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مراسمبزرگداشتچهلمینسالگرددفاعمقدس

ــمی روز  ــگاه، مراس ــی پژوهش ــت فرهنگ ــت مدیری ــه هم ــدس و ب ــاع مق ــالگرد دف ــن س ــت چهلمی ــبت گرامی داش به مناس
ــا  ــدادی از همــکاران پژوهشــگاه ب ــد و تع ــان ارجمن ــا حضــور ســخنرانان، میهمان ــاه 1399، ب ــاه م ــورخ 6 مهرم یک شــنبه م
رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی برگــزار شــد کــه هم زمــان ایــن مراســم در فضــای مجــازی و از طریــق وبینــار منتشــر 

شــد.
در ابتــدای مراســم دکتــر مهــدوی زادگان، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه، یــاد و خاطــره ی ســال های دفــاع مقــدس، امــام، 
شــهدای جنــگ تحمیلــی و مدافعیــن حــرم را گرامــی داشــت و بــا اشــاره بــه بیانــات اخیــر رهبــر معظــم انقــالب درخصــوص 
نقــش بی بدیــل حضــرت امــام )ره( در دوران دفــاع مقــدس، خوانــش از جنــگ بــه دفــاع مقــدس را مناســب دانســته و اظهــار 
داشــت: دفــاع امــری طبیعــی و فطــری دربرابــر هجــوم بیگانــه اســت. حضــرت امــام )ره( ایــن امــر طبیعــی و فطــری را بــر 
پایــه ی مرجعیــت دینــی و رهبــری دینــی کــه داشــتند، قدســی، عمومــی و همگانــی تعییــن کردنــد. ایشــان دفــاع مقــدس را بــا 
مفاهیــم دینــی تغذیــه و ارتقــا دادنــد کــه نــه تنهــا در سراســر جنــگ شــاهد بودیــم کــه بعــداز جنــگ تحمیلــی نیــز، طــراوت 
ــادآوری  ــان ســخن، گرامی داشــت و ی ــم پابرجاســت. حجه االســالم والمســلمین مهــدوی زادگان، در پای و شــیرینی آن مفاهی
ایــن ایــام را نیــاز همــگان توصیــف کــرد کــه بــرای بهره منــدی، درس گرفتــن و حــل مســائل امــروز جامعــه ایــران بــه آنهــا 

نیــاز داریــم.
ــن در جلســه  ــان و حاضری ــه میهمان ــوان دومیــن ســخنران، ضمــن خوشــامدگویی ب ــادی، رئیــس پژوهشــگاه، به عن ــر قب دکت
حضــوری و مجــازی بــا اشــاره بــه شــرایط کشــور در خصــوص مبــارزه بــا ویــروس منحــوس کرونــا، گرامی داشــت دفــاع 
مقــدس امســال را متفــاوت از ســال هــای گذشــته برشــمرد کــه حــال و هــوای تازه تــری دارد. وی گفــت: گوهــر ایثــار و از 
خودگذشــتگی و فرهنــگ شــهادت همچنــان در بیــن آحــاد مــردم ایــران قابــل مشــاهده اســت. فضــای جبهــه مجــدداً زنــده و 
احیــا شــده و باوجــود خســتگی، مدافعــان ســالمت حاضــر بــه تــرک محــل خدمــت خــود نیســتند. فرهنــگ شــهادت طلبی 
دوبــاره احیــا شــده و نــگاه جامعــه بــه پزشــکان و پرســتاران ترقــی پیــدا کــرده اســت. وی بــا اشــاره بــه بیانــات اخیــر رهبــر 

معظــم انقــالب در ســالگرد دفــاع مقــدس، محورهــای بیاینــات معظــم لــه را شــامل ایــن مــوارد توصیــف کــرد:
 1- حق شناسی امام )ره( و شهدا و ایثارگران، 

2- وفاداری نسبت به آرمان ها و اهداف رزمندگان 
3- آرامان گرایانه و عقالنی بودن فعالیت ها در طول دفاع مقدس

 4- علمی و پایه دارو مستدل بودن
 5- توجه به شعاع معنوی فرهنگ دفاع مقدس

 6- توجه به وجه خودجوش مردمی.
رئیــس پژوهشــگاه در پایــان ســخنانش، یــادآور شــد کــه حضــرت امــام )ره(؛ مردم مــدار، هوشــمند و مخاطب گــرا صحبــت 
می کــرد کــه ناشــی از فهــم و بینــش و عرفــان ایشــان بــود کــه نفس شــان بــر مــردم اثرگــذار بــود. بنابرایــن، یــاد و خاطــره ی 

دفــاع مقــدس محــدود بــه تقویــم و زمــان خاصــی نیســت و بایــد نــگاه تعلیمــی بــه جــای نــگاه تقویمــی داشــت.
ــن  ــی، ضم ــع دفاع ــور صنای ــوا در ام ــده کل ق ــاور فرمان ــان، مش ــردار دهق ــم، س ــژه ی مراس ــان وی ــه، مهم ــه ی جلس در ادام
ــا اشــاره بــه شــرایط کرونایــی کشــور، فرهنــگ ایثــار در جبهــه ی ســالمت و  گرامی داشــت یــاد و خاطــره امــام و شــهدا؛ ب
درمــان را یــادآور حماســه خلــق شــده در زمــان جنــگ تحمیلــی دانســت کــه حضــور آحــاد مــردم ایــران از ســنین و گروه هــا 
و اقشــار مختلــف جامعــه را شــاهد بوده ایــم. دکتــر دهقــان، دفــاع مقــدس و حضــور همگانــی مــردم در عرصه هــای مختلــف 
آن را ســبب تثبیــت هویــت و معرفــی نــگاه نــو از ایــران در نظــام جهانــی دانســت. حضــوری کــه نمایان گــر جایــگاه حقیقــی 
افــراد بــود. ایــن صحنه هــای حضــور نشــان دهنده ی زنــده بــودن جامعــه اســت. وی در ادامــه، رزمنــدگان را منتخــب ملــت 
برشــمرده و خاطرنشــان کــرد کــه تــاب آوری جامعــه بــه فرماندهــان انگیــزه ایســتادگی و مقاومــت مــی داد. ایشــان بــا یــادآوری 
رشــادت های بــزرگ شــهید ســردار ســلیمانی، اظهــار داشــت کــه رزمنــدگان و فرماندهــان دفــاع مقــدس گمنامــی را دوســت 
داشــتند کــه صــدق، صفــا، تواضــع، از خودگذشــتگی جــزو روحیــات و خصوصیــات اخالقــی آنــان بــود. در طــول تاریــخ، 
ایــران جنگ هــای بیشــماری را تجربــه کــرده کــه معمــوالً بــا از دســت دادن قســمتی از ســرزمین ایــران تمــام شــده کــه در 
نتیجــه روحیــه ی ایرانیــان را دچــار یــأس و سرشکســتگی کــرده اســت. ولــی در جنــگ تحمیلــی و برخــالف آن جنگ هــای 
ــان  ــن ایرانی ــه خــود در بی ــاور ب ــد و ب ــه ی امی ــت و روحی ــان از دســت نرف ــرزمین عزیزم ــک وجــب خــاک از س ــم، ی قدی

گســترش پیــدا کــرد.
ســردار دهقــان بــا اشــاره بــه بیانــات اخیــر رهبــر معظــم انقــالب، مبنــی بــر این کــه در طــول دفــاع مقــدس عقالنیــت و تدبیــر 
ــد. وی، در  ــا اســتدالل صحبــت می کردن ــه ی آن را؛ ســخنرانی هــای فرماندهــان وســرداران دانســت کــه ب ــود، نمون حاکــم ب
پایــان ســخنانش، امــام )ره( را شــخصتی معرفــی کــرد کــه قلــوب همــه مــردم و به ویــژه جوانــان را فتــح کــرده بــود و خــود 
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حضــرت امــام )ره( نیــز ایــن امــر و موضــوع را ناشــی از خواســت و مشــیت الهــی می دانســتند. امــام )ره( جنــگ تحمیلــی را 
به عنــوان یــک مکتــب انسان ســازی معرفــی کــرده بودنــد کــه ســبب کشــف اســتعدادها شــد و یــک مســیر و مکتــب جدیــد 
بــه دنیــا معرفــی کــرد کــه اگــر بــا عــزم و اراده پیــش برویــم، خداونــد یــاری خواهــد کــرد و الطــاف الهــی را شــامل می شــود. 

بنابرایــن مفهــوم دفــاع مقــدس هــر روز در زندگی مــان وجــود دارد و جــای خــودش را بــاز کــرده و حفــظ خواهــد کــرد.
دکتــر پاکتچــی، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه، به عنــوان 
ــدس در  ــاع مق ــه دف ــه ب ــزوم توج ــم، ل ــخنران مراس ــن س آخری
یــک مؤسســه ی پژوهشــی و علمــی همچــون پژوهشــگاه را 
ــًا  ــد مرتب ــه بای ــم فرهنگــی آن دانســت ک ــت عظی ناشــی از ظرفی
موضــوع  ایــن  شــود.  حفــظ  و  بهره بــرداری  به روزرســانی، 
ــته و دارد.  ــان داش ــه جری ــت و همیش ــادگار نیس ــک ی ــًا ی صرف
ــخنرانی های  ــم ها و س ــدس در مراس ــاع مق ــف از دف ــاد مختل ابع
مختلــف بیــان شــده اســت و نــگاه بنــده بــه آن در ایــن ســخنرانی، 
از نــگاه آرمان ســازی و الگــو ســازی اســت. ایــن مفاهیــم بــا هــم 
ــت  ــه بی نهای ــگاه ب ــمان و ن ــه آس ــگاه ب ــان، ن ــد؛ آرم ــرق دارن ف
اســت. امــا، الگــو، پیونــد بیــن آســمان و زمیــن اســت. نــگاه بــه 
ــه،  ــوان نمون ــردن اســت. به عن ــی ک ــرای چگونگــی زندگ الگــو ب
ــا  ــه انته ــی دارد ک ــر اســالم )ص( شــخصیت آرمان چهــره ی پیامب
ــدارد، امــا آیاتــی از زندگــی فــردی و اجتماعــی پیامبــر هســت  ن

کــه به عنــوان الگــو معرفــی شــده اســت. دفــاع مقــدس نیــز ظرفیــت آرمان ســازی داشــته و دارد و هــم ظرفیــت الگوســازی. 
در طــول ایــن چهــل ســال، وقایــع مختلفــی بــر جامعــه ایــران گذشــته کــه همیشــه ســعی کرده ایــم از دفــاع مقــدس بــرای 

ــم. ــتفاده کنی ــف اس شــرایط مختل
ــم.  ــا و ابعــاد مختلــف، مطالعــه و بررســی کنی ــد الگــو را از زوای ــان الگوســازی بای ــه اظهــار داشــت: اوالً در زم  وی در ادام
ثانیــًا الگوســازی را برمبنــای فرآینــد تحلیلــی، پیــش ببریــم. بنابرایــن الزمــه ی کار، تحلیــل ابعــاد مختلــف دفــاع مقــدس بــرای 
ــاع  ــوزه ی دف ــف در ح ــنامه های مختل ــار دانش ــن و انتش ــی تدوی ــود در پ ــهم خ ــه س ــز ب ــگاه نی ــه پژوهش ــت ک الگوسازی س

مقــدس اســت و دانشــنامه ی آزادگان اخیــراً رونمایــی شــده و در مرحلــه انتشــار و توزیــع قــرار دارد.
یادآور می شود در حین اجرای مراسم، کلیپ هایی از دوران دفاع مقدس و ایثارگری مدافعان سالمت پخش شدند. 
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گزارشششمینهمایشبینالمللیشمسوموالنا

»ششــمین همایــش بین المللــی شــمس و موالنــا« کــه بانــی آن تولیــت آرامــگاه شــمس تبریــزی در خــوی بــوده اســت از ۷ تــا 
1۰مهرمــاه 1399، بــا همــکاری پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد.

امســال نیــز طبــق ســنت چنــد ســال اخیــر، ششــمین همایــش بین المللــی شــمس و موالنــا بــا وجــود مشــکالت پیــش آمــده از 
ویــروس کرونــا، در باالتریــن ســطح علمــی خــود برگــزار شــد ضمــن این کــه کمیتــه ی علمــی و دبیرخانــه ی علمــی همایــش 

در پژوهشــگاه مســتقر بــود.
در همایــش ششــم، نهادهــای دیگــری همچــون کمیســیون ملــی یونســکو – ایــران، مؤسســه ی پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران 
و انجمــن علمــی عرفــان اســالمی ایــران، بــازوی مهــم و مؤثــر در برگــزاری همایــش بودنــد و اســتادان فرهیختــه ی نهادهــای 

نام بــرده شــده، در شــورای سیاســت گذاری و کمیتــه ی علمــی حضــور و نقــش مؤثــری ایفــا کردنــد.
بــرای برگــزاری هرچــه بهتــر ایــن همایــش دکتــر حجــت اهلل ایوبــی، رئیــس شــورای سیاســت گذاری همایــش؛ دکتــر حســینعلی 
قبــادی، رئیــس همایــش؛ دکتــر مهــدی معیــن زاده، دبیــر علمــی همایــش و رضــا جعفرپــور به عنــوان سرپرســت تولیــت آرامــگاه 

شــمس تبریــزی و دبیــر اجرایــی ایــن همایــش فعالیــت و همــکاری داشــتند.
بــا توجــه بــه محدودیت هــای بهداشــتی، ایــن همایــش بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد و تنهــا در روز هفتــم مهرمــاه )مراســم 
ــر  ــتی درنظ ــیوه نامه های بهداش ــت ش ــا رعای ــوری و ب ــکل حض ــتادان به ش ــدان و اس ــر از عالقه من ــل نف ــداد چه ــه( تع افتتاحی
ــا، در شــهر خــوی حاضــر شــدند و از روز ســه شــنبه 8 مهرمــاه، مراســم بــه شــکل  گرفته شــده ی ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرون
مجــازی و زنــده دنبــال شــد. در مراســم افتتاحیــه حســین عباســی، معــاون اســتاندار آذربایجــان غربــی و فرمانــدار خــوی، دکتــر 
عــادل نجــف زاده نماینــده ی مــردم خــوی و چایپــاره، و دکتــر مهــدی معیــن زاده دبیــر علمــی همایــش از جملــه ســخنرانان اصلــی 

مراســم روز نخســت بودنــد.
در شــروع مراســم دکتــر معیــن زاده از رونــد فعالیــت 
کمیتــه ی علمــی و اعضــای کمیتــه علمــی گزارشــی 
ــیار روی  ــد بس ــال تأکی ــت: امس ــرد و گف ــه ک ارائ
مقــاالت بــا موضــوع شــمس تبریــزی و تولیــد 
پذیــرش  از  و  بــود  شــمس  دربــاره ی  محتــوی 
موضوع هــای تکــراری پرهیــز شــد و برخــالف 
ســال های قبــل، فقــط رد یــا قبــول مقــاالت را 
ــه  ــده ب ــال ش ــه ی ارس ــه از 5۰ مقال ــتیم، بلک نداش
دبیرخانــه ی علمــی همایــش؛ تعــداد 21 مقاله رد شــد 
ــس از اعمــال نظــر داوران  ــز پ ــاالت نی ــه ی مق و بقی
ــته  ــات خواس ــام اصالح ــندگان و انج ــط نویس توس
شــده، جهــت چــاپ در مجموعــه مقــاالت، در نظــر 
گرفتــه خواهــد شــد. همچنیــن 16 مقالــه ی ســفارش 
ــه  ــه ی پذیرفت ــراه 29 مقال ــه هم ــه ب شــده داشــتیم ک
ــاالت  ــه مق ــه در مجموع ــوع 45 مقال ــده درمجم ش

ــید. ــد رس ــاپ خواه ــه چ ــش ب ــمین همای شش
در ادامــه ی مراســم روز افتتاحیــه ســه ســخنرانی 
ــگاه آزاد  ــن زاده از دانش ــهریار حس ــر ش ــط دکت توس
ــن زاده از  ــین حس ــر سیدحس ــوی، دکت ــالمی خ اس
ــر  ــر محمدباق ــوی و دکت ــالمی خ ــگاه آزاد اس دانش

ــد. ــه ش ــه ارائ ــگاه اورمی ــنی از دانش محس
16تــا  ســاعت  از  ســخنرانی ها  1۰مهــر  8تــا  از 
ــس  ــادی، رئی ــینعلی قب ــر حس ــد و دکت ــاز ش 2۰آغ
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
سه شــنبُه  روز  مراســم  اول  ســخنران  به عنــوان 
ــی  ــان و قدردان ــه همــه ی میهمان ــدم ب ضمــن خیرمق
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از دســت انــدکاران همایــش گفــت: امیــدوارم برگــزاری ایــن 
همایش هــا، شــمس را تــا حــدودی از غربــت و بدشــناختی 
ــش گــران ارج، در  ــن همای ــا کم شــناختی خــارج ســازد. ای ی
حقیقــت، به نوعــی خلــق مجــدد میراث هــای بــزرگ و 

گنجینه هــای ســترگ ماســت.
دکتــر قبــادی ادامــه داد: اصــوالً بازآفرینــی و خوانــش مجــدد 
ــا یــک تمــدن، نشــانه ی ظرفیــت  میراث هــای یــک ملــت، ی
ــوازم پیشــرفت یــک  یــک فرهیختگــی فرهنگــی قــوم و از ل
ــاکان  ــه نســل های آینــده می آمــوزد کــه نی کشــور اســت و ب
مــا در جهــان بــزرگ و اثرگــذار بوده انــد. لــذا مــا هــم بایــد 
ــی  ــم. بازخوان ــدا کنی ــرفت را پی ــویم و راه پیش ــد ش توانمن
ــی نشــانه ی عــزم راســخ  ــب چنیــن کنگره های ــراث در قال می
ــروز  ــان ام ــه پیشــرفت و ســرآمدی در جه ــرای رســیدن ب ب
اســت و بــرای تحکیــم هویــت و مواجهــه بــا گسســت های 
ــد  ــمار می آی ــه ش ــم ب ــیار مه ــی بس ــلی اقدام ــی و نس هویت
ــت در  ــی را از غرب ــوی و میراث ــزرگ معن ــرمایه های ب و س

مــی آورد.
ــوم  ــگاه عل ــرد: پژوهش ــد ک ــه تأکی ــادی در خاتم ــر قب دکت
انســانی و مطالعــات فرهنگــی به عنــوان ســکان دار بازآفرینــی 
ــاکر  ــی – اســالمی، خــدای را ش ــای ایران ــراث ه ــت می هوی
اســت کــه در فراینــد همکاری هــای هم دالنــه و موفــق 
ــتمر در  ــام مس ــا اهتم ــت اندرکار ب ــای دس ــه ی نهاده ــا هم ب
ــر  ــج ســال اخی برگــزاری همایــش بین المللــی شــمس در پن
بــه جهانیــان و نســل هــای آینــده ایــران روشــن تر ســاخت 
ــت و  ــی اس ــن گنجینه های ــوم دارای چنی ــرزو ب ــن م ــه ای ک
زبــان و ادب فارســی کــه رودکــی، فردوســی، غزالــی، 
خرقانــی، بایزیــد، نجم الدیــن کبــری، نظامــی، ناصــر خســرو، 
عطــار، مولــوی، ســعدی، جامــی، ملــک الشــعرا بهــار و امثــال 
آنــان را در خــود پرورانــده اســت، می توانــد عامــل تلطیــف 
روانــی و آرامــش جــان آدمــی در دنیــای کنونــی و تســکین 

ــد. ــروز باش ــر ام ــای بش آالم و رنج ه
 
 

اعضایکمیتهیعلمیهمایش
ــش را 33  ــن همای ــه ی علمــی ای گفتنی اســت؛ اعضــای کمیت
نفــر از اســتادان فرهیختــه ی داخلــی و خارجــی تشــکیل داده 
اســت: دکتــر توفیــق ســبحانی )پژوهشــگر و مــدرس(، دکتــر 
ــی  ــر عل ــی )اســتاد دانشــگاه تهــران(، دکت ــا مرقات ســید طاه
ــی  ــات فارس ــان و ادبی ــروه زب ــر گ ــتاد و مدی ــز ال )اس تمی
دانشــگاه ســلجوق قونیــه و مدیــر انســتیتوی تحقیقاتــی 
دکتــر  ترکیــه(،  قونیــه-  ســلجوق  دانشــگاه  موالنــای 
ــات فارســی(،  ــان و ادبی محمدعلــی موحــد )فرهنگســتان زب
ــی  ــهید مدن ــگاه ش ــتاد دانش ــتاق مهر )اس ــان مش ــر رحم دکت
تبریــز(، دکتــر تــورگای شــافاق )اســتاد و مدیــر گــروه زبــان 
ــر  ــت اســتانبول(، دکت ــای شــرق دانشــگاه مدنی ــات ه و ادبی
شــهرام پازوکــی )اســتاد مؤسســه ی پژوهشــی حکمــت 
)رئیــس  پاکتچــی  احمــد  دکتــر  ایــران(،  فلســفه ی  و 
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پژوهشــکده ی دانشــنامه نگاری پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی(، دکتــر ایــرج شــهبازی )اســتاد دانشــگاه تهــران(، 
دکتــر حســینعلی قبــادی )رئیــس پژوهشــکده علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی(، دکتــر محمدباقــر محســنی )اســتاد دانشــگاه 
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــات فارس ــان و ادبی ــکده ی زب ــس پژوهش ــژاد )رئی ــف محّمدن ــر یوس ــه(، دکت ارومی
ــی و  ــام خمین ــی )اســتاد پژوهشــکده ی ام ــر فاطمــه طباطبای ــه(، دکت ــر فاطمــه مدرســی )اســتاد دانشــگاه ارومی فرهنگــی(، دکت
انقــالب اســالمی(، دکتــر مرتضــی شــجاری )اســتاد دانشــگاه تبریــز(، دکتــر منظــر ســلطانی )اســتاد دانشــگاه خوارزمــی(، دکتــر 
ــتاد  ــح )اس ــر مصل ــر علی اصغ ــی(، دکت ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــر پژوهش ــی )مدی ــم عاملی رضای مری
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی(، دکتــر محمدعلــی فتح الهــی )رئیــس پژوهشــکده ی علــوم سیاســی و روابــط بین الملــل پژوهشــگاه 
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی(، دکتــر محمــود ارول قیلیــچ )ســفیر کبیــر ترکیــه در کشــور اندونــزی و اســتاد دانشــگاه 
مرمــره اســتانبول(، دکتــر دریــا اورس )ســفیر کبیــر ترکیــه در تهــران(، دکتــر شــهریار حســن زاده )اســتاد دانشــگاه آزاد اســالمی 
خــوی(، دکتــر محبــوب مهدویــان )رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی خــوی(، دکتــر بابــک عالیخانــی )اســتاد مؤسســه ی پژوهشــی 
حکمــت و فلســفه ی ایــران(، دکتــر ســیدمحمود یوســف ثانی )اســتاد مؤسســه ی پژوهشــی حکمــت و فلســفه ی ایــران(، دکتــر 
ــی )اســتاد دانشــگاه زنجــان(،  ــدی محبت ــر مه ــران(، دکت ــی )اســتاد مؤسســه ی پژوهشــی حکمــت و فلســفه ی ای شــهین اعوان
عبدالمهــدی مســتکین )مدیــر بخــش فرهنگــی کمیســیون ملــی یونســکو – ایــران(، دکتــر لیلــی انــور )دانشــیار و رئیــس بخــش 
ــس انجمــن  ــی )رئی ــر قاســم کاکای ــس(، دکت ــای شــرقی در پاری ــان و تمدن ه ــی زب ــات فارســی در مؤسســه ی مل ــان و ادبی زب
علمــی عرفــان اســالمی ایــران و اســتاد دانشــگاه شــیراز(، دکتــر نعمــت یلدیریــم اســتاد و مدیــر گــروه زبــان و ادبیــات فارســی 
دانشــگاه آتانــورک شــهر ارزروم ترکیــه(، دکتــر علی کمیــل قزلبــاش )اســتاد دانشــگاه الهــور پاکســتان(، دکتــر جیهــاد شــکری 

ــراق- ســلیمانیه(. )رشــید اســتاد دانشــگاه کردســتان ع

سخنرانانششمینهمایشبینالمللیشمسوموالنا
ــا« 18ســخنران داشــت کــه در ادامــه اســامی آن هــا از نظرتــان می گــذرد: دکتــر  »ششــمین همایــش بین المللــی شــمس و موالن
لیلی انــور از فرانســه، دکتــر محمــد ابوالهاشــم از دانشــگاه چیتاگنــگ بنــگالدش، دکتــر شــهین اعوانــی از مؤسســه ی پژوهشــی 
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــنامه نگاری از پژوهش ــکده دانش ــس پژوهش ــی رئی ــد پاکتچ ــر احم ــفه، دکت ــت و فلس حکم
فرهنگــی، ، دکتــر شــهرام پازوکــی از مؤسســه ی پژوهشــی حکمــت و فلســفه، دکتــر شــهریار حســن زاده از دانشــگاه آزاد خــوی، 
دکتــر تورقــای شــافاق از دانشــگاه مدنییــت اســتانبول ترکیــه، دکتــر مرتضــی شــجاری از دانشــگاه تبریــز، دکتــر ایــرج شــهبازی 
از دانشــگاه تهــران، دکتــر حســینعلی قبــادی از پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، دکتــر قاســم کاکایــی رئیــس 
انجمــن علمــی عرفــان اســالمی ایران-دانشــگاه شــیراز، دکتــر محمدباقــر محســنی از دانشــگاه آزاد خــوی، دکتــر عبدالمهــدی 
ــر فاطمــه  ــی از دانشــگاه زنجــان، دکت ــر مهــدی محبت ــران، دکت ــی یونســکو- ای ــر بخــش فرهنگــی کمســیون مل مســتکین مدی
مدرســی از دانشــگاه ارومیــه، دکتــر نعمــت یلدریــم از دانشــگاه ارزروم ترکیــه و دکتــر ســید محمــود یوســف ثانــی از مؤسســه ی 
ــرای  ــران ب پژوهشــی حکمــت و فلســفه. ایــن همایــش در فضــای مجــازی )آنالیــن( از ســایت کمســیون ملــی یونســکو ـ ای

مخاطبــان ارائــه شــد.
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همایشملی»تأملیبرزندگی،آثارواندیشهیعبداهللقطببنمحیی«

نخســتین همایــش ملــی »تأملــی بــر زندگــی، آثــار و اندیشــه ی عبــداهلل قطــب بــن محیــی« روز 24 شــهریور مــاه 1399، در 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی آغــاز بــه کار کــرد.

ایــن همایــش ســه روزه بــه همــت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و همــکاری و حمایــت برخی مؤسســات 
آموزشــی و پژوهشــی بــه صــورت مجــازی برگزار شــد.

مراســم افتتاحیــه ی ایــن همایــش بــا ســخنان دکتــر مهــدی بنایــی، دبیــر 
ــخصیت  ــایی ش ــد شناس ــی از رون ــا گزارش ــراه ب ــش هم ــی همای علم
ناشــناخته عبــداهلل قطــب در مســیر برگــزاری ایــن همایــش آغــاز شــد. 
ــام  ــت: در مق ــان گف ــت سخنان ش ــش نخس ــی در بخ ــدی بنای ــر مه دکت
ــا  ــب ت ــش قط ــزاری همای ــه ی برگ ــن اندیش ــد تکوی ــزارش از فراین گ
ــم:  ــه می کنی ــش توج ــن همای ــه ای ــه دو وج ــی ب ــه کوتاه ــق آن، ب تحق
ــکار و  ــه ی آش ــی، منطق ــه عبارت ــا ب ــوت؛ ی ــه جل ــوت و وج ــه خل وج
ــه ی  ــان ناحی ــت هم ــر اس ــه مهم ت ــن دو آن چ ــان آن. از ای ــه ی پنه ناحی
ــم اســت  ــن اقلی پنهــان و وجــه خلــوت همایــش اســت و اساســًا در ای
ــد.  ــوام می یاب ــرد و ق ــکل می گی ــش ش ــک همای ــر ی ــان و جوه ــه ج ک
آنچــه بــه اجمــال از ایــن ناحیــه می تــوان بــه زبــان آورد و بــا آن راهــی 
بــه تأمــل در جوهــر همایــش گشــود آن اســت کــه پــس از گــذر ســالیان، 
گویــی لطــف خــدا بــر آن تعلــق گرفتــه کــه بنــده ای از بنــدگان گمنــام 
ــد و محــل تذکــر و توجــه  ــرون آی او از حجــاب فراموشــی تاریخــی بی

ــی اندیشــه و آمــادگان ذکــر قــرار گیــرد. از ایــن رو در مســیر آن چــه  اهال
اکنــون بــا ایــن همایــش در حــال تحقــق اســت، مخالفــت مخالفــان مانعــی جــدی ایجــاد نخواهــد کــرد و همراهــی همراهــان 

ــود. ــد ب ــد و نخواه ــا نمی توان ــا ادع ــراه ب ــادن و هم ــت نه از ســر من
دکتــر بنایــی در ادامــه و بــا تأکیــد بــر اهمیــت توجــه بــه مقــام قطــب بــه منظــور تذکــر بــه آنچــه کــه قطــب خــود بــه آن 
مبتالســت، افــزود: نکتــه ی مهــم آن اســت کــه مــورد توجــه قــرار گرفتــن و بــه محــل تأمــل درآمــدن قطــب، دو امــر مهــم 
مربــوط و منســوب بــه او را نیــز از غبــار فراموشــی و بی توجهــی دیرپــای تاریخــی بیــرون خواهــد آورد، و آن دو عبــارت 

اســت از:
1- مکاتیب

2- شهر قطب آباد
ــن دو  ــت: ای ــا قطــب، گف ــاد ب ــهر قطب آب ــب و ش ــد مکاتی ــاب پیون ــانی درب ــوم انس ــی پژوهشــگاه عل ــأت علم عضــو هی
همــواره بــا نــام قطــب سرنوشــت واحــدی دارنــد و بــا فراموشــی و یــاد ایــن نــام، فرامــوش می شــوند و بــه یــاد می آینــد.
امیــد کــه همایــش قــدس آغــاز دوران یــاد ایــن نــام باشــد و شــروع تــازه ای بــرای توجــه و عنایــت جــدی بــه مکاتیــب 

ــاد. ــب قطب آب ــوش شــده ی  قطــب و شــهر غری فرام
دکتــر بنایــی در بخــش پایانــی ســخنرانی خــود بــه وجــه ظاهــری همایــش قطــب پرداخــت و گفــت: در وجــه جلــوت ایــن 
ــی. پنهــان نیســت کــه برگــزاری  ــان ســختی های مســیر و فــراز و نشــیب های آن طوالن ــاد اســت و بی همایــش، ســخن زی
همایــش ملــی کاری بــس دشــوار اســت و ســترگ. حــال بــه ایــن دشــواری گمنامــی نــام محــور همایــش را نیــز اضافــه 
بفرماییــد. همایــش حافــظ و ســعدی، معــروف همــگان اســت و در مســیر همراهــی و مشــارکت خیــل آشــنایان. امــا قطــب 
را حتــی بســیاری از اســتادان و متخصصــان نمی شناســند. ایــن دشــواری، کار مــا را بــه درازا کشــاند و بــر ثقــل و ســنگینی 
ایــن گام اول افــزود؛ امــا حاصــل ایــن گام خجســته بــود و بــرای آینــده امیدبخــش. در ایــن گام توفیــق همراهــی و همدلــی 
اســتادانی را یافتیــم کــه قطعــًا مســیر توجــه بــه قطــب و مکاتیــب و شــهر منســوب بــه او را بیــش از پیــش همــوار خواهــد 

کــرد.
بعــد از گــزارش دبیــر علمــی همایش.دکتــر قبــادی در ابتــدای ســخنان خــود پــس از گرامی داشــت یــاد شــهدای کربــال و 
ــوی اســالمی  ــای معن ــق پژوهشــگاه در بزرگ داشــت میراث ه ــالش و توقی ــه ت ــدهلل الحســین )ع(، ب ســاالر شــهیدان، اباعب
و ایرانــی اشــاره کــرد و گفــت: برگــزاری ایــن همایــش و فعالیت هــای مشــابه آن در پژوهشــگاه، کوششــی جهــت فراهــم 

ــه نســل های امــروز و آینــده اســت. ــران اســالمی ب ــرای انتقــال میــراث گنجینه هــای ای آوردن بســتری درخــور ب
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ــی و  ــه ی علم ــش، کمیت ــی همای ــر علم ــی، دبی ــی و علم پژوه ــکده ی غرب شناس ــس پژوهش ــی از رئی ــن قدردارن وی ضم
ــی در  ــی و اجرائ ــای علم ــام تالش ه ــد، از تم ــش افزودن ــای علمــی همای ــر غن ــم خــود ب ــا قل ــه ب ــواری ک ــتادان بزرگ اس

ــرد. ــی ک ــه ی پژوهشــگاه و خــارج از آن قدردان مجموع

دکتــر قبــادی در ادامــه ی ســخنان خــود، نقــل قولــی از اســتاد همایــی ذکــر کــرد و گفــت: بدیــن مضمــون کــه یــک تاریــخ 
و تمــدن کهــن، اگــر قــادر نباشــد میراث آفرینــان و بــزرگان خــود را بشناســد و بــه زبــان روز آنهــا را معرفــی کنــد، هماننــد 
پیرمــردی خواهــد بــود کــه کــودک مانــده و عقلــش بــه کمــال نرســیده اســت. بــا همیــن نگــرش، بزرگداشــت طالیــه داران 
معنــوی ایــران اســالمی یــک راهبــرد بلنــد مــدت در پژوهشــگاه اســت. چنان چــه در برنامــه ی توســعه ی پژوهشــگاه کــه 
مطابــق بــا اســناد باالدســتی تنظیــم شــده اســت، بــر معرفــی میراث هــا و تقویــت جنبه هــای ملــی و دینــی هویــت ایرانــی 

تأکیــد شــده اســت. ایــن کار بــزرگ و ســترگ، بــا اراده و همــت واال و دانــش  وافــی و انگیــزه کافــی میســر اســت.
ــزرگ،  ــران ب ــت در ای ــخ معرف ــرور تاری ــا م ــزود: ب ــه اف ــی در ادام ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــس پژوهش رئی
ــژه ای در شــکوفایی  ــا، خدمــت وی ــات و مجموعــه ی معــارف م ــود کــه ادبی ــم ب ــژه دوران اســالمی شــاهد آن خواهی به وی
فرهنــگ اســالمی و گســترش آن در پهنــه ی بــزرگ جغرافیایــی از فــرارودان، آســیای دور، آناتولــی و آســیای صغیــر و حتــی 
در منطقــه بالــکان داشــته اســت. حتــی در بعضــی مناطــق بالــکان پیــش از ورود رســمی دیــن اســالم، ادبیــات فارســی و 
ــوده اســت. از طــرف دیگــر در  ــه دیــن اســالم ب معرفــت اشــراقی زمینه ســاز گســترش و پذیــرش بیشــتر مــردم نســبت ب
منطقــه ی قفقــاز نیــز مایــه ی قــوام و اثربخشــی معــارف، نــگاه زیبایی شناســانه، نــگاه ادبــی و خلــق آثــار ادبــی بــوده اســت. 
ــار حــوزه ی  ــا پیدایــش آث ــان ب ــرد کــه هم زم ــی ب ــز بیشــتر پ ــه ارزش عارفــی چــون قطــب نی ــوان ب ــن توجــه، می ت ــا ای ب
ــن و  ــه دی ــانه ب ــگاه زیبایی شناس ــر ن ــوی دیگ ــت و از س ــه اس ــی پرداخت ــار ادب ــق آث ــه خل ــو ب ــی، از یک س ــت دین معرف
معــارف دینــی دارد. اســتاد قزوینــی نیــز در معرفــی قطــب بــه سالســت متــن و روانــی نوشــتار و وافــی بــودن بــه مقصــود 
ــت  ــه گرف ــن نتیج ــوان چنی ــت: می ت ــود گف ــخنان خ ــدی س ــادی در جمع بن ــر قب ــد. دکت ــاره می کن ــته های او اش در نوش
کــه رویکــرد زیبامــدار بــه دیــن و زیبــا دیــدن شــریعت کار عارفــان مــا بــوده اســت و آثــار ادبــی، عرفانــی مــا در حقیقــت 
ــان ایــن  ــر ایــن باشــد کــه می ــا ب ــده اســت. اگــر اراده ی م ــی ارزن ــا میراث ــرای م ــار ب ــگاه اســت. ایــن آث عصــاره ی ایــن ن
میــراث ارزشــمند و نســل های آینــده گسســت ایجــاد نشــود و اگــردر صــدد پیونــد میــان مفاخــر و مواریــث فرهنگــی و 
ــه ایــن نــگاه زیبایی شناســانه بیشــتر توجــه کنیــم.  ــا آینــدگان باشــیم، بایــد ب ســرمایه های فرهنگــی واالی گذشــته خــود ب
ــذا عرفانــی بیشــتر مانــدگار شــده اســت و خواهــد  شــاید بتــوان گفــت، »عرفــان« زیبــا دیــدن دیــن و شــریعت اســت، ل
شــد کــه دیــن را بــا زبــان زیبــا و توجــه بــه مخاطــب بیــان کنــد. دکتــر قبــادی در پایــان ســخنان خــود بــار دیگــر تــالش 

ــد. ــدا کن ــداوم پی ــن راه ت ــد ای ــدواری کردن ــراز امی ــتودند و اب ــی را س پژوهشــکده ی غرب شناســی و علم  پژوه
در ادامــه، ســخنان دکترحــداد عــادل، رئیــس فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی در مــورد اهمیــت فرهنگــی قطــب بــا عنــوان 
»درس وحــدت از قطــب محیــی و فیــض کاشــانی« بــه ســمع مخاطبــان رســید. وی در موضــوع تقریــب مذاهــب و اینکــه 
ــا ســیرۀ ائمــه  نامه هــای قطــب کــه تحــت عنــوان مکاتیــب شــناخته می شــود نشــان دهنــده ی انــس الفــت ایــن عــارف ب
معصومیــن )ع( اســت، ســخنان خــود را ادامــه داد و اشــاره کــرد کــه چگونــه در عصــر صفــوی به رغــم فضــای مخصــوص 
آن دوره، مکاتیــب قطــب توســط علمــای شــیعه مــورد توجــه قــرار گرفتــه و اولیــن درس وحــدت شــیعه و ســنی را از ایــن 
ــرای عالمــان شــیعه و ســنّی و پیــروان ایــن دو مذهــب درس آمــوز و عبــرت  ــادل فکــری می تــوان گرفــت و امــروزه ب تب
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انگیــز اســت.
ــان  ــب و از محقق ــب قط ــاب مکاتی ــح کت ــی، مصح ــان و ادب فارس ــتان زب ــی فرهنگس ــأت علم ــو هی ــگر، عض ــر دانش دکت
ــای  ــی نامه ه ــورد برخ ــی در م ــی تخصص ــود. وی بحث ــش ب ــر همای ــخنران دیگ ــی، س ــات عرفان ــوزه ی ادبی ــته ی ح برجس
ــود، دســت  ــه قطــب انجــام داده ب ــه کــرد و تحقیقــی مســتقل در مــورد اصالــت و انتســاب نامه هــا ب نویافتــه از قطــب ارائ

ــدازد. ــب می ان ــده قط ــناخته ش ــر ش ــی کمت ــر زندگ ــد ب ــوری جدی ــه ن ــته هایی ک نوش
وی در ادامــه تأکیــد کــرد: بــرای شــناخت آرا و احــوال قطــب محیــی الزم اســت نخســت تمامــی نســخ خطــی مکاتیــب بــه 
نحــو فنــی و محققانــه بازخوانــی شــود و ســپس مجموعــه ای انتقــادای و علمــی از ایــن نســخ فراهــم شــود تــا مرجعــی باشــد 

بــرای محققانــی کــه بــه تحقیــق دربــاره ی آرا و احــوال ایــن عــارف زاهــد می پردازنــد.
در انتهــای مراســم روز نخســت ایــن همایــش ملــی نیــز، دکتــر امیــر صادقــی، دبیــر اجرائــی همایــش گزارشــی از نحــوه ی 
همــکاری مؤسســات آموزشــی پژوهشــی بــا همایــش ارائــه و از اســتادان خبــره ای کــه در برگــزاری همایــش همــراه شــورای 

علمــی و دســت اندرکاران بودنــد، تشــکر و قدردانــی کــرد.
***

بعــد از برگــزاری مراســم افتتاحیــه ی همایــش ملــی »تأملــی بــر زندگــی، آثــار و اندیشــه ی عبــداهلل قطب بن محیــی« اولیــن 
جلســه ی ایــن همایــش روز دوشــنبه 24 شــهریور 1399برگــزار شــد. در ایــن جلســه طبــق برنامــه ی از پیــش اعــالم شــده 
ــوان  ــا عن ــود را ب ــخنرانی خ ــی س ــان و ادب فارس ــتان زب ــی فرهنگس ــأت علم ــو هی ــی، عض ــاس بگجان ــر عب ــت دکت نخس
ــب و  ــده از قط ــون باقی مان ــه مت ــاره ب ــن اش ــرد. وی ضم ــه ک ــی« ارائ ــعار قطب بن محی ــه اش ــناختی ب ــی سبک ش »نگاه
تحقیــق در ســبک نــگارش او نشــان داد کــه چگونــه قطــب را نمی تــوان بــه عنــوان شــاعر شــناخت. عضــو هیــأت علمــی 
ــا  ــی از نامه ه ــم، انبوه ــرن نه ــهور ق ــدان مش ــارف نه چن ــی، ع ــداهلل قطب بن محی ــت: از عب ــه گف ــان در ادام ــتان زب فرهنگس
ــد. طــی  ــه شــمار می رون ــن مرجــع شــناخت زندگــی و اندیشــه های او ب ــه  مهم تری ــده اســت ک ــر جــای مان ــات ب و مکاتب
ســال های گذشــته بخشــی از ایــن نامه هــا بــه همــت  محققــان چــاپ شــده و تــا تصحیــح و طبــع انتقــادی همــه ی آن هــا راه 
ــف بررســی  ــای مختل ــوان از جنبه ه ــع شــده را می ت ــه طب ــا  ک ــدار از نامه ه ــن مق ــا این حــال همی ــش اســت. ب درازی در پی
کــرد. ازجملــه اشــعار قطــب کــه او بــه مناســبت های مختلــف در  اثنــای ایــن نامه هــا آورده، اشــعاری در قالب هــای مختلــف 
کــه شــمار آن هــا بیــش از صــد بیــت اســت. دکتــر بگجانــی موضــوع پژوهــش خــود را  عرضــه ی اطالعاتــی تــازه دربــاره ی 

ــه کــرد. ایــن ســروده ها و بررســی زبانــی، محتوایــی و ادبــی آن هــا دانســت و توضیحاتــی در مــورد آن ارئ
ــاد ایران شناســی دانشــگاه شــهید  ــری رشــته ایران شناســی )بنی ــی، دانشــجوی دکت ــس صادق ــن جلســه یون ســخنران دوم ای
ــه  ــج ب ــی از خن ــرت قطب بن محی ــی مهاج ــی، فرهنگ ــای تاریخ ــوان »زمینه ه ــا عن ــود را ب ــخنرانی خ ــود. وی س ــتی( ب بهش
ــه معرفــی  ــه کــرد. صادقــی نخســت ب ــر معرفــی فرقــه ی طریقــت شمســیه« ارائ ــد ب ــا تأکی شــیراز در قــرن نهــم هجــری ب
ــه قطــب المحیــی از برجســته ترین عرفــای قــرن نهــم و  قطــب پرداخــت و او را قطب الدیــن کوشــکناری محمــد ملقــب ب
اوایــل قــرن دهــم بــه معرفــی کــرد و در ادامــه توضیــح داد: قطــب از طریــق مکاتبــات اخالقــی، علمــی و فلســفی در نواحــی 
مختلــف فــارس و ســواحل خلیــج فــارس بــه نشــر اندیشــه های   خــود پرداخــت. صادقــی در ادامــه افــزود: قطب بن محیــی 
در خنــج کــه پایــگاه فکــری تصــوف در گرمســیرات )بیــن قــرون هفتــم تــا اواخــر قــرن نهــم( بــه شــمار می رفــت مدتــی 
ــا  ــی می شــود و ب ــالف فکــری و عقیدت ــد ابونجــم )۷۰4-۷86ق( دچــار اخت ــیخ محم ــری ش ــه رهب ــه ی شمســیه ب ــا فرق ب
گفتــن »امــا قصــه تــرک خنــج و کنــج نــزد ایــن کمینــه صــواب نمی  نمایــد واهلل اعلــم« بــه شــیراز و ســپس جهــرم مهاجــرت 
ــی در  ــس صادق ــوند. یون ــرم می ش ــی جه ــاد در نزدیک ــهر اخوان آب ــیس ش ــه تأس ــق ب ــروان او موف ــد پی ــی بع ــد. مدت می کن
ادامــه ی پژوهــش خــود نشــان داد کــه از طریــق تحلیــل و ارزیابــی مکاتیــب قطــب و معرفــی اندیشــه های فرقــه شمســیه 
بــه تشــریح اختالفــات قطــب بــا پیــروان شــیخ محمــد ابونجــم )فرقــه شمســیه( خواهــد پرداخــت و زمینه هــای اجتماعــی، 
فرهنگــی مهاجــرت قطــب از خنــج بــه شــیراز و جهــرم را مشــخص خواهــد شــد. او توضیــح داد: نتایــج حاصــل از پژوهــش 
ــاز مهاجــرت قطــب  ــه و شمســیه زمینه س ــان فکــری قطبی ــی دو جری ــای فکــری و عرفان ــاوت دیدگاه ه ــد تف نشــان می ده

