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ــز  ــایر مراک ــگاه ها و س ــان پژوهش ــور رئیس ــا حض ــاه ب ــنبه 1۰ دی م ــور روز سه ش ــگاه های کش ــی پژوهش ــع مل ــۀ مجم جلس
ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد. پژوهشــی، در پژوهشــگاه عل

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، در ایــن جلســه کــه بــه منظــور بررســی مســائل 
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــات فرهنگ ــوم انســانی و مطالع ــس پژوهشــگاه عل ــادی، رئی ــر قب ــد، دکت ــزار ش مشــترک پژوهشــگاه ها برگ
ــت  ــی و اهمی ــالت تکمیل ــع تحصی ــجویان مقاط ــی دانش ــت پژوهش ــور و فعالی ــگاه ها از حض ــدی پژوهش ــرورت بهره من ض
ــا  ــه ب ــرد ک ــوت ک ــم در پژوهشــگاه ها، از رئیســان پژوهشــگاه ها دع ــد عل ــای ســطح پژوهشــی و تولی ــا در ارتق مشــارکت آنه
همگرایــی و تبییــن موضــوع بــرای مســئوالن ذی ربــط، ایــن مقولــه را بــا جدیــت پیگیــری کننــد. رئیــس پژوهشــگاه بــا اشــاره 
ــتقل،  ــای مس ــن آیین نامه ه ــا تدوی ــوان ب ــرد؛ می ت ــد ک ــگاه ها تأکی ــگاه ها و دانش ــجو در پژوهش ــذب دانش ــای ج ــه تمایزه ب
ایــن امــر را در فرایندهــای جــذب دانشــجو بــه روشــنی لحــاظ کــرد تــا بدین وســیله از برخــی شــائبه ها در خصــوص مشــابهت 

ــود.  ــگیری ش ــگاه ها پیش ــگاه ها و پژوهش ــی دانش ــی و پژوهش ــیوه های آموزش ش
در ادامــه ایــن جلســه، رئیســان دیگــر پژوهشــگاه ها و مؤسســات پژوهشــی نیــز نظــرات خــود را در خصــوص مســائل مشــترک 

پژوهشگاه ها بیان کردند.

تأکید  دکتر قبادی بر پذیرش دانشجو در پژوهشگاه
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دکتر خرازی  در مراسم بزرگداشت سردار سلیمانی:

 شهید سلیمانی کمتر حرف می زد و بیشتر فکر می کرد

در ابتــدای جلســه، دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه، ضمــن خیرمقــدم بــه دکتــر خــرازی و مهمانــان حاضــر در مراســم، از 
دکتــر خــرازی خواســت کــه بــا نــگاه تحلیلــی، دانــش، تجربــه و اطالعــات بین المللــی وســیع خــود، نــگاه آکادمیــک پژوهشــگاه 
ــم  ــهید قاس ــردار ش ــره س ــاد و خاط ــعری ی ــدن ش ــا خوان ــادی ب ــر قب ــن دکت ــد. همچنی ــأله روشــن تر کنن ــه مس را نســبت ب

ســلیمانی را گرامــی داشــت.
ــاع مقــدس،  ــه ســوابق فرماندهــی ســردار شــهید ســلیمانی در طــول هشــت ســال دف ــا اشــاره ب در ادامــه، دکتــر خــرازی، ب
بــه ویژگی هــای شــخصیتی ایشــان اشــاره و خاطرنشــان کــرد: آنچــه از ســردار ســلیمانی اســوه می ســازد، شــخصیت اوســت 
کــه جــای تحقیــق و پژوهــش دارد. ایــن مکتــب دفــاع مقــدس بــود کــه چهره هــای محبوبــی مثــل چمــران، صیاد شــیرازی، 
ــادی  ــان زی ــروز ســلیمانی را ســاخت. بی شــک شــهادت ســردار، جوان ــن و دیگــران و ام ــا، حســین خــرازی، زین الدی باکری ه
را بــه مســیر او خواهــد کشــاند و از شــخصیت او تبعیــت و پیــروی خواهنــد کــرد. ســردار ســلیمانی در دوارن دفــاع مقــدس و 
پــس از آن، نقــش مهمــی بــرای حفــظ و صیانــت از امنیــت کشــور ایفــا کــرد. امنیــت امــروز مدیــون تالش هــای ایــن ســردار 
ــا  ــال ب ــزرگ و در عین ح ــده ای ب ــت داد. فرمان ــا شکس ــارج از مرزه ــمن را خ ــود و دش ــت ب ــک استراتژیس ــت. او ی ــهید اس ش
ــری  ــات رهب ــت، صف ــر مدیری ــالوه ب ــود. ع ــری برخــوردار ب ــات رهب ــان می زیســت. از خصوصی ــا آن ــود و ب ــق ب ــا رفی رزمنده ه
ــت  ــش حرک ــه آرمان های ــیدن ب ــت رس ــی داشــت و در جه ــری باالی ــود. خطرپذی ــوردار ب ــی برخ ــای باالی داشــت و از کاریزم

ــنیدیم. ــان نش ــی از ایش ــت ادعای ــود و هیچ وق ــا ب ــرد. بی ادع می ک
دکتــر خــرازی، ضمــن اشــاره بــه اینکــه ســردار ســلیمانی فــردی فکــور بــود کــه کمتــر حــرف مــی زد و بیشــتر فکــر می کــرد. 

مجاهــد  مقــام  بزرگداشــت  منظــور  بــه 
ــم  ــهید حاج قاس ــران و اســالم، ش ــترگ ای س
ــاه  ــورخ 1۵ دی م ــنبه م ــلیمانی، روز یکش س
معــاون  همــت  بــه  نشســتی   ،1398
ــی  ــانی و فرهنگ ــوم انس ــازی عل کاربردی س
ــس  ــرازی، رئی ــال خ ــر کم ــور دکت ــا حض ب
ــر  ــی و وزی ــط خارج ــردی رواب ــورای راهب ش
ــران،  ــالمی ای ــوری اس ــبق جمه ــه اس خارج
در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 

ــد. ــزار ش ــی برگ فرهنگ
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کمتــر در صحنه هــای تبلیغاتــی حاضــر می شــد و کمتــر بــه ایــراد ســخنرانی می پرداخــت، گفــت: کمتــر از ایشــان مصاحبــه 
دیده ایــم. بــه غیــر از صفــات نامبــرده شــده، جنبــه ای کــه بیشــتر از ایشــان اســوه می ســاخت، انســانیت ســردار ســلیمانی 
ــود. جهت گیــری  ــه دور از جناح هــای سیاســی ب ــار می کــرد کــه ب ــود، طــوری رفت ــه ب ــی نمون ــود. درعین حــال کــه انقالب ب
ــه در  ــت ک ــاده ای داش ــیار س ــی بس ــود. زندگ ــی ب ــرۀ مل ــن چه ــم. محبوب تری ــراغ نداری ــان س ــی را از ایش ــی خاص سیاس
ســطح پاییــن اجتماعــی بــود. نســبت بــه مســائل و مشــکالت جامعــه، بســیار واقع بیــن بــود. امیدواریــم شــهادت ســلیمانی 
نســل های آینــده کشــور را تربیــت کنــد. شــهادت ســلیمانی و هم رزمانــش در عــراق هــم تحولــی عظیــم بــه وجــود آورد.

ــی در  ــش مهم ــن نق ــش اســت. بنابرای ــط پژوه ــی و محی ــط علم ــا محی ــرد: این ج ــه خاطرنشــان ک ــرازی در ادام ــر خ دکت
ــرای حــل مشــکالت  ــه حــل مســائل و مشــکالت کشــور دارد. انتظــار مــی رود کــه پژوهشــگاه از ظرفیــت خــود ب کمــک ب
کشــور بهــره ببــرد. نظریه پــرداز علــوم انســانی کــم داریــم و نیــاز بــه نظریه پــردازی مطابــق بــا عقایــد و ارزش هــای بومــی 
و حاکــم بــر کشــور داریــم. میــدان مقاومــت و میــدان ایســتادگی نیــاز بــه نظریــه دارد،  نیــاز بــه تولیــدات علمــی ای دارد کــه 
کاربــردی باشــند و بــه حــل مســائل کمــک کننــد، واقع بینانــه و متناســب بــا ارزش هــای بومــی باشــند و ایــن کار از عهــدۀ 
محققانــی بــر می آیــد کــه بــه عقایــد و ارزش هــای بومــی کشــور تســلط دارنــد. پژوهشــگاه و پژوهشــگران بایــد بتواننــد در 
ــد. رابطــۀ اســتاد و دانشــجو بایــد  تربیــت نســل های آینــده هــم از لحــاظ علمــی و هــم از لحــاظ شــخصیتی تأثیــر بگذارن
مبتنــی بــر ایــن گــزاره باشــد. اســتاد بایــد تربیت کننــدۀ دانشــجو باشــد. امیدواریــم کــه رابطــۀ اســتاد و دانشــجو بــه ایــن 
ســمت و ســو ســوق یابــد. در پایــان، دکتــر خــرازی بــه قرائــت ابیاتــی از موالنــا پرداخــت کــه ســردار شــهید ســلیمانی در 

مراســم یادبــود شــهید همدانــی خوانــده بــود:

روحش شاد و راهش پررهرو باد

رقص و جوالن بر سر میدان کنند ** رقص اندر خون خود مردان کنند
چون رهند از دست خود دستی زنند ** چون جهند از نقص خود رقصی کنند

مطربانشان از درون دف می زنند ** بحرها در شورشان کف می زنند
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مراسم عزاداری به مناسبت شهادت سردار سلیمانی

ــر، مــداح  ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، در ایــن مراســم باشــکوه محمدرضــا صاب ــط عمومــی پژوهشــگاه عل ــه گــزارش رواب ب
جــوان اهــل بیــت بــه نوحه خوانــی و قرائــت زیــارت عاشــورا پرداخــت و ســیدحامد حســینی پیش نمــاز پژوهشــگاه، طــی ســخنانی 
بــه وصــف رشــادت های ســردار ســلیمانی پرداخــت و گفــت: بامــداد جمعــه عزیــزان گران بهایــی را از دســت دادیــم. بــا اینکــه از 
شــهادت ســردار ســلیمانی بــه شــدت غمگیــن و عــزادار هســتیم، امــا خوشــبختانه در کشــور اســالمی مان، ســرداران زیــادی داریــم 
و ایــن را هــم بدانیــم کــه شکســتن یــک آینــه باعــث تکثیــر آن می شــود و تکه هــای کوچک تــر نیــز نــور و روشــنایی را منعکــس 

ــد. ــت می رون ــگ ظلم ــه جن ــد و ب می کنن
حســینی تأکیــد کــرد: شــهید ســلیمانی بــه مــا درس مقاومــت داد و مــوج جدیــدی از بیــداری در کشــور ایجــاد کــرد. حاج قاســم 
بــا صــدای مظلومیــت همــراه بــا صالبــت خــود، موجــی از بیــداری را در کشــورمان طنین انــداز کــرد. در ســاعاتی کــه مــا در منــازل 
خــود در خــواب نــاز بودیــم، ســلیمانی و هم رزمانــش در جبهه هــای حــق علیــه باطــل دوش تــادوش رزمنــدگان جبهــه مقاومــت، 
می جنگیدنــد تــا صــدای تــوپ و تانــک دشــمنان، مــا را از رختخــواب گــرم و نرم مــان بیــدار نکنــد و حاج قاســم در همــان زمانــی 

کــه خیلــی از ماهــا خــواب بودیــم، رحیــل شــهادت را ســر کشــید.
ــوان  ــده به عن ــد، بلکــه آن شــهید زن ــی نمان ــوان اســطوره باق ــه عن ــا ب ــرای م ــت: ان شــاءاهلل حاج قاســم ب حســینی در خاتمــه گف
ــه عنــوان دکتریــن سیاســی مــا باشــد کــه ایــن مصیبــت عظیــم را  اّســوه در حیــات فکــری و رفتــاری مــا نقــش ایفــا کنــد و ب
دوبــاره خدمــت همــۀ شــما عزیــزان تســلیت عــرض می کنــم. واقعــاً دو عزیــز گران بهــا را از دســت دادیــم؛ ابومهــدی مهنــدس و 

ــم. ــار می دانی ــت انتظ ــدۀ راه و نهض ــا را تداوم دهن ــن خون ه ــا ای ــه م ــلیمانی ک ــم س حاج قاس

ــم  ــاج قاس ــپهبد ح ــرفراز، س ــردار س ــهادت س ــبت ش ــه مناس ب
ــر روز  ــورا، ظه ــارت عاش ــت زی ــزاداری و قرائ ــم ع ــلیمانی، مراس س
شــنبه، 14 دی مــاه 1398، بــه همــت معاونــت کاربردی ســازی علــوم 
ــوم  ــگاه عل ــان پژوهش ــاتید و کارکن ــیج اس ــی و بس ــانی و فرهنگ انس
ــد ــزار ش ــگاه برگ ــه پژوهش ــی در نمازخان ــات فرهنگ ــانی و مطالع انس
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شهادت، آرزو و حق سردار سلیمانی بود

شــهادت دو یــار همیشــگی؛ ســردار رشــید اســالم و شــاگرد مکتــب حســین بــن علــی )ع( و امــام خمینــی )ره( و فرزنــد عالــی 
مقــام ملــت ایــران، حــاج قاســم ســلیمانی و ســردار بــزرگ ســپاه اســالم و عــراق، ابومهــدی المهنــدس، را بــه محضــر حضــرت 
ولــی عصــر ارواحنــا فــداه، مقــام معظــم رهبــری دام ظلــه العالــی، ملت هــای شــریف ایــران و عــراق و همــۀ آزادگان تســلیت عــرض 

می کنیــم.
این شهیدان واال مقام در راه آرمان و عزت اسالم ، آسمانی و به فوز عظیم شهادت نائل آمدند.

روحشان شاد و راهشان مستدام

 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ــْم  ــُه َوِمْنُه ــْن َقَضــیٰ نَْحَب ــْم َم ــِه ۖ َفِمْنُه ــُدوا اهلَلّ َعلَْی ــا َعاَه ــوا َم مــَن الُْمْؤِمِنیــَن ِرَجــاٌل َصَدُق

لُــوا تَْبدیــاًل ــا بََدّ َمــْن یَْنَتِظــُر ۖ َوَم
شــهادت، آرزو و حــق ســردار ســرافراز جبهــۀ مقاومــت حــاج قاســم ســلیمانی رضــوان اهلل 

علیــه بــود

دعای شهیدحاج قاسم سلیمانی در یادمان شهدای جنگ تحمیلی؛
خدایا:

ــه  ــم ب ــا را خت ــت م ــم، عاقب ــمت می دهی ــد، قس ــده ش ــا خوان ــن نهره ــار ای ــه در کن ــا ک ــه آن نمازه ب
ــن. شــهادت ک

خدایا:
جز شهادت برای ما مخواه.

اگر چه حاج قاسم امید و علمدار جریان حق طلبی و شهادت بود.
 اگرچه حاج قاسم محصول و میوه جریان آزادگی و مقاومت بود.

گرسینه شکست ، چشم  تری هست هنوز
دستاِن پُر از مهر کسی هست هنوز

غم راه ندارد به دل خسته مان
گر یاِر علی رفت علی هست هنوز
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سروده؛ مرحبا قاسم سلیمانی/ پهلوان بزرگ ایرانی

مرحبا قاسم سلیمانی
پهلوان بزرگ ایرانی

عشق از عمق جان ثناگویت
میزند بوسه ها به بازویت
باطل الّسحر فتنه داعش

پاسدار قلمرو آرش
شیرمردّی و کوه پابرجا
حافظ کربال و سامّرا

آفرین بر شکوه و صولت تو
بر بلندای عزم و غیرت تو

گرنه آن رزم و عزم و کوشش بود
شام و لبنان دیار داعش بود
همه را نقره داغ می کردند

رو به خاک عراق می کردند
مقصد بعد مکر آل یهود

فتح دروازه های تهران بود
نقل افسانه عمالقه نیست

به خدا این سخن مبالغه نیست
 باری این بار مکر غیر گذشت

فتنه آمده به خیر گذشت
با شما هر طرف که روکردیم

برگ های برنده روکردیم
با تو هرچند خوابش آشفته
چشم بیدار فتنه ها خفته

دستی این سوی در عدن داری
دستی آن سوی در یمن داری
با چنین عزم و رزم طوفانی

پرچم اقتدار ایرانی
از تو لرزان به سان عزرائیل

پیکر وحشیان اسراییل
مالک اشتر زمان سردار
ریشه فتنه از میان بردار
عزم تو جزم و کوه فرساتر
دست وبازوی تو تواناتر

بهمن1393
محّمدرضا ترکی

عضو شورای بررسی متون و کتب علوم 
انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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هم درد با خانوادۀ بزرگ دانشگاهیان و پژوهشگران ...

