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 به نام خداوند جان خرد

، امسال با موضوع دو دهه گفتمان "ضرورت گفتگو درعلوم انسانی"مايش بين المللی دومين ه

، در دانشکده "ضرورت گفتگو درعلوم انسانی"شود. همايش جهانی سازی علوم اجتماعی برگزار می

شروع شد و  3493علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی به عنوان يک همايش ساالنه از سال 

شناسی ايران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شماری از جمن جامعهبا همکاری ان

گفتگوهای علمی  زدن به دامن همايش، اين يافته است. هدف موسسات علمی داخلی و خارجی ادامه

 هاست. ای دربين صاحبنظران علوم انسانی و اجتماعی درباره موضوعات مهم اين رشته بين رشته

های فرهنگی و محلی در مقابل آن و جنبه های لوم اجتماعی و مقاومتشدن عبحث جهانی

فلسفی و اجتماعی اين فرايند، از مهمترين مباحث و مجادالت نظری علوم انسانی و اجتماعی در 

ضرورت گفتگو درعلوم "سطح جهانی و ملی بوده است. به همين دليل موضوع دومين همايش 

اجتماعی انتخاب شد. در اين همايش جنبه بين المللی  ، جهانی شدن علوم انسانی و"انسانی

و عالوه بر نهادهای علمی داخلی، سه نهاد معتبر علمی بين المللی در برگزاری  ههمايش تقويت شد

 اين همايش مشارکت داشته و از آن حمايت کرده اند. 

ی اين از همکاران اصلی برگزار (World SSH Net)شبکه جهانی علوم انسانی و اجتماعی 

همايش است و از يک سال قبل که برنامه ريزی برای برگزاری اين همايش آغاز شد، پرفسور مايکل 

ای برای جلب همکاری های بين المللی برای کوهن، رئيس اين شبکه و همکارانش اهتمام ويژه

 . اندهبرگزاری اين همايش داشت

ن بين المللی جامعه شناسی به درخواست انجمن جامعه شناسی ايران به عنوان عضو انجم

(International Sociological Association)المللی ، فراخوان همايش در سايت انجمن بين

المللی جامعه شناسی، دعوت انجمن منتشر شد و پرفسور مارگارت آبراهام رئيس انجمن بين

 Arab)اجتماعی برای شرکت در اين کنفرانس پذيرفت. شورای عربی علوم  را شناسی ايرانجامعه

Council for the Social Sciences)  که از نهادهای مستقل علمی جهان عرب و مستقر در

بيروت است، عهده دار برگزاری نشستی درباره جنبه های بومی و جهانی علوم اجتماعی در جهان 

 کند.شده که دکتر ادريس جباری آن را مديريت می عرب
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های رشد و تقويت علوم اجتماعی در ی يکی از ضرورتالمللگسترش فعاليت های علمی بين

ای داشته و اقداماتی انجام داده است، شناسی ايران، به اين امر توجه ويژهايران است و انجمن جامعه

است که  "تفکر اجتماعی و جامعه شناسی در خاورميانه"که از جمله آنها برگزاری همايش ساالنه 

شناسان ايرانی، با حمايت ای علمی منطقه ای و جهانی جامعههبرای گسترش تعامالت و همکاری

آغاز شد و تاکنون پنج نشست آن در تهران،  3491لمللی جامعه شناسی از سال ا انجمن بين

 استانبول و بيروت برگزار شده است. 

که با ابتکار دانشکده علوم انسانی و  "ضرورت گفتگو در علوم انسانی"اميد است همايش 

دانشگاه خوارزمی شروع شده و انجمن جامعه شناسی ايران هم با آن همکاری نزديکی اجتماعی 

به يک برنامه منظم ساالنه تبديل شود؛ و ارتباطات علمی همانند ساير همايش های انجمن دارد، 

با يکديگر و با کنشگران علوم اجتماعی انسانی در منطقه و را کنشگران علوم انسانی و اجتماعی 

گفتگوهای جدی و سودمند درباره موضوعات علوم اجتماعی و  و همچنين زمينهت کند؛ تقوي جهان

 مسائل اجتماعی جامعه ايران را در يک زمينه جهانی فراهم آورد.

به سهم خود از مديران محترم همه نهادها و موسسات علمی همکار داخلی و خارجی و ارائه 

سيد جواد آقای فاطمه جواهری و  از خانم دهندگان مقاله صميمانه تشکر می کنم. به خصوص

پور رئيس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی رسول رسولیآقايان ميری، دبيران علمی همايش، 

ادريس جباری دانشگاه خوارزمی، مايکل کوهن رئيس شبکه جهانی علوم اجتماعی و انسانی، 

اللهی، رئيس دانشگاه خوارزمی، محمدعلی سبحانبرگزارکننده نشست شورای عربی علوم اجتماعی، 

محمدحسين مشهدی زاده، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی، حسينعلی قبادی رئيس 

زهرا رفيعی فروزش، کارشناس دانشکده علوم و از خانم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

و اجرايی و حمايت و  انسانی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی به خاطر تالش و کوشش های علمی

 همدلی آنها برای برگزاری اين همايش صميمانه تشکر می کنم. 

و  ،ينده تداوم يابدآ هایدر سال گردد،اميد است که اين همايش به خوبی و با موفقيت برگزار 

 موثر باشد.آن المللی در توسعه و تقويت علوم اجتماعی ايران و گسترش همکاری های بين

 

 زاده سيد حسين سراج

 رئيس انجمن جامعه شناسی ايران

  مدير گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی
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 به نام خداوند جان آفرین

طی چند دهه گذشته گشوده شدن تدريجی مرزهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و 

سياسی جوامع بر يکديگر که برخی آن را به مثابه يک انقالب بزرگ تلقی می کنند، موجد 

فی شده است. اين فرايند که از آن تحت  عنوان جهانی شدن، جهانی سازی، تحوالت شگر

جهانی کردن يا جهان گرايی نام می برند اعم از آن که هدفمند و مبتنی بر برنامه ای از 

پيش طراحی شده صورت گرفته باشد و يا آن که در روند طبيعی تحول تمدن بشر تکوين 

ی فکری و مبانی رفتاری انسان و هم عرصه های عينی ها يافته باشد؛ به هر حال هم شالوده

 و عملی حيات اجتماعی را دگرگون کرده است. 

از جمله آثار و پيامدهای فرايند يادشده، می توان به تحول در نهاد علم اشاره کرد. در 

اجتماعی جای می  –بين ساير علوم، حوزه هايی از دانش بشر که در قلمرو علوم انسانی 

تر در معرض تحوالت جهانی هستند. زيرا اين علوم  مبانی انسان شناسی، معرفت گيرند بيش

شناسی، روش شناسی و هستی شناسی ساير علوم را فراهم می آورند. از اين رو، تغييرات 

 آنها حائز اهميت بيشتری است.  

ضرورت »اجتماعی موضوعی است که ذيل هدف بزرگ تر  -جهانی سازی علوم انسانی

است « گفتگو»انتخاب شده است. اين همايش که خود وجه بارز « علوم انسانی گفتگو در

نتيجه همکاری و همفکری چهار مجموعه علمی يعنی دانشگاه خوارزمی، انجمن جامعه 

 -شناسی ايران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شبکه جهانی علوم انسانی

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ز جمله اجتماعی است. همچنين سازمان های ديگری ا

وزارت ارشاد اسالمی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقيقات و 

 فناوری، و انجمن بين المللی جامعه شناسی اين فعاليت را مورد حمايت قرار داده اند.  

)آقای دکتر فرصت مغتنم است تا از کليه مديران متعهدی که در دانشگاه خوارزمی 

سبحان اللهی، آقای دکتر مشهدی زاده، آقای دکتر کريمی( و خارج از دانشگاه به ويژه آقای 

دکتر حسينعلی قبادی رياست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آقای دکتر سراج 

 زاده رياست انجمن جامعه شناسی ايران سپاسگزاری و قدردانی شود.
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چکيده مقاله برای دبيرخانه همايش ارسال شده که  311د در طول چند ماه اخير حدو

درصد( از چکيده 31مورد آن پذيرش شد. بخش قابل توجهی ) 57پس از يک بررسی اوليه 

ها به زبان انگليسی تدوين شده و متعلق به نويسندگان ايرانی و خارجی صاحبنظر در حوزه 

ايش موردنظر در يک چارچوب های علمی گوناگون است. اين امر، نشان می دهد که  هم

 ميان رشته ای در کانون توجه انديشمندان مختلف قرار گرفته است.   

 01، «اجتماعی -ضرورت گفتگو در علوم انسانی: جهانی سازی علوم انسانی»در همايش 

 07در مجموع مهمان خارجی از کشورهای آسيايی، اروپايی و آفريقايی شرکت دارند و 

 د شد. سخنرانی ارائه خواه

هدف اصلی اين نشست، کنکاش عالمانه در مورد دستاوردها و چالش های جهانی 

ه هايی که در اين اجتماعی ايران و ساير نقاط جهان، مفاهيم و نظري -سازی علوم انسانی

 و خط مشی هايی است که در برابر آن اتخاذ شده يا خواهد شد.  حوزه توليد شده

ی که در اين نشست دو روزه مطرح می شوند، پشتوانه اميد است انديشه ها و گفتگوهاي

 اجتماعی کشور گردد. -رشد دانش علوم انسانی

 

 دبيران علمی همايش

 سيدجوادميری منيقفاطمه جواهری، 
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  تمدن نوين اسالمینظام اسالمی در حرکت به سوی  معیار های

 

 4، حامد ساسانی0، امير پندآموز3نيما ارزانی
 

 چکیده 

 اسالمی جامعۀ هدف عنوان به «اسالمی نوين تمدن» اسالم، مبين دين تعاليم طبق 

 از الهی، اوليای و انبيا تمام کتحر معنا، اين به و داشته مهدويت آرمان با مستقيمی نسبت

 هر از بيش را تمدن اين شناخت های سرنخ رو، ازاين. است تمدن اين ساز مقدمه خاتم، تا آدم

 بررسی و مطالعه. نمود وجو جست السالم عليهم بيت اهل روايات و قرآن آيات در بايد چيز

 تمدن، اين که است آن از حاکی اسالمی نوين تمدن چيستیِ پيرامون دينی، متون دقيق

 اين، که داشت خواهد جريان و حرکت جنس از بلکه مقصد، و موقعيت جنس از نه ماهيتی

 و است الهی  قرب و تکامل يعنی نهايت بی کمال سوی به رونده پيش تمدن يک الزمۀ

 . کرد قلمداد سازی تمدن نيرومند جريان يک را آن توان می اساس،  اين بر

 با که ر انديشه های انديشمندان حوزه و دانشگاه بوده استپژوهش د يک حاضر مقالۀ

: است سؤاالت اين به پاسخ صدد در اسالمی، نوين تمدن تحقق چگونگی تببين هدف

وجوی پاسخ، در  های حرکتیِ جريان تمدن نوين اسالمی چيست؟ برای جست ويژگی

رانی امام خمينی )ره( و وپنج متن سخن وپنج مقاله، بيست ای، سی کتابخانه ای توصيفی مطالعه

های  مقام معظم رهبری، نُه کتاب و پنج منبع مرجع، مطالعه و تحليل شده است. يافته

های حرکتی شامل  دهد جريان تمدن نوين اسالمی دارای ويژگی تحقيق نشان می

پذيری، اتکا به خِرد جمعی، تأثير و تأثر در سطح  بودن، نوگرايی، انعطاف گری، مردمی اصالح

گرايی، تقيد به اصول )سطح دو(، و جايگاه رهبری )سطح سه(  نی )سطح يک(، آرمانجها

روبه جلوی آن بررسی و تحليل گانه بر جريان، های نُه به تأثير اين ويژگی باشد. باتوجه می

انديشه های رهبر معظم انقالب و صاحب نظران اين عرصه و هدايت روبه جلوی مردم بسيار 

 مکاتب ديگر از نوين، تمدن مقولۀ به شيعه مکتب نگاه نوع ،ترديد بی کارآمد است.
                                                            

 nima.arzani@gmail.comرامسر،ايران،  ،(عج)المهدی، علميه ی حوزوی،مدرسه پژوهشگر ميکروبيولوژی، دکتری 3

 ،رامسر،ايران(عج)المهدی، علميه ی حوزوی،مدرسه ،پژوهشگر حقوق ارشد کارشناس 0

 ايران ،رامسر ،(عج)المهدی، علميه ی حوزوی،مدرسه پژوهشگر 4
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 و مادی گرايی واقع از منبعث که سايرين نگاه برخالف. است متفاوت امروز رايجِ پراگماتيک

 سازی تمدن انگارۀ شيعه، تفکر در است، ممکن سناريوهای تحليل بر مبتنی پژوهی آينده

 تفسير آن ثغور و حدود در و خورده گره دويتمه نام  به موعود آرمان يک با اسالمی نوين

 شده  دنبال توأمان سازی، تمدن با نسبت در گرايی آرمان و گرايی واقع نگرش، اين در. شود می

 بر مبتنی موعود، رويداد بسترسازی فرايند که معنا اين به. شود نمی غفلت کدام هيچ از و

 ابتنای و بوده ميدانی و منطقی ملموس، کامالً های مؤلفه بر تکيه با و گرايانه واقع نگرشی

 خواهد روايات و آيات در موعود برکاتِ بر متکی و الهی موسع امداد بر آن، آرمانی انداز چشم

 .بود

 به اتکا پذيری، انعطاف نوگرايی، بودن، مردمی گری، اصالح اصول، به تقيد گرايی، آرمان

 بر مشخصی تأثير هرکدام که. رهبری جايگاه و جهانی سطح در تأثر و تأثير جمعی،  خِرد

 خود توانِ نهايت با گانه، نُه های ويژگی «چشمه مسيريابی الگوريتم» در. داشت خواهد جريان

 موعود تمدن حرکتیِ شيوۀ سازی شبيه برای مدل ترين مناسب الگو اين لذا، و کنند می اثر

 .است

 اين در رَوی گران عارضۀ يصتشخ چشمه، مدل از استفاده با انقالب حرکت آناليز نتيجۀ

 و سرعت کاهش و اجزا ارتباطات ضعف تعريف، طبق روی گران از منظور. است حرکت

. انجامد می آن شدن کُند به که است جريان بر يک سطح های ويژگی اثرگذاریِ وسعت

 اين در. نمود فراهم را جريان سازی روان امکان مناسب، سازوکارهای با بايست می اين، بنابر

 نوين تمدن درجهت جريان سازی روان برای مناسبی زيرساخت اجتماعی، سازی شبکه راستا،

 جهت در مردم اجتماعی توان کردن شبکه مفهوم به اجتماعی سازی شبکه. است اسالمی

 کنندۀ سيال و يک سطح های ويژگی از گيری بهره با اسالمی انقالب جذاب و اصيل های آرمان

 فعلی پارادايم به سه و دو سطح های ويژگی افزودن با مهم اين. است اجتماعی های شبکه

 .شد خواهد ميسر اجتماعی های شبکه

 

 جريان حرکتی، فقه شيعهتمدن نوين، انقالب اسالمی، نظام اسالمی،  واژگان کلیدي:
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 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه دانشجويان ملی هويت و شدن جهانی

 0ن منشمحمد جواد کامرا، 3سيداحسان اسدی

 

 چکیده

های ملی در جريان حرکت عظيم اقتصاد و فرهنگ جهانی يکی از  بقا يا تداوم هويت 

باشد. در اين زمينه ديدگاه های متفاوتی  های مهم مربوط به فرآيند جهانی شدن می بحث

کنند که جهانی شدن تاثيری منفی بر روی  ارائه شده است. از آن جمله برخی ادعا می

ها است و عده ای نيز خالف اين نظر را بيان  داشته و از بين برنده تفاوتهويت های ملی 

مقاله حاضر، در اين خصوص سه رويکرد متفاوت و اساسی را شناسايی و با  .کنند می

های تحقيق به آزمون گذاشته است که عبارتند از رويکرد جهان گرايان افراطی، رويکرد  داده

علوم پزشکی ين تحقيق در بين دانشجويان دانشگاه ا .گرايان شکاکيون و رويکرد تحول

 سئوالی 31 نامۀ پرسش يک و پيمايشی روش از پژوهش اين در .انجام شده استاصفهان 

 صورت به را نامه پرسش شوندگان، مصاحبه .است شده استفاده اطالعات گردآوری برای

 می نفر 711 دهآم دست به نۀ نمو حجم .اند کرده تکميل درس های کالس سر در گروهی

 ماهيت به توجه دهد. با می تشکيل زن را آن درصد %80 و مرد را آن درصد %43 که باشد

با . است شده استفاده ای طبقه گيری نمونه روش از مطالعه، مورد آماری جامعۀ و موضوع

با افزايش فرآيند جهانی شدن، هويت ملی دانشجويان رو به کاهش می توجه به يافته ها 

 گويان پاسخ وجنسيت قوميت نوع که گفت بايستی نيز جهانی هويت متغير مورد در .گذارد

ندارد؛  تأثيری آنان جهانی هويت در گويان پاسخ مذهب نوع ولی مؤثر شان جهانی هويت در

 مختلف جنسی و قومی های گروه به تعلق که است آن از حاکی تحقيق های يافته نتيجه در

 نشان آمده دست به نتايج همچنين . است مؤثر افراد جهانی و ملی هويت چگونگی در

                                                            
 سينا، اصفهان پزشکی مرکز پرستاری، ارشد کارشناس 3

 اصفهان شناسی، جامعه دکتری 0
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 است مؤثر افراد ملی هويت ميانگين در نيز مذهبی مختلف های گروه به تعلق که دهد می

 . نيست تأثيرگذار افراد جهانی هويت چگونگی در امر اين که چند هر

 جهانی شدن، قوميت، هويت جهانی، هويت ملی کلیدي: گانواژ
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 ، رويکردی نوين درراهبردهای کیفی گفتگو و تعامل جهانی مهندسی فرهنگی

 3شاهين اميرشقاقی

 چکیده 

اهميت فرهنگ و تاثير آن بر جامعه، برآگاهان به مسائل اجتماعی و انسانی هرگز پ

پوشيده نيست بلکه حتی امروزه با توجه به اين که بسياری از مصائب و معضالت به بار آمده 

قيقات و پژوهش های انجام شده از سوی محققان و پژوهشگران در جهان معاصر بنا برتح

علوم مختلف انسانی منبعث از در حاشيه قرار گرفتن حقيقتی به نام فرهنگ بوده است زيرا 

فرهنگ بازتاب اسرارروح و انديشه آدمی است که شامل همه اجزاء و عناصر محيطی است 

جغرافيايی طی زمان شکل گرفته و  که بر پايه هزاران سال تجربه تاريخی در يک محيط

ريشه در فطرت انسانی و انواع منابع طبيعی در هر نقطه از جهان دارد. بنابراين مسئله ، 

رسيدن به وضعيت مطلوب درآينده که بدون آن امکان تحقق آن وضعيت وجود ندارد، توجه 

شه و تفکرات و به مهندسی فرهنگی است تا بتواند اهدافی چون: نظام تمايالت، نظام اندي

نظام سياسی، اقتصادی تامين نمايد و در نتيجه نظام   نظام رفتاری را در سطح فردی و

فرهنگی را در سطح اجتماعی و گفتگو جهانی، در يک مسير تکاملی منسجم و هماهنگ به 

 منظور رساندن به وضعيت مطلوب سازماندهی کند .

 هانی: مهندسی فرهنگ، اجتماع، گفتگوی جواژگان کلیدي

  

                                                            
 architect.shahin7@yahoo.comکاربردی،  علمی جامع دانشگاه معماری، مدرس ارشد کارشناس 3
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 گیری ارتباطات علوم انسانی جهانی نقش رشتۀ ادبیات تطبیقی در شکل

 

 3رضا انوشيروانی علی

 چکیده

-3339توان در جملۀ کالسيک و نغز فردينان برونتير ) مفهوم ادبيات تطبيقی را می

ما هرگز خودمان را نخواهيم شناخت اگر »(، عضو فرهنگستان علوم فرانسه، جست: 3918

ادبيات تطبيقی با مطالعات تأثير و تأثر بين ادبيات ملل و «. ن را بشناسيمفقط خودما

تری از ادبيات ملی و  های مختلف آغاز شد تا از اين طريق به شناخت بهتر و عميق فرهنگ

تدريج از حوزۀ مطالعۀ روابط ادبی فراتر رفت و به حوزۀ  جهان برسد. ادبيات تطبيقی به

سان علوم انسانی را از انزوا بيرون آورد و آن را با ساير  د و بدينای پا نها رشته مطالعات بين

شناسی،  شناسی، فلسفه، مطالعات اديان، حقوق، روان های علوم انسانی از قبيل جامعه حوزه

شناسی و هنرهای زيبا از قبيل نقاشی و موسيقی، پيکر تراشی و سينما و  تاريخ، اسطوره

ای ديگر با مطالعات  پزشکی مرتبط ساخت. در مرحلهتئاتر و حتی علوم تجربی از قبيل 

پژوهی و مطالعات پسااستعماری پيوندی ارگانيک برقرار کرد و با ظهور  فرهنگی، ترجمه

شهرهای چندفرهنگی، ادبيات تطبيقی هويت  شدن و کالن هايی همچون جهانی پديده

امروز ادبيات های جديدی برای انسان قرن بيست و يکم گشود.  جديدی يافت و پنجره

تطبيقی صرفاً يک رشتۀ تحصيلی نيست بلکه ديپلماسی فرهنگی است که ارتباطات جهانی 

های  سازد. ادبيات تطبيقی با کشف مشترکات فرهنگی ملل و فرهنگ تسهيل و هموار می

مختلف راه را برای شناخت و، در نتيجه، احترام به ديگری و دوستی و صلح پايدار هموار 

های مختلف همواره در  يات تطبيقی بر اين اصل استوار است که ملل و فرهنگسازد. ادب می

اند و در دادوستدهای فرهنگی از يکديگر بسيار  طول تاريخ با يکديگر در ارتباط بوده

اند.  ها را با خالقيت با فرهنگ خود آميخته و از آنِ خود ساخته اند و اين آموخته  آموخته

علم ارتباطات جهانی از طريق ادب و فرهنگ و هنر است و، در  خالصه کالم، ادبيات تطبيقی

                                                            
 anushir@shirazu.ac.irفارسی،  ادب و زبان فرهنگستان وابستۀ عضو و شيراز دانشگاه تطبيقی ادبيات استاد  0
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واقع، پژوهشگران ادبيات تطبيقی سفيران فرهنگی ملل مختلف هستند که امکان 

 آورد.  سازی علوم انسانی فراهم می گوی و جهانی و گفت

 

سازی علوم انسانی، تعامالت فرهنگی، ادبيات  علوم انسانی جهانی، بومی واژگان کلیدي:

 ها. وگوی تمدن تطبيقی، گفت
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 اشترائوس لئو آراء بر نگاهی با مدرن عقالنیت و جديد عصر در اومانیسم جايگاه

 

 3بابازاده بنائی امين

 چکیده

 مقوله به متعدد های دريچه از سياسی انديشه و شناسی جامعه نظير گوناگون علوم

 انسان. گيرد می بر در را ياسیس و اجتماعی فرهنگی، های ريشه که اند کرده توجه اومانيسم

 عقالنيت و مدرنيته عصر با اومانيسم فلسفه -فکری مکتب مشترک فصل عنوان به گرايی

 رنسانس، عصر بشر مرجعيت و انديشيدن شيوه تغيير دادن قرار مبنا با تا بود آن بر مدرن

 در تحول و زندگی نوين شکل آغاز و قديم سبک زندگی از وی گسست برای را مسير

 به منجر گرا استدال عقل به نسبت تجدد عصر موضع بين اين در. کند فراهم جامعه ساحت

 و اعتقادی تحول و دين مظاهر به نسبت جامعه اعتمادی بی با که شد رخدادی وقوع

 عنوان به اشترائوس لئو رو اين از. رسيد فرجام به اقتصادی انقالب و شکوه با و آغاز فرهنگی

 دوران باورهای از حمايت با و سنت منظر از تا دارد تالش فلسفه و سياست علم انديشمند

 آن بر مدرن عقالنيت و تجدد نمای تمام حمله از بوده انسان حقيقی خاستگاه که قديم

 مادامی دو، اين جدال و سنت و عقل به توامان نگاه در که است حالی در اين. کند جلوگيری

 گرا طبيعت نظم و گشتگی شی سمت به جهان يابد فزونی مدرن عقل سمت به حرکت که

 هويت کشيدن چالش به با که است مدرن عقالنيت نهايی غايت پيامد، اين. شود می هدايت

 دست به مطلوب کمال مسير در انسان که هايی تالش و ها داشته تمام باب در تامل و انسانی

 .کرد برقرار هستی و موجودات انسان، ميان صنعتی و مادی ای رابطه بود، آورده

 جامعه از ای رشته ميان نگاه منظر از شد؛ خواهد تالش رو پيش پژوهش در رو اين از

 از شرحی با و موجود منابع به توجه با فلسفه و سياسی علوم تا فکری مکاتب و شناسی

 فکری مکتب بر سياسی انديشه جنبه از اشترائوس لئو انديشه که تاثيراتی و مواضع

 پديده به ورود مسير در اومانيسم آفرينی نقش و تاريخی سير بر تاکيد با و گذاشته اومانيسم

 تاثيرگذاری ميزان و آن ساختاری های ريشه مدرن عقالنيت و مدرنيته امروز، عصر اجتماعی

                                                            
 a.banae@yahoo.comکارشناسی ارشد علوم سياسی،   3
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بر  پژوهش فرضيه لذا. دهيم قرار بررسی مورد مدرنيته تکامل روند بر را فکری مکتب اين

 و مدرنيته عصر و فکری مکتب يک عنوان به اومانيسم نميا که است استوار پايه اين

 رابطه موضوعی و تاريخی حيث از شناختی جامعه پديده يک مقام در مدرن عقالنيت

 اخالقی و فکری رشد مباحث شناخت و هستی جهان تکامل مسير در و دارد وجود مستقيم

 .است اهميت حائز بشر

 لئواشترائوس مدرن، تعقالني مدرن، عصر اومانيسم، :کلیدي واژگان
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 شدن جهانی چالش و ايران در تربیت و تعلیم فلسفی مبانی

 

 3پندآموز محمد

 چکیده

 نخست ؛ گردد می تعريف منظر دو از ايران در تربيت و تعليم ی فلسفه مقاله اين در

 آثار، در که ای گونه به ايرانی فرهنگ و ارزشی نظام به مربوط مبانی و اصول از ای مجموعه

 که دوم و است يافته انتقال نسل به نسل و رسيده ثبت به مذهبی و ملی فرهنگی، احوال

 جهت عوامل معنای به بوده پرورش و آموزش سازی مند روش و تجدد عامل از متاثر بيشتر

 . است آموزش کلی دهنده

 در اقتصاد و سياست فرهنگ، در خود های شاخص به توجه با شدن جهانی ی پديده 

 چنانچه رو ازين است نموده ايجاد را ناگزيری تغييرات بومی جوامع هنجارهای ا،ه فرهنگ

 عنوان به را چه آن آمادگی ميزان بايد گيريم نظر در ناپذير اجتناب ضرورتی را پديده اين

 با مواجهه در شناسيم می رسميت به  - الذکر فوق معنای دو در – تربيت و تعليم فلسفه

 طرح نيازمند ابتدا نظر مورد تحليل. دهيم قرار بررسی و تحليل مورد آن ابعاد و سازی جهانی

 سنت در تربيت و تعليم فلسفی مبانی ترين مهم»  مانند: است عينی هايی پرسش درست

 چه تا آن تبعات و شدن جهانی با مواجهه در مبانی اين»   ،«کدامند؟  اسالمی – ايرانی

 چنانچه»   ،«گيرند؟ قرار بازنگری مورد بايد و توانند می ميزان چه تا و پذيرند انعطاف اندازه

