علــوم انســانی هــوای تنفســی مجموعههــای
نخبــه کشــور اســت کــه هدایــت جامعــه را
بــر عهــده دارنــد بنابرایــن آلــوده یــا
پــاک بــودن ایــن هــوای تنفســی بســیار
تعیین کننده است.
۱۳۹۱/۱۲/01
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شماره بیست ودوم

اهمیت علوم انسانی
در نشست اندیشمندان و مسئوالن موسسات دانشگاهی و
حوزوی با رئیس جمهور

بسته پژوهشی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه درباره

3

کرونا و پساکرونا به نهاد ریاست جمهوری ارائه شد
در بازدید از دفتر تسهیل گری اجتماعی محله امین آباد
مطرح شد؛

1

ضرورت بازسازی و ارتقای فرهنگی
و اجتماعی مناطق کم برخوردار

تعارض و تعاضد علم و دين
در کرونا

3

3
با امضای یک سند همکاری

بستر ورود پژوهشگاه به آموزشهای
بین المللی فراهم شد

ادامه در صفحه 2

بیســت و یــک شــماره از خبرنامــه پژوهشــگاه حــوزه
و دانشــگاه تــا ســال  1385بــه صــورت چاپــی منتشــر
شــد و بــه دســت مخاطبــان و عالقــه مندان پژوهشــگاه
رســید .بــا ورود اینترنــت و تغییــر ذائقــه مخاطبیــن،
بــرای مدتــی اخبــار و رویدادهــا از طریــق درگاه
اینترنتــی و فضــای مجــازی انتشــار یافــت تــا اینکــه
بــه واســطه احســاس ضــرورت و مطالبــه همراهــان و
دنبــال کننــدگان فعالیــت هــای پژوهشــگاه در عرصــه
علــوم انســانی اســامی ،بــرآن شــدیم در بهــار ســال
 1399بــا انتشــار شــماره بیســت و دوم ،انعــکاس اخبار محمد سلیمی
پژوهشــگاه در قالــب ســنتی نشــریات امــا بــه صــورت
الکترونیکــی را از ســر گیریــم.
خبرنامــه بیســت و دوم در شــرایطی منتشــر مــی شــود کــه پژوهشــگاه بــا  17گــروه
پژوهشــی در قالــب چهــار پژوهشــکده عــاوه بــر تولیــد علــوم بنیــادی بــا اتخــاذ
رویکــرد «علــم در خدمــت جامعــه» گام در راه کاربــردی ســازی علــوم انســانی
اســامی و تاســیس مراکــز خدمــت رســانی مبتنــی بــر پژوهــش برداشــته اســت و
بــی شــک انعــکاس ایــن گام هــا بــرای جامعــه علمــی و همراهــان مــا در حــوزه،
دانشــگاه هــا و مراکــز پژوهشــی کشــور عزیزمــان امیدبخــش خواهــد بــود .امیــد
کــه بــه یــاری خداونــد متعــال و حمایــت و هدایــت همراهــان فرهیختــه در ایــن
راه ،توفیــق یابیــم.
با صدور مجوز وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛

امکان برگزاری دوره های دانش افزایی و توانمند
سازی اعضای هیات علمی در پژوهشگاه فراهم شد
پژوهشـگاه حوزه و دانشـگاه مجوز برگزاری
دوره هـای دانـش افزایـی و توانمندسـازی
اعضـای هیـأت علمـی را اخـذ کرد.
بـه گـزارش روابط عمومی پژوهشـگاه حوزه
و دانشـگاه ،بـا موافقـت و اعطـای مجـوز از
سـوی وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری
زمینـه برگـزاری دوره هـای دانـش افزایـی و
توانمندسـازی اعضـای هیـأت علمی توسـط
پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه صـادر و زمینـه
ارتقـای رتبـه اسـاتید شـرکت کننـده در این
دوره هـا فراهـم شـد.
براسـاس ایـن مجـوز ،پژوهشـگاه حـوزه

گزارش برخی فعالیت های گروه

پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه و مدرسـه عالـي مطالعات اسلام و
غرب در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشـي براي دانشـجويان
و طلاب اروپـا و آمريكا سـند همكاري امضـا كردند.

یادداشت سردبیر

و دانشـگاه مـی توانـد نسـبت بـه برگـزاری
دوره هـای موضـوع بنـد  ۹جـدول شـماره ۱
آییـن نامـه ارتقـای مرتبـه با رعایت سـرفصل
هـای مربوطـه حتـی برای سـایر موسسـات و
دانشـگاه ها و پژوهشـگاه های آموزش عالی
اقـدام نماید.
گفتنـی اسـت ،گواهی های صادر شـده برای
ایـن دوره هـا مـورد تأییـد وزارت عتف بوده
و سـایر مؤسسـات آموزش عالی و پژوهشـی
مـی تواننـد از مزایـای حضـور در دوره هـا با
رعایـت مفـاد ماده یادشـده و پس از تصویب
عناوین دوره برخوردار شـوند.

