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بازدید سرپرست پژوهشگاه 
از بیست و یکمین نمایشگاه 

بین المللی مطبوعات و 
خبرگزاری ها

و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  سرپرست  قبادی  حسینعلی  دکتر 
مطالعات فرهنگی روز دوشنبه 18 آبان ماه با حضور در بیست 
و یکمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها ضمن 
بازدید از این نمایشگاه با موسسة خانة کتاب )خبرگزاری کتاب 
ایران(، خبرگزاری شبستان، سایت خبری جماران و ماهنامة 
ارائه  آن  از  ادامه گزارشی  در  امروز مصاحبه کرد که  فرهنگ 

می شود.

قبادی: مطبوعات، جامعه را به 
ژرفانگری دعوت کنند 

 حسینعلی قبادی، سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی با حضور در غرفة موسسة خانه کتاب در بیست و یکمین 
نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها به خبرگزاری کتاب 
)ایبنا( گفت: امسال نشاط و جدیت بیشتری در نمایشگاه  ایران 
احساس می کنم. چهره ها و شخصیت های فرهنگی زیادی می بینم 
که به دور از هیاهو از نمایشگاه بازدید می کنند. وی با بیان اینکه 
رسانه ها باید رخدادها را جدی تر بگیرند، افزود: وظیفة مطبوعات 
به آن عمق  و  ژرفانگری دعوت کنند  به  را  است که جامعه  این 
داشته  جامعه  به  معرفتی  خدمتگزاری  باید  مطبوعات  ببخشند. 
باشند و شما در خبرگزاری کتاب بیشتر می توانید این پیام ها را 

منتقل کنید.

سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تأکید کرد: 
نمایشگاه مطبوعات می تواند رخدادی برای افزایش معرفت عمومی 
ایران  کتاب  خبرگزاری  آمادگی  و  باشد  مسائل  عمیق  تحلیل  و 
برای همکاری  با نهادهایی چون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
است  خبرگزاری  این  فعاالن  هوشمندی  از  نشان  دارد،  فرهنگی 

و  علمی  و همکاری های  یابد  این هوشمندی گسترش  امیدوارم  و 
آکادمیک هم بیشتر شود.

خانه  موسسه  با  زیادی  همکاری  زمینه های  اینکه  بیان  با  قبادی 
کتاب وجود دارد، یادآور شد: ما سلسله نقدنامه هایی در پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر می کنیم که تکمیل کننده 
فصلنامه های نقد کتاب است و این می تواند به گسترش زمینه های 

همکاری مشترک میان این دو نهاد علمی کمک کند. 
سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در توضیح این 
زمینه ها افزود: ما نیز در پژوهشگاه به نقد و ارزیابی متون می پردازیم، 
اگرچه صرفاً حوزه کاری ما نقد منابع درسی و دانشگاهی است، اما 
منابع درسی  به  نقد کتاب های موسسه خانه کتاب هم  از  بخشی 

برمی گردد و می توان در این زمینه هم افزایی کرد.
قبادی در پایان سخنانش گفت: در بخش انتشارات پژوهشگاه علوم 
داشته  همکاری  هم  با  می توانیم  هم  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی 
باشیم و من از وزارت ارشاد برای این کار درخواست کردم و امیدوارم 

زمینه های هم افزایی بیشتر شود.

سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی در غرفة ایکنا تشریح کرد:

ضرورت  تأسیس انجمن مطالعات 
قرآنی و فرهنگ اسالمی 

سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با حضور در 
غرفة ایکنا در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و 
خبرگزاری ها، ضرورت تأسیس انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ 

اسالمی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن )ایکنا(، دکتر حسینعلی 
قبادی، سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با 
حضور در غرفة ایکنا به تشریح ضرورت تأسیس انجمن مطالعات 
قرآنی و فرهنگ اسالمی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی و لوازم فعالیت پژوهشی در حوزة قرآن پرداخت. قبادی 
گفت: امروزه مطالعات قرآنی در ایران و جهان دارای خأل هایی 
است که پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در پی رفع 

آنها است. 
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نشست ماهانة هیأت رئیسة 
پژوهشگاه با اعضاي هیأت علمي

پژوهشکده ها  رؤسای  با  پژوهشگاه  رئیسه  هیأت  ماهانة  نشست 
در   1394 آبان   4 مورخ  دوشنبه  روز  علمي،  هیأت  اعضاي  و 
سیدسجاد  دکتر  نشست  این  ابتداي  در  شد.  برگزار  پژوهشگاه 
پیش نویس  بررسی  به  و تحصیالت  پژوهشي  معاون  علم الهدي، 
آیین نامة ارتقای پژوهشي اعضاي هیأت علمي پرداخت. در ادامة 
نشست دکتر قبادي، سرپرست پژوهشگاه نیز با اشاره به آیین نامة 
ارتقای اعضاي هیأت علمي به ضرورت تفکیک آیین نامة ارتقای 
پژوهشي  علمي  هیأت  اعضاي  با  آموزشي  علمي  هیأت  اعضاي 
اشاره کرد و گفت: آیین نامة ارتقای جدید به همة مراکز ابالغ شده 
تا مورد بررسی قرار گیرد و نظرات اصالحی اعضای هیأت علمی 

ارائه شود که ابتدا این آیین نامه باید امسال نهایی گردد. 
دکتر قبادي تأکید کرد با توجه به اینکه آیین نامة ارتقاء مخصوص 
اعضاي هیأت علمي پژوهشي هنوز ابالغ نشده است ارائة نظر و 

پیشنهاد در این خصوص همچنان امکان پذیر است.
از  محمدي  بیوک  دکتر  علمي  خدمات  از  نیز  مراسم  پایان  در 
اعضای هیأت علمی پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه که به 
نائل آمده، تجلیل شد. دکتر محمدی  به مرتبة استادي  تازگي 
دکترای جامعه شناسی از دانشگاه ایالتی کنتاکی آمریکا است که 
پس از ورود به ایران در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
به عنوان عضو هیأت علمی مشغول به کار شد. تاکنون بیش از 30 
مقاله دربارة موضوع های مختلف اجتماعی به نگارش درآورده و 
در بیش از 15 طرح تحقیقاتی مشارکت داشته یا سرپرستی کرده 

است. 

انتصاب

انسانی  دکتر حسینعلی قبادی، سرپرست پژوهشگاه علوم 
و مطالعات فرهنگی طی احکامی، دکتر عبداهلل قنبرلو را به 
سمت »سرپرست گروه مطالعات کاربردی سیاست« و دکتر 
مطالعات  پژوهشی  گروه  »مدیر  سمت  به  را  فوزی  یحیی 

روابط بین الملل« منصوب کرد.

مراسم سوگواری شهادت 
امام حسین )ع( در پژوهشگاه
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت 

مطالعات فرهنگی، روز سه شنبه 5 آبان مراسمی به مناسبت ایام 
سوگواری شهادت امام حسین)ع( در پژوهشگاه برگزار کرد. در 
ابتدای این مراسم دکتر صانع پور، مدیر گروه پژوهشی مطالعات 
زنان پژوهشگاه در خصوص »نقش قیام حسین  بن علي)ع( در 
با  وی  کرد.  ایراد  سخنرانی  مردم«  دیني  باورهاي  شکل گیري 
اشاره به آیة30 سورة بقره گفت: »خداوند در واقعة عاشورا آنچه 
را خود می دانست و فرشتگان نمی دانستند به آن ها نشان داد و بر 
فرشتگان فخر کرد و انسان را جانشین خود روی زمین قرار داد. 
عاشورا نشان داد که انسان اگر در اسفل السافلین قرار گیرد، جز 
خونریزی و فساد در زمین از او انتظار نمی رود. با عاشورا خداوند 
ثابت کرد که انسان را برای رسیدن به اعلی علیین خلق کرده 
است و به همین علت او را به مقام جانشینی خود بر روی زمین  
از مالئک  برمی گزیند و آفرینش اش را به خود تبریک گفته و 
مقابل  در  مقابلش سجده کنند، چرا که سجده  در  تا  خواسته 
انسان فعلیت یافته، سجده در مقابل خداوند صاحب اسماء حسنا 
است و شاید امام حسین)ع( از همین رو حسین نامیده شد که 

تجلی اسماء حسنای پروردگار جهانیان است. 

 وی در ادامه گفت: گریه مسلمانان برای امام حسین )ع(، گریه 
برای غفلت آدمیان از غربت صفات نیک خداوند است، صفاتی 
که خداوند با نفحه ای در روح انسان دمیده است، اما ما آن را در 
غبار غرایز حیوانی مدفون کرده ایم. حسین)ع( تنها الگوی دینی 
شیعیان و مسلمانان نیست، بلکه الگوی انسانیت در همة زمان ها 

و مکان هاست.

وی خاطر نشان کرد: دوست داشتن امام حسین)ع( یعنی اشتیاق 
داشتن به چنین صفاتی که در خودمان مدفون کرده ایم؛ دوست 
داشتن حسین)ع( یعنی اشتیاق به  فعلیتی که اصلیت گمشدة 
انسان بما هو انسان است و گریستن بر حسین)ع(، گریستن بر 

فراموشی ذات خدایی مان است؛ چنانکه مولوی فرمود: 

از نیستان تا مرا ببریده اند

 از نفیرم مرد و زن نالیده اند

 سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

 تا بگویم شرح درد اشتیاق

میان  جنگ  را  حسین)ع(  امام  با  یزید  جنگ  صانع پور  دکتر 
ددخویی و خداگونگی دانست و افزود: واقعة عاشورا یک اسطوره 
نیست، بلکه حقیقتی تاریخی است که همه مورخان آن را نقل 

کرده اند و تردیدی در وقوع آن وجود ندارد. 

در این واقعة تاریخی، امام حسین)ع( مظهر همة خوبی هایی است 
که خداوند به گونه ای بالقوه در انسان به ودیعه گذارده است،
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امام  نیکی های  شنیدن  با  همگی  انسان ها  نتیجه  در   
حسین)ع(  در این روز به وجد می آیند؛ گویی هویت گمشده شان 
باقی  انسانیت  تا  عاشورا  واقعة  است که  و چنین  را می شنوند 
است، تازگی دارد و نقش ویژه ای در پرورش فضیلت های نیک 

در نهاد بشر ایفا می کند.

