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باسمه تعالی

گردش دیدار و دل در دست تو                    روزگارم، روز و شب، سرمست تو
حال و احوال همه تحویل تو!                          مستمان کن در بهار مسِت تو!
ای ز تو نوِر دل و دیدار ما                                    گردش اندیشۀ بیدار ما

فرا رسیدن سال جدید را به همه همکاران گرامی تبریک عرض می کنم و از آنجا که مقدمه حلول سال ۱۳۹۷ با میالد “کوثر هستی، 
حضرت فاطمه زهرا علیها سالم” همراه بود، این پشتوانه برکت آفرین را به فال نیک می گیرم و از درگاه خداوند کریم مسألت دارم سالی 

سرشار از سالمت، خیر و سعادت برای همگان در پیش باشد.

پیام رئیس پژوهشگاه به مناسبت سال نو

خداوند بزرگ را شاکرم که سالی دیگر گذشت و توانستیم با همکاری و همدلی شما عزیزان، در راه خدمت به اعتالی علوم انسانی 
گام هایی برداریم و به شکرانه این نعمت، خود را بیش از پیش مدیون و متعهد خدمت به پژوهشگاه احساس کنیم و باز هم با تکیه بر 
همان عهد پیشین، همراه و هم پیمان با یکدیگر لحظه ای را برای اعتالء علوم انسانی و ارتقاء جایگاه ملّی و فراملّی پژوهشگاه فروگذاری 
نکنیم. به نظر می رسد، بیش و پیش از تکّیه بر هر آماری در این زمینه باید به این مهم ببالیم که پژوهشگاه اکنون صرفاً یک مؤسسه 
در کنار ده ها مرکز پژوهشی در کشور نیست، بلکه همراهی و همکاری بیش از 40 دانشگاه و ده ها سازمان و مؤسسه دیگر در برگزاری 
نخستین جشنواره » قدردانی از پایان نامه ها و رساله های برتر در حوزۀ علوم انسانی« و انتشار تنها مجله علمی ـ پژوهشی کشور دربارۀ 
اقتصاد مقاومتی و نخستین کتاب فراتحلیل در این زمینه به وسیلۀ پژوهشگاه، روانسازی فرآیند تصویب طرح های پژوهشی، ارتقاء اخالق 
و ارتقاء سازمانی، تعمیق همدلی دوشادوش جاری شدن گفتمان اصالت کار و منافع سازمانی، جذب نخبگان دغدغه مند با پشتوانه 
رویکردهای علمی ـ اجتماعی و تجلّی عملی همکاری و همدلی بیش از دو هزار تن از استادان سراسر کـشور در برگزاری جشـنوارۀ 
»نقد متون دانشگاهی«، جهش همه جانبه به سمت تراز بین المللی و کسب بیش از چهار میلیارد تومان اعتبار برای پژوهشگاه در این 
زمینه، ارتقاء سطح روابط علمی با برخی دانشگاه ها، همه و همه نشانگر آن است که پژوهشگاه نه امروز سازمانی صامت است که توان 
خود را مصروف مواجهه با چالش ها و نیازهای اجتماعی نساخته باشد بلکه به مرجعی تبدیل شده است که برخوردار از توان بسیج 
ظرفیت های علوم انسانی کشور برای شناخت دقیق نیازها و مسائل جامعه، در مرحلۀ مبارکی جای گرفته است که دگردیسی و ارتقاء 

هدفمند کارکرد را دنبال خواهد داشت.
سالی که گذشت سالی سرشار از موفقیت برای پژوهشگاه بود که نشانه های این موفقیت ها را می توان ازجمله در: ارتقای سطح سرانه 
تولید علم به ۱/۸ و ترویجی سازی دستاوردهای علمی پژوهشگاه به بیش از شش برابر رشد )%۶00(، برگزاری جشنوارۀ» شورای بررسی 
متون« و جشنواره »قدردانی از پایان نامه های برتر علوم انسانی در زمینه تولید و اشتغال« مالحظه نمود. تجربه ارزشمند سومین سال 
اجرای برنامه راهبردی توسعه پژوهشگاه، ورود به مرحله اجرایی »کالن طرح اعتال و ساماندهی علوم انسانی کشور« با بهره گیری از 
راهبردها و سیاست های برنامۀ توسعۀ پنج ساله پژوهشگاه و توانایی ها و ظرفیت های انباشته بیش از دو دهه فعالیت شبکه نخبگانی 
»شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی« و مشارکت در حّل مسائل دستگاه های اجرایی و پاسخگویی به نیازهای پژوهشی کشور، 
همچون طرح پژوهشی »تدوین سند راهبردی توسعه اجتماعی- فرهنگی منطقه مکران با رویکرد توانمندسازی اجتماع  محور« و دیگر 
طرح های کارفرمایی و پیشبرد سایر اهداف و مصالح سازمانی در زمینه اعاده امالک و مستغالت تحت تصرف دیگران از جمله همین 

موارد است.
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امیدوارم به فضل الهی و با هّمت و پیگیری همه اعضای محترم پژوهشگاه، اعم از استادان، کارشناسان و دیگر همکاران متعهد، این 
موفقیت ها در سال آینده همچنان تداوم یابد.

سال ۱۳۹۷ چهارمین سال اجرای برنامۀ راهبردی است. بر اساس داده های گزارش مدیریت ارزیابی و نظارت پژوهشگاه و نیازهای 
برنامه عملیاتی که اخیراً تهیه شده است، انتظار این است که همکاران ارجمند، سال ۱۳۹۷ را با بهره وری افزون تر، نظم سازمانی 

بیشتر و انسجام افزون تر به سالی پربارتر تبدیل کرده و در پاسخ به نیازهای کشور همراهی بیشتری از خود نشان دهند.
پژوهشگاه ما، بزرگ ترین پژوهشگاه علوم انسانی کشور است و همکاران ارجمند شایسته است نسبت به نیازها، چالش ها و آسیب های 
اجتماعی حساسیت و پاسخگویی بیشتری داشته باشند. باید اذعان کرد که همکاری های ارزشمند همکاران عزیز در اجرای طرح های 

کالن ارزشمند فعلی قابل ستایش است، اما نیازهای پژوهشی کشور باالتر از تراز کنونی است!
ما اکنون در این چالش های عمدۀ کشور باید قدم پیش بگذاریم:

۱. باال بردن سطح توفیقات برنامۀ توسعه پنج ساله
2. مشــارکت در اجـــرای برنامۀ توسعــه شــشم کشــور

۳. مشارکت در ارائـۀ راهکارهای جدید نسبت  بـــه نیازهـا، چـالـش هــا و آسـیـب هـای اجتماعی
5. مــشارکت در ارتــقای ارزش های فرهــنگی کشــور

در پایان، از صمـیم قلب برای همگان، بـه ویژه شما همکاران گرانقدر پژوهشگاه و خانواده هایتان سالی سرشار از شادکامی و موفقیت 
آرزو دارم.

تــوفـــیــــق از خــــدا و تـــوکـــل بر اوســــت
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دکتر قبادی: با افزایش تنش ها در جهان، بیش از هر زمان دیگری به نوروز نیاز داریم  

سومین نشست ساالنۀ نوروز با عنوان میراث صلح، تنوع فرهنگی و فرهنگ مدارا با تشریح تاریخچه 
نوروز از گذشته تاکنون روز یکشنبه 20 اسفند ۹۶ در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد. در ابتدای 
این نشست دکتر حسینعلی قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: »نوروز نزد ایرانیان 
به عنوان یک سرمایۀ ملی که نماد صلح و دوستی، همدلی، عشق و محبت محسوب می شود لذا در برخی جوامع 
امروز جهانی به دلیل بسیاری از بی توازنی ها، تنش های گوناگون و خشونت رایج است در چنین زمانی بیش از 

هر زمانی به نوروز نیاز داریم.
وی ادامه داد: نوروز ما را به هم  فکری، همدلی، هم اندیشی دعوت می کند و فایده دیگر آن این است که راه و روش 

چگونه دوست داشتن را به ما می آموزد«.

امانتدار  ادامه داد: »ما  نوید می دهد،  را  آینده ای درخشان  ایرانیان  برای  نوروز  اینکه  بیان  با  قبادی   
چندین هزار سال تمدنی هستیم که نوروز نمادی از آن به شمار می رود. ما بر این باوریم ملتی که تمدن ندارد، 

مردم آن جامعه بدون اعتماد به یکدیگر زندگی می کنند«.
قبادی همچنین نوروز را نماد یک شکوه عنوان کرد و گفت: »اگر بتوانیم مانند گذشته شادی ها، شور و نشاط را 

تقسیم کنیم به طور یقین می توانیم آینده ای درخشان را رقم بزنیم.
و  فرهنگ  و  بیندیشد  انسانیت  به  باشد،  بشردوست  دارد می تواند  ملتی که عاطفه  تقسیم عاطفه هاست،  نوروز 
اجتماع را به هم گره بزند از این رو می گویند که انسان دوستی و فرهنگ بر سیاست مقدم است. در موقعیت 
کنونی شرایط جمهوری اسالمی ایران در سطح جهان و منطقه، نوروز یکی از برگ های برنده ما به شمار می رود«.
وی به سابقه و جایگاه ایرانیان در جهان اشاره کرد و گفت: »خوشبختانه ملت ما آنقدر سرمایه دوستی و عاطفه 
داشته که بتواند آن را با دیگران تقسیم کند. امروز کشورهای مختلف به ویژه فارسی زبانان دارای فرهنگ و تمدن 

مشترک، آیین نوروز باستان را با حضور مقامات و ملت های خود جشن می گیرند و گرامی می دارند«.
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در ادامۀ نشست دکتر حمید تنکابنی، رئیس مرکز اسناد فرهنگی آسیا به تاریخچه نوروز در نزد ایرانیان 
و دیگر ملت ها اشاره کرد و گفت: »کهن نوروز که نوگرایی در بطن آن است اگر نگوییم بی بدیل بلکه یکی از 
بی نظیرترین آیین های دنیاست نوروز و سنت هایش سرشار از حکمت است از این رو علت برپایی آن فقط شادی 

و جشن نیست بلکه باید بیشتر پژوهش و تحقیق در رسم و رسوم و آیین ها و ریشه آن داشته باشیم«.
رئیس مرکز اسناد فرهنگی آسیا ادامه داد: »نوروز درخت سه هزارساله ای است که هر سال میوه های تازه می دهد 
و حال ما را متحول و دگرگون می کند. اثرات نوروز در همۀ اعصار مشهود است. ساز نوروز با تابش خورشید و 
نسیم بهاری حال انسان ها را متحول می کند و نوروز در خود نو شدن حال ها و تحول ظاهری و باطنی را همراه 
دارد. ایرانیان با برگزاری مراسم و جشن چهارشنبه سوری به استقبال نوروز رفته و با دید و بازدید و صلۀ ارحام 

سنت نوروز را به جای آورده و با برگزاری سیزده بدر پرونده آن را می بندند«.

در بخش دیگری از نشست ساالنه نوروز، سعداهلل نصیری قیداری، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو 
گفت: »جهانی شدن امری نیست که از سال ۱۹۸0 وارد شده باشد بلکه از ابتدا بشر عالقه مند به جهانی شدن 
از مجازی، مکتوب،  اعم  ارتباطات و رسانه های قوی در همۀ عرصه ها  فناوری های  بروز و ظهور  بوده و هست. 

تصویری و شنیداری و صنعتی شدن موجب شده تا روند جهانی شدن سرعت بیشتری بگیرد«.
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ادامه سخنانش به موضوع ثبت نوروز در یونسکو اشاره کرد و گفت: »هر 
کشوری می تواند هر آنچه دارد را در سفرۀ رنگین وحدت جهانی بچیند، به عنوان مثال رشت ایران به عنوان 
خالق غذا در یونسکو ثبت شد، این در حالی بود که هزاران غذای جهانی در دنیا صاحب نام بوده و در حال پخش 

است«.
ایران در فهرست  باغ ها و مشاهیر  امام اصفهان،  وی به ثبت هنرهای دستی اصفهان، ۱۱ قنات گناباد، میدان 
جهانی یونسکو اشاره کرد و گفت: »هر کشوری با فرهنگ و تمدن خود زنده است و با ارائه و معرفی آثار و تمدن 

و تاریخ گذشته خود در دنیا حرفی برای گفتن خواهد داشت«.
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نـصـیـری قیـداری بـا اشـاره به ثـبـت بیـش از ۳5 ایرانـی 
در فهرست مشاهیر یونسکو، تاکید کرد: »ما اهل تعصب خشک نیستیم 
و لذا نباید کثرت  نام های فرنگی خارجی ذهن ما را از فارابی، حافظ، 
سعدی و دیگر بزرگان این سرزمین دور کند و یونسکو هم تأکید دارد 
که همۀ مشاهیر کشورها باید ثبت جهانی و به همگان معرفی شوند. 
محور توسعه، عدالت و صلح باید فرهنگ باشد چرا که یونسکو این سه 
را به عنوان ستون این سازمان معرفی و ترسیم کرده و همواره بر دوری 

از چپاول و غارت و خشونت تاکید داشته است«.
دانشگاه  اولین  بنیانگذار  را  ایرانیان  یونسکو،  دبیر کل کمیسیون ملی 
یونسکو و جهان پذیرفته است که  جهان عنوان کرد و گفت: »امروز 
جندی شاپور ایران به عنوان اولین دانشگاه جهان شناخته شده است«.
الزم به ذکر است در پایان این مراسم نهال صلح و دوستی با حضور 
جــملــه  از  خـــارجــی  و  داخـــلــی  مــهــمانـان  از  جـــمعی 
محوطه  در  تهران   ۶ ناحیه  شهردار  و  گیالنی  سمیعی  احمد  استاد 

پژوهشگاه علوم انسانی کاشته شد.
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گزارش تصویری از دیدار نوروزی همکاران



 

برگزاری همایش بین المللی »فلسفه، دین و علم در زیست جهان اسالمی« در دانشگاه وین

همایش »فلسفه، دین و علم در زیسـت جهان اســـالمی« از 21 تا 24 اســــفند 96، به همت دانشکده فلسفه و علوم تربیتی 
ایران و انجمن  دانشگاه وین با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه تهران، انجمن فلسفۀ میان فرهنگی 

فلسفۀ میان فرهنگی )آلمان( در دپارتمان فلسفه دانشگاه وین برگزار شد. 
اساتید و پژوهشگرانی از دانشگاه های ایران، اتریش، آلمان، سوییس، تونس، ترکیه، الجزایر و مراکش از حوزه های تخصصی متفاوت 
که عالوه بر تخصص در اندیشه و تاریخ جهان اسالم، دغدغه های میان فرهنگی نیز داشتند از سوی پروفسور گئورگ اشتنگر، دبیر 
ایراد  و  برای شرکت در همایش  علمی همایش و صاحب کرسی »فلسفه در جهانی گلوبال/ فلسفه میان فرهنگی« دانشگاه وین، 

سخنرانی دعوت شدند. 
این همایش در بستر مباحث »فلسفه میان فرهنگی« در پی پرداختن به پرسش هایی اساسی از این دست بود که اگر نخواهیم در 
تنگنای برداشت ها و اندیشه های جهان شمول گرایانه از یک طرف و جزئی نگرانه از طرف دیگر، باقی بمانیم، چگونه باید از مفاهیمی 
نظیر جهانی شدن و تنوع فرهنگی سخن بگوییم؟ آیا بین سه پارادایم اصلی »فلسفه، دین و علم« خطوط اتصال و پیوستگی هایی 
وجود دارد که بتوانند مراودات و تبادالت میان این سه را ممکن سازند یا هر یک از این سه ساحت، تاریخ و نظام مندی خاص خود 
را دارند؟ پرسش اساسی دیگر این که آیا »مدرنیته« صرفاً پروژه ای غربی است که دیگر سنت های فرهنگی غیر غربی تنها با پیروی 
از تاریخ بسط و توسعه غرب در تکنیک، علم، دموکراسی، اقتصاد و غیره باید از آن پیروی کنند و به نحو انتقادی یا بی چون و چرا 

آن را بپذیرند یا می توان از تنوع و اقسام مدرنیته ها سخن گفت که هر یک علم، فلسفه و دین خاص خود را دارند؟ 
 دانشگاه وین، محل برگزاری این همایش دانشگاهی با 650 سال سابقه است که در حوزه های مربوط به فلسفه علم و پدیدارشناسی 

جایگاهی ممتاز دارد و دپارتمان فلسفۀ این دانشگاه مهم ترین و فعال ترین دپارتمان در عرصۀ فلسفۀ میان فرهنگی است.
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فقه پویا؛ روایت حداقلی و حداکثری

نشست »فقه پویا؛ روایت حداقل و حداکثری« به همت پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل، به سخنرانی حجت االسالم 
والمسلمین داود مهدوی زادگان در روز ۱5 اسفند ۹۶، در سالن اندیشه پژوهشگاه برگزار شد.

این گفتار به مناسبت سالگرد نامه تاریخی امام خمینی )ره( خطاب به علما و طالب حوزه های علمیه در سال ۶۷ ارائه می شود. این نامه 
در همان سال به منشور روحانیت شهرت پیدا کرد، بخشی از آن درباره فقه پویا است. مباحثی که خواهد آمد ادامه بحث نظریه دولت 

مکلف است که در کرسی های نقد نظریه پردازی طرح کرده ایم. دستاورد سخن پاسخ به دو پرسش است:
) ۱ ( آیا فقه پویا به تحول رویکردی نیاز دارد؟  

) 2 ( دلیل عدول برخی از پیروان فقه پویا از ادامه راه چیست؟
فقه پویا منتظر طرح مساله نمی ماند بلکه خود در پی  یافتن پرسش های نوین است و برای این کار عرصه های جدیدی را که در گذشته، 
جزو قلمرو فقه تلقی نمی شد می کاود و درونی می کند. فقه پویا کمتر در صدد پاسخ به پرسش های تکراری است. فقه پویا وارد متن شده 
تا جایی که با عینیت یابی، خود به متن تبدیل می شود. در مقابل آن، فقه ایستا یا فقه پیرو قرار دارد و متن گریز است و بیشتر در صدد 

حاشیه زدن بر متن است.
رمز ماندگاری فقه امامیه در گذر زمان در همین اراده بر پویایی فقه است. بزرگان فقهای شیعه هرگز سـعی نکردند شـارح فقـه گذشتگان 
باقی بمانند بلکه خود مساله آفرینی می کردند و با این کار فقه امامیه را یک گام به جلو می بردند. چنان که در تاریخ فقه معـاصر می توان 
به مرحوم احـمد نراقی ) م ۱245 ق ( با تألیـف کـتاب عواید االیام، شیخ محمــد حـسن نجفی )م ۱2۶2 ق ( با کتاب جواهر الکالم، 
شیخ مرتضی انصاری )م ۱2۸۱ ق(  با تألیــف کتـاب سترگ المـکاسب،  حــضور فعال فــقه در عرصه اقتــصاد را نـشان داد، میــرزا 
حســن شـــیرازی )م ۱۳۱2 ق( با فتوای تحریم تنباکو، قـدرت فقه بر استبداد و استعمار را آشکار کرد و شاگرد ایشان شیخ شهید فضل 

اهلل نــوری )م ۱۳2۷ ق( توانــایی فــقـه در شــکل گـیری نـهـضــت های مــردمی را اعـالم کــرد و نــیـز مــی تـوان به مـرحــوم

 ســیـد مـحمد کاظــم طباطــبایی یزدی )م ۱۳۳۷ ق(  با تألیـف کتاب گران سنــگ عروه الوثقی اشاره کرد. تمام این مساعی عظیمه 
بزرگان فقاهت را می توان در راستای تکــاپوی فقـه پویا برای شنـاخت عرصه های ناشناخته و مســائل جدید دانست.