همكاري پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
و دانشگاه عالمه طباطبايي(ره)
در برگزاري دوره هاي دكتري
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همکاری های علمی در سال 98

گزارش
در بازدید از دفتر تسهیل گری اجتماعی محله امین آباد مطرح شد؛

ضرورت بازسازی و ارتقای فرهنگی و اجتماعی
مناطق کم برخوردار
اشــاره:بدون شــک یکــی از کارکردهــای مهــم اجتماعــی علــوم انســانی
اســامی ایجــاد ســبک زندگــی مناســب و مطلــوب از طریــق کاهــش و کنترل
آســیب هــای اجتماعــی بــه ویــژه در مناطــق آســیب پذیــر و کــم برخــوردار
اســت .متاســفانه تجربــه نشــان داده اســت کــه معمــوال مناطــق حاشــیه نشــین
شــهرهای کشــور از کمتریــن ســبد امکانــات شهرنشــینی برخوردارنــد .از ایــن
رو پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه بــا عنایــت بــه احســاس مســئولیت و رســالت
اجتماعــی -فرهنگــی کــه بــه عنــوان یــک مرکــز علمــی و پژوهشــی برعهــده
دارد ،بــرآن شــد بــا درخواســت و کارفرمایــی اســتانداری قــم به تاســیس و راه
انــدازی دفتــر تســهیل گــری اجتماعــی در منطقه حاشــیه نشــین امین آبــاد قم
اقــدام کنــد و بــا ارایــه انــواع آمــوزش هــای اجتماعی بــه خانوارهــای محترم
مناطــق حاشــیه نشــین ایــن وظیفه و رســالت مهــم اجتماعــی را به منصــه ظهور
رســاند .در ایــن راســتا بــه بهانــه حضــور و بازدیــد رئیــس پژوهشــگاه حــوزه و
دانشــگاه  ،گــزارش کوتاهــی از فعالیــت و بررســی پیشــرفت کار دفتــر تســهیل
گــری محلــه امیــن آبــاد تهیــه شــده اســت کــه تقدیــم حضورتــان می شــود:

بــه گــزارش روابــط عمومی پژوهشــگاه حوزه و دانشــگاه ،دکتر علــی محمد حکیمیان،
رئیــس پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه ضمــن بازدید از دفتر تســهیلگری محله امیــن آباد
قــم بــا اشــاره بــه نقــش ســاکنان مناطــق حاشــیه نشــین و کمتــر برخــوردار بــه عنــوان
پشــتوانه هــای انقــاب در مقاطــع حســاس ،توجــه بــه ظرفیتهــای نهفتــه منابــع انســانی و
توانمنــد در ایــن مناطــق را یــادآور شــد.
عضــو هیــات علمــی گــروه حقــوق پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه تاکید کــرد :موفقیت
ایــن طــرح بــرای پژوهشــگاه ،اســتانداری قــم و دیگــر نهادهــای مرتبــط یــک فرصــت

مناســب بــرای خدمــت رســانی بــه مــردم اســت.
وی در خصــوص نــوع مدیریــت و همــکاری پژوهشــگاه در ایــن پــروژه توضیــح داد:
پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه بــا واســپاری ایــن پــروژه بــه یکــی از اعضای هیــات علمی
گــروه جامعــه شناســی و اســتقرار تیــم علمــی و اجرایــی قوی به طور مســتقیم و اســتفاده
از ظرفیــت دیگــر گــروه هــای علمــی پژوهشــگاه بــه طــور غیر مســتقیم در تالش اســت
تــا ایــن طــرح را بــه ســرانجام مطلوب برســاند.
رئیــس پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه توســعه و پایــداری اجتماعــی؛ توانمنــد ســازی
اجتمــاع محلــی؛ ارتقــای زیســت پذیــری و کیفیــت زندگــی؛ خدمــات اجتمــاع
محور(نیازهــا و مشــکالت عمومــی)؛ و تقویــت ابعــاد پیشــگیرانه،کنترلی و کاهــش
آســیبهای اجتماعــی را از اهــداف راهبــردی دفاتــر تســهیلگری عنــوان کــرد.
در بخــش دیگــری از ایــن بازدیــد ،مدیــر دفتــر تســهیل گــری اجتماعــی محلــه امیــن
ّآبــاد بــا ارایــه گزارشــی از فعالیــت هــای  8ماهــه ایــن دفتــر گفــت :در ایــن مــدت ســعی
شــده بــا انجــام کارهــای زیربنایــی و تحقیقاتــی رونــد ایجــاد ،پیگیــری و تســهیل گــری
در امــور مختلــف اجتماعــی ،حقوقــی ،عمرانــی ،اقتصــادی متناســب با مختصــات محله
فراهــم شــود.
دکتــر کلــوری بــا اشــاره بــه موقعیــت جغرافیــای منطقــه امیــن آبــاد قــم گفــت :محلــه
امیــن آبــاد در جنــوب غربــی شــهر مقــدس قــم و در منطقــه  2شــهری قــرار دارد ایــن
محلــه متشــکل از دو محلــه محمــد آبــاد و علــی آبــاد و محصــور شــده بیــن محــات
شــیخ آبــاد ،ســید معصــوم ،شــادقلی خــان و نیــروگاه اســت؛ دارای مســاحتی بالــغ بــر
 119هکتــار؛ جمعیــت حــدود 25000نفــر /متشــکل از  133بلــوک 5624 /قطعــه /و
حــدود 500معبــر و مشــتمل بــر حــدود  7021خانــوار و دارای بافتــی متراکــم و از مناطق
کمتــر برخــوردار اســت.
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با امضای یک سند همکاری

بستر ورود پژوهشگاه به آموزش های بین المللی فراهم شد
پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه و مدرســه عالــی مطالعــات
اســام و غــرب در راســتای توســعه همــکاری هــای
علمــی بیــن المللــی و بــا هــدف برگــزاری دوره هــای
آموزشــی بــرای دانشــجویان و طــاب اروپــا و آمریــکا
ســند همــکاری امضــا کردنــد

