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 دكتر قبادي:  پژوهشگاه مي تواند قطب تخصصي علوم انساني را به نام ایران در سازمان ملل ثبت كند
 اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه میان مركز مطالعات شرق شناسی آلمان در بیروت و پژوهشگاه علوم انسانی

 برگزاری جلسه مدیران شورای بررسی متون و كتب علوم انسانی
 برگزاری  مراسم بزرگداشت استاد حسن انوری در پژوهشگاه

 انتصاب مدیر امور اداری و رئیسان پژوهشکده های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 گزارش جلسة مطالعات راهبردی »شاخص سازي، سنجش و ارزیابي وضعیت امنیت«

 كارگاه زیبایی شناسی قرآن برگزار شد
 مركز توسعة علوم انسانی؛ حلقة مفقوده پژوهش هاي كاربردي و جامعه محور

 مدیر نظارت و ارزیابی پژوهشگاه: مسألة توسعة كشور، یکی از مسائل و دغدغه های مهم پژوهشگاه است
 نشست اول »مشروطه و زیست ایرانیان« برگزار شد

 برگزاری كارگاه آیرونی و ادبیات آیرونیک با تأكید بر شخصیت سقراط



                       خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی         2       

بسم  اهلل الّرحمن الّرحيم
در روز بيست و نهم و شب سي ام خرداد ياد دو استاد فرزانه 
از ياران انقالب اسالمي: دكتر علي شريعتي و دكتر مصطفي 

چمران را گرامي مي داريم.
راهكار در چارچوب  دو  پيشنهاد  آنچه موجب تصديع شد، 
ارتقاء حوزه علوم  انساني است. يك نكته معطوف به عرصة 
داخلي و ديگري ناظر بر قلمرو بين المللي است و استرشاداً 
به استحضار مي رسد؛ كه البته به دليل تنگناي زماني از قرائت 
تبييني ديدگاه در بخش اول صرف نظر و اجماالً درون ماية 

آن طي دو نكته به عرض رسانده مي شود:
1- ضرورت تقويت رهيافت تحول علوم انساني و اجراي طرح 
جامع اعتالي علوم انساني براي تقويت كارآمدي علوم انساني 
در ايران با دقت نظر كامل در همه پيشينه ها و هماهنگ با 

فعاليت هاي همة نهادهاي دست اندركار.
وارد  با  انساني  علوم  كاربستي  حوزه  اثربخشي  تعميق   -2
حوزة  به  انساني  علوم  كاربردي  فعاليت هاي  ساختن 
توانمندسازي اجتماع محور و ماندگارسازي تأثير پيوست هاي 
معطوف  با  فرهنگي  انقالب  شوراي عالي  مصوب  فرهنگي 
دورافتاده  و  محروم  مناطق  توانمندسازي  در  آن  ساختن 
كشور به عنوان يكي ديگر از راهكارهاي ارتقاء كارآمدي علوم 

انساني در عرصه  كاربرد است.
محور دوم عرائض بنده مربوط به پيشنهادي است در زمينة 
ارتقاء كارآمدي علوم انساني در عرصه هاي بين المللي كه با 
عنوان بازآفريني نقش علوم انساني در تقويت گفتمان انقالب 
ظرفيت  از  بهره گيري  با  به ويژه  جهاني،  عرصه  در  اسالمي 

نهادي موجود در كشور تقديم مي شود:
الّصالُِح يَرَفُعُه )قرآن كريم،  َوالَعَمُل  يُِّب  الطَّ الَكلُِم  إِلَيِه يَصَعُد 

سوره فاطر، آيه 10(
سـوي او باال رود گفتـار پاك   

فعل نيك آن را برد سوي ِسماك
گفت طيب را به سوي حضرتش   

مـي دهد اعمال صـالح َرفعتش
تمدن  و  تاريخ  به پشتوانه  ايران  در  ميراثي  انساني  علوم 
ايران و  قوي و ريشه  داشتن در نگرش توحيدي و اشراقي 
آميختگي با ابعاد گوناگون فرهنگ ها و عناصر تمدني شرقي 
دركنار  مشرق زمين  در  عرصه ها  از  بسياري  در  سرآمدي  و 
همة فراز و فرودهاي خود بالقوه از ظرفيت منحصر به فردي 
براي بازآفريني معارف و آثار معنوي و عرضه به جهان امروز 
و  فرهيخته  نسل  براي  به ويژه  جاذبه  اين  است.  برخوردار 
معرفت جو در اكناف عالم كه احساس گسست معنويت دارد 

مسجل تر است.
پشتوانة  از چنان  ميراثي  انسانِي  علوم  فرهنگي  قابليت  اين 
زيبايي شناسانه  و  معنوي  مايه هاي  و  تمدني  ـ  تاريخي 
برخوردار است كه مي تواند مزيت فوق العاده براي جمهوري 
و  فرهنگ  بسط  و  تعامالت  و  مراودات  عرصة  در  اسالمي 
عمده ترين  از  يكي  آيد.  به شمار  ايراني  ـ  اسالمي  معنويت 
ايران،  ميراثي  انساني  علوم  ويژة  مزيت های  و  مشخصه 
اليه هاي قدسي آن از يك سو و تضلع و چند بُعدي بودن و 
دربرداشتن عناصر فرهنگ شهودي شرقي و مايه هاي تمدني 
و آئيني ايراني از طرف ديگر است. به ويژه آنكه اين مايه ها در 
جويبار زالل وحياتي معارف و تعاليم اسالمي بارور و بالنده 
گرديده اند و در ادوار بعدي نيز بدون مغلوب شدن در برابر 
انديشه هاي يوناني، ضمن بهره گيري از معارف و روش هاي 
همين  از  است.  نموده  حفظ  را  خود  مستقل  هويت  آن، 
روست كه ابوعلي سينا فيلسوف مشاعي كه به شفاعت تاريخ 
سيستان تمام علوم عمدة جهان اعم از يوناني و غيره را از 
بر داشت، آثاري نفيس چون حي ابن يقظان و رسالةالطير را 
در ساختاري كاماًل عرفاني، اشراقی و شهودی عرضه مي كند. 
همين زيرساخت هاي متمايز بود كه توانست سرمشق ديگر 
بزرگان ما بشود و شاهكارهاي بي بديل جهاني نظير شاهنامه 
و مثنوي مولوي و ...را خلق كند. عمده ترين عامل درخشش 
اين آثار به دليل تأثر عميق و ژرف ساختي از اعجاز بياني و 
محتوايي قرآن كريم بوده است كه »جرجاني« در نظريه نظم 
آن را حضور »معناي معني« خوانده كه دليل عمدة زيبايي 
شاهكارهاي ميراثي به شمار مي آيد و به تعبير حافظ بزرگ:

عشقت رسد به فرياد، گر خود بسان حافظ   
قرآن ز بر بخواني در چارده روايت

چنانچه تاريخ حكايت می كند، اين قدرت معنوی؛ با كمك 

دكتر قبادي:  پژوهشگاه مي تواند قطب تخصصي علوم انساني را به نام 
ايران در سازمان ملل ثبت كند

در ديدار جمعي از اساتيد دانشگاه ها با رهبر معظم انقالب اسالمی
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حوزه علوم انسانی در ايران قابل بازيابی و بازآفرينی است؛ 
فرهنگ  گسترش  گذشته،  ادوار  در  تاريخ،  شهادت  به  زيرا 
جمله:  از  جهان  نقاط  از  بسياری  در  اسالمی،  آموزه های  و 
بالكان؛ بخش هايی از آسيای صغير، قسمتی از آسيای ميانه، 
قاره هند، مديون  اعظم شبه  از چين و قسمت  بخش هايی 
علوم انسانی ميراثی و معارف اسالم و ايران و هّمت ايرانيان 

و عمدتاً از گذرگاه ادب فارسی ممكن شده است.
ـ  انساني  علوم  كه  باشد  نكته  اين  مؤيد  مي تواند  امر  اين 
زيبايي شناسي  و  معرفتي  پشتوانه هاي  و  ايراني  ـ  اسالمي 
بيشتر جمهوري  بازتاب  براي  فرصتي  و  امكان  آن مي تواند 
اسالمي در جهان امروز واقع شود و اين علوم انساني به عنوان 
طاليه دار جهان شرق و آسيا با بهره گيري از ميراث درازدامن 
بتواند  بهتر  شايد  ساله  هزار  چندين  عقبة  با  يادشده، 
پاسخگوي فرهيختگان دلزده از استيالي دنياي مادي گرا و 
خسته از خشونت و جدال مداوم و رويگردان از مادي زدگي 
امروز  مادي جهان  و  الحادي  نحله هاي  ديگر  و  ماركسيسم 
به شمار آيد و در برابر سيطرة فرهنگ غرب، سخني تازه از 
جهاني عميقاً معنوی، انساني، اشراقي، الهي و معنوي داشته 

باشد.
هين سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود
وا رهد از حّد جهان، بی حد و اندازه شود

و  ِحكمی  ميراث های  جاذبه هاي  استمرار  داليل  از  يكی 
زيبايی شناسانه ايرانی- اسالمی برای جهان امروز، ضمن ابتنا 
آن برپايه معارف قرآنی، آميختگی آن با معنويت شرقی در 
عرصه فرهنگ و آداب و آيين است؛ چرا كه شرقيان، عموماً، 
تفسير مي كنند  با ضرب آهنِگ جهاِن درون  را  برون  جهاِن 
و در چنين نگاهي، جهان درون آدمي وراي منظر حكمت 
مشا و اشراق است و در اين جهان نگري »جان« يك پديدار 
است كه به قدسيت، ازليت و ابديت اتصال دارد و با كيهان 
و عالم قدس همذات پنداري مي كند و خود را در سايه »نور 
علي نور« مي بيند و نوراالنوار را درك مي كند. به قول حافظ:

حسن روي تو به يك جلوه كه در آيينه كرد
اين همه نقش در آيينة اوهام افتاد

شرقيان عموماً در پايبندی به فضائلی همچون اصالِت نهاد 
خانواده، تعّفف، حيا، نجابت عمومی، باور به حريم ها، و التزام 
به كرامت انسانی و اصل نبودِن خشونت نزد آنان، با مبانی 

ايرانی ـ اسالمی قرابت دارند.
وقتي متِن شاهنامة فردوسي و مثنوي مولوي با برخی معارف 
انساني  با  آنها،  عموم  در  می شود،  داده  مطابقت  شرقيان 
كيهاني با حقيقت مشترك شرقي روبرو مي شويم. انساني كه 
به آسمان نگاه مي كند و با سروش سخن مي گويد و حتی 
جدال در آنها برای گسترش معرفت در سايه حكمت شكل 
مطالعه  غربی  حماسه های  برخی  كه  زماني  ولي  می گيرد. 
و  ندارد  نمود  كيهان  با  انسان  خويشاوندي  ديگر  مي شود، 
صداي چكاچك شمشيرها و شكستن استخوان ها بزرگترين 

طنيني است كه به گوش مي رسد.

