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پیام تبریک رئیس پژوهشگاه به مناسبت فرارسیدن هفته ی پژوهش

بسم اهلل الرحمن الرحیم 

ــا و  ــروز ظرفیت ه ــور و ب ــرای ظه ــی ب ــش«، فرصت ــه ی پژوه ــام »هفت ــه ن ــال ب ــر س ــاه ه ــی آذرم ــه ی پایان ــذاری هفت نام گ
توانمندی هــای نهادهــای پژوهشــی و پژوهشــگران از یک ســو و تأمــل و بازشناســی رویکردهــا و فعالیت هــای مــا از ســوی 
ــش  ــد پژوه ــول و قواع ــه اص ــدازه ب ــم چه ان ــا دریابی ــد ت ــش می افزای ــه ی پژوه ــت هفت ــر اهمی ــه ب ــت و این هم ــر اس دیگ

ــم. ــی یافته ای ــرات آن آگاه ــج و ثم ــد از نتای ــا چه ح ــم و ت پایبندی
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در ســال های اخیــر بــا پایبنــدی کامــل بــه مفــاد برنامــه ی توســعه ی راهبــردی 
و مأموریــت خــود، به منظــور ارتقــاء کیفــی پژوهــش و پاســخ دادن بــه نیازهــا و چالش هــای اجتماعــی، پیونــد میــان علــم و 
مــردم را ســرلوحه ی کار خــود قــرار داده اســت و در همیــن چهارچــوب هفتــه ی پژوهــش را فرصتــی مغتنــم بــرای تحقــق 
ــوم انســانی  ــا و قابلیت هــای عل ــه ی ظرفیت ه ــرای بررســی و ارائ ــزرگ ب ــه جشــنواره ای ب ــا آن را ب ــد ت ــن منشــور می دان ای
بــرای مشــارکت در حــل مســائل جامعــه و ایجــاد پیونــد وثیــق میــان علــم و شــهروندان تبدیــل کنــد و بــر همیــن اســاس، 
طرح هــای متنوعــی بــرای نشــان دادن انــواع قابلیت هــای علــوم انســانی در حوزه هــای مختلــف زیســت انســانی و اجتماعــی 
ــر و  ــه ای فراگی ــوان دغدغ ــوار« به عن ــدون دی ــرح »پژوهشــگاه ب ــته، ط ــال گذش ــن گام در س ــه در آخری ــد ک ــرا درآم ــه اج ب
دامنــه دار بــه منصــه ی ظهــور رســید کــه ماحصــل آن ایجــاد پیونــد مســتقیم و بی تکلــف دانشــمندان و مــردم در خیابان هــا 
ــمند،  ــه ی ارزش ــن دغدغ ــداوم ای ــا، در ت ــازی روش ه ــق و بهینه س ــا تعمی ــه ب ــم ک ــود و امیدواری ــهر ب ــاختمان های ش و س

ــم. ــت آوری ــتری را به دس ــای بیش موفقیت ه
در ســال جــاری نیــز باوجــود شــیوع بیمــاری کرونــا و پیامدهــای ناگزیــر آن بــرای فعالیت هــای اجتماعــی، توانســتیم اهتمــام 
ویــژه ی علــوم انســانی بــه حــل مســائل جامعــه )کــه در ســال جــاری مشــخصًا در شــیوع بیمــاری کرونــا در کشــور و جهــان 

ــم. ــش بگذاری ــی به نمای نمــودار شــد( را به خوب
ــوم انســانی، برگــزاری همایــش  ــا مشــارکت دانشــمندان و اســتادان رشــته های مختلــف عل ــد« ب اجــرای طــرح »پویــش امی
مجــازی »ابعــاد انســانی و اجتماعــی کرونــا در ایــران«، انتشــار چندیــن مجلــد کتــاب و انــواع یادداشــت ها و مقــاالت منتشــره 

در نشــریات مختلــف علمــی و عمومــی از جملــه ایــن دستاوردهاســت.
به ثمــر رســیدن بســیاری از طرح هــای مجموعــه ی طــرح کان »اعتــای علــوم انســانی« و انتشــار محصــوالت آن به صــورت 
ــن  ــه در ای ــود ک ــری ب ــدر دیگ ــتاوردهای گران ق ــه دس ــز از جمل ــتی نی ــردی و سیاس ــای راهب ــاب و گزارش ه ــه، کت مقال
ســال، بــا وجــود مشــکات ناشــی از شــیوع بیمــاری کرونــا، حاصــل آمــد کــه قطعــًا دســتیابی بــه ایــن موفقیت هــا مدیــون 
مشــارکت و فعالیــت دلســوزانه و مجدانــه ی پژوهشــگران و همــکاران ارجمنــد و فــداکار پژوهشــگاه اســت و تــداوم آن نیــز 

بــدون چنیــن مشــارکتی متصــور نخواهــد بــود.
این جانــب بــا تبریــک هفتــه ی پژوهــش خدمــت همــه ی پژوهشــگران، به ویــژه اســتادان و فرهیختــگان شــاغل در پژوهشــگاه 
علــوم انســانی، بــر خــود الزم می دانــم کــه یــاد و خاطــره ی پیشــگامان علــم و دانشــمندانی را کــه در ســال گذشــته بــه دیــدار 
معبــود شــتافته اند، گرامــی بــدارم و بــرای همــه ی اســتادان و پژوهشــگران ارجمنــد از درگاه خداونــد متعــال آرزوی ســامتی، 

توفیــق و تــداوم فعالیت هــای علمــی و پژوهشــی را داشــته باشــم.
حسینعلی قبادی

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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دکتر قبادی در نشست خبری مراسم هفته ی پژوهش:

باید عادت کنیم بدون پژوهش، تصمیم گیری نکنیم

ــنبه 17  ــر روز دوش ــی بعدازظه ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــش پژوهشــگاه عل ــه ی پژوه ــم هفت ــری مراس نشســت خب
ــد.  ــزار ش ــف برگ ــانه های مختل ــگاران رس ــور خبرن ــا حض ــازی ب ــکل مج ــاه 1399 به ش آذرم

ــد شــهید عرصــه ی  ــه روح بلن ــی ب ــار ســام و صلوات ــا نث ــک روز دانشــجو، ب ــن مراســم ضمــن تبری ــادی در ای ــر قب دکت
ــاد  ــدازه از دســتاوردهای نه ــا چه ان ــد ت ــا نشــان می ده ــت: تحــرکات دشــمنان م ــر فخــری زاده، گف ــم و پژوهــش، دکت عل
دانشــگاه می ترســند. اگــر روزی »نیکســون« آالله هــای مــا را قربانــی کردنــد، امــروز درخــت تنــاور دانشــگاه کــه ثمــرات 
ارزشــمندی چــون شــهید فخــری زاده دارد، در یــک مســیر تــرور می شــوند. دعــا می کنیــم خداونــد جانیــان و مســببان ایــن 

ــانند. ــان برس ــزای اعمال ش ــه س ــا را ب جنایت ه
ــزان همیشــه پژوهشــگاه  ــما عزی ــه ش ــت: از این ک ــانه، گف ــای اصحــاب رس ــا تشــکر از تاش ه ــه ب ــادی در ادام ــر قب دکت
ــم  ــدون پژوهــش تصمی ــم ب ــد عــادت کنی ــا بای ــم. م ــد، قدردانی ــرار می دهی را مرهــون حمایت هــا و پشــتیبانی های خــود ق
نگیریــم، سیاســت ورزی نکنیــم و گزاره هــای حــاوی تصمیم گیــری را بیــان نکنیــم. اقدامــی کــه پژوهشــگاه در طــول ایــن 
چنــد ســال اخیــر انجــام داده در ایــن جهــت بــوده اســت کــه مــا کوشــیده ایم همــواره در چارچــوب برنامــه ی توســعه ی 
راهبــردی پژوهشــگاه کــه همانــا دانایی محــوری، پژوهشــگاه بــدون دیــوار و عرضــه ی خدمــات در حــوزه ی پژوهش هــای 
کاربــردی بــوده اســت، حرکــت کنیــم. به طــور مثــال در خصــوص کاربردی ســازی خدمــات پژوهشــگاه )مرحلــه ی بالینــی( 
ــم  ــم بتوانی ــه ی 6 امیدواری ــهردار ناحی ــق ش ــا تواف ــم ب ــال ه ــم و امس ــالمندان ورود کردی ــوزه ی س ــه ح ــته ب ــال گذش س
ــر در  ــم به صــورت ملموس ت ــوم انســانی بتوانی ــف عل ــاخه های مختل ــا ش ــیم و ب ــته باش ــکاری داش ــه هم به صــورت نهادین
خدمــت جامعــه باشــیم. در عین حــال پژوهشــگاه از اقدامــات راهبــردی غافــل نیســت. در آســتانه ی قــرن جدیــد الزم بــود 
پژوهشــگاه علــوم انســانی به عنــوان بزرگتریــن نهــاد پژوهشــی کشــور، هویــت تمدنــی و میراث هــای ایرانــی، اســامی مان 
را مــورد توجــه بیشــتری قــرار دهیــم کــه خوشــبختانه ورود بــه ایــن مقولــه بــا اســتقبال خوبــی هــم مواجــه شــده اســت. 
به همیــن منظــور بــه زودی همایــش بین المللــی »ایــران زمیــن و خاورمیانــه در قــرن جدیــد« برگــزار خواهــد شــد تــا دقیقــًا 

در راســتای راهبردهــای درنظرگرفتــه شــده بــرای پژوهشــگاه حرکــت می کنیــم.
دکتــر قبــادی در ادامــه پیرامــون مطالعــات پژوهشــی خــود بــا موضــوع »سرشــت و سرنوشــت فرهنــگ، ادبیــات، تمــدن و 
تاریــخ ایــران« مــواردی را بــا مخاطبــان و اصحــاب رســانه مطــرح کــرد و گفــت: در طــول تاریــخ هجمــه ی دشــمنان بــه 
ایــران کــم نبــوده اســت بــا این حــال مــا بــا مطالعــه ی تاریــخ متوجــه می شــویم کــه ایرانی هــا از هــوش ویــژه ی تاریخــی 
برخــوردار بوده انــد و ایــن هــوش ایرانــی موجــب شــده اســت، گوهــر تمــدن، میــراث و ایرانیــت مــا بــا وجــود همــه ی 
حمــات ویران گــر خــوب حفــظ شــود. حتــی اقــوام وحشــی چــون مغــوالن و اذنــاب آن هــا پــس از حملــه بــه ایــران از 
نظــر معرفــت و ادب در در فرهنــگ مــا ذوب شــدند و به طــور مثــال فرهنــگ ایرانــی، اســامی مــا را بــه هنــد منتقــل کردنــد 

و حتــی زبــان فارســی، دیــن اســام و روش حکومــت داری را نیــز از ایرانیــان فــرا گرفتنــد و ...
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ــی  ــق شــاهکارهای ادب ــت، خل ــد معرف ــگ، تولی ــد فرهن ــه تولی ــان ب ــد ایرانی ــوارد نشــان می ده ــن م ــرد: ای ــد ک ــادی تأکی قب
ــدگاری چــون ســعدی  ــای مان ــه ســتایش چهره ه ــرون گذشــته ب ــز در ق ــی نی ــه دانشــمندان غرب ــی داشــتند ک اهتمــام باالی
ــیاری  ــی، کشــور را از بس ــار ایران ــوش سرش ــه ی زیســته و ه ــم تجرب ــرن 15 ه ــاءاهلل در ق ــد. ان ش ــظ و ... می پردازن و حاف
ــای  ــا و اندوخته ه ــام میراث ه ــا تم ــداری ب ــی هم ذات پن ــی نوع ــاب اســامی گوی ــن انق ــه همی ــد ک ــا مصــون می کن آفت ه
ــخ انقــاب ثبــت  ــگان در تاری ــل تهاجــم بیگان ــداری ایرانی هــا در مقاب ــارزات و پای ــه ی قرن هــا مب تاریخــی ماســت و تجرب
ــات و آســیب ها  ــل بســیاری از آف ــا در مقاب ــود ت ــرن 15 خواهــد ب ــا در ق ــرای م ــن پشــتوانه ی عظیمــی ب شــده اســت و ای

ایمــن باشــیم.

دکتر مالیی توانی: باید تجربه ی متفکران بزرگ را بازخوانی کنیم

در ادامــه ی نشســت دکتــر مایی توانــی، معــاون پژوهشــی و تحصیــات تکمیلــی پژوهشــگاه در خصــوص انتخــاب شــعار 
ــی را  ــده« توضیحات ــرن آین ــران در ق ــوم انســانی، مســئولیت اجتماعــی و چشــم انداز ای ــه ی پژوهــش؛ »پژوهش هــای عل هفت
ارائــه کــرد و گفــت: امســال تحقــق ایــن شــعار روی دو محــور اصلــی بــرای پژوهــش، هم افزایــی و تفکــر اصحــاب فکــر 
و پژوهــش مطــرح کردیــم و طــی فراخــوان گســترده ای پژوهشــگران و محققــان زیــادی بــا مــا همــکاری کردنــد کــه یکــی 
ــرن  ــر ق ــتانه ی تغیی ــا در آس ــت ت ــده« اس ــق آین ــیم اف ــه و ترس ــد راه رفت ــرن 15، نق ــانی در ق ــوم انس ــای آن »عل از محوره

ــم. ــاز نگه داری ــق ب ــرای تفکــر و تحقی ــی عرصــه را ب ــده داشــته باشــیم و اعــام فراخوان ــرن آین چشــم اندازی از ق
دکتــر مایی توانــی بــا اشــاره بــه تأســیس اولیــن نهادهــای آموزشــی و تحقیقاتــی کشــور در اواخــر قــرن گذشــته گفــت: از 
ســال 1297 بــود کــه در ایــران نهادهــای علمــی و آموزشــی شــکل گرفــت. بیــش از صــد و یــک ســال از تأســیس دارالفنــون 
در ایــران می گــذرد و طــی ایــن مــدت مــا نهادهــای آموزشــی بی شــماری را در ایــران تأســیس کردیــم و امــروز انبوهــی از 

متفکــران پــرورش پیــدا کردنــد و امیدواریــم در قــرن آینــده بتوانیــم ثمــرات بیشــتری از داشــته هایمان ببریــم.
ــی در جهــان رخ داده و همــه  ــا و مســئولیت اجتماعــی علــوم انســانی« اســت. بحران وی افــزود: محــور دوم »بحــران کرون
درگیــر هســتیم و مــا اصحــاب علــوم انســانی هــم بــه دنبــال کاهــش آســیب های آن هســتیم. خوشــبختانه اســتقبال خوبــی 

از ســوی پژوهشــگران داخلــی و خــارج از پژوهشــگاه دربــاره ی ایــن محــور صــورت گرفتــه اســت.
ــه ای  ــن محــور مقدم ــح داد: ای ــاب معرفــت« توضی ــا ارب ــی ب ــوان »لحظه های ــا عن ــه محــور ســوم ب ــا اشــاره ب ــی ب مائی توان
بــرای برگــزاری کنفرانســی اســت کــه دکتــر نصــری برگــزار می کننــد و بــه »بازخوانــی تجربــه متفکــران بــزرگ« می پــردازد؛ 
کســانی کــه ســنت های علمــی پیشــینیان را رفته انــد و افق هایــی را بــاز کرده انــد. این جــا تأکیدمــان روی اســتادان 

بازنشســته پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی اســت.
ــت:  ــر داد و گف ــه خب ــن هفت ــبت ای ــه ای به مناس ــار ویژه نام ــگاه از انتش ــی پژوهش ــات تکمیل ــی و تحصی ــاون پژوهش مع
ــگاه را  ــالنامه ی پژوهش ــن س ــت. همچنی ــته اس ــال گذش ــگاه در س ــای پژوهش ــه ی فعالیت ه ــاوی مجموع ــه ح ــن ویژه نام ای
کــه حــاوی عملکــرد مــا طــی ســه ســال گذشــته اســت، فراهــم کردیــم کــه عملکــرد گروه هــای مختلــف را در ایــن نهــاد 
پژوهشــی نشــان خواهــد داد. مــا امســال نمایشــگاه مجــازی را برگــزار می کنیــم کــه در آن کتاب هــای جدیــد ســال جــاری، 

ــود. ــته می ش ــش گذاش ــر و... به نمای ــرن اخی ــی ق ــای پاندم ــا بیماری ه ــط ب ــای مرتب ــانی، عکس ه ــوم انس ــریات عل نش
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ــی می شــوند و از پژوهشــگران  ــه ی پژوهــش معرف ــده ســال 99 در هفت ــت: پژوهشــگران برگزی ــان گف ــی در پای مائی توان
ــد. ــل می آی ــل به عم ــختکوش تجلی ــدان س ــراه کارمن ــته، به هم ــده و شایس برگزی

دکتر نصری: آیا شهر تهران بوی ایرانیت می دهد؟

ــن  ــه، در بخــش دیگــری از ای ــر نصــری، رئیــس مرکــز پژوهش هــای علمــی و مطالعــات اســتراتژیک خاورمیان ــر قدی دکت
نشســت دربــاره ی همکاری هــای مرکــز مطالعــات خاورمیانــه بــا پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و برگــزاری 
همایــش بین المللــی »ایــران زمیــن و خاورمیانــه در قــرن جدیــد؛ درس هــای قــرن چهــارده بــرای قــرن پانــزده« توضیحاتــی 
ــورهای  ــه کش ــن صورت ک ــت، به ای ــان رخ داده اس ــی در جه ــات مهم ــال اتفاق ــد س ــد از یک ص ــت: بع ــرد و گف ــه ک ارائ
ــان  ــن می ــون در ای ــد. اکن ــدا کرده ان ــد و برخــی هــم رشــد پی ــدا کــرده، برخــی کشــورها ســقوط کردن ــدی ظهــور پی جدی
ســؤال ایــن اســت کــه آیــا ایــران بــه دوران اقتــدار بــاز می گــردد و قوی تــر از امــروز می شــود؟ یــا همچنــان آســیب پذیر 

ــروز می گیریــم؟ ــد؟ ســؤال دیگــر ایــن اســت کــه چــه درســی از دی می مان
ــی، قــدرت نظامــی، دانشــگاه و دانــش در  ــوام ایران ــان فارســی، اق ــی چــون زب ــا محور های ــن همایــش ب ــه ی او، ای ــه گفت ب
ــم از  ــه ســعی کردی ــم بلک ــتابان ســخنرانی کنی ــه ش ــه نیســت ک ــن گون ــا ای ــا پنل ه ــده اســت. ام ــدی ش ــران و ... پنل بن ای
کســانی بهــره بگیریــم کــه دربــاره ی مســائل ایــران، روابــط ایــران و ... اندیشــیده اند. بنابرایــن می خواهیــم ببینیــم در قــرن 
ــته  ــز داش ــر تمای ــورهای دیگ ــا کش ــی، ب ــای مل ــن بق ــم ضم ــه می توانی ــش روی ماســت و چگون ــی پی ــه تحوالت ــده چ آین
ــا  ــوی ایرانیــت می دهــد؟ آی ــر از فرانســه اســت، ب ــا شــهر تهــران کــه قیمــت مســکن آن گران ت ــد بپرســیم آی باشــیم؟ بای
ــان انگلیســی( صیانــت کنیــم؟ ــان )مخصوصــاً زب ــرای قــرن آینــده می توانیــم شــهری داشــته باشــیم کــه آن را از اســارت زب ب
نصــری ادامــه داد: تأکیــد مــا در ایــن همایــش ایــن اســت کــه در آســتانه ی قــرن جدیــد ایــن ســؤال را می پرســیم کــه مــا 
دانشــگاهیان اگــر بخواهیــم از فــراز قــرن قبــل، انــدرزی بــرای قــدرت داشــته باشــیم، آن انــدرز چیســت؟ از ایــن منظــر 

ــم. ــدم برداری ــن حــوزه ق ــژه در ای ــز و وی می کوشــیم متمای
نصــری در خاتمــه ی ســخنانش از برگــزاری همایــش »ایران زمیــن و خاورمیانــه در قــرن جدیــد؛ درس هــای قــرن چهــارده 
بــرای قــرن پانــزده« در نخســتین فصــل ســال 1400 خبــر داد و گفــت: ایــن همایــش به همــت پژوهشــگاه علــوم انســانی 
ــه برگــزار می شــود. در ایــن همایــش از محققــان خواهیــم  و مطالعــات فرهنگــی و مرکــز اســتراتژیک مطالعــات خاورمیان
پرســید کــه در قــرن آینــده ی ایــران، چــه اشــتباهی را نبایــد مرتکــب شــویم و کــدام بــرگ از دفتــر قــرن گذشــته شــایان 

ســتایش اســت کــه بایــد آن هــا را تقویــت کنیــم؟
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افتتاحیه ی مراسم هفته ی  ژپوهش:

سخنرانی     دکتر غالمرضا      غفاری

سخنرانی      دکتر   قبادی

افتتاح   طرح    رتویج    یافته اهی     ژپوهشی
 

با  سخنرانی       دکتر     زرها پارساپور    و       دکتر    داوود مهرابی
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معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در مراسم افتتاحیه ی هفته ی پژوهش:

ناتوانی در گفت وگو و تعامل، یکی از مشکالت کلیدی جوامع است

به گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، دکتــر غامرضــا غفــاری )معــاون فرهنگــی و 
ــق  ــاه 1399 از طری ــود کــه روز 22 آذرم ــه ی پژوهــش ب ــه ی هفت ــژه ی مراســم افتتاحی اجتماعــی وزارت علــوم( ســخنران وی

ارتبــاط زنــده ی تصویــری ســخنان خــود را ارائــه کــرد.
ــا  ــم ت ــی می دانی ــش را فرصت ــه ی پژوه ــت: هفت ــش، گف ــه ی پژوه ــک هفت ــن تبری ــخنانش ضم ــاز س ــاری در آغ ــر غف  دکت
آن چــه را کــه در عرصــه و حــوزه ی پژوهــش بــا آن مواجــه هســتیم به صــورت نقادانــه مــورد واکاوی قــرار گیــرد تــا دیگــران 
بتواننــد از ایــن نشســت ها و برنامه هــا اســتفاده ی الزم داشــته باشــند. بــرای بنــده باعــث افتخــار اســت کــه به عنــوان یکــی 
ــه  ــی ک ــاش و اهتمام ــزان بزرگــوار باشــم و ســعی، ت ــوم انســانی و اجتماعــی در خدمــت عزی از دانشــجویان حــوزه ی عل
پژوهشــگاه در خصــوص ارتقــاء علــوم انســانی دارد واقعــًا بســیار قابــل تقدیــر و تشــکر اســت. آن چــه را کــه به نظــرم اهمیــت 
ــر مأموریت هــا و  ــا ب ــه ی پژوهــش بن ــه نوجــه داشــته باشــیم کــه هفت ــن نکت ــه ای ــد ب دارد، این اســت که در درجــه ی اول بای
ــه فرصــت بســیار مغتنمی اســت،  ــرده ک ــدا ک ــگاه خــودش را پی ــی کشــور جای ــوزش عال ــم نظــام آم ــی در تقوی کارویژه های
بنابرایــن در درجــه ی اول بایــد از کســانی که پدیدآورنــده و کمک کننــده ی ایــن فرصــت بودنــدو همــه ی عزیــزان و 
بزرگوارانی کــه رونــق بیشــتری بــه مراســم ایــن هفتــه بخشــیدند، نهایــت ســپاس و تقدیــر را داشــته باشــیم لــذا به صــورت 
مشــخص در عرصــه ی علــوم انســانی، »پژوهشــگاه« جایــگاه ویــژه ای دارد کــه از ایــن حیــث بایــد از ریاســت پژوهشــگاه، 
ــگاه علمــی  ــن مرکــز کــه جای ــأت علمــی ای ــادی و همــکاران ســتادی ایشــان و به صــورت خــاص از اعضــای هی ــر قب دکت
ویــژه ای در کشــور دارنــد، تقدیــر و تشــکر  کنیــم. طبیعی اســت کــه در درجــه ی اول بایــد در هفتــه ی پژوهــش گزارشــی از 
فعالیت هــا در طــول ســال ارائــه شــود تــا جامعــه از آن مطلــع شــود امــا قطعــًا می دانیــم کــه بایــد به کارویژه هایــی فراتــر از 
ایــن هــم کــه به نوعــی ثمــره ی فعالیــت یک ســاله ی حــوزه ی پژوهــش هســت نیــز توجــه و دقــت شــود. یکــی  از نکاتــی 
ــم  ــش را ه ــنجی پژوه ــش و تسهیل س ــی، پیمای ــد به نوع ــا بای ــه م ــت ک ــود این اس ــه ش ــه آن توج ــت ب ــد از این باب ــه بای ک
ــد، نقدهــا و انتقادهایــی  ــه خوانشــی کــه دیگــران از تاش هــای انجــام شــده دارن ــم و ب ــرار دهی در دســتور کار خودمــان ق
کــه از نتایــج پژوهــش و تأثیــر و اثــر آن می شــود؛ توجــه بیشــتری شــود. از طــرف دیگــر بایــد توجــه داشــته باشــیم یکــی 
ــش  ــم و پژوه ــدن عل ــمت تجاری ش ــه س ــا ب ــا م ــه آی ــت ک ــود، این اس ــرح می ش ــته مط ــورت برجس ــه به ص ــواردی ک از م
حرکــت می کنیــم؟ از ایــن حیــث بایــد مجموعه هــای دانشــگاهی و پژوهشــگاهی بســیار مراقــب باشــند کــه در ذهــن و نــگاه 
دیگــران این طــور متبــادر نشــود کــه ایــن مراکــز قصــد دارد بــه بنــگاه اقتصــادی و تجــاری تبدیــل شــود و به نوعــی کارهــا 

ــم، دور می شــویم. ــا طبعــًا از آن رســالتی کــه داری ــن بشــود م ــرود کــه اگــر چنی ــه ایــن سمت  وســو ن ب
دکتــر غفــاری ادامــه داد: در پژوهش هــای علــوم انســانی و اجتماعــی کــه به عنــوان یکــی از مهم تریــن عرصه هــا و 



9

خربنامه، سال هشتم، شماره ی هفتاد و دوم،  آذرماه 1399

ــن حــوزه  ــم چــه سیاســت پژوهشــی در ای ــه می خواهی ــم ک ــه کنی ــد توج ــن بخش هاســت، بای مشــکل ترین و تأثیرگذارتری
ــم کــه چگونگــی حفــظ اســتقال پژوهــش و اســتقال آمــوزش مهــم و حســاس اســت. قطعــًا ایــن  داشــته باشــیم و بدانی
حساســیت نــزد همــکاران و مدیــران محتــرم )پژوهشــگاه( وجــود دارد لیکــن بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه از ایــن بابــت 
نیــز همچنــان ایــن دغدغــه را داشــته باشــیم. اگــر بــه اندیشــه ای کــه درخصــوص بحــث جایــگاه پژوهش هــای علــوم انســانی 
وجــود دارد توجــه شــود، در درجــه ی اول ایــن نکتــه مطــرح اســت کــه مــا قصــد داریــم آگاهــی ای را تولیــد کنیــم تــا از 
شــهروندان توانمنــدی بهره منــد و برخــوردار باشــیم کــه بتواننــد کنشــگری بخردانــه ای در ســاحت ها و عرصه هــای مختلــف 
ــه  ــانی که ب ــا کس ــگاه و چه بس ــرای دانش ــه ب ــت ک ــالت هایی  اس ــا و رس ــن مأموریت ه ــی از مهم تری ــن یک ــند. ای ــته باش داش
ــر  ــه اگ ــود ک ــدی مطــرح ب ــه ی کلی ــک نکت ــوان ی ــه به عن ــن نکت ــش و پژوهــش ورود کردند،مطــرح اســت. ای فلســفه ی دان
ــن  ــه ای ــم؟ ب ــرای چــه می خواهی ــا پژوهــش را ب ــم ی ــرای چــه می خواهی ــش را ب ــا دان ــه م ــن پرســش مطــرح می شــد ک ای
مــورد تأکیــد می شــد کــه مــا می خواهیــم آگاهــی ای را در شــهروندان مان بــه وجــود بیاوریــم کــه آن هــا بتواننــد کنشــگری 
بخرادانــه ای را نســبت بــه »خــود خویشــتن« و دیگــران داشــته باشــند و آن هــا بداننــد، چگونــه مناســبات خــود را نســبت بــه 

همدیگــر تنظیــم کننــد ایــن نکتــه ای بــود کــه در صــدر بحث هــا وجــود داشــت.
دکتــر غفــاری بــا اشــاره بــه حساســیت ویــژه ی پژوهشــگاه و مــواردی کــه در جلســات کمیســون هیــأت امنــا مطــرح می شــود 
و دکتــر قبــادی و ســایری همــکاران هــم بــه آن تأکیــد دارنــد کــه به نوعــی پیشــانی کار پژوهشــگاه را تشــکیل می دهــد، بــه 
ــی درســت  ــازکاوی و بازخوان ــرو ب ــت در گ ــم هوی ــا می دانی ــه ی م ــت: هم تشــریح بحــث »هویت بخشــی« پرداخــت و گف
میــراث یــک کشــور و نقــد آن هســت، نــه نفــی آن. نقــد ســنت هســت ولــی نــه نفــی ســنت به منظــور پرورانــدن شــاخه های 
تــازه و رویش هــای تــازه. همــه ی مــا می دانیــم کــه در دنیــای امــروز ایــن وجــه، ایــن هنــر و ایــن کارویــژه به عنــوان یــک 
ــه در  ــه ن ــد، البت ــک می کن ــی کم ــری سیاســت زندگ ــه تعبی ــی و ب ــه معنی بخشــی زندگ ــرح اســت و ب ــدی مط ــه ی کلی نکت
ــرای  ــرای شــهروندان. ب ــه ب ــه و بخردان ــردن قــدرت انتخــاب عالمان معنــای تجویــزی و دســتوری آن، بلکــه در معنــای باالب

این کــه آن هــا بتواننــد آن زیســتی کــه شایســته ی انســان هســت و بــا کرامــت، جایــگاه و عزتــی کــه دارد، فراهــم شــود.
وی تأکیــد کــرد: همــه ی پژوهش هــا، در عرصــه ی علــوم طبیعــی یــا علــوم انســانی، زود یــا دیــر آثــار و پیامدهــای خــود را 
در ســپهر و ســاحت های مختلــف خواهنــد داشــت. اگــر مــا حــوزه ی پژوهــش را رصــد کنیــم، می بینیــم به محــض این کــه 
ــج  ــیده اند، به تدری ــازه ای رس ــازکاوی ت ــه واکاوی و ب ــد و ب ــاز کرده ان ــدی را ب ــه ی جدی ــا صفح ــدر م ــگران گرانق پژوهش
نشــانه های آن  در حیــات اجتماعــی  دیــده می شــود  کــه در ایــن مقــال فرصــت پرداختــن بــه آن نیســت امــا وقتــی تحــوالت 
ــوم  ــه ی عل ــا در عرص ــه تاش ه ــم ب ــرار می دهی ــه ق ــورد توج ــی را م ــات اجتماع ــده در حی ــود آم ــای به وج و دگرگونی ه

ــم. ــی می بری ــانی پ ــوم انس ــژه عل ــف به وی مختل
دکتــر غفــاری قبــل از طــرح آخریــن نکتــه ی بحــث خــود بــه ایــن موضــوع تأکیــد کــرد کــه علــوم انســانی و اجتماعــی بایــد 
بیــش از ایــن بــه ایــن مســئله بپــردازد و گفــت: در گذشــته فعالیت هــای خوبــی در ایــن زمینــه انجــام شــده و کارهــای خوبــی 
در حــوزه ی نظریه پــردازی صــورت گرفتــه اســت امــا همــه می دانیــم، ایــن مســئله همچنــان به عنــوان مســئله ی کلیــدی مــا 
ــع را  ــروزه جوام ــه ام ــن پرســش مطــرح شــود، مشــکلی ک ــم، اگــر ای ــن حــوزه می گوی ــوان شــاگرد ای مطــرح اســت. به عن
ــه ایــن  )چــه در مقیــاس داخلــی و چــه در مقیــاس منطقــه ای و بین المللــی( آزار می  دهــد چیســت؟ شــاید نقطــه نظــرات ب
ســمت بــرود کــه »ناتوانــی در گفت وگــو و تعامــل« در چهارچوب هــای منظــم و حســاب شــده یکــی از مشــکات کلیــدی 
جوامــع اســت. بــه تعبیــری مــا نیــاز بــه ایــن داریــم کــه شــهروندان مان در ســاحت های مختلــف و در قامت هــای مختلفــی 
ــروز  ــه ام ــن نکته ایســت ک ــند. ای ــته باش ــر را داش ــا یکدیگ ــل ب ــو و تعام ــوان گفت وگ ــد، ت ــش می پردازن ــای نق ــه ایف ــه ب ک
همــه می دانیــم خیلــی از مســائل و مشــکاتی کــه جامعــه ی انســانی از آن رنــج می بــرد، بــه ناتوانــی در گفت وگــو و تعامــل 
مربــوط می شــود. چــه مجموعــه ای می توانــد در ایــن خصــوص سیاســت و تمهیــدات الزم را داشــته باشــد و آن اتصــاالت 
ــن کار از  ــد، به نظــر می رســد ای ــار هــم جمــع کن ــاورد و مجموعه هــای مختلــف را به نوعــی در کن و پیوندهــا را به وجــود بی
حوزه هایــی غیــر از حوزه هــای علــوم انســانی ســاخته نیســت. مجموعــه ی علــوم انســانی کــه درواقــع موضــوع آن انســان و 
در معنــای کلــی، اجتماعــات جوامــع انســانی اســت ایــن توانمنــدی را دارد کــه بکوشــد بــا تمــام تغییــرات و تحــوالت ایــن 
بــاب را به عنــوان یــک بــاب اصلــی مدنظــر خــود قــرار دهــد و بــه توســعه ی آن کمــک کنــد کــه ایــن درواقــع خدمتی اســت 

بــه بشــریت تــا خیلــی از مشــکاتی را کــه جوامــع بــا آن مواجــه هســتند، از پیــش روی بــردارد.
ــواران  ــاش و زحمــات شــما بزرگ ــن از ت ــم و همچنی ــی می داری ــه را گرام ــن هفت ــاره ای ــن باشــد. دوب ــه چنی ــم ک امیدواری

ــدم. ــروزی آرزومن ــرای شــما ســامتی و به ــی را دارم و از درگاه حــق ب ــت ســپاس و قدردان نهای

سامت و پیروز باشید
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در ادامــه دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، ضمــن  تبریــک و خیرمقــدم. ســخنانش را بــا 
شــعری از حافــظ شــیرازی به شــرح زیــر آغــاز کــرد:

به ُدَورِ الله، قدح گیر؛ و بی ریا می باش                               به بوی گل، نفسی همدم صبا  می باش
گرت هواست که چون جم، به ِسر غیب رسی                           بیا و همدمِ جامِ جهان نما می باش
چو غنچه، گر چه فرو بستگی ست کار                         جهان تو همچو باد بهاری گره گشا می باش
مرید طاعت بیگانگان مشو حافظ                                            ولی معاشر رندان پارسا می باش

در ادامــه دکتــر قبــادی ضمــن تبریــک هفتــه ی پژوهــش بــه اســتقبال و همــکاری گــرم و صمیمــی پژوهشــکده ها اشــاره و از 
مشــارکت بســیار جــدی و اثربخــش حــدود 50 تــن از اعضــای هیــأت علمــی و اســتادان و پژوهشــگران مختلــف قدردانــی 
کــرد و نــام و یــاد اســتادان، پژوهشــگران، کادر درمانــی و پژوهشــگاهی را کــه بــا کرونــا از دنیــا رفتنــد، گرامــی داشــت. وی 
همچنیــن نــام زنده یــاد علیرضــا جمالــی، کارمنــد پژوهشــگاه را کــه بــر اثــر ابتــاء بــه بیمــاری کرونــا جانــش را از دســت 

داد، گرامــی داشــت.
ــرای  ــس از اج ــه پ ــم ک ــاز می کنی ــی آغ ــال 99 را در حال ــش س ــه ی پژوه ــت: هفت ــخنانش گف ــه ی س ــادی در ادام ــر قب دکت
ــم. ــرار داری ــه ی دوم ق ــرای برنام ــال اج ــتین س ــون در نخس ــگاه، اکن ــردی پژوهش ــعه ی راهب ــه ی اول توس ــز برنام موفقیت آمی

ــه ی شــما بزرگــواران، پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی  ــی همه جانب ــه پشــتوانه ی همدل ــه لطــف الهــی و ب ب
ــه میثــاق همگانــی خــود، یعنــی برنامــه ی توســعه ی راهبــردی، در عرصــه ی برخــی از سیاســت گذاری ها در  ــا پای بنــدی ب ب
ــای اجتماعــی و در صحــن مجمــع رؤســای پژوهشــگاه ها،  ــت، عرصه ه ــط، برخــی کمیســیون های دول ــای مرتب وزارتخانه ه

ــژه عرصــه ی صنعــت، اثرگــذاری بســیار مشــهودی داشــته اســت. دانشــگاه ها و حــوزه، به وی
ــه ی  ــکوفایی در عرص ــه ش ــل ب ــان و نی ــی زب ــه ی مل ــون برنام ــی همچ ــای مل ــرای طرح ه ــه اج ــاره ب ــا اش ــادی ب ــر قب دکت
ــای  ــیاری از عرصه ه ــذاری در بس ــی و اثرگ ــور مل ــئله مند و تقاضا مح ــای مس ــای طرح ه ــد قرارداده ــازی و عق کاربردی س
ــه  ــن ب ــئله مند و پرداخت ــای مس ــه پژوهش ه ــه ب ــی و توج ــردی کارفرمای ــرح کارب ــه 60 ط ــک ب ــق نزدی ــی از طری اجتماع
ــت:  ــر داد و گف ــارم خب ــل چه ــی نس ــات علم ــه ی مؤسس ــه عرص ــگاه ب ــی، از ورود پژوهش ــررات اجتماع ــات و مق معض
توفیــق درخشــان گســترش فعالیــت ترویجی ســازی و بالینی ســازی پژوهشــگاه علــوم انســانی و کســب موفقیــت عملــی در 
عرصــه ی نــوآوری در علــوم انســانی و تأســیس مرکــز نــوآوری علــوم انســانی در پژوهشــگاه طــی یک ســال گذشــته شــاهد 
راه انــدازی برخــی اســتارت آپ ها هســتیم ضمــن این کــه، کســب رتبــه ی نخســت ملــی در چنــد ســال پیاپــی در جشــنواره ی 
ــوم انســانی دانشــگاه ها،  ــون عل ــع و مت ــن و نشــر نقدنامه هــای تخصصــی مناب ــری تدوی ــاب، رشــد بیــش از ده براب ــد کت نق
برنــده شــدن در ســه ســال در جشــنواره ی بین الملــی فارابــی، ارتقــای کیفیــت تولیــد علمــی و افزایــش ســرانه ی تولیــد علــم 

بــه بیــش از 200 درصــد از دســتاوردهای پژوهشــی پژوهشــگاه بــوده اســت.
رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی در ادامــه ی ســخنانش بــا اشــاره بــه نام گــذاری ســال 99، از ســوی مقــام معظــم رهبــری، 
تأکیــد کــرد: در ســال جهــش تولیــد، تقویــت ارتبــاط بــا صنعــت، توســعه  و پیشــرفت اجــرای طرح هــای حــوزه ی تــاب آوری، 
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دکتر پارساپور در مراسم افتتاح طرح ترویج یافته های پژوهشی )تیپ(:

باید با عمومی سازی دانش، موجبات غنی سازی اطالعات و ارتقاء مهارت مردم  را فراهم کنیم

ــر زهــرا  ــاح شــد. دکت ــج یافته هــای پژوهشــی )تیــپ( افتت ــه ی پژوهــش )22 آذر 99( طــرح تروی ــه ی هفت در مراســم افتتاحی
پارســاپور، معــاون کاربردی ســازی علــوم انســانی و فرهنگــی، در ایــن خصــوص طــی ســخنانی گفــت: ایــده ی ترویــج علــم 
بــه معنــی عمومی ســازی دانــش و بیــان دســتاوردهای پژوهشــی به شــکل قابل فهــم و ســاده بــرای عمــوم مــردم اســت. بــاال 
بــردن ســواد علمــی جامعــه همــراه بــا توســعه ی علمــی، فنــاوری، اجتماعــی و فرهنگــی و حــوزه ی ســامت و … کاهــش فقــر 
ــه از  ــر ک ــوع و تکث ــی، تن ــود. پیچیدگ ــی می ش ــردی و جمع ــیب دیدگی های ف ــی، آس ــع عقب افتادگ ــی مان ــی و مهارت اطاعات
ویژگی هــای جهــان امــروز ماســت، انتخــاب را در ســطوح مختلــف دشــوار کــرده اســت و ایــن دشــواری از مدیریــت یــک 
خانــواده تــا کنشــگری در عرصه هــای اجتماعــی و سیاســی در صــورت نبــود علــم و آگاهــی منجــر بــه شکســت و ناکامــی 
ــوم  ــت کاربردی ســازی عل ــه معاون ــی اســت ک ــج یافته هــای پژوهشــی)تیپ( اقدام ــردی و اجتماعــی می شــود. طــرح تروی ف

انســانی و فرهنگــی در ایــن راســتا آغــاز کــرده اســت.
برای موفقیت در ترویج علم الزم است به سه عامل توجه داشته باشیم:

1. شــناخت دغدغه هــا و نیازهــای عمومــی و حتــی ایجــاد نیــاز از طریــق آگاهی بخشــی چــرا کــه تشــخیص مســائل و نیازهــا 
بخشــی از وظایــف اصلــی علــم و دانــش اســت .

2. یافتن زبان مناسب برای بیان تخصصی ترین دستاوردهای علمی و پژوهشی به شکل قابل فهم و مناسب.
3. حضــور در فضــای حقیقــی و مجــازی کــه عمــوم مــردم حضــور دارنــد مثــل فرهنگ ســراها، حــوزه ی عمومــی شــهری، 

ــی و … ــبکه های اجتماع ــون، ش ــو، تلویزی رادی
ــک  ــال نی ــه ف ــه ی پژوهــش را ب ــاز هفت ــا آغ ــپ ب ــرح تی ــاح ط ــارن شــدن افتت ــرد: مق ــد ک ــاپور تأکی ــر پارس ــه،  دکت در خاتم
می گیریــم و امیدواریــم بــا دانــش تخصصــی و پیگیــری دکتــر مهرابــی و همراهــی همــه ی اندیشــمندان و پژوهشــگران داخــل 

ــد. ــاری کن ــوار« ی ــدون دی ــار بنشــیند و پژوهشــگاه را در تحقــق شــعار »پژوهشــگاه ب و خــارج پژوهشــگاه ایــن طــرح به ب

پویــش امیــد و برگــزاری همایــش مجــازی »ابعــاد انســانی و اجتماعــی کرونــا در ایــران« و انتشــار چندیــن جلــد کتــاب و مقالــه 
مرتبــط بــا موضــوع کرونــا در نشــریات علمــی و عمومــی و ... از اقدامــات پژوهشــگاه در ســال جــاری بــوده اســت.

ــا توجــه بــه دو برابــر شــدن تعــداد اعضــای  دکتــر قبــادی در خاتمــه ی ســخنانش بــه تأثیــر مثبــت فعالیت هــای پژوهشــی ب
هیــأت علمــی نامــزد پژوهشــگر برتــر و همچنیــن افزایــش تقریبــًا دو برابــری میانگیــن امتیــاز پژوهشــگران برگزیــده اشــاره 
کــرد و گفــت: ایــن فعالیت هــا نشــان می دهــد کــه دســت کم در ایــن دوره بــرای اعضــای هیــأت علمــی فرصتــی در جهــت 

ــه، کتــاب و ... بــوده اســت. افزایــش جــدی فعالیت هــا، انتشــار مقال
گفتنی اســت دکتــر قبــادی پــس از ســخنرانی راهبــردی دکتــر غامرضــا غفــاری، معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم از 
وی قدردانــی کــرد و گفــت: شــخصًا افتخــار می کنــم کــه معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم یــک متخصــص متفکــر 
و توانمنــد علــوم انســانی و اجتماعــی اســت و انصافــًا از ســخنان ارائــه شــده ی دکتــر غفــاری بهــره بــردم. فکــر می کنــم بــرای 
تبدیــل برنامــه ی توســعه بــه برنامــه ی عملکــردی در شــورای راهبــردی پژوهشــگاه، حتمــًا از ســخنان ارزنــده ی ایشــان اســتفاده 

خواهنــد شــد کــه ســخنان بســیار دقیــق و متناظــر بــر واقعیت هــای پژوهشــگاه و جامعــه مطــرح شــد.
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دکنر مهرابی در مراسم افتتاح طرح ترویج یافته های پژوهشی )تیپ(:

اینترنت بستر مناسبی برای ترویجی سازی ایجاد کرده است

ــه  ــات فرهنگــی در مراســم افتتاحی ــوم انســانی و مطالع ــأت علمــی پژوهشــگاه عل ــی، عضــو هی ــر داود مهراب ــه دکت در ادام
ــوده اســت، بیــان کــرد اینترنــت فرصتــی  ــا مشــکاتی مواجــه ب ــا بیــان این کــه ترویــج علــم همــواره ب هفتــه ی پژوهــش ب
فراهــم کــرده کــه می تــوان بــا اســتفاده از آن در حــوزه ی ترویــج یافته هــای پژوهشــی گام هــای مؤثــری به منظــور اثرگــذاری 

علــم بــر جامعــه برداشــت.
ــی  ــانه های جمع ــوان رس ــروز به عن ــه آن چــه ام ــد ک ــز نشــان می ده ــانه ها نی ــتفاده ی رس ــه اس ــی ب ــه داد: نگاه ــی ادام مهراب
ــا  ــاب ت ــرار می گرفــت. از چــاپ نخســتین کت ــراد معــدودی مــورد اســتفاده ق ــدا تنهــا توســط اف شــناخته می شــوند، در ابت
اســتفاده جمعــی از آن حــدود یــک قــرن طــول کشــید و روزنامه هــا نیــز رونــد مشــابهی را طــی کردنــد، به گونــه ای کــه از 

انتشــار نخســتین روزنامه هــا تــا جمعــی شــدن آن هــا حــدود دو قــرن طــول کشــید.
ــط  ــد توس ــانه های جدی ــرش رس ــریع پذی ــث تس ــات باع ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــعه ی فن ــه توس ــوان ک ــن عن ــا ای وی ب
ــد  ــدی کــه در شــکل های مختلــف به وجــود می آین ــان کــرد: رســانه های جدی ــی شــده اســت، بی ــان در ســطح جهان مخاطب
در فرصــت بســیار کوتاهــی توســط بخــش قابل توجهــی از جمعیــت کشــورها و حتــی جهــان مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. 
بــه گفتــه وی، عوامــل متعــددی از جملــه باالبــودن هزینــه ی نخســتین تولیــدات رســانه ای در ابتــدا، عــدم وجود زیرســاخت ها 
به منظــور تولیــد انبــوه، و همچنیــن مشــکل توزیــع در بیــن افــراد جامعــه ازجملــه موانعــی بــوده اســت کــه اســتفاده همگانــی 

از تولیــدات رســانه ای را بــا تأخیــر مواجــه می ســاخت.
ــت،  ــته اس ــش روی برداش ــادی از پی ــدود زی ــا ح ــع را ت ــل موان ــن قبی ــت ای ــش اینترن ــه پیدای ــه این ک ــاره ب ــا اش ــی ب مهراب
تصریــح کــرد: در حــال حاضــر حــدود چهــار میلیــارد و 800 میلیــون کاربــر اینترنــت، بیــش از یــک میلیــارد و 800  وبــگاه و 
انجــام بیــش از چهــار میلیــارد و 500 جســتجو تنهــا در موتــور جســتجوی گــوگل باعــث شــده کــه اندیشــمندان بــه ترویــج 

علــم بیــش از گذشــته توجــه نشــان دهنــد.
وی کــه در رونمایــی از طــرح ترویــج یافته هــای پژوهشــی بــا نــام اختصــاری »تیــپ« ســخنرانی می کــرد، افــزود: از ســال 
2008 بــه بعــد ایــن موضــوع در محافــل علمــی مطــرح شــد کــه اثرگــذاری پژوهش هــای منتشــر شــده تنهــا بــا تکیــه بــر 
اســتناددهی ســنتی چنــدان قابــل پذیــرش نیســت. به همیــن دلیــل نیــز اکنــون مجــات معتبــر علمــی در ســطح بین المللــی 

از شــاخص »آلتمتریکــز« بــرای اثرگــذاری آثــار منتشــر شــده اســتفاده می کننــد.
ــد، اســتفاده ی عمــوم  ــرار می گیرن ــوان کــه در معیارهــای مختلفــی کــه در »آلتمتریکــز« مــورد ســنجش ق ــا این عن ــی ب مهراب
مــردم از یافته هــای پژوهشــی به مراتــب بیــش از اســتفاده ی محققــان و دانشــمندان، ارتباطات گــران علــم، و فعــاالن مرتبــط 
بــا هــر حــوزه اســت، بیــان کــرد: همیــن پذیــرش توســط مــردم ضــرورت اقــدام بــه ترویــج یافته هــای پژوهشــی را مــورد 
ــرای  ــم ب ــان قابل فه ــتفاده از زب ــد اس ــی نیازمن ــای پژوهش ــج یافته ه ــه تروی ــی ک ــه از آن جای ــد. البت ــرار می ده ــد ق تأکی
مخاطبــان عمومــی اســت و نیــاز اســت تــا از واژه هــا و اصطاحــات فنــی و پیچیــده پرهیــز شــود. ضــرورت به کارگیــری 

افــرادی کــه حلقــه ی اتصــال بیــن پژوهشــگران و مخاطبــان عمومــی باشــند، اهمیــت شــایانی دارد. 
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مدیریت نوآوری و کاربردی سازی برگزار کرد:

الگوهای نوین در ارتباط پژوهش های علوم انسانی با نیازهای جامعه و صنعت

ــکاری  ــا هم ــانی ب ــوم انس ــای عل ــازی پژوهش ه ــوآوری و کاربردی س ــت ن ــت مدیری ــش و به هم ــه ی پژوه ــبت هفت به مناس
اداره کل ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، روز یکشــنبه 23 آذرمــاه 1399، نشســت نیــم روزه ی 
»الگوهــای نویــن در ارتبــاط پژوهش هــای علــوم انســانی بــا نیازهــای جامعــه و صنعــت« به صــورت مجــازی و بــا ســخنرانی 
ــر حســینعلی  ــاوری(، دکت ــات و فن ــوم، تحقیق ــاوری وزارت عل ــاون پژوهــش و فن ــر غامحســین رحیمــی شــعرباف )مع دکت
ــا جامعــه  ــاط ب ــر کل ارتب ــر محمدســعید ســیف )مدی ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی(، دکت ــادی )رئیــس پژوهشــگاه عل قب
ــر نجــف  ــی(، دکت ــه طباطبائ ــر حســین ســلیمی )رئیــس دانشــگاه عام ــاوری(، دکت ــوم، تحقیقــات و فن و صنعــت وزارت عل
لک زایــی )رئیــس پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی(، دکتــر علی محمــد حکیمیــان )رئیــس پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه( 
و دکتــر حســین میرزایــی )رئیــس مؤسســه مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی(، بــا حضــور بیــش از 150 نفــر از رؤســا و معاونیــن 

ــد. ــزار ش ــر کشــور و برگ ــگاه های سراس ــگاه ها و پژوهش دانش

در ابتــدا، ســخنران نخســت ایــن نشســت، دکتــر رحیمــی شــعرباف، اظهــار داشــت: تفــاوت رشــته های علمــی نــه از حیــث 
روشــی، بلکــه در جزئیــات بــوده و حتــی غالــب مقــاالت علــوم انســانی بــا ســایر رشــته ها تفاوتــی نــدارد، وی بــا اشــاره بــه 
مصادیــق عینــی تــاش بــرای ارتقــای ســطح کیفــی خروجی هــای ایــن حــوزه به شــکل مجــات و مقــاالت را امــری شــدنی 
دانســته و در ادامــه چنیــن نتیجه گیــری کــرد کــه علــوم انســانی هــم ماننــد ســایر رشــته ها تــوان ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت 
ــق و  ــاط عمی ــد ارتب ــارغ از موضــوع بای ــن اســت کــه تمــام رشــته های دانشــگاهی ف ــن ای ــی مفــروض چنی را دارد و به عبارت
اثربخشــی بــا جامعــه و صنعــت داشــته باشــند. امــا ســؤالی کــه مطــرح شــد ایــن بــود کــه آیــا الگویــی در ایــن رابطــه داریــم؟ 
دکتــر رحیمــی در پاســخ بــه ایــن ســؤال، اعتقــاد داشــت کــه بایــد یــک الگــوی جدیــد پدیــد آورد کــه البتــه ایــن موضــوع را 
ــه  ــا اذعــان ب ــاوری ب ــوم، تحقیقــات و فن ــاوری وزارت عل ــن نشســت بررســی کــرد. معــاون پژوهــش و فن ــل ای ــوان ذی می ت
ــاوری و مراکــز  ــم و فن ــب پارک هــای عل ــر در قال ــوم انســانی و هن ــر در حــوزه ی عل ــی کــه در ســال های اخی گام هــای خوب
رشــد برداشــته شــده اســت، ضمــن اشــاره بــه ظرفیــت بــاالی پردیس هــای علــم و فنــاوری، تســریع و تقویــت ایــن حرکــت 

در  حــوزه ی علــوم انســانی را در ایــن راســتا، امــری ضــروری دانســت.
ــن  ــانی در ای ــوم انس ــوزه ی عل ــتادان ح ــور اس ــی از حض ــکر و قدردان ــن تش ــخنران، ضم ــن س ــوان دومی ــادی به عن ــر قب دکت
نشســت، بــا اشــاره بــه اســتفاده از نظــام ملــی نــوآوری در جهــت توســعه ی کاربردی ســازی علــوم انســانی، بــه مغفول مانــدن 
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ــای ســطح آرامــش و  ــم در جهــت ایجــاد و ارتق ــوم انســانی پرداخــت. نافع ســازی عل ــی عل ــح و ضمن کارکردهــای غیرصری
آســایش جامعــه، موضــوع دیگــری بــود کــه رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــه آن اشــاره کــرده و راه 

ــازی دانســت. ــازی و کاربردی س ــانی را در بومی س ــوم انس ــه عل ــیدن ب ــن، تشــّخص و مصــداق بخش تعیّ
ســومین ســخنران نشســت، دکتــر ســیف، ضمــن برشــمردن مهمتریــن عوامــل پیشــرفت کشــورها اعــم از نیــروی انســانی و 
ــوت  ــاط ق ــی را نق ــت جغرافیای ــان دانشــگاهی و موقعی ــی، وجــود فارغ التحصی ــت مال ــزی، حمای ــه ی انباشــته، برنامه ری تجرب
ــه دانســت. وی  ــاوری و مدیریــت بهین ــه بهره گیــری از دانــش و فن کشــور برشــمرد و اســتفاده از ایــن فرصت هــا را منــوط ب
ــری، راه حــل مشــکل  ــران و ســایر شــاخص های رقابت پذی ــق و توســعه در ای ــدک تحقی ــه بودجــه ی ان ــا اشــاره ب ــه ب در ادام
ــا  را در همــکاری و هم افزایــی در شــرایط بحــران و انجــام امــور براســاس زیســت بوم ارتباطــی دانســت. مدیــر کل ارتبــاط ب
جامعــه و صنعــت وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، حرکــت بــه ســمت دانشــگاه های کارآفریــن را گامــی مؤثــر  در ایــن 
راســتا برشــمرده و بــا اشــاره بــه طــرح تحــول همــکاری جامعــه و صنعــت، چشــم انداز ایــن طــرح را، تبدیــل دانشــگاه ها و 
پژوهشــگاه ها بــه شــریک راهبــردی جامعــه و صنعــت در تدویــن و اجــرای برنامه هــای توســعه ی پایــدار کشــور بیــان کــرد 

و چهارراهــکار عملــی بــرای تحقــق ایــن مهــم در حــوزه ی علــوم انســانی به شــرح ذیــل برشــمرد:
 تدوین همکاری و برنامه های مشترک با دانشگاه های فنی

 تعریف گسترده دوره های مهارتی مورد نیاز دانش آموزان و دانش آموختگان
 ایجاد کلینیک مشاوره برای ارتباط گسترده و مستمر با جامعه

 استفاده ی بهینه از فرصت های مطالعاتی برای توسعه ی همکاری مشترک با دستگاه های اجرایی
ســخنران بعــدی نشســت، دکتــر ســلیمی، ضمــن اشــاره بــه افتخارآفریــن بــودن آمــار و ارقــام و عملکــرد علــوم انســانی در 
ــگاه مهندســی  ــاال توصیــف کــرد. وی ن ــد مقــاالت علمــی را بســیار ب ــوم انســانی از تولی ــد دانــش در جامعــه، ســهم عل تولی
ــوم انســانی  ــگاه عل ــت از ن ــف صنع ــا تعری ــه دانســت و ب ــت و جامع ــی مخــرب طبیع ــه را آفت ــت و جامع ــه صنع محــض ب
ــول  ــی، مغف ــق عین ــه مصادی ــا طبیعــت، ضمــن اشــاره ب ــرای ســازگاری ب ــاوری ب ــوان انســان ها و فن به صــورت اســتفاده از ت
مانــدن نقــش پررنــگ علــوم انســانی در حــال حاضــر را خاطرنشــان کــرد. همچنیــن بــا بیــان تجربــه ی زیســت بوم نــوآوری و 
کارآفرینــی، چنیــن نتیجــه گرفــت کــه فضــا را بــرای هم آفرینــی، ســازمان دهیــم. رئیــس دانشــگاه عامــه طباطبایــی بــا بیــان 
ایــن موضــوع کــه تأثیــر اصلــی علــوم انســانی بــر جامعــه معرفــت آفرینــی اســت، حــل مشــکات، طراحــی الگوهــای کنــش 

ــر جامعــه برشــمردند. ــوم انســانی ب ــز از دیگــر کاردکردهــای مهــم عل و سیاســت گذاری را نی
ــان  ــه نقــش پژوهش هــای علــوم انســانی در مهندســی نیازهــای جامعــه و صنعــت، می ــا اشــاره ب ــان ب ــر حکیمی در ادامــه دکت
نــگاه جامعــه شناســی علــوم انســانی مرســوم بــا نــگاه جامعه شناســی اســامی تفــاوت قائــل شــده و برایــن اســاس بــه تشــریح 
ــک  ــوب در ی ــی : 1( ورودی: چشــم انداز مطل ــا جامعــه و صنعــت یعن ــوم انســانی ب ــاط عل مراحــل ســه گانه ی سیســتمی ارتب
ــن  ــای مبی ــی: پژوهش ه ــور 3(خروج ــم انداز مذک ــه چش ــبت ب ــدف نس ــه ی ه ــرش در جامع ــد: پذی ــی 2( فراین ــه دین جامع
ــوم انســانی، نیازســازی و جهت بخشــی حرکــت جامعــه  ــان داشــت: وظیفــه ی عل نیازهــای جامعــه و صنعــت پرداخــت و بی

ــت. ــوب اس ــوی مطل به س
دکتــر میرزایــی ســخنران بعــدی بــود. وی در ابتــدا تفــاوت بیــن حوزه هــای علــوم اجتماعــی )شــامل مدیریــت، حقــوق و ...( 
بــا  حــوزه ی علــوم انســانی )مشــتمل بــر رشــته هایی محض تــر( بیــان داشــت و علــوم انســانی اجتماعــی اســامی را به عنــوان 
یکــی دیگــر از حوزه هــای علــوم انســانی اجتماعــی برشــمرده و تصریــح کــرد کــه برخــی حوزههــای علــوم انســانی ظرفیــت 
بازاریابــی دارنــد و برخــی دیگــر ندارنــد و ایــن نکتــه ی مهمــی اســت کــه بایــد مدنظــر داشــت. وی ارتبــاط وثیــق ایــن علــوم 
بــا جامعــه و صنعــت را در حــال حاضــر در فــاز صفــر دانســت و دانشــگاه جامعه محــور را از دانشــگاه مقاله محــور تفکیــک 
ــد و  ــده ی دهــه ی بعــد را رقــم می زن ــا آین ــن مهــم کــه سیاســت گذاری های فعلــی م ــه ای ــا اشــاره ب ــن اســاس ب ــر ای کــرد. ب
خروجــی آن را خواهیــم دیــد، چنیــن نتیجــه گرفــت کــه ارتبــاط بیــن دانشــگاه ها بــا صنعــت زمانــی رخ می دهــد کــه صنعــت 

نیــاز خــود را از دانشــگاه مطالبــه کنــد.
ســخنران پایانــی جلســه، دکتــر لک زایــی بــا اشــاره بــه مأموریت محــور بــودن پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی، افــزود، 
بــا توجــه بــه رســالت دفتــر تحقیقــات اســامی، الگویــی طراحــی شــد کــه بتوانــد بــرای حــل مشــکات، بســته ی فعالیــت 
تشــکیل شــود کــه شــامل آمــوزش، پژوهــش و نظایــر آن اســت و خروجــی آن را بســته ی »حل مســئله« نامیــد کــه در دو محــور 

محرک هــای معرفتــی، یــک محــور انگیزشــی و یــک محــور تجلیــات عینــی پرســش ها در ســطح جامعــه مطــرح شــده اند.
در پایــان جلســه حضــار شــامل رؤســاء، معاونــان پژوهشــی و مدیــران ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها 
و مؤسســات پژوهشــی ضمــن طــرح ســؤاالت و اســتقبال از نشســت، دیدگاه هــای خــود را در رابطــه بــا ایــن نشســت بیــان 

ند. کرد
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پژوهشکده ی اقتصاد و مدیریت برگزار کرد:

فرصت ها و چالش های دورکاری در دوران پاندمی کرونا
ــاه 1399، نشســت »فرصت هــا و  ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، 22 آذرم ــه ی پژوهــش در پژوهشــگاه عل در مراســم هفت
چالش هــای دورکاری در دوران پاندمــی کرونــا« توســط پژوهشــکده ی »اقتصــاد و مدیریــت« بــا توجــه بــه ضــرورت پرداختــن 

بــه مســئله ی اقتصــادی- اجتماعــی شــیوع کرونــا در کشــور و جهــان برگــزار شــد.
 در ابتــدا دکتــر لیا ســادات زعفرانچــی، مدیــر نشســت، بــا اشــاره بــه موضــوع پاندمــی کرونــا و ضــرورت توجــه بــه آثــار 

ــرد  ــه راهب ــازار کار، ب ــوزه ی ب ــژه در ح ــادی آن به وی اقتص
ــط  ــده توس ــاذ ش ــت اتخ ــک سیاس ــوان ی »دورکاری« به عن
ــا  ــن معیشــت و ســامت مّلت ه ــا جهــت آشــتی بی دولت ه

در جهــان اشــاره کــرد.
در ادامــه دکتــر فرزانــه میرشــاه والیتی، عضــو هیــأت علمــی 
ــوع  ــا موض ــت ب ــن نشس ــخنران ای ــن س ــگاه اولی پژوهش
»اســتلزامات فناورانــه بــرای تســهیل دورکاری بحــران کرونا« 
ــه  ــان این ک ــا بی ــت. او ب ــود پرداخ ــخنان خ ــراد س ــه ای ب
از شــروع پاندمــی کرونــا یک ســال می گــذرد و به نظــر 
ــاط  ــن نق ــره ی مهم تری ــد در زم ــد19 را بای ــد کووی می رس
ــایی  ــا شناس ــرد: ب ــوان ک ــرار داد، عن ــخ بشــر ق عطــف تاری
ابعــاد رفتــاری ایــن ویــروس، کلید واژه هایــی چــون ماســک 
می زنــم، فاصلــه اجتماعــی و دورکاری، به  نوعــی ترنــد 
تبدیــل شــده اند. البتــه به نظــر می رســد ایــن دورکاری 

ــی  ــوده و در مدت ــران نب ــن دورکاری فقــط مختــص ای ــد  کــرد: ای ــود. وی تأکی ــی همــراه نب ــا از پیش آمادگــی خوب ــاری ب اجب
 JP و Twitter، Apple، Microsoft، Amazon ــون ــی همچ ــرکت های بزرگ ــکا، ش ــدند. در آمری ــر دورکار ش ــا نف ــاه میلیون ه کوت
Morgan؛ در ایرلنــد، شــعبه شــرکت Google، در اســترالیا شــرکت های Cisco و Vodafone به ســرعت بخشــی از کارکنــان خــود 

را دورکار کردنــد. در اواخــر بهــار، شــواهدی حاکــی از فروکــش کــردن ایــن پاندمــی بــود و شــاید به زعــم برخــی، دورکاری 
فوریتــی تاریــخ دار بــود. امــا شــروع پاییــز و خیــز مــوج جدیــد و عصیانی  تــر کوویــد، شــّدت نیــاز بــه دورکاری را دو چنــدان 

کــرد.
میرشــاه والیتی ادامــه داد: در کنــار ایــن رونــد، افزایــش روزافــزون تمایــل شــرکت  ها بــه برنامــه ی کاری منعطــف )شــناور(، 
هزینه  هــا و مخــارج قابــل اجتنــاب بــا کمــک دورکاری هدف منــد و ... ضــرورت آمادگــی بخــش دولتــی و خصوصــی کشــور 
بــرای ایجــاد زیرســاخت الزم و اســتفاده ی عاجــل از ظرفیت  هــای ایــن روش بدیــل را نشــان می دهــد. در ایــن راســتا، بــرای 
ــت  ــه به دق ــات فناوران ــانی و ماحظ ــروی انس ــی، نی ــه منظر مدیریت ــد آن را از س ــرد دورکاری، بای ــش راهب ــازی اثربخ پیاده س
ــن  ــکان دورکاری و همچنی ــاد ام ــی در ایج ــی حیات ــاوری، نقش ــاختارهای فن ــه زیرس ــی ک ــرار داد. از آن جای ــه ق ــورد مداق م
توانمندســازی کارکنــان در ایــن رابطــه دارد، بخــش نخســت ایــن ســخنرانی، بــه بررســی دورکاری از منظــر فناورانــه، الزامــات 
ــات  ــا، الزام ــس از بررســی شــرایط کرون ــن اســاس، پ ــه اســت. برای ــن مهــم اختصــاص یافت و فناوری هــای تســهیل کننده ای
دورکاری و محدودیت هــای موجــود، وضعیــت دورکاری پیــش از پاندمــی کرونــا و پــس از شــیوع آن و نیــز ســایر پیشــران ها 
و روند هایــی کــه داللــت بــر ضــرورت دورکاری دارنــد، مطــرح شــده و بــا توجــه بــه درس آموخته هــای ایــن دوران، ماهیــت 
و ویژگی هــای فناوری  هــای توانمندســاز بهعنــوان ضــرورت انکارناپذیــر اجــرای اثربخــش دورکاری بررســی می شــود. دکتــر 
ــوزه ی دورکاری،  ــاز در ح ــای توانمند س ــی فناوری  ه ــت کنون ــه وضعی ــی ب ــا نگاه ــخنانش ب ــه ی س ــاه والیتی در خاتم میرش
روندهــای آینــده ی فناوری هــای توانمندســاز در حــوزه ی دورکاری را مــورد اشــاره قــرار داده و بــه داللــت ایــن روندهــا در 

ــرد. ــاره ک ــازمان ها اش س

در ادامــه دکتــر زعفرانچــی بــا موضــوع »تحلیلــی بــر وضعیــت دورکاری کادر دانــش و دانشــگاهیان« ســخنرانی خــود را ایــراد 
کــرد. وی بــا اشــاره ای بــه حجــم بــاالی جســتجوی آنایــِن )برخــط( کلیــد واژه هــای مرتبــط بــا دورکاری در ایــام پاندمــی 
کرونــا در فضــای مجــازی توســط کاربــران، بــه شــواهدی از دورکاری در ایــام پاندمــی کرونــا و نتایــج اقتصــادی آن اشــاره 
کــرد. براســاس گــزارش ســازمان جهانــی کار)ILO( تمایــل بــه دورکاری در زمــان پاندمــی کرونــا نســبت بــه قبــل افزایــش 
ــا  ــا، مایل انــد ت چشــم گیری داشــته اســت و نتایــج نظرســنجی ها نشــان می دهــد کــه نیمــی از کارکنــان دورکار در ایــام کرون
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ــان دورکار در  ــت کارکن ــد فعالی ــای رص ــری نرم افزار ه ــد. به کارگی ــه دهن ــری ادام ــان همه گی ــس از پای ــی پ دورکاری را حت
ایــام پاندمــی بــا بهره گیــری از الگوریتم هــا و نرم افزار هــای هــوش مصنوعــی در جهــان افزایــش داشــته اســت. بــه گــزارش 

ــان  ــره وری دورکاری کارکن ــول )IMF( به ــی پ ــدوق بین الملل صن
ــدات کشــورها  ــا گــره خــوردن تولی ــه شــّدت ب ــا ب ــام کرون در ای
ــت  ــته اس ــه وابس ــاخت های مربوط ــاوری و زیرس ــطح فن ــا س ب
ــت  ــان وضعی ــا در حــوزه ی دورکاری، جه ــن باعــث شــده ت و ای

نابرابرتــری را تجربــه کنــد.
زعفرانچــی بــا اشــاره بــه تحقیــق انجام شــده مبتنــی بــر نظرســنجی 
به عمــل آمــده از کارکنــان دانــش در ســال 2013 و 2020 توســط 
دورکاری  می رســد  به نظــر  کــرد:  بیــان  آکســفورد،  دانشــگاه 
ــی را  ــر حوزه های ــز ب ــس و تمرک ــازه تنف ــش اج ــان دان به کارکن
ــوده داده  ــت ب ــری از اهمیّ ــان دارای درجــه ی باالت ــه از نظــر آن ک
و از صــرف وقــت غیر ضــروری بــا همــکاران و حضــور در 

جلســه های غیرضــروری کاســته اســت. اگــر انعطاف پذیــری در زمــان و مــکان به عنــوان دو مؤلفــه ی مهــم دورکاری مطــرح 
ــوع در انجــام وظیفــه و ماهیــت خروجــی  ــه واســطه ی اســتقال و تن ــان دانشــی ب ــا کارکن ــوان انتظــار داشــت ت شــود، می ت
محــور فعالیت هــا کاندیــدی مناســب در ایــن زمینــه محســوب شــوند. بخشــی از کارکنــان دانشــی به عنــوان اعضــای هیــأت 
ــداد  ــه قلم ــن منظوم ــی عملکــرد نتیجه محــور خــود در همی ــز ارزیاب ــف شــغلی و نی ــه واســطه ی شــرح وظای ــز ب علمــی نی
ــاوری و  ــعه ی فن ــده و توس ــده ای ش ــرات عم ــت خوش تغیی ــر دس ــای اخی ــی در دهه ه ــوزش عال ــتم آم ــوند. سیس می ش
افزایــش رقابــت در ســطح ملــی و  بین المللــی بــه تقاضــای بیشــتر بهرهــوری و کارایــی، تقاضــای بیشــتر آمــوزش از راه دور 

ــان منجــر شــده اســت. ــر زم ــه دســترس بودن در ه ــأت علمــی ب وانتظــار از اعضــای هی
ــه  ــی از دورکاری ب ــأت علم ــای هی ــتقبال اعض ــل اس ــن دلی ــه اصلی تری ــد ک ــر می رس ــرد: به نظ ــاره ک ــی اش ــر زعفرانچ  دکت
ــای  ــل محدودیت ه ــنّتی به دلی ــه بعضــًا دانشــگاه های س ــه فضــای خصوصــی اســت ک ــز و دسترســی ب ــکان تمرک ــت ام جه
ــای  ــن فض ــگاهی از دورکاری، تأمی ــران دانش ــتقبال مدی ــل اس ــن دلی ــا اصلی تری ــتند. ام ــز هس ــن آن عاج ــی از تأمی فیزیک

ــر  ــانی باالت ــرمایه ی انس ــا س ــی ب ــذب کارکنان ــت در ج رقاب
ــأت  ــن اعضــای هی ــی بی ــان جهــت هم گرای ــن می اســت. در ای
علمــی و مدیــران دانشــگاه ها الزم اســت تــا سیاســت های 
ــک  ــه ی ــی ب ــت دسترس ــط جه ــای مرتب دورکاری و آئین نامه ه

ــود. ــیم ش ــن و ترس ــه تدوی وحدت روی
در ادامــه ی ایــن نشســت مجــازی دکتــر الهــام ابراهیمــی، عضــو 
ــوان  ــا عن ــود ب ــخنرانی خ ــگاه، در س ــی پژوهش ــأت علم هی
»بحــران کرونــا و توســعه ی فراینــد دورکاری در ایــران و جهان« 
ــر  ــاری همه گی ــه بیم ــوط ب ــی مرب ــران جهان ــه بح ــاره ب ــا اش ب
کرونــا و اقدامــات مربــوط بــه فاصله گــذاری اجتماعــی، اشــاره 
ــه دورکاری )کار از  ــور ب ــه بســیاری از ســازمان  ها مجب ــرد ک ک
خانــه( در مقیــاس وســیع شــده اند. عاقــه بــه ایــده ی دورکاری 
ــدار  ــه ی 1970 پدی ــت در ده ــا بحــران نف ــار ب ــن ب ــرای اولی ب

ــت و  ــش یاف ــز افزای ــه محــل کار نی ــه ب ــد روزان ــه و مشــکات رفت و آم ــه ی ســوخت، هزین ــش ســریع هزین ــا افزای شــد. ب
ــکا  ــاالت متحــده ی آمری ــه ای ــوط ب ــای موجــود مرب ــی از آماره ــان داشــت. یک ــطح جه ــی در س ــد قابل توجه دورکاری رش
اســت کــه نشــان می دهــد ســهم کارکنــان دورکار در آمریــکا بیــن ســال های 2001 تــا 2016، بیــش از دو و نیــم برابــر شــده 
اســت و از 1.2% در ســال 2001، بــه 3.1% در ســال 2016 رســیده اســت. در بســیاری دیگــر از کشــورها نیــز دورکاری رشــد 
چشــم گیری داشــته اســت. بــرای مثــال در ایــران، دورکاری از ســال 1389 بــا توســعه ی دولــت الکترونیــک و تدویــن و ابــاغ 
ــل  ــت. از اوای ــته اس ــد داش ــده و رش ــاز ش ــی آغ ــازما ن های دولت ــه ی دورکاری، 1389(، در س ــه ی دورکاری )آئین نام آئین نام
دهــه ی 1970 کــه »جــک ام. نیلــز« اصطــاح دورکاری را به کاربــرد چندیــن دهــه اســت کــه از شــکل گیری مفهــوم دورکاری 
گذشــته اســت امــا شــرایط دورکاری در حالــت عــادی و بــا برنامه ریزی هــای مــدون و مشــخص قبلــی، متفــاوت از دورکاری 
در شــرایط فعلــی اســت؛ شــرایطی کــه در آن بســیاری از ســازمان ها از روی اجبــار تــن بــه دورکاری داده و خــود را در حــد 
ــان: ریســک ها و اســتراتژی ها« متمرکــز  ــوان »دورکاری کارکن ــران تحــت عن ــد. پژوهشــی در ای ــاده کرده ان ــرای آن آم ــوان ب ت
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بــر 1510 نفــر از کارکنــان دارای تجربــه دورکاری انجــام شــده کــه نشــان می دهــد ضعف هــا و قوت هــا در ایــن خصــوص 
ــن کار و  ــوازن بی ــدی، ت ــت از دورکارِی 45 درص ــس مثب ــه و ح ــه تجرب ــد ک ــان می ده ــزارش نش ــن گ ــد. ای ــم تنیده ان در ه
ــی را  ــای این چنین ــترِس 49 درصــدی وجــود دارد. قوت ه ــر کاهــش اس ــر دورکاری ب ــی شــخصِی 47 درصــدی و تأثی زندگ
نبایــد بــه راحتــی از دســت داد. اگرچــه در برخــی از عوامــل ماننــد نگــرش مدیــران نســبت بــه دورکاری، وجــود نــگاه منفــی 
41 درصــدی بســیار معنــادار و نگران کننــده اســت. یــا در خصــوص حمایــت عملــی مدیــران از دورکاری کارکنــان، حمایــت 

ــد. ــر نمی رس ــب به نظ ــدی، مناس ــدک 44 درص ان
دکتــر الهــام ابراهیمــی بیــان کــرد: در پژوهشــی دیگــر، تجــارب ســازمان اســناد و کتابخانــه ی مّلــی در خصــوص پیاده ســازی 
ــرای مدیریــت  ــر یافته هــای پژوهــش مذکــور، ب ــا مــورد بررســی کیفــی قــرار داده شــده اســت. بناب دورکاری در دوران کرون

دورکاری در زمــان بحــران کرونــا مواجهــه ی صحیــح در پنــج حیطــه ی اصلــی ضــروری اســت:
 .4 کارکنــان،  مهارت هــای  و  نگرش هــا  ادراکات،   .3 زیرســاخت های ســازمان،  و  2. سیســتم ها  فرهنــگ ســازمان،   .1

ســازمان. کارکردهــای  و  اســتراتژی ها   .5 و  مدیریــت  ســبک های  متناسب ســازی 
ابراهیمــی تأکیــد کــرد: از اولیــن و شــاید مهمتریــن مزایــای آن، تغییــر نگــرش بســیاری از مدیــران نســبت بــه امــکان طرح ریزی 
ــر  ــای اخی ــی ماه ه ــت. ط ــوده اس ــک آن ب ــا کم ــر ب ــره وری باالت ــه به ــیدن ب ــوان رس ــازمان ها و ت ــرای دورکاری در س و اج
ــد دورکاری  ــال رش ــد احتم ــر می رس ــد؛ به نظ ــاکرونا پرداخته ان ــی دورکاری در دوران پس ــه بررس ــیاری ب ــای بس پژوهش ه

حتــی بــا پایــان یافتــن بحــران فعلــی، دور از ذهــن نیســت.
ــناد و  ــازمان اس ــارب دورکاری در س ــوع »تج ــا موض ــود ب ــخنرانی خ ــه ی س ــه ارائ ــری ب ــک زنده دل نوب ــر باب ــه دکت در ادام
کتابخانــه ملــی ایــران )پیــش و پــس از همه گیــری کرونــا(« پرداخــت. وی بــا اشــاره بــه ســاختار ســازمانی و مأموریت هــای 
ســازمان اســناد و کتابخانــه ی ملــی ایــران، تاریخچــه ی مختصــری از آغــاز رســمی دورکاری در نظــام اداری و دولتــی ایــران را 

بــا ابــاغ آئین نامــه ی دورکاری کارکنــان دولــت در ســال 
1389 بیــان کــرد. وی بــا توجــه بــه ســابقه ی 10 ســاله ی 
ســازمان در اجــرای دورکاری، در مــورد فراینــد کنونــی آن 
و اصاحــات فراینــدی کــه بــه مــرور زمــان در 10 ســال 

اخیــر شــکل گرفته بــود، مطالبــی را بیــان کــرد.
ــی دورکاری در  ــاره عملیات ــا اش ــری ب ــر زنده دل نوب دکت
کتابخانــه ی ملــی در حــال حاضــر، بــه گام هــای مختلــف 
فرآینــد تشــریح شــده در زمینــه ی آغــاز دورکاری کرونایی 
و تفاوت هــای آن بــا دورکاری در شــرایط عــادی مطالبــی 
را در ســرفصل های زیــر مــورد اشــاره قــرار داد: برگــزاری 
ــران  ــن و مدی ــک از معاونی ــر ی ــا ه ــه ب جلســاتی جداگان
ــل  ــد قاب ــرای احصــای مشــاغل جدی واحدهــای صــف ب
ــای  ــدم افش ــه ی ع ــم توافق نام ــی و تنظی دورکاری، طراح
ــپاری  ــکاران دورکار، سامانه س ــا هم ــات )NDA( ب اطاع

ثبــت درخواســت های آغــاز و تمدیــد دورکاری، کاهــش زمــان پاســخ دهی بــه درخواســت ها بــه یــک روز کاری، شناســایی 
و تعریــف فعالیت هــای ضــروری تخصصــی انجــام نشــده از ســالیان قبــل، تعییــن فعالیت هــای اولویــت دار جهــت دورکاری 

ــر. ــای موردنظ ــوی فعالیت ه ــان دورکاری به س ــت متقاضی و هدای
ــل  ــوارد ذی ــر م ــی ب ــرای توســعه ی دورکاری مبتن ــه ســازمان ها ب ــز ب ــی نی ــی توصیه های ــده دل در بخــش پایان ــک زن ــر باب دکت
ــع  ــن )قط ــای جایگزی ــف فعالیت ه ــران، تعری ــی مدی ــبک مدیریت ــازی س ــران، متناسب س ــرای مدی ــازی ب ــت: اعتمادس داش
سیســتم یــا اینترنــت(، ارتقــای زیرســاخت های ســخت افزاری و شــبکه ای ، شناورســازی و مدیریــت زمــان دورکاران، اهمیــت 
ویــژه بــه مباحــث امنیــت اطاعــات به ویــژه بــرای داده هــای حســاس )NDA(، پشــتیبانی فنــاوری اطاعــات بــرای دورکاران 
ــرای کارکنــان در  در ســاعات غیــراداری )ســامانه ی تیکتینــگ(، تولیــد محتــوای آموزشــی بــرای مشــاغل دورکاری به ویــژه ب

ســنین باالتــر، ایجــاد ادراک عدالــت ســازمانی از طریــق شــفافیت در فرایندهــا.
ــا و  ــا موضــوع »دورکاری: چالش ه ــی نشســت ب ــأت علمــی پژوهشــگاه، ســخنران نهای ــژگان روشــن نژاد، عضــو هی ــر م دکت
فرصت هــای پیــش روی مدیریــت منابــع انســانی« بــود. او بــا بیــان این کــه همه گیــری ویــروس کرونــا بســیاری از جنبه هــای 
ــا  ــا ب ــد ی ــات خــود را متوقــف کنن ــور شــدند عملی ــوان کــرد: بســیاری از ســازمان ها مجب ــر داده، عن ــه را تغیی زندگــی روزان
ــا  ــد ت ــره برن ــات به ــرای ایجــاد ارتباط ــد ب ــی جدی ــد و از سیســتم های دیجیتال ــق یابن ــد کار از راه دور تطبی ــیوه های جدی ش
بــا واقعیــت کوویــد 19 تطبیــق یابنــد. دورکاری در دهــه ی 1990 به عنــوان یکــی از مهمتریــن تمهیــدات تــوازن کار-زندگــی 
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شــناخته شــد کــه می توانســت از طریــق ایجــاد انعطــاف زمانــی و مکانــی بــه بهبــود روابــط کار و خانــواده کمــک کنــد. طــی 
ســال های اخیــر اســتفاده از دورکاری افزایــش یافتــه اســت امــا پاندمــی کوویــد19، اســتفاده از آن را بــه ســازمان ها و کارکنــان 
تحمیــل کــرد. از مزایــای دورکاری می تــوان بــه ایجــاد تــوازن کار-زندگــی و افزایــش بهــره وری؛ و از موانــع اســتفاده از آن 
ــی و  ــی- ارتباط ــاوری اطاعات ــاخت های فن ــود زیرس ــه کمب ــوان ب می ت
ــزود: در دوران  ــن نژاد اف ــرد. روش ــاره ک ــر اش ــل تغیی ــت در مقاب مقاوم
همه گیــری کوویــد19 نقــش مدیــران منایــع انســانی بســیار پررنــگ تــر 
ــا چالش هــا و فرصت هــای زیــادی  ــان در ایــن دوران ب شــده اســت. آن
ــط  ــر رواب ــا ب ــر کرون ــا تأثی ــن چالش ه ــی از ای ــتند. یک ــه رو هس روب
ــارض و  ــش تع ــرای کاه ــی ب ــت. دورکاری، راه حل ــواده اس کار – خان
ــرادی  ــرای اف ــی، ب ــن مســئولیت های کاری و خانوادگ ــوازن بی ایجــاد ت
ــا  ــد. ام ــن شــیوه انجــام کار را انتخــاب کرده ان ــه ای اســت کــه داوطلبان
ــده اند و  ــه دورکاری ش ــور ب ــر مجب ــرایط حاض ــه در ش ــی ک کارکنان
ــواده و  ــم کار و خان ــای مبه ــایی مرزه ــرای شناس ــای الزم ب مهارت ه
ــرای انجــام وظایــف کاری به صــورت مجــازی  نیــز مهارت هــای الزم ب
را کســب نکرده انــد، تعــارض کار _خانــواده و خانــواده_ ار را بــه 
شــدت احســاس خواهنــد کــرد. دورکاری بهداشــت جســمی، روحــی و 
اجتماعــی افــراد را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. مراقبت هــای بهداشــتی و ایمنــی شــامل انــواع گســترده ای اســت کــه بــرای 

ارائــه ی آنهــا، بــا توجــه بــه ســطح جغرافیایــی پراکنــده در دوران کرونــا، هماهنگــی زیــادی الزم اســت.
دکتــر روشــن نژاد بیــان کــرد: همه گیــری کرونــا و قابلیــت کار در هــر زمــان و هــر مــکان، ادراک مــا را از کار و محیــط کار 
–کــه میــراث عصــر صنعتــی اســت- تغییــر داده اســت و لــزوم جایگزینــی شــناختی نویــن را کــه پســاصنعتی و پســاکارکردی 

ــدام در ســطح جهانــی و  بین المللــی  ــرای عــرض ان ــادآور شــده اســت. از ســوی دیگــر فرصت هــای جدیــدی ب اســت را ی
ــرای  ــی مجــال بیشــتری ب ــع انســانی  بین الملل ــت مناب ــم شــده اســت و رویکــرد مدیری ــع انســانی فراه ــران مناب ــرای مدی ب

ظهــور یافتــه اســت.
ــدی مباحــث  ــه جمع بن ــا تشــکر از شــرکت کنندگان و ســخنران ها ب ــر زعفرانچــی ب ــن نشســت مجــازی دکت در خاتمــه ی ای
ــا وضعیــت دورکاری  ــل مقایســه ب ــا قاب ــاری در شــرایط پاندمــی کرون ــان کــرد: بیشــک دورکاری اجب ــه و بی ــی پرداخت اصل
اختیــاری در شــرایط عــادی نخواهــد بــود، امــا می تــوان از دورکاری تحقــق یافتــه ی فعلــی تجربیــات قابــل توجهــی را بــرای 

آینــده اخــذ کــرد.
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 پژوهشکده ی نظریه پردازی سیاسی  و روابط بین الملل برگزار کرد:

مسئولیت اجتماعی علوم انسانی برای شکل دهی به نظم جدید بین المللی
ــاه 1399، نشســت »مســئولیت  ــط بین الملــل روز  22 آذرم ــردازی سیاســی  و رواب ــه ی پژوهــش، پژوهشــکده ی نظریه پ در هفت

ــد بین المللــی« را برگزارکــرد. ــه نظــم جدی ــرای شــکل دهی ب اجتماعــی علــوم انســانی ب
در ابتــدای نشســت دکتــر ســیدجال دهقانــی فیروزآبــادی 
ســخنرانی خــود را بــا موضــوع »مســئولیت نظریــه ی 
ــه«  ــی عادالن ــم بین الملل ــال نظ ــل  در قب ــط بین المل رواب
بــا تعاریــف مختلفــی از نظــم در روابــط  بین الملــل 
شــروع کــرد و گفــت: تعاریــف مختلفــی از نظــم در 
ــن  ــری در ای ــاق نظ ــود دارد و اتف ــل وج ــط بین المل رواب
زمینــه نیســت. نظریه هــا هــم هــر یــک بــه گونــه ای  نظــم 
ــف از نظــم در رشــته  ــن تعری ــد. چندی ــف می کنن را تعری
ــا  ــی نظــم مســاوی ب ــل وجــود دارد. گاه ــط بین المل رواب
ــار  ــه رفت ــر ب ــه ناظ ــود ک ــه می ش ــل گرفت ــام بین المل نظ
متقابــل کنــش، واکنشــی بیــن کشورهاســت. معنــای دوم و 
ــی  ــد هســت. تلق ــار الگومن ــه رفت ــر، نظــم به مثاب متعارف ت
ــط  ــر رواب ــم ب ــررات حاک ــد و مق ــوم، قواع ــف س و تعری
ــل.  ــام بین المل ــر نظ ــم ب ــررات حاک ــا مق ــن کشــورها ی بی

ــی  ــات بین الملل ــداری از ترتیب ــوی پای ــارت از الگ ــی را عب ــم بین الملل ــت، نظ ــری اس ــف جامع ت ــه تعری ــم ک ــارم ه چه
بین الملــل می دانــد. هدف منــد، در روابــط 

