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بازدیدنایبرئیسکمیسیونآموزشوتحقیقاتمجلسشورایاسالمیازپژوهشگاه

عصــر روز دوشــنبه 27 آبان مــاه 1398، دکتــر قاســم احمــدی الشــکی، نایب رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس 
شــورای اســالمی بــا حضــور در پژوهشــگاه، ضمــن بازدیــد از بخش هــای مختلــف آن، طــی جلســه ای بــا اعضــای هیــأت رئیســه، 

از فعالیت هــا، برنامه هــا، اقدامــات و نیازهــای پژوهشــگاه در حوزه هــای مختلــف پژوهشــی و علمــی آگاهــی یافــت.
ــت،  ــورت گرف ــالمی ص ــورای اس ــس ش ــه مجل ــال 1399 ب ــۀ س ــۀ بودج ــۀ الیح ــتانه ارائ ــه در آس ــه ک ــن جلس ــدای ای در ابت
اعضــای هیــأت رئیســه پژوهشــگاه مــواردی ماننــد مضیقــه در حوزه هــای مالــی، محدودیت هــای پژوهشــگاه در زمینــۀ فضــای 
ــه  ــژه ب ــه وی ــرورت توج ــا، ض ــا و برنامه ریزی ه ــوزش در اولویت بندی ه ــا آم ــه ب ــش در مقایس ــه پژوه ــی ب ــی، کم توجه فیزیک
تربیــت دانشــجویان پژوهشــگر در رشــته های مختلــف علــوم انســانی در پژوهشــگاه و اهمیــت و جایــگاه گنجینه هــای ادبــی و 
فرهنگــی ماننــد کتابخانــه مینــوی و آثــار خطــی و ســنگی موجــود در کتابخانه هــای پژوهشــگاه را مــورد تأکیــد قــرار دادنــد و 

تخصیــص منابــع الزم جهــت رفــع مشــکالت در ایــن زمینــه را خواســتار شــدند.
در ادامــه، دکتــر احمــدی کم توجهــی تاریخــی و ســاختاری بــه علــوم انســانی را از جملــه مشــکالتی دانســت کــه ایــن علــوم در 
کشــور بــا آن مواجــه هســتند و تصریــح کــرد: تغییــر نگاه هــا و رویکردهــا در برنامه ریــزی و تخصیــص منابــع نیازمنــد صــرف 
انــرژی و بهــا دادن بــه علــوم انســانی اســت. وی همچنیــن ضــرورت تخصیــص بودجــه ویــژه بــرای حفاظــت مناســب از آثــار 
منحصربه فــرد موجــود در پژوهشــگاه را مــورد تأکیــد قــرار داد و اظهــار امیــدواری کــرد کــه در بودجــه ســال 1399 امــکان 

تخصیــص منابــع الزم بــرای ایــن کار فراهــم آیــد.
نایب رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای اســالمی جــذب فرهیختــگان و نخبــگان در رشــته های مختلــف 
علــوم انســانی را از جملــه نقــاط قــوت پژوهشــگاه دانســت و از کم توجهــی بــه مســائل ایــن مؤسســه اظهــار تأســف کــرد و بــا 
تأکیــد بــر ضــرورت تقویــت ارتباطــات بــا اعضــای کمیســیون آمــوزش مجلــس شــورای اســالمی، از دکتــر قبــادی دعــوت کــرد، 

طــی جلســه ای در ایــن کمیســیون برنامه هــا، کارنامــه و مســائل پژوهشــگاه را ارائــه کنــد.
در ابتــدای ایــن دیــدار، دکتــر احمــدی الشــکی از آزمایشــگاه زبان شناســی، پرتــال جامــع علــوم انســانی و کتابخانــه مرکــزی 

پژوهشــگاه بازدیــد کــرد و توضیحــات مســئولین ایــن بخش هــا را در خصــوص ویژگی هــای آن شــنید.  
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صبــح روز ســه شــنبه 14 آبــان مــاه 1398، ســومین کنگــرۀ بین المللــی امــام علــی)ع( پژوهــی رســماً بــا ســخنرانی دکتــر 
حســینعلی قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و رئیــس ایــن کنگــره آغــاز شــد. 

دکتــر قبــادی در شــروع ســخنانش ضمــن عــرض خیرمقــدم بــه اعضــای حاضــر و میهمانــان خارجــی از دکتــر مهــدی گلشــنی 
بنیان گــذار مرکــز تحقیقــات امــام علــی)ع( در پژوهشــگاه نیــز تمجیــد و ســخنانش را بــا ایــن شــعر حافــظ ادامــه داد:

آمــد                                               یــاد  بــا  تــو  ابــروی  خــم  نمــازم  در 
ــد       ــاد آم ــه فری ــراب ب ــه مح ــت ک ــی رف حالت
بســتند                                                زیــور  همــه  نباتــی  دلفریبــان 
ــد ــداداد آم ــن خ ــا حس ــه ب ــت ک ــر ماس دلب

دارنــد                                                تعلــق  کــه  درختــان  بارنــد  زیــر 
ای خوشــا ســرو کــه از بــار غــم آزاد آمــد

ــوان                                          ــز بخ ــی نغ ــظ غزل ــه حاف ــرب از گفت مط
ــد ــاد آم ــم ی ــد طرب ــه ز عه ــم ک ــا بگوی ت

در ادامــه دکتــر قبــادی بــا اشــاره بــه ضــرورت 
شناســاندن ظرفیــت امــام علــی )ع( بــه جهانیان 
ــه  ــه افزایــش بی رویــه خشــونت ها ب ــا توجــه ب ب
ــالم،  ــن اس ــه از دی ــای جاهالن ــال قرائت ه دنب
تأکیــد کــرد: امــام علــی )ع(، مصــداق تــاّم 
انســان کامــل اســت. او نمونــه اعــالی شــخصیت 
تربیــت شــده در دامــان دیــن اســالم و تعالیــم 

رســول گرامــی، حضــرت محمدبــن عبــدا... اســت. 
ــد را پیمــود. او  ــن جدی ــاده، مســیر ســخت رســالت های دی ــم م ــای وی، در همیــن عال ــه پ ــا ب ــر و پ ــی )ع( همــراه پیامب عل
قــرآن را در حــد کمــال فهمیــد و معنــا کــرد. علــی بــا عشــق بــه قــرآن و پیــام وحیانــی آن، خــود را بــه انــدازه و حــّد فهــم از 
قــرآن گســتراند و تعالــی بخشــید و امــروزه وظیفــۀ مــا نیــز آن اســت کــه از علــی ســلوک فهــم بیاموزیــم، اهلیــت و صالحیــت 

ــد. ــو کنن ــا گفت وگ ــا م ــی )ع( ب ــام عل ــای ام ــته ها و گفته ه ــا نوش ــم ت ــدا کنی پی
دکتــر قبــادی ادامــه داد: امــام علــی )ع( در تمــام دوره مســئولیت خــود همین گونــه عمــل کــرد. در جنــگ صفیــن بــه رأی 
عامــه مــردم گــردن نهــاد و از قــدرت حکومــت بــه عنــوان »اســتدالل مافــوق« اســتفاده نکــرد! همچنیــن امــام علــی )ع( فرمود 
کــه: خداونــد از عالمــان و دانایــان و دانشــمندان پیمــان گرفتــه کــه در برابــر ظلــم ظالمــان و گرســنگی گرســنگان ســکوت 

پیشــه نکننــد، و رأی مــردم را نیــز یــک معیــار می دانســت:
ـِـٍم و ال َســَغِب  ــارُّوا علــی ِکّظــِۀ ظال ــاِء أاّل یُق ــی الُعلَم لَــوال حضــوُر الحاِضــِر و قیــاُم الُحّجــِۀ بوجــوِد الناِصــِر، و مــا أخــذ َاهلُل َعلَ
مظلــوٍم... او مناســبات اجتماعــی و قراردادهــای مدنــی را در چارچــوب قراردادهــا و مناســبات، حرمــت می گذاشــت و اخــالق، 
حقیقــت و عدالــت را فــدای قــدرت نمی کــرد. و ســرانجام نیــز اخــالق و اولویــت عدالــت بــر هــر چیــز دیگــر، موجــب کشــته 
شــدن قــدرت )علــی( شــد.اما بیــرون از چارچــوب نظــام اجتماعــی، علــی )ع( در ســاحت فــردی و ایمانــی و دینــی و علمــی  و 
اخالقــی و معنــوی و الهــی، »تــراز«ی داشــت کــه پــس از پیامبــر )ص( ، احــدی بــدان دســت نیافــت! بــا ایــن همــه او ایــن 

مراتــب فضــل خــود را اســباب تفــوق و برتــری در نظــام اجتماعــی قــرار نــداد.
 : اً َولَُکْم َعلَّی َحقٌّ »أَیَها النَّاُس، إِنَّ لِی َعلَیُکْم َحقَّ

ــی  ــا َحقِّ ــوا َوأَمَّ ــْم َکیمــا تَعلَُم ــوا، َوتَأِدیُبُک ــُر َفیِئُکــم َعلَیُکــم َوتَعلِیُمُکــم َکیــال تَجَهُل ــم َوتَْوفِی ــُۀ لَُک ــی َفالنَِّصیَح ــا َحقُُّکــم َعلَ َفَأمَّ
ــُۀ ِحیــَن آُمُرکــم. «  اَع ــم َوالطَّ ــَن أَدُعوُک ــُۀ ِحی َ ــی الَْمشــَهِد َوالَمِغیــِب، َواإلَِجاب ــُۀ فِ ــِۀ والنَِّصیَح ــاُء بِالَْبیَع ــم َفالَوَف َعلَیُک

ای مــردم مــرا بــر شــما حقــی اســت و شــما را بــر مــن حقــی. امــا حقــوق شــما بــر مــن، دلســوزانه بــا شــما رفتــار کــردن و 
رســاندن حــق و حقــوق شــما بــه دســت شــما از بیت المــال و آمــوزش شــما و پــرورش و کارآمــوزی ]توانمندســاختن همــه 
جانبــه[ شماســت. ]معلــوم می شــود کــه حقــوق مــردم اعانــه دادن بــه آنــان نیســت بلکــه رشــد و توانمندســازی همــه جانبــه 

آنــان اســت[
امــا حقــوق مــن بــر شــما، وفــاداری اســت در پیمــان، دلســوزی و همراهــی در همــه حــال، پاســخگویی بــه فراخوانی هــای 

ــن! ــای م ــر و فرمان ه ــن اوام ــن و پذیرفت م
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قبــادی تأکیــد کــرد: درس مهــّم ایــن گفتــار، بــه رســمیت شــناختن حقــوق مســتقل شــهروندی و احتــرام بــه شــخصیت فــرد 
فــرد اعضــای جامعــه اســت.امام علــی )ع( در روابــط ویــژه بــا نخبــگاِن تــراِز اّول رازهایــی از گنجینــۀ دانــش خــود می گشــاید. 

ازجملــه: بــه کمیــل بــن زیــاد النخعــی فرمــود:
ها أنَّ هاُهنا لَِعلماً َجّماً )و أشاَر بَِیِدِه الی َصدِرِه( لَو أَصبُت لَُه َحَملًۀ!

ای کمیــل! اینجــا )اشــاره بــه ســینه اش( علــوم فراوانــی انباشــته اســت اگــر بــرای آن، حامالنــی می یافتــم! کــه نیافتــم! آشــکار 
ــود: ــز فرم می کــردم. و نی

ــُم ِمّنــی بُِطــُرِق األرِض َقبــل أن تَشــَغَر بِِرجلهــا فتَنــٌۀ تََطــُأ  »ایهــا النــاس، َســُلونی قبــَل أن تَفِقدُونــی! َفَلَنــا بُِطــُرِق الســماِء أَعلَ
فــی خطامهــا و تَذهــُب بأحــالِم قوِمهــا« 

ــه راه هــای آســمانی داناتــر از راه زمینــی هســتم! ... در  ای مــردم از مــن بپرســید قبــل از آنکــه مــرا از دســت بدهیــد! مــن ب
عیــن حــال او ایــن علــم را مایــۀ فخــر و برتــری نمی دانــد و در برابــر علــم، تاریــخ و جامعــه فروتــن اســت و قوانیــن علمــی  و 
ِّــي َو إِْن لـَـْم  روال هــای اجتماعــی را بــه رســمیت می شناســد و خطــاب بــه فرزنــدش امــام حســن )ع( می فرمایــد: »)اَءْي بَُنــيَّ إِن
ــْرُت فـِـي اَءْخَباِرِهــْم، َو ِســْرُت فـِـي آثَاِرِهــْم، َحتَّــی ُعــْدُت  ــْرُت ُعُمــَر َمــْن َکاَن َقْبلـِـي - َفَقــْد نََظــْرُت فـِـي اَءْعَمالِِهــْم، َو َفکَّ اَءُکــْن ُعمِّ
ــه  ــْم ...( مــن تاریــخ گذشــته را ب َــی آِخِرِه ــْم إِل لِِه ــَع اَءوَّ ــْرُت َم ــْد ُعمِّ ــْم َق ــْن اُءُموِرِه َــيَّ ِم ــا انَْتَهــی إِل ِّــي بَِم َــْل َکاَءن ــْم، ب َکاَءَحِدِه
نحــوی خوانــدم کــه گویــی بــا آنــان زندگــی کــردم ...« یــا اینکــه همیــن امــام در جایــی دیگــر اشــاره بــه امــوری می فرماینــد 
ــد و  ــا می بین ــن »آینده «ه ــور را در مت ــی )ع( آن ام ــت و عل ــور اس ــتن آن ام ــمان آبس ــد داد و آس ــده رخ خواه ــه در آین ک
می شناســد درحالی کــه اکثــر مــردم اســیر زمیــن هســتند و غــرق در مســایل جــاری از خواســته ها و آرزوهــای طــول و دراز!

ــی وجــود دارد کــه دانش هــای  ــش از ماهیتــی شــگفت انگیز نشــأت می گیــرد و در نهــج البالغــه، مواضــع فراوان ــوع دان ــن ن ای
ــان«،  ــی آســمانی اســت! او از »ایم ــی از انســان صــادر نشــده و ارمغان ــری دارد و گوی ــوی دیگ ــگ و ب ــار شــده در آن، رن اظه
تقــوی، قــرآن، تاریــخ، بشــر، انبیــاء، آدم هــا، جوامــع، حکومــت، و ... گونــه ای ســخن می گویــد کــه بــرای شــخص غیــر پیامبــر 
بی ســابقه اســت. اکنــون خداونــد بــزرگ را سپاســگزاریم کــه جشــنواره امــام علــی پژوهــی بــه یــک رخــداد علمــی  و عینــی در 
قالــب کنگــره تبدیــل شــده اســت، موضــوع اصلــی کنگــره، پدیــده صلــح در اندیشــه و ســیره امــام علــی )ع( »بازخوانــی گفتمــان 
بــا رویکــردی جهانــی ناظــر بــر چالش هــای امــروز و طرحــی بــرای فــردا« اســت، ایــن مســأله نشــانگر قــدرت آینــده نگرانــه و 
انســانی امــام علــی )ع( و آثــار جاودانــه آن امــام همــام بــه شــمار می آیــد. امــام علــی )ع( در نهــج البالغــه دعــوت کــرده اســت 
کــه قــرآن را بــه نطــق در بیاوریــم. یعنــی قــرآن چطــور بــا مــا حــرف بزنــد؟ بایــد از ایــن گفتــار امــام درس بگیریــم کــه اهلّیــت، 

آمادگــی، صالحیــت و ظرفیــت پیــدا کنیــم تــا همچنیــن امــام علــی )ع( بــا مــا حــرف بزنــد.
بــه نظــر می رســد کالم امــام علــی )ع( را 
می تــوان به عنــوان یــک متــن بــه شــمار 
وجــه  دارد،  ســاختار  کــه  متنــی  آورد؛ 
ــه  ــی دارد، وج ــه اجتماع ــی دارد، وج معرفت
فرهنگــی و ... دارد. پــس حتمــا مخاطــب ویژه 
ــا  ــه کــه امــام علــی )ع( .ب هــم دارد. همانگون
کشــف و تحلیــل روشــمند و عالمانــه مســائل 
و چالــش هــای امــروز و عرضــه آن بــه نهــج 
البالغــه و دیگــر آثــار و معــارف امــام علــی)ع( 
ــه  ــم ک ــدا کنی ــخ هایمان را پی ــم پاس می توانی
بین الملــی  امیــدوارم در ســومین کنگــره 
ــادی  ــدود زی ــا ح ــی)ع( ت ــی پژوه ــام عل ام

ــم. ــداف گام برداری ــن اه ــاس ای براس
ــجاد  ــر سیدس ــالم دکت ــه حجت االس در ادام
ــام  ــات ام ــز تحقیق ــس مرک ــدی، رئی علم اله
علــی)ع( و دبیــر علمی شــورای سیاســتگذاری 
از رونــد  ارائــه گزارشــی  کنگــره، ضمــن 

برگــزاری ایــن کنگــره، درخصــوص اندیشــه و 
ســلوک امــام علــی)ع( گفــت: اندیشــه و ســلوک عملــی امــام علــی)ع( به ویــژه در دوره تصــدی حکومــت بــر جامعــه اســالمی 
ــرای همــه مســلمانان قابــل  ــه عنــوان یــک منبــع اجتهــادی مســتحکم ب ــکات بی شــمار و درس آمــوزی اســت کــه ب حــاوی ن
اســتفاده اســت. ایــن منبــع غنــی علمــی حتــی بــرای غیرمســلمانان نیــز قابــل بهره بــرداری اســت. همــۀ محققــان عرصه هــای 
علمــی و نیــز دولتمردانــی کــه در جســتجوی یــک الگــوی جامــع حکومتــی ســالم و عدالت محــور هســتند می تواننــد از ایــن 
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منبــع پرمحتــوا توشــه برگرفتــه و نیــاز خــود را تأمیــن کننــد. در ایــن جهــت امــام علی علیــه الســالم نقشــی ممتــاز و متفــاوت 
ــه  ــود ک ــاله ای ب ــل فرصــت حــدود پنج س ــه دلی ــاز ب ــن امتی ــن دارد. ای ــۀ معصومی ــی و ائم ــاء اله ــی، انبی ــران دین ــایر رهب از س
بشــریت توانســت طعــم شــیرین عدالــت را در دوره زعامــت مــوال علــی)ع( بچشــد و از یــک مــدل نــاب حکومتــی عدالــت محــور 

بهــره جویــد.
ــل بررســی و اســتفاده اســت کــه از خــالل  ــاد مختلفــی قاب ــار حکومتــی، از ابع ــن ســلوک و رفت ــه ای ــزود: البت ــم الهــدی اف عل
ــاد  ــه ابع ــد. از جمل ــت می آی ــه گانه به دس ــای س ــی و جنگ ه ــی و جزئ ــای کل ــا، تصمیم گیری ه ــزل و نصب ه ــا، ع قضاوت ه
ــا مفهــوم  ــگاه و برخــورد ایشــان ب ــگاه خاصــی را به خــود اختصــاص داده اســت، ن ــار ایشــان جای مهمــی کــه در اندیشــه و رفت
صلــح اســت. ایــن مفهــوم همــواره یکــی از مفاهیمــی اســت کــه در مکاتــب مختلــف فکــری، دینــی و غیــر دینــی مــورد بحــث و 
چالــش بــوده و خواهــد بــود. به ویــژه در شــرایط کنونــی دنیــای اســالم کــه هــم در درون و هــم در مواجهــه بــا دیگــر دولت هــا 

ــد. ــررو می باش ــی روب ــای بزرگ ــا چالش ه ــان، ب و ادی
ــال  ــرایط ح ــاز در ش ــن نی ــاس ای ــا احس ب
حاضــر جوامــع اســالمی، مرکــز تحقیقــات 
ــه  ــی)ع( در راســتای انجــام وظیف ــام عل ام
ــا هم اندیشــی  پژوهشــی و علمــی خــود، ب
ــت  ــم گرف ــران تصمی ــی از صاحبنظ جمع
ســومین کنگــره علمــی امــام علــی)ع( 
پژوهــی بــا موضــوع فرهنــگ صلــح در 
در  را  علــی)ع(  امــام  اندیشــه  و  ســیره 
ــت  ــن حرک ــد. ای ــزار کن ــاه 98 برگ آبان م
بــا تشــکیل شــورای سیاســتگذاری کنگــره 
بــا حضــور اعضــای حقیقــی و حقوقــی 
ــی  ــی)ع( پژوه ــام عل ــه ام ــال در عرص فع
آغــاز شــد. ســپس جلســات کمیتــه علمــی 
کنگــره برگــزار شــد و طــی ایــن جلســات 
ــه  ــای پنجگان ــی، محوره ــدد و طوالن متع
ــای  ــر محوره ــز زی ــش و نی ــی همای علم
ــام  ــا انج ــد. ب ــن ش ــا تعیی ــا آنه ــط ب مرتب

ــی، از  ــی و بین الملل ــترده مل ــوان گس فراخ
محققــان و فعــاالن عرصــه پژوهــش  خواســته شــد، یافته هــای علمــی خــود را در قالــب مقالــه علمــی مربــوط بــه فرهنــگ صلــح 
در ســیره و اندیشــه امــام علــی در محورهــای پنجگانــه تعییــن شــده توســط کمیتــه علمــی و زیــر محورهــای مرتبــط بــا آنهــا 

ــد. ــال ش ــره ارس ــه کنگ ــه دبیرخان ب
وی توضیــح داد: بــه دنبــال ایــن فراخــوان صدهــا مقالــه بــه دبیرخانــه ارســال شــد کــه پــس از بررســی های اولیــه حــدود 180 
مقالــه حائــز شــرایط علمــی و مرتبــط بــا محورهــای کنگــره شــناخته شــد. ایــن مقــاالت جهــت طــی مراحــل داوری و انتخــاب 
نهائــی بــا اســتمداد از ده هــا داور علمــی مــورد ارزیابــی و داوری قــرار گرفــت. در یــک نــگاه کلــی، 25 مقالــه مربــوط بــه اعضــای 
هیأت علمــی دانشــگاه های الجزایــر، تونــس، هندوســتان، پاکســتان، عــراق، عمــان، روســیه، بنــگالدش، آذربایجــان و افغانســتان 
ــه اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه های تهــران، عالمه طباطبایــی، تربیــت مــدرس، اصفهــان،  ــه نیــز متعلــق ب ــوده و 155 مقال ب

یــزد، اهــواز، تبریــز، مشــهد، ســمنان، زاهــدان، کرمانشــاه، بین المللــی قزویــن، افســری امــام علــی)ع( اســت.
    امیــد اســت ایــن حرکــت گســترده علمــی کــه بــا اســتقبال غیــر قابــل انتظــار اســاتید، پژوهشــگران و شــخصیت های برجســته 
علمــی ملــی و بین المللــی روبــرو شــده اســت، بتوانــد نســبت بــه تبییــن شــعاعی از اشــعه وجــودی امــام علــی)ع( در جوامــع 
ملتهــب اســالمی موفــق باشــد و از ایــن طریــق توجــه ملت هــا و دولت هــای اســالمی را بــه بهره گیــری از الگــوی نــاب اســالمی 

