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نشست خبری مراسم هفتۀ پژوهش
ــح  ــش صب ــه پژوه ــبت هفت ــه مناس ــری ب ــت خب نشس
روز 17 آذرمــاه 1397 در پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
مطالعــات فرهنگــی و بــا حضــور علیرضــا مالیــی توانــی، 
معــاون پژوهــش و تحصیــالت تکمیلــی ایــن پژوهشــگاه 

ــزار شــد. برگ
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــوم انســانی و  پژوهشــگاه عل
مطالعــات فرهنگــی، معــاون 
تحصیــالت  و  پژوهشــی 
پژوهشــگاه  تکمیلــی 
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس عل
ــت  ــن نشس ــی در ای فرهنگ
برنامه هــای  از  گزارشــی 
ایــن  در  پژوهــش  هفتــه 
کــرد  ارائــه  پژوهشــگاه 
از  مــا  »وقتــی  گفــت:  و 
پژوهــش صحبــت می کنیــم 
بــه معنــای ایــن اســت کــه 
در تمــام فرآیندهــای اداری، 
در  و  اجرایــی  و  سیاســی 

پژوهشــگاه  کنیــم.  اســتفاده  آن  از  سیاســت گذاری ها 
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــه عنــوان بزرگتریــن 
ــف  ــای مختل ــروز در میدان ه ــیا ام ــرب آس ــگاه غ پژوهش
ــادی  ــد و ســهم زی ــالش می کن ــه ت ــوم انســانی مجدان عل
ــای  ــران و طــرح گفتمان ه ــوم انســانی در ای در بســط عل

تــازه در علــوم انســانی دارد«.
ــگاه از  ــن پژوهش ــه داد: ای ــی ادام ــی توان ــا مالی علیرض
ــت ها  ــا، نشس ــزاری کارگاه ه ــادی در برگ ــای زی قابلیت ه
و ... برخــوردار اســت و یــک پرتــال جامــع علــوم انســانی 
ــوم  را اداره می کنــد  کــه در آن آخریــن پژوهش هــای عل
ــه  ــد و ماهان ــرار می ده ــگان ق ــار هم ــانی را در اختی انس
ــه  ــد ک ــد می کنن ــر از آن بازدی ــون نف ــم میلی ــک و نی ی

ــگان اســت«. ــال رای کام
ــأت  ــن پژوهشــگاه حــدود 1۲۰ عضــو هی ــزود: »ای وی اف
 1۵ دارد.  کارشــناس  مقــدار  همیــن  بــه  و  علمــی 
ــر  ــغ ب ــف داراســت و بال پژوهشــکده در زمینه هــای مختل
ــوم  ــوزۀ عل ــه در ح ــی دارد ک ــی پژوهش ــه علم ۲۰ مجل
ــالم وزات  ــاس اع ــتند و براس ــام هس ــب ن ــانی صاح انس
ــت ســبز و خــوب  ــاوری در وضعی ــات و فن ــوم، تحقیق عل
قــرار دارنــد. همچنیــن مجله هایــی هــم در حــوزه علمــی 
ترویجــی فعــال هســتند و مجموعه هایــی هــم در دســت 
تأســیس هســتند. مــا متناســب بــا موضوع هــای روز 
کشــور و گفتمان هــای مهــم عــاوم انســانی، ســخنرانی ها 

و  می کنیــم  برگــزار  متفــاوت  تشســت های  و 
روزانــه بــه طــور متوســط دو نشســت و ســخنزانی در ایــن 
ــن، انتشــارات  ــر ای پژوهشــگاه برگــزار می شــود. عــالوه ب
ــه طــور  خوبــی در ایــن پژوهشــگاه فعالیــت می کنــد و ب
ــانی  ــوم انس ــوزۀ عل ــاب در ح ــاالنه ۶۰ کت ــط س متوس
و  می کنیــم  منتشــر 
گاهــی بــه ۸۰ کتــاب 

هــم می رســد«.
و  پژوهشــی  معــاون 
تکمیلــی  ت  تحصیــال 
اضافــه کــرد: »همچنیــن 
ــوم  ــج عل ــوزۀ تروی در ح
انســانی و ترویجی ســازی 
تالش هایــی  علــم 
ایــن  در  کرده ایــم، 
تأســیس  بــا  زمینــه 
ــای آزاد  ــز آموزش ه مرک
تــالش  انســانی  علــوم 
تمــام  تــا  کرده ایــم 
برآیندهــا را بــه خوبــی 
ــم. کارگاه هــای پژوهشــگاه در ســال 9۰، ۲۸  پیــش یبری
مــورد بــوده و اکنــون در ســال 97، به بیــش از ۸۰ کارگاه 
ــتیم  ــگاه هایی هس ــف پژوهش ــا در ردی ــت. م ــیده اس رس
ــراز  ــت در ت ــرار اس ــه ق ــگاه هایی ک ــان دانش ــه در می ک
ــن  ــه همی ــم و ب ــرار گرفته ای ــد، ق ــرار بگیرن ــی ق بین الملل
ــی  ــف بین الملل ــمینارهای مختل ــا و س ــر همایش ه خاط
ــش  ــن آن همای ــه آخری ــم ک ــزار می کنی ــادی را برگ زی
پانینــی بــود کــه بــا حضــور ســفرا و مســئوالن بلندپایــه 
ایــران و هندوســتان برگــزار شــد. مــا ســاالنه بالــغ بــر 1۰ 
همایــش برگــزار می کنیــم و در راســتای توســعۀ دانــش 

برمی داریــم«. گام 
مالیی توانــی خبــر داد: »پژوهشــگاه در حــوزۀ تحصیــالت 
ــای کارشناسی ارشــد و  ــی در 1۰ رشــته در دوره ه تکمیل
دکتــری فعالیــت می کنــد و در حــال حاضــر حــدود ۴۰۰ 
ــا دانشــجویان  ــن اســت ت ــالش هــم ای دانشــجو دارد و ت
بیشــتری را جــذب کنیــم. امســال برنامــۀ نخســت 
ــۀ دوم  ــان می رســد و برنام ــه پای ــردی پژوهشــگاه ب راهب
تدویــن می شــود. در برنامــۀ دوم تــالش داریــم تــا نقــش 
بیشــتری بــرای کمــک بــه سیاســت مداران بــرای خــروج 

از بحــران ایفــا کنیــم«.
ایــن مســئول بــه رشــد مقــاالت علمــی اســتادان 
ــاره  ــی اش ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش
ــه  کــرد و گفــت: »تعــداد مقــاالت اســتادان مــا امــروز ب
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1.۶ دهــم رســیده اســت و نســبت بــه گذشــته تقریبــاً دو 
برابــر شــده اســت. پژوهشــگاه بــا توجــه بــه ظرفیت هــای 
ــی  ــای کالن  مل ــرای طرح ه ــی در اج ــش مهم ــود تق خ
ــون دو طــرح کالن را انجــام داده و در دســت  دارد و اکن
انجــام دارد، ســاماندهی اجتماع محــور ســواحل مکــران و 
ســاماندهی جامــع علــوم انســانی معطــوف بــه پیشــرفت 
ــن  ــط ای ــه توس ــت ک ــی اس ــرح کالن مل ــور، دو ط کش
ــم  ــی را ه ــداف مختلف ــود و اه ــام می ش ــگاه انج پژوهش
ــارۀ ورود  ــراً درب ــم اخی ــی ه ــد.  کارگروه ــال می کن دنب
ــده  ــکیل ش ــور تش ــای کش ــه چالش ه ــانی ب ــوم انس عل

 1۵۰ بــر  بالــغ  و  اســت 
تمــام  اختیــار  در  موضــوع 
اســتادان کشــور قــرار گرفتــه 
چشــم اندازهای  تــا  اســت 
روشــنی بــرای علــوم انســانی 

ــم«. ــیم کنی ــور ترس در کش
معــاون پژوهــش و تحصیــالت 
تکمیلــی پژوهشــگاه علــوم 
انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
هفتــۀ  برنامه هــای  بــه 
ــگاه  ــن پژوهش ــش در ای پژوه

ــۀ پژوهــش در دانشــگاه ها و  ــت: »هفت ــرد و گف اشــاره ک
ــا از پژوهشــگاه  ســایر مراکــز معمــوالً یــک روز اســت ام
کــه صبغــۀ پژوهشــی بیشــتری دارد توقــع بیشــتری هــم 
ــم را  ــن مراس ــار روز ای ــا در چه ــن م ــود دارد، بنابرای وج

ــم«. ــزار کنی برگ
ــر  ــنبه ۲۴ آذر دکت ــئول در روز ش ــن مس ــۀ ای ــه گفت ب
ــن روز  ــه همی ــرد و در ادام ــد ک ــخنرانی خواه داوری س
از  و  رونمایــی  پژوهشــگاه  پژوهشــی  فعالیت هــای  از 
دو همــکار خانــم بــرای تدویــن دو کتــاب قدردانــی 
ــارْه  ــی درب ــل تخصص ــه پن ــن در ادام ــود. همچنی می ش
ــزار  ــم برگ ــۀ تحری ــوم انســانی در زمین ــای عل کارآمدی ه

ــی بــرای ایــن موضــوع ارائــه  می شــود تــا راه حل های
ــم«. کنی

وی ادامــه داد: »در روز دوم یعنــی دوشــنبه ۲۶ آذر، یــک 
پنــل تخصصــی  دربــارۀ علــوم انســانی و راهکارهــای آن 
بــرای مقابلــه بــا فســاد و  یــک پنــل دیگــر دربــارۀ علــوم 
انســانی و محیــط زیســت بــا حضــور اســاتید پژوهشــگاه 
ــات  ــوم انســانی و مطالع ــزار می شــود. پژوهشــگاه عل برگ
ــط زیســت را نوشــته اســت و  ــۀ محی فرهنگــی دانش نام

کارهــای خوبــی در ایــن زمینــه انجــام داده اســت«.
»در  داد:  خبــر  توانــی  مالیــی  علیرضــا  پایــان  در 
آذر   ۲7 سه شــنبه  روز 
گزارش هایــی از دســتاوردهای 
ســال  یــک  در  پژوهشــگاه 
می  شــود  ارائــه  گذشــته 
بــه  جوایــزی  ســرانجام  و 
کارشناســان و پژوهشــگران 
ــه  ــود. البت ــدا می ش ــر اه برت
آذر   ۲9 پنجشــنبه  روز  در 
ــون  ــورای بررســی مت ــم ش ه
انســانی   علــوم  کتــب  و 
ــد  ــزار خواه ــی برگ برنامه های
ــوم  ــوزۀ عل ــروه تخصصــی در ح ــورا 17 گ ــن ش ــرد. ای ک
توانمندی هــای  و  کاســتی ها  دربــارۀ  و  دارد  انســانی 
علــوم انســانی گفتگوهــای مختلفــی را شــکل می دهنــد. 
در ایــن روز بخشــی از دســتاوردهای شــورا در یــک ســال 
ــگاه  ــگر پژوهش ــود و از دو پژوهش ــه می ش ــته ارائ گذش
ــتادان  ــر از اس ــر و از دو نف ــگران برت ــوان پژوهش ــه عن ب
هــم بــه عنــوان پژوهشــگران شایســته تجلیــل، قدردانــی 
از  و  نفــر   3 کارشناســان  میــان  از  البتــه  می شــود، 
ــه در روز  ــده اند ک ــده ش ــر برگزی ــم 3 نف ــجویان ه دانش
ــه عمــل خواهــد آمــد«. ــی ب ــز قدردان ۲7 آذر از آنهــا نی

ــواحل  ــور س ــاماندهی اجتماع مح  س
ــوم  ــع عل ــاماندهی جام ــران و س مک
انســانی معطــوف بــه پیشــرفت 
ــت  ــی اس ــرح کالن مل ــور دو ط کش
علــوم  پژوهشــگاه  توســط  کــه 
انســانی و مطالعــات فرهنگــی انجــام 

. د  می شــو
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 مراسم هفتۀ پژوهش
نخســتین روز از مراســم هفتــۀ پژوهــش پژوهشــگاه علــوم 
ــا  ــاه 1397 ب ــات فرهنگــی روز ۲۴ آذر م انســانی و مطالع

ــاز شــد.  ــادی آغ ــر قب ــی و ســخنرانی دکت خوش آمدگوی
دکتــر حســینعلی قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علوم انســانی 
ــۀ  ــن آی ــر ای ــا ذک ــخنانش را ب ــی س ــات فرهنگ و مطالع

شــریفه شــروع کــرد: )الیســمعون فیهــا لغــواً و ال تأثیمــا، 
ااّل قیــاًل ســالماً ســالما؛ ســوره واقعــه آیــات ۲۶-۲۵( و بــا 
تشــکر از برگزارکننــدگان مراســم هفتــۀ پژوهــش، گفــت: 
»ایــن هفتــه بــه نوعــی، عیــد فرهیختگــی مــا و در واقــع 
ــه شــمار مــی رود کــه عیــد  ــا ب ــل ســال م میعــاد و تحوی

ــی  ــی و فرهیختگ ــم، دانای عل
پژوهــش  و  علــم  اهالــی 

ــت«. اس
ــا  ــادی ب ــر قب ــه دکت  در ادام
مــرور کالن تریــن اقدامــات 
ــر  ــالۀ اخی ــک س ــی ی پژوهش
ــر،  ــه ورود جّدی ت ــد ب و تأکی
بــه  یکپارچــه  و  عمیق تــر 
حــوزۀ کاربــردی و تقویــت 
بــاور ذی نفعــان بــه کارآمــدی 
ابعــاد  در  علوم انســانی 

ــاه  ــگاه از آذر م ــای پژوهش ــم فعالیت ه ــه اه ــون، ب گوناگ
ــرد: ــاره ک ــر اش ــرح زی ــه ش ــاه 1397 ب ــا آذر م 139۶ ت
پژوهشــگاه،  ارتقــاء همه جانبــۀ کیفــی طرح هــای   -1
ــورای پژوهشــی  ــی و مســاعدت اعضــای ش ــژه همدل به وی
پژوهشــگاه، اعضــای محقــق و صاحب نظــر کمیســیون 

ــیر. ــن مس ــورا در ای ــی آن ش تخصص
ــق  ــی از طری ــگاه پژوهشــگاه در عرصــۀ مل ــاء جای ۲- ارتق
شــوراهای  مهم تریــن  در  آن  مؤثــر  نقــش  انعــکاس 
مرکــز  تحــول،  شــورای  علــوم،  وزارت  تصمیم گیــری 
ــط. ــای مرتب ــرفت و نهاده ــی پیش ــالمی- ایران ــوی اس الگ
حــوزۀ  بــه  یکپارچــه  و  عمیق تــر  جّدی تــر،  ورود   -3

کاربــردی و تقویــت بــاور ذی نفعــان بــه کارآمــدی 
علوم انســانی در ابعــاد گوناگــون، تأســیس مرکــز نــوآوری 
و ارتقــا مجموعــه فعالیت هــای حــوزۀ کاربــردی بــه 

معاونــت ترویجــی و کاربردی ســازی علوم انســانی.
۴- ورود بــه مســائل و چالش هــای بیــن رشــته ای و 
گاه فرارشــته ای از جملــه، طراحــی همایــش ملــی 
»علوم انســانی، تولیــد و صنعــت» در ســالی کــه از ســوی 
مقــام معظــم رهبــری بــرای تولیــد ایرانــی در آن 
تأکیــد شــده اســت و ورود »طــرح جامــع اعتــالی 
علــوم انســانی معطــوف بــه پیشــرفت کشــور« بــه طــور 
عمیــق و همه جانبــه و شــامل کارگــروه مســتقل در 
ــون  ــورای مت ــش ش ــی و گرای ــائل اجتماع ــوزۀ مس ح
ــیر  ــی در مس ــون درس ــه مت ــی ب ــمت جهت ده ــه س ب

اشــتغال زایی. و  مهارت آفرینــی 
۵- ارتقــاء فعالیت هــای پژوهشــگاه در عرصــۀ بین المللــی 
بــا دو معاونــت برجســته در برگــزاری همایــش مشــترک 
بــا کشــورهای آلمــان و اتریــش در دانشــگاه های آن 
ــی و  ــترکات فرهنگ ــکوه مش ــا ش ــش ب ــورها و همای کش

تمدنــی ایــران و هنــد در پژوهشــگاه.
۶- فراگیرســازی پژوهشــگاه در امــر فنــاوری اطالعــات و 

رســانه ای شــدن همــۀ فعالیت هــای پژوهشــگاه.
همه جانبــۀ  تعمیــق   -7
شــبکۀ نخبگانــی پژوهشــگاه.

۸- تــداوم فعالیــت بــر مبنای 
ــی و شــکل گیری  خــرد جمع
کارگروه هــای تدویــن برنامــۀ 
حضــور  بــا  توســعه  دوم 
پژوهشــکده ها. نماینــدگان 

داد:  ادامــه  قبــادی  دکتــر 
بــا  همزمــان  »امســال 
ــعه،  ــۀ دوم توس ــن برنام تدوی
خوشــبختانه ســتاد هفتــه پژوهــش، شــعار »علــوم 
انســانی و جامعــه« را برگزیــد کــه بــا رویکردهــا و 
فعالیت هــای همــۀ بخش هــای پژوهشــگاه همخوانــی 
ــم  ــام معظ ــه مق ــت ک ــف اس ــّرت مضاع ــۀ مس دارد. مای
ــر  ــاه ب ــژه در ۲۰ خردادم ــاری به وی ــال ج ــری در س رهب
کارآمــدی علــوم انســانی و ضــرورت توجــه مســئولین بــه 
ــات  ــانی و تحقیق ــوم انس ــمندان عل ــری از دانش بهره گی
ــد:  ــد و فرمودن ــد کردن ــور تأکی ــائل کش ــل مس آن در ح
ــی و  ــی، روانشناس ــل جامعه شناس ــانی از قبی ــوم انس »عل
... بــه کمــک حــل مســائل کشــور بشــتابند«. همچنیــن 
ریاســت محتــرم جمهــور نیــز در جشــنوارۀ فارابــی ســال 
علمــی کشــور  را قطب نمــای  انســانی  علــوم   139۶

پژوهشــگاه  کــه  مهمــی  مســئلۀ 
در  انســانی  علــوم  مجموعــۀ  و 
ــه  ــتر ب ــد بیش ــش رو بای ــای پی افق ه
آن بپــردازد، کشــف، تعریــف و تبییــن 
ــان  ــرای انس ــتاندارد ب ــای اس مؤلفه ه

ــت. ــن اس ــۀ اَم ــن در جامع اَم
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توصیــف کردنــد و یــادآور شــدند:  »کشــور می توانــد بــا 
توجــه بیشــتر بــه علــوم انســانی مســیر و توســعۀ علــوم 
انســانی را روشــن کنــد کــه )بــه مصــداق آیــات ۲۵-۲۶ 
ســوره واقعــه، محیطــی کــه در آن لغــو و تأثیــم نباشــد( 
ــاب  ــه حس ــل ب ــای بی بدی ــر گرانبه ــت گوه ــی وق یعن

ــد«. آی
قبــادی گفــت: »از ایــن روی 
ــام  ــال اهتم ــد س ــس از چن پ
ــوم  ــکدۀ عل ــش پژوهش ثمربخ
اکنــون  کاربــردی،  انســانی 
بحمــداهلل هــم مجــوز تأســیس 
مرکــز نــوآوری علوم انســانی در 
پژوهشــگاه کســب شــده اســت، 
هــم کمیســیون دائمــی هیــأت 
ــا  ــن فعالیت ه ــاء ای ــا، ارتق امن
را در ســطح معاونــت ترویــج 
ــانی  ــوم انس ــازی عل کاربردی س
تصویــب  بــه  پژوهشــگاه  در 
رســانده اســت. ایــن رخدادهــا، 

جملگــی حرکــت در مســیر پیونــد هــر چــه بیشــتر علــوم 
ــارز  ــداق ب ــد و مص ــمار می آین ــه ش ــه ب ــانی و جامع انس
ــات  ــگاه و اثب ــای پژوهش ــاندن ظرفیت ه ــت رس ــه فعلّی ب
ــل  ــرای ح ــانی ب ــوم انس ــای عل ــا و توانایی ه کارآمدی ه
ــای  ــایی ها و درده ــتن از نارس ــاع و کاس ــکالت اجتم مش
جامعــه تلقــی می شــوند و نشــانگر ظرفیــت علــوم 

ــت«. ــی اس ــد اجتماع ــاط امی ــرای نش ــانی ب انس
ــگران و  ــه پژوهش ــنهادی ب ــه پیش ــا ارائ ــادی ب ــر قب دکت
محققــان حاضــر در جلســه، گفــت: »مســئلۀ مهمــی کــه 
پژوهشــگاه و مجموعــۀ علــوم انســانی در افق هــای پیــش 
رو بایــد بیشــتر بــه آن بپــردازد، کشــف، تعریــف و تبییــن 

ــتاندارد  ــای اس مؤلفه ه
ــن در  ــرای انســان ام ب
جامعــۀ امــن اســت، 
در  کــه  جامعــه ای 
درون زا،  امنیــت  آن 
شــهروندی  حقــوق 
اســتقالل  محفــوظ، 
محتــرم،  کشــور 
مودت گــرا،  جامعــۀ 
بــا  همــراه  آرام، 
اطمینــان  آســایش، 
مؤانســت  پایــدار، 
ــد  ــان بتوان ــد. انس باش
ــودن خــود را  ــل ب اصی
ــتوار،  ــد، اس ــظ کن حف
بــا  ســرافراز،  آزاد، 

ــع  ــش و قان ــر، خــالق، آزاداندی ــه نفــس، مبتک ــاد ب اعتم
باشــند کــه دانشــمندان علــوم انســانی درآن بــرای حــل 
ــس  ــه نف ــاد ب ــان و اعتم ــه اطمین ــی ب معضــالت اجتماع
ــکل از چنیــن انســان هایی  می رســند، جامعــه ای متش
ــود و  ــد ب ــس خواه ــه نف ــی ب ــاور و متک ــه ای خودب جامع
در برابــر تهدیدهــا و تحریم هــا، 
شــایعه پذیــر نخواهــد بــود 
و قــدرت و توانایــی خــود را 

باخــت«. نخواهنــد 
»همــۀ  کــرد:  تصریــح  وی 
ــق  ــی محق ــا زمان ــن آرمان ه ای
خواهــد بــود کــه درون ســازمان 
و  همزبانــی  و  همدلــی  بــا 
مفاهمــه،  و  مــدارا  و  گفتگــو 
انســانی  ســرمایۀ  ارزش  هــم 
ــع  ــوم مناب ــم مفه ــم، ه را بدانی
ــم و  ــی کنی ــانی را بازشناس انس
ــه  ــیم ک ــته باش ــاور داش ــم ب ه
توانایی هــا و قــدرت ســرمایۀ 
انســانی و منابــع انســانی در صورتــی بــه فعلیــت خواهــد 
رســید کــه مدیریــت زمــان رعایــت شــود وگرنــه ممکــن 
ــر دو  ــازمان، ه ــر س ــر واال و عم ــن گوه ــت، ای ــت وق اس

ــند«. ــته باش ــه نداش ــره وری بهین به
ــه  ــا قرائــت ایــن بیــت شــعر از حافــظ ب دکتــر قبــادی ب
ســخنرانی خــود در اولیــن روز از مراســم هفتــۀ پژوهــش 

خاتمــه داد:
 قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند

                بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

در ایــن روز همچنیــن از کتــاب 
جوامــع الحکایات و لوامــع الروایات 
رونمایــی شــد و از دکتــر امیربانــو 
ــن  ــت معی ــر مهدخ ــی و دکت کریم
ــی  ــات فارس ــان و ادبی ــتاد زب )اس
و  طباطبایــی  عالمــه  دانشــگاه 
فرزنــد اســتاد محمــد معیــن، 
نویســندة فرهنــگ لغــت فارســی( 

ــد. ــل آم ــه عم ــل ب تجلی
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ــرای  ــی ب ــرای دقایق ــز ب ــدی نی ــم مجته ــر کری دکت
حضــار ســخنرانی کــرد و گفــت: »معمــوالً گفتــه 
ــۀ  ــد، در درج ــدف دارن ــه ه ــی س ــز علم ــود مراک می ش
اول آمــوزش و ســپس پژوهــش اســت و در درجــۀ ســوم 
انتقــال محصــول بــه جامعــه اســت. شــاید مــا یــک نــوع 
ــه  ــد چ ــم، بای ــه پژوهــش داری ــا نســبت ب خــوف و رج
چیــزی را پژوهــش کنیــم؟ در درجــۀ اول بایــد مســائل 
درســت طــرح شــود و بعــد راه حل هایــی پیــدا کنیــم و 

ــم. ــز از گذشــته اســتفاده کنی نی

عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعات 
ــۀ دانشــمندان  ــت هم ــزود: »محصــول فعالی فرهنگــی اف
ــوده اســت و از ایــن جهــت  ــم ب ــرای علــم و ترویــج عل ب
بــرای مــن مهــم هســتند کــه توجــه زیــادی بــه مــدارس 
ــینا را  ــن س ــرب، اب ــالدی، غ ــرن 13 می ــته اند. در ق داش
ــم،  ــر کنی ــا فک ــه م ــتر از آنچ ــی بیش ــرد، خیل ــف ک کش
افــکار ابــن ســینا در تاریــخ و فرهنــگ غــرب تأثیرگــذار 
بــوده اســت. ایــن بــرای مــا خیلــی اهمیــت دارد. دانشــجو 
ــه پژوهــش نداشــته باشــد،  ــر اراده ب ــا اگ و پژوهشــگر م

ــد«. ــدا نمی کن ــم پی ــت ه ــت فراغ هیچوق
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روز ۲۴ آذر مــاه 1397پنــل »کارآمــدی علــوم انســانی در 
ــا  ــۀ پژوهــش، ب ــه مناســبت هفت ــم«  ب ــا تحری ــه ب مواجه
ســخنرانی دکتــر حســین صادقــی، دکتــر حمیدرضــا دالوند 

ــد. ــزار ش ــی برگ ــه فاضل ــر نعمت ال و دکت
دکتــــر حمیدرضــا دالونــد، مدیــر پنل تخصصــي کارآمدي 

علــوم انســــاني در مواجهــه بــا تحریــم، در ابتدا با اشــــاره 
ــه اینکــه تحریــم یــک بــالی بــزرگ اســــت و عــوارض  ب
ــه  ــي اســت ب ــش اجتماع ــن چال ــور بزرگ تری آن در کشــ
طــرح موضــوع پرداخــت و گفــت: »مي تــوان دو نــوع نــگاه 
بــه تحریــم داشــــت: یکــي نــگاه منتقدانــه و دیگــري نــگاه 
متعهدانــه. از آنجــا کــه پژوهشــگاه مدتهاســت شــعار نــگاه 
مســئله مندي و مســئولیت اجتماعــي را مطــرح کــرده 
اســــت و بــا توجــه بــه اینکه مــا مرجعیــت علوم انســــاني 
ــم  ــعه مي دانی ــت و توســ ــت، امنی ــي هوی را در ارکان اصل
ــن  ــه ای ــه ب ــت ک ــدۀ ماس ــر عه ــد ب ــن تعه ــن ای بنابرای

ــم«  مســئله ورود کنی
حســین صادقــی، اســتاد اقتصــاد دانشــگاه، در ایــن 
نشســت دربــارۀ علــوم انســانی و مســأله تحریــم ســخنرانی 
کــرد و گفــت: »علــوم انســانی در مســأله تحریــم کارآمــدی 
ــتیم،  ــم هس ــار تحری ــه گرفت ــت ک ــال اس ــا ۴۰ س دارد. م
ــور  ــال کش ــرای مث ــته ب ــم نانوش ــته و تحری ــم نوش تحری
آلمــان هیــچ تحریــم نوشــته ای علیــه مــا ندارنــد امــا بعــد 
ــد  ــط 1۵ درص ــه فق ــی را ک ــروگاه اتم ــک نی ــالب ی از انق
ــد و رفتنــد کــه باعــث  ــرک کردن ــود، ت ــده ب آن باقــی مان

شــد ایــن نیــروگاه ســال ها تعطیــل شــود کــه ایــن یــک 
ــت را در  ــت نف ــن صنع ــت. همچنی ــته اس ــم نانوش تحری
ایــن زمــان خارجی هــا تــرک کردنــد و رفتنــد، آن زمــان 
ــد از  ــه بع ــم ک ــد می کردی ــت تولی ــکه نف ــون بش ۵ میلی
ــزار بشــکه  ــه 3 ه ــا ب ــت م ــد نف ــا، تولی ــن خارجی ه رفت

ــذرد و  ــالب می گ ــر انق ــال از عم ــون ۴۰ س ــید و اکن رس
ــن ۲ میلیــون بشــکه را ترمیــم  مــا هنــوز نتواســته ایم ای

کنیــم«.
اســتاد دانشــگاه تربیــت مــدرس ادامــه داد: »در دانشــگاه 
تربیــت مــدرس فعالیت هــای مختلفــی در رابطــه بــا 
ــه ای  ــا نام ــی بعضی ه ــرد، گاه ــورت می گی ــا ص تحریم ه
...کــه  و  نمی بخشــیم  را  مــا شــما  کــه  می نویســند 
ــم جلســاتی  ــی ه ــدارد، هرازچندگاه ــادی ن ــده زی فای
ــر  ــد ۴۰ نف ــا بیایی ــد، آق ــه می گوین ــود ک ــزار می ش برگ
اقتصــاددان هســتند و ...کــه بــه نظــر مــن ایــن جلســات 

ــم تشــریفاتی اســت«. ه
ــازوکار  ــک س ــم ی ــا تحری ــه ب ــأله مقابل ــزود: »مس وی اف
ــم را فقــط  ــه دار اســت. نمی شــود تحری ــدت و ادام بلندم
در قالــب یــک هســتۀ پژوهشــی در دانشــگاه دنبــال کــرد 

ــته ای اســت«. ــک بحــث بین رش ــه ی بلک
صادقــی از تشــکیل خوشــۀ مقابلــه بــا تحریم در دانشــگاه 
تربیــت مــدرس خبــر داد و گفــت: »در واقــع یــک نقشــه 
راه بــرای مقابلــه بــا تحریــم در ایــن دانشــگاه آمــاده شــده 
اســت، بــه ترتیــب و مرحلــه بــه مرحلــه ایــن موضوعــات 

پنل نخست هفتۀ پژوهش:
 کارآمدی علوم انسانی در مواجهه با تحریم



8                               خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی                               

مختلــف بــه دســتگاه های مختلــف ارتبــاط پیــدا می کنــد. 
بــرای مثــال در علــوم انســانی در حــوزۀ جامعه شناســی دو 
موضــوع ســرمایۀ اجتماعــی و آســیب اجتماعــی را مدنظــر 
ــوم انســانی  ــن خوشــه در دانشــکدۀ عل ــم. ای ــرار داده ای ق

دانشــگاه تربیــت مــدرس اســت«.
ــوم انســانی اشــاره  ــه ظرفیــت عل ــن اســتاد دانشــگاه ب ای
ــم و  ــام کتــاب، عل ــه ن کــرد و گفــت: »مــا ســه مفهــوم ب
حکمــت داریــم. کتــاب یعنــی هویــت، کســی کــه کتــاب 
ــوم  ــه عل ــا آنچــه ب ــدارد. ام ــت و شناســنامه ن ــدارد هوی ن
انســانی مربــوط می شــود حکمــت اســت، کار علــوم 
ــه  ــه ب ــاندن جامع ــت و رس ــایی از حکم ــانی رمزگش انس

ــت«. ــعادت اس س
ــالب  ــه از انق ــت ۴ ده ــد از گذش ــه بع ــان اینک ــا بی وی ب
تصویــر روشــنی از اقتصــاد نداریــم، گفــت: »در ایــن 
چهــار دهــه اصــاًل نــرخ رشــد خوبــی را نداشــته ایم 
ــه و  ــاظ بودج ــت، از لح ــورمان نیس ــده کش ــاًل زیبن و اص
بودجه نویســی هــم مشــکالت زیــادی داریــم یعنــی 
اگــر ادارۀ کشــور ۲۰۰ تومــان بخواهــد دولــت 1۰۰ 

ــرای ادارۀ کشــور اختصــاص  ــان ب توم
ــم 7۰  ــه ه ــن بودج ــد و همی می ده
ــی  ــه چگونگ ــری دارد ک ــد کس درص
بــا  نیســت؟  مشــخص  آن  تأمیــن 
ــه  ــکناس و ب ــاپ اس ــتقراض و چ اس
ــول  ــال پ ــد از ونزوئ ــب بع ــن ترتی ای
در  پــول  بی ارزش تریــن  مــا  ملــی 

می شــود«. دنیــا 
بــه آســیب های مختلــف  صادقــی 
»ضعــف در برابــر تحریــم« اشــاره کرد 
ــق  ــه تحقی ــه ب ــدم توج ــت: »ع و گف
و توســعه باعــث آســیب در برابــر 
ــم  ــۀ پنج ــود، در برنام ــم می ش تحری
و ششــم توســعه نوشــته اند بایــد ســه 

ــاص  ــق اختص ــه تحقی ــی ب ــص داخل ــد ناخال ــد تولی درص
ــه و آن  ــاص یافت ــد اختص ــم درص ــر از نی ــا کمت ــد ام یاب
ــدون  ــم ب ــی می خواهی ــداری اســت. وقت ــه نگه هــم هزین
تحقیــق کشــور را اداره کنیــم دیگــر چــه انتظــاری داریــد؟ 
ــتیم و  ــدوق داش ــول در صن ــی پ ــدازۀ کاف ــه ان ــر ب ــا اگ م
ــکه  ــون بش ــال ها ۲ میلی ــن س ــول ای ــتیم در ط می توانس
ــه  ــاز نداشــتیم ک ــروز نی ــر ام ــم دیگ ــم کنی ــت را ترمی نف
منتظــر شــرکت توتــال باشــیم تــا بیاینــد پولــی بیاورنــد و 
کاری بکننــد. تحریــم بــه خاطــر زور ترامــپ نیســت بلکــه 
بــه خاطــر ضعــف و ناتوانــی ماســت مــا ناپایــداری توســعه 
هــم داریــم؛ اکوسیســتم کشــور را نابــود کرده ایــم، 
ــا حــق داشــتیم ۲۰  ــی کــه م ــد از آب ــرو می گوی ــر نی وزی
ــم  ــم 11۰ درصــد برداشــت کرده ای درصــد برداشــت کنی
ــتم  ــودی اکوسیس ــمت ناب ــه س ــادی ب ــرعت زی ــا س و ب

ــالب دو  ــد از انق ــانی بع ــوم انس ــفانه عل ــم. متأس می روی
قطبــی شــده اســت و حــوزۀ علمیــه هــم خــود را متولــی 
علــوم انســانی می دانــد و همچنیــن متأســفانه از کنکــور 
ــی و  ــتغال مهندس ــم اش ــد ه ــگاه و بع ــر دانش ــا آخ ت
پزشــکی پرمخاطــب و علــوم انســانی کم داوطلــب اســت. 
متأســفانه مهندســان توجــه آنچنانــی بــه علــوم انســانی 

ــده اند«. ــی زده ش ــا فن ــای م ــد و وزارت خانه ه ندارن
ــم و  ــد بروی ــانی ها بای ــوم انس ــا عل ــرد: »م ــد ک وی تأکی
ــه  جایگاه مــان را پیــدا کنیــم، حتــی در دانشــگاه هــم ب
حاشــیه رانــده شــده ایم بــه گونــه ای کــه پایان نامه هــای 

ــت«. ــر پایان نامه هاس ــف دیگ ــانی نص ــوم انس عل
ــی، اســتاد  ــن پنــل، نعمــت اهلل فاضل ســخنران بعــدی ای
ــوم  ــی پژوهشــگاه عل ــات فرهنگ جامعه شناســی و مطالع
ــب  ــرد غال ــت: »رویک ــات فرهنگــی، گف انســانی و مطالع
ــی را  ــانی اجتماع ــوم انس ــه عل ــت ک ــن اس ــران ای در ای
ــزاری می بینیــم، امــا  ــی اب ــه یــک رویکــر عقالن ــه مثاب ب
رویکــرد مقابــل ایــن اســت کــه علــوم انســانی اجتماعــی 
ــانی  ــوم انس ــت. عل ــی اس ــی امنیت ــرد عقالن ــک رویک ی
ــی  ــی، ارتباط ــم تعامل ــاً عل ماهیت

