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گزارش مراسم گرامیداشت روز کارمند در پژوهشگاه 
 پیام تبریک دکتر قبادی به مناسبت روز کارمند

 دکتر قبادی: باید اهلّیت و ظرفیت پیدا کنیم تا امام علی )ع( با ما گفتگو کند
 برگزاری دویست و نهمین جلسۀ شورای مرکزی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

 کارنامه و اثربخشی فعالیت های شورای بررسي متون و کتب علوم انساني؛ در گفتگو با دکتر کریمی مطهر
  معرفی کتاب »کتیبه های خصوصی فارسی میانۀ ساسانی و پساساسانی«

 

سخنرانیهاونشستها
مبانی فلسفی اندیشۀ سیاسی امام خمینی )ره(

جایگاه داده کاوی در وهابیت پژوهی معاصر
نقش و کارکرد ارتباطات و رسانه در تقریب مذاهب اسالمی

توسعه و سازماندهی محتوای دیجیتال
اخالق حرفه ای در پژوهش؛ مسئولیت اجتماعی دانش

توسعۀ ایران؛ چالش های گذشته، چشم انداز آینده
جامعه شناسی کوته بین؛ مطالعۀ موردی نظریۀ جامعۀ کلنگی

نمایش و نقد فیلم مستند »در جستجوی فریده«
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برگزاریمراسمگرامیداشتروزکارمند

بــه همــت معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی، بــه مناســبت هفتــه 
دولــت و گرامیداشــت یــاد و خاطــرۀ شــهیدان واالمقــام رجایــی 
و باهنــر و بزرگداشــت روز کارمنــد، صبــح روز دوشــنبه 4 
ــاه 1398،  جشــنی در ســالن حکمــت پژوهشــگاه  شــهریور م
علــوم انســانی برگــزار شــد. دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه 

علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی پــس از عــرض خیرمقــدم 
ــت:  ــت، گف ــه دول ــد و هفت ــک روز کارمن ــن و تبری ــه حاضری ب
مــا کارمنــدان مــردم هســتیم و ان شــاءاهلل بتوانیــم در خدمــت 

مــردم هــم باشــیم.
ــتر  ــر و بیش ــم بهت ــه بتوانی ــرای اینک ــرد: ب ــد ک ــادی تأکی قب
ــای  ــا و پژوهش ه ــه طرح ه ــد ب ــم بای ــت کنی ــردم خدم ــه م ب
ــیس  ــس از تأس ــبختانه پ ــه خوش ــم ک ــه کنی ــردی توج کارب
»پژوهشــکدۀ کاربردی ســازی علــوم انســانی« و ســوق طرح هــا 
ــوری،  ــوری و تقاضامح ــدن، نیازمح ــردی ش ــوی کارب ــه س ب

ــم. ــری برداری ــای مؤث ــتا گام ه ــن راس ــته ایم در ای توانس
ــۀ  ــس کمیت ــری، رئی ــی امی ــیدرضا صالح ــر س ــه دکت در ادام
ــروز  ــاز ام ــی، نی ــت فرهنگ ــوع »زیس ــا موض ــک ب ــی المپی مل
ــا  ــت: م ــرد و گف ــه ک ــود را ارائ ــردا« ســخنان خ و ضــرورت ف
بــه دلیــل شــرایط خــاص اقتصــادی، از حــوزۀ فرهنگــی غافــل 
ــل  ــکاری و عوام ــر، بی ــورم، فق ــی، ت ــاد، گران ــم و فس مانده ای
متعــدد دیگــر تــا حــدود زیــادی فضــای کشــور را تحــت تأثیــر 

ــرار داده اســت. ق
وی تأکیــد کــرد: امــروزه مــا نوعــی از غفلــت و تأخــر فرهنگــی 
ــارت های  ــی خس ــت تاریخ ــن غفل ــه ای ــم ک ــه می کنی را تجرب
ــا  ــرد. م ــد ک ــل خواه ــه تحمی ــدۀ جامع ــه آین ــنگینی را ب س

ــا  ــتیم ت ــود هس ــع موج ــد واکاوی وض ــر نیازمن ــن منظ از ای
ــی  ــار نوع ــا دچ ــۀ م ــیم. جامع ــوب برس ــت مطل ــه وضعی ب
گم گشــتگی و سرگشــتگی شــده اســت کــه فضــای مجــازی 
هــم تغییــرات زیــادی را بــه جامعــه تحمیــل می کنــد. دیگــر 
ــد پشــت درهــا و دیوارهــای  آمــوزش و پــرورش مــا نمی توان

بســته و بــا نگهبــان، زیســت فرهنگــی داشــته باشــد. 
ــف  ــبکه های مختل ــر در ش ــون نف ــش از 50 میلی ــروز بی ام
اجتماعــی زیســت فرهنگــی دارنــد امــا جالــب اینکــه مــا در 
ــن نیســتیم و از مشــکالت و  ــا نقش آفری ــد زیســت آنه فراین
ــوزش  ــویم. آم ــع می ش ــوع آن مطل ــس از وق ــا پ ناهنجاری ه
ــه  ــا نیازمنــد یــک عبــور از نظــام محفوظــات ب ــرورش م و پ
نظام هــای جدیــد اســت. معلــم بایــد 24 ســاعته معلــم باشــد 
ــا دانش آمــوز در دیگــر فضاهــا هــم زیســت کنــد. دیگــر  و ب
مثــل ســابق فضــای مجــازی کــه حقیقــی شــده، ابزار نیســت 
ــرات  ــی تغیی ــتر اصل ــده و بس ــدف ش ــه ه ــل ب ــود تبدی و خ
اجتماعــی اســت. بــه یــاد دارم روزانــه در برخــی مــوارد و در 
ــا در  ــر بازنشــر می شــد کــه ب ــارد خب همیــن کشــور 2 میلی
ــر فضــای مجــازی،  ــون کارب نظــر گرفتــن متوســط 50 میلی

ــید و ... ــرد می رس ــر ف ــه ه ــر ب ــش از 60 خب بی
ــاد  ــی ایج ــل های اجتماع ــه داد: گس ــری ادام ــی امی صالح
ــری وارد  ــات جبران ناپذی ــران ضرب ــه ای ــه جامع ــز ب ــده نی ش
ــش  ــاه پژوه ــدود 18 م ــوص ح ــن خص ــه در ای ــد ک می کن
ــز در  ــده آن را نی ــد در آین ــت باش ــر فرص ــه اگ ــرده ام ک ک
پژوهشــگاه مطــرح می کنــم. مــا بایــد بدانیــم هــر گســل یــا 
تکانــۀ اجتماعــی خســارتی بــه جامعــه وارد می کنــد. مــا 40 
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ســال اســت بــا مســأله حجــاب در چالــش هســتیم تــا مســأله روز مــا ایــن باشــد کــه حجــاب می خواهیــم یــا پوشــش؟ و هنــوز 
نتوانســته ایم بــه ایــن ســؤال جــواب بدهیــم. وقتــی از حجــاب صحبــت می کنیــم از باورهــا صحبــت می کنیــم و وقتــی از پوشــش 
صحبــت می کنیــم از بایدهــا. مــا نیازمنــد یــک شــیفت گفتمانــی در زیســت فرهنگــی از نظــام بایدهــا بــه باورهــا هســتیم و دیگــر 
ــا داشــتن انســان هایی کــه  ــا یــک کارکــرد فرهنگــی و ب ــا ب ــم کــه م ــد بپذیری ــم. بای ــا بایدهــا اداره کنی ــم جامعــه را ب نمی توانی
زیســت فرهنگــی دارنــد، می توانیــم مبتنــی بــر باورهــای اجتماعــی حرکــت کنیــم و ایــن موضــوع، یــک اصــل و ضــرورت قطعــی 

اســت.
رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک تصریــح کــرد: دوران بخشــنامه، اجبــار، الــزام، نیــروی انتظامــی و در چهار راه هــا ایســتادن گذشــته 
اســت و مــا بــا داشــتن صــدا و ســیما، حــوزۀ علمیــه، آمــوزش و پــرورش، دانشــگاه، پژوهشــگاه های مختلــف در سراســر کشــور و 
500 پژوهشــگاه و پژوهشــکده در قــم، بایــد بتوانیــم جامعــه ای بــا مؤلفه هــای فرهنگــی و انســان هایی بــا زیســت فرهنگــی داشــته 
باشــیم کــه اگــر نداریــم دلیــل آن ناکارآمــدی مــا در چهــار دهــۀ گذشــته اســت. چــون همیشــه در بســتر بایدهــا بــا جامعــه ســخن 
گفته ایــم، درحالی کــه اندیشــۀ امــام و رهبــری معظــم انقــالب مبتنــی بــر باورهاســت. تمــام صحیفــه را مطالعــه کنیــد یــک پیــام 
دارد؛ »مــا در جامعــه بــه دنبــال ســاخت فرهنــگ هســتیم« و مؤلفه هــای انســان فرهنگــی را هــم حضــرت امــام )ره( بــه خوبــی 
ــا  ــی آنه ــا طــرح مثال های ــورد از شــاخص های زیســت فرهنگــی اشــاره و ب ــه 10 م ــد. وی در خاتمــه ســخنانش ب مطــرح می کن

را بــرای حضــار توضیــح داد.
 در پایــان ایــن مراســم از اعضــای بازنشســته پژوهشــگاه کــه در ســه ســال اخیــر بــه افتخــار بازنشســتگی نائــل آمده انــد، بــا اهــداء 

لــوح یادبــود، تجلیــل بــه عمــل آمــد و مجری گــری مراســم نیــز برعهــده داریــوش کاردان مجــری باســابقۀ صــدا و ســیما بــود.



                               خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی                               

13
98

ور 
ری

شه

4

پیامتبریکدکترقبادیبهمناسبتروزکارمند

کارکنان عزیز پژوهشگاه، روز کارمند بر شما مبارک باشد.
انســجام و کارآمــدی هــر ســازمان در گــرو زحمــت، نــوآوری و تعهــد کارکنــان آن اســت و بــرای ســازمان 
ــه  نمی تــوان فخــری باالتــر از آن تصــور کــرد کــه در آن، کارکنــان صاحــب دانــش، فضیلــت و عالقــه ب
انجــام امــوری مشــغول باشــند کــه رفــع دردهــا و مشــکالت اجتماعــی کشــور را هــدف قــرار داده اســت.

ــا و  ــود تنگناه ــا وج ــوزان، ب ــگان و دلس ــما فرهیخت ــکاری ش ــا هم ــال ها، ب ــن س ــه در ای ــرم ک مفتخ
دشــواری های کار اجرایــی و پژوهشــی توانســته ایم گامــی در جهــت کمــک بــه سیاســت گذاران و 
ــی  ــربلند، از کوشش ــراِن س ــام ای ــالی ن ــرای اعت ــالش ب ــم و در راه ت ــز برداری ــان عزی ــران و هموطن مدی

ــم. ــذار نکنی فروگ

روز کارمنــد، کــه مزیــن بــه یــاد و خاطــرۀ شــهیدان مظلــوم دولــت جمهــوری اســالمی، شــهید رجایــی 
و شــهید باهنــر اســت، فرصتــی اســت بــرای قدردانــی از زحمــات و خدمــات ارزشــمند شــما کارمنــدان 
ــتی ها و  ــع کاس ــروی رف ــه دل در گ ــه خالصان ــی ک ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــز پژوهش عزی
ــی  ــه خوب ــای خــود ب ــه را در فعالیت ه ــن دغدغ ــد و ای ــی داری ــای ســازمانی و مل شــکوفایی توانمندی ه

ــازید. ــودار می س نم

اینجانــب ضمــن تبریــک ایــن روز خجســته، آرزو می کنــم کــه بتوانیــم در کنــار یکدیگــر، همــت خویــش 
را بیــش از پیــش بــه ارتقــای ســطح رفــاه، آرامــش و امنیــت شــهروندان ایرانــی معطــوف داریــم و در راه 
ــام  ــای مق ــی )ره( و رهنموده ــام خمین ــای حضــرت ام ــالب اســالمی، دغدغه ه ــای انق ــتمرار آرمان ه اس

معظــم رهبــری و تثبیــت عــزت جمهــوری اســالمی ایــران تــالش کنیــم.
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دکرت قبادی  در جلسۀ هامهنگی برگزاری کنگرۀ امام )ع( پژوهی:

بایداهلّیت،آمادگی،صالحیتوظرفیتپیداکنیمتاامامعلی)ع(باماگفتگوکند

ــنبه  ــی)ع ( روز ش ــی پژوه ــام عل ــی ام ــن المل ــرۀ بی ــومین کنگ ــی س ــی و اجرای ــف  علم ــای مختل ــی بخش ه ــۀ هماهنگ جلس
ــد. ــزار ش ــگاه برگ ــت پژوهش ــر ریاس 1398/6/16 در دفت

دکتــر حســینعلی قبــادی، رئیــس کنگــره، در ابتــدای جلســه ضمــن عــرض تســلیت بــه مناســبت ایــام ســوگواری ســرور و ســاالر 
شــهیدان حضــرت اباعبــد اهلل الحســین و قدردانــی از همــکاری اعضــای مرکــز تحقیقــات امــام علــی )ع( گفــت: تبدیــل چنیــن 
همایش هایــی بــه یــک »رخــداد«، بســیار مهــم اســت و راه هــای انجــام ایــن اقــدام فراهــم شــده اســت و مــا بایــد بیــش از ایــن 
روی جنبه هــای انســانی و جهانــی امام علــی )ع( تمرکــز کنیــم. اگــر قــرار اســت یــک آکادمــی در خــور شــأن پژوهشــگاه علــوم 
انســانی وارد ایــن موضــوع شــود، بایــد فلســفۀ ورود آن بیــان شــود و بــه جنبه هــای انســانی و جهانــی آن در مرکــز توجــه قــرار 

گیــرد. 
ــل  ــره تبدی ــب کنگ ــی در قال ــی و عین ــک رخــداد علم ــه ی ــی ب ــام علی پژوه ــه  جشــنوارۀ ام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــادی ب ــر قب دکت
شــده اســت، خواســتار توجــه بــه ابعــاد انســانی و جهانــی امــام علــی )ع( در رونــد سیاســتگذاری خروجــی ایــن کنگــره شــد و 
ــی ناظــر  ــا رویکــردی جهان گفــت: امســال هــم بحــث پدیــدۀ صلــح در اندیشــه و ســیرۀ امــام علــی )ع( »بازخوانــی گفتمــان ب
بــر چالش هــای امــروز و طرحــی بــرای فــردا« عظمــت آینده نگرانــۀ انســانی بــه امــام علــی )ع( و آثــار جاودانــۀ آن امــام همــام 
اســت. امــام علــی )ع( در نهج البالغــه دعــوت کــرده اســت کــه قــرآن را بــه نطــق در بیاوریــم. یعنــی قــرآن چطــور بــا مــا حــرف 

بزنــد؟ بایــد اهلّیــت، آمادگــی، صالحیــت و ظرفیــت پیــدا کنیــم تــا امــام علــی )ع( بــا مــا حــرف بزنــد امــا چگونــه؟
بــه نظــر می رســد کالم امــام علــی )ع( را می تــوان به عنــوان یــک متــن بــه شــمار آورد؛ متنــی کــه ســاختار دارد، وجــه معرفتــی 
ــی )ع( در  ــام عل ــه ام ــه ک ــژه هــم دارد. همانگون ــس حتمــا مخاطــب وی دارد، وجــه اجتماعــی دارد، وجــه فرهنگــی و ... دارد. پ

ــد: ــه 125 نهــج البالغــه می فرمای خطب
َجاُل. ََّما یَْنِطُق َعْنُه الرِّ فََّتْیِن اَل یَْنِطُق بلَِساٍن َو اَل بُدَّ لَُه ِمْن تَْرُجَماٍن َو إِن ََّما ُهَو َخطٌّ َمْسُطوٌر بَْیَن الدَّ َهَذا الُْقْرآُن إِن

قــرآن خّطــی اســت نوشــته شــده کــه میــان دو جلــد قــرار گرفتــه، بــا زبــان ســخن نمی گویــد و ناگزیــر بــه مفســری نیازمنــد 
اســت، و ایــن اشــخاصند کــه از جانــب آن ســخن می گوینــد.

در بخشی از خطبه 147 تصریح می کنند که مخاطب بودن قرآن اهلّیت می خواهد:
ــْن  ــْم َع ــْم، َو ظاِهُرُه ــْن َمْنِطِقِه ــْم َع ــْم، َوَصْمُتُه ــْن ِعلِْمِه ــْم َع ــْم ُحْکُمُه ــَن یُْخبُرُک ــُم الَّذی ــْوُت الَْجْهِل،ُه ــِم،َو َم ــُش الِْعلْ ــْم َعْی َُّه َفإِن

ــٌق. ــٌت ناِط ــادٌق، َو صاِم ــاِهٌد ص ــْم ش ــَو بَْیَنُه ــوَن فِیِه،َفُه یَن،َوالیَْخَتلُِف ــوَن الدِّ باِطِنِهْم،الیُخالُِف
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و پیمــان قــرآن را محکــم نخواهیــم گرفــت تــا آنکــه پیمان شــکنان را بشناســید، و بــدان چنــگ نتوانیــد زد تــا آنکــه رها کننــدگان 
آن را بشناســید. پــس همــۀ ایــن حقایــق را نــزد اهلــش بجوییــد، کــه آنــان زنده دارنــدگان علــم و میراننــدگان جهل انــد. آناننــد 
کــه گفتــار حکیمانــۀ آنــان از دانششــان، و ســکوت آنهــا از گفتارشــان، و بــرون آنــان از درونشــان شــما را خبــر می دهــد، نــه بــا 

دیــن مخالفــت می ورزنــد و نــه در آن اختــالف کننــد. دیــن در میــان آنــان گواهــی صــادق و خامشــی گویاســت.
امام محمد باقر )ع( هم اهلّیت و صالحیت مخاطب واقع شدن قرآن را گوشزد می فرمایند:

امام باقر )ع( خطاب به قتاده بن دعامه: فقال أبو جعفر )ع(: ویحک یا قتاده إنمایعرف القرآن من خوطب به.
)کلینی، الکافی، ج8 ص 312(

رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی تأکیــد کــرد: بــا کشــف و تحلیــل روشــمند و عالمانــۀ مســائل و چالش هــای 
امــروز و عرضــۀ آن بــه نهج البالغــه و دیگــر آثــار و معــارف امــام علــی )ع( می توانیــم پاســخ هایمان را پیــدا کنیــم کــه امیــدوارم 

در ســومین کنگــرۀ بین الملــی امــام علی پژوهــی)ع( تــا حــدود زیــادی بر اســاس ایــن اهــداف گام برداریــم.
 

در ادامــه دکتــر ســید ســجاد علــم الهــدی، دبیــر علمــی کنگــره و رئیــس مرکــز تحقیقــات امــام علــی )ع(، بــه دو ویژگــی مهــم این 
دوره از کنگــره پرداخــت:  اول باالتــر از انتظــار بــودن ســطح مشــارکت علمــی دانشــمندان و پژوهشــگران در تولیــد آثــار علمــی 
و جدیــد. دوم اینکــه بــا توجــه بــه مشــارکت گســتردۀ پژوهشــگران خارجــی از حــدود بیســت کشــور جهــان می تــوان بــه ایــن 

واقعیــت اشــاره کــرد کــه یــک کنگــرۀ بین المللــی بــه معنــای واقعــی آن درحــال برگــزاری اســت.
ســپس محمدعلــی معتضدیــان، دبیــر اجرایــی کنگــره بــه ارائــه گــزارش از رونــد امــور کنگــره پرداخــت کــه شــامل اشــاره بــه 
ــتر  ــا طراحــی پوس ــار ب ــوان آث ــد فراخ ــاز فراین ــی و آغ ــه علم ــج جلســۀ کمیت ــتگذاری، پن ــورای سیاس ــه جلســۀ ش تشــکیل س
ــرای داوری و تالش هــا  ــار ب ــار، ارســال آث ــام، دریافــت آث ــه توضیــح فراینــد ثبــت ن ــۀ کنگــره می شــد. وی همچنیــن ب ســه زبان
ــرای ارســال پوســترها براســاس ظرفیت هــای خــوب روابــط عمومــی، بانــک اطالعاتــی امــام علی )ع(پژوهــان، جامعه المصطفــی  ب
ــتیبانی  ــش اداری و پش ــر بخ ــکاری مؤث ــات و هم ــی از امکان ــرد. بهره جوی ــاره ک ــالمی اش ــات اس ــگ و ارتباط ــازمان فرهن و س
ــی و  ــازمان های داخل ــگاه و س ــز، دانش ــاد، مرک ــه 150 نه ــوان ب ــتر فراخ ــی پوس ــال فیزیک ــرای ارس ــگاه ب ــۀ پژوهش و دبیرخان

ــرد. ــار ک ــه آن اش ــه وی ب ــود ک ــی ب ــر موضوعات ــی از دیگ بین الملل
ــمندان،  ــر اندیش ــارکت فراگی ــب مش ــره را موج ــی کنگ ــی و اجرای ــف علم ــای مختل ــوب بخش ه ــکاری خ ــن هم وی همچنی

ــمرد. ــی برش ــگاه خارج ــی و 12 دانش ــگا ه داخل ــی 25  دانش ــأت علم ــای هی ــگران و اعض پژوهش
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دکترقبادیدرجلسۀشورایبررسیمتون:
بیانیۀگامدوم،نقطۀعزیمتشبکۀنخبگانیعلومانسانیپژوهشگاهبهمؤسساتعلمی

نسلچهارمواثرگذاردرعرصۀسیاستگذاریهاست

ــنبه  ــج ش ــح روز پن ــانی صب ــوم انس ــب عل ــون و کت ــی مت ــورای بررس ــزی ش ــورای مرک ــه ش ــن جلس ــت و نهمی دویس
7/6/1398 در ســالن اندیشــۀ پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد و یکــی از دســتورهای ایــن 

ــود. ــون ب ــوم انســانی و شــورای بررســی مت ــدۀ عل ــه گام دوم و آین جلســه، بیانی
دکتــر حســینعلی قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در ابتــدای ایــن جلســه، فــرا تحلیلــی 
ــه کــرد و  برمفــاد بیانیــه راهبــردی رهبــر معّظــم انقــالب اســالمی در چهلمیــن ســالروز پیــروزی انقــالب اســالمی ارائ
ــات  ــه مؤسس ــگاه ب ــانی پژوهش ــوم انس ــی عل ــبکۀ نخبگان ــرای ورود ش ــی ب ــۀ گام دوم، عزیمت گاه ــت: بیانی ــار داش اظه

ــت. ــۀ سیاستگذاری  هاس ــذار در عرص ــارم و اثرگ ــل چه ــی نس علم
وی تأکیــد کــرد: شــبکۀ نخبگانــی شــورای بررســی متــون کــه متشــکل از 3 هــزار نفــراز اســاتید سراســر کشــور اســت 

یکــی از نمودهــای اجابــت بــه بخــش علــم و پژوهــش ایــن بیانیــه اســت.
ــود  ــوم انســانی ب ــژه عرصــۀ عل ــوم و فرهنــگ به وی ــه حــوزۀ عل ــه ناظــر ب ــۀ گام دوم را ک ــادی از بیانی ــادی ابع ــر قب دکت
ــات و  ــخصه ها، الزام ــا، مش ــش بنیان ه ــوص را در 4 بخ ــن خص ــود در ای ــای خ ــریح و صحبت ه ــه تش ــن جلس در ای

ــرد. ــرح ک ــدی مط جمع بن
رئیــس شــورای بررســی متــون در ایــن خصــوص خواســتار بازشناســی موقعیــت شــورای بررســی متــون و بــاز تعریــف 
ــق  ــه نقــد جریان شناســی فکــری، مکاتــب فکــری و کالن نظریه هــا، خل ــل نقــد کتــاب ب اثربخشــی و تعمیــق آن، تبدی
ــی  ــداف علم ــرای اه ــی ب ــی و گروه ــه جمع ــردی ب ــای ف ــل پژوهش ه ــعه مند، تبدی ــی توس ــع درس ــرای مناب ــرد ب راهب
بزرگتــر و پژوهش هــای انتقــادی مســأله مند، خلــق آثــار فاخــر و مانــدگار و خلــق راهبــرد و راهــکار بــرای توســعه مندی 

منابــع درســی از طریــق خلــق آثــار فاخــر مانــدگار بــه صــورت دســته جمعی شــد.
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 در گفتگو با دکتر کریمی مطهر:

اثربخشیفعالیتهایشورایبررسيمتونوکتبعلومانساني

بــه مناســبت بیســتمین ســال ابــالغ نامــۀ مقــام معظــم رهبــری بــه وزیــر وقــت علــوم مبنــی بــر تأســیس شــورای بررســی متــون 
ــه کریمــی مطهــر، دبیــر ایــن شــورا داشــتیم کــه  ــا دکتــر جان ال در پژوهشــگاه علــوم انســانی در تاریــخ 1378/2/5، گفتگویــی ب

ــذرد: ــر می گ ــه از نظ در ادام

*لطفــاًجایــگاهشــورایبررســیمتــونراتشــریح
بفرماییــد.

در پــي تاکیــدات مکــرر مقــام معظــم رهبــري در خصــوص توجــه 
ــون و  ــرای تشــکیل شــوراي بررســي مت ــالش ب ــم، ت ــد عل ــه تولی ب
ــوم انســاني  ــوم انســاني در ســال 1374 در پژوهشــگاه عل کتــب عل
ــا ابــالغ  و مطالعــات فرهنگــی آغــاز شــد و مقدمــات تأســیس آن ب
وزیــر محتــرم وقــت فرهنــگ و آمــوزش عالــی فراهم شــد و تشــکیل 
آن در تاریــخ 1374/9/14 در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 

فرهنگــی بــه تصویــب رســید.
ــاز  ــان آغ ــاني از هم ــوم انس ــب عل ــون و کت ــي مت ــوراي بررس ش

فعالیــت بــه دلیــل عنایــت مقــام معظــم رهبــري بــه مســئله اســالمي 
شــدن دانشــگاه ها، سیاســت هاي خــود را )در آن شــرایط(، متوجــه کمــک بــه رشــد تفکــر انتقــادي در تولیــدات علمــي دانشــگاهي 
ــه  ــه نقــد وضعیــت موجــود، کمکــی ب ــدون توجــه ب ــوم انســاني ب ــه ایــن نتیجــه رســید کــه تولیــد علــم در حــوزۀ عل نمــود و ب
ارتقــاي علــم در کشــور نخواهــد کــرد. بــر همیــن اســاس اهــداف و سیاســت  هاي شــورا بــر نقــد متــون درســي و کمــک درســي 
دانشــگاه ها متمرکــز شــد. امــا در کنــار نقــد و بررســي متــون درســي، موضوعــات زیــر جــزء برنامه هایــي بــود کــه در دســتور کار 

شــورا قــرار گرفــت:
- توسعۀ فرهنگ نقد علمی؛

- تقویت جایگاه علوم انساني؛
- نقد کتب و متون دانشگاهی با رویکرد علمی و بومی؛

- کمک به اصالح برنامه هاي آموزشي حوزۀ علوم انساني؛
- کمک به اصالح سرفصل هاي دروس با توجه به نیازهای بومی و ضرورت های فرهنگ اسالمی.