ــور  ــم قدرت مح ــک نظ ــت. ی ــل هس ــط بین المل ــف رواب ــای مختل ــم در نظریه ه ــف از نظ ــوع تعری ــه ن ــاس س ــن اس  برای
ــع قــدرت بیــن کشــورها ایجــاد می شــود. نظریه هــای رئالیســتی  ــر اســاس چگونگــی توزی ــار الگومحــور ب کــه درواقــع رفت
ــا  ــوب ارزش ه ــی در چارچ ــران بین الملل ــرای بازیگ ــی ب ــع خاص ــاد مناف ــو ایج ــه در پرت ــد ک ــرح می کنن ــی را مط ــم نظم ه
ــات  ــدار و ترتیب ــف، الگوهــای پای ــن تعری ــرال ایجــاد می شــود. ســوم، نظــم هنجارمحــور اســت کــه در ای و هنجارهــای لیب
هدف منــد پیــش از آن کــه مبتنــی بــر چگونگــی توزیــع قــدرت و منافــع ناشــی از نظــم لیبرالــی باشــد، مبتنــی بــر ارزش هــا 
ــاور  ــر آن ب ــتی ب ــر به درس ــک عم ــان ها ی ــه انس ــی ک ــود، ارزش های ــاد می ش ــه ایج ــت ک ــانی اس ــترک انس ــای مش وهنجاره
ــم.  ــول« می بینی ــی ب ــه ی »هدل ــه نظری ــب انگلیســی از جمل ــای مکت ــم را در نظریه ه ــن نظ ــی از ای ــک تلق ــی ی ــد.  به نوع دارن
ــد  ــم بای ــول نظ ــه ی ب ــه گفت ــه ب ــی، ک ــف خاص ــا تعری ــه ب ــت. البت ــی اس ــت بین الملل ــی و عدال ــم بین الملل ــن نظ ــبتی بی نس
ــزرگ( براســاس  ــای ب ــن کشــورها )قدرت ه ــد. بنابرای ــد کن ــم را تهدی ــد نظ ــم نبای ــت ه ــد و عدال ــت باش ــت عدال در خدم
ــومین  ــب س ــی بیشــتر در قال ــه ی بین الملل ــم عادالن ــد و نظ ــم ایجــاد کرده ان ــت و نظ ــن عدال ــوازن بی ــی ت ــی، نوع هنجارهای
ــد  ــًا بای ــا قائدت ــن هنجاره ــه ای ــل طــرح و بحــث هســت ک ــا نظــم هنجارمحــور قاب ــی ی ــی از نظــم بین الملل ــف و تلق تعری
عادالنــه و براســاس عدالــت باشــند. البتــه عدالــت ذاتــی و عدالــت توافقــی را داریــم. بحــث از نظــم  بین المللــی عادالنــه ی 
ــًا دســت یافتنی نیســت.  ــه فع ــود ک ــد ب ــی خواه ــتحقاق  بازیگــران بین الملل ــتعدادها و اس ــت اس ــر رعای ــی ب ــه مبتن ــی ک ذات
بنابرایــن حداقــل می شــود عدالــت را به صــورت توافقــی درنظــر گرفــت. اگرچــه همــه ی اســتعدادها و اســتحقاق ها رعایــت 

ــرد. ــرار گی ــق ق ــورد تواف ــد م ــه بتوان ــی ایجــاد شــود ک ــی بین الملل ــل نظم نمی شــود، حداق
دهقانــی فیروزآبــادی ادامــه داد: پرســش ایــن هســت کــه نظریــه ی روابــط بین الملــل  بــرای چیســت و آیــا مســئولیتی در قبــال 
نظــم  بین المللــی عادالنــه یــا مطلــوب دارد؟ درپاســخ بســتگی دارد کــه چــه ماهیــت و هدفــی را بــرای روابــط بین الملــل در 
نظــر داشــته باشــیم. دو دیــدگاه نظــری بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال وجــود دارد؛ براســاس یــک دســته بندی کلــی در روابــط 
بین الملــل دو رهیافــت کلــی نظریــه ی اثبات گــرا و فــرا اثبات گــرا داریــم کــه هــر کــدام براســاس یــک تعریــف و تلقــی از 
علــم و نظریــه یــا فلســفه ی دانــش هســت کــه در فلســفه ی اســامی بــا عنــوان حکمــت نظــری و عملــی شــناخته می شــود و 
از فلســفه ی ارســطو اخــذ شــده اســت. دیــدگاه اثبات گرایــی کــه نظریه هــای اصلــی روابــط بین الملــل در آن قــرار می گیــرد 
 )science( ــم ــی از عل ــی خاص ــک تلق ــوب ی ــتر در چارچ ــری را بیش ــت نظ ــت، حکم ــی هس ــارزش رفتارگرای ــداق ب و مص
ــًا  ــه کام ــد. نظری ــن هســت ها و نیســت ها می دان ــح و تبیی ــا و توضی ــش را کشــف واقعیت ه ــه هــدف دان ــد ک مطــرح می کن
به صــورت تجربــی و تبیینــی تعریــف می شــود. مجموعــه ای از گزاره هــای تجربــی آزمــوده شــده و مقبــول و مجموعــه ای از 
ــوب  ــه در چارچ ــد. نظری ــن می کن ــل را تبیی ــای بین المل ــل و پدیده ه ــط بین المل ــورد رواب ــتند در م ــی مس ــای تجرب تعمیم ه
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ــوان  ــاس می ت ــن اس ــت. برای ــا از ارزش هاس ــرف و ره ــی، بی ط ــی، خنث ــی، عین ــی تجرب ــی، دارای ماهیت ــدگاه اثبات گرای دی
ــی  ــط عّل ــی، رواب ــن پدیده هــای بین الملل ــه بی ــرض ک ــن ف ــا ای ــد. ب ــه و عمــل را دی ــا نظری ــش ی ــل ارزش و دان ــی کام جدای
ــی در روابــط بین الملــل موجــود اســت؛ هــدف نظریــه ی تبییــن  وجــود دارد و الگوهــای پایــداری در چارچــوب روابــط عّل
به معنــای کشــف روابــط عّلــی حاکــم بــر پدیده هــای بین المللــی و بــاز نمایــی امــر واقــع یــا واقعیت هــای بین المللــی مــی-

باشــد. نظریــه، ایــن روابــط و الگوهــای عّلــی را جهــت حــل مســائل و مشــکات نظــم وضــع موجــود و بازســازی آن کشــف 
و توضیــح می دهــد. مســئولیت نظریــه حفــظ نظــم موجــود، اســتمرار و بازســازی آن اســت و بایــد توضیــح دهــد کــه نظــم 
بین المللــی چگونــه هســت و چگونــه شــکل می گیــرد و چگونــه می شــود بــا آن کنــار آمــد. ایــن نــوع نظریــه کًا محافظــه کار 
ــی  ــر چارچــوب بین الملل ــکان تغیی ــد و در چارچــوب آن ام ــن قضــاوت ارزشــی می کن ــی را جایگزی اســت و قضــاوت عین
وجــود نــدارد و مطلوبیــت هــم نــدارد. هــدف نظریــه تغییــر وضــع و نظــم موجــود نیســت و قــرار نیســت انســان را بــه وضــع 
بهتــری برســاند. روابــط بین الملــل  مســئولیتی در قبــال ارزیابــی نظــم و وضــع بین المللــی موجــود و نظــم  بین المللــی عادالنــه 
نــدارد، امــا رهیافــت فــرا اثبات گرایــی در قالــب حکمــت عملــی )فلســفه عملــی( مطــرح می شــود کــه دانــش را معطــوف بــه 
ــش را  ــم و دان ــدگاه، عل ــن دی ــد. ای ــد، می دان ــار و عمــل انســان به وجــود می آین ــه از رفت ــی ک ــا و پدیده های ــا و نبایده بایده
ــل  ــط  بین المل ــته رواب ــد در رش ــت. بای ــد اس ــم غایت من ــل ه ــه روابط بین المل ــت و نظری ــش سیاس ــد و دان ــد می دان غایت من
ــد و ســعادت مند  ــت آن هــم زندگــی خــوب و فضیلت من ــه شــود. غای ــش و هــدف در نظــر گرفت ــن دان رابطــه و نســبت بی
ــفه ی  ــوب فلس ــردی و در چارچ ــی و کارب ــدف عمل ــا ه ــش ب ــه ای از دان ــل مجموع ــط بین المل ــش رواب ــت. دان ــان هس انس
عملــی دانــش اســت. همان طوری کــه در علــم سیاســت، ارســطو قائــل بــه ایــن هســت کــه علــم سیاســت توضیــح نمی دهــد 

کــه شــهر چگونــه کار می کنــد، بلکــه بایــد توضیــح بدهــد 
کــه چگونــه و بــا چــه ابزارهایــی می شــود خــوب زندگــی 

کــردن در شــهر را ارائــه داد.
در ادامــه ی ایــن نشســت مجــازی، دکتــر محمدعلــی 
ــردازی سیاســی  و  ــس پژوهشــکده ی  نظریه پ ــی، رئی فتح اله
ــات  ــانی  و مطالع ــوم انس ــگاه  عل ــل پژوهش ــط  بین المل رواب
فرهنگــی ســخنرانی خــود بــا عنــوان »تحقــق علــوم 
ــل« را  ــد بین المل ــرای نظــم جدی ــی ب انســانی جهانی، الگوی
چنیــن آغــاز کــرد: علــوم انســانی بــه دنبــال مطالعــه ی نظــم 
در شــخصیت و زندگــی انســان و جوامــع انســانی از جملــه 
ــری  ــک کار نظ ــه ی ــت ک ــی اس ــم  بین الملل ــه ی نظ مطالع
ــی  ــه نظام های ــه چ ــد ک ــی می کن ــی رود و بررس ــمار م به ش
وجــود دارد یــا در گذشــته وجــود داشــتند و مختصــات هــر 

نظامــی چگونــه می توانــد باشــد و نظــام مطلــوب چیســت و چــه نظریه هایــی در ایــن رابطــه ارائــه شــده اســت، امــا علــوم 
انســانی نمی توانــد محــدود بــه مطالعــه و نقــد نظــری و حتــی ارائــه ی نظریــه جدیــد باشــد، بلکــه بایــد متوجــه بــه حقیقــت 
ــه ایــن نظام هــا و  ــاوری اســت کــه نســبت ب دیگــری باشــد کــه در ورای ایــن کارهــای نظــری وجــود دارد و آن ایمــان و ب
ــام و  ــه نظ ــاور ب ــاد ب ــال ایج ــه دنب ــد ب ــرداز بای ــع نظریه پ ــد. در واق ــود آی ــد به وج ــا بای ــود دارد، ی ــه وج ــای مربوط نظریه ه
ــا و  ــد در باوره ــم بای ــل  را ه ــام بین المل ــای نظ ــد. واقعیت ه ــا باش ــن باوره ــب ای ــی تخری ــی و حت ــم بین الملل ــه نظ ازجمل
ــاور قــرار نگیــرد و  ــا زمانی کــه مــورد ب ــه آن دارنــد، جســتجو کنیــم. نظــم ت ایمانــی کــه کشــورها و جوامــع ملــی نســبت ب
ــد در  ــدا بای ــم ابت ــد ه ــم جدی ــاد نظ ــم و ایج ــر در نظ ــت. تغیی ــر گرف ــت در نظ ــوان واقعی ــوان به عن ــد، نمی ت ــتحکام نیاب اس

ــر شــود. ــردم جای گی ــی آحــاد م ــع انســانی و حت ــا و عمــل جوام باوره
ــه آن از  ــه اصحــاب و دانشــمندان علــوم انســانی باشــد، و ب ــوط ب ــًا مرب ــر فتح الهــی ادامــه داد: اگــر علــوم انســانی صرف دکت
منظــر حکمــت نظــری نــگاه کنیــم، شــاید بــه تعــداد دانشــمندان نظریــه داشــته باشــیم. حتــی یــک فــرد ممکــن اســت کــه در 
ــد  ــم اتصــال ده ــا را به ه ــه این ه ــی نیســت ک ــد. مبنای ــه ده ــی را ارائ ــای مختلف ــای پژوهشــی خــود نظریه ه ــنوات کاره س
تــا بتــوان از یــک فراینــدی در ســطح جهــان کــه مــورد اتفــاق نظــر باشــد صحبــت کــرد. آن چیــزی کــه عالــم علــوم انســانی 
بایــد بــه آن توجــه کنــد، بــاوری هســت کــه بــه ایــن نظــم و نظریه هــا وجــود دارد و بایــد وجــود داشــته باشــد. نظــام یــک 
مفهــوم اعتبــاری و امــر نظــری هســت کــه وقتــی به شــکل بــاور درمی آیــد، واقعیــت پیــدا می کنــد. پژوهش هــا بایــد میــزان 
ــد  ــی می توان ــای متفاوت ــه واقعیت ه ــت ک ــد. این جاس ــی کنن ــا را بررس ــاد آن ه ــکل گیری و ایج ــی ش ــا و چگونگ ــن باوره ای
ــاد  ــته باشــند و بعضــی کشــورها بی اعتم ــاور داش ــه نظــم موجــود ب ــردم کشــوری ب ــته باشــد. ممکــن اســت م وجــود داش
باشــند و بــاور نداشــته باشــند. در جامعــه  ای بــاور بــه نظــم و عمــل بــه نظــم قــوی و در جامعــه دیگــر ضعیــف باشــد، بنابرایــن 
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رفتارهــا هــم متناســب بــا آن خواهــد بــود. آیــا می تــوان نظــام و آرمان هــای دیگــری بــه جــای حــق وتــوی پنــج عضــو دائــم 
شــورای امنیــت داشــت. ایــن نظــم موجــود چه قــدر در باورهــای جوامــع و کشــورها رســوخ دارد و چه قــدر ضــروری اســت 

و پایــداری دارد.
ــی ســاختار و نظــام باشــد.  ــی تعال ــال ایجــاد نظــم و در پ ــه به دنب ــرداز هــم آن اســت ک   فتح الهــی گفــت: مســئولیت نظریه پ
علــوم انســانی کــه کیفیــت پیدایــش بــاور را بررســی می کنــد باعــث می شــود کــه ایــن باورهــا دیــده شــوند و قابــل رویــت 
ــت  ــاد هوی ــم ایج ــا ه ــل ب ــا در تعام ــد. باوره ــود می آی ــاور به وج ــد ب ــر باش ــود اتفاق نظ ــم موج ــل نظ ــر در تحلی ــوند. اگ ش
ــری  ــانی و نظ ــوم انس ــوان از عل ــه بت ــد ک ــان دهن ــان نش ــی از خودش ــد هویت ــی می توانن ــل جهان ــی در تعام ــد و حت می کنن
 بین المللــی و جهانــی صحبــت کــرد. لــذا علــوم انســانی دارای ماهیــت جهانــی و بین المللــی اســت و جایــگاه واقعــی خــود 
را در تأثیرگــذاری بــر نظــم نویــن جهانــی پیــدا می کنــد. البتــه منافاتــی هــم نــدارد کــه هــر جامعــه ای، علــوم انســانی مّلــی 
ــوم  ــر در عل ــه این کــه تکثّ ــرار دهــد. باتوجــه ب و بومــی خــود را داشــته باشــد و داشــته های خــود را در معــرض دیگــران ق
ــن  ــود )وحــدت در عی ــد ب ــر خواه ــدد ممکــن و میّس ــوم انســانی های متع ــا عل ــه شــده اســت؛ هم زیســتی ب انســانی پذیرفت
کثــرت دارد(، پیشــرفت در جامعــه ی مبتنــی بــر علــوم انســانی هــم در تعــارض بــا پیشــرفت جوامــع دیگــر نخواهــد بــود و 
همیــن امــر می توانــد زمینه ســاز صلــح جهانــی شــود. علــوم انســانی وقتــی وجــود دارد کــه کیفیّــت حــل و فصــل اختافــات 
کشــورها تــوأم بــا آرامــش، نزاکــت و مبتنــی بــر قانــون صــورت بگیــرد و ارتقــای دائمــی در مناســبات  بین المللــی رخ دهــد. 
ــر اســاس اســتقال قدرت هــای ملــی  قــدرت اصلــی قــدرت باورهــای کشــورها و جوامــع اســت و نظــام بین المللــی کــه ب

ــاور جهانــی قــرار بگیــرد. ــد مــورد ب کشــورهای مختلــف شــکل گرفتــه باشــد و می توان
ــه  ــانی و در ب ــوم انس ــازی عل ــد جهانی س ــن فرآین ــود را در ای ــهم خ ــش و س ــد نق ــامی می توان ــه ی اس ــزود: جامع  وی اف
وجــود آوردن علــوم انســانی جهانــی مبتنــی بــر مبانــی اســامی ایفــا کنــد. بومی ســازی، کار بومــی بــرای شــکل دادن بــه علــوم 
انســانی جهانــی و اســامی اســت. علــوم انســانی مّلــی و بومــی، هویــت ملــی را پشــتیبانی می کنــد و علــوم انســانی جهانــی 
ــرای نظــم بین الملــل  باعــث شــکل گیری هویــت و زندگــی بین المللــی خواهــد شــد. تحقــق علــوم انســانی جهانی الگویــی ب
ــا دیگــر  ــی در مواجهــه ب ــت مل ــگاه هوی ــه جای ــا توجــه ب ــی هــم ب ــی و مل ــوم انســانی بوم ــگاه عل ــد اســت. درک جای جدی
ــوم انســانی  ــه ی مشــارکت در عل ــی پای ــد و هویــت مل ــدا کــردن، مســئولیت پذیر می کن هویت هــا میّســر می شــود. هویــت پی
جهانــی و نظــام بین المللــی اســت. انســان ها بــه میزانــی کــه بــاور دارنــد و ایمــان پیــدا می کننــد از مواهــب و مســئولیت های 

ــد. ــی می کنن ــاس راحت ــی احس ــوند و به نوع ــد می ش ــود بهره من ــاور خ ب
 رئیــس پژوهشــکده ی  نظریه پــردازی سیاســی  و روابــط  بین الملــل تأکیــد کــرد:  علــوم انســانی، علــوم فرهنگــی، روشــنفکری 
و هویتــی اســت و فرهنــگ و روشــنفکری هــم در جامعــه ی اســامی ایــران، امــر عمومــی شــده، مردمــی و مردم ســاالر اســت. 
مردم ســاالری هــم فرهنــگ مدیریــت جامعــه مبتنــی بــر علــوم انســانی اســت. علــوم انســانی ســلطه پذیر نیســت و بســان یــک 
موجــود زنــده اتفاقــًا بــر اصحــاب علــوم انســانی حکومــت دارد و نــه این کــه تحــت ســیطره ی آن هــا باشــد. علــوم انســانی 
فی نفســه می توانــد دارای مســئولیت اجتماعــی باشــد. مســئولیت اجتماعــی علــوم انســانی را نمی تــوان بــه مســئولیت عالمــان 
ــی  ــد الگوی ــا بتوان ــود ت ــث ش ــی را باع ــری بین الملل ــه نظم پذی ــت ک ــئولیتی اس ــت. مس ــرو کاس ــانی ف ــوم انس ــان عل و متولی
ــل اســت و  ــام بین المل ــان نظ ــانی هم ــوم انس ــه عل ــت ک ــوان گف ــه ای می ت ــود. به گون ــز ش ــی نی ــد بین الملل ــم جدی ــرای نظ ب
نظــام بین الملــل دارای ماهیــت علمــی اســت. نظــام بین الملــل بایــد ماهیــت علــوم انســانی داشــته باشــد و بایــد مثــل علــوم 
انســانی، مســئولیت پذیر باشــد. نظــام بین الملــل پایــدار و باثبــات آن نظامــی اســت کــه همــه، خــود را ســهیم در شــکل دهی 

و مدیریـّـت آن احســاس کننــد.
 

ســخنران ســوم نشســت دکتــر داود غرایاق زنــدی، عضــو هیــأت علمــی دانشــکده ی اقتصــاد و علــوم سیاســی دانشــگاه شــهید 
ــا عنــوان »الزامــات مفهومــی نظریه پــردازی در روابــط بین الملــل« آغــاز کــرد و گفــت: درحــال  بهشــتی ســخنرانی خــود را ب
حاضــر، نظمــی بین المللــی، موجــود و در جریــان اســت. هــر نظمــی، خــواه از منظــر موافــق یــا مخالــف، نیازمنــد بازنگــری 
ــدگاری آن را  ــا مان ــد ت ــاء دهن ــه آن را ارتق ــد ک ــعی دارن ــا مشــارکت کنندگان س ــازندگان ی ــم از س ــان اع ــرا موافق اســت؛ زی
افزایــش دهنــد و مشــارکت کنندگان کــه از نظــم موجــود بهره منــد و رضایــت دارنــد، بــا مشــارکت بیشــتر در حفــظ، تــداوم 
یــا حتــی ارتقــای آن در راســتای منافــع خــود عمــل خواهنــد کــرد. مخالفــان نیــز بــا ارزیابــی نظــم موجــود موافقنــد زیــرا یــا 
ــال  ــی به دنب ــه از نظــر هویّت ــا این ک ــد ی ــن نظــم مناســب نمی دانن ــگاه خــود را در ای ــا جای ــد، ی ــع خــود نمی بینن ــه نف آن را ب
تغییــر نظــم موجــود یــا ایجــاد بلــوک جدیــد و ایجــاد یــک نظــم مناســب جدیــد بین المللــی هســتند. اگــر به دنبــال کســب 
ــًا بایــد در دســتورکار قــرار گیــرد؛ زیــرا  منفعــت بیشــتر باشــند، امــکان بازنگــری و اصــاح نظــم موجــود بین المللــی قاعدت
ــع  ــه مداف ــت ب ــف، آن را از مخالف ــروی مخال ــذب نی ــا ج ــت و ب ــم اس ــود ه ــع موج ــظ وض ــای حاف ــع دولت ه ــن به نف ای
ــال  ــه به دنب ــد ک ــن باش ــر ای ــا بخشــی از کشــورها ب ــک واحــد سیاســی ی ــات ی ــر تمای ــد. اگ وضــع موجــود ســوق می ده
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ــد، درایــن صــورت  ــگاه مناســب تری در نظــم بین المللــی هســتند و در حــال حاضــر از موقعیــت خــود رضایــت ندارن جای
ــر  ــود امکان پذی ــم موج ــی در نظ ــری و بازبین ــکان بازنگ ام
ــل  ــت قاب ــورد درخواس ــگاه م ــه جای ــرطی ک ــت به ش اس
ــان  ــراض موافق ــورد اعت ــا م ــد ی ــان باش ــرای موافق ــول ب قب
ــی هــم انعطــاف الزم  ــی نباشــد و نظــام بین الملل نظــم کنون
ــته  ــر را داش ــد بازیگ ــا چن ــک ی ــت ی ــود موقعی ــرای بهب ب
باشــد. ایــن روش هــم بــرای موافقــان نظــم کنونــی مناســب 
ــرا از نشــانه های قابلیت هــای آن نظــم، در جــذب  اســت زی
ــت،  ــر اس ــن تغیی ــا کمتری ــف ب ــای مختل ــرش نیروه و پذی
ــگاه  ــرد و جای ــش قرارگی ــورد چال ــکان م ــن ام ــر ای ــا اگ ام
ــی توســط ســازندگان و حافظــان  ــرای نظــم کنون مناســب ب
ــری در  ــکان درگی ــول نباشــد، ام ــورد قب ــی م نظــم بین الملل
نظــم بین المللــی و به چالــش کشــیدن آن، توســط نیروهــای 
خواهــان تجدیدنظــر، ممکــن اســت و اگــر تقاضــا بــرای آن 

جایــگاه مطــرح شــده و مــورد مخالفــت قــرار گرفتــه باشــد، امــکان کارهــای گریــز از مرکــز افزایــش خواهــد یافــت. اگــر 
ــا  ــا نظــم کنونــی مشــکل هویتــی دارنــد و زیســت در آن را مغایــر ب در نهایــت یــک واحــد سیاســی یــا جمعــی از آن هــا ب
ارزش هــای خــود بداننــد یــا بــه شــدت منتقــد هســتند و آن را نظــم قابــل قبــول و مناســب نداننــد، موضــوع تجدیدنظرطلبــی 

ــرد. ــرار می گی ــتورکار ق در دس
ــن  ــت، یافت ــب منفع ــکان کس ــوان و ام ــت ت ــد؛ نخس ــم ش ــه خواهی ــوع مواج ــا دو موض ــا ب ــزود: در این ج ــدی اف غرایاق زن
جایــگاه مــورد انتظــار و در نهایــت امــکان و تــوان تغییــر و تحــول اســت. دیگــری ضــرورت انجــام ایــن کار اســت. ایــن دو 
ــا جایگزینــی را  ــر ی ــه اصــاح، تغیی ــاز ب ــوان، نی موضــوع هــدف از ایــن کار را مشــخص می ســازد. رابطــه ی ضــرورت و ت
ــار بســیار اساســی اســت: نخســت،  ــرای اصــاح، تغییــر و جایگزینــی نظــام بین المللــی، نیازمنــد 5 معی روشــن می ســازد. ب
دقــت و درک عمیــق از نظــم کنونــی، ضــرورت اصــاح، تغییــر و یــا جایگزینــی آن؛ دوم، عملــی بــودن تغییــر نظــم بین المللی؛ 
ســوم، ارزیابــی درســت و مناســب از نظــم کنونــی  بین المللــی؛ چهــارم، اطمینــان از مؤثــر بــودن نظــم بین المللــی جدیــد و 
در نهایــت، اجتماعــی کــردن ایــن نیــاز و ضــرورت اصــاح، تغییــر و جایگزینــی بــرای رســیدن بــه ایــن 5 اصــل محــوری 
ــات واقع گرایــی  ــا انعکاســی هســتند. نظری ــا تحلیلــی و ی ــا تبیینــی هســتند، ی ــَا ی ــات هــم عمدت ــاز اســت. نظری ــه نی به نظری
ــال تغییــر و تحــول و تشــریح و  ــه دنب ــه دنبــال توصیــف مناســب و اصــاح هســتند؛ نظریــات تحلیلــی ب و نوواقع گرایــی ب
ــه دنبــال جایگزینــی و ارائــه نظــم جدیــد هســتند. به طــور متعــارف انتظــار از نظریــه ایــن اســت کــه  نظریــات انعکاســی ب
ــه کنــد. تشــریح مناســبی از ســازوکار،  ــا امــر واقــع ارائ ســه کارکــرد مهــم را انجــام دهــد؛ توصیــف مناســبی از واقعیــت ی
رونــد و یــا فراینــد نظــام بین الملــل و مشــکات و مســائل آن داشــته باشــد و در نهایت،راهکارهایــی بــرای اصــاح، تغییــر 

یــا جایگزینــی آن ارائــه دهــد.
الزامات مفهومی نظریه پردازی در روابط بین الملل:

ــن  ــل روش ــط بین المل ــوری در رواب ــوم مح ــه 12مفه ــود را ب ــرد خ ــد رویک ــل بای ــط بین المل ــه ای در رواب ــوع نظری ــر ن ه
ــان گرایانه/  ــل انس ــح؛ اص ــل صل ــونت/ اص ــل خش ــت؛ اص ــدرت/ اصل عدال ــتگی؛ اصل ق ــت/ اصل همبس ــازد: اصل حاکمی س
ــداوم/  ــری/ مشــارکت؛ ت ــده؛ اصــل رهب ــک/ اصــل ای ــل؛ اصــل تکنی ــه بین المل ــل/ جامع انســان مدارانه؛ اصــل نظــام بین المل
ــزام  ــا 12 ال ــی، اینه ــیک/ حکم ران ــاختارمحوری و اصل آنارش ــزاری/ س ــی؛ اصل کارگ ــی/ انقاب ــت/ ارزش؛ تحول ــر؛ منفع تغیی

ــت. ــی اس ــط بین الملل ــردازی رواب ــاز در نظریه پ ــورد نی ــی م مفهوم
ــرا  ــود؛ زی ــروع ش ــی ش ــد از مباحــث تبیین ــدا و به ضــرورت بای ــل در ابت ــط بین المل ــورد رواب ــردازی در م ــوع نظریه پ ــر ن ه
نظریــه در برابــر واقعیــت نیســت بلکــه نظریــه بــرای تبییــن واقعیــت و بــه آزمــون گــذاردن آن اســت. هرگونــه تغییــر نظــم 
بین المللــی نیازمنــد امــکان، ضــرورت و مطلوبیــت نظــم جدیــد را دارد. در این جــا موضــوع نــگاه مبتنــی بــر پیشــرفت مهــم 
اســت. اصــل کارگــزاری )تناظــر میــان حق/قــدرت( بــرای پیشــرفت و ترقــی و رویکــرد اخاقــی، موضــوع بســیار حساســی 

اســت.
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پژوهشکده ی اخاق و تربیت برگزار کرد:

پرورش اندیشه پژوهشی از دوران کودکی 
ــخ،  ــه ی پژوهــش پژوهشــگاه در تاری ــرورش اندیشه پژوهشــی از دوران کودکــی« ازمجموعــه ســخنرانی های هفت نشســت »پ

23 آذرمــاه 1399، توســط پژوهشــکده ی اخــاق و تربیــت برگــزار شــد. 
در ابتــدای ایــن نشســت مجــازی دکتــر مهرنــوش 
هدایتــی، رئیــس پژوهشــکده، بــا اشــاره به موضــوع عدم 
ــی،  ــه ی اندیشه پژوهش ــر و روحی ــبک تفک ــرورش س پ
بــه راهبــرد نهادینه کــردن اندیشــه و ســبک تفکــر 
کودکــی  دوران  از  کــودکان  در  اندیشه پژوهشــی 
ــخنرانی  ــی در س ــرد. هدایت ــاره ک ــادت اش ــوان ع به عن
ــش گریی در  ــه ی پرس ــاد روحی ــوع »ابع ــا موض ــود ب خ
ــل  ــی می ــت که حت ــن اس ــت ای ــت: واقعی ــودکان« گف ک
بــه جســت وجوی حقیقــت یک چیــز نیــز تــا حــد 
ــد  ــز )بُع ــه آن چی ــش ب ــل و گرای ــد تمای ــادی نیازمن زی
عاطفــی( و ارزش نهــادن بــه آن )بُعــد ارزشــی( اســت. 
ــان  ــوع را آن چن ــک موض ــد ی ــی نمی توان ــچ منطق هی
برجســته ســازد کــه بــرای مــا تعییــن کنــد تــا بــه چــه 

چیــز توجــه کنیــم، یــا چــه چیــز را مهــم تلقــی کنیــم، و چــه چیــز را مــورد تحقیــق و کنــکاش قــرار دهیــم.در حقیقــت مــا 
اصــوالً بــه آزمــون و کنــدوکاو امــوری میپردازیــم کــه بــه آن هــا گرایــش وعاقــه قلبــی داریــم، یــا بــرای مــا مهــم و بــاارزش 
تلقــی می شــوند، یابــاور داریــم کــه ارزش بررســی دارنــد؛ ایــن بــدان معناســت کــه هیــچ کنــدوکاو فلســفی و منطقــی، چــه 
در شــکل کاســی و چــه در زندگــی روزمــره، شــکل نخواهــد گرفــت مگــر آن کــه بــرای فــرد انگیــزه و ارزش کنــدوکاو را 
داشــته باشــد. به همیــن دلیــل در برنامه هایــی کــه قصــد تعمیــق اندیشــه و ارتقــای فکــر بــه ســطوح عالــی را دارنــد، توجــه 

ــوردار اســت. ــی برخ ــت باالی ــرد از اهمی ــای ف ــن ارزش ه ــات و همچنی ــی و هیجان ــاد عاطف ــه ابع ب
وی افــزود: امــروزه محققــان حــوزه ی تفکــر انتقــادی 
ــی  ــود برخ ــش روی وج ــیونه« و همکاران ــل »فاس مث
انتقــادی،  متفکــران  روحیــه ی  در  ویژگی هــا  از 
خردمنــدی،  کنجــکاوی،  تحلیــل،  قــدرت  مثــل 
روشــنفکری، نظام منــدی، حقیقت جویــی، و بلــوغ 
ایــن ویژگی هــا را  اتفاق نظــر دارنــد و  شــناختی 
»ابعــاد عاطفــی« تفکــر نقــاد می دانند.حتــی برخــی از 
ــردازان مثــل »گادت« ابعــاد عاطفــی ارزش هــا  نظریه پ
زمــره ی  در  کــه  می کنــد  تعریــف  به گونــه ای  را 
ویژگی هــا و خصوصیــات احساســی یــا عاطفــی فــرد 
ــد،  ــه ی نق ــه روحی ــرای آن ک ــذا ب ــد. ل ــرار می گیرن ق
ــود،  ــت ش ــودکان تقوی ــش گری در ک ــل و پرس تحلی
الزم اســت عاقــه بــه ارزیابــی امــور و حقیقت جویــی 
در آن هــا پــرورش داده شــود. ایــن مســئله عــاوه بــر 
ــد از درون  ــی، بای ــای آموزش ــد نظامه ــئولیت اکی مس

ــود. ــاز ش ــت آغ ــه و از دوران طفولی خان
ــا موضــوع  ــن نشســت ب ــر ســخنران ای ــواز، دیگ ــی دانشــگاه اه ــأت علم ــدم، عضــو هی ــر مســعود صفایی مق ــه دکت در ادام
ــن اتفاقــی کــه  ــراد ســخنان خــود پرداخــت و گفــت: راســل معتقــد اســت؛ اولی ــه ای »زیبایی شناســی اندیشــه و کودکــی« ب
توجــه مــرا بــه فلســفه و عالــم اندیشــیدن در ســن 11 ســالگی جلــب کــرد، تنهایــی در دوران کودکــی و داشــتن وقــت زیــاد 

ــا دو مؤلفــه ی اساســی مواجــه هســتیم: ــا ب ــوده اســت. بنابرایــن در این جــا م ــرای فکــر کــردن ب ب
1- وقت زیاد 2- لذت بردن از استدالل و تفکر
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پرداختــن بــه وجــه زیبایی شــناختی وجــه تفکــر، یــک امــر مهــم اســت. توجــه بــه امــر تفکــر ارزشــمند اســت و اهمیــت بــه 
وجــه زیبایــی تفکــر از دو منظــر قابــل توجــه اســت:

1- ارتباط تفکر با تربیت
2- ارتباط تربیت با کودک

ــت وجــه  ــرای عمــل اســت. اهمی ــی ب ــاط اســت. نظــر مبنای ــا عمــل در ارتب ــم ب ــا نظــر و ه ــم ب ــد اخــاق ه ــت مانن تربی
ــا وجــه زیبایی شناســانه ی تربیــت مرتبــط می کنــد. گذاره هــای تربیتــی بایــد  عملــی تربیــت کــه ارزش باالیــی دارد، مــا را ب
بــه عمــل منجــر شــود و مــا بایــد بــرای تربیــت ماهیــت ارزشــی قائــل شــویم، چــه ارزش هــای اخاقــی و چــه هنــری. مــا 
بــرای داشــتن گزاره هــای تجویــزی، حتمــًا بــه مقدمــات تجویــزی نیــاز داریــم. در حقیقــت مــا ناگزیریــم بــرای تربیــت و 

ــویم  ــل ش ــری قائ ــی و هن ــه ارزش ــی وج ــای تربیت گزاره ه
ــودکان و  ــم. ک ــد دهی ــل پیون ــه عم ــت را ب ــم تربی ــا بتوانی ت
ــه و  ــهر اندیش ــه ش ــی ب ــر و زیبای ــان از دروازه ی هن نوجوان

تفکــر وارد می شــوند.
ــی،  ــعید ناج ــر س ــازی دکت ــت مج ــن نشس ــه ی ای در ادام
ــر  ــان و مدی ــودکان و نوجوان ــرای ک ــفه ب ــروه فلس مدیرگ
ــق  ــوزش تحقی ــر در آم ــی فراگی ــا موضــوع »مطالعات ــل، ب پن
ــراد  ــود را ای ــخنرانی خ ــج« س ــی رای ــای آموزش در نظام ه
کــرد: فهــم ماهیــت تحقیــق و روش تحقیــق و نحــوه ی 
آمــوزش آن می توانــد بــه مــا کمــک کنــد تــا آن را در نظــام 
آموزشــی کشــور به خوبــی رواج داده و دانش آمــوزان و 
ــه  ــم. این ک ــل کنی ــی تبدی ــان واقع ــه محقق ــجویان را ب دانش
االن نــه دانش آمــوزان می تواننــد تحقیق هــای درســت در 

ــود دارد و  ــه وج ــن زمین ــه در ای ــت ک ــی اس ــر بدفهمی های ــجویان، دال ب ــه دانش ــند ن ــته باش ــان داش ــای فکری ش زمینه ه
ــی وجــود دارد  ــه  مطالعات ــن زمین ــد در ای ــک خاطرنشــان کرده ان ــه ی فب ــذاران برنام ــو لیپمــن« و دیگــر بنیان گ ــه »متی چنان ک

ــت. ــده اس ــق ش ــق و روش تحقی ــوزش تحق ــتادان در آم ــان و اس ــات معلم ــن زحم ــه هدررفت ــر ب ــه منج ک
ــال درســت  ــق به واســطه ی عــدم انتق ــد تحقی ــده دانســتن فراین ــارت اســت از: 1. پیچــده کــردن و پیچی ــن مطالعــات عب  ای
ــه ایــن ســوی ســوق می دهــد کــه کــودکان  ــه حوزه هــای تحقیــق. ایــن تعریــف پیچیــده مــا را ب مفاهیــم معرفت شــناخی ب
و نوجوانــان بــرای تحقیــق ناتــوان فــرض شــوند و مهارت هــای پایــه ی تحقیــق از دوران مدرســه آمــوزش داده نشــود. امــا 

ــی نشــان داده شــده اســت. ــن در مقاالت ــده می شــود و ای ــال دی ــودکان خردس ــای ک ــق به نحــوی در فعالیت ه انجــام تحقی
ــری و در  ــورت نظ ــا به ص ــت و مهارت ه ــارت اس ــک مه ــق ی ــه تحقی ــق در حالی ک ــری تحقی ــوزش نظ ــه آم ــش ب 2. گرای
ــنا و  ــوزش ش ــل آم ــل اســت. مث ــدان عم ــن در می ــا تمری ــوزش آن ه ــه راه آم ــوند بلک ــوزش داده نمی ش ــیاه آم روی تخته س
دوچرخه ســواری کــه بــر روی تختــه ســیاه آمــوزش آن هــا غیــر ممکــن اســت. اشــتباهی کــه در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه 
ــد  ــزاء را می توان ــه ی اج ــد او هم ــوزش دهن ــده، آم ــه یادگیرن ــق را ب ــای تحقی ــر مؤلفه ه ــده، اگ ــور ش ــه تص ــت ک این اس
به هــم بچســباند و شــروع بــه تحقیــق کنــد. مثــل این کــه شــما مؤلفه هــای زبــان فارســی را بــه کــودکان یــاد می دهیــد و بــا 
ــان درســت برعکــس ایــن و از کل بــه جــزء اســت.  آن هــا گفت وگــو و صحبــت نمی کنیــد در حالی کــه مســیر آمــوزش زب
کــودکان اول زبــان را یــاد می گیرنــد و بعــد اجــزاء و مؤلفه هــای آن را را در مدرســه و درس دســتور زبــان تکــرار می کننــد. 
به همیــن جهــت بــرای آمــوزش تحقیــق بیــش از متــون درســی مثــل متــون روش تحقیــق بــه مربیــان و اســتادانی نیــاز داریــم 
ــه آمــوزش آن می پردازنــد مثــل یــک مربــی شــنا کــه  ــا الگوســازی درســت ب کــه الگــوی یــک محقــق خــوب هســتند و ب
خــودش هــم در داخــل آب اســت و حــرکات دســت وپایش را به درســتی انجــام می دهــد تــا فراگیــران از آن الگــو بگیرنــد.
3. تمریــن تحقیــق بایــد در میــدان واقعــی باشــد و در همــان زمینــه ی مــورد نظــر، آمــوزش داده شــود. تصــور بــر ایــن بــوده 
ــر  ــًا مســائل اجتماعــی و هن ــه ی دیگــر مث ــرد، در زمین ــاد بگی ــه ای مثــل ریاضــی تحقیــق را ی اســت کــه اگــر فــرد در زمین
ــاید  ــا ش ــته باشــد ام ــا مشــابهت هایی داش ــن زمینه ه ــق در ای ــی اگرچــه ممکــن اســت تحقی ــرد. ول ــکار بب ــد آن را ب می توان
به راحتــی قابــل تعمیــم بــه رشــته های دیگــر نباشــد و هــر حــوزه ای مهارت هــای خــود را بطلبــد. بــرای رفــع ایــن مشــکل 

ــرد. ــف ک ــدار« تعری ــه »حافظه م ــدار« ن ــورت »تحقیق م ــه ی دروس را از اول به ص ــوان هم می ت
ــوان  ــا عن ــأت علمــی پژوهشــگاه در ســخنرانی خــود ب ــر روح اهلل کریمــی، عضــو هی در ادامــه ی ایــن نشســت مجــازی دکت
ــی  ــد از پاندم ــرد: بع ــاز ک ــه آغ ــرد؟« ســخنان خــود را این گون ــد ک ــری را متحــول خواه ــوزش و یادگی ــا آم ــه کرون »چگون
کرونــا در دنیــا غالــب بحث هــا در مــورد اثــرات منفــی آن بــر آمــوزش بــوده اســت. برخــی از اثــرات منفــی پاندمــی کرونــا 
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ــه آن هــا اشــاره شــده اســت به ایــن قــرار اســت: ــًا ب کــه غالب
1. کرونــا باعــث بحــران اقتصــادی بــزرگ بــرای دولت هــا شــد و ایــن موجــب می شــود کــه بودجــه و اعتبــارات 

اختصاص یافتــه بــه آمــوزش و پــرورش کاهــش یابــد.
ــه نرفتن  ــه مدرس ــوی ب ــد. تاب ــد ش ــدارس خواه ــه م ــوزان ب ــت دانش آم ــدم برگش ــث ع ــا باع ــدن آموزش ه ــازی ش 2. مج

ــد. ــه بازنگردن ــه مدرس ــوزان ب ــیاری از دانش آم ــود بس ــث ش ــت باع ــن اس ــن ممک ــده و ای ــته ش شکس
ــون  ــود دارد و 460 میلی ــاب وج ــت و لپ ت ــه اینترن ــی ب ــدم دسترس ــد. ع ــدید می کن ــا تش ــی را کرون ــی آموزش 3. بی عدالت
کــودک در جهــان بــه خاطــر عــدم دسترســی بــه مــوارد فــوق از آمــوزش از راه دور محــروم می شــوند. در آمریــکا از هــر ده 

کــودک یک نفــر دسترســی فــوق را نــدارد یــا دسترســی آن هــا خیلــی کــم اســت. در کشــور مــا آمــار بیشــتر اســت.
4. بخــش خصوصــی و آمــوزش خصوصــی مثــل مــدارس غیرانتفاعــی متحمــل ضــرر می شــوند و دولت هــا بــار ایــن ضــرر 

را بــه دوش می کشــند. ضــرر مالــی بــه خانواده هــا باعــث می شــود تــا فرزنــدان خــود را بــه مــدارس دولتــی بفرســتند.
ــوزان در  ــت آموزشــی می شــود. دانش آم ــث اف ــد و باع ــل نمی کن ــارت را منتق ــوزش از راه دور داده محــور اســت و مه 5. آم
ایــن دوره در خوانــدن دروس افــت نداشــته اند امــا در دروســی مثــل ریاضیــات افــت محسوســی داشــته اند. امــا بایــد توجــه 
داشــت کــه بــر خــاف همــه ی ایــن نــکات منفــی ممکــن اســت پاندمــی کرونــا اتفاقــًا موجــب تحــوالت مثبتــی در آمــوزش 
ــه  ــد ک ــادی گفتن ــراد زی ــدارس شــد و اف ــن م ــن رفت ــکا باعــث از بی ــا در آمری ــان کاترین ــال طوف ــرای مث ــرورش شــود. ب و پ
احتمــاالً آمــوزش تــا چندیــن ســال در آن جــا از بیــن مــی رود امــا جالــب بــود یکــی دو ســال بعــد مــدارس آن ایالــت تبدیــل 

بــه مــدارس رتبــه ی اول در آمریــکا شــدند و به نوعــی 
ــاق  ــک اتف ــد. ی ــدارس ش ــرفت م ــث پیش ــان باع طوف
کوچــک باعــث یــک اتفــاق بــزرگ و پیشــرفت شــد.در 
ــه  ــر منطق ــوزان ه ــه دانش آم ــود ک ــه ب ــدا این گون ابت
ــد،  ــام می کردن بایــد در مــدارس همــان منطقــه ثبــت ن
امــا بعــد از طوفــان ایــن قانــون برداشــته شــد و افــراد 
می توانســتند بــا توجــه بــه رویکــرد هــر مدرســه آن را 

انتخــاب کننــد
دکتــر کریمــی در ادامــه بــه برخــی از تحــوالت مثبتــی 
ــی  ــت پاندم ــرات مثب ــورد اث ــت و در م ــا پرداخ کرون
ــزور عمــل  ــک کاتالی ــد ی ــا مانن ــا گفــت: 1. کرون کرون
می کنــد و سیســتم پراینرســی دولت هــا را ممکــن 
ــور شــوند  ــاورد و مــدارس مجب اســت به حرکــت دربی
ــور  ــد، همان ط ــر دهن ــی تغیی ــدت کوتاه خــود را در م
ــه  ــاد ک ــاق افت ــه اتف ــن تجرب ــا ای ــه در دوره ی کرون ک

ــه روز  ــوآوری و ب ــم ن ــن پتانســیل عظی ــی نیســت. در مواقــع بحــران ای ــدان امــر محال ــرورش چن ــر در آموزش و پ امــکان تغیی
ــد. ــان می ده ــود را نش ــردن خ ک

2. کرونــا باعــث شــد نقــش اصلــی آمــوزش و علــم بــر رونــق اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی و ثبــات ملت هــا عیــان و بــرای 
ــت داشــته باشــد؟  ــه و یک زندگــی اهمی ــرای یک جامع ــد ب ــدازه می توان ــا چه ان ــوزش ت ــه آم ــر شــود و این ک ــردم ملموس ت م
ــان اســت و اگــر آمــوزش درســتی نداشــته  ــراد در می ــاه نیســت، گاهــی بحــث جــان و هســتی اف آمــوزش فقــط بحــث رف

باشــیم، شــاید جــان خــود را از دســت بدهیــم.
ــری  ــده ی یادگی ــد آمــوزش ای ــا فراین ــن در بحــث آمــوزش کــودکان و آشــنایی ب ــت بیشــتر والدی ــن؛ دخال ــت والدی 3. دخال
ــری  ــت. یادگی ــق یاف ــی تحق ــتند به نوع ــج آن را داش ــواره قصــد تروی ــوزش هم ــان آم ــه کارشناس ــت ک در همه جــا و همه وق
ــه  ــًا در چارچــوب مدرس ــد و صرف ــی باش ــبکی از زندگ ــی و س ــد در زندگ ــه می توان ــر لحظ ــه ه ــد ک ــری ش ــه ام ــل ب تبدی
نباشــد. نقــش حمایت گــری والدیــن در بحــث آمــوزش نشــان داد، آمــوزش فقــط مخصــوص مدرســه نیســت و موضوعــی 

ــت. ــر اس مادام العم
ــان  ــه شــد احتمــاالً پای 4. مــا همــواره آمــوزش از راه دور را یــک آمــوزش عجیــب می دانســتیم امــا االن روش هــا کــه تجرب
نخواهــد یافــت. دیگــر در آینــده فقــط آمــوزش حضــوری نخواهیــم داشــت و بخشــی از آمــوزش مجــازی و از راه دور باقــی 
خواهــد مانــد. نوآوری هــای آموزشــی بیشــازپیش مدنظــر خواهــد بــود. ســرمایه گذاری بــرای بخش هــای خصوصــی فراهــم 
ــوند و  ــوزش می ش ــوع آم ــر وارد موض ــور جدی ت ــافت به ط ــوگل و مایکروس ــد گ ــزرگ مانن ــرکت های ب ــد. ش ــد ش خواه
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صنعــت آمــوزش را متحــول می کننــد و ابزارهــای آمــوزش آنایــن )برخــط( باعــث تحــول کیفیــت آمــوزش خواهنــد شــد.
ــی  ــش عظیم ــد بخ ــن فهمیدن ــوزان و والدی ــن، دانش آم ــر معلمی ــه ی دیگ ــا از جنب ــده ام ــور ش ــوزش داده مح ــت آم 5. کیفی
ــدام بخــش  ــه ک ــد ک ــر می کن ــن مســئله ذهــن را درگی ــق مدرســه اســت ای ــق مجــازی نیســت و از طری ــوزش از طری از آم
ــد  ــوزش مهارت محــور تأکی ــده روی آم ــم اســت؟ در آین ــوزش حضــوری مه ــد حضــوری باشــد و چــرا آم ــوزش بای از آم
بیشــتری خواهــد شــد. ایــن موضــوع را ورای مدرســه می بریــم و در دانشــگاه و رشــته های علــوم انســانی بحــث می کنیــم. 
ــد.  ــکایت دارن ــجویان ش ــاد دانش ــت زی ــم از غیب ــتادان ه ــت و اس ــته کننده اس ــا خس ــای م ــد، کاس ه ــجویان می گوین دانش
ــزه ی دانشــجویان را  ــوده و همیــن انگی ــاب ب آمــوزش در حــوزه ی رشــته های علــوم انســانی بیشــتر به صــورت جــزوه و کت

ــت. ــرده اس ــگ ک ــور در کاس درس کم رن ــرای حض ب
کریمــی در خاتمــه ی ســخنانش تأکیــد کــرد: در حــال حاضــر اینترنــت و پادکســت بهتــر ازحضــور در کاس هــای درســی 
اســت. اگــر در ســطح آمــوزش داده محــور بمانیــم، آمــوزش در رشــته های علــوم انســانی بــا خطــری جــدی مواجــه می شــود. 
بــرای رشــته های پزشــکی و مهندســی ایــن خطــر کمتــر اســت. چــون آزمایشــگاه و کارگاه دارنــد و ایــن می توانــد به نوعــی 
حضــور در کاس را بــرای ایشــان توجیــه کنــد امــا بــرای رشــته های علــوم انســانی وقتــی دیــده می شــود کــه کاس به صورت 
آنایــن خــوب اســت و اســتادان داده محــور هســتند، بــا ایــن ســؤال مواجــه می شــویم کــه چــرا بایــد کاس هــا به صــورت 
حضــوری باشــد؟ کرونــا ایــن امــر را تســریع بخشــید، دانشــجویان تجربــه کردنــد و از اســتادان ســنتی خــود می پرســند شــما 
چــه چیــزی بــرای آمــوزش حضــوری داریــد؟ اســتادان مجبــور می شــوند بــه ســمت آمــوزش مهارت محــور کــه امــروزه بــه 
آن »یادگیــری کنــدوکاو محــور« گفتــه می شــود، برونــد. دانشــگاه و اســتادان علــوم انســانی بایــد بگوینــد چه دلیــل موجهــی 
بــرای تشــکیل کاس هــا به صــورت حضــوری دارنــد؟ یادگیــری کنــدوکاو محــور می توانــد بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد. 
آمــوزش چهره به چهــره و این کــه همگــی بخواهنــد مطلبــی را پژوهــش کننــد و اســتاد دانشــجویان را ببینــد و از احساســات 

آن هــا اطــاع داشــته باشــد، همگــی در ایــن نــوع یادگیــری وجــود دارنــد و حضــور در کاس درس را الزامــی می کنــد.
در مجمــوع بایــد گفــت، ایــن صــدا کــه مدرســه چیــزی بیشــتر از دادن اطاعــات بــه دانش آمــوزان اســت بایــد بلنــد شــود. 

شــاید پاندمــی کرونــا فرصتــی بــرای حرکــت بــه ســمت آموزشــی بهتــر باشــد. 
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 پژوهشکده ی ارتباطات و مطالعات فرهنگی برگزار کرد:

گزارش پنل »کرونا و اثرات ارتباطی آن«
به مناســبت هفتــه ی پژوهــش، پنــل تخصصــی پژوهشــکده ی ارتباطــات و مطالعــات فرهنگــی بــا موضــوع »کرونــا و اثــرات 
ارتباطــی آن« در روز یکشــنبه 23 آذر 1399، به صــورت مجــازی برگــزار شــد. ایــن پنــل بــا ســخنرانی دکتــر قدســی بیــات 
ــر  ــران، دکت ــی آن در ای ــای ارتباط ــا و آموزه ه ــی کرون ــوان پاندم ــا عن ــی( ب ــه طباطبای ــگاه عام ــی دانش ــأت علم ــو هی )عض
اکــرم قدیمــی )عضــو هیــأت علمــی مرکــز سیاســت علمــی کشــور( بــا عنــوان اهمیــت ترویــج علــم در شــبه علم  زدایــی در 
دوران کوویــد19، و دکتــر بشــیر معتمــدی )عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی( بــا عنــوان 

ارتباطــات دینــی و کرونــا برگــزار شــد.
ــر ســیده زهرا اجــاق  ــن نشســت مجــازی دکت ــدای ای در ابت
ــد19  ــاری کووی ــداد بیم ــت: رخ ــل گف ــر پن ــوان مدی به عن
ــر  ــی اث ــردی و اجتماع ــی ف ــر زندگ ــف ب ــات مختل از جه
گذاشــته اســت. ایــن بیمــاری جنبــه ی ارتباطــی برجســته ای 
ــان  ها  ــخصی انس ــن ش ــط بی ــدن رواب ــم دارد؛ محدودش ه
ــاری و  ــرل بیم ــال کنت ــش احتم ــرای افزای ــی  ها ب و دورباش
ــا  ــی ت ــم خانوادگ ــان در مراس ــای رابطه ای م ــر الگوه تغیی
ــای  ــج رفتاره ــانه  ها در تروی ــت رس ــره، اهمی ــی و غی مذهب
ــار و گســترش و  ــر رفت ــیوع، تغیی ــرل ش ــرای کنت مناســب ب
ــی از  شــیوع اطاعــات نادرســت و جعــل خبرهــا نمونه های
اثرگــذاری بیمــاری کوویــد19 بــر ارتباطــات و لــزوم توجــه 
ــن  ــرات اســت. در ای ــن اث ــه ای ــن عرصــه ب پژوهشــگران ای
نشســت قصــد داریــم مــروری کلــی بــر ایــن گســتره ی وســیع مطالعاتــی داشــته باشــیم و بــا توجــه بــه ارتباطــات انســانی و 

ــم. ــم و ارتباطــات بحــران، موضــوع را وارســی کنی ــن، ارتباطــات عل رســانه ای از ســه منظــر ارتباطــات دی
در ادامــه قدســی بیــات بــه تحلیــل چگونگــی مشــارکت رســانه های خبــری در جریــان اطاعــات در بحــران، قوانیــن غالــب 
آن هــا و همچنیــن تأثیــر پوشــش خبــری رســانه  ها از بایــا بــر رونــد کنتــرل بحــران و رفتــار شــهروندان، مواجهــه بــا بحران  هــا 
و ارائه یراهکارهایــی بــرای مدیریــت موفــق آن هــا از بعــد رســانه ای پرداخــت. او گفــت: از آن جــا کــه در مطالعــات  بین المللــی، 
رســانه های ســنتی همچــون رادیــو و تلویزیــون معتبرتریــن و مطمئن تریــن منابــع اطاعاتــی در مــورد بایــای طبیعــی معرفــی 
می شــوند لــذا در شــرایط بحــران معمــوالً، همــان رویکــرد ســنتی رســانه های خبــری یعنــی انتقــال اطاعــات بــه دســت آمــده 
از مقامــات شــرایط اضطــراری بــه جامعــه درنظــر اســت. 
در ایــن رویکــرد موســوم بــه »فرمــان و کنتــرل« رســانه  ها 
ــع را  ــای فجای ــا معن ــد ت ــک می کنن ــهروندان کم ــه ش ب
ــی  ــورد چگونگ ــی در م ــای عمل ــد و توصیه ه درک کنن
ــت  ــوادث دریاف ــن ح ــه ای ــخ دادن ب ــازی و پاس آماده س
کننــد همچنیــن، روزنامه نــگاران حرفــه ای معمــوالً بــرای 
ــه حــوادث، بســته های  تشــویق مخاطبــان بــرای توجــه ب
می کننــد.  ایجــاد  احساســات  برانگیزاننــده ی  خبــری 
درضمــن، رســانه  ها می تواننــد از طریــق کمک هــای 
بــه  واکنــش  بــرای  خیرخواهانــه ی شــهروندان دور، 
ــر  ــه درخواســت های امدادرســانی در براب ــج دوری« ب »رن
ــی  ــتراک گذاری تجربیات ــا اش ــا ب ــد ی ــک کنن ــران کم بح
ــه ای  ــگاران حرف ــد. در رویکــرد دوم روزنامه ن ــع آســیب پذیر، بپردازن ــن جوام ــش آمادگــی در بی ــه افزای ــی، ب از حــوادث قبل
ــه زیرســاخت  ها و از  ــا اســتفاده از زاویــه ی »عاقــه ی انســان« در گــزارش فاجعــه، میــزان خســارت ب همچنیــن می تواننــد ب
ــری  ــه ی گســترده ی رســانه های خب ــش و زمین ــن رویکــرد نشــان دهنده ی گرای ــد. ای ــف کنن ــه را تعری ــا فاجع ــن آن ه بین رفت
ــان  ــری جری ــانه های خب ــش رس ــات به نق ــر بی ــت دکت ــده اس ــد ش ــا تأیی ــانه  ها و بای ــورد رس ــق در م ــا تحقی ــه ب ــت ک اس
اطاعــات در بایــای آبشــاری و مدیریــت شــرایط اضطــراری در ســال های آینــده و الگوهــای ارتباطــی در ایــن مســیر اشــاره 
و تأکیــد کــرد: »برخــاف این کــه رســانه های چاپــی و پخــش معتبرتریــن منبــع اطاعــات در مواقــع بحرانــی ماننــد بایــای 
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ــر کــرده اســت و از ایــن طریــق حتــی آن هــا  ــی تغیی ــه دیده بان ــی ب آبشــاری هســتند، نقــش رســانه های خبــری از دروازه بان
محتــوای خبــری مربوطــه را بازنشــر داده و بــه اشــتراک می گذارنــد تــا این کــه فقــط بــر تولیــد آن متمرکــز شــوند. بنــا بــه 
ــی،  ــانه های اجتماع ــاب های رس ــق حس ــار از طری ــوادث فاجعه ب ــب در ح ــده ترین مطال ــته ش ــتراک گذاش ــه ی او، به اش گفت

ــرد«. ــورت می گی ــه ای ص ــگاران حرف ــری و روزنامه ن ــانه های خب ــازمان های رس س
اســتادیار دانشــگاه عامــه طباطبایــی بــا عنایــت بــه نقــاط قــوت و ضعــف راهبردهــای ارتباطــی در بحــران شــیوع کویــد 19 در 
خصــوص آینــده ی ارتباطــات بحــران در ســپهر رســانه ای ایــران توضیــح داد: »باتوجــه بــه اقبــال عمومــی از فضــای مجــازی 
ــد و کنش گــران آن همراهــی  ــا رســانه های جدی ــژه ب ــد به وی ــت اضطــراری بای ــه بازیگــران مدیری ــن به نظــر می رســد ک چنی
ــه ی اطاعــات شــفاف،  ــرای ارائ ــر اصــول ارتباطــات ب ــی ب ــد رســالت اصلــی خــود مبتن ــا بتوانن تنگاتنگــی داشــته باشــند ت
ــه  ــه، آینده نگران به موقــع و دقیــق بــه ذی نفعــان در پیــش، حیــن و بعــد از بحران  هــا در کنــار ایجــاد چشــم اندازی واقع گرایان

و بــه دور از هرگونــه کوچــک یــا بزرگ نمایــی فراهــم ســازند«.
دومیــن ســخنران ایــن پنــل، دکتــر بشــیر معتمــدی، بــا موضــوع »ارتباطــات دینــی و کرونــا« بود کــه در شــروع ســخنانش گفت: 
»پــس از وقــوع اپیدمــی کرونــا، بســیاری از عرصه هــای 
زندگــی انســان تحــت تأثیــر آن قــرار گرفــت و جوامــع 
مختلــف مجبــور شــدند کــه هــر کــدام تغییراتــی را در 
ــان  ــن می ــد. در ای ــاد کنن ــود ایج ــی خ ــای زندگ رونده
ــا و  ــا، دچــار چالش ه ــر کرون ــر اث ــه ب بخــش مهمــی ک
ــن داری  ــن و دی ــد، عرصــه ی دی ــی ش ــای مختلف تنش ه

بــود کــه همچنــان نیــز ادامــه دارد«.
ــف  ــاد مختل ــریح ابع ــه تش ــه ب ــدی در ادام ــر معتم دکت
از  می تــوان  را  »دیــن  افــزود:  و  پرداخــت  دیــن 
تقســیم  گوناگونــی  ابعــاد  بــه  مختلــف  جنبه هــای 
ــا توجــه بــه منابــع دینــی، دیــن را بــه ســه  کــرد. امــا ب
ــت  ــارت اس ــه عب ــد ک ــیم می کنن ــی تقس ــه ی اصل عرص
از اعتقــادات، اخــاق و احــکام و مناســک. همچنان کــه 
شــهید مطهــری بــه چنیــن تقســیم بندی ای قائــل بودنــد. 
البتــه بخــش مناســک خــود بــه دو بخــش واجــب و مســتحب تقســیم میشــود. نمــاز، حــج و روزه از جملــه مناســک واجــب 
اســت و مناســک مســتحب کــه انجــام آن لزومــی نــدارد و تنهــا توصیــه شــده کــه انجــام شــود شــامل عزاداری  هــا و اعیــاد 

ــود«. ــر میش ــتحبی دیگ ــال مس ــارت و اذکار و اعم ــی، زی مذهب
ــا طــرح ایــن ســؤال کــه »اپیدمــی کرونــا چــه تأثیــری بــر هــر کــدام از بخش هــای دیــن گذاشــته اســت؟«، ابتــدا بــه  وی ب
ارزیابــی وضعیــت مناســک دینــی پیــش از وقــوع اپیدمــی کرونــا پرداخــت و خاطرنشــان کــرد: واقعیــت امــر ایــن اســت که؛ 
در پیــش از کرونــا و به ویــژه در دو دهــه ی اخیــر آن چــه اتفــاق افتــاده و آمارهــای رســمی نیــز آن را تأییــد می کنــد، پررنــگ 
ــان  ــی اســت. به بی ــات دین ــای رســمی و تبلیغ ــردم و تریبون ه ــان م ــم مناســک مســتحبی در می ــی، آن ه شــدن مناســک دین
دیگــر، زیــارت و مراســم مختلــف مناســبتی و به طــور خــاص عــزاداری بــرای بــزرگان دینــی از ســوی رســانه هایی همچــون 

صداوســیما بســیار تبلیــغ می شــود و در میــان دیــن داران نیــز ایــن مناســک بیــش از پیــش رواج یافتــه اســت.
ــه  ــا ترویــج مناســک در ســال های اخیــر پرداخــت و افــزود: به عنــوان نمون معتمــدی در ادامــه به ذکــر مثال هایــی دررابطــه ب
ــود را  ــی خ ــت اصل ــر، سیاس ــال های اخی ــژه در س ــون به وی ــد تلویزی ــان می ده ــه نش ــرد ک ــاره ک ــی اش ــه تحقیق ــوان ب می ت
ــای  ــر از برنامه ه ــًا غی ــت، اساس ــوان گف ــاید بت ــه ش ــرار داده اســت؛ به طوری ک ــی ق ــبت های دین ــه مناس ــگ ب ــن پررن پرداخت

ــد. ــارف را شــکل می دهن ــای مع ــدات گروه ه ــزی از تولی ــر، بخــش ناچی ــی دیگ ــای دین ــبتی، برنامه ه مناس
وی تأکیــد کــرد: »در آمارهــای رســمی نیــز افزایــش و پررنــگ شــدن ایــن مناســک مشــاهده می شــود. در حالی کــه در ابتــدای 
دهــه ی 70، 50 درصــد از افــراد اعــام کردنــد کــه گاهــی بــه زیــارت اماکــن مذهبــی می رونــد، در دهــه ی 90 ایــن رقــم بــه 
70 درصــد رســیده اســت. عــاوه بــر ایــن آمــار نشــان می دهــد کــه 50 درصــد هیأت هــا بعــد از انقــاب تأســیس شــده اند. 
ــه در مــورد زمان هــای  ــد. همیــن نکت ــه و توســعه یافته ان 16 درصــد امام زاده  هــا بعــد از انقــاب به طــور جــدی شــکل گرفت
مذهبــی هــم وجــود دارد. آمــار نشــان می دهــد کــه زمان هــای مذهبــی در تقویــم )اعــم از اعیــاد و عــزاداری( از 30 روز در 
ــر شــده اند. ایــن در حالی اســت  ــه 60 روز در دهــه ی 90 رســیده اســت. یعنــی زمان هــای مذهبــی دو براب ابتــدای انقــاب ب

کــه همیــن آمــار نشــان می دهــد، میــزان فراگیــری و تقیــد بــه مناســک واجــب کاهــش پیــدا کــرده اســت«.
ــد خــود  ــک پاســخ از بُع ــار داشــت: ی ــه از آن پرداخــت و اظه ــه دو جنب ــده ب ــن پدی ــوع ای ــی وق ــورد چرای معتمــدی در م
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مــردم اســت. شــاید بتــوان دلیــل آن را بحران هــای متعــدد اقتصــادی و اجتماعــی دانســت کــه بــرای جامعــه ی ایــران در ایــن 
ــه  ــی و کاهــش آالم روحــی خــود ب ــام درون ــرای التی دو دهــه پیــش آمــده اســت و به دلیــل حــل نشــدن ایــن بحران هــا و ب
ســراغ آیین هــای دینــی می رونــد و یــا ســعی دارنــد کــه از طریــق زیــارت و توســل بــه ائمــه ی اطهــار )ع( در عزاداری  هــا ، 
مشــکات خــود را حــل کننــد، چنان کــه آمــار نیــز نشــان می دهــد میــزان نــذورات در طــی دو دهــه ی اخیــر چندیــن برابــر 
شــده اســت. امــا بُعــد دوم پررنــگ شــدن مناســک را بایــد در عملکــرد دولت هــا دانســت. برخــی دولت هــا در ایــران پــس 
از انقــاب وصــف دینــی پیــدا کرده انــد و بنابرایــن در نســبت بــا مــردم، برایشــان اهمیــت دارد کــه مــردم همچنــان دیــن دار 
باشــند تــا بتوانــد از ایــن طریــق قــدرت و برنامه هــای خــود را دوام بخشــند. آن چــه کــه بیــش از همــه می توانــد ایــن بُعــد 
دیــن داری مــردم را نشــان دهــد، بُعــد مناســک اســت؛ چراکــه مناســک، شــکل نمایشــی و حضــور در مکان هــای مشــخص 
ــوان  ــق رســانه های رســمی همچــون صــدا و ســیما، می ت ــش آن از طری ــا نمای ــذا ب ــی اســت و ل ــرای انجــام اعمــال مذهب ب
این طــور وانمــود یــا تبلیــغ کــرد کــه مــردم همچنــان دیــن دار هســتند و درنتیجــه بــه تــداوم چنیــن وضعیتــی نیــز رضایــت 
ــه اهــداف دلخــواه  ــا ب ــد ت ــور مناســک دمیدن ــر تن ــد. درنتیجــه برخــی رســانه  ها و تریبون هــای رســمی بیــش از حــد ب دارن

خــود دســت یابنــد.
ــد ایــن حجــم از تبلیغــات و  ــا طــرح ایــن ســؤال کــه »پیامــد پررنــگ شــدن مناســک چیســت؟« تصریــح کــرد: برآین وی ب
ــد.  ــراز مناســک قلمــداد می کنن ــن را مســاوی و هم ت ــردم، دی ــه ی م ــن داران و عام ــه دی ــن اســت ک پررنگ شــدن مناســک ای
به تعبیــر دیگــر دیــن داری نــزد عامــه یعنــی زیــارت رفتــن بیشــتر و عــزاداری پرشــورتر و چنان چــه ایــن رونــد دچــار خدشــه 
ــه هویــت اصلــی دیــن داران درآمــد و ویژگــی  ــد از دیــن، به مثاب شــود، گویــی دیــن لطمــه خــورده اســت! درواقــع ایــن بُع

هویتــی بــرای ایشــان پیــدا کــرد.
وی افــزود: بعــد از وقــوع اپیدمــی کرونــا و لــزوم عــدم تجمــع بــرای جلوگیــری از گســترش ایــن بیمــاری، ســتاد ملــی کرونــا 
دســتورالعملی بــرای تعطیلــی اماکــن مذهبــی ماننــد حــرم امــام رضــا )ع( در مشــهد، حــرم حضــرت معصومــه )س( در قــم 
و حــرم شــاه چراغ در شــیراز صــادر کــرد. اوایــل کار، همیــن امــر موجــب بــروز تجمعاتــی در برابــر بعضــی از ایــن مراکــز 
ــدن و  ــان هویتی ش ــد در هم ــی را بای ــن رویدادهای ــت چنی ــد. عل ــاد ش ــا ایج ــای حرم ه ــدن دره ــه بسته ش ــراض ب در اعت
اصالت یافتــن مناســک نــزد عــده ای از مــردم دانســت کــه تعطیلــی چنیــن مراکــزی را مســاوی بــا کم رنــگ شــدن دیــن مــردم 
ــدادی  ــه تع ــت؛ چنان ک ــاده اس ــر افت ــان به خط ــه و دین ش ــؤال رفت ــان زیرس ــه هویت ش ــد ک ــاس می کردن ــتند و احس می دانس

از روحانیــون، کرونــا را توطئــه ی دشــمن بــرای کم رنــگ کــردن دیــن مــردم عنــوان کردنــد.
معتمــدی تأکیــد کــرد: در ایــن میــان چنان چــه تدابیــر و روشــن بینی رهبــر انقــاب و تعــدادی از مراجــع بزرگــوار بــر لــزوم 
تعطیلــی چنیــن مراکــزی نبــود، شــاید جامعــه دچــار بحــران می شــد. در کنــار آن صداوســیما و فضــای مجــازی ایــن امــکان 
را فراهــم کردنــد کــه زیــارت یــا انجــام مراســم عــزاداری به صــورت مجــازی یــا از طریــق شــبکه های تلویزیونــی و رادیویــی 

در منــزل و بــه دور از تجمعــات برگــزار شــود.
ــان امــر دینــی دارد، ایــن  ــرای متولی ــا ب عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی خاطرنشــان کــرد: درســی کــه کرون
اســت کــه از میــزان تبلیــغ و پررنــگ کــردن مناســک بکاهنــد. مناســک دینــی الزم اســت و بــرای تقویــت ارتباطــات اجتماعــی 
مفیــد اســت، امــا میــزان آن در زندگــی فــردی بایــد به انــدازه و متناســب باشــد تــا شــکل هویــت اصلــی دیــن بــرای پیــروان 

پیــدا نکنــد. به ویــژه آن کــه مناســک مســتحبی اساســًا الزامــی در دیــن بــرای آن وجــود نــدارد.
ــا،  ــا بــر اعتقــادات دینــی اشــاره کــرد و افــزود: پــس از وقــوع کرون ایــن پژوهشــگر رســانه در ادامــه بــه تبییــن تأثیــر کرون
ــی وجــود  ــن شــبهات همچــون چرای ــود. ای ــادی ب ــه مســائل اعتق ــه روی داد، هجــوم شــبهات مختلــف نســبت ب ــی ک اتفاق
شــرور در جهــان، توســل و شــفا بــه امامــان و تناقــض آن بــا تعطیلــی مراکــز زیارتــی آنهــا، تضــاد دیــن و علــم، عــدم توانایــی 
دیــن در حــل معضــل کرونــا و... به طــور گســترده در ســطح جامعــه و از طریــق فضــای مجــازی منتشــر شــد. آن چــه ســؤال 

اســت این کــه چــرا بحــران کرونــا تــا ایــن انــدازه شــبهات دینــی را در ســطح عمومــی جامعــه پراکنــده اســت؟
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش اظهــار داشــت: ایــن پرســش دو پاســخ را دربــردارد: نخســت آن کــه به دلیــل گســترش مناســک 
در ســال های گذشــته، بُعــد احساســی دیــن بیــش از بُعــد عقانــی آن گســترش یافتــه اســت. نتیجــه ی چنیــن رویکــردی در 
ســطح رســانه ی ملــی و به دنبــال آن در ســطح جامعــه ایــن اســت کــه بــا پیدایــش یــک بحــران، انــواع شــبهات و چالش هــا 
پیرامــون مســائل دینــی ســرازیر می شــود و جامعــه آمادگــی هضــم و پاســخ بــه ایــن پرســش ها و شــبهات را نــدارد و در نتیجــه 
ــه به لحــاظ فکــری و  ــر جامع ــه اگ ــه می شــود؛ در صورتی ک ــف جامع ــای مختل ــر شــدن آن شــبهه در بخش ه موجــب فراگی
عقانــی رشــد کــرده بــود، نبایــد مــردم بــه واســطه ی یــک بحــران تــا این انــدازه دچــار چالش هــای فکــری و عقانــی شــوند.
معتمــدی در تبییــن دلیــل دوم یــادآور شــد: دلیــل دیگــر در مــورد رواج شــبهات را می تــوان کارنامــه ی »آزادی هــای فکــری« 
به ویــژه »آزادی بیــان افــکار و عقایــد دینــی« دانســت کــه متأســفانه ایــن کارنامــه به جــزء مقطعــی کوتــاه بعــد از انقــاب قابــل 
ــی طــی این ســال ها فراهــم  ــژه در صداوســیما به خوب ــی به وی ــرای طــرح مباحــث فکــرِی دین ــول نیســت و فضــای الزم ب قب
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ــای  ــه برنامه ه ــد ک ــان می ده ــات نش ــرد. تحقیق ــرار می گی ــر آن ق ــی در براب ــای فراوان ــواره محدودیت ه ــت و هم ــده اس نش
ــا درصــد  ــدارد، ی ــا اساســًا وجــود ن ــی باشــد، ی ــه در حــول مباحــث دین ــکان بحــث و گفت وگــوی دوطرف ــه ام میز گــردی ک
ــی  ــبهات دین ــترش ش ــدی، گس ــن رون ــه ی چنی ــه نتیج ــت ک ــد. بدیهی اس ــاص می ده ــود اختص ــه خ ــا را ب ــی از برنامه ه کم
ــواع  ــرای طــرح ان ــی چــون کروناســت. در صورتی کــه اگــر فضــای فکــری الزم ب ــژه پــس از بحران های درســطح جامعــه به وی
مباحــث دینــی در ســطح رســانه  ها طــی ســالیان گذشــته فراهــم می شــد، ســطح فکــر دینــی جامعــه ارتقــاء یافتــه و درنتیجــه 
در برابــر شــبهات دینــی کمتــر آســیب می دیــد«. »بنابرایــن درس کرونــا بــرای حــوزه ی اعتقــادات دینــی آن اســت کــه پایــه ی 
ارتباطــات دینــی مبتنــی بــر اقنــاع و تفکــر باشــد و ایــن بُعــد از دیــن برجســته شــود. همچنیــن رســانه  ها به ویــژه صداوســیما 
در زمینــه ی مباحــث فکــرِی دینــی در مســیری کــه تاکنــون پیموده انــد، تجدیدنظــر کــرده و فضــای الزم را بــرای طــرح گســترده 
ــا جامعــه  ــد ت ــن فراهــم ســاخته و امــکان طــرح دیدگاه هــای مختلــف را تســیهل کنن ــژه در حــوزه ی دی مباحــث فکــری به وی

در مقابــل برخــی شــبهات مصــون شــود.
دکتــر معتمــدی در بخــش انتهایــی ســخنانش بــه تأثیــرات کرونــا بــر اخــاق اشــاره کــرد و افــزود: آن چــه در ایــن بُعــد یعنــی 
حــوزه ی اخــاق شــاهد بودیــم، شــکوفایی و رشــد اخــاق دینــی در جامعــه پــس از وقــوع اپیدمــی کرونــا بــود کــه جنبه هــای 
گوناگونــی داشــت. یک جنبــه ی آن »ایثــاری« بــود کــه کادر درمــان )اعــم از پزشــکان، پرســتاران و ...( انجــام دادنــد و بــا ازخــود 
گذشــتگی بــه ســراغ بیمــاران رفتنــد تــا آن هــا را از ایــن بیمــاری نجــات دهنــد، اگرچــه خــود در معــرض ایــن بیمــاری و بــا 
ــه ی دیگــر  ــن جنب ــد. همچنی ــن راه جــان خــود را از دســت دادن ــه تعــدادی از ایشــان در ای ــد و البت خطــر مــرگ مواجــه بودن
اخاقــی کــه پــس از کرونــا رشــد و شــکوفایی روزافزونــی یافــت، »انفــاق« یــا حتــی در بســیاری از مــوارد همــان »ایثــار« بــود 
ــد  ــا از دســت دادن ــر کرون ــه کارشــان را در اث ــرادی ک ــژه اف ــد و به وی ــراد نیازمن ــه اف ــب بســته های کمک معیشــتی ب ــه در قال ک
یــا آســیب دیدنــد، نمــود یافــت. بســیاری از افــراد بــا کمک هــای نقــدی و غیرنقــدی خــود تــاش کردنــد کــه از آن چــه خــود 
ــور و  ــوع ظه ــه هم ن ــاندن ب ــی و یاری رس ــر همدل ــی ب ــات انســانی مبتن ــذا ارتباط ــازند و ل ــد س ــز بهره من ــران را نی ــد، دیگ دارن
بــروز یافــت، به طوری کــه تقریبــًا تمامــی اقشــار جامعــه را دربرگرفــت و ویژگــی اخاقــی »انفــاق« را در کل ســطح جامعــه بــه 

منصــه ی ظهــور رســانید.
ــد اشــاره کــرد.  ــا خداون ــر ایــن می تــوان به ارتبــاط فــردی افــراد ب دکتــر معتمــدی در انتهــای ســخنانش تأکیــد کــرد: عــاوه ب
اپیدمــی کرونــا و مرگ هــای پی درپــی، بســیاری از افــراد را به ســوی مســئله ی »دعــا« و »دعــا کــردن« بیشــتر ســوق داد و افــراد 
آن را فرصتــی بــرای ارتبــاط بــا خداونــد یافتنــد تــا از نظــر اخاقــی روح خــود را ارتقــاء بخشــند. آمــار نیــز همیــن مســئله را 
نشــان می دهــد. عــاوه بــر ایــن مــرگ افــراد زیــادی از اطرافیــان انســان ها، »مــرگ اندیشــی« و تأمــل پیرامــون مــرگ را بیــش از 
پیــش فراهــم ســاخت کــه نتیجــه ی هــر دو گونــه یعنــی ارتبــاط بــا خــود و در کنــار آن ارتبــاط بــا خــدا، بازاندیشــی در اخــاق 
ــروز و ظهــور فراهــم ســاخت و باتوجــه  ــرای ب ــرای اخــاق دینــی فرصتــی ب ــا ب ــال دارد«. »در هرحــال کرون ــار را به دنب و رفت
به ریشــه ی دینــی جامعــه ی ایرانــی، اســتقبال از آن نیــز صــورت گرفــت و نشــان داد کــه اخــاق در هــر صحنــه و پیش آمــدی 
ــد راه گشــای بشــریت در همــه ی زمان هــا  ــردار یــا خدشــه پذیر نیســت و می توان محوریــت خواهــد داشــت و هیــچ گاه تعطیل ب
و مکان هــا و در طــول زندگــی او باشــد. لــذا شایســته اســت، دیــن داران و به طــور خــاص مبلغــان دینــی و تریبون هــای تبلیــغ 
دیــن تجدیدنظــری در مســیر پررنــگ کــردن مناســک انجــام دهنــد و به جــای آن بــر ترویــج اخــاق در جامعــه همــت گمارنــد.
آخریــن ســخنران ایــن پنــل دکتــر اکــرم قدیمــی، عضــو هیــأت علمــی مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور بــود کــه در آغــاز 
ــده ی طیــف وســیعی از فعالیت هــا از جملــه پذیــرش، درک و مشــارکت همــگان  ســخنان خــود گفــت: ترویــج علــم دربردارن
ــان علــم و عمــوم مــردم اســت. به مــوازات شــکل گیری  ــه می در علــم اســت کــه هــدف مشــترک تمامــی آن هــا کاســتن فاصل
و توســعه ی علــم در دوره انقاب هــای علمــی در اروپــا بســیاری از دانشــمندان و نهادهــای علمــی بــه ایــن فکــر افتادنــد کــه 
ــم  ــازی عل ــرای عمومی س ــاش ب ــوزده ت ــده و ن ــای هج ــد. در قرن ه ــتحکم تر کنن ــم را مس ــردم و عل ــوم م ــان عم ــه ی می رابط

ــم درآمــد. ــوان یکــی از مؤلفه هــا و عناصــر جدانشــدنی نهــاد عل ــم به عن ــج عل ــرن بیســتم تروی ــا این کــه در ق بیشــتر شــد ت
ــه ی  ــیله ی جامع ــه به وس ــی اســت ک ــم، معرفت ــح داد: مقصــود از عل ــبه علم توضی ــم و ش ــاوت عل ــاختن تف ــفاف ش ــرای ش او ب
علمــی تولیــد شــده یــا مــورد تأییــد آن اســت و منظــور از عامــه، تمــام آحــاد جامعــه به اســتثنای افــرادی اســت کــه در مقــام 
متخصصــان یــک حــوزه در زمینــه ی تخصصــی خــود اظهارنظــر می کننــد. اگــر قــرار اســت تمــام حوزه هــای خــرد و کان در 
یــک جامعــه پیشــرفت کننــد، قطعــًا دسترســی همــگان بــه اطاعــات و گســترش علــم در میــان همــه ی اقشــار جامعــه ضــروری 

اســت. ایــن مهــم زمانــی حاصــل خواهــد شــد کــه علــم همگانــی شــده و بــاور و اعتمــاد عمومــی بــه علــم تقویــت شــود.
به طورکلی مهم ترین اهداف ترویج علم را می توان در چند دسته ی کلی خاصه کرد:

- استفاده از علم و روش علمی در حل مسائل جامعه؛
- باور به توانایی علم در حل مسائل جوامع؛

- آموزش افراد برای استفاده مناسب از علم وفناوری؛
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- مبارزه با خرافات و شبه علم .
ــرده، به ســوی  ــی دور ک ــات عین ــردم را از واقعی ــه م ــی اســت ک ــبه علم معضل ــل، ش ــه ی مقاب ــه داد: در نقط ــی ادام ــر قدیم دکت

خرافــات و باورهــای غیرمنطقــی می کشــاند و تنهــا هالــه ای 
ــوچ و  ــا از درون پ ــرده ام ــه ک ــت دور آن را احاط از حقیق
ــیب را  ــترین آس ــوالً بیش ــبه علم معم ــتند. ش ــاس هس بی اس
ــب  ــون در قال ــد، چ ــج آن می زن ــعه و تروی ــم، توس ــه عل ب
و ظاهــر علمــی، خرافــات و موهومــات را بــه جــای علــم 

ــد. ــی می کن معرف
ــج  ــن تروی ــت یافت ــد19 و اهمی ــداد کووی ــه رخ ــی ب قدیم
ــا،  ــران کرون ــوع بح ــد از وق ــت: بع ــت و گف ــم پرداخ عل
توجــه همــگان بــه اهمیــت علــم و ترویــج آن جلــب شــد 
و عمــوم مــردم، بــه دنبــال کســب آگاهــی در مــورد اخبــار 
ــه  ــتند. البت ــان هس ــان متخصص ــی از زب ــای علم و توصیه ه
ــکی  ــبه علم ی در پزش ــای ش ــازار ادعاه ــن دوران، ب در ای
بســیار داغ اســت، عاوه برایــن، توهمــات توطئــه و صدهــا 

ادعــای ریــز و درشــِت شــبه علمی نیــز پــا به پــای بیمــاری کوویــد19 شــیوع یافتــه اســت. بــا همه گیــری کوویــد19 در جهــان، 
بیــش از گذشــته اهمیــت علــم، ترویــج علــم و شــبه علم زدایی بــرای جهانیــان روشــن شــده اســت. در ایــن دوران بــار دیگــر، 

بشــر بــرای کشــف واکســن کرونــا، بــه علــم، دانشــمندان و متخصصــان چشــم امیــد بســت.
دکتــر قدیمــی در خاتمــه ی ســخنانش به عنوانراهــکار بــرای بازشناســی علــم از شــبه علم و ضدعلــم، توضیــح داد: باتوجــه بــه 
گســترش روزافــزون شــبه علم، بررســی راه هــای شناســایی آن از علــم واقعــی ضــروری به نظــر می رســد. به ایــن منظــور ابتــدا 
بایــد مراحــل یــک تحقیــق علمــی را شــناخت. ســپس شــواهد و معیارهــای شــناخت شــبه علم را بررســی کــرد. بــرای شــناخت 
ــر باشــد،  ــر و ابطال پذی ــه ای کــه آزمون پذی ــگاه کــرد. فرضی ــه فرضیه هــای علمــی ن ــد انتقــادی ب ــا دی ــد ب شــواهد، همــواره بای
می توانــد به عنــوان فرضیــه ی علمــی مطــرح شــود.راهکارهای گوناگونــی برای ترویج و عمـومی ســـازی علـــم در میـــان جامعـــه 
وجــود دارد. یکــی از اینراهکارهــا تفکــر انتقــادی اســت. تفکــر انتقــادی یکــی از حیاتی تریــن مهارت هــا در جامعـــه ی امـــروز 

اســـت و کمبـــود ایـــن توانـــایی می توانــد انســان  ها را از مشــارکت مؤثــر در جوامع بــازدارد.
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رونمایی از وبگاه های پژوهشکده ی زبان شناسی در هفنه ی پژوهش

ــه  ــد ک ــزار ش ــی برگ ــکده ی زبان شناس ــای پژوهش ــی از وبگاه ه ــش، روز 23 آذر 1399، دو رونمای ــه ی پژوه ــبت هفت به مناس
ــد از: عبارتن

• رونمایی از پایگاه دادگان پارسیک )متون فارسی میانه زرتشتی( توسط دکتر گشتاسب و دکتر حاجی پور
• رونمایی از سامانه ی ارزیابی برخط مهارت زبانی درک مطلب توسط دکتر قیومی

در ادامه توضیحات مربوط به این دو پایگاه از نظرتان می گذرد:

رونمایی از پایگاه دادگان پارسیک

در رونمایــی از پایــگاه دادگان پارســیک دکتــر فرزانــه گشتاســب و دکتــر نادیــا حاجی پــور ضمــن پرداختــن بــه اهمیــت ایــن 
پایــگاه، مراحــل و نحــوه ی انجــام ایــن طــرح را نیــز شــرح دادنــد کــه در ادامــه بخشــی از مطالــب از نظرتــان می گــذرد:

پیکــره ی پایــگاه دادگان پارســیک را متــون فارســی میانــه زردشــتی تشــکیل می دهــد. دوره ی میانــه ی زبان هــای ایرانــی، شــامل 
ــن دوره،  ــوم هجــری اســت. از ای ــرن س ــا ق ــیان ت ــت هخامنش ــان حکوم ــال( از پای ــدود 1200 س ــی )ح ــبتًا طوالن دوره ای نس
اســنادی مکتــوب از شــش زبــاِن فارســی میانــه )= پهلــوی ساســانی(، پهلــوی اشــکانی، ســغدی، بلخــی، ختنــی و خوارزمــی 
ــد  ــه زن ــِن ایــن زبان هــا اســت. بیشــترین متــون مربــوط ب ــه یکــی از مهم تری ــان فارســی میان ــه دســت مــا رســیده اســت. زب ب
یعنــی ترجمــه و تفســیر اوســتا بــه زبــان پهلــوی اســت و همچنیــن متونــی کــه بــر اســاس زنــد و ترجمه هــای اوســتا نوشــته 
ــارت اســت از: فلســفی و کامــی، کشــف  ــوی عب ــد »دینکــرد« و جــز آن. دیگــر موضوعــات کتاب هــای پهل شدهاســت، مانن
ــوق، رســاالت  ــه و حق ــا، حماســه، فق ــخ و جغرافی ــا، مناظــره و مفاخــره، تاری ــات و اندرزنامه ه و شــهود و پیشــگویی، اخاقی

ــوک«. ــم ای ــگ اوی ــوی« و »فرهن ــگ پهل ــد »فرهن ــا، مانن ــا و واژه نامه ه ــی، فرهنگ ه کوچــک تعلیم
پیشینه ی پژوهش

ــه زبان هــای گوناگــون ترجمــه شــده اســت و بــرای برخــی از آن هــا  ــه آوانویســی و ب تاکنــون بســیاری از متــون فارســی میان
واژه نامــه نیــز تهیــه شده اســت، ماننــد »گزیده هــای زادســپرم« از راشــدمحصل )1385( کــه دارای امــای پهلــوی واژه، آوانویســی 
آن، معنــای فارســی، واژهنامــه و ارجــاع بــه متــن در واژه نامــه اســت. برخــی دارای ترجمــه فارســی و تعلیقــات و گاه آوانویســی 
و فاقــد واژه نامــه هســتند، ماننــد: »شایست ناشایســت« از مزداپــور )1369(. برخــی فقــط واژه نامــه هســتند چــون »گزیده هــای 
ــان پهلــوی فرهنــگ  زادســپرم« )بهــار، 1351(، »شایســت نشایســت« )طاووســی، 1365( و »بندهــش« )بهــار، 1345(. بــرای زب
ــای  ــم. واژه نامه ه ــن باشــد، نداری ــه مت ــا ارجــاع ب ــوی ب ــون پهل ــی مت ــای تمام ــه شــامل واژه ه ــه ای ک ــع واژگان و واژه نام جام
نوشــته شــده محــدود هســتند ماننــد »فرهنــگ زبــان پهلــوی«، »فرهنــگ کوچــک پهلــوی«، »دســت نامه پهلــوی« و »واژه نامــه ی 
فارســی میانــه مانــوی« و »پارتــی مانــوی«. بــرای بخــش زیــادی از متــون فارســی میانــه، همیــن پژوهش هــا نیــز انجــام نشــده 
ــی از  ــد اوســتا و بخش های ــون زن ــا، مت ــِن آنه ــه مهم تری ــده اســت ک ــوز آوانویســی و ترجمــه ی آن هــا فراهــم نیام اســت و هن
ــرای  ــی ب ــت و اقدام ــده اس ــر ش ــاب منتش ــورت کت ــط به ص ــده، فق ــام ش ــون انج ــی تاکن ــه ی پژوهش های ــت. هم ــرد اس دینک
جمــع آوری داده هــای زبانــی آن هــا در یــک پایــگاه اطاعاتــی واحــد انجــام نشــده اســت؛ حتــی به دلیــل حجــم زیــاد داده هــا، 

واژه نامــه ای جامــع به صــورت کتــاب نیــز بــرای متــون فارســی میانــه تهیــه نشــده اســت.
ــه-  ــواژ« )فرهنــگ جامــع فارســی میان ــوان »پهل ــه شــده اســت: نخســت: میت ــی کــه به صــورت برخــط تهی پیشــینه ی پیکره های
فارســی نــو( را نــام بــرد کــه نخســتین واژه نامــه ی برخــط موجــود اســت. در آن اطاعــات واژه هــای نُــه متــن فارســی میانــه 
ــره ی  ــت. پیک ــت شده اس ــوی ثب ــت نویس پهل ــه دس ــاع ب ــی و ارج ــای فارس ــی، معن ــوی، آوانویس ــه پهل ــر واژه ب ــتمل ب مش
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ــان«،  ــت  فری ــکان یوش ــپرم«، »ماتی ــای زادس ــوی«،  »گزیده ه ــت پهل ــن«، »روای ــد بهمن یس ــت از: »زن ــارت اس ــگ عب ــن فرهن ای
ــگاه دیگــری  ــوی خــرد«. پای ــوی« و »مین ــکان«، »متن هــای پهل ــه ی اردشــیر باب ــه«، »شایســت ناشایســت«، »کارنام »ارداویراف نام
ــای  ــزاروس زبان ه ــایت »ت ــد، س ــرار می ده ــگران ق ــار پژوهش ــط در اختی ــورت برخ ــوی را به ص ــون پهل ــدادی از مت ــه تع ک
ــا بارگــذاری  ــرده ی دنی ــده و م ــون بســیاری از زبان هــای زن ــگاه مت ــن پای ــوس( اســت. در ای ــی« )تیت ــواد متن ــی و م هندواروپای
ــی،  ــی، بلخ ــتان، ختن ــی باس ــتایی، فارس ــای اوس ــی از زبان ه ــوس، متون ــگاه تیت ــِی پای ــای ایران ــش زبان ه ــت. در بخ شده اس
ســغدی، پهلــوی اشــکانی، فارســی میانــه )پهلــوی(، فارســی نــو و آســی در دســترس قــرار گرفته اســت. در بخــش پهلــوی، بجــز 
متن هــای فارســی میانــه مانــوی، متــون »ارداویراف نامــه«، »انــدرز اوشــنر دانــا«، »بندهــش«، »دینکــرد هفتــم«، »کارنامــه اردشــیر 
بابــکان«، »مینــوی خــرد«، »مادیــان هــزار دادســتان«، »شایســت نشایســت«، »گزیده هــای زادســپرم«، »زنــد بهمــن یســن« و »متــون 
پهلــوی« در دســترس قــرار دارد. از کارهــای دیگــر می تــوان بــه وب گاه دانشــگاه تگــزاس و وب گاه Wikisource اشــاره کــرد. در 
ســایت دانشــگاه تگــزاس در بخــش آمــوزش آنایــن زبان هــای هندی اروپایــی، درس نامه هایــی شــامل گرامــر و نمونــه متــن و 
ــرای آمــوزش زبان هــای مختلــف هندواروپایــی تدویــن شده اســت. از زبان هــای ایرانــی، درس نامه هایــی  واژه نامــه ی تحلیلــی ب
بــرای زبــان فارســی باســتان و اوســتا تهیــه شــده و همــراه بــا واژه نامــه و تحلیــل زبان شــناختی کلمــات متــون مــورد نظــر بــر 
روی ســایت بارگــذاری شــده اســت. در وب گاه »Wikisource«، تنهــا، متــن آوانویسی شــده تمــام اوســتا بجــز خرده اوســتا )شــامل 
ــه خــط میخــی فارســی باســتان بارگــذاری شده اســت.  ــه ی بیســتون ب ــداد، یشــت ها، یســنا و ویســپرد( و ســتون اول کتیب وندی
هیــچ تحلیــل زبان شــناختی از واژه هــای ایــن متــون در ایــن ســایت ارائــه نشــده اســت. »پهلویــکا« جدیدتریــن فرهنــگ برخطــی 
اســت کــه بــرای زبان هــای ایرانــی راه انــدازی شــده اســت. ایــن وب گاه کــه در اواخــر ســال 2019 در دســترس پژوهشــگران 
قــرار گرفــت، شــامل واژه هــای پهلــوی بــا حرف نویســی، آوانویســی، معنــای انگلیســی و فارســی و نیــز ریشه شناســی واژه هــا 
ــال ذیــل هــر مدخــل در حــال بارگــذاری و تکمیــل اســت. ــرد واژه هــا در متــون به صــورت مث اســت. همچنیــن نمونه هــای کارب

قبل از بارگذاری متون کارهایی که صورت می گیرد به شرح زیر است:
ــی  ــت: 1- حروف چین ــر اس ــرح زی ــه به ش ــود ک ــط word وارد می ش ــر در محی ــورد نظ ــن م ــل مت ــات کام ــدا اطاع ــف- ابت ال
آوانویســی متــن فارســی میانــه بــر اســاس یکــی از نســخه های موجــود؛ 2- حروف چینــی برگــردان فارســی متــن، بــر اســاس 
ترجمــه ی موجــود؛ 3- تمــام ارجاعــات مربــوط دســت نویس و برگــردان فارســی بــرای تمــام بندهــای هــر فصــل ذکــر می شــود 
ــردان فارســی و دادن  ــورد نظــر مطابقــت داده می شــود؛ 5- بررســی برگ ــا نســخه م ــردان فارســی ب ــد برگ ــه ی بع 4- در مرحل
ــه اشــتراک گذاشــته می شــود و کار  ــا اعضــای گــروه ب ــه اطاعــات ب ــن مرحل ــان ای ــس از پای ــزوم؛ پ یادداشــت در صــورت ل
ــا در مرحلــه ی بعــد اطاعــات وارد Excel شــود: ایــن مرحلــه نیــز شــامل 6- حروف چینــی آوانویســی متــن  نهایــی می شــود ت
ــر  ــن؛ 9- ذک ــی مت ــردان فارس ــی برگ ــی؛ 8- حروف چین ــورت حرف نویس ــای واژه به ص ــردن ام ــه ؛ 7- وارد ک ــی میان فارس
هــزوارش یــا غیــر هــزوارش بــودن واژه؛ 10- وارد کــردن تمــام ارجاعــات صفحــه و ســطر و فصــل و بنــد؛ 11- وارد کــردن 
بــن واژه؛ 12- وارد کــردن پرچســب دســتوری واژه. پــس از بازبینــی و بررســی و نهایــی شــدن اطاعــات، در ســایت بارگــذاری 

میشــود.
این سامانه ازطریق آدرس زیر قابل دسترسی است:
/https://www.parsigdatabase.com
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رونمایی از سامانه ی ارزیابی برخط مهارت زبانی درک مطلب

ــارت  ــط مه ــی برخ ــامانه ارزیاب ــی از س ــم رونمای در مراس
ــی  ــدف اصل ــی ه ــعود قیوم ــر مس ــب، دکت ــی درک مطل زبان
ارزیابــی  پیاده ســازی نرم افــزار  ایــن طــرح، طراحــی و 
و  پویــا  به صــورت  فارســی آموز  مطلــب  درک  توانایــی 
تعاملــی دانســت و گفــت: ایــن مهــارت جــزء مهــارت 
خوانــدن زبان آمــوز اســت. ویژگــی منحصربه فــرد ایــن 
ــل  ــزار در تعام ــوز و نرم اف ــه زبان آم ــت ک ــن اس ــزار ای نرم اف
بــا یکدیگــر هســتند؛ بنابرایــن، امــکان ارزیابــی ســطح زبانــی 
ــوع  ــزار و بررســی ن زبان آمــوز از درک مطلــب توســط نرم اف
ــود دارد. ــی وی وج ــش زبان ــی دان ــر و بررس ــای کارب خط

مشــکل اکثــر نرم افزارهــای تهیه شــده بــرای آمــوزش و ارزیابــی مهارت هــای زبانــِی زبــان فارســی ایــن اســت کــه محتــوای 
زبانــی ثابــت اســت و بیــن زبان آمــوز و نرم افــزار هیــچ رابطــه ی تعاملــی وجــود نــدارد. به دلیــل ثابت بــودن ســؤاالت، پــس از 
ــوز و  ــری زبان آم ــی و پیشــرفت یادگی ــش زبان ــق دان ــکان بررســی دقی ــع آموزشــی، ام ــن ابزارهــا و مناب ــی اســتفاده از ای مدت
بررســی نــوع خطــای وی فراهــم نمی شــود؛ چــون ایــن احتمــال وجــود دارد کــه کاربــر بــرای پاســخ بــه ســؤاالت، از حافظــه 

خــود براســاس آزمون هــای پیشــین و نــه دانــش زبانــی اســتفاده کنــد.
ــرای  ــوع اســت. ب ــی متن ــای ارزیاب ــه ی آزمون ه ــه تهی ــاز ب ــاوت اســت نی ــوزان متف ــی زبان آم ــه ســطح زبان ــن ک ــه ای باتوجه ب
انجــام ایــن کار می تــوان در چارچــوب »علــوم انســانی دیجیتــال«، از فنــاوری اطاعــات و روش هــای محاســباتی در پــردازش 
ــا پیشــرفته،  ــی ت ــی، از ســطح مقدمات ــرای ســطوح مختلــف زبان ــب ب ــد خــودکار ســؤال درک مطل ــرای تولی ــان طبیعــی ب زب
اســتفاده کــرد. ذخیره ســازی عملکــرد کاربــر در آزمون هــا و اســتخراج اطاعــات از عملکــرد موجــب می شــود بتــوان دانــش 
ــاط ضعــف  ــودار آموزشــی از پیشــرفت وی، نق ــرد و ضمــن ترســیم نم ــوز را رصــد ک ــری زبان آم ــی و پیشــرفت یادگی زبان

ــر کاهــش و رفــع مشــکات وی متمرکــز کــرد. زبان آمــوز را مشــخص کــرد و درنهایــت ب
ــوز، پاســخ های  ــه زبان آم ــه ب ــه و ارائ ــن ســطح اولی ــس از تعیی ــه پ ــف شــده اســت ک ــن ســامانه دو دســته ســؤال تعری در ای
داده شــده بــه ســؤاالت توســط ســامانه تصحیــح و ارزیابــی می شــود: الــف( ســؤاالت جاخالــی ؛ ب( ســؤاالت چهارگزینــه ای. 
ــه می شــود. در ایــن  ــه وی ارائ ــا ســایر زبان آمــوزان ب ــا اشــکاالت مشــترک ب ایــن ســؤاالت براســاس اشــکاالت زبان آمــوز ی
ســامانه امــکان نمایــش نمــودار پیشــرفت زبانــی بــرای ایــن دو دســته ســؤال و دسترســی بــه بایگانــی آزمون هــای هــر کاربــر 

وجــود دارد.
 این سامانه ازطریق آدرس زیر در دسترس است:

http://coling.ihcs.ac.ir 
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پژوهشکده ی فرهنگ معاصر برگزار کرد:

نقش پژوهش های علوم انسانی در راه گشایی مسائل فرهنگی 
نشســت »نقــش پژوهش هــای علــوم انســانی در راه گشــایی مســائل فرهنگــی« در هفتــه ی پژوهــش بــا ســخنرانی دکتــر مالــک 
شجاعی جشــوقانی و دکتــر محمدمهــدی اردبیلــی و بــه مدیریــت دکتــر زهــره معمــاری 23 آذرمــاه 99، از ســوی پژوهشــکده ی 

فرهنــگ معاصــر برگــزار شــد.

