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دورة جدید، سال سوم، شمارة سی ام، دی 1395

* امضای تفاهم نامة همکاری با: 
      - دانشگاه ادیان و مذاهب قم

      - کمیسیون حقوق بشر اسالمی
      - فرهنگستان زبان و ادب فارسی

* دیدار اعضای دپارتمان زبان فارسی دانشگاه هانکوک کرة جنوبی با ریاست پژوهشگاه
* بازدید استادان تاریخ و زبان فارسی دانشگاه دهلی و بارلی هند از پژوهشگاه

* یکصد و هشتاد و یکمین جلسة مرکزی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
* بیست و یکمین جلسة دبیران شورای بررسی متون

* مراسم نکوداشت استاد ناصر تکمیل همایون
* گزارش نشست:

      - »معناشناسی اسم »فاطر« در  قرآن کریم«
      - »کتابخوان تخصصی«، معرفي برخی از کتاب های حوزة علوم اجتماعي

      - معرفی و نقد کتاب »جنسیت و زبان قرآن« 
      - »شکاف طبقاتی، عدالت اجتماعی«

      - »عملکرد کمپانی هند شرقی« 
      - »تحلیل و نقد دیدگاه دکتر سروش دربارة ماهیت وحی قرآنی«

      - »رویکرد ترجمة فرهنگي در سیره پژوهی )با تأکید بر سیرة امام علی )ع( («
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تفاهم نامة همکاری بین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه ادیان و مذاهب قم، روز سه شنبه هفتم دی ماه در دفتر 
ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به امضاء رسید. 

پیش از امضای تفاهم نامه دکتر حسینعلی قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سخنانی با اشاره به ساختار، 
توانمندی ها و ظرفیت های فوق العاده پژوهشگاه برای تحقق آرمان های جمهوری اسالمی در عرصه های بین المللی و حوزه علوم انسانی 
و تمدن فرهنگی، گفت: »ظرفیت های خوبی برای همکاری پژوهشگاه و دانشگاه ادیان و مذاهب وجود دارد و هراندازه که بتوانیم در 
حوزه وحدت شیعه و سنی گام برداریم هم به انسجام ملی کمک کرده ایم و هم به تقویت و گسترش فرهنگ و تمدن ایرانی- اسالمی.«

وی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ظرفیت باالی مرکز اسناد فرهنگی آسیا و حوزة مطالعات زنان، خواستار عملیاتی سازی 
زمینه های همکاری طرفین در اسرع وقت شد.

در ادامه حجت االسالم والمسلمین دکتر سیدابوالحسن نواب، رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب به ارتباط این دانشگاه با دانشگاه های مهم 
دنیا اشاره کرد و اظهارداشت: »تعامل خوبی با دانشگاه های معتبر دنیا داریم و برای بسیاری از اساتید و دانشجویان خارجی نیز دوره های 
تجربیات  از  آماده ایم  و  داریم  فعالیت خوبی  زنان هم  مختلف  رشته های  در  برگزار می کنیم.  قم  در  تشیع  و  اسالم  روزه شناخت   15

پژوهشگاه که از مراکز بزرگ و شناخته شده علوم انسانی است، استفاده کنیم.«
وی همچنین تأکید کرد: »دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشگاه تحصیالت تکمیلی و پژوهش محور است و به طور میانگین سالی 40 کتاب 
در مورد ادیان مختلف منتشر می کند؛ با این وجود هنوز هم کمبود کتاب های مربوط به ادیان در ایران بسیار محسوس است به همین 

دلیل با تحقیق و پژوهش های بیشتر باید برخی عقب ماندگی های تاریخی مان را در این زمینه جبران کنیم.
در ادامه مراسم حجت االسالم حدادی، رئیس دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب، دکتر سیدسجاد علم الهدی، معاون پژوهشی 
و تحصیالت پژوهشی، دکتر سیدرحیم ربانی زاده، معاون اداری-مالی و منابع انسانی، دکتر اشرف بروجردی معاون فرهنگی-اجتماعی، 
دکتر ناهید مؤیدحکمت، رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعی، مریم قبادی رئیس پژوهشکده حکمت معاصر، مریم صانع پور مدیرگروه 
پژوهشی مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی نیز هرکدام به اختصار در خصوص زمینه های همکاری طرفین 

توضیحاتی ارائه کردند.

امضای تفاهم نامة همکاری با دانشگاه ادیان و مذاهب قم 
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دیدار اعضای دپارتمان زبان 
فارسی دانشگاه هانکوک کرة 
جنوبی با ریاست پژوهشگاه

بیست و پنج دی ماه نود و پنج نشست مشترک رئیس پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با پروفسور دال سیونگ یو، استاد 

دپارتمان زبان فارسی دانشگاه هانکوک کره جنوبی برگزار شد.
علوم  پژوهشگاه  رئیس  قبادی،  حسینعلی  دکتر  نشست  این  در 
انسانی و مطالعات فرهنگی، بر توسعه و گسترش  همکاری های 

علمی و پژوهشی با دانشگاه هانکوک تأکید کرد. 
پروفسور دال سیونگ یو نیز هدف از این دیدار را ایجاد فرصت 
علوم  پژوهشگاه  میان  تفاهم نامه ای  امضاء  برای  زمینه  سازی  و 
انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه هانکوک عنوان کرد و گفت: 
»بسیار عالقه مندیم عالوه بر امضای تفاهم نامه میان پژوهشگاه 
و دانشگاه، در بخش های دیگر از جمله ترجمه کتاب های فارسی 
و  بین المللی  کنفرانس های  برگزاری  بالعکس،  و  کره ای  زبان  به 
مثبتی  گام های  نیز  ایران  حوزه  در  تخصصی  مجله ای  راه اندازی 

برداریم.«
رئیس مرکز »ایران شناسی کرة جنوبی« در ادامه با اشاره به حوزة 
ایران و  مطالعات خود در زمینه روابط فرهنگ و توسعه سیاسی 
پژوهشگاه  اگر  شد  خواهیم  خوشحال  »بسیار  شد:  یادآور  کره، 
امکان و شرایطی را برای دانشجویان ما فراهم کند تا با شرکت 
بیشتر آشنا شوند.  ایران  تاریخ  با زبان و  در کالس های آموزشی 
دوره های  می توانند  نیز  ایران  استادان  کالس ها  این  برگزاری  با 

تخصصی را در دانشگاه هانکوک برگزار کنند.«
در ادامه دکتر قبادی با اشاره به سیاست های باز دولت یازدهم مبنی 

بین الملل  روابط  توسعه  بر 
ایران با سایر کشورها، تأکید 
از  یکی  جنوبی  »کره  کرد: 
برای  ما  ویژه  اولویت های 
روابط  گسترش  و  تقویت 
بررسی ها  است.  فرهنگی 
و  ایران  می دهد  نشان 
فرهنگی  اشتراکات  از  کره 
این  که  برخوردارند  زیادی 
زمینة  می تواند  اشتراکات 
و   اقتصادی  همکاری های 
صلح آمیز  و  دوستانه  روابط 

دو طرف را تقویت کند.«
به  اشاره  با  همچنین  وی 
در  ادبیات  نقش  و  تأثیر 
فرهنگی،  روابط  تقویت 

اقتصادی و سیاسی، گفت: »با توجه به چشم اندازها و رسالتی که 
پژوهشگاه برای ایجاد جهانی عاری از خشونت و مملو از صلح برای 
خود تعریف کرده است، آمادگی خود را برای تماس و مشورت با 
ریاست دانشگاه هانکوک به منظور امضا تفاهم نامه همکاری اعالم 
می کنیم. به همین منظور نیز از دکتر تنکابنی، رئیس مرکز اسناد 
فرهنگی آسیا می خواهیم تا با جدیت این موضوع را در دستور کار 

خود قرار دهد.«
دکتر تنکابنی نیز در بخش دیگری از این دیدار با شرح تاریخچه 
مختصری از مرکز اسناد فرهنگی آسیا و اشاره به اهداف این مرکز 
که مجوز آن  40 سال پیش از سوی یونسکو و با هدف تعامل با 
کشورهای آسیایی صادر شده است، خاطرنشان کرد :»رسالت اصلی 
مرکز، شناساندن فرهنگ و آداب و رسوم در حوزة آسیا به جهانیان 
است. مرکز به زودی مجله ای علمی-پژوهشی منتشر خواهد کرد 
و ما بسیار مشتاقیم که در آن بخشی را به آثاری از پژوهشگران 
از  بسیاری  نظرات  و  آراء  اینکه  ویژه  به  اختصاص دهیم.  کره ای 
است  ناشناخته  ما  برای مخاطبان  کره ای  اندیشمندان  و  مشاهیر 
و  آراء  این  شناساندن  برای  خوبی  فرصت  می تواند  رسانه  این  و 

نظریات باشد.«
با  تا  از پروفسور یو دعوت کرد  رئیس مرکز اسناد فرهنگی آسیا 
زمینه  آسیایی  فرهنگی  اسناد  مرکز  مجله  تحریریه  در  عضویت 
استفاده از ظرفیت های متقابل میان پژوهشگاه و دانشگاه  هانکوک 

را بیشتر فراهم کند. 
گفتنی است، پروفسور دال سیونگ یو مقاالت متعددی را در مورد 
ایران به نگارش درآورده است که از آن جمله می توان به »بررسی 
مقایسه ای مبانی متافیزیکی نظریه سیاسی در ایران و چین باستان«، 
»بنیادگرایی خاورمیانه در برابر سرمایه داری«، »فرهنگ سیاسی و 
توسعة سیاسی مطالعة تطبیقی کره و ایران«، »خاوورمیانه؛ عرصه 
رویارویی گفتمان سلطه جویی و گفتمان سلطه ستیزی« و »جهانی 

شدن و  بی ثباتی جهانی« اشاره کرد.
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بین  تفاهم نامه ای  دی ماه  هجدهم  شنبه  روز  فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  فرهنگی-اجتماعی  معاونت  همت  به 
پژوهشگاه و کمیسیون حقوق بشر اسالمی، در دفتر ریاست پژوهشگاه به امضاء رسید.

انسانی و مطالعات فرهنگی، در سخنانی کوتاه آمادگی پژوهشگاه  از امضای تفاهم نامه دکتر قبادی رئیس، پژوهشگاه علوم  پیش 
برای همکاری مشترک علمی با نهادهای حقوق بشری را اعالم و به برخی زمینه ها و ظرفیت های  این همکاری اشاره کرد.

و کمیسیون حقوق  پژوهشگاه  پژوهشگاه گفت: »خوشبختانه همکاری  فرهنگی-اجتماعی  معاون  بروجردی،  اشرف  ادامه دکتر  در 
بشر اسالمی از مدتی قبل در قالب برگزاری جلسات و کارگاه های متعدد شروع شده است. امیدواریم زمینه های همکاری با انعقاد 
با  کمیسیون  که  اساتیدی  مجموعه  از  و  برداریم  اساسی  گام هایی  تفاهم نامه  عملیاتی شدن  برای  بتوانیم  و  بیشتر شود  تفاهم نامه 

آنها مرتبط است، استفاده کنیم و  این همکاری را تداوم بخشیم.«
نیز  تکمیلی  تحصیالت  و  پژوهشی  معاون  علم الهدی،  دکتر 
با توجه به شرایط بین المللی که  اظهار داشت: »تصور می کنم 
می تواند  تفاهم نامه ای  چنین  دارد،  بشر  حقوق  بحث  در   ایران 
کند  فراهم  پیش  از  بیش  را  همکاری  علمی  این  زمینه های 
علمی  مراکز  به  کمیسیون  معرفی  این  برای  خوبی  مدخل  و 

باشد.«
به  ایران  با   رابطه  در  بشر  حقوق  بحث های  به  اشاره  با  وی 
»از  گفت:  هسته ای،  موضوع  از  پس  موضوع  مهم ترین  عنوان 
آنجایی که کمیسیون حقوق بشر اسالمی در خط مقدم مباحث 
حقوق بشر حضور دارد و با مسائل جهانی آن آشناست، لذا هم 
را  از نظر علمی می تواند نقش مهمی  تبلیغاتی و هم  لحاظ  به 
100 عضو هیأت علمی  از  با بیش  به پژوهشگاه در زمینة مسأله شناسی کمک شایانی کند. در مقابل پژوهشگاه هم  بازی کند و 
نظر  از  بتوانیم  تا  داریم  همکاری  و  همفکری  به  نیاز  بشر  حقوق  زمینه  در  ما  کند.  اجرا  بشر  حقوق  زمینة  در  طرح هایی  می تواند 

اسالمی و فرهنگی نیز حقوق زنان را تبیین کنیم.«
تاریخچه کمیسیون حقوق  با  رابطه  این دیدار در  به عنوان تکمله  نیز  محمدحسن ضیائی فر، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسالمی 
از خاصیت های تفاهم نامه   ارائه کرد و اظهارداشت: »یکی  انجام شده است، توضیحاتی  این زمینه  اقدامات مختلفی که در   بشر و 

همکاری شخصی  که  است  این 
ارتقاء  سیستمی  همکاری  به  را 
جابه جا  مدیری  اگر  تا  می بخشد 
همکاری  به  بتواند  سیستم  شد 
امیدواریم  دهد.  ادامه  خود 
تفاهم نامه  امضای  این 
از  بیش  را  همکاری  زمینه های 

فراهم کند.« پیش 
در  این  است،  ذکر  به  الزم 
حبیب زاده،  دکتر  مراسم 
دکتر  و  ریاست  حقوقی  مشاور 
امور  مدیر  امیری تهرانی زاده 
علوم  پژوهشگاه  پژوهشی 
فرهنگی  مطالعات  و  انسانی 
خصوص  در  اختصار  به  نیز 
طرفین  همکاری  زمینه های 

کردند. ارائه  توضیحاتی 

امضای تفاهم نامة همکاری با کمیسیون حقوق بشر اسالمی
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پروفسور »ابهی کومار سینک« رئیس دانشکده علوم انسانی هند، استاد تاریخ و فرهنگ باستان و رابط مرکز مطالعات ایران و هندوستان 
به همراه پروفسور »علیم اشرف خان«، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دهلی هند، روز دوشنبه بیستم دی ماه با حضور در 
دفتر ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با دکتر »حسینعلی قبادی«، رئیس پژوهشگاه و تنی چند از اعضای پژوهشکده 

زبان شناسی دیدار و گفت وگو کردند.
انسانی و  باستان شناسی هند و اعضای پژوهشکده زبان شناسی پژوهشگاه علوم  تاریخ و  ادبیات فارسی و  این دیدار اساتید زبان و  در 
مطالعات فرهنگی، ضمن مرور پیشینه و اشتراکات تاریخی، فرهنگی و زبانی ایران و هند به معرفی فعالیت های انجام شده در راستای 

احیا، شناسایی و جذب مخاطبان زبان فارسی در هند و ایران 
پرداختند.

قبادی نیز با تأکید بر اهمیت نگرانی های اساتید زبان فارسی 
ایران، عنوان  و  در هند  زبان  این  بیشتر  اعتالی هرچه  برای 
کرد: »اگرچه ایران بهترین راه برای ورود به بازار آسیای میانه 
اما عالمانه ترین و مقتدرانه ترین  افغانستان به شمار می آید؛  و 
نگاه  با  و  پیش داوری  هرگونه  بدون  که  است  این  استراتژی 
همکاری های  به  تاریخی  و  فرهنگی  اشتراکات  و  تمدن  به 
مشترک بیاندیشیم و گام های مناسبی را برای برقراری صلح 

در منطقه برداریم.«
وی با اشاره به شرایط کنونی منطقه و مناطق درگیر خشونت 

که حایلی بین ایران و هندوستان به شمار می آیند، گفت: »ظرفیت های تمدنی مشترک ایران و هند، عالوه بر کمک به گسترش روابط 
بین دو کشور، به زدودن اختالفات، کمک می کند تا بتوانیم گام های مثبتی را به سمت جهانی عاری از خشونت برداریم.«

در پایان رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، هدایایی را به رسم یاد بود تقدیم پروفسور ابهی کومار سینک و پروفسور 
علیم اشرف خان کرد.

افراشی،  آزیتا  زبان شناسی(،  پژوهشکده  )معاون  نصراهلل زاده،  سیروس  زبان شناسی(،  پژوهشکدة  )رئیس  عاصی،  مصطفی  است  گفتنی 
)مدیرگروه زبان شناسی نظری(، حمیدرضا دالوند، )عضو هیأت علمی پژوهشکدة زبان شناسی( و فرزانه گشتاسب )مدیر گروه زبان های 
باستانی(، به همراه سید سجاد علم الهدی، رئیس پژوهشکده مطالعات تطبیقی اقتصاد و سید محمدرحیم ربانی زاده معاون اداری، مالی و 

منابع انسانی پژوهشگاه نیز در این دیدار حضور داشتند.

بازدید استادان تاریخ و زبان فارسی دانشگاه دهلی و بارلی هند از پژوهشگاه

دکتر قبادی: باید به سوی جهانی عاری از خشونت گام برداریم



                              خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی         6       

دکتر حسینعلی قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و غالمعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی در دیداری که روز شنبه بیست و پنجم دی ماه در فرهنگستان برگزار شد، تفاهم نامه  همکاری های دوجانبه ای   امضاء 

کردند.