 فيلسوفان برخی تعبير به يا شود ها بخش کدام شامل بايد گيرد صورت نظر مورد بازبينی

 – باشد روا تعبيری چنين اصوالً اگر – ايرانی تربيت و تعليم نظريه سخت ی هسته علم

 و تعليم فلسفه در مندرج زشیار مبانی که کاری و ساز»  و «هاست؟ بخش کدام شامل

 «چيستند؟ نمايد می حفظ احتمالی های تهديد برابر در را ايران در تربيت

                                                            
 mpandamuz@gmail.comکارشناسی ارشد فلسفه،  3
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 نظر در جامعه و فرهنگ بالندگی و رشد فرصت همچون را شدن جهانی اگر سو ديگر از

 ايرانی فرهنگ فلسفی مبانی کدام بر اتکا و رويکرد کدام اتخاذ با آموزشی نظام گيريم

 ؟ بخشد بهبود را خود موقعيت شدن جهانی بستر بر تواند می

( پرسش طرح) نقادانه و تحليلی ابتدا بعد سه در و ترکيبی مقاله اين در پژوهش روش

) پديدارشناختی  نهايت در و( گذشته سال صد در مساله پيشينه بررسی) تاريخی سپس

 شرح و طرح از پس طريق بدين. بود خواهد( موضوع انداز چشم و کنونی وضعيت بررسی

 داده رخ ايران جامعه به جديد معنای به پرورش و آموزش ورود از پس آنچه مساله اصل

 با فعلی مساله صورت تا شود می تالش رهگذر ازين و گيرد می قرار بررسی و توصيف مورد

 نارسايی و ها قابليت قدرت، و ضعف نقاط با همراه آموزش بالفعل و کنونی جريان به توجه

 حاضر ی مقاله مجال و نگارنده بضاعت حد در – فکری و شناختی منظر از ويژه هب – ها

 های تالش نيازمند موضوع نهايی کاوش و بررسی است بديهی. گيرد قرار بررسی مورد

 ای رشته بين يا مستقل صورت به انسانی علوم گوناگون های رشته پژوهندگان تر گسترده

 . است مساله شناخت و پرسش طرح بر ای باچهدي تنها کنونی ی مقاله و بود خواهد

 سنت آموزشی، سوگيری ارزشی، نظام شدن، جهانی تربيت، و تعليم فلسفه :کلیدي واژگان 

 تجدد فکری،
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 ها استحاله ارزش و شدنجهانی 

 3جواد جمبرجوقی)جاويد(

 چکیده

يالکتيک و ای از فرايندهاست . فرايندی د شدن يک فرايند و بلکه ترکيب پيچيده جهانی

های که  ای دور با انسان بوده است. اما در عصر حاضر با پيشرفت شدن ازگذشته پويا. جهانی

ها و علم رخ نموده است، شتاب روزافزونی  درزمينه فن آوری ارتباطات و اطالعات، رسانه

های  بسترشدن موضوعات و مسائل بشری در بسياری از حوزه گرفته و اين فرايند باعث بی

ی، اقتصادی، سياسی، اجتماعی، باورها و افکار عمومی گشته است: يعنی حوزه بررسی فرهنگ

بومی خارج و دارای ابعاد جهانی  -ها ، افکار و انگاره ها از زمينه محلی و مطالعه اين انديشه

باشد و گفتمان برتر و غالب با تکيه بر مشروعيت بخشی حاصل از در اختيار داشتن  می

ی توليدگر قدرت به دنبال آفريدن سوبژه گی وسوبژه شدگی شهروندان نهادها و ابزارها

باشد. سوبژه گی: آن ذهنيت مسلطی است که گفتمان برتر بر افراد تحت سلطه  جهانی می

کند و در ادامه فرد ابژه شده و ياشی گشته، آن حقيقتی  خود تحميل و آنهارا منقاد خود می

های بسياری مانند:  نمايد و اين در حوزه تحميل می را می پذيرد که صاحب قدرت برتر بر او

اطالعات، دانش، هويت ملی، فرهنگ اقتصادی و اقتصادفرهنگی، تجارت و اخالق تجارت و 

و روشن شدن بحث به بررسی  "آگاه شدگی"باشد. ما در ادامه برای  های ملی و ... می انگاره

 اند، می پردازيم. لم زدهبسيار مختصر سه تن از انديشمندان که در اين حوزه ق

، سخن "جهانی شدن، تئوری های اجتماعی و فرهنگ جهانی"رابرتسون درکتاب

ازاصطکاک ميان روايت های گوناگون تمدنی، ملی و جماعتی دارد و اينکه جهانی شدن 

منجر به فشرده شدن جهان و نسبی شدن اين گونه روايت ها خواهد شد و آنچه در انديشه 

به عنوان افول فراروايتها از آن ياد می شود، همان نسبی شدن روايت ها  پست مدرن از آن

گونه در بسياری از موضوعات  بر اثر جهانی شدن است و اين باعث نوعی ناهمگنی ژرف

بومی )مانند: آئين های ملی، ارزشها، محيط زيست، دانش، پرورش و...( خواهد شد.  –محلی 

                                                            
 jambarjoghi@gmail.comخوارزمی،  دانشگاه سياسی علوم ارشد کارشناسی دانشجوی  3
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معتقد است: که امروزه دانش ديگر  "پست مدرن ... وضعيت"ليوتار در اثر خود به عنوان 

ارزش ذاتی و خودهدفی ندارد، بلکه ارزشش به کارکرد عينی و تائيد آن از سوی صاحبانش 

باشد و به نوعی ديگر ارزش دانش )اطالعات( به کااليی تبديل می شود که  قابل ارزيابی می

در شکل کااليی اطالعاتی دانش "ارزش آن برحسب کارکرد و سود آن مشخص می شود. 

شرط اساسی در  –شايد تنها  –که جزء الينفک قدرت توليدی محسوب می شود، هنوز يک 

( . پس دانش ديگر 83عرصه رقابت جهانی بر سر قدرت است و هم چنان خواهد بود.)ص ،

تنها کارکرد اقتصادی  ندارد و بلکه کارکرد سياسی و معطوف به قدرت نيز خواهد داشت. 

معتقد است که: جهانی شدن باعث  "جهانی شدن و آينده دمکراسی "ماس در کتابهابر

ملت ها شده و در ضمن کارکرد آنها ديگر باعث مشروعيت  –سست شدن ارکان دولت 

بخشی به تصميم گيری ها وتصميم سازی ها نمی باشد، درحال حاضر اين دموکراسی است 

روندان جهانی به احساس مسئوليت که باعث مشروعيت بخشی است و افراد همچون شه

پردازند و اين نيازمند يک وفاق جمعی حاصل  از فرايند گفتگوست. ما به تعداد  جهانی می

های مختلف مواجهه هستيم. لذا در اين تحقيق بدنبال اثبات  شهروندان با تفسيرها و ديالوگ

استحاله "تحت عنوان  تاثير جهانی شدن بر ارزش ها، باورها ، افکار و انديشه های انسانی

استحاله ارزش ها  "بدون ورود به صحت و سقم آنها می باشيم. هدف تنها واکاوی  "ارزشها 

 تفسيری بررسی می شود.  -توسط جهانی شدن بوده که در چارچوب رويکرد تحليلی  "

نفی جهان بينی های ملی مستقل، اقتصاد فرهنگی، اشااعه عادم قطعيات،     واژگان کلیدي:

 ضدآگاهی آگاهی و
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 رسوم اقوام ايرانی و چالش جهانی شدن فرهنگ با آداب 

 
 4صادق حسن زاده، 0سليمانی مجتهد ابوالحسن، 3محمد داودآبادی

 

 چکیده
است؛ تا آنجا  ساخته روبرو جدی چالش باها را  فرهنگ اصيل تمام ملتشدن،  جهانی فرآيند

وجود باشند. کشور ايران بخاطر  می های خود فرهنگ تماميت حفظ درصدد ها دولت که تمامی

 ها، لوچ، بَاردهرها، کّلُ ها، ذریها، آ فارس های خاص از جمله: با فرهنگ مختلفهای  اقوام

، سبب استمرار و دوام هويت فرهنگ اصيل خويش در طول تاريخ شده است. ها عرب و ها رکمنتُ

ی داشته است؛ تا آنجا که اين تأثير بسزاي اقوام ايرانیهای  هويت بر شدن اما پديده جهانی

اند. سوالی  هويتی، قرار گرفته گسترش و های اصيل در معرض خطر از جهت کاهش رشد هويت

توانيم تنوع فرهنگی را در داخل  شدن، می جهانی عصر شود اين است که؛ در که مطرح می

اصيل های  کشور حفظ نماييم؟ بعبارت ديگر؛ آيا پديده جهانی شدن، سبب تضعيف فرهنگ

های جهانی شدن در فرهنگ، از بُعد جدايی  هايی، در مورد چالش هر چند مقالهشود؟  ايرانی می

ای که به  هيچ مقالهاند،  ليکن تا آنجا که نگارندگان تتبع نمودهفرهنگی نگارش شده است؛ 

بپردازد؛ وجود ندارد. اين « رسوم اقوام ايرانی با جهانی شدن تعامل آداب»بررسی تفصيلی 

تحت الشعاع توصيف و تحليل، به اين واقعيت وشتار بااتکاء به يک مطالعه کتابخانه ای البته ن

تمايز پذيری فرهنگی را بيان کشور ايران به عنوان يک کشور اسالمی نبايد شعار می پردازد که 

 غنی بر اساس فرهنگخود را ثابت و تغيير ناپذير قرار دهد؛ بلکه  سنتیفرهنگ اصيل و کند و 

 جهانی درصدد تعامل، جهانی و با هدف پيوستگی و گيری از فرهنگ ايرانی و با بهره -سالمیا

هويت  حفظ شده، نسبت به ايران مُنزوی، در جهانی هويت ملی خويش باشد. قطعا ايران کردن

 بود. خواهد تر های غلط جهان، موفق خويش و همچنين تأثيرگذاری بر ديگر فرهنگ اصيل ملی
 

  .هويت قومی، فرهنگهويت ملی، شدن، هويت،  جهانی :يگان کلیدواژ

                                                            
 dr.davoudabadi@gmail.com .خوارزمی دانشگاه ،(اسالمی حقوق مبانی و فقه) ارشد کارشناسی 3

 sarsaobz313@gmail.com  .خوارزمی حقوق دانشگاه استاديار 0

 Sadegh-samme@yahoo.com. تهران دانشگاه -( غرب فلسفه) ارشد کارشناسی 4
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سازی گفتمان مطالعات قرآنی؛ گفتمانِ مطالعات قرآنی در ايران و  جهانی

 مقايسه آن با وضعیتِ جهانیِ آن

 

 3قاسم درزی

 چکیده

ميباشد. اين واژه اولين بار پس از جنگ جهانی  "Studies"مطالعات، معادل واژه التين 

بروز و ظهور   "Area Studies"ای قرار گرفت و در رشتۀ مطالعاتِ ناحيه دوم مورد توجه

ای دانست که به وجود آمد  رشته ای را بايد اولين رشتۀ ميانپيدا کرد. رشتۀ مطالعات ناحيه

های مختلف جهان، بوم و هدف از آن نيز بررسی و پژوهشِ پديدارشناسانه پيرامون زيست

و کارآمدتر با مناطقی بود که آمريکاييها اطالعات چندانی  منظور ارتباط بهترهم به آن

و به تبع آن، مطالعات قرآنی  "Islamic Studies"پيرامون آنها نداشتند. مطالعاتِ اسالمی

"Quranic Studies"آيند. بنابراين اولين ای به حساب می، نيز در زمرۀ مطالعاتِ ناحيه

رشته، در غرب بوده است و از ضوابط يک پژوهش عنوان يک کاربردهای مطالعاتِ قرآنی، به

کرده و کامالً سکوالر بوده است. البته اين وضعيت سکوالر تاکنون پديدارشناختی تبعيت می

پذيرد، هايی که در غرب در اين ارتباط صورت مینيز ادامه پيدا کرده است و غالب پژوهش

وجه داشت که مطالعات قرآنی در غرب های ديندارانه و اعتقادی است. اما بايد تبدون دغدغه

شناسی، کند. زبانهای معين نيز تبعيت میکامالً دارای گفتمانی مشخص بوده و از روش

آوردهايی هستند که غالباً در شناسی از اهمّ رویشناسی و نسخهتاريخ، نقد متن، باستان

 گيرد. مطالعاتِ قرآنی غربی مورد توجه قرار می

گونۀ کامالً متفاوتی است. دو گفتمان کامالً متفاوت را در ر، وضعيت بهاما در ايران معاص

گفتمان سکوالر، که غالباً پيرو گفتمانِ مطالعات غربی  -اين ارتباط ميتوان برشمرد: الف

گفتمان غير سکوالر و دين مدار.  -برد؛ باست و از ضوابط همان گفتمان نيز بهره می

آوردهای مورد نظر در مطالعاتِ قرآنی غربی هستند و ريشه گفتمان سکوالر، عمدتاً پيرو روی

                                                            
 gh_darzi@sbu.ac.ir بهشتی، شهيد دانشگاه حديث و قرآن استاديار  3
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در همان گفتمان دارد. اما گفتمان غير سکوالر در ايران را نميتوان در يک گفتمانِ مشخص 

-ترديد يکی از اين گفتمانبررسی کرد و تکثر گفتمانی را بايد در اينجا مورد نظر داشت. بی

وجود آمده است. با توجه به اينکه در ايران به "ثعلوم قرآن و حدي"گيری رشتۀ ها با شکل

اين رشته، بدونِ در نظر گرفتن ضوابطِ علمیِ يک رشتۀ استاندارد در ايران به وجود آمد، 

عمالً نتوانست گفتمان قابل قبولی را برای سارماندهی و هدايت پژوهشهای علمی پديد آورد. 

اند اثربخشی الزم را در حل و ته نتوانستههای صورت گرفته در اين رشپژوهشاز اينرو عمده

های ديگری نيز اخيراً در اين فصل مسائل نظری و کاربردیِ مرتبط داشته باشند. اما گفتمان

را نيز بايد از  "سازی قرآنینظام"و  "سازی علوم انسانیاسالمی"اند. ارتباط شکل گرفته

ان معاصر بدانيم. اين دو گفتمان و های مرتبط با مطالعات قرانی در ايرجديدترين گفتمان

آوردی مشخص و اثربخش در ارائۀ مطالب و های مشابه نيز به شدت از نداشتنِ رویگفتمان

 سازماندهی آنها رنج ميبرند.

رسد که برقراری گفتگو ميانِ گفتمانِ مطالعاتِ قرآنی در غرب و  به نظر می

اثربخشی و کارآمدی هر چه بيشتر  د بهگفتمان)های( مطالعات قرآنی در ايران معاصر ميتوان

مدارانه و عدم های دينهر دو گفتمان بيانجامد. مشکل اساسیِ گفتمانِ غربی، نبودِ دغدغه

های موجود در ايران نيز عدم توجه به مسائلِ درون دينی است. معضل اساسیِ گفتمان

باط ميان اين دو گفتمان ترديد برقراری ارتآوردهای موجّه و اثربخش است. بیتبعيت از روی

 سازیِ گفتمانِ مطالعات قرآنی ياری رساند.تواند به جريانِ جهانیخوبی میبه

 ميان مطالعات انسانی، علوم سازی اسالمی قرآنی، سازی نظام سازی، جهانیواژگان کلیدي: 

 .ها گفتمان تلفيق ای، رشته
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 شدن یعدالت و جهان جهان شمول عدالت: یها هينظر

 

 3ذکاوتی قراگزلولی ع

 چکیده

ماورد  شادن   جهاانی  انتقاادی  و های اساسی عدالت در مقاله حاضر ابتدا مفاهيم رويکرد

دعوت به پرسش مداوم و بی وقفاه در   0عدالت به مثابه موضوع ايمانی بررسی قرار می گيرد.

ر باره آن است گاه مساوق بحث وجود است و در شرايطی از لوازم علم حضوری به بحث اعتبا

در  امر وجود است. در مقام عمل و انتخاب اجتماعی شايد دلمشغولی بيشتری بر می انگيزد.

مقاله هشت رويکرد غالب در جهان کنونی نسبت به عدالت و جهاانی شادن مطارح خواهاد     

 شد.

باا  مای ياباد،   به سوی همگان گسترش  سياستعدالت از محدوده از آن جا که خواسته 

توزيع ن در زمينه داوری، انتخاب  وتصميم گيری و آو کاربردهای  نظريه هادرک خالقانه از 

واتخااذ شايوه    ط باا عادالت و مشاروعيت   بهای مرت حل تعارضباايجاد فرصت ها مناسب يا

 ،عادالت از دياد مبنااگروی   نقاد   د.توافقی  به انصاف و حکمرانی خوب  می توان نزديک شا 

هابر ماس، عدالت به مثابه آزادی های نظريه ميلز،  تخيل جامعه شناختی  و برساخت گرايی

، قفس، دی.ان.ای، کريستال، درختاز آمارتياسن و عدالت رالز به مثابه انصاف، استعاره های 

 توانند به اين منظور کمک کنند. می فرکالف الگویو نيز مفهوم بينامتنيت از  قارچ و آميب

مشهوری در ايان  4گانه  سه عدالت به معنی برخورداری مناسب از منابع و فرصت هاست.

باا   .باشاد  مای  پياماد  در عادالت  فرآيناد،  در عدالت داد، درون منابع در عدالتزمينه هست:

پيچيده تر شدن زندگی اجتماعی و فرايند های جهانی بر انواع و مصاديق عدالت  افزوده می 

هم مطرح شاده کاه منظاور تفااوت و شاکاف در ميازان        3شود مثال امروز عدالت ديجيتالی

نوپديد است: به  7برخورداری از امکانات اطالعات و فناوری است. يا مفهوم عدالت ميان نسلی

                                                            
 zekavati@chmail.irعضو هيات علمی دانشگاه خوارزمی،  3

 موضوع ايمانی وام گيری از ارشاد منجی 0

3 Triad 

4 Digital Divide 

 
5 Inter-generational justice 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQufjfrqzTAhWhDMAKHRqmDJ4QFghJMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.internetworldstats.com%2Flinks10.htm&usg=AFQjCNHGGMmtTMOcyBlBfHWvzEVCW2FgtA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQufjfrqzTAhWhDMAKHRqmDJ4QFghJMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.internetworldstats.com%2Flinks10.htm&usg=AFQjCNHGGMmtTMOcyBlBfHWvzEVCW2FgtA
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دنبال تخريب مناابع محايط زيساتی و زوال امکاان تجديدپاذيری، نسال هاای بعاد دچاار          

 چاالش هاای  ، فمينيسام،  "حقوق کودک"محروميت می شوند و به معنی بی عدالتی است. 

نياز باا جهاانی     "حق صالح "و  فرهنگی -ای اجتماعی جنبش ه ،"حقوق فرهنگی "خانواده

حل مساائل   ،مراکز چندقطبی قدرت در سطوح جهانیدر کنار  شدن رابطه تنگ تنگ دارند.

 و،صااداقت و شااجاعت اخالقاای در داوری و تصااميم( انصافوش و ماانش عدالت)و رمحلاای 

بايد کماک    نظريه های جهانی سازی. ميکروپاورها هم مطرح استو  جامعه مدنی  همکاری

  -کنند که شناخت چالشِ مردمی شدن  سياست درکنار خصوصيات ديگر قرن بيست ويکم 

و واقعيات   فرهناگ مجاازی   وغلباه  نقالب تکنولوژی اطالعاات  ا- "گمی آگاهانه در سر"قرن 

 وبهاره وری   قادرت هاای سانتی،    ، تمرکززدايی از جهانی شونده اقتصادیهای  حاد،،بحران

 های بی امان به مثابه مسئوليت کنشگران درنظرگرفته شود. رینوآو جويی و رقابت

نقاادّی منصافانه،   رويکردهای عدالت خواهی بحران زا نيستند بلکه هشدار دهناده اناد.    

معطوف باودن باه نيازهاای جامعاه و نقاد زماان و مکاان         آزادانديشی، پويايی ، و خالقيت،

انقالبياون راديکاال باه    . ضرورت دارد  نوپردازی و گشودن افقهای تازه،)خودآگاهی عصری( 

 پيادا نکنناد .از ساوی ديگار     یسراسرمرجعيت  ممکن است  مثابه عدالت خواهان حرفه ای

هستی شناسی عدالت، مراکز رسمی معرفت موضوع عدالت )،  قدرت، ثروت و منزلت نخبگان

ارزياابی  ( را با گفتمان ها و منظر های مختلف  هدف شناسی عدالت و امکان شناسی عدالت

شايد بتوان با هم انديشای راهای    "سيال و چند مرکزی جامعه جهانی "با رويکرد می کنند.

 راه حل  به حداقل انصاف و  در جستجوی و همه بازيگران ناگزيرند به عرصه همکاری گشود

 رضا دهند.وفاق 

 

 استعاره ها. جهانی شدن،نظريه های آزادی، ، انصاف عدالت، کلیدي: گانواژ
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 انی شدن و نگاه پديدارشناختی/فلسفی به چرخش های فرهنگیجه

 3قراگزلو ذکاوتی علی

 چکیده

جهااانی شاادن، چاارخش فرهنگاای اساات. در شاارايط نامتقااارن و نااامتوازن نهااادی در  

هاای اجتمااعی    هاا و تعايّن   دهد. برای توصايف آن باه تمثّال    های فرهنگی روی می چرخش

( و  "انساان جهاانی  ")يعنی 0انسان تامها، ين چرخشونهادی به ويژه در توجه بايد کرد. در ا

نشايند. کنشاگر    مای  "انساان باومی ملای و محلای    "البته مضطرب و حتی متشنج به جاای 

 "حقيقت"جای  "کارآمدی"ايستد.  مدار  فرد اخالقی کالسيک و پارسا می -اجتماعیِ جامعه

زديدبدبيناناه فنااوری   ا شود. گرايی مستقر می برخورداری به جای وظيفه "حق"گيرد و را می

به هساتی   "( و زمانِ ضربانی فناوری  "اکنونيت"تعرض سراسری زمانيت) وبعضی گفته اند 

خودآگااهی انساان، در شارايط     اسات. "اساتعمار ساپهرعمومی  "بشر است مهاجماناه تار از   

توصايف شاود . در    "زماناه عسارت  "نامتقارن و نامتوازن نهادی ممکن است به زبان فلسفی 

تالش در جرياان شارايط     کشد و ترميم عدم توازن نهادی به درازا می فرهنگی های چرخش

ساختار  با چاالش هاای ماداوم    -اختالل نمادی و نهادی برای گشايش انسدادِ رابطه کنشگر

همراه است. اختيااِر متزلازل و در عاين حاال وساعت و تناوع متزاياِد لازوم تعهاد وعمال           

ساااا و گااااه باااه تباااادل رضاااامندی   گااااه باااه شااارايط آنومياااک و توانفر   اخالقااای

های فرهنگی می توان به کار برد.  ماکس شلر را در حوزه در چرخش  پديدارشناسی رسد. می

شناخت گرچه ذات گرا) متعلق نومن( نيست اما ازيک منظر که آگاهی بشر، ذاتی را به آنهاا  

گاهی ماا بيارون و   بار می کند. اين ذات گرايی با ذات گرايی به معنای رايج تفاوت دارد. از آ

هاای فرهنگای رابطاه     مستقل نيست. آگاهی همان نسبت و ربط و التفات است. در چارخش 

کنشگر فردی و اجتماعی و سازمانی با ساختار هاا متقاارن و متاوازن نيسات. کنشاگران باا       

چالش های مداوم اختيارِ متنازل و درعين حال وسعت و تناوع متزايادِ لازوم تعهاد وعمال      

                                                            
 zekavati@chmail.irعضو هيات علمی دانشگاه خوارزمی،  3

2 L'homme total 
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 "چرخش فرهنگی"به ظهور ها از جمله  "تعليق "اند. روش پديدارشناسی: با مواجه  اخالقی

گيرناد )در برابار    که گاه در آگاهی و شهود حسی و گاه در زير فشار و آوار ضرورت شکل می

های فرهنگی  ها( ، نزديک می شويم. در شناخت در چرخش رئاليست کالسيک وپوزيتيويست

تقراء،به کارتوصيف پديدار بار مای آيايم. ساپس باه      اس شيوه پديدارشناس به جای قياس و

هاای   عرصه هاای تااثير چارخش    وارد می شويم.  به پديدارها(  ذاتی )معنا، صورت و مرحله

فرهنگی شامل است بر: زبان، سبک، تاريخ و فرهنگ و خالصه زمانيات. در دنياای فنااوری    

آيد. از منظاری ديگار    شده يک گسستگی وعدم توازن بين انتظارات و تعهدات به وجود می

در سطح فردی اين همان فهم دازاين يا خودشناسی است.اين خودشناسی در چرخش هاای  

) ماثال آگااهی باه خاويش، آزادی، خودبنياادی،       گاه متمايز وگااه متعاارض   مدرنِ فناورانه

هار ناوع     بازگشت به خويش ( و يا دستخوش انفعال نسبت به آنومی است. اما باه هار روی  

 "زماناه عسارت  "انسان، در شرايط نامتقارن و نامتوازن نهادی ممکن است همانا  خودآگاهی

در بدو هار   جهان بينیِ سراسربين است.تمدنی، آوردگاه  -هم تعبير شود . چرخش فرهنگی

تغيير فناورانه  اختيارات آدمی کاهش يا افزايش می يابند اما ابهام ها افزايش می يابد) زيارا  

قويمی/خطی ميل به حفظ وضاعيت نرماال/ متعاارف دارد و فنااوری     مان های تز جامعه در

فرهنگی معاصر و امر تجويزی )اخاالق و    جايگاه چرخشچنين نيست و خود فرمان است(. 

– فان “کلياو باک وياژه بياانگر     و  زيبا شناسی( در اين کالم آشکار می شود کاه ژاک الاول  

  اند. "حق"و اعتراض فردی و تقالی احقاق  "ترسی  
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 شدن و دامنه کارايی نظريه های جامعه پذيری جهانی

 

1علی ذکاوتی قراگزلو  

 چکیده   

تعريف مورد نظر نگارنده از جامعه پذيری و اجتماعی شدن و مسامحتا عباارت اسات از:   

معموال مکتب به معنی مجموعه نظريه ها و ايدئولوژی را هنجاری وتجويزی است. امر شامل 

تب هاا تعرياف مای شاود کاه تنسايق آن در معارض التقااط ياا          مجموعه ای از نظام و مک

ترجيحات هنجاری است. توافق علمايی بر سر نظريه سازی درباره اجتماعی شدن را نياز باه   

چالش شور انگيزی و به عبارتی همان هرمنوتيک مضاعف اسات. مفاروض خوشابينانه ايان     

هاای کااربردی باشاند اگار      توانند راهی برای برونرفت از  محادوديت  است که نظريه ها می

جهانی شدن در عمل بتواند دامنه قدرت انتخاب را بيفزايد به خوشبينان مای تاوان نزدياک    

که به عرصه انگيزه و عمل و حساسيت همگانی برساد،    هايی اساسی، همين شد که دشواری

کنند و به  ناگزير  از معبر دانايی و توانايی )کُنش عقالنی، زيبا شناختی و اختياری( عبور می

دنبال آن درباره گره گشايی ارتباطات و کارساز بودن نظريه های جامعاه پاذيری )رسامی و    

غيررسمی( اميد هايی مطرح می شود. مثال با ورود به شبکه های اجتماعی اثر تعيين کننده 

سه عنصر حس گر، محيط وحافظه مطرح است که متناظر آنها  ين شبکه هابر جا گذارند.درا

فردی اراده/کنش، معنا، تعهد، دلسوزی و فرا رونادگی ) موضاوع هاوش معناوی و     در سطح 

هوش اخالقی( و در سطح فرهنگ، حافظه جمعی است. نظريه های تاييدی و انتقاادی هام   

می توانند در اين دسته بندی مرتب شوند. در فرايند نظريه پردازی است که موضاوع ساواد   

وع فرهنگ ها و قدرت انتخاب قابل طرح اند. باه  درک ارزش ها و تن هوش فرهنگیاخالقی و

نظر می رسد نظريه سواد اخالقی شامل حساسيت اخالقی، استدالل اخالقی و تخيل اخالقی 

ای باه ناام    باياد باا پروساه    "اخالقی تر کاردن "نزديک تر باشند جايی که پروژه ای به نام  

آيامی توان به کاارآيی جامعاه   اجتماعی شدن به هم برسند) و آوردگاه پر مناقشه ای است(. 