اناهلل و انا الیه راجعون

 

ــگاهیان و  ــزرگ دانش ــواده ب ــژه خان ــن به وی ــافربری اوکرای ــای مس ــز هواپیم ــقوط غم انگی ــۀ س ــدگان حادث ــا بازمان ــم درد ب ه
پژوهشــگران فرهیختــۀ ایرانــی؛ ایــن واقعــه تلــخ را تســلیت عــرض می کنیــم و از درگاه خداونــد متعــال بــرای درگذشــتگان عزیــز 
ایــن ضایعــۀ اندوه بــار، غفــران الهــی و بــرای بازمانــدگان و ملــت ایــران صبــر جمیــل و شــکیبایی همــراه بــا پــاداش الهــی، مســألت 

داریــم.
غمگیــن و داغــدار از فاجعــه ســترگی کــه دل هــای ایرانیــان را در روزهــای اخیــر از انــدوه و آالم آکنــده کــرد و رنجــور از نحــوۀ 
وقــوع ایــن ضایعــه کــه درد مضاعــف آن بــر جانمــان نشســت، امیدواریــم کــه ایــن رخــداد دردنــاک، درســی باشــد بــرای همــه 
ــوم بیــش از پیــش هوشــیار و دل نگــران باشــیم  ــرز و ب ــن م ــوی و عاطفــی ای ــا کــه در پاس داشــت ســرمایه های انســانی، معن م
و فرامــوش نکنیــم کــه اوج خشــونت ورزی و جنگ طلبــی آمریــکا بــا بــه شــهادت رســاندن ســردار ســپهبد فــداکار شــهید قاســم 
ــیب های  ــد آس ــر، می توان ــن ام ــت از ای ــه غفل ــت ک ــاخته اس ــت وارد س ــن ملّ ــه ای ــی ب ــات جانب ــات و صدم ــه لطم ــلیمانی چ س

ــد. ــته باش ــال داش ــه دنب ــری ب ــات جبران ناپذی ــدنی و لطم فراموش ناش

روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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مراسم  یادبود  جان باختگان سانحۀ  غم انگیز  هواپیمای  مسافربری  اوکراینی
روز سه شــنبه 24 دی مــاه 1398 مراســم یادبــود جان باختــگان ســانحۀ غم انگیــز هواپیمــای مســافربری اوکراینــی در پژوهشــگاه 
برگــزار شــد و همــکاران بــرای عــرض تســلیت بــه دکتــر تنکابنــی )بســتگان دکتــر تنکابنــی در ایــن پــرواز آســمانی شــدند( و 

ــا خانواده هــای بازمانــدگان ســانحۀ غم انگیــز هواپیمایــی اوکرایــن گــرد هــم جمــع شــدند. ــراز همــدردی ب اب
در این مراسم دکتر فاطمه راکعی شعری را از کتاب »سفر سوخنت« خود قرائت کرد:

زمین دیده در خواب یک آسمان گل
چگونه بر این خواب زیبا نگریم

چگونه به تعبیر این خواب رنگین
صمیمانه در مرگ گل ها نگریم
شده آسمان غرق گل های پرپر
چرا این چنین ناشکیبا نگریم
روا نیست گریه برای شهیدان
مرا نیست اما توان تا نگریم

تمام وجودم تمنای گریه است
چگونه، چگونه، خدایا نگریم

روح شان شاد



خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی                                                                             

13
98

ی 
د

10

بازدید مدیران دانشگاه فردوسی مشهد از پژوهشگاه

ــور، مشــاور و رئیــس حــوزۀ ریاســت، گــزارش کاملــی از فعالیت هــای پژوهشــگاه  در ابتــدای نشســت، دکتــر سیدمحســن علوی پ
ــر  ــه دکت ــوند. در ادام ــنا ش ــت پژوهشــگاه بیشــتر آش ــای فعالی ــا و زمینه ه ــا حوزه ه ــان ب ــا اعضــای دانشــگاه میهم ــرد ت ــه ک ارائ
عبــدا... رادمــرد، رئیــس دانشــکدۀ ادبیــات دانشــگاه فردوســی مشــهد، بــا ابــراز خرســندی از بابــت حضــور در پژوهشــگاه گفــت: 
ــی و  ــتاوردهای علم ــم از دس ــدوارم بتوانی ــد و امی ــکاری دارن ــرای هم ــی ب ــای باالی ــا و قابلیت ه ــرف زمینه ه ــبختانه دوط خوش
پژوهشــی پژوهشــگاه بیــش از پیــش بهــره ببریــم. وی ســپس بــه معرفــی دانشــگاه فردوســی مشــهد پرداخــت و گفــت: دانشــگاه 
ــرورش فعــال اســت و در یــک فضــای عمومــی حرکــت می کنــد.  فردوســی دانشــگاه  جامعــی اســت کــه در حــوزۀ آمــوزش و پ
دانشــکدۀ ادبیــات  دانشــگاه فردوســی رقبــای درآمدزایــی همچــون دانشــکده های فنــی و مهندســی و کشــاورزی دارد.؛ باایــن حــال  

ــد. ــکده بیفزای ــای دانش ــا و آموزش ه ــت فعالیت ه ــت برکیفی ــعی کرده ا س ــال ها س ــن س ــی ای در ط
ــه و  دکتــر غالمرضــا رئیســیان، رئیــس دانشــکده الهیــات دانشــگاه فردوســی مشــهد نیــز هــدف از ایــن نشســت را کســب تجرب
ــا بیــش از 61 ســال ســابقه و حــدود  طــرح ســؤال هایی پیرامــون تجــارب پژوهشــگاه مطــرح کــرد و گفــت: دانشــکده الهیــات ب
17۰۰ دانشــجوی خارجــی از کشــورهای مختلــف از جملــه کشــور افغانســتان، در صــدد اســت بــا فعالیت هــای علمــی و پژوهشــی 

پژوهشــگاه بــه خوبــی آشــنا شــود و ...
در ادامــه دکتــر حســین کاِرشــکی، رئیــس دانشــکده علــوم تربیتــی و روان شناســی دانشــگاه فردوســی مشــهد، بــا اعــالم اینکــه، 
دانشــگاه فردوســی مشــهد 8۰۰ تــا 23۰۰ دانشــجو دارد کــه از کشــورهای عــراق، افغانســتان و ســوریه در مقاطــع کارشناســی ارشــد 
و تعــداد محــدودی در مقطــع دکتــری دانشــجو دارد، تأکیــد کــرد: دانشــگاه فردوســی مشــهد یکــی از دانشــگاه های تأثیرگــذار در 
حیطــه علــوم انســانی، روان شناســی و علــوم تربیتــی بــه شــمار مــی رود. وی گفــت: بــرای جاافتــادن علــوم انســانی در جامعــه نیــاز 
بــه همــت بیشــتری داریــم تــا بــا کمــک ایــن پژوهشــگاه بــزرگ بحــث کاربردی ســازی و بومی ســازی علــوم انســانی را بــا جدیــت 
ــه پیگیــری می شــود.  ــج نظری ــردازی و تروی دنبــال کنیــم کــه در ایــن زمینــه در دانشــگاه فردوســی مشــهد کرســی های نظریه پ
ســپس ســایر اعضــای حاضــر از دانشــگاه فردوســی مشــهد نیــز بــه دیدگاه هــای خــود در زمینه هــای مختلــف همــکاری بیــن دو 

طــرف، اشــاره کردنــد.
دکتــر تقــی پورنامداریــان، اســتاد برجســتۀ زبــان و ادبیــات بــا اشــاره بــه خاطــرات خــوش و شــیرین خــود از دانشــگاه فردوســی 
مشــهد، گفــت: خوشــحالم کــه ســال ها در دانشــگاه معتبــر فردوســی مشــهد تدریــس می کــردم و جــای بســی خوشــبختی اســت 

ــی  ــگاه فردوس ــران دانش ــی از مدی ــاه 1398، هیأت ــنبه 1۵ دی م ــح روز یک ش صب
مشــهد بــا حضــور در ســاختمان مرکــزی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
پیرامــون زمینه هــای مشــترک همــکاری دوجانبــه بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد 

ــد. ــد کردن و از مجموعه هــا و مراکــز موجــود در پژوهشــگاه بازدی
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ــل دانشــگاه  ــران مث ــتم دانشــگاه های ای ــده آرزو داش ــم. بن ــات می کن ــک مالق ــابقم را از نزدی ــکاران س ــی از هم ــاره برخ ــه دوب ک
فردوســی مشــهد فعــال و پویــا باشــند، به خصــوص دانشــکدۀ ادبیــات دانشــگاه مشــهد کــه واقعــاً بی نظیــر بــود و دانشــجویان آن 
همیشــه فعــال و کوشــا هســتند کــه حتــی نمونــه آن  را در دانشــگاه تهــران هــم ندیــده ام. خوشــبختانه پژوهشــگاه علــوم انســانی 
ــر پژوهشــگران و  ــر شــده اســت و اکث ــادی بســیار فعال ت ــر قب ــد و دکت ــت مرحــوم آئینه ون ــی از دوران مدیری ــات فرهنگ و مطالع
محققــان معمــوالً فعــال هســتند، امــا نیــاز هســت بــرای انجــام کارهــای بزرگ تــر بودجــه و نیــروی انســانی بیشــتری در اختیــار 

داشــته باشــیم.
ــرای کســب موفقیت هــای بیشــتر و  ــا دانشــگاه فردوســی مشــهد ب ــوم انســانی ی ــان تأکیــد کــرد: پژوهشــگاه عل دکتــر پورنامداری
انجــام کارهــای بــزرگ گام بردارنــد، بــرای مثــال تهیــۀ ابــزار تحقیــق مثــل دایره المعارف هــا، مراجــع و منابــع معتبــر. ایــن نــوع 
ابزارهــا بایــد بــه صــورت جمعــی )تیمــی( تهیــه شــوند کــه تحقــق برخــی کارهــای بــزرگ و لغت نامه هــا ممکــن اســت چندیــن 

ســال طــول بکشــد.
اســتاد و عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی تصریــح کــرد: ایــن ادبیــات اســت کــه اخــالق، وجــدان 
و شــخصیت مــردم ایــران را می ســازد. ایــن مولــوی، حافــظ، ســعدی و ... هســتند کــه روی شــخصیت مــا تأثیــر می  گذارنــد. مــا 
بایــد وجــدان علمــی، وجــدان دینــی و وجــدان حقیقــی در مــردم بــه وجــود آوریــم و تقویــت کنیــم کــه اگــر بتوانیــم ایــن کارهــا 

را بکنیــم، بزرگ تریــن خدمــت بــه مــردم اســت.
ــز  ــای مرک ــارۀ فعالیت ه ــی درب ــه توضیحات ــت پژوهشــگاه، ضمــن ارائ ــس پژوهشــکدۀ اخــالق و تربی ــی، رئی ــوش هدایت دکترمهرن
ــه هــم  فبــک، از هیــأت مشــهدی دعــوت کــرد 3۰ بهمن مــاه در نشســت روان شناســان برجســته کشــور در پژوهشــگاه حضــور ب

رســانند.
ــه برخــی ســواالت مطــرح  دکتــر علیرضــا مالیی توانــی، معــاون پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی پژوهشــگاه نیــز ضمــن پاســخ ب
ــوم  ــازی عل ــوص کاربردی س ــت: در خص ــرد و گف ــرح ک ــواردی را مط ــگاه، م ــی پژوهش ــات نظام نامه پژوهش ــارۀ جزئی ــده درب ش
ــا مخالفت هایــی مواجــه شــدیم امــا  انســانی موانــع و اختالف نظرهــای زیــادی در دنیــا وجــود دارد کــه مــا هــم در ابتــدای کار ب

ــد. ــی ش ــل و عقالن ــا تعدی ــن مخالفت ه ــه ای ــبختانه رفته رفت خوش
دکتــر عبدالــه قنبرلــو، معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع نیــز از چابک ســازی سیســتم اداری پژوهشــگاه مــواردی را مطــرح 

کــرد و تجربیــات خــود را در اختیــار همکارانــش از دانشــگاه مشــهد گذاشــت و ...
ــه امضــاء برســد و پژوهشــکده ها و  در خاتمــه نشســت مقــرر شــد، تفاهم نامــه ای بیــن پژوهشــگاه و دانشــگاه فردوســی مشــهد ب

ــد. ــر گیرن ــود را از س ــای مشــترک خ ــه همکاری ه ــدگان مربوط ــازی نماین ــا مشخص س ــط ب ــای مرتب گروه ه
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گزارش پنجمین جلسه شورای سیاست گذاری 
کنگرۀ  بین المللی امام علی)ع( پژوهی

در ابتــدای جلســه دکتــر علــم الهــدی، رئیــس مرکــز تحقیقــات امــام علــی)ع(، بــه ارائــه گزارشــی از برگــزاری ســومین کنگــرۀ 
بین المللــی امــام علــی)ع( پژوهــی کــه در آبــان مــاه ســال جاری برگــزار شــد، پرداخــت و گفــت: در کنگــره ای کــه برگــزار شــد، 
حــدوداً 18۰ مقالــه کــه شــرایط الزم بــرای پذیــرش را داشــتند، بــرای داوری ارســال شــدند کــه در نهایــت هشــت مقالــۀ داخلــی 
ــوان شایســتۀ  ــز به عن ــی و خارجــی نی ــۀ داخل ــوزده مقال ــر و ن ــدۀ برت ــوان برگزی ــره به عن ــۀ داوری کنگ و خارجــی از ســوی کمیت
قدردانــی انتخــاب و معرفــی شــدند . ایــن کنگــره واقعــاً در ســطح بین المللــی بــود، چــون مقــاالت زیــادی از کشــورهای متعــددی 

از جملــه کشــورهای هنــد، پاکســتان، عمــان، عــراق، بنــگالدش، الجزایــر، تونــس، افغانســتان دریافــت شــد.
ــام  ــی ام ــک اطالعات ــر بان ــره به خاط ــن کنگ ــی از ای ــی خوب ــتقبال بین الملل ــرد: اس ــه ک ــن اضاف ــره همچنی ــی کنگ ــر علم دبی
علی)ع( پژوهــان بــه عمــل آمــد کــه ایــن بانــک حــدود 4۰۰۰ عضــو داخلــی و خارجــی دارد. یکــی از ظرفیت هــای عمــده بــرای 

ــوده اســت. ــی ب ــک اطالعات ــن بان ــق ای فراخــوان کنگــره از طری
ــاالت  ــت : بخــش عمــده ای از مق ــه پرداخــت و گف ــی ارســال کنندگان مقال ــاری از فراوان ــه آم ــه ارائ ــه ب ــر علم الهــدی در ادام دکت
ارســال شــده داخلــی و خارجــی مربــوط بــه اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه های ایرانــی و خارجــی بــوده اســت. 4۰ درصــد مقــاالت 

از ســوی اشــخاصی بــا مــدرک دکتــری، 4۵ درصــد بــا مــدرک کارشناســی ارشــد و 1۵ درصــد بــا مــدرک حــوزوی بــوده اســت.
ســه نفــر برگزیــدۀ برتــر خارجــی از اهــل ســنت بودنــد )از کشــورهای الجزایــر ، پاکســتان و تونــس( و پنــج نفــر دیگــر برگزیــدۀ 

ــی انتخــاب شــدند. ــی خارجــی و داخل ــوان شایســتگان قدردان ــی و 14 نفــر هــم به عن داخل
ــۀ  ــب ویژه نام ــت در قال ــرار اس ــده ق ــاالت برگزی ــت: مق ــار داش ــده اظه ــاالت برگزی ــار مق ــوص انتش ــره در خص ــی کنگ ــر علم دبی

ــد. ــره انتشــار یاب ــاالت کنگ ــه مق ــب مجموع ــز در قال ــی نی ــاالت شایســتۀ قدردان ــوی منتشــر شــود و مق پژوهشــنامۀ عل
یکــی از دســتورهای ایــن جلســه مربــوط بــه تعییــن موضــوع کنگــرۀ آتــی بــود کــه اعضــا بــه ارائــه نظــرات خــود پرداختنــد. موضوع 

پنجمیــن جلســۀ شــورای سیاســت گذاری کنگــرۀ بین المللــی 
ــور  ــا حض ــاه 1398، ب ــنبه، 28 دی م ــی روز ش ــی)ع( پژوه ــام عل ام
ــی  ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــورا در پژوهش ــای ش اعض
ــر  ــادی، دکت ــینعلی قب ــر حس ــه دکت ــن جلس ــد. در ای ــزار ش برگ
سیدســجاد علم الهــدی، دکتــر زهــرا پارســاپور، دکتــر ناصــر الهــی، 
دکتــر مصطفــی دلشــاد  تهرانــی، دکتــر ســیدمحمدمهدی جعفــری، 
دکتــر حســن برزگــر، دکتــر مهــدی رمضانی چابــک، دکتــر علــی اهلل 
اکبــری، رمضانعلــی شــیرزاد و محمدعلــی معتضدیــان حضــور 

داشــتند.
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پیشــنهادی مرکــز »فرهنــگ مســئولیت پذیری اجتماعــی در اندیشــه و ســیرۀ امــام علــی)ع(« بــود. دکتــر علم الهــدی درخصــوص 
علــت انتخــاب ایــن موضــوع گفــت: کــه امــام علــی )ع( در دوران زندگــی خویــش نســبت بــه مســئولیت پذیری اجتماعــی اهتمــام 
ــاز  ــم نی ــاط دارد. مســئولیت پذیری ه ــز ارتب ــی دوران حاضــر نی ــرایط فعل ــا ش ــن موضــوع ب ــته اســت و ای ــژه ای داش ــه وی و توج

اجتماعــی اســت و هــم ضــرورت.
در ادامــه دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، در خصــوص موضــوع کنگــرۀ آینــده گفت: درکشــور 
مراکــز زیــادی وجــود دارد کــه در مــورد امــام علــی)ع( فعالیت هــای دینــی، علمــی، فرهنگــی و ترویجــی دارنــد. چــرا پژوهشــگاه 
بــا وجــود چنیــن مراکــز متعــددی بایــد بــه ایــن مقولــه بپــردازد؟ مــا بایــد دلیــل ویــژه ای بــرای ایــن کار داشــته باشــیم. بــا توجــه 
بــه اینکــه مرکــز تحقیقــات امــام علــی )ع( یــک مرکــز تخصصــی اســت بایــد تحقیــق کنیــم چــه کاری آنهــا نمی تواننــد انجــام 
بدهنــد ولــی مــا می توانیــم. مــا ظرفیت هایــی داریــم کــه می توانیــم کار ویــژه ای انجــام بدهیــم، در ایــن زمینــه بایــد در مرزهــای 
ــط  ــوان کــرد: »رواب ــی را این چنیــن عن ــه موضــوع کنگــرۀ آت ــادی پیشــنهاد خــود راجــع ب ــر قب ــم. دکت ــی حرکــت کنی بین الملل

بین االدیانــی در آثــار و ســیره امــام علــی)ع(«.
ــز موضــوع »دیگــری در اندیشــه و  ــردی و فرهنگــی پژوهشــگاه نی ــوم انســانی کارب ــاون عل ــرا پارســاپور، مع ــر زه ــن دکت همچنی
ســیره امــام علــی)ع(« را پیشــنهاد داد. دیگــر اعضــای شــورا شــامل دکتــر مصطفــی دلشــاد  تهرانــی، ناصرالهــی، علــی اهلل اکبــری، 
ــا موضــوع پیشــنهادی مرکــز  ســیدمحمدمهدی جعفــری، مهــدی رمضانی چابــک، محمدعلــی معتضدیــان و رمضانعلــی شــیرزاد ب
تحقیقــات امــام علــی )ع( موافــق بودنــد. دو مصوبــه اصلــی ایــن جلســه عبــارت بــود از: دوســاالنه برگــزار شــدن کنگــره و تأییــد 

ــی)ع( پژوهــی«. ــام عل ــی ام ــن دو ســاالنۀ کنگــرۀ بین الملل ــوان »چهارمی عن
ــه  ــرای بحــث و بررســی بیشــتر ب در پایــان مقــرر شــد، تصویــب موضــوع چهارمیــن کنگــرۀ بین المللــی امــام علــی)ع( پژوهــی ب

جلســۀ بعــدی شــورا ارجــاع شــود.
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گزارش کرسی »سوژۀ تجدد«

در ابتــدای نشســت دکتــر رجبــی ضمــن تعریــف ســوژۀ تجــدد گفــت: مدرنیتــه رخــدادی اروپایــی، عــام و قابــل بومی شــدگی 
اســت و در جامعــۀ معاصــر مــا نــه تنهــا بــا وجــه امکانــی چونــان چشــم اندازی بــرای تحقــق در آینــده طــرح شــده، بلکــه حتــی 
بالفعــل شــده و مفهومــی کــه آن را بیــان می کنــد، تجــدد اســت. تجــدد مفهومــی اســت کــه همــۀ وجــوه معرفتــی و زیســت 
اجتماعــی ایــران معاصــر را بیــان می کنــد. از ایــن رو آگاهــِی تجــّدد کلّیــت اســت. پــس ضــروری اســت کــه ایــن کلّیــت در 
صــورت انتزاعــی و محتــوای انضمامــی ، یعنــی تعّیــن یافتــه اش کشــف و فهمیــده شــود و ســپس ایــن تعّیــن یافتگــی را از آغــاز 

تجــدد تــا بســط یافتگی بعــدی توضیــح داد.
ــه  ــا ب ــداری ی ــی هم ذات پن ــر رجب ــوع دکت ــا موض ــردم ب ــور نمی ک ــت: تص ــت گف ــور بخ ــر منص ــت دکت ــن نشس ــه ای  در ادام
تعبیــری هم ســنخی داشــته باشــم، امــا در مــوارد عمــده ای بــا آن مخالفــت دارم، بایــد ســوژه را این گونــه فهمیــد، آگاهــی ای 
ــد راه هــای آن نشــان داده  ــه یــک عقالنیــت برســیم و بای ــم ب ــا می توانی ــد وحــدت داشــته باشــند. م کــه فلســفه و نظــر بای
شــود، یــا بایــد در همــان علــوم اجتماعــی یــا فلســفه باشــد یــا راه ســومی هســت کــه در مطالــب خــوب بــه آن پرداختــه نشــده 
اســت. وی افــزود: مســئله اساســی مــا نــه فقــط ایــران، بلکــه ایــن موضــوع در تمــام جوامــع ماورایــی اروپایــی جنبــۀ نظــری 
ــم  ــم فه ــه کم ک ــویم و در ادام ــه می ش ــد مواج ــا پرســش جدی ــد و ب ــا مســئلۀ جدی ــه ب ــن از این جاســت ک ــرد. بنابرای می گی
مســئله صــورت می گیــرد کــه مســئله چیســت؟ اینجاســت کــه بــا مدرنیتــه ارتبــاط برقــرار می کنیــم. مدرنیتــه وارد جوامــع 
مــا می شــود، در ایــن حــال مــا دچــار مشــکل می شــویم کــه چیــزی بــه نــام تجــدد داریــم. آیــا عــده ای بــر ایــن باورنــد کــه 
تفکــر امــروزی مدرنیتــه بــه جایــی رســیده کــه در فلســفه منشــائیت اثــر قــرار نــدارد و ایــن بــه معنــی مــردن فلســفه اســت؟ 
واقعیــت ایــن اســت کــه مــا هنــوز وارد فلســفۀ مــدرن نشــده ایم، یعنــی درکــی از فلســفه جدیــد نداریــم، یــا اینکــه تجــدد از 
ابتــدا ظهــور آشــفته ای داشــته اســت . در دورۀ پسافلســفه بــه معنــای مــدرن فلســفه بــا آدم هایــی ســروکار داریــم کــه انــگار 

ــد.  ــر نمی کن ــی نظ نف
دکتــر منصوربخــت همچنیــن گفــت: مگــر می شــود آدمــی بــدون نظــر مقولــه یــا نظریــه بــا اندیشــه همیــن علــوم اجتماعــی 
کــه خــود چندبــار تکــرار کرده ایــد، مبنــای خــودش را مشــخص کنــد. ایــن راه مشــخص اســت امــا کاری کــه مــا بایــد انجــام 
دهیــم ایــن اســت کــه نشــان دهیــم دیــدگاه تئــوری یــا مدعــی تئــوری آیــا از عهــدۀ مطلــب برآمــده اســت یــا نوعــی نقــد 

کنیــم کــه نشــان دهیــم کــه ایــن نــگاه نمی توانــد از عهــدۀ مطالــب برآیــد.