را  انسانیت  فی اهلل  فنای  حسین)ع(  امام  شهادت  گفت:  وی 
اسماء  و  فنای صفات  از  تمثیلی  می تواند  که  می دهد  نمایش 
انساِن به فعلیت رسیده، در صفات و اسماء خداوند باشد. عاشورا 
همیشه زنده است، زیرا انسان کمال جو به دنبال تجلّی صفات 
نیک پروردگار است. این در حالی است که متأسفانه پیش بینی 
فرشتگان نیز در روز عاشورا محقق شد و انسان مسخ شده در 
سپاه مقابل امام حسین)ع( تا اسفل السافلین سقوط کرد و نهایت 

فساد و خونریزی را نشان داد.
 صانع پور در پایان تأکید کرد: خداوند فرمود من چیزی می دانم 
که شما نمی دانید و آن این است که اگر انسان بتواند، چه به 
لحاظ فردی و چه به لحاظ جمعی، اسمای حسنای پروردگارش 
را که با نفخة الهی در او دمیده شده، به فعلیت برساند، هدف از 
خلقت انسان محقق خواهد شد که امام حسین)ع( و یارانش نیز 
به تبعیت از او توانستند و چنین است که می بینیم عاشورا تجلی 
انسانیت، عدالت، و اخالق  بوده و از این رو برای تمامی مردم در 

تمام زمانها پیامی آشناست.
در ادامة نشست خانم سخی شجری، تازه مسلمان اهل مکزیک در 
خصوص اینکه چگونه به اسالم گروید و اسالم را چگونه شناخت 
توضیحاتی ارائه کرد. وی با اشاره به ده سال زندگی در ایران 
گفت این دوران از بهترین سال های زندگی ام محسوب می شود. 

بررسي مسائل فرهنگي و 
اجتماعي استان سیستان و 

بلوچستان در پژوهشگاه 
با توجه به طرح مشارکت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
بلوچستان،  و  سیستان  استان  محرومیت زدایی  در  فرهنگی 
و  مسائل  با  پژوهشگاه  همکاران  آشنایی  افزایش  به منظور  و 
مشکالت این استان، روز دوشنبه 18 آبان سیدمحمود حسیني، 
پژوهشگاه  در  حضور  با  بلوچستان  و  سیستان  سابق  استاندار 
مسائل  برخي  تشریح  به  فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم 

فرهنگي- اجتماعي و امکانات بالقوة این استان پرداخت.
اجتماعي  فرهنگي-  معاونت  همت  به  که  نشست  ابتداي  در 
سخنرانی،  معرفی  ضمن  قبادي  دکتر  شد،  برگزار  پژوهشگاه 
علم خوبي در عرصة  و  تجربه  از  آقاي حسیني  اظهار داشت: 
تحسیني  قابل  اخالص  و  صداقت  و  است  برخوردار  مدیریت 
که  دارد  اسالمي  انقالب  و  سرزمین  این  مردم  به  نسبت 
امیدوارم تجربیات ایشان دست مایه اي براي ما باشد تا بتوانیم 

پروژه هاي مان را دقیق تر اجرا کنیم.
در ادامه آقاي حسیني با اشاره به مسائل و مشکالت اجتماعي، 
خوشبختانه  گفت:  بلوچستان  و  سیستان  استان  و...  فرهنگي 
فارغ التحصیالن  و  دکتري  سطح  دانشجویان  تعداد  بر  اکنون 
عالقه مندی  روز  هر  خطه  این  جوانان  و  شده  افزوده  استان 
بیشتری برای تحصیل از خود نشان می دهند. وي در ادامه با 
نمایش تصاویری از ویژگی های طبیعی فرهنگی مناطق مختلف 
به تشریح روابط اقوام مختلف استان و موقعیت ژئوپلوتیک بندر 

چابهار پرداخت.

الزم به ذکر است در جهت انجام طرح تحقیقاتی  محرومیت زدایی 
از استان سیستان و بلوچستان مقرر شد هیأت کارشناسی از 
طرف پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برای بررسی 
به  اجتماعی،  فرهنگی،  مختلف  مسائل  در خصوص  تحقیق  و 
به  نزدیک  از  و  کنند  سفر  بلوچستان  و  سیستان  استان  این 

بررسی مشکالت و محرومیت های این استان بپردازند.
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بازدید اندیشمند عراقی از پژوهشگاه 

اندیشمند1عراقی،1دکتر1صالح1مهدی1فرطوسی1اندیشمند1و1استاد1دانشگاه1های1کوفه،1بغداد،1هلند،1نیجریه1و1صنعا1در1روز1چهارشنبه1مورخ1
194/08/02ضمن1بازدید1از1بخش1های1مختلف1پژوهشگاه1در1نشستی1با1مسئوالن1پژوهشگاه1و1مرکز1تحقیقات1امام1علی)ع(1از1انگیزة1خود1

برای1تحقیق1دربارة1فضیلت1های1امیرالمومنین1علی)ع(1سخن1گفت.
دکتر1فرطوسی1نویسندة1کتب1متعددی1است1که1کتاب1سه1جلدی1او1تحت1عنوان1»و1ما1ادراک1ما1علی«1توسط1مرکز1تحقیقات1امام1علی)ع(1
به1فارسی1ترجمه1شده1است1و1در1مراحل1پایانی1انتشار1قرار1دارد.1در1این1دیدار،1مترجمین1کتاب،1دکتر1طاهره1سیاوشی،1دکتر1معصومه1نعمتی1
قزوینی1و1دکتر1زینه1عرفت1پور1نیز1حضور1داشتند1و1از1نزدیک1با1نویسندة1کتاب1به1بحث1و1گفتگو1پرداختند.1دکتر1صالح1مهدی1فرطوسی1
با1اشاره1به1پیشینة1علت1پرداختن1به1نگارش1این1کتاب،1توضیحاتی1در1این1مورد1ارائه1داد1و1سپس1از1ترجمه1این1کتاب1با1عنوان1»و1تو1چه1

دانی1علی1کیست...«1رونمایی1شد.
در1پایان1دکتر1فرطوسی1یک1جلد1از1آثار1خود1در1بیان1فضیلت1های1حضرت1علی1علیه1السالم1را1به1مرکز1تحقیقات1امام1علی)ع(1اهدا1کرد. 

به1مناسبت1هفتة1کتاب1و1کتابخواني، 
دیدار سرپرست پژوهشگاه با 

کتابداران پژوهشگاه1
روز1 کتابدار«،1 و1 کتابخواني1 آغاز1هفته1کتاب1و1»روز1کتاب،1 مناسبت1 به1
با1 پژوهشگاه1 سرپرست1 قبادي1 حسینعلی1 دکتر1 آبان،11 125 مورخ1 دوشنبه1
همكاران1کتابخانه1هاي1پژوهشگاه1علوم1انسانی1و1مطالعات1فرهنگی1دیدار1

کرد.
در1این1دیدار،1دکتر1قبادي1ضمن1قدرداني1از1زحمات1کتابداران1پژوهشگاه1
و1تجلیل1از1جایگاه1مهم1کتابخانه1در1حمایت1و1توسعة1پژوهش1هاي1علوم1
انساني،1به1مسائل1و1مشكالت1کتابداران1پژوهشگاه1گوش1سپرد.1کتابداران1
نیز1ضمن1تشكر1از1سرپرست1محترم1پژوهشگاه1بابت1توجه1به1کتابخانه1
اوضاع1 بهبود1 براي1 خود1 پیشنهادات1 و1 دغدغه1ها1 بیان1 به1 آن1 مسائل1 و1
کتابخانه1ها1پرداختند.1در1پایان1دکتر1قبادي1ضمن1آرزوي1موفقیت1براي1

کتابداران1از1تالش1براي1رفع1مشكالت1مطرح1شده1خبر1داد.

تبریک
سرکار1خانم1دکتر1معصومه1نعمتي1قزویني

جایزة1 دورة1 سومین1 در1 شما1 علمي1 طرح1 انتخاب1
علمي-1ادبي1دکتر1صفارزاده1با1عنوان1»تحلیل1مقایسه1اي1
سوره1هاي1جمعه،1أعلي1و1بّینه1با1ترجمه1ي1فارسي1آن1از1
طاهره1صفارزاده«11به1عنوان1اثر1برگزیده1در1بخش1پژوهش1
را1تبریک11گوییم1و1از1درگاه1خداوند1متعال1توفیق1روزافزون،1

همراه1با1سالمتي1و1شادکامي1برایتان1آرزومندیم.

روابط1عمومی1
پژوهشگاه1علوم1انسانی1و1مطالعات1فرهنگی1
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روز1 ایران«1 در1 تجّدد1 »مسألة1 مناظرة1
هیأت1 اعضاي1 حضور1 با1 آبان11 125 دوشنبه1
در1 عالقمندان1 و1 دانشجویان1 علمي،1
پژوهشگاه1برگزار1شد.1این1مناظره1میان1دکتر1
اندیشه1 پژوهشكدة1 رئیس1 نجفي،1 موسي1
دکتر1 و1 اسالمي1 تمدن1 و1 انقالب1 سیاسي،1
نعمت1اهلل1فاضلي،1رئیس1پژوهشكدة1مطالعات1
مهدي1 دکتر1 که1 گرفت1 صورت1 اجتماعی1
معین1زاده،1مدیر1گروه1پژوهشي1فلسفة1علم1
و1فّناوري1پژوهشگاه11مدیریت1این1جلسه1را1

بر1عهده1داشت.1
عصر  تجدد،  عصر  زاده:  معین  دکتر 

عسرت است

معین1زاده1 دکتر1 مناظره1 این1 ابتداي1 در1
گفت:1تفكر1اصیل1بیش1از1اینكه1کنجكاوي1
و1 تأمل1 باشد؛1 ماهي1 تا1 ماه1 از1 پرفضوالنه1
درنگي1یادآورانه1است1بر1وضع1خود1در1عالم،1
یعني1تفكر1اصیل1بیش1از1اینكه1رو1به1خارج1
که1 جایي1 تا1 دارد1 رو1 به1داخل1 باشد،1 داشته1

به1آشكار1شدن1وضع1درون1کمک1مي1کند.