ــود. ــیراز می ش ــه ش ب
ســخنران ســوم ایــن جلســه دکتــر عبدالمجیــد مبلغــی، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
ــزی  ــاد؛ پایه ری ــن ســخنرانی »اخوان آب ــوان ای ــود. عن ــاده کــرده ب ــا آم ــه محمدی کی ــر طیب ــه همــراه دکت ســخنرانی خــود را ب
ــان تاریخــی آرمان شــهر اندیشــی طــی  ــداهلل قطــب در جری ــگاه آرمان شــهر عب ــی جای آرمان شــهری براســاس تصــوف مدن
ــه بررســی نســبت آرمان شــهر عبــداهلل  ــر مبلغــی توضیــح داد: مطالعــه ی ایشــان ب ــه کــرد. دکت ــه ی اســالمی« ارائ عصــر میان
ــی  ــار افالطون ــر تب ــد ب ــا تأکی ــژه ب ــه ی اســالمی، به وی ــان آرمان شــهر اندیشــی در عصــر میان قطب بن محیــی شــیرازی و جری
آن، اختصــاص دارد. وی در ادامــه تشــریح کــرد براســاس نتایــج حاصــل آمــده از پژوهــش ایشــان مکاتیــب عبــداهلل قطــب 
ــراث فلســفی  ــه می ــته ب ــه بیانگــر کاهــش توجــه پیوس ــح اســت ک ــل توضی ــده  ای قاب ــاِن تاریخــِی تشــدید یابن در دل جری
ــو  ــت. عض ــهر اس ــه آرمان ش ــر ب ــالت منج ــی تأم ــان ط ــی عرف ــش اهمیت  یاب ــی( و افزای ــالمی )افالطون-فاراب یونانی-اس
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هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی اضافــه کــرد: عــالوه بــر بازنمــای ویژگی  هــای ایــن جریــان 
عمومــی تاریخــی، »اخوان آبــاد« قطــب ارائه دهنــده ی نمونــه  ای کمابیــش متفــاوت و بی  ســابقه از رویکــرد طریقت-شــریعت 
پایــه و فلســفه ی پرهیــز در تأســیس آرمان شــهر در قــرن نهــم هجــری اســت؛ رویکــردی کــه می تــوان از آن ذیــل عنــوان 

»تصــوف مدنــی« یــاد کــرد.
ســخنران چهــارم جلســه ی عصردوشــنبه ، محمدجــواد ناســک جهرمی، دانشــجوی دکتــری ادیــان و عرفــان دانشــگاه فردوســی 
مشــهد بــود. وی ســخنرانی خــود را بــا عنــوان »معرفــی رســاله ی کشــف الغطــاء عمــا فــی الــزوراء از عبــداهلل قطب بن محیــی 
و بررســی نامه  هــای وی بــه سیدســند صدرالدیــن دشــتکی شــیرازی« ارائــه کــرد. ناســک در ســخنان خــود قطــب را بــه ایــن 
ــان قــرن نهــم هجــری یعنــی  صــورت معرفــی کــرد کــه »عبــداهلل قطب بن محیــی« از عارفــان و بزرگانــی اســت کــه در پای
هم زمــان بــا ظهــور صفویــه، بــا نامــه نوشــتن بــه دوســتان و پیروانــش و نیــز بنــای شــهرکی در چنــد فرســخی جهــرم بــه 
ــب فلســفی  ــه مکت ــی اســت ک ــن درحال ــزود: ای ــه اف ــی خــود را شــکل می دهــد. او در ادام ــب عرفان ــاد مکت ــام قطــب آب ن
ــرن نهــم و دهــم  ــی ق ــن عصــر یعن ــن دشــتکی شــیرازی« شــناخته می  شــود؛ در همی ــا »ســید ســند صدرالدی ــه ب شــیراز ک
ــه صدرالدیــن محمــد دشــتکی و نیــز تألیــف  ــا نوشــتن نامــه ب هجــری قمــری تشــکیل می شــود. عبــداهلل قطب بن محیــی ب
رســاله  ای بــا عنــوان »کشــف الغطــاء عمــا فــی الــزورا« کــه بــه انتقــاد »رســاله  ی الــزورای عالمــه دوانــی« پرداختــه اســت؛ 
رابطــه ی خــود را بــا فلســفه و فالســفه ی زمــان خــود نشــان می دهــد. ناســک توضیــح داد کــه پژوهــش وی ضمــن معرفــی 
ــیراز  ــفی ش ــخصیت  های فلس ــا ش ــط وی را ب ــی رواب ــداهلل قطب بن محی ــزورا از عب ــا فی  ال ــاء عم ــف الغط ــاله ی کش رس

به ویــژه صدرالدیــن محمــد دشــتکی مــورد بررســی قــرار داده اســت.
***

ــا ذکــر ایــن خرســندی  ســخنران اول جلســه صبــح سه شــنبه 25 شــهریور 1399، دکتــر ثبــوت بــود کــه بیانــات خــود را ب
ــک  ــت را از چهــره ی ــوده، گــرد غرب ــن او ب ــه یکــی از آرزوهــای دیری ــش قطــب، ک ــرد و گفــت: برگــزاری همای ــاز ک آغ

عــارف بــزرگ ســترد.
ــه از  ــوالً متصوف ــه داد: گرچــه معم ــی پرداخــت و ادام ــای تصــوف قطــب محی ــاب ویژگی ه ــه بحــث در ب ــوت ب ــر ثب دکت
ــم  ــه ه ــا را ب ــباهت های آنه ــرادی، ش ــد و م ــد مری ــازی مانن ــای   یکسان س ــد و نظام ه ــروی می کنن ــی پی ــات گروه جریان
ســبب می شــود، قطــب بــه کمتــر کســی از صوفیــان قبــل از خــود شــبیه اســت و نگرش هــا و بینش هایــی کــه دارد جــز در 
ــان  ــه صوفی ــرای تشــبه ب ــز تالشــی ب ــده نمی شــود. قطــب در نوشــته هایش نی ــک از پیشــینیان دی ــدک در هیچ ی ــواردی ان م
ــر دیگــران  ــان پیــش از خــود انجــام نمی دهــد. او تکــرار هیچ کــس نیســت مقلــد هیچ کــس نیســت حاشــیه نویس ب و عارف

هــم نیســت، او خــودش اســت.
ــه بســیاری از اهــل  ــرد: قطــب ک ــه ی ســخنان خــود مطــرح ک ــارف اســالمی در ادام ــاد دائره المع ــأت علمــی بنی عضــو هی
تحصیــل را دچــار تقلیــد مضاعــف می دانــد، یعنــی آنــان را در مدعــا و دلیــل اهــل تقلیــد می دانــد، در میــان عارفــان بیــش 
از همــه بــه نقــد ابــن عربــی می پــردازد و هــر چنــد کــه از رحمــت فرســتادن بــه ابن عربــی دریــغ نــدارد و از اهــل کرامــت 
ــد دجالیــه بــر حکمــت او فــراوان اســت و ایــن باعــث شــده کــه حکمــت ابن عربــی  می شــمارد، تصریــح می کنــد کــه زب
ــت  ــه معرف ــی را ک ــی ابن عرب ــات هستی شناس ــب نظری ــود. قط ــدال نش ــل ج ــالل اه ــی ض ــز مایه ــد و ج ــه نباش منتفع ب
وجودیــه می نامــد همــراه بــا حکمــت یونانیــه، دو فتنــه عظیــم و دو کفــر شــنیع می دانــد کــه در بــالد اســالم شــایع شــده 
ــرو ک داشــت چــرا کــه مطالعــه ی  ــوع و مت ــد ممن ــی را بای ــاور اســت کــه تصانیــف ابن عرب ــن ب ــر ای اســت. از ایــن رو او ب

آن هــا مثمــر زوال ایمــان اســت. قطــب از معــدود صوفیــان مخالــف سرســخت ابن عربــی اســت.
دکتــر ثبــوت در ادامــه ی ســخنان خــود بــا اشــاره بــه رواج عرفــان نظــری ابن عربــی در عصــر قطــب مطــرح کــرد: قطــب 
بــه تخطئــه ی هــر آنچــه رنــگ بدعــت دارد می پــردازد. او عارفــی را کــه بیــش از همــه بــر او صحــه می گــذارد ســهروردی، 

ــارف اســت. ــف عوارف المع مصن
ــان و اهل بیــت  ــوالی امام ــن گفــت: قطــب در مکاتیــب خــود در محبــت و ت ــی ســخنان خــود چنی ــوت در بخــش پایان ثب
کــم نگذاشــته و احادیــث بســیاری در مناقــب امــام علــی علیه الســالم آورده اســت و بســیاری از مکاتیــب او بــا صلــوات بــر 
پیامبــر و آل طاهریــن او آغــاز یــا ختــم می شــود. همچنیــن اعتقــاد بــه ظهــور مهدی)عــج( در منظومــه ی دینــی او جایگاهــی 
چشــم گیر دارد و نیــز حدیــث معــروف »مــن مــات و لــم یعــرف امــام زمانــه مــات میتــة جاهلیــة« کــه شــیعه بســیار بــه آن 
اســتناد می کنــد بارهــا روایــت کــرده اســت. همیــن امــور باعــث شــده کــه قطــب در میــان شــیعیان چهــره ای مقبــول داشــته 
باشــد تــا آن جــا کــه برخــی از علمــای شــیعه منتخباتــی از مکاتیــب او را تألیــف کــرده یــا برخــی از آن هــا را در تصانیــف 

خــود آورده انــد.
دکتــر داوری اردکانــی بــا ســپاس از برگــزار کننــدگان همایــش قطــب، ســخنان خــود را در بــاب مکاتیــب قطــب چنیــن آغــاز 
ــه نظــرم آمــد کــه  ــم و ب ــع در آن یافت ــق و نکته هــای بدی ــی مکاتیــب قطــب را مــرور می کــردم ظرائــف و دقای کــرد: »وقت
اگرچــه نویســنده آن یــک فقیــه و مفســر و عــارف اســت امــا عنــوان صفــت مناســب تری کــه می تــوان بــه او داد »متفکــر 
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دینــی« اســت. اینجــا بایــد دربــاره ی تفکــر دینــی نکاتــی را روشــن کنــم. از متفکــر دینــی نبایــد انتظــار موافقــت بــا فلســفه 
داشــت. قطــب خــود از مخالفــان جــدی فلســفه و عرفــان نظــری اســت.

داوری در توضیــح متفکــر دینــی تصریــح کــرد: »در یکــی، دو 
دهــه ی اخیــر تعبیــر و اصطــالح امتنــاع تفکــر و امتنــاع تفکــر 
ــداول و مشــهور شــده  ــم مت ــل فضــل و قل ــان اه ــی در می دین
اســت. در معنــی هــردو لفــظ بایــد تأمــل کــرد. امتنــاع تفکــر 
تعبیــر عجیبــی اســت و شــاید یــک ســهو زبانــی باشــد و مثــاًل 
گوینــده آن می خواســته غیــاب تفکــر و محــدود شــدن دامنــه 
امکان هــای آن را برســاند و شــاید مقصــود را بــا بی دقتــی 
ــواری  ــا دش ــت. ام ــرده اس ــر ک ــر« تعبی ــاع تفک ــان، »امتن در زب
ــرد.  ــتباه ک ــد اش ــر نبای ــاع تفک ــا امتن ــاب آن را ب ــر و غی تفک
امتنــاع تفکــر بــدان معناســت کــه تفکــر هرگــز نبــوده، اکنــون 
ــد  ــود و نمی توان ــد ب ــز نخواه ــده و هرگ ــم نیســت و در آین ه
ــر  ــرد؟ تفک ــاع ک ــوان دف ــه ای می ت ــن داعی ــا از چنی ــد. آی باش
بالــذات ممکــن اســت و حتــی در جایــی کــه جهــل و خامــی 
و ظاهربینــی آن را پوشــانده اســت، بــا امیــد بــه آن بایــد کتــاب 

ــد و نوشــت و آموخــت.  خوان
رئیــس فرهنگســتان علــوم در ادامــه بــا نظــر بــه بحــث تفکــر دینــی چنیــن گفــت: »امتنــاع تفکــر دینــی حــرف دیگــری اســت 
و شــاید هماننــد امتنــاع تفکــر بــه صــورت مطلــق بی معنــا بــه نظــر نیایــد یــا الاقــل متضمــن تعــارض نباشــد. ایــن تعبیــر 
بــدان معناســت کــه در شــریعت بــرای تفکــر مجالــی نیســت زیــرا شــریعت تعبــدی اســت. معنــای دیگــر آن ایــن اســت 
کــه  دیــن داران کاری بــه تفکــر ندارنــد. کســی هــم ممکــن اســت بگویــد امتنــاع تفکــر دینــی یعنــی تفکــر بــه صفــت دینــی 

ــود«. ــف نمی ش متص
استاد دانشگاه تهران این معانی چندگانه در باب امتناع تفکر دینی را چنین مورد بررسی قرار داد:

معنــای اول را به نحــوی می تــوان تصدیــق کــرد، چــرا کــه عامــه ی مــردم در مقــام عمــل بــه احــکام شــریعت نیــاز بــه تفکــر 
ندارنــد ولــی ایــن وضــع را چــرا بایــد امتنــاع تفکــر تعبیــر کنیــم. حتــی اگــر تصدیــق شــود کــه در شــریعت جایــی بــرای 
تفکــر نیســت امتنــاع تفکــر اهــل دیــن و  دیــن داران از آن فهمیــده نمی شــود. نهایــت چیــزی کــه در این جــا می تــوان گفــت 

آن اســت کــه  دیــن داران اجــازه ی تفکــر در ایــن امــور را ندارنــد و ایــن غیــر از امتنــاع تفکــر اســت.
ــه؟ وی در پاســخ  ــا ن ــا به راســتی  دیــن داران می تواننــد اهــل تفکــر باشــند ی رئیــس فرهنگســتان علــوم در ادامــه افــزود: آی
بــه فلســفه ی اســالمی اشــاره کــرد و پرســید کــه آیــا اصــاًل فلســفه ی اســالمی وجــود دارد؟ اگــر مــراد از فلســفه ی اســالمی 
ــد  ــودن فلســفه اســت، ســخنان منکــران فلســفه ی اســالمی و مســیحی را بای ــا مســیحی ب ــودن ی ــا مســیحی، مســلمان ب ی
پذیرفــت. فلســفه هیــچ دینــی را بــه خــود نمی پذیــرد و امــری بالــذات متفــاوت بــا دیــن اســت. کســانی کــه تفکــر را بــا 
فلســفه یکــی می داننــد، دینــی نبــودن فلســفه را بــه امتنــاع تفکــر دینــی تعبیــر می کننــد. اگــر مــراد از فلســفه ی اســالمی یــا 
مســیحی، مســلمان بــودن یــا مســیحی بــودن فلســفه اســت، ســخنان منکــران فلســفه ی اســالمی و مســیحی را بایــد پذیرفــت. 
فلســفه هیــچ دینــی را بــه خــود نمی پذیــرد و امــری بالــذات متفــاوت بــا دیــن اســت. کســانی کــه تفکــر را بــا فلســفه یکــی 

ــا امتنــاع تفکــر دینــی یکــی دانســته و آن را بــه ایــن تعبیــر کرده انــد. می داننــد، احتمــاالً دینــی نبــودن فلســفه را ب
ــد،  ــر بوده ان ــوی متفک ــی و مول ــن عرب ــل محی الدی ــانی مث ــه کس ــت: این ک ــود گف ــخنان خ ــه ی س ــر داوری در ادام دکت
ــر  ــان و قشــریان متفک ــر بین ــه ظاه ــدا از آن دانســت. البت ــن و ج ــان را مســتقل از دی ــر آن ــد داشــت و تفک ــوان تردی نمی ت
نیســتند امــا آیــا همــه ی  دیــن داران قشــری اند؟ قطب الدیــن محیــی گرچــه از جملــه مالزمــان شــریعت اســت امــا برخــوردار 
از نعمــت تفکــر اســت. وقتــی مکاتیــب او را می خوانیــم اعتقــاد راســخ و التــزام اورا بــه شــریعت تــوأم بــا تفکــر می یابیــم. 
قطب الدیــن محیــی گرچــه از جملــه مالزمــان شــریعت و مواظبــان رعایــت احــکام اســت امــا برخــوردار از نعمــت تفکــر 
اســت. وقتــی مکاتیــب او را می خوانیــم اعتقــاد راســخ و التــزام اورا بــه شــریعت تــوأم بــا معرفــت و درک و تفکــر می یابیــم. 

قطــب عــارف اســت امــا ادعــای قطــب بــودن و حتــی عــارف بــودن نکــرده اســت.
دکتــر بنایــی: قطــب ســالک راهــی اســت کــه می تــوان آن را راه عبــور و گــذار نامیــد، راه عبــور از فلســفه، شــعر و عرفــان 

ی نظر
ســخنرانی علمــی دیگــر همایــش قطــب توســط دکتــر مهــدی بنایــی، دبیــر علمــی ایــن همایــش برگــزار شــد. وی بــه طــرح 
مســئله ای در اقلیــم اندیشــه ی قطــب پرداخــت تــا در مرحلــه ی بعــد بــرای آن پاســخی پیشــنهاد دهنــد. در نظــر وی مســئله 
ایــن اســت کــه قطــب برخــالف احتــرام زیــادی کــه بــرای شــعر قائــل اســت، شــاعر برجســته و چیره دســتی نیســت و بــا 
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این کــه مکاتیبــش از صبغه هــای فلســفی خالــی و عــاری نیســت، به جــد بــا فیلســوفان و اندیشــه ی فلســفی مخالــف اســت 
و برخــالف بزرگ داشــت مقــام و اندیشــه عارفــان بــه عرفــان نظــری امثــال ابــن عربــی قانــع نیســت و بــا عارفانــی چــون 
حــالج همراهــی و همدلــی نــدارد و بــا اســتناد بــه داللــت آیــات قرآنــی، اندیشــه ی آنــان را محــل اعتمــاد و قابــل انتفــاع 

نمی دانــد.
دکتــر بنایــی در ادامــه و بــرای پــردازش پرســش خــود در بــاب ایــن مواضــع قطــب گفــت: »قطــب اگــر شــاعر نیســت و در 
شــمار فیلســوفان قــرار نمی گیــرد و بــا عارفــان نیــز قــرار نمی یابــد پــس به راســتی خــود کیســت و ســالک کــدام راه اســت 

و اصــاًل وجــه اهمیــت او چیســت و مقــام و جایــگاه او در اقلیــم اندیشــه کجاســت؟«
عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی، در مســیر تمهیــد مقدمــه ای بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش گفــت کــه »قطــب 
ســالک راهــی اســت کــه می تــوان آن را راه عبــور و گــذار نامیــد، راه عبــور از شــعر، فلســفه و عرفــان نظــری. قطعــًا اگــر 
ــام، آوازه و نشــانی کســب  کســی در هــر یــک از ایــن اقالیــم تفکــر اقامــت گزینــد، در همــان اقلیــم پــرورش می یابــد و ن
ــوان  ــًا نمی ت ــه او را دقیق ــت ک ــن دانس ــب را ای ــدن قط ــام مان ــوه گمن ــی از وج ــوان یک ــاس می ت ــن اس ــر همی ــد. ب می کن
به مثابــه متفکــری مقیــم در یکــی از ایــن اقالیــم معــروف و شــناخته شــده تفکــر دیــد و شــناخت. او ســالک راه عبــور از ایــن 
اقالیــم اســت و مقصــدی را در فراســوی ایــن نواحــی می جویــد و دنبــال می کنــد. البتــه ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه قطــب 
ایــن راه را پیمــوده و بــه انجــام رســانده اســت. ایــن راه را صرفــًا بایــد به مثابــه جوهــر اندیشــه و مســیر حرکــت و آهنــگ 

اصلــی قطــب در نظــر گرفــت، نــه به عنــوان طرحــی تمامــًا بــه انجــام رســیده و راهــی کامــال پیمــوده شــده.
وی در بخــش پایانــی ســخنان خــود بــه طــرح و بررســی ایــن دو پرســش پرداخــت کــه »مبــدأ ایــن راه کجاســت و مقصــد 
ــه عبارتــی چــرا قطــب آهنــگ چنیــن راهــی می کنــد و خاســتگاه چنیــن آهنگــی کجاســت و در مرحلــه ی  آن چیســت؟ ب
ــن  ــرد. ای ــد و آرزو می ب ــد را می جوی ــام و مقص ــدام انج ــه ک ــیدن ب ــا آن رس ــت و ب ــگ چیس ــن آهن ــود او از ای ــد مقص بع
ــه ســوی کشــف و درک جوهــر اندیشــه ی قطــب  ــه غواصــی و تعمــق در مکاتیــب فــرا می خوانــد و ب دو پرســش مــا را ب
راهنمایــی می کنــد و ســوق می دهــد. فعــاًل و در مقــام پاســخ اجمالــی بــه ایــن دو پرســش چنیــن می گوییــم کــه مبــدأ ایــن 
آهنــگ در قطــب، درد بــود و مقصــد و درمــان ایــن درد نیــز بــرای قطــب آن حقیقــت رفیعــی بــود کــه شــاید بتــوان آن را 

اندیشــه قرآنــی نامیــد«.
 این سخنرانی با شرحی کوتاه از این درد و با توضیح عبارتی از قطب در باب اندیشه ی قرآنی پایان یافت.

****
ــداهلل  ــه ی عب ــار و اندیش ــی، آث ــر زندگ ــی ب ــی »تأمل ــش مل ــر همای ــوم و آخ ــهریور 1399 در روز س ــنبه 26 ش چهارش
قطب بن محیــی« طــی دو نوبــت صبــح و عصــر ســخنرانان بــه ارائــه ی پژوهش هــای خــود دربــاره عبــداهلل قطــب پرداختنــد. 
ــوان »از  ــا عن ــأت علمــی دانشــگاه تهــران ســخرانی خــود را ب ــر ابوالفضــل خوش منــش، عضــو هی ــح دکت در جلســه ی صب
ــن  ــراد کــرد. وی قطــب را چنی ــی« ای ــب قطــب محی ــم در مکاتی ــز علی ــل عزی ــگاه تنزی ــه جای ــرش، نگاهــی ب ــا ف عــرش ت
معرفــی کــرد: قطب  الدیــن عبــداهلل محمدبــن محیــی، چنان کــه می  دانیــم، از رجــال ادب و معرفــت و تصــوف در قــرن نهــم 
هجــری اســت. عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه تهــران در ادامــه بــه تشــریح منظــر قطــب نســبت بــه قــرآن پرداخــت و قــرآن 
ــم دیــن دانســت. اســتاد علــوم قــرآن و حدیــث دانشــگاه تهــران  ــِی معال ــگاه قطــب محیــی، قطــِب معرفــت و محی را در ن
افــزود: قطــب بــر خــالف بســیاری از مشــایخ تصــّوف و عرفــان، در تکّلــف و تحمیــل اســاس ذوقیــات خویــش بــر ســخن 
قــرآن مجیــد نمی  کوشــد و قــرآن مجیــد و تنزیــل عزیــز حکیــم الهــی را صرفــًا به مثابــه ذکــر و ورد و آرایــه  ای بــرای ســخن 
ــر  ــق و تطهی ــی التمــاس حقای ــرآن در پ ــر ق ــه ظواه ــدی ب ــان و اشــتیاق و پای  بن ــا ایق ــد، بلکــه ب و ذوق و حــال نمی  خواه

ــن اســت. ــه رّب  العالمی ــن وحی  نام ــا ای اعمــاق و اعــراق ب
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه تهــران توضیــح داد: بــا تتبعــی کــه در برخــی نوشــته  های قطــب بــه عمــل آورده، نــگاه اساســی 
ــی از ســه بند آن هــا را عرضــه داشــته  ــه کــه در ســخن فشــرده حاضــر، تبیین ــم یافت ــرآن کری ــه ســوی ق و مهمــی را از او ب

اســت: تنــّزالِت »تنزیــل عزیــز« الهــی، تعلیــم الهــی و فطــری قــرآن، و ارتبــاط قرائــت قــرآن بــا مقولــه ی نمــاز.
دکتــر خوش منــش در انتهــای ســخنانش تشــریح کــرد: اتخــاذ ایــن ســه موضــوع در ســخن حاضــر از یک ســو بــه جهــت 
ارتباطــات عمیــق و مؤثــری اســت کــه بــا حیــات روحــی و معنــوی انســان در ایــن جهــان می  یابــد و از ســوی دیگــر بــه 
جهــت نســیان و تغافلــی اســت کــه در حــال حاضــر در گفتمان هــای فکــری و فرهنگــی و نیــز جهــد علمــی معنــوی مــا 

عــارض ایــن راهبردهــای اساســی و اثربخــش شــده اســت.
ســخنران دوم جلســه ی صبــح چهارشــنبه دکتــر تقــی پورنامداریــان، اســتاد برجســته ی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
ــر  ــرد. دکت ــه ک ــت« ارائ ــریعت و طریق ــان ش ــب در می ــرگردانی قط ــوان »س ــا عن ــود را ب ــخنرانی خ ــود. وی س ــی ب فرهنگ
ــاوی  ــًا ح ــه غالب ــت ک ــی اس ــب، نامه  های ــداهلل قط ــای عب ــه نامه  ه ــح داد ک ــب توضی ــای قط ــورد نامه ه ــان در م پورنامداری
ــداهلل  ــه آن هاســت. پاســخ  های عب ــد و سفارشــات او ب ــا عقای ــدان ی ــاران و معتق ــی ی ــی و عرفان ــه پرســش  های دین پاســخ ب
قطــب حاکــی از اعتقــاد محکــم او بــه شــریعت و قــرآن و ســنت اســت و ســخنان و اندیشــه  های گســتاخانه  ای کــه بــا ظاهــر 
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ــای  ــاًل در نامه  ه ــه مث ــد –چنان ک ــتیز باش ــریعت س ــر ش ــه ظاه ــع ب ــت  های بدی ــاوی برداش ــد و ح ــاز نباش ــریعت هم س ش
ــا  ــا فلســفه و فالســفه را ب عین القضــات- در نامه  هــای او نمی  بینیــم. ایــن اســتاد ادبیــات در ادامــه ارتبــاط عبــدهلل قطــب ب
توجــه بــه نامه هــای او بررســی کــرد و گفــت: مخالفــت متعصبانــه او بــا فلســفه خــود حاکــی از تعصــب او در پای  بنــدی 
بــه نقــل و مخالفــت بــا هــر اندیشه  ای ســت کــه بخواهــد از قلمــرو نقــل پــای بیــرون گــذارد. عبــداهلل قطــب نــه تنهــا بــا 
ــان کــه ممکــن اســت در دیــن و ایمــان مــردم موجــد شــک و  ــا ســخنان بعضــی از آن ــا کتــب متصوفــه ی فلســفه بلکــه ب

ــز روی موافقــت نشــان نمی  دهــد. ــزل شــود نی تزل
دکتــر پورنامداریــان ادامــه داد: بــا توجــه بــه شــرایط و در اوضاعــی کــه قطــب در آن قــرار داشــته، احتیــاط و مالحظــه کاری 
او ظاهــراً طبیعــی می  نمایــد چــون او تنهــا مســئول امنیــت نفــس خــود نیســت بلکــه نســبت بــه امنیــت اهالــی اخوان آبــاد 
هــم احســاس مســئولیت می  کنــد. او جامعــه اخوان آبــاد را بــه وجــود آورده اســت کــه حفــظ بقــای آن و ادامــه ی زندگــی 
در آن مســئولیتی بســیار مهــم بــه عهــده ی او گذاشــته اســت. در ایــن وضــع، مخالفــت دین مــداران خــواه از روی مخالفــت 
ــه  ــه ایــن دو البت ــد. ب ــان کن ــه گریب ــواع گرفتاری  هــا دســت ب ــا ان و تعصــب و خــواه از روی حســادت می  توانســت او را ب
موقعیــت تاریخــی خاصــی را کــه در پــی اســتقرار مذهــب شــیعه در سراســر کشــور بــود و قــدرت غالــب عصــر محســوب 
ــد اضافــه کــرد. ایــن ســه عامل جامعه ســازی، مذهــب و قــدرت بافتــی را تشــکیل مــی  داد کــه عبــداهلل قطــب  می  شــد، بای
را در بندهــای خــود اســیر کــرده بــود، بی  گمــان جــّو روانــی خاصــی را در او پدیــد آورده بــود کــه عمیقــًا بــر نوشــته های 
ــه رســم  ها و  ــه حقیقــت شــریعت و ن ــاد، ناشــی از عقیــده ی اوســت ب ــوده اســت. طــرح جامعــه ی اخوان آب او تأثیرگــذار ب

ــد.  ــه آن متمســک شــده  اند و دل خــوش کرده  ان مجازهایــی کــه مــردم ب
اســتاد پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی توضیــح داد: بی  اعتنایــی بــه دنیــا و حــب مــال و جــاه و خالصانــه 
بــه عبــادت خــدا پرداختــن از صفــات ذمیمــه نفســانی پاک شــدن و بــه رســتگاری اخــروی اندیشــیدن، از جملــه آرزوهایــی 
ــر اســت،  ــار جامعــه اهــل ظاهــر و عــادت تحقق  پذی ــا ایجــاد جامعــه  ای در کن ــد ب اســت کــه عبــداهلل قطــب گمــان می  کن
ــد،  ــد کن ــن جامعــه می  توانســت آن را تهدی ــرون ای ــه در بی ــی ک ــاره ی خطرات ــد و شــاید درب ــه بای ــدان ک ــا شــاید او چن ام
ــک  ــرای ی ــی از زیســتن ب ــه طریق ــل ب ــود، تبدی ــردی ب ــه اصــوالً راهــی ف ــی را ک ــود. او می  خواســت طریقت نیاندیشــیده ب

ــا عوامــل تهدیــدی نــه از بیــرون، حتــی از درون مواجــه می  شــد. جامعــه کنــد، کــه در ایــن صــورت ب
ســخنران ســوم ایــن جلســه دکتــر ســیدعلی اصغر میرباقری فــرد، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه اصفهــان بــود. وی ســخنرانی 
خــود را بــا عنــوان »مشــرب عرفانــی قطب بن محیــی« ارائــه کــرد. دکتــر میرباقری فــرد ابتــدای ســخن خــود را بــه توضیــح 
در مــورد ضــرورت تحقیــق دربــاره ی مشــرب عرفانــی عرفــا اختصــاص داد و گفــت: یکــی از کارهــای پایــه و ضــروری 
ــدون شــناخت  ــت اســت. ب ــی اهــل ســلوک و معرف ــن ســنت و مشــرب عرفان ــی شناســایی و تبیی ــای عرفان در پژوهش  ه
ســنت و مشــرب شــخصیت های عرفانــی هــر نــوع پژوهشــی دربــاره ی مبانــی فکــری، آثــار و جایــگاه آنــان در ســیر تطــور 
ــای  ــم در پژوهش  ه ــتی  های مه ــی از کاس ــد. یک ــت نمی ده ــه دس ــادی ب ــل اعتم ــتاورد قاب ــت و دس ــر اس ــم اث ــی ک عرفان
ــه  ــی ب ــان و تصــوف بی توجه ــور عرف ــیر تط ــا در س ــش آن  ه ــان و نق ــار آن ــی، آث ــاره ی شــخصیت  های عرفان ــی درب عرفان
ســاختار ســنت عرفانــی آن  هــا از یــک ســو، و اهتمــام نورزیــدن بــه تبییــن مشــرب عرفانــی مشــایخ از ســوی دیگــر موجــب 
شــده بســیاری از زوایــا و ابعــاد آثــار و مبانــی فکــری شــخصیت  های عرفانــی پوشــیده و مبهــم بمانــد. ایــن مهــم بــه دالئــل 
مختلــف –کــه در مجالــی دیگــر بایــد دربــاره ی آن ســخن گفــت– بــرای عارفــان ســده  ی هفتــم بــه بعــد بیشــتر ضــرورت 

ــد. ــدا می کن پی
اســتاد ادبیــات دانشــگاه اصفهــان افــزود: قطب بن محیــی بــن محمــود از عارفــان ســده نهــم هجــری )838 – 9۰9( اســت 
ــدود  ــا مع ــت ام ــت نیس ــوال او در دس ــی و اح ــاره ی زندگان ــی درب ــالع چندان ــه اط ــا آن  ک ــت. ب ــارس می  زیس ــه در ف ک
ــارس  ــهرهای ف ــش را در بعضــی از ش ــد وی روزگار خوی ــاره وجــود دارد نشــان می ده ــه در این ب ــی ک ــات و قرائن اطالع
ماننــد خنــج، جهــرم و شــیراز ســپری ســاخت و بخــش پایانــی عمــر خــود را در شــهری گذرانــد کــه خــود در جــوار جهــرم 
ــات  ــن اطالع ــود. از ای ــده می ش ــاد خوان ــه وی قطب آب ــاب ب ــت انتس ــروز به  جه ــد و ام ــاد نامی ــرد و آن را اخوان آب ــا ک بن
ــان  ــش در می ــی در روزگار خوی ــد قطب بن محی ــر برمی آی ــن دیگ ــواهد و قرائ ــود دارد و ش ــا وج ــه در تذکره  ه ــدود ک مع
اهــل معرفــت جایــگاه معتبــر و اثرگــذاری داشــته و تعالیــم وی در کانــون توجــه عارفــان و عالمــان قــرار گرفتــه اســت. 
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه اصفهــان در مــورد شــاگردان و تأثیــر قطــب در ســال های بعــد افــزود، پــرورش شــاگردان 
اهــل و شایســته کــه بــه روایتــی مالجالل الدیــن دوانــی نیــز در شــمار آنهــا قــرار داشــته از اعتبــار وی نــزد اهــل طریقــت 
ــداوم یافــت. تألیــف  ــز ت ــا روزگار معاصــر نی ــد. اثرگــذاری و ترویــج تعالیــم و آراء او در دورهــای بعــد ت حکایــت می کن
ــام مکاتیــب از همــان ایــام بــرای ســالکان و پوینــدگان طریقــت بــه عنــوان یکــی از منابــع معتبــر و مؤثــر  ــه ن مهــم وی ب
ــه  ــای وی ب ــده نامه ه ــف شــده دربردارن ــه در ســال 899 ق تألی ــاب ک ــن کت ــه می شــده اســت. ای ــدان مراجع شــناخته و ب
ــارف  ــی و مع ــی و اخالق ــول عرفان ــم و اص ــم، مفاهی ــمندی از تعالی ــه ی ارزش ــت و مجموع ــاص اس ــام و خ ــان ع مخاطب
اســالمی بــه شــمار مــی رود  مجــال مناســبی در اختیــار قــرار داده تــا بــا بررســی و تحلیــل ســاختار و محتــوای آن، زوایــا و 
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ابعــاد منظومــه ی فکــری او تبییــن شــود.
دکتــر میرباقری فــرد متذکــر شــد: برخــالف اهمیــت مرتبــت و مکانــت او در عرفــان ســده ی نهــم هجــری هنــوز متناســب 
بــا ایــن جایــگاه پژوهش  هــای درخــوری انجــام نشــده اســت. ســخت ضــروری اســت مکاتیــب و آراء او از بعــد تاریخــی، 
فکــری و مبانــی عرفانــی و همچنیــن ســاختار و شــیوه ی نــگارش در کانــون بررســی قــرار گیــرد تــا نقــش وی در ســیر عرفان 

ــر شــناخته شــود. اســالمی دقیق  ت
***

آخریــن جلســه ی همایــش ملــی »تأملــی بــر زندگــی، آثــار و اندیشــه ی عبــداهلل قطب بن محیــی« عصــر روز چهارشــنبه 26 
شــهریور 1399 بــا برگــزاری چنــد ســخنرانی  بــه کار خــود پایــان داد؛ در ایــن جلســه، نخســت دکتــر محمدتقــی طباطبائــی، 
ــوان««  ــون »فراخ ــب، هم  چ ــش مکاتی ــوان »خوان ــا عن ــود ب ــخنرانی خ ــراد س ــه ای ــران ب ــگاه ته ــی دانش ــأت علم ــو هی عض
ــرزمین،  ــن س ــخ ای ــح داد: تاری ــن توضی ــب را چنی ــب قط ــا مکاتی ــود ب ــه ی خ ــوه ی مواجه ــی نح ــر طباطبائ ــت. دکت پرداخ
رشــته  ای اســت بافتــه از نوشــتارگاِن مردمانــی برگزیــده؛ مکاتیــب قطــب محیــی در نســبت بــا ایــن پنــج عنصــر، خوانش  پذیــر 
می شــود: تاریــخ، ســرزمین، نوشــتار، مردمــان، و برگزیــدگان. کانــوِن ایــن پنــج عنصــر، نوشــتار )مکاتیــب( اســت. در نوشــتار 
ــی  ــه خودآگاه ــه ب ــتار اســت ک ــه می  شــوند؛ در نوش ــم یگان ــا ه ــار عنصــر روشــن می  شــود و ب ــِد آن چه ــه پیون اســت ک

می  رســند.
وی افــزود: قطــب محیــی، عارفــی اســت بــزرگ، مصلحــی اجتماعــی، ادیبــی نویســنده، مفســری نــوآور، مثال  آفرینــی توانــا، 
ــا، به جــای  ــن ویژگی  ه ــدام از ای ــر ک ــدان )اخــوان(. ه ــی از مری ــروه بزرگ ــی اســت مرشــد و راهنمــای گ و ســرانجام قطب
ــا  ــت آورد و مقاله  ه ــا به  دس ــرد، تازه  ه ــش ک ــا پژوه ــاره  ی آن  ه ــا درب ــوان مدت  ه ــت؛ می  ت ــش اس ــته  ی پژوه ــود، شایس خ
نوشــت. آن  چــه قطــب نوشــته، آن  گونــه کــه نوشــته، ماده  خــامِ ارزش  منــدی بــرای پژوهــش دانشــگاهی اســت. ای  بســا بتــوان 
از راهِ مکاتیــب  ، شــخصیت وی را نیــز پژوهیــد و تــالش کــرد بــه چهــره  ی تاریخــی وی نزدیــک شــد. نیــز می  تــوان دســت 

از پژوهــش برداشــت، خــود را یکــی از اخــوان انگاشــت و در به  جــا  آورِن دســتوراِت مکاتیــب کوشــید.
اســتاد فلســفه ی دانشــگاه تهــران متذکــر شــد: چــه، مکاتیــب، به  پژوهــش درآیــد، چــه، پژوهــش، جســارت انگاشــته شــده، 
ــدارد، درهرحــال خوانشــی از آن به  دســت داده می  شــود؛ خوانشــی  ــی ن ــه   دســتورات آن عمــل شــود، فرق ــه ب ــا مریدان تنه
بی  توجــه بــه جایــگاه نوشــتار هم  چــون کانــوِن خودآگاهــِی تاریخــی. خوانــِش پژوهش  گرانــه نــه بــا کلیــِت مکاتیــب کــه بــا 
پاره  هایــی از آن ســروکار دارد، خوانــش مریدانــه نیــز کاری بــه مکاتیــب نــدارد، ســودای رســتگاری مریــد دارد. قطــب محیــی، 
ــی دانشــگاه  ــأت علم ــه. عضــو هی ــه مریدان ــه اندیشــید و نوشــت، ن ــه پژوهش  گران ــس ن ــد، پ ــه مری ــود، ن ــده ب ــه پژوهن ن
تهــران ادامــه ی پژوهــش خــود را در پــی ایــن پرســش افکنــد کــه بی  گمــان، آن  کــه نــه پژوهش  گرانــه زیســته، نــه مریدانــه، 

مکاتیبــش نــه پژوهش  گرانــه شــناختنی اســت، نــه مریدانــه. پــس چــه بایــد کــرد؟
ســخنران آخــر همایــش دکتــر مــزدک رجبــی، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــود. 
دکتــر رجبــی ســخنرانی خــود را بــا عنــوان »اخوان آبــاد؛ مرکــز گریــزی و امتنــاع« ارائــه کــرد. وی توضیــح داد: در تحقیــق 
ــدن  ــرون از تم ــه ای بی ــه مدین ــاد ن ــت. اخوان آب ــده اس ــده ش ــژه فهمی ــی وی ــب در جهت ــاد قط ــم وی از اخوان آب ــان فه ایش
ــان  ــده شــود آن چن ــد فهمی ــی درون جهــان معاصــر می توان ــی و امتناعــی و افتراق معاصــر بلکــه کنشــی، پراکســیس، انقالب
کــه بــه تشــکیل جماعتــی بیــرون از تمــدن نیازمنــد نیســت زیــرا اساســًا چنیــن برداشــتی بــه کنشــی تــازه یعنــی اجتماعــی 
تــازه نمی انجامــد بلکــه ایــن مدینــه چــون کنشــی مرکــز گریــز درون تمــدن معاصــر می توانــد فهمیــده شــود. وی افــزود: 
جهــت درک آن می توانــد و بایــد چنیــن باشــد البتــه بیــرون از چهارچــوب مفاهیمــی کــه خــود آن زیســت ـ عقالنیــت بــر 

آن اســتوار بــود.
عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ادامــه ی ســخنان خــود را بــا ایــن پرســش های بنیادیــن 
کــه در جهــان معاصــر، فهــم مــا ایرانیــان را راهبــر اســت اختصــاص داد: چگونــه و بــا چــه فهمــی می تــوان بــا عقالنیــت 
جهــان پیشــین نســبت برقــرار کــرد؟ آیــا چنیــن نســبتی الزم اســت؟ آیــا عقالنیــت معاصــر فهــم و عقالنیــت جهــان پیشــین 
ایرانیــان را در می  یابــد یــا آن را بــا ســلطه خــود ابــژه می کنــد و معنــی و نشــانگان بــودن آن را عقیــم می کنــد؟ اگــر چنیــن 
اســت ایــن فهــم تنهــا فهــم ممکــن از عقالنیــت جهــان پیشــین اســت؟ یــا گونــه ی دیگــری از نســبت عقالنیــت معاصــر بــا 
عقالنیــت جهــان پیشــین ممکــن اســت؟ وی توضیــح داد: در پژوهــش خــود بــا درکــی تــازه از مدینــه ی قطــب بــه چنیــن 
پرسشــی می  پــردازد، کــه ســویه ی تــازه ای بــه نشــانه  ها ی )دال هــا( مفاهیــم عرفــان قطــب بیــرون از آن چهارچــوب فراهــم 

می کنــد.
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نخستینهمایشملینامآورانفرهنگیوادبیمعاصر
کارنامهیعلمیاستادایرجافشار

نخســتین همایــش ملــی نــام آوران فرهنگــی و ادبــی معاصــر )کارنامــه ی علمــی اســتاد ایــرج افشــار( در روز چهارشــنبه 16 
ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی،  ــاِت پژوهشــگاه عل ــان و ادبی ــزار شد.پژوهشــکده ی زب ــر 1399 به طــور مجــازی برگ مه
ــای  ــش در حوزه ه ــق پژوه ــعه و تعمی ــردازی، و توس ــه پ ــوآوری و نظری ــد، ن ــرای نق ــاد فضــای مناســب ب ــت ایج در جه
گوناگــون علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و نیــز مطالعــه و تحلیــل آثــار مرتبــط بــا ایــن حــوزه ی مطالعاتــی در کشــور، 
افــزون بــر پژوهش هــای بنیــادی، توســعه ای و کاربــردی، هرســاله اقدامــات و فعالیت هــای علمــی متنوعــی را برنامه ریــزی 
ــن  ــه ی ای ــی از جمل ــای علم ــی و همایش ه ــای آموزش ــی، کارگاه ه ــت های تخصص ــزاری نشس ــه برگ ــد ک ــرا می کن و اج

برنامه هاســت.