بــه گــزارش روابــط عمومی پژوهشــگاه حــوزه ودانشــگاه،
نشســت رئیــس مدرســه عالــی مطالعــات اســام و غــرب و
رئیــس پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه بــه منظــور بررســی
راهــکاری هــای ارتقــاء همــکاری هــای علمــی بیــن المللی
برگــزار شــد.
در ایــن نشســت دوجانبــه که بــا همراهی معاونان پژوهشــی
و بیــن المللــی دوطــرف تفاهــم نامــه در پژوهشــگاه حــوزه
و دانشــگاه برگــزار شــد ،در زمینــه جــذب و پذیــرش
دانشــجویان خارجــی و برگــزاری دوره هــای آموزشــی
بــرای دانشــجویان و طــاب اروپــا و آمریــکا ،روش هــای
مشــارکت دو مرکــز در برگــزاری دوره هــای آموزشــی
بیــن المللــی بحــث و تبــادل نظــر شــد.
در ایــن دیــدار؛ کــه در پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه
برگــزار شــد ،حجــه االســام والمســلمین دکتــر علــی
محمــد حکیمیــان؛ ریاســت پژوهشــگاه و حجــه االســام
و المســلمین دکتــر شــجاع علــی میــرزا ریاســت مدرســه
عالــی و معاونــان پژوهشــی و بیــن الملــل دو مرکــز حضــور
داشــتند.
دکتــر علــی محمــد حکیمیــان ارائــه دســتاوردهای غنــیِ
علمــی حــوزه و پژوهشــگاه در ارائــه رهیافــت هــای
اســامی بــه موضوعــات علــوم انســانی و اجتماعــی بــه
دانشــجویان و طــاب خارجــی را مهــم تلقــی کــرد و
گفــت :در شــرایط کنونــی الزم اســت بــا ایجــاد ارتبــاط
علمــی و معنــوی زمینــه آشــنایی و تعمیــق آگاهــی و
عالیــق اســامی در میــان دانشــجویان و طــاب خارجــی را

از طریــق تبییــن مســائل بــا تکیــه بــر روش شناســی اســامی
و تربیــت نیروهــای علمــی و کارآمــد فراهــم آوریــم.
رئیــس پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه تاکیــد کــرد :طــاب
و دانشــجویان کشــورهای مختلــف جهــان مــی تواننــد
بــا تکیــه و از طریــق قــرآن کریــم پاســخگوی نیازهــا و
خواســته هــای معرفتــی خــود باشــند.
دکتــر حکیمیــان بــا اشــاره بــه توانمنــدی هــا و ظرفیــت
هــای موجــود میــان طرفیــن تفاهــم نامــه گفــت :وجــود
ظرفیــت هــای مناســب علمــی شــامل اســاتید و اعضــای
هیــأت علمــی فرهیختــه و منابــع علمــی متنــوع و گســترده
در پژوهشــگاه و تجــارب موفــق مدرســه عالــی در جــذب
دانشــجویان و طــاب خارجــی و برگــزاری دوره هــای
آموزشــی متعــدد بــرگ برنــده توســعه اهــداف کمــی و

کیفــی برنامــه هــای دو طــرف خواهــد بــود.
وی افــزود :قطعــا همگرایــی و هــم افزایــی میــان ایــن دو
ظرفیــت مهــم بــه تثبیــت و ارتقــاء جایــگاه علــوم و معــارف
اســامی در غــرب و اثرگــذاری بیشــتر آنهــا در میــان
عالقمنــدان بــه ایــن دســته از علــوم منجــر خواهــد شــد.
بخــش دیگــری از ایــن مراســم امضــای ســند همــکاری
حجــت االســام و المســلمین دکتــر شــجاع علــی میــرزا
بــا بــر شــمردن تجــارب و توانمنــدی هــای مدرســه عالــی
مطالعــات اســام و غــرب گفــت :رویکــرد آموزشــی
مدرســه همــان آمــوزش علــوم حــوزوی بــه زبان انگلیســی
و توجــه ویــژه بــه نیازهــای معرفتــی و علمــی جهــان معاصر
بــوده اســت.
مدیــر مدرســه عالــی مطالعــات اســام و غــرب بــا اشــاره به

هــدف تأســیس ایــن مدرســه در راســتای توســعه حــوزه
هــای مطالعــات تطبیقــی اســام و غــرب و غــرب شناســی
انتقــادی گفــت :خوشــبختانه در ایــن زمینــه تاکنــون کتــب
متعــددی از اندیشــمندان حــوزوی بــه زبــان انگلیســی
ترجمــه شــده و ایــن آمادگــی وجــود دارد تــا در برگــزاری
دوره هــای آموزشــی مشــترک بــا پژوهشــگاه منابــع علمــی
پژوهشــگاه در راســتای اهــداف آموزشــی دوره نیــز بــه
زبــان انگلیســی ترجمــه و آمــاده شــوند.
گفتنــی اســت ســند پنــج ســاله همــکاری هــای علمــی و
بیــن المللــی پژوهشــگاه و مدرســه بــا محورهــای متنــوع
فعالیــت در ایــن حــوزه بــه امضــای روســای دو مرکــز
رســیده اســت و مقــرر شــده کمیتــه ای مشــترک متشــکل
از معاونــان پژوهشــی و بیــن الملــل دو طــرف نســبت بــه
تدویــن برنامــه هــای علمــی  -اجرایــی بــا هــدف جــذب
طــاب و دانشــجویان خارجــی و برگــزاری دوره هــای
آموزشــی اقــدام نماینــد.
اســتفاده از امکانــات و تســهیالت پژوهشــگاه و فراهــم
آوری امکانــات مــورد نیــاز ،ترجمــه و آمــاده ســازی
مقــاالت و کتــب برگزیــده بــه زبــان انگلیســی بــرای دوره
هــای آموزشــی موردنظــر ،ارائــه آمــوزش هــای ضــروری
بــه اســاتید دوره هــا و ســایر اقدامــات مشــابه از جملــه
بندهــای مــورد توافــق در ایــن ســند همــکاری محســوب
مــی شــود.
ضمــن آنکــه ارائــه فرصت هــای مطالعاتــی به دانشــجویان
و طــاب خارجــی و برگــزاری دوره هــای آموزشــی بیــن
المللــی بــا اســتفاده از مجوزهــای قانونــی وزارت عتــف و
صــدور مــدرک و بهــره گیــری از دانشــجویان و طــاب
خارجــی در برنامــه هــای علمــی و پژوهشــی پژوهشــگاه
از دیگــر محورهــای توافــق شــده در ایــن مراســم امضــای
تفاهــم نامــه بــود.