ــه ســخنرانی  ــوم انســانی« ب ــرای فلســفه ی عل ــا ب ــی از کرون ــاره ی موضــوع »درس های ــر شــجاعی درب ــدای نشســت دکت در ابت
ــفه ی  ــه فلس ــاد آن ب ــل اعتم ــش قاب ــوده و بخ ــوژی ب ــفه ی تکنول ــوزه ی فلس ــتر در ح ــا بیش ــائل کرون ــت: مس ــت و گف پرداخ
سیاســت و فلســفه ی اخــاق اختصــاص دارد. در ایــن زمینــه مقــاالت بســیار خوبــی منتشــر شــده و بیشــترین نقدهــا متوجــه نقــد 
اومانیســم و نقــد اندیشــه ی پیشــرفت، نقــد کارآمــدی علــوم فنــی و تکنولوژیــک و نقــد محدودیت هــای دانــش پزشــکی اســت. 
ــا آن مواجــه می شــود  ــی انســان ب ــاف بحران هــا کــه وقت ــر، طبیعــی، فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی و اصن بحران هــای عالم گی
ــش  ــدرت دان ــاره ی ق ــوان آرمان هــای دوره ی روشــن گری و مــدرن مطــرح شــده اســت. بیشــترین بحث هــا را فوکــو درب به عن

ــز در فلســفه ی پزشــکی دارد. ــی نی ــه و بحث های و مجــازات و تنبی
ــا  ــا آن ه ــطوحی ب ــه س ــفه در چ ــوند و فلس ــرح می ش ــفه مط ــا فلس ــطوحی ب ــه س ــا در چ ــه بحران ه ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
ــک  ــگ کم ــاحت فرهن ــد در س ــدر می توان ــفه چه ق ــه فلس ــت ک ــن اس ــؤال ای ــال س ــح داد: ح ــود، توضی ــت به گریبان می ش دس
کنــد؟ زیــرا بحران هــا بایــد بــرای انســان ها معنــا داشــته باشــد و بایــد در منظومــه ی فکــری حیــات و عمــل خــود بتواننــد آن را 
معنــا کننــد. تأثیــر کرونــا در فلســفه بــه معنــی رویکــرد بــه آن اســت. کرونــا باعــث می شــود، فلســفه از آن رویکــرد تک رشــته ای 
فاصلــه بگیــرد و بــه اســتقبال مباحــث چندرشــته ای بــرود. آمــدن کرونــا باعــث شــد کــه یــک مســئله بــه مســئله ها اضافــه شــود 

و نمی تــوان گفــت کــه کرونــا فلســفه را بــه قبــل از کرونــا و بعــد از آن تقســیم کــرده اســت.
ــد بدانیــم چه قــدر  ــا بای ــا یکــی از مباحــث جــدی اســت. م ــا و فلســفه ی سیاســت کرون ــر شــجاعی افــزود: اخــاق کرون دکت
فلســفه ی مــا وارد ایــن مباحــث شــده اســت. آن چــه تحــت عنــوان فلســفه ی علــوم اجتماعــی مطــرح می شــود از قــرن نوزدهــم 
ــا یــک عامــت ســؤال بــزرگ بــود در مقابــل ســرمایه داری و فلســفه ی  به شــکل جــدی وارد ایــن مباحــث شــده اســت. کرون
ــه از مارکــس  ــی اســت ک ــد بحث ــای جدی ــوان جوهــر و روح دنی ــن ســرمایه به عن ــاب ای ــل درب ــا ســرمایه داری. تأم متناســب ب
شــروع می شــود و در حــوزه ی منتقــدان فلســفه ی نئولیبــرال مطــرح می شــود. عمــده بحث هایــی کــه در زمینــه ی علــوم انســانی 
مطــرح می شــود از قضــا بــه پارادایــم انتقــادی مربــوط می شــود و »نیچــه« نیــز یکــی از آن هاســت کــه بــه ایــن رســالت پایبنــد 
ــوم  ــفه ی عل ــتر فلس ــود. بیش ــوان می ش ــه عن ــت ک ــی اس ــوم اجتماع ــفه ی عل ــوزه ی فلس ــث در ح ــن مباح ــده ی ای ــت. عم اس
اجتماعــی دغدغــه ی ایــن بحران هــا را دارد، ماننــد بحــران جامعــه ی ســرمایه داری و ایــن ســنت کــه بعــد از جنــگ جهانــی اول 
ــد  ــم جدی ــا عل ــروزه ب ــی ام ــی اســت. بحــران عقل گرای ــن ســنت در فلســفه خال ــه جــای ای ــر می رســد ک ــد. به نظ مطــرح ش
ــری و  ــوان پیش گی ــئله را می ت ــران و مس ــر بح ــکی ه ــتاوردهای پزش ــا دس ــی دارد و ب ــس عجیب ــاد به نف ــکی اعتم ــم پزش و عل
ــا امــر  ــز بســیار مهــم اســت و در حــوزه ی تعامــل فلســفه ب ــخ نی همــه ی مســائل انســانی را حــل کــرد. بحــث فلســفه ی تاری

ــد. ــایی کنن ــد راه گش ــی می توانن اجتماع
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ــت.  ــفه اس ــرای فلس ــا ب ــا و محدویت ه ــا؛ بحران ه ــای کرون ــرکات و فرصت ه ــی از ب ــه داد: یک ــوقانی ادام ــجاعی جش ش
ــران می گــذرد، اگــر  ــه ای ــد ب ــش از صــد ســال از ورود فلســفه ی جدی ــرن پانزدهــم شمســی هســتیم و بی ــا در آســتانه ی ق م
ــد چــه  ــا و مســائل جدی ــا م ــه فلســفه ب ــم ک ــن صدســال ببینی ــد از ای ــم و بع ــرار دهی ــا ق ــن را در ســال 1297 مبن دارالمعلمی
کــرده اســت، به لحــاظ تاریخــی چــون علــوم انســانی از علــوم طبیعــی خــود را شــکل داده انــد پارادیــم نخســت در حــوزه ی 
فلســفه ی علــوم انســانی پارادایــم پوزیتیویســتی اســت. تعبیــر فیزیــک اجتماعــی را »آگوســت کنــت« بــه کار می بــرد کــه جامعــه 
و تاریــخ را بشناســیم و قوانیــن آن را ماننــد قوانیــن طبیعــت اســتخراج کنیــم و بــه کار گیریــم. پارادایــم دوم کــه در واکنــش بــه 

ــم هرمنوتیکــی اســت. ــرد، پارادای پوزیتیویســتی شــکل می گی
در  اردبیلــی  محمدمهــدی  مجــازی،  نشســت  ایــن  ادامــه ی  در 
ســخنرانی خــود بــا عنــوان »کرونــا به مثابــه یــک مســئله ی فرهنگــی« 
ــراِن  ــا بح ــه ب ــگ در مواجه ــه ی فرهن ــه مقول ــی ب ــه اصالت بخش ب
ــر  ــت از منظ ــف اس ــس موظ ــر ک ــت: ه ــرد و گف ــاره ک ــا اش کرون
ــک  ــال، ی ــرای مث ــد. ب ــل کن ــرد و آن را تحلی ــا بنگ ــه کرون ــود ب خ
پزشــک از منظــر پزشــکی و بــا تمرکــز بــر بهداشــت و تولید واکســن، 
ــک  ــا ی ــِی آن، ی ــات اجتماع ــر تبع ــز ب ــا تمرک ــناس ب ــک جامعه ش ی
اقتصــاددان نیــز بــا تمرکــز بــر تبعــات اقتصــادِی بحــران کرونــا بایــد 
بــا آن مواجــه شــوند. امــا وقتــی یــک پژوهشــگر حــوزه ی فرهنــگ، 
ــد،  ــخن می گوی ــی س ــئله ی فرهنگ ــک مس ــه ی ی ــه مثاب ــا ب از کرون
دیگــر نبایــد اولویــِت تحلیلــش را بــه اقتصــاد یــا پزشــکی بدهــد و 
کرونــا را یــک مســئله ی پزشــکی بــا تبعــات فرهنگــی بدانــد، بلکــه 
ــا  ــی ب ــد. اردبیل ــی کن ــی تلق ــًا فرهنگ ــئله ی ذات ــک مس ــد آن را ی بای

تعریــف فرهنــگ به عنــوان »شــبکه ای از نیروهــای اســطوره اِی برســازنده ی هویــت جمعــی«، بــر تحلیــل نیرومدارانــه ی کرونــا 
از طریــق تحلیــل همیــن سیســتم فرهنگــی تأکیــد کــرد. از ایــن منظــر کرونــا فقــط نــام یــک بیمــاری نیســت، بلکــه نــام یــک 
ــوک شــرق و فروپاشــِی آرمان شــهرهای سیاســی و  ــا ســقوط بل ــًا از ســه دهــه ی پیــش ب ــه تقریب ــده ی فرهنگــی اســت ک پدی
غلبــه ی لیبرالیســم اقتصــادی و حاکمیــت نهیلیســم فرهنگــی و اعتقــادی آغــاز شــده و اکنــون تــازه خــود را در نظــر مــا آشــکار 
ســاخته اســت. ایــن بحــراِن فرهنگــی امــا همچنــان ادامــه خواهــد داشــت، و بــا اختــراع واکســن یــا برطرف شــدِن بیمــاری از 

ــد. ــان حاضرن ــل برســازنده ی آن همچن ــه عوام ــت، چراک ــن نخواهــد رف بی
دکتــر اردبیلــی در پایــان بــا تأکیــد بــر ایــن نکتــه ســخنان خــود را پایــان داد کــه ایــن بحــران تــازه به شــکلی بســیار خفیــف 
)یعنــی در قالــب یــک بیمــاری  فقــط بــا 2 درصــد مرگ ومیــر( برمــاء شــده اســت، امــا آینــده بســیار ترســناک تر و بحران هــای 
فــردا بســیار مخرب تــر و مهلک تــر خواهنــد بــود. البتــه بــه تعبیــر هولدرلیــن، »آن جــا کــه خطــر هســت، نجــات هــم هســت«.
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 پژوهشکده ی علم پژوهِی و غرب شناسی برگزار کرد:

همه گیری کووید ۱۹؛ مالحظاتی فلسفی در باب تعامل علم و تکنولوژی و اخالق
 

ــی  ــد 19؛ ماحظات ــری کووی ــت »همه گی ــی نشس ــِی و غرب شناس ــکده ی علم پژوه ــاوری پژوهش ــم و فن ــفه ی عل ــروه فلس گ
فلســفی در بــاب تعامــل علــم و تکنولــوژی و اخــاق« را در تاریــخ 23 آذرمــاه 99، برگــزار کــرد. ســخنرانان ایــن نشســت، 
ــر  ــی(، دکت ــی اجتماع ــرد تاریخ ــکی، رویک ــی پزش ــدرت سیاس ــه و ق ــری، قرنطین ــدری )همه گی ــین مقدم حی ــر غامحس دکت

ــر  ــد19(، دکت ــری کووی ــوص همه گی ــت گذاری در خص ــاق در سیاس ــوژی و اخ ــم و تکنول ــل عل ــوری )تعام ــا منص علیرض
ــناختی  ــای علم ش ــی )چالش ه ــا منجم ــر علیرض ــامت محور( ودکت ــای س ــا و پارادوکس ه ــران کرون ــازی )بح ــا نم حمیدرض

پاندمــی کوویــد19( بودنــد کــه بــا موضوعــات ذکــر شــده ســخنان خــود را ارائــه کردنــد.
در ابتــدای ایــن نشســت مجــازی دکتــر علیرضــا منجمــی، مدیــر گــروه فلســفه ی علــم و فنــاوری و مدیــر پنــل، بــا اشــاره بــه  
بحــران همه گیــری کوویــد 19 و برجســته شــدن ابعــاد فلســفی آن از منظــر تعامــل علــم، اخــاق و تکنولــوژی، گفــت: گــروه 
ــای فلســفی خــود را معطــوف  ــا تأمــات و پژوهش ه ــوده اســت ت ــر آن ب ــاوری پژوهشــگاه همــواره ب ــم و فن فلســفه ی عل
ــری  ــران همه گی ــل بح ــد در ح ــاوری می توان ــم و فن ــفه ی  عل ــه فلس ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــد و ب ــه کن ــائل جامع ــه مس ب
ــا در  ــزاری وبیناره ــون در برگ ــران تاکن ــدای بح ــروه از ابت ــای گ ــت اعض ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــد. او ب ــا کن ــی ایف ــی مهم نقش
ــاد  ــاص دادن المپی ــا و اختص ــاالت و مصاحبه ه ــتن مق ــران، نوش ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــکی و دانش ــوم پزش ــتان عل فرهنگس
ــا، توضیــح داد:  ــه بحــران همه گیــری کرون علمــی دانشــجویان علــوم پزشــکی کشــور در حیطــه ی علــوم انســانی پزشــکی ب
ــد  ــری کووی ــران همه گی ــه در بح ــوژی ک ــم و تکنول ــاق عل ــفه و اخ ــی از فلس ــای مهم ــش جنبه ه ــرای پوش ــار ب ــن وبین ای
ــای تاریخــی فلســفی، ســخنرانی دوم، به ســویه های فلســفه ی  ــه جنبه ه ــده، تشکیل شــده اســت: ســخنرانی اول ب ــول مان مغف
ــا و  ــران کرون ــی بح ــاد اخاق ــوم، ابع ــخنرانی س ــی، س ــوزه ی عموم ــت گذاری و ح ــا سیاس ــبت آن ب ــط نس ــوژی و رب تکنول

ــد. ــد می پردازن ــران کووی ــناختی بح ــای علم ش ــه چالش ه ــارم، ب ــخنرانی چه ــت س ــای و درنهای پارادوکس ه
ــری،  ــوان »همه گی ــا عن ــم پژوهشــگاه، ســخنرانی اش را ب ــخ عل ــروه تاری ــر گ ــدری، مدی ــر غامحســین مقدم حی ــه دکت در ادام
ــر  ــای همه گی ــیوع بیماری ه ــاهد ش ــواره ش ــری هم ــه ی بش ــت: جامع ــه داد و گف ــکی« ارائ ــی پزش ــدرت سیاس ــه و ق قرنطین
ــی از  ــواره یک ــا هم ــوع از بیماری ه ــن ن ــرل ای ــترش و کنت ــن رو گس ــت. ازای ــوده اس ــی ب ــانی فراوان ــات انس ــدد و تلف و متع
ــا مفاهیــم »ســرایت«، »بیمــاری مســری« و  ــوده اســت. در ابتــدا بیمــاری همه گیــر را در ارتبــاط ب مســائل پیــش روی بشــر ب
ــه  ــم و ســپس به مــرور ویژگی هــای تکنیــک جداســازی و قرنطین ــه ی »میاســما« بررســی می کنی ــل نظری ــری« و در ذی »همه گی
ــی  ــن چگونگ ــرای تبیی ــم. ب ــی می کنی ــود بررس ــری ب ــب همه گی ــه ی غال ــما نظری ــه ی میاس ــه نظری ــرزمین هایی ک را در س
ــت:  ــا قرون وســطی هســتند آورد و گف ــان ب ــه هم زم ــواهدی از ســرزمین های اســامی ک ــازی ش ــک جداس ــری تکنی به کارگی

ــت. ــوده اس ــما ب ــه ی میاس ــر از نظری ــدت متأث ــر به ش ــای همه گی ــوزه ی بیماری ه ــامی در ح ــب دوره ی اس ط
ــرل  ــرای کنت ــه ب ــک قرنطین ــه تکنی ــان داد ک ــو« نش ــل آرای »میشــل فوک ــخنانش در ذی ــی س ــدری در بخــش پایان ــدم حی مق
ــکی و  ــی پزش ــدرت سیاس ــش ق ــبب پیدای ــا س ــم نه تنه ــرن نوزده ــه در ق ــود ک ــی ب ــر دارای ویژگی های ــای همه گی بیماری ه

ــرد. ــه ک ــرل اجتماعــی ارائ ــرای کنت ــی ب ــاد پزشــکی شــد بلکــه الگوی شــکل گیری نه
ــوم  ــگاه عل ــی پژوهش ــی و غرب شناس ــکده ی علم پژوه ــس پژوهش ــوری، رئی ــا منص ــر علیرض ــت دکت ــدی نشس ــخنران بع س
انســانی و مطالعــات فرهنگــی، بــه »تعامــل علــم و تکنولــوژی و اخــاق در سیاســت گذاری در خصــوص همه گیــری کوویــد 
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19« پرداخــت و بــا اشــاره بــه تمایــز مهــم علــم و تکنولــوژی و بــه عــدم توجــه بــه ایــن تمایــز و پیامدهــای خطیــر آن در 
ــرد. ــا اشــاره ک ــری کرون بحــران همه گی

منصــوری گفــت: مــا بــرای پیش گیــری و غلبــه بــر این گونــه بحران هــا نیازمنــد یــک نقشــه  و مشــارکت جهانــی هســتیم کــه 
درعین حــال ماحظــات محلــی را بــرای هــر تکنولــوژی در نظــر بگیــرد. رویکردهــای برســاخت گرایانه و پســت مدرن کــه بــا 
کنــار گذاشــتن صــدق مــرز بیــن علــم و تکنولــوژی را برمی دارنــد و علــم را بــه تکنولــوژی فــرو می کاهنــد، بســیار فقیــر و در 

عین حــال خطرناک انــد. تکنولوژی هــا را همــواره بایــد نقــد، بازبینــی و اصــاح کــرد.
دانشــیار پژوهشــگاه علــوم انســانی افــزود: آن چــه موجــب توفیــق برخــی کشــورها در مهــار نســبِی بحــران شــد، توجــه بــه 
ــًا  ــوم« از هســت ها لزوم ــر »هی ــه تعبی ــه عمــل نمی شــود. ب ــم فی نفســه منجــر ب ــود. عل ــم ب تجــارب قبلــی و هشــدارهای عل
ــم  ــر تصمی ــه ب ــت ک ــد اس ــی قدرتمن ــات و اراده ی جمع ــث التف ــک حی ــه ی ــد ب ــر نیازمن ــن ام ــود. ای ــه نمی ش ــا نتیج بایده
ــه ســمت توجــه  ــد و ســرمایه ها را ب ــه کن سیاســت مداران و سیاست ســازان ذینفــع در نهادهــا و تکنولوژی هــای موجــود غلب
ــد  ــردم، مانن ــه ی م ــای اولی ــد روی نیازه ــت بای ــد. دول ــی ســوق ده ــای ایمن ــا و ایجــاد توره ــرل تکنولوژی ه ــر کنت بیشــتر ب
ــه انجــام می رســد کــه در فراینــدی  بهداشــت و درمــان و کاالهــای اساســی کنتــرل داشــته باشــد. ایــن اصاحــات زمانــی ب

ــم. ــت مدارانی را برگزینی ــک سیاس دموکراتی
در ادامــه دکتــر حمیدرضــا نمــازی، رئیــس مــوزه ی ملــی تاریــخ علــوم پزشــکی، بــه موضــوع »بحــران کرونــا و پارادوکس هــای 
ســامت محور« پرداخــت. وی بــا اشــاره بــه سرشــت راز آمیــز ســامت، ابهــام زبانــی و نیــز اســتعداد مفهــوم ســامت بــرای 

بیــش تفســیری را زمینه هایــی دانســت کــه بــه تلقیــات پارادوکســیکال ســامت می انجامنــد.
ــاخص های  ــر ش ــاری در براب ــاخص های بیم ــار، ش ــوم بیم ــا مفه ــوم شــخص در مقایســه ب ــی چــون مفه ــازی، دوگانه های نم
ــرمایه از  ــگاره ی س ــا ان ــه ب ــگاره ی هزین ــل ان ــز تقاب ــکی و نی ــدان پزش ــر حرفه من ــت در براب ــدان بهداش ــامت، حرفه من س
ــدل کــرده اســت. تمایــز میــان وضعیــت  ــه امــری پارادوکســیکال ب ســامت را ازجملــه عواملــی برشــمرد کــه ســامت را ب
ســوبژکتیو ســامت بــا ســامت به مثابــه امــری ابژکتیــو از مباحــث دیگــری بــود کــه در ایــن ســخنرانی بــدان پرداختــه شــد.
ــه بیمــاری  ــرای بیمــاری، نقــش رســانه در حساســیت افزایــی نســبت ب ــه زنــگ خطــر مــدام ب طبی ســازی و تأثیــر آن به مثاب
ــان  ــکی در درم ــی پزش ــی توانای ــی و حت ــوزه ی عموم ــامت در ح ــکی و س ــواد پزش ــای س ــه ارتق ــش دوگان ــامت، نق و س
بیماری هــای حــاد و افزایــش طــول عمــر )کــه بیمــاری مزمــن را بیشــتر بــه معــرض عمومــی می کشــاند و زیســت بیمــاران 
مزمــن را بخــش مهمــی از زیســت عمومــی می کنــد(، اهمیــت توجــه بــه جنبــه ی ســوبژکتیو ســامت از دیگــر موضوعاتــی 

بــود کــه نمــازی بــه آن هــا پرداخــت.
وی در ادامــه، بــا تفکیــک پارادوکس هــای پزشــکی محــور )همچــون پارادوکــس ناتوانــی- مــرگ، پارادوکس چاقــی، پارادوکس 
فرانســوی، پارادوکــس اپیدمیولوژیــک( از پارادوکس هــای ســامت محور، بــه بحــث در خصــوص ســه پارادوکــس معطــوف 
ــروس بیــش از آنکــه  ــا از واقعیــت گرفــت و نشــان داد کــه وی ــی شــدن )انتقامــی کــه کرون ــا؛ پارادوکــس دیجیتال ــه کرون ب
ــری  ــر دیگ ــه خاط ــان ب ــرا مردم ــه چ ــری )این ک ــس پیش گی ــد(، پارادوک ــار می کن ــان را گرفت ــد، انس ــه باش ــه رایان ــوط ب مرب
بایــد مراعــات کننــد، حتــی اگــر بــه فــرض، احتمــال ابتــای خــود کــم باشــد( و پارادوکــس دوری گزینــی )کــه نشــان می دهــد 
دوری گزینــی بــه علــت اجتنــاب از ویــروس، خــود آبســتن بیماری هــای دیگــر اســت و البتــه از هیچ کــدام گریــزی نیســت( 

پرداخــت.
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ــد 19«  ــی کووی ــای علم شــناختی پاندم ــاره ی موضــوع »چالش ه ــه درب ــود ک ــر منجمــی ب ــار دکت ــن وبین ــن ســخنران ای آخری
مطالــب خــود را ارائــه کــرد. وی ســخنانش را بــا ایــن پرســش آغــاز کــرد کــه فلســفه ی علــم و فنــاوری در ایــن بحــران چــه 
ــدرن( وارد شــود،  ــنتی-طب م ــد طب س ــد در مناقشــاتی )مانن ــوع از فلســفه می توان ــن ن ــا ای ــد؟ آی ــا کن ــد ایف نقشــی می توان
ارزیابــی وجاهــت مدل هــا اســتدالل های مختلــف علمــی را بــر عهــده گیــرد یــا بــه تأثیــر علــم بــر سیاســت گذاری و ســپهر 

عمومــی بپــردازد؟
ــای  ــی و پیامده ــو و اثربخش ــروس از س ــر وی ــا را خط ــران کرون ــی بح ــفه علم ــم فلس ــئله ی مه ــه دو مس ــی در ادام منجم
ــد و  ــده ی نوظهــور »علــم ســریع«، ســرعت تولی ــه پدی ــا توجــه ب ــرل آن از ســوی دیگــر دانســت و گفــت: ب مداخــات کنت
ــتند. ــی هس ــفی علم ــدی فلس ــات ج ــد تأم ــت نیازمن ــی و سیاس ــای عموم ــر انگاره ه ــر آن ب ــرعت تأثی ــم و س ــار عل انتش

مســئول حــوزه ی علــوم انســانی ســامت المپیــاد دانشــجویان پزشــکی افــزود: برخــاف اهمیــت فلســفه ی علــم، فیلســوفان 
ــری  ــدم درگی ــی، ع ــو طوالن ــث و گفت وگ ــه بح ــل ب ــون تمای ــی همچ ــوان دالیل ــه می ت ــد ک ــار کرده ان ــکوتی اختی ــم س عل
ــی،  ــپهر عموم ــم در س ــای عل ــر انگاره ه ــی ب ــر منف ــی از تأثی ــای کان، نگران ــر تصمیم گیری ه ــر ب ــی مؤث ــای علم در بحث ه

دغدغــه ی اســتفاده ی ابــزاری از فلســفه ی علــم را بــرای آن برشــمرد.
ــه ی  ــا مجل ــم پژوهشــگاه )تنه ــه ی فلســفه ی عل ــا مجل ــری کرون ــه ی بحــران همه گی ــه فراخــوان ویژه نام وی ضمــن اشــاره ب
ــیوه های  ــا ش ــن ب ــرد و آن را نشــانی از خوگرفت ــاره ک ــالی اش ــاالت ارس ــودن مق ــمار ب ــه انگشت ش ــران( ب ــم ای فلســفه ی عل
ــفه ی  ــودن فلس ــا نب ــکی و مهی ــوم زیست پزش ــب عل ــد از جان ــری کووی ــرط همه گی ــردن مف ــی ک ــر، تخصص ــش زمان ب پژوه

علــم دانســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر منجمــی در پایــان ســخنانش بــا ارائــه ی تصویــر چشــم اندازی از فلســفه ی علــم بــرای ایفــای 
ــه ی متخصصــان  ــه هم ــی ب ــی و تواضــع معرفت ــادآوری فروتن ــواردی همچــون ی ــه م ــی ب ــن بحران های ــش بیشــتر در چنی نق
ــه در  ــل عکس العمــل عوامان ــوژی، تعدی ــم و تکنول ــی عل ــای عموم ــح انگاره ه ــر )همچــون اپیدمیولوژیســت ها(، تصحی درگی
برابــر علــم، تعامــل فعــال در حــوزه ی سیاســت گذاری، و تخصصــی کــردن حــوزه ی فلســفه ی علــم )فلســفه ی اپیدمیولــوژی 

و بهداشــت عمومــی( اشــاره کــرد.
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دفتر همکاری های علمی بین المللی برگزار کرد:

نشست تخصصی »روابط بینازبانی«
ــا  ــات فرهنگــی ب ــوم انســانی و مطالع ــی پژوهشــگاه عل ــای علمــی بین الملل ــر همکاری ه ــه ی پژوهــش، دفت به مناســبت هفت
همــکاری دانشــگاه خلیــج فــارس و دانشــگاه علــوم اســامی واســط عــراق، نشســت »روابــط بینازبانــی« را در روز یکشــنبه 23 
آذر 1399، برگــزار کــرد. در ایــن نشســت کــه به صــورت برخــط و بــا اســتقبال کم نظیــر مخاطبــان از سراســر جهــان برگــزار 
شــد، دکتــر عبدالنبــی االشــقر )مدیــر گــروه عربــی و عبــری دانشــگاه مونپلیــه فرانســه(، دکتــر اســعد عبــاس کاظم المیاحــی 
)اســتاد گــروه زبــان عربــی دانشــگاه واســط عــراق( و دکتــر حیــدر کــرم اهلل الدراجــی )مدیــر گــروه زبــان عربــی دانشــکده 

امــام کاظــم واســط عــراق( بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد.
ســخنران نخســت ایــن نشســت دکتــر اســعد عبــاس کاظم المیاحــی بــود کــه ســخنرانی خــود را بــا عنــوان »مفهــوم دوگانگــی 
زبــان و پیامدهــای آن« ارائــه کــرد. وی بــا اشــاره بــه اختــاف نظــر پژوهشــگران غربــی و عــرب در تعریــف دوزبانگــی و 
پیامدهــای آن بــه تعاریــف مختلــف در ایــن زمینــه پرداخــت و گفــت: اگــر برخــی برآننــد کــه اگــر چــاره ای اندیشــیده نشــود، 
ــال.  ــا اضمح ــی ی ــد فروپاش ــوند، مانن ــه رو می ش ــی روب ــرات بزرگ ــکات و مخاط ــا مش ــی، ب ــان عرب ــژه زب ــا، به وی زبان ه
ــورت  ــن راه ص ــی در ای ــرای چاره جوی ــددی ب ــای متع ــال تاش ه ــر ح ــد. به ه ــاوت دارن ــی متف ــم نظرات ــر ه ــی دیگ بعض
گرفتــه کــه بهتریــن آن ایجــاد ابــزاری هوشــمند بــرای اســتفاده از زبــان فصیــح در نوشــتن، ادبیــات و گفتــار روزانــه، براســاس 
برنامه ریــزی دقیــق و مســتند و حساب شــده اســت. دکتــر اســعد المیاحــی همچنیــن بیــان داشــت کــه دو زبانگــی در زبــان 
عربــی بــه معنــی خلــط میــان عربــی فصیــح و عامیانــه نیــز هســت و تاکنــون تأثیــرات قومــی، علمــی، اقتصــادی، اجتماعــی 

و دینــی پیچیــده ای داشــته اســت.
 

ــه؛  ــای بیگان ــوان »زبان ه ــا عن ــود را ب ــخنرانی خ ــه س ــود ک ــقر ب ــی خلیل االش ــر عبدالنب ــت دکت ــن نشس ــخنران دوم ای س
ــخنرانی  ــرد. او در س ــه ک ــش رو« ارائ ــر و پی ــی معاص ــان عرب ــاختار زب ــی در س ــتان زبان ــت؟ ؛ بده بس ــا رقاب ــتی ی هم زیس
ــه مکان هــای دیگــر  ــی خــود ب ــان/ فرهنــگ از وطــن اصل ــال زب ــل انتق ــن عام ــی آدم هــا مهم تری ــان کــرد: جابه جای خــود بی
ــت  ــد و تقوی ــازه می یابن ــی ت ــه جان ــان بیگان ــک زب ــوان ی ــری به عن ــا فراگی ــد ب ــل جدی ــا در مح ــًا زبان ه ــه عمدت ــت ک اس
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ــوند. از  ــدگان آن می ش ــِی گوین ــی و فرهنگ ــی، گفتمان ــای ادب ــی از آفرینش ه ــی اجمال ــاز فهم ــی زمینه س ــوند و به نوع می ش
ســوی دیگــر، الجــرم ایــن حضــور زبانــی در کشــوری بیگانــه، ویژگی هــای اجتماعــی- زبانــِی زبــان رســمی یــا ملــی یــا 
ــا زبان هــای  ــن یــک هم زیســتی مســالمت آمیزانه ب ــرای تضمی ــان و حــدود و ثغــور آن را ب زبان هــای فرهنگــی کشــور میزب

ــد.  ــاب می ده ــه ی درون آن بازت بیگان
ــرای  ــه را ب ــی دو مرحل ــوی و انگلیس ــای فرانس ــه، زبان ه ــای بیگان ــی زبان ه ــگاه سیاس ــار جای ــه در کن ــرد ک ــاره ک وی اش
ــا اســتعمار وارد کشــورهای  ــد. اول، ایــن زبان هــا ب ــی طــی کرده ان پذیــرش نهادهــای اداری و آموزشــی در کشــورهای عرب
ــای  ــن زبان ه ــد. دوم، ای ــالمت آمیزانه یافتن ــت مس ــی و زیس ــان هماهنگ ــتی عرب زبان ــرایط زیس ــا ش ــدند و ب ــی ش عرب
وارداتــی توانســتند بــا محیــط جدیــد پیرامــون خــود تناســب پیــدا کننــد و در نتیجــه از جانــب مــردم جامعــه ی میزبــان خــود 
ــای  ــی و زبان ه ــان اصل ــیه راندن زب ــه حاش ــا ب ــاق ب ــن اتف ــه ای ــد و البت ــت کنن ــود را بازیاف ــی خ ــوند و به نوع ــه ش پذیرفت
محلــی در تعامــات زبانــی، اجتماعــی، ارتباطــی، تجــاری، سیاســی و نظیــر آن صــورت گرفــت. یعنــی درواقــع، ایــن زبان هــا 

ــا شــوند. ــن آن ه ــد و جایگزی ــت کنن ــی رقاب ــی و محل ــای مل ــا زبان ه به نوعــی کوشــیدند ب
خلیل االشــقر بــا بررســی نمونــه ی مــوردی سیاســت زبانــی در کشــورهای مغــرب عربــی، پدیــده ی هم زیســتی و در پــی آن، 
رقابــت زبانــی کــه می توانــد منجــر بــه جایگزینــی زبــان بیگانــه بــا زبانــی در زادگاه و فرهنــگ اصلــی خــود شــود، مــورد 
ــای  ــازار زبان ه ــدرت در ب ــان ق ــای گفتم ــوژی و چالش ه ــا ایدئول ــده ب ــن پدی ــه ای ــح داد چگون ــرار داد و توضی ــی ق بررس

عربــی پیونــد خــورده اســت.
ســخنران آخــر ایــن نشســت دکتــر حیــدر کــرم اهلل الدارجــی بود کــه ســخنرانی خــود را بــا عنــوان »جهانی ســازی و چالش های 
ــوم جهانی ســازی  ــرد: مفه ــان ک ــه داد و بی ــم االشــقر ارائ ــر عبدالکری ــه ی دکت ــا نظری ــش ب ــی در چال ــی« به نوع ــت زبان هوی
ــی اســت  ــژه فرهنگ هــای عرب ــر یکدیگــر به وی ــه ب ــا نمودهــای متعــدد خــود نشــان گر ســلطه و نفــوذ فرهنگ هــای بیگان ب
ــای پیشــرفته ای  ــای اندیشــیدن به وســیله ی تکنولوژی ه ــر روش ه ــا و ســیطره ب ــت ملت ه ــردن هوی ــن ب ــق از بی ــه از طری ک
ــه  ــازی ب ــب، جهانی س ــارج اســت. بدین ترتی ــان خ ــا جه ــل ب ــه پنجــره ی تعام ــی ک ــده اســت، تکنولوژی های ــر ش امکان پذی
ــرب  ــای ع ــه ملت ه ــوام، ازجمل ــا و اق ــر ملت ه ــای آن ب ــل الگوه ــق تحمی ــی از طری ــی فرهنگــی جهان ــع ســلطه ی زبان واق
ــزی  ــی فرهنگ هــای برنامه ری ــی از آن و جایگزین ــی و صرف نظــر کــردن کل ــی ریشــه کنی فرهنــگ عرب ــه معن ــن ب اســت، ای
ــر به ســزایی  ــان، تأثی ــی و تعــدد پدیدارهــای زب ــوان گفــت کــه سیاســت های زبان ــه جــای آن هاســت. بنابرایــن می ت شــده ب

ــه دارد. ــی در ســایه ی چالش هــای زمان ــودی فرهنگ هــای عرب ــی و ناب ــت زبان ــر تحقــق جهانی ســازِی هوی ب
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پژوهشکده ی زبان شناسی برگزار کرد:

راه رفته، چشم انداز ۱400
نگاهی راهبردی به توانمندی های پژوهشکده ی زبان شناسی در رویارویی با مسائل جهان فردا

پنــل »راه رفتــه، چشــم انداز 1400« روز یک شــنبه 23 آذر 1399، بــا حضــور دکتــر مصطفــی عاصــی، دکتــر یحیــی مدرســی، 
دکتــر امیــد طبیــب زاده، دکتــر حمیدرضــا دالونــد و دکتــر ســیروس نصرالــه زاده به صــورت مجــازی و در وبینــار پژوهشــگاه 

علــوم انســانی برگــزار شــد. در ادامــه مختصــری از مطالــب ذکرشــده در ایــن نشســت آورده شــده اســت.

ــن  ــت. ای ــت داش ــا 1357 فعالی ــه ت ــت ک ــال 1350 دانس ــران در س ــان ای ــتان زب ــیس فرهنگس ــاز را تأس ــه ی آغ ــد نقط بای
فرهنگســتان به عنــوان نخســتین ســازمان ملــِی پژوهشــی ویــژه ی مســائل زبانــی ایــران و تنهــا مرجــع برنامه ریــزی زبانــی کار 
خــود را بــا نخســتین وظیفــه ی خــود یعنــی واژه گزینــی آغــاز کــرد. امــا بی درنــگ بررســی ها و پژوهش هــای همه جانبــه ای 
را از دیــدگاه زبان شناســی نویــن در همــه ی زمینه هــای زبانــی بــرای پشــتیبانی از همیــن وظیفــه در دســتور کار خــود قــرار 
ــی و  ــای فارس ــروه واژه ه ــی، گ ــروه واژه گزین ــه گ ــکیل داد. ازجمل ــی را تش ــی گوناگون ــای پژوهش ــج گروه ه داد و به تدری
ــتانی و  ــای باس ــروه زبان ه ــروه دســتور و خــط، گ ــان فارســی، گ ــای زب ــروه گونه ه ــروه گویش شناســی، گ واژه شناســی، گ
اســاطیر، گــروه رابطــه ی زبــان فارســی بــا زبان هــای دیگــر و بخــش کاربری هــای رایانــه کــه بــرای نخســتین بــار در ایــران 
ــی  ــان یعن ــش در آن زم ــن بخ ــای ای ــیاری از فعالیت ه ــت. بس ــی می پرداخ ــی رایانش ــته ای زبان شناس ــوزه ی میان رش ــه ح ب
ســال های 1352 به بعــد نه تنهــا در ایــران کــه در جهــان نیــز پیشــرو به شــمار می آمــد. پــس از انقــاب اســامی نخســت بــا 
ادغــام فرهنگســتان زبــان ایــران و فرهنگســتان ادب و هنــر و ســپس 10 ســازمان پژوهشــی دیگــر در یــک ســازمان بــا عنــوان 
مؤسســه ی مطالعــات و تحقیقــات فرهنگــی، پژوهشــکده ی زبان شناســی بــا تعریــف و ســاختاری ماننــد یــک دانشــکده و بــا 
حضــور تقریبــًا همــه ی اعضــای هیــأت علمــی فرهنگســتان زبــان ایــران و پی گیــری اغلــب وظایــف پژوهشــی آن بوجــود 
آمــد و به تعبیــری میــراث دار آن فرهنگســتان شــد. از ایــن رو بازهــم توجــه همه جانبــه بــه زبــان فارســی و همــه ی زبان هــا 
ــتور  ــته ای زبان شناســی در دس ــردی و میان رش ــای کارب ــتان و حوزه ه ــران باس ــای ای ــات زبان ه ــران، مطالع ــای ای و گویش ه
کار قــرار گرفــت. بــا تبدیــل مؤسســه ی مطالعــات و تحقیقــات فرهنگــی بــه پژوهشــگاه و ســاختار جدیــد آن، پژوهشــکده ی 
ــگ و  ــته ای و فرهن ــردی، میان رش ــری، کارب ــی نظ ــروه پژوهش ــن گ ــکل از چندی ــدی متش ــاختار جدی ــز س ــی نی زبان شناس
ــت.  ــری یاف ــد و دکت ــی ارش ــطح کارشناس ــتانی در س ــای باس ــی و زبان ه ــوزش زبان شناس ــش آم ــتانی و بخ ــای باس زبان ه
ــز  ــن مرک ــوان مهمتری ــب به عن ــن و بدین ترتی ــرای آن تدوی ــای کان و آینده نگــر ب ــا طرح ه ــردی ب ــه ای راهب ــن برنام همچنی
ــای  ــای تجربه ه ــر مبن ــا ب ــت ت ــن فرصــت را یاف ــران شــناخته شــد. ای ــی، پژوهشــی و آموزشــی زبان شناســی در ای مطالعات
پژوهشــی، یکــی از مهمتریــن مراکــز آموزشــی هــم بشــود. در زمینــه ی زبان هــای باســتانی موفــق بــه ترجمــه مهمتریــن منابــع 

زبانــی ایرانــی باســتان شــد.
ــروز پژوهشــکده دارای ســه گــروه زبان هــای باســتانی، زبان شناســی و گویش شناســی اســت. بخش هــای مهــم دیگــری  ام
نیــز در پژوهشــکده ی زبان شناســی ایجــاد شــده اســت کــه آن را بــه مرجعــی جهانــی تبدیــل کــرده اســت. پایــگاه دادگان 
ــراوان پردازشــی،  ــات ف ــا امکان ــی اختصاصــی ب ــان فارســی را در وب گاه ــم زب ــه نخســتین پیکــره ی عظی ــان فارســی ک زب
ــه ی آن  ــه همــه ی دانش پژوهــان عرضــه می کنــد و تاکنــون طرح هــای پژوهشــی متعــددی برپای جســتجو و گزارش گیــری ب
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ــن تنهــا  ــگاه نوشــته شــده اســت؛ همچنی ــن پای ــری از ای ــا بهره گی ــه اجــرا درآمــده و رســاله ها و پایان نامه هــای بســیاری ب ب
ــا  ــازه تأســیس زبان شناســی ب ــن پژوهشــکده تأســیس شــده اســت. آزمایشــگاه ت ــران در ای قطــب زبان شناســی پیکــره ای ای

تجهیــزات پیشــرفته ازدیگــر امکانــات پژوهشــکده اســت.

در ایــن نشســت دربــاره ی چشــم انداز آینــده ی پژوهشــکده نخســت ســرمایه ها و توانمندی هــای آن برشــمرده  شــد: نیــروی 
ــمندی از  ــتوانه ی ارزش ــه پژوهشــکده، پش ــادار ب ــد و وف ــگان عاقه من ــی دانش آموخت ــوده و متخصــص و حت ــی کارآزم علم
تجــارب گذشــته و آثــار علمــی و منتشرشــده، زمینه هــای نظــری و علمــی روزآینــد بــا نگاهــی مســئله محــور بــه جامعــه ی 
زبانــی کشــور، پیونــد بــا شــبکه ی دانشــمندان زبان شــناس و ادیبــان ازجملــه انجمــن زبان شناســی ایــران، دو مجلــه ی علمــی 
معتبــر زبان شناســی، وب گاه هــای اختصاصــی پژوهشــکده و پایگاه هــای داده هــا، تجهیــزات بــاارزش و ویــژه ماننــد آزمایشــگاه 
زبان شناســی و نرم افزارهــای تخصصــی، اســتقرار قطــب علمــی زبان شناســی رایانشــی، کتاب خانه هــای تخصصــی و 
ــگاه  ــد. آن ــمار می آین ــا به ش ــن توانمندی ه ــی از ای ــی، برخ ــزی زبان ــی برنامه ری ــرح مل ــج ط ــی و نتای ــال زبان شناس دیجیت
ــِش رو  ــردی پژوهشــکده در ســال های پی ــاره ی وظایــف و برنامه هــای راهب ــی، بحــث درب ــن پشــتوانه ی غن ــر ای ــه ب ــا تکی ب
ــن،  ــای نوی ــتاوردهای فناوری ه ــن دس ــری از آخری ــئله محور و بهره گی ــای مس ــا و پژوهش ه ــر طرح ه ــت و ب ــه یاف ادام
رایاســپهر، و مهندســی و توجــه ویــژه بــه حوزه هــای میان رشــته ای تأکیــد شــد. همچنیــن یــادآوری شــد کــه پدیــده ی زبــان 
و حوزه هــای مرتبــط بــا آن بســیار گســترده اســت. به ویــژه زبــان فارســی کــه در ایــران عامــل وحــدت و نماینــده ی هویــت 
و تاریــخ و جلــوه فرهنــگ مشــترک ایرانیــان اســت و شایســته ی توجــه ویــژه و تقویــت و پاســداری از آن چــه در پژوهــش و 
چــه در آمــوزش اســت. از ایــن رو، زبان شناســی بایــد در خدمــت حــل مســائل زبانــی کشــور باشــد. یکــی از ایــن مســائل، 
ــه  ــم دیگــر ک ــای مه ــه اســت. از موضوع ه ــژه در حــوزه ی رایان ــردن نوشــتار آن بوی مشــکات خــط فارســی، یکدســت ک
ــن ســرزمین  ــای ای ــا و گویش ه ــوع زبان ه ــران و تن ــه پیشــینه ی تاریخــی ای ــا توجــه ب ــردازد، ب ــه آن بپ ــد ب پژوهشــکده بای
پهنــاور، شناســایی و بررســی گویش هــای در خطــر و پیش گیــری از زوال آنهاســت. بــرای ارتقــاء و پایــش زبــان ملــی نیــاز 

بــه گســترش پایــگاه دادگان زبــان فارســی اســت.
ــردی فراهــم آورده اســت.  ــه ی راهب ــن نقشــه ی راه و برنام ــرای تدوی ــی بســتر مناســب را ب ــزی زبان اجــرای طــرح برنامه ری
اجــرای طرح هــای کان پژوهشــی و گروهــی از فعالیت هایــی اســت کــه تنهــا در تــوان مجموعه هــا و نهادهــای تخصصــی 
ماننــد پژوهشــکده ی زبان شناســی اســت و از عهــده ی یــک فــرد خــارج اســت. البتــه جــذب اعضــاء هیــأت علمــی جدیــد 
بــا تخصص هــای مــورد نیــاز، بــرای تقویــت پژوهشــکده و عملــی شــدن راهبردهــای آن از ضروریــات اســت. در زمینــه ی 
زبان هــای باســتانی، تخصص گرایــی و ترجمــه ی بیشــتر متــون ایرانــی باســتان و ایجــاد پیکــره ی زبانــی و متــون بســیار مهــم 
اســت. نــگاه پژوهشــِی و دانش بنیــاد بــه مســائل زبان شناســی و ایجــاد شــبکه ی ارتباطــی بــا ایــن دانــش در ایــران و جهــان 
ــد در روزآمــد کــردن دانــش زبان شناســی کمــک شــایانی کنــد. از ســوی دیگــر، ایــن همــه به شــرطی میســر اســت  می توان
ــش  ــای پیشــنهادی و افزای ــا و طرح ه ــا اجــرای برنامه ه ــدوار اســت ب ــی داشــته باشــد. پژوهشــکده امی ــت اجرای ــه ضمان ک
انتشــارات، کتــاب و مقــاالت و مجــات، نقشــی بزرگ تــر و ســازنده تر در گســترش دانــش زبان شناســی در ایــران، تقویــت 

و پاســداری از زبــان فارســی و زبان هــای ملــی برعهــده گیــرد.
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پژوهشکده ی زبان شناسی برگزار کرد:

کرونا و سوژه های میان رشته ای در زبان شناسی
ــد. در  ــزار ش ــاه 1399 برگ ــی« 23 آذرم ــته ای در زبان شناس ــوژه های میان رش ــا و س ــل »کرون ــش پن ــه ی پژوه ــبت هفت به مناس
ایــن پنــل 5 ســخنرانی بــه ترتیــب توســط دکتــر فامیــان، دکتــر مــدرس خیابانــی، دکتــر رســتم بیک، دکتــر قیومــی و دکتــر 

ــان می گــذرد. ــه شــد کــه در ادامــه از نظرت احــدی ارائ
هیــأت  عضــو  فامیــان،  قلــی  علی رضــا  دکتــر  ابتــدا  در 
ــوژه ای  ــه س ــا به مثاب ــوع  »کرون ــا موض ــگاه، ب ــی پژوهش علم
چندرشــته ای« بــه ســخنرانی پرداخــت و گفــت: صدهــا ســال 
ــای  ــتحکام نهاده ــش منجــر به شــکل گیری و اس ــدی دان مرزبن
ــاد  ــته ی ــوان رش ــا عن ــا ب ــه از آن ه ــت ک ــده اس ــی ای ش علم
ــی  ــداف، روش شناس ــات، اه ــته، اصطاح ــر رش ــم. ه می کنی
دغدغه هــای  و  مســائل  حتــی  و  پژوهشــی  و  آموزشــی 
ــف  ــع مختل ــا، جوام ــر، ام ــه ی اخی ــد ده ــی دارد. در چن معین
ــل  ــه تصــور ح ــده اند ک ــه رو ش ــده ای روب ــکات پیچی ــا مش ب
آن هــا در چارچــوب فقــط یــک رشــته واحــد کامــَا غیرممکــن 
ــه  ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــی ب ــر کس ــروزه، کمت ــد. ام می نمای
مهــار نســبی بیمــاری ای همچــون ایــدز صرفــًا توســط اعضــای 
جامعــه ی پزشــکی انجــام شــده اســت. همچنیــن بعیــد به نظــر 

ــد.  ــط زیســت بدان ــًا وظیفــه متخصصــان محی ــط زیســت را صرف ــده محی ــا مخاطــرات فزاین می رســد کــه کســی مواجهــه ب
ــف و  ــرای توصی ــان ب ــه محقق ــه حــدی اســت ک ــر ب ــال های اخی ــع بشــری، به خصــوص در س ــی معضــات جوام پیچیدگ
ــن  ــه مهم تری ــه ی آشــوب« متوســل شــده اند و البت ــی« و »نظری ــه ی پیچیدگ ــد »نظری ــی مانن ــرح مفاهیم ــه ط ــا ب ــل آن ه تحلی
پاســخ نهادهــای علمــی و حتــی اجتماعــی و سیاســی بــه مشــکات ایــن جهــان پیچیــده و پرآشــوب یــک چیــز بــوده اســت؛ 
و آن هــم »چندرشــتگی«. اپیدمــی کرونــا از نظــر ماهیــت ویــروس عامــل، نحــوه ی گســترش و پیامدهــای چندجانبــه مهــار 
آن تقریبــًا تمــام خصوصیــات یــک پدیــده ی پیچیــده و آشــوب ناک را داراســت و دقیقــًا به همیــن علــت بایســتی بــا آن بــه 
مثابــه ســوژه ای چندرشــته ای مواجــه شــد. البتــه ایــن بــه معنــای از دســت رفتــن اســتقال نظــری رشــته ها نیســت. در گفتمــان 
چندرشــته ای، هــر رشــته هویــت نظــری و شــیوه های پژوهشــی خــود را حفــظ می کنــد و تخصــص در هــر رشــته اصطاحــًا 
ــی  ــا رویکــرد مبتن ــردی و ب ــس کارب ــب از جن ــه اغل ــب، فعالیت هــای چندرشــته ای ک ــن ترتی ــرم شــمرده می شــود. به ای محت
ــتار  ــوند. در جس ــال ش ــی دنب ــم و تلفیق ــار ه ــا در کن ــتقل ی ــورت مس ــد به ص ــد، می توانن ــام می گیرن ــی انج ــر هم افزای ب
حاضــر، ضمــن مــرور برخــی دســتاوردها در زمینــه رویکــرد چندرشــته ای بــه بیماری هایــی ماننــد نارســایی قلبــی و ایــدز، 
ــرای  ــی ب ــری و ادب ــز محصــوالت هن ــر زبان شناســی، روان شناســی و نی ــه یافته هــای رشــته هایی نظی ــه ضــرورت توجــه ب ب
مهــار و حتــی درمــان کرونــا می پردازیــم. از آن جــا کــه یکــی از چالش هــای مطالعــات چندرشــته ای، واژگان و اصطاحــات 

ــام  ــور ع ــی به ط ــش زبان شناس ــر نق ــت، ب ــاوت رشته هاس متف
ــود،  ــد می ش ــاص تأکی ــور خ ــی به ط ــوزه ی اصطاح شناس و ح
صاحب نظــران  اثربخــش  تعامــل  کــه  آن رو  از  به ویــژه 
ــی  ــاط گفتمان ــراری ارتب ــه برق ــف مشــروط ب ــته های مختل رش

ــوب اســت. ــق و مطل دقی
ــدت  ــو هی ــی، عض ــدرس خیابان ــهرام م ــر ش ــه  دکت در ادام
علمــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد کــرج بــا موضــوع 
ــد 19  ــاری کووی ــا بیم ــط ب ــار مرتب ــاد اخب ــره  بنی ــل پیک »تحلی
در مطبوعــات ایــران« ســخنرانی کــرد و بــه بررســی مطالعــه ی 
مــوردی مقایســه ی دو خبرگــزاری همشــهری  آنایــن و ایســنا 
پرداخــت و گفــت:در پژوهــش حاضــر بــه تحلیــل پیکره بنیــاد 
اخبــار مرتبــط بــه بیمــاری دنیاگیــر کوویــد19 در دو روزنامــه ی 
همشــهری آناین و ایســنا پرداختــه شــده اســت. پیکــره ی 
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پژوهــش شــامل اخبــار مربــوط بــه کوویــد19، در ایــن دو روزنامــه، در بــازه ی زمانــی مردادمــاه 1399 تــا آبــان مــاه 1399 بــوده 
اســت کــه در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی تهیــه شــده اســت. بــرای تحلیــل و مقایســه ی داده هــا از نرم افــزار 
WordSmith اســتفاده شــده اســت. از ســوی دیگــر به منظــور متعــادل بــودن حجــم دو پیکــره تــاش شــده اســت کــه میــزان، 

ــن اســاس پیکــره ی روزنامــه ی همشــهری آناین شــامل؛ 74047  ــًا یکســان باشــد؛ برای ــه در هــر دو پیکــره تقریب ــوع و نمون ن
ــای خوشــه های  ــوده اســت. مقایســه ی الگوه ــوع ب ــه از 7049 ن ــوع و پیکــره ی ایســنا شــامل؛ 76188 نمون ــه از 6650 ن نمون
واژگانــی واژه ی »کرونــا« در دو پیکــره، حاکــی از وجــود الگوهــای پربســامد مشــابه همچــون »مقابلــه بــا کرونــا« و »مبــارزه بــا 
کرونــا« اســت، بــا وجــود ایــن مقایســه ی واژه هــای کلیــدی بیانگــر ایــن اســت کــه تفــاوت اساســی میــان ایــن نــوع واژه هــا 
ــهری،  ــون همش ــی چ ــدی صورت های ــت کلی ــج واژه ی نخس ــهری پن ــره ی همش ــه در پیک ــورد. درحالی ک ــم می خ ــه چش ب
رمدســیویر، »ویتامیــن آ و ب« در مقایســه بــا پیکــره ی ایســنا اســت، صورت هــای »انتهــای«، »صــرع«، »کتابخانــه«، »جانبــازان« 
ــوده و ایــن موضــوع  ــا پیکــره ی همشــهری آناین ب و »بشــکه« در پیکــره ی ایســنا، پنــج واژه ی نخســت کلیــدی در مقایســه ب
بیانگــر توجــه بیشــتر روزنامــه ی همشــهری آناین نســبت بــه موضــوع بیمــاری کوویــد19 و مســائل مربــوط بــه آن در مقایســه 

بــا ایســنا بــوده اســت.
ــی  ــأت علم ــو هی ــتم بیک، عض ــا  رس ــر آتوس ــپس دکت س
اخبــار  پیکره بنیــاد  گفتمــان  تحلیــل  بــه  پژوهشــگاه، 
همه گیــری بیمــاری کویــد 19 در مطبوعــات ایــران پرداخت 
ــر  ــد19 ب ــری بیمــاری کووی ــر عمیــق همه گی و گفــت: تأثی
ایــران و جهــان از جنبههــای مختلــف سیاســی، اجتماعــی، 
ســطوح  در  روان شــناختی  زیســت محیطی،  اقتصــادی، 
ــه  ــت ک ــترده اس ــر و گس ــدر فراگی ــی آنق ــردی و جمع ف
برخــی آن را بزرگتریــن بحــران قــرن اخیــر بعــد از جنــگ 
ــن موضــوع  ــرایطی ای ــن ش ــد. در چنی ــی دوم می دانن جهان
ــد  ــاب می ده ــت را از چــه منظــری بازت ــانه واقعی ــه رس ک
ــد بیشــتری دارد،  ــت تأکی ــی از واقعی ــر چــه جنبه های ــا ب ی
ــویق  ــازی و تش ــر، آگاه س ــاد، آرامش خاط ــاد اعتم ــر ایج ب
ــن  ــکاری دارد و به همی ــل ان ــر غیرقاب ــران تأثی ــت بح ــرای مدیری ــت ب ــت های دول ــا سیاس ــدن ب ــو ش ــه هم س ــه ب ــراد جامع اف
ــا در مطبوعــات گوناگــون داخلــی و خارجــی مــورد توجــه اصحــاب رســانه،  دلیــل شــیوه ی پوشــش و بازتــاب اخبــار کرون
ــیاری  ــاور بس ــه ب ــانهای ب ــش رس ــت. پوش ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــر جه ــان در سراس ــان و زبان شناس ــان، جامعه شناس روان شناس
ــد  ــز و شــاو ، 1972(. برخــی معتقدن ــر نگرشــهای عمومــی بگــذارد )مککامب ــر گســتردهای ب ــد تأثی به صــورت بالقــوه می توان
ــد  ــه چن ــن کار را ب ــد و ای ــر ایجــاد میکنن ــا در آن تغیی ــد ی ــن از بحــران را شــکل میدهن ــانه ادراک مخاطبی ــه اصحــاب رس ک
روش انجــام می دهنــد: بــا میــزان توجهــی کــه بــه یــک مســئله نشــان میدهنــد، بــا لحنــی کــه دربــاره ی یــک موضــوع بحــث 
میکننــد، و بــا اســتفاده از چارچوب هایــی کــه آن مســئله در آن هــا ارائــه میشــود )دامســترا و ولیگنهــارت ، 2018(. بــا توجــه بــه 
ــار روزنامه هــای شــرق و اعتمــاد در ســه دوره ی  ــاد متــن اخب اهمیــت رســانه، در ایــن پژوهــش گزارشــی از تحلیــل پیکره بنی
زمانــی در بــازه ی زمانــی اســفند 1398 تــا آبــان 1399 ارائــه می شــود. ابــزار مــورد اســتفاده نســخه ی 6 نــرم افــزار ورداســمیت 
اســت. نتایــج نشــان می دهنــد کــه اخبــار مرتبــط بــا کرونــا در دوره ی اول از اســفند 98 تــا اردیبهشــت 99 بیشــتر مــورد توجــه 
مطبوعــات بــوده اســت و در دوره ی دوم )از خــرداد تــا مــرداد 99 ( و ســوم )از شــهریور تــا آبــان 99( از کانــون توجه بــودن 
خــارج شــده اســت. در همیــن دوره واژه هایــی چــون ویــروس، بیمــاری، شــیوع، چیــن، بحــران نســبت بــه دوره ی  دوم و دوره ی 
ســوم بســامد رخــداد بیشــتری داشــته اند. مقابلــه و مبــارزه بــا کرونــا پــر بســامدترین خوشــه های واژگانــی در اخبــار مرتبــط 
بــا کرونــا هســتند. تبعــات و خســارات اقتصــادی و اجتماعــی و تأثیــر کرونــا بــر رشــد اقتصــادی بیشــتر از ســایر جنبه هــا از 
ــایر  ــال بیشــتر از س ــر فوتب ــا ب ــر کرون ــته های ورزشــی، تأثی ــان رش ــته اند. از می ــرار داش ــورد توجــه ق ــناختی م ــه روان ش جمل
ــا  ــط ب ــار مرتب ــده در اخب ــول مان ــروه مغف ــودکان گ ــه ک ــد ک ــا نشــان می ده ــته اســت. داده ه ــاب داش ــار بازت ــته ها در اخب رش
کرونــا هســتند. در اشــاره بــه جنبه هــای روان شــناختی، امنیــت و ســامت روانــی پــر بســامدترین خوشــه های واژگانــی بــوده  
و بحــث دربــاره ی جــو روانــی جامعــه و تــرس از کرونــا بیشــتر از ســایر مباحــث بــوده اســت و به عنــوان نمونــه بــه تأثیــرات 

روانــی ناشــی از تغییــر ســبک زندگــی توجــه چندانــی نشــده اســت.
در ادامــه دکتــر مســعود قیومــی، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه، بــه ضــرورت و کاربــرد پرتــال کرونــا پرداخــت و گفت:هدف 
اصلــی تأســیس پرتــال کرونــا، گــردآوری اطاعــات مربــوط بــه کرونــا در قالــب یــک ســامانه و ارائــه ی تحلیل هــای الگوریتمــی 
انجام شــده به کاربــر جهــت تســهیل فراینــِد ارائــه ی فراتحلیــل از اطاعــات موجــود در ایــن پرتــال از منظــر علــوم انســانی و 
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اجتماعــی اســت. در تهیــه ی ایــن پرتــال تــاش می شــود 
ــم داده و روشمندســازی جمــع آوری  ــری از عل ــا بهره گی ب
داده هــای مربــوط بــه بیمــاری کرونــا، بــه مدل ســازی داده 

پرداختــه شــود.
از روش خــزش وب گاه هــای  داده  بــرای جمــع آوری 
خبــری اســتفاده شــده اســت و درحال حاضــر فراینــد 
ــخ  ــا تاری ــت و ت ــام شده اس ــری انج ــزش 5 وب گاه خب خ
30 آبــان 1399 متــون خبــری از آرشــیو ایــن وب گاه هــا بــا 
ــه  ــون واژه تهی ــارد و ســیصد میلی ــر دو میلی حجمــی بالغ ب
ــا از  ــه کرون ــوط ب ــار مرب ــتخراج اخب ــا اس ــت. ب ــده اس ش
ایــن داده، پایــگاه کرونــا حجمــی بیــش از 42 میلیــون واژه 
ــده  ــی ش ــال پیش بین ــن پرت ــت. در ای ــر گرفته اس را در ب
اســت پــس از پیش پــردازش، پــردازش و تحلیــل داده 

ــا کمــک یــک واســط  ــن تحلیل هــا ب ــات جســتجو و اســتخراج اطاعــات از ای ــرد و امکان به صــورت الگوریتمــی انجــام پذی
کاربــری بــرای کاربــر فراهــم آیــد. تحلیل هــای رایانشــی کــه قــرار اســت در تهیــه ی پرتــال تعریــف شــود عبــارت اســت از؛ 
ــری براســاس  ــه ی خب ــک مقول ــار مشــابه در ی ــر، ب( خوشــه بندی اخب ــه خب ــا براســاس مقول ــار کرون ــف( دســته بندی اخب ال
تشــابه موضوعــی، پ( تحلیــل رویکــرد اخبــار و ت( اســتخراج واژه هــای کلیــدی. عاوه بــر ایــن امکانــات، امــکان اســتخراج 

ــت. ــده اس ــی ش ــز پیش بین ــی نی ــای زبان ــا و الگوه ــاری از واژه ه ــات آم اطاع
ــه احــدی، عضــو  ــر حوری ــل، دکت ــن پن ســخنران بعــدی ای
هیــأت علمــی پژوهشــگاه، بــه موضــوع  آمــوزش مجــازی 
اختــاالت گفتــار و زبــان در دوران کرونــا پرداخت و گفت: 
ــدن  ــا و بسته ش ــاری کرون ــری بیم ــاز همه گی ــان آغ از زم
و  والدیــن  نگرانی هــای  آموزشــی،  مراکــز  و  مــدارس 
ــوط  ــی مرب ــز درمان ــل شــدن مراک درمانگــران باعــث تعطی
بــه اختــاالت گفتــار و زبــان شــد. برخــی افــراد معتقدنــد 
چــون اختــاالت گفتــار و زبــان بــا جســم و جــان کــودک 
ــان  ــار و زب ــان گفت ــات درم ــداوم جلس ــدارد؛ ت ــروکار ن س
در دوران کرونــا ضرورتــی نــدارد و می تــوان جلســات 
درمــان ایــن کــودکان را تــا از بیــن رفتــن ویــروس و رفــع 
مشــکات تعاملــی و برقــراری جلســات حضــوری درمانــی، 
ــن  ــا ای ــگاه و برخــورد ب ــن ن ــا ای ــق انداخــت. ام ــه تعوی ب

مســئله کامــًا غلــط اســت، زیــرا زمــان در یادگیــری زبــان بســیار مهــم اســت؛ چراکــه بســیاری از محققــان معتقدنــد بــرای 
ــان  ــام دوره ی حســاس زبان آمــوزی وجــود دارد کــه اگــر در آن زم ــه ن ــی خاصــی ب ــان یــک دوره ی زمان ــر زب ــری مؤث یادگی
ــطح  ــه س ــا ب ــی ی ــود؛ یعن ــن می ش ــا ناممک ــوار ی ــوزی دش ــد از آن زبان آم ــد، بع ــان رخ نده ــری زب ــری و فراگی ــن یادگی معی
مناســبی از زبــان دســت نمی یابــد یــا اگــر درمــان زبانــی رخ دهــد و کــودک بتوانــد بــه زبــان مــورد نظــر دســت یابــد، بازهــم 
دوران درمــان کــودک طوالنی تــر و نتایــج ضعیف تــر خواهــد بــود. بــه تعویــق افتــادن درمــان و درنتیجــه طوالنی شــدن درمــان 
هــم هزینه هــای درمانــی کــودک را بیشــتر خواهــد کــرد و هــم باعــث ایجــاد مشــکات ثانویــه در ســایر ابعــاد و یادگیری هــای 
ــون  ــری همچ ــای دیگ ــای یادگیری ه ــان، از پیش نیازه ــار و زب ــل گفت ــارت کام ــتن مه ــه داش ــد؛ چراک ــد ش ــودک خواه ک
ــات،  ــد ریاضی ــری ســایر دروس مانن ــای یادگی ــح مبن ــدن و نوشــتن صحی ــری خوان ــدن و نوشــتن اســت و یادگی ســواد خوان
تاریــخ، جغرافــی و ... اســت. بنابرایــن اگــر کــودک پنج ســاله ای کــه وارد پیش دبســتانی می شــود، دچــار تأخیــر زبانــی باشــد 
مشــکات آموزشــی بســیاری خواهــد داشــت، زیــرا یــک کــودک پنــج ســاله بایــد بتوانــد از زبــان خــود بــرای ارتبــاط و تعامــل 
مناســب بــا معلــم و ... و یادگیــری خوانــدن و نوشــتن اســتفاده کنــد، حــال اگــر در خــود زبــان یعنــی درک و بیــان زبــان دچــار 
نقــص یــا تأخیــر باشــد، ایــن تعامــل شــکل نخواهــد گرفــت و یادگیــری خوانــدن و نوشــتن و بــه تبــع آن یادگیــری ســایر 
دروس رخ نخواهــد داد. تأخیــر در درمــان مشــکات گفتــار و زبــان کــودکان عــاوه بــر مشــکات آموزشــی، می توانــد باعــث 
کاهــش اعتمــاد بــه نفــس، خجالتــی شــدن و نداشــتن تعامــل درســت و مناســب بــا همســاالن و افــراد اجتمــاع شــود و صدمــات 
ــر کــودک وارد کنــد. بســیاری از ایــن کــودکان از مدرســه و محیــط آموزشــی دل زده می شــوند و  روحــی، روانــی بســیاری ب
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تمایلــی بــه ادامــه تحصیــل ندارنــد.
عــاوه بــر لــزوم تــداوم جلســات درمانــی در دوران کرونــا، الزم اســت ارتبــاط بــا افــراد و همســاالن نیــز در ایــن دوره ادامــه 
ــا افــراد جامعــه  ــا دیگــران نیــز از ضروریــات رشــد زبــان اســت؛ کاهــش تعامــل ب یابــد؛ چراکــه برقــراری ارتبــاط و تعامــل ب
ــاالت  ــودکان دارای اخت ــذارد. ک ــودکان بگ ــی ک ــد زبان ــر رش ــدی ب ــرات ب ــد اث ــه می توان ــاالن در دوران قرنطین ــژه همس به وی
ــا تــاش کننــد آموخته هــای خــود را در ان  ــرای تعامــل داشــته باشــند ت ــان بایــد فرصت هــای ارتباطــی مناســبی ب ــار و زب گفت
ــواد  ــت م ــرد و تثبی ــامل کارب ــه ش ــری ک ــده ی یادگی ــش عم ــرا بخ ــد؛ زی ــه کار گیرن ــی ب ــی زبان ــای طبیع ــا و بافت ه موقعیت ه
ــد و  ــد ش ــی نخواهن ــا عمل ــورت آموخته ه ــر این ص ــران دارد، در غی ــا دیگ ــاط ب ــل و ارتب ــه تعام ــاز ب ــت نی ــده اس ــه ش آموخت

ــوند. ــوش می ش فرام
ــه  ــل ب ــان تبدی ــورِی درم ــاِت حض ــی، جلس ــات درمان ــداوم جلس ــت ت ــه اهمی ــه ب ــا توج ــا ب ــورهای دنی ــیاری از کش  در بس
ــواد آموزشــی و شــبکه های  ــا از م ــتفاده از برخــی ازراهکاره ــا اس ــد ب ــران ســعی می کنن جلســات مجــازی شــده اند و درمان گ
ــا به طــور کلــی  ــاره ی اســتفاده از گفتاردرمانــی مجــازی ی ــد. امــا والدیــن و درمان گــران درب ــرای آمــوزش بهــره ببرن موجــود ب
ــرای اســتفاده از آمــوزش مجــازی اضطــراب  ــال بســیاری از درمان گــران ب ــرای مث ــد. ب ــی دارن توان بخشــی مجــازی نگرانی های
دارنــد؛ زیــرا فکــر می کننــد نــه تنهــا مهــارت و تجربــه ی الزم بــرای آمــوزش مجــازی را ندارنــد، بلکــه مــواد آموزشــی کافــی 
ــای  ــه آموزش ه ــاز ب ــم، نی ــان ک ــود زم ــا وج ــد ب ــران احســاس می کنن ــیاری از درمان گ ــد. بس ــار ندارن ــز در اختی ــبی نی و مناس
فراوانــی در این زمینــه دارنــد. والدیــن کــودکان دارای اختــاالت گفتــار و زبــان نیــز دربــاره ی وابســتگی بــه فضــای مجــازی و 

تأثیــر جلســات درمــان دچــار تردیــد و نگرانــی هســتند.
ــد  ــداده اســت بلکــه در چن ــا رخ ن ــری کرون ــان همه گی ــاالت از زم ــوع اخت ــن ن ــوزش مجــازی ای ــه آم ــن در حالی اســت ک ای
ــه  ــت ک ــوده اس ــواردی ب ــرای م ــبی ب ــن مناس ــازی جایگزی ــورت مج ــان به ص ــار و زب ــاالت گفت ــان اخت ــته درم ــه ی گذش ده
ــه ی  ــد. هزین ــته باش ــازی را داش ــوزش مج ــرای آم ــات الزم ب ــت اطاع ــر الزم اس ــد. درمان گ ــترس نبوده ان ــران در دس درمان گ
ــا  ــی ی ــدوده ی جغرافیای ــت. مح ــده در راه اس ــپری ش ــان س ــن زم ــاوری و همچنی ــه فن ــر از هزین ــار کمت ــازی گفت ــن مج تمری
ــان  ــا درم ــرن بیســتم ب ــی مجــازی در دهــه ی اول ق ــان نیســت. گفتاردرمان ــرای درم محدودیت هــای جســمی دیگــر موانعــی ب
صوتــی یــک بیمــار در بیمارســتان ســواحل غربــی پنســیلوانیا در ایالــت آمریــکا آغــاز شــد. برخــی افــراد در ابتــدا در مــورد میــزان 
تأثیــر گفتاردرمانــی مجــازی تردیــد داشــتند، امــا بــا گذشــت زمــان ایــن تردیــد از بیــن رفتــه و بســیاری از افــراد آن را بــه درمــان 
ــی  ــه می دهــد کــه در گفتاردرمان ــد را ارائ ــًا جدی ــی کام ــی مجــازی یــک مــدل درمان ــد. گفتاردرمان ــح می دهن حضــوری ترجی

ســنتی در دســترس نیســت.
عصــر دیجیتالــی امــروزه امــکان سفارشی ســازی مــواد درمانــی را ایجــاد می کنــد تــا عاقــه ی باالیــی را در بیــن بیمــاران ایجــاد 
کنــد، اهــداف درمانــی شــخصی کــه ذاتــًا بــرای بیمــار جالــب اســت، در نظــر گرفتــه شــود و ســطح مطلوبــی از درمــان بــرای 
اطمینــان از پیشــرفت و یادگیــری بیمــار فراهــم شــود. گفتاردرمانــی مجــازی امــکان اســتفاده از مجموعــه ای از فناوری هــای در 

ــان باشــد. ــار و زب ــرای آسیب شــناس گفت ــی ب ــد افزایــش نیروی ــد کــه می توان دســترس را فراهــم می کن
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پژوهشکده ی مطالعات اجتماعی برگزار کرد:

کرونا و مسئولیت اجتماعی
پژوهشــکده ی مطالعــات اجتماعــی ، در هفتــه ی پژوهــش ســال جــاری ، پنــل »کرونــا و مســئولیت اجتماعــی«  را در مــورخ 
24 آذر مــاه 1399 ، و بــا حضــور دکتــر نعمــت اهلل فاضلــی ، دکتــر محمدســاالر کســرایی ، دکتــر ســیدمحمد بهشــتیان و دکتــر 

بهــاره نصیــری؛ و بــا شــرکت اســتادان ، محققــان ، و عاقه منــدان ایــن حــوزه؛ به صــورت مجــازی، برگــزار کــرد.

ــه ی  ــوع و برنام ــی موض ــه معرف ــه ب ــور خاص ــل ، به ط ــر پن ــی ، دبی ــت اهلل فاضل ــر نعم ــت دکت ــن نشس ــدای ای  در ابت
ــوص  ــتیان در خص ــر بهش ــپس ، دکت ــرد. س ــاره ک ــل اش پن
ــی  ــرح پژوهش ــت: ط ــا« گف ــناختی کرون ــات روان ش »طبع
امســال مــن »مدیریــت اضطــراب و وســواس در افــراد 
ــا. طبعــات  ــه کرون ــا ب ــًا ابت ــه لزوم ــا« اســت ن ــر کرون درگی
ــردم  ــیم ک ــته تقس ــت دس ــه هف ــناختی را ب ــردی و روان ش ف
کــه توضیحــات مختصــری می دهــم. در بیــن مراجعــان ســه 

ــد: ــراد بودن ــته اف دس
ــا  ــکار ی ــکاتی آش ــًا مش ــه قب ــرادی ک ــته ی اول: اف - دس
ــرده  ــدا ک ــروز پی ــکات ب ــن مش ــه ای ــته اند ک ــان داش پنه

ــت. اس
در ایــن دســته ، چهــار اختــال زیــاد دیــده شــد: وســواس- 
پنیــک- اضــراب و فوبیــا. البتــه ایــن افــراد ، اغلــب ، قبــل از 
ــاره  ــا یک ب ــا آمــدن کرون ــد و ب ــا هــم بی مشــکل نبودن کرون

مبتــا نشــدند پــس کرونــا ایجادگــر مشــکل نبــوده ، بلکــه محــرک بــوده اســت. بســیاری از افــراد ، ترس شــان تبدیــل بــه 
حمــات پنیــک شــده و بعــد در نتیجــه ی مراجعــه ی زیــاد بــه بیمارســتان تبدیــل بــه کرونــا شــده اســت!

