
دورۀ جدید، سال پنجم، شمارۀ پنجاه و دوم، دی1397

 دومین نشست از دورۀ چهارم هیأت امنای پژوهشگاه
 جلسۀ مشترک کمیسیون دائمی هیأت امناء و هیأت رئیسه پژوهشگاه در پژوهشکدۀ دانشنامه نگاری

 هم اندیشی دبیران هیأت های اجرایی جذب مؤسسات پژوهشی سراسر کشور
 جلسۀ »شورای سیاستگذاری سومین کنگرۀ بین المللی امام علی )ع( پژوهی«

  نشست »شورای سیاستگذاری طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور«
  دکرت قبادی: وزیر علوم، آموزش عالی را به خوبی می شناسد و به امور بسیار مسلط است

  نشست مشترک پژوهشگاه با شرکت ایران خودرو
  جای خالی علوم انسانی در ارتباط صنعت با دانشگاه؛ در گفتگو با دکتر قبادی

  اولین جلسۀ هماهنگی مسئوالن و دست اندکاران چهارمین همایش ملی میثاق علوی
  دیدار ماهانۀ اعضای هیأت علمی با هیأت رئیسۀ پژوهشگاه

  تجلیل از خدمات علمی دکتر محمدعلی موحد

  نشست ها و سخنرانی ها 
 مهمان افالک

  ادبیات و محیط زیست
 کارنامه حقوق شهروندی

 خوانش جایگاه زن در نهج البالغه
  فخر رازی، اندیشمندی جستجوگر

  نگاه مردم به قدرت سیاسی در ایران
  بررسی دالیل و ریشه های جنبش جلیقه زردها 
  نقش نهج البالغه در جنبش های سیاسی ایران
  بازخوانی انتقادی احکام استثناء در نحو عربی

  مروری بر ترجمه های عربی از شاهنامه فردوسی و رباعیات خّیام
  گفتگوی دکتر مطهری با دختران و پسران انقالب پیرامون حجاب

  بازخوانی روایت سه فرزانه شرقی در تاریخ فرهنگی مسیحیت
  ظرفیت های علوم انسانی و اجتماعی در ارتباط با تولید و صنعت

  تهران ۴3، هفتاد و پنجمین سالروز برگزاری کنفرانس تهران
  ما و مدرنیته؛ بررسی بنیان نظری کتاب »اصول فلسفه و روش رئالیسم« 

  قرآن، باطن گرایی و غلّو؛ تأملی در شکل گیری نظریه تفسیر باطن در تاریخ متقّدم شیعه
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دومین نشست از دورۀ چهارم هیأت امنای پژوهشگاه

دومیــن نشســت از دورۀ چهــارم هیــأت امنــای پژوهشــگاه 
روز دوشــنبه دهــم دی مــاه 1397 در محــل وزارت علــوم، 

تحقیقــات و فنــاوری برگــزار شــد.
ــام اعضــای  ــا حضــور تم ــه ب ــن نشســت ک ــدای ای در ابت
ــۀ  ــرای برنام ــی از اج ــد، گزارش ــزار ش ــا برگ ــأت امن هی
راهبــردی و همچنیــن رونــد پیشــرفت همایــش »ارتبــاط 
ــورد  ــه م ــه شــد ک ــد و صنعــت« ارائ ــوم انســانی، تولی عل

ــت. ــرار گرف ــتقبال اعضــا ق اس

ــرار  ــی ق ــورد بررس ــه م ــتورهای جلس ــه، دس  در ادام
گرفــت و مقــرر شــد پــس از تأییــد نهایــی جهــت اجــرا 

ــالغ شــود. ــه پژوهشــگاه اب ب
ــوم  ــاط عل ــادآوری اســت کــه همایــش »ارتب ــه ی الزم ب
و  پنجــم  روزهــای  در  صنعــت«  و  تولیــد  انســانی، 
ششــم اســفند مــاه ســال جــاری در پژوهشــگاه برگــزار 

می شــود.
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رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:

وزیر علوم، آموزش عالی را به خوبی می شناسد و به امور بسیار مسلط است

ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی  رئیــس پژوهشــگاه عل
در گفتگــو بــا ایرنــا تاکیــد کــرد: »وزیــر علــوم، آمــوزش 
ــه  ــه مرحل ــه ب ــی مــی شناســد و مرحل ــه خوب ــی را ب عال
ــای  ــن در حوزه ه ــش از ای ــت. پی ــیده اس ــه وزارت رس ب
ــی  ــلوک اخالق ــته و س ــیاری داش ــت بس ــش فعالی پژوه

ــی اســت«. ــط علم ــه اقتضــای محی ــی دارد ک آرام
حســینعلی قبــادی روز دوشــنبه در گفــت و گــو بــا 
ــاره  ــرد: درب ــار ک ــا اظه ــگاه ایرن ــروه دانش ــگار گ خبرن
پرســش هایی کــه نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی 
ــد  ــرح کرده ان ــاوری ط ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل از وزی
ذکــر چنــد نکتــه ضــرروی اســت. نخســت اینکــه حــق 
ــش و  ــوده و پرس ــران ب ــر و نگ ــه ناظ ــت ک ــس اس مجل

ــد«. ــته باش ــه داش دغدغ
وی افــزود: »بــه عنــوان یــک ایرانــی ایــن ایفــای نقــش 
ــردی  ــوان ف ــه عن ــا ب نماینــدگان را ســتایش می کنــم ام
کــه ۴2 ســال از عمــر خــود را در آمــوزش عالــی 
ــا  ــده ام و ب ــک دی ــیاری از وزرا را از نزدی ــده ام، بس گذران
ــا  ــی، م ــرایط فعل ــم در ش ــد بگوی ــرده ام بای ــا کار ک آنه
شــاهد رونــد آرام و بســیار حرفــه ای در وزارت علــوم 
ــوم  ــه برهه هایــی کــه وزارت عل هســتیم و شــاید از جمل
ــود، در  ــه ای اداره می ش ــاًل حرف ــی و کام ــورت فن ــه ص ب

ــت«. ــی اس ــر غالم ــان وزارت دکت زم
قبــادی خاطرنشــان کــرد: »بــه عقیــدۀ مــن نبایــد انتظــار 
ــر ســر و  ــی را پ ــوزش عال ــوم، آم ــر عل ــک وزی داشــت ی
صــدا اداره کنــد. اقتضــای محیــط آموزشــی ایــن اســت 
ــا مهــارت و تســلط اداره  کــه آرام، فنــی، کارشناســانه، ب
ــش  ــای دان ــرکت ه ــوزه R&D، ش ــی در ح ــود. غالم ش

ــردی ســازی بســیار مســلط اســت«. بنیــان و کارب
ایــن مقــام مســئول، اظهــار کــرد: »منــش اخالقــی وزیــر 
علــوم مبتنــی بــر ارزش هــای انقــالب اســالمی اســت. در 
ســایه چنیــن آرامشــی اســت کــه دانشــگاه ها می تواننــد 

رشــد کننــد و اصــاًل ذات تمــدن و علــم همیــن اســت«.
رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی افــزود: »بــا غوغــا کــه 
و  دانشــگاه ها  کــرد.  اداره  را  دانشــگاه ها  نمی تــوان 
ــش  ــوم را پی ــردی وزارت عل ــرد کارب ــگاه ها رویک پژوهش
ــوقانه  ــه مش ــن زمین ــی در ای ــر غالم ــد و دکت ــه ان گرفت

ــا هســتند«. ــار م کن
وی یــادآور شــد کــه وزیــر مجدانــه بــه دنبــال آن اســت 
ــا  ــد ت ــاد کن ــی ایج ــوزش عال ــی در ســطح آم ــه توازن ک
همــه پــا بــه پــای هــم رشــد کننــد. هــم اکنــون شــاهد 
کاهــش فنــی زدگــی در مجموعــۀ آمــوزش عالی هســتیم 

و توانایــی بخشــی از نخبــگان کشــور بیشــتر بــه منصــه 
ــد. ــور می رس ظه

قبــادی گفــت: »اگــر نماینــدگان مجلــس، جلســات 
ــا  ــی آنه ــند، نگران ــته باش ــوم داش ــر عل ــا وزی بیشــتری ب
ــت  ــن اس ــر ممک ــن ام ــد ای ــر چن ــت ه ــع اس ــل رف قاب

ــد«. ــر باش ــان ب ــی زم کم
ــاوان  ــر ت ــال اخی ــد س ــوم در چن ــزود: »وزارت عل وی اف
ــه ای  ــرای بی ثباتــی داده اســت. کمتــر وزارتخان ــادی ب زی
اســت کــه ایــن میــزان تغییــرات وزرا را بــه خــود دیــده 
باشــد. در زمــان ریاســت جمهــوری دکتــر روحانــی ابتــدا 
ــا  ــا مدت ه ــادی و ب ــا، فره ــی دان ــی، فرج ــی، نجف توفیق
ــد و  ــه وزارت علــوم آمدن فاصلــه دکتــر ضیــاء هاشــمی ب
در نهایــت دکتــر غالمــی بــه عنــوان وزیــر علــوم شــناخته 

شــد«.
ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی،  رئیــس پژوهشــگاه عل
تأکیــد کــرد: »منافــع ملــی و مصالــح دراز مــدت کشــور 
ــمت  ــه س ــه را ب ــن وزارتخان ــش از ای ــد بی ــا می کن اقتض
ــا را  ــر، فراینده ــر وزی ــه تغیی ــرا ک ــم. چ ــی نبری بی ثبات
ــا  ــه ب ــی ک ــرایط فعل ــوص در ش ــه خص ــد ب ــد می کن ُکن

ــتیم«. ــرو هس ــم روب تحری
وی ادامــه داد: »تحریــم در درجــۀ اول بــا اتــکاء بــه 
دانشــگاه ها قابــل مهــار اســت و مراکــز آموزشــی و 
ــا را  ــواع فعالیت ه ــل، ان ــات کام ــا ثب ــد ب ــی بای پژوهش

ــند«. ــته باش ــم داش ــل تحری مقاب
ــک کارشــناس در عرصــۀ  ــوان ی ــه عن ــت: »ب ــادی گف قب
ــدگان مجلــس شــورای اســالمی  ــی از نماین آمــوزش عال
ــود را  ــی خ ــتر، نگران ــای بیش ــا گفتگوه ــش دارم ب خواه

ــع ســازند«. مرتف



4                               خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی                               

دکرت قبادی در نشست هم اندیشی دبیران هیأت های اجرایی جذب مؤسسات پژوهشی رسارس کشور:

باید قوانین و روش های جذب را با اهداف بلند توسعه هامهنگ سازیم

اجرایــی  هیأت هــای  دبیــران  هم اندیشــی  نشســت 
جــذب مؤسســات پژوهشــی سراســر کشــور روز دوشــنبه 
ــوم  ــگاه عل ــی پژوهش ــه میزبان ــاه 1397 ب ــم دی م ده

ــد.  ــزار ش ــی برگ ــات فرهنگ ــانی و مطالع انس

ــس  ــادی، رئی ــینعلی قب ــر حس ــم دکت ــدای مراس در ابت
ــات فرهنگــی ضمــن  ــوم انســانی و مطالع پژوهشــگاه عل
ــت  ــی در دس ــا امانت ــت: »م ــدم، گف ــر مق ــرض خی ع
ــالن  ــه نااه ــم ب ــت کنی ــی مراقب ــد خیل ــه بای ــم ک داری
ــا  ــت ب ــن واقعی ــا درســت در دل همی ــذار نشــود. ام واگ
امانــت دیگــری بــه نــام »انســان« روبــرو هســتیم و بایــد 
ــق  ــه ناح ــان هایی ب ــا انس ــم ت ــت کنی ــت مراقب ــه دق ب
ــگان  ــور دانش آموخت ــه از حض ــاری ک ــوند. آم ــده نش ران
ــاده  ــار فوق الع ــم هســت، آم ــاط عال ــی در اقصــی نق ایران
ــا در  ــه، ســرمایه های م ــی هســت. اول اینک ــز اهمیت حائ
ــرمایه ها  ــن س ــه، ای ــتند. دوم اینک ــور هس ــارج از کش خ
بــرای  بی توجهــی مشــکالتی  می تواننــد در صــورت 

ــد«. ــه وجــود آورن کشــور ب
ــود در  ــارب خ ــی تج ــه برخ ــاره ب ــا اش ــادی ب ــر قب دکت
هیــأت جــذب و گزینــش گفــت: »مــا بایــد در جــذب و 
ــن تلقــی  ــا ای ــش آموختگانمــان بکوشــیم، ام حفــظ دان
کــه مثــل چنــد دهــۀ قبــل عمــل کنیــم و هــر کســی 
کــه مــدرک دکتــری گرفــت را اســتاد دانشــگاه بکنیــم، 

ــت«.  ــعه اس ــزی توس ــا برنامه ری ــاد ب در تض
در واقــع در دنیــا بــه گونــه ای دیگــر برخــورد می کننــد 
بهتریــن  می تواننــد  دکتــری  دانش آموختــگان  و 
ــازمان های  ــز و س ــعۀ مراک ــای توس ــان بخش ه کارشناس
ــه کشــور  ــانی ب ــف کشــور باشــند و در خدمت رس مختل
ــاختار  ــت و س ــوارد از باف ــن م ــه ای ــند. البت ــر باش مؤثرت
هیــأت جــذب فراتــر اســت، امــا هیــأت جــذب می توانــد 
موضــوع را کارشناســی و بــه مســئوالن کشــور پیشــنهاد 

دهــد«.
وی تأکیــد کــرد: »طبــق آمارهــا تعــداد دانش آموختــگان 
ــگاه های  ــا دانش ــت؛ ام ــالب اس ــل انق ــر اوای ــا 30 براب م
ــد؟  ــدا کرده ان ــعه پی ــتاب توس ــن ش ــا همی ــا ب ــا آی م
دانشــگاه بایــد ســرمایۀ انســانی بســازد بــرای خدمــت و 
توســعه بخش هــای مختلــف کشــور در تمامــی ســطوح. 
دانشــگاه کــه کارخانــه تولیــد مــدرک نیســت. البتــه در 
ــد«. ــرق می کن ــه شــرایط ف ــالن نخب ــورد فارغ التحصی م

ــگاه  ــبختانه پژوهش ــد: »خوش ــادآور ش ــادی ی ــر قب دکت
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در ســال »حمایــت 
از کاالی ایرانــی« همایــش ملــی پیونــد علــوم انســانی و 
صنعــت را برگــزار می کنــد کــه متولیــان صنعیــت نیــز 
در ایــن همایــش حضــور مؤثــری دارنــد کــه بــرای رفــع 
ــای  ــن و روش ه ــد قوانی ــود بای ــکالت موج ــی مش برخ
ــا اهــداف بلنــد توســعه هماهنــگ ســازیم«. جــذب را ب
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در ادامــه رئیــس مرکــز جــذب اعضــای هیــات علمــی 
وزارت علــوم گفــت: »شــرکت کنندگان در فراخوان هــای 
جــذب اعضــای هیــأت علمــی همگــی دارای صالحیــت 

بــرای  کافــی  عمومــی  و  علمــی 
ــتند و  ــا هس ــگاه ه ــت در دانش خدم
ــی جــذب  ــای اجرای ــت هیأت ه فعالی
و مرکــز جــذب در ســطح وزارتخانــه 

ــت. ــراد اس ــته ترین اف ــرای شایس ب
ــب  ــر محمــد رضــا رضــوان طل بدکت
هیأت هــای  دبیــران  نشســت  در 
ــار  ــی اظه ــات پژوهش ــذب مؤسس ج
ــور  ــد ام ــش از ۸0 درص داشــت: »بی
ــت  ــی و صالحی ــر علم ــذب از نظ ج

عمومــی در دانشــگاه ها و مؤسســات پژوهشــی صــورت 
ــکلی  ــاظ ش ــه لح ــاً ب ــذب صرف ــز ج ــرد و مرک می گی
ــاس  ــذب براس ــا ج ــد ت ــارت می کن ــا نظ ــر پرونده ه ب

ــرد«. ــورت گی ــون ص ــر قان ــراد و م ــازات اف امتی
وی تاکیــد کــرد: »دبیــران جــذب در دانشــگاه ها و 

مؤسســات پژوهشــی مســئولیت شفاف ســازی 
امــور جــذب را برعهــده دارنــد و بایــد بــه ابهاماتی 
کــه از طــرف متقاضیــان می شــود پاســخ صریــح 
بدهنــد و بــرای ایــن کار بایــد وقــت کافــی 

ــد«. ــاص دهن اختص
ــت  ــن نشس ــه ای ــب در ادام ــوان طل ــر رض دکت
ــرد  ــود عملک ــوص بهب ــی در خص ــان نکات ــه بی ب
مؤسســات پژوهشــی پرداخــت و پرهیــزاز اهــداف 
کلــی، تعییــن مأموریت هــای مشــخص و تعریــف 
پژوهــش براســاس تقاضــای کارفرمــای مشــخص 
را از جملــه نکاتــی دانســت کــه می توانــد فعالیــت 

مؤسســات پژوهشــی را متحــول کنــد«.
ــه  ــودن پژوهــش معطــوف ب ــر محــور ب ــد ب ــا تأکی وی ب
ــت:  ــگاه ها، گف ــی و پژوهش ــات پژوهش ــدف در مؤسس ه
»خــارج شــدن از ایــن زمینــه و انجام 
ــن  ــد دانشــگاه ها در ای ــوری همانن ام
مراکــز از قبیــل پذیــرش دانشــجوی 
دکتــری، بــه عملکــرد این مؤسســات 

ــد«. ــه وارد می کن لطم
دبیــران  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
مؤسســات  جــذب  هیأت هــای 
و  نظــرات  نقطــه  پژوهشــی 
زمینــۀ  در  را  خــود  دیدگاه هــای 
ایــن  متفــاوت  و  خــاص  مســائل 
ــد و  ــان کردن ــگاه ها بی ــا دانش ــه ب ــات در مقایس مؤسس
مســئوالن مرکــز جــذب وزارت علــوم ضمــن ارائــه پاســخ 
بــه ســؤاالت بــر پیگــری و لحــاظ کــردن مــوارد مطــرح 

تأکیــد کردنــد. فرآیندهــا  و  قوانیــن  در  شــده 

بــه  امانتــی  بــا  مــا 
ــه رو  ــان« روب ــام »انس ن
بــه  بایــد  و  هســتیم 
دقــت مراقبــت کنیــم تــا 
ــق  ــه ناح ــان هایی ب انس

رانــده نشــوند.
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جای خالی علوم انسانی در ارتباط صنعت با دانشگاه در گفتگو با دکرت قبادی

یکــی از مشــکالت مــا در شــکاف ارتباطــی بیــن دانشــگاه 
ــاً تک بعــدی  ــات غالب ــن اســت کــه موضوع و صنعــت، ای
ــاط دارای  ــن ارتب ــه ای ــی ک ــت. در حال ــده اس ــده ش دی
ابعــاد مختلــف اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی و .. اســت 

بــه  انســانی  علــوم  بایــد  و 
فنــی  دانشــگاه های  کمــک 
و مهندســی بیایــد و مســیر 
ــت  ــا صنع ــود را ب ــاط خ ارتب

ــد. ــدا کن پی
عمــوم تحقیقــات آکادمیــک 
منافــع  خدمــت  در  ایــران 
جامعــه اســت؛ حتی آن دســته 
کتاب هــای  و  مقــاالت  از 

ــل  ــه ح ــر ب ــگاه اول ناظ ــر و در ن ــه ظاه ــه ب ــی ک علم
ــه  ــران و ب ــی ای ــه علم ــت، رتب ــه نیس ــکالت جامع مش
مــوازات آن اعتبــار کشــور را بــاال می برنــد. ایــن مســئله 
ــود،  ــده ب ــش آم ــم پی ــادی ه ــلول های بنی ــوزه س در ح
ــط  ــات مرتب ــن تحقیق ــه ای ــد ک گروهــی گمــان می کردن
ــا نیــاز جامعــه نیســت ولــی در درازمــدت دیدیــم کــه  ب
ــات  ــه تحقیق ــرو اینگون ــا در گ ــی م ــت مل ــع و امنی مناف
ــه اول  ــی در مرحل ــر تحقیقات ــی اگ ــن حت اســت. بنابرای
ــگاه دنیــا  ــه نیــاز جامعــه نباشــد، دســت کــم ن ناظــر ب
را بــه کشــور مــا تغییــر می دهــد. بــا ایــن حــال دســته 
دیگــری از تحقیقــات هســتند کــه از همــان اول مرتبــط 
بــا نیــاز جامعــه بسترســازی می شــوند. به عنــوان مثــال 
ــتغال.  ــاد اش ــرای ایج ــراد ب ــازی اف ــوزه توانمندس در ح
ــته  ــد و دس ــود را دارن ــرد خ ــم کارک ــات ه ــن تحقیق ای
ــد. شــاید  اول تحقیقــات هــم کارکــرد خودشــان را دارن
دســته اول در ظاهــر دردی از مــا دوا نکنــد، امــا در تــراز 
ــود.  ــد ب ــا خواه ــع م ــه نف ــی ب ــی جهان ــای علم رتبه ه
ــای  ــا، از راهبرده ــیاری از راهکاره ــر بس ــی دیگ از طرف
علمــی بیــرون می آیــد؛ راهبردهایــی کــه از علــوم 
ــت  ــکار و سیاس ــه راه ــود و ب ــتنتاج می ش ــری اس نظ

ــد. ــد ش ــم خواه خت
ــی  ــکالت اجتماع ــل مش ــه ح ــر ب ــا ناظ ــن راهبرده ای
در  می کننــد.  کار  اجتمــاع  نفــع  بــه  و  هســتند 
ــز  ــی نی ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش
اقدامــات پژوهشــی زیــادی انجــام شــده کــه مهم تریــن 
ــر  ــات کم ت ــا امکان ــراد در مناطــق ب آن توانمندســازی اف
ماننــد سیســتان و بلوچســتان و بنــادر ســاحلی مکــران 
و ... اســت کــه در فراینــد ایــن پژوهــش توانســته ایم بــه 
یــک الگــوی بومــی دســت یابیــم و نشــان دهیــم چطــور 
ــراد  ــتا، اف ــه و روس ــک منطق ــات ی ــا مختص ــود ب می ش

ــان  ــت بوم خودش ــا در زیس ــرد ت ــد ک ــل را توانمن آن مح
بتواننــد مفیــد باشــند، اشــتغال داشــته باشــند و احســاس 
امنیــت کننــد. عــالوه بــر ایــن در حوزه هــای شــهری هــم 
اقدامــات زیــادی انجــام داده ایــم. بــا ایــن حــال بایــد بــه 
ــا در  ــکالت م ــی از مش ــه یک ــرد ک ــه ک ــه توج ــن نکت ای
ــگاه و  ــن دانش ــی بی ــکاف ارتباط ش
صنعــت، ایــن اســت کــه موضوعــات 
غالبــاً تک بعــدی دیــده شــده اســت.

ــاط دارای  ــن ارتب ــه ای ــی ک در حال
ــف اجتماعــی، سیاســی،  ــاد مختل ابع
ــوم  ــد عل ــت و بای ــادی و .. اس اقتص
انســانی بــه کمــک دانشــگاه های 
فنــی و مهندســی بیایــد و مســیر 
ارتبــاط خــود را بــا صنعــت پیــدا کنــد. در ارتباطاتــی کــه 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــوح ب ــه وض ــتیم، ب ــران داش ــا صنعت گ ب
ــادی  ــر بســیار زی ــوم انســانی تاثی ــه عل ــد ک رســیده بودن
ــا  ــد ت ــی باش ــه خوب ــم زمین ــت دارد و امیدواری در صنع

ــیم. ــرفت برس ــه پیش ــم ب ــویم و بتوانی ــت ش حمای

در  مــا  مشــکالت  از  یکــی   
شــکاف ارتباطــی بین دانشــگاه 
و صنعــت، ایــن اســت کــه 
موضوعــات غالبــًا تک بعــدی 

ــت. ــده اس ــده ش دی
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جلسۀ مشترک کمیسیون دائمی  هیأت امناء و هیأت رئیسه پژوهشگاه
 در پژوهشکدۀ دانشنامه نگاری

مــاه 1397، کمیســیون  روز یکشــنبه 23 دی  صبــح 
دائمــی هیــأت امنــاء و هیــأت رئیســه پژوهشــگاه، جلســه 
برگــزار  دانشــنامه نگاری  پژوهشــکدۀ  در  را  مشــترکی 
ــا حضــور دکتــر پاکتچــی،  ــد. در ایــن جلســه کــه ب کردن
رئیــس پژوهشــکده و دکتر اســماعیلی، معاون پژوهشــکدۀ 
دانشــنامه نگاری برگــزار شــد،  مســائل و موضوعــات 
ــت و  ــرار گرف ــورد بحــث و بررســی ق ــن پژوهشــکده م ای
حاضــران دیدگاه هــای خــود را در خصــوص بهینه ســازی 

ترویجی ســازی  دانشــنامه نگاری،  فعالیت هــای 
دانشــنامه پژوهی،  نویــن  شــیوه های  آمــوزش  و 
و   کاربردی ســازی  و  فعالیت هــا  بین المللی ســازی 
مسئله محورســازی دانشــنامه ها، جلــب مشــارکت و 
همــکاری ســایر دســتگاه ها بــه ویــژه ســازمان های 

ــد. ــرح کردن ــور مط ــی کش ــی و مدیریت اجرائ
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گزارش جلسۀ هامهنگی مسئوالن و دست اندکاران چهارمین هامیش ملی میثاق علوی

ــت  اندکاران  ــئوالن و دس ــی مس ــه هماهنگ ــن جلس اولی
ــنبه،  ــوی روز ش ــاق عل ــی میث ــش مل ــن همای چهارمی
پژوهشــگاه  اندیشــه  ســالن  در   1397 مــاه  دی   22
ــا میزبانــی مرکــز  علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ب

ــد. ــزار ش ــی)ع( برگ ــام عل ــات ام تحقیق
در ابتــدای جلســه دکتــر ســید ســجادعلم الهــدی، 
رئیــس مرکــز تحقیقــات امــام علــی)ع( و رئیــس همایش 
ضمــن تبریــک روز میــالد حضــرت زینــب )س( بــا ارائــه 
ــن دوره  ــی درخصــوص اهــداف و سیاســت های ای مطالب
ــا  از همایــش، اشــاره و از برگــزاری مشــترک همایــش ب
ــه )س(،   ــرت خدیج ــۀ حض ــای علمی ــکاری حوزه ه هم
الغدیــر، مرکــز تحقیقــات امــام علــی و پژوهشــگاه علــوم 
ــرد  ــندی ک ــراز خرس ــی اب ــات فرهنگ ــانی و مطالع انس
ــب  ــا موج ــه همکاری ه ــن گون ــه ای ــت ک ــراز داش و اب
گســترش روابــط علمــی وپژوهشــی بیــن حــوزه و 

ــود . ــگاه ش دانش
ــه حضــرت  ــس حــوزۀ علمی ــی، رئی ــره فضایل ســپس نی

ــر ــروری ب ــن م ــش، ضم ــر همای خدیجــه)س( و دبی
دوره هــای قبلــی ایــن همایــش، بــه ارائــه گــزارش 
درخصــوص رونــد شــکل گیری و فعالیت هایــی کــه 
ــر  ــاله ب ــت. وی ع ــت پرداخ ــده اس ــام ش ــون انج تاکن
تبییــن سیاســت های علمــی و اجرایــی بــه توضیــح 
فراینــد و چرخــۀ امــور و همچنیــن الزامــات توجــه 
دقیــق بــه وظایــف محولــه مربــوط بــه بخش هــای 

علمــی و اجرایــی همایــش اشــاره کــرد.
در ادامــه محمدعلــی معتضدیــان، معــاون اجرایــی مرکــز 
ــش،  ــی همای ــاون اجرای ــی)ع( و مع ــام عل ــات ام تحقیق
ــش  ــرای همای ــده ب ــی ش ــاختار طراح ــه س ــاره ب ــا اش ب
ــی و  ــی و اجرای ــف علم ــای مختل ــی بخش ه ــه معرف ب

ــان پرداخــت. ــف آن ــرح وظای ــن ش همچنی
دکتــر فاطمــه احمــدی، معــاون علمــی همایــش، 
از  آثــار پــس  بــه رونــد دریافــت  بــا اشــاره  نیــز 
ــه  ــت ک ــاره داش ــه اش ــن نکت ــه ای ــوان ب ــال فراخ ارس

تاکنــون در حــدود 130 اثــر بــه دبیرخانــه ارســال شــده 
کــه در حــال حاضــر فرآینــد پاالیــش اولیــه و ارســال آثــار 
بــرای داوران منتخــب را طــی می کننــد. مجموعــه داوران 
شــامل شــش نفــر از اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه و 
ــوزه  ــاتید ح ــر از اس ــن چهارنف ــگاه و همچنی ــر دانش دیگ

ــت. ــه اس ــای علمی ه
ایــن همایــش در مــورخ 15 اســفند 1397 در دو بخــش 
برگــزار خواهــد شــد .بخــش اول از ســاعت 9 تا 12 شــامل 
برنامه هــای عمومــی اســت کــه بــه زودی بــه اطــالع 
همــگان خواهــد رســید و بخــش دوم از ســاعت 13 تــا 15 
ــار و  ــا حضــور صاحبــان آث شــامل ســه پنــل تخصصــی ب

دیگــر پژوهشــگران و محققــان اســت.
درضمــن دکتــر فاطمــه احمــدی )معــاون علمــی(، ملیحــه 
تعادلــی )مدیــر کمیتــه داوران(، عتــرت خاموشــی )مدیــر 
پاالیــش و دســته بنــدی آثــار( و شــاهپور نیکبخــت 
مرتضــی  پشــتیبانی(،  و  اداری  امــور  شــیبانی)مدیر 
جاویــدکار )مدیــر امــور حفاظــت(، حســین صالحــی )مدیر 
امــور هماهنگــی(، حســن مرادخانــی )مســئول تــدارکات(، 
دکتــر حوریــه احــدی )مدیــر امــور روابــط عمومــی(، اکــرم 
ــا  ــژگان کوش ــات(، م ــاوری اطالع ــور فن ــالمی )مدیرام س
)مدیــر امــور داخلــی(، اعظــم صدیــق )مســئول دبیرخانــه( 
ــی همایــش( نیــز در  و بهنــاز عبــادی )مســئول امــور مال
ــا  ــا هماهنگی هــای الزم ب ــد ت ــن نشســت حضــور یافتن ای

ــود. ــام ش ــا انج ــن بخش ه ــک از ای هری
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جلسۀ شورای سیاستگذاری سومین کنگرۀ بین املللی امام علی )ع( پژوهی

ــرۀ  ــومین کنگ ــتگذاری س ــورای سیاس ــن جلســۀ ش دومی
ــر  ــور دکت ــا حض ــی ب ــی )ع( پژوه ــام عل ــی ام بین الملل
مهــدی گلشــنی، دکتــر مصطفــی دلشــاد تهرانــی، دکتــر 
ــی  ــدی، مصطف ــد محم ــر عبدالمحم ــی، دکت ــر اله ناص
ــجاد  ــر سیدس ــک، دکت ــی چاب ــدی رمضان ــیرزاد، مه ش
ــان روز شــنبه ۸ دی  ــی معتضدی ــم الهــدی و محمدعل عل
مــاه 1397 بــه میزبانــی مرکــز تحقیقــات امــام علــی )ع( 
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــه پژوهش ــالن اندیش درس
ــی  ــن بررس ــه ضم ــن جلس ــد. در ای ــزار ش ــی برگ فرهنگ
مصوبــات کمیتــۀ علمــی در خصــوص شــعار کنگــره، بحث 
ــرح  ــز مط ــار نی ــوان آث ــی فراخ ــای علم ــون محوره پیرام
شــد. همچنیــن هریــک از حاضریــن بــه اظهــار نظــر  در 
خصــوص شــعار ایــن دوره از کنگــره پرداختــه  و بعــد از  
ــد: ــب قراردادن ــورد تصوی ــارت را م ــن عب ــر، ای ــادل نظ تب
ــه  ــی علی ــام عل ــیرۀ ام ــه و س ــح در اندیش ــگ صل »فرهن
الســالم؛ بازخوانــی گفتمــان بــا رویکــردی جهانــی، چالــش 

امــروز و طرحــی بــرای فــردا«
ــای  ــور ه ــتگذاری، مح ــورای سیاس ــای ش ــپس اعض س
ــی  ــۀ علم ــنهادی کمیت ــای پیش ــر عنوان ه ــه و زی پنجگان
را مــورد بررســی قــرار دادنــد کــه باتوجــه بــه جنبه هــای 
گوناگــون مطــرح شــده در محورهــای پیشــنهاد شــده بــه 
ــج  ــه پن ــد ک ــرح پرداختن ــن  ش ــه ای ــی ب ــدی کل جمع بن
محــور اصلــی فراخــوان آثــار ســومین کنگــرۀ بین المللــی 
ــیره  ــه و س ــه اندیش ــه ب ــا توج ــی ب ــی )ع( پژوه ــام عل ام

ــر اعــالم شــد: ــه ترتیــب زی امــام علــی )ع(  ب

ــت  ــای، اصال ــر محوره ــا زی ــح ب ــری صل ــی نظ  1- مبان
کرامــت وحقــوق انســان، اصــا لــت صلــح و صلــح 
ــح  ــات صل ــح، الهی ــگ صل ــی درفرهن ــرد گرای ــی، خ گرای
روش شناســی(،  و  معرفت شناســی  )هستی شناســی، 
پاسداشــت حقــوق اقلیت هــای مذهبــی، معناشناســی 

ــح ــارۀ صل درب
2- مختصــات فرهنــگ صلــح بــا زیــر محورهــای ماهیــت 

ــح ــع صل ــی، عوامــل و موان صلح گرای
ــای  ــا زیرمحوره ــی ب ــم ارزش ــح و مفاهی ــه صل 3- رابط
صلــح و عدالــت، صلــح و اخــالق، صلــح و حقــوق انســانی، 

ــن مــداری ــح و دی صل
۴- مناســبات جنــگ و صلــح بــا زیرمحورهــای آثــار صلــح 
ــگاه  ــح در ن ــگ و صل ــدودۀ جن ــه و مح ــگ، رابط و جن
ــت  ــر حکوم ــای عص ــل جنگ ه ــی و تحلی ــی، بررس دین

ــی )ع( ــام عل ام
ــان  ــایر ادی ــا س ــح ب ــگ صل ــی فرهن ــه تطبیق 5- مطالع
ــدگاه  ــی دی ــی تطبیق ــای بررس ــا زیرمحوره ــب ب و مکات
ــب،  ــان و مکات ــی )ع( و صاحب نظــران ســایر ادی ــام عل ام
مقایســۀ دیــدگاه اســالم و ســایر ادیــان توحیــدی و 
ــار  غیرتوحیــدی پــس از اعــالم پنــج محــور فراخــوان آث

ــی ــی )ع( پژوه ــام عل ــی ام ــرۀ بین الملل ــومین کنگ س
جلسه نیز با ذکر صلواتی خاتمه یافت.
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نشست »شورای سیاستگذاری طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور«