ــر  ــزار شــود و ه ــرار اســت ســاالنه برگ ــه ق ــران ک ــی معاصــر ای ــام آوران فرهنگــی و ادب ــی ن ــای مل ــه ی همایش ه مجموع
ســال بــه یــک شــخصیت علمــی و فرهنگــی اختصــاص یابــد، بــر همیــن مبنــا در برنامــه ی راهبــردی پژوهشــکده ی زبــان 
و ادبیــات گنجانــده شــده اســت کــه نخســتین آن بــه بزرگداشــت اســتاد ایــرج افشــار اختصــاص داشــت. اهــداف عمــده ی 
ایــن همایــش ملــی، عبــارت بــود از؛ تجلیــل از شــخصیت  فرهنگــی و ادبــی اســتاد ایــرج افشــار، بررســی و معرفــی آثــار و 
خدمــات ارزنــد ه ی فرهنگــی و علمــی- پژوهشــی اســتاد ایــرج افشــار؛ ترویــج و تقویــت فرهنــگ ایــران دوســتی و اهتمــام 
بــه گــردآوری، حفــظ و معرفــی میراث هــای ارزشــمند فرهنگــی و ادبــی ایــران؛ معرفــی اســتاد ابــرج افشــار به عنــوان یــک 

الگــوی مناســب فرهنگــی و ادبــی بــه دانشــجویان و جوانــان عالقه منــد بــه فرهنــگ و ادب کشــور.
همایــش بــا تعریــف 11 محــور اصلــی بــه بررســی کارنامــه ی علمــی اســتاد افشــار پرداخــت. ایــن یــازده محــور عبــارت 

بودنــد از؛ 
ایــرج افشــار: دانــش، روش، پژوهــش )نــوآوری و خالقیــت(؛ ایــرج افشــار و احیــای میــراث کهــن و معاصــر ایــران؛ ایــرج 
افشــار و نامه هــا و مکتوبــات؛ ایــرج افشــار و مطالعــات ادبــی؛ ایــرج افشــار و مطالعــات تاریخــی؛ ایــرج افشــار و مطالعــات 
ــار و  ــرج افش ــالت؛ ای ــریات و مج ــار و نش ــرج افش ــت نگاری؛ ای ــی و فهرس ــار و کتاب شناس ــرج افش ــی؛ ای ایران شناس
ــران؛ زندگــی و ســلوک اجتماعــی و فرهنگــی ایــرج افشــار؛ موقوفــات افشــار. مستشــرقان؛ ایــرج افشــار و عکس هــای ای

ایــن همایــش کــه بنــا بــود چهــارم اســفند ســال 1398 برگــزار شــود، قریــب دوازده ســاعت مانــده بــه برگــزاری همایــش، بــا 
دســتور ســتاد ملــی کرونــا لغــو شــد و بــا تأخیــری هفــت ماهــه، مقــارن بــا زادروز اســتاد ایــرج افشــار در تاریــخ 16 مهرمــاه 
1399 بــه شــکل برخــط )آنالیــن( بــه اجــرا درآمــد. دبیــر علمــی ایــن همایــش ملــی، دکتــر مریــم شریف نســب و اعضــای 
شــورای سیاســت گذاری، دکتــر حســینعلی قبــادی )رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی(، دکتــر علیرضــا 
ــی  ــاون مال ــو )مع ــداهلل قنبرل ــر عب ــی(، دکت ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــاون پژوهش ــی )مع مالیی توان
اداری پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی(، دکتــر محمــود کریمــی علــوی )معــاون فرهنگــی اجتماعــی وقــت 
ــر غالمعلــی  ــات افشــار(، دکت ــاد موقوف ــاد )بنی ــر مصطفــی محقق دام ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی(، دکت پژوهشــگاه عل
ــیدمحمد  ــتاد س ــران(، اس ــی ای ــه ی مل ــردی )کتابخان ــرف بروج ــر اش ــی(، دکت ــان و ادب فارس ــتان زب ــادل )فرهنگس حدادع
کاظــم موســوی بجنــوردی )دایرۀالمعــارف بــزرگ اســالمی(، دکتــر رســول جعفریــان )کتابخانــه ی مرکــزی دانشــگاه تهــران(، 
ــات( و  ــان و ادبی ــس پژوهشــکده زب ــژاد )رئی ــر یوســف محمدن ــوب(، دکت ــراث مکت ــاد می ــس بنی ــی )رئی ــر ایران ــتاد اکب اس



     خبرنامه ی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی           

13
99

ان 
و آب

ر 
مه

16

اعضــای کمیتــه ی علمــی دکتــر حســینعلی قبــادی )رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطابعــات فرهنگــی(، دکتــر تقــی 
پورنامداریــان )اســتاد پژوهشــکده ی زبــان و ادبیــات(، دکتــر ابوالقاســم رادفــر )اســتاد پژوهشــکده زبــان و ادبیــات(، دکتــر 
ــان و ادبیــات(، دکتــر علیرضــا مالیی توانــی )عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده  روح انگیــز کراچــی )اســتاد پژوهشــکده زب
ــر  ــی )مدی ــر محمــد افشــین وفای ــخ(، دکت ــأت علمــی پژوهشــکده ی تاری ــی زاده )عضــو هی ــر ســیدرحیم ربان ــخ(، دکت تاری
عامــل مؤسســه ی فرهنگــی هنــری محمــود افشــار(، -دکتــر سوســن اصیلــی )کتابخانــه ی مرکــزی دانشــگاه تهــران(، دکتــر 
مریــم حســینی )اســتاد دانشــگاه الزهــرا(، دکتــر یوســف محمدنــژاد )رئیــس پژوهشــکده ی زبــان و ادبیــات(، دکتــر علیرضــا 
شــعبانلو )عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده ی زبــان و ادبیــات(، دکتــر ســیدعلی آل داوود )پژوهشــگر دایرۀ المعــارف بــزرگ 

اســالمی( و دبیــر اجرایــی همایــش، خانــم دکتــر لیــال الهیــان بودنــد.
ــوب،  ــراث مکت ــات افشــار، مرکــز پژوهشــی می ــاد موقوف ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، بنی ــر پژوهشــگاه عل عــالوه ب
ــز  ــی، مرک ــان و ادب فارس ــتان زب ــار، فرهنگس ــرج افش ــی ای ــه ی پژوهش ــران، گنجین ــگاه ته ــزی دانش ــه ی مرک کتابخان

دائره المعــارف بــزرگ اســالمی و خانــه ی کتــاب حامیــان 
ــد. ــش بودن همای

ــان  ــر، همزم ــح روز 16 مه ــم صب ــاعت 8 ونی ــش راس س همای
بــا زادروز اســتاد ایــرج افشــار، به صــورت مجــازی آغــاز 
ــی  ــرود مل ــت و س ــد قرائ ــی از کالم اهلل مجی ــدا آیات ــد. ابت ش
ایــران پخــش شــد. پــس از آن دکتــر حســینعلی قبــادی، رئیــس 
ــت  ــه اهمی ــات فرهنگــی، ب ــوم انســانی و مطالع پژوهشــگاه عل
توجــه بــه کارنامــه ی علمــی ایــرج افشــار پرداخــت و انتخــاب 
ــی دقیــق  ــرای نخســتین دوره همایــش انتخاب اســتاد افشــار را ب
و مناســب دانســت. وی نکوداشــت نــام آوران معاصــر و اهتمــام 
ــی  ــش های علم ــی و کوش ــات پژوهش ــت خدم ــرای پاسداش ب
ــه ی  ــی از برنام ــان را بخش ــت آن ــی ارج هم ــان و بازشناس آن

توســعه ی راهبــردی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی دانســت و ایــن قبیــل فعالیت هــای تخصصــی را یــک 
کنــش تمدنــی برشــمرد؛ چــرا کــه ایــن اقدامــات، بــه جوانــان امــروز لــذت رنج بــردن بــرای علــم و برگزیــدن شــیوه، منــش 
ــده نگه داشــتن یــک تمــدن  ــد کــه پژوهشــگری، زن ــان می فهمان ــه آن و شــغل پرزحمــت  پژوهش گــری را می چشــاند و ب

اســت.
ــد  ــر آئینه ون ــاد دکت ــری از زنده ی ــر تعبی ــا ذک ــادی ب ــر قب  دکت
ــه ریشــه ممکــن  ــا زمــان حــال بــدون اتصــال ب کــه »انطبــاق ب
ــار  ــای افتخ ــا میراث ه ــنایی ب ــزوم آش ــر ل ــود«، ب ــد ب نخواه

ــرد. ــد ک ــته تأکی ــی گذش ــدن و فرهنگ ــن تم آفری
ــان و ادب  ــس فرهنگســتان زب ــادل، رئی ــی حدادع ــر غالمعل دکت
ــت همایــش، کتــاب  ــه اهمی ــاره ب ــن اش ــز ضم فارســی، نی
نــادره کاران ایــرج افشــار و ارزش هــای علمــی و فرهنگــی آن را 
موردبررســی قــرار داد. وی همچنیــن بــر فعالیت هــای افشــار در 
زنــده نگه داشــتن یــاد و نــام بــزرگان تأکیــد و اظهــار امیــدواری 
کــرد کــه همایش هــای این  چنینــی مشــوقی باشــد بــرای 
ــا نســل حاضــر و آینــده ی  کســانی کــه راه او را ادامــه دهنــد ت
مــا از گذشــته ی خــود گیســختگی فرهنگــی پیــدا نکننــد. دکتــر 
ــم  ــام معظ ــی از مق ــا نقل قول ــود را ب ــخنان خ ــادل س حدادع

ــه ی انقــالب پــس از دریافــت خبــر درگذشــت ایــرج  ــان رســاندند. رهبــر فرزان ــه پای ــاره ی مرحــوم افشــار ب رهبــری درب
ــود.« ــرکار ب ــته و پ ــی برجس ــار ایران شناس ــرج افش ــد: » ای ــار فرمودن افش

در ادامــه دکتــر یوســف محمدنــژاد عالی زمینــی، رئیــس پژوهشــکده ی زبــان و ادبیــات، گزارشــی از رونــد همایــش ارائــه 
ــران در  ــی معاصــر ای ــام اوران فرهنگــی و ادب ــی ن ــش مل ــه ی دائمــی همای ــه باوجــود دبیرخان ــرد ک ــدواری ک ــار امی و اظه
ــه ی علمــی  ــرای بررســی کارنام ــن همایــش ب ــز شــاهد برگــزاری ای ــی نی ــات، در ســال های آت ــان و ادبی پژوهشــکده ی زب
پیشکســوتان دیگــری در عرصــه ی ادب و فرهنــگ معاصــر ایــران باشــیم. دکتــر مصطفــی محقــق  دامــاد، رئیــس شــورای 
ــار  ــتاد افش ــی اس ــخصیت علم ــای ش ــادره کاران، از ویژگی ه ــاب ن ــه کت ــاره ب ــا اش ــز ب ــار نی ــات افش ــاد موقوف ــت بنی تولی
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ســخن گفــت. وی بــه آشــنایی افشــار بــا بــزرگان هم عصــر خــود از دوران کودکــی اشــاره کــرد و محیــط فرهنگــی و ادبــی 
ــرج افشــار در اســتفاده  ــی ای ــر اســتعداد ذات ــاد ب ــق دام ــر محق ــر دانســت. دکت خانوادگــی وی را در رشــد شــخصیتش مؤث

ــات تأکیــد کــرد. صحیــح از امکان
 در پایــان نشســت مراســم افتتاحیــه، دکتــر مریــم شریف نســب، 
دبیــر علمــی همایــش، گــزارش تفصیلــی رونــد برگــزاری 
ــح  ــت صب ــی نشس ــخنرانی های علم ــرد. س ــه ک ــش را ارائ همای
ــاز  ــران آغ ــگاه ته ــی از دانش ــن اصیل ــر سوس ــخنرانی دکت ــا س ب
شــد. وی بــا تأکیــد بــر مطالعــات مربــوط بــه خــوراک، 
ــس از  ــرد. پ ــی ک ــار را بررس ــرج افش ــی ای ــات اجتماع مطالع
ــتاد  ــی اس ــه اهدای ــاره ی گنجین ــیدعلی آل داوود درب ــر س آن دکت
افشــار بــه مرکــز دائره المعــارف بــزرگ اســالمی ســخن گفــت. 
ــی  ــه ی اهدای ــف گنجین ــای مختل ــمردن بخش ه ــن برش وی ضم
اســتاد افشــار، دیگــر مجموعه هایــی کــه بــه دنبــال آن بــه 
ــن  ــرام پروی ــر به ــرد. دکت ــام ب ــده را، ن ــدا ش ــارف اه دائره المع
ــار  ــرج افش ــت ای ــه ی خودنوش ــی زندگی نام ــه بررس ــادی ب گناب
پرداخــت. دکتــر فریبــا افــکاری دربــاره ی ضوابــط اســتاد افشــار 
در ارزیابــی نســخ خطــی دانشــگاه تهــران ســخن گفــت و اصــول 

ــخ را  ــی نس ــورای ارزیاب ــه های ش ــی از صورت جلس ــرده، نمونه های ــی ک ــی را معرف ــرای ارزیاب ــار ب ــتاد افش ــاخته ی اس برس
بــه  مخاطبــان نشــان داد. پــس از آن دکتــر غالمحســین نظامــی از تأثیــر ایــرج افشــار در تأســیس آرشــیو ملــی ایــران گفــت. 
ســخنرانی پایانــِی نشســت صبــح دربــاره ی نقــش مجــالت آینــده و نامــواره دکتــر محمــود افشــار در گســترش توجــه بــه 

ــه شــد. ــی ارائ ــا شــعیبی عمران ــر محی ــه توســط دکت ــود ک ــات اســناد تاریخــی ب مطالع
نشســت بعدازظهــر راس ســاعت 13 بــا تــالوت آیاتــی از قــرآن آغــاز شــد. ابتــدا دکتــر نعمــت اهلل ایــران زاده دربــاب نســخ 
خطــی فارســی در آکادمــی علــوم تاجیکســتان ســخن گفــت. پــس از آن دکتــر عیســی امن خانــی نــگاه محمــود افشــار بــه 
ــود افشــار  ــگاه محم ــران در ن ــه بررســی مســئله ی ای ــی ب ــر علیرضــا مالیی توان ــرد. ســپس دکت ــی را بررســی ک تجــدد ادب
پرداخــت. دکتــر الهــام ملــک زاده بــه بررســی تحلیلــی موقوفــه ی دکتــر محمــود افشــار و کارکردهــای اجتماعــی و فرهنگــی 
ــه نقــش ایــرج افشــار در دائره المعــارف کتابــداری پرداخــت و فعالیت هــای مختلــف  آن پرداخــت. خانــم پریســا پاســیار ب

اســتاد افشــار را در حــوزه ی کتابــداری و علــم اطالع رســانی بررســی 
کــرد. ســپس دکتــر حمیدرضــا دالونــد جایــگاه  پژوهش هــای 
ــرد. ســخنرانی  ــرج افشــار را بررســی ک ــه ای مردم شناســی در کارنام
ــه بازخوانــی رویکــرد تاریخ نــگاری  دکتــر محمدرحیــم ربانــی زاده ب
ــی و  ــل مشــکالت فن ــه دلی ــه ب ــرج افشــار اختصــاص داشــت، ک ای
ضعــف اینترنــت انجــام نشــد. محمــد عثمانــی انگاره هــای سیاســی 
ــز  ــان مراســم نی ــرد و در پای ــرج افشــار را بررســی ک برســاخته ی ای
میثــم صادقــی بــه معرفــی دهکــده ی باســتانی توران پشــت در 

آیینــه ی میــراث ایــرج افشــار پرداخــت.
نشســت بعدازظهــر ســاعت 16 و 3۰ دقیقــه بــه اتمــام رســید. ایــن 
ــه رو شــد  ــان فضــای مجــازی روب ــال خــوب مخاطب ــا اقب نشســت ب
کــه در ایــن مراســم بهــرام افشــار، فرزنــد اســتاد ایــرج افشــار نیــز به 
ــان،  ــا پای ــواده ی مرحــوم اســتاد افشــار، از آغــاز ت نمایندگــی از خان

ــرد. ــی ک ــا را همراه برنامه ه
ــد،  ــاری خداون ــه ی ــر دارد ب ــات درنظ ــان و ادبی ــکده ی زب پژوهش
ــه ی  ــری در عرص ــام آوران دیگ ــده ی ن ــز پرون ــی نی ــال های آت در س
فرهنــگ و ادب معاصــر ایــران را در ایــن سلســله همایش هــای ملــی 

بررســی کنــد.
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 دکتر قبادی همایش ملی »نام آوران فرهنگی و ادبی ایران، کارنامه ی علمی استاد ایرج افشار« مطرح کرد:
پژوهشگری،زندهنگهداشتنیکتمدناست

ــه  ــر 1399، ب ــرج افشــار« 16 مه ــتاد ای ــی اس ــه ی علم ــران، کارنام ــی ای ــام آوران فرهنگــی و ادب ــی »ن ــش مل نخســتین همای
صــورت مجــازی )وبینــار( برگــزار شــد. دکتــر قبــادی کــه از طریــق وبینــار در ایــن همایــش ســخنان خــود را ارائــه می کــرد، 
ــه  ــتیم ب ــام درود می فرس ــن ای ــژه در ای ــهیدان و به وی ــاالر ش ــه س ــم ب ــالم می کنی ــینی، س ــن حس ــتانه ی اربعی ــت: در آس گف
ــتادان  ــی، اس ــان گرام ــه میهمان ــه محضــر هم ــم ب ــرض می کن ــدم ع ــری )س(. خیرمق ــب کب ــی، حضــرت زین ــر آزادگ مظه
ــاب  ــات فارســی و جن ــان وادبی ــتان زب ــرم فرهنگس ــس محت ــادل، رئی ــداد ع ــر ح ــای دکت ــاب آق ــد و از حضــور جن ارجمن
آقــای دکتــر محقق دامــاد، عضــو برجســته فرهنگســتان علــوم جمهــوری اســالمی و ریاســت محتــرم شــورای تولیــت ســتاد 
موقوفــات افشــار کــه دعــوت مــا را پذیرفتنــد کمــال تشــکر و قدردانــی را دارم. سپاســگزاری می کنــم از همــه شــما محققــان 
ــات پژوهشــگاه  ــد. از پژوهشــکده ادبی ــن مجلــس افزودی ــای ای ــر غن ــا مشــارکت علمــی خــود ب ــه ب ــی ک ــد و گرام ارجمن
ــی از  ــه یک ــد ک ــم آوردن ــام آوران معاصــر را فراه ــای بزرگداشــت ن ــه همایش ه ــرد مجموع ــه فرصــت طراحــی و پیش ب ک
آنهــا هــم بازشناســی خدمــات علمــی اســتاد ایــرج افشــار اســت. از جنــاب آقــای دکتــر محمدنــژاد و ســرکار خانــم دکتــر 

ــم و ... ــکر می کن ــکاران تش ــع هم ــب و هم شریف نس
دکتــر قبــادی ادامــه داد: نکوداشــت نــام آوران معاصــر و اهتمــام بــرای پاسداشــت خدمــات پژوهشــی و کوشــش های علمــی 
ــوم انســانی و مطالعــات  ــک شــخص نیســت، بلکــه پژوهشــگاه عل ــی داشــتن ی ــان گرام ــان و بازشناســی ارج همــت آن آن
فرهنگــی بــر مبنــای برنامــه ی توســعه ی راهبــردی خــود، ایــن قبیــل فعالیت هــای تخصصــی را یــک کنــش تمدنــی برشــمرده 
اســت. از آن روی کــه ایــن اقدامــات، بــه جوانــان امــروز لــذت رنــج بــردن بــرای علــم و برگزیــدن شــیوه، منــش و شــغل 

ــدن اســت. ــک تم ــتن ی ــده نگه داش ــه پژوهشــگری، زن ــد ک ــان می فهمان ــه آن ــاند و ب ــری را می چش ــت، پژوهش گ پرزحم
ــر  ــق خاط ــت تعل ــه تقوی ــور ب ــوی کش ــرمایه های معن ــر و س ــاندن مفاخ ــد در بازشناس ــی روش من ــای علم ــن فعالیت ه ای
جوانــان و باالبــردن ســطح اعتمــاد آنــان نســبت بــه ایــن ســرزمین کمــک می رســاند و در نتیجــه ســرمایه ی اجتماعــی امــروز 

ــد. ــاء می بخش را ارتق
دکتــر قبــادی تأکیــد کــرد: کســی کــه مفاخــر امــروز را خــوب بشناســد، فــردا را بهتــر خواهــد ســاخت. تردیــدی نیســت کــه 
رســیدن بــه پیشــرفت، حرکــت در مرزهــای دانــش جهانــی را می طلبــد، امــا مردمــی کــه به خوبــی خــود را نشناســند و از 
وجــوه تمدنــی و الیه هــای فرهنگ شــان کــم اطــالع بــوده و بــه آن بی عالقــه باشــند، توانایــی فکــری کافــی بــرای رســیدن 

بــه قلــه ی پیشــرفت و توســعه را نخواهنــد داشــت.
ــدگان آن  ــی خــود و پدیدآوردن ــه بنیان هــای فرهنگــی و تمدن ــی ک ــی، »ملت ــن همای ــر اســتاد جالل الدی ــه تعبی وی گفــت: ب
ــراه  ــل اش هم ــده و عق ــودک باقیمان ــه ک ــردی اســت ک ــد پیرم ــن باشــد، مانن ــد کهن ســال و دیری ــق نشناســد، هرچن را دقی
جســم اش رشــد نکــرده اســت«. بنابرایــن شــناخت دقیــق و شناســاندن ســتون های ســاختمان فرهنــگ و تمــدن ایــران، هــم 
امــروز و هــم فــردای مــا را بهتــر خواهــد ســاخت. نکتــه ای دیگــر کــه جــای یــادآوری دارد، مالزمــت و پیونــد بازشناســی 
ــران زمیــن و معــارف  ــی و وجــوه فرهنگــی بنیادیــن مــا و تاریــخ دیریــن و کهن ســال ای ــا الیه هــای تمدن مفاخــر امــروز ب
اســالمی اســت، زیــرا اوراِق دفتــِر تاریــِخ ایــن مــرز و بــوم را شــیرازه ای در یــک روابــط عمیــق بینامتنــی به هــم پیونــد زده 

اســت و آن، فرهنــگ و ادبیــات ایــن ســرزمین اســت.
دکتــر قبــادی تصریــح کــرد: شــاید هیــچ کشــوری بــه انــدازه ی ایــران زمیــن از طریــق فرهنــگ، معــارف و ادبیــات، عاطفــه ی 
جمعــی بــرای خــود نســاخته اســت. نمــود جامــع و کامــل ایــن ادعــا حافــظ اســت کــه ایــران، اســالم، معــارف، فرهنــگ، 
تمــدن آداب و رســوم، دانــش خــردورزی، عشــق و محبــت در آن یک جــا جمــع شــده اند و تقریبــًا هیــچ دانشــمند بزرگــی 

در ایــران معاصــر و ادوار قبــل را نمی تــوان یافــت کــه قلبــش مملــو از مهــر حافــظ نباشــد.
                             نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود        زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت

ــای  ــا میراث ه ــان ب ــه و انس ش ــدرت و عالق ــا ق ــوان ب ــا را می ت ــی ملت ه ــت و توانای ــه ظرفی ــن اســت ک ــت ای آری، واقعی
ــوان شــناخت و  ــروز می ت ــق مفاخــر ام ــان ســنجید و گذشــته را هــم از طری ــن تمــدن و فرهنگــی گذشــته آن افتخــار آفری
فــردای بهتــر نیــز بــر دوش ایــن مفاخــر بــه مقصــد خواهــد رســید و آینــده از امــروز جــدا نیســت و امــروز هــم در گذشــته 

ریشــه دارد.
به تعبیر استاد زنده یاد دکتر آئینه وند )ره( »انطباق با زمان هم بدون اتصال به ریشه ممکن نخواد بود«.

بار دیگر از مشارکت همه ی شما بزرگان و دانشمندان سپاسگزارم.
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پیام تسلیت دکتر قبادی به سفیر افغانستان

در پــی حملــه ی تروریســتی نیروهــای داعــش به دانشــگاه کابــل که بــه کشــتار ناجوانمردانــه ی 22 تن از دانشــجویان 
ایــن دانشــگاه انجامیــد، دکتــر ســلمان صادقــی زاده، مدیــر فرهنگــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگی و 
اصغــر شــوهانی، نماینــده ی دفتــر همکاری هــای علمــی بین المللــی بــرای تقدیــم ســبد گل و امضــای دفتــر یادبــود 
در ســفارت افغانســتان حاضــر شــدند. در ایــن دیــدار مراتــب تســلیت و هــم دردی دکتــر حســینعلی قبــادی، رئیــس 

پژوهشــگاه  بــه عبدالغفــور لیــوال، ســفیر محتــرم جمهــوری اســالمی افغانســتان در تهــران ابــالغ شــد.
در ابتــدای ایــن دیــدار، دکتــر صادقــی زاده بــه عمــق جانســوز واقعــه ی اخیــر اشــاره کــرد و گفــت: »هرچنــد ایــن 
رخــداد ســویه های تاریــک جهــل و بدفهمــی از دیــن را برهمــگان آشــکار ســاخت امــا حامــل ســویه ای روشــن 
ــان  ــه دســت و دل خرافه پرســتان و افراط  گرای ــد ک ــه چشــم خــود دیدن ــردم افغانســتان ب ــه م ــود و آن این ک ــز ب نی
مذهبــی در افغانســتان نــه تنهــا از دیــن داری کــه از آزادمــردی نیــز تهــی اســت؛ کســانی کــه حریــم و حرمــت دانــش، 

ــد«. ــارک شــرافت انســانی را نشــانه می گیرن دانشــگاه و دانشــجو را می شــکنند و ت
ــراوش  ــخ ت ــون در تاری ــیاه و نامیم ــردی س ــن رویک ــد از بط ــده هرچن ــوم یادش ــداد ش ــزود: »رخ ــه اف وی در ادام
می کنــد امــا نویدبخــش آینــده ای روشــن اســت. در مقابــل، مــردم صبــور افغانســتان بیــش از پیــش دشــمن مشــترک 
خویــش را می شناســند و بــا ارتقــای ســطح آگاهــی عمومــی، انســجام اجتماعــی ایــن کشــور به عنــوان یکــی از ســه 

رکــن امنیــت ملــی تقویــت خواهــد شــد«.
ــز را  ــوال، ســفیر افغانســتان در تهــران نیــز ضمــن اســتقبال از تحلیــل یادشــده، ایــن رخــداد غم انگی عبدالغفــور لی
آبســتن تحوالتــی مهــم دانســت و تأکیــد کــرد کــه در ایــن مــدت، ملــت و دولــت ایــران توجــه و لطــف بســیاری 
از خــود نشــان داده انــد و حتــی چهــل شــعر فارســی بــا تضمیــن پیــام به یادماندنــی پــدر یکــی از دســت رفتــگان 
)جــان پــدر کجاســتی؟( بــرای ایــن ســفارت خانه ارســال کرده انــد. ســفیر افغانســتان همچنیــن بــر اهمیــت روابــط 
ــوم  ــکاری بیشــتر پژوهشــگاه عل ــتار هم ــرد و خواس ــد ک ــای علمــی دو کشــور تأکی فرهنگــی دانشــگاه ها و نهاده

ــا دانشــگاه های کشــور متبــوع خــود شــد. انســانی و مطالعــات فرهنگــی ب
در پایــان ایــن دیــدار، دکتــر صادقــی زاده بــه نمایندگــی از پژوهشــگاه علــوم انســانی ســبد گلــی جهــت ادای احتــرام به 

روح جوانــان بــه خاک وخــون کشــیده شــده در ایــن حادثــه تقدیــم و دفتــر یادبــود ســفارت افغانســتان را امضــا کــرد.
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نشست»ادبیاتدفاعمقدسومسئلهیفرهنگ«

ــاه 1399  ــم مهرم ــون، روز ده ــی مت ــورای بررس ــی ش ــات فارس ــان و ادبی ــروه زب ــه ی گ ــصت وپنجمین جلس دویست و ش
برگــزار شــد کــه در اولیــن نشســت بــا عنــوان »ادبیــات دفــاع مقــدس و مســئله ی فرهنــگ« بــه صــورت مجــازی )نرم افــزار 
وبینــار(، دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی، دکتــر محمدرضــا موحــدی، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم 
ــد. ــان کردن ــر محمــد حنیــف ســخنانی در موضوعــات مختلــف بی ــر مهــدی ســعیدی و دکت ــر نشســت، دکت  انســانی و دبی

ــی  ــوان »نگاه ــا عن ــود را ب ــخنرانی خ ــادی س ــر قب ــدا دکت ابت
ادبیــات دفــاع مقــدس« آغــاز کــرد.  آینده پژوهانــه بــه 
ــم  ــه عل ــر ک ــتاد فروزانف ــخن اس ــه از س ــن مقدم ــا ای وی ب
محتــاج مســاعدت و معاضــدت و همــکاری اســت بــر 
اهمیــت نقــد و تبــادل نظــر اســتادان در رســیدن بــه راه 
ــوس  ــر رئ ــور مختص ــس از آن، به ط ــرد و پ ــاره ک ــال اش کم
مطالــب را فهرســت وار برشــمرد: تعریــف آینده پژوهــی، 
مؤلفه هــای  آینده پژوهــی،  بــا  متناســب  اصطالحــات 
آینده پژوهــی، عناصــر اصلــی آینده پژوهــی، کارکــرد عمــده ی 
ــورد  ــد م ــاره ی چن ــر درب ــح مختص ــی و... توضی آینده پژوه
ارائــه کــرد؛ از جملــه در تعریــف کوتــاه، آینده پژوهــی 
تمــام  دربرگیرنــده ی  دانــش  کــرد:  تعریــف  چنیــن  را 
ــاختن  ــده و س ــاره ی آین ــش درب ــه و پژوه ــای مطالع جنبه ه
ــی  ــدف  آینده پژوه ــوب. ه ــه ی مطل ــه گون ــی ب ــده ی متعال آین

نیــز  مؤلفه هــای  آینده پژوهــی  اســت.  آینــده  کشــف  و  چالش  هــا  بــا  رویارویــی  بــرای  آمادگــی  نیــز 
اســت.  تعالــی  بــه  رســیدن  خالصــه  به طــور  و  مســئله مدار  حرکــت  گذشــته،  داده هــای  رونــد  بــه   معرفــت 
دکتــر قبــادی در ادامــه ی ســخنان خــود پیونــد ادبیــات و دفــاع مقــدس را بــرای مانــدگاری و مخاطبــان بیشــتر، ضــروری 
دانســت و بــه مســئله ی مخاطــب نداشــتن در ایــن حــوزه اشــاره کــرد و پــس از آن بــه کارکردهــای ادبیــات و نقــش وحــدت 
ــه  ــه، ژرفابخشــیدن ب ــه انســجام جامع ــگ از جمل ــای فرهن ــه کارکرده ــت اشــتراکات آن پرداخــت، ســپس ب ــی و تقوی قوم
 هویــت، مشــترک ســازی نظــام ارزش هــا، پشــتوانه ی معرفــت و صیانت کننــده ی دســتاوردهای معنــوی بشــر اشــاره کــرد.
قبــادی در بخــش پایانــی ســخنان خــود پیشــنهادهایی ارائــه کــرد؛ از جملــه مجهزشــدن ادبیــات بــه اســتانداردهای علمــی 
ــی، خــودش  ــظ مبان ــا حف ــد و ب ــردم را درک می کن ــلیقه های م ــد، س ــت می کن ــردم حرک ــمت م ــه س ــت آن ب ــا رعای ــه ب ک
را بــا ذوق مــردم پیونــد می زنــد و دیگــر درنظرگرفتــن نیازمخاطــب و حرکــت بــه ســمت کل نگــری اســت. وی همچنیــن 

ــه در دانشــگاه  ــدس -ک ــاع مق ــرد مباحــث دف پیشــنهاد ک
ــع آوری  ــده- جم ــام ش ــگاه انج ــتی و پژوهش ــهید بهش ش
ــود. ــر ش ــاپ و منش ــوزه چ ــن ح ــتقل در ای ــاب مس  و کت

ــاد  ــی جه ــأت علم ــو هی ــعیدی )عض ــر س ــه دکت در ادام
دانشــگاهی( بحــث خــود را با عنــوان »تبیین جریان شناســی 
ادبیــات داســتانی جنــگ« آغــاز کــرد و توضیــح مــواردی 
ــوع  ــای متن ــگ، رویکرده ــات جن ــالح ادبی ــون؛ اصط چ
حــوزه ی جنــگ و مبانــی جریان شناســی آن را بــه مقــاالت 
خــود کــه بــه ترتیــب در کتــاب مــاه ادبیــات، زبان فارســی 
ــی  ــث اصل ــاع داد و بح ــده ارج ــاپ ش ــی چ ــد ادب و نق
ــان  ــه جری ــرد ب ــا رویک ــه آی ــن پرســش ک ــا ای خــود را ب
ــه  ــدا ب ــرد. وی ابت ــاز ک ــر؟ آغ ــا خی ــل شــده ی ــی تبدی ادب
چهــار ویژگــی جریــان ادبــی؛ زمینــه ی پیدایــش، پشــتیبانان 
مشــخص، نویســنده ي مشــخص و نقطــه شــروع، پیدایــش 

و اســتمرار قابــل رصــد اشــاره کــرد کــه رویکــرد ارزش محــور بــا دارا بــودن ســه زمینــه توانســته در قامــت جریان ادبی نشــان 
داده شــود. ســپس بــه دو مــورد از پشــتیبانان ایــن رویکــرد اشــاره کــرد کــه بــا برقــراری جشــنواره ها، تجربیــات کارگاهــی 
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نویســندگان، ســفارش تولیــد متــن و ... در ایــن جریــان کار کــرد. یکــی از ایــن پشــتیبان  ها کــه بعدهــا تحــت عنــوان حــوزه ي 
هنــری فعالیــت کــرد، حــوزه ي اندیشــه و هنــر اســالمی در 1359 بــود که به پیشــنهاد مرحــوم صفــارزاده و همکاری موســوی 
گرمــارودی شــروع شــد و بــا تشــویق خلــق آثــار ادامــه پیــدا کــرد. پشــتیبان دیگــر »مســجد جواداالئمــه« در اوایــل دهــه ي 
پنجــاه بــود کــه بــا کارگاه هــای تربیــت نویســنده و جلســات نقد داســتان، نویســنده پــرورش دادنــد. ویژگــی این پشــتیبان این 
بــود کــه جریانــی خودجــوش بــه دور از مراکــز شــبه دولتــی مثــل حــوزه ي هنــری بودنــد، جایــزه ی شــهید حبیــب غنی پــور 
را برگــزار کردنــد، همچنیــن به نوعــی رئالیســم بومــی می پرداختنــد کــه بعدهــا در تغییــر مضمــون ادبیــات داســتانی دهــه ی 
ــت مســتمر داشــت. ــه حرک ــود ک ــی ب ــاالن فرهنگ ــه از فع ــود بلک ــی نب ــرداز سیاس ــه نظریه پ ــود و این ک ــذار ب ــاد اثرگ  هفت

دکتــر ســعیدی بــه ویژگــی دیگــر جریــان ادبــی یعنــی نظریه پــرداز و قاعده ســازانی اشــاره کــرد کــه کارشــان چارچوب گذاری 
آن جریــان و آسیب شناســی آن جریــان اســت. در ایــن حوزه نویســندگانی چون محســن مخملبــاف، محمدرضا سرشــار، میثاق 
امیرفجــر و... هســتند. مخملبــاف در آثــار اولیــه در پــی تبییــن جریــان الهــی بــود و بعدهــا بــا ایــن مــوارد بــه تبییــن نظریــه ی 
اســالمی پرداخــت: مرکــز داســتان، خدا باشــد؛ هســتی پویا توصیف شــود؛ هــدف داســتان نویس آگاهی دادن باشــد؛ نویســنده 
 بــه انگیــزه ی مالــی ننویســد و.... کــه ایــن یادداشــت هایش اثرگــذار بــود و مباحــث نظــری در این مباحــث قابل ردیابی اســت. 
نکتــه ي مهــم دیگــر در یــک جریــان، قائل شــدن نقطــه ي شــروع و بحــث اســتمرا و گســترش آن اســت. کــه میثــاق امیرفجر و 
محســن مخملبــاف اولیــن داســتان ها و نقطــه شــروع بودنــد و بر اســاس آمــار کتاب شناســی بیــش از چهارصد رمان و ســیصد 
داســتان کوتــاه حاصــل ایــن نوشــتن دربــاره ي جنــگ اســت و نویســندگان بســیاری در حــوزه ي جریــان ارزش محــور مطلــب 
نوشــته اند کــه بــا ویژگی هایــی اســتمرار پیــدا کــرده اســت؛ از جملــه ســتایش مقاومــت و پایــداری و دفــاع از کشــور؛ تهییــج 
 روحیــه ي رزمنــدگان و دفــاع در مــردم؛ پی جویی نوعــی فضیلت و تقدس در دفــاع؛ مرثیه برای فضیلت های فراموش شــده و... 
ــه  ــد و ب ــی می کن ــی تلق ــم بوم ــه رئالیس ــن ب ــرای پرداخت ــازی ب ــا را آغ ــت: این ه ــود گف ــخنان خ ــه ي س ــعیدي در ادام س
ویژگــی ایــن آثــار اشــاره کــرد کــه بــا توجــه بــه جنبــه ي تبلیغــی بــودن، زبان شــان ســاده اســت و پیرنــگ تکــرار شــونده 
ــه  ــتان ها ب ــن داس ــن ای ــوند. همچنی ــی ش ــتان ها تک صدای ــی از داس ــده برخ ــث ش ــودن باع ــی ب ــر آن تبلیغ ــالوه ب دارد. ع
حــوادث صــدر اســالم و عاشــورا پیونــد خــورده اســت و نــوع نــگاه بــه شــهادت طلبی تحــت تأثیــر بن مایه هــای مذهبــی 
ــار  ــر؛ سرش ــی س ــای ب ــا نخل ه ــت ب ــد فراس ــوزه؛ مانن ــن ح ــار ای ــه آث ــان وي ب ــود دارد. در پای ــار وج ــی در آن آث و دین
ــم  ــجاعی؛ ابراهی ــیدمهدی ش ــارزادگان؛ س ــته هاي داود غف ــاروت؛ و نوش ــم ب ــا طع ــری ب ــد قیص ــک؛ مجی ــر کوچ ــا مهاج ب

ــاند. ــان رس ــه پای ــود را ب ــخنان خ حســن بیگی و.... س

عنــوان  بــا  را  خــود  ســخنان  حنیــف  دکتــر  ادامــه  در 
»سیاســت گذاری و تأثیــر آن بــر جنــگ« در ســه بخــش مطــرح 
ــت  ــه ي سیاس ــه تاریخچ ــی ب ــم و نگاه ــف مفاهی ــرد: تعری ک
گــذاری فرهنگــی؛ وضعیــت سیاســت گذاری فرهنگــی و 
ــر.  ــنهادات مختص ــان، پیش ــگ و در پای ــتانی جن ــات داس ادبی
منظــور از سیاســت گذاری تعییــن خــط مشــی و راهبردهایــی 
اســت کــه هدفشــان تقویــت همــکاری و مشــارکت فرهنگــی 
ــا  ــه در آن ه ــرد ک ــاره ک ــنادی اش ــه اس ــپس وي ب ــت. س اس
ــتن  ــده نگاهداش ــور زن ــی به منظ ــای اجرای ــه کاره ــاره ب اش
دفــاع مقــدس شــده اســت کــه به طورکلــی در ایــن مباحــث 
ــن  ــه ای ــرادی ک ــا اف ــت. ام ــهادت اس ــگ ش ــر فرهن ــه ب تکی
سیاســت  ها را اجــرا می کننــد فهــم درســتی از آن ندارنــد 

ــج  ــدیم از تروی ــگ دور ش ــان جن ــه از پای ــه وي هرچ ــه گفت ــس ب ــود دارد پ ــض وج ــف تناق ــازمان های مختل ــن س ــا بی ی
ــیه ای  ــای حاش ــارغ از بحث ه ــرد؛ ف ــان ک ــن وي بی ــدیم. همچنی ــر ش ــم دورت ــتانی ه ــار ادب داس ــهادت در آث ــگ ش فرهن
دربــاره ی جنــگ ازجملــه درســتی یــا نادرســتی قبــول قطعنامــه و... اصــل موضــوع، انســان های پــاک و عمومــًا فــداکاری 
ــر  ــه حماســه کمت ــگاه ب ــو متوجــه می شــویم ن ــه جل ــا پیــش روی ب ــا ب ــن خــاک شــدند ام ــع از دســت رفت ــد کــه مان بودن
ــه  ــد ک ــر، بریکدیگــر پرداختن ــه و اث ــع نویســنده، جامع ــه اثرگــذاری ســه ضل ــن موضــوع ب ــن ای شــده اســت. وي در تبیی
بررســی داســتان ها قبــل و بعــد انقــالب نشــان دهنده ی وجــه غالــب ادبیــات یعنــی ســیاه گرایی، مطالبه نمایــی و 
ــی و...  ــد، تنکابن ــالل آل احم ــیان، ج ــود، درویش ــد محم ــد احم ــندگانی مانن ــار نویس ــراض در آث ــپ و اعت ــه چ ــش ب گرای
ــد. ــدا کردن ــش پی ــمت گرای ــن س ــه ای ــه ب ــای جامع ــر از بازخورده ــه متأث ــت. ک ــی و... اس ــیم مرعش ــالب نس ــد انق  و بع
دکتــر حنیــف در ادامــه ي ســخنان خــود بــه تبییــن این دالیــل پرداخــت؛ از جمله تعــدد مراکــز سیاســت گذاری و تصمیم گیری 
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فرهنگــی ماننــد خانــه کتــاب، بنیــاد شــعر و ادبیــات داســتانی، جایــزه ی دهخــدا، پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه ي اســالمی 
ــه سیاســت های کوچــک تبدیــل می کننــد. دلیــل دیگــر نبــودن شــاخص های قابــل رصــد  و... کــه سیاســت های کلــی را ب
اســت. پژوهش هــای بســیاری انجــام شــده امــا بــر لــزوم توجــه بــه ایــن بخــش کمتــر تفکــر شــده اســت. در حقیقــت یکــی 
از آســیب  ها ابهــام در ارتبــاط میــان سیاســت های فرهنگــی و ســایر سیاســت  ها و تدویــن نشــدن کامــل ایــن خــط مشــی  ها 
ــورد  ــرد: برخ ــاره ک ــی اش ــور کل ــوارد به ط ــن م ــه ای ــوان ب ــیب  ها می ت ــر آس ــت از دیگ ــان اس ــازل مجری ــتگی ن و شایس
ــدی  ــودن اولویت بن ــی؛ نب ــای مردم ــه نهاده ــی ب ــان؛ کم توجه ــات زم ــی متناســب مقتضی ــا سیاســت های فرهنگ ــعاری ب ش
ــه نظــارت همگانــی و... اســت. ــر و کم توجهــی ب  سیاســت ها؛ ابهــام در ارتبــاط میــان سیاســت ها؛ ضعــف در نظــارت مؤث
ــی سیاســت های  ــی نظــام از ضــرورت هم خوان ــم و توجــه سیاســت گذاران عال ــد؛ فه ــا پیشــنهادهایی مانن ــف ب ــر حنی دکت
ــگ در  ــات جن ــی ادبی ــوزه ي معرف ــت گذاری در ح ــات؛ سیاس ــان ادبی ــاد از متولی ــر ارش ــوت وزی ــادی دع ــی، اقتص فرهنگ
دانشــجویان  تشــویق  آثــار؛  ترجمــه  دیگــر کشــورها؛ 
انجــام  بــرای  وظیفــه  نظــام  بحــث  در  مســتعد 
 تحقیقــات ارزشــمند و... بــه ســخنان خــود پایــان داد.

آخریــن ســخنران ســخنران نشســت، دکتــر موحــدی 
ــر  ــگ ب ــر جن ــا موضــوع تأثی ــود را ب ــخنان خ ــه س ــود ک ب
ــان  ــوردی رم ــه ي م ــر مطالع ــد ب ــا تأکی ــی ب ــگ ایران فرهن
»ُرنــج« آغــاز کــرد. وي پــس از معرفــی فرهنــگ و خــرده 
ــوان  ــوزه به عن ــن ح ــه ای ــه ب ــرورت توج ــر ض ــگ ب فرهن
ــده  ــول مان ــه مغف ــدس -ک ــاع مق ــات دف ــی از ادبی بخش
اســت – تأکیــد کــرد. وي ایــن موضــوع را این گونــه 
ــان  تبییــن کــرد کــه جنــگ موجــب شــد بســیاری از جوان
بــا خــرده فرهنگ هــای مختلــف و فرهنــگ بومــی و 
ــد  ــکان کنن ــل م ــی نق ــق جنوب ــه مناط ــاص ب ــه ای خ منطق
و ایــن جابه جایــی و تبــادل فرهنگ  هــا بــه ضــرورت 
حضــور در جبهه هــا، اثرهایــی داشــته از جملــه اینکــه 
ارزش هــای هــر قــوم بــا ارزش هــای مناطــق دیگــر تداخــل، 
تبــادل و تعامــل می یابــد و اینکــه خــرده فرهنگ هــا بــر ارزش هــای دفــاع مقــدس چــه تأثیــری گذاشــته و آیــا 
 ایــن خــرده فرهنگ  هــا رنــگ باختــه یــا خیــر نیــاز بــه مطالعــه جــدی دارد کــه بــه آن توجهــی نشــده اســت.
دکتــر موحــدی در تأییــد ســخنان خــود بــه بخشــی از رمــان ریشــه در اعمــاق ابراهیــم حســن بیگی اشــاره کــرد کــه در آن 
ــا خــرده فرهنــگ »زار« درمــان کننــد و ایــن مواجهــه بســیار جالــب شــده اســت. موحــدي در  ــازی را ب می خواهنــد جانب
ادامــه ي ســخنان خــود بــه رمــان مــد نظــر یعنــی »رنــج« بــا ضــم »ر« از محمــد محمــودی نورآبــادی اشــاره کــرد. ایــن رمــان 
جــزو رمان هــای تقدیــر شــده اســت و به عنــوان کتــاب ســال انتخــاب شــده امــا مغفــول مانــده اســت. به هرحــال وي بــه 
موضــوع »خیــن بــس« یــا »خــون بــس« کــه خرده فرهنگــی در مناطــق لــر نشــین اســت به ایــن معنــی کــه بــرای مصالحــه 

ــاص  ــر قص ــدام درگی ــتند و م ــول هس ــل و مقت ــه قات ــوا ک ــرف دع دو ط
ــل،  ــن دور باط ــه ای ــان دادن ب ــور پای ــه منظ ــوند ب ــد می ش ــوند، متعه می ش
ــطه ي  ــه به واس ــد ک ــه دهن ــول هدی ــه مقت ــل ب ــواده ي قات ــری از خان دخت
ایــن عقــد صلــح برقــرار شــود. در ایــن داســتان بســیار جالــب، شــخصیت 
ــا  ــه جبهــه رفتــه و ب اصلــی در خون خواهــی قاتــل پــدرش می فهمــد او ب
ارزیابــی این کــه اگــر او را بکشــم کســی نمی فهــد و همــه فکــر می کننــد 
خمپــاره یــا ترکــش بــوده و درنتیجــه قصاصــی هــم انجــام نمي گیــرد؛ در 
پــی قاتــل بــه جبهــه مــی رود کــه ایــن داســتان جل شــدن خــرده فرهنــگ 
او در فرهنــگ جدیــد اســت کــه فرهنــگ دفــاع مقــدس، ارزش هــای او را 
متحــول می کنــد و از تصمیــم منصــرف می شــود و... ســپس دکتــر موحــدی 
ــا  ــرده فرهنگ  ه ــر خ ــر و تأث ــه تأثی ــا ک ــه رمان  ه ــه این گون ــه ب ــا توج ب
ــه مباحــث اشــاره کــرد. ــه اهمیــت طــرح ایــن گون ــز نمایــش داده ب  را نی
وي ســخنان خــود را بــا تشــکر از حضــور و همــکاری اســتادان پایــان داد و 
از آن هــا درخواســت کــرد بــا ارائــه ي مقــاالت و آثــار خــود در جمــع آوری 
مطالــب ارزشــمند دفــاع مقــدس همــکاری کننــد تــا اثــری جامــع در 

ایــن زمینــه فراهــم شــود.
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شهیدسلیمانیوسیاستخارجه
ــهید  ــب ش ــالب و مکت ــی گام دوم انق ــش بین الملل ــی مشــترک همای ــومین نشســت از سلســله نشســت های علم بیست وس
ــازی  ــورت مج ــان 1399 به ص ــنبه، 2۷ آب ــح روز سه ش ــت خارجه« صب ــلیمانی و سیاس ــهید س ــوع »ش ــا موض ــلیمانی ب س

برگــزار شــد.
 در ایــن نشســت کــه بــا همــکاری پایــگاه بســیج کارکنــان پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعاتــی فرهنگــی، مرکــز مقاومــت 
ــام حســین )ع(، برگــزار شــد  ــاوری و گــروه معــارف اســالمی دانشــگاه ام ــوم، تحقیقــات و فن ــان وزارت عل بســیج کارکن
دکتــر حســین نصیــرزاده عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه و کارشــناس ارشــد مســائل بین الملــل و دکتــر محمدعلــی فتح الهــی 
ــه  ــی ب ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــل پژوهش ــط بین المل ــی و رواب ــردازی سیاس ــکده نظریه پ ــس پژوهش رئی

ســخنرانی پرداختنــد.
در ابتــدای ایــن مراســم دکتــر نصیــرزاده بــا تقدیــم ســالم و درود بــه روان پــاک شــهیدان و ابــراز ارادت بــه حضــور مقــام 
ــه ی گام دوم  ــه بیانی ــوط ب ــگان مباحــث مرب ــی از دوســتان و فرهیخت ــا جمع ــه ب ــت: افتخاری اســت ک ــت گف عظمــای والی
ــود. شــهیدی کــه از تشــکیل اســراییل دوم  ــم کــه از آرمان هــای شــهید بزرگــوار ســردار ســلیمانی ب ــال کنی انقــالب را دنب
در منطقــه جلوگیــری کــرد. ســردار ســلیمانی نشــان داد عرصــه ی سیاســت خارجــی تبــادل تــوأم بــا عمــل اســت بــا حفــظ 

روابــط، گفتارهــا و معیارهــا.
ــن نشســت  ــدگان ای ــت: از برگزارکنن ــرد و گف ــاز ک ــود را آغ ــخنان خ ــی س ــی فتح اله ــر محمدعل ــه ی نشســت دکت در ادام
ــه از  ــد ک ــال می کنن ــی را دنب ــت خارج ــلیمانی در سیاس ــهید س ــش ش ــه نق ــوط ب ــدی مرب ــث ج ــه بح ــم ک ــکر می کن تش
بیانیــه ی گام دوم انقــالب هــم نشــأت گرفتــه اســت. امیــدوارم نشســتی کــه برگــزار می کنیــم، مقدمــه ای بــرای فعالیت هــای 
تحقیقاتــی و پژوهشــی بیشــتر در ایــن زمینــه باشــد و بــرای فعــاالن عرصــه ی سیاســت خارجــی در گام دوم انقــالب اســالمی 

ــد. ــازی کن زمینه س
ــری  ــرای پیگی ــزود: اصــوالً سیاســت خارجــی ب ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی اف ــأت علمــی پژوهشــگاه عل عضــو هی
و اهــداف یــک کشــور در عرصه هــای بین المللــی در پیــش گرفتــه می شــود. ایــن پیگیری هــا گاهــی در عرصــه ی 
رفت وآمدهــا و مذاکــرات مرســوم جریــان دارد و گاهــی هــم بــه ایــن مســئله عمیق تــر نــگاه می کنیــم کــه بایــد بسترســازی 
ــم در  ــدر ه ــم نباشــد، هرچق ــر بســتر کاری فراه ــی اگ ــم ســازیم. گاه ــور را فراه ــات فکــری و سیاســی ام ــم و مقدم کنی
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زمینــه ی سیاســت خارجــی تــالش کنیــم نمی توانیــم نتیجــه بگیریــم. بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی دشــمنان مــا اجــازه 
ــا  ــی داشــته یاشــد و ب ــوازن و معقول ــا همســایگان خــود رابطــه ی مت ــد جمهــوری اســالمی در بســتر بین المللــی ب نمی دادن
جنــگ هشت ســاله و برخــی اقدامــات تــالش کردنــد مــا در سیاســت خارجی مــان ناکارآمــد شــویم امــا امــام خمینــی )ره( 
در همــان جنــگ بــا عــراق نیــز بــه دنبــال پیــروزی نظامــی نبــود و دیــد عمیق تــری نســبت بــه انقــالب و جنــگ داشــتند.

