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نشست خبری هفتۀ پژوهِش پژوهشگاه
 

روز دوشــنبه، 18 آذرمــاه 1398، نشســت خبــری هفتــۀ پژوهــِش پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا حضــور 
اهالــی رســانه و اصحــاب قلــم برگــزار شــد. 

در ابتــدای نشســت دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه بــا اشــاره بــه تالش  هــا و کارنامــۀ یک ســالۀ ایــن مرکــز از آذرمــاه ســال 
گذشــته تــا کنــون، گفــت: کارنامــۀ یک ســالۀ پژوهشــگاه را می تــوان در ســه بخــش؛ دســتاوردهای ســاختاری و اجرایــی مؤثــر، 
ــدام  ــورد هرک ــرد و در م ــردی تقســیم ک ــای راهب ــات و موفقیت ه ــای علمــی، اقدام دســتاوردهای حــوزه پژوهــش و فعالیت ه

شــرح داد.
دکتــر قبــادی بــا اشــاره بــه نام گــذاری هفتــۀ پژوهــش تأکیــد کــرد: امســال هفتــۀ پژوهــش بــا شــعار »پژوهــش و افق هــای 
ــردی،  ــعۀ راهب ــۀ توس ــنامه برنام ــای اساس ــر مبن ــه خــط مشــی کالن پژوهشــگاه و ب ــه ب ــا توج ــود. ب ــرا می ش پیشــرفت« اج
ــاوره های   ــازی مش ــردم و بالینی س ــود م ــه خ ــات تخصصــی مســتقیم ب ــه خدم ــدن و ارائ ــردی ش ــه ســمت کارب پژوهشــگاه ب
علمــی پیــش مــی رود کــه گرفتــن مجــوز مرکــز نــوآوری علــوم انســانی و افزایــش تعــداد قراردادهــا بــه ۴۲ مــورد در یــک ســال 
گذشــته جــزو برنامه هــای پژوهشــگاه بــوده اســت. ایــن رونــد بــا افزایــش طرح هــای کاربــردی، تعــداد پروژه هــای کارفرمایــی 

اخیــراً بــه حــدود60 مــورد رســیده اســت.
رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ادامــه داد: هم اکنــون نزدیــک بــه نیمــی از اعضــای هیــأت علمــی مــا 
بــا نهادهــا و ســازمان های بیرونــی همــکاری علمــی و پژوهشــی دارنــد و مــا بــرای نخســتین بــار 1۲ مقالــه علمــی بین المللــی 
ــه  ــگاه ب ــی پژوهش ــأت علم ــای هی ــه اعض ــای قابل توج ــه فعالیت ه ــه از جمل ــم ک ــر کردی ــال منتش ــی یک س ــر را در ط معتب
شــمار می آیــد. حضــور پررنــگ در عرصــۀ عمومــی و مجــازی، یکــی دیگــر از دســتاوردهای جدیــد اســت؛ چهارمیــن فعالیــت 
ــه ســمتی برویــم  ــار در پژوهشــگاه اســت، مــا می خواهیــم ب ــرای اولیــن ب ــوم انســانی ب ــوآوری عل مــا گرفتــن مجــوز مرکــز ن
ــه کنــد و ایــن، یعنــی اثربخشــی عملــی و عینــی علــوم   ــد خدمــات خــود را به صــورت کلینیکــی ارائ کــه علــوم انســانی بتوان
انســانی. در واقــع دانشــگاه نســل اول آموزش محــور بــود و دانشــگاه نســل دوم پژوهش محــور و نســل ســوم کارآفریــن، امــا در 
ورود بــه نســل چهــارم بــه دنبــال آن هســتیم کــه در سیاســت گذاری ها اثربخــش باشــیم و در حوزه هــای تصمیم ســازی وارد 
میــدان شــویم. همچنیــن مــا در حــوزۀ بیانیــه گام دوم نشســت های متعــددی داشــتیم کــه امیدواریــم در ایــن چنــد مــاه کــه 

از صــدور بیانیــۀ گذشــته اســت، شــاهد نتایــج کاربــردی آن نیــز باشــیم.
در ادامــه دکتــر علیرضــا مالیــی توانــی، رئیــس ســتاد هفتــۀ پژوهــش و معــاون پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی پژوهشــگاه 
ــا روز دوشــنبه ۲5 آذرمــاه 98 توضیحــات  در مــورد جزئیــات برنامه هــای پژوهــِش پژوهشــگاه از روز شــنبه ۲3 آذرمــاه 98 ت
ــم کــه از ســالنامۀ پژوهشــی پژوهشــگاه نیــز طــی ایــن  ــر در دســت انتشــار داری ــه کــرد و گفــت: حــدود 106 اث کاملــی ارائ
ــن نمایشــگاه  ــزار می شــود و در ای ــی برگ ــک نمایشــگاه داخل ــا ی ــن هفته ه ــن طــی ای ــد شــد. همچنی ــی خواه ــه رونمای هفت
ــی اســت کــه  ــه خواهــد شــد. ایــن در حال ــه والدیــن ارائ ــه خانواده هــا و مشــاور فلســفی ب مشــاوره های تحصیلــی، مشــاوره ب
در نمایشــگاه فــن بــازار در نمایشــگاه بین المللــی نیــز غرفــه خواهیــم داشــت و همیــن خدمــات را بــه صــورت رایــگان ارائــه 
ــوآوری و کاربردی ســازی پژوهــش هــا و مســئول برگــزاری فــن  می کنیــم. همچنیــن الهــام ابراهیمــی، سرپرســت مدیریــت ن
بــازار نیــز در مــورد برپایــی نمایشــگاه فــن بــازار از ۲6 تــا ۲9 آذرمــاه 98 در محــل نمایشــگاه بین المللــی، گفــت: پژوهشــگاه 
علــوم انســانی ســه کارگاه بــا عناویــن »جایــگاه فنــاوری در زندگــی معاصــر بــر پایــۀ نظریه هــای علــوم انســانی«، »تیپ شناســی 
شــخصیت و عملکــرد شــغلی« و »شــیوه های مدیریــت مصــرف رســانه« در نمایشــگاه فن بــازار برگــزار می کنــد کــه مدرســان 
ایــن کارگاه هــا از اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه هســتند. در ادامــه جلســه پرســش و پاســخ بــا حضــور اهالــی رســانه و قلــم 

برگــزار شــد.
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دکترغالمی در مراسم هفتۀ پژوهِش پژوهشگاه:

پژوهشگاه   می تواند  نقش  مؤثرتری 
در پویایی و تداوم نظام تولید ملی و نوآوری در کشور ایفا کند

 
ــات و  ــوم، تحقیق ــر عل ــی، وزی ــر منصــور غالم ــات فرهنگــی، دکت ــوم انســانی و مطالع ــط عمومــی پژوهشــگاه عل ــزارش رواب ــه گ ب
فنــاوری صبــح روز شــنبه، ۲3 آذرمــاه 1398، بــا حضــور در مراســم افتتاحیــه هفتــه پژوهــِش پژوهشــگاه به عنــوان مهمــان ویــژۀ 

ایــن مراســم ســخنرانی کــرد.
دکتــر غالمــی بــا عــرض تبریــک بــه مناســبت هفتــه پژوهــش گفــت: بی تردیــد، پژوهــش از جملــه ســتون های بنیادیــن پیشــرفت 

و شــکوفایی اســتعدادها و توانمندی هــای اعضــای هــر جامعــه ای اســت؛ از 
همیــن رو، اختصــاص هفتــه ای در ســال، بــه منظــور پاسداشــت و تأکیــد 
بــر اهمیــت و اهتمــام بــه آن، کامــاًل موجــه و شایســته قدردانــی اســت. 
موجــب خوشــحالی اســت کــه در ایــن ایــام مغتنــم، در خدمــت 
شــما عزیــزان در بزرگ تریــن پژوهشــگاه علــوم انســانی 
ــی و  ــد تمدن ــن در فراین ــای نمادی ــی از نهاده ــه یک ــور ک کش
فرهنگــی کشــور اســت، حضــور دارم، چــرا کــه در ســایه علــوم 
انســانی و چنیــن دانش هــا و معرفتــی اســت کــه دســتیابی بــه 
ــه  ــی جامع ــر و تعال ــرفت فراگی ــا و پیش ــر دانش ه ــعه دیگ توس
میســر می شــود. از ایــن روی، فرصتــی در خــور تلقــی می شــود 
کــه در جمــع فرهیختگانــی حضــور داشــته باشــم کــه نــه تنهــا 
در پیشــبرد و اعتــالی پژوهش هــای علــوم انســانی در کشــور، 
ــا  ــد دیدگاه ه ــی و نق ــه در دیده بان ــد، بلک ــی دارن ــی اساس نقش
ــغولند و الزم  ــش مش ــت اثربخ ــه فعالی ــی ب ــه های جهان و اندیش
ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــئوالن پژوهش ــطۀ آن از مس ــت به واس اس

مطالعــات فرهنگــی تشــکر کنــم.
دکتــر غالمــی ادامــه داد: در ســال های اخیــر کــه رویکــرد کاربردی ســازی 

دانــش و عطــف آن بــه موضوعــات و مســائل مبتــال بــه جامعــه بــه عنــوان 
سیاســت راهبــردی در دســتور کار پژوهشــگاه قــرار گرفتــه اســت، بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه درهــم تنیدگــی ایــن مســائل بــا 
مقــوالت بنیادینــی چــون انســان و فرهنــگ، الزم اســت پژوهــش هــای راهگشــا در حوزه هــای مختلــف مطالعاتــی علــوم انســانی 
بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار گیــرد و راهکارهــای همه جانبــه ای بــرای افزایــش اثربخشــی آن در میــان اعضــای جامعــه تدبیــر 

. د شو
ــه اولویت هایــی معطــوف کنــم  ــر ایــن اســاس، می خواهــم ســخن خویــش را ب ــوم، تحقیقــات و فنــاوری تأکیــد کــرد: ب ــر عل وزی
ــا لحــاظ آنهــا می تــوان بــه افــاده فایــده بهینــه در ایــن قلمــرو امیــد داشــت. از جملــه نخســتین مســائلی کــه می بایســت  کــه ب
از منظــر پژوهش هــای کاربــردی اثربخــش در مرکــز توجــه قــرار گیــرد، هدف گــذاری علــوم انســانی در زمینــه تقویــت گفتمــان 
ــن  ــی ای ــأله یابی پژوهش ــیر، مس ــن مس ــاً در ای ــت. طبع ــوزه اس ــن ح ــی ای ــتاوردهای پژوهش ــر دس ــب و تناظ ــازی و تناس بومی س
حــوزه هــم واقــع بینانه تــر خواهــد شــد و هــم بــا نظــام ملــی نــوآوری و فرآوری ســازی نتایــج علــم انطبــاق پیــدا خواهــد کــرد. 
ــده  ــان، آین ــا جه ــا ب ــالت م ــده تعام ــی آن، آین ــداوم و بالندگ ــای علمــی و روشــمند ت ــن راهکاره ــت، تعیی ــی در حــوزۀ هوی حت
نســل ها و مســألۀ هویــت آنــان نیــز از مطالعــات مســأله محور علــوم انســانی بـّـر خواهــد آمــد. همچنیــن ابعــاد حقــوق شــهروندی 
در دنیــای معاصــر نیــز در زمــرۀ مســائل علــوم انســانی اســت، هــر عضــو جامعــه بــرای آنکــه موقعیــت خویــش را در نظــام اجتماعــی 
ــنی از  ــه درک روش ــد آن اســت ک ــۀ نخســت نیازمن ــد، در درج ــی کن ــه پیشــرفت درون ــای معطــوف ب ــله مراتب فعالیت ه و سلس
هویــت خــود بــه دســت آورد. تردیــدی نیســت کــه بــرای رســیدن بــه هویتــی مســتحکم و قابــل اتــکاء گنجینــۀ تاریخــی و تمدنــی 
ــراث  ــی ژرف و می ــابقۀ تمدن ــطۀ س ــی به واس ــۀ ایران ــد جامع ــف خداون ــه لط ــد و ب ــل می کن ــزال عم ــی الی ــان منبع ــه چون جامع

فرهنگــی غنــی ایــن ظرفیــت را دارد کــه همــواره بنیادهــای هویتــی پایــدار را فراهــم آورد
دکتــر غالمــی ادامــه داد: در عیــن حــال بایــد توجــه داشــت کــه مؤلفه هــای تقویــت هویــت در دوران هــای مختلــف 
متنوعنــد. مؤلفه هــای آن شــامل درک وظایــف مختلــف در قبــال فرهنــگ، هنجارهــا، محیــط زیســت، مشــارکت 
سیاســی، حراســت از پالودگــی زبانــی، احتــرام بــه تنــوع قومــی و مذهبــی و امثــال آن اســت. حــق مشــارکت 
ــی  ــده بان ــت گذاری، دی ــزی و سیاس ــای برنامه ری ــادی در فراینده ــارکت انتق ــگ، مش ــول فرهن ــش و تح در آفرین
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ــردی،  ــه عینیــت رســاندن احســاس مســئولیت اجتماعــی در ســطوح مختلــف ف دائمــی اجــرای سیاســت ها و ب
ــهروند  ــر ش ــه ه ــت ک ــی اس ــم حقوق ــی ه ــرده فرهنگ ــوم خ ــه آداب و رس ــدی ب ــی و پایبن ــی و سیاس اجتماع
می بایســت بــه طــور عادالنــه از آن برخــوردار باشــد هــم از عوامــل مهــم تقویــت تعلــق ملــی و هویــت مــا بــه 

ــد. ــمار می آین ش
وی تصریــح کــرد: تردیــدی نیســت کــه از میــان معــارف مختلــف بشــری، ایــن علــوم انســانی اســت کــه می توانــد و می بایســت در 
ایــن عرصــه حضــور فعــال و راهگشــا داشــته باشــد و صورت بندی هــای عملیاتــی مشــخصی را بــرای تحقــق آن تدویــن کنــد. بــرای 
رســیدن بــه چنیــن هدفــی، اولویــت دیگــر علــوم انســانی می بایســت مشــارکت مؤثــر در تثبیــت فرهنــگ نقــد و 
گفتگــو در جامعــه باشــد. جامعــۀ مــا کــه بــه واســطه حضــور خرده فرهنگ هــای مختلــف، از فرصــت بی نظیــری 
ــوی  ــول گفتگ ــت اص ــه تقوی ــز ب ــر چی ــش از ه ــون بی ــت، اکن ــد اس ــف بهره من ــه های مختل ــن اندیش ــرای تبیی ب
مســالمت آمیــز، مودت آفریــن و معطــوف بــه تفاهــم نیــاز دارد. فرصــت مــورد بحــث در صورتــی کــه بــر پایــه گفتگــوی 
معطــوف بــه تفاهــم مــورد توجــه قــرار گیــرد ثمــرات گران قــدری را بــرای جامعــه بــه همــراه خواهــد داشــت و از ســوی دیگــر، در 
ایــن مقطــع، جامعــۀ مــا اگــر در چارچــوب گفتگویــی جــای نگیــرد، می توانــد زمینه ســاز تعــارض و حتــی خشــونت واقــع شــود. 
ــم  ــه تفاه ــوف ب ــادی معط ــوی انتق ــای گفتگ ــد الگوه ــه می توان ــت ک ــی اس ــدۀ ملجای ــانی فراهم آورن ــوم انس عل
ــیر  ــوان در مس ــه می ت ــت ک ــنی اس ــی روش ــن مبان ــردن چنی ــاظ ک ــا لح ــم آورد. ب ــه فراه ــی را در جامع و همدل
رفــع آســیب های اجتماعــی مختلفــی کــه امــروزه جامعــۀ مــا درگیــر آن اســت، گام برداشــت. وجــود و گســترش 
ــود.  ــه رو می ش ــا آن روب ــش ب ــوام خوی ــظ ق ــیر حف ــه، در مس ــر جامع ــه ه ــت ک ــئله ای اس ــن مس ــی بزرگ تری ــیب های اجتماع آس
ــیب ها  ــش آس ــرای کاه ــوان ب ــانی می ت ــوم انس ــته ای عل ــردی بین رش ــردی و راهب ــای کارب ــتاوردهای پژوهش ه ــر دس ــه ب ــا تکی ب

اقدامــات مؤثــری را انجــام داد.
ــف  ــای مختل ــق در زوای ــرای تحقی ــص ب ــناس و متخص ــای کارش ــت نیروه ــد: تربی ــادآور ش ــخنانش ی ــه س ــی در ادام ــر غالم دکت
آســیب های اجتماعــی و ارائــه راه حل هــای عملــی و هدفمنــد در حوزه هــای مختلــف علــوم انســانی و تدویــن پرســش های شــفاف 
در خصــوص چیســتی ایــن آســیب ها و راه حل هــای رفــع آنهــا از جملــه اولویت هــای دیگــری اســت کــه الزم اســت دانشــگاه ها و 
مؤسســات آمــوزش عالــی بــدان اهتمــام ویــژه ای داشــته باشــند. اقدامــات نوآورانــۀ صــورت گرفتــه در ســال های اخیــر در 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و انجــام طرح هــای پژوهشــی راهبــردی و مانــدگار اجــرا شــده 
ــف  ــوه مختل ــانی در وج ــوم انس ــازی عل ــرای کاربردی س ــه ب ــورت گرفت ــای ص ــرا و برنامه ریزی ه ــال اج ــا در ح ی

و سیاســت گذارانه  پژوهشــی  آموزشــی، 
ــوان  ــه می ت ــت ک ــن اس ــش ای آن نویدبخ
بــه ثمــرات رویکــردی مســأله محور در 
ــن  ــی و تبیی ــائل اجتماع ــا مس ــه ب مواجه
بنیادهــای یــک جامعــه ســالم و هنجارمنــد 
بــا  می توانــد  پژوهشــگاه  بســت.  امیــد 
دیگــر  همراهــی  و  مشــارکت  از  بهره گیــری 
ــر  ــای دیگ ــانی در نهاده ــوم انس ــمندان عل دانش
آموزشــی و پژوهشــی، بیــش از پیــش در ایــن 
ــرای  ــری را ب ــر فراگیرت ــردارد و چت ــیر گام ب مس
ثمربخــش  و   قوام یافتــه  پژوهش هــای  انجــام 

فراهــم آورد. وی در پایــان ضمــن قدردانــی 
ــا  ــت: ب ــگاه، گف ــکاران پژوهش ــات هم از زحم
ــای الزم از  ــا و حمایت ه ــن رویکرده ــداوم ای ت
ــری در  ــش مؤثرت ــد نق ــگاه می توان آن، پژوهش
ــوآوری  ــی و ن ــام تولید مل ــداوم نظ ــی و ت پویای

ــد.  ــا کن ــور ایف در کش
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تجلیل از دکتر پورنامداریان
 به عنوان استاد نمونۀ کشوری 

در بیستمین نمایشگاه پژوهش و فناوری )فن بازار(

در مراســم افتتــاح بیســتمین نمایشــگاه پژوهــش و فنــاوری )فــن بــازار( از 1۷ پژوهشــگر برگزیــده کشــوری و 6 فنــاور برگزیــده بــا 
حضــور منصــور غالمــی وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور تجلیــل شــدند. 

دکتــر تقــی پورنامداریــان از پژوهشــگاه علــوم انســانی نیــز از برگزیــدگان کشــوری ایــن دوره بــود.

دریافت جایزۀ استاد نمونۀ کشوری دکتر پورنامداریان توسط همسرشان
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رونمایی از ۱۷ طرح پایان یافتۀ طرح جامع اعتالی علوم انسانی
ــا حضــور دکتــر غالمــی، وزیــر علــوم تحقیقــات و  در نخســتین روز از مراســم هفتــه پژوهــش ســال 1398 شــنبه ۲3 آذرمــاه ب
فنــاوری، دکتــر رضــا داوری اردکانــی، رئیــس فرهنگســتان علــوم جمهــوری اســالمی ایــران، دکتــر حســینعلی قبــادی، رئیــس 
ــالء و  ــع اعت ــس پژوهشــگاه در طــرح جام ــوزی، جانشــین رئی ــی ف ــر یحی ــات فرهنگــی، دکت ــوم انســانی و مطالع پژوهشــگاه عل
رئیــس دبیرخانــه طــرح، و  دکتــر علیرضــا مالیــی توانــی، معــاون پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی پژوهشــگاه از 1۷ گــزارش طــرح 

ــی شــد.  ــالء رونمای ــع اعت ــه در طــرح جام پایان یافت
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دکتر سیدرضا عاملی در مراسم هفتۀ پژوهش : 

تاریخچۀ ۵۵ ساله پژوهشگاه تراکمی از تجربه هاست
 

روز شــنبه، ۲3 آذرمــاه 1398،دکتــر ســعیدرضا عاملــی رنانــی ، دبیــر شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی در مراســم هفتــه پژوهــِش 
پژوهشــگاه ضمــن گرامیداشــت ایــن هفتــه گفــت: هفتــۀ پژوهــش را بــه اســتادان، فرهیختــگان، اندیشــمندان و دانشــمندان حــوزه 
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و همچنیــن پژوهشــگرانی کــه در ایــن هفتــه مهــم قــرار اســت از آنهــا تجلیــل شــود، تبریــک 

عــرض می کنــم و از دکتــر قبــادی تشــکر می کنــم کــه ایــن شــرایط را فراهــم 
ــادی  ــر قب ــزان باشــم. گزارشــی کــه دکت ــا در خدمــت شــما عزی ــد ت کردن
ــن تاریخچــۀ  ــوده  و ای ــق ب ــد نشــان می دهــد، پژوهشــگاه موف ــه کردن ارائ
55 ســاله پژوهشــگاه تراکمــی از تجربه هــا را بــه وجــود آورده اســت، بــرای 
ــد.  ــک می کن ــی نزدی ــت زندگ ــه واقعی ــوم انســانی را ب ــداری عل ــه مق اینک
ــودن از واقعیــت اســت و  ــوم انســانی دور ب ــزرگ عل یکــی از چالش هــای ب
پرداختــن بــه علــم و دانــش مربــوط بــه دنیایــی اســت کــه ممکــن اســت 
ــن هســتیم  ــد ای ــذا، نیازمن ــه داشــته باشــد ل ــا فاصل ــی م ــای ایران ــا دنی ب
کــه در مســیر واقع گرایــی بیشــتر تــالش و کار کنیــم. مــن ســخنانم را بــا 
ایــن نکتــه شــروع می کنــم کــه بــه هــر حــال دانــش نیازمنــد بــه عالقــه 
ــه واقعیــت  و اشــتغال اســت. یکــی از چالش هــای علــوم انســانی نگــرش ب
ــوم انســانی حرکــت  ــه ســمت واقعی ســازی عل ــم ب اســت، امیــدوارم بتوانی
کنیــم. انســان، فرهنــگ و علــوم هیــچ گاه ثابــت نیســتند؛ بــه همیــن دلیــل 
ــد  ــت مانن ــده را بشناســیم. عصبی ــه گذشــته و حــال و آین ــم ک ــاز داری نی
ــب  ــی موج ــم حت ــت در عل ــود دارد، عصبی ــز وج ــم نی ــر در عل ــور دیگ ام

ــود. ــف می ش ــان ها در ادوار مختل ــدن انس ــته ش کش
دکتــر عاملــی ادامــه داد: دانــش نیازمنــد بــه عالقــه و اشــتغال اســت. اگــر 

ــر  ــت عنص ــد. محب ــدا کن ــی پی ــت دسترس ــه واقعی ــد ب ــد، نمی توان ــته باش ــش را نداش ــم و دان ــوزۀ عل ــت ح ــر و محب ــش، مه دان
ــرد ارتباطــی  ــی اســت. ِخ ــی دوســتدار دانای ــه معن ــا فلســفه هــم ب ــه فیالســوفیا ی ــه واقعیــت اســت. همان طورک ــده ب انتقال دهن
در دانــش، خــرد تجربــه شــده و مهمــی اســت. در رجــوع بــه گذشــته، تطــور علــم را می بینیــم کــه یــک پدیــده ثابــت نیســت. 
فرهنــگ هــم پدیــده ثابــت نیســت. مــا بایــد همــواره نگاهــی بــه گذشــته و امــروز و افــق پیشــرفت علــوم در آینــده داشــته باشــیم. 
عصبیــت در علــم همیشــه بــوده و بدتــر از عصبیــت بــا ریشــه جهــل اســت چــون عصبیــت جاهالنــه را بــا ارتبــاط می تــوان حــل 
کــرد، ولــی عصبیــت ناشــی از علــم، گاهــی منجــر بــه کشــته شــدن عالمــان می شــود. بــه هــر حــال در تاریــخ علــم 1500 ســال 
تئــوری غلطــی بــر جهــان حاکــم بــوده مبنــی بــر اینکــه زمیــن ثابــت اســت. وقتــی انقــالب کوپرنیــک صــورت گرفــت، ۲00 ســال 
طــول کشــید تــا ایــن نظریــه جــای خــود را بــاز کنــد. بنابرایــن عصبیت هــای دانشــی، کاری بــه واقعیــت اجتماعــی ندارنــد و فقــط 

ــد. ــت را می گوین ــی از واقعی ــط بخش ــه فق ــد درحالی ک ــود را بزنن ــرف خ ــد ح ــالش می کنن ت
ــد اگــر نتوانســتید  ــر شــد چونکــه گفتن ــوم انســانی تحقی ــا عل ــد کــرد: در کشــور م ــی انقــالب فرهنگــی تأکی عضــو شــورای عال
پزشــک و مهنــدس شــوید بــه علــوم انســانی برویــد. بعدهــا بازاریابــی یکپارچــه ارتباطــی در علــوم تجربــی حاکــم شــد، همچنیــن 
شبیه ســازی هســتی در دســتور کار علــوم تجربــی نیــز قــرار گرفــت و ایــن نگــرش بــه وجــود آمدکــه هــر روز علــم جدیــدی کشــف 
می شــود کــه ممکــن اســت علــم قبلــی را نقــض کنــد. از زمانــی کــه علــوم تجربــی وارد عرصــه علــم شــد، غلبــه گفتمانــی پررنگــی، 
پیــدا کــرد و علــوم انســانی هــم ایــن نــگاه را تقلیــد کــرد. بــه نوعــی وقتــی علــوم تجربــی غلبــه پیــدا کــرد، علــوم انســانی تحقیــر 
شــد و بــه عنــوان دانشــی کــه »اگــر نتوانســتید رشــته ریاضــی و تجربــی بخوانیــد، رشــته علــوم انســانی را انتخــاب کنیــد« تبدیــل 
ــا یکدیگــر اســت، ابُهــت علــوم تجربــی را شکســت. دانــش یکپارچــه  شــد، امــا دانــش یکپارچــه کــه حاصــل ترکیــب دانش هــا ب
ضمــن توجــه بــه همــۀ عوامــل، نوعــی نــگاه چندجانبه نگــر هــم بــه وجــود آورد. شبیه ســازی هســتی، نگرشــی بــود کــه در علــوم 

تجربــی بــه وجــود آمــد.
ــرار  ــل ق ــالک عم ــایش آن م ــان و آس ــا انس ــد ت ــت گذاری باش ــز سیاس ــد مرک ــانی بای ــوم انس ــزود: عل ــی اف عامل
گیــرد. بایــد بازنگــری در نقشــۀ جامــع علمــی کشــور شــود تــا انســان بیشــتر در آن موردتوجــه قــرار گیــرد. 
ــم کــه امــروز در جایگاهــی قــرار گرفتیــم کــه فهــم پدیده هــا مســتلزم  مــا در مســیری از علــم حرکــت کردی
ــای  ــه فناوری ه ــم ک ــویم، می بینی ــاوری می ش ــم و فن ــی وارد عل ــد، وقت ــش جدی ــت. در دان ــته ای اس ــد رش ــکاری چن هم
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جدیــد، عرصــۀ متفاوتــی را فراهــم کــرده  اســت. جهــان مجــازی ماهیتــی متفــاوت از جهــان فیزیکــی دارد و ماهیــت آن، شــیء 
نیســت. جهــان مجــازی منطــق ریاضــی دارد و تابــع قوانیــن ریاضــی اســت. راندمــان در جهــان ریاضــی محدودیــت نــدارد و بــه 
درک مــا بســتگی دارد. جهــان مجــازی بــه مــا ثابــت کــرد کــه آنچــه از ذهــن مــا می گــذرد، خیــال نیســت، بلکــه بســتر تحققــی 

ــرد. ــال ک ــه رئ ــل ب ــان مجــازی ســورئال را تبدی ــد جه ــا می گوین ــان مجــازی«. هنری ه ــام »جه ــه ن دارد ب
وی در خاتمــه ســخنانش یــادآور شــد: امــروزه بیــش از ۷0 درصــد طبقــۀ متوســط از وضعیــت جهــان ناراضــی هســتند. اگــر 1۲ 
ــه  ــن ب ــرۀ زمی ــای ک ــه دم ــرد ک ــان را فرامی گی ــرد دود غلیظــی جه ــرار گی ــان مورداســتفاده ق ــزار کالهــک هســته ای در جه ه
منفــی 50 درجــه می رســد و همــۀ موجــودات از بیــن می رونــد، بنابرایــن الزم اســت از نظامی گــری فاصلــه بگیریــم. مــا امــروز 
بیشــتر از گذشــته، نیازمنــد درک جامعــه هســتیم و الزم اســت کــه علــوم انســانی و اجتماعــی را علــوم مرکــزی جهــان بدانیــم 
و بقیــۀ علــوم هــم تابــع ایــن علــم هســتند، چــون همــۀ علــوم بــه نوعــی بــرای انســان اســت. بــه همیــن دلیــل فرهنــگ را هــم 
ــگاه دســت دوم نداشــته  ــه علــوم انســانی و علــوم اجتماعــی، ن ــی ب مرکــز می دانیــم. مــا نیازمنــد ایــن هســتیم کــه علــوم تجرب

باشــد و ایــن علــوم، مرکــز سیاســت گذاری قــرار بگیــرد
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دکتر قبادی در مراسم هفتۀ پژوهش:

به لطف الهی آرمان پژوهشگاهِ دانایی محور، تمدن گرا،  جامعه مدار و بدون دیوار را عملی می سازیم
ــات و  ــوم، تحقیق ــر عل ــی )وزی ــر منصــور غالم ــا حضــور دکت ــاه 1398، ب ــح روز ۲3 آذرم ــۀ پژوهــش صب ــۀ هفت مراســم افتتاحی
ــی انقــالب فرهنگــی، رئیــس دانشــکدۀ مطالعــات جهــان دانشــگاه  ــر شــورای عال ــی )دبی ــر ســعیدرضا عاملی رنان ــاوری(، دکت فن
ــی )اســتاد فلســفه( و ســایر اســتادان،  ــر رضــا داوری اردکان ــوم اجتماعــی(، دکت تهــران و اســتاد گــروه ارتباطــات دانشــکدۀ عل

ــوم انســانی برگــزار شــد. پژوهشــگران و محققــان عل
ــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه علــوم  ب
ابتــدای  انســانی و مطالعــات فرهنگــی، در 
مراســم دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه 
ــه  ــی، هفت ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس عل
پژوهــش در ســال پژوهشــی 1398 را بــه همــه 
پژوهشــگران فرهیختــه پژوهشــگاه تبریــک 
گفــت و بــه میهمانــان و مدعــوان حاضــر 
خیرمقــدم عــرض کــرد. دکتــر قبــادی در 
ــگاه در  ــاله پژوهش ــک س ــه ی ــوص کارنام خص
فاصلــه زمانــی هفتــه پژوهــش 139۷ تاکنــون 
ــه  ــال در س ــه اجم ــش 98( را ب ــه پژوه )هفت

ــت: ــرد و گف ــه ک ــش خالص بخ
دســتاوردهای ســاختاری و اجرایــی مؤثــر، 
ــای  ــش و فعالیت ه ــوزۀ پژوه ــتاوردهای ح دس
موفقیت هــای  و  اقدامــات  بخــش  و  علمــی 
راهبــردی خالصــه کــرد و دربارۀ دســتاوردهای 
ســاختاری و اجرایــی مؤثــر بــه 15 نکته اشــاره 

ــح داد: ــرد و توضی ک
یــک: اقدامــات همه جانبــه و پیگیری هــای 
شــبانه روزی بــرای بــاال نگه داشــتن ســطح 
پرداخــت  و  کارکنــان  معیشــتی  و  رفاهــی 
جــدول معیشــتی ســاالنۀ کم نظیــر نســبت بــه 
پژوهشــگاه ها و دانشــگاه های شــهر تهــران

ــای  ــی اعض ــوان تخصص ــرم و ت ــت ه دو: تقوی
هیــات علمــی، نســبت گروه هــای هیــات علمــی 

ــی ــرآمد علم ــای س ــه و نیروه ــی نخب ــأت علم ــای هی ــذب  اعض ــا، ج ــل وضعیت ه ــق تبدی از طری
سه: حضور گسترده تر در عرصۀ عمومی و حضور پررنگ و پراستناد علمی در فضای مجازی

 چهــار: گرفتــن مجــوز مرکــز نــوآوری و اقــدام بــرای راه انــدازی آن؛ کــه در حقیقــت حرکــت بــه ســوی شــکل گیری اســتارتاپ ها 
خواهــد بــود و آن هــم فقــط هــدف اقتصــادی و اشــتغال زایی را تعقیــب نمی کنــد بلکــه مقدمــه حرکــت پژوهشــگاه بــه ســوی 
ــتقیم  ــاط مس ــکال و ارتب ــی و کلینی ــورت بالین ــانی به ص ــای علوم انس ــج طرح ه ــبرد نتای ــاً پیش ــی و بعض ــی عین ــق اثربخش تعمی

علــم بــا جامعــه و مــردم بــه شــمار می آیــد.
پنج: اخذ مجوز قطب علمی زبان شناسی پیکره ای در ایران برای پژوهشگاه که در سطح کشور منحصربه فرد است.

