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اقدام پژوهشگاه در مسیر گام دوم انقالب اسالمی و پی جویی تحقق مفاد بیانیۀ مقام معظم رهبری
دکتر قبادی: طرح جامع اعتالی علوم انسانی منبعث از بیانات مقام معظم رهبری است

انتخاب کتاب عضو هیأت علمی پژوهشگاه در دهمین جشنوارۀ ساالنۀ بین المللی فارابی
برگزیده شدن 7 مقاله از پژوهش نامۀ انتقادی در جشنوارۀ نقد

بزرگداشت مقام علمی و فرهنگی آیت اهلل محمد واعظ زادۀ خراسانی )ره( در پژوهشگاه
نشست مشترک و انعقاد تفاهم نامه با پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 

دکتر دهقانی: کتابخانۀ استاد مینوی می تواند به موزۀ فرهنگی تبدیل شود
مجموعه نشست های انقالب اسالمی در دهۀ پنجم

گزارش نشست ها و سخنرانی ها
رسانه ها و انقالب اسالمی، تجربه ها و روندها 

وضعیت فلسفۀ دین در گذشته و حال 
هم اندیشی گرامیداشت مقام سهروردی

دولت الکترونیک و شفافیت
سکه های شاهان پارس

صلح و سلوک معنوی خوشنویسان ایرانی
هم آیی قلم و دوربین از نگاه واسینی االعرج

تنوع فرهنگی و روایت های شفاهی اقوام ایرانی
ایران در جنگ؛ از چالدران تا جنگ تحمیلی

طرح تقویت مشارکت اجتماعی دختران تا 1۲ سال
هموار و ناهموار روزنامه نگاری زنان؛ دیروز و امروز

بررسی چالش های ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت
رابطۀ رسانه و سیاست در چهاردهۀ بعد از انقالب اسالمی

سریال های تلویزیونی؛ مسألۀ کاهش یا جذب مخاطب؟
چالش های بخش صنعت از منظر ساختارهای قانونی و حقوقی

درآمدی بر طیف طبقه بندی مدیران با برداشتی از حدیث علوی
بازسازی دیدگاه ابن سینا در مورد حیث التفاتی به گذشته و آینده

جنسیت و عقالنیت: از سلسله نشست های باشگاه کتابخوان تخصصی مطالعات زنان
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اقدام پژوهشگاه در مسیر گام دوم انقالب اسالمی و تحقق مفاد بیانیۀ مقام معظم رهبری

ــه مناســبت چهلمیــن ســالگرد انقــالب اســالمی، دکتــر قبــادی، رئیــس  در پــی صــدور پیــام رهبــر معظــم انقــالب ب
ــم و دغدغه هــای  ــا خواســت جهــت تبییــن مفاهی ــران پژوهشــگاه، از آنه ــان و مدی ــه معاون ــالغ ب پژوهشــگاه ضمــن اب
ایــن بیانیــه برنامه ریــزی کننــد. ســپس موضــوع در جلســۀ شــورای پژوهشــی بــه تفضیــل  بحــث و تبــادل نظــر شــد. 
ضمــن تصویــب کلیــات موضــوع در شــورا، کارگروهــی از  میــان اعضــا بــرای تهیــه و تدویــن برنامــه ای در ایــن زمینــه 

انتخــاب شــدند. 
 این ابالغ به شرح زیر است:

معاونان محترم پژوهشگاه
رئیسان محترم دبیرخانه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی و طرح اعتالء

سالم علیکم
ضمــن عــرض تبریــک حضــور بالنــده و افتخارآفریــن مــردم شــریف و ســرافراز ایــران در پاسداشــت چهلمیــن سالگشــت 
پیــروزی انقــالب شــکوهمند اســالمی ایــران، همانگونــه کــه مســتحضرید، رهبــر معظــم انقــالب اســالمی بــه مناســبت 

آغــاز دهــۀ پنجــم انقــالب اســالمی بیانیــه ای بســیار مهــم و راهبــردی صــادر کرده انــد.
ــی  ــم و تبییــن تفصیل ــرای تحقــق خــود، مســتلزم مطالعــات و بســط مفاهی ــه ب ــاد بیانی از آنجــا کــه بخشــهایی از مف
ــر  ــی و فرهنگــی اســت و از ســوی دیگ ــوم انســانی و اجتماع ــای حــوزه عل ــا و یافته ه ــای دانش ه ــر مبن کارشناســی ب
برنامــه توســعه راهبــردی پژوهشــگاه و هیأت امنــاء محتــرم، رویکــرد کاربــردی بــرای توســعه کشــور را بــرای پژوهشــگاه 
ــاب خواســته می شــود  ــذا از آن جن ــف دانســته اند، ل ــن وظای ــه ای ــوم انســانی را از جمل ــد و اعتــالی عل ــه کرده ان توصی
کــه بــا طــرح موضــوع در حــوزه ســازمانی و جمع بنــدی مباحــث و ارائــه طــرح و پیشــنهاد بــه اینجانــب، پژوهشــگاه را 

در پی جویــی ایــن امــر خطیــر و اجابــت دعــوت و تحقــق مفــاد ایــن بیانیــه ارزشــمند یــاری فرماییــد.
توفیق از خدا و توکل بر اوست

انتخاب کتاب عضو هیأت علمی پژوهشگاه در دهمین جشنواره بین املللی فارابی

ــم  ــنبه هفت ــی روز یکش ــی فاراب ــنواره بین الملل ــن جش دهمی
بهمن مــاه 1397 بــا حضــور دکتــر جهانگیــری )معــاون 
ــس  ــوم و رئی ــر عل ــی )وزی ــور غالم ــور(، منص اول رئیس جمه
دهمیــن جشــنواره بین المللــی فارابــی( و جمعــی از اســتادان 
ــام حــوزه علوم انســانی و اســالمی در  و پژوهشــگران صاحب ن

ســالن اجــالس ســران برگــزار شــد.
از پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی کتــاب دکتر 
ســید محمدهــادی گرامــی )عضــو هیــات علمــی پژوهشــکدۀ 
مطالعــات قرآنــی، پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
حدیثــی  اندیشــه های  عنوان»نخســتین  بــا  فرهنگــی( 
ــز  ــا« حائ ــا و جریان ه ــا، انگاره ه ــیعه:رویکردها، گفتمان ه ش
رتبــۀ دوم )بخــش بزرگســال( در گــروه علــوم قرآنــی، تفســیر 
ــاب با اتخاذ رویکردی تاریخ اندیشگانی به دورۀ متقدم امامیـه )تـا  ــن کت ــی در ای ــر گرام ــد. دکت ــناخته ش ــث ش و حدی
۲۶۰ق( نشان می دهد گفتمان حدیث در میان حلقه های حدیثی و جریانهای امامیه چگونه تطور پیدا کرده است. این 
رویکرد تالش میکند تا با کاربست ابزارهـایی همچـون جریــانشناســی، تــاریخانگــاره، توســعه روشهــای تفســیری 
مــــتن، دوری از پــیشفــرضهــــای کالمــی، درانــداختن طــرحواره تــاریخی و … پژوهشــی تــاریخ اندیشهای، در 
عین توجه به دغدغههای بومی و دینی، فراهم آورد. این پژوهش نشان می دهد، از همان نیمه نخسـت سـدۀ اول هجـری 
گفتمـان اختالف الحدیث )میان اصحاب علی )ع( و عامه( از نخستین دغدغه های جریـان متمایل به اهل بیت )ع( بود.
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بازدید رئیس و معاونان دانشگاه هرن از پژوهشگاه

ــد از  ــن بازدی ــران، ضم ــان و مدی ــراه معاون ــه هم ــر، ب ــگاه هن ــس دانش ــلطانی، رئی ــر س ــاه 1397 دکت در ۲۶ بهمن م
ــد. ــو کردن ــدار و گفتگ ــگاه دی ــه پژوهش ــأت رئیس ــا هی ــگاه، ب پژوهش

در ابتــدای ایــن دیــدار، دکتــر قبــادی بــا اشــاره بــه ضــرورت هم افزایــی علــوم انســانی و هنــر، رویکــرد برنامــه توســعه 
ــوم انســانی را  ــر و عل ــد تخصصــی هن ــوان کــرد و پیون ــر اصــل همکاری هــای میان رشــته ای عن ــی ب پژوهشــگاه را مبتن
ــه  ــب و واقع نگران ــزی مناس ــرورت برنامه ری ــگاه ض ــس پژوهش ــت. رئی ــکاری دانس ــن هم ــای ای ــن جلوه ه ــی از بهتری یک
بــرای اجــرای طرح هــای مشــترک میــان پژوهشــگاه و دانشــگاه هنــر را مــورد تأکیــد قــرار داد و تمهیــد چارچــوب زمانــی 

بــرای ارزیابــی ثمــرات تفاهم نامــه میــان دو نهــاد را خواســتار شــد.
ــان دو  ــی می ــای پژوهش ــرای همکاری ه ــن ب ــه ممک ــه عرص ــه س ــر، ب ــگاه هن ــس دانش ــلطانی، رئی ــر س ــه دکت در ادام
مؤسســه شــامل آمــوزش، پژوهــش، و همکاری هــای فرهنگــی اشــاره کــرد. وی بــا یــادآوری آنکــه ســال 1397 مصــادف 
بــا صدمیــن ســال آمــوزش آکادمیــک هنــر در ایــران اســت، توانمندی هــای علمــی و پژوهشــی دانشــگاه هنــر را متکــی 
بــر ایــن ســابقه دیرینــه ارزیابــی کــرد و گســترش همکاری هــای علمــی بــا پژوهشــگاه را زمینه ســاز تقویــت پیوندهــای 

هنــر و علــوم انســانی دانســت.
ــانی در  ــوم انس ــر و عل ــل هن ــۀ متقاب ــاز و رابط ــه نی ــاره ب ــا اش ــز ب ــر نی ــر آزادیف ــر، دکت ــاون پژوهشــی دانشــگاه هن مع
ــه حضــور حــدود هفــت هــزار دانشــجو در  ــا توجــه ب فرهنگ هــای مختلــف جهــان، زمینه هــای همــکاری دو نهــاد را ب
دانشــگاه هنــر بســیار گســترده دانســت. مــوارد دیگــر ماننــد همکاری هــای ســاختاری، بهره گیــری از فرصــت همــکاری 
ــکاری در  ــی، هم ــار علم ــار آث ــارکت در انتش ــترک، مش ــی مش ــت های علم ــزاری نشس ــنامه نگاری، برگ ــه دانش در زمین
ــه  ــود ک ــه مســائلی ب ــا و ... از جمل ــای گوی ــد کتاب ه ــا و تولی ــزاری کارگاه ه ــد برگ ــش مانن ــن نشــر دان ــای نوی عرصه ه

همــکاری در آن مــورد تأکیــد قــرار گرفــت.
در پایــان ایــن دیــدار، دکتــر قبــادی و دکتــر ســلطانی تفاهم نامــه همــکاری پژوهشــگاه علــوم انســانی و دانشــگاه هنــر 

را مبادلــه کردنــد.
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ــور  ــا حض ــه ای ب ــاه 1397، جلس ــارم دی م ــنبه چه روز سه ش
فرهنــگ،  پژوهشــگاه  پژوهشــی  )معــاون  مطلبــی  دکتــر 
ــر  ــعیدی )مدی ــر س ــم دکت ــرکار خان ــات( و س ــر و ارتباط هن
ــی  ــر عامل ــگ( و دکت ــگاه فرهن ــی پژوهش ــات پژوهش ارتباط
ــی  ــرای بررس ــه( ب ــگاه در تفاهم نام ــدۀ پژوهش ــی )نماین رضای
ــزار  ــن برگ ــه فی مابی ــاختن تفاهم نام ــی س ــای اجرای راهکاره

شــد.
ــای کالن  ــف و مأموریت ه ــه وظای ــاره ب ــا اش ــی ب ــر مطلب دکت
وزارت  سیاســت های  چارچــوب  در  فرهنــگ  پژوهشــگاه 
ــی  ــاختار و معرف ــریح س ــه تش ــالمی، ب ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــگ،  ــکده فرهن ــه پژوهش ــای س ــداف و فعالیت ه ــا، اه برنامه ه
ــداف  ــق اه ــور تحق ــه منظ ــگاه ب ــات آن پژوهش ــر و ارتباط هن
ــت. وی  ــاد پرداخ ــگ و ارش ــوی وزارت فرهن ــده از س تعیین ش
ــگ  ــگاه فرهن ــی پژوهش ــای مل ــر طرح ه ــه دفت ــان اینک ــا بی ب
ــن  ــردی ای ــی و کارب ــای کالن مل ــرای پژوهش ه ــی اج متول
پژوهشــگاه بــه ســفارش وزارت فرهنــگ اســت، برخــی از 
ــه از  ــن پژوهشــگاه را ک ــی در دســت اجــرای ای ــای مل طرح ه
ــی کــرد. ــی هســتند، معرف ــت مال ــورد حمای ــز م ســوی عتــف نی
ــی  ــای پژوهش ــرای طرح ه ــکاری و اج ــر هم ــی ب ــر مطلب دکت
علمــی  نشســت های  و  همایش هــا  برگــزاری  مشــترک، 
مشــترک تأکیــد و از تســریع در فراینــد اجرایــی آنهــا اســتقبال 

کــرد.
در ادامــه، دکتــر عاملــی رضایــی بــه پژوهــش و تحقیــق 
مطالعــات  بویــژه  انســانی  علــوم  مختلــف  حوزه هــای  در 
ــردی ســاختن  بین رشــته ای و ترویجی ســازی علــم بویــژه کارب
علــوم انســانی بــا توجــه بــه مقتضیــات و نیازهــای روز جامعــه 
و کشــور بــه عنــوان اهــداف و وظایــف اصلــی پژوهشــگاه علــوم 
ــگاه و نقــش مهــم آن در  انســانی و مطالعــات فرهنگــی و جای
ــاره  ــانی اش ــوم انس ــوزه عل ــی در ح ــوالت اساس ــر و تح تغیی
ــز  ــکده ها و مراک ــمردن پژوهش ــا برش ــی ب ــر عامل ــرد. دکت ک
موجــود در پژوهشــگاه، بخشــی از فعالیت هــا و برنامه هــای 
هریــک از پژوهشــکده ها و مراکــز پژوهشــگاه را تشــریح کــرد 
ــا و  ــداف، برنامه ه ــه اه ــه ب ــا توج ــه ب ــکده هایی ک و پژوهش
زمینه هــای کاری خــود می تواننــد ســریع تر در حوزه هــای 
ــه  ــد ازجمل ــکاری کنن ــگ هم ــگاه فرهن ــه پژوهش ــورد عالق م
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات، پژوهشــکده 
ــک، پژوهشــکده  ــروه فب ــور خــاص گ ــت و به ط اخــالق و تربی
ــی  ــانی و اجتماع ــوم انس ــی، پژوهشــکده عل ــات اجتماع مطالع
ــز  ــاد و مرک ــی اقتص ــات تطبیق ــکده مطالع ــردی، پژوهش کارب
اســناد فرهنگــی آســیا و شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم 

ــرد. ــام ب انســانی را ن
ــو  ــر همس ــد ب ــا تأکی ــیا ب ــی آس ــناد فرهنگ ــز اس ــس مرک رئی
ــوم  ــگاه عل ــی پژوهش ــای پژوهش ــات و دغدغه ه ــودن مطالع ب
انســانی بــا پژوهشــگاه فرهنــگ، بــه ظرفیت هــا و توانایی هــای 
ــرح   ــی همچــون ط ــای کالن ــرای طرح ه ــژه اج پژوهشــگاه بوی

ــکاری در آن  ــکان هم ــه ام ــانی، ک ــوم انس ــالی عل ــع اعت جام
ــام  ــت؛ انج ــده اس ــم ش ــور فراه ــته کش ــاتید برجس ــرای اس ب
فرهنگــی،  مختلــف  حوزه هــای  در  مشــترک  طرح هــای 
ــی،  ــیب های اجتماع ــاره آس ــژه درب ــادی بوی ــی و اقتص اجتماع
ــاد در  ــات اقتص ــی؛ و مطالع ــگ عموم ــت، فرهن ــان، هوی جوان
ــوص آن  ــی در خص ــه پژوهش ــر ک ــگ و هن ــای فرهن حوزه ه
ــی  ــر عامل ــم دکت ــرد. خان ــاره ک ــت، اش ــه اس ــورت نگرفت ص

ــنهاد داد: ــان پیش ــی در پای رضای
ــکاری  ــای هم ــی زمینه ه ــریع در بررس ــور تس ــه منظ 1.    ب
ــا  ــورایی ب ــه، ش ــاد تفاهم نام ــاختن مف ــی س ــترک و اجرای مش
عنــوان »عمومی ســازی فرهنــگ« تشــکیل و راهکارهــای 

ــود. ــی ش ــکاری بررس هم
۲.    پژوهشــگاه در پیمایش هــای ســاالنه پژوهشــگاه فرهنــگ 

مشــارکت کنــد.
ــی  ــأت علم ــای هی ــارکت اعض ــا مش ــی ب ــای مل 3.    طرح ه
هــر دو پژوهشــگاه یــا بــه صــورت کنسرســیوم تعریــف و اجــرا 

شــود.
در پایــان جلســه و بــا توجــه بــه مباحــث مطــرح شــده 

پیشــنهاد شــد:
1.    ســه حــوزه: هویــت و عمومی ســازی فرهنــگ، ارتباطــات 
ــای  ــت اجــرای فعالیت ه ــگ در اولوی و رســانه و اقتصــاد فرهن

پژوهشــی مشــترک قــرار گیــرد.
ــکل از  ــی متش ــاه کارگروه ــان دی م ــا پای ــد ت ــرر ش ۲.    مق
ــان پژوهشــی و  ــا حضــور معاون ــدگان دو پژوهشــگاه و ب نماین
رئیســان و اعضــای پیشــنهادی هــر دو پژوهشــگاه ، جلســه ای 
ــکیل  ــی تش ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل در پژوهش
ــا زمینه هــای عملیاتــی ســاختن محورهــای همــکاری  شــود ت
ــم: برگــزاری نشســت ها  ــب ترویجی ســازی عل مشــترک در قال
و همایش هــای مشــترک، تعریــف طرح هــای کالن ملــی 
مشــترک، مشــارکت در نظــارت و داوری طرح هــای پژوهشــی 

ــی شــود. و... مشــخص و نهای
3.    فراخــوان جشــنواره پژوهــش فرهنگــی ســال درخصــوص 
طرح هــا، پایان نامه هــا و کتاب هــا بــه پژوهشــگاه تقدیــم 
ــون و  ــی مت ــورای بررس ــگاه و ش ــد در پژوهش ــرر ش ــد. مق ش

ــا: ــود ت ــانی ش ــانی اطالع رس ــوم انس ــب عل کت
ــب  ــگاه در قال ــگران پژوهش ــای پژوهش ــار و پژوهش ه اول آث
ــه جشــنواره  ــه دبیرخان طــرح پژوهشــی، پایان نامــه و کتــاب ب

ارســال شــود، و
دوم پــس از بررســی های الزم از شــبکه نخبگانــی و بانــک 
داوران شــورا در سراســر کشــور بــرای گزینــش و ارزیابــی آثــار 

ــرد. پیشــنهادی مشــارکت و همــکاری الزم صــورت گی

نشست مشترک با پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
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دکتر قبادی در مصاحبه با روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

طرح جامع اعتالی علوم انسانی منبعث از بیانات مقام معظم رهبری است

روابــط عمومــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا دکتــر 
حســینعلی قبــادی در خصــوص طــرح جامــع اعتــالی علــوم 
انســانی معطــوف بــه پیشــرفت کشــور  مصاحبــه کــرده اســت 
ــر  ــی منتش ــوزش عال ــه آم ــمارۀ خبرنام ــومین ش ــه در س ک
شــده اســت . محتــوای ایــن مصاحبــه در ادامــه   آورده شــده 

اســت:

ــوم انســانی و  ــر قبــادی در ابتــدا گفــت: پژوهشــگاه عل  دکت
ــا قدمتــی بیــش از نیــم قــرن، بعــد از  مطالعــات فرهنگــی ب
ــر  ــت س ــی را پش ــالمی 1357، تحوالت ــالب اس ــروزی انق پی
گذاشــت کــه در آن 11 موسســه، پژوهشــکده، مرکــز و 
فرهنگســتان بــا یکدیگــر ادغــام و ســاختار کنونــی پژوهشــگاه 
را پدیــد آوردنــد. اخیــراً نیــز بنیــاد دانشــنامه نگاری بــه ایــن 

مجموعــه پیوســته اســت.
ــده از  ــی برآم ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش
ــه  ــی مطالع ــز ایران ــاهنامه، مرک ــاد ش ــد بنی ــی  مانن نهادهای
فرهنگ هــا، مرکــز گفتگــوی فرهنگ هــا و ... در پیــش از 
ــی  ــاد تمدن ــوان نم ــه عن ــروزه ب ــت، ام ــالمی اس ــالب اس انق
ــارب آرا  ــرای تض ــزی ب ــور، مرک ــر کش ــانی معاص ــوم انس عل
ــر توانســته اســت  ــار ســال اخی محســوب می شــود و در چه
توانایی هــای الزم خــود را بــا همدلــی و کوشــش پژوهشــگران 
و همگامــی همــۀ نهادهــای کشــور و به ویــژه حمایــت وزارت 

ــد. ــط بازیاب ــای ذی رب ــر نهاده ــی دیگ ــوم و همراه عل
در حــال حاضــر ایــن پژوهشــگاه در حوزه هایی همچونفلســفه، 
ادبیــات، علــوم اجتماعــی، مطالعــات قرآنــی، حکمــت، تاریــخ، 
زبان شناســی و اندیشــۀ سیاســی، فرهنــگ و رســانه و عمــوم 

رشــته های علــوم انســانی فعالیــت می کنــد.
ــل  ــگاه تبدی ــا، پژوهش ــی زمینه ه ــی در برخ ــف اله ــه لط ب
ــه تنهــا در عرصــه  ــه نهــادی شــده کــه در حــال حاضــر ن ب
ملــی بلکــه در ســطح فراملــی گام نهــاده اســت. بســیاری از 
ــردازی،  ــز ایده پ ــوان مرک ــه عن ــگاه ب ــورها روی پژوهش کش
فرهنگ هــا  و  اندیشــگانی  گفتگوهــای  و  مســاله  حــل 

ــا  ــگاه ب ــن پژوهش ــاس، ای ــن اس ــر همی ــد؛ ب ــاب می کنن حس
دانشــگاه های مختلــف جهــان از جملــه آلمــان، اتریــش، 
هنــد، روســیه، ترکیــه، الجزایــر، تونــس، ســئول، بیــروت و ... 
ــای  ــی عرصه ه ــانی دارد و در برخ ــترک درخش ــکاری مش هم
علمــی جهانــی در حــوزه علــوم انســانی محققــان ما درخشــش 
ــا  ــگاه های دنی ــتادان دانش ــدادی از اس ــی تع ــته اند. تلق داش
ایــن اســت کــه اســتادان و پژوهشــگران علــوم انســانی ایــران 

در اروپــا و دیگــر ملــل بــه لحــاظ علمــی و تخصصــی ســرآمد 
هســتند. بــه عنــوان نمونــه بــه تازگــی کتــاب مرجــع عمومــی 
آکســفورد بــه همــراه دو مقالــه از اســتادان و پژوهشــگران ایــن 
ــی  ــاالنه در جشــنواره ملّ ــده اســت و س ــاپ ش پژوهشــگاه چ
ــده  ــگاه برن ــر از پژوهش ــج اث ــم پن ــت ک ــگاه دس ــد پژوهش نق
ــه  ــا مجل ــز تنه ــا نی ــادی م ــه پژوهشــنامه انتق می شــود، مجل
علمــی- پژوهشــی ماهنامــه ویــژه نقــد در کل ایــران اســت و 

ــی شــده اســت. ــده جشــنواره فاراب برن
در مســیر ارتقــای کارآمــدی بــر مبنــای برخــی نیازهــا به ویــژه 
توصیــه و رهنمــود مقــام معظــم رهبــری و برخــی اقتضائــات 
ملــی و در چارچــوب اســناد باالدســتی و برنامــه توســعه 
ــوم  ــال عل ــع اعت ــرح جام ــه ط ــود ک ــگاه ب ــردی پژوهش راهب
ــگاه  ــن پژوهش ــور در ای ــرفت کش ــه پیش ــوف ب ــانی، معط انس

ــه اســت. شــکل گرفت
ایــن طــرح مشــخصاً بیشــتر منبعــث از بیانــات مقــام معظــم 
ــا  ــداری ب ــی دی ــخ 85/11/۲ ط ــه در تاری ــت ک ــری اس رهب
ــن  ــگاه، روش ــن پژوهش ــون ای ــی مت ــورای بررس ــای ش اعض
فرمودنــد کــه پژوهشــگاه بایــد در مســیر طــرح "کالن" کــه بــه 

"بــازار علمــی بیایــد" حرکــت کنــد.
خوشــبختانه طــرح اعتــال بــا روشــمندی و پــس از انجــام فــاز 
مطالعاتــی، در یــک ســال و نیــم اکنــون وارد فــاز اجرایی شــده 
کــه یکــی از پژوهش هــای بــه ثمــر رســیده آن نقــش برنامــه 
ــا در  ــگاه ه ــانی دانش ــوم انس ــی عل ــی و پژوهش ــای اموزش ه
توســعه جامعــه ایــران اســت کــه بــا توجــه بــه تاکیــد وجــه 
اثربخشــی و کارآمــدی آن از ســوی وزارت علــوم؛ بــزودی فــاز 
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دوم آن نیــز پیــش بــرده خواهــد شــد.
در یــک نــگاه اجمالــی می تــوان گفــت تاکنــون حــدود 
ــروژه  ــدود 34 پ ــیده ح ــر رس ــه ثم ــرح ب ــن ط ــروژه ای 1۰ پ
ــاخه  ــروژه در 4 ش ــه 4۰ پ ــب ب ــده و قری ــی ش ــب نهای تصوی
مبانــی، بازشناســی انتقــادی یــا تاریخــی، کاربســت و در حــوزه 
ــت و چندیــن  ــی درحــال تصویــب اس چالش هــای اجتماع
پــروژه دیگــر نیــز از ســوی دانشــگاه های سراســر کشــور 

ــت. ــی اس ــال بررس ــه درح ــده ک ــنهاد ش پیش
ــن طــرح  ــی شــکل گیری و انجــام ای ــا و چرای ــاره مبن ــا درب ام
ــا اعضــای  ــدار ب جامــع؛ رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در دی
شــوری بررســی متــون ایــن پژوهشــگاه فرمودنــد »... ان شــااهلل 
یــک مقطــع جدیــدی را تعریــف کنیــد، بــرای اینکــه محصــول 
ــد  ــی بای ــت کالن ــک حرک ــد، ی ــازار کار بیای ــه ب ــع ب ــن جم ای
انجــام بگیــرد. باالخــره محصــول کار بایــد بتوانــد بــه کار بــازار 
ــا مرجــع اســتادان  ــاب درســی بشــود ی ــا کت ــد، ی علمــی بیای
ــرار  ــا ق ــه بخش ه ــته ها و در هم ــه رش ــانی در هم ــوم انس عل
ــف  ــود را موظ ــد. خ ــه کنن ــه آن مراجع ــد ب ــه بتوانن ــرد ک گی
ــع  ــاب، منب ــرای کت ــواد الزم ب ــرای فراهــم کــردن م ــد ب بدانی
علمــی، مرجــع علمــی، کــه یــا دیگــران بتواننــد کتــاب 
بنویســند یــا خــود ایــن مجموعــه از افــراد بخواهــد کــه کتــاب 

ــد...« بنویســند و منبــع علمــی فراهــم کنن
توصیه ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری:

ــران  1. ســند چشــم انداز بیســت ســاله جمهــوری اســالمی ای
در افــق 14۰4

ــوزش  ــام آم ــاوری« )نظ ــم و فن ــی »عل ــت های کل ۲. سیاس
ــام معظــم  ــی از ســوی مق ــاوری( ابالغ ــات و فن ــی، تحقیق عال

ــری رهب
3. نثشه جامع علمی کشور

4. سند اسالمی شدن دانشگاه ها – بخش علوم انسانی
5. برنامه پنجم و ششم توسعه کشور

۶. برنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
7. برنامــه توســعه راهبــردی پژوهشــگاه علــوم انســانی و 

مطالعــات فرهنگــی

لطفــًا ویژگی هــای خــاص ایــن طــرح را 
معّرفــی بفرماییــد:

از جملــه تمایــزات طــرح اعتــال، منظومــه ای بــودن پروژه هــای 
ــکاود  ــا ب ــوم انســانی اســت یعنــی طــرح درصــدد اســت ت عل
ــود  ــانی وج ــوم انس ــا" و "روش" عل ــائلی در "مبن ــه مس ــه چ ک
دارد. ســپس چرایــی ایــن چالــش را بیــان می کنــد کــه 
چــرا علــوم انســانی در مواقعــی "بــه کار بســته نشــده" و 
ــای  ــه آن راهکاره ــت و در ادام ــرده اس ــل نک ــالت را ح معض
"کاربردی ســازی"، فرایندهــای آن، و انجــام نمونه هایــی از 

طرح هــای بــا اولویــت کاربــردی را بــه اجــرا در مــی آورد. لــذا 
یــک متدلــوژی منظومــه ای دارد کــه مجموعــه دســتاوردهای 
ــازار  ــرای ب ــی، روش و محصــول ب ــد در حــوزه مبان آن می توان

ــد. ــا باش ــا راه گش ــگاه های م ــم و دانش عل
در مجمــوع ایــن طــرح قصــد دارد ایــن مســیر را طــی کنــد 

ــد  ــر خواه ــانی اثربخش ت ــوم انس ــران عل ــه در ای ــه چگون ک
شــد؟ یکــی از مقوالتــی کــه عمیقــاً در حــال بررســی اســت 
ایــن اســت کــه رشــته های علــوم انســانی چــه نســبتی 
بــا پدیده هایــی مثــل اشــتغال، مهــارت افزایــی دارنــد و 
ــوب در حــوزه  ــی مطل ــارت افزای ــه مه ــای رســیدن ب راهکاره

روش و کاربســت چــه می توانــد باشــد.
گاهشمار اقدامات اصلی طرح جامع اعتالء

ــر  ــاز صف ــن ف ــی و تدوی ــه مطالعات ــاز مرحل ــال 1395: آغ س
طــرح بــا همــکاری اولیــه »ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور« 
ــارکت  ــا مش ــرح، ب ــی ط ــاخت های اجرای ــر س ــی زی و طراح
بیــش از 8۰ تــن از اســتادان تــراز اول کشــور، صاحبنظــران، 
متخصصــان و کارشناســان و تشــکیل مرحلــه اول شــبکه 

ــی طــرح. نخبگان
ــا  ــا ب ــرای طرح ه ــا و اج ــاد قرارداده ــاز انعق ــال 139۶: آغ س
ــاوری و گســترش  ــات و فن ــوم، تحقیق ــای وزارت عل حمایت ه
ــان  ــران، مخاطب ــای کارب ــا حوزه ه ــرح ب ــل ط ــای تعام راه ه
ــه  ــدازی مجل ــی، راه ان ــایت تخصص ــعه س ــان: توس و ذی نفع
ــی،  ــخنرانی های علم ــات س ــداد جلس ــش تع ــی، افزای تخصص

نشســت های نخبگانــی و ...
ــا،  ــتین طرح ه ــدن نخس ــی ش ــن و نهای ــال 1397: تدوی س

ــرح. ــای ط ــه کتاب ه ــن مجموع ــار اولی ــاپ و انتش چ
ــرای گســترش طــرح در ســطح ملــی و برنامه ریــزی  تــالش ب
و انجــام مرحلــه دوم ایجــاد و توســعه شــبکه نخبگانــی طــرح.

راه انــدازی کارگــروه چهــارم طــرح بــا عنــوان: علــوم انســانی، 
ــه. ــای جامع ــا و چالش ه ــائل، نیازه مس
ویژگی ها و نوآوری های طرح جامع اعتالء

- مأموریت گرا و راهبردی
- بومی گرا، متناسب با ارزش های دینی

- نیاز محور و کاربردی
- تقویت گفتمان اثربخشی علوم انسانی

ــانی و  ــوم انس ــم عل ــائل مه ــه مس - مســئله مندی معطــوف ب
پیشــرفت کشــور

- تولیدات پژوهشی اثربخش در علوم انسانی
- غنی سازی منابع علوم انسانی

در  کشــور  انســانی  علــوم  نخبگانــی  شــبکه  تقویــت   -
اجــرا و  سیاســتگذاری 
- روش منظومه ای و خاص

ــه  ــال را چگون ــرح اعت ــما ط ــوع، ش در مجم
تعریــف می کنیــد؟ اهــداف آن کدامنــد؟

ــه پیشــرفت  ــوم انســانی معطــوف ب ــع اعتــالی عل طــرح جام
ــردی،  ــی، راهب ــای پژوهشــی مبنای ــه طرح ه کشــور، "مجموع
جهت گیــری  بــا  چالش محــور،  مســأله مدار،  و  کاربــردی 
ــی  ــی و فرهنگ ــای دین ــا ارزش ه ــق ب ــه و منطب ــی گرایان بوم
ایرانــی، روشــمند بــه همــراه منظومــه ای از فعالیت هــای 
ــوالت  ــد محص ــور تولی ــه به منظ ــت" ک ــی اس ــی- ترویج علم
ــی،  ــای اجتماع ــا و چالش ه ــه نیازه ــخ ب ــی، پاس ــر علم فاخ
همچنیــن ارتقــاء کارآمــدی و کارآرایــی علــوم انســانی، 
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ــی  ــه نیازهــا و مســائل جامعــه و در مســیر عملیات معطــوف ب
ــه توســعه پژوهشــگاه  ــا و سیاســت های برنام ــردن راهبرده ک
و تحقــق مصوبــه و مأموریــت ویــژه هیأت امنــاء پژوهشــگاه بــا 
مشــارکت اعضــای هیأت علمــی پژوهشــگاه و نخبــگان کشــور 

انجــام می گیــرد.
اهداف طرح جامع اعتالء

و  رهبــری  معظــم  مقــام  منویــات  تحقــق  و  پی جویــی 
توصیه هــای ایشــان بــه پژوهشــگاه در خصــوص انجــام طــرح 

کالن کارآمــد
تحقق بخش هایی از برنامه توسعه راهبردی پژوهشگاه

برنامه ریزی هــای  در  علوم انســانی  نقش آفرینــی  ارتقــای 
توســعه علمــی، فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی و معطــوف 

ــه صاحبنظــران ــه پیشــرفت کشــور ب ب
ــائل  ــل مس ــانی در ح ــی علوم انس ــطح نقش آفرین ــای س ارتق
ــردی  ــای توســعه ای، کارب ــق اجــرای پژوهش ه کشــور از طری

ــردی ــای راهب ــور و گزارش ه ــاز مج و نی
تقویــت نظــام دانایــی به عنــوان پشــتوانه علمــی نظــام 

کشــور تصمیم گیــری 
ــوم  ــی در حــوزه اعتــالی عل ــل تجــارب جهان بررســی و تحلی
ــر  ــد ب ــورها )تأکی ــعه کش ــی آن در توس ــانی و نقش آفرین انس

جهــان اســالم(

ــوم  ــگاه عل ــتاوردهای پژوهش ــن دس عمده تری
انســانی در طــرح اعتــالی علــوم انســانی چیســت؟

ــی از  ــت. یک ــه اس ــوزه و الی ــد ح ــتاوردها در چن ــن دس ای
ــت  ــی جه ــه الگوی ــیدن ب ــرای رس ــت ب ــای آن، حرک حوزه ه
توســعه متــوازن و کارامــد و راه گشــای علــوم انســانی و فهــم 
اینکــه علــوم مــا چــه مبنایــی بایــد داشــته باشــند، اســت کــه 
ایــن هــدف اکنــون محقــق شــده اســت و فــاز دوم آن در ارائــه 

ــت. ــام اس ــال انج ــا درح مدل ه
الیــه بعــدی رســیدن بــه انــواع گزارش هــای راهبــردی، 
توصیه هــای سیاســتی و گزارش هــای علمــی و تخصصــی 
ــرای  ــاع ب ــگ و اجتم ــاد، فرهن ــت، اقتص ــای سیاس در حوزه ه
رســیدن بــه راهبردهایــی بــرای مجموعــه علــوم انســانی تــا در 
عرصه هــای سیاســی و تصمیم گیری هــا موثــر واقــع شــود.

چــه طرح هــای مهــم دیگــر کالن در پژوهشــگاه 
ــرح  ــر ط ــژه اگ ــت؟ به وی ــرا اس ــال اج در ح

ــند؟ ــی باش کارفرمای
بــه مــوازات طــرح اعتــال، طــرح مکــران تحــت عنــوان 
ــتان و  ــروم سیس ــق مح ــور مناط ــاع مح ــازی اجتم توانمندس

بلوچســتان در حــال اجراســت.
شــاید ذکــر ایــن نکتــه الزم باشــد کــه پژوهشــگاه بــه لطــف 
الهــی بــرای اولینبــار در ســال 93 دارای برنامــه توســعه 
ــردی کــردن  راهبــردی شــد و جهت گیــری ایــن برنامــه کارب
ــتر  ــت بیش ــتلزم عنای ــن کار مس ــا ای ــانی اســت ام ــوم انس عل
دســتگاه های اجرایــی و انگیــزه و فعالیــت صاحب نظــران 

پژوهشــگران  از  برخــی  متاســفانه  اســت  انســانی  علــوم 
علی رغــم علــم و تخصــص هنــوز رغبــت کافــی را بــرای انجــام 
فعالیت هــای پژوهشــی کاربــردی پیــدا نکرده انــد گاهــی 
ــی  ــه چگونگ ــتن تجرب ــدم داش ــی و ع ــر نگران ــن ام ــل ای دلی
کاربــرد دانــش در مرحلــه عمــل اســت کــه الزم اســت بــرای 
ــوری و  ــری تئ ــی بکارگی ــای مهارت ــئله دوره ه ــن مس ــل ای ح

ــزار شــود. عمــل برگ

چگونــه می تــوان طرح هــای کاربــردی را بــا 
ــد داد؟ ــه پیون ــالب و جامع ــالمی انق ــای اس آرمان ه

انطبــاق علــوم انســانی بــا ارزش هــای دینــی و بومــی ســازی 
ــران  ــرای نگ ــد ب ــا نبای ــت ام ــم اس ــیار مه ــانی بس ــوم انس عل
بــودن بــرای تحقــق انطبــاق آنهــا هیــچ اقدامــی نکــرد و معطل 
مانــد. زیــرا ایــن فرصــت ســوزی و در انتزاعیــات مانــدن اســت. 
ــی و  ــای دین ــا ارزش ه ــانی ب ــوم انس ــاق عل ــن راه انطب بهتری
ــه میــدان عمــل وارد  بومــی ایــن اســت کــه علــوم انســانی ب
ــر  ــورت اگ ــن ص ــود در ای ــس آزاد ش ــوری از حب ــود و تئ ش
ــته  ــود نداش ــا وج ــا ارزش ه ــوم ب ــن عل ــن ای ــی بی هماهنگ
باشــد خــود بــه خــود از چرخــه حــذف خواهــد شــد و علــوم 
انســانی آنهــا را پــس می زنــد لــذا مــا توریســت متناســب بــا 
ــا کمــک  ــد ب ــن را بای ــا ای ــم ام ــه می خواهی ــای جامع ارزش ه
ــم  ــزان توریس ــا می ــود ت ــان ش ــانی بی ــوم انس ــای عل دانش ه
ــم. ــی کنی ــرای کشــور درآمدزای ــم و ب ســالمت را افزایــش دهی
ــد  ــدار برســیم بای ــه توســعه متــوازن و پای اگــر می خواهیــم ب
ــانی  ــوم انس ــاب عل ــد و اصح ــان ده ــانی راه را نش ــوم انس عل
ــت  ــال عل ــرای مث ــدان صحبــت و عمــل داشــته باشــند. ب می
ــگاه های  ــدان دانش ــش فق ــا داع ــورها ب ــی کش ــری برخ درگی
ــات اســت. ــن درســت مباحــث و موضوع ــوم انســانی و تبیی عل

کاربــردی شــدن علوم انســانی نیازمند هــم افزایی 
بیــن ایــن علــوم و علــوم فنــی و ریاضی اســت اما 
چــرا اکنــون ایــن هماهنگــی کمتــر وجــود دارد و 

بــرای رفــع ایــن موضــوع چــه بایــد کــرد؟
ــردن  ــر ک ــرای اثربخش ت ــگاه ب ــرورت ن ــر ض ــال حاض در ح
ــن  ــت و برهمی ــتی اس ــجل و درس ــر مس ــانی، ام ــوم انس عل
ــانی  ــوم انس ــالی عل ــرح اعت ــگاه را در ط ــن ن ــا ای ــاس م اس
ــوان  ــه عن ــم. ب ــرار دادی ــتور کار ق ــگاه در دس ــه پژوهش و بدن
ــه یــک پدیــده بی بدیــل نظیــر برگــزاری همایــش ملــی  نمون
علــوم انســانی و صنعــت بــا تشــکیل کارگروه هــای تخصصــی 
ــی  ــی آن تمام ــای اجرای ــورای سیاســت گذاری و گروه ه در ش
ــم هســتند  ــار ه ــی و انســانی در کن ــوم تجرب دانشــمندان عل
ــوت شــده  ــی دع ــان اصل ــوان ذی نفع ــه عن و از صنعتگــران ب

اســت.
ــوم  ــانی و عل ــوم انس ــن عل ــی بی ــش هماهنگ ــه افزای  اگرچ
تجربــی اکنــون در دســتور کار پژوهشــگاه قــرار دارد امــا بایــد 
بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه شــود کــه ایــن مســئله یــک خــأ 
ــعه  ــه دوم توس ــم در برنام ــا ســعی داری ــه م ــی اســت البت مل
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کــه قــرار اســت از ســال 98 اجرایــی شــود بــه ایــن موضــوع 
ــم. بیــش از پیــش توجــه کنی

ــوم  ــالی عل ــرح اعت ــرای ط ــداز اج ــم ان چش
ــت؟ ــانی چیس انس

ــم  ــر بخواهی ــی اگ ــت نیســت یعن ــر موق ــک ام ــن طــرح ی ای
ــث  ــازی مباح ــب غنی س ــانی موج ــوم انس ــای عل پژوهش ه
دانشــگاهی شــود و منابــع معتبــر و روزآمــد کتاب هــای 
درســی دانشــگاه ها واقــع گــردد و عامــل اشــتغال زایی 
متــون درســی بــه شــمار بیایــد، امــری یــک ســاله و دو ســاله 
نیســت و هــر ســاله بایــد در دســتور کار قــرار داشــته باشــد. 
طــرح اعتــال بــر آن اســت تــا توانایی هــا و ظرفیت هــای 
ــوم  ــاله عل ــدرت حــل مس ــردی و ق ــوی، کارب ــی، معن فرهنگ
ــاور دینــی نشــان دهــد و ایــن آرمــان،  ــو ب انســانی را در پرت

مســاله ای دائمــی اســت.
ــال،  ــرح اعت ــه ط ــور و از جمل ــه ام ــگاه در هم ــگاه پژوهش ن
رویکــردی فراگیــر و فنــی اســت. از ایــن روی، مــا بــا 
ــه  موسســات فعــال در حــوزه علــوم انســانی نقــش هم افزایان
داریــم و هیــچ تداخــل نقشــی بــا ســازمان ســمت و شــورای 
ــد  ــگاه بای ــی پژوهش ــوب علم ــذا در چارچ ــم، ل ــول نداری تح
ــردازد و  ــا بپ ــه ه ــه دغدغ ــد و ب ــذار باش ــه تاثیرگ در جامع
ــعه ای  ــات کالن توس ــه اقدام ــول از جمل ــای مغف در حوزه ه

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــور م کش
اثربخشــی علوم انســانی بــر پیشــرفت و توســعه  ارتقــاء 
ــانی  ــوم انس ــالن عل ــدی فارغ التحصی ــش کارآم ــور، افزای کش
ــانی در  ــوم انس ــتر عل ــذاری بیش ــرای تأثیرگ ــازی ب و بسترس
و  اقتصــادی  اجتماعــی، سیاســی،  عرصه هــای گوناگــون 

ــران. ــالمی ای ــوری اس ــی جمه فرهنگ
انســانی  علــوم  آنکــه  بــرای  بفرماییــد  بســیار خالصــه 
گیــرد؟ صــورت  بایــد  اقدامــی  چــه  باشــد،  اثربخش تــر 

علــوم انســانی بایــد یــک گام قبــل از پیوســت های فرهنگــی 
ــی  ــات مقدمات ــند و مطالع ــته باش ــور داش ــی حض و اجتماع
انجــام دهــد و بعــد اقــدام بــه یــک پــروژه توســعه ای شــود. 
ــان  ــهری و متخصص ــزان ش ــاران، برنامه ری ــدا معم ــر از ابت اگ
باستان شناســی قبــل از اجــرای پروژه هــا، متخصصــان علــوم 
انســانی را آگاه می کردنــد و بــر مبنــای یافته هــای پژوهشــی 
ــواع مشــکالت شــهری  ــا ان ــد، اکنــون ب ــان عمــل می کردن آن
امــروزی از جملــه ترافیــک و آلودگــی هــوا مواجــه نبودیــم.

در حــال حاضــر چــه عاملــی ســبب کمرنــگ 
بــودن نقــش علــوم انســانی در اقدامــات 

ــت؟ ــور اس ــعه ای کش توس
ــراد  ــت، اف ــن اس ــکل ای ــن مش ــود ای ــل وج ــی از دالی یک
سیاســت گذار و تصمیم گیــران کمتــر بــه علــوم انســانی 
ــد و  ــر می کنن ــی فک ــی و مکانیک ــیار فن ــد و بس ــاور دارن ب

برخــی مــوارد نیــز ضرورت هــا اجــازه نمی دهــد.
ــی  ــوم انســانی ها چنــان مهارت از طــرف دیگــر نیــز بعضــاً عل
ــس  ــا را منعک ــن توانایی ه ــرورت ای ــد ض ــه بتوانن ــد ک ندارن
کننــد. از ســوی دیگــر در مبانــی سیاســت گذاری و تقنینــی 

ــده نمی شــود و  ــگ دی ــوم انســانی پررن ــز نقــش عل کشــور نی
ــار و تبعــات آن نیــز در جامعــه مشــهود اســت. آث

هــدف غایــی علــوم انســانی کاهــش آالم مــردم و ایجــاد آرامش 
در جامعــه اســت در حــال کــه علــوم فنــی و تجربــی صرفــاً بــه 
دنبــال تامیــن آســایش هســتند. در حالــی کــه علــوم انســانی 

آســایش و آرامــش را توامــان دنبــال می کنــد.