با اطمينان تکيه کرد جريان کنش در مسير و هماراه باا فرايناد     پذيری و تنظيم خوشبينانه

                                                            
 zekavati@chmail.irعضو هيئت علمی دانشگاه خوارزمی،  3
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ارتباطات تحقق می يابد. ارتباطات چهار پايه شناختی، عااطفی، عملکاردی و مهاارتی دارد.    

ک گذاشاتن   به اشترا-4فريب، و -0سلطه وکنترل قهرآميز، -3رابطه انسان ها به سه صورت 

برابر گرايانه احساس، انديشه و کنش قابل تصور است؛ هر چند گفتاه مای شاود پاياه هاای      

ست،. از ديدگاه کمای  اتمدن ها ابعاد ساختاری و قدرت و منافع تفکيک شده و غير منعطف 

و باه تعبيار    "مفصال بنادی   "و فناورانه، اين حوزه ها البته می کوشند اراده فاردی را نياز   

تصرف های دگرگون( ترجمه کنند  و انتخاب ها مطارح مای    )و بابه زبان خود  هرمنوتيک 

ی با قواعد متنِ مقصد مفصل بنادی وترجماه مای    اه براساس الگوهايشوند. جامعه پذيری گ

رويکرد خاوش   قابل مقايسه است. 3ی جامعه پذيری با يادگيری عمر پيما"نقشه"شوند.اين 

و هماهنگی دنيای موجود و ممکن  با دنيای اياده آل و   وفاق و تفاهم کنشگرانبينانه امکان 

انساانی تار، مختاراناه تار و      مطلوب، و تلفيق سازه نظم با سازه ثبات، تا زندگی شايسته تر،

د. ايان، هماان   ابا متفکرانه تر و بنابراين اخالقی تر در شرايط محلی، ملی و جهانی تحقاق ي 

ات تجربياسات.به هار روی ابعااد ارادی و    جنبه باروری و همزمان مقاومت در برابار مخااطر  

و تصميم آگاهانه و ابعاد اجباری و ناخودآگاهانه آن با  "کنش"خودآگاهانه  جامعه پذيری با 

فراتار از هار    "متاون "آدمی، با موضوع اخالق و اراده سروکار می يابد، حاوزه  هاا و   "رفتار"

عمل هوشامندانه  د. تلفيق اين ها خرده نظام ها را هم بايد دي و چيدمانپديدار يعنی تعامل 

قانع کننده ای باه دسات    "داستان"و تعين هماهنگ آن هاست. سرانجام نظريه پردازی بايد

دهد. تاثير هر خرده نظام  و نيز انتخاب فردی را در شکلگيری کنش فقط يک رابطه کمکی  

 پيش برود. "فرا نظريه"تلقی کند و تا 

 

 انتخاب، نظريه پردازی، کنش، خرده نظام جهانی شدن، فرديت، واژگان کلیدي:
  

                                                            
 Life-long learningنگارنده چند معادل بعنی يادگيری عمر پيما،عمرگير و عمر آزگار و زندگی پيما را معادل  0

 پيشنهاد می کند.
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هويت ملی و قومی در عصر  اجتماعی ايران در تقويت -تمهیدات علوم انسانی 

 شدن جهانی

 

 0یاالسالم خيش هيرق، 3زاده رسول ليکائيم

 چکیده

است. امروزه  گرديده  در عصر حاضر با ورود وسايل ارتباط جمعی زندگی دستخوش تغيير

کنند،  پروسه شتابان قادرند هويتهای مجازی برای افراد و گروهها درست ها در يک رسانه

بدون اينکه مرزهای سياسی مورد تجاوز نظامی قرارگيرند. البته تحقق فرهنگ جهانی که 

موجب ادغام ساير فرهنگهای قومی و محلی... در سرزمين واحد جهانی با هويت جديدی 

شود که هويتی جهان شمول  ن موجب میشد گردد عمالً منتفی است.اما آيا جهانی

هويت ملی قومی شود؟ آيا گسترش تکنولوژی ارتباطات باعث تنوع فرهنگی در  جايگزين

 شود؟  جهان می

است.   شدن ديدگاه های متعددی را شکل بخشيده پاسخ به سؤاالت فوق در عرصه جهانی

حذف و نه منجر به تقويت توان گفت آن است که جهانی شدن نه لزوماً منجر به  اما آنچه می

شود بلکه تأثيرگذاری سلبی يا ايجابی آن مشروط است،  های قومی و ملی نمی هويت

تواند به عنوان چالش و هم به عنوان فرصتی فراروی  شمشيری دولبه است که هم می

اجتماعی  -تمهيدات علوم انسانی هويتهای ملی و قومی باشد. مسايل مطروحه در تحقيق  
مورد توجه قرار گرفته است جامعه  هويت ملی و قومی در عصر جهانی شدن قويتايران در ت

 93 - 97در سالهای تحصيلی  0آماری اين تحقيق دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی منطقه 

نفر جامعه آماری اين تحقيق را تشکيل می دهند.  373708می باشد. در مجموع تعداد 

محاسبه شده است.ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه می نفر  431تعداد يا حجم نمونه برابر 

باشد فرضيه تحقيق اين است که بين تمهيدات حرکت به سوی جهانی شدن در جامعه و 

کاهش بحران هويت ملی و قومی رابطه وجود دارد. ضريب همبستگی پيرسون بين 

در  تمهيدات حرکت به سوی جهانی شدن در جامعه و کاهش بحران هويت قومی  ملی

                                                            
 mrasoul1353@yahoo.com، دانشگاه تهران یفرهنگ یجامعه شناس یدکتر یدانشجو 3

 yagoot@chmail.irی، رقش جانيآذربا انهيآموزش و پرورش م ريدب، نيعلوم زم یکارشناس 0
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بدست آمده است و چون  p = 135/1با سطح معنی داری   r= - 313/1دانشجويان برابر 

% کمتر است ، بنابراين همبستگی معکوسی بين تمهيدات 7سطح معنی داری آزمون از 

حرکت به سوی جهانی شدن در جامعه و کاهش بحران هويت قومی و ملی در دانشجويان 

کت به سوی جهانی شدن در جامعه بيشتر باشد از وجود دارد. يعنی هرچه تمهيدات حر

 ميزان بحران هويت قومی و ملی  در دانشجويان کاسته می شود.

 

 هانی شدن، جهويت قومی ،هويت ملیواژگان کلیدي: 
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 های حقوقی معاصر نظام انگاری در حقوق ايران و جرم های شاخص تطبیقی مطالعه

 شدن حقوق کیفری یقانونی جهان های کاربست بر رويکردی با

 

 0محمدرضا رضائيان کوچی

 چکیده

انگاری رفتارها و  شناسايی و تعريف ضابطه جرم های اساسی حقوق کيفری يکی از چالش

قانون مجازات اسالمی مصوب  0به تبع آن پردازش صحيح قوانين کيفری است. مطابق ماده 

 است، شده تعيين مجازات آن برای قانون در که فعل ترک يا فعل از اعم رفتاری هر 3490

 و هنجارها گرفتن نظر در با قانونگذار آن موجب به که شود و لذا فرايندی می محسوب جرم

 را فعلی ترک يا فعل خود، قبول مورد نظری مبانی بر تکيه با و جامعه اساسی های ارزش

واقع شود. در جرم انگاری خوانده می کند می وضع کيفری اجرای ضمانت آن برای و ممنوع

 با مقابله در کشور، هر جنايی سياست مهم های مکانيزم و ابزارها از يکی انگاری جرم

 نگيرد، صورت منطقی و معقول سياستی براساس اگر است که اجتماعی انحرافات و بزهکاری

 خواهد تحميل جامعه بر گزاف های هزينه بلکه آمد، نخواهد دست به مطلوب نتيجه تنها نه

 فلسفه های کليدی علوم انسانی نظير شاخه بر مبتنی انگاری جرم اس،اس اين نمود. بر

دربحث جرم انگاری و تدوين راهکاری جامع  .است اجتماعی علوم و سياسی فلسفه حقوق،

های  جهت شناسايی رفتارهای مخل نظم عمومی، آنچه بيش از پيش به تغيير و تحول رويه

يفری و لزوم رعايت معيارهای بين جرم انگاری منجر شده، بحث جهانی شدن حقوق ک

المللی در فرايند جرم انگاری و تهيه قوانين کيفری است. اين درحاليست که امروزه مرز 

همواره صحبت از جهانی سازی  معاصرکم رنگ شده و های حقوقی های سابق بين نظام بندی

 ضمانت های حقوقی مختلف، ضمن قبول قوانين کيفری مطرح است. درابتدا اينکه سيستم

اجرای مشخص به پذيرش قوانين کيفری يکسان بپردازند، امری دشوار به نظر رسد اما با 

                                                            
. تهران خوارزمی  دانشگاه سياسی، علوم و حقوق دانشکده کيفری، حقوق دکتری آموخته دانش  3

m.r.rezaeian.k@gmail.com 
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توجه به اشتراکات جامعوی و توجه به مبانی حقوق طبيعی، امکان سازی تدوين قوانين بين 

المللی يکسان و ابتنای حداکثری بر حقوق فطری بسيار محتمل خواهد بود؛ به طوريکه در 

های کيفری سنتی ازجمله ايران به پذيرش قواعد بنيادين حقوق  ی نظامجريانی فرامل

های  کيفری و التزام به مبانی حقوق بشری در تدوين مقررات و نهايتاً يکسان سازی رويه

تأثير  اند. ازاين منظر با نگاهی به جهانی شدن در علوم انسانی، قانونگذاری روی آورده

های حقوقی، با جرم انگاری  کيفری بر نظام حقوق دنش فرايند جهانی قانونی های کاربست

ای نو در حقوق  رفتارهای خالف فطرت انسان و نه لزوماً معارض با دين به عنوان پديده

 گردد. می کيفری مطرح

 های جرم انگاری، قوانين کيفری. شاخص جهانی شدن، حقوق کيفری، واژگان کلیدي:
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ين حقوقی با رويکردی بر نظام مواز شدن حقوق کیفری بر اثرات جهانی

 قانونگذاری جمهوری اسالمی ايران

 

 0محمدرضا رضائيان کوچی

 چکیده

گذاری تابع اصول و  های حقوقی در امر قانون نظام حقوقی ايران همچون ساير نظام

به طوريکه براساس نص صريح قانون اساسی، شرع منبع اصلی  موازين مشخصی است،

ه قوانين کيفری است. اما با ظهور پديده جهانی شدن و به تبع تدوين قوانين داخلی ازجمل

های  های حقوقی با چالش آن جهانی سازی و يکسان سازی قواعد کيفری، بسياری از نظام

اند. دراين رابطه نظام حقوقی ايران مستثنی نخواهد بود.  ماهوی و شکلی رو به رو گرديده

موضوعات شکلی و هم در گستره  های جهانی شدن حقوق کيفری هم در حيطه چالش

های ناشی از تعيين  توان به چالش يابد. از جمله اين موارد می موضوعات ماهوی تجلی می

های حقوق بين المللی کيفری  قوانين حاکم بر موضوعات کيفری در ابعاد فراملی و چالش

های  ول حيطهرسد در حقوق کيفری آثار جهانی شدن، در درجه ا اشاره کرد. البته به نظر می

توان گفت يکی از  گذاری را مورد تأثير قرار دهد. دراين رابطه می ماهوی به ويژه بحث قانون

نتايج رويارويی قواعد داخلی و قواعد بين المللی حقوق کيفری، ايجاد تغييرات و تحوالت 

عمده در امر قانونگذاری داخلی است که در اين خصوص قوانين کيفری برخالف قوانين 

ی تأثير پذيری بيشتری دارند. اهميت اين موضوع بدان جهت است که حقوق کيفری با مدن

حقوق بنيادين افراد در ارتباط است و توجه به معيارهای حقوق بشری در پردازش اينگونه 

تواند با حفظ دستاوردهای  قوانين اهميت بسياری دارد. ازاين منظر نظام حقوقی ايران می

های اجرايی، به پذيرش الگوهای مترقی حقوقی ناشی از جهانی  رويهعمده خود و انعطاف در 

توان صرف جهانی شدن مبانی حقوقی را فی نفسه به  شدن حقوق کيفری بپردازد. البته نمی

ای مثبت يا منفی مورد ارزيابی قرار داد؛ بلکه واقعيت آن است که با تکيه بر  عنوان پديده
                                                            

آموخته دکتری حقوق کيفری، دانشکده حقوق و علوم سياسی، دانشگاه خوارزمی تهران.   دانش 3
m.r.rezaeian.k@gmail.com 



 :المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی چکیده مقاالت دومین همایش بین                                     |   21

                        اجتماعی –هانی شدن علوم انسانی ج                                                                          

مقررات و  دستاوردهای حقوق داخلی، توجه بههای مسلم فطری و حفظ  مبانی و ارزش

موازين ملهم از پديده جهانی شدن مطلوب خواهد بود. در اين رابطه بهترين الگو، تلفيقی از 

حقوق کيفری داخلی و حقوق کيفری بين المللی است، به نحوی که هيچکدام جايگزين 

قی مورد استفاده قرار ديگری نشوند، بلکه در عمل به عنوان مکمل هم در حل تعارضات حقو

گيرند. از اين منظر حقوق کيفری داخلی با پشتوانه شرع اسالم نه تنها مانعی برای جهانی 

 تواند به اين فرايند جهانی سرعت بخشد. گردد بلکه می شدن حقوق کيفری تلقی نمی

 

 بين حقوق حقوق داخلی، حقوق کيفری، گذاری، قانون جهانی شدن، واژگان کلیدي:

 کيفری. المللی
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 نقد و بررسی چالش های جهانی شدن علوم انسانی 

 مطالعه موردی: فقه و حقوق ايران

 

 0محمدرضا رضائيان کوچی

 چکیده

جهانی شدن فرايندی است که بيش از همه علوم انسانی را تحت تاثير خود قرار می 

ی و متعصبانه دهد. از ميان شاخه های علوم انسانی حيطه فقه و حقوق به دليل رويکرد سنت

شدن رو به  خود نسبت به ساير حوزه های علوم انسانی با مقاومت بيشتری در برابر جهانی

روست. مقاومت اخير برگرفته از مقتضای ذات موضوعات فقهی است که در برخی جهات 

حتی جنبه تعبدی به خود گرفته اند. اين مساله به نحوی است که در اجرای مقررات و 

رخالف تئوری های ترميمی، در بسياری موارد از جمله حدود، تاکيد بر عدم موازين شرعی، ب

های  تاخير در اجرای مجازات و اجرای رويکرد تنبيهی است. ازاين منظر بديهی است چالش

بسياری در مقابل بحث جهانی شدن علوم انسانی با محوريت فقه و حقوق قابل طرح است 

 ابعاد بسياری از مجازات های شرعی نظير اعدام در که از آن جمله می توان به عدم پذيرش

حقوقی عالوه -دراين خصوص الزم به ذکر است، اعدام در نظام فقهی. کرد اشاره المللی بين

 غير عنف،زنای به محارم،تجاوز با زنای محصنه، بر قصاص نفس درجرايم ازجمله زنا)زنای

النبی وتکرار جرايم حدی در  رض، سبمسلمان(، لواط، محاربه، افساد فی اال زن با مسلمان

حکم  چهارم بار در که چهارم بار برای تکرار و زنا حد سه اجرای مرتبطه چهارم)همچون

است( و برخی موارد ديگر اجرا می گردد. اين مساله درحاليست که در جرايم  اعدام

. سوال حقوقی بر تغيير ناپذير بودن مجازات داللت می کنند -مستوجب حد، مبانی فقهی 

حقوقی بر جهانی سازی  -اساسی آن است که چطور می توان ضمن تکيه بر مبانی فقهی 

حقوق کيفری باور داشت؟ به نظر می رسد علی رغم بنيان های سنتی پذيرفته شده، گذر از 
                                                            

 . تهران خوارزمی دانشگاه سياسی، علوم و حقوق دانشکده کيفری، حقوق ریدکت آموخته دانش 3
m.r.rezaeian.k@gmail.com 
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الفاظ و منطوق نهادهاو آموزه های فقهی و تکيه بر پارادايم های جديد نظری، با روح قانون 

انگاری رفتارها سازگار باشد. اين موضوع در قانون جديد مجازات اسالمی و مبنای جرم 

به خوبی انعکاس داشته  3490و قانون جديد آيين دادرسی کيفری مصوب  3490مصوب 

است،به طوريکه در نوآوری های قانونگذار کيفری عمدتا تکيه بر رعايت حقوق بشر،تعديل 

، تاکيد بر دفاع از حقوق متهم و اجرای مجازات های تنبيهی، تقويت نهادهای ارفاقی

حقوقی با  -تضمينات دفاعی افراد بوده است. لذا نبايد اينگونه پنداشت که قواعد فقهی

های  رسد علی رغم وجود چالش پديده جهانی شدن ناسازگاری مطلق دارد بلکه به نظر می

ی، انطباق فقه با های زاجره و توجه حداکثری به نهادهای ارفاق بسيار نظير نفی مجازات

فرايند جهانی شدن از طريق بازانديشی و تعديل اشتراکات حقوقی دور از دسترس نخواهد 

 بود.

 

 .حقوق کيفری، فقه وحقوق مجازات شرعی، :جهانی شدن،واژگان کلیدي
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 ايران علمی جامعه در اجتماعی-انسانی علوم سازی جهانی چالش
 

 3مقدم زمانی مسعود

 چکیده

. است مشکوک و برانگيز چالش گفتمانی اجتماعی،-انسانی علوم سازی جهانی مانگفت امروزه

 تفاوت مورد بررسی، موضوع لحاظ به طبيعی، علوم با اجتماعی -انسانی علوم از آنجا که درواقع،

 تعميم اجتماعی-انسانی علوم به را طبيعی علوم سازی جهانی طورکلی به توان نمی دارند، بنيادين

 بيشتری اهميت است، جهانی نظام پيرامون در کشوری ايران اينکه به توجه با ئلهمس اين. داد

 آن، مرکز از را خود مشروعيت که است علمی نيز جهانی علم معموالً ديگر،  عبارتی به. يابد می

-انسانی علوم سازی جهانی ها غربی برای است ممکن رو، ازاين. گيرد می غرب، جهان يعنی

 کشورهای در که درحالی. است مسلط علم ها آن علم زيرا باشد مناقشه مورد کمتر اجتماعی

 رابطه با وجود اين،. باشند جهانی توانند نمی اجتماعی-انسانی علوم جهانی، نظام پيرامونی

 حاضر مقاله. است متفاوت سازی جهانی گفتمان با اجتماعی-انسانی علوم گوناگون های رشته

 جهانی بودن آميز مسئله لحاظ به پيرامون و مرکز بخش ود به کشورها بندی دسته در سعی

 در اجتماعی-انسانی علوم های رشته نسبت توصيف و دارد ها آن در اجتماعی-انسانی علوم بودن

 بر افزون. دهد می قرار موردتوجه را اجتماعی-انسانی علوم سازی جهانی گفتمان با کشورها اين

. است تفاوت ها آن شدن جهانی در اجتماعی-انسانی معلو های رشته بين رسد می نظر به اين،

 از تر شمول جهان شناسی جامعه و است شناسی جامعه از تر شمول جهان علمی اقتصاد مثالً

 جهانی لحاظ به کنند می بررسی که ای زمينه به توجه با ها رشته رو، ازاين. است شناسی مردم

 ازپيش بيش اجتماعی-انسانی علوم بودن محلی و بومی به توجه ديگر، سوی از. اند متفاوت بودن

 ايران، علمی جامعه در مذکور موضوع سه هرحال، به. کند می ايجاب را کيفی تحقيق ضرورت

 علوم های رشته تفاوت پيرامونی، جوامع برای اجتماعی-انسانی علوم سازی جهانی چالش يعنی

 و هستند ارتباط در باهم کيفی تحقيق ضرورت و شان، شمولی جهان به توجه با اجتماعی-انسانی

 .گيرند می قرار مورد بررسی مقاله اين در

  کيفی تحقيق جهانی، نظام ايران، اجتماعی، -انسانی علوم سازی، جهانی واژگان کلیدي:

                                                            
  masoudzmp@yahoo.com يزد، دانشگاه شناسی، جامعه دکترای  3
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 شناسی مواجهه حوزويان با تفکر سیاسی غرب تأملی در هدف

 

 4ورپ رضا رحمانی، 0آبادی حميدرضا شاملو علی، 3محمد زندی

 چکیده

 معاصر دوران در اسالمی، های انديشه تبيين و تحقيق متوليان عنوان به علميه های حوزه

 با مهم اين. اند کرده پيدا ارتباط زمين مغرب سياسی تفکرات با گسترده سطحی در

 با طالب ارتباط و است گرفته خود به نيز ديگری ابعاد اسالمی حکومت گيری شکل

 بتوان شايد. است شده زياد اجرايی حوزه در هم و فکری حوزه در هم سياسی های عرصه

 همه که است فکری جريان هر تمدنی نمود بارزترين سياسی روابط و ساختارها که گفت

 اين در فکری گفتمان دو مواجهه لذا. هستند ارتباط در آن با ای گونه به نيز جامعه سطوح

 مواجهه اين در اما. باشد ها حوزه ساير بر ذارتاثيرگ نيز و توجه قابل بسيار تواند می زمينه

 آنها ترين مهم جمله از و شود داده پاسخ بايستی که است مطرح بسياری های پرسش

 سياسی تفکر به پرداختن از هدف اساساً که است اين سوال. است مواجهه اين شناسی هدف

 توان می بلکه کنيم یتلق بسيط سوال يک نبايد را سوال اين البته است؟ منظور چه به غرب

 و هيجانی غالباً و زده شتاب برخوردهای از. هدف يک نه و گفت سهن اهداف از بايد و

 سنخ از غرب سياسی تفکر با علميه های حوزه مواجهه که گفت بايد بگذريم، که احساسی

 تأمل با را ادّعا اين. نيست سياسی روزمره های جدال آوردگاه و است انديشه با انديشه ارتباط

 سياسی تفکر. يابيم درمی راحتی به حوزويان اصلی نقش نيز و سياسی انديشه چيستی در

 اولی تحقق دومی و است دومی پايه و مبنا اولی که است روبنايی و زيربنايی سطح دو دارای

 سطح از بيش اهميتی پيداست که ناميم می ها انديشه مبانی را زيربنايی سطح. است عمل در

 را اصلی جايگاه آن درباره داوری نيز و سياسی انديشه تحليل در واقع در و ددار روبنايی

 مکلف خود نقش ترين اصلی در دينی معرفت متوليان عنوان به حوزويان ديگر سوی از. دارد

 ايشان عملکرد در ها انديشه مبانی شناخت لذا و هستند دينی معرفت توزيع و تبيين به

                                                            
. نويسنده مسئول: طلبه حوزه علميه قم و دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه باقرالعلوم، 0

mhdzandimail@gmail.com  

 . سطح سه حوزه علميه قم و مدرس معارف اسالمی دانشگاه مالير4

 الملل از دانشگاه خوارزمی طلبه حوزه علميه قم و کارشناس ارشد روابط بين  3
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 شکل علمی معرفت بر مبتنی حوزويان های نقش يرسا و دارد اساسی و ضروری نقش

 بر. است علمی ای مرتبه احراز حوزوی ماهيت تعريف در شاخصه ترين مهم اساساً. گيرد می

 بايستی علميه های حوزه توجه عطف: نخست. است شده مطرح مقاله در مدعا سه اساس اين

 نخست اولويت ها انديشه مبانی به پرداختن واقع در و باشد غرب سياسی تفکر مبانی به

 و مند روش صحيح، دقيق، فهم جمله از لوازمی ها انديشه مبانی با موفق ارتباط: دوم. است

 سلبی رويکرد که شود تصور نبايد: سوم. شوند برآورده بايد که دارد آن غير نيز و مند نظام

 بايد. کارآمد باشد دتوان می نيز ايجابی رويکرد بلکه است، صحيح الزاماً و موجود انتخاب تنها

 مختلفی مراتب دارای سياسی انديشه رد رويکرد هم و قبول رويکرد هم که داشت توجه

 .شوند اتخاذ مختلف های انديشه قبال در توانند می که است

 

 شناسی هدف سياسی، تفکر غرب، طالب، علميه، حوزه: واژگان کلیدي
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 شناسی: هم بومی، هم عمومی جامعه
 

 3زند عیرضا شجا علی

 چکیده
های اخير در محافل علمی و آکادميک ايران، خصوصاً در  هايی که در سال  يکی از دغدغه

است. اين بحث که « سازیِ علوم انسانی و اجتماعی بومی»بين اصحاب علوم انسانی مطرح بوده، 

است، شاخۀ ديگری با عنوان « تحول علوم انسانی»تری به نام  خود منبعث از پروژۀ کالن

دارد که در بسياری از مدعيات و ابعاد با يکديگر « سازی علوم انسانی و اجتماعی اسالمی»

پوشانی دارند. ما ضمن تمايزگذاری ميان اين سه ايده، تمرکز و تأکيد خود را در اين مقاله بر  هم

های احتمالی آن با عمومی و  و چگونگی رفع چالش 0سازی علوم انسانی و اجتماعی روی بومی

گذاريم و به بررسی و يافتن پاسخ برای اين سؤاالت خواهيم پرداخت که آيا  می 4بودنِ علم نیجها

ها به يک ميزان جهانی است؟ با  آيا علم، عمومی و جهانی است؟ آيا علم در همۀ ديسيپلين

شود و هرگونه تالش برای  کلی منتفی می بودنِ علوم به آيا بومی  علم، بودن و عام جهانی قبول

ازی آن دسته از علومی که جهانی هستند، به موقعيتی و ايدئولوژيک شدن آنها س  بومی

 انجامد؟ می

شناسی  ها نظير جامعه ها و رشته زند که علم در برخی از حوزه مسئله اما از آنجا سر می

شدت بومی است و اين بيش از هر چيز، ناشی از موضوع آن در درجۀ اول و اغراض و اهداف  به

شناسی و اعتبارِ عام  ثانی است. در عين حال همين علوم، واجد مبانی و روشآن در مرتبۀ 

های مرامی  ای و جانبداری هستند و برای باقی ماندن در ساحت علم، بايد از هرگونه تعلق زمينه

ها و  سازی در عين حفظ اعتبار جهانی مستلزم اوالً افراز جنبه مصون بمانند. حل مسئلۀ بومی

که ممکن است مشمول اين عنوان باشند يا نباشند و ثانياً تشريح اقتضائات  وجوه مختلفی است

حاکم بر هر يک از آنها. مقاله در ادامه نشان خواهد داد که منظور از تحول علوم انسانیِ رايج نيز 

شناسی  هايی نظير جامعه عمومیِ علم در رشته -در راستای تحقق و تقويت همين دو جنبۀ بومی

 است.  
 

  سازی علم، بودن علم، اسالمی سازی علم، جهانی تحول علوم انسانی، بومیان کلیدي: واژگ

   شناسی  جامعه

                                                            
  Shojaeez@modares.ac.ir، استاديار دانشگاه تربيت مدرس 3

2 Localizing of Human Sciences 

3 Universality of Science 



 29 |                                          :المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی چکیده مقاالت دومین همایش بین
                        اجتماعی –هانی شدن علوم انسانی ج                                  

 

 یعمومدوره ی تأثیر مؤلفه های پديده ی جهانی شدن بر برنامه های درسی 

 یعمومدوره ی علوم تجربی برنامه های درسی مطالعه موردی: 
 

 3اشرف السادات شکرباغانی

 چکیده

ا هدف تحليل محتوای برنامه های درسی دوره ی عمومی بر مبنای پژوهش حاضر ب

جهانی شدن انجام گرفت. درس مورد ارزيابی در اين پژوهش درس علوم مؤلفه های پديده 

و مؤلفه های پژوهش شامل آموزش شهروندی، آموزش چند فرهنگی،  تجربی بوده است

 پژوهش نيا در بيترت نيبدآموزش صلح، آموزش محيط زيست و آموزش سالمت بودند. 

