
یادیازاستادبیبدیلعلمواخالق؛سومینسالگرددرگذشتدکترصادقآئینهوند
دعوتبهگفتگووصلح؛سخناندکترقبادیدرهمایشبینالمللی»زبانوادبیاتروسیدردنیایمعاصر«

برگزاریجشننیمهشعبانباسخنرانیحجتاالسالمنقویان
انعقادتفاهمنامههمکاریعلمیوپژوهشیپژوهشگاهودانشگاهعالمهطباطبایی

انتصابدکترمالییتوانیبهعنوانسرپرستبنیاددانشنامهنگاریایران
برگزاریدورههفتمانتخاباتهیأتممیزهپژوهشگاه

مراسمترحیموبزرگداشتدکترفرزادجعفری
نشستمشترکهیأتامنایکتابخانهاستادمینویباهیأترئیسهپژوهشگاه
تجلیلازفعالیتهایعلمیدکترزهرهزرشناس؛عضوهیأتعلمیپژوهشگاه

هفتادوهفتمینجلسهشورایمدیرانومشاورانطرحاعتالیعلومانسانیدرپژوهشگاه
رونماییازکتاب»درآمدیبرادبیاتشناسی«درنمایشگاهبینالمللیکتاب

رونماییازکتاب»تاریخسیاسیچیست؟«؛تألیفدکترعبدالرحمنحسنیفر

 سخنرانی ها و نشست های علمی
طالیهدارانصلحووحدتاسالمی،اندیشههایشهیدآیتاهللسیدمحمدباقرصدر)قدسسره(

همایشبینالمللی»زنانومهاجرت«
بزرگداشتروزملّیفردوسی

امنیتوناامنیدرسالهایجنگجهانیاول
آیندۀبرجاموچشماندازمناسباتروابطایرانوایاالتمتحده:صلحآمیزیاتنشمند؟

فضایمجازیوامنیتملیبانگاهیبهپیامرسانهاوشبکههایاجتماعی
سوادرسانهایبامحوریتزنانوخانواده

کاروبیکاريدرسالهايجنگجهانياول
ظرفیتهاوچالشهایروابطعمومیحرفهایدرایران

ارتباطاتانسانی-رسانهایومبتالیانایدز:مرضیابیماری
پژوهشهایادبیومسائلآن

بررسیقدرتنرمجمهوریاسالمیایراندرمواجههباایالتمتحدهدرخاورمیانه
درآمدیبرفلسفهمطالعاتاسالمی:چالشهایاثباتگرایی)پوزیتیویسم(درمطالعاتاسالمیایران

نقدکتاب»استعاره«؛تألیفدکترکوروشصفوی
دیدارنمایندهبنیادهومبولتآلمانبااعضایهیأتعلمیپژوهشگاه

دوره جدید، سال پنجم، شماره چهل و پنجم، اردیبهشت 97
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یادی از استاد
بی بدیل علم و اخالق 

سهسالمیگذردازروزیکهپیکردکترصادق
آئینهوند،رئیسفقیدپژوهشگاهواستادبرجسته
تاریخاسالموچهرهماندگارعلموفرهنگایران
برایآخرینبارباوداعیشکوهمندازساختمان
به فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه
آنجا از تا شد مشایعت مدرس تربیت دانشگاه
بهسویخانهابدیدرقطعهنامآورانبهشتزهرا

رهسپارشود.
چشماناشکبارهمکاراندرپژوهشگاهوحضور
گستردهوغمباردوستانوهمکارانوشاگردان
محبوبیت از نشان مدرس تربیت دانشگاه در
فراوانایناستادفرزانهومهرالیزالیداشتکه

بهصداقتازدلهابرایخاطراومیجوشید.
اماچهچیزیآئینهوندراتاایناندازهدردلها
این گذشت از پس هنوز که است داده جای
سالها،یادوناماو،بازقلبهارابهتپشمیآورد
وی جایگاه و نام پاسداشت برای را انگیزهها و

افزونمیکند؟

دکترآئینهوندازپیشگامانآموزشنوینتاریخاسالمدرکشوربودودرسالهایپیروزیانقالباسالمیوپسازآن،باارائۀ
تصویریسازندهورحمتآفرینازآموزههایاسالمیوسیرۀارجمندنبویدرتثبیتاخالقوادبدرجامعهمسلمانان،نقش
مؤثریرادرشکلگیریاندیشههایجویایمهروهمبستگیایمانیدرکشورایفاکردوشاگردانیراتربیتکردکهدرسالهای
اخیرکههجوماندیشههایخشونتگرایمنتسببهاسالم،بهابزاریبرایتبلیغاتسوءعلیهجلوههایبنیادینزیستمسلمانی
مبدلشد،استوارانهدردفاعازمحوریتاخالق،عطوفت،شفقتومدارادردینداریپایفشردندوپاسدارایندینمظلومدر
برابرهجمههاییشدندکهازهرسویبرآنواردمیآمدودراینمیان،دکترآئینهونددرزیستروزمرهخویشنیزتعهدبهاین
سیرهمحبتآمیزومبتنیبرآموزههایمعنویاخالقدینیرامقدمبرهرچیزمیداشتوبدیننمط،همدراندیشهوعمل

مروجمهربانیواخالقاسالمیبودوهمدرترویجاینسیرهدرجمعدوستانوهمکارانودانشجویان،همتیپایدارداشت.
رحلتایناستادفرزانهومدیرمتخلقبهاخالقدینیبرایجامعهعلمیودانشگاهیکشوروبهویژهبرایپژوهشگاهکهدر
دورانچندماههریاستایشان،فضاییسرشارازدوستی،شفقتوتعهدبهکاروبرنامهریزیبرایپیشرفتهایبزرگعلمی
وپژوهشیراتجربهکرد،ضایعهایجبرانناپذیربودواکنوننیزباوجودگذشتسهسال،همچنانجایخالیدکترآئینهوند
درمدیریتاداریومعنویآناحساسمیشود.گامنهادنبرجایپایچنانحکیمارجمندی،آرزوووجهههمتماستو
امیدواریمپژوهشگاههمچنانازفیوضاتمعنویوآموزههایحکمتعملیوسیرهاخالقیآناستادبیبدیلبهرهمندبماند.

یادشگرامیبادکهاهلعلموفضیلتواخالقوبهویژهکارکنانپژوهشگاهاورابهنیکیدرخاطرخویشیادمیکنند.
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گزارش مراسم »سومین سالگرد درگذشت دکتر صادق آئینه وند« 
در مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان

صادق دکتر درگذشت سالگرد سومین مراسم
آئینهوند؛چهرهماندگاردررشتهتاریخاسالمو
مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه فقید رئیس
از 97 اردیبهشت 20 پنجشنبه روز فرهنگی،
موسسه همکاری و آئینهوند دکتر بنیاد سوی
مطالعاتوتحقیقاتزناندرمحلاینمؤسسه

برگزارشد.
سخنراناصلیاینمراسم،دکترداوودفیرحیبود
کهباموضوع»آئینهوندواخالقتاریخپژوهی«به
مهدی مهندس همچنین پرداخت. سخن ایراد
از کتاب( شهر موسسه )مدیرعامل فیروزان
با آئینهوند دکتر ساالنه علمی جایزه برگزاری

همکاریبنیادآئینهوندخبرداد.

دکتر آئینهوند مـس وجـود افـراد را به طالی انسان شدن تبدیل میکرد
دکترحسینعلیقبادیهمیکیازسخنرانانمراسمبودکهسخنانخودرابابیت»شاهدآننیستکهموییوایمانیدارد/بنده
طلعتآنباشکهآنیدارد«آغازکردوادامهداد:»مننهصالحیتدارمونهتواندارمکهبتوانمدربارهاستادفقیدوهمیشه
ماندگاردکترآئینهوندسخنیبگویمبههمینخاطرتصمیمگرفتمدرهمینفرصتکوتاهخاطرهایتعریفکنمواینغزلحافظ

رابههمیندلیلخواندم«.
رئیسپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیبابیانخاطرهایدرمورددکترآئینهوندافزود:سال۱۳۶9بودکهمندربخــش
علــومانسانیجهاددانشگاهیفعالیتمیکردم.درآنسالهارییساینسازمانتغییرکرد.ویتصمیمگرفتتابخشعلوم
انسانیجهاددانشگاهیرامنحلکند.ایشاناعتقادداشتاینبخشمانعتوسعهوهزینهبراستوبهطورکلیاعتقادداشتند
علومانسانیکاربردندارد.ماهمکوششکردیمتاایشانراازاینجهلخارجکنیم.بنابراینبادکترداوریصحبتکردیم،بعد
همبادکترآیینهوندتماسگرفتیم.مدتیگذشتورییسهمانسازمانمنراخواستوگفتمنشوخیکردموحاالهمهمن

رابازخواستمیکنند؛هرکاریمیخواهیدانجامبدهید.
قبادیباتوجهبهویژگیهایاخالقیزندهیادآیینهوندتصریحکرد:دکترآیینهوندبهدفتراورفتهبودوایشانمیگفت،مندراین
مردآنیدیدمکهدرکمترکسیدیدهمیشدوپیشازاینکهمنازسخناناوقانعشوم،شخصیتایشانمنرادگرگونکرد.
»آنی«کهحافظمیگویدهمانابنالوقتیاستکهعرفامیگویندتازهاگرصوفیابنالوقتشودبهمرتبهباالییرسیدهاست؛
آنانیکهقادرشوندبهمرحلهایازدرک،فهموشهودرسیدهباشندکهدیگرانبتواننداوراابنالوقتیعنیمرادکاملبنامند،
وجودچنینشخصیتیکیمیامیشود.اگربهمعنایلفظیکیمیاتوجهکنیم،کیمیاتبدیلگراست؛وجودذیجوددکترآیینهوند

مسوجودآدمهارابهطالیانسانشدنتبدیلمیکرد.
الزمبهذکراستاینبزرگداشتباحضورجمعزیادیازچهرههایعلمی،فرهنگی،اجتماعیوسیاسیفرهیختهازجمله:داود
شهیندخت میبدی، فاضل محمدتقی پورنجاتی، احمد فیروزان، مهدی ناصری، عبداهلل ابتکار، معصومه زنگنه، بیژن فیرحی،
عبادی، رحیم سرخی، عرب اهلل فیض حبیبی، نجفقلی ابطحی، محمدعلی حیدری، غالمرضا بروجردی، اشرف موالوردی،

محمدجوادحقشناس،فاطمهراکعی،محمدایرانی،ایرجحسابیو...برگزارشد.
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محمدباقر  سید  آیت اهلل  شهید  اندیشه های  معرفی  به  که  اسالمی«  وحدت  و  صلح  »طالیه داران  علمی  نشست  دومین 
صدر )قدس سره( اختصاص داشت، روز 26 اردیبهشت  ماه 1397، با استقبال خوب استادان حوزه و دانشگاه در محل 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و به همت مرکز اسناد فرهنگی آسیای پژوهشگاه برگزار شد.
تقریب  )قدس سره(، مجمع جهانی  آیت اهلل سید محمدباقر صدر  پژوهشگاه تخصصی شهید  نشست  این  برگزاری  در 

مذاهب اسالمی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و مؤسسه البالغ مشارکت داشتند.
سخنرانان نشست عبارت بودند از: آیت اهلل حاج شیخ محمدعلی تسخیری؛ استاد دکتر مهدی گلشنی؛ آیت اهلل حاج شیخ 
محـسن اراکی و دکـتر ثریا مکـنون؛ که در طی آن مبـاحث متنوعی از اندیـشه های فلـسفی و فقـهی شهـید آیت اهلل 
سیّد محمدباقر صدر )قدس سره( مطرح شد و جوانب گوناگونی از اندیشه های تقریبی ایشان مورد بحث قرار گرفت. 
از مهمانان ویژه این نشست می توان به آیت اهلل سید محمد حسینی شاهرودی )نماینده ولی فقیه در استان کردستان(، 
حجت االسالم  و المسلمین سید جعفر کشفی )رئیس محترم موزه آستان مقدس حرم حضرت معصومه )سالم اهلل علیها((، 
المسلمین حاج شیخ ناصرالدین کمره ای )فرزند آیت اهلل حاج میرزا خلیل کمره ای قدس سره(، دکتر  حجت االسالم  و 
محمدحسن تبرائیان، حجت االسالم  و المسلمین حاج شیخ علی اصغر اوحدی، حجت االسالم  و المسلمین حاج شیخ مفید 

کیایی نژاد و... اشاره کرد.

دومین نشست طالیه داران صلح و وحدت اسالمی؛
َ اندیشه های شهید آیت اهلل سید محمدباقر صدر )قدس سره(
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این  با حضور در  )نماینده ویژه آیت اهلل  العظمی سیّد کاظم حسینی حائری(،  المسلمین واعظی  همچنین حجت االسالم  و 
نشست علمی، پیام ایشان را که به مبانی تقریبی اندیشه آیت اهلل شهید سید محمد باقر صدر اختصاص داشت، قرائت کرد.
انسانی و مطالعات فرهنگی، ضمن عرض خیرمقدم به  ابتدای جلسه  دکتر حسینعلی قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم   در 
مهمانان شرکت کننده در دومین نشست علمی طالیه داران وحدت اسالمی و برشمردن ویژگی های شهید آیت اهلل سید 
به  اقتصاد اسالمی،  مبانی  و تدوین  با مارکسیسم  مبارزه  ایشان در  یادآوری نقش مؤثر  و  محمدباقر صدر )قدس سره( 
برکات خاندان صدر همچون امام موسی صدر در لبنان اشاره کرد و از اینکه مرکز اسناد فرهنگی آسیا با خوانش میراث 
طالیه داران وحدت اسالمی درصدد احیای اندیشه های این بزرگان است، آن  هم درزمانی که خشونت و تکفیر که ریشه 

آن در سیاست های آمریکا و اسرائیل است در منطقه گسترده شده است، قدردانی کرد.
در ادامه جلسه، دکتر کامیار صداقت ثمر حسینی )دبیر علمی جلسه( ضمن ارائه گزارش کوتاهی از اقدامات انجام شده، 
آصفی  آیت اهلل  اندیشه های  بررسی  با  اسالمی  وحدت  طالیه داران  علمی  نشست های  سلسله  که  کرد  امیدواری  اظهار 
بروجردی؛ امام موسی صدر و آیت اهلل حاج شیخ محمد خالصی که در مورد اخیر بخش قابل توجهی از برنامه تدوین تاریخ 

شفاهی آن در ایران و عراق انجام  شده است، انشاء اهلل با ابعاد بسیار وسیع تری برگزار خواهند شد.
از برنامه های جانبی این نشست رونمایی از کتاب »نشست علمی صلح کلید امنیت جهان، نگاهی به زندگی و اندیشه های 
مرحوم آیت اهلل حاج میرزا خلیل کمره ای )قدس سره(« با حضور بیت آن عالم ربانی بود.  نسخه ای از  این کتاب همراه با 
کتب  اهدایی موسسه البالغ به مهمانان این نشست علمی اهداء شد. در ضمن نمایشگاهی از تصاویر و تألیفات آن شهید نیز 
در محل پژوهشگاه برگزار شد و مجموعه ای از کتب منتشره توسط موسسه البالغ و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی 

به کتابخانه مرکزی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اهداء شد.
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شاهنامه سرشار از حکمت، تعقل، بشردوستی و توجه به کرامت انسانی است؛
سخنان دکترقبادی در »بزرگداشت روز فردوسی«

معاونت همکاری با و ادبیات و زبان پژوهشکده بههمت و اردیبهشت روز24 فردوسی ملّی روز بزرگداشت مراسم
فرهنگی-اجتماعیدرپژوهشگاهعلومانسانیبرگزارشد.

درابتدایاینمراسم،دکترحسینعلیقبادی،رئیسپژوهشگاهضمنتشکرازبرگزارکنندگانوعرضخیرمقدمبهحضار،
سخنانشرااینچنینآغازکرد:»هانریماسه«درجشنبازنشستگیاشدردانشگاهسوربنفرانسهمیگوید؛»منعمرمرا
وقفادبیاتفارسیایرانیکردموبرایاینکهبهشمااستادانوروشنفکرانجهانبشناسانمکهاینادبیاتعجیبچیست،
چارهایندارمجزاینکهبهمقایسهبپردازموبگویمادبیاتفارسیبرچهارستوناصلیاستواراست:فردوسی،سعدی،حافظو
موالنا.فردوسی،همسنگوهمتایهومریونانیاستوبرترازاو.سعدی،آناتولفرانسفیلسوفرابهیادمامیآوردوداناتر
ازاو.حافظباگوتهآلمانیقابلقیاساستکهاوخودراشاگردحافظوزندهبهنسیمیکهازجهاناوبهمشامشرسیده،
میشمارد.اماموالنا...؛درجهانهیچچهرهایرانیافتمکهبتوانمموالنارابهاوتشبیهکنم.اوفقطشاعرنیستبلکهبیشتر
جامعهشناساستوبهویژهروانشناسیکاملکهذاتبشروخداوندرادقیقمیشناسد.قدراورابدانیدوبهوسیلهاوخدا

رابشناسید.«

دکترقبادیدرادامهبااشارهبهاینکهجهانامروزچهنیازیبهفردوسیدارد،گفت:»اولیننکتهدرپاسخبهاینسوالمهم،
ظرفیتگفتگومندیشاهنامهاست.اگرماازاینمنظریکبارشاهنامهرابازخوانشکنیموتمهیداتزیبا،فنیودقیقیکه
فردوسیاززبانرستمدرایناثرجاودان،خلقمیکندرادرککنیمبهنتایجیمیرسیمکهغیرقابلوصفاست.درمتن
گفتوگویرستموبهمنتمامتالشخالقاثرایناستکهبینطرفینجنگیصورتنگیردوبااینکهشاهنامهژانریحماسی

داردامافردوسیبینخشونتوحماسهتمایزویژهایقائلاستکهنبایدازایننکتهمهمغافلماند«.
قبادیدرخاتمهتأکیدکرد:»وقتیکتابایلیادوادیسهرامیخوانیمبهتعبیراستاداسالمیندوشن،صدایچکاچکشمشیرها
تعقل، راحکمت، نیست.سرتاسرشاهنامه اینطور اصال درحالیکهدرشاهنامه نمیکند رها را آدم استخوانها وشکستن
خردورزی،بشردوستیوتوجهبهکرامتانسانیپوشاندهاستوهمهاینمواردرافردوسیدرگروتوجهبهخـردقدسـی)به
تعبیرناچیزبنده(مطرحمیکند.خردیکهچشمجاناستچونبنگری.نهآنخردیکهمعادلعقلجزئیسودگراومنفعت

طلباست.خردیکهمقابلخویاهریمنیمیایستدواهریمنانهستندکهباخویخردیمخالفند«.
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و روایتها ملّیفردوسیگفت: بزرگداشتروز نیزدرمراسم ادبیات(، و زبان پژوهشکده )رئیس دکتریوسفمحمدنژاد
داستانهایکهنایرانی،کهبسیاریازآنهادرقالبروایتهایاسطورهایوداستانهایحماسیوپهلوانیدرشاهنامۀ
حکیمابوالقاسمفردوسیتوسیفراهمآمدهاست،سراسریادگارهاییازگذشتۀپرافتخاروتاریخپرفرازونشیبمردمایران
زمیناست.اینروایتهاعـموماًبرپایۀمعانیومفاهیمژرفیاستوارندکهازیکسوریشهدرنهادوفطرتانساندارندواز
دیگرسوجلوههاییازآرمانها،باورها،اندیشههاوگرایشهایمردمایرانازدورانپیشازتاریختانخستیندورانتاریخی

اینمرزوبومهستند.