ــوان »ســوژه تجــدد«، روز  ــا عن ــردازی ب ســی وهفتمین کرســی نظریه پ
19 آذرمــاه 1398 در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار 
ــدی  ــر مه ــده و دکت ــی ارائه کنن ــزدک رجب ــر م ــت دکت ــن نشس ــد؛ در ای ش
ــت  ــاد منصوربخ ــر قب ــگاه( و دکت ــی پژوهش ــأت علم ــو هی ــن زاده )عض معی
)عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی( ناقدیــن ایــن نظریــه بودنــد. 

ــود. ــن حســنی فر ب ــر عبدالرحم ــی کرســی دکت ــر علم مدی
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ناقــد دیگــر ایــن کرســی، دکتــر معیــن زاده نیــز نقــد اصلــی خــود را این گونــه بیــان کــرد: در کلیــت، ایــن قضیــه )مدرنیتــه و 
تجــدد( در کشــور مــا در ســطحی جریــان پیــدا می کنــد کــه زیــاد رغبــت بــه آن نیســت. دکتــر معیــن زاده بــا توجــه بــه مباحــث 
مــورد بحــث ایــن پرســش را مطــرح کــرد کــه آیــا تجربــه تجــدد را می تــوان بــا پدیدارشناســی نــگاه کــرد و آیــا پدیدارشناســی 

چیــزی بیــرون از مدرنیتــه و در تقابــل بــا حداقــل مدرنیتــه دکارت و هــگل اســت؟
در ادامــه دکتــر حســنی فر، مدیــر علمــی ایــن نشســت ســخنان خــود را بــا ایــن ســؤال طــرح کــرد کــه موضــوع تجــدد ایرانــی 
دغدغــه همــه ماســت امــا چگونــه بــا آن مواجــه می شــویم؟ وی افــزود: اســتنباط مــن از نقــد روش شناســی بررســی تجــدد بــود 

کــه در واقــع نیازمنــد یــک ســری مقدمــات اســت از جملــه اینکــه:
*تجدد به چه معناست ؟ 

*تاریخ تجدد ایرانی و نوع مواجه ما با مسائل سیاسی و فرهنگی که یک مقوله فلسفی است با مدرنیته چگونه هست؟  
*نسبت تجدد با مدرنتیه چیست؟ 

*ظهور متکثر تجدد در ایران دال بر آشفتگی خود مدرنیته نمی تواند باشد.
* مدرنیته دارای کلیت و چارچوب است که ما در مواجهه با مدرنیته فعال بودیم یا نه، تاریخ چه مطالبی را می گوید؟ 

*دستاورد اندیشه ما از تجدد بعد از این دو سده چیست؟

دکتــر رجبــی در پاســخ ناقدیــن، گفــت: اســاس تمــدن مدرنیتــه بــا فلســفه شــکل گرفتــه اســت. اگــر در همــان تمــدن فلســفه 
ــه ســمتی پیــش  ــه ب ــه و علمــی جامع ــه ســیر آبژکتیوت ــن اســت ک ــه واســطه ای ــی ب ــه شــمول هگل ــه مثاب ــس زده شــده، ب پ
ــت  ــوط اس ــی مرب ــت جامعه شناس ــه اصال ــت ب ــم نخس ــود. فه ــامل ش ــردازی را ش ــد نظریه پ ــه نمی توان ــه آنگون ــت ک ــه اس رفت
ــه  ــم مدرنیت ــش فه ــی دان ــردد و جامعه شناس ــه بازمی گ ــود مدرنیت ــدرن و خ ــان م ــه جه ــی ب ــوب معرفت ــه چهارچ هم چنانک
ــوم  ــن صــورت معرفتــی عل ــزود: حتــی تازه تری ــه اســت. وی اف ــز تولیــد مدرنیت ــاع از ارزش هــای جهــان مــدرن و خــود نی و دف
ــه ظاهــر رادیکالــی در آن هســت نیــز در نهایــت مدافــع  اجتماعــی ـ انســانی کــه مطالعــات فرهنگــی اســت و رویــه انتقــادی ب
ــا بارورنشــده و بالفعــل نشــده جهــان مــدرن اســت کــه در چهارچــوب همیــن جهــان  ــده و ی ارزش هــای واقعــی و مغفــول مان
مــدرن می تــوان آنهــا را بــارور کــرد. بــه گفتــه وی، انســانیت، آزادی، عدالــت، دمکراســی و صلــح، همگــی ارزش هــای راســتین 
جهــان مــدرن هســتند کــه هنــوز بــارور نشــده و یــا منحــرف شــده و بــه بیراهــه و کجراهــه رفته انــد، ولــی بــا عقالنیــت مــدرن 
کــه از بیــخ و بــن انتقــادی اســت می تــوان بــه ســوی بــاروری آنهــا گام نهــاد. زیــرا فلســفۀ وحدت بخــش معرفتــی مدرنیتــه و 
بیــان مفهومــی آن اســت کــه ســاخت بنیادیــن همــان وحدت بخشــی  بــود فروریخــت و از آن پــس معرفــت اجتماعــی ـ انســانی 
جایگزیــن شــد بــه گونــه ای کــه امــروز تنهــا و تنهــا بــا اســم بــدون مســّمای فلســفه مواجــه هســتیم. بــه اعتقــاد دکتــر رجبــی، 
ــد. ــران می دان ــل جب ــته ای قاب ــته ای و چند رش ــم میان رش ــش فه ــا کن ــی را ب ــأ آن وحدت بخش ــانی خ ــی ـ انس ــوم اجتماع عل

ــرده و  ــروع ک ــانی ش ــوم انس ــود را در پژوهشــگاه عل ــت خ ــال 1394 فعالی ــردازی از س ــر کرســی های نظریه پ گفتنی اســت، دفت
بــه صــورت دوره ای میزبــان اســتادان مطــرح در حوزه هــای مختلفــی اســت کــه نظریــات علمــی خــود را بــا حضــور اندیشــمندان 
ــا مــورد انتقــاد واقــع شــدن، اعتبــار خــود را مــورد ســنجش قــرار می دهنــد. برجســتۀ کشــور بیــان می کننــد. ایــن نظریــات ب



خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی                                                                             

13
98

ی 
د

16

معرفی و نقد کتاب  »مبانی و دستور خط فارسی شکسته «

ــظ فارســی  ــش تلف ــی نمای ــه خــط شکســته، یعن ــح داد ک ــه زاده توضی ــر ســیروس نصرال ــدا دکت ــن نشســت علمــی، در ابت در ای
گفتــاری به جــای فارســی رســمی در خــط، پدیــدۀ نســبتاً جدیــدی در زبــان فارســی اســت. ســپس بــه ذکــر تاریخچــۀ خــط در 
کتیبه هــای باســتانی مربــوط بــه فارســی باســتان و فارســی میانــه بــه ترتیــب در عهــد هخامنشــی و ساســانی پرداخــت و گفــت: 
ــان  ــج در زم ــاری رای ــان گفت ــن زب ــق مبی ــور مطل ــوده اســت و به ط ــم ب ــان قدی ــن زب ــواره مبی ــا، هم ــام آن کتیبه ه خــط در تم

ــت. ــوده اس ــا نب ــتن کتیبه ه نگاش
ــوان  ــه عن ــه ب ــاری ک ــودی بختی ــروز محم ــر به ــمائی و دکت ــیدمهدی س ــر س ــی عاصــی، دکت ــید مصطف ــر س وی ســپس از دکت
ــه دهنــد. دکتــر عاصــی، رئیــس پژوهشــکدۀ  ــا نظــرات خــود را ارائ منتقــد در ایــن نشســت حضــور داشــتند، درخواســت کــرد ت
ــود،  ــی ب ــازی خــط فارســی خال ــه استانداردس ــوط ب ــیوه نامه های مرب ــری در ش ــن اث ــای چنی ــه ج ــوان اینک ــا عن زبان شناســی، ب
ــه ای کــه در میــان  ــه ویــژه در فضــای مجــازی و گون ــان فارســی ب ــۀ گفتــاری زب ــگارش گون ــه مشــکالت ن ضمــن تحســین آن، ب
جوانــان رواج دارد، اشــاره کــرد و گفــت: کــه نســل جــوان منتظــر تصمیم گیری هــا در ایــن زمینــه نمی مانــد و بــه ســرعت همــگام 
بــا تغییــرات زبانــی پیــش رفتــه و مســیر خــود را می یابــد، پــس چــه بهتــر کــه کارشناســان و صاحب نظــران ایــن حــوزه بــه ویــژه 
ــه  ــه ویــژه نســل جــوان پیــدا کننــد. دکتــر عاصــی در عیــن حــال ب ــرای ایــن نیــاز جامعــه و ب زبان شناســان بســتری مناســب ب

برخــی ایــرادات محتوایــی و نگارشــی کتــاب اشــاره کــرد.
در ادامــه دکتــر ســمائی بــا تأکیــد بــر درســت و بــه جــا بــودن تدویــن چنیــن اثــری از شــوق پژوهشــی نگارنــده ایــن کتــاب، دکتــر 
ــا شکسته نویســی افراطــی مخالــف هســتم  طبیــب زاده، کــه در سرتاســر کتــاب مشــهود اســت، قدردانــی کــرد. ســمائی افــزود: ب

زیــرا ایــن عمــل فاصلــه میــان اقــوام ایرانــی را کــه تنهــا بــا خــط ســالم یــا غیرشکســته آشــنایی دارنــد، بیشــتر می کنــد.
همچنیــن دکتــر محمــودی بختیــاری، نیــز پیشــنهاداتی در خصــوص اســتفادۀ بهینه تــر از متــون ادبیــات نمایشــی بــرای کامــل 

جلســۀ معرفــی و نقــد تازه تریــن کتــاب دکتــر امیــد طبیــب زاده ، عضــو هیــأت 
علمــی پژوهشــکدۀ زبان شناســی، بــا عنــوان »مبانــی و دســتور خــط فارســی شکســته؛ 
بــر اســاس صــد ســال آثــار داســتانی و نمایشــی )از 1298 تــا 1397(« در روز سه شــنبه 
ســوم دی مــاه 1398، بــا حضــور اســتادان و دانشــجویان عالقه منــد بــه ایــن حــوزه، در 

پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد. 
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کــردن داده هــای پیکــره ای ارائــه داد و بــه برخــی مآخــذ نظــری کــه می توانســت مــورد اســتفاده نویســنده قــرار بگیــرد، اشــاره 
کــرد.

ــدا در پاســخ  ــه دهــد. وی ابت ــر خــود ارائ ــورد اث ــی در م ــا توضیحات ــاب دعــوت شــد ت ــف کت ــر طبیــب زاده مؤل ــان از دکت  در پای
بــه ایــن ســؤال دکتــر ســیروس نصرالــه زاده کــه چــرا و چگونــه بــه بحــث شکسته نویســی عالقمنــد شــدند؟ توضیــح داد: مســئله 
ــطۀ  ــه واس ــان دارد. ب ــی زبان شناس ــا و حت ــان ادب ــیاری در می ــان بس ــازی مخالف ــای مج ــا و در فض ــی در رمان ه شکسته نویس
ــاور  ــه ب ــد شــدم. ب ــن بحــث عالقمن ــه ای ــت ب ــن موضــوع صــورت می گرف ــورد ای ــی در م ــه در شــبکه های اجتماع ــی ک بحث های
وی واقعیــت ایــن اســت کــه رمان نویســان ایرانــی از حــدود صــد ســال پیــش اســتفاده از فارســی شکســته را در رمان هــای خــود 
آغــاز کــرد و ایــن عمــل تــا امــروز نــه تنهــا ادامــه داشــته، بلکــه بــا وجــود مخالفــت بســیاری از ادبــا، شــدت هــم یافتــه اســت. 
ــوان  ــا حــدی کــه نمی ت ــه ت ــه خــود گرفت ــی ب ــر نیــز شکسته نویســی در پیامک هــا و فضــای مجــازی ســرعت باالی در دوران اخی
ــا در صــدد معیارکــردن  ــا شکسته نویســی بهتــر اســت ت ــع از گســترش آن شــد. در ایــن شــرایط به جــای مخالفــت بیهــوده ب مان
ــا طــرح پرســش هایی پیرامــون موضــوع کاربــردی کتــاب از  خــط شکســته در رمان هــا و فضــای مجــازی برآمــد. ایــن نشســت ب
ســوی شــرکت کنندگان و پاســخ صاحــب اثــر بــه آنهــا و در انتهــا بــا امضــای کتــاب توســط مؤلــف آن بــرای برخــی عالقمنــدان 

خاتمــه یافــت.
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مسألۀ تحریف عهدین در جهان اسالم

در ایــن نشســت دکتــر ســیدمحمدعلی طباطبایــی ) عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده مطالعــات قرآنــی پژوهشــگاه علــوم انســانی 
ــل(  ــاً بایب ــا اصطالح ــن )ی ــف عهدی ــگارۀ تحری ــخ ان ــوان تاری ــرد: می ت ــاز ک ــه آغ ــود را این گون ــی( ســخنان خ ــات فرهنگ و مطالع
ــالم و  ــش از اس ــا پی ــگاره ت ــن ان ــخ ای ــش اول، تاری ــرد؛ در بخ ــته بندی ک ــش دس ــه بخ ــری را در س ــت هج ــرن نخس ــج ق در پن
امــکان تأثیرپذیــری قــرآن از تحریف بــاوران پیشااســالمی بــود؛ چراکــه برخــی پژوهشــگران مدعــی شــده اند قــرآن در ایــن زمینــه 
ــای  ــذاران برخــی فرقه ه ــا بنیان گ ــا، ی ــا مندایی ه ــا گنوســی ها، ی ــوس، ی ــا پرفری ــر از فیلســوفان ملحــدی چــون کلســوس ی متأث
ــل  ــای مســیهودی، مث ــا برخــی فرقه ه ــامریان، ی ــل س ــودی مث ــای یه ــا برخــی فرقه ه ــوس، ی ــل والنتین گنوســی- مســیحی مث
ــک از  ــر ی ــا توســط ه ــورد ادع ــِف م ــوع تحری ــه اول، ن ــت ک ــرار گرف ــورد خدشــه ق ــل م ــدان دلی ــا ب ــن ادع ــد. ای ــان بوده ان ابیونی
ــه  ــاال متفــاوت از آن چیــزی اســت کــه در قــرآن آمــده. دوم، دالیلــی کــه هــر کــدام از آنهــا معتقــد ب اشــخاص یــا گروه هــای ب
ــن  ــرآن در ای ــه ق ــا ک ــن ادع ــن، ای ــرش نیســت. بنابرای ــل پذی ــرآن قاب ــوان در دســتگاه فکــری ق ــچ عن ــه هی ــد، ب ــف بوده ان تحری
موضــوع متأثــر از هــر کــدام از اشــخاص یــا گروه هــای بــاال بــوده باشــد، مــردود اســت. طباطبایــی در بخــش دوم ســخنان خــود 
بــه دیــدگاه قــرآن دربــارۀ تــورات و انجیــل پرداخــت و ســه موضــوع را بــه بحــث گذاشــت: اول، ماهیــت تــورات و انجیــل از نــگاه 
قــرآن، کــه بــر اســاس یــک پژوهــش معناشــناختی دربــارۀ معنــای »کتــاب« در قــرآن و ارتبــاط آن بــا تــورات و انجیــل، مشــخص 
می شــود کــه ماهیــت ایــن کتاب هــا، فقــط اطالعــات شــفاهی نبــوده؛ بلکــه واقعــاً بــه متونــی مکتــوب و عینــی در صــدر اســالم 
ــا اســتفاده از تکنیک هــای کاربردشناســی نشــان می دهــد کــه آنچــه قــرآن  اشــاره دارد. دوم، بررســی آیــات تصدیــق در قــرآن ب
ــا از میــان رفتــه قرن هــا پیــش  ــه کتاب هایــی گم شــده ی تصدیــق می کنــد، همــان کتاب هــای موجــود در صــدر اســالم اســت، ن
از اســالم. ســوم، بررســی مجموعــه آیــات مرتبــط بــا بحــث تحریــف در قــرآن نشــان می دهــد کــه قــرآن تنهــا از بدرفتاری هایــی 
مثــل »کتمــان«، »بدخوانــی« و »تحریــف معنــوی« دربــارۀ تــورات و انجیــل ســخن می گویــد و هیــچ گاه ســخنی دربــارۀ نفــی یــا 
اثبــات دربــارۀ وقــوع تحریــف متنــی در ایــن کتاب هــا نگفتــه اســت. دکتــر طباطبایــی در بخــش ســوم ســخنانش، بــه چگونگــی 
پدیــد آمــدن انــگاره »تحریــف« در جهــان اســالم پــس از قــرآن پرداخــت و نشــان داد کــه بــا بررســی مجموعــه اســناد مســیحی- 
اســالمی ســه قــرن نخســت، در سراســر قــرن اول هجــری هیــچ ســندی دال بــر اعتقــاد مســلمانان بــه تحریــف تــورات و انجیــل 
یافــت نمی شــود. وی گفــت: در قــرن دوم، معــدودی اســناد پراکنــده و مشــکوک در ایــن زمینــه وجــود دارد، امــا در آغــاز قــرن 
ــا ایــن  ــر بیــان ایــن موضــوع توســط برخــی عالمــان مســلمان دیــده می شــود. ب ســوم هجــری، نخســتین مــدارک صریــح دال ب
حــال، همچنــان معتقــدان بــه تحریــف تــورات و انجیــل در قــرون ســوم و چهــارم هجــری در اقلیــت هســتند؛ تــا اینکــه در قــرن 
پنجــم هجــری، بــا ظهــور ابــن حــزم اندلســی و انتشــار کتــاب مهــم او، الفصــل، انــگاره تحریــف بایبــل تبدیــل بــه دیــدگاه رایــج و 
غالــب در سراســر جهــان اســالم شــد. در پایــان، جلســه پرســش و پاســخی برگــزار شــد و بــه پرســش های حضــار پاســخ داده شــد.