برساند:  به استحضار  ارتباط  اين  در  بايد  حال  عين  در 
در  تمّدني  ضد  جريان هاي  برخي  كه  كنونی،  موقعيت  در 
و  اطراف  در  شبانه روز  ما،  همسايگان  برخي  بويژه  جهان، 
و  فرهنگي  امتيازهاي  اينگونه  تخريب  درصدد  عالم  اكناف 
مزيت هاي تمّدني علوم انساني ايراني هستند، حتي به دنبال 
تعطيلی برخي مراكز مطالعات مربوط به ايران و ايرانشناسي 
در جهان برآمده اند؛ با چنين موقعيتی از حضرتعالی تقاضا 
بدانيد در كنار  تا چنانچه مصلحت  فرماييد  راهنمايی  دارد 
و  خارجه  امور  وزارت  ديپلماتيك  ارزشمند  فعاليت های 
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  فرهنگِی  ثمربخِش  اقدامات 
علوم  حوزه  به  محدود  مراوداِت  معيِن  قلمرِو  در  اسالمی، 
انسانی و فرهنگ شرقیـ  آسيايیـ  اسالمیـ  ايرانی با عنايت 
است،  كشور  اختيار  در  كه  المللی  بين  قانونی  ظرفيت  به 

زمينه های اين تعامل فراهم آيد. 
اين ظرفيت نهادي مشخصاً مركز اسناد فرهنگي آسيا است 
با تصويب نهاد فرهنگي سازمان ملل  از چند دهة قبل  كه 
متحد، يعني يونسكو، اختيار آن به ايران داده شده و محل 
استقرار آن در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 
تعيين شده است كه اگر صالح مي دانيد پژوهشگاه مي تواند 
قرار  خود  آتي  مأموريت  دستوركار  در  را  هدف  اين  تحّقق 
دهد و بتواند قطب تخصصي علوم انساني را انشاءا... به نام 

جمهوري اسالمي ايران در سازمان ملل ثبت كند.
والسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته

اجرايی شدن مفاد تفاهم نامه 
ميان مركز مطالعات شرق شناسی 
آلمان در بيروت و پژوهشگاه علوم 

انسانی

پژوهشی  و  علمی  همکاری های  جامع  تفاهم نامة  براساس 
و  بیروت  در  آلمان  شرق شناسی  مطالعات  مركز  میان 
از  یکی  كه  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 
امکان  كردن  فراهم  و  علمی  اطالعات  »تبادل  آن  مفاد 
دسترسی آسان به منابع علمی شامل كتب، نشریات و سایر 
متون  و  فارسی  خطی  نسخه های  به ویژه  علمی  مدارک 
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  بود،  مرتبط«  تحقیقاتی 
ارسال  مركز  این  برای  را  خود  كتاب های  و  آثار  فرهنگی 
را  تحقیقاتی خود  متون  و  آثار  متقاباًل  نیز  مركز  این  و  كرد 

ارسال كرده است.
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انسانی  علوم  كتب  و  متون  بررسی  شورای  گروه های  مديران 
در جلسه ای به رياست دكتر قبادی، رئيس پژوهشگاه و رئيس 
پذيرش  ضمن  انسانی؛  علوم  كتب  و  متون  بررسی  شورای 
دبيری  از  سروری  حسينی  والمسلمين  االسالم  حجة  استعفای 
شورا و تقدير از زحمات و خدمات چندسالة ايشان، از انتصاب 
آقای دكتر جان اهلل كريمی مطهر، رئيس گروه زبان های خارجی 
ضرورت  بر  ايشان،  برای  توفيق  آرزوی  ضمن  و  استقبال  شورا 
گسترش فعاليت های شورا و كيفيت بخشی به محصوالت آن و 

همچنين تسهيل فرآيندهای اداری و علمی تأكيد كرد.
فضای  گسترش  و  نقد  هدف  با   1374 سال  از  متون  شورای 

دنيا  روز  نظريه های  و  انسانی  علوم  زمينة  در  علمی  گفتگوی 
و تمهيد شرايط مناسب برای عرضة محصوالت علمی، بومی و 
اسالمی- ايرانی در چارچوب شبكة نخبگانی علوم انسانی كشور 
تشكيل شد و ساالنه بيش از ده هزار كتاب منتشره در حوزه های 

مختلف علوم انسانی را مورد نقد علمی-پژوهشی قرار می دهد.
كتب  و  متون  بررسی  دبير جديد شورای  مطهر،  كريمی  دكتر 
علوم انسانی، استاد گروه زبان روسی دانشگاه تهران است و در 
برعهده  را  زبان های خارجی شورا  گروه  اخير هدايت  سال های 

داشته است.

برگزاری جلسة مديران شورای بررسی متون و كتب علوم انسانی

در روز پنجشنبه 6 خردادماه 1395 مراسم 
كشور  كتاب  برتر  اهداكنندگان  از  قدرداني 
با  این مراسم كه  برگزار شد. طي  در خوي 
حضور جمعي از فرهیختگان، دانش پژوهان و 
محققان در سالن دانشگاه آزاد اسالمي خوي 
برگزار شد با اهداي لوح و هدایایي از حجت 
االسالم شکوري امام جمعه شهر خوي، استاد 
پیشکسوت تاریخ آقاي دكتر محمدتقي امامي 
پروین  دكتر  تاریخ،  برجستة  استاد  خویي، 
تركمني آذر، جناب آقاي اصغر پارسا و جناب 
آقای  جناب  )برادر  الهي  فتح  ابراهیم  آقاي 
دكتر محمد علی فتح الهی( با عنوان اهداء 

كنندگان برتر كتاب تقدیر شد.
در این مراسم كه هیأتي از پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات فرهنگي نیز حضور داشتند 
نشر  و  توسعه  در  كتاب  جایگاه  و  نقش  بر 
دانش در اقصي نقاط كشور و به ویژه مناطقي 
كه كمتر از مراكز استان ها مورد توجه هستند 
تأكید شد. همچنین دكتر حمید تنکابني و دكتر 
الهامه مفتاح و دكتر پروین تركمني آذر به ایراد 
سخنراني پرداختند. در پایان مراسم با اهداي 
لوح از سوي مسئولین فرهنگي شهرستان و 
همچنین حجت االسالم والمسلمین شکوري، 
امام جمعه خوي، و دكتر لطفي رئیس دانشگاه 

آزاد اسالمي واحد خوي، از اهدا كنندگان 
كتاب قدرداني به عمل آمد و بخش مرجع 
خوي  واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه  كتابخانه 

توسط دكتر پروین تركمنی آذر افتتاح گردید.
استاد  آذر،  تركمني  دكتر  است،  ذكر  شایان 
رشتة تاریخ و عضو هیأت علمي پژوهشکده 
بخش   1394 سال  در  پژوهشگاه،  تاریخ 
عظیمي از مجموعه كتابخانة همسر فقیدشان 
جمله  از  و  نفیس  كتاب هایي  شامل  كه  را 
به  بود،  ارزشمند  خطي  نسخة  جلد  چندین 
كتابخانة دانشگاه آزاد شهرستان خوي اهداء 

كرده بودند. 

انتخاب دكتر پروين تركمني آذر به عنوان اهداء كنندة برتر كتاب كشور
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حسن انوری در بخشی از مراسم، طی صحبت هايی اظهار 
داشت: بنده در تدوين فرهنگ بزرگ سخن حروف را بين 
بسيار  همكاران  از  يكی  كه  بودم  كرده  تقسيم  همكاران 
به  را  »ب«  حرف  كه  بودند  منش  شادروی  دكتر  عزيز، 
ايشان سپرده بودم درحاليكه به ديگران بخش هايی از هر 
حرف را سپرده بودم. كمترين ويرايش را كار دكتر شادروی 
منش نياز داشت چرا كه ايشان به دقت كار كرده بودند 
و حرف »ب« نوشته ايشان است درحاليكه بقيه قسمت ها 

خيلی تغيير می كرد و از نو نوشته می شد.
وی در ادامه افزود: دستور زبان يك دانش نسبتاً نو است 
اصفهانی دستور  ميرزا حبيب  قرن سيزدهم  بار در  اولين 
سخن را به وجود آورد و پاره ای از قواعد زبان فارسی را با 
اقتباس از گرامر فرانسه به صرف و نحو عربی تدوين كرد 
دستور  دوره  چند  قريب  عبدالحميد  ميرزا  مرحوم  بعدها 
من،  تحصيل  زمان  به  مربوط  زبان  دستور  نوشت.  زبان 
شد  قرار  فرهنگ  وزارت  در  بعدها  بود.  قريب  آقای  برای 
از  استادان  از  تن  چند  از  و  شود  نوشته  ديگری  دستور 
جمله بديع الزمان فروزانفر، جالل الدين همايی و چند نفر 
ديگر درخواست نگارش دستور زبان برای مدارس صورت 

گرفت.

