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دورة جدید، سال چهارم، شمارة سی و ششم، تیر 96

* سخنرانی رئیس پژوهشگاه در اجالس رئیسان و معاونان پژوهشی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی منطقة یک کشور
* نشست هفدهم شورای سیاستگذاری »طرح جامع اعتالء و ساماندهی علوم انسانی«

* گسترش همکاری های پژوهشی با فرماندهي انتظامي تهران بزرگ
* امضای تفاهم نامة پژوهشگاه با دانشگاه هانکوک کرة جنوبی

* پژوهشگاه آمادگی گسترش همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور آلمان را دارد
* رونمایی ازکتاب »خاندان ابراهیم)ع(؛ بازخوانی داستان هایی از کتاب پیدایش«

* گزارش مطالعه میان رشته ای »سّنت سمات خوانی در تلمود بابلی و آئین های شیعی مبتنی برنگره های تاریخی، زبان شناختی 
و انسان شناختی«

* اگر کشورهای منطقه به دستاوردهای علوم انسانی توجه می کردند، داعش به وجود نمی آمد
* میراث عارفانی چون شمس و مولوی زمینه های پیدایش داعش در روزگار ما را از بین می بردند

* نشست »دعا و الگوهای رابطة انسان و خدا«
* نشست تخصصی به مناسبت »روز قلم«
* نخستین »هم اندیشی ادبیات تطبیقی«

* گزارش نشست نقد کتاب »واسازي متون جالل آل احمد؛ سوژه، نهیلیسم و امر سیاسي«
* کارگاه »زندگی هدفمند: طراحی آینده«

* نشست مطالعات راهبردي امنیت اجتماعي با عنوان »بازار کار، بیکاري و امنیت اجتماعي در ایران«
* نشست مطالعات راهبردی امنیت اجتماعی با عنوان »ریزگردها و پیامدهای آن بر امنیت اجتماعي در ایران«

* »ذائقة مخاطب را دریابیم«
* مدرسة تابستانی  با موضوع »تحکیم صلح و نفی خشونت« 

* نشست نقد دستور: »وابسته های فعل زبان فارسی«
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مراکز  و  دانشگاه ها  پژوهشی  معاونان  و  رئیسان  اجالس 
پژوهشی منطقه یک کشور، روز چهارشنبه 14 تیرماه، در باغ 
نگارستان دانشگاه تهران تشکیل شد. در این اجالس، دکتر 
قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی، طی سخنانی اهمیت 
علوم انسانی را متذکر شد و نقش ویژة آن در فرایند توسعه و 

پیشرفت کشور را بسیار مهم دانست.
امام  حضرت  بیانات  به  استناد  با  خود  سخنان  آغاز  در  وی 
خمینی )ره( مبنی بر اینکه امور انسانی و امور تربیتی در رأس 
مسائل اسالم است )صحیفة نور، جلد 15، صفحه 251( و این 
براي  انساني  »علوم  که  اسالمي  انقالب  معظم  رهبر  سخن 
جامعه جهت دهنده است؛ فکرساز است؛ حرکت یک جامعه، 
مسیر یک جامعه، مقصد یک جامعه را مشخص مي کند. ما 
باید هم در حوزة فرهنگ عمومي مردم و برداشت و اعتقاد و 

باور عمومي مردم و هم در مورد خاِص باور مسئوالن، اهمیت علوم 
انساني را روشن کنیم... وقتي این معرفت و باور به وجود آمد، کار 
آسان خواهد شد« )در جلسه دیدار با اعضاي شوراي بررسي متون 
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در تاریخ1385/11/2( 
چنین باوری می تواند راهگشای نگرشی نوین به علوم انسانی و وجه 

کاربردی آن باشد.
»کلیات«،  سطح  سه  در  را  خود  سخنان  اینکه  بیان  با  وی 
»ظرفیت های علوم انسانی در عرصه کاربردی« و »نتیجه گیری و 
پیشنهاد« مطرح خواهم کرد، در توضیح بخش نخست گفت: »در 
سطح کلیات مفروض آن است که به هر دلیل یا نگاه اقتضایی یا 
نگاه روزمّره یا...، متأسفانه علوم انسانی به عنوان یک گفتمان، یک 
باور، یک راهنما، یک الگوساز در ادبیات علمی کشور مطرح نیست 
و حّل این معضل و مسأله مقدم بر پرداختن به مباحث دیگر است. 
لذا بحث بنده بر این محور سامان یافته که کارآمدی های علوم 
انسانی را روشن کنیم تا بتوانیم اّدعا کنیم که الزم است مبنای 
باور تصمیم گیران در عرصة سیاستگذاری و اقدامات مسئوالن واقع 

شود.«

اهمیت علوم انسانی 
دکتر قبادی تأکید کرد: از دیدگاه مقام معظم رهبری، علوم انسانی به 
اندازة علوم صنعتی و پزشکی مهم است و پیشرفت و نظریه پردازی 
در آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایشان بسیاری از حوادث 
و اتفاقات دنیا را ناشی از نظریه پردازی های دانشمندان این رشته ها 
می دانند و معتقدند که: »بسیاری از حوادث دنیا حّتی در زمینه های 
اقتصادی و سیاسی و غیره، محکوِم نظرات صاحب نظران در علوم 
آنها  فلسفه؛  در  روان شناسی،  در  جامعه شناسی،  در  است؛  انسانی 

هستند که شاخص ها را مشخص می کنند.«
دکتر قبادی در ادامه گفت: »رهبر انقالب همچنین در پاسخ یکی از 
دانشجویان که از کم ارزش بودن این علوم در جامعه گالیه می کند 
می فرمایند: »در همین علوم انسانی، مثاًل تاریخ، جامعه شناسی و 
روان شناسی که خودتان گفتید، پیشرفت کنید، حقیقتاً بدانید ارزش 
شما در جامعه و در سطح بین المللی، از یک پزشک پیشرفته یقینًا 
کمتر نیست؛ بلکه بیشتر هم هست. شما اکنون بررسی کنید و ببینید 
در این چهره های علمی معروف دنیا چند تا پزشک هستند، چند تا 
جامعه شناس یا مورخ وجود دارند. می بینید که تعداد و برجستگی 
این دومی بیشتر است. منتها باید کار کنید تا پیش بروید.« از دیدگاه 
معظم له علوم انسانی جهت دهنده و فکرساز است و مسیر و مقصد 

حرکت جامعه را تعیین می کند.«
انسانی  علوم  بر  ایشان  تأکید  مهم  از دالیل  یکی  می توان گفت 
این است که ایران کشوری در حال توسعه است و برای پیشرفت 
و توسعه، الگوی کاملی الزم است که مقصد و مسیر براساس آن 
توسعه  شاخص های  و  معیارها  و  الگو  این  تعیین  می شود  روشن 
بر عهدة علوم انسانی می باشد. چگونگی تفسیر هستی شناسانه از 
انسان و اینکه او را موجودی تک ساحتی و یا دو بعدی بدانیم تأثیر 
عمیقی بر نظام اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد و بر 

همین اساس الگوی توسعه تعیین می شود.

کاربردهای علوم انسانی 
ریاست محترم جمهوری نیز در سال گذشته در جریان برگزاری 
جشنوارة فارابی با بیان اینکه بزرگ ترین مسئولیت در حل معضالت 
جامعه بر عهدة علوم انسانی است، اظهار کرد: راه حل مشکالت 
جامعه ما تنها از طریق علوم تجربی، فنی و پایه نیست؛ و بار این 

مسئولیت سنگین بر دوش عالمان علوم انسانی و اسالمی است.

کاربرد علوم انسانی در جامعه
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چه  انسانی  علوم  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  و  دوم  سطح  در 
کاربردهایی می تواند در جامعه داشته باشد؟ می توان گفت مهم ترین 
جنبه های کاربردهای علوم انسانی در دو ساحت قابل تبیین است: 
1- در ساحت کالن و راهبردی در حوزه نظر؛ )یعنی مسأله مداری( 

2- در ساحت خرد و راهکارها ـ نیازمحور در عرصه جامعه.

علوم انسانی در ساحت کالن
در ساحت اّول که ساحت کالن است، جهت گیری مجموعه علوم 
و ساحت معرفت شناسی و ساختن نظام معرفتی جامعه و الگوسازی 
جامعه.  و  وزارتخانه ها  نهادها،  در  علم باوری  تقویت  علمی،  غنی 
مثاًل  تمّدنی  و  فرهنگی  یا گسست های  پیوندها  سیاستگذاری ها، 
بیان نظام آموزش و پرورش یا آموزش عالی با فرهنگ امروز و 
تکیه بر میراث دیروز و... مد نظر است. در این چارچوب چنان که 
می بینیم، تعریف علم جدید و نظریه پردازی سامان و قوام جامعه 
ـ تبیین تغییرات کالن اجتماعی ـ فرهنگی و ساماندهی به فهم 
از جنبش های اجتماعی از سوی دانشمندان علوم انسانی صورت 
و  انسان  از  تعریف  اصاًل  شد  مدعی  می توان  واقع،  در  می گیرد. 
مسئولیت و وظایف بشر در زمره مشخصه های ذاتی علوم انسانی 
و  خاّلق  تفکر  پرورش  امکان  نگیرد  صورت  امر  این  تا  و  است 
دانشمندان  برای  جدید  فناوری های  و  نوآوری  تخیل  و  انتقادی، 
علوم دیگر میسر نیست. اساساً برای انسان که یک موجود متفکر 
است آفرینش اهلیت برای فکر کردن کاری است که در حوزه علوم 

انسانی صورت می گیرد. 

موارد پژوهش و آموزش علوم انسانی 
در ساحت دّوم که ساحت خرد، نیازمحور و تقاضاگراست، مواردی را 
می توان در زمرة پژوهش و آموزش علوم انسانی دانست که برخی 

از آنها بدین شرح اند:
1. فرهنگ حفظ محیط زیست و صیانت از آن

2. منابع و سرمایه های ملّی ـ حقوق دریاها، حقوق مرزی و...
یکدیگر،  تحّمل  افزایش سطح  عمومی،  اعتماد  ارتقای سطح   .3
تعمیق فرهنگ گفتگو و الگوی رفتار تعاملی، صیانت از سرمایه های 
انسانی، تقویت مناسبات و شبکه های نخبگانی و خلق سرمایه های 

اجتماعی
4. تقویت هویت ملّی و سیاستگذاری فرهنگ ملی، به ویژه در امور 
مربوط به جوانان و پیوندهای فرهنگی آنان با میراث ها به ویژه با 

تکیه بر ادبیات بی نظیر فارسی
5. برنامه ریزی در اداره بهتر امور کشور، بهره گیری از ظرفیت های 
رسیدن  اشتغال،  تولید،  افزایش  ازجمله گردشگری،  تمّدنی،  ملّی، 
به توسعه پایدار و متوازن و پایدارسازی توسعه، آفرینش شیوه ها، 
مهارت آفرینی، پیوند دادن روشمند دانشگاه و صنعت، ارتقا سطح 
معرفت  کسب  برای  مدیران  دیگر  و  صنایع  مدیران  آگاهی های 

دانشگاهی و درک منفعت تعامل با دانشگاه ها
6. تبیین چارچوب ها و شیوه های بهینه اداره اجتماع

7. ارتقای فرهنگ مصرف بهینه
8. ارزش دانستن قناعت در کنار تشویق ثروت آفرینی )همان  چیزی 

که در فرهنگ و آداب  اقتصاد مقاومتی مد نظر است(
9. ایجاد یا تقویت فرهنگ سالمت و نفی زمینه های بروز و ظهور 

آسیب به سالمت عمومی
10. فرهنگ کار، تربیت افراد ماهر و خلق مهارت

11. صیانت از اخالق عمومی و ارتقا و تعالی فرهنگ عمومی
12. پیشگیری از آسیب های اجتماعی.

جمع بندی
در  هم  انسانی  علوم  گفت:  می توان  اجمالی  جمع بندی  یک  در 
جستجوی حقیقت و شناخت انسان و ظرفیت های وجودی اوست 
و هم می خواهد ضامن تحقق تعالی و اعتالی جامعه باشد که این 
امر اگرچه متکی به فناوری ها و مصنوعات نوین است، در اساس 
نیازمند پویایی فرهنگی متکی بر میراث تمدنی است که یقیناً هر 
راهکار رهایی بخشی از گره های موجود از دل آن قابل استحصال 
است. بر این اساس، پیشنهاد مجدانه عالمان علوم انسانی کشور آن 
است که در سنجش میزان کارآمدی علوم انسانی به جای رویکرد 
مصنوع محور، به تحوالت اندیشه ای و توسعه ظرفیت های فهم ابعاد 
مختلف وجود انسان توجه بیشتری شود و موقعیت علوم انسانی به 
مثابه علومی که امکان شکل گیری علوم دیگر را در ذهن و مخلیه 

انسان ها فراهم می آورد به رسمیت شناخته شوند. 
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گزارش نشست هفدهم شورای سیاستگذاری
 »طرح جامع اعتالء و ساماندهی علوم انسانی«

نشست هفدهم شورای سیاستگذاری »طرح جامع اعتالء و ساماندهی علوم انسانی، معطوف به پیشرفت کشور« در تاریخ 24 تیرماه 96 
در حوزة ریاست پژوهشگاه علوم انسانی با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.

 

در این نشست ابتدا دبیر طرح اعتالء، دکتر طاهره کمالی زاده گزارشی از وضعیت پیشرفت طرح و وضعیت طرحنامه های دریافتی ارائه 
کرد. پس از آن، طرحنامه های پیشنهادی از کارگروه تاریخ و کارگروه کاربست که پیشتر فرایند تصویب را در کارگروه و شورای علمی 

پشت سر گذاشته بودند، مورد بررسی قرار گرفت که با ارائه پیشنهادهایی برای اصالحات، به تأیید اکثریت اعضای شورا رسید. 
در ادامه، حاضران به بحث و گفتگو دربارة نسبت پژوهش های کارگروه تاریخ و کارگروه کاربست پرداختند که با توجه به همین موضوع 

دقت  با  موضوع  شد  مقرر  دیدگاه ها  تکثر  و 
و فرصت بیشتر در جلسات آتی مجدداً مورد 

بررسی قرار گیرد.  
بهشتی،  دکتر  قبادی،  دکتر  جلسه  این  در 
دکتر  مصلح،  دکتر  اردکانی،  داوری  دکتر 
حسنی فر،  دکتر  اعوانی،  دکتر  مالیی توانی، 
دکتر ربانی زاده، دکتر امیری تهرانی زاده، دکتر 
دکتر  براتلو،  دکتر  معین زاده،  دکتر  تنکابنی، 

دری و دکتر کمالی زاده حضور داشتند. 
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انتصاب

دکتر قبادی، رئیس پژوهشگاه، طی احکامی 
سمت  به  را  کسرایی  محمدساالر  دکتر 
»معاون فرهنگی و اجتماعی« و آقای مهدی 
جعفری را به سمت »سرپرست امور اداری  و 

پشتیبانی« منصوب کرد.

تسلیت

جناب آقای دکتر قیس آل قیس
ضایعة درگذشت همسر مکرمة جنابعالی را تسلیت عرض کرده و از 
خداوند قادر و منان برای آن مرحومه، غفران الهی و علو درجات و 
برای شما و خانوادة محترم صبر جمیل و اجر جزیل مسألت داریم.