ــود و بیشــتر  ــر از ســطح نظامــی و زمینــی ب ــاع مقــدس باالت ــه دف ــام )ره( ب ــگاه ام ــر و ن ــد کــرد: تعابی ــر فتح الهــی تأکی دکت
ــل  ــی قاب ــت خارج ــتیم سیاس ــاله توانس ــگ هشت س ــد از جن ــه بع ــد ک ــال می کردن ــگ را دنب ــی جن ــری و عقیدت ــتر فک بس

قبولــی داشــته باشــیم.
دکتــر فتح الهــی بــا اشــاره بــه پدیــده ی داعــش و جنــگ ســوریه ادامــه داد: اتفــاق مهــم منطقــه در ســال های اخیــر جنــگ 
ســوریه بــود کــه ســردار ســلیمانی توانســت روســیه را قانــع کنــد تــا در جنــگ نظامــی ســوریه وارد عمــل شــود و بخشــی از 
کار را دنبــال کنــد. در ادامــه دولــت ترکیــه هــم از حضــور در مذاکــرات »آســتانه« اســتنکاف می کــرد امــا ســردار ســلیمانی 
توانســت دولــت ترکیــه را هــم پــای کار بکشــد در حالی کــه ایــن کشــور بــا کشــورهای غربــی همــکاری داشــت. ســردار 
ــا بســتر فکــری آمریــکا کــه  ســلیمانی در حــوزه ی افغانســتان و دیگــر حوزه هــا نیــز دیپلمــات برجســته و فعالــی بــود و ب

زور، قلــدری، تجــاوز و ظلــم بــود، مقابلــه کــرد تــا مکتــب ســلیمانی در مکتــب نظــام ســلطه ایســتادگی کنــد و ...
ــا این کــه دوران هشت ســاله ی  ــد کــرد: ب ــط بین الملــل پژوهشــگاه تأکی ــردازی سیاســی و رواب رئیــس پژوهشــکده ی نظریه پ
جنــگ تمــام شــده و رژیــم صــدام از بیــن رفــت امــا بســتر مناســبی بــرای فعالیت هــای سیاســی و اقتصــادی کشــور شــکل 
نگرفــت تــا این کــه ســردار گران مایــه وارد عمــل شــد و ســردار دل هــا بــودن ســردار ســلیمانی دل هــای منطقــه را عــوض 
کــرد. شــاید غلــط نباشــد بگوئیــم کــه ســردار ســلیمانی کار نیمه تمــام جنــگ را تمــام کــرد. مــا در جنــگ هشت ســاله بــه 
ــام انقــالب را  خیلــی از اهــداف خــود نرســیده بودیــم و ســلطه ی غــرب و اســتکبار اجــازه نمــی داد کشــورهای منطقــه پی
ــا جنــگ قطــع نکــرد و آن را به روزرســانی و در دو اتفــاق بــزرگ  ــا اینکــه شــهید ســلیمانی ارتبــاط خــودش را ب ــد ت بگیرن
ــه  ــداری اســالمی متوجــه شــدند ک ــس از بی ــراق پ ــردم ســوریه و ع ــم م ــون ه ــرد. اکن ــی ک ــی نقش آفرین ــه خوب ــه ب منطق

ــا آمریــکا رابطــه ی خوبــی داشــته باشــند و اســتقالل خــود را حفــظ کننــد و ... نمی تواننــد ب
ــد و در نهایــت شــهادت ســمبلیک  ــا داعــش کردن ــح کــرد: کاری کــه ســردار ســلیمانی ب ــر فتح الهــی در خاتمــه تصری دکت
ایشــان بــا ابومهدی المهنــدس در عــراق بــرادری دو کشــور را تثبیــت کــرد و دل هــای دو ملــت را بــرای همیشــه پیونــد داد 
و بســتر سیاســت خارجــی مــا وارد مرحلــه ی جدیــدی شــد و طبــق تعابیــری کــه در بیانیــه ی گام دوم انقــالب توســط مقــام 
ــاب وســیع آن در  ــه گســترش سیاســی و بازت ــت ک ــه شــکل گرف ــدی در منطق ــده اســت، تحــرک جدی ــری آم معظــم رهب
سراســر جهــان درواقــع توســط پرچمــدار و مالک اشــتر مقــام معظــم رهبــری نتیجــه داد و حــاال مکتــب ســردار ســلیمانی 

ــود. ــز برجســته ب ــه مالقات هــا و رفتارهــای ایشــان نی ــب فکــری اســت ضمــن این ک ــک مکت ی
گفتنی اســت دبیــر اجرایــی ایــن نشســت منوچهــر صابــر، معــاون مدیــر فرهنگــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و معــاون علمــی 

پژوهشــی مرکــز مقاومــت بســیج کارکنــان وزارت علــوم بــود.



                                       25                                                                       خبرنامه ی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی          

13
99

ان 
و آب

ر 
مه

مؤلفههایارتباطیپیشبینیکنندهیغربالگریسرطان

ــی و  ــات فرهنگ ــکده ی مطالع ــت پژوهش ــه هم ــرطان ب ــری س ــده ی غربال گ ــی پیش بینی کنن ــای ارتباط ــت مؤلفه ه نشس
ارتباطــات و بــا همــکاری کرســی ارتباطــات علــم یونســکو و انجمــن مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات بــه صــورت مجــازی 

برگــزار شــد.
در ایــن نشســت کــه روز پنجــم آبــان 1399 برگــزار شــد، داود مهرابــی عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی 
و ارتباطــات بــه بیــان یافته هــای تحقیقــات خــود در زمینــه ی عوامــل ارتباطــی مؤثــر بــر رفتارهــای پیشــگیری در حــوزه ی 

ســالمت پرداخــت.

بــه گفتــه ی وی، شــناخت ایــن عوامــل نیازمنــد تحقیقــات بین رشــته ای اســت کــه امــروزه از آن تحــت عنــوان ارتباطــات 
ســالمت یــاد می شــود و بــا توجــه بــه گســترش روزافــزون رســانه ها و تنــوع گســترده آنهــا، و همچنیــن تغییراتــی کــه در 
نــوع ارتباطــات انســانی شــکل گرفتــه اســت، توجــه بســیاری از محققــان و همینطــور سیاســت گذاران را بــه خــود جلــب 

کــرده اســت.
ــرطان ها در  ــیاری از س ــخیص بس ــرد: تش ــان ک ــرطان بی ــری س ــت غربال گ ــه اهمی ــی ب ــا نگاه ــت ب ــن نشس ــی در ای مهراب

ــرد. ــل ک ــر عم ــان آن موفق ت ــه درم ــبت ب ــود و نس ــا ش ــدن آنه ــع از بحرانی ش ــد مان ــاری می توان ــه بیم ــل اولی مراح
ــا ایــن وجــود مؤلفه هــای متعــددی در قصــد انجــام غربال گــری ســرطان نقــش دارنــد. بخشــی از ایــن  وی تأکیــد کــرد: ب

ــردد. ــی بازمی گ ــل ارتباط ــه عوام ــای ب مؤلفه ه
ــته ی  ــات رش ــه تحقیق ــه ب ــدن توج ــم خوان ــا مه ــات ب ــی و ارتباط ــات فرهنگ ــکده ی مطالع ــی پژوهش ــأت علم ــو هی عض
ــه ایــن رشــته می توانــد نقــش مهمــی در رفــع بســیاری از  ــه نظــر می رســد کــه توجــه ب ارتباطــات ســالمت بیــان کــرد: ب

ــد. ــا کن ــای نادرســت اســت، ایف ــا و رفتاره ــی، نگرش ه ــدم آگاه ــا در ع ــه ریشــه ی آنه مشــکالت ســالمت ک
ــق، باورهــای ســالمت  ــات تحقی ــان کــرد کــه براســاس ادبی ــج تحقیقــات خــود بی ــه نتای ــن ب ــا پرداخت ــه ب ــی در ادام مهراب
افــراد، اطالعاتــی کــه از منابــع مختلــف دریافــت می کننــد، اعتبــار ایــن قبیــل یافته هــا، ســطح مفیــد بــودن آنهــا و همچنیــن 
ارتباطــات بیــن فــردی شــامل ارتباطــات پزشــک – بیمــار، و یــا بیمــار بــا اعضــای خانــواده می تواننــد در پیش بینــی کــردن 

قصــد انجــام غربال گــری ســرطان نقــش داشــته باشــند.
وی کــه تحقیــق خــود را بــه طــور مشــخص بــر بیمــاری ســرطان روده ی بــزرگ متمرکــز کــرده اســت، افــزود: اگرچــه میــزان 
ابتــال بــه ســرطان روده ی بــزرگ در مقایســه بــا کشــورهای غربــی در ایــران پاییــن و نزدیــک مــوارد مشــابه در کشــورهای 
منطقــه بــوده، امــا ابتــالی افــراد زیــر 4۰ ســال و همچنیــن تأکیــد متخصصــان بهداشــت کشــور نشــان می دهــد کــه ایــن 

بیمــاری می توانــد در آینــده افــراد بیشــتری را مبتــال کنــد.
ایــن پژوهشــگر رشــته ی ارتباطــات ســالمت در ادامــه خاطرنشــان کــرد: درصــد بســیاری پایینــی )حــدود هشــت درصــد( از 
مشــارکت در ایــن مطالعــه دانــش باالیــی نســبت بــه ســرطان روده ی بــزرگ داشــتند. جوان ترهــا )افــراد 21 تــا 4۰ ســال( 
دانــش بهتــری نســبت بــه ایــن ســرطان گــزارش کــرده و افــراد ۷2 تــا 8۰ ســال شــرکت کننده در ایــن مطالعــه دانــش پایینــی 

نســبت بــه ایــن ســرطان داشــتند.
ــه  ــان داد ک ــن نش ــده همچنی ــام ش ــخ گو انج ــارکت 386 پاس ــا مش ــران و ب ــال 139۷ در ته ــه در س ــه ک ــن مطالع ــج ای نتای
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ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــق نش ــن تحقی ــج ای ــت. نتای ــن اس ــزرگ پایی ــرطان روده ی ب ــه س ــبت ب ــراد نس ــش اف ــی دان به طورکل
ــی  ــون معرف ــکان و تلویزی ــت، پزش ــب، اینترن ــه ترتی ــود را ب ــات خ ــع کســب اطالع ــه مناب ــن مطالع ــرکت کنندگان در ای ش

ــود. ــت می ش ــت دریاف ــپس اینترن ــون و س ــکان، تلویزی ــات از پزش ــن اطالع ــه مفیدتری ــد ک کرده ان
بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه افزایــش حــس آســیب پذیری )حساســیت درک شــده(، منافــع و موانــع درک شــده در مســیر 
قصــد انجــام غربال گــری ســرطان و همچنیــن توانایــی فــرد بــرای مدیریــت شــرایط خــود )خودکارآمــدی درک شــده( از 

جملــه مــواردی معرفــی شــدند کــه رابطــه ی مثبتــی بــا قصــد انجــام غربال گــری داشــتند.
بــه گفتــه ی عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات، افزایــش ســطح دانــش ســرطان و همچنیــن 
بهبــود روابــط پزشــک – بیمــار می تواننــد در ایجــاد انگیــزه بــه منظــور قصــد انجــام غربال گــری نقــش مثبتــی ایفــا کننــد.
ــام  ــترهای انج ــاختن بس ــم س ــدف فراه ــا ه ــر را ب ــنهادات زی ــود پیش ــق خ ــج تحقی ــاس نتای ــر اس ــه و ب ــی در ادام مهراب

غربال گــری بیــان کــرد:
•    افزایش آگاهی افراد از عوامل خطرزا )ریسک فاکتورها( و عالئم هشدار دهنده ی سرطان

•    استفاده از پزشکان و پرستاران در فضای اینترنت با هدف افزایش آگاهی نسبت به بیماری سرطان
ــا هــدف  ــد ب •    اســتفاده از ظرفیت هــای ارتباطــات بیــن فــردی )شــامل پزشــکان و پرســتاران( در بســتر اینترنــت می توان

انتقــال اطالعــات مفیــد بــه مخاطبــان
•    استفاده از روش های علمی مؤثر به منظور افزایش دانش افراد از بیماری های مختلف از جمله سرطان

•    طراحــی و اجــرای برنامه هــای  مداخلــه ای بــه منظــور افزایــش تمایــل بــرای انجــام غربال گــری ســرطان در ســالمندان 
باتوجــه بــه پایین بــودن ســطح دانــش در بیــن ایــن رده ی ســنی  

•    توسعه ی روابط بین فردی بیمار – پزشک با هدف تبعیت از توصیه های پیشگیرانه
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جلسهیمشترک
پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیوپژوهشگاهحوزهودانشگاه

جلســه ی مشــترک پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه بــه صــورت مجــازی 
در تاریــخ 13 مهرمــاه 1399 بــا حضــور رؤســای  ایــن دو پژوهشــگاه، معاونــان و مشــاوران برگــزار شــد.

ــه ی  ــه تجرب ــا اشــاره ب ــات فرهنگــی ب ــوم انســانی و مطالع ــس پژوهشــگاه عل ــادی رئی ــر قب ــن جلســه، دکت ــدای ای در ابت

ــور  ــای کاربردی مح ــه طرح ه ــگاه در زمین ــترک دو پژوهش مش
ــه،  ــد. در ادام ــرای همکاری هــای دو طــرف ایجــاد کن ــد عرصه هــای متنوعــی را ب ــن موضــوع می توان ــه ای ــرد ک ــد ک تأکی
دکتــر علی محمــد حکیمیــان رئیــس پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه دربــاره ی مجموعــه فعالیت هــای اجتماعــی پژوهشــگاه، 
ــی  ــات اجتماع ــهیل گری، خدم ــاوره و تس ــتاد مش ــالق، اس ــری از ط ــه ی پیش گی ــه: در زمین ــگاه از جمل ــوزه و دانش ح
ــه  ــی ب ــه ی تنوع بخش ــگاه در زمین ــن پژوهش ــات ای ــه و اقدام ــی را ارائ ــم، توضیحات ــین ق ــق حاشیه نش ــژه در مناط به وی

ــرد. محصــوالت پژوهشــی را تشــریح ک
پــس از آن موضوعاتــی ماننــد تشــکیل حلقه هــای پژوهشــی، مشــارکت در حــل معضــالت اجتماعــی ماننــد حاشیه نشــینی، 
ــه ی  ــه ی پیرشــدن جمعیــت و ســایر فرصت هــای همــکاری دو پژوهشــگاه در زمین کارآفرینــی در مناطــق محــروم و مقول
ــکاری  ــه ی هم ــاد تفاهم نام ــا انعق ــد ب ــرر ش ــت و مق ــرار گرف ــث ق ــورد بح ــم م ــازی عل ــازی و کاربردی س ترویجی س

مشــترک، بــه صــورت جــدی بــه ایــن مباحــث پرداختــه شــود.
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تسلیترئیسپژوهشگاهبهمناسبتدرگذشتدکترفیرحی

از شمار دو چشم یک تن کم
 وز شمار خرد هزاران بیش

 

 درگذشت عالم فرزانه استاد دکتر داوود فیرحی را به جامعه ی علمی کشور خصوصًا اصحاب علوم انسانی 
تسلیت می گویم.

او نمود موفق تالئم علم ودین و  نزدیکی حوزه و دانشگاه؛ تجسم هم آیی اخالق و سرآمدی در تحقیق و 
فهم؛ و تعین مجسم امکان داشتن اما نخواستن بود.

 او از ثمرات شجره ی طیبه ی دین و محصول حقیقت جویی بود. فقدان این دانشی مرد خاضع در اوج 
بارآوری علمی ثلمه ای جبران ناپذیر است. امیدوارم که راه و منش او از سوی همه ی دوست دارانش دنبال 

شود. 

حسینعلی قبادی
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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علومانسانیبهمثابهبستریبرایصلحپایدار

ــکده ی  ــکاری پژوهش ــا هم ــگاه ب ــی پژوهش ــت فرهنگ ــعه، مدیری ــح و توس ــت صل ــم در خدم ــی عل ــبت روز جهان به مناس
ــدار:  ــح پای ــرای صل ــتری ب ــه بس ــانی به مثاب ــوم انس ــوع »عل ــا موض ــی ب ــی تخصص ــتی علم ــگاه، نشس ــنامه نگاری پژوهش دانش
ــرد ــزار ک ــدان برگ ــور عالقه من ــا حض ــازی و ب ــای مج ــق فض ــان 1399، از طری ــی« در روز 2۷ آب ــرد نشانه شناس ــا رویک ــی ب تأمل

در ابتــدای جلســه دکتــر ســلمان صادقــی زاده، مدیــر فرهنگــی پژوهشــگاه ضمــن تشــکر از ســخنران و حاضریــن نشســت، بــا 
ــان کــرد  ــی بی ــان«، توضیحات ــات فارســی و عرف ــح در ادبی ــاب مفهــوم صب ــر اســپرهم، »بازت ــه موضــوع ســخنرانی دکت اشــاره ب

ــد  ــا بحــث صلــح گــره خــورده اســت و ایــن پیون ــه بعــد می بینیــم کــه عرفــان و ادبیــات فارســی ب و گفــت: از قــرن ششــم ب
ــی دارد؛ شــاخه ی تئوریــک و شــاخه ی شــهودی. دوشــاخه  ی اصل

ــار عطــار، ســنایی،  ــی دارد و شــاخه ی شــهودی، ریشــه در اشــعار و آث ــن ابن عرب ــار محی الدی ــک، ریشــه در آث شــاخه ی تئوری
مولــوی و عبدالرحمــن جامــی دارد. موالنــا در شــعری بیــان مــی دارد؛

عطار روح است و سنایی دو چشم او                    ما از پی سنایی و عطار آمدیم
دکتــر صادقــی زاده یــادآور شــد کــه، از قــرن ششــم بــه بعــد صلــح بــا خویشــتن و صلــح بــا جهــان مطــرح می شــود. ایــن تفــاوت 
صلــح در عرفــان بــا معنــای مــدرن صلــح اســت کــه در صلــح بــا دیگــری تعریــف می شــود و در آثــار عارفــان آن دوره می بینیــم 

کــه بحــث صلــح بــا خویشــتن و صلــح بــا جهــان مطــرح می شــود. آنجــا کــه موالنــا بیــان داشــته ؛
من که صلحم دایمًا با این پدر                            این جهان چون جنتستم درنظر

در ادامــه دکتــر پاکتچــی ســخنرانی خــود را آغــاز کــرد و گفــت: نمی تــوان انــکار کــرد کــه پیشــرفت علــوم در دو ســده ی اخیــر، 
در عیــن رفاهــی کــه بــرای بشــر بــه ارمغــان آورده، موجــب گســترش دامنــه ی جنگ هــا و افزایــش آســیب های آن شــده اســت؛ 
ــه نوعــی دســتاورد  ــس از آن، ب ــی و جنگ هــای دیگــر پ ــدگان دو جنــگ جهان ــار کشــتگان و صدمه دی ــه آم پوشــیده نیســت ک
ــرای انســان، ســالح های پیشــرفته ای هســتند کــه از آخریــن دانــش  پیشــرفت علــوم اســت و امــروز خطرناک تریــن تهدیدهــا ب

بشــری در فیزیــک، شــیمی و علــوم زیســتی بهــره می جوینــد.
وی یــادآور شــد: بــا بهره گیــری از الگوهــای نشانه شناســی فرهنگــی، می تــوان گفــت، رشــد شــگرف علــوم طبیعــی و مهندســی 
درحالی کــه نســبت بــه علــوم انســانی کم توجهــی آشــکاری صــورت گرفتــه، موجــب شــده اســت تــا علــم در مســیر کلــی خــود، 
ــی و  ــر بی معنای ــزون ب ــور روزاف ــد و به ط ــت کن ــان ها حرک ــن انس ــی و ذه ــی از زندگ ــتای فرهنگ زدای ــتر در راس ــتر و بیش بیش
طبیعی شــدگی او دامنــه زنــد؛ طبیعــی شــدن نــه بــه معنــای مثبــت آن، بلکــه بــه معنــای کمینــه شــدن و رو بــه اضمحــالل نهــادن 
فرهنــگ کــه نتیجــه ی آن جایگزین شــدن قاعده هــای فرهنگــی بــا قانــون جنــگل، دوراندیشــی بــا لذت جویــی آنــی و اســتدالل 

بــا زور و خشــونت اســت.
ــروز  ــرای ب ــه ب ــه زمین ــن شــرایطی آشــکار اســت ک ــرد: در چنی ــه خاطرنشــان ک ــس پژوهشــکده ی دانشــنامه نگاری در ادام رئی
جنگ هــا بســیار مســتعد می شــود و کوچک تریــن برانگیزنده هــا می توانــد بــه جنگــی هولنــاک بیانجامــد. شــاخه ی های 
ــوع بســیار همگــی  ــا وجــود تن ــاد مختلــف زندگــی انســان اســت، ب ــا ابع ــه موضــوع مطالعــه ی آنه ــوم انســانی ک مختلــف عل
متمرکــز بــر معنــا و امــور معنــادار بــرای انســان هســتند و توســعه ی ایــن علــوم، زمینــه ی توســعه یافتــن معنــاداری و معناگرایی در 
زندگــی انســان ها را فراهــم مــی آورد. ایــن امــر خــود موجــب التیــام فرهنگ زدایی هــای صــورت گرفتــه و تقویــت ســاختارهای 
ــع انســانی از ســوی دیگــر می شــود  ــان جوام ــو می ــط بینافرهنگــی و گفت وگ ــرای رواب ــه ب فرهنگــی از یک ســو و ایجــاد زمین

کــه نتیجــه ی آن کاهــش روحیــه جنگ طلبــی و راه جســتن بــه ســوی صلــح و اســتفاده از صلــح بــه جــای خشــونت اســت.
در پایــان جلســه، دکتــر پاکتچــی ضمــن تشــکر از حاضریــن نشســت، یــادآور شــد کــه نظرهــا و پرســش های خــود را بــه ایشــان 

ارســال کننــد تــا در اولیــن فرصــت پاســخ داده شــود.
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چهل وسومین کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده ی علمی:

ساماندهیبحثاستعارهوتقسیماتمتشتّتآندربالغتفارسی

چهل وســومین کرســی ترویجــی عرضــه ی و نقــد ایــده ی علمــی بــا عنــوان »ســاماندهی بحــث اســتعاره و تقســیمات متشــتّت آن 
ــه صــورت مجــازی برگزارشــد. در ایــن نشســت دکتــر  در بالغــت فارســی« 24 آبان مــاه 1399 در پژوهشــگاه علــوم انســانی ب
ســعید شــفیعیون )عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه اصفهــان(، ارائــه کننــده و ناقدیــن ایــن نظریــه دکتــر علیرضــا نیکوئــی )عضــو 
هیــأت علمــی دانشــگاه گیــالن( و دکتــر مریــم مشــرف )عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی( و مدیــر علمــی نشســت 

دکتــر ســیده مریم عاملــی رضایــی )عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه( بودنــد.
ــه در  ــح داد مســئله ی بالغــت در فارســی حاکــی از آن اســت ک ــدای جلســه توضی ــر علمــی در ابت ــی مدی ــی رضای ــر عامل دکت
برخــی قســمت های آنهــا اعــم از تعاریــف و ســاختار و تقســیم بندی ها پریشــانی و سســت پیوندی بــه چشــم می آیــد. 
ــث  ــا مباح ــی ب ــان و ادب پارس ــب زب ــدم تناس ــی از ع ــی ناش ــه بخش ــوزه ک ــن ح ــانی های ای ــا و هم پوش ــتند تناقض ه کم نیس
بالغــی کالســیک و جدیــد کــه خاســتگاه غربــی و یــا عربــی اســت )مثــل بحــث اســتعاره در حــرف در بالغــت عربــی(. بالغــت 
در هــر زبــان و فرهنگــی، پیچیدگــی خــاص خــود را دارد، حــال وقتــی بیــن مســائل و دیدگاه هــای بالغــی چنــد زبــان و ادبیــات 
مختلــف، همگرایــی و اختالطــی بــه وجــود می آیــد، بدیهی اســت کــه هرگونــه تشــتّت و پریشــانی در بحــث محتمــل می شــود.

در ادامــه دکتــر ســعید شــفیعیون بــه ارائــه ی ایــده خــود پرداختند 
و گفتنــد:  عمومــًا آنــان کــه بــا بالغــت ســر و کار دارنــد، خــود 
واقفنــد کــه در ایــن دانــش برخــی تقســیمات متشــتّت اســت و 
تعاریــف، بعضــًا متناقــض و پریشــان تــا بــه حــدی کــه در تحلیل 
ــه  ــس ارائ ــی عک ــاوت و حت ــرات متف ــان گاه نظ ــواهد یکس ش
شــده اســت. به طــور خــاص بایــد گفــت کــه در منابــع بالغــی 
در خصــوص اســتعاره عمومــًا دو چیــز؛ یعنــی اســتعاره در مقــام 
هنرســازه ای برجســته و وجــه اســتعاری، بــا یکدیگــر خلط گشــته 
و موجبــات ســردرگمی بســیاری شــده اســت. ویژگــی ای کــه مــا 
ــن در  ــرا ذه ــم؛ زی ــاد می کنی ــتعاری ی ــوان وجــه اس ــا عن از آن ب
ــوع کالم،  ــن ن ــا ای ــه ب ــود در مواجه ــودآگاه خ ــای ناخ تحلیل ه
ــی  ــد؛ در حال ــف شــده را اســتعاره تصــور می کن آن اســم توصی
کــه اســتعاره، بــا وجــود ماهیــت تشــبیهی اش از متفرّعــات مجــاز 
ــاره ای از جزم اندیشــی ها و  ــا ایــن رویکــرد، پ ــع ب اســت. در واق

ــد  ــن ح ــا ای ــان، ت ــزی زب ــال و قالب گری ــیالیّت خی ــه س ــرا ک ــود؛ چ ــت می ش ــود سس ــی خود به خ ــته ی بیان ــای بس چارچوب ه
مرزکشــی های متکثـّـر و متکّلفانــه و به خصــوص غیرادبــی را برنمی تابــد. اســتعاره ی اصیــل، از نظــر مــا هنرســازه ای دانســته شــده 
کــه در همــان ســاختار مجــازی اش، تصویــری ارائــه  دهــد کــه تــا حــد زیــادی عینــی و محســوس باشــد، بنابرایــن اســتعاره هایی 
کــه بــر مبنــای تشــبیه محســوس بــه محســوس باشــند، بــا ایــن دیــد، اســتعاره ای کامــل بــه شــمار می آینــد و هرچــه بــا عناصــر 
معقــول در آمیــزد، کــه نــوع تــام و تمــام آن تشــبیه معقــول بــه معقــول اســت، در ذیــل کنایــه و تشــبیه حالــت و موقعیــت خواهــد 
گنجیــد و ضمنــًا تشــبیهات عناصــر انتزاعــی بــه عناصــر عینــی، اساســًا نوعــی جاندارانــگاری و تصویرســازی مبهــم از جهانــی 
ــا اســمی اســت کــه توصیــف می شــود و مــا از لحــاظ  شــاعرانه اســت. همچنیــن از لحــاظ ســاختار زبانــی، کانــون اســتعاره ی
ــا  ــندالیه ی ــه مس ــه ب ــی اســت ک ــت و فعل ــت و حال ــا کل صف ــانیم و ی ــاد می شناس ــا نه ــندالیه و ی ــام مس ــا ن ــتوری، آن را ب دس
ــم  ــر دو اســتعاره در بالغــت قدی ــن ه ــزاره ای شناســانده ایم. ای ــوان اســتعاره ی گ ــا عن ــا آن را ب ــاد نســبت داده می شــود و م نه
ــه خواهــد شــد،  ــه آن چــه گفت ــا ب ــه بن ــه شــناخته می شــده اند ک ــا نام هــای اســتعاره ی مصرحــه و اســتعاره ی تبعی ــب ب ــه ترتی ب
نام گــذاری دقیقــی نیســت. بــا ایــن حســاب می بینیــم کــه جملــه در زبــان بــه لحــاظ ســاختاری بیــش از ایــن دو نــوع اســتعاره 
ــا تعریــف و ســاختار مجــازِی اســتعاره اســت و البتــه  ــه مکنیــه، در تناقــض کامــل ب را تــاب نمــی آورد و اســتعاره ی مشــهور ب

پیشــتر نیــز مخالفــت بــا چنیــن اســتعاره ای در برخــی کتاب هــای بالغــی اشــاره وار و پراکنــده وجــود داشــته اســت.
ــر شــفیعیون اســتعاره  ــی را مطــرح کــرد: در طــرح دکت ــن کرســی نکات ــن ای ــر مشــرف یکــی از ناقدی در ادامــه ی نشســت، دکت
ــب بیان شــده  ــه می شــود؟ مطال ــه همــان گــزاره اســت تشــخیص ایــن دو چگون مصرحــه همــان نهــاد اســت و اســتعاره ی تبعی
بایــد از هــم تفکیــک داده شــوند چــرا کــه باعــث تناقــض می شــود. ایــن تناقــض بــه خاطــر تفکیــک نشــدن موضــوع اســت و 
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ــا  ــت. م ــازی اس ــناد مج ــد« اس ــا »در می گری ــت ام ــتعاره اس ــد« اس ــاًل »در می نال ــد مث ــث میباش ــودن مباح ــیع تر ب ــر وس به خاط
در این هــا یــک فعلــی را بــه غیــر صاحــب حقیقــی آن نســبت داده ایــم و بایــد از راه عقالنــی آن وارد بحــث شــویم. درســت 
ــه نیســت و بایــد عقالنــی باشــد. البتــه در برداشــت خــود  اســت کــه شــعر عرصــه شــهودی اســت ولــی در آمــوزش این گون
ــا  ــر م ــه فعــل غی ــا در هــر دوی این هــا فعلــی را ب ــی از نظــر م ــا »در گریســتن« تفــاوت اســت؛ ول ایشــان بیــن »در نالیــدن« ب
هــو لــه اســتناد داده ایــم؛ بنابرایــن اســتدالل ها گاهــی خیلــی قــوی نیســت مثــاًل تحلیــل تصویــری. بــرای ایــن تحلیــل خــواه یــا 
ناخــواه وارد فلســفه روان شناســی شــویم؛ در حالــی کــه اســتعاره بــه صــورت پدیدارشناســی محــض مــا را بــه بحــث هرمنوتیکــی 

ــویم. ــوزش دور می ش ــه از آم ــاند ک می رس

ــی حــذف  ــه کل ــه ی کالم را ب ــم زمین ــاز می شــود و نمی توانی ــده ب ــت گوین ــه ذهنی ــاز ب ــی ب ــزود: ول ــه اف ــن در ادام وی همچنی
کنیــم. ایــن فقــدان روش باعــث طــرح مثال هــای زیــاد شــده کــه اگــر روش داشــته باشــیم بــا دو مثــال می تــوان مبحــث قرینــه 
ــوع  ــی در ن ــد و جالب ــالش جدی ــده و ت ــدام گمــراه کنن ــر هســتند و ک ــدام مهم ت ــه ک ــرد ک ــک ک ــح داد و از هــم تفکی را توضی

خــودش اســت.
وی معتقــد اســت: اگــر هــدف نفــی اســتعاره مکنیــه اســت ایــن موضــوع بــا عنــوان تصریــح شــود یــا طبقه بنــدی یعنــی اگــر 
بخواهیــم بــه جــدال قدمــا برویــم بایــد بــا روش خودمــان برویــم اول بایــد تفکیــک کنیــم بعــد یکــی یکــی رفــع کنیــم این گونــه 

کــه مطالــب در طــرح آمــده بــرای آمــوزش دادن ضعیــف اســت .
ســپس ناقــد دوم، دکتــر نیکوئــی، چنــد نکتــه مطــرح کــرد کــه اّهــم آنهــا بدیــن قــرار اســت: اســتعاره در واقــع مجــاز اســت 
یــا تشــبیه یــا هــر دواســت؟ در جــای دیگــری گفتــه شــده اســتعاره کــه هنرســازه تصویرســازی اســت کــه از ضــرب تشــبیه در 
ــاء در نظــر گرفته ایــد :1- ســاختار  مجــاز حاصــل شــده اســت؛ ســاختارش مجــاز اســت و رویکــردش تشــبیهی. شــما دو مبن

مجــاز 2- رویکــرد تشــبیهی ایــن مــوارد نیــاز بــه توضیــح دارد و تفــاوت ســاختار و رویکــرد چیســت؟
1.    وی معتقــد اســت: آیــا اســتعاره در ذیــل مجــاز قــرار می گیــرد ثــم تشــبیه یــا نــه اول تشــبیه بعــد جنبــه ی انتقــال یــا نــه هــر 
دو بــا هــم بعــد ســهم این هــا چقــدر می باشــد. ابــن قســمت بحــث جالبــی در بــاب اتســاع و تأکیــد و تشــبیه دارد کــه اســتعاره 
ــی کــه  ــه مطالب ــد ب ــا کمــک کنن ــرد کــه این هــا بحث هایــی هســتند کــه اتفاق ــا شــکل می گی ــن ســه ت ــا ای ــر اســاس مجــاز ی ب

شــما آنهــا را نقــد می فرماییــد.
ــی.  ــتعاره در وجــه فضاســازی عموم ــد و اس ــرار می دهی ــری ق ــی و تصویرهن ــتعاره را در وجــه ادب ــرد: شــما اس وی مطــرح ک
اســتعاره بــه آن معنــی نیســت. تشــخیص ایــن خیلــی مهــم اســت کــه چگونــه ممکــن اســت یعنــی مــا در زبــان روزمــّره بــا 

ــم! ــار نداری ــا معی ــا این ج ــی م ــیع؛ ول ــیار وس ــور بس ــم به ط ــرو کار داری ــتعاره س اس

در پاســخ ناقدیــن، دکتــر شــفیعیون گفــت: کــه بیــن »ابــر گریســت« بــا »ابــر نگریســت« کــه خیلــی هــم شــبیه به هــم هســتند، 
بنــده توضیــح دادم و معیــار همــان تصویــر محســوس و عینــی اســت؛ به عبارتــی در اســتعاره، تمــام حــواس مشــخص انســانی 
درگیــر می شــود؛ امــا در »ابــر نگریســت« یــک نــوع روحیــه جاندارانــگاری حاکــم اســت؛ ولــی در ایــن حــد متوقــف می مانــد 
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و گاهــی هــم توقــف نمی کنــد و ماننــد »ابــر گریســت«، یــک تصویــر هنــری آشــکاری ایجــاد می کنــد. در خصــوص اســتعاره 
بــودن »در نالیــدن« بایــد گفــت کــه نالیــدن در اشــاره بــه صــدای بــاز و بســته شــدن شــدن در دارد؛ امــا در »گریســتن در« فقــط 

بــه اتصــاف صفــت انســانی بــه در کوشــیدیم و بــس کــه یــک اســناد مجــازی بیــش نیســت.
در مــورد تناقــض بیــن اســتعاره تبعــی و کنایــه بایــد بگویــم؛ چنیــن چیــزی وجــود نــدارد. زیــرا وقتــی می گوییــم اســتعاره ی 
تبعــی یــا اســتعاره ی گــزاره ای معتقــد هســتیم کــه مجــاز در ایــن نقطــه اتفــاق افتــاده و یــا کانــون اســتعاره این جاســت و نــه 
ــه مــی رود؛ یعنــی در نهایــت مجــاز شــما از اســناد مجــازی  ــه ســمت کنای ــن ب ــا کنــش. ای ــت ی در صاحــب ایــن صفــت حال
ــن اســتعاره می شــود  ــرد و ای ــرار بگی ــد ق ــزی کــه می خواهی ــا آن چی ــاًل متناظــر ب ــا جایی کــه کام درجــه اش شــروع می شــود ت

ــاز می توانــد بــه ظاهــری از تشــبیه موقعیــت داشــته باشــد کــه بــه ســمت تمثیــل و کنایــه مــی رود. و ب
ــه  ــون ک ــت چ ــوار اس ــی دش ــی کار خیل ــًا گاه ــه واقع ــت ک ــد گف ــش بای ــه بودن ــی و صارف ــز خنث ــا و تمیی ــورد قرینه ه در م
مــرز صفــر حســب تفــاوت مخاطــب مشــخص نیســت؛ یعنــی کســی کــه بــا ســنت ادبــی آشــنا باشــد خیلــی از اســتعاره ها را 
می شناســد مثــل بــاد صبــا کــه پیــام آور اســت یــا چمیــدن کــه بــرای خــم شــدن هــم آمــده اســت؛ ولــی اگــر چمیــدن را در 
فرهنــگ لغــات نــگاه کنیــم، عمــده ی معنــی اش بــه ســمت صفــات انســانی مــی رود. در بحــث اســتعاره این کــه مخاطــب در چــه 

ــی مسئله ســاز اســت. ــرار دارد، خیل ــا ق ــه ای از م فاصل
در پایــان ایــن کرســی دکتــر عاملــی رضایــی مدیــر علمــی چهــل وســومین کرســی ترویجــی عرضــه و نقــد ایــده  ی علمــی در 
ــخیص  ــا تش ــت و ب ــتعاره را یاف ــی اس ــه ی کانون ــد نقط ــدا بای ــی، ابت ــل بالغ ــرد: در تحلی ــوان ک ــری عن ــدی و نتیجه گی جمع بن
ــًا مســتعار  ــد و اصطالح ــی آمده ان ــروه کلمات ــا گ ــه ی ــه جــای کلم ــه ای ب ــور عاری ــه به ط ــه ای ک ــروه کلم ــا گ ــه ی ــت کلم ماهی
ــوی  ــده ی نح ــاختار پیچی ــر س ــا ب ــت ت ــم الزم اس ــن کار ه ــرای ای ــرد. ب ــتعاره داوری ک ــوع اس ــاب ن ــوند، در ب ــده می ش نامی
کالم فائــق آییــم و عبــارت را ابتــدا منظــم و ســپس ســاده کنیــم تــا کانــون اصلــی اســتعاره را تشــخیص دهیــم؛ زیــرا همیشــه 
کالم ســاده و اســتعاره ها مفــرد و برجســته نیســتند و اتفاقــًا متونــی کــه نیــاز بــه تحلیــل بالغــی دارنــد هــم غالبــًا منظومنــد و 
ــر آنهــا حاکــم اســت و هــم ممکــن اســت در تــوری از انــواع آرایه هــای مختلــف بیانــی و  محدودیت هــای شــعر کالســیک ب

بدیعــی تنیــده شــده باشــند.
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ــانی،  ــوم انس ــی عل ــمی و تخصص ــی رس ــاد پژوهش ــن نه ــی، بزرگتری ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش
ــته  ــی، وابس ــی و تحقیقات ــای علم ــابقه در عرصه ه ــرن س ــم ق ــش از نی ــا بی ــی، ب ــه ی پژوهش ــن مؤسس ــده از چندی برآم
ــاله  ــدی س ــاه و ان ــی پنج ــذر زمان ــه در گ ــی ک ــراز و فرودهای ــا ف ــه ب ــت ک ــاوری اس ــات و فن ــوم، تحقیق ــه وزارت عل ب
ــگان،  ــرای هم ــر ب ــال های اخی ــد آن در س ــد روبه رش ــه رون ــتاده و بلک ــاز نایس ــعه ب ــیر توس ــچ گاه از مس ــا، هی ــته ام داش
ــان اســت.  ــاز از بی ــان و بی نی ــد، امــری عی ــرای کســانی کــه ســابقه ی حضــور بیشــتری در پژوهشــگاه دارن  به خصــوص ب
هرچنــد در این راســتا بایــد تالش هــا بیشــتر شــود، امــا توفیقاتــی کــه پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
ــته،  ــه گذش ــبت ب ــًا نس ــت )و قطع ــش اس ــال افزای ــه روز در ح ــرده و روزب ــب ک ــی کس ــای علم ــی در عرصه ه فرهنگ
اســت.  گرفتــه  صــورت  آن  مختلــف  بخش هــای  در  کــه  اســت  جمعــی  تالشــی  حاصــل  مقایســه(   غیرقابــل 
یکــی از عوامــل مؤثــر در ارتقــاء جایــگاه علمــی پژوهشــگاه، عــالوه بــر وجــود برنامــه راهبــردی و پایــش تمــام فعالیت هــا 
بــر ایــن محــور، تقویــت هــرم تخصصــی اعضــای هیــأت علمــی بــا جــذب و به کارگیــری نیروهــای متخصــص، جــوان، 
ــی  ــای تخصص ــق در حوزه ه ــن تحقی ــیوه های نوی ــری ش ــارت در به کارگی ــناخت و مه ــی ش ــا توانای ــزه، ب ــا انگی ــه، ب نخب
 و آشــنا بــا مراکــز پژوهشــی مرتبــط داخلــی و بین المللــی و آگاه از اســتانداردهای روزآمــد پژوهــش و .... اســت. 
در ایــن شــماره از خبرنامــه بــا دکتــر مریــم قبــادی، دبیــر هیــأت اجرایــی جــذب پژوهشــگاه مصاحبــه ای انجــام داده ایــم 

ــذرد ــان می گ ــه از نظرت ــه در ادام ک

*بهعنواناولینسؤال،دبیرخانهدرچهزمینههاییفعالیتدارد؟
در واقــع، ایــن دبیرخانــه محــل هماهنگــی، اجــرا و پیگیــری مصوبــات و امــور جــاری »هیــأت اجرایــی جــذب اعضــای 
هیــأت علمــی«، به عنــوان باالتریــن مرجــع تصمیم گیــری و رســیدگی بــه امــور اعضــای هیــأت علمــی، در زمینــه جــذب، 

تبدیــل وضعیــت، انتقــال و مأموریــت اســت. بــه لحــاظ ســاختار، ذیــل حــوزه ی ریاســت پژوهشــگاه فعالیــت دارد.