آنها، گفت: »پیشینه  فعالیت   با معرفی بخش ها و گروه های مختلف فرهنگستان و شرح زمینة  ابتدای نشست  حدادعادل در 
تاریخی و فعالیت های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که میراث دار دوازده موسسه علمی و فرهنگی پیش از انقالب 
به شمار می آید، سبب می شود که به حق نام و عنوان پژوهشگاه را با خود یدک بکشد. ما از زمان تأسیس فرهگستان اشتیاق 

زیادی برای همکاری با پژوهشگاه داشته ایم که متأسفانه تا این لحظه این خواسته از قوه به فعل تبدیل نشده است.«
وی در ادامه با اشاره به این نکته که فرهنگستان زبان ایران، یکی از مؤسسات دوازده گانه مؤسسه مطالعات فرهنگی )رئیس 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کنونی( بود که پس از انقالب تعطیل شد، عنوان کرد: »پس از تأسیس فرهنگستان 
به  را  ایران  زبان  فرهنگستان  در  موجود  سوابق  و  کتاب ها  تا  کرد  زیادی  تالش  حبیبی  دکتر  مرحوم  فارسی،  ادب  و  زبان 
فرهنگستان منتقل کند. به ویژه اینکه پس از تصویب اساسنامه فرهنگستان در شورای عالی انقالب اسالمی رسید، حتی یک 

برگ کاغذ به عنوان سابقه نیز در اختیار ما نبود؛ اما این جا به جایی و انتقال اتفاق نیافتاد.«
کتاب ها،  اسناد،  دارایی ها،  از  اینکه بخشی  بر  تاکید  با  ایران همچنین  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  عضو شورای سازمان 
نیروی انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با عالقه های فرهنگستان مشترک است، تصریح کرد: »آنچه در 
زمینه ادبیات فارسی، بنیاد شاهنامه، گویش ها و... که نزد پژوهشگاه است، مورد عالقه و توجه فرهنگستان نیز است. از سوی 
دیگر معتقدیم که پژوهشگاه یکی از مؤسساتی است که سزاوار است اطالعات دقیقی از فعالیت ها و امکانات و عملکرد های 
فرهنگستان داشته باشد. به همین دلیل هم امیدوارریم این دیدار زمینه همکاری های بیشتر فرهنگستان و پژوهشگاه علوم 
انسانی را بیش از پیش فراهم کند. ما دوست داریم درهای همکاری را باز نگهداریم و با حسن نیت، آغوش گرم و شرح صدر، 

امضای تفاهم نامة همکاری با فرهنگستان زبان و ادب فارسی

حدادعادل: درهای همکاری با پژوهشگاه را باز نگه می داریم
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دانشجویان و اساتید این مجوعه ها را به کار مشترک تشویق کنیم.«
وی همچنین اظهارداشت: »تفاهم نامه امروز نشان دهنده و بیانگر ارادة طرفین است بر همکاری های بعدی. وظیفة ماست که 

این اصل را به حوزه های دیگر نیز بسط دهیم و کارهای مشترک اثرگذاری را انجام دهیم.«
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پایان ابراز امیدواری کرد که پس از این، جلسه ها و دیدارها از شکل تشریفاتی خارج 
شده و کارشناسان و اساتید گروه های هر دو مجموعه نشست ها و جلسله های گفت وشنود راهبردی و اثرگذار متعددی را برای 

شناخت بیشتر پژوهشگران، برررسی سوابق پژوهشی و تهیه نقشه واحد و... داشته باشند.
در بخش دیگری از این دیدار، دکتر مصطفی عاصی، رئیس پژوهشکده زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
خواستار جمع آوری، احیا و آرشیو باقیمانده های گنجینه 2 تا 3 هزار نوار صوتی مربوط به گویش های ایران که پیش از انقالب 

توسط مرحوم دکتر صادق کیا تهیه شده بود، شد.
وی همچنین با ارائه توضیحاتی در مورد راه اندازی پایگاه داده های زبانی در پژوهشگاه و ایجاد پایگاه جامع زبان فارسی، بر 

گسترش امکانات و اطالعات این پایگاه به کمک فرهنگستان تأکید کرد.
سپس دکتر محمدنژاد با اشاره به اطالعات، یادداشت ها و فیش برگ های قابل توجه فرهنگ ابدال که به کوشش دکتر کیا 
جمع آوری شده بود، خواستار همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برای 

احیای این مجموعه عظیم و گرانقدر شد. 
وی همچنین به گروه فرهنگ نویسی و تصحیح که با محوریت استاد پورنامداریان در پژوهشگاه مشغول به فعالیت هستند، اشاره 
کرد و گفت: »اساتید پژوهشگاه آمادگی دارند تا در حوزه فرهنگ نویسی و تصحیح متون، تحقیقات و مطالعات حوزه تصحیح 

همکاری های الزم را انجام دهند.«
رئیس پژوهشکده زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به حضور اساتیدی همچون دکتر 
رادفر و دکتر کراچی در گروه شبه  قاره و پژوهشگران و استادان بخش آسیای صغیر از آمادگی پژوهشگاه برای همکاری در این 

حوزه ها با فرهنگستان خبر داد.
در پایان قبادی، با اعالم آمادگی پژوهشگاه برای همکاری با فرهنگستان در زمینه راه اندازی و انتشار فصلنامه  چندزبانه در حوزه 
ترویج زبان و ادبیات فارسی برای عالقه مندان خارج از کشور، انجام پژوهش و مطالعات گستره به ویژه در حوزه آسیای صغیر، 
فعالیت در حوزة زبان شناسی و همکاری بیشتر و مؤثرتر در حوزة ادبیات پایداری و مقاومت؛ دکتر مصطفی عاصی و دکتر یوسف 
محمدنژاد، رئیس پژوهشکده زبان و ادبیات فارسی را به عنوان نمایندگان تام االختیار پژوهشگاه مأمور هماهنگی های بیشتر 

برای انجام پروژه های مشترک با فرهنگستان، معرفی شدند.
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یکصد و هشتاد و یکمین جلسة مرکزی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، دوشنبه 13 دی ماه با حضور تمام اعضای شورا 
برگزار شد.

در این جلسه که با ریاست دکتر حسینعلی قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و شورای بررسی متون و دبیری دکتر کریمی مطهر، 
دبیر شورا تشکیل شد، اعضا به بحث و تبادل نظر دربارة سازوکارهای فعالیت های شورا و توسعه فرهنگ نقد پرداختند.

دربارة   ویژه،  جلسة  دستور  به  توجه  با  همچنین 
برنامه ریزی و عملیاتی کردن برنامه های سال 1396 
گروه های تخصصی شورای بررسی متون و تبادل نظر 
محصول محور  و  اثربخشی  راهکارهای  درخصوص 
بررسی  شورای  تخصصی  گروه های  عملکرد  بودن 

متون، موارد مهمی مطرح شد.
راهکارهای اثربخشی فعالیت های شورا در این جلسه 
فضل اهلل  سّید  مصباحی مقدم،  غالمرضا  حضور  با 
عیسی  کلباسی،  حسین  افروز،  غالمعلی  موسوی، 
کریمی مطهر،  جان اهلل  توسلی،  مجید  متقی زاده، 
خلجی،  عباس  نیلی،  محمدرضا  موسوی،  سیدمهدی 
علوی پور،  سیدمحسن  سپهری،  محمد  ربانی زاده،  سیدمحمدرحیم  عاملی رضایی،  سیده مریم  دری،  بهروز  علم الهدی،  سیدسجاد 

عبدالرحمان حسنی فر، حامد مؤمنی و حوریه احدی مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.
دکتر قبادی در این نشست با بیان اینکه شورای بررسی متون از مصادیق بارز سرمایة  اجتماعی در جامعه دانشگاهی کشور است، گفت: 
»بزرگترین مصداق اثربخشی شورا این است که بتواند خروجی محور و تولید محور پیش برود و علوم انسانی را در بدنة  جامعة  نخبگانی 

به عنوان دانشی کارآمد و اثر گذار معرفی کند.«
وی جایگاه شورای بررسی متون در بدنة پژوهشگاه را مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: »خوشبختانه در برنامه های پژوهشگاه که در 
رأس آن ها برنامه  توسعه  راهبردی است، زمینه های بسیار خوبی برای تقویت شورای بررسی متون دیده شده است. در بخش کلیات، 
رویکرد جامع کل نگر و تمدن ساز، عنوان شده است. در بخش محوری، باور به اعتالی فرهنگ و تمدن اسالمی-ایرانی در فعالیت های 
سازمانی، مشخص شده است. همچنین در اهداف کالن پژوهشگاه »گسترش و تعمیق مطالعات تاریخ، فرهنگ و تمدن اسالمی- ایران 
و شناسایی و شناساندن آن به ایرانیان و سایر ملل، خلق و گسترش فرصت ها برای تبادل دانش و گفت وگوی فرهنگی- تمدنی در تراز 
ملی و جهانی، برجسته شده است. در بخش سیاست های چهارم تقویت و توسعة  ظرفیت، کشف و خلق دانش و گسترش پژوهش های 
نوآورانه پیش بینی شده است. در سیاست شماره  هشت برنامه  توسعه، توسعة  مناسبات و همکاری های دانشی و پژوهشی با انجمن های 
علمی و دانشی مردم نهاد و نهادهای علوم انسانی در سطح ملی، منطقه، آسیا و جهان عنوان شده که توجه به این موارد ضروری 

است.«
رئیس شورای بررسی متون تصریح کرد: »به اندازة  کافی در برنامة  توسعه  پژوهشگاه جایگاه و پایگاه شورای بررسی متون دیده شده، 
اما چون تراز پژوهشگاه در درجة  اول یک تراز تمدن ساز است، شورای بررسی متون بهترین مصداق توانمندسازی پژوهشگاه به شمار 

می رود و باید این قدرت را به لطف الهی و با توجه به مبانی برنامه  توسعه برای شورای متون تقویت کرد.«
دکتر قبادی در ادامه تأکید کرد: » وضعیت مطلوب در شورای بررسی متون آن است که دانشگاه ها و مجامع تحقیقاتی موجود احساس 
کنند بدون آن گروه شورای بررسی متون، چرخة  فعالیتشان نقصی دارد و با شورای بررسی متون است که این چرخه  تمدن سازانه 
دانشگاه ها کامل می شود. این خأل باید در جریان تولید علم، در نقادی و در فرهنگ سازی احساس شود اما بدون شورای بررسی متون 

چنین چیزی امکان پذیر نیست.«
رئیس شورای بررسی متون در ادامه 10 نکته مهم در ادامه حرکت  شورا، را به شرح زیر عنوان کرد:

اول: شورای بررسی متون، باید یک شورای آینده نگر، آینده پژوه، با افق های وسیع و روشن در برنامه  توسعه پژوهشگاه باشد.
دوم: خردمدار، گفت وگوگرا و حکمت ورز باشد.
سوم: برنامه مدار، سازمان ده و خروجی گرا باشد.

چهارم: دارنده  عزم راسخ، حمیت آرمانی و تعلق سازمانی باشد.

یکصد و هشتاد و یکمین جلسة مرکزی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
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پنجم: ایجاد مناسبات هم افزاینده میان منابع انسانی و تبدیل آن ها به سرمایة  انسانی و برگزاری مناسبات سازنده و نهایتًا تبدیل تک تک 
گروه های تخصصی شورای بررسی متون به عنوان سرمایة  اجتماعی اثربخش در تمام صحنه های دانشگاه های ایران دیده شود.

اقداماتی هدفمند،  با  ششم: تشخص گرا، هویت ساز 
اثرگذار و متشخص باشد.

هفتم: فداکاری، ایثار و زیست آرمانی، پرکاری و کم 
خواهی در آن موج بزند.

و  نظارت پذیری  و  پرهیز شود  انتزاعیات  از  هشتم: 
نظارت درونی شود.

نهم: قاطعیت انضباط، انسجام، مدیریت زمان داشته 
باشد.

دهم: سعه  صدر، وسعت نظر، نگرش ملی و جهانی 
در آن باشد.

تأکید  با  متون  شورای  دبیر  کریمی مطهر  ادامه  در 
پیشنهاد  پیوسته،  و  وابسته  اعضای  شدن  فعال  بر 
دخیل  شورا  فعالیت های  در  بیشتری  افراد  که  داد 

باشند. متقی زاده نیز با ارائه پیشنهادی جدید، خواستار ارزیابی شاخص میزان تأثیرگذاری نقدها در کتاب های درسی دانشگاهی شد و از 
شورا خواست درکنار نقد کتاب دانشگاهی، به نقد سایر متون علمی همانند مقاالت مهم در حوزه  های مختلف علوم انسانی نیز بپردازد.

پرداخت.  مقاومتی  اقتصاد  موضوع  بر  تأکید  با  اقتصاد  گروه   1396 سال  برنامة  دقیق  اجرای  بر  اشاره  با  هم  مصباحی مقدم  غالمرضا 
عاملی رضایی نیز به افزایش تعامل با دانشگاه های سراسر کشور و اعضای هیأت علمی آنها اشاره کرد. در ادامه سیدمهدی موسوی برای 
گسترش ارتباطات شورا پیشنهاد داد که عالوه بر دانشگاه های داخل، در کشورهای فارسی زبان تولیداتی شود. وی همچنین برگزاری 

کارگاه آموزش نقد و برگزاری مسابقة بهترین نقد برای دانشجویان را هم مفید دانست. 
سپهری نیز در این نشست پیشنهاد معرفی کتب برتر و تقدیر از مؤلفان و ناقد برتر سال را مطرح کرد. وی احیای دوباره  کنگره  علوم 

انسانی با رویکرد ترویج فرهنگ نقد را نیز مهم دانست.
همچنین  و  کرد  مطرح  را  آموزشی  گروه های  مدیران  و  پیشکسوتان  استادان،  مشارکت  جلب  پیشنهاد  کوتاه،  سخنانی  در  نیز  افروز 
اظهارداشت: »پیشنهاد می شود لیست کتاب های رد شده یک جا منتشر و اعالم شود که از نظر شورای بررسی متون، چاپ و اصالح آن 

برای منابع درسی اولویتی ندارند.«
سیدفضل اهلل موسوی با ارائه پیشنهاداتی برای ارتقای نقدنامه های شورا ضمن تأکید بر ارتباط با مراکز پژوهشی مربوط به هر رشته و مهم 
ارزیابی کردن توان و فرصت بهره گیری از رسانه ملی در اشاعه فرهنگ نقد، گفت: »بهتر است با انتشارات مرتبط با هر رشته به صورت 
مشترک همکاری داشته باشیم و کتب برتر در هر گروه تخصصی معرفی شود. همچنین به غیر از نقد کتاب ها حتما نقد موضوعات و 

نظریه ها در هر رشته جزو برنامه ها باشد.«
نیلی نیز پیشنهاد دعوت از مؤلفین قبل از انتشار نتیجه  نقد را مطرح کر. توسلی هم پیشنهاد بررسی فعالیت های مشابه در جهان اسالم 

مثل مصر، پاکستان و لبنان را خواستار شد.
در ادامه کلباسی اشتری نیز پیشنهاد داد؛ شورای بررسی متون چاپ مشترک و تولید متن با سازمان سمت داشته باشد تا هم هزینه ها و 

هم توزیع کتب بهبود یابد. 
دّری نیز خواستار برنامه های مستند گروه ها شد.

دامنه   افزایش  پیشنهاد  علم الهدی  نیز  خاتمه  در 
را  کشور  مرزهای  از  خارج  در  داوران  و  ناقدان 

داشت.
گفتنی است، در پایان جلسه هم اندیشی با شور و 
مشورت اعضای شورا در خصوص تقویت گفتمان 
نقد و راهکارهای بهبود عملکرد شورای بررسی 
و  ارزیابی  مورد  پیشنهادها  این  شد  مقرر  متون، 
آینده  جلسه  در  و  بگیرد  قرار  مجدد  کارشناسی 

شورا به تصویب برسد.
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گزارش برگزاری مراسم نکوداشت استاد ناصر تکمیل همایون

زادروز وی )دوم  به مناسبت  پژوه،  ایران شناسی و تهران  تاریخ، جامعه شناسی،  استاد  ناصر تکمیل همایون،  مراسم نکوداشت دکتر 
تاریخ، جامعه شناسی، علوم سیاسی، دوستان  استادان، پژوهشگران، دانشجویان رشته های  از  با حضور جمع کثیری  آذر ماه 1315( 

ایوان شمس  و آشنایان استاد روز دوشنبه 13 دی ماه در تاالر 
برگزار شد.

مراسم نکوداشت با گزارشی از گردآوری جشن نامه استاد و بیان 
دالیل شکل گیری این نشست آغاز شد. 

ایرانی  انجمن  مدیره  هیأت  سابق  )رئیس  ولوی،  علی محمد 
از  و  علوم  فرهنگستان  )رئیس  داوری اردکانی  رضا  تاریخ(، 
و  االسالم  حجت  استاد(،  قدیم  هم شاگردی های  و  دوستان 
المسلمین سید سجاد علم الهدی، )معاون پژوهشی و تحصیالت 
شورای  )عضو  مسجد جامعی،  احمد  پژوهشگاه(،  تکمیلی 
اسالمی شهر تهران(، محمد بهشتی، )رئیس پژوهشکده میراث 
تحقیقات  موسسه  )رئیس  ایمانی جاجرمی،  حسین  فرهنگی(، 
پیشکسوت  )استاد  ساروخانی،  باقر  تهران(،  دانشگاه  اجتماعی 
)رئیس  قانعی راد،  محمد امین  تهران(،  دانشگاه  جامعه شناسی 
)استاد  انصاری،  قاسم  ایران(،  جامعه شناسی  انجمن  سابق 
استاد(،  دیرین  دوست  و  فارسی  ادبیات  و  زبان  پیشکسوت 
صنایع  و  فرهنگی  میراث  اداره  )رئیس  حضرتی،  محمدعلی 
پژوهشکده  اسبق  )رئیس  کتابی،  احمد  قزوین(،  استان  دستی 
در  استاد  قدیمی  همکاران  از  و  پژوهشگاه  اجتماعی  مطالعات 
و  ویژگی ها  از  گوشه هایی  بیان  به  انسانی(  علوم  پژوهشگاه 
سجایای اخالقی دکتر تکمیل همایون و نقل و روایت خاطراتی 

از وی پرداختند. دکتر تکمیل همایون نیز خاطراتی از فراز و نشیب های زندگی خود تعریف کرد.
همچنین  به مناسبت تولد 80 سالگی دکتر تکمیل همایون و به رسم یاد بود و تجلیل و قدردانی از استاد هدایا و لوح های قدردانی 

از طرف انجمن ها، نهادها و مؤسسات و سازمان ها و دوستان به وی اهدا شد.
ابوالقاسم رادفر،  از بزرگان و هنرمندان حاضر در این جمع می توان به  احمد سمیعی گیالنی، احسان اشراقی، تقی پورنامداریان، 
غالمعباس توسلی، رضا شعبانی، صادق ملک شه میرزادی، محمدتقی امامی خویی، حسن صدرحاج سیدجوادی، یحیی مدرسی، مصطفی 
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عاصی، حجت االسالم هادی خامنه ای، بهاءالدین خرمشاهی، علی بلوک باشی، حسین کلباسی، محسن خلیجی، احمد محیط طباطبایی، 
اسکندر  خوشنویس،  محمدحسن  سحاب،  محمدرضا  مظفر،  محمدجواد  کیانفر،  جمشید  ترکمان،  محمد  زرگری نژاد،  غالمحسین 
دهباشی،  علی  حسنی،  عطاء اهلل  اکبری،  محمدعلی  صفت گل،  منصور  فاضلی،  نعمت اهلل  نوروززاده چگینی،  ناصر  مختاری طالقانی، 
شهرام  سیمونیان،  آندرانیک 
رحمانیان،  داریوش  یوسفی فر، 
حسن  جعفر مذهب،  محسن 
بارانی،  محمدرضا  حضرتی، 
حمید  صدیقی،  حسین 
یشایایی،  هارون  باستانی پاریزی، 
امینی  احمد  اسکویی،  مهرداد 

اشاره کرد.
در بخش دیگری از این مراسم از 
در  شد  دعوت  جلسه  پیشکسوتان 
مراسم  رونمایی کتاب دو جلدی 
جمعی  قلم  به  نامه«،  »همایون 
به  که  استادان  و  پژوهشگران  از 
ذوالفقاری  بهرنگ  آقای  کوشش 
گردآوری شده بود، شرکت کنند.