دکتر1معین1زاده1افزود:1اگر1از1این1حیث1به11تفكر1
نگاه1کنیم،1وضع1فهم1خود1در1عالم،1اهمیت1
ایراني1 زیست1جهان1 مي1کند.1 پیدا1 ویژه1اي1
دیري1است1که1با1امري1خارج1از1خود1مواجه1
شده1است.1البته1اگر1ما1با1تمدن1و1فرهنگي1
غیر1از1تمدن1خود1مواجه1شدیم،1حتما1ًبه1جهت1
»طلبي«1بوده1است1که1در1درون1داشته1ایم،1
فهم1 نمي1آمد.1 پیش1 مواجهه1 اصاًل1 وگرنه1
نسبتي1که1ما1از1چند1قرن1پیش1با1امري1خارج1
از1خود1با1دیگري1پیدا1کرده1ایم،1مسلّما1ًحائز1
اهمیت1است.1به1همین1دلیل،1مسألة1تجدد1یا1
مدرنیته1را1به11این1درجه1از1اهمیت1و1فوریت1
رسانده1است.1رویكردهاي1مختلفي1به11نسبت1
ما1با1»دیگري«1وجود1دارد1که1بحث1هایی1از1
این1قبیل1را1شایسته1توجه1جدی1می1ند.1در1

سطح1فلسفي1و1در1بنیادي1ترین1سطح1مسأله1
عموما1ًعنوان1مي1شود1که1عصر1تجدد،1عصر1
بر1 امري1 آن1 در1 که1 عصري1 است؛1 عسرت1
عالم1و1آدم1مسلط1شده1و1به1هیچ1وجه1فرار1از1

آن1ممكن1نیست.
ایران1یک1روایت1شایع1است1 افزود:1در1 وی1
که1مي1گوید1شما1اگر1هر1بخش1از1تجدد1را1با1
ابزار1و1وسایلش1فرا1بخوانید،1کل1»دیگري«1
در1آن1اعالم1حضور1مي1کند.1شما1نمي1توانید1
ساختاري1را1درنظر1بگیرید1که1از1»دیگري«1
به11شما1رسیده1و1کل1فرهنگ1و1دیانت1او1را1
کل1گرایانه1 موضوعي1 امر،1 این1 کنید.1 طرد1
است.1اگر1یكي1فراخوانده1شود،1همه1مي1آیند.1
دکتر1معین1زاده1تأکید1کرد:1موضوع1این1مناظره1
مطرح1 را1 ایران1 در1 تجدد1 عمدة1 رویكرد1 دو1
صورت1 به11این1 اشتقاق1 من1 به1نظر1 مي1کند.1
طي1کردة1 راه1 و1 تجربه1 گروهي1 که1 است1
غرب1را1ناگزیر1مي1دانند1که1ما1هم1طي1کنیم،1
هرچند1که1تردیدي1نیست1مدرنیته1مشكالت1
و1چالش1هاي1زیست1محیطي،1کشتار1جمعي،1
بیگانه1شدن1انسان1با1طبیعت1و...1را1با1خود1
معتقدند1 گروهي1 اما1 است.1 آورده1 ارمغان1 به11
ما1باالخره1ناگزیریم1این1مسیر1را1طي1کنیم1
است.1 رسیده1 غرب1 که1 برسیم1 به1جایي1 و1
از1 را1 ما1خودمان1 گروه1دیگري1هم1معتقدند1
تجربة1زیستة1غرب1معاف1بكنیم.1چون1وقتي1
مي1بینیم1مدرنیته1چه1مشكالتي1را1در1جهان1
به1وجود1آورده1است،1پس1باید1از1آن1اجتناب1

کنیم1و1مدرنیتة1ایراني1را1پي1ریزي1کنیم.
دو1 این1 از1 کدام1 هر1 افزود:1 معین1زاده1 دکتر1
به11آن1 باید1 که1 دارند1 استلزاماتي1 اشتقاق1
این1 در1 ما1 قصد1 باشند.1 مستلزم1 استلزامات1
مناظره1بیش1از1هر1چیزي1ایضاح1دو1رویكردي1
است1که1در1نسبت1ما1و1»دیگري«1وجود1دارد.1
به1عقیدة1من1بررسي1رویكردها1بیش1از1اینكه1
در1 یعني1 است.1 مفاهمه1 باشد،1 مناظره1 یک1
درجة1اول1مي1خواهیم1آن1را1به1صورت1واضح1
به1معناي1 نه1 تفاهم1 البته1 بفهمیم،1 شفاف1 و1
نزدیک1شدن،1بلكه1فهم1از1دیدگاه1دیگری.

در1ادامه،1دکتر1موسي1نجفي1که1شروع1کنندة1
نظریة1 تجدد1یک1 نظریة1 گفت:1 بود1 مناظره1
کالن1و1»مادر«1است1و1تا1زماني1که1آن1را1

حل1نكنیم،1مشكل1بسیاري1از1نظریه1هاي1
البته1 نمي1شود.1 حل1 کوچک1تر1 و1 متوسط1
نظریة1هویت1ملّي1و1نظریة1تمدن1برتر1هم1
دو1نظریة1کالن1دیگر1هستند1که1باید1به11آنها1

هم1پرداخته1شود.1
دکتر1نجفي1تأکید1کرد:1در1این1مناظره1زاویة1
بحث1من1اندیشة1تاریخي1و1اندیشة1سیاسي1
استفاده1 در1حرف1هایم1 این1دو1 از1 هست1که1
مي1کنم1و1با1عبور1از1جزئیات،1یک1یا1دو1نظریة1
کالن1تر1مطرح1مي1کنم1تا1هم1تاریخ1ایران1و1

هم1امروز1ما1را1پوشش1دهد.
علت1 گفت:1 فاضلي1 دکتر1 جلسه1 ادامة1 در1
اینكه1من1کتاب1»تجربة1تجدد«11را1نوشته1ام1
این1است1که1بگویم1براي1فهم1جامعه1ایران1
معاصر،1ایراني1که1تقریبا1ًاز01	15سال1پیش1
افكار1 به1 ارجاع1 با1 نمي1توانیم1 شكل1گرفته،1
به1ویژه1افكار1و1اندیشه1هاي1فیلسوفان،1دربارة1
چیزي1 آن1 و1 جامعه1 تحوالت1 مردم،1 زندگي1
که1نزد1مردم1تجربه1مي1شود،1صحبت1کنیم.1
به11 که1 است1 این1 بر1 مبتني11 من1 ایدة1 تمام1
بطن1زندگي1مردم1وارد1شویم.1یعني1باید1به1
خانواده1ها1و1حتي1مساجد1و...1وارد1شویم1و1با1
باورهاي1عامیانة1مردم1مثل1»نوروز«1زندگي1
افتاده1 اتفاقي1 چه1 جامعه1 در1 ببینیم1 و1 کنیم1

است.
دکتر1فاضلي1تأکید1کرد:1من1به1عنوان1کسي1
که1حرفه1ام1مردم1شناسي،1روش1ام1مردم1نگاري1
و1کارم1مشاهده1و1توجه1به1تجربه1هاي1واقعي1
که1 مي1دهم1 توضیح1 است؛1 مردم1 زیستة1
بگویم1 نمي1خواهم1 است.1 افتاده1 اتفاقي1 چه1
فیلسوفاني1که1از1راه1اندیشه1حرف1مي1زنند،1
حرفشان1غلط1و1غیرضروري1است،1اما1آنچه1
و1 مردم1 که1 است1 مطلب1 این1 مي1گویم1 من1
چطور1 اندیشمندان1 اینكه1 از1 فارغ1 ما1 جامعة1

مي1اندیشند،1زندگي1مي1کنند.
در1 گروه1 دو1 گفت:1 ادامه1 در1 فاضلي1 دکتر1

جامعه1از1دیدن1آنچه1که1مردم1انجام1
کساني1 گروه1 یک1 بازمانده1اند.1 می1دهند،1
بودند1که1الگویي1آرماني1به1نام1غرب1داشتند1
و1گاهي1آنها1را1لیبرال1یا1با1دیگر1اسامي1مشابه1
خطاب1مي1کنیم.1این1افراد1کساني1بودند1که1

مناظرة »مسألة تجّدد در ایران« در پژوهشگاه برگزار شد
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الگوي1آرماني1شان1را1در1ایران1نمي1دیدند،1
به1همین1دلیل1پارادایم1عقب1ماندگي1از1دنیاي1
به1طور1کلي1آن1 را1مطرح1کردند1و1 پیشرفته1
آثاري1 و1مجموعه1 دستاوردها1 پویایي،1 نظم،1
انكار1 را1 مي1کردند1 خلق1 جامعه1 و1 مردم1 که1
هستند1 افرادي1 هم1 دوم1 گروه1 مي1کردند.1
و1 ایران1 جامعة1 مردم،1 دیگري1 زاویة1 از1 که1
انكار1کردند.1گروه1هایي1که1 تاریخ1معاصر1را1
از1آنها1به1عنوان1گروه1هاي1سنت1گرا،1بومي1گرا،1
مذهبي1و...1نام1برده1مي1شود.1گروه1هایي1که1
ایدئولوژي1و1آرمان1دارند،1آرمان1آخرت1گرایي1
و1متافیزیكي1که1همه1چشم1شان1را1بر1روي1
جامعه1بسته1اند1و1مثل1غرب1گراها1و1لیبرال1ها1
ایده1آل1 را1 جامعه1 و...1 روشنفكر1 گروه1هاي1 و1
چیزهایي1 افراد1 قبیل1 این1 ندیدند.1 خودشان1
دیدند1که1دوست1ندارند،1در1نتیجه1براي1آنها1
را1روي1 بود1که1چشم1شان1 این1 کار1 بهترین1
جامعه1ببندند1و1به1شرح1آرمان1ها1و1ایده1آل1هاي1
این1دسته1 به1همین1دلیل1 بپردازند.1 خودشان1
افراد1گاهي1روایتي1از1تاریخ1را1جعل1یا1گزینش1
مي1کنند،1گاهي1اوقات1هم1مي1خواهند1هر1طور1
شده1بگویند1که1ایده1آل1شان1چیست.1مذهب،1
با1 و...1که1فردي1مثل1جالل1آل1احمد1 سنت1
واژه1اي1به1نام1»غرب1زدگي«1کل1تاریخ1ما1را1
انكار1مي1کند.1درنتیجه1این1گروه1ها1دو1ویژگي1
مهم1دارند:1واقعیت1ستیزي1و1واقعیت1گریزي.1
هر1دو1آنها1جامعه،1فرهنِگ1مردم،1خالقیت،1
به1طور1 را1 مردم1 اجتماعي1 زندگي1 و1 پویایي1

