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* دیدار رئیس پژوهشگاه با اعضای پژوهشکدة مطالعات اجتماعی؛
* امضاء تفاهم نامه با »کمیتة ملی موزه های ایران« )ایکوم ایران(؛

* دیدار رئیس پژوهشگاه با اعضای پژوهشکدة زبان و ادبیات؛
* گفتگو با دکتر مصطفی عاصی: پژوهشگاه اولین مرکز پژوهشی بود که به شبکة جهانی اینترنت وصل شد؛

* گفتگو با دکتر مسعود قیومی: »علوم انسانی دیجیتال«؛
* انتخاب چهار مقالة »پژوهش نامة انتقادی متون و برنامه های درسی« به عنوان مقالة برتر در چهاردهمین 

جشنوارة »نقد کتاب«؛
* نقد و بررسی کتاب »نگرش هایی به اسالم در مطالعات ادیان«؛

* نقد و بررسی کتاب »تصحیح تازه از مکتوبات موالنا«؛
* نقد کتاب »مبانی اسطوره شناسی«؛

* معرفی کتاب »اخالق علم در علوم اجتماعی ایران«؛

نشستها
*شیعه ترور را حرام می داند؛

* اصطالحات و امثال قرآنی در محاوره فارسی؛
* بودجه ١٣٩٧، تشدید یا کاهش فقر؟؛

* ابرچالش هاي اقتصادي اثرگذار بر امنیت اجتماعي در ایران؛
* تأمالتی در پیوند تاریخ و غارشناسی؛ بازخوانی خاطرات پدر غارشناسی ایرانی: چنگیز شیخلی؛

* بررسی تجربه ای بین المللی در مقاوم سازی اقتصاد؛ تحلیل مگاپروژه جاده ابریشم؛
* عوامل مؤثر بر نارضایتی عمومی از منظر امیرالمؤمنین )ع(؛

* تاریخ و تصویر، تأمالتی پیرامون پیوند فلسفه تاریخ و فلسفه عکاسی؛
* بررسي راهبردهاي قدرت نرم جمهوري اسالمي ایران در حوزة دیپلماسي چندجانبه؛

دورة جدید، سال چهارم، شمارة چهل و یکم، دی ماه ٩6
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یکشنبه مورخ  روز  پژوهشکده های مختلف،  اعضای  با  دیدارها  ادامة سلسله  در  پژوهشگاه  رئیس  قبادی،  دکتر 
این  کارکنان  و  علمی  هیأت  اعضای  با  اجتماعی،  مطالعات  پژوهشکدة  در شورای عمومی  با حضور   ٩6/٩/١٩

پژوهشکده دیدار و گفتگو کرد. 
در ابتدای این جلسه، دکتر نصیری، مدیر دفتر امور هیأت علمی،  ضمن خوشامدگویی، به تشریح فعالیت های دفتر 
امور هیأت علمی و اقدامات صورت گرفته درخصوص ارتقای کمی و کیفی فعالیت اعضای هیأت علمی پرداخت. 
و  از عملکرد علمی  ارائه گزارش تفصیلی  با  اجتماعی،  پژوهشکدة مطالعات  ادامه دکتر مؤیدحکمت، رئیس  در 
از قبیل:  آموزشی اعضای هیأت علمی و برنامه های آتی این پژوهشکده، به برخی مسائل و مشکالت موجود 
برای  مناسب  فیزیکی  فضای  اختصاص  پژوهشی،  گروه های  برای  جدید  علمی  هیأت  اعضای  جذب  ضرورت 
همکاران، بسترسازی جهت انجام طرح های غیرموظف با سایر دستگاه های اجرایی، تمرکز بر انجام فعالیت های 
پژوهشی به جای فعالیت های آموزشی در پژوهشگاه، ارتقاء گروه زنان به پژوهشکده ای مستقل، بکارگیری دستیاران 
پژوهشی در طرح ها، بکارگیری کارشناسان 
دورة  راه اندازی  گروه ها،  برای  متخصص 
دکتری مطالعات اجتماعی و نحوة تکمیل 

فرم های مربوطه و... پرداخت.
از  تشکر  ضمن  قبادی  دکتر  ادامه،  در 
رئیس، اعضای هیأت علمی و کارشناسان 
تشریح  با  اجتماعی،  مطالعات  پژوهشکده 
اعضای  با  دیدار  دوم  دورة  از  هدف 
منظور  به  که  پژوهشگاه،  پژوهشکده های 
ازجمله  پژوهشکده ها  خروجی  افزایش 
انجام به موقع طرح های پژوهشی موظف 
طرح های  از  اعم  جانبی  فعالیت های  یا 
کارفرمایی یا نشست های مسأله مند صورت 
و  فعالیت ها  افزایش  و  می گیرد، شکوفایی 
بخش های  بیشتر  هرچه  خروجی محوری 
همکاری  به ویژه  پژوهشگاه  مختلف 
بین رشته ای با دیگر پژوهشکده های مرتبط 

را خواستار شد. 
رئیس پژوهشگاه با اشاره به کلیات مسائل 
پژوهشکده؛  اعضای  سوی  از  شده  مطرح 
با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته 
برای تسهیل و رفع مسائل و موانع موجود 
در امور اداری و اجرایی پژوهشگاه، گفت: 
مرتفع  وقت  اسرع  در  موانع  از  »بخشی 
جمله  از  گوناگون  انحاء  به  و  شد؛  خواهد 
از  موجود  آیین نامه های  اصالح  و  تهیه 
جمله گرنت و تسهیل اجرای طرح های کارفرمایی، و به ویژه ظرفیت جدید آیین نامه تشویقی گره گشایی الزم 

محقق خواهد شد.«

دیدار رئیس پژوهشگاه با اعضای 
پژوهشکدة مطالعات اجتماعی
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و  همدلی  تداوم  ضرورت  به  اشاره  با  قبادی  دکتر 
هم فکری و تعامل مثبت و سازنده و همکاری میان 
اعضای هیأت علمی با بخش های مختلف پژوهشگاه 
در عرصه های مختلف علمی و اجرایی، بر ضرورت 
برنامه ریزی به منظور افزایش خروجی پژوهشکده ها 
یا  موظف  پژوهشی  طرح های  موقع  به  انجام  بر 
کارفرمایی  طرح های  از  اعم  جانبی  فعالیت های 
شد؛  یادآور  و  کرد  تأکید  و...  کاربردی  طرح های  یا 
»امید است حاصل این اقدامات، منجر به شکوفایی 
افزایش فعالیت ها و خروجی محوری هرچه بیشتر  و 

پژوهشگاه شود.«
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امضاء تفاهم نامه با »کمیته ملی موزه های ایران« )ایکوم ایران( 

 ،١٣٩6/١0/١٩ تاریخ  در  ایران(،  )ایکوم  ایران  موزه های  ملی  کمیتة  و  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 
تفاهم نامه ای در چهار فصل، امضا کردند. این جلسه با حضور دکتر حسینعلی قبادی، دکتر سید احمد محیط طباطبایی 

)رئیس ایکوم ایران(، دکتر محمدساالر کسرایی، دکتر علیرضا مالیی توانی و دکتر سید محمد رحیم ربانی زاده برگزار شد.
براساس مفاد این تفاهم نامه، طرفین در زمینه همکاری های علمی، فرهنگی و پژوهشی با تأکید بر اموری که مرتبط با 

تفاهم نامه هستند توافق نمودند. یکی از این زمینه ها راه اندازی »موزه تاریخ علوم انسانی« است.
دکتر محیط طباطبایی به اهمیت تأسیس و راه اندازی »موزه تاریخ علوم انسانی« اشاره کرد و گفت: »این اقدام کار فرهنگی 
ماندگاری خواهد بود و به لحاظ تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی که نهادهایی مانند بنیاد شاهنامه، بنیاد فرهنگ و... را در 

سابقة خود دارد، تبلور مادی و معنوی موضوع تأسیس این موزه دارای ارزش بسیاری است.«
و گفت: »نسل  کرد  اشاره  نسل چهارم  موزه های  به  در عصر حاضر  موزه ها  اهمیت  به  توجه  با  طباطبایی  دکتر محیط 

فقط  دیگر  موزه ها  چهارم 
هویت  موزه ها،  افتخار  برای 
ملی و درک مسائلی که باعث 
شده  آثار  آن  آمدن  به وجود 
است راه اندازی نمی شود، بلکه 
و  مادی  )تجلی  موزه ها  این 
ملموس فکر و اندیشه انسان( 

هستند.« 



                                                                                     5        خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  

دکتر قبادی، رئیس پژوهشگاه در ادامة سلسله دیدارها با اعضای 
کارکنان  و  علمی  هیأت  اعضای  با  مختلف،  پژوهشکده های 

پژوهشکدة زبان و ادبیات دیدار و گفتگو کرد. 
اعضای  به  خوشامدگویي  ضمن  قبادي،  دکتر  جلسه،  ابتدای  در 
پژوهشکدة زبان و ادبیات، با اشاره به انتخاب پژوهشگاه در میان 
٩ پژوهشگاه منتخب برای رسیدن به سطح 5 پژوهشگاه در تراز 
بین المللی، بر اهمیت و ضرورت فعالیت فراملّی و  گسترش روابط 
و همکاري هاي بین المللي تأکید کرد و گفت: »پژوهشکده ادبیات 
می تواند نفیس ترین ارمغان تمّدنِی ایرانی ـ اسالمی را برای جهانیان 
به شیواترین وجه عرضه کند و با استقبال جهانی هم روبرو خواهد 
شد بنابراین الزم است پژوهشکده در این زمینه اهتمام وافر داشته 
باشد و از موقعیتی که پژوهشگاه موفق شده در این زمینه برای خود 
به وجود آورد، حداکثر بهره مندی را بکند و ستاد معاونت پژوهشی و 
پژوهشکده باید با هم افزایی فرایند را هموار کنند و اقدامات جبرانی 
را صورت دهند.« وی در ادامه از رابط پژوهشگاه با وزارت علوم 
در این زمینه خواست، توضیحاتی را از روند اقدامات صورت گرفته 

ارائه دهد.
دکتر احمدزاده با اشاره به نحوة آغاز طرح بین المللی سازی دانشگاه ها 
و مؤسسات پژوهشی و اقدامات و فرایندهای صورت گرفته تاکنون، 
برنامه های ارسالی با ٣٣ شاخص مورد نظر وزارت علوم را که باید 
از سوی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی به منظور ارتقای جایگاه 

آنها محقق شود، برشمرد. 
در ادامه، دکتر قبادي با اشاره به بودجة تعلق گرفته 
به مؤسسات در این خصوص، بر تسریع در تولید 
خروجی های موردنظر در این برنامه از جمله انتشار 
مقاله و کتب و انجام طرح های پژوهشی مشترک 
مؤسسات  و  دانشگاه ها  علمی  هیأت  اعضای  با 
فرصت هاي  ایجاد  کشور،  از  خارج  پژوهشی 
همایش های  و  سخنراني  برگزاري  و  مطالعاتي 

بین المللی تأکید کرد.
در ادامه دکتر محمدنژاد، رئیس پژوهشکده زبان و 
ادبیات نیز به فعالیت های این پژوهشکده در حوزة 

همکاري هاي بین المللي از جمله برگزاري دوره هاي دانش افزایي با 
دانشگاه سارایوو و انعقاد تفاهم نامه با آن دانشگاه و همچنین سایر 
کشورهای حوزة بالکان و ظرفیت های موجود برای گسترش این 

همکاری ها اشاره کرد.
سپس اعضای هیأت علمی و همکاران پژوهشکده نیز با برشمردن 
ترجمه  جمله:  از  بین المللی  همکاری های  مختلف  زمینه های 
همکاري  با  گوناگون  زبان هاي  به  فارسي  ادبیات  شاهکارهاي 
استادان خارجي، تحقیقات در حوزه ادبیات معاصر، تصحیح متون، 
از  به ویژه متون کهن هندي  معتبر،  و نسخه هاي خطي  رساله ها 
همکاری با بنیاد مطالعات اسالمي در مسکو برای ترجمه آثار به 
زبان روسي، همکاری با دانشگاه های تونس برای ترجمه آثار کهن 
فارسی به زبان عربی و بالعکس خبر دادند و  مشارکت در طرح هاي 
علمي بین المللي، تقویت بخش زبان های خارجی سایت پژوهشگاه 
و... نیازمند حمایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 

انجام و تسریع در فرآیندهای موجود در این زمینه دانستند.
در پایان رئیس پژوهشگاه با اشاره به بسترهای ایجاد شده برای 
توجه به طرح های پژوهشی، طرح اعتالی علوم انسانی و طرح های 
کارفرمایی و گزارش های راهبردی در آیین نامه ارتقاء و نیز حذف 
فرایند بررسی طرح نامه ها در کمیسیون های شورای پژوهشی، بر 
ضرورت تعامل مثبت، اتخاذ رویکردهای ایجابی و سازنده و افزایش 
همگرایی و هم افزایی میان پژوهشکده ها با ستاد پژوهشگاه و بهبود 

فرآیند مدیریت پژوهش تأکید کرد.

دیداررئیسپژوهشگاهبااعضایپژوهشکدةزبانوادبیات
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در این شماره از خبرنامة داخلی پژوهشگاه در مورد علوم 
انسانی دیجیتال، فضای مجازی، فناوری اطالعات و... 
گفت و گویی با دکتر مصطفی عاصی، رئیس پژوهشکده 
زبان شناسی و مدیر مسئول مجلة »زبان شناخت« انجام 

دادیم که در ادامه از نظرتان می گذرد:

امکانات از میتواند هم انسانی علوم آیا
فضایدیجیتالاستفادهکند؟ 

بهتر است نخست نگاهی به فضای مجازی یا به تعبیر 
انسانی  علوم  آیا  بپرسیم  و  باشیم  داشته  رایاسپهر  من 
تنها  این فضا  اینکه  یا  رایاسپهر جایگاهی دارد  هم در 
مربوط به علوم تجربی، مهندسی و فنی است؟ به نظر 

من رایاسپهر فرصتی بی نظیر برای تبادل دانش و اطالعات و ارتباط فکری و علمی همة گروه های انسانی در 
سراسر جهان است و شرایطی را فراهم آورده که در هیچ دوره ای از تاریخ نمی توان نمونه اش را یافت. زبان گفتاری 
به عنوان مهم ترین ابزار ارتباطی و تبادل اندیشة رودررو  قرن ها کاربرد داشت و آرزوی دیرینة انسان برای گردآوری، 
ثبت و انتقال دانش و اطالعات از نسلی به نسل دیگر و در پهنة زمان و مکان تنها زمانی تحقق نسبی یافت که 
خط اختراع شد. جهش دیگر برای گسترش و همگانی ساختن دانش در میان مردم، قرن ها بعد با اختراع چاپ انجام 
یافت. اما هنوز باید قرن ها می گذشت تا ابزارهای دیگری مانند تلگراف، تلفن، رادیو و بسیاری از امکانات ارتباطی 

و مخابراتی به تدریج به وجود می آمد تا انتقال  دانش و اندیشه سرعت و وسعت یابد.

بسیار که اطالعات تبادل به بخشیدن سرعت عرصة در بیستم قرن پیشرفتهای روند
چشمگیرتربودراچطورارزیابیمیکنید؟

امکان  و  رایانه  دانش  پدیدآمدن  گذشته،  در  بشر  پیشرفت های  همة  با  مقایسه  در  غول آسا  جهش  من  نظر  به 
ذخیره سازی و پردازش اطالعات در حجم های عظیم و با سرعت های شگفت آور و فزاینده بود که با درآمیختن با 
فناوری های ارتباطات و خوکارسازی رایانه ها شبکه ای جهانی یا سپهری از همة این فناوری ها بوجود آورد و در 
زمانی بسیار کوتاه دانش و اطالعات را به گونه ای انفجار مانند هزاران برابر دوران های گذشته گسترش داد. شبکة 
جهانی اینترنت یکی از نمودهای این رایاسپهر است و می توان تصور کرد که اگر دانشمندانی از یک قرن پیش 
به جهان ما می آمدند آن را بیش از معجزه می پنداشتند. به همین دلیل بود که بسیاری نیمه دوم قرن بیستم را 
عصر انفجار اطالعات نامیدند. اتفاقی که بشر طی قرن ها آرزومندانه در انتظارش بود، یکباره رقم خورد. جالب تر 
آنکه خود این فناوری ها مستقیمًا در تحول و پیشرفت های سریع و تصاعدی آن نقش دارند و پیشرفت هایی که 
در گذشته طی قرن ها و هزاره ها روی می داد کم کم به دهه ها و اکنون به سال و ماه رسیده است. حتی سی سال 
پیش هم متخصصان رایانه نمی توانستند این سرعت پیشرفت را پیش بینی کنند. من همیشه گفته ام که شاید نسل 
از دوران پیش از فناوری اطالعات به عصر  امتیازی بسیار ویژه  و خوشبختی بزرگی را داشته که شاهد گذار  ما 
انفجار اطالعات بوده است. نسل های بعدی هم که با این امکانات به دنیا آمده آنها را بدیهی می بینند، شاید نتوانند 
ارزش واقعی شان را درک کنند. در همین دهه های اخیر تأثیر شگرف این فناوری ها و رایاسپهر را در عرصه های 
نظری و کاربردی همة علوم، فنون و صنایع می بینیم. اما آیا دستاوردهای فناوری اطالعات و ارتباطات تنها به 
حوزه های فنی و مهندسی یا پزشکی و صنایع محدود می شود؟ پاسخ قطعًا منفی است، چراکه با یک بررسی کلی 

دکترعاصی:نگرانجنبههایمنفیرایاسپهر)فضایمجازی(نباشیم

پژوهشگاه اولین مرکز پژوهشی بود که به شبکة جهانی اینترنت وصل شد
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درمی یابیم تقریبًا همة رشته های علوم انسانی در سال های اخیر با بهره گیری از فناوری اطالعات و ابزارهای نوین 
آن دستاوردهای خیره کننده ای داشته اند. 

می دانیم که روح جاری و جوهرة اصلِی رایاسپهر اطالعات است. رسانه های همگانی و همة دستگاه های سخت افزارِی 
ارتباطی و رایانشی و همة زیرساخت ها و شبکه های ارتباطی از کابلی و بی سیم گرفته تا ماهواره ای، همه و همه 
برای دریافت، انبارش، پردازش و رساندن اطالعات به وجود آمده اند. ما درون این جهان عظیم که مادة اصلی و 
واقعی آن اطالعات هست غوطه ور هستیم و دیگر هیچ جنبه ای از زندگی روزمره. علمی، هنری و فرهنگی ما بیرون 
از این سپهر قابل تصور نیست. با این توصیف چگونه ممکن است هر علمی، به ویژه علوم انسانی برای پیشرفت 
بیشترین بهره را از آن نبرد؟ رایاسپهر فضایی باز و بیکران برای ارتباط و گسترش مرزهای دانش است که هرکس 
در هر جا بی هیچ مشکلی می تواند وارد آن شود و به فراخور نیاز و توان خود از آن برداشت کند.  به بیان دیگر، همة 
افراد در رایاسپهر در شرایط مشابه و یکسانی قرار می گیرند و به نظر من این نوعی عدالت علمی و اطالعاتی را در 

جهان فراهم کرده است.

وضعیتحضورعلومانسانیدراینفضایجدیددیجیتالیراچطورمیبینید؟
را فراهم  پایگاه های اطالعاتی  و  منابع  برای همة علوم عظیم ترین  اینترنت که  امکانات  و  از محیط وب  گذشته 
ساخته  و با سرعت و دقت فوق العاده هرگونه بررسی، تحلیل و ارزیابی کّمی و کیفی را ممکن ساخته اند، اگر به طور 
خاص برخی از علوم انسانی را در نظر بگیریم نمونه های بسیاری را می یابیم که در دهه های اخیر با کمک فناوری 
مثال هوش  برای  گرفته است.  جدیدی شکل  حوزه های  و  رشته ها  حتی  و  داشته اند  بزرگی  اطالعات جهش های 
مصنوعی که این روزها در بسیاری از فعالیت های علمی و صنعتی و حتی زندگی روزمره نقش جدی یافته است، 
خود از پیوند چندین رشتة علمی و صنعتی به وجود آمده است ازجمله زبان شناسی، فلسفه و منطق، روان شناسی، 
علوم اعصاب، علوم ریاضی و نظریة احتماالت، خودکاری و نظریة کنترل و رایانه. یا فعالیت دوباره و نوظهور ترجمة 
بزرگی  موفقیت های  به  آمار  و  پیکره ای  زبان شناسی  زبان شناسی،  رایانه،  دانش های  از  بهره گیری  با  که  ماشینی 
رسیده است. در زمینة ادبیات با بهره گیری از رایانه، پردازش متون ادبی و آمار دستاوردهای بسیار خیره کننده ای در 
سبک شناسی و شناسایی پدیدآورندگان آثاری که نویسندة آنها ناشناس است، داشته ایم. بهره گیری از فناوری های 
نوین باستان شناسی را به  کلی متحول کرده است، چه با پویش ماهواره ای سراسر کرة زمین و همة جایگاه های 
باستانی ناشناخته ای می یابند و چه با ابزارها و روش های پیچیدة نقشه برداری، عکس برداری و ردیابی از الیه های 
زیرین سطح زمین بدون حفاری آثار بازماندة باستانی را شناسایی می کنند، و فراتر از آن با بررسی های آزمایشگاهی 
دقیق، بسیاری از ویژگی های ناشناختة این آثار و استخوان های پوسیدة انسان ها و جانوران، تاریخ زیست، سن، و 
حتی صورت واقعی و زندة آنها، محیط زندگی و ساختمان های ویران شده را بازشناسی و بازسازی می کنند. با نگاهی 
به حوزه های فعالیت بخش های پژوهشگاه می بینیم که تمامی آنها از فلسفه گرفته تا تاریخ، ادبیات، زبان شناسی، 
جامعه شناسی، اقتصاد می توانند از امکانات این فناوری ها استفاده کنند و یافته ها و دستاورد های علمی خود را نیز 

به جهانیان عرضه کنند.