به مناسبت صدمین شماره نشریه روش علوم انسانی مطرح شد؛

طالیه داری فلسفه و روش شناسی علوم انسانی
اشــاره :انتشــار صدمیــن شــماره فصلنامــه علمــی -پژوهشــی«روش شناســی علــوم انســانی« از آن لحــاظ اتفــاق
مبــارک و پــر میمنتــی اســت کــه نشــان مــی دهــد پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه بــه عنــوان یــک نهــاد پیشــگام
توســعه علــوم انســانی بــا رویکــرد اســامی مســیر خــود را بــه درســتی پیــدا کــرده و بــه ســوی اهــداف متعالــی و
اســتراتژیک انقــاب اســامی گام بــر مــی دارد .انصافــا انتشــار مــداوم و مســتمر نشــریه هــای تخصصی کاری دشــوار
و قابــل احترامــی اســت کــه گرداننــدگان فصلنامــه علمــی -پژوهشــی روش شناســی علــوم انســانی از عهــده آن بــه
خوبــی برآمــده انــد .از ایــن رو بــه بهانــه انتشــار صدمیــن شــماره نشــریه روش شناســی علــوم انســانی ،بــا دکتــر
حمیدرضــا حســنی عضــو هیــات علمــی و مدیــر گــروه فلســفه علــوم انســانی گفتگــو کردیــم کــه با هــم مــی خوانیم:.
 .1لطفــا دربــاره تاریخچــه ایجــاد و شــکل
گیــری و ســیر تحــوالت نشــریه روششناســی
علــوم انســانی توضیــح دهیــد؟

خداونــد را شــاكریم كــه بــا حمایتهــای بیدریــغ
اســاتید و پژوهشــگران حــوزوی و دانشــگاهی،
اینــك صدمیــن شــماره تخصصــی فصلنامــه بــا
عنــوان «روششناســی علــوم انســانی» بــه عنــوان
تنهــا نشــریه تخصصــی فعــال در زمینــه فلســفه و
روششناســی علــوم انســانی و اجتماعــی در جامعــه
علمــی كشــور منتشــر میگــردد.
ایــن فصلنامــه تخصصــی در پــی تشــكیل «دفتــر
همــكاری حــوزه و دانشــگاه» ابتــدا بــا عنــوان
«فصلنامــه حــوزه و دانشــگاه» در ســال  1373و بــا
هــدف ترویــج افــكار و اندیشــههای ایــن دفتــر
در جامعــه علمــی و دینــی كشــور تأســیس شــد.
«فصلنامــه حــوزه و دانشــگاه» در نیمــه اول دهــه 70
از معــدود نشــریاتی بــود کــه در ایــران بــا مشــارکت
حوزویــان و دانشــگاهیان تدویــن میشــد و بــه
بررســی مناســبات علــوم انســانی و معــارف اســامی
میپرداخــت .بــه دنبــال تأســیس گــروه فلســفه
علــوم انســانی در ســال  1384در ایــن پژوهشــگاه
بــه عنــوان اولیــن و تنهــا دپارتمــان دانشــگاهی و
حــوزوی در ایــن رشــته در ایــران ،ایــن نشــریه در
ســال  1385و از شــماره  47تاکنــون کــه صدمیــن
شــماره آن انتشــار یافتــه اســت بــا عنــوان تخصصــی
«روششناســی علــوم انســانی» توســط ایــن دپارتمان
منتشــر میگــردد.
 .2ایــن نشــریه چــه جایگاهــی نســبت بــه
دیگــر نشــریات حــوزه علــوم انســانی بــه ویــژه
روششناســی دارد؟

بــه نظــر میرســد مهمتریــن ویژگــی فصلنامــه
روششناســی علــوم انســانی ،راهبــرد ایــن نشــریه در
گســترش و تعمیق مباحث فلســفی و روششــناختی
در حــوزه علــوم انســانی و اجتماعــی ،و نیــل بــه
رویكــردی اســامی بــه علــوم انســانی و اجتماعــی،
و تمهیــد و بسترســازی تولیــد علوم انســانی اســامی

و همســو بــا نیازهــای بومــی اســت .ایجــاد تریبونــی
کامــ ً
ا و صرفــاً علمــی جهــت اندیشــیدن جامعــه
علمــی بــه چگونگــی ترســیم و تدویــن مدلــی
موفــق و کارآمــد از علــم دینــی از مهمتریــن
مزیتهــای ایــن فصلنامــه اســت؛ مدلــی كــه بــه
لحــاظ معرفتشــناختی ،فلســفی و كالمــی از
پیشفرضهــای مقبــول و قابــل دفاعــی برخــوردار
ت فصلنامه در راســتای
باشــد .بــه این منظــور ،سیاسـ 
محورهــای زیــر متمركــز شــده تــا بــا فراهــم آوردن
بســتری بــرای طــرح دیدگاههــای موافــق و مخالــف
در ایــن زمینــه ،ابهامهــای موجــود در ایــن عرصــه را
رفــع و زمینــه دسـتیابی بــه بهتریــن راهكار نظــری
معقــول و قابــل دفــاع و از حیــث عملــی راهگشــا و
كارآمــد را فراهــم آیــد .در ایــن مجــال ،مناســب
اســت کــه بــه برخــی از ایــن محورهــا اشــاره کنــم
تــا شــاید بــرای نویســندگان مفیــد افتــد:
 بررســی رابطــه فلســفه ،فلســفه علــوم انســانی،روششناســی و روش تحقیــق؛
 نقــش فلســفه و روششناســی علــوم انســانی درپیشــبرد ک ّمــی و کیفــی علــوم انســانی؛
 بررســی تطبیقــی فلســفه و روششناســی علــومانســانی و علــوم طبیعــی؛
 بررســی ســیر تحول فلســفه و روششناســی علومانسانی؛
 مقایســه تطبیقــی روشهــای تحقیــق ک ّمــی وکیفــی؛
 تحلیــل قلســفی مفاهیــم مــورد اســتفاده در علــومانسانی
 بررســی مبانــی فلســفی و کالمــی تولیــد علــومانســانی دینــی و بومــی؛
 روششناسی تولید علوم انسانی دینی و بومی؛ روششناســی اســتفاده از متــون دینــی در علــومانســانی ـ اجتماعــی؛
 روششناســی اندیشــمندان مســلمان در مطالعــاتاجتماعی؛
 -کاســتیهای علــوم انســانی موجــود در عرصــة

