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 گزارش برنامه نکوداشت دکتر محمد امین قانعی راد

قانعی راد و "آیین نکوداشت یاد و مقام علمی شادروان دکتر محمد امین قانعی راد، تحت عنوان  1397مهر  30روز دوشنبه 

حسین مصباحیان، دکتر دکتر سیدهاشم آقاجری، دکتر "با سخنرانی  "علوم انسانی، کارنامه علمی، دغدغه ها و آرمان ها

در سالن دکتر میرحسنی، دانشکده  "ابراهیم توفیق، دکتر داریوش رحمانیان، دکتر سارا شریعتی، دکتر علی محمد حاضری

برگزار گردید. این برنامه با همکاری انجمن علمی دانشجویی گروه تاریخ دانشگاه  علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس،

گروه تاریخ تربیت مدرس، معاونت فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس، مجله مردم نامه، گروه  ، اساتید محترمتربیت مدرس

 میان رشته ای به ثمر رسید.  همکاریو تاریخ  ،فرهنگ

که هم  ایشان ی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس آغاز شد.دکتر جواد مرشدلو، از اعضای هیات علم با سخناناین نشست 

 گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس و هم به نمایندگی از گروه فرهنگ، تاریخ و میان رشته ای حضور داشتند  به نمایندگی از

به عنوان یک چهره برجسته و شاخص در عرصه علوم انسانی و مطالعات  ، جایگاه و خدمات علمی دکتر قانعی رادبه اهمیت

، مرحوم دکتر قانعی رادضمن بزرگداشت نام و مقام علمی ا از این جهت مناسبت این نشست ر .اشاره کردندجامعه شناسی 

قانعی راد به رغم بیماری، حضور  دکتر افزودند دکتر مرشدلو.دکتر قانعی راد معرفی کردند  ها و مسائلبه دغدغه پرداختن

علوم انسانی،  نگاه ویژه ایشان به مبحث همکاری های میان رشته ای داشتند و گروه فرهنگ، تاریخ و جلسات پرباری در

  برگزاری این مراسم را ایجاب می کرد.

این برنامه در دو بخش سخنرانی و میزگرد تنظیم شد. در پنل اول، سخنران اول آقای دکتر علی محمد حاضری از اعضای 

هاد که مرحوم قانعی راد در خصوص نای که از زوایه دغدغههیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس بودند 

 بعد از توضیح اولین مواجهه خود با دکتر قانعی راد به سهم دکتر قانعی راد در دکتر حاضریسخن گفتند.سازی داشتند 

ایفا های بعد در حفظ وفاق و یکدستی انجمن در سالطور نقشی که ایشان همین شناسی وجامعه تشکیل انجمن علمی رشته

شخصیت و کارآمدی قانعی راد در سمت مدیریت انجمن جامعه شناسی به خوبی  از نظر دکتر حاضری .کردند، پرداختند

قانعی راد با رویکرد جامعه شناسی  توان به این نکته اشاره کرد کهاز نکاتی که در سخنرانی ایشان طرح شد میمتجلی شد. 

م و مسئله مند شدن علم جامعه به شدت به بومی گرایی در عل او اسالمی و اسالمی کردن علوم موافق نبود. در عین حال

معتقد بود جامعه شناسی باید به علم در خدمت  دکتر قانعی راد شناسی تاکید داشت که باید با جامعه ایرانی در ارتباط باشد.

 حل مسئله و پرداختن به مسائل بیرونی تبدیل شود.

از زاویه دید فلسفه به  که ن دوم بودنددکتر حسین مصباحیان از اعضای هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران سخنرا

دکتر  با دکتر مصباحیان گفتند  دغدغه مشترک و نزاع بی پایان جامعه شناسی و فلسفه بر سر دانشگاه سخنرانی کردند.



