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دکتر جهانگیری در دیدار رؤسای مجمع پژوهشگاه های ملی کشور تأکید کرد:

مجمع پژوهشگاه های ملی کشور؛ اتاق فکر دولت

دکتــر اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رئیس جمهــور، در 

ــور، از  ــی کش ــگاه های مل ــع پژوهش ــای مجم ــا رؤس ــدار ب دی
ــه  ــرای ارائ ــر ب ــای فک ــوان اتاق ه ــور به عن ــگاه های کش پژوهش
ــاد کــرد و گفــت: دولــت هــر  ــت ی ــه دول راهــکار و مشــورت ب
چــه در تــوان داشــته باشــد بــرای حمایــت از پژوهشــگاه ها بــه 
ــان را برطــرف خواهــد کــرد. ــت و نیازهــای آن کار خواهــد گرف

ــل  ــه نق ــوم ب ــی وزارت عل ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
از پایــگاه اطالع رســانی دولــت، دکتــر جهانگیــری در ایــن 
ــت  ــور و محدودی ــی کش ــرایط فعل ــه ش ــاره ب ــا اش ــت ب نشس
ــه  ــعۀ همه جانب ــد توس ــی بای ــرایط فعل ــت: در ش ــع، گف مناب
ــورهای  ــۀ کش ــم. هم ــال کنی ــی دنب ــعۀ علم ــیر توس را از مس
پیشــرفته نیــز از مســیر توســعۀ علمــی توانســته اند بــه توســعه 

ــد. ــت یابن ــه دس همه جانب
ــترده  ــت گس ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ــور ب ــاون اول رئیس جمه مع
ــف  ــای مختل ــور در بخش ه ــگاه های کش ــدی پژوهش و توانمن
اظهــار داشــت: ظرفیــت بــاالی ایجادشــده در این پژوهشــگاه ها 
نتیجــۀ کار و تــالش مســتمر ظــرف چنــد دهــۀ گذشــته اســت 
ــه  ــده اند ک ــزی تبدیل ش ــه مراک ــگاه ها ب ــن پژوهش ــروز ای و ام
ــا  ــت از بحران ه ــرای برون رف ــای مناســب ب ــد راهکاره می توانن

و مشــکالت کشــور ارائــه دهنــد.
وی بــا تأکیــد بــر ضــرورت معرفــی توانمندی ها و دســتاوردهای 
پژوهشــگاه های کشــور بــه دســتگاه های اجرایــی تصریــح 

ــتگاه های  ــت گذاران و دس ــان سیاس ــاط می ــد ارتب ــرد: بای ک
ــه  ــود چراک ــاد ش ــور ایج ــگاه های کش ــا پژوهش ــی ب اجرای
ــادی  ــش زی ــد بخ ــه می توانن ــتند ک ــگاه ها هس ــن پژوهش ای
ــع را  ــا و صنای ــی، کارخانه ه ــتگاه های اجرای ــای دس از نیازه

مرتفــع کننــد.
ــم،  ــرایط تحری ــه در ش ــروز ک ــزود: ام ــری اف ــر جهانگی دکت
ــه  ــواد اولی ــن م ــرای تأمی ــزرگ کشــور ب ــع ب برخــی از صنای
و قطعــات موردنیــاز خــود بــا مشــکل مواجــه شــده اند، 
از  اســتفاده  بــا  می تواننــد  کشــور  پژوهشــگاه های 
فناوری هــای نویــن و طرح هــای دانش بنیــان، بســیاری از 

ــد. ــن کنن ــع را تأمی ــن صنای ــای ای نیازه
ــی  ــع مل ــکیل مجم ــکار تش ــور از ابت ــاون اول رئیس جمه مع
توســط پژوهشــگاه های کشــور ابــراز خرســندی کــرد و 
ــا تشــکیل مجمــع ملــی، توانمنــدی و ظرفیت هــای  گفــت: ب
گام هــای  شــاهد  و  پیداکــرده  هم افزایــی  پژوهشــگاه ها 

ــود. ــم ب ــعه خواهی ــداف توس ــتای اه ــری در راس بلندت
ــا اشــاره بــه برگــزاری چندیــن جلســه بــا رؤســای 13  وی ب
ــن  ــوص مهم تری ــر درخص ــور و تبادل نظ ــر کش ــگاه برت دانش
مســائل و چالش هــای پیــش روی کشــور خاطرنشــان کــرد: 
ــت،  ــا دول ــر ب ــادل نظ ــس از تب ــگاه ها پ ــن دانش ــای ای رؤس
ــت از  ــای برون رف ــایی راهکاره ــرای شناس ــی را ب کارگروه های
مشــکالت تشــکیل دادنــد و نتایــج تحقیقــات و بررســی های 

ــس  ــاون اول رئی ــری، مع ــر جهانگی ــاه، دکت ــم مهرم ــنبه، هفت   روز یک ش
جمهــور، بــا رؤســای پژوهشــگاه های کشــور دیــدار کردنــد. در ایــن نشســت کــه در 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری برگــزاری برگــزار شــد، رؤســای پژوهشــگاه های 
ــد.  ــگاه ها پرداختن ــوۀ پژوهش ــای بالق ــا و توانایی ه ــی ظرفیت ه ــه معرف ــف ب مختل
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ــد. خــود را در اختیــار دولــت قــرار دادن
ــی  ــگاه های مل ــع پژوهش ــه داد: مجم ــری ادام ــر جهانگی دکت
کشــور نیــز می توانــد ایــن رویــه را دنبــال کــرده و بــا تشــکیل 
ــر  ــود را ب ــز خ ــف، تمرک ــای مختل ــی در زمینه ه کارگروه های
مهمتریــن چالش هــا و مســائل کشــور معطــوف ســازد و 

ــد. ــرار ده ــت ق ــار دول ــود را در اختی ــات خ ــۀ تحقیق نتیج
ــور را  ــای کش ــی از دغدغه ه ــور یک ــس جمه ــاون اول رئی مع
منفی شــدن رشــد ســرمایه گذاری طــی ســال های اخیــر 
عنــوان کــرد و گفــت: کاهــش ســرمایه گذاری می توانــد آینــدۀ 
ــه  ــن زمین ــه در ای ــدازد ک ــره بین ــه مخاط ــعۀ کشــور را ب توس
ــی و  ــری در آسیب شناس ــش مؤث ــد نق ــگاه ها می توانن پژوهش

حــل ایــن مشــکل ایفــا کننــد.
ــور  ــکالت کش ــر مش ــه ب ــرای غلب ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــی و  ــای اجتماع ــه راهکاره ــادی ب ــای اقتص ــش از راهکاره بی
ــش  ــت: نق ــم، گف ــاز داری ــردم نی ــد م ــاد و امی ــش اعتم افزای
ــردن ســرمایۀ اجتماعــی بســیار پراهمیــت  ــاال ب ــگان در ب نخب
ــر  اســت و پژوهشــگاه ها می تواننــد در ایــن زمینــه بســیار مؤث

باشــند.
در ایــن جلســه کــه رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و 
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور نیــز حضــور داشــتند، 
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا بیــان اینکــه در ســال های 
ــه  ــور ب ــی کش ــز پژوهش ــه مراک ــت ک ــده اس ــالش ش ــر ت اخی
ــکالت  ــاری و مش ــائل ج ــه مس ــدی ب ــترده و ج ــورت گس ص
و ظرفیــت  توانمنــدی  کننــد، گفــت:  پیــدا  ورود  کشــور 
ــازوی  ــاال اســت و می تواننــد ب پژوهشــگاه های کشــور بســیار ب

فکــری قــوی در کنــار بخــش اجرایــی کشــور باشــند.
در ایــن نشســت همچنیــن دبیــر مجمــع پژوهشــگاه های ملــی 
کشــور گزارشــی از دســتاوردها و ظرفیت هــای 1۵ پژوهشــگاه 
کشــور ارائــه کــرد و گفــت: در ســال 9۷ تعــداد اعضــای هیــات 
علمــی ایــن پژوهشــگاه ها ۷88 نفــر، تعــداد شــرکت های 
دانــش بنیــان زیرمجموعــه آنهــا 1۰۶ عــدد، تعــداد طرح هــای 
فناورانــه 1۷9 طــرح، تعــداد قراردادهــای جــاری 3۴1 عــدد و 

تعــداد مقــاالت علمــی 31۶1 مــورد بــوده اســت.
ــی  ــه معرف ــور ب ــگاه کش ــای 1۵ پژوهش ــه رؤس ــن جلس در ای
حــوزۀ فعالیــت و دســتاوردهای خــود پرداختنــد و از آمادگــی 
ــا دســتگاه های اجرایــی و صنایــع کشــور در  بــرای همــکاری ب

ــد. ــر دادن ــان خب ــای آن ــع نیازه جهــت رف
رئیــس پژوهشــگاه ملــی اقیانوس شناســی و علــوم جــوی 
ــزام نخســتین محقــق از جمهــوری اســالمی  ــه اع ــا اشــاره ب ب
ــتاوردهای  ــی از دس ــاق را یک ــن اتف ــگان، ای ــه جنوب ــران ب ای
ایــن پژوهشــگاه عنــوان کــرد و گفــت: پایــش اســیدی شــدن 
دریاهــای کشــور از برنامه هــای در دســتور کار ایــن پژوهشــگاه 

اســت.
رئیــس پژوهشــگاه رنــگ نیــز گزارشــی از دســتاوردهای ایــن 
پژوهشــگاه ارائــه کــرد و گفــت: طــرح ملــی تولیــد ســبز فــرش 
ــه برنامه هــای  ــه منظــور افزایــش صــادرات از جمل دســتباف ب

ایــن پژوهشــگاه اســت.
رئیــس پژوهشــگاه شــیمی و مهندســی شــیمی هــم بــا بیــان 

ــار دارد  ــیعی در اختی ــات وس ــگاه امکان ــن پژوهش ــه ای اینک
ــد  ــب تولی ــوان قط ــد به عن ــگاه می توان ــن پژوهش ــت: ای گف

ــد. ــت کن ــور فعالی ــیمیایی کش ــواد ش م
ــا  ــز ب ــرژی نی ــواد و ان ــگاه م ــس پژوهش ــه رئی ــن جلس در ای
ــی  ــوان یک ــه عن ــیدی ب ــروگاه خورش ــاخت نی ــه س ــاره ب اش
از مأموریت هــای ایــن پژوهشــگاه، تولیــد پکیــج تصفیــۀ 
فاضــالب بــه روش انعقــاد الکتریکــی را از جملــه دســتاوردهای 

ــرد. ــوان ک ــن بخــش عن ای
از  از جریانــات گازی حاصــل  جداســازی دی اکســیدکربن 
ــازل  ــد ن ــایی، تولی ــوژی غش ــتفاده از تکنول ــا اس ــراق ب احت
ــواع  ــرای ان ــب ب ــای مناس ــد زخم پوش ه ــی و تولی کامپوزیت
زخــم نیــز از جملــه دســتاوردهای پژوهشــگاه پلیمــر و 
ــه  ــگاه ب ــن پژوهش ــس ای ــه رئی ــود ک ــران ب ــیمی ای پتروش

تشــریح آن پرداخــت.
از چشــمۀ  نیــز  بنیــادی  پژوهشــگاه دانش هــای  رئیــس 
ــرد  ــاد ک ــزرگ ی ــای ب ــی از پروژه ه ــوان یک ــران به عن ــور ای ن
و گفــت: ایــن پــروژه هــم اکنــون در دســت اجراســت و 
ــن  ــای ای ــن پروژه ه ــز از بزرگ تری ــران نی ــی ای ــه مل رصدخان
پژوهشــگاه اســت کــه امیدواریــم هرچــه زودتــر نهایــی شــود 
ضمــن آنکــه طــرح همــکاری ایــن پژوهشــگاه بــا آزمایشــگاه 

ــت. ــده اس ــل ش ــتاوردهای حاص ــرن از دس س
رئیــس پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک و زیســت فنــاوری 
هــم در ایــن جلســه حــل مشــکالت جامعــه و ارتقــاء ســالمت 
را از جملــه برنامه هــای ایــن پژوهشــگاه معرفــی کــرد و 
افــزود: یکــی از دســتاوردهای مــا تأســیس کلینیــک ژنتیــک 
پزشــکی اســت کــه ۴۰۰ نــوع بیمــاری نــادر ژنتیکــی را پیــش 

ــم. ــایی می کنی ــد شناس از تول
ــز  ــات فرهنگــی نی ــوم انســانی و مطالع رئیــس پژوهشــگاه عل
ــردی  ــه کارب ــدار ضمــن بیــان فعالیت هــای نوآوران در ایــن دی
دربــارۀ  پژوهشــگاه،  ایــن  تحقیقاتــی  آینده اندیشــانه  و 
ضــرورت حمایــت معاونــت اول از پروژه هــای حوزه هــای 
ســخن  پژوهشــگاه  ایــن  اجتماعی محــور  توانمند  ســازی 
گفــت و در ادامــه خواســتار حمایــت ســازمان محیــط زیســت، 
بــه ویــژه وزارت کشــور از ظرفیــت علمــی پژوهشــگاه در حوزۀ 
آسیب شناســی اجتماعــی و اجتماعی ســازی امنیــت شــد.
رئیــس ســازمان پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران و 
رؤســای پژوهشــگاه های هوافضــا، بیــن المللــی زلزله شناســی 
ایــران  اطالعــات  فنــاوری  و  علــوم  زلزلــه،  مهندســی  و 
)ایرانــداک(، مؤسســه پژوهــش و برنامه ریــزی امــوزش عالــی، 
مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور، مطالعــات فرهنگــی 
و اجتماعــی نیــز در ایــن جلســه گزارشــی از اقدامــات انجــام 
شــده در پژوهشــگاه خــود ارائــه کردنــد و بــه تشــریح 

ــد. ــده پرداختن ــل ش ــتاوردهای حاص دس
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بازدید رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر اسبق امور خارجه  
از پژوهشکدۀ دانشنامه نگاری پژوهشگاه

ــا حضــور در ســاختمان  روز ســه شــنبه، 23 مهــر 1398، دکتــر علــی اکبــر صالحــی، رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی ب
ــرد. ــدار ک ــأت رئیســه پژوهشــگاه دی ــا هی پژوهشــکدۀ دانشــنامه نگاری ب

در ابتــدای ایــن دیــدار کــه بــا حضــور دکتــر پاکتچــی، رئیــس پژوهشــکدۀ دانشــنامه نگاری برگــزار شــد، دکتــر قبــادی 
ــاد را یکــی از ســتون های فرهنگــی  ــن نه ــرن ســابقۀ علمــی و پژوهشــی پژوهشــگاه، ای ــم ق ــه بیــش از نی ــا اشــاره ب ب
ــی از  ــرب را یک ــرق و غ ــدن ش ــان تم ــی می ــوی فرهنگ ــای گفتگ ــاد فض ــرد و ایج ــی ک ــالمی معرف ــدن ایرانی-اس تم

ــرد. ــی ک ــن آن معرف ــای دیری ظرفیت ه
ــکیل  ــگاه و تش ــه پژوهش ــنامه نگاری ب ــاد دانش ــاق بنی ــد الح ــوص رون ــی درخص ــه توضیحات ــس از ارائ ــه و پ در ادام
پژوهشــکدۀ دانشــنامه نگاری، دکتــر پاکتچــی گزارشــی از فعالیت هــای پژوهشــکده ارائــه کــرد. بــر اســاس ایــن گــزارش، 
ــت  ــن در جه ــای نوی ــری از فناوری ه ــد؛ بهره گی ــواردی مانن ــامل م ــکده ش ــن پژوهش ــای ای ــری فعالیت ه جهت گی
ــاط  ــن دانشــنامه ها، رویکــرد آینده محــور، ایجــاد ارتب ــد و ارتقــای دانشــنامه ها، مســئله محــوری در تدوی تســهیل تولی
ــای  ــاد زمینه ه ــتند، ایج ــور هس ــی در کش ــنامه های تخصص ــۀ دانش ــغول تهی ــه مش ــری ک ــات دیگ ــا مؤسس ــزا ب هم اف

ــد. ــت می ش ــن دس ــواردی از ای ــی و م ــگاه های خارج ــا دانش ــترک ب ــای مش ــف طرح ه ــی و تعری ــاط بین الملل ارتب
ــن  ــد ای ــت رویکردهــای روزآم ــر ضــرورت تقوی ــد ب ــه و تأکی ــی از فعالیت هــای صــورت گرفت ــا قدردان ــر صالحــی ب دکت
ــژه مشــورت  ــی و بهره منــدی از همــکاری وزارت خارجــه و به وی ــه انجــام رســاندن طرح هــای بین الملل پژوهشــگاه در ب
خواهــی از وزیــران خارجــه در دوره هــای مختلــف را بســیار مفیــد دانســت و توصیــه کــرد، پژوهشــگاه در ایــن زمینه هــا 
ــوت از ســفیران کشــورهای  ــه دع ــن زمین ــرژی اتمــی در همی ــد. رئیــس ســازمان ان ــه ده ــای خــود ادام ــه فعالیت ه ب
دارای ســابقۀ تمدنــی و تاریخــی بــرای حضــور در پژوهشــگاه و ایــراد ســخنرانی و گفتگــوی نظام منــد در جهــت گســترش 
ــط  ــرد؛ اجــرای طرح هــای پژوهشــی درخصــوص رواب ــه ک ــرار داد و توصی ــد ق ــورد تأکی ــط علمــی و فرهنگــی را م رواب

فرهنگــی و علمــی ایــران بــا کشــورهای مختلــف مــورد توجــه جــدی پژوهشــکدۀ دانشــنامه نگاری قــرار گیــرد.
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ــه  ــه ای از جمل ــنامه های منطق ــروژۀ کالن دانش ــدازی پ ــارۀ راه ان ــنامه نگاری درب ــکدۀ دانش ــای پژوهش ــی برنامه ه ــر صالح دکت
ــران از نظــر  ــادآور شــد: در منطقــۀ مــا وضعیــت ای ــرای تأکیــد بیشــتر ی ــرار داد و ب ــران و هنــد را مــورد تأییــد ق دانشــنامۀ ای
اشــتراکات فرهنگــی منحصــر بــه فــرد اســت. ایــران بــا هــر یــک از کشــورهای پیرامــون، مجموعــه مشــترکات مهمــی دارد، ایــن 
در حالــی اســت  کــه خــود آن ملت هــا بــا یکدیگــر ایــن انــدازه دارای اشــتراک و پیونــد فرهنگــی نیســتند و چنیــن پروژه هایــی 

ــد. ــوان یــک حلقــۀ اتصــال فرهنگــی در منطقــه را تثبیــت می کن ــران به عن نقــش ای
در ادامــه، صالحــی ضمــن تشــویق و تأییــد پیشــنهاد برگــزاری نشســت علمــی »نقــش دانشــنامه ها در دیپلماســی عمومــی« ، 
ــه در چارچــوب یــک طراحــی علمــی از  ــاًل ماهان ــه صــورت برنامــۀ مســتمری مث ــوع نشســت ها ب ــن ن ــزود: الزم اســت در ای اف
ســفیران کشــورهای مختلــف در ایــران دعــوت شــود  تــا در بــارۀ مناســبات فرهنگــی و روابــط تاریخــی کشــور خــود بــا ایــران 

ــد. ــه صــورت یــک دانشــنامه واره انتشــار یاب ــن الزم ب ــا تدوی ــی داشــته باشــند و مجمــوع  ارائه هــای آنهــا ب ارائه های
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی یــادآور شــد: از پیشــبرد ایــن طرح هــا حمایــت الزم را انجــام خواهنــد داد و بــه طــور ویــژه دربــارۀ 

طراحــی علمــی ســخنرانی دوره ای ســفرا،  مشــورت های الزم را بــه پژوهشــکدۀ دانشــنامه نگاری خواهنــد داد.
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دبیرخانــه هیــأت حمایــت از کرســی های نظریــه پــردازی، نقــد و مناظــره )شــورای عالــی 
انقــالب فرهنگــی( بــا ارســال نامــه ای بــه دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی 
و مطالعــات فرهنگــی از تــالش پژوهشــگاه در برگــزاری کرســی های ترویجــی قدردانــی 

. د کر
ــه،  ــق برنام ــی طب ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــت پژوهش ــر اس ــه ذک الزم ب
ــزار  ــف ترویجــی برگ ــات مختل ــا موضوع ــد و مناظــره را ب ــردازی، نق کرســی های نظریه پ
ــال 139۴  ــز س ــوآوری در پائی ــد و ن ــردازی نق ــی های نظریه پ ــر کرس ــه دفت ــد ک می کن
پــس از هماهنگــی بــا دبیرخانــه حمایــت از کرســی ها و دریافــت آئین نامه هــای مرتبــط، 
فعالیــت خــود را آغــاز کــرد و تاکنــون بیــش از 3۰ کرســی در پژوهشــگاه برگــزار شــده 

اســت.

قدردانی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره از پژوهشگاه
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برگزاری سومین نشست از دورۀ چهارم هیأت امنای پژوهشگاه

ســومین نشســت از دورۀ چهــارم هیــأت امنــای پژوهشــگاه روز دوشــنبه اول مهرمــاه 1398، بــا حضــور تمــام اعضــاء در 
دفتــر وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری برگــزار شــد.

در ابتــدای نشســت، مســئولین پژوهشــگاه گزارشــی از فعالیت هــا و عملکــرد شــورای بررســی متــون در زمینــۀ بررســی و 
پژوهــش دربــارۀ »بیانیــۀ گام دوم انقــالب اســالمی«، »اقتصــاد مقاومتــی«، »الگــوی اســالمی- ایرانــی پیشــرفت«، مراحــل 
پیشــرفت طــرح جامــع اعتــالی علــوم انســانی معطــوف بــه پیشــرفت کشــور و دســتاوردهای آن، برنامــۀ برگزاری ســومین 
کنگــرۀ بین المللــی امــام علــی )ع( پژوهــی و اهــدای جایــزۀ جهانــی امــام علــی )ع(، و همچنیــن کارنامــۀ فعالیت هــای 
دفتــر همکاری هــای علمــی- بین المللــی و مدیریــت نــوآوری و کاربردی ســازی پژوهش هــای علــوم انســانی بــه صــورت 

مکتــوب بــه اعضــای هیــأت امنــاء ارائــه کردنــد.
در ادامــه ایــن نشســت دســتورهای جلســه مــورد بررســی قــرار گرفــت و مقــرر شــد پــس از تأییــد نهایــی جهــت اجــرا 

بــه پژوهشــگاه ابــالغ شــود.
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گزارش مراسم بزرگداشت هفتۀ دفاع مقدس

ــی پژوهشــگاه، مراســم  ــت فرهنگــی- اجتماع ــه همــت معاون ب
ــر 1398 در  ــدس در روز دوم مه ــاع مق ــۀ دف ــت هفت بزرگداش

ــزار شــد.  ســالن حکمــت برگ
در ابتــدای ایــن مراســم دکتــر قبادی، 
ســخنان  در  پژوهشــگاه،   رئیــس 
ــه  ــامدگویی ب ــن خوش ــی ضم کوتاه
مهمانــان مراســم، بــه اهمیــت نقــش 
تمدنــی میــراث دفــاع مقــدس اشــاره 
و بــر بزرگداشــت ایــن رویــداد تأکیــد 

کــرد.
حجــت  مراســم  ایــن  ادامــه  در 
رئیــس  نائــب  ابوترابــی،  االســالم 
ســابق مجلــس و امــام جمعــۀ موقــت 
تهــران در ابتــدا بــا اشــاره بــه جایگاه 
علــوم انســانی، اظهــار داشــت: علــوم 
ــد نقشــۀ  ــه می توان انســانی اســت ک
ــد  ــف کن ــش را تعری ــعه دان راه توس
تــا در نتیجــۀ آن دانــش بشــر در 
خدمــت انســان بــه کار گرفتــه شــود. 
زیــرا کــه دانــش فی نفســه ارزش 

ــگاه ارزش می شــود  ــش آن نیســت. دان
ــه دانــش قــرار گیــرد. قــرآن   کــه در دســتان انســان آراســته ب
ــم در  ــی عل ــند ول ــته باش ــت داش ــم در دس ــه عل ــانی ک از کس
خدمــت آنهــا نباشــد، بــه حمــار تعبیــر کــرده اســت. چهارپایــی 
ــزی از آن  ــی چی ــد، ول ــل  می کن ــادی حم ــای زی ــه کتاب ه ک

. نمی فهمــد
ــت  ــی نیس ــه ادب علم ــته ب ــه آراس ــانی ک ــه داد: انس وی ادام
ــم  ــن انســان، عل ــرای ای ــرده اســت، ب ــت نک ــش او را تربی و دان
ــد  ــر می فرمای ــی دیگ ــرآن در جای ــت. ق ــان او اس ــأ طغی منش
خداونــد اکــرم اســت، چــون معلــم انســان اســت،  بــا قلــم، بــا 
ــکان،  ــم ام ــم کل عال ــر می کن ــن فک ــق. م ــا تحقی ــش، ب پژوه
عالــم فهــم و ادراک و تحصیــل علــم اســت. امــا تحصیــل علــم 
انســان بــا دیگــر موجــودات دیگــر متفــاوت اســت و بــا تحقیــق 

ــود. ــل می ش ــش حاص و پژوه
امــام جمعــۀ تهــران در عیــن حــال تصریــح کــرد: طبــق 
ــد  ــان  می کن ــه طغی ــت ک ــم اس ــان عال ــی، انس ــرات قرآن تعبی
نــه انســان جاهــل. ایــن دانــش اســت کــه غــرب را بــه طغیــان 
ــر  ــرب را ب ــه غ ــاوری اســت ک ــم و فن ــن عل واداشــته اســت. ای
ــی  ــدرت ناش ــان از ق ــت. طغی ــانده اس ــی نش ــۀ زیاده خواه اریک
ــد در  ــش بای ــس دان ــدرت. پ ــأ ق ــم منش ــم ه ــود و عل می ش
ــر  ــی ه ــم حقیق ــد. عال ــری باش ــۀ بش ــان و جامع ــت انس خدم
ــه  ــر مرتب ــزوده شــود، ب ــش او اف ــم و دان ــه عل ــر مرتب ــدر ب چق

ــود. ــزوده می ش ــم اف ــع او ه تواض
ــر  ــوان در براب ــه می ت ــت ک ــدرت اس ــا ق ــط ب ــزود: فق وی اف

کســانی کــه علــم را ابــزار طغیــان و زیاده خواهــی قــرار 
ــد.  ــت می آی ــه دس ــم ب ــا عل ــم ب ــدرت ه ــتاد. ق ــد، ایس داده ان
لــذا قــرآن می فرمایــد در برابــر کســانی کــه علــم دارنــد، امــا 

ــال زیاده خواهــی هســتند،  ــه دنب ــد و ب ــه ندارن ســلوک عالمان
ــوه«  ــن ق ــتطعتم م ــم مااس ــدوا له ــد. »واع ــدا کنی ــدرت پی ق
بــه نظــر مــن ایــن آیــه، راهبــرد دفاعــی جمهــوری اســالمی 

اســت.
حجــت االســالم ابوترابــی تصریــح کــرد: ایــن آیــه مخاطبــش 
نظــام اســت و لــذا نظام ســازی از ارکان اندیشــۀ دینــی 
ــی از  ــه یک ــت ک ــا ظرفی ــدر و ب ــی مقت ــام سیاس ــت. نظ اس
ــر کســانی اســت  ویژگی هــای آن قــدرت پیــدا کــردن در براب
کــه در مقابــل حــق ایســتاده اند. قــرآن تأکیــد دارد کــه هــر 
چقــدر اســتطاعت داریــد بــر اقتــدار خــود بیفزاییــد. یعنــی بــه 
مــرز علــم برســید. لــذا قــدرت دفاعــی جمهــوری اســالمی بــر 
ــم  ــدرت ه ــرز نمی شناســد. ق ــم م ــرآن کری ــح ق اســاس صری
ــدرت  ــد ق ــرآن نمی گوی ــت. ق ــده اس ــی بازدارن ــدرت دفاع ق
ــدرت  ــد ق ــایی. می گوی ــرای جهان گش ــد ب ــت بیاوری ــه دس ب
ــر  ــز در فک ــود و هرگ ــاز نش ــی آغ ــه جنگ ــد ک ــم آوری فراه

ــه شــما نباشــند. تعــرض ب
نائــب رئیــس ســابق مجلــس خاطــر نشــان کــرد: اینکــه رهبــر 
معظــم انقــالب می فرماینــد، جنــگ نمی شــود، دو معنــا 
ــه  ــگ نیســتیم. دوم اینک ــان جن ــا خواه ــه م دارد؛ یکــی اینک
دشــمن جــرأت حملــه پیــدا نکنــد، چــون قــدرت آن را نــدارد 

ــرد. ــکل نمی گی ــی ش ــذا جنگ و ل
وی در ادامــه بــه ســالگرد آغــاز جنــگ تحمیلــی اشــاره کــرد 
ــراوان و  ــتاوردهای ف ــدس دس ــاع مق ــد دف ــزود: بی تردی و اف
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ــتاورد آن،  ــا دس ــی از ده ه ــت. یک ــته اس ــدازه داش غیرقابل ان
قــدرت دفاعــی بازدارنــدۀ جمهــوری اســالمی اســت. از جملــه 
ــران  ــن امنیتــی اســت کــه امــروز ای دســتاوردهای دیگــر، ای
ــدس،  ــاع مق ــن دف ــتاورد ای ــر دس ــت. دیگ ــه اس ــرا گرفت را ف

ــت. ــالمی اس ــت اس ــۀ مقاوم ــکل گیری جبه ش
حجــت االســالم ابوترابــی تأکیــد کــرد: یمــن از دســتاوردها و 
ثمــرات دفــاع مقــدس اســت. اگــر دفــاع مقــدس نبــود، امــروز 
ــالمی  ــت اس ــت. مقاوم ــد نمی یاف ــدر تول ــاوم و مقت ــن مق یم
لبنــان دســتاورد دفــاع مقــدس اســت. در فلســطین، در عــراق 
ــدس  ــاع مق ــتاوردهای دف ــای اســالم از دس و در سراســر دنی
ــتاورد  ــز دس ــا نی ــی م ــجام مل ــدت و انس ــن وح ــت. همی اس
دفــاع مقــدس اســت. حتــی نقــش دفــاع مقــدس در رشــد و 

حرکــت علمــی کشــور هــم بســیار برجســته اســت.
ــا  ــدرت ب ــق ق ــیر خل ــدوارم در مس ــت: امی ــا گف وی در انته
ــا تعریــف درســت حــوزۀ دانــش و  ارتقــاء جایــگاه علمــی و ب
رســالت علــوم انســانی و رســالت علــم قــدم برداریــم. انســان 
تزکیــه شــده اســت کــه بایــد قله هــای دانــش را کســب کنــد 
تــا دانــش در خدمــت انســان قــرار گیــرد و راه را بــرای تعالــی 

و تکامــل انســان فراهــم کنــد.
در ادامــۀ ایــن مراســم اســتاد ســهیل محمــودی از شــاعران 
پــر آوازۀ کشــور دربــارۀ شــعر دفــاع مقــدس ســخنرانی کــرد. 
ــه  ــگ ک ــت: جن ــار داش ــود  اظه ــخنان خ ــدای س وی در ابت
شــروع شــد، مــا تعــدادی از جوانــان بــا ایمــان، کمتــر از 2۰ 
ســال بودیــم کــه به بحــث شــعر پرداختیــم. یکی از اشــکاالت 
ــه نســل قبــل از مــا برمی گــردد کــه وقتــی جنــگ شــروع  ب
شــد، خیلــی در ایــن عرصــه شــعر دفــاع مقــدس وارد نشــدند 
و ایــن ســؤال مطــرح اســت کــه چــرا آنهــا وارد نشــدند و کار 

ــاد. ــال ها افت ــر آن س ــای جوان ت ــا بچه ه ــت م ــه دس ب
وی افــزود: اولیــن نقــدی کــه بــه مــا وارد اســت ایــن اســت 
ــعر  ــف ش ــتر از تعری ــعر بیش ــر ش ــه تأثی ــال ها ب ــه آن س ک
ــک  ــه در ی ــد ک ــعر باش ــت ش ــاید خاصی ــتیم. ش ــه داش توج
ــا  ــود ت ــه می ش ــتر توج ــرش بیش ــه تأثی ــداد ب ــه و روی حادث
ــد  ــال ها را بای ــعرهای آن س ــی از آن ش ــذا خیل ــش. ل تعریف
کنــار گذاشــت، نــه بــه ایــن دلیــل کــه شــعر بــدی بــود، بلکــه 
ــه  ــد و ب ــه تعریــف شــعر تــن نمی دادن ــه ایــن دلیــل کــه ب ب
ــم  ــتند. در مشــروطیت ه ــه داش ــعر توج ــی ش ــه اجتماع وج

ــرای شــعر همیــن اتفــاق افتــاد. ب
وی خاطــر نشــان کــرد: عــالوه بــر ایــن شــاید در آن ســال ها 
ــعرهایمان  ــم در ش ــری ه ــر دیگ ــه عناص ــتیم ب ــا می توانس م
ــاًل در  ــه دارد. مث ــای توج ــم ج ــوز ه ــه هن ــم ک ــن بزنی دام
ــت.  ــم اس ــی ک ــت و وطن گرای ــای ملی ــا ج ــل م ــعر نس ش
فکــر می کردیــم فقــط بایــد عناصــر ایدئولوژیــک و عقیدتــی 
باشــند کــه در جایــگاه خــودش خــوب بــوده اســت. امــا مــا 
ــر  ــت را افزون ت ــر ملی ــم و عنص ــت بدهی ــتیم جه می توانس
ــا عنصــر ملیــت  ــد هســتیم، ب ــا امــروز کــه در تهدی کنیــم ت
ــرار  ــان ق ــار خودم ــه را در کن ــتری از جامع ــه بیش مجموع

ــم. ــن کار را نکردی ــفانه ای ــم. متأس دهی

ایــن شــاعر ملــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت: 
تعریــف  مشــترک  خصوصیت هــای  کمتریــن  بــا  ملــت 
می شــود کــه بیشــترین افــراد را شــامل شــود. حــزب نیســت 
ــا   ــود. ب ــف ش ــترک تعری ــت مش ــاًل 1۰۰ خصوصی ــا مث ــه ب ک
مشــخصه های مشــترک انــدک می توانیــم یــک چتــر فراگیــر 
در فرهنگمــان ایجــاد کنیــم کــه امــروزه در مقابــل یــاوه هایــی 
کــه آدمــی در آن ســر دنیــا دارد بــا آن کشــور مــا را تهدیــد  

ــم. ــرار دهی ــان ق ــار خودم ــت را کن ــۀ مل ــد، هم می کن
ــگ،  ــد از جن ــد بع ــا بای ــرد: م ــح ک ــودی تصری ــتاد محم اس
ــوع  ــر ن ــا ه ــدند. ب ــح می ش ــاعران صل ــان، ش ــاعران جنگم ش
جنگــی مخالفــت کننــد، چــون شــاعران مــا در طــول جنــگ 
ــا در  ــزان م ــن عزی ــد. بهتری ــورمان را دیدن ــردم کش ــج م رن
ــندگان  ــدان، نویس ــا هنرمن ــیدند. م ــهادت رس ــه ش ــگ ب جن
ــاد   ــه ایج ــع صلح طلبان ــگ مجام ــد از جن ــد بع ــاعران بای و ش
ــتالژی  ــعر نوس ــه ش ــم ب ــروع کردی ــا ش ــا م ــم. ام می کردی