ــت  ــی در جه ــد گام ــرح می توان ــن ط ــا ای آی
کاربــردی شــدن علــوم انســانی و رفع مشــکالت 

آینــده باشــد؟
ــت  ــای هیئ ــژه اعض ــای وی ــا محبت ه ــی و ب ــف اله ــه لط ب
ــام  ــی موجــود از شــخص مق علمــی و صاحــب نظــران و مبان
ــای وزارت  ــتی و حمایت ه ــاال دس ــناد ب ــری، اس ــم رهب معظ
علــوم، نســبت بــه آینــده ایــن طــرح بســیار امیدواریــم امــا در 

ــود دارد. ــز وج ــکالتی نی ــن راه مش ای
یکــی از مشــکالت آن، دشــواری مدیریــت ایــن پــروژه عظیــم، 
ــانی  ــوم انس ــع عل ــر مناب ــا، فق ــه از م ــارات زودرس جامع انتظ
اســت و ایــن امــر در حالیســت کــه حــل معضــالت اجتماعــی 

نیازمنــد رویکــردی تدریجــی اســت.
مــا امــروزه بایــد کاری کنیــم تــا بــا همــکاری تمامــی 
ــا از  ــد ت ــش یاب ــه افزای ــت در جامع ــای مثب ــتگاه ها الگوه دس
ــا  ــرد و اثرگذاری ه ــکل گی ــازی ش ــگ س ــق فرهن ــن طری ای
افزایــش یابــد تــا علــوم انســانی در یــک مســیر فرهیخته تــری 

ــد. ــت کن حرک
ــر  ــرای ه ــا ب ــدد طرح ه ــالء و تع ــع اعت ــرح جام ــائل ط مس

ــئله مس
ــی طــرح جامــع اعتــالء کــه در کارگروه هــای  ــاز مطالعات در ف
تخصصــی: »مبانــی نظری علــوم انســانی« »تاریخ و بازاندیشــی 
انتقــادی علــوم انســانی« و »کاربســت مســائل علــوم انســانی« 
ــع در نظــر  ــرای طــرح جام انجــام شــد، ۶ مســئله اساســی ب
ــی  ــائل، طرح های ــک از آن مس ــر ی ــل ه ــد و در ذی ــه ش گرفت
تعریــف شــد. عنــوان مســائل و آمــار تعــداد طرح هــا براســاس 

آنهــا در ادامــه بــه تصویــر کشــیده شــده اســت.
مسئله اول: نسبت علوم انسانی، دین، فرهنگ و جامعه

مســئله دوم: نســبت علــوم انســانی بــا برنامه هــای پیشــرفت 
و توســعه کشــور

مســئله ســوم: نســبت علــوم انســانی جدیــد بــا قــدرت ملــی 
ــی و بین الملل

مسئله چهارم: نسبت علوم انسانی با صنعت، تجارت و 
فناوری

مسئله پنجم: نسبت بین علوم انسانی و نهادهای اجرایی
مسئله ششم: نسبت بین تحصیل، مهارت و اشتغال دانش 

آموختگان علوم انسانی
صدو بیست طرح در فاز صفر تعریف شده است.
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دکرت دهقانی:

کتابخانۀ استاد مینوی می تواند به موزۀ فرهنگی تبدیل شود

ــه مینــوی« ســیزدهم  ــه مناســبت ســالروز درگذشــت اســتاد مجتبــی مینــوی، نشســت تخصصــی »اهمیــت کتابخان ب
ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــه پژوهش ــالن اندیش ــی در س ــات فارس ــان و ادبی ــکدۀ زب ــت پژوهش ــه هم ــاه 1397، ب ــن م بهم
مطالعــات فرهنگــی برگزارشــد. ســخنران ایــن نشســت دکتــر محمــد دهقانــی، نویســنده، مترجــم و عضــو هیــأت امنــای 
ــر  ــه، ب ــن کتابخان ــای ای ــظ و احی ــانی در حف ــوم انس ــای پژوهشــگاه عل ــی از تالش ه ــن قدردارن ــوی ضم ــه مین کتابخان
ــا  ــه را ت ضــرورت توجــه بیشــتر در نگهــداری کتاب هــای نفیــس تأکیــد کــرد. همچنیــن ارزش و اهمیــت ایــن کتابخان
ــن  ــادی ای ــار ارزش م ــی در کن ــر محمــد دهقان ــوزه فرهنگــی اســت. دکت ــه م ــل ب بدانجــا برشــمرد کــه در خــور تبدی
ــن  ــه  وجــود قدیم تری ــا و شایســته توجــه دانســت. از آن جمل ــه را بی همت ــن کتابخان ــدد، ای ــل متع ــه دالی ــه، ب کتابخان
نســخه های چاپــی فارســی در ایــن مجموعــه اســت؛ ماننــد اولیــن کتــاب چــاپ ســربی بــه زبــان فارســی کــه در ســال 
1۶1۲ میــالدی بــه قلــم یکــی از وابســتگان دربــار اکبرشــاه گورکانــی نوشــته، بــه فارســی ترجمــه و منتشــر شــده بــود. 
ــه یادداشــت های مرحــوم مینــوی در حاشــیه بســیاری از ایــن کتاب هاســت کــه  از دیگــر دالیــل اهمیــت ایــن کتابخان
زوایــای پنهــان اندیشــه و احاطــه علمــی اســتاد را می نمایانــد. برخــی از ایــن یادداشــت هــا نکاتــی از زندگــی مینــوی را 
بــر مــا روشــن می ســازد کــه در هیــچ منبعــی نقــل نشــده اســت. برخــی از آنهــا نــگاه علمــی و باریک بیــن وی را بــر مــا 

ــد.  ــی می کن ــه ایشــان را معرف ــه و محققان ــد بی طرفان ــوع نق ــر ن روشــن می ســازد و برخــی دیگ
ــا انگلیســی و... نوشــته شــده، تســلط اســتاد  ــی ی ــان آلمان ــه زب ــه ب ــا ک ــاب ه ــه داد: »در بســیاری از کت ــی ادام دهقان
مینــوی بــر دیگــر زبان هــا و اندیشــه حاکــم بــر فرهنگشــان هویــدا اســت. همچنیــن در آغــاز برخــی از ایــن کتاب هــا 
ــی از   ــا اطالعات ــن تقدیم نامه ه ــورد. ای ــم می خ ــه چش ــا ب ــر دنی ــمندان سراس ــزرگان و اندیش ــی از ب ــم نامه های تقدی
گســتره تعامــل مینــوی بــا اندیشــمندان داخــل و خــارج از ایــران در اختیــار مــا قــرار می دهــد. همچنیــن احتــرام آنهــا 
ــری  ــای فک ــراد و جریان ه ــا اف ــه او ب ــترده و بی طرفان ــری گس ــاط فک ــی و ارتب ــگاه علم ــان دهنده جای ــوی نش ــه مین ب
ــه هســتند اولیــن نســخه های  ــی و... در کتابخان ــه زبان هــای انگلیســی، آلمان گوناگــون اســت. برخــی از کتاب هــا کــه ب
منتشــر شــده یــا جــزء معــدود نســخه های بــه جــا مانــده هســتند کــه در آن روزگار ترجمــه نشــده بــوده و اســتاد عنــوان 
برخــی از آنهــا را بســیار ســنجیده و دقیــق ترجمــه کرده انــد کــه بعدهــا ترجمــه آنهــا بــا همــان عنوان هــا منتشــر شــده 
ــا انجــام برخــی از ایــن  ــد و در حاشــیه، آغــاز ی ــه نقاشــی و خطاطــی عالقمنــد بوده ان اســت. از ســویی دیگــر اســتاد ب
ــوده اســت.  ــوای کتاب هــا و نشــان دهنــده مطالعــه دقیــق آنهــا ب ــه از محت ــری کشــیده اند کــه برگرفت کتاب هــا تصاوی
برخــی از نقاشــی ها نیــز ارتباطــی بــا موضــوع کتــاب نداشــته و تنهــا از  عالقــه ایشــان بــه طراحــی برخاســته اســت«. 

در پایان مراسم فیلمی کمیاب از سخنرانی دکتر مینوی دربارۀ شاهنامه به نمایش درآمد.
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برگزیده شدن ۷ مقالۀ پژوهش نامۀ انتقادی پژوهشگاه در جشنوارۀ  نقد

روز دوشــنبه  اول بهمــن مــاه 1397، پانزدهمیــن دورۀ جشــنوارۀ نقــد کتــاب در خانــۀ اندیشــمندان علــوم انســانی، بــا 
حضــور دکتــر محســن جــوادی )معــاون فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی( و دکتــر حســینعلی قبــادی )ریاســت 

پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی( و جمعــی از اندیشــمندان برگــزار شــد.
 پــس از فراخــوان خانــه کتــاب وزارت ارشــاد در ســال جــاری، دســت اندرکاران  نشــریۀ پژوهش نامــه انتقــادی 
شــورای بررســی متــون پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، بیــش از 1۲۰ مقالــه را در ســایت خانــه کتــاب  
بارگــذاری کردنــد. ســپس داوری مقــاالت در 1۲ رشــته )ادبیــات فارســی، کلیــات و اطالع رســانی، دیــن، علــوم و فنــون، 
ــر، و  ــی، هن ــوم تربیت ــا، عل ــخ و جغرافی ــوم سیاســی، تاری ــی، عل ــوم اجتماع ــان، عل ــی، فلســفه و کالم و عرف میراث پژوه
کــودک و نوجــوان( انجــام و در نهایــت 19 مقالــه برگزیــده شــد. از ایــن تعــداد 7 مقالــه بــه ماه نامــه انتقــادی اختصــاص 
یافــت کــه  به عنــوان مقالــه برتــر ســال و شایســته تقدیــر در حــوزۀ نقــد کتــاب از آنهــا  تقدیــر بــه عمــل آمــد. شــایان 
ــان  ــه خــود در می ــده  ب ــه برگزی ــداد مقال ــن تع ــا اختصــاص بیش تری ــادی ب ــه انتق ــه نشــریه پژوهش نام ــر اســت ک ذک
ــل اســت: ــه شــرح ذی ــوان مقــاالت مذکــور ب ــه نظــر می رســید. عن ســایر نشــریات، در حــوزه نقــد کتــاب بی رقیــب ب

1.    »بررســی و نقــد کتــاب روش¬شناســی تحقیقــات کیفــی«، مصطفــی همدانــی، پژوهشــنامه انتقــادی متــون، ش ۲، 
خــرداد و تیــر 139۶.

۲.    »بررســی و نقــد کتــاب تاریــخ فلســفه راتلــج«، ســیدمصطفی شــهرآیینی، پژوهشــنامه انتقــادی متــون، ش5، آذر و 
دی 139۶.

3.    »نقــدی بــر کتــاب آمــوزش و پــرورش تطبیقــی: رویکردهــا، روش هــا و اصــول«، عبــاس معــدن دار آرانی، پژوهشــنامه 
انتقادی متــون، ش۶، آذر 139۶.

4.    »بررســی و نقــد کتــاب از علــم ســکوالر تــا علــم دینــی«، خســرو باقــری نوع پرســت، پژوهشــنامه انتقــادی متــون، 
ش۲، خــرداد و تیــر 139۶.

5.    »پرتویــی نــو بــر اندیشــه سیاســی اســالم: نقدکتــاب تاریــخ اندیشــه سیاســی در اســالم«، عبــاس خلجی، پژوهشــنامه 
انتقــادی متــون، ش8، بهمن 139۶

۶.    »نقــد و بررســی کتــاب بنیان¬هــای نظــری و عملــی موســیقی فیلــم بــا رویکــرد ســینمای کشــورهای اســالمی«، 
حمیــد عســکری رابــری، پژوهشــنامه انتقــادی متــون، ش4، مهــر و آبــان 139۶.

7.    »بررســی و نقــد کتــاب اقتصــاد از نگاهــی دیگــر«، وحیــد مقــدم و هــادی امیــری، پژوهشــنامه انتقــادی متــون، 
ش9، اســفند 
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مجموعه نشست های انقالب اسالمی در دهۀ پنجم
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ــم« در ۲3  ــۀ پنج ــالمی در ده ــالب اس ــای انق ــت های »چالش ه ــه نشس ــالمیت« از مجموع ــوان »اس ــا عن ــی ب ــت و گفتگوی نشس
ــاه 1397 در پژوهشــگاه برگــزار شــد.  بهمــن م

در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر کریمــی علــوی ضمــن خوشــامدگویی بــه حاضــران و مهمانــان ایــن برنامــه، خاطر نشــان کــرد: »یکی 
از اهــداف معاونــت فرهنگــی- اجتماعــی پژوهشــگاه ایجــاد زمینــه بــرای اظهــار نظــر و ارائــه دیــدگاه از ســوی اندیشــه ورزان اســت. 
ــا  ــه خــودداری شــود و نشســت هایی ب ــالش می شــود از نشســت های یکســویه و یک جانب ــت فرهنگــی- اجتماعــی ت ــذا در معاون ل

حضــور ســالیق و گرایش هــای مختلــف فکــری برگــزار شــود«.
در نشســت اول بــا موضــوع »اســالمیت«، آیــت اهلل محســن غرویــان در ابتــدای ایــن نشســت در مــورد اســالمیت نظــام، گفــت: »مــراد 
ــی کــه ممکــن اســت چــه در بخــش جهان بینــی و فلســفه، چــه در بخــش احــکام و  ــا جای ــن اســت کــه ت از اســالمیت نظــام ای
فقــه، چــه بخــش اخالق»حکمــت عملــی« اســالم را در کشــور پیــاده کنیــم. اســالم نیــز شــامل اخــالق، احــکام و آداب و همچنیــن 
ــه  ــه ب ــی دارد ک ــا و نبایدهای ــی اســت و بایده ــوژی مبتن ــک ایدئول ــر ی ــم ب ــی ه ــن جهان بین ــه ای ــدی اســت ک ــی توحی جهان بین
ــاده شــود. تفســیر مــن از  ــوده هــر دو بعــد آن، پــس از انقــالب پی ــن ب ــالش ای ــی تقســیم می شــوند. ت دو بخــش فقهــی و اخالق
اســالمیت نظــام ایــن اســت کــه تــا حــد امــکان پیــاده شــود، ولــی در اینکــه تــا چــه انــدازه پیــاده شــده، درصدگیــری مشــکل بــوده 
و بیشــتر از آنکــه جنبــه کمــی داشــته باشــد، کیفــی اســت. تــالش حضــرت امــام و رهبــری ایــن بــوده کــه بتواننــد اخــالق، احــکام 

ــوده اســت«. ــه ب ــن گون ــز ای ــد جهت گیــری حکومــت نی ــاده کننــد و بی تردی و جهان بینــی توحیــدی اســالم را پی
ــه  ــر پای ــی ب ــالب اجتماع ــک انق ــا ی ــالب م ــت: »انق ــخنانی گف ــاض، در س ــم فی ــر ابراهی ــت، دکت ــن نشس ــدی ای ــخنران بع س
عدالت محــوری بــود و اگــر می گفتیــم اســالم، بدیــن خاطــر بــود کــه آن را دینــی بــر پایــه عدالــت دانســته و می دانیــم. بنابرایــن 
اســالم از آنجــا کــه عدالــت را مطــرح می کــرد، بــر ســر زبان هــا افتــاد. مبنــای امــام خمینــی )ره( نیــز  بحــث عدالــت و دوری از 

انحــراف بــود و در آثــار آقــای شــاه آبــادی هــم مفصــل بــه بحــث عدالــت اشــاره شــده اســت«.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت: »نــه روحانیــون و نــه دانشــگاه ها جــز دانشــجویان بــا انقــالب همــراه نبودنــد و تنهــا 
مــردم بودنــد کــه همراهــی خــود بــا انقــالب را نشــان دادنــد. میرحســین موســوی نیــز در کتــاب خاطــرات خــود نقــل می کنــد کــه 
روزی از حضــرت امــام پرســیده شــد کــه آیــا ایــن درســت اســت کــه مــردم از مــا جلوتــر هســتند؟ ایشــان فرمودنــد، بلــه مــردم از 
مــا جلوترنــد. کتــاب کشــف االســرار امــام نیــز  کــه براســاس مبانــی کالمــی ایشــان نوشــته شــده، بســیار مهــم اســت و بایــد پرســید 

کــه چــرا دربــاره آن تحقیــق نشــده اســت؟«.
غرویــان ضمــن بیــان اینکــه مــردم بــه نظــام اســالمی بــر مبنــای قرائتــی کــه امــام از انقــالب داشــت، رأی دادنــد، گفــت: »اینکــه 
ــه نتیجــه رســیدیم، در دوران هــای مختلــف فــراز و نشــیب داشــته اســت.  ــدازه در ابعــاد اخــالق، فقــه و عدالــت ب ــا چــه ان االن ت
بــرای نمونــه در 8 ســال قبــل از ایــن دولــت، مســأله آزادی بیــان، فکــر و اندیشــه کم رنــگ شــد و فضــای امنیتــی و پلیســی حاکــم 

آیت ا... غرویان در نشست »اسالمیت«:
باید بتوانیم با حفظ اصول اخالقی، قرائت های جدیدی از اسالم ارائه دهیم

بــه همــت معاونــت فرهنگــی- اجتماعــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در بهمــن مــاه 1397 مجموعه نشســت های 
ــد. در  ــزار ش ــالمی برگ ــالب اس ــروزی انق ــالگرد پی ــن س ــبت چهلمی ــه مناس ــم«، ب ــه پنج ــالمی در ده ــالب اس ــای انق »چالش ه
ــت،  ــج محــور اســالمیت، جمهوری ــری در پن ــف فک ــای مختل ــا گرایش ه ــای دانشــگاهی ب ــن نشســت ها اندیشــمندان و چهره ه ای

اســتقالل، آزادی و عدالــت بــه بحــث و گفتگــو نشســتند.
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ــوان وضعیــت آزادی در  ــاز می گــردد. نمی ت ــوع بینــش و نگــرش رؤســای جمهــور و کابینه هــای آنهــا ب ــه ن شــد و ایــن موضــوع ب
دولت هــای مختلــف پــس از انقــالب را یکســان دانســت و دربــارۀ عدالــت نیــز همیــن اســت، امــا مــن فکــر می کنــم کــه مــا بعــد 
از انقــالب بــه اســتقالل فکــری رســیدیم و بزرگتریــن دســتاورد انقــالب هــم همیــن بــوده، یعنــی دیگــر زیــر یــوغ فکــر دیگــران 
نیســتیم. مــا از نظــر آزادی در حــد ایده آلــی کــه بایــد باشــیم، نبــوده و از نظــر عدالــت اجتماعــی و اقتصــادی نیــز پیشــرفت های 
کمــی داشــتیم. البتــه وضع مــان از زمــان قبــل از انقــالب خیلــی بهتــر شــده، ولــی هنــوز عدالتــی کــه مــورد توقــع مــردم بــوده، 
محقــق نشــده اســت. متأســفانه از نظــر اخالقــی نیــز بســیاری از آموزه هــا و بایدهایــی کــه وجــود داشــته محقــق نشــده اســت«.

ســپس دکتــر فیــاض، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه تهــران بــا ذکــر داســتانی از مالقــات شــاه اردن بــا محمدرضــا پهلــوی دو ســال 
پیــش از انقــالب اســالمی گفــت: »شــاه حســین اردنــی بــه شــاه ایــران گفــت کــه کمــی بــا مــردم خــودت راه بیــا، ولــی محمدرضــا 
پهلــوی گفــت؛ وقتــی مرزهایمــان توســط ارتــش پاســداری مــی شــود، شــهربانی قــوی داریــم و ســاواکی کــه امنیــت را بــه خوبــی 
برقــرار کــرده، چــرا بایــد راه بیایــم؟ اخــالق هنگامــی در جامعــه برقــرار مــی مانــد کــه عدالــت وجــود داشــته باشــد. از ایــن رو، 
بحــث آقــای شــاه آبــادی، حضــرت امــام، دکتــر شــریعتی و همــه کســانی کــه در انقــالب هســتند، عدالــت بــوده اســت. اگــر عدالــت 

نباشــد فاصلــۀ طبقاتــی ایجــاد می شــود«. 
ــه  ــرا ک ــرد، چ ــاب ک ــا اجتن ــن قرائت ه ــوان از ای ــف دارد و نمی ت ــای مختل ــالم قرائت ه ــت: »اس ــار داش ــان اظه ــه غروی در ادام
مجتهدیــن نیــز هماننــد افــراد، افــکاری مختلــف دارنــد. امــام برداشــتی از اســالم و فلســفه مالصــدرا داشــتند و براســاس آن »والیــت 
فقیهــی« را مطــرح کردنــد کــه ریشــه در اســالم و عرفــان ایشــان داشــت. ایشــان بــا برداشــتی کــه از فقــه اســالم داشــتند بــر والیــت 
تکوینــی تأکیــد داشــتند. مــا نبایــد شــخصیت های بــزرگ و تاریخــی خــود را بــه دســت خــود تخریــب کــرده و آن وقــت خوشــحال 

هــم باشــیم کــه 4۰ ســال از انقــالب گذشــته اســت. نبایــد یــک طرفــه در مــورد دیگــران قضــاوت کنیــم«.
ــوژی اداره  ــم و تکنول ــا عل ــا ب ــی م ــروز زندگ ــت: »ام ــت و گف ــود پرداخ ــای خ ــری از دیدگاه ه ــش دیگ ــرح بخ ــه ط ــان ب غروی
می شــود. لــذا رفتــار و ســبک زندگــی مــا متاثــر از علــم و دیــن اســت و تکنولــوژی نــگاه نمــی کنــد کــه آیــا مــا قبولــش داریــم 
یــا خیــر و نمــی تــوان انــکار کــرد کــه علــم جدیــد، همــه مــا را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت. مراجــع عظــام در همــان ابتــدا کــه 
تکنولــوژی هایــی شــبیه ویدئــو و ارتبــاط تصویــری بــه وســیله ســیم کارت آمــده بــود، آن را حــرام اعــالم کردنــد، امــا امــروز خــود 
ــه دهیــم.  ــا حفــظ اصــول اخالقــی و ارزش هــا، قرائــت هــای جدیــد ارائ ــد. مــا بایــد بتوانیــم ب در دفاترشــان از ایــن وســایل دارن
ایــن محــال نیســت کــه ســبک زندگــی خــود را بــا تکنولــوژی جدیــد هماهنــگ کنیــم، بــدون آنکــه اخــالق را کنــار گذاریــم. مــا 
اگــر صنعــت و تکنولــوژی نداشــته باشــیم، شــبیه ملتــی می شــویم کــه همگــی ســوار ویلچــر هســتند و آن زمــان دیگــر اقتصــاد 
مقاومتــی معنایــی نــدارد. مقاومــت، ملتــی قــوی می خواهــد و تــا زمانــی کــه اقتصــاد مــا تنهــا متکــی بــر نفــت باشــد، نمی تــوان 
ــا علــم جدیــد روشــن کنیــم. بعضی هــا معتقدنــد  بــا زورگویــان مقابلــه کــرد. مــا در دهــۀ پنجــم انقــالب بایــد تکلیــف خــود را ب
کــه بــالد غــرب منشــاء کفــر و انحــراف اســت، بنابرایــن هرچــه آنهــا می گوینــد اشــتباه اســت، ولــی مــن معتقــدم کــه علــم را در 

هــر کجــا کــه باشــد، بایــد آموخــت«. 
وی در پایــان گفــت: »در دنیــای جدیــد و انقــالب اســالمی، مــا بایــد تعامــل، گفــت و گــو و مذاکــره را در تمامــی ابعــاد سیاســی، 
اقتصــادی و علمــی، راهبــرد خــود قــرار دهیــم و اینکــه دیــواری بیــن خــود و کشــور هــای دیگــر باشــیم، جوابگــو نیســت. بنابرایــن 
بایــد راه تعامــل و گفتگــو را بــاز بگذاریــم. مــا بایــد 4۰ ســال بعــد از انقــالب بازنگــری کــرده و ببینیــم کــه آیــا بــا جنــگ و دعــوا، 
ــرده  ــود ک ــا را هــدر داده و ســرمایه ها را ناب ــن جــز اینکــه انرژی ه ــه نظــر م ــم؟ ب ــه نتیجــه ای رســیده ای ــب ب ــری و تخری مچگی
باشــیم، نتیجــه ای نگرفتیــم. بایــد اختــالف نظــر را پذیرفتــه و یــک کمپیــن گفــت و گــوی ملــی راه بیندازیــم و بــا همفکــری و 
گفتگــو، مشــکالت را حــل کنیــم. اینکــه بگوییــم ایــن و آن خــودی نیســتند چــه ثمــری داشــته اســت؟ بایــد عالمــان و دانشــمندان 

را بــر صــدر نشــانده و بــه علــم و اندیشــه بهــا دهیــم، همچنیــن بــه فرهیختــگان احتــرام بگذاریــم«. 

دکتر صادقی در نشست »آزادی«:
انسان مسلمان از حق انتخاب و آزادی انتخاب برخوردار است

ــر محمــود  ــر محمدصــادق کوشــکی و دکت ــا ســخنرانی دکت ــر روز ســه شــنبه ۲3 بهمــن 1397 ب ــد از ظه نشســت  »آزادی« بع
ــزار شــد. ــات فرهنگــی برگ ــوم انســانی و مطالع ــی در ســالن حکمــت پژوهشــگاه عل صادق

 دکتــر کوشــکی بــه عنــوان ســخنران نخســت ایــن مراســم در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه مــردم در ابتــدای انقــالب چــه برداشــتی 
از  شــعار »آزادی« داشــتند، گفــت: »آزادی یــک واژه وارداتــی در فرهنــگ ماســت، بدیــن معنــا کــه مــا قبــل از ورود مدرنیتــه بــه 
کشــور خــود بــا چنیــن مفهومــی مواجــه نبودیــم و در  فرهنــگ ایرانــی و اســالمی خــود چنیــن مفهومــی نداشــتیم. مــا تــا قبــل از 
عصــر قاجــار وقتــی صحبــت از آزادی می شــد، نقطــه مقابــل رقیــت یــا بندگــی را در نظــر می گرفتیــم. بــه همیــن خاطــر وقتــی 
می گفتیــم فــردی آزاد اســت، تنهــا بدیــن معنــا بــود کــه بنــده نیســت. وقتــی در فرهنــگ اســالمی مــا نیــز از حــر ســخن رانــده 
ــرد  ــودن ف ــود کــه بنــده نیســت و در نقطــه دوم، وقتــی صحبــت از آزاد ب ــن ب ــن انســان حــر اولیــن خصوصیتــش ای می شــد، ای
می شــد، گاهــی اوقــات مفهــوم ارزشــی منفــی را در چارچــوب دینــی پیــدا می کــرد و بــه معنــای فــردی کــه بنــده خداونــد نبــوده 
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و طاغــی اســت، قلمــداد می شــد. یــک زمانــی هــم بحــث آزاد و آزادی بــرای کســی بــه کار گرفتــه می شــد کــه در حبــس نیســت. 
ــه کار می بردیــم«. بنابرایــن این هــا عرصه هایــی بودنــد کــه مــا تــا عصــر قاجــار، مفهــوم آزادی را برایشــان ب

کوشــکی در ادامــه گفــت: »از عصــر قاجــار بــه بعــد مفهــوم »لیبرتــه« در فرهنــگ مــا بــه مفهــوم آزادی ترجمــه شــد، ولــی اصــل 
مفهــوم آن همــان لیبرتــه ای بــود کــه در زبــان التیــن بعــد از مدرنیتــه رایــج شــده بــود. اتفاقــی کــه در عصــر قاجــار افتــاد ایــن 
بــود کــه بــه دلیــل تمــاس بــا تمــدن غــرب، واژه لیبرتــه بــه آزادی ترجمــه شــد و در انقــالب نیــز از واژه آزادی اســتفاده شــد و 
ــای  ــد قدرت ه ــد: »آزادی از بن ــت می گوین ــه صراح ــان ب ــود، ایش ــیده می ش ــای آن پرس ــالب معن ــر انق ــس و رهب ــی از مؤس وقت
ــع آزادی در کالم  ــی رود. در واق ــه کار م ــتبدادی ب ــای اس ــان آزادی از دولت ه ــر در کالم ایش ــت و کمت ــود ماس ــتکباری مقص اس

ایشــان بــه مفهــوم »کســب اســتقالل« اســت«.
ــن  ــه ای محمــود صادقــی نیــز در پاســخ ب
ســؤال کــه چــه برداشــتی از مفهــوم 
انقــالب متبلــور  آزادی کــه در شــعار 
»مــن  کــرد:  اظهــار  می کنــد،  شــده 
ــارت  ــه عب ــش ب ــات در واکن ــی اوق گاه
در  می شــود  گفتــه  کــه  طنزآمیــزی 
ــم  ــه می خواهی ــتیم چ ــالب نمی دانس انق
نمی خواهیــم،  چــه  می دانســتیم  امــا 
ــر از  ــه کمت ــه فاصل ــا ب ــه م ــم ک می گوی
یک ســال از پیــروزی انقــالب اســالمی 
در قالــب قانــون اساســی بــه تفصیــل 
ــم و  ــه می خواهی ــه چ ــم ک ــن کردی روش
در واقــع شــک و تردیــدی در اینکــه چــه 
ایــن  و  نگذاشــتیم  باقــی  می خواهیــم 
ــه  ــد و ریش ــد نش ــه متول ــک دفع ــز ی نی
ــت  ــی مل ــای تاریخ ــه و آرمان ه در اندیش
ایــران داشــت. مــا اگــر بــه قانــون اساســی 
مراجعــه کنیــم، متوجــه می شــویم کــه مقصــود از آزادی همــان مفهــوم مقابلــه بــا اســتبداد و نفــی اســتبداد بــوده و در مقدمــه 
ایــن قانــون نیــز تحــت عنــوان شــیوه حکومــت در اســالم بــه طــور مفصــل آمــده اســت. در قســمتی از آن مقدمــه آمــده کــه بــا 
توجــه بــه ماهیــت ایــن نهضــت بــزرگ، قانــون اساســی تضمین گــر نفــی هرگونــه اســتبداد فکــری و اجتماعــی و انحصــار اقتصــادی 
ــد. ــالش می کن ــان ت ــت خودش ــه دس ــردم ب ــت م ــپردن سرنوش ــتبدادی و س ــتم اس ــتن از سیس ــط گسس ــد و در خ می باش

صادقــی بــا بررســی قانــون اساســی اظهــار داشــت: »در اصــول مختلــف ایــن قانــون، مباحــث مربــوط بــه آزادی هــا بــه تفصیــل 
ــت  ــف دول ــب 1۶ بنــد وظای ــون کــه در قال ــن قان ــاره نفــی اســتبداد، بنــد ششــم از اصــل ســوم ای مطــرح شــده و مشــخصاً درب
جمهــوری اســالمی را ترســیم مــی کنــد، آمــده اســت کــه محــو هرگونــه اســتبداد و خودکامگــی و انحصــار طلبــی و در بنــد هفتــم 
بالفاصلــه بــه تأمیــن آزادی هــای اساســی و اجتماعــی در حــدود قانــون اشــاره مــی کنــد و در بنــد هشــتم بــه مشــارکت عامــه مردم 
در تعییــن سرنوشــت سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی خویــش تأکیــد می کنــد. البتــه در بندهــای دیگــر مــواردی چــون 
طــرد کامــل اســتعمار و جلوگیــری از نفــوذ اجانــب را هــم مطــرح می کنــد. ایــن قانــون در واقــع نفــی اســتعمار خارجــی را بــه 

عنــوان یــک قرینــه در کنــار نفــی اســتبداد داخلــی مــی آورد«.
در ادامــه دکتــر کوشــکی عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه تهــران بــه تشــریح دیــدگاه خــود پرداخــت و گفــت: »از آنجــا کــه جامعــۀ 
عصــر پهلــوی فضــای خفقــان شــدید سیاســی را تجربــه می کــرد، بخشــی از اقشــار وقتــی از آزادی ســخن رانــده می شــد، نبــود 
ــالت  ــتند رس ــال 57،  می خواس ــۀ دوم س ــد از نیم ــوی بع ــات عصــر پهل ــه، مطبوع ــرای نمون ــتند. ب ــان سیاســی را می خواس خفق
ــد،  ــرای مردمــی کــه شــعار اســتقالل، آزادی می دادن مطبوعاتــی خــود را بــدون تــرس از فشــارهای ســاواک ادامــه دهنــد. امــا ب

ایــن آزادی را بایــد در قیــد اول و دوم آن جســت و جــو کــرد، یعنــی بــه معنــای اســتقالل و جمهوریــت در چارچــوب دیانــت«.
ایــن اســتاد دانشــگاه در ادامــه اظهــار کــرد: »کماینکــه وقتــی خبرنــگاران در پاریــس از امــام ســؤال می کننــد کــه شــما چــه نــوع 
جمهوریتــی مدنظــر داریــد و حــد و حریــم آن تــا کجاســت؟ ایشــان می فرمایــد: »جمهوریــت بــه معنــای آنچــه در جهــان مصطلــح 
اســت، ولــی در محــدودۀ قوانیــن دینــی.« البتــه در اینجــا ممکــن اســت گفتــه شــود نیروهایــی هــم بــا گرایش هــای لیبرالیســتی 
نظیــر جبهــۀ ملــی و نهضــت آزادی در انقــالب حضــور داشــتند کــه وقتــی از آزادی صحبــت می کردنــد، آن را در معنــای اســاس 
تمدنــی خــود یعنــی همــان »لیبرتــه« بــه کار می بردنــد. بــه همیــن خاطــر در فــردای پــس از انقــالب، کســانی کــه بــه ایــن مفهــوم 

از آزادی اعتقــاد داشــتند در آنجایــی کــه ایــن بخــش از آزادی محــدود شــد، مخالفــت کردنــد«.
ــه ازای آن را آزادی از  ــد، ماب ــت می کردن ــی از آزادی صحب ــه وقت ــی داد ک ــان م ــز نش ــپ نی ــای چ ــات گروه ه ــت: »ادبی وی گف
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امپریالیســم یــا آزادی بــرای طبقــه کارگــر در نظــر می گرفتنــد. امــا اکثــر کســانی کــه بــه عنــوان بدنــه انقــالب بــوده یــا آنهایــی 
ــه شــعار آزادی  ــی ب ــگاه دین ــا ن ــه ب ــردم ک ــه م ــا عام ــام و شاگرادان شــان ی ــی چــون حضــرت ام ــد از چهره های ــر بودن ــه راهب ک
ــن  ــی و حــق تعیی ــی اســتبداد سیاســی حکومت ــا نف ــه ی ــی ســلطه گری بیگان ــوم نف ــه مفه ــاً آزادی برایشــان ب ــد، عمدت پرداختن

ــود«. ــرای جامعــه خــودش ب سرنوشــت انســان ب
ایــن فعــال سیاســی اصولگــرا بیــان کــرد: »مــا در مفهــوم دیــن، طبیعتــاً جهان بینــی کســی مثــل امــام یــا شــاگردان ایشــان و 
ــا  ــن، برخــی دوراهی ه ــاد. دی ــاق می افت ــد، از پنجــره دیانت شــان اتف ــر بودن ــن انقــالب مؤث ــه در شــکل گیری ای همــه کســانی ک
بــرای انتخــاب مــا قــرار می دهــد و از مــا می خواهــد کــه راه درســت را انتخــاب کنیــم و فــرد مکلــف وقتــی می خواهــد توحیــد 
یــا معــاد را بپذیــرد، بایــد خــود بــه یــک درک کافــی برســد و اینکــه فــردی توحیــد یــا ســایر اصــول دیــن را برمبنــای تقلیــد 
ــه  ــد ب ــد پایبن ــرای انســان گذاشــته شــده و می توان ــن حــق انتخــاب ب ــز ای ــن نی ــرش دی ــد از پذی ــه نیســت. بع ــرد، پذیرفت بپذی

دیانــت خــود نباشــد«.
ســپس دکتــر صادقــی بــه عنــوان عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس تأکیــد کــرد: »شــکی وجــود نــدارد کــه از نظــر 
قانــون اساســی، مفهــوم آزادی بــه همــان معنــای متعارفــش در نظــر گرفتــه شــده اســت. البتــه طبیعــی اســت کــه مــا در نظــام 
ــر  ــا اگ ــم. م ــر داری ــب دیگ ــا مکات ــوم آزادی ب ــم در مفه ــی ه ــم، تفاوت های ــه داری ــی ک ــر اســاس مبانی های ــوری اســالمی ب جمه
ــا  ــاور دارد، ب ــن مفهــوم ب ــه ای ــز ب ــای کوشــکی نی ــم، چنانکــه آق ــه مفهــوم اســتقالل تلقــی کنی ــم آزادی در انقــالب را ب بخواهی
ایــن کار جایــگاه رفیــع آزادی را تنــزل بخشــیدیم. مــا در انقــالب شــعار اســتقالل، آزادی، جمهــوری اســالمی ســر می دادیــم کــه 

هریــک معنــای خــودش را داشــت«.
نماینــدۀ مــردم تهــران در ادامــه گفــت: »در فرهنــگ اســالمی نیــز انســان مســلمان از حــق انتخــاب و آزادی انتخــاب برخــوردار 
اســت. بنابرایــن آزادی در انقــالب و آنچــه در قانــون اساســی تجلــی پیــدا کــرده، آزادی در بیــان، آزادی اندیشــه، آزادی مطبوعــات، 
ــی، همــان  ــا محدودیت های ــه نوعــی ب ــز ب ــون اساســی مشــروطه نی آزادی تشــکیل احــزاب و جمعیــت هاســت. کمااینکــه در قان
مفاهیــم منعکــس شــده بــود. مفهــوم آزادی از جملــه مفاهیمــی اســت کــه ابهامــات زیــادی دارد و مفاهیــم زیــادی از آن ارائــه 

شــده اســت«.
ــدارد و قیدهــا  ــر ایــن اســت کــه انســان آزاد اســت و از لحــاظ روابــط حقوقــی هیــچ قیــد و بنــدی ن وی اظهــار کــرد: »اصــل ب
نیــاز بــه دلیــل دارنــد. بــرای نمونــه در همیــن قاعــده تســلیط گفتــه می شــود کــه مــردم نســبت بــه مــال و جــان خــود آزادنــد 
کــه قاعــده الضــرر قیــدی بــر آن وارد می کنــد و می گویــد شــما تــا جایــی آزاد هســتی کــه ضــرری بــه دیگــران وارد نکنــی. در 
حقیقــت آزادی فــرد تــا جائیســت کــه بــه آزادی دیگــران آســیب نزنــد و ایــن مســأله هــم در قانــون مدنــی و هــم قانــون اساســی 

مــا گنجانــده شــده اســت«.
صادقــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت: »مــن بــا گــوش خــود در ســال 78 از رهبــر معظــم انقــالب در دانشــگاه تربیــت 
مــدرس شــنیدم کــه »اســتبداد ضــد اســتعداد اســت و هرجــا اســتبداد اســت، شــکوفایی اســتعداد نیســت.« وجــود اســتبداد و 
ســلب انــواع آزادی هــا باعــث می شــود کــه اســتعدادهای انســان شــکوفا نشــود و مــا بایــد نگــران ایــن باشــیم. البتــه مــن هیــچ گاه 
بــه آزادی بــه همــان مفهومــی کــه در غــرب وجــود دارد، معتقــد نیســتم، امــا از یــک طــرف ایــن نگرانــی را دارم کــه قیدهــا را 

آنقــدر زیــاد کنیــم کــه از اصــل خــارج شــویم. چــرا کــه اصــل بــر آزادی اســت«.
صــادق کوشــکی نیــز در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه بــه نظــر شــما عملکــرد مســئولین در حــوزۀ آزادی در 4 دهــۀ اخیــر چگونــه 
ــد کــه  ــرا ایشــان طــوری القــاء کردن ــارۀ بخشــی از اظهــارات آقــای صادقــی بدهــم، زی ــوده، گفــت: »می خواهــم توضیحــی درب ب
انــگار از دیــد مــن، تنهــا مفهــوم آزادی، اســتقالل بــوده اســت. در صورتــی کــه این گونــه نیســت. بنــده عــرض کــردم کــه تأکیــد 
ــی و  ــلطه گران بیرون ــد س ــی از بن ــای رهای ــه معن ــه آزادی ب ــوده ک ــن ب ــتند ای ــه داش ــاتی ک ــام در فرمایش ــرت ام ــتر حض بیش
بین المللــی اســت، امــا اضافــه کــردم کــه نقطــه مقابــل اســتبداد و حــق تعییــن سرنوشــت نیــز جــزو مفاهیــم رایــج واژۀ آزادی در 
ابتــدای پیــروزی انقــالب بــوده اســت. هیــچ دلیلــی بــرای اینکــه اصالــت در اســالم بــه آزادی باشــد، موجــود نیســت. صادقــی بایــد 
بــرای اینکــه ثابــت کنــد در اســالم اصالــت آزادی وجــود دارد، ســند ارائــه دهــد. مــا نمی توانیــم روایتــی بیاوریــم و آن را چنیــن 
ترجمــه کنیــم کــه تــو آزادی مگــر اینکــه محــدود شــوی. البتــه می تــوان یــک نــوع تفســیر باشــد ولــی معنــا نیســت. در اســالم 

اصالــت آزادی نداریــم و بایــد دیــد کــه از کجــای متــون دینــی مــا چنیــن تعبیــری را می تــوان ارائــه کــرد«.
محمــود صادقــی در قســمت دوم ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اینکــه اصــل در اســالم بــر طهــارت، حلیــت و برائــت اســت، گفــت: 
»متأســفانه مــا همــه اصــول را برعکــس کردیــم و اصــل را بــر مبنــای مــواردی کــه خودمــان دوســت داریــم، قــرار دادیــم. البتــه 
مــن بــه هیــچ عنــوان نمی گویــم کــه آزادی در اســالم بــدون قیــد اســت، حتــی عــالوه بــر قیــدی کــه غربی هــا می گوینــد، قیــد 
دیگــری را هــم اضافــه کردیــم و اگــر در آنجــا گفتــه می شــود تــا جایــی آزاد کــه بــه دیگــران ضــرری وارد نســازد، مــا می گوییــم 
ــه خــود نیــز نبایــد ضــرری برســاند. اصــل برائــت امــروزه باعــث پویایــی فقــه شــیعه شــده اســت.  ــه دیگــران کــه ب ــه تنهــا ب ن
بــرای نمونــه همیــن پیشــرفت هایی کــه مــا امــروز در بحــث ســلول های بنیادیــن داریــم، مبنــای فقهــی آن اصــل برائــت اســت. 
ــدن  ــکوفایی تم ــوز ش ــی از رم ــت. یک ــل اس ــن اص ــش همی ــم، مبنای ــاروری داری ــاروری و ناب ــث ب ــا در بح ــه م ــرفت هایی ک پیش
اســالمی رواداری و پذیــرش افــکار و عقایــد دیگــران و روح آزادی در دانشــمندان اســالمی بــوده اســت و مــا بــدون ایــن چارچــوب 
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ــز در  ــی نی ــز شــکوفایی تمــدن غرب ــا رم ــد، ام فکــری امــکان چنیــن رشــد چشــمگیری نداشــتیم. شــاید عــده ای خوششــان نیای
آزادی اســت. اینکــه انســان آزاد بــوده و می توانــد فکــر کنــد و انتقــاد کــرده و حــق مخالفــت داشــته باشــد، باعــث تکامــل انســان 

می شــود. البتــه ایــن اصــاًل بــدان معنــا نیســت کــه نبایــد قیــدی وجــود داشــته باشــد یــا آزادی غیرمســئوالنه باشــد«.
در ادامــه دکتــر کوشــکی بــه عنــوان اســتاد دانشــگاه اظهــار داشــت: »ایــن درســت اســت کــه مــا بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی 
قانــون اساســی را تدویــن کردیــم و یــک اصولــی هــم بــه حقــوق ملــت اختصــاص دادیــم و در آنجــا از آزادی اجتماعــات، مطبوعــات 
و امثالهــم ســخن گفتیــم، امــا اولیــن و جدی تریــن اتفاقــی کــه افتــاد، بــه هــر دلیلــی ایــن اصــول قانــون اساســی تــا امــروز تبدیــل 
بــه قوانیــن عــادی کاربــردی نشــدند و ایــن مشــکل بســیار بزرگــی اســت. چــرا کــه مــا در قانــون اساســی آزادی هــا و حقوقــی را 
بــرای مــردم ماننــد حــق تشــکیل اجتماعــات در نظــر گرفتیــم، امــا ســازوکار الزم بــرای اجــرای درســت آن را پیش بینــی نکردیــم. 
در همیــن مــورد اگــر کســانی بخواهنــد مطابــق قانــون از حــق راهپیمایــی و تشــکیل اجتماعــات اســتفاده کننــد، نظــم در جامعــه 
و زندگــی را مختــل می کننــد. مــا هــزاران تجمــع می توانیــم داشــته باشــیم کــه اوالً مخــل بــه مبانــی اســالم نباشــد و دوم اینکــه 
مســلحانه نباشــد، امــا بــه شــدت مخــل بــه امنیــت و زندگــی مــردم باشــد. بــرای نمونــه فــرض کنیــد یــک عــده تصمیــم بگیرنــد 
بــرای حمایــت از تیــم مــورد عالقــه خــود، تعــدادی از 4 راه هــای شــهر را مختــل کننــد، آیــا آنهــا می تواننــد بــه قانــون اساســی 
اســتناد کــرده و بگوینــد کــه نــه مســلح بــوده و نــه مخــل بــه مبانــی اســالم هســتند؟ نکتــه ایــن اســت کــه قاعدتــاً مجلــس شــورای 
اســالمی بایــد در طــوول ادوار خــود بــرای تبدیــل ایــن اصــول کلــی بــه قوانیــن کاربــردی و منطبــق بــر زمــان تــالش می کــرد، 

امــا ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت«.
کوشــکی اظهــار داشــت: »امــروز گفتــه می شــود هــر کــس می خواهــد تجمعــی برگــزار کنــد بایــد از وزارت کشــور مجــوز بگیــرد، 
خــب اگــر وزارت کشــور مجــوز نــداد چــه بایــد کنــد؟ ایــن مســأله مســکوت مانــده و تــا جایــی کــه مــن در جریانــم اجــازه از وزارت 
کشــور، مطابــق قانونــی نیســت. یــا اینکــه جــای برگــزاری تجمــع در کجــا باشــد و امثالهــم مــواردی هســتند کــه فکــری برای شــان 
نشــده اســت. بــه نظــر می رســد کــه یــک کوتاهــی جــدی هــم از ســوی دولــت هــا بــه منظــور ارائــه لوایحــی روشــن بــرای احقــاق 
ــه طرح هــای  ــرای مــردم پیش بینــی شــده و هــم از ســوی مجلــس در ارائ ــون اساســی کــه ب ــن آزادی هــا و حقــوق مصــرح قان ای
ــگاری  ــز می توانســت در مســأله جرم ان ــه نی ــوه قضائی ــن اصــول وجــود داشــته اســت. حتــی ق ــردی کــردن ای ــرای کارب مناســب ب
یــا عــدم جرم انــگاری در برخــی مســائل ورود کنــد کــه ایــن اتفــاق نیفتــاد. بــه همیــن خاطــر، اصــول مربــوط بــه آزادی در قانــون 
ــا در بحــث آزادی در اســالم و غــرب  ــد. تفاوت ه ــار می کن ــا آن رفت ــه ســلیقه خــودش ب ــده و هــر کــس ب ــن مان ــر زمی اساســی ب

بســیار هســتند، بــه نحــوی کــه مــا می توانیــم شــباهت هــای میــان آنهــا را اقــل ممکــن در نظــر بگیریــم«.
محمــود صادقــی نیــز خاطــر نشــان کــرد: »یکــی از قیــود آزادی، اســتقالل و تمامیــت ارضــی اســت. منتهــا قانــون اساســی ایــن 
ــت  ــدت و تمامی ــتقالل و وح ــران، آزادی و اس ــالمی ای ــوری اس ــه در جمه ــی دارد ک ــعار م ــد و اش ــان می کن ــر بی ــوع را زیبات موض
ــظ  ــام حف ــه ن ــدارد ب ــت اســت و هیچ کــس حــق ن ــاد مل ــه آح ــا وظیف ــظ آنه ــد و حف ــک ناپذیرن ــر تفکی ارضــی کشــور از یکدیگ
ــرد.  ــاه می ک ــم ش ــه رژی ــود ک ــن کاری ب ــد. ای ــلب کن ــررات س ــن و مق ــا وضــع قوانی ــد ب ــای مشــروع را هرچن ــتقالل، آزادی ه اس
ایــن قانــون اساســی میثــاق و ثمــره خــون شــهدای ماســت و بســیار مهــم اســت. چــرا کــه خیلــی از دولتهــا و قدرت هــا ممکــن 
ــد در نطــق مجلــس خــود از  ــاً بای ــرای آن هزینــه دهیــم و اتفاق ــد ب ــا بای ــون را برنتابنــد. م ــن قان اســت آزادی هــای مصــرح در ای
آزادی بگوییــم و از آزادی هــای مــردم دفــاع کنیــم. مطابــق ســوگندی هــم کــه مــا در ابتــدای ورود بــه مجلــس می خوریــم بایــد 
از آزادی هــای مــردم دفــاع کنیــم. مــا اگــر می خواســتیم قرائــت طالبانــی از اســالم کنیــم کــه قرن هاســت وجــود داشــته و چیــز 

ــازه ای نیســت. امــا دفــاع از آزادی هــا از افتخــارات مــردم ســاالری دینــی اســت«. ت
ایــن صحبت هــا، واکنــش صــادق کوشــکی را در برداشــت. بــه نحــوی کــه او بــا اشــتباه خوانــدن واژۀ انتخــاب بــرای ایــن موضــوع، 
جایــگاه رهبــری را تعیینــی و کشــفی دانســت و گفــت: ولی فقیــه برخــالف آنچــه آقــای صادقــی می گویــد، انتخابــی نیســت، بلکــه 
فــرد دارای شــرایط، بایــد توســط مجلــس خبــرگان رهبــری کــه مــورد اعتمــاد مــردم اســت، کشــف و معرفــی شــود. امــا صادقــی 
بــا خوانــدن متــن قانــون، بــار دیگــر بــر حرف هــای خــود اصــرار و تأکیــد کــرد کــه در قانــون واژۀ »انتخــاب« آمــده اســت و الفــاظ 
ــا خوانــدن آن  ــذا بایــد همــان برداشــتی را از عبــارات قانــون اساســی کــرد کــه هرکــس ب ــر معانــی عرفیــه، ل محمــول هســتند ب

می کنــد و تفســیر و تبییــن آن بــه معانــی دیگــر صحیــح نیســت«.
ــا آزادی  ــه جــزو آزادی و حــق اســت، در مفهــوم دینــی م دکتــر کوشــکی نیــز در ادامــه گفــت: »برخــی از مــوادی کــه در لیبرت
ــد حاکــم خــودش را  ــد می توان ــا بدان ــه، یــک شــهروند در مغــرب زمیــن اگــر بخواهــد ی ــرای نمون نیســت، بلکــه تکلیــف اســت. ب
درخصــوص تخلفاتــی بــه چالــش بکشــد و ایــن حــق اوســت. امــا در حــوزۀ دیــن، بــرای کســانی کــه در ایــن چارچــوب هســتند، 
نهــی از منکــر دربــارۀ حاکــم ضــروری و واجــب اســت. یعنــی اگــر بنــده چارچوب هــای دیــن را پذیرفتــم نمی توانــم بگویــم دلــم 

ــم، چــون تکلیــف دارم. ــک مســئول را بازگــو کن ــات ی نمی خواهــد تخلف
ــرش دارای  ــود، در براب ــی ش ــته م ــرد گذاش ــرای ف ــی ب ــا انتخاب ــی هرج ــت، یعن ــئولیت اس ــر مس ــاًل در منظ ــالم کام آزادی در اس
مســئولیت اســت چــه در پیشــگاه الهــی چــه در پیشــگاه جامعــه، بنابرایــن هرجــا حــق انتخابــی قــرار داده شــده، فــرد بایــد پاســخگو 
باشــد. مــا اگــر ایــن تعبیــر را بــه کار بریــم کــه آزادی اصــل اســت، بایــد حــوزۀ آن را مشــخص کنیــم. اگــر مــا بخواهیــم مفهــوم 

آزادی را بــه معنــای یــک اصــل قــرار دهیــم، محصوالتــی خواهــد داشــت کــه آن را نمی توانیــم توجیــه کنیــم«.
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ایــن اســتاد دانشــگاه در پایــان اظهــار داشــت: »بحثــی را کــه مــا بایــد در آینــده جمهــوری اســالمی آن را تمریــن کنیــم، بحــث 
آزادی اندیشــه اســت. اگــر آزادی اندیشــه نباشــد تمــدن ســازی و رســیدن بــه یــک حیــات مدنــی ممکــن نخواهــد شــد. امــا آزادی 
اندیشــه مختــص بــه اندیشــه ورزان و در حــوزه اندیشــه اســت و اندیشــمند بــودن تعریــف و اســتانداردی دارد. یعنــی بــه صــرف 
اینکــه بنــده مدعــی اندیشــمندی باشــم نمی توانــم موجــب تضعیــف حقــوق و آبــرو و آزادی هــای دیگــران شــوم. آزادی اندیشــه 

از ضروریــات بــوده و اندیشــه ورزان بایــد بــرای آن چارچوب هایــی معیــن کننــد«.