-به این موضوع میدو منظر متفاوت هایشان از اند که به اقتضای رشتهقانعی راد دو جلسه در مورد دانشگاه بحث داشته

در مورد دانشگاه؛  ان جامعه شناسی و فلسفهاین دغدغه می گونه ادامه دادند که ضمن مشترک بودنند.ایشان اینپرداخت

، دانشگاه می پردازد. رویکرد قانعی راد به دانشگاه "ایده"دانشگاه و رویکرد فلسفه به  "نهاد"به  شناسی رویکرد جامعه

ها بررسی شود. دکتر مصباحیان بهتواند از طریق مصاحاین کارکردها می رکردهایی دارد وکا به مثابه نهاد است که دانشگاه

عنوان نزاع را از این جهت انتخاب کردم که فلسفه نزاعش معطوف به صلح است. به توضیح این مطلب پرداختند که من 

به متن نیست. نزاع از  منطق این نزاع که ایجاد صلح پایدار است قابل پیگیری است. از نظر کانت دانشکده فلسفه وابسته

گوید اگر نزاع را بین واند وارد استدالل شود. کانت میتت که اصال ذهن بشر بدون نزاع نمینظر کانت یک نوع کشاکش اس

ها یعنی دانشکده فلسفه یل به مکانی برای صلح پایدار شود. نزاع بین رشتهتواند تبدکنیم دانشگاه می دنبالها رشته

هاست.  چرا من زدن برای نقد و جنگ میان رشتهکه مرجعیت متنی دارد به نقد بکشد. کارکرد فلسفه دا را ،دانشکده حقوق

یک نگاه دیگر هم  وجوه دردناک واقعیت را برجسته کردن. یعنی باید فلسفه ورزید؟ فلسفه ورزی برای تسلی زدایی است

فلسفه  آزارد.هایش همه را میبا طرح پرسش که ، افشاگری استمعتقد است فلسفه تسلی بخش است. رویکرد دیگر فلسفه

کند. با این رویکرد اگر به دانشگاه نگاه کنیم دانشگاه در سطح جهانی هیچ وقت وضع موجود را به پرسش کشیده و افشا می

با خواست و های دانشگاهی منطبق کدام از مدلبا رویکرد دریدا هیچ همیشه دنباله رو بوده است.ایجاد کننده تحوالت نبوده 

ی دنباله رو بودن، دانشگاه باید اش یعنخود را به پرسش بکشد نقش تاریخی نیاز فعلی ما نیست. دانشگاه باید نقش تاریخی

این نقطه  دکتر مصباحیان گفتند الل کامل است.محبا رویکرد فلسفه به دانشگاه، دانشگاه در وضعیت اض. آفرین باشددوره

 با اضمحالل کامل مخالف بودند و می گفتند بدبینانه است.  ایشانراد بود که  قانعیدکتر اختالف بنده با 

بودند که در  سومسخنران از اعضای هیات علمی تاریخ دانشگاه تهران و سردبیر مجله مردم نامه دکتر داریوش رحمانیان 

با  شناسی، تاریخی بود یعنی به جامعه قانعی راد از نظر ایشان، نگاه دکتر خصوص جامعه شناسی معرفت صحبت کردند.

اخالقیات شعوبی و "در مورد کتاب در ادامه سخنانشان کرد. در مورد علم و معرفت تامل می رویکرد تاریخی و سنت وبری

باید نقد علمی قانعی راد صحبت کردند که روایت قانعی راد در این کتاب چرا مهم است و چرا دکتر نوشته  "روحیه علمی

مند و مهم است. در تاریخ علم و معرفت بویژه در تمدن اسالم، یک روایت جاافتاده مبتنی بر مفهوم دغدغهشود؟ روایتی 

ره نهضت ترجمه است. قانعی راد انتقال علوم از تمدن یونانی وجود دارد طبق این روایت رشد علوم مرهون آن انتقال در دو

کند آنچه مربوط به قال را تضعیف کند برعکس تاکید مینتکوشد با توجه به شواهدی که وجود دارد این روایت امی

این شعوبیه به مفهوم شکوفایی علم در عصر زرین است نه مفهوم انتقال که مفهوم اخالق و بویژه اخالقیات شعوبی است. 