نقطه عطف تاریخی در فقه پویا  توسط امام خمــینی )ره( با ورود به عرصۀ سیاست و رهبری مردم و تأسیس حکومت دینی مبتنی بر 
اصل والیت مطلقه فقیه ورق خورد. با آغاز تجربه حکمرانی فقیه، زمزمه های پدیداری تقابل میان دو رویکرد حداقلی و حداکثری در فقه 

پویا شنیده شد. اوج روایت این تقابل را می توان در منشور روحانیت و عزل قائم مقامی مشاهده کرد. 
رویکرد حداقلی خواهان تجربه حکمرانی مبتنی بر فقه فردی است و لیکن رویکرد حداکثری بر این باور است که اداره حکومت بر پایه فقه 
فردی نه فقط نامیسر که ناممکن است. بسیاری از مسایل حکومتی مستقل از فرد و حوزه عمومی است. لذا از این دیدگاه حکومت فلسفه 

عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. 
وی در پایان در پاسخ به پرسش های مطرح شده گفت: »فقه پویا با تجربه حکمرانی به تحول در رویکرد از فقه فردی به فقه حکومتی 
نیاز دارد. موضوع فقه حکومتی عبارت از دولت است. دلیل عدول برخی پیروان فقه پویا از تجربه فقهی حکمرانی ، گرایش آنان به رویکرد 
حداقلی است. این افراد در امر سیاست به گرایش های متحجرانه و یا عرفی )سکوالر(  سوق پیدا می کنند. بنابراین، می توان گفت که 
رویکرد حداکثری فقه پویا  عالوه بر منازعه سیاسی با استبداد و استکبار، در عرصه علمی نیز منازعه سختی با متحجرین و واپس گرایان 

فقه پویا دارد. چنان که این هر سه سنخ منازعه را می توان در منشور روحانیت امام خمینی )ره( به وضوح مشاهده کرد. 
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فرشتگان مانوی            

در ضمن این جستار به رفع سوءتفاهمی پرداخت، که بنابر آن همۀ شخصیت های فراخوانده شده در متونی که عنوان »فریادخواهِی/ استغاثه به 
فرشتگان« دارند، فرشته اند؛ وی اظهار کرد که برخی از اینان غول، شاه، قهرمان یا پیامبر بودند نه فرشته. اهرندوس، ارهنت )اَئوِرنِتس( بودایی است و 
سیت همان شیث. فریدوِن افسونگشا، شخصیتی که از گنجینۀ فرهنگ ایرانی اقتباس شده، آشکارا شاه است. در متون جادویی مانوی چهار ایزد، پدر 
بزرگی )زروان(، مادر زندگان، ئیل )فرستادۀ سوم( و روح زنده )مهر ایزد(، نیز به یاری خواسته شده اند. در اسطورۀ بندهشنی مانوی، نبرد روح زنده با 

دیوان معروف است.
وی در ادامه گفت: »که اَتَْنبیش، برخالف برخی دیدگاه ها، قابل قیاس با هوبابیش نیست؛ اتنبیش مانوی بازتاب متأخری از اوتْناپیشتیم بابلی است و 
هوبابیش همان هوبابِش/ هوبابیش در کتاب غوالِن قمران است. احتمال داده اند هوبابیش عبری و مانوی در اصل هوْمبابای بابِلی است که از او در کنار 
نام گیلگمش در کتاب غوالن یاد شده است. مانی که کتاب غوالن خویش را بر اساس کتاب غوالن حنوخی نوشت، قطعاً با اساطیر موطن خویش بابل 
و داستان توفان و حماسۀ گیلگمش آشنا بوده است. مدارک مانوی گویای آنند که مراد از آتالیا در ادبیات مانوی »گرفتگِی« خورشید و ماه )کسوف و 
خسوف( است، نه نام اژدهایی آسمانی که تاکنون تصور می شد نماد آن است. مانویان احتماالً جهت دور ماندن از شّر آتالیا که خورشید و ماه را می پوشاند 

تا از ورود روشنی های پالوده به آنها جلوگیری کند، از فرشتگان بالگردان یاری می جستند«.
برجسته ترین بیماری در متون جادویی مانوی که مؤمنان مانوی می کوشیدند با فراخوانی فرشتگان بالگردان و اورادی شمنی به دفع آن بپردازند، تب 
است. تب مهم ترین عارضۀ اهریمنی هم در داستان گیلگمش است و هم در کتاب غوالن. اکنون شاید بتوانیم دفاعیۀ مانی نزد بهرام یکم شاهنشاه ساسانی 
را بهتر درک کنیم که بدو گفت: »من به شما هیچ بدی نکردم؛ چه، همیشه کرفه کردم به شما و خاندان شما؛ و بسیار و فراوان بندۀ شما که من دیو و 
دروج از آنها ببردم و بس بودند که از بیماری خیزاندم و بس بودند که تب و لرز چندساله از آنها دورکردم و بس بودند که به مرگ آمدند و من ایشان 
را«وی در پایان اظهار داشت: »باورهای کافرکیشی و سّنت های کهن بابِلی در شکل دهی به اندیشه های بنیادیِن بنیانگذار کیش مانوی، که تاکنون بسیار 

اندک بدان توجه شده، بسیار تأثیر گذار بوده است«.

هــمــت  بــه  مــانوی«  »فــرشتــگــان  نشـســت 
با سـخــنرانی دکتــر محـمد شکری  پژوهشــکده زبـا ن شنــاسی 
فومشی، استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب، پژوهشکدۀ ادیان، در تاریخ 
۱5 اسفند سال ۹۶، سالن حکمت برگزار شد. در ادامه گزارشی از این 

نشست را می خوانید:
میان دستنویس های مانوی تورفان محفوظ در مجموعۀ برلین، بیش 
شده  یاد  فرشتگانی  از  آنـها،  در  کــه  دارد  وجــود  قطعه  بیست  از 

که اغلب آنها، به دلیل کمبود مدارک، در تحقیقات پژوهشگراِن مطالعات مانوی، گمنام هستند. اصِل نام هیچیک از فرشتگان مانوی ایرانی به نظر 
نمی رسد. شماری از دستنویس های مانوی تورفان، برخالف انتظار، تأثیر شدید متون جادویی یهودی را نشان می دهند. در همۀ قطعه دستنویس های 
جادویِی تورفان یک چیز مسلّم است: فرشتگان مذکور در متون مانوی جملگی ضدافسون و جادوستیز و دیوستیزند. از اینان در قطعاتی یاد شده که، 
بنا به آن، مانویان بدانها توسل می جستند تا از شّر نیروهای تاریکی در امان بمانند. بیشتر این قطعات تورفان متون جادویی و همۀ فرشتگان مذکور 
در آنها نیز ضدافسون و جادو ستیز هستند. اینان در متون به ناْم فراخوانده شده اند تا به هنگام بروز بیماری و درد که از سوی دیوان، دروجان و 
یَْخَشه ها برانگیخته می شدند، در کنار مؤمنان باشند و با شکستن طلسم از آنان محافظت کنند. نیرنگ ها و ِوردهایی که به این فرشتگان اختصاص 
یافته بیشتر محافظ مؤمنان از پلیدی های طبیعی و روحی هستند تا این که نقِش بندهشنی و مینوی داشته باشند. ساختار این وردها فوق العاده به 
وردهای آرامی همانند است.در این نشست بیش از بیست فرشته معرفی شده که در میان آنان پنج فرشته از همه مهمترند: یاکوب، میخائیل، گبرائیل، 
َسرائیل و روفائیل. اینان، فرشتگان دفاع و برکت و اقباِل نیک و شفا هستند. فرشتگان دیگر، عبارتند از: نرسوس و نستیکوس که از نظر اهمیت در 
جایگاه دوم قرار دارند. آنگاه، برسیموس، کفتینوس، برزکاه، نوخائیل، بوبو، مومین، ایلمون و دیگران می آیند که آگاهی مان در زمینۀ برخی از آنها 
تقریباً هیچ است. خویشکاری هیچ یک از فرشتگان مانوی که از آنها در متون جادویی یا نیایشی یاد می شود، همارز کارکرد هم نامشان در اساطیر 
بابلی، یهودیت یا مسیحیت نیست؛ کاماًل طبیعی است که مانی »می بایست« در استفاده از این سامانۀ فکری دخل و تصرف کرده باشد. این فرشتگان 
جملگی رزمجو هستند، چرا که هماره در نبرد با دیوان  هستند. یاکوب سردار فرشتگان است. اصِل نام هیچ یک از این فرشتگان، ایرانی نیست؛ مانویان 
شرق )حتی مانویان چینی( عیناً فرم اصیل آرامِی مأخوذ از سوی مانی را پذیرفته اند. از میان متون چینی مانوی، فقط متن نویافتۀ چینی در شیاپو 
)فوجیان( است که پرتوی نو بر فرشته شناسی مانوی در چین می افکند. فرشتگان در اینجا، مطابق با فرهنگ چینی، شاهان آسمانی به شمار رفته اند. 
این جستار به تشخیص هویت برخی فرشتگان پرداخت: ارسوس و مرسوس به احتمال قوی همان نرسوس هستند و برسیموس همان بلسیموس در 
متن یونانی مانوی ُکلن(. َکفتینوس/ کافتینوس احتماالً »فرشتۀ )حرف( کاف«، حرف معجزهگِر آفرینش است. تصور می شود بوبو/ بوبَئو و مومین و 

ایلمون اصلی بابلی دارند.
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ارزیابی سیاست های دولت پیرامون فقر

 نیلی: » با قطعیت نمی توانیم بگوییم در رفع فقر موفق بوده ایم
 نظام مـالیاتی باید تـغیـیر کند«

 به همت معاونت فرهنگی- اجتماعی پژوهشگاه و با همکاری انجمن علمی دانشجویی اقتصاد، نشست »ارزیابی سیاست های دولت 
پیرامون فقر« با سخنرانی دکتر مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی، در تاریخ ۱۳۹۶/۱2/۷ در سالن حمکت 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در ساعت  ۱5 برگزار شد.
نیلی سخن خود را با تأکید بر اینکه فقر یکی از معضالت بزرگ کشور است آغاز کرد و با اشاره به عوارض این پدیده برای کشور گفت: 
»یکی از رنج آورترین معضالت در برخی از جوامع فقر است که اگر حل نشود، می تواند پیامدهای بزرگی را داشته باشد و هزینه های 
سنگینی را بر جوامع تحمیل کند. بسیار مهم است که هم یک تصویر واقعی از آنچه در زمینه فقر وجود دارد و هم چشم اندازی از آنچه 

که می توانیم در زمینه مبارزه با فقر و تحقق عدالت اجتماعی به آن برسیم، داشته باشیم«.
وی با بیان اینکه در مورد فقر، توزیع درآمد و عدالت اجتماعی، مباحث زیادی مطرح شده و اینکه در کشور ما، زمانی که انقالب اسالمی 
صورت گرفته، رفع فقر از شعارهای محوری آن بوده است، گفت: »از اول انقالب اسالمی تا دو دهۀ بعد از آن، این سؤال مطرح بوده 
است که از میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی کدام یک مهم تر است. همچنین تاکنون بهبود درآمد و رفع فقر از کلید واژه های 
مورد تأکید همه مقامات ارشد کشور و مسئولین بوده است و همگان رفع فقر و نابرابری را از وظایف خود دانسته اند، اما نمی توانیم با 

قطعیت از این سخن بگوییم که آیا در این راه موفق بوده ایم یا نه«.  
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی با اشاره به عدم تبیین درست وضعیت و شاخصه ها افزود: »فارغ از وضعیت شاخص های مربوط به 
توزیع درآمد و رفع فقر در کشور، حتی در سطح مفاهیم هم به خوبی موضوع را تبیین نکرده ایم و مباحثی که در این زمینه در کشور 
ما مطرح می شود از نظر من از دقت کافی برخوردار نیستند. چنین موضوعاتی علی رغم اهمیتی که داشته اند در طول سالیان سال به 
صورت شعاری باقی مانده اند، تاکنون ما به کرات شعار مبارزه با فقر و نابرابری داده ایم، اما نمی توانیم از نتیجه ای قطعی در این زمینه 

سخن بگوییم«.
نیلی افزود: بنده از این منظر وارد می شوم که ابتدا مفاهیم را توضیح داده و سپس به بیان راهکارهای رفع فقر در کشور بپردازم.  باید 
تالش کنیم تا  ۱0 سال دیگر اعالم نکنیم که موفقیتی در زمینه رفع فقر کسب نکرده ایم. معموالً دو کلید واژه »فقر« و »توزیع درآمد« 
با هم به کار برده می شوند، اما این دو مفهوم که با هم به کار می روند، لزوماً هم حرکتی ندارند و ممکن است توزیع درآمد بهتر شده 
و فقر هم بیشتر شود یا برعکس و ممکن است نابرابری کمتر شده و فقر بیشتر شود؛ یعنی به طنز می توان آن را »توزیع عادالنه فقر« 

نامید و فاصله قشر پردرآمد و کم درآمد بیشتر شود؛ بنابراین باید مسئله را عمیق تر بررسی کنیم.
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مشاور اقتصادی رئیس جمهور در ادامه به توضیح مفهوم فقر از منظر اقتصادی پرداخت و گفت: »فقر را اینگونه تعریف می  کنیم 
که بخشی از جامعه در تأمین نیازهای خود دچار مشکل هستند. گاهی فقر مطلق است؛ یعنی بخشی از جامعه در تأمین نیازهای 

اولیه خود همانند کالری مورد نیاز دچار مشکل هستند«.
نیلی در ادامه با تعریف فقر نسبی گفت: »فقر نسبی شاخصی است مستقل از اینکه درباره سوئیس یا فالن کشور عقب افتاده 
آفریقایی صحبت می کنیم، در همان کشورها هم افرادی هستند که درآمد کمتری دارند و مثاًل 25 درصد پائین جامعه را به عنوان 
افرادی که دچار فقر نسبی هستند در نظر می گیریم. با این تعاریف، فقر نسبی همیشه و در همه کشورهای دنیا وجود دارد، اما 
وضعیت فقر مطلق در کشورهای مختلف، متفاوت است. طبقه بندی دیگر در زمینه فقر اینگونه است که به فقر درآمدی و فقر چند 
بُعدی تقسیم می شود. فقر درآمدی به معنای کمبود درآمد در مقابل تأمین استانداردهای زندگی است، اما فقر چند بُعدی به میزان 
توانمندسازی به لحاظ آموزش، بهداشت و درمان، مسکن و..... در جامعه اشاره دارد. اگر در کشوری، سرمایه گذاری بسیار زیادی بر 
روی آموزش یا بهداشت و درمان صورت گرفته باشد، در این شرایط است که می توانیم بگوییم وضعیت درآمدی آن کشور مساعد 

نیست، اما فقر چند بعدی در وضعیت مساعدی قرار دارد«.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: »با هرکدام از این روش ها که وضعیت فقر در جامعه را شناسایی کنیم و روشن شود که 
گروه های فقیر ما چه کسانی هستند و آیا این فقرا در بین جوانان، بازنشستگان، شاغالن، بیکاران، بازنشستگان یا .... هستند باید 

برنامه خاصی را برای مقابله با آن تدوین کنیم و باید تحقیقات الزم را انجام دهیم تا به نتیجه برسیم«.
این استاد دانشگاه همچنین تأکید کرد: »پاسخ این سؤال بسیار مهم است؛ مثال اگر فرض کنیم نتیجه حاصل شده این است که 
اکثر فقرا از بین شاغالن هستند، در این شرایط باید بررسی کنیم که چرا افزایش اشتغال، باعث کاهش فقر نمی شود. بعد از این 
موارد به بررسی ویژگی های فقرا و ثروتمندان در جامعه می پردازیم. از جمله مواردی که در این زمینه می توان استفاده کرد این 
است که قشر فقیر جامعه، مثاًل دهک اول، چه شرایطی دارند و آیا همگی بیکار، بازنشسته، شاغل و یا... هستند. این نتایج بسیار 
ارزشمند است. ما در کشورمان 24 میلیون خانوار و ۳ میلیون بیکار داریم . حدود ۳5 تا ۳۸ درصد دهک های فقیر جامعه ما را افراد 
شاغل تشکیل می دهند. این موضوع، مشاهده و نتیجه ای آموزنده برای ما است؛ بنابرین نتیجه می گیریم که برای رفع فقر، عالوه 
بر اینکه باید برای بیکاران، شغل ایجاد کنیم، باید درآمد شاغالن را هم افزایش دهیم و بعد به فکر بازنشستگان باشیم. با چنین 

اقدامی، از بخشی از معضالت مربوط به این موضوع، خالص می شویم«.
وی ادامه داد: »یکی از مشکالتی که در اقتصاد ما وجود دارد این است که بنگاه های کشور ما، ابتدا کوچک نبوده اند که بعد بزرگ 
شده باشند، بلکه از اول بزرگ بوده اند؛ در حالی که در همه کشورهای پیشرفته دنیا، بنگاه های بزرگ، ابتدا یک کارگاه کوچک 
بوده اند و سپس بزرگ شده اند و شغل زیادی هم ایجاد کرده اند. مسئله دیگر این است که در ایران بین بنگاه های مختلف اقتصادی، 
قرار  درآمدی  بهبود  و  موقعیت شغلی  بهبود  در مسیر  پیدا می کند،  بنگاه ها شغل  این  در  که  و کسی هم  نیست  برقرار  ارتباط 
نمی گیرد، بنابراین اگر بزرگترین فقرای ما در مرحله اول، شاغالن، سپس بیکاران و در نهایت افراد معلول و ناتوان هستند، دولت 
برای رفع مشکل دسته اول باید درآمدها را افزایش داده و برای دسته دوم نیز شغل ایجاد کند. همچنین الزم است که برای افراد 

معلول و ناتوان در کشورمان، بسته های حمایتی در نظر گرفته شود«.
نیلی درباره توزیع درآمد در کشور گفت: »درباره توزیع درآمد این مسئله مهم است که چه نسبتی بین فقیر و غنی در یک کشور 
وجود دارد و آیا الزم است این نسبت بهبود پیدا کند یا خیر. نکته الزم به ذکر در مورد ایران این است که اگر دهک های اول تا 
دهم درآمدی را از کمترین به بیشترین مرتب کنیم، فاصله تقریباً ۱4 به ۱ بین دهک اول و دهک دهم وجود دارد و این نسبت 

برای کشور ما بسیار زیاد است«.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت اصالح نظام مالیاتی کشور اظهار کرد: »نظام مالیاتی ما باید به سمت مالیات 
بازتوزیعی حرکت کند؛ یعنی مالیات اقشار پر درآمد را افزایش داده و بین اقشار کم درآمد توزیع کنیم اما آنچه در مورد آن در 
زمینه سیاست گذاری دارای نقص هستیم این است که نه نظام مالیاتی ما ثروتمندان را می شناسد که از آنها مالیات بگیرد و نه 
نظام حمایتی ما فقرا را می شناسد که به آنها کمک کند و این ایراد بزرگی است، با چنین وضعیتی، خطاهای ما  فراگیر می شود و 
مثاًل اگر می خواهیم یارانه پرداخت کنیم، توزیع یارانه بین کسی که 2 میلیون تومان درآمد دارد با کسی که 2 میلیون و دویست 

هزار تومان درآمد دارد سخت خواهد شد؛ بنابراین معیار مشخصی نداریم، چراکه هنوز ثروتمندان و فقرا را نشناخته ایم«.
نیلی در ادامه به بیان راهکارهای خود برای کاهش فقر در جامعه پرداخت و گفت: »اگر از قشر پردرآمد جامعه، مالیات الزم گرفته 
شده و به قشر فقیر جامعه داده شود، تبدیل به یک بودجه بازتوزیعی می شود و اگر این کار صورت گیرد در جهت احیای سرمایه 

اجتماعی در جامعه هم مؤثر خواهد بود«.
این استاد دانشگاه در پایان تأکید کرد که اکنون جامعه ما از منظر اعتماد عمومی به تصمیم گیرندگان دچار مشکل است و اعتماد 

چندانی به آنان ندارد و تحقق عدالت اجتماعی می تواند این نگاه مردم به تصمیم گیرندگان را ترمیم کند.
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عنوان  تحت  را  خود  نشست  سومین  تاریخ،  در  مفهوم  نشست های  سلسله  ادامۀ  در  تاریخ  پژوهشکده  سیاسی  تاریخ  گروه 
»صورت بندی مفاهیم در تاریخ« با سخنرانی دکتر حمید رضا اکبری در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ در سالن اندیشه پژوهشگاه 

برگزار کرد.
دکتر اکبری سخنان خود را با پرسش اصلی نشست یعنی نحوۀ صورت بندی مفاهیم در تاریخ آغاز کردند. وی به طرح بحث 
مفهوم در مطالعات تاریخ و مالحظات و نکاتی پیرامون موضوع، به این شرح پرداختند: »در حوزۀ علوم انسانی و به خصوص 
مطالعات تاریخی به لحاظ مفهومی توسعه یافته نیستند و دچار اعوجاج هستند. تاریخ ابعاد گسترده ای دارد و  وقتی با مفاهیم در 
گسترۀ تاریخ روبه رو می شویم، برای شناسایی و کاربرد دقیق و بررسی این مفاهیم، نیاز به صورت بندی آن ها در این حوزه داریم. 
وی افزود: »در پژوهش های تاریخی بسیاری از مفاهیم در حوزۀ روش به کار می روند تا در حوزۀ نظریه. لذا مفاهیم بیشتر به 
روش تحلیل محتوا،  گفتمانی و هرمونتیکی و یا بازخوانی مفاهیم تاریخی و... به کار می روند ولی خود مفاهیم به صورت تئوریک 