تکمیل  ناصر  استاد  شاگردان،  و  دوستان  روایت  به  همایون  تکمیل  ناصر  استاد  بخش   4 در  مقاله   85 با  کتاب  این  نخست  جلد 
همایون در آیینه آثار پژوهشی، بررسی آثار استاد ناصر تکمیل همایون و زندگی و زمانه استاد ناصر تکمیل همایون گردآوری شده 

است.
تقدیم شده  استاد  به  انسانی، پژوهشگران کشور می شود که  بزرگان علوم  استادان،  از  95 مقاله علمی  نیز شامل   جلد دوم کتاب 
و  پژوهی  تهران  اجتماعی،  تاریخی، مطالعات  دوره های مختلف  از جمله  انسانی  علوم  گوناگون  در حوزه های  9 بخش  در  و  است 
انتشارات نگارستان  ادیان و عرفان و هویت ملی و غیره تدوین شده است. کتاب در  انسانی و  تاریخ محلی، مباحث نظری علوم 

اندیشه و با حمایت سازمان زیباسازی شهر تهران منتشر شده است.
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مطالعات  ایرانی  انجمن  همکاری  با  قرآنی  مطالعات  پژوهشکده 
قرآنی و فرهنگ اسالمی در تاریخ 95/10/5 نشست تخصصی با 
عنوان »معناشناسی اسم »فاطر« در  قرآن کریم« برگزار کرد. در 
این نشست دکتر محمد علی خوانین زاده با اشاره به این موضوع 
که »اسماء الحسنی« از پرکاربردترین مفاهیم در قرآن کریم است 
و بررسی کاربرد این اسامی نقش به سزایی در فهم و تفسیر قرآن 

کریم دارد، گفت:

اسم »فاطر« به دلیل پیوند وثیق معنایی با عبارت قرآنی »ِفْطَرة 
از  کالمی،  مباحث  در  »فطرت«  مفهوم  فراوان  کاربرد  و  اهلل« 
به کاررفته  مفاهیم  آنجا که  از  و  است  برخوردار  به سزایی  اهمیت 
در قرآن  کریم غالبًا با رویکردهای سنتِی حدیثی، فقهی یا  کالمی 
مورد مطالعه قرار گرفته و رویکردهای لغوی و ادبی به قرآن کریم 
نداشته است،  با زبان شناسی و معناشناسی جدید  تناسب چندانی 
در این نشست  به  اجمال روشی معناشناختی و نوین برای بررسی 
مفاهیم در قرآن کریم ارائه و به بررسی معناشناختی اسم »فاطر« 
خواهیم پرداخت و خواهیم دید اسم »فاطر« در قرآن کریم تنها به 
آفرینش به معنای عام ارجاع نمی دهد، بلکه به نوع خاّص آفرینش 
انسان اشاره دارد که در قرآن کریم با تعبیر »ِفْطَرة اهلل« از آن یاد 

شده است.
دکتر خوانین زاده در ادامه گفت: زبان شناسی با تعریف سوسور را 
می توان به دو حوزه تاریخی و همزمانی تقسیم کرد. طبق تعریف 
النیز و معناشناسی ساختارگرا، زبان ساختاری از روابط و نظامی از 
درون به هم پیوسته است و با همین رویکرد به موضوع پرداخته 
شده است و روابط پیچیده ای از روابط زبانی وجود دارد. در این 
با سایر  باید روابط یک واژه  رویکرد برای فهم معنای یک واژه 

واژگان شناخته شود. 
بیان مولفه های یک اسم در پی بردن به معنای یک کلمه مفید 

است، این مولفه ها هستند که معنای خاص یک واژه را تشکیل 
خاص  واژه ای  جایگزین  را  مولفه ها  این  نمی توانیم  ما  می دهند. 
مولفه ها  این  از  واژه  یک  مفهومی  روابط  بررسی  در  اما  بکنیم، 

استفاده می کنیم و به این روش تحلیل مؤلفه ای می گویند.
همچنین روابط مفهومی، ترکیبی یا همنشینی و بدلی یا جانشینی 
هستند که در مؤلفه های ترکیبی با ترکیب اجزا به وجود می آیند. 
جمله  تشکیل دهنده  ترکیبی  مولفه های  کلمات،  مثال  عنوان  به 
هستند. روابط ترکیبی اضافه شدن جزء جدید را محدود می کنند، 
از این رو، گونه  دیگر روابط مفهومی بدلی است به این معنا که 
ما در هر موقعیت دستوری باید بر اساس ترکیباتی که انجام شده 
استفاده بکنیم و فعل، مفعول و یا فاعلی متناسب را انتخاب کنیم. 
در کاربرد این روش ها در مطالعات قرآنی، گاهی ارتباط واژه ها با 
هم مغفول می ماند. برای مثال کاربردهای رزق در قرآن در جایگاه 
فعل یا خبر به کار رفته و باید فاعل و مفعول آن را شناخت که 

اولین روابطی هستند که در وهلة اول شناخته شوند. 
کشف  به  متوقف  کار  این  است،  دشوارتر  بدلی  مفاهیم  کشف 
روش  این  در  معنایی  حوزه های  بود.  خواهد  ترکیبی  مفاهیم 
برای  مشترک اند.  مؤلفه  یک  در  که  است  واژه هایی  از  متشکل 
مثال کلماتی که در ارتباط با آفرینش هستند در یک حوزة معنایی 

خواهند بود. 

پیشینة واژه
خوانین زاده با اشاره به معنای لغوی فاطر از ریشه »ف  ط  ر« در 
االبراز)پدیدار شدن(...  الصدع )شکافتن( ... االظهار،  الّشق،  معانی 
مؤلفه ای  تحلیل  روش  البته  گفت:  )آفریدن(،  االیجاد  و  الخلق 
متوقف به معنی لغت نیست هر چند در معناشناسی تاریخی این 
 پیشینه تاثیرگذار است. در سامی جنوبی و زبان گئز، فطر به معنی 
»فکر کردن« آمده است و در دیگر زبان های سامی جنوبی »دیده 
معنای  به  ریشه  این  و عبری هم  آرامی  زبان  در  است.  نشدن« 
منتشر  کردن،  »حذف  دیگر  زبان های  در  است.  کردن«  »آزاد 

کردن و ...« آمده است.
معنای اساسی، »شکافتن و تراکندن« است و پیشتر در زبان گئز 

در خصوص خدا به کار رفته است.

مفهوم فطر
در قرآن 20 بار و در 19 آیه به صورت همنشین های بی واسطه- 
رفته  کار  به  می آیند-  کلمه  از  پس  بالفاصله  که  همنشین هایی 
است. در این 19 آیه 8 کاربرد فعل ماضی َفَطر است و یک کاربرد 
فاعلش خداوند است. همچنین  فاطر است که  اسم فاعل مجرد 
یک کاربرد دیگر آن به صورت مصدر مجرد فطور است که به خدا 
بر می گردد. کاربرد دیگر اسم نوع فطرة است که اهلل فاعل آن 

است و در همه موارد فاعل صریح یا مضاف الیه لفظی خداست.

نشست »معناشناسی اسم »فاطر« در  قرآن کریم«
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تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر عباس ماهیار

انّا هلل و انّا الیه راجعون

علوم  پژوهشگاه  اسبق  رئیس  متعهد،  و  فرزانه  استاد  درگذشت  خبر 
قبل  ایران،  زبان  فرهنگستان  )رئیس  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی 
دکتر  زنده یاد  شادروان،  پژوهشگاه(  اسبق  موسسه های  ادغام  از 
عباس ماهیار برای همه فرهیختگان این مرزو بوم، به ویژه همکاران 
یاد  که  نیست  تردیدی  است.  شده  تأثر  و  تأسف  موجب  پژوهشگاه، 
در  ایشان  عملی  و  علمی  تالش های  و  ماهیار  دکتر  استاد  خاطره  و 
تربیت شاگردان دانشمند در خاطرة نسل های متوالی جاودانه خواهند 

ماند.
محترم  خانواده  خدمت  تسلیت  عرض  پژوهشگاه ضمن  رئیسه  هیأت 
استاد و جامعه دانشگاهی و علمی کشور، از خداوند سبحان برای روح 
آن مرحوم غفران الهی و علّو درجات، و برای بازماندگان محترم صبر 

جمیل و اجر جزیل مسألت دارد.

روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

دیگر کاربرد اساسی این کلمه مفعول به است که یکی دیگر از 
همنشین های مفهوم مورد بررسی است. در 8 کاربرد فعلی، یک 
بار سماوات و ارض و ضمیر »هن« که به این دو بر می گردد. در 
موردی دیگر الناس و 4 بار ضمایری که به انسان باز می گردد، 
مفعول به هستند. همچنین السموات و االرض، السموات، الناس 

و السما در دو مورد، به عنوان مفعول به آمده است.
مرتبط  مفاهیم  نحوی،  ساخت  اساس  بر  باید  ما  داد:  ادامه  وی 

با مفهومی که بررسی می کنیم را بیابیم. در 
بقیه  در  و  خداست  فاعل  مورد  بیست  همه 
واژه  این  مفعول  انسان  و  ارض  سما،  موارد 
هستند. سایر مولفه های ترکیبی یا همنشین، 
یافته شود. در مورد  آیات می تواند  در سیاق 
19 آیه ای که ذکر شد، در 14 آیه مفاهیمی 
آیه   5 در  دارد.  وجود  شرک  ـ  توحید  مانند 
ضالل  ـ  هدی  مفاهیم  به  می توان  دیگر 
دست  فطر  همنشین  مفهوم  عنوان  به 
پیوند  که  است  ربوبیت  دیگر  مفهوم  یافت. 

هم نشینانه با فطر دارد.
روابط  شناسایی  با  رابطه  در  همچنین  وی 
جانشینی اسم فاطر گفت: ذیل معنای مشابه، 
فاطر،  جانشین  مفهوم  عنوان  به  را  خالق 

می توان دید. در بافت مشابه، خالق، رب و بدیع نسبت جانشینی 
با فاطر دارند که در نسبت با انسان، سما و االرض ارتباط دارند. 
ایشان در انتهای بحث در باب ضرورت انجام پژوهش های بیشتر 
فاطر  اسم  نمی توان گفت  فاطر  اسم  مولفه ای  تحلیل  در  گفتند: 
مخصوص خداست، بیانگر توحید و نافی شرک است، بیانگر هدی 
و نفی ضالل بوده و بیانگر ربوبیت است و این مولفه های جدید 

می تواند با پژوهش های بیشترشناخته شوند.
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معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی، با همکاری نهاد کتابخانه های عمومی کشور و پژوهشگاه 

مطالعات اجتماعی نشست »کتابخوان تخصصی« را برگزار کرد.
علوم  حوزة  کتاب های  »معرفی  عنوان  با  که  نشست  این  در 
پژوهشکده  رئیس  فاضلی،  نعمت اهلل  شد،  برگزار  اجتماعی« 
مطالعات اجتماعی، سمیه توحیدلو، کارشناس پژوهشکدة مطالعات 
اجتماعی و سیدجواد میری، رئیس گروه امور اجتماعی پژوهشگاه 

حضور داشتند. 
فاضلی با اشاره به برنامه های پژوهشی اش در حوزة فهم فرهنگ 
تجدد«  »تجربة  صفحه ای   762 کتاب  معرفی  در  ایران،  معاصر 
که طی 10- 15  است  پژوهشی  دستاورد  گفت: »کتاب حاضر، 
سال اخیر انجام شده است. عالوه بر این کتاب، سه کتاب دیگر 
نیز در خصوص فرهنگ معاصر ایران به نگارش درآمده است که 
به اتفاق ها و پدیده هایی که از دوران مشروطه )از حدود 1285( تا 

امروز رخ داده  است، می پردازد.«
وی در ادامه اظهارداشت: »شناخت فرهنگ ایران بخشی از پروسه 
زندگی شخصی من است که به دوره های مختلف تقسیم می شود. 
یک بخش را می توان از زمان تولد در روستای فراهان تا 20-19 
سالگی و تجربه زندگی در عرصه کشاورزی و دامپروری و شرایط 
ایران پیشامعاصر و ارزش های دینی، در نظر گرفت. بخش بعدی 
اختصاص  تبریز  در  تحصیل  و  زندگی  سال  چهار  به  می توان  را 
داد. تقسیم بندی دیگر هم به تجربة زندگی در تهران و لندن و 
شیوه زیست چندفرهنگی پسامدرن با فرهنگ ها و مذهب های بر 

می گردد.«
جملة  اینکه  بر  تأکید  با  اجتماعی  مطالعات  پژوهشکده  رئیس 
»ما چه بودیم و چه شدیم؟« عبارتی است که هیچ گاه فراموش 
نمی کند، خاطرنشان کرد: »به قول مادرم؛ زمانه عوض شده است، 
اما سوال اینجاست که زمانه ما واقعًا چگونه عوض شده است؟ این 
کتاب دغدغه من در خصوص همین مطالب و داستان مواجه ام با 

بحث های  ایران،  به  مربوط  بحث های  از  خیلی  اروپاست.  جامعه 
آل احمد  حیات  دوران  اخیر  سال های  کارهای  اگر  است.  فلسفی 
ویژه  به  او  از  قبل  روشنفکران  بگذریم،  او  غرب زدگی  کتاب  و 
دورة مشروطه یا روشنفکران چند دهة اخیر، خیلی کم به فرهنگ 
بیشتر  تولیدات  اغلب  و  است  شده  پرداخته  فرهنگ  تحوالت  و 
به  صورت داستان بوده است تا کاری دانشگاهی. به همین دلیل 

تصمیم گرفتم تغییر و تحوالت را مستند کنم.«
وی همچنین توضیح داد: »خانة پدری نقطه شروع مطالعات من 
بوده است. خانه پدری محل متولد، رشد و نمو و کار کرد ما بود. 
به همین دلیل هم برایمان معنای خاصی داشت. امروز بچه ها در 
بیمارستان متولد می شوند و در ادار ه ها کار می کنند. به همین دلیل 
این  در  است.  داده  از دست  را  مفهومش  و  معنا  پدری  خانة  هم 
کتاب ابتدا به توضح تغییر مفهوم خانه پرداخته شده است. سپس 
اشاره شده است.  آن  تغییر  به علل  و  بررسی شده  محیط روستا 
مفاهیمی چون همسایگی، مسجد، و... نیز نهادهای اصلی بحث 
سنت های ما را شامل می شوند که محل زنگی و رشد و نمو نسل 

ما به شمار می آمدند.«
و  زندگی  از  شخصی اش  تجربة  اینکه  بیان  با  پایان  در  فاضلی 
نیاز جامعه به خودآگاهی در مورد وضعیتی که در آن قرار گرفته، 
دو ایده برای نگارش این کتاب به شمار می آیند، گفت: »بخش 
اول کتاب، امروزی شدن زندگی و فرهنگ ها را مورد بحث قرار 
می دهد و بخش دوم آن به سنت های مدرن می پردازد. تحوالت 
اجتماعی، فن آوری ها و عکس العمل جامعه  دیجیتال، شبکه های 
این پژوهش  از قسمت های اساسی  با تکنولوژی یکی  در مواجه 
عنوان  به  علوم اجتماعی  مفاهیم  بکارگیری  کتاب  این  در  است. 
مشاهده  کتاب  در  تحلیل های من  با  مفاهیم  این  ادغام  و  روش 

می شود.«
کتاب های  به  اشاره  با  دوم،  سخنران  عنوان  به  نیز  میری  جواد 
تاتارستان«،  در  ایران  چالش های  و  فرصت ها  فرهنگی،  »ایران 

نشست کتابخوان تخصصی، معرفي  برخی از کتاب های حوزة علوم اجتماعي
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 Malcolm X Reimagining«، «Malcolm X.«
 from political Eschatology to Religious
Revolutionary«، »وهابیت و خشونت گرایی اسالمی از منظر 
جامعه شناخت )نگاهی به آینده روابط ایران و عربستان سعودی(« 
و »شریعتی و هایدگر«، به طور خاص درباره مالکوم ایکس، گفت: 

»سال های 2015 و 2016 را به مطالعه درباره مالکوم ایکس پرداختم 
و در این پژوهش ها متوجه شدم که اغلب متفکران به جنبه نژادی 
وی پرداخته اند، درحالیکه عالوه بر بحث نژادی، جنبه های نظری و 

تئوری زندگی او قابل تأمل و تعمق است.« 
 Malcolmکتاب درباره  پژوهشگاه  اجتماعی  امور  گروه  رئیس 
 X from political Eschatology to Religious
است،  شده  چاپ  بریل  انتشارات  توسط  که   Revolutionary
از  تا  دادم  جیبل  داستین  به  را  کتاب  این  »طرح  اظهارداشت: 
دانشمندانی که درمورد مالکوم ایکس کار کرده اند، دعوت کنیم هر 
یک به جنبه ای از ویژگی های او بپردازند. سیزده فصل این کتاب 
که زیرنظر ما در پژوهشگاه جمع آوری شد، نتیجه این همکاری 

مشترک است.«
وی در خصوص کتاب »وهابیت و خشونت گرایی اسالمی«، گفت: 
»در این کتاب به روابط ایران و عربستان پرداخته شده است. در 

ایران به موضوع وهابیت خیلی 
و  می شود  نگاه  ساده انگارانه 
متحجرانه  ایدئولوژی  را  آن 
بین  از  زودی  به   که  می دانند 
خواهد رفت، در حالیکه باید آن 
جامعه- مقوله ای  عنوان  به  را 

شناختی بررسی کرد. اطالعات 
ما از جامعة عربستان و وهابیت 
که  درحالی  است،  کم  بسیار 
دارد.  جهانی  نگاهی  وهابیت 
علوم  حوزه  از  اغلب  ایران  در 
بین الملل به  -سیاسی و روابط 
شده  پرداخته  وهابیت  موضوع 

است. در جمع بندی کلی وهابیت در ایران با سه رویکرد بررسی 
در  می شود.  قائل  جوهر  وهابیت  برای  اول،  رویکرد  در  می شود. 
رویکرد دوم، علوم سیاسی و رابط بین الملل نظریه جهان وهابیت 
نگاه  نوعی  داده است و رویکرد سوم  تقلیل  به حوزه سیاست  را 
اساس  بر  که  مردم شناسانه  رویکردی  دارد.  موضوع  به  انقالبی 

آن باید جامعة عربستان و مؤلفه های وهابیت را شناخت.«
اصلی  عامل  را  تاتارستان  منطقة  از  اندک  شناخت  میری 
در  چالش ها  و  فرصت ها  فرهنگی،  »ایران  کتاب  نگارش 
کتاب  نگارش   از  هدف  ادامه  در  و  خواند  تاتارستان«، 
شریعتی و هایدگر را یافتن پاسخ این سوال که »آیا شریعتی 