پژوهشکدهزبانشناسیچگونهازاینفضایمجازییابهتعبیرشمارایاسپهراستفادهمیکند؟
در زبان شناسی با زبان سرو کار داریم که پدیده ای پیچیده و چندین وجهی است و بررسی جدی و علمی آن به 
پیدایش دانش جدید زبان شناسی انجامیده است. موضوع بررسی زبان شناسی، زبان به معنی عام آن است. رایاسپهر 
جهانی گسترده است که همة زبان ها در آن حضور دارند و گرچه در آغاز پیدایش آن بسیاری از اندیشمندان اظهار 
نگرانی می کردند که شاید در این مبدان، زبانی پرکاربر و پرمخاطب مانند انگلیسی بر دیگر زبان های دنیا چیرگی یابد 
و حتی آن ها را از میان بردارد. همان خطری که با عنوان جهانی سازی برای بسیاری پدیده های فرهنگی و اجتماعی 
یعنی  فرایند جهانی سازی شکل گرفت،  برابر  نیفتاد روندی دیگر در  اتفاق  این  اما خوشبختانه  نیز مطرح می شد. 
روند بومی سازی. این روند به همة زبان ها و فرهنگ ها فرصت جهانی شدن نیز می دهد. از آنجا که رویکرد همة 
فعالیت های پژوهشی و آموزشی پژوهشکدة زبان شناسی با محوریت زبان فارسی و در کنار آن همة زبان های ایران 
است، و از سوی دیگر تاامروز فناوری اطالعات در همة زمینه ها و حوزه های زبان شناسی بیشترین کاربرد و بهره وری 
را داشته است، بسیاری از طرح های انجام یافته، دردست اجرا و آیندة پژوهشکده جنبة میان رشته ای با رایانه و پیکره 



                              خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی         8       

و فناوری های دیگر دارد. من باور دارم که رایاسپهر بهترین فرصت برای حضور در این عرصه، معرفی و گسترش 
همة ارزش های فرهنگی، علمی و هنری کشورمان به جهانیان و احراز هویت است و اصلی ترین ابزار آن زبان 

فارسی است.

بهنظرشمازبانفارسیبااستفادهازامکاناتاینفضاتاچهحدتوانستهاستدرراستای
جهانیشدنگامبردارد؟

از گذشته هم  اینکه  با  زمانی کوتاه رشد و گسترش خوبی در جهان داشته است.  فارسی در  زبان  خوشبختانه 
نیز در  فارسی  آموزش  دنبال می شده و کرسی های  برخی کشورهای خارجی  در  فارسی  زبان  آموزش  سیاست 
برخی دانشگاه های خارجی ایجاد شده بود، می دانیم که تعداد زبان آموزان کم و کیفیت آموزش هم نه چندان 
مطلوب بود. اما اکنون در رایاسپهر ده ها بلکه صدها وبگاه تخصصی آموزش زبان فارسی با روش های جدید و 
با استفاده از امکانات چندرسانه ای فعال هستند. هر کدام از این وبگاه ها ممکن است صدها زبان آموز از سراسر 
جهان داشته باشند که تفاوت آن نسبت به شیوة سنتی آموزش زبان فارسی آشکار است. این تنها یک جنبه از 
نقش زبان فارسی است و اگر آماری از وبگاه های فارسی زبان بگیریم، مشخص خواهد شد که در ارائة محتوای 
علمی و فرهنگی چه پیشرفت های عظیمی داشته ایم. پژوهشکدة زبان شناسی هم تاکنون با ایجاد پایگاه داده های 
زبان فارسی و ارائة امکانات پژوهش زبان فارسی در اینترنت، تدوین مجموعه کتاب های آموزش زبان فارسی و 
پایگاه واژه نامة پهلواژ، همکاری با انجمن زبان شناسی و ایجاد وبگاه آن، اجرای طرح های پژوهشی پیکره بنیاد و 

پیشگامی در راه اندازی همایش های از راه دور )تله کنفرانس( سهم شایان توجهی برعهده گرفته است. 
 

آیاهماکنونوبگاهزبانفارسیمشترکیبینکشورهایفارسیزبانمنطقهتشکیلشده
است؟

خیر، متاسفانه تاکنون وبگاه مشترکی در این زمینه تشکیل نشده است اما فکر بسیار خوبی است اگر بخواهیم 
وبگاهی برای مخاطبین کشورهای همزبان و همسایه داشته باشیم بدون اینکه جنبه تبلیغاتی و تحمیلی داشته 
باشد بلکه به طور واقعی داشته های علمی و فرهنگی خودمان را معرفی کنیم و به مسائل و عالیق مشترک 

بپردازیم، نتیجه اش بسیار مثبت خواهد بود. 

مورد درجهان این از بیشتر فارسی زبان باعثشویم زوایاییمیتوانیم ازچه و چگونه
توجهقرارگیرد؟

اگر نخست همة توانمندی ها و جذابیت های زبان فارسی را شناسایی کنیم، آنگاه الزم است از همة امکانات 
رایاسپهر برای ارائة آنها بهره بگیریم. برای رسیدن به این هدف به برنامه ای منظم نیاز داریم که شاید بتوان 

چهار مرحله را برای آن درنظر گرفت: 
١- زمینه سازی )مرحله ای که با آگاهی رسانی و طرح مسئله ذهن مردم و مسئوالن برای پذیرش این موضوع 
آشنا می شود و فرصت های پیش رو برشمرده می شوند. هرچند کار زیادی در این مورد انجام شده است، هنوز 

راه درازی در پیش است.(
بسترهای  مانند  رایاسپهر  در  حرکت  و  حضور  مناسِب  و  الزم  زیرساخت های  مرحله  این  )در  بستر سازی   -2
مخابراتی و شبکه های ارتباطی کالن و خرد باید ایجاد شود که خوشبختانه بسترهای خوبی در کشور فراهم 

شده است.(
٣- ابزار سازی )مرحله ای  است که همة امکانات سخت افزاری و نرم افزاری را برای گردآوری، ذخیره سازی، 
فارسی  زبان  و  ابزارهای مناسب خط  از  برخی  به کار می گیرد.  بستر مناسب  بر  زبانی  ارائة مطالب  و  پردازش 

تاکنون ایجاد شده اند و برای تولید بسیاری دیگر نیز باید تالش شود.(
ارائة  برای  زمینه ای  تنها  پیش  مرحلة  سه  چراکه  است  مرحله  این  به  مربوط  اصلی  )چالش  محتواسازی   -4
محتوا در رایاسپهر به شمار می آید. اینجاست که با توجه به پیشینة غنی و درخشان فرهنگی زبان و ادب فارسی 
می توانیم محتوایی چشم گیر و باارزش به جهانیان عرضه کنیم. کار در این زمینه گسترده، دائمی و بی پایان 

خواهد بود.(
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نتوانسته ایم همة  به قدری عظیم و معجزه مانند است که هنوز  به نظر من  دارد  رایاسپهر وجود  امکاناتی که در 
توانایی ها و ظرفیت های آن را بشناسیم و به درستی از آن استفاده کنیم. اما  نادیده گرفتن این فرصت نیز زیانی 

جبران ناپذیر خواهد داشت. 

ازحضوروعملکردپژوهشگاهدراینفضاراضیهستید؟
ما در این عرصه سهمی را برعهده گرفته ایم اما هنوز برای پیشرفت و رسیدن به هدف های عالی تر باید تالش 
ایران  بود که در  اولین سازمان پژوهشی و شاید سومین سازمان علمی  انسانی  بیشتری کنیم. پژوهشگاه علوم 
به اینترنت متصل شد. نخستین تجربه های من از ارتباط شبکه ای، پیش از ظهور اینترنت، با معرفی آقای دکتر 
گلشنی و مراجعه به مرکز تحقیقات فیزیک نظری )پژوهشگاه دانش های بنیادی( و استفاده از شبکة دانشگاهی 
اروپا )EARN( بود که از طریق نود )Node( وین می توانستیم از بعضی از دانشگاه های اروپا درخواست مطلب 
به هم متصل  دنیا  تمام شبکه های علمی  و  متولد شد  اینترنت  ناگهان  اوایل دهة ١٩٩0 که  در  کنیم.  مقاله  یا 
شدند بازهم مرکز تحقیقات فیزیک نظری به عنوان نقطة اتصال ایران به اینترنت پیوست و پژوهشگاه نیز یکی 
از اولین سازمان هایی بود که از همین راه به شبکة جهانی اینترنت متصل شد. این خود زمینة آشنایی بسیاری از 

همکاران مان را با IT یا همان رایاسپهر فراهم کرد.

ازنظرشمااکنونپژوهشگاهبرایرشدبیشتردراینفضاچهکاستیهاییدارد؟
پژوهشگاه  اکنون  نداریم.  بابت  این  از  مشکلی  و  است  انجام شده  رایاسپهر  در  برای حضور  بسترسازهای الزم 
هم در این فضا غوطه ور شده اما اینکه چقدر در این فضا شناوری کنیم و تأثیرگذار باشیم به خود افراد، گروه ها 
خودمان  فعالیت  و  برنامه ریزی  به  باشیم  داشته  علمی  دادوستد  چقدر  اینکه  می  شود.  مربوط  ها  پژوهشکده  و 
از سال ١٣52  ما  باشد چرا که  زبان شناسی  پژوهشکدة  زمینه  این  در  پژوهشکده  فعال ترین  است. شاید  مربوط 
در فرهنگستان زبان ایران با بهره گیری از امکانات مرکز کامپیوتر و معاونت انفورماتیک سازمان برنامه و بودجه 
نخستین طرح های زبان شناسی رایانشی را به اجرا درآوردیم که تا امروز ادامه پیدا کرده است. پایگاه داده های زبان 

فارسی یکی از نمودهای این تداوم است.

درپایاناگرنکتةدیگریبهنظرتانمیرسد،بفرمائید.
امیدوارم از این فرصت بی مانند برای پیشبرد هدف های واالی پژوهشگاه به خوبی استفاده کنیم و نگران جنبه های 

منفی آن نباشیم. 
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به همت پژوهشکدة مطالعات قرآنِی پژوهشگاه علوم انسانی 
فرهنگ  و  قرآنی  مطالعات  ایرانی  انجمن  همکاری  با  و 
و  »جهاد  تخصصی  نشست  تاریخ١0/20/٩6،  در  اسالمی 
ترور در اسالم« با حضور دکتر اشرف بروجردی، عضو هیأت 
علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و رئیس 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی و برخی پژوهشگران و محققان 

در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد.   
خصوص  »در  گفت:  نشست  این  آغاز  در  بروجردی  دکتر 
مسئله قتل و ترور، دو رویکرد اسالمی وجود دارد. موضوع 
سوی  از  که  است  مناقشه ای  مورد  مباحث  از  ترور  و  قتل 
»دفاع«  و  »جهاد«  همچون  عنوانی  با  مسلمانان  برخی 

تعریف می شود و دو نگرش بر آن حاکم است. نگرش اول حفظ جان انسان را از واجبات مسلم دانسته است و به 
آیة )ِمْن أَْجِل َذلَِک َکَتْبَنا َعلَی بَنِی إِْسَرائِیَل أَنَُّه َمْن َقَتَل نَْفًسا بَِغْیِر نَْفٍس أَْو َفَساٍد ِفی اْلَْرِض َفَکَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِمیًعا 
َوَمْن أَْحَیاَها َفَکَأنََّما أَْحَیا النَّاَس َجِمیًعا َولََقْد َجاَءْتُهْم ُرُسُلَنا بِالَْبیَِّناِت ُثمَّ إِنَّ َکثِیًرا ِمْنُهْم بَْعَد َذلَِک ِفی اْلَْرِض لَُمْسِرُفوَن: 
از این روی بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس کسی را جز به قصاص قتل یا ]به کیفر[ فسادی در زمین 
بکشد چنان است که گویی همة مردم را کشته باشد و هر کس کسی را زنده بدارد چنان است که گویی تمام مردم 
را زنده داشته است و قطعًا پیامبران ما دالیل آشکار برای آنان آوردند ]با این همه[ پس از آن بسیاری از ایشان در 

زمین زیاده  روی می کنند( )مائده، ٣2( اشاره دارد.
وی افزود: »جریان دیگر نگرشی است که ضرورت توسعه و تعمیم دین اسالم را به دلیل خاتمیت و فراگیری اسالم 
در کل جهان اصل می داند و اینکه برای فراگیری اسالم باید با کفار و مشرکین که مانع اشاعه دین اسالم هستند 
َ بَِما َیْعَمُلوَن  ِ َفإِِن انَْتَهْوا َفإِنَّ اللَّ یُن ُکلُُّه لِلَّ مبارزه کرد، این نگرش به آیه »َوَقاتُِلوُهْم َحتَّی اَل تَُکوَن ِفْتَنٌه َوَیُکوَن الدِّ
بَِصیٌر: و با آنان بجنگید تا فتنه ای بر جای نماند و دین یکسره از آن خدا گردد پس اگر ]از کفر[ بازایستند قطعًا خدا 

به آنچه انجام می دهند بیناست« )انفال، ٣٩( استناد می کند.«
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی سپس تصریح کرد: »سواالتی که در این زمینه وجود دارد این است که رابطه 
و نسبت بین جهاد و ترور چیست؟ کدامیک از دو رویکرد فوق در خصوص جهاد مبنای فتاوی علمای شیعه است؟ 
کدامیک از دو رویکرد فوق مبنای فتاوی علما اهل سنت است؟ و وجوه اشتراک فتاوی علمای شیعه و اهل سنت 

کدام است؟«

تعریفواژةجهادوترور
دکتر بروجردی با بیان اینکه نخستین برداشتی که از دو واژة »جهاد« و »ترور« به ذهن متبادر می شود، در بردارندة 
برخوردی فیزیکی است که منجر به نزاع، کشتن و قتل می شود، گفت: »اگر چه »جهاد« در لغت از ریشه »جهد« 
و به معنای تالش است، اما در فهم و ادبیات جامعه آنچه مورد استناد است وجه قتل، محاربه و در مجموع اعمال 

خشونت است.« 
وی افزود: »ترور که یک واژه فرانسوی است به معنای وحشت و ترس است و در لغت نامه آمده که ژاکوبن ها 
)گروه های تندرو در انقالب کبیر فرانسه( واژه تروریسم را در بیان تعریف از خود ذکر کرده اند، اما به مرور این واژه 
ماهیتی جنایی یافت و امروز در فرهنگ سیاسی به عنوان »نظام وحشت« از آن یاد می شود و به کسانی گفته 

می شود که با استفاده از نظام زور و وحشت به دنبال گسترش دیدگاه خود باشند.«

دوقالبجهاد
دکتر بروجردی در شرح دو قالب جهاد گفت: »جهاد ابتدایی به معنای آن است که جهادگر خود آغاز کننده نزاع 

اشرف بروجردی: شیعه ترور را حرام می داند
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است و به قصد اقناع فرد مقابل برای پذیرش یک ایده و یا یک رویکرد است و دامنه آن از برخورد کالمی تا قتل 
برای  تنها  و  باشد  آغازگر  نمی تواند  است. پس  با مهاجم  مقابله  برای  پیکار  معنای  به  دفاعی  است. جهاد  و جنگیدن 
آن،  حرمت  و  تقدس  مالک  می کند.  اقدام  تهاجم  دفع 
دفاع از حقوق انسانی و جان و ناموس سرزمین است.« 
معنای حمله  به  غلبه  داد: »واژه های محاربه،  ادامه  وی 
به  ارهاب  ناگهانی،  کشتن  معنای  به  فتک  ناگهانی، 
انتحاری،  معنای ترساندن، عملیات استشهادی، عملیات 
داراالمان،  دارالذنب،  داراالسالم،  دارالکفر،  دارالحرب، 

دارالبغی، دارالهجره با موضوع ما ارتباط دارد.«

دیدگاهعلمایشیعهدرخصوصجهاد
شیعه  فقهای  اتفاق  به  قریب  اغلب  اینکه  بیان  با  وی 
تقسیم بندی جهاد به دو نوع ابتدایی و دفاعی را پذیرفته اند، 
گفت: »با این تأکید که جهاد ابتدایی باید به امر امام معصوم مبسوط الید باشد. اما جهاد دفاعی نیاز به امر امام معصوم 
ندارد. شیخ محمدحسن نجفی صاحب جواهرالکالم در روایتی از امام رضا)ع( هرگونه اقدام به قتل کفار را در دوره غیبت 
حرام می داند. اما بعید نمی داند که فقها با استناد به ادله والیت فقیه در این مسئله مناقشه داشته باشند. وی دربارة دفاع 
به نکته ظریفی اشاره می کند و می نویسد دفاع بر هر که برجان خود بترسد »مطلقا« واجب است اما در دفاع از مال یا 

آبرو یا جان و مال و عرض دیگران در صورتی واجب است که ظن غالب بر سالمت نفس باشد.«
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی افزود: »صاحب جواهر معتقد است اوال اگر مسلمانان مورد هجوم کفار قرار گیرند و 
این هجوم اساس اسالم را تهدید کند و کفار اراده استیال بر بالد مسلمانان داشته باشد و اسارت و آوارگی مسلمانان را 
در پی داشته باشد جهاد واجب است و همچنین با حاکمیت غیرمسلمانان اقامه شعائر اسالمی را آزاد بگذارند و به وجهی 
از وجوه در اجرای احکام متعرض مسلمانان نشوند در آن صورت ضروری است که از وجوب جهاد منع کرده یا تحریم 
شود، چون آسیب رساندن به جان بدون اذن شرعی جایز نیست، صاحب جواهر برای اجرای جهاد در چنین شرایطی 

ادعای آرا علما را کرده است.«

رویکردبهترورازدیدگاهعلمایشیعه
بروجردی افزود: »فقیه شیعه از وضعیت دفاعی هرگونه تعرض به غیرمسلمانان را تحریم می کند. در دفاع شخصی هم 
اگر در رابطه با نفس و جان باشد آن را ذیل کتاب »حدود« قرار داده و تنها اگر در دفاع از کیان اسالم و هویت جامعه 
اسالمی باشد در قالب »جهاد دفاعی« تعریف می شود. بنابراین در تفکر شیعی توسل به »ترور« تحریم است و ترور یا 

فتک در ادبیات فقه شیعه جایگاه سلبی دارد.«
وی تصریح کرد: »علی رغم تحریم ترور و عهدشکنی در فقه شیعی، دفاع استشهادی یا دفاع انتحاری را به طور قطع 
تحریم نمی کند. اگر چه این نوع دفاع در ادبیات جهانی در قالب »تروریسم انتحاری« تعریف می شود. فقه شیعی هم 
خودکشی و هم ترور یا فتک را مطلقًا تحریم می کند. لیکن در مقام دفاع آنگاه که فرد مورد تعرض قرار می گیرد و یا 
کیان اسالم در خطر است، با عنوان دفاع شهادت طلبانه می پذیرد، البته با شرط اینکه علم و یقین به در خطر نابودی 

قرار گرفتن، وجود داشته باشد.«
و  امور عرفیه  باید در  امتی  و  آخوند مالمحمد خراسانی در بحث جهاد دفاعی می گوید، هر دولت  اینکه  بیان  با  وی 
موضوعات خارجیه توسعة ثروت ملی، رواج صنایع و ایجاد استقالل عمل کند، گفت: »این از مصادیق جهاد دفاعی است 

که بر عامه مسلمین واجب و الزم است و دول کفر از همین طریق دست تطاول و تغلب به داراالسالم می گشایند.«
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تصریح کرد: »در فتاوای امام خمینی)ره( ناظر به جهاد 
دفاعی است و هیچ حکم روشنی در خصوص جهاد ابتدایی ندارد و فقط عملیات استشهادی آن هم دربارة شهادت حسین 

فهمیده را مورد تایید قرار می دهد.«
دکتر بروجردی تصریح کرد: »شیخ محمدمهدی شمس الدین در کتاب فقه العنف المسلح خود هرگونه خشونت مسلحانه 
را به دلیل مورد اتهام تروریست بودن و ایجاد هرج و مرج و در نتیجه انزوای اسالم، حرام می داند و هیچ یک از چهار 
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نوع خشونت مشروع در فقه اسالمی یعنی جهاد با 
کفار، جنگ با بغاه، امر به معروف و نهی از منکر، 
استفاده از روش های خشونت در امور سیاسی را 

قابل قبول نمی داند.«

تروروجهادازدیدگاهعلمایاهلسنت
وی در ادامه با بیان اینکه جریان های دینی اهل 
فقهی  مکتب  سه  شامل  خصوص  این  در  سنت 
عبارتند  جریان ها  »این  گفت:  است،  کالمی  و 
سلفی-تکفیری.  اخوان،  اعتدال گرایی،  جریان  از 

جریان اعتدال گرایی با فتاوای شیخ یوسف قرضاوی و دکتر علی قره داغی، احکام اسالم را بر اساس مقاصد شریعت می داند 
و خواستار تلقی احکام اخالقی و شرعی از دین بوده و مخالف هرگونه اعمال خشونت است. جریان فکری اخوانی با شعار 
قرآن قانون ما، جهاد راه ما و شهادت مقصد ماست، بیشتر ناظر بر جهاد دفاعی است. در این جریان کسانی از جمله عمر 
عبدالل کامل، راشد الغنوشی و... هستند که در همین زمینه غنوشی استفاده از خشونت را صالح نمی داند و تصمیم به اعالن 
جنگ را از خطرناک ترین کارها می داند. همچنین جریان سلفی- تکفیری که ابواالعلی مودودی آن را رهبری می کند بر 
اجرای جهاد تأکید داشته و تقسیم جهاد به دو قسم تهاجمی و تدافعی را صحیح نمی داند و مبارزه با کفار و مشرکین را با 

هر صورتی که ممکن است مشروع می داند.

