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افتتاح دبیرخانۀ دائمی ارتباط علوم انسانی و صنعت در پژوهشگاه

ــوم  ــگاه عل ــت در پژوهش ــانی و صنع ــوم انس ــاط عل ــی ارتب ــه دائم ــمی دبیرخان ــی مراس ــاه 1398 ط ــنبه ۲۲ خردادم روز چهارش
انســانی و مطالعــات فرهنگــی افتتــاح شــد. دکتــر مســعود برومنــد، معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
ــک  ــد و از نزدی ــد کنن ــد از بیمارســتان ها و مراکــز صنعتــی بازدی ــوم انســانی بای ــن مراســم گفــت: پژوهشــگران عل در حاشــیه ای
ــه عســلویه برویــد  ــا ب ــا مشــکالت آنهــا آشــنا شــوند. در ایــن زمینــه توصیــه می کنــم از شــهرک های صنعتــی بازدیــد کنیــد ی ب
و بــا مدیــران صنعتــی ارتبــاط برقــرار کنیــد و بــه آنهــا بگوئیــد کــه بــا یــک کار فرهنگــی می تــوان بســیاری از مشــکالت حــوزۀ 
ــه  ــی ب ــادآوری مســئولیت های اجتماع ــت و ی ــه حــوزۀ صنع ــوم انســانی ب ــه اش ورود عل ــن کار الزم ــه ای ــرد ک ــت را حــل ک صنع

اهالــی صنعــت اســت و…
دکتــر قبــادی  دربــاره ایجــاد دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت در حــوزۀ علــوم انســانی اظهــار کــرد: اتخــاذ راهبــرد کاربردی ســازی علــوم 
انســانی، یکــی از راهکارهــای مهــم بومی ســازی ایــن علــوم اســت. ایــن درحالــی  اســت کــه یکــی از عمده تریــن مشــکالت توســعه 
در ســخت افزار نیــز کم توجهــی بــه دســتاوردهای علــوم انســانی اســت. وی تأکیــد کــرد  اگرچــه پژوهشــگاه پیــش از ایــن توانســته 
بــود ارتباطــات خوبــی را بــا دســتگاه ها و صنایــع مختلــف ایجــاد کنــد امــا الزم بــود کــه ایــن ارتباطــات نهادینــه شــود و پشــتیبانی 

مســتمری از ارتباطــات صــورت گیــرد بــه همیــن دلیــل دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت در حــوزۀ علــوم انســانی ایجــاد شــد.
 رئیــس پژوهشــگاه توضیــح داد: بــر اســاس مأموریت هــای ایــن دفتــر در فــاز اول، ارتباطاتــی بــا صنایــع خودروســازی، وزارتخانه های 
ــزاری  ــری و برگ ــجوی دوره دکت ــذب دانش ــا ج ــر را ب ــن دفت ــای ای ــی، مأموریت ه ــی اقدام ــت. ط ــده اس ــاد ش ــت ایج ــرو و نف نی
دوره هــای پســادکتری نیــز گــره زدیــم تــا از ایــن طریــق بتوانیــم پایان نامه هــا و رســاله های کاربــردی تعریــف کــرده و دوره هــای 

پســادکتری مبتنــی بــر حــل مســئله نیــز برگــزار کنیــم.
در ادامــه دکتــر الهــام ابراهیمــی، مســئول راه انــدازی مدیریــت ترویــج و کاربردی ســازی پژوهش هــای علــوم انســانی نیــز بــا ارائــۀ 
توضیحاتــی در خصــوص برنامه هــای ایــن مدیریــت گفــت: پژوهشــگاه در زمینــۀ ارتبــاط علــوم انســانی و صنعــت، گام هــای اساســی 
ــا پتروشــیمی بنــدر امــام )ره( در دســت اجــرا داریــم. واقعــاً  ــه ب برداشــته اســت، هــم اکنــون نیــز طرح هایــی را بــه عنــوان نمون
ــای  ــا و حمایت ه ــم و بی شــک توصیه ه ــن عرصــه ورود کرده ای ــه ای ــا ب ــه دارد و م ــن زمین ــی در ای ــانی پتانســیل خوب ــوم انس عل

همیشــگی مســئولین بــرای مــا ارزشــمند اســت.
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 دکتر برومند در همایش سراسری »برنامه ریزی زبان در ایران«:

زبان بخشی از میراث فرهنگی ماست

روز چهارشــنبه، ۲۲ خردادمــاه 1398 »همایــش سراســری برنامه ریــزی زبــان در ایــران« بــا حضــور دکتــر مســعود 

برومنــد و اســتادان  برجســتۀ رشــتۀ زبان شناســی در ســالن اندیشــه پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
برگــزار شــد. 

ــاون پژوهشــی وزارات  ــد، مع ــر برومن ــن مراســم، دکت در ای
ــده  ــاوری، طــی ســخنانی گفــت: بن ــات و فن ــوم، تحقیق عل
ــل  ــه مث ــم ک ــده می دان ــود زن ــک موج ــل ی ــان را مث زب
همــۀ موجــودات زنــده طفولیــت دارد، رشــد می کنــد، 
مــورد تهاجــم قــرار می گیــرد، بــا زبان هــای دیگــر ارتبــاط 
ــان در  ــل انقراضــی دارد. زب ــای قاب ــد، گونه ه ــرار می کن برق
ــد و  ــخ می ده ــائل پاس ــیاری از مس ــه بس ــخ ب ــول تاری ط
در خدمــت محققــان اســت و در تعامــالت اجتماعــی مــا و 

ــذارد. ــر می گ ــا اث ــی م ــث قوم مباح
کاری  و حوزه هــای  راه  نقشــۀ  بایــد  کــرد:  تأکیــد  وی 
مشــخص شــود. بایــد مســیری کــه طــی کنیــم، مشــخص 
شــود. زبــان می توانــد تعامــل بیــن سیاســتمداران را بیشــتر 
کنــد. مــا بایــد بدانیــم میــراث فرهنگــی مــا  ایرانیــان فقــط 
ــراث  ــه می ــته و تخــت جمشــید نیســت بلک ــای گذش بناه
فرهنگــی مــا، فرهنــگ مــا و ابــزاری اســت کــه آن را انتقــال 
ــن  ــتادان ای ــما اس ــت. ش ــز  هس ــان نی ــی زب ــد یعن می ده

رشــته نیــز بایــد نحــوۀ حراســت از زبــان رســمی کشــورمان یعنــی زبــان فارســی را بــه همــگان بیاموزیــد. بنــده هــم 
ــد انجــام می دهــم. ــرکاری از دســتم برآی در خدمــت شــما اســتادان هســتم و ه
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دکتر قبادی در همایش سراسری »برنامه ریزی زبان در ایران«:

بایستگی ها و چالش های معرّفی و آموزش ادبیات فارسی به مخاطبان غیرایرانی

ــوم انســانی  ــادی، رئیــس پژوهشــگاه عل ــر حســینعلی قب دکت
ــاه 1398  ــنبه ۲۲ خردادم ــی روز چهارش ــات فرهنگ و مطالع
ضمــن عــرض خیرمقــدم بــه حضــار و بــا قدردانــی از همــکاری 
ــگاه،  ــا پژوهش ــی ب ــان و ادب فارس ــتان زب ــه فرهنگس صمیمان
»همایــش  برگــزاری  مناســبت  بــه  را  خــود  ســخنرانی 
سراســری برنامه ریــزی زبــان در ایــران« و رونمایــی از پایــگاه 
داده هــای زبــان فارســی ارائــه کــرد کــه مشــروح آن از نظرتــان 

می گــذرد:

َربِّ أَْدِخلِْنــی ُمْدَخــَل ِصــْدٍق َوأَْخِرْجِنــی ُمْخــَرَج ِصــْدٍق َواْجَعــْل 
لـِـی ِمــْن لَُدنـْـَک ُســلَْطانًا نَِصیــًرا

﴿ سوره اسرا آیه 8۰﴾
پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود

                               مهرورزی تو با ما شهرۀ آفاق بود
از دم صبح ازل تا آخر شام ابد

                  دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود
سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد

                     ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود
حسن مه رویان مجلس گر چه دل می برد و دین

                     بحث ما در لطف طبع و خوبی اخالق بود
بر در شاهم، گدایی نکته ای در کار کرد

                 گفت: بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود
 

بنــده امــروز در اینجــا دو وظیفــه دارم. نخســت: بعــد از ادای 
ــد  ــان ارجمن ــه میهمان ــدم ب ــی؛ خیرمق ــه درگاه اله ــکر ب ش
مخصوصــاً بــه مهمــان ویــژۀ ایــن همایــش ارزشــمند و 
ــرم  ــاون محت ــد، مع ــر برومن ــه دکت ــتاد گرانمای ــردی، اس راهب
پژوهــش و فنــاوری وزارت، علــوم تحقیقــات و فنــاوری و 
همراهــان ایشــان و قدردانــی از دبیــر علمــی فرزانــه همایــش 
و مدیــر محتــرم پایــگاه داده هــای زبانــی پژوهشــگاه و پــروژۀ 
ــۀ  ــی و هم ــر عاص ــمند دکت ــتاد دانش ــی، اس ــزی زبان برنامه ری
همــکاران محتــرم ایشــان و تمامــی دانشــی مردان ایــن 

ــی؛ ــالس پژوهش اج
بحمــداهلل، امــروز شــاهد تحقــق یکــی از راهبردهــای برنامــه 
ــی  ــرآمدی علم ــی س ــگاه، یعن ــردی اول پژوهش ــعۀ راهب توس
ــب  ــتین قط ــتقرار نخس ــکیل و اس ــا و تش ــی زمینه ه در برخ
علمــی در ایــن پژوهشــگاه هســتیم. در کنــار آن، توفیــق 
توســعۀ علمــی دیگــر و ارتقــا پایــگاه داده هــای زبانــی و افتتــاح 
ــی  ــروژۀ مل ــدن پ ــکوفایی و بالی آزمایشــگاه زبان شناســی و ش
ــروز  ــه ام ــن جــای افتخــار دارد ک ــان؛ همچنی ــزی زب برنامه ری
شــاهد بالندگــی و ثمردهــی بخشــی از اقدامــات پژوهشــگاه در 
حــوزۀ رویکــرد کاربــردی و بومی گرایــی هســتیم کــه پــس از 
مدت هــا برنامه ریــزی و هماهنگــی بــا اقبــال ذی نفعــان مؤثــر 

ــی،  ــه کارآی ــبت ب ــان نس ــدواری آن ــت و امی ــۀ صنع در عرص
در  انســانی  علــوم  پژوهش هــای  اثربخشــی  و  کارآمــدی 
ــه  ــاز ب ــت و آغ ــکوفایی صنع ــد و ش ــق تولی ــع رون ــع موان رف
کار دبیرخانــه دائمــی ارتبــاط علــوم انســانی و صنعــت شــد، 
روبــه رو هســتیم؛ آن هــم در ســالی کــه از ســوی مقــام معظم 

ــت و  ــده اس ــذاری ش ــد« نامگ ــق تولی ــال »رون ــری، س رهب
بدین منظــور پــس از برگــزاری همایــش ملــی علوم انســانی و 
صنعــت و برگــزاری هفــت کارگاه و نشســت علمــی تخصصــی 
ــا هّمــت پژوهشــکده های ذی ربــط،  در ایــن حــوزه؛ اکنــون ب
معاونــت  و  کاربــردی  علوم انســانی  پژوهشــکدۀ  به ویــژه 
ایــن دبیرخانــه  ترویجی ســازی علوم انســانی  و  فرهنگــی 

شــکل گرفتــه اســت.
همچنیــن فــرض اســت از تمامــی بخش هــا و همــۀ اعضــا و 
مدیرانــی کــه بــا همدلــی، همــکاری و پشــتکار فوق العــاده در 
تحقــق ایــن توفیق هــا و شــکل گیری ایــن همایــش باشــکوه 
ســهم ارزنــده داشــته اند، سپاســگزاری داشــته باشــم، معاونان 
ــر  ــی، دکت ــت اداری – مال ــژه، معاون ــرم پژوهشــگاه به وی محت
ــی زاده و همــکاران ایشــان، اعضــای محتــرم پژوهشــکدۀ  ربان
زبان شناســی و اهتمــام واالی شــخص دکتــر عاصــی و از 

ــی می شــود. ــی و … قدردان ــط عموم حــوزه ریاســت و رواب
ــره  ــاد و خاط ــگان ی ــرای هم ــی ب ــق اله ــن آرزوی توفی ضم
همــه مرحومــان عرصــۀ زبان شناســی و ادبیــات فارســی 
بــزرگ  اســتاد  بــه روح  به ویــژه  و  را گرامــی می داریــم 
ــم.  ــره ارج می نهی ــداهلل ثم ــر ی ــاد دکت ــده ی ــی زن زبان شناس

ــد. ــت فرمایی ــوات مرحم ــان صل ــار روحش نث
دوم: پرداختــن بــه موضوعــی کــه بــرای بنــده پیشــنهاد شــده 
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ــی  ــزی زبان ــی برنامه ری ــش علم ــن همای ــه در اولی ــت ک اس
دربــارۀ آن ســخن بگویــم؛ و آن بایســتگی ها و چالش هــای 
ــان  ــه مخاطب ــی ب ــات فارس ــان و ادبی ــوزش زب ــی و آم معرف

غیر ایرانــی اســت.
امــا بــرای رعایــت اختصــار در چنــد محــور، بایســتگی و 

می شــود: تبییــن  چالش هــا 

الــف- بایســتگی ها: بایســتگی ها را می تــوان در چنــد 
ــرد: ــیم بندی ک ــوزه تقس ــه و ح مقول

اول: امور کالن و کلی در سطح ملی
دوم: سیاست ها و روش ها

سوم: امور ساختاری
چهارم: اقدامات مؤثر

اول: امور کالن و ملی
ــوزش  ــت آم ــت و تقوی ــی از اهمی ــه درک کاف ــیدن ب 1- رس
ــم  ــده نگه داشــتن تمــدن عظی ــت و زن ــان فارســی در صیان زب

ــر: ــای زی ــش آن در عرصه ه ــالمی و نق ــی- اس ایران
- در حوزۀ بین المللی

- در پهنــۀ مناســبات و روابــط بیــن نســلی و خطــر فراموشــی 
ارزش هــای تمدنــی در میــان نســل های جدیــد ایرانــی

- در پیوند با اقتدار ملی
- نقــش زبــان در تقویــت خــرده فرهنگ هــای بومــی و تمدنــی 

نی یرا ا
ــۀ  ــران در پهن ــگاه ای ــت جای ــی در تقوی ــان فارس ــش زب - نق

ــن ــران که ــی ای ــان فرهنگ ــی و جه ــران فرهنگ ای
۲- تعامــل گســترده تر و تقویــت دیپلماســی بــرای بهره گیــری 
آمــوزش  بــرای  جهــان  فارســی دانان  توانمندی هــای  از 

ــی؛ ــان فارس ــترده زب گس

3- تقویــت همه جانبــه رویکــرد دیپلماســی علمــی و اهتمــام 
بــرای بازیابــی و بازشناســی و تبییــن جاذبه هــا و فائده منــدی 
ــرای  ــات فارســی ب ــان و ادبی ــی، فرهنگــی و انســانی زب اخالق
جهانیــان و بهره گیــری از مضامیــن عالــی مداراجویانــه و 
ــی و  ــبات مل ــط و مناس ــتانه در رواب ــه و انسان دوس صلح گرایان
فراملــی در پرهیــز دادن قدرتمنــدان جهانــی از جنــگ و نفــی 

خشــونت از جنــگ طالبــان داعشــی صفــت؛
درخــت دوســتی بنشــان کــه کام دل بــه بــار آرد نهــال 

دشــمنی برکــن کــه رنــج بی شــمار آرد
علمــی  پیشــرفت های  فراگیرســازی  بــرای  کوشــش   -۴
ــی  ــرای تأس ــان ب ــردن آن ــز ک ــور و افتخارآمی ــاوری کش و فن
کشــورهای منطقــه و عالقه منــدان بــه ایــران فرهنگــی و 

ــعه؛ ــال توس ــورهای در ح ــی کش برخ
۵- رویکردهــای ســازنده بــرای کاســتن از ایران هراســی و 
تبییــن جنبه هــای صلــح و دوســتی بی نظیــر در ادبیــات 

ــی؛ فارس
به قول فردوسی:

ــم  ــه داری ــن چ ــه آه ــان ب ــاده جه ــد گش ــی ش ــو بردانش چ
ــان ــی نه گیت

دوم: سیاست ها و روش ها
ــۀ  ــه عالق ــه ب ــا توج ــوقتانه ب ــه خوش ــا ک ــن روزه 1- در ای
تاریخــی و پرپیشــینۀ مقــام معظــم رهبــری نســبت بــه 
ــات فارســی، ایشــان مجــدداً  ــان و ادبی ــگاه زب ــت و جای اهمی
بــه ضــرورت تقویــت زبــان فارســی پرداخته انــد و ایــن 
حمایت هــا و اشــارات رهبــر معظــم انقــالب اســالمی بــا 
ــیار  ــته، بس ــان گش ــگاه همزم ــروژه در پژوهش ــن پ ــرای ای اج
ــژه  ــل، به وی ــتگاه های ذی مدخ ــۀ دس ــه هم ــت ک ــته اس بایس
صــدا و ســیما پایبنــدی بــه اصــول و بایدهــا و نبایدهــا 
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ــی  ــز علم ــد و از مراک ــذر نبین ــری زودگ ــی را ام ــان فارس زب
ــه  ــد ک ــگاه بخواه ــژه پژوهش ــی، به وی ــگاهی و پژوهش و دانش
دوره هــای آموزشــی علمــی بســنده بــرای جمعیــت عظیــم آن 

ــد؛ ــزار نمای ــاد برگ نه
۲- از مصادیــق دیگــر بایســتگی ها، دانشــی مــرد بــودن 
ــی  ــنایی و ورود کاف ــژه آش ــران، به وی ــی ای ــای فرهنگ رایزن ه
آنــان نســبت بــه زبــان و ادبیــات فارســی و دیــد مثبت داشــتن 
و آشــنایی نســبی ســفیران ایــران بــه ایــن گنجینــه معرفــت و 
تمــدن ایرانــی اســالمی و اهمیــت الزم دادن بــه زبــان ملــی از 

ســوی وزارت ارشــاد و وزارت خارجــه اســت؛
آسان ســازِی  و  روزآمدســازی  بــرای  اهتمــام مضاعــف   -3
روشــمند و عالمانــه آمــوزش زبــان فارســی و بهره گیــری 

گوناگــون؛ رســانه ای  قالب هــای 
ــی  ــاد غیردولت ــای مردم نه ــت انجمن ه ــری از ظرفی ۴- بهره گی
ــل و  ــی در داخ ــدن ایران ــان و تم ــگ، زب ــه فرهن ــد ب عالقمن

ــان فارســی؛ ــرای گســترش و آمــوزش زب خــارج کشــور ب
۵- تقویــت ترجمــۀ آثــار فرهنگــی و زبانــی و ادبــی کشــورهای 
مختلــف مربــوط بــه زبــان و ادب ایرانــی بــه فارســی و بالعکــس 

و تقویــت و گســترش مجــالت چندزبانــه؛
و  جامــع  سیاســتگذاری  و  زمینه هــا  دقیــق  شــناخت   -۶
ــور  ــارج از کش ــی در خ ــان فارس ــوزش زب ــدی در آم اولویت بن

ــران؛ ــوم و دیگ ــل س ــان نس ــه ایرانی ب
و  صاحبنظــران  علمــی  پشــتوانه های  از  بهره گیــری   -۷
ــزی  ــته ای و برنامه ری ــرد بین رش ــا رویک ــی ب ــتادان پژوهش اس

ــش؛ ــوزش و پژوه ــتوانۀ آم ــای پش ــر مبن ــی ب درس

سوم: امور ساختاری
ــد ســازمانهای  ــی کشــور، مانن 1- تشــکیل ســازمان نظــام ادب
ــد؛ ــت می کن ــر فعالی ــته های دیگ ــون در رش ــه هم اکن ــابه ک مش

نهادســازی و تقویــت مســئولیتها و اختیــارات نهادهــای موجــود 
ــعه و  ــد، توس ــرای رش ــتیبانی ب ــی و پش ــت علم ــرای حمای ب

ــی؛ تقویــت کمــی و کیفــی مــدارس ایران
۲- اصــالح نگرش هــا و عــدم فعالیــت مســتقیم فرهنگــی 
ــا  ــران ب ــی جــدی ای ــی و زبان ــای ادب ــوض آن فعالیته ــه ع و ب
ــه روز،  ــی، ب ــر، علم ــای معتب ــال کتاب ه ــتاد، ارس ــزام اس اع
ــزاری  ــان، برگ ــور میزب ــا کش ــب ب ــده و متناس ــطح بندی ش س

ــی ها؛ ــی کرس ــت مال ــوص حمای ــه خص ــمینار، و ب س
ــتادان  ــایی اس ــه شناس ــه ب ــی ک ــئولیت پذیری نهادهای 3- مس
مقیــم و حمایــت آنــان و برگــزاری نشســت های ســاالنه و 
ــن  ــن و پرفایده تری ــرا کم هزینه تری ــد؛ زی ــوزی و… بپردازن بازآم
ــی در  ــگ ایران ــی و فرهن ــات فارس ــان و ادبی ــج زب روش تروی

خــارج از کشــور اســت؛
ــی و  ــواره ای رادیوی ــان ماه ــی زب ــبکه های فارس ــاد ش ۴- ایج

ــان؛ ــن کشــورهای فارســی زب ــی بی تلویزیون
اســتادان،  کرســی ها،  اطالعــات  بانــک  تأســیس   -۵
ــع و مــواد آموزشــی به منظــور ارتبــاط  فارســی آموختگان، مناب

ــان؛ ــر جه ــوزان در سراس ــان آم ــتادان و زب ــا اس ــم ب دائ
ــران در بخش هــا  ــود مفاخــر فرهنگــی ای ۶- ایجــاد بنــای یادب

ــور؛ ــارج از کش ــی های خ و کرس
ــی  ــی زبان ــای بین الملل ــا نهاده ــارکت ب ــکاری و مش ۷- هم
بــرای تبــادل تجــارب و ایجــاد ارتبــاط بــا کشــورهای 
فارســی زبان منطقــه به منظــور کســب مرجعیــت علمــی 

ــران؛ ــرای ای ب
8- ترســیم نقشــه راه واقعیت هــای بلندمــدت و میــان مــدت 

بــرای آینــده آمــوزش زبــان فارســی؛
9- تبییــن ارکان صلح مدارانــه، اخالقــی و مــردم گرایانــه 

ــی؛ ــات فارس ــی ادبی ــون اصل مت
ــک  ــه ی ــیدن ب ــع و رس ــۀ جام ــک برنام ــه ی ــیدن ب 1۰- رس
ــجم  ــی منس ــت زبان ــا و سیاس ــل و راهبرده ــه راه کام نقش
ــا پشــتوانه اصــل  ــش ب ــش و پژوه ــر دان ــی ب و روشــن مبتن

ــی؛ ــون اساس ــم قان پانزده
ــور و  ــن کش ــام ای ــازمان نظ ــی س ــاد مل ــیس نه 11- تأس

شــاخص بندی دانــش ادبــی و زبانــی در ایــران
و  جهــان  در  ایران شناســی  کرســی های  تقویــت   -1۲

فرهنــگ و زبــان پژوهــی در داخــل کشــور؛
ســطوح  و  شــیوه ها  روزآمدســازی  و  متنوع ســازی   -13

ــی؛ ــان فارس ــوزش زب آم
ــان فارســی در  ــوزش زب 1۴- تأســیس شــبکۀ مخصــوص آم

ــو؛ ــون و رادی تلوزی

چهارم: اقدامات مؤثر
1- تقویــت اعتبــارات و امکانــات و تجهیــزات ویــژه گســترش 

آمــوزش زبــان فارســی در جهــان؛
ــی  ــزرگ بین الملل ــای ب ــنواره ها و کنگره ه ــزاری جش ۲- برگ
زبــان ادبیــات فارســی بــا تأکیــد بــر محــور آمــوزش زبــان و 

ادبیــات؛
3- تســهیالت ویــژه دیپلماتیــک و اداری بــرای عالقه منــدان 
بــه فراگیــری زبــان فارســی از سراســر جهــان از جملــه لغــو 

روادیــد و....؛
ــان و ادب فارســی  ــزرگ تمدنــی زب ۴- تأســیس موزه هــای ب

در کشــورهای گوناگــون؛
بــرای مقطــع  ویــژه  بورس هــای تحصیلــی  اعطــای   -۵
بازآمــوزی  دکتــری،  پســا  دکتــری،  کارشناسی ارشــد، 

اســتادان و معلمــان زبــان فارســی دیگــر کشــورها؛
۶- فراهــم آمــدن امکانــات کافــی و تضــاد برنامه هــای 
مناســب بــرای آمــوزش فراگیــران غیرایرانــی در داخــل 

ــور؛ کش
۷- تقویــت دوره هــای بازآمــوزی اســتادان ادبیــات فارســی در 

سراســر جهــان بــا همــت ویــژه جمهــوری اســالمی ایــران؛
و  پرســش مدار  کارگاهــی،  روش  از  بهره گیــری   -8
آموزشــی دوره هــای  در  آموزنــدگان  مشــارکت جویانه 

ب- چالش ها
1- پاییــن بــودن انگیــزه و کوچــک شــدن قلمــرو داوطلبــان 
ــخص و  ــتغال مش ــود اش ــه نب ــون از جمل ــل گوناگ ــه دالئ ب
ــورهای  ــری در کش ــس از فراگی ــن پ ــادی معی ــای م برابره
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گوناگــون بــه صــورت نســبی یــا القــاء ایــران هراســی از ســوی 
بــا برخــی حکومت هــای  برخــی دولت هــای ســلطه طلب 
مخالــف و رقیــب و عــدم گســترش و پیام هــای علمــی و 
ــف  ــا تضعی ــی ی ــای ایران شناس ــی نهاده ــدن برخ ــل ش تعطی