اهــداف ،مبانــی ،روشهــا و دســتاوردها؛
 ارزیابــی فلســفی و روشــی مطالعــات صــورتگرفتــه در حــوزة علــوم انســانی و اجتماعــی؛
 ارزیابــی فلســفی و روشــی مطالعــات صــورتگرفتــه در حــوزة علــوم انســانی و اجتماعــی
اســامی؛
 ارزیابــی فلســفی و روشــی سیاســتهای کالنکشــور در عرصــة علمــی ،اقتصــادی ،سیاســی،
اجتماعــی و فرهنگــی.
محورهــای پیشگفتــه میتواننــد از نقطهنظرهــای
تاریخــی ،توصیفــی ،تحلیلــی ،سنجشــی و انتقادی و
نیــز نظریهپردازانــه مــورد بررســی قــرار گیرنــد.
 .3بازخــورد جامعــه علمــی دربــاره این نشــریه
را چگونــه ارزیابــی مــی کنید؟

شــاید آن روز کــه عنــوان مجلــه را بــا دوراندیشــی
علمــی و جــرأت آیندهپژوهانــه پژوهشــگاه و بــدون
توجــه بــه جوزدگــی و فضــای شــعاری و رســانهای
و تبلیغاتــی ،روششناســی علــوم انســانی گذاردیــم،
کمتــر کســی انتظــار همراهــی جامعــه علمــی
دانشــگاهی و حــوزوی مــا را داشــت و شــاید تصور
نمیشــد بتوانیــم در ایــن حــوزه کامــروا بــوده و
تــاب بیاوریــم .امــا نگاهــی گــذرا بــه مقاالت منتشــر
شــده در صــد شــماره ایــن فصلنامــه نشــان از رشــد
چشــمگیر ایــن حــوزه در کشــور دارد هرچنــد نباید
از ضعفهــای ایــن حــوزه غافــل باشــیم .در ایــن
راســتا انتخــاب فصلنامــه در ششــمین جشــنواره
بینالمللــی فارابــی بــه عنــوان نشــريه علمــی برتــر
کشــور در حــوزه علــوم انســانی ،نشــانگر جایــگاه
ویــژه ایــن نشــریه در میــان جامعــه علمــی کشــور
دارد کــه بــه نظــرم بســیار حائــز اهمیــت اســت.
 .4مهمتریــن مشــکالت نشــریه در حــال حاضــر
چیست ؟

اهمیــت علــوم انســانی و اجتماعــی و نقــش بنیادیــن
ایــن علــوم در تحقــق یــك نظــام فكــری منســجم و
تمدنســاز ،تحقیــق در مبانی فلســفی و روششــناختی
ایــن دســته از علــوم و نقــد و ارزیابــی آنهــا و نیــز

تــاش بــرای اســتخراج مبانــی و دیدگاههــای
اســامی در حــوزه علــوم انســانی ،از یکســو اهمیت
و جایــگاه واالیــی بــه مباحث مــورد عالقــه فصلنامه
روششناســی علــوم انســانی بخشــیده و وظیفــه ما را
در داوری و ســنجش دقیــق مقــاالت ســنگینتر
میکنــد .ایــن در حالــی اســت کــه از دیگرســو
متاســفانه هــم بــه لحــاظ ك ّمــی و هــم بــه لحــاظ
كیفیــت مقــاالت در ایــن زمینــه دچــار ضعــف
زیــادی در جامعــه علمی كشــور هســتیم و لــذا برای
جــذب مقــاالت علمــی وزین بــا مشــكالت فراوانی
مواجــه بــوده و نیازمنــد همراهــی اندیشــمندان و
صاحبنظــران علــوم انســانی در كشــور هســتیم .چــرا
کــه هــم اکنــون در داوریهــا بــا ریــزش بــاالی
نــود درصــدی مقــاالت روبــرو هســتیم .یکــی از
مشــکالت عمــده مــا تصویــری اســت کــه بســیاری
از نویســندگان نســبت بــه رویکــرد فصلنامــه دارنــد
و تصــور میکننــد گــزارش هــر تحقیقــی در علــوم
ی
انســانی کــه در آن طبیعتـاً یکــی از روشهــای کم 
یــا کیفــی یــا ترکیبــی در علــوم اجتماعــی را بــه کار
گرفتهانــد ،قابــل چــاپ در ایــن فصلنامــه اســت ،در
حالیکــه خطــا بــودن ایــن تصویــر بدیهــی مینمایــد
و اال الزم میآیــد مــا در همــه رشــتههای علــوم
انســانی و در همــه موضوعــات مقالــه منتشــر کنیــم
کــه برخطــا بــودن ایــن مســئله بدیهــی و روشــن
اســت .یکــی دیگــر از مشــکالت مــا ضعــف
مقــاالت در زمینــه پژوهشهــای نوآورانــه و بدیــع
در حــوزه فلســفه و روششناســی علــوم انســانی و
اجتماعــی اســت و ایــن نشــان دهنــده ضعــف ایــن
ســنخ از مباحــث راهبــردی در محافــل آکادمیــک
و حــوزوی در کشــور اســت.
 .5افق پیش روی نشریه چیست؟