بیســت و پنجمیــن نشســت شــورای »سیاســتگذاری 
طــرح جامــع اعتــالی علــوم انســانی معطــوف بــه 
ــاه 1397  ــخ دوشــنبه 3 دی م پیشــرفت کشــور« در تاری
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــه پژوهش ــاالر اندیش در ت
ــد.  ــورا تشــکیل ش ــن ش ــا حضــور اعضــای ای ــی ب فرهنگ
ــرح و  ــر ط ــوزی، دبی ــر ف ــت دکت ــن نشس ــدای ای در ابت
ــالء،  ــع اعت ــرح جام ــگاه در ط ــس پژوهش ــین رئی جانش
گزارشــی از فعالیت هــای صــورت گرفتــه ظــرف یــک مــاه 
گذشــته، حــد فاصــل نشســت بیســت و چهــارم شــورا تــا 
نشســت بیســت و پنجــم ارائــه کــرد. از جملــه مهم  تریــن 
ــان  ــرح پای ــی از 5 ط ــاره رونمای ــورد اش ــای م فعالیت ه
ــش و  ــۀ پژوه ــبت هفت ــه مناس ــالء ب ــرح اعت ــه در ط یافت
همچنیــن انتشــار جدیدتریــن شــمارۀ فصلنامــه تخصصــی 
طــرح جامــع اعتــالء بــود. وی ضمــن اشــاره بــه گــردآوری 
ــرای شــمارۀ پنجــم نشــریه  ــه ب ــاالت و انجــام مصاحب مق
بــا موضــوع محــوری »دیــن و علــوم انســانی« از اعضــای 
شــورا و همچنیــن دیگــر اصحــاب جامعــۀ علمــی کشــور 
ــکاری  ــا نشــریه هم ــه ب ــن زمین ــا در ای ــد ت ــوت کردن دع
بیشــتری داشــته باشــند. بخــش بعــدی نشســت بررســی 
ــه  ــود ک ــالء ب ــع اعت ــرح جام ــه در ط ــرح نام ــار ط چه
ــتگذاری  ــورای سیاس ــای ش ــرات اعض ــاس آراء و نظ براس
ــن  ــی ای ــکات تکمیل ــی ن ــن برخ ــر گرفت ــن در نظ ضم

طرح هــا بــه تصویــب رســیدند و اعضــای شــورای 
ــن  ــای تدوی ــن موضــوع و راه ه ــارۀ ای سیاســتگذاری درب
ــنهادهای  ــرات و پیش ــا نظ ــی خروجی ه ــوی اثربخش الگ

ــد و ... ــه کردن ــود را ارائ خ
از دیگــر موضوعــات مهــم مطــرح شــده در ایــن نشســت 
ــا  ــر رض ــورا دکت ــتادان عضــو ش ــن از اس پیشــنهاد دو ت
داوری اردکانــی و دکتــر ســید محمدرضــا حســینی 
بهشــتی، دربــارۀ اهمیــت و ضــرورت توجــه بــه موضــوع 
»زبــان فارســی« بــود. دو اســتاد پیشکســوت و صاحــب 
ــر حســینعلی  ــوم انســانی کشــور و دکت ــوزۀ عل نظــر ح
قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و رئیــس طرح 
ــه  ــه مجموع ــه ب ــا توج ــت ب ــد داش ــالء تأکی ــع اعت جام
ــالء  ــع اعت ــرح جام ــوع ط ــترده و متن ــای گس فعالیت ه
ــه مســائل  ــر توجــه ب و چشــم انداز کالن طــرح مبنــی ب
مهــم، نیازهــا و چالش هــای جامعــه ایــران، شایســته بــه 
ــی« و  ــان فارس ــا »زب ــط ب ــی مرتب ــد طرح ــر می رس نظ
هویــت ایرانــی و چالــش هــای پیــش روی ایــن حــوزه، 
ــی  ــبکۀ نخبگان ــت ش ــتفاده از ظرفی ــا اس ــی و ب طراح
گســترده ای کــه بــا ایــن طــرح جامــع در ارتبــاط 
ــوم انســانی  هســتند، از صاحب نظــران و متخصصــان عل
دعــوت بــه عمــل آیــد تــا در ایــن زمینــه فعالیت هایــی 

ــد.        را صــورت دهن
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نشست مشترک پژوهشگاه با شرکت ایران خودرو
در راســتای هماهنگــی و تشــریک مســاعی بــرای برگزاری 
هرچــه بهتــر اولیــن همایــش ملــی ارتبــاط علــوم انســانی، 
ــور  ــا حض ــه ای ب ــنبه جلس ــت، روز چهارش ــد و صنع تولی
مدیــران ارشــد پژوهشــگاه و مدیــران شــرکت ایــران 

خــودرو برگــزار شــد.
ــه روز چهارشــنبه بیســت وششــم دی  ــن جلســه ک در ای

مــاه جــاری در مرکــز مدیریــت ارتباطــات ایــران خــودرو 
ــش  ــر علمــی همای ــروز ُدری، دبی ــر به ــزار شــد، دکت برگ
ــر  ــد ب ــا تأکی ــت، ب ــد و صنع ــوم انســانی، تولی ــاط عل ارتب
ــش  ــن همای ــت: »ای ــکاری، گف ــترک هم ــای مش زمینه ه
ــت  ــای مثب ــتراک گذاری تجربه ه ــه اش ــرای ب ــی ب فرصت
صنعــت خودروســازی در بعــد علوم انســانی و شــکل گیری 
تعامــل گفتگــوی علــوم انســانی و صنعــت خــودرو اســت. 
ــرای ایجــاد یــک تعامــل ســازنده و  همایــش مقدمــه ای ب
مســتمر در حــوزۀ پاســخگویی علــوم انســانی بــه مســائل 
ــانی  ــی و انس ــد اجتماع ــودرو در بع ــت خ ــف صنع مختل

اســت«.
ــتگذاری  ــورای سیاس ــر ش ــی، دبی ــوش هدایت ــر مهرن دکت
ــه اهمیــت  ــا اشــاره ب ــه همایــش نیــز ب و رئیــس دبیرخان
حضــور صنعــت خودروســازی بــه عنــوان یکــی از صنایــع 
پیشــرو و دارای قدمــت در ایــران در ایــن همایــش، گفــت: 
ــش و  ــی، پای ــئولیت اجتماع ــر مس ــی نظی »در حوزه های
ــل  ــع، عوام ــارۀ صنای ــی درب ــکار عموم ــاع اف ــل و اقن تحلی
و متغیرهــای انســانی مؤثــر بــر کیفیــت محصــوالت، 
ــران،  ــع در ای ــی صنای ــول تاریخ ــیر تح ــرح س ــی ش حت
بهــره گیــری از دانــش زبــان شــناختی، دانشــنامه نــگاری 
ــد  و بســیاری حــوزه هــای دیگــر علــوم انســانی مــی توان
ــی و  ــره وری صنعت ــود به ــی و بهب ــعه مل ــاری توس ــه ی ب
ســازمانی بیایــد و هــر دو حــوزه صنعــت و علــوم انســانی 
مــی تواننــد از ظرفیــت هــای مغفــول یکدیگــر بهره منــد 

شــوند کــه در ایــن راســتا همایــش اخیــر می توانــد گامی 
ابتدایــی امــا بســیار ضــروری و مهــم بــرای برقــراری ایــن 
ــا و  ــب پنل ه ــش در قال ــد همای ــد و در فراین ــد باش پیون

ــرد«. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــی م ــت های تخصص نشس
در ادامــه نشســت دکتــر ســید رحیــم ربانــی زاده، معــاون 
اداری، مالــی و مدیریــت منابــع پژوهشــگاه ضمــن مهــم 

ــگاه،  ــودرو و پژوهش ــت خ ــه صنع ــردن رابط ــف ک توصی
ابــراز امیــداوری کــرد کــه تشــریک مســاعی پژوهشــگاه 
ــودرو  ــران خ ــی و ای ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس عل
در برگــزاری موفــق ایــن همایــش مســأله محــور و 
هدفمنــد، می توانــد از گفتگــوی علــوم انســانی و صنعــت 
ــه  ــت ب ــنوایان اس ــوی ناش ــون گفتگ ــون همچ ــه اکن ک
شــکل گیری یــک »میــز صنعــت خــودرو« در پژوهشــگاه 
ــن  ــی ای ــل مســائل اجتماع ــرای مسأله شناســی و تحلی ب
ــه راهکارهــای عملــی در قالــب طرح هــای  صنعــت و ارائ

ــل شــود. ــردی در پژوهشــگاه تبدی پژوهشــی کارب
ــا تأکیــد  در ایــن نشســت دکتــر منصــور ســاعی، نیــز ب
ــات  ــازی تجربی ــرای مستندس ــی پژوهشــگاه ب ــر آمادگ ب
ــرد:  ــد ک ــف، تآکی ــای مختل ــوزه ه ــودرو در ح ــران خ ای
حوزه هــای  در  پروژه هــا  تجربیــات  »مستندســازی 
منابــع انســانی، فرآیندهــا و محصــوالت و خدمــات و 
نظایــر آن موجــب انتقــال تجربه هــا بــه نســل های 
دیگــر و جلوگیــری از تکــرار اشــتباهات و کاهــش هزینــه 
ــوم  ــرورت ورود عل ــر ض ــن ب ــود. وی همچنی ــا می ش ه
انســانی بــه موضوعاتــی چــون تعلــق ســازمانی در حــوزۀ 
صنعــت و تأثیــر آن بــر کیفیــت و کارآمــدی و بهــره وری 
ــد و اهمیــت  ســازمانی و همچنیــن مدیریــت هویــت برن
ــد  ــت تأکی ــی در صنع ــکار عموم ــه اف ــه ب ــگاه توج جای

ــرد«. ک
ــت،  ــر صنع ــی، مشــاور وزی ــر کاکای ــن جلســه دکت در ای
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ــا  ــز ب ــودرو، نی ــت خ ــور صنع ــارت در ام ــدن و تج مع
ــودرو در  ــت خ ــال صنع ــرکت فع ــت ش ــه اهمی ــاره ب اش
همایــش، گفــت: »پاســخ مســائل امــروز مــا در صنعــت 
ایــن  و  یافــت می شــود  انســانی  علــوم  در  خــودرو 
ــنیدن و  ــن و ش ــرای گفت ــی ب ــد فضای ــش می توان همای
شــنیده شــدن دغدغه هــای اجتماعــی  صنعــت خــودرو 
در ایــران باشــد تــا در یــک محیــط علمــی بــه گفتگویــی 
ــترک  ــائل مش ــت و مس ــن صنع ــورد ای ــترک در م مش

ــیم«. ــت برس ــه و صنع جامع

انتصاب
دکتر قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، طی احکامی

دکتر فاطمه براتلو  را به سمت معاون پژوهشکده مطالعات اجتماعي و 
دکتــر شــکوه الســادات حســیني را بــه ســمت سرپرســت دفتــر همــکاري هــاي علمــي و 

بیــن المللــي پژوهشــگاه منصــوب کــرد.
همچنیــن دکتــر اعظــم قاســمي  نیــز بــا حکــم رئیــس پژوهشــگاه در ســمت مدیــر گــروه 

پژوهشــي کالم و فلســفه دیــن ابقــاء شــد.

بــه گــزارش واحــد  روابــط عمومــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی،  مقالــه دکتــر محمــد نجــاری 
بــا موضــوع؛ »ظرفیــت هــای نمایشــی منظومــه زریــن قبانامــه بــر اســاس شــخصیت پردازی ســلیمان نبــی)ع(« 
)چــاپ شــده در ویــژه نامــۀ کهن نامــۀ ادب پارســی، زمســتان 1395( بــه عنــوان مقالــۀ برتــر هفدمیــن مســابقۀ 

ســاالنۀ انجمــن منتقــدان، نویســندگان و پژوهشــگران تئاتــر کشــور برگزیــده شــد.
ــم موفقیت هــای علمــی ایشــان  ــه دکتــر نجــاری تبریــک عــرض می کنیــم و امیدواری ــن موفقیــت را ب کســب ای

همچنــان تــداوم داشــته باشــد.

دکتر نجاری در جمع برگزیدگان هفدهمین جشن سالیانه  منتقدان خانه تئاتر

ــران  ــانی ای ــالع رس ــات و اط ــز ارتباط ــر مرک ــی، مدی  آقای
خــودرو، نیــز بــا اســتقبال از ضــرورت مشــارکت فعــال در 
همایــش علــوم انســانی و صنعــت، گفــت: »مــا برنامه هــای 
متعــددی در حــوزۀ منابع انســانی در شــرکت ایــران خودرو 
پیــاده کرده ایــم کــه منجــر بــه نتایــج و تجربه هــای 
ــه و تحلیــل و  ــل ارائ ــج قاب ــن نتای مثبتــی شــده اســت. ای
ــت«. ــش اس ــی در همای ــت ها و کارگاه های ــی در نشس ارزیاب
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تجلیل از خدمات علمی دکرت محمدعلی موحد

ــی موحــد  ــر محمدعل ــل و بزرگداشــت دکت مراســم تجلی
روز ســه شــنبه 27 آذر 1397 در تاالر فردوســی دانشــکده 
ادبیــات دانشــگاه تهــران بــا حضــور چهــره هــای علمــی و 
فرهنگــی از جملــه، شــفیعی کدکنــی، فتــح اهلل مجتبایــی، 
محمــد مجتهــد شبســتری، حــداد عــادل، معصومــی 
ــت  ا...  ــی، حج ــد جالل ــبحانی، احم ــق س ــی، توفی همدان
ــی  ــید تق ــی، س ــی دهباش ــاری، عل ــن بلخ ــی، حس ایوب

)نماینــده  کبیــری 
و  خــوی  مجلــس 
رئیــس  چایپــاره(، 
شــمس  تولیــت 
ــزار  ــزی، و... برگ تبری
پــاس  )بــه  شــد. 
هفــت دهــه خدمــات 
فرهنگــی و ادبــی و 
ــه  ــی از ترجم رونمای
شــمس  مقــاالت 
تبریــزی بــه فرانســه 
شــارل  توســط 
فوشــه  دو  هانــری 

ــور( ک
ــی  ــان عال ــن نش ــران، اولی ــکو - ای ــی یونس ــون مل کمیس
یونســکو را بــه دکتــر موحــد، حقوقــدان و عضــو پیوســته 
ــان  ــگار و عرف ــی، تاریخ ن ــان و ادب فارس ــتان زب فرهنگس
پــژوه، اهــدا کــرد. همچنیــن مراســم رونمایــی از ترجمــه 
مقــاالت شــمس تبریــزی بــه فرانســه در 6 جلــد توســط 

ــری  دو فوشــه کــور، برگــزار شــد. پروفســور شــارل هان
در ایــن برنامــه ابتــدا کلیپــی از ســخنان اســتاد ملکیــان 
ــی  ــگاه محمدعل ــن جای ــا تبیی ــان ب ــد. ملکی ــش ش پخ
موحــد در فرهنــگ ایــران، وجــود او را بــه یــک اثــر هنــری 
ــدی  ــد بع ــی و چن ــص، سخت کوش ــرد و تخص ــبیه ک تش

ــودن وی را ســتود. ب
در ادامــه مراســم، حجــت ا... ایوبــی ـ دبیــرکل کمیســیون 
ــه  ــن ک ــتاد و ای ــع اس ــران ـ از تواض ــکو در ای ــی یونس مل
تمایــل بــه برگــزاری بزرگداشــت نداشــته اند، ســخن 
گفــت. او افــزود مــا بــه امثــال موحدهــا نیــاز داریــم و آنهــا 
بــه مــا نیــازی ندارنــد. ایوبــی با اشــاره بــه ترجمــه مقاالت 
شــمس تبریــزی بــه زبــان فرانســه توســط شــارل هانــری 
ــی  ــه ایران هراس ــه ب ــا توج ــرد:  ب ــار ک ــه کور اظه دوفوش
ــن ترجمــه  ــرب وجــود دارد، ای ــه در غ و اسالم هراســی ک
چهــره جدیــدی از ایــران و اســالم ارائــه خواهــد داد. ایــن 
ــدرت و  ــاس ق ــده احس ــلمانان تحقیرش ــه مس ــه ب ترجم

عــزت خواهــد داد.

ــه کور ،  ــارل هانــری دوفوش ــی ش ــام تلفن ــه پی در ادام
ــد. ــش ش ــران پخ ــرای حاض ــوی ، ب ــناس فرانس ایران ش

ســپس دکتــر مرقاتــی، عضــو هیئــت مدیــره بنیــاد 
پورمحمــدی،  محمدرضــا  پیــام  موالنــا،   و  شــمس 
اســتاندار آذربایجــان شــرقی، را قرائــت کــرد کــه موحــد 
را دانشــمندی نــوآور و دقیق نظــر نامیــده بــود کــه 
ــرده اســت. ــه ک ــی را در وجــودش نهادین ــوص و پاک خل

پــس از آن احمــد 
ســفیر   - جاللــی 
ایــران در یونســکو 
اســتاد  گفــت:    -
بــزرگ  موحــد 
اســت و بزرگداشــت 
مــا  نمی خواهــد. 
و  تاریــخ  درواقــع 
را  فرهنگ مــان 
می کنیــم  بــزرگ 
نوجوانــان  بــرای  و 
کــه  خــود 
ش  ســت خو د
ــتاویز  ــتوار و دس ــر اس ــتند مق ــاک هس ــای خطرن بازی ه
ــرای  ــدواری ب ــراز امی ــا اب ــم. او ب ــی می کنی ــزرگ معرف ب
برگــزاری بزرگداشــت محمدعلــی موحــد در مقر یونســکو 
بــا حضــور ایــن چهــره، اظهــار کــرد: حاصــل عمــر موحــد 
ــل شــده  ــت اســتراتژیک تبدی ــی و خدم ــت مل ــه خدم ب
اســت. صــدای تفرقه انگیــز و تجزیه طلبــی را می شــنوید، 
ــی  ــنوید، در حال ــارس را می ش ــوم ف ــی ق ــالح جعل اصط
کــه قــوم فــارس نداریــم، زبــان فارســی داریــم کــه چتــر 
ــه  ــران گســترده اســت. موحــد از مجموع ــر ای خــود را ب
ایــن زبــان، معرفتــی را بــرای مــا معرفــی می کنــد. 
و  شــیرین محضر  موحــد  این کــه  بیــان  بــا  جاللــی 
نوشــین قلم اســت، افــزود: گویــا خداونــد موحــد را 
ــای او را از  ــا باشــد و بیت ه ــراث دار موالن ــا می فرســتاد ت
تفســیرهای مختلــف رهایــی ببخشــد. وجــود محمدعلــی 
ــت و  ــی، جامعی ــت و فرزانگ ــت .حکم ــه اس ــد حادث موح
تواضــع و اخــالق مفاهیمــی اســت کــه در وصــف معلــم 
ــای  ــت. کاره ــع اس ــد جم ــود موح ــم و در وج می گویی
ــم.  ــده کــرده اســت: معل ــام را زن تحقیقــی اســتاد ایــن ن
ــران  ــگاه ای ــت و از پای ــران اس ــرای ای ــد ب ــای موح کاره

بــرای بشــریت.
ــاره  ــی اش ــی همدان ــین معصوم ــتاد حس ــس از آن اس پ
ــال اســت  ــش از 70 س ــد بی ــی موح ــه محمدعل ــرد ک ک
در عرصــه علــم و تحقیــق حاضــر اســت، امــا در یکــی دو 
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دهــه اخیــر شــناخته شــده  اســت. دکتــر ترجیــح مــی داد 
ــردازد.  ــتن بپ ــق و نوش ــه تحقی ــی ب ــار عموم دور از انظ
ــد و  ــناخته ش ــواص ش ــر خ ــش ب ــال پی ــدود 30 س ح
نویــد  جوانــی  روزگار  در  او  نوشــته های  و  ترجمه هــا 
ــی داد. ــراف را م ــوان و جامع االط ــق پرت ــک محق ــور ی ظه
ــادل،  ــداد ع ــی ح ــر غالمعل ــم دکت ــن مراس ــه ای در ادام
ــات فارســی، موحــد را  ــان و ادبی رئیــس فرهنگســتان زب
در علــم و اخــالق یگانــه دانســت و افزود: ســابقه آشــنایی 
مــن بــا او بــه ســال 52 و جلســه فلســفه تطبیقــی 
ــن  ــه م ــال 7۴ ک ــردد. در س ــری برمی گ ــی مطه مرتض
ــرای  ــم او را ب ــده گرفت ــر عه ــتان را ب ــت فرهنگس ریاس
ــی  ــورا معرف ــه ش ــه ب ــن مجموع ــته ای ــت پیوس عضوی
کــردم. او افــزود: دکتــر موحــد بــه معنــای تمــام کلمــه 
ــارف  ــوزوی و مع ــوم ح ــام عل ــه تم ــت و ب ــمند اس دانش
اســالمی آشناســت و بــر زبــان عربــی تســلط دارد. شــعر 
تصحیــح  می ســراید.  شــعر  حتــی  و  می شناســد  را 
ــازه ای  ــق ت ــود و اف ــاالت شــمس او کاری کارســتان ب مق
را در عرصــه مولوی پژوهــی روی محققــان گشــود. دکتــر 
موحــد یکــی از ســرآمدان مولوی پژوهــی در جهــان 

اســت.
در ایــن مراســم  نشــان عالــی یونســکو بــا حضــور 
ــکو  ــی یونس ــیون مل ــرکل کمیس ــی ، دبی ــت اهلل ایوب حج
در ایــران، احمــد جاللــی، ســفیر ایــران در مقــر یونســکو، 
ســلطان زاده، دبیــر دفتــر منطقــه ای یونســکو، محمدرضــا 
شــفیعی کدکنــی، توفیــق ســبحانی و فتــح اهلل مجتبایــی 
ــر  ــن از تمب ــدا و همچنی ــد اه ــی موح ــد عل ــه محم ب

ــد. ــی ش ــود او رونمای یادب
ــه  ــار ب ــا حض ــد ب ــر موح ــان، دکت ــای نش ــس از اعط پ
ــوزش و  ــای آم ــی عملکرده ــت و  از برخ ــت نشس صحب
پــرورش انتقــاد کــرد و از دانشــجویان حاضــر در مراســم 
خواســت »طلبــه« باشــند. موحــد از برگزارکننــدگان 

مراســم تشــکر کــرد و از یونســکو خواســت بــه وضعیــت 
آمــوزش و پــرورش جوانــان کشــور بیشــتر اهتمــام کنــد و 
بــه عبارتــی میــراث زنــده را بــه جــای میــراث مــرده پاس 
دارد. وی خطــاب بــه دانشــجویان حاضــر در ایــن جلســه 
اظهــار کــرد: در ایــن مراســم بارهــا نــام شــمس و موالنــا 
ــرای  ــه کور« ب ــه »دوفوش ــی ک ــی عنوان ــد، حت ــرده ش ب
ــر«  ــب گوه ــه،  »در طل ــر گرفت ــاالت در نظ ــه مق ترجم
اســت کــه ایــن عنــوان را از شــمس گرفتــه اســت. ایــن 
ــه ایــن موضــوع  ــان بایــد ب مســئله طلــب چیســت؟ جوان
توجــه کننــد. می گوینــد فرقــی کــه انســان قبــل از 
رنســانس و بعــد از رنســانس دارد ایــن اســت کــه انســان 
قبــل از رنســانس منفعــل اســت و انســان بعــد از رنســانس 
ــب اســت. اگرچــه شــاخص انســان  ــر و زیادی طل کنش گ
مــدرن ایــن اســت، بایــد گفــت شــمس و موالنــا نیــز بــه 
ــی از  ــب و فزون خواه ــته اند. طل ــه داش ــب توج ــن مطل ای
ارکان مهــم آثــار موالناســت. او از انســان ها می خواهــد تــا 
قانــع  نباشــند و متوقــف نشــوند. مــن از شــما می خواهــم 

دربــاره طلــب فکــر و مــن را دعــا کنیــد.
در پایــان، تقــی کبیــری، نماینــده مــردم خــوی و چایپاره، 
کلیــد طالیــی ایــن شــهر و ســردیس مطــالی شــمس را 
ــس  ــن تندی ــرد. همچنی ــدا ک ــد اه ــی موح ــه محمدعل ب
نقــره ای دانشــگاه تهــران و واالتریــن نشــان ایــن دانشــگاه 

بــه دکتــر موحــد اهــدا شــد.
از طــرف پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
ــر  ــم دکت ــاکاری از ســوی خان ــدان مین ــر و گل ــوح تقدی ل
ــیا  ــی آس ــناد فرهنگ ــز اس ــس مرک ــی، رئی ــی رضای عامل
بــه نیابــت از طــرف دکتــر حســینعلی قبــادی بــه دکتــر 
ــی موحــد اهــدا شــد. ســایر مراکــز پژوهشــی و  محمدعل
فرهنگــی نیــز هدایایــی تهیــه کــرده و بــه رســم یادبــود 

ــد. ــه اســتاد اهــدا کردن ب
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دیدار ماهانۀ اعضای هیأت علمی با هیأت رئیسه پژوهشگاه 

دیــدار ماهانــه دی مــاه 1397 بــا حضــور دکتــر نصیــری، 
مدیــر دفتــر امــور هیئــت علمــی، دکتــر مســعود رضایــی، 
ــگاه  و  ــی پژوهش ــارت و ارزیاب ــز نظ ــرم مرک ــر محت مدی
اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه برگــزار شــد. در ابتــدای 
جلســه دکتــر نصیــری از دکتــر رضایــی دعــوت کردنــد تــا 
گزارشــی را بــه منظــور معرفــی مرکــز نظــارت و ارزیابــی و 

ــد.  ــه نماین ــا و عملکردهــای آن ارائ فعالیت ه

ــن موضــوع  ــه ای ــی، ضمــن اشــاره ب ــر مســعود رضای دکت
ــا  ــن روزه ــی پژوهشــگاه در ای ــر نظــارت و ارزیاب کــه دفت
بیــش از همــه درگیــر تدویــن برنامــۀ راهبردی پژوهشــگاه 
ــف عضــو  ــز از پژوهشــکده های مختل ــی نی اســت و اعضای
ــوص  ــن خص ــه در ای ــند ک ــز می باش ــای مرک کارگروه ه
ــرد: »در  ــان ک ــد، خاطرنش ــت می کنن ــر فعالی ــا یکدیگ ب
ایــن رابطــه از الگــوی جامــع مدیریــت اســتراتژیک دیویــد 
ــم اندازها  ــازی چش ــغول آماده س ــد و مش ــتفاده می کنن اس
و الگوهــا، بررســی عوامــل خارجــی و داخلــی، و در نهایــت 
رســیدن بــه برنامه هــای کالن و سیاســت ها و راهبردهــای 

برنامــۀ دوم هســتند«. 
ــای  ــون 22 جلســه کارگروه ه ــزود: »تاکن ــه اف وی در ادام
همچنیــن  و  محتــرم  نماینــدگان  بــا  تخصصــی 
هیئــت  محتــرم  اعضــاء  بــا  مشــورتی  کارگروه هــای 
ــرم  ــای محت ــا رؤس ــز ب ــه نی ــتیم و 12 جلس ــه داش رئیس
بتوانیــم  تــا  پژوهشــکده ها و مراکــز برگــزار کردیــم 
عوامــل خارجــی و داخلــی، نقــاط قــوت و ضعــف و 
ــه  ــر و واقع گرایان ــر و دقیق ت ــا را بهت ــا و تهدیده فرصت ه
ــا برنامه هــا  احصــاء کنیــم. در ایــن مرکــز تــالش شــده ت
برخواســته از بدنــه باشــد و در بررســی عوامــل داخلــی و 
ــا و  ــح راهبرده ــی و تنقی ــن در بازبین ــی و همچنی خارج

ــر  ــش ب ــده کوش ــاده ش ــون آم ــه تاکن ــت هایی ک سیاس
ایــن اســت تــا اعضــاء محتــرم پژوهشــگاه درگیــر باشــند. 
ــده  ــکیل ش ــز تش ــری نی ــای دیگ ــن کارگروه ه در ضم
کــه یکــی از آنهــا بــا نماینــدگان محتــرم پژوهشــکده ها 
ــردی و  ــۀ راهب ــن برنام ــط بی ــۀ واس ــع حلق ــه در واق ک
ــارت و  ــروه نظ ــری کارگ ــتند و دیگ ــکده ها هس پژوهش
ارزیابــی و پیشــبرد برنامــه اســت کــه کارهــای اساســی 
و مهــم در ایــن گــروه آمــاده می شــود و در آخــر از 
اعضــاء نظرســنجی می شــود. مرکــز در بررســی عوامــل، 
ــام  ــر انج ــۀ بهت ــور نتیج ــه منظ ــته بندی هایی را ب دس
داده اســت و عوامــل داخــل را بــه ســه حــوزۀ مأموریتــی 
ــک  ــوزش و ی ــر آم ــدری کم رنگ ت ــج و ق ــش، تروی پژوه
ــالش  ــی و پشــتیبانی اختصــاص داده و ت حــوزۀ مدیریت
شــده تــا نقــاط قــوت و ضعــف در ایــن حوزه هــا احصــاء 
شــود. همچنیــن در حــوزۀ عوامــل خارجــی بــه محیــط 
دور و نزدیــک توجــه شــده و از ایــن بعــد بــه آنهــا نــگاه 
ــوند.  ــاء ش ــر احص ــا بهت ــا و تهدیده ــا فرصت ه ــده ت ش
در همیــن رابطــه، اســناد باالدســتی بررســی شــده 
کــه از مهمتریــن آنهــا سیاســت های کلــی اقتصــاد 
ــت از  ــی، حمای ــی تولیــد مل مقاومتــی، سیاســت های کل
کار و ســرمایۀ انســانی، سیاســت های کلــی نظــام اداری، 
سیاســت های کلــی علــم و فنــآوری، نقشــۀ جامــع 
ــۀ  ــون برنام ــی و قان ــت های کل ــور و سیاس ــی کش علم
ــه  ــه ب ــود ک ــن دســت ب ــواردی از ای ششــم توســعه و م
ــن  ــری از ای ــت بهره گی ــه جه ــوم ب ــی 32 مفه ــور کل ط
ــه  ــا در برنام ــم از آنه ــا بتوانی ــده ت ــتخراج ش ــناد اس اس
اســتفاده کنیــم. تاکنــون پیش نویــس اولیــۀ حــدود 10 
راهبــرد و 30 سیاســت را آمــاده کردیــم کــه تاکنــون بــه 
مرحلــۀ نهایــی نرســیدند و بــه منظــور بررســی و تکمیــل 
محتــرم  مدیــران  بــرای  را  پیش نویــس  برنامه هــا، 
ــان  ــکده ها و معاون ــرم پژوهش ــای محت ــگاه، رؤس پژوهش
محتــرم ارســال کردیــم تــا نظــرات و پیشــنهادات آنــان 
ــه  ــرای ارائ ــی ب ــت نهای ــازی فرم ــور آماده س ــه منظ را ب

ــم.  ــت کنی ــا دریاف ــت امن ــه هیئ ب
رضایــی دربــارۀ فعالیت هــا و عملکردهــای صورت گرفتــه 
در مرکــز گفــت: »در فراینــد تدویــن برنامــۀ راهبــردی، 
و  آموزشــی  مؤسســات  راهبــردی  برنامه هــای  مــا 
همچنیــن پژوهشــی دیگــر را مــورد توجــه قــرار دادیم از 
جملــه برنامــۀ راهبردی دانشــگاه تهــران، دانشــگاه تربیت 
مــدرس، دانشــگاه شــهید بهشــتی، دانشــگاه خوارزمــی، 
ــیراز  ــگاه ش ــتان، دانش ــگاه گلس ــالن، دانش ــگاه گی دانش
ــد پژوهشــگاه  ــف مانن و همچنیــن پژوهشــگاه های مختل
ــگاه های  ــرژی، و پژوهش ــواد و ان ــگاه م ــک، پژوهش ژنتی
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ــد باشــد«. ــا مفی ــرای م ــه می توانســتند ب ــر ک دیگ
ــن  ــان تدوی ــه در پای ــدواری از اینک ــراز امی ــن اب وی ضم
برنامــۀ راهبردی پژوهشــگاه، نقشــۀ اســتراتژی پژوهشــگاه 
را نیــز آمــاده شــود، گفــت: »دفتــر نظــارت و ارزیابــی در 
حــال پیگیــری دو موضــوع دیگــر نیــز هســت کــه یکــی 
از آنهــا تدویــن نظام نامــۀ اخالقــی پژوهشــگاه اســت کــه 
ــن  ــز ای ــر نی ــگاه های دیگ ــگاه ها و پژوهش ــوالً دانش معم
نظام نامــه را دارنــد و ایــن بنــد نیــز در برنامــۀ راهبــردی 
ــی گروه هــای  ــی درون ــورد بعــدی ارزیاب ــده شــده و م دی
ــوالً در مؤسســات آموزشــی و  ــه معم پژوهشــی اســت ک
ــرای تضمیــن کیفیــت انجــام می شــود  پژوهشــی دنیــا ب
ــد.  ــام دادن ــن کار را انج ــز ای ــر نی ــه دیگ ــد مؤسس و چن
ــه نقطــۀ مطلــوب  مرکــز در نظــر دارد بعــد از رســیدن ب
برنامــۀ راهبــردی، ایــن دو برنامــه را نیــز در دســتور کار 
ــای  ــی فعالیته ــارت و ارزیاب ــر نظ ــد. دفت ــرار ده ــود ق خ
ــر  روتینــی هــم دارد کــه شــامل گزارش گیری هــا از دفات
ــز  ــر و مراک ــاالنۀ دفات ــای س ــی عملکرده ــف، ارزیاب مختل

می باشد«. 
در ادامــه دکتــر نصیــری، از ســیدرضا آقایــی، بــه عنــوان 
ــگاه  ــکن پژوهش ــی مس ــرکت تعاون ــاء ش ــدۀ اعض نماین
ــگاه  ــکن پژوهش ــی مس ــورد تعاون ــا در م ــرد ت ــوت ک دع

ــد.  ــه کن ــی را ارائ توضیحات
ســیدرضا آقایــی  بعــد از ارائــۀ گزارشــی از آغــاز فعالیــت 
تعاونــی مســکن پژوهشــگاه، افــزود: »ایــن تعاونــی 
ــرده و در ســال  ــاز ک فعالیــت خــود را از دهــۀ 1360 آغ
ــه داده  ــون ادام ــود را تاکن ــت خ ــیس و فعالی 1365 تأس
اســت. شــرکت تعاونــی شــامل دو عنصــر اساســی اســت، 
ــکیل دهندگان آن  ــه تش ــت ک ــی اس ــاء تعاون ــی اعض یک
ــورد  ــی. در م ــرکت تعاون ــرمایۀ ش ــری س ــتند و دیگ هس
ــا در ایــن خصــوص  تعــداد فعــال اعضــاء تــالش شــده ت
ــال را  ــاء فع ــی اعض ــرد و تعاون ــورت گی ــازی ص شفاف س
شناســایی و معرفــی کنــد. در حــال حاضــر تعاونــی 
غیــر  و  علمــی  هیــأت  مســکن حــدود ۴00 عضــو 
هیــأت علمــی دارد کــه در مــورد ســاماندهی و تشــکیل 

ــتیم«.  ــالش هس ــاء در ت ــرای اعض ــا ب پرونده ه
ــال  ــای در ح ــوص پروژه ه ــتر در خص ــه بیش وی در ادام
ــرد  ــه ک ــی را ارائ ــگاه توضیحات ــط پژوهش ــری توس پیگی
و گفــت: »در خصــوص بودجــۀ اختصاصــی، تعاونــی 
بــا دشــواری ها و کمبودهــای بســیاری مواجــه بــوده 
ــی پژوهشــگاه،  ــت کــه معــاون محتــرم اداری، مال اس
دکتــر ربانــی زاده مبلغــی را در اختیــار تعاونــی قــرار 
ــی  ــور تعاون ــام ام ــت و انج ــه فعالی ــم ب ــا بتوانی ــد ت دادن
نیــز  افزایــش ســرمایه  مــورد  در  رســیدگی کنیــم. 
ــب  ــه تصوی ــاءاهلل ب ــا انش ــه ت ــورت گرفت ــی ص تالش های
تعاونــی در حــال  پروژه هایــی کــه شــرکت  برســد. 
بررســی و اقــدام در زمینــۀ مالکیــت آنهــا می باشــد، 

ــت.  ــک اس ــن قله ــن وردآورد و همچنی ــای زمی پروژه ه
شــرکت تعاونــی مســکن پژوهشــگاه بــه عنــوان خریــدار 
ــاظ  ــه از لح ــت ک ــرده اس ــی ک ــالم آمادگ ــا اع زمین ه
ــک  ــه در تمل ــی ک ــت زمین های ــت مالکی ــی اولوی قانون
ــروش آنهــا را  پژوهشــگاه هســتند و در ضمــن اجــازۀ ف
دارنــد بــا شــرکت تعاونــی پژوهشــگاه اســت. پژوهشــگاه 
ــن در وردآورد  ــر زمی ــزار مت ــار ه ــت و چه ــدود بیس ح
دارد کــه در تصــرف منطقــۀ 21 شــهرداری تهــران اســت 
کــه در ایــن خصــوص شــرکت تعاونــی مســکن در حــال 
ــداری  ــه منظــور خری ــق ب ــه تواف ــری و رســیدن ب پیگی
ــریفات  ــرک تش ــا ت ــه ای و ب ــت منطق ــه قیم ــن ب زمی