*لطفاًبفرمایید،اعضایاینهیأتچگونهانتخابمیشوند؟
ایــن هیــأت ترکیب یافتــه از اعضــای حقوقــی )رئیــس پژوهشــگاه و نماینــده نهــاد رهبــری( و اعضــای حقیقــی )شــماری از 
اعضــای هیــأت علمــی بــه پیشــنهاد رئیــس دســتگاه و بــا تأییــد شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی( کــه بــه مــدت چهارســال 
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بــا حکــم دبیــر هیــأت مرکــزی جــذب بــه عضویــت ایــن هیــأت منصــوب مــی شــوند.
بایــد افــزود، هیــأت اجرایــی پژوهشــگاه، عــالوه بــر تصمیم گیــری در مــورد جــذب، انتقــال و تبدیــل وضعیــت اعضــای 
هیــأت علمــی ایــن پژوهشــگاه، رســیدگی بــه امــور مشــابه اعضــای علمــی ۷ مؤسســه پژوهشــی دیگــر ) از مؤسســاتی کــه 

هیــأت اجرایــی ندارنــد( را نیــز بــر عهــده دارد. 
ــای آن  ــی اعض ــود؛ ول ــزار می ش ــات برگ ــن مؤسس ــت( در ای ــل وضعی ــذب و تبدی ــم از ج ــای علمی)اع ــه کارگروه ه البت
بایــد بــه تأییــد رئیــس هیــأت اجرایــی رســیده باشــد. گــزارش ارزیابــی ایــن کارگروه هــا بــه دبیرخانــه اعــالم مــی گــردد. 
افــزون بــر ایــن، بررســی صالحیــت عمومــی تمــام اعضــای ایــن مؤسســات، در تمــام مراحــل بــر عهــده ی دبیرخانــه اســت.
مؤسســات اقمــاری ۷گانــه از ایــن قرارنــد: پژوهشــکده بیمــه، پژوهشــکده علــوم انســانی وابســته بــه بنیــاد دایــرۀ المعــارف 
اســالمی، مؤسســه مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی، پژوهشــکده مطالعــات راهبــردی، مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه 

ایــران، پژوهشــگاه هنــر، فرهنــگ و ارتباطــات، مؤسســه مطالعــات و مدیریــت جامــع تخصصــی جمعیــت کشــور.
ــت،  ــگاه اس ــکده های پژوهش ــی از پژوهش ــمار یک ــک در ش ــه این ــگاری، ک ــنامه ن ــاد دانش ــت، بنی ــادآوری اس ــه ی الزم ب

ــود. ــات ب ــن مؤسس ــمار ای ــر، در ش پیش ت
ــأت  ــی، هی ــأت علم ــال اعضــای هی ــت و انتق ــل وضعی ــری درخصــوص جــذب، تبدی ــی تصمیم گی ــن، مرجــع نهای بنابرای
اجرایــی جــذب اســت. پرونــده کامــل متقاضیــان در جلســات هیــأت اجرایــی جــذب مطــرح مــی شــود و در خصــوص 
ــا  ــت آنه ــا ماموری ــال ی ــتخدامی، انتق ــت اس ــل وضعی ــذب، تبدی ــرای ج ــی( ب ــی و عموم ــم از علم ــان )اع ــت آن صالحی

ــود.  ــی ش ــری م تصمیم گی

*درموردفرایندجذببفرمایید،چهروندیدارد؟
ــی  ــاخه ی اصل ــی از دو ش ــاوری، یک ــات و فن ــوم، تحقیق ــزی جــذب در وزارت عل ــأت مرک ــد، هی ــی دانی ــه م همان طورک
»هیــأت عالــی جــذب«در شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی اســت. هیــأت مرکــزی در هــر ســال، بــه طــور متمرکــز بــرای 
ــه(  ــا در یــک مرحل ــه )اینــک ام ــأت علمــی در دانشــگاه ها و مراکــز علمــی، در دو مرحل ــان عضویــت هی شــرکت داوطلب
ــد در  ــور رضــوی می توانن ــق ســامانه ن ــان از طری ــک زم اعــالم فراخــوان دارد. واجــدان شــرایط در سراســر کشــور، در ی

ــد.  ــرکت  کنن ــا ش ــن فراخوان ه ای
مرکــز نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا توجــه بــه ضوابــط و معیارهایــی خــاص، 
مجــوز جــذب تعــداد محــدودی عضــو هیــأت علمــی بــرای هــر یــک از نهادهــای علمــی را صــادر مــی کنــد. بــر اســاس 
ایــن مجــوز، میــزان ســهمیه هــر رشــته، بــه طــور دقیــق) و غیرقابــل تغییــر( بــه هیــأت مرکــزی جــذب اعــالم مــی شــود 

تــا در فراخــوان اعمــال گــردد.  
پــس از اتمــام زمــان فراخــوان عمومــی، درخواســت های متقاضیــان بــه دبیرخانــه هیــأت اجرایــی دانشــگاه ها و مؤسســات از 
جملــه دبیرخانــه هیــأت اجرایــی جــذب پژوهشــگاه اعــالم مــی گــردد. کارشناســان جــذب، ضمــن دانلــود درخواســت های 
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ــش  ــش پاالی ــته و گرای ــه، رش ــنی، رزوم ــرط س ــل ش ــی از قبی ــط قانون ــا و ضواب ــه ی آیین نامه ه ــا را برپای ــی، آنه دریافت
می کننــد. 

ــن  ــای ای ــه در راســتای ایف ــه اســت. دبیرخان ــف دبیرخان ــن وظای ــان، یکــی از اصلی تری ــدی علمــی داوطلب بررســی توانمن
ــته اعالم شــده،  ــا تخصــص و رش ــط ب ــط و مرتب ــروه از پژوهشــکده های ذی رب ــن کارگ ــی اعضــای ای ــرای معرف ــه، ب وظیف

ــرد. ــورتی می گی ــر مش نظ

*درانتخاباستادانیکهدرفرایندمصاحبهیعلمیباداوطلبانشرکتمیکنندچهمعیارهاییرادرنظر
گرفتهمیشود؟

ــورد نظــر  ــش م ــدی علمــی را در رشــته و گرای ــروه بررســی توانمن ــد اعضــای کارگ ــه از پژوهشــکده ها می خواه دبیرخان
طبــق ضوابــط خاصــی معرفــی کننــد، مثــل ایــن کــه افــراد معرفــی شــده بایــد دارای حداقــل مرتبــه علمــی دانشــیار بــوده، در 
حــوزه تخصصــی و مرتبــط بــا رشــته داوطلــب باشــند، حداقــل دونفــر از خــارج از پژوهشــگاه باشــند و حتی االمــکان ایــن 

افــراد از یــک دانشــگاه بخصــوص نباشــند. 
دبیرخانــه دقــت دارد اعضــای معرفــی شــده بــا داوطلبــان نســبتی علمــی) اســتاد راهنمــا، مشــاور( یــا خویشــاوندی نداشــته 
باشــند. حتــی اگــر پــس از مصاحبــه مشــخص شــود چنیــن رابطــه ای وجــود داشــته، نتیجــه را ابطــال مــی کنــد یــا خواســتار 

تجدیــد مصاحبــه یــا حــذف فــرد برگزیــده منتســب بــه یــک عضــو کارگــروه خواهــد شــد.

*چهمعیارهاییدرجذباعضایهیأتعلمیجدیدموردتوجهدبیرخانهاست؟
عــالوه بــر ضوابــط و مقــررات آییــن نامــه ای، قطعــًا مهم تریــن معیــار، ســطح علمــی داوطلــب اســت، این کــه داوطلــب در 
ــا گســتره ی دانــش در رشــته و تخصــص خــود آشــنا باشــد، دســت کــم در  حــوزه ی تخصصــی اش، صاحب نظــر باشــد ب

ــاع داشــته باشــد. ــل دف یکــی از ســاحت های علمــی - تخصصــی خــود تحلیل هــای قاب
ــوان پژوهشــی  ــادی و ت ــه پرسشــگری، نق ــه بیشــتر روحی ــدارد، بلک ــی ن ــات جایگاه ــات و اطالع  اینجــا صــرف محفوظ

ــرد.  ــرار می گی ــنجش ق ــی و س ــورد بررس ــب م داوطل
ــه قــدرت  ــان منتشــر شــده اســت و البت ــا آن زم ــاری اســت کــه از وی ت ــی آث راه تشــخیص ایــن ویژگــی اساســی، ارزیاب
پاســخ گویی بــه پرســش اســتادان در حــوزه ای کــه خــود داوطلــب بــا ارائــه ی طــرح پژوهشــی آن را تعییــن می کنــد. بدیــع 
ــادی  ــا حــد زی ــده ت ــاع از ای ــه پرســش ها و نحــوه ی دف ــده ی پژوهشــی، تســلط و قــدرت پاســخ گویی ب ــودن طــرح و ای ب

نشــانگر ســطح علمــی داوطلــب خواهــد بــود.
ــری  ــارت وی در به کارگی ــناخت و مه ــزان ش ــی، می ــان خارج ــی، دو زب ــه یک ــنایی ب ــت کم آش ــا دس ــلط ی ــالوه، تس به ع
شــیوه های نویــن تحقیــق در حــوزه ی تخصصــی اش، آشــنایی بــا مراکــز پژوهشــی مرتبــط داخلــی و بین المللــی، آگاهــی از 
اســتانداردهای روزآمــد پژوهــش و .... نیــز هــر یــک، در شــناخت روحیــه ی پژوهشــی و گســتره و ســطح آن تعیین کننــده 

اســت.
 گفتنــی اســت، تمــام تــالش مــا ایــن اســت کــه مصاحبه شــوندگان احســاس امنیــت و آرامــش داشــته باشــند؛ چــون بــه 
طــور طبیعــی، فضــای مصاحبــه اســترس زاســت. حتــی گاه شــده کمــی از زمــان جلســه ی مصاحبــه بــا ورود داوطلــب، بــه 
شــوخی و خوش وبــش می گــذرد تــا از ایــن جهــت مطمئــن شــویم کــه داوطلــب در شــرایط روحــی مناســبی قــرار دارد. 
تجربــه نشــان داده کســانی هســتند کــه باالتریــن اســتعدادها را دارنــد امــا در ایــن شــرایط ممکــن اســت دچــار اســترس 
شــده و نتواننــد توانایی هــای خودشــان را بــه نمایــش بگذارنــد. پــس ایــن وظیفــه ی ماســت تــا بــا تلطیــف فضــا بــه آنهــا 

اطمینــان و آرامــش الزم را القــا کنیــم. و بــه حــول و قــوه ی الهــی در ایــن زمینــه موفــق بودیــم.
در زمــان مصاحبــه، ضمــن بررســی دقیــق مــدارک و مســتندات متقاضیــان، بــر اســاس معیارهــای مصــوب شــورای عالــی 

ــاز داده می شــود. ــار امتی ــن آث ــه ای انقــالب فرهنگــی ب
ــازات،  ــدکار و امتی ــی رون ــس از بررس ــأت پ ــرد. هی ــرار می گی ــی ق ــأت اجرای ــار هی ــروه در اختی ــزاری کارگ ــزارش برگ گ
ــرگ  ــد. کارب ــد می نمای ــد تأیی ــه رون ــت ادام ــتند، جه ــاز( هس ــن امتی ــدگان باالتری ــب دارن ــه اغل ــرایط را )ک ــن ش واجدی
امتیــازات جهــت ادامــه فراینــد، در ســامانه نــور رضــوی بارگــذاری مــی شــود و پرونــده داوطلــب وارد مرحلــه اســتعالم 

ــد. ــول می انجام ــاه به ط ــا 3 م ــا 2 ت ــه گانه، تقریب ــز س ــتعالم از مراک ــخ اس ــت پاس ــود. دریاف می ش
ــرای برگــزاری جلســه کارگــروه  ــه موظــف اســت ب  پــس از وصــول تأییدیــه صالحیــت فــرد از ایــن ســه نهــاد، دبیرخان
عمومــی برنامه ریــزی کنــد. امــا اگــر جــواب اســتعالم ها خــوب نباشــد، دســتور توقــف فراینــد جــذب بــه دبیرخانــه ابــالغ 

ــود. ــی می ش ــده بایگان و پرون
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*اگرممکناستکمیدربارهیکارگروهعمومیتوضیحدهید.ترکیباعضایآنچگونهاست؟
ایــن کارگــروه متشــکل از نماینــده نهــاد رهبــری در دانشــگاه ها و تعــدادی از اعضــای هیــأت علمــی اســت کــه  بــا پیشــنهاد 
رئیــس پژوهشــگاه و تأییــد شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی و بــا حکــم دبیــر هیــأت مرکــزی جــذب، بــرای چهارســال بــه 

عضویــت ایــن کارگــروه درخواهنــد آمــد. 
در پژوهشــگاه، عــالوه بــر ایــن اعضــا، یکــی از اعضــای هیــأت اجرایــی به عنــوان نماینــده رئیــس مؤسســه در ایــن جلســات 

دارد.  حضور 
وظیفــه ایــن کارگــروه، ارزیابــی صالحیــت عمومــی داوطلبانــی اســت کــه در مرحلــه علمــی پذیرفتــه شــده اند. ایــن ارزیابــی 
از طریــق مصاحبــه بــا متقاضیــان و بــر اســاس معیارهــای مصــوب و مــورد تأییــد شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، انجــام 

مــی گیــرد. 
در ایــن جلســه هــم تــالش بــر حفــظ حرمــت و کرامــت ایــن عزیــزان و برخوردهــای گــرم و صمیمانــه اســت تــا گفت وگــو 

در محیطــی امــن و آرام انجــام گیــرد.
ــی، نتیجــه اســتعالم،  ــه علمــی و عموم ــده )شــامل نتیجــه مصاحب ــی، کل پرون ــرد توســط کارگــروه عموم ــد ف ــس از تأیی پ
ــأت  ــه هی ــی وی درجلس ــت عموم ــم صالحی ــًا می گویی ــه اصطالح ــود ک ــرح می ش ــی مط ــأت اجرای ــه و ....( در هی رزوم

ــه اســت. ــرار گرفت ــی مــورد بررســی ق اجرای
ــأت مرکــزی جــذب ، جهــت  ــرای هی ــز فیزیکــی ب ــه صــورت الکترونیکــی و نی ــده ب ــی پرون ــأت اجرای ــد هی  پــس از تأیی

ــد فرســتاده مــی شــود.  بررســی نهایــی و تأیی
ــی، مجــوز صــدور حکــم  ــأت اجرای ــس هی ــی، از ســوی رئی ــت پیمان ــا عضوی ــت ب ــالغ رأی موافق ــد و اب درصــورت تأیی

ــود. ــالغ می ش ــع اب ــت مناب ــی، اداری و مدیری ــت مال ــه معاون ــی وی، ب پیمان
ــا  ــود. ام ــد ب ــوع خواه ــر موض ــّد پیگی ــه به ج ــد، دبیرخان ــده باش ــد نش ــب، تأیی ــی داوطل ــت پیمان ــه عضوی  درصورتی ک

ــت. ــته اس ــی نداش ــا حاصل ــه تالش ه ــوده ک ــم ب ــواردی ه م
*دبیرخانهدرزمینهیتبدیلوضعیتچهنقشیدارد؟

تبدیــل وضعیــت، انــواع مختلفــی دارد، راتبــه بــه پیمانــی، طــرح ســربازی بــه پیمانــی، کارشــناس بــه پیمانــی، پیمانــی بــه 
رســمی آزمایشــی و رســمی آزمایشــی بــه رســمی قطعــی . البتــه در حــال حاضــر کارشــناس بــه پیمانــی ممنــوع بــوده، طــرح 

ســربازی نیــز تقریبــًا اجــرا نمی شــود، ولــی راتبــه بــه پیمانــی بــه صــورت محــدود وجــود دارد. 
عمــده پرونــده ی تبدیــل وضعیت هــا مربــوط بــه  دو مــورد 1( از پیمانــی بــه رســمی آزمایشــی 2( از رســمی آزمایشــی بــه 

قطعــی اســت.
 تبدیــل وضعیــت بــه رســمی قطعــی: امــور مربــوط بــه بررســی صالحیــت علمــی متقاضیــان تبدیــل وضعیــت از آزمایشــی 
ــت  ــز ســه گانه و بررســی صالحی ــا بحــث اســتعالم از مراک ــرد. ام ــزه انجــام می گی ــأت ممی ــه قطعــی، تحــت نظــارت هی ب
ــری  ــاره ی آن تصمیم گی ــی درب ــأت اجرای ــًا در هی ــود و نهایت ــری می ش ــی پیگی ــأت اجرای ــه ی هی ــان در دبیرخان ــی آن عموم

مــی شــود. 
تبدیــل وضعیــت بــه رســمی آزمایشــی: امــور مربــوط بــه تبدیــل وضعیــت پیمانــی بــه رســمی آزمایشــی اعــم از بررســی 
صالحیــت علمــی و صالحیــت عمومــی تحــت نظــارت هیــأت اجرایــی انجــام می گیــرد. ایــن متقاضیــان پــس از گذشــت 
حداقــل 2 ســال از زمــان تأییــد پیمانــی و براســاس مصوبــه هیــأت اجرایــی بــا داشــتن  4 پایــه می تواننــد درخواســت تبدیــل 
وضعیــت بدهنــد. بدیــن منظــور بایــد کاربرگ هــای مخصــوص را تکمیــل نمــوده و بــه همــراه مســتندات دســته بندی شــده 

و منظــم بــه دبیرخانــه تحویــل دهنــد.
پــس از بررســی های اولیــه ایــن جــداول از ســوی کارشناســان دبیرخانــه و رفــع اشــکاالت، کاســتی ها، تطبیــق بــا مســتندات 
و... درصورتی کــه امــکان کســب امتیــاز الزم بــرای متقاضــی وجــود نداشــته باشــد )یــا احتمالــش کــم باشــد(، دبیرخانــه از 

وی می خواهــد پــس از تقویــت رزومــه مجــدداً پرونــده را بــه گــردش بینــدازد.
 اما اگر امکان کسب امتیاز الزم به نظر کارشناسان وجود داشته باشد، پرونده در دو بخش، به جریان می افتد: 
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ــیون در  ــن کمس ــی. ای ــانی و فرهنگ ــوم انس ــازی عل ــردی س ــت کارب ــاده 1 از معاون ــیون م ــکیل کمس ــت تش 1(. درخواس
ــود. ــالم می ش ــه اع ــه دبیرخان ــه ی آن ب ــکیل و نتیج ــت تش معاون

2(. برگــزاری کارگــروه بررســی توانمنــدی علمــی در رشــته تخصصــی داوطلــب و بررســی مســتندات و امتیازدهــی اعضــای 
ایــن کارگــروه بــه آثــار و فعالیت هــای ارائــه شــده.

ــا رئیــس پژوهشــکده درخواســت معرفــی اعضــای کارگــروه  ــه ب ــا مکاتب ــرای برگــزاری ایــن کارگــروه، مثــل جــذب، ب ب
ــه  ــار و دســتاوردهای علمی)آموزشــی، پژوهشــی و اجرایــی( وی ب صــورت می گیــرد. در غیــاب عضــو هیــأت علمــی، آث
ــود. در صــورت  ــی ش ــاز داده م ــاء، امتی ــه ارتق ــاس آیین نام ــر اس ــی و ب ــتادان حاضــر در جلســه، بررس ــت توســط اس دق

ــرد.  ــرار می گی ــد ق ــورد تأیی ــه م ــن مرحل ــت در ای ــل وضعی ــرای تبدی ــت علمــی وی ب ــای الزم، صالحی کســب امتیازه
پس از بارگذاری این کاربرگ ها در سامانه رضوی، باز روند استعالم در این مرحله تکرار می شود.

پــس از دریافــت نتیجــه اســتعالم ها و برگــزاری کارگــروه عمومــی، در صــورت تأییــد صالحیــت عمومــی، پرونــده کامــل 
تبدیــل وضعیــت )بــه رســمی آزمایشــی یــا قطعــی( در هیــأت اجرایــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه و در صــورت تأییــد 
هیــأت اجرایــی بــرای بررســی و تأییــد نهایــی، بــه صــورت الکترونیکــی و فیزیکــی بــرای هیــأت مرکــزی جــذب ارســال 

می شــود.
پــس از عبــور از ایــن مراحــل و عــدم بــروز مانعــی، مجــوز تبدیــل وضعیــت بــه دبیرخانــه ابــالغ خواهــد شــد. آنــگاه، از 
ســوی رئیــس هیــأت اجرایــی، ایــن مجــوز  جهــت صــدور حکــم تبدیــل وضعیــت از پیمانــی بــه آزمایشــی، بــه معاونــت 

مالــی، اداری و مدیریــت منابــع ابــالغ مــی شــود.

*نحوهیانتقالاعضایهیأتعلمیبهپژوهشگاهچگونهاست؟
ــی از  ــأت علم ــای هی ــال اعض ــت های انتق ــه درخواس ــیدگی ب ــه، رس ــن دبیرخان ــی ای ــای خدمات ــر از زمینه ه ــی دیگ یک

ــت.  ــگاه اس ــه پژوهش ــر ب ــی دیگ ــز علم ــگاه ها و مراک دانش
ــود برخــی مشــکالت و  ــل وج ــه دلی ــه ب ــانم ک ــی برس ــکاران گرام ــالع هم ــه اط ــم و ب ــتفاده کن ــا از فرصــت اس همین ج
ــال  ــت انتق ــه از ظرفی ــن اســت ک ــح مســئوالن پژوهشــگاه ای ــی، ترجی ــأت علم ــد جــذب عضــو هی ــودن فراین ــی ب طوالن

ــد.  اعضــای علمــی اســتفاده کن
ــه تهــران، بــرای اعضــای  هــر چنــد ایــن انتقــال، بــه دلیــل وجــود مشــکالتی در نقــل ردیــف اســتخدامی از شهرســتان ب
ــه  ــد، امــا در مــورد انتقــال از دانشــگاه ها و مراکــز علمــی تهــران ب ــه محــال می نُمای ــا قریــب ب ــی تقریب ــر تهران علمــی غی
پژوهشــگاه کامــاًل امــکان اجــرا دارد و بســیار هــم مطلــوب اســت. شایســته اســت، پژوهشــکده ها  بــرای تأمیــن یــا تکمیــل 

کادر علمــی  خــود را از ایــن فرصــت بــه نحــو شایســته اســتفاده کننــد.
ــا رشــته ی تخصصــی  ــا رئیــس پژوهشــکده مرتبــط ب دبیرخانــه پــس از وصــول هــر درخواســت انتقــال، ضمــن مکاتبــه ب
ــن  ــورای پژوهشــی پژوهشــکده، در خصــوص ای ــب، در ش ــه ی داوطل ــی رزوم ــا بررس ــد ب ــان می خواه متقاضــی، از ایش

تقاضــا اعــالم نظــر کننــد.
ــار و  ــا آث ــد ت ــکیل ده ــی تش ــروه علم ــال، کارگ ــب انتق ــرای داوطل ــد ب ــه می خواهن ــکده ها از دبیرخان ــی پژوهش  گاه
ــد.  ــالم کنن ــود را اع ــی خ ــر نهای ــس از آن، نظ ــا پ ــرد ت ــرار گی ــق ق ــی دقی ــورد بررس ــه م ــی وی در آن جلس ــتاوردهای علم دس
در صــورت موافقــت پژوهشــکده بــا تقاضــای انتقــال عضــو هیــأت علمــی، گزارشــی از گــردش کار آن در هیــأت اجرایــی 
مطــرح مــی شــود. درصورتی کــه ایــن انتقــال محظــورات قانونــی نداشــته باشــد، در آغــاز بــا مأموریــت یکســاله ی داوطلــب 

موافقــت می شــود و در صــورت رضایــت از عملکــرد وی، در ســال بعــد، انتقــال دائــم محقــق خواهــد شــد.

*حرفیانکتهیخاصیاگرداریدبفرمائید؟
از شــما سپاســگزارم کــه ایــن فرصــت را فراهــم آوردیــد تــا بتوانــم دبیرخانــه ی جــذب را بــا جزئیــات و دقایــق بیشــتری 
بــه همــکاران فرهیختــه ام معرفــی کنــم.  مایلــم اعــالم کنــم، دبیرخانــه ی جــذب افتخــار دارد بــا تکیــه بــر موازیــن، مقــررات 
و ضوابــط نــه تنهــا زمینــه ی ورود و جــذب نخبــگان جــوان را تســهیل کــرده اســت، بلکــه در ســطحی فراتــر در جهــت 
اصــالح و بهبــود ایــن فراینــد، گام هــای مؤثــری برداشــته و حضــوری فعــال و اثرگــذار در ایــن میــان داشــته اســت. بــرای 
ــا هیــأت مرکــزی جــذب،  ــه، ایــن دفتــر در جهــت اصــالح وضعیــت فراینــد جــذب، در ارتبــاط مســتمر و پیگیــر ب نمون
ــتانداردهای  ــا و اس ــاس معیاره ــر اس ــان ب ــی داوطلب ــی علم ــی توانای ــای بررس ــه کاربرگ ه ــاخت ک ــد س ــان را متقاع آن
پژوهشــی بایــد تغییــر کنــد.) الزم بــه ذکــر اســت کــه کاربرگ هایــی کــه داوطلبــان، بــر اســاس آنهــا ارزیابــی می شــدند، 
بــا معیارهایــی آموزشــی تنظیــم شــده بــود و غالــب داوران در زمــان اعطــای امتیازهــا، بــا مشــکالت جــدی مواجــه بودنــد 

و بعضــًا ممکــن بــود حقوقــی از داوطلبــان ضایــع شــود(. 
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پــس از تشــکیل پنــج جلســه نیــم روزی در وزارت علــوم و بــا حضــور 5 مؤسســه ی دیگــر پژوهشــی، ایــن پیشــنهاد دبیرخانــه 
پژوهشــگاه، بــه ثمــر رســید و کاربرگ هــای جدیــد بــر اســاس معیارهــای پژوهشــی، طراحــی شــد. پــس از بررســی دقیــق 
و نهایــی شــدن، بــرای ارائــه بــه شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی آمــاده شــد و ســرانجام پــس از تصویــب در ایــن شــورا 

بــه تمــام مراکــز پژوهشــی در سراســر کشــور ابــالغ شــد. 
افــزون بــر ایــن، جــذب پژوهشــگاه، بــه دلیــل تعامــل فعــال و منظــم بــا هیــأت مرکــزی جــذب، از ســوی وزارت علــوم 
تحقیقــات و فنــاوری به عنــوان قطــب جــذب ۷ مؤسســه و مرکــز پژوهشــی تعییــن شــده اســت، کــه ایــن، خــود، زمینــه ی 

ــا ســایر مراکــز پژوهشــی را فراهــم ســاخته اســت برقــراری ارتبــاط گســترده، عمیــق و جدی تــر پژوهشــگاه ب

*تحلیــلشــماازعملکــرددبیرخانــهیجــذبپژوهشــگاهعلــومانســانیدردوراناخیــر)ازســال92
بــهبعــد(چیســت؟چــهدســتاوردهاییداشــتهاســت؟

پژوهشــگاه علــوم انســانی، بزرگتریــن نهــاد پژوهشــی رســمی و تخصصــی علــوم انســانی، برآمــده از چندیــن مؤسســه ی 
پژوهشــی، بــا بیــش از نیــم قــرن ســابقه در عرصه هــای علمــی و تحقیقاتــی، وابســته بــه وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
اســت کــه بــا وجــود فــراز و فرودهایــی کــه در گــذر زمانــی پنجــاه و انــدی ســاله اش داشــته امــا، هیچــگاه از مســیر توســعه 
ــرای کســانی کــه ســابقه ی  ــرای همــگان، به خصــوص ب ــر ب ــه رشــد آن در ســال های اخی ــد رو ب ــاز نایســتاده، بلکــه رون ب

حضــور بیشــتری در پژوهشــگاه دارنــد، امــری عیــان و بی نیــاز از بیــان اســت. 
هرچنــد ممکــن اســت پژوهشــگاه، بــا وضــع آرمانــی فاصلــه داشــته باشــد، امــا توفیقــات رو بــه افزایشــی کــه در عرصه هــای 
ــه در  ــت ک ــی اس ــی جمع ــل تالش ــت( حاص ــه اس ــل مقایس ــته، غیرقاب ــه گذش ــبت ب ــًا نس ــرده ) و قطع ــب ک ــی کس علم

ــه اســت.  ــف آن صــورت گرفت ــای مختل بخش ه
یکــی از عوامــل مؤثــر در ارتقــاء جایــگاه علمــی پژوهشــگاه، عــالوه بــر وجــود برنامــه راهبــردی و پایــش تمــام فعالیت هــا 
ــا،  ــری پژوهشــگرانی توان ــق جــذب و به کارگی ــأت علمــی از طری ــت هــرم تخصصــی اعضــای هی ــن محــور، تقوی ــر  ای ب
ــه در  ــانی ک ــت. کس ــوده اس ــد ب ــی بلن ــه افق های ــگاه ب ــا ن ــر و ب ــناس، ژرف نگ ــرداز، مسئله ش ــه، ایده پ ــص، نخب متخص
به کارگیــری شــیوه های نویــن تحقیــق در حوزه هــای تخصصــی خــود صاحــب مهارت انــد، بــا مراکــز پژوهشــی تخصصــی 

ــند. ــی می شناس ــش را به خوب ــد پژوه ــتانداردهای روزآم ــتند و اس ــنا هس ــی آش ــی و بین الملل داخل
گــواه صــدق ایــن ادعــا، کســب بیــش از 9 جایــزه از جشــنواره های مختلــف علمــی بین المللــی و داخلــی: فارابــی، کتــاب 
ــط  ــی و...  توس ــات و دانش شناس ــم اطالع ــی عل ــزه بین الملل ــینمایی، جای ــجویی، س ــای دانش ــنواره  پایان نامه ه ــال، جش س

ایــن پژوهشــگران جــوان و باانگیــزه اســت.
ــر زمان شناســی، مخاطــب آشــنایی و ... کــه  حضــور در عرصه هــای گوناگــون علمــی بین المللــی شــاهد دیگــری اســت ب
ــه  ــی صــورت گرفت ــی و بین الملل ــه آن در ســطوح مل ــاء همه جانب ــگاه علمــی پژوهشــگاه و ارتق ــت از جای ــا هــدف صیان ب

اســت. 
ــف از  ــته های مختل ــی در رش ــأت علم ــوان عضــو هی ــر به عن ــش از 54 نف ــاله، بی ــن دوره ی حــدوداً ۷ س ــوع در ای در مجم

ــده اند.  ــه کار ش ــغول ب ــذب و مش ــگاه ج ــور در پژوهش ــارج از کش ــران و خ ــگاه های ای ــای دانش بهترین ه
۷۰نفر از همکاران پژوهشگاه طّی این مدت، تبدیل وضعیت یافته اند:

 25 نفر به رسمی قطعی تبدیل وضعیت یافته اند.  
39 نفر به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت یافته اند.  

6 نفر تبدیل وضعیت از راتبه به پیمانی داشته اند.
گفتنــی اســت آمــار مربــوط بــه تبدیــل وضعیــت و جــذب اعضــای هیــأت علمــی مؤسســه های اقمــاری بــه طــور جداگانــه 

و در قالــب نمودارهایــی ارائــه شــده اســت.
در موضــوع انتقــال، از میــان ده هــا تقاضــا، ســه مــورد منجــر بــه انتقــال دائــم شــده و دو متقاضــی دیگــر در مرحلــه آزمایشــی 

مأموریــت قــرار دارنــد و بقیــه ی درخواســت ها مــورد موافقــت قــرار نگرفتنــد.
ــه در ایــن چنــد ســال اخیــر اســت کــه در حــد تــوان  ایــن مــواردی کــه مطــرح شــد، گوشــه ای از فعالیــت ایــن دبیرخان
کوشــیده اســت بــا شــفافیت در محیطــی امــن، فضایــی ســالم و بــه دور از اعمــال نظرهــای شــخصی و بی ضابطــه، بهتریــن 

گزینه هــا را از میــان واجــدان شــرایط برگزینــد و ثمــر آن، اینــک در معــرض قضــاوت اهــل دقــت و نظــر قــرار دارد. 
مــا ایــن توفیقــات را مرهــون بنیــان صــدق و شــجره ی طیبــه ای می دانیــم کــه اســتاد فقیــد مرحــوم دکتــر صــادق آئینه ونــد 

بنــا نهــاد و .... تُؤتـِـی أُُکَلهــا ُکلَّ حیــٍن بـِـإذِن َربِّهــا.... 

                                             با آرزوی سالمتی و بهروزی برای شما و همه ی همکاران گرامی در پژوهشگاه
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روز چهارشــنبه، دوم مهــر مــاه 1399، دکتــر قبــادی رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی میزبــان جانشــین 
ــود.  ــر پاشــایی، مســئول همکاری هــای علمــی آن مرکــز ب ــه روحــی و دکت ــر نبی ال »مرکــز مطالعــات راهبــردی ناجــا« دکت
ایــن جلســه بــا همراهــی دکتــر زهــرا پارســاپور )معــاون کاربردی ســازی علــوم انســانی و فرهنگــی(، محمدعلــی مینایــی 
)عضــو شــورای مدیــران و مشــاور طــرح جامــع اعتــالی علــوم انســانی( دکتــر ســلمان صادقــی زاده )مدیــر فرهنگــی(، دکتــر 
الهــام ابراهیمــی )مدیــر نــوآوری و کاربــردی ســازی پژوهش هــای علــوم انســانی( و دکتــر ســجادی )عضــو هیــأت علمــی 

پژوهشــکده مطالعــات اجتماعــی پژوهشــگاه( برگــزار شــد.
پــس از قرائــت آیاتــی از قــرآن کریــم، دکتــر قبــادی ضمــن خوشــامدگویی بــه معرفــی اعضــای جلســه پرداخــت. ســپس 
ــم از  ــط اع ــل محی ــه را تحلی ــن مجموع ــای ای ــا، مأموریت ه ــردی ناج ــات راهب ــز مطالع ــی مرک ــا معرف ــی ب ــر روح دکت
ملی منطقــه ای، محیــط فرامنطقــه ای و تحلیــل تأثیــر تحــوالت محیطــی بــر حــوزه ی نظــم و امنیــت، تدویــن و تبییــن مکتــب 
امنیــت انتظامــی جمهــوری اســالمی ایــران، معمــاری ناجــای آینــده در چارچــوب مکتــب الگــوی امنیــت بومــی انتظامــی 
ــره  ــور و باالخ ــرای کل کش ــت ب ــم و امنی ــای نظ ــا و حوزه ه ــرای ناج ــردی ب ــای راهب ــه طرح ه ــالمی، تهی ــوری اس جمه
نظریه پــردازی و ایده پــردازی برشــمرد. وی در ادامــه، نیــاز عاجــل ایــن مجموعــه را همــکاری بــا مراکــز علمــی برشــمرد 

و از همــکاری بــا پژوهشــگاه اســتقبال کــرد.
در ادامــه دکتــر قبــادی ضمــن معرفــی اجمالــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی به عنــوان قدیمی تریــن و 
بزرگتریــن پژوهشــگاه علــوم انســانی در منطقــه، ارتبــاط بــا طبقــات مختلــف دانش پژوهــان و نهادهــای گوناگــون را جــزو 
اولویت هــای پژوهشــگاه دانســت. در ادامــه، دکتــر پارســاپور، ابراهیمــی، مینایــی، ســجادی و صادقــی زاده ضمــن اشــاره بــه 
ــز  ــر روحــی نی ــد کــه دکت ــان کردن ــی در ایــن خصــوص بی ــل همــکاری دو طــرف، موضوعات مشــترکات و زمینه هــای قاب
ضمــن اســتقبال از پیشــنهادهای مطــرح شــده، حضــور در میزهــای تخصصــی مرکــز مطالعــات راهبــردی ناجــا را از جملــه 

راه هــای اصلــی تعامــل دو طــرف دانســت.
در انتهــای جلســه طرفیــن ضمــن ابــراز تمایــل بــه انعقــاد تفاهم نامــه، نمایندگانــی را بــرای تســهیل و تســریع کار معرفــی 

کردنــد.
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کرونا،قرنطینهدرقابروایتزنان

ــا همــکاری پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات و  ــان پژوهشــکده ی مطالعــات اجتماعــی ب گــروه پژوهشــی مطالعــات زن
ــان« را روز  ــت زن ــاب روای ــه در ق ــا، قرنطین ــی و گردشــگری نشســت تخصصــی مجــازی »کرون ــراث فرهنگ پژوهشــگاه می
چهارشــنبه 3۰ مهرمــاه 1399 بــا حضــور دکتــر الهــام ملــک زاده )عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 

فرهنگــی( و دکتــر ســمیه تاجیــک اســماعیلی )عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه آزاد اســالمی(، برگــزار کــرد.
در ابتــدای نشســت دکتــر ســمیه تاجیــک اســماعیلی، عضــو هیــأت 
ــن شــرح آغــاز کــرد: طــی  علمــی دانشــگاه، بحــث خــود را بدی
چنــد مــاه اخیــر، کشــورهای جهــان بــا مشــکل یکســانی بــه نــام 
ــب  ــه ی جال ــا نکت ــده اند. ام ــه ش ــا مواج ــروس کرون ــیوع وی ش
توجــه ایــن اســت کــه واکنش هــا بــه ایــن ویــروس و تبعــات آن 
متفــاوت بــوده و هســت. به عنــوان نمونــه زنــان واکنــش متفاوتــی 
ــه  ــته اند و ب ــه داش ــا و قرنطین ــورد کرون ــردان در م ــه م ــبت ب نس
ــا و  ــرات را از کرون ــان بیشــترین تأثی ــت، زن ــوان گف جــرأت می ت
ایــام قرنطینــه چــه در ســطوح فــردی، روانــی، عاطفــی و چــه در 

ــد. ــی پذیرفته ان ــی و اجتماع ــطوح خانوادگ س
گســتردگی شــیوع ویــروس کرونــا و گســتره وســیع تأثیــرات ایــن 

بیمــاری در حوزه هــا و ابعــاد مختلــف فــردی، اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی و حتــی فرهنگــی بــه گونــه ای اســت کــه بــدون 
شــک ایــن ایــام در تاریــخ بشــر دوره ای متفــاوت را رقــم می زنــد.

بــا توجــه بــه اینکــه زنــان به عنــوان محــور اصلــی خانــواده، بیشــترین تأثیــر را بــر روی ســایر اعضــای خانــواده دارنــد، توجــه 
ــا  ــان ب ــی برخــوردار اســت. زن ــت و ضــرورت باالی ــام از اهمی ــن ای ــژه در ای ــا به وی ــات، تجــارب و عواطــف آنه ــه روحی ب
پایــگاه اجتماعــی، اقتصــادی متفــاوت و بــا نقش هــای گوناگــون، اثــرات متفاوتــی را از قرنطینــه تجربــه کــرده انــد. به عنــوان 
نمونــه زنانــی بــا پایــگاه اجتماعــی و اقتصــادی باالتــر، اثــرات گاه مثبتــی را مشــاهده کــرده انــد. ایــن زنــان بــه علــت دورکاری، 
ــرای  ــا حتــی زمــان بیشــتری را ب ــدان خــود ســپری کننــد ی ــا همســر و فرزن ــد کــه زمــان بیشــتری را ب فرصــت پیــدا کرده ان
خــود و نیازهــای عاطفــی، روانــی و جســمانی خــود صــرف کننــد امــا در ایــن میــان برخــی زنــان، به ویــژه زنانــی از پایــگاه 

اجتماعــی و اقتصــادی پایین تــر در ایــن ایــام نگرانــی، اســترس یــا حتــی خشــونت بســیار بیشــتری را متحمــل شــده اند.

در ادامــه ی نشســت دکتــر الهــام ملــک زاده عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در خصــوص 
نتایــج روایت هــای زنــان در دوران کرونــا گفــت: روزهــای آخــر ســال 1398 در حالــی بــه پایــان رســید کــه در سراســر جهــان 
پاندمــی کرونــا، خــواب از چشــم همــگان و در صــدر آن کادر درمــان و پزشــکی کشــورهای مختلــف ربــوده بــود. روزهایــی 
ــی اســت. دور شــدن از یکدیگــر  ــا و هرآنچــه کــه دنیای ــر از تــرس و ناامیــدی. بی معنــی شــدن دنی ــن، پ پراضطــراب، غمگی
حتــی مــادر از فرزنــد، گویــی آخرالزمــان اســت. واقعــًا هســت. مگــر آخرالزمــان چــه چیــزی اســت کــه در ماه هایــی کــه بــر 
مــردم دنیــا رفتــه، تجربــه نشــده باشــد. امــان از ســوداگران و فرصت طلبــان کــه حتــی بــا مــرگ هــم تجــارت می کننــد. گویــی 
ــز، کریه تریــن چهــره ی طمــع و ســودجویی غیرانســانی  ــد کــه در بدتریــن روزهــای زمیــن نی ــرای ایــن وجــود دارن اصــاًل ب
خــود را بــه نمایــش بگذارنــد. مهــم نیســت کــه از چــه رنــگ و نــژادی هســتند و در چــه نقطــه ای از جهــان زندگــی می کننــد. 
غــم و وحشــت تلــخ گســترش کرونــا کــم نیســت کــه ســوداگران مــرگ هــم بــر ســنگینی آن افــزوده و پرپــر شــدن پرســتاران 
ــاز پوچــی و  ــف شــدن ســرمایه های کشــورها، ب ــی و تل ــاران کرونای ــان بیم ــداد و درم ــراد دســت اندرکار ام و پزشــکان و اف
بــی ارزش بــودن دنیــا را بــه رخ می کشــد. تناقــض عجیبــی اســت. دلزدگــی غریبــی اســت کــه بــا رســاترین صــدا تنهــا یــک 

چیــز را در اذهــان تکــرار می کنــد کــه دنیــا فقــط ســراب دل فریبــی اســت.
ــاری هــر  ــاری و اختی ــا پشــت ســر گذاشــته شــده، قرنطینه هــای اجب ــه ی کرون ــه داد: حــاال شــوک اولی ــر ملــک زاده ادام دکت
دو در کشــورهای مختلــف تجربــه شــدند و مــردم و مســئوالن هــر نقطــه از جهــان کــه درگیــر ایــن پاندمــی شــده اند، بــرای 
بیــرون آمــدن از مــرداب کرونــا، در تالش انــد. دانشــمندان از نخســتین روزهــا، همــه ی تــوان علمــی خــود را بــرای شناســایی 
و راه هــای مقابلــه و تســلط بــر ایــن ویــروس را می آزماینــد، روان شناســان بــه صرافــت نجــات روان هــای پریشــان شــده در 
ــرای  ــو ب ــه تکاپ ــف ب ــته های مختل ــان رش ــاالن و محقق ــد. فع ــناخته افتاده ان ــودی ناش ــا موج ــر ب ــه بش ــگ یک طرف ــن جن ای
این کــه هریــک بــا توجــه بــه تخصــص خــود دســت بــه کاری بزننــد کــه حــال دنیــا را خــوب کننــد. وضعیــت را بفهمنــد و 
ــد  ــه در ســاخت و تولی ــی ک ــد از شــیمی دان ها و متخصصان ــی نمی کن ــرده باشــند. فرق ــردن شــرایط، کاری ک ــادی ک ــرای ع ب
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مــواد شــوینده و ضدعفونــی کننــده گرفتــه تــا محققــان حوزه هــای علــوم اجتماعــی و کســانی کــه بــرای بــاال بــردن بیشــترین 
ایمنــی در برابــر نفــوذ ویــروس در کار ســاخت و تولیــد پارچــه و ماســک و ســایر اقــالم پیش گیرانــه هســتند. محققــان تاریــخ 
ــرای  ــد. ب ــا در جهــان، بیــکار نماندن ــر پاندمــی کرون و مورخــان نیــز در زمــره ی همیــن کســانند کــه در سراســر مناطــق درگی
خــود رســالتی هــم آفریدنــد. ثبــت و ضبــط حــوادث، زنــده نگــه داشــتن تــالش هــا، از خودگذشــتگی ها و اقدامــات مردمــی و 
دولتــی در سراســر دنیــا بــا هــدف حفــظ ایــن اقدامــات و تجربه هــای زیســته در بحــران کرونــا بــرای نســل های بعــدی. گامــی 
ــن  ــون و اســناد، بدی ــه الی مت ــر و اپیدمیــک از الب ــخ بیماری هــای واگی ــد و در گذشــته ی پژوهشــی در تاری ــر هــم گذاردن فرات

ــایی  ــی و شناس ــات تاریخ ــت تجربی ــه کاربس ــاور ک ب
ــا چــه  ــات گذشــتگان در موقعیت هــای مشــابه ت اقدام
ــت  ــات و وضعی ــه روحی ــه ب ــا توج ــد ب ــد می توان ح
جغرافیایــی و شــرایط اقلیمــی مناطــق مختلــف، مفیــد 
ــا ایــن مالحظــه کــه در موقعیت هــای مشــابه  باشــد. ب
ــران،  ــه ای ــرزمین ها از جمل ــورها و س ــته کش در گذش
ــت  ــتیبانی و حمای ــای پش ــام کاره ــانی و انج کمک رس
ــا  ــط حکومت ه ــاری، توس ــا بیم ــر ب ــاکنان درگی از س
ــه بــوده اســت و اساســًا در ســطور تاریــخ چــه  چگون
گزارش هایــی از ایــن ایــام بــه جــای مانــده اســت. بــا 
وجــود همــه ی پیشــرفت های دنیــای کنونــی، اینــک و 
ــا چــه حــد  ــاری، ت ــا اجب ــاری ی ــای اختی در قرنطینه ه

ــا توجــه بــه تجربیــات  ایــن پیشــرفت ها کارآمــد اســت؛ و آنجــا کــه علــم و پیشــرفت راه نــدارد یــا کارایــی الزم را نــدارد، ب
ــرد؟ ــکان زندگــی را مســیر ک ــوان ام ــه می ت ســرزمینی چگون

ــا و  ــازار داغــی از ســخنرانی های مجــازی، وبینار ه ــای گذشــته، ب ــه و ماه ه ــام قرنطین ــز طــی ای ــران نی ــزود: در ای ــک زاده اف مل
مقــاالت منتشــر شــده در ایــن خصــوص بــه راه افتــاده اســت. بســیاری همچــون مــوارد مشــابه بــر مــوج حادثــه ســوارند و بــه 
ــا مســافر ایــن امــواج شــده اند، برخــی نیــز در تالشــی ارزشــمند  ــه کلیشــه هایی بــرای عقــب نمانــدن از کاروان کرون مــرور ب
و آرام، بــا همــان هــدف ثبــت و ضبــط روزهــای تلــخ جهــان کنونــی، دســت بــه فعالیت هــای پژوهشــی عمیقــی زده انــد. از آن 
جملــه اقــدام عالمانــه گــردآوری و ثبــت تاریــخ کرونــا و بیماری هــای واگیــر بــه منظــور ثبــت تاریــخ طبقــات عــادی جامعــه 
و بــه تعبیــری دقیــق تــر تاریــخ مــردم اســت کــه بــه همــت و هدایــت دکتــر داریــوش رحمانیــان بــه مرحلــه ی اجــرا درآمــده 