- دسته ی دوم: افرادی که به خاطر سبک جدید زندگی ، دچار مشکاتی شدند.
- دســته ی ســوم: افــرادی کــه مشــکات ارتباطــی پیــدا کردنــد. نــا به حــال کــج دار و مریــز زندگــی را ســپری می کردنــد 

امــا به خاطــر شــرایط کرونــا در مســائل ارتباطــی دچــار مشــکل شــدند.
دو مســئله ی »افســردگی« کــه البتــه قبــل از کرونــا هــم میــزان افســردگی در جامعــه مــا بــاال بــود. )»تنهایــی« ، در جامعــه ی 
مــا بســیار رایــج شــده اســت(. » ترومــا« هرچیــزی اســت کــه روان انســان، تــوان یــا پیش بینــی بــرای مواجهــه بــا آن را 

ــا هــم از همین گونــه بــود. نداشــته باشــد. کرون
دکتــر بهشــتیان افــزود: در ایــن دوران ، میــزان اختافــات زناشــویی در کل دنیــا زیــاد شــده اســت. خــب ، هرچــه ارتبــاط 
بیــن افــراد بیشــتر باشــد ، می توانــد مشــکات بیــن افــراد را افزایــش دهــد. در دوران پاندمــی کرونــا ، از دســت دادن کار ، 
از دســت دادن ارتباطــات اجتماعــی به خصــوص بــرای افــرادی کــه اهــل معاشــرت اجتماعــی بودنــد ، می توانــد مقدمــه ای 
بــرای ابتــا بــه افســردگی باشــد. در حالی کــه ممکــن اســت ایــن افــراد قبــل از کرونــا هیــچ عامتــی از هیــچ اختالــی 

نداشــته باشــند.
ــوان  ــا می ت ــی از کرون ــال ناش ــته اخت ــوع دو دس در مجم
ــا تشــدید کــرده و اختاالتــی  داشــت: اختاالتــی کــه کرون
کــه کرونــا ایجادگــر آن بــوده اســت. بــرای درمــان دســته ی 
ــرای  ــًا ب ــه ای کار شــود. مث ــر روی مســائل زمین ــد ب اول بای
افــرادی کــه بــا از دســت دادن کار ، دچــار فقــر و افســردگی 
ــار  روان شناســی  ــناختی در کن ــات غیرروان ش ــده اند ، اقدام ش

ــد. ــک کن ــد کم می توان

ــا  ــود را ب ــخنان خ ــری س ــر نصی ــت دکت ــه ی نشس در ادام
ــی در  ــانی و اخاق ــت انس ــات زیس ــا و الزام ــوان »کرون عن
ــه؛  ــن مطالع ــت: در ای ــرد و گف ــروع ک ــانه ای« ش ــان رس جه
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ــانه ای  ــی و رس ــت اخاق ــد زیس ــردم در دو بع ــعی ک س
بــه موضــوع نــگاه کنــم. کرونــا در کنــار تمــام پیامدهــای 
ــح و  ــا ، صل ــده ی همدلی ه ــت کنن ــد تقوی ــی می توان منف
ــدار  ــی فضیلت م ــبک زندگ ــد و س ــان باش ــدت جه وح
و مســالمت آمیز را ترویــج دهــد. امــروزه شــبکه های 
ــه در  ــور یک پارچ ــانه ها  به ط ــات و رس ــی ، مطبوع اجتماع
ــا  ــن فض ــتند. در ای ــی هس ــای کرونای ــت بازنمایی ه خدم
میلیون هــا متــن و تصویــر خلــق و منتشــر می شــود. 
تجربیــات  ثبت وضبــط  حــال  در  شــهروندان  همــه ی 
زیســته ی خــود در شــبکه های اجتماعــی هســتند تــا 
شــاید آینــدگان بــه تجربــه ی موجــود دسترســی پیــدا کننــد 
ــور در  ــد. همین ط ــی کنن ــل و بررس ــد آن را تحلی و بتوانن
ایــن فضــا شــاهد گفت وگوهــای وســیع دربــاره ی تاریــخ ، 
ــت و  ــرد دول ــورد عملک ــی در م ــب ، حت ــگ ، مذه فرهن

ــتیم. ــهروندان هس ش
ــرات  ــار تغیی ــهروندان دچ ــناختی ش ــای ش ــی و الگوه ــای ذهن ــدت طرح واره ه ــاید در بلندم ــه داد: ش ــری ادام ــر نصی دکت
ــی هــم  ــه ی ایران ــا عملکــرد جامع ــع دیگــر و مقایســه ی آن ب ــت جوام ــورد وضعی جــدی شــود. آگاهــی شــهروندان درم
ــه ای  ــد زمین ــد و می توان ــاق می افت ــی اتف ــورت همه گان ــه به ص ــت ک ــی اس ــنجش گرایانه و تطبیق ــای س ــانه ی آگاهی ه نش
ــه  ــم ک ــر بحــران در نظــر بگیری ــک اب ــوان ی ــم به عن ــا را می توانی ــروس کرون ــرات فرهنگــی باشــد. انتشــار وی ــرای تغیی ب
ــرای جهــاِن پســاکرونا به همــراه خواهــد داشــت. تغییراتــی کــه  پیامدهــای سیاســی ـ اقتصــادی ـ اجتماعــی و فرهنگــی ب

ــرد: ــان ک ــوان در هشــت دســته بی ــرده را می ت ــا در بعــد فرهنگــی ایجــاد ک کرون
1. گذر از فردگرایی به جمع گرایی

2. گذر از ترس فردی به ترس جمعی
3. گذر از دغدغه های فردی به جمعی

4. گذر از غرور و قدرت به ضعف، ناتوانی و بی قدرتی بشر
5. گذر از نگرش مادی گرایانه به نگرش معنوی گرایانه

6. گذر از فراموشی مرگ و قیامت به نزدیکی مرگ و قیامت
7. گذر از جاه طلبی افراطی به حقارت

8. گذر از احساس امنیت به احساس ناامنی
عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده ی مطالعــات اجتماعــی پژوهشــگاه تصریــح کــرد: در عین حــال کــه رســانه ها گســترش 
ارتباطــات میــان فرهنگــی را رقــم می زننــد ، در ایــن بیــن افزایــش ســواد رســانه ای افــراد هرجامعــه می توانــد نقــش مهمــی 
در شــکل گیری فرهنــگ جهانــی آن جامعــه داشــته باشــد. چــون دیگــر فرهنــگ محــدود بــه مرزهــای جغرافیایــی نیســت 
و بلکــه فرهنــگ را به نوعــی همــه ی مــردم دنیــا می ســازند. ســواد رســانه ای بــه مــا کمــک می کنــد تــا عــادات رســانه ای 
ــم  ــا ه ــم. در بازنشــر پیام ه ــوای رســانه ای برخــورد کنی ــا محت ــل ب ــر از قب ــت و هوشــیارانه و آگاهانه ت ــان را مدیری خودم

افــکار و اندیشــه ها را مدنظــر قــرار دهیــم و بتوانیــم عناصــر ســازنده ی آن پیام هــا را ببینیــم.
درواقع ، شامل 6هیأت کلیدی است که در بحث ارتباطات داریم: که؟ کی؟ کجا؟ چه؟ چرا؟ چگونه؟

ــان  ــی خودم ــتاندارد ها و جهان بین ــا اس ــا را ب ــم و آن ه ــا بپردازی ــاوت پیام ه ــی و قض ــه بررس ــؤاالت ب ــن س ــق ای از طری
ــرد  ــا می گی ــت را از م ــدرت آفرینــش و خاقی ــا رســانه ها ، ق ــر این صــورت ، گــذران بیــش از حــد ب ــم. درغی مقایســه کنی
ــات  ــد از ورود اطاع ــز بای ــروس نی ــورد آنتی وی ــد. در م ــانه ای می کن ــل رس ــدگان منفع ــه مصرف کنن ــل ب ــا را تبدی و م
ــه و ارســال خبرهــای  ــد و منفــی را در افــکار و تلفن همراه مــان قرنطین ــار ب ــم. اخب ــه ذهــن جلوگیــری کنی غیرضــروری ب
بــد را تحریــم کنیــم. در موضوعــات مختلــف به هــم خبرهــای خــوب دهیــم. بــرای جلوگیــری از نشــر اخبــار جعلــی و 
ــن  ــل از« را بی ــه نق ــروس »ب ــم. آنتی وی ــری کنی ــان پیش گی ــه اطرافیان م ــی ب ــار جعل ــت در اطاع رســانی از انتشــار اخب امنی
مــردم نشــر دهیــم تــا مشــخص شــود خبــر از چــه کســی یــا چــه کســانی اســت. بــه تماشــای عکــس و تیتــر خبــر بســنده 
نکنیــم و خبــر و متــن را کامــل بخوانیــم. خبــری را کــه شــک داریــم از منابــع مختلــف چــک کنیــم تــا انتشــار دهنــده ی 

خبــر ، منبــع خبــرش را مشــخص نکــرده پیگیــر باشــیم یــا آن را بــرای کســی ارســال نکنیــم.
نصیــری در خاتمــه ی ســخنانش یــادآور شــدک در مجمــوع بایــد احســاس مســئولیت اجتماعــی نســبت بــه دیگــران بایــد 
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در جامعــه ارتقــاء پیــدا کنــد و ایــن مســئولیت اجتماعــی در ســخن مــا نیســت بلکــه بایــد در منــش مــا باشــد. ســامت 
اجتماعــی در ایــن ده مــاه گســترش یافتــه و به مــرور ســامت فــردی بــه ســامت اجتماعــی تغییــر پیــدا می کنــد و مــردم 
متوجــه شــده اند کــه محیــط زیســت بایــد ســالم باشــد و بهداشــت جمعــی گســترش یابــد و ســامت هــر فــرد بــه دیگــری 
ــود  ــامت خ ــردی از س ــورت ف ــط به ص ــراد فق ــد اف ــت نمی کن ــه کفای ــدیم ک ــه ش ــا متوج ــد از کرون ــت. بع ــته اس وابس

مراقبــت کننــد بلکــه سیاســت ها و ســاختارهای اقتصــادی و اجتماعــی و فرهنگــی بایــد بازاندیشــی شــوند.
ــا«  ــی دولت ه ــه شناســی سیاســی؛ مســئولیت اجتماع ــوان »جامع ــا عن ــر کســرایی ســخنانش را ب ــه ی نشســت دکت در ادام
شــروع کــرد و گفــت: دولــت دکتــر روحانــی در ســال 
ــال  ــدای س ــد. در ابت ــه رو ش ــران روب ــد بح ــا چن 98 ب
ســیل جنــوب غــرب کشــور، پاییــز هــم گرانــی بنزیــن 
ــم  ــاه ه ــتان و دی م ــان 98  و در زمس ــات آب و اعتراض
ــگاه  ــه پای ــران ب ــه ای شــهادت ســردار ســلیمانی و حمل
امریــکا در عــراق و ســقوط هواپیمــای مســافربری 

ــن و ... اوکرای
ــًا  ــا لزوم ــی کرون ــران و اپیدم ــه داد: بح ــرایی ادام کس
یــک مســئله ی بهداشــتی نیســت کــه راه حــل آن فقــط 
ــی ـ  ــئله ی اجتماع ــک مس ــه ی ــد. بلک ــتی باش بهداش
سیاســی ـ امنیتــی ـ اقتصــادی و فرهنگــی اســت. 
اجــرا ء،  کنتــرل ،  برنامه ریــزی ،  نیازمنــد  بنابرایــن ، 
ــه  ــن زمین ــدار در ای ــا و اقت ــِی دولت ه مسئولیت  شناس

اســت کــه در برخــورد بــا بحران هــا ، دولت هــا را بــه دو دســته تقســیم می کننــد:
1- دولت هایــی کــه بازیگــر تــام در کنتــرل ایــن بحــران بودنــد و تمــام مســئولیت  ها در مهــار ویــروس و مســائل جانبــی 

آن را بــر عهــده گرفتنــد، ماننــد چیــن.
ــازوکار  ــی س ــوت و نوع ــارکت دع ــه مش ــادی را ب ــردی و نه ــران ف ــدند و بازیگ ــازمان دهنده ش ــه س ــی ک 2- دولت های
ــد؛  ــد مانن ــواع سیاســت ها را اجــرا کردن ــا ان ــی. آن ه ــد کشــورهای غرب ــد مانن ــه انتخــاب کردن ــرای مواجه شــبکه ای را ب
ــا در  ــی دولت ه ــئولیت  های اجتماع ــه ی مس ــار مرحل ــه. چه ــت های مصلحت گرایان ــایر سیاس ــا س ــه ، ی ــه ، ایزول قرنطین

ــد از: ــگام بحــران ، عبارتن هن
ــن بحــران ، 4.  ــروع بحــران ، 3. حی ــدای ش ــد؟( ، 2. ابت ــری چــه کردن ــرای پیش گی ــا ب ــه دولت ه 1. دوره ی پیشــابحران )ک

پســا بحــران
ــح داد: در آغــاز بحــران ، دو عامــل خیلــی اهمیــت داشــت کــه شــامل بحث هــای ســخت افزاری و  ــر کســرایی توضی دکت
ــکی،  ــزات پزش ــان و تجهی ــتانی، کادر درم ــای بیمارس ــداد تخت ه ــه تع ــخت افزاری ب ــای س ــد. بحث ه ــزاری بودن نرم اف
ــای  ــه فض ــز ب ــزاری نی ــای نرم اف ــد. بحث ه ــوط می ش ــی مرب ــادی و ارتباط ــات اقتص ــاز و امکان ــورد نی ــایل م دارو و وس
بروکراتیــک اشــاره دارد کــه ایــن فضــا خــود شــامل عواملــی ازجملــه ، هماهنگــی )آیــا به صــورت یــک مرکــز واحــد یــا 
ــور اســت. ــا یک پارچگــی وجــود دارد؟( و ســرعت انجــام ام ــن بحــران اداره می شــود؟( ، انســجام )آی ــزی ای ــد مرک چن

نکته ی دوم در بخش نرم افزاری ، »فضای اجتماعی« است که چه قدر آمادگی مواجهه با بحران را دارد؟
1. تجربه ی زیسته ی افراد: که دکتر بهشتیان اشاره کردند

2. تجربه ی مردم از بحران های پیشین که آیا دولت ، توفیق یا عدم توفیق داشته است؟
ــه  ــری ارائ ــاری دقیق ت ــه شــفافیت بیشــتر و آنالیزهــای آم ــن زمین ــا در ای ــان کاری: هرچــه دولت ه ــا پنه 3. اطاع رســانی ی

ــع از رواج شــایعات و اضطــراب بیشــتر می شــوند. ــد، مان کردن
ــا  ــد ی ــک حــرف می زدن ــت بحــران، همگــی ی ــرل و مدیری ــا مســئولین کنت ــه آی ــاری ک ــای گفت ــا تناقض ه 4. شــفافیت ی

هــدف واحــدی داشــتند؟ آیــا مســئولین بهداشــتی و سیاســی در ایــن زمینــه هماهنــگ بودنــد؟
ــه اســترس و  ــه  نوعــی عــدم اعتمــاد اجتماعــی می رســیم و ایــن عــدم اعتمــاد ، ب اگــر در ایــن 4مــورد مشــکلی باشــد ، ب
اضطــراب جمعــی تبدیــل می شــود وقتــی اضطــراب حاکــم شــود ، عقانیــت اجتماعــی جــای خــود را بــه خودخواهــی و 

ــد. ــی می ده ــوی طبیع خ
ــه  ــه ب ــا توج ــورها ب ــی در کش ــوع حکم ران ــته بندی از ن ــا دس ــه ب ــی در رابط ــات اجتماع ــکده ی مطالع ــت پژوهش سرپرس

ــرد: ــه ک ــر ارائ ــج بخــش به شــرح زی ــد19، را در پن ــا بحــران کووی ــه ب نحــوه ی مواجه
1. حکم رانــی تامــه: Totality Governance؛ کــه مختــص کشــور چیــن اســت البتــه بــه لحــاظ سیاســی نــه اقتصــادی. کنتــرل 
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در ابتــدای کرونــا بــا کمــک بخش هــای سیاســی ، امنیتــی و بهداشــتی و بخش هــای زیربنایــی ماننــد ایجــاد بیمارســتان در 
ــه توانســت به صــورت  ــود ک ــی ب ــای موفق ــن از نمونه ه ــارت دیگــر چی ــت. به عب ــات صــورت گرف ــایر امکان ده روز و س
ــه و قرنطینه کــردن  ــا، ایزول ــرای مهــار ویــروس کرون ــع را به درســتی ب ــع ویــروس را مهــار کنــد و همــه ی مناب بســیج مناب
شــهر ووهــان ، زنجیــره ی انتقــال ویــروس را بــه ســایر شــهرها قطــع کنــد و از نمونه هــای موفــق کنتــرل ویــروس کرونــا 

بــود.
ــی  ــا دیســیپلین: Dicipline Governance؛ دو کشــور ژاپــن و کــره ی جنوبــی هســتند. کــره ی جنوب ــی ب ــوع دوم حکم ران 2. ن
بــه ســرعت درگیــر ویــروس کرونــا شــد امــا بــه ســرعت ویــروس را کنتــرل کــرد. ژاپــن در مجمــوع؛ 177000فــرد مبتــا 
داشــت کــه آمــار مرگ ومیــر ایــن کشــور 2567 نفــر اســت و کــره ی جنوبــی 43000 نفــر مبتــا داشــته کــه 587 نفــر آمــار 

فوتــی ایــن کشــور اعــام شــد.
3. گــروه ســوم ، حکم رانــی لغــزان :Slippery Governance؛ کــه دچــار تزلــزل دائمــی در مدیریــت ایــن بحــران بودنــد و در 
کنتــرل منابــع و بســیج آن هــا دچــار خطاهــای زیــادی شــدند. کشــورهای ایتالیــا و اســپانیا بــا دســت پاچگی تمــام بــا کرونــا 
ــور  ــردو کش ــد. ه ــک گرفتن ــا کم ــی از کوب ــورها ، حت ــایر کش ــدای کار از س ــا در ابت ــه در ایتالی ــدند به طوری ک ــه ش مواج
هــم کــه از نظــر اقتصــادی در اروپــا ورشکســته هســتند و بســیار وابســته بــه گردشــگری کــه از ایــن ماجــرا بســیار صدمــه 

دیدنــد.
4. گــروه چهــارم حکم رانــی دموکراتیــک محافظه کارانــه:Conservative Democratic Governance؛ آلمــان و فرانســه گرچــه بــا 
فضــای بازتــری نســبت بــه ژاپــن و کــره ی جنوبــی بــا ایــن ویــروس مواجــه شــدند امــا بــا تدابیــر همــراه بــا محافظــه کاری 
و سیاســت دموکراتیــک کنتــرل و بســیج منابــع را در اختیــار گرفتنــد و توانســتند در مواقــع الزم زنجیــره ی انتقــال ویــروس 

را قطــع کننــد.
5. گــروه پنجــم حکم رانی هــای ســرگردان یــا ســردرگم: Confounded Governance؛ ماننــد آمریــکا و انگلیــس  و در ابتــدای 
کار ، برزیــل و ایــران و تاحــدودی هنــد. در ایــن کشــورها در ابتــدای انتشــار ویــروس ، خطــرات و شــیوع آن نادیــده گرفتــه 

شــد و در ابتــدای کار رابطــه بــا سیاســت های کنترلــی بــا ســردرگمی و تزلــزل مواجــه بودنــد.
آخریــن ســخنران ایــن نشســت مجــازی دکتــر فاضلــی بــود کــه ســخنان خــود را با موضــوع »علــوم اجتماعــی و کرونــا؛ یک 
تجربــه ی موفــق« ارائــه کــرد و گفــت: انقــاب گفتمانــی در بحــران کرونــا کــه مرکــز آن را علــم انســانی_ اجتماعــی تشــکیل 
داده و نوعــی آگاهــی جدیــد بازاندیشــانه درحــال صورت بنــدی در جامعــه ی ماســت. فضــای رســانه ای و دیجیتالی شــده ی 
جدیــد ایــن امــکان را پیــدا کــرد کــه تولیــد و ترویــج گفتــار و تعامــل و ارتبــاط در جامعــه شــتاب بســیاری پیــدا کنــد و 
انجــام امــور در حــوزه ی ارتباطــات بــه نحــو چشــم گیری تســهیل شــود. در نتیجــه کرونــا جامعــه را بــه فضــای مجــازی و 
رســانه درآورد و جامعــه را در موقعیــت اســتثنایی قــرار داد کــه یک نــوع ترومــای فرهنگــی و فشــار و شــوک های شــدید 
بــه جامعــه آورد. چــون بحــث ســامتی، مــرگ انســان و محیــط زیســت و تهدیــد بقــای بشــر بــود. پــس بــرای تولیــد گفتــار 

 به طــور انبــوه امکانــات جدیــدی فراهــم شــد.
ــم انســانی_اجتماعی  ــه از درون عل ــه رو شــدیم ک ــدی روب ــم جدی ــا مفاهی ــا ب ــا م ــه داد: در دوران کرون ــی ادام ــر فاضل دکت
بیــرون آمــد. اولیــن آن هــا مفهــوم »فاصلــه ی اجتماعــی« و مفهــوم دیگــر »بحــران« بــود. دیگــری مفهــوم »محیــط زیســت« 
یــا »بحــران زیســت محیطــی« اســت کــه جامعــه ی ایــران، بیــش از دو دهــه درگیــر آن بــود امــا از آن جــا کــه کرونــا حاصــل 
ــد  ــده ی بحــران محیــط زیســت پیون ــا ای ــا ب ــده ی بحــران کرون ــود ای ــد انســان و طبیعــت ب ــوازن و پیون به هــم خــوردن ت
ــردم گســترش داد.  ــادی جــدی و نوعــی بازاندیشــی را در زندگــی م ــگاه انتق ــط زیســت، نوعــی ن ــوم محی خــورد و مفه
مفهــوم »قرنطینــه« بــا این کــه مفهومــی تاریخــی اســت دوبــاره احیــا شــد امــا این بــار ایــن مفهــوم در چارچــوب گفتمــان 

علــوم اجتماعــی معانــی وســیعی پیــدا کــرد و همگانــی شــد.
مفاهیــم »افســردگی اجتماعــی« ، »اضطراب« هــا و »اختــاالت روانــی« و مفاهیم وســیعی از حــوزه ی روان کاوی و  روان شناســی 
در سراســر جامعــه گســترش یافــت. علــم گفتمــان انســانی_اجتماعی از چندســو گفتمــان عمومی اجتماعــی ایران را توانســته 
ــم و  ــدی مفاهی ــا مفصل بن ــر ب ــز ناگزی ــون نی ــی روحانی ــرد. حت ــار گی ــه را در اختی ــی جامع ــری گفتمان ــد و رهب شــکل ده
ــن  ــد به همی ــدا کردن ــکان ســخن گفتن پی ــن حــوزه ام ــوم اجتماعــی و انســانی در ای ــا عل ــأت خودشــان ب ــای الهی آگاهی ه
دلیــل مــا شــاهد انقــاب گفتمانــی هســتیم کــه کرونــا آن را امــکان پذیــر کــرد . بــه ایــن معنــا کــه هــم در حــوزه ی عقانیــت 
ــاهد  ــاکرونا ش ــا در دوره ی پس ــرد م ــداع ک ــاس« اب ــه »هابرم ــی ک ــی مفاهیم ــت ارتباط ــوزه ی عقانی ــم در ح ــزاری و ه اب
ــم در دوره ی مشــروطه و  ــه ه ــی ک ــای ایدئولوژیک ــا و زبان ه ــای ایدئولوگ ه ــی به ج ــود یعن ــم ب تحــوالت جــدی خواهی
هــم در دوره ی بعــد از انقــاب اســامی شــکل گرفــت مــا درحــال نوعــی چرخــش گفتمانــی هســتیم کــه در آن گفتمــان 

علــم انســانی_اجتماعی دال مرکــزی آن را تعییــن می کنــد. ایــن گفتمــان چنــد ویژگــی دارد:
1. ایــن گفتمــان بســیار انســان گرایانه اســت؛ یعنــی دربــاره ی زندگــی و انســان صحبــت می کنــد. بیمــاری ، مــرگ ، ســامتی ، 
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بــدن ، ریســک و خطــر، رفــاه و اقتصــاد و این کــه انســان ها چگونــه بایــد زندگــی کننــد. ایــن ویژگــی انســانی بســیار مهــم 
ــود و  ــر آن شــده ب ــه و ایده آلیســتی کــه جامعــه در ســده ی گذشــته درگی ــرا برخــی از آن ویژگی هــای آرمان گرایان اســت زی
هزینــه ی زیــادی هــم بابــت آن ایده آلیســم گفتمانــی به وجــود آمــده بــود. به گمــان مــن ایــن گفتمــان پیامدهــای وســیعی را 

هــم در حــوزه ی زیســت جهــان مــردم و هــم درحــوزه ی حکم رانــی به وجــود خواهــد آورد.
ــد  ــر می کن ــی کــرد؛ آگاهــی از مخاطــرات و زیســتن در موقعیــت خطــر ناگزی ــا مفهــوم بحــران را در جهــان همگان 2. کرون
کــه هــم در حکم رانــی و هــم در زیســت جهــان مــردم ، آن مفاهیــم و زبــان کــه بتوانــد وجــه پرابلماتیــک انســان ایرانــی را در 
خــود شــرح بدهــد و صورت بنــدی کنــد ، آن به صــورت ســخن ســودمند و دلســوزانه بــه کرســی خواهــد نشســت و بعــد از 
ایــن رهبــران سیاســی مــا تحــت تأثیــر فشــار گفتمانــی قــرار خواهنــد گرفــت کــه بیشــتر بــه وجــوه ســاختاری پرابلماتیــک 
جامعــه ایــران توجــه کننــد. نوعــی گفتمــان مسئله شناســانه کــه از درون علــم انســانی _اجتماعــی بیــرون می آیــد ، بتوانــد در 

دوره ی پســا کرونــا فضــای جامعــه ی مــا را هدایــت کنــد و کامــًا آن را تحــت تأثیــر خــود قــرار دهــد.
3. آن چــه مــا مشــاهده می کنیــم حاشــیه رانده شــدگی کــه علــم انســانی_ اجتماعــی تحــت تأثیــر علــم مهندســی و پزشــکی 
پیــدا کــرده بــود تعدیــل خواهــد شــد؛مفهوم تــاب آوری بســیار فــراوان شــده و بــرای مدیریــت ســامت عمومــی مــا دیگــر 
ــگاه  ــا ن ــی ب ــن هســتیم کــه طرح هــای ســامت عموم ــد ای ــا نیازمن ــم م ــه کنی ــه واکســن، دارو و پزشــکان تکی ــم ب نمی توانی

ــرد. ــرار گی ــث ق ــوع بح ــا موض ــال این ه ــوفان و امث ــدان ، فیلس ــان ، هنرمن ــان ، اقتصاد دان ــان و جامعه شناس روان شناس
ــجویان و  ــیعی از دانش ــف وس ــرد. طی ــورت می گی ــش ص ــب دان ــه در قال ــت ک ــری اس ــکلی از کنش گ ــری؛ ش 4. دانش گ
ــز از  ــه متمای ــتند ک ــری هس ــال دانش گ ــا و ... درح ــی و وبیناره ــبکه های اجتماع ــق ش ــگاهی از طری ــگان دانش دانش آموخت
ــت. ــی، رواج داش ــای سیاس ــکل کنش گری ه ــی به ش ــای مدن ــداف و نهاده ــب اه ــون در قال ــه تاکن ــت ک ــری اس آن کنش گ
عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی تأکیــد کــرد: در کتــاب »تحــول فرهنگــی در جوامــع صنعتــی« آمــده اســت کــه 
ــی را شــکل  ــه غرب ــش از رأی دادن توانســته تحــوالت جامع ــردن بی ــرب، بحث ک ــا و غ ــد در اروپ ــه بع از ســال های 1960 ب
ــاد شــده و نوعــی  ــری و شــنیداری دارد زی ــم و نشــانه های تصوی ــد مفاهی ــق بحــث کــردن و تولی دهــد. دانش گــری از طری
ــز آمــده اســت، بحران هــای  ــد انبــوه اســت. در کتــاب »چشــمان پوســت« نی علــم انســانی_اجتماعی شــنیداری درحــال تولی
جوامــع مــدرن تک ســاحتی، ادراک بــود! یعنــی بینایــی اهمیــت پیــدا کــرده بــود و امــر شــنیداری )گــوش دادن( بــه حاشــیه 
رانــده شــده بــود. جامعــه ی مــا کــه اســتعداد امــر شــنیداری را داشــت در ایــن ده ماهــه بــا نوعــی انقــاب شــنیداری مواجــه 
ــه ی  ــل قرنطین ــنیداری مان بیشــتر می شــود اگرچــه به دلی ــی و ش ــد. بینای ــه می کن ــه ادراک چندحســی را بیشــتر تجرب شــده ک
بــدن و دســت و پاهــای مــا محــدود شــده اســت و علــوم انســانی_اجتماعی دیجیتــال کــه امــروز درحــال رواج اســت، توانســته 

ــردم را به وجــود آورد. ــای بیشــتری از م ــان گروه ه ــری می ــری جدی ت ــفاهی درگی ــر ش ــینی ام ــر هم نش ــق ام از طری
ــی در  ــادآور شــد: در مجمــوع در ســطح آگاهــی اجتماعــی، شــاهد انقــاب گفتمان ــر فاضلــی در خاتمــه ی ســخنانش ی دکت
ــود آورد و در  ــی را به وج ــان سیاس ــروطه، گفتم ــاب مش ــه انق ــور ک ــود. همان ط ــم ب ــران خواهی ــک در ای ــده ی نزدی آین
ــی از  ــکال گوناگون ــد، اش ــی می کن ــانی_ اجتماع ــم انس ــان عل ــن گفتم ــه ای ــن کاری ک ــم. مهمتری ــد آن را دیدی ــال های بع س
ــانی  ــی و انس ــم اجتماع ــر عل ــه تفک ــود و ب ــت ش ــک هدای ــا تکنی ــط ب ــد فق ــد نمی توان ــه ی جدی ــت. جامع ــی اس بازاندیش
نیــاز دارد. ســایرین نیــز درصورتــی می تواننــد بقــا و دوام داشــته باشــند کــه بتواننــد خــود را در چارچــوب علــم انســانی و 

ــد. ــدا شــده، پیــش ببرن ــد پی ــای جدی ــی کــه در دنی ــه معنای اجتماعــی ب
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پژوهشکده ی تاریخ برگزار کرد:

موزه ها و پاندمی کووید-۱۹: چالش ها و فرصت ها
نشســت »موزه هــا و پاندمــی کوویــد-19: چالش هــا و فرصت هــا« روز دوشــنبه 24 آذرمــاه 1399، 12 در پنــل دوم 

ــد.  ــزار ش ــش برگ ــه ی پژوه ــی در هفت ــئولیت اجتماع ــخ و مس ــم تاری ــت عل ــا محوری ــران ب ــخ ای ــکده ی تاری پژوهش
در ایــن نشســت مجــازی ابتــدا دکتــر صفــورا برومنــد عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده ی تاریــخ ایــران بــه بررســی شــرایطی 

ــد  ــی کووی ــوع پاندم ــا وق ــان ب ــای جه ــه موز ه ــت ک پرداخ
-19 بــا آن روبــه رو شــدند.

ــد-19  ــا نخســتین نشــانه ها از کووی ــت: ب ــد گف ــر برومن دکت
یــا ویــروس کرونــا از نیمــه ی نوامبــر 2019م. یعنــی اواخــر 
ــدک  ــد و در ان ــایی ش ــن شناس ــان چی ــت ووه ــان در ایال آب
ویــروس  یــک  کوویــد-19  2020م.  ژانویــه  از  زمانــی 
همه گیــر و پاندمــی شــناخته شــد. قرنطینــه تنهاراهــکار 
بــرای مقابلــه فــوری بــا ایــن پاندمــی بــود و تعطیلــی تمامــی 
ــرار  ــر ق ــه مدنظ ــل اولی ــوان راه ح ــی به عن ــای عموم فضاه
گرفــت و عملــی شــد. توقــف فعالیــت در تمامــی موزه هــای 
ــی  ــاه پایان ــه از م ــود ک ــر ب ــری اجتناب ناپذی ــاره ام ــج ق پن
زمســتان 2020م./1398ش. در ســطح گســترده ای عملی شــد. 

تــداوم مــوج پاندمــی در بهــار، تابســتان و پاییــز تعطیلــی مکــرر موزه هــا را بــه دنبــال داشــت. بــا توجــه بــه ایــن موزه هــا 
ــد  ــا می کنن ــری را ایف ــه نقــش انکارناپذی ــت جامع ــظ هوی ــی و حف ــن، در معرف ــای فرهنگــی بنیادی ــوان یکــی از نهاده به عن
ــا  ــی رود، ب ــه شــمار م ــا ب ــه فعالیت هــای آن ه ــا فرهنگــی ازجمل ــن فرهنگــی، بین ــال مضامی ــوزش و انتق و اطاع رســانی، آم
ــش هایی  ــا پرس ــت موزه ه ــوص فعالی ــدن آن، درخص ــرف ش ــان برط ــودن زم ــخص ب ــی و نامش ــال از پاندم ــت یک س گذش
ــد  ــند؟ رون ــه باش ــت جامع ــان در خدم ــد همچن ــه می توانن ــده چگون ــا و در آین ــن روزه ــا در ای ــود: موزه ه ــرح می ش مط
آمــوزش، گــردآوری، حفاظــت، پژوهــش و عمومیــت بخشــی دســتاورده های موزه هــا چگونــه می توانــد ادامــه پیــدا کنــد؟ 
ــا  ــف می شــود و موزه داره ــه تعری ــا چگون ــن روزه ــوزه ای در ای ــار م ــظ آث ــوان پژوهشــگر و حاف ــا به عن ــت موزه داره فعالی
ــام  ــوزه ای را انج ــار م ــا آث ــط ب ــای مرتب ــانی و آموزش ه ــه ی اطاع رس ــوزه، وظیف ــر از م ــی غی ــد در فضای ــه می توانن چگون
ــوزه ی  ــت گذاران ح ــود؟ و سیاس ــن می ش ــه تامی ــا چگون ــف موزه ه ــای مختل ــان بخش ه ــغلی کارکن ــت ش ــد؟ امنی دهن
ــه می تواننــد مشــکات ناشــی از تعطیلــی موزه هــا در مدت زمــان نامشــخص را حــل کننــد؟ و ضــرر مالــی  فرهنــگ چگون
ــت  ــرای رعای ــی ب ــه تمهیدات ــا، چ ــدن موزه ه ــاز ش ــورت ب ــود؟ در ص ــرف می ش ــه برط ــا چگون ــی موزه ه ــی از تعطیل ناش
ــوزه ای مدنظــر  ــای م ــان در فضاه ــا و حضــور مخاطب ــت موزه ه ــداوم فعالی ــی و ت ــذاری اجتماع اصــول بهداشــتی، فاصله گ

ــرد؟ ــرار می گی ق
ــرد  ــا )ایکــوم( و یونســکو از عملک ــی موزه ه ــای شــورای بین الملل ــرور گزارش ه ــا م ــه ی نشســت ب ــد در ادام ــر برومن دکت
ــاه مــدت و بلنــد مــدت اشــاره  ــر طــرح راه حل هــای کوت ــه تمرکــز بیشــتر موزه هــای جهــان ب موزه هــا در دوران پاندمــی ب
ــتی و  ــول بهداش ــت اص ــا رعای ــا ب ــراری بازدیده ــا برق ــایی موزه ه ــورت بازگش ــه در ص ــن ک ــه ای ــت: ازجمل ــرد و گف ک
فاصله گــذاری و زمان بنــدی بازدیدهــا در نظــر گرفتــه شــده اســت. در دوران تعطیلــی نیــز موزه هــا از فرصــت موجــود بــرای 
تجربــه  راه هــای جدیــد بــرای ارتبــاط بــا مخاطــب از طریــق فضــای مجــازی و پلتفر م هــای موجــود اســتفاده کردنــد. عــاوه 
بــر تارنماهــای موزه هایــی کــه پیــش از ایــن نیــز در فضــای مجــازی فعــال بودنــد، از برخــی پلتفرم هــای آنایــن عمومــی 
ــر  ــوک، تویت ــوب و ســاوند کاود، فیس ب ــرز، یوتی ــدون م ــای ب ــا، موزه ه ــوگل، یوروپیان ــگ گ ــر و فرهن ــای هن ــد تارنم مانن
ــتگ های #museumforhome و #museumsunlocked را  ــی هش ــبکه های اجتماع ــوزه داران در ش ــد. م ــتفاده ش ــتاگرام اس و اینس
بــرای معرفــی فعالیت هــای خــود بــه کار بردنــد. برگــزاری نشســت های آنایــن بــا اســتفاده از نرم افزارهــای زووم، اســکایپ 
ــد اختصاصــی را  ــکان بازدی ــا، ام ــش ســالن های موزه ه ــا نمای ــود. برخــی ب ــا ب ــم از دیگرراهکاره ــس ه و گــوگل هنگ آوت
بــرای مخاطبــان فراهــم کردنــد. اطاعــات نوشــتاری هــم ضمیمــه ایــن تورهــای مجــازی بــود. از ایــن فرصــت بــرای ارتبــاط 

بیشــتر بــا کــودکان اســتفاده شــد.
دکتــر برومنــد در خاتمــه ی ســخنانش افــزود: برگــزاری کاس هــای آنایــن در فضــای مــوزه )مــوزه ی بریتانیــا(، نمایــش و 
معرفــی آثــار مــوزه ای توســط نوجوانــان )مــوزه ی متروپلیتــن(، فراخــوان مــوزه ژان پــل گتــی و ســپس موزه هــای متروپلیتــن، 
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ــا در دوران  ــای موزه ه ــن فعالیت ه ــه پرطرفدارتری ــان ازجمل ــط مخاطب ــری توس ــار هن ــی آث ــرای بازآفرین ــاژ ب ــس و ارمیت رایک
پاندمــی بــه شــمار مــی رود کــه تجربه ایســت ملمــوس، مانــدگار و بــه یادماندنــی. برخــی موزه هــا نیــز بــر گــردآوری مســتندات 
از روزهــای پاندمــی متمرکــز شــده اند تــا شــرایط اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی حاکــم بــر ایــن روزهــا و ایــن برهــه از تاریــخ 
ــورت  ــد-19 به ص ــی کوی ــردم از پاندم ــات م ــردآوری تجربی ــرای گ ــی ب ــن رو، فراخوان های ــد. از ای ــه داری کنن ــت و نگ را ثب
مســتندات مکتــوب و شــفاهی، تصاویــر و اشــیای مرتبــط بــا ایــن دوران منتشــر کرده انــد کــه ایــن فعالیــت نیــز بــا بازخــورد 
ــدگاری آن طــی  ــد-19 و مان ــی کووی ــه رغــم پاندم ــب، ب ــن ترتی ــوده اســت. به ای ــردم همــراه ب ــدان و م درخــور توجــه هنرمن
ــعار  ــت، ش ــرار داده اس ــان ق ــا و مخاطب ــار موزه ه ــازی در اختی ــای مج ــه فض ــی ک ــتفاده از امکانات ــا اس ــته، ب ــای گذش ماه ه
ــد«  ــبکه دارن ــک ش ــا ی ــد، موزه ه ــرز ندارن ــا م ــه »موزه ه ــن ک ــر ای ــی ب ــوم( مبن ــا )ایک ــی موزه ه ــورای بین الملل ــگی ش همیش

محقــق شــد.  
در بخــش دوم ایــن نشســت، رضــا دبیری نــژاد، مدیــر مــوزه ی 
ملــی ملــک تأثیــر کرونــا بــر گفتمــان موزه هــا را مدنظر قــرار داد 
و یــادآور شــد کــه طــی چنــد دهــه ی اخیــر و پــس از توســعه ی 
امــور اقتصــادی، موزه هــا به عنــوان مقصــد گردشــگری مدنظــر 
ــا  ــه موزه ه ــد ک ــه ش ــوع توج ــن موض ــه ای ــد و ب ــرار گرفتن ق
ــه ی  ــی دو ده ــند. ط ــدزا باش ــد درآم ــزان می توانن ــه می ــا چ ت
ــا توجــه  ــد شــد. ام ــه تأکی ــن نکت ــر ای ــز ب ــران نی گذشــته در ای
ــه  ــا ازجمل ــه همــه ی موزه ه ــه ضــروری اســت ک ــن نکت ــه ای ب
ــده اند.  ــی نش ــگری طراح ــدف گردش ــا ه ــی ب ــای علم موزه ه
به ایــن ترتیــب بــود کــه بــا وقــوع پاندمــی و ممنوعیــت بازدیــد، 
ــر موزه هــا  ــگری ب حضورمنــدی و ســلطه ی گفتمــان گردش
ــا  ــت موزه ه ــداوم فعالی ــرورت ت ــن ض ــا ای ــد. ام ــف ش متوق
زمینــه ی رجعتــی بــه ســایر کارکردهــای مــوزه را فراهــم کــرد. 
درواقــع، طــی ایــن دوران از ارزش آثــار مــوزه ای کاســته نشــد 

ــار خــاص  ــا موزه هــا به نمایــش آث ــا پیــش از وقــوع کرون ــه ای کــه اگــر ت ــه گون و حتــی بیشــتر مــورد توجــه قــرار گرفتنــد. ب
خــود تمایــل نداشــتند، اینــک همیــن آثــار در معــرض دیــد بازدیدکننــدگان مجــازی قــرار گرفتنــد. اگــر تــا پیــش از ایــن آثــار 
ــود.  ــوزه ب ــا مخاطــب م ــل ب ــرای تعام ــروزه فضــای مجــازی رســانه ای ب ــد، ام ــش در می آمدن ــا به نمای ــواری موزه ه در چهاردی
ــوی شــبکه های اجتماعــی  ــد و تاب ــه ایجــاد صفحه هایــی در فضــای مجــازی روی آوردن به ایــن ترتیــب، بســیاری از موزه هــا ب
از بیــن رفــت. همچنیــن ژانــر معناســاز خاصــی بــرای معرفــی آثــار مــوزه ای بــه وجــود آمــد و بــا اســتفاده از موشــن، کلیــپ یــا 
ــا حضــور راهنمایــان و  ــا و روایــت جدیــد معرفــی شــد. الیــو موزه هــا ب ــا معن نمایشــگاه های مجــازی یــک شــیء مــوزه ای ب
شــکل گیری گفتمــان نــوع دیگــری از روایت هــای مــوزه ای را ایجــاد کــرد. مــرز مالکیــت صــرف آثــار مــوزه ای بــه واســطه ی 
ــز  ــار مــوزه ای نی ــه آث ــدان ب ــز دگرگــون شــد و پژوهشــگر و عاقه من ــار نی ــی آث هشــتگ ها شکســته شــد. حتــی مالکیــت روای
راوی مــوزه شــدند. شــیء مــوزه ای بــه پدیــده ای عمومــی تبدیــل شــد بــا روایــات متکثــر. به ایــن ترتیــب، مــوزه بــا مخاطــب 
ارتبــاط جدیــد و بیشــتری برقــرار کــرد. موزه هــا بــرای ارتقــای ســامت روحــی مخاطبــان نیــز گام برداشــتند و ســعی کردنــد 
ــز در  ــی نی ــت پاندم ــه ی چگونگــی ثب ــد. تجرب ــرار کنن ــاط برق ــال ارتب ــته و ح ــن گذش ــای تاریخــی بی ــی روایت  ه ــا بازخوان ب
ــا در  ــود و برخــاف برخــی فعالیت ه ــی ب ــوارد مقطع ــن م ــا ای ــت. ام ــرار گرف ــر ق ــای پزشــکی مدنظ ــژه موزه ه ــا به وی موزه ه
آغــاز پاندمــی ازجملــه پوشــش زنــده ی برخــی نمایشــگاه های صــد مــوزه، طــرح هــزار کیلومتــر مربــوط بــه معرفــی بناهــای 
ــران نتوانســتند در  ــا ایجــاد ســایت emiras و حمایــت وزارت ارتباطــات از فعالیت هــای مجــازی، موزه هــای ای ــی ی ثبــت جهان
درازمــدت بــا پاندمــی نســبتی برقــرار کننــد. اگرچــه کمپیــن مــوزه و امیــد شــکل گرفــت، امــا فعالیــت موز هــا در امیدبخشــی 
ــر فعالیــت مجــازی متمرکــز شــدند، متوســط  ــا این حــال، در محــدوده ی زمانــی کــه برخــی موزه هــای ایــران ب موفــق نبــود. ب

ــر شــد. رشــد فالوورهــای موزه هــا در فضــای مجــازی ده براب
دبیری نــژاد در بخــش پایانــی نشســت یــادآور شــد: »به نظــرم هفتــه ی پژوهــش فرصــت مغتنمی ســت کــه بــا شــرایط پیش آمــده 
ــا ایجــاد  ــرای کار مشــترک و تولیــد محتــوا، نهادهــای پژوهشــی به ســمت موزه هــا رفتــه و ب و نــگاه شــکل گرفته در موزه هــا ب
پروژه هــای مشــترک  مثــل پایگاه هــای جامــع مرتبــط بــه آثــار، زمینــه ی تحــول و نگــرش مــوزه ای جدیــد متأثــر از پاندمــی را 

فراهــم کننــد یــا موزه هــا بــا همــکاری نهادهــای پژوهشــی بــه ثبــت و ضبــط اســناد روزگار پاندمــی بپردازنــد.«
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شورای  بررسی متون و کتب علوم انسانی برگزار کرد:

روش های پژوهش اجتماعی در دوران کرونا و پساکرونا: تحوالت و چالش  ها

نشســت تخصصــی »روش هــای پژوهــش اجتماعــی در دوران کرونــا و پســاکرونا: تحــوالت و چالش  هــا« توســط گــروه علــوم 
ــازی(  ــار )مج ــورت وبین ــنبه 25 آذر 1399، به ص ــانی در روز سه ش ــوم انس ــب عل ــون و کت ــی مت ــورای بررس ــی ش اجتماع

برگــزار شــد.
در ایــن نشســت دکتــر محمــد عبــاس زاده )عضــو گــروه 
علــوم اجتماعــی شــورای بررســی متــون – هیــأت 
علمــی و اســتاد گــروه علــوم اجتماعــی دانشــگاه تبریــز( 
ــن  ــت. در ای ــده داش ــت را برعه ــی نشس ــت علم مدیری
ــأت علمــی  ــر )عضــو هی ــر ابوعلــی ودادهی نشســت دکت
و دانشــیار انسان شناســی و مطالعــات ســامت دانشــگاه 
تهــران( بــا عنــوان »ارزش و قابلیــت پژوهش هــای 
ــس از  ــد19 و پ ــر کووی ــی در عص ــی و روایت پژوه کیف
ــی  ــأت علم ــو هی ــر )عض ــوکل آقایاری هی ــر ت آن« و دکت
و دانشــیار گــروه علــوم اجتماعــی دانشــگاه تبریــز( 
بــا عنــوان »چالش هــای روش شــناختی و توســعه ی 
اســتراتژی های جایگزیــن جمــع آوری داده در دوره ی 

ــد. ــخنرانی کردن ــا« س کرون
در ابتــدای نشســت دکتــر عبــاس زاده به صــورت خاصــه 

بــه چالش هــای   نظــری و روش شــناختی در تعامــل بــا هــم، در علــوم اجتماعــی در عصــر COVID-19 پرداخت گفــت: واقعیت 
ــتی  ــات بهداش ــی ، خدم ــتم های   آموزش ــت ، سیس ــوزه ی صنع ــددی را در ح ــای   متع ــه COVID-19 چالش ه ــت ک ــن اس ای
ــش )2020( می نویســند،  ــی و همکاران ــه تت ــرده اســت. و شــاید از این روســت ک ــت انســانی و .... ایجــاد ک ــی، امنی و درمان
ــوردن  ــم خ ــی به ه ــان به نوع ــن هم ــد. ای ــم می زن ــا را بره ــی م ــم اجتماع ــه نظ ــت ک ــی اس ــداد اجتماع ــک روی ــی ی پاندم
شــیوه ی جمــع آوری داده هــای   کمــی و کیفــی اســت مخصوصــًا از ایــن حیــث کــه دســتورالعمل های   بهداشــتی و اقدامــات 
ــاد  ــا اعتق ــه برخی ه ــد ک ــر چن ــده اند ه ــی ش ــات اجتماع ــی در انجــام تحقیق ــث محدودیت های ــی باع ــذاری اجتماع فاصله گ
ــتورالعمل های  ــت که دس ــر این اس ــت ام ــا واقعی ــت، ام ــران اس ــن بح ــه ی ای ــرای مطالع ــی ب ــی فرصت ــن پاندم ــه ای ــد ک دارن
ــدود  ــد را مح ــام می ش ــورت رودررو انج ــته به ص ــه در گذش ــج را ک ــات رای ــوع تحقیق ــر ن ــی، ه ــذاری اجتماع   فاصله گ
ــاط الزم اســت نظریه هــا و روش شناســی های   معمــول  ــن ارتب ــن در ای ــد )مخصوصــًا در بعــد جمــع آوری داده(. بنابرای می کن
مــورد بازاندیشــی قــرار گیرنــد؛ خاصــه از ایــن حیــث کــه علــوم اجتماعــی نقــش مهمــی در درک ماهیــت همه گیــر ویــروس 
یــاد شــده ، تأثیــر آن در زندگــی ، معیشــت، فرایندهــای اقتصــادی، مکانیســم های   حمایــت اجتماعــی، گروه هــای   آســیب پذیر 

در جامعــه و ... دارد.
ــت مدرن  ــدرن و پس ــی م ــی، دو دوره ی اصل ــه ی اجتماع ــخ اندیش ــا تاری ــب ب ــاس زاده متناس ــر عب ــث، دکت ــه ی بح در ادام
ــات  ــدرن، نظری ــر وی در دوران م ــد؛ از نظ ــادآورد ش ــناختی ی ــات جامعه ش ــق و نظری ــای تحقی ــا روش ه ــب ب را متناس
ــق؛  ــای   تحقی ــودی در روش ه ــر عم ــکل گیری تفک ــدند؛ ش ــودار ش ــی نم ــای   کم ــا روش ه ــل ب ــور در تعام فراروایت مح
مطلق گرایــی و وحدت گرایــی از مختصــات دوران مدنیتــه اســت به همیــن خاطــر می تــوان گقــت تــا حــدی در ایــن دوران، 
وحــدت گرایــی روش شــناختی حاکــم بــوده اســت کــه همیــن امــر به نوعــی بــه لحــاظ تأکیــد آن هــا بــر روایت هــا ی کان 
ــا،  ــه فرا روایت ه ــی ب ــا بدبین ــا ب ــت مدرن ه ــدند. پس ــت مدرن ش ــات پس ــرح نظری ــاز ط ــبب س ــمول، س ــر و جهان ش ، فراگی
ــک  ــای   ت ــرگ روش ه ــن م ــد. بنابرای ــه کردن ــی توّج ــان اجتماع ــازی عام ــتای توانمندس ــاط، در راس ــی ارتب ــور افق ــه مح ب
ــان  ــر هم ــن ام ــت؛ ای ــهود اس ــن دوران مش ــودی، در ای ــر عم ــای تفک ــا به ج ــی در روش ه ــر افق ــکل گیری تفک ــی، ش خط
 19-Covid ــروس ــیوع وی ــا ش ــًا ب ــروز مخصوص ــان ام ــی فراروایت محــور در جه ــای   تحقیق ــر گسســت در روش ه نمایش گ
و شــکل گیری روش هــای   چنــد صدایــی در راســتای حمایــت از صداهــای چندگانــه برخاســتی از اجتماعــات متکثــر اســت؛ 
چــرا کــه بــر اســاس نظریــه ی جیمســون، وقتــی در جامعــه ی امــروز شــاهد انفجــار فرهنــگ در تمامــی حیطه هــای   جامعــه 
هســتیم، بنابرایــن روایت هــای ُخــرد متعــّددی به طــور فشــرده و تنگاتنــگ در کنــار هــم و در درون هــم قرارگرفته انــد، لــذا 
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فشــردگی روش در روش، ظهــور روش هــای   چنــد زبانــی کــه همــه این هــا قابــل ادغــام در عبــارت نقــد عقانیــت روشــی 
اســت اصطاحاتــی هســتند کــه در عصــر امــروز بــا شــدت بیشــتری مطــرح خواهنــد شــد. شــاید عنــوان دیگــری بشــود بــر 
ایــن عرایضــم گذاشــت این کــه روش هــای تحقیــق نــادار محــور در ایــن دوران مجالــی بــرای ظهــورو بــروز خواهنــد یافــت 
کــه البتــه بــا مداخلــه حمایت گرانــه ی دولت هــا و شــکل گیری همبســتگی محلــی، ملــی و جهانــی و در یــک کام ســرمایه ی 

اجتماعــی از هــر نوعــش، امــکان کاربــرد روش هــای   یــاد شــده را مضاعــف خواهــد کــرد.
ــر  ــه در عص ــت ک ــن اس ــت ای ــه واقعی ــی این ک ــه ی نهای ــرد: نتیج ــد ک ــود تأکی ــخنان خ ــدی س ــاس زاده در جمع بن ــر عب دکت
ــن  ــده اند؛ بنابرای ــده ای ش ــای   عدی ــار چالش ه ــناختی دچ ــری و روش ش ــای   نظ ــی در حوزه ه ــای خط ــر، رویکرده حاض
ــکان  ــادی ام ــد زی ــا ح ــوری و رودر رو ت ــات حض ــام تحقیق ــی، انج ــذاری اجتماع ــتورالعمل های   فاصله گ ــه دس در نتیج
ناپذیــر دانســته شــده و ایــن همــان چیــزی اســت کــه می تــوان آن را بــه تبــع از نظریــات پســت مــدرن کــه عــدم قطعیــت، 
پیچیدگــی، روایــت محــور بــودن، خردگریــزی، بســتر محــور بــودن و … از ویژگی هــای   عمــده ی آن اســت، در قالــب لــزوم 
ــه  ــن ب ــده ی امروزی ــای پیچی ــری در دنی ــرد چندوجهی نگ ــا کارب ــًا ب ــور( مخصوص ــًا متن مح ــناختی )عمدت ــیالیت روش ش س
ــن و تفســیر  ــگام تبیی ــه هن ــد ب ــی، می توان ــادن در دام تقلیل گرای ــراز از افت ــتای احت ــه در راس ــی ک ــل نشســت؛ موضوع تحلی
ــه فراســوی پدیده هــای   مــورد بررســی لــزوم پیونــد بیــن  ــا هــدف غوطــه وری در داده هــا و رفتــن ب پدیده  هــای   اجتماعــی ب
ــد. از ره گــذر چنیــن تحوالتــی اســت کــه  ــادآوری کن رویکردهــای تحلیلــی اســتقرا و قیــاس در تحلیل هــای   اجتماعــی را ی

مخاطبــان بــا زایــش ســنتز جدیــدی از مفاهیــم توســعه یافته آشــنا 
شــده و به عینــه گــذار از روش هــای   تک ســاحتی بــه روش هــای 
ــی  ــد صدای ــل چن ــی، ب ــه تک صدای ــان ن ــاحتی را در جه   چند س
ــناختی در  ــن روش ش ــتراتژی های   ممک ــاظ اس ــا لح ــن ب امروزی

عصــر کرونــا و پســاکرونا مشــاهده خواهنــد کــرد.

در ادامــه ی نشســت، دکتــر ابوعلــی ودادهیــر در ســخنرانی خــود 
ــر در پژوهش هــای کیفــی و  ــورد چالش  هــا و تحــوالت اخی درم
روایــت پژوهــی در علــوم اجتماعــی و فرهنگــی بحــث کــرد و 
ــا و  ــا را در دوره  ی کرون ــن روش  ه ــای ای ــیل  ها و قابلیت ه پتانس

پســاکرونا مــورد توجــه و تمرکــز قــرار داد.
ودادهیــر گفــت: ایــن موضــوع از آن جهــت حائــز اهمیــت اســت کــه کوویــد19 صرفًا یــک پاندمــی پزشــکی یــا اپیدمیولوژیک 
ــش کشــیده و  ــه چال ــه نظــم اجتماعــی جــاری را ب ــر اســت ک ــار و فراگی ــک واقعــه ی اجتماعــی تمــام عی نیســت، بلکــه ی
مناســبات فرهنگــی و اجتماعــی و اقتصــادی جدیــدی را رقــم زده اســت. پژوهش  هــا و جســتارهای کیفــی و روایــت محــور 
ــن  ــه ای ــی ب ــای اجتماع ــه و واکنش ه ــوه ی مواجه ــزارش نح ــه و گ ــا را مطالع ــا و رویکرده ــب ترین روش  ه ــع مناس درواق
ــد.  ــه ی زیســته آن توســط گروه هــای گوناگــون مــردم را فراهــم می کنن ــی و تجرب پاندمــی و نحــوه ی فهــم، احســاس و معن
ــش و  ــه ی دان ــا بدن ــد ت ــا کمــک می کن ــه م ــی ب ــی و روایت پژوه ــای کیف ــر در پژوهش ه ــه ی تحــوالت اخی ــن، مطالع بنابرای
پیشــینه ی پژوهشــی عمیــق، کاربــردی و مســتحکمی از بحران هــای ســامت جهانــی و پاندمی  هایــی نظیــر کوویــد19 ســاخته 
و بــه نحــوی بــا رویکردهــا و تبیین هــای واقعــی و مبتنــی بــر تجــارب زیســته ی افــراد در زندگــی روزمــره ســهمی اساســی 

ــی داشــته باشــند. ــا بحران هــای ســامت و پاندمی هــای نوظهــور و آت در آمادگــی بیشــتر در مواجهــه ب
ــا و مســائل آن، می تــوان مــورد مطالعــه قــرار داد به شــرح  او در یــک دســته بنــدی کلــی، موضوعاتــی را کــه پیرامــون کرون

زیــر شــمرد:
- افســردگی های بــزرگ )Great Depression( و آســیب های روحــی ) Trauma( کــه حتــی بعــد از پشــت سرگذاشــتن بحــران 

در ســایر بخش هــای زندگــی انســان و حتــی نســل های بعــدی نیــز اثرگــذار خواهــد بــود.
- نحوه ی تاب آوری)Resilience( در مقابل مسائل تهدید کننده ی سامتی

- روایت افراد از مقاومت  ها، توهم توطئه، مقاومت در برابر کرونا، جنبش های ضد قرنطینه و ...
ــن دولت  هــا و  ــه بی ــی ک ــر اســاس مناســبت های متفاوت ــا ب ــا کرون - چگونگــی ســازگاری کشــورها و ملت هــای مختلــف ب
مــردم وجــود دارد؛ میــزان اعتمــاد بــه حکومت  هــا، شــفافیت دولت  هــا، نظام هــای بهداشــتی و درمانــی، شــکل و نــوع نظــام 

ســامت و...
ــه »رنــج اجتماعــی« مبــدل می شــود و از  ــه تدریــج ب ــه »داغ ننــگ« شــده و ب - کوویــد19 در بســیاری از کشــورها تبدیــل ب
ــتان  ها،  ــی، بیمارس ــه ی خانگ ــود. قرنطین ــر می ش ــی و فراگی ــبکه ای اجتماع ــوع ش ــک موض ــده و ی ــارج ش ــردی خ ــت ف حال
ــه ی  ــوم اخــاق در ارائ ــان و ماحظــات و حساســیت های فرهنگــی، مفه ــم درم اســتفاده از دســتگاه های کمــک تنفســی، تی
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ــود و... ــا ادراک می ش ــه در مراقبت  ه ــی ک ــات، نابرابری  های ــت خدم ــت و دریاف مراقب
- هم افزایــی و درهــم تنیدگــی کوویــد19 بــا مســائل دیگــر مثــل تحریــم، ناامنــی غذایــی، انقبــاض یــا انبســاط قرنطینــه، تــک 

سرپرســتی، خانــه ی اجــاره ای و...
ــاری کــه  ــاه اجتماعــی و آث ــا در بازتولیــد نابرابــری و بــی عدالتــی ماننــد دریافــت خدمــات، سیاســت های رف - ســهم کرون
کرونــا می توانــد در ایجــاد نابرابــری داشــته باشــد، نابرابــری فضایــی و امکانــات، شــکل و معمــاری خانــه )آپارتمــان بــدون 

بالکــن، آپارتمــان دارای بالکــن، خانــه ی حیــاط دار، متــراژ خانــه و ...(
- تأثیــر کرونــا بــر میــزان انســجام اجتماعــی، احســاس تعلــق اجتماعــی، تغییــر نگــرش نســبت بــه ســامت به عنــوان یــک کاال 

یــا دارایــی عمومــی و منشــاء، تقویــت اعتمــاد بــه نفــس دولت  هــا و ملت  هــا در مواجهــه بــا یــک بحــران و...
ودادهیــر در پایــان ســخنانش عنــوان کــرد: روایت پژوهــی بیــش از آن کــه یــک گــردآوری و پــردازش داده باشــد، ســازمان دهی 
منابــع و دانــش انســانی و شــکلی از انتقــال دانــش اســت کــه در آن زمــان و توالــی زمانــی، زندگــی روزمــره و یادداشــت های 
مربــوط بــه آن، خودمردم نــگاری، مردم نــگاری متقابــل یــا دوطرفــه، اتنوگرافــی مجــازی، پادکســت  ها، روایت هــای دیجیتــال 
ــذاری  ــی در دوران فاصله گ ــای کیف ــردآوری داده ه ــریع در گ ــی س ــی، تغییرات ــر تکنیک ــن از نظ ــت. همچنی ــم اس ــیار مه بس
ــورد اســتفاده  ــردآوری و ســاخت داده م ــرای گ ــه ب ــی ک ــا و appهای ــت فرم  ه ــد؛ پل ــده اســت. مانن ــه وجــود آم اجتماعــی ب
قــرار می گیرنــد و نیــز پژوهش هــای روایــت محــور 

) Rapid Qualitive-Narrative Research (سریع الســیر

ــوکل  ــر ت ــازی دکت ــت مج ــن نشس ــی ای ــخنران پایان س
آقایاری هیــر معتقــد اســت کــه شــیوع کرونــا تقریبــًا تمامی 
تجــارب فــردی و اجتماعــی انســان  ها را در سرتاســر 
ــه  ــت. او در این زمین ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی ــان تح جه
و  روش شــناختی  تجــارب  کــه  همان طــوری  گفــت: 
ــی  ــات اجتماع ــع آوری داده در تحقیق ــتراتژی های جم اس
ــد  ــر می رس ــد. به نظ ــتثنی نبوده ان ــده مس ــن قاع ــز از ای نی
ــا  ــز االن و ی ــی نی ــان اجتماع ــد، محقق ــرایط جدی در ش
ــه توســعه ی رویکردهــای  ــور ب ــده ی نزدیــک، مجب در آین
ــر در  ــم، تجدیدنظ ــت ک ــا دس ــد ی ــناختی جدی روش ش

ــتند. ــود هس ــاز خ ــورد نی ــای م ــع آوری داده ه ــتراتژی های جم ــدی اس اولویت بن
ــه،  ــورد مطالع ــن م ــا مت ــق ب ــتقیم محق ــاط مس ــع ارتب ــا قط ــخص ب ــور مش ــیوع آن، به ط ــا و ش ــه داد: کرون ــر ادام آقایاری هی
مشــکات جــدی ســر راه مطالعــات اجتماعــی )چــه کمــی و چــه کیفــی( ایجــاد کــرده اســت. به همیــن دلیــل، اســتراتژی های 
جمــع آوری داده در مطالعــات اجتماعــی نیــز ضرورتــًا به مســیر ســازگاری بــا شــرایط فاصله گــذاری فیزیکــی بایــد حرکــت 
ــال  ــتا، احتم ــن راس ــد-19! در همی ــل کوی ــت در مقاب ــرای مراقب ــه ی الزم ب ــر از فاصل ــیار زیادت ــه ی بس ــم فاصل ــد آن ه کنن
ــی  ــای ارتباط ــری ابزاره ــه به کارگی ــوط ب ــل من ــه در اص ــات از راه دور ک ــع آوری اطاع ــتراتژی های جم ــن، اس قریب به یقی
به ویــژه از نــوع دیجیتــال خواهنــد بــود، در اولویــت قــرار خواهنــد داشــت. جمــع آوری تلفنــی داده  هــا، اســتفاده از فرم هــای 
اینترنتــی و یــا بهره گیــری از پلتفورم هــای اختصاصــی مصاحبــه یــا اتــاق گفت وگوهــا، ازجملــه راه هــای اصلــی در 
ــند،  ــترس نباش ــد االن در دس ــر چن ــم ه ــی ه ــق اجتماع ــی تحقی ــای اختصاص ــعه ی پلتفورم ه ــود. توس ــد ب ــه خواهن این زمین
ــات و  ــری از اطاع ــر بهره گی ــه ام ــه، ب ــن مجموع ــل ای ــد توســعه هســتند. در مســیر تکمی ــک نیازمن ــده ی نزدی ــی در آین ول
داده هــای ثانــوی )دســت کــم در کوتــاه مــدت(، توجــه ویــژه خواهــد شــد. در کنــار آن، به نظــر می رســد نوعــی از تجمیــع 
داده هــای دســتگاهی و ســازمانی در متــن یــک شــبکه ملــی اطاعاتــی کــه البتــه شــعبات اختصاصــی اســتانی و شهرســتانی 
خــود را داشــته باشــد، ازجملــه ضرورت هــای اصلــی تولیــد داده هــم بــرای امــور اداری و ســازمانی و هــم بــرای محققــان 

اجتماعــی خواهــد بــود.
وی تأکیــد کــرد: مفهــوم بــزرگ داده )Big-data( از چالش برانگیزتریــن بحث هــای مربــوط بــه قــرن حاضــر در زمینــه ی تولیــد 
و اســتفاده از داده هــای مربــوط بــه شــهروندان خواهــد بــود. بــزرگ-داده حــوزه ای جهــت تمرکــز و پرداختــن بــه تحلیــل و 
ــی  ــای اصل ــت. چالش ه ــده داده اس ــم و پیچی ــزرگ و حجی ــیار ب ــای بس ــات از مجموعه ه ــد داده و اطاع ــتخراج نظام من اس
ــتراک گذاری  ــی داده، اش ــتجوی درون ــل داده، جس ــازی داده، تحلی ــره س ــن داده، ذخی ــامل؛ گرفت ــزرگ-داده ش ــش روی ب پی
داده، انتقــال داده، گــزارش داده  هــا، اســتعام و پیگیــری، به روزرســانی، محرمانگــی اطاعــات و منابــع داده  هــا اســت. ظاهــراً 
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ــرده  ــدا ک ــرورت پی ــز ض ــی، نی ــی اجتماع ــات کم ــوزه ی مطالع ــری در ح ــای جدیدت ــازی داده، در معن روزگار چندبعدی س
اســت. توســل بــه چندیــن منبــع داده جهــت دسترســی بــه اطاعــات یــا داده هــای مــورد نیــاز بــرای تحقیــق اجتماعــی، از 

جملــه کارهــای پرچالشــی اســت کــه در دســتور کار تحقیقــات اجتماعــی، به ویــژه از نــوع کّمــی، قــرار خواهــد گرفــت.
آقایاری هیــر همچنیــن چالش هــای ایجــاد شــده توســط کرونــا در مطالعــات اجتماعــی را در ســه حیطــه به شــرح زیــر بیــان 

: د کر
۱- چالش های اخالقی و سالمتی:

* معلوم نبودن روند خودبیماری و پاندمی 
* خارج شدن شرایط زندگی از روال عادی

* عدم اطمینان و تاش برای انتخاب افراد کم ریسک برای مطالعه
* به حاشیه رفتن روش های جمع آوری داده مانند مصاحبه ی حضوری، عمیق، گروهی، مشاهده ی مشارکتی و...

* مسائل سامتی مرتبط با خود محقق زمان ورود به میدان تحقیق
2- چالش های لجستیکی :

* محدودیت های مسافرتی و تحرک فیزیکی محقق
* فاصله گذاری اجتماعی و ضرورت توسعه ی زیرساخت های ارتباطی آناین

* مشکل قرنطینه ی زمان بازدید محققان از مناطق مشکوک به شیوع باال
* مشکل دسترسی به ابزارآالت استریلیزه ماندن در میدان تحقیق

* سختی کار نشر و توزیع یافته  ها
* تعلیق تجارب جمعی علمی

3- چالش های روش شناختی:
* سوگیری های وارد شده در تحقیقات ناشی از شرایط دورکاری جدید

* خطای نمونه گیری )گزینشی شدن افراد مورد بررسی(
* مربوط به محقق )انتخاب آزمودنی های با ریسک کم(

* مشکل دسترسی )عدم دسترسی تمامی افراد به ابزار ارتباطی مجازی(
* تجدیدنظر در اولویت های پژوهشی خود محققان ناشی از کووید و بیماری احتمالی

آقایاری هیــر در پایــان ســخنان خــود گفــت: انقــاب ایجــاد شــده در تولیــد کان داده توســط کرونــا، انقــاب روش شــناختی 
ــای کان داده ضــروری  ــه دنی ــرای ورود ب ــا را انتظــار می کشــد و آمادگــی متخصصــان اجتماعــی ب ــن داده  ه ــه ای ــوط ب مرب

اســت.
ــوم  ــر گــروه عل ــر خدیجــه ســفیری )مدی ــز پرســش و پاســخ کوتاهــی صــورت گرفــت و دکت ــن نشســت نی در انتهــای ای
ــان، اظهــار امیــدواری کــرد کــه برگــزاری نشســت  هایی از ایــن دســت، ادامــه  اجتماعــی( ضمــن تشــکر از حضــور میهمان
خواهــد داشــت تــا گــروه علــوم اجتماعــی رســالت و مســئولیت اجتماعــی خــود را در زمینــه ی نقــد و بررســی آراء و آثــار 

بــزرگان جامعــه شناســی بــه انجــام رســاند.
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پژوهشکده ی دانشنامه نگاری برگزار کرد:

تجربه های علوم انسانی و هنر در جامعه ی کنونی
به مناســبت هفتــه ی پژوهــش پژوهشــکده ی دانشــنامه نگاری نیــز نشســت ها و پنل هایــی بــا موضوعــات مختلــف برگــزار 
ــی« روز دوشــنبه 24  ــه کنون ــر در جامع ــوم انســانی و هن ــای عل ــوان »تجربه ه ــا عن ــن پژوهشــکده ب ــل ای ــن پن ــرد. اولی ک
آذرمــاه 1399 برگــزار شــد. در ایــن پنــل 4 ســخنرانی بــه ترتیــب توســط دکتــر مصطفــی مهرآییــن، دکتــر نازیــا دریایــی، 

دکتــر مریــم کامیــار و دکتــر حســن مجیدیــان ارائــه شــد کــه در ادامــه از نظرتــان می گــذرد:

در ابتــدا دکتــر مصطفــی مهرآییــن بــه بررســی پژوهــش وجــودی در مقابــل پژوهــش عینیت گــرا لــزوم گــذر از مســئله بــه 
راز پرداخــت و گفــت: بنــا بــه ســه ضــرورت بایــد بــه ســمت انجــام پژوهش هــای وجــودی یــا پدیدارشــناختی رفــت. 
در وهلــه ی نخســت، مــا گرفتــار اســتبداد معرفتــی هســتیم. منظــور از اســتبداد معرفتــی بی اعتنایــی بــه جهــان انســانی و 
مقتضیــات آن و جــای دادن اجبــاری آن در درون مفاهیــم انتزاعــی اســت. اســتبداد دوم، اســتبداد در روابــط انســانی اســت. 
ــگاه زمینه ســاز  ــوع ن ــن ن ــک وجــود واحــد اســتاندارد شــده اســت. ای ــه ی ــل انســان ها ب ــی و تقلی ــار در اینهمان ــا گرفت م
نابــودی کثــرت انســانی و از بیــن بــردن تفاوت هــای انســانی در جامعــه مــا شــده اســت. در وهلــه ی ســوم، مــا گرفتــار در 
اســتبداد بوروکراتیــک و تقلیــل زندگــی انســانی بــه قرائــت اجرایــی- کارکــردی از زندگــی هســتیم کــه خــود را در شــکل 
ــه همگــی  ــن ســه ضــرورت ک ــه ای ــا ب ــد. بن ــه نشــان می ده ــی در جامع ــدرت گفتمان ــا اعمــال ق اعمــال زور فیزیکــی ی
ــوم انســانی پدیدارشــناختی  ــاء عل ــه ســمت احی ــد ب ــه ی زیســته ی انســانی در جامعــه می شــوند بای ــودی تجرب باعــث ناب
رفــت. گابریــل مارســل معتقــد بــود مــا بــا دو نــوع تفکــر در جهــان انســانی روبــه رو هســتیم. تفکــر اولیــه یــا علمــی کــه 
بــر رابطــه فاصلــه دار ذهــن بــا عیــن بیرونــی تأکیــد می کنــد و ســعی در شــناخت جهــان و اعمــال ســلطه بــر جهــان دارد 
و تفکــر ثانویــه کــه ســعی در بررســی تجربه هــای زیســته انســانی دارد و بــه جــای جــدا کــردن ذهــن از عیــن ســعی در 
بررســی آگاهــی در جهــان دارد. مارســل معتقــد بــود تفکــر اولیــه بــه جهــان در قالــب مســائل نــگاه می کنــد امــا تفکــر 
ــائل  ــی مس ــخصی و درون ــردی، ش ــی ف ــور از راز بررس ــد. منظ ــه راز می کن ــل ب ــانی را تبدی ــائل انس ــه ی مس ــه هم ثانوی
ــرار  ــاور مارســل، رازهــا همــان مســائل انســانی هســتند کــه از منظــر انســانی و شــخصی مــورد بررســی ق ــه ب اســت. ب
می گیرنــد. به عنــوان مثــال، اگــر در بررســی بیرونــی و عینــی طــاق صرفــًا بــه ارائــه ی آمارهــا از ایــن پدیــده و ارتبــاط آن 
ــه فهــم ایــن مســئله می پردازیــم  ــا طــاق ب ــه ب ــا پدیده هــای دیگــر همچــون فقــر اشــاره می شــود، در برخــورد رازگون ب
کــه پدیــده ی طــاق اول، بــا مــردان و زنــان مطلقــه چــه می کنــد و در وهلــه ی دوم، طــاق بــا شــخص پژوهشــگر چــه 
می کنــد. مارســل بزرگتریــن راز موجــود در زندگــی اجتماعــی مــا را راز بــودن و راز هســت بــودن می دانســت و معتقــد 

بــود بزرگتریــن بحــران انســان امــروزی بحــران عــدم درک هســتی و رازهــای انباشــته در آن اســت.
ــر هــر ملتــی   ــی« پرداخــت و گفت:فرهنــگ  و هن ــی ایران ــه موضــوع »ســروش نقــش در قال ــر نازیــا دریایــی ب  ســپس دکت
ــاور،  ــتره ی پهن ــن گس ــز در ای ــی نی ــی ایران ــد. قال ــاب می آین ــه حس ــا ب ــا و تمدن ه ــدگاری  ملت ه ــل  مان ــه  عوام از جمل
جلــوه ای از میــراث و تمــدن کهــن ایــران و ایرانیــان اســت کــه در مجــال فراهــم آمــده بــه گفت وگــو در خصــوص تقــوش 
آن هــا پرداختــه خواهــد شــد. نقــش خــود فرهنــگ تصویــری اجتمــاع در قالــب اشــکال اســت و بــا انــدک  تامــل و تمرکــز  
ــه  ــا توج ــون آن ه ــم مکن ــر مفاهی ــه ب ــرایند ک ــروش، می س ــون س ــران، همچ ــی ای ــوش قال ــا و نق ــه  طرح ه ــم  ک درمی یابی
ــری   ــی  ظاه ــا و ایجــاد زیبای ــِر ریزنقش ه ــش  بصــری  دلپذی ــا، آرای ــدن  اجــزاء زیب ــا کنارآم ــی تنه ــردازی قال ــم. نقش پ کنی
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ــج مفهومــی خــود،  ــا شــیوایی و داســتان پردازی های مهی ــی نقــوش ب ــای باطن ــی نیســت. بلکــه دنی ــرده ی قال در ســطح  پ
ــا ادای  ــدا ب ــا، ابت ــث در این ج ــورد بح ــوع م ــوص موض ــد. در خص ــا را دو چندان می کنن ــوری  قالی ه ــای  ص زیبایی ه
ــا ارائــه ی  توضیحاتــی کلــی دربــاره ی فرهنــگ و نقــش و قالــی ایرانــی، از مقدمــه بــه متــن صحبــت پرداختــه شــده و ب
نمونه هــای تصویــری برخــی از قالی هــا، طــرح و نقــش آن هــا ریشــه یابی و تفســیر می شــود. از آن دســت اســت ارتبــاط 
نقــش در قالــی ایرانــی بــا حفــظ گویش هــای محلــی، اســطوره ها و افســانه ی مهــر، باورهــای مذهبــی، ارتبــاط نقــش قالــی 
بــا فولکلــور و غیــره. ایــن زبــان، یعنــی نقش پــردازی قالــی ایرانــی الگــوی زبانــی واحــد خــود را دارد و در شــرایط حاضــِر 
حفــظ ســامت خانواده هــا از طریــق در خانــه مانــدن، شــاید نــگاه مــا را بــا ترغیــب متوجــه ی مفاهیــم باطنــی طرح هــا و 

ــازد. ــان س ــای خانه هایم ــوش قالی ه نق

ــر راهبردهــای  ــی تأثی ــه ارزیاب ــار ب ــم کامی ــر مری ــه دکت در ادام
عملکــردی هنــر و معمــاری در پــرورش ذوق عامــه پرداخــت و گفــت: »فرهنــگ بــرای همــه« یکــی از اصــول 
ــه« در بندهــای  ــرورش ذوق عام ــران« اســت.عبارت »پ سیاســت گذاری فرهنگــی در ســند رســمی »سیاســت فرهنگــی ای
25 تــا 27 ســند »سیاســت فرهنگــی ایــران« ذیــل اصــل »فرهنــگ  بــرای همــه« تشــریح شــده اســت. پرســش ایــن اســت 
کــه »ذوق خــوب« مــورد بحــث چگونــه بــه جامعــه منتقــل می شــود. در ابتــدای قــرن 14 هجــری شمســی از برنامه هــای 
فرهنگــی انجمــن پــرورش ذوق عامــه بــا عنــوان )رژیــم فرهنگــی نویــن( یــاد شــده و پــرورش ذوق را بخشــی از پــروژه ی 
ــن  ــود. ای ــی ب ــوزش عموم ــق آم ــرورش ذوق از طری ــی، پ ــار مل ــد. هــدف انجمــن آث ــت و انجمــن می دان نوســازی دول
انجمــن نهــادی بــود کــه آثــار هنــری و تاریخــی را از طریــق آمــوزش عمومــی در دســترس عامــه قــرار دهــد. انجمــن آثــار 
ملــی از آغــاز، هــدف اش را »پژوهــش }بازجســتن{ عاقــه ی عامــه بــه آثــار قدیــم علمــی و صنعتــی ایــران و ســعی در 
نگــه داری صنایــع مســتظرفه و صنایــع دســتی و حفــظ ســبک و شــیوه ی قدیــم آن هــا« اعــام می کنــد؛ هــدف دیگــر ایــن 
ــا مؤسســات ملــی« از طریــق »تعلیــم در مــدارس  انجمــن نیــز »بهره منــد کــردن مــردم از مجموعه هــای نفیــس دولتــی ی
و عرضــه داشــتن بــه عمــوم در موزه هــا« اســت. متــن اساســنامه آن جــا کــه بــه بازجســتن »عاقــه ی عامــه« اشــاره دارد، 
بــه نحــوی پیشــینی بــر وجــود »ذوق عامــه« صحــه می گــذارد؛ ذوقــی کــه »بازیابــی و احیــاء« شــود. پــس روشــن اســت 
کــه هنرمنــد شــدن دوبــاره ملــت، بــه معنــای فضیلت منــدی آنهــا، جــز در گــرو بیــداری ذوق نیســت کــه بــا پنــج اقــدام 
ــار ملــی میســر شــد. ســاخت آرامگاه هــای مشــاهیر، ســاخت مــدارس بــه جهــت آمــوزش رایــگان عمومــی،  انجمــن آث

ســاخت مــوزه )مؤسســه و مــوزه مــردم شناســی(، کتابخانــه و تئاتــر.
ــوزد« پرداخــت  ــا می آم ــه م ــا ب ــه کرون ــی ک ــه موضــوع »درس های ــان ب ــر حســن مجیدی ــل دکت ــن پن ــدی ای ســخنران بع
ــی  ــی معرف ــک اپیدم ــک رشــد ی ــی دینامی ــرای پیش بین ــی ریاضــی و سیســتم های دینامیکــی ب ــای کل ــت: رویکرده و گف
ــد بیمــاری، تعــداد  ــه در رون ــار جامعــه چگون ــه رفت ــا اســتفاده از مدل هــای ریاضــی نشــان داده می شــود ک می شــوند. ب
موردهــای جدیــد و تعــداد مرگ ومیرهــا تأثیــر دارد و ایــن تأثیــر لزومــًا پیوســته نیســت. یعنــی دینامیــک بیمــاری ممکــن 
اســت رفتــار آشــوبناک داشــته باشــد و بــا اندکــی تغییــر در رفتــار جامعــه، تغییــرات زیــادی در تعــداد موردهــای جدیــد یــا 
مرگ ومیرهــا مشــاهده شــود. در ادامــه، تأثیــر سیاســت های کشــورهای ایــران، ایتالیــا، اســپانیا، آلمــان و ایــاالت متحــده در 
دینامیــک بیمــاری کرونــا از زمــان شــروع تاکنــون بررســی و در نهایــت پیشــنهادهایی عملــی بــرای اصــاح سیاســت های 

نـَـرم در مدیریــت پاندمــی کرونــا ارائــه داده شــد.
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پژوهشکده ی دانشنامه نگاری برگزار کرد:

تجربه های علوم انسانی و هنر در جامعه ی کنونی 
به مناســبت هفتــه ی پژوهــش دومیــن پنــل »تجربه هــای علــوم انســانی و هنــر در جامعــه ی کنونــی« 25 آذرمــاه 1399، حــول 
دو محــور ســخنرانی و رونمایــی از دانشــنامه ی عصــب- روان شناســی زبــان برگــزار شــد. در ایــن پنــل ابتــدا چهــار ســخنرانی 

بــه ترتیــب توســط دکتــر احمــد پاکتچــی، دکتــر مســعود رضایــی، دکتــر اصغــر اســمعیلی و دکتــر آندیــا نعمتــی ارائــه شــد.

ابتــدا دکتــر پاکتچــی، سرپرســت پژوهشــکده ی دانشــنامه نگاری، بــه موضــوع »تحلیــل مفهــوم و ســاختار دانشــنامه ی آینده نگــر« 
ــازه از  ــنامه نگاری در دور ت ــکده ی دانش ــت های کاِن پژوهش ــه در سیاس ــته ک ــال گذش ــول دو س ــت: در ط ــت و گف پرداخ
فعالیــت خــود، بــر تولیــد دانشــنامه های آینده نگــر تأکیــد کــرده و بارهــا بــه مناســبت های مختلــف در معرفــی فعالیت هــای 
پژوهشــکده از ایــن هدف گــذاری ســخن آورده ام، ایــن مفهــوم گاه تلقــی بــه شــعار شــده و گاه بــه گریــز از تاریــخ تأویــل 
شــده اســت. در توضیــح بایــد گفــت، دانشــنامه از دو حیــث می توانــد آینده نگــر باشــد: هــم این کــه ابــزاری بــرای پیش بینــی 
وضــع آینــده باشــد و هــم این کــه بــرای آینــده ی فرهنگ ســازی کنــد. از زمانــی کــه اصحــاب دائره ی المعــارف بــا محوریــت 
دنیــس دیــدرو در فرانســه قــرن هجدهــم، بــه تدویــن دانشــنامه بــه معنــای نویــن آن دســت زدنــد، هدف شــان فرهنگ ســازی 
بــرای آینــدگان بــود و همــه تحلیل گــران تاریــخ فرهنگــی فرانســه اذعــان دارنــد کــه دانشــنامه دیــدرو، در زمینه ســازی بــرای 
انقــاب فرانســه نقــش مؤثــری ایفــا کــرده اســت. بنابرایــن، اندیشــیدن بــه دانشــنامه ی آینده نگــر، دانشــنامه ای کــه آینــده را 
بســازد، نــه بدعتــی در دانشــنامه نگاری، بلکــه بازگردانــدن دانشــنامه بــه جایــگاه واقعــی و بســتر اصلــی آن اســت کــه از بــدو 

ــت. ــوده اس ــذاران آن ب ــر بنیان گ ــد در نظ ــنامه های جدی ــکل گیری دانش ش
ــوان  ــروزی به عن ــم ام ــه در عل ــت، آن چ ــد گف ــده، بای ــی آین ــنامه ها در پیش بین ــش دانش ــخن از نق ــزود: در س ــی اف پاکتچ
آینده پژوهــی شــناخته می شــود، از فنــون و شــگردهایی بهــره می گیــرد کــه بســیاری از آن هــا کامــًا در ســاختار دانشــنامه ها 
مطــرح و قابــل تحقــق هســتند و دانشــنامه ها بــا مدیریــت هوشــمندانه و نظام منــد می تواننــد شــرایطی را فراهــم آورنــد کــه 
ــد. در شــمار فنــون و شــگردهای  اطاعــات ارائــه شــده از گذشــته و حــال، در خدمــت پیش بینــی وضــع آینــده قــرار گیرن
ــی  ــگاه تحلیل ــا ن ــی ب ــتار در زمان ــخ و پیوس ــردن تاری ــادار ک ــات، معن ــِد اطاع ــتحصال نظام من ــه اس ــوان ب ــده می ت ــاد ش ی
و علت جویانــه، جســت وجوی قاعده هــا و الگوهــا در رونــد وقایــع و پدیده هــا، مطالعــه ی همه جانبــه و چندوجهــِی 
ــگاه مهمــی  ــز مطــرح هســتند و جای پدیده هــا و مطالعــات بینارشــته ای اشــاره کــرد کــه همگــی در فلســفه ی دانشــنامه ها نی
ــا  ــه و ب ــنامه ها آگاهان ــردی دانش ــت راهب ــت گذاری و مدیری ــد در سیاس ــه ش ــه گفت ــر آن چ ــه اگ ــت ک ــکار اس ــد آش دارن

ــود. ــرا ش ــری و اج ــزی پیگی برنامه ری
پاکتچــی در خاتمــه ی ســخنانش گفــت: دانشــنامه ی مــورد نظــر ظرفیــت زایــش آگاهــی ناظــر بــه آینــده را پیــدا خواهــد کــرد. 
ــور  ــی، و ک ــًا حکایت ــی صرف ــا نگاه ــات تاریخــی ب ــون و شــگردها، عرضــه ی اطاع ــن فن ــی به ای ــان نســبت، بی توجه به هم
کــردن روندهــای تاریخــی در گذشــته ای منقطــع از آینــده و حتــی گاه منقطــع از زمــان حــال، چنیــن دســتاوردی را به همــراه 
ــا فعــال کــردن ایــن ظرفیت هــا در دانشــنامه ها، ارزش کاربــردی آن هــا را به نحــو  نخواهــد داشــت. امیــد اســت کــه بتــوان ب

قابــل ماحظــه ای ارتقــا داد و از دانشــنامه نگاری در هــر دو آگاهــی از آینــده و ســاختن آینــده بهــره گرفــت
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در ادامــه ی نشســت دکتــر رضایــی بــه موضــوع »کرونــا و محیــط زیســت« پرداخــت و گفــت: ســازمان بهداشــت جهانــی در 
مــارس 2020 بیمــاری کرونــا ویــروس جدیــد را به عنــوان یــک بیمــاری همه گیــر اعــام کــرد کــه بشــر را به ســوی یــک 
بحــران جهانــی مــداوم ســوق می دهــد کــه حداقــل از نظــر گســتره ی مکانــی، ســرعت شــیوع و پیچیدگــی پیامدهــای آن در 
ــرای نظام هــای مختلــف اجتماعــی-  ــد19 چالش هــای مهمــی را ب ــر کووی ــر اســت. بیمــاری همه گی ــخ معاصــر بی نظی تاری
ــابقه  ــته اســت. بررســی س ــای محیط زیســت داش ــر بســیاری از جنبه ه ــنی را ب ــرات روش ــرده و تأثی اکولوژیکــی ایجــاد ک
ــر  ــیوع همه گی ــدت شــش ش ــن م ــد در ای ــادی نشــان می ده ــا 2019 می ــال های 2000 ت ــه ی س ــا در فاصل ــروز پاندمی ه ب
ــرس(  ــه )م ــندروم تنفســی خاورمیان ــزای اچ1ان1 )2009(، س ــارس )2004-2002(، آنفلوان ــه اســت: س ــن را دربرگرفت زمی
ــا  ــدگان )2014-2008(. ب ــزای پرن ــکا )2016-2015( و آنفلوان ــب زی ــوال )2016-2013(، ت ــروس اب )2020-2012(، وی
ــرده اســت. ــای گســترده ای را ایجــاد ک ــا دارد، پیامده ــن پاندمی ه ــا ای ــه ب ــادی ک ــای زی ــل تفاوت ه ــا به دلی این حــال کرون

ــًا همــه پاندمی هــای شــناخته  ــا و تقریب ــوال، زیــکا و نیپ رضایــی افــزود: اکثــر )70 درصــد( بیماری هــای نوظهــور ماننــد اب
شــده ماننــد آنفلوآنــزا، ایــدز و کوویــد19 بیماری هــای زونوتیــک هســتند، یعنــی بــا ویروس هایــی کــه منشــأ حیوانــی دارنــد 
ــر  ــوند. ب ــل می ش ــی و انســان ها منتق ــات اهل ــات وحشــی، حیوان ــن حیوان ــک بی ــاس نزدی ــل تم ــوند و به دلی ایجــاد می ش
ــتانداران  ــده در پس ــف نش ــروس کش ــون 1700000 وی ــد اکن ــل متح ــازمان مل ــت س ــه محیط زیس ــی برنام ــاس پیش بین اس
ــت در انســان ها را  ــی ایجــاد عفون ــروس توانای ــا 827000 وی ــن 631000 ت ــن تعــداد، بی ــه از ای ــدگان وجــود دارد ک و پرن
دارنــد و هــر ســال بیــش از پنــج بیمــاری جدیــد در انســان ها ظاهــر می شــوند کــه هــر یــک از آن هــا قابلیــت گســترش 

و تبدیــل شــدن بــه پاندمــی را دارنــد.
ــز  ــزی( و نی ــدگان آب ــژه پرن ــدگان )به وی ــی پرن ــدگان(، برخ ــا و جون ــتین، خفاش ه ــتانداران نخس ــژه پس ــتانداران )به وی پس
ــا قابلیــت پاندمــی هســتند. بررســی ها  حیوانــات اهلــی )نظیــر خــوک، شــتر و مــرغ( مهم تریــن منشــأ عوامــل بیمــاری زا ب
ــر توســط انســان ها در محیط زیســت اســت  ــد خطــر همه گیری هــا ناشــی از افزایــش روزافــزون ایجــاد تغیی نشــان می دهن
ــا فعالیت هــای انســانی  ــن بیماری هــا ب ــرا ای ــروز بیماری هــا کار نادرســتی اســت، زی ــل ب ــات وحــش به دلی و ســرزنش حی

ــوند. ــاد می ش ــد، ایج ــت می گذارن ــر محیط زیس ــا ب ــن فعالیت ه ــه ای ــی ک و اثرات
ــش  ــدار، 3( افزای ــاورزی ناپای ــدید کش ــی، 2( تش ــن حیوان ــرای پروتئی ــا ب ــش تقاض ــی، 1( افزای ــور کل ــه داد: به ط وی ادام
ــر  ــینی، تغیی ــطه ی شهرنش ــه واس ــی ب ــع طبیع ــدار از مناب ــرداری ناپای ــش، 4( بهره ب ــات وح ــرداری از حی ــتفاده و بهره ب اس
کاربــری اراضــی و اســتخراج معــادن، 5( ســفر و حمل ونقــل، 6( تغییــر در زنجیره هــای تأمیــن غــذا و 7( تغییــر اقلیــم هفــت 
ــا  ــواده کروناویروس ه ــون خان ــد و تاکن ــک نقــش دارن ــه در ظهــور بیماری هــای زونتی ــل مهــم انســان محور هســتند ک عام
شــش بیمــاری )IBD،PED ،TGE ، SARS، MERS، COVID-19( را ایجــاد کرده انــد کــه خفاش هــا، فشرده ســازی کشــاورزی 
ــتگاه  ــوان ارکان و خاس ــاال به عن ــادی ب ــای اقتص ــنتی و هزینه ه ــای س ــی، بازاره ــن حیوان ــرای پروتئی ــا ب ــش تقاض و افزای
ــی،  ــرات آن ــب اث ــوان در قال ــر محیط زیســت را می ت ــد19 ب ــرات کووی ــن بیماری هــا شــناخته شــده اند. اث مشــترک همــه ای
ــرات ایــن ویــروس  ــرات مطلــوب و نامطلــوب دســته بندی کــرد. روشــن اســت کــه تأثی ــز اث میان مــدت و بلندمــدت و نی
ــه  ــرای مقابل ــه ب ــی ک ــت ها وراهکارهای ــطه ی سیاس ــه واس ــه ب ــتند ک ــتقیم هس ــرات غیرمس ــًا تأثی ــت غالب ــر محیط زیس ب
ــی  ــتم های فیزیک ــر سیس ــر ب ــاس تأثی ــر اس ــوان ب ــرات را می ت ــن اث ــود. ای ــل می ش ــوند، حاص ــاذ می ش ــروس اتخ ــا وی ب
ــناختی،  ــای بوم ش ــر نظام ه ــر ب ــط خــاک(، تأثی ــی و محی ــع آب ــان و مناب ــی، آبزی ــم محل ــوا و اقلی ــت ه محیط زیســت )کیفی
تأثیــر بــر ابعــاد محیط زیســتی امــور جهــان و تأثیــر بــر نظــارت بــر محیط زیســت و کمــک بــه اقلیــم مــورد تحلیــل قــرار 

داد.
دکتــر رضایــی تأکیــد کــرد: بحــران کوویــد19 نشــان داد ســامت انســان ها و ســامت زیســت کره امــری واحــد و یکســان 
ــاه  ــود دارد و رف ــت وج ــامت محیط زیس ــوران و س ــامت جان ــان ها، س ــامت انس ــن س ــی بی ــاط نزدیک ــت و ارتب اس
ــوران و محیط زیســت غیرممکــن اســت و بشــر بایــد از خودمحــوری و یگانه انــگاری خــود  انســان ها بــدون ســامت جان
ــت و  ــه محیط زیس ــاوز ب ــت اندازی و تج ــن دس ــت را جایگزی ــه محیط زیس ــرام ب ــد و احت ــت دوری گزین ــم خلق در عال

ــری شــود. ــده جلوگی ــد در آین ــروز پاندمی هــای جدی ــا از ب ــد ت ــب آن کن تخری
ــد،  ــش گرفته ان ــا در پی ــا پاندمی ه ــه ب ــرای مقابل ــان ها ب ــه انس ــی ک ــای کنون ــت: راهبرده ــخنانش گف ــه ی س وی در خاتم
ــًا بــر پایــه ی مهــار و کنتــرل بیماری هــا پــس از ظهــور آن هــا از طریــق اقدامــات بهداشــتی و راه حل هــای فناورانــه،  عمدت
به ویــژه تهیــه و توزیــع واکســن و درمان هــای جدیــد متکــی هســتند. ایــن راهبردهــا نوعــی رویکــرد تقلیل گرایانــه بــرای 
مقابلــه بــا پاندمی هــا هســتند. تجربــه کوویــد19 نشــان داد ایــن روش هــا، روش هایــی کنــد، نامطمئــن و ناکارآمــد هســتند و 
چنان چــه جمعیــت جهــان بخواهــد بــرای واکســن منتظــر باشــد، عــاوه بــر تحمــل بیمــاری، هزینه هــای انســانی افزایــش 
ــد  ــای آن بای ــد و به ج ــت رخ می ده ــن معیش ــن رفت ــادی و از بی ــی اقتص ــد و فروپاش ــن می رون ــا از بی ــد، زندگی ه می یاب

ــر کاهــش عوامــل محــرک خطــر همه گیری هــا قبــل از ظهــور آن هــا تمرکــز شــود. ب
در ادامــه ســخنران بعــدی ایــن نشســت مجــازی دکتــر اصغــر اســماعیلی بــه مســئله ی »دعــوت بــرای تدویــن دانشــنامه ی 
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ــان دو ســرزمین  ــی می ــط فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی فراوان ــد« پرداخــت و گفــت: از گذشــته های دور، رواب ــران و هن ای
ایــران و هنــد برقــرار بــوده اســت؛ ایــن روابــط دادوســتدهای فرهنگــی مختلفــی را به همــراه خــود آورده و شــئون متعــددی 
از هنــد شــگفت انگیز در ادبیــات فارســی منعکــس شــده اســت کــه بررســی آن هــا چگونگــی تعاطــی فرهنگــی و ادبــی میــان 

ــد. ــت را نشــان می ده ــن دو مل ای
در ادامــه ی ایــن ســخنرانی انعــکاس وضــع ســرزمین هنــد در ادب فارســی در پنــج حیطــه: مضامیــن، محصــوالت، حیوانــات، 

ــار ادبــی شــعر فارســی انتخــاب و ویزگی هــای  ســرزمین ها و هنــدوان بررســی شــد؛ به ایــن منظــور، برخــی از مهم تریــن آث
هنــد و مردمانــش از آن هــا اســتخراج و بــا برخــی کتــب ادبــی معتبــر دیگــر تطبیــق داده شــد.