بــه همــت پژوهشــکدۀ مطالعــات قرآنــی و بــا همــکاری انجمــن ایرانــی مطالعــات 
قرآنــی و فرهنــگ اســالمی، نشســت »مســأله تحریــف عهدیــن در جهــان اســالم« روز 

23 دی در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد.
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نشست مشترک پژوهشگاه و پارک ملی علوم، فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
 با هدف تبدیل ایده به محصول

روز چهارشــنبه 11 دی مــاه 1398، نشســت مشــترک مدیــران و مســئوالن پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و پــارک 
ملــی علــوم، فناوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی در ســاختمان دانشــگاه علــم و فرهنــگ برگــزار شــد.

ــه  ــا اشــاره ب ــع فرهنگــی، ب ــرم و صنای ــوم، فناوری هــای ن ــی عل ــارک مل ــی، رئیــس پ ــر محمدحســین ایمان ــن نشســت دکت در ای
ــای  ــم درآمده ــان می توانی ــای جوان ــه توانمندی ه ــا توجــه ب ــا ب ــت: م ــت در ســال های گذشــته، گف ــه نف ــکاء اقتصــاد کشــور ب ات
اقتصــادی خوبــی در ســایر زمینه هــا داشــته باشــیم و بــا عنایــت بــه اینکــه  پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی یکــی 
از پژوهشــگاه های معتبــر کشــور و خاورمیانــه بــه شــمار مــی رود، مــا می توانیــم همکاری هــای مشــترکی در زمینه هــای فرهنگــی 

داشــته باشــیم و ایده هــای فرهنگــی را بــه محصــول تبدیــل کنیــم.
ــع فرهنگــی از نظــر علمــی در مســیر رشــد و پیشــرفت  ــرم و صنای ــوم، فناوری هــای ن ــی عل ــارک مل ــه داد: پ ــی ادام ــر ایمان دکت
خوبــی قــرار دارد کــه در مراســم هفتــۀ پژوهــش آذرمــاه امســال، به عنــوان پــارک نمونــه کشــور معرفــی شــدیم. مــا بــا شــرایط 
ــتر  ــکاری بیش ــای هم ــا زمینه ه ــم ت ــروع می کردی ــترک مان را ش ــای مش ــن همکاری ه ــر از ای ــیار زودت ــد بس ــور بای ــی کش فعل
ــم کــه چرخ هــای اقتصــادی و  ــد کاری کنی ــا بای ــد. م ــه بزن ــه کشــور ضرب ــد ب فراهــم شــود و ناامیــدی از درآمدهــای نفــت نتوان
فرهنگــی مملکــت بچرخــد و در ایــن زمینــه نبایــد از مزیت هــای فرهنگــی کشــور غافــل مانــد. کوچکتریــن حرکــت در ایــن زمینــه 
می توانــد بازدهــی بیشــتری داشــته باشــد. بی شــک زمینه هــای همــکاری مشــترک بــا پژوهشــگاه علــوم انســانی زیــاد اســت کــه 

دکتــر ســتاری هــم عالقمنــد ایــن حــوزه هســتند.
ــی از  ــی گزارش های ــع فرهنگ ــرم و صنای ــای ن ــوم، فناوری ه ــی عل ــارک مل ــی پ ــاون پژوهش ــی، مع ــدی عباس ــر مه ــه دکت در ادام
ریــز فعالیت هــای محقــق شــده پــارک ملــی ارائــه کــرد و دکتــر مالیــی توانــی، معــاون پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی و دکتــر 
عبدالــه قنبرلــو، معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع پژوهشــگاه، همچنیــن ســیدرضا آقایــی، مســئول مدیریــت امــور آموزشــی 

ــد. ــواردی را مطــرح کردن ــردی پژوهشــگاه در خصــوص زمینه هــای همــکاری دوطــرف م و کارب
ــه نظــر  ــن نشســت مشــترک گفــت: ب ــزاری ای ــراز خرســندی از برگ ــا اب ــز ب ــوم انســانی نی ــادی، رئیــس پژوهشــگاه عل ــر قب دکت
ــه محصــول گام هــای اساســی برداریــم.  ــود و مــا می توانیــم هرچــه ســریعتر در جهــت تبدیــل ایــده ب نشســت بســیار مفیــدی ب
مخصوصــا کــه اخیــرا نیــز »مرکــز نــوآوری و کاربردی ســازی پژوهش هــای علــوم انســانی« در پژوهشــگاه تشــکیل شــده اســت. وی 
گفــت: پژوهشــگاه، اعضــای هیــأت علمــی برجســته و برنــدی دارد کــه می تواننــد در ایــن خصــوص وارد عمــل شــوند و پرتــال جامــع 

علــوم انســانی پژوهشــگاه بــا حــدود ســه هزار اســتاد، محقــق و پژوهشــگر از سرتاســر کشــور، ارتبــاط نزدیکــی دارد.
دکتــر قبــادی در ادامــه از مســئوالن پــارک ملــی علــوم، فناوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی دعــوت بــه عمــل آورد تــا در اســرع 
ــرارداد زمینه هــای  ــد ق ــه و عق ــادل تفاهم نام ــدگان دو طــرف و تب ــی رســمی نماین ــا معرف ــد و ب ــت در پژوهشــگاه حضــور یابن وق

همــکاری مشــترک مهیــا شــود.
در خاتمــه نیــز دکتــر الهــام ابراهیمــی، سرپرســت مدیریــت نــوآوری و کاربردی ســازی پژوهش هــای علــوم انســانی و دکتــر فرزانــه 
ــنا  ــک آش ــی از نزدی ــع فرهنگ ــرم و صنای ــای ن ــوم، فناوری ه ــی عل ــارک مل ــای پ ــات و برخــی مجموعه ه ــا امکان ــاه والیتی ب میرش

شــدند.
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همایش »بررسی اندیشه های خاندان معظم آیت اهلل محالتی«

همایــش مذکــور بــا نوشــتار و پیامــی از حضــرت آیــت اهلل ســید هاشــم رســولی محالتــی و دکتــر احمــد مهــدوی دامغانــی همــراه 
بــود و ســخنرانان اصلــی اســتادان فرهیختــه: حجت االســالم والمســلمین ســّید جعفــر حجــت کشــفی، اســتاد منوچهــر صدوقــی 
ســها، حجت االســالم والمســلمین محمدباقــر انصــاری محالتــی، مهنــدس اســماعیل روحانــی، مدیــر همایــش دکتــر ثریــا مکنــون 

ــد. و دبیــر علمــی آن دکتــر کامیــار صداقت ثمرحســینی و دبیــر اجرایــی نشســت آنیتــا کمالی هــا بودن
در ابتــدای مراســم دکتــر کامیــار صداقت ثمرحســینی، دبیــر علمــی همایــش، در ســخنانی کوتــاه گفــت: عالمــان، اندیشــمندان و 
هنرمنــدان الگوهــای جامعــه هســتند و بایســته اســت آثارشــان در میــان مــردم زنــده بمانــد تــا هرازگاهــی خاطــرات و یادگارانشــان 
مــرور شــوند تــا نســل های بعــد، جایــگاه بلنــد و خدمــات ارزنــده آنــان را بــه دســت فراموشــی نســپارند؛ ازایــن رو مرکــز اســناد 
فرهنگــی آســیای پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی اندیشــه های خانــدان معظــم آیــت اهلل شــیخ اســماعیل محالتــی 
را موردتوجــه قــرار داد کــه مجموعــۀ خدمــات دینــی، فرهنگــی، هنــری و اجتماعــی آنــان گســترۀ جغرافیایــی وســیعی از عــراق و 

ایــران تــا شــبه قارۀ هنــد را در نوردیــده اســت.
ــه  ــه حاضــران، ب ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، ضمــن خیرمقــدم ب ــادی، رئیــس پژوهشــگاه عل ــر حســینعلی قب ســپس دکت
تشــریح اهــداف پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا از برگــزاری چنیــن همایش هایــی 
ــرای  ــالمی ب ــی – اس ــت ایران ــداوم هوی ــی در ت ــالمی – ایران ــی اس ــای تمدن ــترش میراث ه ــی و گس ــرورِت بازشناس ــاً ض خصوص
ــر بازنشــر و  ــا تأکیــد ب ــزرگ پژوهشــگاه ب ــر گســترش و تــداوم چنیــن برنامه هایــی در مجموعــۀ ب نســل های آینــده پرداخــت و ب

ــا جریان هــای افراطــی نظیــر داعــش تأکیــد کــرد. ــارزه ب احیــای خوانــش میــراث اصیــل دینــی در مب
ســخنران بعــدی اســتاد منوچهــر صدوقــی ســها، پژوهشــگر برجســتۀ حــوزۀ عرفــان و فلســفه اســالمی بــود کــه بــا بیــان حکایتــی 
ــی و  ــت اهلل شــیخ محمد اســماعیل محالت ــوی آی ــد معن ــام بلن ــی، مق ــی قوچان ــا نجف ــف مرحــوم آق ــاب ســیاحت شــرق تألی از کت
ماجــرای تفــأل ایشــان بــه مثنــوی را در واقعــۀ بــه تــوپ بســتن حــرم مطهــر رضــوی یــادآور شــد کــه در واقــِع پیش بینــی نابــودی 

روســیۀ تــزاری و از میــان رفتــن خانــوادۀ تــزار روس بــود کــه دســتور چنیــن اقــدام ننگینــی را صــادر کــرده بودنــد.

ــاه 1398،  ــم دی م ــنبه ده ــیا سه ش ــی آس ــناد فرهنگ ــز اس مرک
همایــش »بررســی اندیشــه ها و آثــار علمــی و هنــری خانــدان آیــت اهلل 
شــیخ اســماعیل محالتــی« را بــا مشــارکت مــوزۀ آســتان مطهــر حــرم 
ــوم  ــگاه عل ــا( در پژوهش ــالم اهلل علیه ــه )س ــه معصوم ــرت فاطم حض

انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار کــرد.
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گزارش نشست »اهمیت مطلق هگلی«

دکتــر مــزدک رجبــی در ایــن ســخنرانی گفــت: اهمیــت مفهــوم »مطلــق« Absolut از منظــر فلســفۀ هــگل، اســتخراج و تبییــن 
ــش  ــی روح، دوم در دان ــالۀ پدیدارشناس ــت در رس ــت: نخس ــده اس ــان ش ــوم بی ــن مفه ــگل ای ــفۀ ه ــطح از فلس ــه س ــد. در س ش
منطــق و ســوم در دائــره المعــارف دانش هــای فلســفی و درس گفتارهــای فلســفۀ تاریــخ. مفهــوم مطلــق در هــر ســه ســطح بــه 
ــر  ــه تکث ــی هم ــر و انضمام ــی فراگی ــد وحدت ــه بای ــود آن چنان ک ــان می ش ــی بی ــب قبل ــۀ مرات ــدۀ هم ــع و دربرگیرن ــوان جام عن
آگاهــی، مفاهیــم و تاریــخ را درون خــود جــای دهــد. در ســطح پدیدارشناســانه »آگاهــی مطلــق« همــه گام هــای پیشــین آگاهــی 
 absolut ــق ــش منطــق مفهــوم نگــره مطل ــرد؛ در دان ــر Spekulativ دربرمی گی ــه صــورت نظــری و فراگی ــی جامــع ب را درون وحدت
ــای  ــارف دانش ه ــرد؛ و فلســفه در دائره المع ــر دربرمی گی ــع و فراگی ــی جام ــی پیشــین را درون وحدت ــای مفهوم ــه گام ه Idee هم

فلســفی آخریــن ظهــور و تجلــی روح مطلــق اســت بــه نحــوی کــه همــه گام هــای پیشــین روح را درون وحدتــی جامــع و فراگیــر 
دربرمی گیــرد.

رجبــی تأکیــد کــرد: پرســش ایــن اســت کــه ایــن چگونــه جامعیتــی اســت کــه همــۀ فلســفه های پــس از هگلــی لــه یــا علیــه 
آن بایــد موضــع و فهــم خــود را در نســبت بــا آن بــا روشــنی بیــان کننــد و کــم و بیــش چنیــن کــرده انــد؟ فهم هــای گوناگــون 
و متفــاوت و بعضــاً منافــی دیگــر فهم هــا از ایــن آخریــن گام فلســفه هگلــی مطــرح شــده اســت امــا در ایــن نشســت فقــط قصــد 
ــی  ــود. مفهــوم مطلــق صرف نظــر از هــر چشــم انداز نظــری مرکــز اندیشــه ایدئالیســم هگل ــا تأییــد اهمیــت آن ب بیــان همــراه ب
اســت کــه می تــوان آن را ایدئالیســم مطلــق نــام نهــاد زیــرا همــۀ وجــوه دیگــر روح دســت آخــر درون مطلــق بایــد تبییــن شــوند 
تــا ایدئالیســم ویــژۀ هگلــی بیــان نهایــی خــود را پیــدا کنــد. مســأله بنیادیــن ایــن اســت کــه اهمیــت مطلــق تنهــا در فهــم جایــگاه 
فلســفی اندیشــۀ هــگل در دوران پــس از وی نیســت، بلکــه هــر گونــه چهارچــوب بنیادیــن نظــری، ضــرورت دارد موضــع فهــم خــود 
از ایــن مفهــوم را بیــان کنــد. بنابرایــن یــک نــگاه ویــژه بــه آن می توانــد چنیــن باشــد کــه مطلــق پایــان یــک تاریــخ جهان شــمول 
نیســت بلکــه درون ایــن پایــان یافتگــی الزامــی نحــوی گشــودگی رو بــه رخدادهــای دیگــر هــم هســت. چگونــه چنیــن فهمــی 
از مطلــق ممکــن اســت؟ اگــر مطلــق فقــط حقیقــت نهایــی امــر واقــع فهمیــده شــود گشــودگی ممکــن نیســت امــا بــا فهــم امــر 
واقــع به عنــوان رخدادگــی رخــداد امــر واقــع امــکان گشــودگی فراهــم می آیــد بدین نحــو کــه اگــر چــه مطلــق جامــع و فراگیــر 
اســت امــا گشــوده بــه رخدادهایــی اســت کــه هنــوز رخ نداده انــد. مطلــق بــا دربرگرفتــن هــر عینیتــی بــه عنــوان برســاخته خــود، 
آن امرواقــع را شــکار می کنــد ولــی رخدادگــی حقیقــت همــان رخــداد هنــوز درون مطلــق ولــی گشــوده می مانــد. حقیقــت وقایــع 
یــک وجــه اســت و حقیقــت رخدادگــی یــا واقــع شــدن حقیقــت وجهــی دیگــر اســت کــه وجــه دوم به صــرف عینیتــی برســاخته 
ذهنیــت نیســت اگرچــه در پدیدارشناســی تبییــن می شــود کــه دوگانگــی عینیت/ذهنیــت در ذهنیــت مطلــق بــه وحدتــی نهایــی 

روز سه شــنبه 3 دی مــاه 1398، گــروه تاریــخ و 
تمــدن غــرب از پژوهشــکدۀ غرب شناســی و علم پژوهــی، 

نشســت »اهمیــت مطلــق هگلــی« را برگــزار کــرد.
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منتهــی می شــود. بنابرایــن حقیقــت نــه فقــط بســط حقیقتــی واحــد و فراگیــر درون عینیــت وقایــع بلکــه حقیقــِت رخدادگــی 
خــود حقیقــت هــم هســت. بــه ســخن دیگــر رخ  دادن یــا واقــع شــدن امــر واقــع بــه عنــوان حقیقــت، بیانگــر ایــن اســت کــه امــر 
ــه عنــوان  ــم، کشــف مفهومــی مطلــق ب واقــع هــم حقیقــت اســت و هــم حقیقــِت رخدادگــی خــود حقیقــت و نتیجــه می گیری
جامعیــت فراگیــر حقیقــت، گشــودگی حقیقــت رخدادگــی حقیقــت را نفــی نمی کنــد. ایــن حقیقــت دوم بیــان همــان گشــودگی 
مطلــق بــه روی تجلــی دیگــری از روح اســت کــه هنــوز تجربــه و انضمامــی نشــده اســت. هــر گام امــر رخ داده را دربرمی گیــرد و 
همــان رخــداد بــه نحــو دیگــری رخ می دهــد کــه همــان اســت و نیســت. همــه گام هــا دربرگرفتــه می شــوند ولــی خــود رخــدادن 
گشــوده می مانــد. می تــوان گفــت؛ مطلــق بیــان نهایــی رخدادگــی اســت یعنــی حقیقــِت حقیقــت اســت امــا بــا ایــن تذکــر کــه 

در همــان حــال کــه جامــع اســت، مانــع گشــودگی نیســت.
ــق  ــی در منط ــت ول ــه اس ــطویی موج ــی ارس ــق دوتای ــطح منط ــع در س ــع و من ــان جم ــدت می ــه داد: وح ــی ادام ــر رجب دکت
دیالکتیکــی جمــع میــان وحــدت و کثــرت یــا تفــاوت برخــالف شــمولی فراگیــر مانــع گشــودگی رو بــه تفــاوت و تمایــز نیســت. 
مطلــق در همــان حــال کــه همــه تعینــات و تمایزهــا را تاکنــون دربرمی گیــرد چــون روح و زندگــی اســت رو بــه ســوی تعّیــن 
ــه  ــی اســت ک ــاز و گشــوده اســت. جامع ــی ب ــود ول ــوم می ش ــت مفه ــی حقیق ــت رخدادگ ــی حقیق ــز گشــوده اســت یعن و تمای
هم چنــان ناتمــام اســت. تناقــض جامعیــت و ناتمامــی اســت کــه ایــن باالتریــن تناقــض در مطلــق بیــان می شــود امــا بیــش از 
ایــن رفــع شــدنی نیســت. گویــی وجهــی از حقیقــت بیــرون از مطلــق اســت کــه مطلــق رو بــه ســوی آن دارد و از ایــن رو بــا آن 
مرتبــط اســت و همــواره رو بــه ســوی آن حرکــت می کنــد. مطلــق در همــان حــال کــه آن را دربرگرفتــه ولــی حقیقــت رخــدادن 

ــی اســت. ــق هگل ــم از مطل ــن فه ــِض شــگفت انگیز ای ــض، تناق ــن تناق ــزد. ای ــت از آن می گری حقیق

إِنَّــا للّه وإِنّا إِلَيِه َراِجُعوَن

همکار گرامی سرکار خانم گوهر نصرتی
مصيبت درگذشت  مادر گرامي تان را تسليت عرض می کنیم و از خداوند سبحان براي آن مرحومه علو درجات و براي  شام و خانوادۀ 

محرتمتان صرب جميل و اجر جزيل مسألت داريم.