مراسم بزرگداشت استاد حسن انوری و نقد منابع دستوری 
زبان فارسی با حضور استاد حسن انوری، استاد زبان فارسی، 
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  رئيس  قبادی،  حسينعلی  دكتر 
اعضای شورای بررسی متون علوم انسانی روز چهارشنبه 9 
تير 1395 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

برگزار شد.
حسينعلی قبادی در ابتدای اين مراسم با خواندن غزلی از 
كرد:  عنوان  قدر طی سخنانی  دربارة شب  حافظ شيرازی 
بنده اين صالحيت را ندارم كه در منزلت استادم صحبت 
كنم اما حق شاگردی، بنده را ملزم به اين كار می كند. بنده 
در سال 56 اين سعادت را داشتم كه شاگرد استاد انوری 
را كردم  از آن هم در غيابشان شاگرديشان  اما پس  باشم 

بنابراين ارادت من در منزل هم ورد زبانم شده است.
ايشان  وجود  در  را  فضيلت  سه  بنده  افزود:  ادامه  در  وی 
كشف كردم نخست اينكه استاد انوری يك معلم تمام عيار 
بودند، معلمی كه سخت كوشی،  خالقيت و شاگرددوستی 
فاضل  معلمان  از  خيلی  داشتند.  توأم  را  شاگرد پروری  و 
هستند كه توفيق شاگرد پروری كمتری دارند اما ايشان هم 
در  را  اكتسابات  اين  هم  و  داشتند  بااليی  توفيق  علم  در 
ايشان  وجود  تدريس  زمان  در  دادند.  قرار  ديگران  اختيار 
بود كه به جان ما می نشست به گونه ای كه گاهی با خوف 
سر كالس ايشان می نشستيم اما همين هم توأم با عشق و 

عالقه و محبت بود.
كار  بودن  توأمان  محقق  و  معلم  اينكه  بر  تأكيد  با  قبادی 
دشواری است، گفت: دكتر انوری به تمام معنا اين صفات را 
به ضميمه روش دانی هيچگاه ترك نكردند. ايشان هميشه 
با دست پر و انديشة نو سركالس حاضر می شد و ما هر ترم 
تحصيلی بيشتر با نوآوری های ايشان روبه رو می شديم. به 
خاطر دارم ايشان برای تدريس غزليات شمس مثلث هايی 
برای ما كشيده و رابطه بين من،  خيال و عاطفه را ترسيم 
كردند بنابراين كالس ايشان صرفاً آموزشی نبود بلكه كارگاه 

به تمام عيار پژوهشی بود.
وی با تأكيد بر اينكه با اين خصوصيات استاد انوری توانست 
زبان و ادب امروز ما را با فرهنگ ايرانی پيوند بزند، گفت: 
گويی  كه  می كند  صحبت  فرد  با  گونه ای  به  فرهنگ  اين 
ادبيات ما هميشه زنده است اين خدمت فرهنگی بی بديل 

انشاءاهلل ساية  و  تا قرن ها ماندگار خواهد شد  انوری  دكتر 
ايشان هم تا ده ها سال بعد بر سر فرهنگ و فرهنگ جويان 

ايرانی ماندگار باشد.
به  تجليل  انوری  استاد  از  قبادی  دكتر  مراسم  حاشيه  در 

عمل آورد.

مراسم بزرگداشت استاد حسن انوری در پژوهشگاه برگزار شد

حسينعلی قبادی: توأمان معلم و محقق بودن كار دشواری است/ 
»فرهنگ سخن« جامع ترين فرهنگ فارسی است
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انوری اظهار داشت: بنا به نقدی كه مرحوم مجتبی مينوی 
بر اين كتاب داشته، اين اساتيد پنج گانه با هم همفكری 
دستور  اين  به  گوناگون  ناهمواری های  بنابراين  نداشتند؛ 
راه يافت بعد از اينكه دستور مرحوم خيام پور نوشته شد، 

دستور قبلی ديگر از برنامه ها حذف شد.
مرحوم  شاگرد  تبريز  دانشگاه  در  بنده  اينكه  بيان  با  وی 
خيام پور بودم و دستور او يكی از بهترين دستورهای تاريخ 
دستور زبان است، افزود: آنطور كه خود در مقدمه نگاشته 
مقتبس از روش آدلونگ آلمانی است. دكتر خيام پور نكات 
از فعل  به عنوان نمونه مثاًل  افزود  تازه ای به دستور زبان 
است  شده  استفاده  دستور  اين  در  بار  اولين  برای  ناقص 
منظور از اين فعل، فعل هايی امثال پنداشتن، ناميدن و ... 

است كاربرد تأويل در دستور زبان نيز برای اولين بار بود.
انوری يادآور شد: بنده در دوره فوق ليسانس و دكتری در 
تهران شاگرد مرحوم خانلری بودم و با دستور ايشان آشنا 
در  امروزه  كه  دارد  نوآوری هايی  نيز  ايشان  دستور  شدم 
پيشنهاد  ما  به  زمانی كه  استفاده می شود.  زبان ها  دستور 
چند  از  آميزه ای  كه  فكركرديم  بنويسيم  دستوری  شد 
دستور را بنويسيم و بعد از كار بسيار دو جلد دستور يك و 
دو را نوشتيم. البته اين دو جلد در توالی هم نيستند بلكه 
دستور يك خالصه ای از دستور دو بود كه خوشبختانه هر 
دو نيز مورد توجه قرار گرفت و تا به امروز منتشر می شود.

ابتدايی  درسی  كتب  تأليف  در  شركت  به  اشاره  با  وی 
اظهار داشت: حتی شعر »باز باران« كه از اشعار نو هم بود 
زمانی كه قصد گنجاندن آن را در كتاب درسی داشتيم با 
مخالفت هايی از سوی وزير وقت آموزش و پرورش مواجه 
اين شعر در كتاب  فراوان،  با چالش های  نهايت  شد و در 
درسی گنجانده شد و خوشبختانه پس از انقالب اسالمی 
چهارم  كتاب  در  هم  اكنون  و  نشد  حذف  شعر  اين  هم 
دبستان وجود دارد. تعدادی از كتاب های درسی راهنمايی 

را هم بنده تدوين كردم.
در پايان اين مراسم نيز، آيين تجليل از استاد حسن انوری 
با حضور رئيس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

و تعدادی از اساتيد پيشكسوت زبان فارسی برگزار شد.

انتصاب مدير امور اداری 
و رئيسان پژوهشکده های 

پژوهشگاه

مجتبی)ع(؛  حسن  امام  باسعادت  میالد  سالروز  با  همزمان 
دكتر حسینعلی قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی، طی 
احکامی مدیر امور اداری و رئیسان پژوهشکده ها را به شرح 

زیر منصوب كرد:
حامد مؤمنی به عنوان »سرپرست امور اداری و پشتیبانی«،

تاریخ  پژوهشکدة  »ریاست  به  مالئی توانی  علیرضا  دكتر 
ایران«،

نظریه  پژوهشکدة  »ریاست  به  فتح الهی  محمدعلی  دكتر 
پردازی سیاسی و روابط بین الملل«،

دكتر موسی نجفی به »ریاست پژوهشکدة اندیشه سیاسی و 
انقالب و تمدن اسالمی«،

مطالعات  پژوهشکدة  »ریاست  به  التجائی  ابراهیم  دكتر 
تطبیقی اقتصاد و مدیریت«،

پژوهشکدة  »ریاست  به  عاصی  مصطفی  سید   دكتر 
زبان شناسی«،

دكتر مهدی معین زاده به »سرپرست پژوهشکدة غرب شناسی 
و علم پژوهی«،

دكتر ناهید مؤید حکمت به »سرپرست پژوهشکدة مطالعات 
اجتماعی«،

دكتر مهرنوش هدایتی به »سرپرست پژوهشکدة اخالق و 
تربیت«،

دكتر یوسف محمدنژاد عالی زمینی به »سرپرست پژوهشکدة 
زبان و ادبیات فارسی«

پژوهشگاه  پژوهشکده های  رئیسان  انتصاب  می شود  یادآور 
براساس انتخابات برگزار شده در اردیبهشت  ماه كه بعد از دو 

سال برگزار شد، انجام گرفت.