دکتــر اســماعیلی تأکیــد کــرد: بررســی مضامیــن منعکس شــده در شــعر شــاعران ســبک های مختلــف نشــان می دهــد کــه در 
ســبک خراســانی و عراقــی بیشــتر اطاعاتــی دربــاره ی هنــد و هنــدوان در اشــعار آمــده امــا شــاعران ســبک هنــدی، بــا واژه ی 
هنــد نیــز مضمون آفرینی هــای زیبایــی شــده اســت. گفتنی اســت، مجمــوع اطاعــات گــردآوری شــده در ایــن ســخنرانی از 
آثــار مشــهورترین شــاعران فارســی: خاقانــی، ناصــر خســرو،  ســعدی،  مولــوی و حافــظ اســتخراج و بــرای شــاعران ســبک 

هنــدی نیــز از چنــد مأخــذ دیگــر اســتفاده شــده بــود.
دکتــر اســمعیلی در پایــان ایــن ســخنرانی از پ ژوهشــگران و اســتادان مختلــف بــرای همــکاری در تدویــن دانشــنامه ی ایــران 

ــد. ــد دعــوت به عمــل آوردن و هن
در ادامــه دکتــر آندیــا نعمتــی بــه مــرور نقــش دیرینــه ی مــس در زندگــی و ســامت انســان تــا مبــارزه بــا ویــروس کرونــا 
پرداخــت و گفــت: : عنصــر فلــزی مــس، اولیــن فلــزی اســت کــه از 8000 ســال قبــل توســط بشــر مــورد اســتفاده قــرار 
گرفــت و از آن بــرای ســاخت ظــروف، اســلحه و لــوازم مــورد نیــاز خــود اســتفاده می کــرد و بعدهــا کاربردهــای دارویــی 
و پزشــکی فراوانــی یافــت کــه در نقــاط مختلــف کــره ی زمیــن از آن اســتفاده می کردنــد. در عصــر برنــز بشــر توانســت از 
مــس آلیاژهایــی را بســازد کــه شــامل برنــج )مــس و روی( و برنــز )مــس و قلــع( بودنــد و بــا یادگیــری اســتخراج، ذوب و 

ــد. ــرای آن بیاب ــز توانســت کاربردهــای بیشــتری ب ریخته گــری مــس نی
ــت  ــه خاصی ــس، از جمل ــکی م ــای پزش ــدرن به کاربرده ــور م ــت به ط ــرن 19 و 20 توانس ــان از ق ــرد: انس ــد ک وی تأکی
ــد  ــا می توان ــید و احی ــش اکس ــام واکن ــود و انج ــاص خ ــی خ ــش الکترون ــل آرای ــس به دلی ــرد. م ــی بب ــی آن پ ضدمیکروب
خاصیــت رســانایی بســیار خــوب گرمــا و الکتریســیته داشــته باشــد و به ســبب همیــن واکنــش نیــز خاصیــت ضدباکتریایــی، 

یافتــه  فوق العــاده ای  ضدویروســی  و  قارچــی  ضــد 
اســت. امــروزه بــا شــیوع ویــروس مهلــک کرونــا 
)ســارس، مــرس و کوویــد19( خاصیــت ضــد ویروســی 
مــس و آلیاژهــای آن بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه اســت و مشــخص شــد کــه ویــروس کرونــا روی 
ــد و  ــال بمان ــاعت فع ــا 4 س ــد ت ــی می توان ــطوح مس س

ــی رود. ــن م ــس از آن از بی پ
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رونمایی از دانشنامه ی عصب- روان شناسی زبان

هم زمــان بــا هفتــه ی پژوهــش، طــی مراســمی کــه در دومیــن پنــل پژوهشــکده ی دانشــنامه نگاری پژوهشــگاه علــوم انســانی 
ــر مصطفــی عاصــی،  ــه ای چــون دکت ــا حضــور اســتادان فرهیخت ــان ب برگــزار شــد، از دانشــنامه ی عصــب- روان شناســی زب
ــان  ــی و کارکن ــأت علم ــای هی ــور، اعض ــا آرین پ ــر مه ــر دکت ــم اث ــایری و مترج ــن عش ــر حس ــور، دکت ــا نیلی پ ــر رض دکت
ــت  ــی سرپرس ــر پاکتچ ــدا دکت ــی، ابت ــم رونمای ــد. در مراس ــی ش ــازی رونمای ــورت مج ــنامه نگاری به ص ــکده ی دانش پژوهش
ــر  ــن اث ــردان ای ــور در برگ ــر آرین پ ــاش دکت ــان جلســه از ت ــه میهمان ــدم ب ــر مق ــن خی ــنامه نگاری ضم پژوهشــکده ی دانش
بــزرگ به همــت دکتــر عشــایری و دکتــر نیلی پــور، تشــکر کــرد و گفــت: امیدواریــم در آینــده همچنــان از حضــور علمــی 
ایــن عزیــزان در خلــق دیگــر آثــار علمــی بهره منــد باشــیم. در ایــن مراســم دکتــر آرین پــور به صــورت مختصــر توضیحاتــی 
را دربــاره ی مراحــل انجــام ایــن طــرح پژوهشــی از ابتــدای کار تــا مرحلــه نهایــی چــاپ آن ارائــه و از زحمــات همــکاران 
دســت اندرکار در چــاپ ایــن دانشــنامه تشــکر کــرد. پــس از آن دکتــر عاصــی،  دکتــر نیلی پــور و دکتــر عشــایری بــه ایــراد 
ــود.  ــی ب ــران خال ــان در ای ــر در حــوزه ی عصب  شناســی زب ــن اث ــد کــه جــای ای ــد کردن ــه اتفــاق تأکی ــد و ب ســخن پرداختن
وجــود یــک اثــر مرجــع این چنینــی بــرای محققــان، پژوهشــگران و دانشــجویان مقاطــع تحصیــات تکمیلــی ارشــد و دکتــری 
ــد  ــا خواه ــًا راه گش ــناختی و ... قطع ــوم ش ــی،  عل ــوم توان بخش ــی، عل ــی، روان شناس ــی، عصب شناس ــته های زبان شناس رش

بــود.
دکتــر عاصــی تأکیــد کــرد: جســارت دکتــر آرین پــور در انتخــاب ایــن اثــر ســتودنی اســت و چیــزی بــه جــز عشــق و عاقــه 
ــد. در  ــا ایــن حجــم، کیفیــت و ترجمــه ی روان را ترغیــب کن ــرای انجــام ایــن کار ب ــد انســان را ب ــه ایــن حــوزه نمی توان ب
انتهــای مراســم، اســتادان حاضــر تألیــف چنیــن دانشــنامه ای را صرفــًا بــر مبنــای مطالعــات اندیشــمندان و پژوهشــگران ایرانــی 

پیشــنهاد کردنــد.
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شورای متون و کتب علوم انسانی برگزار کرد:

علوم تاریخی و مسئولیت اجتماعی
 

ــا  ــاه 1399، ب ــنبه 26 آذر م ــی« در روز چهارش ــئولیت اجتماع ــی و مس ــوم تاریخ ــل »عل ــش، پن ــه ی پژوه ــبت هفت به مناس
ــی  ــر علیرضــا ما یی توان ــی و دکت ــر مرتضــی نورائ ــر ابوالفضــل رضــوی، دکت ــوش، دکت ــر ابوالحســن فیاض ان ســخنرانی دکت

برگــزار شــد. 

ــران شناســی دانشــگاه اصفهــان و عضــو  ــخ و ای ــوش، دانشــیار گــروه تاری ــر فیاض ان ــن نشســت مجــازی دکت ــدای ای در ابت
گــروه تاریــخ شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی  بــا موضــوع »علــم تاریــخ و مســئولیت تاریخــی مــا« ســخنرانی 
ــخ و مســئولیت  ــم تاری ــی عل ــه در دو محــور اصل ــده هســت ک ــک ای ــه ی ی ــن بحــث ارائ ــن از ای ــت: قصــد م ــرد و گف ک
ــک  ــف آکادمی ــم )وظای ــه ی عل ــردازد، صفح ــت می پ ــه فعالی ــه ب ــورخ در دو عرص ــردازم؛ م ــوارد می پ ــن م ــه ای ــی ب تاریخ
ــد  ــغول فعالیت ان ــی مش ــات تاریخ ــوزه ی مطالع ــه در ح ــانی ک ــر کس ــی( اکث ــئولیت های تاریخ ــاع )مس ــه ی اجتم ( و صحن
ــًا  ــد غالب ــک قائل ان ــق( شــأن آکادمی ــا تحقی ــس ی ــای خــود )تدری ــرای فعالیت ه ــتادان، دانشــجویان و پژوهشــگران( و ب )اس
ــرای اتصــاف  ــی ب ــن اصل ــر رک ــی«. از این منظ ــد؛ »بی طرف ــت می کنن ــده تبعی ــًا پذیرفته ش ــا عموم ــته ام ــاق نانوش ــک میث از ی
ــه براســاس  ــل می شــود ک ــم تقلی ــی مفهــوم عل ــی اســت. یعن ــه بی طرف ــدی ب ــراد پای بن ــن اف ــت ای ــه فعالی صفــت علمــی ب
ــد.  ــرار می ده ــم ق ــارت عل ــورخ را در اس ــگاه م ــن ن ــردازد ای ــا بپ ــه پدیده  ه ــی ب ــت و بی طرف ــا عینی ــخ ب ــش تاری آن دان
ــود  ــه می ش ــی گفت ــدارد. وقت ــخ ن ــش تاری ــا دان ــنخیتی ب ــًا س ــه غالب ــم ک ــه می کنی ــخ توصی ــم تاری ــرای عل ــی را ب پارامترهای
ــی  ــه، بی طرف ــن اســت ک ــول ای ــا پاســخ معق ــد بی طــرف باشــد پاســخ مرســوم »آری« اســت ام ــورخ بای ــخ م ــم تاری در عل
اصــًا تحقق پذیــر نیســت. بنابرایــن چــرا بــه رویــه ای چســبیده ایم کــه معقــول نیســت؟ به خاطــر فــرار از وظیفــه ی واقعــی 
علمــی خــود کــه اگــر بپذیریــم بــه نتایــج ناگــواری دســت پیــدا خواهیــم کــرد. شــأن علمــی و ســنخی مــورخ دچــار یــک 
اختگــی می شــود زایندگــی از او ســلب می شــود. درک نامعقــول از بی طرفــی بــرای مــورخ منجــر بــه تاریخ نــگاری ســترون 
می شــود. مــورخ به عنــوان یــک انســان، هویتــی مســئولیت پذیر دارد. مســئولیت جمعــی و انســانی او بــا مســئولیت تاریخــی 

ــدگاه مســتدل و مصــرح می باشــد. ــی از اختگــی، برخــورداری از دی ــرای رهای او گــره خــورده اســت. رکــن اساســی ب
دکتــر فیــاض تأکیــد کــرد: مــورخ یــک فعــال سیاســی، اجتماعــی و مســئولیت پذیر در جامعــه اســت. لغــزش مورخــان در 
ــی  ــر از بی طرف ــه حادت ــی« ک ــی تفاوت ــد. »ب ــاد می کن ــخ ایج ــم تاری ــه ای را در در عل ــان ضایع ــئولیت تاریخــی آن ــیر مس مس
ــه  ــه و اندیشــه ی مــورخ منجــر ب ــی در روحی ــار مــی آورد. رســوخ بی تفاوت ــم را ســاده لوح و پخمــه ب ــی عل اســت، بی تفاوت
تاریخ نگــری بی مســئولیت می شــود، بــرای رهایــی از مشــکل پخمگــی و اختگــی بــا توجــه بــه تهدیدهایــی کــه مــا را فــرا 
ــه ی  ــک مقول ــی از پخمگــی می شــود. دشمن شناســی ی ــرای رهای ــن اساســی ب ــه رک ــه اســت! دشمن شناســی اســت ک گرفت

علمــی و سیاســی نیســت بلکــه یــک مقولــه ی تجربــی و تاریخــی اســت. .
فبــاض در خاتمــه ی ســخنانش گفــت: بــا وجــود باریک اندیشــی هاِی انتقــادی کــه از ســوی فاســفه ی علــم تاریــخ نســبت 
بــه امــکان و میــزان تحقــق بی طرفــی در آمــوزش و پژوهــش تاریــخ انجــام شــده، هنــوز هســتند کســانی کــه بــدون التفــات 
ــته ی  ــه رش ــارتی ک ــد. خس ــخن می رانن ــد و س ــم می زنن ــی قل ــه بی طرف ــول ب ــای وص ــان در روی ــادات، همچن ــن انتق ــه ای ب
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تاریــخ از ایــن عــدم التفــات متحمــل می شــود و هنگامــی وســعت و گســتره ی بیشــتری پیــدا می کنــد کــه میــان »بی طرفــی« 

و »بی تفاوتــی« تمایــزی نهــاده نشــود. بی تفاوتــی، در درجــه ی اول مســئولیت تاریخــی عالمــان تاریــخ را بــه حاشــیه می رانــد 
ــه نحــو زایدالوصفــی می کاهــد. ــه ی اجتمــاع ب ــان در صحن و از تأثیر گــذاری آن

ــخ شــورای  ــی و عضــو گــروه تاری ــخ دانشــگاه خوارزم ــر ابوالفضــل رضــوی، دانشــیار گــروه تاری ــه ی نشســت دکت در ادام
بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی بــا موضــوع »شــناخت تاریخــی از درک مــورخ تــا فهــم تاریخ شــناس« ســخنرانی کــرد 
و گفــت: اگرچــه می تــوان مفاهیــم »درک« و »فهــم« را متفــاوت از هــم درنظــر گرفــت و حســب عمــق، معنــا و حضــوری یــا 
حصولــی بــودن »شــناخت«، ایــن دو اصطــاح را متمایــز دانســت؛ در ایضــاح جایــگاه »مــورخ« و »تاریخ شــناس« در نیــل بــه 
ــن  ــه تبیی ــر ب ــه درک ناظ ــه  این ک ــر ب ــه  شــده اند. بااین حــال، نظ ــه کار گرفت ــوازن ب ــی مت ــوان مفاهیم ــناخت تاریخــی، به عن ش
ــه تفســیر و شــناخت تاریخ شناســانه اشــاره دارد، می تــوان میــان آن هــا نوعــی تفــاوت  ــه اســت و فهــم ب و شــناخت مورخان

ظریــف قائــل شــد.
 دکتــر رضــوی دربــاره ی تلقــی از تاریــخ توضیــح داد: در حکــم مجموعــه رخدادهــای قاصدانــه ی مرتبــط بــا مســائل حیــات 
اجتماعــی انســان در هــر عصــر کــه متناســب بــا شــرایط و مقتضیــات همــان عصــر رقــم می خــورد، از دو دیــدگاه قابل طــرح 
اســت. از یــک حیــث، تاریــخ، شــأن و ماهیتــی مســتقل از مــورخ و دأب مورخانــه دارد و از حیــث دیگــر، شــأن آن درگــرو 
گزینــش و برداشــت مــورخ اســت. ایــن دیــدگاه دوم، وجــه هســتی مأبانه ی تاریــخ را تابعــی از وجــه معرفتــی آن می پنــدارد 
ــت،  ــه قصدی ــا هم ــخ ب ــه تاری ــی ک ــی آورد. گوی ــمار م ــتی آن به ش ــه هس ــر از وج ــخ را تعیین کننده ت ــناختی تاری ــه ش و وج
وجــه عینــی و ماهیــت پیشــینی خــود، وجــود خارجــی نداشــته و تنهــا در پرتــو ذهنیــت مــورخ، هســتی و معنــا پیــدا می کنــد.
ــد از  ــی، می توان ــانه ی تاریخ ــی- هستی شناس ــت معرفت ــن برداش ــرد: ای ــح ک ــخنانش تصری ــه ی س ــوی در خاتم ــر رض دکت
ــان  ــت تاریخ شناس ــه برداش ــوف ب ــی معط ــان و دوم ــت مورخ ــه برداش ــر ب ــی ناظ ــه اول ــیری« ک ــی« و »تفس ــر »تبیین دو منظ
اســت موردنظــر قــرار گیــرد. بــا اهتمــام بــه سپری شــدن فضــای گفتمانــی گذشــته و لــذا کارآمــدی کمتــر شــناخت تبیینــی 
)حاصــل از درک مورخانــه( بــرای فضــای گفتمانــی معاصــر، طبیعــی اســت کــه شــناخت تفســیری تاریخ شناســان، از حیــث 
پاســخ گویی بــه مســائل مبتابــه شــرایط کنونــی )جوامــع(، کارآمدتــر جلــوه کنــد. البتــه شــناخت تفســیری تاریخ شناســان در 
ــه اســت.  ــه درک مورخان ــذا، فهــم تاریخ شناســانه ی آن هــا متکــی ب ــی مورخــان حاصــل می شــود ل ــا شــناخت تبیین ــد ب پیون
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درک مورخانــه و فهــم تاریخ شناســانه ای کــه هــدف واحــدی را دنبــال می کننــد و رقــم خــوردن شــرایط مطلوب تــر تاریخــی 
در زمانــه ی حــال را موردنظــر دارنــد. در ایــن جهــت، باهــدف ایضــاح کارآمــدی دانــش تاریــخ، مســئله ی بنیادیــن ایــن اســت 

ــراردادی و ســیال پنداشــت؟ ــن حــد ق ــا به ای ــخ و شــناخت تاریخــی را ت ــوان تاری ــا می ت کــه آی
ــا  ــوم انســانی ب ــون و کتــب عل ــخ شــورای بررســی مت ــی، اســتاد دانشــگاه اصفهــان و عضــو گــروه تاری ــر نورای ســپس دکت

ــی  ــال تاریخ خوان ــه 40 س ــا قریب ب ــت: ب ــرد و گف ــا« ســخنرانی ک ــوردی کرون ــه ی م ــای پســاواقعه: مطالع موضــوع »جهان ه
ــز  ــاط بحث برانگی ــف و نق ــی از ظرای ــاره ی یک ــه درب ــتم ک ــل هس ــود قای ــرای خ ــی ب ــروری حق ــی و مورخ پ و تاریخ نویس
ــی و  ــات آینده پژوه ــرای مطالع ــی ب ــه مبنای ــدی نقادان ــا دی ــدوارم ب ــذارم. امی ــان بگ ــما درمی ــا ش ــات خــود را ب ــخ تأم تاری
مرزهــای دانــش تاریــخ قــرار گیــرد. جایــی کــه گام هــای اساســی بــرای متحول ســازی تاریــخ و به تبــع علــوم انســانی نیــاز 
اســت. پیکــره ی اصلــی تاریــخ بــر مبنــای وقایــع ریزودرشــتی نهــاده شــده کــه اگرچــه به شــکل نقطــه ای یــا خطــی )دفعــی 
ــا  ــه ی رخداد  ه ــد. دامن ــر نکرده ان ــات بشــری را متأث ــطح حی ــک س ــا در ی ــی آن ه ــا همگ ــد، ام ــور یافته ان ــی( ظه ــا تدریج ی
بســتگی بــه قــوه ی ارتعــاش آنهــا، حیــات بشــری را در شــعاع خــود متأثــر ســاخته اســت. در ایــن میــان مطالعــه ی وقایــع 
ــی  ــی داشــته و توانســته مســیر زندگــی بشــری را دچــار دگرگون ــر جهان ــه ی تأثی ــا دامن ــه برخــی از آن ه ــد ک نشــان می ده
ــام  ــی ت ــه معن ــد و خــود ب ــن حکــم نقطــه ی عطــف تاریخــی را دارن ــزد مورخی ــا معمــوالً ن ــن بزنگاه  ه و تحــول ســازد. ای
ــدات  ــد تولی ــع تاریخ ســاز به طــور اساســی خــارج از فراین ــه می شــود وقای ــن صــورت، گفت کلمــه تاریخ ســاز هســتند. در ای
مورخیــن حیــات یافتــه و خودبه خــود ظهــور داشــته و ابعــاد مختلــف خــود را بــه ثبــت و اثبــات می رســانند. تــا آن جــا کــه 

ــکار تاریــخ می شــود. ــل بحــث نیســت و خــود ان ــکار آن هــا اساســًا قاب ان
دکتــر نورایــی تأکیــد کــرد: ایــن گفتــار بــرآن اســت تــا ضمــن کالبدشــکافی مفهومــی واقعــه و تبییــن انــواع آن، کارکــرد آن هــا 
ــای پســارخداد، هــم از جهــت جنــس و وضعیــت وجــودی و هــم از جهــت ســهم آن هــا در تغییــرات روند هــای  را در دنی
معمــول حیــات اجتماعــی مــورد بررســی و ارزیابــی قــراد دهــد. چنان کــه امــروز پــس از یک ســال جامعــه ی بشــری همچنــان 
در کریــدور کرونــا، حیاتــی در حــال اســتحاله را تجربــه می کنــد کــه تــا همیــن جــای کار، ســهم تأثیــر آن در مقابــل دیــدگان 
متحیــر مورخیــن همچنــان در امــا و اگــر، در حــال تأثیــر و تأثــر اســت. زمانی کــه جامعــه ی بشــری و به تبــع ایــران از ایــن 
ممــر ســر بیــرون بــرآورد بــا دنیــای اصحــاب کهــف پــس از بیــداری روبــه رو اســت؛ اگرچــه پیشــاپیش گامــی چنــد بــه آن 
ــه بی بازگشــت اســت،  ــن راه رفت ــه: ای ــرده ک ــل ک ــام را تحلی ــن پی ــد ای ــورخ می توان ــد. دســت کم م ــرده باش ــی ک عادت نمای
و بســیاری از ســاختار  ها دچــار تغییــر و شــکاف شــده، و بایــد منتظــر جهان هــای دیگــری بــود و ســهم مــا از آن چیســت؟

نورایی ادامه داد: در این جا چند اصل مهم مطرح می شود:
ــر مختصــات  ــزون ب ــه، اف ــان بی بازگشــت اســت. اصــل دوم: کالبدشــکافی واقع ــخ زم اصــل اول: در همــه ی عرصــه ی تاری

ــود. ــی می ش ــان نقطه عطــف تلق ــوع هم ــی در مجم ــاد ارتعاش ــام ابع ــا تم ــه ب ــد واقع ــی فراین عموم
اصل سوم: معموالً پسا واقعه مبدأ تاریخی خاص می شود، مبدأ تمایز

ــا از نظــر مــورخ اســت. نکتــه ی بعــدی ایــن اســت کــه، مراتــب نســبت  ــه بحــث پســا کرون ــرای ورود ب ایــن ســه نکتــه ب
ــد ــان می ده ــه نش ــه صورت گرفت ــی ک ــا تأمات ــخ ب ــال( و تاری ــان ح ــا )زم ــی م زندگ

ــد.  ــخ را نپذیرفتن ــت در تاری ــف هســتند و حرک ــل توق ــخ، اه ــه تاری ــته به مثاب ــف می شــوند. گذش ــته متوق ــی در گذش گروه
ــه الگــوی )راه( زندگــی اســت. تاریــخ در ایــن صــورت فرآینــد  ــد. گذشــته به مثاب ــه بازســازی گذشــته می پردازن گروهــی ب
بازســازی گذشــته به منظــور یافتــن راه و شــیوه ی زندگــی اجتماعــی اســت، نــوع شــدید آن تکفیــری، ایدئولوژیــک، و گروهــی 

ــد. ــه ی تعمیــق فهــم )خــردورزی( و ارتقــای ســطوح شــهروندی )اخــاق( می پردازن ــگاری گذشــته به منزل ــه بازان دیگــر ب



71

خربنامه، سال هشتم، شماره ی هفتاد و دوم،  آذرماه 1399

وی گفــت: ایــن ســه نکتــه را از ایــن جهــت مطــرح کــردم کــه وقتــی از ایــن دنیــای کرونایــی بیــرون آمدیــم ســکته نکنیــم مــا 
از دنیایــی بیــرون می آییــم کــه مــورخ بایــد آن را رصــد کنــد. در بحــث این کــه پســاواقعه را مطــرح کــردم، واقعــه: پدیــده ی 
اجتماعــی مرکبــی اســت کــه در حیــن ظهــور )دفعــی یــا تدریجــی(، بنــا بــه قــوه ی درونــی خــود جوانــب مختلــف حیــات 
ــن  ــر می شــود چنی ــی( مرتعــش می ســازد و موجــب تغیی ــه ای و جهان ــی، منطق ــی، مل اجتماعــی را در ســطوح مختلــف )محل

تعبیــری از واقعــه موجــب تمایــز یــک وضعیــت )نقطه-خــط( از رونــد بزرگتــر )جریــان( در حیــات اجتماعــی اســت.
»واقعه«، پدیده ای پیچیده است که دنیا را مرتعش می کند که دو نوع واقعه داریم:

ــورت  ــاند. در این ص ــت می رس ــش را به ثب ــود خوی ــیع، خ ــاش وس ــا ارتع ــه ب ــت ک ــی اس ــاز: رخدادهای ــه ی تاریخ س 1-واقع
نیــازی بــه تحقیقــات مورخیــن بــرای ثبــت و به اثبــات رســاندن آن هــا براســاس ســازوکارهای پژوهش هــای گام بــه گام تاریخــی 
وجــود نــدارد. به بیــان دیگــر مورخیــن نقشــی در تولیــد آن ندارنــد بلکــه در حیطــه ی فهــم بهتــر و بیشــتر آن هــا مورخیــن ورود 

کــرده و دســت بــه نقــل، شــرح، توضیــح، تفســیر و تأویــل آن می پــردازد.
2-مــورخ واقعه ســاز: نتیجــه ی کار مــورخ ایــن اســت کــه در راســتای بازانــگاری و بازنــگاری گذشــته در احضــار و موجودیــت 
ــه گام در جســتجوی اســناد و شــواهدی  ــه تحقیقــات زده و به طــور گام ب ــا کم رنــگ دســت ب و ابعــاد جهان هــای گــم شــده ی
هســتند کــه بــر مبنــای آن هــا رخدادهــای ریــز و درشــتی را بــه ثبــت و اثبــات برســاند. ایــن نتایــج درحقیقــت وقایــع دســت 
ــاری  ــته ی ــم گذش ــه شفاف ســازی و فه ــه ب ــک دوره نمــی رود بلک ــاز ی ــم و آغ ــار خت ــا انتظ ــن اســت و از آن ه ــاز مورخی س

می رســاند.
ــد: پسااســکندر، اســام،  ــان پســاکرونا )نمونه هــای تاریخــی بی بازگشــت مانن ــی در خاتمــه ی ســخنانش گفــت: در جه نورای

مغــول، صفویــان و در دوره ی معاصــر پسامشــروطه، پســاکودتا، پســاجنگ _معــادالت و معامــات_، پســاجمهوری(
تقریــب ذهنــی ماننــد: دفــن امــوات، روابــط خانوادگــی، جلســات اداری، تجمعــات و ... -حاکمیــت جهــان مجــازی- پهنــای 
ــد  ــی تولی ــتگاه های صنعت ــه، دس ــب تکذیبی ــه، تکذی ــت، تکذیبی ــد: سیاس ــری مانن ــگاری و تاریخ نگ ــض تاریخ ن ــا در نب حاش

خبــر، صنایــع خبــری ردیــه، تردیدیــه، تقطیعیــه و ....
خاصــه این کــه، پاشــنه ی تاریــخ بــر مــدار دیگــر مورخیــن بــا تعابیــر متفاوتــی از شــهروندی روبــه رو می شــوند کــه به نظــر 

می رســد در تطابــق بــا آن دچــار تردیــد و اشــکال هســتند.

آخریــن ســخنران ایــن نشســت مجــازی دکتــر مایی توانــی،  عضــو هیــأت علمــی و معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه  بــود کــه در 
ســخنرانی خــود بــا موضــوع »ضــرورت گــذار از پوزیتیوســیم در مطالعــات تاریخــی«  گفــت: مــا اکنــون درپایــان قــرن چهــارده 
ــرن ســلطه و ســیطره ی  ــرن گذشــته ق ــه ق ــاورم ک ــن ب ــن برای ــم. م ــرار داری ــزده خورشــیدی ق ــرن پان ــاز ق خورشــیدی و آغ
ــت و  ــم اهمی ــوده و نمی توانی ــی ب ــات تاریخ ــانی و مطالع ــوم انس ــم در عل ــناختی پوزیتیویس ــی معرفت ش ــا و مبان رویکرده
ــای  ــن نظریه هــای شــناخت در دنی ــم ازایــن جهت کــه پوزیتیوســیم یکــی از مهم تری ــکار کنی ــگاه پوزیتیویســم را ان ارزش جای
ــه انجــام کارهــای پژوهشــی خــود  معاصــر اســت. پوزیتیوســیم یــک پارادیمی ســت کــه درون آن مورخــان و اندیشــمندان ب
می پردازنــد. ایــن پارادیــم برگرفتــه از علــم زیست شناســی اســت کــه توســط جامعه شناســانی وارد قلمــرو علــوم انســانی شــد 
ــل شــناخت. ــده ی واقعــی و علمی ســت و قاب ــات تاریخــی. پوزیتیویســم پدی ــژه در مطالع ــرد به وی ــدا ک ــج بســط پی و به تدری
ــر  دکتــر مایی توانــی ادامــه داد: در این جــا اگــر علمــی وجــود دارد علمــی در مــورد واقعیت هاســت مهــم ایــن اســت کــه ب
اســاس ایده هــای یوزیتیوســیم قوانیــن منظمــی وجــود دارد کــه می تــوان نظــم علمــی را به دســت آورد. یکــی از اصــول مهــم 
ــای آن  ــان و رخداده ــم جه ــای پوزیتیویس ــاس ایده ه ــت. براس ــوب اس ــت یافتنی و مطل ــه دس ــت ک ــت اس ــیم عینی یوزیتیوس
صرف نظــر از نــوع شــناختی کــه مــا از آن داریــم، پدیده هایــی وجــود دارنــد کــه واقعیــت دارنــد و ذهنــی نیســتند، ملمــوس 
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ــا  ــت نه تنه ــن عینی ــه ای ــت ک ــت اس ــاع از عینی ــی و دف ــم بی طرف ــای پوزیتیویس ــول ایده ه ــی از اص ــتند و یک ــی هس و عین
مطلــوب اســت بلکــه دســت یافتنــی نیــز هســت. مورخــان بایــد بــه ایــن نتیجــه برســند کــه تاریــخ را بــر اســاس رویکردهــای 
ــد. حاصــل رویکردهــای مورخــان در  ــخ اســتفاده کنن ــگارش تاری پوزیتیویســم بنویســند و از رویکردهــای پوزیتیویســم در ن

ــد مــورد خاصــه می شــود: چهارچــوب رهیافــت پوزیتیویســم در ایــن چن
1-باید به داده های تاریخی اهمیت فراوان داد.

2-باید بر چگونگی مواجه با امر واقع از راه های استوار تأکید ورزید.
3-از ضرورت کاربست یک رشته و روش در پژوهش های تاریخی دفاع کرد.

4-باید در توصیف و تبیین تاریخی یا شناخت علت وقوع اتفاقات اهتمام کرد.
5-اعتبــار کار مــورخ را هنگامــی قطعــی می دانیــم کــه مبتنــی براســناد معتبــر و دســت اول یــا مبتنــی بــر بررســی های دقیــق 

اســناد و شــواهد تاریخــی باشــد.
6-در کاربرد نظریه در پژوهش های تاریخی تأکید شود.

ــات  ــه الزام ــال ب ــد در همه ح ــورخ بای ــه م ــت بلک ــل دست یابی س ــا قاب ــی نه تنه ــای تاریخ ــت پژوهش ه ــی و عینی 7-بی طرف
آن پایبنــد باشــد.

8-مورخ باید از پرداخت به امور فراتاریخی پرهیز کند و به امور واقعی تاریخی قابل پژوهش تمرکز کند.
9-دستیابی به تمام حقیقت در پژوهش های تاریخی مشروط به رعایت اصول پیش گفته، ممکن است.

ــد  ــن چن ــخ، در ای ــته ی تاری ــم در رش ــاورد پوزیتیویس ــه ره ــود ک ــه ای ب ــا مجموع ــرد: این ه ــد ک ــی تأکی ــر مایی توان دکت
ــت در  ــه ای اس ــای متوقعان ــا رویکرده ــزود این ه ــه آن اف ــود ب ــم می ش ــری را ه ــوارد دیگ ــرد م ــه ک ــود خاص ــی ش مواردم
ــد  ــوارد تأکی ــر این م ــم ب ــد االن ه ــد می کردن ــوارد تأکی ــر این م ــل ب ــی قب ــل های خیل ــی نس ــا و حت ــتادان م ــا، اس ــگاه ه دانش
می شــود در کتــاب روش تحقیــق هــم روی این هــا تأکیــد شــده اســت. آیــا آن هــا مشــکلی دارنــد یــا مضــر هســتند مــن فکــر 
می کنــم بلــه، توقــف در این هــا مــا را بــا یــک زیــان بــزرگ مواجــه می کنــد مــا در بیــان ایــن قــرن، نوبــت بــه ایــن رســیده 
کــه از این هــا گــذر کنیــم ایــن بــه معنــای نفــی و انــکار و بی اهمیــت جلــوه دادن اصــول نیســت امــا توقــف در این هــا ممکــن 
اســت آثــار جبران ناپذیــری را بــرای مــا بــه دنبــال داشــته باشــد کــه مــن بــه یکــی دو مــورد از ایــن اصــول اشــاره می کنــم 
و آن هــا را توضیــح می دهــم و بحــث را تمــام می کنــم بحــث اول یعنــی بایــد بــه داده هــا ی تاریخــی اهمیــت داد. یعنــی ایــن 
داده هــا در هــر پژوهــش تاریخــی معتبــر اســت امــا بــر اســاس رویکردهای نویــن آن چــه کــه رویکردهــای انتقــادی تاریــخ در 
ــه ایــن جمع بنــدی می رســاند؛ آن چه کــه اهمیــت بیشــتری دارد  همــه ی شاخه های شــان در ســه، چهــار دهــه ی اخیــر مــا را ب
خــود مــورخ و اندیشــه ی مــورخ اســت. نقــش مــورخ اســت در ســامان دادن بــه داده هــا، تفکــری کــه مــورخ تولیــد می کنــد 
ایــن به همــان نســبت از داده هــا مهم تــر اســت. در رویکــرد پوزیتیویســمی متأســفانه بــه آن توجــه نداریــم چــون معتقــد هســتند 
مــا می توانیــم بــا اســتفاده از ایــن روش بــه نتیجــه ی مناســبی دســت پیــدا کنیــم درصورتی کــه چنیــن نیســت علــم تاریــخ از 
خــود مــورخ تولیــد می شــود و آن جــا آغــازش را خواهیــد دیــد کــه ایــن تنهــا بــا تأکیــد بــر داده هــا بــه تحقــق نمی رســد. لــذا 
ــن راه هــا  ــد هســت ای ــن هــم جــای تردی ــع راه هــای اســتواری وجــود دارد ای ــه امــر واق ــرای رســیدن ب ــد ب این کــه می گوین
ــق برســانند؟ اصــًا راهــی  ــه حقای ــا را ب ــد م ــه می توان ــن راه هــا چگون ــا چه حــد اســتوار هســتند؟ ای ــن راه هــا ت ــد؟ ای کدامن
ــه!  وجــود دارد بــرای رســیدن بــه حقایــق تاریخــی؟ یــا آیــا راه هــا همــان چیزهایــی هســتند کــه پوزیتیویســم ها گفته انــد؟ ن
ــرح  ــد ط ــری را بای ــای دیگ ــی ضدروش ه ــری و حت ــای دیگ ــری، روش ه ــای دیگ ــری، دریافت ه ــش های دیگ ــه پرس بلک
ــر  ــا غی ــد از روش هــای پوزیتیویســمی ی ــم و بای ــد نظــر کنی ــاره تجدی ــم در این ب ــاز داری ــون نی ــا اکن ــد م ــم. به نظــر می آی کنی
پوزیتیویســمی، معناکاوانــه تفســیری و انتقــادی اســتفاده کنیــم کــه خوشــبختانه امــروز در گفتمــان علــوم انســانی ایــران و در 

پژوهش هــای تاریخــی در حــال بســط و گســترش هســتند و امیــدوارم توســعه ی بیشــتری پیــدا کنــد.
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شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی برگزار کرد:

مهارت خواندن متن ادبی
ــگاه  ــاه 1399، در دانش ــی« روز 26 آذرم ــن ادب ــدن مت ــارت خوان ــوان »مه ــا عن ــی ب ــش، همایش ــه ی پژوه ــبت هفت به مناس
مازنــدران برگــزار شــد. ایــن برنامــه از ســوی گــروه زبــان و ادبیــات فارســی شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی 
و گــروه زبان شناســی ایــن شــورا بــا همــکاری انجمــن ترویــج زبــان و ادب فارســی، شــعبه مازنــدران و انجمــن نقــد ادبــی 
ایــران، و بــا اســتقبال خــوب عاقه منــدان برگــزار شــد. دکتــر قدســیه رضوانیــان، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه مازنــدران و 
عضــو شــورای نقــد متــون و کتــب علــوم انســانی کــه دبیــری علمــی ایــن همایــش را بــر عهــده داشــت، در مــورد ضــرورت 
ــی  ــل توجه ــم بخــش قاب ــا دریافتی ــه م ــت ک ــش آن جــا شــکل گرف ــن همای ــه ی ای ــر اولی ــت: فک ــن گف ــزاری آن، چنی برگ
ــام  ــرد: نظ ــد ک ــن تأکی ــتند. وی همچنی ــه نیس ــک« مواج ــر پروبلماتی ــک »ام ــورت ی ــدن به ص ــر خوان ــا ام ــجویان ب از دانش
ــرای  ــه  ای ب ــداوم رویکــرد ســطحی نگر شــده و زمین ــوان  مســئله، همــواره ســبب ت ــا غفلــت از ایــن مهــم، به عن آموزشــی ب
رشــد عقانیــت و تفکــر انتقــادی فراهــم نمی کنــد ایــن نــوع نــگاه به   ویــژه در رشــته ی ادبیــات کــه خواندنــی در ســطوحی 
ــهل   گیرانه و  ــطحی، س ــه س ــت. مواجه ــده اس ــا نگران   کنن ــز و چه بس ــد، تأمل   برانگی ــه می   کن ــر را مطالب ــادی دیگ ــر و ابع دیگ
تقلیل   گــرا بــا متــن ادبــی، نه تنهــا ســبب بدفهمــی و نافهمــی متــن می   شــود بلکــه در ســطح کان، یکــی از عوامــل عمــده   ای 
اســت کــه جایــگاه فروکاســته ادبیــات را در نظــام آموزشــی رقــم زده اســت. اگــر چنان کــه هایدگــر می   گویــد: »خوانــدن، 

ــد«. ــزل می   کن ــیدن را متزل ــالوده ی اندیش ــطحی خواندن، ش ــد س ــت، بی تردی ــیدن اس ــای اندیش ــنگ بن س
دکتــر رضوانیــان گفــت: امیــدوارم بتوانیــم در شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی، بــا تــداوم چنیــن نشســت هایی، 
ــرار  ــت توجــه سیاســت گذاران نظــام آموزشــی ق ــن در اولوی ــه  مســئله، آن هــم  مســئله   ای بنیادی ــدن را به مثاب ــت خوان اهمی
ــش گرانه  ــادی و پرس ــدن انتق ــه خوان ــان را ب ــجویان مان، آن ــرای دانش ــازی آن ب ــا پروبلماتیک   س ــه ب ــن این ک ــم. ضم بدهی
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ســوق دهیــم و از ایــن رهگــذر، تعریفــی بایســته از رشــته ی ادبیــات ارائــه دهیــم.
ــک از  ــر ی ــود ه ــخنرانی خ ــی در س ــی و زبان   شناس ــات فارس ــته   های ادبی ــی رش ــأت علم ــو هی ــت عض ــور هش به این منظ
زاویــه ای خــاص بــه ایــن  مســئله پرداختنــد؛ دکتــر مریــم دانای طــوس، در ســخنرانی خــود بــا عنــوان »مهــارت خوانــدن در 
برنامــه درســی ملــی« از ضعــف جــدی شــاخص   های آمــوزش خوانــدن و نبــود الگــوی مشــخص بــرای ایــن شــاخص   ها، 
ــز  ــوزان و عــدم تجهی ــر و در نتیجــه ســردرگمی دانش   آم ــه خرده   شــاخص   های مؤث ــدون توجــه ب ــی و ب ــذاری کل هدف   گ
ــا  ــا و دکتــر شــیما نبی فــر، ب ــه مهارت   هــای ضــروری خوانــدن و درک متــن ســخن گفــت. دکتــر علــی عربانی دان ــان ب آن
ــدن  ــه  ای خــاص  مســئله ی ســرعت خوان ــدن پرداختنــد و هــر یــک از زاوی ــه  مســئله خوان ــان ب رویکــرد روان   شناســی زب
ــان، از  ــیه رضوانی ــر قدس ــد. دکت ــی کردن ــده، بررس ــک خوانن ــا رفتاربیولوژی ــد ب ــن را در پیون ــا درک مت ــاط آن ب و ارتب
دشــواره های خوانــدن متــن ادبــی کاســیک در نظــام آموزشــی ســخن گفــت و دالیــل عمــده درک نادرســت ادبیــات را 
درعــدم آشــنایی خواننــدگان ادبیــات بــا انگاره   هــای بنیادیــن ایــن رشــته، تلقــی حافظــه مــدار از ادبیــات، گسســته   خوانی 
ــود  ــر محم ــپس دکت ــتند. س ــی دانس ــای زندگ ــز واقعیت   ه ــدی نی ــا ح ــا و ت ــا پیش   آموخته   ه ــد آن ب ــدم پیون ــات و ع ادبی
فتوحــی، ســخنرانی خویــش را بــا پرســش »آیــا خوانــدن ادبیــات یــک امــر قــراردادی اســت؟« آغــاز کــرد و در پاســخ بــه 
ایــن پرســش، ابتــدا از ســه نــوع خوانــدن ســخن گفــت. آنــگاه بــا تمرکــز بــر خوانــدن به مثابــه امــر قــردادی، از پیونــد 
قراردادهــای ادبــی و ادبیــت، نهادهــای قراردادســاز ادبــی، و فهــم منــوط بــه آگاهــی از قراردادهــای ادبــی ســخن گفــت. در 
ادامــه دکتــر علیرضــا نیکویــی، بــه موضــوع اســتعاره   های خوانــدن پرداخــت و پــس از بیــان انــواع اســتعاره   ها، از ماهیــت 
اســتعاری متــن ســخن گفــت کــه خوانــدن چگونــه و براســاس چــه نقشــه   ای ره بــه فهــم متــن می   بــرد و بــا تمرکــز بــر 

دو نــوع اســتعاره اســتغراقی و اســتعاره تأملــی بــه بحــث ادبیــات به مثابــه ابــژه انتقالــی پرداختنــد.
موضــوع ســخنرانی دکتــر علی اصغــر ســلطانی، تحلیــل انتقــادی متــن بــود. وی از ویژگــی واســطه گی زبــان در بازنمایــی 
ــه برســاخته ســخن  ــا واقعیــت و ادبیــات به مثاب ــان ب ــان، برخــورد ایدئولوژیــک زب واقعیــت، روابــط قــدرت پنهــان در زب
گفــت و خوانــدن و فهــم متــن را منــوط بــه وقــوف خواننــده از ایــن ویژگــی زبــان و پیونــد آن بــا واقعیــت دانســت. در 
ــا موضــوع علم   ســنجی مطالعــات حــوزه ی خوانــدن، از ســال 71 بــه بعــد، بــه کمیــت و  پایــان دکتــر احمــد رمضانــی، ب
کیفیــت مقــاالت نگاشــته شــده در موضــوع خوانــدن پرداخــت و بــا دســته بندی و تحلیــل ایــن مقــاالت، بــه دو ویژگــی 

ــًا نظری بــودن ایــن مقــاالت اشــاره کــرد. کّمــی و صرف
رمضانــی بــرای عملیاتــی کــردن دســتاوردهای ایــن مقــاالت و گــذر از حیطــه ی نظــر بــه عمــل، پیشــنهاد راه   انــدازی قطــب 
پژوهشــی خوانــدن را در پژوهشــگاه علــوم انســانی بــا مشــارکت دانشــگاه مازنــدران مطــرح کــرد کــه به نوعــی بیانیــه ی 
ــان و  ــران گــروه زب ــه مدی ــد ک ــان رســید. امی ــه پای ــک روزه هــم ب ــش ی ــن همای ــز تلقــی می   شــود. ای ــش نی ــی همای پایان
ادبیــات فارســی و زبان   شناســی شــورای نقــد متــون و مدیــران پژوهشــگاه علــوم انســانی کــه حامیــان ایــن همایــش بودنــد، 

در ادامــه ی طریــق نیــز ایــن امــر مهــم را پــی گیرنــد.
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شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی برگزار کرد:

آسیب شناسی جهش تولید 
ــاه 1399 در  ــنبه، 27 آذرم ــد« روز پنج ش ــه ی پژوهــش، نشســت »آسیب شناســی جهــش تولی ــژه ی هفت ــای وی از سلســله برنامه ه

پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی به صــورت مجــازی برگــزار شــد.
ــروه  ــس گ ــام صــادق و رئی ــتاد اقتصــاد دانشــگاه ام ــدم )اس ــا ســخنرانی حجت االســام غامرضــا مصباحی مق ــن نشســت ب  ای
ــروه اقتصــاد شــورای  ــی و عضــو گ ــه طباطبائ ــاری )دانشــیار دانشــگاه عام ــح اهلل ت ــر فت ــون(، دکت اقتصــاد شــورای بررســی مت
ــاداش )عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه تهــران( و دکتــر سیدحســین میرجلیلــی )اســتاد اقتصــاد  بررســی متــون(، دکتــر حمیــد پ

پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و عضــو گــروه اقتصــاد شــورای بررســی متــون( برگــزار شــد.

در ابتــدای نشســت دکتــر غامرضــا مصباحی مقــدم، اســتاد دانشــگاه امــام صــادق)ع( مطلــب خــود را تحــت عنــوان »چالش هــای 
اقتصــادی مانــع جهــش تولیــد« در 10 بنــد به شــرح زیــر ارائــه کــرد:

1. تفکــر حاکــم بــر سیاســت مداران )رفتــار و تفکــر مدیــران( متناســب بــا حمایــت از تولیــد داخلــی نیســت. اقــدام در این زمینــه 
را بــه شــرایط  بین المللــی گــره زده و بیشــتر خواهــان جــذب ســرمایه ی خارجــی هســتند. اهتمــام بــر حــل مســائل و مشــکات 
ــد بســتن های خــارج از انتظــار، در راســتای  ــی و امی ــد در عــوض خوش بین ــا بای ــی اســت ام ــا غــرب اهتمــام به جای سیاســی ب
حمایــت از تولیــد داخــل بــه حــل مشــکات اقتصــادی پرداخــت. دولــت برنامــه ی مــدون و قطعــی بــرای جهــش تولیــد تهیــه و 
ــًا در بخــش قطعه ســازی صنعــت  ــی مث ــا پیگیری هــای مقــام معظــم رهبــری تحّرک های ــی ب اعــام نکــرده اســت. در بخش های

خــودروی داخلــی، حاصــل شــده اســت امــا به طــور جــدی اقدامــی صــورت نگرفتــه اســت.
ــی از  ــت. یک ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــکن غفلت های ــادن و مس ــع، مع ــاورزی، صنای ــای کش ــی بخش ه ــای داخل 2. از ظرفیت ه
ــه ی ســویا و  ــه واردات از خــارج اســت. 2میلیــون تــن کنجال مشــکات جــدی در بخــش کشــاورزی، وابســتگی دام و طیــور ب
مــواد خــوراک دام از خــارج وارد می کنیــم کــه در انحصــار یــک شــرکت اســت و قــدرت باالیــی در تعییــن قیمــت دارد. بــرای 
ــد. در  ــه کشــت ســویا بپردازن ــدت کوتاهــی ب ــن در م ــد در دوره ی تنفــس زمی ــدم در کشــورمان می توانن ــه کشــاورزان گن نمون
صــورت تولیــد ایــن اقــام در داخــل همــراه بــا مســتغنی شــدن از واردات، شــاهد جهــش تولیــد در ایــن بخــش خواهیــم بــود. 
ــل شــدند  ــا تعطی ــی ی ــن هســتیم کــه شــهرک های صنعت ــا متأســفانه شــاهد ای ــم ام ــی داری ــع ظرفیت هــای خوب در بخــش صنای
ــه  ــود ک ــرداری می ش ــت بهره ب ــا 15% ظرفی ــادن تنه ــدی اســت. در بخــش مع ــت تولی ــا مشــغول فعالی ــا بخشــی از آن ه ــا تنه ی
ــش  ــد بخ ــکن می توان ــش مس ــدند. بخ ــل ش ــرآوری تعطی ــای ف ــت. بخش ه ــام اس ــروش خ ــردای و ف ــورت بهره ب ــم به ص آن ه
پیشــران اقتصــاد باشــد. انتظــار داشــتیم مســکن مهــر در همــان دولــت قبــل و در ادامــه در دولــت بعــدی بــه تعهــدات خــود عمــل 
کنــد و مســکن ها را تحویــل دهــد امــا موتقــف شــد. در روش دولــت پیشــین اســتقراض از بانــک مرکــزی وجــود داشــت کــه 
روش درســتی نبــود و بایــد بــا تجدیــد نظــر در این زمینــه، ایــن حرکــت خانــه دار شــدن مــردم، ایجــاد کســب و کار و اشــتغال، 
ادامــه پیــدا می کــرد زیــرا ایــن بخــش قابلیــت جهــش بســیار بزرگــی را دارد. همچنیــن می تــوان بــه کمــک بخــش خصوصــی 
پاالیشــگاه های کوچــک نفــت و گاز را  راه انــدازی کــرد و فراورده هــای آن هــا را صــادر کــرد. دولــت فــروش نفــت در بودجــه ی 
ســال آینــده را روزانــه دو میلیــون و ســیصد هــزار بشــکه تخمیــن زده اســت. به جــای فــروش نفــت خــام ایــن امــکان را داریــم 
ــز صــادر  ــا نی ــه عــراق و ونزوئ ــن باشــیم کــه ب ــده فرآورده هایــی مثــل بنزی ــد صــادر کنن ــا تأســیس پاالیشــگاه های جدی کــه ب

می شــود.
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ــری را  ــی و تصمیم گی ــدرت پیش بین ــه، ق ــواد اولی ــت م ــودن قیم ــی ب ــل پیش بین ــی و غیرقاب ــول مل ــات ارزش پ ــدم ثب 3. ع
ــی محقــق  ــا عــدم کســری بودجــه دولت ــه آن هــم ب ــی برســیم ک ــول مل ــات ارزش پ ــه ثب ــد ب ــرد. بای ــدگان می گی از تولیدکنن

می شــود.
ــق مناســب  ــرای رون ــا فضــا را ب ــود کســب و کار ه ــث می ش ــتورالعمل ها باع ــا و دس ــررات و رویه ه ــر و تحــول مق 4. تغیی
نبیننــد. کثــرت مقــررات بروکراتیــک و موانــع اداری رونــق تولیــد بــرای صاحبــان ســرمایه دردسرســاز و دســت وپاگیر اســت 

و بایــد ایــن مراحــل بــرای افــراد تســهیل شــود.
ــد  ــواد پتروشــیمی و خری ــد م ــف شــود. واســطه ها در خری ــد متوق ــدگان بای ــزوده از تولیدکنن ــر ارزش اف ــات ب 5. اخــذ مالی
مــواد اولیــه و فــروش چنــد برابــر قیمــت آن بــه تولیــد کننــده هیــچ مالیاتــی نمی پردازنــد. ایــن مالیــات نبایــد از تولیدکننــده 
بلکــه بایــد از مصرف کننــده ی نهایــی اخــذ شــود. مقــررات ســازمان امــور مالیاتــی بایــد متناســب بــا شــرایط تغییرکنــد. تأمیــن 

مالــی از طریــق بانک هــا نیــز بایــد بــرای تولیدکننــدگان تســهیل شــود.
6. واردات بی رویه و قاچاق محصوالتی که انواع مشابه آن در داخل تولید می شود باید متوقف شود.

ــده  ــه تولیدکنن ــتیم در حالی ک ــطه  گری هس ــی و واس ــق دالل ــد از طری ــب درآم ــهولت کس ــاهد س ــد ش ــش غیرمول 7. در بخ
بــا هزینه هــای تولیــد اعــم از نیــروی انســانی، لــوازم و تجهیــزات اولیــه، مالیــات مواجــه اســت. بایــد هزینــه ی فعالیــت در 

بخــش غیرمولــد را بــاال بــرد.
8. بــرای تولیدکننــده نیــاز بــه امنیــت اقتصــادی از نیازهــای اصلــی اســت کــه بایــد تأمیــن شــود همچنیــن جلــوی فســادهای 

اقتصــادی رخنــه کــرده در وزارتخانه هــا مثــل امضاهــای طایی)عــدم انجــام کار بــه آن هــا وابســته اســت( گرفتــه شــود.
9. بخــش دیپلماتیــک بایــد در خدمــت تولیــد قــرار گیــرد. مــا در وزارت خارجــه، معاونــت دیپلماتیــک اقتصــادی داریــم کــه 

ــا فعالیــن  ــی ب بایــد وابســتگان و فعالیــن اقتصــادی کشــور را در کشــورهای خارجــی جهــت شناســاندن ظرفیــت و بازاریاب
ــای  ــد قرارداده ــت عق ــک جه ــای دیپلماتی ــد در دیداره ــای خصوصــی بای ــران بخش ه ــد. مدی ــط کنن ــا مرتب اقتصــادی آن ه

اقتصــادی حضــور داشــته باشــند.
ــوان  ــوع به عن ــن موض ــرد. ای ــام ب ــد ن ــش تولی ــع جه ــوان مان ــا به عن ــادی و تحریم ه ــگ اقتص ــوان از جن ــر می ت 10. در آخ
آخریــن مــورد عــرض شــد زیــرا اهمیــت بخش هــای پیشــین و بــه مراتــب بیشــتر اســت. مــا در همیــن شــرایط 42 میلیــارد 
ــاال  ــه ب ــل 9گان ــًا مشــابهی هســتند. چنان چــه عوام ــام تقریب ــه ارق ــتیم ک ــارد واردات داش ــی و 43 میلی دالر صــادرات غیرنفت
برطــرف شــوند میــزان صــادرات غیرنفتــی مــا به طــور قابل توجهــی جهــش خواهــد کــرد. لغــو تحریم هــا شــرایط را کمــی 

بــرای صــادرات نفتــی مهیــا میکنــد.
 

ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــاد پژوهش ــتاد اقتص ــی، اس ــین میرجلیل ــر سیدحس ــازی دکت ــت مج ــن نشس ــه ی ای  در ادام
فرهنگــی مطلــب خــود را بــه ایــن ترتیــب آغــاز کــرد کــرد کــه آیــا جهــش تولیــد در اقتصــاد ایــران امــکان پذیــر اســت، و 
گفــت: بررســی رشــد تولیــد ملــی بــدون نفــت و بــه قیمت هــای ثابــت طــی دوره 60 ســاله از ســال 1339 تــا ســال 1398 
نشــان می دهــد کــه در برخــی ســال ها اقتصــاد ایــران توانســته اســت ارقــام رشــد بــاالی 10 درصــد را از خــود نشــان دهــد. 
ســال 1339 )12.4 درصــد(، ســال 1344 )18.8 درصــد( ســال1347 )11.4 درصــد(، ســال 1350 )12.7(، ســال 1354 )15.6(، 
ســال 1355 )23.7 درصــد(، ســال 1362 )13.1 درصــد(، ســال 1369) 11.7 درصــد(، ســال 1370)11.8 درصــد( ارقــام بــاالی 
ــزان 11.4 درصــد  ــه می ــا 1356 ب ــال های 1339 ت ــد س ــن رش ــانده اند. میانگی ــت رس ــه ثب ــی را ب ــد مل ــد تولی ده درصــد رش
ــزان 5 درصــد  ــا 1390 به می ــن رشــد 1368 ت ــی، میانگی ــزان 4.8 درصــد منف ــه می ــا 1367 ب ــن رشــد 1357 ت ــت، میانگی مثب
مثبــت و میانگیــن رشــد 1391 تــا 1398 نزدیــک صفــر درصــد بــوده اســت. حقایــق آشکارشــده از عملکــرد رشــد تولیــد ملــی 
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ایــران حاکــی از آن اســت کــه طــی دوره ی 60 ســال مــورد بررســی، میــزان رشــد تولیــد ملــی رونــد کاهشــی طــی کــرده 
اســت. همچنیــن بــا نوســان زیــاد همــراه بــوده اســت، به طــوری کــه بیــن 8.3 درصــد منفــی تــا بــاالی 20 درصــد نوســان 
داشــته اســت. عــاوه بــر آن رشــد تولیــد ملــی وابســته بــا نفــت بــوده اســت و بــا افزایــش و کاهــش تزریــق عوایــد نفتــی 
بــه اقتصــاد، دچــار نوســان شــده اســت. بنابرایــن اقتصــاد ایــران توانســته اســت در تعــدادی از ســال های دوره ی 60 ســاله، 
جهــش تولیــد ملــی را از خــود نشــان دهــد و در صورتی کــه شــرایط آن فراهــم باشــد دوبــاره رشــد بــاالی ده درصــد از 

خــود نشــان خواهــد داد.
دکتــر میرجلیلــی در مــورد این کــه آسیب شناســی   جهــش تولیــد چگونــه انجــام می شــود، تأکیــد کــرد: در مــورد پرســش 
ــا اســتفاده از روش آسیب شناســی   رشــد انجــام داد. روش آسیب شناســی  دوم، آسیب شناســی   جهــش تولیــد را می تــوان ب
ــه  ــر این ک ــی ب ــد، مبن ــرح ش ــاروارد مط ــگاه ه ــان دانش ــط محقق ــالهای 2005، 2008، 2010 و 2013 توس ــد در س   رش
ــا از  ــن محدودیت ه ــایی ای ــه شناس ــن روش ب ــتند. ای ــی هس ــد مل ــد تولی ــده رش ــد، بازدارن ــل تولی ــای عوام محدودیت ه
ــد  ــد متمرکــز می شــود کــه می توان ــر تولی ــع محددودیت هــای دســت و پاگی ــر رف ــردازد و ب ــم می پ ــق درخــت تصمی طری
پتانســیل رشــد را آزاد کنــد و جهــش تولیــد ملــی اتفــاق افتــد. هــر یــک از گره هــای درخــت تصمیــم یــک محدودیــت 
دســت و پاگیــر اســت. بایــد توجــه داشــت کــه روش آسیب شناســی   رشــد بــرای ایجــاد رشــد اســت و تــداوم رشــد، بــه 
اصاحــات نهــادی نیــاز دارد. مســئله ی اصلــی رشــد در درخــت تصمیــم، ســطح پاییــن ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی 
ــه خاطــر بازدهــی  ــا ب ــی )داخلی-خارجــی( ی ــاالی تأمیــن مال ــه ب ــا ناشــی از هزین و کارآفرینــی اســت. ایــن وضعیــت ی
پاییــن فعالیــت اقتصــادی اســت. مشــکل تأمیــن مالــی داخلــی نیــز ناشــی از واســطه گری مالــی ضعیــف یــا پــس انــداز 
ضعیــف داخلــی اســت. بازدهــی پاییــن فعالیــت اقتصــادی، ناشــی از بازدهــی اجتماعــی پاییــن یــا قابلیــت تملیــک پاییــن 
ــش  ــت، پرس ــا گفتنی اس ــت. ام ــازار اس ــایی ب ــا نارس ــت ی ــایی دول ــی از نارس ــز ناش ــن نی ــک پایی ــت تملی ــت. قابلی اس
ــرد؟  ــایی ک ــر را شناس ــای دســت و پاگی ــوان محدودیت ه ــه می ت ــه چگون ــن اســت ک ــد ای ــدی در آسیب شناســی   رش کلی
پاســخ این اســت کــه اگــر یــک محدودیــت، دســت و پاگیــر باشــد آن گاه، قیمــت ســایه ی آن محدودیــت باالســت. حــذف 
ــا دور زدن آن  ــر آن ی ــه ب ــرای غلب ــدگان در حــال تــاش ب ــد می شــود. تولیدکنن ــاد در تولی ــر زی محدودیــت، باعــث تغیی
محدودیــت هســتند و تولیدکنندگانــی کــه کمتــر بــا ایــن محدودیــت مواجهنــد، در ایــن رشــته فعالیــت باقــی می ماننــد. 
ــاظ  ــد لح ــتراتژی رش ــد را در اس ــای رش ــه محدودیت ه ــت ک ــی آن اس ــد مل ــد تولی ــی   رش ــت روش آسیب شناس مزی
می کنــد. برخــاف نظریه هــای مرســوم رشــد تولیــد ملــی کــه بــر انباشــت ســرمایه و فنــاوری متمرکــز می شــوند، روش 
ــرای  ــرد و ب ــر می گی ــور را در نظ ــر کش ــد ه ــات رش ــود، مقتضی ــز می ش ــا متمرک ــر محدودیت ه ــد ب ــی   رش آسیب شناس

اقتصادهــای دچــار کــم رشــدی، مناســب اســت.
ــاس  ــر اس ــرد: ب ــح ک ــد تصری ــش تولی ــی   جه ــی آسیب شناس ــه ی بررس ــون نتیج ــخنانش پیرام ــه ی س ــی در ادام میرجلیل
تحقیقــی کــه بــه روش کیفــی توســط میرجلیلــی، پهلوانــی و اکبــرزاده )1398( انجــام و نتایــج آن منتشــر شــد، رتبــه ی اول 
محدودیت هــای دســت و پاگیــر بــرای تولیدکننــدگان بــا بیشــترین فراوانــی )46%(، مشــکات تأمیــن مالــی اســت. بنابرایــن 
ایــن بررســی نشــان داد کــه محدودیــت تأمیــن مالــی، مهمتریــن محدودیــت دســت و پاگیــر بــرای تولیدکننــدگان ایرانــی 
ــایی های  ــازار اســت )23%(. نارس ــایی های ب ــدگان، نارس ــرای تولیدکنن ــر ب ــت دســت و پاگی ــه ی دوم محدودی اســت. رتب
ــی، قوانیــن  ــرخ ارز، ریســک سیســتمی و نااطمینان ــی، نوســانات ن ــازار مدنظــر تولیدکننــدگان کشــور شــامل: فســاد مال ب
دســت و پاگیــر، فضــای کســب و کار و بروکراســی اداری اســت. رتبــه ی ســوم در محدودیت هــای دســت و پاگیــر بــرای 
ــدگان  ــط تولیدکنن ــده توس ــر ش ــی ذک ــایی های حکم ران ــت.)15%( نارس ــی اس ــایی های حکم ران ــدگان، نارس تولیدکنن
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شــامل: ســرمایه گــذاری ناکافــی در زیرســاخت، مشــکات نظــام قضایــی، ضعــف تصمیم گیــری و سیاســت گذاری به موقــع 
دولــت و شــفافیت ناکافــی، رقابــت دولــت بــا بخــش خصوصــی، رانــت جویــی گروه هــای ذی نفــوذ و تــورم بــاال اســت کــه 

ــد. ــه می کن ــکل مواج ــا مش ــرمایه گذاری را ب س
دکتــر میرجلیلــی در خاتمــه ی ســخنانش بــه ایــن جمع بنــدی اشــاره کــرد کــه؛ بــا لحاظ کــردن رفــع محدودیــت تأمیــن مالــی، 
ــازار و رفــع نارســایی های حکم رانــی در اســتراتژی رشــد کشــور می تــوان پتانســیل رشــد تولیــد ملــی  رفــع نارســایی های ب

را آزاد کــرد و بــه جهــش تولیــد و رشــد تولیــد ملــی بــاالی 10 درصــد در اقتصــاد ایــران دســت یافــت.
 

ــش  ــوان »راز جه ــا عن ــران ســخنرانی خــود ب ــی دانشــگاه ته ــأت علم ــاداش عضــو هی ــد پ ــر حمی ــه ی نشســت دکت در ادام
اقتصــادی و مســیرهای میــان بــر توســعه« را آغــاز کــرد و گفــت: بهبــود رفاهــی بشــر یــک امــر حیاتــی اســت. بــا این حــال 
ــان ناشــناخته و همــواره یکــی  ــژه در کشــورهای در حــال توســعه همچن ــدار به وی ــه رشــد اقتصــادی پای روش دســت یابی ب
از موضوعــات مــورد بحــث دیرینــه در تحقیقــات اقتصــادی بــوده اســت. آثــار اقتصــادی تــاش می کننــد تــا عامــل جامــع 
ــد و  ــطح درآم ــه س ــه ب ــدون توج ــان را ب ــام کشــورهای جه ــد تم ــه بتوان ــد ک ــد اقتصــادی بیابن ــرای رش ــمولی ب و جهان  ش
ــا یکدیگــر  تفاوت هــای ســاختاری آن هــا بــه یکدیگــر پیونــد دهــد. امــا ســازوکارهای رشــد کشــورهای ثروتمنــد و فقیــر ب
تفــاوت دارنــد و مســیر گــذار از دســته ی  کشــورهای فقیــر و رســیدن بــه کشــورهای غنــی مســیری بســیار باریــک اســت. 
ــورت در دام  ــر این ص ــد در غی ــاط باش ــیار محت ــتی بس ــیر بایس ــن مس ــور از ای ــگام عب ــادی در هن ــر اقتص ــل ه ــن دلی به همی
ــه رو می شــود. جهــش  ــا شــتاب کندشــونده روب ــد متوســط ب ــه  ی درآم ــه در مرحل ــد شــد ک ــار خواه ــد متوســط گرفت درآم
ــر  ــع و تفک ــده  مناب ــیج پیچی ــه بس ــک ب ــذرگاه باری ــن گ ــور از ای ــد و عب ــدرت روی می ده ــز به ن ــادی موفقیت آمی اقتص

ــاز دارد. ــردی مناســب نی راهب
دکتــر پــاداش ادامــه داد: شــناخت مفهــوم ســازوکارهای رشــد در مراحــل مختلــف، بــه کشــف متغیرهــای کلیــدی »گــذار« 
منجــر می شــود. ایــن متغیرهــا می تواننــد عبــور کشــورها از مســیر باریــک درآمــد متوســط بــه درآمــد بــاال را تســهیل کننــد. 
ــف و  ــل دو ضع ــر به دلی ــای عقب  ت ــود. اقتصاده ــن می ش ــذاری ممک ــن گ ــادی  چنی ــرش اقتص ــا و پ ــتفاده از میان بره ــا اس ب
یــک مانــع کــه پیــش روی آن هــا قــرار دارنــد یعنــی: ضعــف در انــدازه و قابلیت هــای شــرکت ها و مانــع محافظــت از حقــوق 
مالکیــت معنــوی )کــه در کشــورهای پیشــرفته  محتــرم اســت(، بایســتی از ایــن میان برهــا اســتفاده کننــد. ضعــف در ایجــاد 
ــوآوری در کشــورهای درحــال توســعه اشــاره  ــای ن ــی ایجــاد قابلیت ه ــه دشــواری های ذات ــع ب ــای شــرکتی درواق قابلیت ه
ــازار  ــازار تفــاوت چشــم گیری دارد چــرا کــه در شکســت ب ــا مفهــوم متعــارف شکســت ب دارد. ایــن ضعــف در عین حــال ب
ــًا ادعــا می شــود، اعطــای یارانــه بــه تحقیــق و توســعه می توانــد دســت یابی بــه تحقیــق و توســعه ی  بهینــه یــا افزایــش  غالب
میــزان تحقیــق و توســعه را تســهیل کنــد. ایــن دیــدگاه تنهــا تحــت ایــن فــرض ضمنــی معتبــر خواهــد بــود کــه شــرکت های 
ــا  ــر این صــورت حتــی ب ــز توانایــی انجــام تحقیــق و توســعه ی  مناســب را داشــته باشــند. در غی موجــود درحــال حاضــر نی
ــان  ــن ادعــا بی ــوان در مــورد ای ــاد مشــابهی را می ت ــزی محقــق نخواهــد شــد. انتق ــچ چی ــا یارانه هــا هی افزایــش مشــوق ها ی
کــرد کــه معتقــد اســت محافظــت از حقــوق مالکیــت معنــوی بــه نــوآوری بیشــتری منجــر می شــود چــرا کــه ایــن ادعــا تنهــا 
زمانــی حقیقــت خواهــد داشــت کــه شــرکت مــورد نظــر در حــال حاضــر نیــز بــه قابلیت هــای نــوآوری مجهــز باشــد. ضعــف 
ــه معنــای نبــود کســب وکارهای کاس جهانــی در کشــورهای درحــال توســعه اســت کــه  ــدازه  ی شــرکت ها درواقــع ب در ان
امــروزه مملــو از شــرکت های کوچــک یــا متوســط هســتند. ایــن شــرکت  های کوچــک و متوســط بــرای هدایــت کشــور بــه 
ســمت جایــگاه پردرآمــد ناکافــی محســوب می شــوند. وجــود ایــن »دو نقطــه ضعــف و یــک مانــع«، اقتصادهــای عقب   تــر را 
ــد. ــوآوری بیابن ــرای ایجــاد قابلیت هــای ن ــدی را ب ــا به جــای تکــرار روش اقتصادهــای پیشــرفته، مســیر جدی ــد ت وادار می کن
ــداول، از  ــراع مت ــاء و تقویــت حقــوق ثبــت اخت ــه جــای ارتق ــد ب ــر پیشــنهاد می کن ــن میان ب ــد کــرد: اولی ــاداش تأکی ــر پ دکت
ــتفاده  ــات کوچــک اس ــوی سســت و به شــکل حــق اختراع ــت معن ــوق مالکی ــام حق ــک نظ ــدی تحــت ی ــای تقلی نوآوری ه
ــه  ــه، کاهــش ثانوی ــی غیرخطــی از افزایــش اولی ــی ارزش و به طــور مشــخص توال ــر زنجیره هــای جهان ــر دوم ب شــود. میان ب
و افزایــش مجــدد مشــارکت در زنجیــره  ی جهانــی ارزش تمرکــز دارد. درواقــع بــه جــای افزایــش مشــارکت در زنجیره هــای 
ــا،  ــن زنجیره ه ــه در ای ــارکت اولی ــا مش ــه ب ــا ک ــود؛ بدین معن ــتفاده ش ــی ارزش اس ــره  جهان ــر زنجی ــی ارزش، از میان ب جهان
ــاال و گران قیمــت و ایجــاد  ــزوده ی ب ــا ارزش اف ــای ب ــه بخش ه ــا ورود ب ــوزد، ســپس ب ــادی می آم ــکات زی ــدا اقتصــاد ن ابت
تصاعــدی زنجیره هــای ارزش داخلــی، اتــکای خــود بــر ایــن زنجیره هــا را در نقطــه ی مشــخصی کاهــش می دهــد. در غیــر 
این صــورت کشــورهای عقب  تــر در بخش هایــی بــا ارزش افــزوده انــدک باقــی خواهنــد مانــد کــه نشــانه ای از گرفتــاری در 

ــود. ــد متوســطMIT محســوب می ش دام درآم
ــا چرخــه ی  عمــر کوتاه مــدت  ــر فناوری هــای ب ــدا کــردن در بخش هــا و محصــوالت مبتنــی ب ــر، تخصــص  پی ســومین میان ب
ــا  ــای ب ــا و حوزه ه ــردن در بخش ه ــدا ک ــدی، تخصــص پی ــًا در مراحــل بع ــس از آن، صرف ــات( و پ ــاوری اطاع ــد فن )مانن
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ــا چرخــه ی   ــی ب ــد. اســتفاده از فناوری های ــا در مجــاز می دان ــی( را تنه ــد محصــوالت داروی ــی )مانن چرخــه  ی عمــر طوالن
ــه  ــد. این گون ــی می  مان ــم باق ــودمند و مه ــی س ــدت طوالن ــرای م ــین ب ــش پیش ــه دان ــت ک ــن معناس ــدت به ای ــر بلندم عم
ــر  ــرای کشــورهای عقب  ت ــا ب ــوب هســتند، ام ــته و درنتیجــه بســیار مطل ــال داش ــاال به دنب ــا اگرچــه ســودآوری ب فناوری ه
ــا  ــی ب ــدا فناوری های ــه می شــود در ابت ــر توصی ــه کشــورهای عقب   ت ــل ب ــن دلی ــد. به همی ــع ورود عمــل می کنن ــد موان همانن
چرخــه ی  عمــر کوتاه  مــدت را هــدف قــرار دهنــد کــه موانــع چنــدان بزرگــی بــرای ورود بــه آن هــا وجــود نداشــته و تنــاوب 
بــاالی نــوآوری در آن هــا غالبــًا ســلطه  دارنــدگان اولیــه  آن هــا را مختــل نمی کنــد و چشــم انداز رشــد خوبــی بــرای آن هــا 

وجــود دارد.
ــرش مســتلزم آن اســت  ــران عقب ماندگــی اســت. پ ــی جهــش اقتصــادی و جب ــه ی  نهای ــرش مرحل ــد کــرد: پ ــاداش تأکی پ
ــد از آن هــا  ــا بتوانن ــد ت ــدا کنن ــوآوری خاصــی دســت پی ــا ن ــاوری ی ــه فن ــان ب ــر از پیش گام ــر زودت کــه کشــورهای عقب   ت
ســبقت بگیرنــد. ایــن شــیوه یکــی از روش هــای ضــروری بــرای دور زدن حقــوق مالکیــت معنــوی کشــورهای پیــش گام 
ــرای خــود متصــور  ــن حقــی را ب ــد فناوری هــا چنی ــن از ســایرین در ســاخت نســل جدی ــل پیشــی گرفت اســت کــه به دلی
ــا  ــل فناوری ه ــا نس ــم ی ــر پارادای ــان تغیی ــه در زم ــد ک ــز باش ــد موفقیت آمی ــی می توان ــرش زمان ــب پ ــن ترتی ــتند. به ای هس
ــرای توصیــف  ــه اصطــاح »پنجــره ی فرصــت« را ب ــرون زا روی دهــد. شــومپیتری  های اولی ــال ب ــروز اخت ــگام ب ــا در هن ی
ــر از بیــن  ــع ورود کشــورهای عقب   ت ــد. پنجــره ی فرصــت لحظــه ای در زمــان اســت کــه در طــی آن موان ــداع کرده ان آن اب
ــان متعــارف  ــه نرده ب ــی ک ــن زمان ــا بال ــرواز ب ــه »پ ــرش ب ــا، نقــش پ ــورد نظــر م ــد. در مفهــوم جهــش اقتصــادی م می رون
پیشــرفت به زمیــن انداختــه شــده« بســیار شــباهت خواهــد داشــت. درســت همان طــور کــه تنهــا در شــرایط جــوی مســاعد 
ــی  ــای طای ــه فرصت ه ــود ک ــد ب ــز خواه ــی موفقیت آمی ــا زمان ــز تنه ــرش اقتصــادی نی ــرد، پ ــرواز ک ــن پ ــا بال ــوان ب می ت
ــز  ــای الزم نی ــد ایجــاد قابلیت ه ــات مشــخصی مانن ــن مقدم ــن همچنی ــا بال ــرواز ب ــرای پ ــرون زا وجــود داشــته باشــند. ب ب
ــه  ــرواز ب ــر این صــورت ممکــن اســت به جــای پ ــن هســتند. در غی ــت بال ــارت هدای ــه داشــتن مه ــه به مثاب وجــود دارد ک

ــم. ــن ســقوط کنی ــه زمی آســمان ها ب
 

دکتــر فتــح اهلل تــاری، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه عامــه طباطبائــی، آخریــن ســخنران ایــن نشســت مجــازی بــود کــه 
ــد«  ــرای جهــش تولی ــای بخــش کشــاورزی ب ــران و فرصت ه ــد در اقتصــاد ای ــوان »بخــش غیرمول ــا عن ســخنرانی خــود ب
ارائــه کــرد و گفــت: »کرزنــر« اقتصــاددان آمریکایــی فعالیتــی کــه بهــره وری را افزایــش داده و اثــر خارجــی مثبــت ایجــاد 
ــدون  ــه ب ــد ک ــود دارن ــز وج ــادی نی ــای اقتص ــری از فعالیت ه ــواع دیگ ــا ان ــد ).Kerzner1997(، ام ــد می دان ــد را مول می کن
ــرات شــرایط اقتصــادی و فضــای حاکــم  ــات، تنهــا به واســطه ی تغیی ــا خدم ــدی در حوزه هــای کاال ی ــه تولی ایجــاد هرگون
ــا جــذب ســرمایه ها و  ــه  تنهــا انــدازه ی اقتصــاد را افزایــش نمی دهنــد، بلکــه ب ــر آن، ســودآور هســتند. ایــن فعالیت هــا ن ب
تغییــر شــرایط طبیعــی بــازار، جذابیــت فعالیت هایــی کــه اقتصــاد را بــزرگ می کننــد )مولــد( را هــم کاهــش داده و بــر ســر 
راه رشــد اقتصــادی مانــع ایجــاد می کننــد. همچنیــن هــال و جونــز مفهــوم زیرســاخت اجتماعــی را طــرح کــرده و از طریــق 
ــت  ــت هایی اس ــا و سیاس ــی، »نهاده ــاخت اجتماع ــور از زیرس ــد. منظ ــک کرده ان ــد را تفکی ــد و نامول ــای مول آن فعالیت ه
)1999 .Hall. & Johnes( »ــود ــع می ش ــراف مناب ــای انح ــد به ج ــرف و تولی ــای مص ــرمایه گذاری به ج ــویق س ــث تش ــه باع ک

ــا  ــوع انتفــاع کــه ب ــا هرن ــه قصــد کســب درآمــد، ســود ی ــوان گفــت: به طورکلــی هــر فعالیــت ب در یــک جمع بنــدی می ت
ایجــاد ارزش افــزوده، تولیــد ملــی را بزرگ تــر کنــد، مولــد اســت و هــر فعالیتــی کــه در ســطح خــرد بــرای اشــخاصی ســود 

یــا منافعــی ایجادکنــد امــا در ســطح کان، ارزش افــزوده ایجــاد نکنــد و تولیــد ملــی را افزایــش ندهــد، نامولــد اســت.
ــد کــرد: بخشــی از فعالیت هــای اقتصــادی در  ــران تأکی ــد در اقتصــاد ای ــاری در ادامــه درخصــوص بخــش غیرمول ــر ت دکت
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ــده  ــده و مصرف کنن ــد کنن ــای تولی ــاف قیمت ه ــن بزرگ شــدن اخت ــده و همچنی ــش قیمــت مصرف کنن ــران، موجــب افزای ای
می شــود. نظــام داللــی، بــا نظــام واســطه گری مفیــد درهــم آمیختــه شــده و به گونــه ای، خــود را در پشــت عنــوان واســطه گری 
مخفــی کــرده و اقتصــاد ایــران بــا بحرانــی مواجــه شــده اســت کــه همــواره، انــرژی زیــادی بایــد صــرف برخــورد بــا عــوارض 
ــاز تولیــد  ناشــی از فعالیت هــای ایــن چالــش در بخش هــای مختلــف اقتصــادی، به خصــوص در بخــش نهاده هــای مــورد نی
بخــش کشــاورزی اعــم از نهاده هــای بخــش دام و طیــور تــا حتــی بــذر بــرای کشــت گنــدم مواجــه هســتیم کــه در نهایــت 
بــا اثرگــذاری بــر طــرف عرضــه به شــکل کاهــش تولیــدات کشــاورزی و ایجــاد کمبــود در بخــش بــازار در شــکل احتــکار 
ــورم شــدیدی در بخــش نیازهــای  ــر شــدن شــکاف عرضــه و تقاضــا شــده و ت ــی، موجــب بزرگ ت ــار نیاز هــای مصرف و انب
اساســی مــردم بــه وجــود آورده اســت. متولــی اصنــاف کشــور )فاضلــی( در ســال 1395 نیــز در همیــن رابطــه می گویــد: بــه 
ازای هــر هفــت خانــوار ایرانــی یــک بنــگاه صنفــی وجــود دارد، بــا افزایــش این همــه واحدهــای صنفــی کــه بیشــتر خدماتــی 
ــز مطــرح می شــود کــه  ــه یــک جامعــه مصرف گــرا تبدیــل شــده ایم. از ســوی دیگــر ایــن موضــوع نی و توزیعــی هســتند، ب
بــا رشــد روزافــزون ایــن نــوع واحدهــای صنفــی، نــه تنهــا واحدهــای تولیــدی رشــد نمی کننــد، بلکــه تغییــر کاربــری داده یــا 
ــرا مادامــی کــه صرفــه ی اقتصــادی و قــدرت رقابــت نداشــته باشــند، به ســمت واســطه گری و توزیــع  تعطیــل می شــوند؛ زی
ــر 3 میلیــون واحــد  ــغ ب ــه گفتــه ی رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران )ســعید ممبینــی( در ســال 1398: بال ســوق داده می شــوند. ب
ــر 50 درصــد واحدهــای صنفــی در  ــغ ب ــدارد. بال ــا منطــق اقتصــادی ســازگاری ن ــه ب صنفــی در کشــور وجــود دارد کــه البت

حــوزه ی توزیــع فعــال هســتند. کمتــر از 20 درصــد از واحدهــای صنفــی در حــوزه ی تولیــد مشــغول بــه کار هســتند.
صاحب نظــران و کارشناســان، »افزایــش داللــی، ســفته بازی و واســطه گری، افزایــش امــکان فــرار مالیاتــی، افزایــش 
ــدرت  ــش ق ــی، کاه ــای صنف ــرل واحده ــه ی کنت ــادی و هزین ــات اقتص ــش تخلف ــا، افزای ــرت مغازه ه ــل کث ــا به دلی قیمت ه
ــواع مختلــف از یــک کاال، نگــه داری از کاالهــا در شــرایط  ــه ان ــکان ارائ ــودن ام ــل فراهــم نب ــدگان به دلی انتخــاب مصرف کنن
غیراســتاندارد و... « را جــزو مهم تریــن آثــار منفــی افزایــش تعــداد واســطه ها بــر اقتصــاد کشــور ارزیابــی می کننــد. از دالیــل 
بــزرگ شــدن بخــش داللــی، کــم اثربــودن سیاســت های حمایــت از تولیــد و یــا نــا کارآمــد بــودن ایــن سیاســت ها در جلــب 
ســرمایه های ســرگردان و جــذب نقدینگــی رشــد یافتــه در اقتصــاد ایــران در بخش هــای تولیــدی مختلــف اســت به نحــوی 
ــق  ــًا از مصادی ــد و نوع ــن کنن ــتری را تأمی ــت بیش ــد منفع ــی می توانن ــرایط تورم ــه در ش ــی ک ــرمایه ها در بخش های ــه س ک

ــده اســت. ــه ش ــه کار گرفت ــد، ب ــه حســاب می آین ــد ب ــای غیرمول فعالیت ه
دکتــر تــاری در مــورد جهــش تولیــد در اقتصــاد ایــران یــادآور شــد: از حیــث اقتصــادی ایــن جهــش بایــد به گونــه ای باشــد 
ــن  ــاد چی ــود، اقتص ــر می ش ــه ذک ــه در این زمین ــی ک ــی از نمونه های ــد. یک ــوق یاب ــادی س ــام اقتص ــود نظ ــت بهب ــه در جه ک
ــن در  ــه اقتصــاد چی ــه 10 درصــد در ســال رســید ک ــن به طــور متوســط ب ــی چی ــص داخل ــد ناخال ــرخ رشــد تولی اســت. ن
زمــره ی کشــورهای دارای باالتریــن تولیــد ناخالــص داخلــی اســمی قــرار گرفــت. بــا پیشــرفت اقتصــاد ایــن کشــور، تعــداد 
بیشــتری از مــردم از فقــر خــارج شــده و چیــن عمــًا بــه کشــوری بــا درآمــد متوســط تبدیــل شــد. برخــی معتقدنــد کــه بیشــتر 

ــان سیاســت های اقتصــادی و جهــش و اصــاح سیســتم اقتصــادی اســت. ــه اعمــال بی ام ــوط ب ــرات مرب ــن تغیی ای
ــای  ــا بخش ه ــدل رشــد چندبخشــی ب ــح داد: م ــاختاری درون زا« توضی ــرات س ــا تغیی ــی ب ــد تکامل ــدل رش ــورد »م وی در م
ــدگاه،  ــن دی ــد. در ای ــدوری« می دان ــات »کال ــا نظری ــو ب ــور و هم س ــدی تقاضامح ــادی را فرآین ــد اقتص ــته درون زا، رش وابس
ــد.  ــه پویایــی تقاضــا در بخش هــای داخلــی و خارجــی تعریــف شــده و تحقــق می یاب ــر حســب توجــه ب رشــد اقتصــادی ب
ــع  ــد مناب ــد. وجــود تقاضــا، می توان ــد آی ــد از پویایی هــا در بخش هــای خــرد پدی ــر تکنیکــی می توان ــدگاه ســنتی، تغیی در دی
الزم را بــرای تأمیــن مالــی جهــت توســعه ی فنــاوری بنگاه هــا فراهــم کنــد کــه تأثیــری مثبــت برافزایــش میــزان رقابــت در 
بخش هــای مربوطــه دارد. یکــی از مراحــل توســعه ی محصــول براســاس یافته هــای )داولینــگ و چنــگ، 2000( جایگزینــی 
واردات خارجــی بــا محصــوالت داخلــی به امیــد بهبــود نقایــص و مشــکات بــوده کــه ایــن امــر منجــر بــه افزایــش تقاضــای 
ــع داخلــی  ــرای حمایــت از صنای ــی ب داخلــی می شــود. در چنیــن شــرایطی تعییــن تعرفه هــا و ســایر محدودیت هــای واردات

در برابــر رقبــای خارجــی بســیار مهــم اســت.
دکتــر تــاری در مــورد عمــده اقــام واردات کشــاورزی در ســال 1398 یــادآور شــد: آمــار مربــوط بــه اقــام عمــده ی وارداتــی 

محصــوالت کشــاورزی و صنایــع غذایــی در نــه ماهــه ی نخســت ســال 98 به ایــن شــرح اســت:
• ذرت؛ به ارزش یک میلیارد و 545 میلیون دالر میلیون دالر با سهم 16.7 درصد

• برنج؛ به ارزش یک میلیارد و 174 میلیون دالر با سهم 12.7 درصد
• دانه سویا؛ به ارزش 803.9 میلیون دالر با سهم 8.7 درصد

• جو؛ به ارزش 641.8 میلیون دالر با سهم 6.9 درصد
• گوشت قرمز؛ به ارزش 611.5 میلیون دالر با سهم 6.6 درصد
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• قند و شکر؛ به ارزش 519.2 میلیون دالر با سهم 5.6 درصد
• چای؛ به ارزش 318.5 میلیون دالر با سهم 3.4 درصد
• کره؛ به ارزش 285.3 میلیون دالر با سهم 3.1 درصد

ــد و  ــهم 2.9 درص ــا س ــون دالر ب ــه ارزش 268.1 میلی ــوه؛ ب ــواع می • ان
ــون توت

ــا ســهم 1.9  ــون دالر ب ــه ارزش 174.3 میلی ــو؛ ب ــواع تنباک • ســیگار و ان
درصــد

ــر جهادکشــاورزی در امــور زراعــت اعــام   در ســال 1399 معــاون وزی
کــردک »بــرای تأمیــن نیازهــای اساســی کشــور، امســال 6 میلیــارد دالر 
ــه واردات  ــا اشــاره ب محصــول و نهــاده کشــاورزی وارد می شــود. وی ب
ــای  ــن نیازه ــرای تأمی ــاورزی ب ــاده کش ــول و نه ــارد دالر محص 14میلی
ــش  ــم کاه ــن رق ــال ای ــت: امس ــته گف ــال گذش ــور در س ــروری کش ض
ــت کاری وزارت  ــی در اولوی ــای داخل ــری از ظرفیت ه ــه و بهره گی یافت

ــه اســت.« ــرار گرفت جهادکشــاورزی ق
دکتــر تــاری ادامــه داد: نتیجــه ی ایــن کاهــش واردات، افزایــش قیمــت نهاده هــای بخــش کشــاورزی بــوده اســت. به نحــوی 
کــه مطابــق گزارشــات، مشــکات زیــادی بــرای تولیدکننــدگان بخــش کشــاورزی بــه وجــود آمــده اســت. اگــر برنامه ریــزی 
زراعــت در کاهــش وابســتگی بــه ایــن نهاده هــا انجــام می گرفــت، مشــکات در بخــش تولیــد محصــوالت کشــاورزی کمتــر 
بــود. درواقــع وابســتگی بخــش کشــاورزی بــه نهاده هــای وارداتــی، خــود موجــب شــکنندگی ایــن بخــش در ارائــه ی همــان 
ــه  ــت ب ــه در نهای ــش عرض ــه کاه ــود ک ــود، می ش ــه ب ــت یافت ــه آن دس ــل ب ــال های قب ــه در س ــی ک ــد محصوالت ــطح تولی س
افزایــش قیمــت محصــوالت اســتفاده کننــده از ایــن نهاده هــا شــده اســت. مثــًا؛ قیمــت مصــوب کنجالــه ی ســویا نیــز 2900 

تومــان بــود و قیمــت غیررســمی آن در روز چهارشــنبه )26 شــهریورماه( بــه 14 هزارتومــان هــم رســید.
ــدت مشــابه ســال گذشــته 1.2  ــن و در م ــا 21 شــهریور 145 هزارت ــدای ســال جــاری ت ــی از ابت ــت ســفارش جــوی دام ثب
میلیــون تــن بــوده کــه امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 88 درصــد کاهــش نشــان می دهــد. کاهــش تخصیــص ارز 
و کاهــش ترخیــص وزنــی نســبت بــه ســال گذشــته، عامــل اختــاف قیمــت مصــوب جــو دامــی ) 1450( تومــان و قیمــت آن 

در بــازار غیــر رســمی) 3100(تومــان اســت./به نقــل ازایســنا
یکــی از سیاســت هایی کــه ممکــن اســت در ارتبــاط بــا متنوع ســازی اقتصــاد و اقتصــاد مقاومتــی مطــرح شــود، خودکفایــی در 
بخــش کشــاورزی اســت. وجــود یــک کاالی صادراتــی غالــب، معمــوالً باعــث تضعیــف ســایر بخش هــای اقتصــادی می شــود 

کــه در این خصــوص نیــز آســیب پذیرترین بخــش، بخــش کشــاورزی اســت.
دکتــر تــاری درخصــوص ارائــه ی راه حــل بــرای چنیــن مشــکاتی تصریــح کــرد: در بنــد 7 از سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی 
اباغــی آمــده اســت کــه: »تأمیــن امنیــت غــذا و درمــان و ایجــاد ذخایــر راهبــردی بــا تأکیــد بــر افزایــش کمــی و کیفــی تولیــد 
)مــواد اولیــه و کاال(«. به منظــور تقویــت تــاب آوری اقتصــادی کشــور الزم اســت توجــه خاصــی بــه موضــوع تولیــد و کاســتن 
از وابســتگی بــه واردات برخــی محصــوالت کشــاورزی مبــذول شــود. به دلیــل اهمیــت مــواد غذایــی و به خصــوص غــات 
ــه تأمیــن نیازهــای انــرژی و کالــری از ایــن محصــوالت، الزم اســت کــه سیاســت های  و درجــه ی بــاالی وابســتگی مــردم ب
کشــاورزی بــه ایــن ســمت ســوق یابــد. همچنیــن نبایــد از وظیفــه ی دســتگاه های ذی ربــط در باالتــر بــردن بهــره وری و بــازده 
در هکتــار غافــل شــد. اگــر ایــن سیاســت بــا اصــاح بــذر و اصــاح شــیوه های زراعــی همــراه باشــد دلیلــی برظهــور برخــی 
ــه ی  ــد زمین ــاورزی می توان ــش کش ــوص در بخ ــی واردات، به خص ــت جایگزین ــت و سیاس ــم داش ــی نخواهی ــای منف پیامده

صــادرات ایــن محصــوالت و متنوع ســازی صــادرات را نیــز فراهــم کنــد.
وی در خاتمــه ی ســخنانش تأکیــد کــرد: بــرای کاهــش ریســک واردات و تقویــت ســهم تولیــد داخــل در عرضــه، کل دولــت 
ــن الگــوی کشــت  ــدگان در تعیی ــه تولیدکنن ــد ک ــزی کن ــه ای برنامه ری ــی را به گون ــد تضمین ــد سیاســت های قیمــت و خری بای
بــه تولیــد کاالهــای اســتراتژیک و جایگزیــن کاالی وارداتــی تمایــل داشــته باشــند و ســهم فــروش محصــوالت بــه دولــت بــه 
حداکثــر ممکــن برســد. باتوجــه بــه آن کــه براســاس آمــار گمــرک ایــران در ســال 1396 هفــت محصــول عمــده ی کشــاورزی 
و غذایــی شــامل ذرت دامــی ، برنــج، ســویا،  گوشــت،  جــو،  کنجالــه، شــکر تصفیه نشــده، عمده تریــن محصــوالت کشــاورزی 
ــد  ــرای سیاســت های خری ــت اج ــتند، در اولوی ــی هس ــده ی واردات ــن 20 محصــول عم ــه کشــور در بی ــی ب ــی واردات و غذای

تضمینــی قــرار گیرنــد.
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شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی برگزار کرد:

نقد رفتارشناسی انسان ایرانی در مواجهه با کووید۱۹
نشســت تخصصــی »نقــد رفتارشناســی انســان ایرانــی در مواجهــه بــا کوویــد19« توســط گــروه انسان شناســی شــورای بررســی 

متــون و کتــب علــوم انســانی در روز پنج شــنبه 27 آذر 1399، به صــورت وبینــار )مجــازی( برگــزار شــد.
 