و ترویجــی اســت«.
ــه  ــؤال ک ــن س ــرح ای ــا ط وی ب
پیونــد علــوم انســانی و جامعــه را 
ــت:  ــد؟ گف ــوان دی ــه می ت چگون
ــال  ــود ۴۰ س ــت موج »در موقعی
اســت کــه در وضعیــت تحریــم و 
ــزوا قــرار داریــم علــوم انســانی  ان
می خواهــد  را  موضعــی  چــه 
بگیــرد، ایــن بایــد روشــن شــود. 
علــوم انســانی بــه معنــای واقعــی 
ــه  ــی ب ــوم اجتماع ــانی و عل انس
ــای واقعــی اجتماعــی اســت  معن
و در ایــن صــورت اســت کــه علــم 

اســت«.
ــوم انســانی اجتماعــی وقتــی  ــی اظهــار کــرد: »عل فاضل
ــوم  ــانی عل ــوم انس ــت. عل ــده اس ــود، بازن ــازار ش وارد ب
معنویــت و فضیلــت هــم هســتند، درســت اســت 
مهندســی و پزشــکی هــم شــأن انســانی پیــدا می کننــد 
ــگاه  ــتند. دانش ــت هس ــوم فضیل ــانی عل ــوم انس ــا عل ام
ــت  ــت و فضیل ــت اس ــگاه فضیل ــی دانش ــای کل ــه معن ب
ــی  ــی زمان ــوم مهندس ــی عل ــت، حت ــگاه اس ــان دانش ج
ــم  ــت عل ــه در خدم ــند ک ــان باش ــرای انس ــد ب می توانن
ــویم  ــانی ش ــه مهندس ــل ب ــد تبدی ــد. نبای ــانی باش انس
ــا انباشــت ثــروت مشــکالت  کــه فقــط فکــر می کننــد ب

انســان ها را حــل کننــد«.
ــکار  ــم چ ــت تحری ــانی در موقعی ــم انس ــزود: »عل وی اف
ــانی در  ــج انس ــکارکردن رن ــک آش ــد، ی ــد بکن می توان

تــا  کنکــور  از  متأســفانه 
هــم  بعــد  و  دانشــگاه 
و  مهندســی  اشــتغال، 
پزشــکی پرمخاطــب و علــوم 
ــت.  ــب اس ــانی کم داوطل انس
متأســفانه مهندســان توجــه 
آنچنانــی بــه علــوم انســانی 
وزارت خانه هــای  و  ندارنــد 

فنــی زده شــده اند. مــا 
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ــۀ  ــود جامع ــه می ش ــی گفت ــت، وقت ــی اس ــت کنون موقعی
ــا  ــۀ م ــود جامع ــه می ش ــی گفت ــت، وقت ــی اس ــا عصب م
ــن  ــت کلیدی تری ــه اس ــانی مواج ــش انس ــران چال ــا بح ب
کار ایــن اســت کــه بایــد انســان را برجســته کنیــم. اگــر 
بــازار چشــم جامعــه را کــور کــرده اســت بایــد ارزش هــای 

ــم«. ــته کنی ــانی را برجس انس
ــادی  ــدرت نق ــی ق ــه داد: »وقت ــتاد دانشــگاه ادام ــن اس ای
را انتخــاب می کنــد و ارزش هــای انســانی را در پیــش 

اســت  صــورت  آن  در  می گیــرد 
ــی در  ــوم انســانی و اجتماع ــه عل ک
ــه اســت.  ــرار گرفت ــود ق موضــع خ
و  اصالــت  و  شــهامت  و  شــفقت 
علــوم  فضیلت هــای  صداقــت 
مــا  اســت.  اجتماعــی  انســانی 
ــم  ــاد دهی ــردم خــود ی ــه م ــد ب بای

از مشــاهده و تمــام دانش هــای انشــانی، فضیلت هــای 
ــد،  ــن کنن ــود تمری ــی خ ــی کنون ــرای زندگ ــی را ب اخالق
ــالق  ــا اخ ــه ب ــود بلک ــد نمی ش ــزار توانمن ــا اب ــان ها ب انس
و احســاس مســئولیت اســت کــه رســتگار می شــوند. 
جامعــۀ امــروز مــا از انفعــال رنــج می بــرد و در برابــر بــازار 

می شــود«. تســلیم 
اســتاد حــوزۀ مطالعــات بیــن فرهنگــی تأکیــد کــرد: »مــا 

ــه  ــانی ب ــوم انس ــع عل ــه موض ــد ب بای
ــی  ــت ارتباط ــالق و عقالنی ــه اخ مثاب
ــن کاری کــه  ــم. شــاید مهمتری برگردی
علــوم انســانی در موقعیــت کنونــی 
می توانــد بکنــد ایــن اســت کــه از 
ــانی  ــوم انس ــد. عل ــاع کن ــودش دف خ
ــه و  ــودش را باخت ــازار خ ــۀ ب در هجم
ــی  ــم یعن ــف شــده اســت. دو عل تضعی
اقتصــاد و روانشناســی از علــم انســانی 
ــی صدهــا شــاخۀ  ــد ول ــه گرفته ان فاصل
انســانی  علــوم  خدمــت  در  دیگــر 
ــتفاده  ــد اس ــا بای ــتند و از همین ه هس
کنیــم و جامعــه را بیــدار کنیــم. بایــد 

ارزش کلمــات و کارکــرد ادبیــات، گفتگــو کــردن، تعامــل 
خــوب را بــه جامعــه توضیــح داد. جامعــۀ فقیــر، جامعــه ای 
اســت کــه ارزش تفکــر را خــوب بــه فرزندانــش نمی آموزد. 
ــت  ــانی اس ــوم انس ــون عل ــران اکن ــازار، بح ــه ب وادادن ب
ــد.  ــه کن ــازار مقابل ــیطرۀ ب ــا س ــد ب ــانی بای ــوم انس و عل
انســان ها نیــاز دارنــد بداننــد کــه در وجــود انســانی آنهــا 

ــت«. ــه اس ــی نهفت ــه توانمندی های چ
ــازار  ــه ب ــردن ب ــاه ب ــا پن ــردم ب ــه داد: »م ــی ادام فاضل
بایــد  بکننــد،  کاری  نمی تواننــد 
بــه علــوم انســانی برگردیــم. مــا 
دانشــگاهی ها بیشــتر از بازاری هــا 
ظلــم  خودمــان  بــه  دولتی هــا  و 
می کنیــم و می خواهیــم پــول در 
ــرای  بیاوریــم. علــوم انســانی بایــد ب
جامعــه توضیــح دهــد کــه برگردنــد 
بــه اخــالق؛ اتفاقــاً علــوم انســانی در مســألۀ تحریــم بهتــر 
ــود  ــازه داده ش ــه  اج ــرط اینک ــه ش ــود  ب ــده می ش دی
انســان دیــده شــود. علــوم انســانی علــوم تأمــل اســت و 
فضــای کســب و کار نیســت، علــوم انســانی را بــه کســب 
و کار و بــازار تقلیــل ندهیــم و اجــازه دهیــم عقالنیــت بــه 

ــردد«. ــه برگ جامع
پــس از دکتــر فاضلــی، حســین صادقــی، اســتاد اقتصــاد 

مهندســی  علــوم  حتــی 
بــرای  می تواننــد  زمانــی 
انســان باشــند کــه در خدمت 

ــد. ــانی باش ــم انس عل
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دانشــگاه تربیــت مــدرس نیــز در ایــن پنــل گفــت: »فقــط 
ــا تحریــم مقابلــه  ــا حــرف زدن و ســخنرانی نمی شــود ب ب
کــرد مــا بایــد وارد عمــل شــویم. یــک چیــزی جــا افتــاده 
ــه  ــه تازگــی ب ــوده اســت و ب ــال نب ــم قب ــه تحری اســت ک

وجــود آمــده اســت«.
ــه  ــون ادام ــتان تاکن ــم از دورۀ باس ــه داد: »تحری وی ادام
داشــته اســت، در بعضــی از دوره هــا بــه صــورت فیزیکــی و 
بــه شــکل محاصــره قلعه هــا بــوده اســت و بعــد از دوره ای 
ــکی ها  ــم از خش ــود. تحری ــوض می ش ــم ع ــکل تحری ش
بــه دریــا کشــیده می شــود، بــه اصطــالح تحریــم دریایــی 

ــر  ــم در دوره اخی می شــود. تحری
ــی ها  ــه انگلیس ــتیم ک ــم داش ه
آمدنــد و بنادر را مصــادره کردند، 
آمــدن انگلیــس بــه جنــوب ایران 
و اســتقرار توپ هــای دریایــی 
نیــز یــک نــوع تحریــم بــود. 
ــم  ــم تحری ــدق ه در دوران مص
داشــتیم منتهــی جــای انگلیــس 
ــس  ــد، پ ــوض ش ــکا ع ــا آمری ب
ــی  ــک پدیــده تاریخ ــم ی تحری
ــر  ــن اواخ ــه ای اســت و ربطــی ب
ــه  ــت همیش ــن مملک ــدارد. ای ن
مــورد ظلــم آمریــکا و دیگــر 
ــا  ــا م ــت ام ــوده اس ــورها ب کش

هــم بایــد بــا تحریــم مواجهــه درســت داشــته باشــیم نــه 
ــم«. ــت کنی ــینیم و صحب ــم بنش ــه دور ه ــا اینک تنه

ــه  ــت س ــم و  حکم ــاب، عل ــرد: »کت ــد ک ــی تأکی صادق
مفهــوم بســیار مهــم اســت. علــم جایــگاه خــاص خــود را 
دارد، حکمــت اســت کــه راه رســتگاری را نشــان می دهــد 
و علــوم انســانی اســت کــه بایــد از ایــن حکمــت 
رمزگشــایی کنــد. بــه گفتــۀ وی، مقابلــه بــا تحریــم، یــک 
پدیــدۀ چنــد رشــته ای اســت امــا اتــاق فرمــان آن بایــد 

ــد. ــانی باش ــوم انس در دســت عل
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ــنبه ۲۶ آذر  ــش در روز دوش ــۀ پژوه ــل هفت ــن پن دومی
ــوم انســانی و محیــط زیســت« در  ــوان »عل ــا عن 1397 ب
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــت پژوهش ــالن حکم س

ــد. ــزار ش ــی برگ فرهنگ
در ایــن پنــل ســیمین ناصــری؛ رئیــس مرکــز تحقیقــات 
کیفیــت آب، پژوهشــکده محیــط زیســت، دانشــگاه علــوم 

ــران  ــرد: »ای ــار ک ــت اظه ــن نشس ــران در ای ــکی ای پزش
ــه،  ــد از مصــر در خاورمیان ــت بع ــن کشــور پرجمعی دومی
ــا  ــت در دنی ــن کشــور از نظــر وســعت و جمعی هجدهمی
اســت و  جمعیــت ایــران ســاالنه حــدود یــک میلیــون نفــر 

ــد«. ــدا می کن ــش پی افزای
وی ادامــه داد: »ایــران از جمعیــت شــهری ۵9 میلیونــی و 
روســتایی ۲۰ میلیونــی در ســال 139۵ برخــوردار اســت، 
ایــن در حالــی اســت کــه جمعیــت شــهری در ســال 9۰ 
ــی جمعیــت روســتایی  ــوده ول حــدود ۵۴ میلیــون نفــر ب
در ۵ ســال حتــی یــک میلیــون نفــر کمتــر شــده اســت. 
نســبت جمعیــت شــهری بــه روســتایی در ایــران حــدود 
۲۰ درصــد بیشــتر از میانگیــن جهانــی اســت و در حــال 
حاضــر 7۴ درصــد از جمعیــت شهرنشــین هســتند کــه تــا 
ــر  ــال حاض ــد. در ح ــد می رس ــه ۸7 درص ــال ۲۰۲۵ ب س
ایــران  در  زیســت محیطی  چالش هــای  مهم تریــن 

ــر  ــع آب، تغیی ــی مناب ــود و آلودگ ــوا، کمب ــی ه آلودگ
ــی و حمل ونقــل،  ــواد غذای ــم، پســماند، آلودگــی م اقلی
جنگل زدایــی،  نفتــی،  آلودگی هــای  ســروصدا، 

ــراض زیســتی اســت. فرســایش خــاک و انق
ناصــری خبــر داد: ۲۴ درصــد از بــار بیماری هــا در 
مدیترانــه شــرقی منتســب بــه عوامــل محیطــی اســت 

ــران آلودگــی  ــران 17 درصــد اســت.  در ای ــا در ای و ام
هــوا هفتمیــن علــت مــرگ و میــر اســت و تقریبــا 3۵ 
ــف  ــطوح مختل ــرض س ــران در مع ــر در ای ــون تف میلی

ــد«. ــرار دارن ــوا ق ــی ه آلودگ
وی گفــت: »امــا بــه نظــر مــن افزایــش و بهبــود 
ــردد  ــش ت ــی و کاه ــل عموم ــل و نق ــتم های حم سیس
موتورســیکلت ها، حــذف وســایل نقلیــه فرســوده، بهبــود 
کیفیــت ســوخت و هماهنگــی بیشــتر بیــن ســازمان ها 
و مشــارکت جامعــه راهبردهــای کنتــرل آلودگــی هــوا 

ــتند«. ــران هس در ای
ــرگ  ــون م ــرد: »از 1۲.۶ میلی ــه ک ــئول اضاف ــن مس ای
ــرگ  ــون م ــی، ۸.۲ میلی ــل محیط ــه عوام ــب ب منتس
ناشــی از بیماری هــای غیرواگیــر اســت. متأســفانه 
ــح  ــص ناصحی ــع آب، تخصی ــه از مناب ــت بی روی برداش
مصــرف، مصــرف ناکارآمــد در کشــاورزی، عــدم توجــه 

پنل دوم هفتۀ پژوهش:

علوم انسانی و محیط زیست
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بــه برنامــۀ آمایــش ســرزمین و آبهــای مجــازی، کاهــش 
ســرانه آب تجدیدپذیــر و باالبــودن ســرانه مصــرف آب از 
مهمتریــن چالش هــای حــوزه اب اســت. در حــال حاضــر 
از مجمــوع آب تجدیدپذیــر در ایــران، حــدود 7۸ میلیــارد 
ــر  ــال حاض ــود و در ح ــت می ش ــب آن برداش ــر مکع مت
ــران  ــرض بح ــران در مع ــت ای ــد جمعی ــدود ۵۰ درص ح

ــد«. ــرار دارن آب ق
ــالف آب  ــران ات ــی در ای ــگر حت ــن پژوهش ــۀ ای ــه گفت ب
در سیســتم تامیــن آب شــهری حــدود 3۵ درصــد و ۲۰ 

ــی اســت. ــل انتظــار جهان درصــد بیشــتر از حــد قاب
ــاحت  ــد از مس ــن ۸۵ درص ــه داد: »همچنی ــری ادام ناص
ــه خاطــر  ایــران خشــک و نیمــه خشــک اســت و ایــن ب
ــع آب،  ــر در مناب ــا، تغیی ــر الگوهــای بارندگــی و دم تغیی
جنگل زدایــی و ... بــوده اســت. ایــران در تولیــد دی 
اکســید کربــن رتبــه هشــتم جهــان را داراســت. میانگیــن 
ســرانۀ تولیــد مــواد زائــد جامــد در ایــران ۶۴۰ گــرم در 
ــران حــدود  ــد جامــد در ای روز و ســرانۀ تولیــد مــواد زائ
7۰۰ گــرم در روز اســت. روزانــه ۵۴ تــن زبالــه در ایــران 
ــا  ــران ۸۵۰ ت ــه ته ــد زبال ــرانۀ تولی ــود. س ــد می ش تولی
9۰۰ گــرم در روز اســت، نــرخ روزانــۀ زبالــه تولیــدی در 
ــال  ــران در ده س ــت. در ای ــن در روز اس ــران 7۵۰۰ ت ته
ــه ۵.۶  ــیمایی از ۲.۵ ب ــای ش ــتفاده از کوده ــته اس گذش

میلیــون تــن در ســال 
ــه اســت«. ــش یافت افزای

رئیــس مرکــز تحقیقــات 
کیفیــت آب، پژوهشــکده 
محیط زیســت، دانشــگاه 
علــوم پزشــکی در پایــان 
ــال  ــر ح ــه ه ــت: »ب گف
ــی،  ــی عموم آگاهی بخش
فرهنــگ  افزایــش 
زیســت محیطی، انجــام 

کافــی  بودجــه  تخصیــص  جامعه محــور،  تحقیقــات 
ــش  ــع آب، همای ــح مناب ــت صحی ــرای حفاظــت، مدیری ب
ــد  ــد جام ــواد زائ ــا و م ــت فاضالب ه ــرزمین و ندیری س
ــرژی  ــد آب، ان ــایر کشــورها، پیون ــا س ــل ب شــهری، تعام
ــم  ــش بگیری ــد در پی ــه بای ــت ک ــی اس ــذا راهکارهای و غ

ــود«. ــر می ش ــک بدت ــن ه ــت از ای ــه وضعی وگرن
در ادامــه ایــن نشســت امیرعبدالرضــا ســپنجی هــم گفت: 
ــتغالزایی،  ــور دارد، اقتصــادی، اش ــدار ۴ مح ــعه پای »توس
حفــظ نســل و حقــوق آنهــا و حفــظ محیــط زیســت ایــن 

چهــار محــور اســت«.
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــی س ــط عموم ــرکل رواب مدی
ــرد و  ــاره ک ــازمان اش ــن س ــای ای ــه اولویت ه ــت ب زیس
گفــت: آب، پســماند، آلودگــی هــوا، گردوغبــار از جملــه 
ریاســت جمهوری  و  رهبــری  ابالغــی  سیاســت هتی 

ــت. اس
بودجــۀ ســازمان  ارتباطــات  پژوهشــگر حــوزۀ  ایــن 
حفاظــت محیــط زیســت را دردآور دانســت و گفــت: »3 
در هــزار بودجــه ایــن ســازمان از بودجه کل کشــور اســت 
ــه  ــاک و مجموع ــم آب و خ ــه می خواهی ــن بودج ــا ای و ب

ــم«. ــظ کنی ــط زیســت را حف محی
و  انســانی  علــوم  پژوهشــگاه  علمــی  هیــأت  عضــو 
ــد خودشــان آگاه  ــردم بای ــت: »م ــات فرهنگــی گف مطالع
بــا  باشــند، وظیفــه ســازمان اطالع رســانی اســت و 
ــد آن کاری  ــه دارد نمی توان ــه ای ک ــای بودج محدودیت ه
دهــد«. انجــام  می کنــد،  برنامه ریــزی  و  می خواهــد  را 
و  فکــری  تالش هــای  بــا  »امیــدوارم  افــزود:  وی 
گفتمان ســازی در حــوزه علــوم انســانی مــردم را آگاه 
کنیــم و ایــن ســرمایه مانــا را کــه متعلــق بــه نســل های 
ــای  ــا تالش ه ــد ب ــم. بای ــظ کنی ــت حف ــم هس ــده ه آین
ــان آب،  ــردم و مســووالن نگهبان ــوم انســانی، م حــوزه عل

خــاک و محیط زیســت کشــور باشــند«.
همچنیــن در ایــن نشســت زهــرا پارســاپور، عضــو هیــأت 
ــوم انســانی و  ــات پژوهشــگاه عل ــی پژوهشــکدۀ ادبی علم
ــان  ــات همچن ــرد: »ادبی ــار ک ــی،  اظه ــات فرهنگ مطالع
کــه فرهنگ ســازی می کنــد می توانــد فرهنگ شــکنی 
ــه  ــبت ب ــا نس ــار م ــالح رفت ــوزه اص ــد و در ح ــم بکن ه
طبیعــت کمــک کنــد. 
علــوم  نقــش  بــر  وی 
ــل  ــوزه ح ــانی در ح انس
ــت  ــالت محیط زیس معظ
و نقــد بوم گرایــی تأکیــد 

ــرد«. ک
اصغــری،  علــی 
علمــی  هیــأت  عضــو 
و  اخــالق  پژوهشــکدۀ 
تربیــت پژوهشــگاه علــوم 
انســانی و مطالعــات فرهنگــی، نیــز در ایــن نشســت دربارۀ 
ــت و  ــی طبیع ــت، ارزش ذات ــوازم محیط زیس ــائل و ل مس
کــرد. ســخنرانی  پایــدار  توســعه  جهانــی  مباحــث 

ــکدۀ  ــی پژوهش ــأت علم ــو هی ــی، عض ــالک بهبان امیدم
مطالعــات  و  انســانی  علــوم  پژوهشــگاه  زبان شناســی 
ــخنرانان  ــر از س ــی دیگ ــوان یک ــه عن ــز ب ــی نی فرهنگ
ایــن نشســت، ارتبــاط بــا محیط زیســت را بــا نــگاه 
دربــارۀ  زرتشــت  دیــن  آموزه هــای  باستان شناســی، 
ــرد. ــی ک ــت بررس ــط زیس ــاک و محی ــت از آب، خ حفاظ
دبیــر  تربیــت  دانشــگاه    اســتاد  ولی  الهــی ،  جــالل  
ــط  ــوزش محی ــس انجمــن علمــی آم شــهیدرجایی و رئی
زیســت و توســعۀ پایــدار ایــران نیز کــه از دیگر ســخنرانان 
ایــن نشســت بــود. وی گفــت: »بــا پیشــی گرفتــن قــدرت 
ابــزاری انســان بــر تغییــر و تحــوالت طبیعــی کــره زمین و 

ــد جامــد  میانگیــن ســرانۀ تولیــد مــواد زائ
ــد  ــرانۀ تولی ــرم در روز و س ــران ۶۴۰ گ در ای
ــدود 7۰۰  ــران ح ــد در ای ــد جام ــواد زائ م
ــه  ــن زبال ــه ۵۴ ت ــت. روزان ــرم در روز اس گ
ــد  ــرانۀ تولی ــود. س ــد می ش ــران تولی در ای
زبالــه تهــران ۸۵۰ تــا 9۰۰ گــرم در روز اســت.
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تحــوالت و تغییراتــی  ناخواســته ایی بــروز یافــت کــه پیامد 
ــناختی  ــوم ش ــف ب ــادل ظری ــر تع ــان ب ــای انس دخالت ه
زمیــن اســت. در یکصــد ســال اخیــر تباهی هــای زیســت 
ــز شــده اســت.   ــر، جــدی و مخاطــره آمی محیطــی فراگی
امــروزه  موجودیــت خــود نــوع انســان در معــرض خطــر 
قــرار گرفتــه اســت. ایــن مخاطــرات منجــر بــه آن شــد که 
ابعــاد انســانی علــوم محیــط زیســت مــورد توجــه جــدی 
ــه  ــوم انســانی ارائ ــف خــاص از عل ــر تعری ــرد. اگ ــرار گی ق
دهیــم مــن آن را همــه علومــی مــی دانــم کــه انســان را 
ــه انســانیت و انســان کامــل رهنمــون مــی  در رســیدن ب
ــه سرچشــمه  شــود و انســان کامــل انســانی اســت کــه ب

الیــزال علــم  رســیده باشــد«.
وی اضافــه کــرد: »علــوم محیــط زیســت امــروزه در 
رأس همــۀ علــوم قــرار گرفتــه اســت. عــالوه بــر ریاضــی، 
غیــره،  و  اکولــوژی  زمین شناســی،  فیزیــک، شــیمی، 
علــوم اجتماعــی را نیــز در برگرفتــه اســت. در ایــن 
مجموعــه علــوم انســانی مفاهیمــی ماننــد اســتانداردهای 
زیســت محیطــی رفــاه اجتماعــی و حتــی عواملــی ماننــد 
مخاطــرات طبیعــی، ســیل، زلزلــه و زدودن فقــر، کنتــرل 
ــان و محیــط زیســت را  ــد ادی جمعیــت و مفاهیمــی مانن

ــت«. ــه اس در برگرفت
و رئیــس انجمــن علمــی آمــوزش محیــط زیســت و 
ــن  ــد بی ــه داد: »شــکاف درآم ــران، ادام ــدار ای توســعۀ پای
کشــورهای غنــی و فقیــر طــی چنــد دهــه اخیــر بســیار 
ــد  ــوع تولی ــال ۲۰1۲، مجم ــت. در س ــده اس ــر ش عمیق ت
ناخالــص داخلــی ۴۸ کشــور های کمتــر توســعه یافته 
ــردم  ــن م ــر از ثروتمندتری ــروت 3 نف ــر از ث ــان، کمت جه

ــوده اســت«. ــان ب جه
ــی  ــت ناکاف ــوده و بهداش ــرد: »آب آل ــد ک ــی تاکی ولی  اله
ســاالنه موجــب بیمــاری بیــش از 1.۲ میلیــون نفــر 
می شــوند، شــامل مــرگ 1۵ میلیــون بچــه در هــر ســال. 
حــدود ۴۰ درصــد جمعیــت جهــان در کشــورهایی زندگی 
می کننــد کــه مصــرف آب آنهــا بیــش از ذخایــر آنهاســت. 
تــا ســال ۲۰۲۵ طبــق برنامه هــای ســازمان ملــل حــدود 
۴/3 مــا در چنیــن شــرایطی خواهیــم بــود. جنــگ آب هــا 
ممکــن اســت بــه منبــع عمــده ای از درگیری هــای 

ــود«. ــل ش ــده تبدی ــای آین ــی در دهه ه بین الملل
وی گفــت: »حــد اقــل 3 میلیــون نفــر هــر ســال از 
ــد. ســازمان  بیماری هــای ناشــی از آلودگــی هــوا می میرن
ملــل متحــد تخمیــن می زنــد هــر ســال بیــش از ۲ 
ــید  ــز دی اکس ــه ج ــوا )ب ــای ه ــن آالینده ه ــارد ت میلی
ــر  ــان منتش ــر جه ــاک( در سراس ــادو خ ــا ب ــن و ی کرب
می شــوند. حــدود یــک پنجــم از جمعیــت جهــان در ۲۰ 
ــه طــور  کشــور ثروتمنــد زندگــی می کننــد، کــه در آن ب
ــت  ــر از 3۵۰۰۰ دالر ایال ــرانۀ باالت ــد س ــط در آم متوس
متحــده در ســال اســت اکثــر ایــن کشــورها در آمریــکای 

شــمالی هســتند ولــی ژاپــن، ســنگاپور واســترالیا در حال 
پیوســتن بــه ایــن گــروه هســتند. بــا ایــن حــال تقریبــاًً 
در هــر کشــوری حتــی در ثروتمندتریــن کشــورها ماننــد 
ایــاالت متحــده و کانــادا، مــردم فقیــر وجــود دارد. آمــار 
ــا  ــراز آمریکایی ه ــون نف ــده 37 میلی ــت متح ــوان ایال دی
ــواده  ــتند، در خان ــودکان هس ــا ک ــوم آنه ــک س ــه ی ک
ــتند. ــر هس ــط فق ــر خ ــه زی ــد ک ــی می کنن ــی زندگ های
بــه گفتــۀ ایــن اســتاد دانشــگاه چهارپنجــم دیگــر 
ــط  ــد متوس ــا در آم ــورهایی ب ــان در کش ــت جه جمعی
ــارد  ــک میلی ــه ی ــک ب ــد. نزدی ــی می کنن ــم زندگ ــا ک ی
ــه  ــد. درحالیک ــی می کنن ــر زندگ ــر در کشــورهای فقی نف
متوســط در آمــد ســرانه ایالــت متحــده در هــر ســال زیــر 
ــروه  ــن گ ــان ۴1 کشــورعضو ای 1۰۰۰ دالر اســت. در می
ــا  ــرای آفریق ــوب صح ــورهای جن ــا در کش ــای آنه 33 ت
تضعیف کننــده  و  بی ثبات کننــده  اثــرات  هســتند، 
اســتعمارگرایی اولیــه، نقش هــای مهمــی در مشــکالت در 
حــال پیشــرفت ایــن کشــورهای بدبخــت ایفــا می کنــد. 
ــی  ــر و غن ــن فقی ــبی بی ــکاف نس ــال، ش ــن ح در همی
به طورچشــمگیری افزایــش یافتــه اســت. در غــرب  ایــن 
تباهی هــا از یــک طــرف  ناشــی از  جهــل  از پیامدهــای 
تغییراتــی بــوده اســت  کــه بــر زمیــن تحمیــل کرده انــد 
ــالق و  ــی در اخ ــی از عقب ماندگ ــر ناش ــرف دیگ و از ط

ــوده اســت«. ــی ب ــای اخالق ــب بنیاده تخری
انجمــن علمــی آمــوزش محیــط زیســت و  رئیــس 
توســعۀ پایــدار ایــران گفــت: »شــرق و خاورمیانــه و 
ــای  ــن ده ه ــا همی ــه  ت ــالمی ک ــورهای اس ــژه کش به وی
ــد  ــا بوده ان ــن ماجراه ــاهد ای ــر و ش ــتر ناظ ــین بیش پیش
ــان  ــد. در جه ــای نقــش می کنن ــه روشــنی ایف ــروزه ب ام
ــی  ــرآن و معان ــان ق ــمانی و درخش ــم آس ــالم مفاهی اس
ــان  ــای انس ــد معن ــه مانن ــج البالغ ــی نه ــق و متعال عمی
و عوامــل تباهــی انســان و انســانیت، عدالــت اجتماعــی، 
ــم  ــاف، ظل ــدل و انص ــراری ع ــی برق ــتری جهان دادگس
ــه  ــتیابی ب ــش و دس ــت دان ــی، اهمی ــتیزی، فقرزدای س
ــوق  ــت حق ــی، رعای ــردی و اجتماع ــرد ف ــن در عملک یقی
همســایه و حقــوق حیوانــات، جلوگیــری از فســاد و 
تباهــی در زمیــن، احتــرام متقابــل در روابــط اجتماعــی، 
برقــراری نظــم و امنیــت، و در نهایــت برانگیختــن مــکارم 
و ارزش هــای اخالقــی انســان و رســیدن بــه مفهــوم 
ــای  ــانی از گوهره ــه انس ــۀ فاضل ــل و مدین ــان کام انس
گرانبهایــی اســت کــه در معــدن همــۀ گوهرهــای زمیــن 
ــی  ــد. دو آینه ای ــه نهفته ان ــرآن و نهج البالغ ــمان ق و آس
ــوع  ــه ن ــازند ک ــی را می س ــر ابدیت ــر یکدیگ ــه در براب ک
ــم و  ــن مفاهی ــال ای ــن مق ــت. در ای ــی آن اس ــر در پ بش

ــد«. ــرار گرفته ان ــکاش ق ــورد کن ــاوی م دع
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پنــل  پژوهــش،  هفتــۀ  مراســم  از  روز  دومیــن 
ــای  ــوم انســانی و راهکاره ــوان »عل ــا عن تخصصــی  ب
مقابلــه بــا فســاد« صبــح روز دوشــنبه ۲۶ آذر 1397 
ــی  ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل در پژوهش

ــد. ــزار ش برگ

ــروه  ــی گ ــات علم ــو هی ــی؛ عض ــین صاف ــر حس دکت
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش زبان شناس
ــق  ــی مصادی ــه بررس ــت ب ــن نشس ــی، در ای فرهنگ
ــوم انســانی و دانشــگاه پرداخــت  ــم و عل فســاد در عل
ــای  ــاد را در الیه ه ــی از ریشــه های فس ــت: »یک و گف
ــل  ــه دلی ــم را ب ــاد در عل ــم، فس ــم می بین ــاالی عل ب
دلیــل  بــه  و  علمــی  نظــام  رأس  در  بی عدالتــی 
بی اخالقــی در جامعــۀ علمــی می بینــم. منظــور 
مــن ســه مــورد یعنــی خــالء قانونــی، وضــع قوانیــن 
ــرای علــوم انســانی و ســوم وجــود نداشــتن  نابه جــا ب
ضمانــت اجرایــی قوانیــن شــیک و درســتی اســت کــه 

ــود دارد«. وج
ــه  ــادهایی ک ــن فس ــی از بزرگ  تری ــه داد: »یک او ادام
دامــن علــوم انســانی را گرفتــه اســت نگاه هــای 
ــورم  ــت. منظ ــانی اس ــوم انس ــه عل ــتی ب پوزیتیویس

ــوم دیگــر و نیــز  ــا چــوب عل ــوم انســانی ب ــدن عل ران
کاالیی ســازی علــوم انســانی بــا فــروش کاســب کارانه 
ــه  ــی رود ک ــع م ــانی توق ــوم انس ــگار از عل ــت؛ ان اس
ــد و  ــریع آب کنن ــود را س ــی خ ــوالت پژوهش محص
بفروشــند و ایــن نــگاه کمیت زدگــی در علــوم انســانی 

ــال دارد. یکــی دیگــر از ریشــه های فســاد  ــه دنب را ب
در علــوم انســانی ارزیابــی صالحیــت اعضــای هیــأت 
علمــی بــه هــر دلیلــی غیــر از صالحیت علمی اســت، 
ــی  ــن چیزهای ــام ای ــه تم ــی ک ــن بی اخالق همچنی
را کــه گفتــم تشــدید می کنــد، رقابت جویــی در 
تولیــد علــم بــه جــای اندیشــه ورزی عمیــق و تولیدات 
بنجــل و  .. نمونــه همیــن اتفــاق اســت«.  صافــی ادامه 
ــگاری علمــی از  ــث بی ــون باع ــاال اکن ــگاه از ب داد: »ن
دانشــجویان بــرای تولیــد علمــی می شــود. ایــن اتفاق 
ــی  ــی و پژوهش ــی آموزش ــی و دالل ــث کم فروش باع
می شــود و حتــی اخــاذی، برخــی از دانشــگاه ها 
را ســراغ دارم کــه جــزو پایان نامه هــا صفحــه ای 
ــه ای از  ــر صفح ــه اگ ــد ک ــاق کرده ان ــی الح را الزام
ــد  ــد بای ــاپ کن ــت چ ــجو خواس ــه را دانش پایان نام
اســم اســاتید را بــاالی اســم خــود بیاورنــد، ایــن یــک 

پنل سوم هفتۀ پژوهش:
علوم انسانی و راهکارهای مقابله با فساد
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ــد  ــن کار می توان ــت. همی ــی اس ــاذی پژوهش ــوع اخ ن
ــام ســمینار و  ــه ن ــای شــبه علمــی ب باعــث ضیافت ه

ــود«. ــش و ... ش همای
وی گفــت: »مــا بــه عنــوان مــردم بایــد مســئولیت را 
ــم  ــا را ه ــۀ م ــد یق ــی می توان ــن بی اخالق ــم. ای بپذیری
بگیــرد و از خــأ قانــون سواســتفاده کنیــم. در نهایــت 
و در چنیــن وضعیتــی آخریــن خانــه نجــات از فســاد 
ــود و  ــد می ش ــک فاس ــی بیوتی ــگاه آنت ــی دانش یعن

ــرد«. ــاد را بگی ــوی فس ــد جل نمی توان
در ادامــه ایــن نشســت دکتــر ســمیه توحیدلــو، عضــو 
ــات  ــوم انســانی و مطالع ــأت علمــی پژوهشــگاه عل هی
GDP فرهنگــی هــم اظهــار کــرد: »در جوامعــی کــه
مبتنــی بــر خالقیــت و تولیــد نیســت و بــر درآمدهــای 
ــاد  ــث فس ــه باع ــی ک ــود، عوامل ــی می ش ــی متک نفت
می شــوند زیــاد اســت. طبــق آمــار ســازمان شــفافیت 
در دوره ای کــه باالتریــن قیمــت نفتــی را داشــته ایم، از 

نظــر فســاد رتبــه 7 را داشــته ایم«.
ــم  ــی می کنی ــه ای زندگ ــا در جامع ــه داد: »م وی ادام
کــه در حــال دیده تــر شــدن اســت، در جامعــۀ مــا بــه 
لحــاظ معیشــتی وضعیــت فقیــری داریــم و طبــق آمار 
ــتایی ها  ــد روس ــهری و 1۲ درص ــردم ش ــد م 1۵ درص

درگیــر فقــر هســتند«.
ــد  ــزی می گوی ــک مرک ــرد: »بان ــه ک ــو اضاف توحیدل
ــا  ــتند ام ــق هس ــر مطل ــر فق ــر درگی ــون نف ۲۵ میلی
فقــر نســبی حــدود ۵۰ میلیــون نفــر اســت. بنابرایــن 
ــدود  ــود دارد، ح ــا وج ــۀ م ــده در جامع ــراس از آین ه
ــه  ــر ایــن باورنــد کــه نمی شــود ب 77 درصــد مــردم ب
ــی  ــن در حال ــان اعتمــاد کــرد. ای ــه اطرافی ــت و ب دول
اســت کــه ایــن آمــار در ســال ۸۵ حــدود ۴۰ درصــد 

ــوده اســت«. ب
رئیــس پژوهشــکدۀ علــوم انســانی کاربردی پژوهشــگاه 
علــوم انســانی، گفــت: »مــا درگیــر تصمیم گیری هــای 
ــم  ــا ه ــن تصمیم ه ــۀ ای ــتیم، نمون ــاز هس نابرابری س
ــارۀ همیــن ســود ســپرده ها،  ــاًل درب کــم نیســتند، مث
طبــق محاســبه هایی کــه انجــام شــد دولــت از جیــب 
هــر ایرانــی مبلــغ ۵۰۰ هــزار تومــان پرداخــت کــرده 

اســت«.
از  هــم  خصوصی ســازی  زمینــۀ  »در  گفــت:  وی 
ــته ایم.  ــادی داش ــکالت زی ــون مش ــاد تاکن ــۀ هفت ده
خصوصی ســازی اگــر چــه می توانــد یــک ســری 
ــه  ــر ب ــا اگ ــد ام ــرل کن ــی را کنت ــای رانت از بخش ه
ــه چیــزی  شــیوه های غیرشــفاف عمــل کنــد کامــاًل ب

کــه امــروز می بینیــم تبدیــل می شــود«.