دکترمحمدنژادافزود:»شاهنامه،سرشارازاساطیروروایتهایباستانیایراناست.اشاراتموجوددرآثارکهنایرانیکه
هماکنونبهشکلمکتوبامااندکبرجایماندهاست،باشاهنامۀفردوسیوجوهاشتراکفراوانیدارند.فردوسی،روایتها
وحکایتهایاسطورهبنیادوحمـاسیموجـوددرانـدکمنابعبرجـایماندهازدورانباستانایـرانراباسخـتکوشی،
خـاّلقیتوهنرمندیهرچهتمامتربازبانوبیانیزیباتروزودیابترازدیگرانعرضهکردهوبدانهاحیاتینوبخشیدهو
جاودانهشانکردهاست؛روایتهاوحکایتهاییکهاکنوننیزمیتوانآنهاراباروشهاوابزارهایینوینوزبانوبیانیتازه

برایمخاطبانغیرفارسیزباندرسطحجهانروایتکرد«.
دکترمحمدساالرکسرایی،معاونفرهنگی-اجتماعینیزپسازخوشامدگوییوابرازخرسندیازهمکاریباپژوهشکده

ادبیات،بهبیاننیازجامعهامروزبهشاهنامهوشخصیتفردوسیپرداخت.
ابوالقاسماسماعیلپور،اسطورهشناسواستاددانشگاهشهیدبهشتی،سخنرانمدعواینجلسهبودودرسخنانی دکتر
مبسوطبهتبیینساختاراسطورهایشاهنامهدربخشهایمختلف،توضیحنظامسهطبقهایونیزتبیینژرفساختهای
تاریخیواساطیریشاهنامهوانطباقآنبااسطورههزارهگراییایرانباستانپرداختوتقسیممحتواییشاهنامهبهسه
دورههزارسالهرامورداشارهقراردادکهشاملهزارهاول)فرمانرواییکیومرثتاجمشید(،هزارهدوم)حکومتضحاک(و

هزارهسومیعنیهزارهرهایی)ازفریدونتاکیخسرو(است.
به فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه هیئتعلمی عضو شعبانلو، علیرضا دکتر نکوداشت، این آخرینسخنران
تحلیلاسطورۀآفرینشپرداختودربخشیازسخنانخودگفت:»درپژوهِشتطبیقیوتحلیلیاساطیِربرخیملل،این
نتیجهبهدستآمدکهفرآیندپیدایِشآشوبوانتقالازآنبهنظموسامانمندی،عملیروانیبرایآرامشوتسکینروان
انسانهاستوبهدلیلیکسانیقوایشناختیومشابهتعملکردذهنوروانانسانها،اسطورههایبسیاریدرمیانملل
گوناگونیافتمیشودکهازلحاظبنمایهوهدفیکسانوتنهاازلحاظبیانمتفاوتاند.آشوبازلیمربوطبهآنقسمت
ازاسطورهآفرینشاستکهدرجناحشرقرارمیگیرد.ازکارکردهایمهّماسطورهآشوبمیتوانبدینموارداشارهکرد:
بازآفرینیزمانایدهآلآغازینبهوسیلهتکرارعملآفرینش؛ماندگاروکاراکردناساطیردرادواربعدی؛معنابخشیدنبه
زندگیوجاودانهکردنانسان؛نگرشخوشبینانهبهزندگیوامکانحذفعواملنامطلوبازآن؛معّرفیمراتبوجودی

خدایانوانسانهاودیگرمخلوقاتوتبیینمنزلتاجتماعیبراساسمرتبهوجودی.«
ایننکوداشتبااجراینقالیخانمپریساسیمینمهر،ازنقاالنباتجربهایرانبهپایانرسید.
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گزارش جشن نیمه شعبان با سخنرانی حجت االسالم نقویان

بهمناسبتنیمهشعبانومیالدامامزمان)عج(مراسمجشنیدرپژوهشگاهبابرنامهریزیوهماهنگیمعاونتفرهنگی-
اجتماعیبرگزارشد.درابتدایاینمراسمدکترقبادیرئیسپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیباتبریکمیالدامام
زمان)عج(،سالروزشهادتاستادمطهریوروزمعلمراگرامیداشت.سپسحجتاالسالموالمسلمیننقویاندرسخنانیبا
تبریکاینعیدبزرگبههمهمسلمانان،بهویژههمکارانپژوهشگاهباطرحپرسشیاظهارداشت:»اینسؤالوجودداردکه

وقتیحضرتظهورمیکنند،چگونهمردمرابهدیناسالمجلبمینمایندوچگونهحکومتیراتشکیلمیدهند؟«
ویدرادامهگفت:»بعضیمیگویندوقتیحضرتظهورکنندباشمشیرخودهمهرامجبوربهتمکینمیکنندکهاینتصور
متأسفانهبسیارشایعاستوبعضیمیگویندکهایشانمظهرانتقامالهیاست.ولیاساساًبهچنددلیلامکاننداردحضرت

بااینسیستمواردشوند«.
حجتاالسالمنقویانتأکیدکرد:»اوالًکدامپیامبرراخداونددرتمامیاینقرونوسالهابدینروشفرستادهاستکهحاال
امامزمان)عج(بهاینروشظهورکند؟حتیخداونددرقرآنبهپیامبراسالم)ص(میفرمایدتوهیچسـلطهایبرمردمنداری.
توفقطمبلغومذکرهستی.نمیشودتااکنوناکراهواجـباریدردیننباشدامابعدازظهوراکراهواجباروجودداشتهباشد.
ویدرادامهافزود:ثانیاًایمانیکهمردمانازرویترسبهخداوندبیاورندچهارزشیدارد؟اینایمانارزشینداردولذادعوت

مردمبهاینروشازسویآنحضرتامکانپذیرنیست«.
کرد: تصریح خود صحبتهای از دیگری بخش در نقویان
»تئوریدیگریکهدراینرابطهوجودداردایناستکهوقتی
حضرتظهورمیکنندبایکمعجزهیاهیپتونیزمیمردمرا
جذبدینمیکنند.اماسؤالایناستکهچرااینروشرا
پیامبراسالم)ص(بهکارنبردهاست.حتیدرقرآنخداوند
بهپیامبرشدرمقابلدرخواستچنینمعجزهایمیفرماید
اینتقاضاهاچیست؟اگرچهمیدانیمدلتمیخواهدابزاری
باشدکههمهایمانبیاورند،ولیقرارنیستکهاینگونهمردم

ایمانبیاورند«.
ویخاطرنشانکرد:»خداوندمیخواهدمردمبهاینرشد

برسندکهخودطلبچنینحکومتیرابنمایندوبرایهمینپیامبرانبسیاریرافرستاده،اگرچهبسیاریازآنهاراکشتند
یاتهمتزدندویاکارهایدیگرکردند،اماخداونداینروشرابرایهدایتبرگزیدهاست.لذاامامحسین)ع(شهیدبشود
کهمردمبهاینرشدوبالندگیبرسندکهدرمسیرهدایتقرارگیرند،میارزد.اساساًایمانیهمکهباهیپنوتیزمومعجزهای
بهصورتناگهانیاتفاقبیفتدچهارزشیدارد؟آنوقتهمهمیتوانندادعاکنندکهچراچنینمعجزهایبرایمااتفاقنیفتاد

ولذاباحکمتخداوندسازگارنیست«.
حجتاالسالمنقویانبااشارهبهتمهیداتظهورحضرتگفت:»مردمبهاینرشدمیرسندکهروشوراهحضرتراهدرست
است،همچونطبیبیکهمردمبپذیرندنسخهایکهایشانمیدهدشفابخشاست.دومینشانسیازمینهظهورآنحضرت
ایناستکهتمامیتئوریهایبشربرایبهسامانرساندنزندگیانسانیعرضهشدهوتیرشانبهسنگخوردهاست.هرچی
اندیشهورزبودهاستنظریهوتئوریخودراگفتهوهیچکدامبهنتیجهنرسیدهاستوهمهآنهاناکارآمدیاشثابتشده

است«.
ویدرادامهافزود:»بهباوربندهایشانتابلوییاززیباییعرضهمیکنندکهباایندوتمهیدیکهعرضشد،فضاییبرای
ایماناکثرانسانهافراهممیکنند.ایشانساحریوسامرینمیکنند،بلکهایشانبهتعبیری»دفائنالعقول«رابیدارمیکنند

وهمهاحساساتایمانیزندهمیشود«.
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دعوت به گفتگو و صلح؛ 
سخنان دکتر قبادی در همایش بینالمللی »زبان و ادبیات روسی در دنیای معاصر«

انجمن  المللی  بین  افتتاح دومین همایش  مراسم 
و  »زبان  عنوان  با  روسی  ادبیات  و  زبان  ایرانی 
ادبیات روسی در دنیای معاصر؛ مشکالت و چشم 
در   97 اردیبهشت   18 شنبه  سه  روز  اندازها« 
فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 

برگزار شد.
در  پژوهشگاه  رئیس  قبادی،  حسینعلی  دکتر 
به  خیرمقدم  عرض  ضمن  مراسم  این  ابتدای 
میهمانان حاضر از کشورهای دیگر اظهار امیدواری 
برای  مقدمه ای  شکوهمند،  همایش  این  که  کرد 
گسترش همکاری های پژوهشی بین پژوهشگاه و 

کشورهای دیگر باشد.
قبادی در ادامه با اشاره به صلح دوستی ایرانیان 
تاکید کرد: »ما همیشه خواهان گفت و گو و تعامل 
با جهانیان بوده ایم و من فکر می کنم اکنون جهان 
که  است  گرفته  قرار  ویژه ای  تاریخی  عهد  در 
آمریکای  کشورهای  از  اعم  غیرسلطه گر،  دنیای 
التین، کل جهان شرق، روسیه و قاره آفریقا برای 
احقاق حق ملت ها در برابر سلطه گران غربی قرار 
گرفتــه اند؛ آن ســلطــه گرایی و امـپریالیـزمــی که 
با برجسته کردن  شخص عوام فریبی چون ترامپ 
امیدوارم  می زند.  برهم  را  جهان  آرامش  و  نظم 
همه محققان و دانشمندان و نیز پژوهشگاه علوم 
با کوشش بیشتر، فرصت ها و تهدیدهای  انسانی 
این عهد ویژه را بازشناسی کنند و از این فرصت 
و  فرهنگی  فکری،  مبادالت  تعمیق  برای  تاریخی 

پژوهشی استفاده نمایند«.

در ادامه دکتر قبادی با تأکید بر تمدن و فرهنگ 
غنی ایران، اشعاری را از شاهنامه فردوسی برای 
حضار قرائت کرد و گفت: »شما مطلع هستید که 
تمام حماسه های جهان مشحون از جدال، درگیری 
و مبارزه هست؛ اما به دلیل روح مداراجو و تمدن 
به  شاهنامه  در  فردوسی  ایران،  گفتگومحور 
جهان  ادبی  حماسه های  بزرگترین  از  یکی  عنوان 
می فرماید: »چو بر دانشی شد گشاده جهان ... به 
این  من  نظر  به  که  نهان؟«  گیتی  داریم  چه  آهن 
ملل  سازمان  سردر  به  باید  هم  فردوسی  سخن 

اضافه شود. 
ای کاش رهبران کشورهای جنگ طلب هم یک بار 
می  دقت  ابیات  این  به  و  می خواندند  شاهنامه 
باید کودکان  با خود می اندیشـیدند چرا  و  کردند 
و مـــردم بی گـنــاه را آماج گــلولــه هــا قــرار داد؟ 
فردوسی معتقد بود اگر هم قرار است جنگی میان 
منجر  ملت ها  نابودی  به  نباید  درگیرد،  دولت ها 
شود. در مجموع ادبیات و فرهنگ ما ثابت می کند 
ایران آغازگر جنگ نبوده است اما در صورت تجاوز 

مقاوم و نستوه هستیم«.
امیدواری  ابراز  سخنانش  خاتمه  در  قبادی  دکتر 
دانشمندان  علمی  تعامالت  و  حضور  که  کرد 
دانمارک،  اوکراین، گرجستان،  کشورهای روسیه، 
لیتوانی، کرواسی، تاجیکستان و... در این همایش 
باعث ارتباط و گسترش علمی بیشتر طرفین شود.
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انعقاد تفاهمنامه همکاریهای علمی و پژوهشی پژوهشگاه و دانشگاه عالمه طباطبایی

جلسۀ کاری مشترک هیأت رییسه پژوهشگاه و دانشگاه عالمه طباطبایی شانزدهم اردیبهشت 97 در این دانشگاه 
برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، دکتر حسین سلیمی )رییس دانشگاه عالمه طباطبایی(، با خیرمقدم به هیأت رئیسه پژوهشگاه 
و معرفی ظرفیتهای علمی و نهادی این دانشگاه، برگزاری چنین جلساتی را برای گسترش همکاریهای علمی 

و پژوهشی میان نهادهای آموزش و پژوهش در علوم انسانی بسیار مفید خواند.
ایشان با اشاره به برنامههای دانشگاه عالمه طباطبایی در زمینه دیجیتالسازی علوم انسانی، به تأسیس اولین 
این  رشد  زمینههای  و  کرد  اشاره  دانشگاه  این  در  دانشگاههای کشور  میان  در  انسانی  علوم  دیجیتال  کتابخانه 

فرآیند را در همکاری مشترک با نهادهای دیگر علوم انسانی کشور، به ویژه پژوهشگاه دانست.
عالمه  دانشگاه  آمادگی  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  آموزشی  برنامهریزیهای  به  اشاره  با  سلیمی  دکتر 
طباطبایی برای جذب مشترک دانشجو در رشتههای مختلف علوم انسانی را اعالم کرد و به تجربههای موفق 
دانشگاه در زمینه برنامههای مکمل مانند »عالمه پالس« اشاره کرد و از پژوهشگاه برای همکاری در این زمینه 

دعوت کرد.
با  پژوهشگاه(  )رئیس  قبادی  دکتر  ادامه،  در 
دانشگاه  رئیسه  هیأت  مهماننوازی  از  تقدیر 
روی  پیش  موانع  از  یکی  طباطبایی،  عالمه 
ارتباط  عدم  را  کشور  در  انسانی  علوم  توسعه 
نزدیک میان نهادهای آموزشی و پژوهشی آن 
امیدواری  اظهار  و  دانست  اخیر  دهههای  در 
با  دانشگاه عالمه طباطبایی  و  پژوهشگاه  کرد، 
گامهای  مشترک،  همکاریهای  برنامه  تدوین 

مؤثری جهت عبور از این موانع بردارند.
طرح  اجرای  به  اشاره  با  ایشان  زمینه،  این  در 
اعتالی علوم انسانی در پژوهشگاه، از اعضای 
جهت  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  علمی  هیأت 
در  و  کرد  دعوت  طرح  این  اجرای  در  مشارکت 

کنار آن، وجود منابع غنی علمی علوم انسانی در کتابخانه مرکزی و کتابخانه استاد مینوی را یکی از ظرفیتهای 
انسانی در پژوهشگاه و همچنین ظرفیتهای  پرتال علوم  برشمرد. وی وجود  برای گسترش همکاریها  دیگر 
انتشار سخنرانیها و همایشها در وبسایت پژوهشگاه و برگزاری کارگاههای متعدد ترویجیسازی علوم انسانی 
در پژوهشگاه را یادآور شد و از آنها به عنوان ظرفیتهای بالفعل جهت گسترش همکاریهای مشترک دو مؤسسه 

نام برد.
دکتر مالیی توانی )معاون پژوهشی پژوهشگاه(، نیز با یادآوری اجرای برنامههایی مانند پایگاه دادگان زبان فارسی، 
طرح آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان )آزوفا(، فلسفه برای کودکان )فبک( و مانند آنها در پژوهشگاه، 
ضرورت همکاری مشترک دو نهاد در زمینه فعالیتهای علمی بینالمللی را مورد تأکید قرار داد و ترویجیسازی 
علوم انسانی در فضای اجتماعی در جهت حل معضالت اجتماعی کشور را یکی دیگر از اهداف راهبردی پژوهشگاه 

معرفی کرد و از دانشگاه عالمه طباطبایی دعوت کرد در این زمینهها با پژوهشگاه همکاری کند.
همکاری در زمینه انتشارات، تبادل استاد و دانشجو، بهرهگیری متقابل از منابع علمی و انجام طرحهای پژوهشی 

مشترک از جمله دیگر مواردی بود که دکتر مالیی در سخنان خود مورد تأکید قرار داد.
دکتر علومی )معاون پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبایی(، نیز مشارکت موثر نهادهای آموزش و پژوهش علوم 
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انسانی در سیاستگذاریهای کشور را یکی از اهداف راهبردی دانشگاه عالمه طباطبایی معرفی کرد و با اظهار 
تأسف از کمتوجهیهای صورتگرفته، همکاری دانشگاه و پژوهشگاه را گامی موثر در جهت رفع این معضل معرفی 
تجربه  پژوهشگاه خواست  از  طباطبایی،  دانشگاه عالمه  پژوهشی  مراکز  و  پژوهشکدهها  از  بردن  نام  با  و  کرد 

انباشته خود در زمینه پژوهشی را در اختیار دانشگاه قرار دهد.
معاون پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبایی با اشاره به تأسیس پژوهشکده تحول علوم انسانی در این دانشگاه، این 
امر را تالشی در جهت افزایش مشارکت دانشگاهیان در سیاستگذاریهای علوم انسانی دانست و از اعضای هیأت 

علمی دانشگاههای مختلف کشور برای همکاری در این زمینه دعوت کرد. 
وی با اشاره به فعالیت مرکز رشد و مرکز کارآفرینی علوم انسانی دانشگاه، کارآفرینی را یکی از اهداف راهبردی 
دانست که در برنامهریزی توسعه این دانشگاه مورد تأکید قرار گرفته است و در این زمینه، دانشگاه با برگزاری دو 

رویداد ساالنه کارآفرینی، شامل جشنواره روشنا و جشنواره چکاوک، فعال است.
در ادامه، دیگر حاضران نظراتی درباره زمینههای گسترش همکاریها ارائه کردند و مقرر شد معاونان پژوهشی 

دو نهاد، با تشکیل کارگروههای تخصصی، اجرایی شدن این پیشنهادها را پیگیری کنند.
در پایان، دکتر قبادی و دکتر سلیمی، تفاهمنامه همکاری مشترک علمی و پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبایی و 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را امضا و مبادله کردند.

نشست مشترک هیأت امنای کتابخانه استاد مینوی با هیأت رئیسه پژوهشگاه

استاد  کتابخانه  امنای  هیأت  مشترک  نشست 
شنبه  روز  پژوهشگاه  رئیسه  هیأت  با  مینوی 
کتابخانه  این  محل  در   97 اردیبهشت   8
ارائه گزارش  به منظور  این نشست  برگزار شد. 
تحقق مصوبات  بررسی  کتابخانه،  پیشرفت های 
امور  در  تصمیم گیری هایی  و  گذشته  جلسات 

دیگر تشکیل شد.
مینوی  استاد  کتابخانه  امنای  هیأت  اعضای  از 
آیت ا... دکتر محقق داماد، دکتر فتح ا... مجتبایی 
این نشست حضور  و دکتر شکوفه شهیدی در 
پژوهشگاه  رئیسه  هیأت  اعضای  از  داشتند؛ 
علوم انسانی نیز دکتر حسینعلی قبادی، دکتر 
کسرایی  دکتر  توانی،  مالیی  دکتر  زاده،  ربانی 
ذکر  به  داشتند. الزم  پور حضور  علوی  دکتر  و 
است در این جلسه با توجه به مسئولیت جدید 
دکتر زهرا پارساپور در وزارت علوم، تحقیقات 
در  فعالیت  دوره  در  وی  زحمات  از  فناوری،  و 
کتابخانه تجلیل به عمل آمد و دکتر محمدرضا 
موحدی به عنوان مسئول جدید امور محتوایی 
و حفاظت از منابع نفیس این کتابخانه مشغول 

به کار شد.
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رونمایی از کتاب »درآمدی بر ادبیات شناسی«
 در نمایشگاه بین المللی کتاب

بر  »درآمدی  کتاب  از  رونمایی  مراسم 
و  آموزش  اصول  راهنمای  ادبیات شناسی« 
پژوهــش در ادبیـات فــارسی، در سی و یکمین 
این  برگزار شد. در  کتاب  المللی  بین  نمایشگاه 
)مؤلف  رودمعجنی  فتوحی  محمود  دکتر  مراسم 
علوم  پژوهشگاه  )رئیس  قبادی  دکتر  کتاب(، 
انسانی و مطالعات فرهنگی(، دکتر عاملی رضایی 

و ... حضور داشتند.
مؤلف  برای  موفقیت  آرزوی  ضمن  قبادی  دکتر 
ابراز  شناسی«  ادبیات  بر  »درآمدی   کتاب 
متعددی  چاپ های  کتاب  این  که  کرد  امیدواری 
علوم  عالقمندان  برای  بتواند  و  باشد  داشته 

انسانی مفید و اثربخش باشد.
الزم به ذکر است این کتاب از سری انتشارات 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بود 

که از آن رونمایی شد.

پژوهشگاه  ممیـزه  هـیأت  هفــتم  دوره  انتخــابات 
 10 دوشنبه  روز  فرهنگی  مطالعات  و   انسانی  علوم 
که  انتخابات  این  در  شد.  برگزار   97 ماه   اردیبهشت 
علمی  هیـأت  عضو  دانشیاران  و  استادان  حضور  با 
پژوهشگاه برگزار شد، دکتر یحیی مدرسی تهرانی، دکتر 
مصطفی عاصی،  دکتر تقی پورنامداریان و دکتر شهرام 
از  انتخاب شدند.  استادان  نماینده  عنوان  به  یوسفی فر 
ا... فاضلی، دکتر آزیتا  نعمت  نیز دکتر  جمع دانشیاران 

افراشی و دکتر عبدالحسین فرزاد انتخاب شدند.
ممیزه  هیأت  ششم  دوره  پایان  با  است،  ذکر  به  الزم 
پژوهشگاه، دوره جدید هیأت ممیزه پس از تأیید وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری کار خود را شروع خواهند کرد.