ــا ۴5۷ پلــه صعــود )رتبــه مــا در شــهریور 9۷، 931  شــش: ارتقــاء رتبــه پرتــال علوم انســانی و رشــد آن در رتبه بنــدی الکســا ب
بــود کــه در آبــان 98 بــه رتبــه ۴۷6 رســیده اســت(.

هفــت: رشــد قابل توجــه در توســعۀ طرح هــای کاربــردی و ورود جدی تــر پژوهشــگاه بــه موسســۀ علمــی نســل ســوم؛ از منظــر 
مؤسســه علمــی کارآفریــن و همزمــان از جهــت اثرگــذاری در سیاســتگذاری ها  و ورود بــه عرصــۀ موسســۀ علمــی نســل چهــارم؛ 
ــه ۴۲  ــا دســتگاه های اجرایــی ب ــار، تعــداد قراردادهــای پژوهشــی ب ــرای نخســتین ب ــادآور شــد کــه ب ــد ی در همیــن ارتبــاط بای
طــرح رســیده و بــا احتســاب طرح هــای کارفرمایــی غیرموظــف از قبــل طــرح جامــع اعتــال معطــوف بــه پیشــرفت کشــور، جمعــاً 
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ــد  ــروژه خواه ــاوز از 60 پ ــود متج ــبه ش ــم محاس ــنامه ای ه ــارکتی دانش ــای مش ــر طرح ه ــد. اگ ــروژه می رس ــه 55 پ ــب ب قری
ــی  ــع محــور و کارفرمای ــای ذی نف ــر پروژه ه ــک ســال اخی ــای پژوهشــگاه را در ی ــه نیمــی از طرح ه ــب ب ــب قری شــد. بدین ترتی
ــذار در عرصــه  ــای اثرگ ــا پژوهش ه ــده از آنه ــردی برآم ــای راهب ــالوه گزارش ه ــا، به ع ــن طرح ه ــه ای ــد. مجموع تشــکیل می دهن
سیاســتگذاری های ملّــی و حــل مســائل اجتماعــی بــه شــمار می آینــد و عمــاًل پژوهشــگاه را در جرگــۀ مؤسســات علمــی نســل 

چهــارم وارد کــرده اســت.
هشــت: فعالیت هــای در خــور توجــه مربــوط بــه اقتصــاد مقاومتــی، بیانیــۀ گام دوم انقــالب اســالمی کــه از ســوی مقــام معظــم 
رهبــری صــادر شــده اســت بــا برگــزاری بیــش از ده نشســت علمــی و چــاپ حــدود 6 جلــد کتــاب در حــوزۀ اقتصــاد مقاومتــی و 

ــر خــط مشــی های کشــور. ــای آن در سیاســت ها ب ــه و پرتوافکنی ه ــا در حــوزه بیانی ــرای ترســیم افق ه ــه ب ــدام اّولی اق
نــه: تجهیــز و راه انــدازی آزمایشــگاه زبانشناســی کــه دارای مجهزتریــن دســتگاه ضبــط دقیــق تجزیــه و تحلیــل آواهــا و دســتگاه 

پیشــرفته و نرم افــزار تجزیــه و تحلیــل داده هــای زبانــی اســت.
ــا  ــی ی ــای داخل ــل طرح ه ــای کار حاص ــم از کتاب ه ــی، اّع ــمند علم ــزارش ارزش ــاب و گ ــد کت ــه 60 جل ــب ب ــار قری ده: انتش
کتاب هــای پیشــنهادی از ســوی محققــان بیرونــی هســتند و بخشــی از آنهــا دســتاوردهای شــورای بررســی متون انــد و بخشــی 
از آنهــا نتیجــه و بــه ثمــر نشســتن بیــش از 15 گــزارش  پژوهشــی اثرگــذار از مجموعــه طرح هــای شــاخص و کالن اعتــال و چــاپ 

ــی اســت. ــای بین الملل ــا جاذبه ه ــار نفیــس و فاخــر ب ــدادی آث تع
به عنــوان نمونــه کتاب هــای  »کتیبه هــای خصوصــی فارســی میانــی ساســانی و پساساســانی«و »مبانــی و دســتور خــط فارســی 
ــته های  ــجویان در رش ــارت دانش ــل و مه ــت تحصی ــی وضعی ــای بررس ــی پروژه ه ــای »نهای ــدن گزارش ه ــاده ش ــته«" و آم شکس
گوناگــون علــوم انســانی و نســبت آن بــا اشــتغال دانــش آموختــگان«، »نقــد رویکــرد پوزیتویســتی بــه علــوم انســانی در مســئلۀ 
ــالم«،  ــان اس ــانی در جه ــوم انس ــان عل ــی تحول خواه ــل«، »جریان شناس ــای بدی ــی دیدگاه ه ــل و بررس ــر و عم ــکاف نظ ش
»بررســی و تحلیــل تاریخــی تعامــل حــوزه علمیــه بــا رشــته های گوناگــون علــوم انســانی"، "تأثیــر نظــام بیــن المللــی قــدرت بــر 
علــوم انســانی در ایــران: مطالعــه مــوردی مارکسیســم«، »بررســی و تحلیــل نقــش بخش هــای مردم نهــاد )انجمن هــای علمــی( 
در گســترش علــوم انســانی«، »علــوم انســانی کاربــردی: فرصت هــا و تهدیدهــا«، »تالئــم نظــر و عمــل در تلقــی از علــوم انســانی 
ــا  ــوم انســانی ب ــران معاصــر«، »عل ــگارۀ شــهروندی در ای ــی ان ــه حکمــت عملــی )فرونســیس(«، »شــناخت و تحلیــل مبان به مثاب
ــی  ــی و شــرایط اخالق ــر اجتماعــی"، "اخــالق در زندگــی کنون ــران: مســأله تأثی ــوم انســانی در ای ــان فرهنگــی"، "عل رویکــرد می

پیشــرفت و اعتــالی علــوم انســانی«، »علــوم انســانی و حکمــت اســالمی« و ...
یــازده: افزایــش و ارتقــای کســب افتخــارات ملـّـی؛ برنــده شــدن عضــو هیــأت علمــی در جشــنوارۀ فارابــی بــرای نخســتین بــار در 
تاریــخ پژوهشــگاه، برنــده شــدن عضــو هیــأت علمــی در جشــنوارۀ عالمــه دهخــدا، برنــده شــدن هفــت مقالــه برگزیــدۀ علمــی- 
ــنواره های  ــی در جش ــأت علم ــای هی ــر از اعض ــدادی دیگ ــدن تع ــده ش ــد، برگزی ــاالنه نق ــنوارۀ س ــگاه در جش ــی پژوهش پژوهش
ــن اعتصامــی،  ــی پروی ــزۀ ادب ــارزاده، جای ــی دکتــر طاهــره صف ــزۀ علمــی- ادب ــر، کســب جای ــی در طــی ســال اخی گوناگــون مل
نخســتین جایــزۀ پژوهشــی ســینما و کســب عنــوان برترین هــای پژوهــش فرهنگــی وزارت ارشــاد اســالمی و ... توســط اعضــای 

هیــات علمــی پژوهشــگاه.
ــور ها  ــیاری از کش ــا بس ــا ب ــط و همکاری ه ــازی رواب ــگاه و نهادینه س ــی پژوهش ــای بین الملل ــطح همکاری ه ــاء س دوازده: ارتق
ــا  ــرای دیپلماســی علــم و دیپلماســی عمومــی )از جملــه: دانشــنامه های مشــترک ب ــه یــک نقطــۀ درخورتوجــه ب و تبدیــل آن ب

هنــد، چیــن، ترکیــه، روســیه و ...(
ســیزده: متنوع ســازی گونه هــا و ژانرهــای تولیــد محصــول و  خروجی هــای تحقیقاتــی پژوهشــگاه؛ عــالوه  بــر کتــاب و مقــاالت، 

ــی. ــای علم ــی و همایش ه ــت های تخصص نشس
چهــارده: رســاندن برگــزاری کرســی های نقــد و مناظــره و نــوآوری بــه 1۲ کرســی کــه نســبت بــه ســال گذشــته بــا رشــد ۲5 

درصــدی مواجهیــم.
پانــزده: گســترش فعالیت هــای ترویجی ســازی و عمومی ســازی علــم بــا مباحــث کاربــردی و روزآمــد بــه بیــش از 500 فعالیــت، 

)بــا رشــد پانــزده درصــدی(
قبــادی در ادامــه ســخنان خــود بــه نکاتــی کــه پژوهشــگاه در فعالیــت هــای خــود نــگاه ویــژه بــه آن داشــته اشــاره کــرد و یــادآور 
ــی  ــی، بســته های خدمات ــندهای مل ــی، س ــای مدیریت ــردی، گزارش ه ــای راهب ــتی، گزارش ه ــای سیاس ــتخراج توصیه ه ــد: اس ش
مشــاوره ای، درس گفتارهــا، کارگاه هــا، گفتگــو بــا مــردم و جامعــه، اســتخراج طرح نامه هــای کارفرمایــی از گزارش هــای تحقیقاتــی 
ــا  ــه محصــوالت پژوهشــی متناســب ب ــه منظــور تبدیــل آنهــا ب ــوآوری ب و تحویــل فراورده هــای تحقیقاتــی مــورد نظــر مرکــز ن
اســتفاده عمــوم جامعــه و فــروش خدمــات تخصصــی و ارائــه آنهــا در ســطوح کلینیــکال تخصصــی کــه عمــاًل ورود پژوهشــگاه بــه 
ــه  ــردی ک ــۀ سیاســتی و گــزارش راهب ــد و اســتخراج بیــش از 10 توصی ــر می کن ــارم را قطعی ت راه مؤسســات علمــی نســل چه
بــا اســتقبال سیاســتگذاران و دســت اندرکاران روبــرو شــده اســت از جملــه فعالیت هــای پژوهشــگاه در ایــن راســتا بــوده اســت.
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ــه نهایــی شــدن تحــّول ســاختاری در پژوهشــکدۀ دانشــنامه نگاری اشــاره کــرد کــه مراحــل  قبــادی در کنــار ایــن دســتاوردها ب
ــا رویکــرد کاربــردِی بین المللــی و بهره گیــری از فرصت هــا و ظرفیت هــای  نهایــی انتقــال آن در ســال جدیــد صــورت گرفتــه و  ب

میراثــی کشــور وارد عرصــه دیپلماســی علــم شــده اســت.
رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در ادامــه آمارهایــی را در خصــوص رشــد فعالیت هــای پژوهشــگاه بــه شــرح 
زیــر ارائــه کــرد و گفــت: ســرانۀ کتاب هــای چاپ شــدۀ اعضــای هیــأت علمــی از ســال 9۲، ۷6 درصــد، ســرانۀ مقاله هــای علمــی 
اعضــای هیــأت علمــی از ســال 9۲،  96 درصــد و ســرانۀ طرح هــای چــاپ شــده اعضــای هیــأت علمــی از ســال 9۲، 100 درصــد 

رشــد داشــته اســت.
دکتــر قبــادی در ادامــه ســخنانش بــه دســتاوردهای حــوزۀ پژوهــش و فعالیت هــای علمــی؛ اقدامــات و موفقیت هــای راهبــردی از 
جملــه، بــه تصویــب رســاندن اساســنامه جدیــد پژوهشــگاه طــی ســال اخیــر )پیشــران، راهبــردی و واقع گــرا(،  تصویــب ســاختار 
ســازمانی روزآمــد، چابــک، کارآمــد، طراحــی تصویــب برنامــۀ دوم توســعۀ راهبــردی پژوهشــگاه در گــذرگاه خــرد جمعــی و تقویــت 
نظام منــدی فرایندهــای پژوهشــی، ارتقــاء همه جانبــۀ جایــگاه ملــی و بین المللــی پژوهشــگاه، تقویــت شــبکۀ نخبگانــی و رســاندن 

آن بــه 3 هــزار نفــر از سراســر کشــور تأکیــد کــرد.
ــا  ــار در پژوهشــگاه موفــق شــدیم آرمــان پژوهشــگاه جامعه مــدار ب وی گفــت: در هفتــۀ پژوهــش ســال جــاری بــرای نخســتین ب
خدمــات پایــدار و بــدون دیــوار را عملــی بســازیم و تعامــل مســتقیم بــا جامعــه چــه در نمایشــگاه فــن بــازار در محــل نمایشــگاه 
ــم و  ــزار کنی ــکال را برگ ــی و کلینی ــای بالین ــا و میزه ــن کارگاه ه ــکونی ای ــزرگ مس ــیار ب ــای بس ــه در مجتمع ه ــی و چ بین الملل
ــه  ــداری، ورود ب ــی و جامعه م ــای دانایی محــوری، تمدن گرای ــر مبن ــم. ب ــه دهی ــه ارائ ــف جامع ــه قشــر ضعی ــی را ب ــات رایگان خدم

ــا عرضــۀ خدمــات کلینیــکال و ... منجــر شــود. ــه تعمیــق کاربردگرایــی ب ــد ب مرحلــۀ پژوهشــگاه بــدون دیــوار می توان
ــل از  ــات حاص ــده و توفیق ــت آم ــه دس ــتاوردهای ب ــاس دس ــاءاهلل براس ــرد: انش ــدواری ک ــراز امی ــخنانش اب ــه س ــادی در خاتم قب
ــر و اســتوارتر باشــیم. آینــده روشــن،  اجــرای برنامــۀ توســعۀ راهبــردی پنــج ســاله پژوهشــگاه، شــاهد برداشــتن گام هــای بلندت
ــی  ــال اعضــای گرام ــامل ح ــی بیشــتر ش ــاف اله ــه الط ــد آنک ــه امی ــه روی پژوهشــگاه اســت. ب ــن روب اطمینان بخــش و امیدآفری

پژوهشگاه باشد.
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یادداشتی از دکتر مالیی توانی:

پژوهشگاه بدون دیوار

در دو دههــۀ گذشــته همــگام بــا تحقــق ایــدۀ نســل چهــارم دانشــگاه، بســیاری از نظریه پــردازان دانشــگاه از ضــرورت برداشــتن و 
تخریــب دیوارهــای بیــن دانشــگاه و جامعــه ســخن گفته انــد. البتــه ایــن دیوارهــا هــم معنــای واقعــی و هــم اســتعاری دارنــد یعنــی 
ایــن دیوارهــا گاه از جنبــۀ فیزیکــی و گاه از جنبــۀ فکــری، علمــی و فرهنگــی برخوردارنــد. اکنــون ســخن بــر ســر حــذف هــر دو 
نــوع دیــوار اســت کــه بیــن دانشــگاه و جامعــه فاصلــه افکنــده اســت. تــا پژوهشــگاه و دانشــگاه بــه بخشــی از فضــای عمومــی و 
مدنــی شــهر تبدیــل نشــوند و پژوهشــگران و شــهروندان بــدون مــرز، حصــار و فاصلــه بــا یکدیگــر تعامــل گســترده نداشــته باشــند، 
دانشــگاه بــرای مــردم بــه عنــوان جایگاهــی رمزآمیــز و غیرقابــل دســترس جلوه گــر خواهــد شــد و دانشــگاهیان خــود را بــرج عــاج 
نشــینانی تصــور می کننــد کــه گویــی نیــازی بــه جامعــه ندارنــد. ایــن دیــوار، معنایــی جــز بی اعتمــادی و افزایــش فاصلــه نــدارد 

و دیــواری زیانبــار اســت کــه هــر روز بلندتــر و غیــر قابــل عبورتــر خواهــد شــد. 
تنهــا بــا برچیــدن دیــوار دانشــگاه در هــر دو معنــای پیش گفتــه اســت کــه پژوهشــگران و دانشــگاهیان بــا شــهروندان نزدیکتــر، 
ــوند  ــوردار می ش ــه برخ ــی جامع ــی و اجتماع ــتیبانی سیاس ــگاه ها از پش ــگاه ها و پژوهش ــوند، دانش ــر می ش ــته تر و صمیمی ت هم بس
ــا  ــر و تصمیم گیری ه ــت عقالنی ت ــه حاکمی ــت ک ــل اس ــاع متقاب ــن دف ــا ای ــه. و ب ــی جامع ــری و علم ــتیبانی فک ــه از پش و جامع

ــر می شــود.  ــر وسیاســتگزاری ها مدبرانه ت عالمانه ت
ــد  ــه بای ــت بلک ــه نیس ــگاه و جامع ــدن پژوهش ــک ش ــای نزدی ــه معن ــی ب ــای فیزیک ــدن دیواره ــرف برچی ــه ص ــت ک ــی اس بدیه
ــگاه  ــای پژوهش ــوع پژوهش ه ــه موض ــه ب ــائل جامع ــود و مس ــته ش ــم برداش ــی ه ــری و فرهنگ ــی، فک ــوی، علم ــای معن حصاره
ــائل و  ــر مس ــه ب ــای غلب ــا و راه ه ــا، برنامه ریزی ه ــای تصمیم گیری ه ــه مبن ــگران ب ــی پژوهش ــتاوردهای علم ــود و دس ــل ش تبدی

بحران هــای اجتماعــی. 
ــی و...  ــری و علم ــاوره های فک ــخنرانی ها، مش ــا، س ــا، درس گفتاره ــزاری کارگاه ه ــش، برگ ــازی دان ــم، ترویجی س ــازی عل عمومی س
بخــش دیگــری از راه هــای برچیــدن دیــوار پژوهشــگاه و جامعــه اســت. اگــر شــرایطی فراهــم شــود کــه طبقــات مختلــف جامعــه 
بتواننــد تجربــۀ حضــور در دانشــگاه و پژوهشــگاه را پیــدا کننــد و از فرایندهــای علمــی و فکــری درون پژوهشــگاه ها و دانشــگاه ها 

بهره منــد شــوند، بســیاری از تصــورات نادرســت تصحیــح خواهــد شــد و در حقیقــت یــک یادگیــری دوطرفــه رخ خواهــد داد.
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حضور پژوهشگاه در ساختمان های  مجاور  برای ارائۀ مشاورۀ رایگان

ســتاد هفتــه پژوهــش پژوهشــگاه بــا شــعار »پژوهــش و افق هــای پیشــرفت«، از تاریــخ 98/9/۲6 تــا 98/9/۲9، ضمــن برگــزاری 
ــالن  ــل را در س ــگان ذی ــاورۀ رای ــای مش ــگاه، میزه ــف پژوهش ــکده های مختل ــی پژوهش ــتاوردهای پژوهش ــگاهی از دس نمایش

ــرد: ــزار ک ــای آ.اس.پ برگ برج ه

کلینیک ۱: مشاورۀ خانواده )دکتر مهرنوش هدایتی(
خدمات ارائه شده:

- شناسایی ریشه های مشکالت ارتباطی زوجین
- کاهش تنش های ارتباطی

- ارائه راهکارهای افزایش صمیمیت زوجین
- ارائه راهکارهای افزایش صمیمیت والدین و فرزندان

کلینیک 2: مشاورۀ تحصیلی )دکتر روح اهلل شهابی(
خدمات ارائه شده:

- اختالالت یادگیری در مدرسه
- مشاورۀ انتخاب رشته در دبیرستان و دانشگاه

- سنجش هوش و استعداد در دانش آموزان
- توانبخشی شناختی )ارتقای مهارت های شناختی پایه برای یادگیری در مدرسه(

کلینیک 3: مشاورۀ فلسفی به والدین )دکتر روح اهلل کریمی و دکتر سعید ناجی(
 

خدمات ارائه شده:
- ارائه مشاوره جهت پرورش مهارت های تفکر کودکان

- رفع مشکالت والدین در ارتباط با برنامه فلسفه برای کودکان

کلینیک 4: مشاورۀ خالقیت )دکتر سید نورالدین محمودی( 
خدمات ارائه شده:

- ارائه راهکارهای پرورش کودکان با ذهن خالق
- آموزش موانع تفکر خالق

- آموزش ویژگی ها و بازی های خالق به والدین

کلینیک ۵: مشاورۀ گفتار و زبان )دکتر حوریه احدی(
خدمات ارائه شده:

- شناسایی انواع مشکالت گفتاری و زبانی
- مشاوره جهت کاهش ناروانی های گفتاری

- آشنایی با روش های جدید آموزش خواندن و نوشتن
- ارائه راهکارهایی برای بهبود مهارت خواندن و نوشتن
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دکتر غفاری در مراسم هفتۀ پژوهش:

 علوم انسانی باید جایگاه واقعی و حرمتش را در کشور به دست آورد

دکتــر غالمرضــا غفــاری، معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و رئیــس کمیســیون دائمــی هیــأت امنــاء 
پژوهشــگاه در مراســم هفتــۀ پژوهــِش پژوهشــگاه در روز چهارشــنبه، ۲۷ آذرمــاه 1398 ســخنرانی کــرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، دکتــر غفــاری ضمــن تبریــک هفتــۀ پژوهــش، گفــت: 
ــان  ــر پورنامداری ــه دکت ــی ب ــک مضاعف ــت تبری ــن فرص در ای
ــوم  ــگاه عل ــزرگ پژوهش ــوادۀ ب ــزز و خان ــرم و مع ــتاد محت اس
ــن  ــم و همچنی ــرض می کن ــی، ع ــات فرهنگ ــانی و مطالع انس
گرامــی مــی دارم نــام و یــاد اســتاد شــهید مفتــح را کــه امــروز 
ــگاه«  ــوزه و دانش ــدت ح ــام »وح ــه ن ــبت ب ــن مناس ــه همی ب

ــت. ــده اس ــذاری ش نام گ
ــت از  ــی صحب ــت وقت ــی اس ــه داد: طبیع ــاری ادام ــر غف دکت
پژوهــش می شــود، بــه نوعــی نگاه هــا بــه ایــن معطــوف 
افق گشــایی  عرصــه ای  چــه  در  پژوهــش  کــه  می شــود 
می کنــد؟ چــه عرصــه و ســاحت هایی را بــر روی پژوهشــگران 
بــاز می کنــد؟ ایــن گشــایش طبعــاً مبتنــی بــر انباشــت درک، 
شــناخت و درس آمــوزی اســت کــه پژوهشــگران، اندیشــمندان 
ــری  ــته اند. ام ــود داش ــل از خ ــان، قب ــزرگان و سخت کوش و ب
کــه بــه نوعــی توجــه بــه آن اهتمــام ویــژه پژوهشــگاه اســت.

معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فناوری 
تأکیــد کــرد: امــروز اگــر کارنامــۀ درخشــان پژوهشــگاه گزارش 
ــام  ــه اهتم ــم ک ــد کن ــم تأکی ــه را می خواه ــن نکت می شــود، ای
دکتــر قبــادی و روحیــۀ جنگندگــی او مثال زدنــی اســت. مــن 

در جلســات متعــدد و مختلــف کــه در حضورشــان هســتم؛ چــه در پژوهشــگاه و چــه در ســتاد وزارتخانــه، اهتمــام خوبــی نســبت 
بــه ارتقــاء حــوزۀ علــوم انســانی دارد و پژوهشــگاه یکــی از متولیــان اصلــی و کلیــدی آن در کشــور اســت. از ایــن بایــت هــم بایــد 

سخت کوشــی و زحمــات دکتــر قبــادی را ارج نهیــم.
ــگاه علــوم  ــوم انســانی و اجتماعــی وجــود دارد اینکــه، ارج و جای ــاب عل دکتــر غفــاری تصریــح کــرد: نکتــه ای کــه همیشــه در ب
ــه اهــداف دانشــگاه های نســل جدیــد فکــر کنیــم، در مجمــوع متوجــه می شــویم کــه  انســانی در کشــور مناســب نیســت. اگــر ب
همــۀ آنهــا تــالش می کننــد کیفیــت زندگــی را ارتقــاء بخشــند. همــان امــری کــه امــروزه همــه تــالش می کنیــم جهانــی عــاری 
از خشــونت داشــته باشــیم. یعنــی جهانــی کــه احســاس رفــاه و ســعادت در آن بیشــتر اســت. وقتــی در ادبیــات توســعه هــم ایــن 
ــوم  ــه فقــط عل ــم می شــود و اینطــور نیســت ک ــوم انســانی خت ــه عل ــه نوعــی ب ــم، پارادایم هــای آن ب ــی می کنی موضــوع را ردیاب
تجربــی و مــادی جوابگــوی همــه مشــکالت باشــد. بــه نظــرم ورود بــه ایــن بحــث می توانــد پارادایــم هــای فکــری را تغییــر دهــد و 
مســئوالن بــه جایــگاه واقعــی کــه بایــد بــه پژوهــش در عرصــۀ علــوم انســانی و اجتماعــی قائــل باشــد، توجــه بیشــتری کننــد. آیــا 
ایــن مــوارد صرفــاً مســائلی هســتند کــه بــه آنهــا از ســوی دانش هــای علــوم انســانی پاســخ داده شــوند؟ اگــر صحبــت از تــوازن و 
ــد به طورعمــده ریشــه در ســاحت های  ــد نســبت ها هــم متــوازن باشــند کــه مســائل و مشــکالت عصــر جدی ــداری اســت، بای پای
فرامــادی دارنــد. اگــر چــه مادیــات شــرط الزم بــرای توســعه هســتند، امــا شــرط کافــی نیســتند. اینجاســت کــه مجموعه هــای 
فکــری مختلــف بایــد بــه ایــن نکتــه اهتمــام داشــته باشــند. خوشــبختانه بــا کارهایــی کــه پژوهشــگاه شــروع کــرده و در دســتور کار 
قــرار داده، بحــث طــرح جامــع اعتــالی علــوم انســانی معطــوف بــه پیشــرفت کشــور و کاربــردی ســازی علــوم انســانی، قطــع یقیــن 
ــوم انســانی و  ــودن عل ــع ب ــه ناف ــا ب ــا خیلی ه ــد ت ــت کن ــه را تقوی ــن بســتر و زمین ــد کمک ســاز باشــد و ای ــن تالش هــا می توان ای
ــه  ــوان کشــوری یافــت ک ــروز دیگــر نمی ت ــد مقــوم توســعۀ کشــور باشــد. ام ــد کــه خــود می توان اجتماعــی ایمــان بیاورن
مبنــاء و اســتانداردهای توســعه را داشــته باشــد امــا بــه علــوم انســانی بی تفــاوت بمانــد. البتــه برعکــس آن را 

ــت! ــوان یاف می ت
غفــاری در خاتمــه ســخنانش تأکیــد کــرد: مــا وظیفــه داریــم »اثربخشــی علــوم انســانی در جوامــع« را بــا صــدای بلنــد مطــرح 

کنیــم تــا علــوم انســانی جایــگاه واقعــی و حرمتــش را در کشــور بــه دســت آورد.
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دکتر داوری اردکانی در مراسم هفتۀ پژوهش: 

اگر اخالق در جان مردم نباشد، علم به وجود نمی آید
دکتــر رضــا داوری اردکانــی، رئیــس فرهنگســتان علــوم و چهــره مانــدگار فلســفه در مراســم هفتــۀ پژوهــش در پژوهشــگاه علــوم 
انســانی و مطالعــات فرهنگــی دربــارۀ موضــوع »نســبت اخــالق بــا علــم« ســخنرانی کــرد و گفــت: مــن بیــش از ۲0 ســال اســت کــه 
دربــارۀ اخــالق می نویســم، ولــی هیچ وقــت بــه انــدازۀ االن نوشــتن دربــارۀ اخــالق برایــم مشــکل نبــوده اســت. بــه بیــان دیگــر، 
در حــوزۀ نوشــتن بــرای اخــالق، مــن بــا جهــل مرکــب شــروع کــردم و در حــال رســیدن بــه جهــل بســیط هســتم. اخــالق چنــد 

ــی  ــای اخالق ــم. کتاب ه ــی داری ــای متفاوت ــا اخالق ه ــت و م ــه اس گون
ــمندان  ــد دانش ــراد مانن ــی اف ــت. برخ ــده اس ــته ش ــم نوش ــادی ه زی
جامعه شــناس، اخــالق را وصــف می کننــد، برخــی موعظــه و نصیحــت 
می کننــد، یکســری هــم بــه وجــود اخــالق می پردازنــد. در کتابــی کــه 
مــن دربــارۀ اخــالق نوشــتم، مالحظــۀ برخــی از خواننــدگان را کــرده ام، 
امــا متأســفانه بــوی ناامیــدی ایــن کتــاب زیــاد اســت. مــن نمی توانــم 
نســبت بــه آینــدۀ ایــن جهــان خوش بیــن باشــم. وجــود علــم و اخــالق 
ــان  ــالق در ج ــر اخ ــوند. اگ ــدا نمی ش ــم ج ــته اند و از ه ــم پیوس ــه ه ب

ــد. ــه وجــود نمی آی مــردم نباشــد، علــم ب
ــعر  ــن ش ــدن ای ــه خوان ــه ب ــورمان در ادام ــتۀ کش ــتاد برجس ــن اس ای

ــت  پرداخ
ــاد.  ــش فری ــن فرهادک ــاد              از ای ــت و بی بنی ــر اس ــان پی »جه
ــول از جــان شــیرینم«  ــرد افســون و نیرنگــش                  مل ــه ک ک
و گفــت: جهــان حافــظ، پــر از افســون و نیرنــگ اســت امــا جهــان مــا 

ــودم،  ــدارد، همیــن اســت کــه هســت. در یــک جلســه ای کــه ب صفــت ن
دربــارۀ ایــن موضــوع صحبــت می شــد کــه خارجی هــا دربــارۀ مــا چــه فکــر می کننــد. مــن در آنجــا از اخــالق ایرانی هــا در برابــر 
خارجی هــا دفــاع کــردم، ولــی نمی دانــم اخــالق زمــان مــا چیســت. کتــاب »کلیلــه و دمنــه« کتابــی اســت کــه از هنــد آمــده و 
ترجمــۀ آن، مربــوط بــه قبــل از دوران اســالمی اســت. ایــن کتــاب از زبــان سانســکریت بــه زبــان ایرانــی ترجمــه شــده و وصــف 
ــار  ــه اِدب ــا رو ب ــه ای اســت کــه کاره ــه، زمان ــن زمان ــد »ای ــاب می گوی ــن کت ــه طبیــب در ای ــان ساســانی اســت. برزوی اخــالق زم
اســت«؛ یعنــی زمانــۀ ظلم پــرور اســت. چنان کــه شــاه و ســلطان آن، قــادر بــه گســترش عــدل نیســتند. بــه طــور کلــی، برزویــه، 
شــاه ساســانی را مــدح کــرده، ولــی زمانــۀ او را زمانــۀ فســاد، ظلــم و بیهودگــی دانســته اســت. مــن حــرف برزویــه را قبــول می کنــم 

ولــی معتقــدم ایــن وضــع، عــارض بــر ایــن کشــور شــده اســت.
داوری اردکانــی افــزود: بودریــار در دهــۀ 19۷0 می گویــد »دانشــجویان دیگــر شــدند« بــه ایــن معنــا کــه دانشــگاه دگرگــون شــد 
ــد  ــدرک تولی ــود، بلکــه م ــه نب ــدۀ روح جامع ــن ســال ها دانشــگاه نماین ــه فرهنــگ کار نداشــت. در ای ــود و ب و دیگــر مســئول نب
ــر ســر ایــن  ــود. اگــر ایــن حــرف درســت باشــد، بایــد فکــر کــرد کــه چــه ب می کــرد و محــل تولیــد انبــوه مــدارک تحصیلــی ب
عالــم می آیــد. ابتــدای ســخنانم گفتــم کــه مــا اخالق هــای متفاوتــی داریــم. یــک اخالقــی هــم وجــود دارد کــه اخــالق احســاس 
مســئولیت، درد و تعلــق خاطــر و بایــدی اســت کــه مردمــان بــه آن عمــل می کننــد. علــم صرفــاً بــرای بهره بــرداری اســت، امــا 
دانشــمند واقعــی، علــم را بــرای ســودش نمی خواهــد. نســبت علــم و اخــالق، روشــن ولــی پیچیــده اســت. بــرای علــم بایــد تربیــت 
اخالقــی داشــت. نســبت علــم و اخــالق، نســبت اســتخراج و انتــاج نیســت کــه بگوییــم کــه علــم از اخــالق درمی آیــد یــا برعکــس. 