ــان  ــت پنه ــری دول ــک س ــا ی ــت: »م ــو گف توحیدل
ایجــاد کرده ایــم کــه ســودهای کالن بانکــی دریافــت 
می کننــد، رانت هــای مختلــف دارنــد و ... و اتفاقــاً اینها 
ــته اند  ــی داش ــمت های مهم ــه س ــد ک ــانی بوده ان کس
و قائــم مقــام وزیــر بوده انــد و ... . متأســفانه حرکــت 
بــه ســمت ارزش هــای فردگرایانه شــکل گرفته اســت، 
ــک  ــه باب ــه، کاری ک ــادی از جامع ــد زی ــی درص حت
زنجانــی کــرد را زرنگــی می داننــد! مــن تفکیــک نهــاد 
اقتصــاد از سیاســت را پیشــنهاد می دهــم تــا بتوانیــم 
فســاد را کنتــرل کنیــم، امــا بــاوری کــه در زمینه های 
ــن  ــی و ... وجــود دارد چنی ــف سیاســی و قضای مختل
ــادار  ــای معن ــکان رقابت ه ــرد. ام ــی را نمی پذی تفکیک
ــه  ــت ک ــری اس ــز دیگ ــف چی ــع مختل ــر مناب ــر س ب
ــار شــده اســت و رانت هــای  ــه آن گرفت ــا ب جامعــۀ م
اطالعاتــی همچنــان بــه دلیــل نبــود رســانه های آزاد 
وجــود دارد. مثــاًل در یــک لحظــه عــده ای می تواننــد 
بفهمنــد ارز چــه می شــود و ... . متأســفانه مــردم بــه 
مثابــه مــردم امــکان هیچ گونــه رقابتــی ندارنــد. ایــن 
ــود  ــرح می ش ــی مط ــارۀ کارآفرین ــث درب ــه مباح هم
ــرمایه گذاری های  ــی س ــی و ... ول ــنپ، تپس ــاًل اس مث
کالن آنهــا همیشــه توســط دولــت و فرادولــت صــورت 

می گیــرد«.
ــی،  ــت گذاری اجتماع ــوزۀ سیاس ــگر ح ــن پژوهش ای
ادامــه داد: »اقتصــاد سیاســی در جامعــه یــک نکتــۀ 
ــارۀ  ــا فســاد اســت، نمی شــود درب ــاط ب مهــم در ارتب
فســاد صحبــت کــرد امــا بــه اقتصــاد سیاســی جامعــه 
ــر  ــن تفک ــا ای ــن دولتی ه ــون در بی ــرد. اکن ــگاه نک ن
ــارۀ فســاد ســیتماتیک صحبــت  وجــود دارد کــه درب
ــاد  ــود فس ــا وج ــی از تابوه ــفانه یک ــد و متأس نکنن
بحث هــای  می شــود  مگــر  اســت.  سیســتماتیک 
ــد«. ــات و ... را ندی ــپرده و مالی ــود س ــه س ــوط ب مرب

توحیدلــو افــزود: »ســاالنه ۲۸۰هــزار میلیــارد تومــان 
ــادل 19  ــزی مع ســود بانکــی پرداخــت می شــود چی
ــد  ــد درآم ــادل ۴۰ درص ــور، مع ــد کش ــد درآم درص
رفاهــی امــا تنهــا ۵ تــا ۶ درصــد افــراد از ایــن ســود 
ــده  ــک ع ــر ی ــن خاط ــه همی ــد و ب ــتفاده می کنن اس
ــا ۴۰  ــوند. 3۰ ت ــر می ش ــده غنی ت ــک ع ــر و ی فقیرت
ــود  ــی می ش ــای رفاه ــرف بحث ه ــد ص ــد درآم درص
امــا ۲۵ میلیــون نفــر فقــر مطلــق و ۵۰ میلیــون فقــر 
ــاب  ــه اســم رشــوه ب ــزی ب ــم. وقتــی چی نســبی داری
می شــود، رشــوه بــه ایــن معنــا کــه کار راه بیافتــد و 
بــا عنــوان »فســاد خــوب« شــکل می گیــرد. هــر چــه 
در یــک جامعــه فســاد خــوب بیشــتر باشــد مقابلــه بــا 
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فســاد ســخت تر می شــود«.
ــا فســاد  ــه ب ــرای مقابل ــان گفــت: »ب ــو در پای توحیدل
ــه  ــم، مقابل ــنجش کنی ــاد را س ــزان فس ــد می اول بای
ــارۀ  ــو اســت. اساســاً درب ــا تاب ــۀ م ــا فســاد در جامع ب
شــاخص های فســاد بایــد در جامعــۀ مــا جایــی باشــد 
ــن  ــرای ای ــد و ب ــن کن ــاد را تضمی ــزان فس ــه می ک
ــد وارد کار شــود.  ــوم انســانی بای ــم و عل ــاد عل کار نه
ســنجش فســاد از طریــق نهــاد علــم امکان پذیــر 
ــای  ــد گلوگاه ه ــوم انســانی بای ــه عل نیســت و مجموع
ــا آن  فســاد را مشــخص کنــد و راهکارهــای مقابلــه ب

ــد«. ــه کن را ارائ
ــوزۀ  ــگر ح ــاعی، پژوهش ــور س ــر منص ــن دکت همچنی
ــوم  ــگاه عل ــی پژوهش ــأت علم ــو هی ــات و عض ارتباط
انســانی و مطالعــات فرهنگــی نیــز کــه مدیریــت 
ــر عهــده داشــت، در ســخنانی گفــت:  ــن پنــل را ب ای
»فســاد در ایــران سیســتماتیک و در اکثــر ســاختارها 
ــد کــه فســاد و  نهادینــه شــده اســت. برخــی معتقدن

کنتــرل آن یــک کنتــرل سیاســی 
ــع آن هــم  ــرای رف می خواهــد و ب
بایــد اراده سیاســی وجــود داشــته 
ــد  ــم می گوین ــی ه ــد و بعض باش
کــه فســاد در ایــران بــه فرهنــگ 
تبدیــل شــده اســت و زرنگــی 
و فســاد بــه یــک امــر مثبــت 

ــل شــده اســت«. تبدی
کشــورهای  »در  داد:  ادامــه  وی 
دموکراتیــک یکــی از راهکارهــای 
مقابلــه بــا فســاد ایحــاد یــک 
اســت.  اطالعاتــی  شــفافیت 

ــا و  ــا و، نهاده ــرد دولت ه ــر عملک ــر ب ــانه ها ناظ رس
قــدرت سیاســی هســتند. امــا متأســفانه در کشــور مــا 

ــت«. ــده اس ــه نش ــانه ای پذیرفت ــارت رس نظ
ایــن پژوهشــگر حــوزۀ ارتباطــات، گفــت: »چــرا بایــد 
ــر ســاختارهای سیاســی و  ــد ب ــا نتوان ــاد رســانۀ م نه
ــا  ــردان م ــت م ــوال دول ــد؟ اص ــارت کن ــادی نظ اقتص
ــدازه  ــر ان ــه ه ــد و ب ــات دارن ــه اطالع ــه ب ــگاه مالکان ن
کــه الزم بداننــد بــه جامعــه می دهنــد، در حالــی کــه 
در کشــورهای دموکراتیــک اطالعــات ســرمایه مــردم 
ــه مــردم اســت. بــه همیــن خاطــر  اســت و متعلــق ب
ــه  ــا گرفت ــود در خف ــه می ش ــی گرفت ــی تصمیم وقت
می شــود وقتــی امتیــازی داده می شــود در خفــا داده 

می شــود«.

پژوهشــکدۀ  رئیــس  پاکتچــی،  احمــد  دکتــر 
انســانی  علــوم  پژوهشــگاه  دانش نامه نــگاری 
بــه  ادامــه  در  نیــز  فرهنگــی،  مطالعــات  و 
ــرد  ــاره ک ــاد اش ــه فس ــه ای ب ــای دانش نام رویکرده
تخصصــی  همگانــی،  دانش نامه نــگاری  ســوابق  و 
و مســأله محور را در کــه در کشــورهای مختلــف 
دربــاره فســاد نوشــته شــده اســت را مــرور کــرد.
ــأله  ــک مس ــوان ی ــه عن ــاد ب ــرد: »فس ــار ک وی اظه
شــده  مختلــف  دانش نامه هــای  ایجــاد  زمینــه 
اســت، فســاد مســألۀ جهانــی مهمــی اســت امــا بــه 
ــت  ــن اس ــران ممک ــی ای ــاختارهای فرهنگ ــل س دلی
ــا  ــه ب ــته باشــیم ک ــی فســاد را داش ــا مســائل بوم م

ــد«. ــترک نباش ــی مش ــائل جهان مس
ــۀ  ــه داد: »۸۰ درصــد مســائلی کــه در زمین وی ادام
ــتند  ــائلی هس ــتیم مس ــه رو هس ــا روب ــا آنه ــاد ب فس
ــود  ــت می ش ــم یاف ــان ه ــق جه ــایر مناط ــه در س ک
ــی  ــائل بوم ــد مس ــد ۲۰ درص ــه نبای ــد ک ــر چن ه
مربــوط بــه فســاد را در کشــورمان 

ــم«. ــوش کنی فرام
پژوهشــکدۀ  رئیــس 
پژوهشــگاه  دانش نامه نــگاری 
مطالعــات  و  انســانی  علــوم 
فرهنگــی، گفــت: »دانایــی بخشــی 
از عــالج اســت، بــه نظــر می رســد 
دانش نامــه بــه عنــوان منبعــی 
کــه می توانــد آگاهــی ایحــاد کنــد 
می توانــد در زمینــه مقابلــه بــا 
ــورد توجــه باشــد. چــون  فســاد م
ــی از  ــاد ناش ــادی از فس بخــش زی
ــاد  ــتن فس ــالح انگاش ــن ص ــالع و همچنی ــدم اط ع

اســت«.
ــر  ــکل عص ــن مش ــرد: »بزرگ تری ــد ک ــی تأکی پاکتچ
ــی فســاد سیســتماتیک اســت و ضــرورت دارد  کنون
یــک نــوع نــگاه چنــد بعــدی بــه ایــن مســأله بشــود. 
فرقه گرایــی در جامعــۀ ایرانــی یکــی از عوامــل ایجــاد 
ــر بدهــم کــه  ــون می خواهــم خب فســاد اســت و اکن
ــارۀ  ــه ای درب ــران دانش نام ــار در ای ــن ب ــرای اولی ب

فســاد در دســت تدویــن اســت«.

ــاد،   ــا فس ــه ب ــرای مقابل ب
اول بایــد میــزان فســاد 
ــۀ  ــود،  مجموع ــنجش ش س
بایــد  انســانی  علــوم 
فســاد  گلوگاه هــای 
و  کنــد  مشــخص  را 
ــا آن  ــه ب ــای مقابل راهکاره

کنــد. ارائــه  را 
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مراســم روز ســوم هفتــه پژوهــش در تاریــخ ۲7 آذر 
1397 نیــز طبــق برنامــه در پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد. در ابتــدای ایــن مراســم 
ــالت  ــاون پژوهشــی و تحصی ــی، مع ــی توان علیرضــا مالی
ــه  ــت ارائ ــن معاون ــای ای ــی از فعالیت ه ــی گزارش تکمیل
ــا  ــرای دقایقــی ب ــو نیــز ب ــا دکتــر ســمیه توحیدل کــرد ت
موضــوع؛ »راهکارهــای علــوم انســانی بــرای حــل مســئله 

ــد. ــه کن ــران« ســخنانی را ارائ فســاد در ای
توحیدلــو دربــارۀ بررســی ســطوح فــردی و نهــادی 
شــکل گیری فســاد و بررســی انــواع روش هــای ســنجش 
فســاد و توجــه بــه جایــگاه علــوم انســانی بــرای ارزیابــی 

ــرد. ــرح ک ــواردی را مط ــاد م ــای فس گلوگاه ه
در ادامــه دکتــر احمــد پاکتچــی، سرپرســت پژوهشــکده 
ــی  ــه معرف ــوطی ب ــزارش مبس ــی گ ــنامه نگاری ط دانش
ایــن پژوهشــکده )بنیــاد ســابق دانشــنامه نــگاری ایــران( 

پرداخــت:
ــانی  ــوم انس ــگاه عل ــنامه نگاری پژوهش ــکدۀ دانش پژوهش
و مطالعــات فرهنگــی، پژوهشــکده ای اســت کــه در 
ــاد  ــت مرحــوم تأســیس شــد«. بنی ــه هّم ســال 1371 ب
ــا  ــزرگ فارســی »اســتاد احمــد بیرشــک« ب دانشــنامۀ ب
ــات  ــطح اطالع ــردن س ــاال ب ــش و ادب و ب ــام رواج دان ن
علمــی و ادبــی جامعــه؛ شناســاندن منابــع زبــان و 
ــه و  ــان؛ مطالع ــران و جه ــردم ای ــه م ــی ب ــات فارس ادبی
ــا  ــکاری ب ــی، هم ــان فارس ــۀ ادب و زب ــق در زمین تحقی
ــا  ــر ب ــاط مؤث ــی و ارتب ــات پژوهش ــگاه ها و مؤسس دانش
ــداف  ــن اه ــنامه ها، عمده تری ــد دانش ــه از راه تولی جامع

ــت. ــکده اس ــن پژوهش ای
علــوم  پژوهشــگاه  بــه  بنیــاد در ســال 1397  ایــن 
انســانی و مطالعــات فرهنگــی پیوســت و اکنــون فعالیــت 
دانشــنامه نگاری را به خصــوص در رشــته های مختلــف 
علمــی بــا مدیریــت دکتــر احمــد پاکتچــی ادامــه می دهد. 
تاکنــون نزدیــک بــه 7۰ عنــوان دانش نامــه و فرهنــگ و 
واژه نامــه در حوزه هــای مختلفــی چــون ریاضــی، فیزیــک، 
کارآفرینــی، کــس بــوکار، زیست شناســی، بیوتکنولــوژی، 
ــر آن تألیــف شــده اســت و حــدود  ــی و غی ــوزش عال آم
3۰ طــرح دانشــنامه ای در دســت اجراســت. بیشــتر ایــن 
مؤسســه هایی  و  دانشــگاه ها  مشــارکت  بــا  طرح هــا 
ــه  ــان، مؤسس ــگاه کاش ــی، دانش ــگاه خوارزم ــون دانش چ
ــوردی،  ــادر و دریان ــی و ســازمان بن ــن اجتماع کار و تأمی
ســازمان همیــاری شــهرداری و دهیــاری کشــور، شــرکت 

انــرژی نویــن و برخــی مؤسســات دیگــر اســت«.
ــت و  ــام وق ــی تم ــأت علم ــر هی ــر 1۲ نف ــال حاض در ح

۲۰ نفــر پژوهشــگر در رشــته های مختلــف علــوم انســانی، 
ــن  ــی در ای ــع طبیع ــر، کشــاورزی و مناب ــه، هن ــوم پای عل
ــی و  ــد و بخــش اداری، مال ــه کارن پژوهشــکده مشــغول ب
پشــتیبانی، پژوهــش را یــاری می دهــد و بیــش از ســیصد 
تــن از اســتادان و متخصصــان رشــته های مختلــف در امــر 
ــای  ــایر فعالیت ه ــش، داوری و س ــه، ویرای ــگارش، ترجم ن

ــد. ــکاری دارن ــنامه نگاری هم دانش
ــوان از  ــزار عن ــت ه ــدود هف ــا ح ــکده ب ــه پژوهش کتابخان
دانشــنامه ها و آثــار مرجــع در خدمــت پژوهشــگران و 
ــی،  ــنامۀ کارآفرین ــون دانش ــاری چ ــت. آث ــان اس مراجع
کتــاب  جایــزۀ  حائــز  دانشــوران  علمــی  زندگینامــۀ 
ــن  ــون ای ــده اند. اکن ــران ش ــالمی ای ــوری اس ــال جمه س
ــوم انســانی و  ــه پژوهشــگاه عل ــا پیوســتن ب پژوهشــکده ب
ــه  ــا تجرب ــانی، ب ــوم انس ــی عل ــبکۀ نخبگان ــتفاده از ش اس
خدمت رســانی  آمــاده  دانشنامه نویســی،  قــرن  ربــع 
ــا همــکاری ســایر پژوهشــکده های  اســت و امیــد اســت ب
ــه اعتــالی علــوم و باالخــص علــوم انســانی  پژوهشــگاه، ب

ــاند«. ــاری رس ی
دکتریحیــی فــوزی، جانشــین رئیــس پژوهشــگاه در امــور 
ــز گزارشــی  ــوم انســانی نی طــرح اعتــالء و ســاماندهی عل
ــه  ــوب ارائ ــای مص ــده و طرح ه ــام ش ــای انج از فعالیت ه
کــرد و گفــت: »طــرح در جایــگاه طرحــی کالن متشــکل 
ــردی،  ــی، راهب ــِی مبنای ــای پژوهش ــر ح ه ــه ط از مجموع
کاربــردی، مســأل همــدار و چالش محــور، بــا جهت گیــری 
بومی گرایانــه و منطبــق بــا ارز ش هــای دینــی و فرهنــگ 

ایرانــی، از ســال 139۶ وارد مرحلــه اجرایــی شــد«.
ــی  ــای دریافت ــرح از طرح ه ــوان ط ــزود: » ۴1 عن وی اف
ــوم  ــوزۀ عل ــان ح ــتادان و متخصص ــوی پژوهشگران،اس س
ــی  ــد از ط ــده و بع ــاب ش ــور انتخ ــر کش ــانی سراس انس
ــی در  ــب نهای ــای و تصوی ــل ه ــد مرح ــای چن فرآینده
شــورای سیاســتگذاری طــرح جامــع اعتــالء، وارد مرحلــه 
ــش از ۴۸  ــز 97 بی ــن در پایی ــده اســت. همچنی ــرا ش اج
عنــوان طــرح نامــه جدیــد مراحــل بررســی را در دبیرخانه 

و کارگروه هــای چهارگانــه را طــی می کننــد«.
دکتــر فــوزی، در ادامــه بــا اشــاره بــه طــرح هــای پایــان 
یافتــه اعتــال، گفــت: »بعــد از گذشــت یــک ســال از آغــاز 
ــی 7 اجــرای نخســتین طرح هــای مصــوب، گــزارش نهای

طرح  نهایی شده و آمادۀ رونمایی است«.
وی همچنیــن یکــی از فعالیت هــای مهــم در طــرح جامــع 
اعتــالء را انتشــار دانســت و گفــت: »نخســتین شــمارۀ این 
ــداف،  ــرح، تشــریح اه ــی ط ــت معرف ــا محوری ــه ب فصلنام
ــرح  ــن ط ــدازی ای ــی و راه ان ــی طراح ــم انداز و چرای چش

مراسم روز سوم هفتۀ پژوهش  و تجلیل از پژوهشگران برتر
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کالن ملــی در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
ــز 139۶ منتشــر شــده اســت. شــمارۀ  فرهنگــی، در پایی

ــۀ  ــل مجموع ــد، حاص ــک مجل ــریه در ی ــوم نش دوم و س
ــات  ــج جلس ــانی » نتای ــوم انس ــاالت و عل ــا، مق گفتگوه
تخصصــی و ســخنرانی های علمــی در تابســتان 1397 
منتشــر شــد. شــمارۀ چهــارم نشــریه بــه موضــوع 
ــتغال  ــارت و اش ــل، مه ــاط تحصی ــم ارتب ــوری و مه مح
دانــش آموختــگان علــوم انســانی اختصــاص یافتــه اســت. 
ایــن شــماره در انتهــای پاییــز 1397 همزمــان بــا هفتــه 

ــت«. ــده اس ــاپ ش ــاده چ ــش آم پژوه
بــه مهم تریــن محورهــای  بــا اشــاره  دکتــر فــوزی 
ــت:  ــده، گف ــال آین ــا س ــالء ت ــع اعت ــرح جام ــت ط فعالی
ــاب،  ــب کت ــدات طــرح در قال »انتشــار محصــوالت و تولی
گزارش هــای راهبــردی و توصیه هــای سیاســتی و گــزارش 
ــت گفتمــان اثربخشــی  نشســت های تخصصــی و... ، تقوی
ترویجی ســازی  طریــق  از  کشــور  در  انســانی  علــوم 
ــا  ــاط ب ــت ارتب ــاء، تقوی ــع اعت ــرح جام ــای ط خروجی ه
ذی نفعــان و مراکــز اجرائــی و بهــره بــرداران طــرح جامــع 
ــهم  ــش س ــرح و افزای ــی ط ــرد مل ــت رویک ــالء، تقوی اعت
مشــارکت اعضــای هیــأت علمــی سراســر کشــور در طــرح 
ــوم  ــان عل ــی محقق ــبکۀ مل ــت ش ــالء و تقوی ــع اعت جام
ــای  ــا و فعالیت ه ــن برنامه ه ــور از مهم تری ــانی در کش انس

ــود. ــده خواهــد ب ــا در ســال آین م
در پایــان از پنــج طــرح پژوهــش پایان یافتــه »طــرح 
ــرفت  ــه پیش ــوف ب ــانی معط ــوم انس ــالی عل ــع اعت جام

ــد. ــی  ش ــور« رونمای کش
ــورای  ــر ش ــر، دبی ــی مطه ــان اهلل کریم ــر ج ــپس دکت س
ــی از  ــز گزارش ــانی نی ــوم انس ــب عل ــون و کت ــی مت بررس
فعالیت هــای ایــن شــورا بــرای حضــار ارائــه کــرد و گفــت: 
»شــورا هــم اکنــون در حــوزۀ علــوم انســاني امــکان جلــب 
همــکاري و مشــارکت مجموعــه  گســترده ای از اســتادان و 
صاحــب  نظــران را فراهــم کــرده اســت. همــکاري حــدود 
اســاتید دانشــگاه هاي سراســر کشــور  از  نفــر   ۲۵۰۰

در 17 گــروه تخصصــي ایــن شــورا بــه نقــد ۶3۰۰ 
ــبکه  ــن ش ــت. ای ــده اس ــی انجامی ــی و جهان ــاب مل کت
نخبگانــی در شــورای بررســی متــون، پشــتوانه محکمــي 
ــد  ــبکه نق ــت ش ــاني و تقوی ــوم انس ــای عل ــراي ارتق ب
در دانشگاه هاســت. شــورای بــا برگــزاری 7۸ برنامــه 
ــته در  ــال گذش ــد در س ــت نق ــش، کارگاه و نشس همای
ــی  ــۀ علم ــطح جامع ــد در س ــازی نق ــدد ترویجی س ص
کشــور اســت. راهبــرد و اهــداف اصلــی شــورای بررســی 
ــون، توســعۀ فرهنــگ  ــارت اســت از: نقــد مت متــون عب
ــوم  ــگاه عل ــت جای ــادي و تقوی ــر انتق ــد تفک ــد و رش نق
ــی،  ــوری، بومی گرای ــول مح ــور، محص ــاني در کش انس
کاربردگرایــی و اثربخشــی، انطبــاق فعالیــت هــا بــا 
ارزش هــای بومــی و دینــی، مرجعیــت علمــی در حــوزه 
ــک  ــی و کم ــع درس ــانی و مناب ــوم انس ــب عل ــد کت نق
ــع  ــاالت مرج ــب و مق ــق کت ــگاهی، خل ــی دانش درس
ــگاه ها و  ــی دانش ــرفصل هاي درس ــازی س ــرای غنی س ب
مراکــز آمــوزش عالــی و همــکاری بــا نهادهــای همســو 
ــادی. ــای انتق ــی فعالیت ه ــت هم افزای ــط در جه و مرتب

دبیــر شــورا اظهــار داشــت: »منظور از اثربخشــی شــورای 
ــا اهــداف آن  بررســی متــون، انطبــاق عملکــرد شــورا ب
اســت و اثربخشــی شــوراي بررســي متــون و کتــب علوم 
انســاني در چارچــوب نقــد متــون درســي و کمــک 
درســی، کمــک بــه رشــد تفکــر انتقــادي و نــوآوری در 
ــه  ــت ک ــتیابی اس ــل دس ــگاهي قاب ــون دانش ــد مت تولی
شــورا در ایــن مســیر مســتلزم نــوآوری اســت. و در ایــن 
مســیر، آینده پژوهــی شــورا و بازاندیشــی در شــیوه 
ــی  ــی گرای ــرد بوم ــا رویک ــای آن، ب ــی فعالیت ه اثربخش
ــا نیازهــای جامعــه و  ــوم انســانی ب ــم، انطبــاق عل در عل
ــی و  ــوزش عال ــز آم ــگاه ها، مراک ــارکت دانش ــب مش جل
اســاتید سراســر کشــور در قالــب شــبکه نخبگانــی مــورد 

توجــه اســت«. 
ــأت علمــی،  ــر اعضــای هی ــان از پژوهشــگران برت در پای
ــی  ــال پژوهش ــان و دانشــجویان برتــر در س کارشناس

ــد.  ــل آم ــه عم ــل ب ــاری، تجلی ج



                                       19                                                                خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی        

پژوهشگران برتر:
دکتر آزیتا افراشی

 دکتر فرزانه گشتاسب

پژوهشگران شایسته تقدیر:
دکتر نعمت اله فاضلی

دکتر عبدالرحمن حسنی فر

کارشناسان برگزیده:
امیر اعتمادی
امیر صادقی

محمدحسین محمدی

دانشجویان برگزیده مقطع دکتری:
بهمن بنی هاشم

کامیار جوالیی

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد:
پرهام شجاع



20                               خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی                               



                                       21                                                                خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی        

بررسی مشرتکات فرهنگی ایران و هند 
در هامیش بین املللی »پانینی: دستورنویس سنسکریت«

ــران  ــه ای ــل و شــواهدی اســت ک ــن دالی یکــی از بهتری
ــه دار  ــی ریش ــی و تمدن ــترک فرهنگ ــط مش ــد رواب و هن
ــران و  ــی ای ــون میراث ــیاری از مت ــد. بس ــی دارن و عمیق
هنــد آنقــدر مشــترکات دارنــد کــه گاه انســان احســاس 
ــه دو  ــت ن ــور اس ــک کش ــرای ی ــون ب ــن مت ــد ای می کن

کشــور«.
ــترکات  ــدرن مش ــای م ــه در دنی ــان اینک ــا بی ــادی ب قب
ــد  ــرد: »هن ــوان ک ــت، عن ــده اس ــظ ش ــران حف ــد و ای هن
و ایــران در بســیاری از مســائل همچــون عواطــف، 
صلــح دوســتی، انســان دوســتی مشــترکات دارنــد. 
مشــترکات ایــن دو کشــور در زمینه هــای فرهنگــی، 
ــن  ــد از ای ــا را تشــویق می کن ــۀ م ــی و تاریخــی هم ادب

ســرمایه ها صیانــت و اســتفاده کنیــم«.
قبــادی بــا اشــاره بــه اینکــه ســفیر هندوســتان فرهنگــی 
فوق العــاده ای دارد، بیــان کــرد: »ســفیر هندوســتان 
نــگاه فرهنگــی دارد. مســائل سیاســی را  عالیــق و 
نمی تــوان منهــای چتــر فرهنگــی دیــد. پژوهشــگاه 
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی از تــوان خود و ســایر 
ــی را  ــش پانین ــا همای ــد ت ــتفاده می کن ــگاه ها اس دانش
بــه خوبــی برگــزار کنــد و همچنیــن میهمانــان هنــدی 
در ایــران بتواننــد از نزدیــک بــا ابعــاد فرهنگــی و تمدنــی 
ــران  ــفارت ای ــکاری س ــا هم ــا ب ــوند. م ــنا ش ــران آش ای
برنامه هــای دقیقــی بــرای ایــن همایــش طراحــی کردیــم 
ــان باشــد.  کــه درخــور مقــام علمــی و فرهنگــی میهمان
در گســترش روابــط فرهنگــی میــان ایــران و ســایر ملــل 
ــا ملت هایــی اســت کــه فرهنــگ و تمــدن  ــرد ب قطعــاً بُ

ــد«. ــر دارن قوی ت
رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
ــاد  ــراً بنی ــه اخی ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: »ب خاطرنشــان ک
دانشــنامه نگاری ایــران و پژوهشــگاه علــوم انســانی 
ــا  ــن ج ــده اند، از همی ــام ش ــی ادغ ــات فرهنگ و مطالع
آمادگــی خــود را بــرای تدویــن دایره المعــارف مشــترک 
ــم. ــالم می کنی ــد اع ــفارت هن ــکاری س ــا هم ــد ب ــا هن ب

همچنیــن »ســوراب کومــار« ســفیر هندوســتان در 

ــوم  ــگاه عل ــس پژوهش ــادی«، رئی ــینعلی قب ــر »حس دکت
انســانی و مطالعــات فرهنگــی در ایــن نشســت بــا اشــاره 
»گســترش  گفــت:  کنونــی  بین المللــی  شــرایط  بــه 

ــا ســایر کشــورها از  ــران ب ــان ای همکاری هــای علمــی می
اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. تعمیــق روابــط علمــی 
ــد  ــد و می توان ــی می انجام ــی عموم ــت دیپلماس ــه تقوی ب
ــط  ــداوم بخشــد. در رواب ــت و ت دیپلماســی علمــی را هوی
بین الملــل بایــد کشــورهایی کــه بــا مــا مشــترکات زیــادی 
دارنــد و بــه نوعــی همزمانــی، همدلــی و تمــدن مشــترک 
بــا آنهــا داریــم در اولویــت باشــند. ایــران بــه دلیــل وجــود 
آبــراه خلیــج فــارس و دریاچــۀ عمــان یــک ظرفیــت فــوق 

ــد دارد. ــا هن ــه ب ــط همه جانب ــت رواب ــرای تقوی ــاده ب الع
وی تصریــح کــرد: »پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
ــدرت  ــته ای و ق ــن رش ــت بی ــل ظرفی ــه دلی ــی ب فرهنگ
ــت.  ــده اس ــار وارد ش ــئله چابه ــه مس ــی ب ــوان اجرای و ت
چابهــار یکــی از ســکوهای مهــم گســترش روابــط ایــران و 
هنــد بــرای رســیدن بــه منافــع مشــترک در زمینــه هــای 
فرهنگــی، هنــری و ... اســت. برگــزاری همایــش پانینــی 

نشست خربی هامیش

ــوم انســانی و مطالعــات  ــا همــکاری پژوهشــگاه عل همایــش بین المللــی دو روزۀ »پانینــی: دســتورنویس سنســکریت« ب
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــاه در پژوهش ــای  1۰ و 11 آذرم ــد، در روزه ــی هن ــط فرهنگ ــورای رواب ــی و ش فرهنگ
فرهنگــی برگــزار شــد. نشســت خبــری ایــن همایــش نیــز بــا حضــور اهالــی رســانه و قلــم و ســفیر کشــور هندوســتان 

صبــح روز ســه شــنبه، ششــم آذر مــاه 1397 برگــزار شــد. 
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خصــوص ایــن همایــش گفــت: »دو کشــور ایــران و هنــد 
ــت  ــاد نخس ــه اعتق ــد و ب ــی دارن ــی عمیق ــط تمدن رواب
ــران و هنــد از نظــر  ــر هنــد، هیــچ دو ملتــی مثــل ای وزی

تمدنــی و فرهنگــی تــا ایــن انــدازه 
ــا در  ــک نیســتند، م ــم نزدی ــه ه ب
ــیقی،  ــان، موس ــات، زب ــۀ ادبی زمین
ادوات موســیقی و غذاهــا ریشــۀ 

ــم«. ــران داری ــا ای ــترکی ب مش
ــه  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــفیر هندوس س
ــکر  ــن تش ــی، ضم ــش پانین همای
ــش،  ــن همای ــدگان ای از برگزارکنن
تصریــح کــرد: »موضــوع روابــط 
و  فارســی  زبــان  بیــن  زبانــی 
ــن  ــی ای ــوع اصل ــکریت موض سانس
ــن  ــا ای ــداد م ــت، اج ــش اس همای
رابطــۀ زبانــی را داشــتند. ایــن 
همایــش می توانــد روابــط هنــد 
ایــران را تقویــت کنــد. ایــن  و 

ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــط پژوهش ــش توس همای
فرهنگــی برگــزار می شــود و از طــرف هنــد شــورای 
روابــط فرهنگــی هنــد مســئول برگــزاری اســت. یکــی از 
وظایــف ایــن شــورا همــکاری بــا ســایر کشــورها در زمینــۀ 
ــد  ــی هن ــط فرهنگ ــس شــورای رواب ــی اســت. رئی فرهنگ

بــرای افتتــاح ایــن همایــش بــه تهــران می آیــد«.
در ادامــه دکتــر آزیتــا افراشــی، دبیــر »همایــش بین المللی 
سانســکریت« طــی ســخنانی  دســتورنویس  پانینــی، 
گفت:»ایــن همایــش در همــکاری 1۸ ســاله ریشــه دارد. 

1۸ ســال اســت کــه ایــن موضــوع در نشســت ها و 
ــا تــالش آقــای  ــران و هنــد ب کنفرانس هــای مشــترک ای
ــال می شــود.  ــزن فرهنگــی هســتند، دنب ــه رای ــار ک کوم
کتــاب گفتگــوی ایــران و هنــد در 
ســال 13۸۵ جایــزۀ کتــاب ســال 
را  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
کســب کــرد. یکــی از مقــاالت آن 
کتــاب کــه بنــده نوشــتم در مورد 
ــوان  ــه عن ــی آن ب ــی و معرف پانین
ــود.  ــان ب ــن دســتور زب قدیمی تری
تــوان قابل توجــه پژوهشــگاه علوم 
انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــه 
ــأت  ــای هی ــی و اعض ــاظ علم لح
علمــی ایــن امــکان را فراهــم کرد 
کــه بــا برجســته ترین اســاتید 
کشــور  ســطح  در  زبان شــناس 

ــم«. ــرار کنی ــاط برق ارتب
و  زبانــی  »ارتبــاط  افــزود:  وی 
ــی  ــث شــد دســتور پانین ــران باع ــه ای ــد ب ســفرها از هن
تأثیــر زیــادی بــر ســنت دستورنویســی در ایــران بگــذارد. 
ــگارش  ــۀ ن ــد و مقدم ــداوم یاب ــالش ت ــن ت ــدوارم ای امی
ــاالت  ــه مق ــد و مجموع ــران و هن ــی ای ــنامۀ تطبیق دانش
ــترک  ــدن مش ــگ و تم ــای فرهن ــود. احی ــترک ش مش
ایــران و هنــد تأثیــر مطلوبــی بــر روابــط ایــن دو کشــور 
می گــذارد. همچنیــن مــا می توانیــم در زمینــۀ گفتمــان 
ــری  ــای مؤث ــد گام ه ــور هن ــا کش ــی ب ــی و تمدن فرهنگ

ــم«. برداری

ــوان  ــی را نمی ت ــائل سیاس مس
ــد.  ــی دی ــر فرهنگ ــای چت منه
ــانی و  ــوم انس ــگاه عل پژوهش
ــوان  ــی از ت ــات فرهنگ مطالع
ــا  ــد ت ــتفاده می کن ــود اس خ
ــه خوبــی  همایــش پانینــی را ب
میهمانــان  و  کنــد  برگــزار 
ــد از  ــران بتوانن ــدی در ای هن
ــی و  ــاد فرهنگ ــا ابع ــک ب نزدی
ــوند. ــنا ش ــران آش ــی ای تمدن
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و  انســانی  قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم  دکتــر 
ــاه  ــم آذر م ــنبه ده ــداد روز ش ــی بام ــات فرهنگ مطالع
1397 بــا حضــور در فــرودگاه امــام خمینــی )ره( از دکتــر 
وینــای ساهاســرا بودهــه، رئیــس شــورای روابــط فرهنگــی 

ــرد. ــتقبال ک ــراه اس ــأت هم ــتان و هی هندوس
از زمینه هــای  دکتــر قبــادی طــی ســخنانی کوتــاه 
مشــترک همکاری هــای علمــی و فرهنگــی دو کشــور 
ســخن بــه میــان آورد و ابــراز امیــدواری کــرد پژوهشــگاه 
میزبــان خوبــی بــرای ایشــان و ســایر میهمانــان همایــش 

بین المللــی باشــد.