شــوراي بررســي متــون و کتــب علــوم انســاني و گروه هــای تخصصــي آن از آغــاز فعالیــت خــود تاکنــون، به رغــم همــۀ تنگناهــاي 
موجــود بــا اعتقــاد راســخ بــه ضــرورت ادامــه فعالیت هــاي چنیــن نهــاد ارزشــمندي تمــام همــت خــود را بــه توســعۀ فرهنــگ و 

گفتمــان نقــد علمــی در ســطح جامعــۀ دانشــگاهی و تولیــدات علمــی مرتبــط بــا ایــن حــوزه گماشــته اســت.
امــروزه، رویکــرد بومی گرایــی در علــم، تکریــم ارزش هــای دینــی، انطبــاق تحقیقــات علــوم انســانی بــا نیازهــای جامعــه و جلــب 
ــی و اســاتید سراســر کشــور در جهــت هم افزایــی در فعالیت هــای شــورا مــورد تأکیــد  مشــارکت دانشــگاه ها، مراکــز آمــوزش عال
ــد علمــی، ترویجی ســازی  ــی در حــوزۀ نق ــه فعالیت های ــی ب ــری از شــبکۀ نخبگان ــا بهره گی ــن شــورا توانســته اســت ب اســت و ای
ــع درســی  ــه منظــور غنی ســازی، کارآمدســازی و روزآمدســازی بیشــتر مناب فرهنــگ نقــد و فعالیــت پژوهشــی در حــوزۀ نقــد ب

بپــردازد.

*اینشوراهماکنوندارایچندگروهتخصصیاست؟
شــورای بررســی متــون هــم اکنــون دارای 17 گــروه تخصصــی در حوزه هــای مختلــف علــوم انســانی اســت. اعضــای ایــن گروه هــا 
ــد از:  ــی عبارتن ــای تخصص ــن گروه ه ــتند. ای ــور هس ــر کش ــی سراس ــز علم ــایر مراک ــگاه و س ــوزه و دانش ــتادان ح ــکل از اس متش
ــان و  ــی، زب ــات عرب ــان و ادبی ــانی، زب ــوم انس ــی عل ــی، روش شناس ــخ، روان شناس ــی، تاری ــی، باستان شناس ــاد، انسان شناس اقتص
ــه و  ــفه و کالم، فق ــی، فلس ــوم سیاس ــی، عل ــوم تربیت ــی، عل ــوم اجتماع ــی، عل ــای خارج ــی، زبان ه ــی، زبان شناس ــات فارس ادبی

حقــوق، مدیریــت، و هنــر.
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*دربارۀدودیداراعضایشورابامقاممعظمرهبریتوضیحاتیبفرمایید.
اعضــای شــورای بررســی متــون جهــت گــزارش فعالیت¬هــای ایــن نهــاد علمــی، دو دیــدار بــا مقــام معظــم رهبــری در ســال¬های 
1385 و 1390 داشــتند. مقــام معظــم رهبــری در دو ایــن دیــدار رهنمودهــای ارزشــمندی ارائــه کردنــد. ایشــان در دیــدار ســال 

1385 خــود تأکیــد فرمودنــد:
»ایــن مرکــز )شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی( خــود را موظــف بدانــد بــرای فراهــم کــردن مــواد الزم بــرای 
کتــاب، منبــع علمــی، مرجــع علمــی کــه دیگــران بتواننــد کتــاب بنویســند یــا خــود ایــن مجموعــه بخواهــد از افــراد 
ــرای اینکــه محصــول  کــه بنویســند؛ منبــع علمــی فراهــم کننــد. ان شــاءاهلل یــک مقطــع جدیــدی را تعریــف کنیــد، ب
ایــن جمــع بــه بــازار کار بیایــد، یــک حرکــت کالنــی بایــد انجــام بگیــرد. باالخــره محصــول کار آقایــان و مجموعــه بایــد 
بتوانــد بــه کار بــازار علمــی بیایــد، یــا کتــاب درســی بشــود یــا مرجــع اســتادان علــوم انســانی در همــۀ رشــته ها و در 

همــۀ بخش هــا قــرار گیــرد کــه بتواننــد بــه آن مراجعــه کننــد«.
 بنابرایــن اعضــا و گــروه هــای تخصصــی شــورا در برنامه هــای فعالیت هــای خــود در آینــده رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری را 
ــل دانشــگاهی  ــع اصی ــد مناب ــه فعالیت هــای شــورا محصول محــور باشــد و در جهــت تولی ــد ک ــرار داده و ســعی کرده ان مدنظــر ق
ــد  ــذ آموزشــی تولی ــع و مآخ ــأ مناب ــع خ ــت رف ــر در جه ــال های اخی ــری در س ــای فاخ ــتا کتاب ه ــن راس ــد. در ای ــت نمای حرک

شــده اســت.

*جلسۀشورابادکترغالمیوزیرعلوم،تحقیقاتوفناوریچگونهبود؟
دکتــر منصــور غالمــی، وزیــر محتــرم علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا حضــور در میــان اعضای شــورای بررســی متــون در دویســتمین 
جلســۀ ایــن نهــاد علمــی کــه در تاریــخ ســوم آبان مــاه 1397 در دفتــر حــوزۀ وزارتــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری برگــزار 

شــده بــود، چنیــن اظهــار داشــت: 
ــاختار  ــادی در س ــد و نق ــی نق ــد نهادینگ ــوری از فراین ــاله آن تبل ــت 22 س ــون و فعالی ــی مت ــورای بررس ــکیل ش »تش
رســمی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و در ســطح تــک تــک دانشــگاه های کشــور بــوده اســت. نیروهــای فرهیختــه 
ــه شــمار  ــی کشــور ب دانشــگاهی و حــوزوی کــه در ایــن ســازمان گســترده ســازماندهی شــده اند، نمــاد شــبکه نخبگان

می رونــد«.
البتــه دکتــر غالمــی، وزیــر محتــرم علــوم، تحقیقــات و فنــاوری همچنیــن پیــش از ایــن در جشــنوارۀ نقــد کتــاب شــورای بررســی 
متــون نیــز در جمــع اعضــای شــورا حضــور یافــت و بــه ارائــه ســخنرانی پرداخــت و جایــگاه شــورا در فضــای دانشــگاهی کشــور را 

تببیــن کــرد.

*لطفاًگزارشیازطرح هاوبرنامه هایشاخصاینشورابفرمایید؟
فعالیت های شورای بررسی متون طی سالیان اخیر در چند بخش قابل ارائه است: 

1-نقــدکتــبومتــوندانشــگاهیوغیردانشــگاهیعلــومانســانی: شــوراي بررســي متــون و کتــب علــوم انســاني از 
آغــاز فعالیــت خــود تــا کنــون تعــداد 6300 عنــوان کتــاب ملــی و جهانــی را در رشــته های مختلــف علــوم انســانی و از انتشــارات 
دانشــگاهی و غیردانشــگاهی نقــد و بررســی کــرده اســت کــه بخــش عمــده ای از ایــن نقدهــا در قالــب نقدنامه هــای تخصصــی و 

نشــریۀ پژوهشــنامه انتقــادی متــون و برنامه هــای علــوم انســانی منتشــر شــده و یــا در دســت انتشــار اســت.
ــنامه  ــي پژوهش ــي و پژوهش ــۀ علم ــار ماهنام ــر انتش ــالوه ب ــون ع ــي مت ــوراي بررس ــی:ش ــایتخصص ــارنقدنامهه 2-انتش
ــا  ــه طــور ســالیانه نقدنامه هــاي تخصصــی مختــص  هــر گــروه تخصصــی را منتشــر مي کنــد کــه از آغــاز فعالیــت ت انتقــادی،  ب

ــر چــاپ اســت.  ــز زی ــه نی ــای تخصصــی منتشــر شــده و 15 نقدنام ــه گروه ه ــاب نقدنام ــداد 45 کت ــون تع کن
3-نشــریۀعلمــیپژوهشــینقــدکتــاب:در کنــار ســازمان علمــی و اجرایــی شــورا، ماهنامــۀ علمــی پژوهشــی پژوهشــنامه 
انتقــادی متــون و برنامه هــای درســی )نامــه علــوم انســانی ســابق( قــرار دارد کــه نشــریۀ علمــی و پژوهشــی رســمی ایــن شــورا 
بــوده و بخــش قابــل توجهــی از محصــوالت علمــی و پژوهشــی گروه هــای تخصصــی شــورا در قالــب مقــاالت علمــی پژوهشــی در 
ــوم انســاني  ــه عل ــوط ب ــاي مرب ــون و دیدگاه ه ــي مت ــون درســي، معرف ــد مت ــاالت نق ــه مق ــن فصلنام ــوند. در ای آن عرضــه می ش
منتشــر مي شــود و تــا کنــون بــه شــماره 66 رســیده اســت. ایــن نشــریۀ علمــی پژوهشــی همچنیــن ویژه نامــۀ اقتصــاد مقاومتــی 

را در ســال 1395 منتشــر کــرده اســت.
4-تألیــفکتــاب: بخشــی از فعالیت هــای گروه هــای شــورا بــه تهیــه و تدویــن و تألیــف کتــب حــوزۀ علــوم انســانی و تأمیــن 
ــر اســت کــه  ــون منشــورات شــورا بیــش از 200 اث ــا کن ــه کــه ت ــا رویکردهــای خــاص شــورا اختصــاص یافت ــع متناســب ب مناب
بخشــی از آن مربــوط بــه طرح هــای تالیفــی کتــاب اســت و طــرح هایــی بــا عنــوان مبانــی تفکــر اجتماعــی در اســالم، مدیریــت و 
رهبــری در مــدارس، نقــد صیرفیــان، مبانــی حقــوق عمومــی، مدیریــت و رهبــری بــا رویکــرد اســالمی، مجموعــۀ دوجلــدی دفتــر 

تربیــت، اصــول مالــی بین الملــل، بازشناســی فــرم معمــاری توســط ایــن شــورا در طــول ســال های اخیــر چــاپ شــده اســت.
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5-شــبکۀنخبگانــیاســاتیدعلــومانســانی:شــورا هــم اکنــون در حــوزه علــوم انســاني امــکان جلــب همــکاري و مشــارکت 
ــروه تخصصــي  ــز علمــی سراســر کشــور را در 17 گ ــر از اســاتید دانشــگاه هاي کشــور از 230 دانشــگاه و مرک ــش از 2600 نف بی
ــب مشــارکت اســاتید برجســته ای  ــن همــکاری شــامل جل ــر اســت. ای ــوع خــود در کشــور بي نظی ــه در ن ــرده اســت ک فراهــم ک
ــم  ــام حســین)ع(، تربیــت معل ــي، تربیــت مــدرس، ام ــام صــادق)ع(، عالمــه طباطبای از دانشــگاه های تهــران، شــهید بهشــتي، ام
تهــران، الزهــراء، اصفهــان، فردوســي مشــهد، شــهید چمــران اهــواز، شــیراز، شــهید باهنــر کرمــان، گیــالن، حــوزه و دانشــگاه قــم، 
مؤسســۀ آموزشــي و پژوهشــي امــام خمینــي )ره(، باقرالعلــوم قــم و غیــره اســت. بــا اتــکاء بــه ایــن شــبکۀ نخبگانــی گســترده شــورا 
مي توانــد پشــتوانۀ معتبــری بــراي ارتقــاء علــوم انســاني در کشــور بــوده و بــه تقویــت شــبکۀ نقــد علمــی در مراکــز آمــوزش عالــی 

کشــور یــاری رســاند.
ــا ــا،کارگاهه ــزاریهمایشه 6-برگ
ــور  ــه منظ ــی: ب ــتهایعلم ونشس
چالش هــاي  بررســي  و  هم اندیشــي 
و  کشــور  انســاني  علــوم  فــراروي 
مختلــف  رشــته هاي  آسیب شناســي 
ــی،  ــون درس ــد مت ــاني و نق ــوم انس عل
کارگاه  نقــد،  نشســت   340 تعــداد 
تخصصــی و همایــش علمــي توســط 
ــگاه  ــون در پژوهش ــی مت ــورای بررس ش
ــی و  ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس عل
در دانشــگاه هاي سراســر کشــور برگــزار 
شــده اســت. همچنیــن در ســال  1396 
ــوم  ــب عل ــون و کت ــد مت ــنواره نق »جش

انســانی« برگــزار گردیــد کــه ســه کتــاب مجموعــه مقــاالت و گــزارش ایــن رویــداد علمــی توســط انتشــارات پژوهشــگاه علــوم 
انســانی بــه چــاپ رســیده اســت. عناویــن ایــن مجموعــه مقــاالت بــه ترتیــب زیــر اســت: مجموعــه مقــاالت همایــش ملــی نقــد 
ــوم  ــون و کتــب عل ــد مت ــی نق ــش مل ــاالت همای ــه مق ــد، مجموع ــه ای نق ــد 1(: تجــارب حرف ــوم انســانی )جل ــون و کتــب عل مت
انســانی )جلــد 2(: مبانــی، روش و چشــم انــداز نقــد مطلــوب، و همچنیــن جلــد ســوم بــا عنــوان دانشــگاه، متــن، آینــده در ســال 

ــد. ــر ش ــاپ و منتش 1396 چ
ــه منظــور بررســي مســائل علــوم انســاني کشــور  7-برگــزاریجلســاتنقــدوبررســیمتــون:شــوراي بررســي متــون ب
تاکنــون بــه طــور مســتمر و پیوســته، جلســات تخصصــي در گروه  هــاي هفده گانــۀ خــود برگــزار نمــوده کــه نتایــج آن در شــناخت 

معضــالت علــوم انســاني و معرفــی راهکار هــاي آن و تقویــت جریــان نقــد در حــوزۀ علــوم انســانی مؤثــر بــوده اســت.
 www.shmoton.ir ــه نشــانی اینترنتــی ــوم انســانی ب ــدازیســایتشــورا: ســایت شــورای بررســی متــون و کتــب عل 8-راهان
ــن  ــرد.  یکــی از مهمتری ــدا ک ــد علمــی دسترســی پی ــه فضــای نق ــوان ب ــق آن می ت ــه از طری ــرده اســت ک ــم ک ــی را فراه فرصت
بخش هــای ســایت شــوراي بررســي متــون و کتــب علــوم انســاني، »ســامانۀ نقــِد نقــد« اســت. ایــن ســایت بــرای همــگان قابــل 
ــا عنــوان »نقــِد نقــد«  ــه بانــک نقــد کتاب هــای علــوم انســانی، ســامانه ای ب دسترســی اســت. شــورا جهــت دسترســی همــگان ب
راه انــدازی نمــوده اســت تــا آثــار نقــد شــده توســط گروه هــای تخصصــی مــورد توجــه، بررســی و نقــِد مجــدد همــۀ پژوهشــگران 

قــرار گیــرد و ایــن مســیر بــه تقویــت گفتمــان نقــد آثــار علــوم انســانی بینجامــد.

*اثربخشیفعالیتهایشورایبررسیمتونراچگونهارزیابیمیکنید؟
اثربخشــی عبــارت اســت از میــزان نیــل بــه اهــداف تعییــن شــده کــه بــا توجــه بــه میــزان همســو بــودن فعالیــت فعلــی شــورا بــا 
اهــداف تعیین شــده آن ســنجیده می شــود. بنابرایــن، منظــور از اثربخشــی شــورای بررســی متــون، انطبــاق عملکــرد بــا اهــداف آن 
اســت. اثربخشــی شــوراي بررســي متــون و کتــب علــوم انســاني در چارچــوب نقــد متــون درســي، کمــک بــه رشــد تفکــر انتقــادي 

و نــوآوری در تولیــد متــون دانشــگاهي متمرکــز اســت. 
مؤلفه های اثربخشی شورای بررسی متون عبارت است از:

- تعامل با مؤلفان و ناشران؛
- برگزاری نشست های نقد کتاب با حضور مولف و ناشر؛ 

- تقویت شبکه نخبگانی و مرجعیت نقد علمی در حوزه علوم انسانی؛ 
- جلب مشارکت نهادها، انجمن های علمی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی؛

- ترویج گفتمان نقد علمی در دانشگاه ها و مراکز علمی سراسر کشور؛ 
- دریافت بازخورد از ناشران، مؤلفان و مخاطبان؛ 
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- تغییــر در ســرفصل دروس دانشــگاهی، اصــالح منابــع دانشــگاهی و کتاب هــای درســی، راه یافتــن مقولــه نقــد بــه آیین نامه هــای 
دانشــگاهی و ... 

برنامه هایــی کــه در حــوزۀ اثربخشــی توســط ایــن شــورا انجــام شــده عبارتســت از: نشســت نقــد، گفتمــان نقــد،  تألیفــات مرجــع،  
ارتباطــات بین المللــی، تعامــل بــا ناشــران و مؤلفــان، نقــد متــون، توســعه شــبکه نخبگانــی و تدویــن مقــاالت انتقــادی.

نمودهــای اثربخشــی شــورا در حــوزۀ مرجعیــت علمــی، همــکاری و جلــب مشــارکت 2600 تــن از اســاتید 230 دانشــگاه و مرکــز 
علمــی در سراســر کشــور اســت. ایــن میــزان مشــارکت را مــی تــوان نوعــی حضــور ایــن شــورا در دانشــگاه های مختلــف و نیــز 

مشــارکت همدالنــه و اثربخــش دانشــگاه ها در حــوزۀ نقــد علمــی بــه حســاب آورد. 
ــه  ــران، عالم ــگاه های ته ــرد. از دانش ــاره ک ــورا اش ــه ش ــان ب ــران و مؤلف ــخ ناش ــه پاس ــوان ب ــی می ت ــای اثربخش ــر نموده  از دیگ
ــالب اســالمی  ــور، مؤسســۀ انق ــام ن ــدس رضــوی، پی ــاب، انتشــارات آســتان ق ــدرس، ســمت، بوســتان کت ــت م ــی، تربی طباطبای
ــی از اثربخشــی  ــای بســیار خوب ــق بازخورده ــن طری ــا از ای ــه شــورا ارســال شــده اســت و م ــای بســیار امیدبخشــی ب و ... نامه ه

فعالیت هــای شــورا دریافــت کرده ایــم.
یکــی دیگــر از اقدامــات اثربخــش شــورا، در خصــوص تولیــد مقــاالت مرجــع اســت بــه گونــه ای کــه ماهنامــۀ علمــی- پژوهشــی 
ــه یکــی از  ــک ب ــداد 66 شــماره رســیده اســت و این ــه تع ــون ب ــا کن ــوم انســانی ت ــای عل ــون و برنامه ه ــادی مت پژوهشــنامۀ انتق
مجــالت معتبــر علمــی در حــوزۀ نقــد تبدیــل شــده اســت. ایــن ماهنامــه، تنهــا ماهنامــۀ نقــد دارای رتبــۀ علمــی پژوهشــی کشــور 
اســت و در ارزیابی هــای وزارت علــوم دو بــار موفــق بــه کســب رتبــه A+ شــده و بــه عنــوان نشــریۀ برتــر نقــد و مقــاالت برگزیــده 
نقــد در جشــنوارۀ فارابــی برگزیــده شــده اســت. 4 مقالــه از ایــن نشــریه در ســال 1396 و همچنیــن 7 مقالــه از آن در ســال 1397 

به عنــوان مقالــه برتــر نقــد در جشــنوارۀ ســالیانۀ نقــد کتــاب انتخــاب شــده اســت.

*آیــاشــورایمتــوندرحــوزۀبومی ســازیورویکردهــایدینــیفعالیت هــایموثــروبرجســتهایداشــته
اســت؟

ــدن  ــالمی ش ــمت اس ــه س ــانی ب ــوم انس ــت عل ــانی و حرک ــوم انس ــول در عل ــازی، تح ــئله بومی س ــر مس ــال های اخی ــی، در س بل
ــام و  ــی نظ ــت¬های کل ــتی و سیاس ــناد باالدس ــت. در اس ــوده اس ــالمی ب ــوری اس ــام جمه ــرح در نظ ــات مط ــواره از موضوع هم
ــه ایــن موضــوع  ــه طــور مســتمر ب ــدگان سیاســی و فرهنگــی کشــور ب برنامه هــای ابالغــی از ســوی سیاســتگذاران و تصمیم گیرن
تاکیــد گردیــده و نظــام آمــوزش عالــی، مراکــز علمــی و دانشــگاهی کشــور مکلــف بــه اجــرای چنیــن برنامــه ای شــده اند. هــدف آن 
اســت تــا دانــش و معرفــت اســالمی منطبــق بــا سیاســت های کلــی نظــام تبییــن گــردد. ابعــاد هستی شــناختی، معرفت شــناختی 
و روش شــناختی ایــن نــوع دانــش از دانــش ســکوالر غربــی متمایــز اســت و هــدف شــورا ایــن اســت کــه زمینــه هــای تمایــز میــان 
دو دســته از علــوم انســانی اســالمی و علــوم انســانی غربــی نمایــان گــردد. برخــی از مهمتریــن اقدامــات شــورای بررســی متــون در 

ــی نمــود: ــل معرف ــوارد ذی ــوان در چارچــوب م ــوم انســانی را می ت حــوزۀ بومی ســازی عل
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-تأســیسگــروهروششناســيعلــومانســاني:گــروه روش شناســي علــوم انســاني، در کنــار فعالیــت هــاي همیشــگي و 
تعریــف شــده آن در شــوراي بررســي متــون، شــامل نقــد کتــب ملــي و جهانــي، برگــزاري کارگاه هــا، ســخنراني هــا و نشســت ها 
ــله  ــزاري سلس ــه برگ ــدام ب ــد(، اق ــزار ش ــال 97 برگ ــه س ــالمي ک ــت اس ــي حکم ــع عال ــا مجم ــترک ب ــت مش ــه نشس )از جمل

ــت. ــرده اس ــاني ک ــوم انس ــي در عل ــي روش شناس ــوان آسیب شناس ــت عن ــت هایي تح نشس
ایــن سلســله نشســت هاي خصوصــي، بــا حضــور اعضــاي کمیتــه روش شناســي کــه از چهــره هــاي بســیار شــاخص علــوم انســاني 
ــود  ــزار مي ش ــوم انســاني صاحــب نظــر و متخصــص روش شناســي هســتند، برگ ــاي عل ــته ه ــي از رش ــک در یک ــر ی ــوده و ه ب
ــورد بحــث و  ــوم انســاني مطــرح شــده و م ــف عل ــاي مختل ــا روش در رشــته ه ــط ب و در آن مشــکالت و مســائل موجــود مرتب
بررســي قــرار مي گیــرد. هــدف از برگــزاری ایــن نشســت ها، یافتــن راهکارهــاي مناســب، جهــت پــر کــردن خأهــاي موجــود و 
ــاره چیســتي روش و نیــز توجــه دادن بــه اهمیــت فهــم صحیــح و  رفــع نواقــص و کاســتي ها و اصــالح بدفهمي هــاي رایــج در ب
کاربــردی در مطالعــات نظــري و راهبــردي اســت. در همیــن راســتا، کمیتــۀ روش شناســي درصــدد فراهــم آوردن زمینــه جهــت 

تألیــف متــون دانشــگاهي معتبــر و مرجــع اســت.

ــه،  ــم افزایان ــا نگاهــی ه ــون ب ــایمشــترک:شــورای بررســی مت ــامأموریته ــووب ــمس ــایه ــانهاده ــکاریب -هم
همــکاری نزدیکــی بــا نهادهــای پژوهشــی دینــی و انقالبــی، شــورای تحــول علــوم انســانی و ســایر مراکــز دارد؛ به گونــه ای کــه 
جلــب همــکاری نهادهــای پژوهشــی دینــی و انقالبــی هماننــد پژوهشــگاه فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی، پژوهشــگاه بین المللــی 

ــه اســت.  ــام حســین)ع( و حوزه هــای علمیــه صــورت گرفت ــوم، دانشــگاه ام المصطفــی، پژوهشــگاه باقرالعل
ــان شناســی،  ــخ، زب ــات فارســی، تاری ــت، ادبی ــی مدیری ــای علم ــا انجمن ه ــورا ب ــای تخصصــی ش ــه و گروه ه ــن دبیرخان همچنی
زبــان روســی، علــوم سیاســی، عربــی، روان شناســی، مطالعــات برنامــه درســي، فلســفه تعلیــم و تربیــت، تکنولــوژي آموزشــي و ... 
تعامــل نزدیــک دارنــد. وزارتخانه هایــی هماننــد وزارت آمــوزش و پــرورش نیــز ســابقه همــکاری خوبــی بــا ایــن شــورا دارنــد؛ بــه 
گونــه ای کــه درخواســت نقــد کتــب دورۀ متوســطه از طــرف وزارت آمــوزش و پــرورش بــه ایــن شــورا ارائــه شــد و هــم اکنــون 
ــورای  ــای تخصصــی و داوران ش ــای گروه ه ــن اعض ــرورش در بی ــوزش و پ ــات آم ــگاه مطالع ــی پژوهش ــأت علم ــز اعضــای هی نی
بررســی متــون می باشــند. شــورا در حــوزه ترویجی ســازی نیــز نشســت های مشــترک نقــد کتــاب بــا حضــور اعضــای پژوهشــگاه 

مطالعــات آمــوزش و پــرورش برگــزار کــرده اســت.