اســت.
موضــوع کنونــی نیــز بــرای مشــارکت در ایــن اثــر ارزشــمند تهیــه، تدویــن و ارائــه شــده اســت )توســط خــودم(. بــا توجــه 
بــه حــوزه ی مطالعاتــی تاریــخ اجتماعــی ایــران در دوره ی معاصــر و تاریــخ زنــان، تــالش شــده بــا ثبــت و ضبــط دلنوشــته ها، 
خاطــرات، تجربیــات و آثــار تعــدادی از زنــان طبقــات مختلــف جامعــه، ایــام قرنطینــه ایشــان بــه تصویــر کشــیده و مجموعــه ای 
از ایــن نوشــته ها از زنــان ایرانــی ســاکن شــهرهای مختلــف ایــران و کشــورهای دیگــر تدویــن شــود. جامعــه ی ایــن پژوهــش، 
ــان دانشــگاهی، خانــه دار، معلــم، هنرمنــد، فعــال مدنــی و سیاســی هســتند  ــا طیف هــای اجتماعــی متنــوع اعــم از زن زنانــی ب
ــه شــده اســت.  ــا پرداخت ــد به آنه ــی خــود بوده ان ــه معرف ــل ب ــه مای ــی ک ــر مشــخصات، مگــر در صورت ــدون ذک ــه بعضــًا ب ک
ــا حفــظ ســبک نوشــتار  ــده و تــالش شــده ب ــه عمــل نیام ــه دخــل و تصــرف ویرایشــی ب ــان هیچ گون ــن زن در نوشــته های ای
ــب کلمــات از آنهــا صــادر  ــام و در قال ــن ای ــاب افــت و خیزهــای روحــی، احساســی و تمایــالت قلبی شــان کــه در ای و بازت
ــن مجموعــه  ــان ای ــی کــه از روایت هــای زن ــًا دســته بندی و تحلیل های ــه شــود. طبیعت ــب، ثبــت و ارائ شــده، خاطــرات و مطال
در خصــوص خاســتگاه و پایــگاه طبقاتــی هــر یــک، بازنگــری در ترســیم فضــای جامعــه در ایــام کرونــا از دیدشــان، کنــش و 
ــام قحطــی و ...، در ایــن پژوهــش لحــاظ  ــا در ای ــا مصائــب و مشــکالت ناشــی از کرون واکنش هــای احساســی در مواجهــه ب

نشــده اســت.
ــان، آرزوهــا،  ــان نشســت دکتــر ملــک زاده تأکیــد کــرد: در واقــع تــالش شــده اســت در زیــر پوســت کلمــات ایــن زن در پای
ترس هــا، واقعیــات و وضعیتــی کــه بــر زنــان ایرانــی طــی ایــام قرنطینــه و اوج تمهیــدات پیش گیرانــه جلوگیــری از ابتــالی بــه 
کرونــا، نشــان داده شــود. بــا ایــن هــدف کــه در گام نخســت، مجموعــه روایت هــای زنــان، از کرونــا و ایــام قرنطینــه تدویــن 
و در گام بعــدی، کار بررســی و تحلیــل ایــن روایــات بــه پژوهــش مســتقل دیگــری موکــول شــود. امیــد مــی رود ایــن تــالش، 
بتوانــد گوشــه ای از پــرده ی جامعــه ی ایــن روزهــای ایــران از منظــر زنــان را کنــار زده و در معــرض دیــد آینــدگان قــرار دهــد. 
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نشستتخصصیرویکردهایتحقیقیادبیاتتطبیقی

گــروه عربــی شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی در راســتای انجــام کالن مســئله  ی »چالش  هــای ادبیــات تطبیقــی 
در ایــران«، نشســت تخصصــی »رویکردهــای تحقیقــی ادبیــات تطبیقــی« را بــا ســخنرانی دکتــر بهمــن نامــور مطلــق )اســتاد 
ــن اســتاد  ــون و چندی ــی شــورای بررســی مت ــا حضــور اعضــای گــروه عرب ــات تطبیقــی دانشــگاه شــهید بهشــتی( و ب ادبی
ــازی  ــورت مج ــان 1399 به ص ــورخ 8 آب ــنبه م ــران در روز پنجش ــگاه های ای ــی در دانش ــات تطبیق ــوزه ی ادبی ــص ح متخص
ــه  ــق ب ــر نامــور مطل ــدا دکت ــد، ابت ــه طــول انجامی ــه مــدت ســه ســاعت ب ــن نشســت تخصصــی کــه ب برگــزار کــرد. در ای
ــرکت کننده  ــار ش ــپس حض ــت. س ــی پرداخ ــات تطبیق ــی در ادبی ــای تحقیق ــون رویکرده ــش پیرام ــخنرانی خوی ــه ی س ارائ
ــن ســؤاالت  ــه ای ــس از پاســخ ب ــق پ ــور مطل ــر نام ــت دکت ــد و در نهای ــه طــرح ســؤاالت خــود پرداختن ــن جلســه ب در ای

ــم می  شــود. ــل تقدی ــه شــرح ذی ــن ســخنرانی ب ــرد. ای ــه ک ــی خــود را ارائ ــدی نهای جمع بن
ابتــدا دکتــر بهمــن نامــور مطلــق ضمــن قدردانــی و تشــکر از گــروه عربــی شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی 

ــن  ــتمرار چنی ــه اس ــد ک ــندی کردن ــراز خرس ــی، اب ــات تطبیق ــوزه ی ادبی ــودمند در  ح ــات س ــن جلس ــزاری چنی ــت برگ باب
جلســاتی منجــر بــه بهبــود وضعیــت مطالعــات  حــوزه ی ادبیــات تطبیقــی در ایــران خواهــد شــد. وی بــا اشــاره بــه یکــی از 
ــا ســایر رشــته  های فرانســه و  ــات عــرب در مقایســه ب ــژه در رشــته ی ادبی ــران  به وی ــات تطبیقــی در ای مشــکالت مهــم ادبی
انگلیســی یعنــی نداشــتن روش در تحقیقــات گفــت، بنــده امــروز بنــا دارم کــه ســخنرانی خــود را در زمینــه ی  روش شناســی 

ادبیــات تطبیقــی ارائــه کنــم.
ــه ســطح  ــق را در س ــده تطبی ــم هســت بن ــری بســیار مه ــق ام ــم تطبی ــه می دانی ــه داد: همان طورک ــق ادام ــور مطل ــر نام دکت
تقســیم کــرده ام کــه اشــاراتی خدمــت شــما عــرض می  کنــم. اولیــن آن ســطحی هســت کــه یــک ویژگــی عمومــی بــرای 
شــناخت هســت و هــر موجــودی کــه دارای اختیــار اســت بــرای انتخــاب ایــن اختیــارات را دارد. انتخــاب موقعــی ممکــن 
اســت کــه تطبیــق و تنــوع وجــود داشــته باشــد بــه ایــن منظــور کــه هرکســی کــه دارای عقالنیــت اســت، اختیــار نیــز دارد 
و هرکســی اختیــار دارد، انتخــاب نیــز دارد و هرکســی کــه انتخــاب دارد، تنــوع نیــز دارد و هرجــا تنــوع وجــود دارد، تطبیــق 
نیــز وجــود دارد. مــا بــرای یــک انتخــاب بایــد تطبیــق را انجــام دهیــم و ایــن تطبیــق موجــب آن می  شــود کــه آن انتخــاب 
ــا بقیــه موجــودات ایــن اســت کــه انســان، تطبیــق را بیشــتر از حیــوان بــه کار می بنــدد.  را انجــام دهیــم. تفــاوت انســان ب
مســئله ی تحقیــق منحصــر بــه انســان نیســت بلکــه حیوانــات نیــز در انتخــاب جفــت بــه تطبیــق دســت می زننــد. بنابرایــن، 
ــش از  ــت و بی ــاب اس ــه دارای انتخ ــش از بقی ــان بی ــد و انس ــتفاده می  کن ــق اس ــود از تطبی ــده ای، خودبه خ ــود زن ــر موج ه
ــوفان  ــه فیلس ــود. همان طورک ــه می ش ــر گفت ــود تطبیق گ ــان موج ــه انس ــر، ب ــن خاط ــد؛ به همی ــام می  ده ــق انج ــه تطبی بقی
انســان را موجــودی متفکــر می نامنــد و روان شناســان انســان را دارای روان می  داننــد یــا جامعه شناســان انســان را موجــودی 
ــوان را در  ــا حی ــان ب ــاوت انس ــم و تف ــگاه می  کنی ــان ن ــه انس ــر ب ــن منظ ــز از ای ــران نی ــا تطبیق گ ــد، م ــی می  دانن اجتماع
ــوان چنیــن گفــت کــه تطبیــق عیــن شــناخت اســت و اغلــب جریان هــای فکــری،  ــم. بنابرایــن می  ت تطبیق گــری او می  دانی



                                       43                                                                       خبرنامه ی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی          

13
99

ان 
و آب

ر 
مه

در ایــن مــورد اشــتراک نظر دارنــد. اگرچــه عــده ای از فالســفه همچــون افالطــون قائــل بــه ایــن هســتند کــه اگــر تطبیــق 
نباشــد نیــز می تــوان شــناخت حاصــل کــرد امــا دیگــران معتقدنــد کــه تطبیــق بــرای شــناخت اســت مثــل تشــخیص رنــگ 
ســیاه از ســفید. حتــی تفــاوت انســان ها نیــز در تطبیــق و انتخاب هایــی اســت کــه انجــام می دهــد. اگــر بتوانیــم جامعــه ای 
ــا مکانیزم هــای تطبیــق  را تربیــت کنیــم کــه بتوانــد خــوب تطبیــق انجــام دهــد، ایــن جامعــه موفق تــر خواهــد بــود اگــر ب
ــال  ــًا در ح ــا دائم ــه م ــا ک ــن معن ــه ای ــت ب ــم داش ــریع تری خواهی ــرفت س ــت پیش ــیم آن وق ــته باش ــتری داش ــنایی بیش آش
تطبیــق هســتیم. پــس انســانی کــه خــوب بتوانــد تطبیــق را انجــام دهــد خــوب می توانــد خریــد کنــد و حتــی در سیاســت 
بهتــر عمــل کنــد. نکتــه ی دیگــر  این کــه، تطبیــق بــه یــک روش تبدیــل شــده اســت کــه همــه  ی علــوم هــم از آن اســتفاده 
می کننــد؛ در کنــار همــه  ی روش  هــای تحقیــق مثــل کمــی یــا کیفــی و اکتشــافی، تجربــی و... یکــی از روش هــا تطبیــق اســت. 
پــس تطبیــق در  این جــا در یــک مرحلــه باالتــر قــرار می گیــرد و شــناخت کلــی نیســت بلکــه یــک روش تحقیقاتــی اســت 

ــم در دل آن نقدهــای مختلــف را داشــته باشــیم. ــا می  توانی ــرا اســت و م ــا آن را یــک فــراروش می  دانیــم چــون ف کــه م
ــد  ــخص کن ــه مش ــود ک ــزم می ش ــجو مل ــوم، دانش ــر عل ــر دیگ ــی ب ــوم اجتماع ــه ی عل ــر غلب ــه خاط ــی ب در پروپزال نویس
ــی  متأســفانه روش تطبیــق نادیــده گرفتــه  ــا مصاحبــه ای؟ ول ــه ای اســت ی ــا کیفــی؟ کتابخان روش تحقیقــش کمــی اســت ی
ــک روش  ــه ی ــیدن ب ــیوه  های رس ــی ش ــرا روش تطبیق ــی رود زی ــمار م ــه ش ــراروش ب ــی، ف ــق تطبیق ــود. روش تحقی می  ش
اســت؛ شــیوه  هایی کــه در خدمــت یــک روش قــرار می  گیــرد نــه  این کــه خــودش یــک روش باشــند. عمدتــًا در  حــوزه ی 
ادبیــات بیــن ســطح دوم و ســطح ســومی کــه بنــده قصــد دارم توضیــح دهــم، اشــتباهی بــه وجــود آمــده اســت و آن  این کــه 
مــا ســطح ســوم را بــه جــای ســطح دوم بــه کار می بریــم. در جایــی فــراروش در نظــر گرفتــه می شــود کــه مــا آن را یــک 
روش در نظــر گرفتیــم و آن را تکــرار می  کنیــم امــا ســطح ســوم کــه مــا در نظــر می  گیریــم رویکردهــای تطبیقــی هســتند 
ــی هســتند کــه یــک روش نیســتند بلکــه یــک مجموعــه  ای  ــن قســمت کمــی، رویکردهــای تطبیقــی رویکردهای کــه در ای
ــه، روش موضــوع و  ــا به صــورت خــرد در رویکــرد اســت. نظری ــه وجــود دارد ام ــه در داخــل آن روش و نظری هســتند ک
خیلــی مهــم اســت کــه توضیــح می  دهــد منابــع مخصــوص، اصطالحــات مخصــوص دارد. پــس ســطح ســوم تخصصی تــر 
ــم در  ــی داری ــا رویکردهای ــی م ــرد اســت یعن ــن رویک ــود ای ــط می  ش ــی مرتب ــای تطبیق ــه دانش ه ــر می  شــود و ب و خاص  ت

تطبیــق کــه مخصــوص مطالعــات تطبیقــی هســتند بلکــه مخصــوص تطبیقــی در دانش هــای تطبیقــی هســتند.
رویکردهــای تطبیقــی یعنــی رویکردهایــی کــه مخصــوص مطالعــات تطبیقــی در دانش هــای تطبیقــی هســتند. مجموعه هــای 
معرفتــی بــا صورت بندی هــای مختلــف وجــود دارنــد کــه یکــی از آنهــا به صــورت نــاب خــودش مثــل فیزیــک و ریاضــی 
هســتند و یکــی از آنهــا بینارشــته  ای  ها اســت کــه تلفیــق چند رشــته اســت. یــک صورت بنــدی دیگــر وجــود دارد کــه بــه آن 
دانش  هــای تطبیقــی می گوینــد کــه بــا نگرشــی دیگــر بــر اســاس تطبیــق پیکره هــای مطالعاتــی مختلــف شــکل گرفتــه اســت 

و ادبیــات تطبیقــی هــم یکــی از آنهاســت کــه بــا آناتومــی تطبیقــی شــروع می شــود.
وی تأکیــد کــرد: ایــن دانش  هــای تطبیقــی بــه مطالعــه ی پیکره  هــای خــود و دیگــری می  پردازنــد. یــک خودفرهنگــی ایرانــی 
بایــد بــا یــک دیگری فرهنگــی تطبیــق شــود کــه بتــوان آن کار را تطبیقــی دانســت. بنابرایــن بایــد روابــط بین فرهنگــی باشــد 
تــا بینافرهنگــی شــکل بگیــرد. پــس دانش  هــای بیناتطبیقــی بــا یــک پارادایــم یــا بــا یــک شــکل معرفتــی اروپاییــان در نیمــه ی 
ــد. ادبیــات تطبیقــی یکــی از شــاخه های مهــم ادبیــات اســت کــه  ــدا می  کن دوم قــرن نوزدهــم، شــکل می گیــرد و ادامــه پی
ــا ادبیــات فرهنگ هــای دیگــر  ــط بین الملــل ادبیــات جهــان یعنــی رابطــه ی ادبیــات ب   مأموریــت آن روابــط عمومــی و رواب

اســت. پــس ادبیــات تطبیقــی بــه بینافرهنگــی ادبیــات می پــردازد.
امــا ســؤاالت مهــم ایــن اســت کــه آیــا ادبیــات تطبیقــی بــرای مطالعــه دارای رویکردهایــی اســت و آیــا رویکردهــای ادبیــات 

تطبیقــی دســته  بندی و طبقه بنــدی می  شــوند و آیــا خــود ادبیــات تطبیقــی رویکــردی را ابــداع کــرده اســت یــا خیــر؟
ــا و  ــود نظریه ه ــرای خ ــه ب ــت ک ــدی اس ــی و نظام  من ــاخه های علم ــی از ش ــی یک ــات تطبیق ــه ادبی ــت ک ــن اس ــخ ای پاس
روش هــای خــود را دارد. روش بســیار مهــم اســت و هــر دانشــی روش  هــای خــاص خــود را دارد و دانش هــا بــه واســطه ی 
ــه واســطه ی  روش هــای خــود از یکدیگــر متمایــز می شــوند، ادبیــات تطبیقــی هــم روش خــاص خــود را دارد. دانش هــا ب
ــه  ــی ب ــات تطبیق ــای ادبی ــا روش ه ــی ب ــت. برخ ــکل اس ــن ش ــز به همی ــی نی ــات تطبیق ــوند و ادبی ــناخته می ش ــا ش روش ه
ــات  ــه ادبی ــد و ب ــراع کرده  ان ــی اخت ــای گوناگون ــف روش ه ــای مختل ــد. اصــوالً دانش ه ــات انســانی پرداخته ان بررســی ادبی
ــات. بعضــی  ــات، اسطوره شناســی ادبی ــات، روان شناســی ادبی ــات، فلســفه ی ادبی ــاًل جامعه شناســی ادبی ــد؛ مث ــل کرده  ان تحمی
روش هــا درونــی هســتند مثــل واژه شناســی رویکردهــای درونــی هســتند. دانش  هــای تطبیقــی چــه کار می  کننــد و بــا چــه 
ــی،  ــل جامعه  شناس ــرد مث ــت می گی ــر عاری ــای دیگ ــم از رویکرده ــی ه ــای تطبیق ــد. ادبیات  ه ــه می  کنن ــای مطالع رویکرده
روان شناســی و اسطوره شناســی. ادبیــات تطبیقــی خــود روش  هــای جدیــدی را ابــداع کــرده کــه ایــن روش  هــا مهــم هســتند. 
رویکردهــای دیگــر جــواب ندادنــد و مجبــور شــده بــرای برخــی مطالعــات خــودش رویکردهایــی را خلــق کنــد و عاریتــی 

نیســت حتــی ادبــی هــم نیســت و مــال خــودش اســت.
چهار رویکرد تحقیقی برای پاسخ دادن به نیازهای ادبیات تطبیقی وجود دارد که عبارتند از:



     خبرنامه ی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی           

13
99

ان 
و آب

ر 
مه

44

1-    رویکرد شرق شناسی )توسط ادوارد سعید مطرح شده است و از دل ادبیات تطبیقی استخراج شده است(
2-    رویکرد پسااستعماری )توسط چندین هندی  تبار همچون لیال گاندی و .... مطرح شده است(

ــا شــروع می شــود، فرانســوی ها  ــا آلمانی ه ــه اســت ب ــی شــکل گرفت ــات تطبیق 3-    رویکــرد تصویرشناســی )در دل ادبی
ــد( ــه می دهن آن را ادام

4-    رویکــرد نقــد جغرافیایــی )توســط وســتوارد در ســال 2۰۰۰ مطــرح شــده اســت کــه خاســتگاه آن ادبیــات تطبیقــی 
اســت(

ــدارم این هــا را کامــل  در خصــوص هــر کــدام از ایــن رویکردهــا کتاب هــای زیــادی نوشــته شــده اســت و مــن قصــد ن
معرفــی کنــم فقــط قصــد دارم وجــه تطبیقــی ایــن رویکردهــا را بیــان کنــم.

- شرق شناســی مثــل پسااســتعماری اســت، حوزه هــای زیــادی دارد امــا بخــش ادبــی آن موضــع بحــث در ادبیــات تطبیقــی 
ــد.  اســت. شرق شناســی مثــل جنبــش شــمال آفریقایــی، رویکردهایــی هســتند کــه در دل ادبیــات تطبیقــی شــکل گرفته ان

رویکردهــای انتقــادی و مبتنــی بــر نظریــه هســتند و صرفــًا توصیفــی تحلیلــی نیســتند.
ــرن  ــای ق ــام متن ه ــد. تم ــرار می ده ــر ق ــم استعمارشــونده را تحــت تأثی ــم اســتعمارگر و ه ــتعماری، ه - رویکــرد پسااس
شــانزدهم تــا قــرن بیســتم و احیانــًا تــا بــه امــروز همگــی تحــت تأثیــر اســتعمار هســتند. شــکل و ســبک نوشــتاری همگــی 
ــتاز  ــا پیش ــه هندی ه ــن رابط ــده اســت به خصــوص در ای ــات ش ــتعمار موضــوع تحقیق ــت. اس ــتعمار اس ــر اس تحــت تأثی
هســتند، هندی هــا )هومــی بابــا- اســتیواک-لیال گانــدی( بــا طــرح رویکــرد مطالعــات پسااســتعماری خــود را در زمــره ی 
کشــورهای صاحــب رویکــرد قــرار دادنــد. به طــور مثــال کتــاب ملیــت و روایــت هومــی بابــا کتــاب بســیار خوبــی اســت 
کــه از دریــدا، ادوارد ســعید و غیــره در آن اســتفاده می کنــد. در ایــن کتــاب کلیــد واژه هایــی همچــون ادبیــات مهاجــرت، 
ــتند و در  ــه مهاجــرت هس ــوف ب ــی معط ــه همگ ــه ک ــد و ترجم ــد، پیون ــاکات، تقلی ــی، مح ــت، آمیختگ ــد، مل ــفر، تبعی س
زمــره ی ادبیــات تطبیقــی هســتند، وجــود دارد. مطالعــات پسااســتعماری همــراه بــا مطالعــات فرهنگــی شــروع می شــود. در 

مطالعــات پسااســتعماری، مضامینــی همچــون فرودســت نیــز وجــود دارد.
ــداد بلکــه ایــن دو رویکــرد بیشــتر تحــت تأثیــر مکتــب  مکتــب فرانســه خیلــی شرق شناســی و پسااســتمعاری را رشــد ن

آمریکایــی بــوده اســت ولــی بدیــن معنانیســت کــه در مکتــب فرانســه ایــن مســائل وجــود نداشــته اســت.
سرشــت و خواســتگاه پسااســتعماری، تطبیــق اســت. زمانــی می تــوان رویکــرد پسااســتعماری را مطــرح کــرد کــه در آن دو 

فرهنــگ اســتعمارگر و استعمارشــونده وجــود داشــته باشــد.
- ســومین رویکــرد برآمــده از ادبیــات تطبیقــی، تصویرشناســی اســت. شــروع آن آلمانی هــا بــوده اســت و ســپس فرانســوی 
آن را ادامــه دادنــد. تصویرشناســی مثــل بقیــه رویکردهــا و مثــل کلیــت دانــش ادبیــات تطبیقــی تحــت تأثیــر خــود و دیگــری 
اســت. تصویرشناســی یعنــی تصویــر دیگــری در هنــر و ادبیــات دیگــری. تصویرشناســی در فرانســه بــه دهه هــای شــصت 

ــردد. ــل از آن برمی گ و قب
ــد و  ــه دســت فرانســوی ها می افت ــرد و ب ــا در قــرن بیســتم ســامان می گی ــات تطبیقــی اســت ام تصویرشناســی همــزاد ادبی
ــن مباحــث را دســته بندی  ــه ای ــرادی اســت ک ــاژو یکــی از اف ــری پ ــل می شــود. هان ــه روش تبدی ــر می شــود و ب متدیک ت
می کنــد و اصالح گــر تصویرشناســی می شــود. بنــده نیــز دو مقالــه بــه زبــان فارســی و فرانســه در حــوزه ی تصویرشناســی 

نوشــته ام کــه در ایــن زمینــه راه گشاســت.
تصویرشناســی در معنــای تطبیقــی بدیــن معناســت کــه هــر تصویــری موجــب آگاهــی مــن نســبت بــه دیگــری می  شــود. 
تصویرشناســی بــه بررســی و معرفــی انــواع اســتروتیپ )کلیشــه( مثــل اســتروتیپ های فرهنگــی می پــردازد. مثــاًل می گویــم 

ژاپنی هــا انســان های دقیقــی هســتند ایــن یــک نــوع اســتروتیپ هســت کــه در ذهن هــا منجمــد شــده اســت.
همچنیــن در ســفرنامه ها مــا از رویکــرد تصویرشناســی اســتفاده می کنیــم چــون بــه تبییــن تصویــر ســفرهای یــک فــرد در 
یــک مــکان خــاص پرداختــه می شــود. بنابرایــن تصویرســازی ماهیــت تطبیقــی دارد کــه نیــاز بــه خــود فرهنگــی و دیگــری 

نیــاز دارد. ایــن رویکــرد، روش تحقیــق خــاص خــود را دارد کــه از دل ادبیــات تطبیقــی شــکل می گیــرد.
- رویکــرد نقــد جغرافیایــی توســط برتــرام بســتوارد مطــرح شــده اســت. ایــن رویکــرد خواســتگاه ادبیــات تطبیقــی دارد، 
در اواخــر قــرن بیســتم شــکل گرفــت و در ســالهای 2۰۰۰ بــه بعــد به عنــوان آخریــن رویکردهــای ادبیــات تطبیقــی مطــرح 

شــده اســت.
ــکا و  ــه و امری ــف فرانس ــای مختل ــرات از مکتب ه ــوز تأثی ــا هن ــم ام ــیر می کنی ــامکتبی س ــروزه در دوره ی پس ــه ام اگرچ
پسااســتعماری وجــود دارد. مــا در طــول تاریــخ رویکردهــای نقــدی مختلفــی داشــتیم یکــی از اولیــن رویکردهــای شــکل 
ــک،  ــای اجتماعــی، گیاه شناســانه، هرمونتی ــس از آن رویکرده ــه پ ــود ک ــای تاریخــی ب ــرن نوزدهــم رویکرده ــه در ق گرفت
اسطوره شناســی نشانه شناســی و ... شــکل گرفــت. به طــور کلــی بیســت رویکــرد نقــد مختلــف داریــم. هیــچ گاه تــا اواخــر 
ــرای خــود نقــدی مســتقل  ــا و فضــا ب ــا جغرافی ــام نقــد جغرافیایــی نداشــتیم، یعنــی مــکان ی ــه ن قــرن نوزدهــم چیــزی ب
نداشــت. در اواخــر قــرن بیســتم هســت کــه فضــا و مــکان ســهم خــود را از رویکردهــای نقــدی می گیــرد و چیــزی بــه 
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ــی در  ــی دوم و تقســیمات کشــوری دارد. نقــد جغرافیای ــرد کــه ریشــه در جنــگ جهان ــی شــکل می گی ــام نقــد جغرافیای ن
ایــران کمتــر شــناخته شــده اســت.

ــای  ــروج از فض ــکنی )خ ــا(، مرزش ــه فض ــه ب ــدی )توج ــت از: فضامندی-زمان  من ــارت اس ــی عب ــد جغرافیای ــول نق اص
پیرامــون(، چندکانونگــی )ارجاعیــت یعنــی گــذار از متــن و ارجــاع دادن بــه بیــرون از متــن(. در نقــد جغرافیایــی بــر خــالف 
نقــد ســاختارگرایی توجــه از متــن برداشــته می شــود و بــه محیــط و جغرافیــا توجــه می شــود. در ایــن نقــد، از خودمحــوری 

ــود. ــه می ش ــه دیگرمحــوری و جغرافیامحــوری پرداخت ــدول می  شــود و ب ــی ع ــا خودگرائ ی
ــن نقــد در  ــد. ای ــی بررســی می کن ــار ادب ــدان آزادی را از دیدگاه هــای مختلــف در آث ــل می ــی، یــک فضــا مث نقــد جغرافیای
ــد حســی،  ــر ســاکنین(، ب( چن ــر از غی ــر از داخــل ویــک اث ــف( چندکانونگــی )اث عین حــال چهــار اصــل عملــی دارد: ال
ج( چنــد الیــه ای د( بینامتنیــت. در ایــن نقــد بایــد، یــک اثــر از ســاکنین آن منطقــه، یــک اثــر از مهاجریــن، و یــک اثــر از 
ــاًل نقــد  ــه اســت. مث ــن زمین ــال در ای ــورد مث ــک م ــال ی ــی کرب ــاًل نقــد جغرافیای خارجی هــا )مســافرین( داشــته باشــیم. مث

جغرافیایــی پیرامــون بــازار امــام زاده صالــح یــک مثــال دیگــر اســت.
دانــش ادبیــات تطبیقــی از دانش هایــی اســت کــه بــرای خــودش رویکــرد ایجــاد کــرده اســت و ایــن بیانگــر ایــن اســت کــه 
رویکردهــا و روش هــای مطالعاتــی چقــدر بــرای ایــن دانــش اهمیــت دارد. طبقــه ی اول رویکردهــا، رویکردهــای ادبیــات 
ــاده  ــد آن را آم ــل جامعــه شناســی و روان شناســی اســت، کــه دانش هــای تطبیقــی بای ــوم مث ــی از دیگــر عل تطبیقــی عاریت
ســازی و دســت کاری کننــد و بعــد، ازآن خــود کننــد. طبقــه ی دوم رویکردهایــی هســتند کــه ذاتــًا تطبیقــی هســتند و بســیار 
در ادبیــات تطبیقــی مفیــد هســتند، مثــل بینامتنیــت کــه ذاتــًا تطبیقــی اســت امــا  این کــه آیــا تطبیقــی بینافرهنگــی اســت یــا 
نیســت ایــن یــک بحــث دیگــر اســت. طبقــه ی ســوم رویکردهــای خاصــی بودنــد کــه ادبیــات تطبیقــی این هــا را ابــداع 

کــرد و این هــا را وضــع کــرد بــرای برطــرف کــردن نیازهایــی کــه بقیــه نمی توانســتند آن را انجــام دهنــد.
در پایــان ســخنرانی دکتــر نامــور مطلــق، دکتــر متقــی زاده از دکتــر نامــور مطلــق بــه خاطــر ایــن ســخنرانی ارزشــمند تشــکر 
ــدی  ــن و صورت بن ــات تبیی ــوزه ی ادبی ــی در  ح ــات تطبیق ــودمندی ادبی ــدی و س ــه، کارآم ــن جلس ــت: در ای ــرد و گف ک
جدیــدی از ادبیــات تطبیقــی ارائــه شــد و گســتردگی ادبیــات تطبیقــی و مطالعــات جدیــد ادبیــات تطبیقــی در چهــار رویکــرد 
ــن  ــح داده شــد. همچنی ــی( توضی ــد جغرافیای ــی )شرق شناســی، پسااســتعماری، تصویرســازی و نق ــات تطبیق ــی ادبی تحقیق
شرق شناســی به عنــوان یکــی از ابداعــات ادبیــات تطبیقــی ذکــر شــد، بــا توجــه بــه  این کــه شرق شناســی ســابقه  ای حــدود 
8 تــا 9 قــرن در جهــان اســالم و غــرب دارد و ادبیــات تطبیقــی نیــز علمــی جدیــد بــه شــمار مــی رود، ایــن نیــز یــک نکتــه  ی 

بســیار مهــم اســت کــه مــا بایــد مدنظــر داشــته باشــیم.
در ادامــه  حاضریــن در جلســه بــه ارائــه ی ســؤاالت خــود در مــورد ســخنرانی دکتــر نامــور مطلــق پرداختنــد کــه مشــروح 

آن بــه شــرح ذیــل اســت:
پرسش  های حاضرین در جلسه:

ــی،  ــی: شرق شناس ــوزه یعن ــار ح ــن چه ــی، در همی ــات تطبیق ــای ادبی ــی پژوهش  ه ــا تمام ــانی: آی ــر ابویس ــش دکت پرس
ــد؟ ــای می گیرن ــی ج ــد جغرافیای ــی، و نق ــتعماری، تصویرشناس پسااس

پرســش دکتــر حســین کیانــی: فراینــد تحقیــق در رویکردهــای چهارگانــه چگونــه اســت؟ آیــا کتــاب و مقالــه وجــود دارد 
کــه ایــن فرآیند هــا را تبییــن کــرده باشــد؟ آیــا مطالعــات تطبیقــی داخــل یــک فرهنــگ می توانــد داخــل در ادبیــات تطبیقــی 
ــن  ــش در ای ــد، پژوه ــرده باش ــتفاده ک ــاران( اس ــی )عی ــک جاهل ــه ی صعالی ــر از اندیش ــاعری معاص ــر ش ــاًل اگ ــد؟ مث باش

موضــوع داخــل در مطالعــات تطبیقــی اســت؟
ــی  ــات فارس ــزو ادبی ــا ج ــس آی ــرای و عربی نوی ــی عربی س ــای ایران ــم: دو رگه ه ــادی نظری منظ ــر ه ــش های دکت پرس

ــرد؟ ــی ک ــرب مقایســه ی تطبیق ــات ع ــا ادبی ــان را ب ــوان آن ــا می ت ــی و آی ــات عرب ــزو ادبی ــا ج ــتند ی هس
آیــا تصویرشناســی در آخریــن تحوالتــش بــه شــعر و رمــان هــم می پــردازد؟ آیــا شــرط تفــاوت زبــان در مکتــب فرانســه 

همچنــان پابرجاســت یــا تفــاوت فرهنگــی و بیــن رشــته  ای جــای آن نشســته؟
ــه نظــر  ــرا ب پرســش دکتــر فرامــرز میرزایــی: چــه تفاوتــی بیــن رویکــرد تصویرگرائــی و نقــد جغرافیائــی وجــود دارد زی

ــکان اســت؟ ــر م ــه تصوی ــد ک می آی
پرسش دکتر محمد خاقانی اصفهانی: تفاوت موازنه با مقارنة چیست؟

پرســش دکتــر قهرمانی مقبــل: بــا توجــه بــه قابلیت هــا و ظرفیت هــای متعــدد پژوهش هــای تطبیقــی میــان زبــان و ادبیــات 
ــر کارهــای  ــا کارهــای کیفــی ب ــه می تــوان نظریه  هــا و مکتب هــای تطبیقــی را بومی  ســازی کنیــم ت فارســی و عربــی چگون
ــا ادبیــات خودمــان ابــداع کنیــم؟  کّمــی غلبــه کنــد؟ آیــا می  تــوان امیــد داشــت مــا هــم نظریــه یــا رویکــردی متناســب ب

چگونــه می تــوان بــه بــه نظریه هــای جدیــد مکتــب فرانســه دسترســی پیــدا کــرد؟
پرسش دکتر حجت رسولی: آیا این رویکردهای تطبیقی حاصل استقرای شما بوده است یا خیر؟

پرســش دکتــر مقــدم متقــی: چــه ضرورتــی دارد مــا در ادبیــات تطبیقــی خــود را ملــزم بــه بررســی دو اثــر از دو ملیــت و دو 
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ــه،  ــی  این ک ــق یعن ــد تطبی ــه فرمودی ــق ک ــی از تطبی ــف حضرت عال ــا تعری ــن ب ــه ای ــژه  این ک ــم؟  به وی ــف کنی ــگ مختل فرهن
قــدرت اختیــار وجــود دارد مثــاًل در خریــد کاال مــا تطبیــق انجــام می دهیــم. بســیار خــب وقتــی مــا محــدوده ی اختیــار و 
قــدرت تطبیــق خودمــان را محــدود بــه دو اثــر خــاص بــا ویژگی هــای خــاص از دو ملیــت قــرار می دهیــم ایــن بــا اصــل 
ــه  ــق ب ــار در تطبی ــن انحص ــا ای ــرت دارد. آی ــت مغای ــام اس ــورت ع ــه در آن به ص ــه مقایس ــق ک ــان از واژه ی تطبی تعریف ت
معنــای اروپامحــوری و غرب محــوری در مطالعــات ادبــی مــا نیســت؟ لــذا بنــده معتقــدم ایــن تعریــف می بایســت اصــالح 
شــود دلیــل بــر ایــن مدعــا ایــن اســت کــه تطبیــق در دو اثــر ادبــی ولــو از یــک ملیــت یــا یــک جامعــه ی خــاص منجــر بــه 
گســترش بیشــتر مرزهــای دانــش می  شــود و انتفــاع ادبــی بیشــتری هــم خواهیــم داشــت به عنــوان نمونــه وقتــی قصایــد دو 
ــم  ــه ی نقــد جامعه شناســی بررســی می کنی ــر پای ــه اهــداف اجتماعــی خــود ب شــاعر از یــک ملیــت واحــد را در رســیدن ب
مثــاًل )تحلیــل و بررســی قصایــد ســمیح قاســم و محمــود درویــش بــر پایــه ی نظریــه ســاخت گرایی تکوینــی در رســیدن بــه 
اهــداف انتفاضــه(، و در نهایــت بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه علــل موفقیــت و ارزش ادبــی مثــاًل اثــر ادبــی اول یــا دوم بــه ایــن 
دالیــل ادبــی و... اســت. ایــن تحلیــل ادبــی اوالً تطبیقــی اســت ثانیــًا از یــک ملــت واحــد اســت و ثالثــًا منجــر بــه گســترش 
مرزهــای دانــش هــم شــده اســت و عــالوه برایــن از طریــق ایــن نقــد و تطبیــق افق هــای جدیــدی بــرای شــاعرهای بعــدی 

ــاید. ــز می گش ــان نی ــه اهداف ش ــیدن ب در رس
پرســش دکتــر یــداهلل رفیعــی: آیــا اگــر موضوعــات مختلــف را در یــک اثــر مثــل قــرآن یــا در آثــار مختلــف یــک نویســنده 

ــات تطبیقــی محســوب می شــود؟ ــن مســائل جــزو ادبی ــل ابن هشــام بررســی شــود، ای مث
پرســش دکتــر ابوالحســن امیــن مقدســی: بررســی مــکان و زمــان در ســیر تطــور اندیشــه ی یــک نویســنده داخلــی می توانــد 
ادبیــات تطبیقــی شــمرده شــود؟ بــه نوعــی بــا نقــد جغرافیایــی ارتبــاط می دهیــم و فرهنــگ بیــرون نیــز عامــل مؤثــر اســت.
ــد  ــه چن ــی ب ــرد و به صــورت تفصیل ــته تقســیم ک ــه دس ــه س ــده را ب ــق در پاســخ، پرســش های مطرح ش ــور مطل ــر نام دکت

ــخ داد. ــه پاس ــت جلس ــؤال به تناســب وق س
دســته ی اول پرســش ها راجــع بــه پیکــره ی مطالعاتــی ادبیــات تطبیقــی بــود. دســته ی دوم ســؤاالت راجــع بــه خــود روش و 
رویکردهــای ادبیــات تطبیقــی بــود. دســته ی ســوم ســؤاالت راجــع بــه وضعیــت امــروزی مکاتــب و به خصــوص مکتــب 

فرانســه بــود کــه پاســخ آن نیــاز به یــک گــزارش تحلیلــی دارد کــه امــروز فرصــت پاســخ نخواهــد شــد.
ــه  ــم، ب ــی می دان ــل و عموم ــط بین المل ــات رواب ــی را ادبی ــات تطبیق ــده ادبی ــته ی اول ســؤاالت، بن ــه دس ــورد پاســخ ب در م
ــه  ی  ــورد هم ــن م ــه در ای ــات بینافرهنگــی اســت ک ــم یکــی مطالع ــی داری ــات تطبیق ــا دو حــوزه در ادبی ــه م ــا ک ــن معن ای
مکاتــب بــا هــم یک نظــر دارنــد. و دیگــری مطالعــات بینا رشــته  ای اســت کــه ایــن خــود نیــاز بــه بحث هــای متنوعــی دارد. 
بینارشــته  ای می توانــد بینارشــته  ای درون فرهنگــی باشــد، بنابرایــن همــه  ی فعالیت هــای ادبیــات تطبیقــی بینافرهنگــی نیســت 
ــاز  ــه نی ــی دارد ک ــای مفصل ــکات بحث ه ــن ن ــرد. ای ــته  ای در آن جــای می گی ــه بینارش ــد ک ــی باش ــد درون فرهنگ و می توان
بــه یــک جلســه ی دیگــر دارد. راجــع بــه اصــل پیکــره ی مطالعــات ادبــی، مــن خــودم را محــدود بــه ادبیات-ادبیــات می کنــم 
ــات  ــل مطالع ــی در ذی ــا همگ ــه این ه ــی، و.. ک ــفه، ادبیات-علوم اجتماع ــر، ادبیات-فلس ــم ادبیات-هن ــم بگوی ــون می توان چ
ــورت  ــت و به ص ــوده اس ــته  ای ب ــات درون رش ــم مطالع ــی ه ــات تطبیق ــات ادبی ــن تحقیق ــرد. اولی ــرار می گی ــته  ای ق بینارش

ــوده اســت. ــی درون رشــته ای-بینافرهنگی ب ــوده اســت یعن ــات ب ادبیات-ادبی
ــد دو  ــی بای ــات تطبیق ــرای مطالعــه ی ادبی ــی دارد ب ــد چــه لزوم ــه برخــی گفتن ــه دســته ی دوم ســؤاالت ک ــا در پاســخ ب ام
فرهنــگ وجــود باشــد؟، پاســخ بنــده ایــن اســت کــه ایــن تعریــف بنــده نیســت بلکــه تعریــف ادبیــات تطبیقی اســت و کســی 
هــم در ایــن مــورد اختــالف نــدارد. امــا  این کــه آیــا می  تــوان یــک متــن را مــورد مطالعــه ی ادبیــات تطبیقــی قــرار داد؟ آیــا 
ادبیــات تطبیقــی الزامــًا بایــد بینامتنــی باشــد؟ و بینامتنــی بینافرهنگــی باشــد؟  این کــه آیــا متــن مــا می بایســت حتمــًا از درون 
یــک فرهنــگ باشــد، ایــن یــک بحــث دیگــر اســت، پــس مــا می توانیــم تک متنــی و درون متنــی کار تطبیقــی انجــام دهیــم 
ــوان ســفرنامه ها را مــورد  ــار گذاشــت چــون می ت ــی را می شــود کن ــذا بحــث تک متن ــد بینافرهنگــی باشــد. ل ــا حتمــًا بای ام
مطالعــه قــرار داد بــدون  این کــه بخواهیــم یــک چیــز دیگــری هــم باشــد. امــا در مــورد بینامتنی هــا،  این کــه فقــط درون زبــان 
فارســی یــا عربــی باشــد، نمی شــود در ایــن مــورد کار تطبیقــی انجــام داد چــون ادبیــات تطبیقــی نیســت. امــا ایــن ســؤال 
مطــرح شــد کــه ایــن مســئله بــا تطبیــق کــه اختیــار دارد، مغایــرت نــدارد؟ پاســخ ایــن اســت کــه مــا ســه الیــه تطبیــق داریــم، 
مــا داریــم راجــع بــه الیــه ی خــاص آن کــه تبدیــل بــه یــک رویکــرد و دانــش شــده اســت ســخن می گوییــم، اولــی معــادل 
بــا شــناخت بــود، دومــی معــادل بــا روش بــود، ســومی معــادل بــا دانــش بــود کــه همیــن مــورد نظــر ماســت. در ادبیــات 
تطبیقــی مــا متعهــد بــه یــک دانــش شــدیم، مثــل  این کــه شــما بگوییــد می شــود در فیزیــک کار شــیمی بکنیــم؟ نمی شــود 
چــون بــرای ایــن کار درســت نشــده اســت چــون روش هــا، نگــرش و منابــع آن متفــاوت اســت. بنابرایــن ادبیــات تطبیقــی 
یــک حــوزه ی مطالعاتــی دارد کــه تعریــف شــده اســت، ادبیــات تطبیقــی یــک دالــی اســت کــه ایــن مدلولــش اســت، دیگــر 
ــوان  ــات تطبیقــی به عن ــن ادبی ــم، بنابرای ــول آن را عــوض کنی ــران، مدل ــاًل در ای ــم مث ــروز می خواهی ــا ام نمی شــود گفــت، م
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ــان و یــک فرهنــگ هســتند و  ــده ی مطالعــه ی شــاهنامه و خمســه نیســت چــون هــر دو از یــک زب یــک دانــش در برگیرن
تفــاوت فرهنگــی ندارنــد. شــاید ســؤال شــود کــه کاری کــه راجــع بــه تطبیــق شــاهنامه و خمســه می کنیــم چیســت؟ پاســخ 
ایــن اســت کــه ایــن کار مطالعــات تطبیقــی در ادبیــات ملــی اســت. ادبیــات ملــی حــوزه ی فعالیــت خــودش مجــزا اســت. 
بنابرایــن آن چیــزی کــه در یــک فرهنــگ و زبــان مطالعــه تطبیقــی می شــود، در حــوزه ی ادبیــات ملــی قــرار می گیــرد و هــر 
آن چــه کــه در حــوزه ی ادبیــات ملــی قــرار می گیــرد در  حــوزه ی ادبیــات تطبیقــی قــرار نمی گیــرد بلکــه  حــوزه ی ادبیــات 
تطبیقــی شــامل بررســی یــک اثــر از یــک ملــت و یــک اثــر از یــک ملــت دیگــری می شــود یــا  این کــه در یــک اثــر، یــک 
فرهنــگ بــا فرهنــگ دیگــر تالقــی داشــته باشــد. ایــن تعریــف ربطــی بــه مکاتــب مختلــف ادبیــات تطبیقــی در آمریــکا و 
فرانســه نــدارد و مــا نمی توانیــم صورت بنــدی جدیــدی از تعریــف ادبیــات تطبیقــی ارائــه کنیــم و نمی توانیــم بــر خــالف 
اصــول اصلــی ادبیــات تطبیقــی حرکــت کنیــم. به طــور کلــی مــا یــک ادبیــات جهانــی داریــم، یــک ادبیــات ملــی داریــم، یــک 
ادبیــات عمومــی و همگانــی داریــم، یــک ادبیــات تطبیقــی داریــم، کــه حوزه هــای هــر یــک بــا دیگــری متفــاوت اســت و 

ــد. ــی به وجــود می آی ــه اغتشــاش در پیکــره ی مطالعات ــوان خــالف اصــول هریــک حرکــت کــرد وگرن نمی ت
دکتــر نامــور مطلــق توضیــح داد: در مــورد رویکردهــای تحقیقــی در ادبیــات تطبیقــی، بنــده ایــن رویکردهــا را بــا شــناختی 
کــه از ادبیــات تطبیقــی داشــتم توانســتم ایــن رویکردهــا را اســتخراج کنــم، و اگــر کســی از شــما رویکــرد دیگــری معرفــی 
کنــد، اســتقبال می کنــم. در مــورد  این کــه آیــا یــک اســتاد ادبیــات تطبیقــی بایــد بــه همــه ی ایــن رویکردهــا اشــراف کامــل 
داشــته باشــد؟ پاســخ بنــده ایــن اســت کــه اگــر یــک اســتاد فقــط بتوانــد در یکــی از رویکردهــای ادبیــات تطبیقــی کار کنــد، 
کفایــت می کنــد و نیــازی نیســت کــه یــک اســتاد ادبیــات تطبیقــی در تمامــی ایــن رویکردهــا تخصــص کافــی داشــته باشــد، 
بنــده موظفــم کــه متامتــد کار کنــم چــون رشــته ی اصلــی بنــده ایــن اســت، لــذا بایــد همــه  ی ایــن رویکردهــا را بشناســم 
ولــی کســی کــه تخصــص اصلــی اش ادبیــات تطبیقــی نیســت نیــاز بــه شــناخت کل ایــن رویکردهــا نــدارد و او می توانــد 
فقــط یکــی از ایــن رویکردهــا را به صــورت تخصصــی کار کنــد. عالوه بر ایــن رویکردهــا می شــود از رویکردهــای 
عمومی تــر دیگــر مثــل جامعــه شناســی ادبــی، روان شناســی ادبــی نیــز اســتفاده کــرد و روح تطبیقــی در آنهــا افــزوده شــود. 