جناب آقای ایوب بایرام زاده
از  و  کرده  عرض  تسلیت  را  جنابعالی  مکرم  پدر  درگذشت  ضایعة 
خداوند قادر و منان برای آن مرحوم غفران الهی و علو درجات و 
برای شما و خانوادة محترم صبر جمیل و اجر جزیل مسألت داریم.

گسترش همکاری های پژوهشی با فرماندهي انتظامي تهران بزرگ

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و فرماندهي انتظامي تهران بزرگ به منظور شناسایي و بهره برداري از ظرفیت هاي 
علمي و تحقیقاتي متقابل جهت عقد تفاهم نامه جلسه اي در تاریخ 24 تیرماه 1396 تشکیل دادند. در این جلسه با حضور دکتر 
امیري تهراني )مدیر امور پژوهشي( و آقاي مینایي )رئیس گروه جامعه و امنیت( از سوي پژوهشگاه و سرهنگ بنیادي )رئیس 
ادارة پژوهش دفتر تحقیقات کاربردي( و سرهنگ رضایي، زمینه هاي همکاري متقابل مورد بحث و بررسي قرار گرفت. سرهنگ 
بنیادي آمادگي فرماندهي تهران بزرگ جهت حمایت از طرح هاي پژوهشي در قالب اولویت هاي پژوهشي ناجا را اعالم کرد که 
به دو صورت حمایت از پژوهش هاي دانشجویي در قالب کسر خدمت و حمایت از طرح هاي پژوهشي اعضاي هیأت علمي در 

قالب کمک هاي مالي قابل انجام خواهد بود. 
وی همچنین آمادگي ناجا جهت همکاري مشترک در جهت ترجمه و تألیف کتاب؛ برگزاري همایش ها و سخنراني ها و... را اعالم 

کرد که مورد استقبال پژوهشگاه قرار گرفت.
در نهایت مقرر گردید مقدمات انعقاد تفاهم نامه با توجه به موضوعات مورد توافق دو طرف، صورت پذیرد تا زمینة همکاري هاي 

مشترک بیشتر فراهم گردد.
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مطالعات  دانشگاه  نمایندة  و  فارسی  زبان  دپارتمان  استاد  سیونگ یو،  دال  پروفسور  با  انسانی  علوم  پژوهشگاه  رئیس  مشترک  نشست 
بین المللی هانکوک کرة جنوبی برگزار شد. در این نشست دکتر حسینعلی قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی، بر توسعه و گسترش  
همکاری های علمی و پژوهشی با دانشگاه هانکوک تأکید کرد و  پروفسور دال سیونگ یو نیز خواهان افزایش تبادالت فرهنگی بین 

دانشگاه هانکوک و پژوهشگاه علوم انسانی شد.
در ادامه طرفین تفاهم نامه ای را امضاء کردند که از زمینه های همکاري پژوهشگاه و دانشگاه هانکوک )کرة جنوبي( مورد نظر در این 

تفاهم نامه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- همکاري و مشارکت در اجراي طرح هاي تحقیقاتي در زمینة مطالعات ایران شناسي، مناسبات فرهنگي و تاریخي ایران و کره جنوبي  

2ـ فرصت هاي مطالعاتي براي استادان  
3ـ همکاري و مشارکت در برگزاري سخنراني ها، کارگاه هاي آموزشي، میزگردها، گردهمایي هاي علمي و دیگر فعالیت هاي علمي داخلي 

یا بین المللي مورد توافق طرفین.
4ـ تبادل اطالعات علمي و فراهم کردن امکان دسترسي آسان به منابع علمي شامل کتب، نشریات، و.... 

5- تبادل استادان براي برگزاري دوره هاي آموزشي کوتاه مدت و بلندمدت.
الزم به ذکر است، پروفسور دال سیونگ یو مقاالت متعددی را در مورد ایران به نگارش درآورده است که از آن جمله می توان به »بررسی 
مقایسه ای مبانی متافیزیکی نظریة سیاسی در ایران و چین باستان«، »بنیادگرایی خاورمیانه در برابر سرمایه داری«، »فرهنگ سیاسی و 
توسعة سیاسی مطالعه تطبیقی کره و ایران«، »خاورمیانه؛ عرصة رویارویی گفتمان سلطه جویی و گفتمان سلطه ستیزی« و »جهانی شدن 

و  بی ثباتی جهانی« اشاره کرد.
در پایان مراسم نیز دکتر قبادی به رسم یادبود هدیه ای به میهمان کره ای تقدیم کرد.

امضای تفاهم نامة پژوهشگاه با دانشگاه هانکوک کرة جنوبی
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نشست رؤسای دانشگاه های برتر ایران و آلمان در روزهای دوشنبه 
و  بین المللی سازی  بهبود  هدف  با  تیرماه(،   13 و   12( سه شنبه  و 
مدیریت همکاری های بین دانشگاهی با حضور رؤسای دانشگاه های 

ایران و آلمان در دانشگاه عالمه طباطبائی برگزار شد.
متن کامل سخنرانی دکتر قبادی، رئیس پژوهشگاه، در این نشست 

در زیر آمده است:
به شما مهمانان عزیز ایراني و آلماني خوش آمد مي گویم ضمن تشکر 
از اهتمام دانشگاه عالمه طباطبائی، براي  همة شرکت کنندگان در 
این اجالس آرزوي موفقیت دارم. به  عنوان رئیس بزرگترین سازمان 
پژوهشي علوم انساني در ایران، می خواهم در این فرصت کوتاه، 
همکاري هاي  گسترش  ظرفیت هاي  و  زمینه ها  دربارة  را  نکاتي 
علمي و پژوهشي دو کشور متمدن و داراي گنجینه هاي ارزشمند 

علمي، ادبي و فرهنگي بیان کنم. 
از مهم ترین نمودهای هر فرهنگ و  به خوبي مي دانیم که یکي 
تمدن و قوام بخِش زباِن آن؛ ادبیات است. از همین روي، سخنان 
خود را با جلب توجه به همسانی ها و اشتراکات جدي زبان و ادبیات 
ایراني و آلماني ـ چه در زمینة واژگاني و چه ساختارهاي دستوري 
زبان و برخی شاهکارها و حماسه ها ـ آغاز مي کنم. این اشتراکات 
تا آنجا عمیق و مورد اتکا است که عالوه بر تشابه حماسه آلمانی 
با برخی وجوه حماسه های ایرانی؛ از میان شاعران و نویسندگان 
گوته-؛  -یعنی  آلمانی  شاعر  بزرگ ترین  بشر،  تاریخ  برجسته 
حافظ  یعنی  ـ  ایراني  دغدغه مند  شاعر  فکورترین  و  مردمي ترین 
ـ را همراه و همدم و همنواي خویش مي یابد گرچه به گونه اي از 
حافظ سخن مي گوید که گویي واژگان و مفاهیم مشترک؛ دیوان 
از  زیباتر  نامي  که  مي کند  بدل  واحد  پدیده اي  به  را  آنها  اشعار 
»دیوان شرقي ـ غربي« برازندة آن نیست و این نقطة آغازي است 
براي ژرف اندیشي در توانمندي ها و ظرفیت هایي که در چارچوب 
وجود  کشور  دو  همکاري هاي  گسترش  براي  علمي  و  فرهنگي 

دارد. 
موقعیت راهبردی ایران

در دهه هاي اخیر، با توجه به موقعیت راهبردي ایرانـ  چه به لحاظ 
جغرافیایي و چه به لحاظ انباشِت تجربه ها و گنجینه هاي فرهنگي 
و تمدني ـ توجه اروپاییان به ایران بیش از پیش گسترش یافته 
عالِم  و شرِق  میاِن غرب  ارتباطي  پلي  که  این کشور  به  و  است 
تبادل  براي  تمدني را شکل مي دهد، به حق به عنوان دروازه اي 
ارزش ها و دستاوردهاي هنري، فرهنگي و علمي توجه شده است 
دیرینه شناختي  کاوش هاي  و  سفرنامه ها  مهم ترین  رو،  این  از  و 

غربیان نیز در این کشور صورت گرفته است.
این امر، تنها محدود به تاریخ گذشته نیست و امروز نیز که با کمال 

اسالم،  جهان  در  ایدئولوژیک  جریان هاي  حاشیه اي ترین  تأسف 
فرهنگي  گفتگوهاي  و  ارتباطات  کاهش  از  تأثر  به  داعش  یعنی 
در  جوانان  از  بخشي  توانسته اند  شرق،  و  غرب  میان  تمدني  و 
کشورهاي مختلف را به ایده هاي دهشتناِک افراطِی خشونت آمیِز 
خود متمایل کنند، به وضوح شاهدیم که کمترین میزان جذب نیرو 
براي این جریان هاي افراطی گرا و رادیکال در کشور ایران اتفاق 
به »گفتگوي تمدن ها«، و  افتاده است و در مقابل، نداي دعوت 
تالش براي ساختن »جهاني عاري از خشونت و تندروي« از سوي 
نمایندگان مشروع ایرانیان در جهان طنین افکنده است. به تعبیر 
دیگر، مي خواهم بر این نکته تأکید کنم که چه به لحاظ تاریخي، 
چه به لحاظ فرهنگي و تمدني و چه به لحاظ آنچه در واقع رخ داده 
است، ایران همچنان درگاه اصلي براي مقابلة فراگیر با خشونت 
و گسست هاي فرهنگي بین المللي است و از این رو، بهره گیري از 
ظرفیت هاي علمي، فرهنگي و تمدني این کشور در عرصه جهاني 

مي تواند به کاهش اضطراب امروز بشر مدد رساند. 
روابط همدالنه ایران و آلمان

همان گونه که بیان شد، در میان کشورهاي غربي، آلمان از اولین و 
مهم ترین کشورهایي است که با درک این ظرفیت ها و همچنین با 
اتکا به اشتراکات فراوان فرهنگي و زباني، از طلیعه دوران مدرن، 
نگاهي همدالنه و همکارانه به ایران داشته است و این همکاري ها 
نوین  فناوري هاي  و  تجهیزات  انتقال  از  مختلف،  زمینه هاي  در 
در  ایراني  دانشجوي  هزار  شش  از  بیش  میزباني  تا  کشور  به 
و  است  داشته  تداوم  حاضر،  حال  در  آلمان  مختلف  دانشگاه هاي 
ایراني  دانشمندان  و  فرهیختگان  از  بسیاري  که  روست  از همین 
دهه هاي اخیر یا در آلمان تحصیل کرده اند، یا مدتي را در آنجا به 
پژوهش گذرانده اند و یا دست کم با زبان آلماني آشنایي دارند. در 
مقابل نیز، ایران میزبان بسیاري از پژوهشگران آلماني بوده است 
و مهم ترین آثار شرق شناسانه در دهه هاي اخیر در دپارتمان هاي 
در  ایران  پژوهشي  و  علمي  نهادهاي  با همکاري  و  ایران شناسي 
آلمان صورت گرفته است و در اثر همین تالش ها و همکاري ها 

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی در نشست بین المللی همکاری های علمی در علوم انسانی و اجتماعی در دانشگاه عالمه:

پژوهشگاه آمادگی گسترش همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی 
و پژوهشی کشور آلمان را دارد
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بوده است که امروزه کرسي هاي زبان و ادبیات فارسي در شهرهاي 
پژوهشگر  دانشجویان  و  فرهنگ دوستان  پذیراي  آلمان  مختلف 

آلماني است. 
ارتباط علمی و تمدنی ایران و آلمان

شایسته است در اینجا به نکته ای در حوزة فهم همدالنه میان ایران 
و آلمان اشاره کنم و آن تلقی مشترک ]زبان[ ایرانی و آلمانی از علم 
است. Science در آلمانی ویِسن شافت Wissenschaft نامیده 
می شود که البته بنا بر تصریح متفکران آلمانی، از جمله یاسپرس 
)Karl Jaspers(، قلمرو آن بسی فراخ تر از حوزة علوم طبیعی یا 
حتی مجموعة علوم طبیعی، مهندسی و انسانی است.  ویسن شافت 
نیز  اعم کلمه  به معنای  Wissenschaft، متضمن فرهیختگی 
هست. به عبارت دیگر در تلقی و فهم آلمانی از پدیداِر علم، تصور 
هیچ علمی بدون تحّقق فرهیختگی ممکن نیست و فرهیختگی 
بیلدونگ  ایدة  انسانیت.  واالی  به صفات  است  آدمی  تخلّق  البته 
Bildung که مدت ها بر فضای دانشگاهی آلمان حکفرما بوده، 

مؤید این ادعاست. 
انسانی،  بلنِد  اوصاِف  تحّقِق  بدوِن  »علم«  نیز  ایرانی  فرهنگ  در 
انقالب  اصلی  دواعی  از  یکی  است.  نشده  شمرده  »علم«  هرگز 
در  که  است  بوده  دانشگاهی  و  علم  به  نیل  نیز،  ایران  اسالمی 
آنها نه فقط تخصصی در یک دانش رشتة خاص، بلکه فرهنگ و 
فرهیختگی و انسانّیت و حکمت موضوع تعلیم و تربیت قرار گیرد.

تحوالت  اثر  در  مختلف،  زمان هاي  در  که  نیست  تردیدي  البته 
و  فراز  و  شده  متأثر  نیز  علمي  و  فرهنگي  ارتباطات  سیاسي، 
نشیب هاي خاص خود را تجربه کرده است. اما آنچه در این میان 
قابل توجه است، آن است که ارتباط علمي و تمدني ایران و آلمان 
در هیچ مقطعي از تاریخ مدرن قطع نشده است و این، بذِر امیدي 

است براي تعمیق و گسترش این ارتباط دیرینه. 
در حال حاضر که کشور جمهوري اسالمي ایران، توانسته است در 
خشونت بارترین روزهاي خاورمیانه، یکي از مهم ترین چالش هاي 
به   5+1 گروه  با  سازنده  تعامل  و  مذاکره  با  را  معاصر  بین المللي 

و  متقابل جهاني حل  منافع  تأمین  به  و معطوف  شکل صلح آمیز 
فصل نماید، فرصت مناسبي پیش آمده است که با گسترش تعامل 
علمي و پژوهشي میان دانشگاه ها و مراکز علمي و پژوهشي دو 
کشور ایران و آلمان، امید به صلح و نوع دوستِي فراگیر انساني را 
بیش از پیش مستحکم سازیم و از این لحظه براي رساندن پیام 

دوستي میان فرهنگ ها و تمدن هاي مختلف بهره برداري کنیم. 
ظرفیت های بین المللی پژوهشگاه 

در  پژوهش  قرن  نیم  از  بیش  سابقة  با  انساني،  علوم  پژوهشگاه 
علوم  پژوهشي  نهاد  بزرگ ترین  انساني،  علوم  مختلف  زمینه هاي 
انسانی خاورمیانه در این عرصه است و از همین روي، برای خود 
در پرداختن به زمینه هاي گسترش فرهنگ صلح با اتکا به گنجینه 
است.  قائل  سهمی  ایراني-اسالمي،  فرهنگي  و  تمدني  میراث 
صورت  متعددي  برنامه ریزي هاي  اخیر  سال هاي  در  نتیجه،  در 
گرفته است تا بتوان ضمن تبادل دستاوردهاي علمي، زمینه هاي 
همکاري هاي نهادینه بین المللي را براي پژوهشگران تسهیل کرد. 
براي گسترش  آمادگي  اعالم  پژوهشگاه ضمن  اساس،  بر همین 
کشور  پژوهشي  و  علمي  مراکز  و  دانشگاه ها  با  همکاري ها  این 
تبادل  زمینه  در  تفاهم  مانند  ظرفیت هایي  از  بهره گیري  آلمان، 
استاد و دانشجو، ایجاد شبکة مشترک کتاب هاي خطي و نایاب به 
صورت آنالین، برگزاري کنفرانس مشترک در زمینه هاي مختلف 
علمي، برگزاري دوره هاي مشترک علمي، به ویژه در زمینة زبان و 
ادبیات و سایر حوزه هاي علوم انساني، انجام پژوهش هاي مشترک 

بین المللي، و مانند آن را توصیه مي کند. 
ضمن خوشامدگویی مجدد به مهمانان آلماني، امیدوارم برگزاري 
این نشست فرصتي براي آشنایي و دوستي بیشتر میان دو ملت، 
و به ویژه میان دانشمندان و پژوهشگران باشد. از برگزارکنندگان 
عالمه  دانشگاه  و  آلمان  علمي  همکاري هاي  سازمان   سمینار، 
از بزرگترین  از شما دعوت می کنم  و  دارم  طباطبایي تشکر ویژه 

پژوهشگاه علوم انسانی خاورمیانه بازدید به عمل آورید.