در موضــوع صلــح جلــب کنــد.
ســپس آیــت اهلل ســیدجمال الدین دین پــرور، رئیــس بنیــاد بیــن المللــی نهــج البالغــه، بــه بیــان ابعــاد گوناگــون شــخصیت امــام 
علــی )ع( پرداخــت و گفــت: امــام علــی )ع( یــک فــرد فرامکانــی و فرازمانــی اســت. گمشــده بــزرگ و مشــکل اساســی دنیــای 
امــروز نبــودن انســانیت و کمرنــگ شــدن عدالــت و خیرخواهــی اســت. ســیره و ســخن حضــرت علــی)ع( دارای ابعــاد گســترده 
ای اســت. بازخوانــی فرهنــگ و اندیشــه علــی)ع( بایــد در جامعــه در افقــی گســترده صــورت بگیــرد. یکــی از نکته هایــی کــه در 
کالم آن بزرگــوار قابــل توجــه هســت، مســئله صلــح و امنیــت اجتماعــی می باشــد. جامعــه بایــد در پرتــو صلــح و آرامــش زندگــی 
کنــد. حضــرت علــی)ع( بــه مســئله محبــت و دوســتی اهمیــت فــراوان می دادنــد محبــت و دوســتی را  باالتــر از صلــح و امنیــت  
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می دانســتند،  ایشــان  بــه کارگــزاران خــود در ایــن رابطــه ســفارش فــراوان می کردنــد.  در مــوارد متعــدد، نســبت بــه کســانی کــه 
دشــمنی بــا ایشــان داشــتند و آنهایــی کــه مخالــف ایشــان بودنــد هــم حضــرت تأکیــد محبــت و دوســتی را داشــتند. طلحــه و زبیــر 
تصمیــم گرفتنــد بــه ســفر زیارتــی برونــد،  بــه امــام عــرض کردنــد کــه یــا علــی مــا میخواهیــم بــه زیــارت مشــرف شــویم. امــام 
بــا اینکــه از نیــات درونــی ایــن دو نفــر اطــالع داشــت و می دانســت کــه بــرای چــه منظــوری قصــد ســفر دارنــد به هیــچ عنــوان 
ــی در دنیــای امــروز فــردی کــه درصــدد  ــد. از ایجــاد مزاحمــت و تهدیدهــای ان دونفــر هــم نمی ترســید. ول آنهــا را منــع نکردن
ــد را  ــام بزرگــوار نامه هــای شــکایتی را کــه از طــرف مردمــی کــه مســلمان نبودن ــد. آن ام ــه می کنن ــا او مقابل مخالفــت باشــد، ب
ــا اینکــه می دانســتند ایــن افــراد مســلمان نیســتند خیلــی نمی تــوان از ایــن افــراد طرفــداری کــرد، ولــی  مالحظــه می کردنــد، ب
عقیــده داشــتند چــون مســئولیتی بــر عهــده ایشــان نهــاده شــده و ایــن گــروه جــزء شــهروندان جامعــه هســتند، شــهروندان از 
حقــوق شــهروندی برخــوردار هســتند و بایــد بــه حقــوق آنهــا احتــرام گذاشــت. کار آنهــا بایــد بــه دقــت انجــام شــود. صلــح یکــی از 

نقــاط برجســته ای هســت کــه در طــول تاریــخ وجــود 
ــده  ــق برگزی ــروای مطل ــوان فرمان ــه عن دارد. ب
ــی  ــان فعل ــح در زم ــت صل ــت. اهمی ــده اس ش
ــان  ــح در جه ــر صل ــت، ناظ ــهود اس ــم مش ه
ــاتی  ــد. جلس ــل« می باش ــازمان مل ــروز  »س ام
در زمینــه صلــح  در جهــان برگــزار می شــود، از 
نامــه معــروف حضــرت علــی)ع( خطــاب مالــک 

ــد.  ــان می آی ــه می اشــتر صحبــت ب
در آخــر بــرای اینکــه جامعــه بــه عدالــت برســد 
ــروی  ــی)ع( پی ــن ســیره حضــرت عل ــد از ای بای

کــرد. 
ــدی  ــر مه ــره دکت ــن کنگ ــخنران ای ــر س دیگ
گلشــنی، عضــو شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی 
ــی  ــه معرف ــراد ســخن در زمین ــه ای ــه ب ــود ک ب
عالمــه جعفــری پرداخــت و بیــان کــرد: اســتاد 
جعفــری از نــوادر عصــر مــا بودنــد. ایشــان جامع 
ــول  ــه ق ــش و  ب ــول و آزاد اندی ــول و منق معق

ــون« و از  ــه ذوالفن ــری »عاّلم ــام معظــم رهب مق
نظــر اخالقــی فــردی کــم نظیــر بودنــد. تــودۀ مــردم 

ــن  ــادی وارد شــدند، کــه چــون ای ــس داشــتند. ایشــان در عرصه هــای زی ــه ان ــه عالم ــگان حــوزوی و دانشــگاهی ب بیــش از نخب
مجلــس بخشــی از همایــش صلــح و امــام علــی)ع( اســت، مــن ابتــداء اشــاره ای بــه کارهــای عالمــه در مــورد امیرالمؤمنیــن )ع( 
ــر نهــج البالغــه نوشــتند کــه  ــردازم.  اســتاد جعفــری شــرحی مفصــل ب ــادر می پ ــات ن ــه برخــی از خصوصی می کنــم و ســپس ب
در 27 جلــد چــاپ شــد و اخیــراً مختصــر شــدۀ آن توســط جنــاب آقــای دکتــر عبــداهلل نصــری در 10 جلــد بــه چــاپ رســید.در 
ایــن کتــاب بــه مــوارد مهمــی از جمله»امــام علــی از نــگاه مولــوی« و »پیامبــر از زبــان امــام علــی« پرداختــه شــده اســت. عالمــه 
کتابــی تحــت عنــوان »حکمــت و اصــول سیاســی اســالم« در تفســیر فرمــان امــام علــی)ع( بــه مالــک اشــتر نوشــتند کــه در آن 
امــام نصایحــی در مــورد صلــح بــا دشــمن بــه مالــک می کننــد و او را از ریختــن خون هــا بــدون مجــوز شــرعی برحــذر مــی دارنــد.
- درایــن کتــاب مقایســه ای میــان فرمــان امــام بــه مالــک اشــتر و اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر مــی کننــد و صفــات مطلوبــی را 

کــه یــک زمامــدار اســالمی بایــد واجــد آنهــا باشــد بــه تفصیــل بــر می شــمرند و منافــع صلــح را بیــان می کننــد.
ــری از  ــه جعف ــد. درضمــن عالم ــدگاه اســالم « دارن ــوق بشــر از دی ــۀ حق ــر اعالمی ــه ای ب ــوان » مقدم ــی تحــت عن ــه کتاب -عالم
پیشــگامان وحــدت حــوزه و دانشــگاه بونــد. ایشــان قبــل از انقــالب و بعــد از انقــالب جلســات مرتبــی بــا دانشــگاهیان و افاضــل 
دانشــگاهی، از جملــه مرحــوم دکتــر حســابی ، مرحــوم دکتــر هشــترودی ، و دکتــر فضــل اهلل رضــا داشــتند کــه در آنهــا مســائل 
فلســفی علــوم مطــرح بــود. ایشــان در میــان علمــای کشــورمان بیشــترین رفــت و آمــد را بــا دانشــگاهیان داشــتند و بســیار مــورد 
عالقــه اســاتید و دانشــجویان مســلمان بودنــد. اگــر ایــن گونــه برخــورد بــا دانشــگاهیان از طــرف حوزویــان ادامــه یافتــه بــود، ایــن 
گونــه شــاهد جدائــی دانشــگاهیان از حوزویــان نمــی بودیــم و حــوزه بیشــتر بــه اقتضائــات زمــان توجــه می کــرد. عالمــه مکاتبــات 
ــواع و اقســام مســائل علمــی و فلســفی مطــرح  ــا دانشــمندان غــرب و مســلمان داشــتند، کــه در آنهــا ان و مالقات هــای زیــادی ب
بــود. مــن خــود شــاهد مالقــات ایشــان بــا پروفســور عبدالســالم در تهــران بــودم. در آن جلســه ایشــان برخــی مســائل فلســفی 
چالــش برانگیــر فیزیــک معاصــر را مطــرح کردنــد و نظــر مرحــوم عبدالســالم را در مــورد آن پرســیدند و برخــی مکاتبــات خــود 

بــا راســل را بــرای او مطــرح کردنــد. 
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ــای  ــی کنفرانس ه ــه در بعض ــتند .عالم ــه داش ــل و روژه گارودی مکاتب ــد راس ــر برتران ــته ای نظی ــمندان برجس ــا دانش ــان ب ایش
ــه: ــد. ازجمل ــم شــرکت کردن خارجــی ه

- کنفرانس علم و مذهب در سویس
- سمپوزیوم مقایسۀ فلسفۀ شرق و عرب در انگلستان 

- سمینار حقوق جهانی بشر در فیلیپین ) که در آن سخنرانی هم کردند( 
 این گونه تعامالت، ایشان را در معرض افکار مطرح در جهان قرار می داد. 

 گلشــنی در ادامــه بــه توجــه عالمــه بــه اقتضائــات زمــان پرداخــت و گفــت: عالمــه جعفــری از همــان ابتــدای تحصیــل شــان 
در نجــف دغدغــۀ آگاهــی از مســائل مطــرح در عصرمــان را داشــتند. لــذا در نجــف اشــرف بهنــگام تحصیــل بــه مرجــع عالیقــدر 
ــر  ــه دانشــگاه ها ســرازیر شــده متذک ــه ب ــد را ک ــوم انســانی جدی ــه فلســفه و عل ــن ب ــداهلل شــیرازی ضــرورت پرداخت ســید عب
ــه مســائل مســتحدثه در  ــه مســائل روز توجــه کننــد، ب ــه ب شــدند. همچنیــن متذکــر شــدند کــه الزم اســت حوزه هــای علمی
فقــه توجــه ئاشــته باشــند و بــه تخصصــی شــدن ابــواب فقــه هــم توجــه کننــد. لــذا خودشــان بــه ایــن امــور پرداختنــد . ایشــان 
در اوائــل دهــۀ 1330 از نجــف بــه ایــران بازگشــتند و در همــان اوائــل بازگشــت کتــاب »ارتبــاط انســان و جهــان« را در 3 جلــد 
منتشــر کردنــد، کتابــی کــه مملــّو از افــکار فالســفه و عالمــان غربــی بــود. عالمــه فراگرفتــن علــوم جدیــد را جــزو ضروریــات 
ــز الزم می دانشــتند. ایشــان  ــان اســالم را نی ــای جه ــع نیازه ــرای رف ــات الزم ب ــه دســت آوردن اطالع می دانســتند. درضمــن ب

ــۀ دینــی می دانســتند. ــک وظیف مطالعــۀ طبیعــت را ی
گلشــنی در ادامــه گفــت: بــر علــوم تجــرب معاصــر یــک تفکــر پوزیتیویســتی حاکــم اســت کــه بــر طبــق آن فقــط یافته هــای 
مبتنــی بــر حــواس شــان دارنــد و بنابــر ایــن جائــی بــرای متافیزیــک و خــدا نیســت. ایــن تفکــر از قــرن نوزدهــم حاکــم گشــت و 
تــا نیمــۀ اول قــرن بیســتم حاکــم بــود و هنــوز هــم در غــرب و جهــان اســالم تعــداد زیــادی از عالمــان پیــرو آن هســتند، اّمــا در 
دهه هــای اخیــر برخــی از بــزرگان علــم از آن برگشــته انــد و حتــی آنــرا مضــّر بــرای پیشــرفت علــم مــی دانند.ولــی ایــن نســیم 
مثبــت متأســفانه هنــوز بــه محیــط مــا نرســیده اســت و همجنــان تفکــر پوزیتیویســتی بــر اذهــان غالــب عامــان مــا حاکــم اســت. 

اّما عاّلمه خطر این تفکر را متذکر شدند و جزو اولین عالمانی بودند که صریحاً در مورد آن روشنگری کردند.
ــه  ــه ب ــر  محیط هــای علمــی، عالمــان فلســفه را کنــار گذاشــتند و گاهــی خصمان بعــد از حاکــم شــدن تفکــر پوزیتیویســتی ب
ــا بعــد از آنکــه معلــوم شــد عالمــان چــه  آن نــگاه کردنــد، نگاهــی کــه حتــی االن در محیط هــای علمــی مــا حاکــم اســت. اّم
بخواهنــد و چــه نخواهنــد، دانســته ندانســته بعضــی اصــول فلســفی را در علــم شــان بــه کار می برنــد، نــزد نخبــگان ورق برگشــته 
اســت و در بعضــی دانشــگاه های مهــم جهــان، نظیــر ییــل و کرنــل در آمریــکا و کمبریــج و آکســفورد در انگلیــس مجامعــی از 

عالمــان و فیلســوفان تشــکیل شــده اســت کــه مشــترکاً بــه مســائل بنیــادی فیزیــک و کیهان شناســی بپردازنــد.
اّمــا عالمــه بیــش از نیــم قــرن پیــش بــه نقــش مهــم اصول فلســفی در علــوم تجربــی توجــه کردنــد و در بعضــی از نوشتارهایشــان 
وارد در بحــث بعضــی از مســائل مهــم فلســفی علــوم و چالش هــای آنهــا کــه بعضــاً متعــرض دیــن بودنــد، شــدند و مشــکالت 
آنهــا را بــر مــال ســاختند.  ایشــان توجــه بــه ایــن را کــه علــم پاســخگوی ســؤاالت بنیــادی انســان نیســت، ســؤاالتی از قبیــل 
اینکــه انســان بدانــد از کجــا آمــده اســت؟ بــه کجــا خواهــد رفــت، و رســالت او در ایــن جهــان چیســت را حیــات معقــول نامیدنــد 
کــه در آن علــم و دیــن و فلســفه جمــع مــی شــوند. ایشــان علــم و دیــن و فســفه را ارکان حیــات معقــول نامیدنــد. از نظــر عالمــه 
تنهــا یــک جهــان بینــی جامــع نگــر مــی توانــد پاســخگو باشــد و ایــن دیــن اســت کــه بــا ارائــه یــک جهــان بینــی جامع نگــر مــا 
را یــاری می دهــد.  ایشــان متذکــر شــدند کــه علــم نمی توانــد حتــی بــه برخــی از ســؤاالت مطــرح در خــود علــم پاســخگو باشــد، 

مثــاًل چــرا مــا جهــان را می فهمیــم. لــذا جــان بــارو، فیزیکــدان برجســتۀ انگلیســی و اســتاد دانشــگاه کمبریــج، می گویــد:
»ایــدۀ یــک جهــان قانــون منــد، بــا نظمــی کــه قابــل فهــم و اتــکاء اســت، صرفــاً از اعتقــادات دینــی در بــارۀ سرشــت خداونــد 
نشــأت مــی گیــرد.« عالمــه در جهــت نشــان دادن محدودیت هــای علــم در شــناخت واقعیــات، ســؤاالت زیــادی را مطــرح کردنــد، 
کــه انتظــار نداریــم علــم تجربــی پاســخگوی آنهــا باشــد.به طــور خالصــه ، عالمــه ذوالفنــون اســتاد محمدتقــی جعفــری عالمــی 
بودنــد آگاه بــه مقتضیــات زمــان و پیشــرو در وحــدت حــوزه و دانشــگاه کــه بــه هــر ســه حــوزۀ علــم و دیــن وفلســفه توجــه 

داشــتند و آنهــا را وســیلۀ رســاندن انســان بــه یــک حیــات معقــول می  دانســتند. 
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ــه  ــدگان کنگــره ب ــه برگزی ــه نقــدی ب ــی )ع( و همچنیــن هدی ــام عل ــی ام ــزه جهان ــوح و تندیــس جای ــن مراســم بااعطــای ل ای
ــر ادامــه یافــت: اســامی زی

برگزیدگانداخلی:
*عباسعلیاخوانارمکی

*محمدامیراحمدزاده
*حسنحقی

*ولیاهللعباسی
*محمدمهدیعباسی

*فاطمهنامور
*محمدرضاکالنفریبایی

برگزیدگانخارجی:
*المسیلینی-سیدزهیرازتونس

*تبسم-سادیاازپاکستان
*خالف-اسمهانازالجزایر
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ــدگان  ــور برگزی ــا حض ــردی ب ــپس میزگ س
کنگــره برگــزار شــد کــه بــه ارائــه مقــاالت 
ــت  ــم نوب ــان مراس ــد. در پای ــود پرداختن خ
ــامی  ــه اس ــی ب ــتگان قدردان ــح ازشایس صب
زیــر بــا اهــدا لــوح و یــک جلــد نهــج 

ــد: ــل آم ــه عم ــل ب ــه تجلی البالغ

شایستگانتقدیرداخلی
* محمدهادی امین ناجی
* سیدمحمد میردامادی
* عیسی مالشاهی زارع 

* معصومه ایزدی
* اصغر اکبری پورکانی 

* مهدی تقوی رفسنجانی
* سمیه خاتمی سبزواری 

* سیدجواد خاتمی
* علی دلشاد نداف

* دانیال رضا پور
* علیرضا رحیمی

* لیال کربالیی حاجی 
* سیدهادی زرقانی
* مهدی زینال زاده 

* محمود شفیعی
* فریبا علیزاده طوسی 

* سیده فاطمه زارع حسینی
* سیدعبدالمجید مبلغی

* سالم محسنی
*  مریم هاشمی

شایستگانتقدیرخارجی
* الزوینی حسینی- عمار از عراق

* حکیم- نسرین از عراق
* بشوی  محمد یعقوب

* بیطام- سمیره از الجزایر
* مشتاق- محمداحمد از پاکستان

* مهدی شاکرالجراح- خوله از عراق
* وسیم- محمدشاه از هندوستان

ــا برگــزاری  ــت بعداظهــر ب کنگــره در نوب
ــه  ــت ک ــه یاف ــی ادام ــتگان قدردان ــرد شایس دو میزگ

ــد. ــه خــود پرداختن ــه مقال ــه ارائ ــردگان ب نامب
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دکتر قبادی در گفتگو با خبرگزاری ایکنا: 

کنگرۀ امام علی )ع( پژوهی به منزلۀ دیپلماسی عمومی و علمی است
 

دکترقبــادی در ابتــدا بــه ارائــه توضیحاتــی در مــورد کنگــرۀ بین المللــی امــام علی پژوهــی پرداخــت و بیــان کــرد: اکنــون 
ایــن کنگــره کار یــک دیپلماســی عمومــی و علمــی را انجــام می دهــد تــا نشــان دهــد کــه پیــروان امــام علــی)ع( هرگــز 

بــه دنبــال خشــونت و کشــتار نیســتند، بلکــه روح تعالیــم امــام علــی)ع( مبتنــی بــر ســعادت انســان و صلــح  اســت.
ــۀ  ــه در چارچــوب برنام ــی ک ــی از محورهای ــرد: یک ــان ک ــش بی ــن همای ــزاری ای ــداف برگ ــه اه ــاره ب ــا اش وی ســپس ب
توســعۀ راهبــردی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی پیش بینــی شــده اســت، تقویــت رویکــرد بازآفرینــی 
ــی، فلســفی  ــی، ادب ــی، تاریخــی، زبان ــای فرهنگ ــم از حوزه ه ــون اع ــای گوناگ ــی و اســالمی در حوزه ه ــای ایران میراث ه
ــد داشــته باشــد. ــرای جهــان امــروز می توان ــم ببینیــم مجموعــۀ میــراث  مــا چــه پیامــی ب و حکمــی اســت کــه درصددی
قبــادی در ادامــه تصریــح کــرد: ایــن رویکــرد در مرکــز اســناد آســیا و نیــز در پژوهشــکده های مــا پیگیــری می شــود. 
ــا همــکاری معتبرتریــن دانشــگاه ها و انجمن هــای علمــی دنیــا توانســته  ایم تاکنــون کنفرانس هایــی داشــته  همچنیــن ب
ــا  ــه ســال گذشــته ب ــم ک ــد اشــاره کن ــران و هن ــس مشــترکات فرهنگــی ای ــه کنفران ــم ب ــه می توان ــرای نمون باشــیم. ب

همــکاری دولــت و ســفارت هنــد برگــزار کردیــم.
ــام  ــوان »ام ــا عن ــزی ب ــم، مرک ــانی داری ــوم انس ــگاه عل ــه در پژوهش ــی ک ــی از ظرفیت های ــت: یک ــه گف ــادی در ادام قب
ــی  ــۀ جهان ــه جاذب ــی ک ــا موضوعات ــاالنه را ب ــای دوس ــم کنگره ه ــعی کرده ای ــر س ــال اخی ــد س ــت. در چن ــی)ع(« اس عل
داشــته باشــد انتخــاب کنیــم. البتــه ایــن کار بایــد همــراه بــا نــوآوری باشــد. مراکــز مختلــف اقداماتــی را در ایــن زمینــه 
ــز  ــک مرک ــوان ی ــه عن ــه ب ــن اســت ک ــا ای ــدف م ــا ه ــود، ام ــری می ش ــی پیگی ــه صــورت آئین ــه ب ــد ک ــام می دهن انج

گــروه اندیشــۀ خبرگــزاری ایکنــا بــه مناســبت برگــزاری 
کنگــرۀ بین المللــی امــام علی پژوهــی بــا دکتــر قبــادی، 
رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، 

ــذرد. ــان می گ ــه از نظرت ــه در ادام ــت ک ــی داش گفتگوی
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ــم. ــه را انجــام دهی ــز و نوآوران ــم کاری متمای آکادمیــک و علمــی بتوانی
رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی تصریــح کــرد: در چارچــوب برنامــۀ  توســعه پژوهشــگاه در کنگــره ای 
کــه دو ســال قبــل برگــزار شــد بــه بررســی جنبه هــای انســانی ســیرۀ امــام علــی)ع( پرداختیــم؛ از جملــه نــکات جالــب 
توجــه ایــن کنفرانــس نیــز ایــن بــود کــه برخــی از دانشــمندان مســیحی و حتــی یــک اســقف در ایــن مراســم شــرکت 
ــیره و  ــه س ــت ک ــخصیتی اس ــی)ع( ش ــام عل ــه ام ــم؛ چراک ــت کردی ــی را دریاف ــون مقاالت ــورهای گوناگ ــد و از کش کردن
ســخنان ایشــان جاذبــه جهانــی دارد، چنانکــه جــرق جــرداق مســیحی نیــز کتــاب »االمــام علــی صــوت العدالــه االنســانیه« 
ــن  ــی انجــام شــده اســت. بنابرای ــد کــه چنیــن اقدامات ــور دیده ان ــی از ن ــن نشــان می دهــد کــه بارقه های را نوشــتند و ای

اندیشــمندان غیرشــیعه و حتــی غیرمســلمان بــه امــام علــی)ع( اقتــدا کرده  انــد.
ــام  ــه ن ــه متأســفانه ب ــی ک ــان خشــونت ها و تالطــم خونریزی های ــه طوف ــا توجــه ب ــز ب ــزود: امســال نی ــادی اف ــر قب دکت
ــی امــام  ــر آن شــدیم کــه جنبه هــای عظمت بخــش انســانی و جهان ــد، ب ــه وجــود آوردن اســالم افــرادی ماننــد داعــش ب
علــی)ع( را در ایــن مرکــز پیگیــری کنیــم و اکنــون نیــز در آســتانه کنگــره ســوم قــرار داریــم کــه اســتقبال خوبــی از 
ــس، هنــد، پاکســتان، عــراق، روســیه، افغانســتان، بنــگالدش و آذربایجــان  ــر، تون آن شــده اســت و از کشــورهای الجزای
مقاالتشــان را بــه دبیرخانــه ارســال کرده انــد. حتــی برخــی از مهمانــان خارجــی قــرار اســت کــه بــا خــرج خودشــان در 
ایــن کنفرانــس حضــور یابنــد. البتــه کــه برخــی از آنــان شــیعه هــم نیســتند و فقــط بــه عشــق امــام علــی)ع( قــرار اســت 