جامعه شناس بوده یا نه؟« عنوان کرد. 
در بخش پایانی مراسم نیز، سمیه توحیدلو به معرفی کتاب 
با  و  پرداخت  مشروطه  دوره  در  ایرانیان  اقتصادی  حیات 
او نیز است  اشاره به این که این کتاب که رساله دکتری 
و در حقیقت آغاز یک برنامة پژوهشی به شمار  می آید که 
همچنان ادامه دارد، گفت: »بحث توسعه یکی از دغدغه های 
مهم من به شمار می آید. سؤال اصلی من در تمام مراحل 
تدوین کتاب این بود که چرا همیشه در هر کاری پیش قدم بودیم 
جامعه  در  اما  بوده؛  شده  شروع  زودتر  ما  فرهنگی  مقتضیات  و 
عقب  مسائل  خیلی  از  و  نیافتاده  اتفاق  توسعه  موارد  از  بسیاری 
هستیم؟ چرا جامعه ما یک جامعه کوتاه مدت شده است و پس از 
مدتی به عقب بر می بحث توسعه می گردیم و بازگشت پذیری در 

اصول و آرمان ها داریم؟« 
وی همچنین با تأکید بر این نکته که دوران مشروطه بازة زمانی 
بسیار مهمی در تاریخ ایران به شمار می آید، اضافه کرد: »برای 
بررسی سوال ها و ریشه یابی مشکالت، مشروطه را نقطة آغازی 
مطالعات  انجام  بالطبع  و  غیررسمی  و  رسمی  فعالیت های  برای 

انتخاب کردم.« 
توحیدلو در بخش دیگری از توضیحاتش به چهار خصوصیت مهم 
ایرانی ها اشاره کرد و گفت: »تقدیرگرایی، سازگاری، محافظه کاری و 
امنیت خواهی به عنوان چهار ویژگی مهم در جامعه ایران، این سؤال ها 

را به وجود آورد که چرا ایرانی ها یک نظم سنتی می طلبند. 
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و این نظم مستقر با نظم جهان هم خوانی ندارد؟ چرا از منظر 
ایرانی ها قرار گرفتن هر چیزی در جای خود مهم است و تغییر 
به سختی صورت می گیرد؟ عدالت چیست؟ چرا عدالت نظمی 
بین ایرانی ها ایجاد می کند که تعریفش قرار گرفتن هر چیز در 
جایگاه خود است و اگر این نظم مستقر شد خوب است و اگر 

این نظم مستقر نشد فتنه است و هرج و مرج.«

* نام کتاب: تجربه تجدد
* تعداد صفحات: 762

* سال چاپ: 1394 
* انتشارات: 

و  فرهنگی  پژوهشکده مطالعات 
اجتماعی

* نام کتاب: ایران فرهنگی، 
چالش های  و  فرصت ها 

ایران در تاتارستان
* تعداد صفحات: 188

* سال چاپ: 1394
جامعه  انتشارات  انتشارات:   *

شناسان

* نام کتاب: حیات اقتصادی 
ایرانیان در دورة مشروطه

* تعداد صفحات: 460
* سال چاپ: 1394
* انتشارات: هرمس

* نام کتاب: شریعتی و 
هایدگر

* تعداد صفحات: 
* سال چاپ: 1395 

نقد  انتشارات  انتشارات:   *
فرهنگ

* نام کتاب:  وهابیت و خشونت گرایی اسالمی از 
منظر جامعه شناخت )نگاهی به آینده روابط ایران و 

عربستان سعودی(
* تعداد صفحات: 

* سال چاپ: 1395 
* انتشارات: انتشارات نقد فرهنگ

 Malcolm X from کتاب:  نام   *
 political Eschatology to Religious

Revolutionary
* تعداد صفحات: 371

* سال چاپ: 2016
* انتشارات: بریل

 Malcolm X Reimagining. :نام کتاب *
* تعداد صفحات: 84
* سال چاپ: 2016

University Press Inc :انتشارات *
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نشست معرفی و نقد کتاب »جنسیت و زبان قرآن« 

نشست معرفی و نقد کتاب »جنسیت و زبان قرآن« با حضور نویسنده کتاب و 
منتقدان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران برگزار شد.

زبان  و  »جنسیت  کتاب  نویسندة  دهقان  مجید  حجت االسالم  نشست  این  در 
قرآن« به عنوان ارائه کنندة بحث و شکوه السادات حسینی و سیده زهرا مبلغ به 

عنوان ناقدان به ایراد سخن پرداختند.
دهقان، با بیان این که در این کتاب رابطة فرهنگ، زبان و قرآن مورد بررسی 
قرار گرفته است و او تالش کرده تا رابطة زبان شناسی زن در قرآن را توضیح 
و دهد، گفت: »زبان قرآن، گفتار در فرهنگ شفاهی است. میان فرهنگ کتابت 
شفاهی تفاوت های فراوانی وجود دارد. در فرهنگ شفاهی مشکل حفظ کتابت 
وجود دارد. به همین دلیل گفتارها به گونه  ای تولید می شود که حفظ آن راحت تر 

باشد.«
نویسنده کتاب جنسیت و زبان قرآن، یکی دیگر از مشکالت زبان شفاهی را استفاده از کثرت تمثیل دانست و خاطرنشان کرد: »در 

فرهنگ کتابت نمی توان بسیار از تمثیل بهره برد. چون مخاطب می پندارد او را آدم کم فهمی در نظر گرفته اید.«
وی درباره روش بهره گرفته شده در کتاب نیز اظهارداشت: »متأسفانه هیچ کدام از علوم سنتی دارای روش و نظریه پایه نیست. به 
همین دلیل از روش سه الیه فرست کالس استفاده کرده ام. چون این روش افزون بر ابزارهای زبانی، از پدیده های اجتماعی نیز بهره 

می برد. یعنی امور افزون بر ابعاد دیگر، ابعاد گفتمانی دارد.«
در ادامه نشست شکوه السادات حسینی به عنوان منتقد، از کتاب جنسیت و زبان قرآن به عنوان کتابی نمونه و نو پیش از خود نام 
برد و تأکید کرد: »این کتاب بهترین روش را برای تحلیل انتخاب کرده ضمن اینکه تمام آیات مربوط به بانوان را مورد بررسی قرار 

داده است.«
وی همچنین با اشاره به اینکه در کتاب جنسیت و زبان قرآن کلی گویی نشده است، عنوان کرد: »دسته بندی آیات و بیان ترتیب 
نزول آن از دیگر امتیازات کتاب است. این پژوهش می  تواند برای پژوهش های بعدی راهگشا باشد. متن کتاب روان و از منابع دقیق 

بهره برده شده است. حتی هر کدام از پیوست های کتاب یک مقالة جدی و مهم است.«
کتابی گفت: »بزرگ ترین  تا  است  مقاله ای  بیشتر  قرآن،  زبان  و  این که فرمت کتاب جنسیت  بیان  با  مبلغ  پایانی نشست،  در بخش 
اشکال کتاب، ورود موضع گیرانه پژوهشگر به کتاب است. اگر در این کتاب نویسنده با نگاه روایات شناسی ورود داشت، شاید بهتر 
نتیجه می گرفت. ضمن اینکه باید نسبت به موضوع تحلیل خنثی تری داشت. متأسفانه نتیجه کلی در کتاب وجود ندارد و ارجاعات و 

استنادات نیز قوی نبوده و لحاظ نشده است.«
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شورای  دبیران  شورای  جلسه  یکمین  و  بیست  در 
بررسی متون و کتب علوم انسانی به گزارش آخرین 
و  تخصصی  گروه های   95 سال  برنامه های  وضعیت 
تخصصی  گروه های  مشترک  عملیاتی  برنامة  تدوین 

در سال 1396 پرداخته شد. 
علوم  کتب  و  متون  بررسی  شورای  دبیران  جلسة 
شورای  دبیر  کریمی مطهر،  جان اله  حضور  با  انسانی 
شورا،  دبیر  دستیار  خلجی،  عباس  و  متون  بررسی 
)سجاد  شورا  14گانه   تخصصی  گروه های  دبیران 
اسماعیلی، الهه امامی میبدی، روشنک بزرگی، ملکه 
حسینی،  سیدمحمدحسین  جمالیان،  محسن  پندجو، 
پیمان دلسینا، سیداحمد رمضانی، محمدحسین ساجدی نیا، مختار نوری، سیمین مقیسه، فائقه السادات میرمحمدحسینی فشمی( و اعضای 
دبیرخانه )حسین مقیسه، احمد عسکری، مهدی صالحی، مجید اسماعیلی، لیال جدیدی و مرضیه مداح( در تاریخ دوشنبه 13 دی ماه 

1395 برگزار شد.
 دستور جلسه دربارة گزارش محترم شورا از مسائل جاری شورا، گزارش آخرین وضعیت برنامه های سال 95 گروه های تخصصی، گزارش 
آخرین وضعیت نقدنامه های درحال نشر گروه ها، بررسی مسائل و مشکالت گروه های تخصصی و هماهنگی الزم برای تنظیم و تدوین 

برنامه عملیاتی مشترک گروه های تخصصی در سال 1396 بود.
این دومین جلسه  به که  اشاره  با  کریمی مطهر 
به موضوع کیفی  است،  دبیران در سال 1395 
»از  گفت:  و  پرداخت  شورا  نقدنامه های  سازی 
آنجا که تنظیم نقدنامه طبق استاندارهای شورا 
با دبیران است، بنابراین از دبیران انتظار می رود 
نقدنامه ها را با حساسیت دنبال و کنترل کنند تا 

امور کیفی این آثار لحاظ شود.«
جلسات  برگزاری  از  را  گروه ها  ادامه  در  وی 
به  پرداختن  با  و  داشت  برحذر  طوالنی 
»سایر  کرد:  عنوان  دبیرخانه  مسائل  از  برخی 
در   ،96 برنامه سال  با  رابطه  در  دستورالعمل ها 

جلسه بعدی که دبیران به همراه مدیران گروه ها حضور دارند، مطرح می شود.«
در ادامه دبیران گروه های چهارده گانه شورا به ارائه گزارش گروه های مربوطه خود در خصوص داوری کتب ملی، کتب جهانی، نشست ها، 

کارگاه ها و همایش های نقد کتاب، طرح های تألیف و امور مربوط به نقدنامه و پژوهشنامه انتقادی کتاب پرداختند.
خلجی نیز در پایان با جمع بندی گزارش داخلی دبیران با تأکید 
بر اینکه گزارش کارها باید به روز شوند، گفت: »برای توسعه 
و تحول هر سازمانی سه بایسته سخت افزار، نرم افزار و کارگزار 
باید دیده شود. سخت افزار شامل امکانات، بودجه، فضا و غیره، 
نرم افزار شامل فکر، اندیشه، کار و تالش و...، کارگزار شامل 
استفاده کند،  امکانات موجود  از  باید  انسانی که  نیروی  همه 
نیازمند  توسعه  به  موارد، دست یابی  این  به  توجه  با  می شود. 
بتوان  این طریق  از  که  است  امید  است.  فرهنگ  و  انسجام 
گامی مثبت و قابل قبول در حوزة محصول محوری و افزایش 

مخاطبین شورای بررسی متون برداریم.«

بیست و یکمین جلسة دبیران شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی 
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)کارتن خوابی،  اجتماعی  عدالت  طبقاتی،  »شکاف  عنوان  با  که  نشستی  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  استاد  عبدالکریمی،  بیژن 
گورخوابی و وجدان اجتماعی(« به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد به تبیین نظرات خود در 

رابطه با بی عدالتی و نسبت آن با امر متافیزیک و انتولوژیک پرداخت.
عبدالکریمی در ابتدا با تأکید بر اینکه رغبت زیادی به صحبت کردن در مورد مسائل اجتماعی ندارد به این نکته اشاره کرد 
که درک همین »نمی دانم« موضوع مهمی است که مسأله کشور ما نیز هست، گفت: » نمی دانم، با سقراط شروع شد و به 
واسطه هگل بزرگ ترین نظام فلسفی بشر شکل یافت. من نمی دانم در مقابل تیره  بختی های جامعه خودم چه باید بگویم اما 

در مقام یک دانشجوی فلسفه می خواهم از آن دفاع بکنم.«
وی در بسط صحبت های خود به این مسأله اشاره کرد که 
در واقع گورخوابی به عنوان نمادی از یکی از دردهای بسیاری 
است که در جان این ملت و کشور وجود دارد، اظهارداشت: 
»وظیفه ما در قبال این فجایع و این بی عدالتی ها چیست؟ 
آیا محکوم کردن اخالقی این امور و تیره بختی ها تنها کاری 
توانسته ایم  که  ماست  رسالت  پایان  و  بکنیم  باید  که  است 
انجام  و...  دانشگاهی  دانشجو،  عنوان یک  به  را  وظیفه مان 

بدهیم یا اینکه وظیفه سنگین ترین بر دوش ماست؟«
برای  می داند  کسی  آیا  که  نکته  این  طرح  با  عبدالکریمی 
دست به کار شدن باید از کجا شروع کرد؟ گفت: » ما یک 

نظام اجتماعی را سرنگون و انقالبی بزرگ کرده ایم؛ اما این جامعه کماکان روزبه روز ضعیف تر می شود! باید توجه داشت که 
این مسأله صرفًا سیاسی و مدیریتی نیست و باید مسأله را جای دیگر بررسی کرد.«

وی با اشاره به جایگاه جامعة دانشگاهی، روحانیت و قدرت سیاسی در این وضعیت، عنوان کرد: »آیا در پس این نگون بختی ها 
چیزی غیرعادی خودش را آشکار نمی کند؟ به اعتقاد من در این میان حلقة مفقودی وجود دارد که کمتر مورد تأمل قرار 
بودن  غیر عادی  اینکه  است.  غیر عادی  مسأله  که  است  این گونه  است.  کرده   مواجه  الینحلی  شرایط  با  را  ما  و  می گیرد 
شرایط مان را درک نمی کنیم و در شرایط الینحلی قرار گرفته ایم و به همین دلیل است که همة حرف هایمان با واقعیت هیچ 
نصیحت  بیشتر  یعنی  ندارد.  ارتباطی 
باشید؛  تقوا  با  که  می گوییم  و  می کنیم 
حیات  آرزومندی  حدیث  با  مگر  آیا  اما 

اجتماعی شکل می گیرد؟«
که  است  معتقد  دانشگاه  استاد  این 
نابرابری های  اجتماعی،  بی عدالتی های 
اجتماعی  امری  صرفًا  و...  اجتماعی 
و  اجتماعی  بی عدالتی های  نیستند. 
متافیزیک  امری  دست،  این  از  مسائلی 
و انتولوژیک هستند به همین دلیل هم این سؤال مطرح می شود که آیا ما در قبال این تیره بختی های اجتماعی می توانیم 

کاری کنیم یا خیر؟ 
وی در پاسخ به این سؤال می گوید: »در شرایط کنونی هیچ کاری نمی توانیم بکنیم و روند تیره گونی های این جامعه روز به روز 
افزون تر می شود. البته این پاسخ را نباید در زمرة پاسخ های جبرگرایی قلمداد کرد. من معتقدم در جهان کنونی نیاز به فهم 
جهانی کنونی داریم.« عبدالکریمی با انتقاد از جامعة روشنفکری، دانشگاهی و برخی از حوزه های علمیه که به زعم وی فهم 
دم دستی از جهان دارند، اظهارداشت: »دغدغة من در مقام یک دانشجوی فلسفه این است که ما درکی از جهان معاصر خود 

نداریم و اصاًل احساس نیاز نمی کنیم که به چنین درکی برسیم. همین احساس عدم نیاز است که پاشنه آشیل همه ما است.«

گزارش نشست

»شکاف طبقاتی، عدالت اجتماعی )کارتن خوابی، گورخوابی و وجدان اجتماعی(«
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روز شنبه 20 آذرماه مرکز اسناد فرهنگی آسیای پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی میزبان»ویلم فلور«، ایران شناس هلندی 

بود. 
در این نشست جمعی از استادان، پژوهشگران و دانشجویان تاریخ، 
جامعه شناسی، مردم شناسی و شماری از عالقه مندان به ایران شناسی 

حضور داشتند.
»عملکرد  نشست  برگزاری  علمی  دبیر  نجاری،  محمد  ابتدا  در 
کمپانی هند شرقی« را در راستای اهداف مرکز اسناد فرهنگی آسیا 
دانست و گفت:»این مرکز برنامه ای راهبردی را با هدف صلح پایدار 
و جهان عاری از خشونت و افراطی گری تدوین کرده است و در 
این مسیر سلسه نشست هایی را در حوزه های مختلف با توجه به 
نوع فعالیت های مرکز در دستور کار قرار داده است و در این راستا 
تالش می کند بیش از هر چیز مطالعات بین رشته ای را در دستور 

کار خود قرار دهد.«
وی در ادامه اظهارداشت: »حضور ویلم فلور در ایران، این فرصت 
را در اختیار ما قرار داد که با توجه به مطالعاتی که وی در رابطه 
با ایران داشته است، نشستی را در رابطه با تاریخ اقتصادی ایران 

برگزار کنیم.«
الهام ملک زاده، عضو هیأت علمی پژوهشگاه، نیز با تأکید برسرشناس 
و شناخته بودن ویلم فلور عنوان کرد: »با توجه به اینکه اغلب فلور 
رابه خاطر تمرکز مطالعاتش بردوره صفویه می شناسند، الزم است 
یک بار دیگر یادآوری کنیم که این پژوهشگر هلندی در رشته های 
اقتصاد توسعه یافته، جامعه شناسی غیرعربی و اسالم شناسی مطالعه 
و تحصیل کرده است و بر زبان های فارسی و عربی تسلط دارد. وی 
در سال های 1968 تا 1983 میالدی با عناوین مختلف با وزارتخانه 
توسعه و پیشرفت دانمارک همکاری داشته و به عنوان کارشناس و 
پژوهشگر انرژی در بانک جهانی حضور داشته است و بیش از 260 
مقاله و کتاب در زمینه های مختلف تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران 

به رشتة تحریر درآورده است.«
وی با اشاره به کتاب »کشاورزی در ایران دوره قاجار« به عنوانیکی 
ایران، گفت:»تقریباً همة ما  تاریخ معاصر  فلور در  آثار برجسته  از 
اسناد  به  فلور  خوب  دسترسی  به  توجه  با  را  شرقی  هند  کمپانی 
آرشیوهای هلند، بانک جهانی و مراکز تحقیقاتی اروپایی با آثار وی 
و ترجمه های ابوالقاسم سری می شناسیم. کتاب »بهداشت عمومی 
در ایران دوره قاجار« با ترجمه دکتر نبی زاده در دانشگاه خلیج فارس، 
یکی از آثار و منابع بسیار ارزنده و ارزشمند این پژوهشگر هلندی 
است که در سال های اخیر منتشر شده است. همچنین بررسی القاب 
از  نیز  ایران  در شمال  سفرها  و  دوره صفوی  ایران  در  عناوین  و 
معدود کارهای مربوط به تاریخ دوره زندیه است تنها فلور آن را به 

سرانجام رسانده است. پژوهش هایی چون »تاریخ نمایش در ایران« 
و »تاریخ اجتماعی روابط جنسی در ایران« که هنوز ترجمه نشده 
است، نیز از آثار خاص وی به شمار می آید.« این عضو هیأت علمی 
در ادامه یادآور شد: »فلور تحقیقات مفصلی از جمله تاریخ سیاسی 
و اقتصادی پنج شهر بندری از 1500تا 1730 میالدی و برآمدن 
تاریخ خلیج فارس  تا 1792، در  از 1747  عرب های خلیج فارس 
ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  دعوت  به  حاضر  حال  در  وی  دارد. 
در تهران حضور دارد و در این سفر در دانشگاه خلیج فارس، بنیاد 