و  این که بر اساس چه شاخصی و در کدام چارچوب نظری مورد استفاده قرار می گیرند، کمتر به کار گرفته می شوند«. 
اکبری درباب اهمیت مفاهیم، ابراز داشت: »مفاهیم از اولیه ترین ملزومات و وسیع ترین آنها در  علم هستند و علم بدون مفاهیم 
معنا ندارد. لذا برخی معتقدند مفاهیم کوچک ترین واحد تعریف پارادایمی هستند. یک ویژگی مفهوم نیز در حوزه ایده اندیشه 
می گیرند   تجربه شکل  می شوند، حول  وقتی ساخته  مفاهیم  است.  مشترک  تجربه  از  ناشی  تجرید  نوعی  به  و  می گیرد  قرار 

بسیاری از مفاهیم ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی ، اقتصادی  دارند و  نمی توان آنها را در یک بعد بررسی کرد«.
وی در ادامۀ شرح مبحث مفهوم اضافه کردند: »مفهوم نماد یک پدیده است نه خود پدیده. مفهوم با کلید واژه و واژگان کلیدی 
متفاوت است و در واقع واژگان ابزاری برای ساختن مفهوم هستند. وقتی می خواهیم مفهوم را به یک مصداق ارتباط دهیم در 

بین آنها یک خأل وجود دارد که سازه ها آن خالء را پر می کنند و آن را ارتباط می دهند«. 
دکتر اکبری مفاهیم را از جنبه ای به تجربی و نظری تقسیم بندی نمودند و در توضیح آن شرح دادند که مفاهیم تجربی قابل 
تعریف  و کمتر انتزاعی هستند و کمتر سازه ها بر آنها سوار می شوند . ولی مفاهیم نظری باید تفسیر و تبیین شوند و نه تعریف. 
از جنبه ای دیگر مفاهیم را می توان به جزئی و کلی تقسیم کرد که مفهوم ایران یک مصداق جزیی دارد اما مفهوم استبداد 

آزادی و مشروطیت مصادیق کلی دارند.
این عضو هیئت علمی با ارائه این توضیحات و تعاریف ابراز داشتند که بدون مفاهیم، شناخت امکان پذیر نیست و بدون شناخت 
تئوریک مفاهیم را نمی توان شناخت. بسیاری از صورت بندی ها در حوزه های فلسفی و سیاسی و دیگر حوزه ها بر تاریخ وارد 
می شود، اما  با پژوهــش هایی که در مــورد این مسأله حاصـل نموده ۳ نــوع صورت بندی در حـوزۀ تــاریخ را بـدین شـرح 

ذکر کردند:
۱. صورت بندی اپستمیک یا صورت بندی دانایی؛ میشل فوکو در کتاب واژگان و چیزها سه دوران یا سه صورت بندی متفاوت 
را از اندیشه و فرهنگ غرب، از سده های میانه به این سو، از هم متمایز کرد. در هر یک از این سه دوره، شکلی خاص و متفاوت 
از ساختارها، مناسبات و سرمشق های کلی دانش، یا صورت بندی وجود دارد. فوکو نخستین صورت بندی دانایی را از آن دوران 
پیشاکالسیک )رنسانس( می دانست، که از سده های میانه و بعد رنسانس، تا اوایل سدۀ هفدهم ادامه یافت و قاعدۀ بنیادی اش 
همانندی و قیاس بود. در آن روزگار، بنا به آن صورت بندی دانایی، پژوهش جهان از راه قیاس میان چیزها ممکن می شد و یا 

چیزها را با همانندی با چیزها می شناختند.
بود.  نهفته  یا مفهوم »عدالت« در خود کلمۀ »عدالت«  به  دست می داد،  به طور کامل  را  مثال کلمۀ »عدالت« مفهوم عدالت 
یافت. در  ادامه  نوزدهم  تا دهه های آغازین سدۀ  از میانۀ سدۀ هفدهم آغاز شد و  بود که  صورت بندی دوم، دوران کالسیک 
این دوره، جهان خارج از ذهن متصور می شود. اینجا چیزها بیانگر یکدیگر دانسته شدند و نه همانند با آنها. به عنوان مثال، 
برای نشان دادن مفهوم »عدالت« می توان از کلمۀ دیگری به غیر از »عدالت« استفاده کرد. دستۀ سوم از صورت بندی دانایی 
در روزگار مدرن پدید آمد، یعنی از سدۀ نوزدهم به این سو و در پی یافتن نظم منطقی بود. این نظم شناخته نمی شد، مگر 
براساس تمایز. تمایز، قاعده های محوری و مرکزی این صورت بندی دانایی بود. اینجا، کارکرد مهمتر از پندار »عنصر حیاتی« 
دانسته می شد. زبان شناسی جدید پدید آمد که زبان را دستگاهی از موارد متمایز می شناخت و این تمایز با کارکردهای متفاوت 
عناصر زبانی شناخته می شد. بعد از روزگار مدرن دستۀ دیگری از صورت بندی دانایی ظهور کرد که آن را صورت بندی دانایی 

پسامدرن می نامند.

صورت بندی مفاهیم در تاریخ
 سلسله نشست های مفهوم در تاریخ
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در این دوران، دیگر سوژه و ابژه مفهومی  ندارد و انسان آن برتری را که در مقایسه با چیزهای دیگر جهان برای خود 
کسب کرده بود، دیگر ندارد. به طور خالصه می توان گفت که در روزگار رنسانس چیزها را با همانندی، چیزها می شناختند؛ 

در روزگار کالسیک، واژگان بیانگر چیزها بودند؛ در روزگار مدرن، تمایز میان واژگان و چیزها قطعی شده است و در روزگار 
پسامدرن دیگر سوژه و ابژه وجود ندارد. هر دوره با گسست شناخت شناسانه از صورت بندی های پیشین آغاز شد. این گسست 

نشانگر موقتی بودن حکم هایی است که به نظر ثابت می آمدند. 
2. صورت بندی تبیینی و تسلسلی؛ این نوع صورت بندی را می توان از آثار هگل و هایدگر استخراج کرد. هگل برای ضرورت ها 
در تاریخ نقش قایل است و تاریخ را تسلسلی نگاه می کند و هایدگر نیز تاریخ را تبیینی می بیند. در این صورت بندی حوادث 

تاریخی مورد بازاندیشی قرار می گیرند و چون حوادث بازاندیشی می شوند، مفاهیم نیز مورد بازاندیشی قرار می گیرند. در اینجا 
ارتباط مفاهیم از گذشته تا اکنون و آینده به صورت منطقی شک می گیرد و جمع تسلسل تاریخ، مفهوم را تولید و تبیین 

می کند. در این صورت بندی بازاندیشی تاریخ مطرح است. 
هم  همــانقــدر  دارد،  نقــش  تاریــخ  در  که ضـرورت  همـانگونه  مـی کند  بیان  کـه  تــاریخ؛  اعتبــاری  ۳. صورت بندی 
 A study of  History اعتـــباریات و حــوادث به صـــورت مســـتقل در تاریخ نقـــش دارنــد. کتــاب مــعروف
افسانه ها و هنر.  تاریخ سه رکن دارد: حقایق،  تاریخ در نظر می گیرد و می گوید  را واحد مطالعه  آرنود جی توینبی تمدن 
همچنین در این صورت بندی برتراند راسل معتقد است: ما در صحنه تاریخ با حالتی مواجه هستیم که به آن حالت تعادل 
می گوییم. در این حالت یک حادثه کوچک، می تواند این تعادل را برهم بزند. لذا مطالعه این نوع حوادث و شدت تأثیرگذاری 
آن در شکل گیری دوران های تاریخی و صورت بندی تاریخ بسیار مهم است. بنابراین ماحصل کالم این است که همانگونه 
که مفاهیم حقایق را می سازند، حقایق هم مفاهیم را می سازند و به عبارتی مفاهیم از ضروریات و اعتباریات در تاریخ شکل 

می گیرند.
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تحوالت نشانه شناختي در دیالوگ میان دین و سینما

»تحوالت  عنوان  با  نشستی  ارتباطات  و  فرهنگی  مطالعات  پژوهشکده  هماهنگی  و  برنامه ریزی  با 
نشانه شناختي در دیالوگ میان دین و سینما با مطالعه موردي سینماي ایران پس از انقالب« با حضور 
آقاي دکتر سرافراز، نویسنده، محقق و استاد دانشگاه در روز ۱5 اسفندماه در سالن ادب پژوهشگاه برگزار 

گردید.
و  فرهنگی  مطالعات  پژوهشکده  محترم  رئیس  علوي،  کریمي  محمود  دکتر  آقای  جلسه  ابتدای  در   
ارتباطات، ضمن خوشامدگویي به اعضا و حاضرین در جلسه، به معرفي سخنران محترم نشست پرداختند.
در ادامۀ جلسه، سخنران محترم، آقاي دکتر سرافراز  به ارائه سخنرانی خود پرداخت. وی اظهار داشت که 
مطالب بیان شده مبتنی بر انجام رساله و تز دوران دانشگاهی ایشان با موضوع دین و سینما بوده است. 
و  دین  وی  است.  لوتمان  روسي  مکتب  این  بنیان گذار  پرداخت.  تارتو  مکتب  معرفي  به  سرافراز  دکتر 
سینما را از منظر این مکتب روسي بررسي کرد و گفت: »از نظر لوتمان در نظریه فرهنگي اطالعات نقش 
محوري دارد. نشانه شناسي از دل زبان شناسي بیرون مي آید. زبان یک نظام نشانه اي از رمزگان است. در 
سینما ، ژانرها مي توانند رمزگان باشند. رمزگان ها متفاوت هستند. رمزگان ها به زبان هم ترجمه مي شوند.

این مکتب مي آموزد که در فضا فرهنگ داد و ستد است. فرهنگ ها درون هم هستند و زیست مي کنند 
و نظام هاي نشانه اي هم به همین ترتیب است. دین و سینما به عنوان یک نظام نشانه اي فرهنگي است.  
فرهنگ را  از منظر این مکتب مي توان به ذهن انسان تشبیه کرد که تولید نشانه، مبادله و ارتباطات 

مي کند مي توان آن را حافظه فرهنگي نامید«. 
سرافراز در ادامه به بررسي نشانه شناسي چند فیلم از دهه ۶0 تا ۹0 پرداخت و به سؤاالت حاضران پاسخ 

گفت. 



پژوهشکده مطالعات فرهنگی و رسانه نشستی را با عنوان»بازخوانی تصویر شهر در سینما ایران )نمایش رنج تهران(« 
با حضور خانم بهارک محمودی، محقق و استاد دانشگاه در روز ۸ اسفندماه در سالن ادب پژوهشگاه برگزار کردند.

در ابتدای جلسه  دکتر محمود کریمی علوی، رئیس محترم پژوهشکده، ضمن خوشامدگویی به اعضا و حاضرین در 
جلسه ، مقدمه ای از تاریخچه و برگزاری نشست های قبلی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات ارائه داد.

در ادامۀ جلسه، دکتر محمودی به ارائه سخنرانی خود پرداخت و گفت: »تهران سرای سینمای ایران است و سینما 
همیشه به تهران چشم داشته است. ولی روی خوشی به تهران نداشته است. نگاه بد بینانه به تهران طی صد سال 
سینمای ایران را شاهد بودیم. رسانه های تصویری قدرت ساخت واقعیت را دارند. در انجام این پژوهش، از هر دهه و 

از هر نسل، سه فیلم و در مجموع سی فیلم را انتخاب و تجزیه و تحلیل کردیم«.
سوال اصلی مواجهه این فیلم های سینمایی با شهر است. فیلم ها دیده شده، تحلیل محتوای ضمنی انجام شده، با 
نمونه پژوهش برای مصاحبه و نظر سنجی صحبت شد. نتایج نشان می دهد که تهران همیشه با سلطه مسائل شهری 
بازنمایی شده است. سه مضمون مهاجرت، مسکن و کار در این ها دیده شده است. سینما، تصویری تلخ، مخوف و 
مصیبت بار برای شهر تهران به ارمغان آورده است. در این فیلم های سینمایی، تهران همیشه مسائل ریشه داری داشته 
که طی زمان حل نشده و فقط شکل مواجهه فیلم تغییر کرده است. البته این باور وجود دارد که در سینما فقط به 

مسائل تهران پرداخته شده و ظرفیت های تهران مورد غفلت واقع شده است.
وی در پایان مطالب را جمع بندی کرد و گفت: »سینما، تهران را در منظری از مسائل و مشکالت و در غیبت زندگی 
و بهروزی و شادی های موجود می بیند. انتقاد اصلی این است که نگاه یکسوگرانه فیلمسازان به شهر بدبینانه است و 

تصویر شیرین از این شهر مورد غفلت واقع شده است«.

بازخوانی تصویر شهر در سینمای ایران
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نقد و بررسی کتاب
       “ فرهنگ ادبیات معاصر ایران” 

                                         نوشتۀ  محمد شریفی

جلسۀ نقد و بررسی کتاب »فرهنگ ادبیات معاصر ایران« روز سه شنبه 22 اسفند ماه 1396     در سالن ادب 
پژوهشگاه برگزار شد.

این نشست که با همکاری پژوهشکده زبان و ادبیات و انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی  شکل گرفته بود، با حضور 
دو منتقد: خانم بلقیس سلیمانی )نویسنده و پژوهشگر ادبیات معاصر( و آقای دکتر محمدرضا موّحدی )پژوهشگر و 
عضو هیات علمی پژوهشگاه(، و نیز مولف کتاب و برخی از همکاران او  به بحث و بررسی دربارۀ ماهیت اثر، امتیازها 

و برخی کاستی های آن، اختصاص یافت.
 نخست دکتر موحدی دربارۀ معرفی اجمالی اثر و مؤلف آن، مقدمه ای ایراد کردند که حاوی این اطالعات بود: محمد 
شریفی فرهنگ نویس و مؤلف فرهنگ ادبیات فارسی سال 13۴۵در تهران متولد شد. وی از سال 1368 تا 1370 در 
نشر مرغ آمین اشتغال داشت و از 1370 تا کنون به عنوان کتاب پرداز و ویراسـتار و مــولف کتــاب های مرجع 

در انتشــارات فرهنگ نشـرنو کار میکند.
»دائره  الحاقی  بخش های  مولف  و همچنین  است  منتشر شده  نکـته ها«  و  »گفته ها  کتاب  این  از  پیش  از شریفی 
المعارف دانش بشر« بوده که دو ویرایش از آن به سرویراستاری عبدالحسین آذرنگ منتشر شده است.از محمد 
شریفی به تازگی فرهنگ ادبیات فارسی در یک مجلد و بیش از 1600 صفحه از سوی دو انتشاراتی فرهنگ نشر نو 

و معین به بازار کتاب عرضه شده است.
سپس محمد شریفی، مولف اثر، دربارۀ اهداف اولیه و نسبت این کار با اثر قبلی خود )فرهنگ ادبیات فارسی( گفت: 
»این فرهنگ راهنمای ساده ای است برای رفع نیاز آنی عالقه مندان ادبیات دیروز و امروز فارسی، اعم از دانشجویان 
عبارت  و  مبهم  توضیحات  و  کلی گویی  از  دور  به  مدون،  صورتی  به  را  اطالعات  از  مجموعه ای  که  کتاب خوانان  و 
پردازی های مرسوم فراهم آورده است. نیز افزودند: محتوای این فرهنگ برگرفتۀ ویراست هایی از فرهنگ ادبیات 
فارسی است که اّول بار نشرنو آن را در 1387 منتشر کرد و اکنون نزدیک به بیست درصد مطالب جدید به آن افزوده 
شده است. فرهنگ حاضر در پاسخ به نیاز کسانی تدوین شده است که به ادبیات معاصر عالقه دارند و خواهان 
مجموعه ای مستقل و منسجم در این زمینه اند. در این فرهنگ، معرفی رمان نویسان و خالصۀ رمان های شاخص، 
نمایشنامه های  خالصۀ  و  نمایشنامه نویسان  معرفی  کوتاه،  داستان های  از  برخی  خالصۀ  و  داستان نویسان  معرفی 
مطرح، معرفی شاعران و دفترهای شعر شاخص، معرفی برخی از منتقدان ادبی، و اصطالحات و آرایه های ادبی با 

نمونه های معاصر را خواهید یافت«.
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از  انتخاب آثار و چهره ها در این فرهنگ اشاره کرد و گفت: »ادبیات معاصر بخش برجسته اي  وي به مالك 
شهرت،  اهمیت،  گرفتن  نظر  در  ضمن  معاصر  شاعران  و  نویسندگان  انتخاب  در  است.  فارسي  ادبیات  فرهنگ 
محبوبیت، شمار آثار، و نظر منتقدان یک معیار سني هم قائل شده ایم به این ترتیب که تولد پیش از 13۴0 را معیار 
قرار داده ایم، با این استدالل که جایگاه نویسنده یا شاعري که هم اکنون الاقل ۴7 سال دارد تثبیت شده است و 
مي توان با در نظر گرفتن سایر معیارها درباره او تصمیم گرفت. البته آثاري از نویسندگان جوان که برنده جوایز 

ادبي بوده اند از این قاعده مستثني شده و به هر یک از آنها مقاله اي مستقل اختصاص یافته است«.
مقدمه،   در  مطرح  معیارهای  برخی  چرایی  دربارۀ  کتاب،  مؤلف  به  مریزاد  دست   ضمن  سلیمانی  خانم  ادامه  در 
همچون مسالۀ سّن نویسندگان مطرح شده و نیز عدم تعادل بسیاری از مدخل ها به لحاظ کمی و کیفی، و از قلم 
افتادن برخی اصطالحات رایج در داستان نویسی معاصر و... نکاتی را مطرح کردند ومؤلف در وقت خود درباره این 

مشکالت توضیحاتی دادند.
سپس دکتر موّحدی با مقدمه ای پیرامون ضرورت توّجه به دایره المعارف های تخصصی و امتیازهای اثر محمدشریفی، 
دربارۀ نحوۀ انتخاب مدخل ها، کم عنایتی به شعر سنتی معاصر )در برابر شعر سپید و نو در این اثر(، کم عنایتی به 
ادبیات مهاجرت، عدم ذکر مأخذ برای مدخل ها و... سخن گفت و در پایان پیشنهاد داد که بهتر می بود با توجه به 
حجم فراوان اثر، اطالعات مربوط به ادبیات داستـانی اساسـًا از ادبیات شعر متمایز می شد و در بخش جداگانه ای 

از کتاب یا مجلدی مستقل چاپ می شد.
آنها،  از  مواردی  پذیرش  و  مطرح شده،  کاستی های  برخی  دربارۀ  محمد شریفی  نشست،  این  پایانی  بخش  در 
توضیح دادند که گستردگی کار و انبوه فیش های حاوی اطالعات و مدخل ها و لزوم ارائۀ خالصه ای از رمان ها و 
حتی داستان های کوتاه و نمایشنامه ها، همچنین بدیهی بودن اختالف سلیقه در انتخاب مدخل ها یا وجود و عدم 
وجود یافته هایی دربارۀ شخصیت های داستانی و... موجب عدم تعادل برخی مدخل ها شده و نوع گزینش آنها را 
شخصی کرده است. در دقایق پایانی این نشست همچنین آقای محمدرضا جعفری مدیر انتشارات نشر نو که خود 
ویراستار این کتاب نیز بوده، درباره روند شکل گیری این اثر سخنانی کوتاه ایراد کرد و گفت: »مهم ترین ویژگی 
این فرهنگ گردآمدن اطالعات گوناگون ادبی در کنار یکدیگر است. در این فرهنگ بنیاد کار بر ادبیات خالقه 
و به ویژه ادبیات داستانی است و از حیث دایره شمول، در برگیرنده ادبیات نوین ایران از حدود انقالب مشروطه 
مورد  در  بلکه  نیست  موضوع  اهمیت  و  ارزش  میزان  بیانگر  مقاالت  که حجم  داشت  توجه  باید  است.  امروز  تا 
پدیدآورندگان به عوامل مختلف چون منابع بازمانده و اطالعات در دسترس،  و در مورد داستان ها، به ساختار و 
کثرت یا قّلت حوادث بستگی دارد؛ از اینجاست که گاه یک داستان کوتاه فضایی بیش از یک رمان اشغال کرده 
است. این محقق برای نوشتن این فرهنگ، 90 درصد رمان ها و نمایشنامه ها و داستان های کوتاه با حجم 180 هزار 