سعید زیباکالم در نشست »عدالت«:
باید به سرکوب آزاداندیشی ها حساس شویم

ــالمی در  ــای انقالب اس ــت های چالش ه ــله نشس ــت از سلس ــومین نشس ــگاه، س ــی پژوهش ــی- اجتماع ــت فرهنگ ــت معاون ــه هم ب
دهــه پنجــم بــا موضــوع »عدالــت« در صبــح روز چهارشــنبه ۲4 بهمــن 1397 بــا ســخنرانی دکتــر ســید علیرضــا بهشــتی و دکتــر 

ســعید زیبــاکالم در ســالن حکمــت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد.
ــن  ــه ای ــخ ب ــت در پاس ــن نشس ــدای ای ــتی در ابت ــا بهش علیرض
ــه در  ــی ک ــای انقالب ــی از دغدغه ه ــاً یک ــا واقع ــه آی ــش ک پرس
ــه  ــت: »همیش ــود، گف ــت ب ــید عدال ــروزی رس ــه پی ــال 57 ب س
اعتقــاد داشــته و دارم کــه دهــۀ فجــر بایــد زمــان حساب رســی 
ــک  ــرای ی ــد، ب ــته ایم باش ــر گذاش ــت س ــه پش ــالی ک ــرای س ب
جامعــه انقالبــی الزم اســت زمــان هایــی در نظرگرفتــه شــود تــا 

ــد«. ــی کن ــود را بررس ــته خ ــه گذش کارنام
ــا  ــان ب ــا مواجهــه ایرانی ــزود: »پــس از نخســتین تمــاس ی وی اف
تجــدد طــی جنگ هــای ایــران و روس در دورۀ پادشــاهی فتحعلی 
شــاه قاجــار و آگاهــی عمومــی نســبت بــه عقب ماندگــی ایــران از 
دنیــای پیرامونــش، ایــده پیشــرفت بــه عنــوان اصلی تریــن آرزوی 

ــن هــدف  ــه ای ــه منظــور دســتیابی ب ــده اســت. ب ــی مان ــی باق ــه ایران ــی جامع ــه مل ــن مطالب ــن ســرزمین و پایدارتری ــان ای مردم
ــا  ــان آنه ــه از می ــران عرصــۀ سیاســت پیشــنهاد شــد ک ــز از ســوی مصلحــان، اندیشــمندان و کنش گ ــی نی ــی، اهــداف میان نهای
اســتقالل، آزادی و عدالــت بیــش از همــه مــورد اجمــاع نظــر قــرار گرفــت و از اصالحــات دورۀ امیرکبیــر و سپهســاالر تــا نهضــت 
مشــروطه خواهی، نهضــت ملــی شــدن نفــت، قیــام 15 خــرداد و انقالب اســالمی در صــدر فهرســت مطالبــات عمومــی شــهروندان 
ایرانــی قــرار گرفــت. چگونگــی ارتبــاط ایــن مطالبــات بــا یکدیگــر، سلســله مراتــب احتمالــی، محتــوا و محــدوده آنهــا امــا، همــواره 
مــورد مناقشــه بــوده و هســت. بدین ســان دیدگاه هــای مختلفــی دربــاره اهــداف، اشــکال و مبانــی توســعه و پیشــرفت بــر تاریــخ 

۲۰۰ ســاله اخیــر ایــران ســایه افکنــده اســت«.
ــران، نقطــه عطــف مهمــی در مناقشــات  ــردم ای ــت: »انقالب اســالمی ســال 57 م ــه گف ــدرس در ادام ــت م ــتاد دانشــگاه تربی اس
ــه شــمار مــی رود، چــرا  ــران در موضــوع چیســتی و چگونگــی نقــش توســعه و پیشــرفت کشــور ب و اختــالف نظرهــای مــردم ای
ــا و  ــم شــد. گفتگوه ــد فراه ــک نظــام سراســر جدی ــکان طراحــی ی ــه ام ــد ک ــه وجــود آم ــار شــرایطی ب ــرای نخســتین ب ــه ب ک
کشــمکش های فراوانــی کــه در زمــان تدوینقانــون اساســی جمهــوری اســالمی شــکل گرفــت، بــا توجــه بــه وجــود آزادتریــن فضــای 
سیاســی جامعــه معاصــر ایــران، کار تصمیم گیــری در خصــوص جهت گیــری نظــام جدیــد در ارتبــاط بــا پیشــرفت و توســعه را بــا 

موانــع و مشــکالت زیــادی مواجــه کــرد«.
بهشــتی گفــت: »بــه هــر روی، نماینــدگان مــردم متــن نهایــی ایــن قانــون را تدویــن و تصویــب کردنــد و پــس از آن، بــا مراجعــه بــه 
همه پرســی عمومــی رســمیت قانونــی یافــت. پرســش مهــم ایــن اســت کــه چارچــوب قانــون اساســی در رابطــه بــا موضــوع توســعه 
ــک اســت؟  ــد نوین ســازی، ســاخت گرایی، توسعه انســانی و ... نزدی ــه مانن ــن زمین ــای شــناخته شــده در ای ــک از الگوه ــه کدام ی ب
اصــول اقتصــادی قانــون اساســی نیــز بیــش از همــه بــه نظریــه توســعه انســانی آن هــم یــک دهــه پیــش از طــرح آن بــه عنــوان 
ــعه  ــه توس ــن نظری ــدف بنیادی ــبیه اســت. ه ــی ش ــرای طرحــی جهان ــعه و شــکل گیری آن ب ــرح توس ــرای ط ــاوت ب ــی متف مبنای
انســانی، گســترش انتخاب هــای مــردم اســت. در مقدمــه قانــون اساســی می خوانیــم؛ در تحکیــم بنیادهــای اقتصــادی اصــل، رفــع 
نیازهــای انســان در جریــان رشــد و تکامــل اوســت، نــه تکاثــر و تمرکــز ثــروت و ســودجویی همچــون دیگــر نظام هــای اقتصــادی. 
در مکاتــب دیگــر اقتصــاد، خــود هــدف اســت امــا در اســالم اقتصــاد وســیله اســت. توســعه انســانی شــعاری بســیار مهــم دارد و آن 
بازگشــت بــه هــدف اســت و »محبــوب الحــق« را بایــد نخســتین کســی دانســت کــه بــه مفهــوم توســعه انســانی پرداختــه اســت. 
ایــن اقتصــاددان پاکســتانی طرحــی نــو در خــط مشــی گذاری در اقتصــاد بنــا نهــاد کــه بــه تهیــه و انتشــار اولیــن گــزارش توســعه 

انســانی ســازمان ملــل در ســال 199۰ منجــر شــد«.
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ــن  ــت. ای ــردم اس ــای م ــترش انتخاب ه ــانی، گس ــعه انس ــرد توس ــن رویک ــدف بنیادی ــزود: »ه ــگاه اف ــدرس دانش ــت م ــتاد تربی اس
ــار  ــه آث ــد ک ــی را ارزش می نهن ــب کامیابی های ــردم اغل ــد. م ــر کنن ــان تغیی ــت باشــند و در طــول زم ــد بی نهای ــا می توانن انتخاب ه
ــر درآمــد و نــرخ رشــد اصــاًل یــا بالفاصلــه هویــدا نمی شــوند. اصــل 43 قانــون اساســی مهم تریــن بخــش قانــون در اقتصــاد  آن ب
اســت. از ایــن رو،  بــرای تأمیــن اســتقالل اقتصــادی و ریشــه کن کــردن فقــر و ایجــاد رشــد در جامعــه، اقتصــاد جمهــوری اســالمی 
ــرای همــه،  ــواده ب ــرای تشــکیل خان ــات الزم ب ــای اساســی و امکان ــن نیازه ــر اســتوار می شــود: »تأمی ــط زی ــران براســاس ضواب ای
تأمیــن شــرایط و امکانــات کار بــرای همــه بــه منظــور رســیدن بــه اشــتغال کامــل، رعایــت آزادی انتخــاب شــغل، اســتفاده از علــوم 

و فنــون و تربیــت افــراد ماهــر، جلوگیــری از ســلطه بیگانــه بــر اقتصــاد کشــور، افزایــش تولیــدات کشــاورزی و...« .
بهشــتی ادامــه داد: »مرحــوم شــهید بهشــتی بــر7 بعــد اصلــی در بخــش اقتصــاد و امــور مالــی قانــون اساســی تاکیــد کردنــد کــه 
حتمــاً دنبــال شــود. بعضــی از آنهــا مطــرح شــده، ماننــد مبــارز بــا فقــر، آزاد نگــه داشــتن بخشــی از وقــت هــر انســان بــرای رشــد 
و تعالــی معنــوی، اعتــدال درمصــرف و مبــارزه بــا اســراف، حفــظ آزادی انســان، رابطــه بــا عامــل اقتصــادی در برابــر کســانی کــه 
انســان را یــک حیــوان اقتصــادی معرفــی می کننــد، تاکیــد بــر روی اســتقالل اقتصــادی کشــور و تاکیــد بــر تکامــل صنعتــی برخــی 
از مــواردی هســتند کــه آقــای بهشــتی مطــرح می کنــد. بــه ویــژه پــس از پایــان جنــگ، شــیوه برنامه ریــزی توســعه در کشــور مــا 
بــه هیــچ وجــه بــا آن چــه کــه در قانــون اساســی پیــش بینــی شــده بــود، ســازگاری نداشــته اســت. آیــا ایــن قطــار توســعه کــه از 
ســال 53 بــا گران شــدن قیمــت نفــت و کنــار گذاشــتن نظــرات کارشناســان ســازمان برنامــه و بودجــه در همــان زمــان راه افتــاده 
کــه منظــورش عدالــت نبــوده، می توانــد مــا را بــه ســمت عدالــت ببــرد؟ خیــر. بنابرایــن تــا امــروز بــا اینکــه لوکوموتیــو ران ایــن 

قطــار هــر  از گاهــی عــوض می شــود، امــا ریــل گــذاری همــان بــوده و هســت«.
بهشــتی در پایــان گفــت: »گاهــی هــم کــه برخــی دولت هــا خواســته اند حرکت هایــی در جهــت ایجــاد  نوعــی از روابــط عادالنــه 
ــان کــه در  ــری متمســک شــده اند و حاصــل آن همچن ــم بســیط و ســاده از براب ــه مفاهی ــد، متأســفانه ب ــه ایجــاد کنن را در جامع
نظام هــای نئــو لیبرالــی و نئــو محافظــه کار حاکــم بــر جهــان امــروز اتفــاق می افتــد، نابرابری هــا و بــی عدالتی هــای بیشــتر بــوده 
اســت. البتــه آنچــه مــا در کشــور خــود داریــم، بــه زحمــت می تــوان نامــش را یــک نظــام نومحافظــه کار یــا نئولیبــرال گذاشــت 
ــیدن  ــه بن بســت رس ــای ب ــروز طالیه ه ــت. ام ــده اس ــم ش ــا حاک ــی از آن در کشــور م ــیار مضحک ــص و بس ــور ناق ــک کاریکات و ی
ایــن رویکــرد بــه وضــوح مشــخص شــده اســت. ایــن بن بســت ها در ســرمایه داری موجــب شــده تــا کســی مثــل فوکویامــا، امــروز 
ــه نوعــی سوسیالیســم می کنــد. مــن نمی خواهــم بگویــم کــه بایــد بــه ســمت سوسیالیســم رویــم،  حــرف از ضــرورت بازگشــت ب

امــا می خواهــم بگویــم کــه بــن بســت ها باعــث شــده کــه ایــن افــراد نیــز بــه بازاندیشــی در راهــی کــه آمــده انــد، بپردازنــد«.
ســپس دکترســعید زیبــاکالم بــه ارائــه دیدگاه هــای خــود پرداخــت و اظهــار داشــت: »راجــع بــه عدالــت در ســالیان گذشــته نکاتــی 
گفتــه ام کــه ترجیــح می دهــم ایــن جــا دیگــر مطــرح نکنــم، بلکــه می خواهــم دربــاره موانــع آزادی اندیشــیدن صحبــت کنــم. مــا 
در کشــورمان نوعــی رفتــار می کنیــم کــه فــرد منتقــد و آزاد اندیــش از درون پژمــرده و منصــرف می شــود. در ادامــه نیــز فضایــی 
ــی و اقتصــادی  ــرد منتقــد فشــارهای روانشــناختی، اجتماعــی و مال منفــی علیــه پژوهشــگر منتقــد ایجــاد می شــود. در نتیجــه ف
ــه  ــه طــور مســتمر ســرکوب مــی شــود. در کشــورهایی کــه چنیــن رویکــردی وجــود دارد ب ــه می کنــد و آزاد اندیشــی ب را تجرب
مناســبت های مختلفــی بــرای آزاداندیشــی جشــن و جشــنواره برگــزار می شــود. طنــز تلــخ تــر ایــن اســت افــرادی کــه بیشــترین 

ســهم و نقــش را در ســرکوب آزاداندیشــی دارنــد بیشــترین ســهم را هــم در برگــزاری ایــن جشــن ها دارنــد«.
وی افــزود: »امــروز حوزه هــا و دانشــگاه های مــا ســخت نیازمنــد بازســازی هســتند. برخــی دانشــجویان منتقــد بعــد از اســتاد شــدن 
خودشــان نیــز همیــن رویــه را در پیــش می گیرنــد. ســاحت بســیار نهانــی وجــود دارد کــه آزادی اندیشــه بــه شــکل بســیار درونــی 
در نطفــه خفــه می شــود. در ایــن ســاحت گفتــه می شــود کــه آرائــی هســتند کــه درســت و شــرعی و عقالنی انــد. ایــن کــه ایــن 3 
مفهــوم چگونــه تشــخیص داده شــده عمومــاً در آن ســاحت بــه کار بــرده نمی شــود و طــرح هــم نمی شــود. چیســتی ایــن 3 ممیــزه 

نیــز بحــث دیگــری اســت. ایــن کــه خــود شــرعیت و عقالنیــت و درســتی چیســت؟ ایــن ممیــزات هــم ابــداً مطــرح نمی شــود«.
ایــن اســتاد دانشــگاه در ادامــه گفــت: »مهــم ایــن اســت کــه مــا اندیشــه هایی درســت و شــرعی و عقالنــی داریــم و اندیشــه هایی 
کــه معــارض بــا این هــا باشــد، بــدون هیــچ تعللــی نادرســت اند. در ایــن ســاحت شــبه ملکوتــی و بعضــاً رســماً ملکوتــی اندیشــه های 
ــخیص  ــایل را تش ــن مس ــه ای ــی ک ــه کس ــود ک ــی می ش ــه تلق ــد. این گون ــادی ندارن ــی و نق ــث و بررس ــرای بح ــی ب ــارض جای مع
نمی دهــد بســی ســیه بخــت اســت. بــه شــکل ضمنــی هــم گفتــه می شــود کــه آن معــدودی کــه اندیشــه های درســت و شــرعی 
ــا  ــی می رســاند کــه ت ــه جای ــد کار را ب ــن رون ــد. ای ــد خــود را اصــالح کنن ــد و بای ــی را تشــخیص نمی دهنــد مشــکل دارن و عقالن

ــد«. ــی نمی مان ــادی باق ــه زی ــد و ملحــد خوانده شــدن فاصل ــه مرت مرحل
ســعید زیبــاکالم بیــان کــرد: »هیــچ گاه تببیــن نمی شــود کــه درســت و عقالنــی و مشــروع، دقیقــاً چیســت؟ در ایــن فضاســازی های 
آرام و خزنــده بــه طــور ضمنــی گفتــه می شــود کــه اکثریــت مــردم حامــی اندیشــه ای هســتند کــه درســت و مشــروع و عقالنــی 
ــرار  ــه اســت؟ هیــچ گاه هــم امــکان مباحثــه آرام و انتقــادی برق ــا واقعــا ایــن گون اســت و هیــچ گاه هــم معلــوم نمی شــود کــه آی
نمی شــود. در نتیجــه، محــراب تضــارب اندیشــه ها تبدیــل بــه مهلکــه عواطــف عامیانــه می شــود. آیــا معلــوم نیســت کــه در ایــن 

مهلکــه اندیشــه، فتــح از آن چــه کســانی اســت؟ و از آن مهم تــر بــه چــه قیمتــی ایــن فتوحــات حاصــل می شــود؟«.
ــرای آزاداندیشــی  ــه جشــن و جشــنواره ب ــت ب ــارض، نوب ــن اندیشــه های مع ــد از تدفی ــه بع ــن اســت ک ــز ســیاه ای ــزود: طن وی اف
ــم  ــد را عرش نشــین کرده ای ــی چن ــا تن ــک ی ــای خــود، ی ــح پنداری ه ــا صحی ــه ب ــم ک ــا بودی ــه م ــم ک ــوش می کنی می شــود. فرام
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ــه اغمــا مــی رود. واضــح  ــم و اندیشــیدن و اندیشه هایشــان ب ــا ناخواســته خاک نشــین کرده ای و مابقــی دانشــمندان را خواســته ی
اســت کــه هــر کــس در همــان ابتــدای دانشــجویی یــا طلبگــی خــودش متوجــه می شــود آزاد اندیشــی، طیفــی از تبعــات ناگــوار 

را برایــش بــه همــراه مــی آورد. خــوب اســت رفتــار حــوزه علمیــه قــم بــا شــهید مطهــری و شــهید بهشــتی را یــادآور شــویم«.
ــر داده  ــالما س ــاد وا اس ــود فری ــه می ش ــخنانی گفت ــن س ــه چنی ــوارد ک ــه م ــت: »در این گون ــار داش ــگاه اظه ــتاد دانش ــن اس ای
می شــود، امــا حقیقــت ایــن اســت کــه اســالم در ایــن مــوارد دچــار خدشــه مــی شــود. ماجــرای مرحــوم عالمــه کــه حرفــش 
ایــن بــود کــه اجــازه دهیــد مــن مباحــث دیگــری را در حــوزه مطــرح کنــم و تهدیــد او بــه قطــع شــهریه اش نیــز شــنیدنی اســت. 
در شــرایطی کــه حــزب تــوده بــه شــدت تأثیرگــذار بــود، حــرف مرحــوم عالمــه ایــن بــود کــه عــالوه بــر فقــه و اصــول نیــاز بــه 
طــرح مباحــث فلســفی در حــوزه علمیــه وجــود دارد. مرحــوم ابوالحســن اصفهانــی در مــورد تــالش مرحــوم قاضــی طباطبایــی 
بــرای تدریــس عرفــان و اســفار نیــز می گفــت تدریــس ایــن مباحــث را جایــز نمی دانــد و شایســته نیســت بــه فــردی کــه چنیــن 
ــل  ــا ذی ــه از صــدر ت ــای مهندسی اندیشــی  ک ــب تکنوکرات ه ــد فری ــم. نبای ــد، شــهریه دهی ــس می کن ــی را در حــوزه تدری علوم
ــا  ــا یــک دنیــا عشــق و صــدق وارد معرکــه شــدیم، امــا ب نظــام را اشــغال کرده انــد، خــورد. مــا و نســل وطن دوســت و شــجاع ب
اقداماتــی عاجــل بــه اتهــام عامــالن نظــام شاهنشــاهی بــودن حــذف شــدیم و بعــد از آن انقــالب فرهنگــی را شــاهد هســتیم. امــروز 
بــا دربــار زر و زور و تزویــر مواجــه هســتیم. نمی خواهــم بگویــم تمــام مســایل ایــن 4۰ ســال توســط ایــن جریــان رقــم خــورده 

اســت، امــا بخــش قابــل توجهــی، حاصــل همــان اندیشــه های خــام مهندســی اندیشــانه اســت«.
زیبــاکالم ادامــه داد: »ســرکوب آزاداندیشــی بخــش قابــل توجهــی از فرهنــگ ماســت و در جــان مــا عمیقــاً خانــه کــرده اســت. 
ــم و نســبت  ــی تحمــل کنی ــژه در عرصــه عموم ــه وی ــورات آزادی اندیشــه و اندیشــیدن را ب ــه ظه ــد بســیار تدریجــی هر گون بای
بــه ســرکوب آن در هــر جــا حســاس شــویم و اعتــراض کنیــم. ضروری تریــن گام بــرای ایــن دگردیســی ایــن اســت کــه بــا ایــن 
نگــرش قدیــم العهــد دو شــاخه وداع کنیــم کــه در فــالن موضــوع تنهــا یــک رأی و نظریــه واحــد و جهان شــمول درســت و شــرعی 
و عقالنــی وجــود دارد کــه آن نظریــه هــم نــزد فــالن رجــل یــا مقــام اســت. ایــن بــه معنــی حــذف سلســله مراتــب حکومتــی 
ــناختی  ــت ش ــاحت معرف ــم. در س ــری و سیاســت گذاری نداری ــزی از تصمیم گی ــری نیســت. چــون هیچ گری ــم گی ــام تصمی و نظ
ــم.  ــم آن را تشــخیص دهی ــا بتوانی ــه مشــخصاتی دارد ت ــی چ ــرعی و عقالن ــای درســت و ش ــر یکت ــم رأی و نظ ــا نمی دانی اوالً م
ثانیــاً نمی دانیــم مفاهیــم ارزیابانــه درســتی و شــرعیت و عقالنیــت خــود چیســتند و ماهیــت و ذاتیــات آن چیســتند. درســتی و 
شــرعیت و عقالنیــت دهــان بــاز نمی کننــد، تــا بــه مــا بگوینــد کــه مــا چیســتیم و چــه ویژگی هایــی داریــم بلکــه مــا هســتیم 

ــم«. ــازی می کنی ــم و مفهوم س ــر می کنی ــاردار و پُ ــه را ب ــم ارزیابان ــای مه ــه معیاره ک

حمیدرضا جالیی پور  در نشست »جمهوریت«:
دولت موازی از امکانات عمومی استفاده می کند اما جلوی چشم نیست

نشســت »جمهوریــت« در بعدازظهــر روز چهارشــنبه ۲4 
ــور و  ــر حمیدرضــا جالیی پ ــا ســخنرانی دکت بهمــن 1397 ب
دکتــر علیرضــا شــجاعی زنــد در ســالن حکمــت پژوهشــگاه 

ــزار شــد. ــات فرهنگــی برگ ــوم انســانی و مطالع عل
ــور در ابتــدای ایــن نشســت در پاســخ  حمیدرضــا جالیــی پ
بــه ایــن ســؤال کــه جمهوریــت در نــگاه رهبــر و انقالبیــون 
ــم  ــن می خواه ــت: »م ــوده، گف ــا ب ــه معن ــه چ ــال 57 ب س
ــاال تحلیــل کنــم و ببینــم کــه  ــه ب ــن نظــام را از پائیــن ب ای
نیروهــای سیاســی اجتماعــی در حــوزۀ عمومــی چــه نظــری 
ــی آن را  ــنخ تحلیل ــه س ــا چ ــد و ب ــام دارن ــن نظ ــارۀ ای درب

بررســی می کننــد. 
جالیی پــور  ضمــن بیــان ســنخ تحلیلــی اول، دوم و ســوم، گفــت: »ایــن ســنخ نــام نظــام سیاســی کشــور را نظامــی نیمــه مردمــی 
ــود  ــه می ش ــای آن گفت ــر مبن ــت و ب ــرح اس ــب مط ــای اصالح طل ــتر در جریان ه ــن گاه بیش ــذارد. ای ــک می گ ــه دموکراتی ــا نیم ی
ــه آن  ــد ب ــا را نمایندگــی می کن ــد و از آنجــا کــه بخشــی از نیروه ــه را نمایندگــی نمی کن ــن نظــام همــه نیروهــای جامع ــه ای ک
ــک  ــای دموکراتی ــای نظــام ه ــرا یکــی از خصیصه ه ــم نیســت، زی ــک ه ــا تمام دموکراتی ــک معن ــه ی ــد. ب ــی می گوین ــه مردم نیم
ایــن اســت کــه هــر نیــرو و رکنــی کــه در آن قــدرت دارد، تمامــاً بایــد پاســخگو باشــد. لــذا نیروهایــی کــه در کشــور مــا قــدرت 

دارنــد امــا پاســخگو نیســتند، ایــن نظــام را از اینکــه آن را تمامــاً دموکراتیــک کنــد، بازمی دارنــد«.
ــه ســنخ تحلیلــی دیگــر گفــت: »ســنخ تحلیلــی چهــارم، نظــام ایــران را یــک نظــام اقتدارگــرا  ــا اشــاره ب جالیی پــور در ادامــه ب
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می دانــد. ایــن نــوع ســنخ تحلیلــی بیشــتر در میــان تحول طلبــان مطــرح اســت، یعنــی می گوینــد ایــن نظــام بــا اقتــدار، مخالفیــن 
خــود را حــذف می کنــد و اینکــه گفتــه می شــود ایــن حکومــت، حکومتــی دینــی اســت، ایــن گونــه نیســت بلکــه حکومتــی فقهــی 
آن هــم نــه هــر فقهــی اســت. یــا اینکــه اصــل تفکیــک قــوا در آن بــا مشــکل مواجــه بــوده و اصــل نمایندگــی در برگیرنــده نیســت و 
نظــام اقتدارگــرا اســت و ایــن نیروهــای اصالح طلــب هــم کــه در ایــن نظــام کار کــرده و بــازارش را گــرم می کننــد، اســتمرارطلب 
ــدارد، زیــرا نظرســنجی ها نشــان می دهنــد کــه آنهــا  ــدازان امــا حرف هــای تندتــری می زننــد کــه البتــه اهمیتــی ن هســتند. بران

ــات  ــوازی از امکان ــت م ــت: »دول ــرار دارد، گف ــری ق ــت دیگ ــت رســمی دول ــوازات دول ــه در م ــان اینک ــا بی ــه ب ــور در ادام جالیی پ
ــه مشــروعیتش  ــد ک ــالم می کن ــرار دارد و اع ــت رســمی ق ــوی چشــم نیســت و پشــت دول ــی جل ــد، ول ــتفاده می کن ــی اس عموم
ــت دارد.  ــش اهمی ــری برای ــائل دیگ ــه مس ــد ک ــن را بگوی ــد ای ــی اســت و می خواه ــی جهان ــر اســالم انقالب ــک تفک ــه از ی برگرفت
بنابرایــن یــک چارچــوب جهانــی بــرای خــود تعریــف کــرده و در 4دهــه گذشــته مــا هرچــه جلوتــر می رویــم، دولــت مــوازی بــه 

ــد«. ــرار می ده ــره ق ــمی را در چمب ــت رس ــرد دول ــود و عملک ــترده تر می ش ــازمانی گس ــاظ س لح
وی افــزود: »دولــت مــوازی حتــی می توانــد جلــوی رأی مــردم بایســتد یــا فرآینــد اصالحــات را کنــد کــرده و حتــی از کار بینــدازد 
و ممکــن اســت توجیهــش بــرای انجــام چنیــن کارهایــی، دفــاع از انقــالب اســالمی باشــد. بــه عبــارت دیگــر، بخشــی از دولــت در 
ایــران بــه نــام انقــالب دائمــی، مخالــف اصــالح دائمــی اســت. در ایــن نظــام دوپــاره، مــا دو نــوع دیپلماســی داریــم، یکی دیپلماســی 
عــادی و مبتنــی بــر منافــع ملــی کــه تعاملــی اســت و در کنــار آن، دیپلماســی اســتثنایی و در تبلیغــات تقابلــی و پرهزینــه داریــم«.

وی بــا بیــان اینکــه دوپــاره بــودن نظــام سیاســی بســیار پرهزینــه شــده اســت، گفــت: »دولــت مــوازی خــرج باالیــی پیــدا کــرده 
و درآمدهــای اقتصــادی کالن کشــور حریــف ایــن هزینه هــا نمــی شــوند و کارایــی تــا جایــی پاییــن آمــده کــه مــردم را ناراضــی 
کــرده اســت. بنابرایــن مــا بــا یــک جامعــه جنبشــی روبــه رو هســتیم کــه علــت آن تنهــا در عملکــرد دولــت خالصــه نمی شــود. بــر 
اســاس ایــن تحلیــل، مهم تریــن کار اساســی کــه در کشــور بایــد انجــام شــود، هــم آوردن ایــن دوپارگــی در نظــام بــه نفــع دولــت 
رســمی اســت. بهتریــن شــیوه بــرای ایــن کار نیــز ایــن اســت کــه از بــاال انجــام شــود. لــذا بســیار خــوب اســت کــه بعــد از 4۰ ســال 

کاری انجــام شــود کــه ایــن دوپارگــی هــم آمــده و مــا نظامــی یــک پارچــه را بــه نمایــش بگذاریــم«.
ــی مواجــه هســتیم و از  ــی صدرای ــای خــاص شــیعه اصول ــا و جهــت گیری ه ــا ظرفیت ه ــک ســو ب ــا از ی ــن م ــزود: »بنابرای وی اف
ســوی دیگــر بــا تلقــی رایــج و غالبــی از دیــن مواجهیــم کــه عمدتــاً ناشــی از پیــش داوری هــا و کلیشــه های مــدرن اســت. برخــالف 
صــورت بســیطی کــه نوعــاً در غالــب ادیــان رایــج اســت و اجــازه می دهــد کــه شــما تلقــی صفــر و یکــی داشــته باشــید و برخــالف 
تصویــر ســاده تر شــده ای کــه نظریــات و تئوری هــای دیــن القــاء می کننــد، ایــن شــرایط دربــاره اســالم و بــه ویــژه اســالم شــیعی 
صــدق نمی کنــد. لــذا مــا بــا پدیــده ای بــه شــدت پیچیــده تــر مواجهیــم، بــه همیــن خاطــر هــم هســت کــه غالــب نظریــه پــردازان 
در فهــم و تحلیــل درســت خــود از انقــالب اســالمی بــه گونــه ای درماندنــد کــه باالخــره ایــن انقــالب نوعــی بازگشــت بــه ســنت 

یــا ادوار گذشــته بــود یــا یــک حرکــت مــدرن یــا بــه ســوی مــدرن تــر شــدن بــوده اســت؟«.
شــجاعی زند در ادامــه گفــت: »برخــی متفکریــن غربــی بــه دلیــل بــه هــم آمــدن همیــن دوگانــه هــا نظرشــان بــه ســمت انقــالب 
ایــران یــا اســالم و تشــیع جلــب شــده اســت. ایــن مســأله بــرای خــود مــا هــم مطــرح بــوده کــه باالخــره دیــن ایدئولوژیــک اســت 
یــا غیــر ایدئولوژیــک؟ دیــن عرفــی بــوده یــا عرفــی شــده اســت؟ دیــن بــا ســبک و ســیاق معرفتــی و فلســفی موضوعیــت دارد یــا 

امــری معنــوی و عرفانــی اســت؟ مــا ایــن دوســویه هــا را حتــی در فضــای داخلــی و در میــان متفکریــن خــود هــم داریــم«.
ــن حرکــت  ــودار مهم تری ــد ســالمند، جل ــک مرجــع تقلی ــی)ره( گفــت: »ی ــام خمین ــری ام ــه رهب ــا اشــاره ب ــن جامعه شــناس ب ای
سیاســی ممکــن در کشــور شــد. یــک فیلســوف فقیــه عــارف در عیــن حــال سیاســی تر از هــر سیاســتمدار کهنــه کار یــا انقالبی تــر 
از هــر انقالبــی حرفــه ای مــی شــود. ایــن هــا پدیده هــای بغرنجــی اســت کــه بــه تبــع همــان دوگانه هــای بــه هــم آمــده در تجربــه 

انقــالب ایــران، خــود را بــه نمایــش گذاشــتند«.
ــع ایشــان  ــه تب ــد و ب ــه مطــرح می کن ــر فرزان ــن رهب ــه ای ــعارهایی ک ــی از ش ــه فروپاشــی، یک ــان مرحل ــرد: »در هم ــان ک وی بی
مــردم نیــز تکــرار می کننــد، شــعار نــه شــرقی نــه غربــی اســت. یعنــی اوالً نــه تنهــا مســاله را فقــط در داخــل کشــور و از پیــش 
پــا برداشــتن حکومــت اســتبدادی شــاه مطــرح نمی کنــد، بلکــه در عیــن حــال بــا عناصــر دیگــر مرزبنــدی  و جهت گیــری خــود 
ــد  ــام جمهــوری اســالمی تکمیــل می شــود. بای ــه ن ــده ای ب ــا پدی ــی ب ــه غرب ــه شــرقی ن ــز شــعار ن ــد. بعــد نی را مشــخص می کن
نســبت ترکیــب جمهــوری اســالمی را بــا عقبــه آمــوزه ای و معرفتــی برقــرار کــرد، اگــر ایــن نســبت برقــرار شــود بــه عنــوان امــری 
ــوده  ــن تفاســیری کــه از جمهــوری اســالمی شــده، بهــم آوردن ســنت و مدرنیتــه ب ــع تلقــی نخواهــد شــد. یکــی از رایج تری بدی
اســت. بســیاری ادعــا کردنــد کــه تجربــه انقــالب اســالمی، تجربــه مدرنــی اســت کــه در بســتر ســنت شــکل گرفتــه اســت. ایــن 
تحلیــل مرتکــب دو خطــا شــده، یکــی اینکــه ســنت را بــه جــای دیــن قــرار مــی دهــد و هــر دو را متعلــق بــه گذشــته مــی دانــد، 
در حالــی کــه فــرض ایــن همانــی ســنت و دیــن بســیار ســاده انگارانــه اســت.خطای دیگــر ایــن تحلیــل مربــوط بــه قلمــداد کــردن 
جمهوریــت بــه عنــوان پدیــده ای مــدرن اســت. در صورتــی کــه نــه جمهــوری و نــه دموکراســی پدیده هــای مدرنــی نیســتند«. 

در پایــان جالیی پــور گفــت: »توصیــه ایــن انقالبیــون بــه رهبــران انقــالب ایــران ایــن بــود کــه چــرا آنهــا بــه دنبــال قانــون اساســی 
و انتخابــات رفتنــد؟ لــذا اگــر دقــت کنیــد متوجــه می شــوید کــه امــام در آن شــرایط بحرانــی چــه کارهایــی کــرده اســت. ایشــان 
فــوراً نظــام را تأســیس و تدویــن قانــون اساســی را دنبــال کردنــد. مــن معتقــدم تــا زمانــی کــه امــام زنــده بودنــد مــا دولــت مــوازی 
ــود.  نداشــتیم. هیــچ نهــاد خاصــی در زمــان امــام نمی توانســت در سیاســت دخالــت کنــد؛ مواضــع ایشــان بســیار قابــل توجــه ب
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مــا در زمــان امــام نظــارت اســتصوابی حداکثــری نداشــتیم، ایــن مســأله بعــداً درســت شــد و بــه جایــی رســید کــه بــه موجــب آن 
یــاران درجــه یــک امــام نیــز حــذف شــدند. بــرای نمونــه، 7۰ نماینــدۀ دور قبــل حــذف شــدند. امــام آنقــدر قــدرت داشــت کــه 
ــد،  ــه جــای جمهــوری اســالمی، حکومــت اســالمی باشــد و همــه نیــز قبــول می کردن ــام ایــن حکومــت ب مــی توانســت بگویــد ن

ولــی نگفتنــد«.

دکتر کوالیی در نشست »استقالل«:
انقالب اسالمی در جهان دوقطبی پیروز شد

ــت  ــالن حکم ــی در س ــه کوالی ــر اله ــخنرانی دکت ــا س ــن 1397 ب ــنبه ۲4 بهم ــر روز چهارش ــداز ظه ــتقالل« در بع ــت »اس نشس
ــد. ــزار ش ــی برگ ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش

الهــه کوالیــی در ابتــدای ایــن نشســت، در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه در ابتــدای انقــالب چــه نگرشــی نســبت بــه اســتقالل وجــود 
داشــت، گفــت: »واقعیــت ایــن اســت کــه در منطقه  ــای کــه زندگــی می کنیــم، مــا را تبدیــل بــه  کشــوری کــرده کــه در قــرن 
هــای متمــادی بــا ورود بســیاری از دولــت هــا و نیروهــای خارجــی روبــه رو بــوده، بــه نحــوی کــه بســیاری از حوادثــی کــه دور و 

ــرار مــی  برمــان اتفــاق می افتــد، مــا را تحــت تاثیــر ق
دهــد. ایــن تجربــه هــا، ذهــن و نگــرش مــا ایرانیــان را 
بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار داده و حافظــه تاریخــی 

مــا آنهــا را ثبــت کــرده اســت«.
ــی  ــم، وقت ــوش کنی ــم فرام ــا نمی توانی ــزود: »م وی اف
مــردم ایــران در آغــاز قــرن بیســتم بــرای مهــار 
اســتبداد، اولیــن جنبــش مشــروطه خواهــی در غــرب 
ــا  ــه راه انداختنــد. سرنوشــت ایــن انقــالب ب آســیا را ب
ــه  ــی ک ــی مداخالت ــا و تمام ــا، روس ه ــوذ انگلیس ه نف
ــای  ــده ه ــود و از س ــد نب ــدان جدی ــا چن ــور م در کش
ــا  ــخ م ــید. تاری ــا رس ــه کج ــود داشــت، ب ــته وج گذش
سرشــار از ایــن مداخــالت اســت و مــا بایــد آن را مــرور 
ــا اهمیــت موضــوع اســتقالل را بهتــر متوجــه  کــرده ت

ــویم«. ش
کوالیــی در ادامــه گفــت: »مداخــالت در هــر حرکتــی 

در تاریــخ مــا، بســیار در سرنوشــت مان مؤثــر بــوده و حتــی حــس عمــل مســتقل را در مــا تقویــت کــرده اســت. بــه نحــوی کــه در 
اولیــن راهپیمایــی برگــزار شــده در نمــاز عیدفطــر 57، شــعار اســتقالل خواهی در کنــار آزادی خواهــی و ایــده جمهــوری اســالمی 
جنبــۀ محــوری پیــدا می کنــد. بنابرایــن تاریــخ مــا باعــث شــده تــا حــس تعییــن سرنوشــت توســط خــود ملــت ایــران از اهمیــت 
باالیــی برخــوردار باشــد و ایــن در امتــداد حق گرایــی و طلــب حقــوق و آزادی هایــی اســت کــه هــر انســانی برایــش تــالش کــرده 

و می کنــد«.
ــه  ــدن از هرگون ــان را از رهاش ــالش انس ــری ت ــع بش ــا جوام ــه م ــور ک ــت: »همان ط ــود گف ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
مداخــالت در امــور شــخصی و دیدگاه هایــش و حقــوق ذاتــی اش می بینیــم، ایــن حقــوق وقتــی بــه ســطح دولــت هــا می رســند، 
بــه حــق حاکمیــت دولت هــا و ملت هــا تبدیــل مــی شــود. بنابرایــن، ملت هــا حــق دارنــد خودشــان دربــاره خــود تصمیــم بگیرنــد 
و دیگــران از فــرای مرزهــای ســرزمینی حــق ندارنــد بــرای آنهــا تصمیــم بگیرنــد. ایــن ایــده ای اســت کــه در انقــالب اســالمی بــه 

شــکل یــک انفجــار بــروز پیــدا کــرد و تقاضایــی بــود کــه در شــعارهای انقــالب بــه طــور محــوری خــود را نشــان داد.
ایــن اســتاد دانشــگاه گفــت: »جهانــی کــه انقــالب اســالمی در آن پیــروز شــد، دوقطبــی بــود، بــه طــوری کــه یــک ســر آن اتحــاد 
جماهیــر شــوروی و ســمت دیگــرش ایــاالت متحــده آمریــکا قــرار داشــت. بنابرایــن تضــاد کامــل منافــع وجــود داشــت، پــس بــرای 
جنبــش هــای اســتقالل گــرا و خواســتار دســتیابی بــه ایــن حــق تعییــن سرنوشــت در داخــل مرزهــای ملــی فرصتــی فراهــم مــی 
شــود. انقــالب اســالمی در چنیــن فضایــی پیــروز مــی شــود و بــر اســاس آن مــردم ایــران در کوچــه و خیابــان شــعار نــه شــرقی 

نــه غربــی ســردادند«.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه مــا نتوانســتیم تــوازن در سیاســت خارجــی خــود برقــرار کنیــم، گفــت: »مــا یــک زمانــی فکــر کردیــم 
ــر آمریــکا بایســتیم. در حالــی کــه  ــا نزدیک تــر شــدن بــه اروپــا در براب بــدون اینکــه بــه تاریــخ خــود توجــه کنیــم، می توانیــم ب
بــا بررســی دو دهــۀ قبــل از انقــالب اســالمی، متوجــه می شــویم بعــد از بحــران موشــکی کوبــا، یــک نــوع تنش زدایــی در روابــط
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ــن  ــد و ای ــال کن ــی را دنب ــا سیاســت مســتقل مل ــران می شــود ت ــرای ای ــی ب ــه فرصت ــل ب ــکا ایجــاد شــده و تبدی شــوروی و آمری
ــه عنــوان تنهــا کشــور  ــکا و شــوروی. یعنــی مــا ب ــاالت متحــده آمری ــرار کــردن میــان ای ــه برق سیاســت چیــزی نبــود جــز موازن
ــه تنهــا از شــوروی کمونیســت ســالح می خریدیــم کــه در  ــه آمریــکا از شــوروی ســالح می خریدیــم و ن جهــان ســومی وابســته ب

ــم«. ــم کنی ــه محک ــز در آن دوده ــی خــود را نی ــای صنعت ــع توانســتیم پایه ه واق
ایــن فعــال سیاســی اصالح طلــب ادامــه داد: »شــاه آمریکایــی بــا شــوروی کمونیســت بــه دلیــل وزن ژئوپلتیکــی کــه ایــران داشــت، 
توانســت روابــط بــی نظیــری را ســامان دهــد و هرچنــد نــام آن را سیاســت مســتقل ملــی ناامیــد امــا در اصــل بهره گیــری از فضایــی 

بــود کــه در محیــط بین المللــی ایجــاد شــده بــود.
ــرا در چنیــن  ــد ناشــی از تحریم هایــی باشــد کــه از جانــب غــرب وضــع مــی شــود. زی ــه شــرق مــا نبای ــگاه ب وی بیــان کــرد: »ن
حالتــی شــرق مــی دانــد کــه مــا از ســر ناچــاری بــه ســراغش رفتــه ایــم و در ایــن میــان هــر رفتــاری کــه دوســت دارد بــا مــا مــی 
کنــد. از ســر ناچــاری بــه ســراغ شــرق رفتــن، مــا را وارد فضایــی می کنــد کــه تعیین کننــده اصلــی آن دیگــر مــا نیســتیم. سیاســت 
ــه شــرق توجــه داریــم، غــرب را هــم داشــته باشــیم. یعنــی هــم شــرق را  ــه شــرق ایــن اســت کــه مــا در عیــن اینکــه ب ــگاه ب ن
داشــته باشــیم هــم غــرب را و ایــن دو را متقابــاًل از هــم بترســانیم. شــاه آمریکایــی از شــوروی کمونیســت ســالح می خریــد، بــرای 
اینکــه روس هــا معتقدنــد هــر قــدر کــه امکانــات بیشــتری در اختیــار ایــران قــرار دهنــد، راه ارتبــاط بــا غــرب را بــرای ایــن کشــور 
بیشــتر محــدود خواهنــد کــرد. امــروز نیــز بــا اینکــه شــوروی فروپاشــیده، امــا ژئوپلتیــک از بیــن نرفتــه و جنــگ ســرد مبتنــی بــر 

ایدئولوژیــک تبدیــل بــه جنــگ ســرد مبتنــی بــر ژئوپلتیــک شــده اســت«.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش گفــت: »مــا نیازمنــد بازخوانــی تجربه هــای 4۰ ســاله اخیــر هســتیم و بایــد ببینیــم شــعارهایی 
ــدازه توانســتیم اجرایــی کنیــم. تصــور می کنــم درک محیــط بین المللــی نیازمنــد عینک هایــی اســت  ــا چــه ان را کــه ســردادیم ت
کــه تــوان دیــده اجــزای محیــط بیــن المللــی را بــرای مــا ایجــاد مــی کنــد. مــا بایــد ایــن محیــط را درک کــرده تــا بتوانیــم بــر 
مبنــای واقعیــت از منافــع خــود دفــاع کنیــم. مــن فکــر می کنــم بــا اینکــه فرصت هــای بســیاری را ســوزاندیم، امــا بــه لطــف خــدا 

هنــوز ایــن منابــع را در اختیــار داریــم«.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا می تــوان بــرای مقابلــه بــا اســتبدادی داخلــی از قدرت هــای خارجــی کمــک گرفــت، گفــت: 
ــه مــا دهــد، تاریــخ مــا نشــان داده کــه تقابــل روس و  »مــن معتقــدم تاریــخ خــود درس هــای خوبــی می توانــد در ایــن زمینــه ب
انگلیــس باعــث شــده تــا جریان هــای آزادی خــواه و یــا اقتدارگــرا متناســب بــا رویکردهایــی کــه ایــن دولت هــا داشــتند، در یکصــد 
ســال اخیــر بــه یکــی از آنهــا پنــاه ببرنــد. پنــاه بــردن بــه قــدرت هــای خارجــی نــه تنهــا بــه شــکلی تاریخــی بلکــه همــواره وجــود 
داشــته اســت، امــا در مقاطــع مختلــف ثابــت شــده کــه دل نیروهــای خارجــی بــرای منافــع مــردم در هیــچ ســرزمینی نســوخته 

است«.

إِنَّا للّه وإِنّا إِلَيِه َراِجُعوَن
جناب آقاي حميد رمضاين

مصيبت وارده درگذشت پدرگرامي تان را تسليت عرض كرده، از خداوند سبحان براي آن مرحوم علو درجات و براي 

جنابعايل و خانواده محرتم صرب جميل و اجر جزيل مسألت داريم.

روابط عمومي
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رســانه ها و انقاب اســامی: تجربه ها و روندها

ــا  ــالمي: تجربه ه ــالب اس ــانه ها و انق ــک روزۀ »رس ــش ی همای
میزبانــي  1397بــه  مــاه  بهمــن  شــانزدهم  روندهــا«  و 
پژوهشــگاه علــوم انســاني  و مطالعــات فرهنگــي، توســط 
پژوهشــکدۀمطالعات فرهنگــي و ارتباطــات برگــزار شــد، 

در ایــن همایــش اســاتید دانشــگاه و محققــان ایرانــي و 
ــي دیپلماســي  ــوان » ارزیاب ــي در نشســتي تحــت عن اندونزیای
ــالمي در  ــالب اس ــانه اي انق ــي و رس ــي، آموزش ــي، فرهنگ علم
ــد.   ــود پرداختن ــاي خ ــان دیدگاه ه ــه بی ــیا« ب ــرق آس ــوب ش جن
در پنــل اول ایــن نشســت، حجــت االســالم و المســلمین دکتــر 
ــرب در  ــالم و غ ــکدۀ اس ــس پژوهش ــري، رئی ــن می سیدمحس
ــي کــه  ــن نشســت گفــت: »اندیشــه و ســنت اســالمي ایران ای
بــا اندیشــه ســاکنان شــبه جزیــره ماالیــا شــباهت دارد، امــکان 
ــي  ــوص چگونگ ــت«. وي در خص ــرده اس ــم ک ــل را فراه تعام
ورود اســالم بــه اندونــزي خاطرنشــان کــرد: »عارفــان و تجــار، 
اســالم را بــه منطقــه اندونــزي معرفــي و ابعــاد معنــوي و جنبــه 
هــاي اخالقــي اســالم را برجســته تر کردنــد. وي بــا بیــان اینکه 
ــاي  ــوان گرایش ه ــه عن ــي ب ــي و بودای ــاي هندوی ــش ه گرای
ــر  ــالم موث ــي اس ــوي و اخالق ــد معن ــرش بع ــوي در پذی معن
ــزي کمــک کــرد  ــه مــردم اندون ــوده، افــزود: ایــن موضــوع ب ب

راحــت تــر آمــوزه هــاي دینــي اســالمي را بپذیرنــد«.
مدیــر ســابق نمایندگــي جامعــه المصطفــي العالمیــه در 
اندونــزي در مــورد قانــون اساســي کشــور اندونزي، خاطرنشــان 
کــرد: »قانــون اساســي اندونــزي داراي پنــج اصــل اســت و بــه 
ــر  ــاي اخی ــت. در دوره ه ــرده اس ــک ک ــي کم ــل فرهنگ تعام
هــم برخــي از متفکــران و اندیشــمندان ایــن کشــور، بــه دلیــل 
ــران  ــالح گ ــان و اص ــا نواندیش ــزي ب ــارج از اندون ــفرهاي خ س

ــط شــدند«. مســلمان مرتب
بــه گفتــه میــري، جامعــه المصطفــي در اندونــزي راه انــدازي 
شــد و بــا توجــه بــه نیــاز اهالــي اندونــزي و دانشــجویان، ایــن 

مرکــز مي توانســت نتایــج خوبــي در برداشــته باشــد. 