شــرط اصلــی در اســتفاده از ایــن رویکردهــا ایــن اســت کــه حتمــًا دو پیکــره از دو فرهنــگ مختلــف باشــد.
ــن  ــم؟ پاســخ ای ــر، در ترجمه پژوهــی وارد کنی ــوان تطبیق گ ــم »ســوزان باســنت« را هــم به عن ــا می توانی ــه آی ــورد  این ک در م
اســت کــه بلــه می  شــود ایــن کار را انجــام داد امــا فــرق آن بــا رویکردهــای مدنظــر بنــده ایــن اســت کــه در آنجــا ســوزان 
باســنت فقــط بخش هایــی را بیــان می کنــد، و راجــع بــه موضوعــات ادبیــات تطبیقــی اســت. در ایــن زمینــه کســان دیگــری 
ــه  ــا کســانی ک ــرد، ام ــام ب ــوان ن ــر« را می ت ــاًل در اســطوره »برون ــد، مث ــی می پردازن ــات مضمون ــه مطالع ــه ب ــم هســتند ک ه
ــدا کــردم. باســنت  ــد، مــن ایــن چهــار رویکــرد و ایــن اشــخاص را پی ــداع کردن رویکــرد مطالعاتــی ادبیــات تطبیقــی را اب
بیشــتر حــوزه  ی مطالعاتــی را انتخــاب کــرده اســت و گفتــه، آیــا ادبیــات تطبیقــی بخشــی از آن اســت یــا .... تأثیــر و تأثــرات 
تاریخــی و مبــادالت را مطــرح کــرده اســت. یکــی از بحث هــای ایشــان ایــن اســت کــه موضوعــات مطالعــات ترجمــه آیــا 
ادبیــات تطبیقــی اســت یــا خیــر؟ و گاهــی معتقــد بــود کــه ادبیــات تطبیقــی مســلط اســت و گاهــی گفــت، مطالعــات ترجمــه 
ــای  ــل رویکرده ــرد مث ــک رویک ــوان ی ــوان به عن ــا را نمی ت ــن حوزه ه ــنت در ای ــرات باس ــی نظ ــور کل ــت. به ط ــلط اس مس

مختلفــی کــه ذکــر کــردم، معرفــی کــرد. بــرای مطالعــات ترجمــه هــم بایــد از رویکردهــا اســتفاده شــود.
در مــورد پاســخ بــه ایــن پرســش کــه »بررســی مــکان و زمــان در ســیر تطــور اندیشــه ی یــک نویســنده ی داخلــی می توانــد 

ادبیــات تطبیقــی شــمرده شــود؟« 
نامــور مطلــق در خاتمــه گفــت: نظــر بنــده ایــن اســت کــه ایــن از نــوع ســؤاالت آزاردهنــده بــرای تطبیق گــران اســت، و 
جــواب خیلــی واضــح و روشــنی بــرای آن وجــود نــدارد. امــا توضیــح ایــن اســت کــه مــا دو بحــث درون مؤلفــی و بینامؤلفی 
داریــم، حــاال ســؤال ایــن اســت کــه آیــا آثــار مختلــف یــک مؤلــف را می شــود بــا یکدیگــر مقایســه کــرد؟ یــا آیــا می تــوان 
آثــار دوره ی دوم او را به عنــوان بخــش آثــار جامعــه ی دوم مطــرح کــرد یــا خیــر؟ شــرط اول ایــن اســت کــه یک طــرف آن 
بایــد ادبیــات باشــد دوم  این کــه، مــا دو شــاخص بــزرگ بــه نــام زبــان و فرهنــگ داریــم کــه اولــی توســط فرانســوی ها و 
دومــی توســط آمریکایی هــا مطــرح می شــده اســت، حــاال اگــر یــک مؤلــف در یک جــا مطالبــی نوشــته و ســپس در جایــی 
دیگــر نیــز مطالبــی ذکــر کــرده اســت،  این کــه ایــن دو اثــر آیــا بــه دو فرهنــگ تعلــق دارد یــا خیــر؟ اصــوالً  این جــا یــک 
مقــداری شــاخص ها و عوامــل متعــددی بایــد دخیــل باشــند تــا بتــوان نظــر داد. نظــر شــخصی بنــده ایــن اســت کــه درون 
مؤلفــی را ادبیــات تطبیقــی تلقــی نمی کنــم، چــون نمی تــوان دو فرهنــگ متفــاوت را مــورد بررســی قــرار داد مگــر  این کــه 
زندگــی مؤلــف را دو فرهنــگ متفــاوت بدانیــم. نکتــه ی دیگــر  این کــه ایــن موضــوع در مــورد مهاجــرت متفــاوت اســت 
ــورد  ــی در رویکــرد پسااســتعماری م ــه تنهای ــن موضــوع را ب ــوان ای ــد و می ت ــف زندگــی کرده ان چــون در دو جــای مختل

مطالعــه قــرار داد.
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گــروه پژوهشــی مطالعــات زنــان پژوهشــکده ی مطالعــات اجتماعــی بــا همــکاری پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات و 
پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری نشســت تخصصــی مجــازی بــا عنــوان »کرونــا و آزمــون خانــواده محــوری« را 
در روز سه شــنبه 6 آبانمــاه 1399 بــا حضــور و ســخنرانی دکتــر عبدالکریــم خیامــی، اســتاد و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه 
ــر علمــی نشســت  ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و دبی ــأت علمــی پژوهشــگاه عل ــر بشــیر معتمــدی، عضــو هی و دکت

برگــزار کــرد.

در ابتــدای نشســت دکتــر عبدالکریــم خیامــی عضــو هیــأت علمــی و اســتاد دانشــگاه بحــث خــود را بــا مــرور مهمتریــن 
ــا و پســاکرونا در اندیشــه ی صاحب نظــران آغــاز و به عنــوان نمونــه  گــزاره هــای ناظــر بــه کالن-روندهــای جهانــی کرون

1۰ گــزاره را ارائــه کــرد:
１- جابه جایی سریع و پرحجم انواع ارتباطات، از واقعیت فیزیکی به واقعیت مجازی : به سوی زندگی دوم

ــش  ــم و گرای ــد، تواضــع عل ــم جدی ــق عل ــی مطل ــد در توانای ــه: تردی ــن مدرنیت ــای بنیادی ــش کشــیدن انگاره ه ــه چال １- ب

بیشــتر بــه معنویــت )الهــی یــا بــدون خــدا(
１- تناقض دوگانه در جایگاه دولت ها: اقتدار دولت های محلی/ احاله در هم گرایی های جهانی

１- سرعت چشم گیر فرایند همگرایی فناوری های ارتباطی در همه ی ساحت ها: خانوادگی، صنعتی، اجتماعی و ..

１- تسهیل گری برای جهانی با تمدن های متکثر: به سوی جهانی پساآمریکایی

１- تغییر ایماژ بشر از جهان: از فضایی شناخته شده و تحت سیطره به فضایی پر از اسرار ناشناخته

１- افزایش چشمگیر شکاف طبقاتی 

１- مخدوش شدن پایه های برخی مکاتب فلسفی-نظری مانند برساخت گرایی 

ــرح  ــبکه ای مط ــه ش ــس از جامع ــه پ ــه ای ک ــی )جامع ــه ی پلت فرم ــمت جامع ــه س ــه ب ــاع و جامع ــت از اجتم １- حرک

می شــود(
１- تهدیــد دموکراســی بــا نظامی گــری پزشــکی ) گویــی دموکراســی -بــا معانــی متفاوتــش- بــه دلیــل حاکمیــت گفتمــان 

پزشــکی ، محــدود شــده اســت.(
دکتــر خیامــی ســپس ضمــن طــرح ایــن پرســش کــه »تغییــرات کرونایــی، پایــدار و پارادایمــی خواهنــد بــود یــا موضعــی و 

ناپایــدار؟« پاســخ آن را مهــم ولــی نیازمنــد نشســت مســتقل دیگــری دانســت. 
ــرد:  ــه ک ــا را ارائ ــن آنه ــی، فهرســتی از رایج تری ــا در دوره ی کرونای ــای خانواده ه ــه چالش ه ــا اشــاره ب ــه وی ب      در ادام
ــادی و  ــای اقتص ــش تنگناه ــات، افزای ــا و اختالف ــش تنش ه ــا، افزای ــی خانواده ه ــی در برخ ــونت های خانگ ــش خش افزای
معیشــتی، پیامدهــای آمــوزش مجــازی و بحــث امکانــات و فضــا و لــزوم حمایــت و نظــارت خانواده هــا، اضطــراب ناشــی 
ــواده، ســوگ خفتــه در خانواده هایــی کــه عضــو فوتــی داشــته اند، تغییــر دفعــی در ســبد مصــرف  از ابتــالی اعضــای خان
رســانه ای و هم زمــان ضعــف ســواد رســانه ای، بیــکاری سرپرســت خانــواده، برخــی تبعــات منفــی دورکاری، چالش هــای 
ــا اعضــای  ــل ب ــام در شــیوه تعام ــات فراغــت کــودکان، ابه ــی تحرکــی، افــت کیفیــت ســاعات اوق ســالمت جســمی و ب

ــا. ــادر بزرگ ه ــا و م ــدر بزرگ ه ــد پ ــترده مانن ــواده ی گس خان
 ایــن پژوهشــگر حــوزه ی خانــواده و ارتباطــات پــس از طــرح چالش هــا، بــه ارزیابــی عملکــرد نهــاد خانــواده ایرانــی در 
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آزمــون کرونــا و میــزان تــاب آوری آن پرداختــه و در ایــن زمینــه دو نــوع پاســخ یــا دوگونــه )نــوع آرمانــی وبــری( نظــری 
در ایــران را معرفــی کــرد. 

گونهیاول:کرونا؛افشاگرواقعیت،تسریعیاتعمیقفروپاشی
ــن ضعــف و  ــًا ای ــا عمدت ــل کروناســت، ام ــی در مقاب ــواده ی ایران ــه خان ــردودی کارنام ــه م ــد ب ــه ی نظــری معتق   این گون
گســیختگی را در منظــری تاریخــی تبییــن می کنــد و کرونــا را صرفــًا بازنماینــده و برمالکننــده ی عمــق متزلــزل خانــواده ی 

ــد. ــکار در آن می دان ــان و آش ــای پنه ــا و تعارض ه ــی  تناقض ه ــت تاریخ ــی و انباش ایران
مهمترین محورهای این گونه ی نظری و یا ارزیابی عبارتند از :

- کرونا عامل و  افشاکننده ی الیه های پرتعارض زیرین نهاد خانواده
- رقابت چندین ساله ی خانه و خیابان، و سرریزشدن تعارض ها در خانه با حذف نسبی خیابان 

- افزایــش حجــم کار خانــه و فقــدان آمــوزش و تمریــن تقســیم کار خانــه در ســنت خانــواده ایرانــی )در اینجــا عــالوه بــر 
ســاختار ســنتی، فقــدان آمــوزش تقســیم کار در خانــه موجــب ایجــاد بــار مضاعــف بــر دوش زنــان شــده و ایــن عضــو 

کانونــی و بــه تبــع آن تمــام خانــواده را بــا اختالالتــی روبــرو کــرده اســت(.
- نگرانی ها، سوگ ها و اضطراب های فروخفته در این دوران و تأثیرات درازمدت آنها

ــه ترتیــب:  ــا )قربانیــان خشــونت ها ب - افزایــش انــواع خشــونت های خانگــی )فیزیکی-کالمــی- عاطفــی( در دوران کرون
زنــان، دختــران، کــودکان و ســالمندان هســتند(.

- حذف یا محدود شدن فضاها یا حریم خصوصی افراد
- توجه به تأثیر ریشه های تاریخی مردم ساالری در جامعه و پدرساالری در خانواده

- عرف، مانع گزارش خشونت های خانگی
- دو حجاب که مانع واقع بینی است :1- ایدئولوژیک یا قدسی کردن خانواده 

2- محافظه کاری حاکم برجامعه شناسی ایران
گونهیدوم:تابآوریودیدنفرصتها

 بــه عکــس گونــه ی بــاال، ارزیابــی ایــن دســته از صاحب نظــران از عملکــرد و میــزان تــاب آوری خانــواده ی ایرانــی مثبــت 
ــد. ــداری می دانن ــوام و پای ــت و ق ــوردار از اصال ــرایطی برخ ــن ش ــی و در چنی ــه ی ایران ــاد را در جامع ــن نه ــت و ای اس
ــی  ــی ط ــواده ی ایران ــی از خشــونت ها در خان ــی انواع ــا و حت ــی تعارض ه ــروز برخ ــرش ب ــن پذی ــری ضم ــه نظ این گون
ــا، آنهــا را "طبیعــی" و "غیربحرانــی" دانســته و معتقــد اســت برخــی در طــرح ایــن معضــالت دچــار  دوره ی بحــران کرون
ــم  ــن دوران را ه ــواده در ای ــاد خان ــرای نه ــده ب ــاد ش ــای ایج ــد فرصت ه ــا بای ــده اند و م ــی ش ــا بزرگ نمای ــیاه نمایی ی س

ــد از:    ــری عبارتن ــه ی نظ ــد این گون ــورد تأکی ــای م ــن محوره ــم. مهم تری ببینی
- خانواده، مهم ترین پناه گاه در کرونا برخالف همه ی حمالت مدرنیستی و پسامدرنیستی به آن.

- افزایــش فهــم و آگاهــی اعضــای خانــواده از هم دیگــر بــا دســتاوردهایی چــون: قدرشناســی، تقســیم کار، درک متقابــل 
ــی ــد درون خانوادگ ــی های جدی ــر، ظرفیت شناس ــکالت هم دیگ ــا از مش اعض

- فرصت بروز یا ابراز نگرانی های فروخفته اعضای خانواده
- کاهش توزیع عواطف و احساسات در بیرون خانواده و تمرکز درون خانواده

- فرصت گفت وگوهای نو : یک توفیق ناگزیر برای حل تعارض های طبیعی
- انتقاد از بازنمایی های سیاه از خانواده ی ایرانی

- کرونا، گذرگاهی دشوار اما منتج به تعالی خانواده ی ایرانی
ــی کــه نهادهــا و مؤسســات و ســازمان های مختلــف کشــور، از اســفندماه ســال  ــن، آمارهای ــر خیامــی پــس از ای      دکت
گذشــته تاکنــون منتشــر کرده انــد را به طورتجمیعــی ارائــه کردنــد و ســپس بــه تحلیــل مبســوط و تطبیقــی آنهــا پرداخــت 

ــان کــرد.  ــوان« از آنهــا گرفــت را بی ــا »نمی ت ــوان« و ی ــر آن، برخــی نتایــج کــه »می ت و مبتنــی ب
وی در ادامــه، اســتنباط هایی کــه هــر دو الگــوی فکــری پیش گفتــه، از ایــن آمارهــا  کرده انــد را نقــد و بررســی کردنــد و 
ســپس بــا اضافــه کــردن تحلیل هایــی کیفــی از برخــی رویدادهــای اجتماعــی و فرهنگــی و دینــی درایــن بــازه ی زمانــی؛ 
در نهایــت خــود را – بــا لحــاظ دو تعدیــل »خانــواده فردگــرا« و »تشــتت در منابــع هنجــاری و معنابخــش« - بــه گونــه ی 

ــر و همســوتر اعــالم کــرد.   دوم نزدیک ت
ــوزش«،  ــن«، »آم ــاد »دی ــار نه ــرد چه ــی تفکیکــی عملک ــه ارزیاب ــی ســخنانش، ب ــن نشســت در بخــش پایان ســخنران ای
»رســانه« و »حاکمیــت« در قبــال نهــاد خانــواده ایرانــی پرداخــت و توفیقــات و آســیب ها و کاســتی های هــر یــک از آنهــا 

را در ایــن زمینــه بیــان کــرد.  
در پایــان نشســت دکتــر معتمــدی دبیــر علمــی نشســت، پــس از ارائــه ی یــک جمع بنــدی مباحــث مطــرح شــده از ســوی 

ســخنران، پرســش های خــود و مخاطبیــن را مطــرح و دکتــر خیامــی بــه آنهــا پاســخ گفــت.
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ــی  ــات فرهنگ ــکده ی مطالع ــوی پژوهش ــاه 1399، از س ــا«  روز 14 مهرم ــی کرون ــی و ناگهان ــانه های ایران ــت »رس  نشس
ــا حضــور دکتــر حســن نمکدوســت  و ارتباطــات پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــه صــورت مجــازی ب
)مدیــر آمــوزش مؤسســه ی همشــهری(، امیــد جهانشــاهی )دکتــری مدیریــت رســانه(، ســعید ارکان زاده )دکتــری ارتباطــات و 

ــزار شــد. ــر منصــور ســاعی برگ ــری دکت ــه دبی ــگار( و ب روزنامه ن

در ابتــدا دکتــر ســاعی گفــت: ایــران زمیــن  به عنــوان ســرزمین در چشــم بــاد حــوادث تلــخ در طــول تاریــخ، در ســه ســال 
اخیــر نیــز چندیــن رویــداد و حادثــه تلــخ نظیــر آتــش ســوزی ســاختمان پالســکو، زلزلــه دردنــاک کرمانشــاه، ســیل ویرانگــر 
ــری  ــت. غافلگی ــرده اس ــه ک ــال 1399 را تجرب ــر س ــا در اواخ ــان کرون ــی و ناگه ــای اوکراین ــقوط هواپیم ــار 1398 و س به
ویژگــی مهــم رســانه های مــا در بســیاری از ایــن حــوادث تلــخ بــوده اســت. برخــی از ایــن حــوادث نظیــر زلزلــه و ســیل 
دارای ســابقه بودنــد امــا اپیدمــی کرونــا بــدون ســابقه و ناگهــان رخ داد. در هــر دو شــرایط رســانه های مــا غافلگیــر شــدند. 
بــا گذشــت بیــش از ۷ مــاه از ظهــور و اعــالم خبــر شــیوع کرونــا در ایــران زمــان مناســبی بــرای بررســی میــزان و کیفیــت 

ــت. ــران اس ــی در ای ــانه های اجتماع ــمی و رس ــانه های رس ــی رس ــگری  و نقش آفرین کنش
رسانه ها در دوران کرونا چه کردند و چه نکردند؟

ــه اعضــای آن  ــم ک ــروکار داری ــر س ــج متغی ــا پن ــا ب ــی م ــاط جمع ــش ارتب ــر کن ــت: در ه ــر نمکدوســت گف ــه دکت در ادام
عبارتنــد از: تولیدکننــده ی متــن، خــود متــن، مخاطبــی )کــه در معــرض ایــن متــن اســت(، رســانه ای )کــه از طریــق آن متــن، 
ــار اجتماعــی کــه رخــداد  ــاره ی بحــث مــا مطــرح اســت، آن بافت ــه ای کــه درب ــا جامعــه. نکت جمعــی می شــود( و بافــت ی
کرونــا در آن بــه وجــود آمــد و رســانه ای شــد، در کل ایــن فراینــد ارتباطــی بســیار  تأثیرگــذار بــود. معنــا یــا اســتباطی کــه 
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از هــر کنــش ارتبــاط جمعــی رخ می دهــد از برهــم کنــش ایــن پنــج عامــل رخ می دهــد. بافتــار در آن وضعیــت تاریخــی 
ــه در  ــی ک ــر پیام ــه ه ــبت ب ــادی نس ــا کم اعتم ــادی ی ــدت بی اعتم ــای به ش ــک فض ــون ی ــود. چ ــی ب ــل مهم ــاص، عام خ
ســطح وســیعی از ســوی حکومــت مطــرح می شــد در جامعــه وجــود داشــت. دالیــل آن متعــدد اســت. تازه تریــن رویــداد 
بــه موضــوع کرونــا کــه افــکار عمومــی را   کامــاًل   متأثــر کــرد و به میــزان بســیار زیــادی از اعتمــادی کــه بــه پیام هایــی کــه 
از طریــق حکومــت در اختیــار جامعــه قــرار می دهــد، دامــن زد، حادثــه ی شــلیک موشــک بــه هواپیمــای اوکراینــی بــود کــه 
جامعــه بــه شــدت تحت  تأثیــر ایــن حادثــه قــرار داشــت. همیــن امــر باعــث شــد رســانه ها در آن مقطــع خــود را ســرزنش 
ــاًل تیترهایــی کــه مــا شــرمنده هســتیم، اشــتباه کردیــم در روزنامه هــا منتشــر شــد. چــون رســانه ها احســاس  ــد  مث می کردن
ــکار  ــردن هواپیمــا، به نوعــی در جریحــه دار شــدن اف ــاره ی ســرنگون ک ــت رســمی حکومــت درب ــل روای ــا نق ــد ب می کردن

ــته اند. ــارکت داش ــی مش عموم
ــن زد.  ــادی دام ــن کم اعتم ــه ای ــد و ب ــت نش ــران، مدیری ــت بح ــوی مدیری ــتی ازس ــم به درس ــران ه ــا در ای ــران کرون بح
رویکــرد رســمی دربــاره ی کرونــا در ابتــدا رویکــرد انــکار بــود و ایــن رویکــرد بســیار مصرانــه بــود گویــی هیــچ اتفاقــی 
ــاری نمی شــود عملکــرد رســانه ها را  ــن بافت ــان شــد! در چنی ــن بحــران ســنگینی بی ــاده اســت و ناگهــان حضــور چنی نیافت
بــه تنهایــی مــورد ارزیابــی قــرار داد بلکــه بایــد هــر پنــج ضلــع و یکــی از آن اصل هــا کــه رســانه ها هســتند، مــورد بحــث 
ــد آن را  ــانه ها می خواهن ــه رس ــی ک ــامانی باشــد و وقت ــار نابه س ــت بحــران، رفت ــار مدیری ــوان رفت ــت گذاشــت. نمی ت و دق

ــه ســامان از رســانه ها داشــته باشــیم. پوشــش دهنــد مــا انتظــار رفتــار صحیــح و ب

ســپس جهانشــاهی بــا اشــاره بــه اینکــه ارتباطــات اساســًا بــرای تبــادل معناســت و آن چیــزی کــه معنــا را آشــکار می کنــد، 
تفســیر اســت، گفــت: ایــن تفســیر بــه همــان بافــت اجتماعــی کــه از ابعــاد مختلــف می تــوان دربــاره ی آن صحبــت کــرد، 
مربــوط می شــود.  مثــاًل نگاهــی کــه مــردم بــه رســانه دارنــد، نــگاه دولــت بــه رســانه و انــواع متغیرهــای دیگــر.    متأســفانه 
ــی را  ــیر نزول ــک س ــته ی ــال گذش ــده در 2۰ س ــام ش ــف انج ــات مختل ــق تحقیق ــا طب ــه م ــه در جامع ــی ک ــاد سیاس اعتم
ــر گذاشــته اســت.  ــه رســانه های رســمی  تأثی ــر کمترشــدن اعتمــاد مــردم ب طــی کــرده اســت. کم شــدن اعتمــاد سیاســی ب
معتقــدم کرونــا اگرچــه بــه صنایــع مختلــف لطمــه زد و بــه اقتصــاد ســازمان های رســانه ای لطمــه زد، امــا بــرای حرفــه ی 
روزنامه نــگاری یــک فرصــت مغتنــم و عالــی ایجــاد کــرد. روح روزنامه نــگاری را زنــده کــرد. بــه رســانه های رســمی یــک 
ــیار  ــا بس ــر کرون ــم   به خاط ــهروندی ه ــگاری ش ــی روزنامه ن ــد. حت ــازی کنن ــت رفته را بازس ــاد از دس ــا اعتم ــت داد ت فرص

جــدی شــد. پزشــکان، پرســتارها و کادر درمــان شــروع بــه حــرف زدن بــا مــردم کردنــد.
ــه  ــی ب ــت سیاس ــا در معاون ــاق کرون ــک ات ــیما ی ــدا و س ــازمان ص ــور در س ــه کش ــا ب ــمی ورود کرون ــالم رس ــگام اع هن
ســردبیری خانــم میرســیدی تشــکیل شــد کــه مــدام در حــال پوشــش اخبــار کرونــا بودنــد و خبرنگارهــا موظــف بودنــد 
مــدام تولیــد محتــوا در ایــن زمینــه داشــته باشــند. صــدا وســیما تــالش کــرد تــا در دو بعــد خبــر و   اطالع رســانی و آمــوزش، 
ــا پخــش کنــد. تــا حــدی هــم موفــق بــود. مخصوصــًا شــبکه ی خبــر  برنامه هــای متعــددی به طــور مرتــب دربــاره ی کرون
ــه  ــادآور شــوم کــه اعتمــاد مــردم در حــوزه ی ســالمت ب ــد ی ــه را هــم بای ــن نکت ــده شــد. ای کــه توســط مــردم بســیار دی
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رســانه ها تقریبــًا بیشــتر از دیگــر بحران هاســت.از یــک جایــی بــه بعــد موضــوع کرونــا از دســتور کار دولــت خــارج شــد 
و دیگــر در اولویــت قــرار نگرفــت. به همیــن خاطــر ســایه اش روی عملکــرد رســانه ها افتــاد. یعنــی اعضــای ســتاد مبــارزه 
ــافرت ها  ــری از مس ــاًل جلوگی ــرد،  مث ــی نمی ک ــان را عمل ــته های آن ــت خواس ــون دول ــدند. چ ــکل ش ــار مش ــا دچ ــا کرون ب
ــان را اجرایــی نکــرد. ایــن موضــوع دالیــل زیــادی داشــت از جملــه    این کــه دولــت نمی توانســت زیــر  و….کــه دولــت آن
بــار مســائل مالــی قرنطینــه و محدودیت هــا بــرود. در کشــورهایی کــه محدودیــت اعمــال شــد، دولــت از نظــر اقتصــادی بــه 
کســب و کارهــا کمــک کــرد. ولــی ایــن    مســئله بــرای ایــران عملــی نبــود. ایــن یــک بعــد قضیــه اســت. بعــد دیگــر بــه نظــام 
ــخن گو  ــدد س ــا تع ــا ب ــای م ــه ی بحران ه ــاًل در هم ــود را دارد.  مث ــاص خ ــکالت خ ــه مش ــردد ک ــور برمی گ ــی کش مدیریت
ــذار  ــانه ها  تأثیرگ ــرد رس ــر عملک ــا ب ــه این ه ــد و هم ــئله به وجــود آم ــن    مس ــم ای ــا ه ــاره ی کرون ــه درب ــتیم، ک ــرو هس روب
ــدن  ــر و سیاسی ش ــا یکدیگ ــران ب ــمکش  ها مدی ــا و کش ــانه؛ تناقض  ه ــرد رس ــر عملک ــر ب ــذار دیگ ــائل  تأثیرگ ــت. مس اس
بحــران کرونــا بــود. مدیریــت بیماری هــای واگیــر در برخــی کشــورها   کامــاًل غیرسیاســی و حرفــه   ای اســت. امــا در کشــور 

مــا ایــن    مســئله هــم سیاســی شــد.
در ادامــه ارکان زاده بــا بیــان اینکــه بــا ورود کرونــا بــه کشــور رســانه های رســمی در ابتــدا   به خاطــر راهپیمایــی 22 بهمــن 

ــدن  ــانه   ای ش ــه کشــور و رس ــا ب ــد ورود کرون ــا تأیی ــان ب ــد و ناگه ــئله نپرداختن ــن    مس ــه ای ــی ب ــس خیل ــات مجل و انتخاب
ــه آن  ــانه  ها ب ــی رس ــتیم، ول ــل می دانس ــا از قب ــه م ــد ک ــه کردن ــه را زمزم ــن نکت ــر ای ــا یکدیگ ــردم ب ــاره م آن، به یک ب
ــا  ــا ب ــانه های م ــورد رس ــن برخ ــی رود. اولی ــانه م ــانه  ها نش ــه رس ــردم ب ــاد م ــه اعتم ــت ک ــت:   این جاس ــد، گف نمی پرداختن
کرونــا بــا یــک ماجــرای سیاســی ترکیــب شــده بــود و تــا چنــد هفتــه ســؤاالتی مطــرح می شــد کــه رســانه  ها کمتــر ســراغ 
آنهــا می رفتنــد و بــاز همیــن    مســئله اعتمــاد مــردم را ضعیف تــر می کــرد.  مثــاًل ایــن ســؤال مطــرح شــد چــرا قــم قرنطینــه 
ــد. دهه هاســت کــه مــردم در حــال رصــد رســانه های  ــه ایــن مســائل پرداختن ــر ب نشــد و… امــا رســانه  ها و مســئوالن کمت
ــه خیلــی از  ــد و چــرا ب ــاره ی یــک ماجــرا ســکوت می کن ــد یــک رســانه چــرا درب رســمی هســتند و همــه ی آنهــا می دانن
مســائل نمی پردازنــد. مــن هــم بــا صحبــت دکتــر جهانشــاهی دربــاره ی    این کــه کرونــا فرصتــی بــرای بازگردانــدن اعتمــاد 

ــود، موافقــم. ــه رســانه های رســمی ب ــردم ب ــاره م دوب
ــد  ــران ندارن ــز بح ــانه  ها می ــت: رس ــمی گف ــانه های رس ــار در رس ــدی اخب ــوب بن ــاره ی چارچ ــت درب ــپس نمکدوس س
ــام  ــا تم ــا ب ــا م ــل کرون ــی مث ــد در بحران ــر می کن ــات را منتش ــه اطالع ــازمان یافت ــه و غیرس ــگار، خودانگیخت و    روزنامه ن
ــی وجــود  ــاس جهان ــا و در مقی ــری در بحــران کرون ــت ارزش خب ــر هف ــاره مواجــه شــدیم. ه ــری به یک ب ــای خب ارزش ه
ــا، در  ــام مرزه ــارغ از تم ــی ف ــاس جهان ــد در مقی ــه می توان ــادری اســت ک ــوارد ن ــز م ــا ج ــر کرون ــن خاط داشــت. به همی
جامعه  هــا درگیــر شــده و طبیعــی اســت کــه ایــن بحــران مــورد توجــه قــرار گیــرد. به همیــن خاطــر اگــر ایــن بحــران مــورد 
توجــه و پوشــش قــرار نگیــرد، عجیــب اســت. وجهــه ی انســانی کرونــا بســیار قــوی اســت. در واقــع رویکــردی اســت کــه 
مــا در خبرهــا به دنبــال آنهــا هســتیم و ایــن رویکــرد بــه خبرهــای مــا معنــای اصلــی را می دهــد. به همیــن خاطــر طبیعــی 

ــد. ــه آن بپردازن ــی ب ــاس جهان ــه رســانه  ها در مقی اســت ک
مــا بــه دنبــال پوشــش رســانه   ای اخبــار کرونــا بــوده ایــم، امــا یــک تــالش حرفــه   ای    روزنامه نگارانــه و یــک تــالش ســازمان 
یافتــه و اندیشــیده شــده، دارای نقشــه و راهبــرد نبــوده بلکــه رفتــار خــود بــه خــودی مــا بــوده اســت. یکــی از بدیهی تریــن 
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و مقدماتی تریــن کارهــا در مواقــع بحرانــی، تشــکیل میــز بحــران اســت. هــر چنــد از دوســتانم در تحریریه هــای مختلــف 
ــاس  ــد در مقی ــاق بای ــن اتف ــه ای ــن اســت ک ــت ای ــا واقعی ــد، ام ــن ســمت گام بردارن ــه ای ــد ب ــالش کردن ــه ت ــنوم ک می ش
ــی  ــم، امــا بحران ــم را در ایــن حــوزه کــم ارزش نمی دان ــر و همه جانبه تــری رخ مــی داد. هــر چنــد مــن کار همکاران عمیق ت

مثــل کرونــا نیــاز بــه یــک رفتــار ســازمان یافته، هدف منــد، بــا برنامــه و پشــتیبانی داشــت کــه آن را نداشــتیم و نداریــم.
ــار  ــاس آن رفت ــر اس ــد و ب ــیر می کن ــودش تفس ــق خ ــاس عالی ــائل را براس ــری از مس ــران یک س ــران در ای ــت بح مدیری
می کنــد.  مثــاًل انتقــادی کــه بــه مدیریــت سیاســی جامعــه می شــود ایــن بــود کــه چــرا در خیلــی از مواقــع، اطالع رســانی 
ــوش  ــه گ ــاد ب ــن انتق ــی ای ــم. وقت ــران می کنی ــه مدی ــال  ها ب ــا س ــه م ــت ک ــادی اس ــن انتق ــرد و ای ــورت می گی ــی ص ناکاف
ــه یــک جلســه دعــوت  ــران مســئول را ب ــه مدی ــری شــد ک ــن این طــور تصمیم گی ــت بحــران جامعــه رســید، بنابرای مدیری
ــت  ــع مدیری ــم. در واق ــردم نگویی ــه م ــزی ب ــاره چی ــی دراین ب ــی خــراب اســت ول ــد، اوضــاع خیل ــا بگوی ــه آنه ــد و ب کن
ــرار  ــد اوضــاع از چــه ق ــی نگویی ــان کــرده باشــید ول ــد کــه    مســئله را بی ــار کنی بحــران معتقــد اســت کــه یک جــوری رفت
اســت. اوضــاع را مدیریــت کنیــد کــه مــردم وحشــت زده نشــوند و ســاختار جامعــه بــه هــم نخــورد. ایــن موضــوع هــم 
دربــاره ی هواپیمــا و هــم کرونــا صــدق می کنــد. تصــور ایــن اســت کــه مــا بــا یــک تیــر دو نشــان می زنیــم اول، انتقــادی 
کــه رســانه های جریــان اصلــی بــه مــا دارنــد را پاســخ می دهیــم و از طرفــی دیگــر آنهــا را همــراه خــود می کنیــم کــه آن 

ــی نیســت. ــن وضعیــت خوب ــد و ای ــرار دهن ــار جامعــه ق ــی در اختی ــه صــورت قطره چکان اطالعــات را ب
جامعــه ی ایــران بــه دالیــل وضعیتــی کــه دارد آمادگــی و امــکان    این کــه بــا تمــام وجــود از منظــر اقتصــادی بحــران کرونــا 
را کنتــرل کنــد، نــدارد. امــا دولــت ایــن را نمی پذیــرد. اگــر مــا در یــک وضعیــت بــه ســامان بودیــم بایســتی همــه ی جوانــب 
ــور هســتیم کــه فعالیــت  ــا مجب ــد م ــه مــردم بگویی ــم. اگــر ب ــرار می دادی ــار جامعــه ق ــا حــد ممکــن در اختی حقیقــت را ت
اقتصــادی را بــاز کنیــم و بــا وجــود ایــن گشــایش، بــاز هــم بحــران داریــم و بــه مــردم اعــالم کنیــد فکــری بــرای خودشــان 
کننــد خیلــی بــا ایــن رویکــرد کــه بگوییــم همــه چیــز خــوب اســت، تفــاوت خواهــد داشــت. االن بیشــتر انتقادهــا توســط 
مدیریــت بحــران، خطــاب بــه مــردم اســت کــه رعایــت نمی کننــد. گویــی مــردم بایــد دراین بــاره ســرزنش شــوند کــه آمــار 
مبتالیــان بیشــتر می شــود. هــر چنــد مــن هــم می دانــم مــردم رعایــت نمی کننــد، امــا یــک ســری واقعیت  هــا در پــس ایــن 

رعایــت نکــردن وجــود دارد کــه ایــن مهــم بایــد توســط رســانه  ها حالجــی و جوانــب آن ســنجیده شــود.
ــم  ــک س ــم ی ــردم بگویی ــه م ــا را ب ــی واقعیت  ه ــت بحران ــم در وضعی ــه نمی توانی ــرد:    این ک ــد ک ــت تأکی ــر نمک دوس دکت
شــدید اســت. در وضعیــت بحرانــی، بایســتی مــردم در جریــان موضوعــات قــرار بگیرنــد.    متأســفانه مــا در وضعیــت شــفاف 
اطالع رســانی قــرار نداریــم. بــه همیــن خاطــر مــا یــک چارچــوب روشــن و تعریــف شــده بــرای اطالع رســانی دربــاره ی 
کرونــا کــه عــاری از سیاســت و منطبــق بــا اســتاندارهای حرفــه   ای    روزنامه نــگاری باشــد، نداریــم. االن در وضعیتــی قــرار 
ــف  ــه دارد و برایــش تعری ــی ک ــر روش و منــش کل ــی بناب ــان اصل ــگار و رســانه جری ــه هــر کــس هــر    روزنامه ن ــم ک داری

ــد. ــل می کن ــده، عم ش
تــالش خودانگیختــه و بــدون ســازمان یافتــه    روزنامه نــگاران کــه حداکثــر اطالعــات )بــه ایــن معنــا کــه هــر چــه دست شــان 

بیایــد( را منتشــر می کننــد، وضعیــت روشــنی نیســت کــه از چارچوب بنــدی خاصــی صحبــت کنیــم.
در ادامــه جهانشــاهی بــه چارچــوب ادبیــات جنــگ در برابــر ادبیــات زندگــی در رســانه  ها پرداخــت و گفــت: بــه اتــاق فکــر 
ــه  ــت. در حالی ک ــرل ماس ــال کنت ــا در ح ــی کرون ــه گوی ــود چراک ــاس می ش ــاًل احس ــا،   کام ــران کرون ــت بح ــرای مدیری ب
ــل  ــرد یکــی عوام ــدی ک ــوان آن را چارچوب بن ــته می ت ــرم در دو دس ــه نظ ــد. ب ــرل کنن ــن بحــران را کنت ــد ای ــانه  ها بای رس
معرفتــی و دیگــری عملکــردی. عوامــل معرفتــی بــه ایــن معنــا کــه رســانه بــرای مــا و دولــت چــه معنایــی دارد. عوامــل 

ــود. ــا می ش ــانه  ها در کشــور م ــردن رس ــه مســائل چگونگــی کار ک ــوط ب ــم مرب عملکــردی ه
بــرای روایــت کرونــا در کشــور دو نــگاه وجــود دارد، یکــی خــودش را در شــکل ادبیــات زندگــی نشــان می دهــد و دیگــری 
ــا  خــودش را بــه صــورت ادبیــات جنــگ نشــان می دهــد. بــه تیترهــا و روایــت اخبــار در رســانه  ها نــگاه کنیــد، مبــارزه ب
ــات جنگــی دارد. در حالی کــه  ــگاه، یــک رویکــرد فرهنگــی اســت و ادبی ــن ن ــم و… ای ــا را شکســت می دهی ــا، کرون کرون
مــا بایــد بــا کرونــا زندگــی کنیــم. ایــن مســائل نشــان می دهــد مــا در حــوزه ی ارتباطــات ســالمت ضعف  هــا و خأل هــای 
جــدی داریــم. امــا مواجهــه بــا ادبیــات جنــگ کــه اخبــار کرونــا را چارچــوب بنــدی کــرده چــه تبعاتــی در جامعــه داشــته 
اســت؟ ورزش نکــردن، انــزوا و خانه نشــینی، تــرس و اســترس فــراوان   به خاطــر کرونــا نیســت، بلکــه   به خاطــر بــد عمــل 
ــا  ــا ســخت گیری در رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی مصــر هســتم، ام ــد مــن ب ــال بحــران اســت. هرچن ــا در قب کــردن م
ــا  ــا کرون ــا ایــن بحــران، بایــد بــرای زندگــی باشــد و ب ــا و ادبیــات مــا در مواجهــه ب نحــوه ی روایــت مــا از بحــران کرون

کنــار بیاییــم.
ــند.  ــته باش ــه   ای داش ــت حرف ــد مدیری ــانه  ها می توانن ــود، رس ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــانه  ها ب ــه   ای رس ــتقالل حرف ــر اس اگ
ــه  ــا چــاره   ای جــز    این ک ــه ی بحران ه ــا در هم ــن م ــی می شــود. همچنی ــات زندگ ــه ادبی ــل ب ــگ تبدی ــات جن ــت ادبی آن وق
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ــاًل  ــی   کام ــای صنف ــه   ای و انجمن ه ــانه های حرف ــم. رس ــم، نداری ــی را بپذیری ــه ی مدن ــه   ای و جامع ــگاری حرف    روزنامه ن
  حرفــه ای، بایــد بــرای مقابلــه بــا کرونــا وجــود داشــته باشــند.    مســئله ی بعــدی اهمیــت رســانه های اجتماعــی در واکنــش 
بــه مســائل امــروز اســت و در ایــن حــوزه بــا چالش هایــی روبــه رو هســتیم و نمی دانیــم کــه رســانه های اجتماعــی بایــد بــه 

ایــن مســائل ورود کننــد یــا نــه. ایــن بالتکلیفــی بــه تشــدید روانــی ایــن بحــران دامــن زده اســت.
دکتــر جهانشــاهی تأکیــد کــرد: وقتــی ســراغ ارتباطــات ســالمت می رویــم نمی تــوان انتظــار داشــته باشــیم بحث هــای اصلــی 
ــگاران  ــه   ای    روزنامه ن ــادی و انتظــارات حرف ــه نظــرم مباحــث بنی ــرد. ب ــا در شــبکه  های اجتماعــی شــکل بگی ــو ی در آلترناتی
ــار  ــئولیت و ب ــرد. مس ــورت نمی گی ــی ص ــبکه های اجتماع ــالمت در ش ــات س ــوزه ی ارتباط ــت در ح ــت و دق ــل صح مث
ــم.  ــا جــان و ســالمت انســان  ها ســر و کار داری ــا ب ــی اســت. چــون م ــان اصل ــر دوش رســانه های جری ــن کار ب ــی ای اصل
هــر چنــد بســیاری از همــکاران و پزشــکان، صفحــات اینســتاگرامی خوبــی دربــاره ی   اطالع رســانی کرونــا دارنــد کــه قابــل 
ــن نقــش  ــد جایگزی ــه رســانه های اجتماعــی نمی توانن ــم باشــد ک ــادآوری مه ــک ی ــد ی ــه بای ــن تجرب ــا ای توجــه اســت. ام

ــد. ــان اصلــی اعتمــاد کنن ــه رســانه های جری ــان اصلــی باشــد. مــردم بایســتی ب رســانه های جری
رســانه های جریــان اصلــی بــرای    این کــه بتواننــد کار خــود را در حــوزه ی ارتباطــات ســالمت انجــام دهنــد، هرگــز دانــش 
   روزنامه نــگاران بــه تنهایــی نمی توانــد کمــک قطعــی و غایــی بــه آنهــا کنــد. کرونــا یــک امــر تخصصــی اســت و مــا نیــاز 
داریــم تــا متخصصــان مســائل مختلــف در پوشــش رســانه   ای بــا مــا مشــارکت کننــد. مــا می دانیــم کــه تمــام مســائل زیســتی 
ــا  ــت از کرون ــی صحب ــی نیســت. وقت ــی، یک وجه ــه بحــران فعل ــد ک ــن نشــان می ده ــا اســت، خــب ای ــر از کرون ــا   متأث م
ــای  ــا و رویکرده ــه، بایســتی موضــوع از منظره ــن اســت ک ــان ای ــم منظورم ــی می کنی ــان اصل ــانه های جری و رویکــرد رس
مختلــف بــه دقــت کاویــده شــود و ایــن معنایــش حضــور دانش هــای تخصصــی در همــه ی ایــن حوزه هاســت. در آن میــز 
ــرای پوشــش دادن بحــران، بایــد معنــی ســالمت را فراگیرتــر از آنچــه هســت، ببینیــم. یعنــی  مثــاًل ســالمت روان،  ــا ب کرون

اجتمــاع و اقتصــاد را ببینیــم.
رســانه های اجتماعــی یــک ظرفیــت بــزرگ بــرای بحران  هــا و انســان امــروز ایجــاد کــرده کــه    متأســفانه مــا از آن محــروم 
ــی  ــانه های اجتماع ــودش را در رس ــکل خ ــن مش ــکل دارد و ای ــا مش ــه ی م ــردن در جامع ــو ک ــگ گفت وگ ــتیم. فرهن هس
نشــان داده و اجــازه نمی دهــد رســانه های اجتماعــی، ظرفیــت کارآمــدی کــه می تواننــد بــرای کرونــا داشــته باشــد را بــازی 
کنــد. رســانه های اجتماعــی تمــام روابــط مــا را تغییــر دادنــد ازجملــه روابــط دوســتی و کاری مــا بســتر کار شــده اســت و 

کســب وکار رســانه   ای مــا زیــر چتــر دیجیتالی شــدن اســت.
ــی  ــانه های اجتماع ــاره ی رس ــه درب ــش از    این ک ــا پی ــت: م ــی پرداخــت و گف ــان اصل ــانه های جری ــه رس ســپس ارکان زاده ب
ــا در حــال چــه کاری هســتند؟  ــی م ــان اصل ــم رســانه های جری ــم ببینی ــب بیایی ــه عق ــه ب ــک مرحل ــد ی ــم بای ــت کنی صحب
ــت  ــه ثاب ــه تجرب ــانه  ها چیســت. ب ــارش از رس ــه انتظ ــردد ک ــی برمی گ ــام سیاس ــفه ی نظ ــه فلس ــن موضــوع ب ــه ای ــه ک البت
ــای  ــکاس صحبت ه ــار انع ــا انتظ ــانه ها، تنه ــران از رس ــارج بح ــه در خ ــران و چ ــه در بح ــئوالن چ ــات و مس ــده مقام ش
ــه مراعــات و امیــد دادن  خودشــان را دارنــد و کارکــرد رســانه برایشــان ملمــوس نیســت.    متأســفانه مســئوالن مــا بیشــتر ب
ــور شــوند در همــان  ــگاران مجب ــن مســائل باعــث می شــود    روزنامه ن ــد. همی ــد دارن ــت   تأکی ــت در انتشــار واقعی ــا صداق ت
حــوزه کــه وظایف شــان تعریــف شــده بــازی کننــد و در خیلــی از مواقــع بــه ادبیــات احساســی و شــعاری روی می آورنــد 
ــردم را آرام  ــًا م ــت   واقع ــن واقعی ــه گفت ــد. در حالی ک ــانه  ها در اشــک درآوردن مخاطــب از یکدیگــر ســبقت می گیرن و رس
ــه ی   ــد و هم ــی خــود را انجــام دهن ــرد اصل ــد کارک ــی نمی توانن ــان اصل ــانه های جری ــا، رس ــانه   ای م ــام رس ــد. در نظ می کن
ــف شــده  ــد. رســانه های اجتماعــی همچــون عــاری از اســتاندارهای تعری ــر دوش رســانه های اجتماعــی می افت ــار ب ــن ب ای