آراءمشهودفقهایمشهوراهلسنتدربارةعملیاتاستشهادیوانتحاری
بروجردی افزود: »سلیمان بن فهود، عملیات استشهادی و انتحاری را با ویژگی هایی مجاز می داند. این شرایط عبارتند از 
اینکه برای اعالی کلمه  الل باشد، باید ظن غالب غلبه بر دشمن باشد، این عملیات علیه کفاری باشد که با مسلمین اعالن 
جنگ داده اند و این عملیات باید درسرزمین کفار باشد و اگر در سرزمین اسالمی باشد باید با کسانی باشد که کشور اسالمی 

را غصب کرده اند.«
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی تصریح کرد: »شیخ احمد کفتارو معتقد است که عملیات شهادت طلبانه علیه صهیونیست  ها 
جایز و مشروع است و سید قطب بر آن است که جهاد اصلی ترین ابزار تبدیل جامعه جاهلی به جامعه اسالمی است و تداوم 

جهاد، چه دفاعی و چه ابتدایی امری ضروری است.«
بروجردی ادامه داد: »فتاوای علمای اهل سنت نشان از تغییرات گام به گام می دهد. علمای متقدم از نظرات معتدل تری 
برخوردار هستند مثال متقدمین انتحار و استشهاد را نمی پذیرند اما متأخرین آن را مباح می دانند. در فقه شیعه مفهوم ترور و 

خودکشی حرام است اما عملیات شهاد ت طلبانه ذیل مفهوم عمومی جهاد دفاعی قرار می گیرد که مجاز است.«
وی با بیان اینکه در خصوص جهاد در میان علمای شیعه دو دیدگاه وجود دارد، گفت: »عده ای اندک جهاد را فقط در حوزة 
»دفاع« تعریف می کنند و از تقسیم جهاد به ابتدایی و دفاعی انتقاد می کنند. اغلب علمای شیعه تقسیم رایج جهاد را به 
»جهاد اولیه« و »جهاد دفاعی« را می پذیرند. با این قید که جهاد اولیه مشروط به حضور امام مبسوط الید و معصوم باشد.«

بروجردی در پایان گفت: »فقهای 
شیعه در استراتژی دفاعی خود دو 
می دانند:  ممنوع  جهاد  بر  را  قید 
فنک و غدر. بنابراین شیعه ترور و 
نقض عهد و پیمان را مطلقا حرام 
فقیه  والیت  بحث  طرح  می دانند. 
موضوع  کاماًل  اخیر  دهة  سه  در 
جهاد  فتوای  صدور  و  جهاد  بحث 
منوط  موضوع  و  کرد  متفاوت  را 
با شان خود  که  فقیه  ولی  اذن  به 
می تواند اعالن جهاد یا صلح دهد 

مورد مناقشه است.«



                                                                                     13        خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  

ارتباطي  امکانات  و  تکنولوژي  رشد  با  امروزه 
انساني دیجیتال غافل  به علوم  توجه  از  نمي توان 
علوم  داده هاي   ارائه  و  اطالعات  فن آوري  ماند. 
نکات  از  دیگر  یکي  الکترونیکي  به صورت  انساني 
عرصه هاي  و  زمینه  این  در  پیشرفت  کلیدي 

بین المللي به شمار مي رود. 
دکتر مسعود قیومي عضو هیأت علمي پژوهشکدة 
داخلي  خبرنامه  شماره  این  در  زبان شناسي 
موضوع  پیرامون  روز،  نکات  برخي  به  پژوهشگاه 
علوم انسانی دیجیتال نکاتی را مطرح نموده اند که 
در ادامه آن را مي خوانید ضمن اینکه دکتر قیومي 
دیجیتال«  انساني  عنوان: »علوم  با  نشستي  اخیراً 
برگزار  انساني  علوم  در  اطالعات  فناوري  کاربرد 

کرد که عالقمندان مي توانند ویدئوي این نشست را نیز از وبسایت پژوهشگاه دنبال کنند. 

منظورازعلومانسانیدیجیتالچیست؟آیاتعریفجامعیدرموردآنوجوددارد؟
تعریف دقیقی از اصطالح »علوم انسانی دیجیتال« وجود ندارد. مک کارتی در سال 200٣ این اصطالح را به کار 
برد. وی اذعان کرد که اکنون نمی توان این اصطالح را تعریف کرد بلکه در گذر زمان، این اصطالح بیان و اصالح 
می شود. اگر بخواهیم از معنی واژه های تشکیل دهنده این اصطالح به مفهوم آن برسیم، می بینیم که با جستجوی 
معنی واژه »digital« در اصطالح  »digital humanities« در فرهنگ های لغت انگلیسی، معنی این واژه 
عمدتًا به داده های الکترونیکی که به شکل صفر و یک است اشاره دارد. معادل فارسی این واژه نیز »دیجیتال/ 

رقمی« یا »کامپیوتری/ رایانشی« است. بنابراین، از نظر لغوی نمی توان به مفهوم این اصطالح رسید.
این  می توان  شد  معرفی  وسلر  و  اویت  توسط   ١٩58 سال  در  که  اطالعات«  »فناوری  مفهوم  درنظرداشتن  با 
اصطالح را بهتر درک کرد. در فناوری اطالعات مسائلی چون ذخیره سازی، بررسی و پردازش، بازیافت، انتقال، 
باید دربرگیرندة مشترکات  انسانی دیجیتال  بنابراین علوم  الکترونیکی مطرح است.  امنیت داده  ایجاد  کنترل و 
فناوری اطالعات و رشتة علوم انسانی باشد و چون در  فناوری اطالعات با داده الکترونیکی سروکار داریم، در  
علوم انسانی دیجیتال نیز باید داده های علوم انسانی به صورت الکترونیکی ارائه شود تا با کمک یافته های نظری 
و روش شناختی علوم انسانی سنتی بتوان ابزار پردازش و تحلیل داده تهیه کرد و با کمک این ابزار دانش جدید 

به  دست آورد.

باتوجهبهمفهومارائهشدهازعلومانسانیدیجیتال،هدفاصلیاینحوزهچیست؟
مهمترین و پایه ای ترین هدف در علوم انسانی دیجیتال گردآوری داده در یک حوزة خاص علوم انسانی است. این 
داده باید به صورت الکترونیکی بوده و ساختارمند و منظم باشد. این رویکرد باعث می شود با افزایش حجم داده، 
از روش های خودکار رایانشی برای باالبردن سرعت و کیفیت تحلیل داده بهره برد. ناگفته نماند که با افزایش 
حجم داده باید سازوکاری برای مدیریت این داده فراهم آید. برای استفاده از این داده گردآوری شده به ابزار نیاز 

است تا این داده جنبه کاربردی پیدا کند و برای پاسخ به پرسش ها به کار رود.

گفتگوبادکترمسعودقیومیدرخصوص:

»علوم انسانی دیجیتال«
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گفتهشدهکهمواداولیهعلومانسانیدیجیتال»داده«است.چهنوعدادههاییرابرایاینامر
میتوانگردآوریکرد؟

سه دسته داده را می توان گردآوری کرد. دستة اول داده متنی است. این داده می تواند منتشرشده یا الکترونیکی باشد. 
از نظر زمانی این داده می تواند از متون منتشرشده قدیمی و جدید حاصل گردد. ناگفته نماند متون الکترونیکی از 
منابعی چون وبگاه ها، وبالگ ها، رایانامه ها، پیامک ها، شبکه های اجتماعی، نظرات کاربران و حتی آرشیو روزنامه ها و 
اخبار برخط نیز می تواند به عنوان داده متنی تلقی شود. دستة دوم داده تصویری است. این داده می تواند از عکس های 
دیجیتال که محصول دوربین دیجیتال و یا اسکن عکس های چاپ شده و یا تصاویر دیجیتال گرافیکی و یا تصاویر 
صداهای  یا  دیجیتال  به  صورت  ضبط شده  صداهای  از  که  است  صوتی  داده  داده،  سوم  دستة  آید.  به دست  فیلم، 
ضبط شده در نوار و تبدیل آنها به شکل الکترونیکی، یا داده های صوتی مربوط به یک زبان یا گویش به دست می آید.

ناگفته نماند که امروزه حجم عظیمی از داده در جای جای جهان گردآوری شده  است که می توان با کمک داده های 
پیوندی به داده های این پایگاه ها دسترسی پیدا کرد. بنابراین نیاز نیست برای انجام هرکاری در حوزة علوم انسانی 
دیجیتال از ابتدا شروع به جمع آوری داده کرد. یکی از ویژگی های داده دیجیتال این است که امکان کاربرد مجدد از 

داده برای پژوهش های دیگر وجود دارد.

علومانسانیدیجیتالازچهقسمتهاییتشکیلشدهاست؟
علوم انسانی دیجیتال سه قسمت عمده دارد. یک بخش آن که مهمترین بخش نیز هست مربوط به داده ورودی 
و خروجی است که در هر دو حالت این داده ها باید به صورت الکترونیکی باشد. بخش دیگر ابزاری است که برای 
پردازش و تحلیل دادة ورودی به  کار می رود تا داده خروجی به دست آید. بخش سوم مربوط به روش و ابتکاراتی است 
که برای تحلیل دادة ورودی به کار می رود. در حقیقت این ابتکارات، روش های شناخته شده ای هستند که استفاده از 
آن ها منجر به کسب دانش جدید می شود. ازجمله موارد این ابتکارات، کاربرد روش هایی برای کاوش و جستجو یا 
نشانه گذاری در دادة ورودی است. فراهم آوردن امکان مقایسه بین دو یا چند نوع دادة ورودی یا نمونه گیری هوشمند 
از دادة ورودی نیز از دیگر ابتکارات است. این بخش را حتی می توان به نمایش دادة خروجی نیز گسترش داد. نمایش 
تجسمی و بصری محتوای دیجیتال به روش های گوناگون مانند استفاده از نقشه های دیجیتال برای نمایش دقیق 
مکان ازجمله دیگر ابتکاراتی است که برای نمایش داده خروجی به کار می رود تا بتوان باتوجه  به تحلیل داده، درک 
بهتری از داده به دست داد و بر اساس آن بتوان به تحلیلی دست یافت که پیشتر با این رویکرد درمورد آن صحبت 

نشده است.

دانشموردنیازدرحوزةعلومانسانیدیجیتالچیست؟
دانش مورد نیاز این حوزه به جز دانش مربوط به موضوع هدف در حوزة علوم انسانی، چند جنبه دارد. یک جنبه آشنایی 
با روش های ساختارمندسازی و منظم کردن داده و ارائه اطالعات است. البته در اینجا مدیریت داده و پایگاه داده نیز 
مطرح می شود. جنبة دیگر، آشنایی با علم رایانه و برنامه نویسی است تا هدف مورد نظر به صورت یک الگوریتم بیان 
شود، و سپس براساس یک زبان برنامه نویسی به کد تبدیل شود. جنبه دیگر، مربوط به استفاده از روش های یادگیری 
ماشین در حوزة هوش مصنوعی برای تحلیل داده ورودی و پردازش متن، تصویر، و یا صوت است. جنبة دیگر، مربوط 
به شیوة نمایش تحلیل انجام شده است که می تواند به صورت تجسمی و بصری باشد. نمایش تجسمی و بصری سبب 
می شود درک عمیق تری نسبت به مسأله به دست آید. جنبة دیگر نحوة ارائه این امکانات است که می تواند در یک 

رایانه شخصی باشد یا در محیط وب قرار گیرد و توسط همگان قابل دسترس باشد.

انسانی انسانیبرایحرکتبهسمتعلوم بایدپژوهشگاهعلوم اولینقدمیکه بهنظرشما
دیجیتالبرداردچیست؟

همانطور که پیشتر به آن اشاره شد، اولین اقدام، تهیه داده و ساختارمند و منظم کردن آن است. ویژگی های داده 
جمع آوری شده نقش بسیار مهمی بر نتیجه و تحلیل ارائه شده می گذارد. ازجمله فعالیت های مربوط به حوزة علوم 
پژوهشگده  در  فارسی  زبان  داده  پایگاه  طرح  بوده  است  پیشرو  انسانی  علوم  پژوهشگاه  در  که  دیجیتال  انسانی 

زبانشناسی است.
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قرآنی  مطالعات  ایرانی  انجمن  همکاری  با  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  قرآنِی  مطالعات  پژوهشکدة  همت  به 
حضور  با  فارسی«  محاوره  در  قرآنی  امثال  و  »اصطالحات  نشست   ،٩6/١0/٩ تاریخ  در  اسالمی  فرهنگ  و 
دکتر محسن معینی )مدیر گروه قرآن و حدیث بنیاد دایرةالمعارف بزرگ اسالمی(، دکتر فروغ پارسا )مسئول 
انسانی( و دکتر زهرا محققیان )عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم  قرآنی پژوهشگاه علوم  پژوهشکده علوم 

قرآنی( و برخی پژوهشگران و محققان مطالعات قرآن و حدیثی در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد.
دکتر معینی که خود مؤلف کتابی با عنوان »فرهنگ اصطالحات و امثال قرآنی در محاوره فارسی« است، با 
از تحقیق روی این عنوان گفت:  اشاره به هدف 
قرآن  امثال  و  اصطالحات  جمع آوری  از  »هدف 
یافتن میزان تأثیرگذاری مفاهیم قرآن بر فرهنگ 
و باور ایرانیان بود؛ در این تحقیق دریافتیم امثال 
و اصطالحات قرآن به وفور در علوم ادبی و ادبیات 

عامه مردم به وفور یاد می شود.«
مدیر گروه قرآن و حدیث بنیاد دایرة المعارف بزرگ 
اسالمی فهم کشف ارتباط اوضاع سیاسی تاریخی 
بر  تحقیق  این  دستاوردهای  از  را  قرآن  آیات  با 
شمرد و افزود: »با بررسی به کارگیری مردم ایران 
برخی  می یابیم  در  قرآنی  اصطالحات  و  امثال  از 
اجتماعی  سیاسی  جریان  یک  بهانه  به  مورخان 
سایر  از  بیشتر  قرآنی  اصطالحات  برخی  از 
ا َجاَء  اصطالحات استفاده کرده اند. به عنوان نمونه زمانی که موضوع کشورگشایی ایرانیان مطرح بود، آیه »َفلََمّ
أَْمُرنَا َجَعلَْنا َعالَِیَها َساِفلََها َوأَْمَطْرنَا َعلَْیَها؛ هنگامی که فرمان ما آمد، آن سرزمین را زیر و رو کردیم« را در متون 

برخی مورخان می بینیم.«
ضرب المثل ها گاهی مصلح و گاهی مفسدند:

دکتر معینی درباره کارکرد امثال و حکم در ادبیات جامعه گفت: »ضرب المثل ها نشان دهنده روحیات و عادات 
یک جامعه هستند و نیز تأثیر زیادی در اعتقادات و باورهای یک جامعه دارند. چه بسا یک َمَثل یک جدایی را 
به وصل برساند و تفرقه را تبدیل به وحدت کند و یا برعکس، یک فرهنگ ناصحیحی را بین مردم رواج دهد. 

بنابراین ضرب المثل ها گاهی مصلح هستند و گاهی دارای مفسده اند.«
وی همچنین با اشاره به منابع امثال و حکم خاطرنشان کرد: »منابع امثال و ِحکم گاهی کتب ادبی، فکری و 
هنری جامعه و گاهی کتب مقدس هستند. در بین ایرانیان، قرآن یکی از منابع امثال و ِحکم است که می توان 
ادعا کرد در بین سایر جوامع اسالمی بیشترین استفاده را در این راستا برده اند. به عنوان نمونه وقتی از اعراب 
بپرسید حال شما چطور است، عمدتًا می گویند »أنا بخیر؛ من خوبم« ولی عمده ایرانیان از »الحمدلل« استفاده 
می کند؛ همچنین واژه هایی مثل »بسم الل«، »ان شاءالل«، »سبحان الل« و... نمونه هایی از اصطالحات رایج 
قرآنی در بین مردم ایران است. این مسأله نشان دهنده رسوخ فرهنگ قرآن و عترت و نیز استقبال ایرانیان از 

مفاهیم قرآنی و حدیثی است.«
او افزود: »فرهنگ و اصطالحات قرآنی نزد ایرانیان با روایات اهل بیت)ع( همراه شده است؛ به عنوان نمونه ما 
در آموزه های نبوی داریم وقتی کاری با بسم الل آغاز نشود، آن کار ناقص و ابتر می شود؛ لذا عمدتًا سر سفره، 

آغاز یک جلسه، هنگام نوشتن و ... از واژه قرآنِی »بسم الل الرحمن الرحیم« استفاده می کنیم.«
مدیر گروه قرآن و حدیث بنیاد دایرة المعارف بزرگ اسالمی کاربرد اصطالحات قرآنی در متون ادبی را قابل توجه 

نشست »اصطالحات و امثال قرآنی در 
محاوره فارسی«
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دانست و افزود: »در کمتر متنی از متون نثر و نظم و متون علمی می بینیم که استشهاد به آیه ای از قرآن نشده 
باشد. در متون ادبی برخی از اصطالحات مبتنی بر یک حکایت خاص بود و برخی اینگونه نبود. مثاًل وقتی از 
جمله قرآنِی »یُد اللِ َفوِق أیدیهم« استفاده می کردند، حکایتی در بر نداشت، اما برخی دارای حکایتی خاص بود.«

وی افزود: »به عنوان نمونه در خطبة شانزدهم نهج البالغه امیرالمؤمنین)ع( پس از بیعت و به خالفت رسیدن 
سخنانی ایراد فرمود و هشدارهای مهّمی نسبت به مسائل آینده به مردم داد و راه نجات از خطرها و انحرافاتی که 
ممکن است در پیش باشد را به آنها دقیقًا نشان داد. برای بیان اهمیت مطلب با اشاره به آیه ٧2 یوسف)ع( فرمود: 
تی بِما اَُقوُل َرهیَنة َو اَنََا بِِه  »ذّمه ام در گروی این سخنانی است که می گویم و من صدق آن را تضمین می کنم؛ ِذمَّ
َزعیم«  اشاره به این که صدق این گفتار و حقانیت آن را صد در صد تضمین می کنم و خود را در گروی آن می دانم 
و شما با اطمینان خاطر آن را بپذیرید و به آن پایبند باشید. از این رو این تعبیر قرآنی در بین خواص رواج یافت.«

معینی با اشاره به گونه های به کارگیری امثال و اصطالحات قرآنی در بین مردم ایران گفت: »در ضرب المثل های 
قرآنی گاهی از معنای آیه بهره می گرفتند؛ به عنوان نمونه تعبیر »هرچه کنی به خود کنی« برگرفته از بخشی از 
نُْفِسکْم َو إِْن أََسْأُتْم َفلَها؛ اگر نیکی کنید، به خودتان  آیه٧ اسراء است که خداوند فرمود: »إِْن أَْحَسْنُتْم أَْحَسْنُتْم ِلَ
نیکی می کنید و اگر بدی کنید باز هم به خود می کنید.« گاهی نیز از مجموع یک داستان َمَثل می ساختند مثل 
سؤاالت بنی اسرائیلی که اشاره به آیاتی از سوره بقره دارد، آنجا که بنی اسرائیل درباره کیفیت گاوی که موسی)ع( 
تعیین می کرد، مدام سؤال می کردند. همچنین به کارگیری نام پیامبران)ع( مثل عصای موسی، دم عیسی، عمر 

نوح، صبر ایوب و ... از این دست تعابیر و اصطالحات قرآنی است که به دایره ضرب المثل ها راه یافت.:
برخی ضرب المثل های قرآنی  در جایی به غیر از منظور قرآنی به کار رفته است:

وی با ابراز تأسف نسبت به اینکه برخی اصطالحات و امثال قرآنی توسط ایرانیان غیر از آنچه منظور قرآن است، 
به کار گرفته شد، افزود: »به عنوان نمونه وقتی خداوند در انتهای سوره »یس« می فرماید »إِنََّما أَْمُرُه إَِذا أََراَد َشیًئا 
أَْن یُقوَل لَُه ُکْن َفیُکوُن؛ هرگاه او اراده چیزی کند، وقتی بگوید باش، آن چیز ایجاد می شود« منظور آیه ایجاد 
و خلق یک شیء است، اما در اصطالح عامیانه تعبیر به ویرانی می شود. مثاًل گفته می شود آمریکا، هیروشیما 
را »کن فیکون« کرد. یا در َمَثلی گفته می شود »با والذاریاتی رفتم انجام دادم« به این معنا که با گریه و زاری 
آن کار را انجام دادم؛ در حالی که ذاریات در قرآن در یک مفهوم عالی تر به کار رفته است.  خداوند می فرماید: 
اِرَیاِت َذْرًوا؛ سوگند به بادهایی که خاک می پراکنند«. بنابراین هیچ ارتباط مفهومی با ضرب المثل رایج آن  »َوالَذّ
ندارد. یا اینکه می گویند بوی الرحمن فالنی بلند شد؛ یعنی نزدیک به موت است؛ در حالی که هیچ ارتباطی با 

مفهوم قرآنی آن ندارد.«
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»بودجه  نشست  اقتصاد،  دانشجویی  علمی  انجمن  همکاری  با  و  پژوهشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  همت  به   
١٣٩٧، تشدید یا کاهش فقر؟« در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. فرشاد مؤمنی در این نشست، 

به  دست آوردن  برای  عاملی  را  دولت  از  سازنده  انتقاد 
دستاوردهای بهتر برای جامعه معرفی کرد. به گفتة او، 
اصالح طلبان یک خطای راهبردی کردند و هرگز به این 
سؤال پاسخ ندادند که با وجود نقاط  قوت دورة خاتمی در  
مقایسه  با احمدی نژاد، چه خطای راهبردی ای کردند که 
از دوره هشت ساله دولت اصالحات، فردی مثل  پس 

احمدی نژاد از سیاست ایران سر درآورد.
کرد:  تأکید  عالمه  دانشگاه  هیأت  علمی  عضو  این 
و  سهل انگاری ها  آن  اگر  که  است  این  ما  »برداشت 
روحانی  در دولت  پنج سال گذشته  راهبردی  خطاهای 
استمرار داشته باشد، امکان روی کار آمدن گزینه ای بدتر 
از احمدی نژاد در ١400 پدید می آید. ما به سهم خود از 
روی دلسوزی این تالش مشفقانه را انجام می دهیم و 

هشدارهای الزم را خواهیم داد.«
رانتی بودن  ایران روی اصل  اقتصاد  افزود: »مشکل  او 

مناسبات نیست. مشکل سر کانون های اصابت رانت است. در کتاب خود هشدار داده ام که اگر با این بینش به جهت گیری 
سیاستی در اقتصاد ادامه دهیم، بدون تردید همان چیزی که ما نگران آن هستیم اتفاق خواهد افتاد.« 

مؤمنی با اشاره به اینکه احمدی نژاد عدالت اجتماعی را بد نگاه کرد و کشور را به این مرحله رساند، بی اعتنایی به عدالت 
اجتماعی را نیز روی دیگر سکه بد دفاع کردن از این مقوله دانست.

مردمفقیرترازپنجسالقبلمیشوند
به اعتقاد مؤمنی راه نجات ایران از توسعة عادالنه می گذرد. اگر عدالت اجتماعی در مرکز سیاست های دولت نباشد، هم 

خود بدنام خواهند شد و خاطره ای بد از خود به جا می گذارند، هم اوضاع کشور نیز ناهنجارتر خواهد شد.
این عضو هیأت علمی تأکید کرد: »ما باید کمک کنیم کانون های اصلی بحران که اندیشه های منحط بازارگرایی را که 
در یک اقتصاد سیاسی رانتی وجود دارد، برمال کنیم. نگاه کردن به بودجه ٩٧ با یک رویکرد حسابدارانه، خطایی بزرگ 

است. با اطمینان می گویم که موتور بسط دهنده فقر در سال ٩٧، فعال تر از پنج سال قبل خواهد بود.«
مؤمنی اضافه کرد: »باید کمک کنیم خطاهای راهبردی سه دهة گذشته که کشور دچار ورشکستگی مالی و مردم را به 
فالکت و فقر دچار کرده، همچنین تولیدکننده را به بدترین شرایط تاریخی خود رسانده است، اصالح شود. کانون اصلی 
بحران، جهت گیری های سیاسی دولت است. اگرچه افشاگری دربارة نحوة تخصیص ریالی بودجه، از افشا  نشدن مفاد آن 

بهتر است؛ اما این شیوه، نازل ترین سطح آگاه سازی جامعه است.«
او گفت: »مسئله اساسی این است که اگر حسن روحانی فریب کارشناسانی را می خورد که به دروغ و غلط می گویند اگر 
در قیمت های کلیدی دست ببریم، نرخ ارز را گران کنیم، حامل های انرژی را گران کنیم، به  ازای آن این میزان شغل به 
 وجود می آید، بر حسن روحانی حرجی نیست؛ زیرا تخصص اقتصادی ندارد؛ اما از دکتر میدری که در وزارت کار مشغول 
است، انتظار داریم همه خسارت های اشتغال زدایانه بسته سیاستی تعدیل اقتصادی را به رئیس جمهور گوشزد کند. این 
یک بحث نظری نیست که دست کاری قیمت ها روی زندگی مردم تأثیر دارد؛ بلکه واقعیت های محرزشده ای است که 
نشان می دهد در سه دهه گذشته دست کاری قیمت های کلیدی، به مثابه ابزاری برای کسب درآمد، یک توهم فاجعه ساز 

بوده است. در گزارش های رسمی دولت نیز این مسئله منتشر شده است.» 