صفحه را مطالعه کرده و تلخیص کرده و درباره 10 درصد باقی مانده، از منابع موثق استفاده کرده است«.
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ارایۀ مدل توانمند شدن سیاسی زنان نخبه پس از انقالب اسالمی ایران

نشست »ارائـۀ مدل توانمند شدن سیاسی زنان نخبه پس از انقالب اسالمی ایران« توسط 
 ۱0 ساعت  اسفند   ۱۳ تاریخ  در  اجتماعی،  مطالعات  پژوهشکده  زنان  مطالعات  پژوهشی  گروه 
الی ۱2 در سالن اندیشه، با حضور جمعی از نمایندگان اسبق مجلس شورای اسالمی، اساتید 
دانشگاه، اعضای پژوهشگاه علوم انسانی، دانشجویان و عالقمندان به این حوزه برگزار شد، خانم 
دکتر شیوا مدرس زاده با بیان اینکه »توانمند شدن سیاسی« به معنای فرصت پرداختن شمار 
زیادی از شهروندان به امور سیاسی است، افزایش »مشارکت سیاسی« در سطح تصمیم سازی را 
یکی از مهم ترین شاخص های توانمند شدن سیاسی برشمرد و افزود: »در نگاهی کلی توانمند 
شدن سیاسی عبارت است از »درگیرشدن تودۀ مردم در فعالیت های مختلف به ویژه سیاسی و 
تأثیرگذاری در تعیین سرنوشت خود و تنها از این رهگذر است که زمینه های ثبات و پایداری 

نظام سیاسی تحقق می یابد«.
نظیر  نخبگان سیاسی  را  توانمند  زنان  میان  در  اجتماعی  گروه های  از  یکی  دکتر مدرس زاده   
زنان حاضر در قوای مقننه و مجریه دانست که دارای موقعیت های برجستۀ اجتماعی، فرهنگی، 
وارد  عرصۀ سیاست  در  که  زنانی  می رسد  نظر  »به  کرد:  عنوان  و  اقتصادی هستند  و  سیاسی 
می شوند، از ظرفیت ها و موقعیت های بارزتری نسبت به سایر زنان برخوردار هستند چرا که این 
ابعاد توانمندی برخوردارند و قدرت کسب سرمایه های  از اکثر  گروه، زنانی هستند که معموالً 
در  نهفته  و ظرفیت های  منابع  از  را  فرهنگی  و  اطالعاتی  مادی،  اقتصادی، سیاسی،  اجتماعی، 
خانواده و نهادهای اجتماعی کسب کرده اند. در گزارش شاخص توسعۀ انسانی سازمان ملل متحد، 
بُعد توانمند شدن سیاسی به شکاف جنسیتی در باالترین سطوح تصمیم گیری سیاسی توجه دارد 
و از طریق بررسی نسبت میان زنان و مردان در مؤلفه هایی چون موقعیت وزارتی، جایگاه پارلمانی 
و سنوات در اختیارداشتن مهم ترین مقامات اجرایی، نظیر ریاست جمهوری و نخست وزیری در 
نیم قرن اخیر مشخص می شود. بر مبنای گزارش شاخص شکاف جنسیتی در سال 20۱2 تنها 
20 درصد از شکاف جنسیتی جهانی توانمند شدن سیاسی برطرف شده و برترین رتبۀ جهانی 
در توانمند شدن سیاسی را ایسلند با ۷۳ درصد و برترین رتبۀ آسیایی را بنگالدش با ۳۸ درصد 
کسب کرده اند؛ در پایین ترین رتبه نیز عربستان، قطر و برونئی با صفر درصد قرار دارند؛ در بین 
کشورهای خاورمیانه، پاکستان با ۱۶ درصد، پیشتاز توانمند شدن سیاسی بوده و به همراه الجزایر، 
امارات، ترکیه، سوریه، بحرین، ارمنستان و آذربایجان، جایگاهی برتر از ایران داراست و به موجب 
این گزارش ایران تنها 5/۳ درصد از شکاف جنسیتی توانمند شدن سیاسی را رفع کرده است و 
در رتبه  ۱2۷ از میان ۱45 کشور جهان قرار داشته است ولی در گزارش شکاف جنسیتی سال 

20۱۷ به رتبه ۱40 سقوط کرده است«.
دکتر مدرس زاده در ادامه افزود: »با وجود آنکه در سال های اخیر در ایران، کارهای وسیعی در 
عرصۀ توانمند شدن و مشارکت سیاسی زنان انجام شده ولی هیچگاه یک الگو یا مدل منسجم و 
بومی که برآمده از افکار، تجربیات و گفتار این گروه از زنان باشد، ارایه نشده و شناخت دقیقی 
از موانع، چالش ها و امکانات زنان نخبۀ سیاسی به دست نیامده است؛ در نتیجه پژوهش انجام 
شده،  با هدف پاسخ به این پرسش های کلی صورت گرفت که فرآیند توانمند شدن سیاسی زنان 
نخبه، بر اساس روایت شان از چه ویژگی هایی برخوردار است و مدل بومی توانمند شدن سیاسی 

زنان در ایران چگونه بازنمایی می شود؟«
وی یکی از بهترین روش ها برای پاسخ به این پرسش ها را مطالعۀ نمونه ها و موارد موجود در 
زنان صاحب منصب در  از میان  را  آماری پژوهش خود  این اساس جامعۀ  بر  و  جامعه دانست 
سطوح وزارت، معاونت ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسالمی تشکیل داده است؛ 
روش پژوهش ایشان کیفی و مبتنی بر رویکردی اکتشافی بوده است و سعی داشته است تا با 
تحلیل 2۹ مصاحبۀ روایی برآمده از تحلیل روایت، به ارایۀ مدلی برای توانمند شدن سیاسی زنان 

در جمهوری اسالمی ایران نایل آید.

دکـتــر مــدرس زاده 
پژوهش  جمــع بنــدی  در 
خود بیان داشت: »براساس 
یافته های پژوهش مشخص 
شـــد کــــه توانمند شدن 
سیاسی این زنان، مبتنی بر 
دو الگوی »تحرک اجتماعی   
سیاسی وابسته به کنشگری 
امــتیازات شخــصی« و  و 
»تحرک اجتماعی   سیاسی 
خویشاوندی«   به  وابسته 
دو  این  از  یک  هر  و  است 
ایدئولوژی  اساس  بر  الگو، 
احزاب،  در  نهفته  و  حاکم 
سیستم  بودن  بسته  یا  باز 
زنان  عاملیت  و  حکومتی 
و  تصمیم گیری  سطوح  در 
دستۀ  دو  به  تصمیم سازی 
»واگرایانه«  و  »همگرایانه« 
در  می شود؛  تقسیم 
تحــرک  اول،  مــدل 
اجتــماعی سیاسی وابسته 
امتیازات  و  کنش گری  به 
مجاری  از  زنان  شخصی 
همگرایانه  سیاسی  رسمی 
مجــاری  از  و  زن   ۱۱
واگرایانه  سیاسی  رسمی 
در  را  سیاسی  نخبه  زن   4
نخبه  زنان  و  می گیرد  بر 
مدل  این  در  سیاسی 
عاملیت،  نظیر  ویژگی های 
دانشگاهی،  تخصص  کسب 
فعالیت های علمی و مدنی، 
و  احزاب  در  عضویت 
به شخصیت های  دسترسی 
سیاسی،  و  اجتماعی  مهم 
افراد  میان  در  شبکه سازی 
حفظ  و  منصب  صاحب 
اشخاصی  با  مناسبات 
دارا  را  سیاسی  نفوذ  که 

هستند«.
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 در مدل دوم، تحرک اجتماعی سیاسی وابسته به خویشاوندی و برخورداری از حمایت گروه های منزلتی زنان از مجاری 
رسمی سیاسی هم گرایانه ۱0 زن و از مجاری رسمی سیاسی واگرایانه و4 زن نخبه سیاسی را در برمی گیرد و زنان نخبه سیاسی 
در این مدل از ویژگی های نظیر تعلق به گروه های منزلتی، کسب تخصص حوزوی و علوم اسالمی، عضویت و فعالیت در بسیج 
و احزاب سیاسی، حمایت شبکۀ اجتماعی، حمایت اطالعاتی برخوردارند. زنان نخبۀ سیاسی، در مسیر توانمند شدن سیاسی شان 
از ویژگی های مشترکی نظیر زمینه ای و خویشاوندی، اجتماعی، مشارکت سیاسی و توزیع منابع مؤثر بر آن متأثر می گردند که 
پایگاه اجتماعی، جامعه پذیری سیاسی، فرهنگ سیاسی، عضویت در سازمان های مدنی، حمایت  این میان، عوامل طبقه و  از 
شبکه های اجتماعی، حمایت اطالعاتی و دسترسی به سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و نمادین، بیشترین اثرگذاری را بر زنان 

نخبۀ سیاسی و توانمند شدن آن ها دارد.
دکتر مدرس زاده تحلیل ساختاری از متن مصاحبه ها را موجب آن دانست که پژوهشگر عوامل مؤثر بر توانمند شدن سیاسی 
زنان نظیر عوامل و محرک های درونی و فردی )شامل عاملیت، خاستگاه اجتماعی فرد و خانواده، جامعه پذیری سیاسی، منابع 
موجود در دسترس زنان، کسب تخصص دانشگاهی، فعالیت های علمی و مدنی، عضویت در احزاب و دسترسی به شخصیت های 
مهم اجتماعی و سیاسی، تعلق به گروه های منزلتی، کسب تخصص حوزوی و علوم اسالمی، عضویت و فعالیت در بسیج و احزاب 
افراد صاحب منصب واشخاصی که نفوذ سیاسی  با  سیاسی( و عوامل و محرک های بیرونی و اجتماعی )شامل حفظ مناسبات 
ایدئولوژی  دارند، حمایت شبکۀ اجتماعی، حمایت اطالعاتی، آگاهی سیاسی، فرهنگ سیاسی، قرائت های گوناگون از مذهب، 
سیاسی در قالب گرایش به احزاب سیاسی، همگرایی واگرایی ساختار سیاسی( را بازشناسد و آن را در ترسیم مدل نظری مبتنی 
بر میدان بکار ببرد؛ بر مبنای عوامل اشاره شده، زنان صاحب منصب در ایران، توانمند شدن سیاسی را در ایجاد شبکه ای از روابط 
و مناسبات سیاسی با اشخاص صاحب  نفوذ برای کسب قدرت در سطوح کالن سیاست تعریف می کنند و معتقدند با افزایش 
مشارکت سیاسی، زنان می توانند برای حذف تبعیض علیه خود و مبارزه برای کسب حقوق برابر در تمامی عرصه ها، تالش کنند 
و بر این اساس تعریف بومیاین گروه از زنان از توانمند شدن سیاسی در ایران با تعریف ارائه شده توسط نهادهای بین المللی 
سازمان ملل متحد اختالف دارد چراکه فرآیند توانمند شدن سیاسی زنان ایرانی پس از انقالب اسالمی، از قدرت با هم بودن یا 
قدرت تعاملی حاصل می گردد و زمینه ها و بسترهای محیطی از اهمیت بیشتری نسبت به ویژگی های فردی و قدرت درونی زنان 

برخوردار است.
که  نخبه سیاسی، گفت  زنان  روایت های  میان  تمایزات  و  تفاوت ها  بر  مبنی  اختصاصی  یافته های  اساس  بر  دکتر مدرس زاده، 
توانمند شدن زنان ایرانی در عرصه سیاست با »فرآیند مشترک ارتقای فردی، مشارکت در سطح خانوادگی، محلی و افزایش 
آگاهی فردی که گاه به اقدام اجتماعی نیز منجر می شود« معادل است و در ایران بعد از سپری شدن نزدیک به چهار دهه از 
وقوع انقالب، آن چنان که شایسته است، سهمی از پست های ارشد نظام برای زنان منظور نشده است و وجود چنین تفاوت و 
شکاف جنسیتی معناداری در سیر تاریخی توانمند شدن سیاسی زنان ایرانی را می توان در سه تلقی متفاوت از سه عنصر عاملیت، 

دسترسی به منابع و ساختارهای فرصت رسمی و غیر رسمی مشاهده کرد.
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گزارش جلسۀ بررسی و نقد کتاب »تاریخ اشکانیان به روایت سّکه ها« 

جلسه بررسی و نقد کتاب »تاریخ اشکانیان به روایت سّکه ها« عصر شنبه پنجم اسفندماه 1396 در تاالر 
اندیشۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با حضور جمعی از عالقه مندان به حوزه تاریخ و پژوهش های 

سکه شناسی برگزار شد. 
مجموعه  این  سکه شناسی،  نشست های  سلسله  برگزاری  در  ساله  چند  وقفه ای  از  بعد  تاریخی  علوم  پژوهشکده 
نشست ها را از سر گرفته است و این برنامه یازدهمین نشست از این مجموعه بود که با حضور مؤلف و دو نفر 
از استادان پژوهشگاه به بررسی و نقد یکی از جدیدترین کتاب های منتشر شده در حوزۀ مطالعات سکه شناختی 
در عصر باستان تاریخ ایران پرداختند. مؤلف اثر مهندس جالل دیلمقانی که از صاحب نظران پیشکسوت در حوزه 
شناخت و بررسی سکه ها هستند، سالیان متمادی است که به صورت پژوهشگر آزاد در این زمینه فعالیت های علمی 
را صورت داده اند و بعد از سال ها انتشار مقاله و ایراد سخنرانی های مربوط به سکه های ایران و به ویژه سکه های 
دوران اشکانی، برای آشنایی هرچه بیشتر اقشار گوناگون جامعه ایران با گوشه هایی از تاریخ طوالنی اشکانیان که 

کمتر به آن توجه شده است، اقدام به تألیف این اثر کردند.
 دیلمقانی به عنوان نخستین سخنران نشست ضمن شرح ماجرای آشنایی خود با حوزه سکه های دوره اشکانیان و 
دالیل نگارش این اثر، به تشریح مهم ترین ویژگی ها و مختصات سکه ها و همچنین معرفی شهریاران این دوره طوالنی 
از تاریخ ایران پرداخت و از کمبود و کاستی های اطالعات موجود در منابع مکتوب باستانی این دوره و لزوم بهره گیری 
از سایر منابع از جمله یافته های باستان شناسانه و همچنین داده های سکه شناسی برای پر کردن خالهای اطالعاتی 
این دوران گفت. وی در پایان از مهمترین ممیزه های کتاب تألیفی خودشان در مقایسه با سایر کتاب های تاریخ و 

سکه شناسانه این دوره  بیان کرد.
در ادامه دکترنصراله زاده دانشیار پژوهشکده زبان شناسی پژوهشگاه، ضمن اشاره به مهم ترین منابع اطالعاتی 
مکتوب برای تاریخ دوره اشکانی و پیشینه مطالعات سکه شناسی در جهان به اهمیت استفاده از سکه ها برای کسب 
اطالعات جدید از ادوار گوناگون تاریخ ایران و به ویژه دوران اشکانیان که کاستی منابع در این دوره بیش از سایر 
ادوار تاریخی است، سخن گفت و بر این موضوع تأکید کرد که این آشنایی بیشتر با تحوالت دوره اشکانی پیشینه 
هویتی جدیدی برای ایران به همراه آورد. در پایان نیز برخی شاخصه های مهم کتاب را برشمرد و از جمله به کیفیت 

خوب و جالب عکس های اثر اشاره کرد.
بر عهده داشت،  نیز  را  ادارۀ جلسه  تاریخی که  علوم  برومند، استادیار پژوهشکده  پایانی دکتر صفورا   سخنران 
سخنان خود را با توضیح سابقه آشنایی با مهندس دیلمقانی و سرآغاز آشنایی شان با سکه های اشکانی در دهه های 
پیش شروع کرد. وی ضمن اشاره به دشواری های پژوهش در حوزه مطالعات اشکانی و گستره وسیع و پیچیدگی های 
خاص این دوره از تاریخ ایران باستان، به تعداد و کیفیت به نسبت مناسب سکه های این دوره در مقایسه با سایر 
دوره ها پرداخت و افزود یک ویژگی مهم کتاب »تاریخ اشکانیان به روایت سکه ها« همانا روانی و سادگی ارزشمند 
اثر در ذکر وقایع و تحوالت تاریخی آن دوره است که نمونه های خارجی موفقی از این نوع نگارش را سراغ داریم و 
خوب است که در ایران نیز از این شیوه های 
وی  کنیم.  استفاده  تاریخ  شرح  برای  جدید 
که  را  مهم  ولی  ظریف  نکات  برخی  پایان  در 
نیازمند اصالح و ارتقاء در چاپ های بعدی اثر 

دارند را برشمرد.
و  پرسش  دو ساعته  این نشست  پایان بخش 
پاسخ حاضران با مهندس دیلمقانی و استادان 
شریعت زاده،  جمله  از  بود،  جلسه  در  حاضر 
کتاب  این  انتشار  که  بود  پازینه  نشر  مدیر  
را در سال 1396 به انجام رسانیده بود.  وی 
توضیحاتی درباره این کتاب و اثر دیگری که از 
مهندس دیلمقانی درباره اشکانیان در دست 

انتشار دارد، ارائه کرد.
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گزارش جلسۀ بررسی و نقد کتاب »تاریخ پولی ایران: از صفویه تا قاجاریه«

جلسه بررسی و نقد کتاب »تاریخ پولی ایران: از صفویه تا قاجاریه« در تاریخ چهارشنبه 16 اسفندماه سال 1396 
در تاالر اندیشۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با حضور جمعی از دانشجویان، استادان و عالقه مندان به حوزه 

تاریخ و مطالعات اقتصادی برگزار شد.
این کتاب که به وسیله سه متخصص حوزه تحوالت اقتصادی تاریخ ایران، آقایان رودی متی، ویلم فلور و پاتریک کالوسون 
به نگارش درآمده  است. در ابتدای سال 1396 با ترجمه دکتر جواد  عباسی بوسیله نشر نامک منتشر شد. پژوهشکده علوم 
تاریخی در راستای اهداف راهبردی خود در معرفی، بررسی و نقد آثار مهم و تازه انتشار یافته در حوزه تاریخ و مطالعات 
بین رشته ای با همکاری گروه تاریخ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه اقدام به برگزاری این نشست 
کرد. در ابتدا دکتر سیدمحمد رحیم ربانی زاده، معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع پژوهشگاه که عضو گروه تاریخ شورای 
بررسی متون نیز هستند ضمن خوشامدگویی به حاضران و به ویژه استادان میهمان از دانشگاه فردوسی مشهد از دکتر 
عباسی به عنوان مترجم اثر به عنوان آغازگر جلسه دعوت کردند تا درباره جایگاه این کتاب و دالیل انتخاب آن برای 

ترجمه مطالبی بیان کند.
دکتر جواد عباسی، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد، از پیشینه آشنایی خود با این کتاب در چهل و هشتمین 
مطالعات خاورمیانه در سال 2013 در کشور آمریکا گفت و چگونگی پیشنهاد ترجمه اثر و نحوه انجام آن را شرح دادند 
و به برخی جلساتی که تاکنون درباره معرفی و نقد این اثر در مشهد برگزار شده است، اشاره کرد. در ادامه دکتر رحیم 
ربانی زاده، به ارائه نظرات و آرای خود درباره اثر پرداخت. وی ضمن ارائه توضیحاتی درباره پیشینه پیدایش پول و سکه 
در ایران و جهان اسالم از جمله خالفت عباسی به مهم ترین تحوالت طی شده در این زمینه در طول تاریخ ایران تا دوره 
صفویه که دوره مورد بررسی کتاب است اشاره کردند و با طرح سواالتی درباره مشکالت اقتصادی ایران در ادوار تاریخی 
از خالءهای موجود در فقدان کتاب های تخصصی در زمینه  و  پرداختند  اهمیت و جایگاه کتاب  به توضیح درباره  بعدی 
بررسی نظام های پولی و اقتصادی ایران گفتند و افزودند این اثر به دلیل اتخاذ رویکری کـاماًل تخصصی برای خوانندگان 