ــت«.    ــده ای اس مزای
در ادامــۀ جلســه دکتــر نصیــری از اعضــاء خواســتند تــا 
ــورد  ــود را در م ــی خ ــرات و ارزیاب ــا، نقطه نظ دیدگاه ه
ــاره  ــن ب ــد. در ای ــالم کنن ــۀ پژوهشــی مطــرح و اع هفت
جمعــی از اســاتید و اعضــاء محتــرم هیئت علمــی نظرات 
ــا  ــی از اعض ــد. یک ــوان کردن ــود را عن ــای خ و دیدگاه ه
فرمــود، در تعییــن موضــوع و نــوع برنامه ریزی هــای 
صــورت گرفتــه در هفتــۀ پژوهــش بیشــتر بــه موضوعات 
جاریــه پرداختــه شــد، در صورتــی کــه هفتــۀ پژوهــش 
بایــد فرصتــی باشــد کــه خــود پژوهــش و کارکردهــای 
ــد  ــرار می گرفتن ــوع ق ــث و موض ــورد بح ــگاه م پژوهش
ــادی،  ــی، اقتص ــوال اجتماع ــاع و اح ــر از اوض و صرف نظ
سیاســی و ... بایــد بــه نقــد و بررســی خــود پژوهشــگاه 
و کارهــای پژوهشــی پرداختــه می شــد تــا بتوانیــم 
ــود  ــر ب ــم. بهت ــا بپردازی ــازماندهی آنه ــه س ــده ب در آین
ــات و  ــا موضوع ــش ب ــۀ پژوه ــگاه در هفت ــه پژوهش ک
ــی  ــای موظف ــد نحــوۀ طرح ه ــی مانن ــای مختلف زمینه ه
ــام  ــگران انج ــه پژوهش ــی ک ــای پژوهش ــوع کاره ــا ن ی
می دهنــد، ارتقــاء و یــا غلبــه یافتــن آمــوزش بــه 
انجــام امــور پژوهشــی و همچنیــن در مــورد فســادهای 
ــد  ــورد نق ــای آموزشــی م ــا مافی اداری و سیســتمی و ی
ــث و  ــا بح ــورد آنه ــا در م ــت ت ــرار می گرف ــی ق و ارزیاب
آسیب شناســی می شــد. دیگــر اینکــه در هفتــۀ پژوهــش 
بایــد از افــراد مختلــف بــا دیدگاه هــای متفــاوت دعــوت 
ــا مشــارکت جمعــی بیشــتری  ــه عمــل می آمــد کــه ب ب
ســخنرانی کننــد و اینطــور نباشــد کــه مــا فقــط 
ــورد مســائل  ــد در م ــم بلکــه بای ــد کنی یکدیگــر را تأیی
ــم  ــا بتوانی ــم ت ــد و بررســی کنی ــف یکدیگــر را نق مختل

ــی دســت یابیــم.   ــج مطلوب ــه نتای ب
ــان  ــۀ آن ــر مســائل و مشــکالت همــکاران، دغدغ از دیگ
در خصــوص عرضــۀ مســکن و وام هایــی بــود کــه آنــان 
خواســتار برطــرف نمــودن چنیــن مســائل و دغدغه هایی 
ــری و  ــاری فک ــه گرفت ــدون هرگون ــد ب ــا بتوانن ــد ت بودن

معیشــتی بــه امــر پژوهــش بپردازنــد.
بودندکــه  ایــن  خواســتار  پژوهشــگران  همچنیــن 
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پژوهشــگاه، نبایــد پژوهش هــا را در قالــب مشــخص فــرو 
ببرنــد و دســت پژوهشــگران  بایــد در ایــن عرصــه  بیشــتر 

ــاز گذاشــته شــود.   ب
ــی  ــرم اداری، مال ــاون محت ــی زاده، مع ــر ربان ــپس دکت س

و مدیریــت منابــع پژوهشــگاه، 
ــای  ــارۀ بودجه ه ــی درب توضیحات
اختصــاص یافتــه بــه پژوهشــگاه 
ــش رو  ــکالت پی ــائل و مش و مس
و همچنیــن در مــورد تعاونــی 
و  وردآورد  زمیــن  و  مســکن 
در  پژوهشــگاه  کــه  مســائلی 
آن  بــا  حقوقــی  زمینه هــای 

ــرد  ــه ک ــکاران ارائ ــه هم ــی را ب ــت توضیحات ــر هس درگی
ــی  ــکاران در خصــوص تعاون ــه ســؤاالت هم ــان ب و در پای
ــی  ــائل رفاه ــا، مس ــار و وام ه ــای اعتب ــکن، صندوق ه مس
و تخصیص هــای مالــی و همچنیــن در خصــوص وام هــای 

مســکن و.. پاســخ داد. 
در ادامــه دکتــر مالیــی توانــی، معــاون محتــرم پژوهشــی 
و تحصیــالت تکمیلــی پژوهشــگاه، خــود بــه ایــن موضــوع 
ــتانۀ  ــگاه در آس ــه پژوهش ــل اینک ــه دلی ــه ب ــت ک پرداخ
فعالیت هــای  بــرای  متفــاوت  برنامــۀ  یــک  طراحــی 
پژوهشــی اعضــاء هیئــت علمــی اســت، اعضــاء ایده هــای 
خــود را در جهــت کمــک بــه افزایــش بهــره وری علمــی، 
ــاد  ــی و ایج ــت علم ــاء هیئ ــتعداد اعض ــدن اس ــکوفا ش ش
فضــای امــن پژوهشــی، ارتقــاء جایــگاه علــوم انســانی در 
ایــران و منافــع جمعــی لحــاظ، و بــا مــا در میــان گذارنــد 
تــا پژوهشــگاه و معاونــت پژوهشــی بتوانــد در ایــن زمینــه 
بــه الگــوی مناســبی دســت پیــدا کننــد. ایشــان فرمودنــد 
اعضــاء دیدگاه هــای انتقــادی خــود را بــه همــراه راه 

ــد.  ــال دهن ــا انتق حل ه
گفــت:  پژوهــش،  مســائل  پیرامــون  ادامــه  در  وی 
»پژوهشــگاه از همــۀ اعضــاء انتظــار نــدارد بــا هــر درجــه و 

بــا هــر پیشــینه و یــا بــا هــر توانمنــدی، یــک کار واحــد 
و یــک شــکل واحــد از تولیــد علــم داشــته باشــند بلکــه 
طبیعتــاً شایســته اســت مــا به ســمت تنــوع و بــه فعلیت 
درآوردن اســتعدادهای اعضــاء حرکــت کنیــم و شــرایط 
امنــی ایجــاد شــود تــا اعضاء 
را  خــود  اســتعدادهای 
پژوهشــگاه  دهنــد.  بــروز 
ــدن  ــل ش ــال تبدی ــه دنب ب
یــک مرجــع  بــه  اعضــاء 
اشــخاص  و  علمــی 
ــری  ــص و صاحب نظ متخص
اســت کــه در یــک حــوزه ای 
ــن  ــوع متخصصی ــل رج ــد و مح ــدا کنن ــی پی مرجعیت
ــا  ــد طرح ه ــراد می توانن ــند. اف ــف باش ــای مختل حوزه ه
و پروژه هــای مطالعاتــی و فکــری خــود را در قالب هــای 
مختلــف محقــق کننــد. ماننــد طــرح پژوهشــی، کتــاب، 

نشســت، ســمینار پژوهشــی و... .
مالیــی در خصــوص آزادی عمــل اعضــاء توضیحاتی داد و 
افــزود: »ایــن آزادی در قالب هــای مختلــف ممکــن اســت 
تبعاتــی در پی داشــته باشــد و امــکان اینکــه در مدیریت 
پژوهــش دچــار چالش ها و  مشــکالتی شــویم وجــود دارد 
و پژوهشــگاه بایســتی همــۀ جوانــب کار را در نظــر بگیرد 
تــا بعدهــا بتوانیــم بر اســاس همــۀ مســتندات و شــواهد، 
رویه هــا و اســتعدادها و توانایی هــای افــراد را در قالب هــا 
ــت  ــه در آن حوزه هــا فعالی ــم ک ــازه دهی ــم و اج نبری
ــا و  ــاس توانایی ه ــراد را براس ــم اف ــا نمی توانی ــد. م کنن
ــن  ــون در ای ــم چ ــدی کنی ــان درجه بن توانمندی هایش
صــورت بــا مشــکالت بی شــمار و حتــی بــا مقایســه هایی 
مواجــه می شــویم کــه باعــث می شــود اعضــاء در همــان 
جایــی کــه هســتند بماننــد و امــکان گــذار بــه درجــات 
باالتــر بــرای ایشــان فراهــم نباشــد. مــا بایــد بــه افزایــش 
بهــره وری علمــی و شــکوفایی اســتعدادها کمــک کنیــم 
و نبایســت کارهــای 
انجــام  پراکنــده ای 
دهیــم کــه هیــچ 
بهــره و ســودی را 
ــته  ــال نداش ــه دنب ب
هــدف  و  باشــند 
ــه در  ــت ک ــن اس ای
یــک  بــه  نهایــت 
و  واحــد  الگــوی 
مرجعیــت  یــک 
دســت  تخصصــی 

ــم.  یابی

شایســته اســت بــه ســمت تنــوع و 
ــتعدادهای  ــت درآوردن اس ــه فعلی ب
ــرایط  ــم و ش ــت کنی ــاء حرک اعض
ــاء  ــا اعض ــود ت ــاد ش ــی ایج امن
ــد.  ــروز دهن ــود را ب ــتعدادهای خ اس
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دکرت شهبازی در نشست مهامن افالک:

امروز جامعه، بیش از هر زمان دیگری به شادی و امید نیاز دارد
پژوهشــکده ادبیــات فارســی بــا همــکاری معاونــت 
فرهنگــی اجتماعــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
ــت  ــب درگذش ــرس، ش ــب ع ــبت ش ــه مناس ــی ب فرهنگ
ــدار  ــارف نام ــاعر و ع ــی، ش ــن بلخ ــالل الدی ــا ج موالن
ایرانــی، نشســتی بــا عنــوان مهمــان افــالک برگــزار کــرد.
ــهبازی روز  ــرج ش ــر ای ــخنرانی دکت ــا س ــت ب ــن نشس ای
چهارشــنبه 2۸ آذر مــاه 1397 در ســالن حکمــت برگــزار 

ــت  ــا عنوان»سرش ــخنانی ب ــهبازی در س ــر ش ــد. دکت ش
شــادمانه هســتی: درنگــی در علــل شــادمانی بــی پایــان 
ــاص  ــرایط خ ــل ش ــه دلی ــروز را ب ــه ام ــا« جامع موالن
اجتماعــی  بیــش از پیــش نیازمنــد امیــد و شــادی 
ــام، ناامیــدی و غــم بیــش  ــن ای دانســت و گفــت: »در ای
ــادی و  ــری مخــرب اســت؛ آزادی، آب ــر آســیب دیگ از ه
جوانمــردی مثلثــی اســت کــه علــت آن شــادی و امیــد 
ــام  ــه اســت. پی ــر س ــن ه ــول ای ــود معل ــز خ اســت و نی
ــادی  ــز ش ــارش نی ــا و آث ــه ه ــا در اندیش ــکار موالن آش
ــر  ــوان تأثی ــی ت ــه بیرون ــر حادث ــه کمت ــت ک ــق اس عمی

ــر آن را دارد«. ــتن ب گذاش
ــته  ــار دس ــه چه ــان را ب ــای انس ــهبازی غم ه ــر ش  دکت
ــاختار و  ــبب س ــه س ــه ب ــی ک ــرد: »1. غم های ــیم ک تقس
ــرگ  ــم م ــد غ ــد مانن ــاب ناپذیرن ــان اجتن ــت انس طبیع
ــای  ــا و غم ه ــاری و...؛ 2.  رنج ه ــری و بیم ــزان، پی عزی
بیهــوده و ناپســند ماننــد جهــل، گنــاه و رذایــل اخالقــی. 
ــت  ــانیت ماس ــار انس ــه عی ــای واال ک ــا و غم ه 3. رنج ه
ــم  ــد غ ــان تریم مانن ــا انس ــد، م ــتر باش ــدر بیش و هرچق
ــه ماننــد  کمــال، غــم عشــق و... ۴. غــم هــای بیمارگون
افســردگی کــه نیازمنــد درمــان اســت. البتــه ذات برخی 
انســان ها گرایــش بیشــتری بــه غــم و ذات برخــی 
ــک  ــر آن را از هری ــل دارد و اگ ــادی تمای ــه ش ــر ب دیگ

ــوند«.  ــگ می ش ــم دلتن بگیری
ــه  ــه گون ــا ب ــت موالن ــه اینکــه تربی وی ضمــن اشــاره ب

ــت: »در  ــظ باشــد، گف ــه و واع ــه فقی ــوده اســت ک ای ب
ــوده  ــادی آگاه ب ــرورت ش ــر ض ــا ب ــام موالن ــن مق همی
ــن  ــای ای ــار او گوی ــی در آث ــای فراوان ــاهد مثال ه و ش
مطلــب اســت. ایــن شــادی پــس از شــمس نیــز افــزون 
شــد. موالنــا پیوســته توصیــه می کنــد در انتخــاب 
ــا شــما  ــا آنه ــد آی ــب و اســتاد ببینی دوســت، راه و مکت
را شــاد می کنــد یــا غمگیــن. مبــارزه بــا عقــل فلســفی 
ــت؛  ــده اس ــل خن ــر عق ــد و گوه ــن می کن ــا را غمگی م
ــا  ــک از اینه ــر ی ــِت ه ــاب درس ــن روی در انتخ از همی
وجــود مــا شــاد می شــود. البتــه ایــن ســخن بــدان معنــا 
ــکالت  ــواری ها و مش ــارغ از دش ــا ف ــه موالن ــت ک نیس
زندگــی بــوده اســت. شــرح حــال او نشــان می دهــد کــه 
ــی را  ــای فراوان ــکالت و رنج ه ــی مش ــان کودک او از زم
متحمــل شــده، امــا انســان های خــام بــا ظفــر در امــور  
دنیــا بــه شــادی می رســند و انســان هــای بــزرگ حتــی 
بــا شکســت هــم تــوان کشــف شــادی وجــودی دارنــد«.
ــا  ــادی موالن ــمه های ش ــه داد: »سرچش ــهبازی ادام ش
یکــی شــادی ذاتــی و درونــی او بــوده اســت. او خــود را 
بــدون داوری هــای درســت و غلــط دیگــران پذیرفتــه بود 
و ایــن خــود شــادی آفرین اســت. دیگــر عشــقی کــه در 
وجــود او بــود. عشــق، خــود شــادی آفریــن اســت و در 
ــور.  ــاب و سانس ــدون نق ــود ب ــردن خ ــق ک ــت محق نهای
خــود سانســوری در وجــود انســان، می توانــد ریشــه غــم 
ــع وجــود واقعــی انســان  ــن شــرایط در واق باشــد. در ای
زیــر انبــوه نقــاب هــا مدفــون مــی شــود. درک شــادی و 
غــم عمیــق و پذیرفتــن غم هــای اجتنــاب ناپذیــر یکــی 
دیگــر از دالیــل شــادی موالناســت و در نهایــت شــمس 
ــر  ــت. دکت ــوده اس ــادی او ب ــر ش ــل دیگ ــزی عام تبری
شــهبازی در هــر یــک از ایــن مــوارد شــاهد مثــال هایــی 

ــا  نقــل کردنــد«. نیــز  از آثــار موالن
ــه اجــرای  ــوازان ب درادامــه مراســم گــروه موســیقی دلن

ــد. موســیقی پرداختن
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گفتگوی دکرت مطهری با دخرتان و پرسان انقالب پیرامون حجاب

بــه مناســبت ســالروز کشــف حجــاب، معاونــت فرهنگی – 
اجتماعــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
نشســت »گفتگــوی دکتــر مطهــری بــا دختــران و پســران 
انقــالب پیرامــون حجــاب« را در روز 17 دی مــاه در 
ســالن حکمــت پژوهشــگاه برگــزار کــرد. در ایــن نشســت 
دکتــر علــی مطهــری نایــب رئیــس اول مجلــس شــورای 
اســالمی گفــت: اســالم بــرای حفــظ ارزش زنــان در 
کنــار شــکوفایی اســتعداد آنهــا، تدابیــری دارد کــه بحــث 
نخســت آن دربــاره پوشــش اســت و دوم، عــدم اختــالط 

تــا جایــی اســت کــه منجــر بــه عســر و حــرج نشــود.
داد:  ادامــه  مطهــری 
و  حجــاب  »مســألۀ 
اســالمی،  پوشــش 
بحــث  زیرمجموعــۀ 
ــای  ــت. دنی ــاب اس حج
غــرب هنــوز مســائل 
خانوادگــی، روابــط میان 
مســائل  و  مــرد  و  زن 
آرامــش  بــه  مربــوط 
روانــی جوامــع خــود 
ــت.  ــرده اس ــل نک را ح
ــورۀ  ــد در س ــا خداون ام
کریــم  قــرآن  نــور 

می فرمایــد: ایــن ســوره ای اســت کــه برشــما نــازل 
کردیــم و احــکام آن را بــر شــما واجــب کردیــم. ولــی در 
ــام آن  اروپــا درســت برعکــس قــرآن عمــل می کننــد و ن

می گذارنــد«. »آزادی«  را 
ــف  ــالروز کش ــه س ــاره ب ــا اش ــه ب ــری در ادام ــی مطه عل
ــردم  ــارزه م ــالروز مب ــاه، س ــت: »17 دی م ــاب، گف حج
بــا موضــوع کشــف حجــاب رضاشــاه اســت کــه اوج ایــن 
ــاد و در  ــاق افت ــاد اتف ــجد گوهرش ــل مس ــارزه در مقاب مب
نهایــت، آن حکومــت نتوانســت حجاب و پوشــش اســالمی 
در ایــران را کنــار بزنــد. رضاشــاه بعــد از ســفر بــه ترکیــه، 
ــود،  ــورک پیــدا کــرده ب ــا آتات بخاطــر نزدیکــی ای کــه ب
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بایــد بــرای پیشــرفت کشــور، 
بــا مظاهــر دینــی مخالفــت کنــد، امــا توجــه نداشــت کــه 
در ایــران نیرویــی بــه نــام »روحانیــت« وجــود دارد و کار 

ــادگی ها نیســت«. ــن س ــه ای ب
وی افــزود: »خداونــد در ســورۀ نــور می فرمایــد کــه 
ــا  ــه م ــت ک ــری نیس ــاب ام ــه حج ــوط ب ــائل مرب مس
بخواهیــم بــه شــما بگوییــم، بلکــه در ذات هــر فــرد اســت. 
ازدواج در سیســتم اســالمی، در واقــع خــروج از ممنوعیت 
و محدودیــت قبــل از آن اســت، یعنــی فــرد بــه موجب آن 

ــه  ــی ک ــط جنســی داشــته باشــد. در حال ــد رواب می توان
ازدواج در غــرب بــه دلیــل روابــط جنســی آزاد پیــش از 
آن، آغــاز محدودیــت بــوده و ماننــد ایــن اســت کــه فــرد 

بــرای خــود زندانبــان گرفتــه باشــد«.
ایــن نماینــدۀ مجلــس اظهــار داشــت: »از نظــر اســالم، 
ــد.  ــواده باش ــون خان ــد در کان ــا بای ــی تنه ــط جنس رواب
ــت  ــث سس ــل، باع ــن اص ــردن ای ــت نک ــن رعای بنابرای
شــدن کانــون خانــواده در غــرب شــده و کســی کــه بــه 
ــر  ــرده، دیگ ــادت ک ــل ازدواج ع ــط آزاد قب ــتن رواب داش

ــد«. ــرک کن ــود را ت ــادت خ ــد ع ــی توان نم
وی بــا بیــان اینکــه، در 
ــه  ــالم ازدواج و عالق اس
امــر  یــک  جنســی 
مقــدس شــمرده شــده 
ــۀ  ــت: »ریش ــت، گف اس
ــز  ــاب نی ــت حج اهمی
اهمیتــی  خاطــر  بــه 
اســالم  کــه  اســت 
بــرای نظــام خانــواده 
اســت.  شــده  قائــل 
از نظــر اســالم، زن و 
مــرد حقوقــی متســاوی 
ــگاه  ــد و حتــی از ن دارن
شــهید مطهــری، زن هــا حقوقــی بیشــتر دارنــد، امــا زن 
ــته  ــم داش ــد ه ــد و نبای ــابه ندارن ــی متش ــرد حقوق و م
باشــند، زیــرا اساســاً خلقــت آنهــا متفــاوت اســت. اســالم 
ــار شــکوفایی اســتعداد  ــان در کن ــرای حفــظ ارزش زن ب
آنهــا، تدابیــری دارد کــه بحــث نخســت آن دربــارۀ 
ــی اســت  ــا جای ــالط ت ــدم اخت پوشــش اســت و دوم، ع
ــد  ــاع بای ــود. اجتم ــرج نش ــر و ح ــه عس ــر ب ــه منج ک
محیــط کار و فعالیــت باشــد و هرگونــه کامیابــی جنســی 
ــر  ــذا بناب ــد. ل ــواده باش ــون خان ــر کان ــر ب ــد منحص بای
نظــر اســالم، نبایــد تحریــک جنســی در جامعــه وجــود 

ــد«. ــته باش داش
وی بیــان کــرد: »اینکــه جامعــه دائمــاً تحریــک شــود و 
ــای  ــد، عقده ه ــته باش ــود نداش ــم وج ــاء ه ــکان ارض ام
ــه  ــی ک ــیاری از جنایت های ــد و بس ــاد می کن ــی ایج روان
ــن  ــت. بنابرای ــن عقده هاس ــی از همی ــد، ناش رخ می ده
نبایــد جامعــه تحریــک شــود. از ایــن رو، بهداشــت 
ــذال او،  ــری از ابت ــن ارزش زن و جلوگی ــی، باالرفت روان

ــه اســت«. ــک نشــدن جامع نتیجــه تحری
ــه  ــخ س ــه تاری ــن موضــوع ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــری ب مطه
گونــه نقــش بــرای زن قائل شــده اســت، گفت: »نخســت 
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دوره »پــرده نشــینی« زن اســت کــه او هماننــد گوهــری 
گرانبهــا بــود و مــرد بایــد بــرای بدســت آوردنــش، تــالش 
ــخصیتی  ــه ش ــدن زن ب ــل ش ــرد. دوم، تبدی ــیار می ک بس
ــازی  ــه او نی ــی ب ــرای دسترس ــرد ب ــود و م ــم ارزش ب ک
بــه تــالش نداشــت، ماننــد زنــان غــرب در دنیــای امــروز. 
ســوم جایــی اســت کــه زن عــالوه بــر شــخصیت، هماننــد 
گوهــری بــاارزش اســت. ایــن همــان نــگاه اســالم اســت، 
ــرا در اســالم زن هــم ماننــد مــرد، اســتعدادهایی دارد  زی

کــه بایــد شــکوفا شــود«.
»انســان،  گفــت:  ادامــه  در  مطهــری  فرزنــد شــهید 
ــزه  ــت. در غری ــی زمینه هاس ــی در تمام ــان نامتناه خواه
جنســی نیــز چنیــن اســت و هیــچ نقطــه انتهایــی نــدارد. 
بــرای نمونــه، خســروپرویز 3 هــزار زن در حرمســرای 
خــود داشــت یــا در دورۀ اســالمی نیــز هــارون الرشــید و 

ــتند«. ــرا داش ــرم س ــه ح ــد ک ــی بودن دیگران
وی بــا بیــان اینکــه، اســالم حتــی بــرای نــگاه کــردن مــا 
ــته  ــردان خواس ــالم از م ــت: »در اس ــم دارد، گف ــم حک ه
ــوند  ــره نش ــته و خی ــود را شکس ــای خ ــه نگاه ه ــده ک ش
ــد  ــود را فروبندی ــمان خ ــد؛ چش ــز می گوی ــان نی ــه زن و ب
و بــه مــردان بیــگاه خیــره نشــوید. بیمــاری برهنگــی کــه 
ــود  ــش وج ــال پی ــا 60 س ــود دارد ت ــرب وج ــروز در غ ام
ــل  ــه دلی ــد از آن ب ــای بع ــه دهه ه ــوط ب ــته و مرب نداش
تاثیــرات تبلیغاتــی اســت. بســیاری نیــز آن را نقشــه 
ــود  ــت خ ــه حکوم ــرای اینک ــد، ب ــت ها می دانن صهیونیس

ــد«. ــترش دهن ــا گس را در دنی
ــور  ــت: »در کش ــخنانش گف ــری از س ــش دیگ وی در بخ
مــا آنجایــی کــه گرایــش بــه فرهنــگ غــرب وجــود دارد، 
گرفتــار همیــن آفت هــا هســتند. بــرای نمونــه آمــار 
ــت«. ــوب آن اس ــتر از جن ــران بیش ــمال ته ــالق در ش ط

وی در بخــش دیگــری از اظهاراتــش گفــت: »دربــارۀ 
احکامــی کــه جنبــۀ اجتماعــی دارنــد، نمی توانیــم اجــرای 
آنهــا را بــه خــود فــرد واگذاریــم. از ایــن رو، بــرای نمونــه 
اگــر کســی نمــاز نخوانــد، ضــررش بــه خــودش می رســد، 
ــد.  ــاع می زن ــه اجتم ــرر ب ــاب، ض ــت حج ــدم رعای ــا ع ام
ــت.  ــه نیس ــی پذیرفت ــن الزام ــخت گیری در چنی ــی س ول
ــفه  ــدارد. فلس ــود ن ــم وج ــخت گیری ه ــه س ــا اینک کم
حجــاب بــرای ایــن اســت کــه فــردی تحریــک نشــود. در 
همیــن رابطــه، خیلــی از فقهــا معتقدنــد کــه حجــاب بــر 

ــان کهنســال واجــب نیســت«. زن
ــد  ــه ای باش ــه گون ــد ب ــیدن نبای ــاس پوش ــت: »لب وی گف
ــد کاری صــورت  ــود. بای ــب توجــه ش ــه جل ــه منجــر ب ک
ــه  گیــرد کــه دانش آمــوزان دختــر در محیط هــای جداگان
و در مــدارس ویــژه خــود آزاد باشــند و حجــاب را در آن 
ــوان  ــژۀ بان ــی را وی ــی جاهای ــم. حت ــا الزامــی نکنی محل ه
ایجــاد کنیــم کــه بتواننــد آزادانــه در آن ورزش و تفریــح 
کننــد کمااینکــه پارک هایــی بــا همیــن منظــور تأســیس 

افراط هایــی در محیط هــای  شــده اســت. متاســفانه 
ــق  ــا مواف ــا آنه ــن ب ــه م ــود ک ــوده و می ش ــف ب مختل
نیســتم. شــرط ها و نگاه هایــی در گزینش هــا وجــود 

ــر هســتند«. ــه از اســالم جلوت دارد ک
وی در واکنــش بــه طــرح ایــن مســأله کــه مــردان نبایــد 
نــگاه شــهوت آلود بــه زنــان داشــته باشــند، گفــت: 
ــان  ــه زن ــبت ب ــردان نس ــه م ــت ک ــد اس ــی ب ــن خیل ای
ــن  ــاب ای ــفه های حج ــی از فلس ــند و یک ــاوت باش بی تف
ــدن  ــام ب ــی تم ــود. وقت ــم نش ــه زن ک ــه جاذب ــت ک اس
زنــان در معــرض دیــد قــرار گیــرد، کــم کــم ایــن جاذبــه 
ــردن  ــگاه ک ــه ن ــی ب ــردان تمایل ــه م ــم می شــود. اینک ک
ــگاه  ــه ن نداشــته باشــند، بــد اســت. آنهــا بایــد تمایــل ب

کــردن داشــته باشــندـ.
ــن  ــاب ای ــفه های حج ــی از فلس ــه یک ــان اینک ــا بی وی ب
اســت کــه جاذبــه زن بــرای مــرد عــادی نشــود، گفــت: 
ــه  ــه وجــود داشــته باشــد. اینکــه گفت ــن جاذب ــد ای »بای
می شــود در آمریــکا و اروپــا بــه زن هــا نــگاه نمی کننــد، 
ــادا  پشــت پرده هایی دارد. مــن خــودم در ســفری بــه کان
خانم هــای نیمه عریانــی را دیــدم کــه اتفاقــاً خیلــی هــم 
ــه  ــم ســؤالی ب ــن برای ــد. بنابرای ــگاه نمی کردن ــا ن ــه آنه ب
وجــود آمــد کــه پــس فلســفه حجــاب چیســت؟ موضــوع 
را بــا یکــی از اســاتید دانشــگاه کانــادا در میــان گذاشــتم 
کــه او در پاســخ چنیــن گفــت: نبایــد بــه ظاهــر جامعــه 

نــگاه کنیــد، باطــن جامعــه چیــز دیگــری اســت«.
مطهــری در پاســخ بــه ایــن ادعــا کــه فایده هــای حجــاب 
ســنجش پذیــر نیســتند، گفــت: »اتفاقــاً ســنجش پذیرند، 
ــد  ــی می توان ــن حــرف کــه مطــرح شــد کــه بی حجاب ای
ــن  ــت. ای ــلم اس ــود آورد، مس ــه وج ــی ب ــای روان عقده ه
ــش  ــه آرام ــت حجــاب در جامع ــه رعای روشــن اســت ک
روانــی مــی آورد. امــا در عیــن حــال ممکــن اســت 
پرســیده شــود کــه چــرا در غــرب کــه بی حجابــی 
ــد  ــخ بای ــی آورد؟ در پاس ــی نم ــای روان ــت، عقده ه هس
ــی، کلوب هــای شــبانه  گفــت در آنجــا در کنــار بی حجاب
ــود را  ــا خ ــه آنه ــه ب ــا مراجع ــرد ب ــده و ف ــیس ش تأس
ــی  ــد، ول ــاب آزاد باش ــه حج ــی اینک ــد. ول ــا می کن ارض
ــود«. ــد، نمی ش ــراد نباش ــای اف ــرای ارض ــی ب محل های

وی بیــان کــرد: »بایــد همــه مســائل را بــه طــور کامــل 
ــا  ــا در نظامــی اســالمی زندگــی می کنیــم ی ــا ی ــد. م دی
ــرون  ــان بی ــردم آزاد و عری ــی م ــرب وقت ــی، در غ غرب
ــا ایجــاد کابــاره و کلوب هــای شــبانه، آثــار  مــی آینــد، ب
ــد. حجــاب ارزش زن  ــم کرده ان ــن مســأله را ک ــی ای روان
را بــاال می بــرد و ایــن را حتــی مقامــات زن اروپایــی هــم 

ــند«. ــیده می پوش ــای پوش ــد و لباس ه ــده ان فهمی
ــردم  ــی از م ــه خیل ــأله ک ــن مس ــه ای ــش ب وی در واکن
ــی  ــن جــور نیســت کــه خیل ــد، گفــت: »ای ایمــان ندارن
از مــردم ایمــان نداشــته باشــند، همیــن امــروز هــم اگــر 
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بــرای حجــاب رفرانــدوم بگذارنــد، حجــاب رای مــی آورد. 
البتــه ایــن مســأله فــرض اســت، زیــرا کســی در مســائل 
ــذارد.  ــدوم نمی گ ــادی رفران ــک و اعتق ــری و ایدئولوژی فک
ــدوم بخشــی از  ــان رفران ــم، در هم ــرض کنی ــر ف ــی اگ ول
خانم هــای بی حجــاب یــا بدحجــاب بــه حجــاب رأی 
ــاری دارد  ــه آث ــی چ ــد بی حجاب ــرا می دانن ــد، زی می دهن

ــد«. ــه کردن ــا دوره شــاه را تجرب و بخشــی از آنه
ایــن نماینــده مجلــس در ادامــه در پاســخ بــه ایــن ســؤال 
ــاری  ــق اجب ــا در مصادی ــران تنه ــاب در ای ــرا حج ــه چ ک
ــاری در اصــل مســاله  ــن اجب ــه نظــر م اســت، گفــت: »ب
ــا وجــود  ــای واقعــی کلمــه در کشــور م ــه معن حجــاب ب
ــا  ــه خانم ه ــه از هم ــت ک ــی هس ــک زمان ــرا ی ــدارد. چ ن
خواســته می شــود کــه چــادر ســر کننــد و روبنــده 
بیندازنــد، بلــه در آنجــا می تــوان گفــت کــه اجبــار وجــود 
دارد. امــا امــروز در شــکل حجــاب، اجبــاری وجــود نــدارد. 
هرچنــد ممکــن اســت در اداره یــا دانشــگاهی، بخشــنامه 
ــدارد.  ــن اشــکالی ن ــه ای ــته باشــد ک خاصــی وجــود داش
ــدان شــکل ســابق  مــا حتــی دیگــر االن گشــت ارشــاد ب

ــم«. نداری
وی اظهــار کــرد: »خداونــد زن را خودنمــا و مــرد را چشــم 
چــران آفریــده، در نتیجــه تحریــک شــدن مــردان بســیار 
ــده و  ــه آفری ــن گون ــان را ای ــد انس ــت. خداون ــوب اس خ

ســرکش تریــن غریــزه، غریــزه جنســی اســت«.
وی در پاســخ بــه ســؤالی مبنــی بــر اینکــه اگــر روابــط آزاد 
در اســالم نیســت، امــا بــه جایــش تعــدد زوجــات مجــاز 

ــده ای  ــروز اگرچــه پدی قلمــداد شــده اســت، گفــت: »ام
بــه نــام حرمســرا نداریــم، امــا مــردان از طــرق دیگــری 
ــط آزاد  ــل رواب ــه دلی ــی ب ــد. یعن ــا می کنن ــود را ارض خ
چــه در جامعــه مــا و چــه در جوامــع غربــی حرمســراهای 
ــن  ــرای ای ــات ب ــدد زوج ــن تع ــد. بنابرای ــی دارن کوچک

اســت کــه جلــوی فســاد گرفتــه شــود«.
وی افــزود: »بــه دلیــل اینکــه تعــداد زنــان آمــاده ازدواج 
از مــردان آمــاده ازدواج بیشــتر اســت، لــذا برخــی مــردان 
کــه ایــن توانایــی را دارنــد، بهتــر اســت زنــان متعــددی 
داشــته باشــند تــا زنــان بــدون شــوهر در جامعــه نداشــته 
ــوهر  ــالگی ش ــه در 25 س ــی را ک ــر زن ــرا اگ ــیم، زی باش
ــد،  ــه ازدواج نکن ــم ک ــزام کنی ــت داده ال ــود را از دس خ
ــاد اســت. بنابرایــن تعــدد  ــروز فســاد در او زی احتمــال ب
زوجــات تدبیــری بــوده کــه اســالم بــرای حــل معضــالت 
اجتماعــی بــه کار بســته و تدبیــر بســیار عاقالنــه ای 
ــد درســت باشــد، چــرا  ــش بای ــا اجرای هــم اســت. منته
ــف ایــن موضــوع هســتند، هیــچ  کــه کســانی کــه مخال

ــد«. راهــکاری جــز فســاد ندارن
مطهــری ادامــه داد: »تعــدد زوجــات بــرای ادارۀ جامعــه 
ــت،  ــز نیس ــه جای ــرای هم ــت و ب ــروری اس ــری ض ام
ــد و  ــی اش را دارن ــه توانای ــانی اســت ک ــرای کس ــه ب بلک
ــب  ــود را جل ــر اول خ ــت همس ــد رضای ــدور بای حّدالمق

ــند«. ــرده باش ک
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ما و مدرنیته؛ بررسی بنیان نظری کتاب »اصول فلسفه و روش رئالیسم«