انتصاب

و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  رئیس  قبادی،  حسینعلی  دكتر 
به  را  پارساپور  احکامی، دكتر زهرا  مطالعات فرهنگی طی 
عنوان »مسئول دبیرخانة هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت 
علمی پژوهشگاه« و دكتر جان اهلل كریمی مطهر را به عنوان 
»دبیر شورای بررسی متون وكتب علوم انسانی« منصوب 

كرد. 
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ارزیابي  و  سنجش  »شاخص سازي،  راهبردی  مطالعات  جلسة 
خارجي  امنیت  »شاخص هاي  موضوع  با  امنیت«  وضعیت 
آن«  سنجش  براي  مدلي  طراحي  و  ایران  اسالمي  جمهوري 
در   1395 تیرماه  اول  سه شنبه  روز  مرادیان  دكتر  سخنرانی  با 

پژوهشگاه برگزار شد.
دبیر  مینایي،  محمدعلي  دكتر  جلسه  این  ابتدای  در 
به  اشاره  با  شاخص سازي،  راهبردي  مطالعات  جلسة 
و  جامعه  مطالعات  مركز  در  گرفته  صورت  پژوهش هاي 
با  پژوهش  سه  تاكنون  كه  ساخت  نشان  خاطر  امنیت 
فرهنگي«،   حوزه  در  ملي  امنیت  »شاخص هاي  عناوین 
امنیت  اقتصادي  »شاخص هاي  سیاسي«،   و  »اجتماعي 
رسیده اند  انجام  به  اجتماعي«  امنیت  شاخص هاي  و  ملي 
را  جدیدي  فرصت هاي  مي تواند  خود  نوبه  به  كدام  هر  كه 
دقیق تر  درک  راستاي  در  كالن  سیاستگذاران  روي  پیش 
دكتر  ادامه  در  دهد.  قرار  كشور  در  امنیت  وضعیت  از 
دادند.  ارائه  نظر  پیرامون موضوع مورد  را  مباحثي  مرادیان 
مفهومي  امنیت  كه  نکته  این  به  اشاره  با  ایشان  ابتدا 
اندازه گیري  است،   مداوم  صیرورت  دچار  و  است  ذهني 
نظر  امعان  نوعي  مستلزم  و  دانسته  دشوار  را  مفهوم  این 
ایشان  وجود،  این  با  كردند.  ارزیابي  تحقیقات  انجام  در 
را  در كشور  امنیت  اندازه گیري  منظور  به  تدوین یک مدل 
تحوالت  بتوان  آن هم  پایة  بر  كه  مدلي  دانستند.  ضروري 
عملکرد  اینکه  هم  و  نمود  رصد  را  كشور  در  امنیت 
تمركز  با  ایشان  داد.  قرار  مداقه  مورد  را  امر  مسئوالن 
ملي  امنیت  كه  داشتند  عنوان  خارجي  امنیت  مفهوم  بر 
امنیت  و  داخلي  امنیت  پیوستة  هم  به  كاماًل  بعد  دو  از 
به  ملي  امنیت  خارجي  جنبة  است.  شده  تشکیل  خارجي 
كه  مي شود  مربوط  دولت  علیه یک  برون مرزي  تهدیدهاي 
سیاسي(،  فشارهاي  اعمال  و  )انزوا  سیاسي  ابعاد  داراي 
بنیة  تقویت  حمله،  به  تهدید  یا  نظامي  )حملة  نظامي 
و  اقتصادي(  تحریم هاي  )مانند  اقتصادي  دشمن(،  نظامي 
شده  پذیرفته  امر  این  امروزه  است.  اجتماعي  و  فرهنگي 
یکدیگر،  با  ملل  نزدیکي  گسترده  ارتباطات  دلیل  به  كه 
مرتبط  یکدیگر  به  داخلي  و  خارجي  ابعاد  در  ملي  امنیت 

دارند.  قرار  یکدیگر  تأثیر  تحت  و  بوده 
نظریة  از  استفاده  به  اشاره  با  همچنین  مینایی  دكتر 
استفاده  به  خود  پژوهشي  مدل  تدوین  منظور  به  زمینه اي 

اشاره  نظر سنجي  یا  پیمایش  قبیل  از  كمي  روش هاي  از 
بررسي  منظور  به  شاخص هایي  داشتند،  بیان  و  كردند 
آنها و میزان دقت  پایایي  و  روایي  امنیت احصاء شده اند و 
كوكران  مانند روش  از روش هایي  استفاده  با  نیز  تحقیقات 
فرمول  بر  بنا  واقع  در  است.  گرفته  قرار  بررسي  مورد 
هدف  گروه  عنوان  به  متناسبي  آماري  جامعة  اگر  كوكران 
در  آماري  این جامعة  در  دوباره  افزایش هاي  انتخاب شوند 

كرد.  نخواهد  ایجاد  تغییري  چندان  آمده  دست  به  نتایج 
خارجي  امنیت  تهدید  مظاهر  و  شاخص ها  ایشان  ادامه  در 
مظاهر  و  شاخص ها  كه  كردند  بیان  و  برشمردند  را 
از  است  عبارت  خارجی  امنیت  سیاسی  بُعد  در  تهدید 
خارجي  تالش  سیاسي،  بي ثباتي  براي  خارجي  تالش 
كاهش  براي  خارجي  تالش  مشروعیت،  كاهش  براي 
رفتارهاي  به  مردم  تحریک  براي  مشاركت، تالش خارجي 
بین المللي  اجماع  ایجاد  براي  و تالش خارجي  خشونت آمیز 
تهدیدات  مظاهر  و  شاخص ها  دیگر  سوي  از  كشور.  علیه 
از:  عبارتند  خارجی  امنیت  اجتماعی   - فرهنگی  بُعد  در 
باورهاي  و  اعتقادات  نمودن  متأثر  براي  خارجي  تالش 
كاهش  براي  خارجي  تالش  معارض،  اعتقادات  از  ملي 
متأثر  براي  خارجي  تالش  اجتماعي،  تجانس  و  انسجام 
معارض.  اعتقادات  از  ملي  باورهاي  و  اعتقادات  نمودن 
اقتصادي  بُعد  در  تهدیدات  مظاهر  و  شاخص ها  همچنین 
اقدامات  انجام  برشمرد:  اینگونه  مي توان  را  خارجی  امنیت 
مصادره  تحریم،  نظیر  كشور  اقتصادي  قدرت  علیه  سخت 
نظیر  غیرقانوني  روش هاي  و  فساد  شیوع  به  كمک  و... 
وجود  كشور،  در  و...  تقلبي  پول  انتشار  پول شویي،  قاچاق، 
پایین  براي  خارجي  تالش  اقتصادي،  برتر  قدرت هاي 
و  ناخالص  تولید  نظیر  اقتصاد  ملي  شاخص هاي  آمدن 
اقتصاد  علیه  سخت  اقدامات  انجام  كشور  اقتصادي  رشد 

 . كشور
را  خود  روش شناختي  پارادایم  مرادیان  دكتر  ادامه  در 
از  پس  نمود  اضافه  و  كرد  ارزیابي  رئالیستي  پارادایمي 
امنیت  با  رابطه  در  موجود  یافته هاي  مطالعة  و  بررسي 
زیر   44 و  شاخص   18 شامل  پرسشنامه اي  ج.ا.ا.  خارجي 
در  شده  یاد  شاخص هاي  سپس  و  گردید  تهیه  شاخص 
و  گردید  ارسال  نمونه  جامعة  براي  پرسشنامه اي  قالب 
و حذف  آماري  تحلیل  و  تجزیه  و  پاسخ ها  دریافت  از  پس 

با موضوع »شاخص هاي امنيت خارجي جمهوري اسالمي ايران و طراحي 
مدلي براي سنجش آن«

گزارش جلسة مطالعات راهبردی »شاخص سازي، سنجش و ارزيابي وضعيت امنيت«
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شاخص ها  از  یک  هر  بي ربط،  یا  مشابه  زیرشاخص هاي 
شد.  وزن  دهي  ج.ا.ا.  خارجي  امنیت  زیرشاخص هاي  و 
مسایل  در  درگیر  مدیران  و  دانشگاه  اساتید  خبرگان، 
محققان،  كلیه  و  بین الملل  روابط  كارشناسان  و  امنیتي 
مسائل  دست اندركاران  و  فرماندهان  متخصصان، 
شركت  پرسشنامه  این  در  ج.ا.ا.  امنیتي  و  راهبردي 
این  آماري  جامعة  مشترک  صفت  واقع  در  داشتند. 
ویژه  به  امنیتي  امور  در  آنان  خبرگي  و  اطالع  تحقیق، 
و  اندیشمندان  میان  از  افراد  این  مي باشد.  خارجي  امنیت 
دیپلمات هاي  و  سیاستمداران  و  دانشگاهي  پژوهشگران 
و  نظامي  عالي رتبة  فرماندهان  و  ج.ا.ا.  نظام  خبرة 
انتخاب  اطالعاتي  و  نظامي  عالي  ستادهاي  كارشناسان 
داشته،  حضور  كشور  از  خارج  در  سال ها  عمدتًا  كه  شدند 
داراي مدرک  امنیتي و سیاسي،  پدیده هاي  به تحلیل  قادر 
سال  بیست  از  بیش  و  بوده  باالتر  و  ارشد  كارشناسي 
موضوع  زمینه  در  پژوهشي  و  مدیریتي  عملي،  كار  سابقه 

مي باشند.  دارا  را  تحقیق 
شده،  معرفي  مدل  به  انتقاداتي  و  پیشنهادات  ادامه  در 
اقسام  به  تنها  مدل  این  در  اینکه  جمله  از  گرفت.  صورت 
نیمه  اقسام  كه  حالي  در  است  شده  توجه  تهدید  سخت 
از  برخي  و  هستند  اقتصادي  عمدتًا  كه  تهدید  سخت 
نظام  انحصار  ارزي،  جنگ  در  مي توان  آن را  نمونه هاي 
سوئیفت  مانند  ارزي  تبادل  افزارهاي  نرم  و  بانکي 
وجود  با  همچنین  نشده اند.  گرفته  نظر  در  كرد،  مشاهده 
اما  است  شده  عملیاتي  تعریف  خارجي  امنیت  مفهوم  آنکه 
امري  است.  مانده  مغفول  آن  مفهومي  تعریف  همچنان 