برگزاری دورۀ هفتم انتخابات هیأت ممیزه پژوهشگاه
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دکتر قبادی در جلسۀ دیدار ماهانۀ 

اعــضــای هــیأت عــلـمــی: 

پژوهشگاه باید چالش ها 
را به مسأله قــابـل حـل 

تــبدیـل کــنــد.

دکترقبادی،رئیسپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی،دردیدارماهانهاعضایهیأتعلمیپژوهشگاهکهدرتاریخسوم
اردیبهشت97برگزارشد،ضمنتبریکاعیادشعبانیهوتأکیدبرفلسفهبرگزاریایننشستها،گفت:»امیدوارمبابهرهگیریاز
همفکریهاوهمدلیهایاعضا،بتوانیمدراینجلساتدرموردمسائلمختلفیهمچونمیزانسرانۀتولیدعلمپژوهشگاهدرکشور

وافزایشعملکرداثربخشپژوهشگراندرجامعهوچشماندازبرنامهتوسعهراهبردیپژوهشگاهدرآیندهبحثکنیم«.
ویگفت:»مابایدبتوانیمپژوهشگاهعلومانسانیرادرپنجسالآیندهبهعنوانیکمرکزایدهپردازمطرحکنیم.اعضایپژوهشگاه
بایدباتخصصبهسمتمرجعیتحرکتکنندوفعالیتپنجسالۀهرکدامازاعضادریکمسیرهمافزایانهمشخصشود.درضمن
پژوهشگرانبااجتنابازپراکندهگوییوموازیکاریوداشتنیکبرنامهپنجسالۀجامعوهماهنگ،میتوانندخروجیهایساالنۀ
مرتبطوهمافزایانهایداشتهباشندکهدرنهایتباعثشوددرحوزۀخودبهعنوانافرادیصاحبتخصصوکرسیشـناخته

شوند«.
قبادیادامهداد:»میتوانیمازپیشروانوپیشکسوتانملیوفراملی،برایحضوردرچنینجلساتیدعوتبهعملآوریم.همچنین
میتوانیمازتجربیاتکشورهایمنطقهچونترکیهو...استفادهکنیمونحوۀارتباطتحقیقاتبامسائلجامعهدرآنهارابررسی
کنیموالگوبگیریم.مابایدچالشهایکالنفرارویجامعهرابشناسیموتشخیصدهیمکهکدامیکازاینچالشهاممکن
استبهبحرانتبدیلشوندیااینکهکدامچالشهارامیتوانیمبهمسألهتبدیلکنیم؟مابایدبتوانیمچالشهاراقبلازتبدیل
بهبحرانبهمسألۀقابِلحل،تبدیلکنیم.بیشکهمۀمابهآیندهجوانانتعهدداریموبایدبتوانیمجامعهرابهآرامشدعوت
کنیمتاجوانانمانهمچنانرشدوشکوفاییداشتهباشند.چرامانمیتوانیمبازنانودخترانمانبازبانبهتریصحبتکنیموچرا
مامیخواهیمحرفخودرابهطورمستقیمبهدیگرانتلقینکنیم؟چراازاینبیتبهرهنمیگیریمکه:خوشترآنباشدکهسر
دلبران،گفتهآیددرحدیثدیگرانیاازاینآیه:کونواُدعاَهالناِسبَغیِراَلِسَنتُِکم....مابایدبتوانیمازانرژیمضاعفموجوددر
چنینپژوهشگاهجامعیاستفادهکنیموباراهنماییومددشماچشماندازبرنامهدومتوسعهراترسیمکنیموباپرداختنبهآن،به

پرسشهایمطرحشدهدرجامعهپاسخبدهیم«.
دکترقبادیدرخاتمهضمنتأکیدبراینکهمشکلاصلیعلومانسانیناتوانیدرثابتکردنونشاندادنتأثیرشدرمسائلو
مشکالتمردمبودهاست،گفت:»بایدرشتههایمختلفعلومانسانیهمچونتاریخ،ادبیات،زبانشناسیو...بهصراحتبگویند

چهمشکالتیازجامعهرامیتوانندحلکنندوبایددرعملثابتکنیمعلومانسانیاثربخشاست«.
درادامهدکترمالییتوانی،معاونپژوهشیپژوهشگاه،ضمنبیانلزومپرداختنبهطرحهایپژوهشیکالندرکنارطرحهای

انفرادی،برخیازتغییراتانجامشدهدرحوزۀتصویبطرحهارانیزمطرحکردند.
درپایاندکترافراشی،مدیرروابطبینالملل،وآقایدکترقیومی،مسئولدبیرخانۀترازبینالملل،بهبرخیاقداماتانجامشده
درحوزۀبینالملل،اشارهکردندوضمنمعرفیبرخیازبنیادهاومراکزبینالمللیموجودبرایمشارکتدرطرحهایبینالمللی،

بهپرسشهایحضاردراینخصوصپاسخدادند.
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آیندۀ »برجام« و چشم انداز مناسبات روابط ایران و ایالت متحده: صلح آمیز یا تنش مند؟

نشستتخصصی»آیندۀبرجاموچشماندازمناسباتروابطایرانوایـاالتمتحده:صلحآمیزیاتنـشمند«،بهابتکارگـروه
علمی-تخصصیصلحانجمنجامعهشناسیایرانوبامشارکتمعاونتفرهنگیواجتماعیپژوهشگاهعلومانسانیومطالعات
فرهنگیدرتاریخ97/2/۳درپژوهشگاهبرگزارشد.سخنرانانجلسه:دکترداوودهرمیداسباوند)استادروابطبینالملل(،دکتر
الههکوالیی)استادمطالعاتمنطقهایدانشکدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهران(،دکتراحمدبخارایی)عضوهیأتعلمی

دانشگاهپیامنور(،دکترمحسنعبداللهی)دانشیارحقوقبینالمللدانشکدهحقوقدانشگاهشهیدبهشتی(بودند.
درابتداینشستدکترعبداللهیدرخصوصویژگیهاودقایقحقوقیبرجامسخنرانیکرد،ویبابررسیدقیقنکاتحقوقی
سندبرجامضمنبرشمردننقاطمثبتعمدۀسندبرجامبهبرخیازمخاطراتیکهدرآیندهممکناستازسویدولتآمریکا
برایبرجامبهوجودآید،اشــارهکرد،نـهایـتاًاظهارنظرکردکهخروجازسندبرجامازمنظرحقوقیامکانپذیرنیستواگر
طرفآمریکاییبخواهدتعهداتخویشرادرخصوصاینسندمتوقفنماید،ممکناستباعکسالعملهایطرفهایدیگر
)4+۱(باالخصاتحادیۀاروپاوجمهوریاسالمیمواجهشود.عبدالهیدرپایاندرمورداینکهآیاجمهوریاسالمیبهلحاظفنی

امکانبازگشتبهتولیدقبلازبرجامرادارداظهاربیاطالعیکرد.
ابتدایبحث المللبهبررسیسندبرجامومناسباتحاکمبرآنپرداختند،ویدر سپسدکتر»باوند«ازمنظرروابطبین
خویشاظهارداشت:»قدرتهایبزرگهموارهبرایاقداماتخوددالیلیارائهمیکنندکهگوییآنهابهجهانخدمتمیکنند
وازاینطریقبرملتهایدیگرنیزمنتمیگذارند.سندبرجامیکمعاهدۀبینالمللیاستوباتوجهبهاینکهاینسندتوسط
شورایامنیتسازمانمللبهصورتیکقطعنامهمصوبشدهاست،ایناعضاآنراجهتحفظمنافعجامعۀبینالمللیتصویب

کردهاند«.
دکترباونداینسندرادارایقوتحقوقیقابلتوجهیدانستوگفت:»باتوجهبهسیاستهایرئیسجمهورکنونیآمریکاو
مخالفتهایمنطقهایکهدراینزمینهوجوددارد،امکانشکنندگیبرجاموجودداردوویاظهارداشتکهدرصورتتعلیق
برجامتوسطآمریکاممکناستمشکالتمختلفیوباالخصتحریمهاییراتشدیدنماید.معموالًتحریمهایآمریکاتحریمهای
یکجانبهمضاعفهستندیعنیاگرشرکتهاوسازمانهاآنهارارعایتنکنندازطرفوزارتداراییآمریکاتنبیهمالیمیشوند.
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آمریکاییهادربازبینیبرجامسههدفدارند:
۱.تعهداتایراندربرجامدائمیشود.2.بینبرنامۀ
هستهایوبرنامۀموشکیارتباطبرقرارکنند.۳.عدم

دخالتایراندرتحوالتمنطقه«.
علمی هیات عضو بخارایی، دکتر جلسه ادامۀ در
ایران روابط از باتشریحخالصهای نور، پیام دانشگاه
وآمریکادرچنددهۀاخیر،اظهارداشت:پیشبینی
منایناستکهترامپازبرجامخارجنمیشودچرا
کهدرکنگرۀواتحادیۀاروپابامشکلمواجهمیشود،
امامعتقدیمتحریمهاییرابهطورجدیوشدیدعلیه
ایرانوضعخواهدکردواینتحریمهابهشکلیخواهد
بودکهنقضکنندۀبرجامنباشند.اگرآمریکابخواهد
برنامۀ ایران راتشدیدکندممکناست تحریمهایش
اتمیاشراتشدیدنمایدکهبهنظرایشاناینتصمیم
منطقینیست.ویاظهارداشتکهبهنظرویتصمیم
منطقیآناستکهایرانبهاشکالمختلفمذاکرهو
ادامه را اینخصوص در باکشورهایمختلف تعامل
دهدوازاینطریقموجباتهمگراییبیشترباجامعۀ
جهانیرافراهمآوردهوازسیاستهایتنشزاپرهیز

نماید«.
استاد کوالیی، الهه دکتر نشست سخنران آخرین
سیاسی علوم و حقوق دانشکده منطقهای مطالعات
دانشگاهتهرانبود.ویدرابتدایسخنانخودگفت:
دادیم دست از را اوباما دوران فرصت ما »متاسفانه
آمریکا نیروهایضدایرانیدر باتجمیعهمه امروز و
بهویژهمثلثائتالفرژیماسرائیل،عربستانسعودی
نیروهای بهتجمیع باتوجه آمریکاروبهروهستیم. و
ضدایرانیدرآمریکاناچاریمدرچنینفضاییبهسمت
اسرائیل، مثلث امروز برویم. روسیه مثل کشوری
اما است انکار غیرقابل ایران علیه آمریکا و عربستان
درعینحالمعتقدمفرصتداریمتادریکرویکرد

سازندهبازیرابهنفعمردمایرانرقمبزنیم«.
که میآمد نظر به برجام از پس اینکه بیان با وی
ایرانمیتواندبهعنوانیکبازیگرهنجارمندبهنظام
درباره را تابلو این »برجام افزود: بپیوندد، بینالملل
که داد جهان به را پیام این و آورد وجود به ایران
عرصه به فعال بازیگر یک عنوان به میخواهد ایران
بینالمللبازگردد.اینپیامبازیگرانیراکهطیچهار
دههگذشتهنانتقابلایرانوآمریکاراخوردهاند،نگران
کردچراکهبااینتوافقواینرویکرد،فرصتهایشان
متزلزلشد.اماایرانبابرجامنشاندادکهمیخواهد

سهمخودراازمنافعمنطقهبردارد.

سهمیکهدراینسالهاازدستدادهبودویاخواسته
به را آوردنسهمخود بهدست فرصت ناخواسته یا

بازیگراندیگردرمنطقهدادهبود.
ویهمچنینبابیاناینکهفروپاشیشورویبهلحاظ
ژئوپلتیکیکلقمهآسمانیدراختیارایرانقرارداد
کهمتاسفانهایرانازآناستفادهنکرد،اظهارداشت:
»نقشترانزیتیترکیهویابسیاریازخطلولههادر
شمالوشرقایرانکهجزدورزدنایرانهیچتوجیه
در میتوانست که بود فرصتهایی ندارند، اقتصادی

اختیارایرانقرارگیرد«.
عربستانواسرائیلبرایامنیتیکردنایراندرجهان
کارهایزیادیکردهاندامابرجامهمهاینمسائلرابهم
ریخت.ممکناستبرجامبهلحاظتکنیکیایرادهایی
داشتهباشدامابهلحاظکلیمیتوانستبازیبرخی
رژیمهایمنطقهوفضاییکهعلیهایرانایجادکردهاند
رابهمبزندوایرانمزیتهایمنطقهایاشرابهدست
آورد.تغییرچهرهایرانتحتالشعاعبرجاممیتوانست

ایرانرابهعرصهبینالمللبازگرداند.
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امنیت و ناامنی در سال های جنگ جهانی اول

چهارمیننشستازسلسلهنشستهای»حیاتاجتماعیایراندرسالهایجنگجهانیاول«باموضوع»امنیتوناامنی
درسالهایجنگجهانیاول«باسخنرانیدکترمنصورهاتحادیه،دکترزهراحامدیودکترسعادپیرابههمتانجمن
ایرانیتاریخوپژوهشکدهعلومتاریخیپژوهشگاهعلومانسانیدرتاریخ25اردیبهشتماه1397،درپژوهشگاهعلوم

انسانیومطالعاتفرهنگیبرگزارشد.
دکترمنصورهاتحادیهبهعنوانسخنراناولبحثخودراباموضوع»امنیتوناامنیدرفارسطیسالهایجنگجهانی
اول«آغازکرد.ویمنابعسخنانخودرااینگونهمعرفیکرد:اسنادعبدالحسینمیرزافرمانفرماذیلتاریخ)1335-1339
ه.ق(کهقسمتیازایناسنادمربوطبهگزارشهاینظمیهشیرازاستکهدرکتابیباعنوان»زیرپوستشهر«بهچاپ
رسیدهاست.همچنینکتاب»زمانهوکارنامهسیاسیواجتماعیفرمانفرما«کهدراینجلسهدرموردآننیزبحثخواهیم

کرد.
دکتراتحادیهسپسبهوظایفحکومتدرتأمینامنیتپرداختوگفت:»یکیازالزاماتامنیت،قدرتحکومتمرکزی
درحفظجانومالمردم،تواناییدرحفظاستقاللکشوروحفظارزشهایجامعهاست.حکومتیکهنتواندوظایفشرا
انجامدهددشمنی،نزاع،پریشانیوناهنجاریدرجامعهبروزمیکند.البتهدردورهجنگهمیشهناامنیایجادمیشود
وشدتمیگیردامادرایالتفارسناامنیریشههایعمیقتریداشت.ساختارایلیاتیجامعهفارسومسلحبودنعشایر
وایالتوضعفحکومتمرکزیبهخودسریایالتدامنزد.انگلیسیهاازبوشهربهداخلایراناسلحهواردمیکردند
ودراختیارافرادوایالتطرفدارخودقرارمیدادند.اززمانانقالبمشروطهقدرتونفوذدولتکاهشیافتهبودواین
امربهافزایشرقابتایالتدرفارسانجامید.مجلسومطبوعاتازدولتوحکامانتقادمیکردندووظایفدولتو
حکاممحلیمبهمبود.طیدهسالاز1320تا1330ه.قدهحاکمبرایایالتفارستعیینشدکههمگیبهناچاروارد
دستهبندیهایموجودمیشدندودشمنیونزاعهمچنانوجـودداشت.دراوایلانــقالبمشــروطه1325ه.قدر
شیرازدرگیریرخدادکه40روزبهطولانجامیدودراینمیانقوامالدولهکشتهشد.ظلالسلطان،حاکماصفهان،برای
سرکوبشورشگسیلشد.باسقوطمحمدعلیشاه،ایلبختیاریکهازدشمنانقدیمیقشقاییهابودند،قدرتگرفتند.
انگلیسیهادرایندورهدرجنوبقدرتمندهستند.اگرچهبراساسقرارداد1907.مفارسوخوزستانمنطقهبیطرفاست
اماآنهاازطریقروابطبارؤسایایالتدرمنطقهحضوردارند.در1332ه.قجنگجهانیاولآغازمیشود.انگلیسیها
فارسوجنوبکشوررابهنوعیاشغالمیکننداینامرسببمیشودپایآلمانیهانیزبهفارسبـرایضربهزدنبه

منافعبریتانیابازشود.
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همگامباآغازجنگاول،مجلسسومنیزآغازبهکارمیکند.دمکراتهارأیباالییمیآورندآنهاضدروس
الوزرا، رئیس ولیخانسپهدار دارند.محمد بیشتری نزدیکی احساس آلمانها به نسبت و انگلیسهستند و
انگلیساست. تأیید انتخابمیکند.فرمانفرمامورد بهعنوانحکمرانفارس را عبدالحسینمیرزافرمانفرما
سپهدارباانگلیسیهابهتوافقمیرسدتانیرویS.P.Rرادرجنوبباتعدادتقریبًا12هزارنفرکهاغلباز
ایرانیانهستند،تشکیلبدهند.تشکیلپلیسجنوبتوسطانگلیسیهابرنامهریزیدرازمدتیاستکهبرای
جنوبایرانتدارکدیدهشدهاست.هنوزتمامابعادآنبررسینشدهوتنهابرایتأمینامنیتدرقسمتهای
از باید ازسویی آنها دارند. دشواری رسالت و موقعیت زمان این در فارس حکام است. نبوده کشور جنوبی
انگلیسیهاتمکینکنندوازسویدیگربایدمردمراراضینگهدارند.ازطرفدیگربایدباایالتوعشایر
منطقهبهتفاهموتعادلبرسندهمچنینبایدپاسخگویدولتباشند.حاکمشیرازدرایندورههموارهباگرانی،

بیماری،قحطی،خشکسالی،احتکار،ناامنی،بینظمی،عدمقدرتالزمبرایپیشبردامور،مواجهاست.
درادامهخانمسعادپیرابهعنوانسخنراندومسخنانخودراباموضوع»امنیتوتصادمبرداشتها«بحران
اساسیایالتفارسطیجنگجهانیبزرگچنینآغازکرد:»منافعانگلستاندرجنوبایرانقابلچشمپوشی
ارتباطیمنتهی ارتباطیبود.راههای اینمنافعشاملمزایایسیاسی،استراتژیکی،تلگرافی،تجاریو نبود.
بههندبهعنوانشریانحیاتیاقتصادیوسیاسیبرایبریتانیاهموارهمیبایستتحتنظرقرارمیگرفتند.
بهخصوصفارسکهقلبتحرکاتارتباطیومحلعبورخطوطتلگرافوکاروانهایتجاریونظامیبه
هندبود.انگلیسسعیمیکردباحفظامنیتدرمناطقتحتتصرفش،بهرهبرداریازآنمناطقرابهخوبی
انجامدهد.مسئلهامنیتجنوبایرانیکبحرانهمیشگیبود.کرزن،سیاستمدارکهنهکارانگلیسی،مینویسد:
تأمینصلحوثباتخلیجفارسوجنوبایرانوظیفهدولتبریتانیاست.اکانر،کنسولانگلیسدرفارس،از
پیچیدگیهایتأمینامنیتدرجنوبایرانتوسطانگلیسیهاحکایتمیکند.حفظمنافعملیانگلیسدرهند
وایرانبرایانگلیسیهااهمیتداشت.وقوعجنگبزرگدامنهناامنیرادرجنوبایرانتشدیدکرد.آلمانیها
وکمیتههایحزبدمکراتکهبرخیازسرسلسههایآنهاهمچون»تقیزاده«دربرلین؛علیهانگلیسدر
فارسفعالیتمیکردندوزمینهافزایشروحیهضدانگلیسیفراهممیشد.آلمانهابرخالفانگلیسیهاتالش
بسیارمیکردندکهتوازنامنیترادرفارسبرهمبزنند.آلمانهانفوذبرراههایمنتهیبههندبرایدسترسی
سریعبهمستعمرهارزشمندانگلیسرابهعنواناستراتژیاصلیخودقراردهندوسعیداشتندباایجادناامنیدر
منطقهبراینفوذبههندزمینهسازیکنندیاالاقلبریتانیارادراینمنطقهبامشکالتاساسیروبروسازند.مایر
وواسموسدومأموراصلیآلمانهابههمراهعدهایدیگردرایرانفعالمیشوند.تأمینمنابعمالیومهمات
وراههایورودآنهابهایرانمسئلهمهمیبرایآلمانیهابود.انگلیسیهاباتشکیلپلیسجنوبتوانستهبودند
موقعیتخوددرجنوبکشوررامستحکمکنندوآلمانیهارادرخصوصنفوذبرراههاوعدمتوازنامنیتیدر