میت شناختن و آداب قوم مقابل را به رس ه در عین حال وجود، ارزش، فرهنگتنوع و شناخت متقابل معتقد بودند. شناختی ک

است. اخالقیات این اهل تسویه بود که زمینه پیشرفت علم را فراهم آورد این گروه اخالقشان مبتنی بر این بود که طرف 

زند یکی از اینان، های فراوان میف مقابل می زنند. قانعی راد مثالمقابل را فروتنانه بشناسند و دست به اخذ و اقتباس از طر

در نهایت راه یک  هاست.های دیگر و یادگیری از آنکه با همین روحیه قائل به شناسایی فرهنگابوریحان بیرونی است 



که در تمدن یونانی معرفت فلسفی پادشاهی دایم علم تجربی محور بود در حالیپارادایم معرفتی جدید را باز کرد در این پارا

جابجایی در قدرت سیاسی و زوال حکومت های ایرانی، با  .شدکرد. روایت قانعی راد برای همان دو قرن تفسیر میمی

ر قانعی راد اگ از نظر دکتر رحمانیان، دکتر اش رکود علم بود.ت و تعصب و جمود چیره شد و نتیجهاخالقیات از میان رف

که کاالی  ها این پیام را برساند که به جای متهم کردن علوم انسانیخواست به امروزیکرد میای را طرح میچنین دغدغه

جز اخذ فروتنانه رواداری کنیم و بپذیریم در عرصه علم و فکر و فرهنگ چیزی  تند، بیاموزیم مانند اجداد خودجهان کفر هس

 های رشد و شکوفایی را فراهم کند.نمی تواند زمینه

بودند. ایشان در  عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران سخنران آخر این بخش، خانم دکتر سارا شریعتی

های دکتر قانعی راد در خصوص دین، فرهنگ و فناوری و جایگاهی که در جامعه شناسی دین دارد با یکی از دغدغه رابطه

گفتند دین در جامعه ،ری دین و فرهنگ و فناو یک سخنرانی با عنوان قانعی راد درابتدا توضیح دادند که صحبت کردند. 

نسبت دارد و دین دارد  با فرهنگ دین این کهبحث قانعی راد در مورد نسبت دین و تکنولوژی بود.شود. دارد بی معنا می

دهد. تکنولوژی به چگونگی ها می پردازد پس دین شود دین معنایش را از دست بتکنولویژه می شود و این باعث می

پردازد و روح و بار سمبلیک آن از بین می رود. دین بوروکراتیزه هم دارد می شود. فیزیک دین میتکنولوژیزه شدن به فرم و 

با این  همینطور به کاالیی شدن دین اشاره کرده است. این هم به نقش اجتماعی که دین می تواند بازی کند ضربه بزند.

بحث کرد. دین تکنولوژیزه شده مربوط به رسانه و  توانمقدمات خانم دکتر شریعتی بیان کردند که در این سه محور می

ون . چگویند بنیادگرایی محصول دین تکنولوژیزه شده استهای مربوط به بنیادگرایی، میدنیای مجازی است. یکی از تئوری

 امت د در آن. ترمز بنیادگرایی که فرهنگ باشدسازنهای مجازی یک امت مجازی میبنیادگرایان از طریق تکنولوژی

. این شوددیده می های علمیهدر حوزهشد. تیپ طلبه بوروکرات مجازی وجود ندارد. دین بوروکراتیزه هم در ایران دیده می

تیپ محصول دانشگاهی کردن نظام آموزشی قدیم است. مفهوم کاالیی شدن دین هم بحث دیگر است. سرمایه داری دارد 

در این نزدیکی دنیای دین و دنیای سرمایه داری ما  .کنددارد تالش میرای فروش کاالی خود دین جدیدی می شود. دین ب