زد. خواهد  آسیب  شده  ساخته  مدل  اعتبار  به  كه 

كارگاه زيبايی شناسی قرآن 
برگزار شد

انجمن  همكاری  با  قرآني  مطالعات  پژوهشكدة 
كارگاه  اسالمی،  فرهنگ  و  قرآنی  مطالعات  ايرانی 
زيبايی شناسی قرآن را برگزار كرد. از مهم ترين كسانی 
جاراهلل  كرده اند،  كار  كريم  قرآن  بالغت  باب  در  كه 
القرآن«  تفسير  فی  »الكشاف  تفسير  است.  زمخشری 
بهترين جايی است كه می شود آرای او را ديد. اما آرای 
آوردن  به دست  و  است  پراكنده  تفسير  او در سراسر 

نگاه كلی او دشوار می نمايد. 
مشروح  نسبتاً  سوال  دو  به  شد  سعی  كارگاه  اين  در 
پاسخ داده شود و از رويكردهای زبان شناسی نقش گرا 
كمك  مطالب  بيان  در  منطقی  نظم  ايجاد  منظور  به 

گرفته شد. اين دو سؤال عبارتند از:
بالغی  ديد  قرآن  زيبايی های  تبيين  در  كشاف  آيا 

جامعی دارد؟ 
رويكرد  اين  از  رويكرد زمخشری می توان  با درك  آيا 
در تبيين زيبايی های ديگر آيات )و در كل هر متنی( 

كمك گرفت؟

تسلیت

جناب آقاي  دكتر احمدزاده
ضايعة درگذشت پدر گرامی تان را تسليت عرض كرده، 
برای  و  درجات  علو  ايشان  برای  سبحان،  خداوند  از 
جزيل  اجر  و  محترم صبر جميل  خانوادة  و  جنابعالی 

مسألت داريم.

جناب آقای دكتر عبدالرحمن افضلي
تسليت  را  گرامی تان  همسر  درگذشت  وارده  مصيبت 
عرض كرده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه 
صبر  محترم  خانوادة  و  جنابعالی  برای  و  درجات  علو 

جميل و اجر جزيل آرزومنديم.
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توسعة  برنامه هاي  استخوان بندي  منزلة  به  پژوهش 
ملت هاست.  رشد  كليد  و  مي آيد  به شمار  بشري  جوامع 
جايگاه  از  انسانی  علوم  حوزة  پژوهش های  ما  كشور  در 
اجرايي  و  علمي  مشكالت  و  مسائل  حل  در  ارزنده اي 
حوزه  اين  پژوهش های  آمار  نمی باشد.  برخوردار 
افزايش  با  كيفی.  تا  است  مطرح  كمی  منظر  از  اغلب 
متعدد  مقاالت  و  مجالت  انتشار  و  پژوهشی  طرح های 
برای  مفقوده  ای  حلقة  انسانی،  علوم  در  پژوهشی  علمی 
اتصال پژوهش های اين حوزه و جامعه  مشهود است تا 
اجتماعی   مسائل  و  معضالت  حل  جهت  در  پژوهش ها  
يابد  كاربست  و...  خانواده  اعتياد،  خشونت،  همچون 
منتفع  حوزه   اين  از  كشور  اجرايي  دستگاه هاي  و 
در  گسترده  علمي  كارگشايي  راستا  اين  در  شوند. 
مبتني  طرح هاي  اقتصادي  بهرة  و  انساني  علوم  حيطة 
ضروريات  از  روشمند،  و  يافته  سامان  پژوهش هاي  بر 
كار  به  يافته در جامعه  پژوهش ها ی سامان   تا  مي باشد، 
فرآيندي  علمي،  ابزار  از  استفاده  با  دانش  كسب  آيد. 
يا  ده ها  است.   )interdepedent( هم بسته  و  جمعي 
عملي  بررسي  يك  انجام  صرف  كه  زماني  ساعت  صدها 
معّماي  يك  از  كوچكي  بخش  تنها  نهايت،  در  مي شود، 
علمي،  تحقيق  يك  ارزش  مي كند.  حل  را  بزرگ  بسيار 
بستگي  تحقيق  آن  ذاتي  ويژگي هاي  به  كه  آن  از  بيش 
داشته باشد. منوط به آن است كه تا چه حد با كارهاي 
گسترش  پيشبرد  به  و  است  هماهنگ  قبلي  شده  انجام 
پژوهش هاي  بررسي  ضرورت  لذا  مي كند.  كمك  آنها 
روشمند  براي شكل گيري  الزم  قبلي، شرط  شده  انجام 

است. جديد  دانسته هاي 

پيشين  زمينه اي  بر  آنكه  از  گذشته  پژوهش  عمل 
برمي  گيرد:  در  را  فعاليت  چهارگونه  است،  مسبوق 
نتيجه گيري.  و  كاربرد  اندوزي،  يافته   جهت يابي، 
پژوهشگر  جهان بيني  نمي دهد.  روي  خالء  در  پژوهش 
در كار پژوهش مداخله دارد و پژوهشگر توانا آن است 
روزگار خود،  علمي ترين جهان بيني  پرتو  در  نخست  كه 
سپس  و  شود  مجهز  واقع گراي  منطقي  و  فلسفه  به 

بياموزد. را  پژوهش  روش هاي 
بهره گيري  بدون  پايدار  و  فراگير  توسعه  به  دستيابي 
هوشيارانه  فعاليت هاي  مجموعه  عنوان  به  پژوهش  از 
و  رخدادها  پديده ها،  بازنگري  كشف،   براي  نظام مند  و 

شد. نخواهد  ميسر  فرضيه ها 

متوقف  ملت 
در  بنيادي  حركت هاي  آغازين  نقطة  پژوهش  واقع  در 
هر جامعه  مي باشد و اساسي ترين نياز آن براي رسيدن 
واقعي  استقالل  و  اجتماعي  رفاه  ـ  توسعه  پيشرفت،   به 
ملت هاست.  رشد  كليد  پژوهش  عبارتي  به  و  است 
و  پژوهش  به  كه  »ملتي  مي نويسند:  برچ  و  نيتزكي 
نمي خواهد  يعني  ندهد،  اهميت  اطالعات  و  تحقيق 
ناميده مي شود.  حركت كند و اصطالحاً »ملت متوقف« 
گرفته،  صورت  مطالعات  براساس   )1376 )نتيزكي: 
كشورها  يافتگي  توسعه  ميزان  ميان  مستقيمي   ارتباط 
وجود  پژوهش  مقولة  به  دادن  اهميت  نحوة  و  ميزان  با 
مي توان  همواره  كه  است  جهت  همين  به  و  دارد 
و  جامعه  هر  در  پژوهشي  عملكرد  كيف  و  كم  ميان 
مستقيمي  رابطه  جامعه  آن  يافتگي  توسعه  ميزان 
در  پژوهش  و  علم  براي  كه  نظام هايي  در  كرد.  برقرار 
اصلي  محركة  نيروي  است،  موجود  پيشرفته  كشورهاي 
مراكز  و  دانشگاه ها  سطح  در  پژوهشي  فعاليت هاي  را 
در  آنكه  حال  مي دهد.  تشكيل  تحقيقاتي  ـ  پژوهشي 
بزرگي  تمدني  پيشينة  با  توسعه  حال  در  كشورهاي 
به ويژه  علم  توليد  متعدد،  عوامل  دليل  به  دارند  كه 
در  است  مقال  اين  تأكيد  كه  انسانی  علوم  حوزة  در 
كننده  مصرف  جوامع  به  اغلب  و  می باشد  ضعيف  سطح 

شده اند. تبديل  علمي  انديشه هاي 

پژوهش  )Methodology( روش شناسي 
مرحله  شش  شامل  پژوهش  روش شناسي،  ديدگاه  از 
طرح  اجمالي،  مطالعة  و  بررسي  مسئله،  بيان  است: 
قانون  كشف  يا  نظريه  طرح  بررسي،  و  فرضيه،  تحقيق 
)آريان پور: 1383، ص 17(. نخستين گام پژوهش بيان 
مسئله  برابر  در  انسان  واكنش  پژوهش  است؛  مسئله 

است:  برخوردار  ويژگي  چند  از  مناسب  مسئله  است. 
باشد. انسان  و  جامعه  مشكالت  راهگشاي   -1

تاریخ  ارشد  كارشناس  توکلی،  فائزه   
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مركز توسعة علوم انسانی؛ 
حلقة مفقوده پژوهش هاي 

كاربردي و جامعه محور
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بنمايد بشر  فراروي  افق  در  تازه  راه هاي  گسترش   -2
باشد پژوهشگر  عالقة  مورد   -3

صورت  به  پرداختن  توسعه  حال  در  جوامع  در  لذا 
در  تحقيقاتي  علمي،  مراكز  پژوهش هاي  مسئله 
عواملي  گيرد.  قرار  بايد  پژوهش  سطح  ارتقاء  الويت 
از  غفلت  و  واقع گريز  جهان بيني  يك  بر  تكيه  مانند 
به  نسبت  بي پروايي  و  علم  نظام  يا  جامعه  امكان هاي 
مسئله اي  كام  در  را  پژوهنده  مي توانند  جامعه  نيازهاي 

.)21 1383، ص  )آريان پور،  افكنند  نامناسب 

سیاه گربه  یا  موهوم  مسئله 
اتاقي تاريك  يا به قولي گربه اي سياه در  مسئلة موهوم 
رسالت  از  را  پژوهنده  نيست،  آن  در  گربه اي  اصاًل  كه 
اگر  بيهوده  پرسش  لذا  مي دارد.  باز  خود  راستين 
پرسش:  يافت.  خواهد  بيهوده  پاسخي  بيابد،  پاسخي 
شد؟  شغال  طعمة  بيابان  در  كه  بود  امام  كدام  دختر 
بود،  پيغمبر  نبود،  امام  بود،  پسر  نبود،  دختر  پاسخ:  