در بخــش دوم ایــن نشســت، عبــاس قنبــري باغســتان، عضــو 
ــوم اجتماعــي دانشــگاه تهــران،  ــأت علمــي دانشــکدۀ عل هی
ــران  ــي علمــي و سرپرســت دانشــجویان ای کــه ســابقه رایزن
ــریح  ــه تش ــود دارد ب ــه خ ــز در کارنام ــیا را نی ــرق آس در ش
نقــش دانشــجویان و محققــان ایرانــي در تولیــد اســناد 
ــه پرداخــت و گفــت:  ــا کشــورهاي منطق علمــي مشــترک ب
ــت  ــندي تح ــل س ــازمان مل ــالدي، س ــال ۲۰11 می »در س
ــرد.  ــم ک ــاوري تنظی ــکار دیپلماســي علمــي و فن ــوان ابت عن
خالصــه ســند یــاد شــده ایــن اســت کــه دیپلماســي علمــي 
بهتریــن نفــوذ نــرم و هوشــمند اســت. اواســط ســال ۲۰18 
میــالدي بحثــي تحــت عنــوان ارزیابــي از نفــوذ علمــي ایــران 

ــه شــرق آســیا مطــرح شــد«. در منطق
ایــن اســتاد دانشــگاه در بخــش دیگــري از ایــن نشســت در 
مــورد دیپلماســي علمــي ایــران و بــا کشــورهاي شــرق آســیا 
اظهــار کــرد: »در جنــوب شــرق آســیا، مالــزي بــه ســومین 
شــریک بین المللــي ایــران از نظــر تولیــد ســند علمــي 
ــه در  ــي ک ــه ظرفیت ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــده اس ــل ش تبدی
ایــران داریــم، بایــد روي همــه کشــورها ســرمایه گذاري 
ــر  ــران از نظ ــه ای ــان اینک ــا بی ــتان ب ــري باغس ــم. قنب کنی
علمــي و فنــاوري داراي پتانســیل باالیــي اســت، گفــت: بایــد 
بــه دنبــال متنــوع ســاختن منابــع قــدرت علمــي خودمــان 

ــیم«. باش
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در بخــش دیگــري از ایــن نشســت، داود مهرابــي عضــو هیــأت 
علمــي پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــي و ارتباطــات پژوهشــگاه 
علــوم انســاني و مطالعــات فرهنگــي بــا مــروري بــر اشــتراکات 
ــه بازنمایــي انقــالب  ــا ب ــره ماالی ــران و شــبه جزی فرهنگــي ای

اســالمي در رســانه هاي ایــن منطقــه پرداخــت.
مهرابــي ضمــن بیــان اینکــه در تاریخچــه مالــزي اشــاره هایي 
ــه  ــن منطق ــران در ای ــدن ای ــگ و تم ــه فرهن ــود دارد ک وج
ــد،   ــع می ش ــتقبال واق ــورد اس ــي م ــده و حت ــناخته مي ش ش
در خصــوص اهمیــت بازتــاب اخبــار جمهــوري اســالمي ایــران 
ــانه هاي  ــي در رس ــار بین الملل ــاب اخب ــرد: »در بازت ــح ک تصری
منطقــه، بایــد بــه میــزان آزادي مطبوعــات در هــر یــک از ایــن 
کشــورها توجــه داشــت. امــروزه بــا توجــه بــه تحوالتــي کــه در 
عرصــۀ رســانه و اطالع رســاني رخ داده اســت، پیشــبرد اهــداف 
ــا قــدرت حضــور در رســانه ها گــره  سیاســي بیــش از پیــش ب
ــه  ــد ک ــي ش ــوان مدع ــي مي ت ــه حت ــه اي ک ــه گون ــورده، ب خ
حضــور مؤثــر در رســانه ها مي توانــد موفقیــت عرصــه سیاســي 
ــه  ــت ب ــن موفقی ــد، ای ــن نمای ــي تضمی ــوار و حت ــز هم را نی

ــا دیپلماســي رســانه  ي مرتبــط اســت«. نحــوي ب
ــان  ــز از جری ــر ضــرورت پرهی ــد ب ــا تأکی ــه ب ــي در ادام مهراب
یــک طرفــه تولیــد و بازتــاب اخبــار، ›شناســایي اولویــت جامعه 
میزبــان و انتشــار اخبــار بــر اســاس ایــن اولویت هــا، ›اســتفاده 
از ظرفیت هــاي رســانه هاي اجتماعــي از طریــق نیروهــاي 
ــي  ــان بوم ــا زب ــي ب ــات ایران ــار مقام ــار اخب ــي‹، ›انتش بوم
ــان  ــانه هاي جری ــازي و رس ــاي مج ــدف در فض ــورهاي ه کش
اصلــي‹، و ›ایجــاد صفحــه ویــژه ایــران در رســانه هاي محلــي‹ 
ــتفاده از  ــدف اس ــا ه ــنهادي ب ــاي پیش ــوان راهکاره ــه عن را ب
ظرفیت هــاي رســانه اي در منطقــه جنــوب شــرق آســیا 

ــي کــرد. معرف
ــگاه  ــتاد دانش ــوپراتمان، اس ــل، س ــن پن ــي ای ــش پایان در بخ
ــان اثرگــذاري انقــالب  ــا بی ــزي ب ــن مکاســر اندون حســن الدی
اســالمي  »انقــالب  گفــت:  اندونــزي  در  ایــران  اســالمي 
ــا شــخصیت هایــي ماننــد امــام راحــل،  ــران باعــث شــده ت ای
رهبرمعظــم انقــالب ، شــهید مرتضــي مطهــري و دکتــر علــي 

ــند«. ــوب باش ــیار محب ــزي بس ــریعتي در اندون ش
بــه گفتــه ایــن کارشــناس، شــکل گیري بنیــاد جنبــش شــیعه 
در اســتان هاي مختلــف اندونــزي و تأســیس دو ســازمان 
ــرات انقــالب اســالمي  ــزرگ اســالمي- شــیعي از دیگــر تاثی ب
ایــران در اندونــزي محســوب مي شــود. همچنیــن بســیاري از 
ــزي در مــورد شــخصیت هاي  روشــنفکران و دانشــجویان اندون
ــد. ــان را بررســي م  کنن ــکار آن ــران مي نویســند و اف برجســته ای
ــح داد:  ــزي، توضی اســتاد دانشــگاه حســن الدین مکاســر اندون
ــد همــکاري خــود  ــزي بای ــران و اندون »جمهــوري اســالمي ای
ــدت  ــاد وح ــه نم ــا ب ــد ت ــت کنن ــا تقوی ــي جنبه ه را در تمام
اســالمي در جهــان تبدیــل شــود. ایــن دو کشــور از دو مذهــب 
ــاد  ــه اتح ــده اند ک ــکیل ش ــني تش ــعیه و س ــي ش ــزرگ یعن ب
ایــن دو مذهــب باعــث قدرتمنــد شــدن دو کشــور مــي شــود.

ــا همــکاري دانشــکده هاي  ــد ب ــي مي توانن سیاســتگذاران ایران
ــن  ــي در ای ــر ایران ــگ و تفک ــت فرهن ــث تقوی ــزي باع اندون
ــاب را  ــا حمایت هــاي خــود، تفکــر اســالم ن کشــور شــوند و ب

در ایــن کشــور گســترش دهنــد«.
ــدرت، سیاســت و  ــا موضــوع »ق ــش ب ــن همای ــل دوم  ای پن
ــه زیســته 4۰ ســاله بعــد از انقــالب  رســانه، بازخوانــی تجرب
ــات و  ــگران ارتباط ــتادان و پژوهش ــور اس ــا حض ــالمی« ب اس
روزنامه نــگاری ایــران از جملــه  دکتــر مهــدی محســنیان راد، 
دکتــر حســن نمکدوســت تهرانــی، دکتــر مســعود کوثــری و 
دکتــر امیــر محبیــان  روز ســه شــنبه شــانزدهم بهمــن مــاه 
ــزار  ــی برگ ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم  انس ــگاه عل در پژوهش

شــد.
ابتــدا دکتــر منصــور ســاعی، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه 
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و دبیــر پنــل بــه طــرح 
اهمیــت موضــوع پرداختــن بــه تعامل رســانه و قــدرت در 4۰ 
ســالگی انقــالب اســالمی پرداخــت و گفــت: »در انقالب ســال 
ــک  ــای دموکراتی ــۀ انقالب ه ــد هم ــه مانن ــران ب 1357 در ای
ــانه نقــش و حضــور پررنگــی در شــکل گیری و  معاصــر، رس
تحــوالت پــس از آن داشــته اســت و رهبــران و نخبــگان  و 
ــون  ــی چ ــانه های جمع ــق رس ــی از طری ــنفکران سیاس روش
ــر آن  ــا و نظای ــا و کتاب ه ــب نامه ه ــی و ش ــای صوت نواره
ــه  ــا جامع ــاندند و ب ــه می رس ــه جامع ــود را ب ــای خ پیام ه
ــروزی انقــالب  ــس از پی ــاه پ ــده ای ۶ م ــد. ع در تعامــل بودن
ــه  ــد ک ــن باورن ــد و برای ــات می دانن ــار مطبوع اســالمی را به
ــدد رســانه ای بی شــماری وجــود  ــر و تع ــاه تکث ــن ۶ م در ای
ــوز  ــا مج ــوز و ب ــدون مج ــی ب ــانه های متنوع ــت. رس داش
متعــددی منتشــر می شــدند کــه نماینــدۀ طیــف جریان هــا 
ــرا و  ــیتی و ملی گ ــالمی و مارکس ــف اس ــای مختل و گروه ه
نظایــر آن بودنــد. بــه عبارتــی نوعــی نشــاط رســانه ای وجــود 
ــه  ــار ادام ــن به ــرا ای ــه چ ــت ک ــؤال اینجاس ــا س ــت. ام داش
نیافــت؟ و طــی چهــل ســال گذشــته جایــگاه رســانه در نــگاه 
قــدرت سیاســی و نــوع تعامــل بیــن قــدرت و رســانه چگونــه 
بــوده اســت؟ و تحــوالت و گفتمان هــای سیاســی و تغییــرات 
ــر  ــی ب ــه تأثیرات ــاوری چ ــانه ای و فن ــوالت رس ــلی و تح نس
نــوع ایــن رابطــه بیــن رســانه ها و فــدرت سیاســی و جامعــه 

گذاشــته اســت؟«.
ــام  ــگاه ام ــات دانش ــتاد ارتباط ــنیان راد، اس ــدی محس مه
صــادق )ع(، در ابتــدای نشســت گفــت: »اگــر بخواهیــم 
ــال  ــل س ــات در چه ــگاه مطبوع ــه جای ــم ک ــی کنی بررس
گذشــته در ایــران چگونــه بــوده اســت بایــد بگویــم از نگاهــی 
کــه آقــای ســاعی مطــرح کردنــد ثابــت نبــوده ولــی از یــک 
ــت  ــگاه ثاب ــک جای ــا االن ی ــاً از ســال 59 ت ــم تقریب ــگاه ه ن
ــا قبــل از جنــگ را  داشــته اســت. یعنــی شــما می توانیــد ت
یــک دوره در نظــر بگیریــد یعنــی از ۲3 بهمــن تــا شــهریور 
ــا امــروز ادامــه پیــدا می کنــد. مــن  59  و دوره بعــد از آن ت
در ســال 57 عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه بــودم و می دیــدم 
ــر  ــه اگ ــود ک ــن ب ــر ای ــاق بی نظی ــد. اتف ــی می افت ــه اتفاق چ
ــچ  ــد؟ هی ــی می افت ــه اتفاق ــیدید چ ــن می پرس روز ۲1 بهم
کــس پیش بینــی نمی کــرد کــه ســه روز دیگــر قــرار اســت 

همــه چیــز تغییــر کنــد«.
ــه جــدل بیــن تعهــد و تخصــص  ــا اشــاره ب محســنیان راد ب
در تحریریه هــای دوران انقــالب اســالمی گفــت: »اتفــاق 
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ــر  ــه در تکث ــود  ک ــی ب ــب غریب ــر، جــدل عجی ــر دیگ بی نظی
ــا  رســانه ای شــکل گرفــت کــه کــدام مهمتــر اســت تعهــد ی
ــردم آن  ــۀ م ــود و هم ــی ب ــعار اســتقالل همگان تخصــص؟ ش
را طلــب می کردنــد. ایــن شــعار آمیختــه شــد بــا نفــی غــرب 
ــن  ــدند. بنابرای ــرا ش ــم غرب گ ــرب ه ــای غ و تحصیل کرده ه
یکدفعــه هجــوم ســنگینی بــر تخصــص بــه نفــع تعهــد آغــاز 
شــد. در ایــن پیــروزِی تعهــد بــر تخصص، رســانه اولیــن جایی 
بــود کــه مــورد یــورش تعهــد قــرار گرفــت. اولیــن جایــی هــم 
ــارس،  ــزاری پ ــت خبرگ ــه پاکســازی ســنگین صــورت گرف ک
صداوســیما، روزنامــه کیهــان و…  بــود. بنابرایــن تعهــد جــای 
ــران  ــت ای ــی مل ــد شانس ــت. ب ــانه ها گرف ــص را در رس تخص

ــد  ــد و بع ــیما ش ــس صداوس ــب زاده، رئی ــه قط ــود ک ــن ب ای
ــه  ــا داشــته اســت. ب ــوده و قصــد کودت ــن ب ــوم شــد خائ معل
ــی  ــام تعهــد شــدیم. ول ــه ن ــا وارد حــوزه ای ب ــن ترتیــب م ای

معلــوم نبــود مــرز ایــن تعهــد کجــا اســت«.
ــد  ــگاران جدی ــودن خبرن ــص ب ــه غیرمتخص ــاره ب ــا اش وی ب
گفــت: »وقتــی خبرگــزاری جمهــوری اســالمی راه افتــاده بــود 
بــرای آمــوزش خبرنــگاران متعهــد جدیــد ســراغ مــن، دکتــر 
معتمدنــژاد و دکتــر نطقــی آمدند. یــک روز در راهرو دانشــکده 
دکتــر نطقــی دلیــل ناراحتــی مــن را پرســید و مــن گفتــم این 
خبرنــگاران حتــی اصــول اولیــه خبــر را نمــی داننــد؟ مــا بایــد 
چــه چیــزی یادشــان دهیــم؟ دکتــر نطقــی گفــت اگــر همــان 
قــدر بتوانــی بــه این هــا بفهمانــی کــه نمی داننــد، خــود یــک 
ــران  ــگاری در ای ــه روزنامه  ن ــود ک ــه ب ــت اســت. اینگون موفقی
ــدت  ــه ش ــد. در ادواری ب ــل ش ــف تبدی ــای مختل ــه دوره ه ب
پروپاگاندیســت و در ادواری ظاهــر روزنامه هــا بی طــرف و 
مســتقل، ولــی در اصــل هرکــدام بــه جناحــی وصــل هســتند«.

 امیــر محبیــان، صاحــب امتیــاز و مدیــر مســئول خبرگــزاری 
ــی  ــه ســؤال مطــرح شــده در نشســت مبن ــا اشــاره ب ــا، ب آری

بــر تعامــل بیــن قــدرت، سیاســت و رســانه گفــت: »در اینجــا 
ــدا  ــد. ابت ــرح ش ــانه مط ــت و رس ــدرت، سیاس ــوم ق ــه مفه س
ــا  ــن ســه داشــته باشــم ت ــی از ای ــی مفهوم ــم تعریف می خواه
وارد بحــث تعامــل شــوم. می خواهــم بگویــم آیــا واقعــاً رســانه 
نقــش تاثیرگــذار را در تعامــالت سیاســی مــا داشــته یــا خیــر. 
قــدرت در ریشــه التیــن بــه معنــای توانایــی کنتــرل وقایــع و 
افــراد اســت. سیاســت و قــدرت بــه یکدیگــر مرتبــط هســتند 
ــی وقتــی  ــه عبارت ــد. ب چــون در سیاســت قصــد کنتــرل داری
می خواهیــم یــک حــزب ، گــروه و… را مدیریــت کنیــم رابطــه 
ــن  ــرد. ای ــا شــکل می گی ــن ه ــن ای ــدرت در بی ــر ق ــی ب مبتن
ــد  ــای م ــام رســانه پیام ه ــه ن ــزاری ب ــا اســتفاده از اب رابطــه ب

ــد  ــن معتق ــد. م ــل می کن ــرل منتق ــرای کنت ــود را ب ــر خ نظ
نیســتم کــه ایــن رســانه فقــط یــک ابــزار انتقالــی اســت. بــه 
ــر  ــاًل تغیی ــم کام ــوای خــود را ه ــی گاهــی رســانه محت عبارت

می دهــد«.
ــه فضــای رســانه ها در دوران قبــل از انقــالب  ــا اشــاره ب وی ب
ــریات  ــون و نش ــت، تلویزی ــالب، حاکمی ــل از انق ــت: »قب گف
ــوار و  آن زمــان را در دســت داشــت. رســانه انقالبیــون هــم ن
شــب نامه بــود. برخــورد مــردم هــم بــا ایــن رســانه ها تعاملــی 
نبــود و فقــط می شــنیدند. پــس از انقــالب هــر گــروه سیاســی 

بــا راه انــدازی یــک رســانه فضایــی متکثــر ایجــاد کــرد«.
ــه جایــگاه رســانه در دوره هــای مختلــف  محبیــان در ادامــه ب
ــات  ــتقرار و ثب ــه اس ــن مرحل ــح داد: »اولی ــت و توضی پرداخ
ــود کــه انقــالب پیــروز شــده  ــه عبارتــی مرحلــه ای ب اســت. ب
بــود و می خواســت اســتقرار و ثبــات پیــدا کنــد. در ایــن دوران 
ــات تروریســتی،  ــراق، اقدام ــران و ع ــگ ای ــل جن ــی مث اتفاقات
بحــث ســفارت آمریــکا و… رخ داد. در همیــن دوران می بینیــم 
کــه هنــوز حکومــت رســانه دقیقــی بــرای خــود نــدارد و ایــن 
تکثــر هنــوز وجــود دارد. تکثــر نشــریات  در ایــن دوران یعنــی 
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جنگــی کــه هنــوز در درون حاکمیــت اســت و نشــریات نقــش 
بســیار جــدی داشــتند. در همــان دوران مــردم بــرای خریــد 
روزنامــه کیهــان صــف می بســتند. می خواهــم بگویــم در ایــن 
ــود.  ــر ب ــه متکث دوران رســانه نقــش خــود را داشــت و جامع
ــگ  ــاز جن ــا آغ ــد، ب ــروع ش ــی ش ــگ تحمیل ــی جن ــا وقت ام
ــات سیاســی در کشــور یکپارچــه شــد  تحمیلــی تمــام جریان
و دیــدگاه حاکمیــت جایــگاه خــود را تثبیــت کــرد. بنابرایــن 
ــر  ــاهد تکث ــد ش ــاد ش ــه ایج ــی ک ــگ و فضای ــل جن ــه دلی ب

رســانه نیســتیم«.
ــگاه  ــی دانش ــأت علم ــو هی ــری، عض ــعود کوث ــه مس در ادام
ــل  ــال های قب ــانه ها در س ــگاه رس ــه جای ــاره ب ــا اش ــران، ب ته
و بعــد از انقــالب گفــت: »بــه نظــرم انقــالب اســالمی بیــن دو 
ضــد رســانه قــرار گرفتــه اســت ضــد رســانه اول نوارکاســت  
بــود کــه بــه آن اشــاره شــد و ضــد رســانه دوم شــبکه هــای 
ــد  ــن دو ض ــن ای ــالمی بی ــالب اس ــه انق ــت ک ــی اس اجتماع
رســانه اســت. چــون همیــن نــوار بــا کیفیــت پاییــن و تکثیــر 
ــردن  ــل ک ــی در مخت ــوذی باالی ــدرت نف ــت ق ــده، توانس ش
سیســتم ارتباطــی شــاه داشــته باشــد یــا انقالبیــون را بتوانــد 
ــد دهــد و در یــک شــبکه منســجم کار کننــد.  ــه هــم پیون ب
خــب ایــن ضــد رســانه ای اســت کــه رســانۀ کلــی را مختــل 
کــرد و توانســت نقــش خــود را در حــوزۀ انقالبیــون ایفــا کنــد. 
امــا یــک دوره میانــی داریــم کــه در آن حکومــت تصــورش از 
رســانه بســیار رایــج و کلیشــه ای بــود بــه ایــن صــورت  کــه 
ــزرگ  ــون ب ــد. در انقالبی ــن کار را بکن ــد همی ــانه می توان رس
ــی کــه  ســال ها در  ــای مطهــری و دیگران آن زمــان مثــل آق
زمــان شــاه مبــارزه می کردنــد ادعایشــان ایــن بــود کــه اگــر 
ــه مــا بدهــد مــا  ــون را ب ــا تلویزی ــو ی شــاه یــک ســاعت رادی
ــم.  ــود می آوری ــه وج ــه ب ــطح جامع ــریعی در س ــرات س تغیی
بنابرایــن تصورشــان از رســانه، رســانۀ پرنفــوذ و پرقــدرت بــود 
و اینکــه تمامــاً بتواننــد ایــن ابــزار را در اختیــار خــود داشــته 
باشــند بــه عنــوان یــک ایــده آل مطــرح شــد و چنیــن دیــدی 

بــه رســانه داشــتند«.
ــدرت ضدرســانه ها در شفاف ســازی،  ــه ق ــا اشــاره ب ــری ب کوث
ــود  ــه وج ــانه ها ب ــن رس ــه  ای ــه ای ک ــن نکت ــت: »مهم تری گف
ــه کاخ شیشــه ای  ــه  کاخ سیاســت را ب ــود ک ــن ب ــد، ای آوردن
ــه  ــند ک ــا می نویس ــت در کتاب ه ــد. سال هاس ــل کردن تبدی
ــزی  ــن چی ــا االن چنی ــی ت ــوده ول سیاســت کاخ شیشــه ای ب
ــک کاخ  ــم ی ــران ه ــا و ای ــت در دنی ــاً سیاس ــوده و اتفاق نب
ســنگی نفوذناپذیــر نادیدنــی بــوده اســت. امــا امــروز بــه کاخ 
ــه آن  ــد ب ــی می توان ــر کس ــه ه ــده ک ــل ش ــه ای تبدی شیش
ــانه ای،  ــام ضدرس ــدِل نظ ــن م ــا ای ــع  ب ــد. در واق ــنگ بزن س
ایــن کاخ شیشــه ای درســت شــده کــه یــک غافلگیــری بــزرگ 
بــرای نظــام سیاســی بــه وجــود آمــده اســت و  نظــام را وادار 
کــرد تــا خــود را در برابــر چشــم هــای زیــادی ببینــد و نتوانــد 
ــی از  ــک دورۀ حساس ــا در ی ــد. م ــان ده ــی نش عکس العمل
ــی و  ــام اجتماع ــف نظ ــه بازتعری ــاز ب ــتیم و نی ــانه ها هس رس
ــاق  ــف اتف ــاز تعری ــن ب ــر ای ــم اگ ــود داری ــی خ ــام سیاس نظ
ــه آن  ــن آنک ــد ضم ــم ش ــکل خواهی ــار مش ــا دچ ــد م نیافت
ــری از آن نیســت«. ــیده و خب ــانه ای فروپاش ــام رســمی رس نظ

ــانه  ــان رس ــا خودش ــت: »حکومت ه ــان گف ــه محبی در ادام
بــه  وقتــی  یعنــی  می کننــد.  تعریــف  را  اپوزیســیون 
اپوزیســیون بــرای دیدگاهــش ســهمی نمی دهنــد عمــاًلً 
ــرای آن  ــن و ب ــل تعیی ــرف مقاب ــرای ط ــانه را ب ــکل رس ش
اعتبــار ایجــاد می کننــد. حــال ایــن مــی توانــد نــوار باشــد یــا 
ــا ۶8 رســانه حکومــت  جامعــه مجــازی و … . در ســال 58 ت
ــات  ــون و مطبوع ــو تلویزی ــی رادی ــه عبارت ــود. ب ــخص ب مش
ــی،  ــم بی بی س ــیون ه ــانه اپوزیس ــد. رس ــرل بودن ــت کنت تح
ــن  ــود.  اولی ــارج و… ب ــی در خ ــکا، اعالمیه های ــدای آمری ص
رســانه منتقــد روزنامــه رســالت در ســال ۶۶ بــود. در فــاز دوم 
رادیــو تلویزیــون و نشــریات داخلــی رســانه حکومتــی تلقــی 
ــی  ــانه مل ــد هاشــمی در رس ــه محم ــی ک ــا زمان ــدند ت می ش
بودنــد. از اینجــا بــه بعــد رســانه دولتــی و حکومتــی فاصلــه 
پیــدا کردنــد. بــه عبارتــی رســانه ملــی مســیری می رفــت کــه 
بــا مســائل و مطالبــات دولــت فــرق داشــت. در ســال ۶9 هــم 
روزنامــه ســالم بــه عنــوان رســانه متنقــد داخلــی وارد شــد. 
در فــاز ســوم هــم رســانه حکومــت صــدا و حســن نمکدوســت 
دربــاره نــگاه مالکانــه دولــت بــه رســانه ها گفــت: »ایــن میــل 
حکومــت بــه رســانه کــه بایــد مالــک و مدیــر رســانه باشــد در 

ــوده اســت«. ــا ب ــاًل برپ ۲۰۰ ســال گذشــته کام
ــا  ــا واقع ــن ســوال کــه آی ــه ای ــری در پاســخ ب ــان کوث در پای
امیــدی هســت تــا اهمیــت رســانه هــای اجتماعــی درک و بــه 
عنــوان یــک ظرفیــت بــه آن نــگاه شــود؟ گفــت: »نمی خواهــم 
بگویــم دربــارۀ شــبکه های اجتماعــی بایــد تنهــا نــگاه 
خوشــبینانه داشــته باشــیم. بلکــه معتقــدم دو چیــز در حــال 
ــاال  ــال ب ــات در ح ــان ارتباط ــۀ اول هیج ــت. نکت ــر اس تغیی
رفتــن اســت و پدیــدۀ خوبــی نیســت. طبیعتــاً ایــن هیجــان 
ــی، برانگیختگــی، ناامیــد و افســردگی  ــار روان ــا را دچــار آث م
ــت  ــارۀ آن صحب ــات درب ــی ارتباط ــد اهال ــرد و بای ــد ک خواه
ــارۀ آن صــورت گیــرد.  کننــد و یــک آمــوزش اجتماعــی درب
نکتــۀ دوم؛ ممکــن اســت یــک آنارشــی اجتماعــی و فرهنگــی 
از دل ایــن گــردش اطالعــات و اعتمــاد مــردم ایجــاد و ســرنخ 
ــک  ــی نزدی ــن آنارشــی خیل ــه ای ــه ب ــدم ک ــم شــود. معتق گ
هســتیم. بــه صورتــی کــه امــکان تصمیــم گیری هــای غلــط 
ــود  ــی وج ــی و اجتماع ــطوح سیاس ــۀ س ــت در هم و نادرس
ــا  ــرد. م ــر ک ــد فک ــن دو پیام ــه ای ــه ب ــت ک ــزام اس دارد و ال
ــم.  ــانه ها برگردانی ــه رس ــروعیت را ب ــد مش ــال بای ــه هرح ب
مســئله اعتمــاد بــه رســانه دو جانبــه اســت. اگــر ایــن اتفــاق 
نیفتــد منجــر بــه ظهــور ایــن انارشــی می شــود. وقتــی یــک 
طــرِف جریــان رســمی ارتباطــات دچــار بی اعتمــادی و عــدم 
مشــروعیت اســت قطعــاً آن طرفــش آنارشــی اســت. بنابرایــن 
ــه  ــردد ک ــانه برگ ــه رس ــاد ب ــروعیت و اعتم ــن مش ــد ای بای
یــک بخــش آن بــه تکثــر درســت و حقیقــی رســانه مربــوط 
ــام  ــانه ها در نظ ــد رس ــف جدی ــئله دوم تعری ــود و مس می ش
اســت. صداوســیما هــم ناچــار اســت و قطعــاً بایــد از حصــار 

ــرد«. ــدی را شــروع ک خــارج شــود و دور جدی
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درآمدی بر طیف طبقه بندی مدیران با برداشتی از حدیث علوی

نشســت علمــی »درآمــدی بــر طیــف طبقه بنــدی مدیــران بــا 
ــات  ــز تحقیق ــا همــکاری مرک ــوی« ب ــث عل برداشــتی از حدی
امــام علــی علیــه الســالم و گــروه مدیریــت دولتــی دانشــگاه 
عالمــه طباطبایــی روز 15 بهمــن ماه 1397 در ســالن اندیشــه 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد. 
ســخنران ایــن جلســه دکتــر وجــه اهلل قربانــی زاده، دانشــیار  
گــروه مدیریــت دولتــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی بــود کــه 

ســخنان خــود را اینگونــه آغــاز کــرد :
امــروزه بــر همــگان روشــن و مبرهــن اســت کــه نظریه هــای 
علمــی فرهنگ محــور هســتند؛ بــه عبــارت دیگــر، هــر 
ــرداز  ــه ای در بســتر و شــرایط زیســت بومی کــه  نظریه پ نظری
ــی،  ــای اجتماع ــم از ویژگی ه ــه، اع ــو یافت ــد و نم در آن رش
ــت  ــد و تح ــعه می یاب ــادی توس ــی و اقتص ــی، فرهنگ سیاس
تأثیــر آن قــرار می گیــرد. از ســوی دیگــر دو کارکــرد را بــرای 
ــف  ــف( توصی ــد از ال ــه عبارتن ــمرده اند ک ــی برش ــه علم نظری
ــار آن  ــی رفت ــت پیش بین ــه و ب( قابلی ــورد مطالع ــده م پدی
ــالمی در  ــه اس ــت جامع ــه مدیری ــر در عرص ــال اگ پدیده.ح
ــر  ــه اول ناگزی ــتیم در درج ــی هس ــت و کامیاب ــدد موفقی ص
از نظریه پــردازی متناســب بــا شــرایط زیســت بوم خــود 
ــینیان  ــا و پیش ــزرگان، حکم ــارب ب و بــا بهره گیــری از تج
ــوم انســانی و  ــر این صــورت، در عل ــش می باشــیم. در غی خوی
اجتماعــی اســتفاده مســتقیم و بالتغییــر از نظریه هــای علمــی 
ــاوت  ــی متف ــی و ارزش ــت بوم فرهنگ ــان زیس ــه خاستگاه ش ک
ــان  ــه بی ــد. ب ــراوان می باش ــکال ف ــراد و اش ــل ای ــت، مح اس
ــعید  ــول ادوارد س ــه ق ــی اســت، ب ــه واردات ــر نظری ــر، اگ دیگ
بایســتی بــه بحــث »کــوچ نظریــه« توجــه کنیــم و آن نظریــه 
ــا بومی ســازی  ــل و متناسب ســازی ی ــس از جــرح و تعدی را پ

ــم. ــه کار بندی ب
در ادامــه ســخنران نشســت ســعی کــرد بــا مبنــا قــرار 
می فرمایــد:  کــه  )ع(  علــی  امــام  از  حدیــث  ایــن  دادن 

ــه «  ــم والسیاس ــورع والعل ــک اهل ال ــه اعمال ــف لوالی »فاصط
ــه  ــن ک ــور خــود کســی را برگزی ــرای سرپرســتی ام ــی ب یعن
اهــل ورع، علــم و سیاســت باشــد )بــن علی ابن الحســین، 
ــدی  ــه واژه کلی ــن س ــی ای ــکاش در معان 13۶۶: 13۲( و کن
ــه  ــی ب ــری از روش علم ــا بهره گی ــه و ب ــاب نهج البالغ در کت
نــام جبــر بولــی  طیفــی از انــواع مدیــران را ایجــاد کنــد. الزم 
ــا جبــر  ــی/ جبــر منطــق ی ــادآوری اســت کــه جبــر بول ــه ی ب
ــتفاده  ــورد اس ــی م ــی کیف ــل تطبیق ــرای تحلی ــا ب مجموعه ه
ــتفاده  ــف( اس ــرط ال ــت کم دو ش ــرد و در آن دس ــرار می گی ق
از داده هــای دو-ارزشــی در مقیــاس اســمی و ب( اســتفاده از 
ــرای نمایــش داده هــا بایســتی رعایــت شــود. جــدول ارزش ب

دکتــر قربانــی زاده همچنیــن اضافــه کــرد: بــا اســتفاده از جبــر 
بولــی بــرای تبییــن حالت هــای مختلــف ترکیــب وجــوه غالــب 
و مغلــوب ســه ویژگــی ورع، علــم و سیاســت کــه در حدیــث 
مبنایــی بــه آن تصریــح شــده اســت، طیفــی از مدیــران ایجــاد 
ــک  ــت اســت؛ در ی ــده هشــت حال ــه نشــان دهن ــود ک می ش
طــرف طیــف کــه هــر ســه ویژگــی یــاد شــده حالــت غالــب 
ــود و در  ــی می ش ــق« جایاب ــر الی ــرد »مدی ــود می گی ــه خ ب
ــوب  ــر ســه خصیصــه وجــه مغل ــه ه ــف ک ــل طی طــرف مقاب
پیــدا می کنــد، نوعــی مدیــر متبلــور می شــود کــه بــا 
عنــوان »ناالیــق« برچســب گذاری می گــردد. در میــان دو 
ســر طیــف یــاد شــده شــش حالــت یــا نــوع دیگــر از مدیــران 
ــودن  ــوب ب ــا مغل ــب ی ــا غال ظاهــر می شــوند کــه متناســب ب
خصایــص ســه گانه، عناویــن متفاوتــی را بــه خــود اختصــاص 
ــورد  ــای م ــنجش ویژگی ه ــزار س ــی اب ــا طراح ــد. ب می دهن
بحــث می تــوان در عرصــه عمــل نســبت بــه شــناخت 
ــق  ــران در نظــام اســالمی مطاب وضــع موجــود خصایــص مدی
ــوان در  ــن راه می ت ــرد و از ای ــدام ک ــده اق ــاد ش ــف ی ــا طی ب
ــراز جمهــوری اســالمی در ســمت ها و  ــزاران ت گزینــش کارگ

ــرج داد. ــه خ ــت الزم را ب ــی، دق ــت های مدیریت پس
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صلح و سلوک معنوی خوشنویسان ایرانی

ــا عنــوان »صلــح و ســلوک  ســخنرانی دکتــر کامیــار صداقــت ثمرحســینی، عضــو هیئــت علمــی مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا، ب
معنــوی خوشنویســان ایرانــی«، روز یکشــنبه 14 بهمــن 1397 در ســالن اندیشــه پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 

برگــزار شــد.
ــده ای  ــی را پدی ــه خوشنویس ــت ک ــی پرداخ ــاره خوشنویس ــدون درب ــه ابن خل ــان نظری ــه بی ــدا ب ــینی ابت ــر حس ــر صداقت ثم دکت
شــهری می دانــد و کمــال آن را در کمــال شهرنشــینی ارزیابــی می کنــد. بــه نظــر ســخنران، ایــن دیــدگاه از طریــق بســامد وقایــع 
مهــم تاریــخ خوشنویســی اســالمی قابــل تبییــِن علمــی اســت؛ زیــرا همــواره نقــاط عطــف تاریــخ خوشنویســی در شــهر های بــزرگ 
خصوصــاً پایتخت هــا رخ داده اســت، ماننــد: بغــداد، هــرات، ســمرقند، تبریــز، اســالمبول، اصفهــان، تهــران و.... ابن خلــدون نشــانه 
زوال فرهنگــی یــک ملــت را، بدخــط شــدن کتاب هــا و پراشــتباه شــدن آن هــا دانســته و بــر اهمیــت فرهنگــی خوشنویســی تأکیــد 

می کنــد کــه پیــش از او نیــز، در آثــار ابــن ندیــم و ابــن قتیبــه دیــده می شــود.
عضــو هیئــت علمــی مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا، دوام خوشنویســی را نیازمنــد ســند تعلیــم شــجره آموزشــی دانســت کــه ایــن 
امــر تنهــا در ســایه صلــح و امنیــت حاصــل می شــود و ایــن مطلــب نیــز از طریــق بســامد تاریخــی تحــوالت قابــل تبییــن علمــی 
اســت. حلقه هــای آمــوزش خوشنویســی ماننــد حلقه هــای آموزشــی کــه از میــرزا رضــای کلهــر تــا بــه امــروز شــکل گرفته اند، در 

ســایه اســتقرار و ثبــات نســبی جامعــه امــکان تداوم یافتــه اســت.
ــه  ــه در هم ــت ک ــان پرداخ ــوی خوشنویس ــلوک معن ــای س ــی از مؤلفه ه ــان برخ ــه بی ــینی ب ــر حس ــر صداقت ثم ــه، دکت در ادام
ــه صــادق اســت: اول آنکــه در رســاله هایی ماننــد  ــا قاجاری ــی از عصــر تیمــوری و صفــوی ت دوره هــای تاریخــی خوشنویســی ایران
ت ح ف ــه  ال م ح ب ی ــن  تألیــف ی ع ق ــوب  ســ راج  شــ ی رازی؛ صــراط الســطور تألیــف ســلطانعلی مشــهدی؛ آداب المشــق تألیــف 
بابــا شــاه اصفهانــی؛ گلســتان هنــر تألیــف قاضــی احمــد منشــی قمــی و نظایــر آن هــا، خوشنویســی منــوط بــه تربیــت هــم دســت، 
و هــم قلــب انســان شــده اســت. دوم آنکــه بــر اســاس همین گونــه تربیــت، دو اصطــالح مهــم در خوشنویســی شــکل گرفــت کــه 
یکــی شــأن و دیگــری صفاســت. شــأن ناظــر بــه ملکــه خوشنویســی؛ یعنــی دســت خوشــنویس و صفــا ناظــر بــه ســلوک معنــوی 
اجتماعــی خوشــنویس، یعنــی قلــب اوســت. عالی تریــن درجــه خوشــنویس داشــتن شــأن و صفاســت. افــرادی هســتند کــه شــأن 
دارنــد ولــی صفــا ندارنــد. صفــای خوشــنویس در داد و دهــش هنــری او در روابــط اجتماعــی و انســانی او، در خیرخواهــی او بــرای 
دیگــران تجلــی می یابــد. افــرادی چــون میــرزا غالمرضــا خوشــنویس اصفهانــی و یــا میــرزا رضــا کلهــر و یــا ســید حســن میرخانــی 

هــم شــأن داشــتند و هــم صفــا.
عضــو هیئــت علمــی مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا در ادامــه بــه مفهــوِم ذوق بــا توجــه بــه نظــر جالل الدیــن ســیوطی در رســاله ای 
کــه در بــاب ذوق ســلیم نگاشــته اســت و نیــز مبحــث خوشنویســاِن دروغیــن کــه در تذکره خوشنویســان میرزای ســنگالخ خراســانی 
نگاشــته اســت، اشــاره کــرد و از رابطــه ذوق و فضیلــت ســخن و مثال هایــی از نََفــس ُقدســی و اخالقــی َملَکی پــاره ای از خوشنویســان 
و کاتبــان قــرآن، نظیــر اســتاد میــر منشــی حســین قمــی و اســتاد میــرزا محمدعلــی خوشــنویس اصفهانــی ســخن گفــت و بازتــاب 
ایــن موضــوع را در تذکره هــای خوشنویســان چنــان دانســت کــه گویــی شــناخت ایرانیــان از کاتبــان قــرآن و خوشنویســان برجســته، 
شــناختی اخالقــی اســت. کمــال خوشنویســی در کمــال اخالقــی خوشــنویس متجلــی اســت. در ادامــه دربــاره آمــوزش خوشنویســی 
در عصــر قاجاریــه، و مبانــی اخالقــی انتخــاب خــط نســخ به عنــوان پایــه آمــوزش خوشنویســی و مجالــس درس خوشنویســان نــکات 
و مثال هایــی ارائــه شــد. دکتــر صداقت ثمــر حســینی در پایــان ســخنان خــود، از احادیــث شــریف دربــاره کتابــت و خوشنویســی 
کــه از منابــع مهــم و الهام بخــش در ســلوک معنــوی خوشنویســان ســخن گفــت کــه حتــی می تــوان بــر پایــه آن بخشــی از تاریــِخ 

در  علمــی  تحــول 
را  اســالم  جهــان 
تبییــن کــرد و از دیــد 
محققــان  از  برخــی 
ــد  ــتاد محم ــد اس مانن
الکــردی،  طاهــر 
احادیــث نبــوی )ص( 
ــی  ــاب خوشنویس در ب
پیامبــر  معجــزات  از 
ــمار  ــه ش ــرم )ص( ب اک

می رونــد.
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تنوع فرهنگی و روایت های شفاهی اقوام ایرانی

مرکــز اســناد فرهنگــی آســیای پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، نشســت تخصصــی »تنــوع فرهنگــی و 
روایتهــای شــفاهی اقــوام ایرانــی« را بــا هــدف بررســی و تحلیــل چندصدایــی و تنــوع فرهنگــی درحــوزْه ایــران کهــن 

ــدگاه اجتماعــی در تاریــخ 3۰ دی مــاه 1397 برگــزار کــرد. ــه از دی براســاس قصه هــای عامیان
ــه  ــگاه مردم شناســانه ب ــا اشــاره  ن ــی، رئیــس مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا، ب ــی رضای ــر عامل ــدای جلســه، دکت در ابت
ــرد  ــروز پژوهشــگران از کارک ــش ام ــش دان ــه افزای ــاز ب ــت آگاهــی و نی ــر اهمی ــان اســطوره ها و افســانه ها، ب ــد می پیون
ــوم  ــانه ق ــای مردم شناس ــا ویژگی ه ــن اســطوره ها و افســانه ها ب ــن ای ــد بی ــی و نحــوۀ پیون ــران فرهنگ اســطوره ها در ای

ایرانــی تأکیــد کــرد.
در ادامــه اســتاد محمــد حســین باجــالن 
ــه  ــگر در زمین ــم و پژوهش ــی، مترج فرخ
اسطوره شناســی،   و  انسان شناســی 
و  مردمــی  »افســانه های  موضــوع  بــا 
ــاز  ــود را آغ ــخن خ ــران« س ــاطیر ای اس
ــوزۀ  ــگر ح ــق و پژوهش ــن محق ــرد. ای ک
خصــوص  در  ابتــدا  اسطوره شناســی، 
افســانه ها و ویژگی هــای آن هــا و نیــز 
مطــرح  مختلــف  طبقه بندی هــای 
ــمندان  ــگاه اندیش ــانه ها از ن ــده از افس ش

ــا اشــاره بــه تأثیــر افســانه های مردمــی از اســاطیر، بــه چنــد افســانه  مختلــف ســخن گفــت. اســتاد باجــالن فرخــی ب
به ویــژه داســتان های جادویــی و جــن و دیــو و پــری، در شــهرهای مختلــف ایــران همچــون اهــواز، بیرجنــد و... اشــاره 

کــرد و تقدیرگرایــی و هزاره گرایــی را ازجملــه ویژگی هــای افســانه ها و اســاطیر ایرانــی برشــمرد.
ــه  ــراث فرهنگــی و گردشــگری، ب ــر علیرضــا حســن زاده، رئیــس پژوهشــکدۀ مردم شناســی پژوهشــگاه می ســپس دکت
ــا رویکــرد  ــه را، ب ــت و مخاطــب ســخن« پرداخــت و قصــه عامیان ــه، باف ــای عامیان ــاره موضــوع »قصه ه ســخنرانی درب
ــا  ــه نظــر ایــن ســخنران در دنیــای کالســیک ایرانــی مــا ب مردم شناســی، متاثــر از بافــت زندگــی مخاطــب دانســت. ب
ــان روبــه رو هســتیم کــه قــدرت  شــبکه-ای از قصه¬گــو و قصــه نیــوش و توانایی هــا و بافت هــای زندگــی هریــک از آن
بافــت و قــدرت باززایــی را بــه مــا نشــان می دهــد. ایــن شــبکه مــا را در ارتبــاط بــا رابطــه ای میان نســلی قــرار می دهــد 
و میــراث روایــی مــا را تبدیــل بــه میــراث میان نســلی می کنــد. قصه پــژوه یــا مردم شــناس بافــت را ترکیبــی از زمــان 
ــی  ــخصی و مکان ــی و ش ــت اجتماع ــت، موقعی ــی، خالقی ــس قصه گوی ــد. در مجل ــت می دان ــکان و موقعی ــالوه م ــه ع ب
می¬توانــد بــر قصه گویــی، تحلیــل آن و جهت¬گیــری قصــه اثــر بگــذارد. بنابرایــن، هــر قصــه اتفاقــی اســت کــه دوبــاره 
تکــرار نخواهــد شــد و یــک تجربــه خــاص و ویــژه اســت. رئیــس پژوهشــکده مردم شناســی پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی 
ــق تنــوع فرهنگــی و  ــه از قصه هــای تالشــی، قصــه را دارای قــدرت عظیمــی در خل ــا بیــان چنــد نمون و گردشــگری ب

چنــد صدایــی فرهنگــی دانســت.
ــا موضــوع  ــک زاده، باستان شــناس و محقــق حــوزۀ انسان شناســی، ب ــر مهــرداد مل ــن نشســت دکت ــی ای ســخنران پایان
»داســتان های مــادی در آناباســیس گزنفــون« ســخنان خــود را ارائــه کــرد. دکتــر ملــک زاده بــا بیــان تحقیقــات صــورت 
ــه  ــای صورت گرفت ــودن پژوهش ه ــی ب ــه ناکاف ــران، ب ــی ای ــه های مل ــتان ها و حماس ــه های داس ــه ریش ــه در زمین گرفت
درخصــوص میــراث ادبــی شــفاهی مــردم فــالت غربــی ایــران و قلمرویــی کــه در عهــد باســتان، مــاد نامیــده می شــده 
ــون و  ــه گزنف ــوب ب ــا منس ــده ی ــار باقیمان ــه آث ــاره ب ــا اش ــی ب ــوزه انسان شناس ــق ح ــن محق ــرد. ای ــاره ک ــت، اش اس
اهمیــت تاریخــی آنهــا، کتــاب کوروپدیــا، یــا پــرورش کــوروش را، کــه در ترجمــه فارســی گاهــی کوروش نامــه شــناخته 
می¬شــود،  همچــون سیاســت نامه اســالمی دانســت کــه در آن بــه نحــوه زندگــی هــر امیــری در میــان اتبــاع خــودش 
و نمونــه آرمانــی و متعالــی و آســمانی شــاه و شــاهزادگی پرداختــه می شــود. دکتــر ملــک زاده بــا اشــاره بــه اطالعــات 
ــه روایــت قصــه ای در مــورد دو دژ کــه گزنفــون، احتمــاالً از مادی هــا  ــی و تاریخــی موجــود در آناباســیس، ب جغرافیای

شــنیده اســت، درخصــوص الریســا، کــه یــک دژ ویــران بــوده اســت، پرداخــت. 
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هم اندیشی برگزاری گرامیداشت مقام سهروردی

ــهروردی در  ــام س ــت مق ــی گرامی داش ــه هم اندیش جلس
تاریــخ 17 بهمــن 1397 بــا حضــور دکتر حجــت ا... ایوبی 
)دبیــرکل کمیســیون ملــی یونســکو ـ ایران(،دکتر حســن 
بلخــاری )رئیــس انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی(، دکتر 
بهمــن نامــور مطلــق )معــاون مطالعاتــی کمیســیون ملــی 
ــی  ــاون علم ــه )مع ــر کاوه خوراب ــران(، دکت یونســکو ـ ای
ــر  ــی(، دکت ــر فرهنگ ــار و مفاخ ــن آث ــی انجم ـ پژوهش
ــگاه(،  ــی پژوهش ــأت علم ــو هی ــان )عض ــی پورنامداری تق
دکتــر بهــروز عوض پــور )دبیــر شــورای علمــی همایــش 
محمدرحیــم  ســّید  دکتــر  ســهروردی(،  بین المللــی 
ربانــی زاده )معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع 
پژوهشــگاه( و دکتــر ســیده مریــم عاملــی رضایــی 

)رئیــس مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا( در دفتــر ریاســت 
ــزار  ــی برگ ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش

شــد.
ــگاه،  ــس پژوهش ــادی، رئی ــر قب ــه، دکت ــدای جلس در ابت
و  فجــر  دهــۀ  ایــام  تبریــک  و  گرامیداشــت  ضمــن 
ــان  ــه مهمان پیــروزی انقــالب اســالمی و خوشــامدگویی ب
حاضــر، اظهــار امیــدواری کــرد کــه ایــن جلســه، عــالوه 
بــر برگــزاری هرچــه باشــکوه تر همایــش بین المللــی 
ــترک  ــای مش ــت همکاری ه ــه تقوی ــر ب ــهروردی، منج س
میــان مراکــز و مؤسســات همــکار در ســایر برنامه هــا نیــز 
ــی پژوهشــگاه  ــالم آمادگ ــا اع ــس پژوهشــگاه ب شــود. رئی
بین المللــی  همایــش  برگــزاری  در  همــکاری  بــرای 
ــد  ــش، می توان ــن همای ــزاری ای ــت: برگ ــهروردی، گف س
موجــب احیــاء و اشــاعه میراث هــای فرهنگــی و گســترش 
و تقویــت فعالیت هــای علمــی در کشــور و در ســطح 

بین المللــی شــود.
ســپس اعضــای حاضــر در جلســه بــه بحــث و تبــادل نظــر 
درخصــوص مســائل مختلــف برگــزاری همایــش ازجملــه: 
تشــکیل کمیتــه علمــی و دعــوت از محققان، پژوهشــگران 

و سهروردی شناســان برجســته داخلــی و خارجــی 
ــرای عضویــت در آن، برگــزاری چنــد پیش نشســت  ب
قبــل از برگــزاری همایــش، دعــوت و جلــب مشــارکت 
ــارکت و  ــرای مش ــگاه ها ب ــز و دانش ــتگاه ها، مراک دس
همــکاری جــدی و مؤثــر در همایــش و ... پرداختنــد.
در پایــان، بــا عنایــت بــه نام گــذاری روز 8 مردادمــاه 
ــت  ــوان »روز بزرگداش ــه عن ــکو ب ــرف یونس 98 از ط
ســهروردی«، مقــرر شــد بررســی های الزم بــرای 
ــه و از  ــورت گرفت ــن روز ص ــش در ای ــزاری همای برگ
دکتــر پورنامداریــان درخواســت شــد کــه مســئولیت 

ریاســت کمیتــه علمــی ایــن همایــش را برعهــده گیــرد. 
ــه عنــوان  ــار و مفاخــر فرهنگــی ب همچنیــن انجمــن آث
ــه  ــکیل کمیت ــئول تش ــش، مس ــزاری همای ــری برگ مج
علمــی و اجرایــی و فرایندهــای همایــش انتخــاب شــد 
و کمیســیون ملــی یونســکو ـ ایــران و پژوهشــگاه علــوم 
انســانی و مطالعــات فرهنگــی و مرکــز اســناد فرهنگــی 
آســیا بــه عنــوان همــکاران اصلــی در برگــزاری همایــش 
تعییــن شــدند کــه در کنــار ســایر ســازمان ها، نهادهــا، 
مراکــز و مؤسســات دانشــگاهی، پژوهشــی و تحقیقاتــی، 
در برگــزاری پیش نشســت ها و همایــش بزرگداشــت 

ســهروردی مشــارکت مؤثــر و فعــال داشــته باشــند.
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 »جنسیت و عقالنیت«
از سلسله نشست های باشگاه کتابخوان تخصصی مطالعات زنان

مطالعــات  پژوهشــکده  زنــان  مطالعــات  پژوهشــی  گروه 

اجتماعــی بــا همــکاری پژوهشــکده حکمــت معاصــر و 
پژوهشــکده غــرب شناســی و علــم پژوهــی ســومین نشســت 
از سلســله نشســت هــای باشــگاه کتابخــوان تخصصــی 
مطالعــات زنــان تحــت عنــوان »جنســیت و عقالنیــت« را در 
تاریــخ ۲5 دی مــاه 1397، بــا ســخنرانی دکتــر مریــم صانــع 

ــرد. ــزار ک ــر برگ ــه مهاج ــور، محبوب پ
ــی  ــر اصفهان ــم نص ــر مری ــت، دکت ــی نشس ــر علم ــدا دبی ابت

ــه  ــی ترجم ــه فارس ــال 1381 ب ــاب در س ــن کت ــت: »ای گف
شــده و جــزء کتــاب کالســیک زنــان و فلســفه اســت. پــس از 
ــادی در نقــد و بررســی آن منتشــر  ــر، کتاب هــای زی ــن اث ای
ــفه  ــد از فلس ــدا بای ــری در ابت ــه نگ ــرای زنان ــت. ب ــده اس ش
ــا  ــان را ب ــبت ش ــان نس ــا زن ــون در آنج ــم چ ــروع کنی ش

ــد«. ــی کنن ــخص م ــود و. ..  مش ــان، خ جه
ــل  ــه در حــوزه عق ــی ک ــه  کتاب های ــه داد: »از جمل وی ادام
ــان  ــو: زن ــاب »کوگیت ــت، کت ــده اس ــته ش ــیت نوش و جنس
ــوفان  ــا فیلس ــو ب ــورت گفت وگ ــه  ص ــه ب ــت ک ــه« اس اندیش
ــوب  ــیار خ ــی بس ــار مقدمات ــی از آث ــده و یک ــن ش زن تدوی
ــای  ــن کتاب ه ــت. همچنی ــیت اس ــفه و جنس ــوزه فلس در ح
ایمــان بــه  مثابــه عقــل و معرفت شناســی فمینیســتی از 
دیــدگاه لینــدا الکــوف از دیگــر آثــاری اســت کــه در حــوزه 

ــده اســت«. ــل و جنســیت منتشــر ش عق
در ادامــه نشســت محبوبــه مهاجــر مترجــم کتــاب توضیحاتی 
دربــاره رونــد ترجمــه کتــاب عقــل مذکــر ارایــه کــرد و گفت: 
»بایــد توجــه کــرد کــه ترجمــه متــون فلســفی ایــن چنینــی 
ــم فلســفی در بســتر  ــه مفاهی بســیار مشــکل اســت چــرا ک
تاریخــی رشــد می کنــد. ایــن کتــاب از جملــه آثــاری اســت 
ــروزه  ــه ام ــه توانســته از مباحــث ســطحی فمینیســتی ک ک
در جامعــه مــد شــده، دوری کنــد چــرا کــه برخــی از متــون 
آنچنــان از موضوعــات اصلــی دور می شــوند کــه مخاطــب را 
ــد در ترجمــه از  ــا بای ــن م ــد. بنابرای ــز می دهن از تأمــل پرهی

مبــادی و مبانــی تفکــر شــروع کنیــم«.