نخســتین نشســت از سلســله نشســت های تخصصــی 
ــی  ــه بررس ــاه 1397 ب ــه« روز 2۴ دی م ــا و مدرنیت »م
بنیــان نظــری کتــاب »اصــول فلســفه و روش رئالیســم« 
ــی  ــین طباطبای ــید محمدحس ــزرگ س ــه ب ــوم عالم مرح
اختصــاص یافــت و دکتــر مــزدک رجبــی بــه ارائــه 

ــت. ــخنرانی پرداخ س

ــاب در  ــندۀ کت ــدگاه نویس ــان دی ــت، بنی ــن نشس در ای
ــه  ــان فلســفه مــدرن و جهــان مــدرن ارائ ــا بنی نســبت ب
ــن و  ــی از کلیدی تری ــه در یک ــود ک ــکار ش ــا آش ــد ت ش
ــه فلســفه  مهم تریــن کتــب فلســفی معاصــر ایــران چگون
ــت  ــخنران نشس ــت. س ــده اس ــده ش ــدرن دی ــان م و جه
تلقــی ویــژه ای از فلســفه و جهــان مــدرن ارائــه داد 
ــان  ــفه و جه ــاب از فلس ــم کت ــی فه ــاد آن تلق ــر بنی و ب
ــی از  ــود یک ــکار ش ــا آش ــت ت ــاره نشس ــه نظ ــدرن را ب م
نقــاط مبهــم و گــره بــاز نشــده مــا در نســبت بــا جهــان 
معاصــر عــدِم فهــِم خــود بنیــادِی آگاهــی )ســوبژکتیویته( 
ــوان  ــدون درک آن نمی ت و حرکــت در آگاهــی اســت و ب
ــرد،  ــی برقرارک ــی و درون ــبتی ذات ــدرن نس ــان م ــا جه ب
ــه داوری ارزشــی منطــق تحــول  زیــرا صرفنظــر از هرگون
و حرکــت همچنــان موتــور آگاهــی جهــان معاصــر 
ــن  ــا ای ــز ب ــده نی ــای آین ــد و مرزه ــش می ران ــه پی را ب
ــن و  ــی ذه ــل درک و مشــارکت اســت. جدای منطــق قاب
ــاز  ــان خــارج آغ ــن از جه ــان ذه ــت جه ــا مفارق ــن ی عی
و بنیــان کتــاب اســت کــه بــر همیــن بنیــان ایدئالیســم 
از  دقیقــاً  و  می شــود  نقــد  و  فهمیــده  دیالکتیــک  و 
همیــن بنیــان اســت کــه آگاهــی معاصــر مــا در وجهــی 
گرفتــار ســوء تفاهمــی مهــم و حیاتــی اســت. بــا تمرکــز 
بــر ایــن آغــاز مــی تــوان دســت کــم وجهــی از چگونگــی 

پدیدارشــدن آگاهــی معاصــر مــا در نســبت بــا مدرنیتــه 
یــا همــان جهــان مــدرن تبییــن شــده در فلســفه مــدرن 
را بهتــر شــناخت و پــس از آن اســت کــه چگونگــی فهــم 
جهــان مــدرن در آگاهــی معاصــر ایــران بیشــتر آشــکار 

می شــود.
دکتــر رجبــی گفــت: »ســرفصل های ســخنرانی در 

نخســتین نشســت چنیــن اســت: 1( ســوبژکتیویته 
همانــا خودبنیــادی آگاهــی اســت و رخــداد ویــژه ایســت 
ــته  ــخن شایس ــه س ــدرن رخ داد و ب ــان م ــه در جه ک
ــد گفــت جهــان مــدرن خودآشــکارگی خودبنیــادی  بای
آگاهــی اســت. 2( مقالــه نخســت کتــاب مابعدالطبیعــه 
را ماننــد ســایر علــوم در تحــول نمی بینــد و ایــن 
آشــکارگی عــدم فهــم عقــل تاریخــی اســت. 3( در همان 
مقالــه نخســت نســبت فلســفه و علــوم آشــکار می شــود 
کــه همانــا فلســفه موظــف بــه اثبــات وجــود موضوعاتــی 
اســت کــه در علــوم از آنهــا بحــث می شــود. ایــن نــگاه 
ارســطویی اســت و هنــوز درکــی از فلســفۀ مــدرن کــه 
بازتــاب جهــان مــدرن اســت در آن دیــده نمی شــود. 3( 
ــد  ــه نمی توان ــد ک ــی می دان ــطی را کس ــاب سوفس کت
وجــود جهــان خــارج را اثبــات کنــد و در برابــر فیلســوف 
قــرار می گیــرد کــه جهــان خــارج از ذهــن را بــا آگاهــی 
فطــری می پذیــرد و همــۀ دانــش را بــر آن بنیــاد 
ــی  ــفی را تاریخ ــر فلس ــاب فک ــم کت ــا ه ــد. اینج می کن
نمی بینــد و آن را امــری ایســتا و ثابــت تصــور می کنــد، 
حــال آنکــه جهــان مــدرن و بازتابــش در فلســفۀ مــدرن 
در پویایــی و تحــول بنیــاد شــده اســت. ۴( کتــاب انتقــاد 
را در فهــم مدرنــش یعنــی نقــد )critique( نمی فهمــد و 
ــا و در جدایــی ذهــن و جهــان خــارج می بینــد،  آن را ب
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ــد  ــه نق ــت ب ــفه کان ــا فلس ــدرن ب ــان م ــه جه ــال آنک ح
یعنــی پدیدارگــی شــرایط اســتعالیی جهــان پدیــداری و 
ســپس بــا فلســفه هــگل قــراردادن آن شــرایط در تاریــخ 
عقالنیــت و یگانگــی جهــان پدیــداری و جهــان اخالقــی 
کانتــی در خــردی یگانــه اســت کــه در آن ســوژه و ابــژه 
ــی  ــاب وحدت ــرح در کت ــدت مص ــود. 5( وح ــی می ش یک

ــطویی  ــه ارس ــین ک ــت پیش اس
بنیــاد  بــا  را  علــوم  و  اســت 
ــه و  ــم یگان ــا ه ــه ب مابعدالطبیع
متصــل نــگاه مــی دارد، حــال 
ــان  ــوم در جه ــدت عل ــه وح آنک
مــدرن وحدتــی در فرجــام کار 
اســت کــه بــا مطلــق هگلــی 
ممکــن اســت البتــه پیشــیاپیش. 
هــر چنــد پــس از هــگل و ویــژه 
ــا  ــون ب ــا کن ــتم ت ــده بیس در س

تحوالتــی کــه در جهــان مــدرن رخ داده وحــدت مذکــور 
گسســته شــده و آگاهــی معاصــر چنیــن وحدتــی را تجربه 
ــم درک  ــم و رئالیس ــادن ایدئالیس ــر نه ــد. 6( براب نمی کن
بهنگامــی اســت کــه در کتــاب آشکارشــده، زیــرا بنیــان 
جهــان مــدرن ایدئالیســم اســت. از دکارت بــه ایــن ســو 
ــا ایدئالیســم تکویــن  آگاهــی و فهــم در ریخــت علمــی ب
ــم  ــی فه ــتی ترین پدیدارگ ــی ماتریالیس ــه و در حت یافت
ــی  ــز ایدئالیســم جهــان مــردن حضــوردارد. ول علمــی نی
ــم  ــدم درک ذات ایدئالیس ــاب در ع ــگاه کت ــی ن نابهنگام
جهــان مــدرن اســت، آنجــا کــه در مقالــه دوم ایدئالیســم 

را سفســطه و شــکاکیت رادیــکاِل عــدم پذیــرِش جهــان 
ــفه  ــده در فلس ــن ش ــم تببی ــد. ایدئالیس ــارج می دان خ
مــدرن تنهــا در برکلــی و شــوپنهاور نیســت بلکــه 
کامل تریــن و منســجم ترین بیانــش در فلســفه هــگل 
اســت کــه آخریــن ایســتگاه فلســفه مــدرن نیــز هســت، 
ــت از  ــکال و گسس ــد رادی ــا نق ــس از آن ب ــاً پ و ضرورت
فلســفه مــدرن رویاروییــم. کتــاب 
عینیــت )objectivity( تبیین شــده 
در فلســفه کانــت و ســپس هــگل 
را درک نکــرده زیــرا ایــن عینیــت 
بــا ســوبژکتیویته یکــی و ایــن 
آنکــه  حــال  می شــود،  همــان 
ــگاه ارســطویی کتــاب همچنــان  ن
هایــی  صــورت  در  را  عینیــت 
خــود  از  کــه  می یابــد  ذهنــی 
اعیــان یــا جهــان خــارج مفارقنــد. 
7( درک کتــاب حرکــت در وجــود را می فهمــد ولــی 
حرکــت در فکــر را نفــی می کنــد، و ایــن همــان آغازیــن 
گام جهــان مــدرن اســت کــه در فلســفۀ مــدرن از دکارت 
ــته ای  ــم پیوس ــه ه ــب و ب ــا ســطوح ذومرات ــگل ب ــا ه ت
بیــان شــده و فکــر و هســتی را بــا هــم اینهمــان و 

ــد«. ــرفت می بین ــه پیش ــول و روب متح
ــازی  ــن نشســت آغ ــادآور شــد: »ای ــه ی ــی در خاتم رجب
بــرای طــی طریقــی اســت کــه غایتــش بررســی نســبت 
ــت و  ــران اس ــر ای ــی معاص ــدرن در آگاه ــان م ــا و جه م
ــری از  ــای دیگ ــدی گام ه ــت های بع ــدوارم در نشس امی

ــه طــی شــود«. ــن راه نرفت ای

جدایــی ذهــن و عیــن یــا 
مفارقــت جهــان ذهــن از جهان 
خــارج آغــاز و بنیــان ایــن 
ــن  ــر همی ــه ب ــت ک ــاب اس کت
بنیــان ایدئالیســم و دیالکتیــک 

فهمیــده و نقــد می شــود.
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ایزدی در نشست »جنبش جلیقه زردها« مطرح کرد:

مکرون مزایای رفاهی و قدرت خرید مردم فرانسه را کم کرد

پژوهشــکدۀ نظریه پــردازی سیاســی و روابــط بیــن الملــل، 
ــا عنــوان  روز  ســه شــنبه 25 دی مــاه 1397 نشســتی ب
»جنبــش جلیقــه زردهــا در فرانســه: دالیــل و ریشــه ها« 

برگــزار کــرد.

ــکدۀ  ــی پژوهش ــأت علم ــو هی ــزدی، عض ــروز ای ــر پی دکت
ــارۀ  ــت درب ــن نشس ــخنران ای ــردی و س ــات راهب تحقیق
جنبشــی کــه اخیــراً در فرانســه بــا عنــوان »جلیقــه 
ــه راه افتــاده اســت، گفــت: »هــر چنــد جرقــۀ  زردهــا« ب
اولیــه اش بــا افزایــش مالیــات بــر ســوخت زده شــد، امــا از 
ریشــه های عمیق تــری برخــوردار اســت. حــدود ســه دهــه 
اســت کــه فرانســه بــا مشــکالت مزمــن اقتصــادی دســت 
و پنجــه نــرم می کنــد کــه وجــه بــارز آن بــاال بــودن نــرخ 
بیــکاری، کســر بودجــه بــاال و پائیــن آمــدن قــدرت خریــد 
مــردم بــوده اســت. دولت هــای متوالــی، از جنــاح راســت 
و چــپ میانــه هیــچ یــک طــی ایــن دوره نتوانســته اند از 
پــس حــل ایــن مشــکالت برآینــد. از ایــن رو، در اعتمــاد 
ــه نخبــگان سیاســی خدشــه وارد شــده اســت و  مــردم ب
ــت  ــات ریاس ــده اند. انتخاب ــار ش ــنتی بی اعتب ــزاب س اح
ــان داد.  ــر را نش ــن ام ــی ای ــه خوب ــوری در 2017 ب جمه
ــپ  ــت و چ ــزاب راس ــات، اح ــن انتخاب ــت ای در دور نخس
افراطــی موفــق بــه کســب حــدود ۴0درصــد از آرا شــدند 
و در دور دوم، خانــم ماریــن لوپــن از حــزب دســت راســتی 
افراطــی »جبهــه ملــی« موفــق شــد حــدود 33درصــد آرا 
ــل مکــرون کــه پیــروز ایــن  را کســب کنــد. حتــی امانوئ
ــود، خــود را یــک چهــرۀ فراجناحــی معرفــی  ــات ب انتخاب

ــک، در  ــر ی ــی فرانســه، ه ــوری قبل ــرد. رؤســای جمه ک
ــش  ــد کاه ــری مانن ــاذ تدابی ــا اتخ ــا ب ــد ت صــدد برآمدن

ــالح  ــی، اص ــای عموم هزینه ه
ــن مشــکالت  ــر ای ــای رفاهــی، افزایــش مالیات هــا ب مزای

فائــق آینــد. امــا در بســیاری مــوارد، ایــن تدابیــر بــا نظام 
بازنشســتگی، کاهــش مقاومــت مــردم و کارگــران روبــرو 
شــد و دولت هــا مجبــور بــه عقب نشــینی از مواضــع 
خــود شــدند. گفتنــی اســت کــه فرانســه کشــوری اســت 
کــه از ســابقه انقالبــی طوالنــی برخــوردار و ســنت 

ــت«. ــه دار اس ــی در آن ریش ــای اجتماع جنبش ه
ایــزدی افــزود: »بــا روی کار آمــدن مکــرون در فرانســه، 
او تــالش کــرد بــا اتخــاذ سیاســت های نولیبرالــی و 
ــکالت  ــر مش ــه ب ــاد فرانس ــه اقتص ــیدن ب ــق بخش رون
ــه اینکــه اصالحاتــی در  ــد، از جمل ــق آی فــوق الذکــر فائ
قانــون کار بــرای منعطف تــر کــردن آنهــا و بــاز گذاشــتن 
ــل  ــه عم ــران ب ــراج کارگ ــرای اخ ــان ب ــت کارفرمای دس
ــات ارزش  ــروت را حــذف کــرد، مالی ــر ث ــات ب آورد، مالی
افــزوده را افزایــش داد و از برخــی مزایــای رفاهــی مــردم 
ــا ایــن سیاســت ها  ــود کــه ب کاســت. اســتدالل او ایــن ب
ــرمایه  ــه س ــرمایه داران ب ــویق س ــق تش ــوان از طری می ت
ــه  ــرای آنهــا ب گذاری هــای بیشــتر و کاهــش هزینه هــا ب
اقتصــاد فرانســه رونــق بخشــید و آن را رقابتی تــر کــرد، 
امــری کــه در نهایــت بــه کاهــش بیــکاری منجــر شــده و 
کارگــران از آن منتفــع خواهنــد شــد. امــا ایــن سیاســت 
ــردم  ــد م ــدرت خری ــا ق ــد ت ــبب ش ــی س ــای نولیبرال ه
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ــا  ــر دوش آنه ــا ب ــنگین مالیات ه ــار س ــد و ب ــش یاب کاه
ــا امیــد مــردم  بیافتــد. تــداوم ایــن شــرایط باعــث شــد ت
فرانســه بــه بهبــود اوضــاع اقتصــادی کشــور نقــش بــر آب 

شــود و بی اعتمــادی مــردم 
ــه  ــی ب ــگان سیاس ــه نخب ب
تبدیــل  آنــان  از  نفــرت 
شــود تــا آنجــا کــه شــرکت 
تظاهــرات  در  کننــدگان 
خواســتار برکنــاری مکرون 
شــدند. ایــن بــار گســترش 
دامنــۀ اعتراضــات تــا آن 
شــد  دار  دامنــه  انــدازه 
بــر گســترۀ مطالبــات  و 
ن  گا ت کننــد ا هر تظا
ــه ای  ــه گون ــد ب ــزوده ش اف
کــه مکــرون کــه در مــوارد 
سیاســت های  از  قبلــی 
ــود،  ــدول نکــرده ب خــود ع
ــه تســلیم شــد و  مجبــور ب

نــه تنهــا مالیــات بــر ســوخت را لغو کــرد، حداقل دســتمزد 
را بــه میــزان 100 یــورو افزایــش داد، بازنشســتگانی را کــه 
کمتــر از 2000 یــورو دریافــت می کننــد، از پرداخــت 
ــه کار را حــذف  ــر اضاف ــات ب ــرد، و مالی ــاف ک ــات مع مالی

ــرد«. ک
وی در خاتمــه گفــت: »از وجــوه ممیــزه ایــن اعتراضــات، 
ــری  ــد رهب ــش فاق ــن جنب ــت. ای ــودن آنهاس ــوش ب خودج
از طریــق  اســت و عمدتــاً 
اجتماعــی  شــبکه های 
از  می شــود.  هدایــت 
مخالــف  احــزاب  رو،  ایــن 
کارگــری  اتحادیه هــای  و 
ــر آن  ــوذی ب ــه نف ــچ گون هی
تــالش  تنهــا  و  نداشــتند 
آن  مــوج  بــر  کردنــد 
ســوار شــوند. ایــن گونــه 
قــرن  در  کــه  جنبش هــا 
ــد،  ــه ان ــادی یافت 21 رواج زی
نیــز  آســیب هایی  دچــار 
اینکــه  جملــه  از  هســتند 
بــرای  واحــد  نماینــده ای 
مذاکــره  و  گفتگــو  انجــام 
شــرکت کنندگان  ندارنــد، 
و  نیســتند  همگــن  آن  در 
مطالباتشــان متفــاوت اســت و پتانســیل بــروز خشــونت در آن 
ــش  ــت از آن را کاه ــد حمای ــه می توان ــری ک ــت، ام ــاد اس زی
ــژه  ــه وی ــردم فرانســه ب ــه خشــم م ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ده
طبقــات پائیــن و متوســط از وضعیــت جاری و نخبگان سیاســی 
ــود  ــی می ش ــی اســت، پیش بین ــود باق ــوت خ ــه ق ــان ب همچن
کــه ایــن گونــه جنبش هــا در فرانســه در فرصت هــای مناســب 

مجــدداً ســر بــاز کننــد«.

ــه،  ــدن در فرانس ــا روی کار آم ــرون ب مک
تــالش کــرد بــا اتخــاذ سیاســت های 
نولیبرالــی و رونــق بخشــیدن بــه اقتصــاد 
فرانســه بــر مشــکالت فــوق الذکــر فائــق 
آیــد، اصالحاتــی در قانــون کار بــرای 
ــتن  ــاز گذاش ــا و ب ــردن آنه ــر ک منعطف ت
دســت کارفرمایــان بــرای اخــراج کارگران 
ــروت را  ــر ث ــات ب ــل آورد، مالی ــه عم ب
ــزوده را  ــات ارزش اف ــرد، مالی ــذف ک ح
ــی  ــای رفاه ــی مزای ــش داد و از برخ افزای

ــت. ــردم کاس م
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مروری بر ترجمه های عربی از شاهنامه فردوسی و رباعیات خّیام
ــا  ــا ب ــت ه ــله نشس ــت از سلس ــن نشس دومی
ــا  ــرب« ب ــان ع ــی در جه ــه ورزان ایران ــوع »اندیش موض
ــأت  ــو هی ــدی، عض ــا موح ــر محمدرض ــخنرانی دکت س

علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، 
روز شــنبه ۸ دی مــاه در ســالن اندیشــه پژوهشــگاه 

ــد. ــزار ش برگ
ایــن نشســت تخصصــی کــه در ادامــه نشســت نخســت 
)دربــارۀ موالنــا در جهــان عــرب( برگــزار می شــد، 
ــام و  ــی و خی ــی، فردوس ــم ایران ــوع: "دو حکی ــه موض ب
ترجمه هــای عربــی از آثارشــان" اختصــاص داشــت. 
ــش  ــه دو بخ ــخن، ب ــوع س ــاظ موض ــه لح ــخنرانی ب س
تقســیم شــد. در بخــش اول، پیرامــون فردوســی و 
ــراد مطلــب شــد؛  نخســتین ترجمه هــا از شــاهنامه او ای
ــر گزارشــی کــه جمــال الدیــن  ــا ایــن تلخیــص: بنــا ب ب
قفطــی ازکتــاب "المحّمــدون مــن الشــعراء و اشــعارهم" 
ــت  ــوان گف ــه داده، می ت ــابوری ارائ ــک نیش ــر اثیرالمل اث
کــه در قــرن پنجــم و ششــم هجــری، ترجمــه یــا 
ترجمه هایــی از شــاهنامه بــه عربــی تولیــد شــده اســت 
ــیده  ــا نرس ــت م ــه دس ــانی از آنهاب ــفانه نش ــه متأس ک
اســت. امــا نخســتین ترجمــه موجــود از شــاهنامه، 
اثــر مشــهور فتــح بــن علــی بنــداری اصفهانــی اســتکه 
ــخه ۴02  ــاال نس ــه و احتم ــگارش یافت ــال 620 ن ــه س ب
مبنــای آن بــوده اســت . ایــن ترجمــه از دو حیــث بــرای 

شــاهنامه پژوهــی اهمیــت و ارزش دارد؛ نخســت اینکــه 
ــن نســخه  ــه، از قدیمــی تری ــن ترجم ــای ای نســخه مبن
ــس و  ــخه فلوران ــاهنامه )نس ــح ش ــود مصّح ــای موج ه

ــر  ــت؛ و دیگ ــوده اس ــر ب ــز قدیمی ت ــدن( نی ــخۀ لن نس
کمکــی اســت کــه ایــن ترجمــه در ارائــه معنــای محّصــل 

ــد. ــه می کن ــا عرض ــه م ــن ب ــل مت ــه اص ــر ب و نزدیکت
ــن  ــه شــیوه تصحیــح ای ــن ترجمــه، ب ســخن از ارزش ای
ــر توســط عبدالوهــاب عــّزام اســتاد برجســتۀ مصــری  اث
ــز ســقطات  ــواردی از افزودنی هــا و نی کشــیده شــدکه م
ایــن ترجمــه آزاد را در مقدمــه خــود یــاداور شــده اســت.
ــز  ــس از وی نی ــتادان پ ــل اس ــّزام، نس ــر ع ــس از دکت پ
ــته اند؛  ــی داش ــا و پژوهش های ــه، ترجمه ه ــن حیط در ای
ازآن جملــه می تــوان بــه کتـاب هـــای»دراسات فــی 
ــی  ــی األدب الفارس ــه ف ــدا؛ »القص ــه ن ــاهنامه« از ط الش
ــد  ــد الحمی ــن عب ــر امی ــاهنامه« اثـ ــی الش ــه ف و جول
بــدوی؛ »الشــاهنامه، ملحمــه الفــرس الکبــری« از ســمیر 
جلجامــش- خالــده:  اســاطیر  و  و»مالحــم  مالطــی؛ 

الشــاهنامه«، از کامــل مجــدی اشــاره کــرد. در پایــان این 
ــرا  ــه چ ــاره ک ــن ب ــز درای ــی نی بخــش از ســخن، مطالب
نفــوذ شــاهنامه در میــان ادیبــان عــرب، نســبت به ســایر 
متــون ادب فارســی، کمتــر بــوده، مطــرح شــد کــه از آن 
میــان می تــوان بــه عــدم  درک صحیــح از روح حماســه 
ــاد  ــاهنامه، ی ــتیزی در ش ــرب س ــه ای ع ــز گون ــی ونی ملّ
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کــرد.
ــام در  ــع خی ــگاه رفی ــه جای ــت، ب ــن نشس ــش دوم ای بخ
ــت.  ــاص یاف ــرب اختص ــات ع ــز ادبی ــان و نی ــات جه ادبی
پــس از مقدمــه ای کوتــاه دکتــر موحــدی در بــارۀ ترجمــه 
هــای اروپاییــان از خیــام، از تاثیــر پذیــری ادیبــان عرب از 
ایــن ترجمــه هــا ســخن گفــت و بــه نقــل از دکتــر یوســف 

ــات  ــاب »الترجم ــکار درکت حســین ب
ــرح  ــام« مط ــات الخی ــه لرباعی العربی
ــداد  ــال 19۸7 م تع ــا س ــه ت ــرد ک ک
ــه  ــام ب ــات خی ــه از رباعی 56 ترجم
ــا  ــورد آنه ــه 33 م ــیده ک ــت رس ثب
ــوده اســت.  منظــوم و باقــی منثــور ب
البتــه ایــن ترجمه هــای متعهــد و 
گاه آزاد از رباعیــات خیــام، بــا صــرف 
نظــر از تاثیرپذیری هــای محتوایــی 

ــان برخــی شــاعران  ــه می ــی اســت ک ــن خیام ــا مضامی ب
عــرب رواج یافــت؛ از مشــهورترین ایــن شــاعران می تــوان 
از شــاعر عراقــی »جمیــل صدقــی زهــاوی« و شــاعر مهجر 

ــرد. ــام ب ــا ابوماضــی« ن »ایلی
ــه  ــه، ن ــورت گرفت ــای ص ــر ترجمه ه ــه اکث ــم ک می دانی
ــای  ــای ترجمه ه ــر مبن ــه ب ــی ک ــن فارس ــاس مت ــر اس ب
انگلیســی )بویــژه ترجمــه فیتــز جرالــد( و فرانســوی بــوده 
ــام  اســت .نخســتین ترجمــه از بخشــی از رباعیــات، بــه ن
ــگار  ــه ن ــب و روزنام ــوض؛ ادی ــظ ع ــد حاف ــتاد احم اس
ثبــت شــده کــه در»المجلهالمصریــه« درســال 1901 
ذیــل مقالــه ای تحــت عنــوان »شــعراء الفــرس« بــه چــاپ 

رســید. 

ــاد کــرد کــه  ــد از ترجمــه ودیــع البســتانی ی پــس از او بای
ــن  ــی از ای ــه عرب ــن ترجم ــوم وی را مهم تری ــه منظ ترجم
رباعیــات دانســته اند .پــس از ودیــع بســتانی، برگــردان 
ــر  ــی کــه محمــد ســباعی انجــام داد، مســیر را هموارت زیبای
ســاخت تانامــاوران دیگــری همچــون مصطفــی وهبــی التــل 

ــد. ــیر را بپیماین ــن مس ــی همی ــی نجف و  صاف
ــطه از  ــع الواس ــای م ــر از ترجمه ه غی
ــت  ــانی یاف ــدک کس ــدک ان ــام، ان خی
شــدند کــه بــا آشــنایی بــه زبــان 
فارســی  متــن  توانســتند  فارســی 
ــه  ــی ب ــتقیماً از فارس ــات را مس رباعی
ایــن  نخســتین  برگرداننــد.  عربــی 
تجربه هــا از آن احمــد رامــی بــود کــه 
در روزگار او بســیار موفقیت آمیــز تلقــی 
ــوی  ــزرگ بان ــا ب ــد ت ــبب ش ــد و س ش
موســیقی عربــی، اجراهایــی شــکوه مند 
ــس از  ــد. پ ــه ده ــا ارائ ــن ترجمه ه ــاس ای ــر اس و تاریخــی ب
احمــد رامــی، مــوج گرایــش به خیــام در جهــان عــرب فزونی 
گرفــت و اندکــی بعــد ترجمــه پردقــت و متعهــد بــه متنــی 
توســط احمــد حامــد صــّراف بــه ادبیــات عــرب عرضــه شــد.

در پایــان ایــن بخــش دو نمونــه از ترجمه هــای عربــی 
احمــد رامــی قرائــت  و بــا اصــل فارســی آن مقابلــه شــد تــا 
ــی  ــراق معنای ــان ســطح اشــتراک و افت مخاطــب فارســی زب

ــد. ــل آن را دریاب ــده و اص ــه ش ــات ترجم ــان رباعی می
ــه پرســش و پاســخ حاضــران  ــز ب ــی نشســت نی بخــش نهای
ــن  ــت. همچنی ــاص یاف ــده اختص ــه ش ــب ارائ ــارۀ مطال درب
ــوان  ــان عن ــا هم ــدی ب ــت بع ــه در نشس ــد ک ــادآوری ش ی
کلــی، ترجمه هــای عربــی از آثــار ســعدی و حافــظ شــیرازی 

ــد. ــد ش بررســی خواه

ــالدی  ــال 1987 می ــا س ت
از  ترجمــه   56 تعــداد 
ــت  ــه ثب ــام ب ــات خی رباعی
رســیده کــه 33 مــورد 
باقــی  و  منظــوم  آنهــا 

منثــور بــوده اســت. 
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نگاه مردم به قدرت سیاسی در ایران

پژوهشــکدۀ علــوم تاریخــی یازدهــم دی مــاه 1397 
ــردم  ــگاه م ــت های »ن ــله نشس ــت از سلس ــومین نشس س

ــرد.  ــزار ک ــران« را برگ ــی در ای ــدرت سیاس ــه ق ب
عبدالرحمــان حســنی فر،  دکتــر  نشســت  ابتــدای  در 
رئیــس پژوهشــکدۀ علــوم تاریخــی بــا اشــاره بــه ضــرورت 
ــی  ــح داد: »قلمروی ــت هایی، توضی ــن نشس ــزاری چنی برگ
ــوزۀ  ــی درح ــۀ ایران ــون جامع ــاز اکن ــا نی ــط ب ــه مرتب ک
ــائل  ــه مس ــد ب ــا بای ــه م ــت آنک ــت اس ــخ و سیاس تاری
ــگاه تاریخــی داشــته باشــیم و عمــوم کســانی  ــه، ن جامع

مســائل  واکاوی  در  کــه 
تاریــخ معاصــر ایــران صاحــب 
بیشــترین  هســتند،  نظــر 
در  را  تأثیرگــذاری  ســهم 
حــوزۀ سیاســت می داننــد. 
موضــوع اول در ایــن سلســله 
ــه  ــردم ب ــگاه م ــت ها، ن نشس
قــدرت سیاســی در ایــران 
اســت. موضوعــات دیگــری 
حکومــت،  ســاختار  ماننــد 
احــزاب  اعتمــاد،  امنیــت، 
اجتماعــی هــم در سلســله 
بــود.  خواهــد  نشســت ها 
آسیب شناســی،  اول  گام 
ــکار  ــه راه ــئله یابی و ارائ مس
معتقــد  بســیاری  اســت. 
ــگاه  ــا ن ــم ب ــه عل ــتند ک هس

بــه مشــکالت و نواقــص هســت کــه کارش را شــروع 
ــه  ــت ارائ ــئله یابی و در نهای ــدی مس ــۀ بع ــد. مرحل می کن
راهــکار اســت. در موضــوع نــگاه مــردم بــه قدرت سیاســی 
در ایــران، ســه مفهــوم در آن برجســته اســت: یــک نــگاه 
مــردم، دیگــر قــدرت سیاســی و کشــور ایــران اســت. نــگاه 
کــه می گوییــم منظــور نظراتــی اســت کــه ممکــن اســت 
از جانــب مــردم ابــراز شــده باشــد یا رفتــار و عملکردشــان 
نشــانگر ایــن فعــل یــا کنــش هســت، یــا بحثــی کــه تحت 
ــا  ــردم ی ــوم م ــت. عم ــی اس ــی ایران ــوان ناخوداگاه عن
تــوده یــا فعــاالن سیاســی یــا نخبــگان اجتماعــی، قــدرت 
ــد نظــر اســت منظــور ســاختار سیاســی  سیاســی کــه م
ــا و  ــران نهاده ــزاران و مدی ــت کارگ ــان و حکوم و حاکم
ســازمان هــا، برنامــه هــا فعالیــت هــا و اقدامــات بــه طــور 
عــام را مــی شــود از نــگاه مــردم بــه قــدرت سیاســی بــا 
ــخنرانی در دوره  ــب س ــر در قال ــران معاص ــر ای ــز ب تمرک

ــت«.   ــر گرف ــی در نظ ــای تاریخ ه

حســنی فــر افــزود: »تقســیم بندی از لحــاظ تاریخــی بین 
جایــگاه مــردم در دوران قدیــم و جایــگاه مــردم در دوران 
ــگاه  ــم جای ــرد. در دوران قدی ــرح ک ــوان ط ــد می ت جدی
ــوری  ــردم در ام ــت م ــی حمای ــود یعن ــی ب ــردم حمایت م
ماننــد جنــگ کــه حکومــت حمایــت می کــرد. از طرفــی 
دیگــر اندیشــۀ رعیتــی و رعایــت شــدن کــه در واقــع در 
نــوع تفکــر دوران قدیــم قابــل طــرح اســت، عمــوم مــردم 
ــد،  ــم بودن ــت حاک ــون رعی ــدند چ ــت می ش ــد رعای بای
اگــر هــم دیدگاهــی نســبت بــه تعامــل یــا نســبت مــردم 
ــرح  ــت مط ــا حکوم ب
می شــد کــه در متــون 
آمــده  اندرزنامــه ای 
آرمانــی  یــا  اســت، 
ــر  ــی ب ــا مبتن ــود، ی ب
و  و شــریعت  قانــون 
تذکرهایــی  مذهــب. 
و  می دادنــد  فــردی 
در قالــب پنــد و انــدرز 
ــل  ــر اص ــی ب ــا مبتن ی
ــا  ــبت ب ــت و نس عدال
قدرتمنــدی  حــوزۀ 
بــود،  حاکــم  کــه 
را  دیدگاهــی  مــردم 
می کردنــد.  مطــرح 
دیگــر  عبــارت  بــه 
حــوزۀ  در  مــردم 
اینکــه  نداشــتند مگــر  سیاســت دخالــت مســتقیم 
پشــتوانۀ یــک قومــی می شــدند و آن قــوم حاکــم 
ــاالر و  ــردم س ــتمی م ــه سیس ــت حاکم ــد و هیئ می ش
ــرح  ــه مط ــه در جامع ــی ک ــود و هویت های ــرا ب ــردم گ م
ــه ای  ــی و قبیل ــای طایفگ ــوم هویت ه ــور عم ــد بط می ش
ــردم  ــگاه م ــت، جای ــی شــود گف ــی م ــه طــور کل ــود. ب ب
ــبت  ــیک در نس ــۀ کالس ــا در اندیش ــم ی ــان قدی در زم
ــی  ــارکت سیاس ــد مش ــت. در دوران جدی ــت اس باسیاس
موضــوع  می شــود  مطــرح  دموکراســی  اندیشــۀ  و 
مطبوعــات، احــزاب و رســانه ها و اصــل برابــری و اندیشــۀ 
مهــم بــه نــام حکومــت مشــروطه و بحــث قانــون اساســی 
در  گزاره هایــی  یکســری  می یابــد.  اهمیــت  غیــره  و 
خصــوص نــگاه مــردم بــه قــدرت سیاســی مطــرح اســت؛ 
یکــی بی اعتمــادی مــردم بــه حکومت هــا در طــول 
تاریــخ داشــته اند و هنــوز هــم وجــود دارد، یــا احســاس 
ــروطه  ــت مش ــه حکوم ــی ک ــن حال ــه در عی ــود ک می ش



30                               خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی                               

ــا  ــت ی ــان حکوم ــب متولی ــود از جان ــون ب ــت قان حکوم
خــود مــردم موضــوع قانون گریــزی و عــدم رعایــت قانــون 
ــد  ــه حــوزۀ حکومــت دارن ــردم ب ــه م ــم نگاهــی ک را داری
اینکــه بــه یــک معنــا از موقعیت هــای سیاســی اجتماعــی 
ممکــن اســت از جانــب برخــی متولیــان از جایــگاه 
ــر  ــی دیگ ــد. یک ــتفاده کنن ــی  سوءاس ــی و اجتماع سیاس
ــات  ــت و ارتباط ــاد اس ــازی زی ــی ب ــه پارت ــه در جامع آنک
منشــاء ارتقــاء اجتماعــی اســت و اگــر بخواهیــم هدفــی را 
دنبــال کنیــم بایــد ارتباطــات قــوی داشــته باشــیم، بحــث 
ــه  ــی و اینک فســاد و رشــوه در سیســتم سیاســی اجتماع
ــی و  ــع عموم ــتگذاری مناف ــت و سیاس ــوزۀ مدیری در ح
ــح عمومــی دنبــال نمــی شــود و آن شــاخص ملــی  مصال
ــخ معاصــر  ــک اندیشــه در تاری ــوان ی ــه عن ــه ب ــی ک گرای
ــع  ــردن مناف ــی ک ــی و عموم ــده، ملی گرای ــرح ش ــا مط م
عمومــی دنبــال نمی شــود. دیگــر آنکــه رویکــرد تقابــل بــا 
حکومــت از جانــب مــردم همیشــه وجــود داشــته و اینکــه 
ــگاه  ــد و ن ــان نمی دانن ــد خودش ــت را معتم ــردم حکوم م
غارتگرایانــه نســبت بــه امــوال عمومــی وجــود دارد یــا بــه 
نخبــگان توجــه نمی شــود، بحــث ایــن اســت کــه قــدرت 
ــرد  ــه رویک ــود. اینک ــده می ش ــارکتی دی ــی غیرمش سیاس
تــرس یــا بی خیالــی یــا فــرار و بــی توجهــی وجــود دارد. 
ــه هــر حــال اشــکاالتی کــه در ایــن حــوزه وجــود دارد  ب
قابــل طــرح هســت مدیریــت اقتضایــی اســت نه انباشــتی، 

ــی.   ــات تاریخ ــر تجربی ــی ب ــی، مبتن تجرب
وی تصریــح کــرد: ایــن فهرســت مــی توانــد خیلــی بلنــد 
ــوان  ــه عن ــن ب ــد م ــم از دی ــأله مه ــا مس ــد، ام ــاال باش ب
ــر  ــخ معاص ــه تاری ــی ب ــه تأمالت ــن زمین ــه در ای کســی ک
داشــته، مســئله ی مشــارکت سیاســی اجتماعــی اســت. 