نســبت علــم و اخــالق، نســبتی اســت کــه در جــاِن دانشــمند و علــم اســت.
رئیــس فرهنگســتان علــوم اظهــار داشــت: وجــود علــم و اخــالق بــه هم پیوســته اســت و ایــن دو از هــم جدا نمی شــوند. 
ــه وجــود نمی آیــد. گالیلــه، دکارت، نیوتــن و پاســتور، دانشــمند هســتند؛  اگــر اخــالق در جــان مــردم نباشــد، علــم ب
ــی  ــی، اخــالق یعن ــور کل ــه ط ــم دوســتی اســت و ب ــم، عل ــن. اخــالق عل ــی ای ــم یعن ــد و اخــالق عل ــم را دوســت دارن ــا عل اینه
دوســتی، بنابرایــن جایــی کــه دوســتی نباشــد، اخــالق هــم نیســت. یکــی از کتاب هایــی کــه مــن بــرای آن بســیار احتــرام قائــل 
هســتم، کتــاب »اخــالق نیکوماخــوس« ارســطو اســت. یــک ســوم ایــن کتــاب دربــارۀ دوســتی اســت، بنابرایــن مشــخص می شــود 
اگــر دوســتی نباشــد، هیــچ بنایــی پایــدار نمی مانــد و مبنــای همــه چیــز، دوســتی اســت و دوســتی، رکــن مهــم اخــالق اســت. 
دانشــمند واقعــی در خدمــت علــم اســت و بــا علــم یگانــه می شــود؛ ممکــن اســت تربیــت اخالقــی نداشــته باشــد، امــا چــون بــا 
علــم یگانــه شــده، اخالقــی اســت. چیــزی کــه مــن در کار خــودم بــه آن توجــه داشــتم، روحیــۀ اخالقــی اســت و روحیــۀ اخالقــی، 
الزمــۀ پدیــد آمــدن علــم اســت. اگــر علــم را بــرای مصــرف و شــهرت بخواهیــم، ثمــره ای را کــه بایــد، بــه مــا نمی دهــد. مــا بایــد 

در خدمــت و گــوش بــه فرمــان علــم باشــیم چــون علــم مســتبدتریِن مستبدهاســت.
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دکتر مالیی در مراسم هفْتۀ پژوهش:

همۀ دانشگاه ها و مراکز علمی باید سالنامۀ پژوهشی داشته باشند
ــۀ پژوهــش، ضمــن اشــاره  ــن رئیــس ســتاد هفت ــی پژوهشــگاه و همچنی ــاون پژوهشــی و تحصیــالت تکمیل ــی، مع ــر مالی دکت

کاربــردی  پنل هــای  بــه 
در  برگزارشــده  مناســب  و 
ــه دعــوت  هفتــۀ پژوهــش، ب
از چهره هــای ویــژه بــه ایــن 
مراســم اشــاره کــرد و گفــت: 
ــۀ  ــۀ هفت ــم افتتاحی در مراس
دکتــر  امســال  پژوهــش 
غالمــی، وزیــر علــوم و دکتــر 
ــورای  ــر ش ــی، دبی عاملی رنان
فرهنگــی،  انقــالب  عالــی 
معــاون  غفــاری،  دکتــر 
فرهنگــی و اجتماعــی وزارت 
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق عل
ــه  ــتند و ب ــور داش و ... حض
ــق بیشــتری  ــا رون مراســم م

بخشــیدند.
اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
ســالنامۀ  از  رونمایــی  بــه 
پژوهشــگاه،  پژوهشــی 
ــاری  ــر غف ــه دکت ــاب ب خط
پشــنهاد داد؛ انتشــار سالنامۀ 
ــنت  ــوان س ــی به عن پژوهش
شــفاهی ایران در دانشــگاه ها 
و پژوهشــگاه ها بیــش از ایــن 
مــورد توجه قــرار گیــرد. وی 
تأکیــد کرد: انتشــار ســالنامۀ 
ــرای  ــگاه ب ــی پژوهش پژوهش

ــگ شــفاهی  ــا، فرهن ــا ایرانی ه ــگ م ــه فرهن ــه اینک ــا توجــه ب ــت. ب ــالب در پژوهشــگاه صــورت گرف ــس از انق ــار پ نخســتین ب
اســت و کمتــر بــه نوشــتن عــادت داریــم، بنابرایــن ننوشــتن خاطــرات و مســائل یــک ســازمان بــزرگ، باعــث می شــود خســارات 
بزرگــی بــه جامعــۀ علمــی، فرهنگــی و آموزشــی ایــران وارد شــود. متأســفانه تجربیــات خیلــی از ســازمان ها ثبــت نمــی شــود و 
در معــرض بررســی و تحلیــل قــرار نمی گیــرد. بــا بررســی ها متوجــه شــدیم قبــاًل در اغلــب نهاد هــای مــدرن آموزشــی، تدویــن 
ســالنامه یــک ســنت بــود و امــروز وقتــی در مــورد ایــن نهاد هــا تحقیــق می کنیــم، اســناد و مــدارک روشــن و متقنــی وجــود 
ــی را ثبــت کــرده  ــات خوب ــام شــدند، همگــی ســالنامه داشــتند و اطالع ــه 11 مؤسســه ای کــه در پژوهشــگاه ادغ دارد. از جمل
بودنــد تــا مجموعــه ای از فرایندهــا، تحــوالت، پیشــرفت ها و فعالیت هــای علمــی در ایــن ســالنامه ها ثیــت شــود کــه متأســفانه 
بعــد از انقــالب متوقــف شــد. مــا ایــن خــأ را بــه خوبــی حــس کردیــم و تــالش شــد تــا در جهــت انتشــار ســالنامۀ پژوهشــگاه 
گام برداریــم. قــرار اســت ســالنامه های دهــۀ 90 همگــی تهیــه و منتشــر شــوند و تمــام پژوهشــکده ها، معاونت هــا و ... ســالنامه 
فعالیت هــای خــود را تهیــه کننــد. بــه همیــن خاطــر از دکتــر غفــاری تقاضــا می کنــم، ایــن پیشــنهاد را در وزارت علــوم مطــرح 
ــه همیــن منظــور ســالنامه هایی تهیــه کننــد و  ــا همــۀ دانشــگاه های کشــور، حتــی دانشــکده ها و خــود وزارت علــوم ب کننــد ت

ــت. ــد داش ــی خواه ــادی را در پ ــرکات زی ــار و ب ــه آث ــزرگ ک ــازانه ب ــن کار تمدن س ــه ای ــم ب ــا برگردی م
ــاوری از  ــات و فن ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــی و اجتماع ــاون فرهنگ ــاری، مع ــا غف ــر غالمرض ــور دکت ــم در حض ــای مراس در انته

ــد. ــی ش ــگاه رونمای ــال 139۷ پژوهش ــی س ــالنامۀ پژوهش س
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دکتر عاملی رضایی در مراسم هفتۀ پژوهش: 

پژوهشگران   برای نبرد  با تاریکی، شمشیر نمی کشند، چراغی می افروزند

ــر ســیده مریم  ــزار شــد، دکت ــاه 1398 برگ ــنبه، ۲۷ آذرم ــه روز چهارش ــِش پژوهشــگاه ک ــۀ پژوه ــۀ هفت در مراســم اختتامی
عاملــی رضایــی، مدیــر امــور پژوهشــی پژوهشــگاه و مدیــر اجرایــی ســتاد هفتــۀ پژوهــش، بیانیــه ای را بــرای حضــار قرائــت 

ــان می گــذرد: کــرد کــه در ادامــه متــن کامــل ایــن بیانیــه از نظرت
                                به نام آنکه جان را فکرت آموخت            چراغ دل به نور جان برافروخت

هفتــۀ پژوهــش، بــا هــدف ترویــج فرهنــگ پژوهــش، ارتقــای 
شــأن و جایــگاه پژوهشــگران، شناســایی و عرضــۀ یافته  هــای 
ــش و  ــود پژوه ــع موج ــن وض ــه و تبیی ــی و فناوران پژوهش
ــاه  ــی آذرم ــۀ پایان ــور در هفت ــدۀ آن در کش ــا و آین رونده
ــا  ــن منظــور تنه ــه ای هــر ســال گرامــی داشــته می  شــود. ب
برخــی از آنچــه در ماه  هــای گذشــته اهتمــام فراوانــی در بــه 
انجــام رســاندن آن  هــا شــده اســت بــه اطــالع حضــار گرامــی 

ــود: ــانده می  ش رس
ــی  ــای پژوهش ــدی از یافته  ه ــرورت بهره  من ــا درک ض 1- ب
جهــت نیــل بــه توســعه پایــدار، پــس از تأمــل و رایزنی هــای 
انجــام شــده، شــعار هفتــۀ پژوهــش در ســال جــاری، 
ــد در  ــرر ش ــای پیشــرفت« انتخــاب و مق ــش و افق  ه »پژوه
ــوم  ــا عناویــن پژوهش  هــای عل ذیــل آن 6 پنــل تخصصــی ب
ــای  ــش و افق  ه ــالق پژوه ــرفت؛ اخ ــأله پیش ــانی و مس انس
پیشــرفت؛ تعامــل پژوهشــی در ســطح بین  المللــی و افق  هــای 
پیشــرفت؛ ظرفیت  هــا و موانــع سیاســی و اقتصــادِی پژوهــش 

ــزار  ــرفت برگ ــای پیش ــش و افق  ه ــران پژوه ــان و مدی ــرفت؛ حامی ــای پیش ــج و افق  ه ــش، تروی ــرفت؛ پژوه ــای پیش و افق  ه
شــود. ایــن محــور و عناویــن یادشــده بــه اطــالع پژوهشــکده  ها و مراکــز رســانده شــد و از آن  هــا بــرای مشــارکت در برگــزاری 
ایــن پنل  هــا دعــوت شــد. در ایــن خصــوص تــالش فراوانــی جهــت مشــارکت حداکثــری اعضــاء و هماهنگــی بــا مهمانــان و 
ســخنرانان داخلــی و بیرونــی انجــام شــد. بــا ســپاس از مشــارکت پژوهشــکده ها و مراکــز، 10 پنــل تخصصــی بــا ســخنرانی 
بیــش از ۲0 تــن از اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه و 8 ســخنرانی علمــی بــا حضــور اندیشــمندان مهمــان در پژوهشــگاه 

برگــزار شــد.
۲- ســتاد برگــزاری هفتــۀ پژوهــش، نخســتین جلســۀ خــود را در تاریــخ 1398/8/1۲ برگــزار کــرد. پــس از آن بــا برگــزاری 
چهــار جلســه در خصــوص مــوارد متعــدد هم  فکــری و تصمیم  گیــری کــرده اســت کــه برخــی از آنهــا عبارتنــد از: چگونگــی 
ــازی  ــگاه، نهایی  س ــن نمایش ــگاه در ای ــب پژوهش ــای منتخ ــاب طرح  ه ــش و انتخ ــتاوردهای پژوه ــگاه دس ــرکت در نمایش ش
ــرای نمایشــگاه  ــن برنامه هــای جانبــی ب برنامــۀ هفتــۀ پژوهــش، نحــوه برگــزاری نمایشــگاه داخلــی هفتــه پژوهــش و تدوی
ــکونی  ــای مس ــای برج ه ــالنی از فض ــی در س ــگاه داخل ــه، نمایش ــی نوآوران ــال در اقدام ــازار. امس ــگاه فن  ب ــی و نمایش داخل
همســایۀ پژوهشــگاه کــه بــه رایــگان و بــا اســتقبال مدیــر مجتمــع در اختیــار پژوهشــگاه قــرار گرفــت، برگــزار شــد. در ایــن 
نمایشــگاه عــالوه بــر ارائــه دســتاوردهای فرهنگــی پژوهشــگاه و نمایشــگاه کتــاب، چهــار جلســۀ مشــاوره بــرای عمــوم برگــزار 
ــمار  ــه ش ــه ب ــن حیط ــم در ای ــازی عل ــردم و ترویجی س ــا م ــگاه ها ب ــطه پژوهش ــاط بی واس ــرو در ارتب ــی پیش ــه گام ــد ک ش

مــی رود.
ــت  ــت، فرص ــده اس ــزار ش ــاه برگ ــنبه، ۲6 آذرم ــه از سه ش ــازار ک ــاوری و فن  ب ــش، فن ــتاوردهای پژوه ــگاه دس 3- نمایش
ــگاه  ــت. پژوهش ــی اس ــز تحقیقات ــگاه  ها و مراک ــالۀ پژوهش ــی یک س ــتاوردهای پژوهش ــل و دس ــه ماحص ــرای ارای ــی ب مغتنم
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا درک جایــگاه حســاس علــوم انســانی در راهبــری و هدایــت پیشــرفت  های فناورانــه، 
مطابــق ســال های پیــش در نمایشــگاه حضــور فعــال داشــته اســت. پژوهشــگاه امســال عــالوه بــر ارائــه طرح  هــا و محصــوالت 
فناورانــه خــود بــا قبــول برگــزاری ســه کارگاه آموزشــی در محــل نمایشــگاه، تــالش دارد تــا ایــدۀ علــوم انســانی مشــاوره محور 
را عملــی ســازد. ایــن نمایشــگاه ماحصــل تدبیــر و کار تیمــی هم دالنــه میــان اعضــای پژوهشــگاه در ســطوح مختلــف بــوده 

اســت.
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ــه ای  ــات ویژه  نام ــی و ارتباط ــات فرهنگ ــکدۀ مطالع ــد در پژوهش ــکاران ارجمن ــه  ای هم ــارب حرف ــری از تج ــا بهره  گی ۴- ب
چــاپ و منتشــر شــده اســت. در ایــن زمینــه در مدتــی کوتــاه، تــالش زیــادی در زمینــۀ پیگیــری و دریافــت یادداشــت  ها و 
گــزارش از واحدهــا انجــام شــده اســت و ویژه نامــه ای شــامل گــزارش تفصیلــی از عملکــرد پژوهشــی بخش هــای مختلــف 
پژوهشــگاه در طــول ایــن یک ســال فراهــم شــد. عــالوه بــر آن نماهنگــی شــامل عملکــرد یک ســاله پژوهشــی پژوهشــگاه و 

مصاحبه هایــی تهیــه شــد کــه در مراســم مختلــف پخــش شــد.
5- بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه یکــی از اهــداف اساســی هفتــه پژوهــش قدردانــی از پژوهشــگران اســت، در ســال گذشــته، 
شــیوه  نامۀ داخلــی انتخــاب پژوهشــگر برتــر تصویــب و ابــالغ شــد. ایــن شــیوه نامــه بــر اســاس تجربیــات پیشــین در ســال 
ــان  ــی و کارشناس ــأت علم ــور، اعضــای هی ــیوه  نامه مذک ــالغ ش ــس از اب ــت و پ ــرار گرف ــی ق ــورد بررســی و بازبین ــاری م ج
ــت  ــه معاون ــیماپ ب ــامانه س ــق س ــود را از طری ــدارک خ ــت و م ــد درخواس ــت یافتن ــا 98/8/15 فرص ــی ت ــرم پژوهش محت
پژوهشــی ارســال کننــد. تعــداد ۲1 درخواســت در ســامانه ثبــت و بــر اســاس شــیوه  نامۀ مصــوب، معاونــت پژوهشــی تمامــی 
درخواســت  ها و مســتندات مربــوط بــه آنهــا را عینــاً بــه کمیتــۀ هیــأت ممیــزه ارســال کرد.کمیتــه منتخــب هیــأت ممیــزه 
نیــز پــس از بررســی مــدارک تعــداد 6 تــن از اعضــای هیــأت علمــی، و 3 تــن از کارشناســان را به عنــوان پژوهشــگران برتــر و 
شایســته تقدیــر انتخــاب و معرفــی کــرد. عــالوه بــر آن در ســال جــاری از کســانی کــه بیشــترین مشــارکت در کاربردی ســازی 
ــاز در برگــزاری کرســی و مقــاالت بین المللــی را داشــته اند، و نشــریات دارای  ــن امتی طرح هــا، برگــزاری کارگاه هــا و باالتری
ــر  ــان، دکت ــتاد بزرگوارم ــی اس ــام واالی علم ــال از مق ــه امس ــت ک ــگاه اس ــار پژوهش ــۀ افتخ ــد. مای ــی ش ــه Q1 قدردان رتب
پورنامداریــان، بــه عنــوان محقــق نمونــه کشــوری در وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری قدردانــی و تجلیــل شــد. ایــن رویــداد 

فرخنــده بــر همــه اعضــای پژوهشــگاه مبــارک بــاد.
6- هفتــۀ پژوهــش، بزرگ تریــن رویــداد پژوهشــی ســاالنه اســت. ایــن رویــداد بهانــه ای بــرای تعامــل بیشــتر میــان اعضــای 
فرهیختــۀ پژوهشــگاه و تجدیــد پیمانــی اســت بــر پاسداشــت مرزهــای دانــش و تعهــد بــه گســترش فرهنــگ خــردورزی، 
دانایــی، اخــالق و بــه رســمیت شــناختن دیگــری، آنچــه کــه شــیوۀ زیســت و دغدغــۀ عالمــان و پژوهشــگران را از ســایرین 
جــدا می ســازد و معنــای زندگــی آنــان را رقــم می زنــد. امیــدوارم پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا تکیــه 
بــر پیشــینۀ درخشــان و ســرمایه های غنــی علمــی و انســانی اش، همچنــان مســیر رشــد و تعالــی را بپیمایــد و فضایــی آرام، 
دور از غوغاســاالری و شایســته محیطــی علمــی و آکادمیــک داشــته باشــد. پژوهشــگران بــرای نبــرد بــا تاریکــی، شمشــیر 

نمی کشــند، چراغــی مــی افروزنــد. بــا امیــد بــه گســترش و دوام روشــنایی.
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گزارش پنل »بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمی« 
در هفتۀ پژوهش ۱398

ــۀ شــورای  ــه همــت دبیرخان ــِش ب ــۀ پژوه ــه مناســبت هفت ــه ب ــی ک ــالب اســالمی« از پنل های ــه گام دوم انق ــل »بیانی پن
ــاه ســال 98 در  ــوم انســانی در روز شــنبه ۲3 آذرم ــۀ طــرح اعتــالی عل ــوم انســانی و دبیرخان بررســی متــون و کتــب عل

پژوهشــگاه برگــزار شــد.

ــه  ــه ب ــا توج ــز ب ــن مرک ــت: ای ــون، گف ــی مت ــورای بررس ــر ش ــر، دبی ــی مطه ــر جان ا...کریم ــت دکت ــدای نشس در ابت
ــی،  ــان فارس ــی زب ــوزۀ آسیب شناس ــی را در ح ــه، برنامه های ــای روز جامع ــا نیازه ــا ب ــق فعالیت ه ــئله محوری و تطبی مس
نقــد و بررســی الگــوی ایرانــی - اســالمی پیشــرفت، بیانیــۀ گام دوم انقــالب اســالمی، اقتصــاد مقاومتــی و ... برگــزار کــرده 
ــه جامعــۀ علمــی عرضــه شــده اســت، ازجملــه کتاب هــای »نقدنامــۀ  ــار ب ــه در حــوزۀ اقتصــاد ایــن آث ــرای نمون اســت. ب
اقتصــاد مقاومتــي«، »مجموعــه مقــاالت اقتصــاد مقاومتــی«، کتــاب »مجموعــه مقــاالت حمایــت از تولیــد ملــی و کاالی 
ــش  ــي، همای ــاد مقاومت ــی اقتص ــش مل ــر«، دو همای ــه دو اث ــاد«، »نقدنام ــه اقتص ــاد«، » نقدنام ــه اقتص ــی«، »نقدنام ایران
»حمایــت از تولیــد ملــی و کاالی ایرانــی: بررســی برنامه هــا و متــون«، همایــش »بررســي متــون الگــوي اســالمي ایرانــي« 

ــی پیشــرفت«..  ــه اســالمی- ایران و نشســت تخصصــی »نقــد ســند الگــوی پای
ابتــدا دکتــر غالمرضــا مصباحــی مقــدم، مدیــر گــروه اقتصــاد شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی، ضمــن بیــان 
اینکــه آرمــان گام دوم، ایجــاد تمــدن نویــن اســالمی، خودســازی و تمدن ســازی اســت، گفــت:  در بیانیــۀ گام دوم انقــالب 
اســالمی روی جوانــان بســیار تأکیــد شــده اســت امــا جوانــان ایــن دوره تفاوتــی جــدی بــا جوانــان قبــل از انقــالب دارنــد 
چــرا کــه بــه علــم روز مجهــز هســتند. اکنــون پــس از گذشــت چهــل ســال از انقــالب، همچنــان ایــن انقــالب بــه جوانــان 
ــداد  ــد. تع ــت یابن ــای روز دس ــاوری و تکنولوژی ه ــه فن ــته اند ب ــروز توانس ــان ام ــه دارد و جوان ــالب تکی ــده از انق برآم
دانشــجویان دانشــگاه ها و مراکــز افزایــش یافتــه اســت و امــروز بیــش از چهــار هــزار شــرکت دانش بنیــان در کشــور داریــم 

و در علــم و پژوهــش، امکانــات پیشــرفته و گســترده ای فراهــم اســت. 
ســپس دکتــر محمدعلــي فتــح الهــي، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی،  دربــارۀ بیانیــۀ 
ــدن  ــی ش ــالمی، عموم ــالب اس ــۀ گام دوم انق ــالمی در بیانی ــالب اس ــم انق ــر معّظ ــت:  رهب ــالمي گف ــالب اس گام دوم انق
روشــنفکری در ایــران و در همــۀ ســاحت های زندگــی و قابل فهــم شــدن برخــی از مباحــث آن حتــی بــرای نوجوانــان را 
از بــرکات انقــالب اســالمی برشــمردند و فرمودنــد: تحلیــل سیاســی و فهــم مســائل بین المللــی در موضوعاتــی همچــون ... 
را از انحصــار طبقــۀ محــدود و عزلت  گزیــده ای بــه نــام روشــنفکر، بیــرون آورد؛ این گونــه، روشــنفکری میــان عمــوم مــردم 
ــان و نونهــاالن،  ــرای نوجوان ــی ب ــن دســت حّت در همــۀ کشــور و همــۀ ســاحت های زندگــی جــاری شــد و مســائلی از ای

ــت. ــم گش ــن و قابل فه روش
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ــل سیاســی در  ــدرت تحلی ــه روشــنفکری و ق ــران ک ــی ای ــۀ کنون ــن ویژگــی مهــم جامع ــرد: ای ــد ک ــر فتح الهــی تأکی دکت
ــه ایــن معنــی نیســت کــه طبقــۀ  ــی، عمومــی شــده اســت؛ البتــه ب ــی و در همــۀ ســاحت های زندگــی ایران جامعــۀ ایران
خــاص نخبــگان و روشــنفکران وجــود نداشــته باشــند. شــروع روشــنفکری، امــری تخصصــی و مربــوط بــه نخبــگان اســت 
ولــی در ادامــه بــا عــوام جامعــه، نســبت پیــدا می کنــد. روشــنفکر و نخبــه، جــدا از جامعــه نیســت و بلکــه نقــش جــدی 
در تولیــد و رســاندن اثــر اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی بــه جامعــه را دارد. البتــه اثــر اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی بایــد 
بتوانــد در بطــن جامعــه نفــوذ کنــد و بــا عمــوم مــردم ارتبــاط برقــرار کنــد. عمومی بــودن روشــنفکری و نخبگــی در جامعــه 

ایرانــی از توجــه تدریجــی بــه حکومــت قانونــی پشــتیبانی می کنــد. همان طورکــه ملیــت هــم عمومــی و بــه مســأله ای در 
زندگــی روزمــره تبدیــل شــده اســت.

وی گفــت: بــه ایــن ترتیــب اگــر علــوم انســانی را علــوم فرهنگــی و روشــنفکری تلّقــی کنیــم؛ می تــوان از عمومــی شــدن 
علــوم انســانی در ایــران هــم ســخن گفــت و کاربــردی شــدن علــوم انســانی را در ایــن راســتا ارزیابــی کــرد. علــوم انســانی 
کــه به واســطۀ علــم بودنــش، ماهیــت نخبگانــی دارد؛ امــا چــون ماهیــت فرهنگــی و روشــنفکری دارد؛ می توانــد در ایــران 
عمومــی شــود و همــۀ مــردم بــه نوعــی کلیــت مباحــث علــوم انســانی را فهــم و ادراک کننــد و علــوم انســانی از انحصــار 
خــواص درمی آیــد. علــوم انســانی، فرهنــگ و جامعــه را اداره می کنــد و بــه دنبــال شــکل دهی تخّیــل فرهنگــی، اجتماعــی 
ــه  ــرای تحقــق آنهــا مســاعدت می کنــد. تخّیــل اجتماعــی و فرهنگــی، نخبه هــا و عمــوم جامعــه را ب و سیاســی اســت و ب
هــم ربــط می دهــد و نســبت عــوام و نخبــه بــا آن بــه طــور مســاوی اســت و همــۀ آحــاد جامعــه، ســهم و درک مســاوی از 
ایــن تخّیــل دارنــد. مفیــد بــودن علــوم انســانی در کشــور، مثــل مفیــد بــودن علــوم مهندســی و پزشــکی نیســت کــه اداره 
بخش هــای مشــخصی از کشــور را عهــده دار هســتند؛ بلکــه علــوم انســانی در ایــران بــه تدریــج، فضــای عمومــی کشــور را 

ــرار می دهــد. تحــت تأثیــر ق

در ادامــه دکتــر موســی نجفــی، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، نیــز در ایــن پنــل 
تأکیــد کــرد: وقتــی بیانیــه گام دوم منتشــر می شــود یعنــی گام اولــی هــم بــوده اســت. روح بیانیــه گام دوم یعنــی افتخــار 
بــه گذشــته و امیــد بــه آینــده و ایــن دقیقــاً برعکــس جریــان فعلــی کشــور اســت کــه ناامیــدی نســبت بــه آینــده وجــود 
ــی  ــی یعن ــم. گام تمدن ــق دهی ــده را عم ــت ش ــگ تثبی ــد فرهن ــاال بای ــده و ح ــت ش ــام تثبی ــی نظ ــی یعن دارد. گام تمدن
گام هــای قبلــی تثبیــت شــده و مــا بایــد در گام فعلــی مســائل را نــگاه کنیــم نــه اینکــه دوبــاره بــه گذشــته برگردیــم. وی 
افــزود:  بیانیــه، جریــان یک طرفــه نیســت بلکــه یــک جریــان دوطرفــه اســت و بایــد بــا آزاداندیشــی بــا آن برخــورد کنیــم. 
بیانیــه یــک نقشــه راه اســت بــه ایــن معنــا کــه مــا کجــا بودیــم، کجــا هســتیم و کجــا می رویــم؟ تمــدن نویــن اســالمی 

پایــان تاریــخ نیســت بلکــه، مرحلــۀ قبــل از پایــان تاریــخ اســت.  
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گزارش پنل »ظرفیت ها و موانع سیاسی، اقتصادی پژوهش و افق های پیشرفت« 
در هفتۀ پژوهش ۱398

ــاد و  ــکدۀ اقتص ــاه 1398 پژوهش ــی در آذرم ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــِش پژوهش ــۀ پژوه ــای هفت ــل برنامه ه در ذی

مدیریــت پنــل »ظرفیت هــا و موانــع سیاســی، اقتصــادی پژوهــش و افق هــای پیشــرفت« را  در تاریــخ ۲۴ آذرمــاه برگــزار کــرد. 