روابط عمومی
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تعامل پژوهشی در سطح بین الملل و افق های پیشرفت

ــگاه  ــی پژوهش ــای بین الملل ــی از فعالیت ه ــی، گزارش ــی بین الملل ــای علم ــر همکاری ه ــر دفت ــینی، مدی ــر حس ــدا، دکت در ابت
ــخصیت ها و  ــد ش ــت و آم ــی و رف ــای بین الملل ــا و کارگاه ه ــت ها، همایش ه ــزاری نشس ــه داد. برگ ــته ارائ ــال گذش ــک س در ی
گروه هــای علمــی از دانشــگاه ها و نهادهــای علمــی دیگــر کشــورها از عمــدۀ فعالیت  هــای ارائــه شــده در ایــن گــزارش بــود. وی 
ــرای اســتادان جــوان روســی اشــاره  ــزاری دورۀ ایران شناســی ب ــۀ برگ ــل در زمین ــر بین المل ــدام چشــمگیر دفت ــه اق ــن ب هم چنی
کــرد کــه بــه مــدت 1۰ روز و 6۰ ســاعت بــا تدریــس اســتادان برجســتۀ ایرانــی در حوزه هــای ادبیــات، فلســفه، عرفــان، معمــاری، 
موســیقی، خوش نویســی، ســینما و ادبیــات تطبیقــی در مهرمــاه امســال برگــزار شــد و افــزون بــر ترســیم روح فرهنــگ ایرانــی 

بــرای مخاطبــان خــود، بیانگــر توانایــی پژوهشــگاه در برگــزاری چنیــن دوره هایــی بــود.
وی در ادامــه بــه طــرح ایــن پرســش پرداخــت کــه ایــن میــزان و کیفیــت فعالیــت در حــوزۀ بین الملــل تــا چــه انــدازه می توانــد 
ــان دیگــر دانشــگاه ها  ــل در می ــراز بین المل ــوم انســانی در ت ــع عل ــن پژوهشــگاه جام ــوان بزرگ تری ــه عن ــگاه پژوهشــگاه ب در جای
ــی اســت کــه  ــن فعالیت هــا فقــط یــک عــدد ناچیــز در جدول ــر باشــد. وی خاطرنشــان کــرد کــه تمامــی ای و پژوهشــگاه ها مؤث

نمی توانــد نقــش کلیــدی علــوم انســانی را در میــان دیگــر علــوم ارزیابــی کنــد.
در ادامه، سخنرانان به ترتیب دیدگاه ها و دغدغه های خود را در زمینه ارتباطات و تعامالت بین المللی بیان کردند.

در مراســم هفتــۀ پژوهــش کــه در روزهــای 23 تــا 2۵ آذر 
1398 در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد، 
ــل پژوهشــی در  ــر یکشــنبه 24 آذر »تعام ــد از ظه ــوان نشســت بع عن
ــا همــکاری دفتــر  ــود کــه ب ســطح بین الملــل و افق هــای پیشــرفت« ب
معاصــر،  فرهنــگ  پژوهشــکدۀ  بین المللــی،  علمــی  همکاری هــای 
پژوهشــکدۀ مطالعــات قرآنــی و پژوهشــکدۀ مطالعــات اجتماعــی 
شکوه الســادات حســینی،  دکتــر  نشســت  ایــن  در  شــد.  برگــزار 
دکتــر محمدمهــدی اردبیلــی، دکتــر ســیده زهرا مبلــغ و دکتــر 

ــد. ــخنرانی پرداختن ــراد س ــه ای ــی ب ــیدمحمدهادی گرام س
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ــگران  ــا و پژوهش ــدِن م ــأله ش ــی هم  مس ــای انضمام ــوان »امکان ه ــا عن ــود را ب ــخنرانی خ ــی س ــدی اردبیل ــر محمدمه ــدا دکت ابت
ــر پژوهشــگران مــا بــا پژوهشــگران بین المللــی  ــه داد: پیش شــرِط برقــراری ارتبــاط عمیــق و مؤث ــی« چنیــن ارائ بین الملل
ــرح  ــوان از ط ــد بت ــی، بای ــه بین الملل ــو در عرص ــکاری و گفتگ ــی هم ــاد نوع ــرای ایج ــر ب ــان دیگ ــه بی ــت. ب ــدن اس ــأله ش هم  مس
مســائل مشــترک آغــاز کــرد. هرچنــد شــاید ایــن ســخن بدیهــی بــه نظــر برســد، امــا در عمــل ارتبــاط مــا بــا عرصــۀ بین المللــی 
ــه از جنــس گفتگــو )دیالــوگ(، بلکــه مجموعــه ای از تک گویــی  )مونولوگ(هاســت. طــرح مســأله مشــترک امــری دلخواهــی یــا  ن
صــوری نیســت. پژوهشــگران ایرانــی بایــد بــه مخاطبــان و پژوهشــگران عرصــه بین المللــی نشــان دهنــد کــه نــه تنهــا بــه مســائلی 

ــد،  ــا مســائل آنهــا، دســت کم، همپوشــانی دارن می اندیشــند کــه ب
بلکــه بــه واســطۀ شــیوۀ خــاص زیســت و فرهنــگ و تاریــخ خــود 
امــکان طــرح راهکارهایــی تــازه و بدیــع را نیــز دارنــد. ایــن مهــم 
البتــه از پیــش حاضــر و آمــاده نیســت، بلکــه بایــد در پرتــو درک 
و مواجهــه انتقــادی و خالقانــه بــا خــود و جهــان )وضعیــت مــا و 

وضعیــت آنهــا( حاصــل شــود.
ــترش  ــازی و گس ــطۀ جهانی س ــه واس ــروز ب ــزود: ام ــی اف اردبیل
ــز ابزارهــای  ــا و نی ــه تمــام کشــورها و حوزه ه ــی ب فرهنــگ جهان
نویــن ارتبــاط جمعــی، بیــش از هــر زمــان دیگــر بســتر فیزیکــی 
ــه  ــن بســتر ب ــا ای ــده اســت. ام ــاط مشــترک فراهــم آم ــن ارتب ای
ــه  ــا تکی ــز ب ــوای آن نی ــی نیســت و الزم اســت محت ــی کاف تنهای
بــر دانــش، خالقیــت و درک مســائل خــود و جهــان خلــق شــود. 
ــاً طــرح  ــه ایــن گفتگــو و هم مســأله شــدن، لزوم البتــه راه ورود ب

ــوان نشــان داد کــه هرچنــد  ــه بیــان دیگــر، می ت ــرد. ب ــع مشــترک بهــره ب ــدۀ مناف ــوان از ای یکســان مســائل نیســت، بلکــه می ت
مســائل مــا بــا مســائل دیگــر نقــاط جهــان دقیقــاً یکــی نیســت، امــا راهکارهــای بــرون رفــت مــا از ایــن مســائل می توانــد ثمــرات 
متقابــل داشــته باشــد. بــرای مثــال، بحــران جنــگ در خاورمیانــه بــرای خــود مــا در خاورمیانــه مشــکل امنیتــی ایجــاد می کنــد و 
مثــاًل بــرای اروپائیــان مشــکل مهاجــرت و پناهندگــی. هرچنــد ایــن مســائل یکــی نیســتند، امــا اگــر راهــکاری در خاورمیانــه یافــت 

ــرد. ــل ک ــاًل حل وفص ــترک متقاب ــتری مش ــکل را در بس ــر دو مش ــوان ه ــود، می ت ش
وی گفــت: از ســوی دیگــر، برخــالف تصــور رایــج، مســائل از پیــش وجــود ندارنــد. بــه بیــان دیگــر، مشــکل مــا فقــط یافتــن راه حــل 
ــرای  ــرای مســائِل از پیــش موجــود نیســت، بلکــه مســأله اصلــی خــود یافتــن و صورت بنــدِی حقیقــی مســائل اســت. تــالش ب ب
ــا منجــر شــده اســت. یکــی  ــات پژوهشــی م ــوان و امکان ــالف بخــش قابل توجهــی از ت ــه ات ــرای مســائل کاذب، ب ــن پاســخ ب یافت

ــا پژوهشــگراِن  ــاط پژوهشــی ب ــراری ارتب ــای برق ــر از مجراه دیگ
عرصــه بین المللــی گشــودگِی در برابــِر نقــد مســائل مــا از ســوی 
آنهــا و ایجــاد شــرایط مواجهــه نقادانــه بــا مســائل ماســت. توهــم 
خودپســندگی و همه چیزدانــی بــرای یــک فضــای پژوهشــی ســّم 
اســت و فضــای فکــری و پژوهشــی مــا، بــه ویــژه در بنیادین تریــن 
ــت.  ــار اس ــط دچ ــور غل ــن تص ــه ای ــانی، ب ــوم انس ــای عل حوزه ه
حضــور در عرصــۀ بین المللــی فقــط ارائــه نظــرات نیســت، بلکــه 
ــم  ــری ه ــناختِن دیگ ــرای ش ــم ب ــنیدن اســت: ه ــش از آن ش بی

بــرای پذیــرش انتقــادات او.
ــأت  ــو هی ــغ، عض ــیده زهرا ُمبل ــر س ــل، دکت ــدی پن ــخنران بع س
علمــی پژوهشــکدۀ مطالعــات اجتماعــی، بــود کــه نخســت، معنــا 
ــا  ــت: آی ــید. وی گف ــش کش ــه پرس ــت را ب ــن نشس ــی ای و چرای
مفاهیــم اصلــی در عنــوان ایــن نشســت گویــای تصــور تقلیــدی 
و کج فهمــی مــا از مفاهیــم نیســت؟ پیشــرفت بــرای مــا بــه چــه 

ــر  ــا تعبی ــت؟ آی ــدن چیس ــی ش ــور از بین الملل ــت و منظ معناس
»افق هــای پیشــرفت« در عنــوان ایــن نشســت، در درجــۀ نخســت حاکــی از ایــن نیســت کــه مــا تصــوری از پیــش معلــوم از هــدف 
داریــم و حــال می خواهیــم بــه ســوی آن پیــش برویــم؟ و آیــا آن تصــوِر اجمــاالً معلــوم، نوعــی تقلیــد دســت چنــدم از وضعیتــی 
نیســت کــه جهــاِن بــه اصطــالح غربــی اکنــون در آن بــه ســر می بــرد؟ )اگــر تصــور درســتی از وضــع کنونــی غــرب داشــته باشــیم( 
افــزون بــر ایــن، بین المللــی شــدن بــه چــه معناســت؟ آیــا بــا چنــد راهــکار و دســتورالعمل می تــوان بین المللــی شــد؟ آیــا اصــاًل 
می تــوان تفکــر را بــه داخلــی و خارجــی یــا بین المللــی تقســیم کــرد؟ آیــا ذیــل عنــوان ایــن نشســت و مشــابه آن قــرار اســت از 
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برخــی معضــالت ظاهــری مثــل مشــکل ســفر و آئین نامــه و ویــزا و زبــان و ترجمه)نا(پذیــری ســخن بگوییــم؟ اگــر ســطح ســخن 
ایــن باشــد، در ایــن موضــوع بســیار ســخن گفتــه و می گوینــد و البتــه همچنــان مشــکالت پابرجاســت امــا »مســأله« مــا ایــن 
ــی«  ــرفت« و »بین الملل ــق« و »پیش ــۀ »اف ــم تنزل یافت ــتی مفاهی ــر از چیس ــری بنیادی ت ــروز ام ــاید ام ــا ش ــأله« م ــت. »مس نیس

باشــد.
دکتــر مبلــغ در ادامــه بــرای رســیدن بــه مســأله بنیادی تــر امــروز مــا بــه وضعیــت فعلــی جامعــه اشــاره کــرد و گفــت: وضعیــت 
ــه، از  ــروز در جامع ــر ام ــت. اگ ــی ماس ــی- سیاس ــت اجتماع ــر زیس ــای بزرگت ــان در فض ــاب وضعیت م ــانی بازت ــوم انس ــا در عل م
ســطوح بــاالی مدیــران تــا خیابان هــای محله هایمــان را رفتارهایــی برآمــده از خصومــت، خشــونت و تــرس از یکدیگــر می ســازند، 
ــی  ــم، در حال ــش ســخن بگوی ــم از پژوهــش و دان ــن نمی توان ــن اســت. م ــق هــم وضــع همی ــوم انســانی، دانشــگاه و تحقی در عل
ــا  ــن تعارض ه ــگار شــدت گرفت ــان ان ــا برآیندش ــم ی ــر آب می بین ــون زدن نقشــی ب ــا چ ــای پیشــین را، ی ــه حاصــل پژوهش ه ک
و خصومت هاســت. نمی شــود در بــاب بین المللــی شــدن و اثرگذاری هــای ُخــرد و کالن حــرف بزنــم، در حالی کــه هنــوز 
نمی توانــم بــا همســایه ام، بــا دوســت یــا همــکارم راهــی بــه یــک زبــان و فهــم مشــترک بــاز کنــم. چگونــه می توانیــم بین المللــی 
ــا همدیگــر باشــیم. وقتــی هنــوز فهمیــدن دیگــری و  ــی داشــته باشــد- وقتــی نمی توانیــم ب ــن معنــای محصول باشــیم - اگــر ای
ــر  ــوان گفــت؟ شــاید امــروز بهت ــا دیگری هــا می ت ــودن ب ــه از ب ــم، چگون ــن نکرده ای ــد دیگــری را تمری ــۀ دی ــدن جهــان از زاوی دی
باشــد بــه ایــن مســأله فکــر کنیــم کــه چــرا نمی توانیــم بــا یکدیگــر گفتگــو و تعامــل کنیــم؟ چــرا در همیــن ســاختمان پژوهشــگاه 
»بــا همدیگــر اندیشــیدن« و »دیــدن و فهمیــدن جهــان از دیــد دیگــران« را بــه ســختی می توانیــم تجربــه کنیــم؟ وقتــی بــه خــود 
می نگــرم و ایــن پرســش را از خویــش می پرســم، تجربــه ام را کــه مــرور می کنــم بــه ایــن پاســخ می رســم کــه یــک مانــع جــدی 
ــف از یکدیگــر می ترســیم.  ــل مختل ــه دالی ــا ب ــا از یکدیگــر اســت. م ــرس م ــا دیگــری، ت ــودن و فهمیــدن و اندیشــیدن ب ــرای ب ب
ــه جــای هــم  ــد و اجــازه نمی دهــد ب ــا را از یکدیگــر دور می کن ــن می بخشــد و م ــا را تعی ــط م ــه رواب ــن ترس هاســت ک ــگار ای ان
فکــر کنیــم و اندیشــه و عمل مــان را در تعامــل و مفاهمــه ارتقــاء بخشــیم. مــا از اینکــه بــد فهمیــده شــویم، بــد تفســیر شــویم، 
تنــد و بی رحمانــه نقــد شــویم، ایده هایمــان دزدیــده شــود، و شــاید از کیفیــت ایــده و عمــل خویــش و از بــر مالءشــدن در دیــد 
دیگــری، از کــم شــدن منافعمــان، از زیــاد شــدن منافــع دیگــری، از همــۀ اینهــا می ترســیم. نــه تصویــر روشــنی از وضــع خویــش 
داریــم و نــه تصویــر خــوب و منصفــی از دیگــرِی مقابلمــان. ایــن اســت کــه بــه کار خویــش تنهــا می مانیــم و از دیگــرِی بی رحــم 
و متخاصــم همــواره می ترســیم. پــس نمی توانیــم بــا یکدیگــر تعامــل و تفاهمــی ســازنده برقــرار کنیــم. هــر روز از هــم دورتــر و 
بــه خــود وامانده تــر می شــویم، بــا ایــن وضــع آیــا در ایــن شــرایط می توانیــم بین المللــی باشــیم؟ هنگامــی کــه بیــن دو اندیشــه  

همزبــان و نزدیــک را نمی توانیــم بــه دلســوزی و انصــاف و 
خیرخواهــی جمــع کنیــم، چگونــه می توانیــم بین المللــی 
شــویم؟ اگــر منظــور از بین المللی شــدن ایــن اســت کــه دیــد 
و فهــم و زبانمــان را وســیع تر کنیــم، شــاید راه گسترده شــدن 
دیدگاه هایمــان ایــن باشــد کــه نخســت از خانــه شــروع کنیــم. 
از همیــن اداره و ســاختمان خــود. تمریــن کنیــم کــه بــه جــای 
ترســیدن و ترســاندن، بــه همدیگــر اعتمــاد کنیــم و اعتمــاد را 
بــرای دیگــری بســازیم. ســعی کنیــم بــذر انصــاف را پــرورش 
ــدۀ  ــه دی ــری، ب ــه دیگ ــه ب ــگاه بی رحمان ــای ن ــه ج ــم و ب دهی
مهربانــی و انصــاف و خیرخواهــی بــه دیگــران روی آوریــم. ایــن 
کارهــا در شــرایط فعلــی مــا دشــوار اســت، امــا شــاید تنهــا راه 
گســتردن فهــم خویــش، ســهیم شــدن در دیــدگاه دیگــری و 
ــروز در  ــاید ام ــه ش ــن اســت ک ــری اســت. ای ــن از دیگ آموخت
ــعر  ــتان و ش ــاص داس ــور خ ــه ط ــات، ب ــانی، ادبی ــوم انس عل
ــای مشــترک انســانی اســت،  ــان تجربه ه ــق بی ــان عمی ــه زب ک

ــر مــا از همدیگــر داشــته باشــد ــر در فهــم بهتــر و منصفانه ت نقشــی موث
آخریــن ســخنران ایــن نشســت دکتــر گرامــی، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکدۀ مطالعــات قرآنــی، بــود کــه در ســخنرانی خــود 
بــا عنــوان »تعامــل بــا آکادمیــای بین المللــی علــوم انســانی: پرســش از چرایــی بــه جــای پاســخ بــه چگونگــی« بــه بحــث دربــاره 
چرایــی تعامــل بــا جوامــع علمــی بین المللــی پرداخــت و گفــت: بــا توجــه بــه تجربــه زیســته خــود و تجربیاتــی کــه از مشــاوره 

ــه ســه ســطح از مســأله مندی در ایــن موضــوع اشــاره کنــم: ــم ب ــه دانشــجویان در ایــن زمینــه کســب کــرده ام، می توان دادن ب
ابتــدا در »ســطح کالن  فکــری ـ گفتمانــی«  بایســتی بــه گفتمــان علــوم انســانی ـ اســالمی اشــاره کــرد. ایــن گفتمــان بــا یــک 
ــد. در  ــته باش ــل داش ــو و تعام ــود و گفتگ ــی ش ــک بین الملل ــای آکادمی ــد وارد فض ــک می خواه ــاًل ایدئولوژی ــۀ کام پیش زمین
حالی کــه فضــای علــوم انســانی بین المللــی کامــاًل ســکوالر اســت و ایــن دو بــا هــم قابــل جمــع نیســتند. ایــن یــک مســأله اســت 
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ــرای حــل آن تالشــی صــورت نگرفتــه اســت. مســأله دیگــر گفتمــان تشــیع ســنتی و فقاهتــی اســت کــه خواســتار  و تاکنــون ب
ارتبــاط بــا آکادمیــای بین المللــی اســت تــا آموزه هــای شــیعی را بــه گــوش جهانیــان برســاند و ایــن امــر زمانــی محقــق خواهــد 
شــد کــه دانشــجویان و پژوهشــگرانی بــه آن ســوی مرزهــا برونــد و بــه تعلیــم و تعلــم و پژوهــش بپردازنــد. امــا اگــر اینــان دچــار 
وضعیــت ضــد ایدئولوژیــک ـ یعنــی ضعــف ایمانــی ـ شــوند )کمــا اینکــه بــرای تعــدادی از آنــان  اتفــاق افتــاده اســت(، گفتمــان 

تشــیع ســنتی و فقاهتــی چگونــه ایــن پارادوکــس را حــل خواهــد کــرد؟  
ــه  ــت: چگون ــرد و گف ــاره ک ــران اش ــدۀ ای ــت های ای ــله نشس ــی و سلس ــی ـ مل ــت ایران ــان  هوی ــه گفتم ــتا ب ــن راس وی در همی
می تــوان نســبتی بیــن ایــده ایــران و تعامــالت بین المللــی پیــدا کــرد؟ اینهــا مســائل و ســؤاالتی هســتند کــه تاکنــون پاســخی 