-مشــارکتدربازنگــریســرفصلهایرشــتههایعلــومانســانی:حضــور رئیــس و اعضــاء کمیتــه تدویــن 
ــل  ــرفصل ها و تعام ــد س ــات نق ــون در جلس ــی مت ــورای بررس ــروه ش ــد گ ــی ارش ــي و کارشناس ــرفصل هاي دوره کارشناس س
اســتادان و اعضــاء کمیتــه تدویــن ســرفصل ها و گــزارش نهایــی بــه وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری جــزو فعالیت هــای ایــن 

ــوده اســت. ــز علمــی ب مرک

-برگــزاریهمایشهــایســاالنۀاقتصــادمقاومتــی: اقتصــاد مقاومتــی از دیگــر موضوعــات مطــرح شــده توســط رهبــر 
ــوم انســانی مطــرح  ــگاه بومی ســازی عل ــداد ن ــی در امت ــوده اســت. اقتصــاد مقاومت ــر ب انقــالب اســالمی در طــی ســال های اخی
می شــود و فعالیت هــای گــروه اقتصــاد شــورای بررســی متــون نیــز معطــوف بــه چنیــن نگاهــی اســت. شــورای بررســی متــون در 
حــوزۀ اقتصــاد مقاومتــی، »مجموعــه مقــاالت اقتصــاد مقاومتــی« و دو همایــش اقتصــاد مقاومتــي در ســال هــاي 1395 و 1396 
برگــزار کــرده اســت. ایــن گــروه همچنیــن »کتــاب نقدنامــه اقتصــاد مقاومتــي« شــامل نقــد 42 کتــاب منتشــر شــده در حــوزۀ 
اقتصــاد مقاومتــي را تدویــن کــرده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه درس جدیــدي بــا عنــوان اقتصــاد مقاومتــي بــه دروس کارشناســي 
علــوم اقتصــادي اضافــه شــده اســت، ایــن نقدنامــه مي توانــد در معرفــي و ارزیابــي و همچنیــن غنــاي متــون اقتصــاد مقاومتــي 
نقــش مهمــي ایفــا کنــد. شــورا در ســال 1398 »کتــاب اقتصــاد مقاومتــی« را نیــز کــه نتیجــه یــک طــرح پژوهشــی بــود چــاپ 

و منشــر کــرد. 

-نقــدوبررســیکتابهــایشــاخصحــوزۀدفــاعمقــدس:گــروه ادبیــات فارســی شــورای بررســی متــون در حــوزه 
ــات  ــا و چالش هــای ادبی ــا، فرصت ه ــوان »بازشناســی مؤلفه ه ــا عن ــاع مقــدس ب ــش دف ــه برگــزاری همای ــدام ب ــاع مقــدس اق دف
ــار و  ــظ آث ــاد حف ــکاری بنی ــا هم ــی ب ــت تخصص ــه نشس ــن س ــت همچنی ــوده اس ــتی نم ــهید بهش ــگاه ش ــداری« در دانش پای
ارزش هــای دفــاع مقــدس، ســازمان ادبیــات و تاریــخ دفــاع مقــدس بــا موضــوع توســعه مفهومــی در ادبیــات پایــداری و بررســی 
ــوم انســانی برگــزار کــرده اســت.  پژوهشــنامه ادبیــات انقــالب اســالمی و  آسیب شناســانه ادبیــات پایــداری را در پژوهشــگاه عل
دفــاع مقــدس، از نتایــج ســحر، گفتمــان فرهنگــي، سیاســي و اقتصــادي در شــعر دفــاع مقــدس توســط گــروه ادبیــات فارســی 
منتشــر شــده اســت. ایــن گــروه در ادامــه فعالیــت خــود در حــوزۀ دفــاع مقــدس اقــدام بــه تولیــد مقاالتــی توســط اندیشــمندان 
واســاتید برجســته ایــن حــوزه و بــا عناوینــی هماننــد حکمــت الهــی در ادبیــات پایــداری، تحلیــل ضــرورت توجــه بــه آگاهــي 
فرهنگــي - تاریخــي )نظــام فرهنگــی( در عرصــۀ شــناخت ادبیــات انقــالب اســالمي و دفــاع مقــدس، ادبیــات پایــداری در ایــران، 
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ــا و  ــر از مؤلفه ه ــای ضروری ت ــتانی و مقدمه ه ــات داس ــگ و ادبی ــر جن ــر و تأثّ ــا، تأثی ــا و چالش ه ــا، فرصت ه ــی مؤلفه ه بازشناس
ــت. ــرده اس ــداری ک ــات پای ــوزۀ ادبی ــا در ح ــر از فرصت ه ــای مهم ت چالش ه

-نقــدوبررســیآثــارحــوزۀادبیــاتانقــالباســالمی:بیــش از 30  اثــر از مجموعــه آثــار دفتــر نشــر معــارف کــه عمدتــاً 
معطــوف بــه ادبیــات انقــالب اســالمی بــوده در گــروه علــوم سیاســی شــورای بررســی متــون مــورد نقــد و بررســی قــرار گرفتــه 

اســت. نتایــج ایــن نقــد بــه شــکل یــک جلــد کتــاب و در قالــب نقدنامــه علــوم سیاســی در ســال 96 منتشــر شــده اســت.
-برگــزارینخســتینجشــنوارهوهمایــشملــینقــدمتــونوکتــبعلــومانســانی: ایــن رویــداد بــا مشــارکت بیــش 
از صــد نفــر از اســتادان علــوم انســانی در 30 آذر 1396 بــا حضــور دکتــر غالمــی، وزیــر محتــرم علــوم برگــزار شــد و نتایــج آن 
در یــک جلــد نشــریه پژوهشــنامه انتقــادی و ســه جلــد مجموعــه مقــاالت همایــش ارایــه شــد. در روز همایــش نیــز دو مراســم 
در ســالن اصلــی بــا شــرکت حــدود 400 نفــر از میهمانــان و ده نشســت تخصصــی در ســالن¬های جانبــی همایــش برگــزار شــد. 
محصــول مکتــوب ایــن همایــش، دوجلــد »کتــاب مجموعــه مقــاالت« و یــک جلــد کتــاب گــزارش همایــش بــا عنــوان »دانشــگاه، 

متــن، آینــده« اســت.

-برگــزاریهمایــشحمایــتازتولیــدملــیوکاالیایرانــی؛ بررســی برنامه هــا و متــون: همایــش »حمایــت از تولیــد ملــی 
و کاالی ایرانــی: بررســی برنامه هــا و متــون« در تاریــخ 28 تیرمــاه 1397 در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار 
ــران، الزامــات تحقــق شــعار حمایــت از  ــه موضوعاتــی هماننــد سیاســت¬هاي تقویــت کننــده تولیــدات بخــش صنعــت ای شــد ب
تولیــد ملــي و کاالي ایرانــي درســال 1397، ســرمایه اجتماعــي مصــرف کاالي ایرانــي از منظــر افــکار عمومــي، رفــع موانــع نهــادي 
در تحقــق شــعار حمایــت از تولیــد ملــي و کاالي ایرانــي و موضوعاتــی از ایــن قبیــل پرداختــه شــد و کتــاب مجموعــه مقــاالت ایــن 

همایــش نیــز در ســال 1398 توســط انتشــارات پژوهشــگاه علــوم انســانی بــه زیــور طبــع آراســته شــد.

-نشســتگفتمــانفلســفیعلــومانســانیدرچهــاردهــهپــسازانقــالباســالمی: شــورای بررســی متــون و کتــب 
علــوم انســانی بــه مناســبت چهلمیــن ســالگرد انقــالب اســالمی، نشســت تخصصــي گفتمــان فلســفی علــوم انســاني در چهــار دهــه 
پــس از انقــالب اســالمي در پژوهشــگاه علــوم انســانی برگــزار کــرد. ایــن نشســت بــا حضــور دکتــر غالمعلــی حــداد عــادل، دکتــر 
غالمرضــا اعوانــی، حجت االســالم دکتــر حمیــد پارســانیا، دکتــر محســن جــوادی و اعضــای هیئــت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی 
و مدیــران گروه هــای تخصصــی شــورای بررســی متــون در بهمــن مــاه 1397 تشــکیل شــد کــه گــزارش مکتــوب آن در ســایت 

پژوهشــگاه علــوم انســانی و ســایت شــورای بررســی متــون در اختیــار عالقه منــدان قــرار گرفتــه اســت.

-نشســتتخصصــیگــروهادبیــاتشــورابــهمناســبتچهلمیــنســالگردپیــروزیانقــالباســالمی: گــروه زبــان 
و ادبیــات فارســي شــوراي بررســي متــون در تاریــخ 11 بهمــن مــاه 1397 نشســت تخصصــی برگــزار کــرد و در آن بــه موضوعاتــی 
از ایــن قبیــل پرداخــت: پیام  هــای جهانــی در ادبیــات انقــالب اســالمی ، ادبیــات داســتانی قبــل و بعــد از انقــالب اســالمی از دو 
جنبــه موضــوع و ســاختار، رشــد و شــکوفایی شــعر آیینــی پــس از انقــالب اســالمی، کارنامــه ادبیــات پایــداری پــس از انقــالب 

اســالمی، جایــگاه زنــان در شــعر انقــالب اســالمی و جریان شناســی شــعر معاصــر پــس از انقــالب اســالمی.

*آیاشورایبررسیمتوندرحوزۀبین المللهمفعالیتداشتهاست؟
ــان و ادبیــات فرانســه، روســی،  گروه هــای زبان شناســی و زبان هــای خارجــی شــورای بررســی متــون از کمیته هــای تخصصــی زب
ایتالیایــی، اســپانیایی، اردو و انگلیســی برخــوردار اســت کــه یکــی از اقدامــات اثربخــش ایــن گــروه برگــزاری همایــش بین المللــی 

زبــان روســی بــا حضــور ســفیر روســیه و بــا مشــارکت بیــش 
ــال  ــان در س ــور جه ــی از 10 کش ــمند خارج از 30  اندیش

1397 اســت. 
خبــر برگــزاری ایــن همایــش در مجــالت و پایگاه هــای 
ــه  ــه از جمل ــت ک ــاب یاف ــف بازت تخصصــی کشــورهای مختل
آن می تــوان بــه مجلــه روسیســتیکا اســتادان زبــان و ادبیــات 
  »Naučnyj dialog« روســی بلغارســتان، مجلــه علمی-پژوهشــی
کشــور روســیه، بولتــن دانشــگاه ملــی اروســیایی گومیلیــوف 
ــه  ــیه ب ــران در روس ــی ای ــی فرهنگ ــه رایزن ــتان، مجل قزاقس
نــام کاروان اشــاره کــرد. همچنیــن گــزارش ایــن نشســت در 
ســایت انجمــن اوکراینــی اســتادان زبــان و ادبیــات روســی و 

در ســایت خبــری پــارس تــودی نیــز منتشــر شــد.



                               خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی                               

13
98

ور 
ری

شه

14

*عملکردشورایبررسیمتونازنظرآماریچگونهارزیابیمیکنید؟
ــی 10 ســاله به خودی خــود گویایــی عملکــرد ایــن مرکــز  ــازه زمان ــه فعالیت هــای شــورای بررســی متــون در یــک ب نگاهــی ب
علمــی طــی یــک دهــه اخیــر اســت. در ادامــه مقایســۀ فعالیت هــای شــورای بررســی متــون در چنــد بخــش خدمــت خواننــدگان 

ــه می شــود. ارجمنــد ارائ
ــزار  ــی برگ ــد و بررس ــه نق ــته، 1370 جلس ــال گذش ــی 10 س ــون ط ــی مت ــورای بررس ــی ش ــای تخصص ــات:گروه ه 1-جلس

ــت.  ــیده اس ــال 97 رس ــه در س ــه 185 جلس ــال 88 ب ــه در س ــه از 100 جلس ــد ک کرده ان

2-نقــدوبررســیکتــبملــیوجهانــی: شــورای بررســی متــون طــی یــک دهــه اخیــر، 4259 کتــاب ملــی و جهانــی را 
مــورد نقــد و بررســی قــرار داده اســت کــه شــامل 3388 نقــد کتــاب ملــی و نقــد 871 کتــاب جهانــی اســت. به گونــه ای کــه 
ایــن شــورا از نقــد حــدود 80 کتــاب در طــول هــر یــک از ســال های 88 و 89 بــه نقــد بیــش از 400 کتــاب در طــول هــر یــک 
از ســال های 97 و 96 دســت یافتــه اســت. همچنیــن ایــن شــورا کــه در ســال های 88 و 89 هیچ گونــه نقــد و بررســی کتــب 
جهانــی نداشــته اســت در ســال گذشــته )97( بیــش از 150 کتــاب جهانــی را مــورد نقــد و بررســی قــرار داده اســت کــه از 
جملــه ایــن کتاب هــا می تــوان بــه فلســفه آلمانــی، یادگیــری و نســل الکترونیــک، أدب المقاومــه، الجملــه العربیــه و المعنــی، 

زیبایــی و هنــر، عــرب و مدرنیتــه و ادبیــات اســپانیایی اشــاره کــرد.
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ــایتخصصــی:عملکــرد شــورا در خصــوص همایش هــای تخصصــی گــروه )به صــورت  ــشه 3-نشســت،کارگاهوهمای
ــد( و کارگاه هــای تخصصــی شــامل بیــش از 500 فعالیــت  ــف و ناق ــا حضــور مؤل ــژۀ تخصصــی گــروه )ب آزاد(، نشســت های وی
اســت کــه از 4 نشســت، همایــش و کارگاه در ســال 88 بــه 185 برنامــه نشســت، همایــش و کارگاه تخصصــی نقــد در ســال 

97 رســیده اســت.

4-مقــاالتعلمــینقــدکتــاب:شــورا طــی دورۀ 10 ســاله اخیــر، بیــش از 1100 مقالــۀ علمــی- پژوهشــی منتشــر کــرده 
اســت کــه از 8 مقالــه در ســال 88 بــه 310 مقالــه در ســال 97 رســیده اســت.

5-یادداشــتهایانتقــادی: شــورای بررســی متــون در 10 ســال اخیــر، نزدیــک بــه 1400 یادداشــت علمــی در حــوزه نقــد 
ــه بیــش از 300  ــه ای کــه از حــدود 60 یادداشــت در هــر یــک از ســال هــای 88 و 89 ب کتــاب منتشــر کــرده اســت؛ به گون

یادداشــت انتقــادی در طــول هــر یــک از ســال هــای 96 و 97 رســیده اســت.
 شــورای بررســی متــون در طــول یــک دهــۀ اخیــر، فعالیت هــای اثربخــش دیگــری نیــز بــه ثبــت رســانده اســت کــه از جملــه 
آنهــا می تــوان بــه برگــزاری مراســم رونمایــی از آثــار علمــی جدیــد، برگــزاری  نشســت علمــی مشــترک بــا انجمن هــای علمــی 
و ناشــران دانشــگاهی، برگــزاری کرســی نقــد و بیــش از 80 تألیــف کتــاب و منابــع درســی در طــول یــک دهــه فعالیــت اشــاره 

. د کر
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*برنامهشورایبررسیمتوندرحوزۀتوسعهفرهنگنقدوترویجگفتمانچگونهاست؟
شــورای بررســی متــون در راســتای ترویــج گفتمــان نقــد و نقــد و بررســی متــون و منابــع دانشــگاهی علــوم انســانی نقدنامه هــای 
ــه دنبــال تقویــت محتــوای  ــا فعال ســازی کمیتــۀ کیفی ســازی نقدنامه هــای تخصصــی ب ــد. شــورا ب تخصصــی را منتشــر می نمای
ــد از  ــگاه نق ــای جای ــرد موجــب ارتق ــن رویک ــای تخصصــی اســت. ای ــای تخصصــی گروه ه ــادی در نقدنامه ه یادداشــت های انتق
ــا ذکــر  ــام بــه یادداشــت های انتقــادی ب نقــد پنهــان بــه نقــد آشــکار در نقدنامه هــای تخصصــی و چرخــش از نقد هــای بــدون ن

نــام داور و ناقــد شــده اســت.
ــگاه های  ــد در دانش ــان نق ــج گفتم ــازی و تروی ــه فرهنگ س ــا ک ــت. از آنج ــد اس ــگ نق ــعۀ فرهن ــورا، توس ــن ش ــر ای ــدف دیگ ه
مختلــف یکــی از سیاســت های اصلــی شــورا اســت، در ایــن راســتا اقداماتــی صــورت گرفتــه اســت. بــرای نمونــه فقــط یکــی از 
ــي، خوارزمــي، شــهید  ــه برگــزاری 6 نشســت در دانشــگاه هاي عالمــه طباطبائ ــدام ب ــوم تربیتــی( اق گروه هــای شــورا )گــروه عل
ــا اســتادان علــوم تربیتــي دانشــگاه هاي بوعلــي ســینای همــدان، فردوســي  ــه برگــزاري نشســت ب بهشــتي و همچنیــن اقــدام ب
مشــهد، عالمــه طباطبائــي، خوارزمــي و شــهید بهشــتي تهــران کــرده اســت. ایــن گونــه اقدامــات شــورا موجــب تقویــت شــبکۀ 
ــا ناشــران و مؤلفــان، ترویجی ســازی نقــد و تولیــد مقــاالت، کتــب و آثــار گوناگــون انتقــادی در  نخبگانــی نقــد، تعامــل شــورا ب

حــوزۀ نقــد کتــاب اســت.
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پژوهشــکدۀ نظریه پــردازی سیاســی و روابــط بین الملــل ســه 
ــفی  ــی فلس ــی »مبان ــت علم ــاه 13 8، نشس ــنبه 25 تیرم ش
اندیشــه سیاســی امــام خمینــی )ره(« را بــا ســخنرانی حجــت 

االســالم والمســلمین مســیح بروجــردی را برگــزار کــرد.
حجــت االســالم والمســلمین بروجــردی در شــروع ســخنانش 
ــه  ــفی اندیش ــی فلس ــۀ اول مبان ــته جلس ــال گذش ــت: س گف
سیاســی امــام خمینــی )ره( برگــزار و در آن جلســه بــه بحــث 
»توحیــد« از مباحــث خداشناســی اشــاره شــد و تأثیــر آن در 
مســائل مثــل نــه شــرقی و نــه غربــی، نفــی اطاعــت از غیــر 
خــدا، نفــی تکبــر حاکمــان، جلوگیــری از دروغ و ریــاکاری و 
مســائل دیگــری مطــرح و حتــی ســرایت مبحــث توحیــد بــه 
مباحــث مربــوط بــه نظــام اســالمی بــه عنــوان یــک ســازمان 
ــود از  ــه مقص ــدیم ک ــر ش ــه متذک ــد. در آن جلس ــان ش بی
مبانــی فلســفی، فلســفۀ سیاســی نیســت بلکــه فلســفه 
اســالمی اســت. و بیــان شــد کــه دو مبحــث فلســفۀ اســالمی 
در اندیشــۀ سیاســی امــام تأثیــر اصلــی دارد: توحیــد و فطرت. 
و ایــن جلســه دربــارۀ فطــرت و نقــش آن در اندیشــۀ سیاســی 

ــود. ــح داده می ش ــام توضی ام
ــیر  ــفه، کالم و تفس ــرت در فلس ــالح فط ــه داد: اصط وی ادام
ــمول و  ــت و جهان ش ــی ثاب ــک ویژگ ــوان ی ــه عن ــالمی ب اس
ــی  ــر شــده اســت ول ــه انســان ها ذک ــر در هم ــل تغیی غیرقاب
در تبییــن آن اختالفاتــی وجــود دارد. برخــی »فطــرت« را بــه 

مفاهیــم از پیــش نهــاده شــده در جــان آدمیــان می داننــد و 
معتقدنــد انســان از همــان ابتــدای والدت برخــی مفاهیــم و 
ــن ایــن مفاهیــم،  حتــی گزاره هایــی را همــراه دارد. مهمتری
ــظ انســان اســت  ــق و حاف ــوان خال ــه عن ــد ب مفهــوم خداون
و مهم تریــن ایــن گزاره هــا، اســتحاله اجتمــاع نقیضیــن 
ــه عنــوان ویژگــی عمومــی  ــودن را ب اســت. گاهــی مدنــی ب
ــه  ــان ها ب ــل انس ــان تمای ــود ایش ــمرده اند مقص ــان ها ش انس
ــع خــود اســت.  ــه مناف ــرای رســیدن ب اســتخدام دیگــران ب
تفســیر امــام از فطــرت تحــت تأثیــر نظــر مرحــوم آیــت اهلل 
العظمــی شــاه آبــادی اســتاد عرفــان ایشــان بــوده اســت، و 
حضــرت امــام )ره( ایــن نظریــه را بســط داده و از آن بهــره 
ــک  ــان ی ــان، در انس ــیر ایش ــق تفس ــد. طب ــادی برده ان زی
ــن دو  ــود دارد. ای ــی وج ــک فطــرت تبع ــی و ی فطــرت اصل
فطــرت بــه واســطه توجــه انســان بــه معنویــت اســت و از آن 
ــره  ــد کــه خمی ــاد می کنن ــوان »فطــرت مخمــوره« ی ــا عن ب
ــی  ــطۀ توجه ــان به واس ــت. انس ــرت اس ــن فط ــان از ای انس
ــش پوشــیده می شــود  ــم فطرت ــات دارد، کم ک ــه مادی ــه ب ک
ــه آن »فطــرت  ــروز می کنــد کــه ب ــج دیگــری از آن ب و نتای

ــد. ــه« می گوین محجوب
ــه  ــه هم ــت ک ــوره آن اس ــی مخم ــرت اصل ــود از فط مقص
انســان ها عشــق بــه کمــال مطلــق دارنــد و مقصــود از 
ــر  ــر نقضــی متنف ــه ه فطــرت تبعــی مخمــوره آن اســت ک

مبانیفلسفیاندیشۀسیاسیامامخمینی)ره(
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اســت. براســاس ایــن دو فطــرت، انســان عاشــق آن اســت کــه 
هــر آنچــه را کمــال اســت بــه بیشــترین مراتــب آن دارا باشــد 

ــد. ــچ نقصــی در آن نباش و هی
مســیح بروجــردی تأکیــد کــرد: طبــق ایــن تفســیر، انســان 
ــالل  ــال و ج ــات جم ــه صف ــد دارای هم ــا می خواه ــه تنه ن
الهــی باشــد بلکــه می خواهــد خــدا باشــد زیــرا عاشــق کمــال 
مطلــق اســت کــه دارای همــه کمــاالت باشــد و ایــن ویژگــی 
خداونــد متعــال اســت. براســاس ایــن تفســیر، حضــرت امــام 
)ره( از آقــای شــاه آبادی نقــل می کننــد کــه در دعــای ســحر 
ــک  ــن َجمال ــألک م ــی أس ــم انّ ــم: »الله ــاًل می خوانی ــه مث ک
بأجملــه و کّل جمالــک جمیــل، اَللهــم انـّـی أســألک بجمالــک 
ــش قســم  ــه جمال ــد را ب ــه خداون ــن نیســت ک ــه...« چنی کلّ
ــته  ــته ای داش ــا خواس ــن دع ــای ای ــداً در انته ــا بع ــم ت بدهی
باشــیم بلکــه مقصــود از ایــن دعــا آن اســت کــه خدایــا مــن 
جمــال تــو را درخواســت می کنــم، و در هــر قســمت از 
ــم.  ــی را درخواســت می کنی ــات اله ــی از صف ــا صفت ــن دع ای
ــی أســألک  ــم إن ــل »الله ــای کمی ــدای دع همینطــور در  ابت
ــرت  ــی قه ــک الت ــی وســعت کّل شــیی و بقّوت ــک الت برحمت

بهــا کلَّ شــیی و خضــع لهــا کٌل شــی«
انســان دارای دو جنبــه اســت: از یــک ســو توجــه بــه معنویت 
و عالــم بــاال دارد و از ســوی دیگــر توجــه بــه مادیــت و عالــم 
ــان  ــه انس ــه توج ــوط ب ــوره مرب ــرت مخم ــت دارد. فط طبیع
ــاال اســت ولــی چــون از همــان ابتــدای کودکــی  ــم ب ــه عال ب
ــت،  ــر آن اس ــت تأثی ــوده و تح ــط ب ــت مرتب ــم طبیع ــا عال ب
ــال  ــه کم ــای عشــق ب ــه ج فطــرت او پوشــیده می شــود و ب
مطلــق امــوری را از عالــم طبیعــت بــه عنــوان کمــال خویــش 
ــال  ــد. مث ــدا می کن ــل پی ــه آن تمای ــد و ب ــه می کن مالحظ
ــد  ــدا می کن ــه آن پی ــد، عشــق ب ــم را کمــال می دان آنکــه عل
تــا همــه علــوم را داشــته باشــد و آنکــه قــدرت را بــرای خــود 
ــای  ــه قدرت ه ــه هم ــت ک ــق آن اس ــد عاش ــال می دان کم
جهــان را تحــت ســیطره خــود درآورد و آنکــه ثــروت را 

ــه  ــه هم ــت ک ــق آن اس ــد عاش ــال می دان ــود کم ــرای خ ب
ــت آورد. ــه دس ــان را ب ــای جه دارایی ه

ــق  ــال مطل ــه کم ــث عشــق ب ــراد باع ــت فطــرت اف در حقیق
اســت و انســان خــدا را می خواهــد ولــی بــه واســطه ســیطره 
ــی  ــدرت تشــخیص او، فطــرت او محجــوب م ــر ق طبیعــت ب
شــود و خیــال می کنــد واقعــا عاشــق علــم و قــدرت و ثــروت 
ــه  ــت. هرچ ــد اس ــق خداون ــا عاش ــه واقع ــی ک ــت در حال اس
بیشــتر انســان بــه دنیــا توجــه کنــد و از معنویــت دور شــود، 

ــردد. ــرای فطــرت او حجــاب ایجــاد می گ بیشــتر ب
ــه  ــه دادن ب ــا و توج ــع حجاب ه ــاء رف ــت انبی ــدف از بعث ه
حــق تعالــی اســت. مثــاًل نمــاز و حــج بــرای توجــه دادن بــه 

ــا اســت. ــرای پرهیــز از دنی ــوده و روزه ب ــی ب حــق تعال
ــه  ــام برپای ــرت ام ــود، حض ــرت ب ــه فط ــح نظری ــن توضی ای
ــاد  ــی و مع ــق تعال ــات ح ــرای اثب ــی را ب ــه برهان ــن نظری ای
ــد  ــد و می فرماین ــب داده ان ــارف اســالمی ترتی و برخــی از مع
بــا کمــک ایــن برهــان بســیاری از معــارف را می تــوان 
اثبــات کــرد. همچنیــن ایشــان بســیاری از مســائل اخالقــی 
را براســاس فطــرت تبییــن کرده انــد و ملــکات کمــال را 
معشــوق فطــرت مخمــوره و ملــکات نقــض را معشــوق فطــرت 
ــام )ره( مباحــث فطــرت را  ــه دانســته اند. حضــرت ام محجوب
ــی  ــد ول ــود مطــرح کرده ان ــب خ ــی از کت ــای مختلف در جاه
ــرح  ــم از »ش ــث یازده ــث درحدی ــن بح ــاص ای ــور خ به ط
ــث  ــر و شــر از »شــرح حدی ــث« و در بحــث خی چهــل حدی