کــه بــه ایــن کنگــره بیاینــد.
رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی تصریــح کــرد: متأســفانه در جهــان شــاهد ایــن هســتیم کــه روح 
رحمــت اســالمی فهــم نمی شــود و همــۀ کشــتارها ناشــی از ایــن اســت کــه از ویژگی هــای اصلــی پیامبــر رحمــت)ص( 
ــم و  ــه کنی ــدا)ص( توج ــول خ ــده رس ــت ش ــوان تربی ــه عن ــی)ع( ب ــام عل ــه ام ــه  ب ــت ک ــوب اس ــذا خ ــده اند؛ ل دور ش
دیدگاه هــای ایشــان را مــورد بازخوانــی قــرار دهیــم. چــه اینکــه امــام)ع( همــواره ســیره و سلوکشــان بــر مــدارا بــوده و 
حتــی بــا قضیــه قاتــل خــود نیــز این چنیــن برخــورد کردنــد و جنــاب شــهریار بــه بهتریــن وجــه آن را بیــان کرده انــد: 
»چــو اســیر تــو اســت اکنــون بــه اســیر کــن مــدارا«. بنابرایــن درصددیــم کــه در ایــن کنفرانــس چنیــن جنبه هایــی از 

ســیره امــام علــی)ع( را ارائــه کنیــم.
قبــادی بیــان کــرد: از دیگــر فوایــد ضمنــی ایــن کنگــره ایــن اســت کــه می تــوان بــرای نســل های آینــده فرهنگ ســازی 
ــان  ــواع شــبهات هســتند و امــام علــی)ع( می توانــد بهتریــن الگــو بــرای آن کــرد، چــه اینکــه آنهــا در معــرض هجــوم ان

محســوب شــود.
ــدا تمــام نهادهــای دســت اندرکار را، کــه  ــی اظهــار کــرد: از ابت ــداد بین الملل ــن روی ــه نحــوه انعــکاس ای ــا اشــاره ب وی ب
ــه  ــت گذاری و کمیت ــورای سیاس ــم و در ش ــوت کرده ای ــد، دع ــک کنن ــی کم ــر علم ــد از نظ ــوی می توانن ــر نح ــه ه ب
علمــی میزبــان کســانی بودیــم کــه از شــهرهایی ماننــد شــیراز، قــم و تهــران و دانشــگا ه های مختلــف مشــارکت داشــتند. 
ــه اطــالع همــه رســانده ایم و از  ــات کنگــره را ب ــم کــه جزئی ــان داری ــی  پژوه ــام عل ــی ام ــک اطالعات ــک بان ــن ی همچنی

اصحــاب رســانه نیــز دعــوت شــده اســت.
ــذرد  ــان می گ ــه زم ــدر ک ــت: هرچق ــیده اید؟ گف ــود رس ــداف خ ــه اه ــدر ب ــه چق ــن پرســش ک ــه ای ــخ ب ــادی در پاس قب
بیشــتر متوجــه می شــویم کــه بــه موضــوع دقیقــی پرداخته ایــم و ایــن کنگــره کار یــک دیپلماســی عمومــی و علمــی را 
انجــام می دهــد تــا نشــان دهــد کــه پیــروان امــام علــی)ع( هرگــز بــه دنبــال خشــونت و کشــتار و ... نیســتند، بلکــه روح 
تعالیــم امــام علــی)ع( مبتنــی بــر ســعادت انســان ها و صلــح و مداراســت. فکــر می کنــم کــه بــدون اغــراق بــه اهدافــی 
ــوان اســالم را معرفــی  ــا خشــونت نمی ت ــن اســت کــه بگوییــم ب ــام ایــن کنگــره ای ــم رســیده ایم. پی کــه تعییــن کرده ای

یــا از آن دفــاع کــرد.
وی بــا اشــاره بــه آمــار مقــاالت ایــن کنفرانــس تصریــح کــرد: مجموعــاً 180 مقالــه دریافــت کردیــم کــه از ایــن تعــداد 
12۶ مقالــه بــرای داوری ارســال شــد. در مجمــوع 27 مقالــه برگزیــده شــد کــه در ایــن میــان 5 مقالــه برگزیــدۀ داخلــی و 
3 مقالــه برگزیــده خارجــی  هســتند. همچنیــن 13 مقالــه داخلــی و ۶ مقالــه خارجــی نیــز جــزو مقــاالت شایســته تقدیــر 

. هستند
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در ابتــدای نشســت دکتــر اجــاق بــا مــرور بــر اخبــار و روایت هــای منتشــر شــده در رســانه های ســنتی و نویــن دربــارۀ رویــداد 
ایــدز در روســتای چنــار محمــودی بــه مشــکالت انتقــال اطالعــات تخصصــی نادرســت و متناقــض و نقــض حــق گمنامــی مبتالیان 
ــرای اهالــی روســتا تمرکــز کــرد و گفــت: اپیدمــی ایــدز همــان قــدر کــه زیســتی پزشــکی اســت،  و پیامدهــای حاصــل از آن ب
فرهنگــی و زبانــی هــم هســت و اپیدمــی فقــر فهــم ایــدز در قضیــۀ اخیــر موجــب نقــض حــق اساســی گمنامــی بیمارانــی شــد کــه 
از ایــن حــق نــاآگاه بودنــد و گســترش ناامنــی روانــی و بــی اعتمــادی بــه نهادهــای اجتماعــی در کل جامعــه شــد. بــا توجــه بــه 
رابطــه مثبــت بیــن فهــم عمومــی از ایــدزHIV و نگرش هــای تبعیض آمیــز نســبت بــه مبتالیــان نیــاز بــه آمــوزش روزنامه نــگاران 
بــرای نحــوۀ عمــل در چنیــن شــرایطی و آمــوزش عمومــی بــه همــۀ مــردم دربــارۀ ایــن بیمــاری و حقــوق مبتالیــان را ضرورتــی 
الزامــی برشــمرد. بــه زعــم ایــن پژوهشــگر ارتباطــات، ایــن اقــدام موجــب کاســتن از میــران ننــگ و انــگ اجتماعــی ایــن بیمــاری 
ــدز  ــه ای ــد. از نظــر اجــاق پاســخ فرهنگــی ب ــل می کن ــن حــوزه تبدی ــه رســانه ای مســئول در ای ــان شــده و رســانه را ب و مبتالی
ــا تحلیــل مــدل روایتگــری رســانه ها در  ــرای عمــوم. او ب ــات آشــنا و قابل فهــم ب ــه روای ــرای ترجمــۀ آن ب عبارتســت از تــالش ب
ــاره در رســانه ها برشــمرد: احساســاتی، بی حرمتــی،  ــرای دانــش عمومــی تولیــد شــده در ایــن ب موضــوع اخیــر، چهــار ویژگــی ب
نقــض حقــوق اساســی بیمــاران، عــدم دروازه بانــی. نتیجــه ایــن نــوع مواجهــه رســانه ای در بهتریــن حالــت ارائــه آمــار، عذرخواهــی 
و ســکوت بــوده اســت و نتوانســت موضــوع ایــن بیمــاری را بــه عنصــر تفکــر، درک و تجربــه شــخصی یکایــک مــا بــدل ســازد و 
عقالنیــت اجتماعــی بــاز هــم ظهــور نکــرد؛ بلکــه سلســله مراتــب عقالنیــت همچنــان محفــوظ مانــد و مجموعــۀ جامعــۀ مــا بــه 
جــای ایــن کــه یــک قــدم بــه جلــو بــردارد تــا در رخــداد مشــابه در آینــده عملکــرد بهتــری داشــته باشــد، پــس از طــی یــک دوره 
عاطفی گــری بــه همــان ســازماندهی های قبــل بازگشــت. ایــن در حالــی اســت کــه از نظــر اجــاق آگاهــی و کنشــگری اجتماعــی 

ــا یکدیگــر اســت. حاصل جمــِع اقــدام و همــکاری و هم آفرینــی عقالنیــت اجتماعــی و عقالنیــت علمــی تــوأم ب
ســپس دکتــر فــرداد درودی در زمینــۀ ایــدز در ایــران بــه گفتگــو پرداخــت. او مشــکل رخــداده در روســتای چنــار محمــودی را 
تمامــٌا ارتباطاتــی نامیــد و گفــت: تمــام ارتباطــات داخلــی، خارجــی، بــاال ـ پاییــن یــا برعکــس همــه مخــدوش بودنــد. بــه بــاور 
درودی مســئولین بهداشــت بایــد بتواننــد خبرهــا را ردیابــی کننــد و بــرای جریان هــای رســانه ای آمادگــی داشــته باشــند امــا در 
واقعــۀ اخیــر چنیــن چیــزی رخ نــداد. حتــی نتوانســت بــا همتایــان خــود ارتبــاط برقــرار کنــد. وزرات بهداشــت نمی دانســت بایــد 

مواجهۀرسانهایبامسألۀایدزدرایران

روز چهارشــنبه مــورخ 1 آبانمــاه 98 دومیــن نشســت از سلســله نشســت های ارتباطــات، رســانه و ســالمت؛ 
تجربه هــای جهانــی، درس هــای ایرانــی بــا عنــوان »مواجهــه رســانه ای بــا مســاله ایــدز در ایــران« بــا ســخنرانی 
دکتــر ســیده زهــرا اجــاق، رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات، دکتــر داود مهرابــی، اســتادیار 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و همچنیــن دکتــر فــرداد درودی، مدیــر کشــوری دفتــر برنامــه مشــترک ســازمان ملــل 
متحــد در زمینــه ایــدز در ایــران بــا حضــور پژوهشــگران و عالقه منــدان بــه ایــن حــوزه بــه همــت پژوهشــکده 

مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات در ســالن اندیشــه پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد.
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بــا همتایــان خــود هــم ارتبــاط مؤثــری داشــته باشــد و از اقدامــات بهداشــتی نامناســب بــه عنــوان advocavy بــرای سیاســت 
اســتفاده کنــد. دربــارۀ موضــوع بحــث مــا متخصصــان بهداشــت عمومــی هــر چهــار اســتراتژی ممکــن را در برابــر رســانه اخــذ 
کردنــد: پنهــان کاری، عــدم پذیــرش مســئولیت و ســدکردن راه ارتبــاط، ادعــای انجــام وظایــف قانونــی، حــل مســأله و درســت 

کــردن اتفــاق..
وی در ادامــه بــه توضیــح مباحــث فنــی دربــارۀ بیمــاری ایــدز، روش هــای تشــخیص آن و رابطــۀ پزشــک بــا مبتالیــان پرداخــت 
ــت  ــه بهداش ــارج از مجموع ــراد خ ــان و اف ــا همگن ــاط ب ــت در ارتب ــۀ بهداش ــر مجموع ــداد اخی ــه در رخ ــت ک ــه گرف و نتیج
خیلــی ضعیــف عمــل کــرد و نیــاز بــه بازنگــری آمــوزش را جــدی دانســت. همچنیــن او از متخصصــان ارتباطــات و رســانه ها 

درخواســت کــرد کــه چــاره ای بیندیشــند تــا روســتای چنــار محمــودی در اذهــان عمومــی برابــر بــا ایــدز تلقــی نشــود.
ــدز نیازمنــد همکاری هــای بینابخشــی اســت و  ــا چالش هــای اجتماعــی ای ــه ب ــی گفــت: مقابل ــر مهراب در ادامــۀ نشســت دکت
رســانه ها نقــش مهمــی در ایــن فراینــد بــر عهــده دارنــد. بــر اســاس ایــن نقــش تأثیرگــذار رســانه ها کــه بــا ظهــور رســانه های 
اجتماعــی نیــز بــر اثرگــذاری آنهــا افــزوده شــده اســت، مســئله چنــار محمــودی فرصتــی بــرای ارزیابــی عملکــرد رســانه ای 
در مقابــل ایــن موضــوع اســت تــا بــا درس گرفتــن از آنچــه روی داده، آگاهــی خــود را بــرای مدیریــت بحران هــای احتمالــی 
ســالمت در آینــده تقویــت کنیــم. محورهــای فرهنگــی – اجتماعــی اخبــار منتشــر شــده، محورهــای رســانه ای و اطــالع رســانی، 
تکذیب هــای انجــام شــده، ضــرورت انجــام اقدامــات فــوری / اقدامــات انجــام شــده، مباحــث مرتبــط بــه اچ.آی.وی بــه صــورت 
کلــی، خواســته های مــردم / نماینــدگان مــردم )مجلــس(، و مقامــات / مســئوالنی کــه در خصــوص مســئله چنارمحمــودی منبــع 
اخبــار و گزارش هــای منتشــر شــده در رســانه ها بودنــد، در ایــن بررســی مقایســه ای مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گرفتنــد. 
مطالــب منتشــر شــده در شــبکۀ اجتماعــی اینســتاگرام نیــز در ســه قالــب شــامل 1( برگرفتــه شــده از منابــع خبــری دیگــر 
)بازتــاب(، 2( اطــالع رســانی، و 3( اظهــار نظــر شــخصی مــورد بررســی قــرار گرفتنــد و موضع گیــری برجســته در هــر یــک 
از ایــن ســه قالــب بــر اســاس مطالــب و اخبــار منتشــر شــده در اینســتاگرام اســتخراج شــد. مهرابــی پــس از ارائــه داده هــای 
گــردآوری شــده از منابــع مــورد مطالعــه، بیــان کــرد: حفــظ محرمانگــی اطالعــات، حفــظ حرمــت و آرامــش مــردم، عذرخواهــی 
از مــردم بــه دلیــل توهین هــای احتمالــی، غــرض ورزی و شــیطنت در تفســیر عبــارت »روابــط نامطلــوب« بــا عنــوان »روابــط 
نامشــروع«، توصیــه بــه مــردم جهــت حفــظ خویشــتن داری و آرامــش مــردم، و نگرانــی از انــگ و برچســب ناشــی از اچ.آی.وی 
را از جملــه محورهایــی فرهنگــی – اجتماعــی دانســت کــه در اخبــار خبرگزاری هــا پوشــش داده شــده اند. تأکیــد بــر پیگیــری 
ــش  ــذب، نق ــار ک ــایعات و اخب ــه ش ــدم توجــه ب ــایعات فضــای مجــازی، ع ــه ش ــدم توجــه ب ــانه های رســمی، ع ــار از رس اخب
ــانه های  ــایعه پراکنی رس ــال در فضــای مجــازی، ش ــی موضــوع ابت ــی، بزرگ نمای ــان عموم ــه در تشــویش اذه ــانه های بیگان رس
ــای  ــده در فض ــر ش ــای منتش ــتن خبره ــز دانس ــراق آمی ــذب و اغ ــان، و ک ــت و درم ــتم بهداش ــب سیس ــدف تخری ــا ه زرد ب
ــا رســانه اســت کــه از ســوی مقامــات و مســئوالن بیــان شــده اند. اســتادیار  مجــازی نیــاز مطالــب برجســته شــده مرتبــط ب
پژوهشــکدۀ مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات، بــر اســاس نتایــج ایــن مقایســۀ مقدماتــی، تشــکیل یــک تیــم رســانه ای مرکــب 
ــگاران ســالمت، نهادهــای رســمی مربوطــه، نهادهــای تخصصــی، و نهادهــای مردمــی را  از اعضــای وزارت بهداشــت، روزنامه ن
نخســتین گام در مدیریــت بحران هــای ســالمت را ضــروری دانســت. تعییــن منبــع انتشــار اخبــار مربوطــه )در ســطح فــردی 
و ســازمانی( و انتشــار مطالــب ضــروری، تشــکیل کانــال خبــری و اطالع رســانی در فضــای مجــازی، و انجــام اقدامــات اولیــه و 
تعییــن چشــم انداز زمانــی بــرای پاســخگویی بــه پرســش های ذهنــی مخاطــب از دیگــر گام هــای ضــروری در فراینــد مدیریــت 

ــت. ــا اس بحران ه
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الهامات قدسی اربعین حسینی، ساالر شهیدان ابا عبداله الحسین )ع(

ــگاه  ــیج پژوهش ــکاری بس ــا هم ــل  ب ــط بین المل ــی و رواب ــردازی سیاس ــکدۀ نظریه پ  پژوهش
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی دوشــنبه 22 مهرمــاه 1398 نشســت علمــی »الهامــات قدســی 
اربعیــن حســینی، ســاالر شــهیدان ابــا عبدالــه الحســین )ع(« را بــا ســخنرانی دکتــر محمدعلــی فتــح 
الهــی، دکتــر عبدالمجیــد مبلغــی و حجــت االســالم والمســلمین داود مهــدوی زادگان برگــزار کــرد.

ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــل پژوهش ــط بین المل ــی و رواب ــردازی سیاس ــکدۀ نظریه پ ــس پژوهش ــی، رئی ــی فتح اله ــر محمدعل دکت
مطالعــات فرهنگــی، در ایــن نشســت پــس از عــرض تســلیت بــه مناســبت در پیــش بــودن اربعیــن حســینی، ســخنان خــود را 
بــا حدیثــی از پیامبــر )ص( آغــار کردنــد:  قــال رســول اهلل صــل اهلل علیــه و آلــه و ســلم: مــن اخلــص هلل اربعیــن صباحــا جــرت 

ینابیــع  الحکمــه مــن قلبــه علــی لســانه )ســفینهالبحار، مــادش خلــص(
ــرای خــدا  ــد، هــر کســی چهــل صبــاح خــود را ب وی گفــت: در روایــت وارد شــده اســت کــه رســول گرامــی اســالم فرمودن
ــان و لســانش جــاری می کنــد. اســتفاده می شــود  ــه زب خالــص کنــد، خداونــد چشــمه های معرفــت و حکمــت را از قلــب او ب
کــه برقــراری ارتبــاط بیــن قلــب و زبــان و اینکــه مکنونــات قلبــی و باطــن انســان بــه ظهــور برســد و در ظاهــر ارائــه شــود 
و ارتباطــی بیــن باطــن و ظاهــر برقــرار شــود، نیازمنــد چهــل روز اخــالص اســت. امــری نیســت کــه به طــور دفعــی صــورت 
بگیــرد و نیازمنــد زمــان و تدریــج اســت تــا چنیــن اتفــاق بزرگــی رخ دهــد. اربعیــن، آن چیــزی را کــه در قلــب قــرار دارد؛ 

ــد.. ــگ می کن ــه فرهن ــل ب ــوی را تبدی ــر ســرمایۀ معن ــر دیگ ــه تعبی ــاند و ب ــور می رس ــه ظه ــد و ب ــی می کن زبان
ــگ و  ــه فرهن ــوی ب ــرمایه های معن ــل شــدن س ــرای تبدی ــه ب ــرد ک ــتفاده ک ــوان اس ــث می ت ــن حدی ــزود: از ای ــی اف ــح اله فت
ــل روزه  ــان اخــالص چه ــدی چــون هم ــا فراین ــاز اســت و ضــرورت دارد ت ــی نی ــازۀ زمان ــک ب ــه ی ــا ب ــی آنه ــت اجتماع تثبی
طــی شــود. گاهــی اوقــات ســرمایه های معنــوی جامعــه نمی تواننــد خــود را در فرهنــگ زندگــی روزمــره نشــان  دهنــد و بــه 
ــه ســادگی ممکــن نیســت و برخــی  ــه فرهنــگ تبدیــل شــود، ب فرهنــگ تبدیــل شــوند. البتــه اینکــه ســرمایه ای بخواهــد ب
جوامــع نمی تواننــد در ایــن مســئله موفــق شــوند. ســرمایۀ عظیــم قدســی و معنــوی عاشــورا کــه در واقــع خالصــه اســالم و 
پیام الهــی بــرای بشــریت اســت، نیــز اگــر بخواهــد بــه فرهنــگ زندگــی روزمــره تبدیــل شــود، نیازمنــد اربعیــن اســت. برقــرار 

شــدن ایــن ارتبــاط و فرهنــگ شــدن عاشــورا، یــک اربعیــن الزم دارد.
وی گفــت: بعــد از چهــل روز کــه از واقعــۀ عاشــورا گذشــت، اهــل بیــت )ع( برگشــتند و اولیــن زیــارت روز اربعیــن را انجــام 
دادنــد و در حقیقــت ســنگ بنــای فرهنــگ دینــی و اســالمی را بــرای همیشــه بنــا نهادنــد. چهــل روز پرمصیبــت، طاقت فرســا 
ــان  ــود کــه فرهنــگ شــدن تدریجــی عاشــورا را بنی ــی ب ــع آن روز های ــر اهــل بیــت)ع( گذشــت؛ در واق ــه ای کــه ب و مخلصان
گذاشــت. اگــر ایــن چهــل روز نبــود، شــاید نمی شــد آن اتفــاق عظیــم عاشــورا را بــا زندگــی روزمــره مربــوط و بــا آن ارتبــاط 
برقــرار کــرد. عظمــت حادثــه بــه قــدری زیــاد اســت کــه توجــه بــه عمــق مصائــب عاشــورا، درک دقیــق حقیقــت آن و برقــراری 
ارتبــاط همه جانبــه بــا آن را دســت نایافتنــی و خــارج از حــّد تحّمــل می کنــد. صــرف شــنیدن برخــی از آن وقایــع هــم بــرای 
ــۀ یــک فرهنــگ در زندگــی انســان ها  ــه گون ــد ب ــه می توان انســان غیرقابل تحمــل اســت. حــال چنیــن واقعــۀ عظیمــی، چگون
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ــر هــر فــردی  ــا آن ارتبــاط بگیرنــد؟ حتــی یکــی از آن مصیبت هــا ب وارد شــود و انســان ها بتواننــد در زندگــی روزمــره خــود ب
فــرود آیــد، ممکــن اســت نتوانــد بــه زندگــی اش ادامــه دهــد. امــا خانــدان امــام حســین علیــه الســالم و بازمانــدگان شــهدای 
کربــال، نــه تنهــا بطــور معجزه آســا زنــده ماندنــد؛ بلکــه توانســتند پــس از طــی دوران ســخت اســارت بــه کربــال برگردنــد و بــه 
زیــارت اربعیــن موفــق شــوند. البتــه شــاید ســختی های دوران اســارت و بویــژه ســاعت های بعــد از شــهادت امــام حســین)ع(، 
کــه بــه خیمه هــا حملــه شــد و بــه آتــش کشــیده شــد؛ باعــث شــده بــود کــه توجــه آنهــا از تمرکــز و تعمــق بــر مصائــب عاشــورا 
منصــرف شــود و بــه ایــن ترتیــب امــکان ادامــه حیــات پــس از عاشــورا را داشــته باشــند. از لحــاظ روانــی کمــک کــرد تــا واقعــۀ 
عاشــورا را تحمــل کننــد. واال اگــر دشــمنان مجــال گریــه و عــزاداری بــه اهــل بیــت می دادنــد؛ طبیعــی بــود کــه آنهــا از غصــه 