عام دارای جذابیت اندکی است. 
دکتر صفورا  برومند، استادیار پژوهشکده علوم تاریخی که در زمینه سکه های ادوار تاریخ ایران فعالیت های پژوهشی 
گوناگونی صورت داده اند به ارائه نظر درباره کتاب پرداخت و ضمن اشاره به اهمیت چنین پژوهش هایی در نمایان ساختن 
هرچه بیشتر تداوم و مشکالت در ساحت برنامه ریزی و تکرار سیاست گذاری های اقتصادی و پولی در ایران از چند سده 
گذشته تاکنون، محورهای بخش یکم کتاب که به دوره صفوی اختصاص داشت را به اجمال برشمرد. تأکید وی بر اهمیت 
موضوع واردات و صادرات شمش در این دوران بود که همچنان نیازمند بررسی و پژوهش های تکمیلی است. دکتر برومند 
ضمن اشاره به عدم استفاده از داده های سکه شناختی برای تحلیل تحوالت اقتصادی و پولی ایران به ضرورت فعالیت های 
بین رشته ای در این حوزه و با استفاده از متخصصان گوناگون تأکید کرد و افزودند اینگونه شاید بتوان آثار ارزشمند و 
جدیدی تألیف کرد. وی در پایان ضمن ارائه نقدهایی بر برخی داده های ارائه شده در اثر که فاقد تحلیل های الزم هستند، 
پیشنهادهایی را برای ارتقای اثر ارائه کردند. آقای دکتر عباسی ضمن استقبال از مجموعه پیشنهادهای ارائه شده بوسیله 

ناقدان در این جلسه گفتند: » شاید برای نخستین بار 
بتوان طرحی نو ارائه کرد و چنانچه مؤلف یا مؤلفان 
بنای بر تجدید نظر در اثر خود را داشته باشند بتوان 
اصالح  و  بازبینی  برای  شده  ارائه  پیشنهادهای  از 
اثر  یـک  تـرجمه  بازخـورد  براساس  کار  ارتقاء  و 

استفاده کرد«.
از  جلسه  در  نظر  صاحب  اعضای  برخی  پایان  در 
تاریخ  گروه  استاد  ایمان پور  محمدتقی  دکتر  جمله 
دانشگاه فردوسی مشهد و آقای فریدون شیرین کام 
از متخصصان تاریخ اقتصادی ایران، پیرامون کتاب و 

موضوعات مطرح شده در آن نکاتی را طرح کردند.
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بازتاب غرب و مدرنیته در سفرنامه های ایرانیان در اوایل دوره قاجار
)با تأکید بر چهار سفرنامه مشهور(

نشست 
»بـازتـاب 

و  غـــــرب 
در  مدرنـیتــه 

سـفـرنـامـه هــای 
در  ایــــرانـــــیــان 

اوایــل دوره قــاجــار«
بـه همت پـژوهـشــکده 
اندیــشـــه ســـیاسـی 
بـــا سخــنرانی فـرهاد 
زیــویــار در تــاریخ 5 
برگزار   ۹۶ اسـفــنــد 

شد.
در ادامه گزارشی از این 

نشست را می خوانید:
دلیل  به  قاجار  دورۀ 
ایران  جدي  رویارویی 

اولین  است.  خاصــي  ویـژگــي هـاي  داراي  غرب  جهان  و 
در  و  قاجار  دوره  در  غـرب  جـــهان   با  ایران  جدی  مواجهه 

جنـگ بـا روسیه و بعد  از آن  اتفـاق افتاد و این دوره ای  اسـت 
شرایطی  مواجهه  این  در  جدید(  غرب  و  )ایـران  طــرف  دو  هر  که 

خاص را تــجربـه می کردند، از یــک طــرف رقـابت و کشمــکش هـای 
موجود شرایط داخلي ایران را بعد از فروپاشي خانــدان صفوي چندین دهه 

دچـــار مشکل کرد و از طرف دیگر موضوع و پدیده غرب بودکه بعد از دورۀ 
رنسانس جهان را در وضعیتي جدید قرار داده که صرفاً به فکر بسط قدرت خود در 

حوزه هاي اقتصادي نبود بلکه براي تحکیم و تداوم سلطه خود سعي داشت فرهنگ 
خود را نیز به شرق و باالخص ایران تحمیل کند. ایرانیان بعد از جنگ و شکست از روسیه 

وقوف پیدا کرده بودند که به مراتب در شرایطي نابرابر قرار گرفته اند. بازخواني دستاوردهاي 
مثبت و منفي نسل های ایرانی و متون برجای مانده در آن دوره دست مایه و عبرت آموزي هاي 

فراواني را برای دوره معاصر در پي دارد.
 دراین پژوهش چهار سفرنامه که ابزار مطالعاتی مناسبی در جهت بازخوانی نحوه و مبادی نگرش 

روشنفکران نسل اول در این دوره قلمداد می گردد، بررسی شده و نقاط قوت و کاستی ها و نقاط ضعف آن 
مورد تجزیه و تحلـیل قرار گرفـته است. اینکه تا چـه حـد مورد عبـرت قرار گرفتـند مسأله ای اساسی است 

که در ارزیابی سفرنامه های چهارگانه )میرزا ابوالحسن، عبداللطیف شوشتری، میرزاصالح شیرازی و عبدالفتاح 
گرمرودی( در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. 

با کمی واکاوی و مداقه در رویکرد این سفرنامه ها  و تالش هاي اولیه و ظرفیت فکری و علمی و مناسبات سیاسی این 
چند نفر به عنوان بخشی از  اولین نمایندگان گفتمان جریان تجددگرا که در این مواجهه قرار گرفته اند برداشت و  نحوه 

ورود  موج روشنفکري اروپا مشخص می گردد. تأکید می کنم یکی از شاخصه های مهم آن علم باوري و تجربه گرایي بود 
درفضای شکست ایرانیان در اولین مواجهه با غرب جدید )جنگ های ایران و روسیه( و انعکاس این قضایا در اولین  دریافت هاي 

پیشگامان این گفتمان آنچنان حایز اهمیت بوده که به عنوان یک سکو و نقطه عطفی برای مراحل بعد تاریخ تحوالت ایران است.

   نقش آن نسل از نخبگان ايراني كه غرب و الگوهای 
مورد نظر و عمل آن را از نزديك درك كرده  بودند 
غیرقابل كتمان است. به عنوان مثال  انديشه هاي 
قانون  دموكراسي،  آزادي خواهي،  به  مربوط 
تجارت  نحوه  پارلمانتاريسم،  و  اساسي 
در  حیرت   حتي  و  توسعه طلبی  و 
نخستین  اروپا،  ترقیات  با  مواجهه 
و  افراد  همین  طريق  از  بار 
به  مربوط  سفرنامه های 
شد  منتقل  ايران  به  آنها 
اين  توجه  مورد  كه 
پژوهش قرار گرفته 

است.
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     علی ایحال چون چهار اثر مورد اشاره در این پژوهش به صورت خاص یک ابزار مطالعاتی مناسب در بازخوانی نحوه و مبادي 
نگرش روشنفكران نسل اول قلمداد می گردد، از اینرو تمركز و تحقيق در خصوص آرا و ایده هاي این سفرنامه نویسان در برابر 
پيشرفت هاي شگرف غربيان، دریچه توجه این چند نفر به دستاوردهاي علمي اروپا و توسعه طلبی های استعمارگرایانه آنها 
اهميت فوق العاده ای دارد. در این پژوهش عالوه بر ذكر مزیت هایي كه این سفرنامه ها نسبت به سایر متون باقيمانده هم دورة 
خود دارد؛ نقاط ضعف و كاستی های این منابع نيز مورد واكاوی قرار گرفته است. نقاطي كه نه تنها مورد عبرت واقع نشده 

بلكه در ادوار بعد تاریخ تحوالت ایران و در شرایط كنوني نيز به صورت مزمن تداوم داشته اند.
در بررسی و پژوهشی كه راجع به این سفرنامه ها صورت گرفته شده، نكته ای كه ذكرش حتماً ضروری است كه 
این سفرنامه ها علی رغم خصوصيات مشتركی كه دارند با یک رویكرد و ظرفيت یكسان به نگارش درنيامده اند 
چرا كه  نویسندگان آنها از جهات علمی، اندیشه ای و حتی سياسی  از وزن واحدی برخوردار نبوده و نيستند ، 
شخصيت ها و نویسندگان این سفرنامه ها هم نمایندگان خاستگاه های فكری و پایگاه های اجتماعی متفاوتی 
هستند و اگر از وضعيت روشن منش و رفتارها و مناسبات سياسی و خانوادگی ميرزا ابوالحسن بگذریم 
سفرنامه  بقيه  با  مختلف  جهات  از  كه  اساسی  تفاوت های  )با  شوشتری  عبداللطيف  چون  افرادی 
نویسان دارند( به صورت مستقل و خارج از چارچوب هيأت حاكمه در مواجهه و تعامل با مدرنيته 
)كمپانی هندشرقی و انگلستان(  قرار دارند، ورود و اثر گذاری های آنها در حوزه سياست ایران و 
یا در مناسبات نخبگی كه حتی به نحوی در نظام  فكری شغلی غرب و مدرنيته به استخدام 
درآمده، اختالف نسبتا بارزی با نگرش افرادی چون  ميرزا صالح شيرازی و آجودان باشی 
دارند كه به صورت رسمی و در قالب ماموریت دولتی در كنش یا مواجهه با غرب قرار 
گرفتند، ای بسا كه صرفا عدم توجه به ریشه و بنياد های تحوالت شكل گرفته در 
غرب موجب عجز آنها در درک اساسی این مقوله  شده است. اگرچه در برخی 
ـ  اجتماعی غرب مورد كاوش و  از این سفرنامه ها به نحوی تحوالت سياسی  
تحليل  و  پيش فرض ها  عهده  از  نتوانسته  اما هرگز  است  گرفته  قرار  توجه 
چرایی و چگونگی این تحوالت بر بياید و صرفاً  تاریخ تحوالت را مدنظر 
قرار داده و بسنده كردن به همين اندازه پشتوانه علمی قابل اعتمادی 

ارائه نمی كند.
سال،  دویست  حدود  از  بعد  باشيم  صدد  در  اگر  علی ایحال 
در  را  آنها  به  مربوط  آثار  و  افراد  این  اثرگذاری  و  خاستگاه 
نمائيم؛  تحليل  و  تجزیه  دوره  آن  فضای  و  جریانشناسی 
طيفهای مختلفی از جریان ها، گروه ها و حتی افراد به 
عنایت  با  اما  مطرح میشوند  منفی  و  مثبت  صورت 
به اینكه رویكرد این پژوهش فارغ از نگاه مثبت و 
این جریان ها است مي توان گفت كه  به  منفی 
این  به  توجه  در  پيوستی  اخير  سدة  دو  در 
تجربيات هرچند ناقص در حوزه سفرنامه 
در  هيچگاه  و  نداشته  وجود  نویسی 
ایرانيان،  توجه  و  تاریخی  حافظه 
به  غرب  تفوق  و حتی  ظرفيت ها 
توجه  عطف  با  ماهوی  صورت 
آثار  به كارنامه، رویكردها و 
كنكاش  شخصيت ها  این 

نشده است.

مثال های 
تـاریــخـی 

در  فـــراوانی 
که  است  دست 

نشان می دهد برخی 
سیاسی  نخبگان  از 

با  مواجهه  در  دوره  آن 
در  شناخت  به   تنها  غرب، 

اخبار  و  اطالعات  دانستن  حد 
بسنده  ظاهری  صورت  به  صرف  

اصیلي  جریان هاي  اگرچه  کرده اند 
ها،  سنت  به  تكیه  با  که  بودند  هم 

هنجارهاي فرهنگي و داشته هاي بومي در 
این مواجهات با نسبت های متفاوتی به دنبال 

باشند  ملي  و  دیني  هویت یابي  و  قوا  تجدید 
پرداخت.  خواهیم  آن  به  جداگانه  مبحثی  در  که 

همه چیز  حیرت زدگي  با  هم  جریان هایي  و  افراد  اما 
این قدرت  با  با مواجهه  از دست رفته مي دانستند و  را 

سهمگین نسخه تقلید همه جانبه و از فرق سر تا نوك پا را 
پیشنهاد مي کردند. 

به هر تقدیر آنچه از خواندن این سفرنامه ها به ذهن های متبادر 
تصویر  نویسان  سفرنامه  این  آنكه  وجود  با  که  است  این  می شود 

نسبتاً دقیقی از ظواهر تمدن غرب در وجوه مختلف نشان داده اند لیكن 
این آثار علمی هیچ گاه به صورت متسلسل و پیشینه تاریخی، به صورت 

شایسته و مطلوبی دست مایۀ تحقیقات بعدی قرار نگرفته و به علت عدم 
توجه کافی به بنیان های فكری غرب جدید، صرفاً به همان ظواهر بسنده کرده 

و به عمق، ریشه، خاستگاه و فرآیندهای این مباحث اشاره نمی کنند. و همان گونه 
که در متن هم اشاره شد، در واقع نحوه نگرش و یا ساز وکارهایی که این سفرنامه 

نویسان را در مواجهه و یا کنش با غرب قرار داده، تعمقی در شناخت پیوندهای اساسی 
و پیچیده ای که بین دو رویه تمدن غرب )مدرنیته( یعنی دانش و کارشناسی که در نتیجه 

مرارت های علمی و زحمات اهل علم مغرب زمین به بار نشسته است و رویۀ استعماری که 
در آن وجود داشته، حاصل نشده است و چون برخی از این افراد دانسته یا ندانسته به نحوی در 

خدمت آن قرار گرفته اند نتیجتاً ترفندها و خطراتی که از جانب طرف غربی و استعماری متوجه 
واکاوی  قابل  به صورت ساده  نوشته ها  این  در  بوده،  )کشورهای مسلمان(  بالد شرق  و سایر  ایران 

نخواهند بود و حتما بررسی دقیق و متعمقانه الزم دارد.
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نشست نقد و بررسی کتاب »صلحی که همۀ صلح ها را بر باد داد«

نشست نقد و بررسی کتاب »صلحی که همۀ صلح ها را بر باد داد« به همت پژوهشکده اندیشه سیاسی انقالب و تمدن اسالمی 
با سخنرانی دکتر فرهاد زیویار، دکتر موسی نجفی، دکتر عبدالرحمن حسنی فر و دکتر سید رضا حسینی در تاریخ ۱2 اسفند ۹۶، سالن 

اندیشه پژوهشگاه برگزار شد.
با اواخر دوره  این کتاب به اهمیت شناخت تاریخ استعمار و نحوۀ عملکرد نیروهای خارجی می پردازد. حوادث این کتاب 
قاجاریه در ایران مصادف است. زمانی است که از سه امپراطوری ایران )صفویه- گورکانی و عثمانی( امپراطوری عثمانی باقی 

مانده و کشورهای خارجی )فرانسه، آلمان و انگلیس( نقش تعیین کننده در منطقه داشته و به دنبال تأمین منافع هستند.
کتاب تحوالت جهانی را، پیش از جنگ جهانی اول شروع می کند و مهم ترین مسأله کتاب چگونگی فروپاشی امپراطوری 
عثمانی و تغییر موازنه قدرت در شرق و غرب و شکل گیری حکومت های جدید در جنوب غربی آسیا )خاورمیانه ( است. در 

این تغییر و تحوالت چگونگی اضمحالل امپراطوری بریتانیا نیز به تصویر کشیده شده است.
بریتانیا با اشغال نظامی کشورهای هند و مصر مهم ترین سیاست خود را بر این اساس استوار کرده است تا مانع حضور دیگر 
کشورها و به خطر افتادن منافع بریتانیا در این مناطق شود، با چنین رویکردی بریتانیا از خالفت عثمانی و تمامیت ارضی 

آن حمایت می کند. 

فاصله گرفتن از عثمانی و عدم توجه به نقش عثمانی ها در جنگ جهانی اول و تغییر رویکرد بریتانیا از حمایت از تمامیت 
ارضی به تقسیم عثمانی به عنوان غنایم جنگی، زمینه ساز تحوالت گسترده ای می شود که تحت تاثیر این تحوالت به رغم تصور 
انگلیسی ها، عثمانی همراه با اتحاد با آلمان در مقابل حمالت متفقین دفاع نموده و فرسایشی شدن جنگ را موجب می شود. 

فرسایشی شدن جنگ تحوالت گسترده ای به دنبال داشت.
- فروپاشی امپراطوری روسیه تزاری و روی کار آمدن بلشویک ها

- حضور آمریکا در جنگ در کنار متفقین و تقویت منابع مادی آنها 
- گسترش صنعت جنگی 

- تغییر دولت های متفقین به واسطه تضعیف موقعیت آنها در افکار عمومی 
  - مهم شدن جمعیت ها و جنبش هایی که می توانستند در پشت جبهه آلمان و عثمانی موجب تضعیف موقعیت آنها شوند. 
)یهودیان اعراب ( به خصوص حمایت از اعراب و شخصیت هایی که توانایی جلب حمایت اعراب در پشت جبهه عثمانی را 
داشتند. به رغم آنچه در فیلم الرنس عربستان به تصویر کشیده شده، براساس گزارش این کتاب لشگری که الرنس و فیصل 
در حمایت از متفقین به میدان آوردند لشگری ایالتی بودند که به واسطه طالهای بسیار و مبالغ سنگینی که بریتانیا در آنجا 

هزینه کرد به میدان آمدند و در تغییر و تحوالت اصلی جبهه های جنگ نیز تأثیر چشمگیری نداشتند.
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- مهم شدن جنبش صهیونیسم و حمایت از آن به جهت تصور غلط انگلیسی ها مبنی براینکه جنبش صهیونیسم 
بسیار گسترده و فراگیر است، می تواند هم در پشت جبهه دشمن و هم در افکار عمومی متفقین تاثیرات مهمی را به دنبال 
داشته باشد. در حالیکه به گزارش کتاب پس از اعالمیه بالفور این جنبش تقویت شد و توانست در تحوالت بعدی سهمی از 
بریتانیا در فلسطین طلب کند. البته نقش شخصیت لوید جورج، نخست وزیر بریتانیا، را هم که زمانی به عنوان وکیل این 
جنبش بوده و ضمناً اعتقادات مذهبی مبنی بر کتاب مقدس داشته را نیز در حمایت از این جنبش و صدور اعالمیه بالفور 

نباید نادیده گرفت.
در نهایت شکست ناگهانی بلغارستان توسط فرانسه موجب پایان جنگ شد و بریتانیا بسیاری از قسمت های عثمانی از جمله 
بین النهرین، سوریه و فلسطین را اشغال کرد اما به واسطه عدم توانایی در تداوم اشغال نظامی بلند مدت و خروج نیروها از 
منطقه و طوالنی شدن مذاکرات صلح و مهمتر از همه، افزایش آگاهی های سیاسی مردم، شورش هایی در مناطق اشغالی 

ایجاد شد که بریتانیا به دشواری توانست آنها را مهار کند.
نویسنده معتقــد است بازیگــران خارجـی و خصـوصاً بریتانیا در تصمیم ها و نقشه هایی که برای منطقه خاورمیانه و عثمانی 
داشتند، به شکاف های قومی و مذهبی توجه نداشته و ضـــمناً تنها موضوعی که برای آنها مطرح نبوده سرنوشت و خواست 
مردم منطقه بوده، عالوه بر این تحمیل تغییرات غیرطبیعی از نظر نویسنده موجب شد که از آن زمان )جنگ جهانی اول( 

تاکنون، خاورمیانه روی آرامش را نبیند.
یکی از مهم ترین نکاتی که نگارندۀ کتاب در پایان ذکر می کند این است که اشغالگری اروپا در آسیا با همه جای دنیا تفاوت 
داشت. در همه جا ساختارهای بومی منهدم شد و ساختار اروپایی که همان نظام سیاسی سکوالر غیرنظامی بود، جایگزین 
شد، مثل آمریکا، استرالیا و ... اما خاورمیانه وارث تمدن های باستانی و باورهای ریشه دار بود و بیش از هزار سال به شریعتی 
معتقد بود که ناظر به همۀ شئون زندگی از جمله حکومت و سیاست بوده لذا به راحتی قابل تغییر نبود. همین عامل موجب 

»بحران مشروعیت« برای دولت ها و دولتمردان در طی قرن اخیر شده است.
تحلیل دیگر نویسنده از وضعیت کنونی منطقه این است که خاورمیانه وضعیتی همانند قرن پنجم اروپا دارد. در قرن پنج که 
امپراطوری رم سقوط کرد، پانزده قرن طول کشید که غرب به ثبات سیاسی برسد و اکنون که خاورمیانه با سقوط عثمانی 

مواجه شده، بحران سیاسی و اجتماعی و نهایتاً تمدنی موجب نا آرامی و عدم ثبات مستمر در منطقه شده است.
این کتاب ضرورت طراحی مدل »فرایند قدرت یابی و کاهش قدرت ملی و بین المللی« را نشان می دهد. از طرفی با توجه 

به تحوالت جدید منطقه، این کتاب می تواند تصویر آینده خاورمیانه را نشان دهد.
ایران در برخورد با نیروهای خارجی معموالً سه نوع سیاست داشته است: موازنه مثبت، موازنه منفی و نیروی سوم. موازنه 
مثبت که سیاستی خائنانه و امتیازدهی به نیروهای مختلف است؛ همانند امتیازهای استعماری به روس و انگلیس. موازنه 
منفی همان سیاست نه شرقی و نه غربی ایران و ندادن امتیاز به هیچ کدام از قدرت هاست و نهایتاً سیاست نیروی سوم، 
معتقد است به دو نیروی اصلی امتیاز داده نمی شود ولی با امتیاز و تمایل به نیروی سومی، دو نیروی اول را تعدیل می کند. 
در تاریخ روابط ایران، مصدق و برخی دیگر قائل به این سیاست بودند و کشور سوم هم معموال آلمان، فرانسه و یا آمریکا 
بوده  است. این کتاب نشان می دهد که قدرت های خارجی هیچ وقت به نفع ملت ها از منافع خود صرف نظر نمی کنند و به 
عنوان مثال به ترک های جوان اشاره می کند که به رغم اعتماد به آلمان ها، نهایتاً با شکست مواجه شدند. یکی از علت های 
شکست ترک ها، عدم توجه به تحول استعمارگری از “کهنه” به “نو” بود و اگر اکنون به تغییر آن به “فرانو” توجه نشود، 

همان نتیجه را خواهد داشت.
این  و  ندارند  را  آن  که شایستگی  و صاحب منصبانی می شوند  نیست  باال  بختشان  اندازۀ  به  افراد  اوقات شایستگی  گاهی 
موجب فاجعه برای ملت ها می شود. سیاست مدارانی که همۀ تخم مرغ هایشان را در یک سبد می گذارند، چه قماری بزرگی 
با ملت های خود کرده اند.گاهی سیاست مداران فکر می کنند که سرمایه گذاری کرده اند، بلکه شرط بندی کرده و باید مواظب 

باشند شرط را نبازند.