ــد. ــات نمی گوین ــن ادبی ــه ای ــه ب ــن ک گفت
وی ادامــه داد: مــا عقالنی تریــن کشــور منطقــه هســتیم، چــرا 
کــه ریشــه در تشــیع داریــم. مــا می توانســتیم به عنــوان 
بچه هــای جنــگ، نمادهــای صلح طلبــی را در روزگار خودمــان 
مطــرح کنیــم. واقعیــت ایــن اســت کــه امــروزه ادبیــات دفــاع 
ــوص  ــد خل ــا بای ــاز دارد. م ــه گفتگــوی انتقــادی نی مقــدس ب
ــرای اینکــه جنــگ دیگــری  آن دوران را قــدر بدانیــم، ولــی ب
در کشــور رخ ندهــد، مــا راه دیگــری نداریــم جــز اینکــه بــه 
ــم.  ــه کنی ــان مراجع ــگی خودم ــری و اندیش ــته های فک داش
ــح  ــم  پرچمــدار صل ــه داشــتیم. بیایی ــه ای ک ــا تجرب همــراه ب

شــویم.
ســهیل محمــودی در انتهــا تأکیــد کــرد: مــا امــروز بایــد در 
ادبیــات و موســیقی خودمــان بــه خــود ایــران اهمیــت بدهیــم. 
ــه در دوران  ــت داد ک ــد اهمی ــش را بای ــش را دارد، ایران ایمان
دفــاع مقــدس کــم بــوده اســت و می توانســت خیلــی بیشــتر 
از اینهــا، ایــن موضــوع را زیــر چتــر خــودش قــرار دهــد. مــا 
ــن  ــه ای ــم ک ــی کردی ــای ویترین ــگ بیشــتر کاره ــد از جن بع
کارهــا نمی توانــد نســل آینــده را  حفــظ کنــد. نســل حاضــر 
ــزی  ــات، چی ــوزۀ ادبی ــی در ح ــتند ول ــی هس ــای خوب بچه ه

ــم. ــی ندادی جهت ده
ــور، همســر و  ــی پ ــم خالق ــن مراســم خان ــی ای در بخــش پایان
ــهید  ــدان ش ــی از فرزن ــان خاطرات ــه بی ــهید، ب ــه ش ــادر س م
خــود پرداخــت کــه جمــع حاضــر را بســیار تحــت تأثیــر قــرار 
داد. وی تأکیــد کــرد: ای کاش بــه تعــداد موهــای ســرم پســر 
ــردم. شــرمندۀ  ــدا  می ک ــر هــدف ف ــن راه پ ــا در ای داشــتم ت

ــواده شــهدا هســتم. ــت و شــرمندۀ خان مل
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ــا پژوهشــگاه  و  ــه اینکــه بیــش از دو دهــه اســت از طریــق شــورای متــون مشــخصًا ب ــا توجــه ب •    ب
ــان  ــا، در جری ــأت امن ــو هی ــوان عض ــه عن ــم ب ــر ه ــال اخی ــول 6 س ــتید و در ط ــنا هس ــائل آن آش مس
ــما  ــر ش ــد، نظ ــرار داری ــا آن ق ــت گذاری ها  و برنامه ریزی ه ــگاه و سیاس ــای پژوهش ــات کاره جزئی
ــگاه  ــر پژوهش ــت بهت ــرای فعالی ــاز ب ــورد نی ــات م ــا و امکان ــیر فعالیت ه ــا، س ــا، فعالیت ه ــاره کاره درب

ــت؟ چیس
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ســابقه دیرینــه ای دارد کــه از تجمیــع چندیــن نهــاد و مرکــز پژوهشــی از قبــل از 
پیــروزی انقــالب اســالمی تشــکیل شــده اســت، جایــگاه آن هــم جایــگاه ممتــازی اســت، وابســته بــه وزارت علــوم اســت. شــاید 
ــن  ــه کار ای ــا دامن ــد ام ــود دارن ــی وج ــگاه های مختلف ــه پژوهش ــیم. البت ــته باش ــطح نداش ــن س ــگاه در ای ــر از پژوهش ــادی غی نه
ــراد برجســته و صاحــب  ــاً از اف ــد، غالب ــن پژوهشــگاه بوده ان ــاز عضــو ای پژوهشــگاه بســیار گســترده اســت. اســتادانی کــه از دیرب
ــداف  ــر اه ــال های اخی ــگاه در س ــد. پژوهش ــان می ده ــا را نش ــی آنه ــطح علم ــی س ــه خوب ــا ب ــار آنه ــه آث ــد ک ــت بوده ان صالحی
ــی را شــروع کــرده اســت. از ســال ۷۴ ، ۷۵ کــه  ــرار داده اســت و فعالیت هــای خوب جمهــوری اســالمی را در حــوزه کار خــود ق
ــز  ــران و مراک ــتادان از ته ــاً اس ــد، غالب ــت می کنن ــورا فعالی ــن ش ــروه در ای ــت 1۶ گ ــده اس ــکیل ش ــون تش ــی مت ــورای بررس ش
اســتان ها دعــوت می شــوند و یــک همــکاری فعالــی را در زمینــه نقــد و بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی دارنــد. عــالوه بــر 
ایــن بــه نقــد و بررســی نظریه هــا در هــر حــوزه علمــی و در هــر رشــته علمــی می پردازنــد. خروجــی ایــن حرکــت، خروجــی قابــل 
ــام طــرح اعتــالی علــوم انســانی نیــز کــه در دســتور کار پژوهشــگاه قــرار گرفتــه  ــه ن توجهــی اســت. طرحــی ب
ــادی  ــا حــدود زی ــران ت ــوم انســانی در ای ــت. عل ــته اس ــانی برداش ــوم انس ــالی عل ــی در راه اعت ــای مهم ــت، گام ه اس
ــه  ــرار گرفت ــه اســتثنای رهبــری ق ــران ارشــد نظــام ب ــت و توجــه سیاســتمداران و مدی ــر مــورد عنای ــع شــده و کمت محــروم واق
اســت. رهبــری معظــم انقــالب بســیار بــه موضــوع علــوم انســانی پرداختنــد و رهنمودهــای بســیار عالــی داده انــد، 
ازجملــه در نشســتی کــه بــا شــورای بررســی متــون داشــتند؛ امــا در ســطوح بــاالی مدیریــت کشــور از نظــر پشــتیبانی، 
تأمیــن مالــی و حمایت هــای الزم، آنچنــان کــه شایســته و بایســته اســت ایــن امــر تحقــق نیافتــه اســت. اگــر نــه می بایــد خیلــی 

حجت االسالم مصباحی مقدم: 

با جذب  نخبگان  به  سمت علوم انسانی ،  رشد و پیشرفت ایران سرعت بیشتری به خود می گیرد

حجــت االســالم دکتــر غالمرضــا مصباحــی مقــدم، عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، نماینــده ســابق مجلــس 
شــورای اســالمی در ادوار هفتــم، هشــتم و نهــم، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه امــام صــادق )ع(، عضــو هیــأت امنــای 
پژوهشــگاه و مدیــر گــروه اقتصــاد شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی یکــی از چهره هایــی هســت کــه 
مســائل علــوم انســانی را از نزدیــک دنبــال می کنــد و از خبــرگان ایــن حــوزه بــه شــمار مــی رود. در خصــوص بیانیــه 
»گام دوم انقــالب« رهبــر معظــم خطــاب بــه ملــت ایــران، مســائل پیــش روی علــوم انســانی و مأموریت هــا، وظایــف 

و ظرفیت هــای پژوهشــگاه، مصاحبــه ای را بــا ایشــان انجــام دادیــم کــه در ادامــه می خوانیــد:
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بیــش از ظرفیتــی کــه ایــن پژوهشــگاه تاکنــون نشــان داده، می توانســت ظرفیت هــای خــود را نشــان دهــد. در خصــوص همیــن 
ــا ایــن مجموعــه مشــغول همــکاری هســتند و شــاید در  شــورای بررســی متــون حــدود دو هــزار اســتاد، دانشــیار و اســتادیار ب
میــان نهادهــای علمــی کشــور بی نظیــر و بی رقیــب باشــد.که توانســته ایــن همــه شــخصیت های علمــی کشــور را جمــع کنــد و 
گــرد هــم آورد. نوعــی ارتبــاط نخبــگان باهــم، تعامــل آنهــا بــا هــم و تبــادل نظــر نخبــگان علمــی  بــا هــم در اینجــا شــکل گرفتــه 
اســت، آن هــم بــا پذیــرش مبانــی برگرفتــه از اســالم و ارزش هــای اســالمی-ایرانی، بــا تقیــد بــه اینکــه علــوم انســانی بومــی بشــود، 
متناســب بــا شــرایط و نیازهــای کشــور بشــود، اســالمی بشــود و بــه ارتبــاط بیــن اســالم و علــم بــه صــورت عمیــق دســت پیــدا 
کنیــم. البتــه ایــن اتفــاق در حــال رخ دادن اســت ولــی ایــن مســیر، مســیری طوالنــی اســت کــه بایــد همچنــان طــی شــود تــا 

ــیم. ــته هایمان برس ــه خواس ب

ــای  ــرح ه ــی و ط ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــای پژوهش ــوع فعالیت ه ــاظ تن ــه لح •    ب
بنیــادی ای کــه در دســت دارد، چگونــه می تــوان پشــتیبانی مســئوالن و دولتمــردان از علــوم انســانی را 

ــرژی مجموعــه در انجــام وظایــف اصلــی خللــی ایجــاد شــود؟ داشــت بــدون آنکــه در توجــه و ان
از نظــر پشــتیبانی ها یــک کار کامــاًل شــناخته شــده ای اســت. اگــر مجموعــه دولــت و ســازمان برنامــه و بودجــه، عنایــت ویــژه ای 
بــه پژوهشــگاه داشــته باشــند و بداننــد کــه رشــد علــم، مایــه پیشــرفت کشــور اســت، طبعــاً نتیجــه اش ایــن خواهــد بــود کــه بــا 
اهتمــام بلیغــی حمایــت مالــی و معنــوی از پژوهشــگاه داشــته باشــند؛ امــا در مــورد اینکــه ایــن مجموعــه متنــوع بایــد چــه کار 

کنــد کــه بــه جــای واگرایــی بــه همگرایــی برســند؛ دو موضــوع مطــرح اســت: یکــی، وحــدت مبنــاء و دیگــری، وحــدت آرمــان.
ــان  ــدت آرم ــاء و وح ــدت مبن ــی از وح ــه خوب ــی ب ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــبختانه پژوهش خوش
برخــوردار اســت و همانطــور کــه قبــاًل هــم اشــاره کــرده ام، مبانــی فکــری کــه ایــن پژوهشــگاه اتخــاذ کــرده، 
ــدت و  ــی از وح ــن مبان ــت. ای ــالمی اس ــه های اس ــه از اندیش ــوده و برگرفت ــی اش ب ــای علم ــت فعالیت ه در جه

ــد ــی برخوردارن ــجام خوب انس
اگــر مبانــی فکــری متفکــران پراکنــده باشــد و هماهنــگ نباشــد، نمی تــوان انتظــار داشــت کــه آن مجموعــه بــه نتایجــی برســند 
ــوان  ــد، نمی ت ــه نباش ــی یگان ــی و تحقیقات ــه علم ــک مجموع ــای ی ــداف و آرمان ه ــر اه ــه اگ ــه اســت، همانطــور ک ــه همگرایان ک
ایــن امیــد و انتظــار را داشــت کــه بتــوان بــه موفقیــت رســید؛ امــا خوشــبختانه پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
ــی فکــری کــه  ــاًل هــم اشــاره کــرده ام، مبان ــان برخــوردار اســت و همانطــور کــه قب ــاء و وحــدت آرم ــی از وحــدت مبن ــه خوب ب
ایــن پژوهشــگاه اتخــاذ کــرده، در جهــت فعالیت هــای علمــی اش بــوده و برگرفتــه از اندیشــه های اســالمی اســت. ایــن مبانــی از 
وحــدت و انســجام خوبــی برخوردارنــد کــه نقطــه مقصــد آن هــم توجــه بــه تعالــی »انســان« اســت، انســانی کــه بایــد راه تعالــی 
ــه در پژوهشــگاه و شــورای  ــن تمــام رشــته هایی ک ــان. بنابرای ــه می شــود وحــدت آرم ــرب الهــی برســد ک ــه ق ــد و ب را طــی کن
بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی فعــال هســتند، همگــی از وحــدت مبانــی و آرمــان برخوردارنــد. البتــه شــاید پژوهشــگاه بــه 
یــک کارگــروه ویــژه نیــاز داشــته باشــد تــا مجموعــه مطالعــات ایــن گــروه هــای علمــی را بررســی و بــه هــم نزدیــک کنــد تــا 

ــم. ــای مشــترک دســت یابی ــی و خروجی ه ــه هماهنگ ــریع تر ب ــه س اینک

ــه  ــگاه چ ــما پژوهش ــر ش ــه نظ ــد ب ــگاه داری ــما از پژوهش ــه ش ــی ک ــناخت دقیق ــه ش ــه ب ــا توج •    ب
فعالیت هایــی دارد کــه آنقــدر برجســته اســت کــه می توانــد در مســیر محقــق شــدن بیانیــه »گام دوم 

انقــالب« قــرار گیــرد یــا اینکــه پژوهشــگاه در چــه مســیرهایی گام بــردارد بهتــر اســت؟
ــوم  ــانی و عل ــوم انس ــائل عل ــوزه مس ــا ح ــه ت ــتانی گرفت ــای باس ــت. از زبان ه ــوع اس ــیار متن ــگاه بس ــای پژوهش ــوزه فعالیت ه ح
ــاد دارد.  ــت از برجســتگی محصــوالت و کار زی ــد آثارشــان حکای ــم کار می کنن ــار ه ــه در کن ــه عظیمــی ک ــن مجموع ــه. ای دقیق
ــی کــه از  ــد روی نخبگان ــه بعــد هــم بای ــی هــم دارد. از ایــن ب ــادی انجــام شــده و خروجی هــای خوب ــا حــاال هــم کارهــای زی ت
برجســتگی و ویژگــی خاصــی برخوردارنــد، تمرکــز شــود. حتــی بایــد نخبگانــی کــه تاکنــون جــذب نشــده اند را نیــز جــذب و بــا 
آنهــا ارتبــاط برقــرار کــرد. گمــان می کنــم، اراده ایــن مهــم در مدیریــت پژوهشــگاه وجــود دارد و جــای امیــدواری اســت کــه در 

ایــن راســتا هــم موفــق باشــد.

ــش و  ــری، نق ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــالمی از س ــالب اس ــه گام دوم انق ــدور بیانی ــه ص ــه ب ــا توج •    ب
ــق  ــی در تحق ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــاص پژوهش ــانی و به طورخ ــوم انس ــت عل مأموری

ــد؟ ــد باش ــه می توان ــه، چ ــده در بیانی ــر ش ــای ذک ــداف و آرمان ه اه
ــانی  ــوم انس ــش عل ــان نق ــن می ــا در ای ــت؛ ام ــره گرف ــالب به ــه گام دوم انق ــرای بیانی ــوان ب ــد می ت ــوم مفی ــه عل ــه از هم البت
ــور  ــر اســت. به ط ــاز و مبنائی ت ــوم بسترس ــایر عل ــا س ــوم انســانی در مقایســه ب ــه عل ــرد ک ــوش ک ــد فرام برجســته تر اســت. نبای
مثــال؛ اگــر فلســفه کــه یکــی از زیربنائی تریــن علــوم انســانی اســت، مبنــاء قــرار نگیــرد و اســاس نشــود، یقیــن بدانیــد ســایر 
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ــوم انســانی در  ــه عل ــم ک ــا می بینی ــت برســند. م ــه موفقی ــد ب ــی و مهندســی و ... نمی توانن ــوم پزشــکی، فن ــه عل ــوم از جمل عل
غــرب هــم مــورد توجــه ویــژه ای قــرار می گیــرد و از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت و نخبــگان درجــه یــک کشــورهای توســعه 
یافتــه همــه از حــوزه علــوم انســانی هســتند، امــا متأســفانه در ایــران برتریــن موقعیت هــا را بــه دانشــمندان غیرعلــوم انســانی 
ــا  ــوم پزشــکی ی ــا از حــوزه عل ــوم م ــاً در طــول ســال های گذشــته وزرای عل ــم اشــتباه اســت. غالب می دهنــد کــه تصــور می کن
مهندســی بوده انــد و کمتــر اتفــاق افتــاده کــه یــک صاحــب نظــر علــوم انســانی بــه عنــوان وزیــر علــوم انتخــاب شــود. شــاید اگــر 
یــک صاحــب نظــر علــوم انســانی بــه عنــوان وزیــر انتخــاب می شــد، شــاهد رشــد بســیار متفــاوت علــوم انســانی بودیــم. در واقــع 
نوعــی درجــه دوم تلقــی کــردن مدیــران علــوم انســانی نــزد مدیــران ارشــد نظــام خطاســت چــون علــوم پایــه، مهندســی، پزشــکی 
و ... همگــی وامــدار علــوم انســانی هســتند و اینهــا اســاس خــود را مدیــون علــوم انســانی هســتند کــه اگــر ایــن را نفهمیــده 
باشــیم از واقعیــت هســتی و عرصــه علــم دور هســتیم، بنابرایــن بایــد اهتمــام ویــژه ای بــه علــوم انســانی داشــت کــه بیانیــه گام 
دوم انقــالب هــم توجــه ویــژه ای بــه علــوم انســانی دارد. انقــالب اســالمی انقــالب ارزش هــا بــود و اگــر فرهنــگ ملــت ایــران تغییــر 
نمی کــرد، انقالبــی رخ نمــی داد. آنچــه کــه منشــأ اصلــی انقــالب شــد، تغییــرات فرهنگــی بــود کــه رهبــری ایــن مهــم را هــم 
امــام خمینــی )ره( بــر عهــده داشــتند کــه خــود امــام )ره( هــم عــارف بــود و هــم فیلســوف، فقیــه و مفســر کــه همگــی در حــوزه 
علــوم انســانی تعریــف مــی شــود. ببینیــد متفکــران خارجــی چطــور تحــت تأثیــر شــخصیت امــام خمینــی )ره( قــرار مــی گیرنــد. 

اگــر شــخصیتی چــون امــام رهبــری انقــالب را بــر عهــده نمی گرفــت، ایــن آثــار و بــرکات را از خــود برجــای نمی گذاشــت.
ــن رشــته ها فراهــم  ــات رشــد و پیشــرفت هرچــه بیشــتر ای ــوم انســانی مقدم ــا برجســته کــردن عل ــد ب در گام دوم انقــالب بای
شــود. بایــد تدبیــری صــورت پذیــرد تــا علــوم انســانی از جایــگاه خــودش ارتقــاء پیــدا کنــد. در ایــن خصــوص نکتــه ای را یــادآور 
می شــوم، ســال 13۷۵ تــا ۷8 ریاســت دانشــکده الهیــات دانشــگاه تهــران را عهــده دار بــودم کــه یــک تحقیقــی از دانشــجویان 
انجــام دادیــم و متوجــه شــدیم کــه اکثــر دانشــجویان مــا کســانی بودنــد کــه نتوانســته بودنــد در رشــته های دیگــر موفــق شــوند 
کــه ایــن موضــوع مایــه تأســف اســت. آن زمــان بــه خاطــر همیــن موضــوع همایــش بزرگــی را برگــزار کردیــم کــه متأســفانه در 
ادامــه پیگیــری نشــد امــا در یــک نظرســنجی دیگــر از اســتادان دانشــگاه تهــران هــم بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه فقــط 3 درصد 
اســتادان حاضرنــد فرزنــدان خــود را بــه رشــته های علــوم انســانی هدایــت کننــد. همیــن تحقیقــات و نظرســنجی ها ثابــت مــی 
کنــد، جایــگاه علــوم انســانی در کشــور خیلــی نــازل اســت. بایــد ایــن ذهنینــت غلــط را از بیــن بــرد. اگــر ایــن ذهنیــت درســت 
شــود، می تــوان امیــدوار بــود کــه بــا جــذب نخبــگان بــه ســمت علــوم انســانی تحــول عظیمــی در کشــور رخ دهــد. بــا جــذب 
ــه خــود  ــه ســمت علــوم انســانی می توانیــم انتظــار داشــته باشــیم کــه رشــد و پیشــرفت ایــران ســرعت بیشــتری ب نخبــگان ب
بگیــرد. البتــه بــا پشــتوانه تجــارب، آزمــون و خطاهــای ۴۰ ســاله. رهبــر انقــالب در ایــن خصــوص می فرماینــد؛ مــا وقتــی انقــالب 
را شــروع کردیــم الگویــی نداشــتیم امــا اکنــون نســل کنونــی انقالبی هــا بــرای برداشــتن گام دوم انقــالب، تجربــه ۴۰ ســاله ای 

ــد کــه می تواننــد از آن اســتفاده کننــد. دارن

ــه نظــر می رســد آنچــه در ماهیــت و هــم در بیانیــه دیــده می شــود، علــوم انســانی را در وجــود  •    ب
بنیــادی آن مــورد توجــه قــرار می دهــد و بــه رویکردهــای عقالنــی و معنــوی آن مــی پــردازد امــا در 
ــانی  ــوم انس ــه، عل ــت ک ــن اس ــود ای ــانی وارد می ش ــوم انس ــه عل ــه ب ــادی ک ــال ها انتق ــن س ــول ای ط

کاربــردی نیســت و خروجــی خاصــی نــدارد! در ایــن خصــوص چــه نظــری داریــد؟
بــه نکتــه مهمــی اشــاره کردیــد. در شــرایط فعلــی علــوم انســانی بایــد از مرحلــۀ نظــری صــرف خــارج شــود و بــه 
مرحلــۀ عملــی و کاربــردی ورود کنــد. در ایــن خصــوص منتقدیــن هــم بایــد بگوینــد چــه قدمــی در ایــن راه برداشــته اند؟ 
صــرف اینکــه ادعــا کننــد، علــوم انســانی جنبــۀ کاربــردی پیــدا نکــرده اســت و بایــد در حاشــیه بمانــد، کافــی نیســت. اگــر رابطــۀ 
علــوم انســانی بــا ســایر علــوم را درک کنیــم ایــن مســائل مطــرح نمی شــود. البتــه اهالــی علــوم انســانی هــم بایــد اهتمــام خــود 

را بــرای کاربــردی کــردن آن معطــوف کننــد و در ایــن راه نیــاز اســت برنامــه داشــته باشــند و هزینــه کننــد.
ــه  ــد، جنب ــه فراگرفته ان ــی ک ــث و نظرات ــه مباح ــت ب ــا خواس ــد از آنه ــه بای ــت ک ــانی اس ــوم انس ــای عل ــه علم ــن کار وظیف ای
کاربــردی بدهنــد و کاربــرد ایــن علــوم را در مناســبات اجتماعــی و روابــط انســانی تبییــن کننــد. اگــر ایــن کار اتفــاق بیافتــد مــا 
می توانیــم یــک جهــش بزرگــی داشــته باشــیم. بگذاریــد وام بگیــرم از تاریخــی کــه بــرای غــرب گذشــت. غــرب در حــدود ده 
قــرن  کــه معــروف بــه قــرون وســطی اســت، راکــد بــود، بــدون تغییــر و بــدون رشــد و پیشــرفت بــود. طــی ایــن ده قــرن، اگــر 
ســتاره ای می درخشــید روی جهالتــی کــه حاکــم برغــرب بــود، ســتاره را نابــود می کردنــد. اگــر ســتاره ای در عرصــه علــم بــود، 
ــاً ایــن نوزایــی علمــی در عرصــه  ــد. امــا وقتــی رنســانس اتفــاق افتــاد، نوزایــی علمــی صــورت گرفــت و اتفاق نابــودش می کردن
علــوم انســانی و عرصــه فلســفه رقــم خــورد. گام اولــش در عرصــه فلســفه و در جهان بینــی متفکــران غربــی بــود. غــرب  امــروزه 
وامــدار رنســانس قــرن 1۵ و 1۶ اســت. اگــر چنیــن اتفاقــی افتــاده و نتیجــه اش از نظــر ظهــور یــک تمــدن صرفــاً مــادی چشــم 
گیــر و برجســته اســت، ایــن محصــول تغییــر و تحولــی  اســت کــه ۴ یــا ۵ قــرن قبــل در زمینــه علــوم انســانی رخ داد و علــوم 
انســانی را کاربــردی کردنــد. امــروزه مــا بــرای تغییــر و تحــول نیازمنــد بازگشــت بــه عقــب نیســتیم، امــا تجــارب غــرب بــه مــا 
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کمــک می کنــد مســیر را ســریعتر طــی کنیــم. امــا نبایــد در راســتای اهــداف و آرمانهــای آنهــا حرکــت کنیــم چــون غربی هــا بــه 
دلیــل اینکــه مبانــی فکــری و اندیشــه الزم را نداشــتند تــا آنهــا را بــه ســمت واقعیــت انســان، زیســت و زندگــی انســان هدایــت 
ــر اســاس آمــوزش هــای الهــی انســان موجــودی پیچیــده  ــد، امــا ب کنــد. بنابرایــن انســان را موجــودی تــک بعــدی تلقــی کردن
مرکــب از جســم و روح اســت  کــه روح او وزن بســیار باالیــی دارد امــا جســمش بــه حیــوان مشــابهت دارد و بایــد در خدمــت روح 

الهــی او قــرار گیــرد.

•    از جملــه اقداماتــی کــه در طــول یکــی، دو ســال اخیــر از نظــر سیاســت گذاری وزارتــی اتفــاق افتــاد 
ــه پژوهشــگاه اســت. ارزیابــی  و شــما هــم در جریــان هســتید، الحــاق بنیــاد دانشــنامه نگاری ایــران ب

شــما در ایــن زمینــه چیســت؟
نمی دانــم کــه ایــن کار تــا چــه حــد هوشــمندانه انجــام گرفتــه اســت، امــا در مجمــوع ایــن کار را حســن اتفــاق تلقــی می کنــم 
چــون بســتر و زمینــه ای کــه از دانشــنامه هــای رشــته هــای فنــی، مهندســی، پزشــکی و ...  شــکل می گیــرد بایــد بســتر علــوم 
انســانی باشــد اگــر ایــن الحــاق هوشــمندانه صــورت گرفتــه باشــد، معنــی اش ایــن اســت کــه پایــه و اســاس »اندیشــه« را بایــد از 

علــوم انســانی وام گرفــت.

•     یکــی از مــواردی کــه در مــورد کاربــردی ســازی مطــرح مــی شــود، تجــاری ســازی آن اســت و برخی 
معتقدنــد، علــوم انســانی بایــد جنبــه درآمدزدایــی هــم داشــته باشــد. در خصــوص ایــن نــوع نــگاه بــه 

علــوم انســانی چــه نظــری داریــد؟
گمــان می کنــم تجــاری ســازی در مــورد علــوم انســانی نوعــی دســت کم گرفتــن علــوم انســانی و کاســب کارانــه برخــورد کــردن 
ــه رو هســتند از علــوم  ــا آن روب ــرای حــل مشــکالتی کــه امــروزه دســتگاه ها و نهادهــا ب ــدارد مــا ب ــا آن اســت. هیــچ اشــکالی ن ب
انســانی اســتفاده کنیــم و طبعــاً اگــر بــه افــرادی کــه مشــکلی را از مشــکالت دســتگاه ها و نهادهــا حــل می کننــد پاداشــی هــم 
داده شــود، بجاســت؛ امــا ایــن نــگاه بــه صــورت اساســی بیشــتر مناســب علــوم فنــی، مهندســی، پایــه و پزشــکی می باشــد، امــا 
در مــورد علــوم انســانی خیــر،. به طــور مثــال؛ امنیــت کــه امــروز از نظــر جهــان یــک خواســته بســیار عالــی و مطلــوب و دارای 
ضــرورت غیرقابــل اغمــاض اســت، در زبــان اقتصــاد دانــان یــک کاالی عمومــی بــه شــمار مــی رود، امــا شــما نمی توانیــد امنیــت 
ــد کار  ــد نمی توان ــته باش ــت نداش ــر امنی ــده ای اگ ــا وارد کنن ــده ی ــد کنن ــبی، تولی ــری، کاس ــچ تاج ــد. هی ــازی کنی را تجاری س
کنــد. خالصــه اینکــه امنیــت مثــل اکســیژن اســت. بــا وجــود اکســیژن اســت کــه مــا تنفــس می کنیــم و حیــات داریــم امــا ایــن 
اکســیژن قابــل مبادلــه نیســت، اتفاقــاً رایــگان هــم هســت. علــوم انســانی ایــن فضــای عمومــی را می ســازد و ایــن کاالی عمومــی 
ــم  ــه نمی توان ــن ک ــرد؟ م ــی را تجاری ســازی ک ــک مســئله اخالق ــوان ی ــد شــبیه امنیــت و اخــالق. چطــور می ت ــن می کن را تأمی
ــد. اعتمــاد  ــادی را می بینی ــرکات بســیار زی ــار و ب ــه ای حاکــم شــد، شــما آث ــر جامع ــر اخــالق ب ــا اگ ــن موضــوع را بفهمــم. ام ای
انســان ها در عرصــه اجتماعــی بــه یکدیگــر در اثــر اخــالق اســت. یــک روایــت از رســول گرامــی اســالم )ص( کــه می فرمایــد: » 
َمــا بََعــَث الََلّ نَبّیــاً َقــُطّ إاِلَّ بِصــْدِق اَلَْحدیــِث َو أََداِء اَلَْمانـَـِه« هیــچ پیامبــری را خــدا نفرســتاده مگــر بــا دو پیــام؛ راســت بگوئیــد و 

امانــت داری کنیــد.
ــر اســاس  ــه ب ــد. همبســتگی جامع ــه را فراهــم می کنن ــه اعتمــاد عمومــی جامع ــی، دو پای ــن دو موضــوع اخالق ــد ای  شــما ببینی
ایــن دو خصیصــه اخالقــی شــکل مــی گیــرد و  اگــر بــر جامعــه ای حاکــم شــد هزینه هــای بســیاری از بیــن مــی رود. اگــر ایــن دو 
ــرقت ها و  ــد و س ــش می یابن ــا افزای ــوند، خیانت ه ــاد می ش ــا زی ــداد پرونده ه ــا و تع ــود، زندان ه ــه ای نب ــی در جامع ــده اخالق پدی
ــوم انســانی خیلــی  ــده اخالقــی وابســته اند. پــس عل ــه ایــن دو پدی ــه نحــوی ب ــراوان می شــوند و ... ببینیــد همــه ب اختالس هــا ف
مهــم اســت. بــا علــوم انســانی ســاختمان نمی ســازند کــه بــا چشــم دیــده شــود، ماشــین نمی ســازند کــه بــه چشــم بیایــد، امــا 
فضایــی را ایجــاد می کننــد و بســتری را فراهــم می ســازند کــه در آن فضــا زمینــه رشــد و پیشــرفت علــوم دیگــر فراهــم می شــود. 

بنابرایــن جایــگاه علــوم انســانی جایگاهــی نیســت کــه مــا از آن انتظــار تبدیــل بــه کاالی قابــل تجــارت داشــته باشــیم.

ــه اینکــه مــا آذر مــاه، هفتــه پژوهــش را در پیــش خواهیــم داشــت و پژوهشــگاه هــم  ــا توجــه ب •     ب
ــه گام دوم انقــالب  ــه بیانی ــت ب ــا عنای ــزی می کنــد و ب ــه به طورخــاص برنامه ری ــن هفت ــرای ای ــًا ب طبیعت
کــه پــس از هفتــه پژوهــش ســال پیــش منتشــر شــد و االن اولیــن هفتــه پژوهشــی هســت کــه مــا 
بــا ایــن بیانیــه ســروکار خواهیــم داشــت، بــه نظــر شــما در ایــن هفتــه پژوهشــگاه بــه چــه مــواردی 

ــود؟ ــع ش ــر واق ــد مفیدت ــردازد، می توان بپ
بــه نظــرم در جــواب ایــن ســؤال بایــد بــه بخــش توصیه هــای رهبــر معظــم انقــالب در بیانیــۀ گام دوم انقــالب مراجعــه شــود. در 
بخش هــای آغازیــن بیانیــه بیشــتر بــه گذشــته و اینکــه انقــالب اســالمی چــه دســتاوردهایی داشــته تأکیــد می شــود امــا در بخــش 
ــد اجرایــی و عملــی شــود. البتــه ایشــان طــی دهه هــای  ــد کــه در گام دوم بای ــه مــواردی پرداخته ان توصیه هــا، رهبــری دقیقــاً ب
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گذشــته غالبــاً روی ایــن مســائل تکیــه داشــتند. پایه ای تریــن کار بــرای پیشــرفت؛ علــم اســت کــه علــم، هــم حاصــل 
پژوهــش اســت و بی جهــت نیســت کــه روی ایــن موضــوع هــم تأکیــد می شــود. یــک جملــه هــم داریــم از امیرالمومنیــن )ع( 
ــی اول  ــد و ...« یعن ــدا کنی ــش را پی ــس اول معرفت ــت اســت. پ ــد معرف ــرداری، آن گام نیازمن ــی ب ــه می خواه ــی ک ــر گام »در ه

علمــش را پیــدا کــن و بعــد قــدم اول را بــردار! و پژوهشــگاه هــم بایــد در هفتــه پژوهــش روی ایــن نکتــه تاکیــد کنــد.
بــه هــر حــال ایــن از موضوعاتــی هســت کــه مــا بایــد جداگانــه بــه آن بپردازیــم دومیــن بحثــی کــه مطــرح می کننــد معنویــت و 
اخــالق اســت کــه ایــن مــورد امتیازیســت کــه انقــالب اســالمی نســبت بــه ســایر انقالب هایــی کــه در جهــان رخ داده، دارد. مثــل 
انقــالب سوسیالیســتی کــه در ســال 191۷ اتفــاق افتــاده، انقــالب فرانســه هــم بــر پایــه معنویــت و اخــالق بنــا نشــد، امــا انقــالب 
اســالمی برپایــه معنویــت واخــالق روی داد وایــن امتیــازی اســت کــه انســان رابــه تعالــی می رســاند. ایــن امتیــاز ماســت و ایــن 
ــد ایــن معنویــت و اخــالق را  همان طورکــه  ــی می رســاند معنویــت و اخــالق اســت منتهــا مــا بای ــه تعال امتیــاز کــه انســان را ب
شــماها هــم اشــاره کردیــد، کاربردی ســازی کنیــم و آثــار و نتایــج معنویــِت اخــالق را در جامعــه کــه حــاال مــن بــه کلمــه ای از 
ایــن مســائل اشــاره کــردم در مــورد صداقــت و امانــت داری بایــد بــه کاربــردی کــردن ایــن اخــالق و معنویــت بپردازیــم. پژوهشــگاه 
ــن  ــٍد اقتصــاد اســت. م ــه مطــرح کرده ان ــد ســومی ک ــردازد. بن ــن محــور بپ ــه ای ــد ب ــم می توان ــال ه ــع اعت ــق طــرح جام از طری
بــا توجــه بــه آشــنایی کــه بــا اقتصــاد و مســائل اقتصــادی دارم، کلیــد حــل بســیاری از مســائل اجتماعــی، اخالقــی و سیاســت 
داخلــی جامعــه را اقتصــاد می دانــم. ایــن غیــر از تفکــر مارکــس نســبت بــه زیربنــا دانســتن اقتصــاد اســت کــه کامــاًل بــا آن هــم 
آشــنا هســتم. از نظــر بنــده اقتصــاد جنبــۀ کلیــدی دارد، ابــزار اســت. اگــر نباشــد هیــچ کاری بــه دنبالــش تحقــق پیــدا نمی کنــد، 
بنابرایــن بایــد اقتصــاد کشــور اقتصــادی قــوی باشــد و عجیــب اینکــه خداونــد تبــارک و تعالــی چــه لطفــی بــه ملــت ایــران  و 
ــازی در  ــگاه و موقعیــت ممت ــی، جای ــگاه و موقعیــت جغرافیای ــن ســرزمین هــم از نظــر جای ــن ســرزمین کــرده  اســت. ای ــه ای ب
کــره زمیــن دارد کــه نقطــه تقاطــع شــمال و جنــوب و شــرق و غــرب منطقــه هســت و هــم از نظــر نیــروی انســانی، غالبــا نیــروی 
انســانی نخبــه ای دارد و ضریــب هوشــی ملــت ایــران و جوانــان ایــران باالســت و هــم از نظــر منابــع زیــر زمینــی. بــا اینکــه ملــت 
ــع  ــی هشــت درصــد مناب ــن را دارد، ول ــک درصــد عرصــه زمی ــران ی ــک درصــد جمعیــت جهــان را دارد و ســرزمین ای ــران ی ای
زیــر زمینــی را در اختیــار دارد، ایــن خیلــی معنــی دارد. امــا از ایــن هشــت درصــد منابــع مــا چطــور اســتفاده می کنیــم؟ خیلــی 
بی مهابــا، خیلــی بی ضابطــه و خیلــی اســراف کارانــه.  اگــر از ایــن منابــع درســت اســتفاده کنیــم منشــأ یــک جهــش اقتصــادی 
بســیار بزرگــی می شــود و مــن در ایــن مــورد مقالــه الزامــات سیاســتی و اجرایــی الگــوی اســالمی- ایرانــی پیشــرفت را نوشــته ام 
و روی ایــن موضــوع کار کــرده ام و نشــان داده ام کــه چگونــه می تــوان طــی دو تــا ســه دهــه خصوصــاً از انــرژی ای کــه داریــم، 
اســتفاده کنیــم تــا ایــران بــه جایــگاه یکــی از 1۰ کشــور پیشــرفته جهــان از نظــر اقتصــادی دســت یابــد. اگــر ایــن مشــکل را حــل 
کردیــد، مشــکل طــالق را هــم حــل کردیــد، مشــکل دیــر ازدواج کــردن را حــل کردیــد، مشــکل اشــتغال و  مشــکل تــورم نیــز حل 
می شــود یعنــی ببینیــد رفــع مشــکالت اقتصــادی چــه آثــار اجتماعــی دارد؟ خیلــی از ناهنجاری هــای اخالقــی در اثــر وضعیــت 

ــد. ــد می آی ــه پدی ــی ک ــا و عصبانیت های ــا، ناســازگاریها، درگیری ه ــد، طالقه ــه رخ می ده ــی ک ــد دعواهای ــد اقتصادیســت مانن ب
ــن مســائل هســتی اســت،  ــت یکــی از پایه ای تری ــردازد. عدال ــی پ ــا فســاد م ــارزه ب ــت و مب ــه بحــث عدال ــه ب ــارم بیانی ــد چه بن
خداونــد تبــارک و تعالــی اســمان و زمیــن را بــر اســاس عدالــت بنــا نهــاده. »بالعــدل قامــت الســموات و االرض« و هــدف از ارســال 
ــد در آفرینــش  ــا کننــد و خداون ــر پ ــا عــدل را ب ــوده کــه انســان ها آگاهــی داشــته باشــند ت پیامبــران الهــی هــم اقامــه عــدل ب
عدالــت را رعایــت کــرده و در قیامــت هــم پــاداش او و کیفــر او بــر اســاس عــدل و فضــل اســت و از مــا خواســته در ایــن زندگــی 
دنیایــی نیــز بــه عدالــت رفتــار کنیــم کــه عدالــت اجتماعــی اســت. ببینیــد عدالــت و مبــارزه بــا فســاد چــه جایــگاه مهــم و کلیدی 
دارد. اگــر بــا فســاد مبــارزه نشــود حتمــاً خیلــی از مســائل و مشــکالت همچنــان اســتمرار پیــدا خواهــد کــرد. اتفاقــاً طــرح جامــع 

اعتــال ظرفیــت پرداختــن بــه ایــن مقــوالت مهــم را دارد.