ــی؛ ــمی آموزش ــای رس ــی نهاده برخ
ــه و علمــی در برخــی زمینه هــا  ۲- تأخــر در پیشــرفت فناوران
و تبدیــل نشــدن زبــان فارســی بــه زبــان علــم و اثــر گــذار در 

عرصــه روابــط علمــی جهــان؛
3- نبــود امکانــات و تســهیالت کافــی در ایــران بــرای فرصــت 

مطالعاتــی اســتادان زبــان فارســی جهــان؛
۴- عــم تعییــن و ظهــور نیافتــن یــک جمعیــت ملــی اثرگــذار 
نســبت بــه زبــان فارســی در میــان نهادهــای مــردم نهــاد یــا 
ــه ترویــج  بخشــهای خصوصــی و ایرانیــان فرهیختــه نســبت ب
زبــان فارســی در جهــان و بلکــه نبــود نهــادی در ایــن زمینــه؛

۵- نبود یک پایگاه قوی آموزش مجازی زبان فارسی؛
ــان  ــی مخاطب ــی و زبان ــای فرهنگ ــه تفاوت ه ــی ب ۶- کم توجه

ــا؛ ــی در آموزش ه غیرایران
۷- نبــود تنــوع در روش هــای آمــوزش بــرای مخاطبــان 
ــگران و …(؛ ــتادان، مترجمــان، محققــان، گردش ــون )اس گوناگ

ــان فارســی دانشــجویان و  ــت زب ــه تقوی ــتن ب ــه نداش 8- توج
ــه  ــا در ب ــف آنه ــه ضع ــی و در نتیج ــز علم ــتادان در مراک اس
کارگیــری زبــان در منابــع علمــی و انتشــار زبــان غیــر فصیــح 

ــا اســتوار؛ و ن
ــی در  ــان فارس ــوزش زب ــرای آم ــی ب ــه ملّ ــتن برنام 9- نداش

ــف؛ ــطوح مختل س

1۰- عدم توجه به مطالعات زبانی در دانشگاه ها؛
11- کمبــود مطالعــات تاریخــی زبــان فارســی )و حتــی 
گویــش( بــه دلیــل نداشــتن بــازار چــه در مراکــز انتشــاراتی، 

ــه در دانشــگاه ها و …؛ ــی و چ ــه در مراکــز تحقیقات چ
ــان فارســی در مراکــز  ــات آزمایشــگاهی زب 1۲- کمبــود امکان

ــات فارســی؛ ــان و ادبی ــای زب آموزشــی و گروه ه
13- توانش ارتباطی به جای توانش زبانی؛

ــه جــای شــکل ظاهــری  ــی ب 1۴- کارکردهــا و نقشــهای زبان
زبــان؛

ــتی  ــر درس ــد ب ــای تأکی ــه ج ــام ب ــال پی ــی انتق 1۵- توانای
ــالت؛ جم

ــه  ــه نشــده، ب ــی تجرب ــان در موقعیتهــای زبان ــرد زب 1۶- کارب
صــورت دریافتــی و تولیــدی؛

ــان و  ــر آمــوزش زب ــا در نظــر داشــتن اصــول حاکــم ب 1۷- ب
ــات. ــت ادبی ــای مثب ــه جنبه ه ــه ب ــا توج ــز ب ــت آن و نی رعای

جمع بندی
ــت  ــده اس ــان ش ــش همزم ــن همای ــزاری ای ــوقتانه برگ خوش
ــا تأکیــدات صریــح و روشــنگر اخیــر مقــام معظــم رهبــری  ب
دربــاره ضــرورت توجــه بیشــتر بــه جایــگاه واالی زبان فارســی 
و ضــرورت صیانــت از پالودگــی آنکــه خــود پشــتوانه ای 
ــط در  ــای ذی رب ــۀ نهاده ــتر هم ــزام بیش ــرای الت ــف ب مضاع

ــود. ــد ب ــه خواه ــن زمین ای
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 همایش سراسری »برنامه ریزی زبان در ایران«

ــری  ــش سراس ــاه 1398 »همای ــنبه، ۲۲ خردادم روز چهارش

ــگاه  ــه پژوهش ــالن اندیش ــران« در س ــان در ای ــزی زب برنامه ری
ــزار شــد.  ــی برگ ــات فرهنگ ــوم انســانی و مطالع عل

از  ویــژه  به صــورت  عاصــی  دکتــر  همایــش  ابتــدای  در 
ــی  ــت: در پ ــرد و گف ــکر ک ــد تش ــر برومن ــای دکت حمایت ه
ــش  ــرم پژوه ــاون محت ــد، مع ــعود برومن ــر مس ــد دکت بازدی
ــر  ــان ب ــد ایش ــگاه و تأکی ــوم ، از پژوهش ــاوری وزارت عل و فن
افزایــش نــگاه علــوم انســانی در حــل مســائل فرهنگــی کشــور، 
ــدت، منســجم و  ــه ای بلندم ــان برنام ــرر شــد در حــوزۀ زب مق
ــروکار  ــی س ــائل زبان ــا مس ــه ب ــازمان هایی ک ــرای س ــدار ب پای
دارنــد، از طــرف پژوهشــگاه بــه وزارت علــوم  ارائــه شــود. بدین 
ترتیــب، بــرای تنظیــم طــرح، ایــن پرســش مطــرح شــد کــه 
ــان دارای  ــورهای جه ــب کش ــان در اغل ــزی زب ــرا برنامه ری چ
ــت  ــد اهمی ــر بای ــن ام ــران ای ــرا در ای ــت و چ ــی باالس اولویت
ــا  ــش ب ــه پژوه ــدا س ــن رو، ابت ــد. ازای ــته باش ــتری داش بیش
عناویــن: وضعیــت کنونــی برنامه ریــزی زبــان در جهــان؛ 
ــی  ــزی زبان ــده برنامه ری ــرا ش ــای اج ــوردی نمونه ه ــی م بررس
در کشــورهای مختلــف؛ مســائل و موضوع هــای زبانــی کشــور 
در پژوهشــگاه انجــام شــد و ۷ عنــوان کلــی کــه در همایــش 
ــن  ــد. ای ــتخراج ش ــود اس ــه می ش ــا پرداخت ــه آنه ــروز ب ام

ــد از:  ــی عبارتن ــن کل عناوی
در  گویش هــای  مســئله  و  ایــران  در  رایــج  -گویش هــای 
خطــر؛ -پایــش، گســترش و تقویــت زبــان فارســی بــه عنــوان 

ــترک؛  ــار و مش ــمی، معی ــان رس زب
-ادبیــات فارســی، دســت مایه ای منحصــر بــه فــرد بــرای 

ــان؛  ــه جه ــران ب ــدن ای ــگ و تم ــی فرهن معرف

ــرد  ــی و کارب ــت زبان ــان، عدال ــناختی زب ــائل جامعه ش -مس
زبان هــا؛ 

ــادری،  ــان م ــوزش زب ــری و آم ــا یادگی ــط ب ــائل مرتب -مس

ــی؛  ــان خارج ــان دوم و زب زب
ــازی  ــان در استانداردس ــزی زب ــازمان های برنامه ری ــش س -نق

واژگان و واژه گزینــی؛
-زبان فارسی در رایاسپهر و رسانه.

ســپس دکتــر علی اشــرف صادقــی، عضــو پیوستۀفرهنگســتان 
زبــان و ادب فارســی، کــه از دیگــر ســخنرانان ایــن همایــش 
ــان فارســی خــوب نیســت،  ــروز زب ــت ام ــود، گفــت: وضعی ب
ــاب  ــازی ب ــای مج ــه در فض ــی ک ــۀ ادبیات ــژه در زمین به وی
شــده اســت. ، زبــان و خــط فارســی در خطــر اســت و دلیــل 
آن ایــن اســت کــه جوانــان بــه گسسته نویســی عــادت 
ــی را در بخــش آمــوزش  ــن بیمــاری زبان ــد. ریشــۀ ای کرده ان
ــان اســت و آمــوزش و پــرورش بایــد در آمــوزش درســت  زب
زبــان فارســی تــالش بیشــتری صــورت دهــد. صــدا و ســیما 
به عنــوان یــک رســانه ملــی در حفــظ و آمــوزش زبــان نقــش 
ــه  ــری را ب ــای جبران ناپذی ــد ضربه ه ــی دارد و می توان مهم

ــان در جامعــه بزنــد کمــا اینکــه تــا حــدی زده اســت.  زب
در بخــش بعــدی، دکتــر محمــد دبیــر مقــدم در بحــث خــود 
ــه عنــوان مســأله ای جهانــی  از مســأله زبان هــای در خطــر ب
ــا نیســت  ــن مســأله خــاص جامعــۀ م ــاد کــرد و گفــت: ای ی
ــا و  ــداد زبان ه ــج از تع ــه تدری ــتم ب ــرن بیس ــروع ق ــا ش و ب
ــرن  ــا آنجــا کــه در آغــاز ق گویش هــا کاســته شــده اســت ت
بیســتم قــارۀ آمریــکا کــه از ۷۰۰ زبــان بومــی برخــوردار بــود، 
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امــروز ایــن زبان هــا بــه ۲۰۰ زبــان بومــی کاهــش یافتــه اســت. 
از ایــن رو، زوال زبان هــا پدیــده ای جهانــی و فراگیــر اســت. بــه 
ــظ  ــرای حف ــی را ب ــف برنامه های ــع مختل ــر جوام ــن خاط همی

زبــان بومــی در دســتور کار خــود قــرار داده انــد.
ــوادۀ زبان هــای ایرانــی  ــارۀ خان در ادامــه دکتــر دبیرمقــدم درب
ــی اصلــی  ــوادۀ زبان ــران ســه خان صحبــت کــرد و گفــت: در ای
شــامل شــمار بزرگــی زبــان و گویــش رواج دارنــد. »زبان  هــای 
ایرانــی« متعلــق بــه خانــوادۀ زبان  هــای هنــد و اروپایــی، 

آلتایــی( و »زبان  هــای  )از خانــوادۀ  »زبان  هــای ترکیــک« 
ــی  ــان مل ــت. زب ــیایی( اس ــا- آس ــوادۀ آفریق ــامی « )از خان س
ــارس  ــۀ ف ــی از ناحی ــل گویش ــی، در اص ــی فارس ــران، یعن ای
ــخ  ــی تاری ــای فعل ــا الفب بوده اســت و در حــدود 1۰۰۰ ســال ب
ــز در شــمال  ــی و نی ــوب دارد و در بیشــتر شــهرهای اصل مکت
زبــان  بــا  مرتبــط  دارد. گویش  هــای  رواج  ایــران  شــرقی 
فارســی در قبایــل فــارس و لــر در جنــوب ایــران نیــز مشــاهده 
اشــمیت  )1989: ۲9۴-۲9۵( ســایر گونه  هــای  می  شــود. 
ــد:  ــدی می  کن ــرح طبقه  بن ــن ش ــه ای ــی را ب ــای ایران زبان  ه
ــی؛  ــمال غرب ــی  در ش ــی  و تالش ــرب؛ ۲. تات ــردی در غ 1. ک
3. گیلکــی  و مازندرانــی  در شــمال رشــته  کوه  های البــرز؛ 
ــان  ــران، اصفه ــدان، ته ــراف هم ــزی اط ــای مرک ۴. گویش  ه
ــن  ــتر ای ــران. بیش ــرقی ای ــوب ش ــی در جن ــزد؛ و ۵. بلوچ و ی
زبان هــا و گویش  هــا از زبــان فارســی کامــاًل متمایزنــد و درک 

ــدارد.  ــا وجــود ن ــان آن  ه ــل می متقاب
ــای  ــه گویش  ه ــت ک ــک اس ــر ترکی ــزرگ دیگ ــی ب ــروه زبان گ
ــی  در  ــان(، اُزبک ــرب )آذربایج ــمال غ ــامل آذری  در ش آن ش
ــۀ زبانــی ترکــی کــه در  نواحــی ترکمــن  شــمال شــرق و گون
ــوام  ــژه اق ــوب غــرب به وی ــارس در جن ــان در ف ــان ترک  زبان می
قشــقایی  و خمســه  رواج دارد. زبــان ترکــی در ســایر نواحــی 
ــت  ــار جمعی ــرب در کن ــوب غ ــا جن ــرق ت ــمال ش ــز از ش نی
ــل  ــی قاب ــروه همپوش ــن دو گ ــود. ای ــده می  ش ــان دی ایرانی زب

ــد. ــا یکدیگــر دارن توجهــی ب

گــروه ســوم زبان  هــای ســامی هســتند کــه گویشــوران 
ــف  ــی مختل ــرب و نواح ــمال غ ــتان در ش ــان خوزس عرب  زب
از  بعضــی  و  مکــران   و ســاحل  فــارس  حاشــیۀ خلیــج 
ــت  ــان صحب ــن زب ــه ای ــارس ب ــۀ ف ــوم خمس ــینان ق چادرنش

.)1۷-1۶  :۲۰۰۶  ، )اینگهــام  می  کننــد 
ــای  ــن زبان  ه ــی از اصلی تری ــوق، برخ ــای ف ــر زبان ه ــالوه ب ع
اقلیــت کــه در ایــران رواج دارنــد، عبارت انــد از: ارمنــی، 
گرجــی، ســریانی، نســطوری، گویــش عربــی جمعیــت یهودی، 

ــی کــه توســط غربتی  هــا   ــد و اروپای ــه  ای از زبان  هــای هن گون
ــی. ــود و براهوی ــت می  ش ــران صحب ــای  ای و کولی  ه

دکتــر بهمــن زنــدی، از دیگــر ســخنرانان ایــن همایش بــود. او 
بحــث خــود را بــه رویکردهــای نویــن و چالــش هــای یادگیری 
و آمــوزش زبــان مــادری، زبــان دوم و زبــان خارجــی متمرکــز 
کــرد. بــه بــاور او، مــا منابــع و ابزارهــای نویــن آمــوزش زبــان 
ــی  ــان توجه ــان زب ــه ای مدرس ــوزش حرف ــه آم ــم و ب نداری
ــی  ــان فارس ــی زب ــه علم ــد گون ــوم بای ــم. وزارت عل نمی کنی

را تقویــت کنــد.
ــت و  ــی پرداخ ــوزش چندزبانگ ــألۀ آم ــه مس ــه ب وی در ادام
ــای  ــه در محیط ه ــی ک ــن  کودکان ــر نظــر ِمیبی ــا ب ــت: بن گف
ــاد  ــه ی ــال های اولی ــان س ــوند از هم ــزرگ می ش ــه  ب چندزبان
ــت محیطــی و  ــه باف ــان را باتوجه ب ــه زب ــه چگون ــد ک می گیرن
ــی  ــد. زمان ــه کار ببرن ــون ب ــیوه های گوناگ ــه ش ــان ب مخاطبش
کــه دربــارۀ نقــش زبــان در آمــوزش ســخن به میــان می آیــد، 
ــه ایــن نکتــۀ ضــروری توجــه کــرد کــه در مدرســه و  بایــد ب
ــری  ــوزش و یادگی ــرای آم ــیله ای ب ــا وس ــان تنه دانشــگاه، زب
ــرای ایجــاد ارتبــاط،  ــزاری اســت ب نیســت، بلکــه هم زمــان اب
ــه،  ــه مدرس ــگام ورود ب ــت. هن ــراز هوی ــا و اب ــان ارزش ه بی
بســیاری از کــودکان شــرایطی را تجربــه می کننــد کــه 
ــورد  ــوزش م ــان آم ــوان زب ــه در مدرســه به عن ــی ک ــن زبان بی
ــا آن  ــه ب ــا در خان ــه آنه ــی ک ــرد و زبان ــرار می گی ــتفاده ق اس



                               خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی                               

13
98

د  
ردا

خ

10

ــد، تفــاوت وجــود دارد. یکــی از راهکار هــای  صحبــت می کنن
ــان  ــتفاده از دو زب ــی اس ــه  یعن ــوزش دوزبان ــنهادی آم پیش
ــۀ  ــطوح برنام ــوا و س ــت. محت ــه ای اس ــوزش مدرس ــرای آم ب
ــور  ــف کش ــی مختل ــدارس در نواح ــه م ــن گون ــی ای آموزش

ــود. ــد ب ــاوت خواه متف
ســخنران بعــدی، دکتــر نعمــت زاده بــه بحــث دربــارۀ 
واژه گزینــی پرداخــت و گفــت: همانطــور کــه در شــرح 
برنامه ریــزی زبانــی ذکــر شــد، واژه گزینــی و استانداردســازی 
ــه اقدمــات مهــم در فراینــد حفــظ و گســترش  واژگان ازجمل
یــک زبــان اســت. در ایــران فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی 
متولــی امــر واژه گزینــی اســت و تاکنــون بیش از ۵۴ هــزار واژه 
ــتان در  ــروزه فرهنگس ــه ام ــی ک ــه چالش ــت. البت برگزیده اس
ایــن زمینــه بــا آن دســت بــه گریبــان اســت عــدم اســتقبال 
ــنهادی اســت  ــای پیش ــی واژه ه ــی زبانان از برخ ــر فارس فراگی
و از آنجــا کــه هــدف  فرهنگســتان صرفــاً تولیــد واژه نیســت، 
ــن رو  ــز اهمیــت دارد، ازای بلکــه رواج آن در ســطح جامعــه نی
شایســته اســت راه هــا و روش هایــی بــرای معرفــی، توضیــح و 

ــود. ــیده ش ــتان اندیش ــای فرهنگس ــری واژه ه به کارگی

ــار و  ــت، ایث ــهر و روز مقاوم ــازی خرمش ــالروز آزادس ــرداد، س ــوم خ ــتانه س ــنبه در آس ــر پنجش ــی عص ــن روحان حس
پیــروزی در مراســم دوازدهمیــن کنگــرۀ ملــی تجلیــل از ایثارگــران »نکوداشــت شــهدای قرآنــی«، بــا اهــدا لــوح تقدیــر 

و تندیــس کنگــره، از برگزیــدگان ایــن جشــنواره در ســال 98 تجلیــل کــرد.
دکتــر محمــود کریمــی علــوی، ایثارگــر برگزیــده )عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
و معــاون فرهنگــی، اجتماعــی پژوهشــگاه( حجت االســالم ســیدابراهیم دســتغیب )نــوۀ شــهید حجت االســالم 
ــف  ــم لطی ــالم زاده(، مری ــتا شیخ االس ــهید ماموس ــد ش ــالم زاده  )فرزن ــد شیخ االس ــتغیب(، حام ــین دس سیدعبدالحس

اشــراف(،  )همســر شــهید شــریف 
فاطمــه مافــی )همســر شــهید مرتضی 
خســروتاش(، زهــرا طایفــه )مــادر 
ــدس  ــزاد( و اق ــل نیک ــهید ابوالفض ش
ــن  ــهید حس ــادر ش ــاف )م ــی ب اوکان
دوازدهمیــن  برگزیــدگان  دانــش( 
کنگــرۀ ملــی تجلیــل از ایثارگــران 
ــور  ــوی رئیس جمه ــه از س ــد ک بودن

ــد. ــرار گرفتن ــر ق ــورد تقدی م
یــادآوری می شــود دکتــر کریمــی 
آزادســازی  تاریخــی  خبــر  علــوی 
و  شــور  بــا  رادیــو  از  را  خرمشــهر 
ــود. ــرده ب ــالم ک ــی اع ــرارت خاص ح

تجلیل رئیس جمهور از عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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رونمایی از آزمایشگاه زبان شناسی
 و نسخۀ ارتقاء یافتۀ پایگاه داده های زبان فارسی

ــعود  ــر مس ــور دکت ــا حض ــران« ب ــان در ای ــزی زب ــری برنامه ری ــش سراس ــاه 1398 »همای ــنبه، ۲۲ خردادم روز چهارش
ــزار  ــات فرهنگــی برگ ــوم انســانی و مطالع ــد و اســتادان برجســتۀ زبان شناســی در ســالن اندیشــۀ پژوهشــگاه عل برومن
ــه  ــاء یافت ــاح شــد و همچنیــن از نســخۀ ارتق ــه صــورت رســمی افتت ــن مراســم، آزمایشــگاه زبان شناســی ب شــد. در ای

ــان فارســی رونمایــی بــه عمــل آمــد. پایــگاه داده هــای زب
دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، در ســخنانی کوتــاه بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع، 

نــام و یــاد زنــده یــاد اســتاد یــدا… ثمــره را گرامــی داشــت و جــای ایشــان را در چنیــن مراســمی خالــی دانســت.
ــرد و گفــت: هــدف آزمایشــگاه  ــد تشــکر ک ــر برومن ــای دکت ــژه از حمایت ه ــز به صــورت وی ــر عاصــی نی ــه دکت در ادام
زبان شناســی، تنهــا ضبــط گفتــار نیســت بلکــه پــردازش رایانــه ای تمــام ســطوح زبــان از واژه گرفتــه تــا جملــه و... را 
در بــر می گیــرد. بــه زعــم او، پیکــرۀ زبــان یکــی از مهمتریــن ابزارهــای تحلیــل زبــان اســت و دسترســی بــه داده هــای 

ــرد. ــورت می گی ــا ص ــن پیکره ه ــق ای ــی از طری زبان
او عنــوان کــرد کــه در وبــگاه دادگان زبــان فارســی تعــداد واژه هــا، بــه 319 میلیــون واژه رســیده اســت و در کنــار آنهــا 
انــواع متن هــای گفتــاری، نوشــتاری از دورۀ معاصــر گنجانــده شــده و همچنیــن جمــع آوری انــواع گونه هــای گفتــاری 
از قــرن چهــارم تــا بــه امــروز نیــز در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت کــه می توانــد ابــزار ارزشــمندی بــرای پژوهشــگران 
باشــد. بــه بــاور وی، در حــوزۀ برنامه ریــزی زبــان نیازمنــد یــک برنامــۀ منســجم هســتیم؛ دانشــگاه بایــد بتوانــد بــرای 
طرح هــای پژوهشــی اش مســتقاًل برنامه ریــزی کنــد و اهدافــش را پیــش ببــرد. وابســتگی دانشــگاه و گروه هــای علمــی 

بــه نهادهــای رســمی و سیاســی مانــع از پیــش رفتــن ایــن برنامه هــا می شــود.
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راه اندازی اولین قطب زبان شناسی ایران
)قطب زبان شناسی پیکره ای(

روز چهارشــنبه، ۲۲ خردادماه 1398 در حاشــیۀ »همایش 
سراســری برنامه ریــزی زبــان در ایــران« بــا حضــور دکتــر 
ــن  ــد و اســتادان رشــتۀ زبان شناســی، اولی مســعود برومن
ــی  ــب زبان شناس ــی قط ــور، یعن ــی کش ــب زبان شناس قط

پیکــره ای  راه انــدازی شــد.
ــان در  ــت: زب ــد گف ــر برومن ــن مراســم دکت ــدای ای در ابت
ــد و  ــخ می ده ــائل پاس ــیاری از مس ــه بس ــخ ب ــول تاری ط
در خدمــت محققــان اســت و در تعامــالت اجتماعــی مــا 
ــه راه و  ــد نقش ــذارد. بای ــر می گ ــا اث ــی م ــث قوم و مباح
ــیری را  ــه مس ــه چ ــود ک ــخص ش ــای کاری مش حوزه ه
ــد تعامــل بیــن سیاســتمداران  ــان می توان طــی کنیــم. زب
ــه  ــیم ک ــن باش ــال ای ــه دنب ــد ب ــا بای ــد. م ــتر کن را بیش
بیندازیــم و حوزه هــای پشــتیبانی آن  راه  ســازوکاری 

ــم. ــام دهی ــدی انج ــت جدی ــد و حرک ــخص باش مش
پژوهشــکده  رئیــس  عاصــی،  مصطفــی  ادامــه  در 
ــوم انســانی و مطالعــات، نیــز  زبان شناســی پژوهشــگاه عل
ــد تشــکر  ــر برومن ــای دکت ــژه از حمایت ه ــه صــورت وی ب
ــای  ــدود زبان ه ــان فارســی یکــی از مع ــت: زب ــرد و گف ک
دنیاســت کــه ظرفیــت و قــوام باالیــی دارد. زبان شناســی 

پیکــره ای و پیکره هــای تهیــه شــده در پژوهشــگاه علــوم 
ــش  ــع پژوه ــن مناب ــی از مهمتری ــد یک ــانی می توان انس
بــرای پژوهشــگران سراســر دنیــا باشــد. در پیکــرۀ ارائــه 
ــان فارســی در پژوهشــگاه  شــده در پایــگاه داده هــای زب
ــی، روزنامــه ای،  ــواع گونه هــای نوشــتاری، رســمی، ادب ان
ــگان در  ــه صــورت رای ــان فارســی ب محــاوره ای و.... از زب

ــرار دارد. دســترس همــگان ق
دکتــر قبــادی رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
ــه  ــاره ب ــا اش ــخنانی ب ــز در س ــی نی ــات فرهنگ مطالع
ــن  ــدد در ای ــی متع ــای مل ــکوه همایش ه ــزاری باش برگ
ــانی و  ــوم انس ــاط عل ــش »ارتب ــژه همای ــه وی ــوزه و ب ح
ــای  ــت ها و فعالیت ه ــته، نشس ــال گذش ــت« در س صنع
مــداوم و پیگیرانــۀ پژوهشــگاه در ایــن زمینــه، بــه ویــژه 
رونــق تولیــد، گفــت: پژوهشــگاه در راســتای فرمایشــات 
رهبــر معظــم انقــالب قدم هــای بزرگــی برداشــته اســت 
و طرح هــای مهمــی را در دســت اقــدام دارد تــا نیازهــای 
ــوم انســانی را  ــا عل ــل ب ــۀ تعام ــی در زمین ــز صنعت مراک

ــد. برطــرف کن
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پژوهشــکده  رئیــس  عاصــی،  ســیدمصطفی  دکتــر 
مطالعــات  و  انســانی  علــوم  پژوهشــگاه  زبان شناســی 
ملــی  همایــش  برگــزاری  مســئولیت  فرهنگــی 
»برنامه ریــزی زبانــی« را برعهــده داشــته اســت؛ لــذا 
ــه در  ــته ایم ک ــی داش ــتاد گرام ــن اس ــا ای ــی ب گفتگوی

می گــذرد. نظرتــان  از  آن  مشــروح  ادامــه 

ــزی  ــی برنامه ری ــش مّل ــزاری »همای ــر برگ # فک
ــت؟ ــکل گرف ــه ش ــی« چگون زبان

در شــورای پژوهشــی پژوهشــگاه علــوم انســانی در 
ــد،  ــعود برومن ــر مس ــور دکت ــرداد 139۷ در حض دوم خ
معــاون وزیــر علــوم بحثــی مطــرح شــد و بــا نظرخواهــی 
دربــارۀ  انســانی  علــوم  اســتادان  و  پژوهنــدگان  از 
ــی  ــوم جــای خال ــای وزارت عل ــت ها و فعالیت ه سیاس
بــه  وابســتگی  بــدون  و  پایــدار  برنامه هــای  طــرح 
بــه سیاســت های کالن  نیــاز  و  تغییــرات مدیریتــی 
راهبــردی احســاس شــد تــا در ایــن راســتا اقــدام کردیــم 
ــدت  ــع و بلندم ــۀ جام ــک برنام ــن ی ــنهاد تدوی و پیش
در حــوزۀ مســائل زبانــی، بــا رویکــرد میان رشــته ای 
مبحــث  چارچــوب  در  و  اجتماعــی  زبان شناســی 

برنامه ریــزی زبــان Language Planning و آمادگــی جامعــۀ 
ــوزه   ــن ح ــائل ای ــی مس ــرای بررس ــران ب ــی ای زبان شناس

ــد.  ــۀ ش ارائ

# طرح نامــۀ مقدماتــی را چــه زمانــی آمــاده 

ــد؟ کردی
در تاریــخ یازدهــم خــرداد 139۷ طــرح پیشــنهادی 
ــال  ــد ارس ــر برومن ــادی و دکت ــر قب ــرای دکت ــی ب مقدمات
شــد کــه در تاریــخ ســوم تیرمــاه دکتــر برومنــد در 
نامــه ای موافقــت خــود را بــا کلیــات طــرح اعــالم کردنــد 
ــد:  ــاز ش ــر آغ ــرح زی ــه ش ــرح ب ــی ط ــای اجرای و کاره
ــی،  ــرح پژوهش ــه ط ــرای س ــامل اج ــی ش ــۀ نهای طرح نام
ــل و  ــزارش مفص ــۀ دو گ ــا و تهی ــج طرح ه ــل نتای تحلی
ــش  ــرکت کنندگان در همای ــه ش ــه ب ــرای ارائ ــرده ب فش

سراســری زبان شناســان ایــران بــود. 
اجرای سه پژوهش هم زمان:

1- بررســی وضعیــت کنونــی مطالعــات برنامه ریــزی 
ــان  ــی در جه زبان

گفتگو با دکتر سید مصطفی عاصی 
دبیرعلمی همایش مّلی »برنامه ریزی زبانی«

درآمــدۀ  به اجــرا  نمونــۀ  مــوردی چنــد  بررســی   -۲
کشــور چندیــن  در  زبانــی  برنامه ریــزی 

3- بررســی پیشــینۀ برنامه ریــزی زبانــی در ایــران و 
ــران  ــروز ای ــۀ ام ــی جامع ــائل زبان ــایی مس شناس

گــزارش ســه طــرح پژوهشــی در ۲۲ دی مــاه 139۷  

آمــاده شــد و تحلیــل نتایــج آن هــا و تدویــن گزارش هــای 
ــت و  ــه  یاف ــفندماه 139۷ ادام ــا اس ــرده ت ــل و فش مفص
ــد.  ــش آغازگردی ــزاری همای ــات برگ ــازی مقدم فراهم س

ــامل: ــات ش ــن مقدم ای
- شناســایی مســائل مهــم زبانــی ایــران و تعییــن هفــت 

عنــوان ســخنرانی 
- بررسی و مشاوره برای گزینش سخنرانان ویژه 

- تعیین روز برگزاری همایش می شد. 