. قانعی راد به وجه پس چه باید و سمبلیک دین دارد از دست می رودبار معنایی  قانعی راد گفت رسیم کهبه همان نتیجه می

ی دیگر مانند اخالق نیست؟ آیا کرد. بحران دین آیا به معنای بحران اعتبار چیزهاد؟ چه راه حلی داریم؟ هم توجه میکر

اخالق هم ضربه خورده است؟ راه حل را قانعی راد در فراخوان به بازخوانی اخالقی دین معرفی کرده است. اگر ما برای دین 

سه وجه باورهای دینی، مناسک و مراسم دین، وجه اخالقی قائل باشیم بعد اول معرفتی نزد علما و متخصصان و بعد دوم 

رسد به اخالق دینی توجه نشده است. باید ساختارهای وجه اخالقی دین است. به نظر میردم است وجه مغفول دست توده م

اخالقی را بازسازی کرد. این اخالق از ساخت رابطه ما با دیگری ساخته می شود. از نظر دکتر شریعتی دعوت ایشان به یک 

ه اگر پرونده اخالق را با کاین طرح کردند اث علمی قانعی رادمیر در انتها دکتر شریعتی پرسشی ازاخالق همبستگی است.

 پرونده دین همبسته بدانیم آیا می توان اخالق را نجات داد زمانی که دین بی معنا شده است؟

 



مباحث خود را طرح  "ایرانیاجتماع علمی و دانشگاه  و گفتگو" با عنوان در بخش دوم که میزگرد بود دکتر هادی خانیکی،

توان از سه قانعی راد حرف زد: قانعی راد اول جامعه شناسی فعال است که هم استاد است هم در میاز نظر ایشان  د.کردن

شود. این قانعی ر و اثر وجودی بیشتر دیده میاش با تحرک بیشتبا شروع بیماری دومقانعی راد نهادهای علمی فعالیت دارد. 

موضوع  درخشد چونکند. قانعی راد سوم بعد از مرگش دارد مینمی ود به بوروکراسی آکادمیکراد خودش را محد

کند از میراث گرانقدر اوست. یکی ای قرار گرفته است. این که مورخ و فیلسوف در مورد او صحبت مییان رشتهگفتگوهای م

ت منتقد است اما در برابر نگاه انتقادی و در عین حال مدافعانه او از دانشگاه ایرانی اس های بزرگ قانعی راد،غدغهاز د

کند نقد ای که مطرح میری اجتماع علمی است. اولین مسئلهگی. دنبال شکلکندی از دانشگاه دفاع مینهادهای غیردانشگاه

دومین مسئله، ضعف روحیه  درونی فضای علم است. اجتماعات علمی که ما االن در حوزه علوم اجتماعی داریم ضعیف است.

ی علمی دچار بی تفاوتی و فقدان روح هستند. سومین نقدی که دارد پیشی گرفتن تخصص بر تفکر علمی است. نهادها

چهارمین مسئله تعلق سازمانی، وابستگی به فرمالیسم  است. دانشگاه ها به تولید متخصصان غیرمتفکر می پردازند.

ا خود حرف بزنند با مصرف کنندگانشان و ن که بت محققان علوم اجتماعی بیشتر از آدانشگاهی است. آخرین مسئله این اس

 دستگاه ها حرف میزنند با بازار مصرف کاالیی و تجاری روبرو شده است. 

دکتر ابراهیم توفیق در خصوص تجربیات ، تقابل ها و گفتگوهای علمی که میان ایشان و مرحوم دکتر قانعی راد وجود  

همه  از نظر دکتر توفیق یرامون علم به عنوان پیشه را طرح کردند.پ مباحثیداشت توضیحاتی ارائه کردند. ایشان همچنین 

توان گفت چطور زنیم. ما در وضعیت اضمحالل قرار داریم. نمی ت. معلوم نیست در چه زمینی حرف میسوال ها پا در هواس