بودجه ١٣٩٧، تشدید یا کاهش فقر؟
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و  محافظه کارانه ترین  اصوال  که  دولت  منتشر شده  اسناد  »براساس  داد:  ادامه  عالمه  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  این 
خوش بینانه ترین سناریوها را اعالم می کند، هر یک واحد کسب درآمد از محل قیمت های کلیدی، بیش از ٣,4 برابر 

ما  بنابراین  می کند؛  ایجاد  ضرر  دولت  برای 
می توانیم از خود سؤال کنیم که چه نیروهایی 
در کار هستند که سیاست گذاران کلیدی کشور 
به این نکته ها که بارها تکرار شده، بی اعتنایی 
می کنند. از یک  سو دولت را به سمت فروپاشی 
مالی می برند و از سوی دیگر بر گستره فقر و 
فاجعه  با  را  تولیدکننده  و  می کنند  اضافه  فساد 

روبه رو می کنند. «

را توانیر بدهی برق قیمت افزایش
افزایشداد

مؤمنی برنامه ای را که با عنوان اشتغال فراگیر 
توهم آلود  خطای  هشت  دارای  شده،  منتشر 
این  دل  »از  افزود:  و  کرد  معرفی  راهبردی 

برنامه، عنصر گوهری مبارزه با فقر و نابرابری یعنی اشتغال مولد رو  به  جلو بیرون نمی آید.«
به گفتة او افزایش قیمت ها ضد توسعه و ضد عدالت است؛ زیرا با افزایش قیمت ها، قسمت تقاضا را تنبیه می کنیم؛ 

در حالی که تولیدکننده ناکارآمد و فاسد، انرژی را هدر می دهد؛ اما چوب این کم کاری را بر سر شهروندان می زنیم.
این عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه اضافه کرد: »در دولت احمدی نژاد هدف از افزایش قیمت برق، اصالح ساختار 
صنعت برق معرفی شد؛ اما بعد از چهاربرابرشدن قیمت این حامل انرژی، نه تنها ذره ای از سرمایه گذاری وعده  داده   شده 
اتفاق نیفتاد؛ بلکه تا پایان سال ٩5، بدهی انباشته توانیر به بیش از ٣2  هزار  میلیارد تومان رسیده است. این مسئله چند 
جای دیگر باید تجربه شود که ما متوجه شویم از طریق بازی با نرخ ارز و قیمت های کلیدی، راه به جایی نمی بریم؟ 
این دست کاری ها زمینه تعرض به حقوق مالکیت مردم را فراهم کرده و به منزله زدن جیب فقرا و چاق کردن غیرمولدها 

خواهد بود.«
به اعتقاد او سند برنامه ششم بی کیفیت ترین برنامه بعد 
فاجعه  روز  هر  غلط  با سیاست  وقتی  است.  انقالب  از 
جدیدی در زندگی افراد ایجاد می کنید، بی انصافی است 

که فقر افراد را ناشی از عملکرد خودشان بدانیم.

دستکاریقیمتهایکلیدیرکودتورمی
راافزایشمیدهد

مؤمنی گفت: »شوک های قیمتی، خصلت اشتغال زدایانه 
دارد. بازی با قیمت های کلیدی زمینه تشدید و تعمیق 
رکود تورمی را فراهم می کند. چرا برای مجموعه نرخ 
تورم و بیکاری عنوان فالکت را انتخاب کرده اند. وقتی 
که جهت گیری سیاستی بودجه ٩٧ در راستای تشدید 

رکود و تورم کار می کند، این به آن معنا است که موتور تولید فقر در ابعاد بی سابقه تری فعال می شود.«
او افزود: »رشد فالکت در مقایسه با دوره احمدی نژاد به ظاهر بهتر شده است؛ اما این مسئله اغواگری است که حسن 
روحانی باید متوجه شود. وقتی قدر مطلق قیمت ها افزایش می یابد، فقرا فشارهای کمرشکن تری را دریافت می کنند. 
اگرچه نرخ تورم در دوره اول ریاست جمهوری واقعا کاهش چشمگیر یافته باشد؛ اما وقتی افزایش شکنندگی قیمت ها 
با تعمیق رکود و کاهش تعداد شاغالن خانوارها همراه می شود، معلوم است که آنها را به عصیان می کشد. معلوم نیست 
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راجع به اینها چند بار و به چه زبانی باید توضیح دهیم که گوشی برای شنیدن واقعیت ها وجود داشته باشد.«
این عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه تأکید کرد: »وقتی برای ما محرز است که افزایش قیمت نیاز به بسترسازی و 
ایجاد زیرساخت دارد و آخرین مرحله از یک فرایند است، در شرایطی که 46 مرحله قبلی را انجام نداده ایم، چرا باید 

دست کاری قیمت را در دستور کار قرار دهیم.«
او اضافه کرد: »ما می گوییم قبل از تغییر قیمت ها باید مقدمات آن فراهم شود، زیرا به واسطه منطق رفتاری که اشاره 
شد، به ازای افزایش هر یک واحد درآمد از طریق دست کاری قیمت های کلیدی، هزینه های مصرفی دولت حدود 5,٣ 
نابرابری کمک  و  فقر  افزایش عمق  به  این مسئله  افزایش می یابد.  برابر   ٣.5 از  بیش  و هزینه های سرمایه ای  برابر 

می کند.«
مؤمنی گفت: »با دست کاری قیمت ها دولت به سمت ورشکستگی می  رود. به این ترتیب از انجام وظایف اساسی خود؛ 
یعنی فراهم کردن تغذیه مناسب برای جامعه، سالمت و آموزش و پرورش طفره می رود و به  این  ترتیب بار فقرا را افزایش 
یافت، ریسک گریزی بخش  امنیت حقوق مالکیت کاهش  افزایش و  از سوی دیگر وقتی هزینه های مبادله  می دهد. 
بنابراین دولت ناگزیر می شود که تصدی گری خود را افزایش دهد. این یک اقدام  خصوصی مولد افزایش می یابد و 

ضدتوسعه ای است که از طریق از میدان  به  در کردن بخش خصوصی مولد، اثر خود را نشان خواهد داد.«
وی ادامه داد: »از سال 68 تا امروز مداخله دولت در اقتصاد دو برابر شده است. دولت با خصوصی سازی به دنبال کاهش 
مداخله خود در امور پس از پایان جنگ بود، اما به این هدف دست نیافت، زیرا با این سیاست دولت دائما از مسئولیت های 
توسعه ای خود شانه خالی می کند و درمقابل دائما بخش خصوصی را از میدان به  در می کند که خودش جای آن بنشیند. 

در نتیجه ٧0 درصد مداخله های دولت در اقتصاد، مداخله های تصدی گرایانه است.«
این عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه راهکارهایی نیز برای کاهش فقر با تکیه بر بودجه اعالم کرد و افزود: »روحانی 
کرد.  پیدا  رانتی  حالت  دولت  بودجه  نفتی،  سرخوشی  دوران  در  که  کرد  اذعان  نکته  این  به   ٩6 و   ٩2 انتخابات  در 
این دوره  تعهدات پرداختی بسیار گسترده ای در 
ایجاد شد که از جهاتی در تاریخ پس از انقالب 
این  انتظار  بدیهی ترین  نتیجه  در  بود.  بی سابقه 
ارائه شود،  بود که بودجه بهتری از سوی دولت 
اما در بودجه های دولت می بینیم که همواره رشد 
رشد  از  چشمگیری  اندازه  به  هزینه ها  متوسط 
نوعی  این  است.  بوده  بیشتر  سال  آن  در  تورم 
است  هزینه  ساختار  در  ولنگاری  به  خوگرفتگی 
که متأسفانه در دولت تثبیت شده. بنابراین در گام 

نخست باید این مسئله اصالح شود.«
او ادامه داد: »محور دوم این است که ما با یک 
و  غیرمولدها  به  نفع  دولت  تسخیرشدگی  نوع 
علیه مولدها و عامه مردم روبه رو هستیم. دولت 
بیشترین  مالیاتی،  بخش  بودجه نویسی  زمان  در 
پیش  در  ثروت  بر  مالیات  برای  را  سهل گیری 

گرفته است و سخت ترین فشارها را به تولیدکنندگان و عامه مردم وارد می کند. این مسئله باید تغییر کند.«
مؤمنی افزود: »محور کلیدی سوم این است که دولت اگر می خواهد نیروی محرکه توسعه باشد، باید از سیاست های 
ناامن کننده حقوق و سیاست های بی ثبات کننده اقتصاد کالن دست بردارد تا رونق اقتصادی ایجاد شود و دولت عایدی 

خود را از طریق مالیات تأمین کند.«
او گفت: »دولتی که اهتمامی به توسعه ندارد، به دنبال افزایش هزینه های مبادله، تحمیل فشار غیرعادی به تولیدکننده 
و مردم را در دستور کار قرار می دهد. حتی اگر بپذیریم بخشی از ماجرا میراث احمدی نژاد بوده است، روحانی بر اساس 

نقد جهت گیری ها اعتماد مردم را جلب کرده است، بنابراین چرا همان سیاست ها را با شیب کمتر دنبال می کند؟« 
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افزایشنقدهامیزانخطاراکاهشمیدهد
احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی، نیز در سخنان خود به مقایسه دولت نهم و دهم با هفتم 

و هشتم پرداخت.
به گفته او، دولت اصالحات کشور را با فقر ٣2 درصدی تحویل گرفت و با فقر ١8 درصدی تحویل داد، درحالی که 

احمدی نژاد جامعه را با فقر ١8 درصدی تحویل 
گرفت و با فقر ٣0 درصدی تحویل داد.

دولت،  بودن  پاسخ گو  میدری،  اعتقاد  به 
شکل گرفتن نهادها، چندصدایی در جامعه، وجود 
رسانه های منتقد و عواملی از این دست میزان 
بهبود  به  و منجر  داد  در دولت کاهش  را  خطا 

شرایط فقر در جامعه شد.
وی افزود: »همة متغیرها در کشور بستگی به 
شرایط سیاسی دارند. در دورة اصالحات احزاب 
پذیرفته شدند و رشد کردند. نهادهای منتقد در 
درون سیستم اداری شکل گرفتند. این شرایط 
و  شفافیت  ایجاد  و  فساد  کاهش  در  سیاسی 
اثربخشی دولت بسیار نقش داشت. این مسئله 

سبب شد فقر از ٣0 درصد کاهش یابد و به ١8 درصد برسد. آمارها این مسئله را تصدیق می کند. در دوره بعد حکومت 
یکپارچه می شود، صداوسیما به دولت نقد نمی کند. خبرگزاری هایی شکل می گیرند که )با وجود خبرسازی های امروز( 
در دوره احمدی نژاد سکوت مطلق کردند؛ بنابراین با وجود افزایش درآمدهای ارزی، کشور با مشکالت عدیده روبه رو 

می شود و بحران هایی شکل می گیرد که حل آنها چند دهه زمان نیاز دارد.«
میدری گفت: »در ایران نشان دادند به دالیل متعددی که وجود دارد، هر وقت فضای باز به و جود می آید، جامعه به سمت 
آشوب می رود. اگر اخباری درباره بودجه ٩٧ منتشر می شود، نباید به چماق علیه دولت تبدیل شود. در دوره گذشته اجازه 
نقد نداشتید. ما در دانشگاه عالمه به احمدی نژاد نامه نوشتیم و گروه توسعه این دانشگاه منحل شد. امروز خیلی جالب 
است که احمدی نژاد در واکنش به سخنان مقام معظم رهبری می گوید باید نقد کنیم و مغزمان را تعطیل نکنیم. امروز 

میراث خوار دولت احمدی نژاد هستیم. بالیی که او بر سر دانشگاه ها آورد جبران شدنی نیست.«

انرژی٦درصد افزایشقیمتحاملهای
تورممیآورد

قیمت  تأثیر  درباره  کار  وزارت  اجتماعی  رفاه  معاون 
وزارت  خالف  نظری  تورم،  نرخ  بر  انرژی  حامل های 
حامل های  قیمت   »افزایش  گفت:  او  دارد؛  اقتصاد 
بلکه  نمی دهد،  افزایش  درصد  دو  را  تورم  نرخ  انرژی، 

سبب افزایش شش درصدی نرخ تورم می شود.«
به  یأس  پمپاژ  حاصل  را  امروز  نارضایتی های  میدری 
افزود: »جرقه را چه کسی زد که  جامعه اعالم کرد و 
آشوب شروع شد؟ اگر جامعه کامال یکدست شود، فقط 
می توان 50 درصد بحران های موجود در کشور را حل 
کرد. با چندگانگی مگر می شود مشکالت را جمع کرد؟« 
او افزود: »در بودجه سال ٩٧، از ٣60  هزار میلیارد تومان 
رفاه  بخش  به  تومان  هزار میلیارد    ٧8 عمومی،  بودجه 

اجتماعی اختصاص می یابد. روند نگران کننده این است که بخش عمده اعتبار به صندوق بازنشستگی کشور اختصاص 
صندوق  دو  صرف  فقط  تومان  50 هزار میلیارد  از  بیش  و  شده  امور  سایر  صرف  تومان  هزار میلیارد    25 است.  یافته 
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بازنشستگی خواهد شد. وضعیت ایجادشده برای این دو صندوق حاصل تحوالت جمعیتی و خطاهای دولت قبل است 
که مجوز بازنشستگی پیش از موعد را فراهم کرد.«

میدری بودجه الزم برای دستگاه های فقرزدا را ناکافی توصیف کرد و افزود: »دستگاه های فقرزدا در بودجه سال آینده ٩  
هزار و 200  میلیارد تومان بودجه دارند، وقتی این را به 2,5  میلیون خانواده زیر پوشش تقسیم کنیم، درمی یابیم که این 
منابع خیلی محدود است. هزار و500  میلیارد تومان به دستگاه های امدادی و  ١4  هزار میلیارد تومان به سایر دستگاه ها 

مثل سازمان بیمه سالمت و دستگاه های کوچک دیگر اختصاص یافته است.«
او اضافه کرد: »در بخش رفاه اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر، 22٧  میلیارد تومان اعتبار دارد و تعداد معتادان کشور 
١,5 میلیون نفر است. کمیته امداد امام خمینی چهار هزارو ٧00  میلیارد، هالل احمر  هزار و 200 میلیارد تومان، سازمان 
بهزیستی دو  هزارو 400 میلیارد تومان اعتبار دارد که قرار است با این رقم مشکل معلوالن کشور و زنان سرپرست خانوار 
را حل کند. سازمان تأمین اجتماعی 420  میلیارد تومان اعتبار دارد و دولت باید ١٩  هزار میلیارد تومان سهم کارفرما و 

سایر تعهداتش را به این صندوق پرداخت کند.«
معاون رفاه اجتماعی وزارت کار گفت: »دولت در سال ٩٧ قصد دارد به مقررات صندوق توسعه ملی پایبند بماند و 40  
هزار میلیارد تومان در این صندوق ذخیره کند، اما ما به دولت پیشنهاد دادیم این رقم را واریز نکند، زیرا در صورت 
پرداخت این رقم نباید به تأمین اجتماعی ١٧ هزار میلیارد تومان بدهد. تأمین اجتماعی هم به داروخانه ها و پزشکان فشار 
می آورد. دولت می خواهد ١2 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کند که بودجه جاری کشور تأمین شود، در حالی که 
به  جای استقراض از مردم و اثرگذاری منفی بر نظام بانکی که کشور را دچار مشکالت بیشتری می کند، بهتر است 
پول به صندوق توسعه ملی بریزیم که این صندوق به بخش خصوصی وام بدهد. ما باید مقررات صندوق توسعه ملی 

را اصالح کنیم.«
او افزود: »میزان کمک ما به دو صندوق کشوری و لشکری برای بازنشستگانی که دو  میلیون خانوار را شامل می شوند، 
نزدیک به  52  هزار میلیارد تومان است. پولی که به بازنشستگان کشور می دهیم، در شهرهای بزرگ کفاف زندگی 
آنها را نمی دهد؛ اینها بحران هایی است که حکومت با آن مواجه است. اگر بنزین 500 تومان گران شود، فقط زیان دو 

صندوق کشور را جبران خواهد کرد.«
میدری بیان کرد: »خط فقر باالتر از حداقل دستمزد در ایران است، اما اعتبار نداریم که خط فقر را مبنا قرار دهیم؛ 
بنابراین اعالم کردیم که حدود سه  میلیون خانوار که حقوق آنها زیر ٧00  هزار تومان است براساس بودجه دولت تحت 

پوشش حمایتی قرار گیرند.«
او افزود: »در این دولت خط فقر را یک درصد کاهش دادیم. بخش عمده جامعه ایران زیر خط فقر است. اگر قرار 
است یارانه حذف شود، اعالم کردیم افراد باالی چه سطحی از درآمد می توانند حذف شوند. آمارها نشان می دهد تا 
آرام،  با شیب  جامعه  صدک ٩0 
می یابد.  افزایش  درآمدهایشان 
درآمد سرانه در این کشور پایین 
هزار    ١٩6 میلیون و    24 است. 
خانواده در ایران زندگی می کنند. 
شش  میلیون خانواده روستایی و 
داریم.  شهری  خانوار  ١8 میلیون 
زیر  روستایی  خانواده  هزار    424
نهادهای  مستمری  حداقل  خط 
اگر  بنابراین  هستند،  ما  حمایتی 
پول داشته باشیم، باید این تعداد 
پوشش  تحت  روستایی  خانوار 
همچنین  گیرند.  قرار  حمایتی 
شهرها  در  خانوار  هزار    ٣22

داریم که زیر این خط زندگی می کنند و باید تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار گیرند.«
در انتهای این نشست دکتر مؤمنی و دکتر میدری به تعدادی از  پرسش های حاضران پاسخ گفتند.
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به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی نشستی با عنوان 
»دنیای بدون آینده: ظهور فرودستی شهری پایدار«، با 
سخنرانی دکتر فهیمه حسین زاده جامعه شناس و مشاور 
اجتماعی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران  در روز 

شنبه ١6 دی ماه برگزار شد. 
از  گزارشی  حسین زاده،  دکتر  نشست،  این  ابتدای  در 
مسائل  در  »ما  گفت:  و  داد  ارائه  شهری  حاشیه   نشینی 
حاشیه نشینی با افرادی روبرو هستیم که در زندگی، دنده 
معکوس می روند. به بیان دیگر افرادی از طبقة متوسط 
به تدریج به محالت پایین تر شهر رفته اند و در نهایت در 

یک فرودستی پایدار ثبات پیدا کرده اند. به دنبال آن نیز با آسیب های اجتماعی و جرم درگیر شده اند.«
و  حاشیه نشین  مناطق  ویژگی های  به  است  افزایش  حال  در  روز  به  روز  افراد  این  تعداد  اینکه  به  اذعان  با  وی 
ویژگی های افراد ساکن در آن  اشاره کرد و افزود: »از جمله ویژگی های این مناطق این است که از زیرساخت های 
فعالیت های  انجام  برای  الزم  مهارت های  از  حاشیه نشین  افراد  این  بر  عالوه  نیستند.  برخوردار  آموزشی  مناسب 
اقتصادی کلیدی در جامعه ناتوان هستند. در نتیجه دچار نوعی تفکر محرومیت هستند که به دنبال آن ابتال به انواع 

نابهنجاری اجتماعی به وجود آمده است.« 
این محقق در ادامه تصریح کرد: »افراد حاشیه نشین از انطباق ذهنی و عملی خود با دنیایی که از آن محروم هستند، 
ناتوان هستند  و به عنوان مثال قدرت ذهنی کارآفرینی ندارند. در نتیجه به طور روزافزونی به عناصر فرهنگی 
مبتذل تمایل پیدا می کنند. در واقع به دلیل تفکر محرومیت که خودشان را با برچسب سطح دو در نظر می گیرند، 

دچار گسست هنجاری و ارزشی از جامعه شده اند.«
وی در ادامه خاطر نشان کرد: »به لحاظ مکانی، حاشیه نشین ها را به دو دسته کلی می توان تقسیم کرد. گروه اول 
در گودال های شهری نظیر دروازه غار، محله هروی، محله امامزاده عبدالل، محله عودالن و... قرار دارند که ویژگی 
کلی آنها جمعیت شناور، معیشت ناپایدار، سکونت ناپایدار، فعایتهای غیرقانونی و در نهایت وجود آسیب اجتماعی 
است. گروه دوم روستاهای اطراف شهری مثل تهران هستند که آنها نیز با ویژگی هایی همچون فعایت غیررسمی، 
سالمت اجتماعی ناپایدار، زاغه نشینی، مهاجران غیرقانونی و وجود سرمایه اندک شناخته می شوند که به عنوان نمونه 

می توان به روستاهای لهک، دورسون آباد، تورقوزآباد، جعفرآباد و... اشاره کرد.«
این محقق اجتماعی با تأکید بر آنکه ناپایداری اجتماعی منجر به پایداری فرودستی شده است، اظهار داشت: »از 
بودن  پیوسته  درهم  اوباشی گری،  افزایش  می توان  را  فرودستی  موقعیت  با  محالت  اجتماعی  ویژگی های  جمله 
آسیب و جرم، فرسودگی روزافزون کالبد شهری، ناتوانی مدنی در توانمندسازی اجتماعی، ناکامی مدیریتی در انجام 