قالــب تهــی کننــد.
وقتــی از امــام ســجاد)ع( ســؤال شــد کــه کــدام مصیبــت بیشــتر بــود؛ مصیبــت شــام را ذکــر کردنــد. ایــن قــول نشــان می دهــد 
ــان، تحمــل  ــر حــال گذشــت زم ــه ه ــت)ع( داده اســت. ب ــل بی ــه اه ــوان تحمــل عاشــورا را ب ــای ســخت، ت ــه آن مصیبت ه ک
مصیبــت عظیــم عاشــورا را ممکــن کــرد. بعــد از چهــل روز کــه قافلــۀ اســراء بــه کربــال مراجعــت کــرد؛ زیــارت و عــزاداری کردنــد 
کــه تــوأم بــا تــداوم زندگــی بــود و از بحــران روحــی اولیــه پــس از عاشــورا عبــور شــده بــود. اتصــال و ارتباطــی بــا عاشــورا و امــام 
ــد و فرهنــگ  ــراری نســبت، مســیر زندگــی آینــده خــود را تنظیــم و پیــدا می کردن ــن برق ــا ای حســین علیــه الســالم پیــدا و ب
عاشــورا شــکل می گرفــت. الگویــی شــدند کــه می تــوان بــا بزرگتریــن ســرمایۀ قدســی عالــم کــه همــۀ حقیقــت قدســی و همــۀ 
عالــم قــدس را در خــود دارد، ارتبــاط گرفــت و ایــن ارتبــاط بــه گونــه ای باشــد کــه هــم زندگــی کــرد و هــم عاشــورایی زندگــی 
کــرد. زیــارت اربعیــن، ســاختار تحقــق زندگــی عاشــورایی اســت. چشــمۀ جوشــان عاشــورا بــه واســطۀ اربعیــن بــا زندگــی روزمــره 
ارتبــاط برقــرار می کنــد و تبدیــل بــه فرهنــگ زندگــی می شــود. کربــال و عاشــورای امــام حســین علیــه الســالم کــه قلــب عالــم 
ــان فرهنــگ زندگــی روزمــره انســان ها جــاری و ظاهــر می شــود و  ــه زب ــه، ب هســتی اســت، پــس از چهــل روز ســخت مخلصان

حدیــث نبــی گرامــی اســالم )ص( را معنــی می بخشــد.
ــه  ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ســخنان خــود را اینگون در ادامــه عبدالمجیــد مبلغــی، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه عل
آغــاز کــرد: اگــر بــه اربعیــن بــه مثابــه آغــاز پاسداشــت کربــال نــگاه کنیــم، بــی راه نرفته ایــم. از زمانــی کــه بــه نقلــی جابربــن 
عبــداهلل انصــاری یــا بــه نقــل دیگــر اهــل بیــت)ع( و یــا هــر دوی ایشــان در اربعیــن بــه کربــال می رســند، اربعیــن جایــگاه خــود 
را بــه مثابــه نقطــۀ مرکــزی پاسداشــت کربــال و حادثــه عاشــورا تثبیــت کــرده اســت. اربعیــن بــه مثابــه نقطــۀ کانونــی پاسداشــت 
کربــال در ایــن ســال ها بســامد گســترده ای پیــدا کــرده و بــه بزرگتریــن اجتمــاع مذهبــی جهــان تبدیــل شــده اســت؛ از ایــن 

روی مناســب اســت تــا اربعیــن در ارتبــاط بــا پاسداشــت مفهــوم کربــال فهمیــده  شــود.
مبلغــی بــا تأکیــد بــر اینکــه اگــر بخواهیــم بــه پاسداشــت کربــال بپردازیــم، بایــد درکــی از خــود کربــال و حادثــۀ عاشــورا و آنچــه 
پــی و پــس ایــن اتفــاق بــوده اســت حاصــل آوریــم، اظهــار کــرد: بایــد تــالش کنیــم و ببینیــم در عاشــورا چــه امکانــی نهفتــه 
ــا ایــن حــد مهــم و پربســامد کــرد. عاشــورا، صــرف نظــر از دغدغــه ای کــه مــا شــیعیان در فهــم و  ــه را ت ــود کــه ایــن حادث ب
ــۀ  ــن حادث ــر از ای ــم اگ ــه نرفته ای ــه بی راه ــم و بزرگــی اســت. ب ــۀ بســیار مه ــه لحــاظ تاریخــی حادث ــم، ب ــه آن داری رویکــرد ب
مهــم تاریخــی بــه عنــوان کاتالیــزور تاریــخ اســالم یــاد کنیــم. بــه بــاور مــن 30 ســال نخســت اســالم را می تــوان تــا حــدی بــا 
مراجعــه بــه ســاختار قبیله گرایــی پیــش از آن فهمیــد، و 30 ســال دوم اســالم را بــا مراجعــه بــه حــوادث ســی ســال نخســت 
می تــوان تــا حــدی تحلیــل کــرد. نقطــۀ ثقــل و مرکــز تحــول پــس از ایــن ســی ســال، و متأثــر از تحــوالت ایــن ســی ســال، 
حادثــه عاشوراســت. بــه ایــن ترتیــب بــروز و ظهــور عاشــورا را بایــد در ارتبــاط بــا 30 ســال قبــل از عاشــورا فهمیــد؛ هــم چنــان 

کــه حــوادث بعــد از عاشــورا نیــز بــدون فهــم عاشــورا فهمیــده نمی شــود.
وی افــزود: ایــن نکتــه را از منظــر کســی می  گویــم کــه، عــالوه بــر عالئــق درون مذهبــی، نــگاه تاریخ نگارانــه و فرامذهبــی نیــز 
ــه یــک اتفــاق تســریع بخش در تاریــخ اســالم نخســتین  ــه مثاب ــه بســیار مهمــی اســت و ب ــه دارد. عاشــورا حادث ــه ایــن حادث ب
و تاریــِخ نخســتین اســالم عمــل کــرده اســت. امــا ســؤال اینجاســت کــه چــرا اربعیــن و عاشــورا ایــن قــدر اهمیــت پیــدا کــرده 

اســت؟ چــرا هویــت خــود را مدیــون عاشــورا هســتیم؟
وی در ادامــه تصریــح کــرد: حکومــت یزیــد حــدوداً چهــار ســال )از۶0 تــا ۶4 ( طــول کشــید. تقریبــاً یزیــد هــر ســال یــک نبــرد 
و مبــارزه فاجعــه بــار و دهشــت انگیــز را در کارنامــه خــود ثبــت کــرد. وی ســه جنــگ اصلــی را بــه راه می انــدازد کــه نخســتین 
مــورد آن کربــال بــود و در ادامــه نیــز مدینــه را اشــغال کــرد و ســپس خانــه خــدا، کعبــه، را در مکــه بــه آتــش کشــید. چــرا در 
ایــن دوران محــدود، شــاهد ایــن همــه نــزاع هســتیم؟ و کارکــرد عاشــورا در شکل بخشــی بــه منطــق حــوادث و سرشــت روابــط 
در ایــن دوران چگونــه بــوده اســت؟ اگــر بــه ابتــدای حکومــت یزیــد نــگاه کنیــد، می بینیــد چهره هــای مهــم آن دوران ماننــد 
امــام حســین)ع( و یــا عبــداهلل بــن زبیــر در صــدر افــرادی بودنــد کــه هیــچ کــدام حکومــت یزیــد را قبــول نداشــتند. نکتــه ایــن 
ــد ترجمــه ای شــیعی  ــا یزی اســت کــه رویکــردی کــه امــام حســین)ع( اتخــاذ کــرد، ســبب شــد کــه تمــام ایــن مخالفت هــا ب

پیــدا کنــد.
مبلغــی بیــان کــرد: از جملــه عللــی کــه یزیــد را قبــول نداشــتند ایــن بــود کــه نزاع هــای بعــد از قتــل عثمــان ماننــد آتــش زیــر 
ــاق  ــن نزاع هــا اتف ــت ای ــا در نهای ــد؛ ام ــق افت ــه تعوی ــن نزاع هــا ب ــود کــه ای ــه ســبب شــده ب ــود. مهارت هــای معاوی خاکســتر ب
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افتــاد. یکــی از آن هــا، نزاعــی بــود کــه مبنایــش بازگشــت اقتــدار بــه خانــدان اهــل بیــت )ع( بــود. مبنــای ایــن نــزاع نگــرش 
انتقــادی شــیعیان بــه چگونگــی تخصیــص قــدرت پــس از وفــات آن حضــرت )ص( بــود. شــیعه مســئله خالفــت و امامــت را امــری 
قدســی و محصــول نصــب الهــی می دانســت؛ امــا جالــب آن کــه اگــر پیامبــر)ص( نفرمــوده بودنــد کــه بایــد حکومــت بــه علــی)ع( 
برســد نیــز از منظــر امکانــات و ســاختار قبائــل بنی هاشــم یگانــه گروهــی بودنــد کــه در فراینــدی طبیعــی، و نــه آن گونــه کــه در 
ســقیفه شــکل گرفــت، حائــز اقتــدار می شــد. بــه ایــن ترتیــب تــوان و انتظــاری واقعــی و موثــر در جامعــه بــرای بازگشــت خالفــت 
بــه خانــدان پیامبــر )ص( وجــود داشــت و یــک نــزاع مربــوط بــه بحــث بازگشــت اقتــدار بــه خانــدان اهــل بیــت)ع( بــود؛ خاندانــی 

کــه در رأس آنهــا بنی هاشــم و در راس بنــی هاشــم امــام علــی)ع( قــرار داشــت.
وی در معرفــی رویکــرد دوم افــزود: نــزاع دیگــر، تــالش می کــرد کــه اقتــدار را بــه میــراث شــیخین برگردانــد؛ میراثــی کــه بــر 
ــوده اســت. از  ــان شــیخین ب ــی زم ــرد نقطــه طالی ــان می ک ــط داشــت و گم ــه از رواب خــالف نگــرش شــیعی، درک قبیله گرایان
منظــر ایــن رویکــرد در پــی قتــل عثمــان و تحــوالت پــس از آن )از جملــه شــکل گیــری مجموعــه گســترده ای از جنگ هــای 
ــد  ــت.  فرزن ــی« بازگش ــه »دوران طالی ــد ب ــه بای ــود ک ــد ب ــروه معتق ــن گ ــذا ای ــت؛ ل ــده اس ــود آم ــه وج ــکالتی ب ــی( مش داخل
ــود؛ ایــن رویکــرد بیانگــر ســطح مؤثــری از  زبیــر، عبــداهلل، نمــاد ایــن رویکــرد اســت. در نهایــت رویکــرد ســومی نیــز در کار ب
ســرخوردگی اجتماعــی بــود و از اشــکال نظــم مســتقر اعــم از )امــوی( و آلترنیتیــو )شــیعی و شــیخین( گریــزان بــود و هیــچ یــک 

ــد. ــروه خــوارج بودن ــن گ ــت. ای ــا را برنمی تاف از اینه
مبلغــی تصریــح کــرد: زمانــی کــه یزیــد بــه خالفــت رســید، نماینــدگان هــر ســه ایــن گرایش هــا در فضــای عــدم تــداوم هژمونــی 
ــه آن شــد کــه تــوان  ــا یزیــد را آغــاز می کننــد، امــا نکتــه مهــم اینکــه شــهادت امــام حســین)ع( منجــر ب معاویــه، مخالفــت ب
مخالفــت در جامعــه فراتــر از گــروه شــیعیان بــه عنــوان یــک هســته اعتقــادی در حــال تکــون یابــی بــه کلیــت جامعــه اســالمی 
ــرای شــکل گیری  ــی ب ــن مســئله ســنگ بنای ــا امــوی، شــیعی شــود و ای ــف ب ــان مخال ــن زب ــد. یعنــی مهم تری ــدا  کن ــم پی تعمی
شــیعه در اطــوار بعــدی تاریــخ شــود. در حقیقــت در پــی عاشــورا یــک امــکان تاریخــی پیــش روی شــیعیان قــرار می گیــرد و ایــن 
امــکان تاریخــی، در زنجیــره اتفاقاتــی کــه بعــد از شــهادت امــام حســین)ع( رخ می دهــد و نیــز پیرامــون جریــان هــای پیوســته 

پاسداشــت ایــن حادثــه خــود را نشــان می دهــد.
ــا بیــان اینکــه بعــد از شــهادت امــام حســین)ع( شــاهد جریان هــای متعــدد خونخواهــی هســتیم، گفــت: ایــن جریان هــا  وی ب
بســیار گســترده و در عیــن حــال حائــز پایگاه هــای اجتماعــی مختلفــی هســتند؛ بــه یــک معنــا ایــن جریــان هــا بخــش مهمــی 
از زبــان اعتــراض عمومــی می شــوند و مبــارزه بــا امویــان را مهم تریــن هــدف خــود قــرار می دهنــد. البتــه همــه ایــن جریان هــا 
بــه اصطالحــی کــه مــا می شناســیم شــیعی نیســتند. وقتــی امــروزه از شــیعه بــودن ســخن می گوییــم، از یــک شــیعه خالــص 
ــادار  ــر از هســته مرکــزی اصحــاب شــیعی وف ــودن، فرات ــر از عاشــورا شــیعه ب ــژه متاث ــه وی ــا در آن دوره و ب ــاع می کنیــم، ام دف
کــه درکــی اعتقــادی از شــیعه بــودن داشــتند، بــه ایــن بــود کــه دغدغــه مبــارزه بــرای بازگشــت حکومــت بــه خانــدان پیامبــر 
)ص( را تعقیــب کنیــم. در پــی عاشــورا ایــن دغدغــه شــیعی بــه شــیوه ای فراگیــر تکثیــر می شــود و وجهــی اســتعاری در توضیــح 
معنــا و منطــق مبــارزه اجتماعــی در جامعــه می یابــد. ایــن چنیــن شــیعه بودنــی اگرچــه بــار تاریخــی ارزشــمندی دارد، امــا بــا 
نظــم و نســق یابی شــیعیان در قالــب آنچــه بعدهــا در تاریــخ شــکل و شــمایل شــیعی خوانــده می شــود، ناســازگاری هایی دارد، 
یعنــی از نقــاط قــوت و ضعفــی برخــوردار اســت. نقــش سیاســی امــام ســجاد )ع( ذیــل درکــی از ایــن دســت قابــل توضیــح اســت.

مبلغــی تصریــح کــرد: در پــی عاشــورا ایــن مســئله کــه بایــد بــه امــام ســجاد)ع( مراجعــه کنیــم، بــرای خــواص فهمیدنــی بــود، 
ــر  ــه صــورت فراگی ــودن ب ــود، چنیــن درک و فهمــی از شــیعه ب ــازه ب ــرای کســانی کــه کــه دغدغه هــای شــیعی آن هــا ت ــا ب ام
ــر دوش  ــارزه را ب ــرق مب ــه بی ــد ک ــان بودن ــال کســی از علوی ــه دنب ــن جریان هــای مبارزه جــو ب ــر وجــود نداشــت. ای و همــه گی
بگیــرد. امــام ســجاد)ع( از پذیــرش جریان هــای شــیعی منتقــم بــه صــوت عــام ابــا داشــتند؛ لــذا بــه محمدبن حنفیــه توجهاتــی 
ــارزه را در  ــد مب ــب می شــود؛ شــیعیانی کــه می خواهن ــا نمــاد شــیعیان مبارزه طل ــک معن ــه ی ــع ب ــه در واق ــرد ک صــورت می گی
قالــب جنبش هــای مبارزاتــی و منتقــم عاشــورا تــداوم دهنــد. حتــی تــا مــرگ او نیــز ایــن محوریــت بــرای شــیعیانی کــه جنبــۀ 
مبارزاتــی داشــتند، البتــه تــا حــدی، حفــظ می شــود، اگرچــه بعــد از او مراجعــه بــه امــام ســجاد)ع( تقویــت مــی شــود. پرســش 

مهــم آن اســت کــه چــرا امــام ســجاد)ع( از ایــن جریان هــای گســترده و پربســامد مبــارزه بــا شمشــیر دوری جســتند؟
مبلغــی بــا تأکیــد بــر اینکــه در تاریــخ قبــل از عاشــورا دو نــوع کنش گــری در مناســبات عهــد امــام علــی)ع( وجــود دارد، گفــت: 
ــارزه اســت. در ســقیفه  ــری از مب ــا ســکوت و کناره گی ــک معن ــه ی ــک کنش گــری دیگــر ب ــا ی ــارزه اســت، ام ــا مب یکــی از آن ه
ــن دو  ــد. ای ــم می آی ــه چش ــارزه ب ــش مب ــی )ع( کن ــام عل ــای ام ــی جنگ ه ــه ط ــی ک ــم؛ در حال ــری را می بینی ــش کناره گی کن
ــه اقتضــای مناســبات، کنــش مماشــات  ــگاه کنیــد ب ــه امــام حســن)ع( ن کنــش، کنش هــای تاریخــی شــیعه گری اســت. اگــر ب
یــا کناره گیــری را برمی گزیننــد کــه تبــار و ریشــه در رفتــار علــی)ع( دارد و امــام حســین)ع( تــا زمانــی کــه امــام حســن)ع( در 
قیــد حیــات اســت و معاویــه زنــده اســت، بــه همیــن کنــش پایبنــد هســتند؛ امــا بعــد از معاویــه، و در پــی بــه حکومــت رســیدن 
ــا کناره گیــری در  ــن ترتیــب کنش هــای مبــارزه ی ــه ای ــر خــالف مفــاد عهدنامــه، کنــش مبــارزه را تعقیــب می کننــد. ب ــد ب یزی
اندیشــۀ شــیعه از پیــش موجــود بــود و تبــار آن هــا را می شــد در مناســبات شــیعه یافــت و توضیــح داد. بعــد از عاشــورا، بخــش 
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عمــده ای از شــیعیان ذیــل مختــار و حنفیــه، کنــش مبــارزه را پیــش کشــیدند؛ امــا امــام ســجاد)ع( کنــش ســکوت را برگزیدنــد. 
بعــد از عاشــورا اقضائــات تغییــر می کنــد و ذهنیــت فراگیــر شــده شــیعی در قالــب منطــق انتقــام از دشــمنان اهــل بیــت محیــط 

ــه خــود می ســازد. را مشــغول ب
ــا  ــجاد)ع( بن ــام س ــه ام ــرد: آنچ ــار ک ــان اظه ــی در پای ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــی پژوهشــگاه عل ــأت علم ــن عضــو هی ای
ــی کــه در عهــد  ــه و زمینه ســاز شــیعه در معنای ــر عاشــورا گســترش یافت ــی اســت کــه تحــت تأثی ــد اســتفاده از امکان می گذارن
صادقیــن )ع( بســط و تــداوم یافــت می شــود. امــام ســجاد )ع( بــه کنــش مبــارزه، وجــه ذهنــی می بخشــند و آن را بــه مثابــه یــک 
امــر متافیزیکــی و منطــق درون زای مناســبات درون-شــیعی مطــرح می کننــد؛ در حالــی کــه کنــش کناره گیــری را بــه صــورت 
ــه مفاهیمــی  ــا مناســبات خشــن سیاســی پیــش می کشــند. در واقــع ایشــان، ذیــل مراجعــه ب امــر بیرونــی و تکنیــک ارتبــاط ب
ــزوم تقیــه، مفهــوم اطاعــت از امــام و... منطقــی را پیــش می کشــند کــه در آن  ــرای منتقــم آل محمــد )ص( و ل نظیــر انتظــار ب
ــی و  ــکان عین ــا ام ــد ت ــر پیشــه می کن ــه لحــاظ عینــی صب ــی ب ــارزه شــناخته می شــود؛ ول ــاده مب ــی آم ــه لحــاظ ذهن شــیعه ب
واقعــی بــرای آن فراهــم آیــد. الیــه نخســت در ایــن رویکــرد آرایــش گفتمانــی مفاهیــم در ســطح داخلــی )و حــوزه گفــت و گــوی 
میــان شــیعی( نظــام فکــری شــیعی را نشــان می دهــد؛ در حالــی کــه الیــه دوم آرایــش گفتمانــی در ســطح بیرونــی )و حــوزه 
ــه فکــر  ــام ســجاد )ع( از یــک ســوی ب ــن رویکــرد ام ــی( نظــام فکــری شــیعه را شــکل می بخشــد. ای ــا جهــان بیرون مواجهــه ب
شــیعی، بــه مثابــه یــک گــروه متمرکــز و حائــز اقتــدار درونــی، انســجام بخشــید و از ســوی دیگــر امــکان مانایــی و مانــدگاری آن 
را در دل مناســبات مرتبــط بــا جهــان بیــرون افزایــش داد. جالــب آن کــه گروه هــای اقلیــت چندانــی در تاریــخ نمی تــوان ســراغ 
گرفــت کــه توانســته باشــند ضمــن تقویــت پیوســتۀ نظــام فکــری درونــی خــود، روی بــردار زمــان مرتبــا بیــش از پیــش تثبیــت 
شــوند و از پــس مشــکالت ناشــی از فشــار جهــان بیــرون، کــه بــا گــروه اقلیــت مخالــف اســت، برآینــد. بــی گمــان شــیعه یکــی 
از مهم تریــن و شــناخته شــده ترین ایــن گروه هــا اســت. رویکــرد امــام ســجاد )ع( و ســپس صادقیــن )ع( در ایــن زمینــه بســی 

اثرگــذار بــود و در عمــل بــه تکوین یابــی تاریخــی شــیعه در عیــن حفــظ و تشــدید پیوســتۀ منطــق درون زای خــود انجامیــد.
ــی عادی شــده،  ــروز جهان ــای ام ــه اینکــه دنی ــا اشــاره ب ــه ب ــود ک ــدوی زادگان ب ســخنران ســوم نشســت حجت االســالم داود مه
ــد،  ــل آن عکس العمــل نشــان دهن ــا در مقاب ــد ت ــان را تحریــک نمی کن ــی روح اســت کــه دیگــر هیــچ چیــزی، آدمی ــره و ب روزم
اظهــار کــرد: جهــان امــروز بیشــتر بــه اشــک نیــاز دارد و نــه خنــده، جامعــه بایــد شــاد باشــد، امــا جامعــۀ امــروز بــه ذکــر مصیبــت 

ــال پیــدا می شــود. ــد ایــن جهــان عادی شــده را اصــالح کنــد نیــز، در واقعــۀ کرب ــی کــه می توان ــاز دارد؛ اشــک ناب و اشــک نی
ایــن عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، در ادامــه بــه طــرح بحــث در زمینــۀ حکمــت اربعیــن و 
قابــل اســتفاده بــودن بــرای دنیــای امــروز پرداخــت و گفــت: بحثــی در مــورد اینکــه اساســاً فلســفۀ اربعیــن چیســت و ضــرورت آن 
کجاســت، مطــرح می شــود؛ البتــه بــه فلســفه اش نمی پــردازم، امــا اجمــاالً می گویــم کــه در روایــات، فــراوان نســبت بــه اربعیــن 
و زیــارت امــام حســین)ع( در روز تأکیــد شــده اســت. بــه ویــژه نســبت بــه پیــاده روی نیــز ســفارش شده اســت. در روایــات داریــم 

کــه بــرای هــر قدمــی کــه یــک شــخص زائــر برمــی دارد، ثوابــی بــرای او نوشــته می شــود و ســهمی از بهشــت را دارد.
وی افــزود: همچنیــن زیارتنامــه اربعیــن را داریــم کــه از ناحیــۀ امــام صــادق)ع( بیــان شــده کــه در آن روز خوانــده می شــود، امــا 
خــود عمــل پیــاده روی نیــز در عبــادت نقــش دارد. بــه ایــن صــورت کــه در اعمــال واجــب نیــز چنیــن چیــزی را داریــم کــه نمونــۀ 
آن مناســک حــج اســت و در مناســک حــج، ســعی بیــن صفــا و مــروه را داریــم. در ایــن ســعی کــه هفــت بــار بایــد رفت و برگشــت 
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انجــام شــود، تقریبــاً دو ســاعت نیــز طــول می کشــد و بایــد پیــاده باشــد. همچنیــن طــواف کعبــه نیــز همیــن طــور اســت کــه 
بایــد هفــت بــار بــه صــورت پیــاده ایــن کار صــورت گیــرد.