مباحــث طــرح شــده از ســوی اعضــای هیــأت علمــی به صــورت زنجیــروار و بــا نگاهــی کالن بــه امــر تحقیــق و توســعه، در فضــای 
اقتصــاد آغــاز و ســپس بــا رویکــردی مدیریتــی در زمینــۀ شبکه ســازی، نــوآوری و در نهایــت مناســبات کار- زندگــی پژوهشــگران 
در ســطحی عملیاتــی ادامــه یافــت. در ادامــه بــه گزارشــی از ســخنرانی های انجــام شــده در پنــل و برخــی محورهــای طــرح شــده 

ــود: ــاره می ش اش
در ابتــدای پنــل دکتــر جــالل منتظــری ســخنرانی خــود را بــا عنــوان »جایــگاه و هزینــۀ تحقیــق و توســعه در ایــران و جهــان ارائــه 
ــا ایــن ســؤال کــه چــرا چرخه هــای تحقیــق  ــا تعریــف مبنایــی واژۀ تحقیــق و توســعه آغــاز کــرد و ب کــرد. وی بحــث خــود را ب
ــن چرخــه از منظــر علمــی  ــی ای ــه معرف ــه داد و ب ــج نمی شــود، ادام ــل مالحظــه منت ــج قاب ــه نتای ــران ب و توســعه در کشــور ای
ــه  ــرد ک ــان ک ــری کشورهاســت، بی ــۀ رقابت پذی ــق و توســعه در زمین ــی تحقی ــرد اصل ــه کارب ــان اینک ــا بی پرداخــت. منتظــری ب
مقایســۀ هزینه هــای تحقیــق و توســعه بیــن ایــران و ســایر کشــورهای جهــان و منطقــه نشــان می دهــد، هزینه هــای تحقیــق و 
توســعه در کشــور ایــران بــا ســایر کشــورها فاصلــۀ معنــادار دارد. براســاس آمــار و اطالعــات مســتند، ایــن فاصلــه در حالــی اســت 
کــه کشــور ایــران جهــت جهــش و کمتــر کــردن فاصلــۀ رشــد اقتصــادی بــا جهــان نیازمنــد توجــه ضــروری بــه امــِر هزینه کــرد 
بــر تحقیــق و توســعه جهــت قــدرت رقابت پذیــری اقتصــادی اســت. عــدم توجــه بــه امــر تحقیــق و توســعه در ایــران بــه افــت 
رتبه بنــدی ایــران در زمینــۀ رقابت پذیــری در ســال ۲018 منجــر شــده اســت و ایــن در حالی اســت کــه تحقیــق و توســعه وجــه 

مهمــی در زمینــۀ رقابت پذیــری و نــوآوری بــه شــمار مــی رود. 
دکتــر منتظــری بــا اشــاره بــه آمــار و ارقــام هزینه هــای چندبرابــری تحقیــق و توســعه در جهــان نســبت بــه ایــران و رتبــۀ کشــور 
ــه امــر ضــرورت تخصیــص بودجــۀ پژوهــش و  ــه لــزوم اهتمــام سیاســت گذاران در رســیدگی ب ایــران در زمینــۀ رقابت پذیــری، ب

تحقیقــات و شــتاب ایــن امــر بــا هــدف جهــش در رشــد اقتصــادی اشــاره کــرد.
در ادامــه دکتــر لیالســادات زعفرانچــی ســخنان خــود را بــا موضــوع »معرفــی شــاخص ها و روش هــای تحلیــل و ارزیابــی اقتصــادی 
ــرات  ــه علم ســنجی، تغیی ــه توجــه ب ــخ، از جمل ــان در تاری ــه ســه تحــول هم زم ــه کــرد وضمــن اشــاره ب تحقیــق و توســعه« ارائ
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مبنایــی در بازنگــری ادبیــات رشــد اقتصــادی کشــورها بــا در نظرگرفتــن امــر دانــش بــه عنــوان عامــل اصلــی رشــد اقتصــادی 
ــه تحــول تاریخــی  ــن س ــن ای ــه تبیی ــی دوم ب ــگ جهان ــس از جن ــت سیاســی به خصــوص پ ــش و حاکمی ــوردن دان ــره خ و گ
پرداخــت. وی بــا بیــان ایــن ســه رویــداد زمینه ســاز، بــه طــرح ابتدایــی روش هــای ارزیابــی فعالیت هــای تحقیــق و توســعه در 
ســال 1963 توســط کشــورهای OECD تحــت عنــوان دســتورالعمل فراســکاتی اشــاره کــرد. هــدف اصلــی ایــن دســتورالعمل 
ــات سیاســت علمــی کشــور  ــز تحقیق ــی آن در ســال ۲015 توســط مرک ــش نهای ــش و ویرای ــار ویرای ــه حــال هفت ب ــا ب ــه ت ک

ترجمــه شــده اســت، ارزیابــی تحقیــق و توســعه در کشــورها و مهم تــر از آن مقایســۀ کشــورها در ایــن زمینــه اســت.
در ادامــه دکتــر زعفرانچــی بــا مقایســۀ هزینه هــای تحقیــق و توســعه بیــن دو کشــور ژاپــن و اتحــاد جماهیــر شــوروی در ســال 
1995، نتیجــه گرفــت کــه پیــش و بیــش از دغدغــه در مــورد تفــاوت نســبت هزینه هــای تحقیــق و توســعه بــه تولیــد ناخالــص 
ملــی میــان کشــورها، بایــد بــه امــر نســبت اثرگــذاری هزینه هــای تحقیــق و توســعه بــر رشــد اقتصــادی کشــورها توجــه کــرد 

کــه ایــن امرنیازمنــد ارائــه آمــار و اطالعــات متمرکــز و هدفمنــد اســت.
ــه و شــبکه  ــای نوآوران ــی فعالیت ه ــا موضــوع »هم افزای ــه ب ــود ک ــه میرشــاه والیتی ب ــر فرزان ــل دکت ــن پن ســومین ســخنران ای
ســازی« ســخنرانی کــرد و بــا اشــاره بــه اهمیــت نــوآوری جهــت ایجــاد رقابــت و متمایــز بــودن، بــه نقــش تحقیــق و توســعه در 
ایجــاد نــوآورِی مباحــث تحقیقاتــی اشــاره داشــت. اواذعــان داشــت کــه دو عامــل دولتــی بــودن پژوهشــگاه و انجــام تحقیقــات 
بنیادیــن نبایــد بــه عواملــی جهــت عــدم فرآینــد تولیــد محصــول و عرضــۀ دانــش در پژوهشــگاه منجــر شــود. در ایــن راســتا 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــش عن ــق دان ــوآوری و خل ــاد ن ــل درایج ــن عوام ــی از اصلی تری ــازی را یک ــاه والیتی شبکه س ــر میرش دکت
ــش  ــیم دان ــات و تقس ــهیم تجربی ــات، تس ــادل اطالع ــاد و تب ــت ایج ــگران جه ــرای پژوهش ــبی را ب ــۀ مناس ــازی زمین شبکه س
بــه ارمغــان مــی آورد. دکتــر میرشــاه والیتی ضمــن اشــاره بــه ضعــف روابــط بیــن فــردی و موانــع ســاختاری و فقــدان حقــوق 
ــش  ــق دان ــه و خل ــای نوآوران ــه فرصت ه ــه جهــت دسترســی ب ــر شــد ک ــع شبکه ســازی، متذک ــوان موان ــری به عن ــت فک مالکی
ــات  ــت مطالع ــتفاده از ظرفی ــای ICT و اس ــر فض ــدن ب ــوار ش ــگران، س ــاط پژوهش ــانی، ارتب ــوم انس ــگاه عل ــن در پژوهش نوی

ــود. ــد ب ــر خواه ــان رشــته ای و فرارشــته ای مؤث بین رشــته ای، می
ــاز  ــوآوری در شرکت ها«ســخنان خــود را آغ ــوان »دوســوتوانی ن ــا عن ــود. او ب ــادر سیدکاللیســخنران بعــدی نشســت ب ــر ن دکت
کــرد و بــا طــرح ایــن ســؤال جــّدی کــه چــه چیــزی باعــث عملکــرد مطلــوب شــرکت ها شــده و ایجــاد عامــل مزیــت رقابتــی 
در ســازمان ها محســوب می شــود، بیــان کــرد کــه در ابتــدا مباحــث علمــی ریشــۀ عملکــرد شــرکت ها در ســاختار صنعتــی آن 
را جســتجو می کردنــد، ســپس بــا گســترش تحقیقــات، نظریــۀ مبتنــی بــر منابــع ارائــه شــد و عنــوان شــد کــه منشــأ اصلــی 
ــه بعــد و به  خصــوص در ۲0  ــرن ۲1 ب ــل ق ــرون آنهاســت. وی اشــاره کــرد کــه از اوای ــه در بی عملکــرد در درون شــرکت ها و ن
ســال اخیــر دیــدگاه قابلیت هــای پویــا در زمینــۀ ارزیابــی عملکــرد شــرکت ها دارای جایــگاه قابــل تأملــی اســت. در ایــن دیــدگاه 
منشــأ عملکــرد شــرکت ها نــه فقــط در فضــای صنعتــی و منابــع ســازمانی جســتجو شــده، بلکــه بــه امــر قابلیت هــای پویــای 
ــع موجــود،  ــب مناب ــا ترکی ــا ب ــرده ی ــق ک ــد خل ــع جدی ــد مناب ــا می توانن ــن قابلیت ه ــردد. ای ــاز می گ ــدت ب ســازمانی در بلند م
ــیدکاللی در  ــر س ــت. دکت ــعه اس ــق و توس ــر تحقی ــا، ام ــای پوی ــن قابلیت ه ــی از مهمتری ــد. یک ــازی کنن ــی را بازس ــع فعل مناب
ــر قابلیت هــای عملیاتــی، همچــون پرداخــت  ــی را تمرکــز ایــن ســازمان ها ب ــوآوری در ســازمان های ایران خاتمــه دلیــل عــدم ن
دســتمزد کارکنــان، شــرایط معطــوف بــه حیــات و ممــات ســازمان و بی توجهــی بــه پیگیــری قابلیت هــای پویــا عنــوان کــرد. 
دکتــر الهــام ابراهیمــی آخریــن ســخنران پنــل بــا موضــوع »مناســبات کار-زندگــی پژوهشــگران در ایــران و جهــان« ســخنرانی 
ــر  ــا بیــان مفهــوم مناســبت کار- زندگــی و ســیر تحــول علمــی در ایــن رویکــرد، اشــاره کــرد کــه در ابتــدا فقــط ب کــرد. او ب
ــث  ــورد بح ــارض م ــا تع ــاد ی ــوان تض ــت عن ــبات تح ــن تناس ــک ای ــویۀ تاری ــد و س ــه می ش ــبات تکی ــن مناس ــی ای ــد منف بع
ــه  ــر ابعــاد منفــی، ب ــن عــالوه ب ــن دو حــوزه توجــه می شــد. در رویکــرد نوی ــه ســرریز تجربیــات ای ــرار می گرفــت و کمتــر ب ق
یکپارچگــی و تعــادل ایــن دو حــوزه و توجــه بــه ســرریز شــدن مثبــت تجربیــات حــوزه کار - زندگــی نیــز پرداختــه می شــود. 
ابراهیمــی بــا بیــان ایــن موضــوع کــه محققــان و پژوهشــگران معمــوالً از توجــه بــه جامعــۀ آمــاری تحقیقــات در حــوزۀ مناســبات 
ــرد.  ــاره ک ــران اش ــده در ای ــام ش ــای انج ــت  پژوهش ه ــی و محدودی ــات جهان ــدد مطالع ــه تع ــد، ب ــل مانده ان ــی غاف کار- زندگ
ــازمان های  ــان س ــر از کارکن ــزار نف ــر ۲0 ه ــز ب ــا تمرک ــده ب ــام ش ــغلی انج ــرش ش ــنجی 1۲ نگ ــۀ نگرش س ــر مطالع ــروری ب م

ــوده اســت. ــی ب ــگاه نازل ــی در ســال 96-9۷ نشــان می دهــد کــه نگــرش تعــادل کار-زندگــی دارای رتبــه و جای ایران
دکتــر ابراهیمــی بــا اســتناد بــه یکــی از ابتدایی تریــن تحقیقــات انجــام شــده )198۲( برگروهــی از زنــان عضــو هیــأت علمــی 
در آمریــکا بیــان کــرد: نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می دهــد بیــن ادراک افــراد از اضافــه بــار کاری بــه لحــاظ ذهنــی و عینــی 
ــه ســایر کارکنــان ســرریز  ــا تحقیقــات انجــام شــده نســبت ب ــق ب تفــاوت معنــاداری وجــود دارد. اعضــای هیــأت علمــی مطاب
کار- زندگــی را بیشــتر تجربــه می کننــد و ذهــن عضــو هیــأت علمــی فقــط در زمــان حضــور در محــل کار دغدغه منــد نیســت 
و حــذف مــرز بیــن کار- زندگــی در ایــن قشــر مشــکل تر اســت. وی در ادامــه بــا طــرح کلیــدواژۀ »روزنه هــای امیــد و ابرهــای 
ســیاه« در زمینــۀ مشــاغل علمــی بیــان داشــت: بایــد توجــه کــرد کــه اگرچــه اعضــای هیــأت علمــی از ســاعات کار منعطف تــری 

برخوردارنــد، امــا امــکان درگیــری ذهنــی بیشــتر بــرای آنهــا، از جملــه ســویه های تاریــک ایــن موضــوع اســت. 
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مراسم اختتامیۀ هفته پژوهش
تأکید دکتر قبادی بر ضرورت هم افزایی حوزه و دانشگاه

مراســم اختتامیــۀ هفتــۀ پژوهــِش پژوهشــگاه، ۲۷ آذرمــاه 1398 بــا حضــور و ســخنرانی دکتــر غالمرضــا غفــاری، معــاون فرهنگــی 
و اجتماعــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و رئیــس کمیســیون دائمــی هیــأت امنــاء پژوهشــگاه برگــزار شــد.

ــس  ــادی، رئی ــر قب ــم دکت ــن مراس ــدای ای ــی، در ابت ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــم  ــام دکتــر مفتــح، گفــت: دکتــر مفتــح اســتاد عال ــاد و ن پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ضمــن گرامیداشــت ی
ــن حــوادث خــوب درس  ــی شــد، امیــدوارم از ای ــت خشــونت گرایانه از اســالم قربان ــه دلیــل قرائ ــود کــه ب ــۀ دانشــگاهی ب و فرزان
بگیریــم و از نــگاه خشــونت آمیز بــه دنیــا و پیرامــون پرهیــز کنیــم. در مجمــوع هفتــۀ پژوهــش بــه مــا درس می دهــد کــه رویکــرد 

ــدارد. ــی ن ــت خوش ــونت گرایی عاقب خش
ــاط  ــم نق ــا ه ــد، حوزوی ه ــی دارن ــاط قوت ــه دانشــگاهی ها نق ــت؛ همان طورک ــان ســاده گف ــه زب ــد ب ــه داد: بای ــادی ادام ــر قب دکت

ــد و هنــر ایــن اســت کــه مــا بتوانیــم ایــن دو را در مســیر هم افزایــی قــرار دهیــم و ... قوتــی دارن
ــش و  ــگاه پژوه ــتمین نمایش ــوری در بیس ــده کش ــگر برگزی ــوان، پژوهش ــه عن ــان ب ــر پورنامداری ــاب دکت ــه انتخ ــاره ب ــا اش وی ب
فنــاوری )فــن بــازار(، گفــت: خوشــبختانه پژوهشــگاه در ایــن مــدت شــاهد کســب افتخــارات زیــادی بــوده اســت و البتــه کــه حــق 
پژوهشــگاه بــود تــا بــه ایــن عناویــن و موفقیت هــا دســت یابــد. چــون پژوهشــگاه برندهــای ملــی و بیــن المللــی خوبــی دارد کــه 
از حــدود ۲0 ســال پیــش بایــد ایــن برندهــا بــه ملــت ایــران و جهــان شناســانده می شــدند. امیــدوارم خداونــد توفیــق دهــد ایــن 
حــق پژوهشــگاه ســتانده شــود کــه در ایــن مرکــز شــخصیت های علمــی و گوهرهــای زیــادی مثــل دکتــر پورنامداریــان، دکتــر 

ــد.. ــت می کنن ــی و ... فعالی عاص

ــرد و  ــخنرانی ک ــن س ــرای حاضری ــاری ب ــر غف ــه دکت در ادام
ــد. ــل ش ــش تجلی ــۀ پژوه ــدگان هفت ــپس از برگزی س

اسامی برگزیدگان از نظرتان می گذرد:

پژوهشگران برگزیده
* دکتر نیره دلیر

* دکتر سیدحسین میرجلیلی
* دکتر رمضان رضایی

پژوهشگران شایسته تقدیر
* دکتر محمدهادی گرامی

* دکتر نعمت ا... فاضلی
* دکتر محمدمهدی اردبیلی

کارشناسان برگزیده
* شاهین آریا منش
* نادیا حاجی پور

* مهال آرین پور

برگزیدۀ بخش کرسی نظریه پرازی
* دکتر پگاه مصلح

برگزیــدگان بخــش انتشــار مقالــه در مجــالت خارجــی 
معتبر

* دکتر حسن مجیدیان
* دکتر سیدروح اله شهابی

* دکتر آیدین کیخایی
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* دکتر علی سلمانی ندوشن
* دکتر گل اندام شریفی

Q۱ تقدیر از مسئوالن مجالت دارای رتبه
 

*نشریه منطق پژوهی
 دکترغالمرضا ذکیانی )سردبیر نشریه(

مختار مؤمنی )مدیر اجرایی نشریه(
فاطمه بدوی )مدیر اجرایی نشریه(

*نشریه مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ
دکتر سیدبیوک محمدی )سردبیر نشریه(

مهدی محمدی )مدیر اجرایی نشریه(

*نشریه تحقیقات تاریخ اجتماعی
دکتر شهرام یوسفی فر )سردبیر نشریه(

اعظم ریاحی )مدیر اجرایی نشریه(

*نشریه پژوهش نامه علوی
دکتر فاطمه جان احمدی )سردبیر نشریه

  فاطمه بدوی )مدیر اجرایی نشریه(

برگزیدگان بخش ترویجی سازی علوم انسانی
*دکتر سعید ناجی

بخش کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی
* دکتر سیده زهرا اجاق
* دکتر ابراهیم التجایی

برگزیدگان بخش پژوهشگر برتر دانشجویی
* امین محمدی

* علی پاشا غفاری
* بهمن بنی هاشمی
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بازدید معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 از غرفۀ پژوهشگاه در نمایشگاه فن بازار

صبــح روز  پنجشــنبه ۲8 آذر مــاه 1398 دکتــر مســعود برومنــد معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری از 
غرفــه پژوهشــگاه در نمایشــگاه فــن بــازار دیــدار کــرد .

ــه  ــوم انســانی پژوهشــگاه ضمــن ارائ ــردی ســازی پژوهش هــای عل ــوآوری و کارب ــر ن ــر الهــام ابراهیمــی، مدی ــدار دکت ــن دی در ای
گــزارش تفصیلــی از ارتبــاط پژوهشــگاه بــا جامعــه و صنعــت در قالــب طرح هــای پژوهشــی کاربــردی و کارفرمایــی و کارگاه هــای 
کلینیــکال در هفتــۀ پژوهــش، ارائــه خدمــات پژوهشــگاه در قالــب پرتــال جامــع علــوم انســانی و وب ســایت پژوهشــگاه، از رونــد 

ــردی طــی دوســال اخیــر خبــر داد. افزایشــی طرح هــای کارب
دکتــر برومنــد ضمــن بازدیــد از کتــب جدیــد، طرح هــای پژوهشــی کاربــردی و کارفرمایــی پژوهشــگاه، ســامانۀ »ارزیابــی مهــارت 
درک مطلــب فارســی بــه غیرفارســی زبانــان« از برگــزاری کارگاه هــای کلینیــکال جدیــد پژوهشــگاه کــه در محــل نمایشــگاه فــن 

بــازار برگــزار می شــد، اســتقبال و بــر ضــرورت تــداوم و ترویــج فعالیت هایــی از ایــن دســت تأکیــد کــرد.
عــالوه بــر ایــن  پیشــنهاد انتشــار نســخۀ آنالیــن کتاب هــای ارزشــمند پژوهشــگاه در قالــب پلتفرمــی کــه شــامل تولیــدات علمــی 
و دســتاوردهای پژوهشــی بــا برنــد پژوهشــگاه باشــد و از طریــق امکانــات تعاملــی در دســترس مخاطبــان قــرار گیــرد، از ســوی 

وی مطــرح شــد.
پــس از معرفــی طرح هــا و نرم افزارهــای جدیــد پژوهشــگاه در حــوزۀ زبان شناســی، دکتــر برومنــد بــر لــزوم برقــراری ارتبــاط بــا 

ســفارتخانه ها جهــت بهره منــدی از ایــن تولیــدات و خدمــات تأکیــد کــرد.
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حضور پژوهشگاه در نمایشگاه فن بازار

ــاوری و  ــش، فن ــتاوردهای پژوه ــگاه دس ــزاری نمایش ــرای برگ ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــای وزارت عل ــه برنامه ه ــه ب ــا توج ب
ــه عنــوان مســئول انجــام امــور و برنامه هــای  ــه میرشــاه والیتی و دکتــر الهــام ابراهیمــی ب ــازار ســال جــاری، دکتــر فرزان فــن  ب

ــن شــدند. ــن نمایشــگاه تعیی پژوهشــگاه در ای
ــه برنامه هــای جانبــی در نظــر گرفتــه شــده در بیســتمین نمایشــگاه »پژوهــش،  ــا توجــه ب ســتاد هفتــه پژوهــش پژوهشــگاه ب
فنــاوری و فــن بــازار« از تاریــخ 98/9/۲6 تــا 98/9/۲9، در ایــن نمایشــگاه ضمــن رونمایــی از دســتاوردهای پژوهشــی و فنــاوری 
منتخــب اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه، پــس از دریافــت و بررســی پیشــنهادها، کارگاه هــای ذیــل را بــرای اجــرا در ایــن ایــام 
بــه دبیرخانــه بیســتمین نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش، فنــاوری و فن بــازار هفتــه پژوهــش وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 

پیشــنهاد و برگــزار کــرد:
1. دکتر بهاره نصیری و آمنه بختیاری: شیوه های مدیریت مصرف رسانه در خانواده

۲. دکتر عبدالمجید مبلغی: جایگاه فن آوری در زندگی معاصر بر پایۀ نظریه های انتقادی در علوم انسانی
3. دکتر اسماعیل ناصری: تیپ شناسی شخصیت و عملکرد شغلی
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دکتر قبادی در مصاحبه با خبرگزاری آنا:

با مطالعات علوم انسانی می توان معضالت کشور را کاهش داد
 

بــه گــزارش خبرنــگار حــوزۀ آموزشــی و پژوهشــی گــروه دانشــگاه خبرگــزاری آنــا، علــوم انســانی یکــی از علــوم مهــم در کشــور 
ــود.  ــرف ش ــا برط ــیاری از چالش ه ــت بس ــار داش ــوان انتظ ــرد می ت ــرار گی ــه ق ــورد توج ــتی م ــانی به درس ــوم انس ــر عل ــت. اگ اس
ــا انجــام پژوهش هــای مســئله  پژوهشــگاه علــوم انســانی یکــی از نهادهــای مهــم و باســابقه در ایــن حــوزه اســت کــه می توانــد ب
محــور گام مهمــی در توســعه کشــور بــردارد. پژوهش هــای کاربــردی می توانــد گام هــای مؤثــری در رفــع نیازهــای مــردم بــردارد. 
همچنیــن ســابقه فرهنگــی و تمدنــی ایــران را مهــم و آن را اثرگــذار در دیپلماســی علمــی عمومــی اســت کــه بایــد در ایــن زمینــه 
نیــز پژوهش هــای کاربــردی و اثرگــذار صــورت گیــرد. بــا توجــه بــه نقــش کلیــدی پژوهــش در کاربــردی ســازی علــوم بــه بررســی 
فعالیت هــای پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی پرداختیــم. در ادامــه مشــروح گفتگــوی آنــا را بــا حســینعلی قبــادی، 

رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی می خوانیــد

* لطفًا کمی دربارۀ فعالیت های پژوهشگاه توضیح دهید؟
ــام داشــت  ــن پژوهشــگاه پیــش از انقــالب موسســۀ مطالعــات و تحقیقــات ن ــوم انســانی 55 ســال قدمــت دارد، ای پژوهشــگاه عل
و بعــد از انقــالب بــه پژوهشــگاه علــوم انســانی تغییــر نــام داد، اکنــون هــم پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی نــام 
ــش از 1۴0 عضــو  ــوم اســت. در پژوهشــگاه بی ــه وزارت عل ــارۀ آســیا و وابســته ب ــن پژوهشــگاه ق ــن پژوهشــگاه بزرگ تری دارد. ای
ــن  ــانی در ای ــوم انس ــوزۀ عل ــف در ح ــن مختل ــا عناوی ــکده ب ــن 1۲ پژوهش ــتند، همچنی ــت هس ــه فعالی ــغول ب ــی مش هیأت علم
پژوهشــگاه تأسیس شــده اســت. 3 هــزار اســتاد برجســتۀ سراســر کشــور بــا شــبکۀ نخبگانــی پژوهشــگاه علــوم انســانی در ارتبــاط 

ــی اســتفاده می شــود. ــا در شــورای بررســی نهای هســتند و از نظــرات آن ه
ــردی شــدن  ــه ســمت کارب ــا اســناد باالدســتی و سیاســت های نظــام ب ــوم انســانی متناســب ب در ســال های اخیــر پژوهشــگاه عل
حرکــت کــرده اســت. به طوری کــه ایــن پژوهشــگاه بــا اتــکا بــه روش هــای پیشــرفته جهانــی، تولیــدش را بــه ســمت پژوهش هــای 

مســئله محور ســوق داده و متناســب بــا نیازهــای اجتماعــی مــردم تحقیقــات خــود را انجــام داده اســت.
ــن  ــه ســمت گزارش هــای راهبــردی ســوق داده شــده اســت، در ای ــه ب ژانرهــای تولیــدی پژوهشــگاه از ســخنرانی، کتــاب و مقال

ــه  شــده اســت.  ــره گرفت ــی به ــتگاه های اجرای ــا دس ــق ب ــل عمی ــات مشــاوره، تعام ــد خدم مســیر از بســته های تخصصــی مانن
ــۀ پژوهــش 8 کلینیــک  ــم. در هفت ــرار داری ــکال ق ــه پژوهــش کلینی ــردی و ورود ب ــور از پژوهش هــای کارب ــه عب ــون در مرحل اکن
ــوم انســانی را رونمایــی خواهیــم کــرد. همچنیــن در ایــن هفتــه خدمــات کلینیــکال در نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی و  عل
مجتمع هــای بــزرگ شــهر تهــران ارائــه خواهیــم داد. در ایــن مســیر دو مــاه پیــش هــم مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد کــه چــرا 
ــدان  ــد می ــاد بای ــت و اقتص ــی، مدیری ــد: جامعه شناس ــان فرمودن ــد؟ ایش ــان نمی کنی ــرکت های دانش بنی ــانی را وارد ش ــوم انس عل
داشــته باشــند تــا مشــکالت جامعــه را حــل کننــد. به درســتی از ایــن طریــق می تــوان اقدامــات بزرگــی انجــام داد مثــاًل می تــوان 
آمــار طــالق، آمــار خشــونت و دیگــر معضــالت را در کشــور کاهــش داد. بایــد بــه داد مــردم رســید و علــم بایــد در خدمــت مــردم 

باشــد.
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* تفاوت پژوهش کلینیکال و کاربردی در چیست؟
ــته  ــز دو دس ــن نی ــش بنیادی ــردی دارد. در پژوه ــعه ای و کارب ــن، توس ــر بنیادی ــی نظی ــیم بندی های متفاوت ــش تقس پژوه
ــور  ــور و جامعه مح ــردی ذی نفع مح ــش کارب ــود دارد. در پژوه ــردی وج ــن راهب ــش بنیادی ــری و پژوه ــن نظ ــش بنیادی پژوه
ــاًل  ــا مســئله مواجــه هســتند، مث ــم کــه ب ــی در پژوهــش کلینیــکال مســتقیماً ســراغ انســان هایی می روی عمــل می شــود ول
ــرای حضــور فرزندانشــان  ــا ب ــا و مشــکالت خانواده ه ــی خانواده ه ــر مســائل تحصیل ــی نظی ــه موضوعات ــا ب ــن پژوهش ه در ای

ــردازد. ــازی می پ ــای مج در فض

* برنامۀ پژوهشگاه در حوزۀ دیپلماسی علمی چیست؟
ــک کشــور  ــران ی ــوم انســانی اســت. ای ــن پژوهشــگاه عل ــه حــوزه دیپلماســی علمــی از دیگــر مأموریت هــای مهــم ای ورود ب
ــمار  ــه ش ــران ب ــرد ای ــای منحصربه ف ــی از مزیت ه ــی یک ــت جغرافیای ــی و موقعی ــابقه تمدن ــن س ــت، ای ــابقه اس ــی باس تمدن
ــه نیــم قــرن پژوهشــگاه و  ــه تجرب ــا توجــه ب ــه ســرمایه تبدیــل کنــد. ب ــد ایــن مزیت هــا را ب ــوم انســانی می توان مــی رود، عل
وجــود شــخصیت های علمــی و برنــد در آن دســتاوردهای زیــادی را شــاهد بوده ایــم. بــر اســاس برنامــه پژوهشــگاه بــه ایــن 
ــی را  ــتاوردهای خوب ــد دس ــود می توان ــی ش ــانی وارد دیپلماســی عموم ــوم انس ــای عل ــر پژوهش ه ــه اگ ــیده ایم ک نتیجــه رس

بــرای کشــور بیافرینــد.
ــترک  ــنامه های مش ــم و دانش ــرار داده ای ــتور کار ق ــنامه نگاری را در دس ــانی، دانش ــوم انس ــگاه عل ــیر در پژوهش ــن مس در ای

ــن اســت. ــا در حــال تدوی ــن ی ــی تدوی ــه و کشــورهای عرب ــن، روســیه، ترکی ــر چی ــا برخــی از کشــورها نظی فرهنگــی ب
ــام  ــع کشــور تم ــه نف ــران، بســیار ب ــی ای ــاد گســترده تمدن ــت و ابع ــل قدم ــه دلی ــا ب ــن گفتگوه ــه ای ــه نشــان داده ک تجرب
می شــود. از دیگــر ویژگی هــای خــاص کشــور موقعیــت جغرافیایــی آن اســت، ایــران شــاید تنهــا کشــوری باشــد کــه بــا 15 
کشــور همســایه اســت و در ایــن میــان ایــران تنهــا کشــوری اســت کــه می تــوان ادعــا کــرد بیشــترین مشــترکات فرهنگــی 
ــا آنهــا دارد. ایــن مشــترکات از ترکیــه تــا پاکســتان، آســیای میانــه و کشــورهای حــوزۀ خلیج فــارس دیــده  و اجتماعــی را ب
می شــود. همچنیــن در ایــن مســیر مطالعــه تاریخــی و تمدنــی، مطالعــه تمدنــی ایــران فرهنگــی، مطالعــه مشــترکات دینــی، 
ــن زمینه هــا ســرآمد  ــران در ای ــوان گفــت ای ــم و تمــدن اســالمی بســیار اهمیــت دارد و می ت ــزرگان در عل بررســی تعــداد ب

اســت.
ایــران قلــب فرهنــگ جهــان اســت. در کــدام کشــور جهــان ایــن همــه شــاهکار بــزرگ وجــود دارد؟ بزرگانــی ماننــد حافــظ 
و مولــوی بــرای همــه اعصــار تاریــخ حــرف بــرای گفتــن دارنــد و دنیــا را فتــح کرده انــد. از طرفــی دربــاره آثــار ادبــی هیــچ 
کشــوری بــه انــدازه ایــران در جهــان کار نشــده اســت.  آیــا نمی تــوان از ایــن پتانســیل های علمــی بــرای گســترش دیپلماســی 
عمومــی اســتفاده کــرد؟ این هــا ســرمایه های پنهــان هســتند، گاه ســرمایه پنهــان از ســرمایه آشــکار مهم تــر اســت. بنابرایــن 
یکــی از مأموریت هــای مهــم پژوهشــگاه علــوم انســانی، پژوهــش دربــاره علــوم انســانی، ســرمایه های فرهنگــی و هنــری ایــران 
و تبدیــل آن بــه دیپلماســی علمــی و عمومــی اســت. متأســفانه در ایــران بــه دالیــل مختلــف بــه علــوم انســانی میــدان داده 
ــان  ــن می ــدارد. در ای ــوم انســانی ن ــه عل ــاوری ب ــک مهندســی زده در کشــور ب ــم فضــای هژمونی ــر می کن ــن فک نمی شــود، م
ــدی  ــوان کارآم ــه می ت ــد. درصورتی ک ــی عرضــه کنن ــم خــود را به خوب ــم نتوانســته اند عل ــوم انســانی ه ــاران عل اصحــاب و ی

علــوم انســانی را در کشــور نهادینــه کــرد.