استقبال دکرت قبادی از رئیس شورای روابط فرهنگی هندوستان

دکتــر وینــای ساهاســرا بودهــه نیــز طــی ســخنانی گفت: 
»بــرای اولیــن بــار اســت کــه در ایــران حاضــر می شــوم 
و  بســیار خوشــحالم، چــون مــن در کتاب هــای درســی و 
از کودکــی مطالــب فراوانــی دربــارۀ ایــران خوانــده بــودم 
ــوع  ــن موض ــده ام و ای ــر ش ــور حاض ــن کش ــاال در ای و ح

برایــم جالــب اســت«.
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همایــش بین المللــی دو روزۀ »پانینــی: دســتورنویس 
ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــکاری پژوهش ــا هم ــکریت« ب سنس
مطالعــات فرهنگــی و شــورای روابــط فرهنگــی هنــد، در 
روزهای شــنبه و یکشــنبه، 1۰ و 11 آذرماه در پژوهشــگاه 

ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد. عل
دبیــران ایــن همایــش پروفســور ســینگ و آزیتــا افراشــی، 
ایــن همایــش را پلــی در راســتای ارتبــاط بیــش از پیــش 
ایــن دو فرهنــگ دانســتند و اذعــان داشــتند ایــن رویــداد 
ــه  ــام انســان های برجســته ای را ک ــی تم ــی و فرهنگ علم

در ایــن وادی همــکاری می کننــد، گرامــی مــی دارد.

ــا  ــار ب ــش ســهراب کوم ــن همای ســخنران اول روز اول ای

ــه ایــن نقــل قــول باســابقه کــه هیــچ دو ملتــی  اشــاره ب
ــد،  ــک نبوده ان ــم نزدی ــه ه ــد ب ــران و هن ــدازه ای ــه ان ب
پیوندهــای زبانــی و تماس هــای فرهنگــی را نقطــه شــروع 
ــن  ــت که ــن دو مل ــتر ای ــی بیش ــی و علم ــل فرهنگ تعام

دانســت.
ــا نقــل گفته هــای حجــت االســالم حســن روحانــی  وی ب
ــه  ــر اینک ــی ب ــار مبن ــدر چابه ــته در بن ــال گذش در س
ــا  ــران ب ــط ای ــرب، رواب ــا غ ــران ب ــکالت ای ــم مش به رغ

ــل  ــرام متقاب ــر احت ــی ب ــتانه و مبتن ــب دوس ــرق اغل ش
بــوده اســت، بــر لــزوم انجــام کارهــا و مطالعــات بیشــتر 
بــا توجــه بــه پیوندهــای زبانــی و فرهنگــی تأکیــد کــرد. 
ــش  ــن همای ــدگان ای ــه برگزارکنن ــک ب ــا تبری ــار ب کوم
ــداد خجســته، ســخنان خــود را  ــن روی ــدارک ای ــرای ت ب

ــان رســاند. ــه پای ب
ــوم  ــس پژوهشــگاه عل ــادی، رئی ــه حســینعلی قب در ادام
ــه بیــان سرچشــمه های  انســانی و مطالعــات فرهنگــی، ب

مشــترک ایــن دو فرهنــگ پرداخــت. 

ســخنران بعــدی فتــح اهلل مجتبایی، هندشــناس برجســتۀ 
ــا اشــاره بــه جذابیــت زیــاد کار پانینــی اشــاره،  ایرانــی ب

گفــت: »پــس از ســال ها کار در ایــن حــوزه، کار پانینــی 
در دستورنویســی چیــزی کــم از معجــزه نــدارد«. 

ســپس ساهاســرابودهه، رایــزن فرهنگــی هنــد در ایــران، 
ــترک  ــرز مش ــت م ــن اس ــد ممک ــران و هن ــت: »ای گف
نداشــته باشــند امــا چیــزی فراتــر از مرزهــای جغرافیایــی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــد می ده ــم پیون ــه ه ــا را ب آن ه
ــد،  ــی در هن ــده  فارس ــات پذیرفته ش ــاد کلم ــداد زی تع
خاطــر نشــان کــرد بــا توجــه بــه اینکــه نــام التیــن ایــران 
و هنــد )Iran and India( هــر دو بــا I آغــاز می شــود، 
ــن دو  ــر چــه بیشــتر ای ــرای رابطــه  ه ــر و تحــول ب تغیی
فرهنــگ غنــی بــا یکدیگــر بایــد از دو طــرف آغــاز شــود 
و برگــزاری همایش هــای ایــن چنینــی گامــی درســت در 

جهــت تحقــق ایــن نزدیکــی بیشــتر اســت. 
در ادامــه حــداد عــادل، رئیــس فرهنگســتان زبــان و ادب 
فارســی بــه ایــراد ســخنرانی پرداخــت. بــه بیــان وی تــا 
ــه  ــی ب ــرای متفکــران ایران قبــل از دوران تجــدد، هنــد ب

ــوده اســت.  ــه غــرب امــروز ب منزل
حــداد عــادل بــا اشــاره به شــخصیت کمتــر شناخته شــده  

هامیش بین املللی »پانینی:دستورنویس سنسکریت«
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داراشــکوه، شــاهزاده ایرانــی تبــار کــه تمــام قــدرت و تــوان 
ــرد و  ــی ک ــی و ادب ــارف عرفان ــط مع ــرف بس ــود را ص خ
ــت و  ــان گام برداش ــن ادی ــودت بی ــح و م ــتای صل در راس
ــه زنده کــردن آرمان هــای  ــن راه داد، ب جــان خــود را در ای
اینچنینــی از طریــق پیونــد بیــن ایــن دو زبــان و فرهنــگ 
ــتان در  ــالۀ فرهنگس ــالش ۲۵ س ــه ت ــرد. وی ب ــد ک تأکی
گــروه تحقیــق بــرای زبــان و ادب فارســی در شــبه قــاره و 

تألیــف دانشــنامۀ زبــان و ادب فارســی در هنــد اشــاره کــرد. 
دبیرمقــدم، ســخنران بعــدی روز اول ایــن همایــش با اشــاره 
بــه اینکــه دســتور پانینــی )اشــتادهیایی( در طــول تاریــخ 
ــع تمــام  ــده اســت، آن را تجمی زبان شناســی بی رقیــب مان
چیزهایــی می دانــد کــه مــا پیــش از آن دانــش مســتقیمی 

از آن نداشــتیم. 
ــی  ــتوری پانین ــای دس ــه تحلیل ه ــان ب ــدم در پای دبیرمق
ــف  ــرای توصی ــم ب ــفه عل ــرفت« در فلس ــوم »پیش و مفه

ــت. ــی پرداخ ــی فعل ــای زبان شناس ــن نظریه ه جدیدتری
ســپس راشــد محصــل، اســتاد برجســته  زبان هــای 
ــه  ــتان، ب ــی فرهنگس ــورای واژه گزین ــو ش ــتانی و عض باس

ــت.  ــخنرانی پرداخ ــراد س ای
بــه گفتــۀ  وی ارتبــاط ایــران و هنــد بــه دوره هــای 
ــا کنــون ادامــه دارد. در پادشــاهی  تاریخــی می رســد و ت
هخامنشــیان شــواهدی از ارتبــاط ایــن دو تمــدن وجــود 
دارد. حتــی واژه هنــد تاریخچــه ای ایرانــی دارد. بــا 
ــت.  ــی گرف ــاط فزون ــن ارتب ــت ساســانی ای تشــکیل دول
نهضــت ترجمــه، فرســتادن ســفیر علمــی، ابداع شــطرنج 
ــاط  ــان از ارتب ــر، نش ــی دیگ ــوارد تاریخ ــیاری از م و بس
علمــی، فرهنگــی و ادبــی دو کشــور اســت. ایــن پیونــد، 

ــت.  ــرزمین اس ــخ دو س ــه درازای تاری ــدی ب پیون
روز اول ایــن همایــش بــا ســخنرانی شــوکال از دانشــگاه 
دهلــی بــه پایــان رســید کــه بــه موضــوع کاربــرد مــدل 

پانینــی در یادگیــری زبــان فارســی اختصــاص داشــت.
ــتور  ــا دس ــنایی ب ــورت آش ــه در ص ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــود دارد، ب ــیر وج ــه تفس ــری ب ــاز کمت ــی، نی پانین
ــتورهای  ــری در دس ــتور در به کارگی ــن دس ــت ای قابلی

ــرد.  ــاره ک ــر اش دیگ
ــودن  ــودن، اقتصــاد و بدون ابهام ب شــوکال جامــع و کامل ب

را از جملــه ویژگی هــای دســتور پانینــی دانســت. 
وی در ادامــه بــه بیــان تفاوت هــای انــدک ایــن دو زبــان 
ــریع و  ــری س ــرای یادگی ــی ب ــتور پانین ــتفاده از دس و اس

ــان فارســی پرداخــت.  علمــی زب
در روز دوم همایــش نیــز ارائــه مقاالت علمی اندیشــمندان 

ایرانــی و هنــدی ادامه داشــت.
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اهداء مجسمۀ »تاگور« شاعر هندی به پژوهشگاه توسط سفیر هندوستان

در حاشــیۀ »همایــش بیــن المللــی پانینــی؛ دســتورنویس 
هندوســتان،  ســفیر  کومــار،  ســهراب  سنســکریت« 
ــه  ــدی، را ب ــاعر هن ــور، ش ــمۀ تاگ ــورمان مجس در کش
کتابخانــۀ مرکــزی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 

ــرد. ــداء ک ــی اه فرهنگ
رئیــس  قبــادی،  دکتــر 
ضمــن  نیــز  پژوهشــگاه 
قدردانــی از ســفیر هندوســتان 
»در  گفــت:  کشــورمان  در 
آثــار  پژوهشــگاه  کتابخانــه 
هــای  چهــره  از  زیــادی 
ــی هندوســتان  فرهنگــی و ادب
موجود اســت کــه دانشــجویان 
ــع  ــن مناب ــدان از ای و عالقه من
ــر  ــد. دکت ــی کنن ــتفاده م اس

حدادعــادل نیــز طــی ســخنانی خواهــان تحکیــم هرچــه 
ــف  ــط فرهنگــی دو کشــور در ســطوح مختل بیشــتر رواب

ــد«. ش
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دکرت حسینعلی قبادی:

مجموعۀ آموزش عالی در حال حارض به ثبات رسیده است
ــوم  ــگاه عل ــس پژوهش ــادی، رئی ــینعلی قب ــر حس دکت
انســانی و  مطالعــات فرهنگــی، در واکنــش بــه شــایعۀ 
اســتیضاح وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، در گفتگو 
بــا خبرگــزاری ایســنا، گفــت: »طبعــاً پرســش و 
جســتجو وظیفــۀ نماینــدگان و مســئولیت آنهــا اســت 
و از اینکــه ایــن افــراد احســاس مســئولیت می کننــد، 

تشــکر می کنــم«.
وی ادامــه داد: »بــه عنــوان کســی کــه از ابتــدای 
انقــالب تاکنــون در آمــوزش عالــی مســئولیت داشــته و 
بــا وزرای گوناگــون کار کــردام و حتــی حکــم ریاســت 
خــود را از دکتــر غالمــی نگرفتــه ام،  می خواهــم 
ــاق  ــن اتف ــن اولی ــر م ــه نظ ــه ب ــم ک ــهادت بده ش
ــی از درون  ــوم فعل ــر عل ــان وزی ــه در زم ــزی ک متمای
ــت،  ــی اس ــوزش عال ــات آم ــر مؤسس ــر ب ــاده و ناظ افت
ــه  ــن ب ــت. م ــه اس ــدن ادارۀ وزارتخان ــر ش حرفه ای ت
عنــوان کســی کــه ۴1 ســال اســت در آمــوزش عالــی 
ــون  ــوم اکن ــه وزارت عل ــم ک ــاس می کن ــتم، احس هس
ــارغ از  ــت و ف ــه اس ــرار گرفت ــود ق ــل خ ــاً در ری دقیق
دغدغه هــای دنیــای سیاســت زده و مســائل حاشــیه ای، 
بــه شــکل فنــی و حرفــه ای اداره می شــود. دکتــر 
ــه بیــش از 1۰ ســال رئیــس  ــردی اســت ک ــی ف غالم
دانشــگاه بــوده و مــدارج را طــی کــرده و ناگهــان وزیــر 
ــی  ــه ط ــه پل ــل را پل ــۀ مراح ــه هم ــت، بلک ــده اس نش
ــرمایه ای  ــه س ــه اینک ــل توج ــۀ قاب ــت. نکت ــرده اس ک

ــر انتخــاب شــد«. ــن وزی ــا ای صــرف شــد ت
ــۀ  ــر مجموع ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــادی ب قب
آمــوزش عالــی بــه ثبــات رســیده اســت، گفــت: 
خیلــی  و  حرفــه ای  و  تخصصــی  و  »کارشناســی 
ــات  ــوم، تحقیق ــر وزارت عل ــال حاض ــر در ح اخالقی ت
ــه الزم  ــی ک ــن ثبات ــود. همچنی ــاوری اداره می ش و فن
محیط هــای علمــی اســت نیــز در حــال ایجــاد شــدن 
اســت. وزارت علــوم تــاوان زیــادی بــرای بی ثباتــی داده 
اســت و دیگــر بــس اســت. مــا کمتــر وزارت خانــه ای را 
ســراغ داریــم کــه اینقــدر سرپرســت و وزیــر و مجــدد 

ــد«. ــرده باش ــوض ک ــت و ... ع سرپرس
رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
خطــاب بــه نماینــدگان گفــت: »بــه اعتقــاد مــن قطعــا 
نماینــدگان مجلــس کــه دلســوز ملــت و فرهنــگ ایــن 
ــه و  ــتر از مجموع ــات بیش ــا اطالع ــتند، ب ــور هس کش
ــن دوره،  ــوم در ای ــای وزرات عل ــد و کارآمدی ه فرآین
ــور از  ــا عب ــرد و ب ــد ک ــر خواهن ــاءاهلل تجدیدنظ ان ش
ــن  ــگ ای ــه فرهن ــری ب ــت ماندگارت ــتیضاح خدم اس

ــیم  ــته باش ــع داش ــر توق ــد کرد.اگ ــرزمین خواهن س
ــه خــارج از  ــد مســائل حاشــیه ای ک ــر بیای ــک وزی ی
محیط هــای علمــی را لحــاظ کنــد، از حرفه ای گــری 
جــا می مانــد و خوشــبختانه وزارت اکنــون در مســیر 
حرفــه ای شــدن پیــش مــی رود. وزیــر علــوم بــر طبق 

ــد«. ــل می کن ــس داده، عم ــه مجل ــه ب ــه ای ک برنام
ــگاه ها و  ــرد: »دانش ــد ک ــگاه تاکی ــتاد دانش ــن اس ای
ــر غالمــی، خــود  مؤسســات آموزشــی در دوران دکت
ــد، آقــای غالمــی  ــا تحریــم کرده ان را وقــف مقابلــه ب
ــه  ــش گرفت ــه در پی ــی ک ــش اخالق ــا اخــالق و من ب
اســت و بــا خــرد جمعــی کــه بــا آن حرکــت 
می کنــد، توانایی هــا و اســتعدادهای دانشــگاه ها و 
ــه  ــد در مقابل ــر می توان پژوهشــگاه های کشــور را بهت

ــرد«. ــه کار بگی ــد ب ــم می توان ــا تحری ب
قبــادی اقتضــای مدیریت در حــوزه علــم را توانایی به 
صحنــه آوردن همــۀ ظرفیت هــای دانشــگاه دانســت 
و اظهــار کــرد: »ایــن ویژگــی در آقــای غالمی بســیار 
ــان  ــه ایش ــم ک ــهادت می ده ــت و ش ــته اس برجس
ــوم  ــی و وزارت عل ــوزش عال ــف ادارۀ آم ــود را وق خ
کــرده اســت و چندیــن جــا مشــغول نیســت و ده هــا 
دغدغــۀ دیگــر نــدارد. در شــرایط کنونــی که دانشــگاه 
ــه  ــم اینگون در مســیر شــکوفایی اســت فکــر نمی کن
ــا  ــی م ــی و اجتماع ــای عموم ــا مصلحت ه ــا ب خلل ه
ــن  ــد. م ــازگار باش ــا س ــی م ــوزش عال ــتاب آم و ش
ــور  ــی کش ــای علم ــی و انجمن ه ــه نخبگان از جامع
می خواهــم معــدل عملکردهــا را دراز مــدت ببیننــد 
ــه  ــد و ب ــی ایجــاد کرده ان ــای غالم ــه آق ــدی ک و رون
ــن  ــم از ای ــا ه ــت، آنه ــی اس ــۀ نخبگان ــع جامع نف

ــد« ــت کنن وضعیــت حمای
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مراسم بزرگداشت »روز دانشجو«
مراســم  اجتماعــی،  معاونــت فرهنگــی-  بــه همــت 
ــاه  ــنبه 1۸ آذر م ــجو در روز یکش ــت روز دانش بزرگداش
1397 در ســالن حکمــت پژوهشــگاه برگــزار شــد. 

مراســم  ایــن  ابتــدای  در 
علــوی،  کریمــی  دکتــر 
ــاون فرهنگــی- اجتماعی  مع
گرامیداشــت شــهدای  بــا 
دانشــجو به شــعرهای دوران 
ملــی شــدن صنعــت نفــت و 
حادثــه  1۶ آذر اشــاره کــرد 
و افــزود: »شــعرای آن دوران 

نظیــر حمیــد مصــدق و احمــد شــاملو تــالش داشــتند 
در شــعر خــود انعکاســی از حــوادث سیاســی و اجتماعی 

ــند«. ــته باش آن دوران را داش
دکتــر کریمــی علــوی بــا بازخوانی تعــدادی از شــعرهای 
ــن شــعرها توانســت  آن دوران، خاطــر نشــان کــرد: »ای
ــه 1۶ آذر  ــهید حادث ــرۀ 3 ش ــاد و خاط ــدودی ی ــا ح ت
یعنــی احمــد قندچــی، مصطفــی بــزرگ نیــا و مهــدی 

ــده نگــه دارد«. شــریعت رضــوی را زن
در ادامــه ایــن مراســم دکتــر تقــی پورنامداریــان از 
اســتادان برجســتۀ زبــان و ادبیــات فارســی در ســخنانی 
بــا اشــاره بــه فــراز و فرودهــای زندگــی تحصیلــی خــود 
اظهــار داشــت: » واژۀ »مــن« در زبــان یــک کلمــه اســت، 
امــا مصداق هــای آن بی نهایــت اســت. از ابتــدای حضــور 
انســان بــر کــره خاکــی، دو »مــن« از »مــن« هــای بــی 
شــمار نیســت کــه مشــابه هــم باشــند و پیشــرفت انســان 
در جهــات مختلــف  بــه ســبب تفــاوت همیــن »من«هــا 

اســت«.
عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعات 
ــه  ــا ب ــن« ه ــدام از »م ــر ک ــرد: »ه ــد ک ــی تأکی فرهنگ
ســبب داشــتن ذهنیتهــای متفــاوت، ذره ای از حقیقــت 

ــتی  ــده در هس ــر و پراکن ــه منتش ــی ک ــد. حقیقت را دارن
ــران و  ــگان، معاص ــن رفت ــدام از ذه ــر ک ــت و در ه اس
آینــدگان، ذره هایــی از آن بــه جلــوه در مــی آیــد. اگــر 
ــا در  ــن »مــن« ه ــه از شــناخت از ای ــری ک نشــانه و اث
ــر  ــجویان در ه ــم، دانش ــه بنامی ــد، تجرب ــن می مان ذه
ســطحی کــه باشــند، از تجربه هــای خــاص و بیشــتری 
برخوردارنــد. چــون عــالوه بــر تجربــه مشــترک زیســته 
خــود، تجربــۀ گذشــتگان و معاصــران را هــم بــا واســطه 

ــد«. ــل می کنن ــاص تحصی ــی خ ــان« در محیط »زب
ــه ایــن  ــزود: »شــاید بتــوان گفــت دانشــجویان ب وی اف
ــتند.  ــران هس ــر از دیگ ــی خاص ت ــل حقایق ــبب حام س
کوشــش بــرای »بیشــتر دانســتن« کار دانشــجو اســت، 
ــر«  امــا در جهت گیــری و امــکان ایــن کوشــش، »تقدی
نیــز دخیــل اســت. بــه این ســبب اســت کــه ما همیشــه 
ــه  ــیم ک ــا نمی رس ــه آنج ب
ــه   ــیم بلک ــته ایم برس خواس
بــه آنجــا می رســیم کــه 
برســیم«. می توانســته ایم 

پورنامداریــان  دکتــر 
و  فــراز  بــه  اشــاره  بــا 

فرودهــای زندگــی خــود تصریــح کــرد: »مــن هــم ماننــد 
ــته ام  ــه می خواس ــی ک ــر جای ــمار دیگ ــای بیش »من«ه
نرســیده ام، چــون تقدیــر یــا حــوادث ناخواســته بســیاری 
از کوشــش ها را بــر مــن تحمیــل کــرده اســت تــا اینجــا 
ــه  ــت ک ــر ماس ــه ب ــن هم ــا ای ــیده ام. ب ــه رس ــم ک برس
تســلیم تقدیــر نشــویم و بکوشــیم تقدیرهــای ناخواســته 
ــا جایــی کــه ممکــن اســت در جهــت خواســته های  را ت

خویــش هدایــت کنیــم«.
وی ادامــه داد: »گمــان می کنــم در جوامعــی مثــل 
ــی برســد کــه می خواهــد. در  ــه جای ــر کســی ب ــا کمت م
ــد.  ــر می کن ــا تغیی ــت های م ــوادث، خواس ــاکش ح کش
بیشــتر  خــود  طبــع  موافــق  خواســت های  بــرای 

ســاحل  متیــن  صخره ســنگ های 
ــروج  ــود، ع ــان نمی ش ــتخوش طوف دس
ــزم  ــد ع ــاک نبای ــس و خاش ــت خ موق

ــد. ــت کن ــا را سس م
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ــدازه کوشــش  ــه ان ــاً پیشــرفت مــا ب می کوشــیم، امــا غالب
ــه  ــی ک ــرآوردن نیازهای ــرای ب ــد ب ــون بای ــت، چ ــا نیس م
ــی  ــیم. وقت ــز بکوش ــت، نی ــا نیس ــت م ــم و خواس ناچاری
نگاهــی بــه تجربــه هــای زیســته خــود می انــدازم، 
موقعیتــی را کــه در آن هســتم، برآینــد کوشــش هایی 
می بینــم کــه تقدیــر بــه جهــت بخشــیدن بــه آنهــا 

بی دخالــت نبــوده اســت«.
ــی از زندگــی پرتالطــم خــود  وی پــس از تشــریح جزئیات
خاطــر نشــان کــرد: »جایــی کــه رســیده ام بــا آن زحمــات 
طاقــت فرســا کــه گوشــه ا  از آن را گفتــم، جایــی نیســت 
کــه می خواســتم برســم، امــا تــا اینجــا هــم کــه رســیده ام، 
از »زیــاد خوانــدن« و در خوانــدن »تأمــل کــردن« و 
ــع  ــا مــرز قان ــه دنبــال پاســخ پرســش ت »پرســیدن« و ب

شــدن »تحقیــق کــردن« اســت کــه رســیده ام«.
وی افــزود: »بــه نظــرم بســیاری از مــا قــدرت تأمــل، فکــر 
ــه  ــم. حوصل ــردن را از دســت داده ای ــردن و پرســش ک ک
ــل  ــم. بی تأم ــظ می کنی ــم. طوطــی وار حف ــق نداری تحقی
می پذیریــم و بی پرســش از ســر آنچــه پرســش پذیر 
ــب  ــه مطل ــود ک ــبب می ش ــن س ــم. ای ــت، می گذری اس
تــازه بــه ذهــن مــا خطــور نکنــد. ســهل انگاری و 
سرســری گذشــتن، ذهــن مــا را تنبــل می کنــد و 
ــدرت  ــده می ســازد. ق ــی فای ــا را ب ــی م ــای ذهن ذخیره ه
مســأله یابی را از دســت می دهیــم. حــس کنجــکاوی مــا 
تقلیــل پیــدا می کنــد و قــدرت تداعــی معانــی مــا سســت 

و محــدود می شــود«.
ــی از  ــه بخش ــم ک ــت: »می دان ــار داش ــا اظه وی در انته
ایــن وضــع، ناشــی از نظــام آموزشــی مــا بــه طــور کلــی 
و بخشــی ناشــی از دغدغــه غــم نــان داشــتن اســت، امــا 
ــه کم کوشــی  ــا اســت ب بخشــی هــم ناشــی از تســلیم م
ــم کــه  ــه ای ــرار گرفت مــی شــود حــاال کــه در وضعــی ق
ــا و  ــردن از خوانده ه ــم و بشــنویم، ســؤال ک ــد بخوانی بای

ــن  ــنیده ها را تمری ش
کنیــم. وضع همیشــه 
بــه مقتضــای عالیــق 
امــا  نیســت،  مــا 
نبایــد  وضــع  ایــن 
بهانــه کــم کوشــی 
مــا  ســهل انگاری  و 
و  جــرأت  شــود. 
ــدرت طــرح ســؤال  ق
پیــدا کــردن و تأمــل 
ــم  در آنچــه می خوانی
ــاید  ــنویم، ش و می ش
وســیله ای  خــود 
وقــت  کــه  باشــد 
خــود را در وضعــی 

ــی  ــروج بادکنک ــم. ع ــدر ندهی ــت، ه ــواه نیس ــه دلخ ک
ــوس و  ــا را مأی ــد م ــد، نبای ــت ندارن ــه قابلی ــده ای ک ع
مقلــد آن گــروه کنــد. صخــره ســنگ های متیــن ســاحل 
ــس  ــت خ ــروج موق ــود و ع ــان نمی ش ــتخوش طوف دس
ــه  ــد. در ادام ــت کن ــا را سس ــزم م ــد ع ــاک نبای و خاش
ــه مناســبت روز دانشــجو پخــش  ــه، کلیپــی ب ــن برنام ای
ــزار شــد. در  و ســپس مســابقه مناظــره دانشــجویی برگ
پایــان مراســم نیــز هدایایــی به رســم یادبــود بــه برندگان 
ــدرکاران نشــریۀ دانشــجویی  ــاد ورزشــی، دســت ان المپی
بیــان، اعضــای فعــال شــورای صنفــی و برنــدگان مســابقۀ 

ــد. ــدا ش ــجویی اه ــرۀ دانش مناظ
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بیست و نهمین کرسی ترویجی »زنانه شدن شهر با تأکید بر فضاهای شهر تهران«

ــه  ــوان »زنان ــا عن ــی ب ــی ترویج ــن کرس ــت و نهمی بیس
ــران« روز  ــهر ته ــای ش ــر فضاه ــد ب ــا تاکی ــهر ب شــدن ش
ــوم  ــگاه عل ــاه 1397، در پژوهش ــان م ــنبه  ۲9 آب ــه ش س

ــد.  ــزار ش ــی برگ ــات فرهنگ ــانی و مطالع انس

در ابتــدا مدیــر علمــی جلســه، دکتــر ناهیــد مؤیدحکمــت، 
ــاتید و شــرکت کنندگان  ــه اس ــدم ب ــرض خیرمق ضمــن ع
در جلســه، بــه خالصــه ای از کتــاب دکتــر نعمــت اهلل 
ــی اشــاره کــرد و گفــت: »در بررســی دگرگون هــای  فاضل
رخ داده در 1۵۰ ســال اخیــر در جامعــۀ ایــران، دال هــای 
ــزی در  ــت مرک ــت. دال دول ــوده اس ــرح ب ــی مط متفاوت
ــاز  ــه آبراهیمــان 139۰؛ دال ب »تاریــخ ایــران درون« پروان
ــازی در  ــت و نوس ــی« دول ــۀ مدن ــی »جامع ــای دین و علم
ایــران معاصــر مســعود کمالــی 13۸1 و دال فرودســتان در 
سیاســت های خیابــان آصــف بیــات. امــا در قصــه فاضلــی 
»زنــان« و »شــهر« قهرمانــان اصلــی انــد و اینکــه نگارنــده 
ــا  ــت: آی ــازی اس ــوال محورس ــه س ــخگویی ب ــال پاس بدنب
ــژه فضــای حکمــران شــهر تهــران  ــه وی فضــای شــهری ب
ــه روی  ــا ایــن شــهر، فضاهــای خــود را ب ــه اســت؟ آی زنان
زنــان گشــوده اســت؟ او بــه برخــی ماننــد هانــری لوفــور، 
دیویــد هــاروی و پایــن pine اســتناد می کنــد و بــه ابعــاد 
ســه  گانــه فیزیکــی ، ذهنــی و اجتماعــی بــه مثابــه ایــن 
ــه اشــاراتی  ــدن، لبــاس و فضــای خان ــق ب حضــور، از طری
ــه  ــای غیرب ــر مبن ــی ب ــرد کیف ــک کالم رویک دارد و در ی
ــدن  ــا زنانه ش ــرد ت ــی می گی ــنایی زدایی را پ ــته و آش زیس
گراگــرد محلــۀ انتخــاب مــورد مطالعــه و زیســتش، محلــه 

ــد.  ــی کن ــران بررس ــرب ته ــع در غ ــمال واق ــاهین ش ش
دکتــر فاضلــی در ایــن کتــاب اشــاره کــرده انــد کــه ایــن 
پژوهــش بخشــی از پژوهــش بزرگتــری اســت کــه دربــاره 
ــی فرهنــگ  ــه عبارت ــا ب ــران در دوره معاصــر ی مســئله ای
معاصــر ایــران اســت و ایــن بحــث زنانــه شــدن شــهر یکی 

از خانه هــای بزرگــی اســت بــرای اینکــه بفهمــم فرهنــگ 
ــن  ــزرگ م ــک جــدول ب ــه اســت. در ی ــا چگون معاصــر م
 Process ــک پروســه ــران ی ــۀ ای ــه جامع ــردم ک ــف ک تعری
ــه شــدن را شــکلی از  ــه یــک Product«. مــن زنان اســت ن
تغییــر در جامعــه می دانــم و بــا توجــه بــه اینکــه برخــی 
ــران  ــه ای ــای جامع ــر امکان ه ــده ب ــم متمرکزش از کارهای
ــه  ــم ک ــح ده ــردم توضی ــعی ک ــم س ــاب ه ــن کت ، در ای
چطــور تالقــی شهری شــدن و زنانه شــدن فراینــد ســاخته 
شــدن درجامعــه ایــران معاصــر اســت. نکتــۀ دیگــر اینکــه 
ــکان توجــه  ــه موضــوع ام ــه ب ــن همانطــور ک ــن کار م ای
ــا  ــش و ایده ه ــق دان ــتن در خل ــت نوش ــد، اهمی می کن

ــد«. ــم می باش ه
ــدن  ــاارزش خوان ــن  ب ــتخواه ضم ــر فراس ــه دکت در ادام
ــه  ــم ک ــم داری ــن عال ــی در ای ــا تجربه های ــت: »م کار، گف
مغفــول مانــده اســت و هــر چــه مــردان مطالعــه کننــد، 
درک نمی شــود. ایــن مــا را دچــار خطــای سیســتماتیک 
می کنــد یعنــی زنــان، تجربیــات زیســته ای دارنــد و یــک 
ــیری از  ــک تفس ــر، ی ــه نظ ــک نقط ــتدالل، ی ــبک اس س
بــودن و زندگــی و آدم و اشــیاء و شــهر بازنمایی هــا و   
ــه  ــد ک ــا دارن ــد معن ــرای تولی ــی ب ــی ها، روش نشانه شناس
ــیم آن  ــته باش ــری را نداش ــه نگ ــه زنان ــی ک ــا زمان ــا ت م
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ــت.  ــی اس ــه مهم ــه نکت ــه ب ــن توج ــم و ای را نمی فهمی
ــی،  ــای ســکونتی، تجــاری، فراغت ــی اینکــه فضاه از طرف
ــه  ــوای زنان ــی محت ــی و عموم ــکلی، خدمات ــی، ش مصرف
ــای  ــن فضاه ــد، بی ــی رس ــر م ــه نظ ــد ب ــی کنن ــدا م پی
ــت.  ــده اس ــک نش ــوم تفکی ــای دوم و س ــمی و فض رس
ــد اینکــه کار  ــه Little evidence  اشــاره کردن ــن ب همچنی
ــول  ــد نقــل ق ــگاری اســت بای ــاب مردم ن ــن کت وی در ای
ــد  ــته باش ــدی داش ــان کدبن ــد، گفتگوهایش ــته باش داش
ولــی در ایــن کتــاب خیلــی خالصــه مطــرح شــده اســت«.
ــرای  ــن ب ــل م ــح داد: »دلی ــی توضی ــر فاضل ســپس دکت
ــرای ایــن اســت  عدم تفکیــک بیــن فضاهــای دو و ســه ب
ــت آن  ــران را در کلی ــه می خواســتم حرکــت شــهر ته ک
ــکل گیری  ــه ش ــا ک ــی دیدگاه ه ــم و برخ ــح بده توضی
ــش بکشــم.  ــه چال ــد، ب ــکار می کنن در شــهر تهــران را ان
ــان  ــوز در هم ــان هن ــه زن ــد ک ــی برخــی معتقدن از طرف
پســتوهای تاریخــی و ســنتی هســتند و هنــوز وارد حــوزۀ 
ــده را  ــن ای ــتم ای ــن می خواس ــد و م ــده ان ــی نش عموم
ــم  ــه می بین ــزی ک ــن از آن چی ــم. م ــش بکش ــه چال ب
ــهر، در  ــان در ش ــدم زدن زن ــی ق ــت یعن ــهر هس در ش
تمــام فضاهــا پــرده برداشــتم. و ایــن آشــنایی زدایی 
ــردم  ــروع ک ــا ش ــدا از رمان ه ــت. ابت ــهر اس ــان ش از زن
ــه  ــی ک ــه پژوهش ــاع دادم ب ــا و ارج ــپس، در فیلم ه س
ــه زنی  ــه پرس ــه وی ب ــد ک ــام داده ان ــی انج ــر کاظم دکت
ــد،  ــتخواه فرمودن ــتاد فراس ــه اس ــد. اینک ــان پرداخته ان زن
ــدن  ــه ش ــیر زنان ــه از تفس ــه مردان ــدودی مواجه ــا ح ت
شــهر داشــتم، چــرا کــه زنــان همچنــان دســت باالیــی در 
زندگــی عمومــی و شــهری ندارنــد. مــن بــا قســمت دوم 
ایــن عبــارت هــم عقیــده هســتم و فکــر هــم نمی کنــم 
ــای  ــی در فضاه ــت باالی ــان دس ــا زن ــن زودی ه ــه ای ب
شــهری پیــدا کننــد امــا ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه 
ــی  ــی انسان شناس ــته ام. از طرف ــه ای داش ــه مردان مواجه
ــه نیســت. در  ــه معنــی نوشــتن متــن هــای فرب ــاً ب لزوم
 Little evidence big ideas ــام ــه ن ــت ب ــی هس ــع کتاب واق
؛ کــه اتنوگرافــی بــا شــواهد کــم را کــه ادعاهــای بــزرگ 
می کنــد عنــوان می کنــد خالقیــت یعنــی همیــن و ایــن 
ــم از شــواهد کــم،  ــدرت اســتنباط اســت اینکــه بتوانی ق
نتایــج بــزرگ بگیریــم. االن بحرانــی کــه در دانشــجوهای 
ــت  ــراوان اس ــان ف ــه شواهدش ــت ک ــن اس ــت ای ــا هس م