 مورد یآموزش منبع نيتر مهم عنوان به یعموم ی دوره یتجرب علوم یدرس یها کتاب

 یجهان آموزش یها مؤلفه یراستا در حد چه تا که شود مشخص تا گرفت قرار ليتحل

 ليتحل زين و شانون یآنتروپ پژوهش یمحتوا ليتحل در استفاده مورد روش. کردند حرکت

 علوم یها کتاب ريتصاو و هانيتمر ها، پرسش متن، یتمام  زين ليتحل احدو و بوده یفيک

 یتجرب علوم یدرس یها کتاب یآمار جامعه و شدند یم شامل را یعموم ی دوره یتجرب

 و هيتجز از حاصل جينتا و بود 3497-3498 سال در کتاب جلد 9 شامل یعموم ی دوره

 و یشهروند آموزش یعني یجهان آموزش یها مؤلفه به که دهد یم نشان اه داده ليتحل

 که بود یحال در نيا و بود شده پرداخته کم حد در و نسبت کي به  ستيز طيمح آموزش

 کم یليخ حد در صلح آموزش و یفرهنگ چند آموزش سالمت، آموزش یهامؤلفه به

لفه های ؤريزان درسی توصيه می شود به م با توجه به اين نتايج به برنامه .بود شده پرداخته

 .توجه گردد بيشتر ريزی دروس دوره عمومی آموزش جهانی هنگام برنامه

 

، علوم تجربی آموزش جهانی های مؤلفه، برنامه درسی، پديده جهانی شدن واژگان کلیدي:

 .یعمومی  دوره

  

                                                            
 ،یآموزش یها ینوآور و یدرس یزير برنامه پژوهشکده یعلم اتيه عضو و ارياستاد ک،يزيف یدکترا 3

a20.baghani@gmail.com 
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 نمايی تعامل فرهنگی ايران و جهاندرآمدی بر نقش رمان اجتماعی معاصر در باز

 «جای خالی سلوچ، رازهای سرزمین من و نیمۀ غايب»های  با تأکید بر رمان 
 

 3االسالمیمحمّد شيخ

 چکیده

از جمله راهکارهای مهم در بازشناسی و تبيين فرهنگ هر ملّتی، آشنايی با زبان و 

رو، در گسترۀ زبان و ادب فارسی، رمان، به عنوان يکی از انواع ادبيات آن جامعه است. از اين

های متمادی، با مضامين و مفاهيم گوناگونی همراه بوده که يکی از اين ادبی، در طیّ زمان

نويسان معاصر پهنۀ ادب مضامين، اجتماعی بودن آن در دوران معاصر است. از ميان رمان

اند که در هايی نام بردهتوان از نويسندگانی ياد کرد که در آثار خود از مؤلفهفارسی، می

های برجستۀ توان به عنوان شاخصها را میمؤلفه هنگ ايران، آننگاهی کالن و با تکيه بر فر

ها به ها در خواهيم يافت که برخی از آنفرهنگی ايران به حساب آورد. با بررسی اين شاخص

اسالمی و فرهنگ جهانی تعاملی سودمند  -منزلۀ پل ارتباطی هستند تا بين فرهنگ ايرانی

سازی و استحکام تعامل فرهنگی کمکی شايان جستهبرقرار سازند و از رهگذار آن، به بر

ای و به روش استقرايی خانههای کتابکنند. در اين جستار، بر آنيم با استفاده از پژوهش

مبتنی بر توصيف و تحليل، سه رمان شاخص معاصر فارسی)جای خالی سلوچ محمود 

پور( را که دارای آبادی، رازهای سرزمين من رضا براهنی و نيمۀ غايب حسين سنادولت

تر، ای ژرفهای فرهنگی آنان و در اليهسازی شاخصمضامين اجتماعی هستند، با برجسته

های فرهنگی با جهان را مورد مطالعه و مداقّه قرار دهيم. ارتباط و تعامل آن شاخص

دستاورد پژوهش گويای اين است که تأکيد بر فقر فرهنگی، ناآگاهی طبقاتی، چندصدايی، 

ها، زمينۀ روشنی وطنی و... در اين رمانداشت روح انسانی، جهان، دموکراسی، پاسآزادی

 کند. برای تعامل بين ملل مختلف فراهم می
   

های فرهنگی، جای خالی سلوچ، رازهای رمان اجتماعی، مؤلّفه واژگان کلیدي:

  سرزمين من، نيمۀ غايب.

                                                            
 m.sh0731@yahoo.com طباطبائی، علّامۀ دانشگاه فارسی ادبيات و زبان دکتری دانشجوی 3
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 نیانسا علوم از مدرن پست خوانش: شدن جهانی اهمیت

 

 0 محمدی حسين، 3صادقی نويد

 چکیده

 به مسبوق تحول اين. گيرد می شکل انسان وجود در اساسا تاريخی بزرگ تحوالت

 دستخوش که اين ضمن انسانی علوم. است بشری فاهمه های دشواری و چيستی از پرسش

 شده متحمل انسانی علوم که است آسيبی بيشترين سنتی قرائت اما بوده، بسياری تحوالت

 انسانی علوم از متفاوت خوانشی تا است شده فراهم فرصت اين مدرن پست عصر در. است

 به است، وارداتی کااليی عمدتا که جهانی انسانی علوم از جديد خوانش اين. باشيم داشته

 ساز اين در رسد می نظر به. شود می محسوب يکديگر با جوامع تعامل برای رهيافتی عنوان

 علوم شدن جهانی روند که چرا ندارد؛ جايگاهی «سازی بومی» و «سياسی دستور» وکار

 علوم چگونه که است اين اصلی سوال اکنون. سازد می مختل بشری فاهمه در را انسانی

 جهانی اينکه عين در يعنی. ندارد بومی انسانی علوم با منافاتی بودن، جهانی عين در انسانی

 در معضالتی شاهد نيز غربی جوامع در. باشد داشته سازگاری هم بومی انتظارات با است

 در مناسب اجتماعی ساختار وجود دليل به معضالت اين اما هستيم انسانی علوم زمينه

 رفع است غربی جوامع فرهنگی های ساخت زير از که «نقادانه تفکر» شکوفايی و رشد جهت

 نقادانه تفکر و مدرن پست خوانش عدم دليل به و ای منطقه و سنتی نگاه ايران در. شود می

 اين در. ندارد وجود جهانی انسانی علوم با کارآمد ارتباط برقراری و شدن نهادينه امکان

 معضالت بيان از پس انسانی علوم شدن جهانی زمينه در رويکردی به رسيدن برای نوشته

 هيمخوا انسانی علوم بر شدن جهانی ابعاد مختلف تاثير بررسی به ايران، در انسانی علوم

 شناختی روش بررسی و نقد طريق از جديد رويکرد اين که شود می گيری نتيجه و پرداخت

 توانايی کيفی، روشی عنوان به هرمنوتيک و محتوا تحليل عنوان به کاوی داده روش دو

 امکان طرفی از و آورد می فراهم را است وارداتی کااليی که جهانی انسانی علوم سازی آماده
                                                            

 nsadeghi94@gmail.comی، يدانشگاه عالمه طباطبا ،یجهانگرد تيريارشد مد یکارشناس یدانشجو 0

 mohammadi.hossein.1992@gmail.comيی،دانشگاه عالمه طباطبا ن،يارشد فلسفه د یکارشناس یدانشجو  4
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 نهايت در. سازد می فراهم سازی بومی جهت جوامع برای را ارتباط برقراری و شدن نهادينه

 جهانی به کمک برای رهيافتی عنوان به هرمنوتيک و کاوی داده که کرد خواهيم تبيين

 .شوند می مطرح انسانی علوم سازی

 .کاوی داده هرمنوتيک، مدرن، پست خوانش انسانی، علوم شدن، جهانی :کلیدي واژگان
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 مسلط گفتمان سازی جهانی نه انسانی علوم گفتگوهای شدن یجهان

 

 3شالی صفری رضا دکتر

 چکیده

 و گوناگون هدف های و تجربيات انتشار فرايند معنای به را «شدن جهانی» اگر

 نظر در عقايد و تجارب دانش، انتقال در جهان کل مردم برای فرصتها به برابر دسترسی

 از که بود خواهد عادالنه تقريباً گستری جهان نوعی نشد جهانی حالت اين در بگيريم،

 گسترده سطح در انسانی علوم مختلف های حوزه در ها دولت و جوامع ميان تعامل آن طريق

 معنای به شدن جهانی اگر اما و گرفت خواهد صورت تهاجم نه و تبادل صورت به متراکم و

 عقل» ،«داری سرمايه» حالت اين در باشد، «امريکايی نوع از نوگرايی» يا «شدن غربی»

 حالتی چنين در و يابد می گسترش دنيا سراسر در «استيالءجويانه فرهنگ» و «گرايی

 لذا. رساند خواهد آسيب کشورها ساير بومی و دينی ملی، فرهنگ های به مسلط فرهنگ

 شانتال و الکالو ارنستو» گفتمان تحليل روش از گيری بهره با نوشتار اين در نگارنده هدف

 و «ديالوگی و گفتمانی فرايند» يک عنوان به «شدن جهانی» به بايد ما که است اين «موفه

 شدن جهانی به برابر و مشترک نظر تبادل و تعامل سايه در و نگريسته «سازی غيريت» بدون

 زيرا آن، اجزای ساير بر جهانی پيکره از بخش يک هژمونی و استيالء قالب در نه و برسيم

 استيالجويانه و عامدانه کنش نوعی و است «سازی جهانی» مصداق دهد رخ دوم لتحا اگر

 . گردد می خارج "شدن" طبيعی فرايند از که است تاثيرگذار آن در

 

  تهاجم و تبادل گفتمان، تحليل انسانی، علوم سازی، جهانی شدن، جهانی :کلیدي واژگان

  

                                                            
 reza_safaryshali@yahoo.comعضو هيات علمی دانشگاه خوارزمی،    3
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 جهانی و بومیتربیت اسالمی 

 
 3ورمحمد شريف طاهرپ

 چکیده

بررسی کارکرد مثبت و منفی تربيت اسالمی جهانی و بومی موضوعی است که در اين 

مقاله با روش توصيفی تحليلی مورد بررسی قرار گرفته است. تربيت اسالمی جهانی و بومی، 

گرايی است و در عين تأثيرپذيری، تأثيرگذار نيز هست؛ شدن و بومیمتأثر از جريان جهانی

های زمانی و مکانی، باعث در هم تنيدگی جهان، از جاکندگی رفتن فاصله زيرا از بين

های مختلف و تجربيات انسانی از محل خود، پديد آمدن رابطۀ ديالکتيکی بين امور  پديده

مختلفت و از سوی ديگر هشياری جهانی و نزديکی مغز جهانی شده است. در چنين 

 -است و به جای ساختارهای سنتی، مجاز شرايطی تربيت اسالمی دچار ساخت زادايی شده

زمانی؛ و هويت مليت؛ ساختارهای  -متعين؛ تاريخی-نزديک؛ انحصارگرايی -ممنوع؛ دور

تعين چندگانه؛  –جهانی، واگرا، نامحدود و قابل دسترسی؛ جهانی و المکان؛ شمولگرايی 

مده است. در ای و جهان وطنی پديد آآنيت و فشردگی زمان؛ ساختار هويت مجازی، شبکه

تواند دو کاردکرد مثبت و منفی در عرصۀ جهانی و بومی چنين شرايطی تربيت اسالمی می

تواند مطرح شود که بعضی از آنها های مختلفی میداشته باشد. کارکرد مثبت آن به صورت

 عبارتند از: ارائه و ترويج فهمی اعتدال گرايانه از دين، ارزش قائل شدن برای انسان فارغ از

دين و مذهب، مليت، نژاد و قوميت؛ احترام به حقوق انسانی ديگرانی که متفاوت از ما فکر و 

کنند؛ فروبسته نبودن در خود و به دنبال کشف اشتراکات فرهنگی و تربيتی خود با عمل می

ديگران از طريق ديالوگ و گفتگو؛ ارائه راهکاری بومی برای حل مسائل و مشکالت جهانی؛ 

زومات بومی و فرهنگی خود در استفاده از راهکارهای جهانی؛ نگاهی نقادانه و نه توجه به مل

گرايانه نسبت به غرب؛ تالش برای تحقق صلح، عدالت و آزادی در سطح طردگرايانه و غرب

شدن، گشودگی؛ سازی به جای جهانیمحلی، ملی و جهانی؛ مقاومت عاقالنه در برابر جهانی

توانايی خوب گوش دادن به او؛ خود انتقادی و انتقادپذيری و پذيرش محترمانۀ ديگری و 

تواند مطرح شود که بعضی از های مختلفی میتساهل و تسامح. کارکرد منفی آن به صورت

                                                            
   m.s.taherpour@malayeru.ac.irاستاديار فلسفه تعليم و تربيت، دانشگاه ملی مالير  3
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نظرانه از دين؛ تأکيد بر طرد و بدنام کردن آنها عبارتند از: ارائه تفسيری متحجّرانه و تنگ

ت؛ ترويج خشونت در سطح محلی، ملی و جهانی؛ ديگری که با ما همفکر و هم عقيده نيس

شدن؛ عدم توجه به قاعده منطقه مخالفت با کثرت و تکثر؛ داشتن برداشتی منفی از جهانی

پذيری؛ انحصارگرايی؛ انگاری و عدم انعطافانگاری و دوگانهالفراغ در فقه سياسی؛ مطلق

 فراد و عدم پايبندی به قانون.مخالفت با دموکراسی و تحقير آن؛ منقاد و سرسپرده کردن ا

 

 گرايیشدن، بومیتربيت اسالمی، جهانی واژگان کلیدي:
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 نرايا یاجتماع -یعلوم انسان شمندانيشدن بر نقش و کارکرد اند یجهان تأثیر

 مطالعۀ موردی: آثار رضا سیّدحسینی
 

 3دکتر شيرزاد طايفی

 چکیده

-های جهانی ازشناسی و تبيين شاخصها، مبانی و آبشخورهای مهم در باز جمله زمينه

دار حوزۀ علوم شدن در ابعاد عام و خاصّ آن، آشنايی موردی با آثار انديشمندان مطرح و نام

ها و رو، در اين جستار، بر آنيم به روش استقرايی و با تأکيد بر دادهانسانی است؛ از اين

ها و تعليقات آثار رضا ای و اسنادی، به بررسی برخی از ترجمهخانهمطالعات کتاب

اجتماعی، از  -سيّدحسينی، به عنوان انديشمندی برجسته در حوزۀ مطالعات علوم انسانی

های او بپردازيم و با شدن در نوشته های جهانیترين مؤلفهرهگذار آشنايی و معرفی برجسته

ها در ر مؤلفهها در مقايسه با ديگتأکيد بر بسامدها، روشن سازيم که کدام يک از اين مؤلفه

چرايی و فلسفۀ وجودی کابرد اين  که در نگاهی دقيق،آثار او نمود بارزتری دارد. ضمن اين

ها در دهد که بروز و ظهور اين شاخصکنيم. برآيند پژوهش نشان می ها را بررسی میمؤلّفه

فی آثار ها و تعليقات رضا سيّدحسينی، نشان از گسترۀ فکری او و تالشی که برای معرترجمه

شدن در آثار وی داشته های جهانیشدن شاخصخود به خواننده و تأثيری که از برجسته

بشری، دوری از  است، دارد. تسلّط به چند زبان زندۀ دنيا، آشنايی با آثار مختلف فرهنگ

داشت وطنی، پاسنگری، باور به انديشۀ جهانبينی و ژرفسونگری و خودبرتربينی، ژرفيک

گرايی، تأکيد بر جغرافيای فرهنگی در ش و فضيلت در گسترش روح فراملّیمقام دان

گسترش مرزهای دانش و آگاهی و... از جمله نمودهای محور انديشگانی در آثار رضا 

 های جهانی شدن است.ها و آرمانسويی با واقعيتسيّدحسينی برای هم

 

اجتماعی، رضا  -م انسانیشدن، عملکرد فکری انديشمندان، علوجهانیواژگان کلیدي: 

 ترجمه و تعليقات. سيّدحسينی،

  

                                                            
 Sh_tayefi@yahoo.com طباطبائی، علّامۀ دانشگاه دانشيار 3
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نقش غزل اجتماعی معاصر فارسی در بازنمايی تعامل فرهنگی و اجتماعی ايران 

 و جهان
 

 0نژادسجاد فرّخ، 3دکتر شيرزاد طايفی

 چکیده  
ا، ها، نيازهای فعال و بنا به ضرورتهر گاه افراد متعلق به يک فرهنگ و اجتماع، به گونه

فرهنگی و اجتماعی با فرهنگ و اجتماع يا جوامع و اندازها و مسائل درونها، چشمچالش

وگو بپردازند، تعامل فرهنگی و اجتماعی و فلسفۀ وجودی ضرورت های ديگر به گفتفرهنگ

وگويی، در بسترهای گيرد. چنين تعامل و گفتها و جوامع شکل میوگو بين آن فرهنگگفت

شود، که يکی ها و شگردهای مختلف و با استفاده از ابزارهای گوناگونی انجام میمتعدد، با شيوه

گيری ها، ادبيات در معنای عام و غزل اجتماعی در معنای خاصّ است. اگر بستر اوليۀ شکلاز آن

های بسياری، در اين نوع غزل را در ايران، از قرن ششم در نظر بگيريم، پس از طیّ فراز و نشيب

ای عاصر به يک وسيله و  گفتمان قدرتمندی تبديل شده و توانسته است نقش برجستهدورۀ م

رو، ضمن وگوی فرهنگی و اجتماعی بين ايران و ساير ملل داشته باشد. در پژوهش پيشدر گفت

ايم روشن کنيم که شعر به شناسانه کوشيدهگيری از روش تحليل کيفی و با رويکرد جامعهبهره

های مطالعاتی علوم انسانی، تأثير چشمگيری بر ابعاد ذهن، انديشه، رفتار و مينهعنوان يکی از ز

های مختلف گردد. دستاوردهای تواند باعث تعامل هر چه بيشتر فرهنگفرهنگ اقوام دارد و می

پژوهش گويای اين است که غزل اجتماعی ايران در دورۀ معاصر، با محوريت موضوعاتی چون 

داشت حقوق اقشار ستيزی، دادمندی، پاس، ظلموطنیجهان دوستی،، دانشگرايیمعرفتآزادی، 

گيری و مختلف مردم، صلح و آشتی، تأکيد بر دردهای مشترک بشری و...، ضمن کمک به شکل

تواند باعث پويايی وگوی فرهنگی و اجتماعی بين ايران و ساير ملل، میهای گفتاستحکام زمينه

 خودی نيز بشود. و شکوفايی فرهنگ و اجتماع
   

وگوی فرهنگی، تعامل اجتماعی، فرهنگ غزل اجتماعی فارسی، گفتواژگان کلیدي: 

  جهانی، درد مشترک بشری.

                                                            
 sh_tayefi@yahoo.com طباطبائی، علّامۀ دانشگاه دانشيار 0

 sajad_farokhnezhad@yahoo.com طباطبائی، علّامۀ دانشگاه فارسی ادبيّات و زبان ارشد کارشناس 4
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 : الزامی جهانی و ضرورتی ملی EFAبرنامه آموزش برای همهرويکرد جهانی 
 

 0طاهره بيگی، 3حسن عاشقی

 چکیده 

نوان چشم انداز مطلوب مورد توجه به ع4ی دانايی محوردر قرن بيست و يکم، جامعه

قرار گرفته است. در اين جامعه، آموزش و يادگيری از باالترين اهميت 

محور است)مشايخ و  -ی دانش(. يادگيری کليد ورود به جامعه3433برخوردارند)بازرگان،

ی ضروری برای اقتصاد جوامع قرن بيست و يکم (. بنابراين، يک وسيله3430بازرگان،

که  "آموزش برای همه"یاست. برنامه3شود که تحت تاثير سرعت جهانی شدنمحسوب می

ی آموزش بين المللی است که مورد اهتمام معروف گشته است يک برنامه (ای اف آ)به 

و  بانک جهانی  صندوق جمعيت سازمان ملل متحد،  يونيسف،  يونسکو،المللی مجامع بين

افزايش  گسترش سواد در جهان، "ش برای همهآموز"هدف  برنامه عمران ملل متحد است.

در نظام آموزشی کشورها است. بهبود کيفيت يادگيری  فرصتهای يادگيری برای همگان و

پرداخته شده و تعامل آن  (EFA) "آموزش برای همه"ی حاضر به معرفی برنامه در مقاله

وضعيت موجود چنين در اين نوشتار ی آموزشی بررسی شده است. همبا توسعه و توسعه

انجام گرفته در اين  7با توجه به نتايج مطالعات و پژوهش های "آموزش برای همه "یبرنامه

حوزه در آموزش و پرورش ايران مورد بررسی قرار گرفته است. نتايج بدست آمده بيانگر آن 

يد بر است که تاکيدات اين برنامه در ايران از بهبود نسبی برخوردار بوده است. از نتايج تاک

ی ی آموزش برای همه اين است که جامعه در مسير توسعههای برنامهاهداف و استراتژی

                                                            
 h.asheghi@ttbank.ir دکترای مديريت آموزشی و معاون آموزش بانک توسعه تعاون 3

 کارشناس ارشد برنامه ريزی آموزشی دانشگاه تهران  0

3-knowledge-based society 
4-globalization 

ارزيابی "در تدوين مقاله حاضر از پايان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ريزی آموزشی دانشگاه تهران با عنوان 3

به راهنمايی جناب آقای دکتر علينقی )کمال( "اف آموزش برای همهوضعيت موجود آموزش و پرورش برای تحقق اهد

 خرازی و مشاوره جناب آقای دکتر عباس بازرگان و به اهتمام طاهره بيگی، استفاده شده است. 
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پايدار گام برخواهد داشت و اقشار مختلف جامعه به ويژه طبقات پايين و زنان در جامعه 

 توانمند خواهند شد. 

 

 ی دانش محوری پايدار، جامعهآموزش برای همه، توسعه: اژگان کلیديو
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 وطنی-مسأله در خلق علوم اجتماعی جهان تقدم

 

 0عباس جنگ، 3زاد اسماعيل عالی

 چکیده

خلق معرفت اجتماعی همواره در مواجهه با مسائل معينی بوده که در يک متن تاريخی 

و اجتماعی مشخصی، واجد ضرورت و معنا شده است. در اين حالت، مسأله حلقه واسط 

يابی خود واجد  شناسی مسأله و مسأله معرفتمعرفت و شرايط اجتماعی بوده است. در 

منطقی متمايز بوده که به عنوان يک واسطه از يک طرف برخی از وجوه واقعيت اجتماعی را 

شناختی معينی را  شناختی و روش برجسته کرده و از طرف ديگر خود نيز اقتضائات معرفت

علمی، امکان گذر از نماياند. شروع تحليل معرفت اجتماعی از چيستی مسائل  ضروری می

کند.  شناسی موضوعات علوم اجتماعی مدرن را فراهم می شناسی و معرفت مناقشات هستی

هايی در سطح موضوعات ملی در نظر  شناسی را به عنوان يک علم مدرن با دغدغه اگر جامعه

امر نيز اين واحدها معنادار خواهند بود و اين  ها تنها در پرتو آوريم، آنگاه بسياری از پديده

شناختی از جمله  شناختی و معرفت های هستی گيری بسياری از دوآليسم زمينه شکل

شود. در اين حالت با تمايز سطح تحليل از ملی يا محلی به جهانی، ما نياز  محلی می-جهانی

شناسی ديگری خواهيم داشت که بتوانند به تحليل و شناخت پديده های جهانی  به جامعه

عنوان ماحصل رابطه دوگانه شرايط تاريخی ومعرفتی  يد بر سؤال علمی، بهبپردازد. اما تأک

ها را فراهم ساخته و شرايط شناسايی همه جانبه يک  مشخص، امکان گذر از اين دوآليسم

سازد. اين پديده اجتماعی در روند  پديده را در پرتو شرايط تاريخی و اجتماعی آن فراهم می

های جهانی و محلی و پيدايش  گی فزاينده نشانهپرشتاب جهانی شدن و درهم تنيد

طور همزمان حامل انواع وجوه جهانی، های جديد، ممکن هست در يک لحظه به پديده

های ديگری شود، زيرا تغيير و  محلی باشد، و از طرف ديگر با تحول خود پديده واجد ويژگی

جا منطق شناسايی و  های بنيادين پديدهای اجتماعی است. در اين چندگانگی از ويژگی

عنوان يک موضوع اساسی شناسی معرفت به تحليل سؤاالت علوم اجتماعی در پارادايم جامعه

                                                            
  aalizad@atu.ac.irشناس و عضو هيأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی،  جامعه  0

  jong.abbas@gmail.comشگاه عالمه طباطبائی، شناسی فرهنگی دان دانشجوی دکتری جامعه  4
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شناسی  شود. در اين پژوهش با روشی تحليلی و با تکيه بر رويکرد جامعه در نظر آورده می

 دهی معرفت اجتماعی خواهيم يابی در شکل معرفت به بازخوانی نقش مسأله و منطق مسأله

پرداخت؛ و نشان خواهيم داد که با تأکيد بر مسأله به عنوان مبدأ معرفت، امکان گذر از 

آيد. چنين  شناسی فراهم می شناسی جامعه شناسی و معرفت بسياری از مناقشات هستی

وطنانه را  ويژه علوم اجتماعی جهانامری زمينه خلق رويکردهای نوين در علوم اجتماعی به

انی شدن در جهت حل مسائل معاصر جهانی که در آن انواع مسائل در استمرار روند جه

 اند، فراهم خواهد کرد. فراملی در هم تنيده شده-ملی-محلی

 

وطنی،  -محلی، جهان -شناسی، جهانی شناسی، هستی مسأله، معرفت واژگان کلیدي:

 شناسی معرفت جامعه
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 جتماعینقش آموزش زبان انگلیسی در جهانی سازی علوم انسانی و ا

 3محمد عامريان

 

  چکیده 

 -و شايد در نگاه برخی، فلسفه وجودی آن  -ترين وظايف نهاد دانشگاه  يکی از اصلی

فراهم نمودن زمينه آشنايی انسان با پديده های جهان، شناخت و ارزيابی آن هاست. در اين 

ز جهت مبنايی ا« غير دقيقه»ميان، به نظر می رسد موضوعات علوم انسانی و اصطالحا علوم 

و محتوای علوم اجتماعی از حيث شمول، دربردارنده زبده معارفی «( واقع»)نگاه به امر 

خود بايد به آن ها مجهّز باشد  0سرمايه فرهنگیهستند که فرد دانشگاهی جهت تقويت 

(. از سويی ديگر، يکی از مهمترين ابعاد 0119، 3؛ ر. ک. دورتيه4)گستردگی شناخت ها

« ترجمه»اشتراک گفتمانی انسان معاصر بوده و تفاهم و تعامل زبانی از گذر  ،7جهانی شدن

و ساخت فهم مشترک، از کليدی ترين عناصر پديده مذکور است. با چنين فرضی، نگارنده 

اين سطور بر اهميت دوچندان توجه به نقش آموزش زبان انگليسی به مثابه پلی ميان 

شدن علوم انسانی و اجتماعی )شامل انتقال  فرهنگ ها و مسيری موثر در جهت جهانی

مفاهيم فرهنگی بومی( تاکيد می نمايد. از اين رو، توسعه آموزش زبان انگليسی با تاکيد بر 

اهميت اين حوزه در گسترش شناخت های انسانی و اجتماعی جهانی توجهی بيش از پيش 

اران و برنامه ريزان می طلبد که عنايت بيشتر به ظرفيت فوق در اولويت های سياست گذ

آموزش عالی می تواند منجر به ايجاد زمينه معرفتی مشترک ميان ملل و آفرينش تعامل 

 فرهنگی چند جانبه و موثر گردد.  
 