یکــی از مهمتریــن آســیبهایی کــه در مقــاالت
دریافتــی در نزدیــک بــه ســه دهــه گذشــته شــاهد
آن بودیــم ،نــگارش مقــاالت بــا موضوعــات کلــی
بــوده اســت .بســیاری از مقــاالت نیــز بهگونــهای
نگاشــته میشــوند کــه خواننــده تصــور میکنــد
نویســنده در مقــام آن بــوده اســت تــا بــا یــک
مقالــه کل مشــکالت علــوم انســانی و اجتماعــی را
حــل و فصــل نمایــد!!! .از ایــن رو ،توجــه بــه لــزوم
تخصصگرایــی در مقــاالت کامــ ً
ا احســاس
میشــود .بــه دلیــل همیــن ضــرورت بــوده اســت
کــه تاکنــون چنــد ویژهنامــه بــا موضوعــات
اختصاصــی نظیــر «فلســفه تکنولــوژی» یــا «علــوم
انســانی پیچیــده» و یــا «فلســفه شهرســازی» را

ســالهای گذشــته منتشــر کردهایــم.
همچنیــن یکــی از افقهــای پیــش روی مجلــه،
تالشــی اســت کــه بــا همــت بلنــد مدیریــت گــروه
همکاریهــای علمــی بینالمللــی پژوهشــگاه
جنــاب آقــای غالمــی پــی گرفتهایــم و آن
راهبــردی اســت کــه در جهــت بینالمللــی شــدن
مجلــه دنبــال میکنیــم .در ایــن راســتا تاکنــون مجله
روششناســی علــوم انســانی در ســایتهای SAD
، ISC، J-GATE ، DOAJ، Academia.
 eduو  Google Scholarثبــت و نمایــه شــده
اســت .همچنیــن فصلنامــه روش شناســی علــوم
انســانی دارای اچ اندیکــس  2بــوده و اخیــرا ً موفــق
بــه دریافــت نمایــه بینالمللــی  COPEشــده
اســت.
در پایــان بــر خــود الزم میدانــم کــه از طــرف
پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه از همــه عزیزانــی
کــه در ایــن ســالهای طوالنــی بــار ســنگین
فصلنامــه را بــر دوش کشــیدهاند تشــکر و قدردانــی
نمایــم؛ بویــژه از هیئــت تحریریــه محتــرم مجلــه و
بخصــوص از دکتــر محمدتقــی ایمــان .همچنیــن
بایــد از دکتــر ســیدمحمد تقــی موحــد ابطحــی نیــز
کــه پیــش از ایــن قائممقــام ســردبیر بودنــد و نیــز از
بــرادر گرامــی جنــاب آقــای ســید علــی اختراعــی
طوســی نیــز بــه عنــوان کارشــناس اجرایــی مجلــه
ســالها رنــج زحمــات اداره مجلــه و آمــاده ســازی
و انتشــار مقــاالت را تحمــل کردهانــد بایــد تشــکر
کنــم .در انتهــا بایــد از همــه نویســندگان مقــاالت و
از داوران ارجمنــد و نیــز از حمایتهــای دلگــرم
کننده و مشــفقانه ریاســت محترم پژوهشــگاه جناب
حجهاالســام والمســلمین دکتــر حکیمیــان و نیــز از
مســاعدتهای معاونــت محترم پژوهشــی آموزشــی
فنــاوری پژوهشــگاه جنــاب آقــای دکتــر کافــی،
ســپاس و قدردانــی ویــژه داشــته باشــم.
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دیدگاه

تعارض و تعاضد علم و دين
در كرونا

بــه گــزارش خبرگــزاري رســا ،حجــت االســام مســعود
آذربايجانــي عضــو هيــات علمــي گــروه روانشناســي
پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه در يادداشــتي بــه تعــارض و
تعاضــد علــم و ديــن در كرونــا اشــاره كــرد.
ايــن ايــام بــا پديدايي ويــروس كرونــا و پيامدهاي وحشــتناك
آن بازهــم دعــواي قديمــي علــم وديــن رخ نمــوده ونــگاه
هــاي افراطــي وتفريطــي مدعــي يــا موهــم تعــارض از
بوســيدن و ليســيدن اعتــاب مقدســه تــا توهيــن بــه صليــب
نمــاد مســيحيت دو ســوي پيوســتاري اســت كــه در تعــارض،
ناهمســويي وناهمدلــي علــم و ديــن اتفــاق نظــر دارنــد .امــا
شــايد بتــوان خوانشــي ديگــر از ايــن
پديــده داشــت كــه بتــوان تعاضــد وهــم
افزايــي علــم و ديــن را بــه نظــاره نشســت.
ســه فرض/ســناريو محتمــل بــراي كرونــا
وجــود دارد كــه در هــر ســه فــرض
مــي تــوان ايــن تعاضــد را بــه صــورت
تكوينــي  -تجويــزي پــي گرفــت .البتــه
هــر يــك از فــروض ســه گانــه شــواهدي
دارد كــه در حــال حاضــر هيچكــدام بــه
قطعيــت نرســيده ودر ايــن مجــال مختصر
درصــدد ارائــه قرائــن وشــواهد هريــك
نيســتيم:
.1تبييــن طبيعــي :كويــد 19در اثــر سلســله فعــل وانفعــاالت
طبيعــي تكاملــي و يــا كنــش و واكنشــهايي در طبيعــت بــه
وجــود امــده و ماننــد ســاير بيماريهــا از جهــت پيشــگيري
ودرمــان اســت .در ايــن فــرض علــم بــا تمــام تــاش درصــدد
تبييــن آن و كشــف واكســن و شــيوه هــاي درمــان اســت .دين
و ايمــان مــي توانــد عــاوه بــر انگيــزه بخشــي بــه عالمــان بــر