بوشهر شناسی، دانشگاه تهران و آرشیو ملی سخنرانی می کند.«
اثر جدید فلور که »awake«نامدارد و به   ملک زاده همچنین به 
پرداخته  مالنصرالدین،  نویسندگان  از  قلی زاده  میرزاجلیل  همسر 
از  قلی زاده  میرزاجلیل  »همسر  اظهارداشت:  و  کرد  اشاره  است، 
خاندان جوانشیر بود و در واقع زن پیشرو در منطقه قفقاز به شمار 
می آید که زمانی در تبریز اقامت داشته است. اصل کتاب به روسی 

است و بعد به آذری ترجمه شده است.«
ویلم فلور،پیش از آغاز سخنرانی به پرسش های عمومی حاضرین 
در نشست پاسخ داد و در مورد آخرین پژوهش هایی که در دست 
تألیف دارد، گفت: »آخرین کاری که در دست چاپ دارم، »سفرنامه 
کمپفر« است که آن را از زبان التین به انگلیسی ترجمه کرده ام. 
این کتاب 5 جلد است و تنها جلد اول آن که به آلمانی ترجمه شده 
و به فارسی برگشته است. این ترجمه ایرادات اندکی در حذف برخی 

از جمالت دارد.«
ایران شناس هلندی در توضیح کتاب سفرنامه  کمپفر، عنوان  این 
کرد: »کمپفردر اصفهان به عنوان یک جهانگرد گردش می کند و 
درباره مکان های دیدنی اصفهان توضیحاتی می دهد. جالب است 
بدانید او به مکان هایی در این کتاب اشاره می کند که حتی در کتاب 

مفصل لطف اهلل هنرفر هم به آن ها اشاره نشده است.«
وی همچنین اضافه کرد: »کتاب »جزیره خارک در طی قرون« نیز 
یکی دیگر از کارهای من است که به شرح نام ها و عملکرد افراد 
فرودستی -که معموال از آنان اسناد اندکی داریم- در دوره ساسانیان 
تا 1340 شمسی، می پردازد. یک کتاب هم در تاریخ کرمانشاه در 
دست تدوین دارم که 5 فصل آن حاضر است. به عالوه با همکاری 
به  راجع  هستم  کتابی  تهیه  حال  در  استراسبورگ  در  ایرانی  یک 
این  مشروطه«.  دوره  در  انگلیس  کنسولخانه  »گزارش های  تمام 
فرد قبال گزارش های کنسول خانه های فرانسوی را هم به همین 
شکل جمع آوری کرده است و این امر می تواند در فهم بهتر جنبش 
مشروطه تأثیرگزار باشد. با بررسی این اسناد متوجه می شویم که 
انگلیسی ها نقشی بی طرفانه در این جنبش داشته اند و اتفاقا خیلی به 
نقش کنسول روسی انتقاد می کنند. کنسول انگلیس می نویسد که 

گزارش نشست »عملکرد کمپانی هند شرقی« در اقتصاد ایران با حضور ویلم فلور

فقر سرزمینی، عامل عقب ماندگی ایران
گزارش از سمیرا دردشتی
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روس ها عالقه دارند اتفاقی در تبریز بیافتد تا آن ها بتوانند ارتش به 
این شهر اعزام کنند! و این امر جالب است، چون مردم به طور کلی 
و به ویژه در ایران به نقش انگلیسی ها انتقاد دارند و این در حالی 
نقشی  میزان  چه  تا  آن ها  می دهد  نشان  گزارش ها  این  که  است 
بی طرفانه داشته اند و نه از شاه پشتیانی کرده اند و نه از کسانی که 

برعلیه او شورش کرده بودند.«
به  از  پس  سال  »یک  می کند:  اضافه  توضیحاتش  ادامه  در  فلور 
تخت نشستن شاه اسماعیل، در آلمان روزنامه ای شش صفحه ای 
منتشر شد که از شاه اسماعیل و تاریخ خاندان او و قزلباش ها نام 
و  گوتیک  به خط  است،  معاصر  منبع  اولین  که  سند  این  می برد. 
آلمانی است و من آن را نه تنها به انگلیسی ترجمه کرده ام بلکه خط 
التین را هم به آن اضافه کرده ام که خواندن آن برای مردم آسان 
شود. در کنار این پژوهش ها مشغول نگارش »تاریخ بیمارستان ها 
در ایران« هستم. پیش تر دکتر تاجبخش در ایران کتابی را در این 
زمینه منتشر کرده است که من به شما توصیه می کنم تحلیل من را 
حتما با کتاب او مقایسه کنید. من در آن جا گفته ام تصور ایرانی ها در 
مورد اینکه نخستین مریضخانه در دوره شاپور اول در جندی شاپور 
تأسیس شده، اشتباه است. به عالوه مشغول ترجمه سفرنامه هربرت 

از انگلیسی به فارسی هستم.«
وی در پاسخ به پرسش دیگری در رابطه با نحوه عالقه مندی اش 
به تاریخ ایران گفت: »زمانی که وارد دانشگاه شدم، به دلیل اینکه 
در مدرسه التین و یونانی قدیم خوانده بودم و به سبب مطالعات 
کتب التین و یونانی، اطالعاتی درباره روابط ایران و یونان به دست 
آورده بودم؛ اما این اطالعات منحصر به ایران قدیم می شد .دوره ای 
در رشته جامعه شناسی غیرغربی تحصیل می کردم یکی از اساتیدم 
سخنرانی در رابطه با انقالب های کشورهای جهان سوم داشت و 
آن جا به انقالب مشروطه اشاره کرد. این برای نخستین بار بود که 
من اطالعاتی از ایران پس از دوران باستان بدست آوردم. شروع به 
یادگیری زبان عربی کردم. قصد آموختن زبان فارسی را نداشتم؛ اما 
یکی از همکالسی هایم که فارسی می خواند، توصیه کرد این زبان 

را یاد بگیرم.« 
ایران،  حوزه  در  مطالعه اش  شیوه  توضیح  در  دانشگاه  استاد  این 
در  که  کتاب هایی  نخستین  از  یکی  من  عقیده  »به  کرد:  تصریح 
رابطه با ایران باید خوانده شود، تاریخ بیهقی است. این کتاب یکی 
از نخستین متونی بود که راجع به ایران خواندم و به نظرم یکی از 
بهترین تواریخ دنیا به هر زبانی محسوب می شود. بدبختانه دومین 
این  من  بود.  بودم »منطق الطیر«  آن  خواندن  به  ناچار  که  کتابی 
کتاب را اصاًل دوست نداشتم ولی در هرحال عاشق فارسی شدم. 
زمانی که دانشگاه را ترک کردم و مشغول به کاری شدم که اصال 
به ایران مربوط نبود. مدتی برای وزارت تعاون و توسعه کار کردم، 
سه سال در آفریقا بودم و بعد در بانک جهانی در امور انرژی کار 
کردم؛ اما چون به ایران شناسی عالقه مند شده بودم برای استراحت 
و سرگرمی به مطالعات مربوط به ایرانشناسی می پرداختم. روزی 10 
ساعت کار می کردم و در هرسال حداقل سه ماه به نقاط مختلف دنیا 
سفر می کردم. برای فراموش کردن فشار کار روزانه، با خودم من 
فکر کردم کار دیگری انجام دهم که به من امکان فراموشی این 

فشار را بدهد. زمانی که برای دولت در بخش تعاون و توسعه کار 
می کردم، دفتر ما در صدمتری آرشیو ملی بود و من به جای خوردن 
ناهار روزانه یک ساعت به آرشیو ملی می رفتم و اسناد »کمپانی 
هند شرقی هلند« را رونوشت می کردم و هر شنبه از ساعت نه صبح 
ادامه دادم. مردم در  تا پنج عصر به مدت هفت سال به این کار 
ایران زیاد در مورد چگونگی ورود من به حوزه ایران شناسی پرسش 
می کنند، در پاسخ به طور خالصه باید بگویم که ایران برای من 

لیلی است و من مجنون او هستم.«
فلور سپس در سخنرانی با عنوان »عملکرد کمپانی هند شرقی« 
در ایران، گفت که هدفش از بازخوانی اجمالی تاریخ ایران از زمان 
صفویه، نشان دادناین حقیقت است که آنچه بر ایران گذشته، معلول 
فقر سرزمینی و ناتوانی پادشاهان این کشور در اداره آن بوده است. 
وی همچنین عملکرد کشورها و کمپانی های خارجی را در ایران 
مثبت دانست و کوشید تصویری مثبت از اقدامات اروپاییان در ایران 

ارائه کند. 
بخش هایی از متن سخنرانی او به این شرح است: »فکر می کنم 
برای فهم مسائل ایران از دوره صفویه به بعد باید به شرایط اقتصادی 
این کشور نظر داشته باشیم. دقیقا اطالع و آمار دقیقی نداریم که 
جمعیت ایران در آن زمان چگونه بود ولی فکر می کنیم که ایران 
بین 6 تا 9 میلیون جمعیت داشت. در همان حدودی که در دوره 
قاجار یعنی زمان فتحعلی شاه بود. این گمان براساس یکسان بودن 
تقریبی پیشرفت های تکنولوژیک در ایران برآورد می شود. اقتصاد 
ایران آن زمان، اقتصاد کشاورزی بود و 85 تا 90 درصد درآمد این 
کشور از راه کشاورزی به دست می آمد. از این جمعیت حدود 25 
درصد ایالت و سایرین، اهالی روستاها بودند. در شهرها که حدود 
15 تا 20 درصد مردم ایران را تشکیل می دادند، ترکیب جمعیتی 
شامل پیشه وران، خدمتکاران و رجال بود که رجال حدود یک درصد 
از این جمعیت را تشکیل می داند و بقیه به لحاظ نظامی، سیاسی 
و مذهبی در خدمت رجال بودند. اکنون در قرن بیستم این تصور 
را داریم که یک کشور، یک اقتصاد متحد دارد. اما در زمانی که از 
آن سخن می گوییم، خراسان هیچ رابطه ای با خوزستان نداشت یا 
امر  این  نداشت.  بلوچستان  و  یزد  و  با کرمان  ارتباطی  آذربایجان 
مهم است چون اگر شما این امر را درک نکنید، نمی توانید زندگی 
ایران را در دوره های صفویه و قاجاریه  سیاسی و اقتصادی مردم 
درک کنید. من به تازگی کتابی نگاشته ام در مورد »تاریخ نان در 
ایران« و آن جا اشاره کرده ام که به طور مثال مردم در آذربایجان به 
قدری گندم وجود داشت که در حال نابودی بود و در همین زمان 
در اصفهان گندم کمیاب بود و مردم از قحطی نان جان خود را از 
دست می دادند. یعنی قابلیت انتقال این گندم مازاد از آذربایجان به 
اصفهان وجود نداشت. این امر بسیار حائز اهمیت است. همان طور 
که اشاره کردم بخش بزرگ تر فعالیت اقتصادی در ایران کشاورزی 
بود و مردم بیشتر تولیداتشان در حدود مصرف خودشان بود. البته 
همیشه مقداری مازاد برای پرداخت مالیات و هم نگهداری آن برای 

وقوع ناگهانی قحطی وجود داشت.
نیز وجود  فعالیت های صنعتی مختلفی  از کشاورزی،  به غیر  البته 
داشتند که حجم آن ها نسبت به کشاورزی چشمگیر نبود. ساخت و 
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فروش زغال، نساجی و حتما دامداری بخش دیگری از فعالیت های 
غیرکشاورزی مردم در این زمان به حساب می آمد. بسیار جالب است 
که بدانید- من نیز در کتاب تاریخ نان به آن اشاره کرده ام- ایرانیان 
اغلب در آن زمان گیاهخوار )Vegetarian( بودند و خیلی کم 
گوشت یا حتی برنج می خوردند. چون عمال درآمدی نداشتند و حتی 
رجال نیز هر روز گوشت نمی خوردند. حتی در دورة ساسانی یا دوره 
ایران میانه هم این امر صادق است. در ایران اگر می گفتند »نان 
خوردند« یعنی »غذا خوردند«، چرا که 60 درصد غذای مردم را نان 
تشکیل می داد. نان را به همراه دیگر خوراکی ها مصرف می کردند 
و گاهی هم به ندرت آبگوشت می خوردند. به خاطر دارم حدود 52 
سال پیش،نخستین بار که به ایران آمدم به من چلوکباب و همراه 
آن چیزهایی که »سبزی« می گویید، دادند. تعجب کردم ولی بعدا 

به غذای ایرانی هم بسیار عالقه مند شدم. 
مهم ترین داشته ایران به لحاظ اقتصادی و صادرات، ابریشم خام 
بود. یعنی ایران چیز دیگری نداشت که برای صدور به خارج مناسب 
اشاره  صادراتی  کاالی  یک  عنوان  به  فرش  به  حتما  شما  باشد. 
خواهید کرد؛ ولی در این زمان فرش  صادر نمی شد. صادرات فرش  
از سال 1290 ق آغاز شد. البته حتما پیش از این تاریخ هم کمی 
اهمیت  دارای  اقتصادی  لحاظ  به  اما اصال  صادرات وجود داشت؛ 
اگر کسی  امروزه  گرانبهای صفویه که  این منسوجات  نبود. حتی 
داشته باشد، بسیار ارزشمند است. در آن زمان، بسیار محدود صادر 
نداشت و  نقره  ایران معدن طال و  بدانید  می شد. اهمیت دارد که 
فقط از طریق واردات می توانست این فلزها را بدست آورد. از نظر 
نساجی مهم ترین  زندیه و صفویه، صنعت  افشاریه،  زمان  صنعتی 
صنعت بود و کل ایران یک کارخانه بزرگ نساجی بود. حتی مردها 
بویژه  و چرم کاری  فلزکاری  بنایی،  داشتند.  اشتغال  این کار  به  نیز 
اما در دهات مردم  بود؛  اقتصادی  فعالیت های  از دیگر  در شهرها 
خودشان این فعالیت ها را انجام می دادند و به دیگران کاری نداشتند، 
چون عماًل پولی برای دریافت چنین خدماتی نداشتند. داد و ستندو 
روابط اقتصادی روستا ییان با خارج از روستا، کاال به کاال بود چون 
نقدینگی در دست نداشتند. به استثناء برخی از نواحی مانند گیالن و 
مازندران که محل تولید ابریشم بود و احتمااًل پول پرداخت می شد. 
گاهی  آنها  ازای خرید  در  تولید می شد  کرمان که کرک  در  البته 
سکه های نقره دریافت می شد. به جز این موراد، عموماً مقدار بسیار 
کمی پول دست روستایی ها بود. از دیگر فعالیت های اقتصادی تولید 
لوازم برای دستگاه سلطنتی و دربار بود. به خصوص فرش، لباس ، 
باالپوش و خلعت. در یزد هم یک کارخانه تولید خلعت وجود داشت. 
همچنین تولید لباس برای ارتش که از دیگر نیازها بود. در این راستا 
ممکن بود مقداری تولید مازاد وجود داشته باشد که حتما در بازار 
آزاد به فروش می رسید. هرچند که زمین ایران پر از فلز است. به 
خصوص برنج و آهن اما می توان گفت ایران در آن دوران تقریبا 
معادنی ندارد چون برای استخراج آن نیاز به آب و انرژی است که 
به این مواد دسترسی نداشت. بسیار جالب است که در دروه قاجاریه 
از زمان امیرکبیر به بعد کارخانه های جدید و مدرن تأسیس شد؛ اما 
این ها از قبل فکر تأمین نیازهای کارخانه ها را نمی کردند. به طور 
مثال زغال برای تأمین سوخت کارخانه ها باید از شهر دیگر تأمین 

می شد و حمل آن عماًل امکان پذیر و حتی به صرفه نبود. بنابراین 
کارخانه های ساخته شده بیشتر جنبه نمایشی داشت. 

من کتابی هم راجع به صنعتی شدن ایران نوشتم که شما در آن جا 
به طور دقیق تر می توانید با این روند آشنایی پیدا کنید. اشاره کردم 
که ایران معادن طال و نقره نداشت؛ اما کوه هایی سرشار از برنج 
داشت که بهره برداری از آن با دشواری هایی همراه بود. این فلزات 

باید صادر می شد؛ اما برای استخراج آن نیاز به پول بود.
کتاب ها  در  یا  می شنوم  ایرانی ها  از  گاهی  که  است  جالب  بسیار 
می خوانم که خارجی ها به دنبال ثروت به ایران آمدند، اما این پرسش 
مطرح است که کدام ثروت؟ این ثروت کجا بود؟ شما فقط مقداری 
ابریشم در ایران داشتید که تمام خارجی ها از عصر صفوی به بعد 
به دنبال آن آمدند و البته بعدها حتی ابریشم هم نمی خواستند. پس 
واقعا ایران به لحاظ اقتصادی یک کشور فقیر بود. یعنی موادی برای 
صادرات نداشت. فقط ابریشم خام و کرک )از 1654 میالدی به بعد( 
مواد صادراتی این کشور بود البته در مرزها )آذربایجان و کردستان( 
صادرات گوسفند و دام وجود داشت که در مجموع از نظر صادرات 
کل ایران اهمیتی نداشت. نتیجه این بود که تراز تجاری ایران منفی 
بود. بزرگ ترین کشوری که به ایران صادرات داشت هند بود. چون 
ایران به اندازه کافی مواد بومی نداشت و برای وارد کردن مایحتاج 
خود نیز باید پول پرداخت می کرد. هرچند تراز تجاری ایرانبا هند 
منفی بود اما این تراز با روسیه و عثمانی مثبت بود. اگر جنگ بین 
ایران و عثمانی رخ می داد و یا راه ها ناامن می شد تعداد سکه هایی 
که از آن جا می آمد، بسیار کم بود. این سکه ها باید به ضرابخانه برده 
و به سکه های ایرانی تبدیل می شد. ما نمی دانیم دقیقا چه مقدار از 
واردات ایران از هند تامین  می شده است، ولی برخی از این مواد 
مانند قلم کاری و نیل هند از ایران به عثمانی صادر می شد. البته 
مقداری ادویه نیز فروخته می شد که اگرچه ارزش زیادی داشت ولی 
به لحاظ حجم صادرات چندان قابل توجه نبود. شاهان ایران هم 
در این زمان وسیله دیگری برای دستیابی به ثروت داشتند. آنان به 
کشورهای هسایه حمله می کردند. چون کشاورزی سرمایه اصلی 
ایران بود، در نتیجه زمین واقعاً ارزش داشت و اگر کشور بزرگ تر 
اما متأسفانه همسایگان هم به  بود درآمد بیشتری کسب می شد. 
ایران حمله می کردند. البته من نمی دانم واقعا این کار ارزش داشت یا 
نه! در اواخر دوره صفویه ایران کشوری ورشکسته به شمار می رفت. 
زمانی که افغان ها به اصفهان حمله کردند، تمام خزانه ایران از نقره، 
طال و دیگر کاالهای موجود را مصادره کردند و تجارت از بین رفت. 
بخصوص در دوره محمود افغان. اگر کسی را با پول می دیدند فوراً 
اموالش را می گرفتند. البته در زمان اشرف این وضعیت تا حدودی 
بهبود یافت. در این زمان هم خزانه ایران خالی بود و هم همسایگان 
ایران به این کشور حمله کردند. روسیه به گیالن، مازندران و قفقاز 
شرقی و عثمانی ها به قفقاز غربی و کرمانشاه حمله کردند. از یاد 
بلکه  نمی شد،  تولید  ابریشم  مازندران  و  گیالن  در  تنها  که  نبریم 
در قفقاز هم تولید ابریشم وجود داشت و در این زمان، این درآمد 
پرسود از دست ایران خارج شد و به دست عثمانی ها و روس ها افتاد 
و حدود ده سال این مناطق در دست آن ها بود. از زمانی که افغان ها 
ایران صحنه  توسط طهماسب قلی خان )نادرشاه( شکست خوردند، 
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جنگ بود و من تعجب می کنم که ایرانیان چگونه او را قهرمان 
می دانند و برای او مجسمه می سازند در حالی که هلندی ها به او 
جالد می گویند! تا مرگ نادرشاه ایران تنها صحنه نبرد بود و در 
سال های آخر سلطنتش مردم به قدری از حکومت افشاریه خسته 