کلي1انكار1مي1کنند.1
عضو1هیأت1علمي1پژوهشگاه1علوم1انساني1و1
مطالعات1فرهنگي1ادامه1داد:1البته1گروه1سومي1
هم1هستند،1از1قبیل1گروه1هاي1دانشگاهي1در1
جامعه1شناسي،1تاریخ1و...1که1براي1زندگي1و1
حیات1فكري1در1این1جامعه1سعي1کردند1به1
1تعبیر1خودشان1»علمي«1باشند.1این1گروه11هاي1
بدون1موضع1گیري،1 کردند1 علمي1هم1سعي1
یک1دانش1بي1خاصیت1تولید1کنند.1نظریه1و1
کتاب1هاي1من1شرحي1است1بر1اینكه1چطور1
عاملیت1و1ساختار1در1جامعة1معاصر1ایران1در1
یک1پویایي1و1یک1تعامل1زنده1و1فعال؛1البته1
ُپر1تنش1و1ُپر1مسأله1توانسته1است1در1هنر،1
روزمره،1 زندگي1 فیزیک،1 دانشگاه،1 ادبیات،1
به1ا1شكال1 رسوم1 و1 آئین1ها1 سالمتي،1 خانه،1
مختلفي1»جامعه«1را1ایجاد1کنند.1من1اینجا1
مثل1یک1عكاس1قطعاتي1از1»پویایي1ها«1را1
ایجاد1و1سعي1کردم1از1دو1چیز1پرهیز1کنم:1از1

رویكرد1رادیكال1افراطي،1بنیادگراي1لیبرالي1و1
دیگري1از1دیدگاه1رادیكال1مذهبي1سنت1گرا.1
واقعیت1هاي1 از1 را1 ما1 دیدگاه1 دو1 این1 چون1
جامعه،1رخدادها،1تحوالت،1پویایي1ها1و1از1فهم1
منظورم1 مي1کند.1 دور1 مردم1 زندگي1 چیستي1
بلكه1 نیست،1 آن1 عوامانة1 به1معناي1 مردم1 از1
منظورم1افراد،1خانواده1ها1و1گروه1ها1است.1آن1
تكاپوهایي1که1سازمان1یافته1یا1سازمان1نیافته1
ذره1ذره1جامعه1را1شكل1مي1دهد1و1پویا1مي1کند1
و1چیزي1را1درست1مي1کند1که1امروز1جامعة1
و1 کمي1ها1 همة1 با1 و1 دارد1 قرار1 آن1 در1 ایران1
کاستي1هایي1که1وجود1دارد،1به1اعتقاد1من1یک1
داده1 رخ1 طوالني1 انقالب1 و1 طوالني1 تجربة1

است.

را  غرب  علمي  برتري  نجفي:  دکتر 
را  سیاسي  برتري  اما  مي پذیریم، 

نمي پذیریم

تاریخ1 از1 را1 ادامه،1دکتر1نجفي1سخنانش1 در1
گفت:1 و1 کرد1 تعالي1شروع1 اندیشة1 تفسیر1 و1
رنسانس1 شروع1 تاریخ1 میالدي1 1	453 سال1
است.1وقتي1ما1آن1را1به11تاریخ1قمري1تبدیل1
مي1کنیم1به1سال18561هجري1قمري1و1501
سال1بعد1یعني1شروع1دوران1صفویه1مي1رسیم.1
رنسانس1 با1 اروپا1 در1 رنسانس1 مي1آید1 به1نظر1
در1ایران1و1شروع1دوران1صفویه1تقریبا1ًبا1نیم1
قرن1فاصله1اتفاق1افتاده1است.1این1دو1اتفاق1
تقریبا1ًبا1یک1سري1تشابهات1و1تفاوت1ها1در1
اروپا،1 و1 ما1 بین1 خورده1اند.1 رقم1 سرزمین1 دو1
ایجاد1 فاصله1 و1 هستند1 واسطه1 عثماني1ها1
استقالل1 همانا1 تجدد1 بزرگ1ترین1 کرده1اند.1
لواي1 در1 جدید1 ایران1 یک1 که1 است1 ایران1
اسالم1شیعي1شكل1گرفت.1تجددزایي15001
سال1اخیر1ایران1همین1موضوع1بود.1شباهتي1
که1رنسانس1صفوي1با1رنسانس1اروپایي1دارد،1
این1است1که1یک1کشور1و1یک1ملت1جدید1

ایجاد1کرد.
تمدن1 و1 انقالب1 نظریه1پردازي1 گروه1 مدیر1
از1 اروپا1به1تدریج1کشورها1 اسالمي1افزود:1در1
از1زمان1 ایران1 سلطة1کلیسا1خارج1شدند.1در1

اما1 افتاد.1 یک1جا1 اتفاق1 این1 شاه1اسماعیل1
با1 ایران1 رنسانس1 بین1 جدي1 تفاوت1 یک1
وحدت1 این1 مي1شود.1 دیده1 غرب1 رنسانس1
ملّي1که1در1ایران1ایجاد1شده،1تحت1لواي1یک1
مذهب1یا1قرائت1جدیدي1از1اسالم،1یعني1تشیع1
است1که1ایران1را1از1دورة1خالفت1جدا1کرد.1
چه1خالفت1عثماني1و1چه1خالفت1کشورهاي1
سني1مذهب1پیراموني.1در1اروپا1به1جاي1مذهب1
با1نژاد1یا1زبان،1استقالل1خود1را1اعالم1کردند1
اروپا1 این1است1که1مذهب1در1 و1علتش1هم1
واحد1است.1از1اینجا1بود1که1داستان1جدیدي1
در1ایران1شروع1شد1که1تجدد1اول1را1تجددي1
ملّي1و1شیعي1مي1بینم1و1ابعاد1آن1هم1وسیع1
است.1ایران1آن1زمان1به1خاطر1تجارت1فرش1و1
ابریشم؛1کشوري1ثروتمند1بود1و1قدرت1بزرگ1
مرحلة1 مي1آمد.1 حساب1 به1 منطقه1 و1 جهاني1
دوم1تجدد1ایران1را1وقوع1جنگ1هایي1با1کشور1
روسیه1و1عقد1قرارداد1ترکمنچاي1مي1دانم1که1
یک1بحران1ملّي1با1جدا1شدن71	1شهر1قفقاز1
از1ایران،1ایجاد1شد1و1ورود1غرب1به11ایران1در1
زمان1 آن1 افتاد.1 اتفاق1 بدترین1شرایط1کشور1
ایل1منحط1قاجار1بر1کشور1مستولي1شده1بود1و1
اروپایي1ها1با1انقالب1فرانسه1رشد1مي1کردند.

دکتر1نجفي1تأکید1کرد:1از1نظر1من1تجدد1به1
ابزاري،1 تجدد1 مي1شود:1 تقسیم1 قسمت1 سه1
در1 ایدئولوژیكي.1 تجدد1 و1 سیاسي1 تجدد1
نوگرایي1 و1 تجدد1 با1 ما1 جامعة1 ابزاري1 بُعد1
مخالفتي1از1خود1نشان1نمي1دهد.1درست1است1
ایران1شد،1 اتومبیل1وارد1 بار1وقتي1 اولین1 که1
برخي1گفتند1داخلش1جّن1دارد1و1اگر1ماشین،1
همان1گاري1است،1چرا1اسب1آنرا1نمي1کشد!؟1
حرام1شد1 نو1 اجناس1 برخي1 حتي1مصرف1 و1
ابزاري1 تجدِد1 با1 ایران1 مردم1 زود1 خیلي1 اما،1
سیاسي1 تجدد1 در1 ایراني1ها1 شدند.1 مأنوس1
جمهوري1 انقالب1 و1 مشروطه1 انقالب1 و1
نشان1 مثبت1 رفتارهاي1 از1خود1 اسالمي1هم1
دادند.1اما1مردم1در1بخش1ایدئولوژیک1تجدد1
و1بحث1هاي1فرهنگي1مثل1بحث1حجاب1در1
دوران1رضاشاه1پهلوي1از1خود1مقاومت1نشان1
ایران1 مردم1 وقت1 هیچ1 مثال1 طور1 به1 دادند.1

شراب1را1نپذیرفتند.
حمالت1 به1 اشاره1 با1 ادامه1 در1 نجفي1 دکتر1
ـِني،1عربي،1مغولي1و1 ـِل ه تاریخي1 چهارگانه1
غربي1به1ایران1در1طول1دوران1هاي1تاریخي1
مختلف1توضیح1داد:1دو1مورد1از1این1حمالت1
را1 یكي1 ایرانیان1 ما1 که1 است1 ایدئولوژیكي1
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دادیم1 راه1 خودمان1 ذات1 در1 و1 پذیرفتیم1
ذات1 در1 را1 دیگري1 اما1 است،1 اسالم1 آن1 که1
بحران1 بین1 ما1 جامعة1 ندادیم.1 راه1 خودمان1
تجدد1 و1 تجددخواهي1 بین1 هویت،1 و1 هویت1
قرار1مي1گیرد.1ما1زبان1فارسي1خودمان11را1حفظ1
کردیم،1اما1با1خط1عربي1و1الفباي1قرآني.1این1
فرهنگ1 ایراني1ها1 ما1 یعني1 دارد؛1 پیامي1 مهم1
برتر1و1اسالم1را1پذیرفتیم1اسالمي1که1»مال1
اعراب1نبود1و1یک1مكتب1الهي1بود«1اما1سلطه1
پیدا1 تغییر1 خط1 یعني1 نپذیرفتیم.1 را1 عرب1ها1
به1 را1 به1قرآن1وصل1شدیم1و1خودمان1 کرد؛1
اما1فارسي1 بین1الملل1اسالمي1متصل1کردیم1
حرف1زدیم1بخاطر1اینكه1سلطه1اعراب1را1قبول1
نمي1کردیم1که1مي1خواستند1فرهنگ1جدید1را1
به1ما1منتقل1کنند،1حق1این1را1نداشتند1که1به1
کردیم1 زبان1 در1 مقاومت1 ما1 کنند.1 سلطه1 ما1
به1 نسبت1 را1 اسالم1 برتري1 نه.1 خط1 در1 اما1
زرتشتي1گري1پذیرفتیم1اما1برتري1قوم1عرب1
دوران1 همین1 در1 نپذیرفتیم.1 خودمان1 به1 را1
معاصر1هم1برتري1علمي1غرب1را1مي1پذیریم،1

اما1برتري1سیاسي1را1نمي1پذیریم.