در ایــن نشســت دکتــر هــادی وکیلــی )ریاســت گــروه انسان شناســی شــورای بررســی متــون و عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه 
ــا عنــوان »تقابــل علم ودیــن در ســبک رفتــار دیــن داران در مواجهــه بــا کوویــد19«،  علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی(، ب
ــا  ــر مهــرداد عربســتانی )عضــو گــروه انسان شناســی شــورای بررســی متــون و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه تهــران( ب دکت
ــو  ــون و عض ــی مت ــورای بررس ــی ش ــروه انسان شناس ــب )گ ــد وحدتی نس ــر حام ــازوار«، دکت ــار ناس ــای رفت ــوان »بنیان ه عن
هیئــت علمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس( بــا عنــوان »انســان، کرونــا و انتخــاب طبیعــی«، دکتــر پریســا گــودرزی )عضــو گــروه 

ــران  ــوان »بح ــا عن ــون(، ب ــی مت ــورای بررس ــی ش انسان شناس
ــه  ــودکان در مواجه ــوص ک ــی به خص ــه ایران ــی جامع اخاق
ــو  ــی )عض ــی زاده اردکان ــی متول ــر عل ــد19« و دکت ــا کووی ب
گــروه انسان شناســی شــورای بررســی متــون و عضــو هیئــت 
ــذار از  ــرورت گ ــوان »ض ــا عن ــوم( ب ــتان عل ــی فرهنگس علم
پوزیتیویســم در مطالعــات تاریخــی« ســخنرانی کردنــد. مدیــر 
ــروه  ــر گ ــعبانی )دبی ــن ش ــر محس ــت دکت ــن نشس ــی ای علم

ــو. ــون( ب ــی مت ــورای بررس ــی ش انسان شناس
در ابتــدای ایــن نشســت مجــازی دکتــر هــادی وکیلــی 
ســخنان خــود را به ایــن شــکل شــروع کــرد: »علــم و دیــن از 
دیربــاز مــورد توجــه بــوده اســت. از ســویی عمــوم دیــن داران 
و اصحــاب علــم و از ســویی دیگــر محققــان علــم و دیــن و 
ــته اند.  ــه داش ــل توج ــن تقاب ــه ای ــان ب ــوص دین پژوه به خص

ــوان در چهــار  ــن تقابل هــا را می ت ــکاک ای ــور پی ــور، جــان هاوفــت و آرت ــان بارب ــدگاه جــان پولکینگــورن، ای ــر اســاس دی ب
ــی(، ادغــام )تســاوی  ــی )تبایــن جزئ ــوازی(، هم پوشــانی جزئ ــوع طبقه بنــدی کــرد: هم ســتیزی )تبایــن کلــی(، اســتقال )ت ن

بالقــوه(«.
ــر اندیشــه و  ــا عمــل ب ــر حســب غلبــه ی معرفــت، محبــت ی ــز ب ــر وکیلــی اضافــه کــرد: »از ســویی خــود دیــن داران نی دکت
ــادت/  ــش، عمل/عب ــق/قلب اندیش، زهداندی ــش، محبت/عش ــت/ عقیده/عقل اندی ــون معرف ــی همچ ــه گروه های ــان ب ــار آن رفت

ــوند«. ــیم می ش ــره تقس ــت اندیش و غی ــش، معیش ــاس/خلق اندی ــش، احس مصلحت اندی
ــای  ــد19 پرداخــت و از تبیین ه ــش کووی ــن پیدای ــورد تبیی ــداول در م ــناریوی مت ــه س ــان س ــه بی ــی ب ــر وکیل ــس از آن دکت پ
ــا  ــی و ی ــاالت طبیعــی تکامل ــی، فعــل و انفع ــن طبیع ــل تبیی ــه داد: »عام ــرد. او ادام ــاد ک طبیعــی، انســانی و ماوراء الطبیعــی ی
ــه  ــان: انگیزه بخشــی ب ــن و ایم ــش دی ــان و نق ــم، کشــف واکســن و داروی درم ــش عل ــت و نق ــی طبیع ــش و واکنش های کن
عالمــان بــرای کشــف دارو و آرامش بخشــی و کاهــش اســترس از طریــق عبــادات و نیایــش اســت. در تبییــن انســانی، عامــل 
ــه بی حــد و حصــر انســان  ــه مداخل ــث و عامــل دوم، واکنــش طبیعــت ب ــا کشــور ثال ــن ی ــا چی ــکا ی اول، بیوتروریســم آمری
ــه ای، آلودگی هــای آب و هــوا و تولیــد ســاح های ســیمیایی و هســته ای و …  در تخریــب محیــط زیســت، گازهــای گل خان
و نقــش علــم، نقــش قبلــی+ مهــار انســان از ســوی علــوم انســانی و نقــش دیــن و ایمــان، نقــش قبلــی+ آموزه هــای دیــن 
ــا ظلــم و ســتم )ظلم ســتیزی و تغییــرات انفســی و آفاقــی اجتماعــی( اســت. در تبییــن ماوراءالطبیعــی، عامــل،  در مواجهــه ب
واکنــش جهــان غیــب و ملکــوت الهــی بــه کنش هــای نادرســت انســانی، معاصــی و خطاهــای فــردی، اجتماعــی و جهانــی 
بشــری از قبیــل محرومیــت کــودکان، زنــان، افــراد ســالخورده و رنگین پوســتان از حقــوق طبیعــی و اجتماعــی تــا گســترش 
ــم، نقــش  ــه ی تحقــق وعــده ی عــذاب و کیفــر االهــی و نقــش عل ــه مثاب ــی و… ب ســاح های کشــتار جمعــی، هم جنس گرای
قبلــی+ مهــار و کنتــرل و بازگشــت انســان از خطــا و ظلــم و نقــش دیــن و ایمــان، نقــش قبلــی+ گشــودن راه توبــه و اســتغفار 

اســت«.
ــواع رفتارهــا، انگیزه هــا و نتایــج محتمــل از رفتارهــای دیــن داران در دوران پاندمــی، چنیــن نتیجــه  دکتــر وکیلــی در بیــان ان

ــاد کــرد: ــار می تــوان ی ــه رفت گرفــت کــه از ســه گون
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»الــف( رعایــت کامــل )مراقبــت: ماســک، فاصلــه اجتماعــی، رعایــت بهداشــت( کــه یــا 1-بــا انگیــزه ی علم گرایــی صــرف 
ــن  ــزه ی علم-دی ــا انگی ــا 2-ب ــر اســت و ی ــم از یکدیگ ــن و عل ــتقال دی ــی اس ــد ضمن ــرد و نتیجــه اش، تأیی صــورت می گی
گرایــی صــورت می گیــرد کــه نتیجــه اش، هم پوشــانی و ادغــام علــم و دیــن اســت و یــا 3-بــا انگیــزه ی دین گرایــی صــرف 

ــرد کــه نتیجــه اش، ادغــام علــم و دیــن اســت. صــورت می گی
ــد  ــه اش، تأیی ــرد و نتیج ــورت می گی ــرف ص ــی ص ــزه ی علم گرای ــا انگی ــا 1-ب ــه ی ــهل انگارانه ک ــص و س ــت ناق ب( رعای
ــم- ــزه ی عل ــا انگی ــا 2-ب ــت ی ــم اس ــه عل ــبت ب ــل نس ــی و جه ــی بیگانگ ــر یعن ــم از یکدیگ ــن و عل ــتقال دی ــی اس ضمن
ــم و  ــه عل ــب ب ــل نس ــی و جه ــن و بیگانگ ــم و دی ــام عل ــانی و ادغ ــه اش، هم پوش ــه نتیج ــرد ک ــورت می گی ــی ص دین گرای
ــام و  ــه نتیجــه اش، ادغ ــرد ک ــی صــرف صــورت می گی ــزه ی دین گرای ــا انگی ــا3- ب ــن اســت و ی ــه دی ســهل انگاری نســبت ب

ــن ــه دی ــبت ب ــهل انگاری نس س
است.

ج( بی رعایتــی کامــل کــه بــا هــر انگیــزه ای نشــان از بیگانگــی 
ــه علــم و دیــن دارد.« و جهــل و ســهل انگاری نســبت ب

دکتــر وکیلــی در پایــان اظهــار داشــت کــه بــا توجــه بــه میــزان 
پاییــن رعایــت مراقبت هــای بهداشــتی از ســوی ایرانیــان )اعــم 
ــت  ــی اف ــا نوع ــم(، متأســفانه ب ــن و عل ــواداران جــدی دی از ه
ــی  ــی، اخاق ضریــب هوشــی به خصــوص ضریــب هــوش دین

و معنــوی در انســان ایرانــی روبــه رو هســتیم.
 

از نظــر دکتــر مهــرداد عربســتانی، ســخنران دوم نشســت، 
انطبــاق پذیــری )Adaptability( یکــی از خصایــص انســان هــم 
به عنــوان موجــودی بیولوژیــک و همین طــور فرهنگــی قلمــداد 
ــی انسان شناســی، بحــث  ــب درســی عموم ــب کت می شــود. غال
ــته ی  ــه هس ــناختی ک ــری زیست ش ــن تطبیق پذی ــود را از ای خ
مفهــوم »بقــای مناســب ترین« )Survival of the fittest( را تشــکیل 

ــازمان دهی  ــی و س ــیوه ی زندگ ــوع ش ــه در تن ــی، ک ــری فرهنگ ــه تطبیق پذی ــز ب ــار آن نی ــد. در کن ــروع می کنن ــد، ش می ده
جوامــع مختلــف در پاســخ بــه شــرایط محیطــی مشــاهده می شــود، بــا ذکــر مثال هــای بســیار مســتند می شــود. اگرچــه، چنیــن 
اســتعاره ای )تطبیــق پذیــری یــا ســازواری( شــاید ایــن تصــور را پدیــد بیــاورد کــه انســان همیشــه بهتریــن و باکفایت تریــن 
ــای  ــی گزینه ه ــانی، حت ــای انس ــه، گزینه ه ــال آن ک ــد. ح ــاب می کن ــی انتخ ــرات محیط ــوع و تغیی ــا تن ــق ب ــیوه را در تطاب ش
ــه،  ــی از نقیص ــًا خال ــان الزام ــی انس ــام عصب ــره و نظ ــه پیک ــور ک ــتند، و همان ط ــی نیس ــای بی نقص ــًا گزینه ه ــی، الزام طبیع
آســیب پذیری و ضعــف نیســت، رفتــار جوامــع انســانی هــم الزامــًا بــه بهتریــن شــکل موجــود نیســتند، و الگوهــای ناســازوار 
در باورهــا و رفتــار انســان ها حداقــل به همــان انــدازه ی رفتارهــا و الگوهــای ســازوار فراوانانــد. اگــر چــه توجــه بــه ایــن امــر 
به ویــژه نــزد نظریه پــردازان مرتبــط بــا مکتــب تکامــل اجتماعــی وجــود داشــته اســت، ایــن امــر به طــور خــاص در دهــه ی 
نــود میــادی توســط رابــرت »ادگرتــون« Robert Edgerton-  انســان شناســی آمریکائــی- بــا کتــاب جوامــع بیمــار؛ به چالــش 

کشــیدن اســطوره هماهنگــی بــدوی دوبــاره مطــرح شــده اســت.
ــد باعــث رفتارهــای ناســازوار و  ــه اشــاره کــرد کــه علــل متفاوتــی می توان عربســتانی در ادامــه ی ســخنان خــود به ایــن نکت

تــداوم آن هــا در اجتمــاع انســانی شــوند. از رفتارهــای منبعــث 
ــم  ــی، تنظی ــل قوم وخویش گرای ــی )مث ــل نوع ــک و تکام از ژنتی
بــرای زندگــی گروهــی و پیدایــش زبــان و بــه تبــع آن غیبــت و 
شــایعه(، تــا رفتارهایــی کــه از ســاختار روابــط قــدرت و منافــع 
ــل  ــی در مقاب ــی فرهنگ ــا، اینرس ــت، ایدئولوژی ه ــر فرادس قش
ــه آرای  ــی ب ــا تأس ــطوره ای )ب ــا اس ــی ی ــت جادوی ــر، ذهنی تغیی
لوی بــرول(، و تأثیــر همــه ی ایــن امــور بــر بــرآورد ریســک، یــا 
ــن  ــاید مضامی ــرد. ش ــد ک ــوان قی ــاری را می ت ــدی رفت الویت بن
ذکــر شــده، بتواننــد زمین هــای بــرای درک رفتارهــای ناســازوار 

ــا. ــری کرون ــام همه گی در ای
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در ادامــه، دکتــر حامــد وحدتی نســب ســخنان خــود را بــا طــرح پرســش از نســبت رفتارهــای پرخطــر انســانی و مســئله ی 
ــزرگ و به صــورت کم وبیــش مشــابه رخ  ــه در مقیاســی ب ــرد. از نظــر وی، برخــی از رفتارهــای انســان ک جنســیت آغــاز ک
می دهنــد، ریشــه در ژنتیــک داشــته و به دلیــل فوایــدی کــه در حفــظ بقــای جمعیت هــای انســانی در طــول زمــان دربرداشــته 
ــزد  ــتر ن ــر و خشــونت آمیِز بیش ــای پرخط ــروز رفتاره ــه ب ــوان ب ــه می ت ــده اند. از آن جمل ــظ ش ــی حف ــط انتخــاب طبیع توس
ــف )انتخــاب جنســی(،  ــس مخال ــب توجــه جن ــرای جل ــدی ب ــه نقشــی کلی ــان اشــاره داشــت ک ــا زن ــردان در مقایســه ب م
ــه تغییــرات بنیادینــی کــه در  ــا توجــه ب ــرای صدهــا هــزار ســال ایفــا کــرده اســت. ب محافظــت از گــروه و انجــام شــکار ب
ــروز رفتارهــای پرخطــر و  ســاختار اجتماعــی جوامــع انســانی در طــی چنــد قــرن اخیــر رخ داده اســت، به نظــر می رســد ب
ــه جهــت  ــن اســت کــه ب ــه تطــوری نداشــته باشــد. علــت در ای ــدان توجی خشــونت آمیز، آن هــم به شــکل کهــن خــود، چن
ــای  ــه آرایه ه ــر، تطــور ژنتیکــی انســان از رســیدن ب ــزاره ی اخی ــد ه ــش از حــد تطــور فرهنگــی انســان در چن ســرعت بی
تطــوری فرهنگــی جــای مانــده اســت. یکــی از رفتارهــای پرخطــر در برهــه ی کنونــی، کمتــر رعایــت کــردن شــیوه نامه های 

ــزد  ــورت( در ن ــک ص ــتفاده از ماس ــخصًا اس ــتی )مش بهداش
مــردان در مقایســه بــا زنــان اســت.

دکتــر وحدتی نســب در ادامــه ی ســخنان خــود بــه دو تحقیــق 
ــرد  ــاره ک ــاالت متحــده اش ــاکن در ای ــع س مســتقل در جوام
کــه نشــان داده اســت، اســتفاده از ماســک در مــردان به طــور 
ــت  ــن رعای ــت. همچنی ــوده اس ــان ب ــر از زن ــن کمت میانگی
شــیوه نامه های بهداشــتی بــا ســن و میــزان برخــورداری 
ــت بیشــتر  ــاداری دارد )رعای ــع رابطــه ی معن اقتصــادی جوام
بــا باالرفتــن ســن و رعایــت کمتــر در نــزد گروه هــای کمتــر 
ــه  ــد ک ــخص ش ــردان مش ــا م ــه ب ــوردار(. در مصاحب برخ
ــف  ــانه ی ضع ــک را نش ــتفاده از ماس ــا، اس ــیاری از آن ه بس
ــاید  ــت ش ــردن اس ــی خطرک ــه نوع ــر ک ــن ام ــته اند. ای دانس
ریشــه ای کهــن در ژنتیــک مــردان داشــته باشــد، ســازوکاری 

ــدارد.  ــی ن ــری چندان ــروزه کارب ــا ام ــت، ام ــده اس ــوب می ش ــت محس ــانی پرمنفع ــای انس ــرای گروه ه ــی ب ــه زمان ک
 

ــت بحــران همــواره مســئله جــدی در  ــه مســئله ی مدیری ــرد ک ــاز ک ــه آغ ــودرزی ســخنان خــود را این گون ــر پریســا گ دکت
ــه ی ناشــی از پاندمــی کوویــد19  ــی و در وضعیــت قرنطین ــوده اســت. در دوره ی کنون تمامــی جوامــع و تمامــی دوران هــا ب
ــا بررســی وضعیــت  می تــوان آســیب پذیری اقشــار مختلــف جامعــه ی ایرانــی به ویــژه کــودکان را مشــاهده کــرد. درواقــع ب
روحــی و روانــی کــودکان در دوره ی کنونــی ایــن مطلــب روشــن می شــود کــه بســیاری از کــودکان در وضعیــت قرنطینــه، 
ــا ایــن بحــران  ــه ب ــرای مقابل دچــار آســیب های مختلــف شــده اند. ایــن در حالی اســت کــه ایــن کــودکان از توانایــی الزم ب

ــد. ــی را ندیده ان ــن روزهای ــرای توانمندســازی در چنی ــای الزم ب ــودکان آموزش ه ــن ک برخــوردار نیســتند. ازنظــر وی، ای
گــودرزی در ادامــه ی ســخنان خــود اشــاره کــرد، اگــر نگاهــی بــه برنامه هــای آموزشــی و نیــز فوق برنامــه در مــدارس ایــران 
ــز حــوادث  ــه و نی ــه زلزل ــی از جمل ــای طبیع ــا بحران ه ــه ب ــه مســئله ی مقابل ــود ک ــکار می ش ــه آش ــن نکت ــیم ای ــته باش داش
ــه، جلســات  ــه اســت. مانورهــای زلزل ــران مــورد توجــه قــرار گرفت طبیعــی از جملــه آتش ســوزی در برنامــه ی آموزشــی ای
ــر اشــاره شــد  ــن چنان چــه پیش ت ــا وجــود ای ــد. ب ــن قبیل ان ــره از ای ــری خامــوش کــردن آتــش و غی ــرای یادگی آموزشــی ب
برنامــه ی روشــن و قابــل ماحظــه ای بــرای مقابلــه بــا بحران هــای اجتماعــی و فرهنگــی در برنامــه ی آموزشــی کشــور دیــده 
ــا بررســی وضعیــت دانش آمــوزان در دوران قرنطینــه ایــن نکتــه روشــن می شــود کــه تعــداد زیــادی  نمی شــود. از ایــن رو ب
از آنــان بــا مشــکاتی از قبیــل اضطــراب، اعتیــاد بــه فضــای مجــازی، کاهــش تمرکــز، افــت تحصیلــی، افســردگی و ماننــد 

ــده اند. ــه ش ــا مواج آن ه
ــای  ــات و ... اســت واکنش ه ــا، هیجان ــر از باوره ــه متاث ــود ک ــردی خ ــای ف ــه تفاوت ه ــه ب ــا توج ــان ها، ب ــر وی، انس از نظ
ــودکان  ــازی ک ــرای توانمندس ــا ب ــی از بهترینراهکاره ــد. یک ــان می دهن ــود نش ــران   از خ ــواع بح ــا ان ــه ب ــی در مواجه متفاوت
ــر مجموعــه ای از فضیلت هاســت.  ــه یــک منــش خــوب اســت، کــه مشــتمل ب در مدیریــت بحــران مجهزکــردن کــودکان ب
ــری،  ــی، انعطاف پذی ــرام، مثبت اندیش ــئولیت پذیری، احت ــی، مس ــه خود شناس ــا، از جمل ــازی فضیلت ه ــوزش و نهادینه س آم
ــر  ــا تأثی ــا بحــران کرون ــه ب ــودکان در مقابل ــر توانمندســازی ک ــی از وابســتگی، ب ــه روی و رهای ــی، میان ــی، همدل حقیقت طلب
ــا، عواطــف و اراده  ــاحت های باوره ــی س ــی یعن ــاحت درون ــه س ــر س ــد ب ــق تأکی ــا از طری ــوزش فضیلت ه ــت دارد. آم مثب

ــار مشــاهده شــود. ــا رفت ــار ی ــِی گفت انجــام می شــود و انتظــار مــی رود نتیجــه آن در ســاحات بیرون
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ــاق  ــراردادن اخ ــاک ق ــا م ــی و ب ــوش اخاق ــوزه ی ه ــر در ح ــث اخی ــری از مباح ــا بهره گی ــرد، ب ــه ک ــودرزی اضاف گ
ــا  ــن فضیلت ه ــدن ای ــر نهادینه ش ــرا، نحــوه ی تأثی فضیلت گ
بــر شــکل گیری انگیــزش اخاقــی در کــودک را نشــان داد. 
ــوی  ــی و معن ــت عقان ــش ظرفی ــا افزای ــا ب ــن آموزش ه ای
ــی در  ــای اخاق ــک قطب نم ــرور ی ــد به م ــودکان می توانن ک
ــف،  ــای مختل ــه در موقعیت ه ــد ک ــود بیاورن ــان به وج آن
به آنــان  مثــل بحــران کرونــا،  به ویــژه در بحران هایــی 
ــا  ــن فضیلت ه ــح ای ــوزش صحی ــع، آم ــد. درواق ــک کن کم
موجــب می شــود کــودک درک درســتی از مفاهیــم اخاقــی 
ــا اخــاق از جملــه موقعیت هــا و اعمــال  و امــور مرتبــط ب
داشــته باشــد و در مواقــع مختلــف کار درســت را تشــخیص 
ــم  ــن فه ــت آوردن ای ــد. به دس ــام  ده ــوب را انج و کار خ
مســتلزم انــواع خاصــی از تمریــن ، ایجــاد عادت هــا و 
به عبارتــی انتخــاب الگوهــای خــاص رفتــاری، میــل و 

انگیــزش اســت. وی در انتهــا بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه در دل ایــن بحــران یــک فرصــت بــرای تغییــر ســرفصل های 
ــود دارد. ــد وج ــترده و نظام من ــکل گس ــی، به ش ــای زندگ ــا مهارت ه ــی ی ــوش اخاق ــد درس ه ــدارس، مانن ــی در م آموزش

 
دکتــر علــی متولــی زاده اردکانــی آخریــن ســخنران ایــن نشســت بــود. وی در ســخنان خــود بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه 
ــاء و  ــه بق ــی ک ــا بحران های ــه ب ــه پدیده هــای طبیعــی در مواجه ــگ و نگــرش ب ــر اســاس فرهن ــع انســانی ب رفتارهــای جوام
ــا  ــا بحران ه ــه ب ــرای مواجه ــای مناســب ب ــاختارها و الگوه ــاد س ــتند. ایج ــاوت هس ــد، متف ــد می کنن ــل را تهدی ــه ی نس ادام
ــوع  ــن ن ــای انســانی در ای ــر تجربه ه ــی متکــی ب ــرد علم ــه رویک ــاز ب ــع انســانی نی ــه ی جوام ــای زیســتی در هم و تهدید ه
ــانی  ــت انس ــته کل جمعی ــال گذش ــه در یک س ــا( ک ــد19 )کرون ــروس کووی ــتی وی ــران و تهدید زیس ــت. در بح چالش هاس
ــت،  ــیده اس ــم کش ــش عظی ــه چال ــی و ... ب ــی، آموزش ــادی، فرهنگ ــای اقتص ــه ی حوزه ه ــن را در هم ــره ی زمی ــر روی ک ب
تفاوت هــای زیــادی در نــوع مواجهــه مشــاهده شــده اســت. مقایســه ی کشــورهای پیشــرفته و متوســط در تکنولــوژی، منابــع 
ــوع  ــن ن ــا ای ــه ب ــی در مواجه ــه ی قبل ــی و تجرب ــای میکروب ــک تهدید ه ــناخت بیولوژی ــد؛ ش ــادی و انســانی نشــان می ده م
ــی ترین  ــران از  اساس ــت مدی ــازی و تربی ــاع و فرهنگ س ــطح اجتم ــاختارهای ضــروری در س ــاد س ــدات زیســتی و ایج تهدی
تفاوت هــا در مواجهــه ی موفقیت آمیــز بــا ایــن تهدیــد بــوده اســت. کشــور  هایی ماننــد نیوزلنــد، ســنگال، ایســلند، دانمــارک، 
عربســتان، ســنگاپور، کــره ی جنوبــی، تایــوان، ویتنــام و چیــن از کشــورهای موفــق در مواجهــه بــا تهدیــد زیســتی ویــروس 

ــد. ــد19 بوده ان کووی
وی افــزود: در کشــور ایــران به دلیــل عــدم تجربــه ی مواجهــه ی جــدی بــا تهدیــد زیســتی میکروبــی در چنــد دهــه ی گذشــته 
ــا ورود ویــروس کوویــد19 بــه کشــور، عــدم وجــود ســاختار کنتــرل  و بنابرایــن عــدم ایجــاد ســازوکار مواجهــه ی اولیــه ب
ــد  ــن تهدی ــا ای ــی در فرهنگ ســازی مناســب و مواجهــه ی علمــی ب ــد زیســتی، ناتوان ــرات و پیامدهــای تهدی ــه ی اث همه جانب
ــرای کنتــرل انتشــار ویــروس کوویــد19 در  زیســتی، عــدم وجــود ســاختار های اقتصــادی مناســب در ایجــاد شــرایط الزم ب
ســطح جامعــه و ... زمینــه ی خســارت ها و صدمــات فــراوان جانــی بــر جمعیــت ایــران تحمیــل کــرده اســت و اثــرات آن تــا 

ده هــا ســال در آینــده ادامــه خواهــد داشــت.
از نظــر اردکانــی، مواجهــه بــا بحــران و تهدیــد زیســتی ویــروس کوویــد19، ضــرورت شــناخت علمــی پدیده هــا در ســطوح 
ــا جامعــه ی جهانــی در  عالــی دانشــگاهی و مدیریتــی و ایجــاد ســاختارهای مربوطــه در داخــل کشــور و ارتبــاط گســترده ب
ــا آشــکار ســاخته اســت. درخواســت  ــده را کام ــای زیســتی در آین ــا تهدید ه ــه ب ــه ی کشــورها در مواجه اســتفاده از تجرب
انزواطلبــی در بخشــی از جمعیــت ایــران تحــت شــعار »اســتقال«، بــر خــاف غریــزه ی بیولوژیــک - ژنتیــک در آماده ســازی 
ــاد و مســتمر در جهــت  ــاش زی ــه ی نســل اســت. ت ــاء و ادام ــای زیســتی، بق ــا تهدیده ــی در مواجه شــدن ب ــت ایران جمعی
مقاوم ســازی جمعیــت ایرانــی بــا افزایــش شــناخت انســان، ســاختار بیولوژیــک، محیــط زیســت و فرهنــگ همــکاری بــرای 

ــه می شــود. ــده توصی ــر تهدید هــای زیســتی آین ــز در براب ــت آمی ــر و موفقی ــه بهت مواجه
این نشست با جمع بندی دکتر محسن شعبانی و بررسی پرسش های شرکت کنندگان به پایان رسید.
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شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی برگزار کرد:

پنل اول »مسئولیت اجتماعی هنر در بحران کرونا«
 

نشســت مجــازی »مســئولیت اجتماعــی هنــر در بحــران کرونــا« روز 20 آذرمــاه 1399، بــا ســخنرانی مریــم کهونــد )عضــو 
هیــأت علمــی دانشــگاه هنــر، گــروه گرافیــک(، محمدعلــی مرآتــی )دکتــرای موســیقی، اِتنوموزیکولــوژی( و مســعود ســفایی 
)عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه هنــر، گــروه ســینما( برگــزار 

شــد.
ــوزش  ــه آم ــاره ب ــا اش ــد ب ــر کهون ــت دکت ــدای نشس در ابت
دیــداری و نظریه  هــای یادگیــری به طــور مختصــر ســه 
ــه را در  الگــوی ســاختارگرایانه، علــوم شــناختی، رفتارگرایان
نظریه  هــای یادگیــری شــرح داد و در بیــان اهمیــت آمــوزش 
ــز  ــردازش مغ ــه پرداخــت: ســرعت پ ــن نکت ــه ای ــداری ب دی
بــرای ادراک بصــری بــه مراتــب بیــش از ســرعت آن بــرای 
کــه  به طــوری  بــوده،  ادراک حســی  پدیده  هــای  دیگــر 
ــار بیــش  پــردازش اطاعــات تصویــری در مغــز 60 هــزار ب
ــان  ــود نش ــن خ ــه ای ــت ک ــره اس ــی و غی ــات متن از اطاع
ــوزش و  ــد آم ــریع فراین ــر تس ــداری ب ــاط دی ــر ارتب از تأثی

دارد. تصمیم گیــری 
ــان،  ــه ســه شــکل ســنتی، مجــازی و تلفیقــی و در پای ــه موضــوع دســته  بندی، پیاده  ســازی و اجــرای آمــوزش ب وی در ادام
ــرار داد. آن چــه در  ــورد بحــث ق ــر م ــداری آن به طــور مفصل  ت ــری و وجــوه دی آمــوزش مجــازی )برخــط( در حــوزه ی هن
ــل اســت؛ جــدای از  ــل تأم ــداری آن قاب ــر و ابعــاد دی ــت آمــوزش مجــازی هن ــا محوری ــد ب ــم کهون مبحــث ســخنرانی مری
ابعــاد فرهنگــی تعامــات در ایــن نــوع آمــوزش )مجــازی(، تناقضی  ســت میــان شــیوه ی آمــوزش ســنتی بــا شــیوه ی آمــوزش 
مجــازی کــه ارتبــاط مســتقیم بــا ماهیــت رشــته  های هنــری دارد، به طــوری کــه ایجــاد فضــای دوســتانه و تعامــات پررنــگ 
ــی  ــوزش تلفیق ــکار آم ــا ازراه ــد ت ــر آن می  نمای ــد و بهت ــا در ســامانه  های آموزشــی نمــود نمی  یابن و مســرت  بخش آن فضاه

)ســنتی-مجازی( بــرای ایــن دســته از دانشــجویان اســتفاده کــرد.
در مجمــوع شــیوه  های آمــوزش، نحــوه ی تعامــل، میــزان تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری، بازخــورد و بازدهــی در شــیوه ی آمــوزش 

مجــازی؛ کلیــات مطــرح شــده در ســخنرانی مریــم کهونــد بــود.
در ادامــه ی  ایــن نشســت مجــازی دکتــر محمدعلــی مرآتــی بــا موضــوع »مســئولیت انســانی و اجتماعــی موســیقی بــا تحلیلــی 
ــت:  ــه داد و گف ــیقی ارائ ــر از موس ــف معاص ــک تعری ــدا ی ــت. وی در ابت ــخنرانی پرداخ ــراد س ــه ای ــایکوموزیکولوژی« ب س
موســیقی از ســه رکــن اساســی تشــکیل شــده اســت: اول، صــوت منظــور هــر صوتــی اســت حتــی مصنوعــی؛ دوم، نظــام 
ریتمیــک کــه می توانــد آزاد یــا مترونومیــک باشــد یــا حتــی عــروض شــعری و ســوم، موســیقی کــه در ایــن بحــث نیــز حائــز 
اهمیــت اســت. محتــوا و عوامــل ربط دهنــده اســت کــه باعــث اتحــاد صــوت و ریتــم نیــز می شــود درواقــع نــام، کاراکتــر و 
ویژگی هــای قطعــه را نیــز شــامل می شــود. در ادامــه بــا اشــاره بــه اهمیــت ذائقــه ی  موســیقایی کــه بخــش اساســی رابطــه ی  
انســان بــا موســیقی اســت، ایــن نکتــه را خاطرنشــان کــرد کــه مــا از کودکــی تاکنــون بــا حافظــه ی  موســیقایی مخصــوص 
ــن  ــوگ معاصــر »ال ــه اتنوموزیکول ــاع ب ــیقی، ارج ــی در موس ــر مرآت ــف دیگ ــم. تعری ــاط داری ــرده و ارتب ــی ک به خــود زندگ
مریــام« بــود کــه موســیقی یکــی از شــئون رفتــاری انســان بــوده و بنابریــن در لحظه لحظــه ی  زندگــی جاریســت. ســپس بــا 
اشــاره بــه چارچــوب نظــری خــود بــر اســاس نظــر دو پژوهشــگر معاصــر، »الــن دوباتــن« و »جــان ارمســترانگ« کــه نظریاتــی 
دربــاره ی  نقــش موســیقی در زندگــی انســان دارنــد، ســعی کــرد کــه تأثیــرات موســیقی یــا درواقــع مســئولیت های انســانی 
ــوان زنده شــدن  ــن عملکــرد موســیقی را به عن ــد. وی اولی ــا تشــریح کن ــر انســان در شــرایط کرون و اجتماعــی موســیقی را ب
خاطــرات از طریــق موســیقی معرفــی کــرد کــه بــا توجــه بــه اتصــال موســیقی در طــول زندگــی بــه خاطــراِت به ویــژه خــوِب 

ــه خاطــرات شــیرین بازگشــت. انســان، می تــوان ب

دکتــر مرآتــی در ادامــه عملکــرد بعــدی موســیقی را شــکیبایی در غــم عنــوان کــرد و گفــت: موســیقی ایــن توانایــی را دارد کــه 
غــم و انــدوه را از طریــق اجرایــی خــود تلطیــف کنــد درواقــع موســیقی، انــدوه را حــذف نمی کنــد امــا بــا توانایــی شــگرفی 
زهــر اســترس و نگرانــی را گرفتــه و تــا حــد زیــادی موضــوع غــم را برایــش قابــل تحمــل میکنــد. به عنــوان مثــال موســیقیهای 
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ســوگ در اقــوام کــرد و لــر به عنــوان مراســم چمهــری مطــرح 
اســت کــه در ایــن مراســم گروهــی بســیار باشــکوه بــا ســازهای 
ــده  ــوده ی  داغ دی ــل خان ــوگواری در مقاب ــه س ــل ب ــرنا و ده س
می پردازنــد و در ایــن مراســم نوعــی هــم دردی ایجــاد می شــود.

مرآتــی در بخشــی دیگــر ســخنانش بــه عملکــرد آرزو و 
ــه  ــت ک ــیقی پرداخ ــزی، در موس ــام دادن چی ــه انج ــتیاق ب اش
ــوت و  ــق ص ــت از طری ــادر اس ــیقی ق ــرد، موس ــن عملک در ای
ــا  ریتــم تأثیــرات شــادی و امیــد را در انســان بــارور کنــد تــا ب
ــه همــان حــس اشــتیاق و شــادی برســد.  شــنیدن مجــدد آن ب
درواقــع موســیقی بــا اتصــال بــه ایده هــای امیدوارکننــده بســیار 
پرقــدرت عمــل خواهــد کــرد. وی عملکردهــای دیگــر موســیقی 

را موازنــه ی  درونــی، شــناخت درونــی انســان و کمــک بــه فراینــد تکامــل معرفــی کــرد و ضمــن توضیحــات مفصــل در هــر 
یــک توصیه هایــی در انتخــاب ســبد ذائقــه ی  موســیقایی انســان ارائــه کــرد بــه ایــن معنــا کــه بهتــر اســت بــرای اســتفاده ی  
ــن  ــا تمری ــرد و ب ــه و هوشــمندانه انتخــاب ک ــردن موســیقی در روان انســان، موســیقی هایی را آگاهان ــر و درســت عمل ک بهت

ــت. ــت یاف ــی دس ــینتری در زندگ ــای دلنش ــه لحظه ه ــوان ب ــا بت ــرد ت ــیقی ها را درک ک ــن موس ــاس ای احس

آخریــن ســخنران ایــن نشســت مجــازی دکتر مســعود ســفایی، 
ــود.  ــینما ب ــروه س ــر در گ ــگاه هن ــی دانش ــأت علم ــو هی عض
ــرار  ــا و ســینما را محــور ســخنرانی خــود ق وی اجتمــاع، کرون
داد و گفــت: جهــاِن درگیــر بــا کوویــد19 در فعالیت هــا و 
ــت و از  ــته اس ــا گش ــوری مبت ــه رنج ــف ب ــای مختل عرصه  ه
ــد  ــه پیون ــت؛ چنان چ ــتثنی نیس ــینما مس ــر س ــان، هن ــن می ای
نزدیــک و جدانشــدنی میــان نمایــش فیلــم و حضــور در اجتمــاع 

ــت. ــرز اس ــگان مح ــر هم ــالن ها ب و س
ســفایی همچنیــن تغییــر در ســازوکار نمایــش فیلم  هــای 
ــا  ــرایط، محدودیت ه ــا ش ــب ب ــتا و متناس ــینمایی را هم راس س
و تغییــر عــادات زندگــی مــردم از ضروریــات عنــوان کــرد و بــا 

ــان  ــرای مخاطب بررســی آمــاری و ســازوکار تغییــرات در نمایــش فیلم هــای ســینمایی در ایــران و جهــان، ایــن موضــوع را ب
ــرد. ــل ک تحلی
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شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی برگزار کرد:

پنل دوم  »مسئولیت اجتماعی هنر در بحران کرونا«

دومیــن پنــل گــروه هنــر شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی تحــت عنــوان کلــی »مســئولیت اجتماعــی هنــر در 
بحــران کرونــا« بــا ســخنرانی دکتــر مریــم کامیــار در روز پنجشــنبه 27 آذر 99 آغــاز شــد.

مریــم کامیــار، عضــو گــروه هنــر شــورای بررســی متــون و هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
ســخنرانی خــود را بــا موضــوع »مســئولیت اجتماعــی هنرمنــد در دوران پســاکرونا: آمــوزش در جامعــه ی مبتنــی بــر دســتاورد 

و تأثیــرات ناشــی از فضــای پســاکرونا و پــرورش ذوق عامــه این  گونــه شــروع کــرد. »فرهنــگ بــرای همــه« یکــی از اصــول 
سیاســت گذاری فرهنگــی در ســند رســمِی »سیاســت فرهنگــی ایــران« اســت. عبــارت »پــرورش ذوق عامــه« در بندهــای 25 
تــا 27 ســنِد »سیاســت فرهنگــی ایــران« ذیــل اصــِل »فرهنــگ بــرای همــه« تشــریح شــده اســت. وی ایــن پرســش را مطــرح 
کــرد کــه »ذوق خــوب« مــورد بحــث، چگونــه به جامعــه منتقــل می  شــود؟ وی ســپس تاریخچــه  ای از برنامه  هــای مرتبــط بــا 
ایــن موضــوع را طــی دوره  هــای گذشــته بیــان و اذعــان داشــت: در ابتــدای قــرن 14 هجــری شمســی از برنامه  هــای فرهنگــی 
انجمــن پــرورش ذوق عامــه بــا عنــوان )رژیــم فرهنگــی نویــن( یــاد شــده و پــرورش ذوق را بخشــی از پــروژه ی نوســازی 
ــن انجمــن  ــود. ای ــق آمــوزش عمومــی ب ــرورش ذوق از طری ــار ملــی، پ ــت و انجمــن تلقــی می شــد. هــدف انجمــن آث دول
نهــادی بــود کــه آثــار هنــری و تاریخــی را از طریــق آمــوزش عمومــی در دســترس عامــه قــرار مــی  داد. انجمــن آثــار ملــی 
ــار قدیــم علمــی و صنعتــی ایــران و ســعی در نگــه داری  ــه آث از آغــاز، هدفــش را »پژوهــش –بازجســتن- عاقــه ی عامــه ب
صنایــع مســتظرفه و صنایــع دســتی و حفــظ ســبک و شــیوه ی قدیــم آن هــا« اعــام می کنــد؛ هــدف دیگــر ایــن انجمــن نیــز 
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ــدارس و عرضــه داشــتن  ــم در م ــق »تعلی ــی از طری ــا مؤسســات مل ــی ی ــس دولت ــای نفی ــردم از مجموعه  ه ــردن م »بهره مندک
ــا« اســت. ــه عمــوم در موزه  ه ب

ــد  ــه می دان ــداری ذوق عام ــرورش و بی ــت را در گــرو پ ــاره ی مل ــری و هنرمند شــدن دوب ــت هن ــدی از فضیل ــار، بهره  من کامی
ــه«  ــه ی عام ــه بازجســتن »عاق ــه ب ــن اساســنامه آن جــا ک ــد: مت ــن راســتا پیشــنهاد می  دهــد و می  گوی ــی را در ای وراهکارهای
اشــاره دارد، به نحــوی پیشــینی بــر وجــود »ذوق عامــه« صحــه می  گــذارد؛ ذوقــی کــه »بازیابــی و احیــاء« شــود. پــس روشــن 
ــا پنــج  ــاره ی ملــت، بــه معنــای فضیلت  منــدی آن هــا، جــز در گــرو بیــداری ذوق نیســت کــه ب اســت کــه هنرمندشــدن دوب
اقــدام انجمــن آثــار ملــی میســر شــد. ســاخت آرامگاه  هــای مشــاهیر، ســاخت مــدارس بــه جهــت آمــوزش رایــگان عمومــی، 

ســاخت مــوزه )مؤسســه و مــوزه ی مردم شناســی(، کتابخانــه و تئاتــر.
دومیــن ســخنرانی از مجموعــه ســخنرانی  های مســئولیت اجتماعــی هنــر در دوره یکرونــا را دکتــر جمــال عــرب زاده بــر عهــده 

داشــت. عــرب  زاده، عضــو گــروه هنــر شــورای بررســی متــون و هیــأت علمــی دانشــگاه هنــر بــه موضــوع ابعــاد اجتماعــی 
هنــر و بحــران جمعــی می  پــردازد. وی هنــر، بحــران و جامعــه را به عنــوان ســه کلیــدواژه ی ایــن بحــث در دوره  هــای مختلــف 
تحــوالت هنــری مــورد توجــه قــرار داده و بــه مــا می  گویــد کــه هنرمنــد در هــر دورانــی بــا چــه نگاهــی نقــش خــود را ایفــا 
ــد  ــر بازمی  گــردد، مانن ــه ذاِت هن ــی کــه ب ــی می شــوند؛ چالش  های ــد هــم دســت خوش بحران  های ــر و هنرمن کــرده اســت. هن
مــواردی کــه پیشــرفت تکنولــوژی و ابداعــات بــرای ســنت هنــری زنــگ خطــر محســوب می  شــده اســت )به  عنــوان مثــال 
بحــران نقاشــی وقتــی عکاســی ابــداع شــد و یــا بحــران ســینما در همه  گیــری تلویزیــون و یــا آن چــه در دهه  هــای اخیــر بــا 
گســترش شــبکه  های مجــازی شــاهدیم(. در مقابــل بحران  هــای هنــر، شــاهد بحران  هایــی دیگــر هســتیم کــه مختــص نــگاه 
هنــر و هنرمنــد بــه جامعــه اســت پــس در ایــن نــگاه بحران  هــای جامعــه برجســته می  شــوند و امــا نهایــِت پیونــد هنرمنــد 
بــا بحــران، در دوران معاصــر شــکل می  گیــرد چــرا کــه اساســًا ریشــه ی نظــرِی هنــر معاصــر بــر تفکــری انتقــادی در مــورد 

اجتمــاع اســتوار شــده اســت.
ــا وجــه و  عــرب  زاده در ادامــه به طــور مفصــل بــه مبحــث بحــران در دوره  هــای تحــوالت هنــری می  پــردازد و شــنونده را ب
فــرم اجتماعــی هنــر مــدرن و معاصــر بیشــتر آشــنا می  کنــد. بنابرایــن از هنــر مــدرن و وجــه انتقــادی  اش کــه الیه  هــای پنهــان 
در روابــط جامعــه را هــدف قــرار مــی  داده )و نــه بحران  هــای آشــکار چــون جنــگ، بیمــاری و..( و مخالفــت چنیــن رویکــردی 
اجتماعــی در هنــر بــا ایــده ی »هنــر بــرای هنــر« را طــرح می  کنــد و هنــر را بــه مثابــه ی ابــزاری تأثیرگــذار در نشــر حقیقــت 
ــگاه  ــا ن ــد ت ــان می  کن ــدان بی ــدرن توســط هنرمن ــای دوره ی م ــر کشــدن بحران  ه ــی از به تصوی ــد و مثال های ــی می  دان اجتماع
هنــر معاصــر و دغدغــه ی هنرمنــد ایــن دوره را بازنمایــی   کنــد. در میانــه ی بحــث ذات هنــِر معاصــر و نــگاه خودانتقــادی ایــن 
هنــر عنــوان می  شــود کــه وجــه تمایــزش بــا هنــر مــدرن و علــت تحــول هنــر ایــن دوره اســت و اذعــان مــی دارد کــه تغییــر 
نــگاه زیبایی  شــناختِی هنــر، منتــج بــه تغییــر در ابعــاد اجتماعــی هنــر شــده اســت. »در گذشــته هنــر به عنــوان یــک شــی در 
نظــر گرفتــه می  شــد امــا پــس از ایــن، فعالیــت هنــری به عنــوان یــک تجربــه بــوده اســت، یعنــی هنــر از قالــب شــی بــه قالــب 
یــک فعالیــت تبدیــل می  شــود«. چنیــن فعالیتــی در وادی تولیــد یــک اثــر هنــری متعــارف، پتانســیل بیشــتری بــرای انجــام یــک 
کنــش احیانــًا اجتماعــی از ســوی هنرمنــد دارد. وجــه پیش  گویانــه ی هنــر مــدرن از وضعیــت جامعــه ی مــدرن و ســرمایه  داری 
و تــاش بــرای فــرار از چارچوب هــای تحمیلــی بــه هنــر معاصــر هــم بســط پیــدا می  کنــد و رابطــه ی میــان فرهنــگ غالــب 
ــه یــک رویارویــی مســتقیم بــدل می  شــود. به صورتی کــه هنرمنــدان، جامعــه ی معاصــر را دچــار  و هنــر در دوران معاصــر، ب
ــوان  ــر به عن ــل و عــده  ای دیگــر، از هن ــدان موقعیت  گــرای بین المل ــال هنرمن ــرای مث ــد. »ب ــی حقیقــت می  دیدن بحــران بازنمای
ــگارد نزدیک کــردن  ــن جریان  هــای آوان ــرای همــه ی ای ــن ب ــد؛ بنابرای ــن معضــل اســتفاده می  کردن ــرای نمایــش ای ســاحی ب
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ــوان یــک آفرینش گــر در ســاختن موقعیــت اجتماعــی- سیاســی خویــش  ــر و زندگــی اهمیــت داشــت و هــر فــرد به عن هن
در نظــر گرفتــه می  شــد؛ یعنــی یــک کنش گــر فعــال و نــه یــک تماشــاگر منفعــل«.

ــرد  ــش می  ب ــخنش را پی ــات آن س ــه و معض ــه جامع ــی ب ــادی و بحران ــرایط ع ــد در ش ــگاه هنرمن ــوع ن ــا ن ــرب زاده ب ع
ــک  ــا ی ــی  دارد. او ب ــری وام ــه موضع  گی ــد را ب ــه هنرمن ــع چگون ــود در جوام ــرایط موج ــه ش ــد ک ــان می  ده ــا نش ــه م و ب
تقســیم  بندی نســبی، بحران  هــای هنرمنــد معاصــر را در دو دســته تقســیم  بندی می  کنــد: بحران  هــای حقیقــی و غیــر 
ــی....(  ــی، جغرافیای ــی، اقلیم ــه )طبیع ــرد و جامع ــارج از اراده ی ف ــی و خ ــاز و کار درون ــا س ــی ب ــی بحران  های ــی، یعن حقیق
ــون. او  ــای گوناگ ــا موقعیت  ه ــا ب ــراد و گروه ه ــای اف ــا و برخورده ــا، عملکرده ــی از رویکرده ــی ناش ــری بحران  های و دیگ
ــه در  ــد. چنان چ ــد می  دان ــدگاه هنرمن ــران از دی ــورد بح ــم در م ــکات مه ــی از ن ــر را یک ــگ و هن ــه ی فرهن ــن رابط همچنی
شــرایط عــادی، هنــر جزئــی از فرهنــگ و تأئیدگــر آن اســت امــا هنــر معاصــر بــا نگاهــی بــه بحــران عمیــق در جامعــه بــه 

ــا فرهنــگ مــی  رود. ــل ب تقاب
ــد: عــدم انجــام پروژه  هــا، بســته شــدن نمایشــگاه  ها  ــا و نقــش هنرمنــد چنیــن می  گوی ــان، عــرب  زاده از بحــران کرون در پای
ــن قشــر جامعــه در  ــع آفرینــش معضــات مبرهــن زندگــی ای ــت مناب ــر، محدودی ــه هن ــت دسترســی ب ــا، محدودی و موزه  ه
ــرات بحــران  ــای دیگــری از تأثی ــن بحــران کم  کــم زوای ــه ی ای ــا گــذر از شــوک اولی ــا ب ــوده اســت ام ــا ب ــا کرون مواجهــه ب
اخیــر بــر هنرمنــد و مــردم معلــوم شــد؛ مــواردی از جملــه تأمــل در بازبینــی شــرایط جامعــه بــه دور از شــتاب  زدگی معمــول 
کــه نگاهــی انتقــادی نیــز در پــی داشــت و مــردم را بــه تفکــر دربــاره ی ضروریــات فرهنگــی زندگــی و تمایــز میــان اصــل و 
فــرع در تولیــدات فرهنگــی واداشــت. از دیگــر مــوارد، جهانی شــدن فعالیت  هــا و تأثیــرات و روابــط متقابــل در یــک بافتــار 
متصــل جهانی اســت. وی طبــق مصاحبه  هــا و گزارشــات هنرمنــدان تأثیــر بحــران کرونــا بــر زندگــی هنــری را به ایــن گونــه 

ــد: ــان می  کن بی
ــان معضــل داشــته  ــرای بی ــری ب ــای مؤث ــد راه  ه ــا بتوانن ــد ت ــای جدی ــری در قالب  ه ــد از شــرایط و قرارگی ــش جدی - خوان
ــی و  ــه بازبین ــد ب ــرد و هنرمن ــکل می  گی ــر ش ــه ی هن ــری در عرص ــای ضروری  ت ــه فعالیت  ه ــت ک ــه اس ــند و این  گون باش

ــردازد؛ ــود می  پ ــاح کار خ اص
ــری  ــار هن ــد داشــتند آث ــدان تأکی ــه بســیاری از هنرمن ــه مخاطــب؛ به طــوری ک ــر ب ــه ی هن - آشکارشــدن وابســتگی دو طرف

نیازمنــد دیــده شــدن توســط مخاطــب هســتند؛
- مجازی شدن فعالیت  های هنری از جمله بازدید از آثار و خرید و فروش آنها.

آخریــن مــورد در ســخنرانی دکتــر عــرب  زاده، نقــش هنرمنــد در ارتبــاط بــا جامعــه ی بحــران دیــده اســت. وی نقــش هنرمنــد 
را فراتــر از همدلــی و ســرگرمی مــردم دانســته و اذعــان مــی  دارد کــه هنــر می  توانــد زبــان اجتماعــی مشــترک باشــد. به طــور 
ــر  ــا نش ــه ب ــی، مقابل ــونت خانگ ــرس، خش ــه، ت ــل از قرنطین ــی حاص ــوارض روح ــرای ع ــری ب ــم درمان گ ــش مه ــال نق مث
اطاعــات و اخبــار کــذب و .... از جملــه مســئولیت  ها و نقش  هــای مهــم ایفــا شــده توســط هنرمنــد در شــرایط فعلــی بــوده 

اســت.
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شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی برگزار کرد: 

کرونا و ابعاد و پیامدهای حقوقی آن
ــا و ابعــاد و پیامدهــای حقوقــی آن« روز یکشــنبه، 30 آذرمــاه 1399، به صــورت مجــازی برگــزار  نشســت تخصصــی »کرون
ــام صــادق )ع( و عضــو  ــأت علمــی دانشــگاه ام ــزاد پورســید، عضــو هی ــر به ــن نشســت مجــازی؛ دکت شــد. ســخنرانان ای
کارگــروه فقــه و حقــوق بــا موضــوع »تأثیــرات حقوقــی شــیوع ویــروس کرونــا بــر ایفــای تعهــدات قــراردادی«؛ دکتــر تــوکل 
حبیــب زاده، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه امــام صــادق )ع( ومدیــر کارگــروه فقــه و حقــوق بــا موضــوع »آثــار تحریم هــای 
ــر انصــاری، عضــو  ــر باق ــد 19« و دکت ــا بیمــاری کوی ــارزه ب ــا در مب ــه همــکاری ســایر دولت ه ــر تعهــد ب ــکا ب ــه آمری ثانوی
هیــأت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی و عضــو کارگــروه فقــه و حقــوق بــا موضــوع »چالش هــای حریــم خصوصــی مقابلــه 

ــد. ــه کردن ــدی اعام شــده ســخنان خــود را ارائ ــق زمان بن ــد کــه هرکــدام طب ــا« بودن ــا کرون ب
ــه،  ــدای جلس ــت در ابت ــی نشس ــر علم ــب زاده، دبی ــر حبی دکت
والدت حضــرت زینــب)س( را تبریــک گفتــه و بــا اشــاره 
ــن  ــدا ای ــب یل ــتار و ش ــا روز پرس ــت ب ــن نشس ــارن ای ــه تق ب
ــید،  ــزاد پورس ــر به ــپس دکت ــت. س ــی داش ــک را گرام ــام نی ای
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه امــام صــادق)ع( ســخنانش را بــا 
ــه  ــرد و ب ــاز ک ــا« آغ ــام کرون ــدات در ای ــای تعه ــوع »ایف موض
بحــث دربــاره ی »تأثیــرات حقوقــی شــیوع ویــروس کرونــا بــر 
ــت:  ــر پورســید گف ــراردادی« پرداخــت. دکت ــدات ق ــای تعه ایف
ــود کــه اختافــات حقوقــی بعــد از مواجهــه  ــل پیش بینــی ب قاب
بــا ویــروس کرونــا بــروز خواهــد کــرد و از آن جــا کــه بنــده تــا 

ــودم، می دیــدم کــه دعــاوی متعــددی در ایــن خصــوص در حــال طــرح اســت  ــه قضــاوت نیــز مشــغول ب چنــدی پیــش ب
و هنــوز زود اســت کــه تبعــات شــیوع ویــروس کرونــا را بتوانیــم ارزیابــی کنیــم. بحــث را می خواهــم از ایــن منظــر طــرح 
کنــم کــه ایفــای تعهــدات قــراردادی چــه وضعــی پیــدا خواهــد کــرد و ســپس از ایــن صحبــت خواهــد شــد کــه راه حل هــای 
ــه را بحــث و بررســی خواهــم کــرد. به نظــر می رســد کــه شــیوع  ــن زمین ــاوی فقهــا در ای ــن فت ــی چیســت و همچنی حقوق
ــراردادی داشــته اســت. یــک وضعیــت، عــدم امــکان ایفــای تعهــدات  ــر ایفــای تعهــدات ق ــر جــدی ب ــا تأثی بیمــاری کرون
اســت؛ مثــًا کســی ســالنی را اجــاره کــرده اســت تــا کســبی داشــته باشــد و عمــًا بــا تعطیلــی تاالرهــا و ســالن ها، امــکان 
کســب ســود و منفعــت نــدارد یــا مســائل عدیــده ای کــه بــر فضــای کســب و کار ایجــاد شــده اســت و درآمدهــا کاهــش 
یافتــه اســت کــه منجــر بــه تشــکیل و ثبــت پرونده هــای بســیاری در زمینــه ی عــدم تمکــن در پرداخــت نفقــه و پرداخــت 
مهریــه و... شــده اســت؛ یــا اماکنــی کــه اجــاره داده شــده و میــزان انتفــاع از آن هــا کاهــش یافتــه اســت. چــرا کــه مصوبــات 
ســتاد ملــی کرونــا، بــازار و صنــوف را تعطیــل کــرده اســت. آیــا می تــوان از آن مغــازه داری کــه کســبش تعطیــل شــده اســت، 
ــرد.  ــاع بب ــل انتف ــد به نحــو کام ــه وی نمی توان ــل به شــکل پیشــین داشــت، درحالی ک ــه نحــو کام ــدات ب ــع اجــرای تعه توق
تحلیــل وضعیــت از منظــر حقــوق مدنــی؛ بحثــی در خصــوص عــدم امــکان اجــرای تعهــدات وجــود دارد نظیــر آن چــه در 
ذیــل مباحــث مربــوط بــه اجــاره دیدیــم کــه منبعــث از مباحــث فقــه جعفــری اســت. مثــًا مســتأجره ای را دریافــت کردیــم 
امــا معــذور از انتفــاع هســتیم. اگــر ایــن عــذر موقــت باشــد، بایــد بگوییــم ایــن قــرارداد معلــق اســت و اگــر عیــب دائــم 
باشــد، بایــد برویــم ســراغ بحــث فســخ و انفســاخ؛ مثــًا بــه مســتأجر اجــازه اعمــال حــق فســخ دهیــم و... ایــن قواعدی اســت 
کــه در حقــوق مدنــی مــا پذیرفتــه شــده اســت. امــا این کــه آیــا می تــوان تعدیــل قضائــی اعمــال کــرد؟ )یعنــی محکمــه در 
قــرارداد دســت بــرده و مفــاد قــرارداد را تعدیــل کنــد(. تعدیــل قــراردادی کــه نداریــم چــون شــرط ضمــن العقــدی نیســت. 
امــا آیــا می تــوان گفــت قاضــی دخالــت کنــد و حکــم بــه تقلیــل اجــاره بهــا دهــد؟ یــا این کــه در بحــث خســارات ناشــی از 
عــدم اجــرای تعهــدات، مثــًا کســی یــک دســت مبلمــان ســفارش داده اســت و حــاال تولیدکننــده به دلیــل محدودیت هــای 
اعمــال شــده از ســوی ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا، نمی توانــد بــه تعهــدات خویــش عمــل کنــد، آیــا می تــوان خســارت 
ــل  ــی غیرقاب ــه ای خارج ــم حادث ــًا بگویی ــت؟ مث ــاژور اس ــث فورس م ــداق بح ــوع مص ــه موض ــه، بلک ــا ن ــرد ی ــت ک دریاف
ــن  ــر ســر ای ــد توجــه داشــت کــه بحــث ب ــی( بای ــون مدن ــاده 226 قان ــه اســت. )م ــروز یافت ــل دفعــی ب پیش بینــی و غیرقاب
اســت کــه آیــا ایــن اصــول و قواعــد پیشــین کفایــت می کننــد یــا خیــر کفایــت نکــرده و نیازمنــد تقنیــن هســتیم؟ آیــا شــیوع 

ــور دانســت؟ ــق مباحــث مذک ــوان از مصادی ــاری را می ت ــن بیم ای
دکتــر پورســید تأکیــد کــرد: در نظریــه ی اداره ی حقوقــی قــوه ی قضائیــه بــه شــماره 402/99/7 گفتــه شــده نمی تــوان شــیوع 
ــی  ــیدگی قضای ــتلزم رس ــر مس ــن ام ــت و ای ــره دانس ــوه ی قاه ــا ق ــاژور ی ــاد فورس م ــمول نه ــت ش ــا را تح ــاری کرون بیم
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ــی  ــاژور نیســت. در همــان روز یعن ــن وضعیــت مصــداق فورس م ــه اســت کــه ای ــه صراحــت گفت ــی ب اســت. اداره ی حقوق
ــاژور  ــوان فورس م ــروس را مشــمول عن ــا وی ــوان کرون ــه اســت می ت ــه گفت ــده اســت ک ــر صــادر ش ــه ای دیگ 99/6/3 نظری
دانســت. یعنــی در یــک روز دو نظــر متفــاوت ابــراز شــده اســت. یــک بحــث دیگــری کــه مطــرح اســت ایــن اســت کــه مــا 
ــان شــده  ــی بی ــون مدن ــاده 229 و 227 قان ــق آن چــه در م ــه طب ــم ک ــاژور می دانی ــت را مصــداق فورس م ــک وضعی ــی ی زمان

ــه را از دســت  ــن حادث ــی ای ــع و پیش بین ــکان دف اســت، کا ام
ــت  ــا دول ــد(. ام ــی باش ــل پیش بین ــی غیرقاب ــیم )یعن داده باش
سیاســت واحــدی را در پیــش نگرفتــه اســت و از یــک طــرف 
برخــی ِحــَرف را مشــمول ممنوعیــت فعالیــت قــرارداده اســت، 
درحالی کــه می دانیــم بســیاری از ایــن ممنوعیت هــا اجــرا 
نشــده و دولــت نیــز ممنوعیــت قهــری اعمــال نکــرده اســت و 
عمــًا جریمه هــای وضــع شــده نتوانســته اســت مانــع فعالیــت 
ــاژور  ــمول فورس م ــا را مش ــا کرون ــورت، آی ــود. در این ص ش
ــه  ــم؟ اشــکالی ک ــا مشــمول عســر و حــرج و hard ship بدانی ی
ــل تشــتت و  ــه به دلی ــن اســت ک ــده ای ــش آم ــا پی در کشــور م
ــت،  ــی دول ــدم اجــرای سیاســت های اعام ــودن و ع ــی ب مقطع
ــد  ــا تردی ــر کرون ــاژور ب ــوان فورس م ــمول عن ــوص ش درخص

ــث  ــوع بح ــا موض ــت و در آن ج ــده اس ــع ش ــون وض ــا قان ــت از فعالیت ه ــرای ممانع ــورها ب ــیاری از کش ــود. در بس می ش
ــون محدودیتــی را وضــع کــرده و الزم االجراســت و شــاید  ــل بررســی اســت. چراکــه قان ــر قاب فورس مــاژور خیلــی راحت ت
ــرد و  ــدی را نپذی ــای ج ــی از محدودیت ه ــه و ناش ــینی قرنطین ــئولیت های پس ــه مس ــت ک ــن جه ــا، از ای ــت در این ج دول
ــت.  ــه اس ــی نگرفت ــن چنین ــات ای ــد، تصمیم ــت نکن ــی را پرداخ ــته و جبرانی های ــبه و... نداش ــه کس ــدی ب ــای بع پرداخت ه
ــا  ــذا م ــت. ل ــرده اس ــاذ ک ــور اتخ ــه کل کش ــبت ب ــمول نس ــتمر و غیرعام الش ــی و غیرمس ــات مقطع ــت تصمیم ــن دول بنابرای
ــاژور دانســته(؛ اداره ی  ــا را فورس م ــه کرون ــری ک ــورخ 99/6/3 )نظ ــه ی دوم م ــتیم. در نظری ــه رو هس ــواری روب ــن دش ــا ای ب
حقوقــی میــان قراردادهــای بلندمــدت و کوتاه مــدت تفکیــک قائــل شــده و گفتــه در قراردادهــای بلندمــدت کرونــا مصــداق 
ــل آن ســالن عروســی،  ــوع وحــدت مطلــوب باشــد، مث ــدارد و در قراردادهــای کوتاه مــدت اگــر از ن ــاژور وجــود ن فورس م
امــکان شناســایی فورس مــاژور وجــود دارد و ایــن محتمــل اســت کــه در ایــن مــوارد قائــل بــه انحــال شــد. )مــواد 478 بــه 
بعــد قانــون مدنــی در بحــث اجــاره و به خصــوص مــاده ی 479( چالــش دیگــر ایــن اســت کــه اگــر کرونــا را فورس مــاژور 
بدانیــم معافیــت از پرداخــت خســارت را در بــر دارد یــا خیــر؟ )مــواد 227 و 229 ق.م.( خــب ایــن نهادهــا در نظــام حقوقــی 
ــد در  ــم و دادگاه نمی توان ــایی نکرده ای ــان شناس ــام حقوقی م ــل را در نظ ــده ی تعدی ــا قاع ــه م ــی شــده اســت. البت ــا پیش بین م
ــی  ــا مســتمر نیســت و مشــتت و مقطع ــه تعطیلی ه ــل اســت ک ــه این دلی ــاید ب ــد. ش ــل کن ــرده و تعدی ــت ک ــا دخال قرارداده
ــه قاضــی  ــز ب ــر همــه ی کشــور هــم ســخت شــده و از طرفــی در نظــام حقوقی مــان نی اســت، اعمــال قاعــده عام الشــمول ب
اجــازه تعدیــل در قــرارداد را نداده ایــم. ایــن اشــکاالتی اســت کــه بــا آن هــا روبــه رو هســتیم و شــاید اصــًا بــرای راه حــال 
نیــاز بــه تقنیــن داشــته باشــیم. بــه یکــی دو تصمیــم ســتاد ملــی هــم جــا دارد اشــاره شــود. تصمیــم مــورخ 99/4/8 اشــاره کرده 
اســت کــه قراردادهــای اجــاره مســکونی تــا ســه مــاه از اعــام ایــن مصوبــه قابــل تمدیــد هســتند و البتــه ذکــر شــده اســت 
کــه میــزان اجاره بهــا و مبلــغ رهــن طبــق الگویــی خــاص تعدیــل و افزایــش یابــد. مصوبــه 99/8/8 ذکرکــرده اســت کــه ایــن 
تمدیدهــا تــا یک ســال الزم االجراســت. مصوبــه ی مــورخ 99/8/17 می گویــد؛ اگــر مالــک نیــاز بــه آن ملــک داشــته باشــد و 
یــا پروانــه ی ســاخت گرفتــه باشــد و... قابــل تمدیــد نیســت. خــب ایــن ســؤال هــم مطــرح می شــود کــه ســتاد ملــی کرونــا 
آیــا اختیــار تعدیــل و تمدیــد ایــن قراردادهــای خصوصــی را داراســت؟ نکتــه ی دیگــر ایــن اســت کــه چــرا ســتاد ملــی کرونــا 
فقــط اماکــن مســکونی را مــورد توجــه قــرار داده اســت و چــرا اماکــن تجــاری را مــورد توجــه قــرار نــداده اســت. آیــا آن هــا 
درگیــر مشــکات نیســتند؟! شــرکت توانیــر نیــز بخشــنامه ای در تاریــخ 99/6/18 دارد کــه در آن دســتور داده شــده اســت کــه 
بــا طــرف قراردادهــای آن شــرکت کــه از پــس اجــرای قــرارداد برنیامده انــد، تعامــل کننــد و در پروژه هــای مــدت دار تضامیــن 

را اخــذ نکننــد و اقــدام بــه فســخ ایــن قراردادهــا نکــرده و صبــر کننــد.
ــن  ــا ای ــوص ب ــام دارد و به خص ــروس ابه ــا وی ــن کرون ــت ای ــا ماهی ــرای م ــب، ب ــن ترتی ــه داد: به ای ــید ادام ــر پورس دکت
سیاســت های متخــذه از ســوی دولــت، در احــراز عنــوان فورس مــاژور و... تردیــد شــده اســت. البتــه برخــی مشــاغل نیــز بــر 
درآمدشــان افــزوده شــده یــا برخــی درآمــد دارنــد امــا کاهــش یافتــه اســت و برخــی دیگــر درآمدشــان را به کلــی از دســت 
ــی را در پیــش گرفــت،  ــد چــه راه حل ــز متفــاوت اســت و این کــه بای ــات و مشــکات نی ــن اتفاق ــار و تبعــات ای ــد. آث داده ان
مبهــم اســت. اول، بایــد ثابــت کــرد کــه ایــن وضعیــت مصــداق عــذر عــام و خــاص اســت. دوم، بایــد دیــد کــه آیــا ایــن 
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ــن  ــی ای ــل؟ حت ــته باشــد خصوصــًا در بحــث تعدی ــال داش ــت اجــرای فســخ و انفســاخ را به دنب ــد ضمان ــت می توان وضعی
ابهــام درخصــوص صاحیــت ســتاد ملــی کرونــا همچنــان باقــی اســت و اگــر ایــن ســتاد صاحیــت داشــته باشــد، دامنــه ی 
ایــن صاحیــت چقــدر اســت؟ بایــد میــان انــواع تعهــدات و تعلیــق دائمــی و موقــت و ایجــاد فســخ و انفســاخ فــرق گذاشــت. 
ــام  ــن نظ ــل ای ــت. حداق ــل اس ــذاری قابل ح ــق قانون گ ــط از طری ــر فق ــه به نظ ــه البت ــی ک ــراغ راه حل ــت س ــد رف ــًا بای واقع
حقوقــی را از باتکلیفــی خــارج کنیــم یــا درخصــوص تکلیــف قضــات کــه بایــد معافیــت را بپذیرنــد یــا فســخ و انفســاخ را 
بپذیرنــد یــا... . قصــدم ایــن بــود کــه فقــط موضــوع تبییــن شــود و بــرای بســط مطلــب بایــد مبانــی فقهــی و قانــون را دیــد 
و بررســی کــرد. تقریبــًا مشــابه ایــن مباحــث در فتــاوی فقهــا نیــز وجــود دارد. نــوع عملکــرد مــا درخصــوص ایــن ویــروس 
متفــاوت بــوده اســت و شــاید راه حل هــای دیگــر کشــورها بــرای مــا قابــل اجــرا نباشــد. بــرای همیــن راه حل هــای هــر کــدام 
از مصادیــق متفــاوت اســت. برخــاف این کــه قریــب بــه یک ســال از ایــن شــیوع کرونــا می گــذرد هنــوز راه حــل متقنــی از 
ســوی سیاســت مداران اتخــاذ نشــده اســت. ســؤال: در خصــوص صاحیــت ســتاد ملــی کرونــا بســیار ســؤال مطــرح اســت 
ــدر  ــش چق ــد و صاحیت ــتاد باش ــن س ــاد ای ــکل گیری ایج ــتیبان ش ــد پش ــی می توان ــون اساس ــل 176 قان ــًا اص ــه اساس این ک
اســت؟ ایــن ســؤال را اســتادان حقــوق عمومــی بایــد پاســخ دهنــد. شــاید ســتاد ملــی کرونــا بــرای اتخــاذ تصمیمــات اداری 
اختیــار داشــته باشــد اّمــا درخصــوص این کــه آیــا می توانــد در زمینــه ی روابــط خصوصــی مــردم اقــدام کنــد؟ به نظــر خیــر. 