* همان طــور کــه می دانیــد متولیــان دیپلماســی عمومــی اعتقــاد چندانی بــه کار علمی و پژوهشــی 
ندارنــد، شــما در پژوهشــگاه علــوم انســانی چــه خدماتــی را در این عرصــه ارائــه می دهید؟

نهــادی ماننــد پژوهشــگاه علــوم انســانی می توانــد گنجینه هــای نفیــس ایــران را بازآفرینــی کنــد، بنــده ایــن کار را در کتــاب 
جــان جهــان انجــام داده ام. پژوهشــگران پژوهشــگاه هــم برخــی از آثــار قدیمــی را خوانــش و ترجمــه کرده انــد. میــراث ایــران 
ــران  ــان ای ــان و جوان ــرای جه ــراث ب ــن می ــه ای ــن ب ــا پرداخت ــد ب ــگاه می توان ــن دارد پژوهش ــرای گفت ــادی ب ــای زی حرف ه
ــن مســیر  ــد در ای ــز می توانن ــور خارجــه نی ــگ و ارتباطــات اســالمی و وزارت ام ــازه داشــته باشــد. ســازمان فرهن ســخنی ت
بــا پژوهشــگاه ارتبــاط گیرنــد البتــه ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی کارهایــی انجــام داده کــه در خــور توجــه اســت 
آنچنان کــه امــروزه بســیاری از رایزن هــای فرهنگــی از متخصصــان دانشــگاهی انتخــاب شــده اســت. بــه عقیــدۀ مــن اتفاقــاً 
در شــرایط تحریــم ضــرورت توجــه بــه ایــن حــوزه بیشــتر شــده اســت پژوهشــگاه بــا ایــن راهبــرد ارتباطــات خوبــی بــا برخــی 
کشــورها نظیــر هنــد برقــرار کــرده ایــن ارتباطــات کامــاًل علمــی و تخصصــی اســت و موضوعــات سیاســی را شــامل نمی شــود 
ــگاه بســیار مثبتــی از ایــران  ــدارد. معامــالت این چنینــی ســبب شــده کــه ن چراکــه پژوهشــگاه مأموریتــی در ایــن زمینــه ن
در بســیاری از امــور حاکــم شــود. هــر کشــوری کــه عظمــت فرهنگــی اش را بیشــتر نشــان دهــد حتمــاً آینــده اش را بهتــر 

ــد. ــی هــم ندارن ــی اســتفاده کننــد آینــده خوب ــد بســازد. کســانی کــه نتواننــد از گذشــته به خوب می توان
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*همانطــور کــه می دانیــد امــام خمینــی)ره( در زمــان انقــالب فرهنگــی فرمودنــد از اسالم شناســان 
قــم در علــوم انســانی اســتفاده شــود، پژوهشــگاه علــوم انســانی بــرای اســتفاده اسالم شناســان 

برجســته چــه اقداماتــی را انجــام داده اســت؟
ــان،  ــه المصطفــی، پژوهشــگاه ادی ــر پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه، جامع ــادی نظی ــا نهادهــای زی ــوم انســانی ب پژوهشــگاه عل
ــم، پژوهشــگاه  ــوم انســانی ق ــه، انجمن هــای علمــی حــوزۀ علمیــه، پژوهشــگاه فرهنــگ و عل ــت پژوهشــی حــوزۀ علمی معاون
فرهنــگ و اندیشــه اســالمی، دانشــگاه علــوم و حدیــث، تقریــب مذاهــب و دانشــگاه مفیــد ارتبــاط دارد. پژوهشــکدۀ مطالعــات 
قرآنــی و انجمــن مطالعــات قرآنــی نیــز در پژوهشــگاه تأســیس شــده اســت. همچنیــن تنهــا مجلــۀ انتقــادی کشــور بــه صــورت 

ماهنامــه در پژوهشــگاه منتشــر می شــود. بایــد متناســب بــا روحیــات نســل آینــده، متــون اســالمی را بازآفرینــی کنیــم
ــی از  ــانی یک ــوم انس ــگاه عل ــا در پژوهش ــت. م ــی اس ــای درس ــی در کتاب ه ــع غرب ــد مناب ــامل نق ــه ش ــن مجل ــات ای محتوی
واقع بینانه تریــن راه هــا را انتخــاب کرده ایــم و آن هــم حرکــت در مســیر کاربــردی شــدن اســت وقتــی اینگونــه عمــل شــود 
کنــش و واکنــش جامعــه و فرهنــگ جامعــه در عرصــه علــم بومــی و اصــالح می شــود. اگــر بخواهیــم در یــک اتــاق دربســته 
باشــیم هــزار ســال دیگــر علــوم انســانی بومــی نمی شــود. آیــا آثــار حافــظ، ســعدی، غزالــی، فارابــی و ابــن خلــدون اســالمی 
اســت؟ آن هــا چــه کرده انــد؟ آنهــا اندیشــه اســالمی را درک و ســپس منعکــس کرده انــد و ایــن حاصــل تعاطــی اســت. مگــر 
از حافــظ قرآنی تــر داریــم حافــظ اســالم ایرانیــزه شــده بومــی شــده اســت و هیچ چیــز غیراســالمی نــدارد. نبایــد آینــده را از 
دســت بدهیــم بایــد متناســب بــا روحیــات نســل آینــده متــون اســالمی را بازآفرینــی کنیــم تــا مبانــی و ارزش هــای نســل بــا 
اســالم تقویــت شــود. در ایــن مســیر می تــوان از راه هــای مختلــف نظیــر ســاخت انیمیشــن، داســتان و شــعر اســتفاده کــرد. 
ــود.  ــه خاطــر کتــاب داســتان راســتان ب آیــا می دانیــد چــرا قبــل از انقــالب شــهید مطهــری برنــده جایــزه یونســکو شــد؟ ب
چــون وی قبــل از انقــالب ژانــر ایــن کتــاب را پیــدا کــرده بــود. مگــر آن زمــان چقــدر داســتان بازآفرینی شــده اســالمی وجــود 
داشــت؟ بــه دلیــل شــاخص بــودن ایــن کتــاب، ایــن اقــدام شــهید مطهــری مــورد توجــه قــرار گرفــت. یــا کتــاب اصــول فلســفه 
روش رئالیســم عالمــه طباطبایــی را در نظــر بگیریــد، آیــا از اول تــا آخــر ایــن کتــاب اســالم اســالم، خــدا خــدا، پیغمبــر پیغمبر 
نوشــته شــده اســت؟ در ایــن کتــاب چنیــن کلماتــی نیســت ولــی چــرا ایــن کتــاب کمــر مارکسیســم را در کشــور شکســت؟ 
چــون عالمــه طباطبایــی راهــش را یافتــه بــود و توانســت اســالم را بومــی کنــد، مــا هــم بایــد از ایــن تجربه هــای تاریخــی 

اســتفاده کنیــم.

* اغلــب کتــب درســی دانشــگاه ها مبانــی علــوم انســانی غربــی دارد، پژوهشــگاه علوم انســانی در 
راســتای تغییــر ایــن متــون چــه اقداماتی انجــام داده اســت؟

ــی   بیشــترین خدمــت در ایــن زمینــه را پژوهشــگاه علــوم انســانی انجــام داده اســت، تاکنــون ۲۲0 کتــاب نقــد مبانــی غرب
ــاره  ــود، اش ــس می ش ــا تدری ــه در کتاب ه ــی ک ــم غرب ــه مفاهی ــا ب ــن کتاب ه ــت. در ای ــده اس ــاپ ش ــا چ ــوی پژوهش ه از س
شــده اســت و بســیاری از ایــن مفاهیــم در چاپ هــای بعــدی اصــالح شــده اند. برخــی از نقــد ناراحــت می شــوند یــا در نقــد 

ــار دارد. ــگرفی در آث ــر ش ــد تأثی ــای نق ــیله های گفتگوســت و بازخورده ــی از وس ــد یک ــه نق ــد درصورتی ک فحاشــی می کنن

* پژوهشگاه علوم انسانی در حوزۀ نظریه پردازی چه اقداماتی را انجام داده است؟
تــا قبــل از ســال 9۴ پژوهشــگاه بــه موضــوع نظریه پــردازی وارد نشــده بــود ولــی از 9۴ تاکنــون 38 کرســی نظریه پــردازی در 
پژوهشــگاه برگــزار شــده اســت کــه 1۲ مــورد آن مربــوط بــه ســال 98 بــوده اســت. یکــی از کرســی ها توانســته بــه مرحلــۀ 

کشــوری صعــود کنــد، امیدواریــم بتوانیــم ایــن بخــش را فعال تــر از گذشــته ادامــه دهیــم.

* چرا تاکنون نظریه از سویی اندیشمندان ایرانی ارائه نشده است؟
ــد  ــند می توانن ــم نباش ــگاه ه ــو پژوهش ــه عض ــگرانی ک ــرده و پژوهش ــوض ک ــود را ع ــررات خ ــه مق ــن زمین ــگاه در ای پژوهش
ــراد می تواننــد  ــم. اف ــت کرده ای ــن مســیر دوره پســادکتری را تقوی ــد. در ای ــق پژوهشــگاه منتشــر کنن ــه خــود را از طری نظری
بــا ســرمایه گذاری شــخصی و مطابــق بــا قوانیــن پذیرفتــه شــوند. امیــدوارم در آینــده نزدیــک شــاهد اتفاقــات خوبــی در ایــن 

زمینــه باشــیم.
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گفتگوی رئیس پژوهشگاه و وزیر خارجۀ هندوستان
 با موضوع تدوین دانشنامۀ مشترک

ــای  ــران، فعالیت ه ــتان در ای ــفارت هندوس ــکاری س ــا هم ــر ب ــال های اخی ــی در س ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش
علمــی و پژوهشــی مشــترک متعــددی را بــه انجــام رســاند کــه از جملــه مهم تریــن آنهــا برگــزاری همایــش »مشــترکات فرهنگــی 

ایــران و هنــد« در آذر مــاه ســال 139۷ بــود.
در چارچــوب ایــن همکاری هــا، طــرح نــگارش دانشــنامۀ روابــط فرهنگــی ایــران و هنــد نیــز مــورد توجــه دو طــرف قــرار گرفــت 

ــا مشــارکت پژوهشــگاه و رایزنــی فرهنگــی ســفارت هندوســتان در ایــران در حــال انجــام اســت. کــه برنامه ریزی هــای آن ب
در جریــان دیــدار اخیــر وزیــر خارجــه هندوســتان از کشــورمان، دکتــر قبــادی رئیــس پژوهشــگاه بــا حضــور در ضیافــت شــامی کــه 
ســفارتی ایــن کشــور بــه افتخــار ایــن ســفر تــدارک دیــده بــود، بــا وزیــر خارجــه و ســفیر ایــن کشــور در ایــران دیــدار و گفتگــو 

کــرد کــه در ایــن دیــدار بــر اهمیــت و ضــرورت تســریع در تدویــن دانشــنامۀ مذکــور تأکیــد شــد.

امضاء تفاهم نامۀ همکاری با دانشگاه خوارزمی
ــگاه  ــی و دانش ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــن پژوهش ــکاری فیما بی ــترک هم ــای مش ــودن زمینه ه ــه فراهم ب ــا ب بن
ــاه  ــل، روز سه شــنبه ۲6 آذر م خوارزمــی در ابعــاد آموزشــی، پژوهشــی و فرهنگــی و امــکان بهره منــدی از ظرفیت هــای متقاب
98 بــا حضــور دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، در محــل دانشــگاه خوارزمــی تفاهم نامــۀ 

همــکاری مشــترکی بیــن طرفیــن بــه امضــاء رســید.
ایــن تفاهم نامــه در پاســخ بــه دو دیــدار اخیــر دکتــر حبیبــی، رئیــس دانشــگاه خوارزمــی از پژوهشــگاه و حضــور دکتــر قبــادی 
بــرای ســخنرانی هفتــۀ پژوهــش آن دانشــگاه و پیــرو مذاکــرات فیمابیــن درخصــوص انعقــاد تفاهم نامــۀ مشــترک حیــن مراســم 

هفتــۀ پژوهــش؛ در محــل دانشــگاه خوارزمــی، مبادلــه شــد.
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از سلسله یادداشت هایی دربارۀ »فرصت ها، چالش ها و آسیب های پژوهش های علوم انسانی در ایران« 

بایدها و نبایدهای علوم انسانی در جامعۀ بشری امروز

ا

علــوم انســانی، به عنــوان یــک رشــتۀ علمــی، بــه مجموعــه ای از رشــته ها و شــاخه های علمــی اطــالق می شــود کــه بــه »انســان« 
ــی انســان محور در نظــام  ــد. به نظــر می رســد جهان بین ــا »انســان« را شــکل می ده ــط ب ــات مرتب ــوط شــده و محــور موضوع مرب
فلســفی اندیشــه رنســانس ریشــه در شــکل گیری علــوم انســانی داشته باشــد کــه در آن موضوعــات مربــوط بــه »انســان« در کانــون 
ــر  ــش در ب ــن دان ــا کاربردی تری ــفه ت ــر و فلس ــی تفک ــش را از مبان ــیعی از دان ــتره وس ــی گس ــتۀ علم ــن رش ــت. ای ــه بوده اس توج
می گیــرد. اگرچــه در علــوم انســانی دقــت فکــری و پرسشــگرِی آزاد زیــاد اســت، به دلیــل توجــه مفــرط بــه تفکــر و جنبــۀ انتزاعــی 
ایــن رشــته علمــی، معمــوالً از روش هــای تجربــی در ایــن رشــته اجتنــاب شــده و به نــدرت می تــوان مشــخصات تجربه گرایــی را 
در آن مشــاهده کــرد. حــال کــه ویژگــی رشــته علــوم انســانی مشــخص شــد، در ادامــه بــه چالش هــا و آســیب های پژوهــش در 

حــوزۀ علــوم انســانی پرداختــه می شــود.

»فرصت هــا، چالش هــا و آســیب های پژوهــش در حــوزه علــوم انســانی و چشــم اندازهای آینــده 
ــی اســت  ــرای وضعیــت مطلــوب«، عنــوان فراخوان ــا زمینه ســازی ب آن و پیشــنهاد در ارتبــاط ب
کــه در آن بــه مناســبت هفتــه پژوهــش از پژوهشــگران دعــوت شــد تــا نظــرات خــود را در ایــن 
زمینــه ارائــه کننــد. پرداختــن بــه ایــن مطلــب در حیطــۀ سیاســت های کالن علمــی کشــور و 

ــد. ــروری می نمای ــگاه ض ــت های پژوهش ــن سیاس همچنی
معاونــت و مدیریــت امــور پژوهشــی در راســتای سیاســت های برنامــه  راهبــردی دوم پژوهشــگاه، 
بــر آن شــدند تــا عــالوه بــر گــردآوری دیدگاه هــای اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه، و بــه نقــد 
و بررســی گذاشــتن آنهــا، در مشــارکتی جمعــی، الزامــات و مقدمــات برنامه ریــزی شایســته بــرای 
ــن  ــرای تحقــق ای ــوم انســانی را فراهــم ســازند. ب ارتقــاء ســطح کیفــی پژوهش هــای حــوزه عل
ــا و آســیب های  ــا، چالش ه ــوان »فرصت ه ــا عن ــا سلســله یادداشــت هایی ب هــدف می کوشــیم ت
ــران« را در ســایت معاونــت پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی  ــوم انســانی در ای پژوهش هــای عل

منتشــر کنیــم.
در ایــن فرصــت یادداشــت دکتــر مســعود قیومــی، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکدۀ زبان شناســی 

پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ارائــه می شــود:.
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۱- مقررات ناکارآمد و عدم انعطاف پذیری
ــد  ــز بای ــی نی ــوم طبیع ــار عل ــانی در کن ــوم انس ــروکار دارد، عل ــز س ــات نی ــل اثب ــای قاب ــا واقعیت ه ــان« ب ــه »انس ازآنجاک
ــت  ــل مشاهده اس ــر قاب ــت نش ــش در صنع ــری دان ــه ای از عینیت پذی ــد. نمون ــته باش ــش را داش ــری دان ــی عینیت پذی ویژگ
ــده منتقــل می شــود.  ــه خوانن ــل عرضــه ب ــه ای قاب ــک قواعــد مشــخص به گون چراکــه اندیشــه و تفکــر نویســنده براســاس ی
ــاد  ــر ایج ــود آورد و عالوه ب ــان گرایانه به وج ــه های انس ــم در اندیش ــول عظی ــر تح ــت نش ــاپ و صنع ــتگاه چ ــراع دس اخت
ــن  ــود. ای ــایانی نم ــک ش ــل کم ــایر مل ــه س ــا ب ــر تفکره ــه نش ــان گرایانه، ب ــای انس ــن تفکره ــه در ای ــطه ترجم ــوع به واس تن
امــر شــکوفایی فرهنگــی را در پــی داشــت. بــا انقــالب صنعتــی و تخصصی شــدن علــم در قــرن بیســتم، علــوم انســانی شــکل 
امــروزی اش را بــه خــود گرفــت. بنابرایــن می تــوان مدعــی شــد کــه علــوم انســانی یــک رشــته ســنتی و غیرمنعطــف نیســت؛ 
بلکــه باتوجه بــه تغییــر و تحــول در جامعــه، علــوم انســانی کــه متعلــق بــه انســان های آن جامعــه بوده اســت همــواره پویایــی 
خــود را حفــظ کــرده و خــود را بــا شــرایط زمانــه تطبیــق داده اســت. درغیراین صــورت علــوم انســانی نمی توانــد پاســخگوی 

نیــاز جامعــه بشــری در هــر برهــه زمانــی باشــد و اگــر چنیــن باشــد محکــوم بــه فنــا اســت.
اگــر امــروزه عــدم عالقه منــدی بــه یادگیــری علــوم انســانی بیــن دانشــجویان یــا حتــی اســتادان مشــهود اســت بــه ضعــف 
در فراینــد آمــوزش ایــن رشــته مربــوط می شــود )بوردیــک و همــکاران، ۲01۲: ۷(. بنابرایــن ضعــف در نظــام آمــوزش علــوم 
انســانی و عــدم انعطاف پذیــری به واســطه قواعــد و مقــررات ناکارآمــد همچــون زنجیــری بال هــای پــرواز علــوم انســانی کــه 
همــان خالقیــت و نــوآوری در تفکــر افــراد اســت را می بنــدد و از شــکوفایی آن جلوگیــری می کنــد. در نتیجــه، بــرای حفــظ 

پویایــی علــوم انســانی بایــد ایــن رشــته بــا شــرایط و نیــاز بشــر امــروز منطبــق شــود.

2- عدم توجه به روش شناسی مدرن
امــروزه فنــاوری اطالعــات جایــگاه ویــژه ای را در زندگــی بشــر امــروز بــه خــود اختصــاص داده اســت. گــردش آزاد اطالعــات و 
وجــود حجــم عظیمــی از اطالعــات پیرامــون محوریــت انســان موجــب می شــود روش شناســی کالســیک در مطالعــه »انســان« 
ــه گــردد. علــوم انســانی  و علــوم انســانی دچــار تحــول شــود و مفهــوم »علــوم انســانی دیجیتــال« )Digital Humanities( ارائ
ــرد؛ بلکــه ازنظــر روش شــناختی و  ــرار نمی گی ــوم انســانی کالســیک ق ــا عل ــل ب ــدی نیســت و در تقاب ــال رشــته جدی دیجیت
ــه می دهــد  ــه انســان های جامعــه امــروز اســت ارائ ــق ب ــوم انســانی کــه متعل ــدی را از عل ــش، تفســیر جدی صورت بنــدی دان
و موجــب می شــود بــه یــک روش شناســی فکــری تبدیــل شــود. بــرای ایجــاد جاذبــه و همچنیــن حفــظ پویایــی در علــوم 
انســانی بایــد از امکانــات روز بــرای حــل مســائل دنیــای امــروز بهــره بــرده شــود. ایــن نگــرش کــه بتــوان بــا ابــزار دیــروز، 
ــرد و از  ــدی ک ــروزی صورت بن ــه ای ام ــروز را به گون ــوان روش شناســی دی ــی می ت ــرد اشــتباه اســت ول مســائل روز را حــل ک

آن بــرای حــل مســائل روز اســتفاده کــرد.
ــه قالــب  ــرای تبدیــل قالــب انتزاعــی تفکــر ب ــه کــه صنعــت نشــر ســبب تحــول در انتشــار افــکار و ظهــور قواعــد ب همانگون
ــه ظهــور قواعــدی در  ــرد منجــر ب ــاوری اطالعــات بهــره می ب ــز کــه از فن ــال« نی ــوم انســانی دیجیت عینــی چــاپ شــد، »عل
ــدی می  شــود  ــه یافته هــای جدی ــد منجــر ب ــن قواع ــت ای ــه رعای ــل اســتفاده باشــد می شــود ک ــه قاب ــرای رایان ــه ب ــش ک دان

کــه تــا پیــش از ایــن مــورد توجــه نبــوده  اســت.
ــت در  ــه دق ــی داده، ب ــد بررس ــان در فراین ــرعت و زم ــۀ س ــدن مؤلف ــن اضافه ش ــود ضم ــب می ش ــال موج ــاوری دیجیت فن
اســتخراج اطالعــات از داده منجــر شــود و بــا امکانــات گرافیکــی شــکل بصــری از اطالعــات ارائــه شــود. ایــن اطالعــات بــه 
تحلیل گــر کمــک می کنــد بــا ژرف بیشــتری بــه تحلیــل موضــوع بپــردازد. روش شناســی کالســیک می توانــد در قالــب یــک 
 SPSS ــه صرفه جویــی زمانــی نیــز بیانجامــد. نرم افــزار ــر افزایــش دقــت در بررســی و تحلیــل، ب ــه شــود و عالوه ب نرم افــزار ارائ

ــوع فعالیــت اســت. ــن ن ــه ای از ای ــه شده اســت نمون ــرای مطالعــات جامعه شــناختی تهی کــه ب

3- عدم شناخت در کاربردی سازی دانش
یکــی دیگــر از چالش هایــی کــه بــه بی رونقــی آمــوزش و پژوهــش در حــوزه علــوم انســانی انجامیده اســت عــدم کاربســت ایــن 
ــرای رفــع نیازهــای انســان های جامعــه امــروز اســت. همان طــور کــه گفتــه شــد، علــوم انســانی بایــد نیــاز انســان  دانــش ب
امــروز را بــر آورد و مســائل روز را حــل کنــد تــا جنبــۀ کاربــردی پیــدا کنــد. حــل مســائل انســان گذشــته، اگرچــه بــه شــناخت 
از گذشــته منجــر می شــود و می توانــد چراغــی بــرای آینــده باشــد، بــرای انســان امــروز ناکارآمــد اســت و فقــط انباشــتی از 
اطالعــات بــدون کاربــرد را فراهــم مــی آورد. کاربردی ســازی دانــش در حــوزۀ علــوم انســانی می توانــد بــه پویایــی ایــن حــوزه 
ــاد  ــات زی ــال( امکان ــوم انســانی دیجیت ــوم انســانی )عل ــات در عل ــاوری اطالع ــد. به نظــر می رســد اســتفاده از فن کمــک نمای
ــی عینــی پیــدا کــرده و بــه رفــع نیــاز  فنــاوری را در اختیــار علــوم انســانی قــرار دهــد و موجــب شــود دانــش انتزاعــی تجلّ

انســان امــروز کمــک کنــد.
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فعالیــت در حــوزه علــوم انســانی دیجیتــال بــه دانــش در حــوزه رایانــه و شــناخت عمیــق مســأله مــورد نظــر نیــاز دارد تــا 
ــی را  ــه محدودیت های ــاختار رایان ــاس س ــأله براس ــک مس ــل ی ــود. تبدی ــدی ش ــه صورت بن ــق رایان ــاس منط ــأله براس مس
ــرد  ــام پذی ــح انج ــح و واض ــورت صری ــا به ص ــن محدودیت ه ــاس ای ــد براس ــدی بای ــن صورت بن ــن ای ــد؛ بنابرای ــاد می کن ایج
ــادی اطالعــات و مرتب ســازی و توصیــف  ــه ابهــام منجــر شــود. جمــع آوری حجــم زی ــد ب و رعایــت ایــن محدودیت هــا نبای
داده هــا در قالــب فــراداده )meta-data( در قالــب یــک پایــگاه داده )data-base( موجــب می شــود عالوه بــر مستندســازی، داده 
جمع آوری شــده بــرای کاربردهــای بعــدی قابــل اســتفاده شــود و زحمــات جمــع آوری داده فقــط بــه یــک پژوهــش محــدود 
ــر  ــش عمیق ت ــد بین ــات بصــری می توان ــردن اطالع ــم آورد. اضافه ک ــدی فراه ــای بع ــرای پژوهش ه ــه را ب ــه زمین نشــود، بلک
ــاد  ــری را ایج ــک روش تفک ــد ی ــانی می توان ــوم انس ــه در عل ــگاه فناوران ــت آورد. ن ــوس را به دس ــتاورد ملم ــأله و دس از مس
نمایــد کــه متأســفانه وضعیــت کنونــی علــوم انســانی در شــرایط امــروز در ایــران اینگونــه نیســت و دچــار یــک نخــوت و عــدم 

پویایــی شــده  اســت.

4- نگاه فردمحوری به علوم انسانی
گفتــه شــد کــه علــوم انســانی متعلــق بــه انســان اســت؛ بنابرایــن ارائــه آراء و اندیشــه های نظــری، فردمحــور اســت. اگرچــه 
فردمحــور بــودن و تک مؤلــف بــودن دســتاوردها در علــوم انســانی کالســیک مــورد توجــه اســت، در علــوم طبیعــی جمع محــور 
بــودن دســتاوردها و اســتفاده از تخصص هــای چندیــن نفــر بــرای حــل یــک مســأله و کاربــری ایــن راه حــل بــرای آن مســأله 
مــورد توجــه اســت. درنتیجــه تبدیــل فــرد بــه گــروه می توانــد بــه خالقیــت بیشــتر بیانجامــد و راه گشــای توســعۀ علــم در 
حوزه هــای مختلــف شــود. شــاید بین رشــته ای ها الگویــی بــرای شکســت انحصــار ایــدۀ فــردی بــرای توســعۀ فکــری باشــد 
ــد؛ در نتیجــه  ــم تســلط یاب ــوی عل ــه تمــام حوزه هــای تودرت ــد ب و بیانگــر ایــن نکتــه کــه انســاِن امــروز به تنهایــی نمی توان
بــه گروه هایــی متشــکل از متخصصیــن حرفــه ای از حوزه هــای مختلــف نیــاز اســت تــا بــا درک صحیــح مســأله، بهتریــن راه 

را بــرای حــل یــک مشــکل ارائــه کننــد.