•    از توضیحات کامل شما تشکر می کنیم، اگر نکته خاصی در پایان مصاحبه دارید، بفرمائید؟
نکتــه ای کــه خیلــی هــم روی آن تأکیــد دارم ایــن اســت کــه مــا بایــد نخبــگان جــوان خودمــان را بــه میــدان کار و مدیریــت 
جامعــه فــرا بخوانیــم. باالخــره انقالبیــون نســل اول، آفتــاب لــب بــام هســتند و ایــن نســل جــوان بایــد جــای آنهــا را پــر کنــد. 
منظــورم از نســل جــوان، »نخبــگان« نســل جــوان اســت، چــون آنهــا هســتند کــه شــأن مدیریتــی دارنــد. آنهــا هســتند کــه شــأن 
پیشــرفت علمــی را دارنــد. آنهــا هســتند کــه هنــوز بــه مســائل مــادی زندگــی و بــه  فزون خواهی هایــی همچــون حــرص و طمــع  
ــد پــس خیلــی خــوب می تواننــد  ــرای مسن ترهاســت، جوان هــا ایــن خصلت هــا را ندارن ــوده نشــدند. معمــوالً ایــن خلقیــات ب آل
بــه میــدان بیاینــد و کار کننــد. مــن گروه هــای کوچــک 3 نفــره، ۴ نفــره، ۵ نفــره، 1۰ نفــره، می شناســم کــه بــا همیــن جوانــان 
ــد. در دانشــگاه )امــام صــادق)ع(( هــم گروهــی  ــوآوری را شــروع کردن تحصیــل کــرده و از دانشــگاه های مختلــف کار فکــری و ن
از دانــش آموختــگان در مرکــز رشــد دانشــگاه کار می کننــد. اصــوالً کار بایــد کار جمعــی باشــد. بایــد بــا هــم همفکــری کننــد، 
اگــر همفکــری کردنــد مــا خیلــی ســریع تر می توانیــم از حاصــل کار ایــن نســل جــوان بــرای حــل مشــکالت و بــرای شناســایی 

راه هــای دســتیابی ســریع تر بــه اهــداف و نتایــج مــورد انتظــار انقــالب اســالمی در گام دوم، بهــره بگیریــم.
 ان شاءالل.
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ــتای  ــی در راس ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش
ــه  ــی همه جانب ــۀ معرف ــی خــود در زمین ــای بین الملل فعالیت ه
ابعــاد فرهنگــی ایــران، اقــدام بــه برگــزاری دوره  ایران شناســی 
از  روســی  شرق شــناس  اســتادان  از  تعــدادی  بــرای 

ــود. ــور نم ــن کش ــف ای ــگاه های مختل دانش
ــی  ــای علم ــر همکاری ه ــت دفت ــه هم ــه ب ــدام ک ــن اق در ای
بین المللــی و بــا همــکاری بنیــاد مطالعــات اســالمی ابن ســینا 
ــاندن  ــی و شناس ــگ ایران ــه روح فرهن ــه ب ــد، توج ــزار ش برگ
ابعــاد و ویژگی هــای مختلــف ایــن فرهنــگ کــه آن را از دیگــر 
ــز می ســازد، در  ــگ و تمــدن اســالمی متمای ــای فرهن بخش ه

ــت. ــرار داش ــزی ق ــت برنامه ری اولوی
در ایــن دوره کــه بــه شــکلی تخصصــی الیه هــا و ابعــاد 
مختلــف فرهنــگ ایرانــی را از نــگاه مخاطــب غیرایرانــی مــورد 
ــام و صاحــب تألیــف  ــود، اســتادان صاحب ن هــدف قــرار داده ب
از داخــل و خــارج از پژوهشــگاه دعــوت بــه همــکاری شــدند. 
ــم  ــر کری ــد از: دکت ــارت بودن ــن دوره عب اســتادان برجســته ای
مجتهــدی، دکتــر تقــی پورنامداریــان، اســتاد علی اکبــر ثبــوت، 
ــر  ــی، دکت ــد پاکتچ ــر احم ــی، دکت ــن میرعابدین ــتاد حس اس
علی اصغــر مصلــح، مهنــدس کامبیــز نوایــی، دکتــر زهــرا 
ــر،  ــه کریمــی مطه ــر جان ال ــد، دکت ــز جاه ــر پروی ــغ، دکت مبل
دکتــر امیــر مازیــار، دکتــر احمــد صــدری، دکتــر آبتیــن گلــگار 
و اســتاد اســرافیل شــیرچی کــه درس گفتارهــا و کارگاه هایــی 
در زمینــه عرفــان و ادبیــات عرفانــی، ادبیــات داســتانی و شــعر 
معاصــر ایــران، فلســفه هنــر و زیبایی شناســی، فلســفه اشــراق، 
معمــاری اســالمی، ادبیــات تطبیقــی، مطالعــات قرآنــی، 
ــران، موســیقی، ســینما و خوشنویســی  اندیشــه معاصــر در ای
ــا در  ــن دوره عمدت ــری ای ــای نظ ــد. درس گفتاره ــه دادن ارائ
پژوهشــگاه علــوم انســانی تشــکیل شــد و کارگاه هــای عملــی 

ــران، کارگاه  در بازدیــد شــرکت کنندگان از مــوزۀ ســینمای ای
ــیقی  ــوزۀ موس ــیرچی و م ــرافیل ش ــتاد اس ــی اس خوشنویس

ــد. ــران برگــزار گردی ای
شــرکت کنندگان ایــن دوره کــه خــود تخصص هــای متنوعــی 
نظیــر ادبیــات، فلســفه، تاریــخ اســالم، زبان شناســی، اقتصــاد 
و روانشناســی داشــتند، عــالوه بــر گذرانــدن ۶۰ ســاعت 
ــد  ــۀ ملــی ملــک نیــز بازدی دروس نظــری، از مــوزه و کتابخان
کردنــد. همچنیــن در هماهنگــی بــا بنیــاد ســینمایی فارابــی، 
مــوزۀ ســینمای ایــران و مــوزۀ موســیقی دیدارهــای علمــی و 
مفصلــی در خــالل برنامه هــا انجــام گرفــت تــا شرق شناســان 
ــی  ــرد برخ ــطح و رویک ــت، س ــا وضعی ــک ب ــی از نزدی روس
ــران آشــنا شــوند. هم چنیــن در طــول  نهادهــای فرهنگــی ای
دوره، دو فیلــم »بــاد صبــا« و »گاو« در بنیــاد ســینمایی 
ــرای  ــهر ب ــر ش ــدری« در تئات ــرزمین پ ــر »س ــی و تئات فاراب

ــد. ــش داده ش ــرکت کنندگان نمای ش
اسامي شرکت کنندگان دوره عبارتست از:

-یوگنیــا نیکیتنکــوي، اســتادیار گــروه تاریخ و فلســفه آســیاي 
جنوبــي و مرکــزي و مدرس دانشــگاه زباشناســي مســکو 

ــق ارشــد انســتیتو  ــري فلســفه و محق ــوا، دکت ــا آنیکی -تاتیان
ــوم روســیه ــي عل شــرق شناســي از آکادم

ــي  ــات اجتماع ــروه مطالع ــس گ ــوف، رئی ــار گیلمودین -دانی
و سیاســي مرکــز مطالعــات اســالمي فرهنگســتان علــوم 

اسالم شــناس  جامعه شــناس  و  تاتارســتان  جمهــوري 
ــي و  ــوم تربیت ــي و عل ــري روانشناس ــینا، دکت ــا زیانش -راویلی
ــي  ــاي بین الملل ــي و همکاري ه ــات علم ــز اطالع ــاون مرک مع
انســتیتوي اســتراتژي توســعه آمــوزش آکادمــي علــوم روســیه 
ــوي  ــتاد ادارۀ معن ــوق و اس ــناس حق ــوا، کارش ــنیا ریژک -کس

ــراد  ــۀ لنینگ ــورگ و منطق ــنت پترزب ــلمانان س مس

کارگاه ایران شناسی برای شرق شناسان روسی
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ــي  ــي و اجتماع ــي عموم ــدرس روانشناس ــووا، م ــا ولک -یولی
دانشــگاه ایالتــي ورونــژ و متخصــص روان درمانــي گروهــي بــا 

ــي ــرد تحلیل رویک
ــل دانشــگاه  ــط بین المل ــن، اســتاد دانشــگاه رواب ــارات گاتی -م

ــدرال کاران ف
-الکساندرا چرکونوا، کارشناس زبان شناسي

-الکســاندر پانامــارف، دکتــري اقتصــاد و مــدرس گــروه 
اقتصــادي نظریه هــاي 

ــا  ــر 1398 ب ــم مه ــگاه روز ده ــۀ ده روزه از صبح ــن برنام ای
ثبت نــام و معارفــۀ شــرکت کنندگان و برگزارکننــدگان دوره 

ــد. ــاز ش ــي، آغ ــي بین الملل ــاي علم ــر همکاري ه در دفت
 پــس از آن مهمانــان بازدیــدي ۵ ســاعتي از مؤسســه کتابخانــه 
ــس ادارۀ  ــي رئی ــا راهنمای ــتند و ب ــک داش ــي مل ــوزۀ مل و م
اطالعــات فرهنگــي و حفاظــت فنــي، از بخش هــاي مختلفــي 
نظیــر علــوم در ایــران اســالمي، هنــر و زندگــي، هــزار داســتان، 
ــس  ــد. پ ــدن کردن ــه دی ــالن کتابخان ــز س ــکه و نی ــر و س تمب
ــا بنیــاد ســینمایي فارابــي،  از ایــن دیــدار، طبــق هماهنگــي ب
ــس )13۴۷(  ــر الموری ــا« ســاخته آلب ــاد صب ــم مســتند »ب فیل
ــاس  ــاد عب ــالن زنده ی ــران در س ــردم ای ــت و م ــاره طبیع درب
ــتین روز  ــان در نخس ــد و میهمان ــش داده ش ــتمي نمای کیارس
اقامــت خــود در ایــران بــه صــورت مجــازي مناظــر طبیعــي و 

ــر نظــر گرفتنــد. ــران را زی شــهري و روســتایي ای
برنامــۀ روز دوم دیــدار از کاخ مــوزۀ گلســتان، دیــدار بــا اعضاي 

انجمن هــاي علمــي ایرانشناســي و زبــان روســي ســپري شــد.
نوســتالژیک »گاو« ســاخته  فیلــم  نوبــت عصرگاهــي   در 
داریــوش مهرجویــي در ســالن ســینماي بنیــاد فارابــي نمایــش 
داده شــد و مهمانــان و مجریــان برنامــه در فضــاي بــاغ مــوزه 

ــد. ــم پرداختن ــارۀ فیل ــو درب ــه گفتگ ــه ب آبگین
ــوت  ــه دع ــرکت کنندگان ب ــر، ش ــه 12 مه ــه روز جمع در ادام
ــتین  ــتند و نخس ــوزه داش ــن م ــدي از ای ــینما بازدی ــوزۀ س م
درس گفتــار دوره بــا عنــوان  »ژانر و ســبک در ســینماي ایران« 
ــز جاهــد،  ــر پروی ــس دکت ــا تدری ــوزه ب در ســالن تشــریفات م

ــان  ــد و  شرق شناس ــزار ش ــینما، برگ ــد س ــاز و منتق فیلمس
ــا تاریــخ ســینماي ایــران، مطالبــي  روســي ضمــن آشــنایي ب
ــي  ــۀ اجتماع ــا بدن ــري ب ــانۀ هن ــن رس ــاط ای ــۀ ارتب در زمین

ــد. ــس از انقــالب، آموختن ــران، پیــش و پ ای
دو  در  پژوهشــگاه،  ادب  ســالن  در  مهــر،   13 شــنبه  روز 
ــتاد  ــان و اس ــي پورنامداری ــر تق ــر، دکت ــح و عص ــت صب نوب
ــي و  ــات عرفان ــارۀ ادبی ــب درب ــه ترتی ــوت ب ــر ثب ــي اکب عل
ــان و تصــوف،  ــي در مــورد تفــاوت عرف ــان درس گفتارهای عرف
مشــرب هاي عرفانــي، عرفــان نظــري و عملــي، عرفان در شــعر 
و نثــر و آثــار برجســتۀ عارفــان و تصــوف و آییــن فرافرقــه اي 
ــرکت کنندگان  ــل ش ــش هاي مفص ــه پرس ــد و ب ــه کردن ارائ

ــد. پاســخ دادن
ــتانه  ــداري دوس ــر 98 دی ــنبه 1۴ مه ــه روز یکش ــق برنام طب
ــان  ــگاه و شرق شناس ــي پژوهش ــأت علم ــاي هی ــان اعض می
روســي در ســالن حکمــت پژوهشــگاه برگــزار شــد. در 
ــر  ــر دفت ــیني، مدی ــادات حس ــر شکوه الس ــدار، دکت ــن دی ای
مختصــري  گــزارش  بین المللــي،  علمــي  همکاري هــاي 
ایرانشناســي  دربــارۀ مقدمــات برنامه ریــزي بــراي کارگاه 
آغازیــن  فعالیت هــاي روزهــاي  بــر  و مــروري  داد  ارائــه 
کارگاه داشــت. ســپس هــر کــدام از شــرکت کنندگان روســي 
ــي  ــود را معرف ــي خ ــي و آموزش ــاي پژوهش ــود و زمینه ه خ
ــي حاضــر در جلســه کــه زمینه هــا و  ــد و اســتادان ایران کردن
ــه مطالــب مطــرح شــده نزدیــک  برنامه هــاي پژوهشي شــان ب
بــود، بــه گفتگــو و تبــادل نظــر پرداختنــد. از جملــه حاضــران 
جلســه، دکتــر  ناهیــد مؤیدحکمــت )جامعه شناســي(، دکتــر 
ــین  ــر حس ــي(، دکت ــي اجتماع ــي )روانشناس ــنت صلیب ژاس
صافــي )روایت شــناس و متخصــص حــوزۀ تحلیــل گفتمــان(، 
ــر   ــور )فلســفه و حکمــت اســالمي(، دکت ــم صانع پ ــر مری دکت
ــر  ــره دلی ــر نی ــراق(، دکت ــت اش ــي زاده )حکم ــره کمال طاه
)تاریــخ ایــران(، دکتــر فائــزه توکلــي )تاریــخ شــفاهي(، دکتــر 
مهســا ویســي )باستان شناســي(، دکتــر رمضــان رضایــي 
ــي  ــجادي )جامعه شناس ــد س ــر حمی ــي( و دکت ــات عرب )ادبی
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ــد.  ــي( بودن سیاس
میــان  شــخصی  دیدارهــای  دوره  طــول  در  همچنیــن 
شــرکت کنندگان روســی و اعضــای هیــأت علمــی برقــرار شــد 
کــه حاصــل آن در قالــب تفاهم نامــه بــا دانشــگاه های متبــوع 

ــت. ــدام اس ــی و اق ــال بررس ــان در ح ایش
جلســۀ بعــد از ظهــر کارگاه ایرانشناســي در روز یکشــنبه 
ــي-  ــفه هاي ایران ــا فلس ــان ب ــنایي غربی ــوع آش ــه موض ــز ب نی
اســالمي )قــرن 12 تــا 2۰ میــالدي( و تدریــس دکتــر 
ــا  ــدي ب ــر مجته ــت. دکت ــاص داش ــدي اختص ــم مجته کری
تقســیم بندي تاریخــي مطالعــات فلســفي غربیــان بــه معرفــي 
و توضیــح آراء فالســفه غربــي پرداخــت کــه در زمینــۀ فلســفۀ 
ــد.  ــش کرده ان ــلمان پژوه ــي مس ــوفان ایران ــالمي و فیلس اس
کارگاه  شــرکت کنندگان  درس گفتــار،   ایــن  از  پــس 
ــرافیل  ــتاد اس ــي اس ــِي کارگاه خوشنویس ــی راه ایران شناس
شــیرچي، شکســته نویس برجســتۀ ایرانــي شــدند و در حــال 
و هــواي سرشــار از شــعر و شــعور و شــعف، مشــق اســتاد را 
ــاه  ــد. اســتاد شــیرچي پــس از اشــاره اي کوت استشــمام کردن

بــه تاریخچــه و انــواع خــط فارســي، نــام هــر کــدام از اســتادان 
ــرد. ــه ک ــا هدی ــه آنه ــت و ب ــار خــود ثب ــوم آث روســي را در آلب

ــوع  ــه موض ــي ب ــت صبحگاه ــر در نوب ــنبه 1۵ مه روز دوش
»خیــال در فلســفۀ اســالمي« اختصــاص داشــت. دکتــر امیــر 
مازیــار، اســتاد فلســفۀ دانشــگاه هنــر بــا تقســیم بندي حــواس 
باطنــي بــه حــس مشــترک، خیــال، تخیــل، واهمــه و حافظــه، 
جایــگاه قــوۀ متخیلــه یــا خیــال را در فلســفۀ اســالمي تبییــن 
نمــود و آن را در دو ســاحت رؤیــا و وحــي از دیدگاه فیلســوفان 
مســلمان تشــریح کــرد. درس بعــد از ظهــر کارگاه در حــوزۀ 
ــه  ــود ک ــاري ب ــالمي در معم ــر اس ــي هن ــاري و بازنمای معم
مهنــدس کامبیــز نوائــي، مؤلــف کتــاب »خشــت و خیــال« بــا 
همراهــي مهنــدس ریحانــه خاقانپــور دربــارۀ »طراحــي میــدان 

نقــش جهــان اصفهــان« درس گفتــاري را ارائــه کــرد.
ــار  ــه درس گفت ــۀ کارگاه ب ــانزدهم، برنام ــنبه ش ــه ش روز س
دکتــر احمــد پاکتچــي در زمینــۀ »جریان شناســي مطالعــات 
محــل  در  کالس هــا  ایــن  داشــت.  اختصــاص  قرآنــي« 
پژوهشــکدۀ دانشــنامه نگاري برگــزار شــد کــه ریاســت آن بــر 
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ــت. ــي اس ــر پاکتچ ــده دکت عه
ــر«  ــران معاص ــفی در ای ــر فلس ــر »تفک ــنبه 1۷ مه روز چهارش
موضــوع درس گفتــار دکتــر علــی اصغــر مصلــح، رئیــس 
پژوهشــکدۀ فرهنــگ معاصــر پژوهشــگاه، بــود کــه تــالش خــود 
ــا  ــران ب ــه ای ــی مواجه ــف چگونگ ــار کش ــن درس گفت را در ای
ــد  ــا و رون ــل، انگیزه ه ــی عل ــه بررس ــت و ب ــدرن دانس دوران م
ــران  ــای ای ــان جنگ ه تاریخــی اندیشــه در دوران معاصــر از زم

و روس پرداخــت.
پــس از برگــزاري کالس هــا، میهمانــان بــه دعــوت بنیــاد 
ــراي شــرکت در نشســت »مؤلفــه اســالم در  مطالعــات قفقــاز ب
مشــترکات و همکاري هــاي ایــران و روســیه« راهــي محــل ایــن 

ــاد شــدند. بنی
روز پنجشــنبه 18 مهــر 98، در دو نوبــت صبــح و بعــد از ظهــر، 
دو مبحــث ادبیــات داســتانی معاصــر ایــران و ادبیــات تطبیقــی 

)فارســی- روســی( تدریــس شــد.

درس گفتــار ادبیــات داســتانی معاصــر ایــران را اســتاد حســن 
میرعابدینــی، عضــو فرهنگســتان زبــان فارســی و مؤلــف کتاب 
ــه داد و  ــران« ارائ چهارجلــدی »صــد ســال داستان نویســی ای
ــکار، اســتاد گــروه روســی دانشــگاه تربیــت  دکتــر آبتیــن گل
ــرای  ــی، ب ــتان های روس ــا و داس ــم رمان ه ــدرس و مترج م

ــرد. ــه ک ــرکت کنندگان ترجم ش
دکتــر جان الــه کریمــی مطهــر، دبیــر شــورای بررســی متــون 
پژوهشــگاه علــوم انســانی، در جلســۀ بعــد از ظهــر بــه موضــوع 
ــات کالســیک فارســی و  ــات روســی از ادبی ــری ادبی تأثیرپذی

تأثیــر ادبیــات معاصــر فارســی از ادبیــات روســی پرداخــت.
روز جمعــه 19 مهــر 98، شــرکت کنندگان مهمــان مــوزۀ 
ــتگاهی و  ــف دس ــا ردی ــنایی ب ــد. »آش ــران بودن ــیقی ای موس
ــدری،  ــر ص ــوع کالس دکت ــران« موض ــی ای ــیقی مقام موس
ــی از  ــتادان روس ــس از آن، اس ــود. پ ــر ب ــگاه هن ــتاد دانش اس
کارگاه سازســازی مــوزه دیــدن کردنــد و انــواع ســازهای 
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ــد. ــدن کردن ــوزه دی ــف م ــای مختل ــه از بخش ه ــد و در ادام ــه ش ــا نواخت ــرای آنه ــی ب ایران
روز پایانــی کارگاه بــا دو درس »شــعر معاصــر ایــران« و »ســاختار منطقــی فلســفه های اشــراقی« برگــزار شــد. در درس صبحگاهــی، 
ــی را در  ــعر فارس ــرد و ش ــاز ک ــراع( آغ ــد آن )مص ــن واح ــی را از کوچک تری ــعر فارس ــاختار ش ــی س ــان معرف ــر پورنامداری دکت
قالب هــای کالســیک و نــو توضیــح داد و بــه برخــی نمونه هــا از شــاعران ســرآمد هــر کــدام اشــاره نمــود. آخریــن مــدرس دوره، 
دکتــر زهــرا مبلــغ، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه بــود کــه بــا تعاریفــی از منطــق، جایــگاه آن را در فلســفه های اشــراقی توضیــح 
داد و بــا کمــک گرفتــن از دریافت هایــی کــه شــرکت کنندگان از درس هــای دوره داشــتند، کلیــت فرهنــگ اســالمی را در ایــران 

از منظــر فلســفه های اشــراقی تبییــن نمــود.
ــوم انســاني،  آییــن اختتامیــۀ ایــن دوره در روز بیســتم مهــر 1398 در حضــور دکتــر حســینعلي قبــادي، رئیــس پژوهشــگاه عل
شــرکت کنندگان و برخــي اســتادان دوره و اعضــاي هیــأت علمــي پژوهشــگاه در محــل ســالن اندیشــه برگــزار شــد. در ایــن مراســم، 
ابتــدا دکتــر شــکوه الســادات حســیني، گــزارش مختصــري از برگــزاري دوره ارائــه کــرد. ســپس دکتــر کریــم مجتهــدي و دکتــر 
تقــي پورنامداریــان طــي ســخنان کوتاهــي بــر لــزوم برگــزاري چنیــن دوره هایــي به ویــژه بــا حضــور شرق شناســان و متخصصــان 
فرهنــگ ایرانــي تأکیــد کردنــد. در ادامــه دو تــن از شــرکت کنندگان روســي برداشــت خــود را از ایــن دوره بیــان کردنــد و ضمــن 
تشــکر از برپاکننــدگان دوره، خواســتار تــداوم روابــط فرهنگــي ایــران و روســیه در ایــن ســطح شــدند. در پایــان، دکتــر قبــادي 

پــس از ســخنراني کوتاهــي، گواهــي حضــور در ایــن دوره را بــه شــرکت کنندگان اعطــا کــرد.
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علوم انســانی  کاربردی ســازی  »معاونــت  معارفــۀ  مراســم 
ــور  ــر 1398، در حض ــنبه، 2۰ مه ــح روز ش ــی« صب و فرهنگ
کارشناســان و همــکاران  برگــزار شــد. دکتــر حســینعلی قبادی، 
ــات  ــل از زحم ــن تجلی ــانی، ضم ــگاه علوم انس ــس پژوهش رئی
و خدمــات دکتــر محمــود کریمی  علــوی، معــاون پیشــین 
فرهنگــی و اجتماعــی پژوهشــگاه، گفــت: خوشــبختانه در 
پژوهشــگاه از شــخصیت های علمــی، مخلــص و برجســته 
ــتند و  ــوی هس ــر کریمی  عل ــۀ آن دکت ــه نمون ــم ک ــم نداری ک
ــا  ــایر عرصه ه ــان در س ــای  ایش ــات گرانبه ــک از تجربی بی ش

ــرد. ــم ک ــتفاده خواهی اس
ــدی  ــاختار جدی ــب و س ــا ترکی ــه داد: ب ــادی ادام ــر قب دکت

مراسم تودیع و معارفۀ »معاون کاربردی سازی علوم انسانی و فرهنگی«

ــد بیــش  ــه اســت، بای ــه خــود گرفت ــت فرهنگــی ب کــه معاون
ــانی  ــازی علوم انس ــگ و کاربردی س ــۀ فرهن ــه مقول ــن ب از  ای
توجــه کنیــم کــه بــرای نیــل به ایــن هــدف »معاونــت 
کاربردی ســازی علوم انســانی و فرهنگــی« بایــد بــا همــۀ 
اقشــار پژوهشــگاه، پژوهشــکده ها و معاونت هــا همــکاری 

افزون تــری داشــته باشــد.
وی تأکیــد کــرد: کاربردی ســازی علوم انســانی، ســوداگری 
نیســت و عیــن نــگاه اخالقــی بــه فرهنــگ اســت.  ایــن 
معاونــت می  توانــد درهــا، چالش هــا و مشــکالت جامعــه 
ــز  ــگاه نی ــل پژوهش ــه در داخ ــد؛ ضمن اینک ــف بده را تخفی
همــگان از  ایــن معاونــت توقــع رفتــار فرهنگــی دارند کــه رفتار 
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فرهنگــی طبــق تعالیــم پیامبــر اســالم)ص( عیــن کارآمــدی و 
ــه  ــد ب ــا نبای ــت. م ــی اس ــار فرهنگ ــن رفت ــم عی ــدی ه کارآم
ــا احســاس  ــد ب ــردم بی توجــه باشــیم و بای درد و گرســنگی م
مســئولیت بیشــتری فعالیــت کنیــم. قصــد شــعار دادن نــدارم 
امــا  ایــن معاونــت می  توانــد بــا تعامــل همــه جانبــه و همــکاری 
ــد. ــت یاب ــمگیری دس ــای چش ــه موفقیت ه ــکده ها ب پژوهش

یعنــی  علوم انســانی  کاربردی ســازی  از  مــا  منظــور 
سودمندســازی دانــش و رســیدن بــه علــم نافــع و  ایــن رویکرد، 
مصــداق بــارز بومی ســازی دانــش و حــّل معظــالت اجتماعــی 
و در فضــای فرهنگــی کشــور مــا ایــن امــر ثواب منــد، اخالقــی،  
ــود.  ــا ارزش هــای دینــی نیــز خواهــد ب ــه و منطبــق ب متعهدان
علــم نافعــی کــه کاربــرد و روش داشــته باشــد و بتوانــد مســأله 
ــز  ــانی نی ــگاه علوم انس ــاء جای ــه ارتق ــد ب ــد، می توان ــل کن ح
مــدد برســاند. مــا بایــد بتوانیــم بــا توجــه بــه رخدادهــای مهــم 
و روز جامعــه بــه صــورت علمــی  و مســأله مندانه بــا آن برخــورد 

ــم. ــه کنی ــردم ارائ ــه م ــز ب ــم و راه حل هــای منطقــی نی کنی
دکتــر قبــادی در خاتمه ســخنانش بــه اهمیت »بیانیــه گام دوم 
انقــالب« رهبــر معظــم انقــالب اشــاره کــرد و گفــت: بــا توجــه 
ــازی  ــت کاربردی س ــگاه، »معاون ــردی پژوهش ــه راهب ــه برنام ب
علــوم انســانی و فرهنگــی« می  توانــد از زوایــای مختلــف 
ــه گام دوم انقــالب«  ــد و »بیانی ــدا کن ــن موضــوع ورود پی به ای
ــورای  ــا ش ــد و ب ــت باش ــن معاون ــای  ای ــد از دغدغه ه می  توان
ــه  ــن زمین ــز در  ای ــانی نی ــوم انس ــب عل ــون و کت ــی مت بررس
ــگاه  ــیم کار در پژوهش ــرا در تقس ــد. زی ــته باش ــکاری داش هم
ــه شــورای بررســی متــون  پی جویــی عمــدۀ ایــن امــر مهــم ب

ســپرده شــد اســت.

ــوم انســانی  ــد فرهنــگ و کاربردی ســازی عل در مجمــوع پیون
حلقــۀ مفقــوده ای بــود کــه در چند ســال اخیــر در پژوهشــگاه  
ــازی  ــت. ترویجی س ــدن اس ــع ش ــال رف ــه در ح ــن نقیص ای
ــش  ــازی دان ــتردۀ آن، عمومی س ــوم گس ــانی در مفه علوم انس
و بهره منــد ســاختن مــردم و جامعــه از دســتاوردهای دانــش 
علــوم انســانی اســت و نیــز می  توانــد ضلــع ســوم  ایــن مثلــث 
ــل  ــرای ح ــد ب ــش از ح ــم بی ــردم ه ــرود م ــان ن ــد. یادم باش
مشــکالت و مســائل تشــنۀ فعالیــت علمــی   و راهبــردی 

علوم انســانی هســتند.
همچنیــن در  ایــن نشســت دکتــر زهــرا پارســاپور، سرپرســت 
ــوم انســانی و فرهنگــی«  ــاون کاربردی  ســازی عل ــد »مع جدی
ــری چــون  ــای مدی ــا در ج ــه پ ــت: از اینک طــی ســخنانی گف
ــنگینی  ــذارم احســاس مســئولیت س ــوی می  گ دکترکریمی  عل
دارم و از بزرگانــی چــون  ایشــان در ادامــه راه مــدد می  خواهــم. 
خوشــبختانه کارشناســان ایــن بخــش از تجربــه خوبــی 
ــتن   ــا در برداش ــت ب ــن معاون ــم  ای ــه امیدواری ــد ک برخوردارن
ــی دســت  ــه موفقیت هــای خوب ــد ب ــت، بتوان ــن ســه مدیری ای
ــورد توجــه  ــار ویژگــی را م ــده در کارم همیشــه چه ــد. بن یاب
ــودن  ــودن 2- مســئولیت پذیر ب ــی ب ــرار می  دهــم: 1- منطق ق
3- مــورد اعتمــاد بــودن ۴- در چارچــوب نظــم ســازمان عمــل 
کــردن. امیــدوارم کل رابطــۀ مــا بــا هــم و بــا همــکاران مبتنی 
بر ایــن چهــار عامــل باشــد. مــا انتظــار معجــزه نداریــم امــا بــا 
ظرفیتــی کــه داریــم بایــد بتوانیــم در ارتقــاء ســطح فرهنگــی، 
ــاد و  ــه از اعتم ــر باشــیم ک ــی پژوهشــگاه مؤث ــی و روان اخالق
حســن ظــن دکتــر قبــادی نیــز تشــکر ویــژه ای دارم و دوبــاره 

ــم. ــی می  کن ــی قدردان ــران قبل از مدی
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مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در پژوهشگاه

یکشــنبه 1۵ مهرمــاه در ســالن حکمــت، مراســم آغــاز ســال تحصیلــی 99-1398 بــا حضــور رئیــس پژوهشــگاه، دکتــر قبــادی، 
معــاون پژوهشــی، دکتــر مالیــی توانــی و مدیــر تحصیــالت تکمیلــی، دکتــر روح الل کریمــی، آغــاز شــد.