ــد. ــرح کرده ان ــل و جهل«مط ــود عق جن
ــر  حجــت االســالم والمســلمین بروجــردی در خصــوص تأثی
نظریــه فطــرت در اندیشــه سیاســی امــام خمینــی )ره( یادآور 
شــد: براســاس توضیحاتــی کــه داده شــد، مشــخص می شــود 
بســیاری از مفاهیمــی کــه در عالــم سیاســت مطــرح اســت، 
بــا مســأله فطــرت مرتبــط می باشــد. مفاهیمــی مثــل 
اســتقالل، آزادی، عدالــت، امــوری هســتند کــه هرکســی بــه 
ــاق و  ــتگی و اختن ــل، وابس ــته و در مقاب ــش داش ــا گرای آنه
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ــل  ــه در عم ــی ک ــت. مفاهیم ــگان اس ــر هم ــورد تنف ــم، م ظل
ــد مثــل دروغ، خشــونت،  ــژه برخوردارن سیاســی از اهمیــت وی
ــدال و  ــدارا و اعت ــت و م ــل صداق ــه، در مقاب ــدروی، توطئ تن
خیرخواهــی از امــوری هســتند کــه فطــرت تبعــی و اصلــی بــه 

ــرد. ــق می گی ــا تعل آنه
نتیجــه نظریــه فطــرت آن اســت کــه وقتــی انســان ها خودشــان 
بــه اســتقالل و آزادی تمایــل دارنــد، الزم نیســت ُحســن ایــن 
امــور و لــزوم حفــظ آن بــرای افــراد بیــان شــود، کافــی اســت 
بــه آنهــا توجــه داده شــود. بــه همیــن جهــت، در رفتار سیاســی 
ــه  ــه چشــم می خــورد کــه افــراد ب حضــرت امــام ایــن الگــو ب
ایــن مفاهیــم متوجــه می کننــد و بــه آنهــا اولویــت می دهنــد. 
ــردم  ــت را از م ــه، غفل ــران جامع ــت رهب ــی اس ــن، کاف بنابرای
بزداینــد، مــردم خودشــان راه صحیــح را طبــق فطــرت خــود 
پیــدا می کننــد. آنهــا بالفطــره در برابــر ظلــم و حاکمــان ظلــم 

ــد. ــه می کنن ــود را مطالب ــد و آزادی خ ــتادگی می کنن ایس
ــح  ــام توضی ــرت ام ــرت، حض ــه فط ــق نظری ــزود: طب وی اف
ــدرت  ــب ق ــرای کس ــتمداران ب ــه سیاس ــه چگون ــد ک می دهن
ــد.  ــزی می کنن ــه و برنامه ری ــد و توطئ ــالش می کنن ــتر ت بیش
ــیطرۀ  ــت س ــا تح ــه آنه ــت ک ــی اس ــان دارای قوای ــرا انس زی
فطــرت، تمایــالت بی نهایــت دارنــد. یکــی از ایــن قــوا عبــارت 
از قــوه واهمــه اســت کــه شــیطنت و طلــب ریاســت و خدعــه 
و نفــاق و غیــره همگــی مربــوط بــه ایــن قــوه اســت. ایــن قــوه 
ــای  ــۀ قدرت ه ــا هم ــل دارد ت ــرت تمای ــای فط ــق اقتض طب
ــن اســت  ــم را به دســت آورد. ممک ــلطنت های عال ــان و س جه
در ابتــدا چنیــن آرزویــی نکنــد ولــی بــه تدریــج وقتــی 
شــخصی بــه ریاســت رســید، تمایــل بــه ریاســت بیشــتر در او 
نمایــان می شــود. پــس فطــرت کــه وســیله ای بــرای ســعادت 
او بــوده اســت، وســیله ای می شــود بــرای شــقاوت او. بــه دلیــل 
محجــوب بــودن فطــرت، آن سیاســتمدار گمــان می کنــد اگــر 
ریاســت جدیــدی پیــدا کنــد، بــه آرزوی خــود رســیده اســت 
در حالــی کــه چنیــن نیســت و او در نهــاد خــود تمایــل دارد 
ــدرت  ــب ق ــع او طال ــق داشــته باشــد و در واق ــدرت مطل ــا ق ت
ــد  ــان می کن ــدارد و گم ــه ن ــه آن توج ــی ب ــت ول ــی اس اله
ــام  ــاز او اســت. حضــرت ام ــی پاســخ گوی نی قدرت هــای دنیای
مــی فرماینــد: ایــن خســران اســت کــه فطــرت کــه ســرمایه 
ــقاوت  ــه ش ــیدن ب ــت، در راه رس ــعادت اس ــرای س ــان ب انس

ــه کار رود. ب
براســاس نظریــه فطــرت هرکســی متوجــه می شــود کــه عدالت 
خــوب اســت. پــس اگــر بخواهــد ظلمــی کنــد، آن را در پــردۀ 

عدالــت می پیچــد و پشــت شــعار عدالــت مخفــی می کنــد. 
هرکســی حتــی اگــر ظلــم را در رفتــار خــود مشــاهده نکنــد 
ــد  ــار دیگــران آن را مشــاهده می کنــد و می دان ــی در رفت ول
ــد،  ــم متنفرن ــل داشــته و از ظل ــت تمای ــه عدال کــه مــردم ب
پــس سیاســتمداران حتــی اگــر ظلمــی مرتکــب شــوند، آن 

ــد. ــاس عــدل انجــام می دهن را در لب
ــزی  ــث تجوی ــک بح ــن ی ــه ای ــم ک ــر ده ــت تذک الزم اس
ــت  ــد اس ــم ب ــد ظل ــد: بگویی ــه می گوی ــل آنک ــت مث نیس
ولــی مرتکــب شــوید. بلکــه یــک بحــث توصیفــی اســت کــه 
حاکمــان بــرای آنکــه تمایــل مــردم را بــه خــود حفــظ کننــد 
حتــی اگــر ظلــم کننــد مــی گوینــد کــه ظلــم بــد اســت و 

ــم. ــار می کنی ــه رفت ــا عادالن م
طبــق همیــن نظریــه روشــن می شــودکه چــرا حضــرت امــام 
تذکــر می دهنــد کــه انســان از ابتــدا دیکتاتــور یــا طاغوتــی 
ــرا  ــود زی ــن می ش ــج چنی ــم و به تدری ــه کم ک ــت بلک نیس
ــه تدریــج قــوای واهمــه یــا غضبیــه یــا شــهویه انســان او  ب
ــد. الزم  ــود ســوق می ده ــی خ ــاالت خیال ــه ســمت کم را ب
اســت بــار دیگــر تاکیــد کنــم بســیاری از خصائــص اخالقــی 
کــه در عالــم سیاســت مطــرح اســت، بــرای حضــرت امــام در 
پرتــو فطــرت معنــی پیــدا می کنــد مثــل اســتقامت، صبــر، 
عجوالنــه،  تصمیم گیــری  عصبانیــت،  در  خویشــتن داری 
کبــر، انتقــام، زهــد، مهربانــی بــا دیگــران و مــدارا، طمأنینــه 

و غیــره.
خاتمــه  در  بروجــردی   والمســلمین  االســالم  حجــت 
ســخنانش گفــت: جلســه قبــل کــه پیرامــون توحیــد افعالــی 
و تأثیــر آن در اندیشــه سیاســی امــام بــود، تذکــر داده شــد 
کــه علــم بــه توحیــد افعالــی در رفتــار انســان تأثیــر نداشــته 
ــر واقــع می شــود. بنابرایــن،  ــه آن موث بلکــه ایمــان قلبــی ب
ــه  ــت ک ــت دارد آن اس ــام دخال ــه ام ــم اندیش ــه در فه آنچ
اندیشــه سیاســی ایشــان در پرتــو ایمــان ایشــان بــه توحیــد 

ــود. ــن می ش ــران روش ــان دیگ ــی و ایم افعال
امــا دربــاره مســأله فطــرت، چنیــن نیســت، بــه نظــر  
ایشــان فطــرت در جامعــه بشــری بــه مقتضــای خــود عمــل 
می کنــد و تمایــالت انســان را شــکل می دهــد؛ خــواه بدانــد 
یــا ندانــد و خــواه بــه آن ایمــان داشــته باشــد یــا خیــر، امــا 
ــث  ــان باع ــری انس ــی جهت گی ــه فطــرت و دوگانگ ــه ب توج
ــت را  ــج مســیر معنوی ــه تدری ــد ب ــا انســان بتوان می شــود ت

طــی کنــد.

انتصاب
دکتر قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، طی حکمی دکتر زهراحیاتی را به سمت 

سرپرستاسنادفرهنگیآسیا، منصوب کرد.
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انتشارکتاب»کتیبههایخصوصیفارسیمیانه؛ساسانیوپساساسانی«

میانــه؛  فارســی  خصوصــی  »کتیبه هــای  کتــاب 
ساســانی و پساساســانی«  در شــهریورماه 1398 از 
ســوی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
ــر  ــد منتش ــه در  دو جل ــاب ک ــن کت ــد.  ای ــر ش منتش
ــودی و  ــد اول آن کتیبه هــای یادب شــده اســت،  در جل
ــس  ــانی و پ ــده از دورۀ ساس ــه جامان ــته های ب گورنوش
ــای  ــد دوم  عکس ه ــود و در جل ــی می ش از  آن بررس
کتیبه هــا  آورده شــده اســت. نویســندۀ   کتــاب، دکتــر 
ســیروس نصــراهلل زاده، در خصــوص انتشــار ایــن 
کتــاب  طــی یادداشــتی توضیحاتــی داد کــه در ادامــه 

از نظرتــان می گــذرد:
ــه؛ ساســانی و  کتیبه هــای خصوصــی فارســی میان
ــد  ــه چن ــانی ب ــود از دوره ساس ــانی موج پساساس
دســته تقســیم می شــوند.کتیبه های ســلطنتی 
ــه الفبــای پهلــوی کتیبــه ای یــا  یــا دولتــی کــه ب
منفصــل نوشــته شــده اند. ایــن کتیبه هــا یــا 
مربــوط بــه شــاهان ساســانی اســت مثــل اردشــیر 
اول، شــاپور اول، نرســی، شــاپور دوم و ســوم و 
یــا بــزرگان و مقامــات دولتــی و دینــی مثــل 
کتیبــه ابنــون، کرتیــر، مهرنرســی و دیگــران. ایــن 
ــانی را  ــت ساس ــمی حکوم ــدگاه رس ــا دی کتیبه ه
ــوط  ــه مرب ــر ک ــته دیگ ــا دس ــد. ام ــان می ده نش
ــا ســده های5 هجــری  ــه اواخــر دوره ساســانی ت ب
کتیبه هــای  بــه  موســوم  کتیبه هــای  اســت 
خصوصــی اســت. ایــن دســته کتیبه هــا بــه الفبــای 
ــوط  پهلــوی متصــل نوشــته شــده اند و چــون مرب
بــه جامعــه ایرانی دردورۀ ساســانی و دوره اســالمی 
ــه  ــن جامع ــارۀ ای ــتری درب ــات بیش ــت اطالع اس

می دهــد و بــه ســبب کمبــود منابــع از اواخــر دورۀ ساســانی و آغــاز اســالم در ایــران، به خصــوص تــا ســده 5 هجــری، می توانــد 
اطالعــات تاریخــی خوبــی از جامعــه زردشــتی در اختیــار قــرار دهــد. در کتــاب حاضــر 122 کتیبــه بررســی و خوانــده و بــه همــراه 
ــای  ــر کتیبه ه ــاب حاض ــاس کت ــر اس ــت. ب ــده  اس ــل آم ــور مفص ــه ط ــه ب ــای کتیب ــد دوم عکس ه ــت. در مجل ــات آمده اس تعلیق
خصوصــی در ســه بخــش تنظیــم شــده اســت:بخش یکــم: گورنوشــته ها. بخــش مهمــی از کتیبه هــای خصوصــی گورنوشــته های 
ــوع تدفیــن دیــن  ــر اســاس ن ــران، چیــن و اســتانبول یافتــه شــده اســت. ایــن گورنوشــته ها ب جامعــه زردشــتی اســت کــه در ای
زردشــتی اســت و تنــوع کتیبــه ای بســیاری دارد. در مقدمــه ایــن بخــش در خصــوص تدفیــن از دورۀ هنــدی  و  اروپایــی تــا دیــن 
زردشــتی دورۀ ساســانی و دورۀ اســالمی و نیــز تدفیــن در شــاهنامه بحــث شــده اســت. قدیمی تریــن ایــن کتیبه هــا از اواخــر دوره 
یزدگــرد ســوم آغــاز می شــود و متأخرتریــن آنهــا بــرج  الجیــم در اســتان مازنــدران اســت. بخــش دوم: کتیبه هــای یادبــودی. ایــن 
کتیبه هــا گاه در خصــوص وقــف چــاه یــا زمیــن اســت و گاه دیــدار جامعــه زردشــتی از جایــی مثــل هنــد و یــا تعمیــر قلعــه ای 
در فــارس. ایــن نــوع کتیبه هــا در ایــران، هنــد، دربنــد قفقــاز در داغســتان یافتــه شــده اند. بخــش ســوم: کتیبه هــای خصوصــی 
ــی  ــانی توانســت نوع ــت ساس ــی حکوم ــت و حت ــعه بســیاری یاف ــران توس ــانی مســیحیت در ای ــی. در دوره ساس مســیحیان ایران
مســیحیت ایرانــی بــه نــام نســتوری را در ایــران در تقابــل بــا مســیحیت ارتودوکــس بیزانــس شــکل دهــد. از اینــان کتیبه هایــی 
ــرار دارد و  ــروزی ق ــا گورنوشــته ای اســت کــه در اســتانبول ام ــی مانده اســت. یکــی از آنه ــوی ساســانی باق ــان پهل ــه خــط و زب ب

ــه شــده اســت. ــرات یافت ــد و ه ــه در هن ــودی آنهاســت ک ــای یادب ــر کتیبه ه بخــش دیگ
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جایگاهدادهکاویدروهابیتپژوهیمعاصر

پژوهــی  نشســت علمــی »جایــگاه داده کاوی در وهابیــت 
معاصــر« بــه همــت مرکــز اســناد فرهنگــی آســیای پژوهشــگاه 
ــر  ــخنرانی دکت ــا س ــی و ب ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس عل
کامیــار صداقــت ثمرحســینی بــه تاریــخ 16 شــهریورماه 1398 

برگــزار شــد.

ــا بیــان ایــن نکتــه آغــاز کــرد کــه  ســخنران بحــث خــود را ب
از حیــث روش و ابــزار تحقیــق، هــر دوره ای اقتضائــات خــاص 
خــود را داراســت. کتــاب ارزشــمند »فرهنــگ تاریخــی زبــان« 
اقتضــای دوره ای اســت و پایــگاه »دادگان زبــان فارســی« 
اقتضــای دوره ای دیگــر؛ و وهابیــت پژوهــی هماننــد هــر 
حــوزه مطالعاتــی دیگــری، بایــد فرزنــد زمــان خویــش باشــد؛ 
ــه داده کاوی در  ــی پرداخــت ک ــن تحوالت ــه تبیی وی ســپس ب
وهابیــت پژوهــی را بــه یکــی از الزامــات دوران کنونــی مبــدل 

کــرده اســت.
دکتــر صداقــت ثمرحســینی بــا مقایســه تحــوالِت وهابیــت در 
ــز  ــث ایجــاد مؤسســات و مراک ــه ســده بیســتم، از حی دو نیم
ــگاه ها  ــیع دانش ــعه وس ــارات، توس ــترش انتش ــی، گس بین الملل
وهابــی  تحصیل کــردگان  خصوصــاً  آن  اســتادان  تنــوع  و 
در کشــورهای غربــی و یــا نومســلمانان وهابــی غربــی در 
ــواره ای  ــبکه های ماه ــعه ش ــاً توس ــعودی و نهایت ــتان س عربس
و فضــای مجــازی، نشــان داد کــه هرچــه وهابیــت بــه انتهــای 
ســده بیســتم نزدیک تــر می شــود، هــم از حیــث گســتره 
جغرافیایــی، هــم از حیــث موقعیــت بین المللــی و هــم از 
حیــث ســاختار ســازمانی )در ابعــاد سیاســت، اقتصــاد، آمــوزش 
ــا  ــده، ب ــبکه ای درهم تنی ــدن در ش ــال فربه ش ــانه( در ح و رس
شــاخه ها و زیرشــاخه ها و انشــعاباِت گوناگــون و تولیــد عظیــم 
محتواســت کــه در ابتــدای ســده بیســت و یکــم، بــا تحــوالت 
ــازی  ــاً ذخیره س ــه خصوص ــات و رایان ــاوری ارتباط ــم فن عظی
ــل  ــه تحلی ــیده اســت؛ به نحوی ک ــود رس ــه اوج خ ــات، ب اطالع

داده هــای روزافــزون آن از عهــده یــک نفــر خــارج اســت؛ لــذا 
ــرای بررســی وبالگســتان  ــاروارد ب ــه دانشــگاه ه ــان ک همچن
ایــران و یــا جهــان عــرب، ابتــدا بــه بایگانــی داده هــا و ســپس 
تولیــد نرم افزارهایــی جهــت محاســبه و تحلیــِل صدهــا هــزار 
پیونــد )link( متقابــل میــان وبالگ هــا مبــادرت کــرد، قــدرِت 

ــور  ــی به منظ ــای دائم ــاد بانک ه ــرو ایج ــروز در گ ــران ام ای
ــران در جهــان اســالم  ــه ای ــوط ب رصــد مــداوم داده هــای مرب
ــات  ــتخراج اطالع ــرای اس ــب ب ــای مناس ــی نرم افزاره و طراح
آشــکار  زمانــی  موضــوع  ایــن  اهمیــت  داده هاســت.  آن 
می شــود کــه بدانیــم طبــق برخــی آمــاِر ســال 2014م، تنهــا 
ــش از  ــوک، بی ــا در فیس ب ســازمان تروریســتی داعــش و تنه
پنجاه هــزار صفحــه بــا به روزرســانی بالغ بــر یک میلیــون 

ــار در روز داشــت. ب
داده کاوی )Data Mining( مبتنــی بــر اســتخراج اطالعــات 
ــده  ــزرگ و پیچی ــای ب ــگاه داده ه ــان از پای ــای پنه و الگوه
از طریــق نرم افــزاری حــاوی الگوریتم هــای متناســب بــا 
پرســش های محققــان اســت. در داده کاوی کوشــش می شــود 
همــه وقایــع و اندیشــه ها در چارچــوب یــک بانــک اطالعاتــی، 
»بــا هــم« دیــده شــوند. ســامانه های مشــابهت یابــی مقــاالت 
نمونــه ای ســاده از داده کاوی اســت کــه اتفاقــاً بخشــی از 
تحقیقــات برجســته مرحــوم عاّلمــه ســید مرتضــی عســکری 
ــه  ــند قص ــی س ــابهت یاب ــبأ« مش ــن س ــداهلل ب ــاره »عب درب
مذکــور در منابــع اهــل ســنت )بــر اســاس طبقــات تاریخــی( 
بــود. عاّلمــه عســکری نشــان می دهــد آبشــخور اصلــی قصــه 
ــت  ــّذاب اس ــر ک ــن عم ــیف ب ــی از س ــاً حکایت ــور، نهایت مذک
ــه  ــع قص ــودن مناب ــامد ب ــر پربس ــی ب ــان مبن ــای وهابی و ادع
ــول  ــه نقل ق ــش نیســت؛ چراک ــی بی ــبأ توهم ــن س ــداهلل ب عب
ُمکــرر از یــک مأخــذ، به منزلــه تعــدد طــرق مآخــذ آن نیســت.

ــأ ارگان  ــه النب ــی از فصلنام ــه مثال ــه ارائ ــخنران ب ــپس س س
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رســمی داعــش زد کــه حاصــل بیــش از 250 ســاعت بررســی 
بــر اســاس تحلیــل بســامدی بالغ بــر یک صــد و هفتــاد شــماره 
ــا بیــان کنــد از طریــق تحلیــل بســامدی،  ــود ت از آن مجلــه ب
ــرد.  ــکار ک ــن را آش ــه در مت ــای نهفت ــوان الگوه ــه می ت چگون
بدیــن منظــور، در چنــد مرحلــه، ابتــدا بســامد اســامی کتاب هــا 
و نویســندگان مــورد وثــوق داعــش جمع آوری شــد؛ ســپس کار 
جداســازی و دســته بندی اســامی در مشــرب های فکــری هــر 
یــک از اســامی مذکــور صــورت گرفــت و آنــگاه نتایــج حاصلــه، 
بــر اســاس تاریــخ وفــات اشــخاص دســته بندی شــد تــا بتــوان 
ــرد.  ــیم ک ــی ترس ــات تاریخ ــب طبق ــه را در قال ــوی حاصل الگ
نتیجــه حاصلــه در جــدول ســیر تاریخــی دوره هــای ســلفیه و 
ــد  ــرار گرفتن ــت ســعودی ق ســیر تاریخــی دوران ســه گانه دول
ــعودی  ــار س ــلفیه درب ــتراک س ــورد اش ــخصیت های م ــا ش ت
ــی  ــان شــوند کــه به خوب ــه جهــادی نمای ــا ســلفیه موســوم ب ب
نقــاط مشــترک عقیــده و اندیشــه ایــن دو دســته از وهابیــان را 
نشــان می دهــد. بررســی بســامدی گفتمــان تکفیــری ایشــان 
ــش  ــاره داع ــه درب ــق نهفت ــیاری از حقای ــده بس ــز بازگوکنن نی
خواهــد بــود کــه شــرح کامــل آن در طــرح پژوهشــی ســخنران 
)دکتــر صداقــت ثمرحســینی( در بررســی بســامدی هفته نامــه 
النبــأ منعکــس خواهــد شــد. حــال اگــر همیــن مثــال ســاده، 
ــان  ــماره از نشــریات وهابی ــزار ش ــا ه ــب داده کاوی ده ه در قال
رســمی و جهــادی در بیــش از یــک ســدۀ اخیــر، بــه صورتــی 
فراگیــر انجــام شــود، نقشــه کاربــردی جامعــی از نقــاط 
قــوت و ضعــف ایشــان ترســیم می شــود کــه به غایــت در 

تصمیم گیری هــای آتــی کشــور اهمیــت دارد.
ــدرت  ــش ق ــای افزای ــه معن ــدا ب ــای ناپی ــف و درک الگوه کش
تصمیم گیــری و نیــز پیش بینــی وقایــع در آینــده اســت. 
تصمیم گیــری درســت، بــه نحــوۀ اســتخراج اطالعــات از 
ــۀ  ــامدی در قضی ــای بس ــاًل تحلیل ه ــردد؛ مث ــا بازمی گ داده ه
جهانگــردان ایرانــی در مصــر در ســال 1392 و تبلیغــاِت 
تکفیــری ســنگین وهابیــان کــه تــا تهدیــد بــه قتــل ایرانیــان 
همــراه بــود، شــناختی کاربــردی را بــه ارمغــان مــی آورد کــه از 
ــای  ــه در موقعیت ه ــرد ک ــی ک ــوان پیش بین ــق می ت آن طری
ــا  ــی و ب ــا و جماعت های ــراد، گروه ه ــه اف ــده چ ــابه در آین مش
چــه ابــزار و حامیانــی، لــه یــا علیــه ایرانیــان فعالیــت خواهنــد 
ــی  ــای آت ــردن توطئه ه ــی ک ــر خنث ــه فک ــروز ب ــا ام ــرد ت ک

ایشــان باشــیم.
ــرمایه گذاری های  ــم و س ــی عظی ــای اطالعات ــأ بانک ه در خ
بــاِر  از  بخشــی  بســامدی،  پژوهش هــای  مربوطــه،  کالن 
ــادی  ــد ابع ــا هرچن ــد. آن ه ــده می گیرن ــر عه داده کاوی را ب
ُخــرد و محــدود دارنــد؛ امــا حضورشــان بازهــم غنیمت اســت. 
ــه  ــای داده نیســت؛ بلک ــاً در ایجــاد پایگاه ه ــا صرف ــدرت م ق
ــی  ــای پنهان ــات و الگوه ــریع اطالع ــر و س ــتخراج مؤث در اس
اســت کــه در آن نهفتــه اســت. امــروزه دیگــر نمی تــوان بــه 
ــی  ــی پژوهش ــه علم ــوم ب ــاالت موس ــیاری از مق ــبک بس س
کــه نظریــه ای پرطمطــراق را همــراه بــا کلی گویی هــا و 
ــدگاه  ــک دی ــات ی ــه به منظــور اثب ــای گزینشــی ک نقل قول ه
یــا نظریــه ســرهم بندی می شــوند، شــناختی علمــی و 

ــرد. ــی ک ــه داد و عملیات ــکا ارائ قابل ات
ــامد در  ــه بس ــه ب ــی از توج ــخنران نمونه های ــه س در خاتم
تألیفــاِت علمــای امامیــه را مثــال آورد کــه حــاوی ایده هایــی 

ــر: ــزاری هســتند؛ نظی ــی نرم اف ــاب در طراح ن
- »طبقــات أعــالم الشــیعه« از آیــت اهلل حــاج شــیخ آقابــزرگ 
تهرانــی، در تبییــن بســامد تألیفــات علمــای امامیــه در ذیــل 
طبقــات ایشــان )از قــرن چهــارم تــا قــرن چهاردهــم هجــری 

قمــری(
ــت اهلل عالمــه  ــاب والســنه واالدب« از آی ــی الکت ــر ف - »الغدی
ــر در  ــث غدی ــامد حدی ــن بس ــی در تبیی ــین امین عبدالحس
ــرون  ــی ق ــای توال ــر مبن ــرب )ب ــزرگ ع ــاعران ب ــعار ش اش
ــث  ــاره حدی ــر درب ــی دیگ ــامد تاریخ ــا بس ــالمی( و ده ه اس

ــر غدی
- »شــهداء الفضیلــه« از آیــت اهلل عالمــه عبدالحســین امینــی 
در تبییــن بســامد عالمــان شــیعه شــهید از ســده چهــارم تــا 