بود! دروغ  اساساً  قضيه  و  بود  گرگ  نبود،  شغال 
خاص  و  فهم  عام  زباني  به  بتواند  بايد  مسئله  بيان 
و  تخصصي  واژه هاي  و  اصطالحات  از  دور  به  پسند 
تحقيق  انجام  ضرورت  مخّفف،  و  مطنطن  كلمات  يا 
موضوع  اين  بيشتر  تفهيم  جهت  در  كند.  تفهيم  را 
تبيين  به  پژوهشگر  امكان  صورت  در  است  شايسته 
و  بپردازد  موضوع  پراكندگي  و  گستردگي  و  وسعت 
كند.  بيان  را  آن  فراواني  بروز  و  شيوع  ديگر  بيان  به 
بررسي  مورد  موضوع  كه  صورتي  در  بعدي  مرحلة  در 
آن  است  برخوردار  بيشتري  آسيب زايي  يا  شدت  از  
در  بعدي  مرحلة  در  راستا  همين  در  و  نمود  بازگو  را 
مسئولين  نظر  از  موضوع  اهميت  به  بايد  مقدور  صورت 

كرد. توجه  مردم  و  كارشناسان  و 

تحقیقاتي شاخص هاي  و  پژوهشي  نظام 
نظام پژوهشي مجموعه اي منظم از اهداف، تصميم گيري ها، 
مراكز  سازماندهي  و  برنامه ريزي هاي  سياستگذاري ها، 
مجري  نهادهاي  تحقيقات،  بر  نظارت  و  هدايت  اجرائي، 
تحقيقات و خدمات علمي و فني است )قانعي راد، 1376(. 
از جمله شاخص هاي با اهميت در ارزيابي تحقيق و توسعه، 
ناخالص ملي است.  توليد  از  اعتبار تحقيق و توسعه  سهم 
در  ملي  ناخالص  توليد  از  توسعه  و  تحقيق  سهم  اگر 
اگر  و  پيشرفته  كشور  باشد،   درصد   2 از  بيش  كشوري 
2 درصد باشد كشور توسعه يافته  1  تا  اين نسبت بين 
نسبت  اين  توسعه  حال  در  كشورهاي  براي  و  است 
نيز  عقب مانده  كشورهاي  براي  درصد   %5 از  بيش 
كمتر از 5% مي باشد )جالل آبادي و طاهري؛ 1383(.

توسعه  و  تحقيق  ارزيابي  در  مؤثر  شاخص هاي  ديگر  از 
يك  در  دانشمندان  و  محققان  تعداد  شاخص  دنيا،  در 

از مرحله  عبور  براي  يونسكو  است.  نفر جمعيت  ميليون 
 1400 تعداد  يافتگي«  »توسعه  به  توسعه«  حال  »در 
نفر  ميليون  هريك  ازاء  به  را  محقق  و  متخصص  نفر 
پيوسته  جزء  را  پژوهش  امروزه  است.  داده  پيشنهاد 

واحد    ،   ايجاد  و  مي دانند  توسعه 
و  علمي  مركز  مؤسسه،  هر  در   را             
كه  چرا  مي دانند.  ضروري  صنعتي  مركز  و  كارخانه 
تحقيق  از  ناگسستني  پيوستاري  را  پيشرفت  و  توسعه 
كاربردي  تحقيقات  به  كه  روست  همين  از  و  مي دانند 
علوم  حوزة  در  دارد.  وجود  بيشتري  تمايل  توسعه اي  و 
و  سازمان ها  و  نهادها  و  مراكز  تمام  در  نيز  انسانی 
در  مركزی  چنين  ضرورت  اجتماعی  متعدد  حوزه های 
راستای نياز سنجی مسائل حوزه های اجتماعی ضروری 
امور  برای  پژوهشی  به مراكز  پژوهشی  نيازهای  تا  است 
راه  توسعه  جهت  در  سپس  و  شود  ارجاع  پژوهشی 
جايگاهش  كه  انسانی  علوم  توسعه  مركز  تشكيل  حل ها 
فناوری  و  تحقيقات  و  علوم  وزارت  در ساختار سازمانی 

شود.  ايجاد  می باشد  خالی 
و  شاخص ها  اهميت  رغم  به  اخير  سال هاي  در 
عملكرد  ميزان  بر  تمركز  و  توجه  شده،  ذكر  ميزان هاي 
كشوري  و  مي باشد  انجام شده  پژوهش هاي  به  كشورها 
به  كه  مي شود  تلقي  پژوهشي تر  و  يافته تر  توسعه 
كند.  عمل  شده  انجام  پژوهش هاي  به  بيشتري  ميزان 
توسعه  مبناي  عمل  در  پژوهش  كاربرد  ديگر  بيان  به 
تعداد  بودجه و  يا  و  انجام شده  نه ميزان پژوهش  است 
كاربردي  بيشتر  كه  پژوهش هايي  رو  اين  از  محقق. 
عملياتي  پژوهش هاي  بر  مبتني  يا  و  بوده   )Applied(

مي گيرد. قرار  مدنظر  است،   )Action Research(

بع: منا
و  برنامه ريزي  كاربردي  »تحقيق  دي.  پل  ليدي،   -1
انتشارات  مركز  تهران  ياران  .  علي  ترجمة   طراحي«، 

.1380 اسالمي،  آزاد  دانشگاه  علمي 
2- نيتزكي،  گري گرا؛ برچ ، جان. »مديريت سيستم هاي 
انتشارات  تهران،  غيبي،  منوچهر  ترجمة  اطالعاتي«،  

.1376 دولتي.  مديريت 
فراروي  چالش هاي  بر  »مروري  رضا.  محمدي،   -3
پژوهش،  هفتة  مقاالت  مجموعه  ايران«،  در  پژوهش 

.1387 ورامين  واحد  اسالمي،  آزاد  دانشگاه 
در  كشور  علمي  »نظام  قانعي راد،  محمدامين.   -4
علوم  وزارت  تحقيقات  خبرنامة  توسعه«،  سوم  برنامه 

.1379  ،4 اول، شماره  فناوري، سال  و  تحقيقات  و 
»شاخص هاي  افسانه.  طاهري،  اسداله؛  5- جالل آبادي، 
شماره  رهيافت  جهان«،  و  ايران  در  تحقيقاتي  مهم 

.1383 ،33
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دكتر حميدرضا دالوند، مدير نظارت و ارزيابی پژوهشگاه 
و عضو هيأت علمی گروه پژوهشی فرهنگ و زبان های 
كه  است  پژوهشگاه  فارغ التحصيالن  اولين  از  باستانی 
توجه  با  می كند.  فعاليت  زبان شناسی  پژوهشكدة  در 
برنامة  اهداف  تحقق  ديده بانی  در  ايشان  مسئوليت  به 
توسعة راهبردی پژوهشگاه، گفتگويی با ايشان صورت 

گرفته كه شرح آن از نظرتان می گذرد:

راهبردی  توسعة  برنامة  شدن  اجرایی  روند   *
پژوهشگاه را چگونه می بینید؟

برنامة راهبردی پژوهشگاه برای اولين بار در حال اجرا 
است و قطعاً دشواری ها و موانع خاص خود را دارد. اما 
در حدود 2 سالی كه از زمان اجرای آن می گذرد يعنی 
از سال 94. ما خودمان باورمان نمی شد كه اين ميزان 
همكاری و ظرفيت در پژوهشگاه باشد و تعهد واحدها 
نمی كرديم.  بينی  پيش  را  حد  اين  تا  برنامه  اين  به 
با  را  خودشان  سريع  خيلی  پژوهشكده ها  خوشبختانه 
برنامه وفق دادند به طوری كه امروز هم كه در شورای 
پژوهشی عضو هستم به ندرت طرحی را خارج از اين 
اجرای  روند  از  مهم  شاخصی  اين  و  می بينيم  برنامه 
برنامه در پژوهشگاه است. در مقابل، اين برنامه موانعی 
نيز دارد كه می توان به نبود زيرساخت های درست آن 
اشاره داشت كه همين باعث شده روند اجرای برنامه با 

دشواری هايی همراه باشد.