منطقهتقریبًاناکامبگذارند.
دکترزهراحامدیبهعنوانسخنراناختتامیهبیاناتشراباموضوع»فارسدرجنگجهانیاولبهروایتنسخه
خطیعبرهالناظرین«بهصورتکوتاهارائهدادوگفت:»نسخۀعبرهالناظرینتألیف»محمدعلیمسعودالملک
شیرازی«استکهسالهایمنتهیبهمشروطهتاانقراضقاجاررادربرمیگیرد.نویسندهازمنسوبانخاندان
قوامالملکاستاماانتقاداتتندینیزعلیهاینخاندانحکومتگردارد.محتوایکتابمربوطبهمشروطهو
پیامدهایآنوجنگجهانیاولدرفارساشارهدارد.ویناامنیدرفارسرابهاقداماتصولتالدولهقشقایی
وعملکردپلیسجنوبمنسوبکرده،ازکارنامهحکمرانیفرمانفرمادفاعمیکندوناامنیراههایفارسرا
مربوطبهاقداماتعشایرقشقاییوایالتخمسهذکرمیکند.مسعودالملکبهگرانیشدیدیکهدرسالهای
جنگدرفارسرخداداشارهمیکندوبه5برابرشدنقیمتاجناسطیسهماهاشارهدارد.همچنینشیوع

بیماریهاییهمچونوبا،حصبهوآنفوالنزادرفارسرابههجومهندیهاوخارجیاننسبتمیدهد«.
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برگزاری مراسم ترحیم و بزرگداشت دکتر فرزاد جعفری           

انا هلل و انا الیه راجعون
دکتر فرزاد جعفری از پژوهشگران پژوهشکده زبان و ادبیات پژوهشگاه و دانشجوی دکتری دانشگاه 
از  یکی  در  ماه  اردیبهشت   13 تاریخ   در  کبد  ناحیه  از  بیماری  دلیل  به   13۵۷ متولد  طباطبایی،  عالمه 

بیمارستان های تهران جان به جان آفرین تسلیم کرد.
زنده یاد جعفری در زندگی کوتاه اما پربارش، خدمات علمی ارزنده ای را به جامعه تقدیم کرد که از 
جمله آنها می توان به انتشار تصحیح انتقادی »دیوان سیف اسفرنگ« )1396( و کتاب »فرائد« )فرهنگ 
واژگان دشوار و نوادر قرآن کریم( )1394( و مشارکت در تصحیح جلد نوزدهم »سفینۀ تبریز« )زیر نظر 

استاد مهدی مداینی( )در دست انتشار( در انتشارات پژوهشگاه اشاره کرد.
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دکتر قبادی: پژوهشگاه همکار فاضل و صادقی را از دست داد
مراسم ترحیم و بزرگداشت دکتر فرزاد جعفری روز سه شنبه 2۵ اردیبهشت 9۷ با حضور خانواده آن 
مرحوم در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد. در این مراسم دکتر قبادی، رئیس پژوهشگاه 
ضمن عرض تسلیت به خانواده آن مرحوم گفت: »بنده از شخصیت واالی مرحوم جعفری دو نکته مهم را 
استنباط می کنم: یکی خودساختگی و دیگری وارستگی که این دو باهم مرتبط هستند و شاید به همین دلیل 

بود که او اصال بیماری اش را باور نمی کرد«.
قبادی افزود: »آخرین بار که با مرحوم جعفری تماس گرفتم، واقعا سکوت معنادار و آرامش ژرفی داشت 
که این نکات از ویژگی های انسان های بزرگ به شمار می آید. او انسانی کم ادعا، کم حرف اما سختکوش و 
پرکار بود که یکی از نشانه های انسان های بزرگ این است که عرض حیات شان باید بیشتر مطالعه شود 
نه طول عمرشان. زنده یاد جعفری با عمر اندک در حقیقت، عمر خیلی طوالنی و ماندگاری از خود به 
نمایش گذاشته است که در عین همدردی با خانواده ایشان، تبریک هم عرض می کنم که چنین انسان 

شایسته، وارسته و خودساخته ای را به جامعه تحویل داده اند«.
وی تأکید کرد: »پژوهشگاه همکار فاضل و صادقی را از دست داد که باید به خودمان هم تسلیت بگوئیم. 
امیدوارم پروردگار متعال با فضل جبران ناپذیر خودش در این ماه عزیز برای خانواده اش جبران کند و به 

خانواده گرامی اش مخصوصا مادر بزرگوارش صبر و آرامش عطا کند«.
همکار  »ما  گفت:  کوتاه  سخنانی  طی  نیز  ادبیات،  و  زبان  پژوهشکده  رئیس  محمدنژاد،  یوسف  دکتر 
با آن پشتکار و دانشی که داشتند  از دست دادیم چون دکتر فرزاد جعفری  را  ارزشمند و دانشمندی 
بی شک به یکی از افراد برجسته فرهنگ نویسی و پژوهشی کشور تبدیل می شدند اما متأسفانه ما او را 
خیلی زود از دست دادیم. محمدنژاد تأکید کرد: مرحوم جعفری فردی صادق و بی آالیش بود و غرور 

روستایی خاصی داشت که همیشه بدان افتخار می کرد«.
دکتر رادفر: زنده یاد جعفری به معنای واقعی کلمه محقق بود

دکتر ابوالقاسم رادفر نیز با اشاره به آشنایی اش با مرحوم جعفری از سال 84 گفت: »واقعا خیلی دشوار 
است که باور کنم چنین فردی امین، صادق و اهل دانش را از دست داده ایم. او انسان واال و شایسته ای 
بود که همیشه لبخند بر لب داشت و با آرامش صحبت می کرد. همیشه در پی جستجوی متون به ویژه 
متون نسخه های خطی بود. او به معنای واقعی کلمه محقق بود که زود از جمع ما رفت. متأسفانه بسیاری 
از کارهای آن مرحوم به صورت برگه و یادداشت باقی ماندند که نتوانست آنها را سروسامان دهد و 

منتشر کند«.
الزم به ذکر است دکتر فرزاد جعفری متولد سال 13۵۷ بود که بامداد جمعه 14 اردیبهشت 9۷ به دلیل 

بیماری از ناحیه کبد در بیمارستان طالقانی تهران، جان به جان آفرین تسلیم کرد.
روحش شاد و یادش گرامی باد.
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برگزاری پیش همایش ملی »استاد شهید مرتضی مطهری و مطالعات قرآنی معاصر«

نخستینپیشهمایشملی»استادشهیدمرتضیمطهریومطالعاتقرآنیمعاصر«روزسهشنبه18اردیبهشت97درسالناندیشه
پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیبرگزارگردید.دراینمراسمکهبهدعوتانجمنایرانیمطالعاتقرآنیوفرهنگاسالمی،
کرسیمطهریپژوهیپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیوبنیادعلمیوفرهنگیاستادشهیدمطهریبرگزارشدهبوداساتید
وصاحبنظرانمؤسساتقرآنیودانشگاههایایرانشرکتداشتندونقطهنظراتخودرادردرخصوصتنظیمامورهمایشسال

آیندهونیزچگونگیهمکاریدانشگاههاونهادهایمختلفبیانکردند.
نخستینسخنرانپیشهمایشجنابآقایدکترحسینعلیقبادی،رئیسپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیبودکهضمن
خوشآمدگوییبهحاضرانبهتأثیراندیشهوآثاراستادشهیدمطهریبررشددینگراییدربیندانشـگاهیانبهویژهدردهه50اشاره
کردوگفت:»شهیدمطهریبهمثابهیکمصلحواندیشمنددینینیازهایزمانخودرابهخوبیدرککردهودرجهتیافتنپاسخ
ایرانیمطالعاتقرآنیوفرهنگ انجمن پارسامسئولپژوهشکدهمطالعاتقرآنیورئیس مناسبتالشکردند.سپسدکترفروغ
اسالمیبهعنوانمیزبانایننشستضمنتشکرازحضارازخدماتاستادشهیدمطهریبهمثابهمعمارونظریهپردازبرجستهانقالب
اسالمیایرانتجلیلنمودوبرنقشایشاندرتحولتاریخاندیشهدینیشیعیتأکیدکردوگفت:استادشهیدمطهریدرحیاتعلمی
خودموفقشدمکتباعتقادیویژهایرابنیانگزاریکندکهمبانیهستیشناسانه،معرفتشناسانهوروششناسانهآنبادقتوعمق
علمیتبیینشدهاست.بهاعتقادپارساآموزههایقرآنکریمجانمایههمهآثاراستادمطهریاستوبههمیندلیلاندیشههاو
دیدگاههایقرآنیاستادمیتواندنقطهعزیمتومحوریکهمایشملیباشد.دکترپارسابااعالماینمطلبکههمایشاستادشهید
مطهریومطالعاتقرآنیمعاصرسالآیندهبرگزارخواهدشدازحاضراندعوتکرددرخصوصمحورهایپیشنهادیهمایشنظرات
خودراابرازکنند.سپسدکترمالکشجاعیجشوقانیدبیرکرسیمطهریپژوهیدرپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی
ضمنتجلیلازمقامشامخاستادشهیدمطهریازحاضراندرخواستکردکهدرفرصتکوتاهایدههایخوددرخصوصهمایشسال

آیندهرامطرحکنند«.
حجتاالسالموالمسلمینمحمدعلیمهدویراد،عضوهیأتعلمیپردیسفارابیدانشگاهتهران،یادادشتهایمغفولماندهاستاد
مطهریراموضوعسخنرانیخودقراردادهوگفت:»دربینیادداشـتهایاستادکهدرمـجموعهآثارویبهچاپرسیـدهاست
عنـوان»قرآندرقرآن«بسیارقابلتوجهاست.شهیدمطهریدراینقسمت85آیهرامطرحکردهاندکهبایدموردتوجهوارزیابیقرار

گیرد«.
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ایازی،مدیرگروهعلومقرآنوحدیثدانشگاهآزاداسالمیواحدعلوم درادامهحجتاالسالموالمسلمیندکترسیدمحمدعلی
تحقیقات،ضمناشارهبهبایستههایپژوهشیدرموردآثارقرآنیشهیدمطهری،نگرشاستادبهجایگاهانسانوتبییناقناعیمسائل
درسنتآموزشیاستادرابهعنواندوویژگیمهموتأثیرگذاردرتحلیلآثارایشانتلقیکرد.دکترایازینیزبرتوجهبهیادداشتهای

استادکهدرمجموعهآثار15جلدیبهچاپرسیده،تأکیدکرد.
دکترسیدهدایتجلیلی،مدیرگروهرشتهعلومقرآنوحدیثدانشگاهخوارزمی،نیزبااشارهبهنیازجامعهامروزیبهآراءوآثاراستاد
مطهری،گفت:»درزمینهتفسیرپژوهی،روشوگونههایارزشمندیدرآثاراستادوجودداردکهبایدموردتوجهقرارگیرد؛چراکهاین

روشهاوگونههامیتواندمنبعخوبیبرایمطالعاتقرآنیمعاصرباشند«.
دکترمحمدعلیفتحالهیعضوهیأتعلمیپژوهشگاهعلومانسانیبهعنوانسخنرانبعدیایننشستطیسخنانکوتاهیتوجه
حاضرانرابهبرخیازتعاریفومثالهایموردکاربرداستادمعطوفکردهوبیانکرد:»دراینزمینهبهطورمثالمیتوانبهتشبیه

قرآنبهطبیعتوشناختاسرارآندرطولزمانکهفضایینووگونهایجدیدازنگرشبهقرآنرابدستمیدهد،اشارهکرد«.
حجتاالسالمدکترسیدرضامؤدب،مدیرگروهرشتهعلومقرآنوحدیثدانشگاهقم،نیزروشهاورویکردهایتفسیریاستادرابه
عنوانمهمترینمحورکهبایددرهمایشموردتوجهقرارگیرد،مطرحکرد.ویهمچنینضرورتبرگزاریاینهمایشابرازامیدواری
کردکهدانشگاهقمبتواندهمکاریخوبیباهمایشسالآیندهداشتهباشد.دکترجعفرنکونامازاعضاءهیأتمدیرهانجمنودانشیار
دانشگاهقمنیزازدیگرسخنرانانپیشهمایشبودویخاطرنشانکرد:»توجهبهبسترتاریخیوشرایطزمانیتالیفوتدوینآثار
استاد،نوآوریدرنظریهپردازیوضرورتتمرکزبرآن،رویکردانتقادیبهاندیشههایاستاد،توجهوبررسیخاستگاهظهوروبروز
شخصیتعلمیاستادبایدموردنظرقرارگیرد«.دکترکوکب،مدیراجراییبنیادعلمیفرهنگیاستادشهیدمطهری،آخرینسخنران
پیشهمایشبودکهضمنتشکرازبرگزاریایننشست،گزارشمختصریازفعالیتهایبنیادارائهداد.درپایانازدوکتاباستاد

مطهریباعنوان»شناختازنظرقرآن«و»جامعهوتاریخدرقرآن«رونماییشد.
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دکتر»مالیی توانی« به عنوان سرپرست بنیاد دانشنامه نگاری ایران منصوب شد

برگزاری هفتاد و هفتمین جلسه شورای مدیران و مشاوران طرح اعتالی علوم انسانی در پژوهشگاه

تجلیل از فعالیت های علمی دکتر زهره زرشناس؛ هیأت علمی پژوهشگاه

دکترغالمیوزیرعلوم،تحقیقاتوفناوریطیحکمیدکترعلیرضا
مالییتوانی،معاونپژوهشیپژوهشگاهرابهعنوانسرپرستبنیاد

دانشنامهنگاریایرانمنصوبکرد.
یادآورمیشودپیشازاین،ازمردادماه1396دکترقبادیرئیس
بر را بنیاد این سرپرستی مسئولیت، سمت حفظ با پژوهشگاه
عهدهداشتکهباتوجهبهاستعفایایشان،وزارتعلوم،تحقیقات
به را توانی ایشان،دکترمالیی اززحمات وفناوری،ضمنتقدیر
منظورپیشبرد»فرآینددردستانجامتدوینساختارجدیدبنیاد
آموزش درشورایگسترش تصویب ایرانجهت دانشنامهنگاری

عالی«بهاینسمتمنصوبکرد.

مراسمبزرگداشتدکترزهرهزرشناسعضوهیأتعلمی
ایـرانشــناس زبانشناس، - انسانی علوم پژوهشگاه
و اندیشمــندان حـضور بـا باســتانشــنــاس- و
پژوهشــگرانحوزهعلومانسانیروزیکشنبه9اردیبهشت
97درسرایکتاب،برگزارشد.دراینمراسمازتالشهای
علمیدکترزرشناستجلیلبهعملآمد.همچنیندراین
علوم پژوهشگاه ازطرف یادبود رسم به هدیهای مراسم
انسانیومطالعاتفرهنگیبهدکترزرشناستقدیمشد.

شورایمدیرانومشاورانطرحاعتالیعلومانسانیمعطوفبهپیشرفتکشورهفتادوهفتمینجلسهخودراروزشنبه
اولاردیبهشت97باریاسترئیسمحترمپژوهشگاه،دکترحسینعلیقبادی،درپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی
برگزارکرد.دراینجلسهریاستپژوهشگاهورئیسطرحاعتالیعلومانسانی،جنابدکترقبادی،طرحاعتالرابهعنوان
طرحملیوشاخصکشوردرحوزۀعلومانسانیبرشمردندوبراهمیتاینطرحبهعنوانیکیازطرحهاوبرنامههایکالن
ادامهجلسهدکتریحییفوزی،جانشینرئیسدرطرحاعتالیعلوم وکاربردیپژوهشگاهدرسالجدیدتأکیدکرد.در

انسانی،بهارائهگزارشیدرخصوصنتایجطرح
اعتالدرسالگذشتهپرداختوتصویبحدود
سـیطـرحپژوهشـیکالن،برگـزاریجلـسات
برای اجرایی و علمی مختلف نشستهای و
و سایت راهاندازی همچنین و طرح پیشبرد
انتشارفصلنامهتخصصیاعتالیعلومانسانیرا
برشمرد. اعتال طرح دستاوردهای مهمترین از
ارائه و گسترش لزوم جلسه، اعضای ادامه، در
خروجیهایطرحاعتالدرسالجدیدازجمله
برگزارینشستهایخبرگانیوعلمیوایجاد
گفتمانجدیددرحوزهاعتالیعلومانسانیرا

موردتأکیدقراردادند.
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کار و بیكاري در سال هاي جنگ جهاني اول

سومین نشست از  سلسله نشست های »حیات  اجتماعی ایران در سال های جنگ جهانی اول« با موضوع »کار 
و بیکاری در سال های جنگ جهانی اول« با سخنرانی دکتر ربابه معتقدی و به همت انجمن ایرانی تاریخ 
انسانی و  اردیبهشت ماه  1397 در پژوهشگاه علوم  تاریخ 5  تاریخی پژوهشگاه در  و پژوهشکده علوم 

مطالعات فرهنگی برگزار شد. 
به  پرداختن  لزوم  و  اول  جهانی  جنگ  آستانۀ  در  ایران  از وضعیت  توضیحی  ذکر  با  معتقدی  ربابه  دکتر 
موضوعات اجتماعی و تأکید بر استفاده از منابع آرشیوی در بررسی وضعیت اجتماعی مقاطع معاصر تاریخ 
ایران، گفت: »از ترکیب تاریخ کار و تاریخ جنگ به تاریخ کار در جنگ می رسیم. پرداختن با موضوع کار 
در مقطع جنگ که شرایط اجتماعی و اقتصادی ویژه ای را ایجاد می کند و روال های دوره صلح و ثبات را 
تحت تاثیر قرار می دهد کار سختی است. در شرایط جنگ جهانی اول در ایران شاهد قحطی برخی ارزاق،  

بیماری های واگیر، نا امنی و نظایر این موارد هستیم«. 
در  طی این سال ها تعداد زیادی از نیروهای کار توسط روس ها در شمال و شمال غربی و جنوب توسط 
پلیس جنوب، شرکت نفت برای پاالیشگاه آبادان و مسجد سلیمان و محافظت از لوله های نفتی، نیروی 
دریایی انگلیس و بنادر و اسکله ها برای تخلیه و بارگیری کشتی ها، جذب و مشغول به کار شدند.  پاالیشگاه 
نفت آبادان به خاطر افزایش بهره برداری گسترش یافت.  کشتی های باری زیادی در بنادر و اسکله ها ساخته 
شد. ساعت کاری کارگران معموال از 6 صبح تا 6 بعدازظهر بود. روز تعطیل کارگران  یکشنبه بود. ترکیب 
ایرانی، هندی و چینی  بودند. مدیران  به ویژه آبادان و مسجد سلیمان  جمعیتی کارگران منطقه جنوب 
و کارگران فنی در ابتدای جنگ اروپاییان بودند. برای مهاجران اروپایی تعداد زیادی مسکن ساخته شده 
بودند. هندی ها و چینی ها در سوله هایی که تعبیه شده بود و در آنها تختخواب قرار داده بودند اقامت 
داشتند و کارگران ایرانی مهاجر نیز در کپرها زندگی مـی کردند. تعـداد زیادی کارگر سـاختمان سازی نیز 
برای ساخت و سازهای مسکن، سوله، راه اندازی بنادر و جابجایی کاالها مشغول به کار شدند. سردخانه هایی 

تدارک شده بود که مـواد غذایی 
نگهداری  خارجی  کارگران  برای  را 

می کرد. 
معتقدی در ادامه به افول بهداشت 
و سالمتی در این مناطق اشاره کرد 
کشتی های  شد  و  »آمد  گفت:  و 
خارجی،  سربازان  حضور  خارجی، 
واگیر  بیماری های  و  ماالریا  شیوع 
سالمت  ایران  جنوب  مناطق  در 
افراد را تهدید می کرد. بسیاری از 
متموالن به  خاطر شیوع امراض از 

مناطق جنوب مهاجرت کردند«. 
با  ایرانیان  آمیختگی  پایان  در  وی 

اقوام خارجی  و با مذاهب مختلف را سبب ایجاد سبک زندگی ویژه ای در آبادان و مسجد سلیمان دانست 
و گفت: »تسامح مذهبی به نسبت سایر ایرانیان در میان افراد گسترش یافت. در آداب و رسوم ها و تغذیه 

و خوراک، پوشش نیز تغییراتی حاصل شد که در این مجال امکان پرداختن به آنها نیست«.
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در رونمایی از کتاب »تاریخ سیاسی  چیست؟« مطرح شد:

ضرورت ترجمه آثار علوم انسانی به زبان های دیگر ملل

نشست»ضرورتترجمهآثارعلومانسانیبهزبانهایدیگرملل«همراهبارونماییازکتاب»تاریخسیاسیچیست؟«نوشته
دکترعبدالرحمنحسنیفر،درغرفهسازمانفرهنگوارتباطاتاسالمیبرگزارشد.درابتدایاینمراسممحمدرضاپاکروان،

مشاوررئیسسازمانفرهنگوارتباطاتاسالمیبهارائهتوضیحاتیدرخصوصترجمهکتبدرحوزهعلومانسانیپرداخت.
سپسعبدالرحمنحسنیفر،استاددانشگاه،محققوپژوهشگردرحوزهعلومانسانی،تمدناسالمیومسائلاندیشهسیاسی
بابیاناینکهبحثداناییبهعنوانآنچهمیتواندراهبرجامعهباشد،عنوانکرد:»امروزآنچهمیتواندیکجامعهراپیشببرد
ومشکالتراحلکندعلمودانشوداناییاست.امادراینکهچگونهمیتوانمصداقداناییوعلمنافعراشناساییکردخود

محلبحثاست«.
ویافزود:»درارتباطبابرنامهپژوهشیخودسهمقولهرادنبالمیکنمکهدرقالبیکمثلثآنراترسیمکردم؛یکیازاضالع
مثلثمیراث،داشتههایایرانیانوجغرافیایایرانازابتداتاامروزوانباشتتاریخیاست.میراثجنبهانفعالیداردوبایدبه
آنجنبهفعالبدهیمکهمجرایآنازطریقعلماست.تنهانمیتوانیمبهایناکتفاکنیمکهفارابیوابنسیناو...علمایدیگر
مربوطبهماست.میراثتاریخیزمانیبهسخندرمیآیدومورداستفادهقرارمیگیردکهازطریقعلمشخصیتپیداکند.ما
دردورانجدیددرموضوعاتمختلفدرمواجههبامدرنیتهقرارگرفتیم.برایاینکهازاینچالشهاعبورکنیمضلعدیگریرا

کهمیدانیممتدولوژیوروششناسیاستودرتعاملمیاناینسهحوزهمیتوانیمبهیافتههاونتایجکاربردیبرسیم«.
عضوهیأتعلمیپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیبااشارهبهمفهومچرخشتمدنیخاطرنشانکرد:»آنچهازتجربه
تاریخیمیتوانآنرااستنباطکردایناستکهچرخشتمدنیداریم.اینکهتمدنیتماممیشودامریعادیاست.ماایرانیها
ادعایتمدنیداریموطبعاًبرایاینکهیکتمدنشکلبگیردحتماًبایدازتمدنمستقرعبورکند.اینبهمعنایندیدننیست

وبهمعنایشناختوفهمیدنوتعالیبخشیدناست.دراینصورتمیتوانتمدنجدیدشکلداد«.
حسنیفرادامهداد:»اگرایرانیانادعایتمدننوینیدارندبایدتمدنغربرابشناسندازآنعبورکنندوتمدنایرانیاسالمی
بهوجودآورند.بایدداشتههاومیراثمانراموردبررسیقراردهیمتابتوانیمبهنحواحسنبهسراغآنهابرویم.اینمسألهزمانی
میتواندبهخوبیمنطقدرستیپیداکندکهبتواندرمواجههباغربشکلیابدوایننیازمندروشمناسباست.دربارهکتاب
اخیراینرادرنظرداشتمکهماتاریخسیاسیایرانراداریم؛ولیوقتیبهآننگاهمیکنیممیبینیمتاریخمثبتوایجابیما
بهتصویرکشیدهنشدهاست.تئوریهاییوجودداردکهتاریخسیاسیایرانرامنفیتلقیمیکنند.بهنظرمتاریخسههزارساله
ایراننکاتمثبتزیادیداردکهبهتصویرکشیدهنشدهاند.درگذشتهتنهاتاریخسیاسیبوداماامروزاجتماعیاقتصادیو...