بــرای آنهــا پیــدا نشــده اســت.
ــازمان های  ــک و س ــای آکادمی ــدرت، نهاده ــت و ق ــادی )حاکمی ــطح نه ــأله مندی در »س ــوع مس ــه موض ــی در ادام ــر گرام دکت
ــوم انســانی  ــد از دانشــجویانی کــه در حیطــه عل ــی هســتند کــه مایلن مردم نهــاد(« را مطــرح کــرد و گفــت: نهادهــا و انجمن های
فعالیــت دارنــد، حمایــت کننــد امــا تکلیــف ایــن گروه هــا نیــز روشــن نیســت. ایــن نهادهــا گاه بــا حمایــت از دانشــجویانی کــه از 
ــا تأســیس کرســی هایی در کشــورهای دیگــر هماننــد انگلیــس  ــد و گاه ب دانشــگاه های معتبــر خارجــی پذیــرش دریافــت کرده ان

و آلمــان بــه فعالیــت می پردازنــد؛ امــا در نهایــت اولویتــی بــرای آن هــا مشــخص نشــده کــه کــدام یــک بهتــر اســت.
ــه صــورت  ــدارد و ب ــنی ن ــت روش ــه وضعی ــائلی اســت ک ــه مس ــز از جمل ــادی( نی ــا بیگانه نویســی )شــخصی، نه فارسی نویســی ی
ــجویان  ــرش دانش ــی و پذی ــالت بین الملل ــی در تعام ــی و سیاس ــائل امنیت ــن مس ــت. هم چنی ــده اس ــی مان ــخ باق ــی بی پاس پرسش
ــخی  ــد پاس ــه بای ــأله ای ک ــورت مس ــه ص ــچ گاه ب ــت و هی ــز اس ــی چالش برانگی ــی موضوع ــجویان ایران ــزام دانش ــا اع ــی و ی خارج

ــده نشــده اســت. ــرای آن دریافــت شــود، دی آکادمیــک ب
ــارۀ مــواردی   دکتــر گرامــی در صحبت هــای خــود »مســأله مندی در ســطح شــخصی و خــرد« را مــورد بررســی قــرار داده و درب
همچــون فرصت ســوزی یــا فرصت ســازی بــرای آینــده اهــل آکادمیــا صحبــت کــرد. وی خاطــر نشــان کــرد کــه نخبــگان بســیاری 
ــا را از دســت داده و نتواســته اند  ــا خــارج از کشــور، فرصت ه ــران ی ــل در ای ــۀ تحصی ــد در ادام ــت تردی ــه عل ــه ب را می شناســد ک

بــه ادامــه تحصیــل بپردازنــد و هــم اکنــون دچــار ســردرگمی و چالــش هســتند.
ــارۀ رویکــرد مــا در مســائل بین المللــی  ــان درخصــوص جمع بنــدی مطالــب ذکرشــده، گفــت : چالش هــای بســیاری درب او در پای
وجــود دارد کــه هیــچ گاه بــه صــورت یــک مســأله آکادمیــک بــه آنهــا نگریســته نشــده و اهــل آکادمیــای علــوم انســانی تاکنــون 

پاســخی بــرای آنهــا دریافــت نکرده انــد کــه امیــدوارم در آینــده پاســخ روشــنی بــه ایــن مســأله ها داده شــود
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گزارش سومین نشست از سلسله نشست های

 »نقش خانواده در گذر ایمن از فضای مجازی«

ــدان در  ــا محوریــت »الگوهــای ارتباطــات میان فــردی والدیــن و فرزن در ابتــدای نشســت دکتــر منصــور ســاعی بحــث خــود را ب
خانــواده« بدیــن شــرح آغــاز کــرد: تمرکــز عمــده مطالعــات ارتباطــی در ایــران بیشــتر بــر رســانه، کانال پژوهــی و محتواپژوهــی 
ــه ارتباطــات میان فــردی توجــه شــده اســت درحالی کــه یکــی از چالش هــای اساســی مــا در حــوزه ارتباطــات،  اســت و کمتــر ب
ــواده در دوران  ــرات خان ــر تغیی ــروری ب ــم م ــواده اســت، می خواه ــن نشســت، خان ــون بحــث ای ــردی اســت. چ ــات میان ف ارتباط
ــرده و  ــذار ک ــد گ ــکال نوپدی ــه اش ــنتی ب ــترده و س ــکل گس ــواده از ش ــدرن خان ــم. در دوران م ــته باش ــدرن داش ــدرن و فرام م
دموکراتیــزه شــده و ســاختار قــدرت، نقش هــا و الگوپذیــری فرزنــد در خانــواده تغییــر یافتــه اســت. بیشــتر والدیــن گــروه مرجــع 
ــروه مرجــع شــده اند. ــر، گ ــای دیگ ــه Media و نهاده ــه طــوری ک ــم ب ــای مرجــع را داری ــی گروه ه ــا جابه جای ــروزه م ــا ام ــد ام بودن
ــر  ــری، گفتگومحــوری، رابطــه براب ــزه شــده اند براب ــج پژوهش هــای انجــام شــده، در کشــورهایی کــه دموکراتی ــه نتای ــا توجــه ب ب
افــراد در خانــواده مشــاهده می شــود. درحالی کــه در کشــور مــا آســیب هایی چــون، کاهــش ارتباطــات کالمــی والدیــن بــا هــم و 
ــدان از والدیــن و تســامح و مــدارا وجــود دارد. ــه، کاهــش گردهمایی هــا، کاهــش الگوپذیــری فرزن ــدان، فردی شــدن تجرب ــا فرزن ب

دکتــر ســاعی ادامــه داد: در تحقیقــی کــه انجــام داده ام، خوانشــم از ارتباطــات میــان فــردی؛ خلــق و مبادلــه اطالعــات، نمادهــا و 

گــروه پژوهشــی مطالعــات زنــان پژوهشــکدۀ مطالعــات اجتماعــی 
ــومین  ــات س ــی و ارتباط ــات فرهنگ ــکدۀ مطالع ــکاری پژوهش ــا هم ب
نشســت از سلســله نشســت های علمــی »نقــش خانــواده در گــذر ایمــن 
از فضــای مجــازی« بــا ســه محــور  »الگوهــای ارتباطــات میــان فــردی 
والدیــن و فرزنــدان در خانــواده«، »سیاســت گذاری اینترنــت ایمــن 
ــبک  ــواده و س ــوالت خان ــانه ها در تح ــش رس ــدان« و »نق ــرای فرزن ب
زندگــی« در روز دوشــنبه 24 دی مــاه 1398 بــا حضــور دکتــر منصــور 
ســاعی )عضــو هیــأت علمی پژوهشــکدۀ مطالعــات فرهنگــی و ارتباطات(، 
دکتــر معصومــه تقــی زادگان )عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکدۀ مطالعــات 
ــیار  ــری )دانش ــعود امیرمظاه ــر امیرمس ــات( و دکت ــی و ارتباط فرهنگ

دانشــگاه آزاد اســالمی( برگــزار کــرد.



خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی                                                                             

13
98

ی 
د

28

احساســات، معانــی، دغدغه هــا و نگرانی هــا، تجربه هایــی کــه بیــن دو فــرد مبادلــه می شــود، اســت امــا شناســایی و تحلیــل ایــن 
 Relation و کیفیــت Communicationســبک ها مهــم نیســت بلکــه کیفیــت ارتباطــات مهــم و اثرگــذار اســت. منظــور از ارتباطــات
اســت. مــا بایــد از مفهــوم ارتباطــات بــه کیفیــت ارتباطــات برســیم یعنــی از مبادلــه معنــا و اطالعــات و افــکار بــه صمیمیــت و 
همدلــی و خودافشــایی برســیم. وی در پایــان صحبت هــای خــود اشــاره کــرد کــه آرمانی تریــن ارتبــاط، ارتبــاط من-تــو )چهــره 

بــه چهــره( اســت کــه در آن گفتگــو و دیالــوگ، ارتبــاط برابــر، تعــادل و احســاس احتــرام بــه دیگــری بــه وجــود می آیــد.
ــه  ــرای کــودکان« گفــت: کــودکان ب در ادامــۀ نشســت دکتــر معصومــه تقــی زادگان در بحــث »سیاســت گذاری اینترنــت ایمــن ب
ــی  ــی و فرهنگ ــوالت اجتماع ــتری را در دورۀ تح ــای بیش ــه نگرانی ه ــنی جامع ــای س ــیب پذیرترین گروه ه ــی از آس ــوان یک عن
ســریع ناشــی از تغییــرات تکنولوژیــک بــه خــود اختصــاص داده انــد. مصــرف رســانه ای کــودکان همیشــه جــزو دغدغه هــا بــوده و 
تحقیقــات زیــادی را بــه خــود اختصــاص داده اســت؛ ظهــور فضــای مجــازی بــا ویژگی هــای خــاص خــود ایــن دغدغــه و نگرانــی 
ــا در حــال حاضــر  ــد ام ــد بودن ــا و آســیب ها مکان من ــن خطره را بیــش از پیــش برجســته ســاخته اســت. چــرا کــه پیــش از ای
ــرل خطــرات بســیار  ــه و کنت ــه دامن ــی فضــای مجــازی ســبب شــده اســت ک ــای اصل ــوان ویژگی ه ــی، به عن ــی و بی مکان بی زمان
ســخت باشــد و مخصوصــاً در مــورد کــودکان ســبب ایجــاد اضطــراب در والدیــن شــود. تحقیقــی کــه بــه تازگــی در کینگــز کالــج 
ــدان  ــن ب ــد و ای ــاد دارن ــراه اعتی ــن هم ــه تلف ــان ب ــارم از نوجوان ــاً یک چه ــه تقریب ــاخته اســت ک ــده، روشــن س ــام ش ــدن انج لن
معناســت کــه ایــن افــراد در صــورت دسترســی نداشــتن بــه تلفــن همــراه دچــار وحشــت و ناراحتــی می شــوند کــه تبعــات جــدی 
بــرای ســالمت روان آنهــا دارد. همچنیــن بــر اســاس تحقیقــات ســال 2۰17 انجمــن جهانــی اقتصــاد، 39۰ میلیــون کــودک هشــت 
ــارۀ کــودکان وجــود دارد و والدیــن  ــا دوازده ســاله در معــرض مخاطــرات فضــای مجــازی هســتند. حساســیت های خاصــی درب ت
هیــچ درصــدی از خطــر بــرای کودکانشــان را نمی پذیرنــد، در ایــن شــرایط تمایــل رســانه ها بــه برجسته ســازی خطــرات آنالیــن 

بــرای کــودکان ســبب شــده اســت اضطــراب خطــر بــه ویژگــی ثابــت آگاهــی روزمــرۀ بســیاری از والدیــن تبدیــل شــود.
تقــی زادگان ادامــه داد: ایــن درســت اســت کــه اینترنــت منابــع جدیــدی از تهدیــد و خطــر را بــه زندگــی کــودکان اضافــه کــرده 
ــد و  ــز در معــرض خطــر و آســیب بوده ان ــور فضــای مجــازی نی ــه کــودکان پیــش از ظه ــا بایســتی در نظــر داشــت ک اســت، ام
لــذا ایــن نگرانی هــا نبایــد بــه تــالش بــرای حــذف اینترنــت از زندگــی کــودکان منجــر شــود چــون تحقــق چنیــن امــری عــالوه 
بــر اینکــه محــال اســت، بنــا بــه دو دلیــل بــا مقتضیــات زندگــی جدیــد مطابقــت نــدارد: اول اینکــه، بایــد میــان ارزیابــی خطــر 
و ارزیابــی مزایــای اینترنــت تجزیــه و تحلیــل درســتی داشــت. اگــر کــودک بخواهــد از آســیب جلوگیــری کنــد، بایــد تقریبــاً از 
ــه  ــی ممکــن اســت منجــر ب ــم غذای ــورد رژی ــی در م ــه جســتجوی راهنمای ــد، چــرا ک ــن خــودداری کن ــای آنالی ــام فعالیت ه تم
دریافــت توصیه هــای طرفــداران بی اشــتهایی شــود. تــالش بــرای حــذف اینترنــت از زندگــی کــودکان نتیجــۀ منفــی »محرومیــت 

دیجیتــال« بــرای آنــان را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
دوم اینکــه، دنیــای بــدون خطــر نامطلــوب اســت. کــودکان بایســتی یــاد بگیرنــد کــه گنجایــش خطــرات محاســبه شــده را داشــته 
ــا خطــر را مهــم  ــه ب ــا آنجــا کــه ممکــن اســت عواقــب آن را برطــرف ســازند. روان شناســان توســعه مواجهــه و مقابل باشــند و ت
می داننــد، چــرا کــه »تــاب آوری تنهــا از طریــق قــرار گرفتــن در معــرض خطــر یــا اســترس توســعه می یابــد« لــذا محــدود کــردن 
اســتفاده از اینترنــت، ممکــن و حتــی بــه صــالح جامعــه نیســت و نیــاز بــه سیاســت ورزی و سیاســت گذاری در ایــن حــوزه بســیار 

پررنــگ و مســأله ای جهانــی اســت و چالش هــا و ابهامــات خــاص خــود را دارد:
1- ملی یا فرامرزی بودن سیاست گذاری

2- عدم توافق و گاهی وجود ابهام در تعریف مفاهیم پایه ای همچون »خطر دیجیتال« و »آسیب دیجیتال«
3- لزوم توجه به رویکرد چند ذینفعی در سیاست گذاری

ــت،  ــدی اس ــیار کلی ــازی بس ــای مج ــودک و فض ــوزه ک ــت گذاری ح ــواهد در سیاس ــر ش ــی ب ــت گذاری مبتن ــه سیاس ــه ب توج
سیاســت گذاری اتحادیــه اروپــا در زمینــه رابطــه کــودک و اینترنــت نمونــه چنیــن سیاســت گذاری اســت، اتحادیــه اروپــا هزینــه 
ــی از کشــورهای اروپایــی  ــا« را تأمیــن کــرده اســت و طــی آن یافته هــای تحقیقات ــه اروپ ــن اتحادی ــروژه »کــودکان آنالی ــی پ مال
دربــاره چگونگــی اســتفاده کــودکان و نوجوانــان از اینترنــت و تکنولوژی هــای آنالیــن جدیــد جمــع آوری شــده اســت. هــدف از ایــن 
طــرح بــه دســت آوردن داده قابــل مقایســه در سراســر اروپــا و پــس از آن ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی، فرهنگــی و نظارتــی مؤثــر 
ــر پایه ایــن داده هــا اســت تــا بــه سیاســت گذاران، مربیــان،  بــر فرصت هــا و مخاطــرات آنالیــن بــر روی طراحــی بــه سیاســت ها ب
والیدیــن و همــه ذی نفعــان ایــن حــوزه ارائــه شــود. اســترالیا، برزیــل و ترکیــه نیــز ایــن طــرح را اجــرا کرده انــد تــا پایــه ای بــرای 

ــن حــوزه داشــته باشــند. سیاســت گذاری در ای
ــس ســند  ــاه 1396، »پیش نوی ــان م ــات در آب ــاوری اطالع ــز وزارت ارتباطــات و فن ــران نی ــرد: در ای ــد ک ــی زادگان تأکی ــر تق دکت
حمایتــی و برنامــه اقــدام توســعه خدمــات فضــای مجــازی کــودکان و نوجوانــان« را منتشــر کــرده و پیــش از ایــن نیــز در فروردیــن 
ــا هــدف »تولیــد و توزیــع محتــوا و خدمــات ســالم، مفیــد  مــاه 1394 طــرح »توســعه فضــای مجــازی ســالم، مفیــد و ایمــن« ب
و ایمــن مــورد نیــاز« و همچنیــن »ممانعــت از نشــر محتــوا و خدمــات مضــر و ناســالم و ناایمــن« توســط شــورای عالــی فضــای 
مجــازی ابــالغ شــده اســت. ایــن تالش هــا نشــان از دغدغــۀ تأمیــن اینترنــت امــن بــرای کــودکان در میــان سیاســت گذاران کشــور 
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ــد.  ــهودی« نامی ــت گذاری ش ــا »سیاس ــواهد« ی ــارغ از ش ــت گذاری ف ــوان »سیاس ــت گذاری ها را می ت ــت سیاس ــن دس ــا ای دارد ام
بــه عنــوان مثــال هرچنــد وزارت ارتباطــات طــرح »کــودک و تلفــن همــراه« را جهــت مطالعــه رفتارهــای مصرفــی کــودکان انجــام 
داده و جــزو اســناد پشــتیبان ســند خــود منتشــر کــرده اســت، امــا زمــان انجــام ایــن پــروژه از مهرمــاه تــا بهمــن مــاه 1396 بــوده 

ــاه منتشــر شــده اســت. ــان م در حالی کــه پیش نویــس ســند در آب
ســخنران پایانــی نشســت دکتــر امیرمســعود امیرمظاهــری بــا اشــاره بــه »نقــش رســانه ها در تحــوالت خانــواده و ســبک زندگــی«، 
ــا و  ــار، حالت ه ــیوه های رفت ــا، ش ــا، ارزش ه ــرز تلقی ه ــه ای از ط ــی مجموع ــبک های زندگ ــت: س ــود گف ــخنان خ ــاز س در آغ
ــی  ــوه ازســبک زندگ ــی بالق ــا و تصویرهای ــی تصوره ــا همگ ــون، و آگهی ه ــه، تلویزی ــیقی عام ــزی اســت. موس ــلیقه ها در هرچی س
ــرف  ــی مع ــه در آن ســبک زندگ ــده اســت؛ نخســت برداشــتی ک ــه عمــل آم ــی دو برداشــت ب ــد. از ســبک زندگ ــم می کنن فراه
طبقــه ی اجتماعــی و موقعیــت اقتصــادی افــراد اســت. ایــن برداشــت از دهــۀ192۰ متــداول شــد. دوم برداشــتی کــه ســبک زندگــی 
را نــه راهــی بــرای تعییــن طبقــه  اجتماعــی بلکــه یــک شــکل اجتماعــی جدیــد می دانــد کــه فقــط در متــن تغییــرات فرهنگــی 
ــا،  ــف ارزش ه ــرای تعری ــی اســت ب ــی راه ــر ســبک زندگ ــد. در برداشــت اخی ــدا می کن ــا پی ــی معن ــه و رشــد مصرف گرای مدرنیت
ــه  ــت ســنتی ب ــی از وضعی ــواده ایران ــر خان ــد. تغیی ــادی دارن ــت زی ــی اهمی ــل اجتماع ــه در تحلی ــراد ک ــای اف ــا و رفتاره نگرش ه
جدیــد، تحــت شــرایط متعــدد صــورت گرفتــه اســت. در مجمــوع می تــوان از شــرایط جهانــی، ملــی، منطقــه ای و درون خانــواده 