ــه  ــواردی ک ــاده روی در م ــرد: پی ــح ک ــز مطــرح اســت، تصری ــادی نی ــال عب ــاده روی در اعم ــه پی ــان اینک ــا بی ــدوی زادگان ب مه
گذشــت، تشــریع شــده اســت؛ لــذا جــای بحــث نــدارد کــه کســی بگویــد چــرا بایــد پیــاده روی انجــام داد. در نتیجــه ایــن زیــارت 

ســفارش شــده و از اعمــال مأثــوره اســت کــه در روایــات بــه آن تأکیــد زیــادی شــده اســت.
وی تصریــح کــرد: بــه نظــر می رســد، اربعیــن در تاریخــی کــه مــا در آن بــه ســر می بریــم ذخیــرۀ الهــی اســت و قبــاًل ناشــناخته 
ــته  ــه داش ــادی را نگ ــل عب ــن عم ــد ای ــی خداون ــم. گوی ــا ارزش آن را درمی یابی ــاند و م ــازه دارد خــودش را می شناس ــوده و ت ب
ــی  ــه ویژگی های ــم چ ــر می بری ــه س ــه در آن ب ــی ک ــم دوران ــه بگویی ــم اســت ک ــن مه ــد. بنابرای ــاق بیفت ــان اتف ــن زم ــا در ای ت
دارد کــه چنیــن ادعایــی می کنیــم؟ تصــوری کــه از دنیــای امــروز دارم ایــن اســت کــه بحثــی را تحــت عنــوان عادی ســازی و 
ــی روح اســت کــه  ــی ب ــی، جهان ــه عبارت ــا ب ــم؛ جهــان امــروز یــک جهــان عادی شــده و روزمره شــده اســت ی روزمره شــدن داری

ــد. ــل آن عکس العمــل نشــان دهن ــان را تحریــک نمی کنــد کــه در مقاب دیگــر هیــچ چیــزی، آدمی
ایــن عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی اظهــار کــرد: ایــن رونــد برخــالف گذشــته اســت کــه 
بشــریت تحــت تأثیــر واقــع می شــد و اقداماتــی می کــرد، امــا جهــان امــروز ایــن طــور نیســت و یــک جهــان عادی شــده اســت 
و بســیاری از مســائل را شــاهدیم و می بینیــم کــه اتفــاق می افتــد، ولــی خیلــی راحــت از کنــار آن هــا عبــور می کنیــم کــه در 
هیــچ دوره ای ایــن طــور نبــوده کــه در یــک روز و در یــک ســاعت هــزاران انســان را بــه یکبــاره بکشــیم و یــا بــا بمــب اتــم شــهری 
را نابــود کنیــم و جنــگ جهانــی راه بیندازیــم. جالــب اســت کــه ایــن همــه از انســان ها نابــود شــدند و ســؤالی هــم نمی شــود. 

بنابرایــن در چنیــن جهانــی زیســت می کنیــم کــه کشــتار فراگیــر شــده و همــه چیــز روزمــره شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه جهــان بــه ظاهــر جهــان شــادی اســت، امــا جهانــی کــه در آن جنــگ وجــود دارد، نمی توانــد شــاد باشــد، 
ــوال  ــن اح ــا ای ــا ب ــد، ام ــد و می بین ــا را می فهم ــۀ مصیبت ه ــه هم ــیده ک ــاوت رس ــه ای از قس ــه مرحل ــان ب ــن جه ــت: ای گف
ــا قســی القلب  ــن اســت کــه جهــان م ــن اتفــاق ای ــد. دلیــل ای ــی از خــود نشــان نمی دهــد و هیــچ تعرضــی نمی کن عکس العمل
ــی  ــن روزمرگ ــیم و از ای ــته باش ــاره ای داش ــل آن چ ــد در مقاب ــم بای ــول نداری ــدن را قب ــن قســی القلب ش ــر ای ــده اســت. اگ ش

خــالص شــویم.
مهــدوی زادگان بــا بیــان اینکــه تنهــا راه چــاره در برون رفــت از ایــن مشــکل رجــوع بــه امــر الهــی اســت، تصریــح کــرد: راه هــای 
غیرالهــی جــواب خــود را پــس داده انــد و نتیجــه آن همیــن جهــان عــادی و روزمــره اســت. جهــان امــروز بیشــتر بــه اشــک نیــاز 
دارد و نــه خنــده. جامعــه بایــد شــاد باشــد، امــا جامعــه امــروز بــه ذکــر مصیبــت و اشــک نیــاز دارد. اشــک نابــی کــه می توانــد 
ایــن جهــان عادی شــده را اصــالح کنــد نیــز در واقعــۀ کربــال پیــدا می شــود؛ یعنــی ایــن کربــال و عاشــورا بــرای همیــن اســت. 

ذکــر مصیبــت را نبایــد منحصــر بــه شــخص امــام حســین)ع( کــرد بلکــه بایــد گســترده شــود.
ــرای عــزاداری امــام حســین)ع( درســت اســت کــه در هیأت هــا حضــور پیــدا می کنیــم، امــا در اربعیــن  وی در ادامــه افــزود: ب
ــی از  ــم. یک ــت می کنی ــب صحب ــیر از مصائ ــن مس ــم و در ای ــی می کنی ــیر راهپیمای ــک مس ــویم و در ی ــع می ش ــه جم هم
ــورد  ــی در م ــن حرف ــه کوچک تری ــد ک ــازه نمی دهن ــما اج ــه ش ــج ب ــه در ح ــت ک ــن اس ــج ای ــا ح ــره ب ــن کنگ ــای ای تفاوت ه
ــب  ــی مصائ ــع میلیون ــا و تجم ــا راهپیمایی ه ــن وجــود دارد و ب ــازه در اربعی ــن اج ــا ای ــای مســلمین مطــرح شــود ام مصیبت ه
ــه  ــا ایــن اشــک ها قلب هــا را رقیــق می کنیــم و قلــوب کــه رقیــق شــود، ب ــم. ب بشــر امــروز را ذکــر می کنیــم و اشــک می ریزی

ــرد. ــب بشــر توجــه بیشــتری صــورت می گی مصائ
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دکتــر حســینعلی قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در ابتــدای ایــن نشســت اظهــار داشــت: 
جامعــۀ ایــران بــه صــورت اعــم و شــورای بررســی متــون، بــه عنــوان اتــاق فکــر نظــام دانشــگاهی و آمــوزش عالــی کشــور، 
بــه صــورت اخــص، نیازمنــد ســازه های ترمینولــوژی و مفهوم ســازی مطابــق نیازهــای روز منطبــق بــا آرمان هــای انقــالب 

اســالمی اســت.
ــران  ــه ای ــروز جامع ــه مســائل ام ــی ب ــه صــورت موضوع ــون الزم اســت ب ــورای بررســی مت ــرد: ش ــان ک ــه بی وی در ادام
بپــردازد. یکــی از موضوعــات مــورد نظــر شــورا، در ذیــل بیانیــه گام دوم انقــالب اســالمی، صــادره از ســوی مقــام معظــم 
رهبــری، اندیشــه متفکــران اســالمی بــا هــدف تبلــور و ســرریز شــدن نتایــج مباحــث در متــون درســی اســت کــه ایــن 
بحــث را از بــازکاوی اندیشــه و آثــار اســتاد مطهــری شــروع کرده ایــم و بــه ســایر متفکــران مســلمان معاصــر نیــز تعمیــم 
ــه غنــی شــدن متــون درســی و بهبــود نظــام  پیــدا می کنــد؛ چــرا کــه ســعی مــا در شــورا ایــن اســت کــه فعالیت هــا ب

آموزشــی بیانجامــد.
ــار و اندیشــه های  ــا عنــوان بهره گیــری از آث ــه ســخنرانی خــود ب ــه ارائ ــی ب در ادامــه دکتــر علــی اکبــر احمــدی افرمجان
اســتاد مطهــری در جهــت توســعۀ نقــد و ارتقــای متــون دانشــگاهی پرداخــت و چگونگــی بهره گیــری از آثــار و اندیشــه های 
متفکــران اســالمی معاصــر در جهــت توســعۀ نقــد و ارتقــای متــون دانشــگاهی بــا تأکیــد بــر اندیشــه های اســتاد مطهــری 

را در ایــن نشســت ارائــه کــرد.
دکتــر احمــدی بــا اشــاره بــه متمایزشــدن اندیشــۀ شــهید مطهــری از اندیشــۀ اشــعری و رســیدن بــه اســتقالل اندیشــه و 
شــخصیت فکــری خــاص وی در بیــن اندیشــمندان معاصــر گفــت: از دیــدگاه شــهید مطهــری، علــوم انســانی غــرب واجــد 
ــی و  ــای تجرب ــوع کشــف محســوب می شــود. رویکرده ــک ن ــری ی ــرای مطه ــن موضــوع ب ــک روح فلســفی اســت و ای ی

پوزیتویســتی در علــوم انســانی از نظــر اســتاد مطهــری مــردود اســت.

بهرهگیریازآثارواندیشههایاستادمطهری
درجهتتوسعۀنقدوارتقایمتوندانشگاهی

ــور  ــا حض ــون ب ــی مت ــورای بررس ــه ش ــن جلس ــت و یازدهمی دویس
ــان و  ــس، معاون ــون، رئی ــی مت ــورای بررس ــه ش ــای 17 گان ــران گروه ه مدی
مشــاوران پژوهشــگاه علــوم انســانی، روز پنجشــنبه دوم آبــان مــاه 1398 در 
ــزار شــد. ــات فرهنگــی برگ ــوم انســانی و مطالع ســالن اندیشــه پژوهشــگاه عل
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دکتــر احمــدی در ادامــه بــه تشــریح ایــن موضــوع پرداخــت کــه ایــن روح فلســفی علــوم انســانی چیســت؟ و در ادامــه اظهــار 
کــرد: انســان در اندیشــۀ فلســفی شــهید مطهــری، خلیفــۀ خــدا اســت. بنابرایــن، دینــی کــه در قــرون وســطی در غــرب مطــرح 
بــوده مــورد نقــد وی اســت. زیــرا متناســب بــا ســنت فلســفی مــا نیســت. نقــد علــوم انســانی تجربــی اســتاد مطهــری از موضــع 
فلســفی خــاص ایشــان صــورت گرفتــه اســت و از ایــن منظــر بــه مدیریــت، علــوم تربیتــی، اقتصــاد و ســایر علــوم غربــی نگریســته 

و ایــن نگــرش انتقــادی اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: علــوم انســانی جدیــد بــه لحــاظ اینکــه بــه برخــی مســائل امــروز بشــر توجــه داشــته نــزد شــهید مطهــری 
قابــل اعتنــا اســت. مثــل اینکــه در علــوم اجتماعــی جدیــد نظام هــا و نهادینه ســازی امــور در اجتمــاع مهــم اســت. شــهید مطهــری 
از فرمایــش حضــرت امــام علــی )ع( شــاهدی مــی آورد و آن حضــرت در پاســخ بــه ایــن ســؤال پاســخ می دهــد. کســی از علــّی 
)علیــه الســالم( پرســید: آیــا جــود بهتــر اســت یــا عدالــت؟ أیُُّهمــا اَْفَضــُل؟ اَلَْعــْدُل أِو الْجــوُد؟ َفقــاَل علیــه الســالم: اَلَْعــْدُل یََضــُع 

ااْلُمــوَر َمواِضَعهــا، َو الْجــوُد یُْخِرُجهــا ِمــْن َجَهِتهــا. عــدل از جــود باالتــر اســت.
وی تصریــح کــرد: از ایــن رو برخــی مباحــث علــوم انســانی جدیــد پــس از نــگاه انتقــادی مــی تواننــد در خدمــت انســان، جامعــه 

و نظــام دانشــگاهی قــرار گیــرد.
پــس از پایــان ایــن ســخنرانی، حاضــران در نشســت نیــز نظــرات انتقــادی خــود را مطــرح کردنــد و بــا مشــارکت اعضــای شــورای 
بررســی متــون، محتــوای ســخنرانی علمــی مــورد نقــد و بررســی قــرار گرفــت و در ایــن تبــادل نظــر اعضــای شــورا بازخوانــی 

اندیشــه های شــهید مطهــری بــرای پاســخ بــه نیازهــای کنونــی جامعهــۀ ایرانــی و نظــام دانشــگاهی را ضــروری دانســتند.
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گزارشدیداردکترقبادیبااعضایپژوهشکدۀاقتصادومدیریت

دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه در ادامــه بازدیــد از پژوهشــکده ها، روز ســه شــنبه 21 آبــان 98 بــا اعضــای پژوهشــکدۀ اقتصــاد 
و مدیریــت دیــدار کــرد. در ایــن دیــدار کــه بــا حضــور اعضــای هیــأت علمــی و کارشناســان پژوهشــکده صــورت گرفــت، در ابتــدای 
جلســه، دکتــر ابراهیــم التجایــی ضمــن تشــکر از بازدیــد ریاســت پژوهشــگاه از پژوهشــکدۀ اقتصــاد و مدیریــت گزارشــی اجمالــی 
از فعالیــت ایــن پژوهشــکده در یکســال اخیــر  و برنامــه هــای پیــش روی ایــن پژوهشــکده ارائــه کــرد. پــس از آن اعضــای هیــأت 

علمــی نــکات، مســائل و مشــکالت خــود را بــا ریاســت پژوهشــگاه مطــرح کردنــد.
در ادامــه جلســه رئیــس پژوهشــگاه ضمــن تشــکر از دکتــر التجایــی و دیگــر اعضــای هیــأت علمــی ایــن پژوهشــکده از ظرفیــت 
هــای بــاالی آن بــرای انجــام پژوهش هــای کاربــردی و فعالیــت در جهــت متنوع ســازی درآمدهــای پژوهشــگاه گفــت و بــر لــزوم  
مشــارکت آنهــا در انجــام طرح هــای کارفرمایــی بــه صــورت گروهــی و جمعــی در جهــت تحقــق اهــداف برنامــۀ توســعۀ راهبــردی 

پژوهشــگاه تأکیــد کــرد.
ــت  ــی پژوهشــکدۀ اقتصــاد و مدیری ــرایط اقتصــادی کنون ــت: در ش ــود گف ــه مســائل و مشــکالت موج ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
ــا  ــوان ب ــد و می ت ــاری کن ــکالت ی ــع مش ــردان را در رف ــتگذاران و دولتم ــا، سیاس ــای راهگش ــا و ایده ه ــه طرح ه ــا ارائ ــد ب می توان
ترســیم برنامه هــای راهبــردی و معطــوف بــه حــل مســئله، اهمیــت و نقــش علــوم انســانی در بهبــود شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی 

کشــور را بیــش از پیــش بــه نمایــش گذاشــت.
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بــه مناســبت هفتــه کتــاب و کتابخوانــی و روز کتابــدار و بــه منظــور ارج نهــادن بــه زحمــات کتابــداران و متخصصــان علــم 
ــراه  ــه هم ــس پژوهشــگاه ب ــادی رئی ــر قب ــاه 1398، دکت ــنبه 29 آبان م ــش شناســی پژوهشــگاه، روز چهارش ــات و دان اطالع
معاونیــن پژوهشــی و اداری مالــی؛ دکتــر مالیــی و دکتــر قنبرلــو ضمــن بازدیــد از کتابخانــه و فعالیت هــای آن، از کتابــداران 
ایــن مجموعــه تجلیــل کردنــد. در ایــن دیــدار صمیمانــه دکتــر قبــادی کار کتابــداران را پرزحمــت و مســئوالنه توصیــف کــرده 
و محیــط کتابخانــه را چــون بهشــت توصیــف کــرد. همچنیــن وی کتابخانــه پژوهشــگاه را مایــه افتخــار جامعــه علــوم انســانی 

کشــور دانســته و از معاونیــن و مســئوالن پژوهشــگاه، حفــظ و نگهــداری کتابخانــه و منابــع ارزشــمند آن را خواســتار شــد.

قدردانیازکتابداراندرهفتۀکتاب
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فرایندعشقدرفلسفۀدینزنانهنگر

ــفه های  ــی فلس ــه جریان شناس ــار ب ــن گفت ــت: در ای ــخنانش گف ــۀ س ــور در مقدم ــم صانع پ ــر مری ــدای نشســت دکت در ابت
ــور  ــن منظ ــه همی ــم. ب ــت یاب ــترک  دس ــان مش ــک جری ــه ی ــا ب ــان آنه ــا در می ــردازم ت ــتی می پ ــن فمینیس ــوع دی متن
دیدگاه هــای برخــی فیلســوفان دیــن فمینیســت ماننــد پامــال اندرســن، مــاری دیلــی و لوســه ایریــگاری، را مطــرح می کنــم. 
همچنیــن دیــدگاه فیلســوفانی کــه بــه طــور غیرمســتقیم در نگــرش دینــی فمینیســتی تأثیــر گذاشــته اند ماننــد ســاندرا 
هاردینــگ، ســارا رادیــک، ژولیــا کریســتوا، ژنویــو لویــد، جودیــت باتلــر، را مــورد واکاوی قــرار می دهــم. صانع پــور ادامــه داد: 
بــا بررســی رویکردهــای مختلــف فلســفه دیــن فمینیســتی در یافتــه ام کــه: غالــب ایــن رویکردهــا بــا فلســفۀ پویشــی وایتهــد 
و الهیــات عشــق تیلیــش هماهنــگ هســتند،  اصطــالح فراینــد عشــق بــه عنــوان جریــان مشــترک فلســفه های فمینیســتی، 
ــه،  ــی جمع گرایان ــر، خصوصیت ــفه های زنانه نگ ــی فلس ــت، معرفت شناس ــه اس ــه – مادران ــۀ زنان ــی روانکاوان ــر ویژگ ــی ب مبتن
دیگرمحورانــه و شــهودگرایانه دارنــد، هستی شناســی فلســفۀ فمینیســتی دیــن هماهنــگ بــا خصوصیــات زنانــه – مادرانــه، 
ــرای  ــی ب ــقانه و مراقبت ــی عاش ــاس قدرت ــن اس ــر همی ــه و ب ــکل گرفت ــده ش ــی و پوین ــه، تعامل ــد محوران ــه ای تول ــه گون ب
ــی و خودمحــوری  ــع تبعیض گرای ــن زنانه نگــر،  مان ــد عشــق و مراقبــت در فلســفۀ دی ــد.، ویژگــی فراین ــات می کن خــدا اثب
زن ســاالرانه می شــود تــا تجربــۀ تلــخ دوگانگــی مــن/ دیگــری یــا  مردانگــی/ زنانگــی ســوژۀ دورۀ روشــنگری تکــرار نشــود. 
و براســاس اصــل مشــترک فراینــد عشــق در فلســفۀ دیــن زنانه نگــر، دوگانگــی عقــل/ ایمــان و عقــل/ عشــق رخــت بربنــدد. 
ــد   وی در خصــوص نقــادی فلســفه های متــداول دیــن توســط فیلســوفان زنانه نگــر ادامــه داد: فیلســوفان زنانه نگــر معتقدن
ــی و  ــه ای فرامکان ــه عنــوان نظری ــا ب ــی اســت ام ــا وجــود آن کــه یــک معرفــت انگلیســی ـ آمریکای ــی ب ــن غرب فلســفۀ دی
ــان  ــه اســت پرســتیده می شــود و زن ــی مردان ــه دارای قدرت ــدر ک ــه خــدای پ ــن نظری ــی شــده اســت. در ای ــی معرف جهان
ریشــۀ شــرور دینــی معرفــی شــده اند. از ایــن رو نقــش هدایتگــری دینــی غالبــاً از زنــان ســلب شــده اســت و به نــدرت در 
تفســیر یــا تدویــن متــون دینــی مرجــع، حضــور داشــته اند. گروهــی از فیلســوفان فمینیســت دیــن ماننــد دیلــی، ایریــگاری، 
ــا ضمیــر مذکــر یــاد می شــود، درحالــی کــه خــدا مفهومــاً و مصداقــاً،  وکریســتوا معتقدنــد در ادبیــات دینــی از خداونــد ب
متعالــی از جنســیت اســت. تصویــر مردانــۀ خــدا موجــب شــده تــا مــردان نیــز در تصویــری خداگونــه ترســیم  شــوند. در دورۀ 
روشــنگری همیــن اصــل پدرشــاهانۀ فلســفه دیــن در عقــل اجتماعــی مدرنیتــه آشــکار شــده و قدرتــی یکســویه را شــکل 

ــا  ــر ب ــت معاص ــکده حکم ــاه 1398، پژوهش ــان م ــنبه 27 آب روز دوش
همــکاری پژوهشــکده غــرب شناســی و گــروه پژوهشــی مطالعات زنان ســخنرانی 

ــرد. ــزار ک ــر« را برگ ــن زنانه نگ ــد عشــق در فلســفه دی ــوان »فراین ــا عن ب
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ــرا فلســفه  ــه رســمیت شــناخته اند زی ــه جــز  فلســفه پویشــی دیــن آن را ب داده  اســت کــه همــۀ مکاتــب فلســفی غــرب ب
ــه  ــه لحــاظ علمــی غیرضــروری، و ب ــد انســجام، ب ــه لحــاظ مفهومــی فاق ــرد و آن را ب ــدرت یکســویه را نمی پذی پویشــی، ق
لحــاظ اخالقــی ســرکوب کننده معرفــی می کنــد.  گیلمــن، مــادر فلســفه دیــن فمینیســتی از مرگ محــوری در خداشناســی 
ــم  ــن را رق ــه ای دیگــر از فلســفۀ دی ــه، گون ــی مادران ــد و معتقــد اســت تولدمحــوری و جمع گرای ــاد می کن مردســاالرانه انتق
ــد و خــدای عشــق ورز را عاشــقانه می پرســتد؛ بیــش  ــی اش مشــاهده می کن ــد کــه شــکوه الهــی را در نام هــای جمال می زن
از آن کــه بــه روش الهیــات تئیســتی، انســان بــا تــرس از مــرگ و حســاب واپســین، خــدای انتقــام گیرنــده را بپرســتد. زیــرا 
بــر اســاس ادیــان الهــی، حیــات امــری ذاتــی و پایــدار اســت امــا مــرگ فقــط نقطــه عطفــی بــرای تولــدی دوبــاره در جهانــی 

دیگــر اســت.
 عــالوه بــر نگــرش تولدمحــور و جمــع گرایانــۀ فیلســوفان دیــن فمینیســت، دیدگاه هــای ضــد تبعیــض ایشــان نیــز مبتنــی 
ــی جســتجو  ــگاری مبنای ــان شناســی فراینــد عشــق اســت. ایشــان ریشــۀ بی عدالتی هــای اجتماعــی را در دوگانه ان ــر جری ب
ــث تلقــی می کننــد؛ آســمان را مذکــر، و  ــم را مون ــد را مذکــر، و عال ــی، خداون ــن غرب ــد فلســفۀ دی می کننــد و عقیــده دارن

ــی می شــود . ــث معرف ــد؛ و همچنیــن مقــدس مذکــر، و نامقــدس مون ــث می پندارن زمیــن را مون
صانع پور در ادامه همچنین درباره راهکارهای نظری چند فیلسوف دین زنانه نگرتوضیح داد و گفت:

هاردینــگ می نویســد ســوژۀ مــدرن کــه مدعــی شــناخت واقعــی نســبت بــه عینیــت جهــان اســت بــر اســاس یــک عینیــت 
ــان، نژادهــای تحــت تســلط، و طبقــات حاشــیه ای را نادیــده گرفتــه  ــا معیارهــای غربــی ارزیابــی شــده، زن حداقلــی کــه  ب
اســت، بنابرایــن ادعایــش درمــورد شــناخت واقعــی از جهــان، باطــل اســت. بــر اســاس نظریــۀ عینیــت حداکثــری، هــم ســوژه 