چهاردهــم
-    »الغدیــر فــی التــراث اإلســالمی« از آیــت اهلل ســید 
ــدور  ــامد ص ــن بس ــی در تبیی ــق طباطبای ــز محق عبدالعزی
احادیــث غلــو بــه ترتیــب حیــات مبــارک پیشــوایان دیــن)ع(

-    »عبــداهلل بــن ســبأ و اســاطیر اخــری« از آیــت اهلل ســید 
مرتضــی عســکری بســامد تاریخــی نقــل قصــه عبــداهلل بــن 
ســبأ در منابــع اهــل ســنت تــا خاســتگاه آن ســیف بــن عمــر 

کــّذاب.
جلسه با پرسش و پاسخ حضار ارجمند به پایان رسید.
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نقشوکارکردارتباطاتورسانهدرتقریبمذاهباسالمی

ــکاری  ــا هم ــات ب ــی و ارتباط ــات فرهنگ ــکدۀ مطالع پژوهش
مرکــز تحقیقــات امــام علــی )ع( نشســتی را بــا عنــوان »نقش 
و کارکــرد ارتباطــات و رســانه در تقریــب مذاهــب اســالمی« 

در روز شــنبه 9 شــهریور 1398 برگــزار کــرد.
ــی،  ــأت علم ــای هی ــدادی از اعض ــه تع ــت ک ــن نشس در ای
پژوهشــگران و کارشناســان پژوهشــگاه حضــور داشــتند، دکتر 
مریــم هاشــمی، عضــو هیــأت علمــی مرکــز تحقیقــات امــام 
علــی )ع( ضمــن اشــاره مختصــری بــه دیــدگاه مدنظــر خــود، 
بــه چرایــی توجــه بــه ایــن مســأله پرداخــت و گفــت: دغدغــه 
مــن بــرای پرداختــن بــه ایــن موضــوع بــه دلیــل حضــورم در 
ــا 2011 اســت. همانطــور  لبنــان در بیــن ســال های 2006 ت
کــه می دانیــد، لبنــان کشــوری نیمــه عربــی و نیمــه اروپایــی 
اســت و مذاهــب مختلــف در آن حضــور دارنــد و همیــن امــر 
ایــن دغدغــه را ایجــاد کــرد کــه چگونــه می تــوان از طریــق 

رســانه فضــای تقریــب و نزدیکــی مذاهــب را فراهــم کــرد؟
ــا  ــان، م ــک لوه ــه م ــاس نظری ــرد: براس ــان ک وی خاطرنش
ــه  ــم و هم ــی می کنی ــی زندگ ــدۀ جهان ــک دهک ــون در ی اکن
ــان از  ــورت همزم ــه ص ــد ب ــده می توانن ــن دهک ــراد در ای اف
ــر  ــر دیگ ــان حاض ــد. در جه ــل کنن ــالع حاص ــر اط یکدیگ
ــان  ــوس در جه ــی و ملم ــه عین ــت، بلک ــاز نیس ــانه مج رس
حاضــر اســت. لــذا ایــن ســؤال مطــرح می شــود کــه چگونــه 
ــای  ــت و ادع ــه داش ــون نگ ــالمی را مص ــت اس ــوان هوی می ت

ــت؟ ــی را داش ــتقالل فرهنگ اس
ــودن حساســیت نقــش رســانه ها  ــدا ب ــه هوی ــا اشــاره ب وی ب
ــم و  ــا نمی توانی ــح داد: م ــالمی توضی ــب اس ــب مذاه در تقری
نبایــد مانــع پویــش علمــی و تضــارب آراء در بحــث مذاهــب 
اســالمی شــویم. امــا شــرط مهــم ایــن اســت کــه بــه تنــازع 

ــب  ــگاه مذاه ــق آن، دانش ــیار موف ــه بس ــود. نمون ــر نش منج
ــف  ــرق مختل ــاتید ف ــۀ اس ــه هم ــت ک ــران اس ــالمی در ای اس
ــن دانشــگاه، دیدگاه هــای فقهــی و  ــا حضــور در ای اســالمی ب
مذهبــی خــود را نــه تنهــا ارائــه کــه تدریــس نیــز می کننــد 
ــن  ــر ای ــه ب ــت ک ــی اس ــتراتژی وحدت ــطۀ اس ــه واس ــن ب و ای

مجموعــه حاکــم اســت.
ایــن عضــو هیــأت علمــی بــا یــادآوری کارکردهــای ارتباطــات 
تصریــح کــرد: ارتباطــات و رســانه دارای کارکردهــای فرهنگی، 
اقتصــادی و سیاســی اســت، امــا کارکــرد فرهنگــی آن از همــه 
مهمتــر از بقیــه کارکردهاســت و بقیــه کارکردهــا زیرمجموعــه 
ــاور  ــده و ب ــگ، عقی ــه فرهن ــد، چراک ــاب می آین ــه حس آن ب
ــالم  ــان اس ــی جه ــأله فرهنگ ــن مس ــانه عی ــذا رس ــت و ل اس
اســت. از همیــن رو اســت کــه کاســتلز معتقــد اســت، مــا در 

ــم. ــات زیســت می کنی عصــر اطالع
وی در ادامــه افــزود: در ایــن حــوزه، ارتباطــات تعاملــی، تحــت 
ــه  ــرب ب ــان غ ــر فضــای مجــازی اســت و در نتیجــه جه تأثی
ــرده  ــدا ک ــی پی ــالم هژمون ــان اس ــر جه ــانه ها ب ــطه رس واس
اســت و تفکــر مســلمانان را بــه دســت گرفته انــد. لــذا 
مهمتریــن راه حــل در جهــت تقریــب مذاهــب اســالمی، 
ــر ســر اصــول  آگاهــی سیاســی اســت. فــرق اســالمی بایــد ب
ــواد  ــای س ــت ارتق ــد و در جه ــروع را وانهن ــد و ف ــاق کنن اتف
ــا  ــنایی ب ــق آش ــر از طری ــن ام ــد. ای ــش رون ــانه ای پی رس
ــر اســت. ــازی امکان پذی ــی مج ــی و جمع ــبکه های اجتماع ش

دکتــر هاشــمی در پایــان ســخنانش بــه نمونه هایــی از 
تبلیغــات داعــش و مقاالتــی پیرامــون آن در فضــای مجــازی 
اشــاره کــرد و بــه تعــدادی از ســؤاالت حاضــران پاســخ گفــت.  
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ــی، جلســه  ــات فرهنگ ــوم انســانی و مطالع ــان پژوهشــگاه عل ــات زن ــروه پژوهشــی مطالع ــهریور 1398، گ ــنبه 27 ش روز چهارش
ــان )آزاده موســوی و کــورش عطایــی( و  ــا حضــور کارگردان نمایــش و نقــد فیلــم مســتند داســتانی »در جســتجوی فریــده« را ب

ــان( برگــزار کــرد. ــرت صافاری منتقــدان ســینما )آنتونیــا شــرکاء و روب
پــس از نمایــش فیلــم، ابتــدا کارگردانــان توضیحــات اولیــه ای دربــاره چگونگــی فرآینــد تولیــد فیلــم ارائــه دادنــد. ســپس منتقدان، 

کارگردانــان و حاضــران در جلســه، در زمینــه نقــد فیلــم بــه گفتگــو پرداختنــد.
ــد و دســت روزگار  ــواده اش حــدود 40 ســال پیــش او را در حــرم امــام رضــا )ع( رهــا کرده ان ــام دختری اســت کــه خان ــده ن فری
او را در شــش ماهگــی بــه هلنــد کشــانده اســت. از آمســتردام تــا مشــهد حکایــت ســفر فریــده بــرای یافتــن هویتــی اســت کــه 

بیــش از بیســت ســال در تکاپــوی آن بــوده اســت.
ــانه های  ــل و رس ــکار 2020 در محاف ــران در اس ــده ای ــوان نماین ــه عن ــم ب ــن فیل ــالم ای ــس از اع ــه پ ــی ک ــارغ از مجادله های ف
ســینمایی درگرفــت، ایــن جلســه عمــال نقــدی مبتنــی بــر دریافــت خواننــده بــود کــه بیشــتر از جنبه هــای تکنیکــی فیلــم، بــه 

ــازندگان آن پرداخــت. ــت س ــت و در روای ــی آن در واقعی ــون، موضــوع و شــخصیت اصل مضم
ــی  ــا فرافکن ــه ب ــی ک ــش خانواده های ــای گمشــده وجــودش، چال ــن رگه ه ــده در یافت ــز فری احساســات و شــورو شــعف اغراق آمی
ــه امیــد امــام رضــا! اکنــون می خواهنــد جبــران مافــات  ــاره جــرم گذشــته خــود در رهــا کــردن کــودک چنــد ماهه شــان ب درب
کننــد، تأثیــر زن بــودن کارگــردان در وفــور عناصــر زنانــه در فیلــم، مقایســه برخــورد خانــواده هلنــدی بــا فریــده بــا خانواده هایــی 
ــی کــه نقــش مــادر را در  ــودن زنان ــی ب ــگاره قربان ــار ان ــد در کن ــده را دارن ــا فری ــی ب ــران ادعــای داشــتن ارتبــاط خون کــه در ای
واقعیــت ایفــا کرده انــد، انــدک مایه هــای نمادیــن داســتان، کادربندی  هایــی کــه نــوع خاصــی از روایــت را در ایــن فیلــم مســتند 
ــودن قصــه از احســاس تنهایــی شــخصیت فریــده، بیــان تناقضــات موجــود در شــخصیت فرهنگــی  رقــم زده اســت، مشــحون ب
ایرانیــان و باالخــره پیش بینــی دربــاره میــزان شــانس ایــن فیلــم بــه عنــوان نماینــده ایــران در اســکار 2020 از جملــه مطالبــی 

بــود کــه در ایــن جلســه مــورد بحــث قــرار گرفــت.
گفتنــی اســت، پیــش از ایــن نیــز گــروه مطالعــات زنــان پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، جلســات نقــد فیلم هــای 
خانــه پــدری ســاخته کیانــوش عیــاری و ملــی و راه هــای نرفتــه اش ســاخته تهمینــه میالنــی را بــا حضــور ســازندگان فیلم هــا و 

منتقــدان حــوزه ســینما و علــوم انســانی برگــزار کــرده اســت.
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دکتــر  ســخنرانی   ،1398ٍ تیرمــاه   29 مــورخ  شــنبه  روز 
حمیدرضــا رادفــر، عضــو هیــأت  علمــی مرکــز اســناد فرهنگــی 
آســیا بــا موضــوع »توســعه و ســازماندهی محتــوای دیجیتــال« 

ــد. ــزار ش برگ
ابتــدای ســخنان   دکتــر رادفــر در 
ــال  ــوای دیجیت ــف محت ــا تعری ــود ب خ
گفــت: محتــوای دیجیتالــی شــامل هــر 
محتــوای تولیــد شــده، قابــل دســترس، 
اســتفاده  اشــتراک گذاشــته شــده، 
شــده و یــا ذخیــره شــده در یــک 
ــن و  ــت. مهمتری ــال اس ــب دیجیت قال
ــورد درخواســت  ــن عنصــر م حیاتی تری
مجــازی  فضــای  در  ارزش  دارای  و 
نرم افزارهــا،  فناوری هــا،  محتواســت. 
ربات هــا و ســایر پدیده هــای پیشــرفته 
ــازی  ــای مج ــا در فض ــن روزه ــه ای ک
راحتــی،  جهــت  می شــوند  دیــده 
ــی  ــرعت دسترس ــت و س ــش دق افزای
ــازمان ها  ــتریان س ــت. مش ــه محتواس ب
ــا  ــن فناوری ه ــی ای ــز در ورای تمام نی
ــگ  ــوش رن ــات خ ــا و امکان و نرم افزاره
و لعــاب و متنــوع در پــی دســتیابی 
اشــیا  ایــن  هســتند.  محتــوا  بــه 
ــت  ــرای ســهولت در مدیری ــی ب محتوای

در قالــب مجموعه هــای دیجیتالــی ســازماندهی می شــوند. 
گونــه  هــر  نگهــداری  قابلیــت  دیجیتالــی  مجموعه هــای 
ــه ای را  ــای رایان ــه ای از بیت ه ــورت مجموع ــه ص ــات ب اطالع
ــی  ــخه های دیجیتال ــا نس ــن بیت ه ــات ای ــی اوق ــد. گاه دارن
شــده رســانه های معمــول ماننــد متــون، تصاویــر، مــواد 
ــتند و گاه  ــا هس ــال اینه ــه ها و امث ــا، نقش ــنیداری، فیلم ه ش
محتویاتــی هســتند کــه نمونــه فیزیکــی ندارنــد، ماننــد منابــع 
وب بنیــاد، برنامه هــا و نرم افزارهــای رایانــه ای، بازی هــای 
ــه دســته دوم  ــی. ب ــی دیجیتال ــای اطالعات ــه ای و پایگاه ه رایان
کــه منبــع اصلــی در قالــب الکترونیکــی تولیــد شــده و معــادل 
ــا  ــال ی ــوای »زاده دیجیت ــدارد، محت ــوگ ن ــا آنال ــی ی فیزیک

می گوینــد. زاد«  دیجیتــال 
ــا تأکیــد  عضــو هیــأت  علمــی مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا ب
ــزود:  ــه، اف ــک مجموع ــعه در ی ــت خــط مشــی توس ــر اهمی ب
برنامه ریــزی و تهیــه خــط  مشــی از الزامــات تأمیــن مجموعــه 
اســت. خــط  مشــی مجموعه ســازی را می تــوان بــه دو بخــش 

عمــده تقســیم کــرد:
الــف( در بخــش نخســت مــواردی از قبیــل مأموریــت و اهــداف 
مجموعــه، تعریــف جامعــه کاربــران، شــرایط دســتیابی، 
دســتورالعمل ها در انتخــاب منابــع، مجموعه هــای خــاص، 
ــه،  ــیابی مجموع ــز، ارزش ــایر مراک ــا س ــکاری ب ــرایط هم ش

حفاظــت از مجموعــه، وجیــن و حــذف منابــع بدون اســتفاده، 
ــان  ــد نظــر در خط مشــی بی ــی تجدی ــای زمان ــن برهه ه تعیی

می شــود.

ــل  ــه تفصی ــی، ب ــط  مش ــند خ ــه س ــش دوم بدن ب( در بخ
بیــان می شــوند. اول  حوزه هــای مطــرح در بخــش 

رادفــر در ادامــه بــا اشــاره بــه اهمیــت نیازســنجی بــه 
ــای  ــران، رفتاره ــی کارب ــای اطالعات ــتن نیازه ــای دانس معن
ــی  ــای اطالعات ــا و عالقه مندی ه ــان،  اولویت ه ــی آن اطالع یاب
ــع  ــا مناب ــتفاده و کار ب ــف، اس ــان در کش ــای آن و توانمندی ه
اطالعاتــی، آن را کمــک موثــری در ایجــاد مجموعــه خــوب و 
ــورد نظــر، و در  ــای م ــع درســت، در قالب ه ــم آوری مناب فراه

ــران دانســت. ــه کارب ــر ب ــات موثرت ــت خدم نهای
دکتــر رادفــر در ادامــه گفــت: انتخــاب منابــع اطالعاتــی، قلــب 
ــت.  ــه اس ــعه مجموع ــته در توس ــرد هس ــم آوری و عملک فراه
ــه  ــه مرحل ــی س ــی به طورکل ــع الکترونیک ــر منب ــاب ه انتخ
را طــی می کنــد، شناسایی/کشــف، ارزیابــی و در نهایــت 
تصمیــم بــه انتخــاب محصــول. فراهــم آوری منابــع اطالعاتــی 
ــه  ــرد ک ــام می-گی ــه انج ــار مرحل ــی در چه ــه طورکل ــز ب نی
ــن  ــول، تعیی ــات محص ــورد اطالع ــق در م ــد از: تحقی عبارتن
ــا  ــی مجوزه ــت، بررس ــاس قیم ــر اس ــف ب ــای مختل گزینه ه
ــع  ــت منب ــت ســفارش و دریاف ــات تجــاری، و در نهای و توافق

ــه. ــرای مجموع ب
دکتــر رادفــر دو دلیــل عمــده بــرای دیجیتــال ســازی 

برشــمرد:
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 1-حفظ و نگه داری مجموعه های آنالوگ،
 2-گســترش دسترســی بــه ایــن منابــع یــا بــه عبارتــی حفــظ 

و دسترســی.
ــرای  ــع ب ــاب مناب ــه کار انتخ ــروع ب ــرای ش ــاز را ب ــه ف وی س
دیجیتال ســازی برشــمرد:  الــف( انتخــاب: یعنــی حضــور تمــام 
افــراد درگیــر بــا کار و انتخــاب کلــی و تصمیــم در مــورد اینکــه 
چــه منابعــی بایــد بــرای پــروژه انتخــاب و چــه منابعــی از کار 

کنــار گذاشــته شــوند.  
ــای  ــا معیاره ــده ب ــاب ش ــوارد انتخ ــت م ــی: مطابق ب( ارزیاب
بــرای  منابعــی  چــه  اینکــه  بــرای  پــروژه،  ارزیابــی 
شــوند.   وجیــن  منابعــی  چــه  و  بماننــد  دیجیتالی ســازی 
ــه  ــه انتخــاب دســت ب ــا کمیت ــت: انتخاب کننــدگان ی ج( اولوی
ــا،  ــاس ارزش آنه ــر اس ــده ب ــی ش ــع ارزیاب ــدی مناب ــه بن رتب
ــا،  ــردن آنه ــر اســکن ک ــری خط ــتفاده و در نظرگی ــزان اس می

می زننــد.
ــال را از  ــوای دیجیت ــعۀ محت ــای توس ــر راه ه ــه دیگ وی ازجمل
طریــق منابــع اهدایــی و رایــگان، جمــع آوری منابــع وب بنیــاد، 
و مجموعه ســازی مشــارکتی)تعاونی( دانســت و ارزشــیابی 
مجموعــه را مطالعــه و بررســی مجموعــه منابــع اطالعاتــی یــک 
ــای  ــران و برنامه ه ــه کارب ــداف، جامع ــاس اه ــه براس مجموع
ســازمان مــادر، یــا بــه عبــارت دیگــر بررســی کل مجموعــه و 
ــرد. ــف ک ــازی تعری ــداف مجموعه س ــا اه ــی آن ب ــزان همخوان می
ــا طــرح  ــز اســناد فرهنگــی آســیا ب ــأت  علمــی مرک عضــو هی
بحــث حــق مؤلــف تصریــح کــرد: درک و آشــنایی بــا قوانیــن 
حــق مؤلــف و جنبه هــای مرتبــط بــا آن بــرای کار و مدیریــت 

بــا انــواع منابــع اطالعاتــی الکترونیکــی، تــا حــدودی در همــه 
مراکــز مرتبــط بــه محتــوای دیجیتــال امــری نســبتا ضــروری 
اســت و ایــن قوانیــن حــق مؤلــف در مــورد تعــادل هســتند؛ 
تعــادل بیــن حقــوق عمومــی اســتفاده از منابــع شــامل قوانین 
حــق مؤلــف و  صاحبــان حــق مؤلــف )کــه ضرورتــا نویســنده 
ــتند  ــتثنایی هس ــوارد اس ــز م ــه نی ــتفاده منصفان ــت(. اس نیس
بــر حقــوق حــق مؤلــف صاحبــان محتــوای منابــع اطالعاتــی 
ــتند،  و  ــن هس ــدودی ممک ــتفاده های مح ــرای اس ــط ب و فق
ــری،  ــات خب ــف، گزارش ــد و توصی ــرای نق ــتفاده ب ــامل اس ش
آموزش)بیــش از چنــد نســخه از منبــع بــرای اســتفاده 

ــا ذکــر منبــع اســت. کالســی( و پژوهشــی البتــه ب
درخصــوص  خــود  ســخنرانی  پایــان  در  رادفــر  دکتــر 
ســازماندهی محتــوا گفــت: ایجــاد ارزش افــزوده بــه یــک اثــر 
ــن رو  ــت. از ای ــل اس ــف و تحلی ــوزه توصی ــر دو ح ــی ب مبتن
نخســتین قواعــد و اســتانداردها در ایــن حــوزه تأکیــد ویــژه ای 
بــر ایــن دو حــوزه داشــتند. توصیــف تحلیــل منابــع اطالعاتــی 
امــکان بازیابــی دقیــق و ســریع آثــار را از بیــن ســایر آثــار در 
ــن قســمت  ــی فراهــم می کنــد. وی در ای ســامانه های اطالعات
ــازماندهی اطالعــات و  ــون قواعــد س ــی همچ بــه موضوعات
محتــوا، ابزارهــا در ســازماندهی اطالعــات، الگــوی اف.آر.بــی.آر 
ــاره  ــز اش ــواع آن نی ــده و ان ــات، فراده ــازماندهی اطالع در س

کــرد.
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بــه همــت معاونــت فرهنگــی- اجتماعــی پژوهشــگاه، چهارمیــن مدرســه تابســتانی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
بــا موضــوع »توســعۀ ایــران؛ چالش هــای گذشــته، چشــم انداز آینــده« از 22 تــا 25 تیــر 1398 برگــزار شــد. در ایــن مدرســه، 
دکتــر حســین راغفــر بــا عنــوان »موانــع توســعه در ایــران«، دکتــر محمــد فاضلــی بــا عنــوان »دولــت و توســعه«، دکتــر علیرضــا 
علوی تبــار بــا عنــوان »سیاســت و توســعه« و دکتــر مقصــود فراســتخواه بــا عنــوان »جامعــه و توســعه« درس گفتارهایــی ارائــه 
ــات و  ــی، ارتباط ــت، جامعه شناس ــاد، مدیری ــف اقتص ــته های مختل ــی از رش ــگان و عالقه مندان ــجویان، دانش آموخت ــد. دانش کردن

... در ایــن جلســات شــرکت کــرده و در پایــان گواهــی دریافــت کردنــد.
در ایــن نشســت ها، تقویــت نهادهــای مدنــی و واســط، توســل بــه خــردورزی جمعــی، افزایــش مشــارکت اجتماعــی شــهروندان، 
ــه هستی شناســی و  ــه گام، توجــه ب ــات اصالحــی کوچــک و گام ب ــر جمعــی، اقدام ــد خی ــرای تولی ــردم ب ــت و م همــکاری دول
پیچیدگی هــای جامعــه ایرانــی بــرای طراحــی برنامه هــای توســعه و اســتقرار دولــت بــا ظرفیــت، شــفاف و پاســخگو بــه عنــوان 

مهمتریــن الزامــات توســعه ایــران عنــوان شــد.