مّلــی  »همایــش  برگــزاری  شــما  نظــر  از   #
بــود؟ چگونــه  زبانــی«  برنامه ریــزی 

ــتیم.  ــذاری داش ــد و تأثیرگ ــش مفی ــکر همای ــدا را ش خ
همایــش سراســری برنامه ریــزی زبــان در ایــران، روز 
چهارشــنبه ۲۲ خردادمــاه ســال 1398 در پژوهشــگاه 
حضــور  بــا  فرهنگــی  مطالعــات  و  انســانی  علــوم 
ــات  ــی و ادبی ــان، زبان شناس ــای زب ــران حوزه ه صاحب نظ
فارســی برگــزار شــد و پــس از ایــراد ســخنرانی اســتادان 
ــائل  ــوع و مس ــت موض ــارۀ هف ــه در ب ــص و باتجرب متخص
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ــد کــه در آن  شناسایی شــده، میزگردهایــی برگــزار کردن
ــائل  ــۀ مس ــدی همه جانب ــی و جمع بن ــث، بررس ــا بح ب
ــه و به صــورت  ــی پیشــنهاد، ارائ ــران راهکارهای ــی ای زبان

ــد. ــم ش ــه ای تنظی بیانی
ــش  ــن همای ــار ای ــه در کن ــت ک ــادآوری اس ــتۀ ی شایس
و بــا بهره گیــری از فرصــت حضــور صاحب نظــران و 
شــرکت کنندگان، مراســم رونمایــی از نســخۀ ارتقــاء 
یافتــۀ پایــگاه داده هــای زبــان فارســی و گشــایش دفتــر 
قطــب علمــی زبان شناســی پیکــره ای و  آزمایشــگاه 

ــد. ــزار ش ــز برگ ــی نی زبان شناس
ــۀ  ــتقبال جامع ــش و اس ــت همای ــه موفقی ــه ب ــا توج ب
ــی  ــکدۀ زبان شناس ــرح  پژوهش ــن ط ــی از ای زبان شناس
آمــاده اســت بــرای تــداوم آن تــا مراحــل عملــی و ارائــۀ 

ــد. ــکاری کن ــی هم ــی تکمیل ــای پژوهش طرح ه

# چــرا برنامه ریــزی زبــان در ایــران بایــد 
اهمیــت بیشــتری نیــز داشــته باشــد؟

 پاســخ کوتــاه اینســت  کــه باآنکــه زبــان مهم ترین وســیلۀ 
ــم  ــال مفاهی ــان و انتق ــیدن و بی ــانی، اندیش ــاط انس ارتب
و دانش هاســت، هنــوز بــرای اجــرای چنیــن نقشــی 
ــود دارد.  ــیاری وج ــکالت بس ــائل و مش ــع، مس در جوام
کشــور ایــران نیــز بــا داشــتن مجموعــه ای بســیار متنــوع 
ــی  ــینه ای غن ــا و پیش ــا و فرهنگ ه ــا، گویش ه از زبان ه
ــش  ــترک و وحدت بخ ــی مش ــات زبان ــی از ادبی و طوالن
یعنــی فارســی، نیــاز بــه یــک نقشــۀ راهبــردِی جامــع و 
پایــدار و سیاســت زبانــِی منســجم و روشــن در چارچــوب 
اصــل پانزدهــم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران  
و مبتنــی بــر دانــش و پژوهــش و اجمــاع صاحب نظــران 

ــان دارد.    و کارشناس

ــترش و  ــش، گس ــارۀ پای ــی درب ــر جنابعال # نظ
تقویــت زبــان فارســی بــه عنــوان زبــان رســمی، 

ــت؟ ــترک چیس ــار و مش معی
ــه  ــت بدن ــت، تقوی ــگاه، منزل ــا جای ــان ب ــزی زب برنامه ری
و برنامــۀ آموزشــی یــک زبــان پیونــد نزدیــک دارد. 
ــه و چنــد  ــوان کشــوری چنــد زبان ــه عن ــران ب کشــور ای
قومیتــی نیازمنــد بازنگــری در سیاســتگذاری های زبانــی 
و برنامه ریــزی زبانــی اســت تــا بــا ایجــاد عدالــت زبانــی 
ــی و  ــان مل ــت بیــش از پیــش زب ــوزش، تقوی ــر آم در ام
رســمی به عنــوان یکــی از عناصــر حفــظ انســجام کشــور 
ــی به عنــوان  ــار حفــظ و تقویــت گویش هــای محل در کن

ــد. ــراث فرهنگــی کشــور ایفــای نقــش کن می
از  زبــان  فرهنگســتان های  کشــورها  بیشــتر  در 
ســازمان های اصلــی متولــی برنامه ریــزی زبانــی بــه 

شــمار می آینــد. در ایــران نیــز فرهنگســتان در ســه دوره 
ــران و  ــان ای ــران، فرهنگســتان زب ــی فرهنگســتان ای زمان
ــه فرهنگســتان  ــان و ادب فارســی کــه ب فرهنگســتان زب
ــزی  ــر برنامه ری ــد، در ام ــهرت دارن ــوم ش اول، دوم و س

ــد.  ــال بوده ان ــران فع ــی ای زبان
مســئوالن  اخیــر،  ســال های  در  می رســد  نظــر  بــه 
ــترش  ــوزش و گس ــر آم ــه ام ــتری ب ــه بیش ــی توج دولت
ــد. در  ــان می دهن ــی نش ــتور فارس ــات و دس ــان، ادبی زب
حــال حاضــر، »بنیــاد ســعدی« نهــاد رســمِی گســترش و 

ــت.  ــران اس ــارج از ای ــی در خ ــان فارس ــت زب تقوی

# اهمیــت ادبیــات فارســی، در معرفــی فرهنــگ و 
تمــدن ایــران بــه جهــان  چگونــه اســت؟

کشــورهای  برنامه ریزی هــای  بــه  گــذرا  نگاهــی  بــا 
گوناگــون بــرای احــراز جایــگاه علمــی و فرهنگــی خود در 
جهــان و به ویــژه در رایاســپهر، درمی یابیــم کــه بســیاری 
از آنهــا بــا بهره گیــری از همــۀ داشــته های علمــی و 
ــرای  ــی ب ــاد حت ــای زی فرهنگــی خــود و صــرف هزینه ه
بازســازی و احیــای پیشــینۀ تاریخــی و تمدنــی خــود در 
تالشــند ایــن جایــگاه را ارتقــا بخشــند. کشــور ایــران بــا 
پشــتوانۀ تاریخــی کهــن و گنجینــۀ عظیمــی از معــارف، 
ــگاه واال و  ــرای احــراز جای ادبیــات و هنرهــای بی همتــا ب
شایســتۀ خــود، دســتی پــر و حرف هــای بســیاری بــرای 
گفتــن دارد. لــزوم برنامه ریــزی آگاهانــه و بلندمــدت 
بــرای معرفــی، آمــوزش، گســترش و حفــظ ایــن میــراث 

گرانبهــا برکســی پوشــیده نیســت.

ــائل  ــه مس ــی ب ــزی زبان ــرح برنامه ری ــا در ط # آی
ــای  ــرد زبان ه ــی و کارب ــت زبان ــه عدال ــوط ب مرب

مختلــف نیــز توجــه شــده اســت؟
بلــه، جامعه شناســان زبــان همــواره بــر ایــن نکتــه تأکیــد 
ــی  ــری طبیع ــان ام ــرد زب ــوع در کارب ــه تن ــد ک کرده ان
ــد از  ــی بای ــای زبان ــف و گونه ه ــای مختل ــت و زبان ه اس
ــا به رسمیت شــناختن  ــری برخــوردار باشــند. ب ارزش براب
ــه  ــگام ورود ب ــودکان هن ــی  ک ــۀ زبان ــوع در اندوخت تن
ــدف ارزش  ــا ه ــی ب ــای آموزش ــد برنامه ه ــه، بای مدرس
نهــادن بــه دانــِش زبانــی کــودک در خــارج از مدرســه و 
ــان آمــوزش، تغییــر کنــد. ــا زب ــان مــادری او ب تفــاوت زب

ــد  ــه رون ــرن بیســت و یکــم، باتوجه ب ــروز، یعنــی در ق ام
ــیاری از  ــه بس ــت ک ــه ای اس ــرایط به گون ــرت، ش مهاج
ــان در  ــان مادری ش ــر از زب ــه غی ــی ب ــه زبان ــودکان ب ک
مدرســه آمــوزش می بیننــد و مجبــور هســتند کــه 
ــان  ــی زب ــه لحــاظ اجتماع ــه ب ــد ک ــی روی آورن ــه زبان ب
فرادســت و مســلط اســت. امــروزه، به طــور کلــی، اعتقــاد 
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ــرای کــودکان آن  ــن شــرایط ب ــن اســت کــه بهتری ــر ای ب
ــادری باشــد؛  ــان م ــه زب ــوزش اولیه شــان ب ــه آم اســت ک
ــل  ــان تمای ــن خودش ــیاری از والدی ــه بس ــد ک ــر چن ه
ــی آمــوزش ببینــد کــه از  ــه زبان ــد کــه فرزندشــان ب دارن
ــز   ــاور کامین ــه ب ــار بیشــتری دارد. ب ــی اعتب نظــر اجتماع
 ۵ حــدود  زبــان،  سرشــناس  جامعه شــناس   ،)199۶(
ــدی را  ــان جدی ــودک زب ــه ک ــد ک ــول می کش ــال ط س
در ســطحی کــه بــرای اهــداف تحصیلــی الزم اســت فــرا 
ــان  ــه در زب ــی ک ــا مفاهیم ــتانه (، ام ــۀ آس ــرد )فرضی گی
ــان دوم  ــه زب ــی ب ــه راحت ــد ب ــه اســت می توان اول آموخت

ــود.  ــل ش منتق
ــی  ــۀ زبان ــه جامع ــا نگاهــی ب ــژه ب ــی، و به وی ــه طــور کل ب
ــار حفــظ انســجام  ــی در کن ــت زبان ــراری عدال ــران، برق ای
ملــی، حفــظ و تقویــت زبــان ملــی  و رســمی، ارزش 
ــت  ــزی جه ــا برنامه ری ــی ب ــای گویش ــر تنوع ه ــادن ب نه
ــی در ســطح  ــی و تنوع هــای زبان حفــظ گویش هــای محل
ــا رویکــرد  کشــور، تصمیم گیــری در زمینــۀ نظــام خــط ب
ــارج از  ــا خ ــور و ی ــل کش ــوزش در داخ ــر آم ــهیل ام تس
کشــور بــا هــدف گســترش کاربــرد زبــان، انتخــاب 
ــان خارجــی کــه در مــدارس تدریــس  ــا زب ــان دوم و ی زب
ــه از  ــره هم ــی و غی ــت آموزش ــراری عدال ــود، برق می ش
ــی  ــزی زبان ــوب برنامه ری ــه در چارچ ــت ک ــواردی اس م

قــرار می گیرنــد.

در  زبــان  برنامه ریــزی  ســازمان های  نقــش   #
کــدام   واژه گزینــی  و  واژگان  استانداردســازی 

ــت؟ اس
ــد،  ــر ش ــی ذک ــزی زبان ــرح برنامه ری ــه در ش ــور ک همانط
ــات  ــه اقدم ــازی واژگان ازجمل ــی و استانداردس واژه گزین
ــت.  ــان اس ــک زب ــترش ی ــظ و گس ــد حف ــم در فراین مه
در ایــران فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی متولــی 
امــر واژه گزینــی اســت و تاکنــون بیــش از ۵۴ هــزار واژه 
ــتان  ــروزه فرهنگس ــه ام ــی ک ــه چالش ــت. البت برگزیده اس
ــدم  ــت ع ــان اس ــه گریب ــت ب ــا آن دس ــه ب ــن زمین در ای
واژه هــای  برخــی  از  فارســی زبانان  فراگیــر  اســتقبال 
ــتان  ــدف  فرهنگس ــه ه ــا ک ــت و از آنج ــنهادی اس پیش
تولیــد واژه نیســت، بلکــه رواج آن در ســطح  صرفــاً 
جامعــه نیــز اهمیــت دارد، ازایــن رو شایســته اســت راه هــا 
و روش هایــی بــرای معرفــی، توضیــح و به کارگیــری 

ــود.  ــیده ش ــتان اندیش ــای فرهنگس واژه ه

# موقعیــت زبــان فارســی در رایاســپهر و رســانه 
چگونــه اســت؟

ــه   ــه ای ب ــر به گون ــی بش ــای زندگ ــۀ جنبه ه ــروزه هم ام
اطالعــات وابســته گردیــده و حتــی ماهیــت بســیاری از 
ــر کرده  اســت. فضــای بزرگــی  ــا تغیی ــم و پدیده ه مفاهی
ــا و  ــی و ابزاره ــای اطالع ــۀ جلوه ه ــت و هم ــه اینترن ک
فناوری هــای ارتباطــی، الکترونیکــی و رایانشــی وابســته 
بــه آنهــا را پوشــش می دهــد سایبراســپیس  و بــه 

ــود. ــده می ش ــپهر نامی ــده رایاس ــنهاد بن پیش
خــط  استانداردســازی  بــرای  بررســی ها  نخســتین 
 13۵۷ و   13۵۶ ســال های  در  رایانــه  در  فارســی 
به وســیله کمیتــه مطالعاتــی اســتاندارد تبــادل اطالعــات 
فارســی انجــام شــد و در طــی چنــد ســال تغییــر و در 
آذر 13۷1 در کمیتــه ملــی اســتاندارد کامپیوتــر بــا نــام 
"اســتاندارد کــد تبــادل اطالعــات هشــت بیتــی فارســی" 
بــه تصویــب رســید و در خــرداد 13۷۲ بــا شــماره 33۴۲ 

ــران منتشــر شــد.  اســتاندارد ای
ــی  ــای زبان ــی از گونه ه ــی« یک ــی فارس ــان اینترنت »زب
ــران،  ــر از ســرعت، تعامــل کارب فارســی اســت کــه متأث
کارآمــدی، غیررســمی و فی البداهه بــودن در فضــای 
ــی  ــاط زبان ــرای ارتب الکترونیکــی مجــازی )رایاســپهر( ب
بیــن کاربــران اســتفاده می شــود و فضــای مجــازی 
ــای  ــه خالقیت ه ــت ک ــی اس ــگاه بزرگ ــون آزمایش همچ
ــوان  ــه می ت ــود ک ــه می ش ــران در آن تجرب ــی کارب زبان
از ظرفیت هــای بســیار بــاالی رســانه های اینترنتــی 
ــرد.  ــتفاده ک ــی اس ــان فارس ــط و زب ــعه خ ــرای توس ب
جدید تریــن گــزارش از مرکــز ملــی فضــای مجــازی در 
فروردیــن 139۷ نیــز حاکــی از آن اســت کــه  گســترش 
ســال های  در  اجتماعــی  پیام رســان های  از  اســتفاده 
ــان و خــط فارســی  ــر زب اخیــر از جنبه هــای مختلفــی ب
ــه  ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــت؛ ک ــته اس ــر گذاش تاثی
ــه  ــته ب ــن رش ــی ای ــات تخصص ــا و اصطالح ورود واژه ه
ــن  ــیوه های نوی ــش ش ــن پیدای ــی، همچنی ــان فارس زب
نــگارش متــن و قلم هــای تــازه و ابتــکاری در خــط 
فارســی اشــاره کــرد. نخســتن برخــورد رایانــه بــا زبــان 
فارســی نیــز از طریــق خــط صــورت گرفــت، زیــرا 
ــای  ــداد داده ه ــردازش و برون ــازی، پ ــداد، ذخیره س درون
ــود و  ــام می ش ــتاری انج ــورت نوش ــه ص ــب ب ــی اغل زبان
البتــه همــه از مشــکالت و ناهماهنگی هــای موجــود در 
خــط فارســی آگاهیــم؛ از اینــرو بــرای ایــن امــر ناگزیریم 
ــمی و  ــتانداردهای رس ــان و اس ــای یکس ــاد رویه ه ایج

ــم.  ــمی را بپذیری غیررس
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زبان فارسی و وظیفۀ کنونی ما
شــاید بــه تکــرار نیــاز نباشــد کــه زبــان فارســی از مهمتریــن 
عوامــل حفــظ فرهنــگ و ملیــت ماســت. مــا بــه عنــوان یــک 
ملــت از دریچــۀ ایــن زبــان اســت کــه بــه جهــان می نگریــم 
ــران را  ــه های دیگ ــه اندیش ــت ک ــان اس ــن زب ــق ای و از طری
درک می کنیــم، اندیشــه های گذشــتگان را در می یابیــم و 

ــم.  ــان می کنی ــود را بی ــه های خ اندیش
ــا  ــزرگ ب ــودن مــا به عنــوان یــک ملــت ب ــی ب ــر ایران آنچــه ب
گذشــته ای افتخارآمیــز و تولیدکننــدۀ اندیشــه های ارزشــمند 
در حــوزۀ دیــن و اخــالق و فلســفه و تصویــر احساســات 
و عواطــف و زیبایــی در عرصــۀ هنــر، داللــت می کنــد، 
ــار  ــا غب ــه ب ــن آین ــر ای ــان اســت. اگ ــۀ زالل و شــفاف زب آین
ــم،  ــی حاک ــای سیاس ــا و قدرت ه ــای حکومت ه بی اعتنایی ه
ــه مکــدر شــود،  از هجــوم واژه هــا، ترکیبــات و کنایــات بیگان
مــا در کــدام آینــه بنگریــم تــا تصویــر خــود را در مقــام یــک 

ــی تماشــا کنیــم؟  ایران
اگرچــه بســیاری از علــوم جدیــد و کشــفیات جدیــد در 
ــا ارزش و  ــیار ب ــک بس ــک و الکترونی ــب و فیزی ــرو و ط قلم
در خدمــت پیشــرفت و آســایش جوامــع بشــری اســت و بــر 
عهــده ماســت کــه آنهــا را در ســطح بســیار عالــی بیاموزیــم 
و بــه کار ببریــم، امــا ایــن علــوم نیســتند کــه روح فرهنــگ 
ــار  ــا فرهنــگ ب ــی ب ــان مــا می دمــد و ایران ــی را در جوان ایران
ــا را  ــخصیت م ــه ش ــت ک ــانی اس ــوم انس ــه عل ــی آورد، بلک م
ــه  ــوم ک ــن عل ــد. ای ــکل می ده ــی ش ــک ایران ــوان ی به عن
جــذب و رســوب آن در ذهــن مــا هویــت ایرانــی مــا را حفــظ 
ــان  ــت. زب ــن اس ــان ممک ــط از راه زب ــط و فق ــد، فق می کن
خانــۀ فرهنــگ اســت در ایــن خانــه اســت کــه مــا می توانیــم 
ــا آرامــش و اطمینــان زندگــی کنیــم و نفــس بکشــیم و از  ب
ــگان احســاس ننــگ و سرشکســتگی کنیــم. دریوزگــی بیگان

پــاس داری از زبــان فارســی، امــروز کــه هجــوم فرهنگ هــای 
شــدن  کوتــاه  و  جمعــی  رســانه های  طریــق  از  بیگانــه 
از  اســت  گرفتــه  شــدت  مکانــی  و  زمانــی  فاصله هــای 
ــر  ــه دی ــل از آنک ــد قب ــه بای ــت ک ــف ماس ــن وظای خطیرتری

شــود در تــدارک آن بکوشــیم. 
ایــن کاری ســاده نیســت کــه تنهــا بــا گذاشــتن چنــد واحــد 
ــگاه ها  ــی در دانش ــات فارس ــر ادبی ــته های غی ــی در رش درس
یــا چنــد ســاعت درس فارســی در دبســتان ها و دبیرســتان ها 
ــا  ــد ب ــی بلن ــد و همت ــی ارجمن ــد. کوشش ــامان برس ــه س ب
ــزی  ــا برنامه ری ــا ب ــت ت ــت الزم اس ــتردۀ دول ــت گس حمای
ســنجیده بتوانیــم راهــی صحیــح بــرای رســیدن بــه مقصــود 

پیــدا کنیــم. 
در ایــن راه، احیــای زبــان و اندیشــه های گذشــتگان و بومــی 
ــی شــفاف  ــق زبان ــد از طری ــای جدی ــوم و نظریه ه ــردن عل ک
ــراط و  ــرار داد و از اف ــر ق ــح نظ ــد مطم ــم را بای ــل فه و قاب
ــات و  ــد امکان ــه بای ــرد. ن ــز ک ــان پرهی ــوزۀ زب ــط در ح تفری

ظرفیت هــای رســانگِی زبــاِن گذشــتگان را بــه کلــی فــرو 
ــرج  ــرج و م ــد ه ــه بای ــپرد و ن ــی س ــۀ فراموش ــه بوت ــاد و ب نه
ــم و  ــاب تفهی ــه ب ــت داد ک ــا رخص ــا آنج ــروز را ت ــان ام در زب
تفاهــم بــه کلــی مســدود گــردد. عــدم آشــنایی بــا امکانــات و 
ظرفیت هــای زبــان گذشــتگان ســبب می شــود کــه آن بخــش 

از زبــان ســالم و رســای امــروزی کــه بنابــر نیازهــای گســتردۀ 
زندگــی مــدرن پیــدا شــده اســت بتدریــج چنــان دســتخوش 
پریشــانی گــردد و بــا گذشــته قطــع رابطــه کنــد کــه از بیــان 
ــد  ــی زبان ان ــرد اصل ــه دو کارک ــردی ک ــل بیناف اندیشــه و تعام
ــه  ــردد ک ــم گ ــال مفاهی ــز از انتق ــتوانه و عاج ــدان بی پش چن
ــا  دیگــر نــه بــه درد آمــوزش بخــورد و نــه عامــل پیونــد مــا ب

ــردد.  ــت گ یکدیگــر و حفــظ ملّی
عــدم حضــور ســنت در تجــدد، تجــدد را بــی تکیــه گاه و سســت 
ــان  ــر زب ــه ب ــا تکی ــا ب ــا تنه ــروز م ــان ام ــد زب ــق می کن و معل
ــد،  ــد بی آنکــه در دام کهنگــی بغلت گذشــته اســت کــه می توان
شــادابی و نشــاط و رســایی خــود را حفــظ کنــد و توانایــی خود 
ــروزی  ــارف و نیازهــای ام ــل فهــم مع ــان شــفاف و قاب را در بی
بیفزایــد و بــا انتقــال زیبایــی و معرفــت از طریــق نظــم و نثــر 

گذشــتگان، غــرور ملــی و مذهبــِی جوانــان را تقویــت کنــد.
اگــر از ایــن چشــم انداز بــه زبــان فارســی بنگریــم و بــه 
تصرفــات گوناگونــی کــه بــه ویــژه از طریــق ترجمه هــای 
ــِی  ــاِن فارس ــِت زب ــاخت و باف ــرۀ واژگان و س ــوب در دای نامطل
ــظ و  ــد حف ــم، بی تردی ــت کنی ــرد، دق ــورت می گی ــروز ص ام
ــف  ــن وظای ــی از ضروری تری ــی یک ــان فارس ــاس داری از زب پ

ــیم. ــش بکوش ــش از پی ــد بی ــق آن بای ــه در تحق ــت ک ماس
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فرسایش و آسیب های پدیدآمده در زبان فارسی

نخســتین پیــش نشســت گــروه ادبیــات فارســی از شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی، بــرای بررســی راهکارهــای تحّقق 
ــان فارســی، در دویســت و پنجــاه و دومیــن  ــاب فرســایش و آســیب های پدیدآمــده در زب ــام معظــم رهبــری، در ب ســخنان مق
جلســه ایــن گــروه روز پنجشــنبه 98/3/9 در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و بــا حضــور اعضــای پیوســته ایــن 

شــورا برگــزار شــد.
ــرام  ــر به ــتادان دکت ــد از پیشکســوتان ادب فارســی همچــون اس ــی چن ــن جلســه از تن ــت موضــوع، در ای ــه اهمی ــه ب ــا توج  ب
ــه  ــو کریمــی، دکتــر مهین دخــت معیــن و دیگــر صاحب نظــران دعــوت ب مقــدادی، دکتــر جــالل الدیــن کــزازی، دکتــر امیربان

عمــل آمــد.