                                                                                     9        خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  

به هّمت پژوهشکدة مطالعات قرآنی و با همکاری انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی، نشست رونمایی ازکتاب »خاندان 
باحضور مترجم، سّید روح اله شفیعی و منتقد، سپهر محّمدی اردهالی، روز شنبه  پیدایش«،  از کتاب  بازخوانی داستان هایی  ابراهیم)ع(؛ 

17تیرماه 1396 در پژوهشگاه برگزار شد. 
در ابتدای جلسه، دبیر نشست، دکتر محققیان، گزارش مختصری پیرامون کتاب، موضوع آن، عناوین اصلی و فرعی کتاب ارائه و بعد 
از معرفی اجمالی نویسنده، مترجم و ناقد کتاب، از آقای شفیعی، به عنوان مترجم کتاب، درخواست کرد تا گزارش مختصری از جریان 

ترجمه و خاستگاه آن و مشکالت این فرایند، ارائه دهد. 
مترجم، پس از کسب نظر اّولّیه از حّضار دربارة پرسش های احتمالی ای که انگیزة شرکت ایشان در این نشست بوده است، به بازگویی 
توضیحاتی پیرامون شخصّیت پدید آورندة اثر و فرآیند تصمیم گیری دربارة ترجمة آن پرداخت، و نکاتی را پیرامون محتوای کتاب به 
آگاهی حّضار رساند. وی افزود این ترجمه را در راستای تکمیل پژوهش دیگر خود - که به بررسی تاریخی و تطبیقی مفهوم دینی »أهل 
بیت« میان اسالم و دیگر ادیان ابراهیمی )یهودّیت و مسیحّیت( پرداخت و سال گذشته با عنوان »خاندان پیامبران در کتاب مقّدس و 
قرآن« از سوی دانشگاه ادیان و مذاهب به چاپ رسیده - انجام داده است. او افزود که یک سال را صرف ترجمة این اثر نموده، و نیز اثر 

ترجمه شده در مجموع سه بار به دست ویرایش و بازبینی سپرده شده است.
شفیعی در توضیحات خود پیرامون محتوای کتاب گفت: »هر یک از شانزده نوشتاری که در این ترجمه گردآوری شده اند، می توانند 
به  اندیشة یهودی  نگاه های دیگرگونه ای که در دستگاه  با  را  آنان  و  بیایند،  الهّیات  پژوهشگران و عالقمندان حوزة  به کار  از منظری 
داستان های کتاب پیدایش وجود دارند و می توان آن ها را از نمودهای مکتب تأویل گری تورات به شمار آورد، آشنا سازند.« وی برای 
نمونه به تأویل داستان ُکشتی گرفتن یعقوب)ع( با خدا/فرشته اشاره نمود و مطرح شدن گزینة دیگری مانند عیسو به عنوان هماورد این 
ُکشتی ازسوی نویسنده را از دستاوردهای فراوانی برای پژوهشگران حوزة مطالعات قرآنی برخوردار دانست، که می تواند به تحّول نوع 
نگرش ایشان به جایگاه کتاب مقّدس در تفسیر قرآن بیانجامد. وی در ادامه به حوزة فلسفة دین و فلسفة اخالق پرداخت و با اشاره به 
واکنش یکی از نویسندگان به خوانش معروف کیرکگور از داستان قربانی ابراهیم)ع(، توضیح داد که برپایة نگاه نویسنده، این داستان 
لزومًا به معنی عبور ابراهیم)ع( از ساحت اخالقی وجود برای ورود به ساحت ایمان، نیست. همچنین؛ وی به نوشتار دیگری اشاره نمود 
که نویسنده در آن به بازگویی همسان بودن زندگی اسماعیل)ع( و اسحاق)ع( می پردازد، و نشان می دهد که حّتی اسماعیل)ع( نیز تجربة 
قرارگرفتن در آستانة قربانی شدن را از سر گذرانده است. در نمونه ای دیگر، مترجم توضیح داد که چگونه نویسندة یکی از نوشتارها به این 
خوانش از تورات می رسد که یهوه به مثابة خداوند متشّخص انسان وار آیین یهود، هرگز به برخورداری یهودیان از سرزمین موعود رضایت 
نداشته است. او تأکید نمود که خوانش هایی ازاین دست که با خوانش های رایج و متداول از کتاب مقّدس تفاوت هایی فاحش دارند، نه  
تنها می توانند بستر مناسبی را برای گفتگوی سازنده میان پیروان ادیان فراهم سازند؛ بلکه شاید بتوانند زمینه ساز زدودن سوءتفاهم هایی 

تأّسف بار مانند بحران خاورمیانه و مشکالت اعراب و اسرائیل نیز باشند.
محّمدی اردهالی در مقام ناقد گفت: »کتاب اثری بی نظیر و خواندن آن لّذت بخش است و دریغا که پژوهشگران حوزة متون مقّدس ادیان 
ابراهیمی، از وجود چنین نگرش هایی به محتویات کتاب مقّدس بی خبر باشند. او - برای نمونه - این نقد را به ترجمة انجام شده روا دانست 
که مطابقت کامل واژه های به کار رفته در داستان زندگی اسماعیل)ع( و اسحاق)ع( در کتاب پیدایش، آنچنان که باید و شاید، به نمایش 
درنیامده است. وی افزود که در برخی موارد پژوهشگر مسلمان می تواند دیدگاه نویسندة یهودی را پی بگیرد، و نشان دهد که بازخوانی وی 
از متن کتاب مقّدس چه اندازه با متن قرآن هماهنگ است، یا می تواند باشد. به عنوان مثال مطابقت یادشده در داستان زندگی اسماعیل)ع( و 
اسحاق)ع(، در قرآن نیز به چشم می خورد. همچنین؛ قرآن مطابقت بیشتری را میان داستان قربانی اسحاق)ع( و صلیب عیسی)ع( به نمایش 

به  او  دیگر  ازسوی  می گذارد.« 
که  نمود  اشاره  نکته  این 
می توان با بهره گیری از خوانش 
به  مقّدس،  کتاب  دیگرگون 
نیز  قرآن  از  روشن تر  تفسیری 
به   - نمونه  برای   - و  رسید، 
بینامتنیت میان نوشتار چهاردهم 
 41 تا   36 آیات  با  کتاب  این 

سورة نجم اشاره نمود.

رونمایی ازکتاب 
»خاندان ابراهیم)ع(؛ بازخوانی داستان هایی از کتاب پیدایش«
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پژوهشکدة مطالعات قرآنی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات قرآنی 
و فرهنگ اسالمی در تاریخ 96/4/11 نشست تخصصی با عنوان 
»مطالعه میان رشته ای سّنت سمات خوانی در تلمود بابلی و آئین های 
شیعی مبتنی برنگره های تاریخی، زبان شناختی و انسان شناختی« را 
امام  دانشگاه  مدرس  هادی گرامی،  محمد  سید  دکتر  با سخنرانی 

صادق )ع( برگزار کرد.
دکتر گرامی در ابتدای این نشست ضمن بیان مقدمه ای، به اختصار 
به معرفی دعای سمات پرداخت و گفت: »در خصوص دعای سمات 
متن ها و نوشتارهای متعّددی در زبان فارسی و عربی فراهم آمده 
است؛ اّما تقریباً هیچ کدام از آنها به پیجویی مهمترین مّدعای مقّدمه 
این مناجات نپرداخته اند. براساس آنچه که در مقّدمه این دعا که 
از محمد بن  از مفضل بن عمر جعفی و در نقلی مشهورتر  گاهی 
عثمان عمروی نایب امام دوازدهم )ع( نقل شده  است، این دعا متنی 
بوده است که در اّمت یهود رایج و همچنین نقش بسزایی در پیروزی 

یوشع بن نون در جنگش علیه عمالقه ایفا کرده است.«
این  برون اسالمی  ریشه های  خصوص  در  پژوهش  بی گمان 
حسین  سید  دکتر  که  است  سرنخی  نخستین  مرهون  مناجات 
مّدرسی طباطبایی در این خصوص به دست داده اند و در هنگام 
گفتگو از میراث مکتوب منتسب به مفضل بن عمر جعفی و انتساب 
متن دعای سمات به وی، ارجاعی به بخش »موعد کتان« تلمود 
که  است  آن  بر  طباطبایی  استاد  داده اند.  این خصوص  در  بابلی 
 »Shammetha« »سمات« همان شکل عربّیت  یافته »شامتا«
است. عالوه بر استاد طباطبایی، پروفسور استفن لمبدن در سایت 
مشهور »هورقلیا« دو مقاله از نوشته های خود را به دعای سمات 
و همچنین یکی از شروح سید کاظم رشتی بر آن اختصاص داده 

است. 
در  گفت  باید  همچنین 
دعای  عربی  مقّدمه 
سمات، از این دعا با عنوان 
شده  یاد  »شّبور«  دعای 
اعصار  طول  در  و  است 
همواره  نام  این  مختلف 
برای  بدیلی  عنوان  به 
می شده  شناخته  سمات 
در  که  نکته ای  است. 
اهمّیت  حائز  بسیار  اینجا 
است ، تعداد کاربست های 
متون  در  »شیپور«  لفظ 
بابلی و تلمود است. نقش 

»شیپور« در فرهنگ مذهبی دیانت یهودی، نقشی بسیار نمادین 
و همانند آن چیزی بوده است که »ناقوس« در فرهنگ مذهبی 

دیانت مسیحی بازی می کند. 
دکتر گرامی در ادامه افزود: »از سلسله پژوهش های انجام شده 
تداول  تاریخ نگاری  حیطه  در  می توان  سمات  دعای  درخصوص 
متن  پژوهش های  از  نظر  و صرف  کرد  یاد  سّنت  یا  انگاره  یک 
محور در خصوص نقد بیرونی دعای سمات و با توجه به برخی از 
رّدپاهای این دعا در تلمود بابلی، بخش مهم دیگری از پژوهش ها 
باشد.  امامّیه  شیعه  در  دعا  این  تداول  تاریخ  به  مربوط  می تواند 
از بُعد انسان شناسی یا  عالوه بر این، تاریخ تداول دعای سمات 
مردم شناسی تاریخی نیز قابل بررسی و پیگیری است. بر این اساس 
دعای سمات و مجالس مرتبط با آن یکی از پدیدارهای فرهنگی 
و  معاصر  دورة  در  فرهنگی،  مردم شناسی  بُعد  از  که  است  شیعه 
همچنین دوره های تاریخی قابل بررسی است.« ایشان در پایان 
در  پدیدارها  از  برخی  دربارة  تاکنون  »گرچه  گفت:  خود  سخنان 
پژوهش هایی  کمیل  دعای  خصوص  به  شیعه  دعایی  فرهنگ 
اّما درخصوص دعای سمات و مجالس آن  صورت گرفته است، 
نشده  انجام  پژوهشی  تاکنون  ـ  فرهنگی  پدیدار  مثابه یک  به  ـ 
است و عالوه بر بررسی دعای سمات در قالب نقد بیرونی و متن 
مناجات شیعی  این  تداول  تاریخ  پژوهش در خصوص  پژوهشی، 
مواردی  جمله  از  سمات خوانی  مجالس  مردم شناسی  همچنین  و 
است که قابل عرضه در سنجه ها و عرصه های دانشگاهی است.«

در پایان جلسه پرسش و پاسخی برگزار گردید و دکتر گرامی به 
سؤاالت حضار پاسخ داد.

گزارش مطالعه میان رشته ای »سنّت سمات خوانی در تلمود بابلی و 
آئین های شیعی مبتنی برنگره های تاریخی، زبان شناختی و انسان شناختی«
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گروه زبان و ادبیات شوراي بررسي متون با همکاری دبیرخانة هفدهمین دورة انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس، نشست تخصصی 
»موانع و راهکارهاي ارتقاي جایگاه ادبیات داستاني جنگ و دفاع مقدس« را در تاریخ 11 تیرماه 96 در پژوهشگاه برگزار کرد.

در ابتدای این جلسه دکتر حسینعلی قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ضمن تبریک پیروزی مردم عراق بر 
خشونت و تروریسم داعش گفت: »پیروزی مردم عراق ثابت کرد، خشونت پایدار نیست و می توان با عقل و منطق، جوامع را با هزینة 
کمتری اداره کرد. در مقابل، ظهور پدیدة داعش پیامدهای بی توجهی حکام مستبد کشورهای منطقه به دستاوردهای دانش بشری را 
نشان می دهد چرا که همیشه علوم انسانی، جامعه را به عقالنیت، تعادل، صلح و برادری دعوت می کند. اگر آنها به دستاوردهای علوم 
انسانی انقیاد می کردند، داعش به وجود نمی آمد. پیام ناب دین مبین اسالم هم تقدم رحمت بر غضب است و این امید وجود دارد که روزی 
بشریت به جایگاهی برسد که با درک این پیام و استفاده از دانش بشری زمینه های پیدایش افراطی گری و داعش پروری را از بین ببرد.«

وی همچنین با اشاره به روحیة صلح جویی مردم ایران در طول تاریخ گفت: »روح پیام انقالب اسالمی نیز همین بود و جنگ ما نیز یک 
جنگ دفاعی بود و ما هیچ وقت آغازگر جنگ نبوده و نیستیم اما از موضع بدیهی ترین اصل انسانی یعنی دفاع، وارد معرکه شدیم و این 
همان چیزی است که ادبیات پایداری باید به آن توجه جدی داشته باشد و البته که در جهت ماندگاری ادبیات پایداری هم نیازمند جذب 

مخاطبان بیشتری هستیم تا پیام آور نیکی و خیر نیز باشیم.«
وی در ادامه با اشاره به عنوان سخنرانی خود، »مدخلی بر چشم انداز آیندة ادبیات دفاع مقدس برای تبدیل شدن به سّنت ادبی« گفت: 
»اگر ادبیات پایداری نتواند به سنت ادبی تبدیل شود، در حد متون عام و گذرا باقی می ماند. ما باید از شاهکارهای ادبی به ویژه از سرآمدانی 

چون سنائی غزنوی، فردوسی، عطار، حافظ و... درس بگیریم چرا که این شاهکار آفرینان ادبیات را به سنت انکارناپذیر تبدیل کردند.«
وی افزود: »به نظر بنده باید به تجربة بسیار موفق  امثال فردوسی )که شاهنامه را بر مبنای اسطوره نظم می دهد و آن را به کاخی بلند در 
هنر خالقانه تبدیل می کند( و سنایی و تا حدودی خاقانی و در اوج آن عطار، مولوی، سعدی و حافظ ـ در برابر تجربة منفی اسطوره زدایانه 

منوچهری، امیر معّزی، انوری و دیگران ـ توجه کنیم.«
دکتر قبادی در ادامه به سرفصل های سّنت ماندگار ادبی اشاره کرد و گفت: »به عنوان مقدمه اول به دو مفروض اشاره می کنم:

1- جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، بخشی از تاریخ این سرزمین است. هیچ کس نمی تواند ادبیات پایداری و بخشی از تاریخ ایران را نفی کند.
2- بخشی از مواد ادبیات این دوره از تاریخ ایران، مربوط به حوزة دفاع مقّدس و پایداری است.