اصالحات موردی و تسلط فضای غیر رسمی دانست که در نهایت منجر به بازتولید فرودستی می گردد.«
دکتر حسین زاده با اشاره به فقر غلظت یافته، گسست اجتماعی و سطح نازل بهره مندی از رفاه، علل اصلی پایداری 
محالت شهری فرودست را برشمرد و گفت: »ناسازگاری تعاملی، ناتوانی اقتصادی، نامرغوبی کالبد، بحران هویتی 

و ناپایداری جمعیتی از جمله عواملی هستند که منجر به پایداری فرودستی شهری شده است.«
وی با اذعان به ناتوانی مدیریت شهری در حل معضالت حاشیه نشینی تأکید کرد: »عدم هماهنگی و یکپارچگی 
برنامه ها، تصمیمات موردی و مقطعی، عدم استمرار مدیریتی و حاکمیتی، فقر دانش اجتماعی و فقدان نظام پایش 

و ارزیابی از جمله عوامل عدم موفقیت حل این معضل از سوی حاکمیت است.«
این جامعه شناس زمینه های کالبدی فرودستی شهری نظیر امکان زیست ارزان قیمت و امکان گم گشتگی فیزیکی 
را حائز اهمیت دانست و خاطر نشان کرد: »برآمدن از قعر چاه و برخاستن از فرودستی نیازمند عزمی همه جانبه 
اما نکته حائز  باید ملحوظ شود.  از این وضعیت، منافع تمامی دست اندرکاران غیر مجرم  است. در راهکار خروج 
اهمیت در این میان این است که بار اصلی راهبری و پیوستگی فرآیندهای خروج از وضعیت حاشیه نشینی به عهده 

مشکالتافرادحاشیهنشیندرکارآفرینی
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جامعه مدنی است.« 
وی اظهار داشت: »این جامعه حاشیه نشین باید بلند شود و لذا باید چشم اندازهای روشن فردایی بهتر برای آنان ترسم گردد. 
عالوه بر این باید فرآیندهای قانونی حاکم شده و حمایت های خرد مداوم تداوم یابد. لذا مشارکت تمامی دست اندرکاران در 

طرح یکپارچه ضروری است.«
دکتر حسین زاده با اشاره به نظریات اندیشمندان اجتماعی نظیر بوردیو و فرانسوا دوبه در زمینه فقرزدایی، تأمین اجتماعی 
از  اجتماعی محله محور  افزایی و مداخله  تأکید کرد: »هم  اجتماعی  و جامعه شناسی مداخله در زمینه هدایت جریانات 
جمله راهکارهای حل این معضل است. عالوه بر این باید سالم سازی اجتماعی و توان افزایی باید در این طرح مدنظر 

قرار گیرد.«
وی در پایان با اشاره به اینکه این فرآیند بین 4 تا ٧ سال طول می کشد، گفت: »فرآیندهای متعددی برای خروج از وضعیت 
حاشیه نشینی باید همزمان در نظر گرفته شود. از جمله پایدارسازی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، آرام سازی اجتماعی، 

نظم اجتماعی، با ارزش سازی اجتماعی و در نهایت فرآیند امیدوارسازی و شادابی اجتماعی است.«
در انتهای این نشست دکتر حسین زاده به پرسش های حاضران پاسخ گفت.  
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از مکتوبات  تازه  نقد و بررسی کتاب »تصحیح  انجمن ترویج زبان فارسی، نشست  با همکاری  ادبیات و  به همت پژوهشکدة زبان و 
موالنا« به تصحیح و تعلیقات دکتر توفیق سبحانی با حضور ناقدین، دکتر محمد غالمرضایی، دکتر محمد رضا موحدی و نیز دکتر یوسف 
محمدنژادعالی زمینی )رئیس پژوهشکدة زبان و ادبیات فارسی(، دکتر سید علی اصغر میر باقری )رئیس هیأت مدیرة انجمن ترویج زبان 
و ادب فارسی( و جمعی از استادان پژوهشگران و دانشجویان، روز سه شنبه ٩6/١0/١2 در سالن ادب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی برگزار شد.
در ابتدای نشست، دکتر محمدنژاد، ضمن خیرمقدم به حاضران 
موالنا،  مکتوبات  نسخه های  انواع  و  چاپ  سرگذشت  بیان  و 
مباحث  و  مطالب  بیان  برای  سبحانی  دکتر  کتاب  مصحح  از 
ادامه دکتر سبحانی  در  آورد.  به عمل  به کتاب دعوت  مربوط 
به مکتوبات  آثار  اهمیت آن  آثار موالنا و  به  اشاره  نیز ضمن 
و  پرداخت  است،  جالل الدین  موالنا  از  نامه   ١44 حاوی  که 
همچنین نسخه های مورد استفادة خود را معرفی و بیان کرد 
که در این تصحیح، نسخة کتابخانة مرعشی را اساس کار خود 

قرار داده اند. 
سپس دکتر محمد غالمرضایی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، ضمن بیان اینکه آثار منثور موالنا سه نوع است ١- مجالس سبعه که 
نثری خطابه ای دارد، 2- مکتوبات که نثری نامه نگارانه دارد، ٣- فیه مافیه که دارای نثری گفتاری است ولی ساختار خاصی ندارد، نکاتی 
دربارة ابعاد مختلف تصحیح دکتر سبحانی پرداخت؛ از جمله آنکه تحلیل محتوایی 
و طبقه بندی نامه ها در مقّدمه الزم بوده است و همچنین بحثی در باب مختصات 
سبکی و زبانی این اثر و مطالبی در مورد مشترکات مفهومی و زبانی بین مکتوبات 
و دیگر آثار موالنا ضرورت داشته است که از دید مصّحح مورد غفلت قرار گرفته 
که  گرفتند  تصحیح  این  بر  مثال  ذکر  با  ُخرده هایی  نیز  پایان  در  ایشان  است. 

مواردی از آن را مصّحح نیز پذیرفتند.
در ادامه دکتر محمدرضا موحدی، عضو هیأت علمی پژوهشکدة زبان و ادبیات، 
این  »که  کرد:  تأکید  و  مطرح  مذکور  کتاب  تصحیح  در خصوص  مهمی  نکات 
اثر با توجه به اهمیت آن در زمینة مطالعات مربوط به موالنا الزم است مقدمة 
مفصل تری داشته باشد و جا داشت که در مقدمه شیوة تصحیح و معرفی نسخ 
با تصریح و روش مندی بیشتری بیان شود؛ زیرا توضیحات دربارة نسخ یکدست 
نیست و مشخصات کامل آنها ذکر نشده است، بلکه فقط تصویری از یک صفحة نسخة خطی اساس آمده است که بررسی و مقابلة همان 

یک صفحه نشان می دهد که مصحح بدان پایبند نبوده 
مکتوبات  متن  به  ارجاعات  شمارة  در  همچنین  است. 
تصحیح گلپینارلی نیز سهوهایی صورت گرفته است و 
اینکه متن چاپ شده برخی خطاهای مطبعی نیز دارد 
مسائل  این  رفع  برای  بعدی  چاپ  در  است  الزم  که 

تدبیری اندیشیده شود.«
ساماندهی روش  به ضرورت  میرباقری  دکتر  پایان  در 
تصحیح متون اشاره کرد و اینکه در کرسی مولوی پژوهی 
همة شرایط زیرساختی فراهم شده است تا آثار موالنا 
بازنگری  مورد  کشور  از  خارج  در  چه  و  داخل  در  چه 

تصحیح، تجدید نظر و تحلیل محتوایی قرار گیرد.

نقد و بررسی کتاب »تصحیح تازه از مکتوبات موالنا« 
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روز یکشنبه ١0 دی ماه ١٣٩6 چهارمین نشست نقد کتاب در پژوهشکدة زبان و ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن نقد ادبی ایران برگزار شد. در این نشست کتاب »مبانی اسطوره شناسی« 
با حضور نویسنده، استاد عباس مخبر و ناقدان، دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور، دکتر مریم حسینی و دکتر محمد 

نجاری مورد نقد و بررسی قرار گرفت. 
اسطوره  مبانی  کتاب  نویسندة  مخبر،  »عباس  گفت:  نشست،  دبیر  حیاتی،  زهرا  دکتر  نشست  این  ابتدای  در 
شناسی، کتاب را پس از تجربه های 
فراوان در زمینة ترجمه پژوهش های 
عالقه مندی  اسطوره شناسی، 
رشته  کارشناسان  و  دانشجویان 
کرد.  تألیف  فارسی  ادبیات  و  زبان 
کالس های  کتاب،  تألیف  از  پیش 
و  شد  برگزار  اسطوره شناسی  مبانی 
درسی  کتاب  یک  تألیف  ضرورت 
احساس شد که کژفهمی هایی را که 
دارد،  وجود  اسطوره  درک  زمینه  در 

رفع کند.«
اسماعیل پور،   ابوالقاسم  دکتر  سپس 
به ویژگی برجستة کتاب، یعنی جامع بودن آن نسبت به کتاب های قبلی اشاره کرد و گفت: »در میان کتاب هایی 
که در زمینه اسطوره شناسی به زبان فارسی نوشته شده است، کتاب مبانی اسطوره شناسی انسجام بیشتری دارد و 
به پرسش هایی که در ابتدا مطرح کرده، پاسخ داده است. غلبه نگاه تحلیلی در کتاب غالب است و نثر سختة آن 
نشان دهنده تجربیات پیشین است. نویسنده از منابع دست اول بهره برده است و نوآوری ها و تازگی های کتاب 
در دو زمینه قابل توجه است: یکی فصل آخر که به بحث هنر و اسطوره اختصاص دارد؛ و دیگری، شناساندن 
دیدگاه های ژوزف کمبل به تفصیل. با این حال می توان پیشنهادهایی برای چاپ های بعد مطرح کرد؛ مانند 
اینکه بهتر است به بحث اسطوره و ادبیات بیشتر پرداخته شود و بر اسطوره شناسی ایرانی هم به سبب سابقه 
اندک و حدوداً پنجاه ساله آن، تأکید شود. همچنین بحث اسطوره های جدید نسبت به اسطوره های کالسیک 
مغفول مانده است. دیدگاه هایی که در مطالعات اسطوره شناختی مطرح است در این کتاب نیامده یا کمتر به 
آن پرداخته شده؛ مانند دیدگاه رمانتیک، دیدگاه تمثیلی - نمادین، دیدگاه نورتروپ فرای و مکاتب فرانسوی 

اسطوره شناسی.« 
دکتر مریم حسینی نیز نثر کتاب را حاکی از فهم درست نویسنده دانست و به این نکته اشاره کرد که نویسنده 
با دقت فلسفی به فصل بندی کتاب پرداخته است؛ اما حجم مطالبی که در هر فصل آمده و برخی موارد نادیده 
گرفته شده قابل نقد است. از نکات قوت کتاب، دقت در جمع بندی و استخراج دریافت ها و نتایج به شکل مفید 
و نیز معرفی منابع تازه و اصیل است. بخش مطالعات اسطوره و هنر در شعار برجستگی های کتاب است و باید 
توجه داشت که مبانی اسطوره شناسی به قصد تألیف نوشته شده و نمی  توان با معیارهای یک کتاب پژوهشی 

به نقد آن پرداخت. 
در ادامه، دکتر حسینی دیدگاه های اسطوره شناسان و برخی منابع را با نگاهی موشکافانه و جزئی نقد کردند.

دکتر محمد نجاری نیز نقد خود را با پاسخ به پرسش هایی که در ابتدای جلسه و از سوی دبیر نشست مطرح 
شده بود، دسته بندی و به طور خالصه این مباحث را مطرح  کرد: »کتاب مبانی اسطوره شناسی در مقایسه به 
استفاده  نویسنده در  به اسطوره هستند کامل تر است. اخالق پژوهشی  پیشین که رهیافت هایی  پژوهش های 
از منابع قابل توجه است؛ زیرا هم به منابع دست اول نظر داشته  هم از ترجمه ها بهره برده  است. تمایزگزاری 
این  اسطور ه شناسی  پژوهش های  بیشتر  در  زیرا  است؛  نوشته  این  مثبت  نکات  از  الگوها  کهن  و  نمادها  بین 

نشست نقد کتاب »مبانی اسطوره شناسی«
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مسئله نادیده گرفته می شود. با این حال جنبه هایی از کتاب قابل نقد است؛ برای نمونه، زمانی که کتاب به قصد 
آموزش نوشته می شود، نویسنده باید هنگام تنظیم و گردآوری در تقدم و تأخر فصول بازنگری کند. دانشجویان به 
فلسفة اسطوره شناسی نیاز بیشتری دارند. به همین قیاس، بهتر است در بخش اسطوره و هنر، مثال هایی بیاید که 
دانشجویان بتوانند بهره بیشتری ببرند. برخی از مباحث نیز کمتر مورد توجه نویسنده است؛ مانند مبحث اسطوره و 

و زنان یا مبحث اسطوره و ادبیات، به ویژه حوزة شعر.«
دکتر زهرا حیاتی، دبیر نشست، در پایان گزارش ارسالی خود تأکید کرد: »نکات پیاده شده، صرفًا کلیاتی هستند 
که چشم انداز نقدها را نشان می دهد و عالقمندان برای پی گیری جزئیات مباحث می توانند از فایل صوتی که در 

کانال تلگرامی یا سایت پژوهشگاه قرار می گیرد بهره ببرند.«
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گروه پژوهشی جامعه و امنیت، جلسة سیزدهم نشست مطالعات راهبردي امنیت اجتماعي را با عنوان »ابرچالش هاي 
اقتصادي اثرگذار بر امنیت اجتماعي در ایران« با ارائه دکتر وحید شقاقي، روز سه شنبه 28 آذر، برگزار کرد.

علوم  پژوهشگاه  در  که  علمي  نشست  این  در 
انساني و مطالعات فرهنگي برگزار شد، ابتدا آقاي 
مطالعات  نشست هاي  مدیر  مینایي،  محمدعلي 
راهبردي مرکز مطالعات جامعه و امنیت، به بررسي 
جایگاه مقوالت اقتصادي در حفظ و ارتقاء امنیت 
اجتماعي پرداخت و خاطر نشان کرد: »بر اساس 
تحقیقي که در مرکز مطالعات جامعه و امنیت در 
رابطه با شاخص هاي امنیت اجتماعي انجام شده 
فرهنگی،  سیاسی،  ابعاد  کنار  در  اقتصاد  است، 
اجتماعی و زیست محیطی، یکی از پنج بعد مؤثر 
بر امنیت اجتماعی است. برای بعد اقتصادی امنیت 
اجتماعي سه مؤلفه شناسایی شده است که عبارتند 
از: ثروت، عدالت اقتصادی و ثبات اقتصادی. که 
داراي شاخص هایي هستند.  آنها خود  از  هر یک 
شاخص هاي ثبات اقتصادي عبارت است از: نرخ تورم و نرخ بیکاری. شاخص هاي عدالت اقتصادي عبارت است از: 
سرانة  تولید غذا، نسبت هزینة دهک ها و ضریب جیني. شاخص هاي ثروت نیز عبارت است از: تولید و انباشت ثروت، 
سرانه  انباشت سرمایة ثابت، سرانه  مخارج تحقیق و توسعه، سرانه  سرمایه گذاری خارجی و در نهایت درآمد سرانه و 

در این ارائه عالوه بر بررسي ابرچالش هاي اقتصادي به بررسي تأثیر آنها بر امنیت اجتماعي پرداخته خواهد شد.« 
در ادامه دکتر شقاقی به بررسي تأثیر ابرچالش هاي اقتصادي کشور بر امنیت اجتماعي پرداخت؛ او این امر را مستلزم 
مراحل مختلفي دانستند که عبارت است از: شناخت ابرچالش های اقتصاد ایران و اجماع سازی پیرامون آنها،  سپس 
تعیین اهمیت، شدت یا فوریت ابرچالش ها و بررسي قابل اصالح یا غیرقابل درمان و اصالح بودن آنها. پس از طي 
مراحل یاد شده باید به علت ابرچالش و عوارض و پیامدهاي آنها، نحوه و زمان انجام اصالحات اقتصادي پرداخته 

شود. 
به طور کلي، شناسایي و درمان مشکالت اقتصادي امري غامض و پیچیده است. »بن برنانکه« رئیس سابق فدرال 
رزرو امریکا )رئیس بانک مرکزي( در این رابطه مي گوید: »علم اقتصاد یک موضوع بسیار دشوار است؛ من معمواًل 
آن را به تالش برای تعمیر یک ماشین در حال حرکت تشبیه می کنم.« تمثیلي که شهرت فراواني یافته است و ناظر 

بر دشواري اصالح ساختارها و کارکردهاي اقتصادي است. 
دکتر شقاقي، ابرچالش هاي اقتصادي ایران را به دو گروه داخلي و خارجي تقسیم و در رابطه با چالش هاي داخلي 

توضیحات زیر را ارائه کرد: 
١. چالش های اقتصاد ایران ریشه در بحران های تاریخي و نهادی دارد. 

2. در اهمیت یا شدت یا فوریت چالش های اقتصاد ایران اختالف نظر وجود دارد. در ضمن گاهی اوقات اغراق آمیز یا 
همراه با برآوردهای ساده انگارانه است.

٣. کثرت چالش های اقتصاد ایران حرف مهمی می زند: یک مجموعه کالن ماهیتي فراتر از جمع حسابي اجزاء خود 
ارتباط  با هم  دارد. بحران های نهادی با هم مرتبط هستند. بحران های در ظاهر مجزا و متمایز به صورت فزاینده 
دارند. صندوق بازنشستگی و بحران شرکت ها، خانواده و آموزش، بیکاری و آموزش، مراقبت درمانی و بودجه دولت، 

جلسةسیزدهمنشستمطالعاتراهبرديامنیتاجتماعي

»ابرچالشهاياقتصادياثرگذاربرامنیتاجتماعيدرایران«
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... همه برهم تأثیر دارند. 
4. فروپاشی سیستمی زیرساخت هایی است که نهادهای اصلی برآن ها بنا شده اند.

5. شاهد چالش های فزاینده در نهادهای اصلی: خانواده، اجتماعی، اقتصادی، قانون گذاری، آموزش و سالمت 
هستیم. 

6. بحران آب، فاجعه زیست محیطی و تشدید فساد اقتصادی و نابرابری نیز در کنار بحران های نهادی جزو 
ابرچالش های اقتصاد ایران است. 

٧. بحران های نهادی در کنار ابرچالش های فساد و نابرابری موجبات ریزش سرمایه های اجتماعی و اعتماد 
عمومی را در پی داشته است. 

وی همچنین در ادامه به بررسي چالش هاي اقتصادي با منشاء خارجي پرداخت و از جمله به تحریم های 
از  برآمده  چالش هاي  شقوق  برخي  بررسي  به  همینطور  کرد.  اشاره  ایران  اقتصاد  بر  شده  اعمال  مستقیم 

تحریم های غیرمستقیم پرداخت که از جملة آنها مي توان به موارد زیر اشاره کرد: 
١. طرح تسلط بر بازارهای صادرات نفت ایران: هند نفت آمریکا را جایگزین ایران کرد. پاالیشگاه های هندی 
در طی سال های گذشته برای خرید نفت خام ارزان به ایران و عراق متوسل شده بودند، اما قصد دارند به 

واردات خود تنوع ببخشند.
2. افزایش ریسک تعامالت اقتصادی و مالی با ایران 

٣. عدم همکاری بانک های بزرگ به دلیل  واهمه از قوانین آمریکا وغیره. 
دکتر شقاقي، مهمترین ابرچالش موجود پیش روي اقتصاد ایران را ناظر بر فروپاشی سیستمی و اغتشاش 
تشدید  از  ناشی  سالمت  بخش  هزینه های  افزایش  به  آن  اقتصادی  پیامدهای  جمله  از  و  برشمرد  نهادي 
بیماری های روحی و روانی، اضطراب، اعتیاد و همچنین افزایش هزینة نظام آموزش عالی با تداوم تحصیل 
در مقاطع عالیه و تحمیل بار اضافی به بودجه دولت و در نهایت تحمیل هزینة اقتصادی تأخیر در عرضة 

نیروی کار جوان به بازار کار اشاره کرد. 
در پایان محمدعلي مینایي، ضمن ارائه جمع بندي جلسه، امنیت اجتماعي را ناظر بر وجوه نرم و ایجابي امنیت 
دانسته و برهم خوردن امنیت اجتماعي را از یک سو متفاوت از بروز شورش ها و اغتشاشات اجتماعي و از دیگر 

سو جداي از مباحث اطالعاتي، پلیسي و قضایي برشمرد. 
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همت  به  و  قرآنی  مطالعات  ایرانی  انجمن  دعوت  به 
پژوهشکدة مطالعات قرآنِی پژوهشگاه علوم انسانی، نشسِت 
مطالعات  در  اسالم  به  »نگرش هایی  کتاب  بررسی  و  نقد 
ادیان«، در تاریخ ٩6/١0/2 با سخنرانی دکتر مهرداد عباسی 
)استادیار  نیل ساز  نصرت  دکتر  کتاب،  ویراستار  و  مترجم 
)مدیر  موسی پور  ابراهیم  دکتر  مدرس(،  تربیت  دانشگاه 
گروه تاریخ اجتماعی بنیاد دائرةالمعارف اسالمی( ارزیاب و 

فروغ  دکتر  با حضور  کتاب، همچنین  این  ناقد 
پارسا، دکتر جعفر نکونام و جمعی از عالقه مندان 

عرصة پژوهش برگزار شد.
در ابتدای این نشست، دکتر عباسی دربارة این 
کتاب و علت انتخاب آن برای ترجمه و همچنین 
ایران  آکادمیک  محیط  در  آن  تأثیر  و  نقش 
سخنانی را در سه محور کلی مطرح نمود. محور 
اول سخن وی این بود که کتاب مذکور آخرین 
جلد از مجموعة هفت جلدِی »مطالعات قرآن و 
حدیث« در انتشارات حکمت است که به تدریج 
 approach واژة  شدند.  انتخاب  ترجمه  برای 
است  مجموعه  این  از  جلد  سه   مشترک  وجه 