اهتمــام بيشــتر بــر اكتشــاف خلقــت وســنت الهــي ،حداقــل در
كنتــرل دينــداران در مواجهــه به ويــروس و كاهــش اضطراب
و اســترس آنــان و آرامــش دهــي بــه ايشــان بــا دعــا و تــوكل
همســو بــا علــم معاضــدت و مســاهمت داشــته باشــد.
 .2تبييــن انســاني :ايــن فــرض بــا دو تقريــر مطــرح شــده
نخســت بيوتروريســم از ســوي امريــكا يــا دولــت ديگــر ،دوم
واكنــش طبيعــت بــه مداخلــه بــي حــد و حصــر انســان در
تخريــب محيط زيســت ،گازهــاي گلخانــه اي ،آلودگي هاي
آب و هــوا و . ...در ايــن فــرض نيــز افــزون بــر راهكارهــاي
علــم وديــن در فــرض پيشــين ،علــوم انســاني در مهار انســان و

و عوامــل غيبــي
الهــي بــه كنشــهاي
نادرســت انســاني،
گناهــان وخطاهاي
وســيع بشــر اســت .ســتم بــه گرســنگان ومحرومان وكــودكان
در اقصــي نقــاط عالــم بــا بــي توجهــي ،گســترش ســاح هاي
عالــم ســوز ،كشــتار بيرحمانــه مــردم كشــورهاي جهان ســوم،
همجنــس گرايــي و ...برخــي از مقدماتــي اســت كــه در مورد
آنهــا اديــان گوناگــون وعــده عقــاب وعــذاب ومكافــات
عمــل در هميــن دنيــا داده انــد.
در ايــن فــرض نيــز افــزون بــر راهكارهــاي
دو فــرض پيشــين ،تعاضــد علــم و ديــن باز
هــم در مهــار و كنتــرل و بازگشــت انســان
از خطاهــاي فاحــش جدي تــر خواهدبود.
علــوم انســاني در برمالكــردن ظلــم وســتم
انســان نقــش بيشــتري خواهــد داشــت امــا
ديــن در اينجــا نقــش پررنگتــري در ارائــه
راههــاي توبــه وبازگشــت انســان به ســوي
حضــرت حــق دارد و بــر انابــه وتضــرع و
اســتغفار تاكيــد بيشــتر دارد .امــا همچنــان
ديــن هــم از علــم بــر پيشــگيري و درمــان
اســتمداد مــي طلبــد و ديــن برمراجعــه ببمــاران بــه طبيبــان هــم
تاكيــد مــي ورزد.
بنابــر ايــن در جمــع بنــدي نهايــي بايــد بگوييــم بــا فــرض
صحــت يكــي از فــروض يــا تركيبــي از دو يــا ســه فــرض،
بايــد بــر تعاضــد علــم و ديــن بــه عنــوان راهبــرد اساســي
برونشــد از ايــن معضــل پافشــاري كنيــم وگرمــاي ايمــان را به
روشــنگري دانــش گــره بزنيــم تــا كوكــب هدايــت رخ نمايد.

سـه سـناريوي محتمـل بـراي كرونـا
وجـود دارد كـه در هـر سـه فـرض مي
تـوان تعاضـد علـم و ديـن را بـه صورت
تكوينـي  -تجويـزي پـي گرفـت
ديــن در مواجهــه بــا ظلــم و ســتم دولــت خــاص يــا بخشــي از
انســان هــا مــي توانــد رهنمودهــا و توصيــه هــاي قابــل توجــه
داشــته باشــد .تعاضــد علــم و ديــن در اينجــا بيشــتر و جــدي
تــر خواهــد بــود ،چــه آنكــه انســان هــم در پديدايــي وهــم در
توقــف آن نقــش بــه ســزايي دارد امــا اهتمــام در دعــا و درمان
فــرض پيــش در اينچــا نيــز مــورد نيــاز اســت.
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با امضای تفاهم نامه ای

دانشگاه عالمه طباطبایی و پژوهشگاه دوره مشترک دکترا برگزار می کنند

پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه و دانشــگاه عالمــه طباطبایــی دو دوره دکتــری
مشــترک برگــزار مــی کننــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه ،طبــق مفــاد تفاهــم نامــه
میــان دانشــگاه عالمــه طباطبایــی و پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه قــرارداد برگــزاری
دو دوره دکتــری مشــترک در رشــته هــای مدیریــت گرایــش سیاســت گــذاری
عمومــی و جامعــه شناســی گرایــش جامعــه شناســی فرهنگــی بــه مرحلــه اجــرا در
آمــد.
براســاس ایــن قــرارداد پژوهشــگاه و دانشــگاه عالمــه طباطبایــی ایــن دوره هــا را برای
ســال تحصیلــی  1401-1400برنامــه ریــزی کــرده و بســتر الزم بــرای تعیین شــرایط و
ضوابــط پذیــرش دانشــجو ،طراحــی ســرفصل هــا و تأمیــن منابــع آموزشــی و اســاتید
توســط کمیتــه مشــترک پژوهشــگاه و دانشــگاه فراهــم خواهــد شــد
گفتنــی اســت طبــق توافــق حاصلــه کلیــه مفــاد منعقــده در تفاهــم نامــه تحت اشــراف
کمیتــه مشــترک مشــتکل از نماینــدگان دانشــگاه عالمــه طباطبایــی و پژوهشــگاه
حــوزه و دانشــگاه کارشناســی و اجــرا خواهــد شــد.
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پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نشست ها
در نشست اندیشمندان و مسئوالن موسسات دانشگاهی و
حوزوی با رئیس جمهور