ــای  ــت از چالش ه ــرای برون رف ــنهادی ب ــاده پیش ــه راه س ــد ک ــر می رس ــن به نظ ــده چنی ــب گفته ش ــدی مطال از جمع بن
ذکــر شــده توجــه ویــژه بــه »علــوم انســانی دیجیتــال« باشــد. بــرای ورود بــه ایــن حــوزه بایــد پیونــد عمیقــی بیــن فنــاوری 
اطالعــات و علــوم انســانی ایجــاد شــود کــه بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف نیــاز بــه آمــوزش نیــروی انســانی، تهیــه منابــع 
علمــی و توســعه بین رشــته ای های تلفیق یافتــه از فنــاوری اطالعــات و علــوم انســانی اســت. ناگفتــه نمانــد توســعه 
ــر شــکل گیری رویکــرد اســتفاده از فنــاوری  زیرســاختی فنــاوری، اعــم از ســخت افزار و نرم افــزار، نقــش بســیار مؤثــری را ب

اطالعــات در علــوم انســانی و پیشــبرد اهــداف ایــن حــوزه دارد.
منبع:

Burdick, A., J. Drucker, P. Lunefeld, T. Presner, and J. Schnapp (2012). Digital Humanities. 
Massachusetts: The MIT Press.

 

از همــۀ پژوهشــگران دعــوت می شــود در فراخــوان 
»فرصت هــا، چالش هــا و آســیب های پژوهــش در 
حــوزه علــوم انســانی و چشــم اندازهای آینــده آن و 
پیشــنهاد در ارتبــاط بــا زمینه ســازی بــرای وضعیــت 
مطلوب«،شــرکت کننــد تــا زمینــۀ گفتگــو و تعامــل 
بیشــتر در حیطه هــای پژوهشــی در پژوهشــگاه 
ــۀ  ــی هم ــکاری و نظرخواه ــا هم ــود و ب ــم ش فراه
ــۀ  ــوب در حیط ــای مطل ــم رویکرده ــاء بتوانی اعض
ــم انداز  ــق چش ــم و اف ــت کنی ــش ورزی را تقوی پژوه

ــیم. ــود بخش ــش را بهب ــش روی پژوه پی
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افزایش تنش در روابط ایران و عربستان سعودی:
 مؤلفه های منطقه ای و بین المللی

ــران و عربســتان در ســال های اخیــر دورۀ ملــک ســلمان  ســخنران نشســت در آغــاز بحــث گفــت: افزایــش تنش هــای بیــن ای
باعــث افزایــش رقابت هــای منطقــه ای ایــران و قطــع شــدن روابــط دو کشــور  شــده و ایــن پرســش را مطــرح ســاخته اســت کــه 
ــد؟  ــتان کدامن ــران و عربس ــن ای ــای بی ــش تنش ه ــکل گیری و افزای ــر ش ــذار ب ــی اثرگ ــه ای و بین الملل ــل منطق ــن عوام مهم تری
ــه عوامــل منطقــه ای و بین المللــی  ــران و عربســتان ب ــط ای ــه دوره هــای تنــش در رواب در ایــن راســتا در اینجــا ضمــن اشــاره ب

ــن تنش هــا خواهیــم پرداخــت. اثرگــذار در ای
وی در ادامه دوره های روابط و تنش در روابط ایران و عربستان را اینگونه تقسیم بندی کرد:

دورۀ وقوع انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی؛ شکل گیری و تداوم تنش ها در روابط
دورۀ دوم: از پایان جنگ ایران و عراق تا فروپاشی رژیم بعث در سال ۲003: تنش زدایی و گسترش روابط
دورۀ سوم: از ۲003 تا ۲011؛ شکل گیری رقابت های ژئوپلیتیک و تنش های جدید بین ایران و عربستان

دورۀ چهــارم: از خیزش هــای مردمــی در جهــان عــرب در ســال ۲011 تاکنــون؛ اوج گیــری تنش هــای بیــن ایــران و عربســتان 
و قطــع شــدن روابــط

ــای  ــف در تنش ه ــل مختل ــذاری عوام ــم تاثیرگ ــت: به رغ ــط، گف ــش در رواب ــه ای تن ــای منطق ــا مؤلفه ه ــاط ب ــدی در ارتب اس
ــرای کســب  ــۀ دو کشــور ب ــه منازع ــت را ب ــن عل ــوان مهمتری ــاید بت ــران و عربســتان ســعودی، ش ــوری اســالمی ای ــن جمه بی
ــا برتری جویــی کــه از قــدرت ملــی و  ــری ی ــرای برت برتــری و افزایــش قــدرت و نفــوذ در ســطح منطقــه ای دانســت. منازعــه ب
جایــگاه ویــژۀ ایــران و عربســتان در خاورمیانــه ناشــی شــده اســت بــه رقابت هــای اساســی و دائمــی بیــن دو کشــور انجامیــده 
ــن باعــث شــده اســت. در دهــۀ نخســت، انقــالب اســالمی جمهــوری اســالمی  ــن طرفی ــات و تنش هــای جــدی را بی و اختالف
ــود و عربســتان  ــی جنــگ ســرد ب ــر از فضــای بین الملل ــی متأث ــه ای دو قطب ــی در نظــم منطق ــال ایجــاد تغییرات ــه دنب ــران ب ای
بــه دنبــال موازنه ســازی در برابــر ایــران از جملــه بــا حمایــت از حکومــت صــدام بــود. در ایــن وضعیــت ســطح تنــش بیــن دو 
کشــور متوســط بــوده اســت. در دهــۀ 1990 دو کشــور بــه دنبــال نظــم موازنــه ای بودنــد و حتــی بســترها و انگیزه هــای اولیــه ای 
ــۀ  ــه نشــانه های آن امضــای توافق نام ــد کــه از جمل ــارس به وجــود آم ــج ف ــه نظــم کنســرتی در حــوزۀ خلی ــرای شــکل دهی ب ب
جامــع و توافــق امنیتــی بیــن دو کشــور بــود. در نتیجــه ایــن وضعیــت تنش هــای بیــن دو کشــور کاهــش یافــت. در دورۀ ســوم 
روابــط یعنــی بعــد از ۲003 تغییــرات ژئوپلیتیــک جدیــد ماننــد تغییــر رژیــم در عــراق و تقویــت محــور مقاومــت باعــث بــروز 
ــر در منطقــه شــد. در مقابــل عربســتان در قالــب  ــرای کســب موقعیــت برت ــران ب فرصت هــا و تالش هــای جدیــدی از ســوی ای
ائتــالف موســوم بــه محــور محافظــه کاری عربــی بــا همــکاری کشــورهایی ماننــد مصــر و اردن در تــالش بــود تــا در برابــر ایــران 

موازنــه ایجــاد کنــد.
ــد در  ــای جدی ــا و بحران ه ــی، انقالب ه ــای مردم ــوع خیزش ه ــد از ۲011، وق ــی بع ــط یعن ــارم رواب ــه داد: در دورۀ چه وی ادام

پژوهشــکدۀ نظریه پــردازی سیاســی و روابــط بین الملــل روز سه شــنبه ۲8 
آبــان 1398، نشســت علمــی »افزایــش تنــش در روابــط ایــران و عربســتان ســعودی: 
ــرد. ــزار ک ــدی برگ ــر اس ــخنرانی علی اکب ــا س ــی« را ب ــه ای و بین الملل ــای منطق مؤلفه ه
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کشــورهای مختلــف باعــث ظهــور همزمــان فرصت هــا و تهدیــدات بــرای ایــران و عربســتان شــد. ظرفیــت و تمایــل بــاالی ایــران 
و عربســتان بــرای اثرگــذاری بــر تحــوالت و افزایــش قــدرت منطقــه ای و تــالش همزمــان دو کشــور بــرای دســتیابی بــه موقعیــت 

برتــر در منطقــه  باعــث تشــدید اختالفــات و رقابت هــا بیــن طرفیــن و تنــش حداکثــری در روابــط تهــران و ریــاض شــد.
ــادی  ــک و اقتص ــی، زئوپولیتی ــل تاریخ ــه دالی ــه ب ــۀ خاورمیان ــت: منطق ــط، گف ــش در رواب ــی تن ــای بین الملل ــارۀ مؤلفه ه وی درب
ــی از  ــری باالی ــران اثرپذی ــن بازیگ ــط بی ــه ای و رواب ــوده و نظــم منطق ــزرگ ب ــای ب ــذاری قدرت ه ــواره عرصــۀ حضــور و اثرگ هم
روندهــای بین المللــی و رقابــت بیــن قدرت هــای بــزرگ داشــته اســت. یکــی از چالش هــای اساســی در روابــط ایــران و عربســتان 
ــداوم  ــه ای اســت: عربســتان خواســتار ت ــزرگ در نظــام منطق ــای ب ــی قدرت ه ــل و نقش آفرین ــه نظــام بین المل ــا ب ــگاه آنه ــوع ن ن
ــرای تضمیــن امنیــت و مهــار ایــران اســت، امــا  حضــور و نقش آفرینــی پررنــگ غــرب و آمریــکا در منطقــه بــه منظــور عاملــی ب
ایــران خواســتار خــروج قدرت هــای بــزرگ از منطقــه و شــکل گیری نظــام امنیتــی بومــی بــا مشــارکت دولت هــای منطقــه اســت. 
بــه عبارتــی ریــاض خواســتار بهره گیــری از پتانســیل قدرت هــای بــزرگ بــرای موازنه ســازی و مهــار ایــران اســت و ایــران حضــور 

ــد. ــه موقعیــت برتــر می دان ــرای دســتیابی ب ــه عنــوان مانعــی ب ــه خصــوص آمریــکا را ب ــزرگ ب قدرت هــای ب
اســدی گفــت: روابــط ایــران و عربســتان نیــز در طــول دهه هــای گذشــته از متغیرهــای بین المللــی بــه شــدت اثــر پذیرفتــه و ایــن 
متغیرهــا باعــث تشــدید یــا تعدیــل تنش هــای بیــن دو کشــور شــده اســت: دورۀ قبــل از انقــالب همکاری هــای ایــران بــا آمریــکا 
در قالــب بلــوک غــرب باعــث مدیریــت رقابت هــا و تنش هــای بیــن دو کشــور شــد. وقــوع انقــالب اســالمی و خــارج شــدن ایــران 
از بلــوک غــرب باعــث همکاری هــای بــاالی عربســتان بــا غــرب بــرای مهــار ایــران و انقــالب اســالمی شــد. در دهــۀ 1990 به رغــم 
پیشــرفت روابــط ایــران و عربســتان و کاهــش تنش هــا، رویکــرد آمریــکا بــه عنــوان مانــع جــدی حــل و فصــل اختالفــات بیــن دو 
ســوی خلیــج فــارس بــود. در دهــه 1990 عربســتان از افرایــش حضــور و نقــش آمریــکا در منطقــه حمایــت کــرد و راهبــرد مهــار 
ــه ایــران و عــراق عمــال در جهــت تقویــت قــدرت منطقــه ای عربســتان قــرار داشــت. در ســال های پــس از ۲001 آمریــکا  دوگان
در قالــب ایده هــا و طرح هایــی ماننــد مبــارزه بــا تروریســم، ایجــاد خاورمیانــه بــزرگ یــا اطــالق دولــت شــرور بــه عــراق و ایــران 
ــراق و شــکل گیری  ــکا در افغانســتان و ع ــای آمری ــا ناکامی ه ــد. ام ــل کن ــه تحمی ــر منطق ــی خــود را ب ــا هژمون ــود ت ــالش ب در ت
نظــام سیاســی جدیــد در بغــداد عمــاًل بــه نفــع قــدرت منطقــه ای ایــران تمــام شــد و مــورد انتقــاد ریــاض قــرار گرفــت. در دورۀ 
اوبامــا تأکیــد آمریــکا بــر تمرکــز بــر شــرق آســیا و مهــار چیــن باعــث کاهــش مســئولیت ها و نقــش آمریــکا در منطقــه و کاهــش 
اثرگــذاری آن در بحران هایــی ماننــد ســوریه شــد. ایــن در حالــی بــود کــه ورود روســیه در ایــن بحــران و همکاری هــای مســکو – 
تهــران باعــث خاتمــه بحــران بــه نفــع ایــران شــد. ضمــن اینکــه مذاکــرات هســته ای آمریــکا بــا ایــران در ایــن دوره و توافــق برجــام 

باعــث نگرانــی جدیــد رهبــران ســعودی از بــه هــم خــوردن موازنــه قــدرت منطقــه ای بــه نفــع جمهــوری اســالمی ایــران شــد.
ــرای دولــت ســعودی  ــا تیــم ترامــپ، به عنــوان فرصــت مهمــی ب ــه قــدرت رســیدن ترامــپ و روابــط ویــژه محمدبــن ســلمان ب ب
ــرای تغییــر معــادالت منطقــه ای تلقــی شــده اســت. به رغــم روابــط اقتصــادی و سیاســی مناســب تحــوالت و  و متغیــر مهمــی ب
اهمیــت سیاســت های ضــد ایرانــی ترامــپ بــرای عربســتان در معــادالت منطقــه ای، تأکیــد ترامــپ بــر خــروج از منطقــه و تمرکــز 
ــعودی و به خصــوص تحــوالت  ــتفاده از لحــن غیررســمی و تمســخر آمیز درخصــوص س ــاض و اس ــر بهره کشــی اقتصــادی از ری ب
ــا  ــران ب ــر ای ــازی در براب ــور موازنه س ــه منظ ــکا ب ــا آمری ــود ب ــط خ ــتان در رواب ــه عربس ــد ک ــان می ده ــال ۲019 نش ــی س امنیت

ــت. ــدی روبروس ــای ج چالش ه
اســدی در خاتمــه یــادآور شــد: درمجمــوع درخصــوص اثرگــذاری مؤلفه هــای بین المللــی بــر روابــط و تنش هــای ایــران و عربســتان 
ــن  ــای بی ــی و رقابت ه ــه چندقطب ــی ب ــی از تک قطب ــم بین الملل ــذار نظ ــد گ ــه رون ــرد ک ــد ک ــوان تأکی ــی می ت ــرایط کنون در ش
ــه داشــته اســت و باعــث تشــدید اختالفــات و تنش هــای بیــن  ــر شــرایط منطقــه ای خاورمیان قدرت هــای بــزرگ اثــرات جــدی ب
ایــران و عربســتان شــده اســت. بــه خصــوص خــأ نســبی قــدرت ناشــی از کاهــش حضــور و نقــش آمریــکا در منطقه باعث احســاس 
ناامنــی و ضعــف ســعودی و تــالش بــرای ایفــای نقــش بیشــتر و مســتقل و ایجــاد فضــای بیشــتر بــرای نقش آفرینــی در  مقابــل 

ایران شده
 است.
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نقدی بر استفاده از مفاهیم بی نهایت کوچک و بی نهایت بزرگ در فلسفۀ اسالمی

ــه گزارشــی از تحقیقــات انجــام شــده در عصــر حاضــر، در مــورد کاربردهــای مفهــوم  ــا ارائ ــن ســخنرانی ب ــواری در ای ــر ان دکت
ریاضیاتــی بی نهایــت در فلســفۀ اســالمی توضیــح داد کــه در پایــان برخــی از ایــن تحقیقــات بــه عنــوان منابــع ســخنرانی معرفــی 
شــده اســت. وی گفــت: هــدف از ارائــه ایــن مطالــب آشــنا کــردن محققــان فلســفۀ اســالمی بــا رویکردهــای جدیــد ریاضیــات 

اســت تــا از ایــن طریــق بــا پاالیــش مباحــث فلســفۀ اســالمی شــاهد شــکوفایی آن باشــیم.
ــان داده  ــا نش ــد. در اینج ــتفاده کرده ان ــود اس ــفۀ خ ــی در فلس ــم ریاضیات ــی از مفاهی ــالمی از برخ ــفۀ اس ــزود: فالس ــواری اف ان
ــاس  ــر اس ــد، ب ــر کرده ان ــی« تعبی ــه »عدم تناه ــه از آن ب ــت ک ــی بی نهای ــوم ریاضیات ــان از مفه ــتفاده ایش ــه اس ــود ک می ش
ریاضیــات روزگار مــا صحیــح نبــوده و بــرای پویایــی بیشــتر فلســفۀ اســالمی الزم اســت تــا در ایــن مــوارد تجدیــد نظــر صــورت 

گیــرد.
وی در مــورد کاربردهــای مفهــوم بی نهایــت در فلســفۀ اســالمی توضیــح داد: فالســفه اســالمی از مفهــوم نامتناهــی )بی نهایــت( 
در برخــی از مباحــث خــود اســتفاده نموده انــد. مفهــوم بی نهایــت را می تــوان بــه دو صــورت بی نهایــت بزرگ هــا یعنــی امــوری 
ــار یــک  ــر آنهــا بیفزائیــم و بی نهایــت کوچک هــا یعنــی امــوری کــه از تقســیم بی نهایــت ب کــه هــر چــه بخواهیــم می توانیــم ب
ــه دســت می آینــد، دســته بندی کنیــم. فالســفه اســالمی از مفهــوم بی نهایــت کوچــک در مــواردی همچــون  مقــدار محــدود ب
ابطــال نظریــه جــزء الیتجــزی )جوهــر فــرد( و از مفهــوم بی نهایــت بــزرگ در ابطــال مطالبــی همچــون تسلســل الیقفــی و اثبــات 

تناهــی ابعــاد اســتفاده کرده انــد.
ــه برهان هــای ابطــال تسلســل و اثبــات تناهــی ابعــاد تأکیــد کــرد:  ــا نگاهــی ب دانشــیار دانشــگاه عالمــه طباطبائــی در ادامــه ب
ــتفاده  ــۀ فلســفی خاصــی اس ــچ مقدم ــه از هی ــی هســتند ک ــی ریاضیات ــط برهان های ــال تسلســل، فق ــای ابط برخــی از برهان ه
ــده و  ــر ش ــا تقری ــن برهان ه ــوای ای ــخنرانی محت ــن س ــی. در ای ــوازات و تُرس ــامته، م ــق، مس ــان تطبی ــد بره ــد. مانن نکرده ان
نشــان داده شــده اســت کــه اول اینکــه، ایــن برهان هــا صرفــاً ریاضیاتــی هســتند. دوم اینکــه، رویکــردی کــه در آنهــا از مفهــوم 
ــرار گرفتــه اســت و پارادوکس هــای ریاضــی ماننــد  ــد ق ــن روزگار، مــورد تردی بی نهایــت اســتفاده شــده اســت، در ریاضیــات ای
ــا بی نهایــت ماننــد  ــر مبنــای آنهــا مطــرح شــده اند کــه نشــان می دهنــد گویــی قدمــا ب ــه و هتــل هیلبــرت ب پارادوکــس گالیل
یــک عــدد برخــورد می کرده انــد. امــروزه ایــن نحــوۀ برخــورد بــا مفهــوم بی نهایــت از دیــدگاه ریاضیدان هایــی همچــون جــورج 
ــزرگ  ــت ب ــوم بی نهای ــه از مفه ــی ک ــایر برهان های ــه در س ــد ک ــان داده ش ــن نش ــد. همچنی ــمار نمی آی ــه ش ــح ب ــور صحی کانت
ــی مطــرح هســتند، به عنــوان تحقــق  ــه اشــتباه همــان مطالبــی کــه به عنــوان پارادوکس هــای ریاضیات اســتفاده شــده اســت، ب

یازدهــم آذرمــاه 1398، نشســت »نقــدی بــر اســتفاده از مفاهیم 
بی نهایــت کوچــک و بی نهایــت بــزرگ در فلســفۀ اســالمی« بــا 
ســخنرانی دکتــر ســعید انــواری )دانشــیار دانشــگاه عالمــه طباطبائــی( 

در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد.
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ــن  ــدارد. همچنی ــق ن ــکان تحق ــزرگ ام ــت ب ــه بی نهای ــت ک ــده اس ــری ش ــا نتیجه گی ــاس آنه ــر اس ــده و ب ــرح ش ــض مط تناق
ــد، در هیــچ یــک  ــرای ابطــال تسلســل محــال مطــرح کرده ان تذکــر داده شــد کــه شــرایط ســه گانه ای کــه فالســفۀ اســالمی ب
ــر کســی  ــذا اگ ــد. ل ــار دارن ــن شــرایط اعتب ــور مســتقل از ای ــای مذک ــر شــده، شــرط الزم نیســتند و برهان ه از برهان هــای ذک
ــوه و چــه بالفعــل باشــند و  ــد )چــه بالق ــت دارن ــداد بی نهای ــی کــه تع ــه موجودات ــد هرگون ــرد، بای برهان هــای مذکــور را می پذی
چــه مجتمــع در زمــان واحــد و چــه غیرمجتمــع در زمــان واحــد باشــند( را باطــل بدانــد، بــه عنــوان مثــال موجوداتــی کــه در 

ــد وجــود داشــته باشــند! ــر اســاس برهــان تطبیــق نمی توانن ــت هســتند و ب ــد، بی نهای ــم الهــی وجــود دارن عل
الزم بــه ذکــر اســت کــه برهان هــای ابطــال تسلســل، بــرای اثبــات متناهــی بــودن ابعــاد عالــم نیــز اســتفاده می شــوند. در واقــع 
ایــن برهان هــای هندســی و ریاضیاتــی بــا محــدود دانســتن حجــم عالــم )جســم تعلیمــی عالــم(، اجســام طبیعــی عالــم را نیــز 
ــوده و بحــث از  ــاد شــده ناتمــام ب ــد. ایــن در حالــی اســت کــه چنــان کــه ذکــر شــد، برهان هــای ی ــه شــمار آورده ان محــدود ب
شــکل و حــدود عالــم، امــروزه در فیزیــک نیــز مطــرح شــده و مباحــث جالبــی در ایــن زمینــه عنــوان شــده اســت کــه خوب اســت 

فالســفۀ اســالمی بــه آنهــا نیــز توجــه کننــد.
ــتفاده از  ــورد اس ــن در م ــت: همچنی ــت کوچــک در فلســفۀ اســالمی گف ــوم بی نهای ــتفاده از مفه ــواری درخصــوص اس ــر ان دکت

ــد: ــاره ش ــورد اش ــه م ــه س ــه ب ــوان نمون ــه عن ــا در فلســفۀ اســالمی ب ــت کوچک ه ــوم بی نهای مفه
1( شــبهه ای از طــرف قائلیــن بــه نظریــه جــزء الیتجــزی )جوهــر فــرد( عنــوان شــده اســت کــه اگــر می تــوان هــر جســمی را 
تــا بی نهایــت بــار تقســیم کــرد، بــرای پیمــودن مســافتی کــه بــه بی نهایــت جــزء تقســیم شــده اســت، بــر اســاس پارادوکــس 

ــه بی نهایــت زمــان نیــاز خواهیــم داشــت! ــون ب زن
۲( بــا تقســیم تصویــر بــزرگ و شــبیکیه کوچــک چشــم بــه بی نهایــت جــزء، بی نهایــت جــزء تصویــر بــا بی نهایــت جــزء شــبکیه 

برابــر شــده و قابلیــت انطبــاق پیــدا می کننــد!
3( می توان دانۀ کوچکی را تا بی نهایت جزء تقسیم کرد و با آن بی نهایت جزء، سطح زمین را پوشاند!

ــه  ــن زمین ــن ســخنرانی ماحصــل تحقیقــات و مقــاالت موجــود در ای  وی در خاتمــه ســخنانش تأکیــد کــرد: در مجمــوع در ای
جمع بنــدی شــده و ارائــه شــده اســت. بــه عنــوان مثــال؛ اســتاد حســن زاده آملــی نیــز در آثــار خــود، برهان هــای ابطــال تسلســل 
را ناتمــام دانســته اند و یــا پیــش از ایــن دو رســالۀ دکتــری در دانشــگاه تربیــت مــدرس و دانشــگاه تهــران بــه بررســی مفهــوم 

ــد و مقــاالت ارزشــمندی توســط مؤلفــان آنهــا منتشــر شــده اســت.  ــت در فلســفۀ اســالمی پرداخته ان بی نهای
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پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی

ــا  ــان 1398 ب ــنبه 30 آب ــران، پنج ش ــی ای ــن زبان شناس ــوی انجم ــی از س ــی رایانش ــی زبان شناس ــش مل ــن همای پنجمی
ــد.  ــزار ش ــی برگ ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــه، در پژوهش ــان و رایان ــای زب ــگرانی در حوزه ه ــور پژوهش حض

دبیــر علمــی همایــش، دکتــر مســعود قیومــی، عضــو پژوهشــکدۀ زبان شناســی پژوهشــگاه علــوم انســانی و دبیــر  اجرایــی، 
ــح و  ــت صب ــه در ۴ نشس ــش ک ــن همای ــد. در ای ــگاه بودن ــن پژوهش ــی ای ــری زبان شناس ــجوی دکت ــی دانش ــا قوچان بیت
عصــر برگــزار شــد، پژوهشــگرانی از پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری اطالعات)ایــران داک(، دانشــکده علــوم و فنــون نویــن 
و دانشــکدۀ ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران، پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، دانشــگاه آزاد واحــد 

ــه پرداختنــد. ــه مقال ــه ارائ تهــران شــمال و قــم، دانشــگاه گیــالن، دانشــگاه صنعتــی شــریف و دانشــگاه الزهــرا، ب
ــی  ــوزۀ زبان شناس ــرفت ح ــه پیش ــران ب ــی ای ــن زبان شناس ــس انجم ــت زاده رئی ــهین نعم ــر ش ــه، دکت ــم افتتاحی در مراس
رایانشــی از ســطح طراحــی صفحــۀ کلیــد بــرای زبان هــا تــا تحلیــل احســاس اشــاره کــرد. ســپس دکتــر مســعود قیومــی، 
ــا  ــه ب ــان 10 مقال ــۀ همایــش رســید کــه از آن می ــه دبیرخان ــه ب ــوان کــرد ۲0 مقال ــر علمــی همایــش در گزارشــی عن دبی
ــل  ــی، تحلی ــان فارس ــط و زب ــازی خ ــی، مدل س ــی قالب ــرف، معنی شناس ــناختی، ص ــی و صوت ش ــای آواشناس موضوع ه
احســاس و دســته بندی و پــردازش متــن بــرای ارائــه و چــاپ برگزیــده شــد کــه نســبت بــه دور پیشــین، حــوزۀ گســترده تری 

ــد. ــش می ده را پوش
پــس از افتتاحیــه و خیرمقــدم، نشســت نخســت بــا دو ســخنرانی بــه ریاســت دکتــر علــی رضا قلی فامیــان تشــکیل شــد. در 
آغــاز، دبیــر علمــی همایــش دکتــر مســعود قیومــی در مــورد گــذار از بن واژه ســازی قاعده منــد بــه آمــاری در فارســی ســخن 
ــا اســتفاده از یــک الگوریتــم تخمیــن  ــان فارســی ب ــا عنــوان ارزیابــی یادگیــری ســاختواژی زب گفــت. دومیــن ســخنرانی ب

بِیــزی کار مشــترکی از پژوهشــگرانی از دانشــگاه تهــران بــود.
ــمی  ــی غیررس ــن کاوی، فارس ــای مت ــخنرانی در حوزه ه ــه س ــا س ــان، ب ــود بی جن خ ــر محم ــت دکت ــه ریاس ــت دوم ب نشس
و تحلیــل احســاس برگــزار شــد. نخســت، مقالــه ای بــا عنــوان شناســایی و پوشــش واحد هــای خــارج از واژگان در فارســی 
غیررســمی از دانشــکدۀ علــوم و فنــون نویــن و دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران ارائه شــد. دومین ســخنرانی 
ــون فارســی غیررســمی، حاصــل پژوهشــگرانی  ــن کاوی فارســی یار در دســته بندی مت ــی ســرویس های مت ــوان معرف ــا عن ب
از دانشــکدۀ مهندســی بــرق و کامپیوتــر دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران شــمال  و ایــران داک بــود. نویســندگان مقالــۀ 
پایانــی ایــن نشســت بــا عنــوان ارائــه یــک سیســتم تحلیــل احســاس در زبــان فارســی بــا اســتفاده از مدل هــای یادگیــری 

عمیــق، پژوهشــگرانی از گــروه پــردازش زبــان طبیعــی دانشــکدۀ فنــی دانشــگاه گیــالن بودنــد. 
ــا  ــران داک( ب ــاوری اطالعات)ای ــر ملوک الســادات بهشــتی عضــو پژوهشــگاه ارتباطــات و فن ــه ریاســت دکت نشســت ســوم ب
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دو ســخنرانی برگــزار شــد. نخســت مقالــه ای بــا عنــوان مقایســۀ قالب هــای معنایــی فعــل »گفتــن« در دو زبــان فارســی 
ــر مبنــای نظریــۀ شــناختی فیلمــور از دانشــگاه آزاد واحــد قــم ارائــه شــد. ســخنرانی پایانــی ایــن نشســت  و انگلیســی ب
ــی  ــباهت موضوع ــخیص ش ــود، تش ــریف ب ــی ش ــگاه صنعت ــی دانش ــکدۀ مهندس ــش پژوهشــگران دانش ــه حاصــل پژوه ک

ــوان داشــت.  ــه کمــک شــبکۀ پیچشــی عن ــن ب جفت مت
ــعود  ــر مس ــت دکت ــه ریاس ــرا، ب ــگاه الزه ــگرانی از دانش ــوزۀ آوا و واج و پژوهش ــخنرانی هایی در ح ــا س ــی ب ــت پایان نشس
ــای  ــد هم خوان ه ــگاه تولی ــناختی جای ــی صوت ش ــای بررس ــا عنوان ه ــه  ب ــت دو مقال ــن نشس ــد. در ای ــزار ش ــی برگ قیوم
انســدادی بدنــه ای در زبــان فارســی معیــار و اســتخراج و اســتفاده از ویژگی هــای آکوســتیکی مــوج صــدا بــرای شناســایی 

ــه شــد.  ــان فارســی از گــروه زبان شناســی دانشــگاه الزهــرا ارائ واج هــای زب
ــه صــورت پژوهــش مســتند کننــد.  در پایــان همایــش، دبیــر علمــی همایــش، از حاضــران خواســت ایده هــای خــود را ب
ــۀ  ــر دو جنب ــه ه ــن ب ــی پرداخت ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــروه زبان شناس ــی گ ــات علم ــو هی عض
نظــری، عملــی و کاربــردی در پــردازش زبــان را ضــروری برشــمرد و ســال آینــده را فرصــت خوبــی بــرای انجــام پژوهــش  

ــد دانســت. ــرن جدی ــی زبان شناســی رایانشــی در ق ــه در ششــمین همایــش مل ــرای ارائ ب
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نقش ایرانی تباران در احیای سنت تذکره نویسی ادبی فارسی ماوراءاالنهر