هموجوددارد.
بتوانیم »باید کرد: اضافه نویسنده و مؤلف این
ازتاریخ،نظریهومفاهیمبیروندرآوریم.زمانی
کهبهسراغتاریخایرانرفتموآنرابهصورت
مصداقیموردبررسیقراردادماینسوالبرایم
پیشآمدکهچگونهمیتوانجایگاهمردمرادر
تاریخسیاسیکشوربررسیقرارداد.آیاقدرت
ومردمیکرابطهیکطرفهاستویامیتوان
بهصورتدیگریشناختبهتریبهدستآورد.
ماشناختخوبیازتاریخایراننداریم،بایدبه
محققانمانبفهمانیممیراثفرهنگیمهماست
وشناختبهتریدرعرصهبینالمللیبهوجود
میآورد.بههرحالشناختناقصیازایراندر
این در است الزم دارد. وجود بینالملل تاریخ

زمینهگفتوگوییبینسازمانهاونهادهایمسئولصورتبگیردتاهممسألهراخوبشکلدهیموهماینکهبتوانیمتصویر
مناسبیازجامعهایرانیداشتهباشیم«.

درپایانایننشستازکتاب»تاریخسیاسیچیست«نوشتهعبدالرحمنحسنیفر،رونماییبهعملآمد.
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جلسهگروهزبانوادبیاتفارسیشورای
بررسیمتونباعنوان»وجوهتشابهوافتراق
ادبیاتوجامعهشناسی« مسالهشناسیدر
دکتر باحضور اردیبهشت97 تاریخ20 در
دانشگاه علمی هیات عضو فتوحی، محمود
فاضلی، اهلل نعمت دکتر و مشهد فردوسی
و انسانی علوم پژوهشگاه علمی هیات عضو
مطالعاتفرهنگی،درپژوهشگاهبرگزارشد.

با ارتباط در فاضلی دکتر جلسه، این در
جامعهشناسی و ادبیات در مسألهمندی
شده طرح مباحث بر تکیه با و کرد بحث
درکتاب»درآمدیبرادبیاتشناسی«تالیف
در مسألهیابی چگونگی به فتوحی دکتر
پژوهشهایعلومانسانیوچالشهاومسائل
پرداخت رشته تغییر به مربوط گفتمانهای
ودرارتباطباتغییرمرزهایدانشومعنای

مسالهمندکردندانشسخنگفت.

دکترفتوحینیزدرارتباطباروندتألیفکتاب،مسائل
طرحشدهدرآنواصولپژوهشدرادبیاتسخنگفت.ایشان
سهاصلپژوهشراکانونشناخت،هنجاروحرکتدانستوبه

تبیینمباحثکتابپرداخت.
انتهادکترقبادی،رئیسپژوهشگاهعلومانسانی،ازحضور در
اینکهدکتر از ایندواستاددانشمنددرنشستتشکرکردو
متون فارسیشورای ادبیات گروه و پژوهشگاه فتوحیدعوت
مباحث کرده، تشکر کردند اجابت را کتاب این تألیف برای
طرحشدهدرایننشسترانقطهعطفیدرپیوندمباحثبین

رشتهایدانست.
جلسهپرسشوپاسخنیزپسازسخناندکترفاضلیودکتر
از رونمایی مراسم سپس و شد برگزار استادان میان فتوحی
و فتوحی دکتر باحضور ادبیاتشناسی« بر »درآمدی کتاب
برگزار المللی بین نمایشگاه اعضادرغرفهپژوهشگاهدر سایر

شد.

وجوه تشابه و افتراق مسأله شناسی در ادبیات و جامعه شناسی
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بهمناسبتروزارتباطاتوروابطعمومی،درروز26اردیبهشتماه97پنلتخصصی»ظرفیتهاوچالشهایروابطعمومیحرفهای
درایران:بازخوانیتجربیاتزیسته«باهمکاریپژوهشکدهمطالعاتفرهنگیوارتباطاتوروابطعمومیباحضوردکترمنصورساعی)عضو
هیأتعلمیپژوهشکدهمطالعاتفرهنگیوارتباطات(،دکترحسینامامی)مدیرروابطعمومیبانکتوسعهصادرات(،دکترامیرعباستقی
پور)عضوشورایسیاستگذاریهفتهروابطعمومیومدیرروابطعمومیسازمانتأمیناجتماعی(ودکترافشینمحمدی)مدرسدانشگاه

آزادومدیرمسئولسایتوکیلملت(درپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیبرگزارشد.
درابتداینشست،دکترساعی،ضمنمعرفیاساتیدحاضر،مسئلۀحرفهایبودندرروابطعمومیرامطرحکردوازآنهاخواستتانظرخود

راپیراموناینموضوعبیانکنند.
دکترامامیضمنبیاناینکهروابطعمومیحرفهاینهتنهادرایران،بلکهدرجهاننیزوجودندارد،گفت:»استفادهازبرخیازاصطالحات
رایجهمچونروابطعمومیحرفهاییاکارگزارروابطعمومیرادرستنمیدانم.معتقدماصطالحاتیهمچونروابطعمومیالکترونیکیا
روابطعمومیاجتماعیدرواقعتعریفنوعیگفتمانهستند.براساسدیدگاهانجمنروابطعمومیآمریکا،روابطعمومیعبارتاستازیک
فرآیندارتباطیاستراتژیککهدرپیایجادروابطسودمندمتقابلمیانسازمانومخاطباناست.انجمنمتخصصانروابطعمومی،روابط

عمومیرامدیریتتعاملوتفاهمبرایایجادتصویرمطلوبازسازمان
میداند«.

در25 روابطعمومیها تغییروضعیت به اشاره با تقیپور دکتر ادامه در
سالگذشته،گفت:»درسالهایاخیرشاهدتولیدمحتوایارزشمندیدر
حوزۀروابطعمومیبودهایم.بااینحالبندهتعریفانجمنجهانیروابط
عمومیراکههمچنانثابتماندهوتغییرنکردهاست،قبولدارم.براساس
اینتعریف،روابطعمومیبخشیازوظایفمدیریتسازماناستکهبه
صورتممتدوبرنامهریزیشدهاستو...ازنظرمنواژۀحرفهایدومعناو

کاربردداردومنظورازحرفهایگریدرروابطعمومی،دستیابیبهاستانداردهاومشخصههایضروریاست.منظورازحرفهایکسبتجربه
بههمراهآموزشوعلمآموزیاست«.

دکترمحمدیابتدابهکارکردروابطعمومیوجایگاهآنوهمچنینعلتبحرانهایموجوددرروابطعمومیهاپرداختوگفت:»ادارۀروابط
عمومیبایدازبینبرود؛یعنیازحالتادارهخارجوتبدیلبهرسانهشود.اگرازحالتادارهخارجشود،کارشناسانمانندرسانههادرروزهای
تعطیلنیزاخباررارصدخواهندکردوفعالخواهندبود«.البتهتقیپورضمنمخالفتبانظروی،گفت:»روابطعمومیرسانهنیست،روابط
عمومیکارهایبیشماریانجاممیدهدکهاموررسانهیکیازآنهاست.باتغییرساختارنیزموافقنیستم،چونمعتقدماینساختاریعنی
مشاورحوزۀریاستبودن،جایگاهخوبیاستونیازبهارتقاءندارد.اگردرسازمانیامرکزیرعایتنمیشود،آنمرکزبایداصالحشودتا
روابطعمومیبهجایگاهدرستخوددستیابدودرشورایمعاونینحضوریابدودرتصمیمگیریهادخیلباشد«.امامینیزضمنمخالفت
publicباتبدیلروابطعمومیبهرسانهگفت:»باتغییرساختارروابطعمومیهاموافقمودرضمنروابطعمومیرامعادلخوبیبرای

relationنمیدانم.بهنظرمنمیتوانازمعادلهایبهتریهمچونادارۀتوسعۀارتباطاتاستفادهکرد«.
درادامه،حاضریندرجلسهبهارائۀنظراتخودپرداختند:

دکترکاظمیدینان،مشاوراسبقبانکمرکزی،ضمنابرازخرسندیازبرگزاریاینجلسه،وجوددوانجمنروابطعمومیدرایرانراباعث
تأسفدانستودرخواستکرداینجلساتادامهیابد،تابابیانمسائلوبحثدربارۀآنهاگامیدرجهتمشکالتموجودویکپارچهشدن

انجمنهاومراکزبرداشتهشود.
دکترمهرابی،عضوهیأتعلمیپژوهشکدهمطالعاتفرهنگیوارتباطات،باتغییرنامروابطعمومیمخالفتکردوگفت:»تغییرنامباعث

آشفتگیدرپژوهشهاوجستجوهایعلمیمیشود«.
دکترکریمیعلوی،رئیسپژوهشکدهارتباطات،ضمنقدردانیازاساتیدحاضرگفت:»نشستمربوطبهروابطعمومیازسال95باپیشنهاد
وهمکاریروابطعمومیدرپژوهشگاهبرگزارمیشود،سعیخواهیمداشتایننشستدرسالهایآتیبهتروباشکوهتربرگزارشودتااز

تأثیراتهمافزایانۀآناستفادهکنیم«.

بزرگداشت روز ارتباطات و روابط عمومی:
 گزارش برگزاری پنل تخصصی »ظرفیت ها و چالش های روابط عمومی حرفه ای در ایران: بازخوانی تجربیات زیسته«
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دکتراحدی،مسئولروابطعمومیپژوهشگاه،ازدکترکریمیعلوی،دکترساعیوحاضریندرجلسهقدردانیکردونظرخودرادررابطه
بامطالببحثشده،اینچنینبیانکرد:»شایدبتوانگفت،منظوردکترمحمدیازتبدیلشدنروابطعمومیبهرسانه،ورودروابطعمومی
بهنسلسومروابطعمومیهاوپررنگترشدنوظایفآندرحیطۀرسانهباشدومنظوراوازساختارغلط،بهکارگماریدوفردمستقلدرمقام
مشاورحوزۀریاستومدیرروابطعمومیودرنظرنگرفتنجایگاهمستقلبرایمدیرروابطعمومیدرساختارمراکزودانشگاههاباشد.بهنظر
بندهبرایدورشدنازروزمرگیهاوحلمشکالتروابطعمومیهابایدبرنامهریزیداشت،لذاپیشنهادمیکنم،جلساتآتیدربارۀبرنامهریزی
وآموزشدرروابطعمومیباشد.سعیخواهیمداشتباکمکپژوهشکدۀارتباطاتحداقلهرفصلیکنشستمرتبطباموضوعاتومسائل

روابطعمومیداشتهباشیمتاازنظراتوپیشنهادهایدوستانبهرهمندشویم«.

گزارش دومین نشست »پژوهش های ادبی و مسائل آن«

دومیننشستتخصصیپژوهش هایادبیومسائلآن،بههمتپژوهشکدهزبانو
ادبیاتروزیکشنبه۳0اردیبهشت ماهدرسالناندیشهبرگزارشد.درابتدایجلسه،
دبیرعلمینشسـت،دکتـرمریمشـریف نسب،دربـارهچـرایِیبرگزاریاینسلسله
که است این عــمــومــاً تصمیم ساز مدیران و جامعه رایج »باور گفت: نشست ها
جامعه علمی اهداف پیشبرد برای عملی دستاورهای فاقد ادبیات نظیر رشته هایی
هستند.برخیازجامعه شناسانعلمنیزشناخترامنحصربهتجربهعینیوحّسی
می پندارندومعتقدندمطالعاتادبی،کاریذوقیوتفننیاستکهدرترازویدانش
نوین،وزنیندارد.ازاینروپژوهشکدهزبانوادبیات،بابرگزاریسلسلهنشست های
دانشگاههای از رشته این استادان از دعوت با و آن« مسائل و ادبی »پژوهش های

گوناگونکشور،سعیدارداینموضوعراازمنظرهایمختلفبنگرد«.
نخستینسخنرانایننشست،دکترمحمودفتوحی،استاددانشگاهفردوسیمشهد
به فتوحی گفت. سخن ادبی« پژوهش های در تخصصی »ماهیت عنوان با که بود
تفصیلفرایندهای9گانهتخصصِیمعرفتی)پژوهشی(درادبیات شناسیرابرشمرد:

»متن پژوهی،زبان پژوهی،شکل پژوهی،متن گردانی پژوهی،معنیپژوهی،تطورپژوهی،تطبیقومقایسه،نقدوارزیابی،ونظریه پردازیرا
فرایندهایتخصصیپژوهش هایادبیدانستوبهتحدیدحدودوثغورپژوهش هایتخصصیادبیاتپرداخت.همچنیندرهرفرآیند
رشتههایرقیبرانیزمعرفیونوعهم پوشانیپژوهش هایرشته هایرقیببارشتهادبیاترانیزتبیینکرد.فتوحیدرسخنپایانی
خودتوضیحدادکهبایددرمطالعاتمیان رشته ای،خادمومخدومتعیینشدهومشخصشودکهپژوهشانجام گرفتهقراراستمنافع

پژوهشِیکدامیکازدورشتهراتأمینکند«.
سخنراندومنشست،دکترنعمت اهللایران زاده،دانشیاردانشگاهعالمهطباطباییبودکهباتکیهبربرخیآثارمنتخبدرکتابسال
جمهوریاسالمیایران،بهتبیین»روشدرپژوهش هایادبی«پرداخت.ویبابررسیدومتنمنتخبدرحوزهحافظ شناسی،نشان
دادکهچگونهبسیاریازجمالتهردومتن)حافظ نامهخرمشاهیوشرح شوقحمیدیان(،انشاییوعاطفی،فاقدقابلیتصدقو
کذب،مبهموکلی گو،دارایزبانادبیونهعلمی،فاقددقتکافیدرصدورحکم هایکلیو...هستند.بهباورایران زاده،خاطرهگوییدر
میانهمتنعلمی،بهکارگیریزبانادبیسرشارازصناعاتادبی،کهن گراییبهویژهدرشرحمتونکهن،تکرارهایفاقدارزشمعرفتی

و...ازمهم ترینآسیب هایپژوهش هایادبیامروزاست.
ایننشستبارونماییازآخرینکتابدکترمحمودفتوحیبانامدرآمدیبرادبیات شناسی)انتشاراتپژوهشگاهعلومانسانیومطالعات

فرهنگی،۱۳9۶(توسطدکترتقیپورنامداریانودکترعبدالحسینفرزادبهپایانرسید.
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فضای مجازی و امنیت ملی
 با نگاهی به پیام رسان های و شبکه های اجتماعی

گروهپژوهشيجامعهوامنیتنشستعلمي-تخصصي»فضايمجازيوامنیتمليبانگاهيبهپیامرسانهاوشبکههاياجتماعي«
راباارائهسیدعلیرضاآلداووددرتاریخ27فروردین97درپژوهشگاهبرگزارکرد.

درابتدايایننشستمحمدعليمینایي،مدیرمطالعاتراهبرديمرکزمطالعاتجامعهوامنیت،باارائهمقدمهايبرمناسباتحاکم
برفضايمجازيوامنیتملي،یکيازبسترهايمؤثردردودههاخیردرهمهارکانوشئوناتفرهنگي،اجتماعي،سیاسيواقتصادي
رافضايمجازيدانست.ويمعتقداستکهاینبسترموثرنهتنهاایرانبلکهبسیاريکشورهايدیگررانیزدرگیرکردهاست.در

رخدادهايديماه9۶،یکيازلوازمپدیدآمدنوجهناهنجاراینجریان،فضايمجازيبودهاست.
سپسسیدعلیرضاآلداوود،ازکارشناسانحوزهفضايمجازيورسانه،بااشارهبهضرورتفهمشبکههاياجتماعيورسانههاي
ارتباطيدرقالبمیانرشتهاي،کهاینپدیدهرادرارتباطعلوماجتماعيبافناورياطالعاتوارتباطاتدرکوفهمکند،هرگونه

برداشتيغیرازاینرویکردرافهميناقصونارسادانست.