دکتر فاضلي: مخالف نظر دکتر نجفي 
ایران در دورة  در مورد توقف تجدد 

قاجار هستم
نعمت1اهلل1 نجفي،1 دکتر1 از1صحبت1هاي1 پس1
با1 گفت:1 خود1 سخنان1 ادامة1 در1 فاضلي1
روایتي1که1من1گفتم1مسالة1اصلي1نزاع1بر1سر1
صفویه،1اسالم1یا1قبل1تر1از1آن1نیست.1مشكل1
تاریخ1معاصر1ماست.1 اکنون1و1 بر1سر1لحظه1
من1با1بخشي1از1روایات1دکتر1نجفي1موافقم1
پویایي1 بعد1ما1یک1 به1 از1صفویه1 که1حداقل1
داشته1ایم.1دکتر1نجفي1معتقد1است1که1از1دوره1
قاجار1پویایي1و1تجدد1ما1متوقف1مي1شود.1من1
درست1عكس1این1را1موافقم.1در1دوره1قاجار1
به1بعد1تجددزایي1ما1تا1امروز1ادامه1پیدا1کرده1
است.1آنچه1که1ایشان1به1عنوان1تجدد1ابزاري1
و1تقلید1صرف1از1غرب،1نام1مي1برد1را1نادرست1
آن1 روشن1شدن1 براي1 مي1دانم.1 غیرواقعي1 و1
دقیقًا1 من1 کار1 مي1کنم.1 ارائه1 را1 نكته1 چند1

در1 بدیل1 روایت1 یک1 ارائه1 ایجابي1 لحاظ1 از1
مقابل1روایت1دوستان1اندیشمندي1مثل1دکتر1
نجفي1است.1این1روایت1ها1تمام1زندگي1مردم1
و1تاریخ1را1نفي1کردند.1بحث1بر1سر1این1است1
که1قاجاریه،1پهلوي1و...1همه1آمده1اند1و1تاریخ1
را1هم1براساس1آن1ها1نوشته1اند1و1بحث1بر1سر1
چه1 جامعه1 و1 شاعران1 مردم،1 که1 نیست1 این1
کار1کرده1اند.1تاریخ1نزاع1گفتمان1هاي1سیاسي1
است1نه1گفتمان1هاي1اجتماعي؛1در1این1روایت،1
فرهنگ1جایي1ندارد1و1مذهب1هم1به1معناي1
عنوان1 به1 مذهب1 بلكه1 نیست1 فرهنگي1اش1
صاحبان1قدرت1است.1اینجا1صحبت1از1شیعه1

نخبگان1است1و1نخبگان1درگیر1قدرت.
تأکید1کرد:1تجددي1که1مورد1 فاضلي1 1دکتر1
نظر1من1است1تجددي1است1که1از1زیست1بوم1
زندگي1مردم1بیرون1مي1آید.1به1فرض1از1پدرم1
خانه1اش1 و1 خودش1 چگونه1 که1 آوردم1 مثال1
را1نو1و1جدید1مي1کند.1همین1کار1را1در1مورد1
نسبت1 فعلي،1 نوروز1 دادم1که1 نشان1 »نوروز«1
در1 و1 دارد1 باستاني1 نوروز1 با1 ناچیزي1 بسیار1
مورد1 در1 حتي1 است.1 جدید1 نوروز1 یک1 واقع1

فال1گیري1هم1این1بحث1را1انجام1دادم.
عضو1هیأت1علمي1پژوهشگاه1علوم1انساني1و1
مطالعات1فرهنگي1در1ادامه1گفت:1تالش1کردم1
نشان1بدهم1که1چگونه1مردم1سنت1هاي1جدید1
پیشین1 سنت1هاي1 که1 حالي1 در1 کردند1 ابداع1
خودشان1را1هم1از1بین1نمي1بردند.1البته1از1روایتي1
مي1خواهند1تاریخ1معاصر1و1تاریخ1فرهنگي1را1
به1تاریخ1سیاسي1تقلیل1دهند1چون1این1گروه1
دغدغه1قدرت1دارند1نه1دغدغه1فرهنگ.1اینها1
کاري1به1مردم1ندارند،1کاري1به1زندگي1ندارند،1
کاري1به1فرهنگ1ندارند،1کاري1به1عرف1ها1و1
رویه1هاي1زندگي1اجتماعي1ندارند1مگر1آنجایي1
که1آسیب1شناسي1مي1کنند.1آسیب1شناسي1هم1
بر1مبناي1ایده1آل1هاست.1ما1یک1ایده1آل1داریم1
به1نام1»فرهنگ1ناب«1که1»اسالم1ناب«1یا1
و1 تخیل1 در1 اما1 مي1گوییم1 ناب«1 »مدرنیته1
نام1 به1 چیزي1 ایران1 مردم1 اجتماعي1 زندگي1
»ناب«1وجود1ندارد1و1همواره1ترکیب1هاي1تازه1
ترکیب1هاي1 این1 و1 مي1گیرد1 که1شكل1 است1
یا1سخنراني1 را1مردم1کتاب1نمي1نویسند1 تازه1
خودشان1 روزمره1 زندگي1 در1 بلكه1 نمي1کنند1
که1 است1 این1 من1 حرف1 مي1کنند.1 اعمال1
زندگي1روزمره1مان1مملو1از1تولید1آگاهي1هاي1
گروه1هاي1 که1 آگاهي1هایي1 است.1 جامعه1
جریان1 آن1 و1 مي1کنند1 ایجاد1 مردم1 مختلف1

اصلي1زندگي1ماست.1ما1یک1گروه1افراطي1
داریم1که1همه1چیز1را1نفي1مي1کند.1یک1گروه1
که1 هستند1 افراطي1 مذهبیون1 هم1 دیگري1
آنها1هم1به1نوعي1همه1چیز1را1نقد1مي1کنند1و1
مي1گویند1»همه1چیز1به1باد1مي1رود«1چرا1که1
اینها1مبنایشان1ایدئولوژي1است1که1مي1خواهند1
ایدئولوژي1 عنوان1 به1 را1 خودشان1 ایدئولوژي1
برتر1بیان1کنند1و1نمي1خواهند1مثل1یک1مردم1
مردم1 تک1 ضمیرتک1 و1 زبان1 ذهن،1 از1 نگار1

واقعیت1را1بفهمد.
زندگي1 در1 اینكه1 به1 اشاره1 با1 فاضلي1 دکتر1
شرقي1 و1 غربي1ها1 مانند1 خودمان1 روزمرة1
گفت:1 داریم،1 خالقیت1 و1 پویایي1 و1 هستیم1
در1کتاب1»تاریخ1و1فرهنگ1مدرن«1الگوهاي1
با1 الگو1 این1 داده1ام.1 را1شرح1 مدرن1خانوادگي1
و1 نیست1 هماهنگ1 ایدئولوژي1 خانواده1 آن1
که1 معتقدند1 نجفي1 دکتر1 آقاي1 نمي1خواند.1
پایان1پهلوي1آنچه1دیدیم1 تا1 از1آغاز1قاجاریه1
خسران1و1تخریب1بوده1است1و1دچار1بحران1
هویت1شدیده1ایم.1مي1خواهم1بگویم1که1این1
طور1نیست1اگر1این1گونه1بود1االن1نباید1جامعه1
ایراني1مستقر1وجود1مي1داشت.1به1فرض1مثال1
شهر1و1مدنیت1کمال1یافته1اي1که1در1زاهدان1
موجود1است1از1مدنیت1بومي1قوم1بلوچ1آمده1
است1شهر1جوان1و1801ساله1زاهدان1درست1
مثل1یک1شهر1کامل1و1فارغ1از1شیعه1و1سني1
از1 این1فرهنگ1 زندگي1مي1کند1که1 بودنشان1
جامعه1بلوچ1و1جامعه1سیستان1به1وجود1آمده1
یک1 در1 مردم1 همه1 که1 معتقدم1 من1 است.1
رابطه1دیالكتیكي1پویا1که1اتفاقا1اوج1آن1صفویه1
از1 ایران1 جامعه1 شكوفایي1 آغاز1 بلكه1 نیست1
مي1خواست1 چون1 پهلوي1 دولت1 است.1 قاجار1
گذشته1را1نفي1و1خودش1را1اثبات1کند؛1تصویر1
بدي1از1قاجار1ارائه1کرد.1در1مجموع1ما1تمدن1
گفته1هاي1 به1 مدام1 و1 نفهمیدیم1 را1 قاجاري1
ملكم1خان،1آخوندزاده1و1تالبوف1را1پیگیر1شدیم1
و1حرف1هایشان1را1مغرضانه1تفسیر1کردیم!1من1
معتقدم1که1نه1آخوندزاده1و1نه1ملكم11خان1نادان1
نبودند1البته1درست1است1که1مثل1روشنفكران1
امروزي،1جهت1گیري1و1خطاهاي1ایدئولوژیک1
نقش1 اتفاقا1ً بگویم1که1 باید1 اما1 داشته1اند1 هم1
مهمي1در1پویایي1جامعه1ایراني1داشتند1و1آنها1
و1 شعر1 در1 همچنین1 گرفت.1 نادیده1 نباید1 را1
روزنامه1نگاري1بسیاري1از1نوآوري1هاي1دیگر1را1
ما1در1این1دوران1داریم1که1به1نظر1من1جامعه1
در1این1زمان1تجدد1فكري،1ارزشي1و1اخالقي1
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ایجاد1کرد.1من1معتقدم1که1شیوة1زندگي1
که1در1دوره1معاصر1رشد1کرده،1در1دوره1قاجار1به1
بلوغ1خودش1رسیده1و1در1دوره1371ساله1جمهوري1
یا1 شیعه1 که1 نیست1 این1 اصلي1 مسئله1 اسالمي1
سني1بحث1اصلي1باشد،1بلكه1زندگي1روزمره1و1
دانش1وسعت1بیشتري1پیدا1کرده1است1و1قدرت1
جامعه1بر1قدرت1سیاسي1تفوق1پیدا1کرده1است.