دکتــر خدایــار در ابتــدای ســخنان خــود از نــوع دادوســتد فرهنگــی ایــران و ماورالنهــر ســخن گفــت و افــزود: »بخشــی از 
دادوســتدهای فرهنگــی مــردم ماوراءالنهــر بــا ایرانیــان، رابطــه دو همســایه نیســت کــه از روزگار هــم بی خبــر باشــند، بلکــه 
ــه میــراث گذاشــته اســت. بــه همیــن دلیــل در ایــن  ــرای دیگــری ب ــه پــدری را ب ــرادر اســت کــه یکــی خان داســتان دو ب
ســخنرانی، از نقــش »ایرانی تبــاران« در احیــای ســنت تذکره نویســی ادبــی در ماوراءالنهــر یــاد کــرده ام. گسســت سیاســی و 
اجتماعــی مــا ایرانیــان از بــرادران آن ســوی جیحــون از ســده دهــم آغــاز شــد کــه زبان هــا و هویت هــای قومــی جداگانــه ای 
از زبــان فارســی و قــوم ایرانــی شــکل گرفــت و بــه ویــژه از ســده چهاردهــم کــه اقــوام ترکمنــی، قزاقــی، قرقیــزی، تاجیکــی 

و... شــکل یافتنــد، ایــن گسســت بیشــتر شــد.«
ــی و دولتشــاه ســمرقندی  ــرادی چــون نظامــی عروضــی، عوفــی بخارای ــام اف وی تأکیــد کــرد: »در زمینــه تذکره نویســی ن
ــای  ــت دارایی ه ــی توانس ــی بخارای ــاد؛ عوف ــا نه ــی را بن ــای پیشاتذکره نویس ــی از دوره ه ــی یک ــی عروض ــت. نظام آشناس
ــان فارســی را در ســده هفتــم و در اقلیــم جغرافیایــی فارســی زبانان نشــان دهــد و دولتشــاه ســمرقندی در قــرن نهــم،  زب
تذکره نویســِی رســمی را درپیــش گرفــت. امــا بــا اینکــه ســاختار منســجم حکومــت صفــوی روزگار خوش یُمنــی را در ایــران 
رقــم زد، پانصــد ســال جدایــی مــا را از ایــران بــزرگ فرهنگی مــان نیــز در پــی داشــت؛ در همیــن دوره فتــرت هــم کســانی 
بودنــد کــه بــه ســمت ایجــاد یگانگی  هــا حرکــت کردنــد. در ایــن دوره، چنــد تذکــره در آســیای مرکــزی تألیــف شــد کــه 
همــه ُمهــر منطقــه را بــر پیشــانی داشــتند و ایــن آغــاز بیگانگــی و زوال کانــون ادبــی آن منطقــه بــود. پــس از آن، بــه مــدت 

1۷9 ســال تذکــره ای نوشــته نشــد و در ســده هجدهــم میــالدی تذکره نویســی کامــاًل متوقــف شــد.«
خدایــار تصریــح کــرد: تــاری رحمــت الــه واضــح بخارایــی، ایرانی تبــاری اســت کــه توانســت پــس از حــدود دویســت ســال 
ســنت تذکره نویســی را احیــاء کنــد و هــر تذکــره ای کــه بعــد از او در ماوراءالنهــر نوشــته شــده از او متأثــر اســت. کار بــزرگ 
او ایــن بــود کــه شــاعران اقلیــم جغرافیایــی زبــان فارســی را بــه تذکــره خــود اضافــه کــرد. تــا 1913 میــالدی شــش تذکــره 
دیگــر تألیــف شــد کــه از میــان آنهــا تذکــره صدرالدیــن عینــی، شــروع دوران جدیــد ادبیــات ماوراءالنهــر اســت؛ و جالــب 
اینکــه 6۷ بــار بــه ایــن تذکــره بــه تذکــره تــاری رحمــت الــه بخارایــی ارجــاع و آن را اســاس کار قــرار داده اســت. امــا تذکــره 
احمــد دانــش ، اثــر قابــل تأمــل دیگــری اســت کــه جریــان ساده نویســی را در کار زبــان پیچیــده تعارف پــروری آورد و باعــث 

بــه همــت مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا، نشســت »نقــش ایرانی تبــاران 
در احیــای ســنت تذکره نویســی ادبــی فارســی ماوراءاالنهــر )ســده نوزدهــم و 
بیســتم(« نوزدهــم آبان مــاه 1398 در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 

فرهنگــی بــا ســخنرانی دکتــر ابراهیــم خدایــار برگــزار شــد.
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ــاب ســند روشــنگری تذکره نویســان آســیای  ــن کت ــه اوج خــود برســد. ای شــد ساده نویســی در نســل دوم تذکره نویســان ب
مرکــزی اســت. نکتــه جالــب ایــن اســت کــه ایــن دوره، یعنــی دوره کالســیک ماوراالنهــر کــه در 19۲۴ میــالدی بــه پایــان 

ــام ایرانی تبــاران گــره خــورده اســت. ــا ن می  رســد، ب
ــذار  ــر تأثیر گ ــی فارســی ماوراء النه ــه در ســنت تذکره نویســی ادب ــری ک ــراد دیگ ــزود: »از اف ــه ســخنان خــود اف وی در ادام
ــه  ــود و ب ــوارزم ب ــار خ ــب درب ــی، طبی ــد طبیب ــرد. احم ــاره ک ــدا اش ــان ف ــر ج ــی و اصغ ــد طبیب ــه احم ــوان ب ــد، می  ت بودن
ــه  ــار هــم شــد. او اولیــن کســی اســت کــه تذکــره شــاعران خــوارزم را ب ــوان شــاعری ملک الشــعرای درب دلیــل قــدرت و ت
ــش از 3900  ــی بی ــد طبیب ــرد. احم ــی ک ــی معرف ــت بیت ــت – هش ــاِه هف ــای کوت ــاعران را در مثنوی ه ــت و ش ــم نگاش نظ
غــزل را معرفــی می کنــد کــه در گســترش زبــان فارســی تاثیرگــذار بوده انــد. اصغرجــان فــدا، آخریــن ایرانــی اســت کــه در 
دوره نوجوانــی بــه تاجیکســتان مــی رود و در ســمت کارمنــد ارشــد پژوهشــگاه خاورشناســی تاجیکســتان مشــغول فعالیــت 

ــرد.« ــادی ک ــح انتق ــود را تصحی ــش از خ ــای پی ــه تذکره ه ــود. او هم می  ش
ــزی  ــیای مرک ــده تذکره نویســی آس ــه پرون ــی ب ــگاه اجمال ــوع، ن ــت: »در مجم ــود گف ــه ســخنان خ ــار در خاتم ــر خدای دکت
ــد در  ــای بع ــود و تذکره  ه ــروع می  ش ــا ش ــمرقندی  ها و بخارایی  ه ــا س ــی  ها ب ــد تذکره نویس ــان می  ده ــال نش در ۷00 س
ســده  های دهــم و یازدهــم بــه دنیــای ماوراءالنهــر اختصــاص دارد. بــا از بیــن رفتــن محیــط ادبــی، تذکره نویســی بــه مــدت 
ــاره جهــان فارســی، احیــا می  شــود .  ــا تــالش تــاری رحمت الــه بخارایــی بــرای معرفــی دوب 18۴ ســال متوقــف می  شــود و ب
ــان  ــان، زب ــن جری ــر همی ــت تاثی ــنفکران ، تح ــل دوم روش ــد و نس ــی را رواج می  ده ــان ساده نویس ــز جری ــش نی ــد دان احم

ــد ــازی می  کنن ــه را نوس ــی آن منطق فارس
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نگاه تحلیلی به برنامۀ عصر جدید و تأثیر آن بر خانواده ها

در 

ایــن نشســت ابتــدا دکتــر بهــاره نصیــری، مدیــر گــروه پژوهشــی مطالعــات زنــان توضیحاتــی در خصــوص نشســت داد و گفــت: در 
زمانــی کــه بی انگیزگــی و بی تفاوتــی نســبت بــه رســانه ملــی وجــود داشــت ایــن برنامــه توانســت مخاطبیــن زیــادی را جــذب و 
نشــاط اجتماعــی را بــه خانــواده هــا بازگردانــد. هــدف از برگــزاری ایــن نشســت علمــی، بررســی و نقــد منصفانــه، علمــی و در عیــن 
حــال راهگشــا بــرای ســاخت برنامــه هــای آتــی اســت. چــون خاســتگاه و ماهیــت پژوهشــگاه علــوم انســانی ایــن اســت کــه از منظر 

علمــی بــه قضایــا نــگاه کنــد و نقــد منصفانــه و علمــی داشــته باشــد.
ــه، مراحــل ســاخت و اهــداف آن  ــر بشــیر حســینی داور مســابقه و اســتاد دانشــگاه درخصــوص شــکل گیری برنام ــه دکت در ادام
اذعــان کــرد: از منظــر برنامــه ســازی دو مالحظــه وجــود دارد؛ نخســت از آنجایــی کــه  تهیــه کننــده، طــراح، کارگــردان و مجــری 
برنامــه احســان علیخانــی بــود ایشــان بایــد پاســخگو در ایــن حــوزه باشــند و مــورد دوم اینســت کــه مــن به عنــوان یکــی از عوامــل 
برنامــه، برداشــت ها، نظــرات و مالحظــات خــود را دارم و ایــن بحثــی اســت کــه باعــث افتــراق حــوزۀ پژوهــش و اندیشــه از حــوزۀ 

برنامه ســازی می شــود.
ــه فرومتنــی. نقدهــای  ــوده نقدهــای فرامتنــی اســت ن دکتــر بشــیر حســینی ادامــه داد: عمــده نقدهایــی کــه تاکنــون مطــرح ب
ــی و  ــد درون گفتمان ــت نق ــه الزم اس ــوب جلس ــا در چارچ ــود، ام ــوط می ش ــیما مرب ــاختار صداوس ــه س ــده ب ــی به طورعم فرامتن
درون متنــی بــه برنامــه عصــر جدیــد داشــته باشــد. از اینکــه ایــن برنامــه بــا اقبــال مواجــه شــده، شــبکه mbc خــارج از ایــران از آن 
کپــی کــرده اســت کــه طبعــاً محدودیت هایــی کــه از منظــر فرهنگــی، مذهبــی و آئینــی در کشــور مــا وجــود دارد، آنهــا نخواهنــد 
ــب  ــه مرات ــرای فصــل دوم ب ــازان ب ــزه برنامه س ــه، انگی ــاد؛ نخســت آنک ــد افت ــاق خــوب خواه ــر دو اتف ــن ام ــه در ای داشــت. البت
بیشــتر شــده چــون یــک رقیــب جــدی بــه بــازار آمــده اســت و دوم آنکــه، بــا وجــود محدودیت هایــی کــه وجــود دارد، معتقدیــم 
اســتعدادهای عمیــق و ظرفیت هــای کشــف نشــده ای در داخــل ایــران وجــود دارد کــه بطــور حتــم از آنهــا اســتفاده خواهــد شــد.
ســخنران بعــدی نشســت دکتــر احمــد بخارایــی، مدیــر گــروه مســایل اجتماعــی انجمــن جامعــه شناســی ایــران توضیحاتــی از 
منظــر جامعه شناســی خانــواده داد و گفــت: بحــث امــروز در ســه مقولــه خواهــد بــود: 1- رســانه،۲ - خانــواده،3 - عصــر جدیــد. 

ــان پژوهشــکده مطالعــات اجتماعــی نشســت علمــی  گــروه پژوهشــی مطالعــات زن
ــا« را  ــواده ه ــر خان ــر آن ب ــد و تأثی ــه عصــر جدی ــه برنام ــی ب ــگاه تحلیل ــوان »ن تحــت عن
ــا حضــور دکتــر  ــواده در روز دوشــنبه ۲0 آبان مــاه 1398، ب ــا دو محوریــت رســانه و خان ب
بشــیر حســینی )داور برنامــه عصــر جدیــد، اســتاد و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه(، دکتــر 
ــر  ــران(، دکت ــی انجمــن جامعه شناســی ای ــروه مســایل اجتماع ــر گ ــی )مدی احمــد بخارای
ــؤاد  ــأت علمــی دانشــگاه ازاد اســالمی(، محمــد ف ــا شــاه منصوری )اســتاد و عضــو هی بیت
ــر زهــرا محمــودی )اســتاد  دانشــگاه(برگزار کــرد. ــون(، دکت صفاریان پور)برنامــه ســاز تلویزی
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مواجهــه ایــن ســه مقولــه بــا هــم در بســتر زمانــی و مکانــی مــا در ایــران، کار را بــه مراتــب ســخت می کنــد. اگــر بخواهیــم از 
ــکار اســت: ــی جــدی داشــته کــه غیر قابل ان ــد در ســه بعــد دگرگون ــواده در دورۀ جدی ــم خان ــگاه کنی ــواده ن منظــر خان

بعــد عملکــردی: کاهــش نقــش نظارتــی والدیــن، امنیــت اقتصــادی زنــان کــه خواهــان کســب درآمــد برابــر و ایفــای نقــش برابــر 
بــا مــردان و همســران هســتند.

بعــد ســاختار: امــروزه خانــوادۀ گســترده تبدیــل بــه  خانــوادۀ هســته ای شــده و از شــکل هســته ای نیــز در حــال تغییر شــکل اســت 
و فرزنــدان در یــک نــگاه معقــول از خانــواده حــذف می شــوند و یــا شــکل خانــوادۀ بــدون همســر و فراتــر از آن داســتان ازدواج 

ســفید را کــه در حــال گســترش اســت، شــاهد هســتیم.
بعــد ارزشــی: کــه دگرگونــی هایــی در ایــن بعــد داریــم کــه صداوســیما را بــه چالــش کشــیده اســت. پایبنــدی بــه ســنت ها در 
خانواده هــای جدیــد و مــدرن در حــال کاهــش اســت و الگوپذیــری فرزنــدان از والدیــن کاهــش پیــدا کــرده  و اســتقالل رأی در 

داخــل خانــواده شــکل گرفتــه اســت.
حــال اگــر رســانه را در ارتبــاط بــا خانــواده تعریــف کنیــم، می تــوان گفــت کار رســانه میانجی گــری اســت. ایــن میانجی گــری در 
چهــار بخــش معنــادار می شــود: بیــن مــا )دریافت کننــده( و تجربــۀ بالقــوۀ خــارج از ادراک مــا کــه ســه ویژگــی دارد، یعنــی ایــن 
ــت بالفعــل  ــی قابلی ــه یعن ــد. تجرب ــر دیگــری میانجی گــری کن ــک ام ــده و ی ــوان دریافت کنن ــا به عن ــن م میانجــی می خواهــد بی
ــد باشــد.  ــدارد و امــکان وجــود آن نیــز نمی توان شــدن دارد و اتفــاق افتــاده اســت و بالقــوه یعنــی فعــال بالفعــل در مــا وجــود ن
ــدی  ــر جدی ــک ام ــا ی ــوان میانجــی می خواهــد در م ــه عن ــه آن نیندیشــیده ایم و رســانه ب ــون ب ــی تاکن ــا یعن خــارج از ادراک م
ــومین  ــت. س ــا اس ــایر نهاده ــا و س ــن م ــانه ای بی ــری رس ــن میانجی گ ــی دارد. دومی ــگاه رفیع ــانه جای ــس رس ــد، پ ــق کن را خل
میانجی گــری رســانه ای بیــن نهادهــای گوناگــون اســت و چهارمیــن میانجی گــری بیــن مــا و دیگــران بــه معنــای عــام اســت کــه 

ادراک مــا را ســامان مــی دهنــد.
حــال بــه ایــن بحــث بپردازیــم کــه زن در پرتــوی رســانه چــه جایگاهــی دارد؟ امــروزه رســانه بــا زن در جامعــه ســه گونــه مواجهــه 
ــا قــدرت و حاکمیــت پیونــد خــورده و در راســتای ایــن پیونــد تبلیــغ می شــود  داشــته اســت: یــک نــوع دیــدگاه ســنتی کــه ب
ــالمی در  ــای اس ــاس معیاره ــر اس ــان ب ــی زن ــاء اجتماع ــا ارتق ــالمی ی ــی اس ــبک زندگ ــد س ــی مانن ــی مقوله های ــور طبیع و به ط
ــگاه دوم  ــگاه ایدئولوژیکــی اســالمی اســت. ن ــک ن ــن ی ــه ای ــغ می شــود ک ــی و به طورخــاص شــیعی تبلی ــو دریافت هــای دین پرت
تاحــدودی نــگاه ســرمایه داری اســت کــه زن  ابــزاری بــرای مصــرف می شــود و نــگاه ســوم نــگاه انســان محور اســت کــه در ظاهــر 
از نــگاه مــا مطلــوب اســت. در ایــن نــگاه، محــور عقالنیــت اســت. در ایــن راســتا رســانه در خانــواده در ســه جنبــه اتفــاق می افتــد: 
رفتــاری، گرایشــی و شــناختی.  جنبــۀ رفتــاری بیشــتر بــه جنبه هــای عاطفــی، معمــاری، فرهنــگ مصــرف و ...تاکیــد دارد.جنبــۀ 
گرایشــی گرایــش بــه تفریحــات و ســرگرمی یــا روابــط عــادی روزانــه اســت.. جنبــۀ شــناختی در امــور اطالع رســانی عمومــی و 
آینده نگــری مرتبــط اســت. معتقــدم کــه رســانه در دو جنبــۀ گرایشــی و شــناختی می توانــد بســیار ایفــای نقــش داشــته باشــد.

در برنامــۀ عصــر جدیــد، بیشــترین توجــه بــه ظاهــر، قالــب و فــرم اســت و محتــوای برنامــه کــه بتوانــد خانــواده و ذهــن والدیــن 
را دســتکاری کنــد و فراتــر از ســرگرمی حرکــت کنــد، مشــاهده نمی شــود.

ــت بحــران هیجــان و  ــا مدیری ــه ب ــه ای ک ــرد: در جامع ــان ک ــاه منصوری اســتاد دانشــگاه، اذع ــا ش ــر بیت ــه نشســت، دکت در ادام
نشــاط اجتماعــی مواجــه هســتیم، ایــن برنامــه توانســت خــرده نشــاط اجتماعــی را وارد جامعــه کنــد، امــا حرکــت خاصــی بــرای 
ــه لحــاظ فنــی  ــد ب ــون، نیــز گفــت: برنامــۀ عصــر جدی ــور، برنامه ســاز تلویزی ــواد صفاریان پ ــان انجــام نشــده اســت. محمــد ف زن
بزرگ تریــن برنامــۀ تلویزیونــی تاریــخ صداوســیما پیــش از انقــالب و بعــد از انقــالب اســت. تلویزیــون در تمــام دنیــا ســه کارکــرد 
دارد: 1- خبــر،۲- تبلیــغ، 3- ســرگرمی. کار تلویزیــون آمــوزش و تبییــن اســت. در پایــان ایــن نشســت، دکتر زهرا محمودی، اســتاد 
دانشــگاه افــزود: مــن از ایــن زاویــه بــه ایــن برنامــه نــگاه می کنــم کــه ابتــدا باید نســبت خود را بــه جامعــه و یــک برنامــۀ تلویزیونی 

ــد  ــرا بای ــم چ ــم و ببینی ــخص کنی مش
ایــن برنامــه را نقــد کنیــم؟ ایــن برنامــه 
ــخص دارد و  ــم و مش ــی مه ــک ویژگ ی
آن چیــن و شــکن خــاص آن در فضــای 
ــۀ  ــی در برنام ــه عبارت ــه اســت. ب جامع
ــاز وجــود  عصــر جدیــد یــک دریچــۀ ب
ــه صحبــت علمــی در  دارد کــه مــا را ب
ــرای  ــذا ب ــی دارد. ل ــوص وام ــن خص ای
ــد از  ــه بای ــای برنام ــدن فض ــر ش بهت
دیدگاه هــای  و  نگاه هــا  مشــورت ها، 

علمــی بیشــتر اســتفاده کــرد.
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همفکری، هم  افزایی و انتقال تجارب
 در حوزۀ ترویج و کاربردی  سازی دستاورهای علمی و پژوهشی

روز دوشــنبه ۲۷ آبــان مــاه 1398 جلســه  ای بــا هــدف »همفکــری، هم افزایــی و انتقــال تجــارب در حــوزه ترویــج و کاربردی ســازی 
دســتاورهای علمــی و پژوهشــی« بــا حضــور دکتــر اکــرم قدیمــی، معــاون پژوهــش و فّنــاوری مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی 

کشــور در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد. 
ــت  ــگاه معاون ــه جای ــای آن، ب ــوم انســانی و ظرفیت ه ــی پژوهشــگاه عل ــن معرف ــاپور، ضم ــرا پارس ــر زه ــدای نشســت دکت  در ابت
ــج  ــازی و تروی ــوزه کاربردی  س ــت دو ح ــه اهمی ــاره و ب ــگاه اش ــاختار پژوهش ــی در س ــانی و فرهنگ ــوم انس ــازی عل کاربردی  س
پژوهش  هــای علــوم انســانی در راهبردهــای کالن پژوهشــگاه تأکیــد کــرد. در ادامــه دکتــر ابراهیمــی بــه معرفــی مدیریــت نــوآوری و 
کاربردی  ســازی پژوهش  هــای علــوم انســانی پرداخــت و بــا بیــان ایــن نکتــه کــه فلســفه وجــودی ایــن مدیریــت بــر پایــه برقــراری 
ــا نهادهــا، ســازمان  ها و جامعــه بنــا نهــاده شــده، اظهــار داشــت: تشــکیل ایــن مدیریــت دو هــدف اساســی  ارتبــاط پژوهشــگاه ب
را پیگیــری می  کنــد: نخســت، انجــام رســالت پژوهشــگاه بــرای هدایــت نتایــج پژوهش  هــا در راســتای حــل مشــکالت صنعــت و 
جامعــه. دوم، حرکــت در راســتای تنــوع درآمــدی از طریــق قراردادهــای کارفرمایــی کــه بــه اســتقالل مالــی پژوهشــگاه و حرکــت 

ــه ســمت پژوهشــگاه نســل ســوم و چهــارم کمــک می کنــد. ب
ســپس ســیدرضا آقایــی بــا اشــاره بــه رویکردهــای کاربردی ســازی و ترویجی ســازی علــوم انســانی در پژوهشــگاه اظهــار داشــت: 
برنامــه ترویجی ســازی در پژوهشــگاه بطــور جــدی در ســال 1393 بــا تأســیس مرکــز آموزش هــای آزاد تخصصــی علــوم انســانی 
آغــاز شــد کــه بــا توجــه بــه اســتقبال روزافــزون جامعــه، ترویجی ســازی بــه عنــوان یــک فرهنــگ و در قالــب یکــی از برنامه هــای 
راهبــردی پژوهشــگاه تعریــف شــده اســت. وی ضمــن تأکیــد بــر تــداوم گفتگوهــای بیــن ســازمانی مؤسســات ترویــج علــم بــرای 
هماهنگــی و هم افزایــی بیشــتر گفــت: همزمــان بــا توســعه و گســترش تولیــد علــم، بایــد بیــش از پیــش بــه مســأله ترویجی ســازی 

علــم توجــه و بــرای همگانــی شــدن آن ســرمایه گذاری کنیــم.
در ادامــه دکتــر قدیمــی ضمــن معرفــی مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور بــه فعالیت  هــای ایــن مرکــز در قالــب دو اصــل 
ــد،  ــازی بای ــوع ترویجی  س ــاد وی در موض ــه اعتق ــرد. ب ــاره ک ــت پژوهی« اش ــبکۀ سیاس ــکیل ش ــازی« و »تش ــی »ترویجی س کل
ــازی  ــق ساده  س ــم را از طری ــن مه ــز، ای ــرد. مرک ــرار گی ــت ق ــب در اولوی ــازمان  ها و مخاط ــرایط س ــا ش ــوا ب ــازی محت متناسب  س
ــه اقتصــاد در  ــی در زمین ــر بازی  هــای مالکیــت فکــری و ســواد مال ــف تخصصــی نظی ــم مطــرح شــده در حوزه  هــای مختل مفاهی
هفتــه ترویجی  ســازی دنبــال می  کنــد. بعــالوه جایــزه ترویــج، نکوداشــت اســتادان و ارائــه جوایــزی بــه برنــدگان جشــنواره ترویــج 
پایان  نامه  هــای دانشــجویی از جملــه اقدامــات مرکــز در ایــن راستاســت. همایــش »تعامــل نظــام اجتماعــی و فضــای دانشــگاهی« 
بــا حضــور دکتــر قبــادی در شــورای سیاســت گذاری و انتشــار مجالتــی بــرای ترویــج محتــوای دانــش از اهــم اقدامــات مرکــز طــی 
ســال های اخیــر بــوده اســت. مرکــز تحقیقــات سیاســت علمی کشــور موضــوع کاربردی  ســازی پژوهش  ها را از طریق تأســیس شــبکه 
سیاســت  پژوهی کــه متشــکل از اعضــای هیــأت علمــی مرکــز، اعضــای وابســته و متخصصــان بیرونــی اســت، پیگیــری می کنــد. بــه 
اعتقــاد دکتــر قدیمــی بخــش مغفــول مانــده در ایــن زمینــه ارتبــاط صنعــت بــا جامعــه اســت. سیاســت مرکــز در جــذب طرح  هــای 
ــأت علمــی اســت.  ــی اعضــای هی ــوان موظف ــت به عن ــب مأموری ــی در قال ــای کارفرمای ــردی، تخصیــص ۷0 درصــدی پروژه  ه کارب

وی همچنیــن بــا اشــاره بــه تأســیس 
ــک،  ــدۀ نزدی ــوآوری در آین ــز ن مرک
ایــدۀ تشــکیل کنسرســیوم بیــن 
مراکــز نــوآوری مؤسســات مختلــف 

را مطــرح کــرد.
ــرای  ــن ب ــت طرفی ــان نشس در پای
در  بیشــتر  همکاری  هــای  ادامــه 
ــال  ــه در س ــه  ای ک ــب تفاهم نام قال
ــد  ــه منعق ــان دو مجموع 139۴ می
کردنــد.  تأکیــد  اســت،  شــده 
ایــن همــکاری شــامل برگــزاری 
کارگاه هــا و درس گفتارهــا در حــوزه 
ــز مشــارکت در  ترویجی ســازی و نی
امــر عمومی ســازی علــم خواهــد 

ــود. ب
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بازدید دکتر قبادی از پژوهشکدۀ زبانشناسی

ــکدۀ  ــای پژوهش ــا اعض ــان 98 ب ــنبه ۲8 آب ــه ش ــکده ها، روز س ــد از پژوهش ــۀ بازدی ــگاه در ادام ــس پژوهش ــادی، رئی ــر قب دکت
ــا حضــور اعضــای هیــأت علمــی و کارشناســان پژوهشــکده صــورت گرفــت، در  ــدار کــه ب ــن دی ــدار کــرد. در ای زبان شناســی دی
ــی از  ــی اجمال ــی گزارش ــکدۀ زبان شناس ــگاه از پژوهش ــت پژوهش ــد ریاس ــکر از بازدی ــن تش ــی ضم ــر عاص ــه، دکت ــدای جلس ابت

ــرد. ــریح ک ــکده را تش ــن پژوهش ــش روی  ای ــای پی ــه داد و برنامه ه ــر ارائ ــال اخی ــک س ــکده در ی ــن پژوهش ــت ای فعالی
ســپس اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــکده نیــز بــه بیــان مســائل و مشــکالت مختلــف از جملــه ضــرورت تســهیل فرایندهــای چــاپ 
و توزیــع کتــاب، مســائلی در زمینــۀ اجــرای نظام نامــه پژوهشــی، حــذف دوره هــای کارشناســی ارشــد و بازنشســته شــدن اعضــای 
پژوهشــکده و مشــکالت جــذب نیروهــای جدیــد و جــوان پرداختنــد و راهکارهایــی را نیــز در جهــت بهبــود و ارتقــای فعالیت هــا 

پیشــنهاد کردنــد.
ــای  ــن اعض ــود بی ــی موج ــکاری و همدل ــت از هم ــراز رضای ــده، و اب ــرح ش ــائل مط ــی مس ــن بررس ــادی ضم ــر قب ــان دکت در پای
ــا در صــورت امــکان  پژوهشــکدۀ زبان شناســی، تأکیــد کــرد: پیشــنهادهای مطــرح شــده از ســوی اعضــا بررســی خواهــد شــد ت

ــی شــوند. اجرای
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گزارش جلسۀ دفاعیۀ زینب ساالری
 )دانشجوی دکتری فلسفۀ دین(

موضوع: باورهای دینی از منظر نظریۀ معرفت شناختی تعدی عملی
استاد راهنما: دکتر ابراهیم آزادگان

استادان مشاور: دکتر علیرضا منصوری، دکتر محسن زمانی                                                                                 
استادان داور: دکتر حسین شقاقی، دکتر محمود مروارید ، دکتر سید علی طاهری خرم آبادی

ایــن جلســه روز چهارشــنبه 98/09/13 ســاعت 10 صبــح  بــا حضــور هیــأت داوران و جمعــی از دانشــجویان فلســفۀ دیــن و برخــی 
از اســتادان دانشــگاه های تهــران در ســالن دفاعیــه مدیریــت تحصیــالت تکمیلــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 

)ســاختمان کریم خــان( برگــزار شــد.
دانشجو در مدت سی دقیقه به دفاع از رساله خویش پرداخت که خالصه سخنان او به شرح زیر است:

 فصــل اول بــه مقدمــه و کلیــات اختصــاص دارد و مســئله اصلــی رســاله تبییــن شــده اســت کــه شــامل بررســی نســبت نظریــه 
ــن هــدف، پاســخ  ــه منظــور بررســی دقیــق ای ــا مســئله معقولیــت باورهــای دینــی اســت. ب ــی  ب معرفــت شــناختی تعــدی عمل
طرفــداران شــرط بندی جدیــد پاســکال را بــه چالــش شــکاف معرفتــی در قالــب یــک اســتدالل بــا عنــوان دفاعیــۀ عملــی جدیــد 