ــأت  علمــی  ــر، اقتصــاددان و عضــو هی ــر حســین راغف ــاه، دکت ــن نشســت مدرســه تابســتانی ســال 98 در روز 22 تیرم در اولی
دانشــگاه الزهــرا، بــه بحــث پیرامــون موضوعــات ریشــه های تاریخــی عقب ماندگــی در ایــران، عملکــرد اقتصــاد ایــران، ابرچالــش 
نظــام تصمیم گیری هــای اساســی، ابرچالــش جمعیــت و اشــتغال، ایــران در بســتر اقتصــاد دانــش، بی ثبات ســازی اقتصــاد کالن 
و پیامدهــای آن کــه آســیب های اجتماعــی و فســاد ســاختاری در ایــران اســت، و در نهایــت، راهکارهــای پیشــنهادی بــرای حــل 

معضــالت اقتصــاد و خوشــه های صنعتــی در ایــران پرداخــت.
ــه  ــران« کــه در ســال 1394 ب ــا نقــل قــول از ریچــارد الیــوت بندیــک در کتــاب »تأمیــن مالــی صنعتــی در ای دکتــر راغفــر ب
ــودن و  ــرا ب ــد مصرف گ ــم مانن ــادی حاک ــگ اقتص ــان و فرهن ــرف ایرانی ــوی مص ــت، از الگ ــده اس ــاپ ش ــه و چ ــی ترجم فارس
ســرمایه گذاری در زمیــن و مســکن انتقــاد کــرد و گفــت: فقــدان یــک راهبــرد توســعه صنعتــی در کشــور، موجــب ســردرگمی 
ــران را شــامل  ــردی اقتصــاد ای ــا در تمامــی بخش هــای اقتصــادی شــده اســت. او ابرچالش هــای راهب ــری فعالیت ه در جهت گی
»نظــام تدبیــر و تمشــیت امــور« کــه خــود ناشــی از چالش هــای جمعیــت و اشــتغال، انــرژی و آب، و نــوآوری و فنــاوری اســت، 
دانســت و گفــت: چــه در برنامه هــای عمرانــی پهلــوی دوم و چــه در برنامه هــای توســعه بعــد از انقــالب، ســهم تشــکیل ســرمایه 
ثابــت ناخالــص فعالیت هــای اقتصــادی از کشــاورزی بســیار ناچیــز بــوده و ســهم صنعــت و معــدن هــم حــدود 10 تــا 15 درصــد 
بــوده اســت. ایــن درحالیســت کــه 70 درصــد آنــرا بخــش خدمــات تشــکیل داده اســت کــه بــه معنــای داللــی و واســطه گری 
اســت.همچنین، رشــد ارزش قیمت گــذاری همــه بخش هــای اقتصــادی کــم بــوده و فقــط خدمــات بانکــی بــه معنــای رباخــواری، 
خریــد و فــروش پــول و ارز و وام بانکــی رشــد قابــل توجهــی داشــته اســت. وی همچنیــن بــا اســتناد بــه شــاخص ها و نمودارهایــی 
در زمینــه رونــد رشــد بهــای زمیــن، مســکن و اجــاره، توزیــع اعتبــارات بانکــی در بخش هــای اقتصــادی، نبــود قانــون مالیــات بــر 
زمیــن و مســکن از وضعیــت اقتصــادی حاکــم بــر کشــور انتقــاد کــرد و گفــت: کســانی کــه خــود منافعــی در ایــن وضعیــت دارند، 
اجــازه نمی دهنــد کــه ایــن رویه هــای غلــط اصــالح شــود. وی افــزود: از اواســط دوران قاجــار تاکنــون، مــا اســیر ســرمایه های 

ــد. ــی را هــم تعییــن می کنن ــان ســرمایه ها هســتند کــه سیاســت های کل ــن صاحب ــی شــده ایم و ای تجــاری و مال
راغفــر بــا اســتناد بــه ســبد محصــوالت صادراتــی و وارداتــی ایــران گفــت: صــادرات مــا عمدتــاً نفــت و گاز و محصــوالت خــام 
ــه واردات محصــوالت نهایــی  و اولیــه اســت، تولیــد و کاالهــای دانش بنیــان در اقتصــاد ایــران جایــی نــدارد و بســیار وابســته ب
هســتیم. او ایــن وضعیــت را ناشــی از نظــام تصمیم گیــری دانســت و گفــت: امنیــت ملــی، آینده نگــری و مــردم، غائبیــن بــزرگ 
نظــام تصمیم گیــری هســتند. بــه همیــن خاطــر اســت کــه نهادهــای مســتقر، بــه جــای خدمــت بــه رفــاه و ســعادت مــردم، در 
خدمــت منافــع صاحبــان ســرمایه هســتند. فلســفه اقتصــادی و راهبــرد توســعه نظــام مشــخص نیســت و نوعــی ســرمایه داری 

رفاقتــی حاکــم شــده اســت کــه محصــول نهایــی آن، ناکارامــدی اســت.
ایــن عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه الزهــرا، بــا اشــاره بــه اینکــه میانگیــن اشــتغال جوانــان در جهــان، 41 درصــد و در ایــران، 22 
درصــد اســت، همچنیــن بعــد از هنــد و چیــن، ایــران، باالتریــن آمــار مهاجــرت جوانــان بــه امریــکا را دارد، گفــت: ایــن امــر بــه 
دلیــل بی ثباتــی اقتصــاد کالن و ضدتولیــد بــودن اقتصــاد ماســت، بــه گونــه ای کــه کار در اقتصــاد مــا جایــی نــدارد. راغفــر، بــا 

چهارمینمدرسۀتابستانیپژوهشگاه
»توسعۀایران؛چالشهایگذشته،چشماندازآینده«

دکترراغفر:ناکارآمدی،محصولنهایینوعیسرمایهداریرفاقتیاست
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ترســیم مثلثــی کــه ســه رأس آن، رباخــواری بانک هــا، ســوداگری از طریــق واردات و صــادرات، و ســفته بازی در زمیــن و مســکن و 
ــه تولیــد، صنعــت  ــه ب ــه ســوداگران و ســفته بازان وام می دهنــد ن ــد و ب ارز اســت، گفــت: بانک هــا ســرمایه های مــردم را می گیرن
و کشــاورزی. بــه ایــن ترتیــب، بــه قــول جــان مینــارد کینــز، رکودهــای بــزرگ ســر بــر می آورنــد چــرا کــه پــول از چرخــه صنعتــی 

خــارج شــده و بــه چرخــه مالــی ســوق داده شــده اســت.
ــوده اســت، گفــت:  ــرخ ســود بانکــی در اقتصادهــای مهــم جهــان نزولــی و در ایــران صعــودی ب ــد ن ــه اینکــه رون ــا اشــاره ب وی ب
متوســط نــرخ ســود بانکــی در 140 کشــور جهــان، کمتــر از 5 درصــد اســت و ایــران در میــان ایــن کشــور ها، بیشــترین نــرخ ســود 

ــی در بیــن 140 کشــور، 89 اســت. ــران در شــاخص های رقابت پذیــری جهان بانکــی را دارد. همچنیــن، رتبــه ای
ــن  ــاد و تأمی ــت گذاری ها، فس ــی سیاس ــی، بی ثبات ــد دولت ــی ناکارام ــورم، بروکراس ــی، ت ــن مال ــه تأمی ــی ب ــدم دسترس  وی، ع
غیرکافــی زیرســاختارها را از جملــه مهمتریــن دشــواری های کســب و کار در ایــران دانســت. وقتــی 70 درصــد هزینه هــای تولیــد 
در ایــران ارزی اســت، معلــوم اســت کــه نوســانات قیمــت ارز بــا آن چــه می کنــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال های پــس از 
جنــگ تحمیلــی تــا کنــون، چهــار شــوک ارزی داشــته ایم )ســال 1372، ســال 1378، ســال 92-1391 و آخریــن در ســال 97-

1396( گفــت: رشــد قیمــت ارز در یکســال گذشــته، برنامــه مشــترک دولــت و مجلــس بــود کــه بــه علــت ورشکســتگی بانک هــا 
صــورت گرفــت. مبلــغ باالیــی از ســپرده های مــردم نــزد بانک هــا گــم شــده اســت کــه ظاهــراً حــدود 820 هــزار میلیــارد اســت. 
بــه همیــن جهــت، دولــت، بســته حمایــت از بانکهــا را تنظیــم و اجــرا کــرد کــه شــامل افزایــش قیمــت ارز، آب کــردن شــمش طــال 

و ضــرب و فــروش ســکه، و دادن وام ماهیانــه بانــک مرکــزی بــه بانک هــای خصوصــی بــوده اســت. 
راغفــر تأکیــد کــرد:  بــه ایــن کار، گرفتــن »مالیــات تورمــی« می گوینــد کــه نادرســت ترین نــوع مالیــات اســت، چــرا کــه اقشــار 
ــت  ــر، دس ــی بدت ــا و حت ــن از آنه ــات گرفت ــی مالی ــردم، نوع ــول م ــت ارزش پ ــرد. اف ــدف می گی ــط را ه ــه متوس ــف و طبق ضعی
بــردن بــه جیــب آنهاســت. راغفــر تأکیــد کــرد: ســلطه روندهــای مالــی شــدن اقتصــاد بــر اقتصــاد تولیــدی و صنعتــی، ناشــی از 
سیاســت های نئولیبرالیســتی و یــک پــروژه اســت کــه در همــۀ دنیــا کــم و بیــش بــه همیــن صــورت پیــش رفتــه اســت. البتــه، دو 
رخــداد »برگزیــت« و »روی کار آمــدن ترامــپ«، نشــانه پایــان لیرالیســم اقتصــادی و بازگشــت بــه نوعــی ناسیونالیســم اقتصــادی 

اســت.
ــری  ــی و مطالبه گ ــارکت اجتماع ــی، مش ــای مدن ــت نهاده ــور را تقوی ــالح ام ــد اص ــه امی ــا روزن ــان، تنه ــر، در پای ــین راغف حس
ــه چرخــۀ فالکــت در ایــران، رهــا شــدن دولــت از وضعیــت  مــردم دانســت و گفــت: اولیــن شــرط اصــالح امــور و پایــان دادن ب
تسخیرشــدگی اســت. در حــال حاضــر، دولــت در تســخیر ســرمایه داران اســت و صاحبــان منافــع بــزرگ کــه بعضــاً برخــی نهادهــا 
ــد. بایــد اصالحــات ســاختاری صــورت گیــرد کــه بــه شــرط  و بنیادهــا و اشــخاص هســتند، از ادامــه ایــن وضعیــت ســود می برن

ــت. ــر اس ــی امکان پذی ــزم سیاس ع
در انتهای این نشست، دکتر راغفر به تعدادی از سؤاالت حاضران پاسخ گفت. 
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در دومیــن نشســت در روز 23 تیرمــاه، دکتــر محمــد فاضلــی، 
جامعه شــناس و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی 
بــا عنــوان »دولــت و توســعه« بــه ســخنرانی پرداخــت. 
ــه«،  ــت در جامع ــاب »دول ــه کت ــاع ب ــا ارج ــدا ب ــی در ابت فاضل
ــگاه  ــه رابطــه دولــت و توســعه را »ن چهــار دیــدگاه مختلــف ب
ــاب  ــتمی«، »انتخ ــاختارگرایانه سیس ــگاه س ــرا«، »ن فرهنگ گ
ــپس در  ــرد. س ــوان ک ــی« عن ــی تاریخ ــی« و »نهادگرای عقالن
توضیــح نهادگرایــی تاریخــی، بــا اســتناد بــه کتــاب »سیاســت 
در بســتر زمــان«، گفــت: نهادهــا، در بســتر زمــان،  کنشــگران را 
محــدود می کننــد. اقــدام اولیــه، تصمیم هــا و اقدامــات بعــدی 
را دشــوارتر می کنــد. هــر اقدامــی، حلقه هــای بازخــوردی 
ــر  ــن ام ــد. ای ــت می کنن ــود را تقوی ــه خ ــد ک ــاد می کن ایج
ــا گاهــی،  ــر اســت. ام ــر تغیی همــان مقاومــت ســاختار در براب
ــه می شــود  ــاختاری موجــود اضاف ــای س ــه الیه ه ــه ب ــک الی ی
کــه همــه الیه هــای قبلــی را در خــود حــل می کنــد یــا 
ــل  ــی قاب ــای دولت ــن نهاده ــود. بنابرای ــلط می ش ــا مس ــر آنه ب
تغییرنــد و از طریــق گام هــای کوچــک می توانیــم آنهــا را 

ــم. ــر دهی تغیی
 وی، بــه کتابهــای »نقــش دولــت در جهــان در حــال تحــول« و 
»غوغــای دســت یابی بــه دولــت کارآمــد« اشــاره کــرد و گفــت: 
در یــک دورانــی، تنهــا بــر ارزش هــای لیبرالیســم و آزادســازی 
تأکیــد می شــد امــا از دهــه 90 بــه بعــد، می دانیــم کــه 
ــت،  ــد. دول ــده ای دارن ــش تعیین کنن ــعه، نق ــا در توس دولت ه
مــردم و همــه نیروهــای موجــود در یــک کشــور بایــد بــا هــم 

کار مشــترک انجــام دهنــد تــا توســعه محقــق شــود.
ــت«  ــا کیفی ــت ب ــوم »دول ــرح مفه ــه ش ــه، ب ــی در ادام فاضل
بایــد  توســعه،  ایجــاد  بــرای  دولــت  گفــت:  و  پرداخــت 
ــاخص های  ــا و ش ــا معیاره ــه ب ــد ک ــته باش ــت« داش »ظرفی
مختلفــی توصیــف شــده اســت؛ یکــم، نفــوذ داشــتن در جامعه، 
دوم، قــدرت تنظیــم روابــط اجتماعــی، ســوم، تحصیــل منابــع 
ــع، پنجــم، پاســخگو  ــر مناب از جامعــه، چهــارم، تخصیــص مؤث
ــال زور  ــم، اعم ــا، هفت ــازی قدرت ه ــم، اجماع س ــودن، شش ب
ــت را  ــن ظرفی ــارش، ای ــان م ــل از ی ــه نق ــازات. وی ب و مج
شــامل ظرفیــت سیاســی، ظرفیــت سیاســت گذاری و ظرفیــت 

ــرد. ــوان ک ــازمانی عن س
وی افــزود: اســتقالل نســبی از طبقــات و گروه هــای اجتماعــی 
و ظرفیــت مشــارکت پذیری و مشــورت بــا جامعــه نیــز از 
دیگــر ویژگی هــای دولــت بــا ظرفیــت اســت. همچنیــن، 
داشــتن ســاختارهای بروکراتیــک کارآمــد، ظرفیــت جلوگیــری 
ــا ظرفیــت  ــت ب ــز از ضرورت هــای دول ــی نی از فســاد و بی طرف
اســت. فاضلــی، نتیجــه گرفــت کــه بــرای توســعه ایــران، بایــد 
ــا  ــا آنه ــم. ام ــف و اجــرا کنی ــت را تعری »باظرفیت ســازی« دول
ــع  ــه مان ــد، همیش ــع می برن ــود نف ــالم موج ــع ناس ــه از وض ک
ــا  ــاط ب ــهیل ارتب ــد تس ــن، بای ــتند. بنابرای ــور هس ــالح ام اص
ــای  ــا و اســتفاده از ابزاره ــاز وکاره ــی،  اصــالح س ــکار عموم اف

ــرد. ــرار گی ــت ق ــتورکار دول ــری در دس تنظیم گ
ایــن پژوهشــگر و مترجــم، ظرفیــت ســازمانی دولــت را 
ــررات  ــات، مق ــفافیت اطالع ــته گزینی، ش ــه شایس ــوط ب من
رقابــت،  ایجــاد  گزارش دهــی،  رویه هــای  هدایت کننــده، 
فعالیت هــای  و حــذف  مشــارکت حداکثــری شــهروندان 
مــوازی دانســت و گفــت: دولتهــا، زمانــی تــن بــه اصالحــات 
می دهنــد کــه یــا بحــران اقتصــادی از راه رســیده، یــا 
تهدیــد خارجــی در میــان اســت و یــا دلبســتگی کمتــری بــه 
ــد.  ــده  اصالحــات را پذیرفته ان ــد و ای ــی دارن ســاختارهای قبل
ــون  ــات را کان ــد اصالح ــا بای ــه دولت ه ــرد ک ــد ک وی تأکی
همبســتگی ملــی کننــد و از طریــق گفتگــو، آنــرا بــه پــروژه 
خــود مــردم تبدیــل ســازند. ایــن همــان چیــزی اســت کــه 
بانــک جهانــی تحــت عنــوان »رویکــرد همــه بــا هــم« مطــرح 
کــرده، یعنــی مشــارکت همــه گروه هــای اجتماعــی در 

ــات. اصالح
ایــن اســتاد دانشــگاه، مشــکل اصلــی اصالحــات را گروه هــای 
ذینفــع کــه در برابــر تغییــر شــرایط مقاومــت می کننــد 
دانســت و بخــش دوم ســخنرانی خــود را تحــت عنــوان 
ــه  ــران« ب ــعه در ای ــع توس ــات؛ مان »اقتصــاد سیاســی اصالح
بــرای  دولت هــا  سیاســت گذاری  و  برنامه ریــزی  موضــوع 
اجــرای اصالحــات اختصــاص داد. فاضلــی توضیــح داد: در هــر 
وضعیــت ناکارامــد، عــده ای منافــع مشــروع و نامشــروع دارنــد. 
همانطــور کــه در فصــل آخر کتــاب »دغدغــه ایــران« آورده ام، 
دولتــی کــه هدفــش اصــالح سیاست هاســت و می خواهــد بــا 
گام هــای کوچــک و بــا فروتنــی آنــرا انجــام دهــد، موانعــی بــر 
ســر راه دارد کــه اولیــن و مهمتریــن آنهــا بــه خطــر افتــادن 
ــا،  ــده- بازنده ه ــل برن ــت. در تحلی ــی گروه هاس ــع برخ مناف
همیشــه بازنده هــای قدرتمنــدی هســتند کــه در برابــر 
ــد  ــت چن ــن مقاوم ــد. ای ــت می کنن ــات مقاوم ــد اصالح فراین
ــادی  ــت اقتص ــن ران ــن رفت ــل از بی ــه دلی ــا ب ــت دارد؛  ی عل
اســت؛ یــا بــه منظــور حفــظ قــدرت سیاســی؛ یــا بــه دلیــل 
ناشــناخته بــودن ریســک های اصالحــات؛ یــا نوعــی مقاومــت 

ــت اســت. ــا ناشــی از طراحــی نهــادی دول ــک و ی ایدئولوژی
ــی  ــن وضعیت های ــران در چنی ــح داد: اصالح گ ــی توضی فاضل
ــرادی را  ــان اف ــوند: زی ــه رو می ش ــم روب ــؤال مه ــد س ــا چن ب
ــودن  ــه شــرط مشــروع ب ــد )ب ــان می برن کــه از اصالحــات زی
ــروع  ــدگان مش ــد؟ نفع برن ــران کنن ــه جب ــان( چگون مطالبه ش
را چگونــه علیــه نفع برنــدگان نامشــروع بســیج کننــد؟ 
زمان بنــدی و طراحــی تاکتیکــی اصالحــات را چگونــه انجــام 
ــای  ــان گروه ه ــه می ــت برســند؟ چگون ــه موفقی ــه ب ــد ک دهن
ــی  ــطوح سیاس ــن س ــص در باالتری ــع و باالخ ــف ذینف مختل
وفــاق و اجمــاع ایجــاد کننــد؟ اصالحــات را از چــه بخش هــای 
ــن  ــه کمتری ــد ک ــاز کنن ــا( آغ ــه بخش ه ــه هم ــدی )و ن کلی

ــد؟ ــته باش ــذاری را داش ــترین اثرگ ــت و بیش مقاوم
وی تأکیــد کــرد: بــرای پاســخ بــه ایــن ســئواالت بایــد بــرای 
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هــر برنامــه اصالحــی کوچــک و بزرگــی، »نقشــه راه اصالحات« 
ــع،  ــف ذینف ــق و مخال ــای مواف ــود و در آن، گروه ه ــن ش تدوی
ــای اقتصــادی  ــه سیاســی، هزینه ه ــده هزین ــل تعیین کنن عوام
و فناورانــه، ســاز وکارهــا و ملزومــات اجمــاع، زمان بنــدی 
ــن  ــده و تعریــف شــود. تهیــه ای تاکتیکــی و ســایر مســائل دی
ــزی اســت و  ــش و برنامه ری ــه،  پژوه ــد مطالع نقشــه راه نیازمن
گاهــی ممکــن اســت تبدیــل بــه یــک کتابچــه شــود. بنابرایــن، 
ــی، کار ارتباطــی، دســتور  ــد کار فن ــر بای سیاســتمدار اصالح گ
ــه  ــری در عرص ــای یارگی ــه معن ــی ب ــازی و کار سیاس کارس

ــد باشــد. سیاســت را بل
ــته  ــات دو دس ــر اصالح ــدگان در براب ــزود: مقاومت کنن وی اف
ــای  ــات و گزارش ه ــک، دادن اطالع ــد: ی ــدام انجــام می دهن اق
ــردم و  ــه م ــات ب ــه سیاســت گذاران و دوم، دادن اطالع ــط ب غل
بســیج کــردن ایشــان. اصالحــات متناظــر بــا میــزان زیــادی از 
عــدم قطعیــت در طــول دوره اصالحــات و درخصــوص نتایــج 
اصالحــات اســت. وی بــا اشــاره بــه مشــکالت اصالحــات، گفت: 
ــا برخــی گروه هــای ذینفــع ممکــن اســت اطالعــات  ــت ی دول
ــا  ــند، ام ــته باش ــج آن داش ــات و نتای ــاره اصالح ــری درب برت
ممکــن اســت قــادر نباشــند آن  را بــا تــوده مــردم )طرفــداران 
اصالحــات( بــه اشــتراک بگذارنــد. ایــن اطالعــات بــرای کاهش 
عــدم قطعیت هــا مناســب اســت. بخــت پذیــرش اصالحــات را 
می تــوان بیشــتر کــرد اگــر بازنــدگان بپذیرنــد کــه در فــردای 

ــران هزینه شــان خواهــد شــد. اصالحــات جب

ــرد و  ــاره ک ــات اش ــع در اصالح ــت بازتوزی ــه اهمی ــی ب فاضل
ــه  ــود ک ــر می ش ــی امکان پذی ــات زمان ــح داد: اصالح توضی
برنــدگان بتواننــد بازنــدگان را متقاعــد کننــد کــه متعهــد بــه 
ــذا  ــا هســتند. ل ــای آن ه ــل بخشــی از باخت ه ــران حداق جب
ــای  ــدم قطعیت ه ــی، ع ــای بازتوزیع ــتن برنامه ه ــدون داش ب
ــود. ــظ وضــع موجــود می ش ــه حف ــش ب ــردی ســبب گرای ف

ــوان از  ــات را می ت ــج اصالح ــاره نتای ــت درب ــدم قطعی ــا ع ام
طریــق کمپیــن اطالع رســانی فعــال حامیــان اصالحــات 
از  می توانــد  اصالحــات  مخاطــره  کاهــش  داد.  کاهــش 
طریــق طراحــی گام هــای کوچــک امــا متوالــی کــه هــر گام، 
اطالعاتــی دربــاره اثــر گام هــای بعــدی را آشــکار کنــد، انجــام 
ــاب  ــی کت ــا معرف ــان، ب ــتاد دانشــگاه، در پای ــن اس ــرد. ای گی
»اســتراتژی های تغییــر« چــاپ ســازمان ملــل متحــد، 
ــا  ــت ام ــر اس ــه گام، مؤث ــک و گام ب ــات کوچ ــت: اصالح گف

ــت. ــده اس ــل، بی فای ــدازی کام ــه بران اندیش
ــدادی از  ــه تع ــی ب ــر فاضل ــت، دکت ــن نشس ــای ای در انته

ــت ــخ گف ــران پاس ــؤاالت حاض س
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ــا  ــر علیرض ــور دکت ــا حض ــاه ب ــوم در روز 24 تیرم ــت س نشس
ــت  ــط زیس ــگاه محی ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــار، عض علوی تب
ــز  ــا تمای ــزار شــد. وی ب ــوان »سیاســت و توســعه« برگ ــا عن ب
قائــل شــدن میــان دو رهیافــت مطالعــه توســعه توضیــح داد: 
در رهیافــت کالن و تاریخــی، بیشــتر بــه محدودیت هــا و 
ــی،  ــت میان ــود و در رهیاف ــه می ش ــعه توج ــای توس فرصت ه
ــده  ــد بن ــه کنشــگران و مســئولیت بازیگــران توســعه و تأکی ب
ــی  ــت. یعن ــی اس ــت میان ــر رهیاف ــم ب ــروز ه ــخنرانی ام در س
ــعه  ــه توس ــا در زمین ــئولیت ها و عملکرده ــا، مس ــه نقش ه ب
می پــردازم. وی افــزود: پروبلماتیــک یــا امــر مســئله آفرین 
ــوازن بــودن  ــتگی و نامت ــران، کنــدی، ناپیوس توســعه در ای
ــش  ــد افزای ــای فراین ــه معن ــعه را ب ــر توس ــت. اگ ــعه اس توس
بــرای  اجتماعــی  نظــام  یــک  پویایی هــای  و  ظرفیت هــا 
بــرآورده کــردن نیازهــای ادراک شــده مــردم جامعــه و تطبیــق 
بــا شــرایط محیطــی لحــاظ کنیــم، ُکنــدی توســعه در ایــران، 
ــده  ــای ادراک ش ــه نیازه ــبت ب ــی نس ــای پس افتادگ ــه معن ب
ــه  ــتگی ب ــت. ناپیوس ــر اس ــال تغیی ــی در ح ــرایط محیط و ش
معنــای انقطــاع در ایــن فراینــد و نامتــوازن بــودن، بــه معنــای 
ایــن اســت کــه ابعــاد مختلــف توســعه، بــا هــم پیــش نرفتــه 

ــد. ــده باش ــد مختل کنن ــود، می توان ــه خ ک
ایــن عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه محیــط زیســت، بــا 
ــه  ــاد سیاســی«، ب ــوی اقتص ــوان »الگ ــا عن ــش ب ــی کتاب معرف
ارائــه مدلــی بــرای تبییــن مســائل توســعه پرداخــت. در ایــن 
الگــو، ســه امــر »اداره امــور عمومــی« یــا »خــط مشــی گذاری 
ــام اقتصــادی«  ــدرت سیاســی« و »نظ ــاختار ق ــی«، »س عموم
ــد.  ــا رابطــه دوســویه دارن ــا »نیروهــای اجتماعــی« تعامــل ی ب
خــط  کــه  چیســت  در  کار  اشــکال  پرســید:  علوی تبــار 
ــان را  ــد نظرم ــعه م ــم، توس ــی کرده ای ــه طراح ــی هایی ک مش
تأمیــن نکــرده اســت؟ چــرا بیشــتر مــردم از وضعیتی کــه دارند 
ــان  ــه مشکالتش ــد ک ــاس می کنن ــا احس ــتند؟ ی ــی هس ناراض
ــه  ــران و فاجع ــل، بح ــه معض ــل ب ــه تبدی ــود بلک ــل نمی ش ح
می شــود؟ چــرا جامعــه ناشــاد و فاقــد آرامــش اســت؟ اینکــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــانه ای ــتند، نش ــونده هس ــان تکرارش خطاهایم
ــه نفــع  مشــکل، سیســتمی اســت. چــرا خــط مشــی هایمان ب

ــعه نیســت؟ توس
وی پاســخ داد: ایــن امــر ریشــه در دو امــر »اداره امــور عمومی« 
ــا  ــه تنه ــا  ن ــت م ــی« دارد. سیاس ــدرت سیاس ــاختار ق و »س
بــه توســعه کمــک نمی کنــد بلکــه، آســیب ها را تشــدید 
ــه  ــاز ب ــورد، نی ــن م ــح داد: در ای ــار توضی ــد. علوی تب می کن
ــی  ــم؛ آسیب شناس ــک داری ــی دور و نزدی ــوع آسیب شناس دو ن
نزدیــک، بــه معنــای تمرکــز بــر اداره امــور عمومــی اســت کــه 
ــای  ــه معن ــی دور، ب ــدارد و آسیب شناس ــی ن ــداد مطلوب برون

ــدرت سیاســی اســت. ــر ســاختار ق تمرکــز ب
ــرای  ــاخص ب ــن ش ــح داد: بهتری ــگاه توضی ــتاد دانش ــن اس ای
ســنجش توســعه اقتصــادی، شــاخص ســن )آمارتیاســن( اســت 

ــی(  ــب جین ــد )ضری ــع درآم ــی و توزی ــرانه مل ــد س ــه تولی ک
ــا  ــز ب ــی نی ــعه سیاس ــنجش توس ــنجد. س ــم می س ــا ه را ب
ــت  ــری رقاب ــی و فراگی ــارکت عموم ــزان مش ــاخص می دو ش
ــه ها در  ــا و اندیش ــوع جریان ه ــای تن ــه معن ــه ب ــی ک سیاس
ــت  ــرد. غای ــورت می گی ــت، ص ــی اس ــت سیاس ــه رقاب عرص
ایــن توســعه،  پیدایــش حکومــت مــدرن و دموکراتیــک اســت. 
علوی تبــار بــا اشــاره بــه نتایــج پژوهش هــا در ایــن خصــوص، 
گفــت: دو اشــکال مهــم در نظــام سیاســت گذاری عمومــی مــا 
وجــود دارد؛ یکــی طراحــی نادرســت سیســتم ها و ســاختارها؛ 
ــی گذاری  ــرای خط مش ــی ب ــت مل ــودن ظرفی ــن ب دوم، پائی

عمومــی.
علوی تبــار، بــا اشــاره بــه 14 اصــل بــرای بهــره وری در 
ــار و مســئولیت، وحــدت  ــزرگ، تناســب اختی ــازمان های ب س
و  تقســیم کار  فرماندهــی،  وحــدت  هماهنگــی،  و  جهــت 
ــا و ... را  ــف فراینده ــز، تعری ــب، تمرک تخصــص، سلســله مرات
از جملــه ایــن اصــول برشــمرد و گفــت: بــرای مثــال، اقتصــاد 
ــا 40  ــت. 30 ت ــعه اس ــع توس ــران، از موان ــی، در ای زیرزمین
ــچ  ــت، هی ــه دول ــت ک ــی اس ــران زیرمین ــاد ای ــد اقتص درص
ــارد  ــادی 400 میلی ــم اقتص ــدارد. در جح ــی از آن ن اطالعات
دالر، وقتــی بــرای 30درصــد اقتصــاد، هیــچ برنامــه ای نداریــد، 