شده بودند که شورش کردند ولی نادرشاه آنان را قتل عام کرد. 
در این زمان ایران تا حدود زیادی منابع درآمد ابریشم خود را از 
مهم  بنادر  از  یکی  که  قندهار  دیگر  سوی  در  و  بود  داده  دست 
برای درآمد ایران بود، در دست افغان ها بود. دو مسیر برای هند 
وجود داشت یکی از دریا و دیگری مسیر زمینی و قندهار از این 
واقعًا  افشاریه  ایران در دوره  بود. دولت  اهمیت  بسیار حائز  لحاظ 
درآمدی نداشت. زمانی که نادرشاه قندهار را گرفت، تجارت در این 
منطقه تا حدود زیادی اهمیت خود را از دست داده بود. بنابراین 
را  باید زمان خود  تنها  ایاالت مختلف شورش می کردند و دولت 
به  کشور  عمومی  اوضاع  می کرد.  شورش ها  این  سرکوب  صرف 
لحاظ کشت محصوالت بسیار نامناسب بود و در بسیاری از مناطق 
قحطی و بیماری جان مردم را تهدید می کرد. در طول یک سال و 
نیم حدود دویست هزار سرباز به هند فرستاده شد و نتیجه این کار 
بسیار منفی بود. نه تنها بسیاری از سربازان از بین رفتند بلکه مردم 
نیز در فشار به سر می بردند. زمانی که نادرشاه درگذشت ایران از 
هر لحاظ کشوری بیچاره بود. مرگ عده زیادی از مردم، به معنی 
کمتر شدن نیروی کار انسانی و کاهش تولید بود. حتی بسیاری 
از حیوانات نیز در اثر بیماری از بین رفتند و این نیز باعث مختل 
شدن اقتصاد بود. در چنین وضعیتی درآمد ایران بسیار پایین بود 
و از طرف دیگر دولت توان تأمین امنیت را نداشت. این امر برای 
اجازه  ناامنی  به همراه  دولت  بی پولی  و  بود  بد  بسیار  نیز  تجارت 
مالیات  مردم  از  و خان ها  در عوض شاه  نمی داد.  را  تجارت  رشد 
می گرفتند. در این عصر درآمد دولت نیز کاهش یافت و تراز تجارت 

به پایین ترین حد خود رسید. 
البته آمار دقیقی در دست نیست اما درآمد ایران در سال 1740م. 
حدود دومیلیون و سیصدهزارتومان برآورد شده است. در آن زمان 
بودجه مورد نیاز ارتشی با بیش از دویست هزار نیرو، دو میلیون 
تومان برآورد می شد؛ و این یعنی تنها سیصدهزار تومان برای مخارج 
دیگر باقی مانده است. پس دولت برای رفعاین نقصان بزرگ، بر 
فشارهای مالیاتی افزود. در دوره صفویه، به ویژه شاه اسماعیل دوم 
برای تأمین کسری بودجه گرفتن اوقاف مرسوم شد و پس از آن ، 
مثبت،  نکته  میان  این  در  کرد.  استفاده  این روش  از  نیز  نادرشاه 
صدور دستور فهرستی دقیق از درآمدهای هر بخش تهیه مستوفیان 
بود. این فهرست آنقدر خوب بود که حتی تا دوره محمدشاه نیز از 
در  دولت  دخالت  دوره می بینیم که  در همین  استفاده کردند.  آن 
تجارت بیشتر می شود و دولت به صورت واسطه در تجارت حضور 
پیدا می کرد و از این طریق جیب شاه پر می شد. به عالوه واگذاری 
اتفاق  اجرا شد.  مازندران  و  در گیالن  ابریشم خام  تجارتی  امتیاز 
دیگری که در تجارت رخ داد، آن بود که عیار سکه ها پایین آمد و 
قدرت خرید مردم کمتر شد. پیش تر اشاره کردم که برای واردات 
از  امر  این  برای  باید سکه پرداخت می شد و  از هندوستان  کاالها 
تجارت  در  ایران  1732م.  از  بعد  می شد.  گرفته  مالیات  صادرات 

خود خیلی کم از سکه های طال و نقره استفاده کرد و برای خرید 
و فروش در بازار و پرداخت مواجب سربازان از سکه های برنجی 
استفاده شد. این سکه ها رفته رفته به مهم ترین وسایل پولی ایران 
تبدیل شدند. اگر عالقه دارید بیشتر در این زمینه بدانید، به کتاب 
»تاریخ پولی ایران« که در دست چاپ هست، مراجعه کنید. آن جا 
اشاره می کنم که دخالت های دولت و شاه تا چه میزان در مناسبات 
پولی مؤثر بوده است. در سال 1763 کریم خان زند صادرات سکه  را 
قدغن کرد و وزن و عیار سکه ها کمتر شد. مردم به ویژه تجار دیگر 
این پول را قبول نمی کردند چرا که باید با آن به هند می رفتند و 
آن جا این پول ارزشمند نبود. مثال هلندی ها بسیاری از آن سکه ها 

را صادر کردند و معموال ده تا بیست درصد ضرر دادند.
در دوره افشاریه اگرچه وضعیت حکمرانی کریم خان زند مطلوب تر 
ایالت های  اکثر  و  شد  بدتر  وضعیت  اقتصادی  لحاظ  از  اما  است 
شمالی، بویژه در آذربایجان و قفقاز و حتی گیالن دیگر حکومت هایی 
نیمه مستقل داشتند. اگرچه سکه ها به نام کریم خان ضرب می شد 
از مرگ  و پس  نمی کردند  پرداخت  مالیات  اکثراً  نواحی  این  ولی 
کریمخان و درگیری میان جانشینانش، سر به شورش برآوردند و 
دوره ای جدید از جنگ بوجود آمد که منجر به رکود تجارت شد. 
هلندی-ها در 1764م. به دلیل وضعیت بد تجارت تصمیم گرفتند 
از خلیج فارس بروند. انگلیسی ها هم همین تصمیم را در 1772م. 
گرفتند ولی اقامتگاهی در بوشهر و بصره نگهداشتند.البته نه برای 
تجارت، بلکه بیشتر به این دلیل که در این زمان میان فرانسه و 
انگلیس جنگ بود و به لحاظ استراتژیک و نظامی انگلیسی ها قصد 
داشتند که از این طریق روابط سریع با هندوستان داشته باشند. در 
ایران مردم همواره با تردید پرسش می کنند که انگلیسی ها در این 
زمان در خلیج فارس چه کار داشتند؟ معلوم است،زمانی که قاجاریه 
به سلطنت رسید، اروپایی ها حضوری در خلیج فارس نداشتند و اکثرا 
هندی ها، اعراب و ایرانیان بودند. اعراب به خصوص قاسمی ها در 
برخی از نواحی مانند شارجه و مناطق دیگر به کشتی های تجاری 
حمله می کردند. بنابراین تجار خلیج فارس به انگلیسی ها که پادشاه 
هند بودند، مالیات پرداخت می کردند تا از آنان حمایت کنند. ایران 
در این زمان در خلیج فارس کجا بود؟ یا دولت عثمانی که بصره 
را در دست داشت، کجا بود؟ آن ها در این منطقه حضور و اقتدار 
نداشتند، پس انگلیسی ها در شرایط خالء قدرت که نه ایران در آن 
حضور داشت و نه عثمانی ها به خلیج فارس آمدند. در این زمان نه 
ایران و نه عثمانی قصد اعمال قدرت در خلیج فارس را نداشتند. 
ایران تنها پس از 1882م. این خواست را برای اعمال قدرت ابراز 
کرد. می بینید که به انگلیسی ها بسیار انتقاد می شود ولی حقیقت آن 
است که آن ها بسیار خدمت کردند و صلح دریایی را در منطقه ایجاد 
کردند و با اقدامات آنان راهزنی دریایی به پایان رسید. به هرحال 
مردم به طور کلی در این زمان تنها به قدری درآمد داشتند که زنده 
بمانند. باید اشاره کرد که قاجاری ها به راستی اقداماتی انجام دادند 
که ایران بار دیگر کشوری با نظم شد و تجارت رونق گرفت و این 
کشور پس از 80 سال دوباره به ثبات رسید. چرا که تا این زمان 
ایران مدام درحال جنگ و کشتار بود و اغلب مردم این سرزمین 

امید به زند گی نداشتند.«
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نشست »تحلیل و نقد دیدگاه دکتر سروش دربارة ماهیت وحی 
قرآنی« دوازدهم دی  ماه، با سخنرانی مجتبی بیدقی، کارشناس 
دکترای  دانشجوی  و  آلمان  تطبیقی  الهیات  مؤسسة  علمی 
الهیات کاتولیک و کالم شیعه دانشگاه پادربورن در پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

خصوص  در  سه گانه  نظریه های  به  اشاره  با  ابتدا  در  بیدقی 
ماهیت وحی، گفت: »از چهار جنبة مفهوم شناسی، وجودشناسی، 
ماهیت شناسی و معرفت شناسی می توان به وحی پرداخت. ما از 
ماهیت وحی شروع می کنیم. زیرا باید ابتدا بدانیم ماهیت وحی 
اثبات کنیم. در مورد وحی سه  را  بتوانیم وجود آن  تا  چیست 

نظریه وجود دارد، اول 
مثابه  به  وحی  اینکه 
مشاهده  و  حضور 
دانسته می شود، یعنی 
وحی چیزی است که 
نبی به واسطة لیاقتش 
چیزی را می بیند. دوم 
و  القا  مثابه  به  وحی 
مشاهده است و پیامبر 
دیگر  فاعلی  توسط 
مشاهده  را  چیزی 

می کند. سوم وحی به مثابه شنیدن است. از سوی دیگر وحی 
به مثابه فعل گفتاری، گزاره های معنا دار یا محتوا و تجربة دینی 

تبیین شده است.«
وی در ادامه با اشاره به نظریات دکتر سروش در مورد وحی، 
و  مشاهده  مثابه  به  وحی  فهم  بین  »سروش  اظهارداشت: 
گزاره های معنادار در نوسان بوده است. برای مثال فرض کنید 

مشکلی در کارخانه ای باشد، این مشکل با سه نمونه دیکتة راه 
مثابه فعل گفتاری(،  به  )مثال وحی  به منشی  از کارفرما   حل 
وحی  )مثال  منشی  به  کارفرما  از سوی  راه حل  بیان شفاهی 
از سوی  اختیار  دادن  و  و محتوا(  دار  معنا  گزاره های  مثابه  به 
کارفرما به منشی به خاطر حضورش و اعتماد مدیر مسئله را 

حل می کند )مثال وحی به مثابه تجربه دینی(.« 
کارشناس علمی مؤسسه الهیات تطبیقی آلمان هنچنین تصریح 
کرد: »با سابقه ترین نظریه تحلیل وحی نظریه گزاره ای است. 
مؤلف الهی معنا را می دهد و مؤلف زمینی آن را بیان می کند. 
از  منظور  می شود.  گذاشته  تفکیک  جمله  و  گزاره  بین  اینجا 
گزاره مفاد جمله است که به زبان های دیگر هم می توان گفت. 
در این نظریه سه عنصر پیام دهنده و پیام گیرنده  و پیامی وجود 

دارد.«
مشاهده  نوعی  دینی  تجربة  مثابه  به  وحی  اینکه  بیان  با  وی 
اینجا مانند توصیف و سفرنامه  است، خاطرنشان کرد: »وحی 
است و ارکان وحی اینجا خدا پیامبر و مواجهه است و گزارشات 
مثابه  به  وحی  رویکرد  در  است.  پیامبر  شخصیت  به  وابسته 
گزاره عنصر پیام هست و وحی به مثابه تجربه دینی این عنصر 

نیست. اما اشتراکشان تأثیر فرهنگ نبی در وحی است.« 
بیدقی در ادامه با بیان اینکه وحی به مثابه افعال گفتاری در 
سنت ما سابقه ندارد، گفت: »اولین بار است این سخن از افعال 
گفتاری را به میان آورد. بر این مبنا می توان از وی غیرکالمی 

تکیه  وجودشناسی  و  ماهیت شناسی  وجوه  بر  من  کرد.  دفاع 
می کنم، همچنین با صورت بندی سنخ استدالل های فلسفی و 
عرفانی و متنی و تبیینی راه نقد مدعیات و استدالل های او را 
پیش خواهم گرفت. نظریه سروش ابطال شدنی است مشروط 
بر اینکه ادله مؤید نظریه او نقد شود. سروش معتقد است تحلیل 
او بهترین راه تبیین وحی است. همچنین او انسجام گرایانه به 

گزارش نشست
 »تحلیل و نقد دیدگاه دکتر سروش دربارة ماهیت وحی قرآنی«
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بحث می پردازد. به نظر او تحلیل سنتی وحی با قواعد فلسفی 
وحی  می کند  پیشنهاد  و  نیست  سازگار  خدا  دربارة  عرفانی  و 
خواهیم  راحتی  به  ما  که  است  این  او  پیامد  بدانیم.  را کشف 
توانست احکام دین را به ذاتی و عرضی تقسیم کنیم و آیاتی را 
که با اصول دنیای جدید در تعارض می بینیم، عرضی بدانیم.«

این دانشجوی دکترای الهیات کاتولیک و کالم شیعه دانشگاه 
معرفت شناسی  در  سروش  »دکتر  افزود:  ادامه  در  پادربورن 
باید  باوری  هر  که  داشتند  اعتقاد  شکاکان  انسجام گراست. 
باوری  هر  اینکه  مبناگراها  است.  نادرست  دور  و  باشد  مدلل 
تقسیم کردند،  غیرپایه  و  پایه  به  را  باورها  و  نفی  است  مدلل 
معتقدند گزاره ها  و  نپذیرفتند  را  امکان دور  انسجام گراها عدم 
باورها  دوری همدیگر را توجیه می کنند. در این صورت همه 
از یک ارزش برخوردار هستند. مقدمه اول این است که پیامبر 
سخن نمی گوید و وحی تجربه دینی است پس وحی توصیف 

پیامبر از مواجهه او با خداوند است.«
خداست،  گفتن  سخن  امکان  نزاع  محل  اینکه  بیان  با  وی 
عنوان کرد: »نمی توانیم براساس ظاهر آیات بگوییم خدا سخن 
می گوید مگر امکان سخن گفتن خدا را قباًل اثبات کرده باشیم . 
مانند جسمانیت خدا که چون این امکان را پیش از آیات مربوط 
به جسمانیت نمی پذیریم، دست از ظاهر این آیات برمی داریم. 
پس  است.  مطلق  واجب الوجود  خدا  سروش  تعریف  براساس 
تدریجی الحصول  تکلم  می کند.  ممکن  را  او  گفتنش  سخن 
است و نیاز به صوت دارد که به محدودیت خدا منجر می شود. 
سروش می گوید آیا بهتر نیست بگوییم خدا معلم فرستاده بود 
که خود می دانست چه بگوید و سخنش سخن خدا بود. خداوند 
منطبق  آیه  صدور  و  باشد  ارادات  تجدد  معرض  در  نمی تواند 
خدا  سروش  نظر  به  نیست.  سازگار  فیلسوفان  متافیزیک  با 

نمی تواند کالم داشته باشد چون ورای زبان و بسیط است.«

بروز  به  منجر  انسجام گرایی  »بکارگیری  داد:  ادامه  بیدقی 
جمله  از  می شود.  سروش  دکتر  دین شناسی  در  اشکاالت 
به طور کلی.  دین  به  نیاز  یا  عامه  نبوت  با دالیل  ناسازگاری 
است.  ناسازگار  دین  وجود  ضرورت  با  وحی  از  پیام  حذف 
دومین اشکال نحوه استفاده از انسجام گرایی است و داده های 
ناهمخوان با نظریه اش را تاویل می کند و آیات ناقض نظریه 
خود را تأویل نمی کند، زیرا این دو هم ارزش  هستند و نمی تواند 

یکی را ناظر بر دیگری بداند.«
از سوی دکتر  نامعقول بودن سخن گفتن خداوند  ادعای  وی 
فلسفی  را  خدا  »ایشان  افزود:  و  دانست  نقد  قابل  را  سروش 
در  می داند  فراشخصی  یعنی  عرفانی  و  دانسته  نامتشخص  و 
نمی تواند  فلسفی  خدای  اگر  است.  ناسازگار  دو  این  حالی که 
سخن  و  یافته  تجلی  می تواند  عرفانی  خدای  بگوید،  سخن 
بگوید. اگر خدایی نمی تواند سخن بگوید چگونه می تواند پیامبر 
را بیافریند. بحث های ایشان در تعریف وحی مبهم است. ایشان 
واژه های متعارضی را در خصوص وحی مانند کشف و الهام به 
کار می برد. همچنین نقش خداوند در تجربه وحیانی در اندیشه 
ایشان نیز ابهام دارد. اگر پیامبر همه کاره است نمی توان فهمید 

که سخن پیامبر، سخن خداست.«
این پژوهشگر حوزه الهیات در پایان گفت: »معنای تنزیه خدا 
از همه صورت ها، آن طور که سروش معتقد است، این است 
به  باید  بلکه  کرد  محصور  خاصی  صورت  در  را  او  نباید  که 
صورتی  هر  فوق  خود  کنه  در  او  که  کرد  اعتراف  نکته  این 
است، نه اینکه او نمی تواند هیچ صورتی بپذیرد و این ادعای 
با شی فی النفسه نخواهیم داشت.  شکاکانه است و ما نسبتی 
دارای  هم  ایشان  نظر  در  نبوی  تجربة  معرفت شناسانه  ارزش 
ابهام است. با تصویر سروش از وحی، دیگر واقع نمایی وحی با 