البتــه در زمینــه ی اقدامــات عــام حکومتــی تصمیماتــش الزم االجــرا اســت.
در ادامــه ی ایــن نشســت مجــازی دکتــر حبیــب زاده بــه ایــراد ســخنرانی بــا موضــوع »آثــار تحریم هــای ثانویــه آمریــکا بــر تعهد 
بــه همــکاری ســایر دولت هــا در مبــارزه بــا بیمــاری کوویــد19« پرداخــت و گفــت: وقتــی یــک بیمــاری به صــورت فراگیــر 
شــیوع می یابــد، اولیــن حقــی کــه مطــرح می شــود حــق بــر ســامتی اســت کــه تحقــق آن مســتلزم هماهنگــی کشورهاســت. 
ــا  ــد ایــن نــوع بیمــاری را کنتــرل کنــد. چنان کــه دیدیــم ب چــون یــک کشــور به تنهایــی و در قلمــروی ملــی خــود نمی توان
مســافرت برخــی افــراد از کشــورهایی دیگــر ایــن بیمــاری بــه مــا نیــز ســرایت کــرد. تحریم هــای یک  جانبــه ی آمریــکا مانــع 

جــدی را بــرای هماهنگــی و همــکاری دولت هــا بــا جمهــوری اســامی ایــران ایجــاد کــرده اســت.
وی در ادامــه بــه تفــاوت تحریم هــای اولیــه و ثانویــه پرداخــت و گفــت: تحریم هــای اولیــه بــه تحریم هایــی گفتــه می شــود 
کــه یــک کشــور در قلمــروی ملــی خــود و بــر اتبــاع خــود بــه اجــرا می گــذارد؛ یعنــی مقــرره یــا قانــون یــا دســتور اجرائــی 
ــاع در قلمــروی ملــی خویــش اجــرا می کنــد. تحریم هــای اول انقــاب کــه از ســوی  ــا ... را در مــورد اتب رئیــس جمهــور ی
ــون در  ــال 1996 دو قان ــژه در س ــد و  به وی ــه ی 90 به بع ــا از ده ــود. اّم ــه ب ــن گون ــد ای ــال ش ــکا اعم ــور آمری ــس جمه رئی
کنگــره ی آمریــکا بــه تصویــب رســید کــه مربــوط بــه تحریــم کوبــا، لیبــی و ایــران بــود. آمریکایی هــا تصمیــم گرفتنــد کــه 
ــد. در اجــرای فراســرزمینی  ــرار دادن تحریم هــای خــود را فراســرزمینی اجــرا کــرده و همــه ی اشــخاص را مــورد خطــاب ق
ــورت  ــود را به ص ــون خ ــد و قان ــرار دادن ــدف ق ــورد ه ــخاص را م ــرکت ها و اش ــه ی ش ــا هم ــن، آمریکایی ه ــن قوانی ای
ــز از منظــر  ــه نی ــد. تحریم هــای اولی ــر می کنن ــه تعبی ــه تحریم هــای ثانوی ــا را ب ــه تحریم ه ــد. این گون فراســرزمینی اجــرا کردن
حقــوق بشــر بــا ایــرادات جــدی روبه روســت و تحریم هــای ثانویــه عــاوه بــر آن اشــکاالت، بــا مشــکات دیگــر حقوقــی 
ــن  ــا ای ــارزه ب ــرای مب ــرای هماهنگــی کشــورها ب ــع را ب ــه اســت کــه بیشــترین مان ــًا تحریم هــای ثانوی مواجــه اســت. مطمئن

ــد. ــاد می کن ــاری ایج بیم
ــا کشــور هــدف تحریم هــای ثانویــه پرداخــت و  ــاره ی تعهــد کشــورهای ثالــث بــه همــکاری ب وی در ادامــه بــه بحــث درب
گفــت: در اســناد بین المللــی در زمینه هــای مختلــف بــا ایــن تعهــد مواجــه هســتیم. در بنــد 3- مــاده 1 منشــور ســازمان ملــل 
ــن در قطعنامه هــای  ــه ی فعالیت هــای اقتصــادی و اجتماعــی و همچنی ــی در زمین ــه حصــول همکاری هــای بین الملل متحــد، ب
مختلــف ســازمان ملــل متحــد به ویــژه در زمینــه ی بیماری هــای فراگیــر )مثــًا شــیوع بیمــاری ابــوال( بــه تعهــد بــه همــکاری 
ــه ی  ــل اعامی ــن تعهــد وجــود دارد، در اســناد حقــوق بشــری مث ــز ای ــح شــده اســت. در اســناد دیگــری نی دولت هــا تصری
جهانــی حقــوق بشــر مــاده 28 و میثــاق بین المللــی حقــوق اقتصــادی اجتماعــی و فرهنگــی 1966 )موســوم بــه میثــاق دوم( 
و... بــر تعهــد دولت هــا تأکیــد شــده اســت. بــه موجــب مــاده 2 میثــاق دوم، کشــورها متعهدنــد کــه از همــه ی امکانات شــان 
ــود  ــی خ ــروی مل ــورها در قلم ــه کش ــد. البت ــش دهن ــری افزای ــای بش ــق حق ه ــی را در تحق ــن توانای ــا ای ــد ت ــتفاده کنن اس
ــا شــیوع  ــه ب ــر ســامتی اســت ک ــن حقــوق، حــق ب ــد. یکــی از ای ــن حقــوق را برعهــده دارن مســئولیت اجــرا و تحقــق ای
بیمــاری کرونــا تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه اســت. حــق بــر ســامتی بــا حــق بــر حیــات از نســل اول و حــق تأمیــن اجتماعــی 
ــه لحــاظ  ــاط ناگسســتنی اســت. )ب ــر محیــط زیســت ســالم از نســل ســوم در ارتب و حــق بهداشــت از نســل دوم و حــق ب
آکادمیــک حقــوق بشــر را بــه نســل اول و دوم و ســوم دســته بندی می کننــد و حــق بــر ســامتی خــود از نســل دوم اســت.( 
تعهــد بــه همــکاری را به طــور خــاص در اساســنامه ی ســازمان بهداشــت جهانــی در بنــد 7 مــاده 2 و مــاده 24 نیــز می بینیــم. 
ــوص  ــد در خص ــا موظفن ــًا دولت ه ــاوت دارد؛ مث ــر تف ــورد نظ ــوع م ــه موض ــته ب ــز بس ــا نی ــکاری دولت ه ــیوه های هم ش
خــود بیمــاری و چگونگــی مقابلــه بــا آن اطاعــات الزم را بــه اشــتراک بگذارنــد و نیــز دسترســی بــه محصــوالت بهداشــتی 
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ضــروری بــرای مقابلــه بــا بیمــاری را تســهیل نماینــد.
ــن هماهنگــی  ــکا ای ــای آمری ــا تحریم ه ــکاری دولت ه ــع هم ــکا مان ــه ی آمری ــای ثانوی ــه داد: تحریم ه ــب زاده ادام ــر حبی دکت
ــام  ــا اق ــن تحریم ه ــه ای ــد ک ــا مدعی ان ــه آمریکایی ه ــت. اگرچ ــرار داده اس ــعاع ق ــت الش ــدت تح ــه ش ــورها را ب ــن کش بی
ــرده اســت،  ــکا صــادر ک ــه داری آمری ــه ســال 2019 وزارت خزان ــه ای ک ــا اعامی ــرد، اّم ــر نمی گی ــی را در ب ــی و درمان داروی
اگرچــه اقــام بشردوســتانه را از شــمول تحریم هــا خــارج دانســته اســت، لکــن تأکیــد کــرده اســت کــه خریــد ایــن اقــام 
نبایــد همــراه بــا تبــادل پــول همــراه باشــد. طبعــًا عــدم امــکان مبــادالت پولــی، مانــع از دسترســی و خریــد اقــام دارویــی 
ــق اســتانداردهای fatf باشــد  ــر طب ــد ب ــًا بای ــی تمام ــادالت پول ــه مب ــه هرگون ــد شــده اســت ک ــن تأکی ــود. همچنی ــد ب خواه
ــه ای از وزارت  ــد تأییدی ــد، بای ــران صــادر کن ــه ای ــی ب ــام داروی ــد اق ــر کســی بخواه ــه ه ــد ک ــد می کن ــر از آن تأکی و فرات

ــد. ــه می کنن ــرکت ها مطالب ــراد و ش ــن اف ــده ای را از ای ــات عدی ــه در آن اطاع ــرد ک ــکا بگی ــه داری آمری خزان
***

هیأتات مطرح شده؛
ــد  ــا کرده ان ــد آن ه ــه پیش خری ــادرت ب ــا مب ــون دولت ه ــم اکن ــًا ه ــه عم ــا ک ــن کرون ــوص واکس ــید: در خص ــر پورس دکت
ــدا  ــی پی ــه آن دسترس ــعه نیافته ب ــا توس ــعه ی ــورهای در حال توس ــًا کش ــر خصوص ــای درگی ــا دولت ه ــا مدت ه ــاالً ت و احتم
نخواهنــد کــرد، از منظــر حقــوق بین الملــل و اســناد مربوطــه، چگونــه راه حلــی می تــوان یافــت. به نظــر می رســد بــا توجــه 
بــه انحصارگرایــی کشــورهای توســعه یافته درگیــر کرونــا، مــا شــاهد ادامــه یــک فاجعــه ی انســانی در جهــان ســوم خواهیــم 

بــود. جایــگاه حقــوق بشــر و حــق حیــات انســان ها چــه خواهــد بــود؟
ــق  ــوص تحق ــه درخص ــد ک ــد می کن ــا را متعه ــتانه دولت ه ــل بشردوس ــوق بین المل ــر، حق ــک منظ ــب زاده: از ی ــر حبی دکت
حقــوق همــکاری الزم را داشــته باشــند اّمــا وقتــی بــه اقدامــات کشــور آمریــکا می رســیم، می بینیــم کــه ایــن موازیــن عمــًا 
زیــر پــا گذاشــته می شــوند و الزامــات عدیــده ای کــه بــرای فــروش اقــام دارویــی قــرار داده انــد، عمــًا ایــن راه را بســته 
ــه  ــی شــود. البت ــام داروی ــرای صــادرات اق ــران ب ــا ای ــی ب ــراوده ی مال ــه م ــی یــک شــرکت حاضــر ب ــد اســت به راحت و بعی
ســازمان بهداشــت جهانــی ســهمیه هایی را در خصــوص دسترســی بــه اقــام دارویــی در نظــر می گیــرد تــا مانــع از شــیوع 
مجــدد بیمــاری شــود کــه هــم بــا ماحظــات بشردوســتانه و هــم ماحظــات فایده گرایانــه ی کشــورهای اروپایــی هم خوانــی 
دارد. امــا درخصــوص فــروش اقــام داوریــی بــه ایــران بــه قــدری فــروش آن را ســخت کرده انــد کــه عمــًا بــه نفــی ایــن 
ــه عمــل  ــا این گون ــه آمریکایی ه ــه حــاال ک ــای ثانوی ــا تحریم ه ــه ب ــا در مقابل مســئله منجــر شــده اســت.راهکارهای دولت ه
ــد  ــا می توانن ــد؟ آی ــوص دارن ــن خص ــی در ای ــی تکلیف ــای اروپای ــل دولت ه ــث مث ــای ثال ــا دولت ه ــت؟ آی ــد، چیس می کنن
ــا  ــد ی ــت کنن ــکا ممانع ــن آمری ــکا واکنشــی نشــان داده و از اجــرای فراســرزمینی قوانی ــه ی آمری ــای ثانوی ــر تحریم ه در براب
ــادآوری بشــود کــه اروپایی هــا در ســال  ــب اســت ی ــد؟ جال ــد و از شرکت های شــان حمایــت کنن ــل انجــام دهن ــدام متقاب اق
ــر  ــار آن ب ــه آث ــه ب ــکا را فراســرزمینی اجــرا کننــد و البت ــد. چراکــه نمی خواســتند قوانیــن آمری 1996 ایــن کار را انجــام دادن
ــار و  ــه آث ــا را متوج ــد و آمریکایی ه ــب کردن ــده ای را تصوی ــه  ی بازدارن ــک آیین نام ــذا ی ــد. ل ــف بودن ــز واق ــان نی اقتصادش
تبعــات اجــرای فراســرزمینی قوانیــن خــود کردنــد و همیــن اقــدام مانــع از اجــرای کامــل آن قوانیــن تحریمــی علیــه کوبــا و 
لیبــی و ایــران در ســال 1996 شــد. نکتــه ی دیگــر ایــن اســت کــه خیلــی از تعهــدات دولت هــا حالــت تعاملــی و معاملــه ای 
ــی  ــت؛ یعن ــه ی دولت هاس ــه هم ــوط ب ــی مرب ــع نسل کش ــی و من ــع بردگ ــل من ــی مث ــدات بین الملل ــی از تعه ــا برخ دارد. اّم
ــر  ــورت فراگی ــاری به ص ــک بیم ــیوع ی ــی ش ــد. وقت ــرر می بینن ــود را متض ــگان خ ــد هم ــی رخ ده ــی نسل کش ــر در جای اگ
بــوده و ســازمان بهداشــت جهانــی اعــام  کنــد کــه دسترســی بــه محصــوالت بهداشــتی شــرط اساســی بــرای شکســت ایــن 
بیمــاری اســت، به نظــر در چنیــن حالتــی مخالفــت بــا فــروش اقــام بهداشــتی بــا اعمــال تحریــم، نقــض یــک حــق مربــوط 
ــر ایــن  ــود. ب ــه همــه خواهــد ب ــوط ب ــه وجــود آمــده نقــض یــک تعهــد مرب ــه همــه باشــد و در ایــن حالــت وضعیــت ب ب
ــر را شناســایی کــرد. اگــر  ــا یــک بیمــاری فراگی ــارزه ب ــا یکدیگــر جهــت مب ــه همــکاری ب ــوان تعهــد دولت هــا ب ــا می ت مبن
تعهــدات نقض شــده تعهــدات مربــوط بــه همــه باشــد، آثــار خاصــی بــر ایــن نــوع نقض هــا، مترتــب اســت. دولت هــا نبایــد 
ــی اعــام  ــوان یــک وضعیــت غیرقانون ــد به عن ــد و حداقــل بای ــه را شناســایی کنن ایــن وضعیــت ناشــی از تحریم هــای ثانوی
ــد  ــده می توانن ــت تحریم کنن ــه دول ــر از آن علی ــد و فرات ــام کنن ــت اع ــن وضعی ــئول ای ــده را مس ــت تحریم کنن ــرده و دول ک
ــل در آن  ــدام متقاب ــی اق ــا( نوع ــئولیت دولت ه ــس مس ــا 48 پیش نوی ــواد 44 ت ــه م ــتند ب ــد. )مس ــام دهن ــل انج ــدام متقاب اق
ــد همیــن  ــده ی اتحادیــه ی اروپایــی در ســال 1996 رخ داد. یکــی از مطالبــات مــا در قالــب برجــام می توان آیین نامــه بازدارن
ــه ی ســال 1996  ــا آیین نام ــد ی ــی را وضــع کنن ــن مقررات ــه مدعــی اجــرای برجــام هســتند، چنی ــی ک ــه اروپایی های باشــد ک
ــذارد.  ــرا بگ ــه اج ــان را ب ــد و هم ــتفاده کن ــده اس ــه ی وضع ش ــن آیین نام ــت از همی ــا می توانس ــد. اروپ ــا کنن ــاره احی را دوب
ــه  ــد علی ــن می توانن ــث همچنی ــورهای ثال ــد(. کش ــی می کنن ــا را همراه ــوی، آمریکایی ه ــه نح ــا ب ــس اروپایی ه )اآلن برعک
ــا  ــد. اروپایی ه ــی شــکایت کنن ــه برخــی مراجــع بین الملل ــش ب ــه جهــت اجــرای فراســرزمینی قوانین ــده ب ــت تحریم کنن دول
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ــا از  ــه آمریکایی ه ــد. البت ــارت کردن ــی تج ــازمان جهان ــکایت در س ــه ش ــد ب ــکا را تهدی ــد آمری ــه بع ــال های 1996 ب در س
اجــرای فراســرزمینی آن قوانیــن دســت برداشــتند. )در موافقت  هــای ســازمان جهانــی تجــارت یــک اســتثنای امنیتــی در برابــر 
تعهــدات مربــوط بــه آزادی تجــارت پیش بینــی شــده اســت و شــاید طــرح دعــوا در آن جــا بــرای مقابلــه بــا تحریم هــا راه 
ــوده اســت(.  ــن امنیت شــان ب ــرای تأمی ــا ب ــن تحریم ه ــه ای ــد ک ــا کنن ــکان دارد ادع ــا ام ــه آمریکایی ه ــرد چراک ــی نب ــه جای ب
اقــدام دیگــری کــه کشــورها می تواننــد در پیــش بگیرنــد، درخواســت نظــر مشــورتی از دیــوان بین المللــی دادگســتری اســت 
تــا از یک جانبه گرایــی و قلدرمآبــی آمریــکا جلوگیــری شــود. کافی اســت کــه در مجمــع عمومــی یــک درخواســت نظریــه ی 
مشــورتی از دیــوان بین المللــی دادگســتری در مــورد مشــروعیت تحریم هــای ثانویــه شــود منتهــا پیمــودن ایــن مســیر نیازمنــد 
همــکاری کشــورها بــا کشــورهای قربانــی تحریــم اســت کــه اینراهکارهــا تجربــه نشــده اســت. البتــه مــا به عنــوان کشــور 
ــکا  ــه آمری ــوان علی ــزد دی ــودت 1955 ن ــه ی م ــق موافقت نام ــای اقتصــادی وف تحریم شــونده درخصــوص برگشــت تحریم ه
شــکایتی را بردیــم و در حــال رســیدگی اســت و یــک دســتور موقــت محــدودی نیــز صادر شــده اســت کــه آمریکایی هــا آن را 

ــل دولت هــا  ــن، در حقــوق بین المل ــد. بنابرای هــم اجــرا نکردن
ــا در  ــن همکاری ه ــد و ای ــا یکدیگرن ــکاری ب ــه هم ــد ب متعه
ــای  ــت و در قطعنامه ه ــده اس ــی ش ــی پیش بین ــناد بین الملل اس
ســازمان ملــل متحــد و اساســنامه ی ســازمان بهداشــت جهانــی 
نیــز بــر این هــا تصریــح شــده اســت. نکتــه ی دیگــر ممانعــت 
ــدن  ــع ش ــه و مان ــای ثانوی ــیله ی تحریم ه ــا به وس آمریکایی ه
از همــکاری بین المللــی اســت. نکتــه ی دیگــر ایــن اســت کــه 
ــیوع  آن  ــی از ش ــت ناش ــاری و وضعی ــن بیم ــدن ای ــر ش فراگی
می توانــد موجــد یــک تعهــد مربــوط بــه همــه )ارگا اومنــس( 
باشــد کــه در ایــن صــورت دولت هــا متعهدنــد در برابــر 
ــی  ــان داده و اقدامات ــش نش ــکا واکن ــه آمری ــای ثانوی تحریم ه
ــا  ــدف تحریم ه ــور ه ــر و کش ــا یکدیگ ــکاری ب ــرای هم را ب
ــواد  ــس م ــه در پیش نوی ــی در این زمین ــام دهند.راهکارهای انج
ــود دارد.  ــال 2001( وج ــا )س ــی دولت ه ــئولیت بین الملل مس

یکــی از تعهــدات دولت هــا در ایــن زمینــه عــدم کمــک بــه کشــور مســئول اســت کــه بــا انفعــال دولت هــا و حتــی برخــی 
همکاری هــا بــا آمریــکا، عمــًا کشــورهای دیگــر نیــز مرتکــب نقــض تعهــدات خــود شــده و در قبــال وضعیــت به وجــود 

آمــده در ایــران مســئولیت دارنــد.

در ادامــه دکتــر انصــاری ســخنان خویــش در بــاب »چالش هــای حریــم خصوصــی مقابلــه بــا کرونــا« را آغازکــرد و گفــت: 
قبــل از ورود بــه بحث هــای خویــش، یــک نکتــه ای را اشــاره داشــته باشــم. در مــورد مباحــث حقوقــی کرونــا توســط مرکــز 
ملــی تحقیقــات ســامت یــک کتابــی تهیــه شــده کــه 32 مقالــه ی علمــی پژوهشــی را داراســت و مباحــث حقــوق عمومــی، 
ــی های  ــرکت ها، دادرس ــوق ش ــی، حق ــوق خصوص ــری، حق ــای فک ــط کار، مالکیت ه ــه و رواب ــری، بیم ــث تنظیم گ مباح
ــا و... در  ــی دولت ه ــدات بین الملل ــل، تعه ــوق بین المل ــری، حق ــوق کیف ــواده، حق ــوق خان ــث حق ــورد مباح ــی، در م مدن
آن مطــرح شــده اســت. در مــورد صحبت هــای دکتــر حبیــب زاده نیــز منبعــی را معرفــی کنــم. ترجمــه ی کتــاب مســئولیت 
جهانــی بــرای حقــوق بشــر. ایــن کتــاب بــر مســئولیت ناشــی از نقــض تعهــد بــه همــکاری بین المللــی تمرکــز دارد. این کــه 
ــی  ــامی دارد و ... را بررس ــه اقس ــه چ ــت و این ک ــطوحی اس ــه س ــه در چ ــر و این ک ــا خی ــت ی ــد دولت هاس ــکاری تعه هم
کــرده اســت. بحــث بنــده درخصــوص چالش هــای حریــم خصوصــی و ارتباطــش بــا کروناســت. بــا توجــه بــه ضیــق وقــت 
ســعی دارم کــه طــرح بحثــی کنــم. در ســه دســته مباحــث را ارائــه می کنــم: 1. مفهــوم حریــم خصوصــی 2. تهدیــدات حریــم 

خصوصــی از ناحیــه ی مدیریــت کرونــا 3. نظــام موجــود بــرای مقالبــه بــا ایــن تهدیــدات.
انصــاری در ادامــه بــه تعریــف مفهــوم حریــم خصوصــی پرداخــت و گفــت: عمدتــًا در کشــورها تعریــف قانونــی و پوزیتیــو 
از ایــن مفهــوم وجــود نــدارد و رویه هــا در کشــورهای مختلــف عمدتــًا مفهــوم حریــم خصوصــی را مشــخص کــرده اســت. 
اصطــاح حریــم خصوصــی در ســطح بین المللــی مقابــل مفهــوم عمومــی بــودن اســت و لزومــًا چیــزی کــه در حریــم قــرار 
دارد، نیســت و در برخــی سیســتم ها عنــوان زندگــی خصوصــی یــا شــخصی مطــرح شــده اســت. نکتــه ایــن اســت کــه بحــث 
حریــم خصوصــی آن بعــدی از زندگــی اشــخاص اســت کــه شــخصی بــوده و مربــوط بــه خــود اشــخاص اســت. بنابرایــن 
ــران  ــان اســت و به دیگ ــه خودش ــوط ب ــه مرب ــی اشــخاص ک ــدی از زندگ ــن اســت: آن بع ــم خصوصــی چنی ــف حری تعری
ــا خیــر. در  مربــوط نیســت. البتــه در خصــوص »دیگــران« بحــث اســت کــه مثــًا والدیــن یــا همســر را شــامل می شــود ی
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مجمــوع قلمــروی فــرد کــه ممکــن اســت در خفــا یــا علنــی باشــد جــزو حریــم خصوصــی وی اســت. حریــم خصوصــی آن 
بعــدی اســت کــه فــرد در آن اتونومــی دارد. بــر ایــن مفهــوم در سیســتم حقوقی مــان کار نشــده و رویــه ی قضایــی جــدی و 

مفصلــی وجــود نــدارد لــذا مصادیــق مشــخصی نیــز از آن موجــود نیســت.
دکتــر انصــاری دربــاره ی ارتبــاط حریــم خصوصــی و ســامت گفــت: بحــث ســامت از دو منظــر اهمیــت داشــته و بــه حریــم 
خصوصــی مرتبــط اســت. ســامت دو بعــد فــردی و شــخصی و عمومــی دارد و صحبــت در مــورد ســامت فــردی اســت. 
بحــث ایــن اســت کــه آیــا ســامت فــردی اشــخاص بــه زندگــی خصوصی شــان مربــوط اســت یــا خیــر؟ اصلــی کــه پذیرفتــه 
شــده ایــن اســت کــه اطاعــات ســامت فــردی بــه حریــم خصوصــی افــراد مرتبــط اســت و برخــی کشــورها معتقدنــد کــه 
بایــد از ایــن بعــد حمایت هــای مضاعــف انجــام شــود. به عنــوان مثــال؛ از تجاری ســازی ایــن اطاعــات ممانعــت شــود. در 
نظــام حقوقــی مــا نیــز در مــاده ی 1 قانــون آزادی دسترســی بــه اطاعــات به ایــن مســئله اشــاره شــده اســت. بحــث دیگــر 
ــه  ــراد ب ــای اف ــادل اطاعــات ابت ــدات تب ــن تهدی ــم خصوصــی اســت. یکــی از ای ــدات حــوزه ی حری ــا و تهدی از نگرانی ه
ــا اداره ای از حضــور افــراد مبتــا  ــرای اعمــال محدودیت هاســت ازجملــه شــرکت ی ــه مراکــز و شــرکت ها ب ایــن بیمــاری ب
ــی  ــه مراکــز درمان ــوط ب ــم خصوصــی، مرب ــد دیگــر در بحــث حری ــی و تهدی ــه عمــل آورد. نگران ــه و ممانعــت ب اطاع یافت
ــا  ــه این ه ــن اســت ک ــر ای ــت ب ــی، پزشــکان، پیراپزشــکان و آزمایشــگاه ها صحب ــز درمان ــورد مراک اســت. در مجمــوع در م
ــا  ــی ی ــخاص خصوص ــار اش ــات را در اختی ــن اطاع ــد ای ــا می توانن ــد؟ آی ــت کنن ــات محافظ ــن اطاع ــد از ای ــه بای چگون
شــرکت های خصوصــی قــرار دهنــد یــا بعضــًا ایــن اشــخاص اطاعــات بیمــار معــروف و مشــهور مثــًا ســلبریتی یــا مســئول 
دولتــی را افشــا کننــد. و چهارمیــن تهدیــد حریــم خصوصــی، رســانه ها هســتند. رســانه ها بــا داعیه هــای مختلــف بــه ســراغ 
ــد  ــد کــه چــرا ماســک نمی زنن ــه می کن ــا اشــخاص مصاحب ــًا صــدا و ســیما مــی رود ب ــد. مث ــراد و حتــی بیمــاران می رون اف
ــا در  ــه کرون ــا بیمــار مبتــا ب ــد ب ــا می رون ــا عکــس و فیلمــش را پخــش نکننــد ی ــد مانــع شــود ت ــا فــرد می توان و خــب آی

ــع از دورهمی هــا و... شــوند. ــا ســبب درس عبــرت شــده و مان ــد ت ــه می کنن بیمارســتان مصاحب
ــا تهدیــدات حریــم خصوصــی و رویــه ی دولت هــا  دکتــر انصــاری در ادامــه ی ســخنانش دربــاره ی نظــام حقوقــی مقابلــه ب
گفــت: برخــی کشــورها از گذشــته حتــی حــدود 30 ســال پیــش قانــون خاصــی در حــوزه ی داده هــای ســامت و پرونــده ی 
ســامت اشــخاص دارنــد و ایــن اطاعــات را بــا یــک چارچــوب خاصــی جمــع آوری و نگــه داری کــرده و ســپس معــدوم 
ــد  ــه می گیرن ــت آگاهان ــا رضای ــد ی ــی می دهن ــز علم ــگاه ها و مراک ــه آزمایش ــرده و ب ــام ک ــا را بی ن ــًا پرونده ه ــد. مث می کنن
ــد رضایــت  ــی بای ــور اســت ول ــدد و خــب مجب ــرارداد می بن ــع شــخص ق ــی از مواق ــد. )در خیل ــام بدهن ــا ن ــا داده هــا را ب ت
جداگانــه اخــذ شــود تــا فــرد مجبــور بــه رضایــت دادن نشــود(. برخــی کشــورها هــم قوانیــن کلــی در مــورد حمایــت از 
داده هــای شــخصی دارنــد، اکثــر کشــورها در مــورد داده هــای شــخصی، قوانینــی دارنــد و در حــال حاضــر داده هــای شــخصی 
ــن  ــن داده هــا ارزش گــذاری می شــود. ای ــر و... ای ــل توئیت ــرای شــرکت هایی مث داده هــای دارای ارزش اقتصــادی هســتند و ب
داده هــا هــم منبــع حیــات شــرکت های دیجیتال انــد و هــم ایــن کــه کامــًا بــه حریــم خصوصــی افــراد مربــوط اســت؛ اول، 
نبایــد اســتفاده از ایــن داده هــا بــه حقــوق اشــخاص ضربــه وارد کنــد و دوم، در عیــن این کــه دولت هــا جمــع آوری داده هــا 
را کنتــرل می کننــد به هیچ وجــه نبایــد مانــع از تجــارت ایــن داده هــا شــوند. خــب مفهومــش ایــن اســت کــه اگــر داده هــای 
ــا چــه  اشــخاص را جمــع آوری می کنیــم و شــرکت هایی نیــز وجــود دارد کــه طالــب ایــن داده هــا هســتند بایــد دیــد کــه ب
شــرایطی ایــن داده هــا تبــادل شــود. برخــی کشــورها نیــز در خصــوص داده هــای خــاص و ویــژه قوانینــی دارنــد مثــًا در مورد 

حقــوق شــخصیت و... و از همیــن قوانیــن بــرای حمایــت از حریــم خصوصــی اشــخاص اســتفاده کردنــد.
ــوع  ــون اساســی تصریــح کــرده کــه هــر ن ــا اصــل 25 قان ــد کــرد: در کشــور م ــر انصــاری در خاتمــه ی ســخنانش تأکی دکت
تجســس در زندگــی اشــخاص ممنــوع اســت مگــر بــه موجــب قانــون. نکتــه ایــن اســت کــه تجســس در حــوزه ی ســامت 
نیــز بایــد به وســیله ی قانــون انجــام شــود و البتــه بــرای حمایــت از ســامت امــکان دارد بــه حریــم خصوصــی افــراد ورود 
ــه  ــن زمین ــران، در ای ــه در ای ــن اســت ک ــه ای ــون و شــفاف باشــد. نکت ــه موجــب قان ــد ب ــی بای ــرد و تجســس داشــت ول ک
قانونــی وجــود نــدارد و تنهــا قانــون مربــوط قانــون دسترســی آزاد بــه اطاعــات مطــرح اســت کــه مــواد متعــدد آن مرتبــط 
بــه حمایــت از حریــم خصوصــی اشــخاص اســت. قانــون مذکــور اعــام کــرده اســت کــه اطاعــات مربــوط بــه وضعیــت 
ــن  ــد ای ــات نمی توانن ــرار داد و مؤسس ــخاص ق ــار اش ــات را در اختی ــن اطاع ــود ای ــت و نمی ش ــی اس ــامتی، خصوص س
ــه  ــن اطاعــات. البت ــودن انتقــال ای ــا رضایــت اشــخاص و ضــروری ب ــد مگــر ب ــرار دهن ــار دیگــران ق اطاعــات را در اختی
ــه ی مربوطــه منتشــر کــرده کــه داده هــای شــخصی و خصوصــی را دســته بندی شــده و اطاعــات  ــز کمیت شــیوه نامه ای را نی
بیمــاری و... را شــمرده اســت و اعــام کــرده کــه ایــن اطاعــات جنبــه ی خصوصــی و شــخصی دارنــد. البتــه بایــد توجــه 
داشــت کــه ایــن، صرفــًا شــیوه نامه اســت و ناظــر بــر قانــون انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطاعــات اســت. البتــه در عمــل نیــز 
ایــن ضوابــط در کشــور مــا رعایــت نمی شــود و مــا در حــوزه ی رعایــت حریــم خصوصــی بــر خــاف مبانــی و پیشــینه های 

موجــود در عمــل نــه از نظــر اجــرا و نــه از نظــر تقنیــن حمایــت مطلوبــی از حریــم خصوصــی افــراد نداریــم.
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 پژوهشکده ی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار کرد:

اینفودمی کووید۱۹: ماهیت و ویژگی ها
 پژوهشــکده ی مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات بــا همــکاری کرســی ارتباطــات علــم یونســکو و انجمــن مطالعــات فرهنگــی 

و ارتباطــات نشســت مجــازی »پاندمــی کرونــا و اینفودمــی« را در تاریــخ 12 آبان مــاه 1399، برگــزار کــرد. 

ــا اعــام شــد.  ــا در کشــور م ــش، ورود کرون ــاه پی ــر نشســت، گفــت: 9 م ــر منصــور ســاعی، دبی ــدا دکت ــار ابت ــن وبین در ای
ــری آن و  ــا، پوشــش خب ــاره ی کرون ــی درب ــانه های اجتماع ــانه های رســمی و رس ــوی در رس ــت محت ــت و کیفی ــون کمی اکن
ــاره ی مفاهیمــی چــون اخبــار جعلــی، شــایعات،  نــوع محتوی هــا محــل بحــث و  گفت وگــو اســت. به ویــژه بحث هایــی درب
ــرا اجــاق، عضــو  ــر زه ــن نشســت دکت ــه در ای ــن صاحب نظــران مطــرح شــد ک ــی و … در بی اطاعــات نادرســت، اینفودم
هیــأت علمــی پژوهشــکده ی مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات دربــاره ی پاندمــی کرونــا و اینفودمــی اطاعاتــی را در اختیــار 
ــی ضــرب شــد.  ــه تعریــف اینفودمــی پرداخــت و گفــت: ایــن مفهــوم توســط ســازمان بهداشــت جهان ــرار داد. وی ب ــا ق م
ــق و مطمئــن را دشــوار می ســازند.  ــای انبــوه اطاعــات درســت و نادرســتی اســت کــه یافتــن منبــع موث ــه معن اینفودمــی ب

ــد و منتشــر می شــود. ــادی از اطاعــات تولی ــاه حجــم زی ــی کوت ــده ای اســت کــه در زمان پدی
ــر  ــی ب ــه مبتن ــرد: MAL-information ک ــی ک ــرح معرف ــن ش ــه ای ــات را ب ــای اطاع ــته از اختال ه ــه دس ــاق س ــر اج دکت
ــه  ــت. MIS-INFORMATION ک ــوده اس ــی ب ــخص خاص ــا ش ــور ی ــازمان، کش ــه س ــیب زدن ب ــان آس ــد و هدفش واقعیت ان
غیرعمــدی نادرســت اند و هدفشــان آســیب زدن نبــوده اســت. DIS-INFORMATION کــه عامدانــه غلــط، دروغ و نادرســت اند. 
ــا  ــط ب ــم مرتب ــری ه ــت. واژه ی دیگ ــوده اس ــی ب ــخص خاص ــا ش ــروه ی ــور، گ ــازمان، کش ــه س ــیب زدن ب ــان آس هدف ش

ــود. ــده می ش ــر نامی ــل ـ خب ــه جع ــود دارد ک ــی وج ــای ارتباط اختال ه
 FAKE NEWS یــا جعــل ـ خبــر در برخــی منابــع معــادل Dis-information اســت. در منابــع دیگــری به عنــوان یــک گفتمــان 
ــمی  ــار رس ــبیه اخب ــرم ش ــر ف ــر از نظ ــل ـ خب ــرد. جع ــی را دربرمی گی ــال اطاعات ــه اخت ــی از س ــه ترکیب ــود ک ــی می ش تلق
ــلطه جویانه و  ــه، س ــی، پرخاش گران ــمی، لحــن منف ــار رس ــاوت از اخب ــازمانی متف ــای س ــدف و فراینده ــر ه ــق، از نظ و موث
ــد، و در پلتفرم هــای رســانه های اجتماعــی خیلــی بیشــتر  ــد نزدیــک می کن ــه ســوژه های جدی شــخصی اســت، خــودش را ب

ــد. ــانه ها حضــور دارن ــایر رس از س
ــد و  ــا ســوژه جدی ــد توجــه داشــت کــه موضــوع ی ــد19 بای ــزود: در خصــوص اینفودمــی و پاندمــی کووی ــر اجــاق اف  دکت
بی ســابقه اســت. دانــش و اطاعــات علمــی کمــی دربــاره ی آن موجــود بــوده و دانــش علمــی مــدام در حــال تغییــر اســت. 
ایــن وضعیــت، افــراد را ترغیــب بــه جســتجوی اطاعــات بیشــتر کــرده و همچنیــن فرصتــی بــرای سوء اســتفاده گران فراهــم 
ــد. پــس از شــیوع کوویــد19، جســتجوی اینترنتــی در همــه ســنین  ــه اشــتراک بگذارن ــا هــر مطلبــی را نگاشــته و ب کــرده ت
ــه اطاعــات درســت در زمــان درســت و در قالــب درســت  ــا 70 درصــد افزایــش داشــته اســت. درواقــع دسترســی ب 50 ت
بــرای همــه حیاتــی شــده اســت. امــا چــرا اینفودمــی، پاندمــی را وخیم تــر می کنــد؟ زیــرا بافتــن اطاعــات معتبــر و موثــق 
ــی در  ــی و ناتوان ــاز دشــوار می شــود. انســان ها احســاس اضطــراب، افســردگی، خســتگی شــدید، خســتگی عاطف ــورد نی م
ــردم  ــط م ــذارد. توس ــر می گ ــی تأثی ــخصی و سیاس ــری ش ــد تصمیم گی ــر فراین ــد. ب ــم می کنن ــته های مه ــرآوردن خواس ب
ــا شکســت برنامه هــا  ــر موفقیــت ی ــا را افزایــش می دهــد. ب ــر می دهــد و ریســک ابت ــار آن هــا را تغیی جــذب می شــود، رفت
ــی را  ــانه های اجتماع ــژه رس ــانه ها به وی ــه رس ــی ب ــت نمی شــود. بدبین ــرل کیفی ــذارد. کنت ــر می گ و مداخــات بهداشــتی تأثی
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ــس چــرا هســتند؟ ــد. پ ــش می ده افزای
ــادی  ــب غیرانتق ــده، و مخاط ــکاف دانشــی احســاس ش ــاری، ش ــرای بیم ــان ب ــن درم ــرای یافت ــراد ب ــه و خواســت اف  عاق

ــوند. ــا می ش ــل ـ خبره ــا جع ــات ی ــوالن ضداطاع ــب ج موج
 موضــوع دیگــری کــه در ایــن ســخنرانی مــورد توجــه قــرار گرفــت عوامــل اخبــار غلــط یــا ضداطاعــات هســتند. اجــاق 
توضیــح داد کــه دو بازیگــر اصلــی در ایــن فضــا عبارتنــد از: تولیدکننــدگان کــه شــامل بات هــای مخــرب و فالوئرهــای کاذب، 
ــد  ــه می خواهن ــم متصــل ک ــه ه ــای ب ــگاران تحــت فشــار، و گروه ه ــاآگاه، روزنامه ن ــران ن ــا، کارب ــوا آالینده ه ــا، محت ترول ه
جهــت افــکار عمومــی را تعییــن کننــد و مشــاهبر و سیاســیون رده بــاال هســتند. نکتــه ی جالــب آن کــه supersharer هــا عمدتــًا 
ــی،  ــکار عموم ــدگان اف ــداران طــب ســنتی و کنترل کنن ــد از: طرف ــدگان مهــم عبارتن ــران تولیدکنن ــد. در ای ــان مســن بوده ان زن
ــه  ــده مســن تر ها نســبت ب ــام ش ــات انج ــاس مطالع ــتند. براس ــدگان هس ــن عرصــه باورکنن ــر در ای ــی دیگ ــر اصل ــا بازیگ ام

ــان هســتند. ــر از جوان ــوی، منتقدانه ت محت
ــاه  ــژه در م ــدا به وی ــی، ابت ــا شــرح داده شــد: اختال هــای اطاعات ــی در دوران کرون ــد اینفودم ــن جلســه رون ــه ی ای  در ادام
ــم  ــرای فه ــردم ب ــه م ــود ک ــن ب ــاد ای ــه افت ــی ک ــش گذاشــت. اتفاق ــپس رو به کاه ــتند. س ــد داش ــی رش اول به صــورت نمای
ــه اشــتراک گذاشــتند. مخاطبــان  ــه اعتبــار و صحــت منبــع توجــه کردنــد و کمتــر اطاعــات غلــط را ب درســتی اطاعــات ب
یکدیگــر را به ســوی لینک هــای مربــوط بــه مســتندات درســت هدایــت کردنــد. نکتــه ی قابــل توجــه ایــن اســت کــه نبایــد 
ایــن وضــع را بــه همــه ی ســوژه ها تعمیــم داد. پژوهش هــا نشــان داده انــد کــه مــردم اطاعــات ســامت ـ محــور را بــرای 
ســرگرمی نمی خواننــد بلکــه در جســتجوی اطاعــات مفیــد بــرای خــود یــا نزدیکان شــان هســتند؛ و معمــوالً افــراد نگــرش 

یــا عقیــده ی پیشــین در مــورد موضوعــات ســامت ـ محــور ندارنــد.
ــا« از  ــتیا کاردگوی ــل از »کریس ــه نق ــرد و ب ــاره ک ــا اش ــش fact-checker ه ــه نق ــه ب ــن جلس ــث ای ــه ی بح ــاق در ادام  اج
ــی از ســخت گیری ها  ــوده اســت. نمونه های ــون ب ــا تاکن ــش fact-checker ه ــن چال ــد19 بزرگتری ــدان IFCN گفــت: کووی کارمن
ــان کوویــد19 شــرکت های پلتفرم هــا  ــه آن هــا اشــاره کــرد به ایــن شــرح هســتند: در جری و اقدامــات دولت هــا کــه اجــاق ب
ــتان،  ــل انگلس ــورهایی مث ــد. در کش ــن کرده ان ــی تدوی ــار پاندم ــه اخب ــش ب ــرای واکن ــخت گیرانه تری ب ــتانداردهای س اس
حکومــت واحدهایــی را بــرای مواجهــه بــا محتــوای مضــر ایجــاد کــرده اســت. در کشــورهای زیــادی روزنامه نــگاران بــرای 
یافتــن پاســخ ســؤاالت مــردم مشــغول بــه کار شــدند. در برخــی کشــورها مثــل ســنگاپور پــس از اعتــراض محققــان و مدافعــان 

حقــوق بشــر، قانــون »اخبــار جعلــی« تصویــب شــد.
 در ایــن جلســه بــه رایج تریــن ســوژه های جعــل ـ خبرهــا در ایــران و ســایر کشــورها نیــز توجــه شــد. در ایــران درمــان بــا 
طــب ســنتی )تضمینــی و گیاهــی(، ماســک زدن )ضررهــای ماســک زدن مــداوم(، توطئــه )کرونــا فریــب بــزرگ قــرن 21(، و 
واکســن )نــه بــه واکســن( موضوعــات رایــج جعــل ـ خبرهــا بودنــد. ایــن ســوژه ها در کشــورهای انگلیســی زبــان عبارتنــد 

از: اقدامــات مقامــات و مســئوالن، نحــوه ی انتشــار ویــروس، مناطــق آلــوده، ملــل مقصــر، توطئــه.
 اجــاق در پایــان ایــن نشســت به دلیــل اهمیــت توجــه و مطالعــه ی ایــن موضــوع پرداخــت و گفــت: دلیــل ضــرورت مطالعــه ی 
علمــی ایــن موضــوع، اثــری اســت کــه این گونــه اطاعــات بــر مــا و رفتارهــا و تصمیم هــای مــا دارنــد. او گفــت: به لحــاظ 
ــرای اعتباردهــی  ــر ب ــه میان ب ــا از آن به مثاب ــم، مغــز م ــک موضــوع می بینی ــاره ی ی ــام مشــابه درب ــن پی ــی چندی شــناختی، وقت
ــی کــه  ــاد از اطاعات ــن مطلــب را شــنیدم(. از طــرف دیگــر احتمــال انتق ــًا هــم ای ــد )مــن قب ــه آن مطلــب اســتفاده می کن ب
عقایــد موجــود مــا را پشــتیبانی می کننــد یــا انتقــاد از تصاویــر بســیار کــم اســت؛ و چــون اطاعــات بیــش از حــد، مغــز مــا 
ــی به خاطــر آوردن، جــای دانســتن را  ــا شــیوع اینفودم ــر می شــود. ب ــا بســیار راحت ت ــر م ــد، تأثیرگــذاری ب را خســته می کن
می گیــرد )بــه خاطــر آوردن: احساســی اســت کــه در گذشــته وجــود داشــته اســت؛ دانســتن: گــردآوری اطاعــات حقیقــی 
اســت(. بــر حافظــه Episodic )خاطــره ی رویدادهــای روزمــره مثــل زمــان و مــکان(، eyewitness )حافظــه ی اپیزودیــک شــخص 
از جنایــت یــا رویدادهــای دراماتیــک دیگــری کــه شاهدشــان بــوده( و کاذب یــا false )شــخص رویدادهــا را متفــاوت از آن 
ــداده اســت( مــا تأثیــر می گــذارد و  ــه خاطــر مــی آورد کــه اصــًا رخ ن ــا چیــزی را ب چــه کــه رخ داده، به خاطــر مــی آورد ی
نتیجــه ی ایــن تأثیــرات نحــوه ی تصمیم گیــری، گزینــش و رفتــار در زمــان حــال و آینــده نــه تنهــا در خصــوص بیمــاری بلکــه 

در حــوزه ی موضوعاتــی مثــل ارزیابــی و قضــاوت دربــاره ی حکومــت و شــهروندی اشــخاص اســت.
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 پژوهشکده ی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار کرد:

روابط عمومی ایرانی و پاندمی کرونا

ــازمان ها در  ــی س ــی روابط عموم ــل نقش آفرین ــدف تحلی ــا ه ــا« ب ــی کرون ــران و پاندم ــی ای ــازی »روابط عموم ــت مج نشس
ایــران در مواجهــه بــا کوویــد19، بــا حضــور دکتــر حســین امامــی )رئیــس انجمــن متخصصــان روابط عمومــی ایــران(، دکتــر 
منصــور ســاعی )اســتادیار ارتباطــات پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی( و مــژگان جــزی زاده کریمــی )رئیــس 

ــا( در کان شــهر تهــران برگــزار شــد. ــت بیمــاری کرون روابط عمومــی ســتاد فرماندهــی مدیری

ــی  ــین امام ــر حس ــازی، دکت ــت مج ــن نشس ــدای ای  در ابت
ــر فعالیت هــای روابط عمومــی  ــا ب ــه تأثیــر کرون ــا اشــاره ب ب
ــش  ــات، کاه ــر ارتباط ــا ب ــرات کرون ــی از تأثی ــت: یک گف
تعامــات اجتماعــی اســت. کرونــا باعــث تغییــرات اساســی 
مــا  جمع هــای  و  شــد  چهره به چهــره  ارتباطــات  در 
کوچــک شــدند. همچنیــن حضــور و فیزیــک افــراد جــای 

ــازی داد. ــر مج ــه تصاوی ــود را ب خ
او افــزود: از دیگــر تأثیــرات ایــن ویــروس، پیشــتازی 
ــا  ــود. انســان در عصــر کرون ــتفاده از آن ب ــوژی و اس تکنول
ــو  ــًا ویدی ــت، مث ــا اس ــدار کرون ــز وام ــر چی ــش از ه بی
ــق  ــیار رون ــبکه، بس ــت ش ــای تح ــا و آموزش ه کنفرانس ه
گرفــت. همچنیــن شــاهد افزایــش ترویــج برنامه هــا و اپلیکیشــن ها و گجت هــای ره یابــی بودیــم. ایــن ویــروس باعــث شــد 
ــی  ــای مهارت ــردم در دوره ه ــت و م ــاال رف ــم ب ــا ه ــه ی آن ه ــد و مطالع ــدا کنن ــتری پی ــتگی بیش ــانه ها وابس ــه رس ــردم ب ــا م ت

ــد. ــارکت کردن ــتری مش بیش
امامــی بــا اشــاره بــه کنش گــری روابط عمومی هــا در دوران کرونــا گفــت: روابط عمومی هــا در دوره ی کرونــا تعطیــل 
نبودنــد. چــون ابــزار اصلــی کارشــان وبــگاه و رســانه های اجتماعــی اســت. از طرفــی دیگــر مــا شــاهد کمتــر شــدن تبلیغــات 
ــی  ــبکه های اجتماع ــا و ش ــات در وبگاه ه ــوض تبلیغ ــم و در ع ــی بودی ــای چاپ ــع روزنامه ه ــش توزی ــانه ها و کاه در رس
افزایــش پیــدا کــرد. همچنیــن ارتباطــات دیجیتــال رونــق گرفــت. مثــًا بســیاری از جلســات، مراســم ها و نشســت های خبــری 

ــت. ــن شــدن، رف ــه ســمت آنای و نشســت های آموزشــی ب
رئیــس انجمــن متخصصــات روابط عمومــی ایــران بــا مقایســه ی برنامــه ی کان چندیــن روابط عمومــی در کشــورهای مختلــف 
ــه  ــن برنام ــه ای ــرد ک ــن ک ــوان »تراســت« تدوی ــه ای تحــت عن ــی برنام ــره ی جنوب ــت: ک ــا گف ــا کرون ــه ب پرداخــت در مواجه
مخفــف شــفافیت، مســئولیت پذیری، اتحــاد و همــکاری، دانــش، ســرعت عمــل و همبســتگی اســت. همچنیــن ایــن کشــور 
نرم افزارهــای ردیابــی بــرای گوشــی های هوشــمند در نظــر گرفــت، و از همــان ابتــدا ماســک را اجبــاری کــرد. در کشــوری 
ــر  ــی قبل ت ــان آن خیل ــًا بســیاری از مردم ــا کمــک کــرد. مث ــه مهــار کرون ــی ب ــن هــم فرهنــگ ســامت محور خیل چــون ژاپ

شــروع بــه اســتفاده از ماســک کردنــد.
ــاره ی ســارس انجــام داده  ــه درب ــود ک ــه خاطــر مستندســازی هایی ب ــم ب ــت کشــوری چــون ســنگاپور ه ــه داد: موفقی او ادام
بــود و در ایــن کشــور مقــررات ســختی بــرای کنتــرل پاندمــی انجــام دادنــد. یکــی از برنامه هــای مهــم ایــن کشــور، برنامــه ی 
ــی  ــا گجت  های ــت سامتی شــان ســاختند. ی ــرای اطــاع از وضعی ــوث ب ــد بلوت ــک گردنبن ــالمندان ی ــرای س ــود و ب ــی ب ردیاب
بــرای مســافران در قرنطینــه طراحــی کردنــد. از دیگــر برنامه هــای خــوب ســنگاپور ایــن بــود کــه یــک کارگــروه متشــکل از 
وزرای ســامت، اقتصــاد و ... تشــکیل داد کــه کارشــان جمــع آوری آخریــن اخبــار دربــاره ی کرونــا بــود و آن هــا را بــه مــردم 

ــد. ــه می کردن ارائ
ــازمان  ــت: س ــا گف ــروس کرون ــرل وی ــد در کنت ــق نیوزلن ــای موف ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش ــن ب ــانه های نوی ــگر رس ــن پژوهش ای
ــرد.  ــین ک ــی تحس ــی مثال زدن ــوان الگوی ــا را به عن ــران کرون ــد در بح ــخت گیرانه ی نیوزلن ــت س ــی، مدیری ــت جهان بهداش
اســتراتژی خانــم نخســت وزیر و دولــت، هم دلــی بــا مــردم بــود نــه موعظــه. به همیــن خاطــر مــردم اعتمــاد بســیار زیــادی بــه 
دولــت دارنــد. دولــت ایــن کشــور پیام هــای ســامت را به درســتی بــه مــردم ایــن کشــور ارائــه کــرد. همچنیــن از فیس بــوک 

بــرای ارتبــاط بــا مــردم اســتفاده کــرد.
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ــه دریافــت مشــاوره های پزشــکی و  ــل ب ــج افکارســنجی داخــل کشــور گفــت: مــردم بیشــتر تمای ــه نتای ــا اشــاره ب امامــی ب
اطاعــات ســامت از ســوی متخصصــان داشــتند نــه دولــت. مســئله ی بعــدی عدالــت میــان مــردم و مســئوالن بــود کــه باعــث 
ناراحتــی مــردم شــد، چــون عدالــت در دریافــت خدمــات کمتــر رعایــت شــده اســت. نکتــه ی بعــدی ایــن بــود کــه مواضــع 

مســئوالن کشــور و تناقــض بیــن مواضــع مســئوالن و رســانه های رســمی، مــردم را دچــار تردیــد کــرد.
وی افــزود: بحــران کرونــا می توانــد از طریــق ایجــاد شــفافیت، اعتمــاد بیــن مــردم و سیســتم را بازســازی کنــد. یکــی از نتایــج 
افکارســنجی حــاوی ایــن مســئله  بــود کــه برخــی رســانه ها به صــورت اغراق آمیــز گزارشــی از مســافرت رفتــن مــردم تهیــه 

کردنــد کــه ایــن مــورد تأثیــر منفــی داشــت و مــردم را بــرای ســفر رفتــن بیشــتر ترغیــب کــرد.
ــد و  ــا را از طریــق شــبکه های اجتماعــی پیگیــری می کردن ــار کرون امامــی تأکیــد کــرد: همچنیــن 6/42 درصــد از مــردم اخب
ــا را در شــبکه های  ــار کرون ــا تحصیــات دانشــگاهی بیشــتر اخب ــراد ب ــان و اف ــد. جوان ــری نمی کردن 1/33 درصــد هــم پیگی

ــد. ــر می کردن ــی پیگی اجتماع
 امامــی بــا اشــاره بــه کنش گــری روابط عمومی هــای ایرانــی در اطاع رســانی می گویــد: مــا در ابتــدا شــاهد یــک ســردرگمی 
در اطاعــات و ناکافی بــودن اطاعــات بودیــم. همچنیــن پراکندگــی و عــدم هماهنگــی در اخبــار هــم دیــده می شــد. امــا از 
ــفاف تر و  ــانی ش ــازی و اطاع رس ــی آگاه س ــد. یعن ــر ش ــی بهت ــانی کم ــا در اطاع رس ــرد روابط عمومی ه ــت عملک اردیبهش

زودهنــگام شــد و تــاش بــرای جلــب اعتمــاد و صداقــت بــا مــردم بیشــتر شــد.
ــا  ــرد: روابط عمومی ه ــد ک ــاره و تأکی ــاه اش ــد م ــن چن ــا در ای ــت روابط عمومی ه ــرد مثب ــه عملک ــگاه ب ــدرس دانش ــن م ای
اقدامــات خوبــی به منظــور تقویــت روحیــه ی همبســتگی و افزایــش تــاب آوری در جامعــه، تقویــت آرامــش فکــری و روحــی 

جامعــه، آمــوزش، مســئولیت اجتماعــی انجــام دادنــد.
ــار  ــرد و اظه ــاره ک ــا اش ــا در دوران کرون ــاص روابط عمومی ه ــف خ ــه وظای ــی ب ــان روابط عموم ــن متخصص ــس انجم رئی
ــایی  ــردم را شناس ــکات م ــاز و مش ــد، نی ــل کنی ــاس آن عم ــید و براس ــته باش ــران داش ــت بح ــتورالعمل مدیری ــت: دس داش
ــاف و  ــت دارد. اصن ــگیرانه اولوی ــانی پیش ــوزش و اطاع رس ــی، آم ــد، آگاهی بخش ــل کنی ــازمان منتق ــران س ــه مدی ــد و ب کنی
ــد، در  ــر داشــته باشــند، حیطــه ی مســئولیت اجتماعــی ســازمان تان را گســترش دهی ــد هم ســو و پاســخ گویی مؤث ــت بای دول
صفحــه ی اول ســایت بخــش کرونــا و اقدامــات حمایتــی از مشــتریان را بیاوریــد، ارزیابــی اقدامــات و مستندســازی تجربیــات 

ــد. ــرار دهی ــتور کار ق ــر در دس ــدو ام ــی را از ب روابط عموم
وی تأکیــد کــرد: روابط عمومی هــا در دوران کرونــا پســرفت و عقبگــردی نداشــته اند. در عصــر کرونــا بــرای روابط عمومی هــا 
ــانه های  ــرای رس ــوا ب ــد محت ــا، تولی ــرف اول را در روابط عمومی ه ــروزه ح ــود. ام ــال ب ــات دیجیت ــتازی ارتباط دوران پیش

ــد. ــای کاری دارن ــف و فرایند ه ــه بازنگــری در وظای ــاز ب ــی نی ــد. برخــی مشــاغل در روابط عموم اجتماعــی می زن
ــأت علمــی پژوهشــگاه  ــر منصــور ســاعی، عضــو هی ــه دکت در ادام
چالش هــای  مــورد  در  فرهنگــی  مطالعــات  و  انســانی  علــوم 
ــرد و  ــت ک ــد19 صحب ــا کووی ــه ب ــی در مواجه ــی ایران روابط عموم
ــه ی خــود  ــازمان یافت ــدرن و س ــای م ــی در معن ــت: روابط عموم گف
در ایــران حــدود 67 ســال پیــش در ســال 1334 در شــرکت نفــت 
ــا  ــدت ب ــن م ــی در ای ــد. روابط عموم ــاد ش ــس ایج ــران و انگلی ای
ــه رو  ــال ها روب ــن س ــادی در ای ــی زی ــی و غیرطبیع ــای طبیع باه
ــا شــاهد 6 بحــران  ــوده اســت. ظــرف 5 ســال گذشــته کشــور م ب
بــزرگ طبیعــی و غیــر طبیعــی )ســیل 98، زلزله ی کرمانشــاه، ســقوط 
ــان 98  ــای آب ــکو، ناآرامی ه ــاختمان پاس ــن س ــا، فروریخت هواپیم
ــر  ــون نظی ــی تاکن ــچ بحران ــا هی ــوده اســت. ام ــا( ب ــی کرون و پاندم
پاندمــی کرونــا از نظــر گســتردگی جغرافیایــی و طوالنی بــودن تمــام 
ــت.  ــرده اس ــر نک ــی را درگی ــردی و اجتماع ــات ف ــای حی حوزه ه

به دلیــل هزینه هــا و پیامدهــای انســانی، اقتصــادی و اجتماعــی می تــوان گفــت کــه مــا نــه بــا یــک بحــران مقطعــی بلکــه بــا 
ــی مــدت مواجــه هســتیم. ــی طوالن ــک فاجعــه ی مل ی

ســاعی افــزود: مدیریــت فاجعــه ای نظیــر کرونــا زمانــی موفــق می شــود کــه موضــوع بحــران یــا فاجعــه در اولویــت و دســتور 
ــزی  ــان و برنامه ری ــت دارد، پ ــی اهمی ــام ارتباط ــت نظ ــه در اولوی ــرد. آن چ ــرار گی ــه ق ــی و جامع ــام ارتباط ــت، نظ کار دول
ــی  ــای واقع ــا نیازه ــی ب ــای روابط عموم ــب برنامه ه ــد 19 و تناس ــا کووی ــه ب ــوه ی مواجه ــرای نح ــانه ها ی ب ــی و رس ارتباط
مخاطــب، میــزان پوشــش موضــوع و آشــنا کــردن مــردم بــا پدیــده اســت. در اولویــت عمــوم هــم، میــزان آشــنایی و آگاهــی 
مــردم از پدیــده، بــاور و قضــاوت نســبت بــه پدیــده اهمیــت دارد. مداخلــه ی روابط عمومــی در بحــران به عنــوان بخشــی از 
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نظــام ارتباطــی از اهمیــت برخــوردار اســت.
ــا  ــن چالش ه ــت: یکــی از ای ــرد و گف ــا اشــاره ک ــی در بحــران کرون ــی ایران ــه ی روابط عموم ــای مداخل ــه چالش ه ســاعی ب
ــردن و شناســایی مســائل و  ــه ی ارتباطــی شــامل؛ لیســت ک ــن برنام ــه اســت ای ــه ی ارتباطــی بحــران و فاجع نداشــتن برنام
بحران هــای بالقــوه و بالفعــل، مشــخص کــردن و معرفــی ســخن گو، اســتراتژی ارتباطــی، رســانه ها ی و محتوایــی، تجزیــه و 
ــد. متأســفانه روابط عمومی هــا برخــاف  ــد آن بودن ــا فاق ــی پــس از بحــران اســت کــه روابط عمومی هــای م ــل و ارزیاب تحلی
حــوادث تلخــی چــون ســیل و زلزلــه، هماننــد آتش نشــان عمــل کردنــد نــه بــا یــک برنامــه ی اندیشــیده شــده و راهبــردی.
ــوط  ــران مرب ــا بح ــه ب ــازی جامع ــه ی آشناس ــه مقول ــه ب ــدم توج ــه ع ــی ب ــه ی روابط عموم ــدی مداخل ــش بع ــزود: چال او اف
ــودن  ــی ب ــی و ناگهان ــا نامرئ ــی داشــتن ی ــی و ســابقه ی قبل ــزان مرئ ــل بســتگی دارد؛ می ــن عوام ــه ای می شــود. آشناســازی ب
پدیــده ی بحرانــی، میــزان برجســتگی موضــوع بــرای ســازمان و دولــت، توانایــی اقنــاع و باورپذیــری جامعــه و اعتبــار نظــام 
ارتباطــی، میــزان ســرمایه ی اجتماعــی و نهــادی ســازمان در جامعــه مثــل وزارت بهداشــت، صــدا و ســیما، میــزان توانمنــدی 

ــت. ــران، اس ــان بح ــرا در زم ــات اج ــزی و عملی ــری، برنامه ری ــت گذاری، تصمیم گی ــت در سیاس ــدار دول و اقت
ــن  ــت: ای ــت و گف ــوا دانس ــام و محت ــت پی ــه مدیری ــی ب ــته را، کم توجه ــاه گذش ــاد در 9 م ــن نه ــش ای ــر چال ــاعی دیگ س
ــار  ــوا و گفت ــک ســبک و لحــن محت ــدان ی ــن، فق ــوا و مضامی ــه؛ عــدم تعــادل محت ــود، از جمل ــد وجــه ب کم توجهــی در چن
ویــژه ی بحــران، غلبــه ی ادبیــات جنــگ در مقابلــه بــا موجــودی نامرئــی بــر ادبیــات مشــارکت و همدلــی انســانی، بی توجهــی 

بــه تنــوع فرهنگــی و ارزشــی ایــران در تولیــد محتــوا.
ســاعی مســئله ی دیگــر بــرای کنش گــری و مداخلــه در بحــران را فقــدان راهبــرد ارتباطــی و رســانه ها ی مطلــوب و فراگیــر 
ــب  ــوری غال ــر فرایند مح ــوری ب ــا، رویدادمح ــانی کرون ــان اطاع رس ــاهدیم در جری ــا ش ــع م ــت: درواق ــرد و گف ــر ک ذک
ــر  ــم. از دیگ ــازمانی بدهی ــادی و بین س ــترک بین نه ــای مش ــه کمپین ه ــبی ب ــکل دهی مناس ــتیم ش ــا نتوانس ــن م ــود. همچنی ب
ــان  ــه در جری ــا ک ــن معن ــه ای ــود. ب ــال مســئولیت ب ــادی و انتق ــی نه ــی، برائت گرای ــرد ارتباط ــن راهب ــم در ای ــای مه مؤلفه ه
کرونــا بیشــتر ســعی بــر متهم ســاختن مــردم بــه عــدم رعایــت فاصلــه ی اجتماعــی و ماســک نــزدن بــود و نقــش دولــت در 
بازگشــایی کســب وکارها در نظــر گرفتــه نشــد. همچنیــن بــه ظرفیــت رهبــران افــکار هــم بی توجــه بودیــم. درواقــع از اعتبــار 
و جایــگاه ایــن رهبــران در مناطــق مختلــف کشــور بــرای ترغیــب مــردم بــه تغییــر رفتــار و باورانــدن خطــر کرونــا در راســتای 

حفــظ ســامت و امنیــت روانــی آن هــا اســتفاده نشــد.
ــه ی  ــازی تجرب ــد مستند س ــا فاق ــی م ــی و روابط عموم ــام ارتباط ــه نظ ــا، این ک ــران کرون ــدی در بح ــه ی بع ــه داد: نکت او ادام
مواجهــه بــا بحــران بــود. مــا در ایــن ســال ها شــاهد دو گــزارش ملــی از دولــت بودیــم یکی گــزارش پاســکو و دیگری ســیل 
بــود. هــر چنــد آن هــا را هــم نمی تــوان در معنــای واقعــی گــزارش ملــی نامیــد. چــون هــر بحرانــی بایــد در زمــان خــودش 
تهیــه شــود نــه بعــد از آن بحــران. منظــور از مستندســازی تجربــه، ثبــت آمــار و اطاعــات مــرگ و میــر و بهبود یافتــگان و 
ــار  ــار، شــایعات و اخب ــات، ثبــت نحــوه ی مدیریــت پیام هــا و اخب ــع و امکان نحــوه ی درمــان، ثبــت مدیریــت بودجــه و مناب
ــام  ــه از تم ــی بی طرفان ــای تحقیقات ــه ی گزارش ه ــی تهی ــران یعن ــته ی بح ــه ی زیس ــازی تجرب ــع مستند س ــی و …. درواق جعل

ابعــاد رویــداد اســت.
ــازی  ــرد: مستندس ــد ک ــران تأکی ــه ی بح ــازی تجرب ــای مستندس ــه مزای ــاره ب ــا اش ــود ب ــای خ ــه ی صحبت ه ــاعی در ادام س
ــد. مستندســازی  ــده می انجام ــای آین ــه تصمیم ســازی و سیاســت گذاری داده محــور و شــفاف در بحران ه ــه ی بحــران ب تجرب
تجربــه ی بحــران بــه یــک سیســتم سیاســی و یــک نظــام اجتماعــی، خاءهــا و چالش هــا و فرصت هــا را یــادآوری می کنــد. 
مستندســازی یــک حــّق اساســی نســل های اجتماعــی فعلــی و نســل های آینــده اســت تــا بداننــد کــه چــه گذشــت و چــه 

ــه آن را مدیریــت کننــد. ــه از تکــرار فجایــع پیش گیــری و چگون بایــد کــرد و در آینــده چگون
اســتادیار ارتباطــات پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی همچنیــن بــه عــدم مداخلــه و کنش گــری مســئوالنه ی 
انجمن هــای روابط عمومی هــا اشــاره کــرد و اذعــان داشــت: انجمن هــای روابط عمومــی به عنــوان متولیــان صنفــی و 
ــد  ــم کنن ــازمان ها تفهی ــت و س ــران دول ــازان و تصمیم گی ــه تصمیم س ــته اند ب ــور نتوانس ــی در کش ــر روابط عموم ــه ای ام حرف
کــه در شــرایط کنونــی، تعطیــل نکــردن ادارات، ســازمان ها و مؤسســات یعنــی توســعه و تعمیــق بحــران کــه در نهایــت منجــر 
ــی  ــای روابط عموم ــازمان ها می شــود. انجمن ه ــت و س ــی دول ــی و فروپاشــی ســرمایه ی اجتماع ــاد اجتماع ــه کاهــش اعتم ب
ــه حیــات و رشــد خــود ادامــه دهــد کــه احســاس  ــد ب ــران ســازمان تفهیــم کنــد کــه ســازمان زمانــی می توان ــه مدی ــد ب بای
ــه  ــد ب ــت ادارات می توان ــی موق ــد و تعطیل ــن ارزش باش ــهروندانش باالتری ــش و ش ــش، مخاطبان ــان کارکنان ــئولیت ج مس

جلوگیــری از یــک فاجعــه ملــی کمــک کنــد.
در ادامــه ایــن نشســت مــژگان جــزی زاده کریمــی رئیــس روابط عمومــی ســتاد فرماندهــی مدیریــت بیمــاری کرونــا در کان 
شــهر تهــران، بــا اشــاره بــه تأثیــرات کرونــا بــر چگونگــی عملکــرد روابط عمومی هــا بیــان کــرد: دربــاره ی پاندمــی کرونــا بایــد 
از مســئله  ای بــه نــام شــتاب زدگی و ســرعت زیــاد در همــه موضوعــات یــاد کنیــم. چــرا کــه خیلــی از کارهــا و برنامه هــا کــه 
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بــر زمیــن مانــده بودنــد ســرعت عمــل بیشــتری بــه خــود گرفــت و انجــام شــد. مثــل دیجیتالی شــدن و بحث هــای توســعه ی 
زیرســاخت ها. حــال چــرا ایــن اتفــاق افتــاد؟ چــون ایــن پاندمــی یــک بهــای ســنگینی بــرای یک ســری تجــارب و دســتاوردها 

ــوان  ــا به عن ــه روابط عمومی ه ــر ب ــاه اخی ــن 9 م ــود. در همی ب
یــک نهــاد هدایت گــر نــگاه شــد و همــه از ایــن نهــاد توقــع 
ــا  ــد ت ــث ش ــا باع ــر کرون ــن خاط ــتند. به همی ــار داش و انتظ
ــرای  ــئله مند ب ــاد مس ــک نه ــوان ی ــی به عن درک روابط عموم
مــردم در عــرض چنــد مــاه تفهیــم شــود. همــه حــس کردنــد 
بایــد نهــادی بــرای تولیــد محتــوا، پیش بینــی و مشــاوره وجود 
ــه  ــا کــه ب ــاره ی پاندمــی کرون داشــته باشــد به خصــوص درب
ــری  ــه فرمان پذی ــاز ب ــا مــردم اســت و نی شــدت در تعامــل ب
و مشــارکت مــردم دارد. امــا از ســوی دیگــر بــرای مشــارکت 
نیــاز بــه افکارســنجی و شــناخت افــکار عمومــی داریــم کــه 
ــت.  ــی هاس ــف روابط عموم ــمول وظای ــا مش ــه ی این ه هم
ــی از  ــا، خیل ــال کرون ــه دنب ــن شــتاب زدگی مســائل ب در همی
ــه روز  ــن بحــران ب ــا ای ــراد نتوانســتند خــود را ب ــا و اف نهاده

کننــد. به همیــن خاطــر بســیاری از مؤسســات غیرمرتبــط جــای آن هــا را گرفتنــد از تولیــد پیــام گرفتــه تــا بســیاری از مســائل 
ــم در  ــی ه ــات خوب ــا و امکان ــوند و ابزاره ــده ش ــا دی ــیاری از روابط عمومی ه ــا بس ــد ت ــث ش ــا باع ــن کرون ــر. همچنی دیگ
اختیــار آنــان قــرار گرفــت. او بــا اشــاره بــه عملکــرد روابط عمومــی ســتاد فرماندهــی در شــهر تهــران در 9 ماهــه ی گذشــته 
ــا وضعیــت بســیار پیچیــده ای روبــه رو بــود از  ــا ب ــا کرون گفــت: بایــد ایــن نکتــه را بگویــم کــه شــهر تهــران در برخــورد ب
جمعیــت شــناور گرفتــه در آن تــا حاشیه نشــینان کــه از نظــر امکانــات بهداشــتی بســیار فقیــر هســتند. همچنیــن در ایــن شــهر 
مــا بــا مســائل اجتماعــی چــون کــودکان کار و ..  روبــه رو بودیــم کــه شــرایط تهــران را خــاص کــرده بــود. ســتاد کرونــای 
تهــران تصمیم گیــر نبــود امــا هــر کجــا کــه بــه مشــاوره و کمــک مــا نیــاز داشــتند، مــا وارد عمــل می شــدیم و نظــر خــود را 
بــه مراجــع باالتــر ارجــاع می دادیــم. به نظــرم بــا توجــه بــه بضاعتــی وزارت بهداشــت، ســتاد کرونــا عملکــرد خوبــی داشــت.

او افــزود: کرونــا یــک ویــروس مــوذی و قابل دیــدن نیســت و همیــن نامرئی بــودن، درک را بــرای مخاطــب مشــکل می کنــد. 
ــار  ــی چــون اظه ــود. یعن ــت ب ــدم قطعی ــد، ع ــه رو بودن ــا آن روب ــا ب ــاره ی کرون ــا و رســانه ها درب ــه روابط عمومی ه آن چــه ک
نظــر مشــخص و قطعــی دربــاره ی ایــن ویــروس وجــود نداشــت، کار اطاع رســانی را ســخت و پیچیــده می کــرد. به همیــن 
خاطــر اگــر ســازمان، نهــاد یــا یــک مؤسســه ی آموزشــی امــروز دربــاره ی ایــن کرونــا اظهارنظــری کنــد و فــردا روزی آن را 
نقــض یــا اصــاح کنــد، مخاطــب نســبت بــه آن نهــاد بــی اعتمــاد می شــود. زمــان بــر بــودن کرونــا، ایــن بحــران را از ســایر 
ــًا  ــاوت اســت. مث ــًا متف ــف واقع ــوا در زمان هــای مختل ــد محت ــن بحــران و تولی ــت ای ــس مدیری ــد. پ ــا جــدا می کن بحران ه
ــن موضــوع را  ــم ای ــا می توانی ــم، قطعــًا االن دیگــر جــواب نمی دهــد. م ــره می کردی ــرای مــردم مخاب پیامــی کــه در اســفند ب
در آمارزدگــی ببینیــم. اوایــل کــه آمــار مبتایــان و فوتی هــا بــاال می رفــت بســیاری از مــردم بــه آن حساســیت خاصــی نشــان 
ــرش  ــرای پذی ــود ب ــاز ب ــور نی ــن منظ ــد. به همی ــاخص ش ــک ش ــه ی ــل ب ــادی و تبدی ــر ع ــن ام ــه ای ــا رفته رفت ــد. ام می دادن
پیام هایمــان، ادبیــات خــود را بــا مــردم تغییــر دهیــم. متأســفانه مــا بعــد از 9 مــاه هنــوز در بحــث شــفافیت در تصمیم گیــری 
دچــار ســردرگمی هســتیم. کریمــی بــا اشــاره بــه اقدامــات صورت گرفتــه در روابط عمومــی ســتاد فرماندهــی کرونــا تهــران 
گفــت: یکــی از اقدامــات مــا در ســتاد، اطاع رســانی صریــح، ســریع و بــا دقــت بــه مــردم بــود کــه تقریبــًا از همــان ابتــدا 
ــای  ــی کمک ه ــزات کاف ــا تجهی ــگاران ب ــه ورود خبرن ــن ب ــم. همچنی ــر گرفتی ــردم در نظ ــا م ــده را ب ــری زن ــاط خب ــا ارتب م
زیــادی کردیــم کــه ارتبــاط و تعامــل مــا بــا رســانه ها، لحظــه ای و دینامیــک بــود. ســعی کردیــم آموزش هــای توصیــه شــده 
توســط متخصصــان را بــه زبــان عامــه ی مــردم تهیــه و ارائــه دهیــم. همچنیــن بــا کمــک گرفتــن از ســرمایه اجتماعــی دیگــر 
وزارتخانه هــا موفــق بــه راه انــدازی خــط گویــای تلفــن بــرای ارتبــاط گرفتــن بــا مــردم شــدیم. از همــان روزهــای اول کار، 
مستندســازی را هــم بــا یــک گــروه فیلم بــردار شــروع کردیــم کــه خیلــی از نقــاط عملکــردی و مدیریتــی را ثبــت و ضبــط 

کردنــد.
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 پژوهشکده ی اقتصاد و مدیریت برگزار کرد:

درس های اقتصادی بحران کرونا 
ــوم  ــگاه عل ــت پژوهش ــاد و مدیری ــکده ی اقتص ــط پژوهش ــا« توس ــران کرون ــادی بح ــای اقتص ــی »درس  ه ــت تخصص نشس
انســانی و مطالعــات فرهنگــی -در راســتای رســالت ذاتــی پژوهشــگاه در جهــت پیگیــری چالش  هــای روز کشــور و ارائــه ی 
راهکارهــای کاربــردی در جهــت حــل ایــن چالش  هــا- و بــا حضــور اســتادان و صاحب  نظــران اقتصــادی در داخــل و خــارج 

کشــور، در روز یکشــنبه 23 آذر 1399 بــه صــورت مجــازی )وبینــار( برگــزار شــد.

ایــن نشســت کــه مدیریــت علمــی آن را دکتــر جــال منتظــری شــورکچالی )هیــأت علمــی گــروه اقتصــاد پژوهشــگاه علــوم 
ــأت علمــی  ــری صمیمــی )هی ــر احمــد جعف ــا حضــور و ســخنرانی دکت ــده داشــت، ب ــات فرهنگــی( برعه انســانی و مطالع
گــروه اقتصــاد دانشــگاه مازنــدران(، دکتــر لیــا ســادات زعفرانچــی )هیــأت علمــی گــروه اقتصــاد پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
مطالعــات فرهنگــی(، دکتــر مجیــد افشــاری راد )هیــأت علمــی گــروه اقتصــاد دانشــگاه خوارزمــی(، دکتــر موســی تاتــار )محقق 
ــوم انســانی و مطالعــات  ــأت علمــی گــروه اقتصــاد پژوهشــگاه عل ــی )هی ــی ابوتراب ــر محمدعل ــکا(، دکت ــا آمری دانشــگاه یوت

فرهنگــی( و دکتــر مهــدی زاهد غــروی )هیــأت علمــی گــروه اقتصــاد دانشــگاه آیــت  اهلّل بروجــردی( همــراه بــود.
 

در ابتــدای نشســت، دکتــر احمــد جعفــری صمیمــی، اســتاد اقتصــاد دانشــگاه مازنــدران بــا موضــوع »بحــران کرونــا، ریشــه ی 
غیراقتصــادی بــا آثــار اقتصــادی« به عنــوان اولیــن ســخنران در ایــن نشســت حضــور یافــت و ســخنان خــود را بــا ایــن مســئله 
ــخ اقتصــادی  ــار در تاری ــرای اولین ب ــود، ب ــه ریشــه ی آن در بخــش بهداشــت و پزشــکی ب ــا ک ــه بحــران کرون ــرد ک آغــاز ک
باعــث ایجــاد بحــران اقتصــادی به دالیــل غیراقتصــادی شــد. وی از تناقــض و نوعــی رابطــه ی »بده بســتان« بیــن ســامت و 
اقتصــاد از همــان نوعــی کــه منحنــی »فیلیپــس« بیــن تــورم و بیــکاری ایجــاد کــرد به عنــوان مهم  تریــن آثــار نامســاعد ویــروس 
کرونــا نــام بــرده اســت. او در تشــریح ایــن بده بســتان بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه بــرای ســامتی بایــد بیشــتر در خانــه 

مانــد کــه نتیجــه ی آن، وخیم شــدن وضعیــت اقتصــادی اســت.
در ادامــه ی بحــث، ایــن دانشــمند بــزرگ حــوزه ی علــوم انســانی کشــور از رونــق اقتصــاد دیجیتالــی و فعالیت  هــای مجــازی 
و اینترنتــی به عنــوان آثــار اقتصــادی مثبــت بحــران کرونــا نــام بــرد. وی تأکیــد کــرد: عامــان اقتصــادی کــه دارای امکانــات 
اولیــه ی مناســبی در زمینــه ی اقتصــاد دیجیتالــی بودنــد یــا توانســتند شــیوه ی فعالیــت خــود را بــه کســب وکارهای مربــوط بــه 

دوران کرونــا تغییــر دهنــد، ســودهای مناســبی را در ایــن دوران کســب کردنــد.
ــا ســاخت  ــا هم  زمــان ب ــرات نامســاعد اقتصــادی کرون ــه کاهــش اث ــراز خوشــبینی نســبت ب ــا اب در نهایــت دکتــر صمیمــی ب
واکســن، بیــان کــرد: بایــد توجــه داشــت تــا زیربنــای اقتصــادی در زمینــه ی ســرمایه  گذاری در بهداشــت، ســامت و اقتصــاد 
دیجیتالــی و اصــاح ســاختار بودجــه ی دولــت و ارتقــای ســرمایه ی اجتماعــی در زمینــه ی همــکاری مــردم مدنظــر قــرار گیرد. 
ــی در زمینه  هــای اقتصــادی و بهداشــتی  ــا همکاری  هــای بین  الملل ــدت اقتصــادی کرون ــرات بلندم ــه اث ــا توجــه ب ــن ب همچنی
ــور  ــه پروفس ــوری ک ــبختانه همان  ط ــد. خوش ــا کن ــی ایف ــش مهم ــه نق ــن زمین ــد در ای ــی می  توان ــد جانبه  گرای ــت چن و تقوی
ــت  های  ــود و سیاس ــان ب ــرای جه ــی ب ــد بزرگ ــپ تهدی ــرده، ترام ــان ک ــی بی ــروف آمریکای ــاددان مع ــاچز« اقتص ــری س »جف
ــده ی  ــا حــذف وی، دورنمــای آین ــه ب ــرد ک ــی ایجــاد ک ــای بین  الملل ــرای همکاری  ه ــی او مشــکات جــدی ب یک  جانبه  گرای
اقتصــاد جهانــی مســاعد شــده اســت. اکنــون الزم اســت از ایــن فرصــت جدیــد حداکثــر اســتفاده در جهــت بهبــود شــرایط 
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اقتصــادی کشــورها صــورت گیــرد.
 

در ادامــه ی نشســت، دکتــر جــال منتظــری شــورکچالی بــا موضــوع »کوویــد19 و روابــط مالــی در ســطح دولــت« بــه ایــراد 
ــان  ــتی– اقتصــادی، بی ــذر از بحــران بهداش ــت گ ــت در جه ــه ی دول ــش و وظیف ــر نق ــد ب ــا تأکی ســخنرانی پرداخــت. وی ب
کــرد: مشــکات ســاختاری اقتصــاد ایــران، تحریم  هــای بین  المللــی همه  جانبــه و بــروز بحــران بهداشــتی کوویــد19، کشــور 
را در شــرایط بســیار دشــوار بهداشــتی، اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی قــرار داده اســت. در این راســتا و باتوجــه بــه نقــش 
ــای  ــژه در حوزه  ه ــت به وی ــت  های دول ــه سیاس ــد ک ــر می  رس ــه نظ ــی، ب ــن بحران  های ــا چنی ــه ب ــا در مقابل ــی دولت  ه تاریخ
مالــی– بودجــه  ای موثرتریــن ابــزار موجــود جهــت مقابلــه بــا ایــن بحــران فراگیــر کنونــی اســت. بــر ایــن اســاس و بــا هــدف 
درک درســت از وضعیــت موجــود اقتصــاد ایــران، تفکیــک آثــار مرتبــط بــا مشــکات 1- ســاختاری، 2- تحریمــی 3- بحــران 

کوویــد19، یــک اصــل ضــروری در جهــت اتخــاذ سیاســت  های مؤثرتــر در حــوزه ی مالــی دولــت خواهــد بــود.
ــی،  ــای نفت ــه درآمده ــت ب ــتگی دول ــی، از وابس ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــأت علم ــو هی ــن عض ای
ــش  ــای نق ــت، ایف ــزرگ دول ــدازه ی ب ــت، ان ــد دول ــه و روبه رش ــل ماحظ ــی قاب ــطح بده ــی و س ــتم مالیات ــی سیس ناکارآی
ــاری از کل  ــه ی ج ــهم هزین ــودی س ــد صع ــی، رون ــش خصوص ــای بخ ــت به ج ــهیل  گر( دول ــل و تس ــه مکم ــن )ن جایگزی
هزینــه ی دولــت، رونــد نزولــی ســهم هزینــه عمرانــی از کل هزینــه دولــت و کســری بودجــه ی ســاختاری به عنــوان بخشــی از 
مشــکات ســاختاری اقتصــاد ایــران نــام بــرده اســت. در ســمت دیگــر، وی از مســئله ی تحریــم به ویــژه در ســال  های بعــد 
ــت  ــی دول ــط مال ــر وضعیــت اقتصــادی نابه ســامان فعلــی کشــور و رواب ــور اثرگــذار ب ــن فاکت ــوان دومی از ســال 1388، به عن

نــام بــرده اســت.
وی افــزود: در چنیــن بســتر ناکارایــی، بــروز بحــران بهداشــتی کوویــد19 موجــب پیچیده  تــر شــدن روابــط در ســطح مالــی 
ــی،  ــای مالیات ــش درآمده ــه کاه ــادی و درنتیج ــای اقتص ــش فعالیت  ه ــل کاه ــت به دلی ــه ی دول ــت. بودج ــده اس ــت ش دول
ــامت  ــت و س ــای بهداش ــش هزینه ه ــیمی، افزای ــوالت پتروش ــادرات محص ــش ص ــت، کاه ــادرات نف ــت و ص ــش قیم کاه
ــا تحــت فشــار  ــا بحــران کرون ــا، افــول صنعــت گردشــگری و صــادرات غیرنفتــی ب ــا بحــران کرون و سیاســت های مقابلــه ب

دوچنــدان قــرار گرفتــه اســت.
منتظــری در خاتمــه ضمــن واردکــردن نقدهــای اساســی بــر الیحــه ی بودجــه ســال 1400 تأکیــد کــرد: اگرچــه بــر اســاس 3 
ــی  ــات اساس ــن الزام ــت از اصلی  تری ــی دول ــط مال ــار و رواب ــر در رفت ــد، تغیی ــر می  رس ــر به نظ ــکات فوق  الذک ــروه از مش گ

ــا  ــا ب ــود ام ــد ب ــش  رو خواه ــران در ســال های پی اقتصــاد ای
ــای  ــت  ها و رویکرده ــر در سیاس ــدم تغیی ــود، ع ــن وج ای
مالــی دولــت در الیحه  ــی بودجــه ســال 1400 بســیار تأمــل 
ــاف  ــود را برخ ــی خ ــار مال ــت رفت ــت و دول ــز اس برانگی
ــن مشــکات  ــداده و ای ــری ن ــد19 تغیی ــروز بحــران کووی ب
تنهــا بــر مشــکات قبلــی ناشــی از مشــکات ســاختاری و 

ــت. ــده اس ــزوده ش ــی اف ــای بین  الملل تحریم  ه
 

دکتــر مجیــد افشــاری راد، عضــو هیــأت علمــی گــروه 
ــخنران  ــومین س ــوان س ــی، به عن ــگاه خوارزم ــاد دانش اقتص
ــر  ــا ب ــر شــیوع پاندمــی کرون ــه تشــریح تأثی ایــن نشســت ب

ــا بــر متغیرهــای  تجــارت و سیاســت  های تجــاری پرداخــت. وی در ســخنرانی خــود تأکیــد کــرد کــه شــیوع ویــروس کرون
کان اقتصــادی نظیــر رشــد اقتصــادی، ســرمایه  گذاری داخلــی و خارجــی، نــرخ تــورم و حجــم تجــارت در مناطــق مختلــف 
ــی در ســال  ــه تجــارت جهان ــار داشــت ک ــی اظه ــه ســازمان تجــارت جهان ــی داشــته اســت، به طوری  ک ــر متفاوت ــان تأثی جه

ــد. ــش می یاب ــد کاه ــا 32 درص ــن 13 ت ــال 2019 بی ــا س ــه ب 2020 در مقایس
وی بــا تشــریح دو ســناریوی پیــش    روی اقتصــاد جهانــی بیــان کــرد: بــر اســاس ســناریوی خوش بینانــه، پیش بینــی می شــود 
کــه بهبــود تجــارت کاالهــا بــا ســرعت بیشــتری پــس از ســال 2020 رخ دهــد. امــا در ســناریوی بدبینانــه، پیش بینــی می شــود 
کــه تجــارت کاالهــا بعــد از ســال 2020 افزایــش نســبی داشــته باشــد. اگرچــه تمــام ایــن پیش  بینی  هــا بــر حســب مقتضیــات 
زمانــی و مکانــی می توانــد به صورتــی متفــاوت بــرای کشــورهای مختلــف دنیــا رقــم بخــورد. مشــاهدات و شــواهد آمــاری 
ــی و  ــیای جنوب ــه آس ــوط ب ــی مرب ــارت خارج ــم تج ــترین کاهش حج ــه بیش ــد ک ــان می  ده ــل 2020 نش ــاه آوری ــرای م ب
ــرقی و  ــیای ش ــارت در آس ــن تج ــد. همچنی ــت کرده  ان ــدی را ثب ــش از 40 درص ــارت بی ــش تج ــه کاه ــت ک ــه اس خاورمیان

اقیانوســیه وضعیــت بهتــری نســبت بــه ســایر مناطــق دنیــا داشــته  اند. 
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ــه بررســی شــاخص  های  ــه ب ــد ک ــکا بودن ــا آمری ــق دانشــگاه یوت ــار، محق ــر موســی تات ــن نشســت، دکت ــارم ای ســخنران چه
اقتصــادی اجتماعــی پــس از پاندمــی کرونــا در ایــاالت متحــده پرداخــت تــا تصویــری از آثــار ایــن پاندمــی در یــک اقتصــاد 
ــا در 3  ــه ی آماره ــه ارائ ــخنرانی به صــورت مبســوط ب ــن س ــرد. وی در ای ــکل گی ــی ش ــن داخل ــن محققی ــعه  یافته در ذه توس
حــوزه، میــزان مــرگ و میــر ناشــی از بیمــاری کرونــا در ایــاالت متحــده بــه تفکیــک ســن، تعــداد افــراد بیــکار بــه تفکیــک 
ــت پاندمــی  ــی و وضعی ــاالت متحــده از ســال های 2003-2020 و شــاخص  های منتخــب اقتصــادی، مال ــکاری در ای علــت بی

کرونــا در ایــاالت متحــده پرداخــت.
تاتــار در تشــریح بحــران کرونــا در آمریــکا گفــت: تولیــد ناخالــص داخلــی ایــاالت متحــده کــه بــا کاهش عمــده در ســه ماهه ی 
دوم ســال جــاری مواجــه شــده بــود، در ســه ماهــه ی ســوم شــاهد افزایــش 32.8 درصــدی بــود. سیاســت  های انبســاطی دولــت 
جهــت غلبــه بــر اثــرات منفــی کرونــا در ایــن جهــش نقــش مهمــی را داشــتند. بــا گذشــت بیــش از هشــت مــاه از پاندمــی 
کرونــا، ایــاالت متحــده هنــوز شــاهد افزایــش قابــل ماحظــه  ای در تعــداد مبتایــان و فوتی  هــای اخیــر کرونــا علی  الخصــوص 
چنــد هفتــه منتهــی بــه دســامبر بــود. از طرفــی باوجــود افزایــش تعــداد مشــاغل جدیــد در دو مــاه گذشــته، هنــوز بــازار کار 
بــه وضعیــت عــادی خــود بازنگشــته اســت. وضعیــت اســتفاده 
ــت  ــه عل ــز ب ــی نی ــفرهای هوای ــی و س ــل عموم ــل و نق از حم
تمایــل افــراد بــه مانــدن در خانــه نیــز مناســب نیســت و منجــر 
ــت  ــه عل ــت. ب ــده اس ــات ش ــش خدم ــدن بخ ــک ش ــه کوچ ب
کاهــش نــرخ بهــره، تقاضــای وام مســکن افزایــش یافتــه اســت. 
ــت  ــورس در وضعی ــاخص ب ــی و ش ــای مال ــن بازاره همچنی
مناســبی قــرار دارنــد و شــاخص کل نســبت بــه ســال گذشــته 

بهبــود یافتــه اســت.
 

دکتــر محمدعلــی ابوترابــی هیــأت علمــی گــروه اقتصــاد 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی به عنــوان 
ــه  ــت ک ــث پرداخ ــن بح ــه ای ــت ب ــن نشس ــم ای ــخنران پنج س
ــت،  ــدت اس ــه بلندم ــی از آن دارای حافظ ــوک های ناش ــرده و ش ــد ک ــاد را تهدی ــون اقتص ــای گوناگ ــا، بخش ه ــران کرون بح
ــی در ســطح  ــن پاندم ــه ای ــژه ای ک ــای اقتصــادی وی ــل فرصت ه ــعه نیافته، نخســت به دلی ــای توس ــد اقتصاده ــر می رس ــه نظ ب
بین المللــی پدیــد آورده اســت و دوم، به دلیــل »مزیــت عقب ماندگــی« خــود در مســیر تاریخــی رشــد، در مواجهــه بــا فرصتــی 

ــد. ــرار دارن ــش اقتصــادی« ق ــک »جه ــاز ی ــت آغ ــتراتژیک جه اس
ــن  ــد دو رک ــعه« نیازمن ــه توس ــت یابی ب ــعه« و »دس ــون توس ــر پیرام ــه »تفک ــت ک ــدی آن اس ــه ی کلی ــزود: نکت ــی اف ابوتراب
ــته  ــال و گذش ــی در ح ــی و سیاس ــادی، اجتماع ــاختارهای اقتص ــق از س ــق و عمی ــه، درک دقی ــت آن ک ــت: نخس ــی اس اساس
حاصــل شــود )وضعیــت موجــود و وابســتگی بــه مســیر(؛ دوم آن کــه، اســتراتژی توســعه اقتصــادی مناســب بــرای حصــول بــه 
وضعیــت مطلــوب تعییــن شــود. هــر دو رکــن فــوق در چارچــوب یــک قالــب فکــری، معنــا پیــدا می کنــد. در واقــع، یــک 
ــی  ــعه )حت ــه توس ــرای سیاســت گذاری در دســت یابی ب ــرد« ب ــک »دولتم ــا ی ــعه ی ــر در حــوزه ی توس ــرای تفک پژوهشــگر ب
اگــر خــود را مســتقل بدانــد(، بــرای تجزیــه و تحلیــل ســاختارهای حاکــم بــر جامعــه و ارائهراهــکار، نیازمنــد یــک چارچــوب 

تئوریــک اســت تــا علــت را از معلــول، متغیرهــای عملکــرد 
ــی را از  ــداف اصل ــرد، اه ــر عملک ــر ب ــای مؤث را از متغیره
اهــداف فرعــی، زیرســاختارها را از روســاختارها شناســایی 
ــای  ــا و بخش ه ــا و تأخره ــد تقدم ه ــن بتوان ــرده و هم چنی ک
ــد.  ــک کن ــر تفکی ــش ران را از یکدیگ ــر پی ــش ران و غی پی
ــوب  ــک چارچ ــه ی ــز ب ــادی« نی ــعه اقتص ــتراتژی توس »اس
محدودشــده )به درســتی ( از مؤلفه هــای اصلــی کــه در 
ــه همــه ی اهــداف توســعه ی  ــد دســت یابی ب عین حــال بتوان

ــود. ــاق می ش ــد، اط ــن کن ــادی را تضمی اقتص
ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــأت علم ــو هی ــن عض ای
مطالعــات فرهنگــی افــزود: به نظــر می رســد پاندمــی کرونــا، 
ــش روی کشــورهای متأخــر در رشــد  ــص« پی ــی خال »فرصت



106

خربنامه، سال هشتم، شماره ی هفتاد و دوم،  آذرماه 1399

ــزرگ«  ــران »شــکاف ب ــرای جب ــا اتخــاذ اســتراتژی های توســعه ی اقتصــادی مناســب، قدمــی جــدی ب ــا ب ــرار داده  اســت ت ق
ــای  ــان اقتصاده ــرانه می ــد س ــاد درآم ــه ی زی ــه فاصل ــد. نظر ب ــعه یافته بردارن ــورهای توس ــود و کش ــان خ ــرانه می ــد س درآم
ــِی  ــتثنایِی تاریخ ــت اس ــن »فرص ــران از ای ــادی در ای ــت گذاران اقتص ــت، سیاس ــعه یافته، الزم اس ــعه و توس ــال توس در ح
ــازار و دولــت در قالــب یــک اســتراتژی توســعه ی  ــا رفــع ناکارآیی هــای ب جهان شــمول«، نهایــت بهره بــرداری را بکننــد تــا ب

ــل شــود. ــا حــد ممکــن تعدی ــزرگ« ت ــه، »شــکاف ب ــدرن و خاقان اقتصــادی م
ســخنران ششــم ایــن نشســت دکتــر مهــدی زاهدغــروی، عضــو هیــأت علمــی گــروه اقتصــاد دانشــگاه آیــت  اهلّل بروجــردی 
ــرار داد. وی  ــد ق ــورد تأکی ــاکرونا را م ــر پس ــاد عص ــت در اقتص ــش دول ــف نق ــزوم بازتعری ــود ل ــخنرانی خ ــه در س ــود ک ب
ــع بشــری را تحــت  ــد جوام ــای قانون  من ــا روش  ه ــد و ب ــم دارن ــتند و نظ ــی نیس ــا تصادف ــه بیماری  ه ــه ک ــن نکت ــر ای ــا ذک ب
ــن  ــا این کــه در چــه شــرایطی ای ــد ام ــد کــرد: ویروس  هــا همیشــه جهــش ژنتیکــی داشــته و دارن ــد، تأکی ــرار می  دهن ــر ق تأثی
جهــش ژنتیکــی تهدیــدی بــرای زندگــی انســانی می  شــود بــه اعمــال و رفتــار انســان  ها بســتگی دارد. ایــن بحــران بهداشــتی 
ــت در  ــف نقــش دول ــد ســرمایه  دارانه دارد و بازتعری ــه صــورت خــاص ریشــه در شــیوه ی تولی ریشــه در نظــام اقتصــادی ب
ــت در  ــن دس ــی از ای ــیوع ویروس  های ــد و ش ــه تول ــری ب ــه بش ــای جامع ــری از ابت ــرای جلوگی ــاکرونا ب ــر پس ــاد عص اقتص

آینــده ضــروری اســت و در کوتاه  مــدت بایــد نقــش دولــت در 
نظــارت بــر تولیــد ارتقــاء یابــد و شــیوه ی تولیــد مــواد غذایــی 
را بــه شــکل بنیــادی تغییــر دهــد و در بلند  مــدت بایــد شــیوه ی 
تولیــد ســرمایه دارانه ی مقررات  زدایــی شــده به طــور کلــی 

منحــل شــود.
 