اگــر بخواهیــم راهــکاری را هــم مطــرح کنیــم گســترش 
ــکار  ــد راه ــت، بای ــی از راهکارهاس ــردم یک ــارت م نظ
ــم.  ــت کنی ــش را تقوی ــی و ســاز و کارهای نظــارت مردم
گســترش رســانه های عمومــی، آزادی فعالیــت سیاســی 
حزبــی و مردمــی کــردن احــزاب، اصــالح قوانیــن، 
اهمیــت دادن بــه افــکار عمومــی و نهادینــه کــردن 
راه هــای بهره گیــری از آن چرخــش نخبــگان و طراحــی 
ــی و  ــه، گســترس نظــارت مردم ــن زمین ســازوکار در ای
کارآمدســازی نظــام انتخابــات اجــرای قوانیــن و نظــارت 
بــر اجــرای درســت آنهــا، کارآمدســازی نظــام قضاییــه و 
روزآمــد ســازی نظــام مدیریتــی و.... اســتفاده از ظرفیــت 
ســازی همــۀ ایرانیــان از جملــه راهکارهایــی اســت کــه 

ــرد. ــرح ک ــه مط ــن زمین ــود در ای می ش
ــود  ــخنان خ ــد س ــاض زاه ــر فی ــت دکت ــه نشس در ادام
ــالم در دورۀ  ــد از ورود اس ــت: ».بع ــرد و گف ــاز ک را آغ
ســالجقه و خوارزمشــاهیان شــهروندان ســاکن درون 
ــد.  شــهرها و دیــوان ســاالران نقــش بازیابــی را ایفاکردن
بــا حملــۀ مغــول آثــار وحشــتناکی باقــی مانــد و در دورۀ 
صفویــه تــا پهلــوی بــاز بــا تفکــر ایلــی قبیلگــی ســاختار 
ایــران دوام یافــت.  پــس از انقــالب، نظــام ظالــم مســتبد 
فــردی کــه حاصــل دورۀ محمدرضــا پهلــوی بــود بــا یک 
ــه یــک نظــام سیاســی تبدیــل شــد.  انقــالب باشــکوه ب
ــران  ــا ای ــه اســالم ب ــا ناخواســته آن کاری ک خواســته ی
کــرد انقــالب دوبــاره بــا ایــران کــرد یعنــی چــه؟ آن ایــن 
اســت کــه انقــالب اســالمی نظــام هــزار فامیــل را از بیــن 
بــرد طبقــات مســتقر را هــم نابــود کــرد و تــالش کــرد 

طبقــات جدیــدی بســازد«.
 وی در ایــن خصــوص  بــه دو مشــکل اشــاره کــرد 
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ــه را در  ــاخت طبق ــد س ــا فرآین ــه م ــت: »اول اینک و گف
ــا از  ــیم اینه ــا می پوش ــه م ــه را ک ــتیم. پیژام ــران نداش ای
ــه  ــتند ک ــه هس ــزرگ در فرانس ــه ب ــواده و طبق ــک خان ی
ــئلۀ  ــد. مس ــد می کنن ــاس تولی ــت لب ــال اس ــد س هفتص
ــی  ــت یعن ــم اس ــی مه ــر اجتماع ــدرت از نظ ــل ق تحلی
ــی و  ــس مل ــه ح ــی ک ــور از آن جای ــن کش ــدرت در ای ق
وطنــی را تضعیــف کــرد بــه هــزار و یــک دلیــل، در دوران 
جنــگ خانــم هــا طالهایشــان را بــه جبهــه دادنــد مــردان 
هــم خودشــان و بچــه هایشــان را روانــه کردنــد و همیــن 
جامعــه وقتــی دولــت منتخــب مقبــول مــردم ازش 
پرســید، یارانــه هــا را حاضریــد حــذف کنیــد چنــد درصــد 
ــه، مــا  ــه؟ هشــتادو خــورده ای درصــد گفتنــد ن گفتنــد ن
ــنجی  ــر س ــوئیس در نظ ــد در س ــاه بع ــم. دو م می خواهی
مــردم ســوئیس گفتنــد نــه مــا دوهــزارو دویســت یــورو را 
ــرای  ــه می شــود ب نمی خواهیــم. چــرا ایــن جامعــه اینگون
اینکــه حــس ملــی وجــود نــدارد، مــا هنــوز این مشــکالت 
را داریــم یعنــی آن کــس کــه تــرک هســت االن در قــدرت 
ــژاد و  ــه از هــم ن ــد ک ــالش مــی کن ــران ت سیاســی در ای
ــه  ــی ک ــد، آن کس ــت کن ــودش مراقب ــهری های خ همش
ــۀ زاگرس نشــین ها را  ــه هم ــد ک ــالش می کن ــر اســت ت ل
حمایــت کنــد آن کــس کــه عــرب اســت تــالش می کنــد 
ــی  ــت. یعن ــاک اس ــن خطرن ــد، ای ــن کار را بکن ــه همی ک
فــرد تبریــزی آن حســی کــه بایــد بــه هموطــن رشــتی اش 

ــدارد، چــرا؟ داشــته باشــد ن
ــم  ــی داری ــداوم تاریخ ــدان ت ــا فق ــه  م ــه دوم اینک نکت

ــان  ــدام از حاکم ــر ک ــی ه ــت یعن ــم اس ــی مه ــن خیل ای
کــه بــه قــدرت می رســند حتــی رئیــس یــک شــرکت یــا 
کارخانــه هــم عالقمنــد اســت چــرخ را از نــو بســازد. فــردا 
شــهردار تهــران را عــوض مــی کننــد دوســت دارد از اول 
چــرخ را اختــراع کنــد مــا هیــچ وقــت نســبت بــه انباشــت 
ــم. ــن نداده ای ــان ت ــی م ــای تاریخــی و مدیریت ــه ه تجرب

 نکتــه ســوم: نگــرش شــهری در ایــران دچــار اضمحــالل 
شــده اســت و نگــرش در واقــع دهاتــی محــوری نه روســتا 
نشــینی، یعنــی نگــرش محدودنگــر چیــزی کــه مارکــس 
از آن بــه نوعــی محافظــه کاری حقیرانــه یــاد کــرده اســت، 
یعنــی بــه جــای اینکــه نــگاه بلنــد داشــته باشــد دنبــال 
ایــن اســت کــه هرچیــزی کــه دوروبــرش اســت را تــوی 

جیبــش بیانــدازد و ببــرد«.  
دکتــر فیــاض زاهــد در خاتمــه ســخنانش گفــت: »مشــکل 
ــدی  ــدی و ناکارآم ــادی، ناامی ــوزۀ بی اعتم ــه ح ــا در س م
ــی  ــه دالیل ــه ب ــت ک ــی اس ــل، آن چیزهای ــت و راه ح اس
کــه مــا در گذشــته از پــس مشــکالت تاریخــی برآمدیــم 
ــا میــراث کهــن و غلبــه  بــه همــان دلیــل هــم بتوانیــم ب
ــن  ــد ای ــا بای ــم. م ــکالت بربیایی ــن مش ــی از ای ــر برخ ب
رهبــری امیــد آفریــن را، ایــن چیــزی کــه بــه نظــر مــن 
بزرگ تریــن کاری اســت کــه در کشــور می خواهیــم 
ــم  ــردم بگویی ــه م ــه ب ــن اســت ک ــانیم ای ــه انجــام برس ب
امیــدوار باشــند، چــرا کــه اگــر امیــد در ایــران بــه ســیاهی 

ــه طــور کامــل تمــام خواهــد شــد«. ــا ب ــد کار م بگرای
در پایــان نشســت حاضــران پرســش های خــود را مطــرح 

ند. کرد
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ادبیات و محیط زیست
نشســت تخصصــی »ادبیــات و محیــط زیســت« بــه همت 
ــان و ادبیــات پژوهشــگاه علــوم انســانی و  پژوهشــکدۀ زب
مطالعــات فرهنگــی روز یکشــنبه 23 دی مــاه 1397 بــه 
ــه  ــالن اندیش ــب در س ــم شریف نس ــر مری ــری دکت دبی

برگــزار شــد.
ایــن  ســخنران  نخســتین 
فریــدون  دکتــر  نشســت، 
عمــوزاده خلیلــی، در بــاب 
محیــط  »داســتان های 
ســوم«  رویکــرد  زیســتی؛ 
عمــوزاده  گفــت.  ســخن 
داســتان های فارســِی موجــود 
را  در حیطــۀ محیط زیســت 
بــه ســه دســته تقســیم کــرد: 
نخســت داســتان هایی کــه بــا 
ــتی  ــه ای غیرمحیط زیس دغدغ
پس زمینــه ای  در  فقــط  و 
شــکل  محیط زیســت  از 
داســتان  )مثــاًل  می گیرنــد 
رخ  طبیعــی  لوکیشــنی  در 

می دهــد و یــا یــک گونــه در معــرض انقــراض گیاهــی یــا 
ــوری، دســتمایه حــوادث داســتان می شــود.( دســته  جان
ــا اطالعــات غنــی از دانــش  دوم داســتان هایی هســتند ب
ــن  ــاده ترین و غیرحرفه ای تری ــا س ــه ب ــتی ک محیط زیس
ــه  ــاً ب ــتان ها عموم ــن داس ــوند. ای ــت می ش ــکل روای ش
دســت متخصصــان محیط زیســت و بــه ســفارش ســازمان 

شــهرداری ها  و  محیط زیســت 
ــت  ــوند و از کفای ــته می ش نوش
ــتند.  ــوردار نیس ــِی الزم برخ ادب
دســته ســوم –کــه مــورد بحــث 
نشســت  ایــن  در  عمــوزاده 
اســت  داســتان هایی  بــود- 
هنرمندانــه  تلفیــق  از  کــه 
و  زیســت محیطی  دانــش 
داستان نویســی  خالقیت هــای 
بهره منــد اســت. عمــوزاده در 
ادامــه از تجربــه موفق انتشــارات 
نردبــان(  )کتاب هــای  فنــی 
کارگروه هــای  تشــکیل  در 

تخصصــی متشــکل از نویســندگان کــودک، تصویرگــران 
ــخن  ــت س ــط زیس ــان محی ــودک و متخصص ــاب ک کت
ــرای  ــذاب ب ــای ج ــق کتاب ه ــه خل ــر ب ــه منج ــت ک گف

ــال دغدغــه  ــرای انتق ــوان ب ــودک و نوج ــان ک مخاطب
از محیط زیســت شــده اســت. محافظــت 

ــاب  ــاپور در ب ــرا پارس ــر زه ســخنران دوم نشســت، دکت
»دغدغــه آب در ســفرنامه ناصرخســرو« ســخنرانی کــرد. 
ــد  ــای نق ــاره دغدغه ه ــر درب ــی مختص ــا توضیح وی ب
بومگــرا، اظهــار داشــت: اغلــب 
متــون ادب کهن فارســی – و از 
ــه ســفرنامه ناصرخســرو-  جمل
بــا دغدغه هــای  را می تــوان 
مــورد  زیســت محیطی 
دغدغــه  داد.  قــرار  خوانــش 
مدیریت کــردن  شــرب،  آب 
آب بــاران، آب هــای ســرگردان 
و  )ســیالب ها  زمیــن  روی 
ــی  ــای زیرزمین ــا( و آب ه نهره
و...  چشــمه ها(  و  )چاه هــا 
ســفرنامه  طــول  تمــام  در 
ــارز  ــکلی ب ــه ش ــرو ب ناصرخس
بــه  می آیــد.  چشــم  بــه 
بــاور پارســاپور در ســفرنامه 
ناصرخســرو ســه دغدغــه بیــش از ســایر مــوارد چشــمگیر 
اســت: دغدغــه آب، دغدغــه امنیــت و دغدغــه معیشــت 
و اقتصــاد. در ســرزمین خشکســال و کــم آب ایــران، 
ایــن مــوارد همــواره حائــز اهمیــت فــراوان بــوده اســت؛ 
قنات هــا، چاه هــا و آب راه هــا؛ دانــش آب شناســی، چــرخ 
بــه نظافــت  چــاه، آســیاب ها و چرخاب هــا؛ توجــه 
آب هــا؛ توجــه بــه نحــوه توزیــع 
بــه همیــن ســبب  آب هــا.  
و  شــهرها  در  ناصرخســرو 
ــر  ــا ذک ــف ب ــای مختل منطقه ه
ــاهدات  ــت مش ــات و به دق جزئی
خــود را دربــاب ایــن مــوارد 
راه هــای  بــه  و  ثبــت کــرده 
مدیریــت آب در هــر منطقــه 
ــّم  ــه اه ــت ک ــرده اس ــاره ک اش
آنهــا از ایــن قــرار اســت: حفــر 
قنــات؛ ســاختن حوض هــای 
آب؛  ذخیــره  بــرای  بــزرگ 
اســتفاده از آبگیرهــای طبیعــی؛ 
حوض هــای سرپوشــیده؛ انتقــال آب؛ چــرخ چــاه و 

اســتفاده از دوالب بــر روی رود.
ــر  ــه زرگ ــر هانی ــت، دکت ــن نشس ــخنران ای ــومین س س

در ســرزمین خشکســال و کــم آب 
ایــران، ایــن مــوارد همــواره حائــز 
ــت؛  ــوده اس ــراوان ب ــت ف اهمی
آب راه هــا؛  و  چاه هــا  قنات هــا، 
ــاه،  ــرخ چ ــی، چ ــش آب شناس دان
ــه  ــا؛ توج ــیاب ها و چرخاب ه آس
ــه  ــه ب ــا؛ توج ــت آب ه ــه نظاف ب

ــا. ــع آب ه ــوۀ توزی نح
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للهــی، عضــو رســمی دبیرخانــه ملــی هیئــت بین الدولــی 
ــای  ــه نماده ــی ب ــی کل ــه در نگاه ــود ک ــم، ب ــر اقلی تغیی
ــگ و  ــش( در فرهن ــاد، خــاک و آت ــه )آب، ب عناصــر اربع
ــگان  ــزدان و اله ــود ای ــت و وج ــران پرداخ ــن ای ادب که
مختلــف منتســب بــه هــر عنصــر و ایجــاد پرستشــگاه های 
ــرام و  ــرای آمــوزش احت ــک را راهــی ب ــه هری منســوب ب
ــت.  ــتان دانس ــان باس ــت در جه ــت طبیع ــظ حرم حف
ــین را در  ــت س ــفره هف ــزای س ــای  اج ــه نماده در ادام
ــه  ــه تفصیــل برشــمرد و ب ــا عناصــر طبیعــی ب ــاط ب ارتب
ــی،  ــون فردوس ــزرگ چ ــاعران ب ــعر ش ــی از ش نمونه های
ــرد.  ــاره ک ــت اش ــا محیط زیس ــاط ب ــام و ... در ارتب خی
ــه  ــران ب ــم ای ــظ اقلی ــرای حف ــت ب ــار داش ــر اظه زرگ

ــم؛  ــدد نیازمندی ــاوت و متع ــی متف ــای تخصص دانش ه
امــا بــرای اینکــه بتوانیــم از همــه ایــن دانش هــا هم ســو 
ــد در  ــم، بای ــرداری کنی ــر بهره ب ــا یکدیگ ــگ ب و هماهن
وهلــه ی نخســت بــه زبــان مشــترکی دســت پیــدا 
کنیــم. زرگــر در پایــان، پیشــنهاد کــرد بایــد در ســطح 
تحصیــالت تکمیلــی یــک میان رشــته بــرای درک و 
ــا  تبییــن اشــتراکات رشــته های مختلــف ایجــاد شــود ت
ــه تبــع آن فهــم مشــترکی  بتــوان ادبیــات مشــترک و ب
میــان متخصصــان حوزه هــای گوناگــون بــرای محافظــت 

ــرد. ــط زیســت ایجــاد ک از محی
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بازخوانی روایت سه فرزانۀ شرقی در تاریخ فرهنگی مسیحیت

روز شــنبه اول دی مــاه 1397، جلســه ســخنرانی بــا 
موضــوع »بازخوانــی روایــت ســه فرزانــه شــرقی در تاریــخ 
فرهنگــی مســیحیت؛ بــا یــادی از اســتاد فرهیختــه 
شــادروان دکتــر محســن جعفــری مذهــب« از ســوی گروه 
ــالن  ــی در س ــوم تاریخ ــکدۀ عل ــی پژوهش ــخ فرهنگ تاری
اندیشــه برگــزار شــد. موضــوع ایــن ســخنرانی بــر مبنــای 
ــن  ــت چنی ــن رویای ــی. در ای ــل مت ــود از انجی ــی ب روایت
ــی  ــرت عیس ــگام والدت حض ــه هن ــت ک ــده اس ــل ش نق
ــرای  ــتاره ای، ب ــی س ــه راهنمای ــان ب ــی از ُمغ )ع(، گروه
ــد؛ حضــرت  ــت لحــم« آمدن ــه »بی ــه ایشــان ب ــت ب تهنی
ــس از پیشــکش  ــد و پ ــم )س( و عیســی )ع( را یافتن مری
ــه در  ــتند. اگرچ ــش بازگش ــرزمین خوی ــه س ــی ب هدایای
ــده  ــاره نش ــتان اش ــن داس ــه ای ــل، ب ــات انجی ــر روای دیگ
ــاص در  ــی خ ــه موضوع ــا ب ــت از ُمغ ه ــن روای ــت، ای اس
ادبیــات مســیحی تبدیــل شــده اســت و تــا بــه امــروز یکی 
ــری مناســبت های  از شــناخته شــده ترین نمادهــای تصوی
مذهبــی مســیحی، ازجملــه کریســمس و عیــد تجلــی یــا 
ــی  ــم آیین ــی از مراس ــی رود. بخش ــمار م ــه ش ــی ب اِپیفان
مســیحیت بــا نمــاد پیشــکش هدایــا بــه حضــرت عیســی 

ــگ  ــود و آداب و فرهن ــن می ش ــا آذی ــط مغ ه )ع( توس
خاصــی را در جوامــع مســیحی در سراســر جهــان 
ــام  ــر اله ــدا دکت ــت ابت ــن نشس ــت. در ای ــم زده اس رق
ــکده  ــی پژوهش ــخ فرهنگ ــروه تاری ــر گ ــک زاده، مدی مل
علــوم تاریخــی، از نقــش شــادروان دکتــر محســن 
ــه  ــد در توج ــگر فقی ــورخ و پژوهش ــب، م ــری مذه جعف
ــواده  ــور خان ــت و از حض ــخن گف ــوع، س ــن موض ــه ای ب
محتــرم ایشــان در جلســه تشــکر کــرد. ســپس، دکتــر 
ــد، ضمــن بررســی پیشــینه پژوهش هــای  ــورا برومن صف
خــود درخصــوص ایــن روایــت، بــه بررســی انعــکاس آن 
ــخ فرهنگــی مســیحیت  ــای تاری در شــکل گیری مولفه ه
پرداخــت. جلســه بــا اهــدای کتــاب »میــراث حقیقــی«، 
شــامل مجموعــه مقــاالت شــادروان دکتــر محســن 
ــر  ــه دکت ــواده ایشــان ب ــری مذهــب، از ســوی خان جعف
ملــک زاده و دکتــر برومنــد و طــرح پرســش و پاســخ بــه 

ــان رســید. پای
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کارنامۀ حقوق شهروندی در ایران

بــه مناســبت دومیــن ســالگرد ابــالغ منشــور حقــوق 
ــی-  ــت فرهنگ ــور، معاون ــس جمه ــط رئی ــهروندی توس ش
اجتماعــی پژوهشــگاه  نشســتی بــا عنــوان »کارنامــه حقوق 
شــهروندی در ایــران« را بــا حضــور دکتــر صــادق زیباکالم، 
ــخ  11 دی  ــران، در تاری ــأت علمــی دانشــگاه ته عضــو هی

ــرد. ــزار ک ــگاه برگ ــت پژوهش ــالن حکم ــاه 1397 در س م

 
ــی  ــه برخ ــا کالم ب ــر زیب ــت، دکت ــن نشس ــدای ای در ابت
برنامه هــای روزانــه اش اشــاره کــرد و گفــت: »مــن در 
مســیری کــه بــه اینجــا می آمــدم، بــه نظــرم آمدکــه بهتــر 
از هــر بحــث نظــری در خصوص فلســفه حقوق شــهروندی، 
روایــت امــروز صبــح زندگــی خــودم را بــرای شــما بگویــم 
کــه خــودش بــه انــدازه کافــی گویــای حقــوق شــهروندی 
ــران می شــود. مــن دیشــب مشــغول نوشــتن الیحــه  در ای
دفاعیــه ای بــودم کــه امــروز صبــح بایــد بــه دادگاه تجدیــد 
نظــر ارائــه می کــردم. ایــن دفاعیــه در مــورد پرونــده ای بــود 
کــه بــه واســطۀ مصاحبــۀ بنــده بــا تلویزیــون دویچــه ولــه 
ــته  ــال گذش ــاه س ــای دی م ــان در خصــوص ناآرامی ه آلم

مطــرح شــده بــود«.
وی بــا تشــریح مســائل و حواشــی پیرامــون ایــن پرونــده و 
همچنیــن پرونــدۀ دیگــری کــه در دادگاه دیگــری مطــرح 
ــه  ــائل ب ــن مس ــم ای ــر می کن ــزود:  »فک ــود،  اف ــده ب ش
ــه  ــن ک ــی همی ــود. یعن ــوط می ش ــهروندی مرب ــوق ش حق
ــه  ــغ علی ــون تبلی ــی همچ ــطه مفاهیم ــه واس ــت ب حاکمی
ــراد  ــب، اف ــر اکاذی ــی و نش ــان عموم ــویش اذه ــام، تش نظ
ــد،  ــازات می کن ــه و مج ــتد، محاکم ــدان می فرس ــه زن را ب

نقــض حقــوق شــهروندی اســت امــا مثــاًل در آمریــکا کــه 
ــوی  ــراد جل ــه عــراق پیــش آمــد، بســیاری از اف ــه ب حمل
کاخ ســفید آمدنــد و علیــه حکومتشــان تظاهــرات کردنــد، 
ــم  ــی را مته ــا کس ــت ی ــی را بازداش ــه کس ــدون اینک ب

ــد«. کنن
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه تهــران خاطــر نشــان کــرد: 
»نفــس اینکــه بــا حکومــت مخالفــت شــود، جــزو 
نخســتین ســنگ بناهای حقوق شــهروندی اســت. 
اســاس و بنیــان حقــوق شــهروندی در گــرو ســه 
ــن ســه اصــل در هــر  ــی اســت. اگــر ای اصــل کل
جامعــه ای رعایــت شــود، مــی  وان گفــت کــه در 
ــام حقــوق شــهروندی  ــه ن ایــن جامعــه چیــزی ب
ــزل و  ــه ع ــت ک ــن اس ــل اول ای ــود دارد. اص وج
ــا  ــت  ب ــن حکوم ــد و رفت ــت و آم ــب حکوم نص
ــی را  ــردم حکومت ــد. م ــردم باش ــتقیم م رأی مس
ــد،  ــی بودن ــر از آن راض ــد، اگ ــی کنن ــاب م انتخ
ــان  ــه هم ــد ب ــال بع ــج س ــا پن ــال ی ــار س چه
حــزب یــا گــروه یــا جریــان سیاســی مجــدداً رأی 
ــه گــروه دیگــر  ــد، ب می دهنــد. اگــر راضــی نبودن
ــن  ــر ای ــد. اگ ــری رأی می دهن ــان دیگ ــا جری ی
ــه  ــادی دارد. از جمل ــات زی ــود، تبع ــه ش پذیرفت
اینکــه مشــروعیت دیگــری بــرای حکومــت وجــود 
ــرای  ــه ب ــروعیتی ک ــا مش ــت. تنه ــد داش نخواه
حکومــت وجــود دارد، صنــدوق رأی وزارت کشــور اســت.

وی تصریــح کــرد:  اصــل دوم ایــن اســت؛ حکومتــی کــه با 
رأی مســتقیم مــردم انتخــاب شــده و زمــام امــور کشــور 
را بــه دســت گرفتــه اســت، ایــن حکومــت هــر کاری کــه 
ــط  ــت فق ــن حکوم ــد. ای ــام بده ــد انج ــد نمی توان بخواه
ــه  ــد ک ــد و مجــاز اســت انجــام ده ــزی را می توان آن چی
قانــون اساســی آن کشــور برایــش مجــاز دانســته اســت«.
زیبــا کالم در ادامــه بــه اصــل ســوم اشــاره کــرد و گفــت: 
ــخگو  ــت پاس ــد حکوم ــه بای ــت ک ــن اس ــوم ای ــل س »اص
ــزل و  ــر ع ــد در براب ــان. بای ــه پارلم ــی؟ ب ــه ک ــد. ب باش
نصــب هــا، سیاســت هــا و اقداماتــش پاســخگو باشــد. هــر 
ــد  ــا مهمــی کــه مــی افتــد، حکومــت بای اتفــاق ســاده ی
پاســخگو باشــد. اگــر حکومــت انتخــاب و عــزل و نصبــش 
ــط  ــت فق ــدرت حکوم ــر ق ــد و اگ ــردم باش ــده م ــه عه ب
محــدود بشــود بــه آنچــه قانــون بــه آن اجــازه داده اســت 
و اگــر حکومــت پاســخگو باشــد، در آن کشــور و جامعــه 
حقــوق شــهروندی مراعــات می شــود. اگــر در حکومتــی 
یکــی از ایــن ســه اصــل نبــود، شــما نمــی توانیــد بگوییــد 
ــاری و  ــهروندی س ــوق ش ــه حق ــت و جامع در آن حکوم
جــاری اســت. لــذا، اســاس و بنیــان حقــوق شــهروندی بــا 
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محدویــت قــدرت حکومــت همــراه اســت. نمــی شــود در 
جامعــه ای اختیــارات و قــدرت حکومــت نامحــدود باشــد و 
پاســخگویی وجــود نداشــته باشــد و در عیــن حــال  شــما 
ــود  ــه وج ــن جامع ــم در ای ــهروندی ه ــوق ش ــد حق بگویی

دارد«.
انتهــا  در  کالم  زیبــا  دکتــر 
تأکیــد کــرد: »آخریــن مطلبــی 
بگویــم  خواهــم  مــی  کــه 
امیــدوار کننــده اســت و اینجــا 
اســت کــه مــن بــا نســل هــای 
ــتند،  ــد هس ــه ناامی ــد ک جدی
ــن  ــود. م ــی ش ــدا م ــم ج راه
بــه آینــده امیــدوارم، بــرای 
ــران  ــته ای ــخ گذش ــه تاری اینک
حکایــت از پیشــرفت می کنــد. 
مــن اگــر امــروز بگویــم اصــل 
شــما  همــۀ  قــوا،  تفکیــک 

می فهمیــد. ولــی 100 ســال پیــش اگــر ایــن حــرف گفتــه 
ــد  ــرف را نمی فهمیدن ــن ح ــا ای ــد آدم ه ــد، 90 درص می ش

ــرفت«. ــی پیش ــن یعن و ای
وی افــزود: »همینطــور در مــورد پاســخگو بــودن حکومــت 

و مــوارد دیگــر می تــوان ایــن مثــال را زد. در طــول 
ــد  ــتند کردن ــه می خواس ــر کاری ک ــا ه ــخ حکومت ه تاری
و بــه هیــچ عنــوان محــدود بــه قانــون و پاســخگو نبودنــد. 
از زمــان مشــروطه روشــنفکران مــا ایــن مطالــب را دنبــال 
کردنــد. در غــرب هــم یــک 
ــیدند. در  ــا نرس ــه اینج ــبه ب ش
ــال  ــم 300 ، ۴00 س ــرب ه غ
اینگونــه مباحــث بــه طــول 
ــه  ــن ب ــت. بنابرای ــده اس انجامی
نســبت گذشــته خودمــان، بنده 
معتقــدم حقــوق شــهروندی در 
جامعــه مــا پیشــرفت کــرده 
اســت. بــه نســبت گذشــته کــه 
شــاه ســایه خــدا در زمیــن بــود 
مــورد  در  اساســاً  نمی شــد  و 
صحبــت  شــهروندی  حقــوق 
کرده ایــم.  پیشــرفت  کــرد، 
ــان را  ــهروندی خودم ــوق ش ــد حق ــم و نبای ــا نمی توانی م
ــکا و... مقایســه  ــا کشــورهای دیگــر مثــل فرانســه، آمری ب
ــا جامعــه خودمــان ســنجیده شــویم«. کنیــم. مــا بایــد ب

ــؤاالت  ــه س ــا کالم ب ــر زیب ــت  دکت ــن نشس ــان ای در پای
حاضــران پاســخ 

داد.

ــرای  ــه آینــده امیــدوارم، ب  مــن ب
اینکــه تاریــخ گذشــته ایــران 
حکایــت از پیشــرفت می کنــد. مــن 
اگــر امــروز بگویــم اصــل تفکیــک 
ــی  قــوا، همــۀ شــما می فهمیــد. ول
ــرف  ــن ح ــر ای ــش اگ ــال پی 100 س
ــا  ــد آدم ه ــد، 90 درص ــه می ش گفت
و  نمی فهمیدنــد  را  حــرف  ایــن 

ــرفت. ــی پیش ــن یعن ای
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خوانش جایگاه زن در نهج البالغه

نشســت علمــی »خوانــش جایــگاه زن در نهــج البالغــه« 
روز دوشــنبه  17 دی مــاه 1397 بــا میزبانــی مرکــز 
ــز  ــه الســالم  و همــکاری مرک ــی علی ــام عل ــات ام تحقیق
مطالعــات اقتصــادی دانشــگاه مفیــد در پژوهشــگاه علــوم 

ــد. ــزار ش ــی  برگ ــات فرهنگ ــانی و مطالع انس
ــن نشســت از سلســله  ــوان هفتمی ــه عن ــن نشســت ب  ای
ــه  کــه در راســتای  تفاهــم  ــود ک ــه ب نشســت های ماهان
ــت پژوهشــی دانشــگاه مفیــد  نامــه مشــترک بیــن معاون
و پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، مرکــز تحقیقــات 

امــام علــی )ع( و بــا ســخرنانی  دکــرت ســعید رهایــی  عضــو هیــأت علمــی 

ــد برگــزار شــد. دانشــگاه مفی

دکتــر رهایــی ابتــدا بحــث خــود را بــا ایــن مقدمــه آغــاز 
ــر ســرخوانش  ــی موجــود ب ــی از چالش های ــه یک ــرد ک ک
ــث زنــان و  ــوع زن در خــالل  نهــج البالغــه، بح موض
ــلمان و  ــم از مس ــروز اع ــای ام ــت. دنی ــان اس ــوق زن حق
ــه،  ــه در نهج البالغ ــی ک ــی از عبارات ــلمان، برخ ــر مس غی
ــوص  ــائل در خص ــون رس ــر  همچ ــون دیگ ــا مت ــی ی کاف
ــدگاه  ــن دی زن مطــرح شــده را نمی پســندند و گاهــی ای
را غیــر عادالنــه هــم میداننــد. لــذا مــی خواهیــم ببینیــم 
ــل  ــر)ع( نق ــرت امی ــه از کالم حض ــج البالغ ــه در نه آنچ
شــده اســت یــا در متــون دیگــری  از ایشــان دربــارۀ زنــان 
ــر  ــا را تعبی ــوان آنه ــه می ت ــده، چیســت و چگون ــل ش نق

کــرد.
وی ضمــن اشــاره بــه اینکــه نهج البالغــه ای کــه امــروز در 

دســت مــن وشماســت، ثمــرۀ تــالش قابــل تقدیــر مرحــوم 
ــا و در  ــت: »در خطــب، در نامه ه ــید رضــی اســت، گف س
ــت.   ــده اس ــه ش ــه زن توج ــه ب ــار نهج البالغ ــات قص کالم
ــوان  ــه می ت ــوق را چگون ــه حق ــوق ک ــاب حق ــاًل در ب مث
ــه  ــار ارائ ــرد، معی ــرا ک ــد  اج ــه بای ــرد و چگون ــر ک تصوی
می دهــد. از جملــه خطــب نهــج البالغــه کــه بســیار قابــل 
ــۀ  ۸0  ــوق زن، خطب ــاب حق ــت از ب ــش اس ــث و چال بح
ــن  ــرت ای ــد، حض ــی می فرمای ــید رض ــوم س ــت. مرح اس
خطبــه را بعــد از جنــگ جمــل ایــراد کــرده و در عنــوان 
ایــن خطبــه آورده اســت کــه ایــن خطبــه، زنــان را مذمــت 
می کنــد بــا ایــن تعبیــر کــه  زنــان نســبت بــه مــردان از 
ــا ایــن عبــارات شــروع  ــد. ایــن خطبــه ب نقــص برخوردارن
ــت  ــص اس ــان ناق ــان ایمانش ــردم؛ زن ــه آی م ــود ک می ش
ــن و در  ــه در ذه ــی ک ــان معنای ــه هم ــص را ب ــر ناق )اگ
ــص  ــم(، بهره شــان ناق ــی کنی تفســیر فارســی هســت تلق
اســت و عقلشــان ناقــص اســت. بعــد تحلیــل می کنــد کــه 
ایمانشــان کــم اســت چــون ایــام پریــود ماهیانــه دارنــد، در 
ــس  ــد پ ــم نمی گیرن ــد ،روزه ه ــاز نمی خوانن ــام نم آن ای
ایمانشــان هــم ناقــص اســت. عقلشــان ناقــص اســت چــون 
شــهادت دو زن مســاوی شــهادت یــک مرد اســت. بخشــی 
از ایــن خطبــه بــا ایــن صــورت، بــرای بســیاری از مــردان و 

زنــان جامعــه مــا قابــل پذیــرش نیســت«.
ــد  ــا را بای ــای النس ــن معن ــزود: »اول ای ــی اف ــر رهای دکت
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ــی  ــد یک ــش می آی ــه پی ــکلی ک ــم. مش ــایی کنی شناس
ــع  ــم جم ــاء اس ــظ  النس ــه لف ــت ک ــن اس ــاس ای براس
ــد النــاس اســت.  ــدارد و مانن اســت و مفــردی از خــود ن
از طرفــی گفتــه می شــود کلمــه جمعــی کــه »ال« دارد 
مفیــد عمــوم اســت. النســاء یعنــی همــۀ زنــان«. رهایــی 
ــیر  ــل تفس ــیاری مث ــیر بس ــت: » در تفاس ــه گف در ادام
مرحــوم عالمــه طباطبایــی می بینیــد کــه در اســتنباطاتی 