درادامهآلداوود،رسانهارتباطيراشاملسهبخشنرمافزارهايپیامرسانمانندتلگرام؛شبکههاياجتماعيمجازيمانندفیسبوک
واینستاگرام؛ومیکروبالگمانندتوئیتر،نامبردکهنبایدباعنوانرسانههاياجتماعينامبردهشوند.ويگفت:»کارکردرسانههاي
اجتماعيبارسانههايارتباطيمتفاوتاستوزمانيکهکارکردرسانهاجتماعيبهرسانهارتباطيمنتقلشود،مشکالتيراایجاد

ميکندکهامروزهدرکشورمانباآنمواجههستیم«.
ادامهداد:»ازجملهمشکالتوتهدیداتميتوانبهاطالعاتکاربرانياشارهنمودکهدراختیارنهادهاياطالعاتيسایر آلداوود
کشورهاقرارميگیرد.اندیشکدهتهدیداتبحرانيآمریکادرسال20۱5سنديرامنتشرکردکهطبقاینگزارش،پروژهخبرچین
بیکران)یکيازچندینپروژهمشابهبهآن(تنهادرمارس20۱۳ودریکماه،۱4میلیاردبستهاطالعاتيازایرانجمعآوريکرده
است.درگزارشایناندیشکدهمشاهدهميشودکهاستفادهکنندگانایناطالعاتعالوهبرکشورهایيچونآمریکاواسرائیل،عربستان
نیزبوده،کهاینموضوعبرايایرانبسیارناراحتکنندهبودهاست.اگراینموضوعبهتلگرامواینستاگرامتعمیمیابد،درواقعاطالعات

40میلیونکاربرایرانيدراختیاراینگونهکشورهاقراردارد«.
درپایانمحمدعليمینایيضمنتشکرازسیدعلیرضاآلداووددربیانتهدیدوآسیبهايرسانههايارتباطي،بربیانفرصتهاي

آننیزدرکنارتهدیدهاتأکیدکردکهدرواقعبایستيفرصتوتهدیدتوأماندرنظرگرفتهشود.
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برگزاری نشست »ارتباطات انسانی- رسانه ای و مبتالیان ایدز: مرض یا بیماری«

بابرنامهریزیوهماهنگیپژوهشکدهمطالعاتفرهنگیوارتباطاتنشستیباعنوان»ارتباطاتانسانی-رسانهایومبتالیانایدز:
مرضیابیماری«باحضوردکترعاطفهآقاییودکترمعصومهشفعتیدرروز25اردیبهشتماه،درسالنادبپژوهشگاه،برگزارشد.
درابتدایجلسهدکترمحمودکریمیعلوی،رئیسپژوهشکدهمطالعاتفرهنگیوارتباطات،ضمنخوشامدگوییبهاعضاوحاضرین
درجلسه،بهمعرفیسخنراناننشستپرداخت.درادامهجلسه،دکترآقاییبهارائهسخنرانیخودپرداختوگفت:»مطالبیکه

قراراستدرایننشستبیانشود،مبتنیبرانجامرسالهدوراندانشگاهیشانوباموضوع»ارتباطاتسالمت«بودهاست«.
دکترآقاییابتدابهموضوع»ایدزواچآیوی«درجامعهامروزایرانپرداختوگفت:»متأسفانهافزایشمبتالیان،کاهشسن
مبتالیان،افزایشروابطجنسیپیشازازدواجومسائلیازایندستبهتشدیداینبیماریمنجرشدهاست.بهطوریکهموجسوم
ابتالبهایدزازطریقروابطجنسیپیشازازدواجافزایشپیداکردهوتبدیلبهپدیدهاجتماعیشدهاست.کهبندهنوعمواجهه
دادهام.ویدرموردهدفتحقیقخودگفت:هدفتحقیقمن»شناسایی قرار بررسی رامورد اجتماعی پدیده این با رسانهها
صورتبندیگفتمانتولیداتسینماییوتلویزیونیایراندرموردایدز«بودوبااستفادهازروشتحلیلگفتمانبهبررسیوتحلیل
پنجفیلمسینماییوسهسریالمرتبطباایدزپرداختهشد.نتایجنشانمیدهدکهتقابلهایگفتمانیدراینفیلمهاوسریالها
دیدهشدهاست.بهبیماروفردآسیبدیدهتوجهشدهامابهساختارهاونهادهایموثردراینپدیدهاجتماعیاشارهاینشدهاست.
آقاییافزود:روایتداستاننمونههایموردتحلیل،برنحوهابتالبهبیماریمتمرکزاست.روندتاریخیازمجرمبودنبیماربهسمت
آسیبدیدگیبیماردرایننمونههادیدهشدهاست.چرخشگفتمانهاازبرخوردوطردکردنفردبهسمتدلسوزیوهمدردی

توامبامهربانیبهفردآسیبدیده،مشاهدهمیشود«.
درادامهنشست،دکترمعصومهشفعتیبهارائهپژوهشخوددرخصوصروابطانسانیبیمار-پزشکپرداختوگفت:»انسان،محور
اصلیاینرابطهبودهودراینتحقیقموردتحلیلواقعشدهاست.رابطهکنشوواکنشبیمار-پزشک،کدهایرفتاریکالمیو
غیرکالمیموردبررسیاینتحقیقبودهاست.تحقیقانجامشدهحاکیازآناستکهمهارتهایارتباطیپزشکبابیماردچار
ضعفوکاستیاست.بهعنواننمونه،ویزیتگروهیومواجههیکسانبابیماران،بدوندرنظرگرفتنتفاوتهایفردیوشخصیتی

بیماراندربرخینمونههایموردبررسیمشاهدهشدهاست«.
شفعتیافزود:»برخیپزشکاندرجلباعتمادورضایتبیمارانناموفقهستند.بیشترینشکایاتبیماراندراینخصوصمربوط
بهضعفمهارتهایارتباطیپزشکاناست.بیمارانناراضینیزاعالمتوافقظاهریمیکنند.اینتحقیق،توجهوتمرکزنهادهای

مرتبطراخواستارشدهتاروابطپزشک-بیماربهعنوانرابطهدوانسانبهسمتمطلوبپیشبرود«.
درپایانایننشست،سخنرانانبهسؤاالتحاضرانپاسخدادند.



چهاردهمیننشستمطالعاتراهبردیقدرتنرمگروهپژوهشيجامعهوامنیتباموضوع»بررسیقدرتنرمجمهوریاسالمی
ایراندرمواجههباایالتمتحدهدرخاورمیانه«باارائهدکترابومحمدعسگرخانیدرتاریخ97/02/۱7درپژوهشگاهعلومانساني
ومطالعاتفرهنگيبرگزارشد.ایننشستبهدبیریمحمدعليمینایي،مدیرمطالعاتراهبرديمرکزمطالعاتجامعهوامنیت

برگزارشد.
درایننشستابتدادکترعسگرخانی،تعریفیازانواعقدرت)قدرتسخت،قدرتنرموقدرتهوشمند(راارائهدادوگفت:انواع
قدرتبایدبهصورتیکبستهمکملودرکنارهمموردبررسیقرارگیرد.زیراواگراییقدرتوعدمتوجهبهیکیازمنابعقدرت،
باعثبیثباتیسیستممیشود.همقدرتنرمهمقدرتسختهمقدرتهوشمندهرسههمزمانموردنیازاست.اماقدرتسخت
حرفاولرامیزند.قدرتنرمبدونقدرتسختبهتنهایینمیتواندامنیتراتضمینکندوقدرتسختنیزبهتنهایینمیتواند.
ویافزود:»برایشناختقدرتها،ابتدابایددیدکهبرچهاساسقدرتهارامیتواناندازهگیریکرد.قدرتسختقدرتیاست
کهعینیوقابلاندازهگیریباشد)مانندقدرتاقتصادیونظامی(؛وآنچهکهذهنیوغیرقابلاندازهگیریباشدراقدرتنرم
مینامند.ریشهقدرتنرمبهزمانفالسفهیونانباستانوسقراطوارسطوبرمیگردد.البتهدرنبودقدرتسخت،قدرتنرموجود

نخواهدداشت«.
عسگرخانیگفت:»باتوجهبهمسائلمذکورمیتوانگفت،آمریکاهردونوعقدرتسختونرمرادرنقاطمختلفجهانازجمله
درخاورمیانهونسبتبهجمهوریاسالمیایرانبهصورتتوأمانبهکارمیگیرد.درحوزهقدرتسخت،آمریکا،قوانینسخت؛و
ازقدرتنرم،قوانیننرمعلیهایرانوعلیهدشمنانخوداستفادهمیکند.قوانیننرمنُرمهاوقواعداجتماعیوسیاسیوحقوقیای

هستندکهکشورهاراازطریقمعاهداتوقوانینبهلبهپرتگاهسقوطهدایتمیکنند«.
ویتأکیدکرد:»درواقعایالتمتحدهدرمواجههباایراننیزقدرتنرمرابراساسقوانیننرماعمالمیکندوایرانراباقوانین
نرمدرسهحوزهفرهنگی،اقتصادیوامنیتیمهارمیکندکهسهضلعیکمثلثهستند.اگرهرکدامازاینسهرأسسقوطکند،

توانمندیوقدرتایرانازبینمیرودودیگرمثلثیوجودنخواهد.ازنمونههایاعمال
توانمندسازیقدرت از را ایران برجاممیتواندیدکه توافقنامه رادر اینسیاست
سختخوددرهمهزمینههایسالحهایهستهای)ونهفقطبمبهستهای(محروم
کرد.برجاماگریکمعاهدهبینالمللینباشد،یکرژیماستوقانوننرماست.در
مقدمهبرجامموضوعخلعسالحابدیایراندرخصوصسالحهایهستهایتصریح
شدهاست.ازاینطریقآمریکابهجایاستفادهازقدرتسخت)نظامی(ازراهخلع

سالحمیتواندایرانرامهارکندوبهنتایجموردنظرشبرسد«.
عسگرخانیمعتقداستکهدرحالحاضرامریکاباتبدیلقدرتنرمبهقوانیننرم
هنجارها، طریق از
مقرراتی و قوانین

کهازطریقمکانیزمهاییمانـندبـرجامتولـیدمـیشود،ایـران
رامهـارمیکنـد.ویبهــترینراهبــرونرفتازاوضاعکنونی
کشورراتبدیلقدرتنرمایراندرخاورمیانهبهقوانیننرم)در
مقابلقوانیننرموضعشدهآمریکا(دانستکهنداشتناستراتژی
متقابلدراینمواردومسائل،موجبجذباستراتژیدشمنو

عدمتحرکدربرابرآنخواهدشد.
درپایانایننشستبرخیازحضاردربیاننقدونظر،برلزوم
توسط نرم قوانین فرآیندوضع در مؤثر و قوی مکانیزمی ایجاد

جمهوریاسالمیایرانتأکیدکردند.

گزارش نشست »بررسی قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در مواجهه با ایالت متحده در خاورمیانه«
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نشستبررسیونقدکتاب»استعاره«تازهتریناثردکترکوروشصفوی،درپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیبرگزارشد.درایننشست
کهدرتاریخ24اردیبهشت97باحضورنویسندۀکتاببرگزارشد،دکترآزیتاافراشی،)عضوهیأتعلمیپژوهشکدۀزبانشناسیپژوهشگاه(ودکتر

احمدرضاییجمکرانی)عضوهیأتعلمیگروهزبانوادبیاتفارسیدانشگاهقم(،بهنقداینکتابپرداختند.
اینجلسهباتوضیحاتمقدماتیدکترلیالالهیان،دبیرنشست،درموردپیشینۀعلمینویسندگانوناقداننشستآغازشدوباتوضیحاتیدر
خصوصاستعارهادامهیافت:»استعارهازآغازطرحعلومادبیهموارهیکیازمباحثموردبحثپژوهشگرانبودهاست؛بااینحالکمکمدرسیر
تاریخیخودچوندیگروجوهبالغتراهتکرارمکرراتدرپیشگرفت.بیتردیدمطالعاتزبانشناختیدرروزگارمعاصررخوتفکریراازاین
مقولهزدودوبهدنبالآنتکاپوییدرادبیاتبرایتازهکردنمفاهیمبهراهافتادکهبهگونهایمیانرشتهایپرسشگریدرباباستعارهونیاز
بهپاسخهایتازهرابههمراهداشت.دکترصفویازپیشگاماناینامرهستندوبرایتحققاینمهم،آثاریمبتنیبرایسادگیبیانوروشنی
خطوطمشترکادبیاتوزبانشناسیدارند.افزونبراین،شناختعمیقازادبیاتوتسلطبهزبانشناسیدرتوفیقآثارایشانموثربودهاست«.
الهیانبااشارهبهکتاب»استعاره«،تألیفدکترکوروشصفوی،افزود:»اینکتابهشتفصلداردکهبهنظامنشانهای،سنتمطالعهمجاز،دامنه

معنی،سنتمطالعهاستعارهدرغربوایران،استعارهومعنیشناسیشناختی،استعارهوروایتواستعارهواژگانیشدهمیپردازد«.
درادامهدکترکورشصفوی،نویسندۀکتابدراینخصوصگفت:»زبانشناسی،ماننددیگررشتههایوارداتیاگربومینشود،تنهاابزاریبرای
اندیشیدندربارهاندیشهغربیاناست.شایدبههمیندلیلاستکهامروزحتیاگربخواهیمدربارهتلمیحسخنبگوییم،سعیبرایناستکهبه
سخنانیازآنهاهمراهبانمونه)مثالبیستدرصدارجاعاتمقاله(استنادکنیم.اینکتاب،کتابیبومیاست.تالشکردمآنچهدرابتدابهذهنمرسید

رابنویسموبهدورازنمونههایانگلیسیتنهانمونههاییاززبانفارسیبیاورم«.
صفویافزود:»منابزارهایمتفاوتراکنارهمگذاشتمودرنهایتبهایننتیجه
ابزاری عبدالقاهرجرجانیمطرحکرد،میتواند بار اولین که نظری رسیدمکه
برایمطالعهازمنظرزبانشناسیباشد؛حذفوکاهشراازهممتمایزکردم.
بهاصطالحبافتهمپرداختم.واحدجملهرادرنظرگرفتم.بیتردیداینمباحث

ادامهخواهدداشت؛پسضروریبودکهبههرحالطرحوبحثشود«.
ما »نسل گفت: کتاب، ناقدان از یکی رضاییجمکرانی، احمد دکتر همچنین
وامداربیانوقلمدکترصفویاست،چنانکهدراینکتابنیزشیوهبیانمستدل
وعلمیراآموختهاند.مطالب،سهلوآسانبیانشدهاستبهگونهایکهبتوانیم
درادبیاتنیزازآنهااستفادهکنیم،امادربخشسنتمطالعهدرمیانمسلمانان

سالوفاتبرخیافرادمتفاوتاست.درمجاز،ایناصطالحبیشتربهاعتبارمعنابررسیشدهنهیکصنعتبالغی؛بحثدیگردربارهتفاوتو
کاربردهایمتنوععالقهوقرینهصارفهاست؛بهویژهکهدراینکتابدرتقابلبهقرینهناصارفهقرارگرفتهاست.نکتهدیگراینکههرچندنظر
استادنزدیکبهنظرجرجانیاستکهمایکاستعارهمخیلهداریمویکاستعارهخارجازدنیایادبیاتودرزبان،امادرکتابازاستعارههایادبی

مثالینیامدهاست«.
دکترآزیتاافراشیدیگرناقداینکتابنیزسخنانخودرااینگونهمطرحکرد:»ابتداالزماستپرسیدرسمنقدکتاباستادیماننددکترصفوی
چگونهبایدباشد؟ایشانپسازحدودچهلسالکاراینکتابرانگاشتهاند؛درحالی
کهخودبسیارپیگیر،صبورومنظمدرانجامامورهستند.اینکتاب،آموزشینیستپس
نمیتوانتوقعداشتبااینکتاباستعارهراآموخت،بلکهتالشینظریهپردازانهاست«.

افراشیتأکیدکرد:»بااینکهامروزهدرایرانمقاومتیدربرابرنظریهپردازیوجوددارد،
بایدببینیممالکهایارزیابیتالشنظریهپردازانهچیستوباهمانابزارکتابرابررسی
کرد؛اصطالحاتابداعشدهبرایتوصیفموارد،درکلاثروآثارپیراموناینموضوع،
همگیپایبندبههمانتعریفاست،پسنوعیانسجامدرونیدارد.فصلبندیهایکتاب
زمینهسازیکدیگراست.البتهکتابمیتوانستبدونفصلزبانشناسیشناختیباشداما
درآنصورتدیگرکتاب،بحثتازهوقابلنقدینیزنداشت.هرچنداستادخوددراین

فصلبهنقدلیکافوجانسونپرداختهانددرحالیکهبرایمعنیشناسیدرایرانکاربردینیست«.

گزارش نشست بررسی و نقد کتاب »استعاره« 
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نخستیندورهازمجموعههمایشهایبینالمللی»زنومهاجرت«باموضوع»زن،رمانومهاجرت«درپژوهشگاهعلومانسانیبرگزارشد.
دونشستنخستازهمایشبینالمللیزن،رمانومهاجرت،دوشنبه10اردیبهشتماهدرپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی،باحضور
برخیازمتخصصانومنتقدانادبیوصاحبانقلمازایرانوبرخیکشورهایعربیبرگزارشد.دراینمراسمکهباحضوربرخیازچهرههای
مطرحادبیاتعرب؛همچونعبدالنبیقیم،موسیبیدجوبرخیاستادانگروههایزبانوادبیاتعربیدانشگاههایتهرانبرگزارشد،شش
سخنراندربارهروایتشناسیوروایتزنانهومهاجرتنتیجهمطالعاتوتجربیاتخودراعرضهکردند.نشستنخست،بهبررسیروایتو

روایتشناسیدرجهانعربوایراناختصاصداشتونشستدوم،ارائههاییتخصصیدربارهنوشتارزنانهورمانهایزنانمهاجربود.
درنشستنخستدرحوزهروایتشناسی،دکترعبداهللابراهیم،متفکرومنتقدادبیبزرگجهانعرب،ضمنتعریفاصطالحروایت،توضیح
دادروایتشناسیرا،کهباتحلیلمتونروایِیدارایروشهایگوناگونتعبیریغنیشدهاست،نبایدضابطهایقطعیونهاییدانستکهخواه
ناخواهبرمتونتحمیلمیشود،بلکهپژوهشروایتشناختیچارچوبیاستنظریکهازتواناییها،نوعنگرش،سبکوروش،فرهنگ،اهدافو
میزانآگاهیناقدازیکسوومفاهیمروایی،عرفهاینظریودادههایمتنیازسویدیگرتغذیهمیشود.بااینمؤلفههایاساسیاستکه
تحلیلوتأویلمتونونیزتحلیلزمینههایفرهنگِیمادهرواییمیّسرمیشود.ویهمچنیندربارهتاریخپیشرفتنقدرواییوروایتشناسی

درادبیاتعربیتوضیحاتمبسوطیداد.
سپسدکترابوالفضلحّری،استاددانشگاهاراک،بهتوضیحونقدوضعیتروایتشناسیدرایرانپرداخت.حّریتوضیحدادبااینکهروایتشناسی
ازجذابتریننحلههاینقدونظریهادبیدرایرانمحسوبمیشود،اماچشماندازیازوضعیتفعلیآندردسترسنیستونیازاستوضع
موجودبررسیوآسیبشناسیشود.اوبابیاناینکهکارپژوهشیاشدرزمینهآسیبشناسیروایتپژوهیدرایرانهنوزدرنیمهراهاست،از
اینمواردبهعنوانمشکالتاصلیدرنظامآموزشیوپژوهشیدراینحوزهیادکرد:عدمدسترسیبهاصلاندیشههایمرتبطباایننحلهها؛
دسترسیبهآثارومنابعاصلیازطریقترجمه؛عدمتوجهبهخاستگاهفلسفی،اجتماعیواندیشگانیایننوعرویکردها؛ماهیتفروکاهندگیو
فرمولمحوربودناینرویکردها؛تأکیدبیشازاندازهبرآموزههاومؤلفههایسنجهپذیروکمّیتپذیر؛توجهبیشازاندازهبرثنویتویاتقابلهای

دوتایی؛جداییمتنازبافتفراادبیوآموزههایایدئولوژیک؛عدمتوجهبهنقشخوانندهدرخوانشمتن.
نشستدومبهموضوع»رمانمهاجرتزنان«اختصاصداشتوباسخنرانیدکترمریمحسینی،استادادبیاتفارسیدانشگاهالزهراورئیس
انجمنعلمینقدادبی،آغازشدکهگزارشیدربارهادبیاتداستانیزنانمهاجرایرانیارائهداد.دکترمریمحسینیدرمقدمهتأکیدکردکههمه
آنچهزنانمهاجرتنوشتهاندومینویسندجزوءادبیاتمهاجرتمحسوبنمیشود.ویضمناینگزارشتوضیحدادکهاوجمهاجرتزنان
نویسندهدرفاصلهسالهای1357تا1370وبهویژهدرسالهایجنگبودهاست.میتوانآثارودرونمایههاینوشتارزنانمهاجرونویسنده
ایرانیرادرسهگروهدستهبندیکرد.درآثارنویسندگانمهاجرگروهاولمانندمهشیدامیرشاهی،گلیترقی،روحانگیزشریفیان،مهرنوش
مزارعی،نهالتجددوسودابهاشرفی،موضوعمهاجرتودرونمایههایمربوطبهآن)مانندنوستالژیوغمغربت،تقابلخودودیگریوبحران

گزارش همایش بین المللی »زنان ومهاجرت«
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هویتونیزتبعید(پررنگاست.امادستهایازنویسندگانمهاجرمترجمداستانهاورمانهایخارجیاندودستهایازایشانبهزباندوم،
معموالزبانکشورمقصدیعنیانگلیسی،فرانسهیاآلمانیداستانمینویسند،درحالیکهجمعیازایشانبهنگارشبهزبانفارسیوفادارمانده
اند.بهگفتهمریمحسینی،شایدمهمتریندرونمایهداستانهایاینزنانمسألههویتبهعنوانمهاجروهمچنینبهعنوانیکزناست.از
جملهموفقتریناینآثارکهبهزبانانگلیسیودرآمریکاانتشاریافتهرمانلولیتاخوانیدرتهراناثرآذرنفیسیاستکهبه32زبانترجمهشده
است.یکنکتهقابلتوجهایناستکهبرخیداستانهابهلحاظادبیارزشچندانیندارد،امامورداستقبالزیادیدرخارجازکشورقرارگرفته
است.اماحجمبزرگیازآثارنویسندگانیکهبهفارسیمینویسند،درایرانمنتشرشدهوگلیترقیوشهرنوشپارسیپوروروحانگیزشریفیان
ازجملهمشهورترینوموفقترینایشاناند.برخیازاینآثار،برگزیدهمهمترینجوایزکشورچونجایزهگلشیری،صادقهدایتومهرگانادب