در1ادامه1پرسش1و1پاسخ1هایی1از1دو1طرف1مناظره1
مطرح1شد.1در1آخر1نیز1دکتر1فاضلي1به1منتقدان1
فكر1 دلیلي1 هر1 به1 که1 دوستاني1 کرد:1 سفارش1
است،1 بهتر1 نجفي1 دکتر1 تفكر1 شیوه1 مي1کنند1
فكر1 که1 آنهایي1 و1 بخوانند1 هم1 مرا1 کتاب1هاي1
کنند1 لطفا1 است1 بهتر1 من1 تفكر1 شیوة1 مي1کنند1
و1کتاب1هاي1دکتر1نجفي1را1هم1بخوانند1قبل1از1
اینكه1به1یک1جمع1بندي1کلي1برسند1و1با1مطالعه1
و1گفت1وگوي1واقعي1وارد1بحث1ها1شویم.1اینطور1
به1شدت1 اما1 نخوانیم1 را1 یكي1 کتاب1 که1 نباشد1
به1 نخوانده1 را1 یكي1 کتاب1 یا1 باشیم1 مخالفش1
شدت1موافقش1باشیم.1این1شیوه1به1رشد1جامعه1

کمک1نمي1کند.
سوي1 از1 نیز1 پرسش1هایي1 مناظره1 ادامه1 در1
حاضرین1مطرح1شد1که1طرفین1مناظره1نظرات1

خود1را1ارائه1کردند.

گزارشی از برگزاری نشست
 »آشنایی با مطالعات اسالمی در

کشور آلمان« 
و1 قرآنی1 مطالعات1 ایرانی1 انجمن1 همكاری1 با1 و1 قرآنی1 مطالعات1 پژوهشكدة1 همت1 به1
فرهنگ1اسالمی،1نشست1»آشنایی1با1مطالعات1اسالمی1در1کشور1آلمان«1در1روز1دوشنبه1

14آبان1941در1سالن1اندیشه1پژوهشگاه1برگزار1شد.

در1ابتدای1نشست1دکتر1پارسا،1مسئول1راه1اندازی1پژوهشكدة1مطالعات1قرآنی1پژوهشگاه،1
هدف1از1برگزاری1این1نشست1را1آشنایی1عالقه1مندان1و1قرآن1پژوهان1با1فعالیت1های1قرآنی1
و1اسالمی1در1سراسر1دنیا1برشمرد1و1خاطرنشان1کرد1که1این1موضوع1یكی1از1اهداف1و1

دغدغه1های1همیشگی1در1جهت1تاسیس1پژوهشكدة1مطالعات1قرآنی1بوده1است.
مورد1 در1 آلمان،1 پادربورن1 دانشگاه1 در1 قرآن1 تفسیر1 دانشجوی1 محقق1 حمیده1 ادامه،1 در1
رابطة1دین1و1دولت1در1کشور1آلمان1سخن1گفت1و1اشاره1کرد1که1آلمان1یک1کشور1سكوالر1
محسوب1می1شود؛1لیكن1این1امر1به1این1معنا1نیست1که1هیچ1نوع1همكاری1بین1دولت1
و1نهادهای1دینی1وجود1ندارد.1در1آلمان1کلیسا1نقشی1در1امور1سیاسی1کشور1ندارد1ولی1
در1شوراها1و1نهادهای1اخالقی1ایاالت1به1عنوان1مشاور1عمل1می1کند.1در1زمینة1تدریس1
الهیات1کاتولیكی1و1پروتستانی1نیز1دولت1دخالت1مستقیم1ندارد1و1تنظیم1مواد1و1محتوای1
انتخاب1مدرسین1این1حوزه1ها1بر1عهدة1کلیسا1می1باشد1و1دولت1تنها1در1موارد1 درسی1و1

نقض1قانون1دخالت1می1کند.
زندگی1 آلمان1 در1 مسلمانان1 از1 نفر1 میلیون1 نیم1 و1 چهار1 اکنون1 هم1 رسمی1 آمار1 طبق1
می1کنند1و1طبق1قوانین1آلمان،1وقتی1بیش1از21	1نفر1از1دانش1آموزان1یک1مدرسه1تابع1
یک1دین1خاص1باشند،1باید1آن1دین1در1مدرسه1برایشان1تدریس1شود.1بنابراین1با1وجود1
اسالم1 دانش1آموزان1مسلمان1درس1 برای1 مدارس،1 در1 مسلمان1 دانش1آموزان1 زیاد1 تعداد1
تدریس1می1شود1و1بر1حسب1این1نیاز،1رشته1تربیت1مدرس1علوم1اسالمی1در1دانشگاه1های1
آلمان1شكل1گرفت1و1چون1از1نظر1قانون1آلمان1نظارت1یک1نهاد1دینی1بر1این1مدرسان1و1
محتوای1درسی1الزامی1است،1بر1مبنای1پیشنهاد1وزارت1فرهنگ1آلمان1کارگروهی1متشكل1

از1مسلمانان1فرق1مختلف1بر1این1موارد1نظارت1می1کند.
خانم1محقق1در1ادامة1سخنرانی1با1اشاره1به1موضوع1رسالة1خود1در1خصوص1خشونت1در1
قرآن1گفت:1موضوع1رسالة1حدود1201الی1251نفر1از1دانشجویان1دکتری1علوم1اسالمی1در1

کشور1آلمان1دربارة1مسائل1فقهی،1فلسفی1و1تاریخ1اسالم1اختصاص1دارد.
)رئیس1 نویورت1 آنجلیكا1 دکتر1 و1 کورآنیكم1 کورپس1 موسسة1 معرفی1 با1 ایشان1همچنین1
بحث1های1 و1 خطی1 نسخ1 روی1 بر1 تحقیق1 حال1 در1 موسسه1 این1 که1 گفت:1 موسسه(،1

معناشناسی1و1زبان1شناسی1است.
وی1در1پایان1اشاره1کرد1که1هم1اکنون1بخش1الهیات1تطبیقی1دانشگاه1پادربورن1با1دانشگاه1
ادیان1قم1و1جامعة1المصطفی1همكاری1می1کند1و1اظهار1امیدواری1کرد1که1این1همكاری1به1
نهادهای1علمی1دیگر1از1جمله1پژوهشگاه1علوم1انسانی1و1مطالعات1فرهنگی1نیز1گسترش1

یابد.
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گردهمایی استادان و دانشجویان پژوهشکدة 
زبان شناسی 

در1تاریخ1،94/8/61با1حضور1استادان1فعلی1و1بازنشستة1این1پژوهشكده1گردهمایی1استادان1و1دانشجویان1پژوهشكدة1زبان1شناسی1در1پژوهشگاه1علوم1
انسانی1و1مطالعات1فرهنگی1برگزار1شد.1در1این1گردهمایی،1ضمن1معرفی1پژوهشكده1و1گروه1های1مختلف1پژوهشی1آن،1طرح1های1در1دست1انجام1

دانشجویان1مورد1بررسی1قرار1گرفت1و1در1ادامه1برای1دانشجویان1به1خصوص1دانشجویان1جدیدالورود،1طرح1پژوهش1ورزی1تشریح1شد.1
زبان1شناسی،1گروه1های1 پژوهشكده1 پیشینة1تشكیل1 بود1که1 این1نشست1 اولین1سخنران1 زبان1شناسی،1 پژوهشكده1 دکتر1مصطفی1عاصی،1رئیس1
پژوهشكده1)نظری،1فرهنگ1و1زبان1های1باستانی1و1کاربردی(1و1مدیران1هر1گروه1را1معرفی1کرد.1ایشان1همچنین1گزارشی1از1تعداد1دانشجویان1

کارشناسی1ارشد1و1دکتری1زبان1شناسی1و1فرهنگ1و1زبان1های1باستانی،1از1بدو1ورود1تاکنون1ارائه1کرد.1
در1ادامة1نشست1دکتر1آزیتا1افراشی،1مدیر1گروه1نظری1)زبان1شناسی1همگانی(،1دکتر1فرزانه1گشتاسب،1مدیر1گروه1فرهنگ1و1زبان1های1باستانی1و1
دکتر1احمد1صفارمقدم،1مدیر1گروه1کاربردی1)طرح1آزوفا(1به1معرفی1اعضای1گروه1متبوع1خود1اعم1از1هیأت1علمی1و1کارشناسان1پرداختند1و1طرح1های1

گروهی1و1انفرادی1پژوهشكده1را1از1جمله1طرح1»پایگاه1داده1های1زبان1فارسی«1و1»فرهنگ1جامع1فارسی1میانه1-1فارسی1نو«11تشریح1شد.
در1ادامة1این1نشست1ضمن1نمایش1کتاب1های1چاپ1شدة1پژوهشكدة1زبان1شناسی1از1آغاز1تاکنون،1دکتر1نجومیان1به1معرفی1کتاب1»زبان1و1مهاجرت«1
تألیف1دکتر1یحیی1مدرسی1پرداخت1و1دکتر1سیروس1نصراله1زاده،1کتاب1»فروردگ«1که1شامل1مقاله1های1دکتر1محمدتقی1راشدمحصل1است1را1

معرفی1کرد.1

ایرانی1 انجمن1 همكاری1 با1 و1 قرآنی1 مطالعات1 پژوهشكدة1 همت1 به1
مطالعات1قرآنی1و1فرهنگ1اسالمی،1نشست1»بررسی1تفاسیر1متألهان1از1
آموزة1تثلیث«1روز1یكشنبه71	1آبان1،941در1پژوهشگاه1علوم1انسانی1و1