بر پایة این مفروضات می توان مقدمة دومی را نیز در چند بند در نظر گرفت و بر این اساس می توان در زمینة کیفّیت ادبیات مربوط به 
دفاع مقدس و پایداری مطالبی آسیب شناختی را عرضه کرد: 

1- از منظر نقد ادبی و داوری دقیق آثار به صورت دقیق و شفاف و بر اساس معیارهای علمی و مبتنی بر چارچوب های روش شناسانه، تکلیف 
 work ما در آثار مربوط به دفاع مقدس و پایداری روشن نیست. ما نمی دانیم منظور ما از ادبیات در این حوزه هر اثر مکتوب به معنای
مثاًل، سند، آثار ژورنالیستی، اّدعاها، شعرواره ها، داستان واره هاست یا آفرینش هایی که به نوعی جنبه عمومی هنر را در بر دارند و  Art به 
آفرینش هایی  یا  می آیند،  حساب 
 )Literariness( که واجد ادبیت
هستند و به Text تبدیل شده اند 
اسطوره ای  عظمت  حامل  و 
اضطراب های  و  مقدس  دفاع 
وجودی اند و می توان آنها را جزء 
خواند؟  آفرینشگر  اگزیستنس 
کدام یک به ماندگاری فرهنگ و 
انتقال  و  دفاع مقدس  ارزش های 
آینده می توانند  نسل های  به  آنها 

کمک کنند؟
رخداد  آثار  عظیم  مجموعه   -2
دفاع  و  تحمیلی  جنگ  عظیم 

دکتر قبادی: اگر کشورهای منطقه به دستاوردهای علوم انسانی 
توجه می کردند، داعش به وجود نمی آمد
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مقدس )صرف نظر از عوامل، دالیل، چگونگی، فرایند و کیفیت آن( در عرصة فرهنگ و ادبیات، فضا و عناصر و برخی اجزای تمّدن را 
گره زده است، و توانست با تعمیق بخشیدن به آن، بازگشت به خویشتن شریعتی و آرمان گرایی و اسالمی نگری امام خمینی )ره( به سنّتی 

در عرصة ادبیات تبدیل شود و بسیاری از بن مایه های ادبی را با میراث های ایرانی ـ اسالمی پیوند دهد.
3- نوعی اسطوره گرایی نوین اما مربوط به میراث های اسطوره ای ایرانی ـ اسالمی در بطن و متن جنگ و به ویژه متن های توصیف گر 

مراحل کوتاه دفاع مقدس شکل گرفته است.
4- در فرایند آفرینش های ادبی در خالل جنگ، اسطوره گرایی بیش از حماسه سرایی بوده است. اما پس از جنگ برعکس )و همین 

تهدیدی برای جنبه زیبایی شناسی ادبیات دفاع مقدس است(.
5- نقد ادبی مربوط به ادبیات و جنگ و دفاع مقدس ضعیف، کم حجم، عمدتًا غیر فّنی و عمومًا مضمون گرا و محتوا پرداز و خالی از 

مبانی، فنون و شگردهای نقد علمی ادبی است.
و  زیبایی  ساختارهای  بیانی،  شیوه های  ادبیت،  سازه های  برای  مقدس  دفاع  و  جنگ  به  مربوط  تخصصی  انتقادی  آثار  در  عمومًا   -6
شگردهای زبانی و در مجموع برای وجه بوطیقایی آثار سهمی بنیادی اندک قائل شده ایم. حتی در مورد رمز و راز توفیق بزرگان ادبیات 
خودمان غافل مانده ایم، به عنوان نمونه: این حقیقت مهم که دعوایی میان لفظ و معنی وجود ندارد و زیبایی بیان و تأویل های زیبایی 
شناسیک به تعالی معنی و طراوت و تازگی محتوا مدد می رساند، چندان در معرض مداقه قرار نگرفته است. و از چرایی عظمت بیان و راز 
توفیق و شکوفایی و تجربه عظیم میراثی ادبیات فارسی در ماندگار سازی آموزه های قرآنی در دل تاریخ ادبیات فارسی غافل مانده ایم و از 
طریق شعر و نثر عرفانی و تعلیمی و کشف شگردهای بیانی آنان برای غنی سازی ادبیات مربوط به دفاع مقدس محروم شده ایم. از جمله 

وقتی مولوی تأویل گرایانه این مفهوم قرآنی را در بافتاری عرفانی و اخالقی بسط می دهد، درس نگرفتیم که:
ای دریده پوستین یوسفان / گرگ برخیزی از این خواب گران

یا
صد هزاران دین و دل تاراج شد/ تا محمد یک شبی معراج شد

7- در عرصة سیاستگذاری، برنامه ریزی، و به ویژه در حمایت های مادی و معنوی، تمرکزگرایی را بر خودشکوفایی و حمایت از این رویکرد 
ترجیح داده ایم اما مؤلفه هایی که می تواند از وضع موجود در عرصة ادبیات دفاع مقدس به سوی تبدیل شدن به سنت ادبی مدد برساند، 

به صورت اجمال عبارتند از:
1. باید توجه خود را به ذات بوطیقایی ادبیات متمرکز سازیم و جوهره عوامل تحّول ادبی را درنظر داشته باشیم و بین تعالی، دگرگونی و 
تحول، تقویت و... فرق قائل شویم. اگر می خواهیم ادبیات به سنت تبدیل شود، تحول ادبی ذاتی دارد که باید به تعامل ژانرها، گونه ها و 

شاخه های آن توجه کنیم.
2. به نوآوری های عمیقی دست پیدا کنیم و به رئالیسم در مرحله زیبایی شناسی عمق ببخشیم.

)تحلیل  تکرار  تقلید،  تلمیح،  از  عبور  و  حماسی  ساخت  درون  در  اسطوره پردازی  و  اسطوره گرایی  زیبایی شناسی  جنبه های  ترجیح   .3
مقایسه تجربه موفق پیشتازانه و پیشران طاهره صفارزاده در حوزة ادبیات انقالب اسالمی، و به دنبال آن قیصر امین پور در شعر مربوط 
به دفاع مقدس و در حوزه نثر و ادبیات داستانی مربوط به دفاع مقدس، محمدرضا کاتب در آفتاب  پرست نازنین و حسن بنی عامری در 
گنجشگ ها بهشت را می فهمند.( از نظر روانشناسی انسان به ویژه جوان ها به جای قهرمان پروری دوست دارند با سوژه ادبی مورد نظرش 
هم ذات پنداری کند. اگر ما می خواهیم مخاطبان پایدار داشته باشیم باید به جنبه های اسطوره سازی ادبیات توجه کنیم. اسطوره است که 

انسان را به کیهان اندیشی، فطرت، خلوص، ابدیت و جاودانگی دعوت می کند.
4. بر مبنای گزاره های یادشده به سمت بیناژانریت حرکت کنیم و در واقع از حماسه مداری صرف به نفع اسطوره گرایی و بنیان های 

زیبایی شناسی ادبی و مورد پسند مخاطب جوان تر عبور کنیم.
5. با انسان شناسی و ادبیات شفاهی و خاطرات جنگ پیوند بخوریم. 
6. با نظام فرهنگی ایران و ادب کالسیک ارتباط عمیق تر پیدا کنیم.

نکتة پایانی اینکه الزم است بطور دائم به سنجش پسند مخاطب بپردازیم تا موفق شویم به راهکاری دست یابیم و مخاطبان خود را 
گسترش دهیم.«

دکتر قبادی در خاتمة سخنانش تصریح کرد: »کسانی که وارد حوزة ادبیات پایداری می شوند باید واقعًا باسواد باشند و بتوانند امثال دیوان 
سنائی غزنوی را بخوانند و بفهمند کسی که می خواهد داستان نویسی کند باید کلیله و دمنه، مرزبان نامه را به طور مسلط بخواند و آن را 
خوب بفهمد. در مجموع باید در حوزة ادبیات پایداری کوشش فراوانی بکنیم و دائم به سنجش پسند مخاطب فکر کنیم و اینکه بتوانیم 

توجه نسل جدید جوانان را به این حوزه جذب کنیم و بر تعداد مخاطبانمان بیفزائیم.«
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میراث عارفانی چون شمس و مولوی زمینه های پیدایش داعش در روزگار ما 
را از بین می بردند

دومین جلسة شورای همکاری های پژوهشگاه علوم انسانی و هیأت مدیره تولیت آرامگاه شمس تبریزی برگزار شد. در این نشست که در 
تاریخ 19 تیر 96 در سالن اندیشه پژوهشگاه برگزار شد دکتر حسینعلی قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی ضمن خیرمقدم به اعضای 
هیأت مدیرة تولیت آرامگاه شمس تبریزی و میهمانان حاضر، با اشاره به طرح مرکز اسناد فرهنگی آسیا با موضوع »بررسی و تحلیل 
انسان شناختی گردشگری آئینی در قونیه« گفت: »به شهادت آمار از سال 82 تا 89 تعداد توریست ها و گردشگران قونیه 700 برابر شده 
است که آمار قابل توجهی است و نشانگر اهمیت توجه به میراث معنوی از جهات گوناگون مادی، هویتی و اندیشه ای است. وی تأکید 
کرد: ما نیز می توانیم با بذل توجه بیشتر به آرامگاه شمس تبریزی در خوی، عالوه بر مسائل مادی، از نظر معنوی و فرهنگی به جوانان 
کشورمان هویت ببخشیم که پژوهشگاه علوم انسانی طبق برنامه توسعه با افتخار وارد چنین پروژه های فرهنگی شده است و همکاری 

با تولیت آرامگاه شمس تبریزی یکی از آنهاست.«
دکتر قبادی در ادامه افزود: »یکی از دالیلی که داعش نتوانست در کشوری چون ترکیه شکل بگیرد، وجود زمینه های ادبیات تصوف در 
این کشور است. حتی کشوری چون بنگالدش هم چنین وضعیتی دارد. بنابراین باید به کارکرد تاریخی و تمدنی »تصوف« هم توجه شود 

البته ممکن است نگرانی هایی هم در این زمینه وجود داشته باشد اما محاسن آن را نیز باید در نظر گرفت.«
وی تأکید کرد: »حتی در حزب عدالت ترکیه و منابع درسی این کشور، ادبیات تصوف موج می زند که باید در این زمینه ها با تحقیق و 
پژوهش بیشتری وارد عمل شویم و باور کنیم میراث عارفانی چون شمس و مولوی زمینه های پیدایش داعش در روزگار ما را از بین 
می برد. عالوه بر این، میراث مولوی حتی می تواند در گسترش محبت اهل بیت در میان پیروان دیگر مذاهب نیز مؤثر باشد. به عنوان 

مثال مولوی دیدگاه عاشقانه و فوق العاده ای به »عاشورا« دارد و زیباترین غزل راجع به عاشورا در غزلیات شمس آمده است.«
اجتماعی  امور سیاسی و  )امام جمعه خوی(؛ عطاپور )مدیر کل  این نشست، حجت االسالم سید رضی شکوری  به ذکر است در  الزم 
استانداری آذربایجان غربی(؛ فتاح کبیری )نمایندة مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسالمی(؛ حجت االسالم قادر فاضلی )از 
پژوهشگران و محققان حوزوی(؛ حجت االسالم سید طاها مرقاطی )رئیس بنیاد شمس و موالنا(؛ جعفر پور )معاون اجرایی تولیت شمس 

تبریزی( و انصاریان، )رئیس انجمن خویی های مقیم تهران( نیز حضور داشتند و بر افزایش همکاری های دوجانبه تأکید داشتند.
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نشست »دعا و الگوهای رابطة انسان و خدا«

برنامة  و  اهداف  راستای  در  آسیا  فرهنگی  اسناد  مرکز 
راهبردی پنج ساله با عنوان »صلح جهان عاری از خشونت« 
به معرفی نظریه های مشاهیر ایران می پردازد. از جمله این 
انسان  رابطة  الگوهای  و  سلسله سخنرانی ها، نشست »دعا 
تاریخ  ایرج شهبازی  بود که در  با سخنرانی دکتر  و خدا« 
1396/3/30 در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی برگزار 

شد. در ادامه چکیده ای از سخنان ایشان آمده است:
و  دیني  آموزش هاي  رواني،  ویژگي هاي  براساس  انسان ها 
خود  اجتماعِي  محیط  ویژگي هاي  و  اقلیمي  شرایط  علمي، 
اساس  بر  و  می کنند  پیدا  خدا  از  گوناگوني  تصویرهاي 
تصویري که از خدا دارند، مدلي از رابطة بین خود و خدا را 

پدید مي آورند. در این سخنرانی، شش تصویر از خدا را در فرهنگ اسالمي معرفي مي کنیم و بعد براساس سه معیار سنخیت، شخصیت 
و الگوی رابطه، به بررسي جایگاه دعا در این تصویرها مي پردازیم. این شش تصویر عبارتند از تصویر فیلسوفان، تصویر اشاعره، تصویر 
معتزله، تصویر فقیهان، تصویر زاهدان، تصویر عارفان عاشق. در پایان سخنرانی معلوم مي شود که تنها در تصویِر عارفان عاشق از خداست 
که انسان مي تواند رابطه اي صمیمانه و دوستانه با خدا داشته باشد؛ زیراکه در این مدل انسان موجودي است از سنخ خدا و خدا هم، با 
وجوِد منزه بودن، موجودي متشخص است و انسان می تواند با او یک رابطة شخصی داشته باشد؛ لذا در این مدل رابطة انسان و خدا 
از نوِع من و تو است و تنها در چنین رابطه اي است که دعا جایگاه واقعي خود را باز مي یابد. در سایر تصویرها یا خدا داراي شخصیت 
نیست، یا انسان تا حد یک شِئ بي ارزش تنزل مي یابد و یا اینکه بین انسان و خدا هیچ سنخیتي وجود ندارد و بدیهي است که طبق این 

تصویرها دعا جایگاه درخوري نمي یابد.