ــه حضــار و دانشــجویان  ــر مقــدم ب ــادی ضمــن خی ــر قب ــوم انســانی آغــاز شــد. دکت ــا ســخنان رئیــس پژوهشــگاه عل مراســم ب
ــن از  ــای م ــود تقاض ــود و فرم ــجویان نم ــرای دانش ــت را ب ــا موفقی ــوأم ب ــت ت ــر و برک ــر خی ــی پ ــال تحصیل ــد، آرزوی س جدی
دانشــجویان ایــن اســت کــه قــدر زمــان را بداننــد و بــه قــول قیصــر امیــن پــور» خیلــی زود دیــر می شــود« و قبــل از اینکــه زمــان 
ــه فکــر انتخــاب موضوعــات مســئله مند در خصــوص  ــی ب ــاز ســال تحصیل ــت اســتعدادهای خــود از همــان آغ ــا هدای بگــذرد، ب

ــند. ــان باش رشته ش
ــه  ــت: در پژوهشــگاه نســبت ب ــرد و گف ــاره ک ــه دانشــگاه ها اش ــاز پژوهشــگاه را نســبت ب ــم و ممت ــی مه ــه دو ویژگ وی در ادام
دانشــگاه ها اســتادان مــا فرصــت بیشــتری بــرای تعامــل بــا دانشــجویان دارنــد کــه دانشــجویان بایــد ایــن را قــدر بداننــد و ارتبــاط 
بیشــتری بــا اســاتید داشــته باشــند. پژوهشــگاه بــه اســاتید ســرآمد، طــراز اول و برجســتۀ خــود افتخــار می کنــد و از دانشــجویان 

تقاضــا دارم فرصــت بهره منــدی از ایــن اســاتید را مغتنــم شــمارند.
ــد اجــازه دهنــد انتخــاب موضــوع پایان نامــه حداکثــر از نیمســال ســوم بگــذرد و  وی همچنیــن متذکــر شــد، دانشــجویان نبای
موضوعــات پایان نامــۀ خــود را انتخــاب نماینــد و فرمودنــد، از دانشــجویان تقاضــا دارم بــا کوشــش و دقــت بــه انتخــاب موضوعــات 
بین رشــته ای اهتمــام ورزنــد. وی از دکتــر روح الل کریمــی، مدیــر محتــرم تحصیــالت تکمیلــی، خواســت کــه برنامه ریزی هــا بــه 

گونــه ای باشــد کــه آمــوزش در پژوهشــگاه مســئله محور و پژوهش محــور باشــد و منتــج بــه محصــول علمــی شــود.
در ادامــه دکتــر قبــادی انتصــاب دکتــر روح الل کریمــی، مدیــر محتــرم تحصیــالت تکمیلــی، را تبریــک عــرض کــرد و از زحمــات 

دکتــر قنبرلــو و دکتــر حســنی فر در طــول مدیریــت تحصیــالت تکمیلــی تقدیــر و تشــکر کــرد. 
در بخش دیگر برنامه دکتر قبادی رئیس محترم پژوهشگاه فرمود:

                            حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت               آری به اتفاق جهان می توان گرفت
ــوار  ــتاد بزرگ ــمند اس ــاعی ارزش ــته و مس ــی شایس ــا قدردان ــده ب ــان ش ــتیم همزم ــاهدش هس ــروز ش ــه ام ــی ک ــارن نیکوی  تق
ــاون  ــاپور مع ــرا پارس ــر زه ــرم دکت ــتاد محت ــه اس ــی و معارف ــی اجتماع ــبق فرهنگ ــاون اس ــی، مع ــوی کریم ــود عل ــر محم دکت

کاربردی ســازی علــوم انســانی و فرهنگــی.
 قبــادی در ادامــه گفــت: بــا توجــه بــه رویکــرد کاربــردی و برقــراری ارتبــاط بــا دســتگاه های اجرایــی در پژوهشــگاه، پیشــنهاد 
تأســیس معاونــت جدیــدی بــه نــام نــوآوری و کاربــردی ســازی علــوم انســانی بــه وزارت علــوم داده شــد، جــا دارد در همیــن جــا 
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از زحمــات دکتــر امیــری تهرانــی کــه مســئولیت راه انــدازی ایــن پژوهشــکده را به عهــده گرفتنــد، دکتــر زهــرا حیاتــی کــه 
زحمــات ارزشــمندی در ایــن زمینــه کشــیدند و دکتــر ســمیه توحیدلــو کــه به معنــای دقیــق کلمــه کار را رونــق بخشــیدند و 
دکتــر الهــام ابراهیمــی کــه هــم تخصــص ایشــان و هــم کوشــش های هدفمنــد عالمانــه ایشــان مســیر را بــه کمــال رســاندند، 

تقدیــر و تشــکر نماییــم.
ــاز  ــود را آغ ــخنان خ ــعر س ــن ش ــا ای ــی، ب ــانی و فرهنگ ــوم انس ــازی عل ــاون کاربردی س ــاپور، مع ــرا پارس ــر زه ــه، دکت در ادام

ــد: کردن
                                    خداوند در توفیق بگشای                                 نظامی را ره تحقیق بنمای
                                    زبانی کافرینت را سراید                                   دلی ده کو یقینت را بشاید

                                    بدار از ناپسندم دست کوتاه                             مده ناخوب را بر خارم راه
                                    زبانم را ثنای خود در آموز                               درونم را به نور خود برافروز

وی ضمــن ســالم و خیرمقــدم خدمــت تمامــی همــکاران، اســاتید و همــکاران در وزارت علــوم و دانشــجویان عزیــزی کــه بــه 
تازگــی بــه خانــواده پژوهشــگاه پیوســتند، ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن دوره بــرای آنهــا مصــادف شــود بــا ارتقــاء علمــی و 
بــزرگ شــدن جهــان ذهــن، اندیشــه و تفکــر آنهــا و همزمــان شــود بــا آموختــن مهارت هــای ارزشــمند آموختــن تفکــر، تفکــر 
انتقــادی، مهــارت گفتگــو، مهــارت شــنیدن و مهــارت تــاب آوری در کنــار دیگــری نــه در مقابــل دیگــری، اینهــا آرزوهــای بســیار 
بزرگــی هســتند کــه هنــوز بــرای خــود دارم و امیــدوارم در مســیر زندگــی خــود بــه ایــن آرزوهــا برســم چــرا کــه زندگــی را 
بــرای خــودم مفیدتــر، آرام تــر و عاقل تــر می کنــد و بــرای کســانی کــه در کنــار مــن قــرار می گیرنــد بــرای لحظاتــی، ســاعاتی، 
روزهــا و ســال هایی می توانــد آرامــش داشــته باشــند. وی در صحبت هــای خــود اشــاره بــه دو ویژگــی پژوهشــگاه نســبت بــه 
ــکان  ــودن پژوهشــگاه و ام ــوت ب ــای پژوهشــگاه و 2- خل ــود: 1- وجــه پژوهشــی کالس ه ــول دانشــجویان نم دانشــگاه ها از ق

ارتبــاط بــا اســاتید و دانشــجویان هــم رشــته خودشــان.
دکتــر پارســا پــور در انتهــای ســخنان خــود از مدیــران اســبق معاونــت فرهنگــی، دکتــر اشــرف بروجــردی  و دکتــر محمــود 
ــردی و تخصصــی  ــای کارب ــور آموزش ه ــت ام ــدازی و مدیری ــی، مســئول راه ان ــا آقای ــید رض ــن از س ــوی؛ همچنی ــی عل کریم
ــانی و   ــوم انس ــای عل ــازی پژوهش ه ــوآوری و کاربردی س ــت ن ــت مدیری ــی، سرپرس ــام ابراهیم ــر اله ــای آزاد و دکت آموزش ه

معاونیــن و کارشناســان بخــش معاونــت فرهنگــی تشــکر کــرد.
در ادامــه دکتــر تقــی پورنامداریــان، اســتاد پیشکســوت رشــته زبــان و ادبیــات فارســی، ضمــن تبریــک ســال تحصیلــی جدیــد 
بــه تمامــی دانشــجویانی کــه وارد پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی شــدند، از خداونــد متعــال بــرای آنهــا همــت 
ــا اســتواری و  ــه مقصــد ب ــا رســیدن ب ــت برداشــته اند، ت ــم و معرف ــرای کســب عل ــه ب ــی را ک ــا قدم ــرد ت ــب ک ــدرت طل و  ق

اســتحکام ادامــه دهنــد.
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 وی در ادامــه گفــت: در پــس هــر کوششــی نیتــی نهفتــه اســت و در دل هــر نیتــی اهدافــی مســتتر. رســیدن بــه هــدف و تحقــق 
نیــت مبتنــی بــر کار و کوششــی اســت کــه شــخص انجــام می دهــد ارزش هــر کار بــر گــرو ارزش نیــت اســت در هــر نیتــی یــک 
ــا چنــد هــدف فرعــی کــه آنهــا هــم در کنــار هــدف  ــه آن اســت و یــک ی ــرای رســیدن ب هــدف اصلــی وجــود دارد و کوشــش ب
اصلــی چــه بخواهیــم چــه نخواهیــم بــرآورده می شــود. اینکــه رســیدن بــه کــدام هــدف نیــت اصلــی مــا باشــد ارزش مــا را تعییــن 
می کنــد. ممکــن اســت هــدف اصلــی از وارد شــدن بــه دورۀ تحصیــالت عالیــه کســب معرفــت هــر چــه بیشــتر در زمینــۀ عالئــق و 
ــود کــه مدرکــی به دســت بیایــد کــه  همــوار کــردن راه تحقیــق در آن زمینــه باشــد. در این صــورت هــدف فرعــی ایــن خواهــد ب
ــا آن زندگــی کــرد. امــا عکــس ایــن هــم ممکــن اســت بدیــن معنــی کــه هــدف اصلــی به دســت آوردن مــدرک باشــد  بتــوان ب
و هــدف فرعــی کســب علــم و معرفــت. در این صــورت هــدف فرعــی کــه کســب جــاه و مــال و رســیدن بــه کار و زندگــی اســت 
چنــان در شــخص رخنــه می کنــد کــه از خیــر معرفــت آمــوزی درمی گــذرد و همــان کســب مــدرک هــدف اصلــی او می شــود. و 

طبیعــی اســت در یــک جامعــۀ ســالم چنیــن اتفاقــی نمی افتــد، و اگــر اتفــاق افتــاد جایــی از کار عیــب دارد.
 وی در ادامــه بــه دانشــجویان گوشــزد کــرد کــه تجربــه بــه مــن ثابــت کــرده اســت اگــر هــدف اصلــی شــما معرفــت آمــوزی و 
کســب علــم باشــد، نهایتــاً بــه کســب جــاه و مــال هــم بــه قــدر معقــول خواهیــد رســید، امــا اگــر کســب مــدرک را هــدف اصلــی 
خــود قــرار دادیــد ممکــن اســت در کوتــاه مــدت بتوانیــد بــه نــان نوایــی برســید امــا در نهایــت ایــن بادکنــک تــو خالــی خواهــد 

ترکیــد و همــان جــاه و مــال هــم از دســت شــما خواهــد رفــت و آنــگاه شــما دچــار خســران کامــل خواهیــد شــد.
دکتــر محمــود علــوی کریمــی، معــاون ســابق فرهنگــی، بــا شــعری صحبــت خــود را آغــاز نمــود و ســال تحصیلــی جدیــد را بــه 
ــه خاطــر ترتیــب دادن ایــن  ــر تحصیــالت تکمیلــی، دکتــر کریمــی، ب دانشــجویان گرامــی تبریــک گفــت و ضمــن تشــکر از مدی

مراســم، گــزارش عملکــرد معاونــت فرهنگــی را بــه علــت ضیــق وقــت بــه جلســه ای دیگــر موکــول نمــود.
در ادامــه دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و دکترمالیــی توانــی، معــاون پژوهشــی، مراســم معارفــۀ دکتــر روح الل 
کریمــی  به عنــوان مدیــر تحصیــالت تکمیلــی، و دکتــر زهــرا پارســاپور  به عنــوان معــاون کاربردی ســازی علــوم انســانی و فرهنگــی 
و دکتــر ســیده مریــم عاملــی رضایــی به عنــوان سرپرســت مدیریــت امــور پژوهشــی و تودیــع دکتــر کریمــی علــوی، معــاون اســبق 

فرهنگــی؛ دکتــر قنبرلــو، مدیــر ســابق تحصیــالت تکمیلــی، را انجــام دادنــد.
در ادامــه، مراســم تقدیــر از دانشــجویان جدیدالــورود توســط رئیــس و معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه و مدیــر تحصیــالت تکمیلــی 
انجــام شــد.  همچنیــن دکتــر روح الل کریمــی، مدیــر محتــرم تحصیــالت تکمیلــی، ضمــن خوش آمدگویــی بــه اســاتید و همــکاران 
و دانشــجویان نــو ورود، از دکتــر قبــادی و دکتــر مالیــی بــه ســبب اعتمــاد و انتخــاب او به عنــوان مدیــر تحصیــالت تکمیلــی تشــکر 

کــرد. و ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن مســئولیت بــه پیشــرفت در امــور آموزشــی پژوهشــگاه و جایــگاه پژوهشــگاه بینجامــد. 
ــنایی  ــت آش ــد جه ــامانۀ مرواری ــا س ــۀ کار ب ــی و طریق ــالت تکمیل ــای آموزشــی تحصی ــررات و آیین نامه ه ــم، مق ــای مراس در انته
ــۀ  ــود را در زمین ــش های خ ــجویان پرس ــد و دانش ــح داده ش ــی  توضی ــالت تکمیل ــوزۀ تحصی ــان ح ــط کارشناس ــجویان توس دانش

ــد.. ــی مطــرح کردن ــف تحصیــالت تکمیل فرآیندهــای مختل
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دکتر قبادی در همایش »شمس و موالنا«:

»شمس« می تواند یکی از محورهای دیپلماسی فرهنگی در ایران قرار بگیرد

ــای  ــا در روزه ــمس و موالن ــی ش ــش بین الملل ــن همای پنجمی
ــان  ــوی در آذربایج ــی خ ــه میزبان ــاه ب ــتم مهرم ــم و هش هفت
غربــی برگــزار  شــد؛ در روز نخســت ایــن همایــش 13 مقالــه در 
ــی  ــا و پیوندهــای فرهنگــی، نقــد ادب 3 محــور شــمس و موالن
ــج  ــر، پن ــتم مه ــنبه، هش ــی و  در روز دوش ــات تطبیق و مطالع
مقالــۀ دیگــر ارائــه شــد و  از آثــار برتــر تجلیــل بــه عمــل آمــد.. 
ایــن همایــش علمــی بــرای پنجمیــن ســال متوالــی بــا حضــور 
2۰۰ نفــر از شــمس و موالناشناســان داخلــی و خارجــی برگــزار 

 شــد. 
حســینعلی قبــادی، روز یکشــنبه در آئیــن افتتاحیــۀ پنجمیــن 
افــزود:  و موالنــا در خــوی  بین المللــی شــمس  همایــش 
ــانیت و  ــری انس ــه برت ــح و اندیش ــاد صل ــا نم ــمس و موالن ش
ــرای  ــری ب ــانه های برت ــل نش ــن عوام ــتند و در ای ــو هس گفتگ
محوریــت قــرار گرفتــن در حــوزۀ دیپلماســی فرهنگــی وجــود 
دارد. دیپلماســی علمــی و فرهنگــی در ایــران و جهــان می توانــد 
ــن کشــور شــده و  ــر عرصــه سیاســت و اقتصــاد در ای مقــدم ب

ــرد. ــه پیــش بب ــر ب ــات توســعه را بهت موجب
ــوم انســانی دانســت  ــی عل ــاد تمدن ــا را نم وی شــمس و موالن
ــد  ــا خداون ــه ب ــش فاصل ــا، کاه ــترگ آنه ــالت س ــزود: رس و اف
الهــی و نشــر رفتــار  از فیوضــات و کمــال  بهره گیــری  و 

ــود. ــران ب ــا دیگ ــدارا ب ــردم و م ــن م ــدار بی گفتگوم
ــه ای  ــه نمایش نام ــه مثاب ــمس ب ــات ش ــرد: غزلی ــار ک وی اظه
اســت کــه شــمس را قهرمانــی اســطوره ای بــه نمایــش گذاشــته 

و موالنــا را در محــور ایــن منظومــه قــرار داده اســت.

ــارگاه  ــان، ب ــد محقق ــورد تایی ــن و م ــناد متق ــاس اس ــر اس ب
ــر در  ــم مه ــده و هفت ــع ش ــوی واق ــزی در خ ــمس تبری ش
تقویــم رســمی کشــور بــه نــام روز شــمس ثبــت شــده اســت.

ــزی«  ــک داد تبری ــن مل ــی ب ــن عل ــن محمدب ــمس الدی »ش
بنــا بــر اشــاره های تاریخــی بــه احتمــال زیــاد در ســال ۵82 
هجــری قمــری بــه دنیــا آمــد و ملقــب بــه »شــیخ پــّران« و 

ــود. »زر دوز« ب
کتــاب »مقــاالت شــمس« شــامل مطالــب ارزنــده ای بــا 
ــای  ــوال و جواب ه ــاب س ــن کت ــت؛ ای ــان اس ــوع عرف موض
شــمس و موالنــا و مریــدان و منکــران آنــان را در بــر می گیــرد 

ــد. ــردآوری ش ــاگردان وی گ ــط ش و توس
ــناد  ــود اس ــت کمب ــه عل ــزی ب ــمس تبری ــات ش ــخ وف تاری
ــنی  ــه روش ــمس ب ــی ش ــه آن دوره زندگ ــوط ب ــی مرب تاریخ
معلــوم نیســت امــا شــمس پژوهان آن را بیــن ســال های 

۶۴۵ و ۶۷2 هجــری قمــری ذکــر کرده انــد.
ــز  ــوی نی ــه مول ــن محمــد بلخــی مشــهور ب ــا جالل الدی موالن
ــری در  ــری قم ــم هج ــرن هفت ــزرگ ق ــاعر ب ــوان ش ــه عن ب
ســال ۶۰۴ هجــری قمــری در بلــخ زاده شــد؛ وی بــه ســبب 
رنجشــی کــه بیــن پــدر موالنــا بــا ســلطان محمــد خوارزمشــاه 
پدیــد آمــده بــود از بلــخ بیــرون آمــد و بعــد از مدتــی ســیر و 

ســیاحت بــه قونیــه رفــت.
مولــوی در ســال ۶۷2 هجــری قمــری در قونیــه وفــات یافــت 
و از آثــار او می تــوان بــه مثنــوی، دیــوان غزلیــات یــا کلیــات 
ــس ســبعه  ــه و مجال ــه مافی ــات، فی ــات، مکتوب شــمس، رباعی

اشــاره کــرد.
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گزارش پنجمین همایش بین المللی» شمس و موالنا« در خوی

در آییــن افتتاحیــه کــه بــا اجــرای دکتــر مهــدی مســتکین، 
ــزار  ــکو برگ ــی یونس ــیون مل ــگ کمیس ــروه فرهن ــر گ مدی
شــد، ابتــدا معــاون اســتاندار و فرمانــدار خــوی بــه حاضــران 
خیــر مقــدم گفــت. ســپس دکتــر حســینعلی قبــادی 
ــی  ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــس پژوهش رئی
و رئیــس کمیتــۀ سیاســتگذاری همایــش، بــه تبییــن 
ــه  ــن ب ــرورت پرداخت ــا و ض ــمس و موالن ــای ش دیدگاه ه
اندیشــه های آنــان در جهــان معاصــر پرداخــت. وی ضمــن 
ــی از  ــات علم ــای هی ــخنرانان و اعض ــور س ــکر از حض تش
ــی  ــاد بین الملل ــر ابع ــه تأثی ــور ب ــر کش ــگاه های سراس دانش
ــترش روابــط فرهنگــی میــان ایــران و  همایــش در گس
ــه  ــرد و حضــور ســفیر ترکی کشــورهای همجــوار اشــاره ک
ــی  ــات فارس ــان و ادبی ــتاد زب ــه اس ــش را ک ــن همای در ای
ــی و  ــط علم ــترش رواب ــی در گس ــی تاریخ ــت، فرصت اس

ــی  ــم عامل ــر مری ــان دو کشــور دانســت. دکت فرهنگــی می
ــه گزارشــی از  ــا ارائ ــز ب ــش نی ــر علمــی همای ــی دبی رضای
رونــد علمــی همایــش، دالیــل انتخــاب محورهــا، تشــکیل 
کمیتــه علمــی، مراحــل داوری مقــاالت و چگونگــی انتخاب 
ــه علمــی همایــش تشــریح کــرد  ســخنرانان را در دبیرخان
و از همراهــی اعضــای کمیتــه علمــی، معاونــان و مدیــران 
دانشــگاه های  و ســخنرانان  انســانی  علــوم  پژوهشــگاه 
داخلــی و بین المللــی و زحمــات هیــأت اجرایــی همایــش 

ــرد.   ــوی تشــکر ک در خ
نخســتین نشســت همایــش بــا عنــوان: »شــمس و موالنــا 
دکتــر  مدیریــت  بــا  میان رشــته ای«  رویکردهــای  و 
احمــد پاکتچــی و حضــور دکتــر مهــدی معیــن زاده و 
ــد.  ــاز ش ــاعت 1۰:3۰ آغ ــی در س ــا نیکوی ــر علیرض دکت
ــردی  ــا عنوان»رویک ــود را ب ــخنرانی خ ــی س ــر پاکتچ دکت

ــا حضــور  ــا، صبحــگاه روز یکشــنبه ۷ مهــر ب ــی شــمس و موالن پنجمیــن همایــش بین الملل
جمعــی از فرهیختــگان و عالقه منــدان بــه موالنــا و شــمس در جــوار مقبــرۀ شــمس تبریــزی برگــزار 
ــات فرهنگــی )پژوهشــکدۀ  ــوم انســانی و مطالع ــه همــت پژوهشــگاه عل ــه ب ــش ک ــن همای شــد. ای
زبــان وادبیــات و مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا( و تولیــت شــمس بــرای ســومین ســال متوالــی در 
شــهر خــوی، آرامــگاه شــمس تبریــزی برپــا  شــد، هرســال میزبــان مولوی پژوهــان و شــمس پژوهان 
و متخصصــان حوزه هــای ادبیــات و فلســفه و عرفــان از گوشــه و کنــار ایــران و کشــورهای منطقــه و 
همســایه اســت. دو محــور اصلــی همایــش امســال، »شــمس و موالنــا از منظــر پژوهش هــای ادبــی 
ــا از منظــر پژوهش هــای میان رشــته ای« اســت. ســخنرانان کلیــدی  ــی« و »شــمس و موالن و عرفان
ــس پژوهشــکدۀ  ــأت علمــی پژوهشــگاه و رئی ــد پاکتچــی )عضــو  هی ــر احم ــش امســال دکت همای
ــی  ــکدۀ غرب شناس ــی پژوهش ــأت علم ــو  هی ــن زاده )عض ــدی معی ــر مه ــگاری(، دکت ــنامه ن دانش
ــالن(  ــات دانشــاه گی ــأت علمــی دانشــکدۀ ادبی ــی )عضــو  هی ــر علیرضــا نیکوی پژوهشــگاه( و دکت
ــگاه  ــی دانش ــأت علم ــو هی ــا اورس )عض ــر دری ــران، دکت ــه در ای ــفیر ترکی ــن س ــتند. همچنی هس
ــان فارســی دانشــگاه  ــکارا( و پرفســور نعمــت یلدیریــم )عضــو هیــأت علمــی گــروه ادبیــات و زب آن

ــد.  ــش بودن ــی همای ــخنرانان بین الملل ــورک(، س آتات
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سه ســطحی بــه زیبایی شناســی در مقــاالت شــمس« ارائــه 
ــن  ــانۀ ای ــطوح زیبایی شناس ــی س ــر ارتباط ــرد و از منظ ک
اثــر را تحلیــل کــرد. پــس از وی، دکتــر مهــدی معیــن زاده 
ــل وجــودی حقیقــت،  ــوان »تأوی ــا عن ســخنرانی خــود را ب
اکســیری کــه شــمس بــه موالنــا عطــا کــرد«، ارائــه نمــود. 
ســخنران پایانــی ایــن نشســت نیــز، دکتــر علیرضــا نیکویــی 
بــا موضــوع: »ره یافــت چندمنظــری بــه شــخصیت و اندیشــه 

ــود. ــزی« ب شــمس تبری
عنــوان نشســت دوم »جایــگاه و تأثیــر شــمس و موالنــا در 
پیوندهــای فرهنگــی بین منطقــه ای« بــود. دکتــر قــدرت الل 
طاهــری دبیــر نشســت از دکتــر دریــا اورس ســفیر ترکیــه 
دعــوت کــرد ســخنرانی خــود را بــا موضــوع »طلــوع شــمس 
بــه افــق موالنــا« ارائــه دهــد. ســخنران بعــدی، دکتــر نعمت 
یلدیریــم بــود کــه بــا عنــوان »غزل هــای برگزیــده موالنــا و 
ــی از  ــه ای، غزل های ــس از مقدم ــی آن« پ ــای ترک ترجمه ه
موالنــا را بــا ترجمه هــای ترکــی آن خوانــد. شــهد شــیرین 
ــال  ــان ج ــه ترک زب ــایگان فرهیخت ــان همس ــی در ده فارس
ــن نشســت داد و روح و جــان  ــه ای ــی ب ــی دوچندان و زیبای
ــزی نمــود. شــرکت کنندگان را راهــی آرامــگاه شــمس تبری

نشســت ســوم همایــش بعــد از ظهــر روز نخســت بــا عنــوان 
»شــمس و موالنــا و رویکردهــای نقــد ادبــی« بــا مدیریــت 
دکتــر نگیــن بی نظیــر )عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه 
ــگاه  ــس پژوهش ــادی )رئی ــر قب ــد. دکت ــزار ش ــالن( برگ گی
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و عضــو هیــأت علمــی 
ــوان  ــا عن ــود ب ــدرس( در ســخنرانی خ ــت م دانشــگاه تربی
ــل  ــای تحلی ــر مبن ــی ب ــات فارس ــّول ادبی ــی تح »بازشناس
ــمس«،  ــات ش ــالق در غزلی ــی خ ــوی از بدخوان ــور مول عب
ــات شــمس را  ــا رویکــردی فرمالیســتی، اشــعاری از غزلی ب
ــفر؛  ــا موضــوع »س ــر ب ــن بی نظی ــر نگی ــرد. دکت ــل ک تحلی
ــمس  ــای ش ــفر و بی قراری ه ــمس«، س ــته ش ــه زیس تجرب
را بــا رویکــردی اگزیستانسیالیســتی تحلیــل کــرد. آخریــن 
ســخنران ایــن نشســت، دکتــر فــؤاد مولــودی )عضــو هیــأت 
ــود  ــه مشــترک خ ــه مقال ــود ک ــازمان ســمت( ب ــی س علم
ــل  ــوان »تحلی ــا عن ــی ب ــی رضای ــم عامل ــر مری ــا دکت را ب
ــه  روانشــناختی تقابل هــا در اندیشــه شــمس تبریــزی« ارائ

کــرد.
چهارمیــن نشســت بــا عنــوان »شــمس و موالنــا و مطالعــات 
ــح )عضــو  ــی اصغــر مصل ــر عل ــت دکت ــا مدیری تطبیقــی« ب
هیــأت علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی( آغــاز شــد. وی 
ابتــدا مقالــۀ خــود را بــا عنــوان »شــمس و دیگــری« ارائــه 
ــی  ــأت علم ــو هی ــی )عض ــهین اعوان ــر ش ــپس دکت داد. س
ــا موضــوع  ــران( ب مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ای
»معیــار افالطــون در شــعر و مقایســه آن بــا اشــعار کلیــات 
ــقراط و  ــه س ــا رابط ــا را ب ــمس و موالن ــه ش ــمس« رابط ش
ــا  ــر حمیدرض ــس از وی، دکت ــرد. پ ــه ک ــون مقایس افالط
در  ســمنان(  دانشــگاه  علمــی  هیــأت  )عضــو  توکلــی 
ســخنانی بــا عنــوان »بایزیــد در میانــه شــمس و موالنــا« به 
تحلیلــی مقایســه ای از رویکــرد موالنــا و شــمس بــه بایزیــد 

پرداخــت و در نهایــت، دکتــر ناصــر خدایــاری )مدیــر کل 
اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان آذربایجــان غربــی( 
ــا« ســخن  ــور فرهنــگ شــمس در هنــر موالن ــارۀ »تبل درب

گفــت.
ــرآن  ــی از ق ــالوت آیات ــا ت ــاه ب ــش، 8 مهرم روز دوم همای
ــه موالناپژوهــی  ــن روز ب ــاز شــد. نشســت تخصصــی ای آغ
ــی  ــر پارســا یعقوب ــر نشســت، دکت اختصــاص داشــت. دبی
ــر  ــات دانشــگاه کردســتان( از دکت ــس دانشــکده ادبی )رئی
رحمــان مشــتاق مهر)عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه 
ــر  ــرد آغازگ ــوت ک ــرقی( دع ــان ش ــی آذربایج ــهید مدن ش
ــات  ــنایی در غزلی ــهم س ــوع »س ــا موض ــت ب ــن نشس ای
ــرای  ــی )دکت ــر کرم ــم دکت ــپس خان ــد. س ــا« باش موالن
زبــان و ادبیــات فارســی از دانشــگاه تربیــت مــدرس( مقالــه 
مشــترک خــود را بــا دکتــر زهــرا پارســاپور )عضــو هیــأت 
ــی(  ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش علم
ــگ  ــا در دو جن ــه موالن ــوب ب ــات منس ــوان »غزلی ــا عن ب
ــوع  ــا موض ــی ب ــا یعقوب ــر پارس ــرد. دکت ــه ک ــیعی« ارائ ش
ــه  ــی در آن«؛ ب ــم دانای ــداوم نظ ــوی و ت ــای مثن »فرامتنه
نقــد کتــاب مرتضــی مردیهــا )بــا عنــوان انــدک گســتاخ و 
بیــش مــودب( پرداخــت. دکتــر قــدرت الل طاهــری )عضــو 
هیــأت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی(، ســخنرانی خــود 
ــرزی و  ــای م ــی در موقعیت ه ــه عرفان ــا عنوان»تجرب را ب
بازتــاب آن در مثنــوی« ارائــه کــرد. آخریــن ســخنران ایــن 
نشســت، دکتــر قــادر فاضلــی )اســتاد و پژوهشــگر حــوزه 
ــا عنــوان »مذهــب عشــق« بــه نقــد کتــاب  و دانشــگاه(، ب

ــت عشــق پرداخــت. مل
ــا ســخنرانی دکتــر حجــت الل  آییــن اختتامیــۀ همایــش ب
ایوبــی، دبیــرکل کمیســیون ملــی یونســکو- ایــران و 
مهنــدس غالمعلــی شــریف، رئیــس شــورای اســالمی شــهر 
خــوی و بــا حضــور ســید محمــد عابــدی، فرمانــدار خــوی 
ــایر  ــمس و س ــت ش ــس تولی ــری، رئی ــاح کبی ــید فت و س

ــزار شــد.  ــان برگ مهمان
ــن  ــی چهارمی ــاالت علم ــه مق ــش از مجموع ــن بخ در ای
همایــش شــمس و موالنــا بــه دبیــری علمــی ســرکار خانــم 
ــاری در  ــد نج ــر محم ــش دکت ــه کوش ــی و ب ــر حیات دکت
چهــار مجلــد رونمایــی شــد. همچنیــن از دو کتــاب مولــوی 
در میــان مــا تالیــف قــادر فاضلــی و مذهــب عشــق تالیــف 

دکتــر محمدحســین پاپلــی یــزدی رونمایــی شــد. 
ــخنرانان و  ــکر از س ــر و تش ــش تقدی ــی همای ــم پایان مراس
اهــدای تقدیرنامــه و هدایــا بــود. تندیــس طالیــی شــمس 
ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی اهــدا  ــه پژوهشــگاه عل ب
گردیــد و همایــش بــا تشــکر از زحمــات برگزارکننــدگان و 

مشــارکان پایــان یافــت.
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قدردانی معاون استاندار، فرمانداری خوی و تولیت شمس تبریزی از پژوهشگاه 

پس از برگزاری »پنجمین همایش علمی، بین المللی شمس و موالنا« سیدمحمد عابدی، معاون استاندار و فرماندار شهرستان 
خوی و رئیس هیأت مدیره تولیت شمس تبریزی با ارسال نامه ای به دکتر قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی مراتب تشکر و قدردانی خود و مدیریت شهری و مردم شهرستان خوی را از بابت برگزاری »پنجمین همایش علمی، 
بین المللی شمس و موالنا« ابراز داشت.
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نقد و بررسی کتاب »با قرآن تا رستاخیز«

فتــوت احمــدی در آغــاز ســخنان خــود گفــت: کتــاب »بــا قــرآن تــا رســتاخیز« یــک بررســی از آغــاز خلقــت تــا رســتاخیز 
ــه اســت؟ جــواب مشــهور ایــن اســت  ــا یــک ســؤال آغــاز می شــود کــه معــاد چگون ــا آیــات قــرآن اســت. ایــن کتــاب ب ب
ــن  ــخ ای ــه روح چیســت؟ پاس ــن اســت ک ــدی ای ــد. پرســش بع ــی می مان ــرگ باق ــد از م ــه بع ــه انســان روحــی دارد ک ک
ســؤال خیلــی روشــن نیســت و بــه انــدازه یکایــک اندیشــمندان تعریــف از روح وجــود دارد. ایــن پاســخ ها پرسشــگر را قانــع 
نمی کنــد. در عیــن اینکــه قــرآن مــا را تشــویق می کنــد بفهمیــم معــاد چگونــه اســت و چــرا منکرانــش آن را نمی پذیرنــد، 
نــوع پاســخ هایی کــه قــرآن بــه منکــران معــاد می دهــد متفــاوت اســت. پاســخ بــه ایــن پرســش ها و شــناخت پاســخ های 

قــرآن، انگیــزۀ تالیــف ایــن کتــاب اســت.
وی ادامــه داد: در ایــن زمینــه اختــالف نظرهــای عمیــق در پایه هــای اساســی ایــن اعتقــاد وجــود دارد؛ از قبیــل اختــالف 
نظــر در تعریــف روح، معــاد جســمانی، حیــات و ممــات، بــرزخ، قبــر و بازســازی دوبــاره انســان . در چنیــن وضعیتــی بــه نظــر 
ــه هــم نزدیــک  ــد آرای متعــدد در ایــن زمینــه را ب ــا حــدودی بتوان ــه نظریــه جدیــد احســاس می شــد ت مــا ضــرورت ارائ
کنــد. بــرای ایــن امــر مــا بــه آیــات قــرآن مراجعــه کردیــم و دیدیــم قــرآن بــر اســاس قوانیــن طبیعــت در صــدد تبییــن 
ایــن موضــوع اســت. از ایــن رو تــالش کردیــم آیــات بدیــن نحــو و شــیوه ملمــوس، بیــان و تفســیر شــوند. در ایــن نظریــه 
جدیــد خیلــی از مفاهیــم پیشــین نیــاز بــه بازتعریــف داشــتند. بنابرایــن  بخــش زیــادی از فصــل اول اختصــاص یافــت تــا 

مســائلی مثــل نفــس، روح، امــر و قلــب بازتعریــف شــوند.
نــوری افشــان بــه عنــوان دیگــر مؤلــف کتــاب در بخــش دوم ســخنان گفــت: اصــول حاکــم بــر روش تحقیــق در ایــن کتــاب 
روش قرآن محــور و تــالش بــرای بازگشــت بــه قــرآن اســت. همانطــور کــه در جلــد کتــاب هــم بــه آن اشــاره شــده اســت. 
البتــه از روایــات و احادیــث هــم اســتفاده شــده اســت. در فهم هــای قرآنــی مــا در کتــاب ظاهــر آیــات حجــت اســت و بیــن 

ــوم انســانی و مطالعــات  ــی پژوهشــگاه عل ــه همــت پژوهشــکدۀ مطالعــات قرآن ب
فرهنگــی و بــا همــکاری انجمــن ایرانــی مطالعــات قرآنــی و فرهنــگ اســالمی، نشســت 
»نقــد و بررســی کتــاب بــا قــرآن تــا رســتاخیز«  بــا حضــور مؤلفان؛ مهــدی نوری افشــان 
و حامــد فتوت احمــدی و ســخنرانان؛ دکتــر فــروغ پارســا، دکتــر محمدعلــی لســانی و 
دکتــر ســید محســن میرباقــری در روز 8 مهرمــاه 1398 در ســالن اندیشــۀ پژوهشــگاه 

علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد.
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ــا معنــای حقیقــی اســت. در معانــی لغــات هــم بنــا بــر تک معنــا بــودن واژگان بــوده اســت،  دوگانــه حقیقــت و مجــاز اولویــت ب
مگــر آن کــه قرینــه ای باشــد کــه یــک واژه بیــش از یــک معنــا دارد.