مطالعات1فرهنگی1برگزار1شد.
حدیث1 و1 قرآن1 علوم1 گروه1 مدیر1 ایازی،1 دکتر1 نشست1 این1 ابتدای1 در1
دانشگاه1آزاد1واحد1علوم1تحقیقات1و1عضو1هیأت1مدیرة1انجمن1ایرانی1
به1حضار1 مطالعات1قرآنی1و1فرهنگ1اسالمی،1ضمن1عرض1خیرمقدم1
گفت:1مطالعات1تطبیقی1در1زمینه1ادیان1به1خصوص1اسالم1و1مسیحیت،1
با1رویكردهای1متفاوتی1انجام1شده1است.1یكی1از1این1رویكردها1مطالعات1
مسلمانان1پیرامون1عهد1جدید1و1عهد1قدیم1مبتنی1است.1رویكرد1دیگر،1
شامل1نگاشته1های1مسیحیانی1است1که1نگاه1نقادانه1به1اسالم1داشته1اند1
و1رویكرد1دیگری1نیز1در1این1زمینه1وجود1دارد1که1رویكرد1»مناظره1ای«1
است1و1احتجاجات1امام1رضا)ع(1در1این1زمینه1پیشگام1است.1دکتر1ایازی1
نیز1 دیگر1 نگاه1 سه1 از1 می1توان1 را1 مطالعات1 این1 که1 کرد1 نشان1 خاطر1
بررسی1نمود1و1آن1ها1را1به1سه1جریان1جدلی،کالمی1و1تفهیمی1تقسیم1
کرد.1وی1همچنین1تأکید1کرد1که1آگاهی1از1کارهایی1که1در1این1حوزه1
انجام1شده1به1خصوص1مسائل1چالش1برانگیزی1همچون1تثلیث1ضروری1

است.
الهیات1تطبیقی1در1کشور1 ادامه،1مجتبی1بیدقی1دانشجوی1دکترای1 در1
آلمان1صحبت1های1خود1را1با1تبیین1پیشینة1مطالعات1قرآنی1مسیحیان1

آغاز1نمود1و1گفت:1سابقة1مطالعات1قرآنی1غیرمسلمانان1در1مورد1قرآن1
به1سده1های1نخست1اسالم1باز1می1گردد.1اولین1افرادی1که1در1این1زمینه1
نگاشته1هایی1داشته1اند،1عبدالمسیح1بن1اسحاق1کندی1و1یوحنای1دمشقی1
قرآن1 به1 انتقادی1 نگاهی1 با1 نویسندگان1 اولیه،1 مطالعات1 در1 بوده1اند.1
عنوان1 به1 یافته1اند.1 آن1 در1 تناقضاتی1 خودشان،1 زعم1 به1 و1 نگریسته1اند1
مثال،1آنها1آیات1قرآن1در1مورد1آفرینش1جهان1)در1شش1یا1هفت1روز(1را1
دلیلی1بر1وجود1تناقض1در1قرآن1دانسته1اند1یا1در1شخصیت1پیامبر)ص(1
دستاویزی1 را1 ایشان1 یا1جنگ1های1 و1 زوجات1 تعدد1 مثاًل1 و1 دقیق1شده1
برای1نقد1قرار1داده1اند.1در1راستای1این1امر،1کتبی1نوشته1شد1که1یكی1از1
آنها1مجموعة1انتقادی1»طلیطله«1است1که1حاوی1ترجمة1قرآن1به1همراه1
چندین1نقد1بود1که1سال1ها1در1کلیساها1مورد1استفاده1قرار1می1گرفت.1پس1
از1رنسانس،1غربی1ها1با1رویكرد1استعماری1وارد1کشورهای1اسالمی1شدند1
و1اسالم1و1قرآن1برای1آنها1اهمیت1دوچندانی1پیدا1کرد.1همچنین1با1آغاز1
مطالعات1علمی1غربی1ها1در1مورد1کتاب1مقدس1خود،1سواالتی1برای1آنان1
به1وجود1آمد1که1برای1یافتن1پاسخ،1خود1را1نیازمند1مطالعه1متون1کهن1
دیدند1و1به1مطالعه،1تصیح1و1چاپ1متون1کهن1مسلمانان1همانند1طبقات1

ابن1سعد1و1تاریخ1طبری1اقدام1کردند.
وی1ادامه1داد1که1مححقان1قرآن1پژوه1دو1رویكرد1کلی1دارند،1	-1رویكرد1
که1 است1 گرفته1 مسلمانان1شكل1 منابع1 به1 نسبی1 اعتماد1 با1 که1 سنتی1
بودند.1 نگاه1 این1 دارای1 گلدتسیهر1 و1 نلدکه1 1 همچون1 مستشرقانی1

نشست »بررسی تفاسیر متألهان از آموزة تثلیث« در پژوهشگاه 
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منابع1مسلمانان،1 به1 پایه1بی1اعتمادی1 بر1 انتقادی1جدید1که1 2-1رویكرد1
بنیان1گذاری1شده1و1افرادی1همچون1ونزبرو1پیرو1این1مكتب1هستند.1آن1ها1
از1 امروز1 ما1 آنچه1 تا1جایی1پیش1رفته1اند1که1ونزبرو1می1نویسد:1»تمامی1
اسالم1و1آموزه1های1توحیدی1قرآن1می1دانیم،1محصول1قرن1دوم1است«.1
و1 نیست1 دقیق1 است1 آمده1 مقدس1 کتب1 در1 که1 تاریخ1هایی1 همچنین1
اصطالح1تاریخ1نجات1history1of1salvation1را1برای1آن1به1کار1

می1برند.
چرا1مسیحیان1از1سه1خدا1صحبت1می1کنند؟1می1توان1گفت1تثلیث1مبتنی1بر1
برداشت،1فهم1و1تجربه1انسان1ها1در1طول1تاریخ1از1نحوة1حضور1خداوند1
داعی،1 مقدس1 کتاب1 مبنای1 بر1 خداوند1 اصلی1 صفات1 است.1 جهان1 در1
هادی1و1خفی1است1و1با1توجه1به1تأکید1عهد1قدیم1بر1وجود1خدای1واحد1
با1تثلیث1جمع1می1گردد؟1پاسخی1که1معتقدان1 امر1 این1 -یهوه-1چگونه1
به1تثلیث1ارائه1می1کنند1این1است1که1تثلیث1بهترین1راه1تبیین1چگونگی1
خلقت1جهان1و1پدیدة1وحی1است1و1به1زعم1خودشان1مشكل1وحدت1و1
کثرت1و1کمال1الهی1و1عدم1تغییر1را1حل1می1کند.1زیرا1خداوند1در1ذات1
خود1نحوه1ای1از1کثرت1را1داراست1و1تثلیث1می1تواند1آن1را1توضیح1دهد.1
برای1 راه1 بهترین1 باوران(،1 تثلیث1 عقیده1 )به1 تثلیث1 به1 اعتقاد1 همچنین1

توصیف1ذاتی1محبت1خداوند1و1محب1بودن1است.
11persona اعتقادنامه1مسیحیان1آمده1است1که1خداوند1دارای1سه1 در1
است1و1این1امر1به1عنوان1تثلیث1)پدر،1پسر1و1روح1القدس(1عنوان1شده1
است؛1اما1نكته1چالش1برانگیز1همین1کلمه1persona1است.1این1کلمه1
در1اصل1به1معنای1نقش1بوده،1لیكن1به1معنای1شخص1ترجمه1شده1است.1
این1سه1نقش1 تثلیث1می1گویند،1 به1 از1معتقدان1 امروزه1گروهی1 بنابر1این1
فاعلیت،1آزادی1و1خودآگاهی1که1یک1ذات1و1سه1نقش1را1تشریح1می1کنند1

و1با1توحید1منافاتی1ندارند.
فرقه1 همانند1 برخی1 تثلیث:1 آموزة1 از1 مسیحیان1 متفاوت1 تحلیل1های1
اونیتاریانیسم،1معتقد1به1تثلیث1نیستند.1برخی1نیز1تثلیث1را1همچون1یک1
راز1می1دانند1که1درک1معنای1آن1برای1انسان1مقدور1نیست.1اما1برخی1با1
را1به1صورت1 از1آن1دارند1و1آن1 تثلیث،1سعی1در1دفاع1عقالنی1 پذیرش1
سه1نقش1و1صفت1خداوند1تبیین1می1کنند.1البته1گروهی1نیز1هستند1که1
اعتقاد1به1سه1ذات1پسر،1پدر1و1روح1القدس1را1معنای1تثلیث1گرفته1و1به1

آن1معتقدند.1
نگرش1مسیحیان1نسبت1به1محكوم1کردن1تثلیث1در1قرآن:1برخی1مسیحیان1
همانند1مونتگمری1وات1معتقدند1قرآن1تثلیث1مسیحی1را1رد1نمی1کند،1بلكه1
سه1خدایی1را1رد1می1کند؛1همانطور1که1مسیحیان1نیز1سه1خدایی1را1شرک1
احتمااًل1 قرآن،1 در1 تثلیث1 رد1 آیات1 می1گویند1 آنان1 می1آورند.1 حساب1 به1
مرتبط1با1فرقة1خاصی1از1مسیحیان1بوده1که1در1آن1دوران1در1عربستان1
نمی1تواند1 توجیهات1 این1 معتقدند1 مسلمان1 محققان1 البته1 می1زیسته1اند.1

تثلیث1مسیحی1و1یا1ثنویت1زرتشتی1را1به1توحید1نزدیک1نماید.
از1حضار،1 یكی1 سوال1 به1 پاسخ1 در1 خود1 ادامه1سخنان1 در1 بیدقی1 آقای1
ضمن1اشاره1به1تفاوت1های1بین1فرق1مسیحی1گفت:1از1میان1کاتولیک1ها1
برخی1به1تثلیث1افرادی1و1سه1خدایی1اعتقاد1دارند1و1معتقدند1روح1القدس1
از1پدر1و1پسر1نشأت1می1گیرد.1برخی1نیز1به1تثلیث1ذاتی1اعتقاد1دارند1و1
اعتقاد1 می1دانند.1همچنین1 ذات1 یا1سه1 اقنوم1 سه1 دارای1 را1 واحد1 خدای1
عقیدة1 برسد.1 حواری1 پطرس1 به1 حتمًا1 می1بایست1 پاپ1 نسب1 که1 دارند1

پروتستان1ها1در1تثلیث1بر1این1است1که1پدر1و1پسر1از1روح1القدس1منشعب1
گشته1اند1و1به1داشتن1پاپ1اعتقادی1ندارند.1از1سوی1دیگر،1ارتودکس1ها1
به1داشتن1پاپ1معتقدند،1ولی1لزوم1رسیدن1نََسب1وی1به1پطرس1حواری1

را1صحیح1نمی1دانند.