ــزد. ــم می ری ــه ه ــم ب ــر ه ــای دیگ کل برنامه ه
ــدرت سیاســی پرداخــت  ــه بحــث ســاختار ق ــه، ب وی در ادام
ــرد و  ــتفاده ک ــح آن اس ــرای توضی ــت« ب ــوم »ظرفی و از مفه
ــه معنــای توانایــی اقــدام  گفــت: ظرفیــت قــدرت سیاســی، ب
اثربخــش و مــداوم بــرای رســیدن بــه اهــداف دولــت، نظــام و 
جامعــه اســت. علوی تبــار افــزود: ایــن ظرفیــت، دارای ابعــادی 
از جملــه، بروکراســی، فســادگریزی، سیاســی، ارتباطــی، 

ــت. ــرا و ... اس ــذاری، اج ــری، قانون گ ــخگویی، یادگی پاس
ــه عمــل  ــان معطــوف ب ــه گفتم ــوژی ب ــف ایدئول ــا تعری وی ب
ــه  ــعه زاوی ــا توس ــا ب ــی م ــوژی سیاس ــت: ایدئول ــی، گف سیاس
دارد. علــوی تبــار در تشــریح آســیب های قــدرت سیاســی در 
ــه ســاختار چندوجهــی حکومــت،  ــه دالیلــی از جمل ــران، ب ای
ناســازگاری و تناقــض در انجــام وظایــف و ایفــای نقــش، 
خودمختــاری حکومــت نســبت بــه نیروهــای اجتماعــی، 
وجــود گرایش هــای ایدئولوژیــک متعــارض در اداره امــور 
ــی  ــازی های غیرعلم ــی گذاری، تصمیم س ــط مش ــی و خ عموم
اشــاره کــرد و گفــت: اگــر »خشــونت« و »دخالــت خارجــی« را 
حــذف کنیــم، دو راه بیشــتر بــرای ایجــاد تغییــر نداریــم؛ یــا 
»بهبودخواهــی حکومتــی« و یــا »جنبــش اجتماعــی« کــه در 
اولــی، اصــالح، از درون بخشــی از حاکمیــت بیــرون می آیــد و 
در دومــی، از دل فرودســتان. البتــه بهتــر آن اســت کــه ماننــد 
تجربــه ای کــه در اســپانیا و پرتغــال ایجــاد شــد، ایــن هــر دو 
به طــور مــوازی و بــا هــم بــرای ایجــاد اصالحــات و تغییــرات 

الزم همــراه شــوند.
ــه تعــدادی از  در انتهــای ایــن نشســت، دکتــر علــوی تبــار ب

ســؤاالت حاضــران پاســخ گفــت.
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ــاه،  ــران در روز 25 تیرم ــعه ای ــه توس ــت مدرس ــن نشس آخری
ــر مقصــود فراســتخواه، جامعه شــناس و عضــو  ــا حضــور دکت ب
هیــأت علمــی مؤسســه پژوهــش و برنامه ریــزی آمــوزش عالــی 
و بــا موضــوع »جامعــه و توســعه« برگــزار شــد. فراســتخواه در 
ــت:  ــت و گف ــران پرداخ ــعه در ای ــئله مندی توس ــه مس ــدا ب ابت
بــا برنامه هــای عمــران پیــش از انقــالب اســالمی، تــا درصــدی 
رشــد اقتصــادی داشــتیم امــا نتوانســت توســعه پایــدار ایجــاد 
کنــد. فکــر غالــب ایــن بــود کــه بــا اســتفاده از وام هــا و فــروش 
ــه  ــد و اینگون نفــت، کاالهــا و خدمــات در جامعــه افزایــش یاب
ــی،  ــانی، فرهنگ ــات انس ــه ملزوم ــا ب ــم، ام ــدا کنی ــعه پی توس
اجتماعــی و سیاســی توســعه توجــه نمی شــد. وی افــزود: 
ــه درک و بلــوغ برســد، خــود  توســعه، یعنــی وقتــی جامعــه ب
ــه قــول  را ســازمان دهــد و ظرفیت هایــش را افزایــش دهــد. ب
ــه معنــای گســترش افــق انتخاب هــای  آمارتیاســن، توســعه،  ب
آدمــی اســت کــه بــا شــاخص هایی ماننــد درجــه آزادی 
بیشــتر، مشــارکت جمعــی، زندگــی قانونمنــد و پرثمــر، دولــت 
پاســخگو، رشــد اقتصــادی و نیکبختــی عمومــی همــراه اســت.

 فراســتخواه، بــه مجیــد رهنمــا و مجیــد تهرانیــان بــه عنــوان 
ــاره  ــالمی اش ــالب اس ــل از انق ــعه قب ــد توس ــد فراین دو متنق
کــرد کــه هــم از ســوی دولتمــردان و هــم روشــنفکران 
او، مجیــد تهرانیــان را  مــورد بی توجهــی قــرار گرفتنــد. 
ــت  ــه، دول ــرز جامع ــه در م ــد ک ــرزی« خوان ــک »کنشــگر م ی
ــن  ــر از ای ــی دیگ ــزود: یک ــرد و اف ــت می ک ــگاه فعالی و دانش

ــا  ــه ب ــه در مواجه ــود ک ــرزا ب ــاس می ــرزی، عب ــگران م کنش
ــا اســتفاده  ــران پرســید: آی ــت فرانســه در ای ــر، ســفیر وق ژوب
ــورد  ــن م ــا در ای ــده و م ــرب ش ــعه غ ــث توس ــل، باع از عق
کوتاهــی کرده ایــم؟ امــا معنــای ایــن عقــل و عقالنیــت 
ــد  ــی بای ــت، یعن ــح داد: عقالنی ــتخواه توضی ــت؟ فراس چیس
ــق  ــون محق ــه تاکن ــرد ک ــورت بگی ــی« ص ــردورزی جمع »خ
ــه  ــه« را ب ــه عاقل ــته ایم »مدین ــی نتوانس ــت. یعن ــده اس نش
ــه خــود  ــال« بنشــانیم ک ــت عق ــه تحــت مدیری جــای »مدین
را در شایســته گزینی، نقــد و پاســخگویی نشــان دهــد. بدیــن 
ــته ایم؛ از  ــرا داش ــل نخبه گ ــون عق ــده آزم ــک س ــب، ی ترتی
1300 تــا 1357 عقــل تکنوکراتیــک بــر جامعــه حاکــم بــوده 
ــت و از 1357  ــرده اس ــش ب ــیون را پی ــروژه مدرنیزاس ــه پ ک
ــروژه  ــه پ ــوده ک ــم ب ــک حاک ــل ایدئولوژی ــم عق ــون ه ــا کن ت

ــت. ــرده اس ــرا ک ــیون را اج اسالمیزاس
فراســتخواه، بــا اشــاره بــه شــاخص »آمادگــی اقتصــاد دانــش« 
گفــت: بانــک جهانــی در ســال 2012 از ایــن نظــر، کشــورها را 
بــه پنــج کالس تقســیم کــرده اســت کــه ایــران در کالس دو 
ــه،  ــت ترکی ــر از وضعی ــی کمــی پائین ت ــی حت ــرار دارد. یعن ق
مصــر و عربســتان. همچنیــن، در پیمایــش ارزش هــای جهانــی 
ــاء  در ســال 2008، در نقشــه وضعیــت کشــورها از حفــظ بق
ــش  ــه مردم ــت ک ــی اس ــران در وضعیت ــکوفایی، ای ــا خودش ت
بیشــتر دغدغــه بقــاء دارنــد تــا خودشــکوفایی و خودبیانگــری 
ــه  ــد ب ــرد: بای ــد ک ــن پژوهشــگر، تأکی ــی. ای و ارزش هــای عال

دکترفراستخواه:توسعۀکشورنیازمندشکیبائیاست
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ــی  ــه ویژگی های ــه چ ــم ک ــم و ببینی ــی برگردی ــه ایران جامع
ــه  ــورد. مطالع ــت می خ ــاً شکس ــش دائم ــه پروژه های دارد ک
ــا  ــه م ــد ک ــان می ده ــا نش ــی م ــای اجتماع ــادت واره ه ع
ــه  ــه ارتبــاط رو در رو عالق ملتــی گمنشــافتی هســتیم کــه ب
ــا نیهیلیســم در  ــم، روابط گــرا هســتیم، پوچــی فکــری ی داری
مــا النــه کــرده اســت؛ از مســئولیت فــرار می کنیــم؛ خــود را 
ــی  ــای فرهنگ ــک تروم ــم؛ ی ــوه می دهی ــتم جل ــی سیس قربان
ــئولیتی،  ــی و بی مس ــودن، کرخت ــی ب ــاس قربان ــم؛  احس داری
فعلــی  ویژگی هــای  از   ... اســتیصال،  و  ســتوه آمدن  بــه 
جامعــه ایرانــی اســت. پــس مســئله توســعه، مســئله جامعــه و 

نهادهــای اجتماعــی اســت.
وی ســپس بــه نتایــج »پیمایــش ترجیحــات جهانــی« اشــاره 
کــرد کــه بــه صــورت آنالیــن موجــود اســت و می  تــوان در آن، 
ــتخواه،  ــرد. فراس ــه ک ــم مقایس ــا ه ــا را ب ــای ملت ه ویژگی ه
ــی و  ــت اجتماع ــکیبایی« در زیس ــه،  از »ش ــوان نمون ــه عن  ب
ــر  ــی مؤث ــای اجتماع ــی از ویژگی ه ــوان یک ــه عن ــات ب ارتباط
در توســعه یــاد کــرد و گفــت: ایــران از نظــر شــکیبایی، بســیار 
ــره  ــن،  ک ــه چی ــی اســت. درحالیک ــر از متوســط جهان پائین ت
ــن  ــد هــم پائی ــه و هن ــراق، ترکی ــاال هســتند. ع و ... بســیار ب

ــت. ــر نیس ــعه، امکان پذی ــکیبایی، توس ــدون ش ــتند. ب هس
ــه نقشــه فرهنگــی شــوارتز گفــت: در ایــران،  ــا اشــاره ب وی ب
می کنیــم؛  فکــر  ادغام گرایانــه  و  سلســله مراتبی  بیشــتر، 
می خواهیــم از منافــع فــوری بهره منــد شــویم و خودگردانــی 

افــزود:  همچنیــن،  فراســتخواه  داریــم.  ضعیفــی  فــردی 
ــاب از  ــی هافســتید، اجتن ــای فرهنگ ــدل تفاوت ه براســاس  م
ــی  ــران بســیار باالســت؛  فرهنــگ جمع گرای ــی در ای نااطمینان
درون گروهــی و فردگرایــی اجتماعــی در ایــران بســیار اهمیــت 
دارد؛ اینهــا خصیصه هــای دوگانــه یــا ژنوســی جامعــه ایرانــی 
ــی آســان نیســت چــون  ــه ایران ــم جامع ــن، فه اســت. بنابرای
ــنجیده  ــاخص س ــری ش ــا یکس ــت و ب ــه اس ــه ای دوگان جامع
ــه و  ــوم جامع ــت- ب ــرد زیس ــا رویک ــد ب ــه بای ــود، بلک نمی ش
پویایی شناســی جامعــه راجــع  بــه جامعــه ایرانــی نظــر دهیــم. 
اکنــون جامعــه مــا قطبــی شــده اســت بدیــن معنــی کــه در 
زیســت- جهان مردمــان، میــل به پیشــرفت، رشــد و شــکوفایی 
ــد. ــی ندارن ــوازن و همخوان ــا آن ت ــتم ها ب ــا سیس ــود دارد ام وج

ــدان و  ــتی جاوی ــه سرپرس ــوب ب ــه گل ــه مطالع ــتخواه ب فراس
ــش  ــاس پژوه ــر اس ــت: ب ــرد و گف ــاره ک ــتمال چیان اش دس
ــا  ــت، ام ــیار باالس ــان بس ــت در ایرانی ــه موفقی ــل ب ــا، می آنه
ــزی،  ــوری، برنامه ری ــدت، صب ــری درازم آینده نگــری، جهت گی
ــه  ــت. ب ــت و واگراس ــاز نیس ــل، همس ــن می ــا ای ــد و ... ب امی
ایــن معنــی کــه جامعــه ایرانــی میــل بــه پیشــرفت دارد امــا 
ــه  ــه اســت ک ــن جامع ــای ای ــا پیچیدگی ه ــدارد. اینه ــد ن امی
باعــث شــده مــا اکنــون،  جامعــه ای پــر تــب و تــاب، پرتشــنج 
ــوغ  ــران بل ــار بح ــه دچ ــگار جامع ــیم. ان ــته باش ــاآرام داش و ن
شــده و می خواهــد قــد بکشــد و بــزرگ شــود. در ایــن میــان، 
ــد. ــر می کن ــم تغیی ــا و ... ه ــبات، نهاده ــط و مناس ــات، رواب صف
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ــاختی در  ــرات س ــث تغیی ــراغ بح ــه س ــپس ب ــتخواه س فراس
ــاده  ــا م ــی، ی ــاخت زندگ ــت: س ــت و گف ــی رف ــه ایران جامع
زندگــی کــه عــوض شــود، بینــش و نگــرش و اندیشــه ها 
هــم تغییــر می کننــد. بــه عنــوان نمونــه، تغییــرات جمعیتــی، 
ــات و  ــینی  در الهی ــش شهرنش ــت و افزای ــدن جمعی ــزرگ ش  ب
خداشناســی تغییــر ایجــاد می کنــد. یعنــی نظام هــای معرفتــی 
قبلــی، پاســخگوی نیازهــای ایــن جامعــه جدیــد نیســت. اکنون 
بیــش از 90 درصــد جمعیــت تهــران باســواد اســت؛ ایــران از 
نظــر ســرمایه اجتماعــی در رتبــه 80 یعنــی کمــی پائین تــر از 
متوســط قــرار دارد؛  از نظــر گــروه درآمــدی هــم در رتبــه 80 
یعنــی باالتــر از میانگیــن جمعیــت هســتیم؛  از نظــر ســنی، از 
میانگیــن 22 ســال قبــل از انقــالب، بــه 30 ســال رســیده ایم؛ 
ضریــب جینــی در حــال حاضــر 40 اســت؛ در گــزارش بانــک 
جهانــی، از نظــر شــاخص تولیــد ناخالــص داخلــی، رتبــه ایــران 
27 اســت، امــا شــاخص  نیکبختــی اجتماعــی 4/6 اســت کــه ما 
را پائین تــر از متوســط جهــان و در رتبــه 108 از 155 کشــور 
جهــان قــرار می دهــد. ایــن نشــان می دهــد کــه ســاختارهای 
ــل  ــد را تبدی ــن درآم ــد ای ــگ، نمی توان ــروت و فرهن ــدرت، ث ق
بــه شــادی و نیکبختــی کنــد. ایــن پژوهشــگر اجتماعــی نتیجه 
گرفــت: در مجمــوع، فراینــد توســعه در ایــران،  در ســطح 
ــی  ــور رضایتبخش ــت به ط ــته  اس ــی، نتوانس ــای اجتماع نهاده
ــداری  ــی و ناپای مســتقر شــود و حــرکات سینوســی، ناهمزمان

داشــته اســت.
ــای  ــی و فناوری ه ــام آموزش ــه نظ ــان اینک ــا بی ــتخواه ب فراس
ــند،  ــعه باش ــاز توس ــد زمینه س ــات می توانن ــات و ارتباط اطالع
امــر  در  جامعــه  )هستی شناســی(  آنتولــوژی  نقــش  بــر 
ــه  ــک جامع ــوژی ی ــد کــرد و گفــت: وقتــی آنتول توســعه تأکی
ــعه،  ــعه داشــت. توس ــار توس ــوان انتظ ــد، نمی ت ــر نمی کن تغیی
 دیالکتیکــی و درون زاســت؛ بــه معنــای از بیــن بــردن نهادهــای 
جامعــه نیســت بلکــه همــان نهادهــا بایــد تغییــر و بســط پیــدا 
کننــد. بنابرایــن، بــرای اینکــه توســعه در ایــران مانــا و دیرپــا 
ــطح  ــعه،  در س ــه توس ــان ب ــد نگاهم ــد، بای ــت پذیر باش و زیس

ــد. ــی باش ــی اجتماع هستی شناس
بــود؛  تلگرافهــا  مشــروطه،  نهضــت  نهضــت  افــزود:  وی 
ــو  ــی ناشــی از ســواد، شهرنشــینی و رادی ــی، تحول نهضــت مل

بــود؛ انقــالب اســالمی، بــا ســخنرانی ها و نوارهــا پیــش 
ــود و  ــات ب ــی از مطبوع ــه 70 ناش ــی ده ــت؛ تحول خواه رف
ــای  ــت، تلویزیون ه ــی از اینترن ــه 80 ناش ــی ده تحول خواه
ــت.  ــوده اس ــی ب ــبکه های اجتماع ــالگ و ش ــواره ای، وب ماه
فراســتخواه، بــا اشــاره بــه نــرخ بــاالی رشــد اســتفاده کنندگان 
ــت و  ــت ثاب ــد اینترن ــرعت رش ــن، س ــت و همچنی از اینترن
همــراه در ایــران،  گفــت: متوســط مصــرف شــبکه های 
اجتماعــی مجــازی در ایــران، 120 دقیقــه در روز اســت. کــه 
ــا  ــد ب ــی اســت. سیاســت فیلترینــگ هــم نمی توان ــم باالی رق
ــی  ــران ایران ــره کارب ــن شــبکه ها در زندگــی روزم مصــرف ای

ــد. ــازی کن ب
فراســتخواه، در پایــان، اینطــور جمع بنــدی کــرد: یــک 
ــت  ــه و دول ــه جامع ــعه، معادل ــده توس ــه توضیح دهن معادل
اســت. یعنــی جامعــه بــزرگ و دولــت کوچــک توســعه 
نمی یابــد؛ همچنیــن برعکــس آن، یعنــی دولــت بــزرگ 
و جامعــه کوچــک هــم توســعه نمی یابــد. اکنــون، بــا 
ــه  ــانس جامع ــی، ش ــای ارتباط ــوزش و فناوری ه ــعه آم توس
ــدرت یافتــن  ــرو گرفتــن و ق ــزرگ شــدن، نی ــرای ب ــی ب ایران
ــت  ــم از مل ــم کم ک ــت ه ــه دول ــت؛ فاصل ــده اس ــتر ش بیش
ــد  ــی بتوان ــه ایران ــی رود جامع ــار م ــود و انتظ ــر می ش کمت
ــه،  ــد. جامع ــرار ده ــودش ق ــش خ ــوزه کش ــت را در ح دول
ــی،  ــی و صنف ــای مدن ــهر، نهاده ــت-بوم ش ــی زیس ــه معن ب
بخــش غیردولتــی قــوی، بلــوغ فرهنــگ سیاســی بایــد 
ــه معنــی  ــت ب ــر شــود. از ســوی دیگــر،  دول ــر و قوی ت بزرگت
ــوژی،  ــون ایدئول ــردم، افس ــتقل از م ــی مس ــای نفت دریافت ه
قــدرت قدســی و انحصــار قــدرت بایــد کوچکتــر شــود. 
ــزرگ  ــی، ب ــه ایران ــناختی جامع ــل هستی ش ــن، راه ح بنابرای

ــت. ــط اس ــای واس ــی و نهاده ــای میان ــدن حوزه ه ش
ــدادی از  ــه تع ــر فراســتخواه ب ــن نشســت، دکت در انتهــای ای

ســؤاالت حاضــران پاســخ گفــت.

إِنَّــا للّه وإِنّا إِلَيِه َراِجُعوَن

همکارگرامی؛جنابآقایعلیرضامرادی
مصيبت درگذشت  برادر گرامي تان را تسليت عرض می کنیم و از خداوند سبحان براي آن مرحوم علو درجات و براي جنابعايل و خانواده 

محرتم صرب جميل و اجر جزيل مسألت داريم.

روابط عمومی
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بــه همــت معاونــت فرهنگــی- اجتماعــی پژوهشــگاه، ســومین 
ــا  ــی ب ــرت افزای ــرح بصی ــت های ط ــله نشس ــت از سلس نشس
ــه ای در پژوهــش: مســئولیت اجتماعــی  ــوان» اخــالق حرف عن
دانــش« در روز ســه شــنبه 4 تیرمــاه در ســالن حکمــت 

ــد. ــزار ش ــگاه برگ پژوهش

 در ایــن نشســت کــه پژوهشــگران جــوان پژوهشــگاه حضــور 
داشــتند، دکتــر نعمــت اهلل فاضلــی در رابطــه بــا اخــالق 
حرفــه ای در پژوهــش، بــه بحــث مســئولیت اجتماعــی دانــش 
ــود  ــن مســئله به خودی خ ــت: ای ــرد و گف ــاره ک و دانشــگاه اش
ــی در  ــری و یادده ــرم یادگی ــه ف ــرا ک ــت، چ ــراب آور اس اضط
ــت.  ــرده اس ــدا ک ــزاری پی ــت اب ــکل دارد و حال ــگاه مش دانش
ــت  ــت و سیاســت در آن دخال ــوژی، حکوم ــن، ایدئول عالوه برای
ــی و مســئولیت  ــر زندگ ــردی ب ــی ف ــن زندگ ــد. همچنی می کن

ــود. ــح داده می ش ــگاهی ترجی ــی دانش اجتماع
وی در تشــریح ســخنان خــود افــزود: بهتــر اســت حــرف آخــر 
ــد  ــش، تولی ــی دان ــئولیت اجتماع ــم. مس ــان اول بگوی را هم
ــردی  ــا کارب ــروت ی ــد ث ــش تولی ــۀ دان ــت. وظیف ــم نیس عل
شــدن نیســت. مســئولیت اجتماعــی دانــش ایــن نیســت کــه 
ــت  ــت دســت حکوم ــاند و آل ــدد رس ــم م ــوژی حاک ــه ایدئول ب
ــد گفتمــان حاکــم را انجــام  ــر دیگــر بازتولی ــه تعبی باشــد و ب
دهــد. مســئولیت اجتماعــی دانــش ایــن اســت کــه در خدمــت 

ــه باشــد. جامع
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــأت علم ــو هی عض
ــت  ــدرن اس ــاد م ــگاه نه ــرد: دانش ــان ک ــر نش ــی خاط فرهنگ

ــودن  ــدرن ب ــن م ــدرن اســت و ای ــش م ــم دان ــش ه ــذا دان ل
ــر  ــان دیگ ــه بی ــت و ب ــر اس ــان معاص ــۀ انس ــول تجرب محص
دانشــگاه برآمــده از تجربــۀ تجــدد ماســت و مســئولیت 
اجتماعــی دانــش بــا یاددهــی و یادگیــری اســت کــه امــکان 
ــق  ــد. از طری ــم می کن ــودش فراه ــرای خ ــودن را ب ــر ب معاص

ــا منــش  ــرورش انســانی ب ــه پ ــری اســت ک یاددهــی و یادگی
ــی و  ــرژی عاطف ــا ان ــانی ب ــود و انس ــر می ش ــژه امکان پذی وی

ــود. ــت می ش ــردن تربی ــش ک ــرای کن ــناخت الزم ب ش
وی ادامــه داد: انســان دانشــگاهی بایــد تعصــب را کنــار 
بگــذارد و ســنت را نقــد کنــد. بــه عنــوان انســان اندیشــمند، 
میــراث فرهنگــی خــود را بشناســد و آن را نقــد کنــد. 
ــا  ــه  انســانی ب ــن اســت ک ــی دانشــگاه ای مســئولیت اجتماع
ــر الزم  ــه اگ ــد ک ــه می کن ــه عرض ــه جامع ــاص را ب ــش خ من
باشــد صــدای جامعــه و صــدای فرودســتان باشــد. از محیــط 
زیســت مراقبــت کنــد. بــه عدالــت حســاس باشــد؛ نــه عدالتی 
ــه از درون  ــی ک ــه عدالت ــد، بلک ــری باش ــر نابراب ــه توجیه گ ک
ــی  ــد. حت ــف می کن ــگاه آن را تعری ــد و دانش ــش در می آی دان
اگــر الزم باشــد در برابــر خــود دانشــگاه بایســتد و آن را نقــد 

ــش بکشــد. ــه چال ــد و ب کن
ایــن اســتاد دانشــگاه تأکیــد کــرد: در ایــن منــش دانشــگاهی، 
ــل  ــوژی تقلی ــال ایدئول ــات و انتق ــزار اطالع ــه اب ــوزش ب آم
نمی یابــد. بــه حافظــه و گفتــن طوطــی وار عــادت داده 
ــای معاصــر توجــه می شــود و  ــه واقعیت ه ــه ب نمی شــود، بلک

آن را می فهمــد و نقــد می کنــد.