وی ادامــه داد: در ایــن بحــث نمی شــد روایــات را نادیــده گرفــت، امــا بنــای مــا در ایــن کتــاب صرفــاً بحثــی قرآنــی بــوده اســت. 
بــا همیــن مبنــا کار مــا حــدود ســه ســال طــول کشــید کــه اگــر روایــت هــم بــه آن اضافــه می شــد ایــن زمــان بیشــتر می شــد. 
بــه نظــر مــا در اعتقــادات، قطعــاً قــرآن محــور و روایــات مکمــل هســتند و در صــورت تعــارض رجحــان بــا قــرآن اســت. بــه عــالوه 
ایــن کــه قبــل از مــا هــم در بررســی روایــات در ایــن زمینــه کارهایــی انجــام شــده اســت. مثــاًل عالمــه مجلســی به عنــوان یــک 
محــدث برجســته می گویــد در اینکــه نفــس مجــرد اســت یــا مــاده، از ظاهــر روایــات بــر می آیــد کــه مــا جــز خــدا مجــرد نداریــم 
ــه  ــه آن اشــاره شــده اســت. همچنیــن شــیخ مفیــد ب ــودن نفــس صحیــح اســت. چیــزی کــه در صفحــه 31 کتــاب ب و مــادی ب
ــرزخ نفس شــان حاضــر  ــران محــض هســتند کــه در ب ــان محــض و کاف ــا مؤمن ــد اســت تنه ــم شــیعۀ برجســته معتق ــوان عال عن
ــرزخ را نفــی می کنــد و وجــود  ــه طــور کل ب اســت. ســید مرتضــی علم الهــدی پــس از او همیــن حداقــل را هــم رد می کنــد و ب
ــه قیامــت ختــم می شــود. نظــر ســید  ــرد. او معتقــد اســت همــۀ کارهــا ب ــام روح در خــارج انســان را نیــز نمی پذی ــه ن چیــزی ب

مرتضــی بســیار نزدیــک بــه آن چیــزی اســت کــه مــا در ایــن کتــاب درصــدد توضیــح و تبییــن آن بودیــم.
او افــزود: گرچــه در ابتــدای کتــاب بــه اختــالف آراء فالســفه و متکلمیــن اســالمی بــه صــورت طبقه بنــدی شــده پرداخته ایــم امــا 
در ایــن کتــاب بنــا بــر نقــد فلســفی یــا کالمــی ایــن آراء نبــوده اســت بلکــه هــدف صرفــاً نشــان دادن فهــم مــا از قــرآن در ایــن 

موضــوع بــوده اســت کــه البتــه آن هــم بــا تکیــه بــر کارهــای پیشــینیان و مفســرین بــوده اســت.
دکتــر محمدعلــی لســانی بــه عنــوان اولیــن ســخنران در ابتــدای ســخن دربــارۀ کتــاب گفــت: مــا امــروزه بــا یــک کتــاب مواجــه 
هســتیم کــه از افضــل الکتــب اســت. در جــای جــای ایــن کتــاب می دیــدم کــه هــر جــا امــر دائــر بــر یــک روش ســخت و آســان 
بــوده اســت، مؤلفــان بــه ســمت راه دشــوارتر رفتنــد و هیــچ ابایــی از درگیــر شــدن بــا مشــکالت تحقیقــی آن نداشــته اند. نتایــج 

مطلوبــی هــم کــه گرفته انــد در گــرو همیــن کوشــش و کنــش فعاالنــه و صبورانــه اســت.
ــا همیــن اوصــاف و محتــوا بــه ســه شــکل می شــد، تهیــه شــود. اول اســتناد بــه قــرآن. دوم استشــهاد  وی افــزود: ایــن کتــاب ب
بــه قــرآن باشــد. یعنــی مطالــب از هــر جــای دیگــر باشــد و بــه قــرآن استشــهاد شــود. ســوم منطبــق بــر مضامیــن قرآنــی باشــد. 
در ایــن کتــاب مــا بــا آن مواجــه هســتیم کــه سراســر اســتناد بــه آیــات قرآنــی اســت. و کوشــش مؤلــف بــرای اســتناد بــه آیــات 

بــوده اســت کــه دقیــق اســت و مؤلــف بــه ســویی رفتــه کــه آیــات قــرآن راهنمایــی کرده  انــد.
ــا دو مشــکل مواجــه  ــاد ب ــا در بحــث مع ــاب گفــت: م ــارۀ کت ــن ســخنران درب ــوان دومی ــه عن ــری ب ــر ســید محســن میرباق دکت
هســتیم. مشــکالتی کــه عــارض بــر قــرآن شــدند. یــک بحــث کیهانــی اســت. در گذشــته تصــور کیهانــی بنابــر هیــأت بطلمیوســی 
ــر حوزه هــای مــا حاکــم شــد.  ــوده اســت. مشــکل دوم ورود فلســفه اســت. خصوصــاً از زمــان مالصــدرا کــه فلســفۀ صدرایــی ب ب
معــاد بــا بحــث هــا و اصطالحــات فلســفی بیــان شــد و مفاهیــم قرآنــی را بــا الفــاظ فلســفی مطــرح کردنــد. چیــزی کــه بعــد از 

ــد. ــد کرده ان ــدان آن را نق ــی  از ناق ــن خیل صدرالمتالهی
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وی ادامــه داد: دومیــن موضوعــی کــه از حیــث محتــوا قــرآن 
بــر آن تمرکــز کــرده بحــث معــاد اســت. در ایــن زمینــه قــرآن 
ــد  ــرآن می توانی ــت و از ق ــرده اس ــذار نک ــز را فروگ ــچ چی هی
ــه طــور ملمــوس و محســوس دریابیــد. االن  شــاکلۀ معــاد را ب
زمــان محوریــت قــرآن در ایــن زمینــه اســت. تــالش مؤلفــان 
در کتــاب در همیــن راســتا بــوده اســت امــا مــن آن را پایــان 
کار نمی بینــم، بلکــه بــه نظــرم میانــۀ راه اســت و جــا دارد ایــن 

مســیر ادامــه یابــد.
میرباقــری گفــت: در زمینــۀ معــاد بایــد بــه چنــد مطلــب توجــه 
ــه قیامــت اســت. معمــوالً  کنیــم. اولیــن نکتــه محــدودۀ حادث
گفتــه می شــود در قیامــت تــار و پــود عالــم بــه هــم می ریــزد. 
االن می دانیــم برخــالف هیــأت بطلمیوســی زمیــن و کهکشــان 
ــا  ــت. آی ــدازه اس ــه ان ــتی( چ ــه هس ــق، ن ــم )خل ــا در عال م
ضرورتــی دارد همــۀ عالــم بــه هــم بریــزد و زمیــن و خورشــید 

بــه کلــی نابــود شــود؟
ــتاخیز  ــاک رس ــن خ ــه از همی ــم ک ــا داری ــرآن باره ــا در ق  م
ــن  ــه زمی ــت ک ــن اس ــی از ای ــات حاک ــرد. آی ــورت می پذی ص
ــه همــۀ  ــا ربطــی ب ــد و رســتاخیز م ــی می مانن و خورشــید باق
ــات  ــت. آی ــت اس ــکان قیام ــدی م ــه بع ــد. نکت ــات ندارن کائن
آخــر ســوره زمــر حاکــی از ایــن اســت کــه مــکان قیامــت روی 
زمیــن، امــا بهشــت حتمــاً بیــرون از ایــن زمیــن اســت. معــاد را 
بایــد از بحــث هیأت هــای بطلمیوســی گذشــته و فلســفۀ امــروز 
خــارج کنیــم. هــر علمــی اصطــالح خــود را دارد کــه اگــر در 
علــم دیگــر بــه کار رود خلــط می شــود. ســومین مطلــب زمــان 
ــه  ــی اســت ک ــان، زمان ــن زم قیامــت اســت. مشــهور اســت ای
ــی  ــردم وقت ــه م ــم ک ــرآن داری ــود می شــود. در ق خورشــید ناب
در رســتاخیز برمی خیزنــد احســاس می کننــد کــه از بــرزخ تــا 

قیامــت تنهــا نیمــی از روز گذشــته و آنهــا خــواب بودنــد.

ــاب، حــوادث قیامــت بررســی شــده اســت  ــزود: در کت وی اف
کــه در نــوع خــود جالــب اســت. در پایــان فصــل معــاد مبحث 
ــه  ــت. الزم ــده اس ــه ش ــت پرداخت ــا در قیام ــازی بدن ه بازس

ــت انسان هاســت. ــم ذر و طین ــی ســخن از عال ــن بحث چنی
دکتــر فــروغ پارســا بــه عنــوان ســومین ســخنران در ابتــدای 
ســخنان خــود گفــت: مؤلفــان در حــوزۀ پرچالشــی در حــوزۀ 
ــاً هــم در موضــوع  ــد و انصاف مطالعــات اســالمی وارد شــده ان
ــور  ــه در خ ــی دو نکت ــا یک ــتند. ام ــی داش ــع خوب ــود تتب خ
ــه  ــادی ب ــگاه انتق ــان ن ــت مؤلف ــۀ عزیم ــت. نقط ــرض اس ع
ــن  ــه ای ــد ب ــوده اســت. بع ــان و فیلســوفان ب ــات متکلم نظری
ــه خــود قــرآن مراجعــه کننــد و در آخــر  نتیجــه رســیدند  ب
بــه نظریــه دســت یافته انــد. امــا در کتــاب نظریــات متکلمیــن 
و فالســفه آن طورکــه بایــد شــرح و گلوگاه هــای انتقــادی بــه 

آنهــا مطــرح نشــده اســت.
رئیــس پژوهشــکده مطالعــات قرآنــی افــزود: مؤلفیــن عنــوان 
کردنــد کــه بــدون اســتفاده از مفاهیمی خــارج از قــرآن، نظریه 
از قــرآن اســتخراج شــده کرده انــد. ایــن نظریــه هیــچ تمایــزی 
ــن  ــل نیســت و انســان را یکســره همی ــن روح و نفــس قائ بی
بــدن می دانــد. امــا بــه نظــر مــن ایــن قابــل انــکار نیســت کــه 
در ایــن نظریــه از دانش هــای روز بــه میــزان زیــادی اســتفاده 
ــروز. در  ــی ام ــر زیست شناس ــی نظی ــت. دانش های ــده اس ش
واقــع شــما هــم مثــل متکلمــان و فالســفه از پیش فرض هــای 
خودتــان، از بحــث و دانش هــای روز اســتفاده کرده ایــد و 
ــخص  ــۀ آن مش ــرزخ و دامن ــورد ب ــه در م ــن نظری ــات ای تبع

نشــده اســت تــا منتقــدان بتواننــد آن را بــه نقــد بکشــند.
در پایان جلسه کوتاه پرسش و پاسخ برگزار شد.



                               خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی                               

13
98

ر  
مه

32

چگونگی بهره گیری از اندیشه و آثار متفکران اسالمی معاصر در جهت توسعۀ نقد

ــران در جلســه  ــخ معاصــر ای ــی در تاری ــی و روشــنفکری دین ــون در گفتمــان نواندیشــی دین ــد مت ــون و نق ــی مت بررســی تطبیق
ــه شــد. ــژاد ارائ ــر محمــد منصورن ــوم انســانی توســط دکت ــون و کتــب عل ــاه 1398 شــورای بررســی مت ــارم مهرم چه

دکتــر منصورنــژاد در ایــن جلســه بــه دو مفهــوم نواندیشــی دینــی و روشــنفکری دینــی اشــاره کــرد و تأکیــد کــرد کــه بــا دو ســنخ 
متفــاوت از صاحبــان اندیشــه در جهــان اســالم و ایــران مواجهیــم.

ــت و  ــان پرداخ ــر دو گفتم ــه ه ــه مقایس ــه ب ــژاد در ادام منصورن
ــه  ــی را ارائ ــان دین ــناخت نواندیش ــرای ش ــه ب ــت مؤلف هش
ــون  ــا مت ــاط ب ــه در ارتب ــای علمی ــت: در حوزه ه ــرد و گف ک
ــی و پژوهشــی وجــود دارد  ــن شــیوه های مطالعات حــوزوی ای
ــر، تفســیر و ترجمــه  ــر، تحری ــه عبارتســت از: شــرح، تقری ک
کــه در مــواردی بــار انتقــادی دارنــد و البتــه بــر علیــه متــون 
ــت  ــن و فعالی ــند و مت ــادی می نویس ــم انتق ــوزوی ه ــر ح غی

ــی اســت. ــن فضای ــر از چنی ــی متاث نواندیشــان دین
ــت و  ــی پرداخ ــنفکران دین ــان روش ــه گفتم ــه ب وی در ادام
گفــت: اگرچــه ایــن گفتمــان مشــی واحــد ندارنــد، امــا مخرج 
مشــترکی می تــوان بــرای شــیوۀ نــگاه آنهــا در نظــر گرفــت. 
ــان  ــا نواندیش ــنفکران و ی ــک از روش ــر ی ــال ه ــن ح در عی
ــد و در  ــار دارن مــورد بحــث، ویژگی هــای خــاص خــود در آث
همــۀ محورهــا و موضوعــات همســان نمی اندیشــند و یکســان 

نمی نویســند.
از  اســتاد مطهــری  تعریــف  مقایســۀ  بــه  ادامــه  در  وی 
ــت روش  ــی از جه ــران دین ــر متفک ــی و دیگ ــان دین نواندیش
تفکــر و محتــوای اندیشــه پرداخــت و گفــت: متــون و مواضــع 
آنهــا حاکــی از دو نــوع بــازی متفــاوت اســت و هــر کــدام را 
ــد  ــوده و نق ــی نم ــد خودشــان بازخوان ــر اســاس قواع ــد ب بای

کــرد. وی خاطرنشــان کــرد: حــذف هیچکــدام از ایــن دو رویکــرد بــرای دانــش نفعــی نــدارد و هــر کــدام مخاطبــان خــاص خــود 
ــت. ــر اس ــوی دیگ ــدار از س ــی دین ــویی و  مخاطبان ــن از س ــردن دی ــد ک ــان کارآم ــد و اشتراک ش را دارن
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گزارش »چهارمین جلسۀ شورای سیاستگذاری کنگرۀ  بین المللی امام علی)ع( پژوهی«

در ابتــدای ایــن جلســه دکتــر حســینعلی قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و رئیــس کنگــره، با اشــاره 
بــه وضعیــت حســاس کنونــی جهــان و منطقــه خاورمیانــه گفــت: در حــال حاضــر متأســفانه بیشــترین جنــگ و خونریــزی منجربــه 
برادرکشــی در ایــن منطقــه صــورت مــی پذیــرد و ایــن در حالــی  اســت کــه اســالم بیشــترین توصیه هــا و تأکیــدات را بــر حفــظ 
ــا شــعار »بررســی فرهنــگ صلــح در اندیشــه و ســیرۀ امــام علــی)ع(«  ــرادری و دوســتی بیــن ملت هــا دارد. ایــن کنگــره کــه ب ب

درحــال برگــزاری اســت فرصــت خوبــی بــرای تحکیــم روحیــۀ بــرادری و مــودت بیــن انســان ها فراهــم مــی آورد .
ســپس دکتــر سیدســجاد علــم الهــدی، رئیــس مرکــز تحقیقــات امــام علــی)ع( و دبیــر علمــی کنگــره بــه ارائــه گزارشــی پیرامــون 
ــه  ــرای داوری ارســال شــده کــه 2۵ مقال ــه ب ــه، تعــداد 13۵ مقال ــد داوری مقــاالت پرداخــت وگفــت: از یکصــدو هشــتاد مقال رون
ــه  از کشــورهای تونــس، الجزایــر، هندوســتان، پاکســتان، روســیه، افغانســتان، عــراق ، عمــان، آذربایجــان، بنــگالدش و 11۰ مقال
ــته در روز  ــنوات گذش ــق س ــرد: مطاب ــد ک ــن تأکی ــدی همچنی ــم اله ــوده اســت. عل ــی ب ــه داخل ــای علمی از دانشــگاه ها و حوزه ه
ــری  ــه محمــد تقــی جعف ــر عالم ــژوه نظی ــی )ع( پ ــام عل ــه از اندیشــمندان و پژوهشــگران برجســتۀ ام ــزاری مراســم افتتاحی برگ

تجلیــل بــه عمــل خواهــد آمــد .
ــت:  ــت و گف ــی پرداخ ــای اجرای ــد برنامه ه ــی از رون ــه گزارش ــه ارائ ــره ب ــی کنگ ــان، دبیراجرای ــی معتضدی ــه محمدعل در ادام
ــه  ــوی ب ــی و معن ــای خــوب مال ــره حمایت ه ــن دوره از کنگ ــزاری ای ــازمان های مشــارکت کننده در برگ ــا و س خوشــبختانه نهاد ه
ــت پژوهشــی و مرکــز همکاری هــای علمــی و بیــن المللــی  ــی معاون ــه حمایــت مال ــوان ب ــه آنهــا می ت ــد کــه از جمل عمــل آوردن
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، بنیــاد بیــن المللــی نهــج البالغــه، دانشــگاه مفیــد، جامعــه المصطفــی العالمیــه و مرکــز اســناد 
و کتابخانــۀ ملــی ایــران اشــاره کــرد . وی در ادامــه بــه حضــور چشــمگیر پژوهشــگران خارجــی در ایــن دوره اشــاره کــرد و توضیــح 
داد: اســتادانی کــه از دانشــگا ه هــای الجزایــر، هندوســتان، تونــس، عــراق، پاکســتان، روســیه،آذربایجان و بنــگالدش کــه مقالــۀ آنهــا 
در زمــرۀ برگزیــدگان اســت، در روز برگــزاری مراســم افتتاحیــه کنگــره )1۴آبــان مــاه ســالجاری( درپژوهشــگاه حضــور خواهنــد 
داشــت. اعضــای هیــأت علمــی و پژوهشــگران دانشــگاه های تهــران، اصفهــان، الزهــرا ، جامعــه المصطفــی، پژوهشــگاه علــوم انســانی 
و مطالعــات فرهنگــی، تبریز،کرمــان، ســبزوار، بیــن المللــی قزویــن، محقــق اردبیلــی، فرهنگیــان شــیراز، دانشــکدۀ افســری امــام 
علــی)ع( و اهــواز نیــز از مهمانــان مراســم افتتاحیــۀ کنگــره خواهنــد بــود. در خاتمــه نشســت حاضریــن در جلســه بــه ارائــه نقطــه 
نظــرات خــود پیرامــون نحــوۀ انتخــاب برگزیــدگان داخلــی و خارجــی کنگــره بــا توجــه بــه داوری مقــاالت و امتیــازات کســب شــده 

پرداختنــد .

ــی)ع( پژوهــی 13  ــام عل ــی ام ــن الملل ــن جلســه شــورای سیاســتگذاری کنگــرۀ بی چهارمی
ــرور،  ــن دین پ ــا حضــور دکتــر حســینعلی قبــادی، آیــت الل ســید جمال الدی مهرمــاه 1398، 1۵ ب
مهــدی گلشــنی، مصطفــی دلشــاد تهرانــی، ناصــر الهــی، ســید ســجاد علم الهــدی، عبــدالل قنبرلــو، 
محمــود کریمــی علــوی، حســن برزگــر، حســین عبدالمحمــدی، محمدعلــی معتضدیــان، رمضانعلــی 

شــیرزاد و اســماعیل رمضانــی در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد.
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رسانه ها و کنشگری در حوزۀ سالمت

در ابتــدای نشســت تخصصــی »رســانه ها و کنشــگری در 
حــوزۀ ســالمت« دکتــر منصــور ســاعی، اســتادیار پژوهشــگاه 
ــانه  ــت: موضــوع رس ــی، گف ــات فرهنگ ــوم انســانی و مطالع عل
حــوزۀ  در  توجــه  مــورد  بخش هــای  از  یکــی  ســالمت  و 
کــه  اســت  ســالمت  ارتباطــات  مطالعــات  میان رشــته ای 
ــن  ــه همی ــی ب ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش
ــد  ــوان در دو بع ــت. می ت ــده اس ــوزه ش ــن ح ــور وارد ای منظ
کنشــگری رســانه ها را مــورد توجــه قــرارداد. کنشــگری 
رویــداد محــور و کنشــگری فرآیندمحــور. رویکــرد رویدادمحــور 
بــر تولیــد، توزیــع و پوشــش خبــر تمرکــز دارنــد و ایــن بعــد 
ــذاری  ــام گ ــی ن ــا واکنش ــه ی ــگری منفعالن ــوان کنش را به عن
می کننــد. یعنــی نظــام ارتباطــی و رســانه ای مــا منتظــر 
ــوع  ــه موض ــی ک ــا زمان ــد و ت ــدادی رخ ده ــا روی ــد ت می مان
داغ اســت بــه صــورت مقطعــی آن را برجســته کنــد. در واقــع 
نظــام ارتباطــی مــا از قبــل برنامــه و راهبــردی بــرای مواجهــه 

ــدارد. ــده ن ــا آن پدی ــح ب صحی
او ادامــه داد: کنشــگری دوم، فرایندمحــور اســت. بــه ایــن معنی 
کــه رســانه ها یــک نــگاه راهبــردی طوالنی مــدت و آینده نگرانــه 

نســبت بــه موضوعــات مربــوط بــه ســالمت دارنــد کــه نگاهــی 
مســتمر اســت نــه مقطعــی و منقطــع. برنامه محــوری خــودش 
ــه اشــتراک گذاری محتواهــای  ــع و ب را در حــوزۀ تولیــد، توزی

ــه دغدغه هــای مســائل ســالمت نشــان می دهــد. ــوط ب مرب
ســاعی تأکیــد کــرد: رویکــرد فرایندمحــور موجــب بهره گیــری 
و اســتفاده از ظرفیــت رســانه ها بــرای ارتقــاء کیفیــت زندگــی 
ــهروندان  ــی ش ــی و اجتماع ــمی، روان ــالمت جس ــود س و بهب
ــد  ــگیری و بع ــه پیش ــۀ اول ب ــگاه در مرحل ــن ن ــود. ای می ش
ــالمت  ــواد س ــش س ــق افزای ــا از طری ــرل بیماری ه ــه کنت ب
مــردم در جامعــه کمــک می کنــد. بــه عبارتــی تمرکــز اصلــی 
ــگیری  ــر روی پیش ــتر ب ــانه ها بیش ــالمت و رس ــات س ارتباط
اســت. رویکــرد فرایندمحــور بــه همگرایــی بیــن نظــام 
سیاســتگذاری و نظــام ارتباطــی و رســانه ای کمــک می کنــد 

ــد. ــو ببرن ــه شــکل همگــرا برنامــه ســالمت را جل ــا ب ت
او در ادامــه بــه بیــان تجربــه زیســته خــود پرداخــت و گفــت: 
رســانه های مــا هنــوز بــه روزنامه نــگاری ســالمت بــه معنــای 
واقعــی کلمــه نمی پردازنــد و بیشــتر رویدادمحــوری کار 
ــگاری ســالمت بحــث هوشمندســازی  ــد. کار روزنامه ن می کنن

نشســت تخصصــی »رســانه ها و کنشــگری در حــوزۀ ســالمت« بــا ســخنرانی منصــور ســاعی، 
اســتادیار پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگی؛ آزاده ســالمی، پژوهشــگر ارتباطات ســالمت 
ــدان  ــگران و عالقه من ــور پژوهش ــا حض ــالمت و ب ــات س ــگر ارتباط ــی پژوهش ــی تهران ــب راث و حبی
ــه همــت پژوهشــکدۀ مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات پژوهشــگاه علــوم  حــوزۀ رســانه وســالمت ب

انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد.
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مخاطــب و تــالش در تغییــر رفتــار شــهروندان در حــوزۀ 
ــیج  ــه بس ــه ب ــور و یکپارچ ــاید فرایندمح ــت. ش ــالمت اس س
انالیــن و مکانمنــد کمــک  همــه رســانه های اجتماعــی، 
ــزه و  ــاد انگی ــالمت، ایج ــواد س ــاء س ــه ارتق ــی ب ــد. از طرف کن
ــورد نیــاز بــرای کاهــش ریســک ها، تغییــر  مهارت هــای م
ــا و  ــش تقاض ــالمت، افزای ــوزۀ س ــای ح ــت نگرش ه ــا تقوی ی
ــد. در  ــک می کن ــب کم ــالمت مناس ــتی و س ــات بهداش خدم
کشــور مــا بیشــتر اوقــات چــون مــردم ســواد ســالمت پایینــی 

ــتی  ــات بهداش ــای خدم ــد، تقاض دارن
مناســب نمی کننــد.

ســاعی افــزود: ایــن رویکــرد در نهایــت 
ــواد  ــت س ــه تقوی ــردی ب ــطح ف در س
ــد.  ــک می کن ــانه ای کم ــالمت رس س
رســانه ها  اجتماعــی،  ســطح  در 
می تواننــد بــا تأمیــن مــواد مــورد 

بحــث جامعــه و برجســته کــردن آن در ذهــن مردم به ســالمت 
ــای  ــد برنامه ه ــانه ها، منتق ــا رس ــی وقت ه ــد. خیل ــک کنن کم
ــراد  ــود کیفیــت زندگــی اف ــه بهب ــی کــه ب ســالمت، برنامه های
ــای  ــع برنامه ه ــد مداف ــتند و نمی توانن ــد؛ هس ــک می کنن کم
ســالمت شــوند. همچنیــن بــا توجــه بــه وجــود فیــک نیوزهــا 
می توانــد  فرایندمحــور  فضــای  اجتماعــی،  شــبکه های  در 

ــد. ــت کن ــه مدیری ــام را در جامع ــار از ابه ــای سرش فض
ــه در پژوهش هــای ارتباطــات ســالمت در  او بــا بیــان اینک
ــد  ــده و نیازمن ــول مان ــی مغف ــالمت اجتماع ــوزۀ س ــران، ح ای
ــر  ــت: اگ ــت، گف ــوزه اس ــن ح ــگران ای ــدی پژوهش ــه ج توج
ــی  ــمانی، روان ــر جس ــرد از نظ ــل ف ــاه کام ــالمت را رف ــا س م
ــاید  ــی، ش ــا ناتوان ــاری ی ــدان بیم ــه فق ــم، ن ــی بدانی و اجتماع
بتــوان گفــت، در بســیاری از پژوهش هــا و آموزش هــای ایــران 
فقــط بــر روی بعــد جســمی و روانــی کار شــده اســت و کمتــر 

بــه ســالمت اجتماعــی پرداخته انــد. اتفاقــاً ارتباطی تریــن 
ــف  ــا بحــث ســالمت اجتماعــی و تعری ــه م مفهــوم نزدیــک ب
رابطــۀ فــرد بــا جامعــه اســت. بــه عبارتــی یعنــی مــن چگونــه 
در یــک جامعــه روابــط و ارتباطاتــم را تعریــف کنــم. بنابرایــن 
ــا  ــه اش ب ــت رابط ــرد از کیفی ــی ف ــی ارزیاب ــالمت اجتماع س

ــت. ــش اس ــای اطراف ــا و مجموعه ه ــراد، نهاده اف
ــد  ــه چن ــد ب ــرد بای ــی ف ــالمت اجتماع ــت: در س ــاعی گف س
ــا  ــه ب ــن چگون ــد، م ــه بگوی ــد. اول اینک ــخ ده ــؤال پاس س
ســایر افــراد جامعــه می توانــم ارتبــاط 
برقــرار کنــم؟ آیــا بــا آنهــا کنــار 
ــی از  ــدارا بخش ــاهل و م ــم؟ تس می آی
ســالمت اجتماعــی فــرد اســت، چگونه 
ــا  ــم ب ــم؟ تعامل ــورد می کن ــا آن برخ ب
ــه اســت؟ و  نهادهــای اجتماعــی چگون
ســالمی،  آزاده  دکتــر  ادامــه  در   
ــانه های  ــور از رس ــت: منظ ــالمت گف ــات س ــگر ارتباط پژوهش
اجتماعــی در اینجــا رســانه های مبتنــی بــر وب 2 هســتند کــه 
ــی در کشــور  ــان های موبایل ــا از پیام رس ــوزۀ ســالمت م در ح
خودمــان از آن اســتفاده می کنیــم. رســانه های اجتماعــی 
چــون اینســتاگرام، وبالگ هــا و میکروبالگ هــا مثــل توییتــر، 
ــا و اپلیکیشــن های از راه دور  ــا چت روم ه ــو ی ــای گفتگ تاالره
در حــوزۀ ســالمت و همین طــور بازی هــای واقعیــت مجــازی 
کــه شــاید خیلــی از ماهــا از آن هــا اســتفاده نکنیــم و آن هــا 
ــه  ــتند ک ــانه هایی هس ــان ها و رس ــز پیام رس ــیم، ج را نشناس

ــران اســت. ایــن روزهــا بــه شــدت مــورد اســتفاده کارب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن روزهــا ایــن نگرانــی در اســتفاده 
از رســانه های اجتماعــی در حــوزۀ ســالمت وجــود دارد 
ــر  ــا پ ــن فض ــی در ای ــار جعل ــض و اخب ــات متناق ــه اطالع ک
اســت و فضــا هیجانــی اســت، گفــت: موضوعاتــی کــه ممکــن 

 ساعی: رسانه ها در ایران به 
معنای واقعی به روزنامه نگاری 

سالمت نمی پردازند
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ــرای کســانیکه  اســت خیلــی مهــم نباشــند، شــاهد هســتیم ب
در ایــن فضــا فعالیــت می کننــد، بــه یکبــاره برجســته و 
ــران  ــان نگ ــد و متخصص ــود می آی ــه وج ــادی ب ــؤاالت زی س
مطالبــی هســتند کــه در حــوزۀ طــب ســوزنی، طــب ســنتی و 
طــب جایگزیــن در حــال انتشــار اســت و امــکان دارد از طــرف 

ــد. ــوزه نباش ــن ح ــای ای متخصص ه
ــی  ــانه های جمع ــرد رس ــه رویک ــاره ب ــا اش ــگر ب ــن پژوهش ای
ــم  ــم و می گویی ــن فضــا تعجــب می کنی ــا از ای ــح داد: م توضی

ــب  ــود دارد خ ــی وج ــن فضای ــرا چنی چ
چــون رســانۀ اجتماعــی اســت و ماهیــت 
ایــن رســانه هــم، همیــن اســت کــه 
ــد.  ــوا بکن ــد محت ــد تولی ــر کســی بتوان ه
ــا  ــا ب ــۀ م ــه هم ــت ک ــن اس ــت ای واقیع
توجــه بــه ضریــب نفــوذ اینترنــت و 
ــواه  ــا ناخ ــواه ی ــمند خ ــی های هوش گوش

از ایــن فضــا در حــال اســتفاده کــردن هســتیم. بنابرایــن ایــن 
ــد مــا  ــی نبای نگرانی هــای مــا در عیــن حــال کــه جــا دارد ول
را بــه ایــن ســمت بکشــاند کــه در ادبیــات ســواد رســانه ای و 
ــردم را از  ــم و م ــت گــرا بروی ارتباطــات، ســراغ رویکــرد حمای
ــورد  ــانه های م ــا رس ــم و تنه ــی دور کنی ــانه های اجتماع رس
ــا در رســانه های جمعــی  اعتمــاد خــود را پیشــنهاد کنیــم؟ آی
ــه  ــت ارائ ــات نادرس ــچ گاه اطالع ــون هی ــو و تلویزی ــل رادی مث

نشــده اســت؟
او ادامــه داد: بــه نظــرم اگــر اخبــار جعلــی و نادرســت وجــود 
دارد، تقصیــر رســانه های اجتماعــی نیســت، چــرا کــه فضــای 
ــث  ــراه دارد. مبح ــه هم ــات را ب ــن اتفاق ــدرن همی ــت م پس
ــی  ــد، برندهای ــی گوین ــان م ــه متخصص ــت ک ــن اس ــر ای دیگ
تولیــد کنیــم کــه اطالعــات پزشــکی درســت در آنجــا وجــود 
ــد. در  ــه کنن ــا مراجع ــه آنج ــد ب ــردم بتوانن ــد و م ــته باش داش
ــر روی  ــالمت، ب ــان س ــی متخصص ــز اصل ــر تمرک ــال حاض ح
ســالمت جســمانی و فــردی اســت. در صورتی کــه مــا در 
رســانه های اجتماعــی می بینیــم عرصه هــای دیگــری هــم 

بحــث می شــود.
ــارۀ کنشــگری افــراد در هــر پارادایــم  ــا توضیــح درب ســالمی ب
بیــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه ارتباطــات ســالمت یــک دانش 
ــای آن در ســه حــوزه اشــاره  ــه نظریه ه بین رشــته ای اســت ب
می کنیــم. در حــوزۀ ســالمت مــا بــا دو پارادایــم اصلــی مواجــه 
هســتیم. در پارادایــم اول کــه زیستی-پزشــکی اســت و بیشــتر 
ــیر  ــت. تفس ــردی اس ــمی و ف ــالمت جس ــر روی س ــز ب تمرک
ایــن افــراد از کنشــگری ایــن اســت کــه توصیه هایــی کــه بــه 
ــد. در  ــته باش ــی داش ــود مراقبت ــد و خ ــت کن ــده را رعای او ش
اینجــا فــرد و خانــواده اش زحمــات نگهــداری از خــود را متقبــل 
می شــود. کســی کــه ایــن توصیه هــا رو عملــی نکنــد بیمــاری 
ــتی  ــم زیس ــت. در پارادای ــن نیس ــوش ک ــرف گ ــه ح ــت ک اس
ــر  ــاد دیگ ــردی، ابع ــالمت ف ــر س ــالوه ب ــی ع -روانی-اجتماع
ــراد  ــه شــخصیت اف ســالمت هــم مــورد توجــه اســت. مثــاًل ب
ــا بیمــاری خــود کنــار می آینــد  توجــه می شــود کــه چقــدر ب
ــود بیمــاری هــم اثرگــذار اســت. کنشــگری  ــر روی بهب کــه ب

در ایــن پارادایــم نــه فقــط اجــرا و کاربســت توصیه هــا، بلکــه 
ــالمت و  ــوزۀ س ــی ح ــای مراقبت ــارکت در تصمیم گیری ه مش
ــم  ــالمت را ه ــوزۀ س ــت های ح ــر روی سیاس ــذاری ب تأثیرگ