  علوم انسانی و اجتماعی، جهانی شدن، زبان انگليسی، آموزش عالیواژگان کلیدي: 

                                                            
 amerian921@atu.ac.irتهران،  – طباطبايی عالمه دانشگاه انگليسی زبان مدرس  3

2 Cultural Capital  

3 Les sciences humaines. Panorama des connaissances 
4 Dortier  

5 Globalization  
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 با تاکید بر ايران() شدن علوم انسانی و توسعه در عصر جهانی  بررسی رابطه

 0زاده مرزبالی مجيد عباس

 

 چکیده

های زندگی  است که توانسته بر همه جنبه  شدن فرايندی چندبعدی و گسترده جهانی

امکاناتی که اين فرايند که در نتيجه  وریط تاثير بگذارد، به بشر از جمله حوزه علم و دانش 

های فکری،  جريان ،موزشی و ارتباطی(های نوين آ در اختيار گذاشته است )از جمله فناوری

تری نسبت به گذشته بر يکديگر  اساسی علمی و نظام آمورشیِ جوامع مختلف، تاثيرات

 از جهان،ای  نقطهدر در حوزه علم و انديشه  هرگونه تغيير و تحولاند. بر اين اساس،  گذاشته

. در اين ميان، حوزه علوم سازد از خود متاثر می نيز را  در ساير جوامع  عرصه علم و انديشه

شدن  های عصر جهانی تاثير چالش هايی است که امروزه تحت ترين عرصه انسانی از جمله مهم

دليل نقش و جايگاه ويژه علوم انسانی در فرايند تعليم،   طورکلی به قرار گرفته است. به

حوزه، اهميت  شدن بر اين ها و توسعه جوامع، شناخت تاثيرات جهانی تربيت و پرورش انسان

ی  ترين عامل در توسعه ها عنصر اصلی جوامع و مهم فراوانی دارد. به باور انديشمندان، انسان

تر و  تر، آگاه کرده های تحصيل ای از انسان که هرچه جامعه طوری شوند، به آنها محسوب می

ر اختيار تری برای نيل به توسعه د ها و بسترهای مناسب تری برخوردار باشد، زمينه عقالنی

خواهد داشت. نکته اساسی در اينجا اين است که يکی از لوازم اصلی تحقق چنين شرايطی 

« منطقی»ای است که در برابر تغيير و تحولِ  در عصر حاضر، برخورداری از علوم انسانی

رو و مؤثر در سطح  های علمی و فکری پيش مقاومت ننموده، به تعامل با مکاتب و جريان

است   های عقالنی را داشته باشد. اين همه در حالی ه و توانايی تربيت انسانجهانی پرداخت

ها و  گرفته(، همچنان با کاستی های صورت رغم تمامی تالش که علوم انسانی در ايران)علی

  رفته مشکالتی را در مسير توسعه هم باشد که اين مسئله روی هايی مواجه می نارسايی

توان به مواردی  ها می ترين اين نارسايی است؛ از جمله عمده کشور ايجاد کرده  جانبه همه

                                                            
  m.a.marzbali@gmail.com وم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشجوی دکتری علوم سياسی پژوهشگاه عل  3
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ناپذيری با شرايط  انطباق»، و «ناپذيری انعطاف»، «مقاومت در برابر تغيير و تحول»چون: 

ها، مقاله حاضر بر اين باور است که  اشاره کرد. اما با تمامی اين« جديد و تحوالت جهانی

های مناسب  انسانی در داخل و اتخاذ تدابير و سياستضعف علوم  توان با آگاهی از نقاط می

شدن و  سو، و مواجهه منطقی با فرايند جهانی ضعف از يک کردن آن نقاط در جهت برطرف

های فکری و مکاتب علمی خارج از  های آن برای علوم انسانی، تعامل بهتر با جريان چالش

يگر، موجبات تقويت و رشد علوم شدن از سوی د کشور، و استفاده بهينه از امکانات جهانی

يافته را  ای پويا و توسعه های آگاه و عقالنی و ايجاد جامعه انسانی و در نتيجه، پرورش انسان

تحليلی بوده و  -در ايران فراهم نمود. الزم به ذکر است که روش تحقيق اين مقاله، توصيفی

 باشد. ای می صورت کتابخانه شيوه گردآوری منابع نيز به

 

 شدن، علوم انسانی، توسعه، انسان، مواجهه منطقی، ايران. : جهانیگان کلیديواژ

  



 65 |                                          :المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی چکیده مقاالت دومین همایش بین
                        اجتماعی –هانی شدن علوم انسانی ج                                  

 

 شدنِ دموکراسی مثابه جهانی شدنِ دموکراتیزاسیون به محلی

 

 3زادهمحسن عباس

 

 چکیده

شدنِ دموکراسی )و به تبع آن امواج در پارادايم غالب علوم سياسی، جهانی

شدنِ الگوی دموکراسی ليبرال فهم شده است و مثابه جهانیدموکراتيزاسيون( درواقع به

گرا )که با بازانديشی در مبانی و گرفته در علوم انسانی پسا اثباتتحوالت هنجاریِ صورت

ی دموکراتيک منجر گرديد( هايی در نظريهريزی نظم دموکراتيک به چرخشمفروضات پی

تر از دموکراسی به نحو « محلیالگوهای »های تدوين هنوز تا آنجا امتداد نيافته که امکان

که ادبيات دموکراتيزاسيون همچنان بر طوریجدی و فراگير مورد پردازش قرار گيرد، به

ی های نظم دموکراتيک استوار است. تجربههای کالسيک در خصوص بايستهفرضپيش

مذهبی يا دارای مسئله قومی، به اين فرض  سازی در جوامعی معيوب دموکراسیچرخه

شدنِ دموکراسی در معنای حقيقی کلمه، مستلزم برقراری بسا جهانیزند که چهن میدام

ترِ دموکراتيزاسيون مند از دموکراسی و الگوهای محلیهای زمينهپردازیديالوگ با مفهوم

باشد. به بيان ديگر، گذار به دموکراسی مقدمتاً مستلزم گذار نظری از الگوی جهانشمولِ 

(Universalدموکر )تراسی به الگوهای خاص (Particularبه )رسد.نظر می 

تواند پردازی دموکراسی میهای متاخر در مفهومهای عينیِ بازانديشیجستجوی داللت

ی حاضر درصدد است که گامی اوليه در جهت اين گفتگو تلقی شود. در اين راستا، مقاله

گرايی برای ادبيات گهای پساسکوالريسم و چندفرهنای در باب داللتوارهطرح

دموکراتيزاسيون را به عنوان دو نمونه از اين سنخ تالش نظری به بحث گذارد. فرض اين 

وابسته نيست، بلکه ربط « التزام عقالنی»مقاله بر اين است که قوام دموکراسی صرفاً به 

                                                            
خاورميانه،  . دکتری علوم سياسی دانشگاه تهران؛ پژوهشگر گروه روندهای فکری مرکز مطالعات استراتژيک3

mohsen_abaszadeh64@yahoo.com   
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ستلزم بنابراين، پيشبرد دموکراتيزاسيون م. شهروندان نيز دارد« تعهد عاطفی»مستقيمی با 

مثابه کل است و اين امر برقراری نسبتی های دموکراتيک در جامعه به گير شدن انگارهجای

کند. حاصل اين بازانديشی، به صورت ترکيبی از امر عام و با اقتضائات محلی را ايجاب می

جويیِ قومی حضور پررنگی در تبيين است: در جوامعی که حيات مذهبی و هويتخاص قابل 

پردازی دموکراسی )و گرايی در مفهومنظر کردن از ذاتتماعی و سياسی دارد، عزلعرصه اج

پذيریِ های معطوف به دموکراتيزاسيون( به نفع نوعی انعطافگذاری به تبع آن از سياست

بنيادهای پيشاسياسیِ »مثابه های مذهبی و قومی بهبندی دالکارکردی، امکان مفصل

-محفوظ می« بخشی نظاممثابه ايدهاسی دموکراتيک بهگفتمان سي»را ذيل « همبستگی

  دارد.

 

سياسی، شهروندی چندقومی، -گرايی، هويت مدنیدموکراتيزاسيون، ذاتواژگان کلیدي: 

 جامعه مدنی پساسکوالر.
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 اجتماعی و انسانی علوم در شناختی روش های چرخش

 3عباسی حسين

 

  چکیده

 شده تبديل ای پديده  به انسانی و اجتماعی علوم در شناختی روش های چرخش امروزه

 شده، ارجاع و اشاره آنها به حوزه، اين در رأی صاحبان آثار در پرشمار، صورتی به که  است

 مهم چرخش دو به ابتدا مقاله، اين در. شود  می داده توضيح آنها مبنای بر بسياری مقوالت

 به سپس و پردازيم می  نگیفره و زبانی های چرخش يعنی انسانی، علوم ی حوزه در

 و نويسی نامه  زندگی  روايی، های چرخش جمله از دو، اين ذيل شناختی روش  های چرخش

 و مذکر های چرخش فلسفی مبانی بررسی. کنيم می اشاره تاريخی و نويسی نامه خودزندگی

 غييرت. است شده نموده باز ابتدا در پوزيتيويسم، رويکرد با شناختی روش ضديت قالب در

 از  موضع تغير و تفهمی، و تفسيری ی گرايانه انسان رويکردهای به گرايی اثبات از رويکرد

  اجتماعی و انسانی های پديده گوناگون های جنبه بررسی کيفی های روش به کمی های روش

  هايی سويه گرفتن قوت برای را فضا و ساخته ممکن علی قوانين کشف چارچوب از فارغ را

 .است روايت و پژوهی نامه زندگی و تاريخ چون

 کمی، های روش فرهنگی، چرخش زبانی، چرخش شناختی، روش چرخش :کلیدي واژگان

 کيفی های روش

  

                                                            
 abbasihossein20@gmail.comکارشناسی علوم تربيتی،  3



 :المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی چکیده مقاالت دومین همایش بین                                     |   68

                        اجتماعی –هانی شدن علوم انسانی ج                                                                          

 

  :رهبری معظم مقام منظر از ايران های دانشگاه در انسانی علوم وضعیت بررسی

 کارها راه و ها چالش

 3 عباسی حسين

 چکیده

 توسعه و ملی ا دينی فرهنگ احيای در آن بسزای قشن و انسانی علوم اهميت رغم علی

 جايگاه از و نگرفته قرار توجه مورد است الزم که گونه آن ما های دانشگاه در علوم اين فناوری، و علوم

 مقام منظر از انسانی علوم وضعيت بررسی حاضر، پژوهش از هدف. باشد نمی برخوردار ای شايسته

 های يافته. است گرفته انجام سندکاوی روش با و نظری صورت به پژوهش. است رهبری معظم

 از شرط و قيد بی الگوگيری غربی، ماهيت دينی، ضد و مادی مبانی که است آن از حاکی پژوهش

 و مؤسسات آموختگان، دانش نخبگان، منزلت و جايگاه انگاشتن ناديده غربی، توليدات و ها نظريه

 در انسانی علوم رهبری، معظم مقام ديدگاه از که هستند ايیه چالش ترين مهم انسانی، علوم توليدات

 از علوم اين مبانی استخراج که دهد می نشان همچنين ها يافته. روست روبه آنها با ما های دانشگاه

 جايگاه به نسبت کافی توجه لزوم و علمی های نوآوری و علم توليد پردازی، نظريه سازی، بومی دين،

 نمودن مرتفع در کارها راه مؤثرترين انسانی، علوم توليدات و مؤسسات ن،آموختگا دانش نخبگان،

 .باشد می انقالب فرزانه رهبر منظر از انسانی علوم وضعيت بهبود و نواقص

 علم، توليد پردازی، نظريه نوآوری، سازی، بومی ها، چالش انسانی، علوم :کلیدي واژگان 

 .رهبری معظم مقام

  

                                                            
 abbasihossein20@gmail.comکارشناسی علوم تربيتی،  0
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 های پیش روی آن علوم انسانی و چالش شناسی باورپذيری آسیب

 

 3رضا فرجی دکتر علی

 

 چکیده

ی مساائل و   ترين و تأثيرگاذارترين مناابع بار گساتره     علوم انسانی به عنوان يکی از مهم

هاای   های انسان، هم واره موضاوعی بارای مجادلاه و مباحثاه اناديش منادان حاوزه        پرسش

اين مجموعه از علاوم، تاوان باورپاذيری و    های پيش رویِ  گوناگون بوده است. يکی از چالش

چه امروزه متخصصان  ظرفيت هماهنگ شدن با باورهای دينی آن است. به عبارتی ديگر، آن

ی علوم انسانی در زيار   ی قرار گرفتن مجموعه اند، نحوه مندان به تحليل آن پرداخته و انديش

آياد.   ه ما نيز به حساب مای چتر يک باور يا دين ويژه است که از جمله مباحث روز در جامع

پذيرناد کاه    دانند و برخی ديگر نه تنها می برخی از متخصصان چنين امری را غيرممکن می

های موجود در يک دين قرار گيرد، بلکه عالوه بار آن، ايان    علوم انسانی بايد تحت لوای ايده

لسافی و فکاری   هاای ف  امر را به نفع خود علوم انسانی برای رهايی از تفاسير نادرست مکتب

دانند، مکاتبی که باعث تحوالت مخرب فرهنگی شده و علوم انساانی را باه ساوی     معاصر می

کنند. در اين مقاله، به شکل بسيار کوتاه، چاارچوب سااختاری    مسيری نامطلوب هدايت می

علوم انسانی و توان هماهنگی يا ناهماهنگی آن با باورهاای دينای موجاود، ماورد بررسای و      

 ر گرفته است.تحليل قرا

 

 علوم انسانی، باورپذيری، دين، تحوالت فرهنگی. واژگان کلیدي:

  

                                                            
     farajireza25@yahoo.comتهران،  -استاديار دانشگاه پيام نور ايران 3
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جامعه شناسی با عنايت کدامیک از حوزه های سنت گرايی يا جهانی سازی به 

 توسعه دست يافته است؟

 

 0محمود رضا دهدستی، 3علی رضا قبادی

 چکیده

از طريق ارتباط دادن آنها با  کردن به پديده های اجتماعی رويکرد مورد نياز برای توجه

شود. در اين مقاله نويسندگان قصد دارند ارتباط جامعه شناسی را با دو  يکديگر ساخته می

مفهوم سنت گرايی و جهانی شدن را جستجو نمايند. سوال مورد نظر اين است که جامعه 

ت يافته شناسی با عنايت به کداميک از دو حوزه سنت گرايی و جهانی شدن به توسعه دس

است؟ پاسخگويی به چنين پرسشی به چارچوب نظری نياز دارد. برای چنين منظوری ما 

نظريه تفسيرگرايی کليفورد گيرتز را به کار برده ايم. همچنين نظريه پديدارشناسی نيز در 

مواقع ضروری به ما کمک کرده است. روش تحليل محتوای کيفی برای جمع آوری اطالعات 

ار گرفته است. اين پژوهش نشان می دهد که ما برای پرده برداری يا آشکار مورد استفاده قر

سازی عوامل سنت گرايی و جهانی سازی )به صورت عينی يا ذهنی( از رويکرد جامعه 

شناسی فلسفی بهره جسته ايم. در اين مطالعه پديدار شناختی مفاهيمی چون 

ر و به سوز( در مطالعه زوايای مطالعه گرايی، گردآوری و شکار و کشاورزی )ساده و بب زرتشت

شناسی فراتر از  مثلثی ذکر شده مورد توجه می باشد. اين مطالعه نشان می دهد که جامعه

شناسی دانشی است که پديده هايی چون سنت  شدن قرار دارد. جامعه گرايی و جهانی سنت

ت تا موضوعات گرايی، جهانی سازی و غيره را مطالعه می کند. جامعه شناسی آماده اس

های الزم را   تعريف شده را مطالعه نمايد و با استعانت از فلسفه ابعاد روش و روش شناسی

برای هميشه تدبير نمايد. البته در مقاله اصلی ما به دقت و صحت فرآيند شکل گيری 

 مطالب ذکر شده را ترسيم کرده ايم.
 

  ير، جهانی سازی، سنت گرايی.جامعه شناسی فلسفی، پديدار شناسی، تفس واژگان کلیدي:

                                                            
 ghobadi@khu.ac.ir اجتماعی، علوم گروه اجتماعی، و انسانی علوم دانشکده خوارزمی، دانشگاه علمی هيات عضو  0

 Mrds1176@gmail .com خوارزمی، دانشگاه اجتماعی، علوم ارشد کارشناسی دانشجوی  4
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 شمول انسان شناسی قرآنی و امکان تهمید مابعدالطبیعه علوم اجتماعی جها

 

 3قدرت اهلل قربانی

 چکیده

ها و مبانی علوم اجتماعی مطالعه رفتار فردی و جمعی انسان است از مهمترين ويژگی

نوان مهمترين مساله که خود نوعی انسان شناسی است. درواقع مقدم بر تحليل جامعه، بع

علوم اجتماعی، تحليل ماهيت انسان بعنوان مقوم جامعه و زندگی اجتماعی، ضرورتی 

های الهی چون قرآن دارای کارآيی خاص خود هستند. بنيادی است. در اين زمينه، آموزه

کند، بلکه رابطه دو بعد روحی و قرآن نه تنها مساله چگونگی خلقت انسان را تبيين می

های حاکم بر ها و سنتنتيجه حرکت تکاملی انسان در اين جهان، قانونمندیجسمی، 

زندگی فردی و اجتماعی انسان و همچنين لزوم جهان آخرت را بعنوان انعکاس عملکرد اين 

دنيای او بيان می کند. در باره سنت های فردی و اجتماعی حاکم بر زندگی انسان، قرآن بر 

در همه جوامع بشری اعم از مومن و غيرمومن تاکيد دارد.  ثبات، جهانشمولی و کليت آنها

همچنين قرآن، بر اصل اختيار، آزادی اراده، علم و قدرت در انسان تاکيد می کند و اينکه او 

کند انسان شناسی حاکم بر سرنوشت خود است. بنابراين انسان شناسی که قرآن معرفی می

های حاکم بر زندگی او از منظر الهی قانون مابعدالطبيعی و پيشين است که کليت انسان و

برای معرفی می گردد که اگر اين آموزه ها در تحقيقات علوم اجتماعی معاصر مورد توجه 

تواند انسان شناسی فروکاهشی و سکوالر و مادی گرا را اصالح نمايد و هم قرار گيرد، هم می

در نظريه پردازی های علوم  در بکارگيری قانونمندی های جهانشمول مابعدالطبيعی قرآن

  .اجتماعی جديد مورد استفاده قرار گيرد

                                                            
 qorbani48@gmail.com         دانشيار فلسفه دانشگاه خوارزمی،  - 3
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 شرايط امکان علم فرهنگ در ديالکتیک امر اجتماعی بومی با امر جهانی

 

 3عليرضا کيانفر

 چکیده

ی  توان گفت هر امر اجتماعی و مسئله با نگرگاهی بومی در علوم انسانی و اجتماعی، می

شناسانه و محلی خويش است. اين نگاه  د و قائم به شرايط بومانسانی، تکينه، منحصر به فر

شناسی است که در آن هستی اجتماعی کمترين مبادالت و ارتباطات را   برخاسته از هستی

ی فرهنگی، اجتماعی، سياسی و جغرافيايی  های اجتماعی در خارج از حوزه با ساير هستی

يکردهای فرامحلی و جهانی ياد کرد که امر توان از رو خود دارد. در مقابل اين رويکرد، می

ها و عناصر محلی،  گيرند و خاصيت اجتماعی را در بستر جهانی سازی و جهانی شدن پی می

دهند. با اندکی  پوشی قرار می های اجتماعی را مورد چشم منحصر به فرد و متمايز هستی

ی محلی و جهانی  مداقه در هر دو رويکرد پی خواهيم برد که چشم پوشی از دو حوزه

تواند معرفت و دانش اجتماعی برخاسته از اين نگاه را از حيث اعتباری و پايايی مخدوش  می

نمايد. برای رهايی از اين وضعيت، بايد در پی يافتن راه سومی بود. راهی که بتواند تا جايی 

اکاوی که مقدور است امر اجتماعی محلی را در نسبت با وضعيت انضمامی فرامحلی مورد و

قرار دهد و درواقع شناخت را در پرتو ديالکتيک امر محلی با امور جهانی و شرايط فرامحلی 

های گوناگون دانش اعم  ای متشکل از حوزه قرار دهد. علم فرهنگ به عنوان دانشی منظومه

شناسی، تاريخ، ادبيات، فلسفه، روانشناسی، حقوق، علوم سياسی، هنر و... سعی بر  از جامعه

ارد که با لحاظ کردن شرايط فرامحلی و محلی امر اجتماعی اين مکانی و اين زمانی را آن د

های اجتماعی اعم از بومی و فرامحلی تحت  در بستری جهانی و در نسبت با ساير واقعيت

ها  کنکاش قرار دهد. از آنجايی که علم فرهنگ به عنوان يک دانش نوين، به گردآوری روش

ها بجويد،  ها بهره م پرداخته است و تالش دارد از ساحت تمامی دانشو راهکارهای ساير علو

های علوم  تواند در تحقق اين مهم يا روش ديالکتيکی خود، کمکی شايان به ساير حوزه می

                                                            
 alirezakianfar0@gmail.com آموخته کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران،  دانش  3
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انسانی و اجتماعی بنمايد و حتی المقدور در نظرگاهی فرهنگی و اجتماعی شناخت مسائل 

 تر ممکن سازد. اجتماعی را گشوده
 

  علم فرهنگ، روش ديالکتيکی، امر بومی يا محلی، امر فرامحلی يا جهانی. گان کلیدي:واژ
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 شدن جهانی رمز اجتماعی -انسانی علوم سازی بومی

 

 3مهدی مرتضوی

 چکیده

طی سالهای اخير مساله اصلی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی طرح موضوع وارداتی 

حوزه های علمی می باشد. وقتی از روشهای  بودن روش شناسی و حتی نتايج مطالعات اين

به عاريه گرفته شده در اين حوزه ها بهره می بريم نتيجه اين خواهد بود که ميزان ارجاع 

دهی ها پائين خواهد آمد، توليد علم متوقف خواهد شد و نتايج عمدتا پاسخگوی نيازهای 

وت از جامعه مورد مطالعه جامعه با زمينه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی متفا

هر کس به ظن خويش "نخواهد بود. بنابراين نتايج مصداق اين ضرب المثل خواهند بود که 

 . "شد يار من

آنچه مسلم است اينکه همه محققين حوزه های علوم انسانی و اجتماعی به اين امر 

ه از نياز جامعه واقف هستند که روش شناسی اين حوزه ها در ايران وارداتی و کمتر برخواست

ما می باشد. اين مقاله قصد دارد تا با نگاهی به دستاوردهای گذشته ی اين سرزمين نسخه 

بومی سازی علوم انسانی و اجتماعی را به عنوان شرط جهانی شدن پيشنهاد دهد. در اينجا 

بومی سازی به معنای ايزوله کردن محسوب نمی گردد، بلکه بر عکس زمينه ساز جهانی 

ها  شناسی در اين حوزه سازی بر اصالت روش در نظر گرفته شده است. در واقع با بومیشدن 

افزوده خواهد شد. در بومی سازی که رابطه ی متقابل انسان و محيط به عنوان يک مفهوم 

کلی به حد اعالء می رسد، نيازهای انسان در هر جامعه ای را هدف قرار می دهد که در آن 

گاهی ندارد چرا که اين محصول خروجی انسان و همان محيط خاص کپی برداری ديگر جاي

ی  است و در واقع پاسخگوی همان نيازها خواهد بود. اما آنچه اين بومی سازی را به جامعه

                                                            
، و بلوچستان ستانيدانشگاه س یپژوهشکده علوم باستان شناس ،یباستان شناس اريدانش 3

mehdi.mortazavi@lihu.usb.ac.ir 
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شناسی آن است که در هر جامعه مبتنی بر استعدادهای بومی  جهانی متصل می کند، روش

 آن جامعه است.  

فرهنگی هر جامعه ای را حوزه های مذکور شکل می دهند،  با توجه به اينکه زمينه های

ها که در گرو بومی سازی دانش در آنها می باشد، موجبات  اصالح روش شناسی در اين حوزه

ی مادر را فراهم می نمايد.  رشد و تعلق خاطر محققين ساير حوزه های علوم به جامعه

 جستجو باشد. مهمترين نتيجه شايد در جلوگيری از فرار مغزها قابل

 

 اجتماعی، انسان، محيط -بومی سازی، جهانی شدن، علوم انسانی واژگان کلیدي:
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  گفتمان جهانی شدن حقوق کیفری سايبری؛ تحلیلی بر

 مطالعه موردی: جرايم سايبری علیه امنیت ملی

 

 0محمدرضا رضائيان کوچی، 3مهدی مقدسی

 چکیده

 در شدن جهانی مقوله و کمرنگ فيزيکی یمرزها مفهوم سايبر فضای افزايی گستره با

 است ای شبکه گيری شکل شدن در واقع جهانی. شود می وارد اجتماعی امنيت های حوزه

در ادبيات حقوق . شوند می ادغام جهانی وحدت و متقابل وابستگی در اجتماعات آن طی که

 را سازی جهانی که فرهنگ رودمی کار به کسانی ازسوی عموماً سازی کيفری سايبر، جهانی

 از اما کنند،می ارزيابی ليبراليسم و داری سرمايه مکتب آمريکا، غرب، تمدن از متأثر

 .است وقوع حال اساسی در امری که شود می متبادر ذهن به چنين شدن جهانی اصطالح

 وجود در بحث جهانی سازی حقوق کيفری سايبری عدم حاضر حال چالش ترين مهم

 آن از ناشی خأل طوريکه به است، سايبری تهديدهای با برخورد در اصولی و صحيح گفتمان

 بر بيشتر کالسيک امنيت دراين خصوص می توان گفت رويکرد. شود می احساس شدت به

 است بوده متمرکز قهريه قوه از حداکثری کاربست و دفاعی ا نظامی های توانمندی ارتقای

 و اطالعات فناوری جهانی دهکده در هاکشور قرارگيری و شدن جهانی عصر به ورود با ولی

 تکثر ابزار و تنوع دليل به. است شده تر پررنگ و چندبعدی متکثر، امنيت، مفهوم ارتباطات،

 رفع بر تمرکز با نرم امنيت استراتژيک مديريت جامع نقشه تبيين نرم؛ جنگ هایروش و

 شده تبديل پايدار توسعه تحقق برای ضروری امری به سياستگذاری، و تقنينی های حفره

 امنيت و برقرار است اساسی پيوند سايبری امنيت و ملی امنيت ميان پذيرفت لذا بايد .است

 ملموس واقعيتی عنوان به شدن از اين جهت جهانی. معناست بی سايبری امنيت بدون ملی

                                                            
 دکتری حقوق و مدير گروه حقوق دانشگاه جامع امام حسين)ع( 3

 خوارزمی دانشگاه سياسی، علوم و حقوق دانشکده ،(جزا حقوق و فقه)کيفری  حقوق دکتری مقطع آموخته دانش 0

 m.r.rezaeian.k@gmail.com تهران
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 و اطالعات فناوری شدن جهانی عبارتی به باشد، تهديدزا و زا فرصت می تواند ضروری و

 .باشد داشته همراه به نيز هايی فرصت می تواند زيربنايی گذاری سرمايه درصورت رتباطاتا

در خصوص چالش های حقوق کيفری سايبری و مقابله با تهديدهای سايبری ناشی از پديده 

 از مقدمات واجب شامل ملی امنيت عليه سايبری تهديدات با مقابله جهانی شدن، رهيافت

 پيش ملی، امنيت عليه سايبری تهديدات با مبارزه در االجرا الزم ونیقان اسناد تدوين قبيل

 استراتژی مرزی وتدوين درون اينترنت شبکه اطالعات، توسعه تبادل عملی الگوی بينی

 با از اين رو .باشد می کشور کليدی های زيرساخت عليه سايبری تهديدات با مقابله جامع

سايبر و ظهور جلوه های جهانی شدن در  یفضا حوزه های پيشرفت و تحوالت به توجه

سايبری با محوريت جرايم عليه  کيفری حقوق شدن جهانی جهان معاصر، تحليل  گفتمان

 امنيت ملی امری کليدی است.

