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* دیدار دکتر قبادی با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
* دکتر قبادی در جشنوارة ملی کتاب اولیاء و مربیان: باید میان تفاوت فرهنگی و شکاف فرهنگی تمایز قائل شویم

* همایش ملی »اقتصاد مقاومتی؛ پیوند فرهنگ، سیاست و اقتصاد«
* نخستین همایش »تاریخ، پژوهش و نقد متون«

* نشست های علمی:
     - »معرفی و نقد کتاب شرح شوق و شرح و تحلیل اشعار حافظ«

     - »کتاب خوان تخصصی زبان شناسی« 
     - »جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی«

      - »تاریخ فكري سینماي ایران پیش از انقالب اسالمي«
      - »موسوعة طب االمام علی علیه السالم«

     - »روند شاخص هاي جمعیتي و دیدگاه امنیت ملي«
     - »تفسیر هرمنوتیک کتاب های مقدس )قرآن - انجیل(«  

     -  »تولید فضای تهراِن پسا انقالبی«   
      - »بررسی و تحلیل انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 96«

* نشست های تخصصی:
     - صورتجلسة نشست مشترک پژوهشكدة ادبیات و اعضای هیأت مدیرة انجمن »نقد ادبی«
     - شورای مشترک پژوهشكدة ادبیات و هیأت مدیرة انجمن »ترویج زبان و ادبیات فارسی«
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دیدار دکتر قبادی با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر محمد  با  آغازین سال جدید،  روزهای  در  فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  رئیس  قبادی،  دکتر حسینعلی 
فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دیدار کرد. در این دیدار که روز پنجم فروردین ماه برگزار شد، دکتر قبادی ضمن عرض 
تبریک سال نو و اعالم آمادگی پژوهشگاه برای انجام مأموریت های محوله، از توانمندی های پژوهشگاه و راهكارهای پیگیری 
و تحقق شعار سال 1396 )اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال( سخن به میان آورد و به تفصیل با ایشان به بحث و تبادل نظر 

پرداخت.

تداوم گفتگوهای رئیس پژوهشگاه با دکتر فرهادی دربارة جشنوارة 
»اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال« 

به دنبال پیشنهاد رئیس پژوهشگاه در زمینة برگزاري جشنواره پایان نامه ها و رساله هاي دانشجویي در حوزة تولید و اشتغال در 
دیدار با دکتر فرهادي، وزیر علوم، تحقیقات و فناوري و استقبال ایشان از این طرح، جلسة دیگري در روز هفتم فروردین ماه 
برگزار شد که در آن، دکتر قبادي ضمن تشریح توانایي هاي علمي و پژوهشي پژوهشگاه در حوزة تولید و اشتغال و تبیین 
ظرفیت هاي پژوهشكده هاي مختلف از جمله پژوهشكده هاي اقتصاد و مدیریت، مطالعات اجتماعي، علوم انساني کاربردي 
و به ویژه کارگروه کاربست »طرح جامع اعتال و ساماندهي علوم انساني مطعوف به پیشرفت کشور« براي پیشبرد این طرح، 
آمادگي پژوهشگاه براي همكاري با دیگر نهادهاي علمي و دانشگاهي کشور را براي هرچه پربارتر برگزار شدن این جشنواره 
اعالم کرد. در ادامه، دکتر فرهادي ضمن استقبال از محورهاي پیشنهادي در این خصوص، این طرح را براي کمک به دولت 
در زمینة برنامه ریزي و سیاستگذاري در حوزه تولید و اشتغال عمیقًا سودمند خواند و بر ضرورت همكاري و همیاري دیگر 

مؤسسات پژوهشي و دانشگاه ها با پژوهشگاه تأکید کرد.
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عیادت رئیس و اعضای هیأت علمی از دکتر اسماعیل حاکمی

و  علمي  سایر شخصیت هاي  و  پژوهشگاه  علمي  هیأت  اعضاي  از  جمعي  همراه  به  قبادي  دکتر  فروردین،   16 چهارشنبه  روز  عصر 
دانشگاهي با حضور در منزل آقاي دکتر اسماعیل حاکمي، استاد ممتاز دانشگاه تهران و پیشكسوت رشتة ادبیات و زبان فارسي از ایشان 
عیادت کرد. در این دیدار که به مناسبت روزهاي آغازین سال 1396، حال و هوایي بهاري داشت و در آن، استادان به گفتگو دربارة 
برکات نوروز و ظرفیت هاي شكوفایی فرهنگ ایراني پرداختند، حاضران ضمن آرزوي سالمتي براي دکتر حاکمي، از خدمات ایشان به 

زبان فارسي و تربیت دانشجویان فرهیخته تجلیل کردند.
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پیام تبریک رئیس پژوهشگاه به دکتر اشرف بروجردی

سرکار خانم دکتر بروجردی
انتصاب شایستة سرکارعالی به ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، همزمان با میالد مبارک حضرت فاطمه زهرا )س( 
که نشان از دقت نظر ریاست محترم جمهوری در تكریم جایگاه زنان و باور به توانمندی های آنان دارد، مایة افتخار و خرسندی 

است.
سرکار از جمله شخصیت های متعهدی هستید که با کارنامه درخشان علمی و فرهنگی، همواره در میان دانشمندان و فرهیختگان 
مورد توجه و احترام بوده اید و اینجانب یقین دارم که در این جایگاه نیز در گسترش و تعمیق وفاق و همدلی علمی و پژوهشی 

در کشور نقشی مؤثر ایفا می کنید.
انتصاب، بر  انسانی و مطالعات فرهنگی ضمن تبریک این  اینجانب به نمایندگی از سوی همكاران شما در پژوهشگاه علوم 
آمادگی پژوهشگاه برای هر نوع همكاری در جهت اعتالی فرهنگ کتابخوانی و حفاظت از میراث مكتوب علمی و تاریخی 

کشور تأکید می کنم.
دوام توفیق سرکارعالی را از خداوند متعال مسألت دارم.

تكیه بر خدا و توفیق از اوست
حسینعلی قبادی
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اعطای نشان درجة یک هنری به دکتر 
فاطمه راکعی

نشان  فجر،  یازدهمین جشنوارة شعر  پایانی  مراسم  در 
درجة یک هنری، توسط سیدرضا صالحی امیری، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، به دکتر فاطمه راکعی، عضو 

هیأت علمی پژوهشگاه تقدیم شد.

جناب آقاي مرتضی اخباری
مصیبت واردة درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض کرده، 
از خداوند سبحان، براي آن مرحوم علو درجات و براي جنابعالي 

و خانوادة محترم صبر جمیل و اجر جزیل مسألت داریم.

سرکار خانم فائزه توکلی
مصیبت واردة درگذشت برادر بزرگوارتان را تسلیت عرض کرده، 
از خداوند سبحان، براي آن مرحوم علو درجات و براي سرکارعالی 

و خانوادة محترم صبر جمیل و اجر جزیل مسألت داریم.

جناب آقاي محسن شیردل
مصیبت واردة درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض کرده، 
از خداوند سبحان، براي آن مرحوم علو درجات و براي جنابعالي 

و خانوادة محترم صبر جمیل و اجر جزیل مسألت داریم.

سرکار خانم الهام رضانژاد
مصیبت واردة درگذشت مادرگرامیتان را تسلیت عرض کرده، از 
خداوند سبحان، براي آن مرحومه علو درجات و براي سرکارعالی 

و خانوادة محترم صبر جمیل و اجر جزیل مسألت داریم.
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به مناسبت روز بزرگداشت شهدا و سالروز تأسیس بنیاد شهید انقالب اسالمی، دکتر قبادی سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی در مراسمی با حضور اعضای هیأت رئیسه، از خانواده های شهدای پژوهشگاه قدردانی کرد.

در ابتدای این مراسم که فضای معنوی خاصی بر آن حاکم بود، دکتر قبادی با یادآوری کالم امام خمینی )ره( مبنی بر اینكه »خانواده های 
شهدا چشم و چراغ ملت هستند«، از همكاران ایثارگر خواست با ذکر خاطراتی از شهدای خانواده خویش، حاضران را محظوظ کنند. در 
ادامه، هر یک از اعضای خانواده های شهداء با ذکر خاطراتی از آن عزیزان سفر کرده، از دغدغه های خود در زمینة پاسداری از خون آنها 

سخن گفتند.

قدردانی از خانوادة شهدا در روز بزرگداشت مقام شهدا
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دانشكدة  در  که  مربیان  و  اولیاء  کتاب  ملی  جشنوارة  در  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  رئیس  قبادی،  حسینعلی  دکتر 
روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار شد، پس از درود و سالم به روح قدسی بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا )س( گفت: 
»به دلیل عالیق شخصی و سازمانی به »آموزش و پرورش« نكاتی را در اولین جشنوارة ملی کتاب اولیاء و مربیان مطرح می کنم. اعتراف 
می کنم همة ما در چند دهة گذشته مرتكب اشتباهاتی شدیم و آن در نظر نگرفتن عاطفه ها و نیازهای درونی فرزندانمان بود که باید با 

آگاهی بیشتر خانواده های ما این خطر رفع شود.«

و  معنوی  گوناگون عاطفی،  در حوزه های  مناطق مختلف  خانواده های  نیازهای  به  توجه  با  باید  پرورش  و  آموزش  افزود:  قبادی  دکتر 
اقتصادی با کمک مؤسسات مردم نهاد امكانات را برای توانا کردن خانواده ها فراهم کند. خانواده ها نیازمند آموزش و پرورش هستند، باید 

در نظر داشته باشیم وظایف و نیاز ما در حوزة خانواده شكل می گیرد.
مدرس و استاد دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: باید میان تفاوت فرهنگی و شكاف فرهنگی تمایز قائل شویم و متأسفانه امروز باعث 
با مسئوالن مدرسه است.  اولیاء و مربیان  این گسست ها همكاری  از  تنها جلوگیری  گسست فرهنگی در میان خانواده ها شده ایم که 
متأسفانه پس از انقالب اسالمی ما دچار دو گسست شده ایم؛ یک گسست افقی )هویتی( بین نسل های انقالب و دیگری گسست عمودی 

میان والدین و فرزندان. ما باید این گسست ها را با روش های کارشناسی پر کنیم.
وی همچنین عنوان کرد: برخی روال های آموزشی و درس ها خود به خود به عذاب و شكنجه برای خانواده ها و دانش آموزان تبدیل 
می شود که این عنصری نامطلوب برای دانش آموزان است و درس ها و روال های آموزشی باید حلقه های واسط بین اولیاء و مربیان باشد.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی افزود: ما برای این که بتوانیم فرزندانی خالق، اخالقی و معنوی تربیت کنیم نیاز به نهضت داستان و رمان 
خوانی داریم. تقویت داستان خوانی باید به یک جریان سازی و شبكة ارتباطی بین اولیاء و مربیان تبدیل شود که در این صورت، درس های 

عذاب آوری مانند دیكته غیر الزم یا تعدیل می شود و فهم فرهنگی کودکان باال می رود.

دکتر قبادی در جشنوارة ملی کتاب اولیاء و مربیان:

 باید میان تفاوت فرهنگی و شکاف فرهنگی تمایز قائل شویم
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همایش ملی »اقتصاد مقاومتی؛ پیوند فرهنگ، سیاست 
و اقتصاد« چهارم اسفندماه 95 با همكاری پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سالن همایش های 

صدا و سیما برگزار شد.
رئیس  نجفی،  موسی  دکتر  همایش  این  ابتدای  در 
اهداف  تشریح  از  پس  مقاومتی  اقتصاد  ملی  همایش 
و برنامه های همایش گفت: بعد از آن که مقام معظم 
نامگذاری  مقاومتی  اقتصاد  سال  را  امسال  رهبری 
با  فقط  نامگذاری ها  اوقات  اکثر  که  دیدیم  کردند، 
رسمی  نهادهای  و  حكومتی  مسئولین  حمایت های 
از این رو تصمیم گرفتیم نگذاریم چنین  همراه بوده، 
و  بیانیه های رسمی حكومت  به  بحث مهمی محدود 

دولت باشد.
پژوهشكدة  انسانی و رئیس  پژوهشگاه علوم  عضو هیأت علمی 
اندیشه سیاسی، انقالب و تمدن اسالمی تأکید کرد: برای اینكه 
اندیشه اقتصاد مقاومتی وارد زندگی روزمرة مردم شود چند اقدام 

ضروی است؛ فرهنگ سازی، مقدس سازی و بهره گیری هنر.
اما  نیستیم  دستورالعمل  مقام  در  ما  شد:  یادآور  نجفی  دکتر 
می توانیم در خصوص موضوع اقتصاد مقاومتی طرح مسأله کرده 
بحث  این  ولی  است  سال  آخر  اینكه  با  کنیم،  آسیب شناسی  و 
می تواند بحث دهه های آیندة کشور ما باشد، چرا که این مسأله 

تداوم دارد. 

در ادامه سایر سخنرانان از دانشگاه ها، مراکز آموزشی و پژوهشی 
دیدگاه های  مقاومتی  اقتصاد  دربارة  متعددی  زوایای  از  مختلف 
خود را بیان کردند. در پایان جوایز نفرات برتر اهداء شد که در این 
بخش دکتر قبادی رئیس پژوهشگاه، حجت االسالم والمسلمین 
»اقتصاد  ملی  همایش  سیاست گذاری  شورای  رئیس  غالمی، 
مقاومتی؛ پیوند فرهنگ، سیاست و اقتصاد«، دکتر نجفی و دکتر 
پیغامی، استاد دانشگاه امام صادق)ع( جوایز و هدایای برگزیدگان 
این  تخصصی  نشست های  می شود  یادآوری  کردند.  اهداء  را 

همایش در نوبت بعدازظهر نیز ادامه داشت.

همایش ملی »اقتصاد مقاومتی؛ پیوند فرهنگ، سیاست و اقتصاد« 
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نخستین همایش »تاریخ، پژوهش و نقد متون«

نخستین همایش »تاریخ، پژوهش و نقد متون« توسط شورای بررسی متون و آثار کتب علوم انسانی و پژوهشكدة تاریخ پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی با مشارکت انجمن ایرانی تاریخ در تاریخ 5 اسفند 1395 در سالن حكمت پژوهشگاه علوم انسانی با استقبال 
مشتاقانة استادان، دانشجویان، معلمان و عالقه مندان تاریخ برگزار شد. در این همایش پیشكسوتانی چون دکتر رضا شعبانی، دکتر الهیار 
خلعتبری، دکتر محمدتقی امامی خویی، دکتر عالءالدین آذری، دکتر جمشید آزادگان و نیز استادان دانشگاه های مختلف از جمله دکتر 
عطااهلل حسنی، دکتر حضرتی، دکتر جان اهلل کریمی مطهر، دکتر شهرام یوسفی فر، دکتر طالعی، دکتر یلفانی و... در فضایی صمیمی و 

پرشور و در برخی موارد چالشی برگزار شد. 
آیات کالم اهلل مجید و سرود ملی جمهوری اسالمی  از تالوت  پس 
ایران، نخست دبیر علمی همایش، دکتر علیرضا مالیی توانی، به عنوان 
این  تشكیل  ضرورت  و  اهداف  بیان  و  میهمانان  به  خوش آمدگویی 
همایش پرداختند. ایشان با اشاره به تولید متون و کتاب های گوناگون 
در داخل و خارج کشور و استفاده ای که همة اهل تاریخ از این کتاب ها 
می کنند اشاره کردند؛ اما در کنار ارج نهادن بر این تحقیقات بر یک 
نكتة مغفول یا کمتر پرداخته شده انگشت گذاشتند که جای خالی نقد 
تلخ  و  گزنده  شاید  نقد  ایشان  گفته  به  است.  تاریخی  آثار  نقادی  و 
باشد، اما برای استمرار حیات علمی گریزی از جا افتادن سنت نقد و 
نقادی نیست. ایشان همگان را به رویكرد انتقادی تشویق کردند و به 
این نكته اشاره کردند که در این همایش برای جدی تر بودن کار، به 
کتب مطرح در حوزة دانشگاهی پرداخته خواهد شد. در ادامه، ایشان 
به سؤاالت اساسی پرداختند مانند اینكه تاکنون در تدوین متون چه 
مسیری پیموده ایم؟ آیا توانسته ایم افق های جدیدی بر روی تحقیقات 

جدیدتر بازکنیم؟ و این که آیا نیاز به فراتر رفتن از گذشته وجود دارد و آیا برای این گذار تدارکات الزم اندیشیده شده است؟ به باور 
ایشان ریشه گرفتن رویكرد انتقادی در یافتن پاسخ این پرسش های اساسی الزم و ضروری است. ایشان در پایان مباحث خود بر لزوم 
ایجاد فرصت های برابر و فضایی رقابت پذیر برای همة پژوهشگران برای پاگیری رویكرد نقادانه تأکید کردند و نقد را الزمة پویایی تفكر 
و تحمل همدیگر دانستند. همچنین تاریخ را علمی انتقادی و در خدمت روشنگری و نه صرفًا امری بوروکراتیک دانستند که وظیفة 
بازاندیشی تجربه زیسته و تعمق در عقب ماندگی ها را بر اساس رویكردی انتقادی بر عهده دارد. در واقع هدف اساسی این همایش وارد 
شدن به همین حیطه های نو و گشودن افق های تازه برای گذار از وضعیت کنونی است. درنهایت ایشان از همه مسئوالن و اساتید و 

دانشجویان حاضر در همایش تقدیر و قدردانی کردند.

پنل اول همایش: )مباحث نظری و بنیادین(
در ابتدای این پنل دکتر خلعتبری با زنده کردن یاد دکتر باستانی پاریزی به مواردی تأکید کردند که آن مرحوم بر آن تأکید داشت و 
آن سنت خود مشت مالی مورخ و تاریخ پژوه است. این حرف درواقع تأکید بر همان سنت نقادی و خود انتقادی بود که با این تعبیر بیان 
می کردند. دکتر خلعتبری سپس بر نقش استاد و دانشجو در پاگیری نقادی تأکید کردند و وظیفه استاد را ابتدا خود مشت مالی و سپس 
کردن  برای سهل الوصول  اینترنت  و  مجازی  فضای  به خطرات  ایشان  دانستند.  دکتری  و  ارشد  دانشجوی  به ویژه  دانشجو  مشت مال 
اطالعات و اینكه این فضا به هیچ وجه نمی تواند جایگزین کتاب و منابع اصلی شود و بر لزوم جذب نیروهای عالقه مند و دغدغه مندتر در 

فضاهای دانشگاهی تأکید کردند. سپس ایشان سخنرانان پنل را برای ارائه کار و شروع برنامه دعوت کردند.
دکتر یعقوب خزایی )استادیار دانشگاه بین المللی قزوین(: نخستین سخنران پنل اول همایش با عنوان نقد سه اثر روش تحقیق در ایران 
بودند که به آثار سه مؤلف روش تحقیق، علیرضا مالیی توانی، حسن حضرتی و قائم مقامی پرداختند. به باور ایشان هر سه اثری که 
ایشان با درجات مختلف در یک قالب قرار می دهد پوزیتویستی هستند و از این سنت و مشكالت این رویكرد رنج می برند. ایشان سپس 
به تبعات این سنت بر اهل تاریخ پرداختند و غلبه روش شناسی علوم طبیعی بر علوم انسانی را مؤلفه اساسی این رویكرد مطرح کردند. در 
نظر ایشان این رویكرد در تاریخ به سمت فكت محوری می رود و به نوعی آفت است. به باور او تاریخ همان قدر که از فكت کمک می گیرد 
از چیزی که دیلتای همدلی و یا هابرماس کنش ارتباطی می نامد نیز یاری می گیرد و به جای اصل تجاهل باید با این نگاه همدالنه به 
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تاریخ نظر کرد. درنهایت به باور ایشان ریشه 
گرفتن سنت نقد کاربست نظریه در تاریخ و به 
رسمیت شناختن سوژگی )مورخ( ما را به سمت 
نوعی دریافت متفكرانه تر و عالمانه تر از تاریخ 

رهنمون می کند.
دانشگاه  استادیار  حاتمی؛  امیرحسین  دکتر 
که  بودند  بعدی  سخنران  قزوین،  بین المللی 
پژوهش های  نقد  باب  در  را  خود  موضوع 
کردند.  ایراد  مدرنیستی  پست  هرمنوتیكی 
را  پست مدرن  و  هرمنوتیكی  رویكرد  ایشان 
بالی جان تاریخ دانستند. به باور ایشان آنچه 
زبانی  انكر اسمیت در چرخش  هیدن وایت و 
مطرح می کنند و با تأکید بر بالغت و نزدیک 
شدن تاریخ به ادبیات و فاصله گرفتن تاریخ از 
تبیین علی پس از سال 1970 در غرب رواج 