ــد. ــل کنن ــه   ای عم ــد حرف ــت، نمی توانن ــگاری اس در    روزنامه ن
ــان اصلــی دچــار »یــک از جــا در رفتگــی شــدیم« کــه چــون نمی تواننــد کارکــرد اصلــی خــود را  مــا در رســانه های جری
انجــام دهنــد از جــای خــود در رفتنــد. امــا ایــن کارکــرد را رســانه های اجتماعــی هــم نمی تواننــد انجــام دهنــد. پــس مــا 
بــا یــک بی نظمــی در رســانه  ها روبــرو هســتیم کــه ایــن وضعیــت   متأثــر از وضعیــت اقتصــادی جامعــه هــم هســت. چــون 

ابــر تورمــی کــه بــا آن روبــرو بودیــم بــا کرونــا گــره خــورده کــه همیــن باعــث ایجــاد بحران هــای اجتماعــی می شــود.
در صورت تداوم کرونا، مواجهه و راهبرد رسانه  ها باید چگونه باشد؟

ســپس جهانشــاهی بــا بیــان اینکــه تــداوم کرونــا موجــب تقویــت    روزنامه نــگاری محلــی و دیجیتالــی شــدن محتــوا می شــود، 
ــه  ــود ک ــن ب ــم ای ــل آن ه ــد. دلی ــرار بگیرن ــورد توجــه ق ــا بیشــتر م ــی در دنی ــانه های محل ــث شــد رس ــا باع ــت: کرون گف
ــن فرصــت  ــی ای ــای محل ــود، و روزنامه ه ــه می ش ــه گرفت ــان انسان هاســت ک ــه ج ــدد نیســت بلک ــط ع ــات فق ــداد تلف تع
ــگاری  ــن منظــر    روزنامه ن ــد و از ای ــان را منعکــس کنن ــار و روایــت قربانی ــر اخب ــگاه همدالنه ت ــا از یــک ن ــد ت ــدا کردن را پی
ــاز هــم تقویــت خواهــد شــد. ارتباطــات ســالمت و  ــی ب ــگاری محل ــده هــم    روزنامه ن ــی بســیار رشــد کــرد و در آین محل
   روزنامه نــگاری بحــران کرونــا چــون بــا درد مــردم و مشــکل خــاص روانــی در ارتبــاط اســت، تصویــر در آن بســیار مهــم 
ــاه و  ــا کوت ــده روایت  ه ــث ش ــدن باع ــع دیجیتالی ش ــت. در واق ــدن اس ــا دیجیتالی ش ــق ب ــم منطب ــورد ه ــن م ــت و ای اس
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ــود  ــی و مســتمر می ش ــک بحــران طوالن ــی ی ــت: وقت ــگاری ســالمت پرداخــت و گف ــه    روزنامه ن  ســپس نمکدوســت ب
ــًا  ــد؟ چــون   واقع ــوان یــک    مســئله ی اجتماعــی در دســتور کار جامعــه نگــه دارن ــد آن را به عن ــه رســانه  ها می توانن چگون
ــه محــض  ــد ب ــس شــک نکنی ــم. پ ــرای خوب شــدن اوضــاع داری ــی ب ــل درون ــک می ــردم خســته می شــود و ی ــن م ذه
ــا، ایــن خبــر تیتــر تاریخــی بــرای همــه رســانه  ها خواهــد بــود و طوفانــی  تأییــد همــه ی جوانــب کشــف واکســن کرون
ــم و  ــگاری عل ــای    روزنامه ن ــی از چالش ه ــود. یک ــا می ش ــه پ ــی ب ــان اصل ــانه های جری ــی و رس ــبکه های اجتماع در ش
   روزنامه نــگاری ســالمت به خصــوص در وضعیــت کنونــی، دو گانــه   ای اســت کــه مرحــوم فرهمنــد آن را بــه خوبــی بیــان 
کــرد: »مــا بایــد همــواره تــالش کنیــم نــو را آشــنا کنیــم و آشــنا را نــو کنیــم«. مــا تــا چنــد مــاه پیــش چنیــن ویروســی 
ــرد. کار  ــر ک ــا را   متأث ــب زندگــی م ــه تمــام جوان ــدا شــد ک ــه پی ــو و غیرمترقب ــروس ن ــن وی ــان ای را نمی شــناختیم، ناگه
   روزنامه نــگاری علــم ایــن اســت کــه بتوانــد ایــن پدیــده   کامــاًل نــو کــه هیــچ کــس اطالعاتــی دربــاره آن نــدارد را، بــه 
ــا  گونــه   ای آشــنا بــرای مــردم توضیــح دهــد. ایــن چالشــی اســت کــه همــواره مــا در    روزنامه نــگاری علــم و ســالمت ب

آن روبــرو هســتیم.
ــع  ــه   ای از جوام ــش قابل توج ــم بخ ــم بگویی ــا می توانی ــت. االن م ــائل آشناس ــردن مس ــو ک ــش، ن ــن چال ــر ای روی دیگ
ــی  ــد. طبیع ــر بودن ــا آن درگی ــالیانی ب ــردم س ــه م ــی اســت ک ــتر از اطالعات ــد، بیش ــا دارن ــاره ی کرون ــه درب ــی ک اطالعات
ــور  ــه چط ــد ک ــود می آی ــه وج ــش دوم ب ــا چال ــود و   این ج ــالت بار می ش ــراری و کس ــوع تک ــن موض ــه ای ــت ک اس
موضــوع به شــدت آشناشــده را بــه بحث هــای نــو گــره بزنیــم تــا بــرای مــردم تکــراری نباشــد و مخاطــب بــرای شــنیدن 
دربــاره ی آن اشــتیاق داشــته باشــد. نیــاز بــه ایــن دو چالــش دربــاره ی کرونــا در یــک زمــان فوق العــاده کوتــاه بــه طــرز 

ــن کار بســیار تخصصــی اســت. ــا ای ــاد شــده اســت. ام ــزی زی حیرت انگی
ــاًل  ــتیم.  مث ــی  ها هس ــه ورزی و چاره اندیش ــری اندیش ــرای یک س ــالش ب ــگاری در ت ــوزه ی    روزنامه ن ــا در ح ــرم م ــه نظ ب
ــانی  ــاره ی   اطالع رس ــری درب ــک بازنگ ــه ی ــرد ک ــالم ک ــش اع ــاه پی ــران چندم ــتان ته ــگاران اس ــی روزنامه ن ــن صنف انجم
ــرای  ــگاران ب ــا    روزنامه ن ــد ب ــه   ای و کارآم ــروه حرف ــن و کارگ ــد انجم ــه اش پیشــنهاد چن ــیم و در بیانی ــته باش ــا داش کرون
ــرای  ــا اذعــان داشــتند ب ــه جلســه   ای داشــتم کــه خــود آنه ــر روزنام ــد مدی ــا چن ــن ب ــن م انجــام کار خــالق داد. همچنی
  اطالع رســانی دربــاره ی کرونــا چــه بایــد کــرد؟ یعنــی آنهــا هــم قبــول داشــتند کــه   اطالع رســانی بــه روال قبــل در حــال 

از دســت دادن اهمیــت و کارکــرد خــود اســت و بــه فکــر 
برنامــه و چــاره   ای بودنــد. بــه همیــن خاطــر تــا حــدی بــه 
ــان  ــد   اطالع رسانی ش ــر رون ــرای تغیی ــانه  ها ب ــالش رس ت

امیــدوارم.
 در پایــان ایــن نشســت مجــازی، ارکان زاده با   تأکیــد بر نقش 
مســتقل رســانه  ها در پیشــبرد کار خــود، گفــت: برخــورد 
ــوت  ــث رخ ــد باع ــا، نبای ــا کرون ــانه  ها ب ــئوالن و رس مس
حرفــه ی    روزنامه نــگاری مــا شــود. نبایــد فرامــوش کنیــم 
ــود  ــاص خ ــای خ ــی رندی ه ــگاری ایران ــه    روزنامه ن ک
ــی  ــدی خیل ــن رن ــه ای ــا ب ــران کرون ــا در بح را دارد و م
ــا در  ــدی باعــث شــده م ــم. به نظــرم همیــن رن ــاز داری نی
همیــن چنــد مــاه بــا وجــود افســردگی کنــار هــم بخندیــم 
ــی  ــا وقت ــگاران م ــم.    روزنامه ن ــش ببری ــاع را پی ــا اوض ی
ــرم تکــراری شــده  ــب و ف ــن مســیر مطال ــد در ای می دانن
و نیــاز اســت بــا محتــوای جدیــد کار کننــد؛ بایــد توجــه 
ــتقل و از  ــورت مس ــه به ص ــن قضی ــه ای ــند ک ــته باش داش

ــرود. ــش ب ــف خــود رســانه  ها پی ــق صن طری
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گزارشفعالیتهایستادبرگزاریهفتهیپژوهش

جلسهیمشورتیبرنامههایهفتهیپژوهشباحضورنمایندگانپژوهشکدههاومراکز
جلســه ی مشــورتی برنامه  هــای هفتــه ی پژوهــش بــا حضــور نماینــدگان پژوهشــکده ها و مراکــز پژوهشــگاه روز 
چهارشــنبه، 3۰ مهرمــاه 99 به صــورت غیرحضــوری برگــزار شــد. در ابتــدای جلســه، دکتــر مالیی توانــی، معــاون پژوهشــی 
ــا اعــالم شــعار منتخــب  و تحصیــالت تکمیلــی پژوهشــگاه و رئیــس ســتاد هفتــه ی پژوهــش پژوهشــگاه در ســال 99، ب
هفتــه ی پژوهــش ســال 99 پژوهشــگاه بــا عنــوان »پژوهش هــای علــوم انســانی، مســئولیت اجتماعــی و چشــم انداز ایــران 
در قــرن آینــده«، بــه تشــریح برنامه هــای در نظــر گرفتــه شــده بــرای هفتــه ی پژوهــش پرداخــت. رئیــس ســتاد هفتــه ی 
ــا برشــمردن محورهــای اصلــی و فرعــی برگــزاری پنل هــا توســط پژوهشــکده ها و مراکــز، اظهــار امیــدواری  پژوهــش ب
کــرد، مشــارکت فعاالنــه  اعضــای پژوهشــگاه در پنل هــا و نیــز ســایر برنامه هــای در نظــر گرفتــه شــده همچــون رونمایــی 

از چنــد حلقــه ی پژوهشــی، برگــزاری مراســم تکریــم از بازنشســتگان هیــأت علمــی دو ســال اخیــر پژوهشــکده ها، مراکــز 
ــث  ــود، باع ــگاه ش ــران و پژوهش ــانی در ای ــوم انس ــای عل ــیر پژوهش ه ــی در مس ــر هم افزای ــالوه ب ــا، ع ــایر برنامه ه و س

تقویــت روحیــه ی نشــاط و همدلــی میــان اعضــای پژوهشــگاه نیــز شــود.
ــا تشــریح اقدامــات صــورت  در ادامــه دکتــر عاملــی رضایــی، مدیــر امــور پژوهشــی و مدیــر ســتاد هفتــه ی پژوهــش، ب
ــوان  ــدگان پژوهشــکده ها و مراکــز به عن ــه ی پژوهــش، از نماین ــه منظــور اجــرای هرچــه شایســته تر مراســم هفت ــه ب گرفت
ــه،  ــگ و فعاالن ــش پررن ــای نق ــا ایف ــد ب ــه می توانن ــرد ک ــاد ک ــز ی ــکده ها و مراک ــتاد و پژوهش ــان س ــی می ــل ارتباط پ
ــی  ــگاه داخل ــزاری نمایش ــا، برگ ــزاری پنل ه ــژه در برگ ــش به وی ــه ی پژوه ــای هفت ــزاری برنامه ه ــزا در برگ ــهمی به س س
ــکده ها  ــای پژوهش ــتاوردهای اعض ــا و دس ــی فعالیت ه ــز، معرف ــکده ها و مراک ــتگان پژوهش ــم بازنشس ــگاه، تکری پژوهش
ــرای ایــام هفتــه ی  و مراکــز در قالــب ارائــه ی گــزارش عملکــرد و نیــز ســایر برنامه هــای متنــوع در نظــر گرفتــه شــده ب
ــا و زمــان برگــزاری مراســم هفتــه ی  ــه بحــران کرون ــا اشــاره ب ــر ســتاد هفتــه ی پژوهــش ب پژوهــش داشــته باشــند. مدی
پژوهــش، از برنامه ریــزی الزم بــرای برگــزاری پنل هــا بــه صــورت مجــازی در صــورت لــزوم خبــر داد و از نماینــدگان 
ــکده ها و  ــای پژوهش ــان و اعض ــا رئیس ــه ب ــده در جلس ــرح ش ــائل مط ــریح مس ــن تش ــت ضم ــه خواس ــر در جلس حاض
مراکــز، نســبت بــه تعییــن عنــوان و ســخنرانان پنل هــای پیشــنهادی خــود بــه مدیریــت امــور پژوهشــی حداکثــر تــا تاریــخ 

ــد. ــدام کنن ــاه 99 اق 21 آبان م
ســپس اعضــای حاضــر نیــز دربــاره ی مســائل و موضوع هــای مقــرر بــرای جلســه ازجملــه عناویــن و محورهــای پیشــنهادی 
بــرای ارائــه در پنل هــای هفتــه ی پژوهــش، بررســی امــکان انتشــار مقــاالت در مجــالت علمــی ـ پژوهشــی و یــا مجموعــه 
مقــاالت؛ نحــو ی ارائــه ی گــزارش عملکــرد و انعــکاس فعالیت هــای پژوهشــکده ها و مراکــز؛ و ســایر مســائل بــه بحــث 

ــد. ــو پرداختن و گفت وگ
اولینجلسهیستادهفتهیپژوهشپژوهشگاه

اولیــن جلســه ی ســتاد هفتــه ی پژوهــش بــا حضــور اعضــای ایــن ســتاد روز دوشــنبه مــورخ 99/۷/21 در ســالن حکمــت 
پژوهشــگاه برگــزار شــد. در ابتــدای جلســه، دکتــر مالیی توانــی، معــاون پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی پژوهشــگاه و 
ــوان  ــا عن ــه ی پژوهــش ســال 99 پژوهشــگاه ب ــا اعــالم شــعار منتخــب هفت ــه ی پژوهــش پژوهشــگاه ب رئیــس ســتاد هفت
ــای  ــریح برنامه ه ــه تش ــده«، ب ــرن آین ــران در ق ــم انداز ای ــی و چش ــئولیت اجتماع ــانی، مس ــوم انس ــای عل »پژوهش ه
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متنــوع در نظــر گرفتــه شــده بــرای هفتــه ی پژوهــش ســال جــاری پرداخــت و بــه مــواردی همچــون مشــارکت معاونــت 
کاربردی ســازی علــوم انســانی و فرهنگــی در مراســم هفتــه ی پژوهــش، برنامه ریــزی بــرای بزرگداشــت اســتادان بازنشســته 
ــای  ــر در حوزه ه ــگران برت ــی پژوهش ــگاه، معرف ــوآوری پژوهش ــز ن ــی مرک ــز، معرف ــکده ها و مراک ــارکت پژوهش ــا مش ب
مختلــف، برگــزاری پنــل ارزیابــی مقایســه ای برنامــه ی راهبــردی اول و دوم پژوهشــگاه از ســوی دفتــر نظــارت و ارزیابــی 

ــرد. ــا اشــاره ک ــایر برنامه ه ــز س و نی
 رئیــس ســتاد هفتــه ی پژوهــش محورهــای اصلــی و فرعــی برگــزاری پنل هــا توســط پژوهشــکده ها و مراکــز را کــه ذیــل 

دو محــور اصلــی و چنــد محــور فرعــی ســامان داده شــده اند، چنیــن برشــمرد:
ــرای  ــی ب ــی: طرح های ــه؛ 2. آینده پژوه ــد راه رفت ــیدی: 1. نق ــرن 15 خورش ــران در ق ــانی ای ــوم انس ــم انداز عل ــف( چش ال

ــه تحــول قــرن در ایــران و جهــان آینــده؛ 3. نــگاه مقایســه ای ب
ب( مســئولیت اجتماعــی پژوهش هــای علــوم انســانی بــا تمرکــز بــر بحــران کرونــا و واقعیت هــای کالن کشــور: 1. نقــش 
پژوهش هــای علــوم انســانی در راه گشــایی مســائل اجتماعــی کرونــا )کرونــا و فقــر، کرونــا و عدالــت اجتماعــی، کرونــا و 
ــوم انســانی در راه گشــایی مســائل  ــا و واقعیت هــای کالن کشــور، و...(؛ 2. نقــش پژوهش هــای عل ــی، کرون مســئولیت مدن
فرهنگــی کرونــا )کرونــا و دیــن داری، کرونــا و ســوگواری، کرونــا و آمــوزش، و...(؛ 3. نقــش پژوهش هــای علــوم انســانی 
ــا،  ــای اقتصــادی کرون ــا و محدودیت ه ــای اقتصــادی، فرصت ه ــا و بحران ه ــا )کرون در راه گشــایی مســائل اقتصــادی کرون
و...( 4. نقــش پژوهش هــای علــوم انســانی در راه گشــایی مســائل اداری کرونــا )کرونــا و دورکاری، کرونــا و تحــول ســاختار 

اداری، و...(؛
ــی رونمایــی از فعالیــت چنــد حلقــه ی  پژوهشــی را از برنامه هــای مهــم مراســم هفتــه ی پژوهــش عنــوان  دکتــر مالیی توان
کــرد. همچنیــن معــاون پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی پژوهشــگاه هــدف از تشــکیل حلقه هــای پژوهشــی را ســامان دهی 
ــز  ــکده ها و مراک ــابه در پژوهش ــات مش ــا و موضوع ــه در حوزه ه ــت ک ــی دانس ــی اعضای ــی و پژوهش ــای علم فعالیت ه

ــد  مختلــف پژوهشــگاه فعالیــت دارن
ــل  ــع حاص ــل و تجمی ــا تکمی ــا ب ت
بــه  منجــر  آنــان،  دســتاوردهای 
هم افزایــی در مســیر پژوهش هــای 
علــوم انســانی در ایران و پژوهشــگاه 

شــود.
در ادامــه ی نشســت دکتــر مریــم 
امــور  مدیــر  رضایــی،  عاملــی 
پژوهشــی و مدیــر ســتاد هفتــه ی 
بخــش  تشــریح  بــا  پژوهــش، 
صــورت  اقدامــات  از  دیگــری 
ــه  ــرای هرچ ــور اج ــه منظ ــه ب گرفت
شایســته تر مراســم ازجملــه: معرفــی 
نماینــده ی پژوهشــگاه بــه وزارت 
ــه در  ــوم جهــت مشــارکت فعاالن عل
نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی و 
ــوم،  ــازار وزارت عل ــاوری و فن ب فن
تحیقــات و فنــاوری؛ صــدور احــکام 
اعضــای ســتاد هفتــه ی پژوهــش؛ 
ارســال فراخــوان  شــرکت در رقابــت 
پژوهشــگر برتــر بــه اعضــای هیــأت 
ــجویان  ــان و دانش ــی، کارشناس علم
رئیســان  بــا  مکاتبــه  پژوهشــگاه؛ 
پژوهشــکده ها و مراکــز درخصــوص 
مشــارکت در برنامه هــای در نظــر 
هفتــه  ایــن  بــرای  گرفتــه شــده 
و  پنل هــا  محورهــای  اعــالم  بــا 
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ــا و ســایر  ــر در اجــرای برنامه ه ــرای مشــارکت فعال ت ــز ب ــده از پژوهشــکده ها و مراک ــی نماین ــا؛ درخواســت معرف برنامه ه
فعالیت هــای صــورت گرفتــه، اظهــار کــرد مطابــق برنامه ریــزی صــورت گرفتــه و مشــابه ســال های گذشــته، در چارچــوب 
ــش  ــه ی پژوه ــم هفت ــاوری، مراس ــات و فن ــوم، تحقیق ــش وزارت عل ــه ی پژوه ــم هفت ــای مراس ــا برنامه ه ــی ب و هماهنگ

ــد. ــد ش ــزار خواه ــاه برگ ــر آذرم ــه ی آخ ــگاه در هفت پژوهش
ــای  ــای خــود را مطــرح و درخصــوص موضوع ه ــاره ی مباحــث مطــرح شــده، دیدگاه ه ــز درب ســپس اعضــای حاضــر نی
ــه ی ویژه نامــه   ــه: تعییــن مســئول برگــزاری نمایشــگاه داخلــی پژوهشــگاه، تعییــن مســئول تهی ــرای جلســه ازجمل مقــرر ب
ــکاس  ــش، انع ــه ی پژوه ــم هفت ــگاه در مراس ــز پژوهش ــکده ها و مراک ــترده تر پژوهش ــه  و گس ــارکت فعاالن ــگ، مش و نماهن
ــه بحــث و  ــه ب ــش و ویژه نام ــه ی پژوه ــش در هفت ــت نشــر و ویرای ــی و مدیری ــالت تکمیل ــت تحصی ــای مدیری فعالیت ه

ــان برگــزار شــود. ــی ســتاد روز دوشــنبه مــورخ 5 آب ــد و مقــرر شــد جلســه ی آت گفت وگــو پرداختن

دومینجلسهیستادهفتهیپژوهشپژوهشگاهدرسال99
ــه صــورت  ــان 99 ب ــورخ 5 آب ــن ســتاد روز دوشــنبه م ــا حضــور اعضــای ای ــه ی پژوهــش ب ــن جلســه ی ســتاد هفت دومی
مجــازی تشــکیل شــد. در ابتــدای جلســه دکتــر عاملــی رضایــی، مدیــر اجرایــی هفتــه ی پژوهــش و مدیــر امــور پژوهشــی 
ــه  ــورت گرفت ــای ص ــدات و فعالیت  ه ــی از تمهی ــگاه، گزارش ــای پژوهش ــرای اعض ــالمتی ب ــن آرزوی س ــگاه، ضم پژوهش
ــه بحــران  ــا اشــاره ب ــه ی پژوهــش ب ــر ســتاد هفت ــرد. مدی ــه ک ــه ی پژوهــش پژوهشــگاه ارائ ــزاری مراســم هفت ــرای برگ ب
بیمــاری کرونــا )کوویــد 19( و ضــرورت رعایــت دســتورالعمل های ابالغــی در ایــن زمینــه بــرای حفــظ ســالمتی اعضــای 
پژوهشــگاه، بــر ضــرورت برنامه ریزی هــای مناســب و در نظــر گرفتــن احتمــال برگــزاری غیرحضــوری و مجــازی بیشــتر 
ــه مســائل مطــرح شــده در  ــا اشــاره ب ــه ب ــرد. وی در ادام ــد ک ــا تأکی ــژه پنل ه ــه ی پژوهــش امســال به وی ــای هفت فعالیت ه
ــاد کــرد کــه  ــدگان پژوهشــکده ها و مراکــز ی ــا نماین ــات جلســه ب ــدگان پژوهشــکده ها و مراکــز، از مصوب ــا نماین جلســه ب
ــه ی  ــز ارائ ــه ی موضــوع پنل هــا و ســخنرانان پیشــنهادی از پژوهشــکده ها و مراکــز و نی ــن آنهــا درخواســت ارائ از مهم تری
ــش  ــا نمای ــه ی گــزارش عملکــرد ی ــه شــکل ارائ ــه ی پژوهــش ب ــی هفت فعالیت هــا و برنامه هــای خــود در نمایشــگاه داخل

فعالیــت اعضــا بــود.
در ادامــه ی جلســه ســایر اعضــا نیــز بــا ارائــه ی گزارشــی از اقدامــات صــورت گرفتــه در بخش هــا و مراکــز مربــوط، بــه 

ــرای برگــزاری در مراســم هفتــه ی پژوهــش، ازجملــه: بحــث و بررســی برنامه  هــای پیشــنهادی ب
- تشــکیل کارگــروه مدیریــت محتــوا و مباحــث مرتبــط بــا ارائــه ی نســخه ی آنالیــن از ویژه نامــه و کیفی تــر شــدن مطــاب 
ــه ی پژوهــش در  ــرای هفت ــژه ای ب ــن صفحــه ی وی ــرای نمایــش عکس هــا و نماهنگ هــا و در نظــر گرفت ــزی ب آن؛ برنامه ری

تارنمــای پژوهشــگاه.
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- برنامه ریزی هــای صــورت  گرفتــه بــرای برگــزاری مناســب و درخــور شــأن نمایشــگاه داخلــی هفتــه ی پژوهــش به ویــژه 
برگــزاری نمایشــگاه بــه صــورت مجــازی و نمایــش دســتاوردهای پژوهشــگاه در یــک ســال گذشــته.

- بررسی پنل های پیشنهادی برای ارائه در هفته ی پژوهش از سوی پژوهشکده ها و مراکز.
و نیز سایر مسائل و محورهای مرتبط با برنامه های هفته ی پژوهش پرداختند.

سومینجلسهیستادهفتهیپژوهشپژوهشگاهدرسال99
ســومین جلســه ی ســتاد هفتــه ی پژوهــش بــا حضــور اعضــای ایــن ســتاد روز دوشــنبه، 19 آبــان 1399، به صــورت مجــازی 
ــرای همــه ی  ــا آرزوی ســالمتی ب ــه ی پژوهــش، ب ــی، رئیــس ســتاد هفت ــر مالیی توان ــدای جلســه دکت تشــکیل شــد. در ابت
ــه ی پژوهــش  ــا ســتاد هفت ــه در ســال های گذشــته ب ــری، ک ــاره نصی ــر به ــه دکت همــکاران پژوهشــگاه از زحمــات بی وقف
به عنــوان مســئول امــور اعضــای هیــأت علمــی همــکاری داشــت، قدردانــی کــرد و بــا اشــاره بــه قبــول مســئولیت دکتــر 

ــرود. ــه نحــو مطلــوب و شایســته پیــش ب حمیــد ســجادی، اظهــار امیــدواری کــرد کــه فعالیت هــا در ایــن دفتــر ب
ــه  ــات و فعالیت هــای صــورت گرفت ــا تشــریح اقدام ــه ی پژوهــش، ب ــر ســتاد هفت ــی، مدی ــم عاملی رضای ــر مری ســپس دکت
ــا،  ــرد از معاونت ه ــای عملک ــذ گزارش ه ــون: اخ ــش همچ ــه ی پژوه ــم هفت ــته مراس ــب و شایس ــزاری مناس ــرای برگ ب
مدیریت هــا و واحدهــای مختلــف پژوهشــگاه بــرای انعــکاس در ویژه نامــه ی هفتــه ی پژوهــش؛ اقدامــات صــورت گرفتــه 
ــاالت در  ــت مق ــی؛ دریاف ــط عموم ــا همــکاری رواب ــت ب ــاب معرف ــه بخــش ارب ــوط ب ــه نماهنگ هــای مرب ــه منظــور تهی ب
زمینــه ی کرونــا و برنامه ریــزی بــرای انتشــار آنهــا در مجموعــه مقــاالت مرتبــط بــا کرونــا؛ از ارســال فهرســت و مــدارک 
متقاضیــان هیــأت علمــی و غیرهیــأت علمــی بــه دبیرخانــه هیــأت ممیــزه ی پژوهشــگاه بــه منظــور بررســی و اعــالم نتیجــه ی 

متقاضیــان و معرفــی پژوهشــگران برتــر و شایســته ی تقدیــر پژوهشــگاه در ســال 99 خبــر داد.
ــا ارائــه ی گــزارش از اقدامــات صــورت گرفتــه در بخش هــا و مراکــز مربــوط، بــه  در ادامــه ی جلســه نیــز ســایر اعضــا ب

ــرر شــد: ــد و مق ــاره ی دستورجلســات پرداختن بحــث و گفت وگــو درب
- بــا توجــه بــه وضعیــت بحــران کرونــا، در تهیــه ی نماهنگ هــای مربــوط بــه اربــاب معرفــت تــا حــد امــکان بــا در نظــر 
گرفتــن شــرایط ســالمتی اســتادان بازنشســته اقــدام الزم صــورت گیــرد در صــورت ضــرورت متــن مکتــوب از مصاحبــه 

بــا پیشکســوتان تهیــه شــود.
ــازار وزارت  ــاوری و فن ب ــش، فن ــه ی پژوه ــگاه هفت ــگاه در نمایش ــارکت پژوهش ــور و مش ــوه ی حض ــوص نح - درخص
ــرد و در صــورت برگــزاری  ــری و اقدامــات الزم حســب شــرایط موجــود صــورت گی ــاوری پیگی ــوم، تحقیقــات و فن عل

ــود. ــیده ش ــدات الزم اندیش غیرحضــوری نمایشــگاه، تمهی
ــی  ــازی داخل ــگاه مج ــت، در نمایش ــود اس ــرده موج ــوح فش ــکل ل ــه ش ــه ب ــگ ک ــاد فرهن ــای بنی ــل کتاب ه ــن کام - مت

ــود. ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــایت ب ــگاه و در س پژوهش
- مهلت ارسال مقاالت درباره ی کرونا تا 3۰ آبان 1399 تمدید شود.

چهارمینجلسهیستادهفتهیپژوهشپژوهشگاهدرسال99
ــورت  ــه ص ــورخ 3 آذر 99 ب ــنبه م ــتاد روز دوش ــن س ــای ای ــور اعض ــا حض ــه ی پژوهش  ب ــتاد هفت ــه ی س ــن جلس چهارمی
مجــازی تشــکیل شــد. در ابتــدای جلســه دکتــر عاملــی  رضایــی، مدیــر ســتاد هفتــه پژوهــش، بــا آرزوی ســالمتی بــرای 
ــه ی  ــم هفت ــزاری مراس ــرای برگ ــه ب ــورت گرفت ــای ص ــات و فعالیت ه ــریح اقدام ــه تش ــگاه ب ــکاران پژوهش ــه ی هم هم
ــه ی  ــز ؛ ارائ ــکده  ها و مراک ــه پژوهش ــوط ب ــای مرب ــش پنل ه ــه افزای ــل و رو ب ــال تکمی ــد در ح ــون: رون پژوهش  همچ
جزئیاتــی از 1۰ مقالــه دریافــت شــده بــرای انتشــار در مجموعــه مقــاالت کرونــا؛ ادامــه ی پیگیری هــای اخــذ گزارش هــای 
ــه ی پژوهــش؛  ــرای انعــکاس در ویژه نامهــی هفت ــا و واحدهــای مختلــف پژوهشــگاه ب ــا، مدیریت ه عملکــرد از معاونت ه
ــای  ــایر فعالیت ه ــار س ــی در کن ــای پژوهش ــه  ه ــکیل حلق ــرای تش ــی ب ــده های متقاض ــت های پژوهکش ــت درخواس دریاف
ــا  ــط ب ــای مرتب ــی از پیشــرفت فعالیت ه ــتاد گزارش ــک از اعضــای س ــه ی جلســه هری ــه پرداخــت. در ادام صــورت گرفت

ــد: ــه کردن ــر را ارائ ــوارد زی ــه م ــای خــود ازجمل حوزه ه
•    گــزارش تقویــت و تجهیــز ســایت بــرای نمایشــگاه مجــازی و همچنیــن تقویــت زیرســاخت  هــا و خطــوط اینترنتــی 

پژوهشــگاه بــرای برگــزاری جلســات مجــازی
•    گزارش فرایند آماده سازی ویژه نامه ی هفته ی پژوهش و طی شدن مراحل نهایی طراحی آن

•    گــزارش آماده ســازی نماهنگ هــای مربــوط بــه بخــش اربــاب معرفــت )اســاتید بازنشســته پژوهشــگاه( و فراینــد تهیــه 
آنهــا بــا توجــه بــه شــرایط موجــود

•    گزارش فرایند آماده سازی نمایشگاه مجازی داخلی پژوهشگاه
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ــازار وزارت علــوم،  •    گــزارش کارگاه هــا و نحــوه مشــارکت پژوهشــگاه در نمایشــگاه هفتــه ی پژوهــش، فنــاوری و فن ب
تحقیقــات و فنــاوری  

•    گــزارش اقدامــات مدیریــت تحصیــالت تکمیلــی شــامل معرفــی دانــش  آموختــگان برتــر و تهیــه کتابچــه  ای در این بــاره 
و برنامه ریــزی بــرای رونمایــی آنالیــن از رســاله  ها در هفتــه ی پژوهــش.

در پایــان مقــرر شــد ضمــن انجــام هماهنگی هــای الزم و اطــالع هریــک از اعضــا از فرایندهــای صــورت گرفتــه، هم افزایــی 
بیشــتری در بخش هــای مختلــف بــرای برگــزاری هرچــه بهتــر مراســم صــورت گیــرد.

پنجمینجلسهیستادهفتهیپژوهشپژوهشگاهدرسال99
ــورت  ــورخ 1۷ آذر 99 به ص ــنبه م ــتاد روز دوش ــن س ــای ای ــور اعض ــا حض ــش ب ــه ی پژوه ــتاد هفت ــه ی س ــن جلس پنجمی
مجــازی تشــکیل شــد. در ابتــدای جلســه دکتــر مریــم عاملی¬ رضایــی، مدیــر ســتاد هفتــه ی پژوهــش، بــا آرزوی ســالمتی 
ــه ی پژوهــش و مشخص شــدن  ــه نهایی شــدن پنل هــای هفت ــرای اعضــای ســتاد و همــکاران پژوهشــگاه، ضمــن اشــاره ب ب
ســخنرانان داخلــی و خارجــی و همچنیــن برگــزاری برنامه هــای شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی به صــورت 
مجــزا و البتــه در قالــب هفتــه ی پژوهــش، گزارشــی از ســایر فرایندهــای صــورت گرفتــه ازجملــه: تعییــن مدیــران پنل هــا و 
انجــام هماهنگی هــای الزم و مکاتبــه بــا آنهــا بــرای رونــد اجــرای برنامه هــا بــه صــورت مجــازی به ویــژه ضبــط برنامه هــا؛ 
ــا و ارســال و هماهنگی هــای صورت گرفتــه بــرای طــی کــردن فرایندهــای مربــوط بــه  مقــاالت دریافتــی در حــوزه ی کرون
داوری و انتشــار در نشــریه ی جامعه پژوهــی فرهنگــی؛ و نیــز ســایر اقدامــات انجــام شــده بــرای اجــرای هرچــه بهتــر مراســم 

هفتــه ی پژوهــش ارائــه کــرد.
در ادامــه ی جلســه هریــک از اعضــای ســتاد گزارشــی از پیشــرفت فعالیت هــای مرتبــط بــا حوزه هــای خــود ازجملــه مــوارد 

زیــر را ارائــه کردنــد:
•    گزارش آماده سازی ویژه نامه ی هفته ی پژوهش و انتشار آن

•    گزارش فرایند آماده سازی نمایشگاه مجازی داخلی پژوهشگاه
ــازار وزارت  ــاوری و فن ب ــه ی پژوهــش، فن ــت نحــوه مشــارکت پژوهشــگاه در نمایشــگاه هفت ــن وضعی ــزارش آخری •    گ

علــوم، تحقیقــات و فنــاوری  
ــاب  ــه بخــش ارب ــوط ب ــای مرب ــازی نماهنگ ه ــش، و آماده س ــه پژوه ــای هفت ــای برنامه ه ــتر پنل ه ــه پوس ــزارش تهی •    گ

معرفــت )اســاتید بازنشســته پژوهشــگاه(
در پایــان ایــن نشســت مجــازی مدیــر ســتاد هفتــه ی پژوهــش ضمــن تشــکر و قدردانــی از تالش هــا و مســاعی اعضــای 
ــه برنامه ریزی هــا و  ــا توجــه ب ــر ضــرورت انجــام هماهنگی هــای الزم، اظهــار امیــدواری کــرد: ب ــا تأکیــد مجــدد ب ســتاد، ب
ــزاری مناســب و در خــور  ــف پژوهشــگاه، شــاهد برگ ــای مختل ــی و همراهــی بخش ه ــه، همدل ــای صــورت گرفت تالش ه

شــأن مراســم هفتــه ی پژوهــش در ســال 99 باشــیم.
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ــا بیمــاری همه گیــر کوویــد-19 در دوران صنعــت و پیشــرفت بشــر در بســیاری از علــوم و جــان باختــن  مواجــه شــدن ب
ــرد. از ایــن رو دانشــمندان  ــه تفکــر و تعمــق فروب ــادی دانشــمندان جهــان را در تمامــی رشــته های دانــش ب انســان های زی
علــوم مختلــف مخصوصــًا علــوم انســانی و اندیشــمندان ایــن حــوزه بــرای مشــکالت آموزشــی، تربیتــی، اقتصــادی، اجتماعی 

و سیاســی ناشــی از آن راه حل هایــی بــه مــردم و مســئوالن نشــان دادنــد.
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا نگاهــی عالمانــه و رویکــرد فرهنگــی و تمدنــی بــه مســائل و معضــالت 
جامعــه بــا اعتقــاد راســخ بــه نقــش شــاخه های گوناگــون علــوم انســانی و اجتماعــی در مدیریــت بحران هــا، بــا همفکــری 
و یــاری اعضــای هیأت علمــی و کارشناســان خــود بــا زحمــات بی وقفــه بــه برگــزاری همایــش ابعــاد انســانی- اجتماعــی 
ــاالت و  ــی، مق ــی و بین الملل ــگاهی، مّل ــی و دانش ــه ی علم ــتمداد از جامع ــا اس ــت و ب ــران پرداخ ــا در ای ــئله ی کرون مس
ــرداد 1399  ــی را در 1۰-13 خ ــش اصل ــت، همای ــزاری 12 پیش نشس ــا برگ ــرد و ب ــت ک ــمندی دریاف ــخنرانی های ارزش س
طــی ســخنرانی های علمــی در فضــای مجــازی در معــرض اندیشــه عمــوم قــرار داد. ایــن دوازده پیش نشســت بــا ســخنرانی 

ــد از: ــه عبارت ان ــد ک ــکیل ش ــگاه ها تش ــگاه ها و پژوهش ــتادان دانش ــردازی اس و ایده پ
ــناختی در  ــات روانش ــا، مالحظ ــئله کرون ــه مس ــی ب ــی- اجتماع ــرد تاریخ ــا، رویک ــران کرون ــاره بح ــفی درب ــالت فلس تأم
ــازار کار و اســتراتژی های ســازمانی، نشســت رویکــرد  ــا، ب ــوم انســانی و پزشــکی، کرون ــا، عل ــا، کرون ــورد مســئله کرون م
ــوم  ــاد انســانی- اجتماعــی و فرهنگــی، نشســت عل ــا و ابع ــان، کرون ــت، زن ــا و تربی ــا، کرون ــه مســئله کرون چند رشــته ای ب
طبیعــی و علــوم انســانی در مســئله کرونــا )به صــورت آفالیــن(، نظــام تربیــت مدرســه ای )آمــوزش و پــرورش( ایــران در 
ــا  ــا ب ــواده در شــرایط کرون ــت فضــای خان ــران در دوران پســاکرونا، مدیری ــی ای ــام آموزش عال ــا، ســیمای نظ ــون کرون آزم

ــی رویکــرد روانشــناختی تربیت
بــا عنایــت بــه گســتره ی موضوعــی همایــش و جلــب همــکاری از 3۷ دانشــگاه و مؤسســة آموزش عالــی، در همایــش اصلــی 
ــه  ــه ی خالص ــن مجموع ــد. ای ــره بردن ــت ها به ــخنرانی ها و نشس ــگاهیان از س ــدان و دانش ــر از عالقه من ــش از 45۰ نف بی
مقــاالت بــه قلــم 11۷ اســتاد برتــر ایــران و ســایر کشــورهای جهــان در 96 مقالــه بــه کوشــش پژوهشــکده دانشــنامه نگاری 

پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــه اهتمــام  دکتــر احمــد پاکتچــی در 2۰3 صفحــه منتشــر شــده اســت.
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ــه برگــزاری کارگاه  ــی و فرهنــگ اســالمی اقــدام ب ــا همــکاری انجمــن مطالعــات قرآن ــی ب پژوهشــکده ی مطالعــات قرآن
آنالیــن آشــنایی بــا روش هــا، رویکردهــا و مکاتــب تفســیری در روزهــای یکشــنبه و دوشــنبه 2۰ و 21 مهــر و یکشــنبه 
ــا 12  ــن گارگاه در 12 ســاعت )8 جلســه 1.5 ســاعته( در 4 روز از ســاعت 9 ت ــرد. ای ــر 1399 ک و دوشــنبه 2۷ و 28 مه

برگــزار شــد .
ــات  ــس مطالع ــه تدری ــن کارگاه ب ــات فرهنگــی( در ای ــوم انســانی و مطالع ــا )دانشــیار پژوهشــگاه عل ــروغ پارس ــر ف دکت
تفســیری معاصــر پرداخــت و مباحــث مقدماتــی بــا موضوعــات تفســیر و تأویــل در ســنت اســالمی، هرمنوتیــک بــه مثابــه 
علــم تفســیر، نظریه هــای هرمنوتیکــی، هرمنوتیــک کالســیک، هرمنوتیــک مــدرن و هرمنوتیــک فلســفی را مــورد بررســی 

قــرار داد.
ــی پرداخــت و  ــه ی تفســیر عرفان ــی در زمین ــس موضوعات ــه تدری ــتاد دانشــگاه کاشــان( ب ــر قاســمپور )اس ــن دکت همچنی

ــرد. ــی ک ــی را بررس ــیر عرفان ــرود تفس ــراز و ف ــل و ف ــلمان و تأوی ــری مس ــای فک جریان ه
در ادامــه دکتــر نکونــام )دانشــیار دانشــگاه قــم( بــه تدریــس تفســیر ســه الیــه ای پرداخــت و ابعــاد تئــوری و کاربــردی 

نظریــه ی تفســیر ســه الیــه ای را توضیــح داد.
در پایــان هــر کالس اســتادان بــه پرســش های شــرکت کننــدگان پاســخ دادنــد و بحــث و گفت وگــو در زمینــه ی مســائل 

تدریــس انجــام شــد.



                                       63                                                                       خبرنامه ی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی          

13
99

ان 
و آب

ر 
مه

دانشنامهیعصب-روانشناسیزبانمنتشرشد

ــان در پژوهشــکده دانشــنامه  نگاری، پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی  دانشــنامه ی عصب-روان شناســی زب
منتشــر شــد

ــور، پژوهشــگر پژوهشــکده ی دانشــنامه  نگاری، پژوهشــگاه  ــه همــت مهــال آرین پ  دانشــنامه ی عصب-روان شناســی زبان ب
ــا نظــارت اســتادان بــزرگ و فرهیختــه ی ایــن حــوزه دکتــر حســن عشــایری و  علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و ب
ــوم  ــته های زبان شناســی، روان شناســی، عل ــین رش ــار پژوهشــگران و مدرس ــد و در اختی ــور منتشــر ش ــر رضــا نیلی پ دکت

ــت. ــرار گرف ــان ق ــار و زب ــی گفت ــناختی و آسیب شناس اعصاب ش
ــردی  ــا رویک ــزرگ ب ــر ب ــن اث ــر اســت. ای ــری ویتاک ــته ه ــتاد برجس ــف اس ــان، تألی ــی زب ــنامه ی عصب -روان شناس دانش
ــن دانشــنامه  ــردازد. ای ــز« می پ ــان« و »مغ ــان »زب ــه بررســی رابطــه ی می ــه ب ــع و همه جانب ــه صــورت جام ــته ای ب میان رش
از نظــر پوشــش کامــل همــه ابعــاد موضــوع مغــز و زبــان کم نظیــر اســت و اطالعــات گســترده ای را در ایــن زمینــه ارائــه 
ــر  ــن اث ــه ی ای ــده اســت. در ترجم ــف آن تشــریح ش ــای مختل ــل بخش ه ــور کام ــف به ط ــه ی مؤل ــه در مقدم ــد ک می ده
ــه شــود. پژوهشــکده ی دانشــنامه نگاری در  ــق فارســی ارائ ــی دقی ــای واژگان ــر نهاده ــا براب ــزرگ ســعی شــده اســت ت ب
راســتای تحقــق اهــداف خطیــر خــود و برطــرف کــردن خــالء منابــع مســتند و معتبــر علمــی، اقــدام بــه ترجمــه و انتشــار 
ایــن اثــر کــم نظیــر کــرده و بــه زودی آن را در اختیــار مراکــز علمــی مربوطــه قــرار خواهــد داد. امیــد مــی رود ترجمــه ی این 
اثــر گامــی بلنــد در جهــت رفــع نیازهــای علمــی جامعــه دانشــگاهی، پژوهشــگران و محققــان ایــن ســاحت علمــی باشــد



إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن 

جنابآقایدکتررمضانرضایی
مصیبت درگذشت مادر گرامی تان را تسلیت عرض می کنیم و از خداوند سبحان براي آن مرحومه 

علو درجات
 و برای شما و خانواده ی محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم. 

*****

إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن 

سرکارخانمربابهابوطالبی
مصیبت درگذشت پدر گرامي تان را تسلیت عرض می کنیم و از خداوند سبحان براي آن مرحوم علو 

درجات
 و براي شما و خانواده ی محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم. 

*****

إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیِه َراِجُعون
 َ

سرکارخانمدکترالهامسروندی
مصیبت درگذشت مادر گرامي تان را تسلیت عرض می کنیم و از خداوند سبحان براي آن مرحومه 

علو درجات
 و براي شما و خانواده ی محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم. 

*****

إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن 

جنابآقایمهندسفنونی
مصیبت درگذشت پدر گرامي تان را تسلیت عرض می کنیم و از خداوند سبحان براي آن مرحوم علو 

درجات
 و براي شما و خانواده ی محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم. 

*****



إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن 

سرکارخانمزهراصادقی
مصیبت درگذشت پدر گرامي تان را تسلیت عرض می کنیم و از خداوند سبحان براي آن مرحوم علو 

درجات
 و براي شما و خانواده ی محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم. 

*****

إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن 

جنابآقایدکترناصرتکمیلهمایون
مصیبت درگذشت برادر گرامی تان را تسلیت عرض می کنیم و از خداوند سبحان براي آن مرحوم 

علو درجات
 و براي شما و خانواده ی محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسألت داریم. 

*****

إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن 

سرکارخانمحسینیدلدوست؛
مصیبت درگذشت پدر گرامي تان را تسلیت عرض می کنیم و از خداوند سبحان براي آن مرحوم علو 

درجات و براي سرکارعالی و خانواده ی محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

*****

إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن
 

جنابآقایدکترمهدیبناییجهرمی
مصیبت درگذشت پدر گرامي تان را تسلیت عرض می کنیم و از خداوند سبحان براي آن مرحوم علو 

درجات و براي جنابعالی و خانواده ی محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

*****

روابطعمومي
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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