 مهاجــر ادامــه داد: »مؤلــف کتــاب عقــل مذکــر تاکیــد می کنــد 
ــردان می دانســتند  ــژه م ــت را وی ــه چــون فیلســوفان عقالنی ک
حقایــق نیــز از زبــان آن هــا بیــان و صــادر می شــد و از همیــن 
نظــر احــکام صــادر شــده از ســوی مــردان تــام و تمــام و غائــی 

و نهایــی بــود«.
مهاجــر در بخش هــای پایانــی ســخنانش بــه رویکــرد اســپینوزا 
اشــاره کــرد و گفــت: »مــا بایــد بــه انســانیت واحــد و مشــترک 
ــد  ــه نق ــا ب ــد ت ــک کن ــا کم ــه م ــد ب ــن می توان ــیم و ای برس

ــاره بپردازیــم«. ســاختاری نمادیــن در ایــن ب
ســخنران پایانــی نشســت دکتــر مریــم  صانــع پــور ســخنانش 
را ایــن چنیــن آغــاز کــرد: »عقــل وجــه امتیــاز انســان از ســایر 
ــز دادن حــق  ــات، تمی ــه موجــب درک کلی ــات اســت ک حیوان
ــد اســت. تمــدن و پیشــرفت بشــر  ــز خــوب و  ب و باطــل و نی
مرهــون عقالنیــت انســان اســت. ایــن عقــل اصــوال یــک قــوه 
پیشاجنســیتی اســت. امــا هــر چنــد دکارت از مشــترک بــودن 
ایــن عقــل میــان انســان ها ســخن گفتــه امــا در میــراث 
فلســفی غــرب چنیــن عقلــی مردانــه تعریــف شــده اســت. در 
حالــی کــه مفاهیــم پیشــا جنســیتی عقــل نظــری بــه انســانیت 
مشــترک تعلــق دارد کــه بــه غلــط مردانــه تلقــی شــده اند امــا 
ــن  ــی بی ــی مســتلزم تفاوت های ــل عمل ــق جنســیتی عق مصادی
شــیوه تفکــر مردانــه و زنانــه اســت کــه بایــد مواظــب بــود بیــن 

ایــن دو حــوزه خلــط نشــود«.
ــون  ــا کن ــفه ت ــکل گیری فلس ــاز ش ــزود: »از آغ ــور اف ــع پ صان
ــم فیلســوفانه طــرد شــدند کــه  ــن اتهــام از پارادای ــا ای ــان ب زن
ــم  ــه گفتی ــی ک ــتند درحال ــی هس ــی و انتزاع ــد درک کل فاق
ویژگــی عقــل مشــترک و پیشاجنســیتی همیــن درک کلیــات 
و قــدرت انتــزاع اســت امــا نــگاه مردســاالرانه همــواره زنــان را 
ــان قائــل  ــرای زن جزئی نگــر معرفــی کــرده و شــأنی حیوانــی ب
ــات  ــد درک کلی ــر و فاق ــات جزئی نگ ــرا حیوان ــت زی ــده اس ش
هســتند. زنانه پنــداری زمیــن و مردانه پنــداری آســمان قدمتــی 
ــان  ــا شــباهت می ــه ت ــان باســتان دارد ک ــا اســطوره های یون ت
ــفه  ــگ در فلس ــرد و فرهن ــان م ــباهت می ــت و ش زن و طبیع
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ــه  ــر زن را ب ــرد ب ــلط م ــوز تس ــد و مج ــه می یاب ــدرن ادام م
ــه  ــد. نیچ ــادر می کن ــت ص ــر طبیع ــگ ب ــلط فرهن ــع تس تب
ــه  ــه طبیعــت بیــش از مــرد ب معتقــد اســت وابســتگی زن ب
طبیعــت اســت بنابرایــن فرهنــگ همیشــه بیــرون از وجــود 

می مانــد«. زن 
وی  در ادامــه گفــت: »امــروزه در دوره پســامدرن بــا عبــور از 
مدرنیتــه فضــای مناســبی بــرای پرداختــن به رابطه جنســیت 
و عقالنیــت فراهــم شــده در نتیجــه نگرش هــای فیلســوفان 
فمینیســت در فضایــی ساختارشــکنانه مجــال بــروز و بالندگی 
یافتــه اســت. امــروزه بــا عبــور از دوره تک صدایــی آموزه هــای 
مردانــه و جهانشــمول غربــی فرصتــی بــرای شــنیدن صداهای 
زنانــه همچــون صــدای فرهنگ هــای غیرغربــی فراهــم 
شــده اســت .در ایــن راســتا فقــه مــا متأســفانه رابطــه ای بــا 
رویکردهــای قرآنــی نداشــته و بــه همیــن دلیــل بــه شــدت 
ــت  ــتان حاکمی ــه داس ــه ای ب ــان توج ــاالرانه اســت آن مردس
بلقیــس بــه عنــوان یــک حاکمیــت موفــق و منحصــر بــه فــرد 
ــک نظــام  ــه از ی ــن ک ــده و ای ــرآن آم ــل در ق ــه تفصی ــه ب ک
حاکمیتــی بــه تفصیــل و بــا تحســین و تجلیــل ســخن گفتــه 
شــده  و آن هــم حکمرانــی سیاســی یــک زن اســت کــه بــه 
خوبــی ویژگی هــای یــک قــدرت عقالنــی مادرانــه را توصیــف 
می کنــد، نداشــته انــد. امامــت امامــان شــیعه ریشــه در یــک 
زن دارد امــا بــه نظــر فقهــای عظــام ســیادت از طریــق پــدران 
بــه فرزنــدان منتقــل می شــود نــه از طریــق مــادران و همــه 
ــک  ــه، ی ــک بازنگــری زنان ــا ی اینهــا جــای بازنگــری دارد، ام

ــرآن،  ــه از ق ــه از اســالم وتشــیع، یــک تفســیر زنان روایــت زنان
یــک بازخوانــی زنانــه از تاریــخ اســالم و روایــات معصومیــن، و 
یــک تغییــر ریشــه ای بــا نگرشــی زنانــه در فقــه شــیعی و  همــه 

اینهــا الزمــه اش تعریــف مرجعیــت فقهــی زنانــه اســت«.
ــرد:  ــح ک ــود تصری ــخنان خ ــان س ــور در پای ــع پ ــر صان دکت
ــی  ــا در بازخوان ــدی م ــنت توحی ــیعی در س ــای وس »امکان ه
عقــل فلســفی وجــود دارد کــه عبارتنــد از وحدت میــان معرفت 
شناســی و وجــود شناســی در دو ســیر معرفتــی و وجــودی در 
نقطــه آغــاز و پایــان قــاب قوســین در حکمــت اســالمی و نیــز 
ــی؛ شــکل دهــی  ــوری خســروانی در ســنت ایران در حکمــت ن
عقالنیــت بــا توجــه بــه حدیــث »التــودد نصــف العقــل« 
حضــرت علــی)ع( کــه دوســتی انســان و ســایر موجــودات را از 
ذاتیــات عقالنیــت معرفــی می کنــد و انســان دوســتی را امــری 
ــکل  ــد؛ ش ــی نمی دان ــل اجتماع ــرای عق ــی ب ــی و بیرون عرض
ــا  ــزه / ب ــای پاکی ــان معن ــی می ــه دوگانگ ــی ک ــی عقالنیت ده
مــاده آلــوده یــا ذهــن نورانــی / و جســم ظلمانــی قائــل نیســت 
بلکــه در رویکــردی وحــدت گرایانــه مــاده، جســم و بــدن را بــه 
عنــوان مظهــری ناســوتی از عالــم ملکــوت و جبــروت معرفــی 
ــوان  ــه عن ــی ب ــن عرب ــی اب ــه عرفان ــه در نظری ــد چنانک می کن
نقطــه اتصــال شــرق و غــرب جغرافیایــی، تاریخــی و فرهنگــی 
ــت  ــازی عقالنی ــی و بازس ــن در بازخوان ــت؛ همچنی ــرح اس مط
ــان التیــن  ــل زب ــان فارســی در مقاب قابلیت هــای فراجنســی زب

ــرد«. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــی می توان و عرب
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طرح تقویت مشارکت اجتماعی دختران تا ۱۲ سال
مطالعــات  پژوهشــکدۀ  مــاه 1397،  بهمــن  پانزدهــم 
اجتماعــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
ــران  ــهرداری ته ــوان ش ــور بان ــکاری اداره کل ام ــا هم ب
ــارکت  ــت مش ــرح تقوی ــوان »ط ــا عن ــی ب ــت علم نشس
اجتماعــی دختــران تــا 1۲ ســال« و بــا ســخنرانی دکتــر 
پریســا ســادات موســوی، دکتــر ژاســنت صلیبــی، دکتــر 
احمــد بخارایــی و دکتــر علیرضــا حســن زاده برگــزار کــرد 
ــی  ــه راکع ــر فاطم ــز دکت ــت نی ــی نشس ــر علم ــه دبی ک

ــد. بودن

ایــن نشســت بــا حضــور مشــاور شــهردار و سرپرســت اداره 
کل امــور بانــوان شــهرداری تهــران، مدیــرکل امــور زنــان 
ــگاه،  ــاتید دانش ــی از اس ــرورش، جمع ــوزش و پ وزارت آم
برنامــه ریــزان و پژوهشــگران، دانشــجویان و دانــش 

ــد. ــوزان برگزارش آم
ــتادیار  ــوی، اس ــادات موس ــا س ــت پریس ــدای نشس در ابت
دانشــگاه شــهید بهشــتی درخصــوص عوامــل روانشــناختی 
ــران گفــت:  ــر تســهیل مشــارکت اجتماعــی دخت ــر ب موث
ــزه" و"  ــه ی" انگی »مشــارکت اجتماعــی مســتلزم دو مقول
ــه  ــت در جامع ــی بایس ــائل م ــن مس ــت و ای ــی اس آمادگ
ــورد  ــه م ــه و جامع ــی خانواده،مدرس ــه یعن ــه و ثانوی اولی
ــرای  ــه و فرصــت مشــارکت ب ــرد و زمین ــرار بگی توجــه ق

ــران فراهــم شــود«. دخت
ــواده در  ــام خان ــت نظ ــش و اهمی ــه نق ــاره ب ــا اش وی ب
تقویــت و شــکل گیــری روحیــه مســئولیت پذیری و 
ــوان  ــه عن ــن ب ــت: »والدی ــران گف ــارکت جویی دخت مش
ــی  ــای اجتماع ــا مشــارکت در فعالیت ه ــد ب ــو می توانن الگ
ــارکت،  ــت مش ــای مثب ــان دادن پیامده ــن نش و همچنی
ــن موضــوع ترغیــب و تشــویق  ــه ای کــودکان را نســبت ب

ــد«. کنن
وی افــزود: »نقــش خانواده هــا در شــکل گیری هویــت 

ــودن بســیارحائز اهمیــت  و همچنیــن احســاس مفیــد ب
ــاده  ــاع آم ــور در اجتم ــرای حض ــودکان را ب ــت و ک اس
می کنــد و از ســوی دیگــر مــی بایســت، در ســطح کالن 
ــران  ــی دخت ــارکت اجتماع ــرای مش ــب ب ــای مناس فض

فراهــم شــود«.
ژاســنت صلیبــی، مدیــر گــروه پژوهشــی بررســی مســائل 
اجتماعــی و روانشــناختی پژوهشــگاه مطالعــات اجتماعی 
ــن  ــر ســخنران ای ــوان دیگ ــه عن ــز ب ــوم انســانی نی و عل
ــت  ــزی در تقوی ــه و برنامه ری ــه ضــرورت توج نشســت ب
مهارت هــای زنــان، بــه خصــوص دختــران، بــرای 
ــت: »در  ــرد و گف ــد ک ــی تأکی مشــارکت اجتماع
ــئولیت پذیری  ــۀ مس ــد دو مولف ــاله بای ــن مس ای
ــرار  ــوغ اجتماعــی مــورد توجــه ق اجتماعــی و بل

بگیــرد«.
وی بــا بیــان ایــن کــه در گام نخســت می بایســت 
مســئولیت پذیری اجتماعــی دختــران تقویــت 
شــود، گفــت: »مســئولیت پذیری نســبت بــه 
خــود و دیگــران، تــاب آوری در برابــر فشــارهای 
روانــی، وظیفه شناســی، ســازگاری اجتماعــی و... 
ــد مــورد نظــر  ــه مباحثــی اســت کــه بای از جمل
ــی  ــا از کودک ــاز دارد ت ــروز نی ــل ام ــد و نس باش
مهارت هــای اجتماعــی را بــرای دســتیابی بــه ســازگاری 
اجتماعــی کســب کنــد. و ایــن مهــارت هــا بایــد 

ــود«. ــب ش ــه کس ــواده و مدرس درخان
ــه گفتــه صلیبــی، بلــوغ اجتماعــی مرحلــه ای از رشــد  ب
ــط  ــا محی ــازگاری ب ــت وس ــه هوی ــرد ب ــه ف ــت ک اس
دســت پیــدا می کنــد و اگــر فــردی بــه بلــوغ اجتماعــی 
ــئولیت پذیری  ــازگاری و مس ــادل، س ــاً از تع ــد، قطع برس

ــت«. ــوردار اس ــی برخ اجتماع
بخارایــی، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه و  احمــد 
جامعه شــناس، در ایــن نشســت بــه مبحــث موانــع 
و مشــارکت ســاحتاری در مواجهــه بــا آســیب های 
اجتماعــی پرداخــت و گفــت: »مشــارکت، فراینــد ســهیم 
ــردی و  ــی ف ــر زندگ ــذار ب ــای اثرگ ــدن در تصمیم ه ش
اجتماعــی اســت و یــک مســاله عمیــق و وســیع اســت 
و مباحــث متعــددی را در بــر می گیــرد. وجــود آزادی و 
ــرای مشــارکت  ــری، از شــرایط الزامــی ب ــه براب اعتقــاد ب
اســت و در کنــار تقویــت مهــار ت هــای دختــران و زنــان 
ــی، می بایســت بســتر مناســب  ــرای مشــارکت اجتماع ب

ــم شــود«. ــه فراه ــا در جامع ــرای مشــارکت آنه ب
علیرضــا حســن زاده، رئیــس پزوهشــکدۀ مردم شناســی 
ــۀ  ــه مقول ــن نشســت ب ــراث فرهنگــی، درای ســازمان می
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ــت  ــی پرداخ ــدگاه انسان شناس ــی از دی ــارکت اجتماع مش
و گفــت: کــودکان در مباحــث اجتماعــی بــه عنــوان گــروه 
ــال  ــه دنب ــر ب ــتند و اگ ــانی هس ــۀ انس ــدا در جامع بی ص
ارتباطــی و مشــارکت کــودکان  تقویــت مهارت هــای 
ــاد  ــی و ایج ــود آگاه ــت خ ــد دو محــور تقوی هســتیم بای
فضــای کالبــدی مناســب بــرای گفتمــان کــودکان مــورد 

ــرار بگیــرد«. توجــه ق
وی افــزود: »گفتگویــی شــدن فضاهــای مرتبــط بــا 
کــودکان می توانــد بــه افزاایــش کنــش وری آنهــا و ایجــاد 
هویــت و احســاس تعلــق بــه محیــط و جامعه شــان 

ــد«. ــک کن کم
ــت  ــهردار و سرپرس ــاور ش ــی، مش ــه راکع ــه فاطم در ادام
ــوان شــهرداری تهــران درایــن نشســت  اداره کل امــور بان
ــای  ــن اولویت ه ــی از مهمتری ــه یک ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ب
جوامــع امــروزی، افزایــش مشــارکت همــۀ اقشــار جامعــه 
»توســعه  گفــت:  اســت،  اجتماعــی  فعالیت هــای  در 
ــاد  ــی در ابع ــای مردم ــارکت ه ــتلزم مش ــی مس اجتماع
مختلــف اســت و در واقــع بــدون مشــارکت نمی تــوان بــه 
ــت  ــدار دس ــر و پای ــور، فراگی ــی مردم مح ــعۀ اجتماع توس

یافــت.
وی بــا بیــان ایــن کــه مشــارکت، نوعــی رفتــار اســت کــه 
ــر  ــر ب ــوادث مؤث ــر ح ــا ب ــازد ت ــادر می س ــهروندان را ق ش
ــروز  ــران ام ــت: »دخت ــد، گف ــر بگذارن ــان تاثی ــی ش زندگ
ــارت  ــت مه ــا تقوی ــه، ب ــردای جامع ــادران ف ــوان م ــه عن ب
ــد  ــی توانن ــف م ــور مختل ــری در ام ــا و مســئولیت پذی ه
ــی در  ــرای مشــارکت اجتماع ــود را ب ــای خ ــدی ه توانمن
جامعــه تقویــت کننــد و جایــگاه خــود را به عنــوان اعضای 
فعــال در جامعــه اثبــات کننــد. یکــی از دغدغه هــای 
ــان مدیریــت شــهری، موضــوع دختــران  اصلــی حــوزه زن
اســت و برهمیــن اســاس، تقویــت مهــارت هــای دختــران 
در برنامــه هــای اداره کل امــور بانــوان پیش بینــی شــد و 

بــرآن شــدیم تــا بــا برگــزاری نشســت علمــی بــه فرصــت 
ــران  ــی دخت ــارکت اجتماع ــع مش ــن موان ــا و همچنی ه
ــردی  ــی و کارب ــوب الگوی ــت، چارچ ــه و درنهای پرداخت
ــر ان در مشــارکت  ــه ی حضــور دخت ــرای ایجــاد زمین ب

اجتماعــی تهیــه شــود«.
ــی تعییــن شــده، در  ــه راکعــی چارچــوب الگوی ــه گفت ب
ــه صــورت پایلــوت اجــرا  3 منطقــه شــهرداری تهــران ب
و پــس از بررســی نتایــج، طــرح بــه کل مناطــق تعمیــم 

داده مــی شــود.
فرحنــاز مینایــی پــور، مدیــرکل امــور زنــان وزارت 
ــاره  ــا اش ــت، ب ــن نشس ــۀ ای ــرورش، درادام ــوزش و پ آم
ــت  ــای الزم در تقوی ــه مهارت ه ــه ب ــرورت توج ــه ض ب
ــج  ــران گفــت: »براســاس نتای مشــارکت اجتماعــی دخت
ــی  ــارکت اجتماع ــه، مش ــورت گرفت ــای ص ــش ه پژوه
دختــران در ایــران 15 تــا ۲۰ درصــد اســت و ایــن 
ــوص  ــن خص ــزی درای ــه و برنامه ری ــرورت توج ــار ض آم

را نشــان می دهــد«.
ــارکت  ــش مش ــاب افزای ــه کت ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
اجتماعــی دختــران پایه هــای نهــم و دهــم جهــت 
آمــوزش در مــدارس درحــال تدویــن اســت گفــت: 
ــی و  ــش مشــارکت اجتماع ــرح، افزای ــن ط »براســاس ای
مدنــی دختــران در اســتان هــا اجــرا مــی شــود. انگیــزه و 

ــی«. ــارکت اجتماع ــم در مش ــۀ مه ــی دو مقول آمادگ
براســاس ایــن گــزارش، ریحانــه ســلیمی )مشــاور 
نوجــوان شــهردار تهــران(، مائــده کیوانــی )مشــاور ســوم 
ــه نمایندگــی از دختــران  شــهردار( و شــکیبا کاظمــی ب
ــا،  ــوص نیازه ــود در خص ــای خ ــوز، دیدگاه ه ــش آم دان
ظرفیــت هــا و محدودیــت هــای دختــران در مشــارکت 

ــد. ــرح کردن ــی را مط اجتماع
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هموار و ناهموار روزنامه نگاری زنان؛ دیروز و امروز
ــات  ــکده مطالع ــان پژوهش ــات زن ــی مطالع ــروه پژوهش گ
ــا  ــخنرانی ب ــاه 1397، س ــن م ــم بهم ــی روز نه اجتماع
عنــوان »همــوار و ناهمــوار روزنامــه نــگاری زنــان؛ دیــروز 

ــرد. ــزار ک ــروز« برگ و ام
ــر مســئول   ســخنران ایــن نشســت، شــهال شــرکت، مدی
زنــان و زنــان امــروز، در ابتــدای ســخنان خــود بــا اشــاره 
بــه چنــد نمونــه از نشــریات زنــان دوره مشــروطیت 
ــان  ــان، جه ــان زن ــوان، زب ــه بان ــکوفه، نام ــون ش همچ
زنــان، عالــم نســوان، دختــران ایــران، راهنمــای زندگــی، 
گفــت: »ایــن نشــریات صرفــاً بــه مســائلی ماننــد آمــوزش 
اخــالق بــه نســوان، خانــه داری، آشــپزی، تربیــت اطفــال، 
همســرداری و امثــال آن می پرداختنــد و بــرای ادامــه 
ــه مســائل سیاســی و مذهبــی کاری نداشــتند.  فعالیــت ب
او در ادامــه بــه شــرح فعالیت هــا و مشــکالت کار خــود در 
مجلــه بانــواِن روزنامــه اطالعــات و بعد  زن روز در موسســه 
کیهــان پرداخــت. شــرکت در ادامــه بــه آغــاز کار ماهنامــه 
زنــان و پــس از آن ماهنامــه زنــان امــروز اشــاره کــرد کــه 
بعــد از گرفتــن مجــوز فعالیــت هــای خــود را بــه صــورت 
مســتقل در حــوزه زنــان و مســائل مربــوط بــه آنهــا ادامــه 
داد و  بســیاری از مســائل حــوزه زنــان در شــاخه مختلــف 
ــه نحــوی  ــر، ورزش، اجتمــاع، اندیشــه و ... را  ب مثــل هن

پوشــش داد کــه بــه عنــوان مجلــه ای جریان ســاز در 
تاریــخ ایــران ثبــت شــود«.

وی ادامــه داد: »بــدون شــک تولیــد مجــالت دربــارۀ زنــان 
ــادی  ــت زی ــروز از اهمی ــه ام ــته و چ ــه در دوران گذش چ
ــالش و  ــا ت ــت و ب ــده اس ــیار ش ــر بس ــا تأثی دارد و منش
ــه  ــانی ک ــه کس ــتقامِت هم ــه اس ــئولیت پذیری و البت مس
در حــوزه زنــان قلــم زده انــد برخــی حساســیت ها در 
ــاره  ــرکت اش ــد. ش ــالح ش ــی اص ــاد و قوانین ــه ایج جامع
ــداری  ــان دین ــد زن ــم در دوره جدی ــر می خواهی ــرد اگ ک
داشــته باشــیم بایــد اجــازه دهیــم فقــه، موضوعــات مربوط 
بــه زنــان را براســاس شــرایط روز بــاز ســنجی کنــد. همان 
طــور کــه امــام خمینــی)ره( فرمودنــد »فقــه کلیــد حــل 

ــز نیســت«. ــر از نی بســیاری از مشــکالت اســت« و غی
وی در پایــان یکــی از معضــالت مطبوعــات کشــور را 
جوانمرگــی نشــریات عنــوان کــرده و گفــت: »بایــد 
فضایــی ایجــاد کنیــم کــه مشــکالتمان در داخــل کشــور 
ــه نشــریات داخلــی اعتمــاد کننــد  حــل شــود و مــردم ب
ــع نفــوذ انســان هــای شــهرت طلبــی کــه خــارج  ــا مان ت
ــده  ــد ش ــان را دارن ــوق زن ــاع از حق ــه دف ــور داعی از کش

ــیم«. باش
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بازسازی دیدگاه ابن سینا در مورد حیث التفاتی به گذشته و آینده

ــه گذشــته و آینــده« اول بهمــن مــاه 1397، برگــزار  ــی ب ــدگاه ابن ســینا در مــورد حیــث التفات نشســت »بازســازی دی
شــد.

ــث  ــۀ حی ــث در زمین ــن بح ــن و جدی تری ــینا مهم تری ــزد ابن س ــت: »ن ــدی گف ــدی اس ــر مه ــت دکت ــدای نشس در ابت
ــار خــود بدیــن دشــواره  ــوده اســت. او در آث ــه معــدوم دشــوارۀ حیــث التفاتــی در مــورد گذشــته و آینــده ب ــی ب التفات
دو راه حــل ارائــه داده اســت: )1( راه حــل وجــود ذهنــی در الهیــات شــفاء؛ )۲( راه حــل »بالقــوه« در التعلیقــات. بــه نظــر 
ــه  ــن ب ــش از پرداخت ــت. پی ــی اس ــود ذهن ــل وج ــر از راه ح ــب پذیرفتنی ت ــوه« به مرات ــل »بالق ــازی راه ح ــد بازس می رس
بازســازی پاســخ »بالقــوه«، تفســیر رایــج از ســخنان ابن ســینا در الهیــات شــفاء پیرامــون راه حــل وجــود ذهنــی محــض 

ــود«. ــد می ش ــی نق به کوتاه
می گویــد،  شــفاء  الهیــات  در  »ابن ســینا  داد:  ادامــه  وی 

هنــگام علــم بــه گذشــته و آینــده ی معــدوم متعلَّــق علــم 
ــی  ــر بگوی ــاًل اگ ــت: »مث ــی اس ــورت ذهن ــان ص ــا هم تنه
»قیامــت تحقــق خواهــد یافــت«، »قیامــت« را می فهمــی 
و »تحقــق خواهــد یافــت« را می فهمــی و »تحقــق خواهــد 
ــه در  ــت«- ک ــر »قیام ــس اســت- ب ــه در نف ــت« را- ک یاف
ــم  ــی. ... وضــع در گذشــته ه نفــس اســت- حمــل می کن

ــه همیــن قیــاس اســت.« ب
ــن  ــه ای ــا ب ــر خــود را تنه ــزود: »در ابن ســینا اگ اســدی اف
بخــش از  الهیــات شــفاء معطــوف کنیــم و متعلَّــق علــم را 
تنهــا صــورت ذهنــی بدانیــم، و در واقــع ابن ســینا را آن طور 
کــه معمــوالً تفســیر می شــود و مــورد دفــاع قــرار می گیــرد 
تفســیر کنیــم، در این صــورت اشــکال ایــن اســت کــه فــرق 
جملــۀ صــادق و کاذب در چیســت؟ اگــر بگوییــم »قیامــت 
ــده  ــالک یادش ــا م ــن ب ــا ای ــت«، آی ــد یاف ــق نخواه تحق
ــم و  ــت« را می فهمی ــون »قیام ــود؟ چ ــد ب ــادق نخواه ص

ــه در  ــت«- ک ــر »قیام ــس اســت- ب ــه در نف ــت« را- ک ــد یاف ــق نخواه ــم و »تحق ــت« را می فهمی ــد یاف ــق نخواه »تحق
نفــس اســت- حمــل می کنیــم. چــون مــالک تنهــا امــری ذهنــی اســت! در این جــا اســت کــه خواهیــد گفــت مــا مجــاز 
ــا واقــع نیســت؛ چراکــه مــالک تنهــا ذهــن نیســت. اگــر  نیســتیم ایــن حمــل را انجــام دهیــم. چــرا؟ چــون مطابــق ب
ــر »قیامــت«- کــه در  ــه همیــن دلیــل اگــر »تحقــق خواهــد یافــت« را- کــه در نفــس اســت- ب چنیــن اســت، پــس ب
نفــس اســت- حمــل می کنیــم، بــه  ایــن دلیــل اســت کــه مطابــق بــا واقــع اســت. ولــی آن واقــع آیــا چیــزی جــز ایــن 
اســت کــه »قیامــت تحقــق خواهــد یافــت«؟ پــس بــاز اشــکال خــود را نشــان می دهــد: متعلــق اضافــه »قیامــت تحقــق 
خواهــد یافــت« اســت کــه اکنــون معــدوم اســت و واقعیتــی نــدارد. پــس ایــن پاســخ پاســخ درســتی نیســت. ایــن نقــد 
ــخ راه حــل  ــی متأســفانه در طــول تاری ــق »بالقــوه« پاســخ مناســب تری باشــد. ول نشــان می دهــد شــاید پاســخ از طری
ــود  ــکال تر وج ــر و پراش ــل ضعیف ت ــت و راه ح ــه اس ــرار نگرفت ــه ق ــورد توج ــاًل م ــازی آن، اص ــژه بازس ــوه«، و به وی »بالق

ذهنــی مــورد توجــه بــوده اســت«.
ــه راه حــل »بالقــوه« ابن ســینا و بازســازی محتمــل آن  ــا اشــاره ب  وی پــس از نقــد و بررســی راه حــل وجــود ذهنــی، ب
ــه بررســی یــک تفســیر ناپذیرفتنــی از راه حــل »بالقــوه« پرداخــت و گفــت: «ابن ســینا در التعلیقــات می گویــد  ابتــدا ب
ــای  ــی معن ــت ول ــارج اس ــه خ ــاف ب ــوه مض ــی بالق ــن علم ــیم، چنی ــده داشته باش ــا آین ــته ی ــارۀ گذش ــی درب ــر علم اگ
»بالقــوه« را مشــخص نمی کنــد. می تــوان نشــان داد اگــر ایــن دیــدگاه »بالقــوه« ابن ســینا را بــه معنــای بالقــوه بــودن 
متعلَّــق صــدق بگیریــم و ســپس آن  را بــه علــل مــادی ارجــاع دهیــم، آن گاه می تــوان بــا اصــالح  و بازســازی فــراوان بــه 
نوعــی راه حــل کل گروانــه ی حداقلــی درخــوری رســید: متعلَّــق صــدق یــک امــر آتــی همــۀ علــل مــادی و اعــدادی آن 
اســت در زمــان حاضــر و متعلَّــق صــدق یــک امــر گذشــته همــۀ آثــار و معلول هــای مــادی آن اســت در زمــان حاضــر. 
در این جــا ایــن راه حــل کل گروانــه ی حداقلــی از راه ترجــح بالمرجــح و ... اثبــات خواهــد شــد. در التعلیقــات در بحــث 
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اضافــه نکاتــی وجــود دارد کــه دربــارۀ حیــث التفاتــی در مــورد گذشــته و آینــدۀ معــدوم بســیار ســودمند اســت. خالصــۀ 
ــا هــم موجــود شــوند. ولــی برخــی  ســخن ابن ســینا در این جــا آن اســت کــه: گفته شــده اســت کــه متضایفــان بایــد ب
ــا علــم و معلــوم نقض کرده انــد؛ چراکــه، گاه علــم موجــود اســت ولــی معلــوم موجــود نیســت. پاســخ  ایــن تضایــف را ب
ابن ســینا ایــن اســت کــه »صــورت ذهنــی از اضافــۀ بــه ذهــن منفــک نمی شــود، و از ایــن نیــز منفــک نمی شــود کــه 
ــه شــیء خارجــی[ اســت کــه شــیء  ــه شــیء خارجــی باشــد. هنگامــی بالقــوه ]مضــاف ب ــا بالفعــل مضــاف ب بالقــوه ی

خارجــی موجــود نباشــد؛ و هنگامــی بالفعــل ]مضــاف بــه شــیء خارجــی[ اســت کــه شــیء خارجــی موجــود باشــد«.
ــر در  ــاًل اگ ــم، مث ــراز کنی ــدوم اب ــدۀ مع ــا آین ــدوم ی ــتۀ مع ــه گذش ــی نســبت ب ــر علم ــس اگ ــرد: »پ ــد ک اســدی تأکی
مــورد گذشــته بگوییــم )الــف( »زمیــن 5 میلیــارد ســال پیــش پدیــد آمــد« یــا در مــورد آینــده بگوییــم )ب( »قیامــت 
خواهــد آمــد«، ابن ســینا می گویــد ایــن معرفــت عدمــی مــا بالقــوه مضــاف بــه خــارج اســت. ولــی معنــای »بالقــوه« در 
این جــا چیســت؟ اگــر »بالقــوه« را به معنــای »بالقــوه« بــودن خــود اضافــه و حیث التفاتــی بدانیــم قابــل دفــاع  نیســت 
ــاع  باشــد.  ــل بازســازی و دف ــد قاب ــم می توان ــی بدانی ــه و حیث التفات ــق اضاف ــودن متعلَّ ــوه« ب ــای »بالق ــر به معن ــی اگ ول
البتــه در »بالقــوه« بــودن متعلَّــق اضافــه هــم گاهــی مشــکالتی هســت؛ یعنــی مثــاًل اگــر بگوییــم هســته بالقــوه درخــت 
ــد بالفعــل درخــت بشــود.  اســت، ایــن یعنــی درخــت همیــن اکنــون در هســته بالقــوه وجــود دارد و در آینــده می توان
ــا  ــت. آی ــوه دانس ــا بالق ــن معن ــه ای ــینا را ب ــدگاه ابن س ــوان دی ــادگی نمی ت ــته - به س ــورد گذش ــت کم در م ــی - دس ول
ــن پاســخ  ــرض ای ــس به ف ــد. پ ــد رخ ده ــل بگــردد؟ محــال اســت گذشــته بتوان ــد بالفع ــف( می توان ــت )ال ــوان گف می ت
در مــورد معدوم هــای آینــده درســت باشــد، در مــورد گذشــته چنیــن نیســت. اگــر اضافــۀ بالفعــل و نســبت بالفعــل در 
این جــا وجــود نــدارد و تنهــا اضافــه و نســبت بالقــوه وجــود دارد، در این صــورت خــود علــم )بماهــو علــم( هــم، به خاطــر 
قاعــدۀ تکافــؤ در متضایفــان، بایــد بالقــوه باشــد. اگــر ایــن  علــم بالقــوه را در مــورد مجــّردات و خــدا هــم بگوییــم، کــه 
ــی فلســفۀ اســالمی در  ــا مبان ــه ب ــن می شــود ک ــم، اشــکال ای ــم بگویی ــه به خاطــر کلیــت پاســخ ابن ســینا می توانی البت
آن هــا – دســت کم در خــدا - قــوه وجــود نــدارد. اشــکال دیگــر این کــه، در آینــده کــه معلــوم خارجــی وجــود بالفعــل 
پیــدا می کنــد گاه علــم فاعل شناســا - و یــا حتــی خــود فاعل شناســا - در آن هنــگام اصــاًل وجــود نــدارد کــه »نســبت 

بالفعــل« بتوانــد بــا تکیــه بــر دو طــرف، عالــم بماهــو عالــم بالفعــل و معلــوم خارجــی بالفعــل، تحقــق داشــته باشــد«.
ــه  ــع ب ــی، و در واق ــر پذیرفتن ــه بررســی آن تفســیر دیگ ــود ب ــن بخــش از ســخن خ ــر اســدی ســپس در مهم تری دکت
ــه خــود عــدم تناقض آمیــز  بازســازی راه حــل »بالقــوه«، پرداخــت و ادامــه داد: »می دانیــم کــه حیث التفاتــی و اضافــۀ ب
اســت؛ ایــن یعنــی اگــر مــا بــه معدومــی خــاص علــم داشــته باشــیم – کــه البتــه داریــم – ایــن علــم در نهایــت علــم بــه 
موجود)هــا( اســت. بــه عبارتــی، علــم بــه عدمــی خــاص در نهایــت بــه علــم بــه وجــود برمی گــردد. ولــی در نــگاه نخســت 

ایــن ارجــاع عــدم بــه وجــود بــه دو نحــو شــدنی اســت:
)1( علم به عدمی خاص در نهایت علم به همۀ موجودها است؛ )راه حل کل گروانه ی حداکثری(

)۲( علــم بــه عدمــی خــاص در نهایــت علــم بــه همــۀ موجودهــا نیســت بلکــه صرفــاً علــم بــه برخــی موجودهــا اســت. 
)راه حــل کل گروانــۀ حداقلــی(

ــه جــای  ــا وجــود محاســنی کــه می توانــد داشــته باشــد - قابل دفــاع نیســت. ولــی ب راه حــل کل گروانــۀ حداکثــری – ب
ایــن می تــوان بــا بازســازی دیــدگاه »بالقــوه« ابن ســینا راه حــل کل گروانــۀ حداقلــی ای پیش نهــاد کــه قابل دفــاع باشــد. 
توضیــح این کــه، علــم مــا بــه آینــده اکنــون صــادق اســت و صــدق کنونــی نیــز مســتلزم متعلَّــق صــدق کنونــی اســت 
و حــال آن کــه آینــده اکنــون معــدوم اســت. پــس متعلَّــق صــدق کنونــی چیســت؟ می دانیــم در این جــا هیــچ چیــزی 
ــی  ــر آت ــی ســاده تر، چــون خــود ام ــدارد. به عبارت ــد شــدیدتری ن ــی پیون ــر آت ــل آن ام ــدازۀ عل ــه ان ــی ب ــر آت ــه آن ام ب
معــدوم اســت و نمی تــوان بــدان دست رســی داشــت، ناچــار بایــد ســراغ چیــز دیگــری رفــت تــا ایــن امــر آتــی معــدوم 
را بــدان فروکاســت. از آن جاکــه ایــن چیــز دیگــر بایــد ارتبــاط تنگاتنگــی بــا آن داشــته باشــد، بایــد ســراغ چیــزی رفــت 
ــی  ــق صــدق کنون ــل آن اســت. پــس متعلَّ ــن همــان عل ــن مرتبط  تری ــه ای ــا آن دارد؛ و البت ــاط را ب ــن ارتب کــه بیش تری

)یعنــی علــل( اکنــون موجــود اســت«.
وی ادامــه داد: »در این جــا بایــد توجــه کــرد کــه علــل در فلســفۀ اســالمی یــا فاعلــی اســت یــا غایــی یــا مــادی و یــا 
صــوری. متعلَّــق صــدق کنونــی را اگــر علــت فاعلــی بدانیــم بــه دیدگاهــی افالطونــی دربــارۀ متعلَّــق صــدق و نفس االمــر 
خواهیــم رســید کــه مــورد انــکار و تردیــد ابن ســینا و خــود مــا اســت. چــون علــت فاعلــی طبــق فلســفۀ اســالمی لزومــا 
ــادی  ــان م ــن جه ــهوداً در همی ــادی دســت کم ش ــور م ــر ام ــه نفس االم ــال آن ک ــادی و مجــرد اســت و ح ــری غیرم ام
اســت نــه در جهــان مجــردات و امــور مشــابهی چــون مثــل افالطونــی. بــرای امــور جهــان مــادی نیــازی نیســت در پــی 
ــرای آن  ــوان ب ــادی می ت ــان م ــن جه ــود همی ــه در خ ــیم بلک ــردات باش ــی و مج ــل افالطون ــم مث ــری در عال نفس االم
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ــت. ــری یاف نفس االم
همیــن بحــث در مــورد علــت غایــی نیــز پیــش می آیــد. چــون معمــوالً علــت غایــی را نیــز مجــرد می داننــد. ]حتــی اگــر 
ــاز مشــکلی را حــل نمی کنــد. چــون چنیــن علــت غایــی نامجــرد زمان منــدی  ــد، ب کســی علــت غایــی را نامجــرد بدان
ــی مشــکل  ــس به خاطــر عــدم کنون ــون معــدوم اســت. پ ــت موجــود شــود و هم اکن ــوان غای ــا اســت به عن ــده بن در آین
ســرجای خــود باقــی اســت.[ می مانــد علــت مــادی بــه معنــای مــواد و صــور کنونــی کــه بــه نحــوی علّّیتــی بــر زیــد 
آتــی معــدوم دارنــد - کــه همــان امــوری اســت کــه حامــل اســتعداد پدیدآمــدن زیــد آتــی اســت. پــس ایــن امکان هــای 
اســتعدادی چیــزی نیســت جــز همــه ی علــل مــادی کنونــی زیــد آتــی معــدوم: »همــه ی مــواد کنونــی مؤثــر بــر زیــد 

آتــی« + »همــه ی صــور کنونــی مؤثــر بــر زیــد آتــی« = »همــۀ علــل مــادی کنونــی زیــد آتــی«.
وی گفــت: »پــس بدین ســان می تــوان دیــدگاه »بالقــوه« ابن ســینا را بــا اصــالح بــه همــه ی علــل مــادی کنونــی مؤثــر 
بــر آینــده ی معــدوم ارجــاع داد و گفــت متعلَّــق صــدق یــک امــر آتــی همــه ی علــل مــادی و اعــدادی آن اســت در زمــان 
ــان حاضــر.  ــادی آن اســت در زم ــای م ــار و معلول ه ــۀ آث ــر گذشــته هم ــک ام ــق صــدق ی حاضــر. به همین ســان متعلَّ
چراکــه در مــورد امــر گذشــته نیــز اگــر متعلَّــق و نفس االمــر چنیــن گزاره هایــی بــه  صــورت آثــار آن در زمــان حاضــر 
در نظــر گرفتــه نشــود بایــد امــوری چــون مثــل افالطونــی بــرای آن بــه عنــوان علــت مجــرد یــا معلــول مجــرد مطــرح 
شــود. ولــی مالحظــه شــد کــه دســت کم در فلســفۀ مشــائی طــرح علــت مجــرد و مثــل افالطونــی و مــواردی مشــابه بــه 
عنــوان نفس االمــر امــور مــادی پذیرفتنــی نیســت. طــرح معلــول مجــرد بــرای یــک امــر مــادی نیــز مطلقــاً در فلســفۀ 
اســالمی پذیرفتنــی نیســت؛ چراکــه علــت بایــد کامل تــر از معلــول باشــد و بلکــه ظاهــراً در فلســفه ی اســالمی اصــاًل امــر 

مــاّدی نمی توانــد بــر امــری مجــرد – کــه از هــر جهــت بالفعــل اســت - تأثیــری بگــذارد«.
ــاً  ــه صرف ــم و ن ــاظ کنی ــا را لح ــل و معلول ه ــۀ آن عل ــد هم ــه بای ــات این ک ــرای اثب ــون ب ــه اکن ــان اینک ــن بی وی ضم
برخــی از آن هــا را، گفــت: »فــرض کنیــد »ســاعتی پیــش بــاران باریــد.« اگــر متعلَّــق صــدق ایــن امــر گذشــته همــۀ آثــار 
ــار و معلول هــای  ــق صــدق ایــن امــر گذشــته تنهــا برخــی از آث و معلول هــای مــادی آن در زمــان حاضــر نباشــد متعلَّ
ــادی  ــول م ــوالً معل ــه معم ــم ک ــی می دانی ــن خاصــی. ول ــل خیســی زمی ــود؛ مث ــد ب ــان حاضــر خواه ــادی آن در زم م
کنونــی دیگــری از آن امــر گذشــته نیــز وجــود دارد. مثــاًل همین جــا اعتــدال و خنــک شــدن هــوای اطــراف ایــن زمیــن 
نیــز از آثــار دیگــری از بــاران ســاعتی پیــش اســت. اکنــون حداقــل مشــکلی کــه پدیــد می آیــد مشــکل ترّجــح بالمرّجــح 
ــق صــدق لحــاظ شــده اســت و آن اثــر دیگــر، اعتــدال و  اســت: چــرا اثــری چــون خیســی ایــن زمیــن به عنــوان متعلَّ
ــق صــدق  ــد متعلَّ ــدام نبای ــا )1( هیچ ک ــس ی ــه؟ چــرا به عکــس نشــده؟ پ ــن، ن ــن زمی ــوای اطــراف ای ــک شــدن ه خن
باشــد و یــا )۲( هــردو بایــد متعلَّــق صــدق باشــد. از آن جــا کــه )1( خــالف فــرض اســت پــس )۲( اثبــات می شــود. بــه 
ــر گذشــته وجــود داشــته باشــد.  ــز از آن ام ــی دیگــری نی ــادی کنون ــول م ــاز معل ــه چه بســا ب ــم ک همین ســان می دانی
مثــاًل همین جــا شــاید رنگیــن کمــان نیــز پدیــد آمــده باشــد. یعنــی در واقــع بــا ادامــۀ ایــن بحــث مجموعــه ای از آثــار 
کنونــی بــرای امــر گذشــته پیــش می  آیــد. اکنــون در این جــا نیــز حداقــل مشــکلی کــه پدیــد می آیــد مشــکل ترجــح 
ــن  ــن زمی ــراف ای ــوای اط ــی ه ــدال و خنک ــن و اعت ــن زمی ــار هم چــون خیســی ای ــرا برخــی از آث بالمرجــح اســت: چ
ــه؟ چــرا به عکــس نشــده؟ پــس  ــار دیگــر، مثــل رنگیــن کمــان، ن ــق صــدق لحــاظ شــده و برخــی از آث به عنــوان متعلَّ
این جــا نیــز مثــل مــورد قبلــی بــرای پرهیــز از مشــکل ترجــح بالمرجــح متعلَّــق صــدق بــودن همــه ی ایــن 5/4/3/ ... 
اثــر اثبــات می شــود. امــا چنیــن رونــدی مــا را می رســاند بــه ایــن  کــه بــرای پرهیــز از ترجــح بالمرجــح متعلــق صــدق 
یــک امــر گذشــته بایــد همــۀ آثــار و معلول هــای مــادی آن در زمــان حاضــر باشــد. بدین ســان اگــر همــه ی آثــار بــاران 
ــم  ــوا و ...، را یک  جــا لحــاظ کنی ــرق آن و خیســی آن و خنکــی آن در ه ــار ب ــد آن و آث ــار رع ــل آث ســاعتی پیــش، مث