یافت و این برداشت در قالب ترجمه و تألیف افرادی مانند جنكینز، پل ریكور و بابک احمدی جای پای خود را در ایران نیز باز کرد. 
باورهایی مانند ساخته شدن تاریخ توسط مورخ، متفاوت بودن گذشته و تاریخ، اصل یک گذشته تاریخ های بسیار، عدم وجود و واقعیت 
جهان شمول، کاماًل تأویلی بودن تاریخ، فروریختن مرزهای تاریخ و داستان، باورهایی بود که زیر پای همه بنیادها را خالی کرد و شكاکیت 
و نسبیت را به ارمغان آورد؛ اما به باور ایشان این اندیشه دچار تناقض است. یكی از این تناقضات اساسی به باور ایشان تبدیل شدن خود 
تاریخ باوری یا نسبیت گرایی به یک فرا روایت است؛ یعنی درحالی که پست مدرنیسم منكر هر فراروایتی است برداشت خودش تبدیل 

به نوعی فرا روایت می شود.
دکتر ابوالفضل رضوی، دانشیار دانشگاه خوارزمی با عنوان »جایگاه مسئله در پژوهش های تاریخی« سومین سخنران پنل نخست بودند. 
ایشان در ابتدا با گالیه ای بحث خود را شروع کردند. سخن دکتر زیباکالم در عدم امكان عبرت آموزی از تاریخ را مثال آوردند و به عدم 
واکنش اهل تاریخ در دفاع از این رشته ایراد وارد دانستند. کارآمدی دانش تاریخ را بدون نقادی امكان ناپذیر دانستند. به باور ایشان ما 
تاکنون در مورد روش پژوهش طرح بحث کرده ایم، اما اینكه در پایان نامه و کتاب چگونه عملیاتی شود بحث نكرده ایم. چگونه به محقق 
مسئله نوشتن بیاموزیم سؤالی اساسی است. ایشان سپس بین تاریخ شناس که در فضای گفتمانی زمان حال و مورخ که در فضای گفتمانی 
زمان گذشته فعالیت می کنند تفاوت قائل شد. به باور ایشان مسئله دغدغه اساسی مورخ است که از دل موضوع بیرون می آید و دو وجه 
چگونگی و چرایی در آن مطرح است و اینكه این دو وجه را چگونه بتوانیم به هم ربط دهیم. وجه چرایی به باور ایشان وجه متمایز اصلی 
است. درنهایت ایشان گذشته )پوزیتویست ها( را ناتوان از پرداختن و طرح مسئله دانستند. تاریخ نگار مسئله محور به باور ایشان از امروز 

به گذشته می نگرد و کارآمدی تاریخ نیز در همین نكته است.
ماهیتی  »بحران  سخنرانی شان  عنوان  که  بودند  پنل  این  سخنران  آخرین  بهشتی،  شهید  دانشگاه  دانشیار  بخت؛  منصور  قباد  دکتر 

به  بود.  جدید«  تاریخ پژوهی  در  مفهومی  و 
باور ایشان تاریخ معاصر ایران تاریخ بحران 
ایران یک شق  تاریخ پژوهی  بحران  و  است 
این بحران است. این بحران نتیجه برخورد 
برابر  در  مغلوب شدن  و  و شكست  با غرب 
این  حل  در  به نوعی  ما  است.  جدید  تمدن 
هم  و  تاریخ  عرصة  در  هم  ناتوانیم.  مسئله 
باور  به  عام.  به صورت  انسانی  علوم  کل  در 
از  ما  شدن  بریده  سبب  برخورد  این  ایشان 
سنت های قدیمی و آشنایی معیوب با دنیای 
جدید است که توان فهم آن را نداریم. این 
به یک توهم انجامیده است و آن توهم فهم 
تاریخ های قدیم در میان مورخان جدید و رد 

و تكذیب آن، بدون فهم بنیادهای آن نوع تاریخ نگاری )مثال فریدون آدمیت( است. در کل در نظر ایشان دچار بحران درک شده ایم، 
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زیرا تاریخ نگاری جدید اروپایی خود امری تاریخی است درحالی که ما درکی انتزاعی از آن داریم. به باور ایشان نتیجه گسست از گذشته و 
فهم انتزاعی سنت تاریخ نگاری غربی سبب ادامه مواجهه معیوب ما شده است و ما را با بحران ماهیت تاریخ، بحران مفهوم تاریخ، بحران 

نسبت ما با تاریخ و کارکرد تاریخ، مواجه ساخته است.
موضوع سخنرانی دکتر مجتبی خلیفه، استادیار دانشگاه بیرجند، »آسیب شناسی پژوهش های جمعی در ایران« بود که به دلیل ضیق وقت 
از پنل نخست به ابتدای پنل دوم منتقل شد. ایشان با این سؤال بحث خود را آغاز کردند که چرا مطالعات جمعی در ایران کمتر مورد توجه 
بوده است. سپس به سابقه یک صد ساله آکادمی تاریخ در ایران اشاره کردند و افزودند که با توجه به نیازهای دوران گذشته کتاب هایی 
در این رشته تألیف شده ولی این نیازها به روز نشده و همان دید گذشته تداوم داشته است. ایشان سپس به آسیب شناسی مطالعات جمعی 
در ایران پرداختند و یكی از دالیل این ضعف را آموزش محور بودن این رشته در دانشگاه دانستند که با مرور زمان این روند تشدید شده 
است. جدی نگرفتن تخصص گرایی را نیز از عوامل عدم اقبال به کارهای گروهی دانستند. ایشان سپس توجیهات خود را برای دفاع از 
مطالعات گروهی عنوان کردند. به نظر او متخصص فقط می تواند در حوزة 
مطالعه خود بنویسد و جنس منابع هر تخصص متفاوت است و همچنین 
نیازهای انسان امروز متنوع تر و متفاوت تر از دوره گذشته است و کارهای 

جمعی می تواند این نیازهای جدید را پوشش دهد.

پنل دوم همایش: )نقد پژوهش های تاریخ اسالم(
پس از سخنرانی دکتر خلیفه از پنل قبلی، دکتر سید محمدرحیم ربانی زاده 
استادیار پژوهشگاه علوم انسانی با موضوع خوانش انتقادی متون درسی 
تاریخ اسالم نخستین سخنران موضوعی این پنل بودند. ایشان در ابتدا 
با اشاره به دو واحد درس عمومی تاریخ اسالم برای همه دانشجویان نقد 
خود را متوجه کتاب های مربوط به این درس دانستند و چهارکتاب تاریخ 
اسالم، زرگری نژاد شهیدی فیاض و نصیری را موضوع بحث و نقد خود 
دانستند. به باور ایشان نویسندگان این کتاب ها هرچند رسالت دینی نیز 
احساس می کردند، اما بیشتر با سفارش شورای عالی انقالب فرهنگی و 
به عنوان پروژه سفارشی این کارها را انجام داده اند. به نظر ایشان مهم ترین نقدهایی که به همه این کتاب ها واردند عبارت اند از: به حاشیه 
بردن ایران و روم و عصر جاهلیت و درواقع نگاه به تاریخ اسالم به عنوان یک مؤمن و نه یک مورخ. درحالی که ما درواقع امر با نقش 
پررنگ این حكومت ها و دوره ها در تاریخ اسالم سروکار داریم. حكومت بنی امیه وامدار روم و بنی عباس وامدار ایران باستان اند. ایراد دیگر 
ایشان این بود که به غیراز کتاب زرگری نژاد بقیه کتاب ها درزمینه استناد ضعیف هستند. هر چهارکتاب نوعی نگاه قدسی به تاریخ اسالم 
دارند و بسیاری از موارد را که به راحتی می توان از زاویه دید زمینی و این جهانی تبیین کرد به امداد غیبی منتسب می کنند. همچنین 
وحی را وارد کتب می کنند و وجود این دیدگاه که خدا در یک جا به کمک مسلمانان می آید و در جای دیگر بی طرف است مشكل اساسی 
در فهم تاریخ برای دانشجوی غیرمتخصص به وجود می آورد. به صورت کلی ایشان عدم توجه به نیاز مخاطب و سفارشی بودن و دنبال 

توجیه بودن این کتاب ها )مثاًل توجیه فتوحات( را نكات ضعف و قابل نقد این کتاب ها می دانند.
دومین سخنران پنل دوم دکتر حجت اهلل جودکی با موضوع »ترجمه نقادانه تراث«؛ سخنان خود را این گونه آغاز کردند که بیشتر تراث 
پس از زبان فارسی عربی است و درنتیجه نیاز به ترجمه آن ها نیازی واقعی است. بخشی از این آثار ترجمه و بخشی دیگر هنوز ترجمه 
نشده و نیاز به ترجمه دارند؛ اما حتی آن کتاب هایی نیز که ترجمه شده اند نقادانه ترجمه نشده اند و درنتیجه نیاز به بررسی نقادانه دارند. به 
گفته ایشان بسیاری از اصطالحات فهم یا درست تعریف  نشده اند. تفاوت لهجه ها و یا اسامی و لغات در نظر گرفته نشده است. بی دقتی ها 
یا کمبود وقت در بسیاری موارد باعث نوعی برداشت کج از این آثار در ترجمه ها شده است، به نوعی که در مواردی قصد نویسنده در اثر 

ترجمه شده را غیرقابل فهم کرده است.
تاریخ نگاری های  در  تاریخی  نقد  »ظهور  موضوع  با  پنل  این  بعدی  سخنران  کرمانشاه،  رازی  دانشگاه  دانشیار  بهرامی،  روح اهلل  دکتر 
اسالمی« بودند که ابتدا اشاره کردند که موضوعشان ممكن است کج تابی مفهومی داشته باشد به این معنا که نقد تاریخی در دامن عصر 
جدید و پارادایم علم جدید قابل طرح است و با این رویكرد ظهور نقد تاریخی در تاریخ نگاری اسالمی نمی تواند در چارچوب قرار گیرد، چون 
مقوله ای پیش از عصر جدید است؛ اما اگر نقد را به معنی اندیشیدن و تجدید نر قلمداد کرد می توان این موضوع را در سنت تاریخ نگاری 
اسالمی نیز وارد کرد. به باور ایشان نقد کمتر بر ویرانی ها نظر دارد، بلكه به طرح برداشت های جدید منجر می شود و دامنه دانش تاریخ 
را گسترش داده و به راه های جدیدتری می برد. نقد به زایایی منتهی می شود. به باور ایشان پیدایش نقد در متون تاریخ اسالم، بدون 
توجه به پیشینه این افراد زایل است. ارزش مفهوم زمان به عنوان معیار نقد و همچنین متن مقدس قران و لزوم تاریخ گذاری سوره ها و 
آیه ها و متن حدی و لزوم تاریخ گذاری آن از عوامل شكل دهندة تاریخ نگاری و هور رویكرد انتقادی و خود انتقادی در بین مسلمانان بود.
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پنل سوم همایش: )نقد پژوهش های تاریخ اسالم(
نخستین سخنران این جلسه دکتر محمدتقی ایمان پور از دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان »نقد مطالعات تاریخ هخامنشیان« بودند که 
ابتدا به بازشناسی ایران قبل از ساسانیان توسط اروپاییان اشاره کردند و گفتند تا قبل از صفویان و آمدن رفته رفته اروپاییان به ایران درک 
مشخصی از دوره ماقبل ساسانی وجود نداشت. اروپاییان بر اساس منابع یونانی و رومی از تاریخ ایران اطالعاتی داشتند و به دنبال اثبات 
این اطالعات درواقعیت و پیدا کردن مثاًل پرسپولیس و غیره بودند. سپس با کشفیات باستانی و تألیف نخستین تاریخ جدید ایران توسط 
سر جان ملكم سروسامانی به مطالعات تاریخ ایران باستان داده شد. مطالعه خطوط میخی و نوشته های میان رودان این درک را گسترش 
داد. از دورة قاجار به بعد خود ایرانیان نیز وارد عرصه شناخت دوره باستان شدند و افرادی مانند مرحوم پیرنیا کتاب های جدید و مستندی 
از این دوره ها تألیف کردند. این روند با به قدرت رسیدن رضاشاه و گرایش های ملی گرایانه و باستان گرایانه حكومت پهلوی به اوج خود 
رسید. دکتر ایمان پور ملی گرایانه دیدن و همچنین تكیه بیش ازحد به منابع یونانی و رومی را نقاط ضعف این تاریخ نگاری ها دانستند. این 

روند در دوره محمد رضاشاه نیز تداوم داشت و به نوعی 
در  باستان شناسان  بهشت  باید  را  خورشیدی   50 دهة 
تاریخ  به  ایران دانست. در جشن های 2500 ساله توجه 
هخامنشی به اوج خود می رسد. این روند درنتیجه انقالب 
ایران در داخل متوقف می شود اما در خارج به حیات خود 
ادامه می دهد. از این مرحله به بعد با کشفیات و پیدا شدن 
داده های جدید و الواح میان رودان و الواح تخت جمشید 
نوع نگاه یونان نگرانه تا حدودی تعدیل می شود و با ورود 
ایجاد  منبعی  تعادل  نوعی  پژوهشگران  جدید  نسل های 
می شود. ایشان درنهایت بحث های نقد و رد تاریخ باستان 
را نوعی واکنش به آن دیدگاه ملی گرایانه پیشین دانستند.

دکتر فرشید نادری، استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز، 
سخنران دیگر این جلسه با موضوع »نقد نظرات یوزف 

ولسكی درباره اشكانیان« ابتدا با ارج گذاشتن بر مقام یوزف ولسكی در پژوهش های اشكانی شناسی بر 70 سال فعالیت این استاد دربارة 
اشكانیان اشاره کردند. به باور ایشان ولسكی نخستین کسی بود که سعی کرد در مطالعات تاریخ اشكانی صرفًا محدود به منابع رومی 
نباشد و به منابع ایرانی نیز بها دهد. ایشان این فرضیه را که سلوکیان در شرق ساکت بودند زیر سؤال برد و نشان داد برای سلوکیان 
مرزهای شرقی اهمیت داشته است و از آن احساس خطر می کردند. همچنین ولسكی فرضیة بیابان گردی و صحراگردی کامل اشكانیان 
را با تكیه بر منابع تا حدودی تعدیل کرد. مسئله فیل هلن و یونان دوست بودن اشكانیان مسئله دیگری بود که به باور ولسكی باید درزمینه 
و بستر خود بررسی می شد و به معنی مقهور بودن اشكانیان نبود. همچنین او مسئله انقطاع تاریخی و عدم ایران گرایی اشكانیان را با 
نشان دادن وامداری ساسانیان به اشكانیان زیر سؤال برد؛ اما در کنار همة این نكات مثبت به باور نادری، ولسكی اشتباهات بزرگی هم 
داشته است. زبان آرامی را زبان رسمی اشكانیان دانستن یكی از همین اشتباهات است که با نگاه به منابع موجود بلند پروازانه به نظر 
می رسد. استناد ایشان به سفال نوشته هایی از نسا را می توان با نوشته ها و اسناد زیادی که به زبان یونانی از آن دوره برجای مانده به نوعی 

مردود دانست.
دکتر شهرام جلیلیان دیگر استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز با موضوع »نقد تاریخ پژوهی تورج دریایی« ابتدا از اختصاص پنلی جداگانه 
برای تاریخ ایران باستان تشكر کردند و سپس وارد بحث اصلی شدند. به باور ایشان تورج دریایی یكی از بهترین پژوهشگران حال 
حاضر در تاریخ ساسانیان است. به گفتة ایشان ما دربارة ساسانیان با فقر پژوهش های جدی مواجهیم و در غرب نیز به ساسانیان کمتر 
پرداخته شده است. به باور ایشان دریایی کسی است که دوباره تاریخ ساسانیان را وارد مباحث جدی کرده است؛ اما در کنار همه این 
ویژگی های خوب نقدهای جدی بر کار او وارد است. به عنوان مثال او در مطالعات خود از منابع فارسی و عربی پس از انقراض ساسانیان 
استفاده نكرده است و دلیل آن را متأخر بودن این منابع می داند، اما در همان حال از کتاب موسی خورنی که آن هم متأخر است به وفور 
استفاده می کند. ایشان به شدت وابسته به منابع یونانی و رومی است و درنتیجه به نوعی نگاه یک جانبه نگرانه ای به بحث ها دارد. تاریخ 
دربارة  نتیجه گیری های غربی  و  دیدگاه ها  به  پایبندی عجیبی  ایشان  است.  ناامیدکننده و ضعیف  بسیار  دریایی  نوشته های  در  سیاسی 
ساسانیان دارند و حتی از منابع اصیل مسیحی نیز درصورتی که چیزی خالف دیدگاهشان را گفته باشند استفاده نمی کنند. به نظر جلیلیان  

افت دیگر دیدگاه ایشان، سیاسی شدن سخنرانی های ایشان و برداشت های مرکز گریزانه می تواند باشد.
اسماعیل سنگاری از دانشگاه اصفهان با موضوع »ترجمه آثار مورخان یونانی به زبان فارسی« ابتدا سؤالی مطرح کردند که آثار ترجمه شده 
تا چه میزان قابل استناد هستند و چه رویكردی دارند؟ ایشان سپس به کمبود ترجمه ها و همچنین اشتباهات بزرگ در این ترجمه ها 
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اشاره کردند و عدم وجود یک متولی مشخص را دلیل این اغتشاش و بی نظمی دانستند. به باور ایشان کتاب های اصلی تاریخی نه از 
زبان یونانی که باید از زبان فرانسه و انگلیسی به فارسی برگردانده شود؛ زیرا برخورد انتقادی و موشكافی که مترجمان آن آثار در ترجمه 
اصلی این کتاب ها به کاربرده اند می تواند ما را به درک عمیق تری دربارة این منابع برساند. ایشان یافتن یک متولی برای ترجمة نظام مند 

و پایان بی اعتنایی به غرب شناسی را کلید فهمی تازه دانستند.

پنل چهارم همایش )نقد متون پژوهشی ایران اسالمی(
دانشگاه  از  انوش  فیاض  دکتر  آخر  پنل  نخست  سخنران 
آغاز  گونه  این  منز«  بئاتریس  تاریخ پژوهی  »نقد  با  اصفهان 
نوع  می توان  پژوهشگر  یک  تاریخ نگری  فهم  با  که  کردند 
نقد  را  آن  می توان  بهتر  و  شناخت  بهتر  را  او  تاریخ نگاری 
صادق  نیز  منز  آثار  بررسی  با  رابطه  در  موضوع  این  و  کرد 
است. به عبارت دیگر ایشان تزی ارائه دادند با این عنوان که 
تا نویسنده را نشناسیم نمی توانیم رویكرد مؤلف را بشناسیم و 
پردازش کار پژوهشگر ناممكن می شود. ایشان سپس با این 
را  او  رفتند و مؤلفه ها و دغدغه اصلی  به سراغ منز  رویكرد 
از مطالعه تاریخ ایران، شناخت کل آسیای میانه دانستند که 
توجه به ایران را باید در دل آن عالقه کلی فهم کرد. به نوعی 
منز به دنبال پیاده کردن طرح های خود بر روی تاریخ ایران 

است. زاویه دید او بیشتر از منظر قدرت و علوم سیاسی است. دکتر انوش سپس به نوعی دغدغه های یک مؤلف را به نیازهای علمی یک 
گروه وابسته دانستند و این سؤال را مطرح کردند که نیازهای عملی و واقعی منز در نگاه به تاریخ و سیاست ایران واقعًا چه بوده است؟ 

فهم این پرسش و پاسخ آن راهی است که می تواند در درک بهتر و زمینه مندتر نوشته های ایشان در باب تاریخ ما را یاری رساند.
دکتر اسماعیل حسن زاده، دانشیار دانشگاه الزهرا، سخنرانی خود با عنوان »نقد رویكردهای پژوهشگران تاریخ ترکمانان در ایران« را 
با تقسیم بندی پژوهش های ترکمانان در سطح جهانی آغاز کردند: 1- پژوهش های غربی؛ 2- پژوهش های ترکی؛ 3- پژوهش های 
ایرانی. به نظر ایشان پژوهش های غربی بیشتر معطوف به تاریخ سیاسی است. ایشان برای مثال آثار والتر هینتس را تحت تأثیر فضای 
ملی گرایانه حاکم بر آلمان و ترکیه و برای تقویت ملی گرایی در ایران دانستند. نكته ضعف این نوشته ها به نظر ایشان تكیه زیاد بر اسناد و 
غافل شدن از منابع است. بقیة آثار غربیان مانند هربرت بوسه و وودز و جان رودز نیز در این قالب می گنجد با این تفاوت که در اثر رودز 
به روابط عشیره ای و خویشاوندی ترکمانان پرداخته شده است. در ترکمان پژوهی ترک ها، اوزون چارشلی نقطه عطف و نقطه اتكاست. او 
تاریخ ترکمانان را ذیل تاریخ عثمانی بررسی می کند و این نیز به نوعی بازتاب نگاه ملی گرایانه به تاریخ است. پس از چارشلی به نوعی هم 
بقیة ترکان و هم ایرانیانی که به تاریخ ترکمانان پرداختند چیز تازه ای ارائه نداده اند و در بهترین حالت به شرح و بست بیشتر نظریات او 
پرداختند. دکتر حسن زاده آفت دیگر ترکمان پژوهی در ایران را عدم خوانش آثار گذشتگان و ناشناخته ماندن آثار پژوهشگران قبلی برای 
پژوهشگران بعدی دانستند که این باعث تكرار دوباره و رفتن مسیرهایی می شود که نه یک بار، بلكه بارها طی شده اند. به نظر ایشان 