و هــم ابــژه، منفــرد، تــک جنســي، و یکپارچــه  نیســتند بلکــه  متنــوع، متکثــر، نامتجانــس و پیچیــده هســتند.
در فلســفه دیــن غربــی مــردان نقــش ســوژه های فراجنســی را ایفــا می کننــد و جسمانیتشــان را بــه زنــان حوالــت می دهنــد . 
در ایــن نگــرش فلســفی نــه فقــط زنــان ســوژۀ معرفــت تلقــي نشــده اند، بلکــه حتــی بــه عنــوان ابــژه، از تصمیم گیري هایــي 
کــه برایشــان شــده، غایــب بوده انــد. امــا معرفت شناســان دیــدگاه فمینیســتی براســاس عینیــت حداکثــری، عقالنیتــی جامــع 
و مــالزم جســمانیت ارائــه مي دهنــد کــه مطلــق گــرا و تعمیــم پذیــر نیســت؛ اقتدارگــرا، انحصارطلــب و نخبه گــرا نیســت؛ بــا 

حقیقــت و عدالــت مرتبــط اســت؛ و بــا تعصبــات جانبدارانــه مقابلــه مي کنــد. 
برخــی ســواالت فیلســوفان دیــن فمینیســت دربــارۀ اهمیــت بــدن انســان و جنســیتش در معرفــت شناســی دینــی، عبارتنــد 

از: 
1. جنسیت انسان چه نقشی در تجربیات دینی او ایفا می کند؟

2. آیا جنسیت در قدرت دینی نقش دارد؟
3. آیا میان تعالی عرفانی شخص، با جنسیت وی مناسبات مادی و تاریخی وجود دارد؟

4. تجربۀ جنسیتی، موجب کدام معانی و ارزش های دینی  می شود؟
5. آیا جنسیت سرکوب شده در نمادها و مفاهیم تجربه عرفانی، نقش دارد؟

  نظریــه پــردازان فمینیســت معتقدنــد ســوژه هــا در  مناســبات قــدرت، اطالعــات ضــروري را از اجســام کســب مي کننــد و 
نادیــده گرفتــن بــدن هــا در معرفــت شناســی و در مناســبات قــدرت، بــدن هــا را تبدیــل بــه پایگاه هــاي نــزاع و مقاومــت 

می کنــد
وی ضمــن بیــان اینکــه حــذف جســمانیت از ســوژۀ معرفــت مــدرن موجــب شــده جنســیت ســوژه نیــز نادیــده گرفتــه شــود، 
ــوع  ــتی موض ــای فمینیس ــاس در نظریه ه ــن اس ــر ای ــد ب ــم می کن ــیتی را فراه ــض جنس ــۀ تبعی ــئله زمین ــن مس ــت: ای گف
مقابلــه بــا تبعیــض جنســی، محــوری تریــن موضــوع اســت. نظریه پــردازان فمینیســت، مفروضاتــی عــام و مشــترک دربــاره 
ــم  ــی، و ه ــۀ جهان ــم دارای جنب ــت در فلســفه های فمینیســتی، ه ــه عدال ــن نظری ــد، بنابرای ــت دارن ــل جســمانی و عدال عق
ــتی  ــن فمینیس ــفه های دی ــه از فلس ــری مهرورزان ــور تصوی ــای عدالت مح ــت رویکرده ــت. عمومی ــی اس ــۀ محل دارای جنب
ــی  ــی و طبقات ــژادی، قوم ــد، بلکــه ســتم های ن ــط ســتم های جنســیتی را برنمی تاب ــه فق ــه ن ــری ک ــد؛ تصوی ترســیم می کن

ــد. ــوم می کن ــز محک را نی
ــع  ــرای رف ــد ب ــر معتقدن ــان زنانه نگ ــت: معرفت شناس ــح داد و گف ــز توضی ــی نی ــت دین ــان در معرف ــش زب ــارۀ نق وی درب
تبعیــض و برقــراری عدالــت بایــد ســوژۀ شناســا، بــه بازآفرینــی خــود بپــردازد و خــود را بــه عنــوان »دیگــري« خلــق کنــد 
ــر، ابزارهــای زبان شناســانه الزم  ــن ام ــث برطــرف شــود  در جهــت تحقــق ای ــژۀ مون ــر / اب ــان ســوژۀ مذک ــا دوگانگــی می ت
اســت تــا ســوژۀ معرفــت بتوانــد بــه »دیگرآگاهــی« دســت یابــد. زبان شناســی مادرانــۀ ایریــگاری تــالش می کنــد تعامــالت 
اجتماعــی را جایگزیــن تقابــالت خصمانــه کنــد زیــرا خصوصیــات مادرانــه مســتلزم صلــح و امنیــت اســت تــا رشــد و پویایــی 

فرزنــدان ممکــن شــود. 
صانع پــور دربــارۀ شــور و اشــتیاق زنانــه نیــز مطالبــی را بیــان کــرد و توضیــح داد: در فلســفه های دیــن فمینیســتی اشــتیاق 
ــود.  ــف می ش ــور، توصی ــد و پرش ــب زن خردمن ــت در قال ــاد عقالنی ــرد نم ــن رویک ــت. در ای ــت اس ــالزم عقالنی ــه م و عاطف
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ــه  ــود؛ و ب ــی می ش ــت شناســی دین ــي وارد معرف ــور عقالن ــار، و ش ــد، ایث ــون تعه ــی چ ــا ویژگی های ــه ب ــر زنان ــن ام همچنی
ایــن ترتیــب عقالنیتــی مراقبتــی، عاشــقانه و  مادرانــه مبنــای فلســفه دیــن می شــود تــا بــا طراحــي دوبــارۀ ایمــان مذهبــي، 
ــی، شــهودی   ــا عشــق و آزادي فراهــم شــود. فلســفۀ دیــن فمینیســتی روش هــای عرفان ــي ب زمینــۀ بازســازی جامعــۀ جهان
ــت  ــک فمینیس ــوان ی ــه عن ــن ب ــت. اندرس ــرده اس ــه ک ــی و تعمیم گرایان ــتدالل های حصول ــن اس ــه را جایگزی و تنوع گرایان
ــه  ــت، بلک ــودآگاه« نیس ــاً »خ ــور و صرف ــه خودمح ــرد ک ــروض می گی ــه ای مف ــی را به گون ــت دین ــوژۀ معرف ــرا، س عقل گ
»دیگــرآگاه« نیــز هســت تــا زنــان و مــردان بــا هــر نــژاد و قومیتــی بــه رســمیت شــناخته شــوند، و مــورد مهــرورزی و مراقبــت 

مادرانــه قــرار گیرنــد
ســاندرا رادیــک نقــش مــادري را تأییــد کننــدۀ عقالنیــت می دانــد. نظریــۀ عقل گرایانــۀ رادیــک نظریــه ای عمل گرایانــه اســت 
ــا رویکردهــای فلســفی ویتگنشــتاین، هابرمــاس، و عقالنیــت جمــع گرایانــه تناســب دارد.رادیــک معتقــد اســت مــادران  و ب
فقــط شــأن زیســت شناســانه ندارنــد بلکــه  مــادراِن حیــات حقیقــي، حفاظــت و رشــد اجتماعــي، ایجادکننــدۀ زمینه هــای 
ــت  ــا عقالنی ــگ، ب ــدي و لوترکین ــونت گان ــدون خش ــِت ب ــای مقاوم ــتند. نظریه ه ــتثمار هس ــتبداد و اس ــي اس ــت، و نف عدال
مادرانــۀ رادیــک هماهنــگ هســتند، زیــرا مــادران بــا ظلــم و خشــونت مخالفنــد و تــالش می کننــد فرزندانشــان را به گونــه ای 
ــان  ــل گفتم ــر از ضــرورت تحلی ــن زنانه نگ ــوند. برخــی فیلســوفان دی ــه ش ــای ظالمان ــع درگیری ه ــه مان ــد ک ــوزش دهن آم
پساســاختارگرایانه و چالــش بــا ســه مفهــوم زبــان، جنســیت، و قــدرت ســخن می گوینــد. در ایــن نظریــه، فراینــد گســترده و 
پیچیــدۀ شــکل گیری معرفــت، جایگزیــن معرفت شناســی یونیورســال ســوژۀ مذکــر می شــود کــه خــود را بــه موقعیت هــای 

متکثــر و متفــاوت تحمیــل کــرده اســت. 
ــی و زیبایــش  ــا اســماء جمال وی در مــورد خداشناســی فیلســوفان دیــن زنانه نگــر گفــت: خــدا در فلســفه دیــن زنانه نگــر ب
ــی، رحمــت، عشــق و مراقبــت، محــور خداشناســی فمینیســتی اســت. همچنیــن  پرســتیده می شــود صفاتــی ماننــد مهربان
الهیــات تشــبیهی بیــش از الهیــات تنزیهــی مــورد توجــه اســت. فلســفه های دیــن فمینیســتی دهه هــای اخیــر، بــر اســاس 
ــی  ــات محض ــتی، حی ــان، هس ــن گفتم ــد. در ای ــترش یافته ان ــی گس ــای متنوع ــا در راه ه ــدی، ام ــی و فراین ــرد پویش رویک
اســت کــه در ارتبــاط، معنــا می شــود و در حیــاِت سرشــاری تعیــن می یابــد کــه همــۀ کائنــات در آن مشــارکت دارنــد. در 
ــد در فراینــد شــدن، رشــد، و پویایــی مخلوقاتــش حضــوری عاشــقانه و مراقبتــی دارد.  .  ــن فمینیســتی خداون فلســفه های دی
ــات  ــت در الهی ــک فمینیس ــه کاتولی ــر متأل ــورد روث ــاری رد ف ــت:  رزم ــرد و گف ــاره ک ــی اش ــای عرفان ــه تجربه ه ــپس ب س
تنزیهــی اش بــرای توصیــف خداونــد، از نمــاد» محیــط بــر وجــود انســان« اســتفاده مــی کنــد، کــه فراجنســیتی و متعالــی 
ــا مادرشــاهی اســت امــا ســالی مــک فــاگ در رویکــردی تشــبیهی از تجربه هــای عرفانــی ســخن می گویــد.  از پدرشــاهی ی
ــای  ــودن نگرش ه ــهودی ب ــد. ش ــف می کن ــه توصی ــت مادران ــفقت، و مراقب ــق، ش ــا عش ــد و ب ــادر می نام ــد را م او خداون

ــی غفلــت نشــود.   ــا از تنــوع تجربیــات عرفان فمینیســتی موجــب شــده ت
 صانع پــور در ادامــه بــه مســائل جدیــد فلســفۀ دیــن  از منظــری فمینیســتی پرداخــت و گفــت: یکــی از دغدغه هــای اصلــی 
ــن  ــه  فلســفه دی ــدی، و ...اســت درحالیک ــی، هن ــان اســالمی، چین ــه فلســفه های ادی ــن فمینیســت توجــه ب فیلســوفان دی
ــان مختلــف، منحصــراً  ــی مشــترک ادی ــه جــای بررســی مبان ــان، ب ــان ادی ــی در می ــا وجــود ادعــای وحــدت گرای ــی ب کنون
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مبانــی دیــن انگلیســی ـ اروپایــی را بــه ســایر ادیــان تحمیــل کرده انــد.  امــروزه تنــوع فرهنگ هــای جهانــی و نقــش آنهــا در 
نظریه هــای فلســفی دیــن موجــب شــده فیلســوفان دیــن، نــگاه متافیزیکــی شــان را از دیــن بردارنــد و ادیــان را در جایــگاه 
ــان و انسان شناســی فرهنگــی،  ــخ ادی ــِد روش شناســانه، تاری ــن فرآین ــد. در ای ــد فرهنگ هــا مالحظــه کنن ــۀ تولی ــع اولی مناب
همــان قــدر دخیــل هســتند کــه متافیزیــک نظــری و الهیــات طبیعــی دخالــت دارنــد. ایــن فراینــد هرچنــد بــا دشــواری های 
فراوانــی همــراه اســت امــا موجــب تفــوق ســوژه بــر ابــژه، مــرد بــر زن، و اســتعمارگر بــر اســتعمار شــده، نمی شــود. همچنیــن 
ــرش  ــتلزم پذی ــض مس ــد تبعی ــرد ض ــت.  رویک ــد داش ــر خواه ــع نمایانه ت ــی واق ــودی نتایج ــی و وج ــای معرفت در جنبه ه
چندگانگی هــای فرهنگــی اســت. در ایــن راســتا اولیــن مرحلــۀ حرکــت فکــری فیلســوف دین،شــناخت مــواد دینــی متنــوع 
اســت.درحالی کــه  تــا کنــون معیارهــا و مســائل فلســفۀ دیــن، حتــی در مطالعــات تطبیقــی، از فلســفۀ دیــن اروپایــی اخــذ 
می شــد امــا فالســفۀ دیــن کنونــی، بایــد در رویکــردی میــان رشــته ای، بــه شــکل گیــری ادبیــات نوینــی توجــه کننــد کــه 
ــه روی  ــان راه هــای جدیــدی ب ــا جهانــی شــدن گفتمــان دینــی زن ــه گــوش می رســد. ب ــان نیــز ب در میــان آنهــا صــدای زن
فلســفۀ دیــن میــان فرهنگــی گشــوده خواهــد شــد. در پژوهش هــای دیــن شناســانۀ آینــده، نظام هــای الهیاتــی جدیــدی در 
میــان فرهنگ هــا و ادیــان مختلــف، شــکل خواهنــد گرفــت کــه تحلیل هــای فلســفی را از کلی نگــری و کلیــت بخشــی، بــه 
ــن  ــار مهمــی در ای ــان فیلســوفان فمینیســت غیرمســیحی آث ــرد. در می ــد ب ســمت جزئی نگــری و تنوع نگــری پیــش خواهن
زمینــه یافــت می شــوند کــه عبارتنــد از: آثــار زنــان متفکــر یهــودی ماننــد جودیــت پالســُکف؛ آثــار زنــان بودایــی ماننــد ریتــا 
گــروس؛ آثــار زنــان مســلمان در مــورد تفســیر قــرآن و شــریعت ماننــد رفعــت حســن؛ آثــار زنــان هنــدو ماننــد گــوردون. ایــن 
نظریه هــای فلســفی، بــا رویکــردی میان فرهنگــی، و براســاس معیارهــای خودشــان ارزیابــی می شــوند تــا مرزهــای جدیــدی 

بــر روی فلســفه دیــن گشــوده شــود. 
ــا یکدیگــر در  صانع پــور در خاتمــه ســخنانش تأکیــد کــرد: فلســفۀ دیــن معاصــر، مشــتمل بــر دو امــر متمایــز اســت کــه ب
ارتبــاط هســتند: در جریــان اول بــه توجیــه و دفــاع عقالنــی حداقلــی از اعتقــادات دینــی می پردازنــد تــا مخاطبــان بیشــتری 
داشــته باشــند در جریــان دوم بــه گونــه ای هرمنوتیکــی، معانــی ایمــان و تجربــۀ دینــی را توضیــح می دهــد. ایــن جریــان از 
طرفــی بــه هســتۀ مشــترک ادیــان می پــردازد، واز طــرف دیگــر ویژگی هــای زبــان و قواعــد اَشــکال مختلــف حیــات دینــی 
ــد.  ــار می دان ــد اعتب ــد، فاق ــن می پردازن ــه از دی ــاع جانبداران ــه دف ــه ب ــی را ک ــرا اســتدالل های جدل ــد، زی را بررســی می کن

ــد در  ــی، بای ــای دین ــیر تجربه ه ــی و تفس ــه عقالن ــی توجی ــور، یعن ــان مذک ــد دو جری ــنهاد می کن ــری پیش ــی فرانِکنِب نانس
ارتبــاط تنگاتنــگ بــا هــم، وارد قلمــرو مفاهمــه شــوند تــا بتواننــد منظومه هــای فلســفی اَشــکال متنــوع دیــن را شــکل دهنــد.
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گزارشنشست»یادشاعر:بزرگداشتدکترقیصرامینپور«

در ابتــدای نشســت، دکتــر فاطمــه راکعــی، عضــو هیــأت  علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، صحبــت کــرد. 
وی بــا حــوزۀ هنــری، قیصــر امین پــور و ســید حســن حســینی آشــنایی دارد و بــا قیصــر امین پــور در دانشــگاه الزهــرا، مجلــه 
ــاالی  ســروش نوجــوان، دفتــر شــعر جــوان و انجمــن شــاعران ایــران نیــز همــکاری کــرده اســت. ایــن ســخنران  ظرفیــت ب

تعامــل، مــدارا و گفتگــو را در شــخصیت مرحــوم امین پــور بــارز دانســت.
ــور در دانشــگاه  ــر امین پ ــا دکت ــأت علمــی دانشــگاه تهــران، از روزگار همــکاری ب ــر روح اهلل هــادی، عضــو هی ــس از آن دکت پ
ــی اســت. آنچــه  ــان،  نیک ــی ایم ــان، اخــالق و تجل ــش در آدمی ــی دان ــرد: تجل ــان ک ــادی بی ــر ه ــت. دکت ــران ســخن گف ته
قیصــر از خیــر و دانــش و نیکــی و فضــل و فضیلــت آموختــه بــود، در شــخصیتش تجلــی یافتــه بــود. وی بــا تأکیــد بــر روحیــه 
حقیقت طلبــی و حقیقت جویــی قیصــر، افــزود: زنده یــاد امیــن پــور بــه دنبــال یــک حقیقــت آرمانــی در ناکجاآبــاد زمیــن یــا 
ــود و در ایــن راه از هیــچ کوششــی فروگــذار نمی کــرد و آن حقیقتــی را کــه می جســت، در شــعر یافتــه  ــاد آســمان ب ناکجاآب
ــود. چــون شــعر، جایــی اســت کــه هرچــه نباشــد را می آفرینــد: »حتــی اگــر نباشــی می آفرینمــت«. دکتــر هــادی اشــعار  ب
قیصــر را یــک دوره از تاریــخ اجتماعــی ایــران خوانــد و تأکیــد کــرد پــس از مــرگ قیصــر، بســیاری ســعی در انتســاب او بــه 

خــود و بــه جریــان خــود داشــتند، امــا قیصــر وابســته بــه هیــچ جریانــی نبــود.
دکتــر محمــد شــادروی منش، عضــو هیأت علمــی دانشــگاه خوارزمــی، ســخنران بعــدی ایــن نشســت بــا یــاد مرحــوم امین پــور 
و مرحــوم مظاهــر مصفــا ســخنان خــود را آغــاز، و بــه ارتبــاط میــان دو زنده یــاد اشــاره کــرد. وی همچنیــن بــا یادکــرد جلســه 
دفــاع از رســاله قیصرایمن پــور، بــه نکاتــی دربــاره انتخــاب عنــوان رســاله )ســنت و نــوآوری در شــعر معاصــر( پرداخــت. دکتــر 
شــادروی منش بــا ذکــر ویژگی هــای مدرنیتــه، شــعر قیصــر را از انســان گرایِی مــدرن، عقالنیــِت مــدرن و ســکوالریزم بــه دور 

دانســت و تأکیــد کــرد: قیصــر در ایــن مســیر حرکــت نکــرده، بلکــه شــاخه ای نــو از درخــت ســنت و پیوســته بــه آن اســت.
در ادامــه نشســت، دکتــر اســماعیل امینــی، عضــو هیأت علمــی داشــنگاه تهــران و ســخنران دیگــر نشســت، بــه نقــد فراینــد 

ــا همــکاری  ــان و ادبیــات و ب ــه همــت پژوهشــکدۀ زب ــان مــاه 1398 ب روز یکشــنبه 19 آب
ــر  ــر قیص ــت دکت ــرای بزرگداش ــاعر« ب ــاد ش ــت »ی ــی نشس ــازی و فرهنگ ــت کاربردی س معاون
امین پــور در ســالن حکمــت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد. در ایــن 
نشســت، اســتادان، دانشــجویان و میهمانانــی از پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، 
ــدرس،  ــت م ــگاه تربی ــی، دانش ــگاه خوارزم ــی، دانش ــه طباطبای ــگاه عالم ــران، دانش ــگاه ته دانش

ــه مینــوی، و تنــی چنــد از شــاعران و... حضــور داشــتند. ــور، کتابخان ــام ن دانشــگاه پی
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داوری پایان نامه هــا و مقــاالت علمــی  پژوهشــی پرداخــت و تأکیــد کــرد: بســیاری از شــعرهایی کــه در ایــن آثــار ذکــر می شــود، 
اصــاًل از قیصــر نیســت. ایــن مســئله دربــارۀ شــاعری کــه معاصــر اســت و اشــعار او چــاپ شــده و در دســترس اســت، عجیــب 
می نمایــد. همچنیــن بــا ذکــر مــواردی از تحلیل هــای اشــتباه و سرســری از اشــعار امین پــور، بــر لــزوم دقــت بیشــتر پژوهشــگران 
و داوران تأکیــد کــرد. شــاعر معاصــر، عبدالجبــار کاکایــی، در ادامــۀ برنامــه، بــه بررســی شــکل گیری جریــان شــعر انقالبــی در 
دوران انقــالب و ســپس شــکل گیری حــوزۀ هنــری پرداخــت. وی خــروج قیصــر از حــوزۀ هنــری را بــه منزلــۀ ورود او بــه اجتمــاع 
دانســت. بــه بیــان وی، قیصــر رفتــاری صادقانــه و عاطفــی و نگاهــی هنرمندانــه نســبت بــه زبــان داشــت و بازی هــای زبانــی، در 

ســخن گفتــن روزانــه او نیــز دیــده می شــد.
در پایــاِن نشســت دکتــر زیبــا اشــراقی، همســر مرحــوم امین پــور، ضمــن تشــکر از حضــور اســتادان، شــعری از اســتاد مظاهــر 
مصفــا خوانــد و شــباهت آن را بــا غزلــی از قیصــر یــادآور شــد. وی پژوهشــگران را بــه نقــد منابــع و بررســی  ایــن دســت تأثیــر 

و تأثــرات در میــان شــعر شــاعران، دعــوت کــرد.
ایــن نشســت بــا اهــدای لــوح فشــردۀ صــدای شــاعر از طــرف معاونــت فرهنگــی پژوهشــگاه بــه حاضــران و میهمانــان، پایــان 

یافــت.