 جرايم سايبری، فضای مجازی، فناوری اطالعات، جهانی شدن، امنيت ملی. واژگان کلیدي:
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 ابی به توسعه پايدار مديريت برفرايند جهانی شدن با هدف دستی
 

 3سعيده ناصحی

 چکیده

 جهانی، اقتصاد در ملی و محلی اقتصادهای شتابان ادغام از است عبارت شدن جهانی

 در فراسوی و اطالعات فناوری، سرمايه، خدمات، و کاالها جريان با که رشد ادغامی روبه

 .می شود ديگربه يک جهان کشورهای وابستگی افزايش موجب و است همراه ملی مرزهای

 به منظور آنها از استفاده و جهان مختلف نقاط در ها فرصت کشف راهبرد را شدن جهانی

 و شدن جهانی برای دليل عقالنی ترين کرد. قلمداد موسسه يک فعاليتهای بهينه سازی

 ديدگاه، اين عمده و دليل وجودی فلسفه. است پايدار توسعه ايده آن، نئوليبرال ايدئولوژی

 توسعه اقتصادی،: است امروز جهان در هم به مرتبط و عمده موضوع سه به توجه ضرورت

 و اقتصادی توسعه با همزمان پايدار توسعه. طبيعی محيط با ارتباط و اجتماعی پيشرفت

 می تاکيد نيز طبيعی منابع حفظ و زيست محيط به توجه برضرورت پيشرفت اجتماعی

 طبيعی اکوسيستم های و انسانی های سيستم روابط ميتوان مديريت را پايدار توسعه. نمايد

 تعريف آينده و حال رفاه نسل های تامين درجهت منابع از پايدار استفاده هدف با

 نظارت شدن روندجهانی بر آگاهانه و فعاالنه مشارکت با بايد جهانی جامعه کردمجموعه

به  تخصصی و مالی کمک های اعطای با و نمايد نفوذ اعمال آن جهت گيری های بر کند،

 از بشريت جامعه کل که کند مستقر را نظامی برخوردارند کمتری امکانات از که کشورهايی

 فرا را جهان سراسر محروميت، و نابرابری گستره صورت غيراين در. بهره برند آن ثمرات

 بر مديريت. سوزاند خواهد باهم را تر و خشک آن وناخواسته منفی تبعات و گرفت خواهد

 کليه تا شود انجام پايدار توسعه با هنجارهای همخوانی هدف با بايد شدن جهانی ايندفر

 بهره مند شوند. آن نتايج از جهان کشورهای

  اکولوژيکی جهان محوری، کارايی اکولوژيکی، مميزی پايدار، توسعه شدن، جهانی واژگان کلیدي:

                                                            
 nasehi_sa@ut.ac.irران، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ريزی محيط زيست، دانشگاه ته 3
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 ضرورت علم اجتماعی بومی گرا 

 

 3دکتر سيد حسين نبوی

 یدهچک

کند، در اصل محصول  علم جامعه شناسی که امروزه به عنوان يک علم جهانی عمل می

 نظام ، سياسی نظام ، دين ، هنجارها ، ارزش ها نظر از که جوامعی جوامع غربی است.

با اين حال،  پژوهشگران . دارند تفاوت ايران جامعه با اجتماعی ساختار و طبيعت ، اقتصادی

ه برای حل مسايل جامعه خود از اين علم بهره بگيرند. اما مشاهده ايرانی سعی دارند ک

شود. در اين ناکامی علل مختلفی دخالت  گردد که  بخش زيادی از مسايل ، حل نمی می

دارند. ولی يکی از آنها احتماالً ناکارآمدی نسبی اين علم در جامعه ايران است. به نظر می 

انع مهمی در حل مسايلی محسوب می شود که رسد ماهيت و هويت فرهنگی اين علم، م

ايرانی دارند. علمی که در جوامع غربی کارايی دارد در جامعه ايرانی کمتر با  -ماهيت بومی

کارآمدی قرين می شود. بنابراين برای حل مسايل بومی، بايد علمی شکل بگيرد که از درون 

ها و  ين حال با ارزشجامعه و فرهنگ و تاريخ  ايران سرچشمه گرفته باشد و در ع

 هنجارهای جاری در اين علم، سازگار باشد.

 -ی ابن خلدون  ابن خلدون نمونه ای موفق از چنين اقدامی است . با اين حال تجربه

بايد به طور انتقادی مورد استفاده قرار بگيرد. يکی از  -او خطاهای هم و او های موفقيت هم

های وی ماهيت اخالقی و هنجاری دارد و در  زیخطاهای او اين است که گويی نظريه پردا

گرا نبايد از درون اسطوره يا از  ارتباط با متون مقّدس است. در شرايط کنونی علم بومی

درون ايدئولوژی استخراج شود. در غير اين صورت تقدس می يابد و قابليت تجربی بودن و 

ت که به تحليل و نظريه علم بودن خود را از دست می دهد. اما موفقيت وی در اين اس

پردازی عرفی خيلی نزديک می شود و مهمترين موفقيت او همانند کالسيک های جامعه 

شناسی در اين است که در پرتو دانش عميق تاريخی، استنباط ها و قوانين جامعه )مانند 
                                                            

 nabavee@gmail.com خوارزمی، دانشگاه شناسیِ جامعه استادیار  0
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ی کند. نظريه پردازی وی درباره عصبيت، با نظريه پردازی ها فالسفه تاريخ( را استخراج می

جامعه شناسی  پهلو می زند. اين نظريه برای فهم جامعه کژمدرن ايران قابليت های 

مناسبی دارد.  ابن خلدون، علی رغم کاستی ها، نسبت به بقيه تاريخ دانان ، حکما و اديبانِ 

 گرا، نزديک شده است. برجسته تر، به بنيادگذاری يک جامعه شناسی  بومی

گرا و غيرايدئولوژيک و در عين  يانگذاری دانش بومینکته اصلی اين است که برای بن

حال سازگار و منطبق با جامعه شناسی جهانی، به يک همکاری ميان رشته ای در سه حوزه 

تخصصی نياز است: جامعه شناسی، تاريخ و ادبيات . هرسه می بايد برای نيل به هدف 

شناسی برای جامعه کنونی  های جامعه مشترک از دانش هم عميقاً مطلع و مطابق با نظريه

ايران دست به تئورايز کردن روابط ميان پديده ها بزنند. در حالت بهتر، به يک تالش ميان 

خلدون به تنهايی چنين تالش ميان رشته ای را به  رشته ای احتياج است. همچنان که ابن

 عمل آورده بود. 

 ابن خلدون ،جامعه شناسی بومی گرا واژگان کلیدي:
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 یاسالم نيتمدن نو با تاکید بر گفتمان یشدن و علوم انسان یجهان های نگفتما
 

 0دکتر اسد اهلل زنگويی ، 3محمد نبی زاده بابکی

 چکیده

جهت دستيابی به تمدن اسالمی، راهی جز عبور از علوم انسانی موجود و حرکت به 

ی انقالب اسالمی وجود ندارد. پايداری و تحقق کامل اهداف ارزش -سمت علوم انسانی

اسالمی نيز به اين مسئله بستگی دارد و از آسيب ها و چالش های جدی که امروز در مسير 

به عبارت ديگر، اگر در علوم انسانی،  .خيزد جامعه اسالمی وجود دارد، از اين ناحيه بر می

های جديدی مطرح نشود که بر اساس آنها، حقيقت دين و دينداری در  ها و فرضيه تئوری

های انسان  اسالمی جريان يابد و اگر بومی سازی علوم انسانی اتفاق نيفتد و مدلجامعه 

شناسی به مبانی اسالم نزديک نشود، قطعاً انقالب اسالمی در گفتمان تحقق تمدن نوين 

 هدف لحاظ به پژوهش اسالمی و رسيدن به اهداف خود دچار مشکل خواهد شد. اين

 تحليل تکنيک روش با  که باشد می تحليلی -فیتوصي تحقيقات نوع از و بوده کاربردی

جايگاه اين علوم در تحقق گفتمان  و گرفته قرار شناسايی مورد مبانی علوم انسانی محتوا،

است. بنابراين الزم است علوم انسانی با  شده تمدن نوين اسالمی و جهانی شدن تبيين

صحيحی قرار گيرد. اين  سازی علوم انسانی در مسيری مبانی دين توليد شوند و اسالمی

حرکت بايد مسيری منطقی و قاعده مند داشته باشد تا بر اساس آن، مدلی دقيق و تبيين 

کننده اهداف ارزشی جامعه اسالمی ايجاد شود و مسائل اجتماعی جامعه اسالمی ايجاد شود 

و مسائل اجتماعی جامعه از اين طريق حل و فصل گردند. در اين مقاله  ضمن تبيين 

 یجهانهيت گفتمان تمدن نوين اسالمی، انسان شناسی و مبانی فلسفی علوم انسانی به ما

نوين اسالمی خواهيم  تمدن و احيا و تحقق رانيا یاجتماع -یعلوم انسان یشدن برا

 پرداخت.

  علوم انسانی، جهانی شدن، مبانی فلسفی، علوم اجتماعی، تمدن نوين اسالمی. واژگان کلیدي:

                                                            
 nabizadeh313@chmail.ir، تهران هيو طلبه حوزه علم رجنديدانشگاه ب ،یآموزش تيريارشد مد یکارشناس  3

 ندرجيدانشگاه ب ،یتيگروه علوم ترب ريو مد ارياستاد ت،يو ترب ميفلسفه تعل یدکترا  0
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 علوم "شدن محلی جهانی" برای هابرماسی "گفتگويی خالقا " های توانش

 "گفتگويی بازانديشی" يک سمت به: اجتماعی – انسانی

 

 3حسينی نجاتی محمود سيد

 چکیده

ميالدی را بايد دوره استراتژيکی برای بقا و بازتوليد علوم انسانی  03در هزاره سوم، سده 

که برای علوم انسانی  39خالف سده اجتماعی معاصر محسوب نمود. زيرا دراين دوره بر

که دوره توسعه بوده است، دوره ای است  01اجتماعی مدرن معاصر ، دوره تکوين و سده 

برای بازانديشی)تعديل و توازن و تصحيح متنی معرفتی نظری روشی درعلوم انسانی 

 اجتماعی معاصر بر مبنای تحوالت فرهنگی اجتماعی جامعه جهانی و تسری بازخورد آن

برای تغيير مناسب و متناسب امر اجتماعی فرهنگی ومنطبق با  مقتضيات محلی و شئونات 

جهانی(. زين سبب آن چه در اين جا اصالتا و ذاتا محل پرسش و تامل جدی است، يحتمل 

اين پرسش نو است که: بازانديشی علوم انسانی اجتماعی معاصر در پرتو مناقشات سياسی و 

و نيز چالش های بينا فرهنگی و بينا تمدنی جهانی؛ چرا و چگونه  تعارضات اجتماعی محلی

 ضروری و ممکن است؟

در اين مقام، مقاله حاضر به سهم خود و با مفروض گرفتن دو ايده مهم: جهانی محلی 

انسان شناس هندی( و اخالق  "آرجان آپادوريا")ماخوذ از  globalizationشدن 

ازيورگن هابرماس فيلسوف اجتماعی بزرگ اروپايی(  ماخوذ ) discursive ethicsگفتگويی

  برآن است تا نشان دهد:

 جهانی به الزام از ناشی عمدتا معاصر؛ اجتماعی انسانی درعلوم بازانديشی ضرورت( الف

 .است معاصر اجتماعی انسانی علوم شدن محلی

                                                            
 اجتماعی،  و فرهنگی مطالعات سياسی، عضو هيات علمی پژوهشکده فلسفه و شناسی دکترای جامعه 3

nejati.hosseini@gmail.com   
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 بندی پای مستلزم معاصر؛ منطقا اجتماعی انسانی درعلوم بازانديشی شدن ممکن (ب

 .است معاصر اجتماعی انسانی درعلوم گفتگويی اخالق به

 انتقادی تحليل يک امر بدو در ، واره پرسش دو مفروض اين به ابتنا با مقاله اين ساختار

 درون موضع دو از هم آن)  است معاصر اجتماعی انسانی علوم چالشی وضع از هنجاری

 شدن محلی جهانی ايده های ابليتق ؛ سپس( جهانی و محلی: گفتمانی برون و گفتمانی

 خواهيم هابرماسی سترگ و مهم ايده سراغ به پس شد؛ زان خواهد بازخوانی بازانديشی برای

 و تئوريک ضمايم و "ارتباطی عقالنيت" آن تبع و به) گفتگويی اخالق های توانش و رفت

 ماحصل  مقاله تزسن در داد؛ سرانجام خواهيم بسط گفتگويی بازانديشی برای را( آن نرماتيو

 شد خواهند فشرده مروری اسالمی ايران در اجتماعی انسانی علوم مالحظات پرتو در مباحث

. 

 بازانديشی، ارتباطی، عقالنيت گفتگويی، شدن، اخالق محلی جهانی واژگان کلیدي:

 اجتماعی. انسانی علوم بازتوليد
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 جامعه در شده حک يا جهانی مفهومی اقتصادی شکن

 

 3ذرینو حمزه

  چکیده

 ويژه به کنش مفهوم سر بر شناسان جامعه و دانان اقتصاد ميان مجادله مقاله اين در

 منفعت بر مبتنی اقتصادی، کنش آيا. گيرد می قرار بررسی و بحث مورد اقتصادی کنش

 و تعريف را اقتصادی کنش اجتماعی، ساز و کارهای يا است جهانی مفهومی و شخصی

 شناسی جامعه رويکرد و اقتصادی های نظريه بررسی با وهشپژ اين کند؟ می محدود

 سوال اين به دارد سعی محتوا تحليل و اسنادی روش با و کنش مفهوم خصوص در اقتصادی

 محلی؟ و بومی يا است جهانی امری عقالنيت بر مبتنی و اقتصادی کنش آيا که دهد پاسخ

 و نگرشی تاريخی، فرهنگی، های اوتتف وجود با اقتصاد علم نظر از که دهد می نشان نتايج

 کنش عبارتی به. است جهانی امری شخصی منفعت نيروی مختلف، جوامع تکنولوژيکی در

 نوکالسيکی دانان اقتصاد. گيرد می شکل افراد عقالنی های حسابگری اساس بر افراد اقتصادی

 منابع ير،تدب و عقل با که است صورت اين به انسانی گرايش که هستند ديدگاه اين بر

 تفاوت اقتصاد علم در اساس اين بر. گيرد کار به عقالنی هدفی به دستيابی برای را کمياب

 اقتصادی کنش ساده اصل که ندارد اهميت آنقدر مختلف جوامع در اجتماعی و فرهنگی

 شناسی جامعه مقابل در. کند ترديد دچار را شخصی منافع تعقيب و عقالنيت بر مبتنی

 فرهنگ و نهادها اجتماعی، ساختار و روابط در شده حک را افراد قتصادیا کنش اقتصادی،

 منظر از. کند می محدود را اقتصادی های کنش اجتماعی، ساختار عبارتی به. داند می

 منفعت و گرايی فرد به ارجاع با توان نمی را اقتصادی کنش اقتصادی، شناسی جامعه

 اقتصادی شناسی جامعه. کرد تفسير اجتماعی یکارها و ساز به ارجاع بدون و صِرف اقتصادی

 حک. کند معرفی شخصی نفع بر مبتنی عقالنی کنش مفهوم برای جايگزينی کند می تالش

 اقتصادی شناسی جامعه آن اساس بر که هستند مناسبی مفاهيم پراگماتيسم و شدگی

                                                            
 nozari56@gmail.comشناسی،   جامعه گروه اجتماعی، و انسانی علوم دانشکده خوارزمی، دانشگاه علمی هيات عضو 3
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 اما. ندک درک شخصی سود بر مبتنی عقالنی کنش از متفاوت را اقتصادی کنش تواند می

 مطالعات بلکه نيست بومی و محلی شناسی جامعه قطعيت معنای به لزوما کنش شدگی حک

 به. سازد می ضروری اقتصادی کنش فهم برای را خاص اجتماعی و فرهنگی رويکرد با تجربی

 های پژوهش اقتصادی، شناسی جامعه حوزه در اقتصادی کنش بودن مند زمينه عبارتی

 معنای به اما سازد می ضروری را ای مقايسه مطالعات و فرهنگ تاريخ، بر مبتنی تجربی

 .نيست جهانی مفاهيم از انقطاع و محلی و بومی شناسی جامعه

 بومی و جهانی مفاهيم شدگی، حک شخصی، منفعت اقتصادی، کنش :کلیدي واژگان
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 جهان سطح در شدن جهانی ضد جنبشهای توزيع شناختی جامعه تحلیل
  

 0کهن افشار جواد دکتر، 3دهزا واعظ ساجده

 چکیده

 بين شکاف شدن، جهانی گسترش پی در و اخير دهه چند در موجود، مدارک استناد به

 ضد جنبشهای. است يافته افزايش ای فزاينده طور به جهان سطح در فقير و غنی کشورهای

. اند شده تشکيل شدن جهانی گسترش از ناشی منفی پيامدهای به واکنش در شدن جهانی

 خاستگاه است، يافته توسعه کمتر جوامع متوجه بيشتر مذکور پيامدهای که حالی در اما

 کتابخانه روش از استفاده با مقاله اين. باشد می يافته توسعه کشورهای جنبشها اين بيشتر

 شرايطی چه تحت و چرا که پردازد می پرسش اين به موجود، های داده نظری تحليل و ای

 گسترش شدن جهانی منافع از برخوردار کشورهای در بيشتر شدن جهانی ضد جنبشهای

. کدامند جنبشها اين گسترش ساز زمينه اقتصادی و اجتماعی سياسی، بسترهای اند؟ يافته

 فعاليتهای مستعد اقتصادی و سياسی اجتماعی، بسترهای  که دهند می نشان ها يافته

 آنان فعاليت ميزان بر مختلف معجوا در شدن جهانی ضد های جنبش زمينه در شهروندان

 در دولت ها بودن تأثيرگذار از ناشی نفس به اعتماد از فضايی وجود. است مؤثر بسيار

 امکانات اقتصادی، مطلوب شرايط از شهروندان مندی بهره المللی، بين و داخلی سياستهای

 سياسی باز فضای وجود نيز و اجتماعی جنبشهای در فعاليت برای نياز مورد مهارت های و

 می فراهم شهروندان برای را اعتراضی های جنبش در مشارکت امکان که عاملی عنوان به

 طبقه اهميت و رشد دانشگاهی، فکری فضای در مدرن پست های انديشه رواج. سازد

 به که هستند عواملی از نيز داوطلبانه فعاليتهای انجام روحيه وجود و تحصيل کرده متوسط

 .است ردهک کمک موضوع اين

 جهانی، اقتصاد اجتماعی، جنبش های شدن، جهانی ضد های جنبش :کلیدي واژگان

 شدن جهانی گفتمان جهانی، سياسی نظام

                                                            
 sawaez@yahoo.comکرمانشاه،  دانشگاهی جهادپژوهشگر  3

 j.afsharkohan@yahoo.com، دانشگاه بوعلی سينادانشيار جامعه شناسی،  0



 

 

 

 



 

 

 

 



46 |              The Abstracts of The Second International Conference on the Need for  

Dialogue in the Humanities: Globalizing Humanities and Social Sciences 

 

Finding Common Grounds in Global Social Sciences and Humanities 

Dialogue by Focusing on World Social Problems 

 

Kavous Seyed-Emami1 

 

Abstract  

It is common among non-Western social scientists to mention domination of 

any global dialogue by western paradigms or what some critics call 

“Eurocentrism” as a major impediment to any meaningful dialogue between 

western and non-western scholars, as western scholars tend to frame all issues 

discussed within their own paradigms thus rendering an alternative non-western 

perspective hard to be meaningfully articulated and presented.  In Iran this 

objection is compounded by a religiously and ideologically motivated claim that 

Islam and Western humanities and social sciences do not share the same 

epistemology and hence we as social scientists belonging to disparate cultural 

and intellectual traditions can hardly reach common understanding on any social 

issue. This emphasis on fundamental epistemological differences, however, is 

never fully elaborated and discussed. This essay will be an attempt to propose an 

alternative approach to dialogue based on finding practical solutions to our 

common global problems as a means of overcoming perspectivist obstacles. In 

accordance with a philosophically pragmatic approach, I will suggest creation of 

one or multiple world social scientists’ forums, independent from the existing 

international organizations and official structures such as the UNESCO, in 

which social scientists from different cultural and academic traditions could 

meet, and express and exchange their views. The focus in such forums should be 

on solving global problems. Thinking about and discussing global social issues 

such as hunger, inequality, environmental degradation, and terrorism, and 

attempting to come up with practical solutions will enable us to narrow down, as 

much as possible, cultural, paradigmatic, and epistemological differences. The 

proposed dialogue on finding practical solutions to actual global problems is by 

no means a novel idea, but an essential one worthy of reconsideration and re-

emphasis. 

  

                                                            
1 Imam Sadeq University 
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Malcolm X: Religion and the Question of Hermeneutics 

 

Seyed Javad Miri1 

 

Abstract 

One of the serious questions which haunt "Muslim Mind" today is the 

question of interpretation as there are various opposing groups which claim to 

have the "right interpretative frame of reference" over against the other rivals. In 

other words, the theoretical question of textual interpretation as a meta-

sociological significance with philological dimensions has turned into a serious 

political battle where the warring opponents seek to obtain the means of 

legitimacy. Malcolm X as a significant social theorist who worked on issues of 

racial importance and proposed post-racial forms of organizing human society 

could be a very important figure to work on, in terms of religion and strategies 

of hermeneutics. In this paper, the author shall launch a critique on aspects of 

Malcolm X's approach to Islam as it seems he is hermeneutically insensitive and 

this could be a very important case to be explored upon.   

 

  

                                                            
1 Professor of Sociology and Religious Studies, Institute of Humanities and Cultural Studies 

Tehran-Iran. Email: seyedjavad@hotmail.com. 
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Revisiting the Contemporary Concerns of Social Sciences: 

 A Case of Sociology Teaching in Nepal 
 

Uddhab Pd. Pyakurel1 

 

Abstract 

Sociology and Anthropology are two distinct disciplines. Anthropology is 

‘the study of human beings’, whereas sociology is ‘the study of the human 

society’. Until the second half of the 19th century, both the disciplines were 

studied together and understood as almost the same subject, due to the common 

acceptance of the evolutionary theory as intrinsic to an understanding of man, 

society and culture. 

Today, one sees that efforts are made globally to go for systematic 

investigation to debate on the disciplinary histories of sociology and social 

anthropology. Nepal is a country which took time to acknowledge sociology and 

anthropology as two distinct disciplines until recently. The existing set up of 

'Department of Sociology and Anthropology’ are being broken into separate 

departments of Sociology and Anthropology after the initiative was taken up by 

Tribhuvan University in 2015. 

Today one could see the aggressive expansion of Sociology teaching in the 

country, and also find both the disciplines together in many campuses under the 

same roof as it was before. This paper seeks to show some shades of the state of 

teaching sociology in Nepal after it got separation from the Anthropology. While 

analyzing the major challenges faced by the discipline along with its expansion, 

this paper argues that teaching social sciences, particularly sociology still relies 

on western knowledge system that hampers the Nepali production of knowledge 

catering to the needs of the students who mostly opt for jobs in NGOs and 

INGOs. In this endeavor, reflections of some teachers, scholars and the author 

himself have been used to discuss about condition of sociology teaching and 

research in Nepal. 

  

                                                            
1 Assistant Professor, School of Arts, Kathmandu University, Nepal 



The Abstracts of The Second International Conference on the Need for              |43 
Dialogue in the Humanities: Globalizing Humanities and Social Sciences 

 

Social Sciences in Lebanon: Training and Careers of Social Scientists 

 

Mariam Hasbani1 

 

Abstract 

This paper addresses the “internationalization” of training and career patterns 

of Lebanese social scientists. Recent data shows that a large portion of Lebanese 

academic elites are trained abroad rather than Lebanon, including more 

Lebanese students enrolled in a PhD program in France than at the Lebanese 

University, the main university providing a doctoral diploma. This paper will 

seek to identify the determinants of this internationalization by retracing the 

training and career trajectories of Lebanese social scientists, relying on 

qualitative and quantitative data collected in Lebanon between 2014 and 2016. 

We show that a foreign diploma appears as a significant factor of career 

differentiation between public and private universities. The decision to study 

abroad seems to be highly related to career opportunities in Lebanon. While it is 

a determining factor for access to full time employment in private universities, 

the foreign diploma is not a prerequisite for temporary or permanent 

employment at public universities. Other factors play a major role in the 

recruitment of Lebanese academics, social networks in particular. This research 

allows us to shed a light on current dynamics of social sciences in Lebanon, in 

particular the divide between public and private institutions. Furthermore, it 

allows us to make critical observations over the shape and rules that govern 

academic communities in Lebanon and elsewhere, including the comparative 

value of academic knowledge to social networks and covenant rules. 

  

                                                            
1 Lebanese University, Beirut. 
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Doctoral Studies and the Globalization of Social Sciences:  

The case of France and Algeria 
 

Abdelkader Latreche1 

 

Abstract 

This paper presents the results of a report on the content of doctoral studies in 

social sciences and humanities on Arab countries by comparing the cases of 

Algeria and France. This paper aims to explore research priorities on social 

sciences and humanities thesis in two different higher education and research 

system, and by discussing their similarities and differences. The analysis of 

thesis topics in France and Algeria will underline the impact of the 

internationalization of social sciences such as the transformation of research 

priorities from more “traditional” ones. However, this paper will also discuss 

different influencing factors such as the local and regional role of social sciences 

and their proximity with policies, the diversity of higher education offer in both 

countries, the transformation of social issues and the role of academic freedom 

for doctoral studies. This paper finds that that research priorities in the two 

context reveal a combination of national and international priorities. While 

doctoral studies in France and Algeria cover common social issues on Arab 

countries including migration, youth, education and others, we also find that 

theses in each country often deal with very specific themes and topics regarding 

the other country. This includes, for example, theses on brotherhoods or civil 

society in Algeria produced in France, or theses on French elites or minorities in 

France produced in Algeria. 

  

                                                            
1 The Applied Social Science Forum, Tunisia. 



The Abstracts of The Second International Conference on the Need for              |41 
Dialogue in the Humanities: Globalizing Humanities and Social Sciences 

 

International Scientific Communication between Universalism and 

National Parochialism 

 

Max Haller1 

 

Abstract 

The paper starts from the thesis of Merton that unhindered communication is 

a central normative criterion of modern science. It investigates if such a 

communication does exist in present-day sociology. Many outstanding social 

philosophers and scientists at the beginning of the modern area did in fact 

cultivate such a communication. Three factors are specified which may inhibit it 

in the present-day social sciences: linguistic barriers; the size of a national 

sociological community; and interests related to status and influence of 

outstanding sociologists and their “schools”. Several kinds of data are used to 

investigate the relevance of these factors: the participation of sociologists in 

international congresses; the quotation of foreign-language publications in 

sociological journals in France, Germany, Italy, United Kingdom and the USA; 

and a substantive analysis of the references and some central assumptions in 

works of three major present-day sociologists (U. Beck, P. Bourdieu and J. 

Coleman). All these analyses show that the three factors inhibiting unhindered 

international scientific communication may really be at work. 

  

                                                            
1 Prof. Em. of Sociology, University of Graz; Member of the Austrian Academy of Sciences 
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Why and How to Understand the World’s Social 

 

Michael Kuhn1 

 

Abstract 

The paper will present thought, firstly, about why the European approach to 

social sciences practice a way of thinking that is not able to theorize about the 

world’s social. It will argue that it is the epistemic nature of this approach to 

thought across the social science disciplines, that social sciences thinking is 

thinking that not only confines theorizing towards ever politically constructed 

units of analyses but that theorizes through the concerns of national constructs, 

social sciences present in the categorical foundations of their disciplines as the 

nature of humans. 