ــه کــه  ــن نکت ــان ای ــا بی ــر کــزازی ب ــن مشــکل، دکت ــا ای ــن نشســت پــس از طــرح مســئله و بررســی راه هــای مواجهــه ب در ای
شــناخت درســت مــا از ایــن زبــان می توانــد مقدمــه عشــق بــه زبــان و فرهنــگ ایرانــی شــود، بــه نقــل ســخنانی از انگلــس در 
نامــۀ خــود بــه مارکــس، پرداخــت کــه حــاوی مطالبــی دربــارۀ قــدرت اســتثنایی زبــان فارســی بــرای جهانــی شــدن، بــود. دکتــر 
مقــدادی نیــز دربــارۀ ضــرورت بازگشــت بــه واژگان اصیــل ایرانــی و عــدم ســکوت در برابــر هجــوم واژگان و ترکیبــات غیــر مأنــوس 
ــه  ــان فارســی را کــه منجــر ب ــم دکتــر معیــن نمونه هایــی از گرته برداری هــای اخیــر در زب ــراد کــرد. همچنیــن خان ســخنانی ای
پوســیدگی زبــان از درون می شــود، برشــمرد و همچــون ســایر حاضــران، تغذیــه نامناســب مجریــان و اربــاب رســانه و مترجمــان 
ــان فارســی را از ضرورت هــای بایســته توجــه در  ــا زب ــه، از عوامــل ایــن بحــران و لــزوم بازنگــری در مواجهــه ب را از واژگان بیگان

میــان مســئوالن مرتبــط بــا ایــن حــوزه دانســت.
در این جلسه مقرر شد طی نشست هایی با حضور صاحب نظران، راه های مقابله با این بحران پیگیری شود.
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سردار عالیی در مراسم بزرگداشت سالروز آزادی خرمشهر: 
پیشنهاد مذاکره ترامپ مثل پیشنهاد صدام است

بــه همــت معاونــت فرهنگــی- اجتماعــی، مراســم بزرگداشــت 
ســالروز آزادســازی خرمشــهر، روز چهارشــنبه اول خــرداد در 

ســالن حکمــت پژوهشــگاه برگــزار شــد. 
در ابتــدای ایــن مراســم دکتــر محمــود کریمــی علــوی، معــاون 
ــه  ــامدگویی ب ــن خوش ــگاه ضم ــی پژوهش ــی- اجتماع فرهنگ
مهمانــان گفــت: در نقــل قــول هایــی کــه از روزهــای ابتــدای 

جنــگ می شــود، می گوینــد، صــدام گفتــه بــود تــا نیــم 
ــن  ــا ای ــت. ام ــم شکس ــران را خواهی ــر ای ــر کم ــاعت دیگ س
ــا  ــان م ــت جوان ــا مقاوم ــهر 3۵ روز ب ــط در خرمش ــگ فق جن
طــول کشــید و بعــد از آن هــم 8 ســال ادامــه داشــت. لــذا بایــد 

ــیم.  ــا باش ــن مجاهدت ه ــدردان ای ق
ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــس پژوهش ــادی، رئی ــر قب ــپس دکت س
ــا تبریــک ســالروز  مطالعــات فرهنگــی در ســخنان کوتاهــی ب
ــد  ــه خداون ــم ک ــا می کنی ــت: دع ــهر، گف ــازی خرمش آزادس
بــه حــق ایــن ایــام، بــه فهــم و معرفــت مــا نســبت بــه حــق 

ــد. ــا، بیفزای ــردن م ــر گ شــهیدان ب
در ادامــه ایــن مراســم، ســردار حســین عالیــی، از فرماندهــان 
دوران دفــاع مقــدس، ضمــن تبریــک ســالروز آزادی خرمشــهر 
بــه تشــریح ابعــاد آن پرداخــت و گفــت: ایــن روز شــاید یکــی از 
شــیرین ترین روزهــای ملــت ایــران در صــد ســال اخیــر بــوده 
اســت. اگــر ایرانیــان بــه خصــوص نســل فعلــی، عظمــت ایــن 
روز را درک کننــد، روز فتــح خرمشــهر را بــه روز شــادی بــزرگ 

ــند. ــا نمی شناس ــر از پ ــد و س ــل می کنن تبدی

ــور  ــرد، تص ــروع ک ــگ را ش ــی جن ــدام وقت ــه داد: ص وی ادام
ــه اهدافــش می رســد. اساســاً هیــچ دولتــی  می کــرد حتمــاً ب
ــاً  ــه حتم ــر اینک ــد، مگ ــروع نمی کن ــی را ش ــوری جنگ و کش
ــه  ــکا کــه تصمیــم ب در آن پیــروز شــود. مثــل االن کــه آمری
تحریــم ایــران گرفتــه اســت، حتمــاً فرضــش ایــن اســت کــه 
ــه نتیجــه می رســاند و اال چنیــن تصمیمــی  ایــن تحریــم را ب

ــی  ــرد خیل ــر می ک ــگ فک ــروع جن ــا ش ــراق ب ــت. ع نمی گرف
زود بــه نتیجــه می رســد. آنچــه کــه می خواســت یــک 
ــه  ــه ای ک ــل نتیج ــر. حداق ــک حداکث ــت و ی ــی داش حداقل
ــه  ــده 19۷۵ را ک ــه معاه ــود ک ــن ب ــت ای ــراق می خواس ع
ــران و عــراق  در آن تکلیــف اختالفــات مــرزی ده هــا ســالۀ ای
روشــن شــده بــود، می خواســت بهــم بزنــد و مهمتریــن 
ــراق  ــرای ع ــد رود ب ــه کل ارون ــود ک ــن ب ــش ای ــأله برای مس

ــد. ــته باش ــهمی نداش ــچ س ــران در آن هی ــد و ای باش
فرمانــده ســابق نیــروی دریایــی ســپاه بــا اشــاره بــه خواســته 
حداکثــری عــراق گفــت: ادعاهــای بزرگــی را در ابتــدا مطــرح 
ــران  ــم در ای ــود کــه رژی ــن ب ــا ای ــد کــه یکــی از آنه می کردن
ــود و  ــه ش ــران تجزی ــد ای ــه می گفتن ــد. دوم اینک ــر کن تغیی
حداقــل خوزســتان بشــود عربســتان. ســوم اینکــه جزایــر ســه 
ــردد.  ــراب برگ ــه اع ــت، ب ــارس اس ــج ف ــه در خلی ــه ای ک گان
ــن اهــداف  ــه ای ــن عــراق جنــگ را شــروع کــرد کــه ب بنابرای

برســد.
ــوری  ــه تص ــا چ ــراق ب ــه ع ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
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ــود. خرمشــهر نمــاد موفقیــت عــراق در جنــگ ب
وی خاطرنشــان کــرد: وقتــی عراقی هــا خرمشــهر را گرفتنــد 
ــد  ــا بای ــاال ایرانی ه ــد، ح ــد گفتن ــره کردن ــادان را محاص و آب
ــنهاد  ــذا پیش ــد. ل ــن بدهن ــا ت ــته های م ــه خواس ــد ب بیاین
ــنهاد  ــپ پیش ــه ترام ــل االن ک ــت مث ــد. درس ــس دادن آتش ب
مذاکــره می کنــد. یعنــی آمریــکا از برجــام خارج شــده اســت و 
ــد، مذاکــره کنیــم.  تحریم هــا را برقــرار کــرده و حــاال می گوی
ــد«.  ــن را بپذیری ــای م ــد حرف ه ــی »بیایی ــره یعن ــن مذاک ای
آتش بــس آن زمــان یعنــی ۲۰ هــزار کیلومتــر در اختیــار مــن 
باشــد. شــما هــم بــرای بیــرون رانــدن ارتــش عــراق نجنگیــد. 
حــاال بیاییــد مذاکــره کنیــم. وقتــی در مذاکــره طرفیــن برابــر 
نباشــند، آنکــه دســت بــاال را دارد، حرفــش را دیکتــه می کنــد.
اکنــون  بــه پیشــنهاد  بــا تشــبیه پیشــنهاد صــدام  وی 
ترامــپ افــزود: االن هــم آمریکایی هــا ســه چیــز از مــا 
ــه  ــید، چ ــته باش ــته ای نداش ــد هس ــد؛ اول می گوی می خواهن
ــوری  ــی در حــد تئ ــز. چــه حت ــز و چــه غیرصلح آمی صلح آمی
ــرد  ــه ب ــت ک ــن اس ــته اش ای ــن خواس ــگاه ها. دومی در دانش
ــن  ــای ای ــد. معن ــر برس ــر ۴۰۰ کیلومت ــه زی ــک هایتان ب موش
حــرف چیســت؟ یعنــی اگــر مــن یــک روز حملــه کــردم، بــرد 
موشــک هایتان یــک وقــت بــه ناوهــای مــن نرســد. ســوم هــم 
ــوذ نداشــته باشــید.  ــه حضــور و نف ــد، شــما در منطق می گوی
بعــد هــم امضــاء کنیــد کــه از گروه هایــی کــه مــا می گوییــم 

ــد. ــت نکنی تروریســت هســتند، حمای
ــه تدبیــر امــام )ره(  ــا اشــاره ب ــاع مقــدس ب ــده دف ــن فرمان ای
در آن مقطــع اظهــار داشــت: صــدام هــم آن موقــع کــه 
ــا  ــود. حــاال م ــی ب ــن فرمول ــال چنی ــت، دنب خرمشــهر را گرف
می توانســتیم چــکار کنیــم؟ مــا دو راه داشــتیم. یکــی اینکــه 
ــن  ــم ای ــم. راه دوم ه ــت بپذیری ــتر اس ــون آن زورش بیش چ
ــا یــک ســرباز  ــود کــه مــا می ایســتیم. امــام )ره( گفتنــد، ت ب

ــراق  ــور ع ــح داد: تص ــرد، توضی ــروع ک ــگ را ش ــران جن از ای
ایــن بــود کــه ایــران ضعیــف اســت و بنابرایــن می شــود بــا او 
جنــگ کــرد و پیــروز شــد. از نظــر تئوری هــای جنــگ، هــرگاه 
یــک طــرف احســاس کنــد کــه طرفــش ضعیــف اســت، حتمــاً 
ــرد.  ــس می ک ــران ح ــف در ای ــا ضع ــود. دو ت ــگ می ش جن
اولیــن ضعــف ایــن بــود کــه می گفــت چــون در ایــران انقــالب 
ــن  شــده اســت، نیروهــای مســلح از هــم پاشــیده اند و بنابرای
اینهــا قــدرت دفــاع ندارنــد. دومیــن تصــورش ایــن بــود که در 
ــال  ــران فع ــی در ای ــی و مذهب ــل های قوم ــالب، گس ــر انق اث
شــده اســت و االن خیلــی از قومیت هــا بــه دنبــال آن هســتند 
کــه خودشــان را از دولــت مرکــزی جــدا کننــد و لــذا وحــدت 
ــران نیســت. االن هــم همینطــور اســت کــه اگــر  ــی در ای مل
ــف  ــا ضعی ــه م ــد ک ــدا کنن ــور را پی ــن تص ــا ای آمریکایی ه
ــا  ــاً ب ــدارد، حتم ــود ن ــران وج ــی در ای هســتیم و وحــدت مل
مــا جنــگ می کننــد. لــذا فتــح خرمشــهر بــوده اســت کــه تــا 

حــاال مــا را از جنــگ دور نگــه داشــته اســت.
ــن اســتاد دانشــگاه تأکیــد کــرد: عــراق در ابتــدای جنــگ  ای
ــروی  ــرعت پیش ــه س ــود، ب ــی نب ــت مردم ــا مقاوم ــر کج ه
ــد، دچــار  ــردم بودن ــل خرمشــهر م ــر کجــا مث ــی ه ــرد، ول ک
ــن یکــی از مفروضــات آنهــا کــه جنــگ  مشــکل شــد. بنابرای
باعــث از بیــن رفتــن وحــدت مــردم می شــود، از بیــن رفــت 
ــان  ــن می ــه در ای ــردم شــد. البت ــی م ــث همگرای ــاً باع و اتفاق
نقــش بــزرگ را امــام )ره( بــه عهــده داشــت. امــام )ره( 
ــت.  ــران اس ــخ ای ــخصیت های تاری ــن ش ــا عظمت تری ــزو ب ج
هنــر ایشــان ایــن بــود کــه وقتــی جنــگ شــروع شــد، از آن 
نترســید. خیلی هــا ترســیدند. عــراق در ابتــدا حــدود ۲۰ هــزار 
کیلومتــر از خــاک ایــران را اشــغال کــرد یــا در کنتــرل آتــش 
گرفــت. مهمتریــن کاری کــه عــراق کــرد، اشــغال خرمشــهر 
بــود و لــذا بــا اشــغال خرمشــهر پرچــم پیــروزی را بــاال بردنــد. 
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متجــاوز در خــاک ایــران هســت، مــا آتش بــس را نمی پذیریــم. 
ایــن باعــث ایجــاد قــدرت در ایــران شــد. قــدرت ایــن بــود کــه 
جنــگ را در اختیــار مــردم قــرار داد. هیچکــس هــم بــا ایــران 
ــچ  ــی هی ــای ابتدای ــل در قطعنامه ه ــازمان مل ــی س ــود. حت نب
جــا حاضــر نشــد بگویــد کــه عــراق متجــاوز بــوده اســت. امــام 
کار بزرکــی کــرد و گفــت دفــاع بــر همــه واجــب اســت. وقتــی 
ــت.  ــدرت گرف ــل ســپاه ق ــای مســلح مث ــد، نیروه ــردم آمدن م
امــام، جوانانــی کــه اصــاًل نمی دانســتند جنــگ چیســت 
ــان  ــه فرمانده ــد ب ــل کردن ــا را تبدی ــت؟ اینه ــالح چیس و س
بــزرگ. همیــن عملیــات بیت المقــدس را بچه هایــی کــه 
امــام تربیــت کــرد و ســابقه نظامــی نداشــتند، طراحــی کردنــد. 
ایــن قــدرت ملــی را امــام بــه وجــود آورد. غیــر از اینهــا یــک 
ــی  ــیج یعن ــرد. بس ــت ک ــردم درس ــن م ــی از مت ــروی نظام نی
نیــروی مردمــی داوطلبانــه ای کــه بــا انگیــزش الهــی وارد کار 
می شــوند. اگــر ایــن انگیزش هــای الهــی نبــود، ســرزمین های 

ــود. مــا در اشــغال عــراق باقــی مانــده ب
ــچ  ــا هی ــگ م ــرد: از روز اول جن ــح ک ــی تصری ــردار عالی س
گونــه حمایتــی نداشــتیم. نــه حمایــت تســلیحاتی و نــه حتــی 
حمایــت فکــری. هیچکــس بــه مــا مشــورت نــداد کــه چگونــه 
ــۀ  ــی هم ــتاد. طراح ــراق ایس ــش ع ــل ارت ــود در مقاب می ش
ــرای  ــن ب ــرای همی ــم. ب ــام دادی ــان انج ــا را خودم عملیات ه
ــران، ایرانی هــا فکــر هزینــه  ــه وجــب خــاک ای آزادی وجــب ب

ــد کــه  ــد. خــود عراقی هــا مدعــی بودن ــد و شــهید دادن کردن
ــم  ــرای خرمشــهر ایجــاد کردی ــردو ب ــل گ ــا پوســته ای مث م
کــه ایرانی هــا از هیــچ طرفــی نمی تواننــد وارد شــوند امــا مــا 
ــا  ــه عراقی ه ــتیم ک ــه ای شکس ــهر را از نقط ــره خرمش محاص
ــهر  ــازی خرمش ــذا آزادس ــد و… ل ــم نمی کردن ــورش را ه تص
ــرای همیشــه نمــاد پیــروزی ایرانیــان شــد و هرگــز نبایــد  ب

عظمــت ایــن پیــروزی را فرامــوش کــرد.
ــد  ــه بع ــن ب ــا از ای ــم ایرانی ه ــزود: امیدواری ــا اف وی در انته
هــم بــا نشــان دادن ایــن روحیــه، آمریکایی هــا را بــه جایــی 
برســانند کــه بــه جــای درگیــر شــدن و تحریــم مــردم ایــران، 
ایــن را بفهمنــد کــه بــا ایرانــی هــا نبایــد دربیفتنــد. ایرانــی 
هــا متکــی بــه یــک مکتــب فکــری بــه نــام اســالم هســتند 
کــه بــرای اینهــا قدرتــی فراتــر از قــدرت یــک ملــت ایجــاد 
می کنــد و می ایســتند. انشــاء اهلل بــا ایــن ایســتادگی، آمریــکا 
بفهمــد کــه نبایــد بــا مــردم ایــران جنــگ کنــد و بفهمــد کــه 
ــک  ــا ی ــت ب ــار درس ــا و رفت ــتن تحریم ه ــح، برداش راه صحی

کشــور مســتقل هســت.
ــز از  ــد گلری ــتاد محم ــم اس ــن مراس ــی ای ــش انتهای در بخ
ــی  ــدس، قطعات ــاع مق ــی و دف ــرودهای انقالب ــدگان س خوانن
ــرودهای  ــن س ــدس و همچنی ــاع مق ــرودهای دوران دف از س

ــرد. ــرا ک ــران اج ــرای حاض ــدی را ب جدی

ــه:  ــوان »بیت الحکم ــت عن ــی- تح ــات اجتماع ــته مطالع ــی بازنشس ــأت علم ــو هی ــیاهپوش- عض ــیدابوتراب س ــِی س اثرپژوهش
تحــول علــوم و پیشــرفت تمــدن اســالمی«، کــه در ســال 139۰ توســط پژوهشــگاه بــه چــاپ رســید و بــه عنــوان پژوهــش برتــر 
همــان ســال برگزیــده شــد، در ســال ۲۰18 میــالدی نیــز توســط کمیتــه علمــی بنیــاد مطالعــات مســکو بــرای ترجمــه بــه زبــان 
روســی برگزیــده و در ســال ۲۰19 میــالدی هــم انتشــار یافــت.

ــی از  ــی علم ــه روایت ــده- به مثاب ــاد ش ــر ی ــار اث ــه و انتش ترجم
ــان  ــالمی- در جه ــران اس ــدن ای ــخ و تم ــکوفا از تاری دوره ای ش
روســی بــا جمعیتــی قریــب 3۰۰ میلیــون نفــر را می تــوان یــک 

ــی و تأثیرگــذار قلمــداد کــرد. ــداد علمــِی فرامل روی
موضــوع ایــن کتــاب گفتارهایــی دربــاره دانــش و دانش انــدوزی 
ــراق(  ــه )ع ــی بیت الحکم ــد تاریخ ــه رون ــی ب ــا نگاه ــالمی ب اس
اســت. مباحــث کتــاب در راســتای شــناخت جایــگاه بیت الحکمــه 
ــدن اســالمی )رنســانس  ــر آن در شــکل گیری و نضــج تم و تأثی
ــای علمــی آن اســتوار  ــی فعالیت ه اســالمی( و شــناخت و معرف
اســت. نگارنــده بعــد از ارائــه توضیحــات کلــی و تاریــخ و پیشــینه 
ــالم و  ــان اس ــی در زم ــز دانش آموختگ ــی و مراک ــع علم مجام
ــه ترجمــه و اخــذ علــوم و  قبــل از اســالم، رویکــرد مســلمانان ب
ــی )بعــد از  ــان عرب ــه زب ــوم از دیگــر زبان هــا ب ــد ترجمــه عل رون
ــکل گیری  ــأ ش ــتگاه و منش ــد و خاس ــی می کن ــالم( را بررس اس
بیت الحکمــه در دوران هــارون و مأمــون و دســتاوردهای علمــی 

ــد. ــی می کن ــز علمــی را بازنمای ــن مرک حاصــل از ای

تجدید چاپ و ترجمۀ کتاب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به زبان روسی
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نقد و بررسی »سند الگوی پایۀ پیشرفت در پژوهشگاه«

ســند الگــوی پایــه اســالمی - ایرانــی پیشــرفت پــس از ماه هــا 
ــاه  ــرداد م ــنبه دوم خ ــاه )پنجش ــۀ خردادم ــه، در جلس مطالع
1398( مدیــران شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی 

مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.

ایــن جلســه نقــد و بررســی بــا حضــور دکتــر قبــادی، رئیــس 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، مدیــران 
و جمعــی  متــون  بررســی  گروه هــای تخصصــی شــورای 
ــالن  ــگاه در س ــی پژوهش ــت علم ــای هیئ ــکاران و اعض از هم

ــد. ــکیل ش ــانی تش ــوم انس ــگاه عل ــه پژوهش اندیش
در ایــن جلســه همچنیــن تنــی چنــد از اعضــای مرکــز الگــوی 
پایــه اســالمی ایرانــی از جملــه، دکتــر عباســعلی زالــی )مشــاور 
ــر  ــرفت(، دکت ــی پیش ــالمی- ایران ــوی اس ــز الگ ــت مرک ریاس
ــی  ــارت و ارزیاب ــرم نظ ــر کل محت ــد )مدی ــا فرهمن حمیدرض
ــد  ــر محم ــرفت( و دکت ــی پیش ــالمی- ایران ــوی اس ــز الگ مرک
ــز  ــی مرک ــور اجتماع ــکده ام ــس اندیش ــی )رئی ــین پناه حس

الگــو( حضــور داشــتند.
در ابتــدای ایــن نشســت، بررســی ســند الگــوی پایــۀ پیشــرفت 
ــت علمــی  ــی، عضــو هیئ ــر سیدحســین میرجلیل توســط دکت
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و عضــو گــروه 
ــادی  ــر قب ــد. دکت ــه ش ــون، ارائ ــی مت ــورای بررس ــاد ش اقتص
ــر  ــد ب ــا تأکی ــت ب ــده داش ــه را برعه ــن جلس ــت ای ــه ریاس ک
ــه  ــوی پای ــز الگ ــون و مرک ــی مت ــورای بررس ــای ش ظرفیت ه
ــرای بررســی  ــر معظــم انقــالب ب ــه فراخــوان رهب پیشــرفت ب
ــن  ــکیل چنی ــرد و تش ــاره ک ــه اش ــوی پای ــند الگ ــق س عمی

ــم  ــام معظ ــت: مق ــادی گف ــد. قب ــمند خوان ــتی را ارزش نشس
رهبــری فرمــوده انــد کــه دانشــگاه هــا و حوزه هــای علمیــه و 
صاحب نظــران ایــن ســند را عمیقــاً بررســی کننــد و بــا ارائــه 
پیشــنهادهای مشــخص بــرای ارتقــای آن بیــش از پیــش در 
ترســیم هــدف و مســیر پیشــرفت کشــور مشــارکت جوینــد.