است.  کرده  کار  آنها  روی  مستقیمًا  خود  عباسی  دکتر  که 
سه کلمة کلیدی »رویکرد«، »رهیافت« و »نگرش« برای 
ترجمة این واژة مشترک گزین شده است. ترجمة نکره  شدة 
رویکردها،  همة  اینها  که  بوده  هدف  این  با  واژه  سه  این 
رهیافت ها و نگرش ها نیستند بلکه فقط برخی از رویکردها 
و رهیافت ها و نگرش های موجودند. وی می گوید: »در این 
کتاب ها تالش شده تا به جامعة اسالم پژوه نشان داده شود 
هر  در  مهمی  نکتة  مختلف  »روش ها«ی  و  »مبناها«  که 
موضوع  کتاب  این  پدیدآورندگان  هدف  اما  است.  پژوهش 
جلسه به طورخاص نشان دادن این نکته است که روش های 
یک  تا  قرآن  و  اسالم  محور  حول  غرب  در  شده  استفاده  
دوره ای، بیشتر پژوهش های متنی و فیلولوژیک بود و حاال 
اجرا  تطبیق،  دنبال  به  آنها  کرد.  نظر  تجدید  آنها  در  باید 
اسالم  با  ادیان  مطالعات  از  آموخته هایشان  پیاده سازی  و 
در  محققانی  تالش  از  است  انعکاسی  کتاب  این  بوده اند. 
آریزونا در سال ١٩80 که سالی مهم است به جهت وقوع 
انتشار  و  سعید  ادوارد  شرق شناسی  تألیف  ایران،  انقالب 
کتاب  های محققانی چون ونزبرو، برتن، کوک و کرون. در 
واقع توجه دادن به تغییر و تحوالت روش ها و رویکردها در 
مطالعة اسالم یکی از اهداف و انگیزه های تولد این کتاب در 
زبان اصلی، و نیز یکی از دغدغه های مترجمان این کتاب 

جهت معرفی آن به جامعة فارسی زبان بود.«

دومین محور سخن دکتر عباسی، شناساندن اهمیِت روش و 
رهیافت در هر مطالعه ای از جمله مطالعات اسالم  بود. وی 
با آوردن شاهدمثالی از کتاب، بیان می کند که ارل واو در 
مقالة سوم کتاب با عاریت گرفتن یک نظریه از زبان شناسی، 
آن را روی تصور مسلمانان از پیامبر اسالم پیاده کرده و در 
پایان بر مبنای روش خود، نتیجه گرفته که تلقی مسلمانان 
و شخصیت  است  متفاوت  مختلف،  دوره های  در  پیامبر  از 

پیامبر در میان مسلمانان تبدیل به یک پارادایم شده است. 
تأکید دکتر عباسی روی این نکته است که نتیجة ارل واو 
محصول روش و مبنای او بود. این همان نکته ای است که 
در بسیاری از مقاله ها و پایان نامه های به اصطالح انتقادی ما 
به آن توجه نمی شود. وی با معرفی سه مقالة روش شناسانة 
مقالة  ُکربَن،  هانری  دربارة  آدامز  مقالة  یعنی  ـ  کتاب  این 
ریپین دربارة جان ونزبرو و مقالة فضل الرحمن ـ سعی کرد 
تا این تفاوت مبانی و روش ها را در  زمینة نوع نگاه به مقولة 

تاریخ نشان دهد. 
مطالعات  در  تفاوت هایی  پیرامون  او  گفته های  سوم  محور 
برخی  و  کرده  پیدا  بازتاب  کتاب  این  در  که  بود  اسالمی  
از آنها ریشه در مطالعات ادیان دارد. وی بحث تقابل نگاه 
علمی و دینی طه حسین در مقالة سوم کتاب را شاهد آورد و 
به مقالة والدمن و پیشنهاد او برای همزیستی مسالمت آمیز 
اشاره کرد. او همچنین از برخی دوگانه ها که بحثی اساسی 
ریچارد  که  گفت  پایان  در  و  نام  برد  است،  کتاب  این  در 
مارتین ویراستار کتاب در پی آن است تا از طریق مقاالت 
دو  افراطی  شکل های  از  رهایی  برای  میانه ای  راه  کتاب 
رهیافِت ذهنی گرایی ایمانی و عینی گرایی علمی بیابد، البته 

اگر راه میانه ای وجود داشته باشد.
در ادامة جلسه دکتر نیل ساز با توجه به اذعان نویسندگاِن 
توجه  کانون  در  اسالم  »قرارگرفتن  موضوع  دو  کتاب، 

نشستنقدوبررسیکتاب»نگرشهاییبهاسالمدرمطالعاتادیان«
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را  مسلمان ها«  جامعة  رشد  به  رو  »روند  و  غرب«  رسانه های 
کتاب  و  دانسته،  غرب  در  همایش هایی  چنین  برپایی  مبنای 
نگرش ها را خروجی آن می داند. همین دو امر اهمیت نگرش به 
اسالم در میان موّرخان ادیان یا دین شناسان را ضروری می کند. 
ایران و جنگ ٣٣  انقالب  اتان کلبرگ در جایی مسائلی چون 
روزة لبنان را موجب جهش در شیعه شناسی دانسته است. به رغم 
کم شدن توجه به قرآن در محیط آکادمیک، این امر در سطح 
مفصل  نوشته های  نمونه  به  وی  است.  شده  گسترده  رسانه ها 
خانم آنگلیکا نویورت ـ یکی از احیاگراِن توجه به قرآن در میان 
آنها  در  ایشان  نگاه  از  که  گفت  و  کرد  اشاره  ـ  خاورشناسان 
مسائلی چون سخِن رودی پاِرت و مطالعات قرآنی ونزبرو سبب 
کم شدن توجه به قرآن در غرب، و درعوض زیادشدن توجه به 
متون پیرامونی آن )تفسیر و سیره( معرفی شده است. برخی از 
از این قرارند:  نکات ایشان دربارة کتاب نگرش هایی به اسالم 
نخست اینکه اتفاقات جامعة اسالمی و محیط های آکادمیک تأثیر 
متقابل روی هم دارند. این مسئله که چه اتفاقی در ساحت های 
است  و غرب  ما  جامعة  مشترک  دغدغة  می دهد  رخ  آکادمیک 
که قطعًا غرب در پاسِخ به آن پیشینة طوالنی تری دارد. وی به 
اشارة مارتین در ناکامی مطالعات ادیان در تبدیل به یک رشتة 
دانشگاهی توجه کرده و آن را به مطالعات میان رشته ای پیوند 
می دهد و این پرسش را مطرح می کند که آیا مطالعات ادیان یک 
حوزة مطالعاتی است یا یک رشته؟ نیل ساز معتقد است مطالب 
مطالعات  در  اسالم  به  نگرش  برای  است  مقدماتی  کتاب  این 
از  این مقاالت خیلی بیشتر  ادیان که باعث شده گاهی مقدمة 

اصل مقاله باشد. دوم اینکه جزئی نگری موجب 
عدم تحلیل درست از پدیده ها می شود. شناخت 
اسالم در کّل ادیان جهان معنادار است. بر همین 
اساس، شاهد روی آوری غرب به حرکت وارونه 
هستیم، اما این روند هنوز در ایران شروع نشده 
است. دست آخر اینکه برخی مقاالت این کتاب 
و  دیریاب  حدیث  و  قرآن  مطالعات  رشتة  برای 

کمی پیجیده است.
که  بود  موسی پور  دکتر  جلسه  سخنران  آخرین 
مطالب کتاب را مورد نقد و ارزیابی قرار داد. وی 
که معتقد است هر چه از آثار غرب ترجمه شود 
اشاره  کتاب  ُحسن  چند  به  ابتدا  در  است  نیک 

کرده و در ادامه انتقادهای خود را بیان کرد. وجود مقاالت خوب 
و متفاوتی در روش، کمک چنین کتاب هایی به فهم بهتِرآثاری 
که محصول این روش ها هستند، ترجمة خوب و یک دست که 
نتیجة تالش ویراستار است، و در نهایت گزین کردن سه مقالة 
به  مطالعةگروش  رهیافت های  نام  با  مقاله ای  و  آدامز  والدمن، 
جمله  از  خوب،  و  متفاوت  مقاله هایی  به عنوان  هند  در  اسالم 

محاسنی بود که او برای این کتاب برشمرد.
و اما بخشی از نقدهای او بر این کتاب از این قرار بودند: ١( عدم 

ارتباط با ادیان به رغم ادعای کتاب و عنوانش نخستین نقد جدی 
او به کتاب است. در سراسر متن، جز نقل قول کوتاهی از کنتول 
اسمیت وجود ندارد که هر دلیلی می تواند داشته باشد و نمی توان 
گفت این افراد دقیقًا مشغول نقد دستاوردهای مطالعات ادیان در 
حوزة مطالعات اسالمی هستند. 2( محققان امروزی به ویژه در 
حوزة زبان شناسی، تاریخ و فیلولوژی با محققان پیشین مقایسه 
از  خارج  حتی  و  آکادمیک  عرف  از  خارج  که  شده اند  ستوده  و 
واقعیت است و نمی توان آن را ِصرف تعارف دانست چون نتیجة 
به منابع پرقدری چون  بر اساس آن گرفته می شود. ٣(  پایانی 
دائرةالمعارف ِهستینگز که در مطالعات ادیان دارای قدمتی 200 
ساله است، اشاره ای نشده بنابراین ادعای ناکارآمدی روش های 
 )4 نیست.  پذیرفتنی  اسالمی  بررسی های  در  ادیان  مطالعات 
از کمیت های مبهمی چون »بسیارکم«، »نسبتًا  در سیر کتاب 
اندک«، »تا حدی« استفاده شده که در نگارش های آکادمیک 
جایی نداشته و نمی شود به گزاره های آن اعتماد کرد. 5( برخی 
نقدهای کتاب از جمله نقد روانکانة طه حسین اخالقی نیست. 
6( استفادة ناگهانی از برخی چیزها مانند کنش متقابل نمادین، 
چیده  جمالتی  قالب  در   ... و  معناگرا  رهیافت  تکاملی،  مکتب 
شده در کنار هم، که منطقی و علمی نیست. دکتر موسی پور در 
این زمینه »شعائر گذار« را مثال زده و بیان می کند که محقق 
را  آن  نمی تواند  اما  می دانم  شعائر  را  اینها  من  بگوید  می تواند 
به راحتی به اسالم یا موضوِع هر مطالعة دیگری نسبت دهد چرا 
هرمنوتیک  به نام  که  نیست  این طور  و  است  تابع ضوابطی  که 
نیز دارای اسلوبی  به دلخواه عمل کرد چون هرمنوتیک  بتوان 

است. ٧( وی معرفی مقالة حج را حسن ختام سخن خود قرار 
داده، ضمن خوب برشمردنش، آن را شاهد نقِد بزرگی بر رهیافِت 
کتاب دانسته که خیلی خوب از متد تاریخ ادیانی استفاده کرده اما 
به رغم زحمت زیاد، مدعای اصلی این کتاب محقق نشده است. 
وی معتقد است گروه مترجمینی که مطالعاِت به روزی داشته و 
با دنیای غرب و محیط آکادمیک آن نیز آشنایند، در یک بازة 
زمانی دو ساله می توانند تألیفاتی به مراتب بهتر از برخی مقاالت 

این کتاب را داشته باشند.
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علوم  پژوهشگاه  تاریخ  دانشجویی  علمی  انجمن 
پژوهشکدة  سیاسی  تاریخ  گروه  همکاری  با  انسانی 
و  تاریخ  نشست های  سلسله  از  نشستی  تاریخ، 
مطالعات میان رشته ای را با عنوان »تأمالتی در پیوند 
تاریخ و غارشناسی؛ بازخوانی خاطرات پدر غارشناسی 
تاریخ 2٧ دی ماه ٩6 در  ایرانی: چنگیز شیخلی« در 
فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  محل 

برگزار کرد.
و  اساتید  پژوهشگران،  دانشجویان،  نشست  این  در 
کوهنوردان  فدراسیون  غارشناسی  کارگروه  اعضای 
پیشکسوتان  غارشناسی،  انجمن  رؤسای  برخی  و 
و  هم افزایی  منظور  به  مندان،  عالقه  و  کوهنوردی 
چنگیز  آقای  جناب  ایران  غارنوردی  پدر  از  تجلیل 

شیخلی گرد هم آمدند.
در ابتدای نشست دبیر انجمن علمی دانشجویی تاریخ، آقای نوروزی، به خوشامدگویی و سپاسگزاری از حضور و 
شرکت کنندگان در جلسه پرداخت. پس از آن سخنانی در اهمیت مطالعات میان رشته ای تاریخ با سایر علوم ایراد 
کرد. وی همچنین انگیزة تشکیل این جلسه را به یک خاطره که جرقة آشنایی با استاد شیخلی )پدر غارشناسی 
و  بخشی  هویت  در  اجتماعی  و  بکر  موضوعات  با  نشست هایی  چنین  »تشکیل  گفت:  و  کرد  ایجاد  را  ایران( 
معرفت بخشی به جامعه و در نهایت به تاریخ و فرهنگ ایران زمین و بزرگداشت و پاسداری از منزلت سرمایه های 
انسانی، ایران دوستان و ایران شناسان ضرورت دارد و خدمتی بزرگی محسوب می شود. موضوع »پیوند تاریخ و 
غارشناسی« به عنوان باب اولیه برای آشنایی و ارتباط جامعة آکادمیک و بالخص تاریخ با جامعة کوهنوردی و 

غارشناسی خواهد بود.«
در بخش دوم این نشست، استاد شیخلی مطالبی در مورد تجربه های خود ارائه کرد. استاد شیخلی در ابتدای سخنان 
خود به خالصه ای از تاریخچة غارشناسی در جهان و ایران پرداخت و از قدیمی ترین نمونه های مربوط به گزارش  
غارها در دولت های باستانی سومر و اکد در داستان های گیل و گمش و غارها و خانه های زیرزمینی نام برد. وی 
در بحث تاریخچة غارها در ایران به بحث زبان شناسی واژه غار پرداخت و گفت: »در زبان های ایران باستان و 
گویش های اقوام ایرانی واژة غار به صورت های گوناگون آمده است مثاًل در زبان مادی باستان غار به نام اسکوتیا 
و در زبان پهلوی، اشکتیه و همچنین در گویش لری به اشکفت تلفظ شده است. وی قدیمی ترین دوره، که به 
غارنوردی در ایران اشاره شده را مربوط به دورة اوایل تیموری توسط عده ای در تفت یزد و دوره صفوی دانست که 

گروهی به کشف غار نیاسر کاشان همت گماشته بودند.
سال  به  مربوط  غار،  »قدیمی ترین  کرد:  اضافه  وی 
١٣١١ش. است که توسط روان شاد منوچهر مهران کشف 
شده است. ایشان در سازمان پیشاهنگ مشهد قصد دیدن 
نهادهای  از  بود.  کرده  طرح ریزی  را  شاپور  و  مغان  غار 
قدیمی فعال در زمینة کوه و غار می توان به باشگاه پیکار 
در سال های ١٣2٣_١٣24 ش. که توسط مرحوم مهران 
پایه گذاری شد و بعدها به باشگاه نیرو و راستی تغییر نام 
به  می توان  ورزشی  باشگاه های  دیگر  از  همچنین  یافت. 

تأمالتیدرپیوندتاریخوغارشناسی؛

»بازخوانیخاطراتپدرغارشناسیایرانی:چنگیزشیخلی«
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باشگاه دوچرخه سواران، روان شاد پرویز خسروان که بعدها به باشگاه تاج تغییر پیدا کرد و عالوه بر اینها باشگاه 
پوالد که اینها در دهة بیست وسی شمسی فعالیت داشتند، اشاره کرد.«

استاد شیخلی در ادامه چنین گفت: »مطالعات غارشناسی این افراد و گروه ها و باشگاه ها به طریق علمی و مدرن 
رایج در کشورهای دیگر متفاوت بود. لذا بنده که رشتة غارشناسی را از طریق مجالت خارجی دنبال می کردم با 
هدف مطالعات علمی و تحقیقاتی و نه گردشی به تأسیس هیأت غارشناسان ایران در سال ١٣25 ش. با همکاری 

دو تن از دوستان شادروان، اکبر شفیع زاده و سیروس مستوفی همت گماشیتم.«
وی در بحث فعالیت های غارشناسی خود اشاراتی ارزشمند را بیان داشت و خاطرنشان کرد: »روش پژوهش ما 
در مطالعات غارشناسی با سایر گروه های دیگر همین جنبة علمی بود که در واقع ما جنبه های گوناگون غار را در 
ارتباط با سایر رشته های دیگر مدنظر قرار می دادیم. البته شایان ذکر است که ما در همة رشته ها تخصص نداشتیم 
و به عبارتی مجمع العلوم نبودیم اما یک کارشناس و یک غارشناس بودیم که در ارتباط با سایر کارشناس های سایر 
رشته ها، مطالعات مربوط به هر غار را ضبط، تکمیل و به صورت یک نوشته یا مقاله در مجالت منتشر می کردیم.« 
استاد شیخلی در بخش دیگری از بیانات خود افزود: »آثاری که در یک غار وجود دارند گویای قدمت و تاریخچة آن 
غار هستند که متأسفانه در مطالعات غارشناسی مورد توجه غارشناسان قرار نمی گرفت و گاهی  غلط های زیادی را 
از سر بی توجهی به همین آثار طبیعی و دست ساز در غارها مشاهده کرده است و به نتیجه های غلطی در مطالعات 

خود از سر ظواهر امر می رسیدند.« 
وی در ارتباط غارها با تاریخ اشاره کرد: »اگر نتوان گفت ٩٩ درصد غارهای ایران، اما می توان گفت ٩0 درصد 
غارهای ایران جنبة تاریخی دارند و به مطالعات باستان شناسی و تاریخی مسائل و دوره ها و سایر رشته ای دیگر 

مرتبط هستند.«
فرهنگ  نام  به  جامع  کتاب  یک  در  را  خود  علمی  تالش  حاصل  »که  کرد:  عنوان  خود  سخنان  پایان  در  وی 
جامع غارهای ایران گردآوری کرده ام که به صورت ١6جلد کتاب در دست چاپ و انتشار است وی در اهمیت و 
سختی های راه پژوهش این کتاب بیان کرد: ٧2 سال از عمر ٩0سالة خود را صرف نوشتن و پژوهش این کتاب 
کردم که به لحاظ روش تحقیق پژوهش محور و تحقیقاتی انجام شده است نه به صورت گردآوری یا تألیف و یا 

دیگر صورت های غیر علمی.« 
در بخش سوم نشست نوبت به پرسش و پاسخ حاضرین جلسه رسید که به طرح موضوعات و پرسش های خود 
پرداختند. پس از پاسخ های تکمیلی استاد شیخلی با تشویق حاضرین پرشور، جلسه به پایان رسید. در پایان جلسه 
دبیر انجمن دانشجویی، آقای نوروزی، با تشکر از سعة صدر و مشارکت حاضرین جلسه در بحث و گفتگو ، پایان 
بخش برنامه را به تقدیر و تقدیم هدایایی به استاد شیخلی و گرفتن عکس های یادگاری حضار جلسه با ایشان 

اختصاص دادند.
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عنوان  با  نشستی  مدیریت  و  اقتصاد  پژوهشکدة 
اقتصاد؛  مقاوم سازی  در  بین المللی  تجربه ای  »بررسی 
دکتر  سخنرانی  با  را  ابریشم«   جادة  مگاپروژه  تحلیل 
انسانی  علوم  پژوهشگاه  استادیار  انصاری،  محمدتقی زاده 
در روز 6 دی ماه برگزار کرد. آنچه در زیر آمده، خالصه ای 

از این نشست است.
برخالف آدام اسمیت و دیگر طرفداران نظام بازار آزاد که 
تمایلی به برجسته کردن هزینه های غیراقتصادی نظام بازار 
بین المللی عالوه بر  بازارهای  با  تعامل  در  دولت ها  ندارند، 
با هزینه های  است  اقتصادی، ممکن  احتمالی  هزینه های 
دیگری از جمله اختالل احتمالی در ارزش های سنتی نظام 
و  خارجی  نفوذ  برابر  در  آسیب پذیری  افزایش  اجتماعی، 
هزینه های استراتژیک برای حاکمیت و اعمال اقتدار ملی 
مواجه شوند. اساسًا دولت سازمان حفاظت است و از آغاز 
گسترش اقتصاد بازار بین المللی در عصر مدرن، دولت ها یا 
به عبارتی نخبگان و ائتالف های مسلط داخلی بر اساس 
محاسبة هزینه و فایدة منافع و زیان های پیوستن یا نپیوستن 
تصمیم گیری  خصوص  این  در  بین المللی  بازارهای  به 
نموده اند و آنگونه که تجربة بشری نشان می دهد، همواره 
بیشتری  ظرفیت های  و  قابلیت ها  اقتصادها  رقابتی ترین 
اما   داشته اند،  بین المللی  بازارهای  از  شدن  بهره مند  برای 
گسترش بازار بین المللی عالوه بر برخورداری از اقتصادی 
رقابتی مستلزم توان متناظر سیاسی و نظامی بوده است، 
بین المللی در  بازار  اقتصاد  تاریخی  به طور  اساس  این  بر 
ادامة  در  و  کبیر  بریتانیای  محوری  نقش  با  مدرن  عصر 
آن ایاالت متحده است که گسترش یافته است. بنابراین 
در متن تاریخ بازار بین المللی، در عصر مدرن شاهد نقش 
دولت هایی در گسترش بازار بین المللی هستیم که همزمان 
نظامی  توان  و  نیرو  رقابتی ترین  و  اقتصاد  رقابتی ترین  از 
برخوردار بوده اند، رقابت پذیری باالی اقتصادی این دولت 
ها را ترغیب به گسترش بازار می کرد و توان متناظر نظامی 
به آنها اجازه می داد که هزینه های ورود به بازار بین المللی 
را بر دیگر دولت ها تحمیل کنند، نقطة عطف ورود چین 
به بازار بین المللی یا به عبارت صحیح تری گسترش بازار 
در ١842  تریاک  اول  پایان جنگ  به  به چین  بین المللی 
برمی گردد. که در نتیجة آن پنج بندرگاه چین به روی تجار 
غربی گشوده شد. توان متناطر نظامی- سیاسی بریتانیا را 
چین  بر  را  بین المللی  بازار  به  ورود  هزینه های  کرد  قادر 