ــد«. ــا را ندارن ــک ادع ــی اســتنباط ی ــی توانای ول
همچنیــن دکتــر کاظمــی، ناقــد دوم عنــوان کــرد: »وقتی 
زنانــه شــدن شــهر مطــرح می شــود و بــه صــورت کتــاب 
ــش رهایی بخــش  نوشــته می شــود، خــود »نوشــتن« کن
نویســنده و  اول؛ رهایی بخشــی  اســت در دو ســمت. 
خواننــدگان.  رهایی بخشــی  دوم؛  و  پیش فرض هایــش 
قصــه در فرهنــگ اســالمی ـ ایرانــی خیلــی ریشــه 
ــه،  ــق قص ــو از طری ــب، قصه گ ــک ش ــزار و ی دارد. در ه

ــر اســت.  ــرای تغیی ــذا قصــه ب ــد. ل ــر می ده ــاه را تغیی ش
ــر اســت و نوشــتن  ــم مداخله گ ــک عل ــی ی ــوم اجتماع عل
ــت  ــار اس ــات و آم ــرای اطالع ــه ب ــی ن ــوم اجتماع در عل
بلکــه، بــرای روایــت داســتانی از جامعــه اســت کــه وقتــی 
ــر را در  ــود تغیی ــنیده می ش ــا ش ــود و باره ــنیده می ش ش

شــنونده ها ایجــاد می کنــد«.
کاظمــی افــزود: »روش اتنوگرافــی روش بســیار دشــواری 
می شــود.  ساده ســازی  خیلــی  ایــران  در  امــا  اســت 
ــتباه  ــم اش ــی را باه ــی و اتوبیوگراف ــم اتنوگراف ــاً ه بعض
ــه ممکــن اســت  ــار خطــر را ک ــی چه ــد. از طرف می گیرن
ــم؛  ــرح می کن ــد مط ــاد کن ــاب ایج ــن کت ــدن ای درخوان
ــه در  ــلطۀ مردان ــهر، س ــدن ش ــدۀ زنانه ش ــر اول، ای خط
شــهر را بــه حاشــیه برانــد یــا کمتــر بــه آن توجــه شــود. 
ــان در شــهر  ــه حضــور زن ــه را ب خطــر دوم، عاملیــت زنان
تقلیــل دهــد. خطــر ســوم، مــا صــدای زنــان را بــه صــدای 
ــا صــدای  ــم م ــل بدهی ــان تقلی ــورد زن پژوهشــگران در م
ــان در شــهر را می شــنویم و در  پژوهشــگران در مــورد زن
اینجــا صــدای خــود زنــان را نداریــم و گفتگویــی بــا زنــان 
ــده  ــان آورده نش ــْت آن ــه زیس ــرد و تجرب ــکل نمی گی ش
ــا را آزاد  ــن صداه ــه ای اســت. کار پژوهشــگر آن اســت ک
ــدن  ــا مصرفی ش ــدازه م ــه ان ــا چ ــارم، ت ــر چه ــد. خط کن

ــم«. ــره زده ای ــهر گ ــدن ش ــا زنانه ش ــهر را ب ش
ــن  ــی ای ــر فاضل ــده، دکت ــرح ش ــای مط ــل نقده در مقاب
چنیــن پاســخ داد: »مــن قبــول دارم اینکــه نوشــتن عمــل 
ــه  ــه و اینک ــتن قص ــوص نوش ــت به خص ــش اس رهایی بخ
ــردم  ــرای م ــت ب ــتن قصه هاس ــی نوش ــوم اجتماع کار عل
ــوان  ــه ت ــز ب ــر چی ــش از ه ــی بی ــا. اتواتنوگراف و دولت ه
خالقانــه باالیــی نیــاز دارد. اینکــه نبایــد عاملیــت زنــان را 
بــه حضــور زنــان در شــهر تقلیــل داد هــم حــرف درســتی 
اســت. در مــورد مصرفی شــدن بایــد بگویــم مصرفــی 
ــت و  ــوده اس ــان ب ــور زن ــترش حض ــرد گس ــدن راهب ش
ــان اســتراتژی هایی ابــداع کــرده انــد از درون فرهنــگ  زن
مصرفــی بــرای نفــوذ در ســاختارها امــا ایــن بــه معنــای 
برابــری نیســت چــرا کــه بــه همــان انــدازه کــه بهره منــد 
شــده اند قربانــی هــم شــده انــد. لــذا پیامدهــای مخــرب 
ــگاه  ــذا مــن ن ــی شــدن شــامل آنهــا هــم شــده  ل مصرف
ــدی  ــت در جمع بن ــر مؤیدحکم ــتم . دکت ــویه نداش یکس
ــدن را  ــه ش ــر زنان ــده اث ــی نگارن ــت: »فاضل ــت گف نشس
بخشــی از تغییــر و شــدن های گوناگــون در جامعــۀ ایــران 
ــه« نگریســتن را از  ــد. فراســتخواه، »زنان قلمــداد مــی کن
ــای  ــن دیگری ه ــا در نظــر گرفت ــر معرفت شناســی ب منظ
ــر را  ــم و تغیی ــی مه ــان« را توجه ــه »زن تاریخــی از جمل
ــت  ــن فهــم، می ســتاید و در نهای ــدن ای در خامــوش نمان
ــن  ــز در ای ــان نی کاظمــی می خواهــد صداهــای دیگــر زن
ــای  ــز قصه ه ــهرزادان نی ــر ش ــود و دیگ ــنیده ش ــر ش اث

ــد«. ــت کنن ــدن را روای ــود از زنانه ش ــر خ تغیی
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سیاستگذاری در رسانۀ ملی

ــر  ــر نظ ــال زی ــن ح ــت و در عی ــوا نیس ــک از ق هیچ ی
ــی حاکمیتــی اســت.  رهبــری اســت. دولتــی نیســت، ول
ــک  ــی ی ــت ول ــوا نیس ــک از ق ــر هیچ ی ــر نظ ــه زی اگرچ
شــورای نظــارت از قــوا بایــد کار نظــارت بــر صداوســیما 
مقولــه  در  جــدی  تأثیــر  ایــن  و  باشــد  داشــته  را 
سیاســتگذاری رســانه ای دارد. از طــرف دیگــر قانــون اداره 
ــی شــما  ــی بســیار قدیمــی اســت. یعن صداوســیما قانون
بایــد در ســال های ۵9 تــا ۶1 ســراغ قانــون مصوبــه 
مجلــس شــورای اســالمی را بگیریــد«.
ــۀ هنجــاری«  ــه »نظری ــاره ب ــا اش او ب
در سیا ســتگذاری رســانه ای، گفــت: 
هنجــاری  نظریه هــای  »بحــث 
ــی  ــانه مل ــا در رس ــدی م ــوع بع موض
ــال  ــدود ۲۰ س ــا ح ــه م ــت. اگرچ اس
موقتــی  نظــری  چارچــوب  قبــل 
طراحــی کرده ایــم، ولــی اگــر بــه 
رســانه  بــرای  هنجــاری  نظریــۀ 
و  باشــیم، دانشــگاه ها  قائــل  ملــی 
حوزه هــای آکادمیــک در ایــن زمینــه 
بــه یــک نظــر نســبی کــه در اختیــار 
ــد.  ــیده ان ــند نرس ــرار داده باش ــا ق م
بــا توجــه بــه نکاتــی کــه بیــان شــد، 
در ســازمان صداوســیما در دوره هــای 
ــا  ــتگذاری ب ــۀ سیاس ــون مقول گوناگ
ــته  ــتراکاتی داش ــاوت، اش ــدری تف ق
ــده،  ــتر ش ــازمان بیش ــن س ــن ای ــدر آنت ــت. هرچق اس
ــر شــده اســت«. ــه سیا ســتگذاری آن هــم متفاوت ت مقول
خیامــی ادامــه داد: »بــه هــر حــال مقولــۀ سیاســت گذاری 
ــاره  ــه اش ــی ک ــن جایگاه ــا ای ــیما ب ــازمان صداوس در س
می کنــم ســروکار داشــته اســت. یکــی از آن مقولــه 
طــرح و برنامــه اســت، نکتــه بعــدی ایــن کــه در ســازمان 
صداوســیما شــورای معاونیــن از شــورای سیاســت گذاری 
منفــک شــده اســت. شــوراهای تخصصــی ســومین جایــی 
ــی  ــانۀ مل ــتگذاری در رس ــه سیاس ــا مقول ــه ب ــت ک اس
ســروکار دارد کــه در برخــی از ســال ها حضورشــان 
کم رنگ تــر.  برخــی  در  و  اســت  بــوده  پررنگ تــر 
ــاً حــدود 1۰  ــا در ســازمان صداوســیما تقریب ــن م بنابرای
شــورای تخصصــی داریــم کــه بــه ایــن کار می پردازنــد«.

مهــدی منتظــر قائــم، عضــو هیئت علمــی دانشــگاه تهــران 
ــت: »االن  ــی گف ــخنان خیام ــه س ــاره ب ــا اش ــه ب در ادام
ــه سیاســت گذارِی  ــاز ب ــه نی ــم ک ــرار داری در شــرایطی ق
سیاســت گذاری در ســازمان صداوســیما داریــم. بنابرایــن 

ــگاه  ــی پژوهش ــی- اجتماع ــت فرهنگ ــت معاون ــه هم  ب
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و بــا همــکاری 
ــات پژوهشــگاه،  ــی و ارتباط ــات فرهنگ پژوهشــکده مطالع
ــا  ــی« ب ــانه مل ــتگذاری در رس ــی »سیاس ــت تخصص نشس
ــران و  ــگاه ته ــتاد دانش ــم، اس ــر قائ ــدی منتظ حضــور مه
عبدالکریــم خیامــی، رئیــس مرکــز طــرح و برنامــه ســیما 
در تاریــخ ۲9 آبــان  در محــل پژوهشــگاه علــوم انســانی و 

ــد. ــزار ش ــی برگ ــات فرهنگ مطالع

خیامــی،  عبدالکریــم  نشســت  ابتــدای  در  ســیما 
ــاره بــه ضعــف  ــرح و برنامــه، بــا اش ــز ط ــس مرک رئی
گفــت:  صداوســیما،  در  رســانه ای  سیاســت گذاری  در 
در  رســانه ای  »دانش آموختــگان حــوزه سیاســتگذاری 
ــس از  ــه پ ــد ده ــا چن ــه م ــتند. اگرچ ــم هس ــور ک کش
ــتگذاری  ــژه سیاس ــتگذاری به وی ــث سیاس ــالب مباح انق
ــی  ــش تحصیل ــا گرای ــته ی ــی رش ــتیم، ول ــی را داش عموم
ــرای سیاســتگذاری رســانه ای را بســیار دیــر  اختصاصــی ب
آغــاز کردیــم و ایــن گرایــش مطالعاتــی تخصصــی بســیار 
دیــر بــه رشــته های دانشــگاهی مــا اضافــه  شــده اســت. بــه 
همیــن جهــت ایــن فقــر یــا ضعــف را در حــوزه مطالعاتــی 
سیاســتگذاری تخصصــی رســانه ای کامــاًل در صــداو ســیما 

حــس می کنیــم«.
ــری  ــاختار و جاگی ــت، س ــه وضعی ــان اینک ــا بی ــی ب خیام
ــر  ــور  از نظ ــای کش ــان نهاده ــیما در می ــانۀ صداوس رس
طراحــی ســاختارش در نظــام جمهــوری اســالمی تقریبــاً 
ــر  ــر نظ ــیما زی ــانۀ صداوس ــت: »رس ــت، گف ــر اس کم نظی
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ــازمانی  ــاختار س ــی در س ــتگذاری درون ــا سیاس ــاً ب صرف
ایــن ســازمان و ادامــه ایــن رونــد، شــأن، جایــگاه و 
عملکــرد آینــده اش قطعــاً بهتــر از گذشــته نخواهــد بــود و 
می تــوان پیامبرانــه ایــن وعــده را داد کــه آینــده بدتــری 

در انتظــارش باشــد«.
منتظــر قائــم توضیــح داد: »مــا بــا ماشــین بســیار بزرگــی 
ــرا ســازمانش  ــن از آن ف ــاور م ــه ب ــه ب ــم ک ســروکار داری
ــده  ــودش تعریف نش ــای خ ــت و در ج ــکل اس ــار مش دچ
اســت و ایــن اشــکال از ســطوح پاییــن بــه ســمت باالتــر 
مــی رود و از ســطوح بــاال یعنــی فــرا ســازمان بــه ســمت 
ــن  ــن ای ــی بی ــتگی و هم افزای ــد و همبس ــر می آی پایین ت
مبانــی ناکارآمــد باعــث شــده بــا ســازمانی ســروکار 
داشــته باشــیم کــه متأســفانه هیکلــش بــه کشــتی گیــران 
ــارت  ــوان و مه ــه ت ــی به هیچ وج ــورد، ول ــد می خ تنومن

ــدارد«. ــم ن ــس وزن را ه ــتی گیر مگ ــک کش ی
از  تــا  اســت  نیــاز  اینکــه  بیــان  بــا  قائــم  منتظــر 
سیاســت گذاری در صداوســیما شــروع کــرد، گفــت: 
»بــه بــاور مــن ســازمان صداوســیما بیــش از اینکــه تابــع 
ــال  ــل در ۲۵ س ــد، حداق ــازمانی اش باش ــرا س ــرایط ف ش
گذشــته بایــد مســیر خــود را درســت تر تشــخیص مــی داد 
و بــا فــرا ســازمان وارد گفتگــو می شــد. تــا ایــن احــکام و 
انتظــارات غیرتخصصــی بــه او تکلیــف نشــود تــا در نهایــت 
امــروز زیــر بــار ایــن تناقضــات نقشــی نتوانــد تکلیفــش را 
ادا کنــد و به جایــی برســیم کــه غیــر از گفتمان ســازی و 
شــاخص های غلــط، در بیشــتر مــوارد نتوانیــم کارکــردی 

ــل باشــیم«. ــرای رســانه قائ را ب
وی ادامــه داد: »از طرفــی هــم مــا بایــد برگردیــم و بــرای 
داشــتن چنیــن ســازمانی، فــرا ســازمان را هــم بــا خودمان 
ــازمان  ــون س ــفانه چ ــن متأس ــاور م ــه ب ــم. ب ــراه کنی هم
صداوســیما نتوانســته در ۲۵ ســال گذشــته تکلیــف کالن 
ــن اشــتباه  ــاور مــن ای ــه ب خــود را خــوب درک کنــد و ب
ــون  ــه قان ــی  ک ــت. از وقت ــده اس ــروع  ش ــال 7۲ ش از س
ممنوعیــت ماهــواره تصویــب شــد و بودجــۀ ویــژه ای تحت 
عنــوان مبــارزه بــا تهاجــم فرهنگی به ســازمان صداوســیما 
اختصــاص پیــدا کــرد، ســازمان صداوســیما درک کــرد که 
ــش از  ــده بی ــان آین ــا در جه ــه دارد ت ــد و وظیف می توان
آن نیروهــای ســخت نقــش داشــته باشــد، ولــی بــه بــاور 
ــگاه  ــن جای ــل ای ــه  طــور کام ــت نتوانســت ب ــن هیچ وق م
ــد و به جــای اینکــه از  ــف کن را به صــورت تخصصــی تعری
همــان ســال 7۲ توســعۀ کیفــی را مبنــای عملــش قــرار 

دهــد، بــه دنبــال توســعۀ کمــی حرکــت کــرد«.
ــم کــه  ــی گفت ــد جای ــه داد: »مــن چن ــم ادام منتظــر قائ
ــی اســت. چــون  ــازمان یاغ ــک س ــازمان صداوســیما ی س
خــودش را حامــی نشــان می دهــد، ولــی در عمــل رفتــار 
و نتایــج رفتــارش بــه ضــرر ارزش هــا و آرمان هایــی اســت 
کــه خــودش ادعــای دفــاع از آن هــا را دارد. وقتــی شــکاف 

ــعار  ــا ش ــود، آن را ب ــاد می ش ــل ایج ــه و عم ــن گفت بی
هرچــه بیشــتر و بــا نزدیــک کــردن خــود بــه حاکمیــت 

ــد«. ــر می کن پ
وی بــا اشــاره بــه ســخنان خیامــی و رابطــۀ صداوســیما 
بــا قوه هــای ســه گانه و شــورای نظــارت، گفــت: »رابطــۀ 
ــورای  ــه گانه و ش ــای س ــا قوه ه ــیما ب ــازمان صداوس س
نظــارت بســیار آشــفته اســت. بــه هرحــال خــود شــورای 
نظــارت و ســه قــوه ای کــه در آن ســازمان نماینــده دارنــد 
در خفــا بســیار بیشــتر و در آشــکار – در مواقــع حساســی 
ــد- نتوانســتند  ــا صداوســیما دارن ــت ناهم ســو ب ــه دول ک
بــا ســازمان صداوســیما تعامــل ســازنده و پایــداری 

داشــته باشــند«.
ــدا و  ــازمانی ص ــاختار س ــاد از س ــا انتق ــم ب ــر قائ منتظ
ــرون  ــا ب ــد ب ــد بای ــام تولی ــن نظ ــه داد: »ای ــیما،  ادام س
ســپاری و حمایــت از تشــکل های صنفــی و حرفــه 
ــد  ــردن قواع ــه ک ــنل و نهادین ــن پرس ــی در بی ای افق
خالقیــت و بســیاری از مکانیســم های دیگــر پیــش 
بــرود، نــه بــا تکیــه بــر وفــاداری چــه ایدئولوژیــک چــه 
ســازمانی. پرســنل ســازمان صــدا و ســیما بــه هیــچ وجــه 
نماینــده کل ملــت بــه لحــاظ ســنی، جنســیتی، قومــی و 
ــتخدامی در  ــت های اس ــت. سیاس ــی نیس ــرد سیاس رویک
ــات، علیــه نقــش و کارکــرد  صــدا و ســیما خیلــی از اوق

ــت«. ــرده اس ــل ک ــازمان عم ــک س دموکراتی
وی افــزود: »مــا اگــر یــک ذره ســرمایه ارتباطی ســازمانی 
و تخصصــی را کــه درون ســازمان داریــم بــه خاطــر منافع 
فــردی و مالــی فــردی اتــالف نکــرده بودیــم، االن در جای 
بهتــری بودیــم. یکــی از بزرگ تریــن اشــکاالت مفهومــی 
ــال  ــیما در ۲۵ س ــدا و س ــازمان ص ــتگذاری س در سیاس
گذشــته، قایــم شــدن پشــت عــدد و رقــم بــه نــام توســعه 
ــت  ــاز سیاس ــه آغ ــت ک ــن اس ــن ای ــاور م ــود. ب ــی ب کم
گــذاری آتــی صداوســیما بازتعریــف شــاخص هــای 

توســعه کیفــی اســت«.
در ادامــه رئیــس مرکــز طــرح و برنامــۀ ســیما بــا 
ــازمان  ــت: »س ــم، گف ــر قائ ــادات منتظ ــه انتق ــش ب واکن
صــدا و ســیما، بخشــی از جامعــه و نهادهــای اجتماعــی 
اســت. مگــر رابطــه نظــام فرهنــگ بــا اقتصــاد مشــخص 
ــا  ــودن ســازمان را ب اســت؟! کــه حــاال انتظــار روشــن ب
ــا  حوزه هــای دیگــر داریــم؟ در ایــن چنــد دهــه، همــه ب
ــازار، دانشــگاه و اقتصــاد در  ــو آمده ایــم! وضــع ب هــم جل
کشــور هماننــد صــدا و ســیما نقــاط ضعــف و قوتــی دارد. 
اتفاقــا چــون ســازمان های رســانه ای را ســازمان های 
میانجــی می داننــد، اگــر در ســایر ســاحت ها، ارتباطــات 
اشــکاالتی داشــته باشــد، محــل بــروزش آنجــا می شــود. 
بــرای همیــن بیشــتر آســیب را رســانه هــا مــی بیننــد، 
چــون رســانه نهــادی میانجــی میــان نهادهــای فرهنگــی 
ــام و  ــاد نظ ــواده، نه ــاد خان ــن، نه ــاد دی ــاًل نه اســت. مث
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ــت«. حاکمی
ــرای  ــازمان ب ــای س ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
تقویــت رویکردهایــش، گفــت: »مــا تقریبــاً هــر دو هفتــه 
ــا  ــم ت ــار از اســاتید دانشــگاه و حــوزه دعــوت می کنی یکب
ــر  ــم ب ــش می کنی ــا خواه ــد و از آنه ــازمان بیاین ــه س ب
روی مقوالتــی چــون ارتباطــات برون ســازمانی بیشــتر 
ــاره شــد  ــه اش ــاً همانطــور ک ــی حتم ممحــض شــوند. ول
ــری  ــه نظ ــی فق ــه و مبان ــر نظری ــا فق ــگاه های م در دانش
در حــوزه رســانه داریــم، امــا رســانه اهــل حرکــت اســت و 
نمــی تــوان منتظــر نظریه پــردازی دانشــگاه و حــوزه بــود.

ــح  ــه مشــکالت درون ســازمانی توضی ــا اشــاره ب ــی ب خیام
ــدی  ــورت ج ــه ص ــکال ب ــک اش ــال 93 ی ــد: از س می ده
تشــخیص داده شــده و بــر روی ایــن مقولــه کمــاکان کار 
می کنیــم کــه نظــام بودجــه ریــزی بــا نظــام برنامه ریــزی 
ــم  ــکال مه ــک اش ــن ی ــت و ای ــب نیس ــی متناس محتوای
اســت. در حــال حاضــر وســط بازنگــری در ایــن ســاختار 

هســتیم«.
ــازمان  ــزود: »س ــیما اف ــۀ س ــرح و برنام ــز ط ــس مرک رئی
صداوســیما همچنــان قــدرت آیین ســازی دارد، مثــاًل 
ــدا  ــب یل ــا ش ــه ت ــا گرفت ــن عاطفه ه ــادر و جش از روز م
و پیــاده روی اربعیــن. خــب ایــن قــدرت در مقاطعــی 
بیشــتر و در مقاطعــی کمتــر شــده اســت، ولــی بایــد ایــن 
ــد  ــا چن ــم. م ــتگذاری ببینی ــان سیاس ــت را در جری فرص
دوره سیاســتگذاری رســانه ای داریــم، ولــی در جدیدتریــن 
ــازی را  ــای مج ــود فض ــتیم، وج ــه در آن هس ــی ک دوران
جــزء امتیــاز خــود می دانیــم. امتیــاز دیگــر تجــارب 
ــم،  ــول نداری ــا را قب ــی آنه ــا مبان ــه م ــت، بل ــی اس جهان
ولــی دخالــت ایدئولوژیــک در سیاســتگذاری را غیرعلمــی 
ــود را  ــای خ ــا و امتیازه ــه ضعف ه ــا مجموع ــم. م نمی دان

شناســایی کرده ایــم«.
ــت پســت های  ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــم ب ــه منتظرقائ در ادام
مدیریتــی در ســازمان صــدا و ســیما توضیــح داد: »مدیرهــا 

ــه  ــدون اینک ــوند، ب ــاب می ش ــوژی انتخ ــاس ایدئول براس
ــب  ــند. خ ــورده باش ــه خ ــک تجرب ــل مح ــدان عم در می
ایــن عامــل بعــد از چنــد ســال بــه شــکاف بیــن نیــروی 
ــه  ــا ب ــد. در آنج ــی می رس ــای مدیریت ــانی  در الیه ه انس
جــای اینکــه گفتگــوی بین االذهانــی شــکل بگیــرد تــا مــا 
ــا هزینــه کمتــر در مــدت زمــان کوتاه تــری بــه همــان  ب
ــه  ــک آیین نام ــه ی ــیم، ب ــذاری برس ــان و قاعده گ ترجم
کوچک تــر در صــدا و ســیما یــا قانــون کالنــش در ســطح 
کشــور می رســیم کــه خــودش یــک معضــل می شــود«.
ــیما  ــدا و س ــم ص ــای مه ــاره بخش ه ــح درب ــا توضی او ب
ــد، گفــت: »یکــی از  ــرات جــدی دارن ــه تغیی ــاز ب ــه نی ک
آن گلوگاه هــا مفهــوم خالقیــت اســت. خالقیــت بایــد در 
بودجــه و در نظــام داوری خــودش را نشــان دهــد. حتــی 
ــنل  ــی پرس ــات افق ــف ارتباط ــن واژه را در تعری ــن ای م
هــم ضــروری می دانــم. مــا بایــد بی اعتمــادی بــه 
بدنــه تولیدکننــده را بــه پایــان برســانیم. بــا اعتمــاد بــه 
نیروهــای تولیدکننــده و اتفاقــا بــه تقویــت نظــام نظارتــی 
پیــش و پــس از پخــش برگردیــم. در نظــام تولیدمــان بــاز 
ــه مهندســی دارد. اگــر  اندیشــی کنیــم، ارکان آن نیــاز ب
وفــاداری ایدئولوژیــک بخواهــد در تخصیــص باکس هــای 
ــته  ــال گذش ــدازۀ 1۵ س ــه ان ــت ب ــه و پس کاری، بودج
اعمــال شــود، ســازمان امــکان حرکــت بــه ســوی آینــده 

را نخواهــد داشــت«.
ــت های  ــاب پس ــفانه انتخ ــزود: »متأس ــم اف ــر قائ منتظ
ــی  ــی، خیل ــوارد خاص ــر از م ــازمان غی ــی در س مدیریت
ــه و  ــش تخصــص در جامع ــزان افزای ــر می ــی ب هــم مبتن
خــود پرســنل صــورت نگرفتــه  اســت. در ســازمان بیشــتر 
وفــاداری اســت کــه مدیریــت را تعییــن مــی کنــد تــا آن 
ــش و  ــم، دان ــا از فه ــه م ــف پای ــم تعاری تخصــص. بپذیری

ــد اســت«. ادراک مخاطــب  بســیار محــل تردی
در انتهــای ایــن نشســت، حاضــران در جلســه نیــز 

ســؤاالت خــود را مطــرح کردنــد.
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در زمــان وی در دانشــگاه  بی نظیــر اســت. در حــوزۀ 
ــای درســی  ــه واحده ــز اصــرار ب ــزی درســی نی برنامه ری
ــود.  ــودک ب ــات ک ــر و ادبی ــات معاص ــد ادبی ــه روز مانن ب
همچنیــن توصیــه دانشــجویان بــه تهیــه گــزارش از آثــار 
مطالعــه شــده پیــش از آغــاز واحدهــای درســی و سرشــار 
ــای  ــب کتاب ه ــن مطال ــا از عمیق تری ــن آنه ــردن ذه ک
موثــق را از دیگــر ویژگی هــای ایــن اســتاد برشــمردند. 
ــیک،  ــات کالس ــه ادبی ــو ب ــگاه ن ــز ن ــار نی ــف آث در تألی
ــن مســائل  ــان ظریف تری ــز از مســائل سیاســی، بی پرهی
ادبیــات بــا زبانــی مالیــم  و مــورد قبــول نــو اندیشــان و 
ســنتیان  و احاطــۀ وی بــه ادبیــات معاصــر از ممیزه های 

ــت. ــفی اس ــتاد یوس ــار اس آث
دکتــر ســلطانی نیــز تأکیــد کردنــد کــه دکتر یوســفی در 
تدریــس جــدی و صبــور بودنــد و محتــوای دروس شــان 
مبتنــی بــر درک واقعیت هــای داســتان های ادبیــات 
ــود. همچنیــن مشــارکت دانشــجو در خوانــدن  فارســی ب
ــت برداری از  ــه یادداش ــا ب ــت آنه ــم درس، ممارس و فه
ــود  ــتفاده از یادداشــت های خ ــات و اس ــات و مطالع ابهام
آنهــا در محتــوای ســؤاالت امتحــان از خصوصیــات کالس 

درس شــان بــود«.
ــرح  ــان و ش ــر پورنامداری ــرات دکت ــم خاط ــان فیل در پای
ــفی  ــر یوس ــوم دکت ــار مرح ــی آث ــص علم وی از  خصای
ــان  ــم اســتاد پورنامداری ــه نمایــش درآمــد. در ایــن فیل ب
ــی  ــار فارس ــر آث ــفی ب ــاد یوس ــده ی ــروح زن ــاره ش درب
چنیــن بیــان کــرده اســت کــه تعلیقــات کافــی و وافــی و 
بــه قاعــده بــود. بیــان نســخه بدل هــا بــا دقــت و ظرافــت 
و از روی حوصلــه و فهرســت هــا مفیــد و ضــروری بــود. 
ــح داده می شــد و مشــکالت  ــا توضی ــن ابهام ه کوچک تری
متــن را فــرو نهــاده نمی شــد. همچنیــن  وی شــیوۀ 
ــار دکتــر غالمحســین یوســفی را  زیســت و رفتــار و گفت

ــت دانســت. ــت و متان مشــحون از نظــم، دق

مراسم بزرگداشت مقام علمی دکتر غالمحسین یوسفی

ــین  ــر غالمحس ــی دکت ــام علم ــت مق ــم بزرگداش مراس
یوســفی در  بیســت و هشــتمین ســالگرد درگذشــت ایــن 
اســتاد فقیــد بــا حضــور  شــاگردان و خانــوادۀ ایشــان  بــه 
میزبانــی پژوهشــکدۀ ادبیــات روز 13 آبــان 1397 برگــزار 

شــد.  

خانــم ســروش یوســفی، فرزنــد دکتــر غالمحســین 
یوســفی و دکتــر ســید جعفــر حمیــدی اســتاد دانشــگاه 
ــتاد  ــی، اس ــر یاحق ــد جعف ــر محم ــتی، دکت ــهید بهش ش
ــرزی  ــلطانی فرام ــر س ــهد و دکت ــی مش ــگاه فردوس دانش
ســخنرانان ایــن نشســت بودنــد.  ســروش یوســفی، 
ســخنران نخســت ایــن مراســم، اســتاد یوســفی را مثــال 
نظــم و تعهــد، وفــاداری و مهربانــی و عشــق بــه معلمــی 
ــر  ــات عم ــن لحظ ــواره بهتری ــه هم ــا ک ــا آنج ــت ت دانس
ــرد.  ــر می ک ــجویان ذک ــا دانش ــی ب ــام همراه ــود را ای خ
همچنیــن توصیــه بــه یادداشــت برداری مطالــب و تواضــع 
ــود  ــای خ ــن آموزه ه ــم را از مهم تری ــأن معل ــر ش در براب

ــرد. ــداد ک ــدر قلم از پ
ــت، از  ــخنران نشس ــر س ــی دیگ ــر یاحق ــه دکت در ادام
تعلــق خاطــر دکتــر یوســفی بــه پژوهشــگاه علــوم 
انســانی و آمــد، شــد وی در اســتفاده از کتابخانــه و 
مصاحبــت بــا اســتادان ایــن مرکــز ســخن گفــت. ســپس 

ــفی  ــر یوس ــی دکت ــام علم مق
را در ســه حــوزۀ تدریــس، 
ــزی درســی  تألیــف و برنامه ری
شــرح داد و افــزود: »دکتــر 
یوســفی  بــه روزآمدکــردن 
بــرای  مجــالت  و  کتاب هــا 
ــه  ــا ب ــزام آنه دانشــجویان و ال
ــار از  ــن آث ــه جدیدتری مطالع
ــد  ــد می کردن ــن تأکی مهم تری
گنجینــه  کــه  بدانجــا  تــا 
بــه جــا مانــده از کتاب هــا 
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گزارش نخستین نشست »اندیشه ورزان ایرانی در جهان عرب«:

 ترجمه های عربی از مثنوی معنوی

مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا، درصــدد برگــزاری سلســله 
در  ایرانــی  »اندیشــه ورزان  موضــوع  بــا  نشســت هایی 
جهــان عــرب« اســت. بــا ایــن هــدف، ایــن مرکــز 
ــاعر و  ــج ش ــت پن ــور و موقعی ــارۀ حض ــت درب ــج نشس پن
اندیشــمند ایرانــی در جهــان عــرب را برنامه ریــزی کــرده 
ــم  ــد از: حکی ــن شــاعران و اندیشــمندان عبارتن اســت. ای
ــر  ابوالقاســم فردوســی طوســی؛ غیاث الدیــن ابوالفتــح ُعَم
ــام(؛  ــر خی ــم عم ــابوری )حکی ــام نیش ــم َخّی ــن ابراهی ب
جالل الدیــن محمــد بلخــی معــروف بــه موالنــا، مولــوی و 
ــن  ــن عبــداهلل ب ــح ب ــد ُمشــرف الدین ُمصل رومــی؛ ابومحّم
ــمس الدین  ــه ش ــعدی و خواج ــه س ــص ب ــّرف متخل مش
ــن محمــد حافــظ شــیرازی معــروف  ــن بهاءالّدی محمــد ب
بــه لســان الغیــب. نخســتین نشســت از ایــن سلســله ۲۶ 
آبــان مــاه 1397، در خصــوص »جالل الدیــن محمــد 
بلخــی معــروف بــه موالنــا، مولــوی و رومــی« بــه مناســبت 
نزدیــک بــودن بــه روز وفــات مولــوی و بــا ســخنرانی دکتر 
ــگاه  ــی پژوهش ــأت علم ــو هی ــدی، عض ــا موح محمدرض

ــزار شــد. ــی، برگ ــات فرهنگ ــوم انســانی و مطالع عل
دکتــر موحــدی، در آغــاز ســخنرانی خــود، اشــاره کــرد که 
ایــن نشســت، نخســتین جلســه از مجموعــه نشســت های 
مرتبــط بــا جایــگاه اندیشــه ورزان ایرانــی در جهــان عــرب 
اســت کــه بــه شناســایی و بررســی آثــار ترجمــه شــده از 
مولــوی در جهــان عــرب،  اختصــاص یافتــه اســت. آنــگاه 
ــژه از  ــق مطــرح شــد و به وی پیشــینه ای از موضــوع تحقی
ــه  ــی: مقال ــاره، یعن ــن ب ــتقل در ای ــر و مس ــر متاّخ دو اث
ــار الدارســین العــرب« از دکتــر  »جــالل الدیــن رومــی آث
ــه  ــات االدبّی ــه الدراس ــه مجل ــژه نام ــّکار در وی ــف ب یوس
ــه »اضــواء علــی الدراســات الفارســیه فــی  )13۸۲( و مقال
ــن  ــه بی ــالت الثقافی ــن الص ــب م ــاب  جوان ــر« در کت مص

مصــر و ایــران یــاد شــد.
ســخنران، آثــار مربــوط و مکتــوب بــه زبــان عربــی را در دو 
بخــش  قــرار داد. بخــش نخســت، ترجمه هایــی اســت کــه 
ــی  ــالت عرفان ــه ای و تمای ــا فرق ــی ی ــای مذهب از انگیزه ه
مترجــم ناشــی شــده اســت. بخــش دوم ترجمه هــای 
ــگاهی  ــخصیت های دانش ــوی ش ــه از س ــت ک ــر اس کامل ت
و بویــژه پــس از آغــاز بــه کار دانشــکدۀ ادبیــات دانشــگاه 

ــد. ــگارش یافته ان ــره ن قاه
در بخــش اول، ترجمــۀ یوســف بــن احمــد )متوفــی 
ــالب  ــوی لط ــج الق ــاب المنه ــی کت 1۸77م/1۲3۲ق( یعن
الشــریف المثنــوی مــورد بحــث قــرار گرفــت کــه بــه نظــر 

ــه  ــه ب ــن زمین برخــی صاحب نظــران نخســتین کار در ای
زبــان عربــی اســت؛ اگرچــه خــود ترجمــه و تلخیصــی از 
ــوده  ــی ب ــان ترک ــه زب ــروی ب ــر اســماعیل انق شــرح کبی
ــوم  ــه منظ ــش از ترجم ــن بخ ــن، در ای ــت. همچنی اس
جنــاب صاحــب الجواهــر یــاد شــدکه بــا روحیــه عارفانــه 

ــت  ــران و اقام ــه ای ــراق ب ــرت از ع ــس از مهاج ــود پ خ
ــار  ــر آالث ــوان جواه ــا عن ــوی را  ب ــاه کل مثن در کرمانش
ــدگار محمــد جــالل  ــا خداون ــی ترجمــه مثنــوی موالن ف
الدیــن البلخــی الرومــی بــه نظــم عربــی درآورد و شــرح و 
توضیحاتــی بــر آن افــزود. ایــن اثــر  بــه ســال 133۲ تــا 
ــه چــاپ رســید. 13۴3 در منشــورات دانشــگاه تهــران ب