مراسم یادبود درگذشت دکتر 
فاطمه عالقه، استاد بازنشستة 

پژوهشکدة زبان و ادبیات
استاد1 عالقه1 فاطمه1 دکتر1 مرحوم1 درگذشت1 مناسبت1 به1
بازنشسته1پژوهشكدة1زبان1و1ادبیات1روز1سه1شنبه194/8/281با1
حضور1خانوادة1آن1مرحومه،1همكاران1و1اعضاي1هیأت1علمي1
پژوهشكدة1زبان1و1ادبیات1و1دیگر1همكاران1مراسم1یادبودي1در1

پژوهشگاه1برگزار1شد.
ابوالقاسم1رادفر1از1اعضاي1هیأت1 در1ابتدای1این1مراسم1دکتر1
و1 همكاري1 سال1ها1 دربارة1 ادبیات،1 و1 زبان1 پژوهشكده1 علمي1
عالقه1 دکتر1 با1 خود1 مشترک1 پژوهشي1 و1 علمي1 فعالیت1هاي1

صحبت1کرد.
پارساپور،1رئیس1پژوهشكده1زبان1 ادامة1مراسم1دکتر1زهرا1 در1
جمله1 از1 ایشان1 علمي1 و1 اخالقي1 خصایل1 دربارة1 ادبیات،1 و1
با1 ایشان1 اخالقي1 تعامل1 و1 بیماري1 دورة1 طول1 در1 صبوري1

همكاران1صحبت1کرد.
پایان1مراسم1دکتر1جنیدی1جعفری،1رئیس1مرکز1تحقیقات1 در1
امام1علي)ع(،1به1جهت1ارائه1مقالة1مرحوم1دکتر1عالقه1در1زمینة1
علي)ع(1پژوهي1لوح1تقدیری1به1فرزند1ایشان1اعطا1و1از1زحمات1

این1مرحومه1تشكر1و1قدردانی1کرد.

ا1إِلَْیِه1َراِجعوَن 1َِوإِنَـّ إِنَّا1هلِلّ

سرکار1خانم1دکتر1هایده1قمي
عرض1 تسلیت1 را1 بزرگوارتان1 همشیره1 درگذشت1
می1نماییم،1از1خداي1سبحان،1براي1ایشان1علو1درجات1
بازماندگان1صبر1جمیل1و1 و1براي1سرکارعالی1و1سایر1

اجر1جزیل1مسألت1داریم.
روابط1عمومي1
پژوهشگاه1علوم1انسانی1و1مطالعات1فرهنگی
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فرهنگی1 رویكردی1شناختی،1 زبان:1 در1 هم1اندیشی1»بازنمایی1حرکت1
اساتید،1 حضور1 با1 زبان1شناسی،1 پژوهشكدة1 همت1 به1 پیكره1ای«1 و1
دانشجویان1و1عالقمندان1حوزة1معنی1شناسِی1شناختی1در1تاریخ1شنبه1
19آبانماه3941	1در1پژوهشگاه1علوم1انسانی1و1مطالعات1فرهنگی1برگزار1

شد.
دکتر1آزیتا1افراشی،1دبیر1علمی1همایش،1ضمن1ارائة1توضیحاتی1در1باب1
حرکت1و1اهمیت1این1مقولة1شناختی1در1معنی1شناسِی1شناختی1تأکید1
کرد1که1این1هم1اندیشی1نخستین1هم1اندیشی1تخصصی1معنی1شناسِی1
شناختی1در1ایران1است1که1در1یک1موضوع1مشخص1یعنی1بازنمایی1
حرکت،1با1حضور1متخصصان1این1حوزه1برگزار1شده1است.1وی1همچنین1
از1چاپ1مجموعه1مقاالت1این1هم1اندیشی1توسط1انجمن1زبان1شناسی1

ایران1خبر1داد.1
و1 استادان1 آن1 در1 که1 ایراد1شد1 این1هم1اندیشی،1هشت1سخنرانی1 در1
پژوهشگران1با1رویكرد1معنی1شناسِی1شناختی1و1معنی1شناختِی1فرهنگی1
دکتر1 ریاست1 به1 اول1 پنل1 پرداختند.1 زبان1 در1 حرکت1 بازنمایی1 به1
مسگرخویی1 مریم1 دکتر1 رستم1بیک،1 آتوسا1 دکتر1 و1 صفارمقدم1 احمد1
در1 »سبب1 عنوان1 با1 مقاله1ای1 فارسی1 ادب1 و1 فرهنگستان1 پژوهشگر1
ساخت1های1حرکتی1فارسی1و1ترکی«1ارائه1کردند1که1در1آن1به1بررسی1
ترکی،1ساخت1های1 و1 فارسی1 در1 رویداد1سبب1 بازنمایی1 ابعاد1مختلف1
سببی1و1طبقه1بندی1های1مربوط1به1آن1را1همراه1با1شواهدی1در1زبان1های1
فارسی1و1ترکی1پرداخته1شده1است،1ارائه1داد.1در1ادامه،1طاهره1همتی،1
پژوهشگاه1 از1 همگانی1 زبان1شناسی1 ارشد1 کارشناسی11 دانش1آموخته1
حوزة1 در1 حرکت1 بازنمایی1 نحوة1 فرهنگی،1 مطالعات1 و1 انسانی1 علوم1
ترجمه1را1مورد1بررسی1قرار1داد.1آخرین1سخنران1این1پنل1حمید1رضایی1
و1 انسانی1 علوم1 پژوهشگاه1 همگانی1 زبان1شناسی1 دکترای1 دانشجوی1
را1بررسی1 بازنمایی1حرکت1در1ترکی1آذری1 مطالعات1فرهنگی،1نحوة1

کرد.1
راکعی،1 فاطمه1 دکتر1 و1 سعیدنیا1 گلرخ1 دکتر1 حضور1 با1 دوم1 پنل1 در1
حمیده1پشتوان،1دانش1آموختة1کارشناسی1ارشد1زبان1شناسی1همگانی1از1
دانشگاه1الزهرا)س(،1به1عنوان1سخنران1نخست1به1بررسی1»بازنمایی1
پرداخت.1 فارسی1زبان«1 کودکان1 روایی1 گفتار1 در1 حرکتی1 رویدادهای1
عنوان1سخنرانی1دوم1و1پایانی1این1نشست1»حرکت،1گریز1از1اسناد«1
همگانی1 زبان1شناسی1 دکتری1 دانشجوی1 میرزاده1 مصطفی1 که1 بود1

پژوهشگاه1علوم1انسانی1و1مطالعات1فرهنگی1آن1را1ارائه1داد.1
در1پنل1پایانی1این1نشست1با1حضور1دکتر1مصطفی1عاصی،1دکتر1یحیی1
مدرسی1و1دکتر1کوروش1صفوی،1سه1سخنرانی1در1باب1حرکت1ارائه1شد.1
الزهرا1)س(،1 از1دانشگاه1 ارشد1 آسیه1رحمانی،1دانش1آموختة1کارشناسی1
به1»حرکت1فرضی1در1زبان1فارسی1با1رویكرد1شناختی1به1مسیرهای1
گسترشی«1پرداخت.1به1گفتة1سخنران1این1پژوهش1با1معرفی1حرکت1
بازنمایی1حرکت1 استعاری،1 با1حرکت1 آن1 تفاوت1 به1 پرداختن1 فرضی،1

هم اندیشی
 »بازنمایی حرکت در زبان: رویکردی شناختی، فرهنگی و پیکره ای« 

فرضی1در1زبان1فارسی1و1بررسی1بازنمایی1حرکت1فرضی1به1مثابة1
یک1معیار1رده1شناختی،1از1جمله1مسائلی1است1که1برای1نخستین1
بار1در1زبان1فارسی1به1آن1پرداخته1شده1است.1در1ادامه،1دکتر1آزیتا1
مطالعات1 و1 انسانی1 علوم1 پژوهشگاه1 علمی1 هیأت1 عضو1 افراشی1
آمدن1 به1 شناختی1 »رویكردی1 عنوان1 با1 را1 خود1 مقالة1 فرهنگی،1
کرد.1 ارائه1 فارسی«1 زبان1 در1 حرکت1 اشاره1گر1 فعل1های1 رفتن:1 و1
افعال1حرکتی1آمدن1 افراشی1در1سخنرانی1خود1به1»بررسی1 دکتر1
1)	966( فیلمور1 الگوی1 وی1 پرداخت.1 فارسی«1 زبان1 در1 رفتن1 و1
را1 آمدن«1 فعل1 معنی1شناسی1 در1 اشاره1ای1 »مقوله1های1 عنوان1 با1
الگویی1کارآمد1در1قرن1بیست1و1یكم1برای1تحلیل1بافتی1فعل1های1
حرکتی1معرفی1کرد.1ایشان1با1توجه1به1این1الگو،1پیش1فرض1های1
پیكره1ای1 و1 رویكردی1شناختی1 با1 مفهوم1سازی1 در1 بدن1 محوریت1
توجه1 مورد1 را1 فارسی1 زبان1 در1 رفتن1 و1 آمدن1 فعل1های1 معانی1 به1
پاکتچی،1 احمد1 دکتر1 هم1اندیشی،1 این1 پایانی1 سخنران1 داد.1 قرار1
عضو1هیأت1علمی1دانشگاه1امام11صادق1)ع(،1مقالة1خود1را1با1عنوان1
»خوانشی1فرهنگی1از1رده1شناسی1زبان1های1فعل1بنیاد1و1تابع1بنیاد«1
تالمی،1 تقسیم1بندی1 به1 صورت1گرا1 غیر1 نگاهی1 با1 وی1 کرد.1 ارائه1
مبنای1 بر1 را1 فعل1بنیاد1 زبان1های1 در1 مسیر1 به1 توجه1 بودن1 محدود1
فرهنگی1طبیعت1گرا1این1زبان1ها1دانست1و1اشاره1نمود1که1زبان1های1
تابع1بنیاد1به1سوی1زدودن1خصوصیت1های1طبیعی1از1افعال1حرکتی1
رفته1اند.1به1گفتة1سخنران،1این1الگوی1پیشنهادی1قادر1است1توضیح1
دهد1که1چگونه1یک1زبان1مانند1پیش1هندو1اروپایی1می1تواند1در1یک1
تحول1تاریخی1نگرش1خود1به1فعل1حرکتی1را1تغییر1دهد1و1از1یک1

رده1به1ردة1دیگر1انتقال1یابد.
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