ــود. ــامل می ش ش
ــای  ــم پ ــت می کنی ــارۀ کنشــگری صحب ــی درب ــزود: وقت او اف
ــرد  ــوع رویک ــه ن ــد. س ــان می آی ــه می ــم ب ــی ه جامعه شناس
ــه انســان ها وجــود دارد. در رویکردهــای  در کنشــگری خالقان
ــاختارها  ــه س ــن اســت ک ــر ای ــر س ــور، بحــث ب ــاختار مح س
افــراد  کنش هــای  تعیین کننــده 
هســتند و نوعــی نــگاه جبرگرایــی در 
ایــن ســاختار وجــود دارد. از طرفــی 
دیگــر مــا در نظریــه هــای کارگــزار 
ــزاران  ــه کارگ ــت را ب ــور، محوری مح
ســاخت  نظریــه  در  می دهیــم. 
یابــی هــم، گیدنــز می گویــد مــا 
ــزاران  ــه کارگ ــیم و ن ــت ببخش ــاختارها اصال ــه س ــد ب ــه بای ن
را عامل هــای اصلــی و محــوری بدانیــم. بلکــه در اینجــا بایــد 
ــس  ــرار ود. پ ــزار برق ــاختار و کارگ ــن س ــی بی ــک دیالکتیک ی
وقتــی مــا از توانمنــدی افــراد بــه عنــوان کنشــگری در جامعــه 
ــداری  ــک مق ــه ی ــت ک ــن معناس ــه ای ــم ب ــت می کنی صحب
ــا  ــر م ــن منظ ــد. از ای ــزاران می آی ــمت کارگ ــه س ــاختار ب س
نگاهــی بــه نظریــات هابــر مــاس داریــم. بحــث هابــر مــاس در 
نظریاتــی کــه ســاختار محــور هســتند ایــن اســت کــه جامعــه 
دارای نظــم اســت و هابرمــاس از آن بــه عنــوان جهــان نظــم 
ــن رویکردهــا، کارگــزاری و ســنت را در  ــا ای ــد. ام ــاد می کن ی
نظــر نگرفتنــد. بنابرایــن از نظــر هابــر مــاس آن عقالنیتــی کــه 
ــت و از  ــزاری اس ــت اب ــت، عقالنی ــم اس ــم حاک ــان نظ در جه

ــم. ــر مــاس عقالنیــت و کنــش ارتباطــی داری نظــر هاب
ایــن محقــق بــا اشــاره بــه دیگــر پارادایــم هــا و نوع کنشــگری 
افــراد تشــریح کــرد: مبحــث بعــدی فضــای ارتباطــات توســعه 
ــای ســالمت  ــه در جهــت ارتق و ارتباطــات ســالمت اســت ک
ــم، نوســازی  ــن پارادای ــد. در ای ــرد و جامعــه حرکــت می کن ف
ــا فــرد اســت  متاثــر از مدرنیســم اســت و در اینجــا اصالــت ب
ــت  ــه دس ــرایط را ب ــن ش ــخاص بهتری ــود اش ــالش می ش و ت
ایــن  ببیننــد. رســانه های جمعــی در  آورنــد و آمــوزش 
پارادایــم بســیار مؤثــر هســتند. رویکــرد مشــارکتی کــه متاثــر 
ــعه  ــات توس ــارکتی و ارتباط ــی مش ــه شناس ــث جامع از مباح
کــه در کشــورهای جهــان ســوم توســعه پیــدا کــرده، به ســنت 
ــه زیســته مهــم می شــود.  اهمیــت می دهــد و در اینجــا تجرب
ــی و  ــت گروه ــه حال ــتر ب ــم بیش ــن پارادای ــگری در ای کنش
اجتماعــی اســت. در پارادایــم تلفیقــی کــه ارتباطات توســعه ای 
جدیــد اســت مــا ســراغ جامعــه اطالعاتــی و جامعه شــبکه ای و 
بعــد جامعــه دانایــی مــی رویــم. در ایــن پارادایــم انواع تفســیر 
از کنشــگری را داریــم و در اینجــا انــواع رســانه ها مــورد 
ــم  ــه اشــاره کن ــن نکت ــه ای ــد ب ــد. بای ــرار می گیرن اســتفاده ق
کــه فناوری هــای ارتباطــی و اطالعاتــی نــه تنهــا اســتفاده مــا 
ــف  ــای مختل ــه در عرصه ه ــد، بلک ــر دادن ــانه ها تغیی را از رس

ــد. ــاد کرده ان ــی ایج ــا تغییرات ــی م زندگ

سالمی: رسانه های اجتماعی 
به توسعۀ شبکه های 

خودیارسالمت انجامیده است
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او در ادامــه بــا اشــاره بــه نظریــات کســتلز بیــان کــرد: یکــی از 
مشــهورترین ایده هــای کســتلز بحــث جنبش هــای اجتماعــی 
ــا  ــش ب ــن جنب ــد ای ــاره می کن ــود او اش ــه خ ــد اســت ک جدی
جنبش هــای کالســیک تفاوت هایــی دارد. صحبــت کســتلز در 
ایــن جنبــش ایــن اســت کــه آن هــا بــه یــک بــاره و بــه وســیله 
زمینه هــای  بلکــه  نمی گیــرد،  شــکل  جدیــد  رســانه های 
اجتماعــی آنهــا از قبــل وجــود داشــته و بعــد یــک رویــدادی 
باعــث نمــود آن هــا می شــود. امــا رســانه های اجتماعــی و نویــن 
ــد  ــرار می دهن ــش ق ــن جنب ــار ای ــی در اختی ــای خوب فرصت ه
کــه بســیج اجتماعــی و آگاهی بخشــی اتفــاق می افتــد و 
ســریعاً کنشــگران جمــع می شــوند. مثــال ایــن جنبــش هــم 
ــام  ــگ ها انج ــتن س ــرای کش ــه ب ــود ک ــی ب ــان اعتراضات هم
ــت و  ــم اس ــاری حاک ــای خودمخت ــش فض ــن جنب ــد. در ای ش

ــتند. ــا نیس ــوع کنش ه ــدۀ ن ــه تعیین کنن ــای جامع هنجاره
ویژگی هــای  بــه  خــود  بعــدی  مبحث هــای  در  ســالمی 
کمپین هــا جدیــد در جامعــه اشــاره کــرد و توضیــح داد: 
ندارنــد.  را  قدیمــی  خصلت هــای  دیگــر  هــم  کمپین هــا 
کمپین هــا در تعریــف کالســیک یــک هــدف مشــخص دارنــد 
ــی  ــدودۀ زمان ــتند و مح ــده هس ــزی تعیین ش و دارای برنامه ری
دارنــد کــه بایــد در همــان مــدت تمــام شــود. امــا آنچــه مــردم 
در جامعــه از آن اســتقبال و اســتفاده می کننــد چیســت؟ 
برخــی مواقــع هشــتگ ها هســتند. یکــی از هشــتگ های 
ــث  ــت که بح ــت« اس ــا نیس ــان تنه ــد »جازموری ــال رش در ح
ــان  ــای صلواتی ــا آق ــت آن ب ــه مدیری ــن )ک ــن کمپی ــی ای اصل
اســت( بیشــتر از اینکــه محیط زیســتی باشــد، اجتماعــی 
ــردم و مســئوالن  ــب توجــه م ــن کارش جل ــن کمپی اســت. ای
ــه  ــه یــک منطقــه محــروم اســت. در نتیجــه درک جامعــه ب ب
ایــن منطقــه افزایــش پیــدا می کنــد و از طــرف دیگــر باعــث 

ــود. ــق می ش ــن مناط ــه ای ــک ب ــازی کم فراهم س
ــه  ــاس ک ــات هابرم ــی از نظری ــه یک ــه ب ــق در ادام ــن محق ای
ــه کار گرفتــه می شــود،  اخیــرا در حــوزۀ ارتباطــات ســالمت ب
ــرای  ــه ب ــی ک ــی از روش های ــح داد: یک ــرد و توضی ــاره ک اش
ایجــاد مفاهمــه می تــوان از آن در رســانه های اجتماعــی بهــره 
ــرد، بیــان رویدادهــای روزمــره اســت کــه شــبیه بــه همــان  ب

بحــث هابرمــاس در جهــان زیســت اســت. چــرا کــه تمرکــز 
ــت و  ــره اس ــی روزم ــه زندگ ــر روی دغدغ ــت ب ــان زیس جه
خیلــی از صفحــات مجــازی بــه ایــن طریــق و روایــت زندگــی 
ــتند.  ــوزش دادن هس ــال آم ــالمت در ح ــوزۀ س ــه در ح روزان
بحــث شــبکه های خودیــار موضــوع دیگــری اســت کــه مــا در 
ــاس  ــر م ــه هاب ــه رو می شــویم. البت ــا آن روب ــان زیســت ب جه
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــد ول ــتفاده می کن ــار اس ــای خودی از گروه ه
ــروه  ــد از گ ــانه های جدی ــا در رس ــه م ــن ک ــه ولم ــن گفت ای
ــبکه های  ــارۀ ش ــس درب ــم، پ ــبکه داری ــدیم و ش ــارج ش خ
خودیــار صحبــت می کنیــم. از نظــر هابــر مــاس این هــا 
هــم شــکل جدیــدی از جنبش هــای اجتماعــی هســتند کــه 
ــه ســمت گرفتــن حقــوق خــود حرکــت می کننــد. در ایــن  ب
ــه  ــه درون شــاهد هســتیم ک ــار معطــوف ب شــبکه های خودی
ــد،  ــان می گذارن ــر در می ــا یکدیگ ــود را ب ــکالت خ ــا مش اعض
ــلیم  ــد تس ــالش می کنن ــد و ت ــت می کنن ــر حمای از یکدیگ
مثــاًل بیمــاری خــود نشــوند. امــا در بحــث شــبکه های 
خودیــار معطــوف بــه بیــرون، هــدف ایــن اســت کــه دیگــران 
ــت  ــه دس ــم ب ــات ه ــوند و امکان ــر ش ــا باخب ــکالت م از مش

ــد. بیاورن
او در پایــان پیشــنهاداتی را هــم مطــرح کــرد: اگــر بــرای برخی 
ایــن ســؤال پیــش آمــد که مــردم چــرا ایــن صفحــات را دنبال 
ــا  ــی و ی ــاًل معلوم ــج کام ــک پی ــاًل ی ــه مث ــا اینک ــد ب می کنن
شــاید خرافاتــی باشــد، ولــی چــرا تــا ایــن حــد دنبال کننــده 
دارد؟ بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــیم کــه فضــای 
رســانه های اجتماعــی فضــای خودمختــاری اســت و کاربــران 
ــد و دنبــال هنجارهــای جامعــه  از کســی اجــازه نمی گیرن
ــی  ــه چــه موضوع ــد ب ــم می گیرن نیســتند و خودشــان تصمی
ــرای اینکــه  ــن اســت ب ــر ای ــد. بحــث دیگ توجــه نشــان دهن
ــته  ــارکتی داش ــاهدۀ مش ــد مش ــم بای ــا را درک کنی ــن فض ای
ــی  ــی نخبه گرای ــای جامعه شناس ــد از فض ــی بای ــیم. یعن باش
ــی  ــا زندگ ــا آن ه ــن فضــا شــویم و ب ــم و وارد ای ــرون بیایی بی
ــانه های  ــات را در رس ــن صفح ــه همی ــن هفت ــم و چندی کنی
ــال  ــی در ح ــه اتفاقات ــم چ ــا بدانی ــم ت ــال کنی ــی دنب اجتماع



                               خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی                               

13
98

ر  
مه

38

ــت. رخ دادن اس
ــالمت  ــوزۀ س ــانه ای در ح ــواد رس ــت س ــث تقوی ــزود: بح او اف
هــم بســیار اهمیــت دارد و ایــن را در نظــر داشــته باشــیم کــه 
تقویــت ســواد رســانه ای تنهــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه غلط و 
درســت را تشــخیص دهیــم و منبــع موثــق را شناســایی کنیــم. 
در اینجــا بحــث تولیــد محتــوا، مهــم اســت و توانمنــدی افــراد 
ــت  ــد در سیاس ــراد می توانن ــه اف ــت دارد و اینک ــیار اهمی بس
ــی  ــند. حت ــته باش ــارکت داش ــا مش ــذاری و تصمیم گیری ه گ

رســانه های  در  کــه  انتقادهایــی 
فکــر  و  اجتماعــی مطــرح می شــود 
می کنیــم بی تأثیــر اســت، امــا اثــر 
خــود را خواهــد گذاشــت. مثــل ســیلی 
کــه در عیــد اتفــاق افتــاد و ایــن بحــث 
پیــش آمــد کــه برخــی اســتاندارها 
کارآمــد نبودنــد. هــر چنــد شــاید 

در جابه جایــی یــا برکنــاری آن اســتاندار ایــن واکنش هــا، 
ــت.  ــر اس ــدرت مؤث ــی ق ــا در جابه جای ــد ام ــذار نباش تأثیرگ
شــاهد هســتیم مســئوالن حتــی بــه صــورت نمایشــی هــم کــه 
شــده فیلم هــا و عکس هایــی از خــود را در مناطــق ســیل 
ــه  ــا ب ــاید م ــد. ش ــر کردن ــی منتش ــانه های اجتماع زده در رس
ایــن کارهــا بگوییــم پوپولیســتی اســت امــا فضــای رســانه های 
ــاق  ــی هــم در آن اتف ــن کارهای ــه چنی ــد ک ــی می طلب اجتماع
ــت آن  ــم در آن باشــد. وق ــب توجــه ه ــداری جل ــد و مق بیافت
ــه  ــی اینک ــوند یعن ــه بش ــان وارد مفاهم ــه متخصص ــیده ک رس
ــا اعضــای جامعــه ارتبــاط برقــرار کننــد. همیــن رســانه های  ب
اجتماعــی راه خیلــی خوبــی اســت تــا مفاهمــه اتفــاق بیافتــد. 
درســت اســت کــه تــا امــروز کنشــگری را از حــوزۀ مثبــت نگاه 
ــویم  ــه نش ــه متوج ــت ک ــا نیس ــدان معن ــن ب ــی ای ــم ول کردی
چــه معایبــی در ایــن میــان اســت. هــر چنــد کــه رســانه های 
ــه توانمنــدی برخــی گروه هــای اجتماعــی منجــر  اجتماعــی ب
شــده، ولــی شــکاف دیجیتــال باعــث می شــود کــه هنــوز یــک 
ــند. ــته باش ــدا نداش ــا ص ــن فض ــر در ای ــای دیگ ــری گروه ه س

در ادامــه حبیــب راثــی تهرانــی، پژوهشــگر ارتباطــات ســالمت 
بــا بیــان اینکــه بحــث در حــوزۀ ارتباطــات ســالمت بهتر اســت 
ــای  ــه جنبه ه ــد: اگرچ ــادی، می گوی ــا انتق ــد ت ــی باش آموزش
انتقــادی بســیاری بــه ایــن حــوزه وارد اســت ولــی بهتــر اســت 
در اینجــا بخشــی را بــه آمــوزش اختصــاص داد. بــا ایــن حــال 
در تحقیقات مــان در حــوزۀ ســالمت بایــد بــه ایــن بحث هــای 

انتقــادی توجــه و اهمیــت آن را درک کنیــم.
او در ادامــه بــه توضیــح ســالمت اجتماعــی پرداخــت و گفــت: 
ســالمت اجتماعــی یکــی از ســه مؤلفــۀ تعریــف ســالمت اصلــی 
ــردد. WHO در  ــه 19۴۷ برمی گ ــه ب ــن مؤلف ــابقۀ ای ــت. س اس
تعریــف ســالمت اجتماعــی، آن را بــه دو بخــش ســالمت 
اجتماعــی فــرد و ســالمت اجتماعــی جامعــه تقســیم می کنــد. 
ــردم و  ــا م ــۀ او ب ــه رابط ــوط ب ــرد مرب ــی ف ــالمت اجتماع س
جامعــه اســت کــه هرچقــدر ســالم تر و کارآمدتــر باشــد، 

ــر اســت. ــرد باالت ســالمت اجتماعــی ف
راثــی تهرانــی ادامــه داد: در ســالمت اجتماعــی، بیمــاران 

ــه  ــه می شــوند ک ــه موجــودات اجتماعــی درنظــر گرفت به مثاب
در یــک مجموعــه و بســتر اجتماعــی پویــا زندگــی می کننــد. 
ــود و  ــارج می ش ــردی خ ــث ف ــالمت از بح ــث س ــی بح یعن
ــا،  ــن معن ــرد. بدی ــود می گی ــه خ ــی ب ــۀ اجتماع ــک جنب ی
ــای  ــا نهاده ــری ب ــاط موثرت ــر و ارتب ــل بهت ــه تعام ــرادی ک اف
اجتماعــی دارنــد، در مواقــع بیمــاری بهتــر بــه بیمــاری خــود 
ــار  ــد از بیم ــد و بع ــر می کنن ــتر عم ــد و بیش ــه می کنن غلب
شــدن بهبــودی خودشــان را زودتــر پیــدا می کننــد. در 
ــاط  ــه ارتب ــرادی ک ــل اف مقاب
دارنــد،  بدتــری  اجتماعــی 
ــر بیمــاری  مقاومتشــان در براب
مواقــع  در  و  می شــود  کــم 
آسیب پذیریشــان  بیمــاری 
ــت  ــن اس ــی رود و ممک ــاال م ب
بیمــاری بــر آن هــا غلبــه کنــد.

ایــن پژوهشــگر ارتباطــات ســالمت تأکیــد کــرد: یــک جامعــه 
ــت  ــر جه ــت براب ــه فرص ــت ک ــالم اس ــا س ــر م ــی از نظ وقت
اســتفاده از همــۀ امکانــات آن جامعــه بــرای همه وجود داشــته 
باشــد، امــکان دسترســی همــگان بــرای دسترســی بــه کاالهــا 
ــل نقــش شــهروندی  ــای کام ــت ایف ــات ضــروری جه و خدم
وجــود داشــته باشــد، قوانیــن و مقــررات الزم وجــود داشــته 
باشــد و خــأ قانونــی نباشــد. از طرفــی هــم در توزیــع ثــروت، 
برابــری و عدالــت باشــد. همــه بــه فرایندهــای تصمیم گیــری 
ــی از  ــراری مطلوب ــت برق ــند و در نهای ــته باش دسترســی داش

ســطح ســرمایۀ اجتماعــی باشــد.
راثــی تهرانــی در ادامــه بــه بیــان مؤلفه هــای ســالمت 
اجتماعــی پرداخــت و گفــت: ســالمت اجتماعــی فــرد شــامل 
ــوۀ  ــه نح ــوط ب ــه مرب ــت ک ــخصی اس ــالمت ش ــادی از س ابع
تعامــل و رفتــار فــرد بــا افــراد دیگــر جامعــه و واکنــش ســایر 
ــه  ــی ک ــان ارتباط ــی هم ــود. یعن ــه او می ش ــه ب ــردم جامع م
ــا بخش هــای دیگــر جامعــه دارد. دومیــن مؤلفــه ایــن  فــرد ب
ــار او  ــه رفت ــی ب ــه عکس العمل ــردم چ ــم م ــه ببینی ــت ک اس
نشــان مــی دهنــد. مؤلفــۀ ســوم نحــوۀ تعامــل فــرد بــا نهادهــا، 

ــی اســت. ــای اجتماع رســوم و هنجاره
ــایل  ــش وس ــه نق ــالمت ب ــات س ــه ارتباط ــان اینک ــا بی او ب
ــه اســت،  ــه پرداخت ــراد جامع ــاء ســالمت اف ارتباطــی در ارتق
توضیــح داد: یعنــی بــه ایــن پرداختــه کــه مــردم مــا از لحــاظ 
ــانه هایی  ــه رس ــتر از چ ــد، بیش ــکلی دارن ــه مش ــالمت چ س
ــد از  ــت. بع ــان چیس ــن راه درم ــد و بهتری ــتفاده می کنن اس
شناســایی ســه مؤلفــۀ ســالمت اجتماعــی، وظیفــه متخصــص 
ــر  ــه یکدیگ ــا را ب ــه این ه ــت ک ــن اس ــالمت ای ــات س ارتباط
وصــل کنــد. یعنــی هــم مــردم را بــه عنــوان مقصــد بشناســد، 
هــم معضــل را پیــدا کنــد و هــم بهتریــن رســانه را بــرای آن 
ــا هنــر ارتباطــی و ســواد رســانه ای اش  بشناســد. بعــد از آن ب
ــه  ــوم ب ــرح موس ــک ط ــد و در ی ــم وصــل کن ــه ه ــا را ب ان ه
ــوب  ــا نتیجــۀ مطل ــد ت ــرا کن ــی و اج ــا را عمل ســالمت، آن ه

ــرد. خــودش را بگی
راثــی تهرانــی در ادامــه بــه بیــان وظایــف ارتباطــات ســالمت 

راثی تهرانی: رسانه های اجتماعی 
بهترین رسانه  برای تحقق و ارتقای 

سالمت اجتماعی افراد هستند
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پرداخــت و گفــت: ارتباطــات ســالمت در واقــع نقــش 
ــی  ــردم دارد. دیده بان ــرای م ــا و تســهیلگر ب ــان، راهنم دیده ب
ــردم  ــالمت محور م ــی س ــای اطالعات ــایی نیازه ــرای شناس ب
ــن  ــایی بهتری ــه اش شناس ــن وظیف ــرد. دومی ــورت می گی ص
راه هــا و روش هــای درمــان و راهنمایــی بــه ســوی آنهــا اســت 
کــه ایــن کار بایــد از طریــق کمــک و مشــاوره متخصصــان و 
پزشــکان صــورت بگیــرد. در نهایــت ارزیابــی و ارائــه بازخــورد 

از طریــق ایجــاد تعامــل بیــن مخاطبــان و بیمــاران اســت.
او همچنیــن بــه بیــان نقشــی پرداخــت کــه ارتباطــات 
ــوان کــرد:  ســالمت در تحقــق ســالمت اجتماعــی دارد و عن
ــی  ــالمت اجتماع ــق س ــالمت در تحق ــات س ــش ارتباط نق
ــی،  ــه آگاه ــیدن ب ــرای رس ــات ب ــر از ارتباط ــتفادۀ مؤث اس
تســهیل دسترســی مخاطبــان بــه اطالعــات و افزایــش 
ــای  ــک مؤلفه ه ــه تک ت ــر ب ــا می باشــد. اگ ــن آن ه ــل بی تعام
ــی  ــانه های اجتماع ــوید رس ــه می ش ــد متوج ــت کنی آن دق
بهتریــن رســانه ای هســتند کــه می تواننــد مــا را در رســیدن 
ــه رشــد و توســعه  ــا توجــه ب ــد. ب ــر کمــک کنن ــن ام ــه ای ب
ــر  ــی ب ــن های مبتن ــایر اپلیکیش ــی و س ــانه های اجتماع رس
ــه  ــرای رســیدن ب ــزار ب ــن اب گوشــی های هوشــمند، بزرگتری
ــی و  ــانه های اجتماع ــداف توســط ارتباطــات ســالمت رس اه

اپلیکیشــن ها هســتند.
ــانه های  ــای رس ــان ویژگی ه ــه بی ــه ب ــی در ادام ــی تهران راث
اجتماعــی در حــوزۀ ســالمت پرداخــت و عنــوان کــرد: 
ــی  ــه عبارت ــی اســت. ب ــه مقایســۀ اجتماع ــی اول نظری ویژگ
کاربرانــی کــه در شــبکه های اجتماعــی بــه دنبــال ارتباطــات 
ســالمت هســتند میــزان مشــابهت درک شــده دارنــد. یعنــی 
مشــابهتی نســبت بــه خودشــان و ارســال کننده نظــر و 
ــاال  ــده ب ــزان درک ش ــن می ــر ای ــد. اگ ــب درک می کنن مطل
باشــد احتمــال اقتبــاس رفتــار از ســوی طــرف زیــاد اســت. 
ــد مقایســه  ــه می توان ــی ک ــا جای ــد ت ــات ســالمت بای ارتباط
روبــه بــاال را در افــراد تقویــت و ترویــج کنــد. چــون در مقابــل 
آن مقایســه بدبینانــه و یــا روبــه پاییــن وجــود دارد. از طرفــی 
فراینــد مقایســه لزومــاً نیازمنــد حضــور، مشــارکت، ارتبــاط و 

ــانه ها اســت. ــن رس ــران در ای ــال کارب ــل فع تعام
ایــن پژوهشــگر ارتباطــات ســالمت ادامــه داد: ویژگــی 
ــۀ قــدرِت گره هــای ضعیــف اســت. شــبکه های  بعــدی، نظری
اجتماعــی مجموعــه ای از گره هــای بســیار ضعیــف هســتند. 

ــه  ــت ک ــی اس ــت و ضعیف ــات سس ــره، ارتباط ــور از گ منظ
گروه هــا بــا هــم دارنــد. یکــی از نقــاط ضعــف ایــن شــبکه ها 
عــدم کنتــرل بــر کیفیــت محتــوای آن هــا و اعتبــار اطالعــات 
ــت.  ــانه ای اس ــواد رس ــش س ــل آن افزای ــده و راه ح ــه ش ارائ
ــای  ــا پیونده ــزرگ ب ــِی ب ــبکه های اجتماع ــوت ش ــاط ق نق
ــه  ــراد، ایــن شــبکه ها را ب ارتبــاط ضعیــف ایــن اســت کــه اف
دلیــل توانایــی اعضــا بــرای فهــم و درک تجربیــات یکدیگــر و 
فاصلــۀ عاطفــی و احساســی ایجــاد شــده در ارتباطــات آنالیــن 
انتخــاب می کننــد. در اینجــا فــرد بــه راحتــی تجربیــات خــود 
ــی  ــی و عاطف ــات احساس ــذارد. ارتباط ــتراک می گ ــه اش را ب
ــن گره هــا  ــن اســت کــه ای شــکل می گیــرد. مزیــت دیگــر ای
ــر  ــه تکث ــل ب ــا گره هــای محکــم، تمای برخــالف شــبکه های ب
و تمایــل بــه متفــاوت بــودن بــا فرســتنده و همدیگــر را دارنــد.

راثــی تهرانــی افــزود: ویژگــی بعــدی، نظریــۀ پــردازش 
اطالعــات اســت. طبــق ایــن نظریــه، افــراد می تواننــد آزادانــه 
در گروه هــای مختلــف اجتماعــی عضــو شــوند، بــا هــر 
عضــوی کــه دوســت دارنــد، تعامــل ایجــاد کننــد و در مــورد 
ــه  ــن نظری ــد. ای ــث کنن ــوری بح ــالمت مح ــوع س ــر موض ه
ــی  ــای اجتماع ــارات و داللت ه ــیاری از اش ــه بس ــد ک می گوی
در رابطــه چهــره بــه چهــره، زبــان چشــمی و… کاهــش یافتــه 

ــدارد. ــا اصــاًل وجــود ن ی
ــد و  ــات خوان ــخصی ارتباط ــدل فراش ــدی را م ــی بع او ویژگ
ــه منجــر  ــدی اســت ک ــر فراین ــدل بیانگ ــن م ــح داد: ای توضی
بــه ارتباطــی مطلوب تــر از نظــر اجتماعــی نســبت بــه ارتبــاط 
ــکل گیری  ــره و ش ــه چه ــره ب ــل چه ــار در تعام ــورد انتظ م
ــران می شــود. دو جنبــۀ  خــود کارآمــدی باالتــر در بیــن کارب
مهــم ایــن نظریــه در زمینــۀ اســتفاده از کامپیوتــر و ارتباطــات 
کامپیوترمحــور در تعامــالت بیــن افــراد ایــن اســت کــه ایــن 
محیط هــا فرصت هایــی بــرای خــود اظهــاری گزینشــی 
فراهــم می آورنــد، بــه افــراد اجــازه می دهنــد تــا بــه ترکیــب 
ــن  ــد. در ای ــتری بکنن ــه بیش ــود توج ــای خ ــاخت پیام ه و س
مــدل بــه دلیــل ناشــناس بــودن عضــو گــروه بــرای ســایرین 
ــا دیگــران بــه صــورت گمنــام و ناشــناس،  و امــکان تعامــل ب
اعضــا تمایــل بشــتری بــرای در میــان گذاشــتن مســائل خــود 
نســبت بــه ارتبــاط رودررو دارنــد بــه عبارتــی دیگــر، گمنامــی 

ــود. ــیدگی بیشــتر اعضــا می ش ــود پوش ــث خ ــا باع در اینج

إِنَّــا للّه وإِنّا إِلَيِه َراِجُعوَن

همکار گرامی سرکار خانم مژگان عسگری
مصيبت درگذشت  پدر گرامي تان را تسليت عرض می کنیم و از خداوند سبحان براي آن مرحوم علو درجات و براي  شام و خانوادۀ محرتمتان 

صرب جميل و اجر جزيل مسألت داريم.

روابط عمومی
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ــا ســخنان دکتــر محمــد نجــاری –دبیــر علمــی نشســت-  ــان نمایشــنامه  خوانی، نشســت علمــی ادبیــات مقاومــت، ب پــس از پای
ــات داســتانی  ــاره »ادبی ــف درب ــر محمــد حنی ــه دکت ــاز شــد و در ادام ــت آغ ــات مقاوم ــت ادبی ــی اهمی ــارۀ چیســتی و چرای درب
دفــاع مقــدس از آغــاز تــا امــروز« بــه ایــراد ســخنرانی پرداخــت. وی حیطه  هــای بررســی ادبیــات داســتانی دفــاع مقــدس را در 
چهارگانــه »موضــوع«، »مضمــون«، »ســبک« و »ســاختار« دنبــال کــرد و گفــت: می دانیــم کــه موضــوع همیشــه از قبــل وجــود 
ــا »زمیــن  ــال داســتان های »محــاق« ی ــرای مث ــر نویســنده را نشــان می  دهــد. ب دارد و شــیوه پرداخــت مضمــون اســت کــه هن
ــد. در  ــود جــدا می  کن ــد محم ــت، منصــور کوشــان را از احم ــا شــیوۀ روای ــد؛ ام ــگ شــهرها می  پردازن ــه جن ــر دو ب ســوخته« ه
ســال های اخیــر موضوع هــا تغییــر کــرده اســت و »اخالق گرایــی« به عنــوان یکــی از اولویت هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت؛ در 
ــه  ســمت و ســوی چندســو نگــری می  رویــم. مضمــون هــم از حماســه  گرایی و ارزش گرایــی و یکســونگری فاصلــه گرفته  ایــم و ب

رویکردهــای جدیــدی نیــز در داستان  نویســی ســال های اخیــر بــروز کــرده اســت؛ ماننــد توجــه بــه آســیب حیوانــات در جنــگ؛ 

مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا بــا همــکاری معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی و پایــگاه بســیج 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، روز یکشــنبه ۷ مهرمــاه 1398، نمایشــنامه خوانی 
»ســرباز شــال بلنــد« را بــه کارگردانــی علیرضــا حنیفــی برگــزار کــرد. در ایــن نمایشــنامه، ســحر 
ــه  ــی ب ــد؛ آرزو اولیای ــای نقــش کردن ــوان نمایشــنامه خوان ایف ــه  عن ــی ب ــا و علیرضــا حنیف صفانی
صحنه خوانــی پرداخــت؛ و شــراره مــرادی، آهنگســازی و موســیقی صحنــه را اجــرا کــرد. در ادامــه، 
ــای محســن ســلیمانی  ــژۀ برنامــه، آق دکتــر محمــد حنیــف، دکتــر محمــد نجــاری و مهمــان وی

فارســانی )رئیــس انجمــن تئاتــر انقــالب و دفــاع مقــدس( بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد.
»ســرباز شــال بلنــد« داســتان مــادری را روایــت مــی  کنــد کــه در حــال بافتــن شــال بــرای فرزنــد 
ــا  ــه ام ــه خدمــت ســربازی رفت ــا جنــگ ب ــان ب ســرباز خــود اســت کــه ســال های پیــش، همزم
هنــوز بازنگشــته اســت. مــادر در انتظــار بازگشــت فرزنــد اســت و همچنــان بــه بافــت شــالی ادامــه 
می  دهــد کــه قــرار بــود پســر را از ســرما محافظــت کنــد. مــادر بــه بازگشــت فرزنــدش از جنــگ 

امیــدوار اســت و بــه بافتــن شــال ادامــه می  دهــد.