بودهاند.رمانهاییچونچهکسیباورمیکندرستمازمهرانگیزشریفیان،انگارگفتهبودیلیلیازمهرنوشمزارعیازآندستهاند.
پسازاو،عبداهللابراهیمدرسخنرانیدومخود،دربارههویتزنانهنویسیتوضیحاتیداد.اونخستدربارهزنانهنگریبحثکردومعتقدبودکه
اندیشهزنانهنگر،طرفدارنگارشیاستکهمرکزآنزناناندوجهانراازدیدگاهایشانبرمیسازدواینمستلزمایجادزبانخاصیاستکهبرای
عرضهافکارواحساساتزنانوبیانمسائلجهانایشانکارآییداشتهباشد.بههمیندلیل،زنانهنویسیبهتردیددردادههایفرهنگپدرساالر
وبازنــگریدرآگـــاهیناقصوهــمیشهمــالزِماینفرهنگپرداخت،ازبدیهیاِتثابتوراسخدرتاروپوداینفرهنگسلباعتمادکرد
واصلتسلطمردانهموجوددرتمامیمفصلهایاسـاسیآنراباطلکرد.آنگاه،براساسآگاهیاصیلینسبتبهمردانگیوزنانگیدرمقام
شراکتونهتضاد،روابطمتقابلیراعرضهکردکهجایگزینروابطتابعومتبوعشود.امادراینراه،زناننویسنده،دشواریهایفراوانیپیشرو
دارند.نخستینوظیفهزنانهنویسیهماناتغییرمسیرپذیرشفرهنگپدرساالراستواینکاررابایداواًلباایجادتردیددربارهتواناییاینفرهنگ
درنمایندگیجهانزنانهانجامدهندوثانیًابامعرفیآنبهعنوانفرهنگحذفیایکهیکطرفاصلِیمشارکتدرفرآیندتبیینوتعبیِرمسائل
دوطرفراکنارمیزند.پسازاین،زنانهنویسیبایدواردراههاینرفتهایشودکهفرهنگپدرساالرازورودبهآنهاناتواناستواینیعنی
نمایاندنویژگیهایزنانهنوشتنازاینویژگیهاکشفجدیدیمیشودکههدفازآننهنقضمردانهنویسی،بلکهبرمالکردنناتوانیآناز

انجاموظیفهایفراگیربرایبیانمنویاتهردوجنساست.
سخنرانیسومرادکترشکوهحسینی،دبیرهمایشزنومهاجرتومدیرگروهپژوهشیمطالعاتزناندرپژوهشگاهعلومانسانی،دربارهمقایسه
رمانهایدونسلاززناننویسندهمهاجرعربایرادکرد.مسألهاوتحلیلوبررسیاینپرسشبودکهنویسندگانزنچگونهدررمانهایخویش
مطالباتجنسیتیرابامعضلینظیرمهاجرتپیونددادهاندوآیااصوالمیتوانمدعینگاهیزنانهدرادبیاتمهاجرتشد.بهباوراو،مهاجرت،
درمعادالتدنیایمدرن،مسألهایبنیادیبرایزنانعرباست؛چراکهآنانازیکسوبهدالیلسیاسی،تجربههایفراوانیازمهاجرتدارند
وازسویدیگر،بسیاریازایشاندرپیورودمدرنیتهبهشرق،مهاجرتراوسیلهایبرایاعمالارادهوانتخابخویشدیدهاند.درعینحال،
اینپدیدهبرایزنانمهاجرعرب،بستریبرایتجربههاییمتناقضبودهاست.زنمهاجر،درابتدایمهاجرت،معموالاحساسآزادیتوأمبانیل
بهمقصودداردوحسمیکندبااینانتخابتوانستهاستخودراازچرخه»دیگرِیجنسیتی«خارجسازد؛اماازسویدیگر،لمسعینیتهای
نامطلوبزندگیدرکشورمهاجرپذیردرکنارمسائلکلیناشیازمهاجرت،نظیربحرانهویتوهماهنگشدنباشرایطجدید،احساسحاشیه
بودنبهعنوان»دیگرِیملیتی«رادرزنمهاجرپدیدمیآوردوتبعیضهاینژادی،ملیتیودینیباردیگراورابهحاشیهراندهواحساس

»دیگری«بودنرادرزنمهاجردوچندانمینماید.
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درادامهاینگفتار،دکترنداعلیزادهکاشانی،فارغالتحصیلادبیاتتطبیقیازدانشگاهمچراتایایتالیا،دربارهموضوعینودرادبیاتمهاجرتبه
Nomad/نامنومدسخنگفت.عنوانسخنرانیاو،نویسندگیبهزبانسوم،ازادبیاتمهاجرتتاادبیاتنومدبود.بهگفتهاو،اصطالحنومد
Nomadicراابتداژیلدلوزوفلیزگاتاریبهکارگرفتندوسپسروزیبرایدوتتیآنراشاخوبرگداد.نومدرادرزبانفارسیمیتوانبه
کوچنشین،صحراگرد،عشایرویاخانهبهدوشترجمهکرد.نومدهویتیفرا-مابینی،جدیدوآزادازمحدودیتهایفرهنگیوملیتیاست.این
هویتجدیدپایهدرزبانیسومداردکهبهمکانوفرهنگخاصیربطدادهنمیشود.زبانسومبهنویسندهاجازهمیدهدتاازمفاهیمانتزاعی
آثارجومپا از ادبیاتنومد، از سخنبگویدبدونهیچاشارهایبهمفاهیممحدودکنندهفرهنگکشورمبدایامقصد.ویبهعنواننمونهای
الهیرینامبرد.الهیری،نویسندهمهاجرنسلدومدرامریکایشمالی،پسازسالهانویسندگیبهزبانانگلیسیودستیابیبهجوایزادبیبرای
کتابهایشکهبهموضوعهویتدیاسپورایهنددرآمریکامیپردازد،برایمدتسهسالبهکشورایتالیامیرودوبهنویسندگیبهاینزبان

میپردازدوبهگفتهخوداوهویتخویشتنرادرهمسانیبیشتریبازبانایتالیاییدرمییابد.
گفتارپایانیایننشسترادکتراسماءمعیکلعرضهکردکهنویسندهومنتقدادبیسوریومقیمقطراست.سخناناونیزدربارهزناننویسنده
عربوامکانزنانهنویسیبود.اوسخنخودراباگفتاریدربارهگمنامیزناننویسندهبهخصوصدرادبیاتعربیآغازکردومعتقدبوداین
گمنامیناشیازتبعیضهایضدنگارشزنان،خصوصًادرحوزهرمان،بودهاست؛درحالیکهمطالعاتتاریخادبیاتنشانمیدهدزناننویسنده

عرب،درخلقرمان،پیشترازمرداندستبهآفرینشزدهاند.
درمرحلهاول،رماننویسیزنانهمیاننگارشمردوزنفرقینمینهاد.ولیدرمرحلهبعدی،زنانهنویسیمختصاتبارزییافت.اینتشخص
نتیجهآگاهیوشعوریاستکهنسبتبهشرایطزنانونگاهخاصایشانبهجهانحاصلشد.بدن،مؤلفهایاساسیدرزنانهنویسیاستکه
حضوربارزیدربیشتِرآثارزنانهداردوازدیدگاهیمغایربادیدگاهمردبدانپرداختهمیشود.نوشتندربارهتن،بیشتردرسهقالبوآنهمهمراه
بادوگانه-هایمتناقضصورتگرفتهاست:قالبنخست،تجاوزبهبدنوحفظآن،قالبدوم،محدودکردنبدنوآزادسازیآنوقالبسوم،
پوشاندنبدنونشاندادنآنبودهاست.ویاشارهکردکهعواملسیاسی،دینی،اجتماعیواقتصادیبهطورگستردهایندوگانگیهاراتشدید
میکنندوانواعوتجلیاتآنرابهبازیمیگیرند.درنتیجه،دوگانگیهابهشکلهایگوناگونودرسطوحگوناگونیبروزمیکنندکهبهنوع

همانعواملوانگیزههایپشتپردهبستگیدارد.
ادامهوبخشسوماینهمایش،روزشنبهپانزدهماردیبهشتدرنمایشگاهبینالمللیکتابتهران،درسالنسرایملل،ازساعتدهونیمتا

دوازدهبرگزارشد.درایننشستسهسخنرانبهایرادسخنرانیدرموضوعاتتعیینشدهپرداختند:
ابتدادکترمعیکل،سخنرانیخودراباعنوان»زندرجهانیدرحالتغییر:نگاهیازدرون«بهطورمبسوطبهمشکالتزناندرجوامعشرقیو
مسائلیکهبهطورعامزنانکشورهایعربیوبهطورخاصمهاجرانزنراموردمخاطرهقرارمیدهدوانعکاسآندررمانزناناشارهکرد.
ویدربخشیازسخنانخودگفت:»امروزثابتشدهاستکهبخشاعظممفاهیممدرنیتهوتمدنکهدراینجوامعگردآمدهبود،جزپوستۀ
نازکینبودکهبهسرعتمتالشیشدتاهمانجاهلیتپیشینیراکههمچنانبرذهنودلاینجوامعحاکماستبرمالسازد.شایدزنیکی
ازبارزترینقربانیاناینحوادثباشد،چونخشونتدرتمامیسطوحبراوچیرهشد.درجریانکوچومهاجرتوپاکسازینژادیومذهبیبه
دورانزندهبهگورشدندخترانبازگشت.مفاهیمکنیزِیزنانمیانطرفهایجنگاحیاشدوایشانرادربازارهایبردهفروشیفروختندتا
سنتهایقرونوسطیدرتقسیمغنایمجنگیاحیاشود.نظامهایسیاسیخشونتعنانگسیختهایدرحقزنانمخالفخودرواداشتندکه
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کمترینحدآنتجاوزجنسیبود.درمناطقیهمکهازاَعمالخشونتبارنجاتیافتند،حجاببرزنانتحمیلشدوبرقعرابرزنواجبکردند،
گوییکهاوعورتاستوجهانبایدفقطازپسنقاباوراببیند.هرقدرکهزمانپیشترمیرودسنتهایقدیماحیامیشوند.بهنظرمیرسد،
جوامعمابااِعمالخشونتبرزنانوسرکوبایشاندربرابرمدرنیتهمقاومتمیکنند.برهیچخردمندیپوشیدهنیستکهاینمقاومتدرواقعباز
ترسیِمهمانحّدومرزهاستکهگمانمیکردیمجوامعمانآنهاراپشتسرگذاشتهاند.اینمحدودیتهاامروزبهناگاهبابهانههاییماننداصالت

وحفظهویتبهعرصهمیآیند«.
سپسپروفسورعبداهللابراهیمبهبسطموضوعزناندررماننویسندگانزنباعنوان“رمانزنانهدرجهانیپرآشوب”پرداخت.ویدربخشیاز
سخنانخودگفت:»دراینسخنرانیتمایلدارمبهجریانهایبزرگیبپردازمکهرمانعربیراهآنهاراگشودهاستتاهمشرایطواقعیجوامع
عربرانشاندهدوهمنوآوریهایخودراعرضهکند.سردمداراینجریاناترمانزنانهاست.اینبررسْیمسیروچگونگیحضورفعالرمان
عربیدرغوغایزندگیمعاصرراآشکارمیکندونشانمیدهدکهاینحضوروفعالیتبهبهترینشکلممکنانجامشدهاست.شخصیتهااز
کلیشههایفرمانبرداریخارجشدهاند،حوادثدیگربههمپیوستهومنسجمنیستند،ارزشهایسنتِیموعظهگرانهوحامِیوضعیتیایستابرای
روایْتفروریختهاند،نویسندگانازنقشهایفعالخوددرجهانداستانیعقبنشستاندوفقطشاهدحوادثبزرگوپژوهندۀاینحوادثاندو
خالصه،روایتیکهبرایساختوپرداختحکایتیپندآموزبهکارمیرفتدیگردرمیاننیست.بهاینترتیب،روایتیجسورانهوافشاگِراحواِل

جهاِنپرآشوبجایاینهمهراگرفتهاستکههیچُعرفیراتقدیسنمیکندوهیچمیراثیرالزومًامحترمنمیشمارد«.
آخرینسخنرانایننشستدکترشکوهحسینیبودکهسخنرانیخودراباعنوان:»رمانمهاجرتزنانوهویتیابیدرزبان؛مقایسهتطبیقیدو
رمان)عطرسنبلعطرکاج(و)تحتسماءکبنهاغن(«بااینمقدمهآغازکرد:»یکیازچالشهایجدیدررمانمهاجرتبهطورعام،ورمان
زنانمهاجربهطورخاص،بحرانهویتیاستکهشخصمهاجردرغربتنسبتبهزبانمادریوزبانکشورمیزبانپیدامیکندتاجاییکه
موضوعاصلیبرخیرمانهابهطورعمدهحولمحورزباندورمیزند.اینپدیدهبهطورخاصدررمانهاینسلدوممهاجرانعینیتمییابدکه
یادرمهاجرتگاهبهدنیاآمدهاندیاازکودکیبههمراهخانوادهمهاجرتکردهاند.اینافراد،همبازبانمادریخودفاصلهپیدامیکنندوهمزبان
جدیدنقشعنصرهویتبخشرابرایآنانایفانمیکند.ویدرادامهمؤلفههایپیونددهندهزبانوهویترادررمانایرانیوعربیمقایسهکرد«.
الزمبهذکراستکهگروهمطالعاتدرنظرداردمراحلبعدیاینطرحرابادعوتازچهرههایشناختهشدهدرادبیات،جامعهشناسیوفلسفه
ازکشورهایمختلفآسیا،آفریقا،اروپاوآمریکاادامهدهدومیکوشدنگاهیهمهجانبهبهبازتابپدیدهمهاجرتدرآثارزنانمهاجرداشتهباشد.
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نشست»سوادرسانهای،بامحوریتزنانوخانواده«ازسرینشستهایانجمنسوادرسانهایایران،روزدوشنبه۳۱اردیبهشتماه
درپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیبرگزارشدوموانعافزایشسوادرسانهایخانوادههاموردبحثوبررسیقرارگرفت.

درایننشستبهارهنصیری،عضوهیئتعلمیپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی،چندادبیاتیبودنوموازیکارینهادهای
دولتیوغیردولتیراازمجموعهعواملناموفقبودنارتقایسوادرسانهایعنوانکرد.ویباانتقادازاینکهسوادرسانهایبرایبرخی
افرادبیشترشبیهیکمدعلمیومقولهایالکچریشدهاست،تأکیدکرد:متاسفانهدراینحوزهبرخینیزنگاهکاسبکارانهوبازاری
دارندکههمهاینمواردازموانعحرکتسوادرسانهایرویریلصحیحخوداست.ایناستاددانشگاهپاشنهآشیلسوادرسانهایرا
نداشتنمتولیدانستوگفت:»متاسفانهدرحوزهسوادرسانهایدستگاههایمتعدددولتیادعادارندامادرعینحالهیچیکهم

خودرامتولیحمایتازبخشخصوصیبرایافزایشسوادرسانهاینمیدانند«.
درادامه،محمدصادقافراسیابی،مدیرعاملانجمنسوادرسانهایایرانبرلزومبومیسازیسوادرسانهایباتوجهبهآموزههایدینی
وفرهنگاسالمیـایرانیتاکیدکردوگفت:»منتعریفیبومیازسوادرسانهایراارائهکردماماالزماستبرایعملیاتیشدناین
تعریفدستبهدستهمدهیمتاشاهدتحققسوادرسانهایبومیباشیم.امروزهزنانجامعهچهزنانشاغلوچهزنانخانهدار
قدرتتولیدمحتواوحتیکسبدرآمدراازطریقفضایمجازیدارندوفقطبایدبهآنهاادبیاتسوادرسانهایوچارچوبهای
سوادرسانهایراآموخت«.ویهمچنینتعدادمعلمانسوادرسانهایکهدرمدارسکتابتفکروسوادرسانهایراآموزشمیدهند
رابهتعدادتماممدارسیکهایندرسراتدریسمیکنندبسیارزیاددانستوگفت:»مشکلاصلیایناستکهاکثرمعلمانیکه
سوادرسانهایراقراراستآموزشدهند،خودشاننمیدانندسوادرسانهایچیستومنمواردمتعددیشکایتدریافتکردمکه
معلمبهدانشآموزانگفتهاست؛درسجدیدیبهنامسوادرسانهایارائهشدهکهدرسمهمینیستوبیاییدسرکالسبرنامههای
تلویزیونوشبکههایماهوارهایرانقدوبررسیکنیمواصالنگراننمرهنباشید.گزارشهاییکهازکژکارکردتدریسسوادرسانهای
درمقطعدهممتوسطهبهدستمارسیدهاست،نشانمیدهددرسسوادرسانهایبهدلیلکمسوادیمعلمانایندرسبهدرس
ضدسوادرسانهایتبدیلشدهاستوچوناسمرسانهدرآنبهکاررفتهبرخیمعلمانخیالمیکنندایندرسبهانهخوبیبرای
بیاننظراتوحتیخاطراتشاندرموردبرنامههایتلویزیونیوشبکههایماهوارهایوفیلمهایسینماییاست!واینکامالبااهداف

تدریسسوادرسانهایتعارضدارد«.

ازنشست،معصومهنصیری،قائممقامانجمنسوادرسانهاینیزتاکیدکرد:»خانوادهبهعنواناصلیترینرکن دربخشدیگری
اجتماعدرایجاد»سلیقهرسانهایفرزندان«و»مدیریتوکنترلمصرفرسانهای«آنهانقشموثروغیرقابلانکاریداردکههمگان
رویآناتفاقنظردارندامامسالهاساسیچگونگیهمراهسازیخانوادههابااینضرورتاست.آیاماازپدرومادریکهخودهنوز
برنامهریزیمشخصیبرایاستفادههایرسانهاینداردوبهراحتیتحتتاثیرتبلیغاتبازرگانیوسریالهاقرارمیگیرد،میتوانیم
انتظاربرنامهریزیمصرفرسانهایبرایفرزندانراداشتهباشم؟آیادرخانوادهایکهزنبهعنوانرکنموثرهنوزساعتهادنبال
کنندهانواعسریالهاستمیتوانیمانتظارداشتهباشیمفرزندان،بازیرایانهایخودرابهدرستیومتناسبباسنشانانتخابکنند«؟
مولفکتاب»سوادرسانهایوخانواده«اصلیترینگامرا»ایجادحسضرورتفراگیریسوادرسانهایدرخانوادهها«دانستوتصریح
کرد:»خانوادهدارایسوادرسانهایدرتعاملباانواعرسانهرابطهمنطقیمبتنیبرهزینهـفایدهراتنظیموبرنامهریزیمیکندکه

وساطتفعالومحدودکنندهدرتعاملفرزندانبارسانهرابهعنواناصللحاظکردهوبهآنپایبندخواهدبود«.
نصیریدرپایانخاطرنشانکردکهنهضتسوادرسانهایایرانتنهازمانیتوفیقخواهدیافتکهعموممردموخانوادههاراباخود

همراهکند.

گزارش نشست »سواد رسانه ای با محوریت: زنان و خانواده«



مخاطبان به شنیدن کدام فایل های صوتی، رغبت بیشتری دارند؟

 شهرام اصغری
کارشناس روابط عمومی پژوهشگاه

دانش و اطالعات مخاطبان از اعظمی بخش امروزه   
موردنیازخودراباگوشدادنبهفایلهایصوتیبهدست
میآورند.بااینکههنوزهمهستندافرادیکهبهرسانههای
مکتوبوفادارندامادیگراکثریتنسلجدیدوجوانفرصت
کافیبراینشستنپایجعبهجادوییراهمندارندوفقط
بهکلیپهاوویدئوهایکوتاهشایدرویخوشنشاندهند!
اغلب اینترنت بهسرعت توجه با و امروزجامعه درشرایط
رغبت فایلهایصوتی دانلود به عالقمندان و دانشجویان
بیشترینشانمیدهندوازآنمیتواننداستفادهبهینهتری
بکنند.نکتهمهماینکه،مخاطبامروزتمایلدارداصلصوت
ولحنسخنرانرادراختیارداشتهباشدنهاینکهگزارشگری
بخواهدبانگاهوسلیقهخودآنرامکتوبیاتحریفکندو...
امادانشجویانومخاطبانمختلفبادیدنکدامفایلهای
صوتیرغبتبیشتریبرایدانلودآنازخودنشانمیدهند؟

1-فایلهاییکهکمحجمباشند.
2-زمانسخنرانی،نشست،همایشو...زیادنباشد.

3-سخنران،معتبریاسرشناسباشد.
4-موضوعوبحثسخنرانی،مسألهروزباشد.