درباره نویسنده کتاب: دیوید فرامکین، صرفاً یک حقوقدان و یا تاریخ نگار مسائل سیاسی و بین الملل نیست؛ بلکه استاد 
دانشگاه های نظامی آمریکا و مؤثر در سیاست خارجۀ آمریکاست. وی در دوره ای مشاور هامفری، مشاور معاون اول آمریکا 
در زمان جانسون بود. نوآم چامسکی در مقاله ای که در مورد وی نوشته، معتقد است که تز فرامکلین، تز تجزیه است و به 

نقش وی در تجزیه یوگسالوی اشاره می کند.
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سالمندی موفق: مروری بر راهکارهای سالمتی روانی و شناختی سالمندان

نشست »مروری بر راهکارهای سالمتی روانی و روانشناختی« در بهمن 96  عضو 
هیئت علمی گروه روانشناسی پژوهشکده اخالق و تربیت با سخنرانی دکتر اسماعیل 

ناصری برگزار شد.
سالمندی بخش پایانی چرخۀ حیات انسان است. افراد سالمند قابلیت های تجدید 
قوای محدودی دارند و بیش ازدیگر بزرگساالن در معرض بیماری های جسمانی و 
موجب شکل گیری  جوامع  در  سالمندان  جمعیت  به  رشد  رو  روند  روانی هستند. 
رشته های تحقیقاتی جدید برای مطالعه آنها شده است. برای نمونه، علم پیری شناسی 
به   )Geriatrics( پیرپزشکی  و  پیری،  روند  پزشکی  مطالعه  به   )Gerontology(

مطالعه بیماری هایی که سالمندان بدان مبتال می شوند، مربوط است. 
آمارها نشان می دهند در حال حاضر 6 میلیون و ۴۰۰ هزار سالمند باالی 6۰ سال 
می شود. شامل  را  کشور  جمعیت  درصد   3/8 رقم  این  که  دارد  وجود  ایران  در 

آلزایمر و پارکینسون از جمله مهم ترین بیماری های سیستم عصبی دوره سالمندی 
ایران  با توجه به سیر افزایش جمعیت سالمند در  به گفته متخصصان،  است که 
در صورت نبود اقدامات پیشگیرانه الزم، در سال های آتی شیوع باالیی می یابد. 
هستند.  سالمندی  دوران  روانی  اختالالت  شایع ترین  اضطرابی  اختالالت  همچنین 
یکدیگر  با  افراد  پیر شدن  بین المللی نشان می دهد که سرعت  تحقیق  نتایج یک 
تفاوت بسیار زیادی دارد و روند پیری در سنین متفاوت و با سرعت متفاوت آغاز 

می شود. 
امـــروزه همــه  در این مـورد اتفاق نظر دارند که سالمندی به روش موفق، تنها 
مربوط به داشتن ژن های سالم و یا دسترسی به منابع سالم نمی باشد، بلکه سبک 
موثر  عوامل  فراتحلیل،  روش  با  پژوهشی  در  است.  مهم  بسیار  هم  فرد  زندگی 
 .)1395 زاده،  )عرب  گرفتند  قرار  بررسی  مورد  سالمندان  روانی  سالمت  در 
ترکیب  خاص،  موضوعی  در  گذشته  کمی  پژوهش های  نتایج  فراتحلیل  روش  در 
می شوند. نتایج این پژوهش نشان داد سرمایه اجتماعی )۴3درصد( و فعالیت های 
جسمانی )39درصد(، بیشترین ارتباط را با سالمت روانی سالمندان دارند. تأهل 
)23درصد(، عدم سکونت در سرای سالمندان )19درصد(، بهزیستی )15درصد(، 
وضعیت اقتصادی )12درصد(، جنــســیت )11درصد(، شــیوه های مختلف درمانی

)1۰ درصد( و تحصیالت )9درصد( از جهت میزان ارتباط با سالمت روانی سالمندان 
سرمایه  از  سالمند  اندازه  هر  می رسد  نظر  به  داشتند.  قرار  بعدی  رتبه های  در 
اجتماعی بیشتری برخوردار باشد از سالمت روانی مطلوب تری برخوردار است. منظور 
از سرمایه اجتماعی منافع و حمایت های گوناگونی )حمایت های هیجانی، اطالعاتی، 
عملی و مالی( است که در ارتباطات بین  فردی از آنها برخوردار می شویم. خانواده، 
خویشاوندان و دوستان از مهم ترین سرمایه های اجتماعی هستند. فعالیت جسمانی 
و ورزش منظم عالوه بر تاثیرات شگرفی که بر سالمت جسمانی سالمندان دارد و 
از عوامل حفاظت کننده بیماری آلزایمر است، موجب گسترش تعامالت بین فردی، 
افزایش عزت نفس و خودکارآمدی سالمندان می شود. رخوت و عدم تحرک برای 

هر گروه سنی، به ویژه سالمندان با پیامدهای منفی بسیاری همراه است.
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حمایت های  از  تنها  سالمندان  با  مقایسه  در  متأهل  سالمندان  می رسد  به نظر 
گوناگون بیشتری برخوردارند که می تواند به شکل قابل مالحظه ای با سالمت روانی 
سالمندان مرتبط باشد. سکونت در سرای سالمندان با سالمت روانی سالمندان 
رابطه ای منفی دارد. به نظر می رسد تجربه عدم کنترل بر سبک زندگی خود در 
روانی است. پژوهش ها نشان  تأثیر گذار در سالمت  متغییری  سرای سالمندان 
می دهند سالمندانی که احسال کنترل بیشتری در انتخاب های زندگی روزانه شان 
دارند، بیشتر عمر می کنند و رضایت بیشتری از زندگی دارند. منظور از بهزیستی 
و داشتن  مختلف خود،  جنبه های  پذیرفتن  به خود،  مثبت نسبت  نگرش  داشتن 
نشان  تحقیقات  همچنین  است.  خود  گذشته  زندگی  به  نسبت  مثبت  احساس 
می دهند زنان سالمند آسیب پذیرتر هستند و در مقایسه با مردان از حمایت های 
کمتری برخوردارند. همانطور که گفته شد نوع سبک زندگی افراد بر سالمت روانی 

تاثیر گذار است.
سر  به  ضربه  کلسترول،  دیابت،  چاقی،  باال،  فشارخون  می دهند  نشان  پژوهش 
و  وسبزیجات  )ماهی  ژاپنی  غذایی  رژیم های  و  افزایش  موجب  سیگار  مصرف  و 
فرآورده های سویا،  گوشت قرمز کم،  اجتناب از پرخوری( و مدیترانه ای )سبزیجات، 
میوه ها، آجیل، مغزها، حبوبات، سیب زمینی، غالت کامل، نان ها، گیاهان، ادویه جات، 
ماهی، غذاهای دریایی و روغن زیتون خالص( موجب کاهش احتمال ابتال به بیماری 
فکری  بازی های  انجام  کردن،  مطالعه  می شود. همچنین  آلزایمر  جمله  از  شناختی 
مثل شــطرنج، حـــل جدول، ســـاز زدن، ارتبـــاطات اجتمـــاعی منظــم، آمـــوزش، 
حفاظت کننده  عوامل  جزء  می توانند  منظم  ورزش جسمانی  و  دوم،  زبان  یادگیری 

سالمندان از مشکالت و بیماری های شناختی باشند.
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دومین نشست از سلسله نشست های »حیات  اجتماعی ایران در سال های جنگ  جهانی 
با  اول«  جهانی  جنگ  سال های  در  پرورش(  و  )آموزش  معارف  »تحوالت  موضوع  با  اول 
سخنرانی مسعود کوهستانی نژاد در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. 
این نشست به همت انجمن ایرانی تاریخ و پژوهشکدۀ علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی 

در تاریخ 6 اسفند ماه  1396 برگزار شد.
با تأکید بر اهمیت پژوهش در حوزه های فرهنگی از   آقای کوهستانی نژاد در این نشست 
جمله آموزش و پرورش، به صورت مختصر به وضعیت معارف پیش از آغاز جنگ در ایران 
اشاره کرد و گفت: »از سال 1911.م در توافقی قرار شد هر سال 20 محصل به فرانسه اعزام 
نظام مدنی،  به خارج همچون عیسی صدیق، مترجم  اعزامی  اول دانشجویان   شود. دوره 

عباس اقبال و امثالهم، پس از بازگشت تحوالتی را در معارف ایران رقم زدند.
میرزا حسن مشیرالدوله از سال 1329 ه.ق وزیر معارف می شود. او به منظور انجام اصالحات، 
وزارت معارف را می بندد و سـاختار و روش های وزارت خانه را تغییر می دهد و سپس با ۴8 
کارمند با خط مشی جدید آن را مــجدداً بازگشایی می کند. کتاب های درسی را باز نویسی 
می کند و مدارس دختران را سامان می دهد. مقدمات آموزش معلمان زن را فراهم می آورد.

را  دارالترجمه  اداره  فروغی،  الملک  ذکاء  ریاست  به  می کند  ایجاد  را  معارف  عالی  شورای 
تأسیس می کند. امتحانات متمرکز برگزار می کند و اصالحات اساسی در سیستم آموزشی 
ایران بر اساس الگوی فرانسوی ایجاد می کند. برای اولین بار کالس های پیش دانشگاهی را 
ایجاد می کند. محصالن دارالفنون برای رفتن به دانشگاه و یا ادارات دولتی نیاز به گذراندن 

این دوره پیش دانشگاهی داشتند«. 
وی در ادامه افزود: »در این تحوالت سه محور مدنظر بود:

- محور مدارس متوسطه که براساس دستورالعمل مدارس فرانسه تدوین می شد 
- محور مدارس ابتدائی، نظارت کامل و تمام عیاری بر ساماندهی کتاب های درسی ایجاد 

می کرد. 
- محور مدارس نسوان، تربیت 10 معلم زن توسط  مدارس خارجی برای تدریس در مدارس 

دختران انجام می گرفت.
و همچنین اداره تفتیش مدارس و نظام آموزشی در وزارت معارف برای رصد دقیق وضعیت 

معارف کشور تأسیس شد«.

 

  تحوالت معارف )آموزش و پرورش( در سال های جنگ جهانی اول
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المـلک  حـکیم  و  می شود  خارج  الدوله  عالء  کابینه  از  پیرنیا  مشیرالدوله  آن  از  پس 
همفکر او جانشین وی می شود. در این ایام جنگ جهانی اول آغاز می شود و با درگیر شدن 

ناخواسته ایران در جنگ اصالحات معارف نادیده گرفته می شود.
 کابینه های متوالی و کوتاه مدت فرصتی را برای پیشبرد امور از دست نمی دهند. کابینه دوم 
وثوق الدوله سعی می کند به اوضاع سامان دهد. نصیرالدوله وزیر معارف در این کابینه دست 

به اقدامات اساسی می زند.
منابع درسی از حیث محتوا به روز رسانی می شود. وزارت معارف که در رکود کامل بود مجدداً 
برای  مجانی  مدارس  تاسیس  و  تشکیل  درسی،  کتاب های  تدوین  می کند.  بازسازی  را  خود 
محصالن در تهران و شهرستان ها، دولتی کردن آموزش و پرورش در ایران که تاکنون بخش 
به دارالمعلمات و  بود، ساخت مدارس جدید، رسیدگی  عمده اش در اختیار بخش خصوصی 
دارالمعلمین، نظارت بر فعالیت مدارس ایرانی و خارجی از طریق اعزام مفتش مدارس، تاسیس 
بازگشایی  و   معارف  رویکرد  با  مطبوعات  سینما،  نمایش،  موزه،  همچون  فرهنگی  نهادهای 
مجدد کتابخانه ملی، از جمله این اقدامات بود، نصیرالدوله بعد از جنگ مجدداً کتابخانه ملی 

و معارف را بازگشایی و تأسیس کرد.
البته انتقادات فراوانی به نصیرالدوله می شد که الگوی فرانسوی که تقریبا از دوره دارالفنون 
برای کارمندی   افرادی را  ایران حکمفرما بود کارایی چندانی ندارد و تنها  بر نظام آموزشی 

ادارات دولتی تربیت می کند.
الگوی فرانسوی که مشیرالدوله در تحوالت معارف از آن استفاده کرد برگرفته از تجربه حزب 
اتحاد و ترقی عثمانی بود. خاندان مشیرالدوله با عثمانی در ارتباط بودند و آنجا را به خوبی 
می شناختند. میرزا حسن مشیرالدوله نیز از تجربه عثمانی استفاده کرد و همان تجربه را 
ادامه یافت که  الگوی فرانسوی  از  اقتباس  نیز همین  ایران پیاده نمود. دوره نصیرالدوله  در 

انتقاداتی را به دلیل ناکارآیی سیستم به همراه داشت.
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خـوانـش مؤلفـه هـای تمـدن سـاز 
در مـبـانی نظـری و عـملی امـام عـلـی)ع(

گزارش نشست »خوانش مؤلفه های تمدن ساز در مـبـانی نظـری و عـملی امـام عـلـی )ع(« توسط حبیب زمانی 
محجوب، استادیار و مدیر گروه تاریخ و تمدن اسالمی برگزار شد.

گاه این سؤال به ذهن برخی متبادر می شود که آیا مـی توان به سـیره امامان رویکـرد تمدنی داشت؟
پاسخ روشن است؛ طبق اشاره قرآن، تمدن سازی وظیفه انبیاء و دینداران بوده است؛ برهمین اساس، بنیان گذار 
تمدن اسالمی پیامبر )ص( است. امام علی )ع( بذر تمدنی را که پیامبر )ص( براساس گسترش یافتن علم و خرد در 
جامعه اسالمی کاشته بود، آبیاری کرد و ائمه معصوم با ژرفا بخشیدن به آن باعث شدند بــه درخــتــی تنومند  
به  نام »تمدن اسالمی« بدل شود. نقش مهم امام علی )ع( ارتقاء مؤلفه های تمدنی است که شتاب آن پس از رحلت 

پیامبر گرفـته شــده بود؛ درواقـع، اگر علی )ع( نبود زنجیرۀ تمدن اسالمی در همان آغاز کار می گسست.
دکتر زمانی موضوع مذکور در سه محور ارائه کرد: 

- مفهوم شناسی تمدن اسالمی
- شخصیت تمدن ساز امام علی )ع(

- تبلور برخی شاخص های تمدن اسالمی در سیره و حکومت امام علی )ع(
1.مفهوم شناسی تمدن اسالمی:

تمدن عبارت است از پیشرفت و توسعۀ هـمــه جانـبــه ناشــی از مجـموعه دستـاوردهـای مادی و معنوی 
ادیان جهانی می شود،  از  اجتماعی است. در تقسیم بندي هایی که  نظم  و پذیرش  تعالی فرهنگی  بشر که حاصل 

اسالم در زمره ادیان تمدن ساز قرار می گیرد. 
تمدن اسالمی را  می توان شامل دو جنبه دانست: یک جنبه آن به وسیله خود اسالم پـدید آمـد و در پرتو خالقیت 
و ابتکار مسلمانان بسط و گسترش یافت، در حقیقت منشأ این جنبه از تمدن اسالمی قرآن و سـنت پیـامبـر )ص( 
و اهل بیت )ع( بود؛ اما جنبه دیگر تمدن اسالمی، نه ابداع مسلمانان، بلکه میراث به جای مانده از تمدن های پیشین 

در قلمرو اسالم بود که به دست مسلمانان توسعه و تکـامل یافت و به رنـگ اسالم درآمد.
با این توضیحات، تمدن اسالمی تمدنی دینی است که هـمه مؤلـفه هـای آن برمحور اسالم باشد. این تمدن بر 
اساس نگرش توحیدی و مجموعه ای از ساخته ها و اندوخته های معنوی و مادی، انسان را به سوی سعادت و کمال 

سوق می دهد.
2.شـخصــیت تمـدن سازحـضرت  عــلـی)ع(:

حضـرت عـلـی)ع(، پرورش یافتۀ دامان پیامبر و شاگرد برجسته مکتب رسالت، داناترین مردم به معارف و شرایع 
دین است و از چنان مرتبه علمی بهره مند است که گستره علم ایشان قابل احصاء نیست. سخنان امام علی )ع(

که به مناسبت های مختلف فرموده است، بیانگر علوم جامعی در نزد ایشان است که پس از قرآن و کالم رسول خدا 
)ص( نظیر ندارد.

آثار بسیاری به حضرت علی )ع(نسبت داده اند که برخی نگارش خود حضرت بوده و برخی را از سخنان ایشان 
گردآوری نموده اند و برخی را همان حضرت امالء کرده و دیگران نوشته اند. مصحف، کتاب علی)ع(، مسند، نهج 

البالغه، احکام الدیات و کتاب السنن االحکام و القضایا از آثار منتسب به امام علی)ع( است. 
افزون بر این، علی)ع( در پایه گذاری برخی از علوم نیز نقش اساسی داشته است. چنانچه جرج جرداق نوشته: 
وجودنـدارد،  درعرب  دانشی  هیچ  بود،  عرب  وعلوم  مـعارف  وسرچـشـمه  اسالم  قطـب  ابیطالب  ابن  علی)ع( 
مگرآنـکـه اسـاسش را علی)ع( پایه گذاري کرده یا در وضع آن، سهیم وشریک بوده است؛که علم فقه، تفسیر، 
کالم، نحو و قرائت از جمله آن علوم  هستند. از دیگر ابعاد شخصیت تمدن ساز حضرت علی)ع(، ایجاد یک بینش 
مبتنی بر علم در بین عموم مردم بود؛ ایشان با اندیشه های متعالی خود تحولی نوین در حیطه دانش و علم افزایی 

بشر پدید آورد و در این راه دیگران را به پیروی از خود فراخواند.
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 امام علـی )ع( با ایـن رویـکرد علـمی و تربیت رجال دینی و دانشـمنـدانی چــون ابـواألسـود دوئلی، علی 
ابی رافع، عبیداهلل بن ابی رافع، سلمان فارسی و حارث همدانی، کوفه را به مرکز علمی تبدیل کرد و مکتب  بن 

علمی کوفه را بنا نهاد، عقالنیت و خردورزی را به عنوان بنمایه تمدن اسالمی ترویج کرد.
3.مؤلفه های تمدن ساز در سیره و حکومت حضرت علی )ع(

 نقش تمدن سـاز علی )ع( صـرفًا به این دلیل نیست که ایشان مقام علمی واالیی داشت و پایه گذار علوم بسیاری 
بود و شاگردان بسیاری پرورش داد؛  بلکه در این است که امام علی )ع( بینش تمدنی داشت و در حکومتش برای 
تمدن سازی چارچوب طراحی کرد. نقش اساسی حضرت در تمدن اسالمی، تقویت ارکان و مؤلفه های تمدن ساز 
فرهنگ اسالمی در میان مردم و به کارگیری آن در حکومت خویش است. حضرت برای حکومت برنامه دارد و 
این از نامه و خطبه های ایشان کـاماًل مشخص است. توجه به معیارهایی که علی )ع( برای حکومتش ترسیم کرده 
بود، نشان می دهد رویکرد امام علی )ع( رویکردی تمدن ساز بود و هریک از معیارهای حکومت ایشان قدمی برای 

ساخت و تثبیت تمدن اسالمی بوده است.
اخالق، کرامت انسانی، آزاد اندیشی، عدالت ورزی، حق مداری، وحدت و همبستگی، امنیت و اقتصا د از مهم ترین 
مؤلفه های مدنظر امام علی برای تمدن سازی است که ایشان در سیره و حکومت خویش بدان ها توجه داشته اند.
در دوره ای که اندیشه نوسازی تمدن نوین اسالمی رونق گرفته، نیازمند ارائه الگوی مطلوبی از کاربرد دین در 
حوزه سیاسی و زمینه سازی برای ارائه مدلی از تمدن دینی هستیم. در این میان سیره حضرت علی )ع(، به 
عنوان امام و خلیفه مقبول شیعه و سنی، می تواند مورد الگو برداری مسلمانان در تمدن سازی نوین اسالمی در 

همه کشورهای اسالمی قرار گیرد.