در ادامــه دکتــر میرجلیلــی در ســخنرانی خــود بــه توصیــف 
ــه پرداخــت و ســاختار و چارچــوب الگــوی  ســند الگــوی پای
مبانــی،  بخــش:  پنــج  در  را  پیشــرفت  ایرانــی  اســالمی 
آرمان هــا، رســالت، افــق و تدابیــر معرفــی کــرد. وی در بخــش 
دوم ســخنان خــود بــه بررســی ســند الگــوی پایــه پرداخــت 
و در بررســی هــای کلــی ایــن ســند، تحلیــل کــرد کــه ســند 
الگــو بــه جــای مســئله¬گرایی بــر اســاس مبناگرایــی تدویــن 
شــده و مهمتریــن اشــکال آن، همیــن نبــود مســأله شناســی 
ــه،  ــت. وی در ادام ــأله¬گرایی اس ــدادن مس ــرار ن ــاس ق و اس
ــند  ــق در س ــش اف ــای بخ ــی ه ــند، بررس ــی س ــش مبان بخ
ــان،  ــرار داد و در پای ــورد بررســی ق ــا را م و ســایر بررســی ه
پیشــنهادهایی را بــرای ارتقــای ســند الگــوی پایــه پیشــرفت 

ارائــه کــرد.
بخشــی از پیشــنهادهای دکتــر میرجلیلــی کــه در ایــن 
جلســه مطــرح شــد بــه ایــن ترتیــب بــود؛ بخــش اول ســند 
ــود و آسیب شناســی پیشــرفت کشــور  ــان وضــع موج ــه بی ب
و رونــد متغیرهــا در صــورت ادامــه وضــع موجــود، اختصــاص 
ــل از انقــالب و شــش  ــه قب ــج برنام ــم اجــرای پن ــد. به رغ یاب
برنامــه پــس از انقــالب، همچنــان توســعه و پیشــرفت، یــک 
مســأله بــرای کشــور اســت و بایــد آسیب شناســی شــود. ایــن 
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی در ادامــه بیــان 
کــرد: چارچــوب نظــری آسیب شناســی وضــع موجــود توســعه 
ــا  ــد چارچــوب دانــش نظــری توســعه ب ــا پیشــرفت می توان ی
لحــاظ دیدگاه هــای اســالمی و رعایــت عــدم مغایــرت داشــته 
ــن  ــودن تدوی ــی ب ــل فن ــه دلی ــرد: ب ــنهاد ک ــد. وی پیش باش
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توســعه  برنامه ریــزی  متخصصــان  از  بلندمــدت،  برنامــه 
اســتفاده شــود و در تدویــن برنامــه بلندمــدت از تجربــه 
ــورد  ــتان م ــد و عربس ــن، هن ــر چی ــیایی نظی ــورهای آس کش

بررســی قــرار گیــرد.
ایــن جلســه بــا بحــث و بررســی اعضــای نشســت در خصــوص 
ــی، عضــو مرکــز الگــوی  ــر زال ــت. دکت ــه یاف ســند الگــو ادام
ــه منتخــب  ــه نظری ــان اینک ــا بی ــن جلســه ب پیشــرفت در ای
ــۀ  ــه مای ــرد ک ــوان ک ــه چشــم انداز چیســت؟ عن ــا در برنام م
ــالف  ــو برخ ــن الگ ــت و ای ــعه اس ــند، توس ــن س ــی ای اصل
چیــزی کــه برخــی از حاضــران در ایــن جلســه مطــرح 
کردنــد، مســئله محــور اســت تــا از حرکت هــای زیکزاکــی در 
ــا  کشــور جلوگیــری کنــد. اعضــای شــورای بررســی متــون ب

مطــرح کــردن مباحثــی در خصــوص ایــن الگــو اظهــار کردنــد 
کــه نقــش مــردم در ایــن الگــو، نســبت آن بــا قانــون اساســی 
و همچنیــن ضمانــت اجرایــی آن معلــوم نیســت و ایــن جلســه 
بــا بحــث و گفتگــوی اعضــای شــورای بررســی متــون و 

ــت. ــه یاف ــان افطــار ادام ــا زم اعضــای الگــو ت
شــایان ذکــر اســت گــزارش مبســوط ایــن نشســت بــه زودی 

ــرد. ــرار می گی ــدان ق ــار عالقه من در اختی
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نشست بصیرت افزایی )1(
»میزان حق و باطل در اندیشۀ حضرت علی )ع(«

ــت  ــه همــت معاون در آســتانه شــهادت امیرالمؤمنیــن )ع(، ب
فرهنگــی- اجتماعــی و بــا همــکاری پایگاه بســیج پژوهشــگاه 
)پایــگاه بســیج شــهید آوینــی( و مرکــز تحقیقــات امــام علــی 
)ع(، اولیــن نشســت از سلســله نشســت های طــرح بصیــرت 
افزایــی بــا عنــوان »میــزان حــق و باطــل در اندیشــۀ حضــرت 
علــی )ع(« در روز یکشــنبه ۵ خــرداد 1398 در ســالن 

حکمــت پژوهشــگاه برگــزار شــد.
در ایــن نشســت حجــت االســالم علم الهــدی، رئیــس مرکــز 
تحقیقــات امــام علــی )ع(، ابتــدا بــه تعاریــف حــق در لغــت 
اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: کلمــۀ حــق در قــرآن در 
ــار اســتفاده شــده اســت. در لغــت هــم حــق  حــدود 3۰۰ ب
را بــه معنــای تطابــق بــا واقــع معنــی می کننــد. باطــل هــم 
ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــه ضــد حــق. ب ــض حــق اســت و ن نقی
ــا  ــت و ی ــزی نیس ــت. چی ــچ اس ــوچ و هی ــع پ ــل در واق باط
ــه  ــگاه چیــزی ب ــدارد کــه بخواهــد در جای ــری وجــودی ن اث

ــف شــود. ــام »ضــد« تعری ن
وی افــزود: شــاخص فکــری حضــرت علــی )ع(، حــق و عــدل 
ــق  ــد ح ــی )ع( می فرماین ــرت عل ــت. حض ــرای آن اس و اج
ــد  ــل مانن ــذا باط ــت. ل ــف اس ــیء در توصی ــیعترین ش وس
مریضــی می مانــد کــه همــه دوســت دارنــد از آن دور شــوند 

ــا دچــار مرضــی نشــوند. ت
ــات  ــوم انســانی و مطالع ــأت علمــی پژوهشــگاه عل عضــو هی
فرهنگــی خاطــر نشــان کــرد: نکتــۀ دوم در مــورد حــق، دو 
جانبــه بــودن حــق اســت. مــا چیــزی بــه عنــوان حــق یــک 
طرفــه نداریــم. حــق دو طرفــه و مســاوی اســت و هــر کســی 
کــه حقــی بــر کســی داشــته باشــد، بــه دنبــال آن تکلیفــی 
ــر  ــر دوش او اســت. اگــر حکومــت حقــی ب ــل ب نیــز در مقاب
ــد. حضــرت  ــر حکومــت حــق دارن مــردم دارد، مــردم هــم ب
علــی )ع( هــم همــواره تأکیــد داشــتند کــه هــر دو حــق را 

بیــان کننــد تــا مــردم متوجــه ایــن نکتــه باشــند.
ــه نکتــه ســوم در اندیشــه  ــن اســتاد دانشــگاه در ادامــه ب ای
ــکات  حضــرت علــی )ع( پرداخــت و تأکیــد کــرد: یکــی از ن
مهــم در اندیشــۀ حضــرت علــی )ع( »اصالــت حــق« اســت. 
ــل نیســتند،  ــراد اصی ــوان اف ــچ عن ــه هی ــگاه حضــرت ب در ن
ــتی  ــگاه فردپرس ــن ن ــذا در ای ــت. ل ــل اس ــق اصی ــه ح بلک
محکــوم اســت. همچنیــن در ایــن نــگاه اصالــت بــا حکومــت 
و سیســتم هــم نیســت، بلکــه تنهــا معیــار، »اصالــت حــق« 

اســت.
علم الهــدی افــزود: یکــی دیگــر از نــکات کــه بایــد در مســئله 
حــق و باطــل بــه آن اندیشــید، ایــن اســت کــه میــزان دور 
شــدن و انحــراف از حــق چیســت و چــه عامل هایــی باعــث 
ــراف از  ــل انح ــن عام ــد اولی ــر می آی ــه نظ ــود؟ ب آن می ش

ــدال  ــه اعت ــل روحی ــط در مقاب ــراط و تفری ــه اف حــق، روحی
اســت. هــر جــا افــراط یــا تفریطــی وجــود دارد، مــا شــاهد 
ــا  ــد همــۀ م ــذا بای ــه ســمت انحــراف هســتیم. ل غلتیــدن ب
ــا دچــار  ــم ت ــوا ورزش دهی ــدال و تق ــا اعت نفــس خــود را ب

انحــراف از حــق نشــویم.

وی در ادامــه تصریــح کــرد: نکتــۀ پنجــم در رابطــه بــا حق و 
باطــل، آمیختگــی حــق و باطــل اســت. شــما هیچوقــت حــق 
را عریــان نمــی بینیــد و باطــل هــم همینطــور اســت. حــق 
ــی از  ــزوج هســتند. در حــق حالت های ــم مم ــا ه ــل ب و باط
ــه  ــت. ب ــق اس ــی از ح ــل حالت های ــت و در باط ــل اس باط
تعبیــر امــام علــی )ع( کلمــه حــق یــراد بهــا الباطــل. کلمــه 

ــال باطــل هســتند. ــه دنب حقــی می گوینــد کــه از آن ب
دکتــر علم الهــدی بــه دیگــر عوامــل انحــراف از حــق اشــاره 
ــق،  ــراف از ح ــل انح ــی از عوام ــت: یک ــار داش ــرد و اظه ک
عــدم اطــالع و آگاهــی اســت، چراکــه موجــب می شــود کــه 
حقیقــت را نشناســیم. همچنیــن تبعیــت از هــوای نفــس و 
روحیــه لجــاج و عنــاد نیــز می توانــد موجــب انحــراف از حــق 
گــردد. عــالوه بــر ایــن، خودمحــوری در مقابــل حــق محوری 

هــم از جملــه عوامــل انحــراف از حــق اســت.
ــر  ــان خاط ــی )ع( در پای ــام عل ــات ام ــز تحقیق ــس مرک رئی
ــه در  ــه جامع ــد ب ــق می توان ــل ح ــیره اه ــرد: س ــان ک نش
تشــخیص حــق کمــک و مــدد رســاند. امــا بــه طــور کلــی 
مشــکل جامعــۀ اســالمی ایــن اســت کــه قــرآن را فرامــوش 

ــد. ــل نمی کن ــه آن عم ــرده و ب ک
ــؤاالت  ــه س ــدی ب ــر علم اله ــت دکت ــن نشس ــای ای در انته

ــخ داد. ــران پاس حاض
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نشست بصیرت افزایی )2(
»تحول مفهومی حفظ نظام در اندیشۀ امام خمینی«

ــی )ره(،  ــام خمین ــال ام ــالگرد ارتح ــیامین س ــتانه س در آس
ــیج  ــگاه بس ــکاری پای ــا هم ــی ب ــی- اجتماع ــت فرهنگ معاون
ــرح  ــت های ط ــله نشس ــت از سلس ــن نشس ــگاه دومی پژوهش
ــزان تحــول مفهومــی حفــظ  ــوان »می ــا عن ــی را ب بصیرت افزای
نظــام در اندیشــۀ امــام خمینــی )ره(« روز دوشــنبه 13 خــرداد 

ــرد. ــزار ک ــگاه برگ ــۀ پژوهش ــالن اندیش 1398 در س
در ایــن نشســت حجــت االســالم مهــدوی زادگان بــا یــادآوری 
ایــن نکتــه کــه عبــارت »حفــظ نظــام« یکــی از پرکاربردتریــن 
ــوده اســت، خاطــر نشــان  ــری ب ــام و رهب ــم در کالم ام مفاهی
کــرد: امــام خمینــی )ره( حفــظ نظــام را حفــظ اســالم 
ــظ  ــه حف ــد ک ــر می کن ــی تعبی ــی در جای ــت و حت می دانس
ــم  ــج( ه ــان )ع ــام زم ــان ام ــظ ج ــالمی از حف ــوری اس جمه
ــظ  ــرای حف ــان را ب ــم جانش ــان ه ــون ایش ــت، چ ــر اس باالت

اســالم می دهنــد.
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــأت علم ــو هی عض
ــای  ــام و فقه ــی از کالم ام ــه نمونه های ــاره ب ــا اش ــی ب فرهنگ
گذشــته، افــزود: مفهــوم »حفــظ نظــام« در فقــه یــک دلیــل، 
قاعــده و اصــل اســت؛ کــه بــر اســاس آن فقهــا بــه اســتنباط 
احــکام می رســند. امــام در دوران 1۰ ســالۀ رهبــری خودشــان 
ــاًل در  ــد. مث ــی کنن ــرح م ــام را مط ــظ نظ ــث حف ــرر بح مک
جایــی فرمــوده انــد »حفــظ اســالم یــک فریضــۀ الهــی اســت، 
ــالم  ــه ای در اس ــچ فریض ــی، هی ــض؛ یعن ــام فرای ــر از تم باالت
باالتــر از حفــظ خــود اســالم نیســت. اگــر حفــظ اســالم جــزء 
ــر  ــت، ب ــه اس ــن فریض ــت و بزرگتری ــزرگ اس ــای ب فریضه ه
همــۀ مــا و شــما و همــۀ ملــت و همــۀ روحانیــون حفــظ ایــن 

ــض اســت.« ــوری اســالمی از اعظــم فرای جمه
دکتــر مهــدوی زادگان بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مفهــوم در کالم 
ــده،  ــی« آم ــام اجتماع ــظ نظ ــب »حف ــین در قال ــای پیش فقه
ــی  ــعۀ مفهوم ــام« توس ــظ نظ ــام )ره( »حف ــت: در کالم ام گف
پیــدا کــرد و شــامل نظــام سیاســی هــم گردیــد. در واقــع در 
ــی  ــول اساس ــک تح ــام ی ــام« در کالم ام ــظ نظ ــرد »حف کارب
ــال  ــه دنب ــم ب ــی ه ــج عین ــتاوردها و نتای ــد و دس ــدا ش پی
داشــت. لــذا ایــن ســؤال پیــش می آیــد کــه ایــن تحــول یــک 
ــه  ــت داده اســت؟ ب ــر ماهی ــا تغیی ــوده اســت ی ــاء ب ــوع ارتق ن
نظــر می رســد ایــن تحــول نوعــی ارتقــاء مفهومــی پیــدا کــرده 
ــه ایــن دلیــل  اســت، چراکــه اساســاً تبــدل ممکــن نیســت، ب
کــه نظــام سیاســی بــر پایــۀ نظــام اجتماعــی شــکل می گیــرد 
و لــذا نمی تــوان صحبــت از حفــظ نظــام سیاســی بکنیــد، امــا 

قائــل بــه حفــظ نظــام اجتماعــی نباشــید.
وی دســتاوردهای ایــن رویکــرد را برشــمرد و اظهــار داشــت: در 
کالم فقهــای پیشــین، چــون امــور عامــه و حکومــت را تفکیــک 
ــا  ــان ب ــه همزم ــکان را داشــتند ک ــن ام ــذا ای ــد، ل ــرده بودن ک
ــا تقیــه(، امــا حفــظ  حکومــت جــور مخالفــت کننــد )البتــه ب

نظــام اجتماعــی هــم می کردنــد. امــا در اندیشــۀ امــام، 
حکومــت هــم جزئــی از نظــام اجتماعــی اســت و لــذا حفــظ 
ــت.  ــده اس ــم ش ــت ه ــی و حکوم ــر سیاس ــامل ام ــام، ش نظ
ــه  ــه فق ــود ک ــن ب ــی ای ــن نگاه ــتاوردهای چنی ــی از دس یک
امامیــه رابطــۀ وثیقــی بــا فلســفۀ سیاســی پیــدا کــرد و بیــن 

ــش از آن  ــا پی ــه ت ــرار شــد ک ــاط برق ــل و ارتب ــن دو تعام ای
ــد. ــده می ش ــر دی کمت

ایــن پژوهشــگر فقــه سیاســی تأکیــد کــرد: دســتاورد دیگــر 
ایــن رویکــرد ایــن بــود کــه تأســیس حکومــت یــک مبنــای 
ــن دو  ــن ای ــون بی ــین چ ــای پیش ــرد. فقه ــدا ک ــی پی عقالی
تفکیــک قائــل بودنــد، از ضــرورت حفــظ نظــام بــه ضــرورت 
تأســیس نظــام نمی رســیدند. امــا نــه تنهــا ایــن حفــظ نظــام 
را توســعۀ مفهومــی داد و بــه وجــوب عقالنــی تشــکیل نظــام 
ــه  ــف می دانســت، خــود ب ــه چــون خــود را مکل رســید، بلک

ایــن امــر قیــام نمــود.
وی در مــورد دســتاورد دیگــر ایــن رویکــرد گفت: یکــی از آثار 
ایــن رویکــرد گــذار از مفهــوم مرجعیــت بــه مفهــوم والیــت 
ــود کــه حفــظ  ــه دوره ای ب ــود. اجتهــاد و تقلیــد مربــوط ب ب
ــت  ــان مرجعی ــذا گفتم ــت نمی شــد و ل ــامل حکوم ــام ش نظ
ــوم در ســاحت فلســفۀ  ــن مفه ــی ای ــا وقت ــت، ام شــکل گرف
سیاســی می نشــیند، از مفهــوم مرجعیــت عبــور می کنیــم و 
وارد مفهــوم والیــت مــی شــویم. عــالوه بر ایــن از مشــروعیت 
ــم.  ــذار می  کنی ــدور« گ ــه مشــروعیت »مق ــدور« ب ــدر مق »ق
ــد،  ــد می کردن ــم را تأیی ــاً حاک ــا احیان ــته فقه ــر در گذش اگ
ــوم  ــد مرح ــت، مانن ــوده اس ــار ب ــدور و از روی اجب ــدر مق ق
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نائینــی کــه از بــاب قــدر مقــدور مشــروطه را تأییــد نمــود. امــا 
مشــروعیت حاضــر، مشــروعیت مقــدور اســت. والیــت تأســیس 
ــه مقــداری کــه اعمــال می کنــد، مشــروعیت  شــده اســت و ب
ــور  ــت ج ــه حکوم ــت ک ــور نیس ــع اینط ــدور دارد. در واق مق

اســت و مجبــور باشــند تأییــد موقــت کننــد.
وی در پاســخ بــه ســؤالی در خصــوص والیــت مطلقــه و مقّیــده 
گفــت: متأســفانه کســانی کــه بــه ایــن موضــوع مــی پردازنــد 
ــت های  ــاس برداش ــر اس ــه ب ــد ک ــه ندارن ــه توج ــن نکت ــه ای ب
خودشــان از مطلقــه و مقّیــده کالم امــام را تفســیر مــی کننــد؛ 
ــوب  ــام را خ ــد کالم ام ــی می خواه ــر کس ــه اگ ــی ک در حال
متوجــه شــود بایــد بــه فضــای گفتمانــی و فقهــی امــام بــرود 
و بگویــد امــام در چــه فضایــی ایــن حــرف را زده اســت. 
ــا اســت. ــان فقه ــج در می »مطلقــه« یکــی از اصطالحــات رای

ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــأت علم ــو هی عض
فرهنگــی تصریــح کــرد: مــا یــک اصــل و فــرع داریــم. اصــول 
نســبت بــه همدیگــر رابطــه مطلقــه پیــدا می کننــد؛ امــا اصــل 
ــد. در  ــدا می کن ــد پی ــق و مقی ــه مطل ــرع رابط ــه ف ــبت ب نس
میــان فقهــا بحــث والیــت همــواره ذیــل احــکام اصلــی مثــل 
ــام  ــی ام ــروف و نهــی از منکــر بحــث می شــد. ول ــه مع ــر ب ام
فرمــود والیــت هــم یکــی از اصــول اســت. در ایــن نــگاه والیــت 

ــد. ــدا می کن ــه پی ــای مطلق معن
ــت  ــاد از حکوم ــوص انتق ــؤالی در خص ــه س ــخ ب وی در پاس
اســالمی، اظهــار داشــت: ایــن طــور نیســت کــه چــون حکومت 
ــم  ــه ظل ــا راجــع ب اســالمی تأســیس شــده فقهــا و علمــای م
بحــث نکننــد. امــا بایــد بــه همــان مســئله حفــظ نظــام توجــه 

ــا توجــه  ــه خیلــی از مســائل ب کنیــم. یعنــی علمــا نســبت ب
ــد. ــام بحــث می کنن ــظ نظ ــه حف ب

نظــام  حفــظ  ضــرورت  بــر  تأکیــد  بــا  زادگان  مهــدی 
اجتماعــی، گفــت: اگــر امــام در دوره ای بــا حکومــت پهلــوی 
ــا  ــود. ام ــاع ب ــظ اجتم ــن حف ــاب همی ــرد از ب ــدارا می ک م
بعــد بــه اینجــا رســیدند کــه نظــام فاســد و منحــط پهلــوی 
دارد نظــام اجتماعــی مــا را از بیــن می بــرد. فســادی کــه در 
ــن حکومــت وجــود داشــت، نظــام اجتماعــی را از  شــاکله ای
ــام  ــردم قی ــه م ــی ک ــا زمان ــن اســاس ت ــر ای ــرد. ب ــن می ب بی
ــد، هیــچ گاه  ــه اســتقبال امــام نرفتــه بودن ــد و ب نکــرده بودن
از ایــن بحــث اســتفاده نکردنــد. امــا وقتــی مــردم پیــام امــام 
را دریافــت کردنــد و گفتنــد حکومــت اســالمی می خواهیــم، 

امــام هــم قیــام کــرد.
ــام بخشــی از  ــگاه ام ــت در ن ــرد: والی ــد ک ــا تأکی وی در انته
اســالم اســت. یعنــی والیــت رکنــی از اســالم اســت. در قــرآن 
ــده  ــرح ش ــول« مط ــوا الرس ــوا اهلل و اطیع ــث »اطیع ــم بح ه
ــی  ــام سیاس ــظ نظ ــم حف ــی می گویی ــن وقت ــر ای ــت. بناب اس
ــب  ــالم از اوج ــظ اس ــم حف ــی می گویی ــت، گوی ــب هس واج

واجبــات اســت.
در پایــان نشســت، دکتــر مهــدوی زادگان بــه ســؤاالت 

داد. پاســخ  حاضــران 
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تأمل انتقادی دربارۀ انتشار گزارش نتایج نظرسنجی ها

ــات  ــکده مطالع ــاه 1398 پژوهش ــرداد م ــنبه 19 خ روز یکش
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــات پژوهش ــی و ارتباط فرهنگ
ــارۀ انتشــار  فرهنگــی نشســت تخصصــی »تأمــل انتقــادی درب
گــزارش نتایــج نظرســنجی ها« را بــا حضــور »غالمرضــا جامــه 
بزرگــی« کارشــناس حــوزۀ افــکار عمومــی و نظرســنجی برگزار 

کــرد.
ــوزه  ــناس ح ــی، کارش ــا جامه بزرگ ــت غالمرض ــن نشس در ای
افــکار عمومــی و نظــر ســنجی بــه دیدگاه هــای نظــری انتقــادی 
نظرســنجی  گزارش هــای  انتشــار  نحــوه  دربــاره  موجــود 
پرداخــت. وی بــا تعریفــی از افــکار عمومــی و ردیابــی تاریخــی 
آن در دورۀ کالســیک و مــدرن یــادآور شــد کــه مفهــوم افــکار 
عمومــی دوران تاریخــی متعــددی را ســپری کــرده امــا شــکل 
ــا  ــان ب ــدرن و همزم ــد در دوران م ــروزی آن را بای ــری ام گی
ــش  ــر پیدای ــه مهم ت ــینی و از هم ــوادآموزی، شهرنش ــد س رش
مطبوعــات و رســانه  دانســت. اشــاره بــه تاریخچــه نظرســنجی 
ــنجش  ــوزۀ س ــی در ح ــات تاریخ ــان و تجربی ــران  و جه در ای
ــوزه  ــود. وی ح ــخنرانی ب ــن س ــر از ای ــش دیگ ــز بخ ــکار نی اف
ــران را  ــکار در ای ــنجش اف ــاص س ــور خ ــه ط ــنجی و ب نظرس
ــات  ــل تجربی ــه دلی ــه ب ــت ک ــی دانس ــوان و نوین ــوزه ج را ح
ــع  ــای مرج ــل گروه ه ــی، تحلی ــکاف های اجتماع ــی، ش تاریخ
و ...امــری ســخت و ناهمــوار اســت و نیازمنــد توجــه و تأمــل 
اســت. بــه خصــوص در انتشــار گــزارش هــای نظرســنجی نــه 
اســتاندارد مشــخصی در رســانه¬ها وجــود دارد و نــه قوانیــن و 
مقــررات کــه تعییــن کننــده اســتاندارادها باشــد. تنهــا مقــررات 
ــی انقــالب  ــه شــورای عال ــاره نظرســنجی ها مصوب موجــود درب
ــگ  ــه در آن وزارت فرهن ــت ک ــال 138۴ اس ــی در س فرهنگ
ــام و  ــرای انج ــی ب ــه مقرات ــه تهی ــف ب ــالمی موظ ــاد اس و ارش
ــه  ــن آیین نام ــون ای ــا کن ــه ت ــده ک ــنجی ها ش ــار نظرس انتش

تهیــه نشــده اســت.
بوردیــو،  پیــر  دیدگاه هــای  ادامــه  در  جامه بزرگــی 

ــارۀ شــیوۀ انتشــار نظرســنجی ها  جامعه شــناس فرانســوی درب
و تاثیــر آن بــر رونــد دموکراتیــک جامعــه را مــورد اشــاره قــرار 
ــنجی در  ــد نظرس ــه کل فرآین ــت ک ــد اس ــو معتق داد. بوردی
ــف  ــورد تحری ــد م ــار آن می توان ــرا و انتش ــل اج ــی مراح تمام
ــن  ــرض گرفت ــا پیش ف ــنجی ها ب ــه نظرس ــرا ک ــرد چ ــرار گی ق
ــۀ نظــرات  ــد، هم ــه نظــر دارن ــه: هم برخــی از اصــول از جمل
را  نظــرات  پرسشــنامه ها،  طبقه بنــدی  فقــدان  و  برابرنــد 
جمــع آوری و منتشــر می کننــد، درحالی کــه ایــن فرآینــد 

ــت. ــی اس ــد  و بررس ــل نق قاب
در ادامــه ایــن ســخنرانی دیدگاه هــای دیگــر فیلســوف و 
جامعه شــناس فرانســوی، ژان بودریــار، بــا موضــوع پایــان امــر 
اجتماعــی و تــودۀ خامــوش بررســی شــد. بودریــار نیــز معتقــد 
بــود بــا رشــد رســانه های الکترونیکــی، تــودۀ مــردم نــه 
ــن حجــم از  ــد بلکــه ای ــدا نمی کنن ــا شــکل و ســاختار پی تنه
ــه بی معناشــدن آن و در نهایــت  ــر، اطالعــات و امیــال ب تصاوی
ــود. در  ــر می ش ــی منج ــر اجتماع ــی و ام ــوزۀ عموم ــول ح اف
ــکار  ــه تنهــا اف چنیــن شــرایطی نظرســنجی ها و پیمایش هــا ن
عمومــی را گــزارش نمی کننــد بلکــه بدیلــی از افــکار عمومــی 