بایدقبولکنیمخیلیازدانشجوهایعالقمندوسالمکشور
نمیتوانندبیشازبستههایماهیانهخوداینترنتخریداری
کنندوباتوجهبهبیکاریومشکالتیازاینقبیلآنهابهرغم
از آنچنانی رغبت پرحجم، فایلهای دانلود به باطنی میل
خودنشاننمیدهند.باتوجهبهاینکهبیشترمخاطبانمااز
شهرستانهاواستانهایدورافتادهیامحرومهستندتوجهبه
اینمهمضروریاست.خالصهوگزیدهگوییهممهارتی
استکههراستادیبایدبیشازسایرینبدانواقفباشد.
نبودنش یا بودن سرشناس از فارغ نیز سخنران همچنین
حرفهایی باشد. داشته گفتن برای تازهای حرفهای باید
اززوایاییجدیدموضوعبحثکهذهنمخاطبرابهآینده

معطوفکندوبهتفکروادارد.

مطالب نیز نام جویای و جوان گاهیسخنرانان بیشک  
مفیدوارزشمندیازخودارائهمیکنندامادرفضایرقابتی
دنیایدیجیتال،رسانههابیشتربهافرادسرشناسومشهور

میدانمیدهند.
کیفیتفایلهانیزموضوعیاستکههرمخاطبینمیتواند
پارازیتنباشدو اینکهوسطفایلها ازآنچشمپوشیکند.
به ازشاخهای یا نشده خارج بحث ازموضوع نیز سخنران
شاخهدیگرنپریدهباشدموضوعمهموموردتوجهخیلیاز
فایلهای ویرایش کنیم اضافه هم را این است. مخاطبان
صوتینیزموضوعزمانبریاستوازسرعتانتشارفوری
آندرفضایمجازیمیکاهدضمناینکهباویرایشفایلها،
مخاطباحساسمیکندفایلیسانسورشدهرادراختیاردارد

ودرادامهازکانالمربوطهطردمیشود.
امروزهیکاستادیاسخنرانبایدمهارتآنراداشتهباشد
گویشی و لحن چه با و چگونه را حرفهایش که بداند و
بیانکندتابتوانفایلصوتییانتیجهنشسترادراختیار
استادان برخی متأسفانه داد. قرار عالقمندان و دانشجویان
و اخبار انتشار قوائد و معیارها با یا ندارند را مهارت این
آشنا فایلهایصوتیدرخبرگزاریهاوکانالهایمجازی
نیستندکهاینموضوعباعثمیشودهزینهیازمانخاص
و باشد نداشته خروجی نشست، برگزاری برای شده صرف
محتوایالکترونیکیموردپسندمخاطبانازآنتولیدنشود.
دراینزمینهمناسباستیکسخنراندرزمان30یا40
درقسمت کند،سپس بازگو را بحث اصلی موارد دقیقهای

پرسشوپاسخبهبرخیجزیئاتبپردازد.
نکات گرفتن نظر در با بتوانیم باید اینکه کالم خالصه 
صوتی فایلهای کند، می توجه بدان مخاطب که ظریفی
مناسبیرادرفضایدیجیتالوعرصههایفرهنگیعرضه
آن استفاده برای مخاطب که بگذاریم اشتراک به و کنیم
رغبتبیشتریازخودنشاندهدوازصرفوقتوهزینهدر

اینخصوصناراضیوپشیماننباشد.
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درآمدی بر فلسفه مطالعات اسالمی: 
چالش های اثبات گرایی )پوزیتیویسم( در مطالعات اسالمی ایران

باهماهنگیپژوهشکدهمطالعاتقرآنیوهمکاریانجمنایرانیمطالعاتقرآنیوفرهنگاسالمی،درروزیکشنبه23
اردیبهشت1397،نشستیباعنوان»درآمدیبرفلسفهمطالعاتاسالمی:چالشهایاثباتگرایی)پوزیتیویسم(درمطالعات
اسالمیایران«باسخنرانیدکترسیدمحمدهادیگرامیعضوهیئتعلمیپژوهشکدهمطالعاتقرآنیپژوهشگاهعلوم

انسانیومطالعاتفرهنگی،درسالنحکمتپژوهشگاهبرگزارشد.
دکترگرامـیدرابتـدایبحثبـاطـرحایـنسـؤالکـهفلسـفهعلـومانسـانیچیسـت،بـهچندگفتمـانموجـودبـرای
پاسـخبـهایـنسـؤالاشـارهکردوگفت:»یـکگفتمـان،فلسـفههایمضـافاسـتکـهدرحالحاضردرایرانکاربرد
زیادیپیداکردهاست.ازایـنمنظـرگاه،فلسـفهمضـافخـودشیـکپارادایـمواحـداسـتکـهمیتوانـدبهپدیدههای
مختلفاضافهشـودوشـایددرایناضافهشدن،وحدتخودشحفظشود.گفتماندیگر،لنگرگفتمانفلسفهعلماسـت
کهدرایرانبیشـتریکگفتمانمبتنیبرفلسفهتحلیلیاسـتومبانـیوبنیادهـایآننـگاهمنطقـیبهعلماسـت«.

ویسپسبهنکتهایظریفدربابتفاوتفلسفهعلموفلسفهعلومانسانیاشـارهکردوتوضیحداد:»وقتیعلومانسـانی
درفلسـفهواردمیشود،بحثاعمازایناستوبایکگونهروششناسیروبـهروهسـتیمکـهیکـیازآنهـانـگاه
تبیینیوتحلیلیاسـتویـکنـگاهقـارهایوتفسـیریاسـتکـهاشـارهخواهـمکـرد،لـذاکسیکهمیگویدفلسفه
علومانسانیهمانمعنایفلسفهعلمرامیدهـد،ممکـناسـتمخاطـبرادچـاراشـتباهکنـد،چـونعمدتًافلسفهای

مبتنیبرپارادایمفلسفهتحلیلیفلسفهعلماسـت«.
گرامیبـرایتفهیـممنظـورخـودازپارادایم،مثالـیرادربـارهدوپارادایمدینپژوهیزدوگفت:»برایدینپژوهیدر
فضایغربیوایراندوپارادایموجوددارد؛یکموردپدیدارشـناختیویکیهمتاریخیاست.نگاهپدیدارشناسانهیک
نگاهدرمقابلنگاهتاریخـیاسـتوتالشمیکنددیـنراازدرونوتاحدینزدیکبـهروشهـایمردمشـناختیدرک
کنـد.نقـدپدیدارشناسـانبـهکسـانیکـهنـگاهتاریخـیداشـتند،ایـنبـودکـهایـنچیـزیکـهشـمامیشناسـید،در
واقـعتاریـخدیـناسـتوبایـدبـرایشـناختدینبامتدینانگفتوگوداشـتهباشـیدواینروش،روشدرسـتیبـرای
شـناختدیـننیسـت.گرامیمنظـورخـوداز»فلسـفهمطالعـاتاسـالمیوعلـومانسـانی«راپارادایمشناسـیعنوان

کردوپارادایـمرارشـتهایازپیشفرضهایبیچونوچرادانستکهشالودههرفعالیتعلمیراتشکیلمیدهد«.
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گرامیبرایاینکهضرورتپارادایمشناسیرادرمطالعـاتاسـالمیتبییـنکنـد،یکـیازفایدههـایآنراخودآگاهیپژوهشگران
برایدفاعازپژوهشهایخودشاندربرابـرپارادایمهـایرقیـبعنـوانکردودرادامهگفت:»دانشجویفیزیکدریـکپارادایـم،
برخالفیک کند. پژوهش ارجـاع بدون میتواند و نیسـت روبـهرو پارادایمـی تعـدد بـا کـه کارمیکنـد روشـیمشـخص بـا
دانشـجویعلومانسـانیکهبایدازلحاظنگرش،وضعیـتپارادایمـیخـودراروشـنکنـدوبعدازایـنمرحله،اینپارادایمباید
بتوانداثباتگراییروشورویکردرانیزتعیینکندکهفرضیاسـتوبعـدروشراانتخـابمیکنـدکـهکتابخانـهایاسـتو
رویکـردراتعییـنمیکنـدکـهآننیـزمیتوانـدتاریـخسیاسـیباشـد.بـرایرشـتهایکـهیـکپارادایـموجـوددارد،بحثهـای
پاردایمـیالزمنیسـتوکندکننـدهمسـیرپیشـرفتآنعلـمهممحسـوبمیشـود.امادرعلومانسـانیپارادایمشناسـیبهعلت

تعـددپارادایمهـاضـروریاسـت«.
دکترگرامیضمناشارهبهروشزدگیدرپژوهشها،گفت:»علتروشزدگیغفلتازپارادایمشناسیاست.درایرانپژوهشهای
زیـادیمیشـودودانشـجواطالعـیازروشکارنـداردواجباراًبایدفصـلیباعنوانروششناسـیداشـتهباشـد.کمبودهایـیدر
نـگاهسـنتیهمـوارهدیدهمیشودولیزبـانمـادرتوضیـحایـنتفاوتهـاالکـنبـودهومیدانیـمکـهمتفـاوتاسـت،امـا

نمیتوانیـمآنهـاراتوضیـحدهیـم؛لذاایـنپارادایمشناسـیمیتواندابـزاریبرایتوضیـحباشد«.
ویبرایاینکهبحثرویکردپوزیتیویستیدرمطالعاتاسالمیرامطرحکند،ابتداتوضیحاتیرادربارهشکلگیریتاریخیاینپارادایم
دراندیشـهغربوتقابلشباپاردایمهایدیگرمطرحکردوگفت:»شـروععلـمجدیـددرغـربازدورهبعـدازرنسـانسحاصـل
شـدوعلـومتجربـیوطبیعـیطـرحشـدوعلـمبراسـاسملموسـاتبنیانگذاریشد.پوزیتیویسمشکلگرفتکهبهمعنای
تبیینپیامدهایاجتماعیبراساسقوانینعلومتجربیبود.درقرننوزدهمباایناثباتگراییتقابلشدونگاهاصلی،نگاهتفسیری
دربرابـرنـگاهتبیینیبود.نگاهتفسـیریمیگویدافعالانسـانیواجـدمعنـاهسـتند.موضـوعپژوهـشعلـوماجتماعـیافعـال
معناداراستنهتبیینعلیومعلولی.درادامهرویکردمیانهاینیزشکلگرفتکهازنظرمعرفتشناسیپایگاهیبهمانندهمیننگاه
تفسیریوقارهایداردومیگوید:رشـدعلوم،مسـتقلازمنابعسیاسـیواقتصادینیستوامکاندستیابیبهبیطرفیارزشیوجود

نداردوعلمعملیاجتماعیماننددیگراعمالاجتماعیاسـتوبرتریبردیگراعمالندارد«.
اوسـپسشـرایطکنونیمطالعاتاسـالمیوفلسـفهعلومانسـانیدرایرانرااینگونهتوضیحداد:»مـانـهتنهـافلسـفهمطالعـات
اسـالمینداریـم،بلکـهازلحـاظپارادایمـیدرپارادایـماثباتگرایـیگرفتارهسـتیموایـنرویهدررویکـردغالـباسـت.در
مطالعـاتاسـالمیپژوهشهـاعمدتـابـراسـاسآنپارادایـماسـت،نیزممکناسـتافـرادیکهاینطـورکارمیکننـد،خـودآگاه
نباشـندامـاواقعیـتایناسـتکـهبسـیاریازدانشهـایاسـالمیماننـدعلـماصـول،متکـیبراثباتگراییاستکهیکگفتمان
ومدلفکرکردناستوبروزوظهورآندرکاربستروشهایعلومتجربیوطبیعیاست.چوندپارتمانهایدانشگاهیمابر

اساسنگاهحوزویشکلگرفت،لذاشـاهدهسـتیمکهپارادایماثباتگراییغالباسـت«.
گرامیدرانتهاچالشهایغلبهاثباتگراییدرمطالعاتاسالمیایرانرابرشمردوگفت:»ضعفمنظرگرایی،جبراندیشی،ترجیح
دگمایاعقایدسختبرفکتتاریخی،مرگخالقیت،فروکاهشمطالعهدینبهسمتاصالتونصگراییبهجایهرمنوتیک،از
جملـهایـنچالشهاهسـتند.براینمونـهضعفمنظرگراییمربوطبهبیتوجهیبهرویکردقارهایاستونگاهاثباتگراییکهبه

اینرویکردبیتوجهاسـتمنجرمیشـودکهپژوهشگرانایـنحـوزهدچارضعفمنظرگراییشـوند«.
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گزارش نشست »دیدار نماینده بنیاد هومبولت آلمان با اعضای هیأت علمی پژوهشگاه«

بنیاد فردریش فون هومبولت  به همت دفتر همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه، نشست نماینده 
اردیبهشت 97  یکشنبه 16  انسانی، روز  علوم  پژوهشگاه  علمی  اعضای هیأت  با  بالالیی،  آلمان، دکتر سعید 

برگزار شد.
در این نشست ابتدا نماینده بنیاد هومبولت به معرفی این نهاد و تاریخچه آن پرداخت و حوزه فعالیت های 
میالدی   1953 سال  به  مذکور  بنیاد  »تأسیس  گفت:  خصوص  این  در  بالالیی  دکتر  داد.  شرح  را  بنیاد  این 
برمی گردد که به نام الکساندر فون هومبولت، دانشمند و انسان شناس آلمانی نامگذاری شده است. شعار 
اصلی این مؤسسه نیز  حمایت از پژوهشگران و محققان مستعد است، نه حمایت از پروژه ها و طرح های 
تحقیقاتی. به عبارتی دیگر این بنیاد با اشخاص حقیقی در ارتباط است و نه نهادها و موسسات و شخصیت های 

حقوقی«.
وی ضمن اشاره به اعطای ساالنه 600 بورس تحقیقاتی و  100 فرصت مطالعاتی به پژوهشگران سراسر 
جهان توسط بنیاد هومبولت، هدف اصلی این بنیاد را ایجاد شبکه ای فعال و پویا از پژوهشگران سراسر جهان 
دانست و گفت: »تاکنون 28 هزار بورس تحقیقاتی به پژوهشگران اعطا کرده است که در میان آنان 51 
برنده جایزه نوبل قرار دارند. بنیاد هومبولت توجه ویژه ای نیز به زنان پژوهشگر دارد و بدون توجه به 
سن، موقعیت جغرافیایی و شغلی از طرح های پژوهشی آنها حمایت می کند  و معموال سهمی برابر برای زنان 
و مردان در اعطای این بورسیه در نظر گرفته می شود. عالوه بر این، بنیاد توجه ویژه ای به کشورهای 
در حال توسعه به جز سهمیه مربوط به هند و چین دارد و امتیاز و سهمیه بیشتری را برای  پژوهشگران 

کشورهای در حال توسعه در نظر می گیرد«.
بالالیی تأکیدکرد: »یکی از بورس های اعطایی بنیاد »بورس پژوهشی پسا دکترا« است که به فارغ التحصیالن 
دکترایی که حداکثر چهارسال از  زمان اخذ مدرک آنان گذشته باشد، اعطا می شود. همچنین بورس پژوهشی 
اساتید به دانشیارانی که حداکثر 12 سال از اخذ مدرک دکترای آنان گذشته باشد، اعطا می شود. طول مدت 
استفاده از این بورس دو سال است. بورس پسادکترای بنیاد هومبولت معتبرترین بورس این موسسه است 
و کسانی که یک بار موفق به دریافت این بورس شوند، مادام العمر امکان استفاده و مشارکت در پروژه های 
هومبولت را خواهند داشت. غیر از این بورس، جایزه ای هم برای محققان و پژوهشگران در نظر گرفته 
شده است. این جایزه به مبلغ 55 هزار یورو است که 20 هزار یورو آن صرف تهیه تجهیزات و منابع می شود.
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 همچنین از منطقه خاورمیانه تا به حال 754 نفر این بورس را دریافت کرده اند که تعداد 160 نفر از 
آنها ایرانی بوده اند. از این تعداد بورسیه شدگان ایرانی 17 نفر در حوزه علوم انسانی فعال بودند«.

 دکتر بالالیی در توضیح فعالیت های بنیاد هومبولت تصریح کرد: »مراکز هومبولت در شهرهای بایروت 
و توبینگن در حوزه علوم انسانی گزینه های مطلوبی برای اعضای پژوهشگاه محسوب می شوند. دانشگاه 
آزاد برلین نیز دارای رشته های ایران شناسی و اسالم شناسی است و همچنین دانشگاه هایدربرگ هم 
در حوزه های علوم انسانی جزء دانشگاه های فعال به شمار می آید. مرکز هومبولت در شهر بایروت 

رشته های ادبیات فارسی و ایران شناسی را در میان رشته های تحصیلی متعدد دانشگاه دارا است«.
 نماینده بنیاد فردریش فون هومبولت آلمان در توضیح دریافت بورس گفت: »مطابق روش معمول 
از  پس  و  می کند  پیدا  آلمان  در  را  نظر  مورد  پژوهشگر  یا  استاد  متقاضی،  فرد  بورس  این  دریافت 
برای  تکمیل  از  پس  مربوط  فرم های  می شود.  تدوین  مشترک  تحقیقاتی  طرح  یک  ارتباط،  برقراری 
داوری علمی، در یک فرآیند 3 الی 4 ماهه برای کمیته انتخاب نیز ارسال می شود. فرد متقاضی در 

صورت تمایل می تواند دوره آموزش آلمانی 2 تا 4 ماهه را در موسسه گوته آلمان طی کند«.
از  متشکل  گسترده  شبکهُ ای  ایجاد  را  هومبولت  بنیاد  هدف  کلی  طور  به  بالالیی  دکتر  خاتمه  در 
پژوهشگران و محققان دانست که پژوهش گروهی را به صورت شبکه ای انجام می دهند. این جلسه با 
طرح پرسش هایی از سوی حاضران ادامه پیدا کرد و در نهایت با جمع بندی دکتر افراشی، مدیر دفتر 

همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه، به پایان رسید.
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فراخوان مقاله برای شرکت در همایش

 »حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی«
گروه اقتصاد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی برگزار می کند:

»همایش حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی: بررسی برنامه ها و متون« در تاریخ 28 تیرماه 1397 در پژوهشگاه 
انتقادی شورای  پژوهشنامه  در  و  تجلیل شده  برتر  مقاالت  از  برگزار خواهد شد.  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم 

بررسی متون  )علمی-پژوهشی( چاپ و در سامانه  ISC ثبت خواهد شد.
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15.نقشسرمایهاجتماعیدرحمایتازتولیدملیوکاالیایرانی
16.نقشعواملفرهنگیدرحمایتازتولیدملیوکاالیایرانی
17.حمایتازتولیدملیوکاالیایرانیازدیدگاهاقتصادرفتاری
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پستالکترونیکیارسالمقاالت:
hamayesh.shora@gmail.com 
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آغاز فعالیت نمایندگی فروش کتاب های پژوهشگاه در 
خیابان انقالب

به اطالع عالقمندان می رساند؛کتاب فروشی اندیشه احسان به عنوان نماینده فروش کتاب های پژوهشگاه 
در خیابان انقالب و مقابل دانشگاه تهران فعالیت خود را از 25 اسفند 1396آغاز کرده است.

عالقه مندان و دانشجویان محترم با مراجعه به این فروشگاه، می توانند تمامی آثار موجود در فروشگاه 
اصلی پژوهشگاه در خیابان کریمخان را از این کتابفروشی نیز تهیه فرمایند.

نشانی: خیابان انقالب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، پاساژ فروزنده، طبقه همكف، پالک 313، 
انتشارات اندیشه احسان، تلفن 66466001-66466002

الزم به ذکر است واحد فروشگاه کتاب پژوهشگاه در ساختمان کریمخان نیز به آدرس: تهران، میدان 
منتشرۀ  176کتاب های  پالک  قرنی،  سپهبد  و  ایرانشهر  خیابان  بین  زند،  کریمخان  پل  زیر  تیر،  هفت 

پژوهشگاه را به عالقمندان علوم انسانی عرضه می کند. )2ـ88317191(



 مدیرمسئول: سّیدمحسنعلویپور
سـردبـیر: حوریهاحدی

هیأت تحریریه:محسنباباخانی،شهراماصغریوسعیدهزندی
ravabet1@ihcs.ac.ir

www.ihcs.ac.ir
@pajoheshgah :کانال سروش

برخاک دوست  
بر خاکش ایستاده ام امروز

کز اشك سوکواري مادر
       خیس است

و نام مهربان عزیزش را
گل هاي سرخ له شده

                       پوشانده است.
بر خاکش ایستاده ام امروز

بر خاک آن عزیز که رفتار سایه داشت؛
           آرام

مي رسید و    
خمش     

    مي رفت...
لحن صداي زمزمه وارش را
    بي چاشني مهر و عطوفت
         از ما کسي به یاد ندارد.

آنقدر ساده بود که مي گفتي
           قلبي که مي تپید در قاب سینه اش

                      قلب سلیم کفتر چاهي بود ...

به یاد دکتر فرزاد جعفری
)1357-1397(