انتصاب

دکتر قبادی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، طی احکامی؛

دکتربهارهنصیري را به سمتسرپرستگروهپژوهشيمطالعاتزنان؛

دکترعبدالرسولعمادی را  به  سمت مشاورمعاوناداری،مالیومدیریتمنابع 

و مرتضیپورعطایی را به سمتسرپرستمدیریتامورحقوقی،قراردادهاوپاسخگوییبهشکایات

منصوب کرد.
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پیامدهایفرهنگیواجتماعیراهپیماییاربعین

ــۀ  ــادآوری واقع ــا ی ــی پژوهشــگاه، ب ــوم انســانی و فرهنگ ــازی عل ــاون کاربردی س ــاپور، مع ــرا پارس ــر زه ــدای جلســه، دکت در ابت
کربــال و گرامیداشــت ایــام اربعیــن حســینی، در مــورد رســالت دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی در بررســی تأثیــرات و پیامدهــای 
حرکــت اربعیــن بــه نکاتــی اشــاره کــرد و علــت برگــزاری ایــن جلســه را بررســی اثــرات حرکــت پیــاده روی اربعیــن و شناســایی 

ــرد. ــداد ک ــی قلم ــی و اجتماع ــری، فرهنگ ــای فک ــاد جریان ه ــرای ایج ــای آن ب ظرفیت ه
در ادامــه دکتــر رحمانــی، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم، موضــوع سخنرانی شــان 
را زمینه هــای تاریخــی اجتماعــی پیــاده روی اربعیــن بیــان کــرد. پدیــده ای کــه چنــد ســالی  ا ســت در ایــران و سایرکشــورها بــه 
ــاب آیین هــای جدیــد، ســنت های جدیــد و شــعائر جدیــد قابلیــت طــرح و بررســی را  ــه ای کــه از ب آن پرداختــه می شــود. مقول

دارد.
ــم و آن هــم اینکــه  ــه بحــث، یــک موضــوع را در پرانتــز بگوی ــی در ایــن نشســت اظهــار داشــت: پیــش از ورود ب  دکتــر رحمان
»عمــده آئین هــای جدیــد مــا حــول کربــال و زنانــه اســت مثــل دهــۀ فاطمیــه، زینبیــه، اُم البنیــن و ... بــه بیــان دیگــر، دربــارۀ 
ــی در  ــه چــه اتفاق ــن اســت ک ــاب شــده اســت«. ســؤال ای ــری ب ــای بیشــتر و جدیدت ــه، آئین ه ــن واقع ــان ای شــخصیت های زن
حــال افتــادن اســت کــه ایــن حرکــت در حــال گســترش و فراگیرشــدن اســت. بــرای مــا مهــم اســت کــه بدانیــم یــک آییــن 
ــد. در  ــدا کن ــول پی ــت اف ــن اس ــرایطی ممک ــه ش ــد و در چ ــعه می یاب ــرایط توس ــه ش ــود، در چ ــد می ش ــرایطی متول ــه ش در چ
خصــوص آئیــن پیــاده روی زیــارت اربعیــن، نقدهــای مختلفــی وجــود دارد؛ یــک نقــد، نقــد حکومــت اســت بــه ایــن معنــا کــه 
منتقــدان اعتقــاد دارنــد حکومــت ایــن آئیــن را دســتکاری می کنــد و مــردم در ایــن آئیــن زیــادی منفعــل هســتند کــه البتــه بــه 
نظــر مــن نقــد درســتی نیســت چــون ســوابق نشــان داده کــه مــردم هــر چیــزی را بــه راحتــی نمی پذیرنــد. نقــد دیگــر، نقــد 
طیــف نخبه گــرا و روشــنفکر اســت کــه از اصطــالح »کارناوالیــزه« شــدن و عوامانــه بــودن اســتفاده می کنــد کــه بــه ایــن نقــد 

هــم می تــوان پاســخ هایی داد.
وی ادامــه داد: جمهــوری اســالمی ایــران بــا انقــالب دینــی ســرکار آمــد و ایــده اش هــم گســترش آئیــن و شــعائر دینــی بــود. در 
ســال های اول انقــالب گفتمانــی شــکل گرفــت کــه بــر پایــه دوگانه هایــی مثــل انقالبــی و غیرانقالبــی، مؤمــن و کافــر، حــزب اهلل و 
حــزب شــیطان و ... بــود. در چنیــن فضایــی، سیاســت هایی مثــل برگــزاری نمــاز در ادارات و حضــور روحانــی و ... شــکل گرفــت 
ــد و گفتمــان مذهبــی  ــی، دیگــر جــواب نمی دهن ــن نتیجــه رســید کــه آئین هــای دین ــه ای ــت ب ــه بعــد، دول ــا از دهــه 70 ب ام
ــد.  ــه نوعــی ناکامــی دســت یافــت. در همیــن دوره مداحــان ظاهــر شــدند و خیلــی هــم قــدرت پیــدا کردن حاکــم در ایــران، ب

ــای  ــوم انســانی و فرهنگــی پژوهشــگاه نشســت »پیامده ــت کاربردی ســازی عل ــه همــت معاون  ب
فرهنگــی و اجتماعــی راهپیمایــی اربعیــن« در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در روز ســه 
شــنبه، 30 مهرمــاه بــا حضــور اســتادان، دانشــجویان و عالقمنــدان و بــا ســخنرانی دکتــر جبــار رحمانــی 

در ســالن اندیشــۀ پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد.
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ــه یــک گفتمــان  ــه وجــود آمــد کــه ب ناکارآمــدی و تغییــرات در ایــن دوره تناقض هایــی را شــکل داد کــه ایــن احســاس نیــاز ب
دینــی جدیــد نیــاز داریــم؛ گفتمــان دینــی کــه ســهل الوصول باشــد و بــه مــا حــس رســتگاری بدهــد. چــون گفتمان هــای دینــی 
ــد  ــزاداری جدی ــای ع ــن شــرایطی، آئین ه ــد. در چنی ــاه می دادن ــا احســاس گن ــه م ــد و همــواره ب ــن ســخت بودن ــا پیــش از ای ت
خودشــان را نشــان دادنــد کــه پیــاده روی زیــارت اربعیــن، یکــی از آنهــا بــود. در نظــر داشــته باشــید کــه زیــارت و عــزاداری، دو 

مکانیــزم اصلــی شــیعه هســتند و هویــت تشــیع بــا ایــن دو عنصــر ِگــره خــورده اســت.
عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکدۀ مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم ادامــه داد: مــورد دیگــر اینکــه در تشــیع، پتانســیل 
ــرزمین  ــا س ــرای م ــال ب ــر، کرب ــی قبل ت ــای زمان ــه در دوره ه ــا ک ــن معن ــه ای ــتیم ب ــدس داش ــارۀ ارض مق ــی درب تاریخــی عظیم
ــن  ــان ای ــرور زم ــه م ــی ب ــد ول ــه حســاب می آم ــا تبــرک ب ــرای م ــه ب ــن منطق ــت از ای ــود کــه داشــتن ترب ــل دســترس ب غیرقاب
ــه ایــن ســرزمین از طریــق پیــاده روی اربعیــن راحت تــر شــد. یکــی از نکاتــی کــه باعــث  مســئله تغییــر کــرد و دسترســی مــا ب
ظهــور و اســتقبال از پیــاده روی زیــارت اربعیــن شــد، ایــن بــود کــه تــا پیــش از ایــن اثرگــذاری و اغنــاء مناســکی مثــل حــج، زیارت 
ــه  ــارت اربعیــن ب ــود بنابرایــن در چنیــن شــرایطی، پیــاده روی زی ــه زیارتگاه هــا و مرقدهــا خیلــی کــم شــده ب مشــهد و رفتــن ب
عنــوان یــک شــکل تــازه زیــارت، توانســت موفــق باشــد. ایــن را در نظــر داشــته باشــید کــه در متــون اصلــی اســالمی، زیــارت کار 
بســیار ســختی اســت و هــدف از زیــارت، تغییــر اســت؛ یعنــی مــا بــه زیــارت می رویــم کــه تغییــر کنیــم و در فرهنــگ ســنتی هــم 
آداب و شــرایط خاصــی داشــت ولــی در زیــارت پیــاده روی اربعیــن، ایــن عناصــر خیلــی دیــده نمی شــود و در شــرایطی کــه اغلــب 
ــه عنــوان یــک منبــع شــارژ حیات بخــش  ــد، زیــارت پیــاده روی اربعیــن ب آئین هــای دینــی، کارکــرد خــود را از دســت داده بودن
پدیــد آمــد. در ایــن پیــاده روی، انســان ها در ســطح بنیادیــن خودشــان ظاهــر می شــوند و زندگــی روزمره شــان بــه نوعــی تعلیــق 

می شــود. عــالوه بــر آنکــه در ایــن مســیر یــک فضــای انســانی بــه معنــای بنیادیــن هــم می بینیــم.
ــده ارض  ــه همــراه ای ــن رســتگاری ب ــاده روی اربعیــن کارآمــد اســت. ای ــرای رســتگاری ســهل الوصول، پی ــی بیــان کــرد: ب رحمان
مقــدس و عوامــل دیگــر، باعــث شــد کــه پیــاده روی اربعیــن بــه ســرعت و بــه شــدت در جامعــۀ ایــران پذیرفتــه شــود؛ حرکتــی 
کــه هــم عاملیــت دولــت را دارد و هــم عاملیــت مــردم ولــی چــون بــه شــکل بی پــروا در حــال گســترش اســت، زیرســاخت های 
ــه طــور مثــال، نوعــی توافــق همه جانبــه بیــن  ــرای مــا ایجــاد کــرده اســت. ب ــا و فرصت هایــی هــم ب ــدارد البتــه مزای درســتی ن
حکومــت، مــردم و گروه هــای مردمــی اســت یــا مثــاًل مناســبات مــا بــا عــراق بهبــود یافتــه اســت و از ایــن طریــق، مــا فرصــت 
ــه عقیــدۀ مــن در  ــی اتفــاق خطرناکــی کــه ب بازاندیشــی در جمهوریــت ایرانــی در مقابــل جمهوریــت عراقــی پیــدا می کنیــم ول
حــال رخ دادن اســت، ایــن اســت کــه حکومــت از طریــق پیــاده روی زیــارت اربعیــن در حــال خــرج کــردن آخریــن ذخیــرۀ تشــیع 

یعنــی کربــال اســت.
ــرادم از اینکــه در حــال اســتفاده از آخریــن ذخایــر شــیعی یعنــی کربــال هســتیم، ایــن اســت کــه بایــد  وی در پایــان گفــت: ُم
ــن چــه اتفاقــی بیفتــد. اینکــه  ــوم نیســت کــه بعــد از ای حواســمان باشــد کــه چــه اتفاقــی در حــال رخ دادن اســت چــون معل
ــوم انســانی دارد. اگرچــه هــم  ــه بازاندیشــی توســط اصحــاب عل ــاز ب ــم، نی ــه اســتفاده می کنی ــرۀ تشــیع را این گون ــن ذخی آخری
دولــت و هــم مــردم از آن خشــنود هســتند ولــی ایــن خشــنودی بــه ایــن معنــا نیســت کــه نبایــد بــه آســیب های اجتماعــی آن 

توجــه کــرد.
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رونمایی،نقدوبررسیکتاب»روشهایتفسیری«

ــرفصل بحــث  ــاس س ــای تفســیری براس ــاب روش  ه ــرد: کت ــان ک ــم( بی ــتاد دانشــگاه ق ــؤدب )اس ــر م ــدای نشســت دکت در ابت
ــگارش شــده اســت.  ــی کشــور ن ــی قرآن روش  هــای تفســیری در مجموعــۀ مرکــز هماهنگــی و توســعۀ پژوهــش و آمــوزش عال
ــه  ــرار اســت ک ــم شــد و ق ــرای آن دروســی تنظی ــب و ب ــع و ســرفصل واحــدی تصوی ــد، تمــام ســرفصل  ها تجمی در دورۀ جدی
متونــی نیــز تدویــن شــود. وی در ادامــه افــزود: از جملــه مســئولیت  هایی کــه بــر عهــده بنــده و آقــای عزتــی گذاشــتند، تدویــن 
ــز  ــی نی ــر بابای ــر علی اکب ــا اســت، دکت ــن کتــاب حاصــل کوشــش م ــر اینکــه ای ــود و عــالوه ب ــاب »روش  هــای تفســیری« ب کت
ــه اســت.دکتر  ــر ســامان یافت ــن نف ــا کوشــش چندی ــر ب ــن اث ــه ای ــوان گفــت ک ــن می  ت ــر آن نظــارت جــدی داشــتند. بنابرای ب
مــؤدب تصریــح کــرد: ایــن کتــاب بــه صــورت درســنامه تدویــن شــده اســت.ما در مــورد روش  هــای تفســیری- کــه از جملــه 
درس  هــای مهــم در مقاطــع ارشــد و دکتــری اســت- بــه صــورت درســنامه کتابــی نداشــتیم. البتــه کــه آثــار گرانقــدری  از آقایــان 
علوی  مهــر و ... موجــود هســت. در اینجــا بایــد از آیــت  اهلل معرفــت یــاد کنــم کــه بنیان  گــذار ایــن اقــدام بودنــد و ایــن اثــر نیــز 

حاصــل رهنمودهــای ایشــان اســت و ســعی شــده کــه موضــوع روش  هــای تفســیری در آن تحلیــل شــود.
در ادامــه دکتــر عزتــی- دیگــر مؤلــف کتــاب- بــا اشــاره بــه ضــرورت نقــد و بررســی کتــاب گفــت: ایــن کتــاب از ســوی وزارت 
علــوم بــه عنــوان منبــع آموزشــی بــرای رشــته علــوم قــرآن و حدیــث در مقطــع کارشناســی معرفــی شــده اســت و از ایــن جهــت 

بیــش از پیــش الزم اســت کــه مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد. 
وی بــا اشــاره بــه ســاختار کتــاب افــزود: وجــه تمایــز اثــر از دیگــر آثــار موجــود ایــن اســت کــه براســاس ســرفصل مصــوب وزارت 
علــوم تدویــن شــده اســت. تــا قبــل از ایــن کتــاب، الزم بــود کــه اســاتید بــرای هــر بخشــی کــه می  خواســتند تدریــس کننــد، 
یــک ســرفصل از یــک کتــاب را در نظــر می گرفتنــد کــه نوعــی پراکندگــی ایجــاد می  شــد و از ایــن روی، تألیــف کتــاب کار را 

ــی روز 12  ــات قرآن ــکدۀ مطالع ــی پژوهش ــا هماهنگ ب
آبــان مــاه 1398  نشســت »رونمایــی، نقــد و بررســی کتــاب 
روش  هــای تفســیری«  تألیــف حجت  االســالم دکتــر ســیدرضا 
مــؤدب و دکتــر محمدرضــا عزتــی در پژوهشــگاه علــوم انســانی 

و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد.
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ــرای عالقه  منــدان آســان کــرده اســت. همچنیــن از دیگــر چالش  هایــی کــه در روش  هــا و گرایش  هــای تفســیری وجــود دارد،  ب
مربــوط بــه اصطالحــات اســت کــه ایــن اصطالحــات تــا چــه حــد بــا هــم تشــابه یــا تفــاوت دارنــد. مثــال تفســیر عقلــی و اجتهــادی 
بــا یکدیگــر چــه تفاوت  هایــی دارنــد یــا اینکــه تفســیر عرفانــی و باطنــی چــه نســبتی بــا یکدیگــر می  تواننــد داشــته باشــند کــه 

بــه ایــن مــوارد نیــز پاســخ داده  ایــم.
در ادامــه ایــن نشســت دکتــر حبیــب  اهلل حلیمــی، رئیــس دانشــکده الهیــات و معــارف اســالمی دانشــگاه مازنــدران گفــت: مباحــث 
ایــن کتــاب بــرای دانشــجویان مقاطــع کارشناســی، ارشــد و دکتــری مفیــد اســت و بــه غیــر از فشــردگی واژه  هــا بایــد گفــت کــه 
بســط و توضیــح مطالــب در هــر بنــد و درس بســیار مناســب اســت و عناویــن موجــود در متــن نیــز مرتبــط و هماهنــگ هســتند. 
ــب  ــه را ترغی ــز تفکــر پژوهشــی و نقادان ــه آن نی ــت اســت و مطالع ــا اهمی ــع و جــذاب و ب ــورد نظــر جام ــب در موضــوع م مطال
می  کنــد. همچنیــن منابــع کتــاب کافــی، معتبــر و دســته اول هســتند و تقدیــم و تأخیــر دروس نیــز درســت رعایــت شــده اســت، 
امــا بررســی کتــاب در ســه محــور ســاختاری، محتوایــی و نگارشــی الزم اســت.وی در ادامــه بــه برخــی اشــکاالتی کــه از نظــر 

ایشــان بــر کتــاب وارد بــود اشــاره کــرد.
ــا ایــن کتــاب مطــرح  ســپس دکتــر فــروغ پارســا ســخنان خــود را آغــاز کــرد و گفــت: شــاید اولیــن ســؤالی کــه در مواجهــه ب
ــای  ــاب »روش  ه ــه کت ــازی ب ــب تفســیری، چــه نی ــا و مکات ــارۀ روش ه ــب موجــود درب ــا وجــود کت ــه ب ــن باشــد ک می شــود، ای
تفســیری« کــه اســتاد مــؤدب نوشــته  اند، وجــود دارد؟ در پاســخ بایــد بگوییــم کــه بایــد هــر موضوعــی را در پارادایــم مخصــوص 
خــودش مــورد نقــد و بررســی قــرار دهیــم. بــا ایــن وجــود کــه کتــب مختلفــی در ایــن زمینــه نوشــته شــده، ولــی جــای یــک 
کتــاب و درســنامه کــه بتوانــد در مقطــع کارشناســی بــرای دانشــجویان مفیــد باشــد، خالــی بــود. بــه همیــن دلیــل اســتاد نیــز 
اقــدام بــه تنظیــم کتــاب کردنــد و مهم  تریــن نقطــۀ قــوت کتــاب ایــن اســت کــه بــه صــورت درســنامه تنظیــم و تدویــن شــده 
ــته  ــد داش ــه دانشــجویان می  توانن ــد پرســش  هایی ک ــده اســت و بع ــده آم ــد چکی ــداف خــاص و بع ــر درس، اه ــرای ه اســت. ب

باشــند را مطــرح کــرده اســت.
دکتــر پارســا در ادامــه تصریــح کــرد: درس اول کتــاب معطــوف بــه کلیــات و تعاریــف اســت و بعــد بــه تعریــف روش، گرایــش 
ــی و  ــی و عقل ــرآن و روای ــه ق ــرآن ب ــیر ق ــه روش تفس ــیری ب ــای تفس ــان درس اول، روش  ه ــده و در هم ــه ش ــب پرداخت و مکت
ــی، کالمــی و  ــد اجتماعــی، عرفان ــی مانن ــز در گرایش  های ــی منحصــر شــده اســت.گرایش  های تفســیری نی روش تفســیری عرفان

ــه اســت. ــا و گرایش  هــای تفســیری ســامان یافت ــن روش  ه ــه ای اجتماعــی منحصــر شــده و تمــام دروس معطــوف ب
وی در خاتمــه افــزود: بــه نظــر بنــده، ایــن کار نقــاط قــوت زیــادی دارد. مؤلــف از منابــع زیــادی اســتفاده کــرده و بیشــتر منابــع 
نیــز فارســی هســتند. بــه نظــر می  رســد کــه اســتاد بــر ایــن اســاس کــه دانشــجویان کارشناســی برخــالف گذشــته دانــش عربــی 

کمتــری دارنــد، بیشــتر از منابــع فارســی اســتفاده کرده  انــد.
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تحلیلمقایسهایبازنماییمهارتهایارتباطیدرپویانماییها

در ابتــدای نشســت، خانــم دکتــر تاجیــک اســماعیلی، ضمــن خوشــامدگویی بــه حاضران در جلســه، بــه نقــش پررنــگ پویانمایی ها 
در زندگــی کــودکان پرداخــت و بــر اهمیــت و ضــرورت پرداختــن بــه آنهــا تأکیــد کــرد و گفــت: فیلم هــای پویانمایــی )انیمیشــن( 
ــا  ــا دارای رمزه ــادی دارد. آنه ــان زی ــوند و مخاطب ــران بســیار وســیع مصــرف می ش ــه ای ــه جامع ــا و از جمل ــه جــای دنی در هم
ــدف  ــا ه ــد. ب ــش بســزایی دارن ــان نق ــودکان و نوجوان ــی ک ــت و ادراک اجتماع ــر معرف ــه ب ــی هســتند ک ــای ایدئولوژیک و معناه
شناســایی مهارت هــای زندگــی و مهارت هــای ارتباطــی نمایــش داده شــده در انیمیشــن ها، بــه انجــام تحقیقــی پیرامــون همیــن 

عنــوان پرداختیــم کــه بــه معرفــی آن می پردازیــم.
ــراد ســخنرانی پرداخــت. وی موضــوع  ــه ای ــوم ارتباطــات اجتماعــی، ب در ادامــه، علیرضــا خســروی، دانشــجوی دورۀ دکتــری عل
ســخنرانی خــود را بــه ارائــه گــزارش نتایــج و یافته هــای پژوهشــی درخصــوص بازنمایــی مهارت هــای ارتباطــی در پویانمایی هــای 
ــه  ــه پرداخت ــه چهــار نمون ــاری انیمیشــن ها ب ــان جامعــۀ آم ــن تحقیــق از می ــی اختصــاص داد و گفــت کــه ای ــی و غیرایران ایران
اســت. ایــن نمونه هــا شــامل دو نمونــه ایرانــی و دونمونــه غیرایرانــی بــود کــه در انتخــاب نمونه هــا دقــت زیــادی شــده کــه فضــای 
داســتان ها شــبیه بهــم باشــند و روابــط خانوادگــی در آنهــا دیــده شــود. از هــر دوجنــس، پســر و دختــر، در شــخصیت های فیلــم 
باشــند. وی اظهــار داشــت، روش تحقیــق بصــورت کیفــی بــوده و از روش نشــانه شــناختی تحلیلــی جــان فیســک اســتفاده شــده 
ــوده کــه، براســاس مؤلفه هــای ارتباطــی مــدل مهارت هــای زندگــی ســازمان بهداشــت  اســت. مســیر پژوهــش بدیــن صــورت ب
ــی ســازمان  ــای زندگ ــدل مهارت ه ــای ارتباطــی م ــای مؤلفه ه ــم و متغیره ــه حــاوی مفاهی ــا ک ــی، ســکانس هایی از فیلم ه جهان
ــده اند.  ــل ش ــی تحلی ــی و اجتماع ــری، فن ــطح: ظاه ــه س ــکانس ها در س ــی س ــده و بازنمای ــاب ش ــوده انتخ ــی ب ــت جهان بهداش
ــه خواســته ها  ــا ب ــی داســتان، خــود را در مســیر خودســر می ســپارد ت یافته هــای پژوهــش نشــان می دهــد کــه؛ شــخصیت اصل
و نیازهایــش برســد. ایــن نیازهــا و خواســته ها، جنبــۀ فــردی و عمومــی دارنــد. در نمونه هــای ایرانــی و غیرایرانــی مــورد بررســی، 
ــش  ــا نمای ــی در آنه ــای ارتباطــی به خوب ــد و مهارت ه ــی ندارن ــوا باهــم فرق ــی، از لحــاظ محت ــر از مســائل تکنیکــی و فن ــه غی ب
داده شــده اســت. بــا بازنمایــی «قهرمــان« و »ناجــی« از شــخصیت کــودک مواجهیــم. ویژگی هــا و خصایــص برجســتۀ شــخصیت 
اصلــی داســتان )کــودک( در ایــن مجموعه هــا؛ اســتقالل از بزرگســاالن، توانــا در حــل مســائل، دارای خالقیــت و ابتــکار، دنیــای 
ســاده و بــه دور از تجهیــزات مــدرن، دارای روحیــۀ انتقــاد و پرسشــگری، عــدم اطاعــت از بزرگســاالن و در نهایــت اولویــت دادن بــه 
خانــواده و بازگشــت بــه خانــواده اســت. درایــن بازنمایی هــا، کــودک در جایــگاه ســنی طبیعــی خــود بازنمایــی نشــده و بزرگ تــر 

نشســت »تحلیــل مقایســه ای بازنمایــی مهارت هــای ارتباطــی در 
پویانمایی هــا« روز دوشــنبه، 29 مهــر مــاه 1398 در پژوهشــگاه علــوم 
انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا حضــور اســاتید، دانشــجویان و عالقمنــدان 
بــه مباحــث میان رشــته ای رســانه، ارتباطــات و پویانمایــی در ســالن اندیشــه 

پژوهشــگاه برگــزار شــد.
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ــا، زندگــی ســنتی و  ــن نمونه ه ــا در ای ــی و فضــای فیلم ه ــب گفتمان ــش داده می شــود. الگوهــای غال از ســن زیستی شــان نمای
جمعــی پیشــامدرنیته را نمایــش می دهنــد. داللت هــای فرهنگی-اجتماعــی بــر روابــط سرشــار از صمیمــت، حمایــت و نزدیکــی 
ــا آنکــه تقابــل نســل بزرگتــر و نســل جوان تــر را در نمونه هــا شــاهد هســتیم، ولــی اصــل و  ــد. ب ــواده داللــت دارن اعضــای خان
تأکیــد بــر حفــظ نهــاد خانــواده و روابــط اعضــای خانــواده اســت. شــخصیت مونــث فیلم هــا در قالــب کلیشــه جنســیت نیســتند 

و کنش هایــی از آنــان دیــده مــی شــود کــه تناســبی بــا کلیشــه و طبیعــت جنســیت مونــث نــدارد.
خســروی در پایــان پیشــنهاد داد کــه، بــرای تهیــه محتــوای مناســب پویانمایی هــای ایرانــی، می تــوان بــه قصه هــا و 
داســتان های وطنــی بــا اســتفاده از زبانــی ســاده مراجعــه کــرد. افتخــار و تأکیــد بــر آداب و رســوم، نمادهــای ملــی و مذهبــی، 
زندگــی جمعــی و مشــارکتی، حفــظ نهــاد خانــواده، نقــش دادن و توجــه کــردن بــه کــودک و نوجــوان بــا نظــارت والدیــن، نشــان 
دادن خانــواده گســترده بــرای انتقــال فرهنگ هــا از نســلی بــه نســل دیگــر از جملــه محتواهــای خــوب و مناســب بــرای کــودکان 
و نوجوانــان در ایــن عصــر نویــن الکترونیکــی اســت. اســتفاده از محتــوای جالــب و جــذاب داســتان های ایرانــی بــه ترویــج ســبک 
زندگــی بومــی )مطابــق بنــد هفتــم بیانیــه گام دوم؛ ســبک زندگــی( و آمــوزش مهارت هــای زندگــی و ارتباطــی یــاری می رســاند. 
چنانچــه تحلیــل دو فیلــم ایرانــی یــاد شــده نشــان دهندۀ آنســت کــه محتــوای داســتان ها و حکایــات ایرانــی، پتانســیل خوبــی 

بــرای ســاختن پویانمایــی )انیمیشــن( محســوب می شــود.
در ادامــه، حاضریــن در جلســه ســؤاالت خــود را از ســخنرانان مطــرح و جلســه بصــورت تعاملــی میــان حضــار و ســخنرانان ادامــه 

و پایــان یافــت.