گزارش ادبیات مقاومت و نمایشنامه خوانی»سرباز شال بلند«
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ــوان  ــارۀ نمایشــنامه »ســرباز شــال  بلنــد« می ت ــا حضــور شــخصیت های عراقــی در داســتان. درب ــه صلــح ب ــه درونمای ــا توجــه ب ی
گفــت، شــاید ایــن نمایــش 3۰ ســال پیــش غیــر قابــل اجــرا بــود، امــا امــروز می تــوان پرســش کــرد کــه مــادران تــا چــه زمانــی 
بایــد شــال ببافنــد و منتظــر باشــند؟ یــا همان طــور کــه شــخصیت پــدر می  گویــد، چــرا کســی بــرای پــدران و مــادران ســربازها 

دســت تــکان نمی  دهــد؟ انتظــارات بــرآورده نشــده جنــگ هنــوز ادامــه دارد.
محســن ســلیمانی فارســانی – رئیــس انجمــن تئاتــر انقــالب و دفــاع مقــدس- در ادامــۀ تحلیــل خــود را از نمایــش ســرباز شــال بلند 
ارائــه داد و گفــت: نــگاه ایدئولوژیــک بــه ایــن پرســش کــه تــا کــی بایــد شــال ســربازان بافتــه شــود، ایــن گونــه پاســخ می دهــد: 
تــا زمــان ظهــور و تــا زمانــی کــه شــعار هیهــات منــا الذلــه را ســر می دهیــم. بایــد توجــه داشــت کــه ســربازان بــه جنــگ رفتــه را 

همــان مــادران پــرورش دادنــد و مــادران ایــن ســرزمین همــواره آمــادۀ پــرورش فرزندانــی بــرای دفــاع از سرزمین شــان هســتند.
علیرضــا حنیفــی، نویســنده و کارگــردان برجســتۀ  تئاتــر دفــاع مقــدس، بــا اشــاره بــه اینکــه نمایشــنامۀ »دلــم می خــواد یــه ســرباز 
بشــم« نوشــتۀ وی بــه کارگردانــی دکتــر محمــد نجــاری، در در ســال 1383، در بخــش عروســکی یازدهمیــن جشنوارۀسراســری  
ــرد،  ــک  گردانی زن و م ــی، عروس ــندگی، کارگردان ــز نویس ــت و جوای ــه رف ــه روی صحن ــهد ب ــهر مش ــدس در ش ــاع مق ــر دف تئات
موســیقی و طراحــی صحنــه را بــه دســت آورد، از اینکــه در نشســتی شــرکت می کنــد کــه برگزارکننــدگان عــالوه بــر علــم دســت 
پرتوانــی هــم بــر اجــرا دارنــد، بســیار شــادمان اســت. وی از عالقمنــدی خــود بــه فضــای جنــگ و مطالعــات بســیاری گفــت کــه 
دربــارۀ جنگ هــای جهانــی اول و دوم انجــام داده و بــه ســبب تجربــۀ زیســتن در شــهرهای درگیــر جنــگ 8ســالء ایــران و عــراق، 
در حــوزۀ ادبیــات نمایشــی بــه آن پرداختــه اســت. نویســنده نمایشــنامۀ ســرباز شــال بلنــد، تصریــح کــرد، در بیشــتر آثــار خــود 

زنــان را محــور اصلــی داســتان می  دانــد و درحــال نوشــتن نمایشــنامۀ دیگــری بــا موضــوع زنــان و دفــاع مقــدس اســت. 
ــه در  ــات ک ــس از ادبی ــن جن ــت: ای ــت و گف ــدس پرداخ ــاع مق ــات دف ــی ادبی ــه ریشه شناس ــاری ب ــد نج ــر محم ــان دکت در پای
ــاع  ــات دف ــام آن را ادبی ــدا ن ــری دارد. در ابت ــت دیگ ــا سرنوش ــرزمین م ــرد؛ در س ــرار می گی ــگ ق ــات جن ــل واژه ادبی ــان ذی جه
مقــدس نهادیــم، ســپس ادبیــات مقاومــت و اکنــون ادبیــات پایــداری. البتــه سیاســتگذاران در انتخــاب ایــن نام هــا نیــز شــتابزده 
و دســتوری و بخشــنامه  ای عمــل کردنــد و نقــش محافــل علمــی و دانشــگاهی را قــدر ندانســتند. پــس شایســته ایــن اســت کــه 
ــورد  ــاله م ــه و رس ــوان پایان نام ــم به عن ــت ک ــا دس ــود ت ــپرده ش ــگاه ها س ــه دانش ــد« ب ــال بلن ــرباز ش ــر »س ــی نظی نمایش  های
بررســی دقیق  تــری قــرار گیرنــد و گونه شناســی و زیرگونه هــای ایــن نــوع از ادبیــات کــه ســرمایۀ فرهنگــی هنــری ایــن ســرزمین 

اســت، شناســانده و بازشناســی شــوند.
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گزارش »نسبت خوانش های تفسیری باطنی و غالیانه شیعی
 در اواسط سدۀ دوم هجری«

در ایــن نشســت دکتــر ســیدمحمدهادی گرامــی ) عضــو 
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــأت علم هی
فرهنگــی( ســخنان خــود را اینگونــه آغــاز کــرد: برخــالف 
برخــی انگاشــته های کلیشــه ای، در یــک طیــف دانســتن 
مفاهیمــی همچــون غلــّو، باطن گرایــی و یــا حتــی 
تأویــل، دســت کــم در بافــت ســده های نخســت هجــری 
ــه  ــیعه فاصل ــن تفســیری ش ــخ که ــای تاری ــا واقعیت ه ب

دارد.
وی در ادامــه بــه پژوهش هایــی کــه در ایــن زمینــه انجام 
ــی ها،  ــاس بررس ــت: براس ــرد و گف ــاره ک ــد  اش داده ان
مشــخص شــد کــه در اوایــل ســده دوم هجــری دو 
گفتمــان تفســیری »تأویل/تنزیــل« و »ظاهر/باطــن« در 
میــان امامیــه شــکل گرفتــه بــود. برخــالف حــدس اولیه، 
ــیری  ــان تفس ــن دو گفتم ــدام ازی ــوادار هیچک ــالت ه غ
ــی کــه  می توانــم از آنهــا بــا  ــا گروه نبودنــد و صرف
ــوادار  ــم، ه ــاد  کن ــر« ی ــن عم ــف مفضــل ب ــوان »طی عن

بودنــد. در دورۀ  گفتمــان تفســیری »ظاهر/باطــن« 
ــور  ــه به ط ــیری غالیان ــان تفس ــادق)ع( گفتم ــام ص ام
جــدی ظهــور کــرد کــه البتــه خوانشــی رقیــب در کنــار 
ــا  گفتمــان تفســیری طیــف مفضــل بــن عمــر بــود و ب
ــرای  ــط ب ــه فق ــان ن ــه غالی ــرا ک ــود؛ چ آن همســان نب
ــی متصــور  ــر و باطن ــن ظاه ــرای کل دی ــه ب ــرآن بلک ق
می شــدند و باطــن دیــن را »رجــال« می انگاشــتند 
ــی ـ  ــات قرآن ــه آی ــن ـ از جمل ــی دی ــت اصل ــه حقیق ک
ــا ایــن حــال، در دوره امــام صــادق)ع( گفتمــان  بــود. ب
ظاهر/باطــن طیــف مفضــل نیــز بــه حیــات فکــری خــود 

ــه داد. ادام
دکتــر گرامــی دربــارۀ علــت ایــن امــر خاطرنشــان کــرد: 
ــن دوره نشــان می دهــد  ــای ای نخســت آنکــه گزارش ه
ــل  ــری تبدی ــش فک ــک چال ــه ی ــن ب ــۀ ظاهر/باط مقول
شــده بــود و طیــف مفضــل تــالش کــرد تــا بــرای خــود 
ــه در ایــن تقابــل تعریــف کنــد. مســأله  جایگاهــی میان

بــه همــت پژوهشــکدۀ مطالعــات قرآنــی و بــا همــکاری انجمــن ایرانــی مطالعــات قرآنی 
ــیعی در  ــه ش ــی و غالیان ــیری باطن ــای تفس ــبت خوانش ه ــت »نس ــالمی نشس ــگ اس و فرهن
اواســط ســده دوم هجــری« در روز یکشــنبه 21 مهــر از ســاعت 13 تــا 1۵ در ســالن اندیشــه 

پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد.
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دیگــری کــه در توســعۀ گفتمــان فکــری طیــف مفضل 
مــورد توجــه اســت و در دوره پیشــین بی ســابقه 
ــرایعی  ــای ش ــه انگاره ه ــی ب ــعه بطن گرای اســت، توس

و فقهــی همچــون زکات اســت.
عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
مطالعــات فرهنگــی در ادامــه گفــت: در گزارش هــای 
ــر  ــر ظواه ــق بطــن ب ــر )ع( تطبی ــام باق ــای ام دوره ه
فقهــی و شــرایع تقریبــا وجــود نداشــت، امــا در 
ــطح  ــه س ــی را ب ــل بطن گرای ــف مفض ــن دوره طی ای
ــا  ــا ایــن حــال، همچنــان ب شــرایع نیــز می کشــاند. ب
ــرز  ــا خط کشــی و م ــد ت ــادی ســعی می کن ــت زی دق
ــی  ــرده و حت ــظ ک ــه را حف ــان غالیان ــا گفتم ــود ب خ
پررنگ تــر کنــد. گام دیگــری کــه در ایــن تطــور 
فکــری قابــل رؤیــت اســت توســعه و تطبیــق گفتمــان 
بطــن بــر حــروف مقطعــۀ قرآنــی اســت. در ایــن رونــد 
تــالش می شــود تــا تفســیر حــروف مقطعــه و ارجــاع 
ــن  ــی از بط ــوان مصداق ــت )ع( به عن ــل بی ــه اه آن ب
ــر گرامــی یکــی دیگــر از  ــی شــود.  دکت ــرآن معرف ق
ــا  ــاط ب ــه در ارتب ــن دوره  را ک ــم ای ــای مه ویژگی ه
ــود،  توســعۀ گفتمــان ظاهــر/ باطــن طیــف مفضــل ب
ــوان  ــا عن ــیری ب ــای تفس ــر مکتوبه ه ــکل گیری ژان ش

»تفســیر باطــن« برشــمرد و بیــان کــرد: نماینــدگان 
و شــکل دهندگان اصلــی ایــن ژانــر عبدالرحمــن 
بــن کثیــر هاشــمی، علــی بــن حســان هاشــمی و در 
ــن اورمــه قمــی هســتند.  ــر محمــد ب نســل های بعدت
ــد  ــر از مکتوبه هــا از چنــد ویژگــی برخوردارن ایــن ژان
کــه تــا حــد زیــادی جدید و بی ســابقه اســت. نخســت 
ــه  ــۀ نمادگرایان ــر جنب ــن ژان ــی در ای ــه باطن گرای آنک
و الیــه ای کمتــری دارد و بیشــتر بعــد تفســیری، 
ــتان پردازی دارد. دوم  ــی داس ــا حت ــی و ی ــان معان بی
اینکــه تأکیــد بــر و تشــدید برخــی مفاهیــم همچــون 
»والیــت« و »برائــت« بــا اســتفاده از انگاره هایــی 
ــر و ...« در  ــر، زف ــث، حبت ــی، ثال ــون »اول، ثان همچ
ــعه یافته  ــترده ای توس ــور گس ــه ط ــا ب ــن گزارش ه ای
و یــا بــرای اولیــن بــار بــه کار رفتــه اســت. ســومین 
ویژگــی ارائــۀ تفســیر در قالــب شــرح مزجــی قــرآن 
ــه  ــعه یافت ــدت توس ــه ش ــر ب ــن ژان ــه در ای ــت ک اس
اســت. ایــن شــرح مزجــی نیــز بیشــتر در چارچــوب 
مفهوم پــردازی دربــارۀ والیــت، برائــت و قرائــت اهــل 

ــه اســت. بیــت )ع( صــورت گرفت
در پایان جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.
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دکتــر احمــد پاکتچــی، سرپرســت پژوهشــکدۀ دانشــنامه نگاری، در شــروع ایــن نشســت بــه معرفــی پژوهشــکدۀ 
ــی را از  ــی و  بین الملل ــای مل ــترش فعالیت ه ــت و گس ــنامه پرداخ ــف دانش ــن و تالی ــابقۀ آن در تدوی ــنامه نگاری و س دانش
ــا کشــور  ــی ب ــای علمــی و فرهنگ ــرد. وی گســترش فعالیت ه ــی ک ــد پژوهشــکدۀ دانشــنامه نگاری معرف ــای جدی رویکرده
چیــن را از دو جهــت دارای اهمیــت دانســت: 1- وجــود ســابقۀ طوالنــی روابــط فرهنگــی میــان ایــران و چیــن 2- حضــور 
چیــن بــه عنــوان متحــد اســتراتژیک ایــران در دنیــای امــروز. دکتــر پاکتچــی در ادامــه بــه نقــش دیپلماســی عمومــی در 
تحکیــم روابــط کشــورها پرداخــت و اطــالع از ســوابق فرهنگــی ملت هــا را عاملــی جهــت گســترش همکاری هــا در ســطح 

دولــت هــا توصیــف کــرد.
همچنیــن دکتــر اســمعیلی، سرپرســت معاونــت پژوهشــکدۀ دانشــنامه نگاری، ضمــن اســتقبال از گســترش روابــط علمــی 
ــز  ــن نی ــه ژاپ ــا ســایر کشــورها از جمل ــاط علمــی ب ــراری ارتب ــرای برق ــل پژوهشــکدۀ دانشــنامه نگاری ب ــر تمای ــا چیــن ب ب

تأکیــد کــرد.
ــات و  ــرح اقدام ــه ش ــنامه نگاری، ب ــکدۀ دانش ــی پژوهش ــات علم ــر ارتباط ــناس دفت ــی، کارش ــار جوالی ــز کامی ــه نی در ادام
ــا مؤسســات و نهادهــای علمــی چیــن پرداخــت و اســتفاده از تجربیــات اعضــای دفتــر توســعۀ  رایزنی هــای انجــام شــده ب

ــز اهمیــت دانســت. روابــط فرهنگــی شــرق آســیا در ایــن حــوزه را حائ
ــال  ــای علمــی فع ــی نهاده ــه معرف ــران در پکــن، ب ــی فرهنگــی ســفارت ای ــی، سرپرســت رایزن ــر خان ــدار دکت ــن دی در ای
در کشــور چیــن پرداخــت  و از ایــن میــان »آکادمــی علــوم اجتماعــی چیــن« را گزینــه مناســبی جهــت برقــرای روابــط 
ــی، »آکادمــی علــوم اجتماعــی چیــن« از  ــه زعــم دکتــر خان ــژه در حــوزۀ  دانشــنامه نگاری توصیــف کــرد. ب ــه وی علمــی، ب
نهادهــا علمــی مطــرح در چیــن و بــازوی علمــی دولــت چیــن محســوب می شــود. همچنیــن ایــن آکادمــی، ایرانشناســان 
ــت  ــت دول ــه سیاس ــه ب ــد. وی در ادام ــش دهن ــکاری را افزای ــترک هم ــای مش ــد زمینه ه ــه می توانن ــته ای دارد ک برجس
چیــن در گســترش همــکاری بــا کشــورها جهــان، بــه ویــژه کشــورهای مســیر جــادۀ ابریشــم پرداخــت و بیــان کــرد کــه در 
ســال های اخیــر، دولــت چیــن برقــرای ارتبــاط در ســه ســطح؛ دولــت، مؤسســات و مــردم را بــا ایــن کشــورها هــدف خــود 

قــرار داده اســت.
دکتــر رحیمــی، رئیــس ادارۀ توســعۀروابط فرهنگــی شــرق آســیا، ضمــن اســتقبال از همــکاری با پژوهشــکدۀ  دانشــنامه نگاری 
در توســعه روابــط علمــی بــا دیگــر کشــورها، از عالقــۀ ســفارت چیــن در ایــران بــه توســعه روابــط فرهنگــی خبــر داد و ایــن 

فرصــت را زمینــه مناســبی جهــت انجــام پروژه هــای علمــی و فرهنگــی دانســت.
در پایــان ایــن نشســت مقــرر شــد، پژوهشــکدۀ  دانشــنامه نگاری، طرحــی مبنــی بــر همــکاری علمــی در حــوزۀ 
 دانشــنامه نگاری ارائــه دهــد تــا کارشناســان چیــن در ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی، ایــن طــرح را بــه ســازمان ها 

ــد. ــال دهن ــن انتق ــی چی ــای علم و نهاد ه
ــر  ــد. دکت ــدار کردن ــز دی ــن نی ــز ژاپ ــا کارشناســان می ــن نشســت، نماینــدگان پژوهشــکده  دانشــنامه نگاری ب در حاشــیه ای
ــه شــرح فعالیت هــای فرهنگــی  ــه ســابقۀ روابــط ایــران و ژاپــن، ب ــا اشــاره ب دیوســاالر، رایــزن فرهنگــی ایــران در ژاپــن ب
دفتــر رایزنــی فرهنگــی ایــران در ژاپــن پرداخــت و روابــط ایــن کشــور بــا ایــران را طــی دهه هــای اخیــر، صمیمانــه توصیــف 

کــرد. او همچنیــن از تألیــف دانشــنامه ای مشــترک کــه بــه معرفــی تاریــخ و فرهنــگ دو کشــور بپــردازد، اســتقبال کــرد.
در پایــان نیــز بــه رســم یادبــود، کتابــی بــا موضــوع هنرمنــدان ایرانــی و ژاپنــی بــه پژوهشــکدۀ  دانشــنامه نگاری پژوهشــگاه 

علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی اهــدا شــد.

نشست پژوهشکدۀ دانشنامه نگاری
 با اعضای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 

ــای  ــا اعض ــان ب ــنامه نگاری و همراه ــکدۀ دانش ــت پژوهش ــترک سرپرس ــت مش ــن نشس اولی
ــنبه  ــازمان در روز ش ــن س ــل ای ــاختمان بین المل ــالمی در س ــات اس ــگ و ارتباط ــازمان فرهن س
ــا  ــط علمــی و فرهنگــی ب ــه منظــور گســترش رواب ــدار ب 3۰ شــهریورماه 98 برگــزار شــد. ایــن دی
کشــورهای شــرق آســیا، بــه ویــژه چیــن و ژاپــن در امــر تدویــن دانشــنامه های مشــترک و تبــادل 

ــه در ایــن حــوزه انجــام شــد. دانــش و تجرب
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ــی و  ــخ مفهوم ــورد تاری ــر در م ــر دلی ــدای جلســه دکت در ابت
ضــرورت و شــاخصه های آن بــا اتــکا بــر مکتــب تاریخنــگاری 
آلمــان و کمبریــج بــا یــاد از پیشــگامان آلمانــی ماننــد 
ــوکاک و  ــکینر و پ ــوم ( و اس ــخ مفه ــر تاری ــا تعبی ــک )ب کوزل
ــی  ــر انگلیس ــه تعبی ــی ب ــخ مفهوم ــوان تاری ــا عن ــوی )ب الوج
ــات  ــه تحقیق ــاره ب ــن اش ــرد. وی ضم ــراد ک ــخنانی ای آن( س
ــه از ســال 93- ــی ک ــخ مفهوم تخصصی شــان در عرصــۀ تاری

92 کــه در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و 
در راســتای برنامــۀ اول راهبــردی پژوهشــگاه صــورت پذیرفتــه 
ــگاری در  ــم از تاریخ ن ــوزۀ مه ــن ح ــه ای ــه ب ــود توج از کمب
عرصــۀ دانشــگاهی ایــران اشــاره کــرد و توجــه پژوهشــگران و 
ــخ مفهومــی  ــه حــوزۀ تاری ــخ را ب دانشــجویان و اســتادان تاری
معطــوف کــرد کــه می توانــد پاســخگوی بســیاری از ابهامــات 
مفاهیــم  پیرامــون  هستی شــناختی  و  معرفت شــناختی 
ــم  ــه ه ــد ک ــران باش ــخ ای ــوزۀ تاری ــن در ح ــی و بنیادی پایه ای
ــرد. از  ــر ســر آن صــورت می پذی ــات بســیاری ب ــک منازع این
جملــه مفاهیــم پایــه ای بــرای مــا ایرانیــان خــود مفهــوم ایــران 
اســت کــه امــروزه مناقشــات مهمــی پیرامــون آن بــه وجــود 
آمــده اســت. در ایــن نشســت تــالش شــده اســت بــا اســتفاده 
ــر  ــزون ب ــه اف ــم تاریخــی ک ــوان اســناد مه ــه عن از ســکه ها ب
کارکــرد اقتصــادی بــه نوعــی اهمیــت تبلیغــی نیــز در زمانــه 

ــه شــود.  ــوم پرداخت ــن مفه ــت ای ــه وضعی خــود داشــته اند ب
ســکه ها بــرای محققــان تاریــخ هــم اینــک ســاحت پژوهشــی 
مهمــی محســوب می شــوند؛ چــرا کــه از طریــق آن می تــوان 
ــدۀ بســیاری از هســتی های  ــه شــناخت ابعــاد در ســایه مان ب
ــر  ــه از دکت ــر در ادام ــر دلی ــدا کــرد. دکت تاریخــی دســت پی
ــی  ــخ فرهنگ ــی تاری ــروه پژوهش ــو گ ــد، عض ــورا برومن صف
ــخنرانی  ــرد س ــوت ک ــناس دع ــخ و سکه ش ــکدۀ تاری پژوهش

ــد. ــراد کن ــکه ها ای ــران در س ــوم ای ــۀ مفه ــود را در زمین خ
ــا اتــکا بــه  ــه بحــث مفهــوم ایــران ب دکتــر صفــورا برومنــد ب
ســکه های باقیمانــده از  عصــر باســتان و اســالمی پرداختــه و 
ابتــدا بــه اهمیــت ســکه ها در رونــد تاریخ نــگاری اشــاره کــرد. 
ــد کــه  ــه شــمار می رون ســکه ها از جملــه مــدارک تاریخــی ب
بــه رغــم دیگــر آثــار باســتانی و تاریخــی چــون چــوب، پارچه، 
ــبب  ــه س ــد، ب ــن می رون ــرور از بی ــه م ــه ب ــذ ک ــرم و کاغ چ
ــی  ــره و آلیاژهای ــال، نق ــون ط ــی چ ــدن از فلزات ــاخته ش س
ــرات  ــر تغیی ــت در براب ــی مقاوم ــاال، از ویژگ ــدگاری ب ــا مان ب
ــد  ــان فاق ــب، گذشــت زم ــن ترتی ــد و بدی ــط برخوردارن محی
تاثیــر مخــرب بــر ایــن مســتندات تاریخــی اســت. وزن،  ارزش 
ــی، گســتره ی اســتفاده و  ــی ســکه ها، نظــام پول و قــدرت مال
ــوان  ــه می ت ــی اســت ک گــردش ســکه ها، از نخســتین مطالب
ــکه ها،  ــی س ــی جغرافیای ــرد. پراکندگ ــب ک ــکه ها کس از س

مروری بر تاریخ مفهومی؛ بررسی مفهوم ایران در سکه ها

گــروه تاریــخ سیاســی پژوهشــکدۀ تاریخ پنجمین نشســت از سلســله ســخنرانی های 
ــد، ســکه شــناس، و  ــورا برومن ــر صف ــا حضــور دکت ــه« را ب حــوزه »مفهــوم، روش و نظری
ــل  ــهریور 98 در مح ــخ 2۵ ش ــی، در تاری ــخ سیاس ــروه تاری ــر گ ــر، مدی ــره دلی ــر نی دکت

ــا حضــور عالقه منــدان برگــزار کــرد. ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ب پژوهشــگاه عل
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اســامی ضراب خانه هــا و شــعارها، اطالعــات ارزشــمندی از 
ــا و  ــی حکومت ه ــادی و مذهب ــی، اقتص ــدار سیاس ــوزه اقت ح
عامــالن ضــرب ســکه را در بــر دارد. نشــانه هایی از ارزش هــای 
فرهنگــی و هویتــی جوامــع نیــز در قالــب نمادهــای تصویــری و 
نوشــتاری بــر ســکه نقــش می بنــدد. از اینروســت کــه مطالعــه 
 )Numismatics( سکه شناســی  دانــش  قالــب  در  ســکه ها 
ــل  ــش مکم ــه دان ــته ب ــال گذش ــد س ــدود ص ــل از ح حداق
ــل  ــی تبدی ــی و فرهنگ ــادی، سیاس ــی، اقتص ــات تاریخ مطالع
شــده اســت و مــورد تأییــد پژوهشــگران باستان شــناس، 
دانش هــای  دیگــر  و  هنــر  تاریــخ  مورخــان  تاریخ دانــان، 
ــی عبــارت  مرتبــط بــوده اســت. در یــک نــگاه سکه شناس
اســت از دانــش مطالعــه یــا گــردآوری پــول شــامل ســکه، پــول 
ــروزه ســکه  ــون و دیگــر ابزارهــای داد و ســتد. ام کاغــذی، ژت
شناســی بــه دانشــی مســتند و مســتقل تبدیــل شــده اســت و 
ــات  ــاس اطالع ــر اس ــه ب ــا تاریخــی ک ــناختی ی ــخ سکه ش تاری
برگرفتــه از ســکه ها تدویــن می شــود، از جملــه مطالعــات 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــته ای ب بین رش
در ایــن نشســت بــا مطالعــۀ ســکه ها بــه بازیابــی نــام و 
ــود.  ــه می ش ــی پرداخت ــار تاریخ ــن آث ــر ای ــران ب ــوم ای مفه
بــرای شــروع ایــن مطلــب، آشــنایی بــا پیشــینه ضــرب ســکه 
ــود در  ــکه های موج ــن س ــت. قدیم تری ــروری اس ــران ض در ای
ایــران بــه دورۀ هخامنشــی تعلــق دارنــد کــه از زمــان داریــوش 
ــروه ســکه های ضــرب ســارد و ســکه های ضــرب  اول در دو گ
ــن  ــر ای ــا ســاتراپ های هخامنشــی ضــرب شــد. ب شــهرب ها ی
ــه  ــا ســالحی در دســت ب ــاه هخامنشــی ب ــر ش ســکه ها تصوی
ــا  ــه نوشــته و متــن اســت. ام ــد هرگون چشــم می خــورد و فاق
همزمــان بــا تــداوم ضــرب ایــن ســکه ها، نشــانی از ایــران بــر 
ــگام کــه  ــه چشــم می خــورد. آن هن کتیبه هــای هخامنشــی ب
داریــوش اول در کتیبــه ای خــود را شــاه بــزرگ، شــاه شــاهان، 

ــن دور  ــن زمی ــاه ای ــردم، ش ــواع م ــرزمین هایی از ان ــاه س ش
ــک  ــد پارســی و ی ــک هخامنشــی،  پارســی، فرزن ــاور، ی و پهن
ــبب  ــن س ــه همی ــد. ب ــی می نام ــان آریای ــا دودم ــی ب آریای
ــران  ــده ای اســت کــه پژوهشــگرانی چــون ریچــارد فــرای »ای
ــبت  ــی نس ــه دورۀ هخامنش ــرزی« را ب ــرو م ــوان قلم ــه عن ب
می دهنــد. شــادروان علیرضــا شــاپور شــهبازی در مقالــه 
تاریــخ ایــده ایــران، بــه کابــرد واژگان ایــران و ایرانــی در دورۀ 
ــه  ــد ک ــاره می کن ــه اش ــن نکت ــه ای ــت و ب ــی پرداخ هخامنش
نخســتین اروپائیــان تاریــخ ایــران را از طریــق متــون مقــدس 
ــیا را  ــان و پرش ــرس، پرس ــن رو واژۀ الپ ــرد و از ای ــی ک بررس
ــه  ــرد ک ــام می ب ــیاحانی ن ــرد. او از س ــه کار ب ــران ب ــرای ای ب
ــود  ــران و خ ــان را ای ــان کشورش ــه ایرانی ــده اند ک ــاد آور ش ی
قــرن  شرق شناســان  از  تعــدادی  و  نامید ه انــد  ایرانــی  را 
نوزدهــم نیــز بدیــن شــیوه عمــل کرده انــد. ازجملــه فردریــک 
اشــپیگل در کتــاب ایرانیــش آلترتومســکوند. امــا بــه ســکه ها 
ــد و  ــد متن ــم کــه ســکه های هخامنشــی فاق ــم. گفتی بازگردی
نامــی از ایــران نیــز در آنهــا نیســت. در دوره ســلوکی نیــز متن 
ســکه ها بــه نــام حاکــم ســلوکی و شــعارها و القابــی مرتبــط 
ــی و  ــکه های دوران طوالن ــن س ــود. مت ــه می ش ــا وی خالص ب
حــدود پانصــد ســاله دوره اشــکانی نیــز بدیــن شــیوه اســت و 
ــر  ــه ذک ــکه ها ب ــن س ــت و مت ــده اس ــرده نش ــام ب ــران ن از ای

ــا شــاه اختصــاص دارد. القــاب مرتبــط ب
دکتــر برومنــد تأکیــد کــرد: در ســکه های دورۀ ساســانی 
ــم  ــه چش ــن ب ــران در مت ــام ای ــار ن ــتین ب ــه نخس ــت ک اس
ــط  ــکه ها توس ــرب س ــن دورۀ ض ــع، از دومی ــورد. درواق می خ
ایــران  نــام  بنیان گــذار سلســله ساســانی،  اول،  اردشــیر 
ــگان  ــده شــد: مزداپرســت خدای ــن شــرح در متــن گنجان بدی
ــزدان دارد.  ــر از ای ــه چه ــران ک ــاه ای ــاه شاهنش ــیر ش اردش
از اینــرو اســت کــه در ســال 1989 نیــز جــراردو نولــی 
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پژوهشــگر ایتالیایــی ایــن موضــوع را مطــرح کــرد کــه مفهــوم 
ــرای  ــه عنــوان راهــکاری ب ــران در دورۀ ساســانی ب ــا ایــدۀ ای ی
ــه دورۀ هخامنشــی مطــرح شــده اســت. وی  انتســاب خــود ب
ــا  ــران در معن ــده ای ــاز ای ــیر را آغ ــکه های اردش ــن روی س مت
ــد.  ــداد می کن ــی آن قلم ــی و دین ــی، فرهنگ ــوم سیاس و مفه
نولــی یــادآور می شــود کــه اردشــیر بــا ضــرب ایــن متــن بــر 
روی ســکه درصــدد انتســاب خــود و دودمانــش و رجعــت بــه 
ســنت آریایــی و زردشــتی اســت تــا بدیــن واســطه بــه تحکیــم 
ــی  ــود را از سلســله پیشــین یعن ــردازد و خ سیاســت هایش بپ

ــد. ــا اشــکانیان مجــزا کن ــان ی پارتی
ــداع ســنت« کــه توســط اریــک  ــده »اب ــر ای ــا تکیــه ب ــی ب نول
ــرح  ــر را مط ــن نظ ــد، ای ــرح ش ــر مط ــه َرنگ ــاوم و تِِرن هابزب
ــد  ــهر نامی ــود را ایرانش ــروی خ ــانیان قلم ــه ساس ــد ک می کن
ــدس  ــنتی مق ــری س ــی ظاه ــن مفهوم ــه چنی ــن ک ــا ای و ب
ــود. اگرچــه  دارد، امــا اســتفاده از ایــن عنــوان، امــری بدیــع ب
ــن  ــه ای ــورج دریایــی و احمــد اشــرف ب پژوهشــگرانی چــون ت
ــه شــادروان علیرضــا  ــد، برخــی ازجمل ــی توجــه دارن ــده نول ای
ــر وی،  ــه نظ ــد. ب ــه را رد می کنن ــن فرضی ــهبازی ای ــاپور ش ش
ــور  ــش درخ ــه بخ ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــه ای ــه ب توج
توجهــی از داســتان ها حماســی مرتبــط بــا هویت بخشــی 
ــه اســت  ــا اشــکانیان شــکل گرفت ــان ی ــان در دوره پارتی ایرانی
ــران و  ــون ای ــی چ ــت عناوین ــانی تح ــت دورۀ ساس و درنهای
ــران  ــران و انی ــارت شاهنشــاه ای ــی شــده و عب ایرانشــهر متجل
حــک شــده اســت و مســتندات دیگــری نیــز از ذکــر نــام ایــران 
ــت.  ــت اس ــانی در دس ــای ساس ــر کتیبه ه ــر دیگ ــران ب و انی
پــس از ســقوط سلســله ساســانی تــا مدت هــا ضــرب ســکه بــا 
نقــش دورۀ ساســانی متــداول بــود. تــا ایــن کــه در ســال های 
ــروان،  ــن م ــک ب ــت عبدالمل ــری در دوارن خالف ۷۷ و ۷8 هج

ضــرب ســکه بــا شــکل و متــن جدیــد آغــاز شــد. ( بــر روی 
نخســتین ســکه ها بــا طــراز اســالمی بخشــی از آیــات ســورۀ 
توحیــد و در حاشــیه آن آیــه 33 ســوره توبــه و آیــه 9 ســورۀ 
ــال ضــرب  ــیۀ محــل و س ــر و در حاش ــی تغیی ــا کم صــف ب
نوشــته شــد. از حــدود قــرن ســوم تــا دوازدهــم قمــری یعنــی 
از حکومت هــای مقــارن در ایــران تــا پایــان دورۀ صفــوی، بــر 
ســکه های نشــانی از نــام ایــران بــه چشــم نمی خــورد و نــام 
و لقــب حاکــم یــا شــعار بــه متــن ســکه ها تبدیــل می شــود. 
تــا ایــن کــه پــس از ســقوط صفویــان و بــه قــدرت رســیدن 
ــرب  ــران ض ــوان ای ــا درج عن ــکه هایی ب ــان، س ــود افغ محم
ــه محمــود  ــن اســتنباط کــرد ک ــوان چنی شــده اســت. می ت
افغــان درصــدد بــود بــا ذکــر نــام ایــران، بــر مشــروعیت خــود 
ــکه های  ــون س ــی از مت ــد. در یک ــد کن ــت تاکی ــرای حکوم ب
ــت.  ــده اس ــرب ش ــران ض ــام ای ــاه ن ــی نادرش دوران حکمران
ــت و  ــران نیس ــام ای ــانی از ن ــد نش ــکام زن ــکه های ح ــر س ب
ــا در  ــج( اســت. ام ــان )ع ــام زم ــدح ام شــعارها بیشــتر در م
ــه  ــد ک ــرب ش ــین ض ــکه های مس ــاه س ــن ش دوره ناصرالدی
تصویــر خورشــید و تاریــخ ضــرب بــر روی آن و عبــارت »رایج 
مملکــت ایــران« بــا ارزش ســکه و واژه »طهــران« بــر پشــت 
آن ضــرب شــده بــود. بــر برخــی ســکه های مظفرالدیــن شــاه 
نیــز ایــن عبــارت بــه چشــم می خــورد: الســلطان مظفرالدیــن 
شــاه قاجــار شاهنشــاه ایــران. ضــرب نــام ایــران نــام ایــران در 

دورۀ پهلــوی نیــز ادامــه یافــت.
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ــا 139۷(«  در  ــی )از 1298 ت ــتانی و نمایش ــار داس ــال آث ــد س ــاس ص ــر اس ــته؛ ب ــی شکس ــط فارس ــتور خ ــی و دس ــاب »مبان کت
ــد.  ــر ش ــی منتش ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــوی پژوهش ــهریورماه 1398 از س ش

ــار  ــوص انتش ــب زاده، در خص ــد طبی ــر امی ــاب، دکت ــندۀ  کت نویس
ایــن کتــاب  طــی یادداشــتی توضیحاتــی داد کــه در ادامــه از 

ــذرد: ــان می گ نظرت
ــد  ــداد ص ــره، تع ــوان پیک ــه عن ــاب، ب ــن کت ــنده در ای نویس
ــر نمایشــی و داســتانی فارســی  کلمــه از گفتگوهــای 112 اث
را کــه طــی صــد ســال، از 1298 تــا 139۷، بــه زبــان 
فارســی منتشــر شــده اســت، به صــورت تصادفــی گــردآوری 
کلمــه،   112۰۰ آن  در  را  شکســته  صورت هــای  و  شــده 
ــت.  ــده اس ــرار داده ش ــری ق ــبات و نتیجه گی ــای محاس مبن
ــا  ــه ب ــن 112۰۰ کلم ــته در ای ــای شکس ــۀ صورت ه مقایس
نمونه هایــی از فارســی شکســته در پیام هــا و نوشــته های 
گوناگــون در فضــای مجــازی، بنشــان داده اســت کــه تفــاوت 
بیــن صورت هــای شکســته در داســتان های فارســی و در 
پیامک هــا و نوشــته های  فضــای مجــازی بســیار انــدک 
اســت؛ بــه طــوری کــه صورت هــای شکســتۀ متــون داســتانی 
ــای  ــام صورت ه ــام و تم ــدۀ ت ــوان نماین ــی را می ت و نمایش
ــت.  ــز دانس ــی نی ــات اینترنت ــا و ارتباط ــته در پیامک ه شکس
ــی  ــرای فارس ــاب ب ــن کت ــه در ای ــم الخطی ک ــن رس بنابرای
ــی  ــی فارس ــتانی و نمایش ــار داس ــای آث ــته در گفتگوه شکس
و  پیامک هــا  در  ســادگی  بــه  اســت،  شــده  پیشــنهاد 
ــود.  ــز قابل اســتفاده خواهــد ب نوشــته های  فضــای مجــازی نی

ــوع  ــن موض ــی ای ــه بررس ــر ب ــاب حاض ــت کت ــل نخس فص
رســمی  فارســی  بیــِن  تفاوت هــای  کــه  دارد  اختصــاص 

و فارســی گفتــاری، در بســیاری از مــوارد، از نــوع همــان 
ــای  ــارۀ معن ــد درب ــن گونه هــای موجــود در وضعیــت دوزبانگونگــی مشــاهده می شــوند. در فصــل بع ــه بی ــی هســتند ک تفاوت های
دقیــق اصطــالح »فارســی شکســته« بحــث شــده و از ایراداتــی کــه بــه ایــن اصطــالح می گیرنــد ســخن رفتــه اســت. در فصــل ســوم 
ــارۀ دو حــوزۀ عمــدۀ اســتفاده از فارســی شکســته، یعنــی داســتان ها و نمایش نامه هــا و اشــعار عامیانــۀ جدیــد از یــک ســو، و  درب
پیامک هــا و ارتباطــات اینترنتــی از ســوی دیگــر ســخن گفتــه شــده و پــس از آن در فصــل چهــارم دیدگاه هــای گوناگــون دربــارۀ 
ــال 1298  ــی از س ــتان های فارس ــی در داس ــیر شکسته نویس ــی س ــه بررس ــم ب ــل پنج ــت. فص ــده اس ــی ش ــی بررس شکسته نویس
ــا اختصــاص داده شــده اســت. در فصــل  ــواع آنه ــدی ان ــار و طبقه بن ــن آث ــای شکســته از ای ــز اســتخراج صورت ه ــا 139۷، و نی ت
ششــم صورت هــای شکســته طبقه بنــدی شــده و بــر اســاس گرایش هــای واقعــی نویســندگان ایرانــی، و نیــز بــا توجــه بــه اصــوِل 
حاکــم بــر کتــاب دســتور خــط فارســی )مصــوب فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی 139۴(، دســتوری بــرای خــط فارســی شکســته 
ــای فارســی ســخن  ــاِی شکســته در فرهنگ ه ــردن صورت ه ــط ک ــم از ضــرورِت ضب ــف در فصــل هفت پیشــنهاد شــده اســت. مؤل
ــرای چگونگــی درج صورت هــای شکســته در فرهنگ هــای فارســی شــرح داده اســت.  ــی خــود را ب ــه، و ســپس اصــول و مبان گفت
فصــل پایانــی کتــاب شــامل پنــج ضمیمــۀ زیــر اســت: 1( متــن کامــِل پیکــرۀ مــورد اســتفاده در تدویــن کتــاب حاضــر؛ 2( فهرســت 
نــام نویســندگانی کــه پیکــره از آثــار آنــان فراهــم آمــده اســت؛ ایــن فهرســت بــه ترتیــب ســال تولــد نویســندگان منظــم شــده 
اســت؛ 3( چنــد نکتــه دربــارۀ برخــی از انــواع قواعــد واج شــناختی کــه در کتاب حاضــر از آنهــا ســخن بــه میــان آمــده اســت؛ ۴( 
ــی از روی صورت هــای  ــِی زایای چکیــدۀ رســم الخِط فارســِی شکســته، در مــورد صورت هــای شکســته ای کــه براســاس قواعــد آوای
سالم شــان مشــتق می شــوند؛ ۵( فهرســتی متشــکل از کلمــات شکســته ای کــه براســاس قواعــد آوایــِی زایایــی از روی صورت هــای 
سالم شــان مشــتق نمی شــوند. ایــن فهرســت براســاس الفبــای صورت هــای شکســته تهیــه شــده اســت تــا مخصوصــاً زبان آمــوزان 