دکـتـر قـبـادی، رئـیــس پـژوهـشـگاه، طـی احـکـامـی
دکـتر شـکوه السـادات  حسـینی  را  به سـمت »مدیر گـروه پژوهـش مــطالعات زنـان«

دکـتـر  حـسـیـن  خراشـادی  زاده  را بـه سـمـت »مـدیــر امــور مــالـی«
دکتر روح اهلل  شهابی را به  سـمـت »سـرپرست گروه پژوهشی  روان شناسی  و  علم النفس«
دکتر سیده زهرا اجاق را به سمت »سرپرست معاونت مدیریت تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه«

دکتر روح اهلل کریمی  را  به سمـت »سرپرسـت گروه پژوهـشی مطالعات کاربـردی اخـالق« 
منصوب کرد.

انتصـاب
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نقد رویکرد سنتز نئوکالسیک-کینزی در متون درسی اقتصاد کالن

    

 الف( رویکرد کالسیک جدید: کالسیک های جدید، برای تحلیل اقتصاد کالن در کوتاه مدت، از مدل چرخۀ 
کسب و کار واقعی به عنوان مدل اصلی استفاده می کنند. در این رویکرد ارتباط میان درازمدت و کوتاه مدت 
به  خوبی نشان  داده  می شود و می تواند برای تحلیل مسائل مربوط به سیاست های کالن اقتصادی از قبیل 
مالیات، مخارج دولت و سیاست پولی مورد استفاده قرارگیرد. کتاب اقتصاد کالن مدرن بارو )2008( نمونۀ 

بارز این رویکرد است. 
کارشناسی،  در دورۀ  اقتصاد کالن  آموزش  در  تحلیلی مدرن دیگر  کینزی جدید: چارچوب  رویکرد  ب( 
کینزی جدید  کوتاه مدت  فیلیپس  منحنی  تحلیلی،  چارچوب  این  کلیدی  مؤلفه های  است.  کینزی جدید 
)یعنی منحنی عرضۀ کل با شیب صعودی کوتاه مدت( است. در این رویکرد، توّرم به توّرم مورد انتظار در 
انتظارات در مورد توّرم آینده، در کوتاه مدت بر محصول  آینده بستگی دارد. در منحنی عرضۀ کل پویا، 
تأثیر می گذارد. بنابراین، انتظارات در مورد سیاست پولی در آینده و شوك تقاضا باعث می شود منحنی های 
پویای AS و AD منتقل شوند. مدل کینزی جدید دارای جنبه های پویای اقتصاد کالن است و میان آثار 
تفاوت می گذارد. در مدل کینزی جدید، در  تقاضای کل  از شوك   ناشی  آثارغیرمنتظرۀ  و  پیش بینی شده 
کوتاه مدت، شوك  غیرمنتظره اثر بیشتری بر محصول نسبت به شوك پیش بینی شده دارد. در مدل کینزی 
جدید، براساس قاعدۀ تیلور، نرخ بهره ابزار اصلی سیاست پولی است نه عرضۀ پول. درمدل کینزی جدید، 
قیمت ها،  که  است  جدید  کینزی  مدل  از  خاصی  حالت  جدید،  کالسیک  مدل  کار  و  کسب  واقعی  چرخۀ 
کامال انعطاف پذیر است. مهم ترین تفاوت میان رویکرد کالسیک جدید و کینزی جدید در تدریس اقتصاد 
کالن دورۀ کارشناسی، نقش سیاست اقتصاد کالن در کوتاه مدت است )تفاوت اندکی در آثار درازمدت در 
مدل وجود دارد(. در مدل کالسیک جدید سیاست انبساطی نقشی ندارد، چون قیمت ها به سرعت تعدیل 

می شوند، لذا هیچ اثری بر تولید واقعی ندارد )ولی آثار توّرمی وجود دارد(.

 

 جلسۀ »نقد رویکرد سنتز نئوکالسیک - کینزی در متون درسی اقتصاد« توسط دکترسید حسین میرجلیلي 
دانشیار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  روز سه شنبه 28 

فرورین 1397 درپژوهشگاه علوم انساني برگزار شد.
  

نیاز  هر متن درسی اقتصاد کالن به یک چارچوب نظری برای تحلیل پدیده های کالن در کوتاه مدت 
دارد. 

 سه چارچوب نظری غالب عبارت اند از: 
الف( رویکرد کالسیک جدید 

 IS-MP-IA  ب ( رویکرد کینزی جدید با مدل  
 AS- IS-LM ج(  رویکرد سنتز نئوکالسیک-کینزی با مدل  

)IA: تعدیل تورم  و MP: سیاست پولی (
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اما درمدل کینزی جدید، به دلیل چسبندگی قیمت، سیاست انبساطی در کوتاه مدت، بر تولید واقعی 
تاثیر دارد. در مدل کالسیک جدید، سیاست پولی انقباضی، توّرم را کاهش می دهد، اما هیچ اثری بر 

تولید واقعی ندارد.
 اما در مدل کینزی جدید )و قدیم(، سیاست پولی انقباضی برای کاهش  توّرم، منجربه کاهش تولید 
واقعی در کوتاه مدت می شود، اگرچه وقتی سیاست، پیش بینی شده است، کاهش در محصول می تواند 
به حداقل برسد. مدل های کینزی برای مقابله با مسائل ناشی از رکود بزرگ، به ویژه بحران مالی و دام 

نقدینگی، مجهز شده اند. 
متون  برخی  نمی شود.  استفاده  نهادهای سیاست گذاری  در  کینزی در حال حاضر  چارچوب سنتی 
درسی اقتصاد کالن، مانند کتاب اقتصاد کالن منکیو )2010(، تالش کرده اند شکاف میان روش سنتی 
و جدید کینزی را پل بزنند و با گنجاندن فصل جدیدی در مدل پویای AD/ AS ، مقدمه ای در مورد 
مدل های DSGE ارائه  کنند که در متون درسی دوره های کارشناسی ارشد متداول شده است و در 
نهادهای سیاست گذاری استفاده می شود. رومر )2000( و تیلور )2000( چارچوب جدیدی برای مدل 
 MP طبق قاعدۀ تیلور، منحنی ،LM کینزی جدید در اقتصاد کالن مطرح می کنند.  به جای منحنی
)سیاست پولی( و به جای عرضۀ کل، خط IA  )تعدیل توّرم( قرار داده  شده  است. بنابراین، به جای 
پیشنهاد شده است. رومر  IS-MP-IA کینزی جدید  ، مدل   IS-LM-AS یعنی   رویکرد سنتز 
یازده مزیت برای آن برمی شمارد. میشکین )2012( در فصل دهم کتاب اقتصاد کالن خود از منحنی 
 LM استفاده می کند و ویلیامسون )2011( نیز در کتاب اقتصاد کالن خود، منحنی LM به جای MP
را با قاعدۀ نرخ بهرۀ واقعی جایگزین می کند. جونز )2011( نیز در کتاب اقتصاد کالن خود در تحلیل 
کوتاه مدت، منحنی LM را با قاعدۀ تیلور جایگزین می کند که در آن بانک مرکزی نرخ بهرۀ اسمی را 
در واکنش به توّرم تعیین می کند. ویراپانا )2003( چارچوب سنتی یادشده را با مدل AD /PA )یعنی 

تقاضای کل/ تعدیل قیمت( بر اساس کار رومر و تیلور جایگزین می کند. 
ج( رویکرد سنتز نئوکالسیک-کینزی: چارچوب تحلیلی در آموزش اقتصاد کالن در دورۀ کارشناسی، 
برای کوتاه مدت است. برخی متون    AS -IS-LMیا تقاضای کل  از مدل عرضۀ کل ـ  با استفاده 
درسی اقتصاد کالن با چارچوب تحلیلی سنتز عبارت اند از: اقتصاد کالن بالنچارد )201۴( ؛ اقتصاد 
کالن درنبوشـ  فیشرـ  استارتز )2011(؛ اقتصاد کالن برانسون )1989(.)به نظر می رسد اقتصاد کالن 

دکتر شاکری و اقتصاد کالن دکتر رحمانی بر اساس همین رویکرد است(
اقتصاد کالن در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در  این متون، منبع اصلی درس 
تعدادی از دانشگاه ها و پژوهشگاه های ایران است. یکي از مراحل تطّور اقتصاد کینزي، تفسیر کتاب 

نظریۀ عمومي کینز بر اساس سنتز نئوکالسیک ـ کینزی بود. 
در رویکرد سنتز، اقتصاد کینزي بر اساس نظریۀ تعادل عمومي تفسیر می شود با مدل IS-LM که 
هیکس )1937( و سپس هانس )19۵3( مطرح کردند. مدل IS-LM برای تقاضای کل، تفسیر اقتصاد 
کالن کینز بر اساس نظریۀ تعادل عمومي است. پل ساموئلسن اصطالح »سنتز نئوکالسیک-کینزی« 
را براي رویکرد اقتصاد کالن در اواسط دهه 19۵0 وضع کرد. سنتز نئوکالسیک بیست سال دیگر، 
یعنی تا دهۀ 1970، تأثیرگذار بود که در آن، مطالب مهم هیکس، مودیلیاني، سولو، توبین و دیگران 
جاي مي گیرد. این رویکرد، »سنتز« نئوکالسیک و کینزی نامیده شده است، بدان جهت که نتایج 
مدل در »درازمدت« یا در سیستم IS-LM با کارکرد کامل، نئوکالسیک است، ولی در »کوتاه مدت« 
ـ  نئوکالسیک  سنتز  رویکرد  در  است.  برقرار  کینزی  نتایج  ناقص،  کارکرد  با   IS-LM سیستم  یا 
کینزی، مدل IS-LM نقش مرکزی دارد. این در حـالی اسـت که مدل IS-LM نواقـص تحلیلی 

متعددی دارد. 
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نقد: مهم ترین نواقص تحلیل IS-LM عبارتند از: 

1. فاقد مبانی اقتصاد خرد است. 
مسائل  حل  نتیجۀ  به عنوان  نه  و  است  شده  مشخص   ad hoc سرمایه گذاری  و  مصرف  توابع   .2

تصمیم گیری.
3. سطح قیمت را برون زا درنظرمی گیرد.  

۴. انتظارات در این مدل نقشی ندارد.
۵. پیچیدگی های اقتصاد را به چند رابطۀ جمعی شدۀ خام، ساده سازی می کند.

اقتصادی،  شرایط  و  موضوعات  برخی  برای  را  تحلیل  این  ساده سازی ها،  و  فروض  و  نیست  جامع   .6
مناسب می سازد. 

7. با مفروضات پشت مدل IS /LM که بر حسب انعطاف پذیری قیمت هاست، ناسازگاری دارد.  
8. مدل ایستاست و از هماهنگی و انتخاب بین زمانی و آینده نگر غفلت کرده است.

تصویر  که  واقعیت  این  درنظرگرفتن  بدون  می کند،  ارائه  کالن  اقتصاد  از  لحظه ای  تصویر  مدل  این 
لحظه ای، بخشی از یک تصویر متحرك است. ماهیت ایستای مدل، مانع از توجه به بسیاری از پیامدهای 
محدودیت بین زمانی بودجۀ دولت، برای آثار واقعی تغییر در سیاست های مالی یا تأثیرات انتظارات در 

مورد سیاست های پولی بر دنباله ای از سطح قیمت تعادلی طی زمان می شود. 
ذکر  فوق لیسانس حتی  مقطع  در   AD-AS و   IS-LM چارچوب  به ندرت  یادشده،  نقدهای  دلیل  به 
اقتصاد کالن سطح کارشناسی ارشد  DSGE  در  به جای آن چندین سال است که مدل  می شود و 
تدریس می شود. در دهۀ 1970، بسیاري از اقتصاد دانان از تفسیر کینز توسط سنتز نئوکالسیک ناراضي 
بودند، زیرا این تفسیر با ادعاي کینز منطبق نبود. کینز نظریه اي ارائه کرد که عام تر از نظریۀ کالسیک 
باشد نه برعکس آن، که سنتز می گوید. عالوه بر آن، بنیان مدل IS-LM ، والراسي است، در حالي که 

کینز، والراسي نبود. 
همانطور که لئون هافوود می گوید کینز، اقتصاد کالن عدم تعادل را مطرح کرد. 

با افزایش توّرم  ناتواني آن براي توضیح دادن رویدادها بود.  دلیل دیگر بحران در سنتز نئوکالسیک، 
در اواخر دهۀ 1960، موفقیت تجربي و مباني نظري سنتز، زیر سؤال رفت. جدي ترین ضربه به سنتز، 
توّرم رکودي اواسط دهۀ 1970 به دنبال افزایش قیمت نفت بود که باعث شد رشد یکنواخت همراه با 
توّرم پایین تداوم پیدا نکند. در اوایل دهۀ 1970، سنتز دچار دردسر جدی شد؛ زمانی که پایداری توّرم 
و بیکاری در کشورهای عضو OECD با پیش بینی سنتز سازگار نبود. لوکاس و سارجنت علیه سنتز 
نئوکالسیک گفتند که سنتز در پیش بینی های خود شکست خورده است. نظر لوکاس و سارجنت این بود 

که رویکردی که بر اساس آن، پیش بینی های شکست خوردۀ دهۀ 1970 انجام شد، اساسًا ناقص است. 
»کینزی های کمبریج« )نام دیگر پساکینزی های بریتانیا( و همتایان آنها در ایاالت متحده )پساکینزی های 
آمریکا(، سنتز را خیانتی بزرگ به انقالب کینزی می دانند. مکتب کالسیک جدید از دهۀ 1970 به عنوان 

رویکرد جدید اقتصاد کالن، جایگزین سنتز گردید. 
ویرایش  ویرایش سوم سال 1989،  از  برانسون پس  نئوکالسیک،  رویکرد سنتز  به مشکالت  توجه  با 
جدیدی از کتاب اقتصاد کالن خود منتشر نکرد، با اینکه تا 2006 زنده بود. کتاب اقتصاد کالن برانسون 
که مبتني بر سنتز نئوکالسیک ـ کینزی و ایستاي مقایسه اي است، سال هاست در برنامۀ درسي اقتصاد 
کالن اغلب دانشگاه هاي معتبر جهان از این کتاب به عنوان متن درسي استفاده نمي شود. در اواسط 
دهۀ 1990، »سنتز نئوکالسیک جدید« توسط گودفرند و کینگ )1997( مطرح شد. سنتز جدید مانند 
سنتز قدیمی، دو ویژگی عمده دارد:  اول، رفتار بهینه سازی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان.  دوم، 

وجود اختالالت و انعطاف ناپذیری های اسمی.
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نامیده شده است.       ،DSGE یا مدل های  پویای تصادفی«  به عنوان »تعادل عمومی  مدل سنتز جدید 
مدل های DSGE برای سیاست گذاری به طور فزاینـده ای عمـدتًا توسط بانک های مرکزی مورد استفاده 
 DSGE سنتز جدید عبارت اند از: 1. نقد پساکینزی: در DSGE قرار می گیرد. مهم ترین نقدهای مدل
بازار کار همیشه تسویه است، در حالی که در واقع چنین نیست. 2. نقطه کــور مدل DSGE، بخش 
مالی است که به نرخ بهره و بازار پول تقلیل یافته است. بانک سایه، وام کم اعتبار، تبدیل به اوراق بهادار 
کردن، اهرم، حباب و ارتباط بین بانکی در مدل نیست. بحران مالی 2009-2007 مدل سنتز جدید را بی 
اعتبار کرد. 3.مدل DSGE بیش از حد متکی به فرض بازارهای کامل است و قادر به توضیح پویایی 
لذا  و  است  مـدل  اصلی  هسـته  کار،  و  کسـب  واقـعی  چـرخـه   .۴ نیـست.  نـوسانات  غـیرخطـی 
اسـاسًا والراسی است. رقابت ناقص کینزی جدید ابزار کمکی است که وارد مدل شده است. از این رو 

سنتز جدید گسترش چارچوب تحلیلی والراسی است. در حالی که کینز والراسی نیست. 

دکتر میر جلیلی در جمع بندی مطالب ارائه شده گفت: »رویکرد سنتز نئوکالسیک-کینزی، یکی 
از سه رویکرد غالب در متون درسی اقتصاد کالن و بر اساس مدل IS-LM است. کتاب اقتصاد کالن 
برانسون، بر اساس رویکرد سنتز است که منبع اصلی درس اقتصاد کالن در تعدادی از دانشگاه های ایران 
است. رویکرد سنتز نئوکالسیک متون درسی اقتصاد کالن بدلیل نواقص مدل IS-LM و نقدهای وارد به 
سنتز، در دانشگاه های دنیا کنار گذاشته شده است. )اما در ایران هنوز منبع درسی است(. سنتز جدید 
 DSGE کرد. مدل IS-LM را جایگزین  DSGE نئوکالسیک-کینزی در سال 1997 مطرح شد و مدل
سنتز جدید با نقدهای متعدد مواجه شده است و در پیش بینی بحران مالی جهانی 2009-2007 ناکام بود. 
در مجموع، به دلیل نقدهای وارد به رویکرد سنتز نئوکالسیک در متون درسی اقتصاد کالن، بازاندیشی 

متون درسی اصلی اقتصاد کالن در دانشگاه های ایران توصیه می شود«. 
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تأثیر گواهی بازرسی کاال در پیشگیری از تقلب در اعتبارات اسنادی

نشست »تأثیر گواهی بازرسی کاال در پیشگیری از تقلب در اعتبارات اسنادی« با همت پژوهشکدۀ مطالعات تطبیقی حقوق با حضور جمعی 
از اساتید، دانشجویان، وکال و کارشناسان رسمی دادگستری و با سخنرانی دکتر بهمن حسینجانی )عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات 
ملی  ارشد سازمان  )کارشناس  موسوی  گلناز  دکتر  و  دادگستری(  کارشناس رسمی  و  )مدرس  الطباطبایی  قاضی  تطبیقی حقوق( حسین 

استاندارد ایران( در تاریخ 2۱ اسفند ۱۳۹۶ در تاالر حکمت پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی  برگزار شد. 
پس از تالوت آیاتی ازکالم اهلل مجید، دکتر حسینجانی مسئول راه اندازی پژوهشکدۀ مطالعات تطبیقی حقوق، موضوع را به این نحو تبیین 
نمود: بازرسي )Inspection( یکي از مهم ترین و حساس ترین حلقه هاي زنجیرۀ صادرات و واردات کاال و خدمات است. این امر به علت 
فراگیر و جهاني بودن آن، به یکي از تخصصي ترین و پیچیده ترین مراحل در امر صادرات و واردات تبدیل شده است و براي آسان سازي این 
جریان و اطمینان از مرغوبیت کاال و خدمات، در مراحل بازرسي، از یک سري استانداردهاي فراگیر و مورد قبول همه کشورها استفاده می شود. 
وظیفه تدوین این استانداردها بر عهده کمیته جهاني استاندارد )ایزو( است که اغلب کشورهاي جهان در آن عضو هستند. به دلیل اهمیت 
مقوله بازرسی کاال، قسمت سوم از بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به این موضوع اختصاص یافته و ارائه 
گواهی بازرسی در مورد تمامي کاالهاي وارداتي با توجه به نوع استاندارد کاال الزامي شناخته شده است. گواهي بازرسي مورد نظر باید توسط 
شرکت هاي بازرسي کننده مجاز صادر گردد. نفس بازرسی کاال و عملکرد مثبت شرکت های بازرسی کاال می تواند از بروز تقلب در اعتبارات 

اسنادی به نحو چشمگیری پیشگیری کند. 
در این نشست ابتدا پیرامون فلسفه بازرسی، نحوه تأسیس و نظارت بر شرکت های بازرسی، انواع بازرسی و وظایف شرکت های بازرسی صحبت 

شد و سپس نقش گواهی بازرسی کاال در پیشگیری از تقلب یا بروز تقلب در  اعتبارات اسنادی با مطالعه موردی تبیین شد. 
قاضی الطباطبایی در خصوص اهمیت و جایگاه گواهی بازرسی کاال در اعتبارات اسنادی و نقش آن در واردات و صادرات و به طور کلی در 
تجارت بین الملل توضیحاتی ارائه دادند. ایشان در ادامه به تعریف گواهی بازرسی در اسناد بین المللی و  کارایی بسیار حساس آن در مبادالت 
تجاری پرداختند و انواع گواهی بازرسی را برشمردند: ۱.گواهی بازرسی پیش از حمل  2.گواهی بازرسی نصب و راه اندازی  ۳.گواهی بازرسی 

حین تولید  4.گواهی بازرسی فنی   5.گواهی بازرسی کاال در رابطه با انطباق با استانداردهای اجباری  ۶.گواهی بازرسی ارزیابی  قیمت.