مشــکل ترجــح بالمرجــح منتفــی می شــود«.
در مــورد امــر آتــی نیــز بایــد همــۀ علــل مــادی کنونــی را لحــاظ کنیــم و نــه صرفــاً برخــی را؛ چــون، در مــورد امــر آتــی، 
عــالوه بــر مشــکل ترّجــح بالمرّجــح، اگــر علــل تامــه، کــه دربردارنــدۀ همــۀ علــل مــادی نیــز اســت، پدیــد نیایــد آن امــر 
حــادث نخواهــد شــد. پــس اگــر صرفــاً برخــی از علــل مــادی کنونــی را لحــاظ کنیــم، آن امــر در آینــده رخ ن خواهــد داد. 
پــس بــرای پرهیــز از ایــن تناقــض بایــد همــۀ علــل مــادی را به عنــوان متعلــق صــدق آینــده لحــاظ کنیــم. )از این جــا 
ــق  ــوان متعل ــادی به عن ــل م ــر عل ــته را نظی ــق صــدق گذش ــوان متعلَّ ــار به عن ــر بحــث آث ــوم شــود اگ ــاز معل چه بســا ب

صــدق آینــده بدانیــم، آن گاه ایــن همــه ی آثــار اســت کــه می توانــد متعلَّــق صــدق امــری گذشــته باشــد.(«.
ــا همــۀ  ــز ب ــا »حصــول تمی ــا تعریــف رســمی ابن ســینا و مقایســه ب دکتــر اســدی در خاتمــه کوشــید از راه مقایســه ب
ــت  ــزان مطابق ــه می ــی را نشــان داده و ســپس ب ــۀ حداقل ــز راه حــل کل گروان ــینا نی ــارات ابن س ــل« در عب ــباب و عل اس

ــه پرســش های حضــار پاســخ داد. ــان ب ــن او در پای ــد. همچنی ــز اشــاره کن ــی نی ــن راه حل ــق در چنی ــق و مطابَ مطاب
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وضعیت فلسفۀ دین در گذشته و حال

ــن  ــفه دی ــگان فلس ــش آموخت ــۀ دان ــت حلق ــن نشس اولی
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا عنــوان 
ــخ  ــال« در تاری ــته و ح ــن در گذش ــت فلســفه دی »وضعی
ــی در ســالن  ــر اکرم ــر امی ــه دکت ــا ارائ 8 بهمــن 1397 ب

اندیشــه پژوهشــگاه آغــاز شــد. 
ــه  ــه ب ــد ک ــاز ش ــن آغ ــش بنیادی ــن پرس ــا ای ــت ب نشس
لحــاظ تاریخــی چــه تحوالتــی منجــر بــه پیدایــش حــوزه 

ــد؟  ــن" ش ــفه دی ــام "فلس ــه ن ــتقلی ب ــی مس ی مطالعات
ــی  ــری و اجتماع ــای فک ــه زمینه ه ــر چ ــارت دیگ ــه عب ب
در تاریــخ مغــرب زمیــن، مطالعــات غیرالهیاتــی یــا 
غیرکالمــی بــه دیــن را موجــب شــدند. بحــث بــا اشــاراتی 
بــه اهمیــت جایــگاه دیــن و فلســفه و نســبت ایــن دو در 

ــاز شــد. ــخ اندیشــه بشــر آغ تاری
ــت:  ــت گف ــن نشس ــدۀ ای ــی ارائه دهن ــر اکرم ــر امی دکت
»در اهمیــت دیــن کافــی اســت بــه تأکیــد دیویــد هیــوم 
فیلســوف عمدتــا مشــهور بــه خدانابــاوری در کتــاب 
تاریــخ طبیعــی دیــن بــه اهمیــت جایــگاه دیــن در حیــات 
بشــری اســتناد کنیــم. همچنیــن آمارهــا و پیمایش هــای 
ــن  ــگاه دی ــت جای ــواره اهمی ــناختی هم ــدد جامعه  ش متع
در جوامــع مختلــف حتــی جوامــع صنعتــی و پیشــرفته را 
نشــان می دهنــد کــه حاکــی از ایــن واقعیــت اســت کــه 
برخــالف ادعــای همبســتگی میــزان پیشــرفت جوامــع بــا 
ــت و  ــان اهمی ــم چن ــن ه ــع، دی ــن در آن جوام ــول دی اف
محوریــت خــود را حتــی در ایــن جوامــع نیــز حفــظ کــرده 

اســت«.
وی افــزود: »در خصــوص اهمیــت فلســفه و نســبت آن بــا 
ــزد فالســفه  ــن ن ــه اهمیــت دی ــی اســت ب ــز کاف ــن نی دی
توجــه داشــته باشــیم. در خصــوص رابطــه دیــن بــا فلســفه 

چهــار حالــت مختلــف متصــور اســت:
 1- یکــی پنداشــتن دیــن و فلســفه. ایــن نــوع نــگاه در 
فیلســوفانی چــون افالطــون،  فلوطیــن و اســپینوزا قابــل 
مشــاهده اســت. هــم چنیــن در ادیــان شــرقی نیــز اغلــب 
ــان  ــرقی توام ــان ش ــر فلســفه شــرقی و ادی ــاهد تعبی ش

هســتیم.
۲- فلســفه در خدمــت دیــن و در راســتای تحکیــم 
ــگاه در فیلســوفانی چــون  ــوع ن ــن ن ــی. ای ــات دین مدعی
تومــاس آکوینــاس، جــان الک )البتــه محــل نــزاع 
ــل  ــرن قاب ــوین ب ــارد س ــل و ریچ ــازل میچ ــت(، ب اس

ــت. ــاهده اس مش
3- فلســفه در نقــش عاملــی در راســتای جــا بــاز کــردن 
بــرای دیــن و نوعــی تاییــد ضمنــی مدعیــات دینــی کــه 
ــداد  ــز قلم ــفی نی ــات فلس ــی الهی ــوان آن را نوع ــی ت م
ــوفان و  ــوان در فیلس ــی ت ــرش را م ــوع نگ ــن ن ــرد. ای ک
ــی نظیــر ویلیــام اوکام، کانــت، کارل بــارت و  متالهین

ــگا مشــاهده نمــود. ــن پالنتی آلوی
ــن  ــه ای ــن ک ــل دی ــزار تحلی ــوان اب ــه عن ــفه ب 4- فلس
ــای  ــه معن ــن ب ــفه دی ــوان فلس ــی ت ــه را م ــوع رابط ن
ــر  ــی ب ــه مبتن ــگاه ک ــوع ن ــن ن ــرد. ای ــداد ک خــاص قلم
عــدم دخالــت مفروضــات و مدعیــات دینــی در تامــالت 
فلســفی در بــاب دیــن اســت، رویکــردی نســبتا جدیــد 

ــده اســت«. ــاز ش ــرن بیســتم آغ ــه از ق ــد ک ــی باش م
ــن  ــفه دی ــروز فلس ــور و ب ــح داد: »در ظه ــی توضی اکرم
ــه  ــته اند ک ــش داش ــی نق ــاص زمینه های ــای خ ــه معن ب
ــوالت  ــری و تح ــوالت فک ــور تح ــول دو مح ــوان ح می ت
سیاســی- اجتماعــی آنهــا را بررســی کــرد. در خصــوص 
را  عامــل  مهمتریــن  اجتماعــی  تحــوالت سیاســی- 
ــن  ــت. ای ــا دانس ــی در اروپ ــای مذهب ــوان جنگ ه می ت
جنگ هــا و پیامدهــای آنهــا اســباب تامــل در بــاب 
ماهیــت دیــن و توجــه بــه ادیــان دیگــر غیر از مســیحیت 
را فراهــم کردنــد. هــم چنیــن بــا پیشــرفت تکنولــوژی و 
ســهولت ســفر بــه مناطــق دوردســت آشــنایی بــا ادیــان 
ــنایی ها  ــن آش ــه ای ــد. نتیج ــر ش ــالم میس ــرقی و اس ش
ــوع  ــه تن ــه ب ــا توج ــع ب ــامان جوام ــؤال از نحــوه س و س
ــی  ــات کالم ــات در مدعی ــروز تعارض ــا ب ــان و بعض ادی
ادیــان مختلــف، رواج نوعــی الهیــات طبیعــی یــا دئیســم 
بــود. دئیســم در واقــع نوعــی اعتقــاد بــه مدعیــات اصلــی 
دیــن نظیــر خــدا، معــاد، اهمیــت دیــن و اخــالق دینــی 
ــی  ــه عبارت ــی اســت. ب ــن وحیان ــه دی ــاد ب ــارغ از اعتق ف
ــه  ــل ب ــی قائ ــن وحیان ــت و دی ــن حقیق ــت ها بی دئیس
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تفکیــک بودنــد و معتقــد بودنــد می تــوان صرفــاً بــا 
ــل  ــت نائ ــه حقیق ــی ب ــتمداد از وح ــدون اس ــل و ب عق
ــز  ــاص نی ــن خ ــک دی ــار ی ــه در انحص ــی ک ــد. حقیقت ش

نمی باشــد«.
ــش فلســفه  در خصــوص تحــوالت مهــم فکــری در پیدای
دیــن بــه معنــای خــاص می تــوان بــه نقــد کتــاب 
ــی و  ــی، واژه شناس ــوم تاریخ ــه عل ــل ب ــا توس ــدس ب مق
ــک  ــه هرمنوتی ــیر متن)ن ــه تفس ــوف ب ــک معط هرمنوتی
فلســفی( اشــاره کــرد. توســل بــه علــوم تاریخــی و باســتان 
شــناختی، مطالعــات مســتقل تاریخــی در خصــوص وثاقت 
ــاط  ــن ارتب ــت. در ای ــراه داش ــه هم ــدس را ب ــاب مق کت
شــخصیت های مذهبــی در کتــاب مقــدس مــورد ارزیابــی 
ــا  ــت ی ــم لغ ــتفاده از عل ــا اس ــد. ب ــرار گرفتن ــی ق تاریخ
ــه  ــکار رفت ــی واژگان ب ــق معنای ــزان تطاب واژه شناســی، می
ــورد  ــی آن واژگان م ــای فعل ــا معن ــدس ب ــاب مق در کت
ــا توســل  ــن ب ــت. هــم چنی ــرار گرف ــی ق بررســی و ارزیاب
بــه هرمنوتیــک تفســیری، تفســیرهای مختلــف از اناجیــل 
و وجــود اناجیــل دیگــر مــورد توجــه قــرار گرفــت. تمــام 
ایــن عوامــل نقــد اناجیــل را بــه همــراه داشــت کــه تــا آن 
زمــان وحــی مطلــق انگاشــته مــی شــد. در ایــن خصــوص 
مــی تــوان بــه اهمیــت نقــش فیلســوفانی نظیــر اســپینوزا 
ــوم  ــت(، هی ــه یهودی ــی ب ــگاه علم ــتای ن ــالش در راس )ت
)نــگاه طبیعــت گرایانــه  و غیــر وحیانــی بــه دیــن(، کانــت 
ــر  ــالیرماخر)تفکیک جوه ــن( و ش ــی دی ــل عقالن )تحلی
ــان(  ــری ادی ــدت جوه ــه وح ــاد ب ــن و اعتق ــته دی و پوس

اشــاره کــرد«.
وی افــزود: »در ارتبــاط بــا رواج نقــد دیــن وحیانــی مــی 
ــز در نظــر داشــت  ــوان نقــش فیلســوفان دیگــری را نی ت
نظیــر اگوســت کنــت )تأکیــد بــر دیــن انســانیت و 
دئیســم(، مارکــس )نــگاه جامعه شناســانه و اقتصــادی 
بــه دیــن(، ارنســت رنــان )نقــد تاریخــی انجیــل(، ماکــس 
مولر)توجــه بــه دیــن شناســی تطبیقــی و دیــن پژوهــی(، 
ــالق  ــن و اخ ــد دی ــن و نق ــه دی ــفی ب ــگاه فلس ــه )ن نیچ
ــه  ــن(. در نتیج ــانه دی ــد روانشناس ــیحی( و فروید)نق مس
ایــن تحــوالت بــا آغــاز قــرن بیســتم بــه تدریــج آثــاری بــا 
عنــوان فلســفه دیــن ظهــور کردنــد ماننــد اثــری از فــون 
هــوگل بــا عنــوان مقاالتــی در فلســفه دیــن یــا مجموعــه 
ــی  ــتاری آنتون ــفی بــه ویراس ــی در الهیــات فلس مقاالت
ــق  ــن و تحقی ــان دی ــوزۀ زب ــی در ح ــه مباحث ــه ب ــو ک فل
ــار،  ــن آث ــال ای ــه دنب ــن اختصــاص داشــت. ب ــری دی پذی
ــاب صفــات و وجــود خــدا،  تأمــالت و فهــم فلســفی در ب
ــر  ارزیابــی عقالنــی براهیــن اثبــات وجــود خــدا، بحــث ب
ســر مســئله شــر و بحــث قرینه گرایــی و جایــگاه شــواهد 
ــه  ــت ک ــی رواج یاف ــات دین ــا و مدعی ــل در باوره و دالی
ــور  ــن بط ــفه دی ــث فلس ــی مباح ــای اصل از درون مایه ه

ــوند«. ــوب می ش ــاص محس خ
ــوالت  ــر تح ــم بهت ــتای فه ــت: »در راس ــار داش وی اظه
فلســفه دیــن از گذشــته تــا بــه حــال می تــوان بــه ســه 
مرحلــه در تفکــر فلســفی بشــر اشــاره کــرد کــه بــه نحوی 
ــف  ــای مختل ــن و گرایش ه ــفه دی ــور فلس ــیر تط ــا س ب
ــک  ــا آنتولوژی ــق دارد: 1- دوره وجودشــناختی ی آن تطاب
کــه از فیلســوفان پیشاســقراطی تــا کانــت ادامــه داشــته 
ــود  ــود و وج ــث از وج ــه بح ــوف ب ــا معط ــت و عمدت اس
ــت  ــش معرف ــت. ۲- دوره چرخ ــاص اس ــور خ ــدا به ط خ
ــی در  ــش زبان ــت 3- چرخ ــا کان ــفه ب ــناختی در فلس ش

ــا ویتگنشــتاین. فلســفه ب
بــا در نظــر گرفتــن اینکــه هــر فیلســوفی بــه کــدام یــک 
از ایــن مباحــث اهمیــت بیشــتری مــی دهــد مــی تــوان 
ــرار  ــورد بررســی ق ــم م ــن را ه ــگاه او در فلســفه دی جای
داد و تمایــز فلســفه دیــن تحلیلــی و قــاره ای را نیــز بــر 
ــر  ــال ب ــوان مث ــه عن ــگا ب ــد. پالنتی ــوال فهمی ــن من همی
ــت شناســی اهتمــام دارد  ــه معرف ــو، بیشــتر ب خــالف فل

تــا زبــان دیــن.
امــا وضعیــت فعلــی و حــال فلســفه دیــن بــه چــه منــوال 
ــه جهــت گیــری  ــن خصــوص ب ــوان در ای اســت؟ مــی ت

هــای جدیــدی در ایــن حــوزه اشــاره کــرد:
 1- رویکردهــای فمینیســتی و بازبینــی تصــورات مردانــه 

از خــدا و رواج نوعــی فلســفه دیــن فمینیســتی.
 ۲- توجــه بــه تنــوع و تکثــر ادیــان. پیشــتر اغلــب 
ــه مســیحیت  ــن محــدود ب ــاب دی ــالت فلســفی در ب تام
بــوده اســت امــا در نتیجــه آشــنایی بــا ادیــان دیگــر بــر 
ــتن  ــار داش ــاری در اختی ــای انحص ــته ادع ــالف گذش خ
ــر  ــن خصــوص هیــک ب حقیقــت خدشــه دار شــد. در ای
ــد جــای خــود را  ــان بای ــوع ادی ــاور اســت کــه تن ــن ب ای
ــا  ــه عمدت ــم ک ــتون ه ــد. آلس ــاز کن ــن ب ــفه دی در فلس
بــه نوعــی الهیــات فلســفی در حــوزه مســیحیت اهتمــام 
ــد  ــی ده ــرار م ــد نظــر ق ــان را م ــر ادی دارد مســئله تکث
ــاد  ــارض و متض ــاوی متع ــارب و دع ــروز تج ــه ب بطوریک
در ادیــان مختلــف را از مهمتریــن مشــکالت و معضــالت 

ــی آورد«. ــه حســاب م فلســفه ب
بخــش پایانــی ایــن نشســت بــه چشــم اندازهــا و 
پیشــنهاداتی بــرای آینــده فلســفه دیــن اختصــاص یافــت. 
ــوب  ــه خ ــه اینک ــرد ب ــاره ک ــتا اش ــن راس ــی در ای اکرم
اســت بــه فلســفۀ دیــن بــه نحــوی جامع تــر بــا در نظــر 
گرفتــن ابعــاد گوناگــون دیــن و نــه صرفــاً عقایــد دینــی 
ــاد  ــفی ابع ــرد فلس ــا رویک ــوان ب ــود. می ت ــه ش پرداخت
دیگــر دیــن را، کــه کمتــر مــورد پژوهــش فلســفی واقــع 
ــن  ــرار داد. همچنی ــل ق ــل و تحلی ــورد تام ــز م شــده، نی
فلســفه تطبیقــی دیــن از جملــه رویکردهایــی اســت کــه 

ــدان پرداخــت. ــوت بیشــتری ب ــا ق ــد ب بای
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دولت الکترونیک و شفافیت

حقــوق  و  الکترونیــک  »دولــت  نشســت  نخســتین 
شــهروندی« بــا عنــوان »دولــت و شــفافیت« بــا همــکاری 
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
ــات  ــی از اعضــای هی ــی و حضــور جمع ــات فرهنگ مطالع
علمــی ایــن پژوهشــگاه و کارشناســان پژوهشــگاه، و دکتــر 
حســن نمکدوســت )اســتاد ارتباطــات و روزنامــه نــگاری( 
ــران( در  ــن )عضــو شــورای شــهر ته ــاره آروی ــر به و دکت

ــد. ــزار ش ــات برگ ــل وزارت ارتباط مح

ابتــدای جلســه رضــا اکبــری نــوری، دســتیار وزیــر 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در امــور حقــوق شــهروندی 
بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت الکترونیــک بــر اســاس 
ــت،  ــه اس ــکل گرفت ــتگاه ها ش ــازمان ها و دس ــای س نیازه
گفــت: »دولــت الکترونیــک زیرســاختی اســت کــه نتیجــه 
آن می توانــد مشــارکت و عدالــت باشــد امــا فاصلــه 
ــا در  ــم. م ــداف داری ــن اه ــه ای ــیدن ب ــا رس ــیاری ت بس
آســتانه یــک مهاجــرت بــزرگ بــه ســرزمین جدیــدی بــه 
نــام فضــای مجــازی قــرار داریــم کــه دولــت الکترونیــک 
بخشــی از ایــن فضــا اســت و بایــد توجــه داشــته باشــیم 
ــگ،  ــا، فرهن ــاخت ه ــترش زیرس ــا گس ــان ب ــه همزم ک

ــوزش  ــۀ آم ــدر هم ــی و در ص ــای حقوق ــواد و نظام ه س
ــری شــود. ــت پیگی ــا جدی ــد ب بای

ــا  ــوری هــدف از برگــزاری چنیــن نشســت هایی ب رضــا ن
ــوم انســانی را  حضــور پژوهشــگران و صاحــب نظــران عل
ــت الکترونیــک در راســتای  ــروژه دول ترویــج و تعمیــق پ
تامیــن حداکثــری حقــوق شــهروندان بیــان کــرد و اظهار 
ــت  ــفافیت، عدال ــت ش ــا اولوی ــداف ب ــن اه ــت: »ای داش
اجتماعــی، کاهــش فســاد، مشــارکت مردمی و دسترســی 

ــهروندان و  ــازی ش ــد س ــرای توانمن ــات ب ــه اطالع آزاد ب
ــود«. ــری می ش ــت پیگی ــی دول ــش کارای افزای

در ابتــدای ایــن جلســه گزارشــی از پــروژۀ دولــت 
الکترونیــک و میــزان تحقــق آن توســط ســازمان فنــاوری 
اطالعــات وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ارائه شــد. 
کارشناســان فنــی وزارت ارتباطــات، ضمــن بیــان وضعیت 
ــی  ــاخت های فن ــوزۀ زیرس ــاخص های ح ــود در ش موج
دولــت الکترونیــک، خاطرنشــان کردنــد کــه مشــکلی در 

ایــن زمینــه وجــود نــدارد.
ســخنران اول، دکتــر بهــاره آرویــن، رئیــس کمیتــه 
شــفافیت و شــهر هوشــمند شــورای شــهر تهــران، در ایــن 
نشســت بــا اشــاره بــه اینکــه الکترونیکــی کــردن شــرط 
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ــر  ــت: »اگ ــت، گف ــی نیس ــا کاف ــت ام ــفافیت اس الزم ش
فرایندهــا پیــش از عــزم مــا بــرای شــفافیت، الکترونیکــی 
نشــده باشــند، ایــن شــفافیت پایــدار نیســت و اطمینانــی 
نیــز بــه شــفافیت واقعــی وجــود نــدارد«. وی بــا اشــاره بــه 
ــران  ــه در حــوزه شــفافیت در شــهرداری ته ــی ک تجربیات
ــی و  ــای قبل ــد ه ــر فراین ــزود: »اگ انجــام شــده اســت، اف
بعــدی گــزارش هایــی کــه بــه صــورت الکترونیکی منتشــر 
مــی شــود مشــخص نباشــد، شــفافیتی کــه سیســتماتیک 
ــش  ــه نمای ــتر ب ــد و بیش ــاق نمی افت ــت اتف ــط اس و برخ

ــود«. ــر می ش ــفافیت منج ش
ــه الکترونیکــی شــدن  ایــن عضــو شــورای شــهر تهــران ب
ــور در شــهرداری تهــران اشــاره کــرد و گفــت:  بیشــتر ام
ــهرداری  ــا در ش ــاد قرارداده ــوارد انعق ــن م ــی از ای »یک
تهــران اســت کــه بــه صــورت فراینــدی کامــل الکترونیکی 
ــه صــورت  ــرار داد ب ــاد ق ــا انعق ــان ب شــده اســت و همزم
ــه  ــا از 44 واحــد تابع ــت می شــود ام ــز ثب الکترونیکــی نی
شــهرداری تهــران 4 واحــد بــه ایــن ســامانه متصــل 
ــه دلیــل اینکــه فرایندهــا بایــد در 4۰ واحــد  هســتند و ب
ــت. ــخت اس ــر و س ــود کاری زمانب ــی ش ــر الکترونیک دیگ

ــامانه ها در  ــازی س ــه ضــرورت یکپارچه س ــن ب ــر آروی دکت
الکترونیکــی کــردن امــور تاکیــد کــرد و گفــت: یکپارچگی 
راه انــدازی  واحــد  یــک  در ســطح  کــه  ســامانه هایی 
ــن اقــدام اطالعــات  ــا ای می شــوند خیلــی مهــم اســت و ب
ــا می شــود و  ــن ســامانه هــا دارای یــک دیت ــه ای ورودی ب
ــه وجــود نمی آیــد و  مشــکالت مــوازی کاری و مغایــرت ب
ــت  در ایــن زمینــه نقــش وزارت ارتباطــات در ســطح دول

بســیار مهــم اســت«.
وی بــا انتقــاد از اینکــه در جامعــه نیــز فرهنــگ شــفافیت 
ــوزه  ــن ح ــتر در ای ــزود: »بیش ــت، اف ــده اس ــاری نش ج
ــده  ــش عم ــه از بخ ــت ک ــاری اس ــاگری ج ــگ افش فرهن
ــد و  ــازی می کن ــته س ــوردی را برجس ــات م ای از اطالع
ــفافیت و  ــد ش ــه رون ــی ب ــیب های ــث آس ــوارد باع ــن م ای

دسترســی آزاد بــه اطالعــات می شــود«.
ــات  ــتاد ارتباط ــت، اس ــن نمکدوس ــر حس ــه دکت در ادام
و روزنامه نــگاری، بعنــوان ســخنران دوم نیــز در ایــن 
نشســت بــا تاکیــد بــه اینکــه شــفافیت یــک اتفــاق خیلــی 
بــزرگ اســت، گفــت: »ایــن مفهــوم بــا آزادی بیــان، 
مطبوعــات، آزادی اطالعــات، حقــوق شــهروندی و حریــم 

خصوصــی پیونــد می خــورد«.
ــه  ــی آزاد ب ــق دسترس ــون ح ــن قان ــخ تدوی ــه تاری وی ب
ــال  ــزود: »از ۲5۲ س ــرد و اف ــاره ک ــا اش ــات در دنی اطالع
ــون  ــات در قان ــه اطالع ــی آزاد ب ــوم دسترس ــته مفه گذش
مطبوعــات کشــور ســوئد وارد ادبیــات ایــن حــوزه شــد و 
خیلــی از اندیشــمندان اعتقــاد دارنــد کــه آزادی اطالعــات 

در ســوئد محصــول دمکراســی نیســت بلکــه دمکراســی 
ــات اســت«. ســوئد حاصــل آزادی اطالع

 نکمدوســت بــا اشــاره بــه اجــرای قانــون دسترســی آزاد 
ــران،  ــته در ای ــم گذش ــال و نی ــک س ــات از ی ــه اطالع ب
ــه  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــهروندان می توانن ــرد: »ش ــح ک تصری
تمــام دســتگاه های عمومــی و دولتــی و درخواســت 
ــه  ــات ارائ ــن اطالع ــر ای ــد و اگ ــات کنن ــت اطالع دریاف
ــکایت  ــه ش ــتگاه مربوط ــد از دس ــخص می توان ــود ش نش

ــد«. کن
وی پــروژه شــفافیت را پــروژه ای بــه روزتــر از دسترســی 
آزاد بــه اطالعــات عنــوان کــرد و افــزود: »در ایــن پــروژه 
بــدون درخواســت شــهروندان اطالعــات در اختیــار 
ــا حریــم خصوصــی،  ــد آن ب ــان قــرار می گیــرد و پیون آن
ــت  ــت اس ــن جه ــات از ای ــان و آزادی مطبوع آزادی بی
کــه یــک شــهروند اگــر چیــزی بــرای دانســتن نداشــته 
باشــید امــکان اظهــار نظــر نیــز نــدارد. پــروژه شــفافیت، 
مختــص شــفافیت اقتصــادی نیســت و شــفافیت مربــوط 
بــه تمــام فرایندهایــی اســت کــه از ابتــدا تــا انتهــا منجــر 

ــود«. ــری می ش ــم گی ــه تصمی ب
وی افزود:»موضــوع مهمتــر از الکترونیکــی شــدن، فهــم 
ــه در  ــت ک ــردم اس ــرای م ــات ب ــی آزاد اطالع دسترس
جامعــه در ایــن حــوزه بســیار مشــکل داریــم و در هیــچ 
ــه  ــت« ب ــردم اس ــق م ــتن ح ــور »دانس ــطحی از کش س
رســمت شــناخته نشــده اســت و مــا بــه لحــاظ فرهنگــی 
ــه  ــوم حــق دسترســی ب ــا دو مفه ــم ت ــالش کنی ــد ت بای
ــه  ــتمر هم ــار مس ــق انتش ــو و ح ــک س ــات از ی اطالع
می شــود،  مربــوط  شــهروندان  بــه  کــه  اطالعاتــی 

ــود«. ــی ش اجرای
ــا  ــرد:  »دولت ه ــح ک ــگاری تصری ــتاد روزنامه ن ــن اس ای
ــردم  ــات م ــک اطالع ــتند و مال ــات نیس ــب اطالع صاح
ــردم وظیفــه  ــه نمایندگــی از م ــا ب هســتند کــه دولت ه
مرتب ســازی و بهره بــرداری از ایــن اطالعــات را بــه 

ــد«. ــردم دارن ــع م نف
دکتــر نمکدوســت در ادامــه بــه رونــد تهیــه و  تصویــب 
ــاره  ــران اش ــات در ای ــه اطالع ــی آزاد ب ــون دسترس قان
کــرد و گفــت: »بــا توجــه بــه اینکــه بیــش از یــک ســال 
ــات  ــه اطالع ــی آزاد ب ــون دسترس ــرای قان ــم از اج و نی
نمی گــذرد ناگهــان پیش نویــس قانــون شــفافیت در 
حــال تدویــن اســت کــه بهتــر بــود بعــد از اجــرا قانــون 
دسترســی آزاد بــه اطالعات و مشــخص شــدن ایــرادات و 
نواقــص ایــن قانــون بــه دنبــال تصویــب قانــون شــفافیت 

رفــت«.
در پایــان جلســه، ســخنرانان نشســت بــه ســواالت 

حاضریــن پاســخ دادنــد.
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نقد و بررسی کتاب »ایران در جنگ؛ از چالدران تا جنگ تحمیلی«

ــه  ــگ« ب ــران در جن ــاب ای ــی »کت ــد و بررس ــت نق نشس
ــی،  ــهربانو صارم ــه ش ــا ترجم ــرخ و ب ــر کاوه ف ــم دکت قل
ــی  ــخ سیاس ــدان تاری ــران و عالقمن ــور صاحب نظ ــا حض ب
ــاه  ــران عصــر روز دوشــنبه هشــتم بهمــن م ــی ای و نظام
ــه همــت گــروه علــوم سیاســی شــورای بررســی  1397 ب
ــوم انســانی  ــوم انســانی پژوهشــگاه عل ــب عل ــون و کت مت
ــح  ــات صل ــی مطالع ــن علم ــی و انجم ــات فرهنگ و مطالع

ــزار شــد. ــران، برگ ای

ــر،  در ابتــدای ایــن نشســت شــهربانو صارمــی مترجــم اث
ــاب در  ــن کت ــت: »ای ــت و گف ــاب پرداخ ــی کت ــه معرف ب
ــوان »ســایه هــای صحــرا«  تألیــف  ــد و تحــت عن دو جل
شــده کــه جلــد اول بــه تاریــخ جنگ هــای ایــران باســتان 
ــژه دوره هخامنشــیان پرداختــه اســت و جلــد دوم  ــه وی ب
اثــر کــه در واقــع تحــت عنــوان ایــران در جنــگ توســط 
ــی  ــه بررس ــت،  ب ــده اس ــاپ ش ــس چ ــارات ققنون انتش
جنــگ هــای پانصــد ســال اخیــر از دور صفویــه تــا جنــگ 
تحمیلــی ایــران می پــردازد. از نظــر مترجــم، نویســنده در 
ایــن اثــر ارزشــمند ســیر تاریخــی نظامــی گــری در ایــران 

را روایــت و تحلیــل کــرده اســت«.
صارمــی ضمــن اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه بخــش اعظــم 
کتــاب بــه جنــگ تحمیلــی هشــت ســاله اختصــاص دارد، 

فــرازی از کتــاب را بــرای حضــار قرائــت کــرد.
ــی  ــر حســین عالی ــن نشســت، دکت ــن ســخنران ای دومی
بــود کــه نقــد و بررســی خــود را معطــوف بــه فصــل جنگ 
تحمیلــی کتــاب کــرد. ایــن فرمانــده ســابق جنــگ اشــاره 
ــه ایــن فصــل  ــوان ب کــرد کــه انتقــاد اصلــی ای کــه می ت
ــاب از  ــنده کت ــتفاده نویس ــدم اس ــرد، ع ــاب وارد ک از کت

منابــع فارســی زبــان تاریــخ جنــگ هشــت ســاله ایــران 
و عــراق اســت.

عالیــی افــزود: »بــه عنــوان کســی کــه در جنــگ حضــور 
داشــته ام ایــن نقــد را بــه ایــن کتــاب وارد مــی دانــم کــه 
چــرا نگارنــده  بــه دالیــل وقــوع جنــگ تحمیلــی و بعــد 
از آن بــه خاتمــه جنــگ و مســئله آتــش بــس نپرداختــه 
اســت. ایــن اســتاد دانشــگاه ضمــن تحلیــل علــل وقــوع 
ــه  ــوان ب ــه می¬ت ــری ک ــد دیگ ــرد: نق ــه ک ــگ، اضاف جن

ــر  ــنده  اث ــتباه نویس ــل اش ــرد تحلی ــاب وارد ک ــن کت ای
ــی در  ــدگان ایران ــترده رزمن ــور گس ــت حض ــاره عل درب
ــل آن را  ــده دلی ــه نگارن ــت ک ــگ اس ــای جن ــه ه جبه
روحیــات ملــی گرایانــه رزمنــدگان دانســته بــدون آنکــه 
بــه بــاور هــا و روحیــات مذهبــی و دینــی ایــن رزمنــدگان 

توجهــی کــرده باشــد«.
آخریــن نقــد فرمانــده ســابق نیروی دریایی ســپاه نســبت 
بــه آمــار و ارقــام اشــتباهی بــود کــه در کتاب آمده اســت. 
ــاره  ــال نویســنده اش ــوان مث ــه عن ــه داد: »ب ــی ادام عالی
ــرد  ــاز ک ــت لشــگر آغ ــگ را هف ــراق جن ــه ع ــد ک می کن
کــه در واقــع رقــم اصلــی دوازده لشــگر بــوده اســت و یــا 
ــخ ســقوط خرمشــهر را  در مــوردی دیگــر نویســنده تاری
نوزدهــم آبــان دانســته حــال آنکــه تاریــخ دقیــق ســقوط 

خرمشــهر چهــارم آبــان مــاه بــود«.
ســومین ســخنران نشســت نقــد و بررســی کتــاب ایــران 
در جنــگ دکتــر مجیــد توســلی رکن¬آبــادی عضــو 
ــود  ــات ب ــوم و تحقیق ــگاه آزاد عل ــی دانش ــت علم هیئ
کــه در مقدمــه مباحــث خــود اشــاره کــرد کــه حافظــه 
ــت  ــد و اهمی ــر باش ــوی ت ــد ق ــان بای ــا ایرانی ــی م تاریخ
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ــوان از  ــه می ت ــن اســت ک ــا در ای ــخ جنگ ه ــش تاری خوان
طریــق آن فهمیــد کــه چگونــه از وقــوع جنگ هایــی کــه 
ــرد«. ــری ک ــود جلوگی ــع ش ــده واق ــت در آین ــن اس ممک

ــاب  ــکلی کت ــرادات ش ــورد ای ــگاه در م ــتاد دانش ــن اس ای
ــیار  ــاب بس ــات کت ــح داد: »ارجاع ــگ توضی ــران در جن ای
زیــاد اســت بــه طــوری کــه نگارنــده گاهــاً بــرای 
ــت و  ــرده اس ــه ک ــع ارائ ــش از ده منب ــراف بی ــک پاراگ ی
ــه  ــود ک ــرح می ش ــؤال مط ــن س ــده ای ــن خوانن ــرای م ب
ــر؟  ــا خی ــتند ی ــار هس ــع دارای اعتب ــن مناب ــام ای ــا تم آی
ــه آن اشــاره  ــر توســلی ب ــراد شــکلی دیگــری کــه دکت ای
ــود کــه دردوره هــای  ــر ب ــع در اث ــخ وقای کــرد، ذکــر تاری
قدیمی تــر  بــه قمــری و در دوره هــای متاخــر بــه میــالدی 
ــده  ــن خــود باعــث ســردرگمی خوانن ــه ای ــان شــده ک بی
می شــود. نگارنــده اثــر در مــورد علــت شکســت نیروهــای 
ایرانــی در جنــگ چالــدران مســئله را تــا ایــن حــد تقلیــل 
داده اســت کــه مــی گویــد از آنجایــی کــه نیروهــای شــاه 
ــرم را دون  ــای گ ــتفاده از ادوات و ســالح ه ــماعیل اس اس
ــر  ــه بنظ ــد ک ــت خوردن ــتند، شکس ــود می دانس ــان خ ش

بعیــد می رســد«.
چهارمیــن و آخریــن ســخنران ایــن نشســت دکتــر عبــاس 
خلجــی عضــو بازنشســته هیئــت علمــی دانشــگاه جامــع 
ــران در  ــود را »ای ــخنرانی خ ــوان س ــین )ع( عن ــام حس ام
ــن  ــود. ای ــرده ب ــاب ک ــراری«  انتخ ــی تک ــگ؛ روایت جن
ــور  ــز حض ــی نی ــگ تحمیل ــه در جن ــگاه ک ــتاد دانش اس
ــه زیســته برخــوردار اســت اشــاره کــرد  داشــته و از تجرب
کــه نقــد مــن از منظــر روش شــناختی خواهــد بــود و بــه 
همیــن علــت بــه نظــر مــن عنــوان درســت تــر ایــن کتــاب 

ــا شــلمچه اســت. ــدران ت از چال

خلجــی در ادامــه افــزود: »ایــن کتــاب چهارچــوب نظری 
مشــخصی نداشــته و صرفــا بحــث خــود را از یــک مقطــع 
تاریخــی آغــاز و در مقطــع دیگــری از تاریــخ پایــان داده 
اســت بــدون آنکــه بــه دنبــال هــدف و نتیجــه مشــخصی 
ــه  ــه هیچ گون ــت ک ــئله اس ــن مس ــایه همی ــد.در س باش
و  دســته بندی  بــرای  نمــوداری  و  آمــاری  جــدول 
ــود.  ــی ش ــه نم ــده ارائ ــه خوانن ــا ب ــدی جنگ ه طبقه بن
روش اســتناد و ارجــاع کتــاب بســیار ســنتی اســت و بــا 
روش هــای جدیــد همخوانــی نــدارد همچنیــن نگارنــده 
ــرده  ــتفاده نک ــی اس ــی و عرب ــی فارس ــع تخصص از مناب
اســت. خلجــی ادامــه داد در برخــی از مــوارد احساســات 
ملی گرایانــه نویســنده غلبــه دارد و نویســنده از حــد 

ــود«. ــارج می ش ــود خ ــی خ بی طرف
ــی از  ــزود: »در برخ ــن اف ــگاه همچنی ــتاد دانش ــن اس ای
مــوارد در ایــن کتــاب شــاهد اطالعــات و آمــار غلــط و 
ــده تعــداد  ــه طــور مثــال نگارن خــالف واقــع هســتیم، ب
ســپاه محمــد را دویســت هــزار نفــر ذکــر کــرده اســت 
ــوده اســت«. کــه در واقــع ســپاهی صــد هــزار نفــری ب
عنــوان  بــه  خلجــی  دکتــر  نشســت،  خاتمــه  در 
ــاب   ــن کت ــرد: »ای ــوان ک ــخنرانی، عن ــری س نتیجه گی
فاقــد هرگونــه نتیجه گیــری علمــی در مــورد جنگ هــای 
ــرای  ــی ب ــر از آن گوی ــت و مهم ت ــران اس ــاله ای پانصدس
ــوده اســت. ــت نب ــل اهمی ــت قاب ــح و مدنی ــده صل نگارن
ــن  ــی ای ــش پایان ــه بخ ــی دقیق ــت در س ــی اس گفتن
ســخنرانان  توســط  حاضــران  پرســش های  نشســت 

پاســخ داده شــد«.
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سکه های شاهان پارس

ــت  ــی از هوی ــارس: روایت ــاهان پ ــکه های ش ــخنرانی »س س
فرهنگــی )قــرن ســوم پ.م تــا قــرن ســوم م.(« در روز 
چهارشــنبه ۲۶ دی مــاه 1397 در ســالن اندیشــه پژوهشــگاه 

ــد. ــزار ش ــی برگ ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس عل
دکتــر صفــورا برومنــد در شــروع ســخنانش گفــت: »مطالعــات 
حــدود  از  کــه  اســت  امــر  ایــن  مبیــن  سکه شــناختی 
ــدود  ــران )ح ــلوکیان در ای ــی س ــی حکمران ــال های پایان س

ــت  ــتقل در ایال ــش مس ــی کمابی ــا ۲5۰پ.م(، حکومت ۲8۰ ت
پــارس ایجــاد شــد. ایالــت پــارس در دوران اشــکانیان )حــدود 
۲47 پ.م-۲۲4 م.( نیــز از حکومتــی نیمه مســتقل و بــه ویــژه 
ــه  ــایان توج ــه ش ــود. نکت ــوردار ب ــکه برخ ــرب س ــق ض از ح
ــان سلســله  ــه ســقوط اشــکانیان و بنی ــه زمین ــن اســت ک ای
ساســانی نیــز در ســاختار سیاســی و اجتماعــی ایالــت پــارس 
ــع  ــون و مناب ــات در مت ــدان اطالع ــم فق ــه رغ ــم شــد. ب فراه
مکتــوب تاریخــی، مجموعــه ســکه های موجــود از ایالــت 
ــا پایــان  پــارس در دوران مــورد بحــث – ســقوط ســلوکیان ت
دوره اشــکانی- اطالعــات درخــور توجهــی را از ایــن حکومــت 
ــرای  ــب ب ــه مناس ــد و زمین ــت می دهن ــتقل بدس ــه مس نیم
بازشناســی معــادالت فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی حاکــم 
ــوزه  ــی ح ــارس ط ــت پ ــی ایال ــای تاریخ ــوزه جغرافی ــر ح ب
ــه پانصــد ســال را فراهــم می کننــد کــه در  زمانــی نزدیــک ب
منابــع مکتــوب مرتبــط بــا دوران مــورد بحــث مســکوت باقــی 
ــان  ــارس در ســاختار و بی ــده اســت. اگرچــه ســکه های پ مان
ــی  ــده اند، بازشناس ــی ش ــران معرف ــکه در ای ــخ س ــی تاری توال
ســکه ها  ایــن  متنــی  و  تصویــری  نشــانه های  و  نمادهــا 
اطالعــات نــو و مّهمــی از تاریــخ منطقــه پــارس و نقــش آن در 
ــران را در اختیــار  ســاختار فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی ای
ــرن  ــک ق ــش از ی ــم بی ــا به رغ ــد. ام ــرار می ده ــان ق مورخ
پژوهــش درخصــوص ســکه های حــکام پــارس، هنــوز برخــی 
از پرســش ها درخصــوص هویــت فرهنگــی و سیاســی حــکام 

ــت«.  ــده اس ــی مان ــخ باق ــارس بی پاس پ
وی در ادامــه ضمــن بیــان هــدف ســخنرانی، گفــت: »پرسشــی 
ــه  ــت ک ــن اس ــود ای ــرح می ش ــخنرانی مط ــن س ــه در ای ک
ســکه های دوران مــورد بحــث، چــه مســتنداتی در بازشناســی 
ــد و  ــر دارن ــارس را در ب ــت پ ــاهان ایال ــی ش ــت فرهنگ هوی
ــواهدی  ــه ش ــه چ ــناختی ب ــات نشانه ش ــر مطالع ــه ب ــا تکی ب

ــت؟«. ــت یاف ــوان دس می ت
ــه  ــل از مطالع ــتاوردهای حاص ــوص دس ــد درخص ــر برومن دکت
ــرد مکــرر نشــانه ها  ــه کارب ــارس، ب نشانه شــناختی ســکه های پ
در ایــن ســکه ها می تــوان اشــاره کــرد و گفــت: »تفســیر ایــن 
ــی در  ــت فرهنگ ــانه های هوی ــی نش ــکان بازشناس ــانه ها، ام نش
ــع، از  ــد. درواق ــم می کن ــز فراه ــارس را نی ــکام پ ــکه های ح س
ــد  ــرای تولی ــی ب ــکه ها، متن ــن س ــناختی، ای ــدگاه نشانه ش دی
پیــام حــکام پــارس، قلمــداد می شــوند. متنــی کــه نشــانه های 
نوشــتاری و تصویــری را در بــر دارد. نشــانه های نوشــتاری 
شــامل متــن ســکه ها بــه خــط آرامــی اســت. خــط در دانــش 
ــه  ــراردادی ب ــا ق ــه ای ی ــانه نمای ــه ای نش ــی، گون نشانه شناس
شــمار مــی رود. اســتفاده حــکام پــارس از خــط آرامــی - کــه در 
ــاری محســوب می شــده  ــات درب دوره هخامنشــی خــط مکاتب
ــه  ــز دوره اشــکانی ک اســت- در دوران معاصــِر ســلوکیان و نی
ــج  ــن ســکه ها رای ــگارش مت ــوان خــط ن ــه عن ــی ب خــط یونان
اســت، نشــان از رویکــرد خــاص حکام پــارس در انتخاب مســیر 
و روشــی جداگانــه در اعــالم موجودیــت فرهنگــی آنهــا اســت. 
ــه نشــانه های  ــری، بیشــترین گون در بررســی نشــانه های تصوی
ــت.  ــمایلی اس ــانه های ش ــکه ها، نش ــن س ــه در ای ــه کار رفت ب
ــا موضــوع  ــباهت نشــانه ب ــر اســاس ش نشــانه های شــمایلی ب
ــک  ــا ی ــرد ی ــک ف ــری از ی ــد تصوی ــوند، مانن ــناخته می ش ش
ــم رخ  ــه صــورت نی ــه حاکــم پارســی ب ــی نیم تن شــیء. بازنمای
نمونــه ای از نشــانه شــمایلی اســت. آن گاه کــه تصویــر حاکــم 
ــه صــورت نیــم رخ بازنمایــی می شــود، مخاطــب تصویــری را  ب
مشــاهده می کنــد کــه بــا او نــگاه هم ســطح یــا تعاملــی برقــرار 
نکــرده اســت. نــگاه بــه دور دســت، در تفســیر نشانه شــناختی، 
ــاد  ــش ایج ــب نق ــرای صاح ــتعالیی را ب ــی اس ــه ای ویژگ گون
ــم رخ   ــر نی ــی تصاوی ــه تمام ــت ک ــری اس ــن تأثی ــد و ای می کن
ــگام  ــد. آن هن ــا می کنن ــه مخاطــب الق ــداول در ســکه ها، ب مت
کــه تصویــر شــاه نشســته بــر اورنــگ بــا عناصــر تزیینــی چــون 
ــاهان  ــوس ش ــه جل ــه ای صحن ــا، گون ــی و عص ــگ پارس اورن
ــانه  ــن نش ــد، ای ــد می کن ــا را بازتولی ــی در نگارکنده هخامنش
ــگاه حــکام  ــرای تبییــن هماننــدی جای ــه پیامــی ب شــمایلی ب
پــارس و نیــاکان آنهــا تبدیــل می شــود. گونــه دیگــر از نشــانه 
شــمایلی در ایــن ســکه ها، بازنمایــی مراســم آیینــی بــه 
صــورت تصویــر حاکــم بــه صــورت ایســتاده در حــال نیایــش 
یــا انجــام مراســم مذهبــی اســت. ســاختار کلــی طــرح، عــالوه 
ــد.  ــت می کن ــه حکای ــنتی دیرین ــام س ــی، از انج ــر واقع گرای ب
ســنتی کــه نشــانه شــمایلی آن، در ِگل ُمهرهــای میــان رودان و 
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هخامنشــی مشــهود اســت. طراحــی دقیــق چهــره و ســرپوش 
حاکــم بــا کرباســیه یــا لبــاس او بــا ردای کندیــس، بازنمایــی 
ســازه مشــابه ســازه های عصــر هخامنشــی در ســکه های 
ــردن  ــه کار ب ــرای ب ــه ب ــن توج ــارس، مبی ــکام پ ــن ح آغازی
رمــزگان نشــانه شــمایلی اســت. اگرچــه تــالش بــرای 
واقع گرایــی و ثبــت دقیــق جزییــات صــورت شــاه و ســازه را 
ــلوکی  ــی – س ــرای هلن ــر واقع گ ــه از هن ــوان تاثیرپذیرفت می ت
قلمــداد کــرد، بــا دور شــدن از فضــای هنــر هلنــی، بــه تدریــج 
ــود و  ــته می ش ــکه ها کاس ــر س ــی تصاوی ــت واقع گرای از کیفی
ــمایلی  ــانه های ش ــن نش ــده جایگزی ــتیلیزه ش ــای اس طرح ه
می شــوند. امــا پیــام ایــن طرح هــای اســتیلیزه شــده، همــان 
ــه کار  ــین ب ــی پیش ــوش واقع گرای ــه در نق ــت ک ــی اس پیام
رفتــه اســت و بــه واســطه نهادینــه شــدن در فضــای فرهنگــی 
دوران مــورد بحــث، از بــار معنایــی و اثرگــذار همــان نقــوش 