تغییر نام کوچة سعدي در خیابان شریعتي به نام »استاد مجتبي مینوي«
با اهتمام و پیگیری مستمر پژوهشگاه و جلب موافقت نظر شورای تهران، نام کوچة سعدي در خیابان شریعتي به نام »استاد مجتبي 

مینوي« تغییر یافت. کتابخانة استاد مینوي به صورت واحدي از مدیریت کتابخانه هاي پژوهشگاه اداره مي شود.
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نشست تخصصی به مناسبت »روز قلم«

پژوهشکدة ادبیات به مناسبت »روز قلم«، نشستی را با عنوان »رمان ایرانی در گذر زمان: جریان شناسی رمان ایرانی از عامه پسند تا 
نخبه گرا )پس از پیروزی انقالب اسالمی(« روز سه شنبه سیزدهم تیرماه با حضور سه تن از داستان نویسان مطرح کشور و جمعی از 

استادان، دانشجویان پژوهشگاه و سایر دانشگاه ها و مهمانانی از سراسر کشور برگزار کرد.
این نشست با سخنان رئیس پژوهشکدة ادبیات، دکتر یوسف محمدنژاد و توضیحات ایشان درباب سلسله نشست های تخصصی پژوهشکده 
آغاز شد. سپس دبیر نشست، دکتر شریف نسب دربارة پیشینة رمان های عامه پسند در ایران و ویژگی های ساختاری و محتوایی آن ها سخن 
گفت. در این نشست، که نخستین نشست از این سلسله سخنرانی ها بود، مرضیه سبزعلیان و محمد حسینی و کاوه فوالدی نسب، به 

جریان شناسی رمان های عامه پسند و نخبه گرا پرداختند.
محمد حسینی )نویسندة آبی تر از گناه، یکی از همین روزها ماریا، به دنبال فردوسی و...( به تبیین ویژگی های عمومی رمان های عامه پسند 

در جهان پرداخت و رعایت تمایالت مردم، همسویی و همگامی با حکومت مرکزی و کلیشه ای بودن را از جملة این ویژگی ها دانست.
کاوه فوالدی نسب )صاحب کتاب های مزار در همین حوالی، اندر احواالت یک مدرس، سفر به سرزمین سبز و...( به دسته بندی رمان های 

ایرانی از بدو شکل گیری تا امروز پرداخت و به اجمال ویژگی های صوری و محتوایی رمان های هر نسل را تبیین نمود.
مرضیه سبزعلیان در ادامه، در قالب جداولی روشن و گویا، تفاوت های رمان های عامه و نخبه پسند را در اجزا و عناصر ساختاری و 
محتوایی نشان داد. سبزعلیان در سخنان خود تالش کرد نشان دهد گفتگوی دو نوع ادبِی عامه پسند و نخبه گرا سبب تقویت بدنة ادبیات 

در جامعه می شود. 
این جلسه با پرسش و پاسخ از سوی حضار خاتمه یافت.
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نخستین »هم اندیشی ادبیات تطبیقی«

مرکز اسناد فرهنگی آسیا در تاریخ 29 خرداد 1396، نخستین »هم اندیشی ادبیات تطبیقی« را با ارائه مقاالت علمی، استاد احمد سمیعی 
)گیالنی(، چهرة ماندگار علوم انسانی و عضو پیوستة فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، دکتر المیرا دادور، عضو هیأت علمی دانشگاه 
تهران، دکتر بابک خلعتبری، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر آبتین گلکار، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس 

برگزار کرد.
در ابتدای این نشست علمی، دکتر محمد نجاری، دبیر علمی این نشست، با ارائه گزارشی از فعالیت های علمی و اجرایی مرکز اسناد 
و  پایدار  »صلح  راهبردی  برنامه  براساس  آسیا  فرهنگی 
سال  سه  در  افراطی گری«  و  خشونت  از  عاری  جهان 
گذشته، افزود: »پس از ترجمة دو کتاب قصه های عامیانه 
مردم ُکره ) ادبیات ُکره ای(  و برادران خوشحال) ادبیات 
ترکمنی( دریافتیم بررسی درونمایه مشترک برخی از این 
قصه ها و افسانه ها با ادبیات پارسی به اشتراکات فرهنگی 
به  مشترک  درونمایه های  این  واکاوی  و  رسانده  یاری 
و  اقوام  بین  آشتی  و  ترویج صلح  و  گفتگوهای فرهنگی 
ملت ها کمک شایانی خواهد نمود و امیدواریم که بتوانیم 
یک  فصل  هر  صورت  به  را  تطبیقی  ادبیات  هم اندیشی 
نشست در مرکز اسناد فرهنگی آسیای پژوهشگاه برگزار 
دو  به  نیز  هم اندیشی ها  این  مقاالت  مجموعه  و  نماییم 
زبان فارسی و انگلیسی با همکاری این مرکز و پژوهشکدة مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و کمیسیون ملی یونسکو منتشر 

خواهد شد.«
دبیر علمی نشست، با تقدیم نخستین هم اندیشی ادبیات تطبیقی به روان دکتر فاطمه سیاح ، به عنوان بنیانگذار رشتة ادبیات تطبیقی در 

ایران ، به شرح زندگی و خدمات علمی وی پرداخت: 
فاطمه رضا زاده محالتی، معروف به  فاطمه سیاح، در سال 1281 شمسی در شهر مسکو متولد شد. تحصیالت متوسطه و عالی خود را 
در مسکو گذراند و از دانشکدة ادبیات اونیورسته مسکو در ادبیات اروپایی به گرفتن درجه دکتری نائل شد. رسالة دکترای خود را دربارة 
آناتول فرانس به رشته تحریر درآورد و سپس در سال  1313 شمسی و در سن 32 سالگی به ایران آمد. فاطمه رضازاده محالتی با پسر 
عمویش حمید سیاح ازدواج کرد و به همین علت که مدتی همسر حمید سیاح بوده است، او را فاطمه سیاح می خواندند ولی این ازدواج 
پس از سه سال به جدایی انجامید. سپس در دانشگاه تهران عهده دار کرسی ادبیات تطبیقی شد، که بنیانگذار ادبیات تطبیقی نیز محسوب 
می شود. وی که به زبان و ادبیات فرانسوی هم مسلط بود؛ در نخستین کنگرة نویسندگان ایران که به سال 1325 در تهران برگزار گردید، 
به ایراد سخنرانی جالبی در باب ادبیات تطبیقی پرداخت. فاطمه سیاح در  ایران بزرگ نشده بود، بنابراین زبان فارسی را خوب نمی دانست 
از محالت  رضازاده  جعفر  میرزا  سیاح،  فاطمه  پدر  می کردند.  ترجمه  فارسی  به  دیگران  و  می نوشت  روسی  زبان  به  را  خود  مطالب  و 

بود.  روسیه  شدة  بزرگ  و  آلمان  اهل  مادرش  و 
میرزا جعفر رضازاده در جوانی )سال 1290 هجری 
قمری( به روسیه رفت و بیش از چهار دهه در آن جا 
سیاح  فاطمه  خانم  پرداخت.  تحقیق  و  تحصیل  به 
دربارة پدرش می گوید: »پدرم مرحوم جعفر رضازاده 
در  شرقی  زبان  دانشکدة  در  سال   45 مدت  سیاح 

مسکو، پروفسور زبان و ادبیات بودند.«
او در روسیه با همسرش که آلمانی االصل و ساکن 
روسیه بود آشنا شد و همان جا ازدواج کردند و در 
سال   45 از  )پس  شمسی  هجری-   1313 سال 
ایران  به  دخترش  با  همراه  روسیه(  در  سکونت 
سیاح  فاطمه  اجتماعی  و  سیاسی  فعالیت های  آمد. 
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از همان اولین روزهای ورودش به ایران شکل 
گرفت. در مصاحبه ای با مجلة »عالم زنان« در 
سال 1323 او گفت: »از اولین سال ورود به ایران 
با یک عده از زنان روشنفکر به اقداماتی برای 
و هنگامی  زده ام  بانوان دست  نهضت  و  آزادی 
که وزارت فرهنگ کانون بانوان را تشکیل داد، 

جزو هیأت مدیره این انجمن شدم«.
به  که  بود  ایرانی  زن  اولین  سیاح،  فاطمه 
دانشگاه  ادبیات  دانشکدة  در  استادی  کرسی 
تهران دست یافت. همچنین اولین زنی بود که 
کشور  از  خارج  در  سیاسی  مأموریت  عهده دار 
بود. فاطمه سیاح در روز پنج شنبه 13 اسفندماه 
1326 شمسی در سن 45 سالگی در تهران بر 

اثر بیماری قند و سکتة قلبی، دار فانی را وداع گفت و در روز جمعه 14 اسفند در گورستان ابن بابویه به خاک سپرده شد.  
هم اندیشی ادبیات تطبیقی با ارائه مقالة »سابقة ادبّیات تطبیقی در ایران و جهان« توسط استاد احمد سمیعی )گیالنی( ادامه یافت. وی با 
اشاره به تقریرات درسی خانم دکتر فاطمه سّیاح در دورة دکتری رشتة زبان و ادبّیات فارسی دانشکدة ادبّیات دانشگاه تهران و همچنین 
مقاالت ایشان در مجلة ایران امروز  ادامه داد، شجاع الدین شفا و حسن هنرمندی و جواد حدیدی از جمله پیشکسوتان ایرانی رشته ادبیات 

تطبیقی در سال های بعد معّرفی شده اند.
مدخِل   از  مستخرج  عمدتًا  است  گزارشی  جهان  در  تطبیقی  ادبیات  »سابقة  افزود:  آسیا  فرهنگی  اسناد  مرکز  رئیس  مشاور 
LittératureCompurée در دایرة المعارف Universalis به قلم رنه اتیمبل تطبیق گر مشهور فرانسوی، که حاوی شرح مراحل رشد 
ادبیات تطبیقی در اروپا و امریکا، هدف، مسائل و مشکالت و چشم انداز آن است.« این عضو پیوستة فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی 

در ادامه نشست با مقایسه تطور ادبیات تطبیقی در ایران و جهان به چالش های پیش روی این رشته پرداخت.
سرکار خانم دکتر المیرا دادور، با ارائه مقالة »از خاستگاه ادبیات تطبیقی تا پیوند آن با هنرها« سخنران بعدی، این نشست با اشارة کوتاهی 
به خاستگاه ادبیات تطبیقی، آن را پیوندی میان ادبیات و هنرها نامید. او با اشاره به وقایع ثبت شده در تاریخ استعمار) مانند: کشتار قوم 
زولو(، سپس رمانی نوشتة توماس موفولو نویسنده ای که خود نوادة استعمار است و سپس شعر زیبای» اندوهان شاکا« سروده لئوپولد سدار 
سنگور همگی مهر تأییدی می زنند به خشونت های حاصل از استعمار. در نهایت، باسکیا هنرمندی از سوی دیگر جهان)امریکا( که نوادة 
ستم دیده هاست با کشیدن تابلوی معروف» پادشاه زولوها« ) که امروز این تابلو در موزه مارسی نگهداری می شود( دادخواهی این قوم 
ستمدیده را بر روی بوم به تصویر می کشد تا پیوند میان ادبیات و هنر اینگونه در ادبیات تطبیقی حتی با دو کلید واژه متفاوت استعمار و 

ستم دیدگان به منصه ظهور برسد.
دکتر بابک خلعتبری، با ارائه مقاله: »از ادبیات تطبیقی تا یگانگی اندیشه انسانی« به عنوان سخنران سوم، با اشاره به اینکه این رشته 
که نامش از دو واژه تشکیل شده نیاز به معرفی بیشتر و دقیقتر نیز داشته و دارد، چرا که نامگذاری رشتة ادبیات تطبیقی که نخست به 
زبان فرانسه صورت گرفت بی اشکال نیست و شبهاتی را موجب می شود: آیا قرار است یک نویسنده از یک زبان یا یک کشور با یک 
نویسنده از زبان یا کشور دیگر مقایسه شوند یا تطبیق داده شوند؟ یا یک نوع ادبی با نوع ادبی دیگر؟ یا یک دبستان ادبی با یک دبستان 

ادبی دیگر؟ بنابراین تقریبًا همة پژوهشگران رشتة 
دربارة  همانندی  پرسش های  با  تطبیقی  ادبیات 
این  شده اند.  مواجه  تخصصی شان  رشته  ماهیت 
رشته که به نسبت بقیة رشته های نام آشنای علوم 
انسانی مانند فلسفه یا ادبیات یا جامعه شناسی و... 
بسیار جدیدتر است و در سدة نوزدهم میالدی در 
برای تطبیق  اروپا که محیطی مساعد و مناسب 
و مقایسه فرهنگ ها و نه فقط ادبیات کشورهای 
مختلف بود پدید آمد. پژوهشگر این رشته نه تنها 
به عنوان  را  آن  و  تعریف کند  باز  را  ادبیات  باید 
بازه فرهنگی  در  انسانی که  اندیشه  محل تجلی 
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ویژه ای تبلور می یابد در نظر بگیرد؛ بلکه مقایسه یا تطبیقی که انجام می دهد مقایسه ای است ظریف در محل تالقی اندیشه انسان های 
مختلف ار افق های فرهنگی گوناگون. پس این رشته در عمل خود را از رشته ادبیات محض و مطالعات ادبی و نقد ادبی متمایز می کند. 
در این رشته دیگر نیازی نیست برای توضیح و شرح انواع ادبی یا واژگان به کار رفته یا صنایع ادبی و یا مکتب های ادبی و غیره وقت 
بگذاریم. البته پژوهشگر این رشته الزامًا باید به همه دستاوردهای رشته ادبیات محض و وابستگان آن آگاهی داشته باشد و آنجا که باید 
و شاید آنها را به کار ببرد. ولی ادبیات محض هدف او نیست بلکه ابزار اوست. هدف او این است که به اندیشه های انسان ها ازطریق 
آفرینش های ادبی و هنری - که تنها یکی از محل های تجلی یک فرهنگ است- دست پیدا کند. در ضمن می دانیم که فرهنگ ها خود 

زاییدة اندیشه انسان و برداشت او از دنیای اطراف وی هستند.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: »در راستای پژوهش های خود در این رشته دریافتم که شایسته است واژة اندیشه را به 
صورت مفرد به کار ببرم نه جمع، و از این نظر به عقیدة رافایل انتهوون فیلسوف معاصر فرانسوی و استاد دانشگاه سوربون رسیده ام چرا 
که انسان اندیشه ورز در هر کجای کرة خاکی که باشد گوهر یکتا و همانندی دارد که در دامن فرهنگ های گوناگون و در قالب های 
گوناگون ادبی و هنری خود را می نمایاند. دستیابی به اندیشة انسانی که در آفرینش از یک گوهر بیش نیست از ورای تبلورهای ظاهری 
ادبی و هنری در فضای پژوهشی و اندیشه ورزی آمریکای شمالی بسیار میسرتر است تا در فضای اروپا، چرا که اروپا در فرهنگ خود بار 
استعمارگر زدگی را به دوش می کشد که این خود طی طریق او را به سوی دریافت اندیشة مشترک انسانی بسیار ُکند و حتی  ناممکن 
کرده است و او را در میدان مقایسه، میان فرهنگ کشورهایی که پیشرفته قلمداد می شوند و کشورهایی که در حال توسعه در نظر گرفته 

می شوند سرگردان نگه داشته است.«
دکتر آبتین گلکار چهارمین سخنران نخستین هم اندیشی ادبیات تطبیقی با ارائه مقاله علمی »پیشینه و جایگاه ادبیات تطبیقی در روسیه« 
ادبیات تطبیقی در روسیه را به سه بخش کلی طبقه بندی کرد. نخستین مرحله که اساس و پیدایش دانش ادبیات تطبیقی در روسیه 
است، به اواسط سدة نوزدهم بازمی گردد، هنگامی که محققانی مانند استاسوف، وسلوفسکی، هم تحت تأثیر پژوهشگران غربی، به ویژه 
آلمانی، و هم به واسطة مشاهدات علمی ـ تحقیقاتی خود، به شباهت های جالب  توجهی میان آثار مختلف ادبیات روسیه و سایر ملل 
برخوردند و برای توجیه این همانندی ها نظریات گوناگونی ارائه می کردند: عده ای علت را در تأثیرپذیری مستقیم ادبیات ملل از یکدیگر 
می جستند و می کوشیدند تا با تکیه بر روابط تاریخی و فرامتنی زمینه های این تأثیر و تأثر را روشن کنند، و برخی دیگر، در همان زمان، 
به درون مایه های عام و فراگیر و جهان شمول انسانی در آثار ادبی قائل بودند. تقابل این نگرش ها به ویژه در حوزة مطالعاتی که به مقایسة 
آثار حماسی روسی با سایر حماسه های جهان، از جمله شاهنامة فردوسی، اختصاص داشت، به نتایج جالب توجهی انجامید. مرحلة دوم، 
به دورة پس از انقالب 1917 روسیه بازمی گردد که به تبع نگرش های ایدئولوژیک حاکم، نقش شرایط تاریخی ـ اجتماعی در پیدایش 
همانندی های آثار ادبی بسیار پررنگ تر از پیش ارزیابی می شد. در میان پژوهشگران این دوره، افرادی همچون ژیرمونسکی و ُکنراد، 