بامطالعه انتقادی و نگاه به مطالعات پیشینی می توان گام را از آنچه در این زمینه داریم، فراتر گذاشت.
دکتر علی ساالری شادی از دانشگاه ارومیه، »نقد رویكردهای راجر سیوری در تاریخ صفویان« را دستمایه سخنان خود قرار دادند و  ابتدا 
به تأثیر کتاب سیوری در تاریخ پژوهی دورة صفوی اشاره کردند و سپس اضافه کردند: »این کتاب برای نزدیک به 30 سال اصلی ترین 
کتاب در حوزه آکادمیک و آموزشی رشته تاریخ است. به نوعی سیوری برای اکثر دانشجویان تاریخ حكم سند را پیداکرده است. ایشان 
سپس این سؤال اساسی را مطرح کردند که این اثر واقعًا تا چه اندازه واقعی و حقیقی است و چه مبنایی برای کار خود داشته است و از 
چه منابع و کتاب هایی برای کار خود بهره گرفته است. ایشان در پاسخ منتقدانه خود به کار راجر سیوری، عالم آرای عباسی را منبع اصلی 
و حتی می توان گفت یگانه منبع سیوری برای شناخت صفویان دانستند. به باور ایشان کتاب سیوری خالصه شده کتاب اسكندر بیک 
است و تا جایی حرف برای گفتن دارد که اسكندر بیک حرف برای گفتن دارد. برای دورة بعد از عباس که پس از مرگ اسكندر بیک 
است و کتاب او در این مورد ساکت است، سیوری نیز آن دوره را بسیار فشرده و کوتاه خالصه می کند چون به قول معروف کفگیرش به 
ته دیگ می خورد. ایشان سپس به تاریخ نادانی اسكندر بیک اشاره کردند که خود نیز به آن معترف است و با نقل قولی از یک سفرنامه 
نویس اسكندر بیک را دلقک شاه عباس دانستند و اضافه کردند با این اوصاف آیا تاریخ صفویان راجر سیوری واقعًا می تواند درک عمیق 
و واقعی از دورة صفوی به ما بدهد. به باور ایشان خود اسكندر بیک توان این کار را ندارد و سیوری نیز که این کتاب را خالصه برداری 

کرده، به طریق اولی ناتوان از شناخت دوره صفویان است.«
دکتر بهزاد کریمی، استادیار جوان دانشگاه میبد یزد، از »نقد دستور کارهای ایدئولوژیک در مطالعات صفوی« گفتند. به باور ایشان هرچند 
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که در دورة قبل از انقالب نیز بزرگانی مانند احمد کسروی و علی شریعتی در باب صفویان به نظریه پردازی و مطالعه دست زدند اما بعد از 
انقالب به دامنة این مطالعات افزوده شد. به باور ایشان در آثار نوشته شده در دورة صفوی نگاه ایدئولوژیكی وجود دارد که قابل نقد است 
و این را می توان نتیجة تأثیر زیاد حكومت صفوی در زندگی ایرانیان دانست. به باور ایشان دو برداشت ایدئولوژیک از دو سمت مطالعات 
تاریخ صفوی را در برگرفته است. یک برداشت ایدئولوژیک از آن کسانی است که نگاهی منفی به عملكرد صفویان دارند آثار پارسا دوست 
را می توان جزو این دسته دانست که صفویان را باعث انزوای ایران و بریده شدن از دنیا و همچنین اجباری کردن مذهب تشیع و قتل و 
کشتارهای گسترده می دانند و به نوعی به سمت مواخذه صفویان کشیده می شود. سر دیگر این طیف ایدئولوژی زده جریانی است که سعی 
در تطهیر صفویان دارد و به درجات مختلف کارهای افرادی مانند رسول جعفریان و علی اکبر والیتی در این ردیف قرار می گیرد. این گروه 
برعكس گروه قبلی بر نكات مثبت و نقش مهم صفویان در حفظ ایران و گسترش مذهب تشیع انگشت می گذارند و با برخوردی انتخابی 
با اسناد و منابع صفوی سعی در غالب کردن برداشت خود از آن دوره دارند. این گروه با توجه به نزدیكی به هسته قدرت و ثروت، توان 

مطرح کردن نظریات خود در آکادمی را بیشتر از گروه دیگر دارا هستند.
دکتر مقصود علی صادقی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، به »نقد و بررسی کتاب تاریخ تحوالت ایران در دوران صفویان(« پرداختند و 
ابتدا اشاره کردند که این کتاب که در روی جلد به نام مرحوم عبدالحسین نوایی به چاپ رسیده است درواقع کار ایشان نیست و آن مرحوم 
تنها بر روی کار نظارت داشته اند و کار آقای غفاری فرد یكی از دانشجویان دکتری ایشان بوده است. درنتیجه نقد بیشتر از اینكه متوجه 
مرحوم نوایی باشد متوجه نویسنده اصلی کتاب است. سپس وارد نقد کتاب شدند. به باور ایشان با توجه به منبع درسی بودن از این کتاب 
انتظار بسیار بیشتری می رفت. نكات انتقادی زیادی در نظر ایشان بر این کتاب وارد است. ازجمله منابع تاریخی با منابع تاریخ نگارانه خلط 
شده است. نقد و دسته بندی منابع مشكل دارد. ترتیب زمانی و مكانی رعایت نشده است. از منابع فرعی استفاده شده است. سال شماری 
دقیق رعایت نشده است. در ارجاعات اشكاالت فراوانی وجود دارد. مباحث درهم آمیخته مطرح شده اند، داده های آماری این کتاب مشكل 
دارد. در کل با توجه به تدریس این کتاب در دانشگاه به نظر ایشان نیاز به یک بازنگری و تصحیح در این کار به شدت احساس می شود.

سخنران اختتامیه، استاد پیشكسوت دکتر محمدتقی امامی خویی بودند.
ایشان در ابتدا به ارتباط همیشگی خود با پژوهشگاه علوم انسانی، حتی قبل از انقالب اشاره کردند که خوشبختانه تا به امروز تداوم 
داشته است. سپس در ادامه به کار جدید خود به نام تاریخ عثمانی با انتشارات سمت اشاره کردند و افزودند:» این کتاب به صورت فشرده 
و قابل فهم برای دانشجوی کارشناسی تاریخ تألیف شده است و هدف اصلی آن نشان دادن ساختارهای واقعی امپراتوری عثمانی است. 
به باور ایشان تاریخ مادر علوم است؛ و سه سؤال چرا به وجود آمدیم و چه کار کردیم و چرا نابودشده ایم باید سؤاالت کلیدی ذهن ما 
باشد برای درک بهتر امور. به باور ایشان در برخورد با تاریخ عثمانی باید از خود بپرسیم این حكومت چطور به وجود آمد؟ چطور پیشروی 
کرد؟ چرا ایستاد؟ و چرا نابود شد؟ اگر این سؤاالت را نپرسیم هرچقدر کتاب و منبع و سند بخوانیم درکی از واقعیت این حكومت و هیچ 
حكومتی نخواهیم داشت. ایشان در خاتمه به وجود میراث مشترک و ارتباط معنوی بین عالم ایرانی و عالم ترکی اشاره کردند و با خواندن 

شعری زیبا از شاعری ترک بر مزار حافظ سخنان خود را به پایان رساندند.«
و  دانشجویان  و  استادان  از  تشكر  با  متون،  نقد  و  پژوهش  تاریخ،  همایش  نخستین  اجرایی  دبیر  دلیر،  نیره  دکتر  مراسم  خاتمه  در 
دست اندرکاران این همایش از همراهی شرکت کنندگان از ابتدای همایش تا آخرین لحظات پایانی آن که با حضور مستمر و مداوم آنها 
عجین بوده، این امر را مایة دلگرمی برگزار کنندگان دانسته و این همایش را گام نخستی معرفی کردند که امید است گشایندة راهی جدید 

در نگارش متون درسی و تحقیقی دانشگاه های کشور باشد.



                              خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی         14       

بیست و یکمین نشست مطالعات راهبردي شاخص سازي و ارزیابي وضعیت 
امنیت با موضوع »روند شاخص هاي جمعیتي و دیدگاه امنیت ملي« 

با موضوع »روند  امنیت  ارزیابي وضعیت  بیست و یكمین نشست مطالعات راهبردي شاخص سازي و  امنیت  گروه پژوهشی جامعه و 
شاخص هاي جمعیتي و دیدگاه امنیت ملي« را با ارائه آقاي علیرضا زاهدیان معاون مرکز آمار ایران، در روز سه شنبه 17 اسفند برگزار کرد.

در این نشست علمي که در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار گردید، ابتدا آقاي محمدعلي مینایي، دبیر نشست مطالعات 
راهبردي شاخص سازي، با اشاره به نقش و اهمیت آمارهاي دقیق در رصد و پایش امور اجتماعي و امنیتي، خاطر نشان کرد: تحلیل و 
بررسي وضع موجود تنها در شرایطي صائب و قابل اطمینان خواهد بود که با ابتناء بر آمارهاي دقیق ارائه شده باشد و در نبود داده هاي 

الزم و کافي تحلیل نه تنها مفید نخواهد بود بلكه خود موجبات سردرگمي هاي مضاعف را فراهم مي آورد. 
در ادامه آقاي علیرضا زاهدیان، معاون مرکز آمار ایران، 
کشور  در  جمعیتي  تحوالت  و  تغییر  آخرین  بررسي  به 
قرار  بررسي  مورد  ملي  امنیت  منظر  از  آن را  و  پرداخته 
داد. نرخ باروري در ایران در سال هاي 1360 تا 1365 
باالتر از 6 بوده است در حالیكه در بین سال هاي 1390 
تا 1395 نرخ باروري به حدود 2 رسیده است. بنابراین 
شاخص جمعیت ایران که در مقطع زماني مشخصي در 
زمره جوان ترین جمعیت هاي جهان به شمار مي رفت در 
بازة زماني بیست تا سي سال آینده به جمعیت کهنسال 
و  باروري  نرخ  بودن  پایین  به  نظر  و  شد  خواهد  بدل 
محدود بدون اعضاء خانوارهاي ایراني در آینده نگهداري 
و مراقبت از این جمعیت کهنسال امري دشوار بوده و صندوق هاي بیمه نیز با شرایط فعلي نمي توانند تسهیالت مورد نظر را به این 
افراد ارائه نمایند. یكي دیگر از نتایج چنین فرایندي کاهش نیروي کار خواهد بود امري که آینده صنعتي و تولیدي کشور را با مخاطره 
مواجه ساخته و اي بسا ضرورت تغییر سیاست هاي مهاجرپذیري را به همراه داشته باشد. مسئله یاد شده با ابعاد خاصي که دارد مي تواند 
براي امنیت ملي یک مخاطره محسوب شود و بنابراین، در فرصت باقي مانده نهادهاي مسئول و تصمیم ساز باید پیرامون این مسئله 

سیاست هایي را اتخاذ نمایند. 
از سوي دیگر یكي از شاخص هاي نگران کننده جمعیتي، کاهش شدید جمعیت روستایي مي باشد. این واقعیت از دو عامل منشأ مي گیرد؛ 
به شهرها  فزایندة دهات  تبدیل  با  ما  آنكه  به شهرهاي بزرگ مهاجرت کرده اند و دیگر  از جمعیت هاي روستایي  آنكه بسیاري  یكي 

مواجهیم. 
در پایان آقاي محمدعلي مینایي، ضمن ارائه جمع بندي نهایي جلسه با اشاره به موضوع شاخص هاي جمعیتي، خواستار رویكردي موّسع 

در  شد.  امنیتي  مقوالت  به 
قالب رویكرد سنتي و مضّیق 
به امنیت غالبًا عناصر سخت 
امنیتي  تهدیدات  به مثابة 
آنكه  حال  مي شوند،  شناخته 
با گذار از رویكرد یاد شده باید 
بیش از پیش به نقش و جایگاه 
متغیرهاي اجتماعي در امنیت و 
ناامني اجتماعي پرداخته شود. 
از جمله مهمترین متغیرهاي 
اجتماعي موثر بر امنیت ملي 
نیز شاخص تغییرات جمعیتي 

مي باشد.  
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پژوهشكدة مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همكاری انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی، 
سومین هم اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی با عنوان »روش شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم« را در تاریخ 
25 بهمن برگزار نمود. در ابتدای این هم اندیشی دکتر پارسا، رئیس پژوهشكدة مطالعات قرآنی، ضمن خوشامد گویی، گزارشی از اهداف 

و محورهای این هم اندیشی را بیان کرد. بر اساس سخنان وی، هدف اصلی 
عملیاتی  راهكار  ارائه  و  انسانی  علوم  تحول  امكان  بررسی  هم اندیشی  این 
برای اسالمی شدن علوم انسانی بوده است. در ادامه دکتر پارسا اشاره کرد که 
در نخستین هم اندیشی، مسائل مختلفی از جمله نقش تمدن سازی آموزه های 
های  نیاز  برآوردن  برای  سنتی  و  اصیل  آموزه های  به  نو  نگاه  لزوم  قرآنی، 
امروزین، الزامات فهم و تدبر عمومی قرآن کریم، انتظارات بشر از دین، قلمرو 
مطالعات قرآنی و لزوم فرهنگ سازی قرآنی و ایده معرفی قرآن به مثابة کتب 
نجات بخش نوع بشر مطرح شد و در مسأله خاص جایگاه مطالعات قرآنی در 
تحول علوم انسانی در چند نكته توافق حاصل گردید: نخست آن که در این 
حرکت یعنی ایجاد تحول در علوم انسانی قرآن نه به مثابة یک متن مقدس 
بلكه به مثابة یک دانش که ترجیحًا آن را مطالعات قرآنی می نامیم می تواند 
دخالت کند. در واقع آنچه قابلیت و ظرفیت مداخله در امر تحول علوم انسانی 

را دارد همانا مطالعات قرآنی به مثابه یكی از دانش های علوم انسانی است.
 * ارتباط و تأثیر مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی صرفًا در قالب نوعی مطالعات میان رشته ای قابل تعریف هست.    

 * برقراری ارتباط میان رشته ای دو علم امر سهل و ساده ای نیست و باید در سه ساحت مباني معرفتي، مبانی روش شناسی است و نیز 
مبانی زبان شناسی ارتباط حاصل گردد. 

با توجه به مقتضیات سه گانه ارتباط میان رشته ای، در دومین هم اندیشی در سال 94 مبانی معرفت شناختی مطالعات میان رشته ای مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که نمی توان با استفاده از الگوهای ساده غیرپیچیده بین مطالعات قرآنی و حوزه های 
مختلف علوم عرفی ارتباط برقرار کرد. هم اندیشی امسال در صدد است که در امر مبانی روش شناختی مطالعات میان رشته ای ارائه طریق 
کند. کمیتة علمی محور هایی را برای بحث معرفی کردند از جمله الگوها، فرآیندها، ضوابط منطقی، فنون و تكنیک های مطالعات میان 
رشته ای قرآن کریم، الگوهای دیالكتیكی، رویكرد سیستمی به مطالعات میان رشته ای قرآن کریم، رهیافت های هرمنوتیكی در مطالعات 
میان رشته ای قرآن کریم، نقش و کارکرد علوم شناختی در مطالعات میان رشته ای قرآن کریم، نقش و کارکرد رویكردهای ادبی ، تاریخی، 
پدیدارشناسی زبان شناختی و نشانه شناختی در مطالعات میان رشته ای قرآن کریم. ایشان تأکید کرد که  احتمااًل این برنامه صرفًا  ابتدای 

مسیر هست و این تحول نیازمند حرکت های عمیق تر و دقیق تری است.
در ادامه دکتر بهارزاده، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا )س(، به عنوان دبیر نشست بخش اول از دکتر محمدکاظم  شاکر، استاد دانشگاه 
عالمه طباطبایی و دکتر محمد مجتهد شبستری، استاد دانشگاه تهران و دکتر فرامرز احد قراملكی، استاد دانشگاه تهران دعوت کردتا 

سخنرانی های خود را ارائه نمایند.
در ادامه دکتر شاکر در ابتدای بحث خود در زمینة چگونگی رابطة علوم انسانی با معارف وحیانی گفت: »سال هاست که بحث رابطه بین 
علوم انسانی و معارف دینی مطرح شده است اما به رغم تالش های صورت گرفته، باید اذعان کرد نه تنها تحولی چشم گیر صورت نگرفته، 

بلكه هنوز چارچوب های روشن و شفافی نیز برای این تحول ایجاد نشده است.«
سپس دکتر مجتهد شبستری با اشاره به موضوع عبور از تفسیر متن به فهم هرمنوتیكی متن به نكات مهمی اشاره کرد و گفت: »پیدایش 
هرمنوتیک جدید با پیدایش درک جدیدی از زبان انسانی و نگاه تجربی به آن و کنار گذاشتن نگاه وجودشناسانه متافیزیكی به زبان 
انسانی همراه بوده و از »بین االذهانی« دیدن شكل گیری و تكّون زبان انسانی جدا نیست و اینجاست که فهم هرمنوتیكی دیده می شود.«

همچنین دکتر قراملكی در بخش پایانی پنل اول هم اندیشی، سخنانی با موضوع نقش ارتباط تراکنشی در اثربخشی مطالعات بین رشته ای 
قرآنی ارائه کرد و گفت: »مطالعات بین رشته ای قرآنی، مانند هر رویكرد دیگر در سنجه کارآیی و اثربخشی سنجیده می شود. امروزه 
مطالعات بین رشته ای برپایه چنین سنجه ای منزلت و جایگاه انحصاری در برنامه های پژوهش یافته است. مقایسه وضعیت موجود رویكرد 

بین رشته ای در مطالعات قرآنی با وضعیت مطلوب آن، پرسش از عوامل توسعه نیافتگی این رهیافت را به میان می آورد.«

سومین هم اندیشی »جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی«
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پس از پایان سخنرانی های بخش اول، جلسة پرسش و پاسخی برگزار شد و اساتید به برخی سواالت حضار پاسخ دادند. 
در بخش دوم سخنرانی ها، خانم دکتر نیلساز، دبیر نشست بخش دوم، از دکتر مهدی مطیع، دانشیار دانشگاه اصفهان، دکتر سید علی اصغر 

سلطانی، دانشیار دانشگاه باقرالعلوم و دکتر ابوالفضل حری، استادیار دانشگاه اراک دعوت کردند تا سخنرانی های خود را آغاز نمایند.
در ابتدا دکتر مطیع، در سخنانی خود با موضوع »حس فرامتن« آیات قرآن کریم گفت: »مؤلف از تألیف اثر اهداف مختلفی را دنبال می کند 
و با توجه به آنها محتوا و قالب متناسبی برای 
کالم انتخاب می نماید. در نوشتار نیز عالوه بر 
عناصر  است،  اثر  پیدای  مجموعه  که  متن 
ناپیدای )فرامتن( دخالت دارند که کشف مراد 
قرآن  آنهاست.  به  وابسته  حدودی  تا  مؤلف 
کریم هم مجموعه ای از متن و فرامتن است.« 
در  سلطانی  علی اصغر  سید  دکتر  ادامه  در 
در  زبانی  ادب ورزی  عنوان  با  سخنرانی 
گفتگوهای قرآنی  گفت: »قرآن متنی است که 
تا حد زیادی خصلتی گفتاری و گفت وگو محور 
دارد. بخش های عمده از این کالم الهی شامل 
گفتگوهایی میان خدا و پیامبر، خدا و حاکمان 
مختلف، خدا و مردم و غیره است. پرسش این 

است که اصول ادب ورزی زبانی، که در گفتگوهای انسانی رعایت می شوند، چگونه در گفتگوهای قرآنی تجلی می یابد؟« 
در پایان این بخش دکتر ابوالفضل حری با موضوع روایت شناسی گفتمان: پارادایمی برای مطالعه میان رشته ای )وجوه گفتار و اندیشه 
در داستان های قرآن( سخنانی ارائه کرد و گفت: »می توان روایت شناسی گفتمان را به مثابه پارادایمی برای مطالعه میان رشته ای وجوه 
گفتار و اندیشه در داستان های قرآن معرفی کرد. در این روش ابزارهایی برای سنخ شناسی این وجوه رنگارنگ که از جمله در قالب شگرد 

مكالمه تجسم می یابد و به طریق اولی در سطح کالن داستان های قرآن، فراهم می گردد.«
بخش بعدی هم اندیشی با سخنرانی دکتر قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ادامه یافت. ایشان ضمن خوش آمد گویی 
به حضار از پیوند ادبیات با قرآن کریم سخن گفت و اشاره کرد که ادبیات ایران در طول تاریخ همواره تحت تأثیر آموزه ها و مفاهیم قرآن 

کریم قرار داشته و شكل گرفته است و تأثیر قرآن بر ادبیات غیر قابل انكار است.
سپس دکتر مصطفی آذرخشی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان دبیر نشست سوم از سخنرانان دعوت کرد تا به ارائه 
بپردازد. در بخشی از این هم اندیشی دکتر احمد واعظی، استاد دانشگاه باقرالعلوم)ع( دربارة خاستگاه و زمینه های نارسایی روش شناختی 
در ایدة علوم انسانی اسالمی صحبت کرد و گفت: »إقبال جامعه علمی مابه تولید علوم انسانی بومی و اسالمی و عدم اکتفاء به شناخت و 
بازگویی علوم انسانی غربی یک ضرورت غیر قابل انكار است و عطف توجه برخی شخصیت های علمی در ایران و سایر جوامع اسالمی 