در بخــش پایانــی ایــن نشســت، دکتــر لیا ســادات زعفرانچــی، 
ــه  ــات فرهنگــی ب ــوم انســانی و مطالع اســتادیار پژوهشــگاه عل
ــازار کار و  ــای ب ــث چالش  ه ــتای بح ــخنرانی در راس ــراد س ای
ــدف  ــا ه ــود را ب ــای خ ــت. وی بحث  ه ــا پرداخ ــی کرون پاندم
تبییــن چالش هــای بــازار کار در دو ســطح جهانــی و ملــی و در 

محورهــای ذیــل مــورد مطــرح کــرد:
ــامل:  ــازار کار ش ــاخص در ب ــور ش ــه مح ــر س ــز ب 1- تمرک

کاهــش ســاعات کار، ســهم شــاغلین بــازار کار جهانــی متأثــر از تعطیــات پاندمــی و کاهــش درآمدهــای کارکنــان در بــازار کار
2- سیاست  های مالی جهانیFiscal policy  و تأثیر آن بر بهبود بازار کار در جهان

3- آثار پاندمی کرونا بر بازار کار ایران
ــازار  ــر ب ــرات آن ب ــران و تأثی ــی ای ــی و پول ــولIMF  در حــوزه ی سیاســت  های مال ــی پ ــن الملل ــدوق بی 4- گزارشــی از صن

کار ایــران
زعفرانچــی تأکیــد کــرد: بــا توجــه بــه ســاختار بــازار کار ایــران حمایــت از بــازار کار مســتلزم شــناخت درســتی از ســاختار 
ــت  ــه جمعی ــر ب ــون نف ــا 1398 حــدود 3 میلی ــه طــی ســال  های 1394 ت ــا نشــان می  دهــد ک ــازار کار در کشوراســت. آماره ب
شــاغل کشــور افــزوده شــده اســت. متأســفانه ایــن جمعیــت جدیــد شــاغل، دارای ویژگی  هایــی هســتند کــه آن هــا را در برابــر 
کاهــش تقاضــای ناشــی از شــیوع بیمــاری کرونــا آســیب پذیر می  کنــد. اشــتغال ایجــاد شــده اشــتغالی اســت کــه نــه توســط 
بخــش دولتــی یــا شــرکتی و کارخانــه  ای، بلکــه توســط بخــش غیرشــرکتی، در بخــش خدمــات و بنگاه  هــای »زیــر پنــج نفــر 
ــوده اســت و متمرکــز بــر خدماتــی ماننــد خرده فروشــی و عمده  فروشــی، تعمیــرات، حمــل و نقــل، واســطه  گری،  کارکــن« ب
خدمــات مــواد غذایــی و ... اســت. این گونــه مشــاغل تحــت عنــوان شــغلی »کارکنــان مســتقل« غالبــًا دارای قــرارداد نیســتند 
و تحــت پوشــش بیمــه قــرار نمی  گیرنــد. لــذا می  بایــد جهــت اتخــاذ هرگونــه سیاســت حمایتــی در بــازار کار بــه ایــن گــروه 

ــژه داشــت. ــان تشــکیل شــده  اند، توجــه وی ــان و جوان ــه به طــور عمــده از زن آســیب  پذیر ک
ــق  ــاش جهــت شناســایی دقی ــه ت ــن مســأله ک ــر ای ــد ب ــر جــال منتظــری شــورکچالی ضمــن تأکی در انتهــای نشســت دکت
چالش  هــای اقتصــادی مرتبــط بحــران کوویــد19 و اتخــاذ سیاســت  های بهینــه در جهــت کنتــرل و کاهــش آثــار منفــی مربــوط 
ــای مشــابه  ــا پاندمی  ه ــه ب ــت مقابل ــی را در جه ــای بزرگ ــد درس  ه ــوده و می  توان ــی خــاص ب ــاری دارای اهمیت ــن بیم ــه ای ب
در آینــده بــه همــراه داشــته باشــد، ابــراز امیــدواری کــرد: در جهــت مستندســازی مســائل و چالش  هــای اقتصــادی مرتبــط بــا 
پاندمــی کرونــا، ایــن نشســت  ها بــه صــورت سلســله نشســت  ها در حــوزه ی درس  هــای اقتصــادی بحــران کرونــا ادامــه یافتــه 

و در ایــن راســتا گام  هــای اساســی توســط پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برداشــته شــود.
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 پژوهشکده ی تاریخ برگزار کرد:

چشم انداز ایران در قرن آینده
از ســری ســخنرانی های مراســم هفتــه ی پژوهــش، نشســت »چشــم انداز ایــران در قــرن آینــده« روز 24 آذرمــاه 1399 برگــزار شــد 
ــه ی  ــا موضــوع »تجرب و طــی آن فریــدون شــیرین کام، پژوهشــگر بازنشســته ی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ب

زیســته و نگاهــی بــه آینــده ی تاریــخ نهادهــای اقتصــادی در ایــران« بــه ســخنرانی پرداخــت.
شــیرین کام در ابتــدای ســخنانش بــا طــرح ایــن هیــأت کــه 
نهادهــای اقتصــادی بخــش خصوصــی در ایــران معاصــر چگونــه 
شــکل گرفــت؟ گفــت: مطالعــات میدانــی می خواســت بــا بررســی 
ــه در تصــور  ــردازد ک ــی مشــهوراتی بپ ــه ارزیاب ــی ب فعــاالن صنعت
ــر و...رواج  ــوان وابســته، غارتگــر، فاســد و مونتاژگ ــی به عن عموم
داشــت. اولیــن مطالعــه دربــاره ی خانــواده ی الجــوردی کــه یکــی 
ــام »موقعیــت تجــار و  ــا ن ــد، ب ــزرگ بودن ــی ب از گروه هــای صنعت
ــدان  ــوردی خان ــه ی م ــوی، مطالع ــع در عصــر پهل ــان صنای صاحب
الجــوردی« در مؤسســه ی پژوهشــی مجلــس ســال 1379 ش 
ــه  ــد ک ــی بودن ــزرگ، واحدهای ــی ب ــای صنعت ــد. بگاه ه ــروع ش ش
ــن  ــواده ی الجــوردی اولی ــر شــاغل داشــتند. خان ــش از 100 نف بی
ــرکت،  ــت ش ــناد ثب ــاس اس ــه براس ــود ک ــی ب ــوزه ی مطالعات ح
ــد  ــک فراین ــه در ی ــی، مصاحب ــناد خصوص ــورس، اس ــه، ب کارخان

ــت تجــاری خــود را به صــورت خانوادگــی در کاشــان  ــا اواخــر قاجــار فعالی ــت. الجوردی ه ــرار گرف ــورد بررســی ق تاریخــی م
شــروع کردنــد. نســل اول خانــدان بــه نــام ســیدمحمد الجوردیــان »نیــل فــروش 1329-1247« بــه همــراه بــرادرش در کاشــان در 
زمینــه نیــل »رنــگ«، ابریشــم، قالــی و محصــوالت نســاجی کاشــان و... فعالیــت داشــتند. آنــان درســال 1282.ش دفتــر تجــاری در 
ــی را عرضــه  ــًا محصــوالت نســاجی و قال ــر تهــران را اداره می کــرد. در آن جــا عمدت ــرادر دفت ــد. هــر ســال یــک ب تهــران گرفتنن
ــت  ــد. فعالی ــت گزی ــران اقام ــواده در ســال 1290 در ســن 16 ســالگی در ته ــن خان ــد. محمــود الجــوردی نســل دوم ای می کردن
تجــاری را تنــوع بیشــتری داد و نمایندگــی مختلــف کاالهــای اروپایــی را گرفــت. همچنیــن پنبــه و برخــی از محصــوالت ســنتی 
ایــران بــه اروپــا را صــادر کــرد. پــس از 40 ســال فعالیــت تجــاری در ســال 1330 اولیــن فعالیــت صنعتــی خانوادگــی بــا شــرکت 
بهشــهر در زمینــه ی دانه هــای روغنــی تأســیس شــد. آنــان در طــی 26 ســال ده هــا شــرکت مثــل مخمــل کاشــان، راونــد کاشــان، 

ــد. ــاک، پاکســان و...تأســیس کردن بهپ
ــل اول  ــی داد. نس ــان م ــزدی نش ــواده ی ی ــک خان ــاره ی ی ــد را درب ــن رون ــوردار همی ــی برخ ــاره محمدتق ــدی درب ــه ی بع مطالع
محمدحســین برخــوردار فعالیتــش بیشــتر بــا کرمــان و هندوســتان در زمینــه چــای، رنــگ، پســته و...فعالیــت داشــت او در ســال 
ــود، پــس از 20 ســال فعالیــت تجــاری و نمایندگــی محصــوالت اروپایــی  ــواده ب 1340 فــوت کــرد. محمــد تقــی نســل دوم خان
و صــادرات محصوالتــی مثــل پســته و... بــه تأســیس اولیــن کارخانــه تولیــد رادیــو مثــل پــارس الکتریــک در ســال 1342 اقــدام 
کــرد. او طــی 15 ســال چندیــن کارخانــه در زمینــه ی لــوازم خانگــی مثــل  توشــیبا، باتــری پــارس، فــرش پــارس و...تأســیس کــرد.
شــیرین کام ادامــه داد: اگــر الجــوردی و برخــوردار طــی دو تــا چهــار نســل بــه فعالیــت خــود توســعه دادنــد، برخــی از خانواده هــا 
فعالیــت خــود را از تجــارت به فعالیــت صنعتــی مثــل محســن آزمایــش »آزمایــش«، بــرادران عمیــد حضــور »کفــش بــا«، خلیلــی 
»شــرکت بوتــان« و... در طــی یــک نســل توســعه دادنــد.  برخــی از فعالیــن صنعتــی قــادر بــه تأســیس شــبکه های توزیــع بزرگــی 
در حــوزه ی کفــش شــدند. ایروانــی در کفــش ملــی تعــداد 400 فروشــگاه، بــا و کفــش ویــن هــر یــک 120 تــا 150 فروشــگاه 
ــی متفــاوت اســت. تفضلــی در  ــن فعالیــن صنعت ــه داری در بی ــد. شــروع کارخان ــع در ســطح کشــور تأســیس کردن شــبکه ی توزی
ســال 1313 کارخانــه ی ریســندگی و بافندگــی کاشــان را، داروگــر ســال 1314، خلیلــی »بوتــان« را ســال 1333، بــرادران رفوگــران 
»خــودکار بیــک« را در ســال 1342 تأســیس کردنــد. توســعه ی فعالیــت آن هــا بــر اســاس یــک قاعــده نبــود. هــر یــک از آنــان بــر 
اســاس دانــش و تجربــه  طــی چنــد ســال، فعالیــت صنعتــی خــود را در ســطح ملــی گســترش دادنــد. بســیاری از فعالیــن صنعتــی 
بــر اســاس ظرفیت هــای خــود و اســتفاده از موقعیــت، بــه توســعه کســب و کارشــان در ســطح ملــی اقــدام کردنــد برخــی مثــل 
هژبــر یزدانــی، منصــور یاســینی در روابــط قــدرت، بــا اســتفاده از اعتبــارات بــه توســعه فعالیت شــان پرداختنــد. واحدهــای صنعتــی 
خصوصــی بــزرگ ایــران در تیرمــاه 1358 بــا ملــی و مصــادره ی امــوال، در کنتــرل دولــت و نهادهــای انقابــی قــرار گرفــت. بخــش 
کوچکــی از صنایــع مثــل عالی نســب، عــاء میرمحمــد صادقــی و... مشــمول مصــادره نشــدند و دوره ی ده ســاله بخــش خصوصــی 
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صنعتــی بــه کمــا رفــت. ایــن محقــق تاریــخ اقتصــادی تأکیــد کــرد: آغــاز فعالیــت صنعتــی در اواخــر عصــر ناصــری توســط 
ــزک  ــد کهری ــه ی قن ــس کارخان ــه، مؤس ــن الدول ــن  و امی ــن و راه آه ــم، ذوب آه ــه ی ابریش ــس کارخان ــرب مؤس امین الض
ــمار  ــری« به ش ــه »وب ــه نمون ــوان جامع ــرمایه گذاری به عن ــدل س ــه از دو م ــاه دو تجرب ــم مظفرالدین ش ــوان صدراعظ به عن

مــی رود. تجربــه ی بخــش خصوصــی و دولتــی گــواه ناپایــداری بنگاه هــا در تاریــخ 130 ســاله ایــران اســت.
 گاهــی بــه نظــر می رســد، راهبــرد اقتصــادی در ایــران روشــن نبــوده اســت آیــا دولــت، کارخانــه دار و ســرمایه گذار صنعتــی 
اســت یــا خیــر؟ ده هــا کارخانــه ی کوچــک و بــزرگ توســط رضاشــاه و محمدرضاشــاه )خائــن( و پــس از انقــاب توســط 
ــدام  ــه اق ــیس کارخان ــه تأس ــه ب ــد ک ــویق می ش ــی تش ــش خصوص ــرمایه گذار بخ ــال س ــد. درهمین ح ــاخته ش ــا س دولت ه
کنــد. هفــت کارخانــه ی قنــد، چنــد کارخانــه ی چــای، دخانیــات و نســاجی توســط دولــت رضاشــاه ســاخته شــد. در همیــن 
زمــان چندیــن کارخانــه توســط بخــش خصوصــی در حــوزه ی نســاجی و... تأســیس شــد. اگــر بخــش خصوصــی قــادر بــود 
ــس از  ــد پ ــن فراین ــد. ای ــم اداره کن ــای دیگــر را ه ــکان داشــت بســیاری از کارخانه ه ــد، ام ــه ی نســاجی را اداره کن کارخان
چنــدی، تناقــض خــود را، بــا ناکارآیــی و اتــاف منابــع بخــش عمومــی توســط دولــت، نشــان داد. بســیاری از کارخانه هــای 
دولــت پــس از 10 یــا 15 ســال وارد عصــر زیان دهــی شــدند و دولت هــا پــس از 20 ســال ایــن کارخانه هــای زیــان ده را بــه 
بخــش خصوصــی واگــذار کردنــد. تجربــه ی ســاخت کارخانــه، فــروش آن پــس از 20 ســال و ســاخت کارخانــه ای دیگــر از 
ســوی بخــش دولتــی طــی 90 ســال همچنــان ادامــه دارد. کارخانــه ی بــزرگ حریربافــی چالــوس کــه بــا تکنولــوژی آلمان هــا 
ــرد.  ــد می ک ــر تولی ــا 1500 کارگ ــوراب و ... را ب ــم، ج ــخ ابریش ــمی، ن ــای ابریش ــد. پارچه ه ــدازی ش ــال 1316 راه ان در س
بخــش ابریشــم بافی بــه شــهر رشــت منتقــل و بخــش نســاجی در ســال 1336 بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــد. پــس از 
ــاره ی دوره ی محمدرضــا شــاه شــروع شــد. کارخانــه ی دولتــی  مدتــی کوتــاه، کل کارخانــه تعطیــل شــد! همیــن اقــدام دوب
بزرگــی بــا ماشــین آالت ژاپنــی در رشــت )ســال 1355( شــروع بــه کار و در ســال 1360 بــه بهره بــرداری رســید. پــس از 20 
ســال بــر اثــر زیان دهــی در ســال 1380 بــه یــک »هتــل دار« فروختــه شــد کــه بعدهــا بــه سرپرســتی باشــگاه اســتقال رســید! 
ــال کســب ثروت هــای  ــه دنب ــًا ب ــه عموم ــد. گروهــی ک ــی برخــوردار نبودن ــی و مدیریت ــش فن ــا از اســتاندارد دان واگذاری ه
کان )نیروهــای هم ســو( از راه هــای تنــد و ســریع بودنــد، فراینــد تأســیس کارخانــه ی دولتــی و خصوصی ســازی بــه اتــاف 
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منابــع بخــش عمومــی در طــی چندیــن دهــه منجــر شــد.
ــش  ــا بخ ــی ی ــش عموم ــه بخ ــرد ک ــرک ک ــأت را ط ــن هی ــش رو ای ــده ی پی ــوص آین ــخنانش درخص ــه ی س ــیرین کام در ادام ش
خصوصــی، مســئولیت رشــد و ســرمایه گذاری را عهــده دار هســتند؟ وی پاســخ داد: از آغــاز پهلــوی، دخانیــات، ابریشــم، مخابــرات 
و تأســیس رادیــو به صــورت انحصــاری توســط دولــت اداره شــد و اولیــن بی ثباتــی بــزرگ در اواخــر حکومــت پهلــوی روی داد. 
رشــد ســرمایه گذاری صنعتــی از ســوی بخــش خصوصــی دهــه ی اول حکومــت پهلــوی رخ داد، ده هــا واحــد صنعتــی در تهــران، 
اصفهــان، تبریــز، یــزد و... تأســیس شــدند، پــس از چنــد ســال، قانونــی در ســال 1318 تصویــب شــد کــه حداکثــر ســود صنعتــی را 
12% اعــام کــرد. در همیــن زمــان تــورم 10% بــود، ســرکوب ســودآوری بخــش خصوصــی، هرگونــه ســرمایه گذاری صنعتــی را 
غیر مطلــوب کــرد. پهلــوی دوم بخشــی از انحصارهــا را حــذف کــرد و در همیــن زمــان بــا افزایــش درآمدهــای نفتــی، در زمینــه ی 
ــه ی  ــد. در ده ــدام ش ــت اق ــط دول ــیعی توس ــرمایه گذاری های وس ــه س ــن و... ب ــوم، ذوب آه ــازی، آلومینی ــازی، تراکتورس ماشین س
اول انقــاب همــه ی صنایــع بــزرگ مشــمول مصــادره شــدند و از دهــه ی هفتــاد، برعکــس دهــه ی قبــل، واگــذاری بنگاه هــای دولتــی 
ــیعی  ــی وس ــرمایه گذاری های صنعت ــه س ــت ب ــر دول ــار دیگ ــی، ب ــای نفت ــود درآمده ــا بهب ــت. ب ــورت گرف ــازی ص و خصوصی س
ــش  ــی از افزای ــی، تابع ــع دولت ــروش صنای ــه بخــش خصوصــی و ف ــه روی آورد. توجــه ب ــا کارخان ــه ی پتروشــیمی و ده ه در زمین
یــا کاهــش درآمدهــای نفتــی و بودجــه ای دولــت بــوده اســت. عاوه بــر نامشــخص بــودن اهــداف دولــت، روابــط بین الملــل نیــز 
دچــار بی ثباتــی بــود. رضاشــاه در اواخــر حکومــت بــه مــدت دو ســال بــا فرانســه و آمریــکا قطع رابطــه کــرد. سیاســت منطقــه ای 
ــودن روابــط سیاســی، بنــگاه اقتصــادی را در  و بین المللــی در اکثــر ســال های پــس از انقــاب دچــار بی ثباتــی شــد. نامشــخص ب
ــی سیاســت گذاری  ــرد.  بی ثبات ــار مشــکل می ک ــوژی دچ ــه تکنول ــتیابی ب ــدت و دس ــی م ــزی طوالن ــدف، برنامه ری ــازار ه ــطح ب س
ــروج  ــرد. خ ــر نک ــی را امکان پذی ــت صنعت ــزی فعالی ــی، برنامه ری ــی پولی ومال ــل و  بی ثبات ــط بین المل ــی در رواب ــا  بی ثبات ــراه ب هم
ســرمایه ی هــر ایرانــی همــراه بــا خــروج ســرمایه ی مالــی و  بی ثباتــی گســترده ی نــرخ ارز، نوســازی بنگاه هــای داخلــی را بیشــتر 
تضعیــف کــرد. مؤسســات صنعتــی 10 تــا 15– نــرخ اســتهاک بــرای تغییــر و نوســازی خطــوط تولیــد پس انــداز می کننــد. بنگاهــی 
کــه در طــی ده ســال 1368 تــا 1378 یــا 1388 تــا 1398 اقــدام بــه ایــن کار کــرد یک بــاره نــرخ ارز آن چنــان رونــد صعــودی به خــود 
گرفــت کــه ریــال پس انــداز شــده، قــادر بــه تأمیــن ارز الزم بــرای نوســازی نمی شــد. دالر کــه ارزش آن حــدود 170 تومــان بــود 
پــس از ده ســال بــه حــدود 700 تومــان رســید. ایــن رونــد در مهــر 1389 از 1077 تومــان یــک دالر بــه 23 هــزار تومــان در ســال 
ــد  ــه خری ــادر ب ــون دالر ق ــا 10 میلی ــدوداً ب ــی 1389، ح ــا دالر 1000 تومان ــدار ب ــان پس ان ــارد توم ــت. ده میلی ــش یاف 1399  افزای
ــزات  ــزار دالر تجهی ــدود 450 ه ــت ح ــگاه می توانس ــداز بن ــن پس ان ــا همی ــال 1399 ب ــه، در س ــد، درحالی ک ــین آالت می ش ماش
ــه نوســازی فعالیــت و  خریــداری کنــد. درهمیــن زمــان بنگاه هــای کــره ی جنوبــی، مالــزی، ســنگاپور، تایــوان، ترکیــه و... دائــم ب
ــق،  ــی، بنگاه هــای موف ــن موقعیت ــد. درچنی ــدام می کردن ــازار اق ــرای به دســت آوردن ب ــدت ب ــزی دراز م ــازار و برنامه ری گســترش ب

ــه بازارهــای بین المللــی به صــورت هــدف توجــه کردنــد. حداکثــر بــه حفــظ بازارهــای داخلــی شــدند و کمتــر ب
ــه صــورت 5  ــًا ب ــای خصوصــی عمدت ــد رشــد و توســعه بنگاه ه ــا نشــان می ده ــه م ــخ 90 ســاله ب ــادآور شــد: تاری شــیرین کام ی
ــوند.  ــده می ش ــال برچی ــا 30 س ــس از 20 ت ــا پ ــا می اندیشــند، ی ــه بق ــًا ب ــس از آن عمدت ــی رود، پ ــش م ــی پی ــاله به خوب ــا 10 س ت
بنگاه هایــی کــه توانســتند در طــی 60 تــا 80 ســال بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد، عمدتــًا بنگاه هــای دولتــی بودنــد کــه بــا اســتفاده 
ــوازم  ــن، ل ــد روغ ــل تولی ــی مث ــع غذائ ــه صنای ــوط ب ــن برخــی مؤسســات مرب ــد همچنی ــه می دادن ــای خــود ادام ــه بق ــه ب از یاران
ــازار مطئمــن، در ســطح ملــی و اکثــراً دولتــی بــه فعالیــت خــود ادامــه دادنــد. بهداشــتی، خانگــی و... بودنــد کــه به دلیــل نیــاز و ب

ــای  ــترش بنگاه ه ــوآوری و گس ــی در ن ــه ی ناتوان ــذار از تل ــا گ ــه آی ــأت ک ــن هی ــه ای ــخ ب ــخنانش در پاس ــه ی س وی در در خاتم
ــی و  ــهرک های صنعت ــه ش ــی ب ــوند. نگاه ــر می ش ــاله کمت ــی هرس ــای صنعت ــح داد: بنگاه ه ــت؟ توضی ــر اس ــی امکان پذی صنعت
تعطیلــی مؤسســات آن گــواه بــر کاهــش فعالیــت صنعتــی اســت. ســرمایه گذاری صنعتــی در طــی 130 ســال از ســوی خارجی هــا، 
دولت هــا و بخــش خصوصــی به صــورت گســترده انجــام شــده اســت. به جــای تأئیــد، تکذیــب یــا دنبــال تئــوری توطئــه گشــتن، 
تصویــر درســت و فهــم تجربــه ی گذشــته، در کنــار توجــه بــه تجربه هــای موفــق برخــی از کشــورها، راه بــرون رفــت از بن بســت 
ــه  ــه ب ــی، توج ــانی و مال ــر انس ــرمایه ی ماه ــظ س ــل، حف ــط بین المل ــات رواب ــت گذاری، ثب ــات سیاس ــد. ثب ــر می کن را امکان پذی
ارزش پــول ملــی در کنــار تلقــی شــیطانی نداشــتن از فعالیــن اقتصــادی، گــذار بــه جامعــه ی صنعتــی را امکان پذیــر می کنــد. بــرای 
رهایــی از تلــه ی ناکامی هــا، بایــد بــه درس آمــوزی از گذشــته و تجربــه ی ســایر کشــورها مثــل کــره ی جنوبــی، تایــوان، ترکیــه و.. 
توجــه کــرد. بایــد وارد همــکاری بین المللــی شــد تــا امــکان اســتفاده از تکنولوژیکــی، دانــش فنــی، مدیریتــی و دسترســی بــه بــازار 

ــود. ــم ش ــی فراه بین الملل
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گزارش پنل تخصصی طرح جامع اعتای علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور در هفته پژوهش

علوم انسانی،   تأثیر اجتماعی و توسعه
از برنامه هــای هفتــه ی پژوهــش، نشســت تخصصــی بــا عنــوان »علــوم انســانی،   تأثیــر اجتماعــی و توســعه« در تاریــخ، 23 آذر 

مــاه 1399 به صــورت مجــازی بــا محوریــت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد.

ــاره ی موضــوع و  ــی از ســخنرانان ایــن جلســه درب ــر نشســت، ضمــن قدردان ــر یحیــی فــوزی، دبی در ابتــدای نشســت، دکت
تمرکــز اصلــی نشســت توضیحاتــی را بیــان کــرد و بــا طــرح ایــن هیــأت کــه باالخــره علــوم انســانی چــه رســالت اجتماعــی 
اکنــون در جامعــه  می توانــد ایفــا کنــد، گفــت: عمــده مشــکات اصلــی کشــور، دغدغه هــا، مناقشــات و مباحثــات در ایــران 
ــعه،  ــث توس ــکات در بح ــه ی مش ــد ریش ــر می رس ــه به نظ ــمردن این ک ــا برش ــتند. وی ب ــانی هس ــوم انس ــوزه ی عل در ح
دیــن، فرهنــگ، سیاســت، ســبک زندگــی و دیگــر مســائل نیــز عمدتــًا در علــوم انســانی اســت، برایــن موضــوع  تأکیــد کــرد 
ــوم  ــوم سیاســی پژوهشــگاه عل ــن اســتاد عل ــت. ای ــوم انســانی یاف ــد در عل ــز بای ــن مشــکات را نی کهراهــکار و راه حــل ای
ــه  ــوم انســانی معطــوف ب ــای عل ــع اعت ــام »طــرح جام ــا ن ــن علــت طرحــی ب ــزود: به همی انســانی و مطالعــات فرهنگــی اف
پیشــرفت کشــور« در پژوهشــگاه از ســال های پیــش طراحــی و آغــاز شــد و تاکنــون بــا شــرکت و همــکاری جمــع کثیــری 
از اســتادان علــوم انســانی از سراســر کشــور در حوزه هــا و رشــته های مختلــف پیــش رفتــه اســت و تعــدادی از نتایــج ایــن 
ــه  ــه ب ــال ارائ ــتی، ســخنرانی و ... در ح ــای سیاس ــردی و توصیه ه ــای راهب ــه و گزارش ه ــاب، مقال ــه صــورت کت ــا ب طرح ه

جامعــه ی علمــی ایــران اســت و در ایــن راســتا بازخوردهــای خــوب و گســترده ای نیــز حاصــل شــده اســت.
ــی  ــزارش اجمال ــه ی گ ــن جلســه را ارائ ــوم انســانی، موضــوع ای ــای عل ــع اعت ــرح جام ــس پژوهشــگاه در ط جانشــین رئی
ــت.  ــا پرداخ ــی طرح ه ــه معرف ــرد و ب ــوان ک ــاء عن ــع اعت ــرح جام ــا در ط ــری طرح ه ــتادان مج ــمند از اس ــه طرح ارزش س
ــوان  ــدرس، اختصــاص با عن ــت م ــأت علمــی دانشــگاه تربی ــاس منوچهــری، عضــو هی ــر عب ــه دکت ــن طــرح ب و گفــت: اولی
»اســتلزامات توســعه ی فراســتمند در ایــران« بــه بحــث مهــم توســعه در ایــران پرداختــه اســت. در توضیــح مختصــر دربــاره ی 
ایــن طــرح بایــد اشــاره کــرد از آن جایــی کــه بحــث توســعه در کشــور در دو ســده ی گذشــته اهمیــت خاصــی دارد. نســبت 
ــه  ــن ب ــه و طــرح مذکــور به علــت پرداخت ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــن طــرح م ــه ی توســعه در ای اندیشــه ی سیاســی و نظری

توســعه ی بومــی از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت.
ــدرس و  ــت م ــگاه تربی ــی دانش ــوم سیاس ــته ی عل ــتاد رش ــری، اس ــاس منوچه ــر عب ــوزی، دکت ــر ف ــات دکت ــد از توضیح بع
ــد کــرد:  ــردازی در حــوزه ی توســعه پرداخــت و  تأکی ــی نظریه پ ــه تشــریح هــدف طــرح و اجــزای آن، یعن مجــری طــرح ب
مســئله ی اولیــه ای کــه در ایــن پژوهــش بــا آن مواجــه بودیــم عــدم تحقــق 70 درصــدی برنامه هــای توســعه در ایــران اســت 
کــه محققــان پاســخ هایی بــه ایــن مســئله داده انــد  امــا بــه وجــه و مبانــی فکــری و نظــری عــدم موفقیــت توســعه توجهــی 
نشــده اســت. در حالی کــه در طــرح حاضــر بــه روش واســازی بــا نظریه هــای توســعه مواجــه شــده و بــه مکاتــب فکــری 
ــوان  ــی به عن ــب فایده گرای ــخص تر مکت ــور مش ــی و به ط ــه ی سیاس ــا اندیش ــی ی ــفه ی سیاس ــوزه ی فلس ــًا در ح ــه عمدت ک
ــه  ــه و ب ــر از ایــن رفت ــه شــده اســت و حتــی در طــرح حاضــر محققــان یک قــدم فرات مبنــای نظریه هــای توســعه  ای پرداخت
نقصان هــای ایــن مبانــی فکــری نیــز پرداخته انــد. یعنــی از نتایــج برنامه هــای توســعه کــه مســئله ی اول طــرح بــود به ســراغ 
ــی فکــری نقصــان  ــز زده و در مبان ــات گری ــی فکــری نظری ــه مبان ــز ب ــای توســعه نی ــه و از نظریه ه ــای توســعه رفت نظریه ه
ــی عــدم موفقیــت برنامه هــای توســعه در  ــا موضــوع نهای و کاســتی هایی کــه در نهایــت موجــود اســت، بررســی شــدند. ام
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ایــران اســت. بنابرایــن در طــرح حاضــر پیونــدی بیــن مبانــی فکــری مشــخصًا فلســفه ی سیاســی و نظریه هــای توســعه درنظــر 
گرفتــه و بررســی شــده اســت.

ــمرد و  ــوارد را برش ــن م ــخنانش ای ــی س ــای اصل ــرح و محوره ــن ط ــاره ی ای ــش درب ــدی مطالب ــری در جمع بن ــر منوچه دکت
ــرم،  ــورد نظــر مجــری محت ــز بحــث م ــی نقطــه متمای ــی از توســعه انجــام شــده ول گفــت: اصــوالً آسیب شناســی های مختلف
ــای  ــه موضــوع نقصان ه ــه ی توســعه هســت و ب ــی فکــری و نظــری مقول ــه مبان ــا ب ــایر پژوهش ه ــی در س ــدم توجــه کاف ع

فکــری و نظــری بحــث توســعه خیلــی توجــه نشــده و به همیــن علــت در ایــن طــرح بــه چرائــی عــدم توســعه و نقصان هــا 
پرداختــه شــده و تــاش اصلــی تشــریح پیونــد بیــن مبانــی فکــری و فلســفه ی سیاســی و نظریه هــای توســعه اســت. در ایــن 
طــرح ســعی شــده، ضمــن شــرح نقصان هــای فلســفه ی سیاســی و مبانــی فکــری آن هــا،   تأثیــر ایــن کاســتی ها بــر نظریه هــای 
توســعه آشــکار شــود. موضــوع آسیب شناســی اندیشــه ی سیاســی و ارتبــاط تنگاتنــگ بیــن توســعه و فلســفه ی سیاســی نیــز 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت؛ امــا از آن جایــی کــه اندیشــه ی سیاســی قــدری از مســیر قدمــا و مســیر قبلــی خــارج شــده، 
ــی اســت و  ــر زندگ ــی ب ــز خوب ــه اندیشــه ی سیاســی دارای تمرک ــه ک ــرار گرفت ــن ق ــر ای ــری ب ــر منوچه ــد دکت ــع  تأکی در واق
ــی خــوب اســت  ــال زندگ ــم به دنب ــه آن ه ــعه ک ــا توس ــد تنگاتنگــی ب ــه اندیشــه ی سیاســی پیون ــی اســت ک ــن طبیع همچنی
داشــته باشــد. بــه علــت »جزیــره  ای پرداختــن بــه علــوم سیاســی مقــداری از بحــث توســعه مــورد غفلــت واقــع شــده اســت، 
ــت.  ــث اس ــن بح ــی، همی ــه ی سیاس ــی اندیش ــداف اصل ــی از اه ــت و یک ــته  ای اس ــث میان رش ــک بح ــعه ی ــه توس درحالی ک
بــر اســاس آرای ایــن اســتاد علــوم سیاســی دانشــگاه تربیــت مــدرس، مکاتــب فکــری کــه مبانــی توســعه را مطــرح کردنــد 
ــراردادن  ــات توســعه و ق ــردن نظری ــا و هــم جــدای از آن کپی ک ــج و پیامد ه ــم در نتای ــه ه ــد ازجمل ــی دارن اشــکاالت مختلف
ــد.  ــد نمی آورن ــی پدی ــج مطلوب ــًا نتای ــا غالب ــاید پژوهش ه ــه ش ــت ک ــت اس ــن عل ــت.   به همی ــران اس ــت بوم ای ــا در زیس آن ه
بنابرایــن تمــام تــاش نظــری مجــری محتــرم ایــن بــوده اســت کــه بــرای توســعه در ایــران، یــک راه جدیــد و نظریــه بدیعــی 
ارائــه دهنــد و از همــان روشــی کــه بــرای شــناخت   اندیشــه ی سیاســی اســتفاده کرده ایــم، می توانیــم   به عنــوان روش اســتفاده 
ــا نظریه پــردازی مــدل توســعه ی بومــی را ارائــه دهیــم. بنابرایــن ایشــان یــک نظریــه ی توســعه   به عنــوان »نظریــه ی  کــرده و ب
ــران  ــه زیســت بوم ای ــد ب ــه ی توســعه بای ــی دارد: اول، هــر نظری ــه ی اصل ــار مؤلف ــه چه ــد ک ــه دادن توســعه ی فراســتمند« ارائ
توجــه کنــد، دوم، بــه ریشــه ها بایــد توجــه کنــد یعنــی؛ رابطــه ی انســان و تکنولــوژی، رابطــه ی جنــگ و تحــوالت اجتماعــی 
ــم  ــیار مه ــی بس ــی از مبان ــی یک ــع انسان شناس ــود. در واق ــخص ش ــری مش ــای فک ــی و بنیان ه ــا انسان شناس ــی و... ب و فرهنگ
اســت و در هــر نــوع نظریــه ی توســعه بایــد بــر داللت هــای هنجــاری اهتمــام ورزیــد. اصــوالً چه چیــزی بایــد توســعه باشــد؟ 
معیــار زندگــی خــوب چیســت و توســعه یافتگی بــا توجــه بــه زندگــی خــوب بــه چــه معناســت؟ ایــن موضوعــات بایــد مــورد 
توجــه قــرار گیرنــد. در ایــن طــرح در نهایــت  تأکیــد بــر ایــن اســت کــه ایــن نظریــه بایــد یــک داللــت راهبــردی داشــته باشــد؛ 

ــم؟! ــه را محقــق کنی ــن نظری ــت ای ــم و تربی ــرورش و تعلی ــق آمــوزش و پ ــم از طری ــه بتوانی این کــه چه گون
در ادامــه ی نشســت پرســش هایی از ســوی حاضــران در فضــای مجــازی مطــرح و بــه آن هــا پاســخ داده شــد. در پایــان ایــن 
بخــش و پیــش از آغــاز بخــش دوم، دکتــر حســینعلی قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، ضمــن 
اعــام ســام و سپاســگزاری از ســخنرانان ایــن جلســه، از برگــزاری نشســت های این چنینــی در هفتــه ی پژوهــش و اســتقبال 

مناســب جامعــه ی علمــی از آن ابــراز رضایــت کردنــد.
در ادامــه دبیــر نشســت، بــه معرفــی طــرح دکتــر مقصــود فراســتخواه بــا عنــوان »نقــش برنامه هــای آموزشــی و پژوهشــی علــوم 
انســانی دانشــگاه ها در پیشــرفت و توســعه ی جامعــه ی ایــران« پرداخــت. دکتــر فراســتخواه، اســتاد رشــته مطالعــات اجتماعــی 
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در مؤسســه ی پژوهــش و برنامه ریــزی آمــوزش عالــی، در آغــاز ســخنرانش ضمــن بیــان مســئله ی خــود در ایــن طــرح، ایــن 
هیأتــات را مطــرح کــرد کــه چــه میــزان از علــوم اجتماعــی، بــرای اجتمــاع و مــردم اســت و چــه میــزان از علــوم اجتماعــی، 
اجتماعــی اســت؟ چه قــدر از علــوم انســانی، انســانی اســت؟ آیــا علــوم اجتماعــی و علــوم انســانی   تأثیــر اجتماعــی دارنــد یــا 

خیــر؟ وی در ادامــه، بــا اشــاره بــه ارزش هــای کاربــردی و مفهــوم کارایــی،  تأکیــد کــرد: روزبــه روز ارزش هــا بــرای کاربــرد 
اهمیــت بیشــتری پیــدا می کنــد. مهــم اســت کــه ایــن مســئله را چه طــور فهــم و درک و رفــع و رجــوع کنیــم؟

دکتــر فراســتخواه بــا اشــاره بــه اصطــاح »علــم کــف خیابــان«  تأکیــد کــرد: علــم بایــد در ارتبــاط بــا زندگــی مــردم باشــد و 
ــادی از دانشــگاه های  ــرای فهــم بهتــر موضــوع یــک مثــال آورد؛ این کــه تعــداد زی ــه زندگــی مــردم حســاس باشــد. وی ب ب
کشــور در تهــران هســتند و تعــداد زیــادی دانشــجو در ایــن شــهر در حــال تحصیــل و زندگــی هســتند، بحــث ایــن اســت 
ــد؟  ــام ده ــد انج ــد و می توان ــه کاری می خواه ــا چ ــن ویژگی ه ــا ای ــهر ب ــن ش ــرای ای ــی ب ــوم اجتماع ــانی و عل ــوم انس عل
ــا وجــود دارد : شــاخص  ــورد شــهر در دنی ــن راســتا شــاخص هایی در م ــن شــهر چیســت؟ در ای ــرای ای راه حل هــای آن ب
شــهرهای پویــا )شــهری کــه زندگــی در آن جریــان دارد( کــه در ایــن شــاخص از 180 شــهر، تهــران پایین تریــن رتبــه را در 
انســجام اجتماعــی، برنامه ریــزی محلــی و تعامــات بین  المللــی و ... دارد. شــاخص دیگــر شــاخص شــهرهای جهــان اســت 
ــا جهــان،  ــه ی فرهنگــی، تعامــات ب ــواع مؤلفه هــا وجــود دارد، مثــل ســرمایه ی اجتماعــی، امــکان تجرب در ایــن جــا کــه ان
گــردش اطاعــات در شــهر و ... شــهر تهــران از 128 شــهر، رتبــه 98 را دارد کــه ایــن هــم رتبــه ی خیلــی پایینــی در دنیــا 
به شــمار مــی رود. شــاخص بعــدی، شــاخص چشــم انداز شــهرهای جهــان اســت. از جمــع 128 شــهر، تهــران رتبــه ی 118 
را دارد. شــاخص دیگــر، شــاخص شــهرهای برتــر اســت کــه مؤلفه هــای آن امیــد به زندگــی، ســفر، تحــرک، کار تجــارت و 

... اســت کــه شــهر تهــران در آخریــن رتبــه قــرار گرفتــه اســت.
ــران  ــهر ته ــه ش ــود ک ــرح می ش ــأت مط ــن هی ــت و ای ــت پذیر اس ــهر زیس ــر ش ــاخص دیگ ــه داد: ش ــتخواه ادام ــر فراس دکت
شــهر تــا چــه انــدازه »زیســت پذیر« بــوده و بــرای زندگــی مناســب اســت؟ چه قــدر مــردم بــه ایــن شــهر اعتمــاد می کننــد 
و زندگی شــان را قابــل پیش بینــی می بیننــد؟ ایــن شــاخص، مؤلفه هــای مختلفــی دارد؛ مثــل دارایی هــای فرهنگــی، 
ــه  ــدی از 231 شــهر، رتب ــر اســاس رتبه بن ــن شــاخص هــم ب زیرســاخت های مختلــف و ارتباطــات و ... شــهر تهــران در ای
199 را دارد. یعنــی در ایــن شــاخص نیــز شــهر تهــران رتبــه ی بســیار نامطلوبــی دارد. توضیــح این کــه ایــن ارزیابی هــا قبــل 
ــدازه تــورم و رکــود در کشــور وجــود نداشــت. در  ــا انجــام گرفتــه کــه هنــوز ایــن ان از شــیوع بیمــاری کوویــد 19 در دنی
شــاخص شــهر های نــوآور و خــاق، شــهر تهــران از 100 امتیــاز، 36 امتیــاز گرفتــه اســت و از جمــع 500 شــهر در رتبــه ی 
ــه در  ــت زندگــی« اســت ک ــد. شــاخص دیگــر، شــاخص »کیفی ــی به حســاب می آی ــی پایین ــاز خیل ــه امتی 423 جــای دارد ک
ــه یکــی از  ــر« ک ــًا در شــاخص های »رقابت پذی ــی دارد و نهایت ــی پایین ــه ی خیل ــران رتب ــز از 231 شــهر، ته ــن شــاخص نی ای
ــود دارد، در  ــت وج ــکان رقاب ــدر ام ــهرها چه ق ــه در ش ــت ک ــن اس ــش ای ــود و معنای ــوب می ش ــهر محس ــاخص های ش ش
ایــن شــاخص هــم تهــران از جمــع 120 شــهر، در تــه جــدول و رتبــه ی 120 قــرار دارد. درمجمــوع ایــن مســئله درصورتــی 

ــود. ــم ش ــدی و فه ــتی صورت بن ــه به درس ــت ک ــی اس ــوب و به جای ــئله ی خ مس
فراســتخواه در خاتمــه ی ســخنانش ضمــن  تأکیــد بــر مســئولیت اجتماعــی علــوم انســانی در نــگاه انتقــادی بــر کل ســاختار 
زندگــی، توضیــح داد: علــوم انســانی و اجتماعــی از نظــر برنامه ریــزی، مدیریــت کاس، مدیریــت رســاله ها، روش تحقیــق، 
ــات  ــام امکان ــه تم ــا وجــود این ک ــد. ب ــن عمــل کن ــر از ای ــد بهت ــدی مســئله ها بای ــا و صورت بن ــا، ســاختن ابزاره پیمایش ه
بــرای   تأثیــر علــوم اجتماعــی در جامعــه وجــود نــدارد و امــکان رفــع مشــکات جامعــه نیســت امــا ایــن نمی توانــد دلیلــی 
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شــود بــرای این کــه بپذیریــم ایــن علــم مســئولیت حــل مســائل را نــدارد. بنابرایــن بایــد بــه درون خــود برگــردد و بــه نــوع 
کنــش تدریــس، کنــش تحقیــق، کنــش آمــوزش، کنــش برنامه ریــزی درســی، کنــش تعریــف پروپزال هــا برگــردد. مثــًا بــرای 

تدویــن پروپزال هــا بــه کــف جامعــه، محلــه و متــن شــهر مراجعــه نمی شــود کــه ایــن امــر بایــد اتفــاق بیفتــد.
ســخنران بعــدی نشســت دکتــر عمــاد افــروغ بــود کــه بــه ایــراد ســخن در حــوزه ی طــرح خــود بــا عنــوان »رابطــه ی نظریــه 
ــه رنــج بشــر از دوگانه نگــری گفــت: انســان  ــا اشــاره ب ــا رئالیســم انتقــادی« پرداخــت. وی ب و عمــل، از حکمــای باســتان ت
بایــد بــه یــک وحــدت در عیــن کثــرت برســد. در ادامــه وی بــه دوگانگــی ذهــن و عیــن، انســان و طبیعــت، علــوم انســانی در 
برابــر علــوم طبیعــی، بــود و نمــود و در نتیجــه تفــوق معرفت شناســی بــر هستی شناســی، واقعیــت و ارزش مرتبــط بــا نظریــه 
و عمــل، نظریــه و ارزش، نظریــه و مشــاهده، علــم و دیــن، علــم و هنــر، اخــاق و هنــر، سیاســت و اخــاق، سیاســت و دیــن، 
علــم و جامعــه، فــرد و جامعــه و حقــوق فــردی و اجتماعــی، دوشــادوش دوگانه هــای قدیمی تــری از جملــه؛ عقــل و عشــق، 
عقــل و دیــن، عشــق و دیــن، حکمــت نظــری و حکمــت عملــی، دنیــا و آخــرت، خطــا و صــواب، خــدا و انســان یــا خــدا 
ــرد. وی  ــاره ک ــی رود، اش ــه« بشــر به شــمار م ــا ب ــه از مســائل »مبت ــده ک ــای عم ــن دوگانه ه ــوان برخــی از ای ــق،   به عن و خل
موضــوع بحــث خــود را وحــدت نظریــه و عمــل عنــوان کــرد و هــدف طــرح خــود را مقابلــه بــا پوزیتویســم دانســت و بــه 

ایــن نکتــه اشــاره و انتقــاد کــرد کــه در کشــور مــا متأســفانه اندیشــه ی پوزیتویســم در حــال جــوالن دادن اســت.
ــده ی  ــف و پیچی ــث ظری ــا مباح ــی ب ــد بیگانگ ــه مانن ــن اندیش ــده ی ای ــت عم ــد صف ــه چن ــاره ب ــد از اش ــروغ بع ــر اف  دکت
ــا فرهنــگ و جامعــه، و  معرفت شناســی و به عبارتــی فــرو افتــادن در معرفت شناســی پوزیتیویســم و غفلــت از نســبت علــم ب
ــت در  ــی و گسس ــم، ناموزون ــی عل ــی و جامعه شناس ــای معرفت شناس ــا نحله ه ــنایی ب ــا، ناآش ــی پدیده ه ــازوکارهای درون س
عناصــر نظــام اجتماعــی، اهــداف و وســایل، بــود و نمــود و مبنــا و نمــا؛ بــر ایــن نکتــه  تأکیــد کــرد: مســئله ی نظــر و عمــل یــا 
نظریــه و عمــل در ســطوح مختلــف قابــل شناســایی و ردیابــی اســت؛ یعنــی صرفــاً در قلمــرو معرفت شناســی مطــرح نیســت.
در ادامــه ی بحــث ســخنران اشــاره کــرد: بــرای فهــم دقیــق رابطــه ی نظریــه و عمــل به منظــور نزدیــک شــدن بــه ســاحت و 
افقــی روشــن تر در ایــن زمینــه، تحقیــق خــود را بــر پایــه ی شــناخت پیشــینی و طــرح بدیــع و اولیــه  ای کــه حاصــل ســه دهه 
تدریــس و پژوهــش در حــوزه ی فلســفه ی علــوم اجتماعــی اســت، بــه چهــار بخــش یــا دفتــر؛ 1. رابطــه ی نظــر و عمــل از 
منظــر حکمــای باســتان و اســامی 2. نقــد دوگانگــی نظــر و عمــل در فلســفه ی علــم پوزیتیویســتی )نقــد هرمنوتیــک تحلیلــی( 
3. دوگانــه ی نظــر و عمــل در اندیشــه دیلتــای و گادامــر )نقــد هرمنوتیــک قــاره ای( 4. رابطــه ی نظریــه و عمــل در دیــدگاه 

نظریــه انتقــادی و رئالیســم انتقــادی تقســیم شــده اســت.
  دکتــر افــروغ در خاتمــه ی ســخنانش شــرح داد: در ایــن پژوهــش تــاش مــا ایــن بــوده اســت کــه در حــد تــوان، مــرور نســبتًا 
ــا رئالیســم  ــر، از حکمــای باســتان ت ــه و عمــل، در قالــب چهــار دفت ــر برخــی آراء مطــرح در مــورد رابطــه ی نظری کاملــی ب
ــای  ــی دیدگاه ه ــی و تفصیل ــی تطبیق ــد و ارزیاب ــر، نق ــن دفات ــده ی ای ــای خوانن ــع به ج ــاید توق ــیم. ش ــته باش ــادی، داش انتق
مختلــف ایــن طــرح، عطــف بــه پرســش اصلــی ایــن پژوهــش و به صــورت مســتقل باشــد. امــا شــایان ذکــر اســت کــه اول، 
ــه و عمــل در حــوزه ی پدیده هــای اجتماعــی  ــه پرســش رابطــه ی نظری پرســش اصلــی تحقیــق، نقــد پوزیتیویســم، عطــف ب
ــک و  ــای آکادمی ــمندان فض ــرای اندیش ــده و ب ــه ش ــه آن پرداخت ــت ب ــارم، به صراح ــا چه ــر دوم ت ــل از دفت ــه حداق ــت ک اس
ــر اول ناظــر  ــر آن کامــًا آشناســت. دفت دانشــگاهی و متخصــص در نحلــه ی شناخت شناســی پوزیتیویســم و نقدهــای وارد ب
بــر ســابقه ی تاریخــی مواجهــه بــا رابطــه ی نظــر و عمــل اســت و همان گونــه کــه در بررســی برخــی متفکــران معاصــر نیــز 
مشــهود اســت، محــل توجــه و ارجــاع برخــی اندیشــمندان معاصــر و دل مشــغول ایــن مقولــه بــوده اســت. در کل و از منظــری 
می تــوان ایــن کتــاب را حــاوی چهــار دفتــر مســتقل تلقــی کــرد کــه وجــه مشــترک و برجســته ی آن هــا توجــه بــه مقولــه ی 
ــًا در قلمــرو پدیده هــای اجتماعــی اســت.  ــر شــکاف نظــر و عمــل پوزیتیویســتی و غالب ــد ب ــت نق ــا محوری نظــر و عمــل ب
ــه  ــر چهارگان ــی دفات ــون اصل ــد، مضم ــی. هرچن ــی و ربط ــی، تفاوت ــی و اتصال ــد، انفصال ــر ش ــه ذک ــه ک ــع، همان گون در واق
پرداختــن بــه رابطــه ی نظــر و عمــل در دو قلمــرو هستی شناســی و معرفت شناســی اجتماعــی اســت، امــا در دفتــر چهــارم و 
ذیــل نظریــه ی رئالیســم انتقــادی، پوزیتیویســم در حــوزه ی پدیده هــای طبیعــی نیــز بــه نقــد کشــیده شــده اســت. لــذا تنهــا بــه 
نقــد علم گرایــی در قلمــرو حیــات اجتماعــی و سیاســی بســنده نشــده اســت، بلکــه نگــرش پوزیتیویســتی بــه علــم، بــه دلیــل 
تقلیــل جهــان واقــع بــه جهــان تجربــی و نفــی ضــرورت نیــز مــورد ارزیابــی انتقــادی قــرار گرفتــه اســت. دوم، بــا مطالعــه ی 

دفاتــر چندگانــه، متوجــه برخــی داوری هــای رویکردهــای بدیــل پوزیتیویســم نســبت بــه یکدیگــر خواهیــم شــد.
در خاتمــه ی نشســت دکتــر فــوزی ضمــن تشــکر از بحث هــای مطــرح شــده توســط ســخنرانان ایــن پنــل، ابــراز امیــدواری 

کردنــد کــه ایــن ســه طــرح بعــد از انتشــار مــورد اســتفاده محققــان و اندیشــمندان قــرار گیــرد.
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اختتامیه ی مراسم هفته ی  ژپوهش:

گزارش معاون محترم ژپوهشی و تحصیالت تکمیلی

رونمایی از  آاثر منتشرشده ی طرح اعتالی علوم انسانی

گزارش و بیانیه ی هفته ی ژپوهش

اعطای جوازی و تقدری از ربگزیدگان 
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مراسم اختتامیه ی هفته ی پژوهش

مراســم اختتامیــه ی هفتــه ی پژوهــش بعدازظهــر روز دوشــنبه، 24 آذرمــاه 1399، به صــورت مجــازی برگــزار شــد. در ابتــدای 
نشســت دکتــر علیرضــا مایی  توانــی معــاون پژوهشــی و تحصیــات تکمیلــی ســخنان خــود را ارائــه کــرد و شــرایط امــروز 
جامعــه را بــا شــرایط یک قــرن پیــش مقایســه و ابــراز امیــدواری کــرد، بــا وجــود امکانــات دانشــگاهی و ارتباطــی گســترده در 
کشــور مشــکات جامعــه در قــرن پیــش رو کاهــش یابــد. مایی توانــی تأکیــد کــرد کــه در اواخــر قــرن گذشــته مــردم ایــران 
بــا مشــکات و فقــر مواجــه بودنــد کــه بایــد تــاش کنیــم بــا قــرار گرفتــن در مســیر توســعه موجبــات پیشــرفت بیشــر کشــور 

را فراهــم ســازیم.
در ادامــه ی مراســم اختتامیــه، از حلقه هــای پژوهشــی و ســالنامه ی پژوهشــی رونمایــی به عمــل آمــد و به مناســبت بزرگداشــت 

بازنشســتگان گران قــدر پژوهشــگاه کلیــپ و نماهنگــی پخــش شــد.

در ادامــه ی مراســم دکتــر مریــم عاملی رضایــی، مدیــر امــور پژوهشــی گــزارش و بیانیــه ی هفتــه ی پژوهــش را از طریــق وبینــار 
قرائــت کــرد کــه در ادامــه از نظرتــان می گــذرد:

وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری شــعار هفتــه ی پژوهــش آذرمــاه ســال 1399 را »پژوهــش و فنــاوری در خدمــت جهــش 
تولیــد« انتخــاب کــرد. پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در راســتای شــعار انتخابــی وزارت علــوم و بــا توجــه 
بــه رویدادهــای اخیــر کشــور به خصــوص شــیوع پاندمــی کرونــا و آغــاز قــرن جدیــد خورشــیدی شــعار »پژوهش هــای علــوم 
انســانی، مســئولیت اجتماعــی و چشــم انداز ایــران در قــرن آینــده« را به عنــوان شــعار هفتــه ی پژوهــش ابــاغ و اعــام کــرد. 
ــای  ــی پژوهش ه ــرن 15 شمســی« و »مســئولیت اجتماع ــران در ق ــوم انســانی ای ــعار دو محــور »چشــم انداز عل ــن ش ــل ای ذی

علــوم انســانی بــا تمرکــز بــر بحــران کرونــا« انتخــاب شــد.
مقدمــات اجرایــی هفتــه ی پژوهــش بــا مدیریــت معاونــت پژوهشــی و تحصیــات تکمیلــی پژوهشــگاه از مهــر مــاه ســال 1399 
آغــاز شــد و بــا تشــکیل جلســه ی شــورای مشــورتی معاونــت پژوهشــی بــرای نهایــی ســاختن برنامه هــای هفتــه ی پژوهــش، 
ــن  ــی ای ــر اجرای ــوان مدی ــری به عن ــزاد اصغ ــر به ــش و دکت ــه ی پژوه ــتاد هفت ــر س ــوان مدی ــی به عن ــم عاملی رضای ــر مری دکت
هفتــه انتخــاب شــدند. در ایــن راســتا ســتاد هفتــه ی پژوهــش نیــز بــا 17 عضــو از نماینــدگان بخش هــای مختلــف پژوهشــگاه 
ــن ســتاد به صــورت  ــرد. ای ــه کار ک ــه ی پژوهــش آغــاز ب ــن سیاســت ها و برنامه هــای هفت جهــت هماهنگی هــای الزم و تدوی
ــر  ــه بهت ــر چ ــزاری ه ــور برگ ــای الزم به منظ ــورد اقدام ه ــا در م ــی داد ت ــه م ــکیل جلس ــار تش ــه یک ب ــر دو هفت ــم و ه منظ
ــای  ــه بخش ه ــرا ب ــت اج ــه جه ــه داشــت ک ــوع 5 جلســه و 30 مصوب ــتاد در مجم ــد. س ــری کن ــش تصمیم گی ــه ی پژوه هفت
ــر ســتاد هفتــه ی پژوهــش، کارگــروه هفتــه ی پژوهــش نیــز متشــکل از رابط هــای  مختلــف پژوهشــگاه ابــاغ شــد. عــاوه ب
ــدگان  ــر از نماین ــروه 20 نف ــن کارگ ــه در ای ــت ک ــه ی پژوهــش شــکل گرف ــزاری هفت ــرای هماهنگــی و برگ پژوهشــکده ها ب

ــتند. ــت داش ــکده ها عضوی پژوهش
ــت  ــود از: ارســال فراخــوان شــرکت در رقاب ــارت ب ــه ی پژوهــش عب ــزاری مراســم هفت ــرای برگ ــی ب ــات اجرای برخــی اقدام
پژوهشــگر برتــر، معرفــی نماینــده ی پژوهشــگاه بــه وزارت علــوم جهــت مشــارکت فعــال در نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی 
ــرای  ــزی ب ــا و برنامه ری ــه ی کرون ــه در زمین ــاوری؛ ارســال فراخــوان مقال ــات و فن ــوم، تحیق ــازار وزارت عل ــاوری و فن ب و فن
انتشــار مقــاالت دریافتــی در نشــریات علمــی پژوهشــی یــا مجموعــه مقــاالت مرتبــط بــا کرونــا؛ درخواســت گــزارش عملکــرد 
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ــت از  ــی و درخواس ــای پژوهش ــکیل حلقه ه ــیوه نامه ی تش ــه ش ــش؛ تهی ــه ی پژوه ــه ی هفت ــت درج در ویژه نام ــا جه واحده
رئیســان پژوهشــکده ها و مراکــز و اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه درخصــوص تشــکیل و فعالیــت حلقه هــای پژوهشــی؛ 
ــا ارائــه ی گزارش هــای برخــط و ایجــاد صفحــه ی ویــژه ی هفتــه ی  تشــکیل کارگــروه مدیریــت محتــوا و مباحــث مرتبــط ب

پژوهــش در تارنمــای پژوهشــگاه.
ــرا  ــط اج ــورت برخ ــود را به ص ــده ی خ ــای پیش بینی ش ــا برنامه ه ــی کرون ــیوع پاندم ــرایط ش ــه ش ــه ب ــا توج ــگاه ب پژوهش
ــت  ــز رعای ــا را نی ــروس کرون ــا وی ــارزه ب ــتاد مب ــی س ــتورالعمل های اباغ ــتاوردهای خــود دس ــه ی دس ــن ارائ ــا ضم ــرد ت ک
کنــد. در ایــن راســتا اقدام هــای صورت گرفتــه در هفتــه ی پژوهــش ســال 1399 کــه به صــورت برخــط اجــرا شــدند عبــارت 
بودنــد از: ایجــاد صفحــه ی ویــژه ی هفتــه ی پژوهــش بــرای نمایــش کارنامــه ی پژوهشــی پژوهشــکده ها و مراکــز پژوهشــگاه؛ 
ــوم انســانی« در روز نخســت  ــای عل ــر ره آورد ه ــه ب ــا تکی ــت در کشــور ب ــای صنع ــور از محدودیت ه ــزاری کارگاه »عب برگ
ــه و  ــای جامع ــا نیازه ــانی ب ــوم انس ــای عل ــش ه ــاط پژوه ــن در ارتب ــای نوی ــار »الگوه ــزاری وبین ــازار؛ برگ ــگاه فن ب نمایش
ــاط  ــرکل اداره ارتب ــوم و مدی ــاوری وزارت عل ــت ریاســت پژوهشــگاه و حضــور معــاون پژوهشــی و فن ــا مدیری صنعــت« ب
ــم از اعضــای بازنشســته پژوهشــکده ها و  ــوم و رؤســای دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها؛ تکری ــه و صنعــت وزارت عل ــا جامع ب
مراکــز از طریــق تهیــه ی نماهنــگ؛ تهیــه ی ویژه نامــه ی هفتــه ی پژوهــش و ارائــه ی آن در فضــای مجــازی؛ ارائــه ی محتــوای 
تمام متــن برخــی کتاب هــای بنیــاد فرهنــگ در نمایشــگاه مجــازی؛ رونمایــی از آثــار تــازه  انتشــاریافته ی پژوهشــگاه بــا بیــش 
از 60 عنــوان؛ معرفــی دانش آموختــگان برتــر پژوهشــگاه؛ برگــزاری برخــط 21 پنــل بــا محوریــت عنوان هــای اصلــی هفتــه ی 
ــا 85  ــا مشــارکت 52 ســخنران داخلــی و30 ســخنران خارجــی توســط پژوهشــکده های پژوهشــگاه و 17 پنــل ب پژوهــش ب
ســخنران توســط شــورای بررســی متــون و در مجمــوع برگــزاری 38 پنــل بــا مشــارکت 170 ســخنران از اقدامــات پژوهشــگاه 
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در هفتــه ی پژوهــش ســال 1399 بــود کــه ویدیــو و فایــل صوتــی ایــن نشســت ها در 
ــرار  ــدان ق ــه آدرس »http://www.ihcs.ac.ir/fa/news/category/2517« در دســترس عاقه من تارنمــای پژوهشــگاه ب

دارد.
برگزیــدگان هفتــه ی پژوهــش شــامل 3 پژوهشــگر برتــر؛ 3 پژوهشــگر شایســته ی تقدیــر؛ 11 کارمند ســختکوش؛ 3 دانشــجوی 
ــاالت  ــاز در چــاپ مق ــن امتی ــا باالتری ــا و 3 پژوهشــگر ب ــازی طرح ه ــده در حــوزه ی کاربردی س ــر؛ 2 پژوهشــگر برگزی برت
بین المللــی نیــز در مراســم اختتامیــه معرفــی شــدند. همچنیــن مقــرر شــد بــا تکمیــل شــیوه نامه ی حلقه هــای پژوهشــی آغــاز 

بــه کار آن هــا پــس از تصویــب در شــورای پژوهشــی، اعــام شــود.
دکتر عاملی با این شعر حافظ به سخنانش خاتمه داد:

   سامت همه آفاق در سامت توست                               به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد 
در این چمن چو درآید خزان به یغمایی                           رهش به سرو سهی قامت بلند مباد

بخــش پایانــی مراســم نیــز اعطــاء جوایــز و قدردانــی از برگزیده هــای هفتــه ی پژوهــش و کارمنــدان ســخت کوش بــود کــه 
اســامی آن هــا به شــرح زیــر اعــام شــد:
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رونمایی از جدیدترین آثار منتشر شده
 در طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور

در مراسم اختتامیه ی هفته ی پژوهش سال 1399
 

در بخشــی از مراســم اختتامیــه هفتــه ی پژوهــش ســال 1399 کــه در تاریــخ دوشــنبه 24 آذر مــاه 1399 به صــورت حضــوری-
مجــازی بــا حضــور دکتــر حســینعلی قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه، دکتــر علیرضــا مایــی توانــی، معــاون پژوهشــی و تحصیات 
ــا حضــور  ــن ب ــه ی پژوهــش پژوهشــگاه و همچنی ــر ســتاد هفت ــر پژوهشــی و دبی ــی، مدی ــم عاملی رضای ــر مری ــی، دکت تکمیل
مجــازی دکتــر یحیــی فــوزی، جانشــین رئیــس پژوهشــگاه در طــرح جامــع اعتــای علــوم انســانی در تاالر اندیشــه پژوهشــگاه 
برگــزار شــد، تعــدادی از جدیدتریــن آثــار طــرح جامــع اعتــای علــوم انســانی معطــوف بــه پیشــرفت کشــور رونمایــی شــد.

مناســب بــه نظــر مــی رســد پیــش از معرفــی ایــن کتاب هــای رونمایــی شــده بــه اختصــار طــرح جامــع اعتــاء معرفــی شــود: 
ــور  ــئله مدار و چالش مح ــردی، مس ــردی، کارب ــی، راهب ــِی مبنای ــای پژوهش ــه طرح ه ــامل مجموع ــی، ش ــرح کان مل ــن ط ای
ــد و  ــورت روش من ــه ص ــی، ب ــی ایران ــی و فرهنگ ــای دین ــا ارزش ه ــق ب ــه و منطب ــری بومی گرایان ــا جهت گی ــه ب ــت ک اس

ــه پیشــرفت کشــور انجــام می شــود. معطــوف ب
ــانی  ــوم انس ــگاه عل ــردی پژوهش ــام ی راهب ــت های برن ــا و سیاس ــردن راهبرده ــی ک ــیر عملیات ــاء در مس ــع اعت ــرح جام ط

ــت  ــه و مأموری ــق مصوب ــال 1393( و تحق ــی )مصــوب س ــات فرهنگ و مطالع
ــس از  ــال 1394( طراحــی و پ ــاء پژوهشــگاه )مصــوب س ــأت امن ــژه ی هی وی
انجــام فــاز مطالعاتــی و تدویــن فــاز صفــر در ســال 1395 بــا حمایــت مالــی 
اولیــه ی ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور آغــاز شــد. فــاز اجرایــی طــرح هــا از 
ســال 1396 بــا حمایت هــای وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، شــروع شــد. 
ایــن طــرح بــا مشــارکت مســتقیم بیــش از 100 نفــر از متخصصــان و اعضــای 
ــا، پژوهشــگاه،  ــم از دانشــگاه ه ــی اع ــوزش عال ــأت علمــی مؤسســات آم هی
ــوم انســانی کشــور در حــال انجــام  ــا حــوزه ی عل ــط ب پژوهشــکده ها و.. مرتب
اســت. از ابتــدای انجــام طــرح هــا، تــا تاریــخ آذر مــاه 1399 بیــش از 60 طــرح 

در ذیــل ایــن کان طــرح در مرحلــه اجــرا قــرار گرفتنــد.
ــان  ــاء نش ــع اعت ــرح جام ــق ط ــات دقی ــار و اطاع ــر آم ــی ب ــروری اجمال م
ــه  ــه ک ــداد 35 طــرح انجــام یافت ــی شــده، تع ــه از 55 طــرح اجرای می دهــد ک
از ایــن تعــداد 8 طــرح منتشــر شــده اســت و بیــش از 10 طــرح دیگــر نیــز در 
مراحــل نهایــی انتشــار تــا پایــان ســال 1399 قــرار دارنــد. همچنیــن تــا پیــش 
از پایــان ســال، تعــداد 6 طــرح جدیــد نیــز در طــرح جامــع اعتــاء آغــاز بــه 
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کار خواهنــد کــرد.
ــرح  ــی ط ــای اصل ــی از خروجی ه ــوان یک ــا به عن ــاب ه ــن کت ــار ای در کن
جامــع اعتــاء، بیــش از 27 عنــوان »مقالــه ی علمــی پژوهشــی« )مســتخرج 
از طــرح هــا( و همچنیــن 22 عنــوان »گــزارش راهبــردی« و »توصیه هــای 
سیاســتی« )مســتخرج و یــا مســتقل از طرح هــا( انتشــار یافتــه اســت، کــه 
ــش  ــگاه، بخ ــایت پژوهش ــوارد در س ــن م ــل ای ــخصات کام ــامی و مش اس

مربــوط بــه طــرح جامــع اعتــاء موجــود اســت.
از جملــه اهــداف طــرح جامــع اعتــاء »تقویــت شــبکه ی نخبگانــی 
ــن  ــه در ای ــی شــود ک ــوم انســانی کشــور« در پژوهشــگاه محســوب م عل
ــان،  ــر از متخصص ــش از 300 نف ــی بی ــارکت و همراه ــا مش ــز ب ــه نی زمین
ــأت علمــی از سراســر کشــور  صاحب نظــران، پژوهشــگران و اعضــای هی
گام هــای موثــری برداشــته شــده اســت. در 60 طــرح مــورد اشــاره، بیــش 
ــا و  ــی طرح ه ــکاران اصل ــا هم ــاوران و ی ــان، مش ــد از مجری از 55 درص
ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی فعالیــت  ... در خــارج از پژوهشــگاه عل
ــه،  ــی طرح نام ــان بررس ــا از زم ــک از طرح ه ــر ی ــه ه ــد. از آن جایی ک دارن
ــی،  ــاپ نهای ــان و چ ــی، پای ــه ی انجام یافتگ ــا مرحل ــرا، ت ــب، اج تصوی
ــاز  ــرای نظــارت و داوری را نی همراهــی به طــور متوســط 8 صاحب نظــر ب
دارد، آمــار اعضــای همــراه و فعــال در ایــن نقش هــا، بیــش از 70% خــارج 
ــی  ــب و همراه ــال مناس ــر اقب ــه نمایان گ ــت، ک ــوده اس ــگاه ب از پژوهش

ــن طــرح و پژوهشــگاه اســت.   ــا ای جامعــه ی علمــی سراســر کشــور ب
در ادامــه 5 کتــاب تــازه انتشــار یافتــه در طــرح جامــع اعتــاء کــه در ایــن 

مراســم رونمایــی شــدند معرفــی می شــوند. شــایان ذکــر اســت تعــدادی از ایــن آثــار ســال گذشــته به صــورت گــزارش طــرح 
و در شــمارگان محــدود منتشــر شــده بودنــد.

1- کتــاب »اخــاق در زندگــی کنونــی و شــرایط اخاقــِی پیشــرفت و اعتــای علــوم انســانی« نوشــته: اســتاد دکتــر رضــا 
داوری اردکانــی؛ در 417 صفحــه و بــا شــمارگان 500 نســخه منتشــر و رونمایــی شــد.

ایــن طــرح حاصــل نوشــتار اســتاد ممتــاز فلســفه ی دانشــگاه تهــران و رئیــس فرهنگســتان علــوم جمهــوری اســامی ایــران 
ــرت  ــید. حض ــام رس ــه انج ــال های 1397 و 98 ب ــی س ــه در ط ــت ک اس
ــن طــرح را  ــاد، مســئولیت نظــارت ای ــی محقق دام ــر مصطف ــت اهلل دکت آی

ــد.   عهــده دار بودن
ــه  ــی« ب ــاع بشــری، »زیســت اخاق ــدن و اجتم ــکل گیری تم ــاِن ش از زم
مســئله ای جــدی و پرمناقشــه بــدل شــده اســت. ایــن پرســش کــه کــدام 
»عمــل« از حیــث اخاقــی رذیلــت اســت و کــدام فضیلــت؟ همــواره فکــر 
و ذهــن آدمیــان را بــه خــود مشــغول داشــته و مباحــث گســترده ای را رقــم 
زده اســت. امــا در جهــان امــروز بــا فروپاشــی بســیاری از پیش فرض  هــا 
و اســطوره های برســازنده ی مبانــی اخــاق، ایــن مســئله اهمیتــی مضاعــف 
یافتــه اســت کــه مبانــی اخاق و شــروط کشــف و تحقــق آن چیســت؟ در 
ــر موضــوِع اخــاق در زندگــی کنونــی و شــرایط  همین راســتا در ایــن اث
اخاقــی پیشــرفت و اعتــای علــوم انســانی مــورد بررســی قــرار گرفتــه 
ــارف دانشــگاهی  ــک پژوهــش متع ــه ی ــش از آن ک ــاب بی ــن کت اســت. ای
ــت.  ــّرب اس ــیار مج ــل و بس ــمند اصی ــک اندیش ــردازی ی ــد، نظریه پ باش
ــگارش  ــه شــیوه های ن البتــه اســتاد داوری اردکانــی در ایــن راه خــود را ب
ــدود  ــی مح ــی و ارجاع ده ــت وپاگیر مقاله نویس ــد دس ــک و قواع آکادمی
نکــرده و کوشــیده اســت تــا یافته هایــش را بــه شــیوایی تبییــن کنــد. ایــن 
اثــر از آن رو اصیــل بــه شــمار می آیــد کــه از مواجهــه ی نــاب ذهــن یــک 
متفکــر معاصــر بــا معنــا و کارکــرد اخــاق در جهــان امــروز و امکانــات 

آن بــرای پیشــرفت فرهنــگ و علــوم برخاســته اســت.
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بخــش اول کتــاب بــه صورت بنــدِی بحــران اخاقــی معاصــر اختصــاص داده 
ــه ی اخــاق در تاریــخ ایــران و بخــش  ــه مقول شــده. بخــش دوم به  اجمــال ب
ــه اســت.  ــی اخــاق پرداخت ــِت فعل ــه ریشــه های شــکل گیری وضعی ســوم ب
بــا تکیــه بــر ایــن ســه بخــش اســت کــه کتــاب در نهایــت، در بخــش چهــارم 

تحلیلــی چنــد جانبــه از نســبت تاریخــی علــم و اخــاق ارائــه می دهــد.
 

2- کتــاب »علــوم انســانی و مســئله ی تأثیــر اجتماعــی« نوشــته: دکتــر مقصــود 
فراســتخواه، در 371 صفحــه و بــا شــمارگان 500 نســخه منتشــر و رونمایــی 

   . شد
ــن طــرح حاصــل نوشــتار اســتاد مطالعــات اجتماعــی و جامعــه شناســی،  ای
متخصــص در برنامه ریــزی توســعه ی آمــوزش عالــی و هیــأت علمــی 
ــا عنــوان  ــی اســت. طــرح ب مؤسســه ی پژوهــش و برنامه ریــزی آمــوزش عال
»نقــش برنامه هــای آموزشــی و پژوهشــی علــوم انســانی دانشــگاه ها در 
پیشــرفت و توســعه ی جامعــه ایــران« از نخســتین طرح هــای انجــام یافتــه در 
طــرح جامــع اعتــای علــوم انســانی اســت کــه در نیمــه ی دوم ســال 1396 
ــادی خانیکــی، مســئولیت  ــل ســال 1398 به انجــام رســید. ه ــاز و در اوای آغ

ــد.   ــده دار بودن ــن طــرح را عه نظــارت ای
مجــری ایــن طــرح به دنبــال پاســخی بــرای ایــن پرســش بنیادیــن اســت کــه: 
تأثیــر اجتماعــی دانشــمندان علــوم انســانی در ایــران کجــا و چگونــه اســت؟ 
به نظــر وی فراینــد کنونــی و رصــد علــم در ایــران نمی توانــد همــه ی 

کارکردهــای علــوم انســانی، به ویــژه ســودمندی های ضمنــی و نهفتــه ی ایــن شــاخه از درخــت دانــش را بــاز بنمایانــد. علــوم 
ــد در پــی تحقــق  ــود. نخســتین آموزش دهنــدگان علــوم انســانی جدی ــران ب انســانی بخشــی از یــک رخــداد اجتماعــی در ای
امــری مهــم و دگرســان بودنــد. مــروری در مقاله هــای حــوزه ی علــوم انســانی از »اختــر« تــا »بخــارا« طــی هشــت نســل علــوم 
ــوم  ــود. عل ــز شــده ب ــق و بحث انگی ــران کم رم ــای ســنتی در ای ــد. معرفت ه ــه می نه ــا صّح ــن مدع ــه ای ــد، ب ــو پدی انســانی ن
ــدل  ــه معرفتــی جــدی ب ــی بیانجامــد و ب ــه کــردار گفتمان ــا تفســیر و تغییــر فرماســیون قــدرت، ب انســانی جدیــد توانســت ب

شــود.
از جملــه محورهــای اصلــی و مســئله های کان درنظــر گرفته شــده در طــرح 
جامــع اعتــای علــوم انســانی، انجــام مجموعــه طرح هایــی در ذیــل مســئله: 
»نســبت بیــن تحصیــل، مهــارت و اشــتغال دانش آموختــگان علــوم انســانی در 
ایــران« اســت. در ذیــل ایــن مســئله و بــه تفکیــک رشــته های علــوم انســانی 
بیــش از 12 طــرح تعریــف و بــه مرحلــه ی اجــرا درآمــده اســت. از میــان ایــن 
ــه انجــام رســیده و منتشــر  ــر از دیگــر طرح هــا ب ــورد زودت طــرح هــا، دو م

شــدند، کــه در ادامــه معرفــی می شــوند.

3-  کتــاب »علــم تربیــت در ایــران؛ بازخوانــی انتقــادی نــود ســال آمــوزش 
علــوم تربیتــی در کشــور« نوشــته: دکتــر ســیدروح اهلل شــهابی، در 308 صفحــه 

و بــا شــمارگان 500 نســخه اســت.
ایــن طــرح حاصــل نوشــتار اســتادیار پژوهشــی، گــروه روان شناســی، 
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــت، پژوهش ــاق و تربی ــکده ی اخ پژوهش
فرهنگــی و متخصــص در روان شناســی تربیتــی اســت کــه در نیمــه دوم ســال 
ــا  ــر محمدرض ــید. دکت ــام رس ــه انج ــال 1398 ب ــل س ــاز و در اوای 1396 آغ

ــد.   ــده دار بودن ــرح را عه ــن ط ــارت ای ــئولیت نظ ــی، مس بهرنگ
بــه اعتقــاد مؤلــف، نزدیــک بــه یک صــد ســال از آمــوزش علــوم تربیتــی در 
ــرات گســترده طــی ســال های  ــده از تغیی ــه برآم ــی ک ــران می گــذرد، تحول ای

ــزام  ــون، اع ــیس دارالفن ــی، تأس ــه نوخواه ــش ب ــد: گرای ــش ورزی مانن ــی و اندی ــی، اجتماع ــای سیاس ــش از آن در عرصه ه پی
محصــل بــه خــارج و مشــروطیت بــود. علــوم تربیتــی بــه عنــوان یــک رشــته ی دانشــگاهی بــر بســتر چنیــن تحوالتــی شــکل 
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گرفــت و پــس از آن متأثــر از تحــوالت مهــم دیگــری ماننــد انقــاب اســامی و رویدادهــای پســینی آن، توســعه پیــدا کــرد. 
ــا  ــوزش شایســتگی محور ب ــم و از ضــرورت آم ــی مه ــک ویژگ ــوان ی ــی، به عن ــی معرفت ــر مبان ــرای تغیی ــاش ب ــروزه، از ت ام

ــت. ــخن گف ــوان س ــم می ت ــاز مه ــک نی ــوان ی ــته به عن ــن رش ــان ای ــتغال فارغ التحصی ــدف اش ه

4-  کتــاب »نگاهــی انتقــادی بــه علــوم اجتماعــی درایــران؛ آمــوزش، مهــارت و اشــتغال« نوشــته: دکتــر محمدســاالر کســرایی، 
و دکتــر آتنــا غــام نیارمــی، در 361 صفحــه و بــا شــمارگان 500 نســخه اســت.

ایــن طــرح حاصل نوشــتار دکتر محمدســاالر کســرایی، دانشــیار پژوهشــی، 
پژوهشــکده ی مطالعــات اجتماعــی، پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
ــکار وی  ــران و هم ــی ای ــی سیاس ــص در جامعه شناس ــی و متخص فرهنگ
ــی و  ــات اجتماع ــوزه ی مطالع ــگر ح ــی، پژوهش ــام نیارم ــا غ ــر آتن دکت
جامعه شناســی ایــران معاصــر اســت کــه در نیمــه ی دوم ســال 1396 آغــاز 
و در اوایــل ســال 1398 به انجــام رســید. دکتــر ســعید معیدفــر، مســئولیت 

نظــارت ایــن طــرح را عهــده دار بودنــد.  
ایــن اثــر بــه بررســی انتقــادی نســبت بیــن ســه مؤلفه ی اساســی آمــوزش، 
ــی و  ــوم اجتماع ــگان رشــته ی عل ــتغال دانش آموخت ــی و اش ــارت افزای مه
گرایش هــای زیرمجموعــه آن در جامعــه ی ایــران بــا محوریــت برنامه هــای 
آموزشــی ایــن رشــته در رونــدی تاریخــی پرداختــه و برنامه هــای 
آموزشــی ایــن رشــته ی دانشــگاهی و گرایش هــای آن را از آغــاز تأســیس 
ــی  ــدف اصل ــت. ه ــرار داده اس ــورد واکاوی ق ــال 1395 م ــا س ــته ت رش
ــه شــناخت تاریخــی، معرفتــی و هســتی  ــر دســتیابی ب از نــگارش ایــن اث
شناســانه، دربــاره ی رونــد و وضعیــت رشــته ی علــوم اجتماعــی در ایــران 
ــی تحــوالت و  ــه بررس ــوان ب ــاب می ت ــن کت ــداف ای ــر اه اســت. از دیگ
ــی و  ــوم اجتماع ــراروی عل ــای ف ــع و چالش ه ــیب ها، موان ــناخت آس ش
ــن  ــرد. ای ــران اشــاره ک ــه ی ای ــم در جامع ــن عل ــای ای ــن کارکرده همچنی
اثــر بــه سیاســت گذاران و تصمیم ســازان نظــام دانشــگاهی کشــور کمــک 

خواهــد کــرد تــا وضعیــت موجــود علــوم اجتماعــی را بــه ســوی وضعیــت مطلــوب ســوق دهنــد. از یافته هــای ایــن کتــاب 
می تــوان در تدویــن برنامه ریزی هــای کان آموزشــی بــرای رشــته ی علــوم اجتماعــی و پیشــرفت آن و همچنیــن دســتیابی بــه 

ــا نیازهــای آموزشــی، اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی کشــور بهــره گرفــت. کارکردهــای ایــن رشــته و انطبــاق آن ب

5- کتــاب »پیــش درآمــدی بــر مســئله شناســی علــوم اجتماعــی در ایــران« نوشــته: دکتــر ســید محمدرضــا امیــری طهرانــی، در 
152 صفحــه و بــا شــمارگان 500 نســخه منتشــر و رونمایــی شــد.

ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــت پژوهش ــاد و مدیری ــکده اقتص ــی، پژوهش ــتادیار پژوهش ــتار اس ــل نوش ــرح حاص ــن ط ای
فرهنگــی و متخصــص در فلســفه ی علــم و فنــاوری اســت کــه در ارتبــاط بــا ســاختار اولیــه ی طــرح جامــع اعتــاء و برآمــده از 
موضوعــات اولیــه و مســائل بنیادینــی کــه در طــی جلســات و نشســت های تخصصــی اولیــه طــرح در طــی ســال های 1395 و 
1396 مــورد بررســی و تحلیــل قــرار مــی گرفتنــد، به رشــته ی تحریــر درآمــده اســت. اســتاد دکتــر مهــدی معیــن زاده، مســئولیت 

نظــارت ایــن طــرح را عهــده دار بودنــد.  
ــرای  ــنهادهایی ب ــه پیش ــت ک ــر آن اس ــران ب ــی در ای ــوم اجتماع ــی عل ــر مسئله شناس ــدی ب ــوان پیش درآم ــه عن ــرح ب ــن ط ای
چارچــوب و منطــق صورت بنــدی مســائل علــوم انســانی و اجتماعــی در ایــران ارائــه کنــد. بدین منظــور چالش هــای فــراروی 
علــوم انســانی و اجتماعــی در ایــران را از ســه دریچــه بررســی می کنــد. مــردم، دانشــگاهیان و مدیــران. بررســی چالش هــا بــر 
ســه انــگاره اســتوار اســت: نخســت خاســتگاه علــوم انســانی و اجتماعــی رایــج در دانشــگاه های ایــران و غــرب اســت. دوم، 
ایــن علــوم از میــان مکاتــب، اندیشــه ها و دیدگاه هــای متفــاوت و متنــوع غربــی اقتبــاس شــده اســت. ســوم، ایــن علــوم در 
تصمیم گیــری و سیاســت گذاری بــرای حــل مســائل انســانی و اجتماعــی کشــور بــه کار رفتــه اســت. روشــن اســت چنان چــه 
کاربســت علــوم انســانی و اجتماعــی در حــل مســائل کشــور بــا هیــچ چالشــی روبــرو نبــود، هیــچ نقــدی متوجــه ســه انــگاره 
ــی بخشــد.  ــدی را ضــرورت م ــن نق ــران چنی ــی در ای ــانی و اجتماع ــوم انس ــراروی عل ــای ف ــا چالش ه ــد. ام ــده نمی ش یادش
ایــن کتــاب در تــاش اســت بــر پایــه ی چنیــن نقــدی، پرتــوی بــر مبانــی فلســفی و معرفت شناســی مســائل علــوم انســانی و 

اجتماعــی در ایــران بیانــدازد.
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 یادداشت کارشناس روابط عمومی، شهرام اصغری:

 جهش تولید محتوی در پژوهشگاه

ــه،  ــا این ک ــی برگــزار شــد و ب ــا 25 آذر 99( به شــکل خــاص و متفاوت ــه ی پژوهــِش پژوهشــگاه )از 22 ت امســال مراســم هفت
ــا به صــورت حضــوری ممکــن  ــد و برگــزاری نشســت ها و پنل ه ــی به ســر می بردن ــا در شــرایط خــاص کرونای کشــور و دنی
نبــود، امــا برگــزای مجــازی و غیرحضــوری نشســت ها مشــکل محدودیــت زمانــی یــا مکانــی )ســالن( و تداخــل نشســت ها را 
رفــع کــرده بــود کــه همیــن امتیــاز باعــث شــد، پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی میزبــان و مجــری نشســت های 

زیــادی باشــد کــه بــا اســتقبال خوبــی هــم مواجــه شــد.
تاکنــون ســابقه نداشــت پژوهشــگاه تــا ایــن انــدازه نشســت و ســخنرانی آن هــم در مــدت زمــان کوتــاه برگــزار کنــد. واقعــًا 
ــر و  ــی کم نظی ــور حرکت ــر کش ــگاه و سرتاس ــخنران از پژوهش ــارکت 170 س ــا مش ــل ب ــجم 38 پن ــم و منس ــزاری منظ برگ
ــن  ــم چنی ــه امیدواری ــد ک ــزرگ پژوهشــگاه ممکــن ش ــواده ی ب ــی اعضــای خان ــا سخت کوشــی و همراه ــه ب ــود ک ــوار ب دش

ــود. ــی ش ــی و پژوهش ــز علم ــن مرک ــام ای ــتر ن ــش بیش ــث درخش ــد و باع ــته باش ــه داش ــی ادام برنامه ریزی های
ــود و  ــابقه ب ــود کم س ــوع خ ــازی در ن ــای مج ــایت ها و فض ــا، س ــت ها در خبرگزاری ه ــن نشس ــاب ای ــر بازت ــرف دیگ از ط
ــت ها  ــی نشس ــزارش و خروج ــد و گ ــان ده ــود نش ــی از خ ــش خوب ــوی، جه ــد محت ــت در تولی ــال توانس ــگاه امس پژوهش
ــی  ــل صوت ــو و فای ــه ویدی ــرد ضمــن این ک ــرار گی ــوم انســانی ق ــدان عل ــار دانشــجویان و عاقه من ــگان دراختی به صــورت رای
نشســت ها نیــز در بخــش »چنــد رســانه ای« پایــگاه اطاع رســانی پژوهشــگاه در دســترس همــگان قــرار دارد. از طــرف دیگــر 
افزایــش تولیــد محتــوی و خبــر در پژوهشــگاه باعــث افزایــش توجــه اکثــر خبرگزاری هــا بــه پژوهشــگاه شــده و آن هــا نیــز 

ــه باعــث افتخــار پژوهشــگاه اســت.  ــد ک ــج می کنن ــل پوشــش داده و تروی ــار و خروجــی نشســت ها را بیشــتر از قب اخب
شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی نیــز نشســت های خوبــی را برگــزار کــرد و دبیــران و مســئوالن گروه هــا نیــز در 
ارســال گــزارش نشســت ها همــکاری خوبــی از خــود نشــان دادنــد تــا توجــه بــه نشســت های مهــم و کابــردی ایــن شــورا 

نیــز مضاعــف شــود. اکثــر نشســت های پژوهشــکده ها نیــز بــا اســتقبال خــوب مخاطبــان از سرتاســر کشــور مواجــه شــد.
ــی  ــد و کارشــناس ســخت کوش انتخــاب و معرف ــار امســال 11 کارمن ــرای اولین ب ــه ی پژوهــش، ب ــدگان هفت در بخــش برگزی
ــرای  ــود، در جهــت افزایــش انگیــزه ی تک تــک اعضــای پژوهشــگاه ب ــکار جالبــی ب ــوع خــود حرکــت و ابت شــدند کــه در ن
فعالیــت بیشــتر و مؤثربــودن بــرای مجموعــه و جامعــه کــه ان شــاءاهلل در ســال های آتــی نیــز ایــن رونــد ادامــه داشــته باشــد.
ــیم از  ــته باش ــاره ای داش ــازی اش ــای مج ــگاه و فض ــی در وب ــانی های اداره ی روابط عموم ــه اطاع رس ــت ب ــن الزم اس همچنی
ــار، انتشــار ویژه نامــه ی  جملــه؛ معرفــی تازه هــای نشــر، برگــزاری نمایشــگاه مجــازی و ارائــه ی محتــوای تمام متــن برخــی آث
ــان  ــتقبال مخاطب ــا اس ــه ب ــود ک ــی ب ــه فعالیت های ــگاه و ... از جمل ــر پژوهش ــگان برت ــی دانش آموخت ــش، معرف ــه ی پژوه هفت

مواجــه شــد. 
در ایــن خصــوص جــا دارد از تک تــک همــکاران و برگزارکننــدگان مراســم قدردانــی شــود کــه هرکــدام در پیش بــرد ایــن کار 
تیمــی، نقــش خــود را به خوبــی و درســتی ایفــا کردنــد. هرچنــد کــه بایــد به مــروز زمــان در جهــت رفــع برخــی کاســتی ها 
ــم و  ــی عل ــه و اهال ــا جامع ــته ب ــتر از گذش ــگاه بیش ــق پژوهش ــا به یاری ح ــم ت ــدام کنی ــز اق ــده نی ــای مشاهده ش و ضعف ه

پژوهــش کشــور، پیونــد بخــورد.



 مدیرمسئول: سّیدمحسن علوی پور
سـردبـیر: حوریه احدی

دبیرتحریریه: شهرام اصغری
هیأت تحریریه: محسن باباخانی، مجید زارع، سعیده زندی و صادق کیا

ravabet1@ihcs.ac.ir
www.ihcs.ac.ir

@ihcss,  @pajoheshgah :پیام رسان ها