می کنــد  قــرآن  از  کــه 
می گویــد کــه ایــن جمــع 
ــه ال اســت. اینجــا  ــی ب محل
ال  مفیــد عمــوم نیســت. 
ایهــا  از  مقصــود  چنانکــه 
النــاس یــا معاشــرالناس کــه 
ــه اســت همــۀ  ــدای خطب ابت
ــن  ــی ای ــت. یعن ــردم نیس م
ــان  ــه از زم ــت ک ــه نیس گون
حضــرت امیــر)ع( بــه قبــل و 
زمــان ایشــان تــا ابــد اشــاره 
شــده باشــد. ایــن خطبــه 
ــم  ــا بدان ــردم ت ــی ک را بررس
ــید  ــل از س ــه قب ــن خطب ای
ایشــان  از  بعــد  و  رضــی 
ــدم  ــت. دی ــده اس ــا آم کجاه
ایــن  مختلفــی  کتــب  در 

خطبــه آورده شــده اســت. ایــن خطبــه را ســید در 
صفحــه  100خصائص االئمــه هــم ذکــر کــرده اســت. در 

آنجــا مطلــب گســترده تر اســت. 
وی در ادامــه بخشــی را از بحــار خوانــد: »حضــرت دربــارۀ 
طلحــه و زبیــر می فرمایــد: اینهــا بــا مــن بیعــت کردنــد. 
اگــر بــا مــن بیعــت نمی کردنــد، مثــل برخــی کــه ) مثــال 
عبــداهلل عمــر( بیعــت نکردنــد ) ایــن بحــث در مباحــث 
ــت(  ــی اس ــث زیبای ــار در رای بح ــرکت در رای و اجب ش
مــن هرگــز  آنهــا را مجبــور نمی کــردم کــه رأی بدهنــد. 
چنانچــه مــن  بــا دیگرانــی هــم کــه در مســجد آمدنــد و 
گفتنــد؛ یــا علــی! مــا بــه تــو رأی نمی دهیــم و تــو را بــه 
عنــوان  خلیفــه قبــول نداریــم، برخــورد خشــنی نکــردم. 
علــت اینکــه اینهــا رأی دادنــد و بعــد برگشــتند ایــن بــود 
کــه طلحــه فکــر می کــرد کــه وقتــی بــه عنــوان صحابــه 
خــاص پیامبــر بــا مــن بیعــت می کنــد، او را والــی یمــن 
قــرار می دهــم و  و زبیــر فکــر می کــرد او را والــی عــراق 
خواهــم کــرد. امــا بعــد کــه متوجــه شــدند مــن تحــت 
ــده مــا  ــه مــن گفتنــد اجــازه ب تأثیــر شــهرت نیســتم، ب
ــکنی  ــال پیمان ش ــه دنب ــه ب ــی ک ــم، در حال ــره بروی عم
بودنــد. پــس ســراغ عایشــه رفتنــد و او را تخفیــف دادنــد 
ــه آن را داشــت و  و از مــن ترســاندند. عایشــه هــم زمین
ــن وجــود  ــه م ــادی نســبت ب ــای زی در نفــس او  کینه ه

داشــت«.
وی ادامــه داد: »بنابرایــن اینجــا منظــور حضــرت از 
ــه  ــس نگفت ــچ ک ــون هی ــت چ ــان نیس ــۀ زن ــا، هم النس
ــتند، از  ــص هس ــی ناق ــر عقل ــان از نظ ــۀ زن ــت هم اس
نظــر ایمانــی ناقــص هســتند و از نظــر بهــره همینطــور. 
ــان حداقــل حضــرت فاطمــه  ــن زن چــرا کــه در بیــن ای
زهــرا)س( و حضــرت زینــب 
از  دیگــر   بســیاری  و  )س( 
افــرادی کــه قــرآن یــا روایــات 
ایــن زنــان را ســتوده اســت 
وجــود دارنــد کــه شــامل ایــن 
تعبیــر نیســتند. لــذا بــه یقیــن 
ــدارد و  ــت ن ــن کالم عمومی ای
ــت.  ــود نیس ــان مقص ــۀ زن هم
کلمــه  یــک  در  حضــرت 
بســیاری از زنــان دوره خــود را 
ــن  ــد و همچنی ــف می کن توصی
ایــن کلمــات حضــرت جدلــی و 
کنایــی اســت. حضــرت امیر)ع( 
ــه  ــت ک ــانی اس ــن  کس در بی
ــام و  ــوان ام ــه عن ــه را ب عایش
رهبــر خودشــان قبــول کردنــد 
ــزه ی  ــه را معج ــتر عایش و ش
الهــی می داننــد تاجایــی کــه در نهج البالغــه هــم آمــده 
ــورت  ــر و ص ــه س ــرک ب ــرای تب ــتر را ب ــوع ش ــه مدف ک
ــه  ــد ک ــراد معتقدن ــن اف ــت ای ــد. اکثری ــود می مالیدن خ
ــد  ــتند و نمی توانن ــی هس ــت دوم ــودات دس ــان موج زن
رهبــری را بــه عهــده داشــته باشــند. حضــرت می خواهــد 
بگویــد شــما بــا ایــن اعتقــاد چــرا دنبــال عایشــه رفتیــد. 
همچنیــن در پرداخــت کالم می بینیــم اســتدالل های 
ــل  ــی نیســت و قاب حضــرت همگــی اســتدالل های برهان
خدشــه اســت. لــذا بســیاری  می گوینــد ایــن کالم اصــال 
ًمســتند بــه حضــرت نیســت. مــا در جایــی منبــع قــوی 
ــی  ــن کالم از حیــث ادب ــم. ای ــدا نکردی ــن کالم پی ــر ای ب
هــم قــوی نیســت. همچنیــن بــه یقیــن جنبــۀ برهانــی 

ــدارد.  ن
ــرد:  ــان ک ــود را بی ــتدالل های خ ــه اس ــی در ادام رهای
ــان  ــد زن ــرت می فرماین ــان: حض ــص االیم ــاء نواق »النس
ایمانشــان کــم اســت. اول، منظــور از ایمــان اینجــا اعتقاد 
نیســت چــون یــک کفــر و ایمــان داریــم بــه عنــوان کفــر 
ــه  ــان در عمــل مثــل مــردان مؤمنان ــی. زن و ایمــان عمل
عمــل نمی کننــد چــون زنــان حیــض می شــوند و چنــد 
روز از مــاه را  نمــاز نمی خواننــد و روزه هــم نمی گیرنــد. 
ــان  ــیاری از زن ــوند .بس ــض نمی ش ــه حی ــان ک ــۀ زن هم
یائســه هســتند و حیــض نمی شــوند و بســیاری هــم کــم 
ــان  ــه زن ــاً اینک ــوند. ثانی ــض نمی ش ــتند و حی ــن هس س

هیــچ کــس نگفتــه اســت همــۀ زنان 
ــتند، از  ــص هس ــی ناق ــر عقل از نظ
نظــر ایمانــی ناقــص هســتند و از نظر 
بهــره همینطــور. چــرا کــه در بیــن 
ایــن زنــان حداقــل حضــرت فاطمــه 
ــب )س(  ــرت زین ــرا)س( و حض زه
ــه  ــرادی ک ــر  از اف ــیاری دیگ و بس
ــان را  ــن زن ــات ای ــا روای ــرآن ی ق
ــه  ــد ک ــود دارن ــت وج ــتوده اس س
ــذا  ــتند. ل ــر نیس ــن تعبی ــامل ای ش
بــه یقیــن ایــن کالم عمومیــت ندارد 

ــت. ــود نیس ــان مقص ــۀ زن و هم
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ــر  ــن ام ــا ای ــد، اتفاق ــض روزه نمی گیرن ــام حی ــر در ای اگ
ــد  ــان دارد چراکــه بعــد بای ــرای آن مســئولیت بیشــتری ب
ــان روزه هــم  ــس زن ــد. پ ــی بگیرن ــه تنهای قضــای آن را ب
می گیرنــد و اتفاقــاً ســخت تر هــم می گیرنــد. دربــاب 
نمــاز هــم زنــان مؤمنــه دلشــان می خواهــد نمــاز بخواننــد 
و حتــی در روایــت هــم داریــم کــه زنــان مؤمنــه در ایــام 
حیــض جانمــاز را پهــن می کننــد در ســجاده می نشــینند 
و ذکــر می گوینــد. از طرفــی آیــا مگــر ثــواب عمــل فقــط 
بــه انجــام عمــل اســت؟ ثــواب و ایمــان بــه اطاعــت اســت. 
ــام  ــم، انج ــام دهی ــه انج ــدا گفت ــه خ ــی ک ــی گاه یعن
ــام  ــم، انج ــام ندهی ــه انج ــه گفت ــی ک ــم و گاه می دهی
ــورد  ــت در م ــار هس ــه اطه ــت از ائم ــم. در روای نمی دهی
پیامبــر )ص( کــه فرمودنــد، خداونــد همانطــور که دوســت 
ــم دوســت دارد  ــه ه ــود همانگون ــذ ش ــش اخ دارد واجبات
کــه رخصت هایــش اخــذ شــود. همینطــور در بخش هــای 
بعــدی بطــور مثــال، نواقــص العقــول.  اینکــه گفتــه شــود 
ــد  ــداد شــاهدهای زن  بای ــم اســت چــون تع عقلشــان ک
دو برابــر مــرد باشــد آیــا حکــم بــه کــم عقلــی زن دارد؟ 
ایــن یــک حکــم تعبــدی شــرعی اســت. خیلــی از مواقــع 
زنــان تدبیــر عقالیــی دارنــد. درمــورد نواقــص الحظــوظ که 
گفتــه می شــود بهــرۀ آنهــا کــم اســت چــون ارث کمتــری 
ــن ابــی  ــد. مــا در ایــن مــورد روایــت داریــم کــه »اب دارن
االوجــاع«  کــه از ماتریالیســم های زمــان امــام صــادق )ع( 
بــود، در کنــار کعبــه می نشســته و علیــه اســالم صحبــت 
ــار  ــه اطه ــه ائم ــا علی ــه باره ــب اســت ک ــرده و جال می ک
صحبــت کــرد و ائمــه هــم پاســخ دادنــد امــا هیــچ کــدام 
ــد  ــه وی ندادن ــدام ب ــم اع ــد حک ــوان مرت ــه عن ــه ب از ائم
بلکــه خلیفــه او را کشــت. ایــن روایــت اســت کــه عــده ای 
ــه  ــد ک ــان می کنن ــد و بی ــی آین ــام صــادق )ع( م ــزد ام ن
ــوان  ــاره و نات ــد، زن بیچ ــی گوی ــاع« م ــی االوج ــن اب »اب
چــه گناهــی دارد کــه خداونــد ارث نصــف بــه او در نظــر 
گرفتــه اســت؟  ایــن روایــت هــم در رســائل و هــم جاهای 

ــخ  ــادق)ع( در پاس ــام ص ــت. ام ــده  اس ــل ش ــر نق دیگ
ــون  ــت چ ــان اس ــع زن ــه نف ــا ب ــن اتفاق ــد؛ ای می فرماین
ــا  ــان متصــدی خــرج نیســتند و بســیاری از هزینه ه زن
بــه عهــدی آنهــا نیســت. اگــر بخواهیــد محاســبه کنیــد 
ــول  ــردان در ارث پ ــان بیشــتر از م ــی زن ــت حت در نهای
ــط در نظــر  ــد نســبت را فق ــه نبای ــرا ک ــد چ ــی گیرن م
گرفــت چراکــه زن نصــف مــرد می گیــرد. ثــروت بیشــتر 
دســت مــردان اســت و اگــر بخواهیــد بــه مقــدار توجــه 
کنیــد در حقیقــت زنهــا بیشــتر از مــردان ارث می برنــد. 

ــی اســت«. ــاً کالم جدل کالم حضــرت قاعدت

وی در خاتمــه تأکیــد کــرد: »وقتــی می توانیــم کالمــی 
را تفســیر کنیــم کــه مفهــوم و مقصــود کالم را بفهمیــم 
و در آســتانۀ ادلــۀ قرآنــی آن را بســنجیم. قــرآن در 
ــر  ــد و تدبی ــتایش می کن ــان را س ــوارد زن ــیاری م بس
ــان در بســیاری مــوارد روایــت شــده اســت. شــخص  زن
رســول اهلل روایــت دارد کــه بــا زنــان مشــورت نکــن مگر 
تجربــه کنیــد کــه فــرد عاقلــی اســت. امــا بــا زنانــی کــه 
ــن  ــذا ای ــد. ل ــد، مشــورت کنی ــه کردی عقلشــان را تجرب
ــر در  ــا اگ ــه بس ــد  و چ ــت باش ــد حج ــاً نمی توان عموم
ــا  ــد آنج ــه کنی ــه  216 را مالحظ ــا  خطب ــار اینه کن
ــلمانان  ــلمانان و غیرمس ــردان، مس ــان، م ــد؛ زن می گوی
همــه در برابــر هــم حقوقــی دارنــد و نمی توانــد فــردی 
بگویــد کــه حق هــا مختــص مــن اســت و دیگــران حــق 
ــی  در  ــد کس ــرار باش ــر ق ــد، اگ ــا می گوی ــد. آنج ندارن
ــد اســت  ــته باشــد آن خداون ــل کســی حــق نداش مقاب
ــت،  ــث عدال ــد. در بح ــدا نداری ــر خ ــی ب ــما حق ــه ش ک
حضــرت در خطبــه  216 می فرماینــد کــه عدالــت 
ــا  ــل حق ه ــت تقاب ــا و در حقیق ــم حق ه ــدون تنظی ب
ــه از حضــرت  ــی ک ــن کلمات ــر نیســت. بنابرای امکان پذی
ــه   ــت خطب ــه کلی ــد ب ــود دارد، بای ــان وج ــورد زن در م

توجــه کــرد«.
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ظرفیت های علوم انسانی و اجتماعی در ارتباط با تولید و صنعت

پنجمیــن نشســت تخصصــی همایــش ملــی ارتبــاط علــوم 
ــالن  ــاه 1397 در س ــت 15 دی م ــد و صنع ــانی، تولی انس
ــات فرهنگــی  ــوم انســانی و مطالع اندیشــه پژوهشــگاه عل

برگــزار شــد.
ــش،  ــن همای ــت ای ــاد و مدیری ــروه اقتص ــت کارگ نشس
تحــت عنــوان »ظرفیت هــای علــوم انســانی و اجتماعــی« 
زیرســاختاری،  مســائل  حــل  و  »آسیب  شناســی  بــه 
ــد و صنعــت«  ــگاه داری تولی ــادی، سیاســت گذاری و بن نه

ــت. ــاص داش اختص
ــهید  ــگاه ش ــی دانش ــأت علم ــر، هی ــه دادگ ــر یدال دکت
بهشــتی؛ دکتــر ناهیــد پوررســتمی، هیــأت علمی دانشــگاه 
تهــران؛ دکتــر امیرحســین مزینــی، هیــأت علمی دانشــگاه 
تربیــت مــدرس و دکتــر مهــدی نزاکتــی، مشــاور و مدرس 
ــد.  ــش بودن ــن پیش همای ــخنران ای ــت، س ــته مدیری رش
ــی  ــر محمدعل ــده دکت ــر عه ــز ب ــن نشســت نی ــری ای دبی
ابوترابــی، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و 

مطالعــات فرهنگــی، بــود.
ــوان   ــد. عن ــاز ش ــر آغ ــه دادگ ــخنرانی یدال ــا س ــه ب جلس
ــانی و  ــوم انس ــه ذات عل ــم ب ــر قائ ــخنرانی وی »عناص س
پیشــرفت اقتصــادی: یــک برنامــه پژوهشــی عظیــم: حلقــه 

ــود. ــران« ب ــوده در اقتصــاد ای مفق
دادگــر ضمــن مــرور نتایــج یــک پژوهــش گســترده، توجه 
بــه بهــره وری را بــه عنــوان حلقــۀ مفقــودۀ اقتصــاد ایــران 
ــه »یافتــن  ــن مطالعــۀ اولی ــی کــرد و گفــت: »در ای معرف
ــانی  ــوم انس ــای از عل ــن درس ه ــتی بی ــاط سرانگش ارتب
از یک ســو و وضعیــت پیشــرفت اقتصــادی از ســوی 

ــال شــده اســت«. دیگردنب

 وی در ادامــه بخشــی از ایــن پژوهــش را بازخوانــی 
ــادی  ــرفت اقتص ــای پیش ــی تفاوت ه ــه برخ ــه ب ــرد ک ک
در کشــورهای بهادهنــده بــه علــوم انســانی و کشــورهای 

ــت.  ــاص داش ــوع اختص ــن موض ــه ای ــه ب بی توج
اظهــارات دادگــر در ایــن مقایســه مبتنــی بــر ایــن 
دریافــت بــود کــه توجــه بــه اقتصــاد سیاســی بــه جــای 
اقتصــاد محــض، ضروری تــر می نمایــد؛ زیــرا فضــای 
ــاد  ــه ابع ــه هم ــه ب ــای توج ــی، فض ــاد سیاس ــرم اقتص ن
ــی،  ــادی، سیاس ــم از اقتص ــه )اع ــش در اداره جامع اثربخ
ــوم  ــد آن عل ــت و پیام ــره( اس ــی و غی ــی، اجتماع حقوق
ــی  ــش خصوص ــازگار، بخ ــه س ــد اندیش ــانی و تولی انس
پرنشــاط، بخــش عمومــی کارآمــد و منضبــط و بهــره وری 

ــود. ــد ب ــاال خواه ب
مثــال دادگــر در ایــن بــاره مربــوط بــه یافتــۀ آســموگلو، 
صاحب نظــر معــروف اقتصــادی، بــود کــه مشــارکت 
واقعــی مــردم و پایــان دادن بــه الیگارشــی را در ارتبــاط 
ــرده  ــی ک ــا معرف ــات ملت ه ــع، راه نج ــاد جوام ــا اقتص ب
اســت. ناگفتــه پیداســت کــه چنیــن یافتــه ای در مطالعات 
اقتصــاد محــض جایــی نــدارد و آن را تنهــا در مطالعــات 

ــرد. ــوان مشــاهده ک ــع می ت اقتصــاد سیاســی جوام
ــۀ خــود پیشــنهاداتی  ــج مطالع ــق نتای ــان، طب وی در پای

داشــت:
ــارت  ــه نظ ــی ب ــد کارای ــت کم 30 درص ــاص دس اختص

ــرب او؛ ــت مخ ــه دخال ــت و ن ــی دول صمیم
ــاد  ــه ایج ــره وری ب ــد به ــه ۸0 درص ــک ب ــد نزدی پیون

اعتمــاد فراگیــر بیــن مردمــان و حاکمــان؛
ترجمــان ایــن مــوارد از یک ســو بــه دریافــت پیــام علــوم 
انســانی و از ســوی دیگــر اثربخشــی بــر بهــره وری، شــرط 
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نهــادی رشــد متفــاوت بهــره وری خواهــد بــود.
دادگــر یافتــۀ کلیــدی قــرن 21 بــرای پیشــرفت در تولیــد 
و صنعــت جوامــع را »اســتواری علــوم انســانی بــر ماهیــت 
ــش«  ــر »پژوه ــرد و ب ــوان ک ــاد« عن ــته ای اقتص بین رش
ــد  ــی تأکی ــش« در دوران ــای پژوه ــه »یافته ه ــه ب و توج
کــرد. وی در ادامــه بــه  مــرور »عوامــل کلیــدی در 

پیشــرفت اقتصــادی« پرداخــت.
دادگــر از شــیب تنــد دانشــگاه های آمریــکا و کانــادا 
ــه  ــانی ب ــوم انس ــد دادن عل ــا در پیون ــه اروپ ــبت ب نس
صنعــت و تولیــد از 1960 بــه بعــد در دانشــگاه های 
ــردم،  ــورادو، نوت ــتنفورد، کول ــاروارد، اس ــی، MIT، ه برکل
ایندیانــا، کارلتــون، ویکتوریــا، بریتیــش کلمبیــا، کلگــری 
ــزه نوبلی هــای اقتصــاد را  ــد جای و مک گیــل گفــت و رون
تاثیرپذیــری از ســمت علــوم انســانی خوانــد و نمونه هــای 

ــرد. ــان ک مهمــی را بی
انســانی  علــوم  »پتانســیل های  پوررســتمی  ناهیــد 
مســائل  حــل  و  آسیب شناســی  در  اجتماعــی  و 
زیرســاختاری، نهــادی، سیاســت گذاری و بنــگاه داری 
تولیــد و صنعــت ایــران؛ بررســی تجربــه ژاپــن« را مدنظــر 
قــرار داد و  از »ضــرورت توجــه بــه علــوم انســانی و 
اجتماعــی بــرای حــل مســئله« شــروع کــرد و بــا اشــاره 
ــاد در داووس  ــی اقتص ــع جهان ــالس 2016 مجم ــه اج ب
ــه ســوالی کــه کالرس شــواب مطــرح کــرد، پرداخــت:  ب
»چــرا بــرای آمــوزش انقــالب صنعتــی چهــارم نیــاز بــه 

ــم؟« ــانی داری ــوم انس ــوم و عل عل
ــار دوره  ــرور چه ــه م ــؤال ب ــن س ــه ای ــخ ب ــرای پاس و ب

ــت. ــی پرداخ تاریخ
موضــوع پوررســتمی اولویــت دادن یــک رشــته از دانــش 
بــه رشــته های دیگــر نبــود؛ بلکــه مســئله دانــش 
یکپارچــه بــود. دانــش یکپارچــه بــه معنــی توجه داشــتن 

ــای فهــم در حــل مســئله. ــی متغیره ــه تمام ب

ــات  ــت و نقــش تحقیق ــه »اهمی ــه، پوررســتمی ب در ادام
ــی  ــد توســعه صنعت ــی در فرآین ــوم انســانی و اجتماع عل
ژاپــن« پرداخــت. ایــن پرداخــت، مســتلزم واگویــی 
ــن  ــخ ژاپ ــب« در تاری ــفی غال ــری فلس ــای فک »گرایش ه
ــح داد  ــا را توضی ــن گرایش ه ــه ای ــذا وی در ادام ــود، ل ب
ــزوای  و گفــت: »نظریه هــای اقتصــادی اجتماعــی دوره ان
ژاپــن کــه بــه »دوره توکــوگاوا« شــامل دو نظریــه روحیــه 
تولیــد )و نــه مصــرف( و رقابت هــای تولیــدی بیــن 

حکومت هــای محلــی می شــود«.    
پوررســتمی از رابطــه مثبــت میــان علــم و پیشــرفت های 
صنعتــی گفــت؛ بــا این حــال نظــام ســرمایه داری ژاپــن را 
خــالف قاعده هــای نظــام ســرمایه داری مرســوم توصیــف 
کــرد. امــا ایــن توصیــف بــه ایــن معنــی نبــود کــه نســبت 
هزینــه تحقیقــات بــه GDP را نزدیــک بــه همیــن نســبت 

در آلمــان و آمریــکا ندانــد.
پوررســتمی ســهم و نــوع تحقیــق و توســعه در ژاپــن را در 

ســه محــور بــه شــرح زیــر خالصــه کرد:
  - ابتــدای دوره میجــی ســهم دولــت در اقتصــاد و 
همچنیــن تامیــن برخــی زیرســاخت های تحقیقــات 
صنعتــی بــاال بــود؛ امــا خیلــی ســریع ایــن ســهم کاهــش 

ــت؛ یاف
   - قســمت اعظــم امــور تحقیقــات و توســعه در مالکیــت 
ماننــد  بزرگــی  در شــرکت های  و  بخــش خصوصــی 

ــت؛ ــان و… اس ــی، نیس میتسوبیش
ــه  ــتر متوج ــن بیش ــه در ژاپ ــات صورت گرفت    - تحقیق
تحقیقــات کاربــردی اســت تــا تحقیقــات محــض و پایــه 

)کــه البتــه بــه ایــن مــورد نقدهایــی وارد اســت(.
در ادامــه پوررســتمی بــه اهمیــت نظــام آموزشــی 
پرداخــت و دربــارۀ نقــش نظــام آموزشــی نویــن ژاپــن در 
تحــوالت زمــان را گفــت: »تحصیــالت ابتدایــی در طــول 
ــا انتخــاب  ــاط کشــور و ب ــه اقصــی نق ــی ب ــدت کوتاه م
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بهتریــن محــل و مجهزتریــن وســایل روز گســترش یافــت. 
ــه  ــوادی ب ــتم بی س ــرن بیس ــاز ق ــه در آغ ــوری ک ــه ط ب

ــن رخــت بربســت؛ ــردم ژاپ ــل از زندگــی م طــور کام
چــون  رشــته هایی  در  عالــی  تحصیــالت  ســطح  در 
بــر  زیــادی  تاکیــد  بازرگانــی  امــور  و  مهندســی 
ــده  ــت ع ــه تربی ــر ب ــه منج ــود ک ــی ب ــای عمل آموزش ه
کثیــری از مامــوران دولتــی زبــده و منضبــط و متعهــد بــه 
کار، حســابداران و مهندســان قــادر بــه جــذب تکنولــوژی 
غــرب در صنایــع نوپــا شــد. اولویــت آموزش هــای عملــی 
ــل  ــی دوم از دالی در دوران میجــی و بعــد از جنــگ جهان
ــا غــرب  ــن ب ــی ژاپ ــت صنعت ــد رقاب عمــده تســریع فرآین

می شــود«. محســوب 
وی در ادامــه دربــارۀ آموخته هــای 
ــه توســعه صنعتــی  منتــج از تجرب
توســعۀ  ژاپــن گفــت: »الزمــه 
ــای  ــه متغیره ــه ب ــی توج صنعت
در  اجتماعــی  و  انسان شــناختی 
کنــار الزامــات فناورانــه ماننــد 
متغیــر کلیدی »شرمســاری« و در 
ــی«  ــالب سخت کوش ــه »انق نتیج

ــت  ــی داش ــالب میج ــی در انق ــش مهم ــه نق ــن ک در ژاپ
ــفی  ــری فلس ــی فک ــت؛ مبان ــده اس ــظ ش ــون حف و تاکن
ــعه،  ــات توس ــا نظری ــنایی ب ــای آش ــه معن ــه ب ــعه ن توس
بلکــه بــه معنــی نــوع نگــرش دولــت و مــردم بــه تولیــد، 
ســاخت، تکنولــوژی و رقابــت بــه عنــوان زیرســاخت 
ــن  ــت ژاپ ــت های دول ــور کل سیاس ــی مح ــعه صنعت توس
تولیــد اســت کــه محــور آن در عصــر روشــنگری میجــی 
توســعه صنعتــی تعریــف شــد و تاکنــون ادامــه دارد؛ 
ــد  ــوان فرآین ــه عن ــی ب ــعه صنعت ــد توس ــه فرآین ــه ب توج
ــه  ــی و ن ــاص مکان ــات خ ــا ملزوم ــر ب ــی و زمان ب تکامل
صرفــا بــا نــگاه پــروژه ای و مقطعــی. ایــن نــگاه در صنایــع 
ژاپــن بــا تعریــف بخش هــای تحقیقاتــی و توســعه ای و بــا 

ــاد مشــهود اســت )نگــرش دانــش  صــرف هزینه هــای زی
ــن(؛ ــی ژاپ ــعه صنعت ــه در توس یکپارچ

    انباشــت مســتمر مــادی، انســانی و کیفــی )آموزشــی( 
و ســپس رقابــت.

ــان  ــل می ــواِن »تعام ــا عن ــود ب ــخنرانی خ ــی در س مزین
ــادی؛  ــای اقتص ــانی-اجتماعی و فعالیت ه ــات انس مالحظ
پیشــینه تاریخــی و الزامــات کنونــی« روایتــی از تقریــب 
ــرد:  ــه ک ــانی ارائ ــوم انس ــاد از عل ــم اقتص ــک عل و تفکی
ــش  ــر دان ــرادات وارده ب ــی از ای ــر یک ــای اخی »در دهه ه
اقتصــاد، فاصلــه گرفتــن آن از علــوم انســانی و مالحظــات 
اجتماعــی و اخالقــی بــوده اســت؛ حــال آنکــه نیم نگاهــی 
ــه ســابقۀ ظهــور و شــکل گیری  ب
آن  از  حکایــت  اقتصــاد  علــم 
یــک  علــم در  ایــن  دارد کــه 
ــر  ــی ب ــرا و مبتن ــتر اخالق گ بس
انســانی  علــوم  پشــتوانه های 
تبلــور یافتــه اســت. امــا بــه 
ــن  ــور یافت ــا ظه ــان و ب ــرور زم م
قابلیت هــا و توفیقــات اقتصــاد 
ــه اقتصــاد  ــه از آن ب ــارف )ک متع
کالســیک تعبیــر می شــود( جنبــه مکانیکــی دانــش 
اقتصــاد بــه شــدت گســترش یافــت و همزمــان ماهیــت 

ــد«. ــف ش ــش تضعی ــن دان ــانی ای ــوم انس عل
مزینــی اوج ایــن جریــان را کــه آن »انحرافــی« توصیــف 
ــزرگان  ــای ب ــا و اظهارنظره ــی ایده ه ــرد »در برخ می ک
ــال جــان اســتوارت میــل«  ــه طــور مث ــش اقتصــاد ب دان
دانســت؛ بدیــن مضمــون کــه »فیزیــک می توانــد الگــوی 

مناســبی بــرای اقتصــاد باشــد«.
»ایــن رونــد بــه عنــوان جریــان غالــب تــا نیمــه اول قــرن 
ــای  ــی جنبش ه ــه برخ ــا اینک ــت ت ــه یاف ــم ادام نوزده
منتقــد )دگراندیــش( در کشــورهای مختلــف ظهــور 
یافتنــد«. کــه بارزتریــن ایــن جریانــات مکتــب تاریخــی 

در  ویــژه  بــه  پایان نامه هــا 
ــر  ــد ب ــردی بای ــته های کارب رش
مبنــای اولویت هــای صنایــع 
باشــد؛ یعنــی پژوهش محــور 

یــا مســئله محور باشــد. 
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آلمــان معرفــی شــد. مزینــی ضمــن بیــان برخــی از 
اصــول ایــن مکتــب، گفــت: »متعاقــب ایــن جنبــش دیگــر 
ــش،  ــش اقتصــاد همچــون مکتــب اتری ــات دگراندی جریان
ــناختی،  ــاد ش ــاری، اقتص ــاد رفت ــرا، اقتص ــاد نهادگ اقتص
اقتصــاد تطــوری، اقتصــاد آزمایشــگاهی و… ظهــور یاقتنــد 
کــه از میــان آن هــا مکتــب نهــادی اســت نقــش نهادهــای 
اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی را در تحلیــل وقایــع 
ــامل  ــاد ش ــد. نه ــرار می ده ــد ق ــورد تاکی ــادی م اقتص
ــری و  ــای فک ــن، روش ه ــی، قوانی ــادات اجتماع رســوم، ع

ــی اســت«. ــی روش زندگ ــور کل ــه ط ب
تــالش مزینــی، در جهــت ارائــه تصویــری انســانی از 
ــه  ــاره اش ب ــود و اش ــعه اقتصــادی ب ــد و توس ــد رش فرآین
ــن  ــز از ای ــادی نی ــب نه ــوص مکت ــب و به خص ــن مکات ای
بابــت بــود کــه نشــان دهــد »وجــه اشــتراک جریان هــای 
رقیــب مکتــب کالســیک، انتقــاد بــه رویکــرد مکانیکــی و 
ــادی  ــازوکارهای اقتص ــه س ــبت ب ــده نس از پیش تعیین ش
ــه  در چارچــوب تحلیل هــای قیاســی ایــن کتــب اســت. ب
ــیاری  ــاد از بس ــش اقتص ــده اند دان ــث ش ــه باع ــوری ک ط
از مالحظــات انســانی و اجتماعــی تصفیــه شــده و عمــال 
ایــن مالحظــات بــه دانش هایــی چــون روانشناســی، 
جامعه شناســی، انسانشناســی، علــوم سیاســی و… تبعیــد 

شــود.
ــران خاطرنشــان کــرد:  ــه ای ــن بحــث ب ــا شــیفت ای وی ب
ــانی و  ــث انس ــه مباح ــه ب ــدان توج ــه )فق ــن نقیص »ای
اجتماعــی( در فعالیت هــای اقتصــادی و سیاســت گذاری ها 
ــف بســیاری  ــه »ضــرورت بازتعری مشــاهده می شــود« و ب
منظــر  از  اقتصــادی  قانون مندی هــای  و  فرآیندهــا  از 
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــی )ب ــانی و اجتماع ــات انس مالحظ

ــرد. ــد ک ــه« تاکی ــر جامع ــم ب خــاص حاک
ــه  ــه ب ــن توج ــی، همچنی ــن بحث ــل چنی ــتلزم تکمی مس
ــود  ــادی ب ــای اقتص ــات« فعالیت ه ــی تبع ــث »ارزیاب بح
ــات  ــی تبع ــت. وی ارزیاب ــز پرداخ ــه آن نی ــی ب ــه مزین ک
اجتماعــی را بررســی تبعــات اقداماتــی دانســت کــه 
عملکــرد، مناســبات و ســاماندهی افــراد و اعضــای جامعــه 
)اعــم از ارزش هــا، نگرش هــا، ادراکات، روابــط و…( را 
ــی  ــود را از ارزیاب ــور خ ــد. و منظ ــرار می ده ــر ق تحت تاثی
ــت  ــل و مدیری ــری، تحلی ــش، اندازه گی ــایی،، پای »شناس
پیامدهــا« دانســت کــه تمامــی تبعــات »خواســته و 
ناخواســته، مثبــت و منفــی، مســتقیم و غیرمســتقیم« را 

شــامل می شــود.
فعالیــت  اصلــی  فــاز  چهــار  توضیــح  بــا  مزینــی 
در  اجتماعــی  تبعــات  »ارزیابــی  گفــت:  اقتصــادی، 
تمــام مراحــل بایســتی اجــرا شــود. ایــن ارزیابــی، 
ــاز(  ــب نی ــه )حس ــت ک ــته ای اس ــت بین رش ــک فعالی ی
جامعه شناســی  فرهنــگ،  از  متخصصانــی  »نیازمنــد 
جمعیت شناســی، اقتصــاد، جغرافیــا، باستان شناســی و 

تاریــخ، برنامه ریــزی شــهری و منطقــه ای و… اســت«.
ــث  ــی بح ــر نزاکت ــت، دکت ــن نشس ــدی ای ــخنران بع س
ــت  ــانی و صنع ــوم انس ــم عل ــف مفاهی ــا تعری ــود را ب خ
ــل  ــای قاب ــواع پروژه ه ــدی ان ــه طبقه بن ــرد و ب ــاز ک آغ

ــید: ــت رس ــانی و صنع ــوم انس ــان عل ــف می تعری
ــانی در  ــوم انس ــدی عل ــر توانمن ــی ب ــای مبتن  -پروژه ه

ــت؛ ــط صنع محی
ــط  ــت در محی ــدی صنع ــر توانمن ــی ب ــای مبتن -پروژه ه

علــوم انســانی؛
-پروژه هــای مبتنــی بــر توانمنــدی صنعــت و علــوم 

ــث. ــط ثال ــانی در محی انس
وی  در ادامــه بــه بحــث کارآموزی پرداخــت و آن را الزمۀ 
ــوزی  ــت: »کارآم ــت و گف ــتۀ اول دانس ــای دس پروژه ه
بــرای رشــته مدیریــت بــه عنــوان یــک رشــته کاربــردی، 
رشــته های  ماننــد  حالیکــه  در  نیســت.  اجبــاری 
ــی  ــرکت های بزرگ ــه ش ــت. تجرب ــب اس ــی، واج مهندس
چــون زیمنــس نیــز ایــن امــر را تاییــد می کنــد. از آن جــا 
ــدس  ــران، مهن ــی مدی ــای صنعت ــا در واحده ــه عمدت ک
ــی  ــی، درس ــته های مهندس ــت در رش ــتند؛ الزم اس هس
ــوم در  ــرد عل ــای کراب ــا حوزه ه ــنایی ب ــوان »آش ــه عن ب
ــی در  ــالت اصل ــی از معض ــود. یک ــف ش ــه« تعری جامع
ــر را تخصصــی  ــای دیگ ــه حوزه ه ــن اســت ک صنعــت ای
ــن در  ــند. بنابرای ــرد آن را نمی شناس ــا کارب ــد ی نمی دانن
همــان دوره دانشــگاه هــر متخصصــی بایــد بیامــوزد کــه 
ســایر متخصصیــن خصوصــا آن هــا کــه در علــوم انســانی 
ــش  ــوزه دان ــه و ح ــای جامع ــد، در کج ــل کرده ان تحصی