ــد«.   ــرا برخوردارن واقع گ
وی ادامــه داد: »نقــش نشــانه های نمایــه ای را نیــز در طراحــی 
ســکه های حــکام پــارس نمی تــوان نادیــده انگاشــت. بازنمایــی 
نــوع پوشــش بومــی حــکام پــارس ازجملــه کرباســیه، دیهیــم، 
ــده  ــم ش ــیاء مجس ــس، اش ــود، کندی ــره دار، کالهخ ــاج کنگ ت
ــگ، درفــش، ســازه، دیگــر موجــودات  ــه اورن در ســکه ازجمل
عــالوه بــر شــاه ماننــد فروهــر و شــاهین، هرکــدام پیامــی را 
ــد  ــمار می رون ــه ش ــر ب ــد و نشــانه ای داللت گ ــل می کنن منتق
ــا  ــط ب ــی دوران مرتب ــی – اجتماع ــای سیاس ــا رخداده ــه ب ک
ضــرب ســکه ها ارتبــاط دارنــد و تعلقــات فرهنگــی، اجتماعــی 
ــد. کرباســیه نشــانی  ــارس را بازگــو می کنن و دینــی حــکام پ
ــق  ــر، طب ــدای ام ــارس،  در ابت ــاهان پ ــه ش ــن ک ــت از ای اس
رســمی دیریــن در دوره هخامنشــی، خــود را نــه شــاه 
ــکانیان  ــع اش ــپس تاب ــلوکی و س ــهرب س ــه ش ــتقل بلک مس
ــن  ــود مبی ــه کالهخ ــیه ب ــر کرباس ــد. تغیی ــداد می کردن قلم
رخــدادی سیاســی و وقــوع یــک نبــرد اســت. تــاج کنگــره دار 
ــاد  ــان نم ــلوکیان و ایرانی ــانه ای س ــه در سپهرنش ــارا ک ــا تی ی
ــانی  ــوان نش ــه را می ت ــمار می رفت ــه ش ــهر ب ــت از ش حفاظ
اســتقالل  در حفــظ  پــارس  حــکام  اقتــدار  بازنمایــی  از 
ــا  ــی آنه ــاکان هخامنش ــا نی ــان ب ــارس و ارتباطش ــت پ ایال

ــم  ــردن دیهی ــه کار ب ــرد. ب ــداد ک قلم
ــا از  ــی آنه ــت از تأس ــانی اس ــز نش نی
ــه کــه در ســپهر  شــاهان اشــکانی نمون
ــرون  ــی ق ــا و حت ــر آنه ــانه ای عص نش
ــدرت  ــروعیت ق ــانی از مش ــر نش پیش ت
بــوده اســت. اســتفاده از نشــانه های 
ــاه  ــالل م اســاطیری چــون شــاهین، ه
و ســتاره، نیــز تاکیــدی اســت بــر ایــن 
مشــروعیت مینــوی و مجمــوع ایــن 
نشــانه ها از تــالش حــکام پــارس بــرای 
ــی  ــی، اجتماع ــینه فرهنگ ــای پیش احی
و سیاســی آنهــا در عصــر تحــرکات 
ــپس  ــلوکیان و س ــلط س ــی و تس نظام
بــه قــدرت رســیدن اشــکانیان حکایــت 

می کنــد«.
برومنــد تأکیــد کــرد: »تشــابهات نشــانه هایی چــون اســتفاده 
از دیهیــم و کالهخــود یکســان، نقــش شــاهین و هــالل مــاه و 
ــوان  ــارس و اشــکانیان را می ت ــر ســکه های حــکام پ ســتاره ب
ــرای  ــه ای رقابــت ب همســویی فرهنگــی و از ســوی دیگــر گون
ــکام  ــکه های ح ــه س ــرد. مقایس ــداد ک ــروعیت قلم ــاده مش اع
پــارس بــا حکومــت نیمه مســتقل همعصــر آنهــا یعنــی 
حــکام خاراکــن )در محــدوده خرمشــهر امــروزی( کــه کامــاًل 
ــن  ــول،  تزیی ــو و هرک ــون زئوس، آپول ــی چ ــای یونان ــا نماده ب
شــده اســت، بیــش از پیــش تاییــدی اســت بــر تقّیــد حــکام 
پــارس بــه حفــظ میــراث و هویــت بومــی. تجســم نمادهایــی 
ــکام  ــکه های ح ــر س ــه ب ــهر پارس ــی ش ــازه های حکومت از س
ــر  ــده از حــکام متأخ ــای بازمان ــایی نگارکنده ــارس و شناس پ
پارســی در ســال های پایانــی قــرن دوم میــالدی در محوطــه 
پارســه، نشــانی اســت از انقیــاد آنهــا بــه حفــظ ارتباط خــود با 
نیــاکان پارســی و ســالله هخامنشــی. بدیــن ترتیــب، بازخوانی 
نشــانه های ســکه های حــکام پــارس و انطبــاق آنهــا بــا 
ــده از دوران مــورد بحــث، از تــالش  معــدود مســتندات بازمان
آنهــا در حفــظ ســاختار اجتماعــی و فرهنگــی قلمــرو خــود در 
ــا  ــارس ت ــکام پ ــه ح ــد. اگرچ ــت می کن ــلوکی حکای دوران س
مدتــی تابــع ســلوکیان بودنــد، امــا بــا انعــکاس نــوع پوشــش 
ــمایلی  ــه دور از نشــانه های ش ــی ب ــنتی و بوم ــای س و آیین ه
و نمادیــن عصــر ســلوکی و هلنــی، بــر هویــت فرهنگــی خــود 
صحــه گذاشــتند. نافرمانــی خــود نســبت بــه ســلوکیان را بــا 
ضــرب ســکه ای خــاص و منحصــر بــه فــرد، اعــالم کردنــد و بــا 
ــا اشــکانیان همســو شــدند و  انتخــاب مشــترکات فرهنگــی ب
رمــز مانــدگاری همــان پایبنــدی بــه هویــت فرهنگــی و بومــی 
بــود کــه میراثــی بازمانــده از عصــر هخامنشــی می انگاشــتند. 
ایــن مانــدگاری هویتــی ســرانجام بــه شــکل گیری زمینه هــای 
کســب قــدرت اردشــیر پاپــکان و تشــکیل حکومــت ساســانی 

منجــر شــد«.
ــران  ــش های حاض ــه پرس ــد ب ــر برومن ــه دکت ــان جلس در پای

ــد. جلســه پاســخ دادن
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چالش های صنعت از منظر ساختارهای قانونی و حقوقی

ــوم  ــاط عل ــی ارتب ــش مل ــی همای ــت تخصص ــمین نشس شش
انســانی، تولیــد و صنعــت بــا موضــوع »صنعــت، نظــام 
حقوقــی و مالکیــت فکــری«، روز ســه شــنبه مــورخ ۲5 دی 

ــد. ــزار ش ــایپایدک برگ ــرکت س ــاه 97 در ش م
ــخ،  ــروه »تاری ــط کارگ ــه توس ــت ک ــن نشس در ای
ــد،  ــت« انجــام  ش ــد و صنع ــوق، تولی سیاســت، حق
دکتــر امیــر نجفی)دانشــیار گــروه مهندســی صنایــع 
دانشــگاه آزاد(، دکتــر ســیدکامران باقــری )مشــاور 
ــری(،  ــت فک ــوآوری و مالکی ــت ن ــدرس مدیری و م
دکتــر علیرضــا عبــدی )مشــاور مدیرعامــل در 
امــور توســعه شــرکت ســایپایدک( و دکتــر ســپیده 
ــوم  ــگاه عل ــی پژوهش ــأت علم ــو هی ــدی )عض مجی
ــد. ــخنرانی کردن ــی( س ــات فرهنگ ــانی و مطالع انس

پنــل تخصصــی صنعــت، نظــام حقوقــی و مالکیــت 
ــاز   ــدی آغ ــپیده میرمجی ــخنرانی س ــا س ــری ب فک
کــرد و گفــت: »اساســی ترین عامــل رشــد و توســعه 
در بســتر تولیــد و اقتصــاد، یــک نظــام ســامان یافته 
ــر اســت و  ــی و موث ــک ســاختار قانون ــی  و ی حقوق

نظــام حقوقــی پشــتوانه نظــام اقتصــادی اســت.. نظامــی کــه 
ــود.  ــن ش ــادی تأمی ــت اقتص ــی و امنی ــت قضای در آن امنی
امنیــت قضایــی بــا دو مؤلفــه »اســتقرار نظــام حقوقــی 
ــر قــدرت عمومــی«  قانون مــدار« و »اســتقالل قاضــی در براب
ــت از  ــت حمای ــا محوری ــی ب ــم حقوق ــود. نظ ــف می ش تعری
ــی میســر  تولیدکننــده و صنعت گــررا از طریــق تدویــن قانون
اســت کــه شــامل ویژگی هایــی خــاص اســت. بــرای توضیــح 
ــون   ــته قان ــف دو دس ــه تعری ــد ب ــدا بای ــا، ابت ــن ویژگی ه ای
ذاتــی و عرضــی پرداخــت و بــر فقــدان نظــام قانونــی ای کــه 
ــد و صنعــت را داشــته  ــی در حــوزه تولی ــای حداقل کارکرده

باشــد، تأکیــد کــرد.. 
ــاره وی  ــدی، اش ــت در ســخنرانی میرمجی ــز اهمی ــه حائ نکت
ــه بی اطالعــی صنعت گــران و فعــاالن صنعتــی و اقتصــادی  ب
از احتمــال مغایــرت فعالیت هایشــان بــا قانــون و شــرع بــود. 
ــور از  ــت در کش ــد و صنع ــل تولی ــرا و عم ــن اج ــی زمی یعن
ــان  ــراز فعالیت هایش ــر ف ــه ب ــی ای ک ــی و حقوق ــر قانون چت

ــت. ــر اس ــت، بی خب ــف و الزم االجراس تعری
امیــر نجفــی بــا تمرکــز بــر بحــث مالکیــت فکــری ســخنرانی 
ــق  ــت: »ح ــری پرداخ ــت فک ــواع مالکی ــرح ان ــه ش ــرد و ب ک
ــی از  ــت قانون ــی حفاظ ــر نوع ــق تکثی ــر Copy right:ح تکثی
ــری اســت.  ــا هن ــی ی ــی، علم ــای ادب ــا و ایده  ه ــار، طرح ه آث
ــل درک باشــند  ــی کــه دارای ماهیتــی قاب ــار در حال ــن آث ای
ــال اگــر  ــوان مث ــه عن ــود. ب ــد ب ــت خواهن ــن حمای شــامل ای
ــا  ــی ی ــک طــرح صنعت ــه، نمایشــنامه، ی ــک مقال ــر ی ــن اث ای
ــذ،  ــر کاغ ــت ب ــل ثب ــه قاب ــد ک ــی باش ــای برنامه¬ نویس کده
نــوار کاســت، لــوح فشــرده یــا حافظــه رایانــه باشــد، شــامل 
ــر  ــق اث ــه خال ــون ب ــن قان ــود. ای ــر می ش ــق تکثی ــون ح قان

اجــازه می دهــد تــا از حقــوق انحصــاری مربــوط بــه تکثیــر، 
ــک  ــردن ی ــل ک ــد تبدی ــو )مانن ــان ن ــیوه بی ــاس در ش اقتب
ــر اســتفاده  ــی اث ــش عموم ــم(، پخــش و نمای ــه فیل ــان ب رم

کنــد. انحصــاری بــودن ایــن مــوارد بــه ایــن معنــا اســت کــه 
تنهــا خالــق اثــر، نــه کســی کــه بــه نحــوی بــه آن دسترســی 
دارد، می توانــد از ایــن حقــوق اســتفاده کنــد. ایــن قانــون در 
طــول عمــر خالــق اثــر و بعــد از مــرگ او تــا هفتــاد ســال و 
در مــواردی کــه اثــر بــرای ســازمان یــا شــخصی بــه عنــوان 
ــار  ــد از انتش ــال بع ــا 95 س ــد ت ــده باش ــه ش ــا تهی کارفرم
ــورهای  ــان در کش ــدت زم ــن م ــه ای ــت. البت ــرار اس آن برق
ــی  ــور کم ــی در آن کش ــون اجرای ــه قان ــته ب ــف، وابس مختل

ــاوت اســت. متف
حــق کشــف و اختــراع Patent: طبــق تعریــف ســازمان جهانی 
ــدی  ــا فرآین ــراع، محصــول ی ــری )WIPO(، اخت ــت فک مالکی
اســت کــه راه نوینــی را جهــت انجــام کاری ارائــه می¬دهــد 
یــا راه حــل جدیــدی را بــرای حــل مشــکلی خــاص پیشــنهاد 
می کنــد. حــق کشــف و اختــراع در قبــال اختــراع و ابداعــات 
ثبــت شــده بــه مــدت ۲۰ ســال بــه مختــرع و صاحــب ایــده 
اعطــا می شــود. البتــه ایــن مــدت زمــان نیــز ممکــن اســت 
ــا قوانیــن تصویــب  از کشــوری بــه کشــور دیگــر متناســب ب
شــده در آن کشــور، متفــاوت باشــد. ایــن حمایــت بــه ایــن 
ــراع را  ــوان اخت ــه عن ــده ب ــت ش ــورد ثب ــه م ــا اســت ک معن
ــورت  ــه ص ــاز ب ــن امتی ــده ای ــازه دارن ــدون اج ــوان ب نمی ت
ــه  ــا ب ــود ی ــع نم ــا توزی ــتفاده ی ــرد اس ــد ک ــاری تولی تج
ــب  ــرای صاح ــوزی ب ــق مج ــن ح ــه ای ــاند. البت ــروش رس ف
طــرح جهــت تولیــد و فــروش اثــر نیســت و در صــورت لــزوم 
ــای الزم از  ــت مجوزه ــر، می بایس ــاری اث ــد تج ــت تولی جه
ــراع  ــردی اخت ــر ف ــت شــود. اگ ــط دریاف ــازمان های ذی رب س
شــخص دیگــری را کــه قبــاًل حــق ثبــت دریافــت کــرده، بــه 
طــور مســتقل تکــرار کنــد، حــق ثبــت مختــرع اول می توانــد 
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مانــع از ثبــت اثــر دوم شــود و نفــر دوم از حــق قانونــی بــرای 
ــی در  ــود. حت ــد ب ــوردار نخواه ــود برخ ــراع خ ــروش اخت ف
ــی  ــا اختراع ــی ب ــی جزئ ــراع دوم تفاوت های ــه اخت ــی ک صورت
کــه حــق ثبــت دریافــت کــرده داشــته باشــد، بــاز هــم ایــن 

نکتــه صــادق اســت.
نشــان تجــاریTrade Mark: عالئــم، اســامی و بــه طــور کلــی 
ــات ایجــاد شــده  ــا خدم نشــانه شــاخصی کــه معــرف کاال ی
ــا ســازمانی خــاص اســت، نشــان تجــاری  توســط شــخص ی
نامیــده می شــود. مالــک عالئــم تجاری ثبــت شــده می تواند از 
ایــن عالئــم جهــت معرفی و تبلیــغ محصوالت و دســتاوردهای 
خــود اســتفاده نمایــد. درواقــع ایــن عالیــم بــه واســطه ســابقه 
و حســن شــهرت محصــوالت پیشــین ســازنده، بــه محصوالت 
و دســتاوردهای جدیــد او اعتبــار می بخشــد. همچنیــن دارنده 
ــار  ــایرین از اعتب ــد از سوءاســتفاده س ــم تجــاری می توان عالئ
محصــوالت خــود جلوگیــری کنــد. در صورتــی کــه شــخص 
ــد از  ــتفاده کن ــابه اس ــای مش ــم و نام ه ــازمانی از عالئ ــا س ی

طریــق مراجــع قانونــی قابــل شــکایت و پیگیــری می باشــد.
رمــوز تجــاریTrade Secret: رمــوز تجــاری عبارتنــد از دانــش 
و روندهایــی کــه یــک ســازمان جهــت رســیدن بــه مقاصــد 
ــن  ــه و ای ــت یافت ــا دس ــه آن ه ــود ب ــادی خ ــاری، اقتص تج
ــت آن  ــازمان و در موفقی ــداف س ــرد اه ــش ب ــا، در پی رونده
نقــش اساســیدارندو فضایــی رقابتــی میــان ســازمان ها و 
ــال  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــون ایجــاد می کنن شــرکت¬های گوناگ
ــب  ــک ترکی ــه ی ــت یابی ب ــی دس ــی و داروی ــع غذای در صنای
ــزرگ محســوب  ــد و فرمــول خــاص یــک دســت آورد ب جدی
ــن  ــروش حــق اســتفاده از ای ــد حاصــل از ف می شــود و درآم
ترکیبــات بــه ســایر شــرکت ها و  کارخانه هــا، بخــش مهمــی 

ــد«. ــت را تشــکیل می ده ــن صنع ــد ای از درآم
کامــران باقــری بــا عنــوان »مفهــوم نویــن صنعــت و مالکیــت 
ــت و  ــز داش ــب وکار تمرک ــای کس ــوالت دنی ــر تح ــری« ب فک
ــر  ــک صنعت گ ــون ی ــه اکن ــدی ک ــای جدی ــرد دنی ــعی ک س
ــن  ــیم چنی ــرد. ترس ــیم ک ــد، ترس ــود را در آن ببین ــد خ بای

ــا چنــد پرســش ســاده  ــری، ب تصوی
ابتــدا  باقــری  گرفــت.  شــکل 
کشــور  صــادرات  از  نمــوداری 
 1995 ســال های  فاصلــه  در 
ــن  ــق ای ــا ۲۰1۶ نشــان داد. طب ت
ــالوه  ــادرات ع ــم ص ــودار حج نم
بــر داشــتن رونــدی نزولــی، کاالی 
قابــل توجهــی غیــر نفت را شــامل 
ــر،  ــن تصوی ــری از ای ــد. باق نمی ش
ــه  ــا چ ــور م ــت: کش ــه گرف نتیج
ــا  ــه دنی ــه ب ــرای عرض ــزی ب چی

دارد؟ نفــت!
ســپس رونــد واردات کشــور طــی 
نشــان  را  زمانــی  بــازۀ  همیــن 
ــامی  ــران اقس ــه! واردات ای داد. بل
شــامل  را  متنــوع  کاالهــای  از 
ســال ها  ایــن  طــی  و  می شــد 

ــر،  ــن تصوی ــرده اســت. ای ــال ک ــودی را دنب ــیری صع ــز س نی
ایــن نتیجــه باقــری را بــه دنبــال داشــت کــه: مــا از دنیــا چــه 

همه چیــز! می گیریــم؟ 
باقــری از اینجــا بــه بعــد بــه تحــوالت عرصــۀ صنعــت پرداخت 
و بــا مثال هایــی از شــرکت های خودروســازی و صنایعــی 
ــه  ــح داد ک ــتند، توضی ــت هس ــر نف ــی ب ــون مبتن ــه تاکن ک
چگونــه نفــت در حــال مــح شــدن از چرخــه تولیــد و صنعــت 
ــرکت هایی  ــامل ش ــه ش ــری از جمل ــای باق ــت. مثال ه دنیاس
چــون شــرکت خودروســازی تســال بــود کــه بــا تولیــد 
خودروهــای خورشــیدی، نیــاز بــه نفــت و فرآورده هــای آن را 
تــا پنــج ســال آینــده بــه رقمــی ناچیــز خواهنــد رســاند. ایــن 
ــد  ــث خواه ــر، باع ــاس و بزرگ اث ــا بزرگ مقی ــاده ام ــر س تغیی
شــد کــه همــان درآمــد صــادرات اندکــی کــه از نفــت عایــد 
کشــور می شــود نیــز بــه محــاق رود. ایــن درحالــی اســت کــه 
اکنــون دولت/حکومــت در ایــران بــا پرداخــت منابــع نفتــی بــه 

صنایــع زیــان ده، ایــن صنایــع را ســرپا نگــه داشــته اســت.
ــال  ــج س ــوص پن ــده و بخص ــوالت آین ــرور تح ــا م ــری ب باق
آینــده، بــر اهمیــت ســرمایه گذاری بــر صنایــع خــالق و 
فرهنگــی اشــاره کــرد. چراکــه بــه شــرحی وی، زمیــن بــازی 
ــران  ــترده، بازیگ ــرات گس ــا تغیی ــون ب ــت اکن ــد و صنع تولی
جدیــدی پیــدا کــرده اســت کــه در کنــار دولــت و دانشــگاه، 
جمع ســپاری ها،  اســتارتاپ ها،  شــتاب دهنده ها،  شــامل 
ــوآوری و ســرمایه گذاران  ــز ن ــاوری، مرک ــم وفن ــای عل پارک ه

خطرپذیــر می شــود.
علیرضــا عبــدی، واپســین ســخنران نشســت صنعــت، نظــام 
ــوم و  ــن مفه ــه تبیی ــه ب ــود ک ــری ب ــت فک ــی و مالکی حقوق
ــدی در  ــت. عب ــهود« پرداخ ــرمایه های نامش ــای »س مصداق ه
ایــن نشســت موفقیــت یــک ســازمان را مبتنــی بــر مدیریــت 
تشــکیل دهندۀ  مؤلفه هــای  وی  دانســت.  ســرمایه  ایــن 

ــرح داد.  ــگ ش ــدگاه بروکین ــری را از دی ــرمایه های فک س
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بررسی چالش های ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت
ــوم  ــاط عل ــی »ارتب ــش مل ــن نشســت تخصصــی همای هفتمی
انســانی، تولیــد و صنعــت« دوشــنبه، اول بهمن مــاه 1397، در 
ســالن حکمــت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگی 

برگــزار شــد.

ــا  ــل اول ب ــت؛ در پن ــی داش ــل تخصص ــت دو پن ــن نشس ای
موضــوع »چالش هــای پیــش روی ارتبــاط میــان علــوم 
انســانی، تولیــد و صنعــت«  فرشــاد مؤمنــی و ســلیمان 
پاک سرشــت؛ و در پنــل دوم بــا موضــوع »ظرفیت هــای 
ــوم انســانی، تولیــد و صنعــت«  ــان عل ــاط می پیــش روی ارتب
ــتند. ــخنرانی داش ــی س ــد پاکتچ ــی و احم ــین کاکائ امیرحس

ــاط  ــر کل ارتب ــدای نشســت؛ محمدســعید ســیف، مدی در ابت
ــا عنــوان  ــوم تحقیقــات و فنــاوری، ب ــا صنعــت در وزارت عل ب
ــعه  ــانی در توس ــوم انس ــن عل ــارکت متخصصی ــرورت مش »ض
صنعتــی کشــور« آغــاز ســخن کــرد. تأکیــد ســخنرانی ســیف 

ــود. ــه ب ــره وری همه جانب ــوم به ــت مفه ــر اهمی ب
ســیف از ضــرورت ارتبــاط علــوم انســانی و صنعــت، بــا ارجــاع 
بــه نســل های دانشــگاهی ســخن گفــت و مشــارکت در توســعه 
ــوم  ــل س ــای نس ــزء ماموریت ه ــی را ج ــادی و اجتماع اقتص
ــرد و  ــوان ک ــن عن ــگاه های کارآفری ــی دانش ــگاه ها یعن دانش
در ایــن راســتا انتظــارات جامعــه از دانشــگاه را برشــمرد و بــر 
ــروری داشــت. ــرای توســعه م ــات کشــور ب ــا و امکان فرصت ه

ــت  ــد داش ــور قص ــای کش ــان دادن ظرفیت ه ــا نش ــیف ب س
ــودرو  ــت خ ــن در صنع ــره وری پایی ــا به ــب آن را ب عدم تناس
ــادآور شــود  ــن بهــره وری کل ی ــرخ پایی ــدم و ن ــد گن ــا تولی ی
ــده  ــات انجام ش ــون اقدام ــزارش پیرام ــه گ ــه ارائ ــا ب و در انته

ــت. پرداخ
فرشــاد مؤمنــی، رئیــس مؤسســه مطالعــات دیــن و اقتصــاد، 
بــه عنــوان نخســتین ســخنران ترجیــح داد بــا انتقــاد از رونــد 
ــاص  ــه اختص ــی ب ــد مؤمن ــد. نق ــاز کن ــت آغ ــزاری نشس برگ
زمان هــای کوتــاه بــه مباحــث عمیــق مربــوط بــود. ایــن نقــد 

ــی  ــش تفصیل ــه بخ ــت ک ــت اس ــز اهمی ــت حائ ــن جه از ای
ســخنان مؤمنــی، ناگفتــه مانــد و بــه اشــاره های فهرســت وار 

بــه مباحــث خــود بســنده کــرد.
ــاد  ــرد اقتص ــری، رویک ــا کالن نگ ــی ب ــر مؤمن ــه دکت در ادام
سیاســِی موضــوع نشســت را مــورد 
مداقــه قــرار داد و دربــارۀ وجــه 
نظــام  پیونــد  سیاســی  اقتصــاد 
ــخنرانی  ــد س ــام تولی ــی و نظ دانای

ــرد. ک
بــر  مؤمنــی  ســخنرانی  پیکــرۀ 
کــه  بــود  اســتوار  نکتــه  ایــن 
انقطــاع نظــر و عمــل را در ســطح 
نشــان  کالن  سیاســت گذاری های 
ــه  ــا ب ــه ت ــد ک ــد و گوشــزد کن ده
ــیم  ــم نرس ــت از مفاهی ــم درس فه
ــش  ــه گزین ــم ب ــن فه ــِس ای و از پ
یــک نظــام نظــری منســجم دســت 
نمی توانیــم  باشــیم؛  نیازیــده 
بســیاری از معضالتــی را کــه در 
ارتبــاط میــان علــوم انســانی و 

صنعــت برمی شــمریم، حــل و رفــع کنیــم.
ــوم انســانی  ــان عل ــاط می ــه ارتب ــوان ب از نظــر مؤمنــی نمی ت
ــدون اینکــه اقتصــاد رانتــی را نادیــده  و صنعــت پرداخــت، ب
و  عدم شــفافیت  مولفــه  دو  بــا  کــه  اقتصــادی  گرفــت؛ 

دســتکاری واقعیت هــا تعریــف و شــناخته می شــود.
وی ضمــن بیــان اغتشــاش مفاهیــم در حــوزۀ تولیــد و 
یک نفــره  بنگاه هــای  بــا  صنعــت  »در  گفــت:  صنعــت، 
مواجیهــم و در تولیــد بــا پدیــده ای بــه نــام تولیــد معیشــتی 
ــت و  ــا رقاب ــت ب ــوم صنع ــه مفه ــتیم. در حالیک ــه رو هس روب
همــکاری و مفهــوم تولیــد بــا برطــرف کــردن فقــر و ارتقــای 
کیفیــت زندگــی بایــد همــراه باشــد. ایــن درحالــی اســت کــه 
ــوا و  ــن محت ــا از چنی ــۀ م ــت در جامع ــد و صنع ــا تولی واژه ه

ــتند«. ــاری هس ــی ع ماهیت
ــک نظــام  ــز همچــون ی ــت را نی ــرد صنع ــه ک ــی توصی مؤمن
ــا از  ــور م ــام در کش ــن نظ ــر وی ای ــم. از نظ ــی ببینی جمع
فقــدان حــس همــکاری کــه ریشــه در فرهنــگ جمعــی مــا 
ــا تشــدیدکننده  ــز تولیــد م دارد، آســیب خــورده اســت و نی

ــت. ــی اس ــدیدکنندۀ عقب ماندگ ــر و تش فق
ــت و  ــاد اهمی ــد ابع ــه درک روش من ــا ب ــی م ــر مؤمن از نظ
ــن درک از  ــم. ای ــاز داری ــکاری نی ــزه هم ــای معج معجزه آس
ــن  ــد و بزرگ تری ــت می آی ــه دس ــی ب ــش ضمن ــق دان طری
چالــش کشــورهای توســعه نیافته اســت. بــه عبــارت دیگــر در 
تقســیم دانــش جوامــع بــه دانــش آشــکار و دانــش ضمنــی، 
ــدی از  ــت و بهره من ــعه نیافته کاربس ــورهای توس ــش کش چال
ــه  ــری ک ــازمانی اســت. ام ــای س ــی و ظرفیت ه ــش ضمن دان

پاشــنه آشــیل کشــور ماســت.
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مؤمنــی عالی تریــن شــکل بــروز ارتبــاط میــان علــوم انســانی و 
صنعــت را در دل نظریه هــای دوگانگــی می دیــد. بــه بیــان وی 
مــا بــا دوگانگــی نظــام وار در همــه ســاحات جامعــه مواجهیــم؛ 
ــروی محرکــۀ نابرابری هــای ناموجــه و در  دوگانگــی ای کــه نی

نتیجــه ناپایــداری نظــام سیاســی اجتماعــی ماســت.
ــه  ــگاه عالم ــاد دانش ــتاد اقتص ــی، اس ــاد مؤمن ــخنرانی فرش س
طباطبایــی، گرچــه بــه دلیــل ضیــق وقــت بــه طــور تیتــروار 
ــی  ــاد سیاس ــرد اقتص ــر رویک ــد وی ب ــا تأکی ــد؛ ام ــان ش بی
ــدن  ــبیه افکن ــت، ش ــوم انســانی و صنع ــان عل ــاط می ــه ارتب ب
ارتبــاط  زمینه هــای  و  زمین هــا  فهــم  جهــت  پرتوهایــی 

ــود. ــت ب ــگاه و صنع ــاد دانش ــن دو نه غیرنهادی
ســلیمان پاک سرشــت، معــاون وزیــر تعــاون کار و رفــاه 
ــا  ــه: »آی ــرار داد ک ــن پرســش را محــور ق ــی، ای ــور اجتماع ام
صنعــت بــه آســتانه ای رســیده اســت علــوم انســانی بایــد بــه 
آن ورود کنــد؟« و بــا ایــن ســؤال قصــد داشــت در عیــن ورود 
ــت در  ــانی و صنع ــوم انس ــاط عل ــت از ارتب ــفۀ صحب ــه فلس ب
ــی نشــان دهــد کــه چــرا  ــه شــکلی عملیات ــی، ب مقطــع کنون

ــا آســیب همــراه اســت. ــا نوعــی از نقــص ی ــاط، ب ــن ارتب ای
 بــه ایــن منظــور، وی دو نــوع تحلیــل از ارتبــاط میــان علــوم 

انســانی و صنعــت را از هــم تفکیــک کــرد:
بــا  رویکــرد ســعی می شــود  ایــن  تحلیــل منطقــی؛ در 
و  انســانی  علــوم  ارتبــاط  فوایــد  منطقــی  اســتدالل های 
ــا در  ــه گوی ــرد )کاری ک ــو ک ــرف بازگ ــرای دو ط ــت را ب صنع

حــال انجامــش هســتیم!(؛
ضــرورت طبیعــی؛ در رویکــرد دوم امــا ضــرورت، وجــوب 
ــی  ــر و عملیات ــاط را میس ــن ارتب ــه ای ــتند ک ــا هس و الزام ه

. می کننــد
بــه زعــم پاک سرشــت، مــا همچنــان از ضــرورت منطقــی ایــن 
ــان  ــاط می ــاد ارتب ــرای ایج ــه ب ــم ک ــت می کنی ــاط صحب ارتب

علــوم انســانی و صنعــت، کافــی نیســت.
ــت:  ــرد و گف ــریح ک ــر تش ــود را بیش ت ــگاه خ ــت ن پاک سرش
»تکویــن ضــرورت طبیعــی میــان علــوم انســانی و صنعــت، در 
محاصــره متغیرهــای متعــددی اســت«. در روشــن شــدن ایــن 
ــای  ــی در حوزه ه ــت اطالعات ــه ران ــت ب ــا، پاک سرش متغیره
ــدان  ــث فق ــه بح ــی ب ــرد و نقب ــاره ک ــی اش ــدی و صنعت تولی

ــود، زد. شــفافیت کــه مومنــی طــرح کــرد ب
از نظــر پاک سرشــت مســائل کشــور در مصــادره جناح هــا 
فاصلــه ای  در  دانشــگاه  و  اســت  سیاســی  فیگورهــای  و 
جغرافیایی-اندیشــگی از جامعــه و مســائل آن قــرار دارد. راه حل 
ــه در  ــت، گرچ ــن وضعی ــت از ای ــرای برون رف ــت ب پاک سرش
ــی  ــاوی بصیرت های ــا ح ــود ام ــب می نم ــت غری ــه نخس وهل
ــر  ــود: از نظ ــور ب ــئله در کش ــل مس ــل ح ــازوکارهای فش از س
ــزار قدیمــی  ــر اب ــد ب ــاز دارد از تأکی پاک سرشــت، دانشــگاه نی
خــود یعنــی پژوهــش عقــب روی کنــد و در حــوزه ای حیاتــی 
ــای  ــطح و حوزه ه ــت گذاری« )در س ــی »سیاس ــش یعن از دان

ــدازد. ــری بین ــر جدی ت ــدد آن(، نظ متع
امیرحســین کاکائــی، اســتاد دانشــکده مهندســی خــودرو 
دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران، بــا نگاهــی خوش بینانــه 
خودروســازی  صنعــت  و  انســانی  علــوم  ارتبــاط  دربــارۀ 

ســخنرانی کــرد. از نظــر کاکائــی هم اکنــون کــه مــا در حــال 
بررســی چگونگــی ارتبــاط علــوم انســانی و صنعــت هســتیم، 

ــت. ــرار اس ــاط برق ــن ارتب ای
کاکائــی، کاربــرد مســتقیم علــوم انســانی در صنعــت را 
اقتصــاد،  »حســابداری،  چــون  زمینه هایــی  بــه  مربــوط 
ــانی،  ــع انس ــی، مناب ــتراتژیک، عموم ــت )اس ــوق، مدیری حق
پــروژه، عملیــات و ارتباطــات( و روان شناســی« دانســت و 
ــه  ــت ب ــانی در صنع ــوم انس ــتقیم عل ــاط غیرمس ــارۀ ارتب درب
»جامعه شناســی، تاریــخ، اخــالق، فرهنــگ و هنــر، علــوم 
و  سیاســت  زبان شناســی،  و  ادبیــات  فلســفه،  تربیتــی، 

کــرد. اشــاره  سیاســت گذاری« 
ــی  ــماری برخ ــا برش ــودرو را ب ــت خ ــت صنع ــه اهمی وی وج
ــت  ــد. از نظــر وی صنع ــادآور ش ــت ی ــن صنع ــات ای خصوصی
خــودروی کشــور بــه دالیلــی بــرای کشــور حیاتــی و امنیتــی 
ــاله  ــاه س ــت پنج ــود حمای ــا وج ــا ب ــود ام ــوب می ش محس
ــه  ــی ک ــی هدف ــرای کاکائ ــت. ب ــغ اس ــان نابال از آن، همچن
تولیدکننــده خــودرو و صنعت گــر حــوزه خودروســازی از 

ــد.  ــن باش ــد روش ــول دارد، بای ــن محص ــد ای تولی
ــه  ــودرو از جمل ــت خ ــکالت صنع ــماری مش ــا برش ــی ب کاکائ
ــردم،  ــی )م ــی عموم ــی، نارضایت ــن، زیان ده ــره وری پایی »به
ــعه  ــدم توس ــهام دار(، ع ــد و س ــر، کارمن ــر، کارگ ــت، مدی دل
ــان نامناســب  ــت اطمین ــن، قابلی ــره تامی ــدم زنجی ــی، ع دائم
در کل زنجیــره تامیــن و تولیــد، رقابــت ناســالم و نامتــوازن«؛ 

ــت. ــز داش ــکالت نی ــن مش ــه های ای ــر ریش ــروری ب م
وی ادامــه گفــت: »ایــن مســائل در حالــی وجــود دارنــد کــه 

رفــع آن هــا بــا موانعــی جــدی مواجــه اســت«.
کاکائــی همچنیــن بــه موانــع نــرم نیــز پرداخــت. از نظــر وی 
ــوب  ــانی محس ــوم انس ــازی عل ــن ب ــاً زمی ــع، دقیق ــن موان ای
می شــوند. از نظــر کاکائــی علــوم انســانی می توانــد در یافتــن 

ــد: ــه صنعــت خــودرو کمــک کن پاســخ ســؤاالت، ب
ــازی را  ــت خودروس ــرم صنع ــع ن ــع موان ــود رف ــد ب وی معتق
ــت وجو  ــت جس ــانی و صنع ــوم انس ــاط عل ــوان در ارتب می ت
ــه  ــت، از جمل ــی الزم اس ــور تمهیدات ــن منظ ــرای ای ــرد. ب ک
ــاره توســعه و  ــر فلســفه ای منســحم درب ــق ب ــا تواف اینکــه »ب
ــعه  ــاختار و توس ــاد س ــائل، ایج ــت مس ــن درس ــپس تبیی س
ــازمانی  ــازمانی، میان س ــدد درون س ــطوح متع ــگ )در س فرهن

و برون ســازمانی( را رقــم زد«.
احمــد پاکتچــی، رئیــس پژوهشــکده دانشــنامه نگاری، از 
ــش  ــن پرس ــا ای ــرد؛ ب ــخنرانی ک ــی س ــر فرهنگ شناس منظ
اساســی کــه »وقتــی از ارتبــاط علــوم انســانی و صنعــت حــرف 
می زنیــم، کــدام نســل از صنعــت و کــدام بخــش از صنعــت را 
منظــور داریــم؟«. پاکتچــی در ســه محــور، ابعــاد پاســخ دهی 

بــه ایــن پرســش را روشــن کــرد.
پاکتچــی در ابتــدا تصریــح کــرد کــه برخــی از ایــن ظرفیت ها، 
ــنا«  ــط دیرآش ــوان »رواب ــت عن ــد و تح ــده می نمای شناخته ش

ــه مثال هایــی پرداخــت. ب
ــراد ســخن  ــه ای ــی تاریخــی ب ــا روایت ــح داد ب پاکتچــی ترجی
ــت و  ــت درک صنع ــه اهمی ــور ب ــن منظ ــرای ای ــردازد. ب بپ
ــه از  ــن توج ــان داد. ای ــه نش ــی آن، توج ــج تاریخ ــد نض رون
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ــا  ــد. پاکتچــی ب ــاز ش ــی آغ ــالب صنعت ــی از انق خــالل روایت
چنیــن روایتــی ســعی داشــت ایــن مهــم را یــادآور شــود کــه 
مفهــوم صنعــت، یــک مفهــوم مطلــق و یکســانی نیســت؛ برای 
ــی شــدن در  ــت و صنعت ــی شــدن گف ــواع صنعت ــن از ان همی
جوامــع غربــی را شــامل صــور و ماهیت هــای متعــدد دانســت. 
عــالوه بــر کانتســکت صنعتــی شــدن و ماهیتــی کــه در هــر 
پاکتچــی  برســاخته می شــود؛  بــرای صنعــت  جامعــه ای 
همچنیــن پرداختــن بــه مســائل صنعــت را متوقــف بــه فهــم 
ایــن مســئله دانســت کــه کــدام بخــش از صنعــت را مدنظــر 

داشــته باشــیم.
ــر  ــت از نظ ــد و صنع ــانی، تولی ــوم انس ــاط عل ــن، ارتب بنابرای
پاکتچــی، متوقــف بــه دو متغیــِر زمینــه و در نهایــت ماهیــت 
صنعــت در هــر جامعــه و نیــز فهــم بخش هــای متعــدد 

ــت. ــت اس صنع
ســخنرانی پاکتچــی، بخــش دومــی هــم داشــت کــه در آن بــه 
اثــرات فراصنعتــی صنعــت پرداخــت. پاکتچــی ایــن اثــرات را 
در حوزه هــای متعــدد تاریخــی، اجتماعــی، ســبک زندگــی و 

ارتباطــات تشــریح کــرد.
ــوم  ــل عل ــر متقاب ــه تأثی ــی ب ــخنرانی پاکتچ ــوم س ــش س بخ
انســانی و صنعــت اختصــاص داشــت کــه طــی آن بــه تأثیــر 
ــت  ــوم انســانی در صنع ــر عل ــور انســانی و تأثی ــت در ام صنع
پرداخــت. ایــن بخــش بــا ایــن پرســش آغــاز شــد کــه: »آیــا 
ماهــوی  الزامــات  مولفه هــای مشــهور جامعــۀ صنعتــی، 
ــهور  ــای مش ــی از مؤلفه ه ــور پاکتچ ــت؟«. منظ ــت اس صنع
جامعــه صنعتــی »مصرف گرایــی، نابودگــری طبیعــت، از 
ــد  ــف مانن ــاد مختل ــدن ابع ــان و صنعتی ش ــی انس خودبیگانگ

ــود. ــم« ب عل

ایــن پرســش، مقدمــه ای بــود تــا پاکتچــی در پاســخ بــه آن، 
از اختــالف بــود و نمــود در عرصــۀ صنعــت صحبــت کنــد. از 
ــا نقصــان  ــدان ی ــه فق نظــر وی وجــود صنعــت  در کشــور ب
ــود  ــا نم ــردد؛ ام ــادری« برمی گ ــی و م ــاخت های دانش زیرس
صنعــِت مــا برخــورداری از جلوه هایــی مشــابه جوامــع 

صنعتــی اســت.
ــا، رشــد  ــِت م ــود و نمــود صنع نتیجــه چنیــن شــکافی در ب
ــی  ــی، حت ــی، تجمل گرای ــد مصرف گرای جامعــه صنعتــی مانن
اثــرات اجتماعــی ماننــد مهارجــت، پیچیدگــی زندگــی 

ــت. ــق اس ــاژ، تلفی ــترش مونت ــک، گس ــهری، ترافی ش
ــه همیــن خاطــر، از نظــر پاکتچــی در جامعــه نیــاز اســت  ب
ــت،  ــانی و صنع ــوم انس ــاط عل ــردن ارتب ــدا ک ــای پی ــه ج ب
ــه  ــم. اینک ــت وجو کنی ــت را جس ــا واقعی ــت ب ــاط صنع ارتب
ــانه  ــک افس ــد، ی ــرا باش ــود واقع گ ــت خ ــت در طبیع صنع
ــه  ــه طــور آگاهان ــد ب ــت بای ــا واقعی ــت ب اســت. رابطــه صنع
ــن مهــم نیــز  ــه ای ــرای نیــل ب و واقع گــرا باشــد. پاکتچــی، ب
ــت و   ــد و صنع ــه تولی ــای میان رشــته ای ب ــه رویکرده ــاز ب نی
رویکردهــای فرارشــته ای بــه تولیــد و صنعــت را محــور راه حل 
ــکل دهی و  ــنامه ها در ش ــش دانش ــر نق ــرار داد. و ب ــود ق خ

ــادآور شــد. ــات را ی ــن مطالع ــه ای انســجام ب
ــان  ــه پای ــار ب ــوی حض ــا گفتگ ــاعته، ب ــت چهارس ــن نشس ای

ــید. رس
گفتنــی اســت نشســت آسیب شناســی و ظرفیت ســنجی 
از  انســانی و صنعــت هفتمیــن نشســت  ارتبــاط علــوم 
ــانی،  ــوم انس ــاط عل ــی ارتب ــش مل ــت های همای سلسله نشس
تولیــد و صنعــت بــود کــه پنجــم و ششــم اســفندماه برگــزار 

ــد.  ــد ش خواه
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سریال های تلویزیونی؛ مسألۀ کاهش یا جذب مخاطب؟

ــوم  ــگاه عل ــی پژوهش ــی- اجتماع ــت فرهنگ ــت معاون ــه هم ب
انســانی و مطالعــات فرهنگــی و بــا همــکاری پژوهشــکدۀ 
از  نشســت  دومیــن  ارتباطــات   و  فرهنگــی  مطالعــات 
بــا  صداوســیما  ســازمان  ارزیابــی  سلسله نشســت های 
ــا جــذب  ــل کاهــش ی ــی؛ عوام ــریال های تلویزیون ــوان »س عن
ــدی  ــخنرانی مه ــا س ــاه 97، ب ــن م ــب؟« روز دوم بهم مخاط
ــی( و اعظــم راود راد )عضــو  ــر ســابق رســانه مل فرجــی )مدی
هیــأت علمــی دانشــگاه تهــران( در پژوهشــگاه علــوم انســانی و 

ــد. ــزار ش ــی برگ ــات فرهنگ مطالع

 در ابتــدای ایــن نشســت معــاون فرهنگــی و اجتماعــی 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی اظهــار داشــت: 
ــد و بررســی  ــرای نق ــا پیــش ب ــدت ه ــت از م ــن معاون »در ای
برنامــه هــای صــدا و ســیما برنامــه ریــزی انجــام شــده اســت. 
ــوص  ــت هایی در خص ــزاری نشس ــرای برگ ــع ب ــی از موان یک
ــن  ــران ای ــتن مدی ــل نداش ــیما، تمای ــدا و س ــای ص ــه ه برنام

ــت«. ــم اس ــور در مراس ــه حض ــازمان ب س
ــاره بــه سیاســت زدگی در  ــی علــوی بــا اش ــود کریم محم
ــه  جامعــه خاطرنشــان کــرد: »بیشــتر نقدهــای کارشناســان ب
ــدا و  ــران ص ــن مدی ــت؛ بنابرای ــائبه نیس ــیما بی ش ــدا و س ص
ــه شــرکت در مراســم نقــد و بررســی برنامــه  ســیما حاضــر ب
ــت های  ــله نشس ــن سلس ــا در ای ــتند. ام ــون نیس ــای تلویزی ه
برنامه هــای تلویزیــون ســعی شــده نگاهــی علمــی، آکادمیــک 
و منصفانــه حاکــم باشــد تــا گفتگویــی ســازنده در ایــن زمینــه 

انجــام شــود«.
ــابق شــبکه 1 و ۲  ــر س ــدی فرجــی، مدی ــر مه ــه دکت در ادام
ســیما  بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم مــا از منظــر پژوهشــگران 
دنیــا جــزء کســانی هســتند کــه خیلــی تلویزیــون می بیننــد 
ــه ســه ســاعت  ــران روزان ــون در ای و متوســط تماشــای تلویزی
ــت. در  ــی اس ــی بزرگ ــدد خیل ــن ع ــت: »ای ــت، گف ــم اس و نی
بعضــی از کشــورهایی کــه تلویزیون هایشــان جذاب تریــن 
ــریال را  ــم و س ــتند، فیل ــی، مس ــرگرمی، علم ــای س برنامه ه

ــه  ــه زحمــت متوســط تماشــای تلویزیــون ب نشــان می دهــد ب
یــک ســاعت، یــک ســاعت و نیــم می رســد. البتــه بخشــی از 
ایــن مســئله طبیعــی اســت و در کشــور شــرایط ســرگرم کننده 
ــان ســال ها  ــا و می ــا، نوجوان ه ــرای جوان ه ــات فراغــت ب و اوق
ــون در  ــت. تلویزی ــر اس ــان کمت ــاط جه ــایر نق ــه س ــبت ب نس
ــترس  ــه و در دس ــالم، کم هزین ــات س ــی از تفریح ــران یک ای
ــواره و  ــه ماه ــر دسترســی ب ــای اخی ــه در ســال ه اســت. البت
فضــای مجــازی باعــث شــد تــا موجــی از مخاطبــان تلویزیــون 
ــن  ــه ای ــی ب ــر سربکشــند. ول ــای دیگ ــه جاه ــد و ب ــوچ کنن ک

معنــی نیســت کــه مــا هــرگاه در تلویزیــون برنامــه یــا ســریال 
خوبــی پخــش کنیــم، بیننــده نداشــته باشــد. در ســال 89 کــه 
ــودم، ســریال حضــرت یوســف را پخــش  ــر شــبکۀ یــک ب مدی
کردیــم و حــدود 8۶ درصــد بیننــده داشــت. ســریال های 
دیگــری هــم مثــل زیــر تیــغ، مختارنامــه و… بــا 8۰-8۲ درصد 
بیننــده اعــداد دســت نیافتنــی بودنــد کــه در تاریــخ تلویزیــون 

ــدگار شــدند«. مان
فرجــی توضیــح داد: »ایــن اعــداد بــرای بســیاری از کشــورهای 
تولیدکننــده و صادرکننــدۀ فیلــم و ســریال رویایــی و ایــده آل 
هســتند. وقتــی بــا مدیــران تلویزیون هــای دنیــا دیــدار و 
ــد  ــا 8۲ درص ــریال م ــک س ــه ی ــم ک ــتم می گفت ــو داش گفتگ

ــد. ــاور نمی کردن ــم را ب ــده دارد، حرف بینن
ــاره  ــه نظرســنجی ســال های 9۶ و 97 درب ــا اشــاره ب فرجــی ب
ســریال های تلویزیونــی ایرانــی گفــت: »حتــی در شــرایط 
ــزان  ــاد می ــای زی ــل وجــود رقب ــه دلی ــدم ب ــه معتق ــی ک کنون
بیننده هــای ســریال های تلویزیونــی کاهــش پیــدا کــرده، 
کمتریــن عــدد نزدیــک بــه 13 درصــد اســت کــه گاهــی ایــن 
عــدد بــا پربیننده تریــن ســریال های خارجــی کشــورهای 
دیگــر قابــل رقابــت اســت. بــه عبارتــی بهتریــن فیلم هایشــان 
ــن  ــد. البتــه در ای 17- 18 درصــد بیننــده در کشورشــان دارن
ــد  ــا 79/۶ درص ــت 5 ب ــل پایتخ ــریال هایی مث ــا س ــرایط م ش
ــوی عمــارت کــه پیش بینــی می شــود  ــا بان بیننــده داشــتیم ی
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بــاالی ۶3-۶4 درصــد بیننــده داشــته باشــد. یــا ســریال هایی 
مثــل پــدر، دلــدادگان و … بــاالی 45 درصــد بیننــده داشــتند. 
ــای  ــده ه ــداد بینن ــم تع ــر می روی ــال های قبل ت ــه س ــه ب هرچ