به این حوزه و پرداختن به چیستی، چرایی و چگونگی وصول به علوم انسانی اسالمی با پاره ای سوء فهم ها و ابهامات همراه است.«
سپس دکتر هادی رهنما استادیار دانشگاه پیام نور سخنرانی با عنوان »گفتگوی میراث مرتبط با فهم قرآن کریم و پژوهش های قرآنی 
میان رشته ای، زمینه ها و شرایط: ارائه کرد و گفت: »آن گاه که محقق قصد مطالعه و فهم مسئله ای قرآنی می کند، چه از فضای مطالعات 
قرآنی عزیمت کرده باشد و چه از فضا و جغرافیای رشته ای دیگر، بیش از هر چیز خود را در برابر میراث تفسیری می بیند؛ مجموعة 

عظیمی از گفته ها و بحث ها که ناگزیر بر مسیر تحقیق سایه می اندازد و کار محقق را به گفتگو با خود فرامی خواند.«
هیأت  فراستخواه،  مقصود  دکتر  آن  از  پس 
آموزش  برنامه ریزی  و  پژوهش  مؤسسه  علمی 
عنوان  با  سخنرانی  در  و  کرد  صحبت  عالی، 
)تحلیل  محتوا  تحلیل  با  وحی  پدیدارشناسی 
جمله  از  »پیامبران  گفت:  قرآنی  متن  در  تم( 
آثار  این  هستند.  تاریخ  انسان های  اثرگذارترین 
هنوز بعد از گذشت قرن ها و هزاره ها به صورت 
ادیان و مذاهب همچنان باقیست و درگذر تاریخ  
تبدیل  جوامع  مردم شناسی  از  مهمی  بخش  به 
اتفاقي در  شده است. پرسش این است که چه 
و  زرتشت  بودا،  عیسي،  موسي،  ابراهیم،  وجود 
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الئوتسه و محمد افتاده که این چنین آنان را دگرگون کرده و به انسان هایي مؤثر تبدیل کرده است. پرسش خاص در مطالعه حاضر  این است که 
»واقعة وجودی پیامبر اسالم« چه بود؟

در پایان بخش چهارم، دکتر قاسم درزی، استادیار قرآن و حدیث دانشگاه شهید بهشتی در مورد نقش و کارکرد علوم شناختی در مطالعات 
میان رشته ای قرآن کریم صحبت کرد و گفت:

»علوم شناختی ابزارهایی را از روان شناسی، علوم 
با  کامپیوتر، زبان شناسی، فلسفه و عصب شناسی 
هم ترکیب می سازد تا عملكردهای هوش انسان 
»ذهن«  و  »هوش«  پیچیدگی  دهد.  توضیح  را 
رشتة  پنج  این  هم افزایِی  و  مشارکت  موجبات 
اساسی در بررسی زیرساخت ها و روساخت ها در 

این ارتباط را ضروری نموده است.«
عنوان  به  جلیلی  دکتر  نشست  پایانی  بخش  در 
دبیر نشست از آقایان دکتر احمد پاکتچی، عضو 
هیأت علمی دانشگاه امام صادق و عضو وابسته 
و  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 

دکتر مرتضي کریمي نیا، پژوهشگر مطالعات قرآنی و خانم دکتر فاطمه توفیقی، استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب دعوت کردند تا به ارائه 
سخنرانی بپردازند.

دکتر کریمی نیا در سخنانی با عنوان »پیوند میان مصحف شناسي قرآني و شناخت ما از تاریخ قرآن«، گفت: »بخش اعظم دانشي که 
امروزه با عنوان تاریخ قرآن در باب تحوالت مختلف در سیر نزول، تدوین و جمع، کتابت، نقط، اعراب، و قرائات قرآني مي شناسیم، از 
اسناد و شواهد عیني برجاي مانده از قرون نخست اسالمي بهره گیري نكرده است و توجه به مخطوطات کهن قرآني مي تواند درک ما را 

از برخي مسائل جزیي و نیز کلي در حوزه مطالعات مربوط به تاریخ قرآن بهبود بخشند، تغییر دهند یا تصحیح کنند.«
سپس دکتر توفیقی در زمینة »مالحظاتی بر کاربست روش نقد تاریخی در فهم قرآن، نمونه های امینه ودود، اسماء بارالس و امیرحسین 
ترکاشوند» صحبت کرد و گفت: »نقد تاریخی یكی از روش های بسیار بالنده نقد متن و دین پژوهی است. این روش به دنبال بررسی 
شرایط تاریخی ظهور متن است، به گونه ای که معنای دقیق متن از طریق زمینه تاریخی آن شناخته می شود. به این معنا، شاید بتوان گفت 

که این روش از قدیم در تفاسیر به کار می رفته است.«
در بخش آخر دکتر پاکتچی با عنوان »گونه های زمان و تاریخیت، زمان سنجی روندها و رخدادها در قرآن کریم« سخنانی ارائه کرد و 
گفت: »بازنمایی زمان گاه حاصل سنجش رخدادها با هم است که از آن به زمان تطبیقی تعبیر می شود و گاه حاصل سنجش برش هایی 
از یک روند که بدان زمان ساختاری گویند. اما از جهتی هر دو طیف از زمان بر دو نوع است: زمان مطلق که بر اساس یک مبدأ تاریخ 
سنجیده می شود و زمان نسبی که در آن مبدأ تاریخی به عنوان معیار، مفقود است. در مطالعه تصویر قرآن کریم از روندها و رخدادها، 
گرایش به استفاده از زمان تطبیقی مطلق دیده نمی شود و زمان سنجی در این مطالعات عمومًا نسبی است و یا در صورت مطلق بودن 

ساختاری است.«
 در پایان، جلسه پرسش و پاسخی برگزار شد و اساتید به برخی سواالت حضار پاسخ دادند.
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پژوهشكدة نظریه پردازي سیاسي و روابط بین الملل یكي دیگر از 
نشست هاي علمي خود را با عنوان »تاریخ فكري سینماي ایران 
علوی پور  دکتر محسن  با سخنرانی  و  اسالمي«  انقالب  از  پیش 

برگزار کرد.
دکتر محسن علوی پور در ابتدای سخنان خود گفت: »بنده امروز 
قصد دارم در مورد تاریخ فكری از منظر سینمای قبل از انقالب 
اسالمی صحبت کنم. چرا که می توان آنچه را که در عرصة فكر 
در یک جامعه اتفاق افتاده از منظري میان رشته اي بررسی کرد 
و وجه متفاوتي از آنچه تحول یافته را مورد بررسي قرار داد. وی 
مانند  تاریخ فكري یک رویكرد میان رشته اي است و  داد:  ادامه 
قرن  دوم  نیمه ي  در  بخصوص  میان رشته اي  رویكردهاي  بقیة 
بیستم، مورد توجه قرار گرفته است. به روایت ساده مي توان گفت 
اتفاق  در عمل  آنچه  بگوید،  تا  است  این  دنبال  تاریخ فكري  که 
افتاده؛ مانند جنگ، انقالب و... را چگونه مي توان از منظر تحول 
در عرصة فكر فهمید. به تعبیر دیگر اگر ما به جاي خواندن تاریخ، 
در  امر  آن  که  بفهمیم  مي توانیم  آیا  بخوانیم،  را  فكري  تحوالت 
عرصة واقعیت اجتماعي اتفاقي افتاده یا خیر؟ از این جهت تاریخ 
فكري رویكردي است که به خصوص در سال هاي اخیر مورد توجه 

قرار گرفته است.«
فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  علمی  هیأت  عضو 
دانشمندانی  منظر  از  جامعه  و  فكر  نسبت  به  اشاره  با  ادامه  در 
اجتماع  در  که  آنچه  از  را  فكر  »اینها  گفت:  »اسكینر«  همچون 
اتفاق افتاده استخراج مي کنند و در مقابل دیدگاهي وجود دارد که 
فكر را مبنا قرار داده و از دل آن می خواهند آنچه در جامعه اتفاق 
با رویكردهاي  این رویكرد اشتراکات جدي  افتاده را درک کنند. 
میان رشته اي دیگر هم دارد مانند: تاریخ ایده، تاریخ اندیشه، تاریخ 
فرهنگي، تاریخ اجتماعي که با توجه به محوریت پیوندي که میان 
تفكر و رخدادهاي تاریخ اجتماعي برقرار مي کند مي توان آن را از 

بقیة حوزه هاي فكري متمایز کرد.« 

دکتر علوی پور در خصوص شكل گیری این پژوهش اذعان کرد: 
»اگر ما بخواهیم تاریخ فكري ایران در آستانة انقالب اسالمي در 
سال 57 را بررسي کنیم، باید ببینیم دنبال چه مؤلفه  هایي هستیم؟ 
بررسي  آن  در  مي توان  را  فكري  تاریخ  که  عرصه هایي  از  یكي 
ادبیات،  دارد( عرصه هایی همچون  کرد )که عرصه هاي متعددي 
هنرهاي مختلف، روابط اجتماعي، روابط سیاسي هستند. به همین 
که  است  این  ممیزه هایش  مهم ترین  از  یكي  فكري  تاریخ  دلیل 
دورة تاریخي را بسیار کوتاه و معمواًل 25 سال در نظر مي گیرند، 
چرا که بیشتر از آن تاریخ فكري را نمي شود در یک پروژه بررسي 
کرد. با این حال، با توجه به اینكه سینماي ایراني تا پیش از انقالب 
دوره هایي وجود  و  داشته  توجهي  قابل  فرودهاي  و  فراز  اسالمي 
داشته که رکود محض در سینما اتفاق افتاده است، بنابراین ما این 
دوره را به طور وسیع تر یعني از شروع سلطنت پهلوي تا انقالب 

اسالمي در نظر گرفته ایم.«
تاریخ  بحث  که  کردیم  تالش  ما  پژوهش  این  »در  افزود:  وی 
است  افتاده  اتفاق  ایران  در سینماي  که  آنچه  از  را صرفًا  فكري 
)چنانچه در سایر حوزه ها نیز این تاریخ فكری را می توان مشاهده 

کرد( تا پیش از ظهور انقالب اسالمي بررسي کنیم.«
بحث  به  شدن  وارد  از  پیش  علوی پور  دکتر 
داد  ارائه  سینما  در خصوص  مقدمه ای  اصلی 
ایران  به  مظفري  عصر  در  »سینما  گفت:  و 
اروپا منجر  وارد شد. سفر مظفرالدین شاه به 
را  آن  و  ببیند  را  سینماتوگراف  دستگاه  شد، 
بازیگر،  اولین  تعبیري  به  کند.  وارد  به کشور 
سینماي  کارگردان  اولین  فیلمبردار،  اولین 
جمله  از  سینما  است.  شاه  مظفرالدین  ایران 
و  ایران  که  است  مدرن  صنعت  عرصه هاي 

»تاریخ فکري سینماي ایران پیش از انقالب اسالمي«

دکتر علوی پور: مسعود کیمیایی پیشگوی انقالب در سال 57 بود
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اروپا بسیار نزدیک به هم در آن فعالیت کردند. یعني فاصلة ورود 
دستگاه سینماتوگراف به ایران با اختراع آن توسط برادران لومییر، 
افتاد و جالب  اتفاق  فیلمبرداري ها  اولین  آن  از  بود. پس  5 سال 
است بدانیم که در رویكرد درباري تالش هایي هم شد تا فیلم هایی 
با محتوا و داستان ضبط شود و فیلمبرداري ها رویكرد سینمایي 
داشته باشد. اما تا ابتداي دهة 30 که  تقریبًا تا پیش از کودتاي 
نویسندة  نفیسي«  »حمید  تعبیر  به  می گیرد،  بر  در  را  مرداد   28
تاریخ اجتماعي سینماي ایران دورة فعالیت هاي کارگاهي را از سر 
می گذراند. به این دلیل که در این دوره تولیداتي که در سینماي 
ایران شروع شده تولید مقلد است، یعني نهایت تالش این هست 
که ببینند چه فیلم خارجي آمده و عین همان را بسازند یا کساني 
که وارد عرصة سینما شدند بیش از اینكه اهل هنر باشند، کساني 
اولین مدارس آموزش  بودند که دنبال سودجویي اند. شكل گیري 
هنرهاي سینمایي نیز با همین شیوه بود. کساني که وارد مي شدند 
عموماً افرادي بودند که با هنر پیوندي نداشتند و سینما را جاي خوبي 

براي کسب درآمد مي دیدند. در 
کنار همه این موارد، بحث فشار 
حكومت هم نكتة قابل توجهي 
در این دوران است، که تالش 
مي کرد هم سینما را به خدمت 
بگیرد و هم آن را تحت فشار 
این  کند.  سانسور  و  دهد  قرار 
دوره براي اهالی هنر و صنعت 
جدید سینما، دورة سختي بود 
در نتیجه تا  سال 1330 تولید 
بتوانیم  که  باارزشي  سینمایي 

بگوییم عرصة تحول فكری بوده، نداریم.«
وی اشاره کرد: »بین سینماگران ایراني تنها کسي که تا حدودي 
بگیرد  نظر  در  جدي اي  عرصة  را  عرصه  این  مي کند  تالش 
ناطق  فیلم  اولین  لر«  »دختر  فیلم  که  است  سپنتا  عبدالحسین 
و  »لیلي  آن  از  بعد  و  »فردوسي«  آن  از  بعد  ساخت.  را  ایراني 
مجنون« و »خسرو و شیرین« را ساخت. تالشي که سپنتا دارد 
این است که با روي آوردن به آثار کالسیک ادب فارسي به نوعی 
هویت ملي که رضاشاه هم به دنبال آن بود را در ایران گسترش 
دهد. در عرصة سینما هم مي بینیم سپنتا همین تالش را دارد  اما 
این هم باز  به بحث فشار حكومت برمی گردد و اتفاقي که مي افتد، 
هنگامی که سپنتا »دختر لر« را تهیه می کرد، بنا به فشار سیاسي  
مجبور  شد آن را به یک پروپاگانداي رضاشاهي تبدیل کند. یعني 
شود  داده  نشان  فیلم  مختلف  بخش هاي  در  اینكه  براي  تالش 
که رضاشاه ایران جدید را ساخته و آباد کرده است. یا مثاًل فیلم 
براي هزارة فردوسي در سال 1313ساخته شده  »فردوسي« که 
غزنوي،  نقش محمود  که  است  فشار حكومت جدي  این حد  تا 
به خاطر کاری که با فردوسي کرد، بنا به دستور شخص رضاشاه 
عوض  شد. این دوره اي است که به عنوان فعالیت هاي کارگاهي 
است و نمی توان جدي گرفت. در این دوره ما از 1315 تا 1326 

در واقع هیچ تولید سینمایي در کشور نداشته ایم.«
اتفاقي که مي افتد  ابتداي دهة 30  دکتر علوی پور ادامه داد: »از 
یكي بازگشت ایرانیان تحصیل کرده از غرب هست. این افراد اکثراً 
فرخ  یا  گلستان  ابراهیم  مثل  فردی  دارند.  سینمایي  دغدغه هاي 
ابراهیم گلستان اولین شرکت یا مؤسسة تولید سینمایي  غفاري. 
حرفه اي در ایران را راه اندازي کرد. فرخ غفاري هم استانداردهاي 
نقدنویسي سینمایي را در ایران شكل مي دهد. در ادامه کودتاي 
28 مرداد که اتفاق مي افتد مثل همة عرصه هاي دیگر، سینما هم 
دچار رکود و رخوت می شود که تا سال 1337 تقریبًا هیچ تولید 
سینمایي  نقد های  و  سینمایي  تولیدات  اما  نداریم.  جدی  فكري 
شكل جدی تری به خود می گیرد. نكته ي قابل توجه سال 1337 
ساخت اولین فیلم متفكر ایرانی توسط فروغ فرخ زاد هست. فیلم 
»خانة سیاه است« فیلمي فراتر از یک اثر تمریني مستند بود و 
فروغ به واسطة این فیلم توانست به عنوان یک هنرمند برجسته 
او به عنوان یک متفكر سكوالر در جامعة  بیابد و دیدگاه  اعتبار 
این  و  شود.  آشكار  ایراني 
باورهاي  از  است  مستندي 
که  جامعه اي  خرافي 
دردهاي  درمان  نمي داند 
خویش را مي بایست در علم 
خرافه هاي  در  نه  بجوید، 
از  فرخزاد  اینكه  و  مذهبي. 
مثابه  به  جزامیان  اجتماع 
اجتماع  براي  استعاره اي 
و جزام  بهره مي برد  ایراني 
عمیق تر موجود در جامعه ي 
ایراني عصر خویش را برمال مي کند و فروغ فیلم مستندي را که 
جاودان  هنري  اثر  یک  به  باشد  رسمي  گزارشي  صرفًا  بود  قرار 
تبدیل مي کند و نشانه ها و داللت هاي زیبایي را در قلب واقعیت 

تحمل ناپذیر به جلوه در مي آورد و...«
دکتر علوی پور افزود: »در 1348 در سینماي ایران  اتفاق عجیبی 
مي افتد و چند فیلم بسیار تأثیرگذار و جریان ساز ساخته مي شوند 
فكري  عظیم  تحول  یک  دچار  ایران  سینماي  بعد  به  آن  از  که 
می شود. سه فیلمي که در این سال ساخته شدند، فیلم هاي »گاو« 
مهرجویي، »قیصر« کیمیایي و »آرامش در حضور دیگران« ناصر 
تقوایي بودند. در واقع مي توان گفت، در هنگامة شكوفایي سینماي 
مؤلف در ایران، سینماگران جواني نمو یافتند که با وجود آنكه در 
آغاز خود را دل مشغول تم هاي روشنفكرانه و غریبه براي جامعه ي 
جامعه ي  در  فیلم سازي  که  دریافتند  زود  خیلي  می دیدند،  ایراني 
اجتماعي،  اقتصادي،  متعدد  بحران هاي  در  گرفتار  و  متالطم 
که  بومي گراست  رویكردي  اتخاذ  نیازمند  فرهنگي  و  سیاسي 
اوست  خود  زندگي  واقع  در  آنچه  با  سینما  سالن  در  را  مخاطب 
و  توجهي هست، هم مهرجویي  قابل  نكتة  این هم  کند.  مواجه 
هم کیمیایي فیلم هاي اولي که مي سازند فیلم هاي روشنفكرانه اي 
اتفاقًا مورد توجه  ندارد و  ایراني  به جامعة  هست که هیچ ربطي 
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مخاطبان هم قرار نمي گیرد.«
فیلم  هست  توجه  قابل  زمینه  این  در  که  کیمیایي  فیلم  اولین 
»قیصر« هست که روایت استیصال و طغیان مردمي است که از 
یک سو زندگي مألوف اجتماعي خود را از کف داده اند و از سوي 
دیگر در چنگال نهادهاي مدرن و تحمیلي حكومتي مانند پلیس 
و دادگاه هاي مدرن، عزت و شرافت خود را در خطر مي بینند. این 
چنان  و هم  مأیوسند  داشته اند  پیشتر  آنچه  اعاده ي  از  مردم هم 
در ناتواني و بیگانگي مدرن خویش غرق شده اند که راهي براي 
رهایي از این مشكالت نمي یابند. اما کیمیایي با خلق قهرماني نوپا 
که در برابر این استیصال طغیان مي کند امكان بازگشت را نوید 
مي دهد و مردم را به کنش گري در این راه فرا مي خواند. این نكته 
به خصوص از این جهت قابل توجه مي تواند باشد که ما هم زمان 
فیلم هاي دیگري را هم داریم مي بینیم که بازگشت به مردمی 
را روایت مي کند که دیگر نیستند. این مردم در جاهایي احساس 
ناامیدی می کنند که بود و نبودشان تفاوتي با هم ندارد. مثل فیلم 
های »خداحافظ رفیق« و »تنگنایي« که امیر نادري در سال های 
50 و 52 مي سازند؛ اما مي تواند روایت مردمي باشد که با بازگشت به 
خود، با انتخاب مقاومت در مقابل آنچه قدرت بر آنها تحمیل مي کند 

که شما مي توانند دوباره احیاي خویشتن را تجربه کنید و... 
می زنم  مثال  را  نفر  دو  فرصت  این  »در  کرد:  تصریح  علوی پور 
هرچند دیگرانی هستند که می توان به آنها هم اشاره کرد. یكی 
بهرام بیضایی و دیگری مسعود کیمیایی. بیضایی با فیلم »رگبار« 
روایت امكان رهایی را از این وضعیت استثمارگر قدرت به تصویر 
می کشد. فیلم های دیگری که از »رهایی« روایت می کنند، یكی 
فیلم »گوزن ها«ی مسعود کیمیایی است و دیگری »سفر سنگ« 
که همزمان با انقالب ساخته می شود. »گوزن ها« روایت کسانی 
نام  به  روایت شخصی  است.  کرده  نابود  را  آنها  قدرت  که  است 
قدرت که در فیلم به طور مبهم روایت می شود اما گویا به خاطر 
فعالیت های سیاسی تیر خورده و فراری است. روایت سید است که 
به خاطر معتاد شدن، یک انسان نابود شده و از دست رفته است. 
فیلم گوزن ها در کنار یكدیگر وقتی  اینها کسانی هستند که در 
تصمیم می گیرند وضعیت شان احیا شود، تالش انقالبی خودشان 
اولین کاری که می کند  نمونه سید  عنوان  به  را شروع می کنند. 
این است که فروشنده مواد مخدر را می کشد. و دومین کار مهم 
دیگری که می کند این است که پول هایی که دست قدرت است 
نهایت خانه ای که در  به دوستان قدرت می رساند. هرچند در  را 