مشکل مواجه خواهد شد.«
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اعضای  از  معاصر،  فلسفه  دکترای  مالک شجاعی جشوقانی،  دکتر 
پژوهشکدة فرهنگ معاصر در نشست رویکرد ترجمه فرهنگي در 
سیره پژوهی )با تأکید بر سیره امام علی )ع((، گفت: »در مقطعی 
ترجمه و انتقال دانش از یونان به جهان اسالم، ترجمه فرهنگی بود. 
در دوران معاصر نیز با این مقوله مواجه هستیم، یعنی در حالی که 
علوم انسانی جای علم را می گیرند در این انتقال ها ترجمه فرهنگی به 

معنای عام اتفاق می افتد.«
وی با اشاره به فرضیة خام خود، عنوان کرد: »در روزگار ما اگر کسی 
بداند که  باید  کند  فرهنگی سیره پژوهی  ترجمه  رویکرد  با  بخواهد 
ترجمه از چه داالن های تاریخی و تمدنی عبور کرده است. در تمدن 
اسالمی و تمدن غرب ادوار مختلف برای ترجمه وجود داشته است، 
در جریان های ترجمه اتفاقات عجیبی می افتد که امکان یا امتناع از 
ترجمه دارد. در نگاه اول شاید به ذهن ما برسد که امکان ترجمه 
لفظ به لفظ وجود دارد اما اینکه مثاًل ایمان را با چه لفظی در زبان 
انتقال آن دقیق باشد اهمیت دارد، چرا که  انگلیسی برگردانیم که 

داستان ترجمة واژه به واژه با ترجمه فرهنگی متفاوت است.«
شجاعی جشوقانی در ادامه با بیان اینکه مطالعات ترجمه یک حوزه 
بسیار جذاب و قابل اعتنا دارد، گفت: »در ترجمه میان فرهنگی چرایی، 
چه چیزی، میزان، تأثیر رسمی و غیررسمی و واحد ترجمه اهمیت دارد. 
گرایش های غالب در حوزة مطالعات ترجمه جدی است. در مطالعات 
فلسفی حوزه امکان و امتناع ترجمه صحبت های جدی وجود دارد و 

نگاه مکانیکی به ترجمه و صرف ترجمه کلمه به کلمه کافی نیست.«
این سؤال که خیر غایی و  با طرح  این کارشناس فرهنگ معاصر 
نظریة سعادت در تمدن ما چیست و آیا برای فرهنگ های دیگر قابل 
ترجمه است، اظهارداشت: »مطالعات تاریخی و ادبی ترجمه بسیار به 
ما کمک می کند. ایدئولوژی در ترجمه به ویژه ترجمه فرهنگی بسیار 
مهم و راهگشاست. فرهنگ و امر فرهنگی هم به هر جایی که نشانی 
از رد پای انسان داشته باشد در واقع هرجا مهر انسان خورده باشد، 

اطالق می شود.«
وی دربارة ترجمه فرهنگی گفت: »در ترجمة فرهنگی باید ابتدا به 
این سؤال پاسخ داد که آیا می توان امر قدسی و دین را به زبان امروز 
یعنی زبان علوم انسانی ترجمه کرد؟ یک سبک ترجمه فرهنگی خوب 
و قابل اعتنا که پر رهرو نبود، رویکرد ترجمه فرهنگی شهید مطهری 
در سیره و دین است. ما در سنت های دینی خود حوزه معرفتی به نام 
کالم داریم که صورت بندی، تبین، آسیب شناسی و پاسخ به شبهات 
در عقاید دینی را دارد. بعدها مفهوم جدیدی به نام کالم جدید در 
جهان اسالم مدرن متولد می شود که در آن متکلم به مثابه مترجم 
فرهنگی بین متن مقدس و جامعه امروز خود مطرح است. متکلمان، 
الهی دانان فرهنگ دینی هستند و سعی می کنند به قدر طاقت بشری 

علوم دینی را منتقل کنند.«
شجاعی جشوقانی در ادامه افزود: »شهید مطهری در کتاب »آینده 
که  می نویسد  علمیه  حوزه های  برای  برنامه ای  اسالمی«،  انقالب 

خوب است دست اندرکاران برنامه ریزی حوزة دین و علوم انسانی به 
آن توجه داشته باشند. متأسفانه گاه در حوزة علوم انسانی بدون توجه 
به مختصات و مؤلفات ترجمه فرهنگی برنامه ریزی می شود که قابل 
تأمل است. شهید مطهری برنامه ای را برای حوزه های علمیه می دهد 
جزو  که  آورده  مورد  حداقل 26  او  است.  کالم  آن  تپنده  قلب  که 
وظایف فعلی حوزه علمیه است. در مجموعه آثار سیره پژوهانه خود 
مواردی را آوردند که در جلد  16، 17 و 18 دقیقاً ناظر بر سیره پژوهی 
فرهنگی است. باید مقدمه عدل الهی او را جدی گرفت. مطهری در 
اینجا  تعریفی از خود ارائه می دهد که به مثابه مترجم فرهنگ در 
گفتمان دینی است و می گوید شاید اگر به صد و خرده آثار من نگاه 
کنید فکر کنید که من نگاه ژورنالیستی داشتم اما از حدود 20 سال 
پیش که قلم به دست گرفتم و مقاله یا کتابی نوشتم تنها چیزی که 
در نوشته هایم هدف قرار دادم، حل مشکالت و پاسخ به سؤاالتی 
است که در مسائل اسالمی عصر ما مطرح است. هدف گره گشایی از 

دغدغه ها و مشکالت جامعه بوده است.«
پیامبران« شهید مطهری،  به در کتاب »محمد خاتم  اشاره  با  وی 
تصریح کرد: »بزرگان اندیشه دینی روزگار ما همچون مرحوم آیت اهلل 
طباطبایی، شریعتی و آیت اهلل طالقانی و... همه به این پرسش که پیام 
حضرت محمد )ص( برای زمانه ما چیست؟ جواب دادند. ما در این 
زمینه غفلت کردیم و آن را به مراکزی واگذار کردیم که معلوم نیست 
دربارة  آثار خود  در  دارند. مطهری  منابع دینی  چقدر غور دقیق در 
ضرورت مواجه فرهنگی با دین، موانع ترجمه فرهنگی دین در جهان 
اسالم  بحث کرده است. همچنین دربارة زمینه و معناشناسی آن و 
امانیسم اسالمی صحبت کرده و درباره علت اینکه چرا شیعه می تواند 
نسبت به اهل سنت در ترجمه کامیاب تر باشد، پرداخته است و حتی 
دربارة مؤلفه های فرهنگی امکان شکل گیری خوارج در زمان را بحث 

کرده است.«
شجاعی در پایان با اشاره به سخنی از دیلتای خاطرنشان کرد: »ما 
عالمان علوم انسانی فقیران غنی هستیم. یعنی غنای تمدنی و فرهنگی 
قابل اعتنا داریم، اما فقیریم. فلسفه معاصر یا باید هستی شناسی حال 

فرهنگی ما باشد یا باید از زمانه و انسان معاصر خداحافظی کند.«

گزارش نشست
»رویکرد ترجمة فرهنگي در سیره پژوهی )با تأکید بر سیرة امام علی )ع( («
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تاریخ برگزاری: 95/10/22
نزهة الحدائق و  عنوان رساله: »تصحیح، ترجمه و شرح رسالة 
الحاقات آن اثر غیاث الدین جمشید کاشانی همراه با بررسی منشأ، 
دورة  نجوم  در  »صفیحه«  به  موسوم  ابزار  کاربردهای  و  ساختار 

اسالمی«
استاد راهنما: دکتر حسین معصومی همدانی

استادان مشاور: دکتر حسن طارمی راد،دکتر حنیف قلندری
استادان داور: دکتر عبدالرسول عمادی، دکتر محمد باقری، دکتر 

امیرمحمد گمینی

جلسة دفاعیه ساعت 10 صبح چهارشنبه مورخ 95/10/22 با حضور 
استاد راهنما، استادان مشاور، استادان داور و جمعی از پژوهشگران، 
دانشجویان و عالقمندان به تاریخ علم در سالن پژوهش ساختمان 

فرهنگ برگزار شد. 
دانشجو در مدت نیم ساعت به دفاع از رساله خویش پرداخت که 

خالصه سخنان او به شرح ذیل است:
و  رصدی  دستة  دو  به  را  نجومی  ابزارهای  عموماً  علم  مورخان 
در  است  اخیر ممکن  ابزارهای  اگرچه  تقسیم می کنند.  غیررصدی 
رصد نیز به کار آیند، اما استفادة اصلی آن ها در زمان سنجی، تعیین 
هنگام طلوع و غروب خورشید و سیارات، تعیین طول دایرةالبروجی 
سیارات، تعیین جهت قبله و... است. این ابزارها را می توان به پنج 

دسته تقسیم کرد:
1. کره های سماوی

2. اسطرالب ها
)مثل   )Mathematical Grids( ریاضی  محاسبه گرهای   .3

ربع های مثلثاتی(
4. ساعت های آفتابی

)Equatoria( 5. صفیحه ها
آفتابی،  اسطرالب و ساعت های  مانند  ابزارها،  این  از  برخی  دربارة 

 

 

 

ادبیات نسبتاً قابل مالحظه ای شکل گرفته است و بسیاری از آن ها 
به صورت جدی بررسی و مطالعه شده اند. اما در میان آن ها صفیحه 
دورة  در  احتمااًل  که  آن  با  ابزار  این  دارد.  متفاوتی  بسیار  شرایط 
اسالمی اختراع و ساخته شده است و در همین دوره به اوج کمال و 
شکوفایی خود رسیده؛اما در سرزمین های اسالمی به ویژه ایران، به 
اندازة کافی به آن توجه نشده است. تا آنجا که بررسی کرده ام، در 
پژوهش های معاصر مقاله و یا کتاب معتبری به زبان های فارسی 
یا عربی دربارة آن ها طبع نشده است. قطع نظر از علت این کم 
توجهی، بازشناسی و بازسازی این دسته از ابزارها برای درک بهتر 

نجوم دورة اسالمی واجب به نظر می رسد.
آنچه اکنون براساس پژوهش های مورخان غربی علم دربارة این 
برای  است  ابزاری  صفیحه  که  است  این  بگوییم  می توانیم  ابزار 
الگوهای  براساس  مکانیکی،  صورت  به  سیارات  موقعیت  تعیین 
سیاره ای نجوم قدیم و بدون محاسبات پیچیده و متداول، با تقریبی 
قابل قبول. روی این ابزار الگوهای هندسی )مثل فلک حامل، خط 
اوج و حضیض و نقاطی چون مرکز عالم، محاذات و...( رسم و حک 
می شدند و با کمک داده هایی چون حرکت وسط و خاصة هر جرم 
ابزار  بر پشت  و  بوده  زیج ها موجود  در  آن ها  مقدار  سماوی- که 
حک می شده- موقعیت اجرام سماوی در هر زمان دلخواه به دست 

می آمده است.
دیوید کینگ، مورخ بریتانیایی علم و متخصص ابزارهای نجومی، 
ابزاری  یکی  می داند؛  اولیة صفیحه  نمونه های  را  یونانی  ابزار  دو 
حول  سماوی  اجرام  حرکت  چگونگی  که  ارشمیدس  به  منسوب 
مرکز زمین را شبیه سازی می کرده است و دیگری بازماندة ابزاری 
که اوایل قرن بیستم در کنار الشة کشتی غرق شده ای نزدیک 
ساحل جزیرة آنتی کیتیرا )در دریای مدیترانه( کشف و به »دستگاه 
با  )Antikythera Mechanism( معروف شد.  آنتی کیتیرا« 
این حال تعدادی از پژوهشگران )همچون فؤاد سزگین(، به دلیل 
نقصان اطالعات از آن دو ابزار، آن ها را جزو صفیحه ها به شمار 
نیاورده اند. اما همه بر این نکته متفقند آنچه در سده های میانه و 
اوایل دورة رنسانس در اروپا به عنوان Equatorium شناخته 

می شد، ریشه در صفیحه های دورة اسالمی داشته است. 
تاکنون چهار رساله از ابن سمح )د. 426 ق(، زرقالی )شکوفایی در 
نیمة دوم قرن پنجم هجری(، ابوصلت )460-529 ق( و غیاث الدین 

جمشید کاشانی )د. 832 ق( دربارة ساختار و کاربرد 

گزارشی از 
جلسات دفاعیه ها
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صفیحه شناسایی شده است. سه دانشمند نخست از اهالی آندلس 
هستند و تقریباً با قطعیت از تأثیر نوشته های آن ها بر نمونه های 
اروپایی می توان سخن گفت و دیگری، یعنی غیاث الدین کاشانی، 
مبدع  سزگین،  فؤاد  و  )1912-2009م(  نظرای. اس.ِکنِدی  به 
پیشرفته ترین و پیچیده ترین صفیحه است. اما با این حال، صفیحة 
غیاث الدین کاشانی که خود نام »طبق المناطق« بر آن گذاشته است 
و رساله ای علی حده موسوم به نزهة الحدائق )به زبان عربی( در 
شرح ساختار و کاربردهای آن تألیف کرده، تاکنون به صورت تمام 

و کمال و به شکل مطلوب بررسی نشده است.
عناوین سرفصل های رساله:

زندگی  دربارة  رساله  این  در  شده  انجام  پژوهش های  شرح   -1
غیاث الدین جمشید کاشانی پیش از عزیمتش به سمرقند به دعوت 

و درخواست الغ بیگ )فرزند شاهرخ تیموری(:
الف: فعالیت های علمی کاشانی و تألیفات او

و  )وزیر  شهاب  محمود  کمال الدین  کاشانی:  مالی  حامیان  ب: 
صاحب جمع تیمور(، اسکندر عمرشیخ

ج: محل فعالیت های علمی کاشانی: کاشان، شیراز و اصفهان
2- کاربردهای ابزار طبق المناطق

الف: استخراج زایجه 
ب: روش های تسهیل فرایند استخراج زایجه در نجوم دورة اسالمی
3- جایگاه صفیحة تعدیل گر در میان ابزارهای نجومی دورة اسالمی

الف: ریشة نام صفیحة تعدیل گر
ب: انواع صفیحة تعدیل گر و ویژگی های آن ها

ج: صفیحه های تعدیل گر توصیف شده در دورة اسالمی
د: نظریة زیربنایی صفیحة تعدیل گر

ه : مؤلفه های مورد نیاز برای طراحی صفیحة تعدیل گر
اروپای  و  اسالمی  دوران  در  تعدیل گر  صفیحه های  تاریخچة  و: 

التین
4- معرفی رسالة نزهة الحدائق و الحاقات آن و نسخه های خطی آن ها

الف: دسته بندی نسخه های احصاء شده
ب: روش تصحیح و نکاتی دربارة ترجمة فارسی رساله

ب: روش ساخت طبق المناطق و اجزاء آن
ج: انواع صفیحه های توصیف شده در رساله

د: دو مثال از روش به کارگیری ابزار 
ه : بحثی دربارة مشکالت فیزیکی ساخت ابزار

و  سواالت  داور  استادان  فوق،  مطالب  تفصیلی  عرضة  از  پس 
پیشنهادهای خود را مطرح کردند. 

دکتر محمد باقری:
اشتباهات  موجب  که  رساله  حروف چینی  خطاهای  از  برخی   -1

مفهومی می شود )که همگی وارد بودند(
معرفی  به  که  را  رساله  از  بخشی  تا  شد  خواسته  دانشجو  از   -2
پژوهش های پیشین و ادبیات تحقیق می پردازد، با جزئیات بیشتر و 
واضح تر توضیح دهد. به ویژه تفاوت پژوهش های ادوارد ِکنِدی در 
زمینة رسالة فارسی در شرح طبق المناطق از مؤلفی ناشناس )در 

حدود 900ق در قسطنطنیه( با شرحی که دانشجو نوشته است.

3- دربارة مشکالت فیزیکی ساخت ابزار ایشان اعتقاد بر این است 
که برای کاشانی جنبة نظری ابزار مهم بوده است نه جنبة عملی آن.

پاسخ دانشجو:
دانشجو پذیرفت که طبق نظر استاد، بخش ادبیات تحقیق را در 
شکل نهایی واضح تر و کامل تر بیان کند. شرح فارسی طبق المناطق 
تنها بخشی از رسالة نزهة الحدائق را شامل می شود و بیش از آن که 
شرح باشد ترجمة فارسی است. در شرح تألیف شده در این رساله 

به بخش هایی که کندی مطالعه کرده، کمتر پرداخته شده است.
در مورد مسئلة سوم، این ابزار اگرچه در صورت ساخته شدن در 
ابعاد معمولی )به شعاع حدود 20 سانتی متر( بسیاری از کاربردهای 
خود را از دست می دهد و به همین علت جنبة نظری آن بر جنیة 
عملی آن تفوق دارد؛ اما در اندازه های کوچک هم قابل ساخت و 
استفاده بوده است. شاهد آن هم وجود انواع این ابزار در اروپای 

سده های میانه است. 
دکتر عبدالرسول عمادی:

تصحیح و ترجمه را بسیار دقیق و بدون اشکال توصیف و به برخی 
مطالب شرح به عنوان نکات جالب اشاره شده است. 

دکتر امیرمحمد گمینی:
1- توضیحات بیشتری دربارة اجزاء مختلف صفیحه های مختلف 

در کنار تصاویر آن ها باید داده شود.
اسطرالب  و  تعدیل گر  تفاوت های صفیحة  به  در بخشی که   -2
پرداخته شده، دقیقاً اشاره نشده است که با اسطرالب بدون کمک 
زیج نمی توان، طول و عرض سیاره را در هر روز دلخواه محاسبه 

کرد.
3- روش کاشانی برای موازی کردن خط کش ها روی ابزار چیست؟

گمینی فرضیه ای هم دربارة عدم اقبال منجمان دورة اسالمی به 
این ابزار نیز ارائه کرد و احتمال داد که چون با این ابزار به راحتی و 
به سرعت می توان زایجه را استخراج کرد، تعدادی از منجمان ردة 
دوم کار و اهمیت خود را از دست می دادند. بنابراین با مخالفت آنان 

استفاده از این ابزار به فراموشی سپرده شد. 

پاسخ دانشجو:
توضیحات مفصل تری دربارة تصاویر صفیحه های پانزده گانه داده 
خواهد شد و تصاویر رنگی آن ها در انتهای رساله خواهد آمد تا فهم 

آن ها برای خواننده ساده تر شود.
دربارة اسطرالب، توضیحات خواسته شده افزوده خواهد شد. 