ــود«. ــتر می ش ــون بیش تلویزی
ــه ای در  ــریال های ترکی ــودن س ــب ب ــه پرمخاط ــاره ب ــا اش او ب
ــا از  ــی م ــانۀ مل ــه رس ــتم ک ــد هس ــن معتق ــت: »م ــران گف ای
نظــر بعــد کیفیــت و اســتاندارهای تولیــد، بــدون تردیــد شــاید 
تلویزیــون بــدون رقیــب منطقــه باشــد. مــن نمی خواهــم 
عالیــق مــردم در دیــدن ســریال های ترکیــه ای را نادیــده 
بگیــرم، ولــی در اینجــا بحثــم از منظــر کیفیــت اســت. اگرچــه 
ــه ســمت ســریال های مشــابه آنهــا  خودمــان می دانیــم اگــر ب
ــع  ــقی و  مرب ــث عش ــتند. مثل ــدار هس ــیار پرطرف ــم، بس بروی
ــفانه در  ــه متأس ــت ک ــت خیان ــر از آن موقعی ــقی و مهم ت عش
ســریال هــای ترکیــه ای مــوج مــی زنــد، موقعیت هــای جذابــی 
هســتند ولــی مــا از پخــش آن هــا پرهیــز می کنیــم. رســانه ی 
ــا پرداختــن بــه  ملــی همچنــان اصــرار دارد تــا تــالش کنــد ب
ــان خــود را  موقعیت هــای نمایشــی ســالم و فرهنگــی، مخاطب
جــذب و حفــظ کنــد و از ایــن جهــت بــه عنــوان یــک رســانه 

ــود«. ــف می ش ــی اش تعری ــوم کل ــاک در مفه ی پ
در ادامــۀ ایــن نشســت اعظــم راودراد،  اســتاد ارتباطــات 
ــه  ــق ک ــک تحقی ــج ی ــه نتای ــاره ب ــا اش ــران،  ب ــگاه ته دانش
دربــارۀ گرایــش مخاطبــان ایرانــی بــه شــبکه های ماهــواره ای، 
توضیــح داد: »در ســال 9۰  یــک جلســۀ خصوصــی بــا مدیــران 
ــن  بحــث  مطــرح شــد کــه  ســیما داشــتیم کــه در  آنجــا ای
چــرا  تماشــای ماهــواره افزایــش پیــدا کــرده اســت. هــر چنــد 
ــر  ــه ه ــا ب ــی منتشــر نشــد ام ــن جلســه  در جای خروجــی ای
ــه سرآشــیبی  ــران رو ب ــون ای ــه مخاطــب تلویزی ــن ک حــال ای
ــم  ــیمایی ها ه ــدا و س ــود ص ــت، را خ ــزش اس ــال ری و  در ح
ــام  ــال 89 انج ــه در س ــی ک ــک تحقیق ــد. در ی ــه بودن پذیرفت
شــد از چهــار صــد نفــر دربــارۀ دالیــل اســتفاده از شــبکه های 
ــی از  ــل  آن نارضایت ــن دلی ــه. اولی ــد ک ــؤال ش ــواره ای س ماه
تلویزیــون ملــی ایــران بــود. دومــی کســب اطالعــات سیاســی، 
ــی  ــات زندگ ــرار از واقعی ــی، ف ــون  آموزش ــدی چ ــوارد بع و م

ــن از  مســائل دیگــر مطــرح شــد«. ــره و الگــو گرفت روزم
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا توضیــح دربــاره دالیل ریــزش مخاطب 
ــران مشــروعیت  ــب را  بح ــزش مخاط ــم ری ــن  اس ــت: »م گف
ــه طــور  ــچ ربطــی ب مــی گــذارم. بحــران مشــروعیت هــم هی
ــه  ــدارد. بیشــتر ب ــا ن ــت ه ــن صحب ــه ســریال و ای مســتقیم ب
اخبــار و تحلیــل هــای سیاســی و اقتصــادی و مســائل مختلــف 
ایــن چنینــی مربــوط اســت. در یــک مطلــب دیگــری نوشــتم 
کــه تلویزیــون مــا  بــار ایدئولوژیــک دارد. چــون باالخــره یــک 
ــه ایــن معنــا  ــار ایدئولوژیــک ب تلویزیــون حاکمیتــی اســت.  ب

کــه نــگاه تلویزیــون نــگاه تاییــد حاکمیــت اســت«.
وی ادامــه داد: »یعنــی ایــن بــار ایدئولوژیــک و مذهبــی بر تمام 
برنامــه هــای تلویزیــون مثــل یــک پوششــی یــا مویرگ هایــی 
کــه در بــدن انســان پراکنــده هســتند و از آن شــریان اصلــی 
تغذیــه می شــوند،  در همــۀ برنامه هــای تلویزیونــی از اخبــار و 
برنامه هــای سیاســی شــروع مــی شــود امــا بــه آن ختــم نمــی 
ــدا  ــری پی ــم تس ــر ه ــای دیگ ــه ه ــه ی برنام ــه هم ــود و ب ش

می کنــد و از آنجایــی کــه مــردم طبیعتــاً متکثــر و متنــوع و 
متفــاوت هســتند، ایــن وجــه خاصــی کــه تلویزیــون در حــال 
ــی را  ــده خاص ــک ع ــد ی ــی توان ــط م ــت،  فق ــرای آن اس اج

جــذب  کنــد«.
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا اشــاره بــه گروه هــای جمعیتــی کــه 
گرایــش خاصــی بــه تلویزیــون ندارنــد، بیــان کــرد: »در مــورد  
ــد  ــانه ای بیشــتری دارن ــای رس ــه دسترســی ه قشــرهایی ک
ــر  ــان، فک ــد زن ــای جدی ــان و در دوره ه ــوص جوان ــه خص ب
ــد  ــزش مخاطــب را داشــته باشــند. بع ــم بیشــترین ری می کن
شــما بیاییــد بهتریــن فیلــم تلویزیونــی را هــم بســازید، بهترین 
ــا موضع گیــری، آن  ســریال تلویزیونــی را بســازید، مخاطــب ب
ــون در ذهنــش آن  ســریال و فیلــم را تماشــا می کنــد، چ

مشــروعیِت کامــل نیســت.
ــن اســت کــه  ــن ای ــه هــر حــال منظــور م ــزود: »ب راودراد اف
صرفــا  تماشــا کــردن تلویزیــون  بــه معنــای رضایــت نیســت. 
امــا یکــی از مهم تریــن دالیلــی کــه آن 4۰۰ نفــر  در  ســال 
ــد،  ــه  اســتفاده  از شــبکه های ماهــواره ای اشــاره کردن 87  ب
ــن بحــران مشــروعیت  ــود. وقتــی ای ــون ب نارضایتــی از تلویزی
وجــود دارد، مخاطــب بــا موضــع گیــری، تلویزیــون را تماشــا 
ــح  ــای مرج ــا معن ــح ی ــام مرج ــه پی ــد و در نتیج ــی کن م
ــل  ــب منتق ــه مخاط ــد ب ــه می خواه ــه آن برنام ــی ک معنای

ــوم نیســت کــه حتمــاً همــان دریافــت بشــود«. بکنــد، معل
ــه در  ــد ک ــریال هایی جدی ــای س ــه ویژگی ه ــاره ب ــا اش او ب
ــا  ــتثنائات ی ــک اس ــت: »ی ــود، گف ــش می ش ــون پخ تلویزی
ــه  ــی دهــد ک ــی رخ م ــی در ســریال های تلویزیون ــده های پدی
ــد. یعنــی  ــه ســمت خــودش برمی گردان ــاره مخاطــب را ب دوب
ایــن یــک منحنــی ای اســت کــه بــاال و پاییــن دارد، امــا بــه 
طــور متوســط آن ریــزش کمــاکان وجــود دارد و بحــث مــن 
ــریال  ــع س ــی رود؟ در واق ــب م ــرا مخاط ــه چ ــت ک ــن اس ای
هــای مــا در مجمــوع چــه وجهــی دارنــد کــه ممکــن اســت 

ــزان بشــود؟«.  ــا گری مخاطــب از آنه
ایــن پژوهشــگر ارتباطاتــی بــا اشــاره بــه ایــن دالیــل توضیــح 
داد: یکــی از ویژگی هــای ســریال های تلویزیونــی ســلْطۀ  
غــم و انــدوه اســت. یعنــی هرچــه بیشــتر گریــه بکننــد، انــگار 
ــریال  ــدی س ــوص در پایان بن ــه خص ــت. ب ــر اس ــریال بهت س
ــز  ــه چی ــد االن هم ــب می دان ــه مخاط ــی ک ــی  جای ــا، یعن ه
ــت.  ــوب اس ــدی خ ــان بن ــک پای ــر ی ــده و منتظ ــت ش درس
عامــل دیگــر ســلطۀ خشــونت و وحشــت اســت. در فیلم هــای 
ــه  ــود، ب ــش می ش ــه پخ ــی ک ــریال های خارج ــی  و س خارج
خاطــر نــوع ممیــزی کــه مــا داریــم، نمی توانیــم نــوع رابطــه 
ــرکات را در  ــی تح ــا  و برخ ــش آنه ــوع پوش ــرد و ن زن و م
فیلم هــا  نشــان بدهیــم و بنابرایــن دائمــاً، آن قســمت هــا  را 
ــذف  ــمت ها را ح ــی آن قس ــع  وقت ــم. در واق ــذف می کنی ح
می کنیــم، آن قســمت های خشــونت  برجســته می شــود.. 
ــاید  ــه ش ــی ک ــر منف ــر از آن تاثی ــن ســلطۀ خشــونت،  غی ای
ــم  ــب را ه ــد مخاط ــره می توان ــذارد باالخ ــان بگ روی مخاطب

ــد«. زده بکن
فرجــی در ادامــه صحبت هــای راودراد گفــت: »میــزان رضایــت 
یکــی از فاکتورهــای مهــم در ایــن نظرســنجی ها اســت. اتفاقــاً 
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متوســط میــزان رضایــت مــردم هــم از ایــن ســریال ها باالتــر 
از متوســط جهانــی اســت. بــه عنــوان مثــال ســریال پایتخــت 
بــا 79/۶ درصــد بیننــده 99/1 درصــد از آن رضایــت داشــتند. 
یــا ســریالی مثــل لیسانســه ها حــدود 8۰/7 درصــد رضایــت از 
آن وجــود داشــت.  طبیعــی اســت مخاطبانــی کــه از ســریالی 
راضــی باشــند آن را دنبــال می کننــد. اینهــا فاکتورهایــی 
ــم توجــه  ــا ه ــه آن ه ــده ب ــزان بینن ــار می ــه در کن هســتند ک
ــئله  ــم مس ــت ه ــور رضای ــل فاکت ــن دلی ــه همی ــود. ب می ش
مهمــی اســت و اینگونــه نیســت کــه صرفــاً بــه میــزان بیننــده 

توجــه کنیــم«.
فرجــی با اشــاره بــه ســخنان دکتــر راودراد دربارۀ تقســیم بندی 
مخاطبــان گفــت: »بــا توجــه بــه اینکــه تلویزیــون رســانۀ عــام 
اســت، بیشــترین میــزان بیننــدگان آن مخاطبــان زیــر دیپلــم 
و عامــۀ جامعــه هســتند و در همــه جــای دنیــا اینگونــه 
اســت. بــا ایــن حــال میــزان تماشــای تلویزیونــی نخبــگان مــا 
ــد  ــه 4۰ درص ــک ب ــت. نزدی ــی اس ــذاب و جالب ــدد ج ــم ع ه
ــا  ــه ه ــی از برنام ــد و بعض ــون را می بینن ــا تلویزی ــگان م نخب
ــر  ــا پایین ت ــی آن در دنی ــتاندارد جهان ــد. اس ــال می کنن را دنب
اســت.  مــن مدافــع ایــن نیســتم کــه مخاطبــان تلویزیــون بــه 
انــدازه ســابق باشــد و ریــزش نکــرده باشــد. ریــزش مخاطــب 
ــد  ــات جدی ــا و امکان ــور ابزاره ــا ظه ــرایطی و ب ــن ش در چنی
طبیعــی اســت. خیلــی از برنامه هــای تلویزیــون را هــم از 
ــا  ــی پیشــرفت فناوری ه ــد و در جاهای ــق گوشــی می بینن طری
ــرده اســت«. ــی کمــک ک ــای تلویزیون ــده شــدن برنامه ه ــه دی ب

دکتــر راود راد در ادامــه صحبت هــای خــود خاطــر نشــان کــرد: 
مــن اســم ژانــر ســریال های تلویزیونــی خودمــان را ژانــر کلیــد 
ــۀ  ــک مجموع ــه  ی ــوط ب ــوان مرب ــن عن ــته ام. ای ــرار گذاش اس
ــود. ایــن ســریال کامــاًل  تلویزیونــی محصــول کشــور ترکیــه ب
ــوی  ــد، الگ ــی ش ــش م ــه پخ ــود و آن دوره ای ک ــی ب مذهب
ــریال  ــو، س ــا شــد و از روی آن الگ ــی م ــازی مذهب ــریال س س

»شــاید بــرای شــما اتفــاق بیافتــد« را ســاختند. در ایــن ژانــر 
معمــوالً آدم هــا کامــاًل ســیاه یــا کامــاًل ســفید هســتند. یعنــی 

حــد وســط نداریــم«.
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا انتقــاد از ایــن نــوع ســریال ها  
ــدی  ــه می توانســتند ب ــی ک ــا جای ــد ت ــای ب ــه داد: »آدم ه ادام
ــی  ــک اتفاق ــا ی ــان همیشــه و همــواره ب ــا در پای ــد ام می کردن
ــا در  ــان را همانج ــای بدش ــام کاره ــاص تم ــبیه معجــزه تق ش
ــن  ــر م ــاًل از نظ ــریال کام ــن س ــد.  ای ــس می دادن ــریال پ س
ظاهرگرایــی دینــی و قشــری گرایی مذهبــی را ترویــج مــی داد. 

ــر اســت«. ــن ظاه ــز در همی ــه چی ــی هم یعن
ــون از ســطح  ــارۀ اینکــه چطــور تلویزی ــا توضیــح درب راودراد ب
ــرده  ــتفاده ک ــوء اس ــود س ــع خ ــه نف ــردم ب ــش م ــن دان پایی
اســت، گفــت:  »همــان طــور کــه آقــای فرجــی هــم فرمودنــد 
اغلــب مخاطبــان تلویزیــون عامــۀ مــردم هســتند و ایــن نــگاه، 
یعنــی عامــه ی مــردم همیــن را می پســندند، همیــن را 
ــم  ــون ه ــت دارد. تلویزی ــرای او جذابی ــن ب ــد و همی می فهم
ــی  ــش مذهب ــری و  دان ــه ی هن ــن ذائق ــطح پایی ــن س از ای
ــر و مســائل  ــه ظواه ــوالً محــدود ب ــه معم ــن مخاطــب ک پایی
ــن  ــد و ای ــتفاده می کن ــا اس ــی اســت، از همین ه ــری دین ظاه
ــان داســتان و آن  ــه او می دهــد. یعنــی همیــن ســیر جری را ب
بحــث ظاهرگرایــی مذهبــی و.. در ســریال داخلــی هــم اتفــاق 
ــط  ــه فق ــا، ن ــی م ــام ســریال های تلویزیون ــاً تم ــد تقریب می افت
»شــاید بــرای شــما هــم اتفــاق بیافتــد«، ژانرشــان کلیــد اســرار 
ــی،  ــد را می شناس ــان اول آدم ب ــه هم ــا ک ــه آن معن ــت ب اس
ــم حــدس  ــتان را ه ــم می شناســی آخــر داس آدم خــوب را ه

ــو«د. ــان می ش ــزش مخاطب ــب ری ــن موج ــی و ای می زن
در پایــان ایــن نشســت، ســخنرانان بــه ســؤاالت مطــرح شــده 

پاســخ دادنــد.
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گزارش هم آیی قلم و دوربین از نگاه واسینی االعرج

نیمــه دی مــاه امســال، پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
ــه  ــی و مدرس ــینمایی فاراب ــاد س ــکاری بنی ــا هم ــی ب فرهنگ
ــۀ رابطــۀ ســینما و  ــران همایشــی در زمین ــی ســینمای ای مل
ــرد. ــزار ک ــن« برگ ــم و دوربی ــی قل ــوان: »هم آی ــا عن ــات ب ادبی

دو اســتاد الجزایــری تبــار دانشــگاه ســوربن، واســینی االعــرج 
ــب  ــرش زین ــرب( و همس ــان ع ــته جه ــس برجس )رمان نوی
ــای  ــینما(، میهمان ه ــوزۀ س ــر ح ــاعر و پژوهش گ ــوج )ش االع

ــکار  ــه ابت ــش بودند.ب ــن همای ــرکت کننده در ای ــی ش خارج
برگزارکننــدگان ایــن رویــداد، گفت وگوهــا و نشســت های 
بــا شــخصیت های  ایــن دو شــخصیت  میــان  مشــترکی 
برجســته ادبیــات و ســینمای ایــران: مســعود کیمیایــی، 
ــی و حســن فتحــی  ــی، چیســتا یثرب هوشــنگ مــرادی کرمان
ــاره دغدغه هــای مشــترک آنهــا بحث هــای  برگــزار شــد و درب

ــت. ــاری درگرف پرب
مصاحبــه زیــر خالصــه ای از گفتگــوی دبیــر علمــی همایــش با 
واســینی االعــرج، پیــش از تــرک ایــران و عزیمــت بــه پاریــس 
ــن نشست هاســت.  ــرد از ای ــه گزارشــی منحصــر به ف اســت ک
امیــد کــه بــه زودی دیــدگاه دیگــر شــخصیت ها نیــز برداشــت 

آنهــا را از ایــن دیدارهــا بازتــاب دهــد.
ــودم را از  ــندی خ ــدا خرس ــت: »در ابت ــرج گف ــینی االع واس
حضــورم در ایــن ســمینار بــزرگ و دعــوت پژوهشــگاه علــوم 
انســانی و دبیــر علمــی همایــش ابــراز مــی دارم. از همــه شــما 
سپاســگزارم. هم چنیــن از رئیــس پژوهشــگاه تشــکر می کنــم 
از اینکــه موجبــات مشــارکت مــرا در ایــن سلســله گفتگوهــا 
فراهــم آوردنــد. جلســاتی کــه بــه لحــاظ علمــی ســنگین امــا 
ــرار کنــم کــه  ــد اق ــارۀ نشســت نخســت بای ــود. درب جــذاب ب
ــن  ــی از مهم تری ــرد و یک ــر ک ــرا غافلگی ــوع آن م ــوا و تن محت

نشســت هایی بــود کــه دربــاره رمان هــای مــن برگــزار 
ــا  ــار حــدود بیســت رمــان ی ــرای نخســتین ب شــده اســت. ب
ــا  ــان ب ــگاه و متخصص ــتادان دانش ــدادی از اس ــتر را تع بیش
هــم خوانــده بودنــد و هــر کــدام گزارشــی دربــارۀ کتابــی کــه 
ــه  ــه برنام ــار نداشــتم ک ــه داد. اصــاًل انتظ ــود، ارائ ــده ب خوان
این گونــه باشــد. فعالیــت ایــن جمــع و نظــارت شــما بســیار 
عالــی بــود و آنچــه نوشــته شــده شایســتگی آن را دارد کــه 

ــا  ــی ب ــب کتاب ــد در قال ــرر ش ــد و مق ــاب درآی ــب کت در قال
ــر  ــی" منتش ــده ایران ــگاه خوانن ــینی از ن ــار واس ــوان "آث عن
شــود. بــر ایــن اســاس مــن حقیقتــا خــودم را خوش شــانس 
می دانــم. افــزون بــر آن، متخصصــان ســینما و دیگــران هــم 
ــدام  ــرا هیچ ک ــد، زی ــرا نخوانده ان ــای م ــم کتاب ه ــه می دان ک
ــه فارســی ترجمــه نشــده اســت. از آنچــه  از آنهــا تاکنــون ب
ایــن مجموعــه خوانــده بــود اســتفاده کردنــد و واقعــا مطالــب 
جالبــی در جلســاتی کــه برگــزار شــد ارائــه دادنــد. بنابــر ایــن 

ــود«. جلســه نخســت واقعــا متنــوع ب
وی افــزود:  »دیــدار دوم بــا کارگــردان بــزرگ، مســعود 
کیمیایــی، یکــی از بنیان گــذاران نوگرایــی در ســینمای 
ــران را از  ــروز ای ــینمای ام ــا ارزش س ــه م ــود. هم ــران ب ای
تأثیرگذاشــته اند  آن  بــر  کــه  بزرگــی  نام هــای  طریــق 
ــر کیمیایــی متفــاوت اســت. مــن ســال ها  می دانیــم، امــا ژان
ــدم و آن  ــر دی ــینماتک الجزای ــر را در س ــم قیص ــش فیل پی
ــم مــن متوجــه شــدم کــه  ــن فیل ــاد مــی آورم. در ای ــه ی را ب
ــخ  ــگ و تاری ــه و فرهن ــرد در جامع ــن م ــدازه ای ــه ان ــا چ ت
خــود فــرو رفتــه و تــا چــه حــد بــه جزئیــات زندگــی مــردم 
کوچــه و بــازار پرداختــه اســت. بنابرایــن، صحبــت کــردن بــا 
او فرصــت مغتنمــی اســت کــه بــرای مــن مهیــا شــد تــا بــا 
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هــم دربــاره ســینمای ایــران و کارهــای او و شــخصیتش و نیــز 
ــای  ــه انگیزه ه ــی ک ــی و موضوعات ــر ادب ــن از نظ ــای م کاره
ــود،  ــاختن ب ــم س ــرای فیل ــی ب ــتن و کیمیای ــرای نوش ــن ب م
ــردم و  ــذت ب ــدار ل ــن دی ــا از ای ــن حقیقت ــم. م ــت کنی صحب
اصــوال بســیار جالــب اســت کــه یــک ســینماگر و یــک ادیــب 
ــی  ــا جای ــر و ت ــد. متأســفانه در الجزای ــو کنن ــا هــم گفت وگ ب
کــه مــن متوجــه شــدم حتــی در ایــران مــردم در جزیره هــای 
نویســندگان،  ســینماگران،  می کننــد.  زندگــی  خودشــان 
نقاشــان و شــعرا هــر کــدام در جزیــره  موســیقی دانان، 
ــه در  ــا هم ــه م ــود آنک ــا وج ــد، ب ــر می برن ــه س ــان ب خودش
یــک حــال و هــوای انســانی و روحــی زندگــی می کنیــم کــه 
ادبیــات و هنــر بــا انــواع و اشــکال مختلــف بــرای مــا فراهــم 
ــته باشــیم«. ــاط داش ــم ارتب ــا ه ــه ب ســاخته و الزم اســت ک

ــدار  ــن دی ــن ای ــر م ــه نظ ــرد: »ب ــد ک ــرج تأکی ــینی االع واس
ــخصا  ــن ش ــرای م ــی ب ــران و حت ــا در ای ــی را در اینج راه
ایجــاد کــرد، راهــی بــرای برخــورد میــان هنرهــای مختلــف، 
ــز را تولیــد می کنیــم و آن  ــت یــک چی ــا در نهای چــرا کــه م
ــا  ــن ارزش ه ــاع از آنچــه از ای ارزش هــای انســانی اســت و دف
ــده آن هــم در جوامعــی کــه گرایش هــای  برایمــان باقــی مان
ــب شــده اســت. ــر آن غال ــه ب ــادی و ســودجویانه و تنگ نظران م
ســینمای ایــران، بــه ویــژه در ســال های اخیــر بــدون اغــراق 
ســینمایی در ســطح جهانــی اســت و حــال ایــن ســؤال پیــش 
ــرده  ــی ک ــینما را جهان ــن س ــزی ای ــه چی ــه چ ــد ک می آی
ــت،  ــی نیس ــان سیاس ــز گفتم ــن، آن چی ــر م ــه نظ ــت؟ ب اس
بلکــه گفتمــان و رویکــرد خــود ایــن سینماســت و آنچــه بــه 
ــان  ــه گم ــد. ب ــه می کن ــانی عرض ــای انس ــانیت و ارزش ه انس
مــن ســینماگرانی مثــل فرهــادی و پناهــی و دیگــران و نســل 
ــی درک  ــه خوب ــد ب ــت می کنن ــران فعالی ــه در ای ــی ک جوان
ــرای  ــه ب ــدگار انســانی اســت ک ــای مان ــه ارزش ه ــد ک کرده ان

ــوی«. ــد و ثان ــای زائ ــه چیزه مخاطــب ارزش دارد و ن
ــزرگ و  ــی ب ــون ادب ــی مت ــروز وقت ــت: »ام ــه گف وی در ادام
مشــهور را می خوانیــم، درمی یابیــم کــه آنچــه آنهــا را بــزرگ و 
مانــدگار ســاخته، ایــن عناصــر انســانی نامیراســت کــه تفاوتــی 
ــکا.  ــا آمری ــا فرانســه و ی ــر ی ــا الجزای ــران باشــد ی ــدارد در ای ن
جنــگ و خرابی هــای آن هــم یکــی اســت، و فقــر و کودکــی 
زخم دیــده مــا، کودکــی ربــوده شــده از مــا. در کشــورهای مــا 
گاهــی آدم هــا بــه ســرعت بــزرگ می شــوند زیــرا کودکــی مــا 
ــه خــودم فکــر  ــی ب ــوده می شــود. گاهــی وقت از دســتمان رب
ــن  ــردم؟ م ــی ک ــن کودک ــا م ــم آی ــا خــود می گوی ــم ب می کن
ــدم )ســال  ــا آم ــه دنی ــر ب درســت در بحبوحــه جنــگ الجزای
ــزرگ  ــا ب ــد. م ــه طــول انجامی ــا ســال 19۶۲ ب ــه ت 1954( ک
ــی  ــت و آن کودک ــم اس ــان ک ــزی در وجودم ــویم و چی می ش
ماســت کــه از مــا دزدیده انــد. بــرای همیــن اســت کــه 
ــی  ــن کودک ــم ای ــا بگویی ــازیم ت ــم می س ــا فیل ــیم ی می نویس

نمــرده و بایــد زنــده باقــی بمانــد.
ایــن ارزش هــای انســانی اســت در افغانســتان، اینجــا در 
ــا هــر کشــور دیگــری کــه جنــگ و  ــران، عــراق، ســوریه ی ای
ــد  ــن بی تردی ــرده اســت و ای ــای شــدید را تحمــل ک بحران ه
و بــه صــورت خــودکار در ســطح انســانی و در کارهــای 

ــذارد. ــر می گ ــی تأثی ــا ادب ــینمایی ی س
ــد.  ــد و ارزش جوهــری ندارن ــات زندگــی ثانویه ان دیگــر جزئی
مانعــی نــدارد کــه دربــاره آنهــا بنویســیم امــا ارزش راهــی کــه 
ســینمای ایــران و حتــی مقاطعــی در ســینمای الجزایــر طــی 
کــرده، مربــوط بــه مفاهیــم انســانی اســت کــه هرگــز آنهــا را 

فرونگذاشــته اســت.
ــینما،  ــزرگ س ــردان ب ــا کارگ ــو ب ــرد: گفت وگ ــح ک وی تصری
ــادی حتــی  ــود و نتایــج زی مســعود کمیایــی بســیار خــوب ب
ــه  ــردم ک ــاهده ک ــن مش ــرا م ــت، زی ــا داش ــرای ایرانی ه ب
ــات ســؤال  ــاره رابطــه ســینما و ادبی ــد و درب برخــی می آمدن
می کردنــد. بــا وجــود آنکــه ســینما و ادبیــات مثــل دو 
برادرنــد کــه هــر دو بــر ســاختار روایــی بنــا شــده اند، یکــی 
ــره  ــا جوه ــن واژگان، ام ــه یُم ــری ب ــر و دیگ ــدد تصوی ــه م ب
ــری  ــا ام ــی آنه ــر تالق ــن خاط ــه همی ــت و ب ــی اس ــا یک آنه
اجتناب  ناپذیــر اســت و ایــن دو بــه عنــوان دو هنــر الجــرم بــا 
هــم تداخــل دارنــد. بــرای همیــن، مــن بســیار خرســند شــدم 
از ایــن نشســت و امیــدوارم در آینــده نیــز در چنیــن ســطحی 
ــود. ــزار ش ــات برگ ــینما و ادبی ــه س ــاره رابط ــی درب همایش های

ــه  ــت: ب ــز گف ــوم نی ــه س ــورد جلس ــرج در م ــینی االع واس
ــود،  ــا ب ــن دیداره ــی از دلپذیرتری ــم یک ــاز ه ــن ب ــاد م اعتق
ــا نویســنده بــزرگ هوشــنگ مــرادی کرمانــی.  گفت وگویــم ب
ــی و  ــن جلســه روی موضــوع کودک ــز در ای ــن تمرک بیش تری
ــه  ــان را ب ــه کودکیم ــه چگون ــود. اینک ــه نویســی ب زندگی نام
ــی  ــن ادب ــک مت ــه ی ــه چگون ــم و اینک ــر درآوری ــته تحری رش
ــخ  ــه مســائل تاری ــه ک ــد همان گون ــی بگوی ــد از کودک می توان
ــدن او  ــیار از دی ــه اول بس ــد. در درج ــان می کن ــور را بی کش
شــگفت زده شــدم زیــرا حقیقتــا احســاس کــردم کــه در مقابل 
طفــل کوچکــی نشســته ام در حالــی کــه او مــردی هفتــاد و 
انــدی ســاله اســت. او مــردی واقعــا بــزرگ اســت کــه بســیار 
ســاده ســخن می گویــد. منظــورم از ســاده، ســطحی نیســت. 
ایــن مــرد در بیــان گفتــار و گفتمــان و افــکارش ســاده اســت. 
فلســفه ای دارد کــه برگرفتــه از پس زمینه هــای حقیقــی 
ــه ای بســیار ســنگین داشــته اســت.  زندگــی اوســت. او تجرب
ــران  ــار بح ــادر دچ ــه م ــی ک ــی کن ــه ای زندگ ــه در خان اینک
شــده و پــدر بــه نوعــی بیمــار روانــی اســت و تــو مجبــور بــه 
مهاجــرت از شــهرت شــوی و بــه دنبــال انتخاب هــای بســیار 
ســختی در شــرایطی ســخت باشــی. ایــن موضــوع نــه ســاده 

اســت و نــه عــادی.
مــن بســیار از وی خوشــم آمــد، چــرا کــه از همــان چیزهایــی 
ــود  ــه خ ــی ب ــم و گاه ــن می گوی ــه م ــت ک ــخن می گف س
ــی  ــافت گوی ــد مس ــم بُع ــه رغ ــت، ب ــب اس ــم عجی می گفت
ــی او  ــم. گوی ــا در یــک زمــان و موقعیــت زندگــی می کردی م
دارد از مــن حــرف می زنــد. وقتــی صحبــت می کــرد، خــودم 
ــه  ــرد ک ــف ک ــی او تعری ــدم. وقت ــا می دی ــی چیزه را در برخ
مــادرش گفتــه تــو دیگــر بــزرگ شــدی و بایــد از جمــع زنــان 
ــاق  ــرای او اتف ــه ب ــام ک ــور موضــوع حم دور باشــی. همین ط
ــی  ــه زمان ــی ک ــر اخالق ــان منظ ــا از هم ــود، دقیق ــاده ب افت
رســیده کــه تــو بایــد از کودکــی ات جــدا شــوی، چــون بالــغ 
ــان دور شــوی، ایــن  شــده ای و ایــن یعنــی بایــد از جمــع زن
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ــه کــرده ام«. همــان حالتــی اســت کــه مــن هــم تجرب
ــی  ــای خطرناک ــی آورم بازی ه ــاد م ــه ی ــرد: »ب ــه ک وی اضاف
ــا در  ــه م ــود. خان ــاورش نمی ش ــی ب ــا می کردیم.کس ــه م را ک
ــوی ها در دوران  ــود. فرانس ــش ب ــا مراک ــرزی ب ــه ای م منطق
ــد  ــاردار کشــیده بودن ــیم های خ ــه س ــن منطق ــتعمار در ای اس
ــرز  ــرد م ــور می ک ــم از آن عب ــرق ه ــه ب ــیم ها ک ــن س ــا ای و ب
ــود  ــذاری شــده ب ــه مین گ ــد و داخــل آن منطق را بســته بودن
ــا  ــه آنه ــه در داخــل کشــور علی ــی ک ــای انقالب ــا الجزایری ه ت
ــاره  ــد و دوب ــش بگریزن ــه مراک ــد ب ــد نتوانن ــت می کردن فعالی
بازگردنــد. بــرای همیــن همــه چیــز را بســته بودنــد. آن 
ــم  ــاردار می رفتی ــیم های خ ــرف س ــه ط ــا ب ــا بچه ه ــت م وق
و جــای مین هــا را می  کندیــم. مین هــای را در می آوردیــم 
ــه جــان  ــم چگون ــا امــروز هــم نمی دان و بازشــان می کردیــم. ت
ســالم بــدر بردیــم. بســیاری از دوســتانم بــه ایــن دلیــل کشــته 
شــدند. داخــل میــن یــک چیــزی مثــل میــخ اســت. مــا آن را 
ــم.  ــارج می کردی ــم و خ ــم و میچرخاندی ــدان می گرفتی ــا دن ب
وقتــی ایــن میــخ خــارج شــود دیگــر خطــری نــدارد. در ایــن 
ــود و  ــعله ور می ش ــه ش ــت ک ــاروت اس ــول ب ــک کپس ــخ ی می
ــدارد. بعــد مین هــا را جمــع  ــدون آن میــن دیگــر خطــری ن ب
آن  دور  و  می ریختیــم  بــازی  زمیــن  وســط  و  می کردیــم 
ــول ها  ــم و آن کپس ــش می افروختی ــتیم و آت ــوب می گذاش چ
یکــی پــس از دیگــری منفجــر می شــدند. وقتــی کپســول اول 
ــد  ــرون می ریختن ــا بی ــان از خانه ه ــام زن ــد، تم ــر می ش منفج

ــه اســت. ــن رفت ــن روی می ــت پســر م ــر کــس می گف و ه
حتــی تــا ســال ها پــس از اســتقالل هــم ایــن مین هــا موجــود 
بــود و ســرانجام الجزایــر بــا همــکاری روس هــا آنها را پاکســازی 
ــده اســت.  ــر زمیــن جامان ــا زی ــوز بعضــی از آنه ــا هن کــرد. ام
ــم  ــانس آوردی ــا ش ــود و م ــن ب ــی م ــای کودک ــا ماجراه اینه
ــد  ــی مانن ــم، زندگ ــه می گوی ــن همیش ــم. م ــده ماندی ــه زن ک
ــن  ــش را تعیی ــی وقت ــو نمی توان ــاق اســت و ت ــک اتف ــرگ ی م
کنــی. همــه اینهــا کــه گفتــم در آینــده تبدیــل بــه ارزش هــای 
انســانی شــد. وقتــی چنیــن شــانس بزرگــی نصیبمــان شــده 
ــه  ــد آن را ب ــم بای ــرون بیایی ــده بی ــرات زن ــن خط ــه از ای ک
ــه  ارزش هــای انســانی ضــد جنــگ، ضــد میــن، ضــد مــرگ ب
ایــن روش، ضــد ســتم و ضــد اســتعمار تبدیــل کنیــم. بنابرایــن 
ــکان  ــه م ــی ب ــا از مکان ــختی ها و جابه جایی ه ــن س ــی ای وقت
دیگــر و حوادثــی نظیــر زلزله هــای ســهمگینی کــه شــهرها را 
ــم کــه او هــم از  ــود کــرده از ایــن مــرد می شــنوم درمی یاب ناب
روی شــانس زنــده اســت و ممکــن بــود زیــر آوار یکــی از ایــن 
ــد و در زندگــی اش توانســت  ــده مان ــا او زن ــرد. ام زلزله هــا بمی
ــل  ــم تبدی ــم ه ــه فیل ــه ب ــد ک ــد کن ــی تولی ــی بزرگ ــار ادب آث

شــده اســت«.
االعــرج یــادآور شــد: »وقتــی دو نویســنده بــا هــم دیــدار کننــد 
می فهمنــد کــه دنیــا تــا چــه انــدازه کوچــک و پیچیــده اســت 
ــرد.  ــذت ب ــد از آن ل ــت و بای ــدر زیباس ــال چق ــن ح و در عی
ــن مــرد خوشــحال  مــن هم چنیــن از شــدت خــوش بینــی ای
شــدم. خوش بینــی در باالتریــن ســطح خــود، خیلــی بیشــتر از 
مــن. او بــه انســان ایمــان دارد و خوش بیــن کســی اســت کــه 
بــه ارزش هــای انســانی معتقــد باشــد و اینکــه در نهایــت ایــن 

ــروز نشــود  ــروز اســت. اگــر زندگــی پی زندگــی اســت کــه پی
یعنــی مــا بــه کلــی در زندگــی زیــان کرده ایــم و هیــچ چیــزی 
ــنده و  ــش نویس ــال نق ــدارد. ح ــود ن ــالح در آن وج ــرای اص ب
ــه در  ــد ک ــته باش ــوان آن را داش ــه ت ــت ک ــن اس ــد ای هنرمن
آثــاررش زندگــی را هــدف، آن هــم هدفــی آرمانــی قــرار دهــد.

و  کارگــردان  فتحــی،  اســتاد  بــا  جلســه  آخریــن  در 
فیلمنامه نویــس مشــهور صحبــت کــردم کــه شــهرزاد را 
ــهرزاد  ــود، "ش ــهرزاد ب ــم ش ــو ه ــوع گفت وگ ــاخته و موض س
تهــران و شــهرزاد بغــداد" یعنــی عربــی و ایرانــی. دیــدار خوبــی 
بــود. ایــده حاکــم بــر موضــوع بســیار جالــب و هــدف ایــن بــود 
کــه هــر کــدام بــه قضیــه شــهرزاد چگونــه نــگاه کــرده اســت. 
متأســفانه مــن شــانس دیــدن ســریال شــهرزاد اســتاد فتحــی 
را نداشــته ام ولــی دربــاره آن زیــاد شــنیده ام. ســخنان اســتاد 
فتحــی را شــنیدم و تصــوری را کــه بــه روش خــود از شــهرزاد 
ــرد آن در ســریال را، همان طــور کــه  داشــت و چگونگــی کارب
ــرای مــن  ــن موضــوع ب ــاره صحبــت کــردم. ای ــن ب مــن در ای
ــن  ــی م ــب" در زندگ ــک ش ــزار و ی ــت. "ه ــل اس ــیار اصی بس
ــث  ــه باع ــی ک ــه آن اتفاق ــان ب ــادی دارد و هم چن ــت زی اهمی
ــا ایــن متــن در مســجد کوچکــی شــد  پیونــد خــوردن مــن ب
ــود، ایمــان دارم. از آن زمــان تاکنــون  ــه قــرآن ب کــه مکتبخان
ایــن کتــاب تقریبــا همیشــه بــا مــن اســت و بــه نوعــی کتــاب 
شــانس مــن اســت. چــرا کــه ایــن کتــاب بــود کــه در حقیقــت 
ــرای  ــن ب ــرد. م ــارج ک ــان خ ــِی زب ــض دین ــره مح ــرا از دای م
ــم،  ــه می رفت ــه مکتبخان ــی ب ــتن عرب ــان و نوش ــری زب یادگی
ــه مــن آزادی بخشــید و ایــن فرصــت را داد  امــا ایــن متــن ب
کــه بــا انســان روبــه رو شــوم و امــر مقــدس را از خــالل متــن 
قــرآن کریــم برایــم در جایــگاه خــودش نهــاد. امــا در مقابلــم 
ــم.  ــل کن ــه درون آن در انســان تأم ــا آزادان وســعتی گشــود ت

ــه مــن داد. ــن فرصــت را هــزار و یکشــب ب ای
مــن از یــک زاویــه دیــد متضــاد بــا استشــراق شــروع کــردم. 
ــی  ــی و متعال ــه عال ــهرزاد نمون ــد ش ــا می گوی ــراق دائم استش
زن و آزادی زن اســت و مبتنــی بــر ایــن اندیشــه اســت کــه بــه 
ــی  ــا زن ــی را می کشــت، ام ــر شــب زن ــه شــهریار ه ــم آنک رغ
ــم  ــری ه ــای مهم ت ــا چیزه ــه"، در دنی ــت "ن ــه او گف ــد و ب آم
هســت و آن آزادی انســان اســت. انســانی که عشــق می بخشــد 
ــه مــرگ. و او را از رهگــذر روایت هــا و قصه هــای مختلــف  و ن
قانــع کــرد کــه هنــوز هــم چیزهایــی وجــود دارد و بــه قــول 

اســتاد مــرادی کرمانــی: "نبایــد از انســان ناامیــد شــویم".
انســان همــواره یــک نیــروی خــالق دارد کــه نمی دانیــم چــه 
ــویم.  ــوس ش ــد مأی ــن نبای ــود و بنابرای ــکوفا می ش ــی ش زمان
ــود  ــر آن ب ــا شــهرزاد ب ــان انســان. حقیقت ناامیــدی یعنــی پای
ــق  ــر از طری ــن تغیی ــد و ای ــر کن ــد تغیی ــهریار می توان ــه ش ک

ــت. ــی اس قصه گوی
امــا ایــن الیــه اول اســت. بــاری اگــر بــه قصــه از ایــن زاویــه 
نــگاه کنیــم، شــهریار تغییــر کــرده و دیگــر خونخــوار نیســت و 
فرزندانــش را دوســت دارد، ســه پســری را کــه شــهرزاد برایــش 
ــرا  ــت دارد زی ــم دوس ــرش را ه ــت. همس ــا آورده اس ــه دنی ب
ــا او  ــر همســران ب ــد دیگ ــرده و مانن ــی او حفاظــت ک از زندگ
رفتــار نکــرد. حــال در ایــن روایــت از او می پرســد: "خــب اآلن 
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تغییــر کــردم. حــال بایــد چــه کنــم؟ چگونــه گناهانــم نســبت 
ــاک کنــم؟" و او  ــی کــه ســتمگرانه آنهــا را کشــته ام پ ــه زنان ب
ــه را از  ــق. و کین ــا عش ــا ب ــر ام ــاه بب ــدا پن ــه خ ــد ب می گوی
ــرد. ــن اندیشــه را می پذی ــال ای ــم عم چشــمانت بشــوی. او ه

امــا مــن بــه رغــم آنکــه ایــن موضــوع مثبــت اســت، در نهایــت 
در شــهرزاد چیــزی نیافتــم کــه مــرا قانــع کنــد کــه شــهرزاد 
از آزادی زن دفــاع کــرد. وقتــی بــه گفتمــان او نــگاه می کنــم، 
ــان  ــر زب ــه ب ــن همــان گفتمــان شــهریار اســت ک ــم ای می بین
یــک زن جــاری شــده اســت. آیــا او در مقابــل شــهریار ایســتاد 
ــا او  ــا ب ــز. آی ــردی؟ هرگ ــتم ک ــان س ــه زن ــو ب ــد ت ــه بگوی ک
ــر  ــه همس ــت ب ــاد خیان ــه نم ــا علی ــه. آی ــرد؟ ن ــه ای ک مناقش
ــه  ــه او زد ک ــی ب ــب حرف های ــر ش ــط ه ــز. فق ــتاد؟ هرگ ایس
می خواســت بشــنود، تــا زنــده بمانــد. امــا چیــزی کــه توجــه 
ــا  ــو ب ــه" در گفت وگ ــل المای ــان "رم ــرد و در رم ــب ک ــرا جل م
هــزار و یکشــب آوردم، شــخصیت خواهــرش "دنیــازاد" بــود کــه 
چنــد بــار بــه او گفــت "بعــد چــه؟". ایــن یعنــی آنچــه شــهرزاد 
ــه  ــت ک ــرد و از او می خواس ــع نمی ک ــازاد را قان ــت دنی می گف
ــی  ــرای او توضیح ــرش ب ــا خواه ــد. طبع ــح ده ــش توضی برای
نــداد. بــرای همیــن مــن فقــط شــش شــب را بــه هــزار و یــک 
شــب اضافــه کــردم و شــد "شــب هــزار و هفتــم". امــا ایــن بــار 
مــن گذاشــتم دنیــازاد بگویــد آنچــه را کــه خواهــرش نگفــت.
برعکــس، دنیــازاد در طــرف مقابــل خواهــرش ایســتاد و شــروع 
بــه انتقــاد از شــهریار کــرد، چــرا کــه او هــم در "شــب هــزار و 
هفتــم" در مقابــل شــهریار ایســتاده اســت. امــا شــهریار معاصر، 
ــی  ــن وقت ــرای همی ــر اســت. ب ــنگدل تر و ظالم ت ــهریاری س ش
اســتاد فتحــی از فرضیــه ای گفــت کــه از آن آغــاز کــرده بــود 
و اینکــه بــه او وجهــی معاصــر داده، مــن خیلــی خوشــم آمــد. 
ــان گذشــته  ــدم اســتاد فتحــی هــم شــهرزاد را از زم ــرا دی زی
بیــرون کشــیده و بــه زمــان حــال آورده و او مشــکالت امــروز 
ــون در  ــا اکن ــه م ــد ک ــت می کن ــرایطی را حکای ــی و ش زندگ
ــی، سیاســی و  ــای اجتماع ــم، از درگیری ه ــی می کنی آن زندگ

ــد. ــخن می گوی ــی س فرهنگ
ــه  ــش ب ــک شــخصیِت دور و آوردن ــال ی ــه انتق ــل ب ــن تمای ای

اســت،  مهــم  بســیار  امــروز 
ــل  ــاد را منتق ــک نم ــا ی ــرا  م زی
کرده ایــم، چــون شــهرزاد بــه 
یــک نمــاد انســانی تبدیــل شــده 
بــه زندگــی  را  اســت. مــا آن 
ــم و از آن  ــل کرده ای ــروز منتق ام

می کنیــم. اســتفاده 
ــش  ــیار لذت بخ ــو بس ــن گفتگ ای
داد  مــن  بــه  فرصتــی  و  بــود 
ــدار  ــم دی ــا شــخصیتی مه ــه ب ک
کنــم، شــخصی کــه مثــل مــن بــا 
شــهرزاد وارد چالــش شــده و بــه 
ــا را در  مســیرهایی رســیده و آنه
ــاخته  ــان س ــری اش نمای ــر هن اث

ــت«. اس

واســینی االعــرج در خاتمــه گفــت: »مــن از ایــن دیــدار علمی، 
فرهنگــی و پژوهشــی و مقدماتــی کــه بــرای آن فراهــم شــده 
بــود، بســیار خرســندم. هم چنیــن از اینکــه بــه تهــران آمــدم 
ــودم و بخشــی دیگــر  ــار پیــش بخشــی از آن را دیــده ب کــه ب
را این بــار دیــدم، خیلــی خوشــحالم. امــا بیــش از آن از دیــدار 
شــهری خوشــحال شــدم که آرزوی دیدنش را داشــتم. شــهری 
کــه بی تردیــد یکــی از شــهرهای بــزرگ تمــدن بشــری اســت، 
ماننــد بغــداد یــا تاشــکند. شــهر اصفهــان کــه بخــش مهمــی 
از حافظــه فرهنگــی و انســانی مــرا تشــکیل می دهــد. همیشــه 
ــا  ــره خــورده اســت. ام ــان گ ــا اصفه ــن ب ــرای م ــران ب ــاد ای ی
ــت  ــفر فرص ــای س ــت روزه ــر محدودی ــه خاط ــش ب ــار پی ب
دیــدن ایــن شــهر بــه مــن دســت نــداد و ایــن بــار بــه لطــف 
ــا  ــفر م ــرای س ــادی ب ــت زی ــه زحم ــش ک ــگاه و همای پژوهش
کشــیدند توانســتم آن را ببینــم. شــهری بســیار دل انگیــز، آن 
ــدم  ــف ش ــیار متأس ــه بس ــه ای ک ــزرگ و آن رودخان ــدان ب می
از اینکــه خشــکیده اســت و ایــن جملــه بــه ذهنــم آمــد کــه 
ــه  ــرد ک ــوان تصــور ک ــوند". نمی ت ــم خشــک می ش ــا ه "روده

ــی را تشــکیل  ــی مردم ــه حافظــه جمع ــزرگ ک ــه ای ب رودخان
ــدوارم آب آن  می دهــد هــم ممکــن اســت خشــک شــود. امی
دوبــاره بازگــردد، چــرا کــه شــریان اصلــی حیــات ایــن شــهر 

اســت.
اصفهــان شــهری ممتــاز و اســطوره ای اســت. پارک هــا، 
رســتوران ها، مســاجد و کلیســاها، همگــی حقیقتــا مــرا 
شــگفت زده کــرد. مــن از اصفهــان پُــر شــدم.چه کســی 
ــن  ــد. م ــان باش ــک رم ــه ی ــاز تجرب ــن آغ ــاید ای ــد؟ ش می دان
از ایــن شــهر بازگشــتم، در حالــی کــه بــه رنگ هایــش، 
ــد  ــان عالقه من ــط انسانی ش ــش، اخــالق خوبشــان و رواب مردم
شــدم، هم چنیــن بــه لحــاظ شهرســازی حفــظ ســاختار 
منحصــر به فــرد آن قابــل توجــه بــود. امیــدوارم بــاز هــم ایــن 

ــم«. ــهر را ببین ش
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