تحمیل کرده و درب های چین را برای یک سده که با 
انقالب کمونیستی ١٩4٩، خاتمه یافت بگشاید. نخبگانی 
دانگ  مائوتسه  بویژه  شدند،  غالب  پکن  بر   ١٩4٩ در  که 
متأثر  داشت  چین  سیاست  بر  کلیدی  نفوذی  و  نقش  که 
اقتصادی،  هزینه های  لنینیستی  مارکسیسم  ایدئولوژی  از 
اقتصاد  با  پیوندها  استراتژیک گسترش  امنیتی و  سیاسی، 
بازار بین المللی را به مراتب بیش از آن ارزیابی می کردند 
که منافع چین را در پیوستن به بازار بین المللی تصور کنند. 
کشور  وزیری  نخست  نقش  در  چوئن الی  اساس  این  بر 
در ١٩4٩، اعالن داشت که چین پس از یک قرن تحقیر 
را  درب ها  دگرباره  غربی،  سرمایه داری  امپریالیسم  توسط 
را در  این عبارت سمبلیک، کلیت سیاست چین  می بندد. 
سیاستی  می کند.  بیان  بین المللی  بازار  اقتصاد  با  تعامل 
که تا پس از مرگ مائو در ١٩٧6، و سپس رهبری دنگ 
نفوذ  تحت   ،١٩٧8 از  یافت.  تداوم   ،١٩٧8 از  شیائوپینگ 
و  هزینه ها  بازارزیابی  به  چین  شیائوپینگ  دنگ  کلیدی 
اساس  این  بر  نشست،  بین المللی  بازار  به  پیوستن  منافع 
بر  را  درب ها  بازگشایی  و  اقتصادی  رفورم  سیاست  پکن 
اساس شیوه ها، تاکتیک ها و استراتژی هایی در پیش گرفت 
که ضمن به حداقل رسانیدن آسیب پذیری های اقتصادی 
بهره مند  بین المللی  بازار  اقتصاد  منافع  از  غیر اقتصادی،  و 
اقتصادی  مختلف  بخش های  در  چین  آن  پی  در  شود. 
که  طوری  به  است،  زده  رقم  چشم گیری  دستاوردهای 
الی   ١٩٧8 از  اقتصادیش  رشد  نرخ  میانگین  مجموع  در 
20١5، سالیانه ١0 درصد بوده است و سهمش از مجموع 
تولید ناخالص جهانی از 2 درصد در ١٩٩0 به ١5 درصد 
بخش  برهه،  این  در  است  یافته  افزایش   20١5 سال  در 
تولیدی چین به گونه ای رشد یافته است که چین با مصرف 
در  سالیانه  که  معدنی  مواد  انواع  درصد   60 الی   40 بین 
مواد  کننده  مصرف  بزرگترین  به  می شود  مصرف  جهان 
مجموع  در  که  موادی  است،  شده  تبدیل  جهان  معدنی 
برای تولید کاالها و متعاقبًا صادرات به بازارهای خارجی 
مصرف می شوند. اما رشد شتابان چین در این برهه قویا 
متأثر از نرخ رشد اخذ و اقتباس تکنولوژی و فنون خالقانه 
ایاالت  آن  راس  در  و  یافتة صنعتی  توسعه  دولت های  از 
متحده به عنوان قدرت بی رقیب اقتصادی و نظامی بوده 
است، که در پی آن پس از چهار دهه رشد شتابان، چین 
با چالش های اقتصادی جدیدی مواجه شده است، بر این 

نشستبررسیتجربهایبینالمللیدرمقاومسازیاقتصاد؛
تحلیلمگاپروژهجادهابریشم
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پکن  چالش ها  این  از  بخشی  بر  غلبه  برای  اساس 
ابتکار یک جاده یک کمربند یا جاده جدید ابریشم را در 
20١٣، مطرح کرده و پیش برد آن را در دستور کار قرار 
سرمایه،  مازاد  تولید،  اضافه ظرفیت  چالش  است،  داده 
ضرورت گسترش مقیاس بازار، ایجاد یک زنجیره ارزش 
چین محور، و ضرورت های توسعه اقتصادی نیمة غربی 
مطرح  اقتصادی  کلیدی  محرک های  عنوان  به  کشور 
جدید  جاده  ابتکار  برد  پیش  به  را  چین  که  هستند 
توسعه  بر  که  مگاپروژه ای  می کند،  ترغیب  ابریشم 
راه آهن  ارتباطی شامل  و  نقل  زیرساخت های حمل و 
و قطارها، فرودگاه ها، بنادر، جاده ها و بزرگراه ها، خطوط 
حوزه های  و  مناطق  انرژی،  انتقال  زیرساخت های  و 
ویژه و آزاد تجاری و اقتصادی، در دو مسیر دریایی از 
سواحل شرقی چین تا کرانه های اقیانوس هند در آسیا 
و افریقا و از آنجا به کرانه ها و سپس خشکی های اروپا 
و مسیر خشکی از نیمه غربی چین به اوراسیا، خاورمیانه 
و اروپا گسترش می یابد. به عبارتی می توان بیان داشت 
رقابت پذیری  و  کارآمدی  و  اقتصادی  که ضرورت های 
را قادر و ترغیب به  بریتانیا  انقالب صنعتی  که در پی 
گسترش و تحمیل بازار بین  المللی به چین کرده بود )در 
چهار  پی  در  آن  به  مشابه  عواملی  تریاک(،  جنگ  پی 
دهه نوسازی اقتصادی چین را ترغیب به گسترش بازار 
و حضور گسترش یافته تری در توسعه زیرساخت های 

حمل و نقل و بازارهای خارجی کرده است، در همین 
به دستور  را  ابریشم  ابتکار جادة جدید  ایده  راستا پکن 
کار و ساختارهای نهادی برای پیش برد استراتژی هایی 
ترجمه و تبدیل کرده است که این دولت را قادر نماید 
و ضرورت هایی  چالش ها  با  پیوند  در  را  اقتصادش  که 
که در پی چهار دهه مدرنیزاسیون شتابان اقتصادی با 
آن مواجه شده است مقاوم نماید. چین در صدد است 
که از این طریق بر مسائل کلیدی اضافه ظرفیت، مازاد 
سرمایه، برگشت سرمایه و سرمایه گذاری مجدد، مازاد 
غربی  نیمه  توسعه  ضرورت های  چنین  هم  و  عرضه، 
پیامدهای  مگاپروژه  این  برد  پیش  نماید،  غلبه  کشور 
ژئوپولیتیکی و سیاسی امنیتی نیز در حوزه های مختلف 
اقتصادی  بعد صرف  به  تقلیل  قابل  که  دارد  دنبال  به 
کرد  استنتاج  می توان  چین  تجربة  از  که  آنچه  نیست، 
بر  بین المللی  بازار  با  تعامل  در  این است که دولت ها 
که  اقتصادی  تنها  نه  فواید  و  هزینه ها  اساس محاسبه 
ائتالف های  و  نخبگان  استراتژیک  و  امنیتی  سیاسی، 
چشمگیر  موفقیت  و  می کنند  تصمیم گیری  مسلط 
دولت ها هنگامی رقم می خورد که استراتژی ها، شیوه ها 
و تاکتیک هایی مناسبی برای بهره مندی از فرصت های 
را  آسیب پذیری ها  رسانیدن  حداقل  به  ضمن  بیرونی 

اتخاذ کنند. 

کتاب»درآمدیبرتحلیلانتقادی
گفتمانروایی«اثرشایستةتقدیردر

»دهمیندورةجایزةادبیجالل«
در آیین اختتامیة دهمین دورة جایزة جالل که در روز شنبه ١6 
دی ماه در تاالر وحدت برگزار شد، کتاب »درآمدی بر تحلیل 
انتقادی گفتمان روایی« نوشتة دکتر حسین صافی، به عنوان 

اثر شایسته تقدیر، شناخته شد.
به  را  کتاب  این  داوران  هیأت 
جهت تالش برای ارایة چارچوبی 
برای شناسایی و بررسی گفتمان 
همراه  فارسی،  زبان  در  روایی 
با  نظری  مباحث  طرح  کردن 
از  نمونه هایی  کاربردی  مطالعة 
منابع  از  استفاده  فارسی،  ادب 
دست اول و شیوه ای موجز برای 
تقدیر  شایستة  مطالب،  ارائه 

دانستند.

اثرپژوهشی»تاریخفکرسیاسیدر
سینمایایراناز۱۳۰۰تا۱۳۵۷«شایستة
تقدیردراختتامیةنخستیندورةجایزة

پژوهشسینماییسال
در آیین اختتامیه نخستین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال، که 
در موزه سینما برگزار شد از برگزیدگان بخش هاي مختلف این 

رویداد، تقدیر به عمل آمد.
در این مراسم، در بخش پژوهش های مستقل، کار پژوهشی دکتر 
سید محسن علوی پور با عنوان »تاریخ فکر سیاسی در سینمای 

ایران از ١٣00 تا ١٣5٧« شایسته تقدیر شناخته شد.
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با همکاری دانشگاه  امام علی)ع(  مرکز تحقیقات 
مفید، نشستی با عنوان »عوامل مؤثر بر نارضایتی 
سخنرانی  با  را  امیرالمؤمنین«  منظر  از  عمومی 
دکتر محمدرضا یوسفي )دانشیار دانشکدة اقتصاد 
دانشگاه مفید و امام علی)ع( پژوه(، روز دوشنبه ١8 

دی ماه برگزار کرد.
فقدان  و  استبداد  یوسفي،  دکتر  نشست  این  در 
سرمایة  فقدان  و  بی عدالتی  مدنی،  آزادی های 
نارضایتی  عوامل  از  را  ملی  انسجام  و  اجتماعی 
عمومی از منظر امام علی)ع( عنوان کرد و گفت: 
به دالیلی تصمیماتی می گیرد که  »هر حکومتی 
ناراضی  تصمیم گیری  این  از  مردم  است  ممکن 

باشند و به خیابان بیایند یا اینکه اعتراضات خود را به گوش مسئوالن حکومت برسانند، حضرت علی)ع( به مالک 
اشتر می فرماید: در این مواقع که مردم نسبت به شما گمان بد بردند یا به تعبیری مردم گمان می کنند که اموال را 
تضییع کردید و تصمیم نادرستی گرفتید و تخصیص درستی در اقتصاد ندادید، به جای برخورد تند با مردم باید به 
وضوح استدالل های خود را بیان کنید و به گونه ای با آنان صحبت کنید که به طور شفاف و روشن متوجه شوند. 
کاری کنید که ذهن مردم اصالح شود و به انسجام ملی و اجتماعی برسید چرا که جامعه ای که انسجام اجتماعی 

ندارد، نمی تواند به موفقیت برسد و حکومت او ثبات نخواهد داشت.«
حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدرضا یوسفی در سخنرانی خود، عوامل نارضایتی عمومی از منظر امام علی)ع( 
را مورد بررسی قرار داد و گفت: »نارضایتی عمومی به وضعیتی اطالق می شود که عدم رضایت مردم از حاکمیت 
به یک پدیده همه گیر تبدیل شده و گسترة وسیعی از مردم را در بر می گیرد. گرچه تحقق شورش های گسترده به 
عوامل دیگری نیز نیاز دارد، اما نارضایتی عمومی، شرط الزم برای تحقق جنبش های اعتراضی، سیاسی، اجتماعی یا 
انقالب است. وضعیت نارضایتی عمومی به مانند آتشی زیرخاکستر آماده کبریتی جهت شعله ور شدن است، در این 

میان میزان عقالنیت حاکمیت در مواجهه با این نارضایتی بسیار مهم است.« 
این محقق و پژوهشگر چگونگی مواجهه با اعتراضات عمومی از منظر امام علی)ع( را مورد بررسی قرار داد و اظهار 
کرد: »هرگاه مردم نسبت به تو بدگمان شوند، به وضوح عذر خود را بیان کنید و آشکارا با آنان در میان بگذارید و 
زمینة بدبینی را برطرف کنید، این روش موجب تربیت اخالقی تو و مالطفت با مردم و قانع کردن آنان برای مسیر 
درست است. هر حکومتی به دالیلی تصمیماتی می گیرد که این تصمیمات ممکن است که برای مردم قابل پذیرش 
نباشد، مردم از این تصمیم گیری ناراضی خواهند بود و ممکن است که به خیابان بیایند یا اینکه اعتراضات خود را 

به گوش حکومت برسانند.
وی گفت: »حضرت فرمودند: البته گفت وگو با مردم بسیار سخت است چون مردم ناراحت هستند و اعتراض دارند 
و به راحتی دست از حرف هایشان بر نمی دارند و باید تحمل خود را باال ببرید و بدانید مهربانی با مردم حکومت تو را 
محکم تر می کند و باعث می شود که به اهداف خود برسید. بنابراین اگر شما در برابر اعتراضات، این روش را پیش 
بگیرید به یقین نتیجه می گیرید. آخرین نکته اینکه مبادا به روش های خشونت بار متوسل شوید چون عمر حکومت 
شما را کم می کند. مبادا به خاطر اهداف حکومت وقتی حرفی از مردم می شنوید سریع آنها را بکشید یا به زندان 

بیندازید چرا که هیچ چیز بدتر از ریختن خون ناحق نمی تواند حکومت را ساقط کند.«
دکتر محمدرضا یوسفي گفت: »نمی توان برای انقالب ها دالیل ثابتی مطرح کرد ولی انقالب از یک اتفاق ساده شروع 
می شود و حکومت ها باید به جای تنش زایی به فکر تنش زدایی باشند. حاکمیت باید متعهد شود که رفتارهای خود 
را اصالح کند و هویت نسل جدید را شناسایی کند. اگر دین عقالنی که براساس اخالق و عقالنیت و درک از نسل 

جدید است را عرضه کنیم، می تواند به این مسأله بسیار کمک کند.«

عواملمؤثربرنارضایتیعمومیازمنظرامیرالمؤمنین)ع(
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انقالبیکهبانهجالبالغهشروعشدههمیشهآرمانهاینهجالبالغهرامقابلخودداشتهباشد
دکتر محمدرضا یوسفی عدم شناخت جامعة امروز از شخصیت و آموزه های امیرالمومنین علی)ع( را خالئی بسیار بزرگ 
عرصه  در  بشناسیم،  که هست  آنطور  را  امیرالمومنین  نکردیم  فرصت  امروز  به  تا  دلیلی  هر  »به  کرد:  اظهار  و  دانست 
اخالق، سیاست و عمل، به آموزه های حضرت توجهی نکرده ایم. حکومت ما هم در مقام اعتراض حاکمیت قبلی از الفاظ 
امیرالمؤمنین و خطبه های ایشان بسیار استفاده کرده است شاید تعبیر استفاده ابزاری مناسب نباشد ولی شاید صدق کند و 
امروز فراموش کردیم و آمدیم به رویکردهای خاص فقهی با یکسری منشأهای خاص پرداختیم، انقالبی که با نهج البالغه 
شروع شده، خوب است که آرمان های نهج البالغه را همیشه در مقابل خود داشته باشد و سعی کند که آن اصول را پیاده 

کند. در این صورت بی شک موفق خواهیم بود.«
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گروه تاریخ سیاسی پژوهشکدة علوم تاریخی و انجمن 
تصویر،  و  »تاریخ  عنوان  با  نشستی  تاریخ،  ایرانی 
تأمالتی پیرامون پیوند فلسفة تاریخ و فلسفة عکاسی« 

هیأت  عضو  رحمانیان،  داریوش  دکتر  سخنرانی  با  را 
علمی دانشگاه تهران، در تاریخ  ١0 دی ٩6 در سالن 

اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی برگزار کرد. 
به خاطر  تاریخ  پژوهشکدة  از  ابتدا  در  رحمانیان  دکتر 
برگزاری این گونه جلسات در پیشبرد و پیشرفت دانش 
تاریخ تقدیر و تشکر کرد. وی با نقد از جایگاه و رویکرد 
دانشگاه های امروز ما که در امر آموزش و مطالعات در 
حوزة دانش تاریخ که به فقر معرفتی دچار هستند اشاره 
رشته  ما  دانشگاه های  در  امروزه  »اساسًا  گفت:  نمود، 
درسی  واحد  یکسری  واقع  در  بلکه  ندارد  وجود  تاریخ 

تاریخ وجود دارد.«
و  معرفتی  حوزه های  و  تاریخ  دانش  اهمیت  بر  وی 
هستی شناختی و رویکرد های میان رشته ای تاریخ اشاره 
کرده و در ادامه بیان کرد: »این وضع در دانشگاه های 
تاریخ یک  به طوری که در دانش  خارج متفاوت است 
تصاویر  آموزش  و  بصری  سمعی  واحدهای  سری 
تاریخی و از این قبیل صورت می گیرد. کتاب هایی در 
به  می توان  مثال  طور  به  که  شده  نگاشته  زمینه  این 
کتاب »تاریخ به سینما می رود« اشاره نمود که در واقع 
در این کتاب تاریخ به مثابة معرفت و سینما به مثابةهنر 
بحث می شود. به عبارت دیگر تصویر و عکس به مثابة 
تاریخ نویسی بدون متن تعریف می شود و زبان عکس و 

اشبا در فلسفه عکس و تصویر قرار می گیرد.
وی در بخش بعدی سخنان خود به تاریخچة عکاسی 

پیشا  دوره  در  عکاسی  و  تصویر  شکل گیری  دورة  از 
که  بود  عکاسی  اختراع  »با  گفت:  و  کرد  اشاره  تاریخ 
انقالبی در جامعة بشری به وجود آمد که بشر به وسیله 
و  ثبت  را  خود  دستاوردهای  و  تجربیات  توانست  آن 
را  می توان  عکاسی  اختراع  وی  زعم  به  و  کند  ضبط 
عصر بصری شدن فرهنگ نامید و در جامعة امروز قلم 
تاریخ و قلم طبیعت، دوربین عکاسی به حساب می آید 
شمار  به  تاریخ  قلم  عکاسی  دوربین  پژوهشگران  و 

می رود.«
بیستمی   قرن  نگاه  به  تاریخچه عکاسی  ادامه  در  وی 
پوزیتویستی اشاره کرد که عکس یک پدیده ابجکتیو 
بیستم  قرن  نیمة  در  اما  می شد.  تعریف  )موضوعی( 
متفکرانی پیدا شدند که مفهوم ساخت به نام »کادری 
شدن عکس« را افزودند و بنابراین نگاه ابجکتیوی قرن 

نوزدهم زیر سوال رفت.
در نگاه جدید قرن بیستم عکس از یک سو موجودیت 
تاریخی فرهنگی و از سوی دیگر موجودی طبیعی به 
حساب می امد. یک نمونه کتاب در این باره می توان به 
آثار سوزان سونتاک به طور مثال علیه تفسیر یا شجره 
نسب تصویری اشاره نمود. سوزان سونتاک عقیده دارد 
که دوربین عکاسی بیشترین نقش را در تحوالت عصر 
مدرن ایفا کرده است. بنابراین در عصر جدید عکاسی 
قلمرو تاریخ نویسی جدید را بسط داد و ژانرهای مختلف 
مدرن،  متفکران عصر  از  برخی  بنابراین  آورد.  پدید  را 
در  تقریبًا  واقع  در  نامیده اند.  مدرنیته  چشم  را  دوربین 
است  آمده  به وجود  دوربین  با  عکاسی  که  سالی   ١80
از بشر نیست که عکاسی در آن ورود  هیچ عرصه ای 
و  ایران  در  حجاب  مسأله  مانند  باشد.  نکرده  پیدا 
عکس هایی که اولین بار از زنان بی حجاب دربار و حرم 
سال  هشتاد  و  یکصد  تاریخ  بنابراین  شد.  منتشر  شاه 
اخیر را مورخان، بدون اسناد عکاسانه نمی توانند انجام 

دهند و به عبارتی عکس ها زبان خاص خود را دارند. 
نظریه های  این مطلب که  به  اشاره  با  رحمانیان  دکتر 
مختلفی در مورد فلسفة عکس و تاریخ آن اظهار شده 
است که مثاًل کارهای سارکوفسکی یا سندی شرمن و 

یا دیگران می توان نام برد. 
به بحث های دیگر  پایانی سخنان خود  وی در بخش 
مسأله  مانند  کرد  اشاره  تاریخ  و  عکس  با  مرتبط 
منظورهای  برای  و  تاریخی  عکس های  در  تحریف 

 تاریخ و تصویر، تأمالتی پیرامون پیوند فلسفة 
تاریخ و فلسفة عکاسی 
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بحث  که  می شود  انجام  خاص 
نتیجه  در  می طلبد.  را  جداگانه ای 
توجه  با  می توان گفت که عکس 
پارادایمی  زمینه  خود  کارکرد  به 
خاص خود را می طلبد و در بافت 
خاص تاریخی نمود و نقش بازی 
عکس  دیگر  عبارت  به  می کند. 
یک سند بی طرف نیست بلکه در 
زمینة تاریخ حرکت دارد و تفسیر 
ثابت  موجود  عکس های  می شود. 
بلکه  نیستند  غیر قابل تفسیر  و 
و  هستند  تاریخ مند  موجوداتی 
می توان  گوناگون  تاریخ های  در 

تفسیرهای تاریخی از آن ها ارائه کرد.
در ادامه دکتر مالیی توانی، دبیر نشست، طی سخنانی 
و  تاریخ نگاری  کارهای  ایران  در  »متأسفانه  گفت: 
عکاسی توسط مورخان صورت نگرفته است بلکه بیشتر 
انجام  کارهای مطالعاتی توسط عکاسان در این حوزه 
آیا  کرد؛  مطرح  را  پرسشی  فاضلی  دکتر  است.«  شده 
تاریخ نگاری عکاسی می تواند یک معرفت اپیستمولوژی 
انبارها  در  تاریخی  اسناد و عکس های  انباشت  یا یک 
تحویل بدهد؟ از نظر دکتر فاضلی باید یک نگاه نقادانه 
به تاریخ تجدد در ایران صورت گیرد. پرسش دیگر که 
مطرح شد این بود: »آیا عکس ها را می توان به عنوان 

یک مکتب تاریخ نگاری محسوب کرد؟ اگر چنین است 
آیا می توان آن ها را نقد کرد؟«  

دکتر رحمانیان در خاتمه و در اشارتی به پرسش های 
حضار به این مطلب اشاره کرد که عکاسی و عکس را 
از یک نگاه فرصت  و از نگاه دیگر می توان یک چالش 
بلکه  نیست  مدرنیته  چشم  عکاسی  آورد.  حساب  به 
عینک مدرنیته است. همچنین این نگاه که »عکس به 
مثابة سند و عکس به مثابة هنر است« یک نگاه دوگانه 
غلط انداز است چرا که سند به معنای آرشیوی در نظر 
»رانکه« دیگر مرده است و سند یک معنای جدید و 
وسیع پیدا کرده است و عکس به مثابة هنر نداریم بلکه 

عکس ها به مثابة سند هستند.
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چهار مقاله از ماهنامة علمی و پژوهشی پژوهشنامة انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی در چهاردهمین 
جشنواره نقد کتاب برگزیده شد.

در این جشنواره، مقاالت ماهنامة علمی و پژوهشی پژوهشنامة انتقادی متون در حوزه هاي ادبیات فارسي، 
فلسفه و زبان  های خارجی )زبان فرانسه( در سال ١٣٩6 به عنوان مقاالت برتر معرفی شد.