 آن هستند منفجر می شود و هر دو کشته می شوند. اما آنچه باید 
فیلم  در  نهایت  در  و  افتاده است.  اتفاق  گوزن ها  در  بیافتد  اتفاق 
روایت،  می کند.  پیدا  نمود  وجه  بارزترین  به  این  سنگ«  »سفر 
روایت انقالب است شاید بتوان گفت مسعود کیمیایی در 57 پیامبر 
انقالب است. »سفر سنگ« روایت روستایی است که  پیشگوی 
بر تمام زندگی  به خاطر مالكیت بر سنگ آسیاب  در آن کدخدا 
مردمان روستا مالک است. شخصی در کوهستان شروع می کند 
به ساختن سنگ آسیاب جدید تا آن را در اختیار اهالی روستا قرار 
دهد. جالب این است که بیست سال قبل آن نیز کسی این کار 
را کرده بود که او را کشته بودند. اگر دقت کنید بیست سال پیش 
هم مصدق دوره ملی شدن نفت را شروع کرد. اما این دفعه سنگ 
سمت  به  می افتد  راه  کم کم  فشارها،  وجود  با  و  می شود  ساخته 
روستا. سنگ به سمت روستا می آید و در مسیر دقیقًا همان کسانی 
را که در انقالب نقش دارند به سنگ می پیوندند و کمک می کنند. 
از جمله روحانیون و زنان و جوانان. همه اینها شروع می کنند به 
را  روستاییان  و  بیاید  روستا  به  است  قرار  که  با سنگی  همراهی 
وارد  وقتی  نهایت  در  و  می آید  دهد. سنگ  نجات  قدرت  یوغ  از 
می کند.  ویران  را  کدخدا  خانه  خودش  مسیر  در  می شود  روستا 
که  اتفاقی  همان  است.  بوده  روستا  حاکم  االن  تا  که  کدخدایی 
در آن زمان در جامعه ایرانی در حال جریان است. جریان انقالب 
که همزمان با نمایش سفر سنگ اتفاق می افتد. در واقع آنچه را 
که در شناسایی و بازبینی این فیلم ها می توان به آن اتكا کرد این 
است که سینما گران ایرانی اگر برگردند به همان سؤال و دغدغة 
اول، که اگر ما بخواهیم روایت انقالب اسالمی 1357 را از خالل 
تحوالت فكر به ویژه در سینما بررسی کنیم، چگونه می شود این 
کار را کرد. من معتقدم که یک ظرفیت جدید و یک چشم انداز 
جدید به فهم ما از اتفاقی که در انقالب اسالمی افتاده باز  می کند. 
یعنی ما می توانیم با مشاهدة فیلم های ارزشمند سینمایی در این 
دوره ببینیم که در جامعه چه بحران ها و چه مشكالتی وجود داشته 
به طغیان علیه قدرت هدایت می کند. و  نهایت  را در  که جامعه 
اتفاقًا چگونه می توان این طغیان را انجام داد، چه مؤلفه هایی یا 
چه ظرفیت هایی برای چنین کاری الزم است؟ این کاری است 
که سینمای ایران در این زمان انجام می دهد. بر این اساس شاید 
بتوان گفت، با دیدن و مشاهدة دقیق این فیلم ها می شود فهمی 

از تاریخ سینمای ایران در آستانه انقالب اسالمی به دست آورد. 
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در این شماره از خبرنامة داخلی پژوهشگاه با دکتر مهدی معین زاده 
رئیس پژوهشكدة غرب شناسی و علم پژوهی  و دبیر »طرح جامع 
اعتالء علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور« گفتگویی انجام 
داده ایم تا بیش از پیش با این طرح کاربردی و مؤثر آشنا شویم. در 

زیر این مصاحبه را می خوانید:
ارزیابی شما از »طرح جامع اعتالء علوم انسانی معطوف 

به پیشرفت کشور« چیست؟
طرح اعتالء همانطور که از نامش پیداست به نقش آفرینی بیشتر 
علوم انسانی در پیشرفت کشور توجه دارد. نقصی در علوم انسانی 
انسانی، در برنامه ریزی و رفع  مشاهده و مطرح می شد که علوم 
مشكالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور چندان جایگاهی 
و مشكالت  ادعا می کردند؛ مسائل  برخی  دیگر  عبارت  به  ندارد. 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ما بدون دخالت علوم انسانی حل 
بنیاد علمی که برای حل این مسائل  و فصل می شود. یعنی آن 
باید وجود داشته باشد، گویا از طرف علوم انسانی تأمین نمی شود 
یا اصاًل مواجهه ما با این مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و 
سیاسی اساساً علمی نیست. این مسئله ممكن است دالیل مختلفی 
داشته باشد اما یک دلیل آن این است که خود علوم انسانی چه به 
لحاظ محتوایی و چه به لحاظ عملكردی نتوانسته چنان که شایسته 
است خودش را در سیاست گذاری، فرهنگ، جامعه و اقتصاد جایی 
برای خود باز کند. بر همین اساس تحقیق کردیم که دلیل آن چه 
بوده است. دلیل این مسائل را در سه مورد کلی طبقه بندی کردیم:

دلیل اول، احتمااًل محتوای علوم انسانی موجود در کشور به گونه ای  
است که اجازة برقراری ارتباط با جامعه و مسائل جامعه را نمی دهد. 
این قسمت از مسئله باعث شكل گیری بخش »مبانی« طرح شد. 
به این معنا که بازاندیشی در مبانی علوم انسانی صورت گیرد تا 
مبانی علوم انسانی موجود با مبانی فرهنگی، تاریخی و دینی جامعه 
ما مطابقت داشته باشد و بتواند نقش آفرینی کند. دلیل دوم که در 
نظر گرفتیم این بود که علوم انسانی از لحاظ »محتوایی« چندان 
مسئله ای ندارد، بلكه هنگام وارد کردن علوم انسانی از غرب دچار 
مشكل شده ایم. این مسئله باعث شكل گیری »کارگروه تاریخ« 
شد و ما به دنبال این بودیم که تاریخ ورود علوم انسانی به کشور را 
مورد باز اندیشی قرار دهیم و ببینیم در فرآیند ورود علوم انسانی آیا 

خوب عمل کرده ایم یا نه؟ 
دلیل سوم؛ نیز این می تواند باشد که محتوای علوم انسانی خوب 
در  اما،  است  نداشته  مشكلی  کشور  به  غرب  از  آن  ورود  و  بوده 
»کاربست« آن دچار مشكل شده ایم. این سه مجموعه، بدنة طرح 
اعتالء را شكل دادند. بنابراین ما شروع کردیم به تعریف مسئله و 
کارگروه ها  این  از  هرکدام  ذیل  که  موضوعاتی  و  محورها  تعیین 
می توان به آن پرداخت. تعدادی طرح تعریف کردیم. طرح های گروه 

مبانی، طرح های گروه تاریخ و طرح های گروه کاربست.
شما چه مسئولیتی در طرح اعتالء دارید؟

بنده مسئول »کارگروه مبانی« هستم. ما اخیراً بعد از تهیة فاز صفر 
یا بخش مطالعاتی طرح اعتالء اقدام کردیم به فراخوان از داخل 
پژوهشگاه و به زودی به دانشگاه ها و پژوهشگاه های خارج از کشور 
نیز فراخوان خواهیم داد تا اگر می توانند به این طرح بپیوندند و به 

ما کمک کنند.

به  می تواند  به  میزان  چه  تا  طرح  این  شما  نظر  از 
کاربردی شدن علوم انسانی کمک کند؟

اینكه این طرح چقدر می تواند به کابردی شدن علوم انسانی کمک 
دانشگاه ها  و  پژوهشگاه  در دست  بگوییم که همه چیز  باید  کند 
نیست. اما چون سفارش دهندة این طرح سازمان مدیریت برنامه و 
بودجه است و این سازمان در سیاست گذاری ها و تصمم گیری های 
مملكت دخالت دارد؛ ما می توانیم امیدوار باشیم که اگر این طرح 
خوب اجرا شود، چون با مرکز سیاست گذاری مهمی در ارتباط است، 

مراحله اجرایی آن نیز پیش خواهد رفت.
هرچقدر که بدنة علوم انسانی کشور اعم از دانشگاه ها و پژوهشگاه ها 
بتوانند بیشتر و بهتر وارد طرح اعتالء شوند و راهكارهایی اندیشیده 
شود که مشارکت ملی را برانگیزد، طبیعتاً می تواند طرح اعتالء را در 
جهت هرچه بهتر محقق شدن پیش ببرد. شاید بتوان اصلی ترین 
مانع طرح را این گونه بیان کرد. از انجایی که سابقه انجام چنین 
طرح هایی را به این وسعت در پژوهشگاه نداشته ایم، ساختارهای 
اجرایی آن هنوز کاماًل چفت نشده اند. به عنوان مثال دبیرخانه یا 
شوراهای مختلف یا کارگروه های مختلف آن تجربه ای نو بوده اند 
اندیشمندان  و  مالی و همكاران  اداری-  با قسمت  ارتباط آن  که 
خارج از پژوهشگاه خیلی جا افتاده نیست. البته باید به مرور باید 
به هدف  تا  برداشت  رو  پیش  از  را  موانع  و  کرد  رفع  را  ضعف ها 

برسیم.

در گفتگو با دکتر معین زاده:
در طرح اعتالء، بدنة علوم انسانی باید مشارکت داشته باشد
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عنوان »موسوعة  با  السالم نشست علمی  علیه  امام علی  تحقیقات  مرکز 
نشست  این  کرد. سخنران  برگزار   95/12/23 علیه السالم«  علی  طب االمام 

اندیشمند عراقی به بیان مطالبی در خصوص  جناب آقای باسم االنصاری 
کتابی که به همین عنوان نگاشته است پرداخت که به شرح زیراست:

اگر بخواهیم کمال شخصیت انسان را معرفی کنیم می بایست کمال او را در 
دو بخش مادی و معنوی تعریف کنیم و عقیدة ما این است که کامل ترین 
شخصیت در تاریخ شخصیت پیامبر اکرم )ص( است همچنان که در قرآن 
قبله  من  قد خلت  رسول  اال  محمد  ما  )و  است  نازل شده  آیه  این  کریم 
الرسل( یعنی بیشتر از 124 هزار رسول و پیامبر آمده اند که در میان آنها 
از جانب روحی ومعنوی  پیامبر اکرم نیست رسول اکرم )ص(  کسی مثل 

شخصیتی متكامل است همچنین از جانب بدنی هم همینگونه است. 
از جانب معنوی عبادت و نماز و اخالق و علم که او از این امور اول است 
و قرآن و روایات معصومین علیهم السالم بر این امر شاهد است و بعد از 

رسول اکرم شخصیت متكامل دوم شخصیت حضرت علی علیه السالم است کما در قرآن این آیه بر این امر داللت دارد )و ما ینطق عن 
الهوی * ان هو اال وحی یوحی( که حضرت علی به منزلت پیامبر است ولی بعد از حضرت محمد پیامبری نیست و در طول تاریخ کسی 
نیست که بگوید )سلونی قبل ان تفقدونی( یعنی بپرسید از من قبل از اینكه مرا از دست بدهید و حضرت علی علیه السالم شخصیتی 
متكامل از نظر معنوی و از نظر روحی است و قرآن، روایات و رویدادهای تاریخ بر آن گواه است این کرامت برای حضرت آشكار است 
که رسول اکرم فرمود )ان ضربه علی یوم الخندق تعادل عباده الثقلین الی یوم القیامه( ضربت علی در روز خندق برابر است با عبادت جن 

وانس است تا روز قیامت.
ولی اندوهگین است که حضرت در زمانی دیگر آمد که به آنها می فرمایند از من بپرسید قبل از اینكه مرا از دست بدهید و شخصی از ان 
میان از او سؤال می کند که چند مو در سر من است؟!! به اضافة اینكه برخی ها سپاهیانی را برای مقابله با حضرت آماده می کردند و او 
مشغول رؤیا رویی با ناکثین، قاسطین و مارقین شد و تا االن کینه توزان با حضرت و شیعیانش به خاطر دوست داشتنش از طرف شیعیان 

و وابستگی آنها به او با حضرت و شیعیانش می جنگند 
)یریدون ان یطفووا نور اهلل بافواههم و یابی اهلل اال ان یتم نوره ولو کره الكافرون) و علم امروزه تأکید می کند که رفتارهای انسان تحت 
تأثیر ترشح بعضی هورمون ها از غدد موجود در بدن انسان و آن غدد که به نوبة خود به صورت مستقیم تحت تأثیر تغذیه انسان می باشد 
و براین اساس گوشت های حیوانات همین صفات نفسی موجود در خود را شامل می شوند لذا مشاهده می کنیم که گوشت هر حیوان حرام 

شده اثرات و صفات خود را بر مصرف کننده اش از بنی بشر مثل توحش و بی غیرتی و غیره را برجای می گذارد.
امام علی نقش وراثت در شكل گیری صفات و خصوصّیات روحی و اخالقی را بیان نموده، سپس تأثیر وراثت در سرنوشت به نحو اقتضا 

ثابت می شود و در نهایت، به نقش تربیت و اختیار در سرنوشت انسان به عنوان دو مؤلّفة مؤثّر بر صفات موروثی پرداخته می شود.
حضرت نه تنها اشاراتی به مسألة »وراثت صفات« نموده اند که از فحوای کالم ایشان هم به دست می آید، بلكه در مواردی به آن تصریح 
نیز فرموده اند . بعد از شهادت فاطمه زهرا علیهاالسالم ، علی بن ابی طالب علیه السالم برادرش عقیل را ـ که آشنا به علم نسب شناسی 
عرب بود ـ فرا خواند و از او خواست که برایش همسری از تبار دالوران برگزیند تا پسر دلیری برای موال به ارمغان آورد. عقیل، فاطمه 
کالبیه را برای حضرت برگزید که قبیله و خاندانش، بنی ِکالب، در شجاعت بی مانند بودند، و حضرت علی علیه السالم نیز این انتخاب را 
پسندید .این موضوع نشان دهندة علم امام به تأثیر وراثت از طریق فعالیت ژن ها است که در چگونگی خلق و خوی و حتی ظاهر انسانها 

نیز تأثیر گذارند.
در پایان نشست برخی از حضار به ارایه نقطه نظرات خود پرداختند که در قالب مباحثه ای علمی شكل گرفت. عالقه مندان برای اطالع از 

شرح کلی جلسه و  بهره برداری از فایل تصویری این  نشست می توانند به آدرس www.imamali.ac.ir مراجعه فرمایند.

نشست علمی »موسوعة طب االمام علی علیه السالم«
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نشست علمی:

و  فارسی  ادبیات  مطالعات  مرکز  همكاری  با  فارسی  ادبیات  و  زبان  پژوهشكدة 
تحقیقات عرفانی، نشست تخصصی »معرفی و نقد کتاب شرح شوق شرح و تحلیل 
اشعار حافظ« را با حضور نویسندة کتاب دکتر سعید حمیدیان و نقادان دکتر اصغر 
دادبه، دکتر حسن انوشه و دکتر غالمرضا خدابنده در تاریخ 10 اسفندماه 1395 در 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار کرد.
این جلسه با تالوت قرآن کریم آغاز گردید، سپس دکتر محمدنژاد، رئیس پژوهشكدة 
زبان و ادبیات، ضمن خوش آمدگویی نكاتی دربارة نشست نقد و بررسی کتاب شرح 
شوق شرح و تحلیل اشعار حافظ، اثر برگزیدة سی و دومین دورة جایزة کتاب سال 
جمهوری اسالمی ایران ایراد نمودند، سپس دکتر سعید حمیدیان توضیحاتی دربارة  

کتاب بیان داشتند. 
در ادامه نقادان هر کدام به نقد کتاب شرح شوق پرداختند. الزم به ذکر است فایل 

صوتی و تصویری این نشست بر روی سایت اینترنتی پژوهشگاه موجود است.

»معرفی و نقد کتاب شرح شوق و شرح و تحلیل اشعار حافظ«
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نشست »کتاب خوان تخصصی زبان شناسی« به کوشش معاونت 
فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
و با همكاری نهاد کتابخانه های عمومی کشور و با حضور دکتر 
اشرف بروجردی، معاون فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی، دکتر آزیتا افراشی، دکتر آتوسا رستم بیگ و 
دکترحسین صافی؛ نویسندگان، اعضای هیأت  علمی پژوهشگاه و 
جمعی از استادان و دانشجویان در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
که  بود  کتابی  نخستین  عنوان  شناختی«  معناشناسی  »مبانی 
معرفی  نشست  این  در  اثر  نویسندة  افراشی،  آزیتا  دکتر  توسط 
شد. دکتر افراشی ضمن تقدیر از برگزاری نشست های تخصصی 
کتاب خوان، این جلسات را فرصتی برای معرفی آثار پژوهشگران 
این کتاب گفت:  در حوزه های مختلف دانست و دربارة موضوع 
»تحقیقات تخصصی خود در حوزه »مبانی معناشناسی شناختی« 
را از سال 1376 آغاز کرده و از آن زمان به پژوهش، برگزاری 
این فعالیت ها  این حوزه پرداختم. حاصل  کارگاه و سخنرانی در 
نگارش کتابی با عنوان »مبانی معناشناسی شناختی« است که در 

قالب یک درس نامه تنظیم و منتشر شد.«
وی در معرفی این کتاب گفت: »این کتاب در هشت فصل، حوزة 
معناشناسی شناختی را به  دانشجویان و عالقه مندان معرفی کرده 
و با پیشنهاد عرصه های جدید پژوهش، عالقه مندان را در انجام 

پژوهش های تازه در این حوزه یاری می کند.«
انسانی و مطالعات فرهنگی  پژوهشگاه علوم  عضو هیأت  علمی 
چالش  بزرگ ترین  کتاب،  این  سرفصل های  »آماده سازی  افزود: 
پیش روی تدوین آن بود. چراکه حتی با جست وجو در آثار غربی 
این  کتاب های  که  درمی یابیم  نیز  معناشناسی شناختی  در حوزه 
حوزه، غالبًا مجموعه ای از مقاالت مرتبط با این موضوع هستند و 
کمبود متنی منسجم که در قالب یک درس نامه به معرفی موضوع 

پرداخته باشد، در منابع خارجی هم دیده نمی شود.«
وی، تألیف این کتاب به قلم یک نویسنده و با رویكردی واحد را 
از ویژگی های این اثر دانست و ادامه داد: »نتایج پیش رو، حاصل 
استخراج مثال های پیكره ای فراوان است. مثال های ارائه  شده در 
این کتاب، ساختگی نبوده و حاصل بررسی زبان فارسی در دوران 

معاصر است که با کمک دانشجویانم استخراج شده است.«
که  آغازشده  مفصل  نسبتًا  پیشگفتاری  با  »کتاب  گفت:  افراشی 
شرایط و جریان معناشناسی شناختی را در ایران  بررسی می کند. 
شامل:  حوزه  این  در  شده  نگاشته  آثار  مهم ترین  پیشگفتار  این 
بیان  به  و  داده  را شرح  پایان نامه  و  مقاله  تألیفی،  ترجمه، کتاب 

اهداف نگارش کتاب »مبانی معناشناسی شناختی« می پردازد.
به  »پیش زمینه«  عنوان  با  کتاب  این  اول  فصل  داد:  ادامه  وی 
زمان  علم شناخت،  این حوزه می پردازد.  بنیادی  مفاهیم  تعریف 

شكل گیری آن، تعریف زبان شناسی شناختی و زیرشاخه های آن 
و خاستگاه فلسفی علم شناخت از بخش های این فصل است.«

این  توضیح  به  »مقوله بندی«  عنوان  با  دوم  »فصل  افزود:  وی 
مفهوم از رساله مقوالت ارسطو و متافیزیک تا نگاه به مقوله بندی 
با  سوم  فصل  دارد.  اختصاص  شناختی  سازوکار  یک  به عنوان 

عنوان »طرح واره«، فصل چهارم »استعاره مفهومی«، فصل پنجم 
حرکت،  مكان،  »مفهوم سازی  ششم  فصل  مفهومی«،  »مجاز 
»آمیختگی  هشتم  فصل  و  »چندمعنایی«  هفتم  فصل  زمان«، 

مفهومی« نام دارد.«
دومین  عنوان  خاورمیانه«  در  زبان شناسی  و  زبان  در  »جستاری 
کتاب معرفی شده در این نشست کتاب خوان بود که توسط خانم 

دکتر آتوسا رستم بیگ، نویسندة اثر به مخاطبین معرفی شد.
و  زبان  در  »جستاری  گفت:  کتاب  این  معرفی  با  رستم بیگ 
بررسی  محوریت  با  نیازی  پاسخ  خاورمیانه«  در  زبان شناسی 
در  علمی  رشته  یک  به عنوان  زبان شناسی  فعلی  وضعیت 

دانشگاه های خاورمیانه است.
موضوع  با  منابعی  یافتن  برای  اولیه  مطالعات  «در  افزود:  وی 
به  مربوط  منابع  بیشتر  که  دریافتم  خاورمیانه،  در  زبان شناسی 
خاورمیانه در کشور ما به مباحث تاریخی این حوزه اختصاص دارد 
توجه  مورد  کمتر  دانشگاهی  مباحث  به ویژه  فرهنگی  مباحث  و 
بوده است. »جستاری در زبان و زبان شناسی در خاورمیانه« در دو 
زبان شناسی  پیشینه مطالعات  با عنوان های »خاورمیانه و  بخش 
در  زبان شناسی  وضعیت  و  زبانی  »موقعیت  و  خاورمیانه«  در 
خاورمیانه« نوشته شده و شامل چهار فصل است. فصل اول این 
کتاب با عنوان »خاورمیانه« به مباحثی مانند مرزهای جغرافیایی، 
موقعیت  و  دین  قومی،  موقعیت  تاریخی،  تحوالت  جمعیت، 
مطالعات  »پیشینه  نام  با  دوم  فصل  می پردازد.  خاورمیانه،  زبانی 
در  زبان شناسی  مطالعات  مانند  مبحثی  شامل  زبان شناسی« 
بین النهرین، پیشینه زبان شناسی در ایران پیش از اسالم، خاستگاه 

مطالعات زبان شناسی بعد از اسالم و... است.