بــه  دوم  بخــش  آثــار  معرفــی  در  موحــدی  دکتــر 
شــکل گیری کلّیــه اآلداب در جامعــه القاهــره اشــاره 
کــرد و از تاثیرگــذاری شــگرف ایــن دانشــکده و اســتادان 
ــات  ــان ادبی ــی می ــل فرهنگ ــاد پ ــل آن در ایج ــه نس س
فارســی و ادب عــرب ســخن گفــت. ســپس از خدمــات و 
ــه میــان آمدکــه  ــار دکتــر عبدالوهــاب عــّزام ســخن ب آث
بــا انتشــار مقاالتــی در مجــالت عربــی بــه معرفــی موالنــا 
پرداخــت. دکتــر عــزام در بخش هایــی از ایــن مقــاالت در 
ــز  ــی نی ــا و در بخش های ــکار و اندیشــه های موالن ــاره اف ب
بــه ترجمــه گزیده هایــی از آثارموالنــا پرداختــه بــود. وی 
بعدهــا بخش هایــی از مثنــوی را بــه عربــی ترجمــه و بــا 
عنــوان فصــول مــن المثنــوی منتشــر کــرد. اما بیشــترین 
ــرای  نقــش او در تربیــت و تشــویق  دانشــجویان خــود ب
ــا و ادامــه کار ترجمــه مثنــوی  ــا جهــان موالن آشــنایی ب
ــی  ــالم کفاف ــد عبدالس ــه محم ــت ب ــس از او نوب ــود. پ ب
او  به حــق  کــه  می رســد  میــالدی(   197۲ )متوفــی 
را  یکــی از بزرگ تریــن موالناپژوهــان جهــان عــرب 



38                               خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی                               

می شناســند.
ــال  ــوی دنب ــرح مثن ــه و ش ــزام را در ترجم ــی کار ع کفاف
ــی  ــن روم ــوی جالل الدی ــمند مثن ــۀ ارزش ــرد و ترجم ک
ــرد  ــر ک ــد منتش ــر، را در دو مجل ــه االکب ــاعر االصوفی ش
ــاب  ــی کت ــر کفاف ــن، دکت ــر ای ــالوه ب )19۶۶ و 19۶7(. ع
دیگــری بــه نــام »جالل الدیــن رومــی فــی حیاته و شــعره« 
دارد کــه در آن بــه معرفــی موالنــا و زندگــی وی پرداخــت 

و ســپس منتخباتــی از حکمت هــا 
ابیاتــی  و  مثنــوی  حکایت هــای  و 
ــایر  ــزی و س ــمس تبری ــوان ش از دی
اشــعار و آثــار نثــری شــاعر را در ایــن 
ــی  ــی معرف ــای عرب ــه دنی ــاب ب کت
ــتادان،  ــن اس ــوم ای ــل س ــرد. نس ک
ــت.  ــتا اس ــوقی ش ــم دس دکترابراهی
وی کــه شــاگرد عبدالســالم کفافــی 
بــود، بــا رویکــردی دیگــر بــه ترجمــۀ 
ــه در  ــت ک ــوی پرداخ ــوی معن مثن
شــش مجلــد بــه ســال 19۸۸ در 
قاهــره منتشــر شــد. دکتــر دســوقی 

شــتا گزیــده ای نیــز از غزلیــات دیــوان شــمس تبریــزی را 
ــام مختــارات مــن دیــوان شــمس الدیــن التبریــزی  ــه ن ب
ترجمــه کــرد کــه نخســتین بــار در ســال ۲۰۰۰ منتشــر 

شــد.
ــرکار در  ــر و پ ــتادان متاّخ ــر اس ــح داد: »از دیگ وی توضی
ــوب ســوری اســت  ــر عیســی علی العاک ــه، دکت ــن زمین ای
ــاط  ــل ارتب ــا، پ ــار موالن ــود از آث ــای خ ــا ترجمه ه ــه ب ک
ــرب را  ــان ع ــی و جه ــه ورزان ایران ــان اندیش ــی می فرهنگ

ــگاه داشــته  اســت. نخســتین کار عاکــوب  مســتحکم ن

ــال  ــه در س ــود ک ــره ب ــمس المنتص ــا الش ــارۀ موالن درب
۲۰۰۰ منتشــر شــد. ایــن اثــر، ترجمــۀ کتابــی از آن مــاری 
ــا عنــوان  شــکوه شــمس و ترجمــه  شــیمل اســت کــه ب
حســن الهوتــی بــه زبــان فارســی نیز منتشــر شــده اســت. 
دکترعاکــوب، پیشــتر در ســال 199۸، یدالشــعر: خمســه 
ــعدی،  ــار، س ــنایی، عط ــارس )س ــن ف ــه م ــعراء متصوف ش
حافــظ و موالنــا( را بــه فارســی برگردانــده بــود. همچنیــن 
ــار  ــرای نخســتین ب در ســال ۲۰۰۲ ب
ــه  ــی ترجم ــه عرب ــه را ب ــا فی ــه م فی
ترجمــۀ  بــه  آن  از  پــس  و  کــرد 
مجالــس ســبعه موالنــا پرداخــت 
کــه در ســال ۲۰۰۴ میــالدی بــه 
ــا  ــال ب ــن س ــید و در همی ــاپ رس چ
ترجمــۀ رباعیــات موالنــا سلســله 
ــرد  ــل ک ــود را تکمی ــای خ ترجمه ه
ســال  کتــاب  دریافــت  نامــزد  و 
ــد. وی  ــران ش ــالمی ای ــوری اس جمه
ــق  ــال 13۸۰ موف ــز در س ــتر نی پیش
ســال  جایزهکتــاب  دریافــت  بــه 

ــود«. ــده ب ــران ش ــالمی ای ــوری اس جمه
ــم  ــه حج ــد ک ــادآور ش ــن ی ــه همچنی ــدی در خاتم موح
آثــار نــگارش یافتــه در ایــن زمینــه آن قــدر زیــاد اســت 
ــه  کــه مجــال فهرســت خوانی آنهــا نیــز نیســت و تنهــا ب
دو مــورد از تاثیرگــذاری ایــن ترجمه هــا بــر جهــان فکــری 
عــرب پرداخــت و از تأثیرپذیــری بدیع الزمــان النورســی از 
مثنــوی معنــوی و نیــز اثرپذیــری جبــران خلیــل جبــران 

ــت. ــا ســخن گف ــه موالن از نی نام

اســتاد العاکــوب ســوری  از 
ــرکار  ــر و پ ــتادان متاّخ اس
ــت  ــار موالناس ــۀ آث در زمین
کــه  پــل ارتبــاط فرهنگــی 
ــه ورزان ایرانی  ــان اندیش می
و جهــان عرب را مســتحکم 

نــگاه داشــته  اســت.
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سمینار »بازخوانی اندیشۀ رشیعتی و آیندۀ تفکر در ایران« 

ــالروز  ــن س ــتاد و پنجمی ــت هش ــبت گرامیداش ــه مناس ب
ــوان  ــا عن ــمیناری ب ــود س ــریعتی ب ــی ش ــر عل ــد دکت تول
ــران"  ــر در ای ــده تفک ــریعتی و آین ــه ش ــی اندیش "بازخوان
ــا  ــی و ب ــات فرهنگ ــوم انســانی و مطالع در پژوهشــگاه عل
ــالمِی  ــورهای اس ــی کش ــه شناس ــروه جامع ــکاری گ هم

ــد. ــزار ش ــران برگ ــی ای ــه شناس ــن جامع انجم
ــه از اقصــی  ــده مقال ــن ســمینار بیــش از 1۵۲ چکی در ای
ــه از  ــد ک ــت ش ــی دریاف ــور خارج ــور و ۵ کش ــاط کش نق
ــه  ــه توســط کمیت ــه هــای دریافتــی، ۵1 مقال جمــع مقال
ــر از  ــت 3۵ نف ــد و در نهای ــه ش ــمینار پذیرفت ــی س علم
افــراد برگزیــده در ایــن ســمینار بــه ســخنرانی پرداختنــد. 
یکــی از نــکات جالــب در ایــن ســمینار حضــور محققــان 
ــام  ــه ن ــه عنــوان مثــال مــی توانیــم ب ــود. ب شهرســتانی ب
ــز،  ــی از تبری ــین روحان ــر حس ــون دکت ــی چ ــره های چه
ــر نوشــین از  ــردی از رشــت، دکت ــر محمــد رضــا زم دکت
شــیراز، دکتــر محمــد حســین عالیــی از اردبیــل، دکتــر 
عبــاس نعیمــی جورشــری از اســتان گیــالن، دکتــر ســید 
ــد از  ــرز معتم ــر فرام ــان، دکت ــدوی از الهیج ــت مه حج
دزفــول، آیــت اهلل آکوچکیــان از قــم و ... اشــاره کنیــم کــه 

ــد. ــر غنــای علمــی ایــن ســمینار افزودن ب
ــی در  ــات متنوع ــری موضوع ــیدجواد می ــاد س ــه اعتق ب
ایــن ســمینار مطــرح شــد و نکتــه جالــب دیگــر در 
ــر از  ــران حاض ــن و متفک ــه محققی ــمینار مواجه ــن س ای
منظرهــای متفــاوت بــود کــه نشــان از ظرفیــت گفتمــان 
ــی  ــاب "بازخوان ــت، کت ــر اس ــه ذک ــریعتی دارد. الزم ب ش
اندیشــه شــریعتی و آینــده تفکــر در ایــران" روز ۲9 
خــرداد مــاه 139۸ مصــادف بــا چهــل و دومیــن ســالروز 
ــازار عرضــه خواهــد شــد. ــه ب شــهادت دکتــر شــریعتی ب
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 سخرنانی دکرت قبادی در مؤسسۀ فرهنگی اکو:

»جهان فرهنگی، ادبیات فارسی سخنگوی صلح و دوستی«

همزمــان بــا هفتمیــن روز از ۲۶ دورۀ هفتــۀ کتــاب، 
پنجمیــن ماه  گفتــار بــا عنــوان »جهــان فرهنگــی، ادبیــات 
فارســی ســخنگوی صلــح و دوســتی« روز چهارشــنبه 
3۰ آبان    مــاه 1397 بــا حضــور جمعــی از دیپلمات هــا 
ــو  ــی اک ــه فرهنگ ــی در مؤسس ــدان ادب فارس و عالقه من

ــزار شــد. برگ
ــادی،  ــینعلی قب ــر حس ــی، دکت ــت   تخصص ــن نشس در ای
رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و 
ــی  ــی - فرهنگ ــی سیاســت گذاری علم ــورای عال عضــو ش
ــات  ــگاه ادبی ــن جای ــه تبیی ــو ب ــی اک ــه فرهنگ در مؤسس
ــل،  ــان مل ــتی می ــاد آش ــت در ایج ــار از معرف ــی سرش غن
نقــش شــاهکارهای ادبــی، به  ویــژه شــاهنامه در گســترش 
ــل  ــان مل ــتی می ــازش و انسان  دوس ــراری س ــح و برق صل

پرداخــت.
ــات،  ــاحت ادبی ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــادی ب ــر قب دکت
ــتی  ها  ــتی ها و آش ــه دوس ــی، عرص ــات عرفان ــژه ادبی به  وی
اســت، افــزود: »دوران پیشــاتاریخی کــه ایرانیــان به عنــوان 
ــرمایه های  ــع و س ــد مناب ــرا دارن ــطوره  ای نامی ــراث اس می
بســیار گســترده و اثرگــذار در تمــام ادوار تاریــخ تمدن این 
ــات و  ــده ادبی ــروزه هــم تغذیه کنن ــه ام ــوم اســت ک مرزوب
ــروزه کســی  ــد. ام ــن ســرزمین به  شــمار می  آی فرهنــگ ای
کــه بخواهــد تاریــخ ایــران را بشناســد چــاره  ای جــز 

شــناخت ادبیــات ایــران نــدارد و شــناخت ادبیــات هــم 
حاصــل نمی شــود جــز بــا شــناخت اســطوره های ایــران 
ــه  ــه  وار ب ــی آیین ــر ایران ــعر و نث ــان، ادب، ش ــه در زب ک

ــد«. ــو آمده ان جل
وی افــزود: »انعــکاس ظهــور جهان  بینــی اشــراقی و 
حضــور نگــرش شــهودی حکمــت ایرانیــان باســتان 
ــر  ــناخت عناص ــفه؛ ش ــعرا و فالس ــار ش ــه و آث در اندیش
ــعر  ــی و ش ــای زیبای ــه جان مایه ه ــدن ک ــگ و تم فرهن
ــران  ــون ای ــر و گوناگ ــاور، متکث ــی پهن ــت؛ جغرافیای اس
کهــن؛ نقطــه تالقــی فرهنگ هــا و تمدن هــا واقــع شــدن 
ایــران فرهنگــی؛ مداراجویــی و مودت  گرایــی ایرانیــان و 
گرایــش بــه گفتگــو و تعامــل کــه نشــئت گرفته از آییــن 
و نگرش هــای تمدنــی ایرانیــان اســت، از دیگــر مفاهیــم 
ــور  ــا حض ــی ب ــت تخصص ــن نشس ــث در ای ــورد بح م
فرهیختــگان  دیگــر  و  ایــران  مقیــم  دیپلمات هــای 

ــود«. دانشــگاهی ب
قبــادی در پایــان گفــت: »مؤسســه فرهنگــی اکــو 
ــم  ــدف تحکی ــا ه ــه ب ــت ک ــی اس ــاد بین  الملل ــک نه ی
ــی میــان  قرابت  هــای فرهنگــی، هنــری، پژوهشــی و ادب
ــده  ــیس ش ــورها تأس ــر کش ــا دیگ ــو ب ــورهای عض کش

ــت«. اس
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نشست »مهارت، علوم انسانی و صنعت«

 دوشــنبه، ۲۸ آبــان 97، نشســت »مهــارت، علوم انســانی و 
صنعــت« بــا دبیــری خانــم دکتــر توحیدلــو در  پژوهشــگاه 
ــر  ــا ب ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد ت عل
شــکاف میــان مهارت هــای کسب شــده در  دانشــگاه 

ــرد در صنعــت تمرکــز شــود. ــاز ف مهارت هــای مــورد نی
ــه ســومین  ــت ک ــوم انســانی و صنع ــارت، عل نشســت مه

ــوم انســانی، تولیــد  ــی عل نشســت تخصصــی همایــش مل
ــر  ــر امی ــا ســخنرانی دکت ــد، ب ــت محســوب می ش و صنع
طالبیــان، مشــاور اجتماعــی وزیــر نفــت؛ مهنــدس خســرو 
ســلجوقی، عضــو هیئــت علمــی ســازمان مدیریــت و 
برنامه ریــزی کشــور و دکتــر ســاالر کســرایی، عضــو 
هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
فرهنگــی بودنــد. دکتــر عبدالرحمــن حســنی فر نیــز 

ــت. ــت داش ــن نشس ــه ای در ای ارائ
ــاز  ــت آغ ــر نف ــای مشــاور وزی ــا صحبت ه ــن نشســت ب ای
شــد. امیــر طالبیــان از تجربــه کاربســت علــوم انســانی در 
دســتگاه وزارت نفــت گفــت. طالبیــان کــه در حکــم خــود 
ــی  ــعه صنعت ــی توس ــرای همگام ــالش ب ــه »ت ــد ب متعه
ــا  ــرد CSR ی ــت، از رویک ــده اس ــی« ش ــعه اجتماع و توس

ــد. ــد وارد بحــث ش ــی برن ــان مســئولیت اجتماع هم
بــا ورود برنامــه مســئولیت اجتماعــی بــه همــت طالبیــان، 
مســئولیت  »نظام نامــۀ  دارای  اینــک  نفــت  وزارت 
اجتماعــی« اســت کــه در آن مســئولیت اجتماعــی، 
مســئولیتی تعریــف شــده اســت کــه »طبــق آن شــرکت ها 
یــا ســازمان های فعــال در ایــن صنعــت، عــالوه بــر 
وظایــف ســازمانی از طریــق اقدامــات پیش گیرانــه و 

ــای ناشــی از  ــرات و پیامده ــت تاثی ــه مدیری مســئوالنه ب
ــان  ــال ذی نفع ــود در قب ــای خ ــا فعالیت ه ــات ی تصمیم
پرداختــه و بــه تحقــق توســعه پایــدار در چارچــوب ایــن 

نظام نامــه کمــک کننــد«.
براســاس ایــن نظام نامــه، نه تنهــا بــه تهیــه گــزارش 
عملکــرد شــرکت ها و ســازمان های تابعــه ایــن وزارتخانــه 

حیطــه  در  پژوهش هایــی  بلکــه  می شــود،  پرداختــه 
ســنجش اثــر ســازمان بــر ذهنیــت ذی نفعــان نیــز مــورد 

ــرد. ــرار می گی ــه ق توج
ــود در وزارت  ــتۀ خ ــه زیس ــا تجرب ــه ب ــان ک ــر طالبی امی
نفــت صحبــت می کــرد؛ بنگاه هــای مالــی را بــه اخالقــی 
ــالح  ــق اصط ــا از طری ــت، ت ــف می دانس ــز متص ــودن نی ب
بنــگاه اخالقــی، پروژه هــای وزارت نفــت را ملــزم بــه 
رعایــت میزانــی از توجــه بــه عوامــل محیطــی و اجتماعی 

کنــد.
ایــن الــزام را طالبیــان از طریــق تعریــف و اجــرای 
پروژه هایــی ذیــل علــوم انســانی بــه انجــام رســانده 
ــده  ــر عه ــز ب ــا نی ــن پروژه ه ــرای ای ــارت و اج ــت. نظ اس
ــت  ــی اس ــد فاضل ــر محم ــر دکت ــدی نظی ــراد توانمن اف
ــی  ــت محیطی و ارزیاب ــای زیس ــا پژوهش ه ــش ب ــه نام ک

ــت. ــورده اس ــره خ ــا( گ ــی )ات ــرات اجتماع تاثی
رویکــرد  دو  بــا  نفــت  وزارت  طرح هــای  و  پروژ ه هــا 
اجــرا  و  طراحــی  برون ســازمانی  و  درون ســازمانی 
هدف گیــری  درون ســازمانی،  طرح هــای  می شــوند. 
کارکنــان و خانواده هــای آن هــا را شــامل می شــود و 
طرح هــای برون ســازمانی کــه شــامل دو طــرح زیــر 
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: د می شــو
ــن  ــز: ای ــق نفت خی ــران مناط ــه عم ــک ب ــرح کم     ط
طــرح در ســال 1379 توســط وزارت نفــت راه انــدازی شــد 
تــا بخشــی از محرومیت هــای موجــود در اســتان های 
ــت و گاز و  ــده نف ــتان های تولیدکنن ــژه اس ــه وی ــور ب کش
ــت را  ــت نف ــای صنع ــی فعالیت ه ــای منف ــز پیامده و نی
جبــران کنــد. طرحــی کــه تــا ســال 139۲ حــدود ۴۰۰۰ 

ــه آن اختصــاص داده شــده اســت. ــان ب ــارد توم میلی
ــعه  ــو و توس ــرح گفت وگ     ط
در ایــران: ایــن طــرح بــا عنوان 
همســویی  »ایجــاد  فرعــی 
ــع«، از  ــای ذی نف ــان گروه ه می
ســال 139۰ در منطقــه پــارس 
درآمــده  اجــرا  بــه  جنوبــی 

ــت. اس
طالبیــان همچنیــن یــک تقســیم بندی از طرح هــای 
ــه داد.  ــه مســئولیت اجتماعــی وزارت نفــت ارائ ــوط ب مرب
ــئولیت  ــۀ مس ــه رتب ــن ب ــان همچنی ــخنرانی طالبی در س
ــال  ــرای س ــه ب ــن رتب ــد؛ ای ــاره ش ــران اش ــی ای اجتماع
ــرای ســال 1391  ــه ۸۰ و ب ــن 1۵3 کشــور رتب 13۸9 بی
عــدد 91 بــوده اســت. جــدول زیــر، رتبــه ایــران در برخــی 
ــد. ــان می ده ــی را نش ــئولیت اجتماع ــاخص های مس ش

ســخنران دوم نشســت مهنــدس خســرو ســلجوقی از 
ــود. ســلجوقی  ــزی کشــور ب ــت و برنامه ری ســازمان مدیری
دربــاره »سیاســت های کلــی توســعه فنــاوری نظــام« 
صحبــت کــرد. ســخن محــوری ســلجوقی تغییــر بینــش 
جهــت افزایــش کارآیــی نظــام فنــاوری کشــور بــود؛ کــه 
ایــن تغییــر را بــا توصیــف هشــت بینــش موجــود و ارائــه 

ــرای آن دانســت. ــن ب هشــت جایگزی
ســخنرانی ســوم ایــن نشســت، عضــو هیــأت علمــی 
ــر  ــی، دکت ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش
ســاالر کســرایی، بودکــه بــه بحــث دربــارۀ فقــدان تــوازن 
ــران  ــوزش در ای ــای آم ــی و تقاض ــه آموزش ــان عرض می

ــت:  ــت  و گف پرداخ
مــن  زعــم  »بــه 
آمــوزش  عرضــۀ 
بــه  نســبت 
ی  ها د ر ا ند ســتا ا
بســیار  جهانــی 
ــه  ــت، و فاجع باالس
بیش تــر  وقتــی 
کــه  می شــود 
را  نســبت  ایــن 
نســبت  کنــار  در 
پاییــن  بســیار 
آمــوزش  تقاضــای 

می گذاریــم. منظــور کســرایی از تقاضــای آمــوزش، ابــراز 
نیــاز یــا تمایــل صنعــت و بــازار کار بــه فارغ التحصیــالن 

بــود«. ایــران  در  رســمی  آمــوزش 
وی در ادامــۀ پشــتوانه مدعیــات خــود را نتایــج بــه 
دســت آمــده از پژوهشــی در طــرح اعتــال و ســاماندهی 
علــوم انســانی تحــت عنــوان »بررســی برنامــه ای درســی 
ــن  ــت: »ای ــرد و گف ــان ک ــوم انســانی« بی رشــته های عل
ــاری  ــرد، آم ــن صــورت می پذی ــر نظــر م ــه زی ــروژه ک پ
عرضــه  از  تامــل  قابــل 
رصــد  را  انســانی  علــوم 
و منتشــر می کنــد کــه 
براســاس آن  ایــران بــا ۸۰ 
میلیــون جمعیــت، دارای 
دانشجوســت  میلیــون   ۴
ــن،  ــت ژاپ ــون جمعی ــرای 1۲۰ میلی ــم ب ــن رق ــه ای ک
حــدود یــک میلیــون و ۲۰۰ نفــر اســت. از ســال 139۰ 
بــا ۸۰ هــزار دانشــجوی علــوم انســانی بــه یــک میلیــون 
ــدود  ــیده ایم.  ح ــال 1397 رس ــر در س ــزار نف و ۶۰۰ ه
یــک میلیــون ۸۰۰ دانشــگاه داریــم؛ کــه ایــن رقــم بــرای 
آلمــان، ایتالیــا و انگلیــس حــدود 3۰۰ اســت؛ و چیــن بــا 
یــک میلیــارد جمعیــت، دارای ۲۴۰۰ دانشــگاه اســت«.
ــن  ــوان آخری ــه عن ــز ب ــر عبدالرحمــن حســنی فر نی دکت
داد.  ارائــه  فعلــی  وضعیــت  از  تحلیلــی  ســخنران، 
حســنی فر عنــوان ارائــه خــود را »وضعیــت گــذار: 
ــرح  ــران« مط ــه ای ــارت در جامع ــئله مه ــن مس مهم تری
ــا  ــانی ب ــوم انس ــتغال عل ــون اش ــت:  »تاکن ــرد و گف ک
کلیــدواژه مهــارت دنبــال نشــده اســت. مســئله چیســت؟ 
فقــدان ارتبــاط نظــر و عمــل. بــه عبــارت دیگــر 
ــودن  ــانی، نب ــوم انس ــارت در عل ــئله مه ــن مس مهم تری
ــت. ــه اس ــب جامع ــته ها از جان ــه رش ــاز ب ــاس نی احس

ــه  ــر ب ــاط منج ــن ارتب ــدان ای ــت: »فق ــه گف وی در ادام
نــه  کــه  می شــود؛  دانش آموختــگان  بــرای  ابهــام 
ــام را  ــن ابه ــد ای ــعی نمی کن ــه س ــه جامع ــگاه و ن دانش
راه  کنــد.  برطــرف 
ایــن  از  برون رفــت 
رفــع  نیــز  وضعیــت 
در  دوگانگــی  ایــن 
طــول زمــان اســت؛ 
هــم  را  ایــن  کــه 
طرفینــی  رســالتی 

کــرد«. معرفــی 

 رتبــۀ مســئولیت اجتماعــی ایــران در 
ســال 13۸9 بیــن 1۵3 کشــور رتبه ۸۰ 
و در ســال 1391 عــدد 91 بــوده اســت.



                                       43                                                                خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی        

برگزاری جلسۀ کمیتۀ علمی »سومین کنگرۀ بین املللی امام علی )ع(پژوهی«

ــومین  ــه س ــوط ب ــی مرب ــۀ علم ــه کمیت ــومین جلس س
کنگــرۀ بین المللــی امــام علــی)ع( پژوهــی روز 11 آذرمــاه 
1397 بــه میزبانــی مرکــز تحقیقــات امــام علــی )ع( و بــا 
حضــور اعضــای کمیتــه، دکتــر فاطمــه احمــدی )اســتاد 
حــوزه و دانشــگاه( دکتــر ســید ســجاد علم الهــدی 
)رئیــس مرکــز تحقیقــات امــام علــی )ع( (، دکتــر حامــد 
شــیواپور )نماینــده دانشــگاه مفیــد(، دکتــر محمــد دشــتی 
ــی  ــدی رمضان ــر مه ــی(، دکت ــه المصطف ــدۀ جامع )نماین
چابــک )نماینــدۀ پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســالمی(، 
ــأت علمــی  ــری )عضــو هی ــدی جعف ــود جنی ــر محم دکت
ــأت  ــو هی ــدوی زادگان )عض ــر داود مه ــگاه(، دکت پژوهش
ــاون  ــدی )مع ــن مؤی ــید فخرالدی ــگاه(، س ــی پژوهش علم
ــاون  ــان )مع ــی معتضدی ــز( و محمدعل علمــی ســابق مرک
اجرایــی مرکــز( در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 

فرهنگــی برگــزار شــد.
ــاره محورهــای ششــگانۀ فراخــوان  در ابتــدای جلســه درب
بحــث و تبــادل نظــر شــد. اولیــن محــور، تحــت عنــوان 
ــش  ــه و کن ــح در اندیش ــگ صل ــای فرهن ــن مؤلفه ه تبیی
ــا  ــت کــه ب ــرار گرف ــادل نظــر ق ــورد تب ــی )ع( م ــام عل ام
ــح در  ــگ صل ــای فرهن ــه ه ــوان »مؤلف ــر عن ــی تغیی اندک
ــرار  ــب ق ــورد تصوی ــی)ع( « م ــام عل ــش ام اندیشــه و کن

ــت. گرف
دومیــن محــور، مبانــی نظــری فرهنگــی صلــح در اندیشــه 
ــل  ــه و تحلی ــورد تجزی ــز م ــی )ع( نی ــام عل ــش ام و کن
قــرار گرفــت. اعضــاء بــر ایــن نکتــه اتفــاق نظــر داشــتند 
کــه ایــن محــور بعنــوان اولیــن محــور جایگزیــن محــور 
قبلــی شــود و کلیــت آن نیــز بــا حــذف عبــارت فرهنــگ  
پذیرفتــه شــد. »مبانــی نظــری  صلــح در اندیشــه و کنــش 

امــام علــی )ع(  «.

رابطــه/ نســبت صلــح بــا مفاهیــم ارزش/ دینی در اندیشــه 
ــث  ــورد بح ــور م ــومین مح ــی )ع( س ــام عل ــش ام و کن
کمیتــه علمــی بــود که اعضــای کمیتــه علمــی درخصوص 
برقــراری عبــارت رابطــه یــا نســبت و همچنیــن ارزش یــا 
دینــی در ایــن محــور بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد 
کــه در نهایــت عنــوان »رابطــه صلــح بــا مفاهیــم ارزش در 

اندیشــه و کنــش امــام علــی)ع( «پذیرفتــه شــد.
محــور چهــارم تحــت عنــوان بررســی شــبهات پیرامــون 
صلح طلبــی امــام علــی )ع( باتوجــه بــه ســیرۀ رفتــاری و 
حکومتــی ایشــان نیــز در عرصــه نقــد و تحلیــل اعضــای 
کمیتــه علمــی قــرار گرفــت و قــرار شــد بــه عنــوان محــور 
ــا  ــر محوره ــی از زی ــی در  یک ــود ول ــذف ش ــی ح اصل

قرارگیــرد.
محــور پنجــم، بررســی تطبیقــی جایــگاه فرهنــگ صلــح 
ــان و  ــایر ادی ــمندان س ــا اندیش ــی)ع( ب ــام عل ــی ام طلب
مذاهــب از دیگــر موضوعــات مــورد بحــث بــود کــه ایــن 
ــگ  ــی فرهن ــه تطبیق ــوان »مطالع ــل عن ــم ذی ــور ه مح
صلــح طلبــی در مکتــب علــوی در ســایر ادیــان، مذاهــب 

ــه شــد. ــب « پذیرفت و مکات
ــازوکارهای  ــا و س ــوان آموزه ه ــت عن ــور تح ــن مح آخری
پرهیــز از جنــگ در اندیشــه و کنــش امــام علــی)ع( نیــز 
مــورد تحلیــل و توجــه اعضــا قــرار گرفــت کــه  بــا عنــوان 
»مناســبات جنــگ و صلــح در اندیشــه و ســیره امــام علــی 
ــن  ــوان آخری ــه عن ــه ب ــن جلس ــد. ای ــه ش )ع(  « پذیرفت
جلســه و پایــان کارکمیتــه محســوب می شــود کــه 
مصوبــات آن بــرای تأییــد نهایــی در دســتور کار دومیــن 
ــد  ــرار خواه ــره ق ــت گذاری کنگ ــورای سیاس ــه ش جلس

گرفــت 
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دکرت  حسینعلی قبادی:

 رضورت دارد شورای بررسی متون به الگوی اثرگذاری در علوم انسانی دست یابد 

دکتــر حســینعلی قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم 
انســانی و مطالعــات فرهنگــی در جلســه آذرمــاه مدیــران 
شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی بــا اشــاره 
ــری، در  ــم رهب ــام معظ ــات مق ــن بیان ــه ضــرورت تبیی ب

دیــدار اعضــای شــورای بررســی متــون بــا ایشــان گفــت: 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــات مق ــته ای در بیان ــکات برجس »ن
ــن  ــۀ ای ــورا هم ــۀ کار ش ــد در ادام ــه بای ــود دارد ک وج

بــه صــورت دقیــق  را  مــوارد 
ــم«. ــه کار ببندی ب

وی افــزود: »ایشــان در آن دیــدار 
ــه  ــد ک ــاره کردن ــی اش ــه نکات ب
ــک  ــم ی ــای آن می توانی ــر مبن ب
ــیم. از  ــته باش ــی داش خودارزیاب
جملــه اینکــه ایشــان تاکیــد 

ــه  ــرای اینک ــم ب ــن کنی ــی را تعیی ــد زمان ــتند، بای داش
محصــول کار ایــن جمــع کــه قاعدتــاً محصــول باارزشــی 

ــد«. ــازار بیای ــه ب ــود ب ــد ب خواه
در  کــه  »نکاتــی  کــرد:  تصریــح  قبــادی  دکتــر 
ــت  ــت را یادداش ــری اس ــم رهب ــام معظ ــای مق صحبت ه
کــرده ام؛ اوالً فرمودنــد کــه بــه نقــد بســنده نکنیــد، ثانیــاً 
محصــول گــرا باشــید، ثالثــاً بــه بــازار کار بیاییــد. عــالوه 
ــزا فعالیــت کــردن و افــزودن  ــه هــم اف ــد ب ــر اینهــا بای ب
ــه  ــم. چراک ــه کنی ــز توج ــورا نی ــعاع اثربخشــی ش ــر ش ب
مقــام معظــم رهبــری در ادامــه می فرماینــد: ایــن مرکــز 
ــواد الزم  ــردن م ــم ک ــرای فراه ــد ب خــود را موظــف بدان
بــرای کتــاب، منبــع علمــی، مرجــع علمــی کــه دیگــران 

ــند«. ــاب بنویس ــد کت بتوانن

رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی در ادامــه گفــت: »مقام 
ــپاری، از  ــور برون س ــه مح ــن ب ــری همچنی ــم رهب معظ
دیگــران خواســتن و جــذب توانــش نخبــگان در دیــدار 
بــا اعضــای شــورا اشــاره 
می تــوان  کــه  فرموده انــد 
از صحبت هــای ایشــان ایــن 
ــرد  ــتخراج ک ــا را اس محوره
ــه علمــی توســعه  ــه برنام ک
مــا جهــت دارتــر باشــد. مــا 
تقریبــاً در برنامــه توســعه 
ــعار  ــک ش ــه ی پژوهشــگاه ب
»مردم ســازی  عمومــی 
»عمومی ســازی  علــم« 
بــرای  »علــم  علــم«، 
ــای  ــش ه ــا چال ــه ب مواجه
رســیم.  مــی  اجتماعــی« 
بایــد چالش هــای اجتماعــی 
ــی  ــی اجتماع و آسیب شناس
ــم«. ــرار دهی ــر ق ــد نظ را م
ــا اشــاره بــه لــزوم توجــه بــه  دکتــر قبــادی در ادامــه ب
اثربخشــی شــورا، گفــت: »شــورای بررســی متــون بایــد 
بــه یــک الگــوی اثرگــذاری در نقــد دســت یابــد و جامعه 
ثمــره  االن  بایــد  دانشــگاهی 
ــورا  ــن ش ــد و ای ــورا را بچش ش
عــالوه بــر نقــد بایــد بــه تألیــف 
متــون مرجعــی کــه بــر مبنــای 

ــردازد«. ــز بپ ــد اســت نی نق
دکتــر قبــادی در ادامــه تصریــح 
ــون  ــرد: »شــورای بررســی مت ک
یــک ســرمایۀ اجتماعــی، ســرمایۀ مردمــی و بــرای 
انقــالب اســت و افــرادی کــه در ایــن شــورا دســت بــه 
ــتفاده  ــود اس ــی خ ــت علم ــد از انباش ــد بای ــد می زنن نق
کننــد و جامعــۀ دانشــگاهی قلــم آنهــا را بشناســد و در 
نهایــت اینکــه برنامه هــای درســی بایــد معضلــی از 

ــد«. ــردم را حــل کن م
پــس از صحبت هــای رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی، 
جلســۀ شــورای بررســی متــون بــا حضــور اعضــای ایــن 
شــورا و تبــادل نظــر در خصــوص مســائل مختلــف شــورا 
و جامعــه علمــی و بــه کار بســتن مــوارد مطــرح شــده در 

ایــن نشســت ادامــه یافــت.