اخالقحرفهایدرپژوهش؛مسئولیتاجتماعیدانش
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ــو  ــت: فوک ــار داش ــخنانش اظه ــری از س ــش دیگ وی در بخ
ــش  ــب دان ــازد، ترکی ــه را می س ــه آنچــه جامع ــود ک ــد ب معتق
و قــدرت اســت. دانــش مســئولیت شــکل دادن جامعــه را 
ــاد  ــی اعتق ــل آن، بعض ــۀ مقاب ــا نقط ــرد. ام ــده می گی ــه عه ب
ــم  ــدارد. عل ــه ای را ن ــن وظیف ــاً چنی ــش مطلق ــه دان ــد ک دارن
فقــط پاســخگوی خــودش اســت. صحــت، درســتی و اعتبــار آن 
مســتقل از ارزش اســت و لــذا شــکلی از دانــش شــکل گرفــت 
کــه تنهــا پاســخگوی خــودش هســت  و بــه دنبــال آن، شــکاف 
ــش،  ــرن 20 از دان ــت ق ــد. در روای ــرح ش ــش مط ارزش و دان
دانــش تنهــا پاســخگوی خــودش شــد. امــا در دهه هــای اخیــر 
ــش و ارزش  ــه دان ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــمندان ب اندیش

ــد. ــدا باش ــد ج نمی توان
دکتــر فاضلــی افــزود: در دنیــای جدیــد نــه بــا خواســت خــدا 
ــم  ــول عل ــز محص ــه چی ــر. هم ــا تقدی ــه ب ــم و ن ــرکار داری س
ــن جامعــه اســت و  ــه ســیال ویژگــی ای ــد اســت. مدرنیت جدی
یقیــن وجــود نــدارد.  لــذا بــرای علــم جدیــد بحران مشــروعیت 
ــرد.  ــکل می گی ــی ش ــش های مهم ــد و پرس ــود می آی ــه وج ب
ــل  ــا قاب ــای م ــا تبیین ه ــه آی ــود ک ــرح می ش ــؤال مط ــن س ای
ــودن  ــطوره ب ــه اس ــاور ب ــر ب ــان دیگ ــه بی ــت؟  ب ــاد اس اعتم
ــی و  ــال آن، سســتی اجتماع ــه دنب ــم سســت می شــود و ب عل

ــد. ــود می آی ــه وج ــی ب ــتی معرفت سس
ــه  ــن اســت ک ــال ای ــه دنب ــی ب ــت: مســئولیت اجتماع وی گف
ایــن سســتی ها را چگونــه درمــان کنیــم؟ مســئولیت اجتماعــی 
ــت و  ــود اس ــت خ ــرل وضعی ــی کنت ــال توانای ــه دنب ــش، ب دان
معتقــد اســت بایــد در تــرازوی جامعــه، دانــش ســنجیده شــود 
ــم  ــود را تنظی ــد خ ــه بتوان ــد ک ــه ای دربیای و از دل آن برنام
کنــد. لــذا دانشــگاه بایــد در خدمــت ارزش هــای دموکراتیــک 
باشــد و ال غیــر. ارزش هــای دموکراتیــک یعنــی چــی؟ یعنــی 
ــر،  ــک فرصــت براب ــا در ی ــوام و دین ه ــا، اق ــا، فرهنگ ه گروه ه

ــه خــود را داشــته باشــند. مناظــره، بحــث آزاد  ــدرت ارائ ق
و ... بــرای همــه امکان پذیــر باشــد. امــکان یادگیــری و 
یاددهــی دموکراتیــک فراهــم باشــد، یعنــی هیــچ مرجعیتــی 
از بــاال امــر نکنــد کــه ایــن چیــز را یــاد بگیــری یــا نگیــری 
و یــا ایــن فــرد ســخن بگویــد یــا نگویــد. اگــر چنیــن شــود، 
ایــن دانــش نمی توانــد مســئولیت اجتماعــی خــود را انجــام 
دهــد، زیــرا دیگــر اجتماعــی وجــود نــدارد. قلدرهــا حاکــم 
ــد  ــد کــه کســی حــرف بزن ــا تعییــن می کنن هســتند و آنه

کــه ارزش هایشــان را تأییــد کنــد.
ایــن پژوهشــگر اجتماعــی تصریــح کــرد: وظیفه گرایــی بــرای 
ــر دموکراســی  ــر اســت. اگ ــک امکان پذی دانشــگاه دموکراتی
ــت، او  ــخن نگف ــم س ــورد ظل ــتادی در م ــود و اس ــم ب حاک
را بایــد مؤاخــذه کــرد. امــا خیلــی وقت هــا مســئولیت 
ــم  ــا تنظی ــۀ حکومت ه ــاس وظیف ــش براس ــی دان اجتماع
می شــود. دانشــگاه کــه گســترش پیــدا کــرد، عــده ای 
می خواســتند از طریــق دانشــگاه ارتقــاء پیــدا کننــد و 
مســئولیت دانشــگاه ایــن شــد کــه عــده ای را ارتقــاء دهــد 
ــرار  ــازار ق ــت ب ــگاه در خدم ــی دانش ــئولیت اجتماع ــا مس ی
ــئول،  ــای مس ــوان فض ــگاه به عن ــه دانش ــت و در نتیج گرف

ــرد. ــت نک ــهروند تربی ش
 وی در انتهــا اظهــار داشــت: بحــران امــروز، بحــران انتقــال 
ــد و  ــت کن ــد آدم تربی ــه دانشــگاه نمی توان ــش اســت ک من
اســتادش منشــی را منتقــل نمی کنــد. دانشــگاه بایــد مــروج 
منــش شــجاعت، نقــادی،  تســاهل و گفتگــو باشــد و صلــح، 
عدالــت و برابــری را بــا رفتــار خــود ترویــج کنــد. در واقــع 
ــش، شــهروند دانشــگاهی تربیــت  مســئولیت اجتماعــی دان

می کنــد.
در پایــان ایــن نشســت، دکتــر فاضلــی بــه ســؤاالت حاضران 

ــخ گفت.  پاس
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ــل ســه  ــط بین المل ــردازی سیاســی و رواب پژوهشــکدۀ نظریه پ
شــنبه 5 شــهریورماه 1398، نشســت علمــی »جامعه شناســی 
ــا  ــی« را ب ــۀ کلنگ ــۀ جامع ــوردی نظری ــه م ــن؛ مطالع کوته بی
ســخنرانی حجــت االســالم والمســلمین داود مهــدوی زادگان 

برگــزار کــرد.
مهــدوی زادگان در آغــاز بحــث گفــت: دربــارۀ جامعــۀ ایرانــی از 
ــی در  ــای مختلف ــا و تحلیل ه ــی نظریه ه ــر جامعه شناس منظ
یکصــد ســال اخیــر ایــراد شــده اســت. برخــی از ایــن نظریــات 
مقطعــی اســت و در گــذر زمــان به فراموشــی ســپرده می شــود 
و برخــی از آنهــا بــه دلیــل قــوت محتوایی شــان ماندگارترنــد. 
ــای  ــه نظریه پردازی ه ــد از جمل ــی آل احم ــۀ غرب زدگ نظری
ــون  ــی همای ــد عل ــر محم ــت. دکت ــران اس ــناختی ای جامعه ش
جملــه  از  انگلســتان  مقیــم  ایرانــی  اســتاد  کاتوزیــان، 
جامعه شناســانی اســت کــه عمــر دانشــگاهی خــود را صــرف 
تحلیــل علمــی جامعــۀ ایرانــی کــرده اســت و تاکنــون در ایــن 
به هم پیوســته ای  متعــدد  جامعه شــناختی  نظریه هــای  راه 
ــۀ  ــران، جامع ــۀ »ای ــن آن، نظری ــرده اســت. جدیدتری ــه ک ارائ
ــت. وی در  ــی« اس ــۀ کلنگ ــۀ »جامع ــا نظری ــدت« ی کوتاه م
ــوان   ــن عن ــا همی ــی ب ــه را در کتاب ــن نظری ــال 1390 ای س
ــرد. ــان ک ــی ( بی ــدت )1390 نشــر ن ــه کوتاه م ــران، جامع ای

و  مقــاالت  در  را  نظریــه  ایــن  کاتوزیــان  داد:  ادامــه  وی 
بــا  زیــادی  گفتگوهــای  و  مصاحبه هــا  و  یادداشــت ها 
ــه و  ــد مقال ــت. چن ــه اس ــی گرفت ــت، پ ــده اس ــام ش وی انج

ــه  ــوط ب ــخ. سیاســت«  مرب ــگ. تاری ــاب »فرهن گفتگــو از کت
ــه اســت. همچنیــن کتــاب در جســت و جــوی  همیــن نظری
جامعــه بلنــد مــدت )1393، نشــر نــی( حاصــل ســه جلســه 
ــن  ــت. از ای ــه اس ــن نظری ــون ای ــان پیرام ــا ایش ــه ب مصاحب
جهــت او توانســته توجــه محافــل علمــی ایــران را بــه نظریــه 
ــات  ــوع و مباحث ــل رج ــد و مح ــب کن ــی جل ــه کلنگ جامع
علمــی قــرار دهــد. گرچــه هــر نظریــه ای کــه بتوانــد محافــل 
ــه را  ــد، ارزش مطالع ــرار ده ــود ق ــه خ ــورد توج ــی را م علم
پیــدا می کنــد؛ لیکــن تصمیــم نگارنــده بــر مطالعــه انتقــادی 
ــه  ــن ب ــت پرداخت ــه اهمی ــت. بلک ــوب نیس ــار چ ــن چ در ای
نظریــه جامعــه کوتــاه مــدت در ایــن گفتــار از افــق مطالعــه 
ــالب  ــی و انق ــنفکران ایران ــأله »روش ــون مس ــادی پیرام انتق
ــراری  ــر ق ــی در فهــم و ب اســالمی« اســت. روشــنفکران ایران
نســبت بــا پدیده هــا و رویدادهــای سیاســی و اجتماعــی 
جامعــه ایرانــی عمدتــاً بــر پایــه نظریه هــای جامعــه شــناختی 
ــۀ  ــی مواجه ــم چگونگ ــرای فه ــن رو، ب ــد. از ای عمــل می کنن
ــالب اســالمی،  ــان انق ــه و گفتم ــا واقع ــی ب روشــنفکران ایران
ــی  ــل علم ــی در محاف ــج جامعه شناس ــات رای ــۀ نظری مطالع
ــۀ  ــوردی  نظری ــه م ــه مطالع ــد. چنانک ــدا می کن ــت پی اهمی
جامعــۀ کلنگــی دکترکاتوزیــان از همیــن بابــت اهمیــت پیــدا 

ــرده اســت. ک
اقبالــی کاتوزیــان  مهــدوی زادگان تأکیــد کــرد: خــوش 
اســت کــه نظریاتــش در محافــل علمــی مــورد نقــد بررســی 

جامعهشناسیکوتهبین؛
مطالعهموردینظریۀجامعهکلنگی
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ــاه مــدت« وی  قرارگرفتــه اســت. نظریــه »ایــران، جامعــۀ کوت
ــف  ــت های مختل ــر در نشس ــال اخی ــار س ــه چه ــن س در همی
ــی  ــورد بازخوان ــادی م ــگران زی ــتادان و پژوهش ــوی اس از س
ــزاری  ــه برگ ــوان ب ــه می ت ــت. از جمل ــه اس ــد قرارگرفت و نق
نشســت هایــی در دانشــگاه تهــران، دانشــگاه تربیــت مــدرس، 
ــاره  ــی، اش ــن جامعه شناس ــانی و انجم ــوم انس ــگاه عل پژوهش
کــرد. از ایــن رو، نقــد و بررســی نظریــه ای کــه تــا ایــن انــدازه 
ــود. چــون  ــع شــده اســت، دشــوار خواهــد ب ــورد توجــه واق م
ــند و  ــه باش ــران نگفت ــه دیگ ــود ک ــان ش ــی بی ــد مطالب بای
تازگــی خــود را داشــته باشــد. البتــه عمــده دیدگاه هایــی کــه 
ــه  پیرامــون ایــن نظریــه مطــرح شــده اســت هــم ذات پنداران
ــی  ــد و در مبان ــتقبال آن رفته ان ــه اس ــتر ب ــت و بیش ــوده اس ب
نظریــه ماننــد اســتبداد شــرقی و توســعه نیافتگی جامعــۀ 
ــر  ــد. کمت ــی ندارن ــر چندان ــالف نظ ــان اخت ــا کاتوزی ــی ب ایران
شــده کــه ایــن نــوع جامعه شناســی اُبــژه تحقیــق قــرار گیــرد 
و از ایــن زاویــه، مفاهیــم کلیــدی و اصــول و رویکــرد صاحــب 
ــق خاطــر  ــر تعل ــن حــال ب ــی در عی ــه بررســی شــود ول نظری
صاحــب نظریــۀ جامعــۀ کلنگــی بــه مــرام مارکسیســتی و عــدم 
آگاهــی جامــع از تاریــخ ایــران تأکیــد شــده اســت. برخــی هــم 
ــه نقــد ســخن  ــی بیشــتر ب ــد ول کــه در مقــام نقــد آن برآمدن
منتقــدان پرداختــه انــد. گرچــه ارایــه نظریــه بدیــل ارزش کار 
منتقدیــن را دو چنــدان می کنــد ولــی اگــر هــم نقــد عــاری از 

ــد.     ــد نمی کاه ــزی از ارزش نق ــد، چی ــل باش ــه بدی نظری
ــده  ــاب ش ــار انتخ ــن گفت ــرای ای ــه ب ــی ک ــزود: عنوان وی اف
ــن کار هــم  ــه بیــن( ایهــام دارد و در ای )جامعــه شناســی کوت
تعمــدی وجــود دارد. زیــرا در پــی اشــاره بــه دو ســاحت بحــث 
ــوع جامعه شناســی  ــن ن ــر ای اســت. یکــی نقــدی اســت کــه ب
هــا داریــم و دیگــری یافتــن محمــل و جایــگاه مناســبی بــرای 
ــد  ــاحت دوم می توان ــاًً س ــت. طبع ــی اس ــات علم آن در مطالع
ــه بیــن« در  ــه محســوب شــود. »کوت ــرای ایــن نظری بدیلــی ب
ســاحت اول، وصفــی بــرای خــود جامعه شناســی اســت؛ یعنــی 
ــان  ــود را آنچن ــی خ ــات پژوهش ــه موضوع ــی ک جامعه شناس
ــاه  ــور راکوت ــی ام ــه برخ ــوری ک ــد به ط ــت نمی بین ــه هس ک
ــن صــورت ، پرســش  ــد. در ای ــد می بین ــر را بلن و برخــی دیگ
اصلــی آن اســت کــه چگونــه اســت کــه جامعــه شناســی کوتــه 
بیــن می شــود. امــا کوتــه بیــن در ســاحت دوم، وصفــی بــرای 
ــه وصــف جامعه شناســی؛ یعنــی  موضــوع شناســایی اســت و ن
ــن صــورت،  ــد. در ای ــه را می بین جامعه شناســی کــه امــور کوت
پرســش از صــدق تشــخیص اســت. آیــا آن جامعــه کوتــاه مدت 
عینــی همیــن اســت کــه دیــده شــده یــا آنکــه جامعــۀ کلنگــی 
چیــز دیگــری اســت. بنابــر ایــن، نقــد مــا بــر نظریــۀ جامعــۀ 
کلنگــی در دو ســاحت هویــت و کاربســت جامعه شناســی 

خواهــد بــود.
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــأت علم ــو هی عض
فرهنگــی گفــت: دغدغــه یــا مســأله دیرینــۀ کاتوزیــان 
ــران اســت. وی چنانکــه خــود گفتــه اســت  توســعه نیافتگی ای
از چهــل ســال پیــش کــه کتــاب »اقتصــاد سیاســی ایــران« را 
ــردازی  ــه پ ــو نظری ــون کوشــیده در پرت ــا کن ــرده ت منتشــر ک

ــن،  ــر ای ــد. بناب ــن مســأله پاســخ ده ــی ای ــه چرای ــف ب مختل
ــی  ــۀ کلنگ ــا »جامع ــران« ی ــدت ای ــه کوتاه م ــۀ جامع نظری
ایــران« ریشــه در تحقیقــات گذشــته وی دارد و بــه مــرور بــه 
ــق  ــاس دقی ــود را قی ــۀ خ ــیده اســت. وی روش مطالع آن رس
بــا تاریــخ اروپــا اعــالم می کنــد )در جســتجوی جامعــه 
ــدی  ــم کلی ــه برمفاهی ــن نظری ــدت، 1396 : 15 (. ای ــد م بلن
ــه  ــدرت شــاه و طبق ــون، جانشــینی مســتمر، ق اســتبداد، قان
ــه  ــت. تکی ــتوار اس ــروت اس ــت ث ــت و انباش ــراف، مالکی اش
اصلــی نظریــۀ جامعــۀ کلنگــی نظریــه مــادر؛ یعنــی اســتبداد 
شــرقی اســت. جامعــۀ ایرانــی چــون اســتبدادی اســت، کوتــاه 
مــدت مــی شــود. درواقــع، کاتوزیــان بــه یکــی از ویژگی هــای 
جامعــه اســتبدادی می پــردازد و از ایــن جهــت، یــک نظریــۀ 
ــودن  ــدت ب ــن کوتاه م ــن ای ــا تبیی ــود. ام ــی می ش ــی تلق فرع
از طریــق مطالعــه قیاســی بــه دســت می آیــد؛ مقایســه 
»دقیــق« جامعــه ایرانــی بــا تاریــخ اروپــا. وی در ایــن مقایســه، 
ــود دارد  ــی وج ــه ایران ــه در جامع ــی را ک ــکل اساس ــه مش س

ــد: ــی می کن ــت، بازخوان ــا نیس ــی در اروپ ول
ــینی در  ــن جانش ــینی؛  قوانی ــروعیت و جانش ــکل مش 1 . مش
ــت  ــه نخس ــه ب ــت و همیش ــوده اس ــدار ب ــواره پای ــا هم اروپ
زادگــی )فرزنــد اول( می رســد ولــی در ایــران چنیــن نیســت. 
امــا در ایــران هیــچ قانــون تخطی ناپذیــر وجــود نــدارد. مهــم 
مســتعد فــره ایــزدی بــودن اســت کــه امــر اکتســابی اســت.  
ــی را  ــت اســالمی کــه ول ــۀ والیــت فقیــه در دول شــبیه نظری

ــد. ــد می دان ــر اراده خداون مظه
ــد  ــده خداون ــال؛ چــون شــاه نماین ــاری جــان و م 2 . بی اعتب
اســت بــه جامعــه پاســخگو نبــود و کســی نمی توانســت 
مدعــی حقــی شــود. هیــچ قانونــی نمی توانــد قــدرت شــاه را 
ــن  ــود. ای ــا می ش ــی بی معن ــت خصوص ــد مالکی ــدود کن مح
ــی آورد. ــش م ــال را پی ــان و م ــی در ج ــت نا امن ــر، وضعی ام
3 . مشــکل انباشــت و توســعه؛  انقــالب صنعتــی نتیجــه 
انباشــت دراز مــدت ســرمایه تجــاری و بعــد ســرمایه صنعتــی 
بــود. بــه نظــر اســمیت هــر پس انــداز کننــده ای دوســت و هــر 
ــت  ــن انباش ــا ای ــت. ام ــه اس ــمن جامع ــراف کننده ای دش اس
ــوال  ــادره ام ــارت و مص ــراس از غ ــار ه ــد دچ ــرمایه نبای س
شــود. چنانکــه بورگ هــا از دســت انــدازی فئودال هــا در 
ــران  ــود. چــون در ای ــن نب ــران چنی ــی در ای ــد. ول ــان بودن ام
تــرس از غــارت و مصــادره امــوال حاکــم اســت. لــذا در چنیــن 

ــدارد. ــر وجــود ن ــل اخــالق پروتســتانی وب ــه ای تحلی جامع
وی در ادامه به دو  مورد ذیل اشاره کرد و گفت: 

- مطالعۀ قیاسی شبه نظریه یا الاقل نظریۀ فرعی است.
ــت.  ــت نیس ــه واقعی ــرون ب ــان مق ــی کاتوزی ــۀ اروپای - مطالع
ــده  ــن دور مان ــر منتقدی ــاً از نظ ــث تقریب ــه از بح ــن جنب ای
اســت. متأســفانه گــزارش کاتوزیــان از تاریــخ اروپــا بــه شــدت 
ســلیقگی یــا گزینشــی و قدســی اســت. اساســاً نظریــۀ 
ــۀ  ــدۀ نظری ــب اثبات ش ــر، رقی ــس وب ــتانی ماک ــالق پروتس اخ
ــه  ــن نظری ــی ای ــتی برخ ــه درس ــت . ب ــی اس ــۀ کلنگ جامع
را مارکسیســتی می داننــد. لــذا کاتوزیــان نظریــۀ اخــالق 
پروتســتانی را بــر نمی تابــد. ثانیــاً گیــرم کــه جانشــینی 
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تضمیــن شــده بــود، ولــی ربطــی بــه کوتــاه و بلنــدی جامعــه 
نــدارد. ثالثــاً اشــراف ســد توســعه بودنــد و نــه عامــل توســعه. 
آنــان مانــع پویایــی جامعــه بودنــد. و اساســاً پویایــی در تغییــر 
جانشــین و مالــک اســت. امرهمیشــه ثابــت، انگیــزۀ پیشــرفت 
از  فــراری  بورژواهــای  توســعه  عامــل  رابعــاً  را می گیــرد. 
ــلطه  ــا از س ــای آزاد و ره ــا در قلعه ه ــد. بورگ ه ــراف بودن اش
ــه  ــتم دیده ب ــای س ــد و رعیت ه ــی می کردن ــا زندگ فئودال ه
ایــن قلعه هــا پنــاه می بردنــد. خامســاً انباشــت ثروتــی کــه در 
توســعۀ اروپایــی نقــش موثــری داشــت، پــول بــود و نــه زمیــن. 
و ایــن نــوع انباشــت ثــروت از ناحیــه اشــراف و نجیــب زادگان 
بــه شــدت مــورد تهدیــد و غــارت واقــع مــی شــدند. بــه همیــن 
خاطــر، بورگ هــا مســأله آزادی و قانــون و مالکیــت شــخصی را 
همزمــان مطــرح کردنــد. نتیجــه اینکــه فرضــاً نبــودن مشــکل 
ــر  ــن ام ــی ای ــم ول ــا را بپذیری مشــروعیت و جانشــینی در اروپ
ــت  ــود. دول ــه ســد راه ب ــدارد بلک ــا ن ــی در توســعۀ اروپ دخالت
ــون گــرا  ماننــد حکومــت کرامــول )1649–  هــای مطلقــه قان
1658م(  و طبقــه بــورژوا عامــل توســعه بودنــد. ســلطنت هــم 
ــت  ــرار گرف ــرش مشــروطیت در مســیر توســعه ق ــس از پذی پ
ــع  ــر واق ــی غی ــه ایران ــخ جامع ــان از تاری ــل کاتوزی ــا تحلی ام
ــه  ــد ک ــران می ده ــردم ای ــه م ــه اســت. او نســبت هایی ب بینان
ناتــوان از اثبــات آن اســت. و جالــب آن اســت کــه از منتقدیــن 
ــد.  ــتدالل کنی ــد اس ــول نداری ــر قب ــه اگ ــد ک ــود می خواه خ
ــه  ــی الجمل ــان شــده کــه ف ــادی بی ــاره نقدهــای زی ــن ب در ای

ــی اســت. پذیرفتن
اول؛ اینکــه تــداوم جامعــه را وابســته به ســه مســأله جانشــینی 
و بی اعتبــاری جــان و مــال و انباشــت ســرمایه دانســتن محــل 
بحــث اســت و ســخن کاتوزیــان در ایــن بــاره کافــی و مســتدل 
ــی وجــود  ــه ایران ــرای بلنــدی جامع ــادی ب نیســت. عوامــل زی
دارد ماننــد دیــن و روحانیــت، اخــالق، شــریعت، زبــان، تاریــخ، 

وجــود پیوندهــای قومــی.
دوم؛ چگونــه ممکــن اســت کــه جامعــه ای کوتــاه مــدت باشــد 

ولــی تمدنــی عمیــق و بلنــد مــدت را پایه گــذاری کنــد.  
ــد  ــه اســالمی در تحدی ــریعت و فق ــش ش ــان نق ــوم؛ کاتوزی س

جــور ســالطین را ناچیــز شــمرده اســت. ایــن عقیــده کامــاًل 
نادرســت اســت.

ــا  ــب زادگان ب ــراف و نجی ــۀ اش ــتمر طبق ــر مس ــارم؛ تغیی چه
نبــود چنیــن طبقــه فــرق می کنــد. چنیــن تغییــری در اروپــا 
ــر  ــن ام ــه ای ــم ب ــان ه ــود ایش ــه خ ــود دارد. چنانک ــم وج ه
معتــرف اســت. پــس چگونــه اســت کــه تغییــر در اینجــا مؤثــر 

اســت ولــی در آنجــا غیرمؤثــر اســت.
مهــدوی زادگان در مــورد »نقــد در ســاحت کاربســت دانــش« 
ــه  ــدن جامع ــرای دی ــه ب ــن اســت ک ــر ای ــا ب ــرض م گفــت: ف
ــر  ــت. اگ ــاز اس ــر نی ــد نظ ــی بلن ــه جامعه شناس ــدت ب بلندم
دانشــی قــادر بــه دیــدن بلنــدای یــک جامعــۀ کهــن یکپارچــه 
ــه مطالعــه همــان خاســتگاه اجتماعــی  نیســت بهتــر اســت ب
بومــی خــود بســنده کنــد و همــان جامعــه کوتاه مــدت خــود 
ــدرن  ــع غیرم ــۀ جوام ــدرن هم ــی م ــه شناس ــد. جامع را ببین
ــدرن  ــع غیرم ــه جوام ــد. درحالی ک ــاه می بین ــز و کوت را ناچی
ــع  ــدن جوام ــرای دی ــد ب ــس بای ــد. پ ــود را دارن ــی خ بزرگ
ــر  ــد نظ ــی بلن ــی، جامعه شناس ــۀ ایران ــون جامع ــدی چ بلن
ــا جامعه شناســی مــدرن فقــط می تــوان  تأســیس کــرد و اال ب
جامعــه مــدرن را تحلیــل کــرد. چــون در اصــل ســاخت جامعه 
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــتوار اس ــودن اس ــاه ب ــر کوت ــدرن ب م
ــزی در  ــچ چی ــت. هی ــودن اس ــدرن ب ــۀ م ــودن الزم ــاه ب کوت
مدرنیتــه مســتمر و همیشــگی نیســت. بی جهــت نیســت کــه 
مارشــال برمــن در توضیــح عنــوان کتابــش )تجربــه مدرنیتــه( 

ایــن جملــه مارکــس را انتخــاب کــرده اســت:
ــوا  ــه ه ــر آنچــه ســخت و اســتوار اســت، دود می شــود و ب ه
مــی رود. بــر ایــن اســاس، اگــر بخواهیــم محملــی علمــی بــرای 
ــم؛  ــه دســت آوری ــان ب ــر کاتوزی ــه کلنگــی دکت ــه جامع نظری
بایــد گفــت، آنچــه کــه او دربــارۀ جامعــه ایــران گفتــه اســت 
مربــوط بــه جامعــه مــدرن ایرانــی اســت. ایــن ســخن، نــه از 
آن رو اســت جامعــه مــدرن ایرانــی تــازه تۀســیس اســت بلکــه 
از آن رو اســت کــه اوصافــی کــه وی بــرای جامعــۀ کوتاه مــدت 

ذکــر کــرده اســت بــا جامعــۀ مــدرن ایرانــی مطابقــت دارد.
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