شهرت بیش تری دارند.
مرحلة سوم دورة پس از فروپاشی شوروی را در برمی گیرد. با عوض شدن نظام ارزش ها و چارچوب های نظری ـ عقیدتی حاکم بر نقد 
ادبی، شیوة پژوهش های تطبیقی نیز دستخوش تغییر چشمگیری شد و اکنون، کم وبیش، با معیارهای رایج این دانش در غرب همسو 

شده است.
این هم اندیشی با پرسش و پاسخ حاضران به کار خود پایان داد.
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پژوهشکدة زبان و ادبیات با همکاري انجمن علمي »نقد ادبي ایران«، دومین نشست نقد کتاب در زمینة پژوهش هاي ادبي را با عنوان 
نقد کتاب »واسازي متون جالل آل احمد؛ سوژه، نهیلیسم و امر سیاسي«، در روز دوشنبه 19 تیرماه 1396 در محل پژوهشگاه برگزار کرد. 
در این نشست کتاب وازسازي متون جالل آل احمد؛ سوژه، نهیلیسم و امر سیاسي تألیف مجتبي گلستاني با حضور منتقدان دکتر مهدي 

معین زاده و احمد ابوالفتحي مورد نقد و بررسي قرار گرفت. دبیر این نشست خانم دکتر زهرا حیاتي بود.
»بازخواني انتقادي متون جالل آل احمد )1302- 1348 ش( در این کتاب با دو دغدغه مشخص صورت گرفته است: نخست، درافتادن 
با اقتدار و مرکزیت برخي از برجسته ترین و پرخواننده ترین متون ادبي و فرهنگي ایران معاصر که صرفًا به انتقاد ادبي از نوع بالغي یا 
مالنقطي راه نمي برد،  بلکه مطالعات ادبي را به مطالعات فرهنگي و علوم انساني جدید پیوند مي زند؛ و دوم، گشودن فضاي نظریه و نقد 
ادبي به مباحث بنیادي شکل دهندة جریان روشن فکري که نقد ادبي را تا عرصه بازخواني و بازنویسي تاریخ و مدرنیته ایراني مي گستراند. 
استراتژي این نوشتار انتقادي واسازي است. واسازي یک روش و شیوه یا یک نظام )فلسفي و نظري و...( متشکل و منسجم برساخته از 

ایده هاي معین نیست. واسازي، در بهترین حالت، دست کم براي نقد ادبي، یک راهبرد یا استراتژي براي خوانش متن است.«
خالصة نقدي که منتقدان دربارة کتاب مطرح کردند به این شرح است:

احمد ابوالفتحي، که در روزهاي اخیر به انتشار مجموعه داستان کوتاه پل ها شناخته شده و به تصریح منتقدان، به شیوه و بیان و عناصر 
داستان اشراف دارد، معتقد است: کتاب »واسازي متون جالل آل احمد؛ سوژه، نهیلیسم و امر سیاسي« به سبب بازخواني انتقادي متن و 
ایجاد تشکیک در روایت هاي مرسوم از آل احمد، به مثابه یک کنش اجتماعي است که با گشودن راهي جدید در خوانش آثار این نویسنده 
در خور توجه است. از مهم ترین ویژگي هاي کتاب، ایجاد تقابل میان مؤلف محوري و متن محوري است. نویسنده قصد دارد با استناد به 
شواهد متني از »من استعالیي« جالل آل احمد عبور کند و او را با آل احمِد واسازي شده جایگزین نماید؛ البته در تحقق  این هدف با 
یکدستي مواجه نیستیم و نویسنده با موفقیتي نسبي پیش رفته است. در مجموع کلیت پژوهش براساس مسئله و هدفي که محقق تعریف 

کرده، نقطه عطفي در خور تقدیر است که مي تواند راهشگا و جریان ساز باشد.
دکتر مهدي معین زاده که با فعالیت پژوهشي میان رشته اي در حوزه هاي فلسفه، ادبیات و پزشکي شناخته مي شود، به این نکته فلسفي- 
روش شناختي در کتاب اشاره کردند: متن در زمینه اتکاء به نظریه فوکویي با اغراق و تراکم پیش رفته است. اینکه در رویکرد فوکو، متن 
به روابط قدرت ارجاع مي دهد و قصد افشاگري دارد، به دستاوردي پیش برنده نخواهد انجامید. همچنین مسئله مرگ مؤلف که در جلسه 

به آن اشاره شد، اصطالحي است که باید مورد بازنگري قرار گیرد و بنیاد وجودشناختي آن در فلسفه بازخواني شود. 
در پایان نشست پس از پرسش و پاسخ میان مخاطبان و منتقدان، پیشنهاد شد در نشست هاي بعد، نسبت بیان نقد ادبي و فلسفه مورد 

توجه قرار گیرد.

گزارش نشست نقد کتاب 
»واسازي متون جالل آل احمد؛ سوژه، نهیلیسم و امر سیاسي«
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کارگاه »زندگی هدفمند: طراحی آینده« 

به همت معاونت فرهنگی- اجتماعی، کارگاه یک روزه »زندگی هدفمند: طراحی آینده« با حضور دکتر شاهین فرهنگ از روانشناسان 
برجسته کشور برگزار شد. وی در این کارگاه که با استقبال قابل توجه از سوی مخاطبان مواجه شد، به بحث »هدف زندگی« پرداخت 
و گفت: »هدف خواسته ای است دقیق و روشن که به محض اعالم و بارها پس از آن ذهن ما را درگیر می کند تا احتمال رسیدن به 

خواسته بیشتر شود.«
وی تأکید کرد: »اهداف انسان باید دقیق و روشن و در عین حال بزرگ باشد تا بتواند انسان را به حرکت در مسیر اهداف وادارد، چنانچه 
امام علی )ع( نیز می فرمایند بزرگ فکر کن و کوچک عمل کن. همچنین اهداف باید هم شامل جنبة مادی زندگی باشد و هم ابعاد 

معنوی زندگی را دربرگیرد تا انسان از حالت اعتدال خارج نشود.«
دکتر فرهنگ با ذکر مثال های متعدد خاطر نشان کرد: »80 درصد از موانع رسیدن به اهداف، درونی و مرتبط با خود فرد است و تنها 20 

درصد از موانع بیرونی و به محیط پیرامونی انسان برمی گردد.«
این روانشناس برجسته با برشمردن ویژگی های انسان های موفق تأکید کرد: »انسان های موفق بیشتر از دیگران شکست می خورند و در 
عین حال هیچگاه تسلیم نمی شوند. بنابراین کسانی که تسلیم می شوند هیچ گاه موفق نمی شوند. از امام علی )ع( نیز روایت است که اگر 

می خواهی در زندگی به اوج برسی در زندگی تسلیم نشو.«
وی در مورد نحوة طراحی یک زندگی هدفمند اظهار داشت: »اگر می خواهید زندگی هدفمندی داشته باشید، از همین االن شروع کنید. 
ابتدا هدف یک ماهه ای در نظر بگیرید و آن را روی کاغذ بنویسید و جایی بگذارید که جلوی دیدتان باشد و هر لحظه آن را ببینید تا در 
ذهن تان رسیدن به آن هدف نهادینه شود . اما اگر پس از موعد مقرر موفق نشدید، نا امید نشوید و از نو شروع کنید و بعد اهداف چند ماهه 

برای خودتان بنویسید. به همین ترتیب اهداف ساالنه و... را طراحی و در نهایت پیگیری کنید.«
دکتر فرهنگ در پایان خاطر نشان کرد: »برای رسیدن به اهدافتان تالش کنید و هیچگاه ناامید نشوید. مانند انسانی باشید که زمین 
می خورد و دوباره بلند می شود و به راه خود ادامه می دهد. مانند انسانی نباشید که زمین می خورد و از بلند شدن و ادامه دادن به بقیه راه 

نا امید می شود.«
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نشست مطالعات راهبردي امنیت اجتماعي با عنوان
 »بازار کار، بیکاري و امنیت اجتماعي در ایران«

راهبردي  مطالعات  نشست  جلسة  نهمین  امنیت  و  جامعه  پژوهشی  گروه 
امنیت اجتماعي را با عنوان »بازار کار، بیکاري و امنیت اجتماعي در ایران« 
با ارائه دکتر وحید شقاقی در روز سه شنبه 30 خرداد برگزار کرد. در این جلسه 
که با حضور آقاي محمد علي مینایي، مدیر گروه پژوهشي جامعه و امنیت و 
در محل پژوهشگاه علوم انساني برگزار گردید، دکتر وحید شقاقي به بررسي 
آثار و پیامدهاي پدیده بیکاري بر وضعیت امنیت اجتماعي در کشور پرداخت 

که در ادامه بخشي از مباحث مطرح شده توسط ایشان به تلخیص مي آید:
درحال حاضر 2.9 میلیون نفر بیکار، 2.4 میلیون نفر دارای اشتغال ناقص و 
نزدیک به 1 میلیون نفر افراد دلسرد از اشتغال در کشور وجود دارد. همچنین 
نزدیک به 4.8 میلیون دانشجو درحال تحصیل در کشور وجود دارد که در 
آینده نزدیک به افراد جویای کار اضافه خواهند شد. طبق پیش بینی ها با تداوم 
وضعیت کنونی، تعداد بیکاران )اگر به آن شاغلین ناقص و دلسردشدگان از 

بازار کار را اضافه کنیم( در افق 1400 جمعیتی بالغ بر 9 میلیون نفر خواهد شد.
این پیش بیني را مي توان با ابتناء بر داده هاي بدست آمده از فرآیند اشتغال زایي در کشور صائب دانست زیرا براساس نتایج آمارگیری 
نیروی کار که توسط مرکز آمار ایران تهیه شده است، اشتغال کشور طی سال های 1384 تا 1393 تقریبًا ثابت و در بازه 20 میلیون و 
500 هزار نفر تا 21 میلیون و 100 هزار نفر در نوسان بوده است. بر این اساس، اقتصاد ایران در فاصله سال های 84 تا 91، به مّدت 
8 سال تقریبًا هیچ اشتغال خالصي ایجاد نکرده است. در واقع، اشتغال زایي بعد از سال 91 افزایش یافته ولي در مقابل، ورود نیروي 
آماده به کار نیز افزایش یافته است، ولی از آن جا که نرخ ورود نیروی آماده به کار بیشتر از میزان اشتغال زایی بوده، نرخ بیکاري روندي 
افزایشي داشته است و این در شرایطي است که پنجرة جمعیتي ایران نشانگر وجود جمعیت جوان گسترده اي است که لزوم اشتغال زایي 
را دوچندان مي نماید. مسئله بیکاري به واسطة خلق تهدیدات اقتصادي، وضعیت امنیت اجتماعي را به مخاطره مي اندازد. پدیدة بیکاري با 
ایجاد شاخص فالکت )جمع نرخ بیکاري و نرخ تورم( رابطة مستقیم داشته و این در شرایطي است که بنابر گزارش بولتن نیوز شاخص 
فالکت با رشد جرم و جنایت در یک جامعه رابطة مستقیمي دارد. همچنین شاخص فالکت با شاخص شادماني رابطة معکوس دارد. به 
گزارش اکونومیست در سال 2011 در کشورهاي در حال توسعه، که یکي از تأثیرات مخرب بیکاري، کاهش سطح شادماني در جوامع 

است. امریکا با به مخاطره انداختن موجودیت و حتي هویت افراد نوعي ناامني ذهني جامعه مبنا را به همراه دارد. 
در پایان آقاي محمد علي مینایي، مدیر گروه پژوهشي جامعه و امنیت، خاطر نشان کرد، نارسایي هاي اجتماعي همواره در جوامع مختلف 
وجود دارد اما این نارسایي ها زماني نگران کننده خواهد بود که شاخص هاي امنیت را به شدت دست خوش تغییر و تحول قرار داده و مباني 
الزم براي یک زندگي امن را از میان بردارند. چراکه بنابر تعریف امنیت اجتماعي عبارت است از اطمینان خاطر افراد و گروه هاي اجتماعي 

مختلف نسبت به حفظ موجودیت، هویت و ارزش هاي خود در برابر تحوالت عادي و تحرکات عمدي. 
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گروه پژوهشي جامعه و امنیت دهمین جلسة مطالعات راهبردی 
پیامدهای آن بر  با عنوان »ریزگردها و  را  امنیت اجتماعی خود 
امنیت اجتماعی در ایران« با ارائه دکتر سید علی حسینی در روز 

سه شنبه 20 تیرماه برگزار کرد.
در این جلسه که با حضور آقاي محمد علي مینایي، مدیر گروه 
انساني  علوم  پژوهشگاه  محل  در  و  امنیت  و  جامعه  پژوهشي 
برگزار گردید، دکتر سید علي حسیني به بحث و بررسي پیرامون 
ریزگردها و آثار آن بر امنیت اجتماعي در کشور پرداختند که در 

ادامه بخش هایي از این گزارش به تلخیص مي آید: 

در ابتداي جلسه، جناب آقاي محمد علي مینایي با اشاره به تکوین 
این  در  کرد؛  نشان  خاطر  پژوهي  امنیت  حوزة  در  نوین  رویکرد 
رویکرد به زیرساخت هاي فرهنگي، اجتماعي، سیاسي، اقتصادي 
رویکرد  در  که  ابعادي  مي شود.  توجه  امنیت  محیطي  زیست  و 
سنتي به امنیت مغفول مي ماند. محیط زیست یکي از مهمترین 
داراي  بعد  این  است.  پایدار  امنیت  به  دستیابي  راستاي  در  ابعاد 
مؤلفه کیفیت است که این مؤلفه خود داراي زیرشاخص هایي از 
جمله کیفیت آب، خاک و هوا است. به طور کلي، اختالل در این 
بعد، تالي فاسدهاي زیادي در سایر ابعاد به همراه خواهد داشت. 
بنابراین، این جلسه از نشست مطالعات راهبردي امنیت اجتماعي 
به بررسي معضالت زیست محیطي ریزگردها و تأثیر آن بر امنیت 

و راهبردهاي مقابله با آن اختصاص یافته است. 
ریزگردها  را با توفان های شن که در بسیاری از مناطق صحرایی 
و بیابانی وجود دارد نباید یکسان گرفت. ریزگرد پدیده ای است 
مخلوق دخل و تصرف انسان در طبیعت، درحالی که توفان شن 
پدیده ای طبیعی است. به عالوه، ذرات شن 2 تا 7 برابر درشت تر 
تأثیرات  موجب  ابعاد  در  تفاوت  همین  است،  ریزگرد  ذرات  از 
بسیار مهمی می شود. ذرات ریزگرد به دلیل کوچکی کمتر از 10 
میکرون )یا یکصدم میلیمتر( می توانند آسیب شدیدی بر فعالیت 
حیاتی گیاهان و جانوران وارد کنند. براساس تصاویر ماهواره اي به 
دست آمده توسط سنجنده مدیس تقریبًا همة مراکز شکل دهنده 