یــاد کــرد .
ــی،  ــوده اســت: شهرنشــینی، اقتصــاد صنعت ــی ب ــا اقتضائات ــد همــراه ب ــه دورۀ جدی ــران ب ــزود: ورود ای امیرمظاهــری در خاتمــه اف
توســعۀ نظــام اداری، توســعۀ شــبکۀ حمــل و نقــل، توســعۀ وســایل ارتبــاط جمعــی و تحقــق نهادهــای جدیــد اجتماعــی چــون 
آمــوزش و پــرورش، دانشــگاه و ... کــه ایــن شــرایط امــکان جابه جایــی افــراد خانــواده را در ســطح ملــی و بین المللــی فراهــم کــرد 
.جابه جایــی جمعیــت بــا خانــواده و یــا بــدون خانــواده تــوأم بــا تغییــرات عمــده ای در نگــرش، بــاور و رفتــار افــراد اســت. یکــی 
ــا  ــواده ی ــا خان ــا شــدن ب ــکان جابه ج ــی ام ــان ایران ــران و پســران، زن ــد اســت. دخت ــت جدی ــن آن شــکل گیری فردی از اصلی تری
بــدون آن را پیــدا کردنــد. خانــواده ســنتی کــه ویژگــی اصلــی آن گســتردگی، خانــواده مــدرن کــه ویژگــی اصلــی آن محدودیــت 
یــا هســته ای بــودن خانــواده و خانــواده پســامدرن کــه ویژگــی اصلــی آن تکثــر و انــواع متفــاوت خانــواده اســت. مــی تــوان گفــت، 
ــواده اثرگــذار بــوده  ــه مــدرن و از مــدرن بــه پســت مدرن، کــم و بیــش الگــوی جهانــی تحــول خان ــواده از ســنت ب درتحــول خان
ــواده ایرانــی را تقریبــاً متمایــز می کنــد، ایــن اســت کــه در فرآینــد تحــول ســنتی – مــدرن و پســت مدرن  اســت. امــا آنچــه خان
یــک تحــول خطــی وجــود نداشــته اســت بــه ایــن معنــا کــه می توانیــم در حــال حاضــر در جامعــه ایــران هــر ســه الگــو را کنــار 

هــم ببینیــم.
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 کرسی »روایت شناسی، الگویی  نظری و عملی برای بررسی قصص قرآنی«

ــی  ــث و بررس ــرای بح ــود ب ــای موج ــان رویکرده ــه در می ــح داد ک ــی توضی ــر علم ــب مدی ــر شریف نس ــه دکت ــدای جلس در ابت
دربــاره متــون بــه واقــع روایت شناســی و روایت پژوهــی یکــی از مفیدتریــن رویکردهااســت بــه ایــن ســبب کــه پیونــد وثیقــی بــا 
زندگــی روزمــره پیــدا می کنــد مهم تریــن دســتاورد روایت پژوهــی بــرای مخاطبــان ایــن اســت کــه نشــان می دهــد روایت هــای 
متفــاوت از یــک ماجــرا، بــه ســبب تفــاوت زاویــه دیــد راوی اســت و ایــن نکتــه مــا را در برقــراری ارتبــاط بــا روایت هــای »غیــر« 

ــد. ــاری می ده ی
ــرد:   ــان ک ــده، بی ــدۀ ای ــگاه ارائه کنن ــنۀ آن در جای ــی و پیش ــِف روایت شناس ــن تعری ــّری ضم ــل ح ــر ابوالفض ــه دکت در ادام
ــات و  ــه روای ــات از جمل ــام روای ــواع و اقس ــل ان ــه و تحلی ــرای تجزی ــردی ب ــری و کارب ــی نظ ــوب و الگوی ــی چارچ روایت شناس
ــدۀ  ــد و بخــش عم ــم می کن ــق اســت- فراه ــا متعل ــده بدان ه ــی علی القاع ــه قصــص قرآن ــی و تاریخــی -ک سرگذشــت های واقع
ــه  ــردازی و ب ــون قصه ســرایی و حکایت پ ــزار و فن ــه طــور عمــوم و اب ــی ب ــی از رهگــذر شــگردهای ادب ــم و دســتورات قرآن تعالی
ــی  ــژه روای ــی و به وی ــناختی، بالغ ــری، زیبایی ش ــای هن ــا جنبه ه ــه؛ ام ــال یافت ــژه، انتق ــی به وی ــتانی روای ــات داس ــالح ادبی اصط
ــه  ــناختی محور ک ــای زبان ش ــی و رویکرده ــد ادب ــد نق ــای جدی ــد و نظریه ه ــای نق ــدگاه نحله ه ــد از دی ــه بای ــدان ک ــرآن چن ق
امــروزه در دنیــای ادبیــات مطــرح اســت، بررســی و تحلیــل نشــده اســت. وی بــا اشــاره بــه قصــص قرآنــی، گفــت: قصــص قرآنــی 
بنــا بــر ماهیــت و فلســفۀ وجــودی آنهــا، در زمــرۀ روایت هــای واقعــی یــا تاریخــی قــرار می گیرنــد، از ایــن منظــر واقعی انــد کــه 
ــد و تاریخــی از ایــن نظــر کــه از شــیوه ها و اســلوب های ادبــی و زیبایی شــناختی بهــره  در زمــان و مکان هــای واقعــی رخ داده ان
برده انــد. آنچــه در قصــص قرآنــی بــه لحــاظ روایت شــناختی حائــز اهمیــت اســت، کارکــرد و نقــش مــکان در ارتبــاط بــا ســایر 
مؤلفه هــای قصــص و کارکــرد آن در پیشــبرد کنــش داســتان و شــخصیت پردازی اســت؛ بــه عبــارت بهتــر، پرســش اصلــی ایــن 
پژوهــش، ایــن اســت کــه رویکــرد روایت شــناختی در تحلیــل قصــص قرآنــی چگونــه کارآمــد خواهــد بــود؟ بایــد دیــد هم یــاری 

و تعامــل مــکان و ســایر اجــزا چگونــه اســت؟

علمــی  ایــدۀ  نقــد  و  عرضــه  ترویجــی  کرســی  سی وهشــتمین 
ــی«  ــص قرآن ــی قص ــرای بررس ــی ب ــری و عمل ــی نظ ــی، الگوی »روایت شناس
فرهنگــی  مطالعــات  و  انســانی  علــوم  پژوهشــگاه  در  17دی مــاه 1398 
ــی  ــأت علم ــو هی ــّری )عض ــل ح ــر ابوالفض ــت دکت ــن نشس ــد. در ای برگزارش
ــی  ــین صاف ــر حس ــه دکت ــن نظری ــن ای ــده و ناقدی ــگاه اراک( ارائه کنن دانش
ــی  ــن زاده توکل ــا حس ــر حمیدرض ــگاه( و دکت ــی پژوهش ــأت علم ــو هی )عض
)عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه ســمنان( و مدیــر علمــی نشســت دکتــر مریــم 

شریف نســب )عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه،( بودنــد.
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در ادامه این نشست، دکتر صافی ضمن بررسی جزء به جزء سخنان دکترحّری، نکات اساسی زیر را مطرح کرد:
ــا رویکردهــای عمومــی ســایر متــون تلقــی شــده اســت. در  ــا قابلیــت تفســیر ب * متــن قــرآن – در رویکــرد اعتزالــی – متنــی ب

ــت. ــر نیس ــورد نظ ــِی م ــخگوی مسئله شناس ــش، پاس ــش های پژوه ــری و پرس ــوب نظ ــه چارچ حالی ک
* روش شناســی و نیــز پیکــرۀ  داده هــا – در چارچــوب نظــری ســاختار گرایانه – بــه چنــد عنــوان کلـّـی تقلیــل یافتــه و فــرو کاســته 

ــده است. ش
* در نتیجــه بحــث، روســاخت قصــص قرآنــی بــر روال تعــادل –عــدم تعــادل – تعــادل مجــدد مبتنــی اســت کــه دســتاورد تــازه ای 

نیســت و بایــد شــگردهای خــاِص روایــی قــرآن اســتخراج و صورت بنــدی می شــد.
سپس ناقد دوم، دکتر حسن زاده توکلی، چند نکته مطرح کرد که اّهم آنها بدین قرار بود:

* اینکــه دســتور زبــان روایــت – بــه طــور کلــی- دارای چــه مؤلفه هایــی اســت، پرســش اصلــی ایــن پژوهــش نیســت و پیشــتر، 
پاســخ گفتــه شــده اســت.

* بیان مسأله در این پژوهش به دقت تبیین نشده و نیاز به تدقیق دارد.
* بحث بینامتنی در قصص قرآنی بسیار مهم است و جای آن در این پژوهش، خالی است.

در پاســخ ناقدیــن، دکتــر حــّری گفــت: بحــث روایت شناســی ســاختارگرا بــرای مــن حکــم ابــزار دارد. زمانی کــه مــن قصه هــای 
قرآنــی را مطــرح می کــردم از منظــر زبــان عربــی بــه قــرآن نزدیــک نشــدم و رویکــرد مــن از قــرآن زبــان عربــی نبــود و نســبت 
ــان فارســی بررســی می کــردم، در حالی کــه روایت پژوهــی قصــص  ــی را از دریچــۀ زب ــد قصــص قرآن ــه ضعفــی کــه داشــتم بای ب

قــرآن بایــد بــه زبــان عربــی صــورت گیــرد.
ــای  ــه جنبه ه ــود و ب ــف می ش ــاخت متوق ــطح و روس ــه در س ــت ک ــن اس ــاختارگرایی ای ــی س ــف اساس ــه ضع ــزود: نقط وی اف
ــن  ــا در عی ــه شــخصیت محور؛ ام ــرآن، پی رنگ محــور هســتند ن ــر ســو، قصــص ق ــک وارد نمی شــود. از دیگ تفســیری و هرمنوتی
ــه جــای عیســی )ع( ممکــن  ــوح )ع( ب ــی را جابه جــا کــرد؛ مثــاًل جایگزیــن کــردن ن ــوان کاراکترهــای قصــص قرآن حــال، نمی ت

ــد. ــت دخیل ان ــد، و در ســاختار روای ــط نقــش داســتانی ندارن ــرآن، فق ــای قصــص ق ــرا کاراکتره نیســت زی
همچنیــن دکتــر صافــی گفــت: نقطــه ورود بــه ایــن بحــث می توانــد پــس از روایت پژوهــی، هرمنوتیــک باشــد و از ایــن حیــث، 

جــای کار بســیار اســت.
ــی در  ــده  علم ــد ای ــه و نق ــی عرض ــی ترویج ــتمین کرس ــی سی وهش ــر علم ــب، مدی ــر شریف نس ــی، دکت ــن کرس ــان ای در پای
جمع بنــدی و نتیجه گیــری عنــوان کــرد: نــگاه دکتــر توکلــی بیشــتر ناظــر بــر یــادآوری نکاتــی بــود کــه جــای آن در پژوهــش 

ــوده اســت. ــه آن ب ــر پرســش اصلــی ایــن ایــده و جنبــه نوآوران ــگاه دکتــر صافــی ناظــر ب دکتــر حــّری خالــی اســت و ن
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گزارش نشست نکوداشت مقام علمی دکتر علی اکبر سیاسی

در ابتــدای نشســت، دکتــر مهرنــوش هدایتــی، رئیــس پژوشــکدۀ اخــالق و تربیــت، ضمــن خوش آمدگویــی بــه مدعویــن و مهمانــان 
ــر  ــه دکت ــرد. در ادام ــان ک ــی را بی ــی نکات ــر سیاس ــهامت دکت ــش و ش ــخصیت و من ــذاری ش ــارۀ تأثیرگ ــت، درب ــر در نشس حاض
حســینعلی قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، ضمــن خیرمقــدم بــه حضــار و تبریــک میــالد امــام 

حســن عســکری )ع(، دربــارۀ اهمیــت توجــه بــه میــراث گذشــته و بــزرگان علــوم ایــران زمیــن نکاتــی را بیــان کــرد.
در ادامــه دکتــر فریــدون سیاســی در ســخنرانی خــود بــه ذکــر خاطراتــی دربــارۀ پــدر اشــاره کــرد و دکتــر علی اکبــر سیاســی را 
شــخصیتی واال، خودســاخته، آزاد اندیــش، مســتقل، برابرخــواه، منضبــط، بســیار پــرکار، درســتکار، اهــل گفتگــو، پایبنــد بــه اصــول 
و قواعــد، دارای شــرافت علمــی و از همــه مهمتــر عاشــق ایــران، معرفــی کــرد. وی همچنیــن گفــت: دکتــر سیاســی بــه حقــوق 

برابــر زنــان و مــردان و اســتقالل فــردی افــراد بــاور داشــت.
همچنیــن دکتــر قاســم قاضــی بــه دو میــراث بــزرگ دکتــر سیاســی یعنــی اســتقالل دانشــگاه از وزارت فرهنــگ و تصویــب قانــون 
تعلیمــات اجبــاری بــا جزئیــات اشــاره کــرد. وی، دکتــر سیاســی را فــردی باوقــار، مهربــان، انسان دوســت، وطن دوســت و شــجاع 

معرفــی کــرد و گفــت: از دیگــر خدمــات ایشــان بنیانگــذاری انجمــن روان شناســی ایــران و تربیــت دانشــجویان بــوده اســت.
ــات  ــه خدم ــی کــرد، و ب ــران معرف ــد در ای ــوم جدی ــر سیاســی را از پیشــگامان عل ــاه دکت ــی طــی ســخنانی کوت ــر رضــا زمان دکت
ایشــان از جملــه وضــع اصطــالح روان شناســی، تدریــس نخســتین درس روان شناســی در دارالفنــون، در اختیــار داشــتن کرســی 
درس روان شناســی در دانشــگاه تهــران، تألیــف نخســتین کتــاب روان شناســی، ایجــاد نقــش مؤثــر در تأســیس نخســتین آزمایشــگاه 
روان شناســی در ایــران، ریاســت اولیــن گــروه دانشــگاهی روان شناســی، تأســیس و ریاســت انجمــن روان شناســی، ایجــاد نخســتین 
نشــریۀ تخصصــی روان شناســی اشــاره کــرد. وی دکتــر سیاســی را فــردی ســاده، صمیمــی، بی تفاخــر، متواضــع و بی ادعــا معرفــی 
و بــه نقــش اساســی ایشــان در حــل و فصــل تنش هــای اولیــه موجــود در انجمــن روان شناســی ایــران اشــاره کــرد. وی همچنیــن 

از فصاحــت کالم و نثــر بســیار مطلــوب زنده یــاد سیاســی بــه نیکــی یــاد کــرد.
دکتــر ناصــر تکمیل همایــون بــه نقــش دکتــر سیاســی در شــکل دهی دانشــگاه تهــران بــه عنــوان یــک نهــاد فرهنگــی و دموکراتیــک 
ــرای  ــاد کــرد. وی گفــت: ب ــد ی ــردی متیــن، متخلــص اخــالق حســنه، دقیــق، شــجاع و قانونمن ــوان ف ــه عن اشــاره و از ایشــان ب
نمونــه دکتــر سیاســی در جــذب اعضــای هیــأت علمــی بســیار قانونمنــد بــود و اهمیتــی بــه سفارشــات و نامه هــای مقامــات بــرای 

ــاب  ــه مناســبت هشــتاد و یکمیــن ســال انتشــار کت ب
ــا روان شناســی از لحــاظ تربیــت« نشســت  ــم النفــس ی »عل
نکوداشــت مقــام علمــی دکتــر علی اکبــر سیاســی روز پنــج 
شــنبه، 14 آذر 1398، در ســالن حکمــت پژوهشــگاه علــوم 

انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد.
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جــذب افــراد نمــی داد. دکتــر سیاســی در بنیان گــذاری یونســکو پــس از جنــگ جهانــی دوم نیــز ســهم ویــژه ای داشــتند. دکتــر 
تکمیل همایــون در ذکــر خاطــرات خــود از دکتــر سیاســی بــه بیــان جنبه هــای فرهنگــی شــخصیت ایشــان نیــز پرداخــت.

دکتــر پروانــه محمدخانــی دربــاره شــخصیت کاریزماتیــک دکتــر سیاســی در کالس درس و تســلط ایشــان بــه مباحــث نظــری 
ــه رشــته روان شناســی می شــد.. ــه ای کــه موجــب عالقه منــدی دانشــجویان ب ــن حــوزه صحبــت کــرد به گون ای

دکتر مهریار دربارۀ نقش دکتر سیاسی در شکل گیری تعلیم و تربیت اجباری و رایگان در ایران صحبت کرد.
دکتــر اســماعیل ناصــری، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ابتــدا بــه چنــد جنبــه از زندگــی 
دکتــر سیاســی کــه کمتــر بــه آن پرداختــه شــده بــود، اشــاره کــرد از جملــه رســاله دکتــری »تســت: فوائــد و مضــار آن«، دریافت 

نشــان لژیــون دونــور از آکادمــی فرانســه، انتصــاب ایشــان بــه عنــوان وزیــر امــور خارجــه، و تألیــف کتــب درســی متعــدد.
ــر در  ــوت اث ــرار گرفــت. از نقــاط ق ــی مــورد بررســی و نقــد ق در ادامــه، کتــاب دکتــر سیاســی از جهــت ســاختاری و محتوای
بُعــد شــکلی، برخــورداری از بیشــتر شــاخص های ظاهــری کتــاب اســت، از جملــه صفحــه عنــوان، دیباچــه، فهرســت مطالــب، 
ــاب در  ــن کت ــن، مت ــا )عکــس، شــکل، جــدول و نمــودار(. همچنی فهرســت اصطالحــات، فهرســت اســامی و فهرســت گراوره
ــی، تناســب  ــد محتوای ــگارش شــده و اشــتباهات چاپــی در متــن بســیار کــم اســت. در بُع ــا و روان ن ــه شــکلی گوی مجمــوع ب
محتــوای کتــاب بــا ســرفصل های فعلــی روانشناســی عمومــی، ســازمان بندی فصــول کتــاب بــا توجــه بــه مباحــث علم النفــس، 
توجــه بــه روان شناســی تجربــی، پیشــگامی در برگردانــی کلمــات، توجــه بــه تربیــت قــوای روانشــناختی کــودکان و نوجوانــان، 

بررســی نظریــات مهــم روان شناســی و نقــد آنهــا، و توجــه بــه منابــع ایرانــی، از نقــاط قــوت ایــن اثــر بــه شــمار می رونــد.
ــه در آن  ــود ک ــی ب ــده دوران ــی نماین ــر سیاس ــرد: دکت ــاز ک ــن آغ ــخنانش را این چنی ــم زاده س ــب اهلل قاس ــر حبی ــپس دکت س
فرزانگــی، فضیلــت و دانایــی از ارزش خاصــی برخــوردار بــود. بزرگانــی مثــل دکتــر سیاســی شــیفته آمــوزش بودنــد و بــر ایــن 
بــاور بودنــد کــه آمــوزش واقعــی از دل پــرورش فــرا می خیــزد و پــرورش، خــود حاصــل درهم آمیــزی کالمــی، ذهنــی و منشــی 
ــه آموختــن  ــا شــاگرد اســت. ده ویژگــی نســل دکتــر سیاســی عبــارت اســت از؛ عشــق و عالقــه عمیــق و ســتودنی ب معلــم ب
ــه  ــرام ب ــادی و اصــول علمــی و روش شــناختی  رشــته تخصصــی، احت ــوان یــک ارزش، ســعی در درک مب و آمــوزش دادن به عن
گذشــتگان و بــزرگان علــم و ادب و فرهنــگ، ایران دوســتی و اعتقــاد محکــم بــه ایــن اصــل کــه مــا هــم ســهمی در تمــدن بشــری 
داشــته ایم و آن را بایــد بــه دیگــران نشــان دهیــم، تســلط بــه ادبیــات کالســیک و مــدرن ایــران، تســلط بــر دســت کم یــک یــا دو 
زبــان خارجــی، ســعی در طــرح موضوع هــا بــه شــیوۀ علمــی در پرتــو بخش هــای بالنــدۀ ســنت فکــری ایــران، برجسته ســازی 
و نشــان دادن اهمیــت ســعی و تــالش و پیگیــری و امیدآفرینــی در نســل جدیــد، گریــز از زود بــه نتیجــه رســیدن، برخــورداری 
از نظــام ارزشــی مبتنــی بــر آگاهــی، دانــش و علــم و احاطــۀ بــر اســلوب نــگارش و فنــون نویســندگی. دکتــر سیاســی قــدرت 
ــاه،  ــای کوت ــتفاده از جمله ه ــی، اس ــب، ساده نویس ــی در درک مطال ــای ذهن ــاد تناظره ــا، ایج ــن معادل ه ــری در یافت کم نظی
روشــن، دوری جســتن از مفاهیــم مبهــم و دوپهلــو داشــت و باالتــر از همــه اســتادی او در توضیــح مطالــب پیچیــده بــا زبانــی 
ــات کالســیک و شــناخت فلســفۀ کالســیک  ــر ادبی ــده از احاطــۀ او ب ــا برآم ــن ویژگی ه ــود. ای ــر ب ــل درک بی نظی شــفاف و قاب
ایــران و تطبیــق آن بــا فلســفۀ غــرب بــود. از جملــه نوآوری هــای وی در نــگارش، گرایــش بــه نوعــی جدانویســی و تابــع کــردن 
ــی  ــر سیاس ــر دکت ــرد. از نظ ــئولیت می ک ــاس مس ــده احس ــیله خوانن ــب به وس ــر درک مطال ــود، وی در براب ــل ب ــا فاع ــل ب فع
روان شناســی علــم تغییــر اســت، تغییــری هدفمنــد و ســازماندار، بــرای تغییــر رفتــار، در درجــۀ اول بــرای تغییــر خــود. در ضمــن 