ــینند. ــای آن می نش ــه ج ــوند و ب می ش
در ادامــه ایــن نشســت گزارشــی از یافته هــای تحقیقــی 
دربــارۀ نحــوۀ انتشــار گزارش هــای نظرســنجی در چنــد 
ســایت خبــری کشــور مــورد اشــاره قــرار گرفــت. از آنجاییکــه 
ــا هــر کیفیتــی در محیــط  انتشــار گزارش هــای نظرســنجی ب
ــن  ــای ای ــا یافته ه ــر دارد ام ــی کشــور تاثی سیاســی و اجتماع
ــرای  ــز نشــان مــی داد کــه اســتاندارد مشــخصی ب گــزارش نی
ــا  ــدارد و ضــرورت دارد ت ــود ن ــن نظرســنجی ها وج ــار ای انتش
ــی و  ــورد ارزیاب ــانه ها م ــم رس ــمندان و ه ــط اندیش ــم توس ه

ــرد.    ــرار گی ــد و بررســی ق نق
ــان  ــه پای ــؤاالت ب ــه س ــخ ب ــش و پاس ــا پرس ــت ب ــن نشس ای

ــید. رس
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انگارۀ بنات اهلل در باورهای اسطوره ای اعراب

نشســت »انــگاره بنــات اهلل در باورهــای اســطوره ای اعــراب«، 
روز دوشــنبه، ۲۰ خــرداد مــاه 1398، بــا ســخنرانی دکتــر زهرا 
محققیــان، اســتادیار پژوهشــکده مطالعــات قرآنــی پژوهشــگاه 
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در محــل ســالن اندیشــه 

پژوهشــگاه برگــزار شــد.
در ایــن نشســت کــه بــا حضــور اعضــای پژوهشــکدۀ مطالعــات 
ــف  ــته های مختل ــتادان و دانشــجویان رش ــی و برخــی اس قرآن
ــش  ــخ، پژوه ــات، تاری ــث، ادبی ــرآن و حدی ــوم ق ــه عل از جمل
هنــر و ســایرین برگــزار شــد؛ دکتــر محققیــان، ابتــدا بــه بیــان 
ــث  ــۀ مباح ــات در حیط ــه مطالع ــتگاه اینگون ــگاه و خاس جای
ــات را  ــه موضوع ــی اینگون ــرورت بررس ــت و ض ــی پرداخ قرآن

مطــرح کــرد.
ــای فرهنگــی و  ــه آگاهــی از باوره ــه ک ــن نکت ــراز ای ــا اب وی ب
تاریخــی اعــراب قبــل از اســالم، یکــی از ضوابــط مهــم در فهــم 
ــم  ــروزه علیرغ ــرد: ام ــان ک ــت؛ بی ــم اس ــرآن کری ــیر ق و تفس
ــتان  ــی، باس ــان شناس ــد انس ــدی همانن ــوم جدی ــش عل پیدای
شناســی و ســایر علــوم مشــابه، فهــم مــا از بســیاری از آیــات، از 
جملــه آیــات مرتبــط بــا خدابانــوان موجــود در اندیشــه اعــراب 
ــن  ــت و برهمی ــم اس ــص و مبه ــی ناق ــی، هنــوز فهم جاهل
اســاس، چالــش هــای بســیاری را نیــز در مواجهــه بــا اینگونــه 
ــای  ــش ه ــه رشــد جنب ــه ب ــا توج ــا ب ــم؛ مخصوص ــات داری آی
ــرآن  ــتی از ق ــای فمینیس ــش ه ــری خوان ــکل گی ــه و ش زنان
ــه آیــات  ــا اینگون کریــم، کــه شــبهات زیــادی را در مواجهــه ب
ــای  ــگاره در باوره ــن ان ــی ای ــد؛ ضــرورت بررس ــاد می کنن ایج
ــرآن  ــه ق ــوۀ مواجه ــپس واکاوی نح ــراب و س ــطوره ای اع اس

ــود. ــکار می ش ــا آن آش ــم ب کری

ــود  ــات خ ــب و تحقیق ــه مطال ــه ارائ ــان  ب ــه محققی در ادام
ــگاره بنــات اهلل  ــد شــکل گیری ان پرداخــت و گزارشــی از رون
ــل  ــد تکام ــر، فراین ــی بش ــخ زندگ ــام تاری ــن ای از دیرینه تری
آن در طــی تاریــخ و ســپس افــول آن در دوران پیشااســالم 

ارائــه کــرد.

 وی همچنیــن بومی ســازی ایــن انــگاره را در جامعــه ایــران 
امــروز نیــز قابــل پیگیــری دانســت و شــواهدی را بــرای آن 
ــن  ــوب ای ــن مکت ــه مت ــت ک ــر اس ــه ذک ــرد. الزم ب ــه ک ارائ
ــخ  ــی، تاری ــی - پژوهش ــه علم ــه زودی در مجل ــخنرانی ب س

ــه چــاپ مــی رســد. اســالم ب
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بحثی دربارۀ رؤیت هالل ماه

معاونــت  همــکاری  بــا  آســیا  فرهنگــی  اســناد  مرکــز 
فرهنگــی پژوهشــگاه روز دوشــنبه 1۲ خردادمــاه 1398، 
ــی(؛  ــی – فقه ــالل )نجوم ــت ه ــاره رؤی ــی درب نشســت »بحث
بررســی تحلیلــی هالل هــای رمضــان و شــوال 1۴۴۰« را 
ــا ســخنرانی محمدرضــا صیــاد )پژوهشــگر تقویــم و رؤیــت  ب
هــالل(، سیدمحســن قاضی میرســعید )پژوهشــگر رؤیــت 

ــم  ــز تقوی ــورای مرک ــو ش ــژاد )عض ــا موحد ن ــالل(، علیرض ه
دانشــگاه تهــران( و علــی اکبــر نیــری )مرکــز تقویــم مؤسســه 
ــدس حســن  ــری مهن ــا دبی ــران( و ب ــک دانشــگاه ته ژئوفیزی

ــرد. ــزار ک ــی برگ ــه عبدالله فقی
در ابتــدای نشســت، فقیــه عبداللهــی ضمــن عــرض خیرمقدم 
بــه حاضریــن و ســخنرانان، از دکتــر عاملــی رضایــی )رئیــس 
مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا( و دکتــر محمــود کریمــی علوی 
)معــاون فرهنگــی و اجتماعــی پژوهشــگاه( تشــکر کــرد و از 
حاضــران بــه ســبب عــدم حضــور مهنــدس میرســلیم )عضــو 
ــرد  ــی ک ــران( عذر خواه ــگاه ته ــم دانش ــز تقوی ــورای مرک ش
ــه از رجــال  ــم اینک ــه رغ ــت: ســیدمصطفی میرســلیم ب و گف
سیاســی هســتند، همــواره حامــی گروه هــای رؤیتــی هــالل 
ــش جــدی  ــن همای ــد و اولی ــم بوده ان ــه تقوی ــدان ب و عالقمن
بین المللــی در ایــن زمینــه بــه همــت وی در ســال 138۲ بــا 
ــاح شــد  ــت اهلل هاشــمی رفســنجانی افتت حضــور مرحــوم آی
ــا 138۵، در ۴  ــال های 1383 ت ــز در س ــس از آن نی ــه پ ک
ــت  ــمندی اس ــاالت ارزش ــۀ آن مق ــد و نتیج ــزار ش دوره برگ
ــات  ــه تخصصــی تحقیق ــای مجل ــه ویژه نامه ه ــه در مجموع ک
اســالمی بــه چــاپ رســید. همچنیــن وی کوشــش های 
فراوانــی در زمینه هــای فقهــی و نجومــی رؤیــت هــالل انجــام 
دادنــد و به رغــم اختــالف بیــن فقهــا و اهــل نجــوم توانســتند 
مرحــوم آیــت اهلل رفســنجانی را بــه لحــاظ علمی مجــاب کنند 
کــه رؤیــت هــالل مــاه بــا چشــم مســلح نیــز از ســوی علمــای 
دینــی مــورد توجــه قــرار گیــرد و بــه ویــژه تأثیــر بســیاری در 

ایــن بــاره بــر آرای رهبــر معظــم انقــالب درخصــوص موضــوع 
اســتفاده از ابــزار بــرای رؤیــت هــالل مــاه گــذارد.

در ادامــه محمدرضــا صیــاد سخنرانی شــان را بــا موضــوع 
ماه هــای  هالل هــای  رؤیــت  رکورد شــکنی  »گزارش هــای 
ــای  ــی از رکورده ــرد و گزارش ــاز ک ــان« آغ ــامگاهی در جه ش
ــد : ــه دادن ــرح ارائ ــن ش ــه ای ــان ب ــاه در جه ــالل م ــت ه رؤی

ــه  ــی نخســتین منجمــی اســت کــه ب یولیــوس اشــمیت آلمان
صــورت علمــی دســت بــه رؤیــت هــالل زده اســت. او از آلمــان 
بــه یونــان مســافرت و در رصدخانــه آتــن شــروع بــه کار، و در 
ــرد.  ــت ک ــال ثب ــدت ۲۰ س ــدی را در م ــزارش رص کل ۶8 گ

گزارش هــای وی عبارتســت از :
1. رؤیــت هــالل مــاه بــا چشــم غیرمســلح در ســال های 18۲۵ 

18۴۲؛ الی 
 ۲. رؤیــت هــالل مــاه بــا دوربیــن دو چشــمی و چشــم 

غیرمســلح؛ 
 3. رؤیت هالل ماه با چشم غیرمسلح و تلسکوپ.

ــن  ــد بی ــق ش ــوی موف ــژون فرانس ــی دان ــدره لوئ ــپس آن س
ســال های189۰ تــا 19۲۷ در شــهر استراســبورگ ۷۵ گــزارش 
رصــدی را جمــع آوری و ارائــه کنــد و در عیــن حــال تصاویــری 
ــز  ــاری را نی ــژون معی ــد. دان ــه دســت ده ــاه ب ــای م از هالل ه
بــه نــام خــود در زمینــه رؤیت پذیــری هــالل مــاه، ثبــت کــرده 

اســت کــه هنــوز بــه قــوت خــود باقــی اســت.
ژوزف اشــپروک آلمانــی، منجــم بعــدی بــود کــه ضمــن 
جمــع آوری اطالعــات و گزارش هــای رؤیــت هــالل، نخســتین 
ــن  ــرای اولی ــت مطــرح و ب ــه رؤی ــری را در مقول ــار رکورد گی ب
ــروف Skye Telescphe، مطــرح  ــه مع ــه موضــوع را در مجل مرتب
ــی  ــرت س ــام راب ــه ن ــری ب ــمند دیگ ــس از وی دانش ــرد. پ ک
ویکتــور بــود کــه عالقــه ویــژه ای بــه تأســیس رصدخانــه ســیار 
ــت  ــورد رؤی ــدارس داشــت، و نخســتین رک ــای م ــرای بچه ه ب
ــز از آن خــود ســاخت. ــد را نی ــن دوچشــمی نیرومن ــا دوربی ب
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ــود  ــعید ب ــن قاضی میرس ــت سیدمحس ــدی نشس ــخنران بع س
ــارۀ آغــاز مــاه مبــارک رمضــان و پایــان آن بــه ایــراد  کــه درب
ــارۀ عــدم امــکان  ــه بحثــی علمــی درب ســخن پرداخــت. وی ب
رؤیــت هــالل در شــامگاه دوشــنبه 1398/۲/1۶ اشــاره کــرد و 
ــر عربســتان ســعودی و  ــن موضــوع را کــه کشــورهایی نظی ای
ممالــک عربــی تابــع، مبــادرت بــه اعــالم رؤیــت هــالل شــده 
ــدر 1۲،  ــای ب ــارۀ ماه ه ــپس درب ــید. س ــش کش ــه چال ــود، ب ب
13 و 1۴ شــبه ســخن گفــت و ایــن روش کــه بســیاری تعــداد 
ــرده  ــر می ک ــارده کس ــب چه ــاه ش ــین را از م ــای پیش روزه
و می کننــد و ابتــدای مــاه رمضــان را بــر همیــن منــوال 

می داننــد، بــا ادلــه علمــی، رد کــرد. آنــگاه در خصــوص هــالل 
آغــاز مــاه رمضــان 1۴۴۰ و اختالفــات پیــش آمــده و همچنیــن 
هــالل مــاه شــوال همیــن ســال گــزارش تفصیلــی ارائــه داد و 
روز عیــد فطــر را قطعــاً مقــارن چهارشــنبه 1۵خــرداد اعــالم 
کــرد. در خاتمــه نیــز بــا نمایــش اســالید های مختلــف، ثابــت 
ــبانگاه سه شــنبه  ــالل شــوال 1۴۴۰ در ش ــت ه ــه رؤی ــرد ک ک
ــد  ــر و عی ــالمی امکان پذی ــک اس ــه ممال 1398/3/1۴ در کلی

ــود. ســعید فطــر 1398/3/1۵ خواهــد ب
ــتهالل  ــتاد اس ــو س ــژاد، عض ــا موحدن ــر علیرض ــه دکت در ادام
دفتــر مقــام معظــم رهبــری، بحــث اصلــی خــود را بــر اســاس 
ــج اصــل  ــرد و پن مســئله فقهــی موضــوع اســتهالل شــروع ک
اولیــه مشــترک بیــن فقهــا را در خصــوص رؤیــت هــالل بدیــن 

شــرع بیــان کــرد:
ــاه را ببینــد کــه روایت هــای  ــرد هــالل م اول: اینکــه خــود ف
ــت  ــر رؤی ــه ب ــت اینک ــده و عل ــاره آم ــن ب ــز در ای بســیاری نی
تأکیــد شــده، ایــن اســت کــه تقویــم قمــری قــدری قــراردادی 
اســت و نبایــد خــرده گرفــت کــه چــرا در تقویم هجــری قمری 
اختالفاتــی مشــاهده می شــود؛ چــون بایــد تأکیــد کنیــم کــه 
تقویــم میــالدی هــم یــک تقویــم شمســی اســت و تقویــم ایران 
مــا نیــز چنیــن اســت؛ پــس هیــچ کــدام از کشــورها بــا کشــور 
دیگــر بــه لحــاظ اوقــات و تقویــم یکســان نیســت و بــه طریــق 
اولــی اختــالف در رؤیــت هــالل مــاه هــم بــه دلیــل اختــالف 

ــود. ــاوت می ش ــاق، متف آف

ــت و  ــن اس ــالل یقی ــت ه ــرای رؤی ــده ای ب ــه ع دوم: گفت
ــرد. ــاد ک ــا اعتم ــول آنه ــه ق ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس طبیع

ــاه را  ــوم: چنانچــه دو مــرد عــادل بگوینــد کــه هــالل م س
ــر  ــالف یکدیگ ــاه را برخ ــخصات م ــر مش ــی اگ ــد ول دیده ان

ــود. ــت نمی ش ــاه ثاب ــه اول م ــد، البت بگوین
چهارم: سی روز تمام از اول ماه قبلی بگذرد.

ــم: حاکــم شــرع حکــم کنــد کــه اول مــاه اســت و در  پنج
ــد  ــد بای ــد او را نمی کن ــه تقلی ــم ک ــی ه ــورت کس ــن ص ای
بــه حکــم وی عمــل کنــد ولــی کســی کــه می دانــد حاکــم 

ــد. ــل کن ــم او عم ــه حک ــد ب ــرده، نمی توان ــتباه ک ــرع اش ش

ــی  ــرح مفصل ــه ش ــوارد پنج گان ــک از م ــارۀ هری ــپس درب س
ــه کــرد. ارائ

ــود کــه  ــی نشســت علی اکبــر نیــری ب ســخنران بخــش پایان
بــه معرفــی نرم افــزار مهیــار کــه مختــِصّ پیش بینــی رؤیــت 
ــی  ــت و توضیحات ــت پرداخ ــری اس ــای قم ــای ماه ه هالل ه
ــد  ــن برنامــه روی سیســتم عامــل اندروی در مــورد آن داد. ای
ــی مشــاهده  ــی آن پیش بین ــل نصــب اســت و بحــث اصل قاب
ــای  ــر مبن ــی آن ب ــار اصل ــاه اســت. محــدوده و معی هــالل م
تقویــم  افریقــای جنوبــی، مرکــز  معیار هــای رصدخانــه 
دانشــگاه تهــران، سیدمحســن قاضی میرســعید، مهنــدس 
رســتمی و یالــوپ اســت. وی بــا اســتفاده از هریــک از 
ــاز رمضــان 1۴۴۰  ــی آغ ــه طــور عمل ــور و ب ــای مذک معیاره
و پایــان ایــن مــاه مبــارک را بــه دقــت مــورد بررســی قــرار 
ــا  ــن معیاره ــی ای ــه در تمام ــه اینک ــل توج ــه قاب داد و نکت
ــر  ــان 1۴۴۰ در بعدازظه ــالل رمض ــه ه ــد ک ــخص می ش مش
ــوی و  ــیار ق ــکوپ بس ــدون تلس ــنبه 1398/۲/1۶ ب روز دوش
ــوار باریکــی از جنوبی تریــن قســمت پهنــه  آن هــم جــز در ن
ایــران قابــل رؤیــت نبــود، امــا هــالل شــوال همیــن ســال، بــا 
اختالفــات بســیار اندکــی در تمــام کشــور ایــران اســالمی در 
ــود. ــد ب ــت خواه ــل رؤی عصــر روز ســه شــنبه 1398/3/1۴ قاب

ــن  ــخی بی ــش و پاس ــه پرس ــت، جلس ــن نشس ــا ی ای در انته
ــدای و  ــا اه ــزار و از ســخنرانان ب ــن و ســخنرانان برگ حاضری

ــی شــد. ــر، قدردان ــوح  تقدی ل
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گفتگو با دکتر الهام ابراهیمی
برگزاری نشست های علمی »رونق تولید« 

در راســتای نامگــذاری ســال 1398 بــه عنوان 
»رونــق تولیــد«، پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
ــن  ــد در ای ــالش می کن ــی ت ــات فرهنگ مطالع
خصــوص گام هایــی کاربــردی بــردارد و توجه 
پژوهشــگران و محققــان را بــه ایــن موضــوع 
ــماره  ــن ش ــذا در ای ــد؛ ل ــب کن ــم جل مه
مصاحبــه ای داشــته ایم بــا دکتــر الهــام 
ــت  ــدازی مدیری ــئول راه ان ــی، مس ابراهیم
پژوهش هــای  کاربردی ســازی  و  ترویــج 
ــزاری  ــئولیت  برگ ــه مس ــانی ک ــوم انس عل
جلســات پیگیــری رونــق تولیــد را نیــز 

ــد.  ــده دارن برعه

توســعۀ  برنامــۀ  بیــن  ارتباطــی  * چــه 
تولیــد    رونــق  برنامه هــای  و  پژوهشــگاه 

دارد؟ وجــود 
در برنامــۀ راهبــردی پنجســالۀ دوم پژوهشــگاه، »افزایــش 
ــی«،  ــای کالن مل ــر سیاســت ها و برنامه ه ــذاری ب تأثیرگ
»توســعۀ ســازوکارهای ارتبــاط پژوهشــگاه بــا جامعــه« و 
»ســاماندهی و به کارگیــری ظرفیت هــای پژوهشــگاه و 
ــه نیازهــا و حــل  ــی جهــت پاســخگویی ب شــبکۀ  نخبگان
ــا چالش هــای اجتماعــی، فرهنگــی،  مســائل و مواجهــه ب
عنــوان  بــه  زیســت محیطی«  و  اقتصــادی  سیاســی، 
ــت.  ــده اس ــن ش ــی تعیی ــت های اصل ــا و سیاس راهبرده
ــال  ــج س ــی پن ــگاه ط ــت پژوهش ــیر حرک ــالوه، س ــه ع ب
اخیــر ارتبــاط نزدیکــی بــا موضــوع »رونــق تولیــد« دارد.

*پژوهشــگاه چــه اقداماتــی در راســتای 
تحقــق شــعار رونــق تولید انجــام داده اســت؟

 از جملــۀ اقدامــات پژوهشــگاه طــی ایــن دوره می تــوان 
ــی  ــانی و اجتماع ــوم انس ــکدۀ عل ــکیل پژوهش ــه »تش ب
کاربــردی« در ســال 1393، اجــرای طــرح پژوهشــی 
ــرفت  ــه پیش ــوف ب ــانی معط ــوم انس ــالی عل ــی »اعت مل
کشــور« در ســال 139۴، برگــزاری اولیــن و دومیــن 
همایــش »اقتصــاد مقاومتــی« در ســال های 139۵ و 
ــا  ــان نامه ه ــی از پای ــزاری جشــنوارۀ »قدردان 139۶، برگ
و رســاله های برتــر علــوم انســانی در حــوزۀ تولیــد و 

اشــتغال« در ســال 139۶ و برپایــی نخســتین همایــش 
ــت« در  ــد و صنع ــانی، تولی ــوم انس ــاط عل ــی »ارتب مل

ــرد. ــاره ک ــال 139۷ اش س

و  نهــادی  بایســته های  دربــارۀ  *آیــا 
ــز کاری  ــد نی ــق تولی ــئلۀ رون ــاختاری مس س

ــت؟ ــده اس ــام ش انج
ــگاه  ــی پژوهش ــات علم ــای هی ــه اعض ــدار ماهان در دی
ــاه 1398، در مــورد مهــم  ــخ دوم اردیبهشــت م در تاری
تریــن مفــروض کالن موضــوع، یعنــی برخــورداری 
از یــک دیــدگاه یکپارچــه بــه بحــث رونــق تولیــد 
ــه  ــی از مؤلف ــد یک ــه تولی ــه شــد ک بحــث شــد و  گفت
هــای اقتصــادی اســت و نمی تــوان آن را منتــزع از 
ســایر مولفه هــای اقتصــادی درک و تبییــن کــرد. 
ــا منطقــی مشــابه تبییــن مؤلفــه  ــه همیــن ســان و ب ب
ــای  ــه ه ــن مؤلف ــدون در نظــر گرفت ــای اقتصــادی ب ه
ــد  ــر ضــرورت م ــن ام غیراقتصــادی ناممکــن اســت. ای
نظــر قــرار دادن یــک »چهارچــوب تألیفــی« کــه 
ــف  ــای مختل ــان مؤلفه ه ــاط می ــل آن ارتب ــوان ذی بت
ــد  ــوع تولی ــد. موض ــدان می کن ــرد، دو چن ــیم ک را ترس
فــی نفســه یــک موضــوع »اقتصــادی« اســت امــا دارای 
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ــه  ــت. از جمل ــادی« اس ــر اقتص ــرط هایی »غی ــش ش پی
ــه  ــی ک ــی و فرهنگ ــی، اجتماع ــرط های سیاس ــش ش پی
ــرط  ــش ش ــکل دهنده پی ــد ش ــا می توان ــی از آن ه ترکیب
هــای نهــادی و ســاختاری باشــد. مهمتریــن پیــش شــرط 
ســاختاری رشــد اقتصــادی کــه رشــد تولیــد را نیــز شــامل 
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــاختاری اس ــادل س ــود، تع می ش
میــان چهــار خــرده نظــام جامعــه )خــرده نظــام سیاســی، 
ــده  ــرار ش ــادل برق ــی( تع ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع اقتص
ــرده  ــرد خ ــّل عملک ــا مخ ــک از آنه ــچ ی ــرد هی و عملک

ــد. ــر نباش ــای دیگ نظام ه
در ایــران امــروز یکــی از مهمتریــن وجــوه آسیب شــناختی 
ــتیالی  ــد اس ــق تولی ــد اقتصــادی و رون ــا رش ــه ب در رابط
منطــق خــرده نظــام سیاســی بــر ســایر خــرده نظــام هــای 
ــه اســت. امــری کــه منطــق اقتصــادی را منقــاد  چهارگان
منطــق سیاســی کــرده و بــه برهــم خــوردن تعــادل نظــام 
اجتماعــی و در نتیجــه کاهــش رشــد اقتصــادی انجامیــده 
اســت. بنابــر آنچــه رفــت، هــر گونــه تــالش بــرای رشــد 
و شــکوفایی اقتصــادی و در نتیجــه شــکوفایی تولیــد 
بــدون ایجــاد تعــادل سیســتمی و گــذار از اقتصــاد رانتــی، 
ــفاف و  ــاز، ش ــاد ب ــک اقتص ــه ی ــرا ب ــز و انحصارگ متمرک

رقابتــی میســر نخواهــد بــود.