ریزگردها منشأ خارجي داشته و اغلب آنها در شمال شرق سوریه، 
این  با  دارند.  قرار  عربستان  شرق  شمال  و  عراق  غرب  شمال 
وجود، ریزگردها پس از ورود به مرزهاي ایران تشدید مي شود. در 
واقع، رشته کوه هاي زاگرس در استان خوزستان مي توانست به 
مثابه یک سد طبیعي در برابر این ریزگردها عمل کند و مناطق 
جلگه اي استان خوزستان نیز تا حدود زیادي از شدت این بحران 
بکاهد اما به دلیل قطع بي رویه درختان در دامنه هاي زاگرس از 
یکسو و پروژه هاي انتقال آب از استان و همچنین سدسازي هاي 
گسترده بر کارون و به دلیل آسیب هایي که اکوسیستم منطقه در 
ریزگردها پس  این  است، عمال  دیده  اثر سد سازي هاي گسترده 
از ورود به ایران تشدید مي شوند. بنابراین، سه ضلع مثلث موجد 
آب،  انتقال  پروژه های  و  سدسازی  مي توان  را  زیرگردها  پدیده 

خشکسالی و عوامل برون مرزی دانست. 
اقدامات  بحران،  این  بر  مؤثر  برون مرزي  مهم  عوامل  از  یکي 
اجراي  با  فرات  و  دجله  رودخانه هاي  آب  مهار  منظور  به  ترکیه 
طرح گاپ و تأسیس سد آتاتورک )بزرگترین سد خاورمیانه که به 
تنهایي معادل همة سدهاي ایران آبگیري مي شود(  و سد ایلیسو 
است. سد آتاتورک اخیرا آبگیري شده و سد ایلیسو هنوز آبگیري 
نشده است که در صورت آبگیري بحران ریزگردها تشدید خواهد 
شد. زیرا حجم مخزن این دو سد معادل 94 میلیارد متر مکعب 
است و این در شرایطي است که حجم همة روان آب ها و آب هاي 
مکعب  متر  میلیارد   100 معادل  حدوداً  ایران  کشور  در  سطحي 
را  زمینه  این  در  سریع  سیاستگذاري  لزوم  واقعیت  این  است. 

دوچندان مي سازد. 
استان  اجتماعي  امنیت  بر  پیامدهاي منفي گسترده اي  ریزگردها 
امنیت  به  مي توان  آنها  جملة  از  که  دارند  کشور  و  خوزستان 
و  جمعیتي  تغییرات  اقتصادي،  امنیتي  بهداشتي،  امنیت  غذایي، 
نظیر  مواردي  طبعًا  کرد.  اشاره  زیستي  منابع  امنیت  و  مهاجرت 
پي  در  را  حاشیه نشیني  همچون  عوارضي  جمعیت  جابه جایي 
داشته که از جمله معضالت اجتماعي محسوب مي شود و امنیت 
رواني جامعه میزبان و میهمان را هم زمان به مخاطره مي افکند. 
تغییر  به  همچنین به واسطة برهم زدن آمایش سرزمیني منجر 
نامطلوب کاربري اراضي می شود. آمایش سرزمیني عبارت است 
از توزیع متوازن فعالیت هاي اجتماعي و اقتصادي با قابلیت ها و 
منابع طبیعي در یک پهنة سرزمیني مشخص. در نتیجه، بحران 

ریزگردها تأثیرات متعدد و مهمي بر امنیت اجتماعي دارد. 
در پایان آقاي محمد علي مینایي، با اشاره به اینکه امروزه محیط 
زیست یکي از مهمترین موضوعات در ایران و جهان محسوب 
برابري  ناتو  پیمان  با  اهمیت  لحاظ  به  پاریس  پیمان  و  مي شود 
مي کند خاطر نشان کرد این واقعیت ضرورت پرداختن به مباحث 

زیست محیطي را دوچندان مي کند.  

جلسة مطالعات راهبردی امنیت اجتماعی با عنوان 
»ریزگردها و پیامدهای آن بر امنیت اجتماعي در ایران«
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برقرای  و  برای جذب مخاطب  اساتید و سخنرانان  امروز 
ارتباط دوسویه شاید در ظاهر کار دشواری ندارند اما همین 
برخوردار  خاصی  پیچیدگی های  و  ظرافت ها  از  موضوع 
که  می رسد  فرا  روزی  نشود،  توجه  بدان  اگر  که  است 
مخاطبان ما جذب منابع و سوژه های جدیدی می شوند و 
ایجاد ارتباط دوباره با آنها دشوار و ناممکن می شود. امروز 
کسی که پشت تریبون قرار می گیرد، برای حفظ یا جذب 
مخاطب باید عملکرد و نگاهی متفاوت نسبت به گذشته ای 
و  منابع خبری  که  باشد. گذشته ای  داشته  دور  چندان  نه 
با  ارتباط  برقراری  برای  مخاطب  و  بود  محدود  رسانه ای 
بود  مجبور  و  نداشت  آنچنانی  اختیار  نظرش  مورد  سوژه 
حاال  اما  کند  انتخاب  را  رو  پیش  گزینه  دو  یکی،  همان 
رسانه ها،  تعدد  با  مخاطب  و  کرده  تغییر  کلی  به  شرایط 
غول های خبری و شبکه های مجازی مواجه است که برای 

برقراری ارتباط با سوژه و موضوع خاص خود، حق انتخاب دارد. 
امروز اساتید ما باید باور کنند ذائقة مخاطب تغییر کرده و دیگر 
اینکه  ضمن  نمی شود  سیراب  نوشیدنی  نوع  هر  با  سابق  مثل 
فرق  ثانیه  به  ثانیه  نیز  مخاطب  با  ارتباط  برقراری  مؤلفه های 
می کند و در هر مکان نیز شرایط و ویژگی های خاصی دارد که 

نباید از آن غافل ماند.
در گذشته خیلی راحت می شد با تولید خبر احتمالی و محتوای 
الکترونیکی به مخاطب رسید و با گیرندة پیام با ضریب شانسی 
باالیی ارتباط مؤثر برقرار کرد اما حاال شرایط کاماًل تغییر کرده 
مجبور  نباشد،  باخبر  ظرافت ها  این  از  استادی  اگر  که  است 
می شود فقط به صندلی های خالی زل بزند و بس! مخاطب امروز 
ما دنبال چکیده اخبار و خالصه گویی است و انتظار دارد راوی 
قله موضوع  به هرم و  خیلی سریع و در کمترین زمان ممکن 
و  صبر  ما  مخاطب  سابق  مثل  دیگر  امروز  برسد.  بحث  مورد 
حوصله ندارد و خودش در رابطه با موضوع تخصصی مورد نظر، 
دنیای اینترنت را به تعبیری شخم زده و توقع دارد استادی که 
پشت تریبون قرار می گیرد، جمالتی متفاوت با نگاهی تازه تر 

ارائه کند و ذهن او را به مسیری جدید و ناشناخته سوق دهد.

در عصر ارتباطات و تکنولوژی راهکارهای مؤثری برای جذب 
آنها را مورد مطالعه قرار داد و در  باید  مخاطب وجود دارد که 
عمل نیز حین برگزاری همایش ها، سخنرانی ها و مناسبت های 
همه  داد.  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  را  آن  جزئیات  مختلف، 
می دانیم امروزه اکثر مخاطبان ما در شبکه های بخش مجازی 
و  نقد  مورد  را  مختلف  موضوعات  و  سوژه ها  و  هستند  فعال 
با  استاد  انتظار داشت یک  نباید  بنابراین  قرار می دهند.  تحلیل 
شیوه های سنتی بتواند توجه مخاطبان را به خود معطوف سازد. 
الزم است اساتید و اعضای هیأت علمی برای حضور و فعالیت 
روزانه وقت و فرصت کافی صرف کنند و  در چنین فضاهایی 
باشند. حتی  پاسخگو  به پرسش های مطرح شده هرچند کوتاه 
در  بگذارند  کار وقت  این  برای  ندارند  واقعًا فرصت  آنهایی که 
یا  ادمین  برای خود  بیشتر می توانند  جهت کسب موفقیت های 
کارشناس رسانه ای اختیار کنند و از تحوالت و توقعات مخاطبان 
بی خبر نمانند. همین ارتباطات است که می تواند ذهن اساتید را 
دربارة ذائقه و خواسته های مخاطب دنیای دیجیتال روشن کند 
تا وقتی پشت تریبون قرار می گیرد با تسلط بر موضوع سخنرانی 
کند و بی شک با این شیوه حرف های آنها نیز می تواند انعکاس 
و ارتعاش خاصی در جواع خواهد داشت. دیگر برای یک استاد 
افتخار نیست که بگوید، بنده اصاًل به فضای مجازی عالقه ای 

ندارم و حتی ایمیل هایم را هم نمی بینم و...
ختم کالم اینکه اگر می خواهیم صدایمان شنیده شود و دانشجوها 
و عامة مردم دربارة آن به بحث و تبادل نظر بپردازند، الزم است 
در راه برقرای ارتباط مؤثر با مخاطب، ذائقة او را بشناسیم و در 
مورد عالقمندی ها و نیازهای او به تحقیق و مطالعه بپردازیم و 

هرگز بدون مطالعه پشت تریبون قرار نگیریم.
شهرام اصغری
کارشناس روابط عمومی

ذائقة مخاطب را دریابیم
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مدرسة تابستانی  با موضوع »تحکیم صلح و نفی خشونت« برگزار شد

پژوهشگاه  در  تیرماه  تا 27  روزهای 24  در  افراطی گری«،  و  نفی خشونت ورزی  و  با موضوع »تحکیم صلح  تابستانی  مدرسة  دومین 
علوم انسانی برگزار شد. در این  دوره که به همت معاونت فرهنگی- 
اجتماعی و با همکاری کمیسیون حقوق بشر اسالمی اجرا شد، اساتید 
راهکارهای  و  جایگاه صلح  تبیین  به  انسانی  علوم  مختلف  حوزه های 

تحکیم آن پرداختند.
بر این اساس، دکتر محمد حسن ضیایی فر، دبیر کمیسیون حقوق بشر 
اسالمی، در اولین جلسه در تاریخ 24 تیرماه به تبیین اهمیت صلح از 
منظر موازین حقوق بشر پرداخت و ضمن بیان تاریخچة مباحث صلح 
در قوانین بین المللی و ملی، مثال ها و نمونه های متعددی را در سطح 

جهانی و داخلی در این رابطه مطرح کرد.
قانعی راد،  امین  این مدرسه، دکتر سید محمد  تیرماه، روز دوم  در 25 
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دبیر پیشین 

انجمن جامعه شناسی ایران به مسأله صلح از منظر جامعه شناسی 
را در  اندیشمندان جامعه شناس  پرداخت و نظریه های مختلف 
ایجاد  راهکارهای  و  در سطح جامعه  بروز خشونت  مورد علل 

صلح با تکیه بر راه حل های اجتماعی مرور نمود.
در روز سوم این مدرسه، در تاریخ 26 تیرماه، حجت االسالم 
و المسلمین دکتر سید محمد علی ایازی با طرح مبحث صلح 
از منظر دین اسالم، به تشریح »آیات صلح در قرآن« پرداخت 
متعدد  ابهام های  و  پرسش ها  به  مختلف،  آیات  مرور  و ضمن 
دانشجویان در این رابطه پاسخ گفت. حجت االسالم ایازی با 
تقسیم آیات به دو بخش آیات دعوت به دین و آیات جهاد و 
قتال، تفسیر هر دسته از آیات را با تأکید بر محوریت داشتن 

صلح در مباحث اسالمی، تبیین نمود.
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سید  دکتر  مدرسه،  این  پایانی  روز  تیرماه،   27 روز  در 
دانشگاه  از  روانشناسی  دکترای  فوق  فاطمی  محسن 
پیرامون  بحث  به  دانشگاه  این  مدرس  و  هاروارد 
»روانشناسی صلح« پرداخت و رفتارهای شخصی که به 
لحاظ علم روانشناسی موجبات تحکیم صلح را فراهم 
دکتر  نمود.  تبیین  متعدد  مثال های  ذکر  با  می آورد، 
ائمه  و  اسالم )ص(  پیامبر  از  احادیثی  بیان  با  فاطمی 
ایشان،  رفتاری  نمونه های  همچنین  و  )ع(  معصومین 

اهمیت این موضوع را از دیدگاه دین یادآور شدند. 
استقبال  با  که  تابستانی  مدرسه  از  دوره  این  پایان  در 
قابل توجه دانشجویان مواجه شد، به حاضران گواهی 
معتبر از سوی معاونت فرهنگی- اجتماعی ارائه گردید.

نشست نقد دستور: »وابسته های فعل زبان فارسی«
پژوهشکدة زبان و ادبیات جلسة سوم از نشست نقد دستور: »وابسته های فعل زبان فارسی« را با سخنرانی دکتر عباسعلی وفائی 

استاد  حضور  با  و  طباطبائی(  عالمه  دانشگاه  علمی  هیأت  )عضو 
ابوالقاسم رادفر، دکتر شعبانلو، دکتر طاهر و جمعی از دانشجویان و 
عالقمندان به این حوزه، مورخ 96/4/26 در سالن ادب برگزار کرد. 
مبحث  به  قبل  جلسات  از  خالصه ای  بیان  از  پس  وفائی  دکتر 
پرداخت  فارسی  زبان  دستور  در  فعل  ظرفیت  یا  فعل  وابسته های 
و بیان کرد: مقوله های دستوری )اسم، صفت، فعل، قید، حرف( هر 
کدام وابسته هایی را می پذیرند که فعل نیز به عنوان یک هسته نیاز 
به وابسته هایی دارد به همین سبب ما گروه اسمی، گروه فعلی و... 