شــورای بررســی متــون و کتــب 
علــوم انســانی بایــد عــالوه بــر 
نقــد، بــه تألیــف متــون مرجــع 

نقــد نیــز بپــردازد.
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دیدار ماهانۀ اعضای هیأت علمی با هیأت رئیسه پژوهشگاه

ــگاه، روز  ــی پژوهش ــأت علم ــای هی ــه اعض ــدار ماهان دی
دوشــنبه پنجــم آذر مــاه 1397 بــا حضــور دکتــر قبــادی، 
رئیــس پژوهشــگاه و ســایر اعضــای هیــأت رئیســه و هیأت 

علمــی پژوهشــگاه برگــزار شــد. 
در ایــن جلســه کــه بــا محوریــت کاربردی ســازی فعالیــت 
ــر  ــۀ توســعه پژوهشــگاه ب ــد برنام ــای پژوهشــی و تاکی ه
ــو،  ــمیه توحیدل ــر س ــد، دکت ــکیل ش ــوع تش ــن موض ای
رئیــس پژوهشــکده علــوم انســانی و اجتماعــی کاربــردی، 
ــک  ــکده در ی ــن پژوهش ــرد ای ــی از عملک ــزارش کامل گ
ســال گذشــته ارائــه کــرد و در خصــوص نحــوه و قوانیــن 
کاربــردی کــردن پژوهش هــای علــوم انســانی در راســتای 
اولویت هــای  بــه  حــل مشــکالت کشــور، معطــوف 
پژوهشــی ســازمان ها و ارگان هــای مختلــف کشــور 

ــرد. ــه ک ــی ارائ توضیحات

علمــی  هیــأت  اعضــای  نشســت،  ایــن  ادامــه  در 
پژوهشــگاه پیرامــون رونــد جلــب تقاضاهــای پژوهشــی 
و  ســازمان ها  پژوهشــی  هــای  اولویــت  کســب  و 
ــی و  ــأت علم ــای هی ــه اعض ــا ب ــالم آنه ــا و اع ارگان ه
پژوهشــگران پژوهشــگاه و همچنیــن انتقــال طرح هــا و 
پیشــنهادات پژوهشــی اعضــای هیــأت علمــی بــه ارگان 
ــد  ــف کشــور، چگونگــی عق ــای مختل ــا و ســازمان ه ه
ــه  ــی و ... ب ــای علم ــی و ارتق ــائل مال ــا و مس قرارداده
بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد و راهکارهــای گســترش 
ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــردی م ــای کارب پژوهش ه
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گزارش نشست »ما و خوانش های قرآن کریم«

پژوهشــکدۀ مطالعــات قرآنــی روز 17 آذرمــاه 1397، 
ــا عنــوان »مــا و خوانش هــای قــرآن کریــم« و   نشســتی ب
بــا ســخنرانی دکتــر منصــور پهلــوان، اســتاد گــروه قــرآن 
و حدیــث دانشــکده الهیــات و معــارف اســالمی دانشــگاه 
ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــه پژوهش ــالن اندیش ــران در س ته

مطالعــات فرهنگــی 
برگــزار کــرد.

دکتــر پهلــوان در 
ســخنان  ابتــدای 
گفــت:  خــود 
ــش کلمــه ای  »خوان
هماننــد  فارســی 
دانــش بــوده و در 
اســمی  حقیقــت 
ــادل  ــه مع ــت ک اس
بــه  آن  عربــی 
ــا  ــت ی ــای قرائ معن
اســت«.  خوانــدن 
عبــارت  درمــورد 

ــث  ــی بح ــرد: »یک ــه ک ــر را ارائ ــوان دو نظ ــش می ت خوان
ــی  ــوم قرآن ــه در عل ــه ک ــبعه و چهارده گان ــات س از قرائ
مطــرح می شــود؛ و دیگــری بحــث دربــارۀ تفســیر و 
ــت«. ــم داش ــرآن کری ــوان از ق ــه می ت ــت هایی ک برداش

وی بــا بیــان نظــر آیــت اهلل خویــی دربــاره قرائــات، 
ــه  ــد ک ــود آورده ان ــان خ ــاب البی ــان در کت ــت: »ایش گف
ــتند و  ــر نیس ــات متوات ــی قرائ ــت، ول ــر اس ــرآن متوات ق
ــرآن  ــد ق ــد. اینکــه ائمــه)ع( فرمودن ــار دارن ــع اعتب در واق
را همان طــور کــه مــردم می خواننــد بخوانیــد، یعنــی 
روی قرائــات شــاذ نبایــد وقــت صــرف کــرد و بــه همیــن 

ــت«. ــه داش ــد توج ــوم بای ــات مرس قرائ

دکتــر پهلــوان در ادامــه تصریــح کــرد: »از نظر برداشــت 
معانــی و مفهــوم، قــرآن کریــم قرائــات مختلفــی دارد و 
بــه دلیــل وجــود آرا و افــکار مختلــف، هــر کــس قرائــت 
خویــش را از قــرآن مطــرح می کنــد. اگــر کســانی ادعــا 
ــرآن  ــد ق ــف بای ــات مختل ــود قرائ ــت وج ــه عل ــد ب کنن
ــد. در  ــی گفته ان ــرف باطل ــاً ح ــت، یقین ــار گذاش را کن
مباحــث هرمنوتیــک نیــز می گوینــد مســئله مفســرمحور 
ــه مولف محــور و مســئله مهــم، برداشــت های  اســت و ن
مفســر اســت. بنابرایــن همــواره بــا ایــن تصــور کــه مــا 
ــتم  ــف هس ــم، مخال ــتفاده کنی ــرآن اس ــم از ق نمی توانی
ــق ظرفیــت خــود از قــرآن اســتفاده  و هــر کســی مطاب
ــت در  ــه حقیق ــت ک ــن نیس ــش ای ــا معنای ــد، ام می کن
خــارج وجــود نــدارد و بایــد ســعی کنیــم برداشــت مــا از 

قــرآن مطابــق بــا واقــع باشــد«.
ــرات  ــی از نظ ــه یک ــن ب ــا پرداخت ــه ب ــوان در ادام پهل
شــیخ صــدوق، بیــان کــرد: »شــیخ صــدوق در قســمتی 
از کتــاب اعتقــادات دربــارۀ احادیــث طبــی بحثــی دارد 
ــه  ــد ک ــت. وی می گوی ــط اس ــا مرتب ــث م ــه بح ــه ب ک
برخــی از ایــن احادیــث صحیــح هســتند و بایــد بــه آنهــا 
عمــل کنیــم. امــا برخــی از مطالــب پزشــکی مربــوط بــه 
ــد شــرایط  ــه بای ــکان خــاص خــود اســت ک ــان و م زم
ــی  ــر کس ــی اگ ــت، ول ــر گرف ــکان را در نظ ــان و م زم
ــت های  ــکان برداش ــل ام ــه دلی ــه ب ــد ک ــد بگوی بخواه
مختلفــی کــه از قــرآن می تــوان داشــت بایــد المذهبــی 
ــف هســتم«.  ــن نظــر قطعــاً مخال ــا ای ــج کــرد، ب را تروی
دکتــر پهلــوان در انتهــای ســخنان خــود بــه بحث هــای 
ــای شــالیر  ــرد و دیدگاه ه ــد اشــاره ک ــک جدی هرمنوتی
ماخــر، هایدگــر و هــرش دربــاره اهمیــت مؤلــف و مفســر 
در تفســیر متــن را بیــان کــرد. حاضــران و اســاتید نیــز 

ــد. در پایــان جلســه ســئواالت خــود را مطــرح کردن
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پیامدهای اجتامعی و فرهنگی جنگ جهانی اول در ایران

»حیــات  سلسله نشســت های  از  نشســت  دهمیــن 
ــا  ــی اول« ب ــگ جهان ــال های جن ــران در س ــی ای اجتماع
عنــوان »پیامدهــای اجتماعــی و فرهنگــی جنــگ جهانــی 
اول در ایــران« بــه همــت پژوهشــکدۀ علــوم تاریخــی 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و انجمــن 
ایرانــی تاریــخ و در تاریــخ ۲1 آذر مــاه 1397 برگــزار 
ــی و  ــی صوف ــا عل ــر علیرض ــت دکت ــن نشس ــد. در ای ش
ــه ســخنرانی خــود  ــه ارائ ــد زاده ب ــر احم ــر محمدامی دکت

ــد. پرداختن

در ابتــدای نشســت دکتــر علــی صوفــی ســخنان خــود را با 
موضــوع »پیامدهــای اجتماعــی و فرهنگــی جنــگ جهانــی 
ــه  ــار« اینگون ــت قاج ــت حکوم ــت و سرنوش اول در سرش
ارائــه کــرد؛ مشــروطه ســه هــدف مهــم را دنبــال می کــرد: 
1- تجــدد و نوســازی۲- تمرکــز سیاســی و 3- نظــم 
دموکراتیــک و مردم ســاالری. برخــی ســؤال می کننــد 
ــران قبلــی  چــرا بعــد از مشــروطه همــان حاکمــان و مدی
ــد؟ چــون قــرار نبــود انقــالب کســی را  حکومــت می کردن
ــد.  ــود سیســتم را پاســخگو کن ــرار ب حــذف کنــد بلکــه ق
ــی اول باعــث شــد کــه از ســه مؤلفــۀ فــوق،  جنــگ جهان
تمرکــز قــدرت -بــه دلیــل هــرج و مرجــی کــه پیــش آمد- 
بــا تجــدد ائتــالف کنــد و مردم ســاالری را بــه عقــب برانــد 
ــدرت  ــز ق ــم تمرک ــی نمی شــد ه ــد یعن ــه حاشــیه برن و ب
ــاالری در  ــود. مردم س ــیم ش ــدرت تقس ــم ق ــد و ه رخ ده
ــه  ــل ب ــی در اندیشــه و ســپس در عم ــت ناامن ــر وضعی اث
ــدود  ــران مح ــه ته ــزی ب ــت مرک ــی رود. حکوم ــاق م مح
ــش  ــون جنب ــترده همچ ــای گس ــورش ها و قیام ه ــود. ش ب

ــی، پســیان، جنــگل و ... کشــور را  شــیخ خزعــل، خیابان
دچــار چنــد پارگــی کــرده بــود و تمامیــت ارضــی کشــور 
را بــه چالــش کشــیده بــود. ایــن وضعیــت در قیــاس بــا 
ــی  ــه تفاوت ــس از ســقوط صفوی ــای اجتماعــی پ بحران ه
داشــت و آن اینکــه در شــورش های اجتماعــی یــک 
ــه  ــیره ای ب ــی عش ــم. از خودآگاه ــر رفتی ــه جلوت مرحل
خودآگاهــی قومــی رســیدیم. شــیخ خزعــل را هــم قبایــل 
ــه  ــر و هــم قشــقایی حمایــت می کــرد. ب عــرب و هــم ل
دلیــل ایــن خــود آگاهــی قومــی- اگــر ایــن نظــر درســت 

باشــد- رؤســای عشــایر شهرنشــین شــدند. عشــایر 
ــرز  ــب م ــایر ل ــدند و عش ــین ش ــهر یکجانش ــک ش نزدی
و مناطــق کوهســتانی، بیشــتر خصلــت نظامــی یافتنــد. 
ــت و  ــایری نداش ــت عش ــین دیگرخصل ــت جانش حکوم

ــدرت پیــدا شــد. ــرای ق ــدی ب خاســتگاه جدی
در ســال های جنــگ جهانــی اول حــکام و حکومت هــای 
ــزی،  ــت مرک ــارت حکوم ــدم نظ ــل ع ــه دلی ــی ب محل
ــده  ــی ش ــا قحط ــی و ی ــانی ها و گران ــل پریش ــود عام خ
ــکار  ــو گنــدم را احت ــدان قراگوزل ــد. در همــدان خان بودن
می کردنــد. مهاجــرت هــم عاملــی بــرای تشــدید کمبــود 
مــواد غذایــی بــود. برخــی از آشــوری ها )جلوهــا( در اثــر 
ــد.  ــرت کردن ــدان مهاج ــه هم ــان ب ــگ در آذربایج جن
ــا نیروهــای  ــر جنگ هــای جنگلی هــا ب ــز در اث برخــی نی
دولتــی از گیــالن بــه همــدان مهاجــرت کردند. روســتاها 
ــهرها  ــه ش ــی ب ــواد غذای ــدم و م ــروش گن ــه ف ــر ب حاض
ــدم  ــت گن ــل کش ــه مح ــتاها ک ــی از روس ــد. برخ نبودن
بودنــد و انبــار غلــه بودنــد خالــی از ســکنه شــده بودنــد 
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ــا و  ــل وب ــا مث ــت. بیماری ه ــورت نمی گرف ــتی ص و کش
طاعــون مــردم بســیاری را از بیــن بــرد. در ایــن پیامدهــا 
مخــرب جنــگ هــم نیروهــای بیگانــه هــم حــکام محلــی 
ــش  ــزی نق ــت مرک ــم حکوم ــزرگ و ه ــای ب و خاندان ه
داشــتند. مــردم دیدنــد نــه از قانــون بــه عنــوان دســتاورد 
ــری  ــت خب ــزی و امنی ــت مرک ــه از حکوم ــروطه و ن مش
ــون و  ــود و از قان ــی و پارلمــان بســته ب ــود. مجلــس مل ب
حکومــت مرکــزی و دولــت قاهــر نیــز خبــری نبــود. در 
ایــاالت هــر کــس ســاز خــود را مــی زد. مــردم و نیروهــای 

می خواســتند  اجتماعــی 
کار  روی  مقتــدری  حکومــت 
ــی  ــان انگلیس ــن زم ــد. در ای آی
هــا هــم می خواســتند حکومــت 
قــوی در ایــران شــکل گیــرد تــا 
نفــوذ بلشویســم را کنتــرل کنــد. 
ــی  ــای اجتماع ــت، جنبش ه دول
و حکومت هــای خارجــی ســه 
ــث هســتند کــه  ــک مثل ــع ی ضل
ــه  ــث موازن ــوان مثل ــه عن از آن ب
یــاد می کنیــم. هــر زمــان دو 
ــا هــم ائتــالف کننــد  ضلــع آن ب
ضلــع ســوم مجبــور بــه تمکیــن 
همیــن  براســاس  می شــود. 
قاجاریــه  حکومــت  ائتــالف 
ــوی – ــت پهل ــرض و حکوم منق
بــر خواســت عمومــی و  کــه 
نیــروی خارجــی ســوار بــود - بــه 

می آیــد. کار  روی 
احمــدزاده  دکتــر  ادامــه  در 
ســخنان خــود را بــا موضــوع 
»خوانش هــای نظــری از جنــگ؛ 
ــای  ــاب پیامده ــه ای در ب مطالع

فرهنگــی و اجتماعــی جنــگ جهانــی اول در ایــران« 
ــن ســخنرانی  ــد: رویکــرد مــن در ای ــه کردن ــه ارائ اینگون
انــواع  کوتاه مــدت،  در  اســت.  بلندمــدت  رویکــرد 
بدبختی هایــی کــه جنــگ جهانــی اول بــرای ایرانیــان در 
ــا و  ــا، مهاجرت ه ــی، بیماری ه ــون قحط ــی آورد همچ پ
تضــاد اجتماعــی و اســتعمار ســتیزی بــه عنــوان واقعیتــی 
مســلم وجــود داشــته اســت. مــن قائــل بــه ایــن هســتم 
جنــگ پیامدهــای منفــی جــدی داشــت امــا پیامدهــای 
ــا در  ــم. آی ــد در نظــر بگیری درازمــدت جنــگ را هــم بای
ــران نگاهــی پیــدا می شــود  ــی ای میــراث فراهنگــی و ادب
کــه بــه جنــگ مثبــت بنگــرد؟ نــگاه بــه جنــگ جهانــی 
اول در ایــران مثبــت نیســت چراکــه پــروژۀ مشــروطه را 
ناتمــام کــرد. عامــل دیگــری کــه نــگاه منفــی بــه جنــگ 
ــران  ــرب و شــمال ای ــت غ ــگاه و روای ــد ن ــن می زن را دام

ــاب  ــن در کت ــه م ــی ک ــت، در حال ــگ اس ــور از جن مح
»ســوی شــرق« از دیکســون کــه بــه زندگــی و وضعیــت 
ایــران می پــردازد، می خوانــدم  در شــرق  اجتماعــی 
ــاً  ــود. الزام ــان ب ــول در جری ــه روال معم ــی ب ــه زندگ ک
ــت.  ــان ها نیس ــت انس ــی در سرنوش ــۀ منف ــگ نقط جن
ــر  ــا متأث ــا اســنادی و ی ــاً ی ــا از جنــگ عمدت ــش م خوان
از منابــع تاریخ نــگاری اســت. در حالــی کــه منابــع 
ــان  ــگ را نش ــی از جن ــم فرهنگ ــی فه ــه خوب ــی ب ادب
می دهنــد. یکــی از مهم تریــن ادیبانــی کــه در ایــن دوره 
درخصــوص جنــگ قلمفرســایی 
ــار  ــعرای به ــک الش ــد مل می کن
ــای  ــرگاه از جنگ ه ــت. او ه اس
دورۀ نادرشــاه بحــث می کنــد 
آن  و  می کنــد  افتخــار  بــدان  
ــه  ــی ب ــا وقت ــد ام را الزم می دان
اول می رســد  جنــگ جهانــی 
از آن بــه عنــوان جغــد شــوم 
ــرد  ــد. رویک ــاد می کن ــگ ی جن
رویکــردی  جنــگ  بــه  بهــار 
اخالقــی  و  جامعه شــناختی 
اســت و ریشــه های آن را ناشــی 
ــانی  ــد انس ــن و ب ــوی خش از خ
می دانــد. بهــار معتقــد اســت 
ــری  ــار ام ــه ناچ ــگ ب ــه جن ک
از  نمی تــوان  و  اســت  دائمــی 
ــدح  ــه م ــار ب ــرد. به آن دوری ک
ســرداران جنگــی ایــران همچون 
ســتارخان، باقرخــان می پــردازد. 
ــه  ــه ب ــا ک ــگ آنج ــع جن در واق
نفــع مــا باشــد خــوب اســت و به 
ضــرر مــا باشــد بــد اســت. نــگاه 
مثبــت و منفــی بهــار بــه مقولــۀ 
ــم.  ــد می بینی ــاد ش ــه ی ــا ک ــن محوره ــگ را در ای جن
ــی اول  ــگ جهان ــت جن ــرات مثب ــن اث ــی از مهم تری یک
ــایر  ــالت و عش ــتعماری ای ــگری ضداس ــران، کنش در ای
ــی  ــتاها رندگ ــهرها و روس ــه در ش ــت. اگرچ ــران اس ای
ــک  ــوان ی ــه عن ــالت ب ــت، ای ــده اس ــران ش ــار بح دچ
ــه  ــه نیروهــای بیگان ــد و علی ــی ظهــور می کن ــروی مل نی
ــن  ــس وط ــز ح ــی اول نی ــگ جهان ــد. جن ــل می کن عم
ــس  ــن ح ــت. ای ــرده اس ــگ ک ــان را پررن ــتی ایرانی دوس
ناسیونالیســم در وجــه استعمارســتیزی و استبدادســتیزی 
ــی از  ــر یک ــوی دیگ ــد. از س ــتیزی رخ می ده و جهل س
مهم تریــن مؤلفه هــای وطن خواهــی در ایــن مقطــع، 
وحــدت اســالمی اســت و از آن بــه عنــوان راهــی بــرای 

ــی رود. ــخن م ــران س ــات ای نج

یکــی از مهم تریــن ادیبانــی کــه 
در ایــن دوره درخصــوص جنــگ 
ملــک  می کنــد  قلمفرســایی 
الشــعرای بهــار اســت. او هــرگاه 
نادرشــاه  دورة  جنگ هــای  از 
ــار  ــدان  افتخ ــد ب ــث می کن بح
می کنــد و آن را الزم می دانــد 
امــا وقتــی به جنــگ جهانــی اول 
می رســد از آن بــه عنــوان جغــد 
شــوم جنــگ یــاد می کنــد. 
جنــگ  بــه  بهــار  رویکــرد 
و  جامعه شــناختی  رویکــردی 
ــه های آن  ــت و ریش ــی اس اخالق
ــد  ــن و ب ــوی خش ــی از خ را ناش
ــد  ــار معتق ــد. به ــانی می دان انس
ــار  ــه ناچ ــگ ب ــه جن ــت ک اس
امــری اجتناب ناپذیــر اســت.
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ــاًل  ــک بحــث کام ــا ی ــی و ســازمانی ب روانشناســی صنعت
ــود.  ــری ب نظ

صنعتــی  روانشناســی  تعریــف  از  شــکرکن  حســین 
و ســازمانی شــروع کــرد و بــه شــرح موجــزی از آن 
ــر درک  ــازمانی ب ــی و س ــی صنعت ــت: »روانشناس پرداخ

رفتــار کســانی کــه در یــک موقعیــت کاری یــا ســازمانی 
فعالیــت دارنــد، تمرکــز دارد« و ســه جنبــه مفهــوم 
ــق   ــت: » از طری ــرح داد و گف ــی را ش ــی صنعت روانشناس
ایــن جنبه هــا روانشناســی صنعتــی و ســازمانی می توانــد 
زندگــی کاری مــردم و چگونگــی تاثیرپذیــری آنــان را از 
ــط  ــواده، محی ــل خان ــی از قبی ــای زندگ ــر عرصه ه دیگ
کار، جامعــه بزرگ تــر و فرهنگــی کــه در آن زندگــی 

ــد«. ــه کن می کنــد، مطالع
وی در ادامــه بــه بیــان هــدف روانشناســی صنعتــی 
ــال  ــار )مث ــل رفت ــم دالی ــت: »درک و فه ــت و گف پرداخ
ــت.  ــت کاری اس ــک موقعی ــف( در ی ــام دادن تکالی انج
ــش،  ــد اثربخ ــردم می توانن ــه م ــه چگون ــه اینک و مطالع
خشــنود و کامــروا باشــند و احســاس کننــد کــه پــاداش 
یافته انــد و چگونــه ایــن بازده هــا می تواننــد پایــدار 
ــد  ــازمان بتوان ــه س ــت ک ــدف اس ــن ه ــرای ای ــد. ب بمانن

ــد«. ــترش بیاب ــد و گس ــا بمان پابرج
شــکرکن از الگــوی عالم-عامــل کمــک گرفــت تــا 
ــد و  ــر نشــان ده ــرد را بهت ــه و کارب ــان نظری ــاط می ارتب
ــی  ــازمانی، متخصصان ــی و س ــان صنعت گفت:»روانشناس
هســتند کــه بــر اســاس الگــوی عالم-عامــل بــه منظــور 

نشست »روانشناسی، تولید و صنعت«
نشســت »روانشناســی، تولیــد و صنعــت« از سلســله 
ــا  ــت ب ــد و صنع ــانی، تولی ــوم انس ــای عل پیش همایش ه
ــت ســازمانی  موضــوع »اســتلزامات روان شــناختی و عدال
ــد. ــزار ش ــنبه ۲۴ آذر 97 برگ ــی« روز ش ــعه مل در توس

ایــن جلســه دارای دو پنــل و هفــت ســخنران بــود. دکتــر 

حســین شــکرکن، رئیــس انجمــن روانشناســی صنعتــی و 
ســازمانی؛ دکتــر نجفقلــی حبیبــی، نائــب رئیــس انجمــن 
ــی  ــر محمدعل ــاوری؛ دکت ــم و فن ــالق در عل ــی اخ ایران
مظاهــری، رئیــس دانشــکده روانشناســی و علــوم تربیتــی 
دانشــگاه شــهید بهشــتی؛ و دکتــر افشــین دبیــری، 
مدیــر آمــوزش و توســعه منابــع انســانی هولدینــگ 
مپنــا، ســخنرانان نشســت اول و دکتــر محمــد قهرمانــی، 
هیئــت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی؛ مهنــدس 
برنامه ریــزی  دفتــر  رئیــس  دوراندیــش،  احمدرضــا 
و  کاردانــش؛  و  فنی وحرفــه ای  کتاب هــای  تالیــف  و 
ــنامه نگاری؛  ــکده دانش ــس پژوهش ــی، رئی ــد پاکتچ احم
ســخنرانان نشســت دوم بودنــد. مهنــدس ســعید رحمانی، 
ــد  ــدس مجی ــارس، و مهن ــرآوا پ ــرکت س ــل ش مدیرعام
حســینی نژاد، موســس شــرکت علی بابــا و مدیرعامــل 
هولدینــگ توشــا نیــز ســخنرانان غائــب پنــل دوم بودنــد.
ایــن نشســت بــه دبیــری دکتــر مهرنــوش هدایتــی، دبیــر 
ــش  ــۀ همای ــس دبیرخان ــت گذاری و رئی ــورای سیاس ش
ــزار  ــت برگ ــد و صنع ــانی، تولی ــوم انس ــاط عل ــی ارتب مل

شــد.
نخســتین ســخنران ایــن نشســت، رئیــس انجمــن 
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درک و فهــم رفتــار مــردم در ســازمان ها تربیــت شــده اند. 
ایــن بــدان معناســت کــه آنــان هــم بایــد عالــم باشــند و 
ــد. بدیــن  ــه کار گیرن هــم بایــد علــم خــود را در عمــل ب
ــی  ــا هنگام ــازمانی تنه ــی و س ــناس صنعت ــان، روانش س
ــد کــه علــم  ــه عمــل می آورن مســاعدت کامــل خــود را ب

ــزد«. ــم درآمی ــه ه و عمــل را ب
ــه تعریــف تفصیلــی روانشناســی صنعتــی  وی در ادامــه ب
و ســازمانی پرداخــت: »درک و فهــم کاربــرد اصــول، 
نظریه هــا، یافته هــای پژوهشــی، مداخله هــا و اقــدام و 
عمــل روانشــناختی در ارتبــاط بــا یــک موقعیــت خــاص 

ــک ســازمان«. ــا ی کاری ی
ســپس رئیــس انجمــن روانشناســی صنعتــی و ســازمانی 
بــه بیــان نظریــه انصــاف پرداخــت و گفــت: »طبــق ایــن 
نظریــه، مــردم بیــن خــود و دیگــران کــه مرجــع مقایســه 
ــا و  ــل عمــده درون داده ــان هســتند، از لحــاظ دو عام آن
ــه را  ــن نظری ــد. ای ــه می زنن ــه مقایس ــت ب ــا دس بازده ه
ــوان درک  ــه ســادگی می ت ــق یــک کســر ســاده ب از طری
ــه  ــو شــخصی هســتند ک ــول A و B ئ ــن فرم ــرد: در ای ک
ــود  ــه می ش ــم مقایس ــا ه ــا ب ــا ی آن ه درون داد و بازده
ــا،  ــا و مخرج ه ــه درون داده ــوط ب ــر مرب ــورت کس و ص
بازده هــا را نشــان می دهنــد. ایــن کســر در حالتــی 
برقــرار اســت کــه بــرای شــخص A حالــت انصــاف برقــرار 
باشــد. گفتــه می شــود هــر گاه شــخص ادراک کنــد 
ــن  ــا همی ــرد ب ــای ف ــه درون داده ــا ب ــه نســبت بازده ه ک
نســبت در دیگــری مســاوی نیســت، بــرای او یــک حالــت 

ــد«. ــود می آی ــه وج ــی ب بی انصاف
وی ابــراز داشــت: »نظریــه انصــاف بیــن دو حالــت 
بی انصافــی زیــر تمایــز قائــل می شــود: حالــت اول: 
شــخص،  بــه  کــم  بازده هــای  از  ناشــی  بی انصافــی 
هنگامــی بــرای او بــه وجــود می آیــد کــه نســبت 
ــر  ــبت متناظ ــر از نس ــش کمت ــه درون دادهای ــا ب بازده ه
بــا زده هــا بــه درون دادهــای دیگــری باشــد؛ یعنــی وقتــی 
ــزان  ــی ناشــی از می ــا شــده اســت کــه بی  انصاف کــه: ادع
ــد. ــم در  A می انجام ــاس خش ــه احس ــم ب ــا یک بازده ه

بازده هــای  از  ناشــی  بی انصافــی  حالــت دوم: 
ــد  ــه وجــود می آی ــی ب ــه شــخص هنگام ــاد ب زی
کــه نســبت بازده هــا بــه درون دادهایــش بیشــتر 
ــای  ــه درون داده ــا ب ــر بازده ه ــبت متناظ از نس
دیگــری باشــد. یعنــی وقتــی کــه: ادعــا می شــود 
ــه  ــاد ب ــای زی ــی از بازده ه ــی ناش ــه بی انصاف ک
ــود«. ــاه منجــر می ش ــه احســاس گن شــخص ب

ــر  ــه ب ــود ک ــخنران دوم ب ــی س ــی حبیب نجفقل
بحــث »اخــالق در ســازمان« پرداخــت: »تأمــل 
ــه  ــرد ب ــه ف ــت ک ــدار اس ــی پای ــت و حالت هیئ
ــام  ــد انج ــه می خواه ــی را ک ــب آن کارهای موج
ــه  ــه، ب ــر ئ اندیش ــه فک ــاز ب ــدون نی ــد، ب ده

ــد«. ــر بزن ــی از او س راحت
ایــن تعریــف ســاده نشــان می  دهــد اثرگــذاری بــر 
ــخت  ــه س ــم و البت ــدازه مه ــه ان ــا چ ــه ای ت ــن روی چنی
خواهــد بــود. همیــن ســختی، اهمیــت مولفه هــای مهــم 

ــد. ــان می ده ــازمان را نش ــالق در س ــت اخ ــر رعای ب
وی در ادامه این مولفه ها توضیح داد.    

رئیــس دانشــکدۀ روان شناســی و علــوم تربیتــی دانشــگاه 
شــهید بهشــتی، ســومین ســخنران بــود کــه بــا مفهــوم 
ــی  ــرد. محمدعل ــاز ک ــده« آغ ــه ش ــی آموخت »درماندگ
ــی  ــگاهی روی موش های ــال آزمایش ــک مث ــری از ی مظاه
کــه درماندگــی آموختــه شــده، ســبب نابودی شــان شــد، 
گفــت. و ســپس توضیح داد کــه درماندگی آموخته شــده، 
ــز  ــازمان ها نی ــا و س ــه در آدم ه ــا، بلک ــا در موش ه نه تنه

ــود. ــاهده می ش مش
وی پیشــگیری از درغلطیــدن در ایــن وضعیــت بــرای یک 
فــرد یــا ســازمان را موکــول بــه رویکــردی دانســت کــه 
آن فرد/ســازمان نســبت بــه مفاهیــم »امیــد« و »آینــده« 
دارد. و چــون موضــوع نشســت معطــوف بــه روانشناســی 
صنعتــی و ســازمانی بــود، بــه بعــد ســازمانی آن پرداخــت.

عوامــل اثرگــذار بــر احســاس درماندگــی آموختــه شــده 
در یــک گــروه کاری و ســازمان را برشــمرد و توضیــح داد.

     
ــوزش و  ــر آم ــت، مدی ــن نشس ــر ای ــم دیگ ــخنران مه س
ــا  ــه ب ــود ک ــا ب ــگ مپن ــانی هولدین ــع انس ــعه مناب توس
ــگ  ــارۀ »فرهن ــری درب ــین دبی ــرد. افش ــرور ک ــار م حض
ــاد و  ــت: »ایج ــرد و گف ــت ک ــا« صحب ــازمانی در مپن س
ــانی  ــوم انس ــد عل ــل پیون ــگ حاص ــن فرهن ــی ای پایندگ
ــه  ــکاری همه جانب ــخص هم ــور مش ــه ط ــت و ب و صنع
هولدینــگ مپنــا بــا دانشــکده الهیــات دانشــگاه تهــران و 

ــود«. ــی ب ــر قراملک ــخص دکت ش
ســخنرانی دبیــری کــه بــه طــور واضــح نمونــه و مصداقــی 
ــاط  ــی ارتب ــش مل ــه در همای ــت ک ــی اس ــان هدف از هم
علــوم انســانی، تولیــد و صنعــت دنبــال می شــود؛ از 
»ســیر تکویــن مطالعــات نظام منــد مپنــا در حــوزه 
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ــه  ــد. وی در ادم ــاز ش ــازمانی« آغ ــگ س فرهن
مراحل سه گانه این تکوین را  توضیح داد.

دبیــری همچنیــن بــه برنامــه ده ســاله »اخالق-ارزش هــا-
فرهنــگ« در گــروه مپنــا پرداخــت و گفــت: »ایــن برنامــه 
کــه از ســال 9۲ آغــاز شــده و تــا 1۴۰1 پیش بینــی شــده 

است«.
ســپس احمدرضــا دوراندیــش، رئیــس دفتــر برنامه ریــزی 
ــارۀ  ــش درب ــه ای و کاردان ــای فنی وحرف ــف کتاب ه و تألی
وضعیــت آمــوزش دانــش و ارتبــاط آن بــا حــوزه صنعــت 

در حیطــه مســئولیت خــود، صحبــت کــرد.
ــاب  ــت انتخ ــه فرص ــت ک ــی گف ــه نهم ــش از پای دوراندی
ــش  ــم دوراندی ــه زع ــوزان اســت. ب ــرای دانش آم ــته ب رش
ــر اســت و  ــه ای دی ــت حرف ــرای ایجــاد هوی ــه، ب ــن پای ای
ــه  ــا توجــه ب ــه ســال های ابتدایــی ب ایــن انتخــاب بایــد ب

ــرد. ــورت پذی ــخصیت ص ــه ش ــش گان ــای ش تیپ ه
اشــاره دوراندیــش بــه شــش تیــپ شــخصیتی هالنــد در 
ــور  ــرد را مح ــتگی های ف ــود. وی شایس ــغل ب ــاب ش انتخ
بحــث خــود قــرار داد و آن را بــه »شایســتگی های فنــی« 
ــش  ــرد. دوراندی ــیم ک ــی« تقس ــتگی های غیرفن و »شایس
ــرای  ــه ب ــرد ک ــاره ک ــی اش ــن دروس ــه تدوی ــن ب همچنی

ــتور کار  ــتگی ها در دس ــن شایس ــا ای ارتق
ــای  ــف کتاب ه ــزی و تالی ــر برنامه  ری دفت
ــته  ــرار داش ــش ق ــه ای و کاردان فنی وحرف

اســت
دوراندیــش،  صحبت هــای  پایان بخــش 
ــرف  ــه ط ــه ب ــود ک ــتمدادی ب ــت اس دس
علــوم انســانی ها داشــت. ایــن کمــک 
را در دو بخــش »کمــک بــه مشــاوره 
ــه ســاخت  ــراد« و »کمــک ب تحصیلــی اف
فرآیند«هایــی دانســت کــه از طریــق 
آنهــا روش هــا و روش شناســی ها خــود 
ــات ارزشــمند  ــا مطالع ــد ت را نشــان دهن
در حــوزۀ انتخــاب رشــته ها و تدویــن 
ســرفصل دروس، بــه ضــد خــود تبدیــل 

ــوند. نش
دوراندیــش در پایــان بــه ۴۰۰ هــزار 
ــاره  ــز اش ــن مراک ــال ای ــی در س خروج
ــه ۶۰۰  ــه ششــم ب ــان برنام ــا پای ــرد ت ک
یــا 7۰۰ هــزار خواهــد رســید. رقــم 
قابــل توجهــی کــه نیازمنــد توجــه علــوم 
انســانی ها بــرای کمــک بــه ارتبــاط 

ــت. ــراد اس ــن اف ــش و کار در ای دان
پژوهشــکده  رئیــس  ادامــه  در 
دانشــنامه نگاری، از وجــه دیگــری بــه 
ارتبــاط علــوم انســانی و صنعــت پرداخت 
و گفــت: »ا اکنــون دیگــر ماننــد گذشــته 

نــگاه بــه دانشــنامه بــه عنــوان »انبــار دانــش« نیســت. 
پویــا  و  گفت وگویــی  فضایــی  دانشــنامه ها،  امــروزه 

ــد«. دارن
ــنامه های  ــه دانش ــاره ب ــن اش ــه و ضم ــن مقدم ــا ای ب
حــوزه صنعــت کــه ایــن پژوهشــکده بــه انجــام رســانده 
اســت؛ اعــالم آمادگــی کــرد تــا در حوزه هــای مختلــف 

ــوند. ــاد ش ــنامه ها ایج ــن دانش ــت، ای صنع
پاکتچــی، وجــه عملیاتــی کار نیــز را بــا برشــمردن 

گام هــای ســه گانه ایــن همــکاری، بیــان کــرد.
  

محمــد قهرمانــی، هیــأت علمــی دانشــگاه شــهید 
بهشــتی، آخریــن ســخنران ایــن نشســت بــود کــه تحت 
عنــوان »آمــوزش ســازمانی و نقــش آن در ســازمان های 
ــرد و  ــت ک ــازمانی صحب ــوزش س ــول آم ــی« ح صنعت
گفــت: »ســازمان ها بایســتی طبــق شــدت و عمــق 
تغییــرات ســازمانی، آمــوزش خــود را نیــز تغییــر دهنــد. 
تغییــرات ســازمانی بایــد دنبــال و مدل ســازی شــوند تــا 
ــد  ــه نیازهــای جدی ــوان ب ــد بت ــا یجدی ــق مدل ه از طری
پاســخ داد«. در پایــان ســایر حضــار نیــز نظــرات خــود 

ــد.  ــان کردن را بی
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موانع و چالش های نظارت رسانه ای بر دولت در ایران

ــر  ــانه ای ب ــارت رس ــای نظ ــع و چالش ه ــت »موان نشس
دولــت در ایــران« بــه همــت پژوهشــکدۀ مطالعــات 
فرهنگــی و ارتباطــات روز ســه شــنبه ۲۰ آذرمــاه 1397 
بــا ســخنرانی دکتــر منصــور ســاعی، عضــو هیــأت علمــی 
ــزار  ــی برگ ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس پژوهشــگاه عل

شــد. 
ســخنران نشســت بــا تأکیــد بــر موضــوع نظــارت 
انــدرکاران  دســت  ســوی  از  دولــت  بــر  رســانه ای 

ــراغ  ــوردی را س ــر م ــران کمت ــت: »در ای ــانه ها، گف رس
روزنامه نــگاری  شــیوۀ  از  روزنامه نــگاران  کــه  داریــم 
تحقیقــی بــرای نظــارت بــر دولــت اســتفاده کــرده باشــند. 
ــا  ــی رســانه ها درســت و مســئوالنه ایف ــر نقــش نظارت اگ
ــد،  ــای فاس ــا و قدرت ه ــذارد نظام ه ــد نگ ــود، می توان ش
ــاد در  ــرد. انتق ــکل بگی ــخگو ش ــر پاس ــار و غی بی بندوب
روزنامه نــگاری یکــی از مؤلفه هــای گمشــده اســت«.