* پیگیــری مســئلۀ رونــق تولیــد تنهــا 
ــا  ــت ی ــاد اس ــکدۀ اقتص ــه پژوهش ــدود ب مح
ــز در ان  ــانی  نی ــوم انس ــته های عل ــایر رش س

ــتند؟ ــل هس دخی
توجــه بــه مضمــون »رونــق تولیــد« تحــت عنــوان 
ــری از تعمیــق رکــود و اســتفاده از ظرفیت هــای  »جلوگی
موجــود کشــور« موضوعــی اســت کــه بنــا بــه تشــخیص 
ــر  ــال حاض ــوع ح ــن موض ــری مهم تری ــم رهب ــام معظ مق
ــی  ــور معرف ــزی کش ــتگذاری و برنامه ری ــوزه سیاس در ح

شــده اســت.  بــا توجــه بــه ابعــاد متکثــر موضــوع اعــم 
ــی و  ــی، سیاس ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــاد اقتص از ابع
ــه ایــن مهــم مســتلزم بهره گیــری  حقوقــی، پرداختــن ب
از دیدگاهــی بین رشــته ای، هم افــزا و کل نگــر اســت. 
ــک  ــک مســیر چندوجهــی و ی ــا ی ــر، ب ــارت دیگ ــه عب ب
ــه  ــت ب ــه می بایس ــم ک ــته ای مواجهی ــد رش ــده چن پدی
همــه وجــوه آن توجــه کــرد تــا بــه »دانشــی یکپارچــه« 

ــت. ــن رابطــه دســت یاف در ای
نظــر بــه اهمیــت ابعــاد متکثــر موضــوع، چنــد کارگــروه  
ــه در  ــده ک ــکیل ش ــگاه تش ــت  در پژوهش ــف تح مختل
صــدد اســت حــول موضوعــات تبییــن شــده بــه برگزاری 

ــردازد. ــی بپ ــت های نخبگان نشس

*چــه کارگروه هایــی در راســتای تحقــق 
شــعار رونــق تولیــد  تشــکیل شــده اســت؟

1. کارگــروه اقتصــادی: آسیب شناســی رشــد 
ــادی اقتص

2. کارگــروه سیاســی: بایســته های سیاســی 
ــعه  توس

ــی:  ــی و اجتماع ــات فرهنگ ــروه مطالع 3. کارگ
پیش شــرط های فرهنگــی و اجتماعــی رشــد 

ــادی اقتص
4. کارگروه حقوقی: بسترهای حقوقی توسعه

بــه  سلسله نشســت ها،  ایــن  خروجــی  اســت  امیــد 
صــورت توصیه هــای سیاســتی و گزارش هــای راهبــردی 
راهگشــای مراجــع ذی ربــط و سیاســتگذار نظیــر »وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری« و ذی نفعــان از جملــه 
»وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی«، »وزارت صنعــت، 
مجلــس  پژوهش هــای  »مرکــز  تجــارت«،  و  معــدن 

ــد. ــالمی« باش ــورای اس ش

إِنَّــا للّه وإِنّا إِلَيِه َراِجُعوَن

جناب آقاي صحبت اله مداحی
مصيبت وارده درگذشت برادر گرامي تان را تسليت عرض كرده، از خداوند سبحان براي آن مرحوم علو درجات و براي 

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

سرکار خانم دکتر اعظم قاسمی
مصيبت وارده درگذشت  پدر گرامي تان را تسليت عرض كرده، از خداوند سبحان براي آن مرحوم علو درجات و براي 

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

روابط عمومی
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گزارش دیدار اعضای هیأت علمی و پژوهشگران مرکز دین پژوهی 
دانشگاه بوخوم آلمان از پژوهشگاه

روز یکشــنبه 19 خردادمــاه 1398، رئیــس دانشــگاه 
رور)Ruhr( بوخــوم آلمــان، پروفســور فولکهــارد کــرش و 
ــای  ــر همکاری ه ــگاه دفت ــان پژوهش ــان او میهم همراه
علمــی بین المللــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 

ــد. فرهنگــی بودن
پژوهشــگران ایــن مرکــز کــه از جملــه؛ پروفســور کارمــن 
ماینــرت )محقــق در زمینــه دیــن بودایــی( دکتــر 

کیانــوش رضانیــا )محقــق تاریــخ ادیــان آســیای غربــی، 
تاریــخ دیــن زرتشــتی و ادبیــات فارســی میانــه( روســل 
پینتــکا هینــز )اســتادیار شــرق شناســی باســتان کــه در 
ــات و رنــگ، مفهــوم بــدن و محیــط  زمینــه نمــاد حیوان
زیســت تحقیــق مــی کنــد( و همچنیــن تیــم کاریــس، 
ــات  ــص در مطالع ــز و متخص ــن مرک ــی ای ــر پژوهش مدی

ــد کــه در پژوهشــگاه حاضــر شــدند. رســانه بودن
مهم تریــن نــکات و بندهــای مــورد توافــق در ایــن 

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــت ب نشس
- امکان تبادل دانشجو در مقطع دکتری

- امــکان انجــام پروژه هــای تحقیقاتــی مشــترک در 
ــالمی ــران اس ــالم و ای ــل از اس ــان قب ــه ادی زمین

-  امکان برگزاری کارگاه های مشترک
- امــکان چــاپ کتاب هــای اعضــای هیــأت علمــی 
ــر در  ــس از داوری اث ــه صــورت مســتقل پ پژوهشــگاه ب

ــز ــارات مرک ــب انتش قال
علمــی  هیــأت  اعضــای  مقــاالت  امــکان چــاپ   -
پژوهشــگاه در مجــالت مرکــز کــه از رتبه هــای باالیــی 
در رتبه بنــدی مجــالت بین المللــی برخــوردار اســت.
- امــکان چــاپ آثــار مشــترک پژوهشــگاه و مرکــز دیــن 

پژوهــی دانشــگاه بوخوم
ــب  ــه زودی در قال ــوق ب ــوارد ف ــی م ــد تمام ــرر ش مق

ــن  ــد. هم چنی ــن برس ــای طرفی ــه امض ــه ای ب تفاهم نام
ــترکی در  ــد کارگاه مش ــق ش ــتین گام تواف ــرای نخس ب
ــکده  ــکاری پژوهش ــا هم ــی ب ــطوره های دین ــه اس زمین

ــزار شــود.. ــی برگ ــات قرآن مطالع
ــه ذکــر اســت کــه کلیــه بروشــورها و اطالعــات  الزم ب
تفصیلــی مرکــز در اختیــار دفتــر همکاری هــای علمــی 
ــد  ــرم می توانن ــکاران محت ــرار دارد و هم ــی ق بین الملل
بــا مراجعــه و مشــاوره بــا کارشناســان دفتر پیشــنهادات 

خــود را بــرای همــکاری اعــالم فرماینــد.
ــوم  ــهر بوخ ــگاه رور )Ruhr( در ش ــت دانش ــی اس گفتن
ــجو  ــش از ۴3۰۰۰ دانش ــکده و بی ــا ۲۰ دانش ــان ب آلم
از 1۰3 کشــور، رشــته هــای مختلفــی )علــوم طبیعــی، 
مهندســی، پزشــکی و علــوم انســانی و اجتماعــی( را در 
یــک مجموعــه گردهــم آورده اســت. در ایــن دانشــگاه 
 CERES( Center( ــی ــز دین پژوه ــام مرک ــه ن ــی ب بخش
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for Religious Studies فعالیــت دارد.

ــدی  ــایت رتبه بن ــده در س ــات درج ش ــاس اطالع ــر اس ب
ــگاه  ــا CWUR )۲۰18-۲۰19 (، دانش ــای دنی ــگاه ه دانش
ــره  ــی ۲۴ ، نم ــه مل ــی ۲91 و رتب ــه جهان ــوم بارتب بوخ
ــت.  ــرده اس ــب ک ــگاه کس ــن 1۰۰۰ دانش ۷۶.۶ را در بی
ــن  ــی از بزرگتری ــان یک ــوم آلم ــی بوخ ــز دین پژوه مرک
محســوب  اروپــا  در  دیــن  علمــی  مطالعــات  مراکــز 
می شــود و در ســطح جهانــی بــه عنــوان باالتریــن درجــه 
تحقیقــات شــناخته شــده اســت. حــوزۀ اصلــی پژوهــش و 
آمــوزش در ایــن مرکــز بــر روی ســنت ها و عقایــد دینــی 
ــان  ــه ادی ــامل هم ــه ش ــرار دارد ک ــی ق ــیایی و اروپای آس
ــم(،  ــدی )هندوئیس ــد هن ــود. مانن ــا می ش ــده در دنی عم
بودایــی، مســیحی و اســالم و نیــز آیین هــای چندخدایــی 
 ،)polytheistic religions of Mesopotamia( بین النهریــن 

ــم. ــتی و جینیس ــن زرتش ــه ای، دی ــای مدیتران آیین ه
بــه عــالوه، در مرکــز مطالعــات دینــی بوخوم پژوهشــگران 
ــه  ــن تکی ــد دی ــب روش شــناختی و نظام من ــر روی مطال ب
دارنــد و نیــز بــر روی تنــوع و برخــورد دیــن ها در گذشــته 
ــی  ــای تحقیقات ــوزه ه ــد. ح ــی کنن ــق م ــال تحقی و ح
دیگــر ایــن مرکــز در ارتبــاط بــا دیــن و مهاجــرت، دیــن 
ــوزش،  ــر اســت. در بخــش آم ــن و هن ــز دی و رســانه و نی
ایــن مرکــز در ســطح کارشناســی ارشــد از سراســر 
ــاز  ــجویان ممت ــرای دانش ــرد و ب ــی پذی ــجو م ــا دانش دنی
ــد.  ــه می ده ــه Ph.D. ارائ ــی برنام ــز در ســطح بین الملل نی

ایــن مرکــز از طریــق برنامــه اراســموس)ERASMUS( در 
شــبکه بین المللــی دانشــگاه هــای اروپایــی قــرار دارد و 
نیــز بــا دانشــگاه های ســایر نقــاط دنیــا از طریــق برنامــۀ 
ــره( در  ــکا و غی ــی، آمری ــره جنوب ــن، ک ــکاری ) چی هم

ارتبــاط اســت.
بوخــوم، مطالعــات  دانشــگاه  در مرکــز دین پژوهــی 
ــعه در پژوهــش  بین رشــته ای بــه عنــوان کلیــد توس
ــانه در  ــن و رس ــی دی ــروه تحقیقات ــن رو، گ ــت. از ای اس
ایــن مرکــز از محققــان سراســر دنیــا از رشــته های 
ارتباطــات،  و  رســانه  دین پژوهــی،  ماننــد  مختلــف 
فلســفه، زبان شناســی، تاریــخ هنــر، انسان شناســی، 
جامعه شناســی جهــت ارائــه تجربیــات و گفت وگــو 
در ارتبــاط بــا نظریه هــا و روش شناســی های جدیــد 
بــا ســازماندهی  ایــن محققــان  اســتفاده می کنــد. 
بین المللــی،  همایش هــای  و  آموزشــی  کارگاه هــای 
چــاپ آثــار و ایجــاد شــبکۀ بین المللــی بــا هــم در 

ــتند. ــاط هس ارتب
 Volkhard( رئیــس این مرکــز پروفســور فولکهــارد کــرش
ــت  ــی اس ــات دین ــۀ مطالع ــگر در زمین Krech(، پژوهش

ــازی و  ــن، جهانی س ــول دی ــۀ تح ــه  نظری ــه در زمین ک
پلورالیســم دینــی، دیــن و خشــونت، دیــن و هنــر، تاریــخ 

ــد. ــش می کن ــی پژوه ــات دین مطالع
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مفهوم ایران در قرون میانه اسالمی

ــه  ــوم تاریخــی در ادام ــخ سیاســی پژوهشــکدۀ عل ــروه تاری گ
نشســت های »ایــده ایــران« از سلســله نشســت های »مســئله 
ــه« را در روز  ــران در دورۀ میان ــوم ای ــران« ســخنرانی »مفه ای
دوشــنبه ۲۷ خــرداد بــا حضــور دکتــر نگیــن یــاوری، اســتاد 
ــک، در  ــگاه الیپزی ــق دانش ــا و محق ــگاه کلمبی ــخ دانش تاری
ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار کــرد. پژوهشــگاه عل

ــالم  ــر اس ــت: پیامب ــخنانش گف ــروع س ــاوری در ش ــر ی دکت
)ص( در ســال ۶3۲ میــالدی، ســالی کــه یزدگــرد ســوم 

)۶3۲-۵1(، آخریــن پادشــاه ساســانی بــه تخــت نشســت، در 
گذشــت. پنجــاه ســال بعــد جغرافیــای سیاســی و اجتماعــی 
خــاور میانــه و ســرزمین های مجــاور آن از لونــی دیگــر 
ــود. فتوحــات اعــراب نقشــه سیاســی، مذهبــی، فرهنگــی و  ب
اجتماعــی منطقــه را، کــه قرن هــای متمــادی در ســلطه نفــوذ 
ایــران قــرار داشــت، دگرگــون کــرده بــود. ســپاه ساســانیان در 
ــود،  ــان عــرب شکســت خــورده ب ــا جنگجوی ــه ب آزمــون مقابل
ــی  ــه راه ــک جداگان ــران هری ــف ای ــاالت مختل ــهرها و ای و ش
ــه  ــش گرفت ــرب در پی ــپاهیان ع ــر س ــداری در براب ــرای پای ب

ــد. بودن
ــا  ــرن اول ت ــران را از ق ــخ ای ــم تاری ــر بخواهی ــزود: اگ وی اف
ــای  ــا و روایت ه ــع نگاری ه ــن وقای ــر از ای ســوم هجــری، فرات
توصیفــی مــورد بررســی قــرار دهیــم، از توجــه بــه مالحظــات 
متعــدد تاریخ نگارانــه ناگزیــر خواهیــم بــود. چگونــه و در کجــا 
می توانیــم حــوزۀ اطــالق مفهــوم ایــران و کســانی را کــه ایــن 
ــوده  ــل اطــالق ب ــا قاب ــورد آن ه ــرون در م ــوم در طــی ق مفه
ــه یــک  ــل اطــالق ب مشــخص و تعریــف کنیــم؟ مفهومــی قاب
واحــد فرهنگــی مشــخص و قابــل تعریــف و چگونگــی و حــدود 

آن را متــون تاریخــی مــورد مطالعــه و روشــی کــه در بررســی 
ــر از  ــد. اگ ــخص می کنن ــم مش ــه کار می گیری ــون ب ــن مت ای
ــش  ــم، بخ ــر کنی ــی صرفنظ ــتان شناس ــل باس ــات قلی اطالع
اعظــم دانــش مــا از ایــران پیــش از روی کارآمــدن ساســانیان 
- هخامنشــیان )ac ۵۴9-33۰(، سلوکیان )31۲-1۲9 پ. م.(، 
و پارتیــان )۲۴۷ پ.م. تــا ۲۲۴ م.( - از منابــع یونانــی اســت. 
یونانیــان قرن هــای طوالنــی بزرگ تریــن رقیــب سیاســی 
ــالع  ــر اط ــی ب ــته ای مبتن ــدرت نوش ــه ن ــد و ب ــران بوده ان ای
ــان  ــن از آن ــمن دیری ــن دش ــارۀ ای ــر درب ــی و حســن نظ کاف
بــه جــای مانــده اســت؛ نکتــه ای کــه در مــورد ســرزمین های 
شــرقی ایــران، کــه یونانیــان بســیار کــم می شــناختند، 

ــد. ــدق می کن ــتر ص بیش
ــه را مورخــان  ــانیان و بنی امی ــخ ساس ــه داد: تاری ــاوری ادام ی
ــه  ــته اند. ب ــری نوش ــارم هج ــوم وچه ــرون س ــی در ق عباس
ســخن دیگــر، اگرچــه عجیــب بــه نظــر می رســد، امــا مفهــوم 
ایــران بــه عنــوان یــک واحــد قومی/ملی/زبانــی کــه در گــذر 
ــلطه دراز  ــمار، س ــرون از ش ــب بی ــم مصائ ــا، به رغ از هزاره ه
مــدت اقــوام بیگانــه  و جنبش هــای نیرومنــد مذهبــی، پابرجــا 
مانــده اســت، بــر ســاختۀ دوران اســالمی تاریــخ اســت. ایــن 
فرضیــه کــه مســلمانان و اعــراب همــه منابــع و مآخــذ موجود 
ــد،  ــود کرده ان ــالم را ناب ــش از اس ــران پی ــگ ای ــارۀ فرهن درب
دیگــر اعتبــاری نــدارد. مفهــوم ایــران بــه عنــوان یــک واحــد 
ملــی و حکومتــی کــه بــر مرزهــای مشــخصی فرمــان می رانــد. 
در همیــن کتاب هــا و نوشــته ها کــه منبــع و مأخــذ مطالــب 
ــاله های   ــرد. رس ــا شــناخته شــده نیســت، شــکل می گی آن ه
ــترش  ــتن و گس ــا آراس ــه ب ــرون میان ــی ق ــی و سیاس تاریخ
دادن گذشــته تاریخــی ایــران بــه نقــد جامعــه اســالمی 
ــت  ــی اس ــته تاریخ ــن گذش ــد و همی ــود پرداخته ان روزگار خ
کــه در ایــن مقالــه مــورد نظــر اســت. اگــر چــه در ســال های 
اخیــر بررســی های درخشــانی دربــارۀ تاریــخ ایــران در قــرون 
میانــه منتشــر شــده، امــا ایــن کــه چــرا و چگونــه مســلمانان 
قــرون میانــه، ایرانیــان و غیــر ایرانیــان، بــرای شــناختن امــروز 
ــه کار  ــروز ب ــارۀ دی ــم را درب ــن اصطالحــات و مفاهی ــود ای خ
گرفته انــد آنچنــان کــه بایــد مــورد نظــر قــرار نگرفتــه اســت. 
ــگاران امــروز،  ــروز را، درســت مثــل تاریخ ن ــار مورخیــن دی آث
ــرو  ــی ف ــای تاریخ ــاده رویداده ــمار س ــه سالش ــوان ب نمی ت
ــت  ــر اهمی ــای پ ــن در موقعیت ه ــن مورخی ــه ای کاســت: هم
سیاســی، اجتماعــی، و فرهنگــی قــرار داشــتند، و پیــش از آن 
ــود  ــاب خ ــی از کت ــی کل ــد، طرح ــاز کنن ــتن را آغ ــه نوش ک
فــرم  پیشــامدرن،  تاریخ نــگاری  در  داشــته اند.  ذهــن  در 
ــت و  ــدا نیس ــا، ج ــداد از معن ــه روی ــان ک ــوا، همچن از محت
غــرض از ذکــر رویدادهــای تاریخــی  بیشــتر از ردیــف کــردن 
آن هــا در کنــار یکدیگــر، انتقــال معانــی نهفتــه در آن هــا بــه 

آینــدگان اســت.
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وی گفــت: هــدف ایــن بررســی نــه تنظیــم فهرســت ایرانیــان 
ــای آن دوران  ــا در تذکره ه ــام آن ه ــه ن ــت ک ــده ای اس برگزی
بــه کــرات آمــده اســت و نــه جســتجوی رگه هایــی از مفهــوم 
هویــت ملــی و بومــی از طریــق کاویــدن نوشــته های مؤلفینــی 
ــران  ــاالت و شــهرهای ای ــا از ای ــد و ی ــی دارن ــام ایران ــا ن کــه ی
برخاســته اند. برجســته ترین وجــه هویــت ایرانــی در دوران 
ــخ  ــدگان تاری ــی از پژوهن ــه برخ ــور ک ــان ط ــامدرن، هم پیش
اســالم اشــاره کرده انــد، فراتــر رفتــن آن از مرزهــا و پیوندهــای 
ــه اندیشــه ها  ــودن ب ــر گشــوده ب ــی و ســرزمینی اســت. ب بوم
و آیین هــای تــازه، و جســتجوی دانــش در ســرزمین های 
ــان  ــه آن چــه پــس از فتوحــات اســکندر در یون دور، شــبیه ب
ــه تمــدن  روی داد، مهم تریــن هدیــه ایــران پیــش از اســالم ب
کــه  پرســش هایی  عمده تریــن  از  یکــی  بــود.  اســالمی 
ــا آن  ــه ب ــرون میان ــالم ق ــت در اس ــم سیاس ــران عل صاحب نظ
ــت  ــول خالف ــی و اف ــدرت سیاس ــه ق ــد، تجزی ــه رو بودن رو ب
ــه  ــران ب ــوم ای ــانیان از مفه ــری ساس ــود. بهره گی ــی ب عباس
ــد  ــی و پیون ــی و فرهنگ ــی، مذهب ــد سیاس ــک واح ــای ی معن
آییــن زرتشــت بــا ســنن آریایــی، کــه مفهــوم ایرانشــهر نقطــه 
ــه توفیــق  ــود، از نظــر مورخــان مســلمان قــرون میان اوج آن ب
بزرگــی بــود. ایرانشــهر در نوشــته های زرتشــتی بــه جــا مانــده 
ــه صورت هــای مختلــف منعکــس اســت و  از دوران اســالمی ب
ــان  ــه فرم ــان آن ب ــه مردم ــد ک ــاره می کن ــرزمینی اش ــه س ب
ــتقرار  ــه در اس ــی ک ــد، مفهوم ــردن می نهن ــن گ ــاه و دی پادش
ــرزمین  ــردن س ــه ک ــک پارچ ــانیان و ی ــز سیاســی ساس تمرک
هــای شــرقی و غربــی ایــران نقــش بزرگــی بــازی کــرده اســت.

اســتاد تاریــخ دانشــگاه کلمبیــا تأکیــد کــرد: مســلمانان همــۀ 
آنچــه را از فرهنــگ ساســانی بــا هدف هایشــان ســازگارتر بــود 
برگزیدنــد و انــگاره ای آفریدنــد کــه بخشــی از آن هــم بومــی 
و ســنت های  اخالقــی  آموزه هــای  می نمــود و سرچشــمۀ 
سیاســی شــد. بــر اســاس ایــن انــگاره برســاخته از فرمانروایــی 
ساســانیان، پادشــاهی نیــک بــه اداره هوشــمندانه امــور کشــور 
ــالق  ــه اخ ــد، بلک ــدود نمی ش ــایی مح ــگ و کشورگش ــا جن ی
ــه  ــه ب ــه ای ک ــود، مؤلف ــدۀ آن ب ــای عم ــگ از مؤلفه ه و فرهن

تحکیــم قــدرت ســلطنت بســنده نمی کــرد، بلکــه بــه 
فرمانــروا و حکومــت او مشــروعیت مــی داد و بــه حفــظ ایــن 
ــا  ــه تنه ــدرت شــاه ن ــود. مشــروعیت ق ــد ب مشــروعیت پایبن
مســتلزم خردمنــدی و حمایــت او از دانــش و علــم بــود، بلکــه 
توانایــی مشــارکت در مباحثــات و مناظــرات فکری و سیاســی 
ــرد.  ــروری می ک ــز ض ــی آن را نی ــیر تحول ــر س ــارت  ب و نط
دادگــری، یــا کلیــد پایــداری پادشــاهی، نیــز مفهومــی چنــد 
وجهــی و بقــای ســلطنت در گــرو آن بــود. پادشــاه بــه صــرف 
تشــویق مــردم بــه خوانــدن کتاب هــای دینــی دادگــر 
ــور  ــی حض ــات مذهب ــد در مباحث ــه بای ــد، بلک ــی نمی ش تلق
می یافــت، و بــه مدعیــان خــود خوانــده ایمــاِن راســتین اذن 
ــر  ــی اســتوار ب ــب فرمانروای ــن ترتی ــه ای ــه نمــی داد. ب مداخل
عــدل در گــرو خــرد و بیداردلــی پادشــاه بــود. شــاه بایــد نــه 
تنهــا در قبــال دسیســه های سیاســی، اعمــال نفــوذ مشــاوران 
ســودجو و بدعت گــذاران آگاهــی و هشــیاری نشــان مــی داد، 
بلکــه بایــد بــا فضــل و دانــش کافــی در مباحثــات سیاســی و 

ــرد.     ــارکت می ک ــه مش ــی فعاالن مذهب
وی در خاتمــه گفــت: صاحب نظــران حــوزۀ سیاســت، در 
ــا  ــز ب ــت متمرک ــامان، حکوم ــه س ــِی ب ــای مذهب ــاب فض غی
ثبــات و اســتوار و همچنیــن پریشــانی و بــی رســمی عرصــه 
خالفــت عباســی، دورانــی را بــه یــاد مــی آوردنــد کــه در آن 
پادشــاهان آراســته بــه خــرد، بــا هشــیاری و بیداردلــی فرمان 
ــادالت فکــری برگشــوده  ــر گفتگــو و مب ــد و فضــا ب می راندن
بــود. خطــرات ظلــم و بیدادگــری را هشــدار می دادنــد، لــزوم 
ــان را  ــت از آن ــلمانان و حفاظ ــی مس ــت اخالق ــظ حرم حف
ــدند و  ــاد آور می ش ــم ی ــی بیرح ــن وحش ــر مهاجمی در براب
ــردند.  ــای می فش ــت پ ــن و دول ــامان کار دی ــات و س ــر ثب ب
پشــتوانۀ فکــری و چارچــوب زبانــی ایــن طــرح، بیــش از هــر 
چیــز دیگــر، مرهــون تاریــخ فکــری و فرهنگــی ایــران بــود.