نشست »کتاب خوان تخصصی زبان شناسی« برگزار شد
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عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
این  سوم  فصل  عنوان  ایران«  در  »زبان شناسی  داد:  ادامه 
ایران،  دانشگاه های  در  زبان شناسی  معرفی  که  است  کتاب 
سازمان ها و موسسه های پژوهشی مرتبط با زبان شناسی در 
و  »زبان  می پردازد.  مربوطه  و...  نشریات  و  کتاب ها  ایران، 
زبان شناسی در خاورمیانه« عنوان فصل چهارم است و شامل 
اردن،  مانند:  خاورمیانه  کشورهای  در  زبان شناسی  بررسی 
و...  تونس  ترکیه،  بحرین،  عربی،  متحده  عمارات  الجزایر، 

است. 
و  قصه گویی  روش  )سنجش  زمانی  در  »روایت پژوهی 
حسین  دکتر  از   کتابی  عنوان  فارسی(«  در  داستان نویسی 
صافی پیرلوجه بود که توسط نویسنده اثر در نشست کتاب خوان 

تخصصی زبان شناسی معرفی شد. صافی با بهره گیری از خوانش 
آغازین کتاب در معرفی »روایت پژوهی در زمانی« گفت:  جمله 
هدف از این پژوهش، پیشنهاد پاره ای ابزارها و روش های کارآمد 
در سخن کاوی گفتمان روایی است که با توضیح دو پیش فرض 

بیان شده در این جمله، کتاب را معرفی می کنم.
را  روایت  تعریف  که  است  آن  اول  »پیش فرض  داد:  ادامه  وی 
روایت  که  است  اساس  این  بر  دوم  پیش فرض  و  می دانیم 
این  با  نویسنده  می دانیم.  تحقیق  برای  شایسته  موضوعی  را 
پیش فرض ها به سراغ ابزارهای کاربردی در بحث روایت پژوهی 

می رود.«
صافی، روایت را درک و بیان زمان مند تجربه رویدادها دانست و 
ادامه داد: »روایت، شكلی از تاریخی کردن فهم رویدادها به شمار 
می آید. رویدادهایی که می توانند خالی از پیوند علّی بوده و تنها 

چینش آن ها روی یک خط زمانی، روایت را به وجود آورد.«
از  تعریف  این  »اگر  پژوهش گفت:  و  روایت  اهمیت  دربارة  وی 
روایت  با  که  می ماند  باقی  جایی  کمتر  دیگر  بپذیریم،  را  روایت 
روایی  به  پیرامون  دنیای  از  شناختی  هر  تقریبًا  نباشیم.  مواجه 
وابسته  پیرامونمان،  از  ما  فهم  کردن  تاریخی  درنتیجه  و  کردن 

می شود و این گونه اهمیت روایت 
مشخص  آن  دربارة  پژوهش  و 

می شود.«
عضو هیأت  علمی پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی، ادامه 
داد: »اهمیت روایت، زمانی بیشتر 
می شود که بپذیریم ابزار پژوهش 
غالبًا  انسانی،  علوم  حوزه های  در 
انسانی،  علوم  است.  تاریخی 
معارف تاریخی هستند که نیازمند 
ندارند.  آن  از  و گریزی  روایت اند 
علوم  مختلف  شاخه های  در  ما 
روایت پژوهی  حال  در  انسانی 
هستیم و با دیرینه شناسی دانش، 

فهم مان را تاریخی می کنیم.«
وی علوم انسانی را علمی بر اساس تاریخ و مطالعه آن دانست 
و تصریح کرد: »تاریخ، یكی از گونه های روایت است و معمواًل 
زبانی،  روایت های  این  مطالعه  بنابراین  می شود؛  متبلور  زبان  در 

نیازمند ابزارهای زبان شناسی است.«
علوم  در  شناخت نگری  یا  »معرفت شناسی  کرد:  تأکید  صافی 
زمینه  در  مطالعه  و  روایت پژوهی  روایت شناسی،  نیازمند  انسانی 

روایت است که با ابزار زبان شناسی، میسر می شود.«
با  »کتاب  داد:  ادامه  اثر  این  مختلف  بخش های  معرفی  با  وی 
با عنوان های »انواع  مقدمه ای کوتاه، آغازشده و در چهار فصل 
»روایت گردانی  فارسی«،  نوین  داستان های  در  مرزشكنی 
»ضمیر  فارسی«،  نوین  داستان های  و  عامیانه  قصه های  در 
دوم شخص در داستان های نوین فارسی« و »کانون سازی فرضی 
نوشته شده  ایران«  داستانی  ادبیات  در  مفهومی  معنی شناسی  و 

است.«
در  مطرح شده  مباحث  پیرامون  پاسخ  و  پرسش  است؛  گفتنی 
ویژه  بخش های  از  نشست  این  در  ارائه  شده  موردکتاب های 

نشست کتاب خوان تخصصی زبان شناسی بود.
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جلسة مشترک پژوهشكدة زبان و ادبیات  و اعضای هیأت مدیرة 
انجمن »نقد ادبی«، روز سه شنبه مورخ 1395/12/18 با حضور 
دکتر  خانم ها  و  محمدنژاد  دکتر  پژوهشگاه،  رئیس  قبادی،  دکتر 
حیاتی و دکتر شریف نسب از پژوهشكدة زبان و ادبیات، و خانم 

نقد  انجمن  دکتر حسینی، رئیس هیأت مدیرة 
شعیری،  دکتر  حری،  دکتر  آقایان  و  ادبی، 
خدایار  دکتر  و  ذوالفقاری  دکتر  مختاباد،  دکتر 
و دکتر بابک معین از انجمن نقد، در دفتر رئیس 

پژوهشكدة زبان و ادبیات برگزار شد.
ضمن  قبادی،  دکتر  جلسه،  این  ابتدای  در 
خوشامدگویی به اعضای هیأت مدیرة انجمن نقد 
ادبی، به دو اصِل مهِم برنامة توسعة راهبردی 
انجمن های  با  ارتباط  اصل  شامل  پژوهشگاه، 
ادبی  نقد  انجمن  جمله  از  تخصصی،  و  علمی 
تخصصی  و  علمی  ظرفیت های  از  استفاده  و 
این انجمن ها برای تحقق اهداف برنامة توسعة 
ترویجی سازِی  اصل  و  پژوهشگاه  راهبردی 
علم، از رهگذر برگزاری نشست ها و کارگاه های 

تخصصی مشترک اشاره و تأکید کرد؛ پژوهشگاه آمادگی دارد در 
حوزة ظرفیت سازی و ایجاد زیرساخت ها به خصوص در چارچوب 
همكاری  ادبی  نقد  علمی  انجمن  با  انسانی  علوم  اعتالی  طرح 

کند.
معرفی  به  ادبیات،  پژوهشكدة  رئیس  محمدنژاد،  دکتر  ادامه  در 
آمادگی  و  پرداخت  آن  پژوهشِی  گروه های  و  پژوهشكده 

نقد  انجمن علمی  با  نزدیک  برای همكاری  برای  را  پژوهشكده 
مدیرة  هیأت  رئیس  دکتر حسینی،  خانم  آن  از  کرد. پس  اعالم 
انجمن نقد ادبی، به معرفی اجمالی انجمن مذکور پرداخت و از 
آمادگی انجمن برای همكاری های عملِی دوجانبه سخن گفت و 

پیشنهادهایی به شرح زیر برای همكاری دوجانبه ارائه داد: 
- برگزاری نشست های تخصصی در برخی زمینه های تخصصی، 
شامل الف- آشنایی با ادبیات جهان و معرفی رویكردهای نوین 
نقد ب( آشنایی با مكتب های ادبِی جهان و شیوه های ورود آن ها 
د(  و...(،  ادبیات)سینما  در  روایت شناسی  فارسی  ج(  ادبیات،  به 
نشانه شناسی در ادبیات)سینما و...(، هـ نشانه شناسِی فرهنگ، و( 

نشانه-اسطوره شناسی
در  برتر  دکترِی  رساله های  معرفِی   -

حوزة نقد و نظریه های ادبی
ادبی  نقد  انجمن  شد  مقرر  پایان  در 
موضوع  چند  خود،  داخلِی  جلساِت  در 
و  کارگاه ها  برگزاری  برای  منتخب 
پژوهشگاه  در  تخصصی  نشست های 
همچنین  نماید.  اعالم  آتی  سال  طی 
مقرر شد در جلسات آتی، دربارة تولید 
نقد  در حوزة  فرادرسی  و  متون درسی 
همكاری  طریق  از  ادبی  نظریه های  و 

مشترک طرفین، تصمیم گیری شود.

صورتجلسة نشست مشترک پژوهشکدة ادبیات و 
اعضای هیأت مدیرة انجمن »نقد ادبی«
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سه شنبه  تاریخ  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  ترویج  انجمن  مدیرة  هیأت  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  ادبیات  پژوهشكدة  مشترک  شورای 
1395/12/10 با حضور آقایان دکتر محمدنژاد، دکتر رفیعی، دکتر شعبانلو و خانم دکتر شریف نسب از پژوهشكدة ادبیات و آقایان دکتر 

میرباقری، دکتر کهدویی، دکتر حسن لی، دکتر یاحقی و خانم ها دکتر مختاری و دکتر دری از انجمن ترویج، برگزار شد.
اهم پیشنهادهای مطرح شده در جلسه از این قرار است:

1-پیشنهاد همکاری با انجمن ترویج در چارچوب طرح اعتالی علوم انسانی، در این زمینه پیشنهاد شد که فایل تفصیلِی 
طرح اعتالی علوم انسانی برای دبیرخانة انجمن ترویج ارسال گردد تا بر اساس آن، اجرای طرح های با محوریت موضوعات زیر، در 

دستورکار قرار گیرد:
- پیشنهاد اجرای مشترک طرِح کالِن »آسیب شناسِی وضعیِت موجود در آموزش ادبیات فارسی در همة مقاطع« و نیز »آسیب شناسِی 

وضعیِت فارغ التحصیالِن بی کار«.
- پیشنهاد اجرای مشترِک طرِح کالِن »وضعیت پژوهش های علوم انسانی خصوصًا ادبیات فارسی- در دو یا سه دهة گذشته«.

- پیشنهاد اجرای مشترِک طرِح کالِن »بررسی ظرفیت های کاربردِی نمایشی متون ادبی به منظور تألیف نمایشنامه«.
- پیشنهاد اجرای مشترک طرح »آسیب شناسِی پژوهش ها و آموزش های خارجیان در حوزة زبان و ادبیات فارسی«.

2- پیشنهاد همکاری با انجمن ترویج در چارچوب فعالیت های شورای بررسی متون، در این زمینه اعضای حاضر در 
جلسه درخواست کردند گزارش مبسوطی در زمینة کّم و کیف فعالیت این شورا ارائه گردد تا هیأت مدیرة انجمن در خصوص همكاری 

با آن شورا، اعالم نظر کند.
علمی  قطب های  در  انجمن  اعضای  وابستة  یا  پیوسته  عضویت  درخصوص  انجمن  با  همکاری  3-پیشنهاد 

پژوهشکدة ادبیات که این پیشنهاد مورد پذیرش اعضا قرار گرفت.
4-پیشنهاد همکاری با انجمن ترویج برای انتشار مجله های چند زبانه جهت ترویج زبان و ادبیات فارسی و معرفی 

شاهكارهای ادبی ایران که این پیشنهاد به صورت اصولی مورد موافقت قرار گرفت.
قالب سلسله  در  برگزاری نشست های تخصصی موضوعی و هدفمند  برای  انجمن ترویج  با  5-پیشنهاد همکاری 

نشست های ساالنه به منظور ایجاد جریان های مختلف تخصصی.
از اعالم نظر آن ها، زمینه برای امضای  درپایان مقرر شد فرم تفاهم نامة پژوهشگاه برای دبیرخانة انجمن ترویج ارسال گردد تا پس 

تفاهم نامه میان طرفین، فراهم آید.

شورای مشترک پژوهشکدة ادبیات و هیأت مدیرة 
انجمن »ترویج زبان و ادبیات فارسی« 
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به همت معاونت فرهنگی- اجتماعی پنجمین نشست رساله های علوم انسانی و نیازهای جامعه، با ارائه رسالة دکتری دکتر ایمان واقفی 
با عنوان »تولید فضای تهران پسا انقالبی« در روز سه شنبه 29 فروردین ماه برگزار شد. در ابتدای این نشست دکتر ایمان واقفی اظهار 
داشت: »من در دورة تحصیلم در رشتة جامعه شناسی، به مطالعات شهری عالقمند شدم و در دوره دکتری خود که در دانشگاه دورهام 
انگلستان سپری کردم، به نظرم آمد نظریة انتقادی شهر، که توسط جامعه شناس فرانسوی لوِفور مطرح شده، می تواند مبین خوبی از 
وضعیت شهرهای کالن به ویژه شهر تهران باشد و لذا در دپارتمان جغرافیای دانشگاه دورهام، رسالة خود را با محوریت این تئوری جلو 

بردم.«
نه  باید  غربی  تئوری های  مقابل  »در  کرد:  تأکید  وی 
مقهور شویم و دربست آنها را بپذیریم و نه آنها را به کلی 
مناسب  که  بخشی  آنها،  مطالعة  با  باید  بلكه  کنیم،  رها 
وضعیت جامعه ماست، اخذ کنیم و نكات تئوریكی را که 

در مطالعات خود به آن می رسیم، به آن بیفزاییم.«
عملی  و  نظری  بخش  تفكیک  با  ادامه  در  واقفی  دکتر 
رساله اش، به تبیین نظریة مدنظر خود پرداخت و گفت: 
»این نظریه براساس فرآیند اقتصاد سیاسی شهر است که 
شهر را می سازد. این نظریه اقتصاد را به زیربنای جامعه 
نهادها،  اینكه  عالوه بر  دارد  اعتقاد  اما  نمی دهد،  تقلیل 
است،  مؤثر  شهر  ساختن  در  سرمایه  چرخش  و  مصالح 
بازنمایی ایده ها و ایدئولوژی ها در قوانین شهری، طراحی 

شهری و همچنین زندگی روزمره و کنش های شهروندان نیز در ساختن شهر تأثیرگذار است و در همه این موارد می توان سایة اقتصاد 
را بر آنها مالحظه کرد.«

وی افزود: »تطورات شهر تهران را با این سه عنصر می توان در دوره های مختلف اعم از دوره های قاجار که ابتدای شكل گیری شهر 
تهران است تا دورة پهلوی و انقالب پی گرفت و در نهایت دوره پسا انقالب را مدنظر قرار داد.«

وی ضمن تشریح مكانیزم دیالكتیک در این فرآیند و تشریح نوع گسست و پیوستی که هر دوره نسبت به دورة قبلی دارد، تأکید کرد: 
»تاریخ شهری تهران در مواجهه با غرب آغاز می شود که در پی شكست در جنگ های ایران و روسیه، این تفكر به وجود آمد که باید 
نعل به نعل مانند آنها حرکت کنیم تا به پیشرفت برسیم و لذا بناهایی آن دوره همچون شمس العماره بعد از سفر ناصر الدین شاه به غرب 
و با تقلید از آنها شكل گرفت. بنابراین شاهد آن هستیم که شهر تهران از معماری اسالمی گسست پیدا کرده و به سمت معماری نوین 

حرکت می کند. عالوه بر این حرکت شهر به سمت صنعتی شدن را شاهد هستیم.«
مدرنیزاسیون  نفی  نوعی  به  اسالمی  »انقالب  افزود:  و  کرد  اشاره  انقالب  دورة  به  سپس  دورهام  دانشگاه  آموختة  دانش  این 

نشست »تولید فضای تهراِن پسا انقالبی« 
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شهری بود و لذا در عین حالی که دورة پهلوی نقد شد، عناصری از دورة پهلوی استمرار پیدا کرد. در این دوره ایدة شهر نه غربی و نه 
شرقی و یا شهر انقالبی و اسالمی مطرح شد. اسامی کوچه ها و خیابان ها تغییر یافت و بساط شهر نو و کاباره ها، مشروب فروشی ها و... 
از سطح شهر جمع گردید. اما در دورة بعد از جنگ شاهد چرخش بارز شهری به سمت نئولیبرال هستیم، در عین حالیكه بعضی عناصر 

دورة انقالبی در این دوره امتداد پیدا کرد.«
وی سپس نقش عناصر اقتصادی در شكل گیری شهر را برشمرد و خاطر نشان کرد: »ما تا دهة 1320 شاهد هستیم که اقتصاد روستاها 
خودبسنده است و به خود متكی هستند. اما پس از آن و با ادغام ایران در بازارهای جهانی این روند تغییر یافت و روستاها به سمت کاشت 
محصوالتی همچون توتون و تنباکو رفتند که در بازارهای جهانی خریدار داشت و لذا روستا به شهر متكی شد، در صورتیكه تا پیش از 

آن، این شهر بود که به روستا متكی بود.«
دکتر واقفی در ادامه اظهار داشت: »در دورة پهلوی با ورود دالرهای نفتی که به ایران آمد، اقتصاد شهری تغییر کرد و از همین دوره 
زمین به عنوان یک »کاال«  مطرح شد، در حالیكه تا پیش از آن خرید و فروش آن به صورت کاال مطرح نبود. به دنبال آن صنایع مختلف 
در تهران و حواشی آن تمرکز می یابد و حجم عظیمی از نیروی کار برای مراکز صنعتی از روستاها به تهران هجوم می آورند. عالوه بر 
این با ساخت نهادهای جدید همچون آموزش، بهداشت و ارتش، طبقة متوسط و بوروکرات جدید شكل می گیرد و شهر تهران مرکز 
مناسبات اقتصادی می گردد. بنابراین تهران دچار تغییر ساختاری از ساختار قبیله ای به ساختار جنوب و شمال می گردد. در حالیكه پیش 
از آن در محالت، فقیر و غنی در کنار هم و یا صاحب خانه و مستأجر در کنار هم زندگی می کردند و  بیشتر متأثر از قوم و قبیله بود و لذا 
محالتی همچون ارمنی ها، ترک ها، شمالی ها و... شكل گرفته بود. این تغییر ساختار در ادامه منجر به شكل گیری طبقه فرودست در حاشیه شهرها 
گردید.«این پژوهشگر مطالعات شهری با یادآوری دورة انقالب تأکید کرد: »در دورة انقالبی، مناسبات ملی به جای مناسبات جهانی در 
شهر ظهور می کند و نهادهای انقالبی نیروهای خودش را می سازد. در این دوره به دلیل اینكه انقالب مستضعفان بود، نهادهای انقالبی، 
زمین را به نفع طبقه انقالبی و مستضعف مصادره کردند و لذا حجم عظیمی از مستضعفان به درون جمعیت تهران آمدند و در شهر جای 

داده شدند. البته برابری طبقات اتفاق نیفتاد، بلكه بیشتر جابجایی طبقات بود که در نتیجه آن طبقات بیشتری منتفع شدند.«
وی  همچنین گفت: »ویژگی دیگر این دوره محدود شدن امر جنسی در سطح شهر است و به دنبال آن برجسته شدن اِلمان های اسالمی 
همچون حجاب درشهر است. به طور کلی شاهد فرآیند بیرونی شدن اندرونی و اندرونی شدن بیرونی هستیم. زنانی که تا پیش از مدرنیت، 
درونی بودند به عرصه بیرونی می آیند که در دورة انقالب ادامه می یابد ولی با عنصر حجاب بروز پیدا می کند. اما امرجنسی که بیرونی 