ایم که نوع مواجهه با منظومه ایستاده. ما در پایان یک رساندها ما را به صورت مسئله دقیقی نمیباید ایرادات را رفع کرد این

دکتر قانعی راد در عین نقد به دانشگاه، وقتی در برابر نهاد بیرون  این که.ر کند. یک درهم تنیدگی وجود داردمسائل باید تغیی

اجتماعی نباید از علوم  و بی معنی استدر این وضعیت کرد به نظر دکتر توفیق این دفاع قرار میگرفت از دانشگاه دفاع می

 در حوزه علم و سیاست و هر چیز دیگر بد است را داشته باشیم. باید جرات مواجه شدن با این که حالمانحرف زد. 

گونه بین دانشگاه،  دکتر هاشم آقاجری در مورد حیات علمی و عملی دکتر قانعی راد که میخواست در یک فضای مثلث

 ایشان معتقدند .قائل بود ایفا کند، صحبت کردند امعه شناسوان یک جای را که برای خودش به عنوظیفه ،جامعه و دولت

جامعه شناسی که بخواهد از نظر دکتر آقاجری ن پررنگ شد. رشان جامعه شناسی مردم گرا در کارشاقانعی راد در اواخر عم

شناس تحول و انتقادی مردم گرا باشد باید مردم پیش از دولت مخاطبش باشند و کوشش کند اگر به عنوان یک جامعه 

عام و  ش از اکنون و اینجابخواهد باشد در آن صورت باید موقعیت کالنی که در آن قرار داریم را برآورد کنیم. ابتدا پرس

کند یا توصیف و تفسیر و های تجویزی ارائه میه معنای دورکیمی کلمه دستورالعملآیا جامعه شناس ب کالن خود کنیم.

. وبر میان ارزش و واقعیت گذاری کندم از آن نوعی نباید باشد که ارزشکند هد؟ یا اگر تجویز میکنشاید پیش بینی می

تفکیک قائل شده است. دکتر قانعی راد یک جامعه شناس به معنای ناب کلمه نبود لذا بخشی عمده از تجویزهایی که می 

ظه کار، رادیکال و انتقادی تقسیم کرد یعنی هم نوع کرد تجویز ایدئولوژیک بود. وقتی می توان جامعه شناسی را به محاف



کرد ها با واقعیت با هم متفاوت است. موقعیتی که قانعی راد توصیف میا از واقعیت و هم نحوه مواجهه آنهفهم این

رفورم  نیافتگی و همراه با کمبودها بود که جامعه شناسی باید مشارکت کند که اصالح کند وموقعیت عقب ماندگی و توسعه

ایجاد کند اما ما می دانیم دانشگاه و جامعه شناسی ما هیچ ارتباط فعالی با حوزه عمومی ندارد در نتیجه مخاطب جامعه 

شناسی ما عمدتا دولت است. اما واقعیت این است که ما در یک بحران سراسری به سر می بریم. این بحران فقط بحران 

ها ما را مواجه کرده با ته های دانشگاهی نیست. سرجمع اینی، یا بحران رشدین، بحران اقتصادی، بحران سیاست خارج

ای که همه چیز ممکن است در آن سقوط کند. بحران زیست نوعی هاویه قرار داده است هاویه یک بحرانی که در لبه

یم یا نیاز به تیپ دیگری توانیم در چنین موقعیتی جامعه شناس به عنوان آکادمیسین داشته باشمحیطی را ببینید. آیا می

 . در پایان ایشان خاطر نشان کردند درخواهد جامعه شناس باشد در حوزه عمومی خود را تعریف کندداریم که اگر می

العاده داریم. جامعه شناسی باید جامعه شناسی بحران باشد و بحث را باید از اینجا های فوقموقعیت بحران ما نیاز به راه حل

 شروع کرد.

 میان اساتید ادامه پیدا کرد و برخی حضار نیز پرسش هایی طرح کردند که پاسخ داده شد.  و مباحثاتی ر ادامه گفتگود 

 

  