داریم.
بیشترین  اما  قید؛  و  است  صفت  به  مربوط  وابسته ها  محدودترین 

وابسته ها از آِن فعل و اسم است. از دیدگاه دستورنویسان سنتی گروه آن است که چند واژه در کنار هم نقشی دارند و این تعریف 
ناظر به نقش نحوی است برعکس در دستورهای جدید که ناظر به مباحث صرفی است گروه می تواند یک واژه باشد به تنهایی، و 

به تعداد مقوله های دستوری گروه داریم.
البته بهتر است بگوئیم که گروه فعل به سازه های موجود در یک فعل اعم از شناسه، همکرد و  اطالق می شود و گروه فعلی مجموعه 
وابسته هایی است که یک فعل می تواند داشته باشد. فعل حداکثر 6 وابسته می تواند داشته باشد که عبارتند از الف- وابسته های 
اجباری )4 مورد(: مفعول، متمم، مسند مفعولی، مسند متممی ب- وابسته های اختیاری )2 مورد(: متمم اختیاری و قیدی. با توجه 
به ترکیبی بودن زبان فارسی عمدة فعل ها وابسته پذیرند، دستورنویسان سنتی فعل های ناگذر و گذرا را از حیث ظرفیت ناپذیری و 
ظرفیت پذیری تعریف کرده اند درحالی که فعل هایی مثل »رفت«، »آمد«، »خندید«، و... ظرفیت پذیرند زیرا فعل ظرفیت زمانی و 
مکانی دارد. همچنین برخی دیگر از دستورنویسان معتقد به فعل های دومفعولی هستند در حالی که ما در زبان فارسی فعل دومفعولی 
نداریم بلکه متمم های چندگانه با فعل به کار می رود اما فقط یک مفعول را می پذیرد. کاربرد تمییز نیز در زبان فارسی غلط است و 

مرحوم خیامپور نیز تمییز را متمم دانسته اند.
در زبان فارسی فعل هایی با وابسته های بیشتر)متمم های اختیاری( داریم. تاکنون هیچ دستور زبانی کاماًل مشخص نکرده است که 
کدام قیدها یا حرف ها متعلق به کدام فعل هستند یا اینکه کدام فعل ها وابسته به کدام اسم است از نظر نوع ساختمان نیز وابسته ها 
یا واژه اند یا غیر واژه )جمله(. وابسته های اسم اغلب به صورت صفت و مضاف الیه اند یعنی غیرهسته ای یا واژگانی  هستند در حالی که 

در فعل وابسته ها اغلب هسته بنیاد هستند، مانند: گفت که بی من نرو.
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تاریخ برگزاری: 96/04/17
موضوع: تحلیل انتقادی مادیت ادراک با تکیه بر آراء صدرالمتالهین

استاد راهنما: دکتر هادی وکیلی
استادان مشاور: دکتر اعظم قاسمی، دکتر مهدی معین زاده

استادان داور: دکتر محمد سعیدی مهر، دکتر مریم صانع پور، 
دکتر علیرضا منصوری

سالن  در  رساله  داوران  هیأت  حضور  با  شنبه  روز  جلسه  این 
انسانی  علوم  پژوهشگاه  تکمیلی  تحصیالت  ساختمان  دانش 

برگزارگردید.
دانشجو در مدت نیم ساعت به دفاع از رساله خویش پرداخت که 

خالصه سخنان او به شرح ذیل است:  
وجوه نوآوری رساله عبارت  هستند از:

1. ارایه یک تعریف جدید برای امر مادی و مجرد با استفاده از 
منطق فازی.

2. احصاء اصول کلی استدالل های قایلین به مادیت ادراک. 
3. احصاء اصول کلی استدالل های تجرد ادراک صدرایی.

اصول  بر  تکیه  با  ادراک  مادیت  استدالل های  به  پاسخ   .4
صدرالمتالهین

5. شرح یک مدل شبیه سازی ادراک بصری انسان با استفاده از 
هوش مصنوعی و بررسی فلسفی آن.

رساله در شش بخش سامان یافته است. بخش نخست به بررسی 
مادیت و  از  تعاریف موجود  بررسی  با  و  پرداخته  ادبیات موضوع 
انسانی واحد تشکیکی ذومراتب  امر که نفس  این  بیان  تجرد و 
است که یک سر آن ماده جسمانی و سر دیگرش مجرد نطقی 
است، نشان می دهد که مادی و مجرد دو طرف یک طیف هستند؛ 
سپس نشان داده می شود که اموری که اینگونه ساختار طیف وار 
دارند را نمی توان با حصر عقلی تعریف نمود. نهایتًا پژوهشگر با 
استفاده از منطق فازی تعریفی جدید برای امر مادی و مجرد ارائه 

می دهد.
می پردازد:  استدالل  گروه  دو  بررسی  به  رساله  دوم  فصل  در 
مادیت  له  استدالل های  و  انگاری  دوگانه  علیه  استدالل های 

ادراک. استدالل هایی که در گروه اول بررسی شدند اینها بودند:
 برهان سادگی دیدگاه فیزیکالیستی

برهان ناتوانی تبیین دیدگاه دوگانه انگاری 
برهان وابستگی عصبی 

برهان تاریخ تکاملی 
برهان تأثیر روان گردان ها بر آگاهی 

برهان مغز دوپاره
در گروه دوم دالیل نظریات زیر بررسی شدند:

رفتارگرایی فلسفی
ماتریالیسم تحویل گرا

کارکردگرایی
ماتریالیسم حذف گرا

نهایتًا پژوهشگر بعد از بررسی و تحلیل استدالل های فوق به این 
نتیجه رسید که سه دلیل  زیر قوی و قابل اعتنا هستند:

وابستگی عصبی
تأثیر روان گردان ها بر آگاهی

 برهان مغز دوپاره
در فصل سوم چهارده برهان بر تجرد نفس بررسی و نقد شدند، 
برهان های  حذف  از  بعد  نهایتًا  و  شده  حذف  ضعیف تر  براهین 
خصوص  در  صدرالمتالهین  که  کلی  اصل  دو  مشابه  و  تکراری 

تجرد نفس استفاده کرده است به صورت زیر احصاء شد:
1. ماده نمی تواند محل ادراک و آگاهی باشد.

مقارن  و کلی همواره  کند  ماده حلول  در  نمی تواند  کلی  امر   .2
است با تجرد. 

 در فصل چهارم نتیجه فصول دوم و سوم مقایسه شد و سعی شد 
با استفاده از اصولی که در فصل سوم و فصل اول استخراج شده 
به دالیل مطرح شده در فصل دوم پاسخ داده شود. نتیجه فصل 

چهارم این است:
دلیلی  خود  ادعای  برای  کارکردگرایی  و  رفتارگرایی  دیدگاه  دو 

اقامه نکرده اند
رفتارگرایی امروزه منسوخ شده و طرفداری ندارد.

تبیین  از  و  است  نظریه  یک  صرفًا  هم  کارکردگرایی  دیدگاه 
سازوکار دقیق ارتباط ذهن و بدن عاجز است

دالیل مطرح شده برای ماتریالیسم حذف گرا و نظریه این همانی 
به این دلیل که مبتنی هستند بر استقراء و امید به پیشرفت دانش 

عصب شناسی در آینده، خیلی محل تأمل نیستند.
برهان سادگی دیدگاه فیزیکالیستی مبتنی است بر پذیرفتن اصل 

اوکام و ِمُتد علمی وپشتوانه برهانی و فلسفی ندارد.
تکاملی،  تاریخ  انگاری،  دیدگاه دوگانه  تبیین  ناتوانی  برهان های 
وابستگی عصبی، تأثیر روان گردان ها بر آگاهی و برهان مغز دوپاره 
با نظر صدرالمتالهین و دیدگاه دوگانه انگاری خاصه ای سازگاری 
دارند ولی با دیدگاه های شدید تر دوگانه انگاری و همچنین نظر 

ابن سینا در خصوص تجرد نفس انسانی سازگار نیستند.
سپس پژوهشگر به بیان فصل پنجم رساله که بررسی یک نمونه 
ادراک  برای شبیه سازی  از هوش مصنوعی  استفاده  از  کاربردی 
بصری انسان است می پردازد و بعد از آن به تحلیل فلسفی مثال 

ذکر شده می پردازد.
نهایتًا در فصل ششم نتایج زیر برای رساله جمع بندی می شود:

منظور  این  برای  مجرد،  و  مادی  برای  جدید  تعریف  ارائه  لزوم 
منطق فازی ابزار مناسبی است.

وابستگی  دلیل  ادراک سه  مادیت  به  قائلین  در خصوص دالیل 

گزارش جلسة دفاعیة محمد فروغی دانشجوی دکتری حکمت متعالیه
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عصبی، مغز  دوپاره و تأثیر روان گردان ها بر آگاهی از اتقان کافی 
برخوردار هستند.

»غیر  کلی  مبنای  دو  نفس صدرایی  تجرد  براهین  در خصوص 
مادی بودن آگاهی« و »غیر مادی بودن امر کلی« از سایر مبانی 
قوی تر بوده و با پیشرفت های علوم جدید هنوز هم قابل استفاده 

هستند.
در خصوص نفس ناطقه انسانی، وحدت تشکیک نفس و این امر 
که نفس انسانی در عین وحدت دارای مراتب متعدد و طیف واری 
است که از مادیت شروع شده و تا تجرد می رسد، اصلی است که 
به ما در مواجهه با سه برهان مطرح شده در فصل دوم کمک 

می کند.
قبول صحت سه  با  حتی  می توان  ذکر شده  اصل  از  استفاده  با 
بدن  و  نفس  دوگانه انگاری  به  معتقد  کماکان  شده،  ذکر  برهان 

)البته روایت صدرایی و نه سینوی( باشیم.
در خصوص کارکردگرایی فلسفی و هوش مصنوعی، با استفاده 
شده  مطرح  نظریات  که  شد  داده  نشان  ذهنی  آزمایش  یک  از 
کارکردگرایی  کنار  از  سادگی  به  نمی توان  و  هستند  تأمل  قابل 
گذشت؛ هرچند کارکردگرایی در تبیین آگاهی و منظر اول شخص 
چنین  به  نیازی  اصاًل  شاید  ولی  است،  ناتوان  ذهنی  کیفیات  از 

تبیین هایی هم نباشد.
سپس دکتر مریم صانع پور استاد داور داخلی دیدگاه خود را دربارة 
رساله بیان می کند. ایشان پس از بیان برخی محاسن رساله به 

بیان ایرادات زیر پرداختند:
1. بهتر است از برهان بساطت خیال هم استفاده گردد، در این 
خصوص به مقاله خودشان با عنوان رویکردی تطبیقی به نظریه 

خیال در آرای ابن عربی و مالصدرا اشاره کردند.
2. به تفاوت زیاد ادراک انسان با هوش مصنوعی اشاره کردند.

3. برخی ارجاعات دست دوم است و باید اصالح گردد.

 پاسخ دانشجو
هم  ایشان  نظر  از  و  شد  خواهد  داده  ارجاع  ایشان  مقاله  به   .1

استفاده خواهد شد.
2. توضیحاتی در خصوص اینکه در نگاه کارکردگرایی به هوش 

مصنوعی مهم خروجی کار است و نه تفاوت ها داده شد. 
3. ارجاعات اصالح خواهد شد. 

سپس دکتر محمد سعیدی مهر استاد داور خارجی به بیان نظرات 
خود پرداختند. 

شود.  اصالح  مطهری  و  عبودیت  ارجاعات  تایپی،  اغالط  برخی 
توضیحات  )وارد  کوتاه شود  و  است  مفصل  از حد  بیش  چکیده 
فصول نشوید(. اشاره به تفاوت پارادایمی صدرایی و فلسفه ذهن 
معاصر. نفس انسانی در همان بدایت امر هم جوهر است و عرض 
نمی باشد لذا مقایسه آن با دوگانه انگاری خاصه ای خالی از وجه 
است. مادیت ادراک یا مادیت نفس؟ یا عنوان رساله اصالح شود 
یا توضیحاتی در این باب اضافه گردد. تفاوت ماده در فلسفه و 
در  شود.  اصالح  مطهری  به  ارجاع  شده،  بیان  ضعیف  فیزیک: 

خصوص تجرد نفس نباتی که از عبودیت نقل شده دلیل صدرایی 
ذکر شود. ضابطه ای که برای تجرد در تعریف فازی از مادی و 
مجرد ذکر شده است شفاف نیست: قوه و فعل شدید و ضعیف 
دارد؟ در فصل اول تعاریف ادراک و آگاهی مفصل تر شود و از 
منابع معتبرتر هم استفاده گردد. ص 42 در ذکر نمونه های حاالت 
ذهنی عمل کردن را آورده اید که احتماال غلط تایپی است. دقیق 
بیان شود که اصل اوکام فلسفی است یا علمی به نظر می رسد 
بیان  را  نکاتی  دوم  فصل  در   اعداد  خصوص  در  باشد.  فلسفی 
کردند. در خصوص برهان انسان معلق در فضا به مقاله خودشان 
با عنوان برهان انسان معلق در فضا مراجعه گردد و همچنین در 

خصوص آزمایش ذهنی به همان مقاله استناد شود.

پاسخ  دانشجو
اصالح  شد  قرار  چکیده  و  تایپی  اغالط  ارجاعات،  اصالح  موارد 
در  است.  مختصر  تعاریف  گفتند  که  مواردی  همچنین  گردد. 
استخراج  با  شده  سعی  که  شد  بیان  پارادایمی  تفاوت  خصوص 
اصول مشترکی که صدرا در خصوص تجرد نفس استفاده کرده 
خصوص  در  برسانیم.  حداقل  به  را  پارادایمی  تفاوت  این  است 
این که نفس در بدایت امر هم جوهر است توضیحاتی به رساله 
اضافه خواهد شد. دلیل صدرایی بر تجرد نفس نباتی هم اضافه 
خواهد گردید. در خصوص شفاف نبودن ضابطه در تعریف مادی 
و مجرد با استفاده از منطق فازی بیان شد که غرض پژوهشگر 
بیان تعریف جدید بوده نه بیان ضابطه ولی با این حال ضابطه را 
شفاف تر بیان خواهیم نمود. در خصوص اصل اوکام و اعداد هم 
قرار شد مطالبی اضافه شود تا شفافیت بیشتر حاصل شود. از مقاله 

دکتر سعیدی مهر هم استفاده خواهد شد.
سپس آقای دکتر علیرضا منصوری یکی از داوران داخلی به نکات 

ذیل پرداخت: 
از منطق  فازی چه استفاده ای در رساله شده است؟ اصل اوکام 
مفصل تر بیان شود. با چه مجوزی اوحدی از ناس را به مباحث 

آماری ربط داده اید؟ فصل 4 و 6 خیلی کوتاه است.

پاسخ دانشجو
منطق  از  استفاده  رساله  روش  شد.  خواهد  ادغام  و6   4 فصل 
حقیقی  واحد  مبحث  در  فازی  منطق  از  اما  است،  ارسطویی 
ذومراتب بودن نفس انسانی استفاده شده است که به ان تصریح 
این است که ممکن است  از ناس به معنی  خواهد شد. اوحدی 
در هر صد سال یک نفر واجد خصوصیت ذکر شده باشد، لذا می 
کم  بسیار  وقوعش  احتمال  که  گفت  آمار   علم  لحاظ  به  توان 

است.
سپس استادان مشاور و راهنما آقای دکتر هادی وکیلی و خانم 

دکتر اعظم قاسمی در دفاع از دانشجو نکاتی را بیان نمودند. 
در پایان هیأت داوران و اساتید راهنما و مشاور به شور نشسته 
را  وی  دانشجو،  رسالة  به  عالی  درجة  و   19 نمره  اعطای  با  و 
دانش آموختة مقطع دکتری رشتة حکمت متعالیه تشخیص دادند.
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ای نام تو بهترین سرآغاز

نگاِه تو، نگاِه ناِب رودابه
همی هنگامة زادن،   

زادِن رستم،     
رستِم هوش و شکوِه ایزدانی، آسمانی!     

نگاهت آبی دریا،
شکیِب صد کویر،   

از پای الوند تا دماوند!    
***

ای سپیدای اهورایی!
سراسرا سوختی ما را  

از این سوگ غریبانه،    
از این اخگر به کاشانه!    

ای تمنّای کالن جاری! 
به سیِل بارِش اشِک هزاران چشمه ساِر ماِم میهن!   

***
دخت ایران! شاهد سینا و خوارزمی، دخت خیّام!

آذرخش کوه و دریا!     
چرا رودابه را، رودابه را

در لحظه های نادر دشوار!   
پاس نگذاشتی؟!     

چرا سیمرغ را، سیمرغ را
همراز ننگاشتی؟!   

ای فراز آسا
چو البرز، چون دماوند!

در رثای بانوی نابغة ایرانی، مریم میرزاخانی
)ف. حق شناس(


