
 اجتماعی علوم دانشکده ارشاد شهید سالن در ۶۹ آذر ۰۲  دوشنبه روز در ایران در عاطفه مطالعات نشست

 .شد برگزار

به بیان  طباطبائی عالمه دانشگاه اجتماعی علوم دانشکده پژوهشی معاونت ذکائی دکتردر ابتدای این نشست 

در ابتدای سخنان خود گفت: در وی   .پرداختهای خود در رابطه با نسبت مطالعات فرهنگی و عواطف دیدگاه

است و وجه اجتماعی این مفهوم برایمان اهمیت دارد. طبیعی است که  emotion جا منظور از عاطفه بیشتراین

ها تأثیر دارد اما احساس از فیزیولوژی خارج نیست و فیزیولوژی در احساس و تداوم هیجانات و بازنمایی آن

جا بحث ما فضای عمومی شناسی، معنای فرهنگی و اجتماعی هم دارند. در اینروانعواطف عالوه بر معنای 

سخنران بعدی این نشست دکتر ابوتراب طالبی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه  .عواطف و سویه اجتماعی آن است

نیز صحبت  (feeling)باید راجع به احساسات  (emotion) که عالوه بر عاطفهبا اشاره به ایناو  .ی بودئعالمه طباطبا

توانیم مطالعات عاطفه داشته باشیم و چه در کرد، اظهار داشت: باید ببینیم در حوزه علوم اجتماعی چگونه می

مقام توصیف و چه در مقام تبیین، چگونه این کار قابل انجام است. باید به وجه جمعی احساسات و عواطف و 

و احساسات امری اجتماعی هستند و در مواجهه با دیگری ها توجه داشت. اساساً عواطف گیری آننحوه شکل

و ی ئعضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبادکتر نهال نفیسی؛ دیگر سخنران این نشست  .آیندوجود میبه

کار دل، گیر و دارها و کارهای "به ایراد سخنانی با موضوع ، شناسیالتحصیل رشته انسانپژوهشگر و فارغ

های در ابتدای سخنان خود گفت: منظور من از تشکل ایشانپرداخت.  "نهادهای مردماحساسات در تشکل

ها در این تشکل او خاطرنشان کرد: فعالیت. ها و... استهای دانشجویی، خیریهها، جمعNGO جانهاد در اینمردم

ین یاری از اوقات ادهند تا حال خودشان و جامعه بهتر شود. بسست که افراد برای دلشان انجام میا کاری

ی؛ عضو هیأت ئدکتر حسین میرزاسخنران بعدی این نشست . احساس وظیفه اجتماعی است به دلیلها فعالیت

سؤالی که او گفت:  .شناسی عواطف و احساسات پرداختی بود که به موضوع انسانئعلمی دانشگاه عالمه طباطبا

که عواطف از فرهنگی به شمول داریم یا اینسات جهانما اصوالً عواطف و احساآیا شود این است که مطرح می

با اشاره به دو گانه  ایشان شناسی عواطف صحبت کنیم؟توانیم از انسانشوند؟ آیا میفرهنگ دیگر متفاوت می

ر دورکیم، بیان داشت: توسعه تمدن خرد ما را از فضای عاطفی دور آثا در توحش – تمدن یا متمدن –وحشی 

شناسی اندوه جامعه"که پیرامون موضوع  ندان پایانی این نشست، دکتر زینب محمودآبادی بودسخنر .کرده است

شناسی عواطف اساساً احساس را امری در ابتدای سخنان خود بیان داشت: جامعه ایشان .سخن گفت "و جنسیت

در پایان  کند.را به این منظور استفاده می «شدن احساسیاجتماعی»داند و کلید واژه فرهنگی و اجتماعی می

 های  شرکت کنندگان پاسخ داده شد.این نشست به پرسش