در ایــن نشســت کــه پژوهشــگر نتایــج پژوهــش خــود را 
ــه  ــی ها، ب ــه در بررس ــت ک ــاره داش ــی داد، اش ــزارش م گ
ــع  ــی موان ــته کل ــه در دو دس ــت ک ــیده اس ــع رس ۶ مان
موانــع  دارنــد.  قــرار  برون رســانه ای و درون رســانه ای 
برون رســانه ای شــامل موانــع سیاســی، حقوقــی و قانونــی، 
اداری، اقتصــادی و فرهنگــی اســت، و  موانــع درون رســانه 
ای بــه محیــط درون ســازمان رســانه و رویه هــای حاکــم 
بــر آن مربــوط اســت. در ایــن نشســت بــه ســه دســته از 
موانــع بــرون رســانه ای شــامل: سیاســی، حقوقــی و اداری 
ــع مــورد بحــث،  اشــاره مــی شــود. اولیــن دســته از موان
ــن مطالعــه،  ــج ای ــع سیاســی هســتند: براســاس نتای موان
در طــول چهــل ســال گذشــته، دولــت جمهوری اســالمی 
ــن  ــد و ای ــی می بین ــرایطی جنگ ــودش را در ش ــران خ ای
ــرار  ــظ اس ــردش حف ــن راهب ــا مهم تری ــود ت ــث می ش باع
و اطالعــات باشــد. زمانــی کــه حفــظ اســرار و اطالعــات، 

ــای  ــود، افش ــور می ش ــی کش ــانه ای و ارتباط ــرد رس راهب
هرنــوع اطالعــات هرچنــد معمولــی جــرم تلقــی می شــود. 
ــزاری در  ــه عنــوان اب ــی از رســانه ها ب دولــت مــردان ایران
ــد و  ــتفاده می کنن ــان اس ــبرد سیاست هایش ــتای پیش راس
هیــچ حــق و جایگاهــی بــرای رســانه و نهادهــای مدنــی 

ــل نیســتند. ــانه ها قائ ــل رس مث
وقتــی از ســمت رســانه ها نقــدی متوجــه دولتمــردان مــی 
شــود، دولتمــردان بــه بهانــه ی حفــظ ارزش هــای انقــالب 
و امنیــت ملــی آن را محــدود مــی کننــد؛ در حالــی کــه 
ــن نقــد  ــد توجــه داشــته باشــند کــه، ای دولتمــردان بای
ــا مســئول حــال  ــر ی رســانه ها متوجــه عملکــرد آن مدی
ــگ و  ــه، جن ــته، جبه ــه گذش ــی ب ــت و ربط ــر اس حاض

ارزش هــا نــدارد.  
نتایــج ایــن مطالعــه روشــن کــرده کــه، اکثــر رســانه های 
جریــان اصلــی در ایــران دولتــی یــا شــبه دولتــی 
ــا رســانه ها  ــه همیــن دلیــل، باعــث شــده ت هســتند و ب
ــه  ــتر ب ــد و بیش ــورد می کنن ــادی برخ ــن انتق ــا کمتری ب

فکــر حفــظ وضــع موجــود هســتند.
ــران  ــی اســت: در ای ــی و قانون ــع حقوق دســته دوم، موان
برخوردهــا بــا رســانه ها حقوقــی نیســت. توقیــف، اخطــار، 
ــر مطبوعــات  لغــو مجــوز و. . . توســط هیئــت نظــارت ب
ــک  ــر مطبوعــات ی انجــام مــی شــود و هیئــت نظــارت ب
نهــاد کامــاًل دولتــی اســت و ایــن باعــث شــده تــا رســانه 
ــا راه  ــه عص ــت ب ــود دس ــادی خ ــای انتق ــا در برنامه ه ه
ــد  ــه حــزب شــده ان ــل ب ــران رســانه ها تبدی ــد. در ای برون
ــند.  ــه دوش می کش ــی را ب ــۀ حزب ــنگین وظیف ــار س و ب
ــزار قــدرت گــروه  ــه اب رســانه اگــر حــزب شــد، تبدیــل ب
ــاک  ــدی خطرن ــه بان ــد ب ــود و می توان ــار می ش ــای فش ه

تبدیــل شــود.  
ــا در طــول چهــل ســال  ــت م ــد کــرد: »دول ســاعی تأکی
ــراد و  ــه اف ــا را ب ــانه ه ــت رس ــت و مدیری گذشــته، مالکی
چهــره هــای سیاســی مــورد اعتمــاد خــودش داده اســت. 
ــه رســانه های مســتقل و منتقــد  ــگاه تزاحمــی ب ــت ن دول
دارد و ایــن کار از طریــق دروازه بانــی خبــر انجــام می دهد. 
یکــی از مهــم تریــن موانــع حقوقــی ای کــه در ایــران، بــر 
ســر راه نظــارت رســانه بــر دولــت وجــود دارد به رســمیت 
ــت.  ــات اس ــه اطالع ــی ب ــق دسترس ــدن ح ــناخته ش نش
ــوق  ــتردگی و حق ــت، گس ــر برائ ــل ب ــادی اص ــور ع به ط
گســتردۀ رســانه ها اســت و اســتثناء بایــد حداقلــی باشــد، 
امــا در کشــور ایــران اینطــور نیســت. در ایــران اســتثنائات 
شــناور اســت، مثــاًل امســال یــک چیــز خــط قرمــز اســت، 
ــث  ــناوری باع ــن ش ــدارد. ای ــود ن ــر وج ــد دیگ ــال بع س
ــند  ــته باش ــی نداش ــا ثبات ــرد ب ــانه ها، عملک ــود رس می ش
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ــده  ــی دی ــن بی ثبات ــم ای ــانه ه ــارت رس ــۀ نظ و در عرص
می شــود«.

دســتۀ ســوم از موانــع، موانــع اداری هســتند: مــا در قوانین 
ــنی از  ــف روش ــان تعری ــی م ــن اساس ــی و قوانی مطبوعات
ــال های  ــی در س ــرم سیاس ــم. ج ــی نداری ــرم مطبوعات ج

اخیــر تعریــف شــده اســت و جالــب 
ــا  ــانه ها ی ــی از رس ــه خیل ــت ک ــن اس ای
ــوند،  ــوم می ش ــه محک ــی ک روزنامه نگاران
یــا  زنــدان می رونــد  دادگاه می رونــد، 
توقیــف می شــوند مصداق هــای جــرم 
ــی. ــه جــرم مطبوعات ــد ن سیاســی را دارن
ــت دارد  ــی اهمی ــه خیل ــدی ک ــع بع  مان
بــه  دولتــی  ســازمان  مالکانــۀ  نــگاه 
اطالعــات ســازمانی اســت. ســازمان ها 
ــد  ــات می دانن ــک اطالع ــان را مال خودش
ــای  ــات. در دولت ه ــدۀ اطالع ــه نگهدارن ن
موفــق هــر اطالعاتــی کــه در ســازمان ها 
وجــود دارد متعلــق بــه مــردم و بــه 
مخاطبــان آن ســازمان ها اســت و دولــت 
مــردان، مســئوالن بــه نمایندگــی از مردم 
ــا  ــد ی ــداری می کنن ــات نگه از آن اطالع

ــد. ــه می کنن ــی آن را ارائ ــه خوب ب
جلســات ادارات دولتــی بــه روی رســانه ها 
بســته اســت. کــدام جلســه ای وزیــر 
ــند  ــانه ها آزاد باش ــام رس ــه تم ــت ک اس
ــد و در  ــتند برون ــه خواس ــه ک ــر لحظ ه
ــینند و  ــان بنش ــورای اداری ش ــۀ ش جلس
ــازمانی  ــر س ــد؟! کمت ــط کنن ــه ضب برنام
وجــود دارد. بــه نظــر مــن اصــاًل در ایــران 
وجــود نــدارد مگــر در کنفرانس هــای 
ــد  ــل می دانن ــری. چــون رســماً از قب خب

انتصاب
 

دکتر قبادی، رئیس پژوهشگاه، طی احکامی؛

دکتر سیده زهرا اجاق را به عنوان »سرپرست پژوهشکده مطالعات فرهنگي و ارتباطات«؛ 
دکتر مریم شریف نسب را به عنوان »معاون پژوهشکده زبان و ادبیات«؛

دکتر بشیر معتمدي را به عنوان »سرپرست مدیریت برنامه ریزي فرهنگي و اجتماعي«؛
دکتر مریم عاملي رضایي را به عنوان »دبیر علمي شوراي پنجمین همایش بین المللي شمس تبریزي«،

دکتر پگاه مصلح را به عنوان »مشاور معاون پژوهشي و تحصیالت تکمیلی«
منصوب کرد.

ــۀ ــزه شــده و جنب ــز کانالی ــد، همــه چی کــه چــه بگوین
 پروپاگاندا دارد.

ــه ســؤاالت حاضریــن  ــان ایــن نشســت، ســخنران ب در پای
پاســخ داد.
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مراسم تودیع و معارفۀ

 رسپرست جدید پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و ارتباطات

 مراســم تودیــع و معارفــه سرپرســت پژوهشــکده مطالعات 

ــادی، رئیــس  ــر قب ــا حضــور دکت فرهنگــی و ارتباطــات ب
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، اعضــای 
ــم  ــن پژوهشــکده هجده ــان ای ــات علمــی و کارشناس هی

آذر مــاه 1397 در محــل پژوهشــکده برگــزار شــد.
در ایــن مراســم، دکتــر محمــود کریمی علوی )پژوهشــکده 
مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات( ضمــن تشــکر از زحمــات 
و همــکاری اعضــای پژوهشــکده و آرزوی موفقیــت بــرای 
سرپرســت جدیــد، گزارشــی از فعالیــت هــای دوران 
ــال 139۴  ــت: »از س ــرد. وی گف ــه ک ــود ارائ ــدی خ تص
عنــوان  تحــت  پژوهشــکده  هــای  فعالیــت  تاکنــون، 
بسترســازی فعالیــت هــای علمــی پژوهشــی اعضــا شــامل؛ 
ایجــاد هماهنگــی میــان اعضــا، ایجــاد انگیــزش بــرای کار 
ــود  ــای موج ــت ه ــای ظرفی ــا، ارتق ــان اعض ــالش می و ت
ــات علمــی  ــری اعضــای هی پژوهشــکده، جــذب و بکارگی
ــد، برگــزاری جلســات شــورای پژوهشــکده بصــورت  جدی
منظــم، برگــزاری نشســت هــای تخصصــی و کارگاه هــای 
آموزشــی و تدویــن برنامــه راهبــردی پژوهشــکده براســاس 
معیارهــا و شــاخص هــای مــورد نظــر پژوهشــگاه و امــور 
آموزشــی پژوهشــکده شــامل: پیگیــری مســائل آموزشــی 
و دانشــجویی دانشــجویان رشــته هــای آموزشــی “دیــن و 

ــوده اســت«. ــت رســانه”، ب رســانه” و “مدیری
در ادامــه، دکتــر ســیده زهــرا اجــاق، به عنــوان سرپرســت 
جدیــد پژوهشــکده، ضمــن تشــکر از زحمــات و همــکاری 
ــرای  ــت ب ــوی وآرزوی موفقی ــی عل ــر کریم ــوب دکت خ

ایشــان، خاطرنشــان کــرد کــه پژوهشــکده بــا تمــام تــوان 
ــای آموزشــی و پژوهشــی  ــه فعالیت ه ــود ب ــات خ و امکان
ــای موجــود و پتانســیل  ــد داد و از ظرفیت ه ــه خواه ادام
دانشــگاه ها و مراکــز مشــابه در خــارج از پژوهشــگاه 
ماننــد دانشــگاه تهــران، د انشــگاه عالمــه و …  بــرای ارتقا 
و افزایــش فعالیت هــای پژوهشــکده براســاس اهــداف بلنــد 

مــدت پژوهشــگاه قــدم برخواهــد داشــت.
ــکر  ــا تش ــگاه ب ــس پژوهش ــادی، رئی ــر قب ــن دکت همچنی
ــی  ــر کریم ــدی دکت ــات دوران تص ــا و زحم از فعالیت ه
علــوی و آرزوی موفقیــت بــرای دکتــر اجــاق، از سرپرســت 
ــتفاده  ــا اس ــا ب ــرد ت ــت ک ــکده درخواس ــد پژوهش جدی
پژوهشــکده،  ارتباطــی  و  رســانه ای  ظرفیت هــای  از 
تقویــت  را  پژوهشــگاه  از ســازمان  بیــرون  ارتباطــات 
ــوم و  ــه وزارت عل ــای خــوب مجموع ــد و از ظرفیت ه کنن
معاونــت فرهنگــی وزارت متبــوع اســتفاده کافــی و وافــی 
ــرم  ــب و منظــم اعضــای محت ــد. وی حضــور مرت را  ببرن
ــوب در  ــی مص ــای پژوهش ــرح ه ــام ط ــکده، انج پژوهش
بــازۀ زمانــی مقــرر و بــدون تاخیــر و افزایــش ســرانه طــرح 
ــأت علمــی را خواســته  ــه ازای هــر هی هــای پژوهشــی ب
پژوهشــگاه دانســت کــه بــه ارتقــای جایــگاه پژوهشــکده و 

ــد.   ــک می کن ــگاه کم پژوهش
ــوح  ــدای ل ــا اه ــادی ب ــر قب ــز دکت ــم نی ــان مراس در پای
تقدیــری از زحمــات دکتــر محمــود کریمــی علــوی 

ــی کــرد. تجلیــل و قدردان
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بررسی جایگاه علوم انسانی  در کشور 

گفت وگوی دکرت قبادی با روزنامۀ جهان صنعت

غایــت آموزشــی کــه مــا می بینیــم چیســت؟ چــرا بــرای 
همــه کار هســت و بــرای مــا نیســت؟ چــرا همــه را جمــع 
ــا راحــت شــود؟ کارشناســی مان  ــال م ــا خی ــد ت نمی کنن
را تمــام کردیــم، گفتیــم ارشــد بگیریــم شــاید کار باشــد، 
بعــد دیدیــدم خیــال باطــل کردیــم، دکتری هــم بخوانیــم 
ــدا  ــارا ص ــازمانی م ــچ س ــت . هی ــه هس ــت ک ــن اس همی
ــه بنویســیم،  ــان چنــد مقال ــم خودم ــد بروی ــد. بای نمی زن

دو جــا حــرف بزنیم 
ــد؛  ــویقمان کنن تش
ــن را  ــا کــه ای ــا م ام
نمی خواهیــم، پــس 
ــه  ــن چ ــی م زندگ
چطــور  می شــود، 
ــم؛  ــاش کن امرارمع
ــه یکــی را در  چگون
ــاورم؛  ــی ام بی زندگ
کــه  همســرم 
خــوب  نمی گویــد 
ــد  ــه درآم ــت ک اس
نداریــم، امــا بلــد 
هســتی کــه حــرف 
ایــن  بزنــی؟!« 

ــگاه های  ــن دانش ــان بهتری ــر از جوان ــد نف ــت چن صحب
ــوم انســانی  ــه همگــی در رشــته های عل کشــور اســت ک
اتمــام  شــرف  در  یــا  شــده اند  فارغ التحصیــل  یــا 
ــالن  ــه فارغ التحصی ــان ک ــن جوان ــتند . ای ــل هس تحصی
دانشــگاه های تهــران، عالمه طباطبایــی، شهیدبهشــتی 
ــت و حرف شــان را  ــا صنع ــدرک آنه ــه م هســتند از اینک
جامعــه قبــول نمی کنــد ســرخورده شــده اند و در حالــی 
ــد،  ــت می خوانن ــوم را بی کفای ــئوالن وزارت عل ــه مس ک

آنهــا را مســئول چنیــن اتفاقاتــی می داننــد .
پــس از طــرح ایــن مســائل بــا چنــد نفــر از کارشناســان 
و مســئوالن آمــوزش عالــی کــه طبــق معمــول در حــال 
ــرایط  ــود ش ــرای بهب ــزی ب ــه و برنامه ری ــی، جلس رایزن
هســتند و بــه همیــن خاطــر وقــت شــنیدن ایــن 
ــه حاضــر  ــا کســی ک ــره تنه ــتند، باالخ ــا را نداش گفته ه
ــه گفته هــای دانشــجویان گــوش دهــد و نظــرش  شــد ب
ــگاه  ــس پژوهش ــادی، رئی ــینعلی قب ــد، حس ــان کن را بی
ــه وزارت  ــی وابســته ب ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس عل
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــود . متــن گفت وگــوی ایــن 

اســتاد علــوم انســانی بــا روزنامــه »جهان صنعــت« را در 
ادامــه می خوانیــد .

ــته های  ــی رش ــاط فعل ــر ارتب ــال حاض در ح
و  تولیــد  حــوزة  بــا  علوم انســانی 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت؟ ب ــتغال چیس اش
ــم  ــیار ک ــته بس ــن رش ــالن ای فارغ التحصی

می شــوند . گمــارده  کار  بــه 
ــه  ــر چ ــن اگ ــاد م ــه اعتق ب
ایــن  در  مطلوبــی  وضــع 
ــرای  ــی ب ــم، ول ــه نداری زمین
ــم  ــود ه ــع موج ــن وض همی
ــازمان ها،  ــه س ــرطی ک ــه ش ب
جامعــه، نهادهــا و ســاختار 
قــدرت، ســاختار کلــی تدبیــر 
مخصوصــا  و  جامعــه  امــور 
ــه دار،  فرهنــگ عمومی،کارخان
ــا و مشــاغل،  صاحــب حرفه ه
نهادهــا و ارگان هــای مختلــف 
و  انصــاف  آگاهــی،  بــا 
ــش  ــتر و کن ــر بیش تعلق خاط
کننــد،  عمــل  قوی تــری 
ــانی  ــوم انس ــی عل ــتغالزایی فعل ــی اش ــد فعل ــر درص اگ
3۰ درصــد باشــد، بــه 7۰ درصــد و شــاید بیشــتر قابــل 

افزایــش خواهــد بــود .
ــتغال  ــه اش ــه ب ــه چگون ــی جامع ــش درک عموم افزای

بیشــتر حــوزه علــوم انســانی کمــک می کنــد؟
بــرای مثــال در بســیاری از ســازمان های عریــض و 
ــا  ــر اینه ــی اگ ــی غیردولت ــای اجتماع ــل و نهاده طوی
ــه  ــی متوجــه شــوند ک ــد، یعن ــد نمی دانن احســاس کنن
ــه نفــع  وجــود و حضــور یــک کارشــناس علوم انســانی ب
ــد  ــاال خواه ــانی ب ــوم انس ــتغال عل ــد اش آنهاســت، درص
رفــت . فــرض کنیــد در یــک کارخانــه در حــوزه انتخــاب 
رنــگ ماشــین، در شــناخت انــواع ســالیق ایرانیــان 
ــی و  ــای دولت ــیاری از نهاده ــاک، در بس ــوزه پوش در ح
حاکمیتــی مثــل اوقــاف و اســناد و .  .  . و حتی در پزشــکی 
اگــر بداننــد کــه نیــاز بــه مشــاور جامعه شــناس، مشــاور 
روانشــناس و حتــی مشــاور اقتصــادی و بســیاری از 
ــانه،  ــات، رس ــه ادبی ــاز ب ــا نی ــای روابط عمومی ه بخش ه
ــه کار  ــراد را ب ــن اف ــتر ای ــا بیش ــد، حتم ــخ و . . . دارن تاری
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ــان و  ــن کارشناس ــور ای ــا حض ــه ب ــد . در نتیج می گیرن
ــا  ــودمندی آنه ــدی و س ــانی، کارآم ــوم انس ــاوران عل مش
ــد . ــرفت می کن ــیار پیش ــانی بس ــوم انس ــی رود و عل ــاال م ب
شــما دالیــل پایین بــودن مشــاغل انســانی در 

جامعــه ایــران را در چــه مــواردی می بینیــد؟
در  اشــتغال  پایین بــودن  دالیــل  از  یکــی  متاســفانه 

علوم انســانی  حوزه هــای 
و  متقابــل  درک  عــدم 
کارآمــدی  شــناخت  عــدم 
علوم انســانی اســت و مقــدار 
مطالعه نکــردن  هــم  زیــادی 
اقتضائــات  درک نکــردن  و 
جامعــه امــروزی اســت . وگرنــه 
ــم  ــم بگوی ــرات می توان ــه ج ب
علــوم  فارغ التحصیــالن  اگــر 
انســانی بــه عنــوان مشــاوران و 
کارشناســان امیــن در بســیاری 
از ایــن اصنــاف، بــازار، صنعــت 
دولتــی و حاکمتــی بــه کار 
کارآمــدی  شــوند،  گرفتــه 
مجموعــه آنهــا و همچنیــن 
بــاال  دانشــگاه  ســودمندی 

مــی رود .
ــدارد،  ــود ن ــل وج ــن درک متقاب ــه ای ــال ک ح
چــرا ســرفصل ها بــه گونــه ای بازنگــری 
ــزا  ــن و مهارت اف ــا کارآفری ــه آنه ــود ک نمی ش

ــوند؟ ش
بلــه ایــن درک متقابــل اکنــون زیــاد وجــود نــدارد . شــاید 
ــری  ــی بازنگ ــرفصل های درس ــرا در س ــود چ ــه ش گفت
نمی شــود، چــرا مســووالن و برنامه ریــزان ایــن کار را 
ــم  ــا می توانی ــت، ام ــت اس ــم درس ــن ه ــد؟ ای نمی کنن
ــه  ــن هــم ب ــه نظــر مــن ای ــم . ب ــرای آن درصــد بگذاری ب
ــری  ــروی کار ماه ــر نی ــما اگ ــت . ش ــی نیس ــی کاف تنهای
ــتری  ــتری بیش ــه مش ــت ک ــت اس ــید، درس ــته باش داش
هــم داریــد، ولــی اگــر آن کارخانــه و آن نهــاد اقتصــادی 
بــه ایــن درک نرســد، بــاز هــم آدم ماهــر، بیــکار خواهــد 
مانــد . بنابرایــن مــا بایــد از طریــق همایش هــای مختلــف، 
درک عمومــی جامعــه را نســبت بــه بــاور کارآمــدی 
اعتــراف  بایــد  همچنیــن  ببریــم .  بــاال  کارشناســی 
ــا از  ــه م ــکالت جامع ــادی از مش ــش زی ــه بخ ــم ک کنی
ــانه و  ــای کارشناس ــه دیدگاه ه ــدی ب ــاور و پایبن ــدم ب ع
ــت .  ــف اس ــای مختل ــی در حوزه ه ــای تخصص دیدگاه ه
از امنیــت، آرامــش، خانــواده تــا کارخانه هــای بــزرگ مــا 
بایــد بیشــتر مطالعــه کنیــم و ایمــان بیاوریــم بــه اینکــه 
ــم  ــان ه ــد، روحش ــه می کنن ــتر مطالع ــه بیش ــرادی ک اف
ــون/  ــر در آزم ــان نباشــد جــز خب ــر می شــود . ج بزرگ ت

هرکــه را افــزون خبــر جانــش فــزون . اینکــه امــام علــی 
ــه  ــم ســلطان، یعنــی ای مــردم نســبت ب ــد: العل می فرمای
کارشناســی ســر فــرود بیاوریــد . مثــال فــرض کنیــد یکــی 
از شــرایط رشــد تولیــد، ثبــات و آرامــش اســت . وقتــی مــا 
دائمــا جامعــه را از جهــات مختلــف ملتهــب کنیــم دیگــر 
نهــاد ســرمایه گذاری چگونــه می توانــد پــا بگیرد؟مــا 
ــه  ــاری را ک ــه رفت ــد هزین بای
کنیــم .  محاســبه  می کنیــم 
اگــر بــه عنــوان نهــاد خانــواده 
بــرای  کــه  بیاوریــم  ایمــان 
مشــاوره  نیازمنــد  فرزنــدم 
تحصیلــی و تربیتــی هســتم 
جــوان  زوج هــای  بــرای  و 
هــم بــه همین گونــه اســت، 
عــوض  جهت گیری هــا 

می شــود .
آیــا یکــی از دالیــل بهــای کــم 
ــه  ــانی در جامع ــوم انس ــه عل ب
ــاالی  ــت ب ــل اهمی ــه دلی ــا ب م
صنعــت و کارآزمــودگان فنــی و 
ــه  مهندســی و توجــه بیشــتر ب

ــان نیســت؟ آن
متاســفانه در ایــران صنعــت 
ــا دانشــگاه  بــه معنــای خــاص آن اگــر انــدک ارتباطــی ب
دارد بــا رشــته های ســخت افزاری و فنــی و مهندســی 
ــوم  ــا عل ــه ب ــد ک ــان می ده ــن نش ــر و کار دارد . همی س
انســانی ارتبــاط نــدارد و نمی دانــد اگــر دنیــا از بســیاری 
جهــات پیشــرفت کــرده اســت بــه خاطــر ایــن بــوده کــه 
دســتاوردهای علــوم انســانی را بــه کار بســته اســت . بایــد 
ــد و  ــه وجــود آی ــج کارشناســی ب ــه نتای ــاور ب ــان ب گفتم
ــانه  ــه آرای کارشناس ــن دادن ب ــا ت ــه ب ــد ک ــه بدانن هم

ــم . ــی کنی ــش زندگ ــا آرام ــم ب ــه می توانی ــت ک اس
اوضــاع اشــتغال حــال حاضــر فارغ التحصیــالن 

علــوم انســانی چگونه اســت؟
اوضــاع اشــتغال علــوم انســانی زیــاد جالب نیســت و دالیل 
ــاخص های  ــن ش ــی از مهم تری ــت . یک ــاد اس ــم زی آن ه
توســعه تــوازن در پیشــرفت اســت . وقتــی تــوازن بــه هــم 
بخــورد دیگــر آن جامعــه حتــی اگــر پیشــرفته هــم باشــد، 
ــوری  ــد کش ــرض کنی ــت . ف ــد نیس ــعه یافته و کارآم توس
در حــوزۀ پزشــکی بیســت باشــد، امــا فقــرش خطرنــاک 
ــورد؟  ــه دردی می خ ــه چ ــکی ب ــن پزش ــوب ای ــد، خ باش
ــه  ــد بزنیــد ب ــاه پیون ــا مســأله رف اگــر شــما پزشــکی را ب

تناســب در توســعه خواهیــد رســید .
ــد  ــال رش ــم، مث ــاد داری ــب زی ــدم تناس ــکل ع ــا مش م
شــتابنده جمعیــت؛ بــه اعتقــاد مــن بایــد رشــد جمعیت را 
بــا توانمنــدی آب کشــور هــم در نظــر بگیریم و بســنجیم، 

یکــی از مهم تریــن شــاخص های 
توســعه، توازن در پیشــرفت اســت . 
وقتــی تــوازن بــه هــم بخــورد دیگر 
ــرفته  ــر پیش ــی اگ ــه حت آن جامع
هــم باشــد، توســعه یافته و کارآمــد 
ــوری در  ــد کش ــرض کنی ــت . ف نیس
حــوزة پزشــکی بیســت باشــد، امــا 
ــوب  ــد، خ ــاک باش ــرش خطرن فق
دردی  چــه  بــه  پزشــکی  ایــن 
ــکی را  ــما پزش ــر ش ــورد؟ اگ می خ
ــه  ــد بزنیــد ب ــا مســأله رفــاه پیون ب
ــید . ــد رس ــعه خواهی ــب در توس تناس
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ــای کشــاورزی  ــرمایه های کشــاورزی و ظرفیت ه ــال س مث
ــن  ــان تناســب داشــته باشــد؟ ای ــا جمعیت م ــد ب ــا نبای م
ــن  ــد؟ ای ــدار باش ــد پای ــدر می توان ــر چق ــاورزی مگ کش
روش هــای آبیــاری بــا ایــن ترکیــب جمعیتــی کشــور یــا 
ــد؟ ــا، تناســب دارن ــروری م ــداری و دامپ ــال نظــام دام مث
توزیــع جمعیــت و سیاســت ورزی مــا در حــوزه اقــوام هــم 
خــود یــک مســاله اســت . همــه اینهــا بــا توســعه ارتبــاط 
دارنــد . مثــال فــرض کنیــد روزی همــه ســالمند یــا همــه 
ــد تناســب را فرامــوش  ــت نبای ــا هیچ وق جــوان باشــند! م
ــت  ــد بی نهای ــان را آفری ــی انس ــم وقت ــد ه ــم . خداون کنی
براســاس اصــل تناســب آفریــده اســت . بــه قــول محمــود 
شبســتری: جهــان چــون چشــم و خــال و خــط و ابروســت 
کــه هــر چیــزی بــه جــای خــود نیکوســت . همانطــور کــه 
خداونــد جهــان را براســاس اصــل تناســب آفریــده اســت 
و نگفتــه کــه همــه جــا کویــر، همــه جــا آب، همــه جــا 
جنــگل و . . . باشــد، مــا هــم بایــد رعایــت کنیــم . ما هســتیم 
ــر ســر زمین هــا و محیط زیســت  کــه بالهــای مختلفــی ب

می آوریــم .
یعنــی از نظــر شــما بیــکاری فعلــی محصــول 
ــرش  ــت، پذی ــب جمعی ــردن تناس ــت  نک رعای

ــت؟ ــه اس ــاز جامع ــگاه ها و نی دانش
نــه تنهــا ایــن مــوارد، کــه خیلــی  مــوارد دیگــر هم هســت . 
ــه  ــت آموزشــی و . . . هم ــت اقتصــادی، عدال ــه عدال از جمل
اینهــا و حتــی عدالــت فرهنگــی همگــی نقــش داشــته اند . 
ــای  ــی از بیکاری ه ــتیم، خیل ــی داش ــت فرهنگ ــر عدال اگ
ــالن  ــدر از فارغ التحصی ــد . چق ــع می ش ــانی رف ــوم انس عل
علــوم انســانی را اســتخدام نکرده انــد، امــا کســان دیگــری 
ــه  ــی اینک ــی یعن ــت فرهنگ ــتند؟ عدال ــا هس ــای آنه ج
امکانــات فرهنگــی، ســرمایه ها و مکان هــای فرهنگــی 
و زمان هــا و . . . را بــرای شــهروند ایرانــی بــه عدالــت 
ببینیــد و فکــر می کنــم بــرای علــوم انســانی ایــن حلقــه 
ــی زدگی  ــرف مهندس ــک ط ــت . از ی ــر اس ــت تنگ ت عدال
ــت  ــم اهمی ــه ک ــر ب ــل دیگ اســت و از طــرف دیگــر عوام
ــرای  ــد و جایــی ب جلــوه دادن علــوم انســانی دامــن زده ان

فارغ التحصیــالن آن نیســت .
ــاال  ــتین ب ــرا آس ــانی چ ــوم انس ــود عل خ

نمی کنــد؟ کاری  و  نمی زنــد 
بلــه بــه نظــر می رســد خــود علــوم انســانی بایــد آســتین 
بــاال بزنــد . علــوم انســانی بایــد نشــان دهــد و ثابــت کنــد 
کــه کارآمــد اســت، علــوم انســانی مشکل گشاســت، علــوم 
ــک  ــد ی ــما می خواهی ــر ش ــد اگ ــد بگوی ــانی می خواه انس
ــاد  ــید، فس ــته باش ــوان داش ــر و کتاب خ ــه مطالعه گ جامع
ــه دزد و قاچاقچــی  ــن هم ــود . ای ــر می ش ــه کمت در جامع
ــانی  ــوم انس ــی عل ــه خیل ــتند ک ــانی هس ــا کس و ... اینه
نخوانده انــد، نــه اینکــه رفتــه باشــند مهندســی و دکتــری 
خوانــده باشــند، نــه منظــورم ایــن نیســت . مقصــود 

ــانی  ــوم انس ــد . عل ــادی ندارن ــش زی ــه دان ــت ک ــن اس ای
ــرمایه  ــا س ــدن ذات ــاب  خوان ــه کت ــد ک ــد بگوی می خواه
اجتماعــی را تقویــت می کنــد، انســجام اجتماعــی را 
بگویــد  انســانی می خواهــد  بیشــتر می کنــد . علــوم 
ملــت ایــران؛ شــما اینقــدر میــراث داریــد . فقــط فرصــت 
ــوم  پیــدا کنیــد آنهــا را بخوانیــد کافــی اســت . البتــه عل
ــاد  ــه مــا ی ــا میــراث را نیــز ب انســانی روش هــای انــس ب
ــرا  ــت؟ چ ــت داش ــظ را دوس ــد حاف ــرا بای ــد . چ می ده
بایــد بــا ســعدی اخــت بــود؟ چــرا بایــد بــه موالنــا عشــق 
ورزیــد؟ چــرا بایــد بــه فردوســی افتخــار کــرد؟ چــرا بایــد 
ــده  ــی بالن ــه فاراب ــد ب ــرد؟ چــرا بای در ســنایی تعمــق ک
ــد کــه هــزاران نفــر  ــه مــا می گوی ــوم انســانی ب ــود؟ عل ب
ــی  ــی، ســهروردی، رازی، ابوریحــان و بوعل ــه غزال از جمل
ســینا بودنــد؛ ولــی مــا اینهــا را نمی شناســیم و قــدرت و 
ســرمایه داری همــه چیــز را بلعیــده اســت . علــوم انســانی 
مــا هویــت اســالمی و ایرانــی را تقویــت می کنــد، هویــت 
ــه را  ــد و جامع ــت می کن ــرد ورزی را تقوی ــی و خ عقالن
بــه ســوی دانایی محــوری می بــرد، بنابرایــن اگــر مــا بــه 
ترویــج ایــن گفتمــان بپردازیــم آن فارغ التحصیــل علــوم 
ــت و آن  ــد داش ــری خواه ــگاه بهت ــا جای ــانی مطمئن انس
ــد و  ــار می کن ــود افتخ ــه خ ــه ب ــت ک ــل اس فارغ التحصی
می گویــد ایــن مــن هســتم کــه بایــد جــا پــای ابن ســینا 

ــی بگــذارم . و فاراب
در واقــع چطــور می تــوان بــه جامعــه قبوالنــد 
کــه ریشــۀ بســیاری از پیشرفت هایشــان 
ــانی  ــوم انس ــه عل ــه ب ــوزه ای توج ــر ح در ه

اســت؟
ــما  ــه ش ــد ک ــن را می گوی ــم ای ــروز ه ــانی ام ــوم انس عل
ــته  ــی داش ــرمایه علم ــید، س ــته باش ــم داش ــت عل انباش
ــد،  ــدا می کن ــه خــود توســعه پی باشــید، جامعــه خــود ب
می شــود .  فــراوان  اشــتغال  می شــود،  کــم  بیــکاری 
ــانی  ــوم انس ــل عل ــه فارغ التحصی ــم ک ــه نداری ــا وظیف م
ــت  ــه ماس ــه وظیف ــم بلک ــه ببری ــه کارخان ــتقیما ب را مس
ــعه  ــد و توس ــرای رش ــو ب ــم ت ــه بفهمانی ــه کارخان ــه ب ک
خــودت بــه علــوم انســانی و مشــاوره علــوم انســانی نیــاز 
ــط  ــای رواب ــش کیمی ــانی آفرین ــوم انس ــر عل داری . هن
عاطفــی، انســانی، اخالقــی در مدیریت هاســت و ایــن 
ــن  ــه ای ــرود و ب ــاال ب ــی ب ــاد عموم ــود اعتم ــث می ش باع
ــوری و  ــت خردمح ــی و در نهای ــرمایه  اجتماع ــب س ترتی
ــه  ــم هم ــش می کن ــرد . خواه ــکل می گی ــی ورزی ش دانای
ــد بلکــه ســعی  ــوم انســانی قضــاوت نکنن ــاره عل زود درب

ــد . ــرار کنن ــاط برق ــا آن ارتب ــد ب کنن
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