It will, secondly, argue why social science thinking that goes beyond thinking 

about national units of theorizing, gets stuck in interpreting global social thought 

as an agglomeration and comparison of nationally constructed theories. It will 

also show along a few examples such as Wallerstein, Beck and Charkrabarty 

how social science thinking that argues about global social thought argues 

against the epistemic foundations of social science thinking and ends up in 

advocating imperial thinking. It will then, thirdly, show that the opposition 

against ever spatiologically constructed theory bodies, such as North and South, 

are not opposing the national biased category system of the European social 

sciences and their theories, but rather joins this type of nationally biased thinking 

and questions the monopole on such biased thinking. 

It will, fourthly, show along some typical contemporary social science 

categories such as refugees, social exclusion, aging population, and – 

epistemologically – along the notion of “local” thinking, the making of social 

science topics and of social science thinking into nation state thought and 

thinking, how this transformation is the very way to fail to understand what their 

nature and their global essence is, and thus, also unfold along these examples 

how to understand the world’s social. 

  

                                                            
1 WorldSSHNet, Email:michaelkuhn@knowwhy.net 
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Globalization Strategies in Psychology and Philosophy: A 

Comparison of Disciplines 

 

Doris Weidemann1 

 

Abstract 

In the social sciences and humanities there is unanimous consent that 

research must respond to the challenge of globalization. Yet, disciplines differ 

with respect to their interpretation of the task and have been pursuing different 

goals and strategies accordingly. The disciplines of psychology and philosophy 

are a case in point: despite their shared interest in human cognition, emotion, and 

behavior, their attempts at internationalization and globalization have been 

distinctly different. While both disciplines have developed extensive 

international ties, philosophy has taken to the task of (integrative) global theory 

building with much more sensitivity and scientific rigor than psychology. To 

some extent this can be attributed to the traditional respect that European 

scholars have held for “Eastern” philosophical traditions and to the high 

methodological and theoretical standards in their field. On the other hand, this 

raises the question why psychologists have not tapped the same source of global 

wisdom when non-European philosophical traditions are undoubtedly rich in 

psychological insight as well. Instead, psychology has responded to the 

challenge of globalization by strengthening cross-cultural research – i.e. by 

testing “Western” theories in an increasing number of localities worldwide. At 

the same time, calls to integrate different local, “autochthonous” approaches that 

have been, for example, voiced proponents of “indigenous psychologies” have 

remained marginal. 

The presentation will sketch dominant goals and strategies to 

“internationalize” and “globalize” research in both disciplines, highlight 

differences and propose an explanation for the contrasting paths taken. 

  

                                                            
1 Professor Dr. Doris Weidemann, Department of Languages and Intercultural Communication 

University of Applied Sciences of Zwickau, Germany 

Email: doris.weidemann@fh-zwickau.de 
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Globalizing Social Sciences and Shifting Images of Muslim Women in 

the West: Visuality and Counter-visuality 

 

Kumru Toktamis1 

 

Abstract 

The paradigms of studying the human past have shifted from World History 

to Global History, i.e. from exploring the connections and exchanges between 

self-contained entities via pathdependent inevitabilities to contingent limits and 

possibilities of the geographical space. The Enlightenment philosophers’ quest 

to give a universal account of human past was soon curtailed by Eurocentric 

triumphalism and today world/global historians are trying to abandon 

Europrovincial accounts to capture more comprehensive frameworks to explain 

larger scales of change without abandoning local sharpness. World/Global 

historians seek to comprehend transcontinental developments and processes that 

have emerged as a result of interactions among regions, communities and 

cultures. While the field remains to be unified given the absence of an 

organizing principle or analytical tools on which to base the study of 

world/global history, following historical shifts in such interactions can inform 

us about the possibilities of a global perspective. To serve to this end, in my 

paper, I explore the shifting images of Muslim women in the West. Starting from 

the theories of visuality and counter-visuality, I argue that only a global 

historical account can a) indicate the fluidity of perception and representation, b) 

reveal changing power dynamics, and c) provide analytical categories to 

examine the agency of women in Muslim worlds. As the geographical space of 

Muslim women expands, their agency has developed to negotiate between 

hegemonic and path-dependent discourses of self-contained cultural practices 

and politics. Globalizing social sciences may enable us to discover that agency. 

  

                                                            
1 Associate Professor, Social Sciences and Cultural Studies Pratt Institute, Brooklyn NY 

Email: ktoktami@pratt.edu 
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The Role of Mixed Methods in Researching Poverty: A Capability 

Approach Perspective 

 

Nithiya Guna Saigaran, Premalatha Karupiah, Parthiban S. Gopal1 

 

 

Abstract 

Poverty is a social inequality phenomenon that is being discussed all around 

the world, particularly in developing nations. Traditionally, poverty has been 

researched using quantitative methods based on income and household 

expenditure data. These poverty measures do not have the potential to provide a 

comprehensive analysis of poverty. Pioneered by Sen and expanded by 

Nussbaum, capability approach has pointed out that poverty is a 

multidimensional phenomenon. Poverty is not only about low income but refers 

to the deprivation of capabilities and functionings of a person to lead a valuable 

life he/she aimed for. The complexities that lie in understanding poverty 

includes resource allocation, gender roles of men and women, cultural setting of 

poor household and the patriarchy system which cannot be revealed through the 

use of a single research method. Understanding of poverty using the capability 

approach itself requires a combination of methods. Mixed methods can be used 

to expose how the issues of poverty are intertwined with the gender structure in 

a society. Therefore, both qualitative and quantitative methods are important to 

explain the issue of poverty. Hence, this paper discusses how poverty can be 

analyzed by applying mixed methods research (capability approach framework). 

 

  

                                                            
1 School of Social Sciences, Universiti Sains Malaysia 
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Social Sciences and Imperial Power: About Michael Kuhn’s Critique 

of the Epistemological Nationalism 

 

Léon-Marie Nkolo Ndjodo1 

 

Abstract 

In his recent book (2016), Michael Kuhn develops a radical critique of social 

sciences in the era of globalization. His main argument is that in conformity of 

the evolution started two or three centuries ago in the Western Europe, 

contemporary social sciences produce knowledge from and for the local space 

represented by the Nation-state. That “spatiological” attitude postulating the 

nation-state as the main field of the social research leads to the idea that 

international competition for economic, political and cultural power between 

nationstates is the main objective of knowledge. This competition responds to 

the needs of the global capitalism, its mega-structure and the world elites (from 

the North to the South) participating to the global process of the accumulation of 

capital. Kuhn underlines the imperial nature of the social sciences in the era of 

globalization as a mean of domination. He totally subscribes to Karl Marx’s 

analysis about the ideological, or the political dimension of science. While 

rejecting the attempts to “culturalize” and “nationalize” social sciences through 

disciplines like “Area studies”, or notions like “indigeneous knowledge” and 

“epistemologies of the South”, Kuhn also rejoins certain views of Foucault on 

the “biopower” (biopouvoir), meaning the political power of social sciences as 

pragmatic object of wars and battles. But one question remains: how can the 

disqualification of the nation-state lead to a better science in a context in which 

the imperialist forces actively work to the destruction of the great nation-states 

of the global South for example, opening by this way large zones of barbarism, 

anarchy and pure domination? Following the line drawn by Lenine, we must ask 

if the constitution of national personalities was not a “historic necessity” in the 

struggle against imperialism and colonialism in the South. This question is 

exactly the one addressed in Africa by Cesaire, Fanon, Cabral, Nkrumah and 

Towa appealing to the building of Africa as an “autonomous center of power”. 

  

                                                            
1 University of Maroua ENS 

Email: leonnkolo@yahoo.fr 

 



The Abstracts of The Second International Conference on the Need for              |35 
Dialogue in the Humanities: Globalizing Humanities and Social Sciences 

 

Islam and Globalization 

 

Liyakat Takim1 

 

Abstract 

The paper will explore what globalization means in social Sciences. It will 

initially define globalization and its salient traits and then discuss how 

globalization impacts how globalization impacts Muslims all over the world. It 

will argue that whereas globalization has destroyed territorial boundaries, it has 

brought to light cultural, ethnic, and ideological boundaries that have created 

tensions within the Muslim community. The paper will also examine how 

globalization of social sciences has impacted the dissemination of knowledge. It 

will argue that globalization has meant that knowledge has become more 

“horizontal” and this has had deleterious effect on traditional modes of learning. 

Finally the paper will examine how globalization has impacted social sciences 

and the position they have in a globalized world. 

  

                                                            
1 McMaster University 
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Problems of Reflexive Modernization 

 

Shujiro Yazawa1 

 

Abstract 

What does the rise of nationalist and populist movement mean? It means 

decline of middle class. It also means the end of compatibility of capitalism with 

democracy mediated by Keynesian welfare state. Nationalist and populist 

movement is against globalization, especially social globalization (against 

migration) and cultural cosmopolitanism, because they will worsen life 

conditions. In the final analysis, it means the failure of social sciences. In order 

to find a new starting point of building global social science, this paper examines 

(1) transformation of western society since late 1960’s. Next, (2 this paper 

examines Ulrich Beck’s, A. Giddens’ and C. Lash’s theory of reflexive 

modernization. From this examination, this paper shows Lash’s hermeneutic 

reconstruction of reflexive modernization is the best, because it can connect self-

reflexivity with institutional reflexivity. Finally (3) this paper shows that 

creating new value from common sense by hermeneutic and aesthetic reflexivity 

activated by social movement is the starting point of global social science. 

  

                                                            
1 Hitotsubashi University and Seijo University 



The Abstracts of The Second International Conference on the Need for              |33 
Dialogue in the Humanities: Globalizing Humanities and Social Sciences 

 

Does one Size Fit All? Globalizing Social Sciences and the Study of 

Political Change 

 

Paola Rivetti1 

 

Abstract 

My contribution focuses on two apparently contrasting dynamics when it 

comes to the field of comparative politics: persisting methodological nationalism 

(BBBBB) on the one side, and on the other side, analysis conflating on 

normative, totalizing and “one size fits all” notions such as the one of “transition 

to democracy”, deployed to examine political change in much of the non-

Western world since late 1980s. As a political scientist working on the societal 

impact of elite-led political liberalizations and employed by a West European 

university, my work has often shifted between these two (apparently) contrasting 

poles. My findings have often been criticized as either too specific to be relevant 

to global phenomena or too broad to describe situated complex and stratified 

sociopolitical dynamics. Reflecting upon the binary system of knowledge that 

these two “poles” originates, my paper will discuss how in reality the 

globalization of knowledge about political liberalization is constituted by the 

accumulation of situated stories about it, which transcend global paradigms. 

  

                                                            
1 Dublin City University 
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Encountering Altusser and some of hisChildren: 

Deconstructing Radicalized knowledge 

 

Nima Zahedi Nameghi 

 

Abstract 

With anthropology and sociology at the forefront, we are witnessing the 

mounting of a major challenge to the systematic and organized silence over the 

imperial-colonial origins of the human sciences. However, there is an lacuna in 

post-colonial critiques of social sciences and humanities. My argument aims to 

make a corresponding move to fill it. This move is largely theoretical: a move to 

find a common ‘ism,’ which goes beyond the extraordinary heterogeneous ‘ism’ 

of Postcolonialism. Thus, as an intellectual effort fuelled by an interest in 

philosophical and historical ideas, I try to bring together the anti-colonial 

literature under the umbrella term of ‘Althusserianism’. Such term is traceable in 

two directions: (i) criticizing the historicism and (ii) questioning the Hegelian 

idealism. I put forth a personal view, yet comprehensive introduction to the 

subject, that focuses on a common grammar by which post-colonialism and 

Althusserian critique of Hegel use very similar lexicon entries: hybridity, 

disjunction, and difference, the theory of rupture, decentralization, 

deterritorialization, discontinuity, multiplicity, complexity, fragmentation and 

non-isomorphic subjects. In making this argument, I draw upon a number of 

valuable works, but especially the works of Edward Said, Robert J. C. Young 

and Arjun Appadurai who have been integral to developing the idea of post-

colonialism and globalization. Thereby, my argument is a theoretical genealogy 

of Postcolonialism from its appearance in the Althusserian critique of Hegel to 

the current argument about ‘globalization’ and ‘alternative social sciences.’ 

Through an analysis of Althusser's philosophy and his argument against 

historicism and Hegelian idealism, I endeavor to show how this critique 

continues to be made by contemporary postcolonial discourse. 
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activist meetings and artistic performances in my empirical research. It opened 

up beneficial perspectives on many levels of reflection: it provided a peculiar 

insight into contemporary Social sciences evaluative cultures (Lamont, 2009). 

Furthermore, it opened the doors on a bustling cluster of interdisciplinary 

initiatives (mixing Social sciences, activism and art) shifting towards the shaping 

of a self-proclaimed "South-centered", "cosmopolitan" "counter-hegemonic" and 

"decolonial" agenda. If interviewees indeed express concerns about scholars' 

lack of ethno racial and socio-cultural diversity and question local knowledge 

bodies' ability to interpret the social world, they are also involved in 

transnational peer networks and communities trading, relocating and translating 

knowledge patterns elaborated in a variety of national settings. These last moves 

are crucial to comprehend individuals' commitment patterns (Becker, 1960) in 

knowledge production activity framed by ideological conventions such as 

French universalist and egalitarian political tradition, both in a weberian 

perspective on politics and science articulation (Weber, 1919) and in regards to 

Du Bois' double consciousness (1903). 

Distancing itself from a mono-dimensional critical stake on Euro-American 

centric social sciences, my study eventually aims at offering a documented 

bottom-up insight on present day Social sciences knowledge elaboration framed 

by institutions promoting potentially paradoxical trends: going "global" from 

very specialized disciplinary grounds and internationalizing its scholars' 

population while perpetuating excluding scientificness patterns. 
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For three years, I have been investigating how France-based researchers used 

Postcolonial 

studies paradigmatic patterns to make room in their research for a wide range 

of issues and situations flourishing in everyday life as well as gaining visibility 

in the (national as well as global) public agendas and that -they assumed- Social 

sciences didn't make sense of. Among other questions, I wondered if it had 

broadened the spectrum of epistemic diversity in academic knowledge. I also 

wondered if the "globalization" process formally encouraged by research 

institutions had perceptible effects on local 'laboratory' and academic staffs and 

life. 

A first exploratory move1 led me to identify a large panel of epistemic 

options among Postcolonial studies' users. However, they share common 

interests in the unambiguous critique of Social sciences' taken-for-granted 

'mainstream' patterns, regarded as ethno-centric and outdated in 'globalized 

societies'. According to them, this would especially be the case for the shaping 

of research objects, for the fieldwork approaches ('postures d'enquête') and data 

collection techniques, for the combination of theory and empirical data and for 

the disciplinary-oriented specialization principle shaping the French academic 

field. Further, findings reveal significant contrasts in experiential narratives and 

career trajectories between, on the one hand, French and foreign researchers with 

ties in non-European, African 

or North African countries and on the other hand, their European French 

peers. Built on substantial empirical material, one of my main hypotheses is that 

the former group is coping with repeated rhetorical sanctions2 on their ability to 

develop a scientific perspective, based on an assumed "lack of distance". 

Another inhibiting repertoire of sanctions lies in the assumed opacity of their 

disciplinary framework. An important aspect of my work also consisted in 

apprehending how actors make sense of these experiences in their research 

practices. I have been particularly interested in empirically exploring how a 

significant number of these actors borrow from Postcolonial and American 

(Black) feminist perspectives on "situated knowledge" and "epistemic privilege" 

(Smith, 1977; Rose; 1983, Hartstock; 1985) to challenge the universal pulse 

assumed to be intrinsic in any scientific-grounded approach and use a "global"-

rooted terminology to rehabilitate their legitimacy to contribute to local and 

international scientific debates. I have also been interested in understanding how 

they deal with resulting critiques on their uses of disciplines conflicting, 

American-rooted and therefore assumed to be "dominant" bodies of knowledge. 

A second exploratory move consisted of digging further on extra-academic roots 

of these researchers' social spaces and times of knowledge formation and 

expression. A major guideline was to apprehend how they made sense of their 

academic social experiences (Dubet, 2007) in their everyday life and how their 

everyday perceptions were reflected in their academic knowledge claims. 

Following interviewees' activities, I therefore included variably institutionalized 
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A French Adventure of the Postcolonial Studies: Towards a Bottom-

up Perspective on Social Sciences' Globalization 

 

Nawel Aït Ali1 

 

Abstract 

As in a large variety of national settings, French academic arenas has been 

experiencing these last years the growth and flourishing of an institutional 

discourse on the need to embrace the 'global turn' impacting on Social sciences' 

knowledge production. Within the context of my doctoral research, I chose to 

connect it with another significant moment of local (yet experienced elsewhere) 

academic life and debate: as Bennington (2016) reminds it, the 2000s context of 

"social and political crisis over post-colonial populations" framed the "polemical 

nature and vehemence" of Postcolonial studies' academic reception in France. 

My works aims at apprehending the combination of both these 'global turn' and 

'Postcolonial moment' (Bennington, ibid., Zecchini and Lorre 2010, Cohen et al. 

2007) discursive shifts on current knowledge production practices in France-

based Social sciences. Since exploring the "tricontinental" Postcolonial studies 

corpus uses (Young, 2001) led to identify a wide range of epistemic options and 

(researchers') socio-cultural profiles and trajectories, I propose to address the 

French case as a perspicuous setting (Garfinkel, 2002) to enlighten the 

implications of such performative discursive patterns on knowledge production 

practices. Nor taking for granted the assumed historicity of this 'global turn', 

neither accrediting a priori the idea of a worldwide "McDonaldization" process 

at work in scientific arenas, the purpose of my communication will be to discuss 

how this research setting informs the modalities and effects of this 

"globalization" process as it is performed for several years now in French 

research institutions: how do researchers appropriate this "global-ization" 

terminology? To what extent do they incorporate it in their knowledge claims 

and epistemological postures? To what extent this French-located case study 

bringing together French-rooted and foreign researchers could challenge the 

relevance of geo-epistemological lines encapsulated by a series of terminological 

options such as "center-s/peripheral", "Western/non Western", "North/South-s"? 

                                                            
1 My study is based on semi-structured interviews with mainly non-tenured researchers in 

disciplines ranging from sociology, political sciences and art to anthropology, history, philosophy, 

literature and psychology. It is also based on active participant observation of academic, militant 

and artistic mobilizations on race, "postcolonial" and "decolonial" thought, as well as interviewees' 

work presentations and public speaking. 
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The Internationalisation of the Social Sciences:  

Overcoming Westerncentric Ethnocentrism 
 

Leon.Moosavi 

 

Abstract 

For several decades, scholars from various social science disciplines have 

been arguing that the social sciences are insular and need to be internationalized. 

More specifically, the social sciences have been said to be overly reliant upon 

scholarship produced by Western academics in Western contexts. This is 

problematic because it means that non-Western social science is ignored and 

excluded from both teaching and research. This article explores the trajectory of 

scholarship that has advocated for the internationalization of the social sciences 

from the 1970s to the present by exploring how the calls for internationalization 

have evolved over recent decades. It becomes clear that while analyses are 

becoming more sophisticated, there has been no unanimous agreement on the 

causes or solutions to the lack of internationalization in the social sciences. In 

responding to these key concerns, efforts are made in this article to explain some 

of the notable barriers that have stunted the internationalization of the social 

sciences aside from the inherent ethnocentrism that is routinely blamed. In 

particular, it is argued that some of the most significant reasons why the social 

sciences have not been internationalized are that academics are overworked and 

because non-Western social science is not easily identifiable or accessible. In 

seeking to thoroughly assess the prospects of internationalization, this article 

also considers some unintended and undesirable consequences that may arise 

from efforts to internationalize the social sciences that should be avoided. Three 

hazards are identified as dangers of internationalization which are exploiting, 

valorizing and essentialsing non-Western sources. Ultimately, the 

internationalization of the social sciences is shown to be a theoretically complex 

and everlasting project for which progress has been made but which is more 

complicated than is often recognized. 
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divide. Brexit and Tramp success are the most recent cases showing sharp social 

divides inside so-called global ‘North’. Voters in small towns and rural areas are 

against political agenda promoted by globalizing super-urban enclaves. Such 

uprising of the inner ‘South’ opens a new perspective on the ‘southern theory’ 

project (Connell, 2007). ‘Southern theory’ underlines international differences 

but it underestimates intra-national disparities between enclaves of globality–

dominating large cities and small communities less involved into transnational 

networks and flows. Searching for alternative expressions of social theorizing, 

‘southern theory’ actually contributes into interconnections among enclaves of 

globality where conceptual production is mostly located. Enthusiasts of non-

hegemonic theorizing in social sciences should take into account both ‘southern’ 

and ‘northern’ sources of alternative conceptualization. 
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The Paradox of Globalization and New Perspective on Southern 

Theory 

 

Dmitry Ivanov 1 

 

Abstract 

In contemporary sociology unequal world is presented in terms of the gap 

between the ‘core’ countries and countries belonging to ‘periphery’ and ‘semi-

periphery’ of the global economy (Wallerstein, 2004; Babones, Zhang, 2008) or 

between two groups of nations identified as ‘global North’ and ‘global South’ 

(Arrighi, 2001; Kacowicz, 2007; Reuveny, Thompson, 2008). However, another 

configuration of spatial inequality emerges with globalization as socioeconomic 

differences do not coincide with national borders. Rather the wealth and power 

are concentrated in networks of super-urbanized areas playing role of ‘command 

centers’ in transnational economy (Sassen, 2005). The super-urbanized areas 

outperform national economies. According to research data of the Brookings 

Institution, the largest 300 cities contain only 19% of the world’s population but 

they generate 48% of the world’s GDP (The Brookings Institution, 2012). 

Another research conducted by McKinsey Global Institute has revealed the top 

600 cities by economic output concentrate 22% of global population and provide 

more than 50% of global GDP (McKinsey Global Institute, 2011). The economic 

and social divide between the group of the largest cities and the rest of the world 

supports the idea that globalization has resulted not in the ‘world society’ or 

‘worldwide sociality’ but rather in networked enclaves of globality. In such 

metropolitan areas as Los Angeles, New York, London, Tokyo, Hong Kong, 

Moscow, Tehran, and other megacities interlinked by cross-border material, 

human, and symbolic flows people experience globality as borderless, mobile, 

and multicultural life. Therefore, ‘globalization’ does not mean planetary spread 

of social structures but rather localized displacement of habitual social structures 

by intensive flows (Appadurai, 1990, Lash, Urry, 1994, Castells, 2000). It 

follows, that the distinction between ‘core’ and ‘periphery’ in the global 

socioeconomic order should be revised. The ‘core’ now is dispersed into 

networks of cosmopolitan super-urban areas. Paradoxically, globality is very 

localized and because of that the subject-matter of global sociology is not the 

totality of societies and relations among them but networked (g) localities 

constituted by transnational flows. Configuration of economic, political and 

cultural hegemony cannot be identified only with global ‘North’ / ‘South’ 

                                                            
1 St. Petersburg State University, Russia 
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Concepts, Practices and Fieldwork in the Post-western Sociology 

in Europe and in China 

 

Laurence' Roulleau Berger1 

 

Abstract 

With the decline of Western hegemony, we are living in “a global turn” where 

the social sciences have become internationalised and have been rejuvenated in 

other societies such as China, Iran, India, and Brazil. Indeed, the early 

construction of dominances and hierarchies between Western, Eastern and Far-

Eastern contexts has produced instances of ignorance and occultation of entire 

bodies of knowledge. Western sociologists have no access to the narratives of 

distant societies. In China the thirty years of Maoism closed the gates to China 

with the result that Chinese intellectuals could not participate in the development 

of sociology, a forbidden field from 1949 to 1979. This blank page in history 

produced a double invisibilisation affecting not only the knowledge produced in 

that period but also that produced the last thirty years. For ten years we began to 

produce a new common conceptual space within which dialogue and intellectual 

innovation between Chinese and European scholars can take place. Instead of 

going into the plurality of provinces of knowledge, the most pressing task is to 

investigate the ways in which continuities and discontinuities, connections and 

disjunctions are formed between seats of knowledge located in different parts of 

the world and which are potentially capable of bringing to light a transnational 

intermediate space that is both local and global, free of different forms of 

orientalism and occidentalism. Doing what we called Post-Western Sociology 

means examining concepts and theories which appear to be “proper” , those that 

seem to be the product of reappropriation, reinterpretation, borrowing and 

hybridisation and those that seem to be have been produced in areas of non- 

“translatability”. To improve the definition of what is Post-Western sociology 

we –Chinese and European sociologists- still have developed common 

knowledge in doing fieldwork together in China and Europe, in producing 

crossed sociological perspectives about common topics, in crossing our way of 

doing quantitative and qualitative research in Europe and in China. A crossed 

perspective approach to the ways in which paradigms and theoretical 

methodologies are put into practice in Europe and China taking as a starting 

point clearly defined research situations, leading to the production of Post-

Western sociology.  

                                                            
1 Research  director at CNRS, French director  of the International Associated Laboratory (LIA) 

CNRS/ENS Lyon  and Chinese Academy of Social Sciences (Pékin) ''Post Western, Sociology in 

Europe and in China' Ecole Normale Supérieure de Lyon Triangle'' 
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This paper builds on existing literature on the “indigenization” of non-

western social sciences (Alatas, 1993, 1995) and recent research into the 

processes of Arab knowledge production (Arvanitis, HanaOi, 2015; Bamyeh, 

2015), while being distinguished from macromodels on the circulation of social 

sciences and their geographical determination between core and peripheries 

(Keim, 2014, 2004). Instead, this paper focuses on the individual’s strategies 

linking cultural decolonization, travelling concepts and their reception, the 

emergence of independent knowledge-production structures in the Moroccan 

humanities. This example will show how two Oigures constructed their rapport 

toward “universalism” and “specificity” by recognizing how these categories 

were determined in particular contexts, while salvaging how they could be 

mobilized for their own needs. However, it will also show the challenges these 

two individuals faced in creating a wide movement within their academic 

communities, in light of resistances among their colleagues and the continued 

influence of French academic structures under the heading of “globalization”. 
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Critical Sociological Appropriation and the Pursuit of Cultural 

Decolonization: 

The Moroccan Academic Critique and Theoretical Debates in Paris. 
 

Jebari Idriss, 1 

 

Abstract 

This paper addresses the participation and positioning of two Moroccan 

social scientists in the important theoretical debates held in Paris during the 

sixties and seventies, between supporters of structuralism, post-structuralism and 

historicism. Abdelkebir Khatibi (1938- 2009) and Abdallah Laroui (1933) both 

worked at the humanities faculty of the University of Rabat from the mid-sixties 

and they represent a new type of academic Oigure. They were younger, western 

educated scholars, whose research in the sixties and seventies was strongly 

informed by their social sciences training. They also expressed a radical 

committed dimension and a willingness to accompany their country’s 

development effort. These two trends resulted in several highly noted articles 

including Khatibi’s critical take on Jacques 

Berque’s heavy “hegemonic orientalism”, published in Les Temps Modernes 

(1976) and Laroui’s deconstruction of Von Grunebaum’s historically 

problematic representation of Arab culture which reinforced the problematic 

notion of “authenticity” in Muslim societies, published in Diogènes (1973). I 

argue that these Oigures did more than take sides and speak as representatives of 

nonwestern, 

Arab tradition in the Parisian debates. Instead their interventions sought to 

critically appropriate the conceptual toolkits mobilized in these debates, while 

determining how they could be applicable to their respective local context, 

namely the production of an independent historiography and Sociology at the 

University of Rabat. Their interventions adopted a strong epistemological focus 

and they were shaped by what they argued was their local communities’ un-

examined rapport to French methodologies or colonially produced bodies of 

knowledge, which perpetuated problematic assumptions such as “historical 

delay”, or tribal models of analysis instead of focusing on social and cultural 

change. This particular methodology aimed to simultaneously liberate Moroccan 

social sciences from an external validating gaze and ill-Oitting frameworks, and 

determine approaches that could determine how to use existing western 

knowledge about Morocco. 