بود، در دورة انقالب به اندرونی خانه ها منتقل می شود، بدون آنكه محو شود.«
دکتر واقفی در نهایت به دوره پسا انقالبی اشاره کرد و افزود: »در این دوره اقتصاد شهری دچار مشكل شد و لذا دیگر نمی توانست به 
حیات خود ادامه دهد. به دنبال آن با دستور العمل بانک جهانی، مباحثی همچون خصوص سازی، آزادسازی تجاری و... اجرایی شد و در 
نتیجه شهر دوباره به سمت کاالیی شدن پیش رفت. در همین دوره بود که پاساژهایی همچون پاساژ ایران زمین راه اندازی شد. رنگ ها 

به تهران وارد شد و طرح های شهری همچون ساختن اتوبان یا پروژه نواب اجرایی شد.«
وی در انتها خاطر نشان کرد: »این سیاست ها که به سیاست های نئو لیبرال شهرت دارد، منجر به پرت شدن بسیاری از آدم ها به حاشیة 

شهرها شد و در نتیجه ما شاهد شورش حاشیه علیه متن هستیم. لذا در همین دوره قیام های شهری همچون اسالم شهر شكل گرفت.
در پایان این جلسه حاضران به پرسش و پاسخ پرداختند.«
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ایرانی  به همت پژوهشكدة مطالعات قرآنی و با همكاری انجمن 
آموزشی  کارگاه  دورة  اولین  اسالمی،  فرهنگ  و  قرآنی  مطالعات 
مشارکت  با  مقدس«،  کتاب های  هرمنوتیک  »تفسیر  بین المللی 
گروه 6 نفره از اساتید و دانشجویان دانشگاه های آلمان، در روزهای 
از   2017 فوریه  الی27   25 با  مطابق   1395 اسفندماه   9 الی   7
ساعت 9 صبح  تا 17 بعدازظهر در محل پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی، سالن حكمت برگزار گردید. 
این کارگاه به زبان انگلیسی و در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد؛ 
در هر سه روز اساتید ایرانی و آلمانی مقاالتی در نوبت صبح ارائه و 
در نوبت بعدازظهر اساتید آلمانی و ایرانی دو سمینار داشتند که طی 

آن گفتگو میان اساتید و دانشجویان جریان داشت. 
پژوهشكده  مسئول  پارسا  فروغ  دکتر  برنامه،  این  افتتاحیة  در 
به  خوش آمد گویی  ضمن  کارگاه،  علمی  دبیر  و  قرآنی  مطالعات 
پژوهشكدة  اجمالی  گونه  به  خارجی  و  داخلی  میهمانان  و  حضار 
اولویت های پژوهشی آن را معرفی  مطالعات قرآنی و راهبردها و 
کرد و تأکید کرد که این کارگاه در راستای راهبرد پژوهشكده در 
خصوص گسترش ارتباطات بین المللی و الویت پژوهشی مطالعات 
تطبیقی کتب مقدس برنامه ریزی شده است. وی ضمن تشكر از 
دست اندرکاران،  دیگر  و  اشتوش  فون  کالوس  دکتر  ایده پردازی 
هدف بنیادی این برنامه را گفتگوی بین االدیانی دانست و خواستار 
تداوم آن شد. آقای دکتر کالوس فون اشتوش نیز در آغاز ضمن 
تشكر از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی این برنامه را 

برای اساتید و دانشجویان بسیار مفید دانست. 
»ریشه یابی  نخست  روز  در  پاکتچی  احمد  دکتر  سخنرانی  عنوان 
بود.  مسلمانان«  تفسیری  سنت  در  بوین  هرمنوتیک  رویكردهای 
ابراهیم  »رسالت  موضوع  در  بارلهورن  اگبرت  پروفسور  ادامه  در 
پرسش  جلسه  انتهای  در  و  داشت  مقاله  ارائه  دیگر«  منظری  از 
و پاسخی میان سخنرانان و شرکت کنندگان برگزار و به سؤاالت 
حضار پاسخ داده شد. در نوبت عصر؛ دکتر فاطمه توفیقی به همراه 

خانم دکتر گروبر، کارگاه 
مشترکی را با مشارکت 
پیرامون  دانشجویان 
کتب  در  )س(  مریم 
نمودند.  برگزار  مقدس 
توسط  بعدی  سمینار 
و  کلمن  هلگا  دکتر 
میری  جواد  سید  دکتر 

آن را اداره شد.
روز دوم کارگاه نخست، 

آقای دکتر کالس فون اشتوش در موضوع »کالم خداوند: از منظر 
الهیات سیستماتیک« سخنرانی کرد، سپس دکتر پارسا مقاله ای با 
از قرآن  ایرانیان  عنوان »کاربرد نظریه دریافت در تحلیل تفاسیر 
کریم« ارائه داد. دکتر احمد پاکتچی نیز سخنران بعدی بود که مقاله 
ارائه داد. در روز سوم دکتر گروبر مقاله ای با عنوان »بهشت  ای 
با  میری  دکتر  سپس  و  ارائه  شد«  خواهد  پدیدار  دوباره  گمشده 
موضوع »متن مقدس و رابطه آن با جهان معاصر« سخنرانی کرد.

با عنوان »مطالعه تطبیقی هرمنوتیک و  قبادی  مقاله دکتر مریم 
روز سوم  کارگاه  نوبت صبح  بحث  آخرین  مسلمانان«  نزد  تأویل 
بر  سوم  و  دوم  روزهای  در  سمینارها  برنامه  شد.  قرائت  که  بود 
اساس موضوع روز اول پیگیری می شد و هر یک از دانشجویان 
کارگاه  این  دهند.  ارائه  را  شده  محول  آنها  به  که  تكالیفی  باید 
برگزاری  در  قرآنی  مطالعات  پژوهشكدة  تجربه  نخستین  اگرچه 
به لطف خداوند و تالش اعضای  بود ولی  بین المللی  برنامه  یک 
مواجه شد  خوبی  استقبال  با  و  گردید  برگزار  به خوبی  پژوهشكده 
و دانشجویان و اساتید از دانشگاه های مختلف ایران در آن حضور 
داشتند. این کارگاه در پایگاه استنادی جهان اسالم به ثبت رسید و 
برای شرکت کنندگان گواهینامه صادر گردید و مقاالت این کارگاه 

در یكی از نشریات بین المللی به چاپ خواهد رسید. 

اولین کارگاه آموزشی بین المللی

»تفسیر هرمنوتیک کتاب های مقدس )قرآن - انجیل(«



                                                                                     31        خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  

 »بررسی و تحلیل انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 96«

اولین جلسة پژوهشكدة نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل در سال 1396 روز سه شنبه بیست و نهم فروردین ماه در محل پژوهشكده 
علمی  هیأت  اعضای  حضور  با  که  بود  ایران«  اسالمی  جمهوری  ریاست  روی  پیش  انتخابات  »تحلیل  جلسه  موضوع  شد.  تشكیل 
کارهای  که  است  فرصتی  انتخابات  یادآور شد: »موضوع  را  نكته  چند  خود  در صحبت های  اساتید  از  یكی  گردید.  برگزار  پژوهشكده 
مطالعاتی روی وقایع سیاسی- اجتماعی داشته باشیم. ما اگر بخواهیم مشارکتی در این امر داشته باشیم ابتدا باید بتوانیم تحلیل و تفسیر و 

یا نظریه پردازی از وقایع داشته باشیم و این همان چیزی 
به  تبدیل  اقتصاد  حوزة  است.  مردم  نیاز  مورد  که  است 
مهمترین مسئله اجتماعی و سیاسی در این انتخابات شده 
است. اجرای اقتصاد مقاومتی که در مقابل اقتصاد لجام 
لیبرالی موجود عرضه شده است،  بیمار شبه  گسیخته و 
مطالبه اصلی مردم از دولت آتی می باشد.« عضو هیأت 
علمی دیگری ادامه داد: »سیاست عرصة محدودی است 
که به مناسبات قدرت و نیازهای عامه مردم برمی گردد و 
در طول تاریخ تغییر آنچنانی پیدا نكرده است. بحث های 
اقتصادی و موارد مرتبط با معیشت مردم در همة کشورها 

حرف اول را می زند.«
یكی دیگر از اساتید با اشاره به اینكه هر دولتی که روی کار بیاید باید با دو محیط داخلی و بین الملل کنار بیاید و گشایشی در آنها ایجاد 
کند ادامه داد: »محیط داخلی عمدتًا تحت تأثیر بحث اقتصاد و رکود موجود است و دولتی که می آید حتی اگر گشایش مختصری ایجاد 
کند خوب است. محیط بین الملل نیز پیچیده شده است و علی رغم اینكه قدرت داریم و تعیین کننده هستیم اما قدرت مانور دیپلماسی 
کمی داریم. این دو مسئله از الزامات دولت آینده است. مباحث انتخابات تأثیرگذار در برنامه ها و تحوالت آینده کشور خواهد بود. استاد 
دیگری اینگونه ادامه داد: حضور جامعه دانشگاهی در انتخابات به دو معنا ممكن است. اینكه بخواهیم در آرای عمومی تأثیر بگذاریم 
که نمی توان مستقیمًا در یک زمان اندک بر آرای عمومی اثر گذاشت. اما تاثیرگذاری بر فضای ژورنالیستی و کاندیداها ممكن است. از 
مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد اینكه دولت در ایران زیاد جدی گرفته نشده است و جایگاه آن بخوبی تبیین نشده است و افراد 

براحتی از مسئولیت خود سرباز می زنند.« 
در پایان جلسه مقرر شد که جلسات دیگری با موضوع انتخابات با سرفصل های مشخص برگزار شود و اساتید دیدگاه های خود را بیان 

کنند. 
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گزارشیازجلساتدفاعیهها

نظریه پردازی  از  خمینی  امام  رهبری  روش  و  مبانی  موضوع: 
انقالبی تا مدیریت جامعة پسا انقالبی

عبدالرحمن  دکتر  ملكوتیان،  مصطفی  دکتر  راهنما:  استادان 
حسنی فر

استادان مشاور: دکتر فرهاد زیویار، دکتر علیرضا مالئی توانی
استادان داور: دکترمالک شجاعی، دکتر منوچهر محمدی، دکتر 

موسی فقیه حقانی
داوران  هیأت  با حضور   16 ساعت   95/12/8 مورخ  جلسه  این 
اندیشه  مباحث  به  عالقمندان  و  دانشجویان  از  برخی  و  رساله 
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  حكمت  سالن  در  سیاسی 

فرهنگی برگزار گردید.
رساله  ارائه  دقیقه ضمن  در 25  دانشجو  این جلسه،  ابتدای  در 
حاضر  رساله  در  شده  طرح  نكات  مهمترین  در خصوص  خود، 
به بیان نتایج و دستاوردهای رساله خود به شرح ذیل پرداخت: 

چگونگی  و  چرایی  به  مربوط  نظریه های  حوزة  در  رساله  این 
جایگاه  تبیین  ایران،  در  اسالمی  نظام  و  انقالب  شكل گیری 
مبانی و روش امام خمینی در تحقق این رخداد را مورد بررسی 
قرار داد. فرضیة پژوهش این است که: اندیشه و عمل ویژة امام 
انقالب و  خمینی موجد رویدادها و تحوالتی شد که به تحقق 

نظام جمهوری اسالمی مبتنی بر والیت فقیه انجامیدند.
موضوع  ماهیت  به  توجه  با  کلیات،  طرح  از  پس  منظور،  بدین 
رساله و نقش شخصیت ها در روند رویدادها و تحوالت اجتماعی؛ 
مفاهیم شخصیت، جامعه، و نظریه های مربوط به رابطة این دو، 
از منظر متفكران غرب و اسالم مطرح شده و نظریة استاد شهید 

مرتضی مطهری به عنوان پایة نظری پژوهش قرار گرفت. 
با  آن  پیوند  و  خمینی  امام  عصر  در  ایران  جامعة  درک  برای 
اندیشه و عمل وی، به مراحل شكل گیری هویت تمدنی ایران 
اسالمی شیعی و تحول و تكامل ساختار آن، از آغاز تا اول دوِرة 
دورة  ایران  نابرابر  رویارویی  آن،  از  پس  شد.  پرداخته  قاجاریه 
قاجاریه با تمدن و استعمار غرب و تهدیدهایی که از این ناحیه 
بود،  شده  کشور  ملی  هویت  و  استقالل  و  اقتدار  بنیان  متوجه 
مطالبة  و  حیاتی  نیاز  عنوان  به  تهدیدها  این  رفع  قرارگرفتن  و 
ملی، و ظهور جریان های ملی گرا، غرب گرا و اسالم سیاسی، و 

پاسخ هایی که این جریان ها در عرصة اندیشه و اجرا به مطالبة 
یاد شده داده اند، تحلیل شد.

و  مهم  پاسخ  یک  عنوان  به  مشروطه  نهضت  راستا،  این  در 
کالن به مطالبات جامعه، و تأثیری که بحرانها و سرنوشت آن 
بر تحوالت و اندیشه و عمل جریان ها و متفكران پس از آن، از 
جمله امام خمینی، داشت، و همچنین، اقدامات سلسلة پهلوی که 
به اختالل تعامل علمای شیعه و سالطین، و به تقابل حكومت با 
جامعه  و در نتیجه، به تعمیق تهدیدها و تشدید مطالبات انجامید، 
و به همان نسبت، پاسخ بنیادی تری می طلبید، نیز تبیین گردید.

ضمن تبیین ادامه و تشدید تهدید و تحقیر از سال 1341 به بعد، 
)ملی،  سیاسی  و  فكری  جریان های  مهمترین  مواضع  و  پاسخ 
ملی- مذهبی، مذهبی( در این دوره تبیین شدند و برای تبیین 
عوامل  و  شكل گیری  زمینه های  خمینی؛  امام  مواضع  و  پاسخ 
مؤثر بر شخصیت و اندیشه ها و عمل وی، نقطة عزیمت اندیشه 
و رویكرد تمدنی ایشان به مقوله های ایران و اسالم و استعمار، 
ابتكارات علمی  و  نظریه پردازی سیاسی  و  اندیشه ورزی  مراحل 
ایشان در بازتفسیر مفاهیم و آموزه های دینی، مبانی نظری رفتار 

سیاسی و مواضع ویژة ایشان به تفصیل، تبیین شدند.
و  مراحل  امام،  سیاسی  رفتار  شاخصه های  تبیین  ضمن  سپس 
مصادیق تجلی بینش و روش ویژه و منحصر به فرد ایشان در 
سال های  مهم  رویدادهای  خلق  و  پهلوی  رژیم  اقدامات  قبال 
و خنثی  راندن جریانهای سازشكار  به حاشیه   ،1341 - 1357
کردن اقدامات رژیم و آمریكا برای مهار انقالب، و گسترش و 
تعمیق مبارزه تا پیروزی نهایی انقالب در 22 بهمن 1357 تبیین 
شدند. در ادامه، به نقش همین بینش و روش ویژه در مدیریت 
جامعة پسا انقالبی و تثبیت و استقرار ارکان نظام و سازماندهی 
در جهت  آن  اساسی  قانون  تدوین  و  و هدایت ساختار حقوقی 

اهداف انقالب اسالمی، پرداخته شد.
بدین ترتیب، این پژوهش بر پایة یافته ها و مستندات خود، این 
نیاز  درک  در  خمینی  امام  ویژة  معرفتی  »مبانی  که  را  نظریه 
منحصر  و  ابتكاری  و  ویژه  روش  و  جامعه،  بنیادین  مطالبة  و 
مطالبه، علت  این  تحقق  و  پی گیری  و  در طرح  ایشان  فرد  به 
تحقق انقالب و تأسیس جمهوری اسالمی« است، تبیین کرده 

دفاعیة سید مصطفی تقوی مقدم )دانشجوی دکتری علوم سیاسی(
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و فرضیة رسالة خود را اثبات نمود.
دستاورد نظری این رساله نظریه ای است که :

از  انقالب،  اجتماعی  اقتصادی،  عوامل  نقش  به  توجه  ضمن 
ذیل  در  را  آنها  تأثیر  و  کرده  اجتناب  عوامل  این  مطلق انگاری 
بنیادین هویت و استقالل کشور مورد توجه قرار  عامل مهم و 

می دهد.
پهلوی،  رژیم  استبداد  تأثیر  و  سیاسی  عوامل  به  توجه  ضمن   
حوزه و سقف مطالبات جامعه و انقالب را فراتر و ریشه دارتر از 

این امر می داند. 
اسالم  و  فرهنگ  عنصر  نقش  برای  شدن  قائل  اصالت  ضمن 
انقالب  مطالبة  مورد  که  جامعه  هویت  رکن  عنوان  به  شیعی 
افزون براین، کاستی  ابزار گرایانه را نقض کرده و  بود، دیدگاه 
توده وار«،  »جامعة  و  »کاریزما«  نظریة  بر  مبتنی  دیدگاه های 
و  مردم  و  اسالم  نقش  بر  عام  به طور  که  را  دیدگاهی  کاستی 
رهبری در تحقق انقالب تأکید دارد نیز روشن می سازد. و بر آن 
است که دیدگاهی که بر نقش عمومی اسالم و مردم و رهبری 
در انقالب تأکید دارد، ضمن اینكه عام و ابطال ناپذیر بوده و آن را 
از حالت علمی بیرون می برد، به علت عدم تفكیک نقش عوامل 
سه گانة یاد شده، و تعیین اولویت تقدم و تأخر رتبی و عملی آنها، 
شناخت دقیقی از این رخداد ارائه نمی کند. بلكه امكان دارد منجر 
به ایجاد انتظار غیر واقع بینانه از اسالم و جامعه و در نتیجه، خطا 
نیز بگردد. در حالی که در دیدگاه مطرح شده  انقالب  در فهم 
در این پژوهش، ضمن توجه به علل بعید و قریب انقالب، این 
نتیجه به دست می آید که اسالم و روحانیت و مرجعیت و مردم، 
فی نفسه عامل تحرک و تحول و انقالب نشدند، بلكه مبانی و 
قرائت ویژة امام خمینی از اسالم و سیاست و جامعه و جهان، و 
مبانی رفتاری و روش ویژة ایشان توانست این عوامل را فعال 

کرده و تحول ایجاد کند.
این  پژوهش،  این  در  شده  مطرح  نظریة  اینكه:   انجام  سر 
دستاورد کاربردی و عملی مهم را نیز خواهد داشت که با توجه 
به ضرورت استمرار رستاخیز جوامع اسالمی و احیاء حوزة تمدنی 
غرب،  تمدن  از  پس  بشریت  برای  آن  نقش آفرینی  و  اسالم 
منفعالنه  قرائت  از  عبور  نیازمند  به شدت  اسالمی  تمدن  حوزة 
از اسالم، و توجه به مبانی و روش امام خمینی است. عدم توجه 
به مبانی و روش امام خمینی، و این پندار که اسالم و روحانیت 
و مرجعیت به مفهوم عام آن و به طور خودکار، عامل تحول در 
جوامع اسالمی می شوند، تهدیدی است که آیندة جریان بیداری 
اسالمی و تمدن سازی آن را تهدید می کند. نظریة این پژوهش، 
توجه محافل علمی و سیاسی را به ضرورت پی گیری سازو کار 
تبیین، ترویج، الگوسازی و نهادینه کردن این مبانی و روش در 
حوزه ها و جوامع اسالمی به عنوان یک تجربة موفق و کارآمد، 

جلب می کند.
در ادامة جلسه آقای دکتر منوچهر محمدی، داور مدعو خارجی 
از  تقدیر  ضمن  پرداختند.ایشان  رساله  ارزیابی  و  نقد  به  رساله 

اینكه  تأیید  ایشان،و  رسالة  علمی  ارزش  و  دانشجو  زحمات 
دانشجو به خوبی از عهدة تبیین موضوع رساله که از موضوعات 
بسیار مهم و ضروری بوده بر آمده اند، بیان کردند که افزون بر 
مفاهیم تعریف شده در رساله، مناسب است که مفاهیم دیگری 
از قبیل: نیروهای سیاسی و نیروهای اجتماعی نیز تبیین بشوند. 
همچنین، دانشجو همانگونه که به نقش دولت آمریكا در کودتای 
28 مرداد در تحوالت ایران به خوبی پرداخته اند، مناسب است 
که به نقش دولت استعماری بریتانیا در این باره توجه بیشتری 
داشته باشند. عالوه  بر این، مناسب است که مواردی چون موضع 
حزب زحمت کشان در حوادث سال های 1341 و 1342 و موضع 
دولت موقت در قبال رفراندوم جمهوری اسالمی و نقش دکتر 
علی شریعتی نیز اشاره بشود. سرانجام اینكه مباحث این رساله 
بدون تكیه به نظریة استاد شهید مطهری نیز کامل هستند به 
گونه ای که اگر نظریة ایشان هم مطرح نشود، نقصانی متوجه 
مباحث رساله نخواهد شد. همچنین، نقد نظریه های انقالب در 
حذف  است  بهتر  و  نداشته  ضرورتی  نیز  رساله  پایانی  مباحث 