ایشــان توجــه ویــژه ای بــه مقوله هــای شــخصیت و خــرد داشــتند.
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34

دیدار ماهانۀ اعضای هیأت علمی با هیأت رئیسه

دیــدار ماهانــۀ اعضــای هیــأت  علمــی بــا هیــأت  رئیســه پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی دوم دی مــاه 1398 برگــزار 
شــد. در ایــن نشســت  موضــوع »توضیــح و تبییــن فرصت هــای مطالعــات داخلــی و گزارشــی از برنامه هــای هفتــۀ پژوهــش« بــا 

ارائــه دکتــر علیرضــا مالیی توانــی، معــاون پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی پژوهشــگاه، مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
در ابتــدای جلســه دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، ضمــن تبریــک مجــدد بــه مناســبت هفتــۀ 
ــرای پژوهشــگاه و پژوهشــگران اســت کــه مــا بایــد تــالش کنیــم  پژوهــش، گفــت: هفتــۀ پژوهــش یــک رویــداد مهــم ســاالنه ب
ــا  ــه م ــع ب ــل جام ــم. تحلی ــق آئی ــان فائ ــر ضعف هایم ــل و بررســی ب ــا تحلی ــم و ب ــت کنی ــوت خــود را تقوی ــاط ق سال به ســال نق
کمــک می کنــد تــا هــم نقص هــا را برطــرف کنیــم و هــم در ســال های آینــده بــر نقــاط قــوت بیفزائیــم. دکتــر قبــادی همچنیــن 
بــه رخــداد مهمــی کــه امســال در هفتــۀ پژوهــش در پژوهشــگاه رخ داد اشــاره کــرد و گفــت: 27 نفــر از اســتادان مــا در ایــن هفتــه 
بــه ارائــه مطالــب علمــی پرداختنــد و یافته هــا و تجربیــات علمــی خــود را بیــان کردنــد. همچنیــن یکــی از پرافتخارتریــن اســتادان 
مــا دکتــر پورنامداریــان از پژوهشــکدۀ ادبیــات به عنــوان اســتاد نمونــه شــناخته شــد و ایــن حــق پژوهشــگاه اســت کــه ســرآمدان 

علمــی خــود را بــه جامعــه بشناســاند. 
ــازار در هفتــۀ پژوهــش داشــت و نمایشــگاه مذکــور را نمونــه ای از پژوهشــگاه  وی همچنیــن اشــاره ای بــه برپایــی نمایشــگاه فن ب
بــدون دیــوار دانســت و  گفــت: امیدواریــم  کــه بــا راه انــدازی مراکــز نــوآوری، اســتادان مــا در مناطــق جنوبــی شــهر و مناطــق 
ــد  ــاختمان کریم خان زن ــز در س ــی نی ــد و مکان ــه دهن ــی ها ارائ ــی آسیبشناس ــۀ برخ ــگان در زمین ــات رای ــد خدم ــروم بتوانن مح
بــرای همیــن منظــور در نظــر گرفتــه شــده اســت. قبــادی همچنیــن اشــاره ای نیــز بــه ایــن موضــوع داشــت کــه در ســال جــاری 

پژوهشــگاه مقــام اول نقــد را در کل کشــور )بــه انتخــاب وزارت ارشــاد( بــه دســت آورده اســت.
ــد  ــم پیون ــالش کنی ــد ت ــت: بای ــنامه نگاری، گف ــکدۀ دانش ــمند پژوهش ــت ارزش ــود ظرفی ــه وج ــاره ب ــن اش ــادی ضم ــر قب دکت
ــن  ــی ای ــأت  علم ــای هی ــدادی از اعض ــود. تع ــه ش ــت مجموع ــتر و تقوی ــی بیش ــب هم افزای ــگاه موج ــه پژوهش ــنامه نگاری ب دانش
ــائل و  ــرا مس ــت زی ــت اس ــناختی درس ــاظ روشش ــه لح ــوع ب ــن موض ــتند، ای ــانی هس ــته های غیرعلوم انس ــکده از رش پژوهش
موضوعــات مختلفــی در حــوزۀ دانشــنامه نگاری قــرار می گیرنــد؛ امــا عمــاًل مدخل نویســی پدیــدۀ علــوم انســانی و کار ترکیبــی و 
ارزشــمندی اســت. پدیــدۀ دانشــنامه نگاری چنــد رشــته اســت و هــدف ایــن بــوده اســت کــه تمامــی اعضــاء بتواننــد در پروژه هــا 
ــی از  ــی خوب ــای مال ــف حمایت ه ــای مختل ــا، نهاده ــودن طرح ه ــردی ب ــل کارب ــه دلی ــد. ب ــکاری کنن ــف هم ــای مختل و بخش ه
طرح هــای دانشــنامه ای انجــام می دهنــد، بنابرایــن بایــد تــالش کنیــم تــا ظرفیت هــا را افزایــش دهیــم و ایده هــای نــو و تــازه ای 

ــیم. ــته باش ــنامه نگاری داش در دانش
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در ادامــه دکتــر مالیی توانــی، در خصــوص ابــالغ بخشــنامه ای کــه از ســوی وزارت علــوم بــه تمامــی دانشــگاه ها ارســال شــده بــود، 
توضیحاتــی ارائــه کــرد و گفــت: همــۀ اعضــای هیــأت  علمــی کــه قــرار اســت تبدیــل وضعیــت شــوند، از ســال 1399، بایــد یــک 

دورۀ شــش ماهه را بــه عنــوان فرصــت مطالعاتــی در ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه بگذراننــد. 
مالیی توانــی افــزود: در ایــن خصــوص پیشــنهاداتی بــه پژوهشــگاه ارائــه شــده اســت کــه اعضــاء از دانشــگاه های دیگــر بــه منظــور 
گذرانــدن فرصــت مطالعاتــی شــش ماهه بــه پژوهشــگاه منتقــل شــوند و پژوهشــگاه در صــدد فراهــم ســاختن مقدماتــی در ایــن 
ــا اشــخاص داوطلــب بتواننــد در پژوهشــگاه از ایــن فرصــت اســتفاده کننــد. وی همچنیــن در مــورد ابتــکارات  خصــوص اســت ت
صورت گرفتــه در هفتــۀ پژوهــش امســال،گفت: یکــی از آنهــا تحقــق پژوهشــگاه بــدون دیــوار بــود کــه در ایــن خصــوص پژوهشــگاه 
توانســت در متــن جامعــه و بــه عنــوان بخشــی از فضــای اجتماعــی و علمــی کــه همــۀ اقشــار بتواننــد بــه آن دسترســی داشــته 
باشــند، بــه ارائــه خدمــات بپــردازد کــه در ایــن زمینــه از تمامــی اســتادان می خواهیــم، بــا خالقیــت و ایدههــای نوآورانــه کمــک 
ــن  ــاری ای ــال ج ــش س ــه پژوه ــبختانه در هفت ــردارد. خوش ــان تر گام ب ــر و درخش ــر، موفق ت ــیر بهت ــگاه در مس ــا پژوهش ــد ت کنن
خدمــات هــم در نمایشــگاه فن بــازار و هــم در مــکان هماهنــگ شــده در ســاختمان آ.اس.پ، انجــام گرفــت. همچنیــن نســخۀ اول 
ســالنامۀ پژوهشــی پژوهشــگاه را منتشــر کردیــم. بایــد تــالش کنیــم از فرایندهــای داخــل پژوهشــگاه را  مســتند نماییــم تــا بتوانیــم 
ــگاه  ــود در پژوهش ــی موج ــات علم ــا و خدم ــز از پژوهش ه ــران نی ــا دیگ ــم ت ــرار دهی ــران ق ــار دیگ ــۀ مســتند را در اختی مجموع
ــرادی کــه از بیــرون  ــا در نظــر اف ــه صــورت جزیره هــای پراکنــده باشــد ت ــد ب آگاهــی یابنــد. همچنیــن فعالیت هــای اعضــاء نبای
شــاهد فعالیت هــای پژوهشــگاه هســتند و تحقیقــات علمــی را دنبــال و ارزیابــی می کننــد، فعالیت هــا نامنســجم بــه نظــر نیایــد. 
ــک  ــت ی ــه ای در جه ــای همافزایان ــگاه فعالیت ه ــکده ها و پژوهش ــه در پژوهش ــا و چ ــه در گروه ه ــد چ ــی بای ــأت  علم ــاء هی اعض
موضــوع و یــا پــروژه و یــا برنامــۀ فکــری مشــخصی انجــام دهنــد و بایــد چــاره ای اندیشــید کــه همــه یکصــدا باشــند و آهنــگ 

ــا شــنیده شــود.  واحــدی از گروه ه
ــاز  ــی آغ ــوم انســانی و فرهنگ ــازی عل ــت کاربردی س ــای معاون ــی مدیریت ه ــا معرف ــود را ب ــاپور ســخنان خ ــر پارس ــه دکت در ادام
ــن  ــت تشــکیل شــده اســت: بخش هــای ترویجی ســازی، کاربردی ســازی و فرهنگــی. ای ــا از ســه مدیری ــت م کــرد و گفــت: معاون
ــرار  ــر ق ــا یکدیگ ــل ب ــن ســه در گفتگــو  و تعام ــده اســت و ای ــه وجــود آم ــار در پژوهشــگاه ب ــن ب ــرای اولی ــی ب ــب  مدیریت ترکی
ــش روی  ــدی را پی ــای جدی ــد افق ه ــا می توان ــن گفتگوه ــد. ای ــود آوردن ــگاه به وج ــرای پژوهش ــای را ب ــای تازه ــد و فضاه گرفتن
ــا مــردم. پارســاپور افــزود: گفتگو هــای مــا  ــا گفتگــو ی پژوهشــگران ب ــرار دهــد؛ ماننــد گفتگــو ی بیــن رشــته ها و ی پژوهشــگاه ق
بــا صنعــت، نهادهــا، و ارگان هــا دچــار کمبودهایــی اســت و آن این کــه، مــا دسترســی بــه اطالعــات کامــل فعالیت هــای اعضــای 
هیــأت علمــی نداریــم. اینکــه هــر عضــو در چــه زمینــه ای تخصــص دارد، بــا چــه ســازمان هایی ارتبــاط داشــته و دارد، چــه افــرادی 
ــت  ــت؟ معاون ــی اس ــه ظرفیت های ــوالً دارای چ ــد، و اص ــت می کن ــرح فعالی ــدام ط ــورد ک ــته و در م ــه رش ــد، در چ را می شناس
فرهنگــی در نظــر دارد بــه منظــور هم افزایــی بیــن اعضــاء بــه زودی بــا در اختیــار قــراردادن فرمــی بــرای اعضــای هیــأت علمــی 
در زمینه هــای علمــی، فرهنگــی و یــا حتــی اقتصــادی از آنهــا بــرای فراهــم کــردن بانــک اطالعاتــی کمــک بگیــرد تــا بتوانیــم در 
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ــم.  ــش ببری ــریع تر پی ــهل تر و س ــا را س ــو فعالیت ه ــه آن عض ــه ب ــا مراجع ــع الزم ب مواق
ــه  ــرای اعضــاء ارســال می شــود را ب ــا موضوعاتــی کــه ب وی در ادامــه در خصــوص بخــش کاربردی ســازی از اعضــاء خواســتند ت
صــورت جــدی دنبــال کننــد و بیشــتر در مــورد آنهــا بیندیشــند و همــکاری فعاالنــه داشــته باشــند. همچنیــن از اعضــاء خواســتند 
ــی را پیشــنهاد  ــد مفیــد باشــد، فکــر کننــد و موضوعات ــرای جامعــه می توان ــی ب ــا در مــورد اینکــه چــه طرح هــا و پژوهش های ت
کننــد کــه بــه زبــان مــردم باشــد و بــا پژوهشــگاه مکاتبــه کننــد تــا در جهــت ترویــج علــم بــه زبــان ســاده بتوانیــم بــا ارتباطــی 

کــه بــا جاهــای مختلــف برقــرار می کنیــم، علــم را انتقــال دهیــم. 
ــازار در هفتــۀ پژوهــش ســال جــاری گفــت: چنــد اتفــاق  همچنیــن دکتــر الهــام ابراهیمــی در مــورد برگــزاری نمایشــگاه فن ب
خــوب در نمایشــگاه و غرفــۀ فن بــازار اتفــاق افتــاد کــه یکــی از آنهــا حضــور فعــال پژوهشــگاه در کارگاه هایــی بــود کــه در آنجــا 

برگــزار شــد. از بیــن 14 کارگاهــی کــه در مجمــوع برگــزار شــد، 3 کارگاه بــه پژوهشــگاه اختصــاص داشــت.
ــر نصیــری،کارگاه »تیپ شناســی شــخصیت و عملکــرد شــغلی«  ــواده« دکت ــت مصــرف رســانه در خان کارگاه  »شــیوه های مدیری
ــی  ــر مبلغ ــوم انســانی« دکت ــادی در عل ــای انتق ــه نظریه ه ــر پای ــن آوری در زندگــی معاصــر ب ــگاه ف ــر ناصــری،کارگاه »جای دکت
ــگاه های  ــگاه و دانش ــوی پژوهش ــی از س ــورد خوب ــد و بازخ ــل آم ــه عم ــا ب ــز از کارگاه ه ــی نی ــتقبال خوب ــه اس ــد ک ــزار ش برگ
مختلفــی گرفتیــم. اتفــاق خــوب دیگــر شــعار پژوهشــگاه بــدون حصــار بــود کــه افــراد بازدیدکننــده بســیار اســتقبال کردنــد و از 
مــا می خواســتند کــه ایــن کار حتمــاً شــکل بگیــرد و تــداوم داشــته باشــد. فعالیــت شایســتۀ دیگــر ثبــت فــن آوری در ســامانه 
ایــران تــک هــاب بــود کــه می توانســت پژوهشــی از ســمت اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه باشــد کــه در نهایــت منتــج بــه 

یــک کار کاربــردی شــود کــه بتــوان از آن حمایــت مالــی کــرد.  
ــگاه  ــی در نمایش ــور رونمای ــه منظ ــگاه ب ــپ پژوهش ــش کلی ــه و نمای ــت تهی ــی باب ــر مهراب ــات دکت ــان از زحم ــی در پای ابراهیم
ــه  ــم دیگــری ک ــادآور شــد: کار مه ــرد و ی ــی ک ــۀ پژوهــش در داخــل پژوهشــگاه تشــکر و قدردان ــن در هفت ــازار و همچنی فن ب
ــردن  ــوب ک ــازی و مکت ــد، مستندس ــام می باش ــری و انج ــال پیگی ــی در ح ــرم پژوهش ــت محت ــوی معاون ــگاه از س در پژوهش
فعالیت هــای علمــی و پژوهشــی اعضــاء اســت. همچنیــن بایــد فعالیت هــای صــورت گرفتــه در ایــن نمایشــگاه نیــز مکتــوب شــود 

ــد.  ــا افــراد بتواننــد در آینــده نیــز از آن بهــره ببرن ت
در ایــن جلســه از نشســت دیــدار ماهانــه، دکتــر نعمتــی از پژوهشــکدۀ دانشــنامه نگاری نیــز حضــور داشــت. وی ضمــن معرفــی 
ــوده اســت و در حــال حاضــر در زمینــه دانشــنامه نگاری در رشــته های  خــود عنــوان کــرد کــه رشــته تحصیلی شــان شــیمی ب
ــته های  ــراد در رش ــنامه نگاری اف ــکدۀ دانش ــزود: در پژوهش ــردازد. وی اف ــش می پ ــق و پژوه ــه تحقی ــان ب ــا خودش ــط ب مرتب
مختلفــی ماننــد زیست شناســی، ریاضــی، دامپزشــکی، همچنیــن برخــی از رشــته های علــوم انســانی بــه فعالیــت و پژوهــش در 

زمینــه دانشــنامه نگاری می پردازنــد. 
ــائل  ــورد  مس ــود را در م ــای خ ــرات و ارزیابی ه ــا، نقطه نظ ــا دیدگاه ه ــتند ت ــاء خواس ــری از اعض ــر نصی ــه دکت ــای جلس در انته

مطــرح شــده اعــالم و منعکــس کننــد.
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رونمایی از تابلوی ساختمان چهارم پژوهشگاه  

روز یک شــنبه 8 دی مــاه 1398، جلســه هیــأت رئیســه پژوهشــگاه در پژوهشــکدۀ دانشــنامه نگاری بــا حضــور اعضــاء تشــکیل شــد. 
همزمــان بــا تشــکیل جلســه در ایــن پژوهشــکده، از تابلــوی جدیــد آن رونمایــی شــد.

 بــر اســاس مصوبــه جلســه 7 مــرداد 1397 شــورای گســترش و برنامه ریــزی آمــوزش عالــی، بنیــاد دانشــنامه نگاری بــه پژوهشــگاه 
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ملحــق شــد کــه هم اکنــون بــا عنــوان پژوهشــکدۀ دانشــنامه نگاری فعالیــت می کنــد.
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گزارش مراسم »یلدای دانشجویی«

بــه مناســبت گرامیداشــت شــب یلــدا، بــه عنــوان یکــی از کهن تریــن جشــن ها و ســنت های ایرانــی، مراســم یلــدای دانشــجویی 
در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد. ایــن مراســم بــه همــت معاونــت کاربردی ســازی علــوم انســانی 
و فرهنگــی و بــا حضــور جمعــی از دانشــجویان، همــکاران معاونــت کاربردی ســازی علــوم انســانی و فرهنگــی و همچنیــن مدیــر 

تحصیــالت تکمیلــی پژوهشــگاه در عصــر روز شــنبه، مــورخ 3۰ آذرمــاه برگــزار شــد.
ــی  ــای متنوع ــا بخش ه ــه، ب ــاز شــد و در ادام ــظ آغ ــوان حاف ــه دی ــأل ب ــی توســط دانشــجویان و تف ــا حافظ خوان ــن مراســم ب ای
همچــون برپایــی ســفرۀ شــب یلــدا و برگــزاری مســابقات متنــوع همــراه بــود. در انتهــای مراســم نیــز بــه ده نفــر از برنــدگان ایــن 

مســابقات جوایــزی اهــدا شــد. 
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