                                                            
1 Arab Council for Social Sciences, Beirut. 
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Two-folded Strategy: Towards a Global/Local Sociology 

Abbas Rezaii1, Pouria Pirani2 

 

Abstract  

New societies has confronted numerous changes, experiences, and 

phenomena within recent decades. These complicated and paradoxical situations 

contain phenomena such as: ethnic and national particularism, growth of 

fundamentalist ideology and terrorist groups, inequality between northern and 

southern states, world ecological crisis, new forms of family, and intimate sexual 

relationships. Different social thinkers nominated different terms for this 

condition such as postmodern condition, highlighted modernity, second 

modernity, etc. This condition can be sorted by a general concept such as 

globalization, however, all societies have not been equally affected by these 

phenomena. Nowadays, we face a complicated dialectic of 

universalism/particularism or global/local. This new-fangled unique condition 

signifies that prior analytical frames such as world sociology, or in the better 

words, western sociology are not adequate to the understanding of this 

complicated condition. These types of sociologies do not have competence to the 

understanding of new problematic, thus we need a transition from this classic 

duality and relevant analytical understanding to new theoretical and 

methodological perspectives for analyzing this new condition. Cosmopolitan 

methodology of Ulrich Beck represents an opening framework to analysis of this 

new condition, because this methodology is basically different from 

universalism and theoretical imperialism. Cosmopolitan methodology considers 

an understanding which can be criticized by the means of a universal frame and 

different historical experiences, and it does not believe in a better western or 

postcolonial standpoint. 

  

                                                            
1M.A Graduated  of Sociology of Shahid  Chamran University of Ahwaz, Iran.  

Email: Iran.abbas_rezaii25@yahoo.com (Responsible author) 

2 M.A Student of Sociology of Shiraz University, Iran. 

Email: Pouriapirani@yahoo.com 

mailto:Iran.abbas_rezaii25@yahoo.com%20(Responsible
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From Globalization to Globalization: A critical 

Analysis of the Concept of Globalization 
 

Mohd Yaseen Gada,1 

 

 

Abstract 

Notions of „Globalization‟ have grabbed many an intellectual imagination 

over the past two decades. In academic and lay circles alike, many have pursued 

an intuition that this concept could provide an analytical lynchpin for 

understanding contemporary society. However, Globalization is seen as a 

modern prototype of colonization. Thus, “Glocalization” a new concept is taking 

precedence over Globalization in the contemporary world. One of the limitations 

of Globalization, the proponents of Glocalization argue, is that it erodes the 

heterogeneity of culture. Even though, today, the intercultural ties are 

increasingly growing throughout the world, it is claimed that through 

Glocalization these ties and influences are selected, processed and consumed 

according to the local culture’s needs, taste and social structure. The aim of this 

paper is to understanding the importance of Glocalization, to discuss the 

significance and the strength of the local dimensions combined with powers of 

local system and methods to integrate the same with global issues. It also 

highlights the limitations of Globalization. The paper concludes and advocates 

that the need is felt to limit the process of Globalization and considerable efforts 

are needed to focus more on the “local” while obtaining from the “global”. 

  

                                                            
1 Senior Research Fellow, Islamic Studies, Aligarh Muslim University, Aligarh-202002, UP. 

Email: myyaseenm2@gmail.com 

mailto:myyaseenm2@gmail.com


20 |              The Abstracts of The Second International Conference on the Need for  

Dialogue in the Humanities: Globalizing Humanities and Social Sciences 

 

Has the globalization of Social sciences affected the role or position 

they have in the globalizing world? 

 

Smail Debeche  

 

Abstract 

The subject is highly important for me as I have been working on in 

analyzing academic approaches and views to globalization. Among these 

approaches the strong effect of the politics of globalization dictated by Western 

Great powers on the thinking of social scientists not only in the West but even in 

the Muslim world and the South in general under the name democracy, human 

rights, fighting terrorism ...We have seen and lived how a large proportion of 

Arab and Muslim social scientists have been influenced or guided by so called 

Arab Spring. 

In the West there were and are social scientist who have fair and scientific 

arguments in relations to the negative or destructive effects of globalization but 

their influence have been limited in the face of different or contradictive views 

advanced by other scholars , research centers and institutions supported directly 

by Western governments or the latter’s approval. I myself attended conferences 

and seminars in Europe for and saw how social scientists in Europe advocate 

positions by using social theories, trying to convince people by their views as 

scientifically justified,   the participants, contradicting scientific conceptions. For 

example scientifically it is very hard if not impossible one can provide a 

constructive argument justifying the position of Saudi Aurabia or Gulf states in 

Syria, Libya or Yemen because of democracy. I am interested in presenting a 

paper about “Has the globalization of social sciences affected the role/position 

they have in the globalizing world?” 
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Teaching Globalization Globally 

 

Rodney Coates1,،Enzo Colombo2, António Pedro Dores3, Sarah Hernandez4 

 

 

Abstract 

The paper presents an innovative approach to teaching globalization and 

assesses a course on Globalization, Social Justice and Human Rights co-taught 

collaboratively by faculty from different campuses and countries since 2009. 

The course was created to address unmet needs in the traditional higher 

educational systems; the lack of cross-cultural and interdisciplinary 

collaboration among students, faculty, and institutions to examine recent forms 

of globalization. Whereas economies, polities, environments, and human 

societies are experiencing great connections across the globe, and social sciences 

are advocating the need of a globalization of social thought, the educational 

system continues to be modelled on Nineteenth century assumptions and 

structures. In this course, faculties teach at their respective universities but use 

an on-line platform to allow for cross-campus communication. In addition to the 

classroom rooted in a physical place, a major component of student work is to 

interact on-line with students on other campuses, including undertaking 

collaborative group work across borders.  

The paper assesses the benefits of the course for students, such as exposure to 

a greater diversity of worldviews and pedagogical approaches; the development 

of teamwork skills, including developing a flexible mind frame; accepting and 

accommodating diverse educational needs/approaches, and; promoting 

interdisciplinary communication and collaboration. It also assesses the 

challenges for social scientists from different disciplines – sociology, pedagogy, 

social geography, cultural studies, and nursing – in teaching, designing and 

managing a course mixing different theoretical and analytical tools and moving 

beyond national science communities. The objective is to contribute to 

improving and innovating approaches to teaching globalization and promoting 

critical views on the debate about globalization and our capacity to understand 

this phenomenon. 

  

                                                            
1 Miami University, Oxford, OH, USA 

2 Università di Milano, Italy, Email: enzo.colombo@unimi.it 

3 ISCTE-IUL, Instituto Universitario de Lisboa, Portugal 

4  New College of Florida, Saratoga, FL, USA 
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of meaning, that is, the ordinary language uses of political concepts (such as 

democracy, human rights etc.) over scholarly categories of analysis. Replacing 

the latter with native categories of experience (such as Islamiyyun instead of 

Islamist), Khanani argues that analytically, Islamiyyun constitutes a tentative 

step toward decolonizing Western knowledge claims insofar as the term affords 

native activists and analysts, including those interpellated by the term, the 

opportunity to name themselves. Critically evaluating these proposals, this paper 

seeks to advance epistemological debates in the field of Islamist politics. In 

comparative inquiry that by definition studies culturally and historically 

differentiated human societies and experiences, a reflexive methodological 

engagement with how we read, interpret, inscribe, translate difference is 

particularly imperative – something these proposals by Schwedler and Khanani 

gesture toward but do not fully pursue. To that end, this paper argues that a 

reflexive interpretive framework needs to reconsider a) where we stand in 

relation to what we study, whether Islamist actors, or Islam(s) in its public 

manifestations, b) the relation between our explanatory theory and the self -

definition of our subjects (which in turn shape their practices that we seek to 

understand), c) how we conceive the nature of comparative theory: as a matter of 

disembodied, truthful representation of political reality of societies other than 

our own, or a matter of co-production of intersubjective meaning in our 

encounters with the cultural and political difference of our subjects. 
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Comparativists Rethink the Study of Islamist Politics: 

Evolving Methods in Cross-Cultural Inquiry 

 

 

Dunya Deniz Cakir 

 

Abstract 

In the last decades, social scientists have paid increasing attention to the 

“politics of knowledge production,” highlighting the ways in which power enters 

into the process of epistemic production about cultural others. Following the 

reflexive turn in anthropology in the late 1960s, the mounting emphasis on 

epistemological self-reflexivity in empirical research also led comparativist 

political scientists to explore the “imperialism of categories,” denoting the 

academic practice of exporting Anglo- American concepts and methodologies to 

alien places as part of a hegemonic relationship. This paper examines a 

particular instantiation of such self-reflexivity among comparativists studying 

Islamist politics. Since the early 2000s, a growing body of scholarship on 

political Islam has examined the shifting commitments and practices among 

Islamist actors through the inclusion-moderation hypothesis. Borrowed from 

studies of party politics in the West, this hypothesis asks whether political actors 

become more moderate as a result of their inclusion in pluralist political 

processes. Recently, however, some practitioners of the field have problematized 

the normative underpinnings of the moderation literature that erects and reifies 

an ideal-typical dichotomy between moderate/good and radical/bad Muslims. 

This attempt at epistemological reflexivity is directed at a) rethinking the 

analytical value and political implications of existing methodologies in the study 

of Islamist politics, and b) searching for viable strategies for decolonizing a field 

of study that represents cultural others through western-centric categories of 

inquiry. Schwedler’s proposal constitutes one end of the spectrum of a revised 

political science methodology of Islamist politics, driven by a positivistic 

epistemology. Maintaining that conventional categories of actors (moderates, 

radicals, jihadis) simplify and essentialize the region’s politics, Schwedler 

proposes to replace the existing conceptual repertoire with new analytical 

categories that better capture the complexity of reality (such as “Islamistness’’) 

or to direct our lens elsewhere into untouched areas of inquiry (for instance, 

exploring practices of Islamistness instead of the ideologies of Islamists). The 

other end of the spectrum is inspired by postcolonial theory in privileging the 

study of local, non-western forms of resistance to the imposition of modernist 

categories and values associated with Western elite experience. Using this 

analytical lens, Khanani proposes an epistemology that prioritizes local contexts 
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emergence of peculiar academic structures and conventions; (2) followed by 

sudden appearance of new institutional bases for doing sociology after the fall of 

the USSR not controlled by the older academic establishment. These factors 

together resulted in emergence of factions consisting of individuals investing in 

different types of academic capital – knowledge, connections, reputations, and 

symbols of recognition – which had uncertain conversion rates. Necessity to 

establish these rates as reflected in the state science policy (e.g. should 

international publications or degrees be considered superior or inferior to their 

Russian counterparts?) inevitably made these factions opponents. On a less 

materialistic plane, one of the most fundamental academic imperatives is 

keeping pace with the development of one’s research specialty; failing to 

demonstrate familiarity with relevant innovations is regarded as a loss of 

intellectual face and even meaning of academic life. As the two groups had 

different ideas of what is “relevant”, they posed an existential threat to each 

other. In spite of their differences and isolation from each other, they in a way 

existed in symbiosis using each other’s existence as a legitimation for work tasks 

they put for themselves: retranslation of intellectual currents from the West and 

attacking provincialism on the one side, and invention of national sociological 

tradition on the other. Using a structural equation model to analyze the survey 

results suggests that the major factor influencing choosing assimilationist camp 

is belonging to a wide social milieu of intelligentsia with its liberal and pro-

Western attitudes. Isolationism recruits mostly from a less privileged in terms of 

inherited cultural resources milieu. It could be generalized from a comparative 

analysis that other factors favoring isolationism – assimilationism cleavage are 

population size and quality of language teaching at schools (influencing 

command of English), long-lasting academic tradition and historical experience 

of being a centre of academic empire, state science policy heavily relying on 

quantitative indicators, relative affluence, physical proximity to English-

speaking countries, and infrastructural ties with them. 
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Assimilationism and Isolationism in a Semi-peripheral Sociology:  

The Post-soviet Case 

 

Mikhail Sokolov1 

 

 

Abstract 

In many countries, including most post-Soviet ones, one of career choice 

individuals have to make is the choice between primary orientation to 

international (predominantly, Anglo- American) or domestic scholarship. This 

choice entails the choice of the country to finish one’s PhD, of language to 

publish one’s work, of social networks to join, of conferences to visit, and, 

largely, of literatures to follow, of genre conventions to adopt, of theories to rely 

on, of methods to use, and of themes to study. This paper will use Russian case 

with examples form other post- 

Soviet countries (Belarus, Kazakhstan, Lithuania) to, firstly, to describe the 

precise configuration of the divide, secondly, to explore the reasons for which 

this divide is so salient in these cases, and, thirdly, to account for reasons why 

particular individuals choose this or that side of it. This paper will rely on 

microhistorical study of sociology in Leningrad-Saint Petersburg in 1961-2011. 

It uses some 50 informal interviews with Russian sociologists, a survey of the 

city’s sociological population (N=251), and citation database covering 

publications of Petersburg sociologists in national periodicals (1974-2011). St. 

Petersburg, as Russia more generally, is remarkable for a long period of co-

existence of what in fact were two sociological communities – internationally- 

and nationally-oriented, or assimilationist and isolationist in terms of this paper– 

which in fact had little contacts with each other. Exploring the conditions of the 

emergence of this split we could note that it was made possible by a set of 

different factors. Some of these factors are structural: (1) the fact that two 

principal audiences for sociological work (national political community and 

international scholarship) having different relevance structures are also speaking 

different languages, with, generally, low per cent of Russians knowing any 

language except Russian; (2) diversity of professional environments in which 

sociologists work, especially taking into account traditional separation of 

teaching and research in Russia; (3) the long-standing political cleavage between 

pro-Western and nationalist/conservative political camps which overshadowed 

all other political divides in recent Russian history. Other factors are historical: 

(1) long period of academic isolation during the Soviet times facilitating 

                                                            
1 Mikhail Sokolov 
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“The Reach and Reason of Social Sciences; Impossibility of a 

Globalized: Qualitative Method” 
 

Masoumeh Sadeghi Ahangar, Manjeet Chaturvedi 

Abstract 

Demand of increasing natural resources, services, and skills from developing 

countries to the benefit of developed world is fulfilled. Globally competent 

students and social scientists resource persons are required. Therefore, for 

increasing globalization of goods and contracts globalizing social sciences is the 

take. 

A move is going on to globalize everything, including humanities and social 

science knowledge on the strength of empiricism. Globalization of social 

sciences attempts to reverse the course of history. Denial of space, experiences, 

existence is a futile attempt how much 'funded' it could be. Non territorialization 

is but for whose benefit? Universality of method is considered to be a done 

thing? This paper looks at qualitative side of the world of knowledge to that 

extent possible only to which human existence retains its quality of social 

existence. Technology is commonality of product but its use, its application is 

local. How the migration of knowledge serves as a vehicle for conveying senses, 

recognition, understanding, confidence, or humiliation? How the purposes and 

attitudes of others may be understood in a globally shared method? Qualitative 

research characteristically encompasses the organized use of the senses and 

replications on their shifting role on the constituents collected and evaluated. 

Nevertheless, it is somewhat clear that the sense of vision or observation is 

regarded as the principal sense in a qualitative research. The vast significance of 

the qualitative methods in social sciences is amenable to sociological 

investigation. But the question is how such investigations can be accomplished if 

it’s in a global range? Analyzing social phenomena as distinct form of the 

standard descriptive inclusion of qualitative research in sociological researches 

can be quite deceptive as social phenomena can’t serve as a globally common 

method from different social context. Also, the knowledge and information 

uprising accompanying with globalization has twisted an increasingly negative 

environment that signifies a challenge for comparative studies. 

Social phenomena can be investigated through a variety of qualitative 

methods. The aim of this paper is to engage the reader in an analytical reasoning 

of the limitations of these methods when it comes to the methodological matters 

of globalization of social sciences. There are empowering and imposing aspects 

to these methods, and we mirror their fluctuating strengths and weaknesses. 

Theoretical frameworks focus on the features of what Wittgenstein (1953) 

labeled as “language games”, in that the conceptual instrument and language 

used outline the analysis. Every qualitative method we contemplate proposes an 

analytical posture, a comprehensible and reliable analytical reasoning that is 

defined within an academic framework of different forms of life.  
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The EU & OIC: A Market-based Solution to the European Union's 

Refugee Crisis? 

 

Akiva Weiss1 

 

Abstract 

Seldom has the tension between globalization and local forces been so evident, 

as in the current refugee crisis. Fallout from conflict and post-conflict States has 

led to an influx of refugees and irregular migrants into the European Union. 

Among EU Member States, opposition has grown against hosting in excess of a 

State’s self-perceived ability to integrate refugees into the political community 

and labor market. Yet Article 1 of the Refugee Convention is without a 

numerical ceiling and requires signatory States to protect refugees without 

consideration to political currents or labor shortages. Being a stakeholder in 

macro and meso-level global interdependence thus creates a tension between 

State-level social welfare functions and global normative obligations. This paper 

argues that if economic and social forces cannot be reconciled with the law, they 

may very well supersede the law. To avoid dismantling the international refugee 

regime a new approach to current and future refugee crises is needed, one which 

fuses non-static global normative obligations with static local preferences. This 

paper proposes a refugee protection mechanism between the European Union 

and the Organization of Islamic Cooperation. Employing economic methodology 

it analyzes whether a joint mechanism will result in an efficient allocation of 

refugee protection, defined as Member States’ self-perceived optimal annual 

refugee absorption quota, while simultaneously maximizing protection for 

refugees. Without this choice, social and economic forces may supersede the law 

and result in a suboptimal level of protection. 1 School of Law, Hamburg 

University, Germany; School of Law, Erasmus University, Netherlands. 

  

                                                            
1 School of Law, Hamburg University, Germany; School of Law, Erasmus University, 

Netherlands 
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unemployment tends to increase with schooling, exceeding 15% for those with 

tertiary education in Egypt, Jordan and Tunisia.  

Conclusion: High youth unemployment and disenfranchisement are not 

addressed, and cities around the world will continue to face a toxic cycle of 

instability, poverty, and unemployment that will undermine socio-economic 

development. High labor force growth, skill mismatches, labor and product 

market rigidities, large public sectors, and high reservation wages have been key 

factors behind the large and persistent level of youth unemployment. 

Recommendations: Directing the economic power of cities to serve the needs 

of youth and ensure that the dividends from economic growth are equitably 

distributed. 
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Muslims Youth UN- Employment at MENA Region, the Context of 

Conflicts, Extremisms and Social Exclusions 

 

Hamid Hussain1 

 

Abstract 

Youth exclusion is multi-dimensional in that age, race, gender, class and 

lifestyle all affect youth life experiences within a given culture. This 

intersectionality affects the degree to which an individual youth experiences 

exclusion. Similarly, youth exclusion is context specific. Prolonged 

unemployment and low income can affect a person's ability to have access to 

social structures that advance a person in society by opening doors to new 

opportunities and creating a sense of society acceptance and inclusion. Also on a 

structural level, youth are excluded from broader society through barriers to 

education and discriminatory government policies. 

Objectives: To study the prevalence of Muslims youth un-employment in 

MENA region, to study the context of on conflict, extremisms and social 

exclusions linked to un-employments.  

Methodology: Systematic review research design was carried out by using 

multiple search engines and specific key words relevant to youth Muslims, 

MENA region , UN-Employments , conflicts and so on , about 53 research 

article has been identified out of all , 25 article were utilized as they were 

meeting inclusion and selection criteria. Direct interview with experts has been 

approached, as well as revising official related reports and documents of 

Governmental and NGOs. 

 Results: Youth unemployment rates at MENA Region are the highest in the 

world, about 27.2% in the Middle East and more than 29% in North Africa, 

which is more than double the global average. With more than half of the 

region’s population under 25 years old and 2.8 million young people entering the 

labor market every year, the demographic “youth bulge” represents one the 

greatest challenges faced by MENA economies. Regional average of 25% 

unemployment among 15- to 24-year-olds, which reaches as high as 37% in 

Morocco and up to 73% in Syria. There is also a significant level of labor market 

segmentation related to economic restructuring and insider-outsider issues; 

compared to 63% of economically active 15- to 29-year-old males, only 22% of 

females from the same age group were economically active in Egypt 

                                                            
1 University of Baghdad, Iraq 
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Reconsidering the Transformation of Globalization from East-West 

Dichotomy into North-South Divide 

 

Yiğit Anıl Güzelipek1 

 

Abstract 

Since the emergence of globalization as an insuppressible process, it was 

clearly understood that economic, political and social balances would be no 

more utilized in the frame of “old traditions”. In this sense, the east-west 

dichotomy which had become identical with Cold War, is transformed into 

north-south divide based on economic indicators. In other words, north south 

divide describes the huge economic gap between developed and underdeveloped 

countries. Needless to say that globalization process is one of the key factor of 

this growing economic gap between two polar. In the final analyzes, the liberal 

and capitalist values of globalization eliminates the semi-periphery countries and 

forces the international system to take positions on the extremity. This study 

aims to investigate the devastating economic consequences of globalization via 

globalist theories. Wallerstein’s core-periphery approach will be used as a model 

of the study. 

  

                                                            
1 Karamanoğlu Mehmetbey University, Department of Political Science and IR 

Email: guzelipek@gmail.com 
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With Regard of which Areas of Traditionalism or Globalization, 

Sociology Has Gained Development? 

 

Ali Reza Ghobadi1, Mahmood Reza Dehdasti2 

 

Abstract 

The needed attitude for paying attention to social phenomena is created by 

the relation of them together. In this paper the writers are going to find the 

companion of sociology with two concepts of traditionalism and globalization. 

The basic question of “With Regard of Which Areas of Traditionalism or 

Globalization, Sociology Has Gained Development?” it is our basic questions. 

Answering to this question needs theoretical framework so for this we use 

Clifford Geertz’s interpretive one. Also phenomenological theory will help us, 

when it is needed. Qualitative content analysis is used for data gathering.   This 

research shows that for unveiling of the traditionalism and globalization factors 

(Objectively and subjectively), we need an unmatched area in the name of 

philosophical sociology. This phenomenological study consider the content of 

words like Zoroaster, hunting gathering, agriculture (simple, cut and burn) for 

the study of the named angle triangular. This study shows that Sociology is 

standing upper than traditionalism and globalization. Sociology is the subject 

which studies phenomenon like traditionalism, globalization and etc. Sociology 

is ready to study the defined issues and builds its methods and methodologies by 

the help of philosophy forever. In the main paper we illustrate this process 

completely and accurately. 

  

                                                            
1 - Associate Professor of Sociology, Kharazmi University, Email: ghobadi@khu.ac.ir 
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Philosophy of Being Global and Tribal and Curriculum:  

Transition of Tribalism to Globalism 

 

Yahya Ghaedi1
 

 

Abstract  

The philosophy of being will be discussed logically and analytically in this 

paper. This will be illustrated that “the being” - regardless of its being global- is 

a general concept but it takes different levels. In the other words, it is possible to 

consider a continuum from being tribal to being global .Globalism is not in 

contrast with tribalism, but it is aligned with it. On the one hand, transition 

from tribalism to globalism is unilateral and without returning. But in the other 

hand, it is two-way with the possibility of movement .This movement will be 

vanishing if we consider the globalism and tribalism pleasant and unpleasant 

respectively. It can be sweep and evolutionary. Especially if we review the 

tribalism in each reflection and promote it. In such a way that we don’t find any 

different between tribalism and globalism. Whether globalization is considered 

as a movement without returning or sweep .One of its important aspect is 

education and its instrument is curriculum. Curriculum can be used in a without 

returning or sweeping movement. Curriculum can facilitate each one 

deliberately or facilitate deepening retardation. There is different station in the 

way of being global which make different meaning for being and result different 

roles and function for curriculum. We can talk about different kinds of being – 

from tribalism being to regional, national, and international being. The different 

philosophical being and the proper programs will be discussed in this paper. 

  

                                                            
1 Educational philosophy Department, Kharazmi University, 

Email: yahyaghaedy@yahoo.com 
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Understanding the Concept of Globalization and Local-global 

Relationship from Phenomenological Perspective 

 

Ramazan Barkhordari1 

 

Abstract  

Jürgen Habermas has said that Husserl’s Philosophy and as a result the 

Phenomenological project is as solipsistic approach in general and is based on  

individual subjectivity. So, society has not any role in construction of human 

knowledge. Overgaard & Zahavi (2011) argued that this interpretation from 

phenomenology is a result of misunderstanding of Phenomenological approach.  

Because of subjects are live in society, Phenomenology in its own 

phenomenological inquiry looking for integration of social and individual 

experience. Husserl (1995) argued that individual subject experience from the 

world depended on other human subject from the world. And it doesn’t mean 

that individual human experience should be neglected. With regard to the 

Habermas theoretical challenge that mentioned above, the main aim of the 

current article is to explain the condition of applications of phenomenological 

approach in the field of Globalization to understand the local-global 

relationships. Main result of the article indicated that regarding the experience 

and quality of its constitutions in phenomenological attitude, the interaction of 

different methodological approaches would be more possible largely. 

Considering globalization and local-global relationship as a lived experienced 

and pre-conceptual- theoretical construction from phenomenological perspective 

is the result of the mentioned approach. 
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Revisiting Giddens’s Idea of Dis-Placement in Globalization by 

Focusing on Refugees Crisis 

 

Pezhman Barkhordari1 

Abstract 

Globalization is considered to has ambivalent effects and connotations both 

theoretically and culturally , one the one side is " Globality" that has a close 

relevance to universality of a global culture and waning all national/ local 

boundaries. The other approach adopts a quite  negative point of view, 

considering the totality of globalization as "eurocentric" ; thus focuses on 

localized approaches both in the field of social theory and cultural readings. 

Anthony Giddens idea of dis-placement although pertains to much of the 

contemporary experiences of a flux and contingent identity, however fails to 

read the modern political crisis such as refuge crisis and phenomenon of 

diaspora. As far as this concept is just reduced to technological or cultural 

spheres, it neglects some of the main areas that challenges the concept. Our main 

objective is to politicize the concept of dis-placement by analysing the various 

dimensions of refugee crisis and diaspora. In dong so, the present paper seeks to 

revisit Giddens idea of dis-placement according to  Giorgio Agamben's idea of " 

homosaccer " and Wendy Brown’s ideas on the nature of nation-state. 

Reframing the concept of dis-placement, we aim to put this concept in 

discourses of "power" as Michel Foucault says, and argue how both global and 

local forces construct and reconstruct the very notion of dis-placement in the 

case of recent refugee crisis. 
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Globalizing the Social Sciences: A Set-back to Decolonization 

‘Movement’ in South Africa? 

 

Ali Arazeem Abdullahi & Mariam Seedat-Khan 

 

Abstract 

South Africa is one of the countries in the world that underwent the worst 

form of colonialism, popularly known as Apartheid. The local people and their 

cultures were traumatized and dehumanized. Under the apartheid regime, local 

knowledge of the indigenous ‘black’ people was systematically relegated and 

derogatorily labeled as Bantu education. Indeed, the role of the social science in 

this regard cannot be overemphasized. However, the demise of the apartheid and 

subsequent emergence of democracy in 1994 set the stage for an intellectual 

movement calling for decolonization of educational curriculum, especially at 

higher education levels.   Not only is the decolonization movement calling for 

institutionalizing indigenous knowledge, it posits that the symbols of oppression 

in its physical and intellectual forms across South African universities must be 

uprooted. Most contemporary South African social scientists are important 

players in this movement in addition to the political support from politicians and 

politico-social analysts. Although the call for decolonizing curriculum, 

especially in higher education, appears to have been polarized along racial lines 

in the academics, the question posed in this paper is that: won’t globalizing 

social science not undermine or set-back the decolonization movement in South 

Africa and other third world countries where such movement is taking place? 

Isn’t globalizing knowledge, as it were, not be tantamount to a new form of 

colonialism in a Third World country like South Africa? In this paper, we 

examine the decolonization movement in South Africa; its origin and agenda and 

argue that globalizing social science has the tendency to cause a set-back to this 

movement. It is concluded that globalizing social science strengthens European 

concepts, themes, techniques and theories that decolonization movement in the 

social science in South Africa is trying to defame. 
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