تحقق  به  تواند  می  اقداماتی  چه  شما  نظر  به   *
بهتر اهداف برنامه راهبردی كمک كند؟

چند اقدام مهم می تواند پيشبرد برنامه را خيلی سريع تر 
كند:

1- فرهنگ سازی: شايد ما يك مقدار كمتر در اين راه 
حركت كرده باشيم البته گام هايی برداشتيم. شايد هم 
توان ما اندك بود، كه بتوانيم برنامه و برنامه نويسی را 

جا بيندازيم.
آماده  تحقق  برای  را  پژوهشگاه  زيرساخت های   -2
كنيم مثاًل برنامه نوشتيم ولی نيروی انسانی نداريم يا 
محيط الزم را نداريم. اينها موانعی است كه ما به آنها 
موانع زيرساختی می گوييم. برای اين موانع زيرساختی 
فكرهايی شده از جمله اينكه ما امسال يعنی سال 95 
موفق شديم نظر معاونت های مختلفی از جمله معاونت 
پشتيبانی را به اين موضوعات مهم جلب كنيم. در اين 
چند  داشتند  ربانی زاده  دكتر  كه  تالش هايی  با  زمينه 
اجرا  برنامه ها  اين  اگر  كه  كردند  تقبل  را  مهم  برنامة 
شود بسياری از اين موانع ساختاری و زيرساختی حل 

می شود.
1- برنامه توسعه زيرساخت های IT پژوهشگاه

با  مطابق  پژوهشگاه  ساختار  متناسب سازی  برنامه   -2
اهداف برنامه 

بايد  انسانی در پژوهشگاه كه  نيروی  آمايش  3- طرح 
بدانيم در پژوهشگاه چه توانی از نيروی انسانی داريم؟ 
ويژگی های آن چيست؟ اين نيروها در چه قسمت هايی 
نيرو  قسمت هايی  در  ما  است  ممكن  كنند؟  كار  بايد 
بايد  ما  نباشد.  كارآمدی  نيروی  ولی  باشيم  داشته 
و  انسانی مان  نيروی  كارآمدسازی  برای  برنامه  يك 
يا  آموزش  با  است  ممكن  )كه  آنها  بهينه سازی  برای 
نيروی  آمايش  طرح  قالب  در  باشد(  همراه  جابه جايی 
انسانی و سياست های جذب در پژوهشگاه داشته باشيم 
تا هم جذب پژوهشگران، هم جذب اعضای هيأت علمی 

را بتوانيم با تمركز انجام دهيم.
معاونت  به ويژه  پژوهشگاه  كه  چهارمی  برنامة   -4

دكتر دالوند: مسألة توسعة كشور، یکی از مسائل و دغدغه های 
مهم پژوهشگاه است
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پژوهشی تقبل كرد انجام دهد اجرای برنامه بودجه ريزی 
هزينه  خاصی  شكل  به  پژوهشگاه  بودجه  قباًل  بود. 
می شد مثاًل  هر اتفاقی كه می افتاد و با توجه به نيازها، 
واحدهای مختلف مكاتبه می كردند و بر مبنای نيازشان 

مشكل شان حل می شد. 
از  ساالنه  برنامه ای  دريافت  در  بار  اولين  برای  اكنون 
نياز  مورد  مجريان طرح ها خواسته می شود كه هزينة 
برای برنامه های خود را اعالم نمايند تا بودجة پژوهش، 

متناسب با برنامه ها بين واحدها توزيع گردد.
موانع  تقريباً  شود،  برداشته  مهم  گام  چهار  اين  اگر 
حل  را  پژوهشگاه  ساختاری  مشكالت  و  زيرساختی 

كرده ايم.

* برای ارتقای جایگاه پژوهشگاه در سطح ملی، 
منطقه ای و بین المللی چه اقداماتی مفید است؟

اجرای برنامة توسعة پژوهشگاه در دل خودش ساختاری 
دارد. ساختار راهبرد، سياست و برنامة عملياتی كه در 
حقيقت راهبردها می توانند در شعارها و چشم اندازهای 
آن  يا  كالن  اهداف  آن  از  يكی  شوند.  خالصه  برنامه 
تعريف  توسعه  برنامة  برای  كه  چشم اندازها  و  شعارها 
سطح  در  پژوهشگاه  حضور  موضوع  همين  كرده ايم، 
بتوانيم جايگاه پژوهشگاه  منطقه و جهان است كه ما 
را در سطح منطقه و جهان ارتقاء دهيم. برای اين كار 
می دهيم  انجام  داريم  اكنون  كه  برنامه هايی  تقريباً  ما 
هدف نهايی نيز همين است كه ما بتوانيم حداقل در 
بين كشورهای آسيايی و در سطح كشور خودمان ايران 
به عنوان يك مرجع و يك جايگاه تثبيت شده داشته 
است  برنامه  اجرای  بر  منوط  كار،  اين  ارزيابی  باشيم. 

چون هدف اين كار مشخص شده است.
با اجرا شدن برنامه و ارزيابی دستاوردهای آن در طی 
يكی دو سال آينده مشخص می شود كه چقدر موفق 
شده ايم، اين امر جزو اهداف نهايی ماست و تمام تالش 
ما در اين جهت است؛ اكنون حركت شروع شده ميزان 

موفقيت هنوز قابل ارزيابی دقيق نيست.

* به نظر شما پژوهشگاه چگونه می تواند در نظام 
تصمیم سازی ملی نقش مؤثری را بر عهده گیرد؟

دقيقاً يكی ديگر از اهداف كالن برنامه تقويت جايگاه 
باز  ما  است.  كالن  تصويب سازی های  در  پژوهشگاه 
گونه ای  به  را  صنفی  واحدهای  عملياتی  برنامه های 
تنظيم كرده ا يم كه منجر به اين هدف شود. زمانی ما 
می توانيم در تصميم گيری ها حضور داشته باشيم كه در 

درون پژوهشگاه آثار ارزشمندی توليد شده و سرماية 
اعضای  بتوانيم  ما  اگر  باشد.  نهفته  ارزشمندی  انسانی 
هيأت علمی را تقويت كنيم، آن عضو در هر حوزه ای 
نخبه  و  مطرح  سالمت،  فرد  يك  است،  مشغول  كه 
می شود و قطعاً تصميم گيرندگان به اين فرد مراجعه 
می كنند. خدا را شكر پژوهشگاه از اين افراد در طول 
تاريخ كم نداشته است كه می توان به افرادی اشاره كرد 
كه تصميم گيری هايی را در رده های باالی كشور اتخاذ 
می كنند. اين افراد از پژوهشگاه به آن رده راه يافته اند. 
اما ما واقعاً به دنبال اين هستيم كه اول؛ پژوهشگاه يك 
پژوهشگاه مسئله محور باشد، پژوهش در خأل نباشد و 
داخل  كه  افرادی  دوم؛  باشد.  جامعه  نياز  با  متناسب 
شده ای  شناخته  و  نخبه  افرادی  هستند  پژوهشگاه 
در سطح كشور باشد. اگر ما اين دو كار را كه اكنون 
اعضای هيأت علمی  بهينه سازی  شروع كرده ايم يعنی 
انجام  به  را  پژوهش ها  كردن  مسأله محور  و  پژوهشگاه 
برسانيم، خود به خود هدف تقويت جايگاه پژوهشگاه را 
محقق می كند. به عنوان مثال وقتی يك پژوهشگر در 
مورد اقتصاد )بيكاری، تورم، ركود( تحقيق و كار كند 
و نتيجة آن خوب باشد، قطعاً حاكميت و تصميم گيران 
در حوزة سياست گذاری در حوزة اقتصاد به آن مراجعه 

می كنند.

در  انسانی  علوم  كارآمدی  ارتقای  منظور  به   *
كشور چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

اكنون  ما  پژوهشگاه:  در  پژوهش ها  كردن  مسأله  محور 
در چند سال اخير سعی كرده ايم با استان های مختلف 
كنيم.  برقرار  ارتباط  ايران  محروم  استان های  به ويژه 
بلوچستان،  و  سيستان  استان های  به  مثال  عنوان  به 
گلستان، گيالن، خوزستان و چند استان ديگر رفته ايم 
در  هم  كارهايی  و  شده  منعقد  نيز  تفاهم نامه هايی  و 
حال انجام است تا پژوهشگاه بتواند طرح هايی را اجرا 
كند كه مشكلی از مشكالت كشور را حل كند. مسألة 
دغدغه های  و  مسائل  از  يكی  عنوان  به  كشور  توسعة 
مهم خود پژوهشگاه است و معتقديم جايی كه دولت 
برنامة توسعه دارد بايد حضور داشته باشيم كه بتوانيم 
ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سياسی آن را بررسی كنيم و 
كسانی كه برای سرمايه گذاری می آيند به ويژه دولت كه 
بتواند كمك  را تقبل می كند، پژوهشگاه  اين هزينه ها 
صورت  جامعه  فرهنگ  با  متناسب  توسعه ای  و  كند 

گيرد.
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گروه تاريخ سياسی پژوهشكدة تاريخ، نشست اول »مشروطه 
و زيست ايرانيان« را روز چهارشنبه 16 تيرماه با سخنرانی 
دكتر محمدعلی اكبری با عنوان »بازخوانی انتقادی تجربة 
در  كرد.  برگزار  فرنگی«  مشروطة  و  ايرانی  زيست  جهان 

ادامه گزارشی از اين نشست آمده است:
قرن  اواخر  از  روايتی  به  جديد  تمدن  با  ايرانيان  آشنايی 
يازدهم هجری آغاز شد. از اين رو، جنبش مشروطه خواهی 
ايران يكی از پديده های ناشی از اين آشنايی و سروكار پيدا 
شده  دانسته  زمين  مغرب  جديد  تمدن  با  ايرانيان  كردن 

است.
موضوع محوری گفتار حاضر بر نحوة مواجهة جهان زيست 
ايرانيان با جهان زيست غربيان، به طور خاص نحوة زيست 
در  حاضر،  بحث  در  نظری،  لحاظ  از  است.  آنان  سياسی 
تئوری های  بر  تكيه  با  ايرانيان  مشروطة  تجربة  تبيين  پی 
را  تئوريكی  سامانة  و  نيستم  كالن نگر جنبش ها  كالسيك 
مطمح نظر قرار داده ام كه از استلزامات نظريه های كل نگر 
نگاه می دارد:  دور  را  ما  زيادی  تا حدود  عام  تعميم های  و 
زيست،  جهان  زيست  تئوری  البته  زيست.  جهان  تئوری 
بی شك يك موقف نظری است ولی نوع مواجهة نظرورزانه 
در اين موقف به خلع خاص بودگی از امر تاريخی نمی شود. 
به  ناظر  زيست  جهان  تئوری  كه  گفت  بايد  توضيح  در 
تجربه های زيسته جوامع بشری يا به عبارتی زندگی هاست. 
بنابراين، تجربه های زيسته ايرانيان در قالب صورت هايی از 
را شكل  سياسی  نظم  انضمامی اند،  كه  آگاهی های جمعی 
دادند كه ما از آن تحت عنوان حكم رانی ايرانی ياد می كنيم. 
از  يك دست  غير  مجموعه ای  ايرانی،  زيست  جهان  پس 
تجربه های متفاوت و حتی متعارض گروه های مختلف است 
به يك صورت  نهايت  در  قدرت  اقتضات  با  دستياری  كه 
دانش  انبان  يافتگی،  تأليف  اين  است.  انجاميده  تأليفی 
جهان زيست ايرانيان را، به نوبة خود شكل داد و در نهايت 
نظم های شناختی از طريق عادت و راه ها، به روال مند شدن 
رفتارهای جمعی ايرانيان منتهی شد. جهان زيست ايرانی 
زيست های  جهان  معرض  در  بارها  خود،  حيات  تاريخ  در 
ديگر قرار گرفته و به طور بطئی و سازوار دست خوش تغيير 