می کننــد«. نقش آفرینــی 
نزاکتــی در ادامــه بــه موضــوع پایان نامه هــا اشــاره 
ــته های  ــژه در رش ــه وی ــا ب ــت: »پایان نامه ه ــرد و گف ک
ــع باشــد؛  ــای صنای ــای اولویت ه ــر مبن ــد ب ــردی بای کارب
ــا مســئله محور باشــد. در زمینــۀ  یعنــی پژوهش محــور ی
قالب هــای  در  مدیریــت  آموزش هــای  نیــز  آمــوزش 
مختلــف و توســط مراکــز مختلــف انجــام می شــود. ولــی 
ــی  ــای آموزش ــدی دارد. دوره ه ــات ج ــه اصالح ــاز ب نی
مبتنــی بــر فرهنــگ، محیــط و نیازهــای واقعــی صنعــت 
باشــد، نــه صرفــاً ارائــه مدل هــا. بنابرایــن یکــی از 
روش هــای مناســب، اســتفاده از مشــاور مــدرس اســت. 
مــدارس مشــترک مدیریــت در ســازمان های بــزرگ 
ــود در دانشــگاه های  ــرار ب ــه ق ــی اســت ک ــی، مدل صنعت

پی گیــری شــود. علمی کاربــردی 
وی در ادامــه بــا بیــان اینکه دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های 
ــای  ــری پروژه ه ــاور و مج ــد مش ــانی می توانن ــوم انس عل
مدیریتــی صنعتــی باشــند، برخــی مصادیــق پروژه هــای 
مبتنــی بــر توانمنــدی صنعــت در محیــط علــوم انســانی 
از  خالصــه  صورت بنــدی  یــک  و  برشــمرد  نیــز  را 

ــرد. ــه ک ــز ارائ ــا نی ــن پروژه ه ــی ای آسیب شناس
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گزارش نشست »فخر رازی؛ اندیشمندی جستجوگر«

ــر رازی؛  ــوان »فخ ــا عن ــر رازی ب ــی فخ ــت تخصص نشس
ســالن  در   1397/9/20 در  جســتجوگر«  دانشــمندی 
ــات فرهنگــی  ــوم انســانی و مطالع اندیشــۀ پژوهشــگاه عل

ــد. ــزار ش برگ

 ایــن نشســت تخصصــی عــالوه بــر هــدف اصلــی آن کــه 
بررســی آراء و اندیشــه های فخــر رازی بــود، در واقــع 
پیش نشســت همایــش بین المللــی فخــر رازی اســت کــه 
در ماه هــای آتــی در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 

فرهنگــی برگــزار خواهــد شــد.
ایــن نشســت تخصصــی بــا حضــور ســه تــن از چهره هــای 
شــاخص در حــوزۀ فلســفه و اندیشــۀ اســالمی برگــزار شــد 
و در آن بــه ترتیــب دکتــر ســید صــادق ســجادی، عضــو 
ــا  ــزرگ اســالمی، ب ــارف ب ــاد دایره المع ــأت علمــی بنی هی
ــراهلل  ــر نص ــی«، دکت ــه شناس ــر رازی و فرق ــوان »فخ عن
پورجــوادی، اســتاد بازنشســته دانشــگاه تهــران و رئیــس 
پیشــین مرکــز نشــر دانشــگاهی، بــا عنــوان »فخــر رازی و 
ــه، اســتاد بازنشســته  علــم االدیــان«، و دکتــر اصغــر دادب
ــاد  ــی بنی ــأت علم ــو هی ــه و عض ــگاه عالم ــفۀ دانش فلس
ــر رازی؛  ــوان »فخ ــا عن ــالمی، ب ــزرگ اس ــارف ب دایره المع

فیلســوف یــا متکلــم« بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد.
ــه  ــاره ب ــن اش ــود، ضم ــخنان خ ــجادی در س ــر س دکت
ــی  ــران ایران ــن متفک ــی از مهمتری ــر رازی یک ــه فخ اینک
اســت، گفــت: »بــا وجــود بزرگــی کمتــر بــه وی پرداختــه 
شــده اســت و جــز کتــاب دکتــر دادبــه در هیــچ اثــری بــه 
صــورت جامــع بــه آن پرداختــه نشــده اســت«. وی ســپس 
بــه بررســی و شــرح رســاله اعتقــادات فــرق المســلمین و 

المشــرکین پرداخــت و بــا قــرار دادن ایــن اثــر در بافــت 
ــی و  ــرد:  »فرقه شناس ــوان ک ــی آن عن ــتردۀ تاریخ گس
ــت  ــی اس ــوم تاریخ ــن عل ــی از کهن تری ــگاری یک فرقه ن
کــه ایرانیــان بــه آن پرداخته انــد و در ایــن زمینــه 

می تــوان از آثــاری ماننــد »طبقــات االطبــاء و الحکمــاء« 
نــام بــرد. منظــور از فرقه نــگاری بررســی مکاتــب کالمــی 
و فلســفی اســت و در ایــن زمینــه می تــوان کتــاب 
ــن  ــد ب ــدادی و ]محم ــر[ بغ ــور عبدالقاه ــای ]ابومنص ه
عبدالکریــم[ شهرســتانی را مثــال زد. فخــر رازی رســالۀ 
»اعتقــادات فــرق المســلمین و المشــرکین« را در دوران 
پختگــی علمــی خــود نوشــته اســت و در آن فرقه هــای 
ــی  ــب زمان ــب ترتی ــر حس ــالمی را ب ــالمی و غیراس اس
آنهــا در ده فصــل رســاله دســته بندی کــرده اســت. 
ــر در ذیــل  اگرچــه مورخــان و شــرح نویســان از ایــن اث
ــرده  ــعی ک ــا او در آن س ــد، ام ــث نکرده ان ــار رازی بح آث
ــد و  ــی کن ــه تاریخ نویس ــوی بی طرفان ــه نح ــا ب ــت ت اس
بیــش از 110 فرقــه را بــر می شــمارد. ایــن فرقه هــا 
ــه،  ــه، مرجئ ــض، صوفی ــه، رواف ــوارج، معتزل ــامل خ ش
ــه اســالم، فرقه هــای خــارج از اســالم و  فــرق متظاهــر ب
فیلســوفان هســتند. اگــر چــه فخــر رازی اشــعری اســت 
امــا چنیــن نیســت کــه همیشــه پیــرو اشــعریان باشــد و 
گاهــی ضعــف اســتدالل های آنهــا را نشــان داده اســت؛ 
ــان وی اشــعری  ــن مخالف ــن رو، برخــی از بزرگ تری از ای

هســتند«.
ســجادی تأکیــد کــرد: »ایــن رســالۀ کوچک نشــان دهندۀ 
ــوان  ــت و در آن می ت ــث او اس ــات و مباح ــق مطالع عم
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آثــار مناظــرات فخــر رازی بــا دیگــر عالمــان را یافــت. ایــن 
ــا  ــف فعالیت ه ــاد مختل ــا ابع ــود ت ــث می ش ــا باع ویژگی ه
و آثــار او کاویــده شــود و زمینه ســاز همایــش بین المللــی 

آتــی شــود.
ســخنران بعــدی ایــن نشســت تخصصــی، دکتــر پورجوادی 
ــخ  ــز دو دوره در تاری ــا تمیی ــود را ب ــخنان خ ــه س ــود ک ب
ــک دورۀ  ــرد: »ی ــوان ک ــرد و عن ــاز ک ــالمی آغ ــوم اس عل
کالســیک وجــود دارد و یــک دورۀ پساکالســیک؛ در دورۀ 
کالســیک علــووم مختلــف از جملــه فلســفه، کالم، تصــوف، 
عرفــان و غیــره بــه اوج خــود می رســند و در همیــن دوره 
اســت کــه زایــش متفکــران بــزرگ را شــاهد هســتیم. ایــن 
ــا در  ــود. ام ــد می ش ــم تولی ــه در آن عل ــت ک دوره ای اس
دورۀ کالســیک متفکرانــی ماننــد فخــر رازی تــالش دارنــد 
ــوم  ــر عل ــروری ب ــی م ــیوه دایره المعارف نویس ــا ش ــا ب ت
قــرون گذشــته به ویــژه عصــر زریــن داشــته باشــند و بــه 

عبارتــی علــوم آن دوره را تدویــن کننــد«. 
ــت  ــک جه ــیک از ی ــر پساکالس ــت عص ــر وی اهمی از نظ
دیگــر هــم مشــهود اســت و آن ایــن اســت کــه بســیاری 
از آثــار عصــر زریــن، ماننــده آثــار زکریــای رازی، از بیــن 
ــاء  ــد احی ــی مانن ــل کتاب های ــن دلی ــه همی ــد و ب رفته ان
ــار گذشــته هســتند  ــی کــه بازنویســی آث علوم الدیــن غزال
از ایــن جهــت مهــم هســتند کــه مطالــب آن کتاب هــای 

ــد. ــزارش کرده ان ــود را گ مفق
ــر ســخنان خــود فخــر  ــر پورجــوادی در بخــش دیگ دکت
ــران اســالمی دانســت،  ــان متفک رازی را ارســطویی در می
ــه  ــی، ن ــار و دایره المعارف نویس ــرت آث ــت کث ــا از جه ام
ــه فخــر رازی از آن  ــر، بلک ــی دیگ ــا معان ــودن ی مشــائی ب
جهــت کــه بــه علــوم و معــارف توجــه دارد شــبیه ارســطو 
اســت و مثالــی از آن کتــاب جامع العلــوم فخــر رازی اســت 
ــته  ــطو نوش ــبک ارس ــه س ــنامه ب ــورت دانش ــه ص ــه ب ک
شــده اســت؛ چنانکــه احیــاء علــوم نیــز دایره المعارفــی در 
علــم دینــی و اخالقــی اســت. او عنــوان کــرد کــه کتــاب 
جامع العلــوم دربــارۀ علــوم عقلــی اســت و فخــر رازی 
ــت.  ــه داده اس ــن روش را ادام ــم همی ــی ه در دین پژوه
ــه  ــود ک ــد ب ــر ســجادی معتق ــا نظــر دکت ــل ب وی در تقاب
کتــاب »اعتقــادات فــرق المســلمین و المشــرکین« ارزش 
زیــادی نــدارد چراکــه مطالــب کتاب هایــی چــون ملــل و 
نحــل یــا تبصره العــوام بســیار بــا ارزش تــر از کتــاب فخــر 
ــد در شــناخت  ــن وجــود می توان ــا ای ــا ب رازی هســتند. ام
ــه  ــپس ب ــوادی س ــد. پورج ــک کن ــا کم ــه م ــا ب فرقه ه
ــان  ــه علم االدی ــت ک ــت و گف ــان پرداخ ــابقۀ علم االدی س
از قــرن 19 میــالدی و بــا تحقیــق دربــارۀ کتــاب مقــدس 
پدیــد آمد کــه در آغــاز رویکردی علمــی و پدیدارشناســانه 
ــرق را  ــان و ف ــدون داوری ادی ــرد ب ــالش می ک داشــت و ت
ــران در  بررســی کنــد. امــا برخــالف آن دین پژوهــی در ای
ــان در حــال اســالمی شــدن  ــه جه ــد ک ــد آم ــی پدی حال

بــود و کتــاب فخــر رازی نمونــه ای از آخریــن ایــن آثــار 
ــش  ــدون پی ــت در آن ب ــته اس ــا رازی نتوانس ــت. ام اس
داوری عمــل کنــد و عــده ای مســلمان و عــده ای دیگــر را 

ــد. ــرک می خوان مش
ــر رازی  ــه کار فخ ــتم ک ــد هس ــرد: »معتق ــوان ک وی عن
ــه فخــر  ــل ک ــن دلی ــه همی ــوده اســت. ب ــد نب جــز تقلی
رازی بی طــرف نبــوده اســت ایــن اثــر او شــبیه بــه یــک 
ــیعیان را  ــه او در آن ش ــت چنانک ــی اس ــه مذهب دفاعی
ــد.  ــت می کن ــم مخالف ــه ه ــا کرامی ــد و ب ــراه می دان گم
برخــالف کســانی ماننــد شهرســتانی یــا ابوالعبــاس ایــران 
شــهری یــا ابوریحــان بیرونــی معتقــد بودنــد کــه نبایــد 
ــان،  ــت و ابوریح ــی آمیخ ــا دین پژوه ــی را ب ــغ دین تبلی
عبــاس ایرانشــهری را بــه عنــوان محققــی نمونــه در ایــن 
ــر  ــه را فخ ــه بی طرفان ــن روحی ــد. ای ــاد می کن ــه ی زمین
ــرن  ــره در ق ــن زنجی ــۀ ای ــن حلق ــوان آخری ــه عن رازی ب

ششــم نتوانســته اســت حفــظ کنــد«.
ســخنران بعــدی ایــن نشســت دکتــر اصغــر دادبــه بــود 
کــه عنــوان نشســت برگرفتــه از یکــی از فصل هــای 
کتــاب وی بــود و ســخنرانی خــود را بــا بحــث از اینکــه 
ــرد  ــا فیلســوف پیــش ب ــم اســت ی ــا فخــر رازی متکل آی
ــد و  ــوف می دانن ــر رازی را فیلس ــی فخ ــت: »برخ و گف
ــا  ــد. وی ب ــوف می دانن ــر او را متکلم-فیلس ــی دیگ برخ
ــوان  ــر اســالمی عن ــرار دادن فخــر رازی در بطــن تفک ق
ــش،  ــای پی ــه از قرن ه ــاهلی ک ــامح و تس ــه تس ــرد ک ک
ــا اینکــه در  ــود، ب خصوصــاً قــرن چهــارم شــروع شــده ب
حــال از بیــن رفتــن بــود امــا می بینیــم کــه فخــر رازی 
همچنــان از ایــن میــراث گذشــته ارث بــرده اســت و اگــر 
ــار  ــه از دچ ــت ک ــدی اس ــراث ارجمن ــول می ــه محص چ
ــا از میــان نرفتــه اســت. اگــر مــن او را  ــزل شــده ام تزل
داخــل حلقــه فیلســوفان نمی کنــم و از جرگــۀ متکلمــان 
خــارج نمی کنــم، امــا معتقــدم کــه متکلــم محــض هــم 
نیســت، بلکــه بــه عنــوان امــام المشــککین در حوزه هــای 
مختلــف جســتجوگری کنــد؛ و از آنجــا کــه فلســفه اســت 
کــه اجــازۀ بازنگــری را می دهــد و ایــن حــق را بــه فــرد 
می دهــد کــه در مســائل بازنگــری کنــد و توانایــی 

ــد«. ــری را می ده ــر دیگ ــل تفک تحم
ــن ویژگــی  ــادآور شــد: »براســاس همی وی در خاتمــه ی
ــاص  ــیوۀ خ ــه ش ــر رازی ب ــه های فخ ــات اندیش مختص
اســت همانطــور کــه اشــعری گری اشــعری و حافــظ یکــی 
نیســت، فخــر رازی هــم اندیشــه های خــاص خــود دارد 
ــد صــرف نیســت. تجــدد فکــری فخــر رازی یــک  و مقل
ــدن  ویژگــی فلســفی اســت و رفتــار او نتیجــه باقــی مان
عصــر زریــن طالیــی اســت و اگــر آن عصــر مــورد حملــه 
مغــول و دیگــران قــرار نمی گرفــت شــاید جــور دیگــری 

ــاد«. ــاق می افت اتف
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قرآن، باطن گرایی و غلّو: 
تأملی در شکل گیری نظریۀ تفسیر باطن در تاریخ متقّدم شیعه

پژوهشــکدۀ مطالعــات قرآنــی در تاریــخ 2 دی مــاه 
ــو؛  ــرآن، باطن گرایــی و غل ــا عنــوان »ق 1397 نشســتی ب
ــخ  ــۀ تفســیر باطــن در تاری ــی در شــکل گیری نظری تأمل
متقــدم شــیعه«، بــا ســخنرانی دکتــر ســید محمدهــادی 
ــوم انســانی  ــأت علمــی پژوهشــگاه عل گرامــی، عضــو هی
و مطالعــات فرهنگــی در پژوهشــگاه علــوم انســانی و 

ــرد. ــزار ک ــی برگ ــات فرهنگ مطالع
ــن  ــی در ای ــر گرام دکت
ارائــه  بــه  نشســت 
پیشــینه ای از تحقیقات 
موضــوع  بــا  مرتبــط 
وگفــت:  پرداخــت 
تحلیــل  و  »بررســی 
مکاتــب  و  روش هــا 
تفســیری همــواره یکی 
اصلــی  موضوعــات  از 
قرآنــی  مطالعــات  در 
ــن  ــا ای ــت. ب ــوده اس ب
حــال، توجــه بــه تاریخ 
انــگارۀ  شــکل گیری 
تفســیر باطــن و تطــور 
آن بــه عنــوان یــک 
نظریــۀ تفســیری، در 
ــیعه  ــه ش ــوزۀ اندیش ح
توجــه  مــورد  کمتــر 

ــی  ــای رجال ــه اســت. در شــماری از گزارش ه ــرار گرفت ق
بــه برخــی روات مکتوبه هایــی بــه نــام تفســیرهای باطنــی 
نســبت داده شــده  و آن روایــات بــه دلیــل انتســاب ایــن  
مکتوبــات بــه آنــان، جــرح شــده اند. از دیگرســو، مشــهور 
ــتند  ــی هس ــیعی روای ــیر ش ــن تفاس ــه کهن تری ــت ک اس
کــه عمدتــاً بــه عنــوان تفاســیر باطنــی و تأویلی شــناخته 
می شــوند. در ایــن جــا ایــن ســؤال مطــرح می شــود کــه 
آیــا پایــۀ میــراث تفســیری امامیــه براســاس یــک ســنت 
غالیانــه شــکل گرفتــه کــه در ادوار بعــدی اعتبــار کســب 
کــرده اســت؟ ایــن پژوهــش نوعــی جریان شناســی اســت 
ــی  ــفی اصول ــی فلس ــه دور از جزم اندیش ــعی دارد ب و س
ــوع را  ــن موض ــی، ای ــرون دین ــی و ب ــی تاریخ ــا روش و ب

ــد. ــی کن بررس
بــه  کــه  کســانی  جملــه  »از  گفــت:  ادامــه  در  وی 
باطن گرایــی در شــیعه اشــاره داشــته اند اتــان کلبــرگ  و 
محمدعلــی امیرمعــزی هســتند. امیرمعــزی نــگاه باطنــی 
بــه شــیعه دارد و معتقــد اســت کــه قرائتــی کــه از تشــیع 

موجــود اســت، اصولــی و فقهــی اســت و آن تشــیع اولیــه 
ــوده و تشــیع  ــه ب ــه تعبیــری غالیان ــا ب کامــال باطنــی و ی
موجــود دســت خوش قــدرت ورزی یــک گفتمــان فقیهانــه 

شــده اســت«.
گرامــی تصریــح کــرد: »جســتجوها نشــان می دهــد 
گفتمــان باطــن یــا بطن القــرآن در ســده نخســت هجــری 
ــا  ــرد داشــته اســت و در ارتبــاط ب ــه صــورت کلــی کارب ب
قــرآن نیســت، بلکــه 
در ارتبــاط بــا صفات 
ذات ربوبــی هســتند. 
ــی  ــن گزارش های لیک
ــه  ــت ک ــود اس موج
می دهــد  نشــان 
در  گفتمــان  ایــن 
ســدۀ  اوایــل  در 
دوم هجــری میــان 
شــیعیان بــه صــورت 
ی  مشــخص تر
شــکل گرفتــه اســت. 
می گویــد  فضیــل 
کــه از امــام باقــر)ع( 
ــا  ــه »َم ــیدم ک پرس
آیَــه  الُقــرآِن  فِــی 
َو  َظهــٌر  لََهــا  َو  إاِّل 
بَطــٌن« و امــام)ع( در 
ــُه«. ــُه تَأِویُل ــُه، َو بَطُن ــُرُه تَنزیُل ــه »َظه ــد ک پاســخ فرمودن
بــرای درک بهتــر نظریــۀ تفســیر باطــن در میــان تشــیع 
ــر و  ــه ظاه ــورد دوگان ــی در م ــد چــه دیدگاه های ــد دی بای
باطــن وجــود داشــته و در ایــن بســتر، دیــدگاه شــیعیان 

ــت؟ ــوده اس ــه ب چ
کهن تریــن گــزارش در ایــن رابطــه متعلــق بــه قاســم بــن 
ســالم اســت کــه دیدگاه هــای مختلــف در مــورد روایــت 
نبــوی ) هیــچ آیــه ای نیســت مگــر اینکــه ظاهــر و بطــن 
ــه او  ــی ک ــرد آورده اســت. یکــی از دیدگاه های دارد( را  گ
مطــرح می کنــد، نظــر حســن بصــری اســت کــه ظاهــر و 
بطــن را بــه معنــای تغییــر یــک چیــز مــی دانــد. دیــدگاه 
ــراد  ــظ و م ــر، لف ــور از ظاه ــه منظ ــت ک ــن اس ــر ای دیگ
ــدگاه کــه قاســم  ــل آن اســت. ســومین دی از باطــن، تأوی
ــالم  ــز اع ــر نی ــن نظ ــوان بهتری ــه عن ــالم آن را ب ــن س ب
ــوط  ــار مرب ــرآن اخب ــر ق ــه ظاه ــت ک ــن اس ــد ای می کن
ــی  ــای باطن ــا معن ــن گزارش ه ــا ای ــه گذشــته اســت. ام ب
ــی اســت  ــز موعظه های ــا نی ــی آن ه ــای باطن ــد و معن دارن
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کــه بــرای مــا دارنــد. بعــد از وی نیــز ســیدمرتضی، شــیخ 
طوســی در تبیــان و زرکشــی در البرهــان ایــن گــزارش را 
ــه گــزارش زرکشــی عیــن گــزارش شــیخ  ــد. البت می دهن
ــهورترین  ــرات، مش ــن نظ ــوع ای ــت. در مجم ــی اس طوس
نظریــه ایــن اســت کــه ظاهــر همــان الفــاظ هســتند کــه 
نــازل شــده اند و باطــن، تاویــل آن اســت کــه تکــرار شــده 

اســت«.
گرامــی تأکیــد کــرد: »بــه طــور کلــی می تــوان دو قرائــت 
کلــی از گزارش هایــی کــه در متــون شــیعی وجــود دارنــد، 
ــری  ــر و دیگ ــف مفضل بن عم ــی طی ــرد. یک ــتخراج ک اس
ــن  ــی می شــود. ای ــه پی جوی ــت امامی ــه توســط اکثری آنک
دو قرابــت دارنــد ولــی در دوســر یــک طیف هســتند.طیف 

یــاران  حلقــۀ  از  مفضــل 
مفضــل در مدینــه هســتند 
و بــا پیوســتن شــاگردان او 
در عــراق ادامــه می یابــد 
ــرح  ــم ج ــان ه ــه همزم ک
ــده اند و  ــل ش ــم تعدی و ه
ــو  ــه غل ــم ب ــن مته همچنی
ــه  ــف ب ــن طی ــتند. ای هس
گرایــش  تفســیر  طــرف 
برخــالف  و  دارد  زیــادی 
ــه  ــای امامی ــایر جریان ه س

کــه مایــل بــه فقــه و کالم اســت، عالیــق غیرفقهــی دارد 
ــت«. ــته اس ــیری اش برجس ــق تفس ــان عالی ــن می و در ای
طیــف  تفســیری  نظریــه  در  اصلــی  نکتــه  ســه 
ــا تلقــی مــا از تفســیر  مفضل بن عمــر مطــرح اســت کــه ب

باطنــی تمایــز دارد و عبــارت اســت از: هویــت دوســطحی 
ــی  ــر هواخواه ــی ب ــری باطن ــردن ج ــدود ک ــرآن، مح ق
گفتمــان اهــل بیــت)ع( و یــا تقابــل و تضــاد بــا دشــمنان 
آنهــا و ارتبــاط جــدی میــان فهــم و تفســیر ظاهــر قــرآن 

ــرآن. ــا باطــن ق ب
وی در انتهــا اشــاره کــرد: »نظریــۀ تفســیر باطن براســاس 
خوانــش خــاص طیــف مفضــل  بــن عمــر توســعه و 
گســترش یافــت و دارای ویژگی هایــی بــود کــه نســبت به 
ــته تر  ــیار برجس ــیعیان، بس ــه ش ــی و اولی ــش عموم خوان
ــیری  ــی تفس ــراث حدیث ــۀ می ــاس پای ــن اس ــر ای ــود. ب ب
ــن  ــان باط ــا گفتم ــه ب ــی ک ــت کم در بخش ــه، دس امامی
ارتبــاط دارد، حاصــل یــک بازنمایــی جریانــی )نــه لزومــا 
ــنت  ــه س ــت. اینک ــل( اس جع
فکــری طیــف مفضــل تــا 
چــه حــد یــک ســنت غالیانــه 
بــود موضــوع مســتقلی اســت 
کــه بایــد در جــای خــود 
ــال  ــن ح ــود. در عی ــث ش بح
آنچــه کــه مــا امــروز از آن بــا 
ــاد  ــی ی ــیر باطن ــگاره تفس ان
برداشــت  یــک  می کنیــم، 
حداقلــی از یــک نظریــه و 
ــر  ــر و عمیق ت ــان عام ت گفتم
بــا عنــوان تفســیر باطــن اســت کــه هواخــواه آن جریــان 

ــد«. ــیعیان بودن ــان ش ــی در می خاص

ــی  ــت کل ــوان دو قرائ ــی می ت به طورکل
ــیعی  ــون ش ــه در مت ــی ک از گزارش های
ــی  ــرد. یک ــتخراج ک ــد، اس ــود دارن وج
ــه  ــری آنک ــر و دیگ ــف مفضل بن عم طی
توســط اکثریــت امامیــه پی جویــی 
ــی  ــد ول ــت دارن ــن دو قراب می شــود. ای

در دوســر یــک طیــف هســتند.
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نقش نهج البالغه در جنبش های سیاسی ایران

ــت  ــا محوری ــت ها ب ــله نشس ــت از سلس ــمین نشس شش
در  نهج البالغــه  »نقــش  عنــوان  بــا  نهج البالغــه 
مرکــز  بــا مشــارکت  ایــران«  جنبش هــای سیاســی 
ــات  ــز مطالع ــالم و مرک ــه الس ــی علی ــام عل ــات ام تحقیق
اقتصــادی روز دوشــنبه 26 آذر 1397 در دانشــگاه مفیــد 

برگزارشــد.

ــی  ــود ملک ــر محم ــی دکت ــت علم ــن نشس ــخنران ای س
ــا  ــه ب ــود ک ــث ب ــرآن و حدی ــدۀ دانشــگاه ق اســتاد برگزی
حضــور اســاتید و دانشــجویان دانشــگاه مفیــد و همچنیــن 
چنــد تــن از اســاتید پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعات 

فرهنگــی برگــزار شــد.
دکتــر ملکــی در ابتــدای ایــن نشســت بــر ایــن موضــوع 
تأکیــد داشــت کــه پژوهــش وی در ایــن زمینــه از 
ــن  ــع طرحــی آغازی ــوده و در واق ــرش ب ــای اخی دغدغه ه
ــاره  ــن اش ــی. وی همچنی ــیری طوالن ــرای مس ــت ب اس
داشــت کــه عنــوان اصلــی بحــث نهج البالغــه در سیاســت 
ــه  ــوده کــه ب ــا انقــالب اســالمی ب ــرزای شــیرازی ت از می
ــه  ــالم ب ــی علیه الس ــام عل ــات ام ــز تحقیق ــنهاد مرک پیش
نهج البالغــه در جنبش هــای سیاســی  نقــش  عنــوان 

ــه اســت. ــر یافت ــران تغیی ای
ــگاه  ــک ن ــده ی ــام ش ــه انج ــی ک ــۀ وی پژوهش ــه گفت ب
تاریخــی اســت کــه یــک جنبــۀ آن بــه دانــش سیاســت 
بــاز می گــردد و ســوی دیگــرش بــه تاریــخ و ســپس بــه 
حدیــث. ایــن کار در مقــام ارزشــگذاری در ارتبــاط بــا این 
کــه آیــا از ایــن گزاره هــا سیاســت اســتخراج می شــود یــا 
خیــر، نیســت. نــگاه ایــن پژوهــش فقــط تاریخــی اســت 
ــه کنــد و در آن نشــان دهــد  و می خواهــد ســیری را ارائ
کــه حــول نهج البالغــه چــه اتفاقــی در سیاســت معاصــر 
مــا افتــاده اســت. حــال اینکــه چگونــه از گزاره هــا بتــوان 
سیاســت اســتخراج کــرد، بحــث اجتهــادی اســت و حــوزۀ 

ــد. ــی می خواه کاری متفاوت
ــن  ــوان بدی ــت: »عن ــوان گف ــاب عن ــارۀ انتخ ــی درب ملک
ــا ســه جنبــش عمــده در  لحــاظ گزینــش شــده کــه م
ــش  ــی جنب ــم، یک ــران را می بینی ــر ای ــت معاص سیاس
تنباکــو، دوم مشــروطه و ســوم انقــالب اســالمی ایــران. 
نهــج البالغــه از همــان زمــان تــا انقــالب اســالمی ایــران 
ــوان  ــه عن ــای اول و ب ــه در رده ه ــرادی ک ــان اف در می
رهبرایــن جنبش هــا بوده انــد، نقــش بســیار مهمــی 
ــرح  ــث را مط ــن بح ــه ای ــانی ک ــن کس ــته اند. اولی داش
کــرده و ورود دیــن بــه مباحــث سیاســت بــه ذهنشــان 
ــد  ــیدجمال الدین اس ــتند. س ــر هس ــرد، دو نف ــور ک خط
ــنایی  ــخصیت آش ــن ش ــا ای ــه ب ــه هم ــت ک ــادی اس آب
ــا  ــه ب ــیدجمال در رابط ــورد س ــی را در م ــد. ادعای دارن
اینکــه او اولیــن کســی اســت کــه عهدنامــه مالــک اشــتر 
ــروه الوثقــی چــاپ کــرده اســت، شــنیده ام کــه  را در ع
البتــه خــودم بــه ســندش نرســیدم . نکتــه ای کــه وجــود 
ــچ  ــت و هی ــدو اس ــد عب ــر محم ــذاری وی ب دارد، اثرگ
بحثــی بــر آن نیســت. اگــر شــما عبــارات محمــد عبــدو 
را بررســی کنیــد می فهمیــد کــه چــه اراداتــی بــه 
ــد  ــه محم ــری ک ــت. تعبی ــته اس ــیدجمال الدین داش س
عبــدو دارد، می گویــد روح حکمــت ســیدجمال الدین 
ــب  ــای مــردگان و روشــنایی دل هاســت. جال دلیــل احی
ــا  ــی م ــنت و حت ــل س ــن اه ــم در بی ــه بدانی ــت ک اس
شــیعیان عبــدو بــه عنــوان یــک مصلــح شــناخته شــده 
و اولیــن کســی اســت کــه عهدنامــه مالــک را بــه عنــوان 
بحــث سیاســی در دنیــای معاصــر مطــرح کــرده اســت. 
مقتبس السیاســه قبــل از شــرح عبــدو بــر نهــج البالغــه 
ــک را  ــه مال ــدا عهدنام ــی ابت ــت.  یعن ــده اس ــاپ ش چ
شــرح کرد، ســپس کل نهــج البالغــه را و کاماًل پیداســت 
ــاًل سیاســی اســت کمــا اینکــه  ــگاه کام ــگاه آن، ن کــه ن
ــۀ  ــه اســت. در مقدم ــه هــم همیــن گون ــگاه نهج البالغ ن
مقتبس السیاســه یــک بحــث اســت کــه می گویــد 
ــول  ــت و اص ــه سیاس ــوط ب ــات مرب ــن موضوع مهم تری
مدیریــت در عهدنامــۀ مالــک اشــتر وجــود دارد. برخــی 
ــیرازی  ــرزای ش ــر می ــیدجما ل الدین ب ــه س ــد ک معتقدن
ــل  ــر مح ــن ام ــه ای ــت. البت ــوده اس ــذار ب ــم تأثیرگ ه
تردیــد بعضــی نیــز هســت برخــی قبــول دارنــد و برخــی 
نــه. طــرح نهج البالغــه بــه عنــوان یــک بحــث سیاســی 
در دنیــای کنونــی توســط محمــد عبــدو صــورت گرفــت. 
بــه نظــر مــن میــرزای شــیرازی کــه معاصــر ســیدجمال 
هســت، آغــاز تحــول در جهــان تشــیع اســت و بــا وجــود 
ــاز  ــا ب ــود دارد ام ــورد او وج ــه در م ــی ک ــام تعاریف تم
هــم جوانــب ناشــناخته ای در رابطــه بــا وی وجــود 
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دارد کــه یکــی از آنهــا همیــن بحــث اســت کــه میــزرای 
ــان شــیعیان و در حکمــت  شــیرازی نهج البالغــه را در می
ــه شــیخ  ــرده اســت. نوشــته اند ک سیاســی شــیعه وارد ک
حســنعلی شــیرازی شــاگرد میــزرا بنــا بــر دســتور او هــر 
ــده  ــه می خوان ــدری نهج البالغ ــاز درس ق ــش از آغ روز پی
اســت. مرحــوم نائینــی ایــن مطلــب را در تنبیه االمــه بــه 
صراحــت می گویــد کــه میــرزا مــا را بــه خوانــدن عهدنامــۀ 
مالــک توصیــه می کــرد. شــاگردان میــرزا از جملــه 
ــکیل  ــارس تش ــوب ف ــود در جن ــین الری ب سیدعبدالحس
حکومــت داد. آخونــد خراســانی رهبــر تــراز اول مشــروطه 
اســت. میــرزای نائینــی همــان کســی اســت کــه نظریــۀ 
ــت.  ــرای آن نوش ــی ب ــرد و کتاب ــر ک ــروطیت را تقری مش
ــد خراســانی از ســران مشــروطه  ــی و آخون ــرزای نائین می
هســتند. شــیخ فضــل... نــوری هــم کــه شــاگرد میــرزای 
ــی کــه نقش هــای مهــم  ــن عالمان شــیرازی اســت. بنابرای
سیاســی در آ ن دوران دارنــد شــاگردان میــرزای شــیرازی 
بــه شــمار می آینــد و ایــن امــر اتفاقــی نیســت. از آخونــد 
ــی در  ــت متن ــروطه هس ــرامدان مش ــه از س ــانی ک خراس
مــورد نهج البالغــه برجــای مانــده کــه شــرحی اســت بــر 
ــه چــاپ رســیده  ــز ب ــانی نی ــار خراس ــۀ اول و در آث خطب
اســت. دیــدگاه فلســفی آخونــد آنجــا شــرح شــده و ایــن 
نشــان مــی دهــد کــه آخوند بــه متــن احاطــه دارد و کاماًل 
بــر نهج البالغــه مســلط اســت. امــا مهم تریــن جایــی کــه 
ــه  ــده تنبیه االم ــتفاده ش ــق اس ــور دقی ــه ط ــارات ب از عب
اســت کــه کامــال نشــان داده از کجــای عبــارت و چگونــه 
می تــوان اســتفاده کــرد. میــرزای شــیرازی از طرفــی 
ــن  ــا مت ــم ب ــر ه ــوی دیگ ــت و از س ــت آشناس ــا سیاس ب