روش کاشانی برای موازی کردن ابزار آن است که کمانی از حلقه 
که بین دو سر دو خط کش، در دو طرف حلقه پدید می آیند باید 
با هم موازی باشند. در الحاقات هم روش دیگری شرح داده شده 

است که تصویر آن دررساله آمده است. 
در پایان هیأت داوران، اساتید راهنما و مشاور به شور نشسته و با 
اعطای نمره 20 و درجة عالی به رسالة دانشجو، وی را دانش آموخته 

مقطع دکتری رشته تاریخ علم دورة اسالمی تشخیص دادند.
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تاریخ برگزاری: 95/10/20
عنوان رساله: ارزیابی سیاست های مذهبی عصر پهلوی 

ایران براساس نظریات هویت ملی 
زیویار استاد راهنما: دکتر فرهاد 

دکتر  حقانی،  فقیه  موسی  دکتر  مشاور:  استادان 
اسماعیلی محمدمهدی 

شهرام  دکتر  درخشه،  جالل  دکتر  داور:  استادان 
حسینی سیدرضا  دکتر  یوسفی فر، 

حضور  با  صبح   10 ساعت   95/10/20 مورخ  جلسه  این 
هیات داوران رساله و برخی از دانشجویان دکتری انقالب 
تاریخ  مباحث  به  عالقمندان  از  جمعی  و  اسالمی  تمدن  و 
پژوهش ساختمان  در سالن  ملی  و هویت  اسالمی  انقالب 

فرهنگ واقع در بزرگراه کردستان برگزار شد.
خویش  رساله  از  دفاع  به  ساعت  نیم  مدت  در  دانشجو 

پرداخت که خالصه سخنان او به شرح ذیل است: 
وجوه نوآوری رساله عبارتند از:

هویت  و  هویت  نظریات  از  جدیدی  دسته بندی  ارائه   .1
ملی در ایران

سیر  بیان  و  مسأله  به  تحلیلی  ـ  تاریخی  رویکرد  وجود   .2
تاریخی آن تطور 

3. بررسی سیاست های مذهبی عصر پهلوی بر مبنای یک 
ایرانیان( نظریه بومی )نظریه تکوین و تکون هویت ملی 

دیدگاه  از  پهلوی  عصر  مذهبی  سیاست های  ارزیابی   .4
ملی هویت 

رساله  محتوایات  خالصه  طور  به  نوآوری ها  بیان  از  پس 
ملی)مبانی  هویت  کلیات،  فصل  پنج  در  که  شد  بیان 
مذهبی  سیاست های  رویکردها(،  عناصرسازنده،  نظری، 
اول، سیاست های مذهبی پهلوی دوم و جمع بندی  پهلوی 

ارائه شد.
نکته  سه  قالب  در  را  خود  کار  جمع بندی  نهایت  در  وی 

بیان کرد:

 

 

نکته اول: سیاست های مذهبی پهلوی تابع پروژه هویت سازی 
غربی بوده است.

برگرفته  اتخاذ سیاست هایی  در سایه  نوین  ایران  ایجاد  پروژه 
از مؤلفه های هویت مدرن از جمله مادی گرایی و دین ستیزی 
زبان  ایجاد  برای  تالش  و  آموزشی  نظام  راه اندازی  قالب  در 
واحد، پوشش واحد و به طورکلی فرهنگ واحد شکل گرفت. 
غافل از آنکه این ساختار وارداتی در تعارض جدی با بنیادهای 
فکری جامعه مسلمان ایران قرارداشت و منجر به عدم تطبیق 
فلسفی  نظریه  پانزدهم  قاعده  براساس  و  شده  روبنا  و  زیربنا 
باید  ایران شد. در این زمینه  ذات، باعث ایستایی هویت ملی 
قالب سیاست های مذهبی در محور جهت دهی  تأکید کرد که 
این  قرارگرفت.  غرب  ملت سازی  پروژه   تابع  جامعه  فرهنگی 
راحتی  به  باستان  ایران  که  بود  گونه ای  به  هویتی  بازسازی 
به  فکری  خط  داشت.این  همخوانی  مدرنیسم  ضروریات  با 
را  پارادوکس  نوعی  خود،  رفتار  در  بنیادی  ضعف  واسطه 
و  فکر  سوی  به  جدی  حرکتی  سو  یک  از  می کرد.  پیگیری 
به  تشویق  را  جامعه  دیگر  سوی  از  و  داشت  غرب  فرهنگ 
اسالم( می کرد.  منهای  )ایران  ناسیونالیسم  و  ملی گرایی  شعار 
یعنی در ظاهر تبلیغ ملی گرایی می کرد و در واقع جامعه را به 

گودال هویت غیر )هویت غرب( سوق می داد.
تعارض  وابستگی  اندیشه  با  ایرانی  ملی  هویت  دوم:  نکته 
ایران  جامعه  در  هویتی  تخریب  به  منجر  تعارض  این  و  دارد 
به عنوان  بر نفی عنصر شیعی  از یک سو اصرار حاکمیت  شد. 
مقاومت  دیگر  سوی  از  و  ایران  ملی  هویت  ذاتی  عنصر  یک 
بین  هویتی  شکاف  به  منجر  اصرار  این  برابر  در  اجتماعی 
به  نگاه  باید توجه داشت که  طبقه حاکم پهلوی و مردم شد. 
ویژگی  جامعه،  رفاه  و  توسعه  راه  در  مانعی  عنوان  به  مذهب 
این ویژگی در تعارض  اعتقادی و ذاتی سران پهلوی است و 
مردم  مناقشه  محل  همواره  ملی  هویت  اصلی  الیه  با  کامل 
پهلوی  نهایت سیاست های مذهبی  در  با حاکمیت شده است. 
غرب  تفکر  مادی گرایانه  مؤلفه های  با  هم سویی  واسطه  به 
همچون اقتصاد لیبرال و فرهنگ مبتذل، که با فرهنگ ایرانی 
و آموزه های دینی متعارض بود، منجر به حرکت قسری ذات 
)براساس  شد  ملی  هویت  پویایی  و  حرکت  توقف  و  ایرانی 
و  بعد  به  زمان  این  از  و  ذات(  فلسفی  نظریه  پانزدهم  قاعده 
مسیر  در  ملی  هویت  ذات  سیاست ها  این  استمرار  صورت  در 
انحطاط قرار می گرفت )براساس قاعده یازدهم نظریه فلسفی 

ذات(.
این  با  مواجهه  در  مردمی  بسیج  تحقق  عدم  سوم:  نکته 
ملی  هویت  با  وابستگی  اندیشه  تعارض  واسطه  به  سیاست ها 
دین زدایی  شد.  پهلوی  عصر  در  سیاست ها  شکست  به  منجر 
عنصر  مقابل  در  پهلوی ها  فکر  طرز  در  موجود  دین ستیزی  و 
بیان شد توقف  دینی و شیعی جامعه قرارگرفته و همچنانکه 
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پیش آمده در پویایی ذات هویت ملی ایرانی به دلیل عملکرد 
پهلوی ها با توجه به قواعد نظریه فلسفی ذات به ویژه قواعد 
الیه  این  حذف  بر  زیاد  اصرار  واسطه  به  دهم  و  دوم  اول، 
مواجه  هویتی  الیه  مقاومت  با  ایرانی،  جامعه  هویتی  اصلی 
نمادهای  و  داشتند  مذهبی  احساسات  که  مردمی  می شود. 
مذهبی می توانست آن ها را شدیدا به حرکت درآورد. یکی از 
»ایران  در  دولت - ملت  برپا کردن  پروژه   دالیل ورشکستگی 
بسیج سراسری  و  ملی«  »اراده   با  پروژه  این  بود  آن  نوین« 
آن جهت  از  مدرن  دولت  این  )پی ریزی  نگرفت.  ملی شکل 
را  بنیان های ذاتی هویت ملی  که در سیاستگذاری های خود 
شد  مواجه  ایرانی  جامعه  جدی  مقاومت  با  بود  نکرده  لحاظ 
ناشی  عمومی  همراهی  عدم  و  مخالفت  همین  واسطه  به  و 
هویت  با  پهلوی  عصر  هویت سازی  سیاست های  تعارض  از 
توصل  جز  چاره ای  پهلوی  حکومت  سردمداران  ایرانی،  ملی 
مقابل  در  و  نداشتند  خود  سیاست های  اجرای  در  زور  به 
در  نتیجه ای  آن هم  البته  که  مقاومت کردند  مردم،  مقاومت 
بر نداشت. پروژه هویت  سازی عصر پهلوی بر گفتمان هویت 
ملی )متأثر از الگوی دولت-ملت قرن 19م. در اروپا( استوار 
سابقه  بر  مبتنی  دولت-ملت  گفتمان  پروژه،  این  در  است. 
یک  از  لذا  می شود،  انگاشته  نادیده  ایرانی-اسالمی  تاریخی 
سو دولت کاماًل غربی است و رویکرد غرب محور دارد و از 
ایران در  بسترهای هویتی جامعه  و  سوی دیگر، نقش مردم 
در  پروژه،  این  طراحان  می شود.  گرفته   نادیده  ملت  ساختن 
گام  در  ساختگی(،  )هویت  جدید  هویتی  برای ساخت  تالش 
یکی  تغییر  و  اجتماعی  هویت  سطح  به  ورود  به  ناچار  اول 
و  می شوند  دین  عنصر  یعنی  آن  سازنده  اساسی  عناصر  از 
عرصه  این  در  اساسی،  عنصر  این  بودن  ریشه دار  با  توجه  با 
به  پاسخ  حدی  تا  اسالمی  انقالب  می شوند.  شکست  دچار 
و  اول  پهلوی  بعدی  تک  هویت یابی)هویت سازی(  در  افراط 

دوم بود.
داور  استاد  درخشه  دکتر جالل  توضیحات،  این  ارائه  از  پس 
موضوع  وی  کرد.  بیان  رساله  دربارة  را  خود  دیدگاه  مدعو 
رساله را موضوعی خوب و مورد نیازتوصیف کرد و نکات زیر 

را دربارهرساله مورد توجه قرار داد:
موجود  کار های  که  کنید  مشخص  تحقیق  ادبیات  در   -1
دارای چه خألیی هستند و شما قرار است چه بخشی از این 

خألها را پاسخ دهید.
نظام  سیاست  اول  پهلوی  مذهبی  سیاست های  بحث  در   -2
اشاره  را مورد  ازدواج و طالق  قانون  تغییر  و  اجباری  وظیفه 
و نقد قرار داده اید درحالیکه این دو سیاست در شرایط فعلی 
بررسی  نیازمند  سیاست  دو  این  دارد.  وجود  کشور  در  نیز 

است. دقیق تری 
بهتر  پس  است.  شده  آورده  »ارزیابی«  لفظ  عنوان  در   -3

است در بخشی از ابتدای کار منظور خود را از ارزیابی بیان 
کنید.

به  پنج صفحه  یا  چهار  و  بپرورانید  بیشتر  را  مسئله  بیان   -4
آن اختصاص دهید.

از  تأثیری«  »چه  لفظ  بجای  اصلی  سؤال  بحث  در   -5
کنید. استفاده  بازتابی«  لفظ»چه 

6- بهتر است سؤال سوم شما به سؤال اصلی تبدیل شود.

پاسخ  دانشجو: 
نهایی  نسخه  در  و  است  وارد  نکات  بقیه  دوم،  نکته  از  غیر 
که  گفت  باید  دوم  نکته  مورد  در  ولی  شد.  خواهد  اعمال 
می شود  اجرا  هم  فعلی  شرایط  در  سیاست  یک  اینکه  صرف 
و  نیست  نقد  از  بودن  بی نیاز  و  آن  بودن  درست  معنی  به 

ماهیت رساله دکتری بررسی و نقد علمی است.
اشاره  داخلیبا  داوران  از  یکی  حسینی  سیدرضا  دکتر  سپس 
دهنده  نشان  بومی،  مدل  یک  از  دانشجو  استفاده  اینکه  به 
جسارت وی در این عرصه است و نقطه قوت رساله به شمار 

می رود. به طرح نکات ذیل پرداخت:
1- در انتخاب برخی تیترها دقت بیشتری شود. مثال به جای 

واژة نامأنوس »ولنگاری« از واژه دیگری استفاده شود.
که  مختلفی  رویکرهای  به  است  بهتر  تحقیق  ادبیات  در   -2

در زمینه هویت ملی وجود دارد، پرداخته شود.
3- در بحث مبانی نظری بهتر است تقسیم بندی ارائه بدهید. 
مثاًل بحث مدل رودخانه ای یا مدل موزاییکی را مطرح کنید 

و نظریات هویتی را ذیل آن ها بیاورید.
4- از کتاب خاطرات تاج الملوک در بحث ویژگی های رفتاری 

پهلوی اول و دوم استفاده کنید.

پاسخ  دانشجو:
قالب سه  در  دسته بندی جدیدی  نظری،  مبانی  بحث  در   -1
از  متأثر  ملی  هویت  گفتمان  باستان،  هویت  گفتمان  محور 
الگوی دولت-ملت قرن 19 اروپا و گفتمان هویت ملی متأثر 
با  متناسب  کامال  که  شده  ارائه  ایرانی  اسالمی  الگوی  از 

فضای مورد نیاز رساله است.
سایر نکات قابل قبول است و در نسخه نهایی اعمال خواهد 

شد.
را  زیر  نکات  نیز  رساله  داخلی  داور  یوسفی فر،  شهرام  دکتر 

مدنظر قرار داد:
1- در روش پژوهش اشاره شد که رویکرهای تاریخی دچار 
یک  از  شما  خود  که  درحالی  هستند  زدگی  تئوری  نوعی 

انجام داده اید. تئوری استفاده کرده ایدو کار قشنگی هم 
درنظر  یکسان  را  افراد  وزن  هویتی،  نظریات  بحث  در   -2
گرفته اید درحالی که افراد با هم متفاوتند و وزن یکسانی ندارند.
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3- در بحث ادبیات پژوهش به رساله هایی که در این زمینه 
کار شده، اشاره نشده است.

4- در صفحه 37 از نقش دین در هویت صحبت شده ولی 
در انتها مذهب را جایگزین دین کرده اید.

و  خمینی  امام  منظر  از  ملی  هویت  نظریات  بیان  در   -5
این  منظر  از  تعریف  یک  نهایت  در  باید  خامنه ای  آیت اهلل 

ارائه بدهید. افراد 
و  آمده  میان  به  باستان سخن  هویت  از   43 در صفحه   -6

بعد از هویت ملی قرن 19. دلیل این کار چیست؟
آبراهامیان  و  کاتوزیان  آثار  از  سیاست ها  بحث  در   -7
جهت گیری  افراد  این  می دانیم  درحالیکه  شده،  استفاده 

داشته اند. خاصی 
منابع  و  کتب  درحالیکه  شده  استفاده  طبری  کتاب  از   -8

بهتری وجود دارد.
معرفی  رضاخان  لفظ  با  را  رضاشاه  جاها  بسیاری  در   -9
کرده اید در حالیکه بهتر است بین قبل و بعد از سلطنت وی 

قائل شوید. تفاوت 

 پاسخ دانشجو:
از گفتمان ها  یکدسته بندی  قالب  در  باستان  بیان هویت   -1
مورد  که  نیست  معنا  این  به  و  است  ملی  هویت  نظریات  و 
قبول من باشد. در ارائه تقسیم بندی از نظریات هویت ملی، 
سه مقسم مورد توجه من بوده که عبارتند از: گفتمان هویت 
باستان، گفتمان هویت ملی متأثر از الگوی دولت ملت قرن 
ملت  دولت  الگوی  از  متأثر  ملی  هویت  گفتمان  و  اروپا   19

ایرانی. اسالمی 
2- استفاده از کتب کاتوزیان و آبراهامیان بخاطر دسترسی 
سلطنتی  کتابخانه  در  موجود  اسناد  و  منابع  به  افراد  این 
افراد  این  آنکه  واسطه  به  دیگر  سوی  از  است.  انگلستان 

در  پهلوی  به  آنها  نقد  نیستند،  نظام اسالمی  چندان طرفدار 
واقع مؤیدی بر نقادی ما در درون نظام به پهلوی است.

اعمال  نهایی  نسخه  در  و  است  قبول  مورد  نکات  سایر 
خواهد شد.

از  تشکر  ضمن  راهنما  استاد  عنوان  به  زیویار  فرهاد  دکتر 
اعضا هیئت داوران و مشاوران به خاطر دقت نظر و صرف 
را در زمینه جابجایی سوال اصلی  نکته دکتر درخشه  وقت، 
با سوال اول چنین پاسخ دادند که این این سوال ها و تقدم 
و تأخر آنها بعد از جلسات متعدد در پژوهشکده و پژوهشگاه 

بدین شکل مورد تصویب قرارگرفته است.
دکتر موسی حقانی به عنوان استاد مشاورنکاتی را در پاسخ 

به نظرات هیئت داوران اشاره نمودند. از جمله:
نظام  سیاست  زمینه  در  درخشه  دکتر  نکته  مورد  در   -1
مورد  باید  هرحال  به  طالق،  و  ازدواج  قانون  نیز  و  وظیفه 
در  نیز  فعلی  شرایط  در  اگر  حتی  گیرد  قرار  نقد  و  بررسی 

کشور اجرا می شود.
کتاب  از  استفاده  زمینه  در  حسینی  دکتر  نکته  مورد  در   -2
دانشجو  به  را  کتاب  این  از  استفاده  اجازه  من  الملوک،  تاج 

نیست. مستند  ندادم چراکه 
3- در مورد نکته دکتر یوسفی فر در زمینه استفاده از کتاب 
در  و  است.  استفاده  قابل  و  ندارد  مشکلی  بنظرم  طبری، 
زمینه بحث لفظ رضاخان و رضاشاه بنظرم نگاه دانشجو به 
دکتر  گفته  طبق  البته  بوده.  رضاخان  مشروعیت  و  مقبولیت 
از  سلطنت  از  بعد  و  قبل  زمان  طبق  است  بهتر  فر  یوسفی 

لفظ خان و شاه استفاده شود.
شور  به  مشاور  و  راهنما  اساتید  و  داوران  هیأت  پایان  در 
نشسته و با اعطای نمره 19 و درجة عالی به رسالة دانشجو، 
تمدن  و  انقالب  رشتة  دکتری  مقطع  دانش آموختة  را  وی 

دادند. تشخیص  اسالمی 

انتصاب

و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  رئیس  قبادی،  حسینعلی  دکتر 
مطالعات فرهنگی طی احکامی دکتر فرزانه گشتاسب را به 
سمت »مدیر گروه پژوهشی فرهنگ و زبان های باستانی« 
گروه  »مدیر  سمت  به  را  تهرانی  مدرسی  یحیی  دکتر  و 

پژوهشی زبان شناسی کاربردی« منصوب کرد.

جناب آقاي سیل سپور 
جناب آقاي عزیز وکیلي

مصیبت وارده را به شما تسلیت عرض کرده، و از درگاه خداوند 
متعال براي آن مرحومه علو درجات و غفران الهی و براي شما 

و خانوادة محترم صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

روابط عمومي 
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کارگاه آموزشی به کارگیری تخصصی رایانه در تحقیقات زبان 
و ادبیات فارسی

مدرس: دکتر احسان رئیسی
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