جلســه بــا پرســش و پاســخ های چالشــی حاضریــن در 
ــید. ــان رس ــه پای ــت ب نشس
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تجدد رمانتیک و علوم شاهی

ــوم  ــک و عل ــدد رمانتی ــاب »تج ــی کت ــد و بررس ــت نق نشس
ــروه  ــکاری گ ــا هم ــف زاده ب ــا نج ــر رض ــف دکت ــاهی« تألی ش
تاریــخ سیاســی پژوهشــکده علــوم تاریخــی و پژوهشــکده 
ــنبه ۲۰  ــی و اجتماعــی وزارت علــوم دوش مطالعــات فرهنگ
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــل پژوهش ــرداد 98 در مح خ

ــد.  ــزار ش ــی برگ فرهنگ
ــی  ــاون پژوهش ــی )مع ــی توان ــا مالی ــر علیرض ــخنرانان دکت س
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی(، دکتــر آرش 
ــگ( و  ــم و فرهن ــگاه عل ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــدری )عض حی

دکتــر رضــا ماحــوزی )معــاون پژوهشــی پژوهشــکدۀ مطالعــات 
ــد. ــی وزارت علوم(بودن ــی و اجتماع فرهنگ

ــاب  ــا نجــف زاده، نویســندۀ کت ــر رض ــدای نشســت دکت در ابت
تجــدد رمانتیــک و علــوم شــاهی نخســت بــه گونه ایــی زیســت 
ــت: در  ــرد و گف ــاره ک ــودن آن اش ــی و درون زا ب ــدرت ایران ق
ــا منشــأیی  ــدرت م ــده کــه تجــدد و زیســت ق ــن ای ــاب ای کت
خارجــی دارد رد شــده اســت. داســتان کتــاب، داســتان 
ــت.  ــش اس ــوزه دان ــتان ح ــدرت و فرودس ــوزه ق ــتان ح فرادس
ــا شــبکه ریزومــی نیروهــای سیاســی و رژیم هــای  از ایــن رو ب
دانایــی ســروکار داریــم. مســئله نوعــی دیالکتیــک چنــد وجهی 
اســت. نجــف زاده عناصــر مشــترک تجددهــای رمانتیک هــای 
ایرانــی را انحطــاط اندیشــی، عقــل بــاوری عاطفــه بنیــاد، عطف 
توجــه بــه ســنت، تاکیــد بــر تاریــخ و برخــورداری از ذهنیــت 
ــامل  ــازه ش ــن ب ــای ای ــواع تجدده ــورداری ان ــک، و برخ تراژی
تجــدد رمانتیــک شاهنشــاهی، تجــدد رمانتیــک ســرخ انقالبــی، 
تجــدد رمانتیــک اســالم گرایانه و تجــدد رمانتیــک انتقــادی از 
عناصــر مذکــور، برشــمردند و اشــاره کردنــد کــه تمرکــز ایــن 

کتــاب بــر تجــدد رمانتیــک شاهنشــاهانه اســت. در ایــن میان 
پاردوکــس حقــوق ســلطنت و حقــوق ملــت در جریــان اســت. 
ــد  ــی دارن ــای اختصاص ــا ویژگی ه ــن تجدده ــدام از ای هرک
ــژاد  ــاه و ن ــود ش ــاهی خ ــدد ش ــی تج ــای اصل ــا ویژگی ه ام
اســت. وی در ادامــه گفــت: کتــاب شــامل تحلیــل رژیم هــای 
ــام  ــا نظ ــا ب ــی آنه ــبت دیالکتیک ــوی و  نس ــی دورۀ پهل دانای
قــدرت و حکمرانــی در قالــب نهادهــای پژوهشــی اســت ایــن 
کتــاب دربــاره رابطــه نهادهــای پژوهشــی، علــم و سیاســت و 

ــا نهــاد قــدرت در دوران جدیــد اســت. پژوهشــگران ب

ــم  ــگاه عل ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــدری، عض ــر آرش حی دکت
ــی  ــا پرش های ــاب ب ــه کت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب ــگ نی و فرهن
ــت  ــردن و حکوم ــئله اداره ک ــود و مس ــاز می ش ــاوت آغ متف
کــردن کــه ایــده ای فوکویــی اســت را پیــش می کشــد 
گفــت مــا انتظــار داریــم طبــق ادعــا بــا ســازوکارهای قــدرت 
ــامان  ــا را به س ــا و ذهن ه ــت بدن ه ــرار اس ــه ق ــری ک منتش
کنــد مواجــه شــویم امــا ناگهــان بــا مفهــوم اپراتــوس 
ــا  ــین ره ــدف پیش ــی ه ــویم؛ گوی ــه می ش ــری مواج آلتوس
ــر  ــم ب ــای حاک ــی از ایدئولوژی ه ــت تحلیل ــرار اس ــده و ق ش
دوره پهلــوی ارائــه شــود. در ادامــه نیــز مفهــوم ســوژه پیــش 
کشــیده می شــود کــه متفــاوت از دو رویکــرد پیشــین اســت. 
بنابرایــن تــا اینجــا بــا ســه لحظــه نظــری مواجــه هســتیم که 
ــزرگ می طلبــد.  ــروژه ای بســیار ب ــا هــم پ آمیختــن این هــا ب
ــا  ــم ب ــه صراحــت نمی دانی ــاب ب ــن کت ــا، در ای ــن معن ــه ای ب
چــه چشــم اندازی بــا ســامانه تولیــد دانــش و نســبت قــدرت 

ــوی هســت مواجــه هســتیم. و دانشــی کــه در دوره پهل
ــی، معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه  دکتــر علیرضــا مالیــی توان
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ــا  علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی نیــز در ایــن نشســت ب
ــترده  ــته ای گس ــان رش ــک کار می ــاب ی ــه کت ــه اینک ــاره ب اش
ــترده ای  ــه گس ــدی نظری ــم صورت بن ــاب ه ــت: کت ــت، گف اس
ــه صــورت مفصــل  ــدارک تاریخــی را ب ــع و م ــم مناب دارد و ه
بررســی کــرده اســت. خــأ موجــود در ایــن کتــاب ایــن اســت 
ــود  ــی خ ــه تاریخ ــاب از زمین ــی کت ــات و آرای علم ــه نظری ک
ــأ  ــاب در خ ــی کت ــه گوی ــه ای ک ــه گون ــت. ب ــده اس ــدا ش ج
تولیــد شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بنــا بــر ادعــای 
ــث  ــری از مباح ــره گی ــا به ــد دارد ب ــاب قص ــف کت ــود مؤل خ

ــد. ــان کن ــخ را عی ــده تاری نظــری گســترده، خطــوط ناخوان
 دانشــیار پژوهشــکده تاریــخ پژوهشــگاه علــوم انســانی ادامــه 
داد: مــا وقتــی از مفهــوم علــوم شــاهی ســخن می گوئیــم الزم 
اســت بــه دوره پیــش از مشــروطه و پــس از مشــروطه برگردیم 
کــه بــه فهــم مــا از تاریــخ بســیار کمــک می کنــد. در فضــای 
ــاهی  ــوم ش ــره عل ــا از زم ــگاه های م ــام دانش ــامدرن تم پیش
ــاه  ــد پادش ــه تأیی ــد ب ــه بای ــی ک ــدند. علوم ــوب می ش محس
ــه  ــا وابســته ب ــر، اندیشــه ورزی و  م ــات، هن می رســیدند. ادبی
نهــاد قــدرت بــود. کار بزرگــی کــه مشــروطه انجــام داد ایجــاد 
ــه مــدد آن از  ــود کــه مــا ب یــک بســتر واقعــی در زمینــه ای ب
دوران پیشامشــروطه گــذر کردیــم. وضعیتــی کــه در آن علــوم 
ــر  ــه دیگ ــد ک ــد ش ــی تولی ــت و علوم ــیه رف ــه حاش ــاهی ب ش

مردمــی بــود.
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــأت علم ــو هی عض
فرهنگــی افــزود: کار بــزرگ مشــروطه خواهــان ایــن بــود کــه 
شــاه را بــه عنــوان یــک َقَدرقــدرت و مالــک الرقــاب بــه یــک 
ــاً تمــام  ــن اتفــاق طبیعت ــا ای ــد. ب ــل کردن ــی تبدی انســان عرف
و  مردمــی  می بایســت  نهــاد  ایــن  پیرامونــی  دانش هــای 
ــن  ــران از ای ــد در ای ــوم انســانی جدی دموکراتیــک می شــد. عل
زمــان بــه بعــد شــکل گرفــت. ایــن فضــای نویــن شــکل گرفتــه 

تحــت تأثیــر عصــر مشــروطه در مابیــن ســال های 13۰۴ تــا 
131۴ دوبــاره محــو می شــود و مــا دوبــاره بــه پیشامشــروطه 
برمــی گردیــم. در ایــن دوران ظهــور رضاشــاه برآمــده از تجربه 
ــروطه خواهی در  ــای مش ــه فض ــت ک ــان اس ــروطه خواه مش
بســتر تاریــخ لــرزان ایــران در آن زمــان قابــل اســتقرار نیســت. 
ایــن دوره یــک عقبگــرد تاریخــی بــرای مــا بــود. مــا در ایــن 
دوران از دموکراســی بــه دیکتاتــوری، از شــاه عرفــی بــه شــاه 
ــت  ــه، از مل ــت مطلق ــه دول ــروطه ب ــت مش ــتبد، از دول مس
ــز  ــه تمرک ــدرت ب ــع ق ــد، از توزی ــت نیرومن ــه دول ــد ب نیرومن
قــدرت، از لیبــرال دموکراســی بــه دموکراســی شاهنشــاهی، از 
چندگانگــی فرهنگــی بــه فرهنــگ واحــد، از ســوژه انســان حق 
مــدار بــه انســان فرمانبــردار، از ناسیونالیســت دموکراتیــک بــه 
ناسیونالیســت رمانتیــک، و از خطیبــان مردمــی بــه خطیبــان 
ــه  ــر ب ــن منج ــا همچنی ــۀ اینه ــم. هم ــی بازمی گردی حکومت
ــاب  ــای نجــف زاده در کت ــه آق ــزی شــد ک ــدن چی ــد آم پدی

ــد. ــاهی کرده ان ــوم ش ــه عل ــر ب ــود از آن تعبی خ
ــه در دوران  ــی ک ــل مهم ــرد: عام ــد ک ــی تأکی ــی توان مالی
ــاهی  ــوم ش ــاماندهی عل ــث و س ــبرد مباح ــه پیش ــاه ب رضاش
کمــک می کنــد، شــکل گیــری طبقــه متوســط اســت.  
ــی، آموزشــی، اجتماعــی، یکجانشــینی  تحــوالت در نظــام مال
برخــی اقــوام و مــواردی از ایــن قبیــل طبقــه متوســط جدیــد 
ــه  ــد در ده ــط جدی ــه متوس ــن طبق ــد. همی ــکل می ده را ش
ــوم  ــد و عل ــا می کن ــی را ایف ــم اجتماع ــای مه بیســت نقش ه

ــد. ــیه می ران ــه حاش ــاهی را ب ش
ــل نظــام  ــت: در تحلی ــل گف ــۀ چه ــر ده ــد ب ــا تاکی ــی ب مالی
دانایــی و علــوم شــاهی و دربــاری در تاریــخ ایــران، دهــه ۴۰ 
بســیار مهــم اســت. چیــزی کــه در کتــاب از آن بحــث نشــده 
اســت. در ایــن دهــه تحــول مهــم اصالحــات ارضــی و انقــالب 
ــد در  ــه جدی ــک تکان ــت ی ــن سیاس ــد. ای ــفید رخ می ده س
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ســاخت اجتماعــی جامعــه ایــران اســت کــه موجــب می شــود 
مهاجرت هــای گســترده از روســتاها بــه شــهرها اتفــاق 
ــن دوره حکومــت شــاه در بحث هــای فرهنگــی  ــد. در ای بیفت
و هویتــی احســاس خــالء می کــرد. از ایــن رو نهادهــای علــوم 
ــکل  ــاهی ش ــوم ش ــاب عل ــر کت ــه تعبی ــا ب ــد ی ــانی جدی انس
ــه همــه  ــاب ب ــی در ادامــه گفــت: در کت ــی توان گرفــت . مالی
نهادهــای رســمی و شــاهی پرداختــه نشــده اســت و در ایــن 
ــی در قســمت  ــی توان ــد. مالی ــم افتاده ان ــا از قل ــن خیلی ه بی
پایانــی ســخنان خــود گفــت: پرســش دیگــر ایــن اســت کــه 
آیــا در دوران مــورد بحــث کتــاب کــه مابیــن 1۲99 تــا 13۵۷ 
ــد؟  اســت، نمونه هــای دیگــر از علــوم توانســتند شــکل بگیرن
ــتیم  ــرار می گرفتیــم می توانس آیــا اگــر مــا در آن فضــا ق
ــان  ــوم را در هم ــان عل ــا هم ــم ی ــد کنی ــری تولی ــوم دیگ عل
ــد  ــه نظــر می آی ــم؟ ب ــای جــاری عرضــه می کردی چارچوب ه
مــا هــم اگــر بودیــم همــان مســیر را می رفتیــم. در آن دوران 
ــع شــدن  ــرای جم ــوق ب ــک پات ــوم انســانی ی ــای عل کانون ه

روشــنفکران غیــر سیاســی بــود.
در ادامــه دکتــر رضــا ماحــوزی معــاون پژوهشــی پژوهشــکده 
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی نیــز در ایــن نشســت نخســت 
بــا پرســش از مفهــوم علــوم شــاهی و ابهامــی کــه در ایــن واژه 
وجــود دارد گفــت آیــا بــه صــرف حمایــت دســتگاه حاکمیــت 
ــوان  ــه عن ــوم خاصــی را ب ــوان عل ــوم. مــی ت ــدارس و عل از م
ــای  ــوان کمک ه ــا می ت ــاًل آی ــرد مث ــوم شــاهی متصــف ک عل
عبــاس میــرزا و امیــر کبیــر بــه محصــالن و علــوم جدیــده را 
مصداقــی از علــوم شــاهی دانســت یــا آنکــه بایــد ایــن مفهــوم 
را بــه طیــف خاصــی از علــوم به ویــژه علومــی کــه متعهــد بــه 

تبییــن ایدئولــوژی شــاهی هســتند محــدود کــرد؟

وی افــزود: بــازه زمانــی مــورد اشــاره مؤلــف 1۲99 تــا 13۵۷ 
ــرار اســت برمبنــای چارچــوب نظــری  اســت و طبــق ادعــا ق
فوکویــی مدیریــت ذهــن و بــدن توســط نظــام قــدرت تبییــن 
شــود و نشــان داده شــود کــه چــه مناســباتی از قــدرت چــه 
نــوع نظــام دانایــی را بــاال آورده و ایــن نظــام دانایــی چگونــه 
ــدرت  ــام ق ــت های نظ ــه خواس ــی ب ــاخت های اجتماع در س
ــرای مــن ایــن پرســش مطــرح اســت کــه  پاســخ می دهــد. ب
خــود ایــن نظــام قــدرت سیاســی، طبــق چارچــوب فوکویــی 
توســط کــدام نظــام قــدرت برآمــده اســت؟ بــه عبــارت دیگــر 
ــه حکومــت ملــی  ــوع مناســباتی ب می خواهیــم بدانیــم چــه ن
پهلــوی اول و دوم منجــر شــد؟ در ایــن کتــاب ایــن زمینــه را 
نمی بینیــم شــاید بــه ایــن خاطــر کــه نقطــه آغــاز بررســی ها 
1۲99 گرفتــه شــده اســت. اگــر همیــن تبارشناســی را ادامــه 
ــم از درون  ــوی ه ــت پهل ــود حکوم ــه خ ــم ک ــم می بینی دهی
ســاختارهای قدرتــی برآمــده کــه آن ســاختارهای قــدرت در 
ــد و از طــرف  ــک شــأن مســتلزم نظــام سیاســی را برمی تاب ی
دیگــر دارد نظــام دانایــی خاصــی را مطابــق آن قــدرت تعریــف 
می کنــد. بنابرایــن مــن بــه جــای اینکــه نظــام دانایــی 
ــم  ــی را ه ــاخت سیاس ــم، آن س ــاه بدان ــخص ش ــود ش را مول
ــه اینکــه  ــم مشــروط ب ــدرت می دان ــک نظــام ق ــر ی متکــی ب
تلقــی عامتــری از نظــام قــدرت داشــته باشــیم. نکتــه مهم تــر 
ــر  ــش ب ــام دان ــدم نظ ــا تق ــازه ب ــن ب ــه در ای ــر اینک و جالب ت
ــن  ــی از ای ــا رگه های ــرو هســتیم، یعنــی م نظــام سیاســی روب

نظــام دانایــی را قبــل از رضــا خــان و رضــا شــاه شــاهدیم.
در ادامۀ جلسه با پرسش و پاسخ حضار پایان یافت.
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ــانی  ــوم انس ــگاه عل ــی ِ پژوهش ــات اجتماع ــکدۀ مطالع پژوهش
ــیه  ــاد روس ــی »اقتص ــت تخصص ــی، نشس ــات فرهنگ و مطالع
ــخنرانی   ــا س ــا(« را ب ــکا و اروپ ــم غرب)امری ــرایط تحری در ش
ــی 1۲ ، روز  ــاعت 1۰ ال ــان داداش اف،  در س ــور علیخ پروفس
ــرد.  ــزار ک ــاه 1398، برگ ــت م ــورخ 3 اردیبهش ــنبه م ــه ش س
ــای  ــی: » موقعیت ه ــور اصل ــه مح ــول س ــت، ح ــن نشس ای
ــۀ  ــرب« و » برنام ــای غ ــیه«، » تحریم ه معاصــر اقتصــاد روس

ــد. ــام ش ــعۀ اقتصــادی« انج توس
در ایــن نشســت،  داداش اف، در مــورد »موقعیت هــای معاصــر 
ــی در  ــران جهان ــس از بح ــد: پ ــادآور ش ــیه« ی ــاد روس اقتص
ــل  ــادی قاب ــعۀ اقتص ــیه توس ــال های ۲۰۰8 و ۲۰۰9 ، روس س
مالحظــه ای را مدیریــت کــرد کــه در ســال ۲۰1۴ در ارتبــاط 
ــف شــد. تحریم هــای اعمــال شــده  ــن متوق ــۀ اوکرای ــا حادث ب
ــه دارای  ــی ک ــر کشــورهای غرب ــا و دیگ ــکا، اروپ توســط آمری
توانمندی هــای مالــی و تکنولوژیکــی هســتند منجــر بــه 

ــد.  کاهــش قیمــت نفــت  روســیه گردی
ــم  داداش اف، در خصــوص »تحریم هــای غــرب« گفــت: تحری

نفتــی ۶۲ کشــور کــه در مــاه مــارس ســال  ۲۰1۴  در  
خصــوص  کشــوِر روســیه اتفــاق افتــاد،  ضربــه قابــل توجهــی 
بــه  اقتصــاد آن وارد کرد.بــه طــوری کــه  مجمــوِع  صــادرات 
و واردات روســیه در ســال ۲۰13ـ  یــک ســال قبــل از تحریمـــ   
ــا  8۴/۲ میلیــارد دالر بــود کــه ایــن میــزان در ســال ۲۰1۶ ب
ــه در ســال  ــت ک ــرو شــد. قیمــت نف ۵۰ درصــد کاهــش روب
ــال ۲۰1۴   ــم س ــود،  در تحری ــکه ایی 11۰ دالر ب ۲۰13 ، بش
بــه ۵۰  دالر و درســال ۲۰1۶ بــه ۴۲ دالر تنــزل یافــت. بدیهی 
اســت کــه میــزان بودجــه نیــز بــه همیــن ترتیــب بــا کاهــش 
روبــه رو شــد.  در واقــع، بدیــن معنــی کــه بــا کاهــش در آمــد 
ــاد  ــه ایج ــای جامع ــری  هزینه ه ــی در براب ــت، نقصان از راه نف

شــد. 

کســری بودجــۀ 1.1 و 3.۶  درصــدی،  بــه ترتیــب در 
ســال های ۲۰1۴ و ۲۰1۶. وجــود داشــت، کــه بــه 1.۵ 
ــا  ــد ت ــن رون ــت،  و ای ــش یاف ــال ۲۰1۷  کاه ــد  در س درص
ــی و  ــت. تحریم هــای کشــورهای غرب ــه یاف ســال ۲۰18 ادام
قیمــت نفــت،  بیــش از تاثیــر بــر میــزان تولیــد ناخالــص ملی 
ــا،  ــن تحریم ه ــود.  ای ــت ب ــل نف ــت عام ــورد اهمی GDP، درم

ــرد.  ــا ک ــیه ایف ــت و گاز روس ــادرات نف ــی در ص ــش بزرگ نق
ــش  ــاهد کاه ــیه ش ــت، اقتصــاد روس ــن وضعی ــۀ  ای در نتیج
ــی در  ــص مل ــد ناخال ــت تولی ــرمایه گذاری و اف ــزان س در می

ســال های ۲۰1۵ و ۲۰1۶ شــد.
ــورد  ــود  در م ــخنان خ ــری از س ــش دیگ داداش اف، در بخ
ــر،   ــال حاض ــیه،گفت: در ح ــادی روس ــعۀ اقتص ــۀ توس برنام
ــال  ــدت ۶ س ــه م ــال ۲۰18 ب ــه از س ــن   ک ــر پوتی والدیمی
بــه ریاســت جمهــوری برگزیــده شــده اســت، برنامــۀ توســعۀ 
ــه  ــوده  ک ــی نم ــش رو طراح ــدت پی ــرای م ــادی را ب اقتص
ــرمایۀ  ــث س ــادی،  بح ــعۀ اقتص ــرای توس ــه، ب ــن برنام در ای
ــر  ــوی دیگ ــم از س ــالت تحری ــو و معض ــک س ــی از ی خارج

مطــرح شــده اســت.
ــه  برنامــۀ توســعه اقتصــادی و تنــوع اقتصــاد در روســیه  ـ ب
عنــوان یکــی از  پنــج  اقتصــاد بــزرگ و مطــرح جهــان ـ  بــا 
ــدرال روســیه و توســعۀ  ــوری ف ــی جمه ــداف مل ــوان »اه عن
اســتراتژیکی تــا ســال ۲۰۲۴«، توســط رئیــس جمهــور 
روســیه، در تاریــخ ۲۰18/۰۵/1۷    امضــا شــد و بــه تصویــب 
ــامبر ۲۰18   ــروژه در دس ــتا،  دوازده پ ــن راس ــید. در ای رس
مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه مقــرر شــد طــی ســال های 
ــن  ــی ای ــداف اصل ــه  اه ــوند. ک ــی ش ــا ۲۰۲۴  عمل ۲۰19 ت
ــاد  ــه و اقتص ــعۀ جامع ــویق توس ــی، تش ــه نوع ــا، ب پروژه ه
روســیه، بــا تشــخیص و بررســی خطــرات و تهدیــدات 

ــود اســت. موج

اقتصاد روسیه در شرایط تحریم غرب )امریکا و اروپا(
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مــدل توســعۀ اقتصــادی کــه هــدف اصلــی آن، تنــوع اقتصــادی 
و رشــد بخــش غیرنفتــی بــود  و توســط دولــت  روســیه معرفی 
شــد، همچنیــن،  افزایــش ســرمایه گــذاری ـ شــامل توســعۀ 
ــد از کل  ــا ۲۷ درص ــه ت ــی ـ ک ــای خارج ــذاری ه ــرمایه گ س
ــود،   ــرار داده ب ــدف ق ــورد ه ــی را م ــص داخل ــرمایۀ ناخال س
ــی  ــرمایۀ اصل ــدی س ــت ۴1 درص ــان اف ــک  در زم ــچ ی هی

ــق نشــد. ــد، محق تولی
ــدازۀ  ــه ان ــی ب ــرمایۀ خارج ــو، س ــک س ــر، از ی ــال حاض در ح
ــای  ــر،  تکنولوژی ه ــوی  دیگ ــود  و از س ــت وارد نمی ش کفای
جدیــد  در نتیجــۀ تحریــم بــه روســیه وارد نمــی گــردد،  کــه 
ــیه،  ــت. در روس ــه اس ــرای برنام ــالت اج ــی از معض ــود یک خ
ــوژی  ــر روی ورود تکنول ــت، ب ــروش نف ــش  از ف ــا، بی تحریم ه
ــت اقتصــاد روســیه  ــذارده اســت. در حقیق ــر گ ــاز اث ــورد نی م
بیشــتر حــول محــور مســائل حربــی و جنگــی اســت و فــروش 
ــه را در  ــق برنام ــور تحق ــه منظ ــد ب ــب درآم ــرای کس ــا ب آنه

ــود دارد. ــتور کار  خ دس
ــای  ــرای برنامه ه ــورد »اج ــت، داداش اف، در م ــن نشس در ای
توســعۀ اقتصــادی« گفــت: به رغــم اینکــه  روســیه خــود را یــک 
ــه ایجــاد  ــل فشــارهایی ک ــه دلی ــد ب کشــور سوســیال  می دان
ــود از  ــت خ ــد  از جمعی ــش 1۰ درص ــه کاه ــور ب ــده، مجب ش
چرخــۀ حمایــت شــده اســت. بــرای ایــن موضــوع،  الزم اســت 
ــتری  ــی بیش ــات حمایت ــن اقدام ــت پوتی ــه در دورۀ حکوم ک
فراهــم شــود . همچنیــن الزم اســت کــه میــزان حمایت هــای 
ــه  ــان های فرهیخت ــد. انس ــش یاب ــکی افزای ــی و پزش تحصیل
ــارج  ــد و  خ ــت کرده ان ــل دریاف ــزۀ نوب ــه بعضــاً جای روســی ک
ــیه  ــه روس ــت ب ــور موق ــه ط ــد، ب ــی می کنن ــیه زندگ از روس
ــق  ــاس تعل ــه احس ــد.  درحالی ک ــت می کنن ــد و فعالی می آین
ــرا خانواده هایشــان درکشــورهای  ــد.  زی ــه آن ندارن ــی ب چندان
ــزد  ــور و ن ــه آن کش ــد ب ــا بای ــد و آنه ــی می کنن ــر زندگ دیگ

ــگان در روســیه  ــردش نخب ــدم گ ــد. ع ــواده خــود برگردن خان
مانــع توســعه شــده اســت و اگــر ایــن وضــع ادامــه پیــدا کنــد 
ــۀ  ــه در نتیج ــت ک ــوان دول ــود. ت ــخت تر می ش ــت س وضعی
ــا  ــق سیاســت ها و برنامه ه ــه اســت تحق ــم کاهــش یافت تحری

را ناممکــن می ســازد.
و  اقتصــادی  توســعۀ  برنامه هــای  اجــرای  بــرای  روســیه 
اجتماعــی خــود نیازمنــد  جــذب ســرمایۀ  خارجــی بــه کشــور 
اســت. لیکــن برخــی مســائل موجــب کاهــش ورود ســرمایه از 
ــهرکریمه   ــالۀ ش ــود. مس ــیه می ش ــه روس ــر ب ــورهای دیگ کش
ــده ایفــا نمــود. در اکرایــن،  نیــز، در ایــن امــر  نقــش بازدارن

ــه  ــه کشــور وارد شــود ب ــرای اینکــه ســرمایه ب در روســیه،  ب
کســانی کــه ســرمایۀ خــود را وارد کشــور می کننــد معافیــت 
ــه  ــه صفردرصــد در نظــر گرفت ــک ب ــزان نزدی ــا می ــی ت مالیات
ــد.   ــالم کرده ان ــال اع ــز1۰ س ــدت آن را نی ــت و م ــده اس ش
امــا ســرمایه دارها بــه علــل گوناگــون،  از جملــه اینکــه 
ــارج از  ــا در خ ــرمایه گذاری آن ه ــه س ــد ب ــی کنن احســاس م
روســیه ســود بیشــتری تعلــق می گیــرد، همچنیــن، بــه علــت 
ــان،  ــیه، کارکن ــت روس ــان دول ــان کارکن ــود در می ــر موج فق
اینکــه  و   می کننــد،   رشــوه  طلــب  ســرمایه گذارها  از 
ســرمایه گذارها اعتمــاد کافــی بــه دولــت ندارنــد،  تمایلــی بــه 
ــرمایه گذار  ــد. س ــان نمی دهن ــیه  نش ــرمایه گذاری در روس س
ــرای  ــزه ای ب ــدان انگی ــده، چن ــاد ش ــل ی ــه عل ــز ب ــی نی داخل
ــدارد و  ــد،  ن ــذاری کن ــرمایه گ ــیه س ــل روس ــه در داخ اینک
از  در خــارج  را  می دهــد  ســرمایه گذاری خــود  ترجیــح 
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ممکــن اســت، بــا تغییــر برنامه هــا،  گشایشــی صــورت پذیــرد.  
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