و تبديل نيز شده است. 
هنگام  به  ايرانی  زيست  جهان  كه  است  اين  پرسش  حاال 
فرنگی چه وضع و  با زيست سياسی مشروطه گی  مواجهه 
حالی پيدا كرد و آن وضعيت را چگونه می توان با استفاده 

از تئوری جهان زيست توضيح داد. 
درانداختن  پی  در  ايران  مشروطه  سياسی  نظام  و  جنبش 
طرحی نو نوعی از سامان سياسی و روية حكمرانی در اين 

كشور بود و به زبان تئوری جهان زيست كوششی بود برای 
به درون آوردن عناصر  زيست جهانی مغرب زمين به درون 
جهان زيست ايرانی. اكنون بعد از گذشت حدود صد و ده 
سال  زمان مناسبی است كه نحوة مواجهة اين دو جهان 
ايرانيان مورد تأمل  را بر جهان زيست  زيست و پيامد آن 

جدی قرار دهيم. 
از جانب ديگر، موضوع توفيق و يا ناكامی پروژة مشروطه گی 
در ايران دغدغه ای بود كه توجه نظرورزان را به خود جلب 
ناكام  تجربة  را  ايران  در  مشروطه  تجربه  برخی  كرد. 
آن  توفيق  عدم  كه  دانستند  دموكراتيكی  تحول خواهی 
نامناسب  )منطقه ای(  بيرونی  محيط  وجود شرايط  به دليل 
بود. به باور آنها ايران به لحاظ ژئوپلوژيك در منطقه ای قرار 
بود  ثبات سياسی  و  امنيت  آن  تاريخی  اولويت  كه  داشت 
و  قدرت سخت  كه  می نمود  بديهی  شرايطی  چنين  در  و 
زيست  سامانه های  قدرت  از  بيشتر  اعتبار  نظامی گری 
تجربه  نظرورزان  از  ديگر  گروه  باشند.  داشته  دموكراتيك 
مشروطه را با تكيه بر نظريه كارگزار تاريخی تبيين كرده اند 
و داليل عدم توفيق پروژة مشروطه را در فقدان كارگزاران 
قابل و اتخاذ استراتژی های مناسب از سوی آنان دانستند. 
از نظر جمع ديگری از اهل نظر، داليل ناكامی مشروطه را 
بايد در بی هنری معمارانی جستجو كرد كه به بومی كردن 
مشروطه مبادرت ورزيدند و مشروطه را از حيز انتفاء خارج 

كردند. 

به باور من، نتايج اين كوشش ها در شناخت داليل ناكامی 
به دست می دهند،  و مهمی  مشروطه دستاوردهای صحيح 
ناكامی  اين  دليل  عمدة  يا  اصلی  دليل  كشف  توفيق  ولی 
را از كف داده اند. به نظر من، نگريستن به تجربة مشروطة 
ايران از منظر تئوری زيست جهان موقف مناسبی را برای 
شناخت عمدة دليل ناكامی حاصل می كند. از منظر تئوری 
جهان زيست دليل عمدة ناكامی تجربه مشروطه را بايد در 
عدم تناسب دو تجربة جهان زيست ايرانيان و مغرب زمين 
جست. اين امر بدان معناست كه موجودی های تاريخی ما 

نشست اول »مشروطه و زيست ايرانيان«
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ايرانيان يا همان صورت های بنيادی ماست كه به طور مبنايی 
تعارض ها  همين  و  بود  تعارض  در  جديد  زيست  جهان  با 
بود كه پروژة مشروطه را با ناكامی روبرو ساخت. از منظر 
تئوری جهان زيست، انحالل تمام عيار جهان زيست جوامع 
ممكن نيست. اين چيزی است كه به آن »تاريخيت جهان 
زيست« گفته می شود. جهان زيست ها يك تاريخيتی پيدا 
اين جهان  اقتضائات  از  ناشی  تاريخی  افق های  و  می كنند 

زيست هاست. 
تاريخی،  و مستندات  بر شواهد  بنا  ايرانيان،  زيست جهان 
فرنگی،  زيست جهان  بود كه  را ممكن كرده  تاريخی  افق 
هم افقی نداشت و لذا ناتوان از هم داستانی كردن با آن بود 
و ناكامی مشروطة ايرانيان را بايد در همين تناظر تاريخی 
دو زيست جهان جستجو كرد. مواجهه دو زيست جهان با 
دو افق تاريخی متعارض در بادی امر كمال يابنده نيست و 
آن كه به لحاظ تاريخی در اين برخورد قهری، زيان خواهد 
ديد و دچار وضعيت آنوميك می شود، زيست جهانی است 
كه در موقعيت فرودستی قرار دارد. مانند تجربة ما و زيست 
مشروطه گی كه منجر به ظهور وضعيت آنوميك در جهان 

زيست ايرانی شد. 
جهان،  زيست  دو  تصادم  پيامد  نخستين  تاريخی  نظر  از 
ارمغانی بهتر از به تعليق درآمدن جهان زيست ايرانی در پی 

نداشت. با به تعليق درآمدن جهان زيست ايرانی، دست كم 
در زمينة زيست سياسی، ايرانيان، از يك سو، اعتبار نحوة 
زيست سياسی قديم خود را از دست دادند و از جانب ديگر، 
قادر به زيست سياسی، مطابق قواعد زيست جهان فرنگی 
نبودند. به عبارت ديگر، داستان ما، داستان كالغ و راه رفتن 
به سياق كبك شده بود. در وضعيت تاريخی كه شيوة زيست 
به يقه شد،  ايرانيان دست  با جهان زيست  سياسی جديد 
آنان رويای زيستن به سياق تجربت سياسی مغرب زمين را 
در سر پختند ولی نتيجة آن خيال خامی بيش نبود. و تا آن 
هنگام كه آنان موفق به خوانش انتقادی جهان زيست خود 
نشوند و جهان زيست نوين ايرانی را نسازند، اوضاع بر همان 
ايرانی در  منوال سابق طی طريق می كند و زيست جهان 
تعليق و افق زيست در جهان امروز بر روی شان بسته خواهد 
بود. بايد توجه داشت كه با ظهور جهان زيست جديد مغرب 
زمين و شكل گيری موقف باال دستی اين جهان زيست در 
افق تاريخی كنونی بشر جهان، زيست های ديگر به تعليق 
دچارند و تا نسبت خود را با اين وضع جديد از راه گفتگوی 
انتقادی جهان زيست تاريخی خودشان با اين افق تاريخی، 
صورت ندهند، امكان زيست واقعی در اين جهان جديد را 

بدست نخواهندآورند.  

برگزاری كارگاه آيرونی و ادبيات آيرونيک با تأكيد بر شخصيت سقراط

كرد. برگزار  را  سقراط  شخصيت  بر  تأكيد  با  آيرونيك  ادبيات  و  آيرونی  كارگاه  فارسی  ادبيات  و  زبان  پژوهشكدة 
بی ترديد  می شود،  شناخته  معاصر  ادبِی  نقد  و  غرب  فلسفة  روم،  و  يونان  فّن سخنوری  در  »آيرونی«  نام  به  آن چه 
واژه  اين  زبانی-فرهنگِی  ريشه هاِی  به  بازگشت  با  كارگاه  اين  در  است.  بوده  سقراط  انديشة  و  شخصيت  وام داِر 
سپس  و  سخنوری  فّن  در  اصطالح  يك  به  قاموسی  لفظ  يك  از  آن  تاريخِی  تطّور  سير  نخست  باستان،  يونان  در 
مختلف  سطوح  سقراط  انديشة  و  شخصيت  بر  تأكيد  با  آن گاه  و  شد  بررسی  فلسفه  در  چالش برانگيز  مفهوم  يك 
از  بخش هايی  بازخوانِی  و  افالطون  ديالوگ های  به  مستقيم  ارجاع  مسير  اين  در  گرديد.  تعريف  و  تعيين  آيرونی 
شد.  پرداخته  پارسی  آيرونيك  ادب  از  نمونه هايی  بررسی  و  معّرفی  به  پايان  در  و  گرفت  قرار  بحث  مركز  در  آن 
اين جهت كه شناخت  از  است،  افالطون  انديشه های  افق  در  فلسفِة شعر  به  كارگاه در حكم درآمدی  نظرِی  بخش 
اوست  فلسفِی  مسائل  و  ايده ها  قلمرِو  به  ورود  و  افالطون  ديالوگ هاِی  فهم  كليِد  سقراطی  آيرونِی  مختلف  سطوح 

است. شعر«  و  فلسفه  »ستيِز  فلسفی  مهّم  مسائل  آن  از  يكی  كه 
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