دکتر گلناز موسوی در خصوص روند صدور پروانه شرکت های بازرسی کاال و طبقه بندی آنها  گفت: »سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع 
تأیید صالحیت شرکت های بازرسی کاالست و شرکت های بازرسی کاال را  از نظر صالحیت در سه سطح طبقه بندی می کند: ۱. شرکت های 

بازرسی کاال در سطح استانی 2. شرکت های بازرسی کاال در سطح ملی ۳. شرکت های بازرسی کاال در سطح بین المللی«. 
شرکت های بازرسـی کاال از نظر نوع فعالیت در سه سطح  الف،ب و پ قرار دارند. شرکت های بازرسی نوع )الف( شرکت های کاماًل مستقل 
هستند. چرا که فعالیت اصلی آنها صرفاً  بازرسی است. شرکت های بازرسی نوع )ب( شرکت هایی هستند که می توانند در داخل شرکت دیگری 
باشند لکن باید استقالل خود را به اثبات برسانند. شرکت های بازرسی نوع )پ( شرکت هایی هستند که استقالل کامل ندارند. الزم به ذکر 
است که شرکت های بازرسی فنی صرفا در این نوع طبقه بندی قرار می گیرند و شرکت های بازرسی کاال فقط در نوع  الف  قرار می گیرند. 
یکی از موضوعات بسیار مهم برای سازمان ملی استاندارد، استقالل شرکت های بازرسی کاالست که در این خصوص بند الف ماده 2 آیین نامه 
تأیید صالحیت شرکت های بازرسی کننده و ضوابط بازرسی کاال ها مقرر کرده است: »که شرکت و مدیران مسؤول آن باید مستقل از منابع 
تجاری مرتبط با طراحی، ساخت، تأمین، نصب، استفاده و نگهداری اقالم مورد بازرسی یا اقالم مشابه و هم ردیف آن باشند و همچنین نباید 

در فعالیت هایی دخیل باشند که در تضاد با استقالل، قضاوت و درستکاری آنها در زمینه بازرسی باشند«.
 سازمان ملی استاندارد برای استقالل هر چه بیشتر شرکت های بازرسی مقرر کرده است که حتی سهام داران آنها نباید فعالیت تجاری و 
بازرگانی داشته باشند و در مواردی که دارای چنین فعالیت هایی باشند، مرجع یاد شده از آنها  تعهد اخذ می کند  که مالکیت سهامشان را به 
کمتر از پنجاه درصد کاهش دهند و در صورت عدم انجام تعهد، مجوز را لغو خواهد کرد. دلیل آن این است که استقالل شرکت های بازرسی 

برای سازمان ملی استاندارد بسیار مهم است.

آقای قاضی الطباطبایی در ادامه به دو نوع بازرسی رایج اشاره کرد: 

pre-shipment inspection  1.  بازرسی پیش از حمل کاال
 در این نوع بازرسی بنابر درخواست بانک یا خریدار یا الزامات مندرج در اعتبارات اسنادی، کاالی مورد معامله قبل از حمل در مبدأ مورد 
بازرسی قرار می گیرد و این امر هم به دلیل حفظ حقوق وارد کننده و مصرف کننده  جهت حصول  اطمینان از انطباق کاالی ارسال شده با 
مشخصات درج شده در قرارداد است؛ کاال پس از تولید و بسته بندی در انبار یا محل اعالن شده از سوی فروشنده پیش از حمل مورد بازرسی 
فیزیکی  قرار می گیرد. در این نوع بازرسی معموالً کمیت کاال و کیفیت بسته بندی بررسی و بازرسی می شود  و اسناد و گواهی های کیفیت و 
آنالیز کارخانه تولید کننده به دقت با مشخصات ظاهری کاال تطبیق داده می شود. این نوع بازرسی با توجه به اهداف متفاوت صاحبان منافع 

از موارد تقلب در اعتبارات اسنادی پیشگیری می کند.
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 صاحبان منافع در این نوع بازرسی عبارتند از:  
۱. خریدار 2. فروشنده ۳. بانک مرکزی 4. وزارت صنعت، معدن و تجارت 5. اداره گمرک و سایر ذی نفعان که هرکدام اهداف مشخصی را از 

بازرسی انتظار دارند.
فرض کنید، فردی هزار دستگاه تلویزیون خریداری می کند. وظایف بازرس در این پرونده عبارتند از:  

۱. بازرسی بسته بندی کاال 2. بررسی خود کاال به صورت تصادفی و فیزیکی و تدوین گزارش. بنابراین مسئولیت شرکت بازرسی صرفا بررسی 
کیفیت ظاهری کاال است، مگر اینکه از او خواسته شده باشد که کاالی مورد نظر را از حیث ماهیت هم آنالیز کند که در این فرض منظور تست 
کردن تلویزیون ها است. پس از انجام  بازرسی در صورت عدم مشاهده مغایرت ظاهری و مطابقت کمی یا کیفی کاال با اسناد خرید و پس از نظارت 
بر عملیات بارگیری و دریافت رونوشت سند حمل و پس از طی همه این مراحل، گواهی نامه  بازرسی پیش از حمل مطابق با متن نمونه بانک 

مرکزی صادر می شود.
خدمات اصلی بازرسی پیش از حمل عبارتند از:

۱. تصدیق قیمت کاال 2. بازرسی کمی وکیفی ۳. بازرسی وضعیت بسته بندی و نشانه گذاری 4. بازرسی کانتینر و سایر وسایل حمل و نقل 5. نظارت  
بر بارگیری ۶. نمونه گیری، نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه )آزمون - دریافت نتایج -بررسی نتایج -انطباق بررسی مستندات(. 

خدمات ویژه قابل ارائه توسط شرکت های بازرسی عبارتند از: ۱. اندازه گیری تجهیزات توزین 2. تأمین کارشناسان واجد شرایط ۳. نظارت بر 
برنامه ها و پروژهای صنعتی، مشاوره،  اجرا و ارائه گزارش پیشرفت کار.

COI )certification of  inspection( 2. گواهی بازرسی
این گواهی بیان می دارد که کاال از لحاظ کمی، کیفی و بسته بندی با شرایط موجود در پروفرما مطابقت دارد و تــوســط شــرکـت هــای 
 VOC و یا گواهی  COI  یا Certification of Inspection بــازرســی کــاال صــادر می گــردد؛ بــه اختــصـار به این گـواهــی

می گویند.
 بازرسی حین تولید، نوع دیگری از  بازرسی کاالست که  طبق قرارداد در مراحل ساخت و تولید به صورت تصادفی و موردی یا در مقاطع مختلف 
مثل مقطع کنترل کیفی می تواند با نظر خریدار باشد. بازرسی حین تولید در واقع یک نوع بازرسی فنی است. ارزیابی قیمت کاال خدمت دیگری 
است که شرکت های بازرسی انجام می دهند. یکی از کاربردهای این روش زمانی است که بانک ها یا دولت بودجه ای برای ایجاد یک واحد صنعتی 
اختصاص داده اند و در نتیجه نگران آن هستد که مبادا کاالی خریداری شده گرانتر از قیمت متعارف آن در بازار باشد؛ زیرا قیمت کاال بر اساس 

روش های قرارداد در اینکوترمز متفاوت است.  لذا به همین خاطر از خدمات شرکت های بازرسی استفاده می کنند.
دکتر گلناز موسوی در رابطه با سازمان ملی استاندارد و نقش شرکت های بازرسی در صدور گواهی بازرسی کاال توضیحاتی دادند و بیان داشتند 
که کاالهای مشمول استاندارد اجباری کاالهایی هستند که از لحاظ ایمنی، بهداشت و سالمت حائز اهمیت هستند و طبق مقررات خاصی مشمول 

استاندارد اجباری اعالن می شوند.
 به طور مثال اکثر مواد غذایی مشمول  استاندارد اجباری هستند. در صورتی که بخواهیم بدانیم یک کاال مشمول استاندارد اجباری است یا نه، 

سازمان ملی استاندارد لیست اسامی کاالهای مشمول  استاندارد را در تارنمای سازمان قرار داده است.
قوانین و مقرارت ناظر بر شرکت های بازرسی عبارتند از:

۱. قسمت سوم از بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی 2. قــانون ارتقــاء کیـفی خودرو 
۳. قانون طرح توسعه و تقویت نظام استاندارد سازی 4. آیین نامه تأیید صالحیت شرکت های بازرسی 5. دستورالعمل چگونگی ارزیابی تأیید 
صالحیت و نظارت برشرکت های بازرسی ۶. دستورالعمل رسیدگی به اعتراضات و اختالفات بین خریداران و شرکت های بازرسی ۷. روش اجرائی 
ارزیابی و انطباق کاالهای وارداتی  ۸. دستورالعمل صدور گواهی انطباق کاالهای صادراتی ۹. ارزیابی انطباق الزامات برای کارکردهای انواع مختلف 

نهادهای انجام دهنده بازرسی ۱0. استاندارد ملی ایزو2000.
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در بخش پایانی نشست، قاضی طباطبایی تأکید کردند که حق الزحمه ای که شرکت های بازرسی دریافت می کنند  نسبت به خدماتی 
که ارائه می دهند، بسیار ناچیز است. چرا که بر اساس اسنادی که توسط این شرکت ها صادر می شود، بانک ها و تجار مبالغ زیادی مبادله 
می کنند؛ در واقع منفعتی که تجار و بانک ها می برند، در مقابل خدماتی که می گیرند قابل قیاس نیست. لذا برای این که اهمیت کارکرد 

شرکت های بازرسی بیشتر مورد توجه قرار گیرد به بررسی چند نمونه از پرونده های طرح شده در محاکم می پردازیم.
الف( شرکت وارد کننده ای ۱4 فقره اعتبارات اسنادی گشایش کرده و به رغم آن که شرط بازرسی در شرایط اعتبارات اسنادی لحاظ شده 
بود، یک هفته بعد از گشایش اعتبار از سازمان ملی استاندارد مجوز حذف بازرسی در مبدأ گرفته تا بازرسی انجام نشود. نوع  کاال قطعات 
یدکی خودرو بود که  از یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس خریداری شده بود. خریدار پس از رسیدن کاال به مقصد اسناد را برای انجام 
تشریفات گمرکی و ترخیص کاال از بانک گشایش کنندۀ اعتبار تحویل می گیرد. اما پس از گرفتن اسناد اقدامی جهت ترخیص کاال انجام 
نمی دهد. نهایتاً بعد از دو سال که خریدار اقدامی جهت ترخیص کاال نمی کند، اموال بر اساس قانون تحویل سازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی داده می شود، اما متأسفانه پس از بررسی مشخص می شود که اموال از نظر کمی وکیفی اصال از زمین تا آسمان با اسناد 
خرید متفاوت هستند و ارزش آنها به قدری ناچیز است که حتی کفاف پرداخت هزینه های حمل و نقل را نمی کند. با بررسی این پرونده 
مشخص می شود که  واردکننده از ابتدا پروسه بازرسی کاال را حذف کرده تا بتواند با سهولت به مقاصد نامشروع خود برسد؛ این شکل از 

تقلب در اعتبارات اسنادی اهمیت شرکت های بازرسی را نمایان می کند.

ب( نمونه دیگر این است که چندین تُن برنج از یکی از کشورهای همسایه خریداری شده بود و بسته بندی آن از نوع کیسه کتانی بود و 
نوع بیمه آن از پایین ترین نوع پوشش جبران خسارت بود. یک شرکت بازرسی داخل کانتینرها را از نظر کمی وکیفی بازرسی کرده بود و 
حین بازرسی موضوعی را مشاهده می کند و آن را بالفاصله به خریدار کاال گزارش می دهد. شرکت بازرسی در زمان بازرسی متوجه می شود 
که در دیواره یکی از کانتینرها حفره ای بر اثر آسیب دیدگی ایجاد شده و با بتون پر شده است. اما خریدار به این موضوع توجه نمی کند. 
پس از ورود کاال به ایران کشف می شود که آب داخل کانتینر نفوذ کرده و پنجاه درصد برنج های کانتینر از بین رفته است. خریدار کاال 
بالفاصله موضوع را برای دریافت خسارت به شرکت بیمه گر اطالع می دهد. اما شرکت بیمه عنوان می کند که قرارداد بیمه کاال از نوع کلوز 
c است و در این نوع قرارداد یکی از شرایط پرداخت خسارت از بین رفتن و تلف شدن کل محموله است و لذا هیچ خسارتی نمی تواند 
پرداخت کند. خریدار بعد از آن که نمی تواند غرامت خود را از شرکت بیمه دریافت کند، برای دریافت خسارت به متصدی حمل و شرکت 
بازرسی مراجعه می کند. اما هیچ کدام نمی پذیرند. نهایتاً در دادگاه طرح دعوا می کند و دادگاه پس از رسیدگی حکم بر محکومیت شرکت 
بازرسی می دهد. اما در مرحله تجدید نظرخواهی وقتی پرونده به کارشناس ارجاع شد، عدم تقصیر شرکت بازرسی احراز شد. چرا که 
شرکت بازرسی براساس قرارداد بازرسی و اسناد موجود در خصوص کیفیت بسته بندی کاال وظیفه ای نداشت و راجع به این موضوع از 

شرکت بازرسی درخواست بازرسی نشده بود.
این نشست پس از طرح چند پرونده دیگر با تأکید بر نقش بسیار مثبت گواهی بازرسی کاال در پیشگیری از بروز تقلب در اعتبارات اسنادی 

خاتمه یافت.
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گزارش جلسۀ دفاعیۀ رقیه فراهانی )دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی(

موضوع: مسمط سرایی در شعر معاصر، از بهار تا نیما، و مقایسۀ آن با مسمط سنتی
استاد راهنما: دکتر ابوالقاسم رادفر

استادان مشاور: دکتر علیرضا فوالدی، دکتر زهرا پاساپور
استادان داور: دکتر یوسف محمدنژاد عالی زمینی، دکتر مریم شریف نسب، دکتر محمود بشیری

این جلسه در تاریخ ۱۳۹۷/۱/2۷ ساعت ۳0 : ۱5 با حضور استادان راهنما و مشاور و هیأت داوران رســـالـه در سالن ادب پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. 

پس از توضیح مختصر استاد راهنما دربارۀ موضوع رساله، دانشجو سخنانی را دربارۀ اهمیت داشتن قالب مسمط، علت پرداختن به 
این موضوع، قلمرو زمانی پژوهش، پیشینۀ پژوهش و... ایراد کرد و سپس به قرائت خطابۀ خود پرداخت. در این خطابه نخست فصل 

بندی و عنوان فصل های رساله ذکر شد و در ادامه، دربارۀ هر یک از فصل ها توضیحاتی مفــصل مطرح شد:
فصل اول: کلیات و مفاهیم؛ شامل معرفی موضوع، مسألۀ تحقیق، هدف، فرضیه، پیشینه و... .

فصل دوم: از انواع ادبی؛ شامل تعریف انواع ادبی بنابر تعاریف محققان و صاحب نظران، تاریخچۀ انواع ادبی، با تکیه بر نظریه ها، 
روش های تغییر انواع ادبی؛ احیای انواع ادبی و شیوه های آن؛ انگیزه های تغییر و یا احیای انواع ادبی.

در ادامه، ارتباط انواع ادبی با مسمط به این شکل مطرح شد:
مسمط نوعی ادبی است که در گذشتۀ ادبی ایران وجود داشته است؛ در دورۀ مشروطه احیا شده و زیرشاخه هایی گوناگون از آن 
به وجود آمده و هدف از احیای مسمط، ناکارآمد بودن قالب های رایج در آن زمان برای مطرح کردن برخی مضامین روز بوده است. 

همچنین تأییدی بر مناسب بودن این قالب و عدم کهنگی آن است.
فصل سوم: از مسمط؛ در این فصل، ضمن تعریف دقیق قالب مسمط، اقسام و توابع آن بررسی و معرفی شده اند.

فصل چهارم: مسمط در شعر معاصر؛ مطالب این فصل ذیل سه سطح اصلی زبانی، ادبی و فکری تنظیم و در ادامه، نقش شاعران 
مسمط پرداز در ایجاد شعر نیمایی مطرح شده است. سپس علل رویکرد شاعران دورۀ مشروطه به مسمط بررسی شده و درنهایت، 

میان مسمط های دورۀ مشروطه و سنتی مقایسه تطبیقی صورت گرفته است.
فصل پنجم نیز به جمع بندی و نتیجه گیری اختصاص یافته است.

در پایان خطابه، دانشجو از استادان راهنما، مشاور و داور برای شکیبایی  ایشان در آماده شدن رساله و مطالعه و داوری این رساله 
قدردانی کرد.

دکترابوالقاسم رادفر، استاد راهنمای رساله، به ارزش و اهمیت موضوع رساله و از دقت و دشواری کار سخن گفت و سپس فرصت را 
در اختیار استادان داور قرار داد تا نکات تکمیلی، انتقادات و پیشنهادهای خود را مطرح کنند.

دکتر محمود بشیری، استاد داور مدعو رساله، نخست به تحسین تالش دانشجو پرداخت و ضمن بیان این نکته که مطالب بسیاری را 
از این رساله آموخته است، تعداد اشتباهات حروف چینی کار را اندک دانست. او در ادامه، نکاتی را دربارۀ فصل مربوط به انواع ادبی 

و نارسا بودن برخی مثال ها ذکر کرد و از دانشجو خواست مثال های دیگری را جایگزین کند.
دکتر مریم شریف نسب، استاد داور داخلی، در تأیید سخنان دکتر بشیری به توفیق رساله و پیراسته بودن زبان آن اشاره کرد. سپس 
ارتباط میان فصل مربوط به انواع ادبی و دیگر فصل های رساله را منتفی دانست. همچنین ضمن مطرح کردن یکی دو مورد ویرایشی 

نادر، از دانشجو خواست نظر به فراوان بودن یافته های جدید رساله، بخش نتیجه را مفصل تر بازنویسی کند.
دکتر یوسف محمدنژاد، استاد داور داخلی دیگر رساله، اذعان داشت برای نوشتن این رساله آثار فراوانی مطالعه و بررسی شده است. 
او در ادامه ضمن تأیید سخنان دکتر شریف نسب دربارۀ فصل انواع ادبی، همچنین از دانشجو خواست در صورت صالحدید استاد 

راهنما، بخش آخر فصل چهارم به ابتدای فصل چهارم منتقل شود.
دکتر زهرا پارساپور، استاد مشاور دوم رساله، نکاتی را دربارۀ برخی بخش ها و لزوم تحلیلی کردن آن ها مطرح کرد. 

دکتر علیرضا فوالدی استاد مشاور اول رساله نیز، از ارزش رساله سخن گفت. او با مطرح کردن نظریه های جدید درخصوص انواع 
ادبی و مرتبط دانستن قوالب شعری را با انواع ادبی، بر ضرورت باقی ماندن این فصل در رساله تأکید کرد.

در پایان دکتر ابوالقاسم رادفر استاد راهنمای رساله به جمع بندی نظرات مطرح شده پرداخت.
در نهایت، هیأت داوران؛ استادن راهنما، مشاور و داور به شور نشستند و با اعطای نمرۀ ۱۹/5 و درجۀ عالی، به رسالۀ دانشجو، وی را 

دانش آموختۀ مقطع دکتری رشتۀ زبان و ادبیات فارسی تشخیص دادند.
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