بسته پژوهشی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
درباره کرونا و پساکرونا ارائه شد

رئیـس پژوهشـگاه حوزه و دانشـگاه با حضور در نشسـت
اندیشـمندان و مسئوالن موسسات دانشـگاهی و حوزوی
بـا رئیس جمهور ،بسـته پژوهشـی کرونا و پسـاکرونا را به
نهاد ریاسـت جمهـوری ارائه کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه ،حجـت
االسلام والمسـلمین دکتـر علـی محمـد حکیمیـان در ایـن نشسـت
کـه بـا حضـور وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوری و روسـای موسسـات
دانشـگاهی و حـوزوی بسـته پژوهشـی مرتبط بـا کرونا و پسـا کرونا
بـه رئیـس جمهـور معرفـی و ارایـه کرد.
حجـت االسلام دکتـر حسـن روحانـی در این نشسـت مهم بـا بیان
اینکـه شـیوع بیمـاری کرونـا پدیـدهای نوظهـور بـود که به سـرعت
همـه ابعـاد زندگی را در جوامع بشـری تحت تاثیر قـرار داد ،گفت:
ایـن بیمـاری تاثیراتـی بـر چگونگی مناسـک دینی و ملـی و رفت و
آمدهـای اجتماعـی و حتـی روابط درون خانوادهها داشـته اسـت به
گونـهای کـه امـروز خانواده نقـش خـود را بهتر بازیابـی میکند.
رئیـس جمهـور نقـش همـکاری مـردم در کنتـرل کرونـا و تامیـن
مـواد مـورد نیـاز بخشهـای مختلـف را بسـیار مهم خوانـد و گقت:
موفقیتهـای کشـورمان در مبـارزه با کرونـا ،قضاوتهای مغرضانه
علیـه ایـران ،نظـام ،دولـت و مدیریت کشـور را نقش بـرآب کرد و
آنهـا فهمیدنـد کـه ایران کشـوری توانمنـد و قدرتمند اسـت.
شـایان ذکـر اسـت که طـرح ها ومقـاالت متعددی توسـط محققان
گروه های پژوهشـی پژوهشـگاه متناسـب با دوره کرونا و پسا کرونا
طراحی شـده اسـت کـه از جملـه مهم تریـن آنها طرح «شـبکه ملی
مواسـات مسـاجد» توسـط دکتر سـیدرضا حسـینی و دکتر مصطفی
کاظمـی نجـف آبادی؛ طـرح «تدویـن پرتکل معنوی بـرای مداخله
در بحـران هایـی روانشـناختی بـا تأکیـد بـر بیمـاری کرونـا» توسـط
دکتـر مسـعود جـان بزرگـی؛ مقـاالت «اثربخشـی درمـان معنـوی
خداسـو بـا درمانهـای غیـر معنـوی در مدیریـت اسـترس ناشـی از

بحـران شـیوع کرونـا و طراحـی مقدماتـی الگـوی معنـوی مداخلـه
روانشـناختی در بحـران کرونـا» توسـط دکتر مسـعود جـان بزرگی؛
«بیمـاری واگیـر در اخبـار بهداشـتی امـام صـادق (ع)» توسـط دکتر
حسـین حسـینیان مقـدم ،از شـاخص تریـن پژوهـش هـای این بسـته
پژوهشـی بودنـد کـه در ایـن نشسـت بـه نهـاد ریاسـت جمهـوری
تحویل شـد.
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گزارش برخی فعالیت های گروه همکاری های علمی در سال 98
گــروه همــکاری هــای علمــی بیــن المللــی پژوهشــگاه در راســتای توســعه تعامــات و ارتباطــات بیــن المللــی ایــن نهــاد دیرپــای علــوم
انســانی و اســامی کشــور و بــا تأکیــد بــر مزیــت هــای قابــل ذکــر و ارزشــمند ایــن پژوهشــگاه در مقایســه بــا ســایر مراکــز همســوی
داخلــی بــرای ارائــه تصویــری علمــی از دیــدگاه هــا و آراء فقهــی اندیشــمندان مســلمان بــه مســائل انســانی و اجتماعــی و بــا رویکــرد
انتشــار و ترویــج رویکردهــا و دســتاوردهای غنــی علمــی در حــوزه هــای مختلــف علــوم انســانی و اجتماعــی بــه مخاطبــان بیــن المللی که
طــی ســالیان متمــادی از عمــر انقــاب اســامی ایــران تولیــد و عرضــه شــده انــد اقــدام بــه طراحــی برنامــه هــا و طــرح هــای متنــوع در ایــن زمینــه متناســب با
مقتضیــات بومــی و خاســتگاه علمــی پژوهشــگاه و در چارچــوب شــاخص هــا و شناســه هــای بیــن المللــی فعالیــت هــای مراکز پژوهشــی نموده اســت کــه گزارش
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 )1پیگیری دعوت و پذیرش هیأت های خارجی بازدیدکننده از پژوهشگاه و تدارک برگزاری جلسات علمی:
تعداد کل هیأت های بازدیدکننده خارجی (شامل اساتید و دانشجویان) از پژوهشگاه 6 :مورد
اساتید دانشگاه های نجف،
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تهیه  99نسخه اصلی و منتشر شده آثار پژوهشگاه به سایر زبان ها و ارائه به کتابخانه و نمایشگاه آثار
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