 
مقاالت برگزیده به ترتیب ذیل است:

۱.مقالة»بررسیونقدرسالههایشعریفالسفةمسلمانازفنشعرارسطو«،ترجمه در 
زمانة عسرت از داوود عمارتی مقدم/ استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور )در شمارة 42، آذر 

و دي ١٣٩5 پژوهشنامة انتقادی(
2.مقالة»نقدیبرکتابجستارهاییدربابنظریةروایتوروایتشناسی«، از هادی یاوري/ 
استادیار دانشگاه نیشابور، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی )در شمارة 42، آذر و 

دي ١٣٩5 پژوهشنامة انتقادی(
از   ،»Les stratégies d’apprentissage یادگیری راهبردهای کتاب نقد و »بررسی مقالة  .۳
و  فروردین  )در شماره ٣8،  اصفهان،  فرانسه،  زبان  گروه  اصفهان،  دانشگاه  استادیار   / عبدالتاجدیني  کامیار 

اردیبهشت ١٣٩5 پژوهشنامة انتقادی(
4.مقالة»نقدوبررسیکتابارسطو«، از حمیدرضا محبوبی آراني / استادیار گروه حکمت و فلسفه، 

دانشگاه تربیت مدرس )شمارة 40، مرداد و شهریور ١٣٩5 پژوهشنامة انتقادی(
این جشنواره به همت خانة کتاب وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي برگزار می شود و امسال نیز در 

تاریخ 2٧ آذر طي مراسمي از برگزیدگان تقدیر به عمل آمد.
شایان ذکر است، پژوهشنامة انتقادی دوبار به عنوان نشریة برتر علوم انسانی کشور و نشریة سال حوزة »نقد« 
شناخته شده است و بخش قابل توجهی از محصوالت علمی و پژوهشی شورای بررسی متون در قالب مقاالت 
نقد متون درسي، معرفي متون و دیدگاه هاي انتقادی در این مجله منتشر مي شود و تاکنون 50 شماره از این 

مجله علمی و پژوهشی منتشر شده است.

انتخاب چهار مقالة »پژوهش نامة انتقادی متون 
و برنامه های درسی« به عنوان مقالة برتر

در چهاردهمین جشنوارة »نقد کتاب«
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به تازگی کتابی در حوزة جامعه شناسی علم از دو پژوهشگر 
میرزایی  آیت الل  سید  و  قاراخانی  معصومه  جامعه شناس، 
منتشر  ایران«  اجتماعی  علوم  در  علم  عنوان »اخالق  با 
اکتشافِی  پژوهش  این کتاب، حاصل چندین  است.  شده 
زمینه ای و میدانِی متمرکز بر »مساله مندی اخالق علم« 
را  علم  حرفه ای  اخالق  با  مغایر  رفتارهای  رواج  و  است 
معرفی  و  شناسایی  اجتماعی«  »پدیدة  یک  عنوان  به 
در  هنجارگریزی  بازتولید  و  تولید  سازوکار  و  می کند 
فضای ساختاری علم در ایران مورد بررسی و تحلیل قرار 
بر  ایران  اجتماعی  نمونة علوم  به  ارجاع  با  آنها  می گیرد. 
این باورند که هنجارگریزی در ساختار کنونی نظام علم 
در ایران خصلتی کارکردی یافته است و به آیینی مرسوم 

و سراسری مبدل شده است.
استانداردهای  با  مغایر  رفتارهای  رواج  و  هنجارگریزی 
و گسترش  فرایندی، رشد  به صورت  آکادمیک  و  علمی 
به  وفادار  کنش گران  واکنش  فقدان  در  است.  یافته 
آنان،  پذیرش  و  استانداردهای علم و سکوت  و  ارزش ها 
روند »عادی سازی هنجارشکنی« با »امتناع تغییر« هم سو 
شده است و سپس روند عدم تبعیت از هنجارهای علمی به 
شکل »هنجارشکنی سیستماتیک« در آمده است. ساختار 
پشتیبان و تسهیل کننده این هنجارشکنی سیستماتیک، 
با  و هم جوش  ادارِی« هم سو  اقتدار  از »سیطره  ترکیبی 
علمی  سازمان های  علم«،  فضای  بر  سیاست  »استیالی 
و  قدرت  حلقه های  بازتولید  و  به عرصه  »شکل گیری  را 

مکان های فرصت« تبدیل نموده است. 
در این کتاب زیر عنوان »حلقه های قدرت و مکان های 

فرصت« آمده است:
این پدیده خود ریشه در هم آمیزی سیاست با مدیریت علم 
بوروکراتیزاسیون دانشگاه  ایدئولوژی در  و نمود قدرت و 
دارد که به تأثیرپذیری گسترده نهاد علم از نهاد سیاست 
میدان  بر  سیاست  میدان  تأثیرگذاری  است.  شده  منجر 
می شود.  بازنمایی  اداری  اقتدار  سیطرة  در  عمدتًا  علم 
میدانی  تداخل های  این  درون  اخالقی  مناسبات  ازاین رو 
و تأثیرپذیری مناسبات و روابط تعریف می شود. در چنین 
وضعیتی، معرفت علمی تحت الشعاع گرایش های سیاسی و 

بر  متکی  نه  علمی  مناسبات  و  قرارگرفته  ایدئولوژیک 
و  سیاسی  اقتدار  بر  متکی  بلکه  علمی  حیثیت  و  اقتدار 
است.  تأثیرگذار  گروه های  و  افراد  نفوذ  و  قدرت  ضریب 
کنش ها و انتظارات نقش در میدان علم تحت تأثیر میدان 
قدرت  سیاست،  میدان  از  متأثر  می شود.  تعیین  سیاست 
در گروه های خاص درون دانشکده و گروه های آموزشی 
گرایش های  از طریق  منافع شخصی  و  متمرکز می شود 
سیاسی و ایدئولوژیک و نیز موقعیت قدرت در دانشگاه و 
دانشکده دنبال می شود. اقتدار اداری در این فضا نیز بیشتر 
برای استادان صاحب منصب است و وابستگی های سیاسی 
برای کسب مناصب اداری بر شایستگی ها و توانایی های 

علمی و مدیریتی ارجحیت دارد.
و  قواعد  از  »مجموعه ای  شامل  علم  اخالق  آنها  نظر  از 
اجتماع  پذیرش  مورد  حرفه ای  سلبی  و  ایجابی  ضوابط 
در  را،  فناوری  و  علم  حوزة  کنش گران  که  است  علمی 
فرایند آموزش و پژوهش و نشر و کاربرد علم، به رعایت 
اخالق و پرهیز از بی اخالقی ملزم می کند.« این تعریف 
هم اجتماع علمی عام )همة رشته های علمی( و هم خاص 
این  که  این  می گیرد. ضمن  بر  در  را  علمی(  رشته  )هر 
تعریف قابل اطالق به هریک از ابعاد پژوهش، آموزش، 

نشر و کاربرد علم به تفکیک نیز هست.

معرفیکتاب

اخالقعلمدرعلوماجتماعیایران
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مطالعات  نشست  سیزدهمین  امنیت،  و  جامعه  پژوهشی  گروه 
راهبردی »قدرت نرم« با موضوع »بررسي راهبردهاي قدرت نرم 
جمهوري اسالمي ایران در حوزه دیپلماسي چندجانبه« را با ارائه 

دکتر علي اصغر سلطانیه، روز سه شنبه ١2 دی ماه برگزار کرد.
در این نشست علمي که در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
مدیر  مینایي،  محمدعلي  آقاي  ابتدا  شد،  برگزار  فرهنگي 
امنیت،  و  جامعه  مطالعات  مرکز  راهبردي  مطالعات  نشست هاي 
زمینة  در  سلطانیه  دکتر  بین المللي  ارزندة  تجارب  توضیح  به 
دیپلماسي چندجانبه پرداخت و گفت: »دکتر سلطانیه مقطعي در 
دهة 60 و همچنین 8 سال در سال هاي 84 تا ٩2 سفیر ایران در 
آژانس بین المللي انرژي هسته اي بود. ایشان نخستین سفیر ایران 
تجربة  این جهت  از  و  مزبور هستند  در سازمان  انقالب  از  پس 
قابل توجهي در زمینة راهبردهاي قدرت نرم در حوزه دیپلماسي 

چندجانبه دارا هستند.« 
مرزهاي  تبیین  به  سلطانیه،  اصغر  علي  دکتر  نشست،  ادامة  در 
کرد:  اشاره  و  پرداخت  چندجانبه  و  دوجانبه  دیپلماسي  مفهومي 
»در دیپلماسي چندجانبه، روابط دیپلماتیک مابین دو کشور، نهاد 
و یا سازمان صورت مي گیرد؛ در صورتیکه در دیپلماسي چندجانبه 
با چند کشور دیگر به  یا چند کشور  با چند کشور و  یک کشور 
جمله  از  مي پردازند.  مشخص  مسائل  پیرامون  رایزني  و  مذاکره 
اتمي  انرژي  بین المللي  آژانس  مانند  سازمان هایي  در  دیپلماسي 
در سال هاي 84  8 سال  و همچنین  دهة 60  در  نیز  -بنده  که 
تا ٩2 سفیر ایران در این سازمان بودم- نیز در زمرة دیپلماسي 
سال  در  اتمي  انرژي  بین المللي  آژانس  مي گیرد.  قرار  چندجانبه 
١٩5٧ تشکیل شد و هدف آن بر طبق اساس نامه تضمین استفاده 
این سازمان خودمختار است  انرژي هسته اي است.  از  صلح آمیز 

ملل  سازمان  زیرمجموعة  و 
متحد محسوب نمي شود با این 
حال گزارش هاي منظمي را به 
ملل  سازمان  عمومي  مجمع 
متحد و شوراي امنیت سازمان 
ان  پیمان  مي کند.  ارائه  ملل 
پي تي نیز در راستاي اهداف 
آژانس و در سال ١٩68 امضاء 
شد و طبق آن اعضاء ان پي 
کشورهاي  از  گروه  دو  به  تي 
سایر  و  اتمي  سالح  دارنده 

تقسیم بندي کشورهاي گروه نخست  این  تقسیم شد. در  اعضاء 
امریکا،  یعني:  امنیت  شوراي  دائمي  اعضای  از  بودند  عبارت 

انگلیس، فرانسه، چین و روسیه.«
انتقاد به این تقسیم بندي عنوان  در ادامه، دکتر سلطانیه، ضمن 
و  هستند  تي  پي  ان  عضو  اینکه  با  نخست  کشور  »پنج  کرد: 
یافته اند،  اتمي دست  به سالح  از سال ١٩6٧  آنجاییکه پیش  از 
تحدید   هسته  سالح هاي  گسترش  منع  مقررات  واسطه  به 

نمي شوند.«
وی ادامه داد: »قانون نانوشته اي در رابطه با معاهدات وجود دارد 
براي  هستند  وتو  حق  داراي  نوعي  به  اعضا  همة  آن  بنابر  که 
نمونه در کنوانسیون »اطالع رساني به هنگام« که پس از فاجعه 
چرنوبیل در سال ١٩86 توسط آژانس مطرح شد، امریکا و شوروي 
به دنبال معافیت از مفاد آن بودند و از آن جایي که این کنوانسیون 
باید بر اساس اصل اجماع همگاني نهایي مي شد با مخالفت ایران 
این شرط وتو شد و این امر یکي از مصادیق مذاکره چندجانبه 

موفق است.«
ایشان در ادامه به تجارب مشابهي در زمینه دیپلماسي چندجانبه 
عدم  اصل  بر  منطبق  وی،  تجارب  مجموع،  در  کرد.  اشاره  نیز 
بدیعي  نکات  حاوي  جهاني  قدرت هاي  سوي  از  سلطه  پذیرش 
زمینة  در  راهبردي  الگویي  به  مذکور مي تواند  تجریبات  و  است 

ساماندهي یک دیپلماسي چندجانبه خاص و مؤثر تبدیل شود. 
حوزه  در  تجربیات  کردن  تئوریزه  مینایي،  محمد علي  پایان،  در 
فعالیت هاي دیپلمایتک، به ویژه در شاخه هاي پیچیده دیپلماتیک 
انتقال  از قبیل دیپلماسي چندجانبه را یکي از مهمترین راه هاي 
دانش و تجربه به نسل هاي بعدي برشمرد و بر لزوم اهتمام بر 

برگزاري این قبیل نشست ها و جلسات تخصصي تأکید کرد. 

سیزدهمیننشستمطالعاتراهبردی»قدرتنرم«:

»بررسيراهبردهايقدرتنرمجمهورياسالميایراندرحوزة
دیپلماسيچندجانبه«
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انتشارکتاب»مقدمهو
تصحیحرساله»حكمة العارفين«

مالمحمدطاهرقمي«
درانتشاراتبریلهلند

 opposition to Philosophy In Safavid “ کتابی با عنوان
Iran "، مقدمه و تصحیح رساله »حكمة العارفين« مال محمد 
آقای  توسط  هلند(  )کشور  بریل  انتشارات  در  قمي”  طاهر 

گرامی  سیدمحمدهادی 
پژوهشکدة  )پژوهشگر 
تازگی  به  قرآنی(  مطالعات 

چاپ و منتشر شده است. 

اناهللواناالیهراجعون

جنابآقايدکترعبدالرسولعمادي
ناگوار درگذشت همسر گرامیتان را به شما تسلیت گفته  ضایعه 
براي  و  آمرزش  و  رحمت  مرحومه  آن  براي  احدیت  درگاه  از  و 

جنابعالي و بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

جنابآقایوحیدجمشیدی
ضایعه ناگوار درگذشت پدر گرامیتان را به شما تسلیت گفته و از 
درگاه احدیت براي آن مرحوم رحمت و آمرزش و براي جنابعالي 

و بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

سرکارخانمدکترزرشناس
ناگوار درگذشت همسر گرامیتان را به شما تسلیت گفته  ضایعه 
براي  و  آمرزش  و  رحمت  مرحوم  آن  براي  احدیت  درگاه  از  و 

جنابعالي و بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

سرکارخانمآناهیتاپرتوی
ضایعه ناگوار درگذشت پدر گرامیتان را به شما تسلیت گفته و از 
درگاه احدیت براي آن مرحوم رحمت و آمرزش و براي جنابعالي 

و بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

انتصاب

دکتر قبادی، رئیس پژوهشگاه، طی احکامی
دبیرخانة  »سرپرست  سمت  به  را  قبادی  مریم  دکتر 

جذب اعضای هیأت علمی«،
دکتر علیرضا مالیی توانی را به سمت »معاون پژوهشی 

و تحصیالت تکمیلی«،
پژوهشکدة  »رئیس  به سمت  را  مریم صانع پور  دکتر 

حکمت معاصر«،
دکتر الهام ملک زاده را به سمت »مدیر گروه پژوهشی 

تاریخ فرهنگی«،
دبیرخانه  »مسئول  سمت  به  را  قیومی  مسعود  دکتر 

طرح تراز بین المللی«
دکتر سید سجاد علم الهدی را به سمت »رئیس مرکز 

تحقیقات امام علی )ع(« منصوب 
و

مدیر  »معاون  سمت  در  را  احمدزاده  محمدامیر  دکتر 
امور پژوهشی« ابقا کرد.

کتاب»درآمدیبرتحلیل
انتقادیگفتمانروایی«،
شایستةتقدیرکتابسال

دورة  پنجمین  و  سی  تقدیر  شایستگان  و  برگزیدگان 
جایزة کتاب سال جمهوری اسالمی ایران با حضور دکتر 

حسن روحانی رئیس جمهور معرفی شدند.
انتقادی  تحلیل  بر  »درآمدی  کتاب  مراسم،   این  در 
گفتمان روایی«، تألیف دکتر حسین صافی پیرلوجه، عضو 
هیأت علمی پژوهشگاه به عنوان اثر شایستة تقدیر کتاب 

سال انتخاب شد. 
الزم به ذکر است اخیرا همین کتاب در دهمین دوره ی 
تقدیر  شایسته ی  اثر  به عنوان  نیز  جالل  ادبی  جایزه ی 

شناخته شد.
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گزارشجلسةدفاعمیناحفیظی)دانشجوی
دکتریزبانوادبیاتفارسی(

تاریخبرگزاری:١0/20/٩6
همدانی  عین القضاة  تمهیدات  متن  انتقادی  تصحیِح  موضوع: 
براساس نسخه های معتبر )مقّدمه، تعلیقات، توضیِح اصطالحات 

عرفانی، آیات واحادیث و فهرست ها(  
محّمدرضا  دکتر  پورنامداریان،  تقی  دکتر  راهنما:  استادان

نصیری
استادانمشاور: دکتر ابوالقاسم رادفر، دکتر مریم عاملی رضایی

استادانداور: دکتر محمد رضا موحدی، دکتر زهرا پارساپور، 
دکتر توفیق سبحانی

این جلسه مورخ ٩6/١0/20، با حضور هیأت داوران رساله و برخی 
از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات فارسی و نیز 
جمعی از عالقمندان به زبان فارسی در سالن حکمت برگزارگردید.

در ابتدای جلسه دانشجو در حدود نیم ساعت به معرفی رساله و 
آراء اصلی مطرح شده و نتایج به دست آمده در آن، به شرح زیر 

پرداخت:
در آغاز پس از گرامی داشت مصّحح پیشین، عفیف عسیران، که 
یادآور  است،  کرده  هموار  دوم  تصحیح  برای  را  راه  وی  خدمات 
شد که نخست آقای دکتر پورنامداریان متوّجه اشکاالت تصحیح 
متن  این  روی  بر  کار مجّدد  به  را  دانشجویان  و  پیشین شده اند 
علمی  و  فّنی  روش های  از  ادامه  در  دانشجو  کرده اند.  ترغیب 
تصحیح خویش سخن گفت. او در باب روش های فّنی تصحیح 
اظهار داشت: در تصحیح از روش هلموت ریتر استفاده شده و برای 
نسخه ها به جای نام کتابخانه یا شهر حروف اختصاری بر اساس 
قدمت در نظر گرفته شده است، برای نمونه به نسخة اساس که 
اقدم نسخ نیز هسشت و در کتابخانة مغنیساگنل نگهداری می شود 
به جای اختصار M اختصار A داده شده است و همینطور برای 
دومین نسخه به جای نام کتابخانه یا شهر  از اختصار B استفاده 
شده و برای سومین نسخه... . به همین سبب خواننده بی مراجعه به 
مقّدمه و به محض دیدن پانوشت ها می تواند از میزان قدمت ضبط 
به کار رفته در متن آگاهی یابد. او همچنین به پنج نسخه ای که در 
این تصحیح به مجموعة نسخه های تصحیح پیشین افزوده شده 
– شامل: دو نسخه از کتابخانة مزار موالنا در قونیه، یک نسخه از 
کتابخانة اسماعیل پاشا و یک نسخه از کتابخانة ملّت گنل هر دو از 
استانبول و یک نسخه از کتابخانة مرعشی نجفی در قم- اشاره 

کرد. به گفتة مصّحح، تصحیح جدید بر پایة ١4 نسخه که 6 نسخة 
آن اصلی و 8 نسخة آن فرعی است، صورت گرفته است. او در 
ادامه از روش های علمی تصحیح خویش سخن گفت و تمهیدات 
را دارای دو تحریر دانست و افزود: »در تصحیح جدید،این دو تحریر 
در دو دستة A  و C جای داده شده و نسخه های خویشاوند و 
غیرخویشاوند از یکدیگر تفکیک شده اند. تحریر A و نسخه های 
خویشاونِد A در متن آمده است و تحریر C و نسخه های تابع آن 
در پانوشت«. او همچنین خاطر نشان کرد: »در این تصحیح تکیة 
در  که  افزود  و  است  بوده  دشوارتر«  »ضبط  انتخاب  بر  مصّحح 
تصحیح حاضر از آوردن ابیات الحاقِی نسخه های متأّخر خودداری 
شده است، به همین سبب برخی از ابیات که در تصحیح پیشین 
ابیات  دیده می شود در این تصحیح نیامده است؛ با این حال به 

الحاقی در پی نوشت ها اشاره خواهد شد.«
پس از پایان سخنان دانشجو، استادان داور پیشنهادهایی به منظور 
بهتر شدن تصحیح ارائه دادند، که از جملة آنها می توان به پیشنهاد 
دکتر موّحدی برای اصالح بخش کلّیات و کلیدواژه ها در بخش 
چاپ های  از  استفاده  و  متن  در  آیات  دقیق تر  تفکیک  و  چکیده 
سنگی در کنار نسخه های خطی و پیشنهاد دکتر پارساپور برای 
استناد بیشتر به نسخة C در اصل متن و دّقت در روش ارجاعات 
درون متنی در پیشگفتار اشاره کرد. دکتر پارساپور به سبب برخی 
گزینش های مناسب در متن که موجب برتری این تصحیح نسبت 
از دانشجو تقدیر کردند. همچنین دکتر  به تصحیح پیشین شده 
پورنامداریان و دکتر نصیری به برخی از سؤاالت مطرح شده از 
جانب استادان داور پاسخ دادند. دکتر پورنامداریان علت پیوستگی 
آیات را به یکدیگر سبک خاص عین القضاة و دکتر نصیری علت 
اولویت  را  تمهیدات  سنگی  چاپ های  از  مصّحح  استفادة  عدم 
دادن به نسخ خّطی دانستند. دکتر رادفر و دکتر توفیق سبحانی 
از دانشجو به سبب اصالح آنچه در جلسة پیش دفاع متذکر شده 

بودند، قدردانی کردند.
سبب  به  داور  و  مشاور  راهنما،  استادان  از  دانشجو  ادامه،  در 
دقت نظری که در خواندن این متن طوالنی )در بیش از پانصد 
صفحه( با پانوشت های بسیار داشته اند، سپاس گزاری کرد. سپس 
دکتر پورنامداریان به جمع بندی موضوعات مطرح شده در جلسه 

پرداختند.
در پایان هیأت داوران و اساتید راهنما و مشاور به شور نشستند و با 
اعطای نمره 20 و درجة عالی به رسالة دانشجو، وی را دانش آموختة 

مقطع دکتری رشتة زبان و ادبیات فارسی تشخیص دادند.

تحصیالت تکمیلی
گزارشجلساتدفاعیه
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شعری ربای قربانیان  زلزهل کرمانشاه

د رفته باشد ای داد ربمن و تو، بیدا   
گویی هب طرةف العین، بنیاد رفته باشد       

آواز تیشه امشب از بیستون نیامد   
گویا هب خواب شیرین فراهد رفته باشد       

دیگر مخواب  و  رهگز شیرین میانِ  آوار   
صد قصر  و سر پل اکنون رب باد رفته باشد       

سیلی روان کن از اکش چون اربِ کوهساران   
ران، غمباد رفته باشد رد سوگ گلعذا       

آن شور پهلواانن، رهگز مباد پایان!   
این رنج خانمانسوز از یاد رفته باشد       

می گویم و بمااند رد پای بیستوانن   
آبادِ روزگاران آباد رفته باشد       

این مرز زال و رستم از ره کجا هک جستم   
صد انروا هک آید دلشاد  رفته باشد       

زمستان 96
ف. حق شناس