شوند.
در ادامه،دکتر مالک شجاعی داور داخلی رساله نیز به ارائه ارزیابی 
خود از رساله پرداختند. ایشان ضمن تأیید ارزش علمی رساله و 
تقدیر از زحمات دانشجو، بر لزوم ارتباط میان عنوان و سؤال ها 
و فرضیه و مباحث جمع بندی رساله را یادآور شدند. همچنین، 
ایشان بر نمود بیشتر عنوان رساله در عناوین فصول رسالهتوجه 
داده اند. ایشان ضمن نقد این رویكرد پوزیتیویستی که دانشجو 
را ملزم به ارائة بحثی نظری می کند، معتقد بود که مباحث این 
رساله بدون تكیه به نظریة استاد شهید مطهری نیز قابل تبیین 
و اثبات هستند ولی برای تبیین نظر استاد مطهری می توان به 
آثار دیگر ایشان نیز توجه شود. در پایان اظهار داشتند که موارد 

یاد شده جنبة تكمیلی داشته و از شأن علمی رساله نمی کاهند.
گرفتاری  علت  خارجیبه  مدعو  دوم  داور  حقانی  موسی  دکتر 

غیرمترقبه موفق به حضور در جلسه نشدند.
از  برخی  پذیرش  ضمن  دانشجو  داور،  اساتید  بیانات  از  پس 
اصالحات مورد نظر هیأت داوران، در دفاع از رساله خود اظهار 
کاستی های  رفع  برای  تالش  حاضر  رساله  هدف  که  داشت 
ایران  موجود در رویكردهای نظری مختلف در زمینة تحوالت 
معاصر، انقالب اسالمی و مبانی و روش امام خمینی، و در نهایت 

دستیابی به یک مدل تحلیلی جامع تر در این باره است.
نظری  تكیة  نظرات خود  ارائه  در  رساله  اول  زیویارمشاور  دکتر 
با  متناسب  و  را ضروی  مطهری  شهید  استاد  دیدگاه  بر  رساله 
محتوای رساله دانست. تبیین مراحل تكوین اندیشه و عمل امام 
و درک و اقدام متفاوت ایشان نسبت به دیگران را از ویژگی ها و 
برجستگی های رساله دانست.اظهار داشت مباحث رساله و نكات 
دانشجو  استفادة  مورد  منابع  گسترة  و  آن  در  شده  مطرح  بدیع 
نشان می دهند که برای تدوین این رساله دانشجو تالش فراوانی 
انجام داده و رساله ای قابل اعتنا در موضوع مورد بحث فراهم 
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کرده است.
دیگر  مباحث  تكمیل  در  نیز  رساله  دکتر مالئی توانی مشاور دوم 
اساتید بر ماهیت میان رشته ای موضوع رساله و دشواری پژوهش 
به سابقة علمی و پژوهشی  با توجه  تأکید کرده و  این زمینه  در 
دانشجو ودیگر تألیفات او، و گسترة منابع مورد استفادة وی، رسالة 
ایشان را حاصل زحمات زیاد دانسته و آن را مثبت و قابل اعتنا 

ارزیابی کرد.
و  علمی  سابقة  بر  نیز  رساله  دوم  راهنمای  استاد  دکتر حسنی فر 
پژوهشی دانشجو و توانایی و توفیق ایشان در تبیین علمی موضوع 
رساله تأکید کرده و رساله را از نظر ارتباط میان موضوع اصلی و 
در  را  آن  و  دانسته  منسجم  ساختاری  دارای  آن  فصول  عناوین 

موضوع خود دارای دستاورد نظری بدیع و قابل توجه دانست.
از اساتید  دکتر ملكوتیان استاد راهنمای اول رساله ضمن تشكر 
داور، با اشاره به برخی از موارد مطرح شده از سوی آنان، ساختار 
علمی و انسجام مباحث رساله را مطلوب و روش استنتاج رساله 
را مناسب دانست و دانشجو را در تبیین مبانی نظری امام خمینی 
و شاخصه های رفتار سیاسی ویو تفاوت امام با دیگر مراجع دینی 
و پیوند این مبانی و شاخصه ها با نیازها و مطالبات جامعه و تبیین 
مواضع امام در خلق حوادث و ایجاد شكاف میان مرجعیت شیعه 
و جامعة ایران با حكومت پهلوی و در نتیجه، فراهم کردن بستر 
برای مبارزة عمومی با حكومت و رهبری جامعه تا تحقق انقالب 

و نظام اسالمی، موفق دانست.
این  در  و  است  گسترده  خیلی  رساله  نظر  مورد  پژوهش  حوزة 
مورد  منابع  حجم  و  گستره  گرفت.  صورت  ارزشی  با  کار  رساله 
و  منابع  همه  این  به  مراجعه  و  است  زیاد  بسیار  دانشجو  مطالعة 
استفاده از آنها خیلی مهم است. این رساله می خواهد حقیقتی به 
نام انقالبی گری و این موضوع مهم را روشن کند که چرا از میان 
این  توانست  فقط  امام  دینی،  مراجع  و  سیاسی  جریان  همه  این 

نقش را ایفا کند.
 استفاده از دیدگاه شهید مطهری برای تبیین نظری مباحث رساله 
با توجه به بحث فرد و جامعه و مدعای نظریه های دیگر در بارة 
انقالب، ضرورت داشته و به جا و شایسته بود. این رساله با توجه 
امام  بارة  در  را  حقیقتی  می خواهد  آن  فرضیة  و  اصلی  سؤال  به 
خمینی و انقالب اسالمی در متن خود نشان دهد که در آثار دیگر 
بدین صورت مطرح نشده اند و دانشجو به خوبی از عهدة این امر 
برآمده و نتیجة الزم را کسب کرد. اینها همه از ویژگی های این 

رساله هستند که آن را در نوع خود اثری قابل اعتنا می کنند.
به شور نشسته  و مشاور  راهنما  اساتید  و  داوران  پایان هیأت  در 
را  وی  دانشجو،  رسالة  به  عالی  درجة  و   19 نمره  اعطای  با  و 

دانش آموختة مقطع دکتری رشتة علوم سیاسی تشخیص دادند.

زنده  نفس  به  خطاب  سرودهایی  نیایش  بررسی  موضوع: 
)متن هایی به زبان های سغدی، پارتی و پارسی میانه از مجموعة 

تورفان برلین(
 استاد راهنما: دکتر زهره زرشناس

مالک  امید  دکتر  مزداپور،  کتایون  دکتر  مشاور:  استادان 
بهبهانی

درخشان  پریسا  دکتر  گشتاسب،  فرزانه  دکتر  داور:  استادان 
مقدم، دکتر ویدا نداف

در  رساله  داوران  هیأت  با حضور   95/12/10 مورخ  جلسه  این 
سالن پژوهش ساختمان فرهنگ برگزارگردید.

ارائه رساله  دانشجو در 20 دقیقه ضمن  این جلسه،  ابتدای  در 
خود، در باِب بخش بندی رساله و مهم ترین نكات طرح شده در 
هر بخش پرداخته و سپس نتایج و دستاوردهای رساله خود را به 

شرح ذیل بیان نمود:
نخست اینكه پاره ای قطعه ها در اینجا برای نخستین بار خوانده 
و یا به مجموعه افزوده شده اند. بازخوانی و ویرایشی جدید نیز از 

مابقی قطعه ها در این رساله ارائه گردیده است.
ارائة این متون، که همگی به یک موضوع خاص  دوم آن که 
می پردازند، در یكجا و یک منبع امكان مقایسة بهتر میان این 

سرودها را فراهم آورده است.
ارائه  بار  نخستین  برای  جداولی  رساله  این  در  که  آن  سوم 

گردیده اند که برای ساماندهی مطالب بسیار مفید می باشند.
ترجمه ای  متونی  اغلب  مانوی  متون  چون  این که  سرانجام 
هستند و ترجمه نیز توسط مترجمان مختلف انجام شده است، 
مشاهده  متون  دسته  این  میان  بسیاری  ساختاری  تفاوت های 
دو  این  میان  که  نحوی،  و  صرفی  تفاوت های  نیز  و  می گردد 
و  مشاهده  قابل  نیز  دارد،  وجود  غربی  و  شرقی  زبانی  خانواه 

بررسی بیشتر است.
داور داخلی رساله  فرزانه گشتاسب،  ادامة جلسه خانم دکتر  در 
به نقد و ارزیابی رساله پرداختند. ایشان با تأکید بر کارآمد بودن 
رساله  در  موجود  ابهامات  از  برخی  به  گرفته،  انجام  پژوهِش 
را  رساله  در  بازنگری  جهت  نكات  از  یكی  ایشان  پرداختند. 
عنوان  آن  بخش های  جابجایی  و  رساله  بخش بندی  بازترسیِم 
داشتند و اینكه بهتر است این بخش بندی با محوریت گفتار دوم 

رساله صورت پذیرد.
دکتر پریسا درخشان مقدم داور مدعو خارجی نیز در ادامه به ارائه 

دفاعیة فاطمه احمدی 
)دانشجوی دکتری فرهنگ و 

زبان های باستانی(
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با اشاره به کار سنگین در  ایشان  از رساله پرداختند.  ارزیابی خود 
این رساله، نكاتی را درخصوص ویرایش و یكدستی زبانی، ارجاعات 
درون متنی بیان داشته و ضرورِت بازنگری در بخش یاداشت ها را 
یادآور شدند. ایشان همچنین در خصوص عبارات آلمانی مندرج در 

رساله نظراتی عنوان داشته و پیشنهاداتی نیز ارائه نمودند.
دکتر ویدا نداف داور دوم مدعو خارجی نیز در ارائه نظرات و ارزیابی 
خود از رساله با اشاره به کار سنگین و بزرگ رساله و تعداد باالی 
دستنویس ها در این پژوهش، به ارائه برخی از مشكالت رساله از 
جمله ضرورت تنظیم مقدمه ای در باب اسطورة مورد بررسی در این 
ایشان  داشتند.  اشاره  نتیجه گیری مفصل تر  ارائة یک  نیز  و  رساله 
همچنین پیشنهادی مبنی بر ارائة تصاویر قطعه ها در پایان رساله 

ارائه دادند. 
دانشجو ضمن پذیرش اصالحات مورد تاکید هیات داوران، اظهاراتی 
در دفاع از رساله خود بیان داشته و به ضرورت بازنگری در رساله 

اذعان داشت.
ارائه نظرات خود  نیز در  استاد مشاور رساله  دکتر کتایون مزداپور 
بر ضرورت بازنگری در رساله به توجه به نكات مورد اشاره داوران 

تأکید داشتند.
دکتر زهره زرشناس استاد راهنمای رساله نیز با تأکید بر سنگین 
بودن کار رساله و تعداد باالی دستنویس های موجود و لزوم بررسی 
آن ها در این رساله علی الخصوص در گفتار دوم یعنی بخش سغدی، 
افزودن سرودهای سغدی به این مجموعه را گامی مهم و مثبت 
دانست و ماحصل کار دانشجو را منبعی ارزشمند برای دسترسی به 

تمامی متون مربوط به این موضوع در یک منبع دانست. 
دکتر زرشناس در پایان جلسه ضمن تشكر از همه اساتید داور و 
که  داشتند  اذعان  و  کرده  ارزیابی  نیک  را  دانشجو  رسالة  مشاور، 
ارائه و بررسی متونی گسترده در  با  تا  دانشجو تالش کرده است 
ادبیات مانوی  موضوع مورد بحث، گامی در جهت شناخت بیشتر 
را  پژوهش  زرشناس  دکتر  بردارد.  زنده  نفس  مانوی  و سرودهای 
حاوی نظرات و خوانش هایی جدید از متون دانست که انجام پاره ای 
از اصالحات مورد اشارة داوران می تواند به بهبود آن کمک نماید. 
اصالحاتی که مقرر شد دانشجو در نسخة نهایی خود از رساله مّد 

نظر قرار دهد.
نشسته  شور  به  مشاور  و  راهنما  اساتید  و  داوران  هیأت  پایان  در 
را  به رسالة دانشجو، وی  نمره 19/83 و درجة عالی  اعطای  با  و 
باستانی  زبان های  و  فرهنگ  رشتة  دکتری  مقطع  دانش آموختة 

تشخیص دادند. 

رویكردی  حالت:  و  مطابقه  پارامترهای  و  اصول  موضوع: 
کمینه گرا

مصطفی  دکتر  دبیرمقدم،  محمد  دکتر  راهنما :  استادان   
عاصی

استادان مشاور: دکتر فریده حق بین 
استادان داور : دکتر شهین نعمت زاده ، دکتر زهرا ابوالحسنی، 

دکتر احمد صفارمقدم 
این جلسه مورخ 96/1/21 ساعت 13:00 با حضور هیأت داوران 
به مباحث نحوی  از دانشجویان و  عالقمندان  رساله و برخی 
در حوزة زبانشناسی در سالن حكمت ساختمان اصلی پژوهشگاه 

برگزارگردید.
در ابتدای این جلسه، دکتر دبیرمقدم و دکتر عاصی به ضرورت و 
دغدغه مند بودن این تحقیق  تأکید نمودند و انجام آن را گامی به 
جلو دانستند و همچنین فرصت مطالعاتی ای  را که دانشجو از 
آن بهره برداری نموده بود، عامل موثری در غنای رساله دانستند. 
این اساتید معتقد بودند که دانشجو موشكافانه و با کوشش بسیار 

به این تحقیق پرداخته است.
در  خود،  رساله  ارائه  ضمن  دقیقه   40 در  دانشجو  ادامه   در 
بیان  به  حاضر  رساله  در  شده  طرح  نكات  مهمترین  خصوص 

نتایج و دستاوردهای رساله خود به شرح ذیل پرداخت:
در وهلة نخست نتایج حاصل از بررسی رده شناختی از زبان های 
زمان،  عوامل  اثر  در  که  نشان می دهد  وفسی  و  تاتی،  تالشی، 
از  پنج رده  زبانهای مذکور  افتراقی در  نمائی  گذرائی و مفعول 
دو  مطلق،  کنائی-  فاعلی-مفعولی،  انطباق  شامل  که  انطباق 
بخشی، سه بخشی و خنثی است دیده می شود. همچنین نظام 
بعد  مرحلة  در  است.  بخشی  دو  زبانها  این  در  مطابقه  و  حالت 
نشان داده شد که بر خالف زبان های کنائی دوگانه زمان/ نمود 
محور عامل دوگانه شدن انطباق در این زبان ها زمان یا نمود 
معنائی نمی باشد، بلكه حضور ساختواژی ستاک گذشته موجب 

این امر می باشد. 
 سپس نشان داده شد که حالت دهی و مطابقه فاعلی در بندهای 
الزم و بندهای متعدی زمان حال در این زبانها با یكدیگر تعامل 
و هبستگی نشان می دهند و بنابراین این نظام در قالب فرآیند 
پارامتر حالت – وابسته به  یا  تطابق )چامسكی 2001-2000( 

زعم بیكر )2008( صورت بندی گردید. 
در  فاعل  کنائی  حالت دهی  بندی  صورت  به  بعد  مرحلة  در 
اینكه  به  توجه  با  شد.  پرداخته  گذشته  زمان  متعدی  بندهای 

دفاعیة ایفا شفائی )دانشجوی 
دکتری زبانشناسی(
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ستاک گذشته در این زبانها عامل دوگانه شدن انطباق می باشد نشان داده شد که پارامتر )ب( از حالت دهی وابسته، صورت بندی مناسبی 
برای حالت دهی کنائی در زبانهای مذکور می باشد. 

حالت دهی  که  داده شد  نشان  و  پرداخته شد  می باشد  افتراقی  نمائی  مفعول  از  تابعی  که  مفعولی  حالت دهی  به صورت بندی  ادامه  در 
وابسته صورت بندی مناسبی برای حالت دهی مفعولی در این زبان هاست زیرا در این زبان ها مطابقه مفعولی دیده نمی شود. صورت بندی 
حالت دهی مفعولی در قالب حالت دهی وابسته منجر به طرح دو الگوی صوری از نظام حالت و مطابقه در زبان های مذکور گشت که در 
یک الگو حالت دهی مفعولی با تثبیت پارامتر )الف( صورت بندی می گردد، لكن در الگوی دوم حالت دهی مفعولی با تثبیت پارامتر )ب( 
هم سو با حالت دهی کنائی صورت بندی می گردد. در نهایت الگوی دوم به دلیل اقتصادی تر بودن و جامعیت نظری به عنوان الگوی 

برتر در صورت بندی نظام حالت و مطابقه برگزیده شد. 
در ادامه جلسه خانم دکتر نعمت زاده، داور مدعو خارجی رساله به نقد و ارزیابی رساله پرداختند. ایشان با تأکید بر روزآمد بودن و مسئله 
محور بودن رساله، به برخی از نقاط مبهم و ضرورت شفاف سازی و پاالیش موضوعات در رساله پرداختند. ایشان یكی از نكات مورد نظر 
جهت بازنگری در رساله را بخش پیشگفتار می دانستند و اعتقاد داشتند که این بخش قالب پیشگفتار را ندارد و باید به گونه ای دیگر باشد. 
دکتر ابوالحسنی داور مدعو خارجی نیز در ادامه به ارائه ارزیابی خود از رساله پرداختند. ایشان با اشاره به کم حجم بودن فصل اول و  
حجیم بودن فصل دوم معتقد بودند که مناسب تر آن است که برخی از مفاهیم پایه که در فصل دوم توضیح داده شده است به فصل اول 
منتقل گردد. همچنین ایشان به وجود برخی اشكاالت نگارشی در رساله نیز اشاره داشتند. همچنین برخی نكات در رساله برای ایشان 

مبهم بود که توسط دانشجو توضیح داده شد. 
دکتر صفار مقدم داور دوم مدعو خارجی نیز در ارائه نظرات و ارزیابی خود از رساله به ارائه برخی از مشكالت نگارشی رساله اشاره داشتند 

و بر  ضرورت پاالیش بیشتر نكات نگارشی در رساله تأکید داشتند. 
دکتر حق بین مشاور رساله نیز در ارائه نظرات خود رساله را خیلی قوی ارزیابی نمودند و به برخی پرسش ها جهت روشن تر شدن مطلب 

در رساله اشاره داشتند.
دانشجو ضمن پذیرش برخی از اصالحات مورد تأکید هیات داوران، در دفاع از رساله خود اظهار داشت که هدف رساله حاضر تالش 
برای بهره برداری از رویكردهای نظری مختلف و در نهایت دستیابی به یک مدل تحلیلی بود تا بتوان در آن قالب نظام حالت و مطابقه 

در زبان های تالشی، تاتی، و وفسی را در چارچوبی کمینه گرا صورت بندی نمود. 
در پایان هیأت داوران و اساتید راهنما و مشاور به شور نشسته و با اعطای نمره 20 و درجة عالی به رسالة دانشجو، وی را دانش آموختة 

مقطع دکتری رشتة زبان شناسی تشخیص دادند.
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دیدار نوروزی کارکنان پژوهشگاه در روز سه شنبه 15 فروردین برگزار شد. در این دیدار صمیمی رئیس و اعضای هیأت رئیسه، ضمن 
تبریک سال نو به اعضای هیأت علمی و کارکنان پژوهشگاه برای آنها سالی سرشار از موفقیت و سالمتی آرزو کردند. همچنین دکتر 
ربانی زاده  آقای دکتر  با جناب  نظر  تبادل  ادارة خدمات داشت، گفت: »ضمن  با پرسنل  قبادی در دیداری که روز چهاردهم فروردین 
تصمیم گرفتیم از زحمات پرسنل عزیز اداره خدمات پژوهشگاه تجلیل به عمل آوریم. دلیل و فلسفه آن نیز این است که در برنامه ها 
و مناسبت های مختلف این دوستان زحمات زیادی را متحمل می شوند. بنابراین تصمیم گرفتیم سال جدید کاری و عیدمان را با این 
عزیزان پیوند بزنیم. ان شاء اهلل زحمت و اخالصی که پرسنل ادارة خدمات در عمل نشان می دهند، در آغاز سال جدید مایة خیر و برکت 

پژوهشگاه و خانواده های شما باشد.«
دکتر قبادی در خاتمه افزود: »دعا می کنم به حق محول الحال و االحوال خداوند، حال همكاران پژوهشگاه و همة ملت ایران را به احسن 

الحال تبدیل کند.«

دیدار نوروزی کارکنان پژوهشگاه
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کارگاه آموزشی »مهارت های ده گانة زندگی«
مدت زمان دوره: 40 ساعت )10 جلسه 4 ساعته( 10 روز 

زمان برگزاری: دوشنبه ها، ساعت 9 تا 13      
تاریخ شروع: 18 اردیبهشت ماه 96 
هزینة ثبت نام: 5/000/000 ریال

اعضای هیأت علمی حوزه و دانشگاه، طالب و دانشجویان و 
ثبت نام کنندگان گروهی: 4/000/000 ریال

کارگاه آموزشی »آشنایي با ویژگي ها و مؤلفه هاي 
داستان هاي برنامه فبک و راهنمای آنها«

مدت زمان دوره: 12 ساعت )6 جلسه 2 ساعته( 2روز
زمان برگزاری: روزهای پنجشنبه و جمعه، ساعت 8/30 تا 16      

 تاریخ برگزاري: 20 و 21 اردیبهشت ماه 96
هزینة ثبت نام: 1/700/000 ریال

اعضاي هیأت علمي حوزه و دانشگاه، طالب و دانشجویان، 
همكاران و ثبت نام کنندگان گروهي: 1/400/000 ریال


