت یــا 

بالعکــس.
در پایــان ایــن جلســه، دکتــر متقــی زاده اعــالم کردنــد کــه گــروه عربــی شــورای بررســی متــون و کتــب علوم انســانی آمادگــی 
دارد کــه ایــن موضــوع را در ماههــای آینــده بــا حضــور دکتــر انوشــیروانی و ســایر اســتادان حــوزه ی ادبیــات تطبیقــی از جمله 
دکتــر نامورمطلــق و... ادامــه دهــد و پــس از برگــزاری ایــن سلسله نشســت ها، کتــاب یــا کتابچــه ای تحــت عنــوان »سلســله 

نشســت های ادبیــات تطبیقــی در ایــران، حــال و آینــده«، بــه چــاپ برســاند.
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مصیبت درگذشت همکار گرامی مان علیرضا جمالی را 
خدمت همکاران عزیز و خانواده ی محترم ایشان تسلیت عرض می کنیم. 

روحش شاد 
***

ــکار  ــت هم ــبت درگذش ــی به مناس ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــت فرهنگ ــت مدیری به هم
ــم  ــالم، مراس ــه الس ــین علی ــرت اباعبداهلل الحس ــوگواری حض ــام س ــا ای ــادف ب ــی و مص ــا جمال ــان علیرض گرامی م
ــزار شــد.  ــورخ 1۴ شــهریورماه 1399، به صــورت مجــازی برگ ــاد و خاطــره ی ایشــان، روز شــنبه م گرامی داشــت ی
ایــن مراســم بــا تــالوت آیاتــی چنــد از قــرآن مجیــد و قرائــت زیــارت عاشــورا توســط محمدرضــا صابــر، مــداح 
ــه بازگویــی خاطــرات و شــخصیت ایشــان  ــور از همــکاران مرحــوم ب اهل بیــت آغــاز شــد. پــس از آن عبــاس بورب
پرداخــت. در ادامــه ریاســت پژوهشــگاه، دکتــر قبــادی ضمــن عــرض تســلیت و دلجویــی از خانــواده ی آن مرحــوم، از 
خداونــد متعــال بــرای زنده یــاد جمالــی طلــب مغفــرت و رحمــت کردنــد. در پایــان مقــرر شــد، ریاســت پژوهشــگاه 
ــته  ــوم داش ــواده مرح ــا خان ــداری ب ــی دی ــت اداری، مال ــی و معاون ــت فرهنگ ــی متشــکل از مدیری ــن هیأت و همچنی

باشــند.
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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 شما و خانواده ی محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسألت داریم. 

***

اناهلل و انا الیه راجعون 
سرکار خانم دکتر سروندی 

مصیبت درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت عرض می کنیم و از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات 
و براي شما و خانواده ی محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسألت داریم. 

***

إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن 
سرکار خانم طاهره امینی 

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

***

إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن 
جناب آقای قاسم اسالمی 

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

***

اناهلل و انا الیه راجعون 
جناب آقای اسماعیل سحرخیز 

مصیبت درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت عرض می کنیم و از خداوند سبحان برای آن مرحوم علو درجات 
و براي شما و خانواده ی محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسألت داریم.

***

إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن 
سرکار خانم سمیه اجلی 

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

***

اناهلل و انا الیه راجعون 
سرکار خانم دکتر براتلو 

مصیبت درگذشت برادر گرامی تان را تسلیت عرض می کنیم و از خداوند سبحان برای آن مرحوم علو درجات
و براي شما و خانواده ی محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسألت داریم.

روابط عمومي
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