إِنَّــا للّه وإِنّا إِلَيِه َراِجُعوَن

همکارگرامیجنابآقایمحمدمحسنگلدانی
مصيبت درگذشت  برادر 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.

همکارگرامیجنابآقایمهدینادرپور
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.

همکارگرامیجنابآقایرضاکوهستانی
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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وإِنّا إِلَيِه إِنَّا للّه 

َراِجُعوَن

خانمدکترسرکار
جانفاطمه
احمدی

مصيبت 

درگذشت  

گرامي تان پدر 

تسليت را 

می کنیم عرض 

خداوند و از 

براي آن سبحان 

علو درجات مرحوم 

و براي  شام و خانوادۀ محرتمتان صرب جميل و اجر جزيل مسألت داريم.

بــه مناســبت میــالد پیامبــر اســالم )ص( و امــام جعفــر صــادق )ع(، بــا برنامه ریــزی و هماهنگــی معاونــت کاربردی ســازی 
ــوم انســانی و فرهنگــی، تعــداد ۶0 نفــر از پژوهشــگران، همــکاران و دانشــجویان پژوهشــگاه در روز چهارشــنبه 22  عل
آبــان 1398 از بــرج میــالد تهــران بازدیــد کردنــد. در بازدیــد از بــرج میــالد کــه ششــمین بــرج مخابراتــی دنیــا از نظــر 
ارتفــاع اســت، ابتــدا بازدیدکننــدگان بــه »ســکوی دیــد بــاز« رفتنــد و بــا توضیحــات مســئول مربوطــه مناظــر مختلــف 

شــهر تهــران را مشــاهده کردنــد.
 در بخــش دوم، باالتریــن قســمت بــرج میــالد، »گنبــد آســمان« مــورد بازدیــد قــرار گرفــت. در ایــن بخــش مســئول 
مربوطــه توضیحــات الزم را در مــورد نمادهــای بــه کار گرفتــه شــده در گنبــد آســمان کــه شــامل نمادهــای چهارگانــه 
ــه  ــجویان ب ــکاران و دانش ــوم، هم ــش س ــرد. در بخ ــه ک ــود، ارائ ــران ب ــگ ای ــات و فرهن ــی از ادبی ــت و بخش های طبیع
ــوزۀ شــهرداری  ــز از م ــی نی ــد. در بخــش انتهای ــد کردن ــران بازدی ــد و از مجســمه های مشــاهیر ای ــوزۀ مشــاهیر رفتن م
تهــران کــه شــامل دســتخط هایی از پادشــاهان قاجــار و اشــخاص مشــهور دورۀ قاجــار و پهلــوی و همچنیــن هدایــای 

ــه عمــل آمــد.  ــد ب ــود، بازدب ــه شــهرداری تهــران ب شــهرداری های شــهرهای مهــم دنیــا ب

بازدیدهمکارانودانشجویانپژوهشگاهازبرجمیالد
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گزارشجلسۀدفاعیه
محبوبهنادری)دانشجویدکتریزبانشناسی(

تاریخ برگزاری : 98/7/14
موضوع: جایگاه و توالی بندهای موضوعی و غیرموضوعی در زبان فارسی: رویکردی کمینه گرا

 استادان راهنما : دکتر محمد دبیرمقدم، دکتر مصطفی عاصی
استادان مشاور: دکتر فریده حق بین 

استادان داور : دکتر ارسالن گلفام،دکتر آتوسا رستم بیک تفرشی،دکتر احمد صفارمقدم 
ــه مباحــث  ــا حضــور هیــأت داوران رســاله و برخــی از دانشــجویان و عالقمنــدان ب ایــن جلســه مــورخ 98/7/14 ســاعت 8:30 ب

ــد. ــی پژوهشــگاه برگزارگردی نحــوی در حــوزۀ زبان شناســی در ســالن حکمــت ســاختمان اصل
در ابتــدای ایــن جلســه، دکتــر دبیرمقــدم و دکتــر عاصــی بــر ضــرورت و دغدغه منــد بــودن ایــن پژوهــش تأکیــد کردنــد و انجــام 
ــو دانســتند و همچنیــن حضــور دانشــجو را در کنفرانس هــای مرتبــط بین المللــی عامــل مؤثــری در غنــای  ــه جل آن را گامــی ب
ــه انجــام ایــن پژوهــش  ــا کوشــش و عالقــه بســیار ب رســاله دانســتند. ایــن اســاتید معتقــد بودنــد کــه دانشــجو موشــکافانه و ب

پرداختــه اســت.
  در ادامــه، دانشــجو در 40 دقیقــه ضمــن ارائــه رســاله خــود، در خصــوص مهمتریــن نــکات طــرح شــده در رســاله حاضــر بــه 

بیــان نتایــج و دســتاوردهای رســاله خــود بــه شــرح ذیــل پرداخــت:
ــه جملــه پیچیــده  ــه دســته های مختلفــی تقســیم می شــوند. در ایــن رســاله ب جمله هــا  براســاس بندهــای تشکیل دهنده شــان ب
می پردازیــم. جملــه پیچیــده از ترکیــب بنــد اصلــی و بنــد پیــرو ســاخته می شــود. بندهــای پیــرو خــود بــه دو دســته موضوعــی 
و غیرموضوعــی تقســیم  می شــوند: بندهــای موضوعــی، بندهــای پیرویــی هســتند کــه جــزء ظرفیــت محمــول بنــد اصلی  انــد و 
در جایــگاه موضــوع قــرار دارنــد، امــا بندهــای غیرموضوعــی )1( بندهــای پیرویــی هســتند کــه توصیف گــر گــروه اســمی هســتند 
کــه بــه  آن هــا بندهــای موصولــی گفتــه می شــوند و افــزوده ای در ســطح گــروه اســمی هســتند، و )2( بندهــای پیرویــی هســتند 
کــه بــرای بنــد اصلی شــان به صــورت افــزوده هســتند کــه بنــد قیــدی نــام دارنــد و شــامل )الــف( بندهــای قیــدی مرکــزی: بنــد 
شــرطی، بنــد زمــان، بنــد هــدف، و بنــد علــت، و )ب( بندهــای قیــدی حاشــیه ای: بنــد غیرمنتظــره، و بنــد تقابلــی هســتند.در 
رســاله، هــر بنــد ابتــدا تعریــف و انــواع آن مشــخص می شــود، ســپس جایــگاه  آن بنــد نســبت بــه بنــد اصلــی تعییــن می گــردد، 

و در آخــر ســاختار درونــی آن توصیفــو جایــگاه آن در اشــتقاق نحــوی تعییــن می شــود.
ــد  ــد هــدف و بن ــان، بن ــد زم ــت، بن ــد عل ــد از بن ــد قیــدی مرکــزی شــدند کــه عبارتن ــوع بن ــار ن ــدی، چه ــن بندهــای قی از بی
شــرطی. هــر چهــار بنــد در جایــگاه اشــتقاق در پایــه بــه گــروه فعلــی کوچــک متصــل می شــوند تــا توســط فاعــل بنــد اصلــی 
ســازه فرمانی شــده و ســپس از آنجــا بــه گــروه وصفــی مختــص بــه خــود در حاشــیه چــپ جابه جــا شــوند. در صورتــی کــه بنــد 
قیــدی قبــل از بنــد اصلــی بــود و می خواســت کــه بعــد از بنــد اصلــی قــرار گیــرد و یــا برعکــس، بــا حرکــت بنــد اصلــی بــه یــک 

گــروه وصفــی خنثــی باالتــر، ایــن تغییــر را ایجــاد می کنیــم.
درون هــر بنــد متممــی می تــوان حداکثــر یــک بنــد متممــی دیگــر داشــت، می تــوان از هــر نــوع بنــد قیــدی، نمونــه ای داشــت، 
و می تــوان بــه تعــداد گروه هــای اســمی درون آن بنــد، بنــد موصولــی داشــت. درون هــر بنــد موصولــی می تــوان حداکثــر یــک 
ــای اســمی درون آن  ــداد گروه ه ــه تع ــوان ب ــه ای داشــت ، و می ت ــدی، نمون ــد قی ــوع بن ــر ن ــوان از ه ــد متممــی داشــت، می ت بن
ــد  ــوع بن ــر ن ــوان از ه ــد متممــی داشــت، می ت ــک بن ــر ی ــوان حداکث ــدی می ت ــد قی ــر بن ــی داشــت. درون ه ــد موصول ــد، بن بن

ــی داشــت.. ــه تعــداد گروه هــای اســمی درون آن بنــد، بنــد موصول ــوان ب ــه ای داشــت، و می ت قیــدی، نمون
ــه  ــرای تعییــن ترتیــب یــک ســری از ســازه ها ب ــه )1999( در نظریــه نقشــه نگاری ب ــار چینکوئ ــه کمــک روشــی کــه اولیــن ب ب
کار بســت، بــه ترتیــب بندهــای پیــرو نســبت بــه هــم بررســی شــد، و بعــد از آن ترتیــب بندهــای قیــدی مرکــزی نســبت بــه 
ــی اصلیشناســایی شــد. ترتیــب بی نشــان بندهــای قیــدی مرکــزی به صــورت بنــد شــرط/ بنــد  هــم مشــخص شــد، و ســه توال
زمــان < بنــد اصلــی< بنــد هــدف < بنــد علــت اســت. بندهــای قیــدی مرکــزی در صورتــی کــه بعــد از بنــد اصلــی قــرار بگیرنــد 
دارای ترتیــب بنــد اصلــی< بنــد زمــان/ بنــد شــرطی< بنــد هــدف< بنــد علــت و در صورتــی کــه قبــل از بنــد اصلــی قــرار بگیرنــد 

به صــورت بنــد علــت < بنــد هــدف < بنــد زمــان/ بنــد شــرطی< بنــد اصلــی هســتند. 
بندهــای قیــدی مرکــزی بــا اتصــال بــه گــروه فعلــی کوچــک وارد ســاختار نحــوی شــده و از آنجــا بــه جایــگاه وصفــی مختــص بــه 
ــب ســازه در چارچــوب  ــرای نشــان دادن ترتی ــای نقشــی ب ــدی جابه جــا می شــوند. اســتفاده از فرافکن ه ــای قی ــک از بنده هری
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ــر اســاس نظریــه اتصــال  ــه بحــث ترتیــب  ب ــر اســاس نظریــه نقشــه نگاری چینکوئ ــه )1999( انجــام شــده اســت زیــرا  ب چینکوئ
برچیــده شــده اســت. در جایــگاه بی نشــان، هریــک از بندهــا ســر جــای خــود در گــروه وصفــی خودشــان هســتند، امــا اگــر هــر 
چهــار بنــد قبــل از بنــد اصلــی باشــند، بــا جابه جایــی بنــد اصلــی بــه گــروه وصفــی بــاالی بنــد زمان/شــرط ترتیــب آن هــا شــکل 
ــر  ــی باالت ــای وصف ــه گروه ه ــی ب ــد اصل ــه دار بن ــا حرکــت دنبال ــی باشــند، ب ــد اصل ــد از بن ــد بع ــار بن ــر چه ــر ه ــرد، و اگ می گی
ــن  ــل والمــاال )2009( روی بندهــای قیــدی کــه خــود ای ــا تحلی ــه دار مشــابه اســت ب جابه جــا می شــوند. تحلیــل حرکــت دنبال
الگــو را از تحلیــل چینکوئــه بــه دســت آورد کــه روی گروه هــای حرف اضافــه ای قیــدی انجــام داده بــود. ایــن تحلیــل باعــث شــد 

بــه ترتیــب درســتی از بندهــا برســیم.
در ادامــه جلســه دکتــر ارســالن گلفــام، داور مدعــو خارجــی رســاله بــه نقــد و ارزیابــی رســاله پرداخــت. وی پیشــنهاداتی بــرای 
ــارۀ قضــاوت درمــورد نشــان داری و  اصــالح برابرنهادهــای فارســی و همچنیــن برخــی از اشــکاالت صــوری اشــاره کــرد. وی درب
ــخ   ــل راس ــانی را تحلی ــان داری و بی نش ــاب نش ــای انتخ ــجو مبن ــه دانش ــرد ک ــرح ک ــش هایی مط ــز پرس ــاله نی ــانی در رس بی نش

مهنــد و ســلیمیان )1394( معرفــی کــرد. 
دکتــر آتوســا رستم بیک تفرشــی، داور داخلــی، نیــز در ادامــه بــه ارائــه ارزیابــی خــود از رســاله پرداخــت. وی نیــز بــا اشــاره بــه 
ــا  ــن دو موضــوع داده ه ــا ای ــوان ب ــا می ت ــه آی ــرد ک ــن پرســش را مطــرح ک ــان فارســی، ای بحــث بی نشــانی و نشــان داری در زب
ــن پرســش را نیازمنــد پژوهش هــای بیشــتر  ــه ای را تبییــن کــرد؟ و در پاســخ دکتــر دبیرمقــدم، راهنمــای اول رســاله، پاســخ ب

دانســت. 
دکتــر صفــار مقــدم، داور دوم داخلــی، ضمــن تأکیــد بــر کاربــردی بــودن موضــوع رســاله در آمــوزش زبــان فارســی، بــه برخــی از 

مشــکالت نگارشــی رســاله اشــاره و بــر ضــرورت پاالیــش بیشــتر  نــکات نگارشــی در رســاله تأکیــد کــرد. 
دانشــجو ضمــن پذیــرش برخــی از اصالحــات مــورد تاکیــد هیــات داوران، در دفــاع از رســاله خــود اظهــار داشــت: هــدف رســاله 
حاضــر تــالش بــرای بهره بــرداری از رویکردهــای نظــری مختلــف و در نهایــت دســتیابی بــه یــک مــدل تحلیلــی بــود تــا بتــوان 

در آن قالــب، ســاختار و توالــی بندهــای موضوعــی و غیرموضوعــی زبــان فارســی را بــر پایــۀ برنامــه کمینه گــرا تبییــن نمــود. 
در پایــان هیــأت داوران و اســاتید راهنمــا و مشــاور بــه شــور نشســته و بــا اعطــای نمــره 19/79 و درجــۀ عالــی بــه رســالۀ دانشــجو، 

وی را دانش آموختــۀ مقطــع دکتــری رشــتۀ زبان شناســی تشــخیص دادنــد.

گزارشجلسۀدفاعیه

محمدحسنترابی)دانشجویدکتریزبانشناسی(

تاریخ برگزاری : 98/7/29
ــی  ــکل ارزیاب ــۀ پروت ــر پای ــی زبان ب ــت فارس ــره راس ــزی نیمک ــیب دیده مغ ــاران آس ــی بیم ــای زبان ــی مهارت ه ــوع: ارزیاب موض

ــی.( ــکل ام. ای. س ــرال )پروت ــی مونت ــای ارتباط مهارت ه

 استادان راهنما: دکتر یحیی مدرسی تهرانی، دکتر شهال رقیب دوست
استادان مشاور: دکتر فریبا یادگاری

استادان داور : دکتر شهین نعمت زاده،دکتر حوریه احدی،دکتر حسن عشایری

ایــن جلســه مــورخ 98/7/29 ســاعت 13:00 بــا حضــور هیــأت داوران رســاله و برخــی از دانشــجویان و عالقمنــدان بــه مباحــث 
ــی  ــاختمان اصل ــی در آزمایشــگاه زبان شناســی در پژوهشــکده زبان شناســی در س ــی بالین ــان و زبان شناس عصب روان شناســی زب

پژوهشــگاه برگزارگردیــد.
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ــن پژوهــش و  ــودن ای ــر ضــرورت و دغدغه منــد ب در ابتــدای ایــن جلســه، دکتــر مدرســی تهرانی و دکتــر شــهال رقیب دوســت ب
مــورد تأییــد بــودن آن بــرای اســاتید داور و مشــاور تأکیــد کردنــد. وی معتقــد بــود کــه دانشــجو موشــکافانه و بــا کوشــش و عالقــه 

بســیار بــه انجــام ایــن پژوهــش پرداختــه اســت.
ــه  ــکات مطرح شــده در رســاله حاضــر ب ــن ن ــه رســاله خــود، درخصــوص مهم تری   در ادامــه، دانشــجو در 20 دقیقــه ضمــن ارائ

بیــان نتایــج و دســتاوردهای رســاله خــود بــه شــرح ذیــل پرداخــت:
در توانایی هــای نوایــی 8 بیمــار، در توانایی هــای واژگانی-معنایــی ۶ بیمــار، در توانایی هــای گفتمانــی 5 بیمــار، و نیــز در 
توانایی هــای کاربردشــناختی 5 بیمــار اختــالل داشــتند. در ســطح گروهــی، بیمــاران آســیب دیده نیمکــره راســت در 
ــی،  ــای معنای ــا معیاره ــار ب ــی گفت ــگ احساســی، روان ــرار آهن ــتان(، تک ــی درک داس ــی )ارزیاب ــان روایت ــای گفتم خرده آزمون ه
ــروه در  ــاوت عملکــرد دو گ ــد؛ تف ــروه شــاهد عمــل کردن ــر از گ ــی داری ضعیف ت ــار به طــور معن ــگ احساســی گفت ــد آهن و تولی

ــود.  ــی داری ب ــه معن ــک ب ــز نزدی ــتقیم نی ــاری غیرمس ــش گفت ــیر کن ــاوره ای و تفس ــان مح ــای گفتم تکلیف ه
عملکــرد گــروه بیمــاران آســیب دیده نیمکــره راســت ناهمگن تــر از گــروه شــاهد بــود و الگــوی اختــالالت بیمــاران آســیب دیده 

نیمکــره راســت بســیار پراکنــده و ناهمگــن بــود و در ایــن بیمارانیــک مهــارت تــا همــه مهارت هــا دچــار اختــالل شــده بــود. 
ــر  ــود. در بیمــاران، اثــر آســیب نیمکــره راســت ب عملکــرد بیمــاران در کل نیــز به طــور معنــی داری ضعیف تــر از گــروه شــاهد ب
مهارت هــای نوایــی، واژگانی-معنایــی، و گفتمانــی به طورمســتقیم و بــر مهارت هــای کاربردشــناختی به طــور غیرمســتقیم 

مشــاهده شــد. 
بــر اســاس عملکــرد بیمــاران آســیب دیده نیمکــره راســت در ایــن پژوهــش، مناســب ترین دســته بندی ایــن بیمــاران، 
دســته بندی فــره و همــکاران )2012( بــود کــه بــرای زبــان فارســی نیــز پذیرفتــه شــد. بــر ایــن اســاس، بیمــاران آســیب دیده 
نیمکــره راســت فارســی زبان بــه چهــار گــروه تقســیم شــدند: )1( اختــالل گســترده و شــدید در همــه مهارت هــا، )2( اختــالل در 
چنــد مهــارت )تکالیــف گفتمــان محــاوره ای، بازگویــی داســتان، تکــرار نــوای گفتــار، و قضــاوت معنایــی(، )3( اختــالل در گفتمــان 

محــاوره ای و تکــرار و تولیــد نــوای احساســی، و )4( بــدون اختــالل.
در ادامــه جلســه دکتــر شــهین نعمــت زاده، داور مدعــو خارجــی اول رســاله، ضمــن مطــرح کــردن برخــی از اشــکاالت صــوری 

رســاله، آن را کاری ارزشــمند دانســت کــه حــرف بــرای گفتــن دارد. 
دکتــر حســن عشــایری داور مدعوداخلــی دوم نیــز در ادامــه بــه ارائــه ارزیابــی خــود از رســاله پرداخــت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــای  ــی مهارت ه ــرای ارزیاب ــی. ب ــکل ام. ای. س ــر پروت ــد نظی ــی جدی ــای بالین ــتفاده از آزمون ه ــه اس ــاز ب ــی نی ــرایط کنون در ش
زبانــی بیمــاران نیمکــره راســت داریــم، پیشــنهاداتی بــرای انجــام پژوهــش در آینــده بــا در نظــر گرفتــن آســیب های محتمــل در 

نیمکــره غیردرگیــِر چــپ در بیمــاران آســیب دیده نیمکــره راســت ارائــه کــرد. 
دکتــر حوریــه احــدی، داور داخلــی، نیــز ضمــن ارزشــمند خوانــدن ایــن پژوهــش و همچنیــن اینکــه انجــام پژوهش هــای میدانــی 
و به خصــوص بالینــی مشــکالت خــاص خــود را دارد، و بــا اشــاره بــه اینکــه انجــام این گونــه پژوهش هــا موجــب ارتبــاط بیشــتر 
ــاران می شــود،  ــه بیم ــر ب ــات بهت ــه خدم ــرای ارائ ــی و درنتیجــه دســتاوردهای بیشــتر ب دانشــجویان زبان شناســی و گفتاردرمان

اشــاره کــرد کــه اشــکاالت مطرح شــده در جلســه پیش دفــاع در نســخه نهایــی رســاله برطــرف شــده اســت. 
ــاع از رســاله خــود اظهــار داشــت کــه هــدف  دانشــجو ضمــن پذیــرش برخــی از اصالحــات مــورد تأکیــد هیــات داوران، در دف
رســاله حاضــر، تــالش بــرای ارزیابــی مهارت هــای ارتباطــی بیمــاران آســیب دیده نیمکــره راســت و درنهایــت، دســته بندی ایــن 
ــر و  ــانی بهت ــت خدمت رس ــره راســت جه ــی نیمک ــای ارتباطــی و زبان ــی بیشــتر از توانایی ه ــه آگاه ــتیابی ب ــرای دس ــاران ب بیم

مؤثرتــر بــه ایــن بیمارانبــوده اســت. 
در پایــان هیــأت داوران و اســاتید راهنمــا و مشــاور بــه شــور نشســته و بــا اعطــای نمــره 20و درجــۀ عالــی بــه رســالۀ دانشــجو، 

ــد. ــری رشــتۀ زبان شناســی تشــخیص دادن ــۀ مقطــع دکت وی را دانش آموخت
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