ــم ــدی کرده ای ــاوری صورت بن ــر خداب ب
در فصــل دوم، مقدمــه ســوم کــه مهمتریــن مقدمــه ایــن دفاعیــه اســت بــه تفصیــل بررســی شــده اســت. در فصــل ســوم، مقدمــات 
ــد  ــر شــرط بندی جدی ــه نتیجــه را بناب ــه پنجــم ب ــیر از مقدم ــه پنجــم و س ــنتی شــرط بندی و مقدم ــت س ــر قرائ اول و دوم بناب
واکاوی و ارزیابــی نموده ایــم. فصــل چهــارم نیــز بــه نقــد ایــن دفاعیــه اختصــاص دارد. فرضیــۀ اصلــی رســاله ایــن اســت کــه کابــرد 
نظریــه تعــدی عملــی در مســئله معقولیــت باورهــای دینــی همــواره بــه ترســیم معقولیــت افزون تــر ایــن باورهــا منتهــی نمی شــود 
و لحــاظ ابعــاد دیگــری از ایــن نظریــه می توانــد خــالف ایــن نتیجــه را بــه دنبــال داشــته باشــد. در نتیجه گیــری نیــز ادعــا شــده 
اســت کــه بــا طــرح نظریــه تعــدی اخالقــی کــه حاصــل تلفیــق تعــدی عملــی و لحــاظ پیامدهــای اخالقــی باورهــا اســت می تــوان 

دســتاوردهای نظریــه تعــدی عملــی را در ترســیم معقولیــت باورهــای دینــی موفقیت آمیــز بــه شــمار آورد.
در فصــل دوم جهــت بررســی ادعــای مقدمــه ســوم مبنــی بــر وجــود نســبت میــان معقولیــت عمــل و حصــول بــاور موجــه، نظریــۀ 
تعــدی عملــی را مــورد بررســی قــرار داده ایــم. تعــدی عملــی نظریــه ای در بــاب نقــش و تأثیــر امــور عملــی )نظیــر تبعــات عملــی 
بــر خطــا بــودن در یــک بــاور( در معرفــت به واســطۀ توجیــه )تأثیــر امــور عملــی بــر میــزان مــورد نیــاز از شــواهد جهــت حصــول 
ــا آمــوزۀ خطاپذیــری در  توجیــه در صــورت اذعــان بــه آمــوزۀ خطاپذیــری( اســت. خاســتگاه ایــن نظریــه، نســبت ایــن نظریــه ب
ــرای تعــدی عملــی به واســطۀ  ــه شــهودهای زبانــی حاصــل از مثال هــای بانــک، اســتدالل ب معرفــت، مباحــث پیرامــون اســتناد ب
اصــول معرفت-عمــل و معرفت-توجیــه، بررســی چالش هــای پیــش روی ایــن نظریــه و ارزیابــی پاســخ بــه چالــش هــا از مباحــث 
مطــرح شــده در ایــن فصــل اســت. همچنیــن نســبت اصــل معرفــت –عمــل ومقدمــه ســوم نیــز مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت. بنابــر 
اصــل معرفت-عمــل : فاعــل الــف گــزاره ج را مــی دانــد )یــا بــاور موجــه دارد کــه ج( تنهــا اگــر الــف معقــول باشــد چنــان عمــل 
کنــد کــه ج صــادق است)شــرط کافــی(. در راســتای ایــن اصــل: اگــر الــف )بنابــه شــرایط خطیــر مثــال( معقــول نباشــد چنــان 
عمــل کنــد کــه ج صــادق اســت یعنــی الــف نمــی دانــد کــه ج. ایــن نتیجــه همــان )یــا بــه عبارتــی عکــس نقیــض( مقدمــه ســوم 
دفــاع عملــی جدیــد اســت. اگــر )الــف( معقــول نباشــد کــه بــر مبنــای بــاور بــه عــدم خــدا )ج( عمــل کنــد یعنــی نمــی توانــد بــه 

عــدم خــدا )ج( بــاور موجــه و بــه تبــع معرفــت حاصــل کنــد. 
ــر قرائــت ســنتی شــرط بندی، مقدمــات اول و دوم دفاعیــۀ عملــی را مــد نظــر قــرار داده ایــم و ســپس  در فصــل ســوم ابتــدا بناب
بنابــر قرائــت جدیــد، مقدمــه پنجــم و ســیر از ایــن مقدمــه بــه نتیجه گیــری را بررســی کــرده ایــم. بنابــر صــورت بنــدی متعــارف 
ــر  ــر از شــرط بندی ب ــم ناگزی ــار نداری ــا عــدم خــدا در اختی شــرط بندی، در شــرایطی کــه شــواهد متقنــی در خصــوص وجــود ی
ــاوری  ــه دلیــل فزونــی مزایــای حاصــل از خداب ــر وجــود خــدا ب ــا عــدم خــدا هســتیم. شــرط بندی ب یکــی از دو گزینــه وجــود ی
معقــول اســت. تبییــن مقدمــه اول: بــاور بــه وجــود خــدا به واســطۀ قریــن بــودن بــا بــاور بــه نامیرایــی روح و امــکان برخــورداری 
ــه عــدم  ــاور ب ــودن در ب ــر خطــا ب ــی مضــرات ب ــر فزون ــد ب ــن مســئله تاکی ــع نامتناهــی اســت. ای ــدی دارای مناف از رســتگاری اب
خــدا در قیــاس بــا مضــرات بــر خطــا بــودن در بــاور بــه وجــود خــدا اســت کــه همــان مقدمــۀ اول دفــاع عملــی جدیــد اســت. 
تبییــن مقدمــۀ دوم: ایــن مقدمــه ســنجش عمــل معقــول بــر مبنــای شــرط بندی اســت. منظــور از شــرط بندی نوعــی محاســبۀ 
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ســود و زیــان حاصــل از انتخــاب هــر یــک از دو گزینــه پیــش رو بــا در نظــر گرفتــن ســود مــورد انتظــار و تبعــات و پیامدهــای 
عملــی حاصــل از آنهــا اســت. بــه دلیــل تبعــات زیانبــار بــر خطــا بــودن در بــاور بــه عــدم خــدا بواســطه خیــر نامتناهــی حیــات 
ابــدی، معقــول نیســت کــه بــر مبنــای چنیــن بــاوری عمــل کنیــم کــه ایــن نتیجــه نیــز همــان مقدمــۀ دوم دفــاع عملــی جدیــد 
اســت. شــرط بندی جدیــد بــا اســتناد بــه تعــدی عملــی از یــک ســو بــا تبییــن نســبت میــان مالحظــات عملی)شــرایط خطیــر( 
بــا توجیــه معرفتــی )شــواهد مــورد نیــاز جهــت حصــول توجیــه( ســعی می کنــد بــر شــکاف معرفتــی براهیــن عملــی غلبــه یابــد 
و از ســوی دیگــر کیفیــت توجیــه بــاور بــه وجــود و عــدم خــدا را بنابــر اذعــان بــه نوعــی ناهمســانی معرفتــی در جهــت ترســیم 
برتــری معرفتــی خدابــاوری نشــان دهــد. بــر طبــق ایــن ناهمســانی بــه دلیــل مضــرات ناشــی از احتمــال خطــا در خدانابــاوری در 
قیــاس بــا خدابــاوری، بــاور موجــه )و بــه تبــع معرفــت( بــه عــدم خــدا دشــوار تــر از بــاور موجــه بــه وجــود خــدا حاصــل می شــود. 
تبییــن مقدمــۀ پنجــم )نامعقــول بــودن تعلیــق بــاور بــه عــدم خــدا(: تعلیــق بــاور در شــرایطی معقــول اســت کــه تبعــات عمــل بــر 
طبــق بــاور غلــط بــاال باشــد. امــا مــی توانانــواع شــرایط خطیــر عملــی را از یکدیگــر تفکیــک کــرد شــامل:1- تبعــات عمــل طبــق 
بــاور غلــط ۲- تبعــات ندامــت از امــکان از دســت دادن مزایــای عمــل بــر طبــق صــدق یــک بــاور. از آنجایــی کــه بنابــر ســاختار 
ــن  ــه وجــود خــدا بیشــتر اســت بنابرای ــاور ب ــودن در ب ــر خطــا ب ــه خــدا از تبعــات ب ــاور ب شــرط بندی تبعــات ندامــت از عــدم ب
تعلیــق بــاور بــه عــدم خــدا بــه لحــاظ معرفتــی غیــر معقــول اســت. تبییــن ســیر از مقدمــه پنجــم بــه نتیجــه: ناهمســانی معرفتــی 
بــه عنــوان مبنایــی در جهــت گزینــش آنچــه می توانــد بــه معرفــت مبــدل گــردد دلیــل مشــخصا معرفتــی اســت در تأییــد بــاور 
مذکــور. همچنیــن بــا در نظــر گرفتــن مســئلۀ ارزش معرفــت می تــوان نشــان داد کــه ارجحیــت داشــتن حصــول معرفــت عاملــی 

اســت در تأییــد بــاور بــه آنچــه می توانــد مبــدل بــه معرفــت گــردد. 
نقــد دفاعیــۀ عملــی در فصــل چهــارم بــا چالــش در مقدمــۀ اول ایــن دفاعیــه صــورت گرفتــه اســت. پیش فــرض غالــب در بــاب 
ــز اســت و  ــاوری ناچی ــع خداب ــا مناف ــاس ب ــوی و متناهــی اســت کــه در قی ــور دنی ــاً ام ــن اســت کــه صرف ــاوری ای ــع خداناب مناف
به تبــع فاقــد هرگونــه تبعــات معرفــت شــناختی اســت. ایــن پیــش فــرض را می تــوان بــا اســتناد بــه تعــدی عملــی تقویــت کــرد 
به طوری کــه ترجیــح یــا امیــد بــه صــدق یــک گــزاره بــه دلیــل تبعاتــی کــه در زندگــی افــراد دارد به مثابــه نوعــی شــرایط خطیــر 
عملــی، میــزان توجیــه مــورد نیــاز جهــت موجــه بــودن در بــاور بــه خــالف آنچــه را ترجیــح می دهیــم افزایــش می دهــد. مثــال: 
ترجیــح وجــود خــدا بــا توجــه بــه مســئلۀ خیریــت مطلــق الهــی. حــال ســؤال ایــن اســت کــه آیــا امــکان چنیــن ســیر اســتداللی 
بــر ترجیــح عــدم خــدا نیــز ممکــن اســت؟ اســتدالل بــر امــکان ترجیــح عــدم خــدا بــا تکیــه بــر رویکــرد ضــد خدابــاوری  ممکــن 
ــا برخــی  ــل جمــع نبــودن وجــود خــدا ب ــن اســت کــه وجــود خــدا در برخــی جنبــه هــا )قاب ــاوری ای اســت. ادعــای ضــد خداب
ارزش هــای انــکار ناپذیــر( بدتــر شــدن جهــان را بــه دنبــال دارد. چنیــن ترجیحــی اهمیــت معرفــت شــناختی دارد بــه نحــوی کــه 
ــه تعــدی عملــی )تأثیــر شــرایط خطیــر عملــی  ــا اتــکاء ب می تــوان تأثیــرات ترجیــح عــدم خــدا را )حتــی در مرتبــۀ شــخصی( ب
به ویــژه در ارتبــاط بــا فاعــل معرفــت در فراینــد حصــول بــاور موجــه( واجــد اهمیــت معرفــت شــناختی تلقــی کــرد کــه بــر میــزان 
موجــه بــودن در بــاور بــه عــدم خــدا در قیــاس بــا بــاور بــه وجــود خــدا تأثیــر مثبــت دارد. اســتدالل بــر ترجیــح عــدم خــدا بــر نقــد 
شــرط بندی پاســکال در شــکل ســنتی و جدیــد آن تأثیــر دارد. تأثیــر بــر نقــد قرائــت ســنتی ایــن اســت کــه کلیــت ادعــای ناچیــز 
بــودن مزایــای حاصــل از شــرط بندی بــر عــدم خــدا در صورتــی کــه خــدا وجــود نداشــته باشــد )بــا در نظــر گرفتــن معنــاداری 
ــر  ــان ناشــی از شــرط بندی ب ــودن زی ــدک ب و هدفمنــدی زندگــی برخــی انســان ها( نقــض می شــود. همچنیــن کلیــت ادعــای ان
وجــود خــدا در صورتــی کــه خــدا وجــود نداشــته باشــد نیــز زیــر ســؤال مــی رود. امــا تأثیرچنیــن ترجیحــی بــر نقــد قرائــت جدیــد، 
نقــض ناهمســانی معرفتــی را بــه دنبــال دارد بــا اذعــان بــه اینکــه تبعــات بــر خطــا بــودن در بــاور بــه وجــود خــدا نیــز می توانــد 

ــل از منظــر برخــی انســان ها( قابل توجــه باشــد.  )حداق
اینکــه کاربــرد تعــدی عملــی در شــرط بندی پاســکال بــا در نظــر گرفتــن تأثیــر ایــن نظریــه بــر تبییــن نقــش ترجیــح عــدم خــدا 
در معقولیــت بــاور بــه عــدم خــدا بــه ترســیم معقولیــت افزونتــر بــاور بــه وجــود خــدا منجــر نمــی شــود آیــا بــه ایــن معنــا اســت 
کــه بایــد چالــش شــکاف معرفتــی در بــاب براهیــن عملــی بــر خدابــاوری را پذیرفــت؟ راه حــل برخــی از طرفــدارن تعــدی عملــی 
اســتناد بــه نوعــی تعــدی اخالقــی اســت کــه بــه نظــر می رســد غلبــه بــر چالــش شــکاف معرفتــی و ضــد خدابــاوری شــخصی بــا 
توســل بــه  تعــدی اخالقــی ممکــن اســت. بنابــر تعــدی اخالقــی در نظــر گرفتــن تبعــات اخالقــی بــاور نیــز اهمیــت دارد بطوریکــه 
اگــر منافــع و مزایــای اخالقــی بــاور بــه یــک گــزاره در صــورت صــدق از مضــرات اخالقــی بــاور بــه آن گــزاره در صــورت کــذب 
بیشــتر باشــد میــزان مــورد نیــاز شــواهد جهــت توجیــه آن بــاور کمتــر خواهــد شــد. از آنجایــی کــه مزایــای اخالقــی ترجیــح خــدا 
در صــورت صــدق از مضــرات اخالقــی ترجیــح خــدا در صــورت کــذب بیشــتر اســت بنابــر تعــدی اخالقــی ترجیــح عــدم خــدا نمــی 
توانــد معقــول تــر بــودن بــاور بــه عــدم خــدا را نتیجــه دهــد. در پایــان دانشــجو پیشــنهادهایی نیــز از بــرای تحقیقــات دیگــر ارائــه 
نمــود از جملــه: تفصیــل تعــدی اخالقــی در نســبت بــا نظریه هــای اخــالق، بررســی نســبت میــان تعــدی عملــی و نظریــه تصمیــم  
درصــورت بنــدی مقدمــه دوم شــامل تبییــن نســبت ایــن مقدمــه بــا نظریــه تصمیــم و نیــز بررســی تبعــات تلقــی ضدخدابــاوری بــر 
امــکان نقــد شــرط بندی اعــم از قرائــت ســنتی و جدیــد بــا اتــکا بــر ایــن نظریــه. همچنیــن بررســی نســبت میــان تعــدی عملــی 

بــا نســبی گرایــی شــامل تدقیــق شــرایط خطیــر عملــی فاعــل معرفــت.
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پــس از خطابــۀ دانشــجو، اســتادان داور نظــرات خویــش را بیــان کردنــد. در ابتــدا دکتــر محمــود مرواریــد، اســتاد داور مدعــو، بــه 
بیــان نظــرات خــود در بــاب رســاله پرداخــت. از نظــر وی از جملــه نقــاط مثبــت رســاله ایــن اســت کــه بــه موضــوع مهــم، جدیــد 
ــی در معرفت شناســی  ــۀ تعــدی عمل و در عیــن حــال بســیار پیچیــده ای پرداختــه شــده اســت. همچنیــن بررســی تبعــات نظری
ــای مســاهمت دانشــجو در بحــث  ــی گوی ــه خوب ــردی نیــز ب ــاوری و تــالش در جهــت نقــد چنیــن کارب ــر خداب براهیــن عملــی ب
مذکــور اســت. باایــن حــال جهــت ارتقــاء رســاله خــوب اســت چنــد نکتــه کلــی رعایــت شــود شــامل: کوتاهتــر کــردن برخــی 
ــه توضیــح بیشــتر جهــت برطــرف ســاختن برخــی ابهامــات و مشــخص کــردن اینکــه  جمــالت طوالنــی، نیــاز برخــی مطالــب ب
ــش هایی را در  ــا و پرس ــود، نقده ــای خ ــه صحبت ه ــت. وی در ادام ــجو اس ــود دانش ــدگاه خ ــث دی ــش از مباح ــدام بخ ــاً ک دقیق

ــد.  ــا هــر یــک از فصل هــای رســاله بیــان کردن ارتبــاط ب
ســپس دکتــر حســین شــقاقی، اســتاد داور داخلــی، بــا اشــاره بــه اینکــه رســاله از نقــاط قــوت بســیاری برخــوردار اســت )نظیــر 
ــودن ســهم و مشــارکت  ــل توجــه و دســت اول و مشــخص ب ــع قاب ــه مناب ــودن موضــوع، اســتفاده و ارجــاع ب ــد ب اهمیــت و جدی
خــود دانشــجو در مباحــث( و بــرای خــود وی بســیار آموزنــده بــوده اســت و در حقیقــت متنــی در خــور رســاله دکتــری اســت 
صحبت هــای خــود را آغــاز کــرد. وی پــس از مالحظاتــی در بــاب نــگارش و ویرایــش برخــی از جمــالت بــه نکتــه ای دربــارۀ مســئله 
شــرایط خطیــر عملــی اشــاره کــرد کــه حــد و حــدود آن می توانــد بســته بــه میــزان احتیــاط افــراد مختلــف، متفــاوت باشــد. در 
ارتبــاط بــا شــرط بندی توصیــه کــرد کــه تدقیــق مفهــوم خــدا بــا تفصیــل چالــش خدایــان بــی شــمار خــوب اســت لحــاظ گــردد. 
همچنیــن اینکــه نظریــه تعــدی عملــی در بــاب اهــداف عملــی بــاور اســت در حالیکــه شــرط بندی مربــوط بــه نتایــج عملــی بــاور 

هســتند کــه ایــن تفــاوت بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد. 
ــا رســاله های دکتــری  ــر محتــوا در قیــاس ب پــس از آن دکتــر علــی طاهــری، دیگــر اســتاد داور مدعــو، نیــز رســاله را قــوی و پ
موجــود توصیــف کردنــد کــه بــه مباحــث مهــم، جدیــد و در خــور توجهــی در آن پرداختــه شــده اســت. بــا ایــن حــال برخــی از 
ــه آراء آنهــا  ــام افــرادی کــه ب قســمت ها را ســنگین و نیازمنــد توضیحــات بیشــتر مــی دانســتند. از نظــر وی در برخــی مواقــع ن
ارجــاع داده شــده در متــن ذکــر شــده در حالیکــه در برخــی مــوارد دیگــر ذکــر نشــده و خــوب اســت در ایــن خصــوص شــیوۀ 
واحــدی رعایــت شــود. همچنیــن از آنجایــی کــه موضــوع رســاله صرفــاً پرداختــن بــه نظریــۀ تعــدی عملــی نیســت چــه بســا بســط 
تشــریح ایــن نظریــه بــه کیفیتــی کــه در رســاله آمــده الزم نباشــد. در نهایــت نیــز توصیــه داشــتند دانشــجو بهتــر اســت در بیــان 

ــان صراحــت بیشــتری داشــته باشــد.  نتیجه گیــری و نظــر خودت
پــس از بیــان نظــرات اســتادان داور، دانشــجو در مــورد برخــی از پیشــنهادات مطــرح شــده )نظیــر کوتــاه کــردن برخــی جمــالت 
طوالنــی، افــزودن توضیحــات بیشــتر در مــواردی کــه ابهــام وجــود دارد )همچــون تلقی هــای مختلــف از خطاپذیــری و مشــخص 
نمــودن مقصــود از امــور عملــی یــا مطالــب ســنگین اســت( آنهــا را مفیــد دانســت و گفــت کــه در نســخۀ نهایــی آنهــا را اعمــال 
خواهــد کــرد. در پاســخ بــه اشــکاالت مطــرح شــده کــه اســاتید داور مطــرح کردنــد، در ابتــدا در پاســخ بــه نــکات دکتــر مرواریــد 
در ارتبــاط بــا فصــل اول اظهــار داشــت کــه مباحــث رســاله به طورخــاص در بــاب بــاور موجــه اســت و اگــر در مواقعــی بــه معرفــت 
نیــز اشــاره شــده اســت از ایــن روســت کــه فــرض بــر ایــن اســت کــه اگــر نشــان داده شــود کــه بــاور موجــه حاصــل نشــده اســت 
ایــن بــه تبــع، عــدم حصــول معرفــت را نیــز در بــر دارد. بــر ایــن مبنــا نظریه پــردازان تعــدی عملــی نیــز تأثیــر امــور عملــی بــر 
معرفــت را به واســطۀ تأثیــر ایــن امــور بــر بــاور موجــه می داننــد. در پاســخ بــه امــکان حــذف کلیــات پژوهــش نیــز دانشــجو بــه 
الــزام رعایــت شــیوه نامۀ پژوهشــگاه در خصــوص نــگارش تدویــن رســاله دکتــری اشــاره کــرد کــه بــر طبــق آن فصــل اول تنظیــم 
شــده اســت. در پاســخ بــه اشــکاالت فصــل دوم و در ارتبــاط بــا ایــن اشــکال کــه اصــل معرفت-عمــل بــه تنهایــی بــه مقدمــۀ ســوم 
منجــر نمی شــود، دانشــجو توضیــح داد کــه چنیــن نیســت و بــا اینکــه ایــن اصــل شــرط کافــی )و نــه الزم( نســبت میــان عمــل 
عقالنــی بــا معرفــت اســت امــا عکــس نقیــض آن دقیقــا همــان مقدمــه ســوم اســت. عــالوه بــر ایــن در تشــریح ایــن اصــل، نظریــه 
پــردازان تعــدی عملــی خــود بــه ایــن نکتــه اشــاره کرده انــد کــه اگــر بنــا بــه شــرایطی نتــوان بــه نحــو معقولــی بــر مبنــای صــدق 
ــه اشــکاالت فصــل ســوم دانشــجو  ــرد. در پاســخ ب ــزاره حاصــل ک ــه آن گ ــاور موجــه ب ــوان ب ــی نمی ت ــرد یعن ــزاره ای عمــل ک گ
ــک ســو در  ــن اســت کــه از ی ــت ســنتی ای ــا قرائ ــاس ب ــد در قی ــون در شــرط بندی جدی ــاوت اســتدالل بنت ــد کــرد کــه تف تأکی
پــی تبییــن نســبت میــان مالحظــات عملــی )شــرایط خطیــر( بــا توجیــه معرفتــی )شــواهد مــورد نیــاز جهــت حصــول توجیــه( و 
غلبــه بــر شــکاف معرفتــی بــا اســتناد بــه تعــدی عملــی اســت و از ســوی دیگــر بــا ترســیم ناهمســانی معرفتــی در صــدد نشــان 
دادن برتــری معرفتــی بــاور بــه وجــود خــدا در قیــاس بــا عــدم خــدا اســت. همچنیــن برخــالف تعــدی عملــی در مثــال بانــک ب، 
تعلیــق بــاور را نیــز بــا تفکیــک انــواع شــرایط خطیــر عملــی و لحــاظ منطــق حاکــم بــر شــرط بندی معقــول نمــی دانــد و بــر ایــن 
مبنــا از منتفــی بــودن بــاور موجــه بــه عــدم خــدا و نامعقــول بــودن گزینــۀ تعلیــق بــاور امــکان حصــول بــاور موجــه بــه خــدا را 
نتیجــه می گیــرد. در ارتبــاط بــا مبحــث ارزش معرفــت نیــز درســت اســت کــه تــالش در جهــت حصــول معرفــت صرفــاً نیمــی از 
مقاصــد معرفتــی اســت و اجتنــاب از بــاوری کــه معرفــت نیســت نیــز نیمــه دیگــر آن، بــا ایــن حــال بــا در نظــر گرفتــن ناهمســانی 
ــاوت  ــه تف ــه ب ــارم ک ــه اشــکال نخســت فصــل چه ــه نظــر می رســد. در پاســخ ب ــر ب ــری هــدف نخســت معقول ت ــی، پیگی معرفت
میــان تلقــی کاهانــی و شــرط بندی اشــاره دارد تأکیــد دانشــجو بــر ایــن بــود کــه ســیر نقــد دفاعیــۀ عملــی بدیــن صــورت اســت 
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کــه همان طورکــه بنابــر تعــدی عملــی می تــوان ترجیــح وجــود خــدا را به واســطۀ تبعاتــی کــه در زندگــی خدابــاوران دارد، دارای 
تبعــات معرفــت شــناختی در موجــه بــودن در بــاور بــه وجــود خــدا بــه شــمار آورد، بنابــر تلقــی کاهانــی می تــوان ترجیــح عــدم 
خــدا را نیــز واجــد تبعاتــی در حیــات برخــی انســان ها بــه شــمار آورد کــه در موجــه بــودن در بــاور بــه عــدم خــدا مــی توانــد 
اثرگــذار باشــد. در پاســخ بــه اشــکال دوم کــه بــا در نظــر گرفتــن ســود نامتناهــی حاصــل از حیــات ابــدی بــه نظــر می رســد کــه 
در نهایــت مزایــای حاصــل از خدابــاوری افــزون تــر اســت و بــر ایــن مبنــا نمی تــوان بــا اســتناد بــه تلقــی کاهانــی کلیــت ادعــای 
شــرط بندی را نقــض کــرد نیــز دانشــجو بــه ایــن مســئله اشــاره نمــود کــه بایــد ایــن نکتــه را در نظــر داشــته باشــیم کــه بنابــر 
تلقــی کاهانــی حیــات ابــدی ممکــن اســت از منظــر برخــی انســان هــا ارزشــمند نباشــد بنابرایــن چنیــن نیســت کــه در نهایــت 

مزایــای بــاور بــه خــدا و رســتگاری ابــدی حاصــل از آن از منظــر همگانــی واجــد ســود و مزایــای فــراوان بــه حســاب آیــد. 
در ارتبــاط بــا اشــکال دکتــر شــقاقی در خصــوص تفــاوت میــزان احتیــاط افــراد در شــرایط خطیــر عملــی، دانشــجو اظهــار داشــت 
کــه بــه ایــن مســئله در فصــل دوم در قســمت چالــش بــاور اشــاره شــده و پاســخ بــه چنیــن اشــکال احتمالــی مــد نظــر قــرار 
گرفتــه اســت. امــا در خصــوص تفــاوت در اهــداف و نتایــج عملــی در مثال هــای بانــک و شــرط بندی نیــز دانشــجو بــه ایــن نکتــه 
ــا کیفیــت شــرایط خطیــر عملــی مشــابهت تامــی میــان ایــن مثــال هــا و شــرط بندی در  اشــاره نمــود کــه اتفاقــا در ارتبــاط ب
قرائــت جدیــد آن وجــود دارد. بــه طوریکــه بــه همــان دلیلــی کــه بواســطه مضــرات بــر خطــا بــودن در مثــال بانــک ب نمی تــوان 
بــاور موجــه بــه بــاز بــودن بانــک در روز بعــد حاصــل کــرد، در شــرط بندی نیــز بــه خاطــر مضــرات بــر خطــا بــودن در بــاور بــه 
عــدم خــدا نمی تــوان بــاور موجــه بــه عــدم خــدا حاصــل کــرد. دانشــجو در ادامــه در پاســخ بــه توصیــه دکتــر طاهــری مبنــی 
بــر رعایــت شــیوه واحــد در نــام بــردن از اشــخاصی کــه از آنهــا مطالبــی نقــل می شــود دانشــجو توضیــح داد کــه در مواقعــی کــه 
تقریــر دیــدگاه فــردی اهمیــت زیــادی داشــته و نقــل مطالــب بــه لحــاظ کمــی نیــز قابــل توجــه بــوده و  نــام فــرد مذکــور ذکــر 
شــده، ولــی در غیــر ایــن صــورت نــام افــراد قیــد نشــده اســت. همچنیــن دربــارۀ بســط بیــش از نیــاز دیــدگاه تعــدی عملــی نیــز 
دانشــجو بــه ایــن نکتــه اشــاره نمــود. از آنجایــی کــه مهمتریــن مقدمــه و مبنــای دفــاع عملــی جدیــد و بــه تبــع مســئله محوری 
رســاله بــه نظریــه تعــدی عملــی مربــوط می شــود چــه بســا نیــاز بــود کــه تشــریح ایــن دیــدگاه بــا جزیئــات و تفاصیــل بیشــتری 
همــراه باشــد. امــا در ارتبــاط بــا صراحــت در بیــان نتیجــه نیــز دانشــجو توضیــح داد: همان طورکــه در فرضیــه اصلــی هــم بیــان 
شــده اســت نتیجــۀ نهایــی اذعــان بــه عــدم توفیــق تعــدی عملــی در ترســیم معقولیــت افزون تــر باورهــای دینــی اســت و اشــاره 
بــه راه حــل احتمالــی تعــدی اخالقــی صرفــاً فتــح بابــی بــه یــک مبحــث مهــم دیگــر اســت و ممکــن اســت راه حلــی بــرای نقــد 

ایــن رســاله بــه کاربــرد تعــدی عملــی در معرفت شناســی دینــی باشــد. 
ــۀ تعــدی اخالقــی در  ــارۀ طــرح نظری ــه توضیحاتــی در ب پــس از پاســخ های دانشــجو، دکتــر ابراهیــم آزادگان، اســتاد راهنمــا، ب
پایــان رســاله اشــاره کــرد. وی هــدف از طــرح ایــن نظریــه در قســمت نتیجه گیــری را صرفــاً نوعــی معرفــی مقدماتــی ایــن بحــث 
ــر محســن  ــتاد مشــاور، دکت ــن اس ــای بیشــتری اســت. همچنی ــد تدقیق ه ــی آن نیازمن ــاً شــرح تفصیل ــه قطع ــرد ک ــف ک توصی
زمانــی، نیــز دربــارۀ شــیوۀ نــگارش رســاله و اینکــه هــر فصــل بــا طــرح مســئله و شــرح مختصــر آن آغــاز شــده اســت،  توضیــح 
داد کــه شــاید چنیــن روشــی بعضــا شــائبۀ تکــرار را به وجــود بیــاورد امــا جهــت ترســیم نقشــۀ راه و اینکــه در حــال حاضــر در 

چــه قســمتی از بحــث قــرار داریــم و قــرار اســت بــه کجــا برویــم، بســیار مهــم و راهگشاســت. 
در پایــان جلســه، هیــأت داوران و اســاتید راهنمــا و مشــاور بــه شــور نشســته و بــا اعطــای نمــرۀ 19/۲5و درجــۀ عالــی بــه رســالۀ 

دانشــجو، وی را دانش آموختــۀ مقطــع دکتــری در رشــته فلســفه دیــن تشــخیص دادنــد. 
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دکتر سلمان صادقی زاده را به  سمت سرپرست مدیریت فرهنگی 

منصوب کرد.
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