ــد. ــاز خــود اســتفاده کنن ــورد نی ــرای یافتــن صورت هــای م ــد از آن ب خارجــی بتوانن

انتشار کتاب »مبانی و دستور خط فارسی شکسته«
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گزارش دیدار ماهانه اعضای هیأت علمی با هیأت رئیسۀ پژوهشگاه

ــی  ــأت علم ــور هی ــر ام ــر دفت ــری، مدی ــر نصی ــدا، دکت در ابت
ــور  ــه منظ ــه، و ب ــتور جلس ــت دس ــن  قرائ ــگاه، ضم پژوهش
ــاون پژوهشــی و  ــه، از دکتــر مالیی توانــی، مع شــروع جلس
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــالت تکمیل تحصی
ــه  ــدای جلس ــا در ابت ــد ت ــل آوردن ــه عم ــوت ب ــی، دع فرهنگ

ــد ــه نمای ــود را ارائ ــخنرانی خ س
ــی  ــالت تکمیل ــاون پژوهشــی و تحصی ــی، مع ــر مالیی توان دکت
ــدای  ــی، در ابت ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش
ســخنانش نکاتــی چنــد در مــورد ضــرورت تدویــن نظام نامــه 
ارائــه کــرد و افــزود، در پــی آسیب شناســی هایی کــه در 
ــۀ  ــک نظام نام ــا ی ــر آن شــدیم ت ــت ب پژوهشــگاه صــورت گرف
جدیــد تدویــن کنیــم. در همیــن راســتا اســتفاده از تجربیــات 
پژوهشــی،  و  آموزشــی  نظــر  از  دیگــر  پژوهشــکده های 
ــام  ــرای انج ــی ب ــان ناکاف ــاله و زم ــای یکس ــکالت طرح ه مش
ــی  ــای جانب ــا، فعالیت ه ــن طرح ه ــت پایی ــن کیفی آن همچنی
ــر از  ــی غی ــی و پژوهش ــف آموزش ــای مختل ــام فعالیت ه و انج
ــا و  ــکالت داوری طرح ه ــاالنه، مش ــی س ــرح پژوهش ــام ط انج
ــه یکایــک آن رســیدگی شــد.  انجــام مراحــل آن، بررســی و ب
ــاً  ــرر  و گاه ــای مک ــری از ارزیابی ه ــرای جلوگی ــن ب همچنی
ــدن  ــان، دیده ش ــوب از زم ــه و مطل ــتفادۀ بهین ــت، اس نادرس
فعالیتهــای جانبــی دیگــر غیــر از انجــام طرح هــای پژوهشــی 
ــن  ــول و همچنی ــاتید، حــذف پروســه های غیرمعق موظــف اس
بررســی و تحقیــق در مــورد پژوهشــکده ها و دانشــگاه های 
ــر  ــگاه را ب ــی، پژوهش ــی و پژوهش ــای آموزش ــر از جنبه ه دیگ
آن داشــت تــا بــه منظــور انجــام مطلوب تــر فعالیت هــای 
ــه دور از  ــور و ب ــته و درخ ــای شایس ــک فض ــی در ی پژوهش

تنش هــا بــه نوشــتن یــک نظام نامــۀ جدیــد روی آورد. 
دکتــر مالیی توانــی پــس از توضیحــات مفصــل در مــورد 
ایــن نظام نامــه، در انتهــا از اعضــاء هیــأت علمــی خواســت تــا 
بــرای تکمیــل نظام نامــۀ مذکــور نظــرات و پیشــنهادات خــود 
ــت  ــد معاون ــه واح ــه ب ــرای نظام نام ــود اج ــور بهب ــه منظ را ب

ــد.  ــس کنن ــی منعک پژوهش
ــگاه،  ــرم پژوهش ــت محت ــری، از ریاس ــر نصی ــه دکت در ادام
ــا ایشــان  ــد ت ــادی درخواســت نمودن ــر قب ــای دکت ــاب آق جن
نیــز ســخنرانی خــود را در مــورد ضــرورت تدویــن نظام نامــه 

ــد.  ــان نماین ــر بی و مســائل دیگ
در ادامــه دکتــر قبــادی، توضیحاتــی افــزون بــر مــوارد معــاون 
ــات  ــورد الزام ــی، در م ــر مالیی توان ــی، دکت ــرم پژوهش محت
دیگــر تدویــن نظام نامــه افــزود و گفــت: پژوهشــگاه در برابــر 
ــوان محاســبات، ســازمان بازرســی، نظــام رنکینــگ وزارت  دی
علــوم، isc و جاهــای دیگــر حــرف یکپارچــه ای نداشــت. 
همچنیــن جهــت مدیریــت پروژه هــای آموزشــی و پژوهشــی 
ــائل  ــور و مس ــن منظ ــه همی ــذا ب ــود. ل ــده ب ــورت پراکن به ص
ــا  ــه آنه ــاراتی ب ــز اش ــی نی ــاون پژوهش ــه مع ــکالتی ک و مش
ــن چنیــن نظام نامــه ای  ــه تدوی داشــتند، پژوهشــگاه را وادار ب

نمــود. 
ــش ها  ــا پرس ــت ت ــکاران خواس ــری از هم ــر نصی ــپس دکت س
ــاد  ــوص مف ــیده را در خص ــان رس ــه نظرش ــه ب ــی ک و نکات
ــد.  ــرح نماین ــات آن مط ــودن ابهام ــرف نم ــه و برط نظام نام
اعضــاء هیــأت علمــی بــه همیــن منظــور پرســش هایی 
ــری  ــر مج ــالم نظ ــا و اع ــی و داوری طرح ه ــه ارزیاب ــع ب راج
ــی،  ــی ترویج ــورت کرس ــا به ص ــام طرح ه ــکان انج ــرح، ام ط
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ــه مبنــای امتیــازات طرح هــای پژوهشــی و امتیــازات  راجــع ب
ــن  ــری بی ــی، رأی گی ــی و پژوهش ــر آموزش ــای دیگ فعالیت ه
ــی  ــه، ارزیاب ــن نظام نام ــتی تدوی ــع و درس ــورد نف اعضــاء در م
ــاتید، در  ــی اس ــای پژوهش ــام کاره ــان انج ــال و پای ــان س پای
ــته ها  ــراد و رش ــن اف ــا بی ــدن تفاوت ه ــن و دیده ش ــر گرفت نظ
ــاد  ــدن ایج ــول مان ــه، مغف ــا در  نظام نام ــام فعالیت ه در انج
انگیــزه بــرای انجــام طرح هــای کارفرمایــی در نظام نامــه، 
ــای  ــام فعالیت ه ــرای انج ــی ب ــدن امتیازهای ــر گرفته ش در نظ
گروهــی و همچنیــن امتیــازات بیشــتر بــرای مقــاالت گروهــی، 
ــز  ــه، تمرک ــح در نظام نام ــه و تصحی ــن ترجم ــر گرفت در نظ
بیشــتر روی طرح هــای کاربــردی، اختیــاری گذاشــتن ارزیابــی 
ــور داوران در  ــت حض ــزام جه ــتن ال ــوری داوران و نداش حض
شهرســتان های دیگــر، تعــدد فرایندهــای داوری و تناقــض 
ــا و در  ــت ارزیاب ه ــلیقه ای، صالحی ــای س ــا و داوری ه در آنه
ــام  ــی انج ــان، چگونگ ــی ایش ــای علم ــن تخصص ه نظرگرفت
طرح هــای پژوهشــی بصــورت تألیــف کتاب هــا، چگونگــی 
انجــام تألیفــات در قالــب تصنیف هــا و ترجمه هــا، امــکان 
اســتفاده از ناشــران خــارج از پژوهشــگاه بــا توجــه بــه تأخیرات 
ــف  ــی، مراحــل تألی چــاپ و نشــر در شــورای انتشــارات داخل
ــی  ــور گزارش ده ــه منظ ــاز ب ــن امتی ــر گرفت ــا، در نظ طرح ه
ــی کــه در  طرح هــا، چونگــی تألیــف کتــاب در مــورد طرح های

ــود.   ــرح نم ــد، را مط ــورت می گیرن ــاز ص ــد ف چن
ــه پرســش های  ــۀ ســخنان خــود ب ــی در ادام ــر مالیی توان دکت
ــا،  ــه انجــام طرح ه ــن راجــع ب ــز پاســخ داد. همچنی اعضــاء نی
فراینــد داوری هــا، ارتقــاء مقــاالت گروهــی، شــورای انتشــارات، 

ــرد.   ــرح ک ــواردی را مط ــا  م ــا و تصنیف ه تألیف ه
ــکیل  ــزاری و تش ــدف از برگ ــت: ه ــادی گف ــر قب ــپس دکت س
جلســات ماهانــه و همچنیــن برگــزاری جلســه در مــورد 
موضــوع نظام نامــه، رســیدن بــه یــک فهــم هم دالنــه و 

کمتــر کــردن فاصله هــا بیــن اعضــاء اســت. وی افــزود: داشــتن 
قوانیــن، بهتــر از بی قانونــی و ابهــام در یــک مؤسســه می باشــد 
و نیــز از اعضــاء خواســت دایــرۀ مشــاهدات و مطالعــات خــود 

ــد.  ــترش دهن را گس
ــزه  ــأت ممی ــه در هی ــی ک ــه مصوبات ــع ب ــن راج وی همچنی
صــورت گرفتــه توضیحاتــی را ارائــه کــرد و گفــت: بایــد ســعی 
کنیــم هــرم تخصصــی پژوهشــگاه را افزایــش دهیــم و تعــداد 
اســاتید و دانشــیاران بیشــتر شــوند. در مــورد نظام نامــه نیــز 
ــکاران  ــرات هم ــال نظ ــا  اعم ــه ب ــرد ک ــدواری ک ــار امی اظه
ظــرف یکســال آینــده، نظــرات همــۀ همــکاران  تأمیــن شــود 

ــه مرحلــۀ اجــرا برســد.  و  اصالحیــۀ نظام نامــه انجــام و ب
ــالت  ــاون پژوهشــی و تحصی ــح، مشــاور مع ــگاه مصل ــر پ دکت
ــه مســئولیت  ــأت علمــی پژوهشــگاه، ک ــی و عضــو هی تکمیل
تدویــن و اصــالح نظام نامــه را بــه عهــده داشــت،  در همیــن 
زمینــه و در مــورد اجــرای فراینــد تدویــن نظام نامــه و 
نهایــی شــدن آن توضیحاتــی را ارائــه کــرد و گفــت: در ایــن 
ــورت دو  ــه ص ــدا ب ــه در ابت ــت ک ــده اس ــد ش ــه قی نظام نام
دورۀ آزمایشــی اجــرا شــود تــا زمانیکــه اصالحــات آن صــورت 
پذیــرد و بــه تصویــب نهایــی برســد. وی از همــکاران خواســت 
تــا مســائل و نــکات خودشــان را در این بــاره منعکــس کننــد 
تــا در نظام نامــه لحــاظ شــود. وی در پایــان نیــز توضیحاتــی 
ــه  ــکاران ارائ ــط هم ــده توس ــرح ش ــش های مط ــارۀ پرس درب

کــرد. 
ــا  ــت ت ــاء خواس ــری از اعض ــر نصی ــه، دکت ــای جلس در انته
دیدگاه هــا، نقطه نظــرات و ارزیابــی خــود را در مــورد  مســائل 
مطــرح شــده و نظام نامــه بــه منظــور تصویــب نهایــی و اجــرا 

ــد.  ــس نماین ــالم و منعک ــه اع ــدن نظام نام ش
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 سیامک صاحبی )دانشجوی دکتری زبان شناسی همگانی(

تاریخ برگزاری:1398/۰۶/۰۵
موضوع: روایت شناسی چالشی: تحلیل نشانه – معناشناختی نظام گفتمانی گلستان سعدی

استاد راهنما: دکتر حمیدرضا شعیری
استادان مشاور: دکتر حسین صافی پیرلوجه، دکتر سید مصطفی عاصی

استادان داور: دکتر امید طبیب زاده، دکتر احمد پاکتچی، دکتر علی عباسی

ــه  ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ب ــی پژوهشــگاه عل ــن جلســه ســیامک صاحبــی دانشــجوی رشــتۀ زبان شناســی همگان در ای
مــدت چهــل و پنــج دقیقــه از رســالۀ خــود بــا عنــوان »روایت شناســی چالشــی: تحلیــل نشــانه – معناشــناختی نظــام گفتمانــی 
ــی عاصــی  ــر مصطف ــی و دکت ــر حســین صاف ــر حمیدرضــا شــعیری و و مشــاورۀ دکت ــی دکت ــا راهنمای ــه ب گلســتان ســعدی« ک
ــاع کــرد. ایــن پژوهــش نظــري کــه در حــوزۀ زبان شناســي و نشانه شناســی ادبیــات مطــرح گشته اســت،  ــود؛ دف ــن یافتــه ب تدوی
بــه دنبــال مطــرح ســاختن »روایت شناســی چالشــی« بــه عنــوان یــک نــوآوری در حــوزۀ نظریــه و روشــی نویــن در مواجهــه بــا 

متــون روایــی و تحلیــل آن هــا اســت.
ــواع  ــي گلســتان ســعدي، ان ــان روای ــن بررســي گفتم ــا ضم ــال آن اســت ت ــه دنب ــش، ب ــن پژوه ــد ای ــزارش ش ــه گ ــه ک آن گون
ــانه -  ــاي   نش ــه فرآیند ه ــه چگون ــد ک ــد و نشــان ده ــرار ده ــورد بررســي ق ــر را م ــن اث ــاری در ای ــی ج ــان روای ــاي  گفتم نظام ه
ــد.  ــه پیــش مي برن ــب یــک کالن نشــانه ب ــروز مي یابنــد و ســاخت روایــي گلســتان را در قال معنایــي در الیه هــاي  زیریــن متــن ب
ایــن پژوهــش کوشیده اســت تــا بــا بهره گیــری از نشــانه - معناشناســی بــه عنــوان یــک روش تحلیــل گفتمــان کــه از دل مکتــب 
پاریــس برخاسته اســت؛ بــه تحلیــل ویژگي هــاي  نظام منــدي، جهت مــداري، هدف منــدي و کالن زبانــي در انــواع گفتمــان 
گلســتان ســعدیبپردازد و نشــان دهــد کــه شــکل گیري معنــا در ذهــن عوامــل حاضــر در گفتمــان نتیجــۀ چالــش و رقابت جویــی 
نظام هــای نشــانه – معنایــی حاضــر در بافــت متنــی و بافــت بــرون متنــی می باشــد. رســاله در نهایــت »روایت شناســی چالشــی« 
ــانه  ــای نش ــتخراج نظام ه ــایی و اس ــاس شناس ــه براس ــد ک ــی می کن ــی معرف ــون ادب ــۀ مت ــه مطالع ــرد ب ــک رویک ــوان ی را به عن
- معنایــی، تعییــن روی آورد اصلــی در هــر پی رفــت، مشخص ســازی خرده نظام هــای تشــکیل دهندۀ هــر روی آورد، بررســی 
ســازوکارهای تعامــل، تفابــل، تعــارض، مقاومــت، ممارســت و مماشــات درون گفتمانــی و در نهایــت رقابت جویــی خــرده نظام هــا 
و کالن نظام هــای نشــانه - معنایــی گفتمــان نســبت بــه یکدیگــر عمــل می کنــد. آن گونــه کــه در خطابــه ســیامک صاحبــی مطــرح 
گشــت، روایت شناســی چالشــی از گــذر بررســی ســازوکارهای گفتمانــی متنــون روایــی بــه مطالعــۀ مناســبات شــناختی، ادراکــی، 
عاطفــی، فرهنگــی و پدیــداری نشــانه ها می پــردازد و می کوشــد در نقــاط تالقــی  نظام هــای نشــانه  معناشــناختی و رقابت جویــی 
ــل  ــی نای ــا در پیکــرۀ گفتمان هــای روای ــه کشــف بنیان هــای معن ــی، ب حاصــل از تعامــالت و تعارضــات نظام هــای نشــانه - معنای
ــی  ــای گفتمان ــان نظام ه ــا می ــه در نخســتین ســطح، چالش ه ــد ک ــا ش ــه ادع ــل این گون ــه و تحلی ــن مطالع ــۀ ای ــردد. در نتیج گ
درون متــن و در تقابــل و رقابــت نظام هــای درون متنــی شــکل می گیرنــد و صــورت می بندنــد. در ســطح دوم چالــش بــا تعــارض 
و رقابــت انتظــارات، باورهــای فرهنگــی  ، خــرد جمعــی و تجــارب زیســته مواجهیــم و چالــش در ســطح ســوم ناظــر بــه آن دســته 
ــن و  ــان مت ــا می ــن ی ــی در درون مت ــای گفتمان ــت نظام ه ــر رقاب ــوان در اث ــه روایت خ ــت ک ــناختی اس ــش های معرفت ش پرس

ــا نظــام انســان هســتی و انســان فرهنــگ امتــداد می یابــد.   ــا آن هــا مواجهــه می کنــد و در ارتبــاط ب مخاطــب ب
ــه کار  ــی  و ب ــی چالش ــث روایت شناس ــدن مبح ــرح ش ــا مط ــتاد راهنم ــوان اس ــعیری به عن ــر ش ــجو، دکت ــاع دانش ــس از دف پ
ــه  ــد. دکتــر صافــی ب ــل توجــه خوان ــان فارســی را یــک دســتاورد قاب گرفته شــدن آن در تحلیــل یــک متــن کالســیک بومــی زب
عنــوان اســتاد مشــاور اول رســاله ایــن نظریــه را در اول راه خــود خوانــد کــه بــا طــرح در مجامــع و محافــل علمــی و هرچــه بیشــتر 
ــوان اســتاد مشــاور دوم  ــز به عن ــر عاصــی نی ــد. دکت ــم بزن ــش رق ــت بیشــتر را برای ــدن، می تواندتوســیع و تثبی ــد آم ــه نق ــه بوت ب
رســاله اشــاره نمــود کــه تکیــه بــر پیکره هــای زبانــی و ادبــی بومــی و پیونــد زدن آن هــا بــا روش هــای تحلیــل نویــن زبان شــناختی 

ــاید. ــی بگش ــبک زندگ ــی س ــی و نشانه شناس ــد فرهنگ ــرا روی نق ــو ف ــی ن ــد راه ــناختی می توان و نشانه ش
ــا پاســخ بــه ایــن پرســش ها از رســالۀ  پــس از شــنیدن خطابــۀ دانشــجو، پرســش های هیــأت داوران مطــرح گردیــد و دانشــجو ب

خــود دفــاع کــرد. 
در پایــان هیــأت داوران و اســاتید راهنمــا و مشــاور بــه شــور نشســته و بــا نمــرۀ 19/2۵ و درجــۀ عالــی بــه رســالۀ دانشــجو، وی را 

ــد. ــی تشــخیص دادن دانش آموختــۀ مقطــع دکتــری رشــتۀ زبان شناســی همگان
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گزارش جلسۀ دفاعیه
 طیبه میرمحمدحسینی )دانشجوی دکتری حکمت متعالیه(

تاریخ برگزاری : 1398/۰۶/23
موضوع: بررسی امکان دستیابی به مبانی نظری صلح از فلسفه مالصدرا و مقایسۀ آن با آراء یوهان گالتونگ

استاد راهنما: دکتر هادی وکیلی
استادان مشاور: دکتر اعظم قاسمی، دکتر پگاه مصلح

استادان داور: دکتر رضا اکبری، دکتر داود مهدوی زادگان، دکتر فرهاد زیویار

دانشجو در مدت بیست دقیقه به دفاع از رساله خویش پرداخت که خالصه سخنان او به شرح ذیل است: 
رســاله ســه رکــن اصلــی دارد ابتــدا صلــح کــه بــه دلیــل نیــاز اساســی دنیــای امــروز بــه آن انتخــاب شــده اســت، زیــرا مهم تریــن 
ــوان از  ــح می ت ــه صل ــدار اســت. ب ــه صلحــی پای ــرای رســیدن ب ــالش ب ــد ت ــب می کن ــی طل ــگ زدۀ کنون ــای جن ــه دنی ــازی ک نی
منظرهــای گوناگونــی نگریســت و بــرای رســیدن بــه آن تــالش کــرد. زمینه هــای اجتماعــی، سیاســی، روانشناســی، اخالقــی هــر 

ــد. در ایــن رســاله زمینه هــای فلســفی صلــح بررســی شــده اســت. ــرای ایجــاد صلــح قدمــی بردارن کــدام می تواننــد ب
ــی قابلیــت اینکــه وارد حوزه هــای عینــی و  ــا و تعال ــا ایــن غن ــه نظــر می رســد کــه فلســفۀ  او ب رکــن دوم مالصــدرا اســت کــه ب
ــه نتایجــی دســت یافــت کــه فــی نفســه در  ــر اســاس مبانــی فلســفی او بتــوان ب ــه ایــن شــکل کــه ب اجتماعــی شــود را دارد؛ ب
فلســفه یافــت نمی شــوند. ایــن رویکــرد کمتــر مــورد توجــه بــوده اســت و در ایــن رســاله ســعی شــده اســت کــه فلســفۀ مالصــدرا 

را از فلســفی محــض بــودن خــارج کــرد و آن را بــه مســائل عملــی تســری داد. 
ــت  ــیس حکم ــا تأس ــرا او ب ــود دارد؛ زی ــدرا وج ــه های مالص ــی در اندیش ــۀ صلح گرای ــد زمین ــر می رس ــه نظ ــر ب ــوی دیگ از س
ــی ایجــاد کــرد. در  ــد عمیقــی میــان جریان هــای گوناگــون فلســفی، کالمــی و عرفان ــر عقالنیــت اصیــل، پیون متعالیــه مبتنــی ب
حالــی کــه هــر یــک از مکاتــب فکــری از ســوی دیگــری بــه نقــص و جهــل متهــم می شــد، او عقــل و نقــل و وحــی و شــهود را 
در کنــار یکدیگــر و مکمــل و مؤیــد هــم شــمرد و بــا ایجــاد توافــق و تفاهــم بیــن مبانــی متفــاوت فکــری یعنــی فلســفه، عرفــان و 

ــرد. ــه ک ــود را عرض ــرای خ ــفه صلح گ ــی فلس ــای دین آموزه ه
ــی آن در  ــروزی اســت و مبان ــک بحــث ام ــح ی ــان داشــت: بحــث صل ــگ بی ــورد رکــن ســوم یعنــی گالتون ســپس دانشــجو در م
دنیــای مــدرن مطــرح شــده و طبیعتــاً بــرای مالصــدرا بیگانــه اســت. در نتیجــه مبانــی بــه دســت آمــده از فلســفه مالصــدرا نیــز 
ارتبــاط مســتقیم و بی واســطه بــا صلــح ندارنــد. در حقیقــت در ایــن پژوهــش یــک ســؤال مــدرن را در برابــر یــک نظــام ســنتی 
قــرار داده ایــم. بــرای اســتخراج پاســخ الزم اســت از مباحــث دنیــای امــروز کمــک گرفتــه شــود. بــه همیــن دلیــل گالتونــگ کــه 
ــی مباحــث او،  ــوب مفهوم ــری از چارچ ــا بهره گی ــا ب ــده، ت ــز اســت، انتخــاب ش ــح متمرک ــر صل ــش ب ــی پژوهش های مســئله اصل
بتــوان مفهــوم و مبانــی صلــح را از فلســفه مالصــدرا اســتخراج کــرد. گالتونــگ کــه بــه عنــوان پــدر صلح پژوهــی جهــان شــناخته 

ــاره صلــح و خشــونت پرداختــه اســت.  می شــود، بیــش از شــصت ســال اســت کــه بــه طــرح آراء مختلــف درب
امــا بــه یــک نکتــه بایــد توجــه داشــت کــه نــگاه گالتونــگ بــه صلــح، نگاهــی این جهانــی اســت و در حقیقــت صلــح هــدف غایــی 
مطالعــات و تالش هایــش اســت. در حالــی کــه مالصــدرا در حکمــت متعالیــه غــرض و هــدف نهایــی را ســوق دادن همــه انســان ها 
بــه ســوی خداونــد می دانــد و هــر هــدف دیگــری در حقیقــت وســیله و یــا هــدف میانــی اســت. صلــح نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا 
نیســت و اگــر مالصــدرا نیم نگاهــی بــه ایــن مســئله دارد و آن را الزم و ضــروری می دانــد بــه همیــن دلیــل اســت کــه انســان ها از 
هــدف غایــی خــود بازنماننــد؛ زیــرا جنــگ و خونریــزی باعــث فســاد و مانــع ســلوک بــه ســوی خداونــد اســت. ولــی نقطــه اشــتراک 

هــر دو برقــراری صلــح در ایــن جهــان اســت. هرچنــد بــرای یکــی هــدف میانــی و بــرای دیگــری هــدف غایــی باشــد.
در مــورد ارتبــاط مباحــث مالصــدرا و گالتونــگ و نیــز چگونگــی کنــکاش دربــاره موضــوع صلــح در آثــار مالصــدرا دانشــجو ایــن 
گونــه توضیــح داد: در کاربردهــای ســنتی، »صلــح« در برابــر »جنــگ« بــه کار بــرده می شــد امــا بــا ورود گالتونــگ بــه ایــن حــوزه 
و دگرگونــی آن توســط او معنــای صلــح نیــز دگرگــون شــد. بــر اســاس نظریــه او صلــح منفــی- کــه همــان معنــای ســنتی صلــح 
اســت- تنهــا بــه معنــای نبــود خشــونت و جنــگ اســت. درحالی کــه صلــح مثبــت در ایجــاد بســتری معنــا می یابــد کــه منجــر بــه 
برطــرف شــدن عوامــل ایجــاد خشــونت و درگیــری شــود و عدالــت و روابــط اجتماعــی در آن شــکل بگیــرد. صلــح منفــی صلحــی 
ــا نیســت،  ــا و فرهنگ ه ــان انســان ها، ملت ه ــع ســاختاری می ــع موان ــال گام برداشــتن در مســیر رف ــه دنب ــه ب ــی اســت ک حداقل
درحالی کــه صلــح مثبــت بــه ایــن اهــداف نیــز می پــردازد. نقطــه ای کــه آراء مالصــدرا را می تــوان بــا گالتونــگ پیونــد داد همیــن 
ــچ مســئله مرتبطــی  ــار مالصــدرا هی ــم، در آث ــه جنــگ و خشــونت بنگری ــان دادن ب ــح فقــط از جهــت پای ــه صل ــر ب جاســت. اگ
نمی یابیــم امــا اگــر بــر اســاس نظریــۀ گالتونــگ صلــح مثبــت را در ایجــاد زمینه هایــی بــرای بــه وجــود آمــدن و مانــدگاری صلــح 

تعریــف کنیــم، می توانیــم در آثــار مالصــدرا نیــز چنیــن مبانــی ای را پیــدا کنیــم.
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پس از خطابه دانشجو، استادان داور به بیان نظرات خویش پرداختند:
ــردی کــردن  ــوآوری در موضــوع رســاله، کارب ــه: ن دکتــر رضــا اکبــری اســتاد داور مدعــو ضمــن بیــان محاســن رســاله از جمل

ــل را متذکــر شــدند: ــگ  برخــی پیشــنهادات و اشــکاالت ذی فلســفه و انتخــاب مناســب مالصــدرا و گالتون
1. کلیدواژه ها و پیشینه را کامل کنید.

2. در انتهای فصل ها جمع بندی آورده شود.
3. فصل اول و دوم و سوم را می توان در فصل کلیات تجمیع کرد.

۴. مشــکل روشــی در رســاله وجــود دارد. زیــرا عنــوان رســاله تطبیقــی اســت و در نــگاه اول بــه نظــر می رســد کــه قــرار اســت 
مبانــی ای از مالصــدرا در زمینــه صلــح اســتخراج شــود و ســپس بــا آراء گالتونــگ مقایســه شــده، نقــاط اشــتراک و افتــراق بیــان 
شــود. امــا در نهایــت تــالش می کنیــد آراء گالتونــگ را بیــان نمــوده و مبانــی مالصــدرا را در همــان فضــا ارائــه کنیــد. ایــن دو 

قالــب متفــاوت اســت. بهتــر اســت یکــی از ایــن دو مــالک قــرار گیــرد و دیگــری بــا آن تطبیــق داده شــود.
۵. صلح بین ادیان، اقوام، روابط بین الملل که مباحث مهمی هستند در رساله مفقودند.

ســپس دکتــر فرهــاد زیویــار اســتاد داور داخلــی ضمــن بیــان چرایــی و چگونگــی انتخــاب موضــوع و اشــاره بــه تأکیــد آن در 
جلســه پیــش دفــاع ابــراز داشــتند کــه ردپــای نظــرات خــود دانشــجو در رســاله بهتــر نشــان داده شــده، بــه مباحــث مالصــدرا 
خــوب پرداختــه شــده امــا در کل از مباحــث گالتونــگ بــه ســرعت عبــور کرده انــد. چنانکــه بــه  ســایر فیلســوفان اصــاًل پرداختــه 

نشــده و شایســته بــود قســمتی بــه آن اختصــاص داده می شــد.
ســپس دکتــر داود مهــدوی زادگان، اســتاد داور داخلــی، اظهــار داشــتند کــه موضــوع، موضــوع ارزشــمندی اســت و جــای کار 

بســیار دارد. امــا در مــورد کاری کــه در رســاله انجــام شــده اشــکاالتی وجــود دارد:
- در مباحث انسان شناختی مالصدار به بحث حرکت جوهری اشاره شده که جزء مباحث وجودشناختی است. 

- مباحث گالتونگ جای کار بیشتری دارد و به حد کافی در رساله آورده نشده است.
- تفســیر قــرآن کریــم مالصــدرا، مفاتیــح الغیــب و مشــهد پنجــم شــواهد الربوبیــه مباحــث مهمــی در زمینــه صلــح دارنــد کــه 

ــده اند. ــده نش ــد دی ــر می رس ــه نظ ب
- منابــع شــاگردان ایــن مکتــب دیــده نشــده اســت. ایــن کار می توانســت پاســخی بــر ایــن نکتــه باشــد کــه آثــار صــدرا ارتباطــی 

بــا موضــوع صلح نــدارد. 
- بــه نظــر می رســد فصــل کلیــات رســاله خیلــی جــدی گرفتــه نشــده اســت. مثــاًل فرضیــات بــا مفروضــات خلــط شــده اســت. 

آنچــه کــه بــه عنــوان فرضیــات آورده شــده، همــه مفروضــات اســت.
- بحــث جنــگ در مباحــث گالتونــگ بــه بحــث خشــونت فروکاســته شــده و جــای آن را داشــت کــه نقــد ســنگینی بــه آن وارد 

شــود. زیــرا ایــن تأویــل بــردن کاســتن از مفهــوم جنــگ و بــه نوعــی در خدمــت جنــگ اســت. 
- تعداد صفحات رساله کافی نیست و حدود بیست صفحه باید به آن اضافه شود.

همچنیــن دکتــر پــگاه مصلــح اســتاد مشــاور دوم بــا اشــاره بــه نظــرات داوران رســاله در مــورد ضعــف تطبیقــی و ایــن کــه نقــاط 
قــوت و ضعــف دو مبحــث آورده نشــده، خاطرنشــان کردنــد کــه ایــن نقطــه قــوت ایــن رســاله اســت کــه چارچوبــی را از مباحــث 

نظــری گالتونــگ در نظــر گرفتــه و در طــول کار دائــم بــه آن ارجــاع داده و از آن اســتفاده می شــود. 
دربــارۀ کمرنــگ بــودن ردپــای دانشــجو در رســاله تاکیــد داشــتند کــه اساســاً عنوانــی کــه انتخــاب شــده حضــور دانشجوســت، 
ــا وقتــی کــه بحــث امکان ســنجی اســت و  ــه شــود کــه حضــورش ضعیــف اســت ام ــود گفت ــود ممکــن ب اگــر کار توصیفــی ب
ــاره اش کاری صــورت  ــران درب ــه در ای ــگ ک ــم مباحــث گالتون ــد، آن ه ــون مطــرح نشــده را مطــرح می کن ــا کن ــه ت ــی ک بحث

نگرفتــه، حضــور پررنــگ دانشجوســت.
ــی نیســت.  ــرا کار اثبات ــم، زی ــه نداری ــی اصــوال فرضی ــی در کار امکان ســنجی تفصیل ــز ب ــه و مفــروض نی ــورد بحــث فرضی در م

ــا تلقــی می شــود. ــا همــان مفــروض م ــه م ــن فرضی بنابرای
در نهایــت دکتــر هــادی وکیلــی، اســتاد راهنمــا، مباحــث ضمــن جمع بنــدی مباحــث مطروحــه از دوگانگــی روشــی در صــورت  
امــکان تغییــر عنــوان اســتقبال کــرده و ابــراز داشــت کــه در بــاره اســتفاده از کلمــه خشــونت بــه جــای جنــگ در حقیقــت ایــن 
نقطــه قــوت گالتونــگ اســت و پرخاشــگری را از مفهــوم بســیار بــزرگ آن بــه مفاهیــم کوچکتــر توســعه داده و در حقیقــت جــای 

نقــدی وجــود نــدارد.
ــر مهــدوی زادگان،  ــه یکــی از اشــکاالت مطــرح شــده از ســوی دکت ــان نظــرات اســتادان داور. دانشــجو در پاســخ ب پــس از بی
اظهــار داشــت: تفســیر قــرآن کریــم مالصــدرا، مفاتیــح الغیــب و مشــهد پنجــم شــواهد الربوبیــه کــه تنهــا قســمت هایی از آثــار 
ــا  مالصدراســت کــه ارتبــاط مســتقیم بــا صلــح در آن وجــود دارد بــه صــورت کامــل دیــده شــده و بخش هایــی کــه مرتبــط ب

رســاله بــوده آورده شــده اســت. 
در پایــان هیــأت داوران و اســاتید راهنمــا و مشــاور بــه شــور نشســته و بــا اعطــای نمــرۀ 18/2۵ و درجــۀ بســیارخوب بــه رســالۀ 

دانشــجو، وی را دانش آموختــۀ مقطــع دکتــری رشــتۀ حکمــت متعالیــه تشــخیص دادنــد.



گزارش تصویری از مراسم بزرگداشت زنده یاد »وهاب ولی«
ــا حضــور  ــی، عضــو بازشســته پژوهشــگاه،  عصــر روز چهارشــنبه، 1۷ مهــر 1398، ب مراســم بزرگداشــت درگذشــت  وهــاب ول
اعضــای خانــواده، همــکاران و دوســتان آن مرحــوم در ســالن حکمــت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد.
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