ــد«. ــق می کن ــه تطبی ــروع ب ــه و ش عهدنام
مــدرس  اهلل  »آیــت  افــزود:  ادامــه  در  ملکــی  دکتــر 
ــان  ــه را در می ــج البالغ ــن نه ــت مت ــعی داش ــی س خیل
ــی  ــای درس ــد و وارد کتاب ه ــوزه وارد کن ــای ح درس ه
ــیاری  ــکات بس ــه ن ــج البالغ ــرآن و نه ــر او ق ــود از نظ ش
در مســائل تاریخــی دارد تــالش هــای مــدرس در نجــف 
بــه نتیجــه نرســید و بــه اصفهــان بازگشــت. ظاهــرا 
ــه  ــنبه ها نهج البالغ ــان پنجش ــدرس در اصفه ــوم م مرح
تدریــس می کــرد و حاصــل تدریــس او در اصفهــان هــم 
میــرزا علــی آقــای شــیرازی اســت. حلقــۀ میــان انقــالب 
ــیرازی  ــای ش ــی آق ــرزا عل ــدرس؛ می ــران و م ــالمی ای اس
ــک ســری از  ــه را در ی ــن واقع اســت. شــهید مطهــری ای
ــاپ  ــم چ ــاب ه ــورت کت ــه ص ــه ب ــی آورد ک ــش م مقاالت
ــن  ــالم ای ــب اس ــۀ مکت ــن در مجل ــت. همچنی ــد ه اس ش
گــزارش را مــی آورد کــه »در ســال 1320 یکــی از همیــن 
ــرد.  ــای شــیرازی آشــنا ک ــی آق ــا میرزاعل ــرا ب مباحــث م
ــا  ــی آق ــرزا عل ــه می ــه درس نهج البالغ ــرا ب ــدا م وی ابت
شــیرازی دعــوت کــرد. اوایــل تردیــد داشــتم امــا وقتــی 
ــرای خــود دنیایــی اســت«.  رفتــم مشــاهده کــردم کــه ب
ــیرازی  ــای ش ــی آق ــرزا عل ــارۀ می ــری درب ــهید مطه ش
ــه  ــا نهج البالغ ــود، ب ــه ب ــم نهج البالغ ــد »او تجس می گوی

ــاب  ــن کت ــا ای ــش ب ــرد و روح ــس می ک ــت، تنف می زیس
همــدم بــود و هنــگام خوانــدن نهج البالغــه از همــه چیــز 
ــد«. مرحــوم شــهید مطهــری و آیــت اهلل منتظــری  می بری
ــته اند«. ــرکت داش ــیرازی ش ــای ش ــی آق ــرزا عل در درس می

ــه  ــزی زد ب ــخنانش گری ــن در س ــی همچنی ــر ملک  دکت
ــان  ــاد ایش ــیار زی ــه بس ــت: »عالق ــی و گف ــوم طالقان مرح
بــه نهــج البالغــه هــم در آثــارش و هــم زندگــی نامه هــای 
ــا  ــه نوشــته اندکاماًل واضــح و روشــن اســت ام ــران ک دیگ
ــود  ــذاری وج ــوع تاثیرگ ــران دو ن ــالمی ای ــالب اس در انق
دارد یکــی مرحــوم شــهید مطهــری و دیگــری آیــت 
اهلل منتظــری کــه ایــن دو بیشــترین تأثیــر مســائل 
ــن و  ــی روش ــن خیل ــد. ای ــه دارن ــی را از نهج البالغ سیاس
ــا  ــی کــه شــهید مطهــری در رابطــه ب واضــح اســت. کتاب
ــتناد  ــادی را اس ــش زی ــد بخ ــر می کن ــه منتش نهج البالغ
را  آن  سیاســی  مباحــث  و  نهج البالغــه  بــه  می کنــد 
ــام  ــه ام ــی ک ــد. در دوکتاب ــتفاده می کن ــتخراج و اس اس
ــی را  ــائل سیاس ــا مس ــی آنه ــه ط ــد ک ــی )ره( دارن خمین
ــود در  ــی ش ــتناد م ــه اس ــه نهج البالغ ــد ب ــرح می کنن مط
حالــی کــه فقهــا معمــوال در دروسشــان بــه نهــج البالغــه 
اســتناد نمــی کننــد. امــا امــام )ره( هــم در والیــت فقیــه 
ــتفاده  ــه اس ــراوان از نهج البالغ ــع ف ــاب البی ــم در کت و ه
ــال های  ــه در س ــت ک ــی اس ــه کتب ــا هم ــد. اینه می کنن
۴0 و 50 تدریــس شــده اســت. نکتــه مهــم نهــج البالغــه 
ــه  ــه ب ــانی ک ــار کس ــتین ب ــه نخس ــت ک ــان اس در خراس
بحث هــای سیاســی ورود کردنــد، ســید موســی زر آبــادی 
شــاگرد شــیخ فضــل اهلل نــوری بــود. زرآبــادی در دفــاع از 
ــه  ــن رفت ــرا از بی ــه ظاه ــته ک ــاله ای نوش ــروطه رس مش
ــت  ــادی اس ــاگرد زرآب ــی ش ــی قزوین ــیخ مجتب ــت. ش اس
و میــرزا مهــدی اصفهانــی در مشــهد شــاگرد نائینــی 
اســت. آقــای حکیمــی در کتابــش آورده انــد کــه ایــن دو 
ــیده و  ــا می اندیش ــامانی آنه ــلمانان و نابس ــور مس ــه ام ب
ــی  ــی قزوین ــیخ مجتب ــن ش ــد. همچنی ــج برده ان از آن رن
ــه  ــود ک ــت می ش ــای سیاس ــتادش وارد دنی ــر از اس متأث
می تــوان اذعــان داشــت، بــن مایــه هــای نهضــت اســالمی 
پــس از ســال13۴2 در خراســان شــیخ مجتبــی قزوینــی 
ــی  ــرزای نائین ــه می ــک واســطه ب ــا ی ــه ب اســت. کســی ک
می رســد. مثــال دیگــر، محمــد تقــی شــریعتی )شــریعتی 
ــوده  ــی ب ــیخ مجتب ــوم ش ــاگرد مرح ــه ش ــت( ک ــدر اس پ
اســت. بــه تحقیــق شــریعتی پســر هــم از علــم ودانــش پدر 
اســتفاده کــرده و متأثــر از پــدر اســت. درســال های 5۴ و 
ــدان آزاد می شــود  53 هنگامــی کــه آقــای حکیمــی از زن
ــرای نظــام اســالم می اندیشــده و براســاس  ــه طرحــی ب ب
ایــن طــرح الحیــات را نوشــته اســت. الحیــات خــودش هــم 
مملــو اســت از اســتنادات بــه نهج البالغــه. نفــر چهــارم در 
ــس  ــه تدری ــه ب ــری اســت ک ــام معظــم رهب ــان مق خراس

ــد«. ــوده ان ــغول ب ــت مش ــجد کرام ــه در مس نهج البالغ
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گزارش نشست »تهران ۴۳، هفتاد و پنجمین سالروز برگزاری کنفرانس تهران«

بــه مناســبت هفتــاد و پنجمیــن ســالروز برگــزاری 
ــوم تاریخــی  ــس تهــران، از ســوی پژوهشــکده عل کنفران
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، در 
ــران ۴3« در ســالن  ــاه 1397 نشســت »ته ــم آذر م هفت

ــد. ــزار ش ــه برگ اندیش
پژوهشــگر  ابراهیــم زاده،  فرزانــه  نشســت  ایــن  در   
تاریــخ اجتماعــی، دکتــر الهــام ملــک زاده و دکتــر 
ــخ  ــروه تاری ــی گ ــأت علم ــای هی ــد، اعض ــورا برومن صف
ــل  ــه بررســی عل ــوم تاریخــی ب فرهنگــی پژوهشــکده عل
و نتایــج برگــزاری کنفرانــس تهــران پرداختنــد. اهمیــت 
ــود کــه طــی روزهــای  ــس تهــران از آن جهــت ب کنفران
6 تــا 9 آذر 1322 ش )2۸ نوامبــر تــا 1 دســامبر 19۴3 
م( ســران دولت هــای متفــق درگیــر جنــگ جهانــی 
دوم، وینســتون چرچیــل، فرانکلیــن روزولــت و ژوزف 
اســتالین در ایــن روزهــا در تهــران اقامــت داشــتند و بــه 
بررســی راه کارهــا بــرای مقابلــه نهایــی بــا آدولــف هیتلــر 
و نیروهــای متحــد پرداختنــد. هم چنیــن، دســتاوردهای 
ایــن کنفرانــس، زمینــه شکســت نهایــی هیتلــر را فراهــم 
ــه اهمیــت کنفرانــس تهــران و توجــه  ــا توجــه ب کــرد. ب
ــن  ــی ای ــه سیاس ــه جنب ــا ب ــون تنه ــه تاکن ــن ک ــه ای ب
رخــداد توجــه شــده اســت، ایــن نشســت علمــی بــا ارائــه 
ــای  ــی رخداده ــرورت بررس ــوص ض ــی درخص توضیحات
مرتبــط بــا کنفرانــس تهــران از بُعــد اجتماعــی و فرهنگی 
از ســوی دکتــر الهــام ملــک زاده آغــاز  شــد و بــه تفصیــل 
درخصــوص شــرایط جهــان و صــف آرایی هــای دول 
ــزاری  ــه برگ ــرایطی ک ــا ش ــان ب ــق همزم ــور و متف مح

ــرد. ــخنرانی ک ــد، س ــران انجامی ــس در ته کنفران

 در ادامــه فرزانــه ابراهیــم زاده بــا بیــان پیشــینه تحقیقات 
کنفرانــس  اجتماعــی  پیامدهــای  درخصــوص  خــود 
ــران  ــه بررســی شــرایط ای ــری ب ــه تصاوی ــا ارائ تهــران، ب
ــس  ــن کنفران ــزاری ای ــان برگ ــران در زم ــژه ته ــه وی و ب
بــه  وی  صحبت هــای  از  دیگــری  بخــش  پرداخــت. 
اختــالف نظــر درخصــوص محــل برگــزاری کنفرانــس و 
ــس در  ــه کنفران ــن ک ــر ای ــی ب ــش مبن ــه تحقیقات نتیج
محــل ســفارت روســیه برگــزار شــده اســت،  اختصــاص 

ــت.  داش
ــه  ــان نقش ــر بی ــد ب ــورا برومن ــر صف ــای دکت صحبت ه
تــرور ســران دولت هــای متفــق مســتقر در تهــران 
ــه  ــه ب ــهر ک ــن ش ــم ای ــی مقی ــای آلمان ــط نیروه توس
عملیــات »پــرش بلنــد« مشــهور بــود،  اختصــاص یافــت. 
وی بــا تکیــه بــر مســتندات و گزارش هــای موجــود 
ضمــن بیــان زمینه هــای انجــام ایــن عملیــات بــه نقــش 
گئــورگ وارطانیــان و خاطراتــش پرداخــت کــه حضــور 
او در خنثــی کــردن عملیــات پــرش بلنــد بــه دســتمایه 
ــال 1979  ــران ۴3« در س ــینمایی »ته ــم س ــد فیل تولی

ــده اســت. منجــر ش
ــای  ــی از فیلم ه ــش بخش های ــه نمای ــه ب ــۀ جلس  ادام
ــی از  ــران و بخش های ــس ته ــا کنفران ــط ب ــتند مرتب مس
فیلــم تهــران ۴3 کــه فضــای تهــران در دوران برگــزاری 
کنفرانــس را مجســم می کنــد، اختصــاص یافــت و دکتــر 
ــه  ــی را ارائ ــوارد توضیحات ــن م ــوص ای ــد درخص برومن
ــا پرســش و پاســخ و  ــس از 5 ســاعت ب ــرد. جلســه پ ک
جمع بنــدی مطالــب از ســوی دکتــر ملــک زاده بــه پایــان 

رســید.      
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روز شــنبه 29 دیمــاه 1397، کرســي ترویجــي بــا عنــوان 
ــي« و  ــادي احــکام اســتثناء در نحــو عرب ــي انتق »بازخوان

بــا ارائــه دکتــر یــداهلل رفیعــي برگــزار شــد. 

مدیــر علمــي جلســه دکتــر رمضــان رضایــي ضمــن خیــر 
مقــدم بــه اســاتید و ناقدیــن گفــت: »در ســده هاي 
نخســتین اســالمي، دغدغــۀ مســلمانان و تــازه مســلمانان 
ــح  ــور صحی ــرآن چط ــه ق ــود ک ــن ب ــان ای ــرب زب غیرع
قرائــت شــود. اختــالط مســلمانان عــرب زبان و مســلمانان 
غیرعــرب باعــث شــیوع لحــن در جامعــه شــده بــود؛ ایــن 
ــر  ــه فک ــلمان ب ــمندان مس ــه دانش ــد ک ــث ش ــم باع مه
وضــع قواعــدي باشــند کــه از لحــن جلوگیــري کــرده و 
شــیوۀ صحیــح قرائــت بــه ویــژه قــرآن را یــاد بدهنــد. بــر 
ــه وضــع  ــا شــاهد هســتیم ک ــج م ــه تدری ــن اســاس ب ای
ــع  ــراي وض ــاً ب ــرد. طبیعت ــکل مي گی ــوي ش ــد نح قواع
قوانیــن نحــو، اختالفاتــي پیــش می آمــد ایــن اختالفــات 
ــن  ــرد. چندی ــه ک ــوي مالحظ ــب نح ــوان در مکات را مي ت
مکتــب در وضــع ایــن قوانیــن شــکل گرفــت کــه از جملــه 
مکتــب بصــري بــود کــه بــر قیــاس متکــي بــود. همزمــان 
بــا مکتــب بصــره، مشــکالتي کــه این دو شــهر در مســائل 
سیاســي داشــتند بــه مســایل علمــي هــم کشــیده شــد. 
ــا مکتــب نحــوي  ــر ب بنابرایــن مکتــب کوفــه کامــاًل مغای
ــود. در  ــنیدن ب ــر ش ــاي کار ب ــد و مبن ــش آم ــره پی بص
ــدي دو  ــه جمع بن ــت ک ــداد شــکل گرف ــب بغ ــه مکت ادام
ــب مصــر و شــام مطــرح  ــاً مکت ــود. نهایت ــل ب ــب قب مکت
ــه آن  ــلمانان ب ــس از ورود مس ــس پ ــب اندل ــد و مکت ش
ــان  ــب نش ــن مکات ــش ای ــت. پیدای ــکل گرف ــرزمین ش س

مي دهــد در مســائل صرفــي و نحــو در بیــن دانشــمندان 
ــر  ــت و دکت ــته اس ــود داش ــر وج ــالف نظ ــوي اخت نح
ــتثنا  ــه اس ــورد از آن را ک ــک م ــد ی ــي مي خواهن رفیع

ــد«. اســت توضیــح بدهن
 ســپس دکتــر رفیعــي ســخنانش را آغــاز کــرد و گفــت: 
ــا  ــم نحــو دانســتن مجموعــه قواعــدي اســت کــه ب »عل
ــب  ــه ترکی ــات و طریق ــر کلم ــوال آخ ــناخت آن، اح ش
ــوال  ــک اح ــود. بي ش ــته مي ش ــر دانس ــا یکدیگ ــا ب آنه
ــراب براســاس موقعیــت  آخــر کلمــات یعنــي همــان اع
کلمــات در کالم تعییــن مي شــود و بیشــتر ایــن مــوارد 
بــر اســاس قیــاس اســت. بنــا بــر ایــن هــر اســمي کــه 
در مقــام فاعــل واقــع شــود قطعــا مرفــوع اســت و علــت 
ــن اســاس آنجــا  ــر ای ــودن آن اســت ب ــع آن فاعــل ب رف
ــاً  ــد قطع ــود نباش ــوع خ ــع متب ــات تاب ــراب کلم ــه اع ک
تابــع نقــش آنهــا در کالم اســت و آنجــا کــه اســمي در 
موقعیتــي قــرار گیــرد کــه اعــراب ثابــت نداشــته باشــد 
ــراي آن اســم نقــش محســوب نمي شــود  آن موقعیــت ب
ماننــد مضــاف کــه خــود نقــش نیســت بلکــه مي توانــد 
نقش هــاي متعــددي چــون فاعــل، مفعــول، مبتــدا، و....
ــه تبــع آن اعــراب آن نیــز مختلــف خواهــد  بپذیــرد و ب

بــود«.
وي افــزود: »بــا مراجعــه بــه کتــب نحــو عربــي در 
ــي مســتثني  ــر دانشــمندان نحــو عرب مي یابیــم کــه اکث
را در ردیــف منصوبــات ذکــر کرده انــد و حــال آن 
ــت  ــت. در حقیق ــوب نیس ــه منص ــتثني همیش ــه مس ک
ــرا  ــه چ ــود ک ــادر مي ش ــن متب ــه ذه ــؤاالت ب ــن س ای
مســتثني بــا ایــن کــه همیشــه منصــوب نیســت در بــاب 
ــتثني  ــب مس ــت نص ــت؟ عل ــده اس ــر ش ــات ذک منصوب
چیســت؟ عامــل نصــب مســتثني چیســت؟ بــه عبــارت 
دیگــر ســؤال ایــن اســت کــه مســتثني در عیــن آن کــه 
ــرد  ــي بپذی ــاي مختلف ــد نقش ه ــاف مي توان ــون مض چ
ــب  ــرا در کت ــس چ ــف؛ پ ــراب مختل ــع آن اع ــه تب و ب
ــر  ــت؟ مگ ــده اس ــر ش ــات ذک ــف منصوب ــو در ردی نح
مســتثني همیشــه منصــوب اســت؟براي پاســخ دادن بــه 
ــه کتــب صرفــي و نحــوي  ایــن ســؤاالت ناگزیــر بایــد ب
مراجعــه و احــکام آن بــه شــکل انتقــادي بازخواني شــود.
آنچــه مســلم اســت ایــن کــه مســتثني همیشــه منصوب 
ــت  ــرور اس ــي مج ــوع و گاه ــي مرف ــه گاه ــت بلک نیس
ــه  ــت بلک ــش نیس ــتثني نق ــاس مس ــن اس ــر ای ــس ب پ
چــون مضــاف مي تــوان بــراي آن در موقعیت هــاي 
مختلــف نقش هــاي مختلفــي نیــز قائــل شــد.بر اســاس 
ــاس کار  ــراب، اس ــن اع ــد تعیی ــان گفته ان ــه نحوی آنچ

کرسی ترویجی »بازخواني انتقادي احکام استثناء در نحو عربي«
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ــه  ــر کلم ــراب ه ــد و اع ــکیل مي ده ــي را تش ــو عرب نح
ــت  ــا تبعی ــش آن در کالم و ی ــاس نق ــر اس ــارت ب ــا عب ی
ــا  ــش ه ــن اســاس نق ــر ای ــردد، ب ــن مي گ ــوع تعیی از متب
اعــراب ثابتــي دارنــد همچنــان کــه هــر فاعلــي مرفــوع و 
هــر مفعولــي منصــوب اســت و نیــز دیگــر نقش هــا اعــراب 
ثابتــي دارنــد. اســتثناء در نحــو عربــي بــر اســاس آنچــه در 
کتــب نحــو آمــده در ردیــف منصوبــات ذکــر شــده اســت و 
حــال آنکــه اســتثناء اعــراب ثابتــي نــدارد یعنــي همیشــه 
منصــوب نیســت بلکــه گاهــي منصــوب و گاهــي مرفــوع و 
مجــرور اســت، بــر ایــن اســاس آنچــه مفــروض اســت نقش 

ــي اســت«. ــودن اســتثناء در نحــو عرب نب
ــت  ــوان گف ــاس مي ت ــن اس ــر ای ــرد: »ب ــد ک ــي تأکی رفیع
کــه مســتثني پــس از ســایر اداوت اســتثنا هــر اعرابــي کــه 
داشــته باشــد بــه ســبب مســتثني بــودن نیســت بلکــه بــر 
ــه  ــه اســت کــه گاهــي مفعول ب اســاس نقــش آن در جمل

و گاهــي مضــاف الیــه و گاهــي 
اســت.  مســتثني منه  تابــع 
و در صورتــي کــه مســتثني 
پــس از »اال« واقــع شــود اگــر 
اعرابــي جــز نصــب داشــته 
ــاس  ــر اس ــم ب ــاز ه ــد ب باش
ــي  ــه گاه ــت ک ــش آن اس نق
و  مفعــول  گاهــي  و  فاعــل 
گاهــي تابــع مســتثني و .... 
ــوب  ــورت منص ــت. و در ص اس
بــودن بــا توجــه بــه ایــن 
ــاره عامــل نصــب آن  کــه در ب
ــا  ــت و ب ــادي اس ــالف زی اخت
عنایــت بــه دالیــل رد هــر 
ــه  ــت ک ــر نیس ــا بهت ــدام آی ک

علــت نصــب مســتثني را در ایــن حالــت بنــا بــر مســتثني 
بــودن ندانیــم بلکــه در ایــن حالــت نیــز آن را تابــع »اال« 
ــم و  ــر بگیری ــر« در نظ ــه »غی ــه منزل ــم و »اال« را ب بدانی
بگوییــم از آنجــا کــه »اال« حــرف اســت و اعــراب در حــرف 
نمي توانــد ظاهــر شــود در کلمــه پــس از آن ظاهــر شــده 
اســت، ماننــد موصــول حرفــي »ال« کــه هــرگاه در کــدام 
ــرد از آنجــا کــه حــرف اســت، اعــراب آن در  نقشــي بپذی
صلــه آن ظاهــر مي شــود، ماننــد »الســارُق و الســارقه 
ــدا و  ــذي(، مبت ــاي )ال ــه معن ــا« )ال( ب ــوا أیدیهم فاقطع
ــي  ــه آن؛ یعن ــع آن در صل ــت رف ــه عالم ــوع اســت ک مرف

ــت«. ــده اس ــر ش ــارق( ظاه )س
در ادامــه نشســت، دکتــر متقــي زاده بــه عنــوان ناقــد اول 
ضمــن بلنــد شــمردن مرتبــه ســیبویه، گفــت: »در وصــف 
ســیبویه گفتــه شــده اســت اگــر کســي قــرار اســت بعــد از 
ــد  ــد بای ــه کن ــزي اضاف ــي چی ــاب نحــو عرب ســیبویه در ب
خجالــت بکشــد. لــذا نــام کتــاب او را »الکتاب« گذاشــتند. 

دو اتفــاق در تاریــخ نحــو عربــي افتــاد کــه 2 نگــرش را بــا 
خــودش بــه همــراه آورد یــک نگــرش کــه دکتــر رفیعــي 
بــه آن نــگاه مي کنــد و مــن بــا آن موافــق نیســتم ویــک 
رویکــرد کــه ســیبویه و جرجانــي آن را دنبــال کردنــد که 
مــن بــا آن موافــق هســتم. در مــورد ایــده رفیعــي بایــد 
بگویــم اوالً طــرح ایــن فضــاي گفتگــو قابــل تحســین و 
ــي از  ــا یک ــت تنه ــم حرک ــد بگوی ــي بای ــل اســت ول تأم
ــاي  ــۀ ویژگي ه ــه هم ــت ن ــي اس ــو عرب ــاي نح ویزگي ه
آن. ثانیــاً دکتــر مقایســه کردنــد مضــاف را بــا مســتثني. 
ــون  ــت چ ــز نیس ــه جای ــن مقایس ــن ای ــر م ــه نظ ــه ب ک
مضــاف نقــش نیســت، موصــوف نقــش نیســت امــا صفت 
نقــش اســت. مضــاف الیــه نقــش اســت، اســتثنا نقــش 
اســت. اســتثنا یــک نقــش اســت امــا طبــق داده هایــي 
ــد  ــرادي کــه گرفتنــد بای ــد و ای ــر رفیعــي دادن کــه دکت
ایــن ســال مطــرح شــود کــه مســتثني را اگــر از جهــت 
کمــي مالحظــه کنیــم در یــک 
ــتثنا  ــا اس ــه 100 ت ــي ک کتاب
اســتفاده شــده اســت 2 تــا 
کمیــت را مي شــود فکــر کــرد: 
1- بیــن ۸ تــا از ادات اســتثنا، 
ــدام اســت.  پربســامدترین ها ک
رتیــه اول متعلــق بــه اال اســت. 
2- در همیــن داده هــاي دکتــر 
نصــب و وجــوب نصــب، چنــد 
درصــد غیرنصــب اســت. نحــو 
کامــل  بســته  یــک  عربــي 
ــم  ــد باه ــه را بای ــت و هم اس
دیــد. اســتثنا اگــر چــه در 
برخــي جاهــا مرفــوع و مجــرور 
اســت. اســتثنا وقتــي ســاختار 
ــه مي شــود.  ــن گون ــه ای ــوز کامــل نباشــد و ب ــه هن جمل
اگــر ایــن ســؤال دکتــر رفیعــي در اســتثنا وقتــي ســاختار 
جملــه هنــوز کامــل نباشــد بــه ایــن گونــه مي شــود. اگــر 
ایــن ســؤال دکتــر رفیعــي در اســتثنا قابــل طــرح باشــد 
ــدي  ــود. جمع بن ــد ب ــرح خواه ــل ط ــم قاب ــز ه در تمیی
مــن ایــن اســت مــا یــک مســتثني منقطــع داریــم کــه 
ــالما«  ــوا اال س ــا لغ ــمعون فیه ــي آن : »الیس ــال قرآن مث
ــن  ــد وارد ای ــتند بای ــد هس ــي عالقه من ــر رفیع ــر دکت اگ
ــواب  ــا ج ــه اال اینج ــرا ترجم ــه چ ــوند. اینک پژوهــش ش
نمــي دهــد. ایــن جــا بایــد بــه جــاي اال، لکنــا بیاوریــم 
و معنــي اســتدراک مــي شــود. ایــن پژوهــش هــا 

زیباســت«.
ــان کــرد: »مــن در عظمــت  ــر رفیعــي در پاســخ بی دکت
ــدارم و آنچــه را کــه در بحــث تفــاوت  ســیبویه شــکي ن
بیــن نحــو امــروز و نحــو گذشــته و آن بحــث تجدیــد کــه 
ــود و مقایســه اي  ــي مطــرح ب ــي در کشــورهاي عرب زمان
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کــه امــروز در بحــث زبــان مــي شــود کــه قواعــد عربــي 
ــراي متعلمیــن ســخت کــرده از بدیهیــات اســت.  کار را ب
امــا مــن ســواالتي مطــرح کــردم و توقــع داشــتم دکتــر 
ــذا ســؤاالت  ــه آن ســواالت پاســخ بدهنــد ل متقــي زاده ب
ــا  ــاف ب ــاس مض ــي قی ــد و از طرف ــخ مان ــي پاس ــن ب م
ــا  ــه ب ــه مقایس ــي ک ــت. در جای ــت نیس ــتثني درس مس
ــت جــر  ــز انجــام شــد مثــل خمســه کتــب کــه عل تمیی
ــد  ــوده اســت. هیــچ کجــا نگفتــه ان کتــب مضــاف الیــه ب
ــي  ــي در جاهای ــر گاه ــاال اگ ــت ح ــوب اس ــز منص تمیی
مثــل هــل مــن ناصــر مبتــدا مجــرور مــي شــود طبیعتــا 
جایــگاه خــودش را دارد کــه گاه حــرف جــر زایــد اســت، 
ــخص  ــال مش ــا کام ــت جره ــود و ...عل ــي ش ــر م گاه ظاه
ــاره  ــه اش ــث ترجم ــه در بح ــي ک ــورد مطلب ــت. در م اس
کردنــد هــم قبــول دارم ترجمه هــاي قــرآن واقعــا ناقــص 
اســت ترجمــه یعنــي نقــل از یــک زبــان بــه زبــان دیگــر 
در همیــن مثــال اســتاد بایــد بگویــم چــرا ســالما منصــوب 

ــب آن  ــل نص ــا عام ــت؟ آی اس
ــودن اســت؟«. مســتثني ب

ســپس دکتــر فقهــي بــه عنوان 
»همــۀ  داد:  توضیــح  ناقــد 
زبان شناســي  مي دانیــم  مــا 
را  نحــوي  مســائل  جدیــد 
بحــث  متفاوتــي  به طــور 
ــه  ــما ب ــش ش ــد و پژوه مي کن
ــرده  ــي نک ــئله توجه ــن مس ای
اســت. شــاید براســاس تئــوري 
معناگرایــي مســتثني بــودن 
ــون در  ــد. چ ــش باش ــک نق ی
ــت.  ــتثني اس ــا مس ــا واقع معن
ممکــن  ســاخت گرایي  در 

اســت یــک جــا منصــوب باشــد و یــک جــا مجــرور باشــد. 
نقــش از دســت نمــي رود و براســاس حادثــه اي، عاملــي و 

ــود«.  ــوع مي ش ــا مرف ــوب ی ــي منص ــا ...گاه ی
دکتــر رفیعــي در پاســخ گفــت: »عامــل اصلــي فعــل اســت 
ــل  ــل باشــند مث ــد عام ــم مي توانن و بعضــي از حــروف ه
ــي از  ــا بعض ــت. ام ــر اس ــل ج ــي عام ــه یعن ــي المدرس ف
عامل هــا فقــط یــک عمــل دارنــد مثــل حــرف جــر. یعنــي 
حــرف جــر فقــط اســم بعــد از خــودش را مجــرور مي کنــد 
ــاي  ــل عمل ه ــي فع ــد ول ــوب نمي کن ــت منص ــچ وق هی
ــن رجــل  ــم جــاء رجــل ای ــي مي گویی ــف دارد. وقت مختل
بــه عنــوان یــک کلمــه مرفــوع یــک عامــل دارد و آن جــاء 
اســت ولــي چــرا جــاء رجــل را مرفــوع کــرده و منصــوب 
نکــرده اســت؟ پاســخ ایــن اســت کــه فاعــل اســت و ایــن 

همــان علــت اســت«.
دکتــر فقهــي در ادامــه گفــت: »شــما نوشــته ایــد اعــراب 
هــر کلمــه براســاس نقــش آن در کالم و تبعییــت از 

متبــوع تعییــن مي گــردد. ایــن را توضیــح بفرماییــد. 
نقــش داشــتن یــا نداشــتن مقولــه معنــوي اســت. مفعــول 
بــودن، تمییــز بــودن، اســتثنا بــودن و ... مقولــه معنــوي 
اســت. همچنیــن در زبانشناســي جدیــد بــه معنــا توجــه 
مــي شــود و معنــا محــوري اســت و شــما هــم در صفحــه 
ــه  ــي در پاســخ ب ــر رفیع ــد. دکت ــرده  ی 6 آن را مطــرح ک
ســؤاالت مطرح شــده بیــان کــرد: ایــن کــه از لفــظ بیــرون 
بیاییــم و بــه معنــا بپردازیــم جایــش اینجــا نیســت. آنچــه 
ــه آن توجــه نمي شــود،  در نحــو عربــي مطــرح اســت و ب
ــه  ــم. ب ــا ببری ــه معن ــد از لفــظ پــي ب ایــن اســت کــه بای
نظــر مــن لفــظ مقدمــه اي بــراي برداشــت معناســت. ایــن 
ــف  ــد در ردی ــتثنا نبای ــرا مس ــت و چ ــار چیس ــه معی ک
منصوبــات باشــد، معیــار مــن قیــاس اســت. فاعل همیشــه 
ــّري  ــي مجــرور باشــد حــرف ج ــر گاه ــوع اســت اگ مرف
ــا مضــاف واقــع شــده اســت. ایــن  ــر ســر آن آمــده و ی ب
ــز دیگــري  ــش چی ــرا اعراب ــي تقدی جــّر لفظــي اســت ول
ــن اســت  ــن ای اســت و ســؤال م
کــه چــرا در مســتثنا ایــن رخ 
نمي دهــد. وقتــي شــما مبتــدا 
را مجــرور ببینیــد، مي گوینــد 
تقدیــرا مرفــوع اســت ولــي لفظــا 
حــرف  چــون  اســت  مجــرور 
ــي  ــت ول ــده اس ــن« آم ــر »ِم ج
در اســتثنا ایــن را نمي گوینــد. 
ــي  ــَب عل ــد )نُِص ــرا نمي گوین چ
علــت  نمي گوینــد  االســتثناِء( 
اســت.  دیگــري  چیــز  نصــب 
اگــر مجــرور باشــد میگوینــد 
اســت. چــرا در  الیــه  مضــاف 
ــي  ــَب عل ــد: نُِص ــا نمي  گوین اینج
االســتثناِء. در بحــث قیــاس اگــر مــا مســتثني را قیــاس 
ــت  ــن اس ــث ای ــا بح ــکام در آنج ــایر اح ــه س ــم، ب کنی
ــي.  ــراب لفظ ــک اع ــم ی ــري داری ــراب تقدی ــک اع ــه ی ک
در حالــي کــه در اســتثناء کســي آن مطــرح نکــرده کــه 
لفظــا مجــرور اســت ولــي عقــال منصــوب اســت یــا تقدیــرا 
منصــوب اســت. بحــث بعــدي کــه عامــل بــود را توضیــح 
دادم. از طرفــي دکتــر بــه دو نــوع اعــراب اشــاره کردنــد. 
بایــد بگویــم مــا دو نــوع اعــراب داریــم: یــک اعرابــي کــه 
بــر اســاس تبعیــت اســت یعنــي تابــع مــا قبــل هســتند. 
ــراب  ــت اع ــد، عل ــل را مي پذیرن ــش ماقب ــر نق ــال اگ ح
ــع  ــت رف ــٌم« عل ــٌل عال ــاَء رج ــت. در »ج ــت اس آن تبعی
رجــل نقــش فاعلیــت اســت. ولــي اگــر بگوییــم »رأیــُت 
رجــاًل عالمــاً« در آن جــا منصــوب اســت و عالمــاً تبعیــت 
ــي  ــر رضای ــه دکت ــل«. در خاتم ــراب رج ــرد از اع مي  ک
ضمــن تشــکر از ناقدیــن و ارائــه دکتــر رفیعــي از حضــار 

ــد. ــا ســؤاالت خــود را مطــرح کنن ــد ت ــوت کردن دع
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گزارشي از نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشي، فناوري و فن بازار سال 1397 

نمایشــگاه فــن بــازار از روز دوشــنبه 3 دیمــاه 97 آغــاز و 
ــا روز پنجشــنبه 6 دیمــاه ادامــه داشــت. ســاعت کاري  ت
ــگاه  ــکاران از پژوهش ــود و هم ــي 17 ب ــگاه از 9 ال نمایش
ــه در  ــدت صمیمان ــن م ــغله هاي کاري در ای ــم مش به رغ
نمایشــگاه حضــور داشــتند. الزم بــه ذکــر اســت فعالیــت 
ــراي شــرکت در نمایشــگاه از چنــد روز قبــل آغــاز  هــا ب
ــود  و تعــدادي از همــکاران خودجــوش مشــغول  شــده ب
ــد.  ــگاه بودن ــر نمایش ــه بهت ــي هرچ ــراي برپای ــت ب فعالی
اقــالم و دســتاوردهایي کــه درایــن نمایشــگاه بــراي ارائــه 

انتخــاب شــدند عبارتنــد از:
-    پرتال جامع علوم انساني

-    پهلواژ
-    پایگاه دادگان زبان فارسي

-    انتشارات یک سال اخیر پژوهشگاه
-    انتشارات و بروشور طرح جامع اعتال

-    معرفي همایش ارتباط علوم انساني و صنعت
-    معرفي مرکز آموزش هاي آزاد

-    معرفي وب سایت پژوهشگاه
ــوم  ــع عل ــال جام ــل پرت ــن موبای ــي اپلیکیش -    معرف

ــاني انس
-    ارائــه آمــار دســتاوردها و فعالیت هــاي پژوهشــي 

ــگاه پژوهش
ــف  ــاي مختل ــف از بخش ه ــورهاي مختل ــه بروش -    ارائ

پژوهشــگاه

در ایــن مــدت میهمانــان و مراجعه کننــدگان عالقــه مند و 
البتــه محــدودي از غرفــه پژوهشــگاه بازدید و ســواالتي در 
زمینــه تأثیــر علــوم انســاني و پژوهشــگاه در جامعــه مطرح 
ــان غرفــه پژوهشــگاه مي¬تــوان  ــد. از جملــه میهمان کردن
بــه دکتــر برومنــد، معــاون محتــرم پژوهشــي وزارت 
ــزي و  ــه ری ــر برنام ــر کل دفت ــر شــریفي، مدی ــوم، دکت عل
سیاســتگذاري امــور پژوهشــي، دکتــر عبدالســاده نیســي، 
ــي و  ــور پژوهش ــتیباني ام ــت و پش ــر حمای ــرکل دفت مدی
ــه و  ــازمان برنام ــده س ــفي، نماین ــر یوس ــاوري و دکت فن

بودجــه اشــاره کــرد.
ــان محتــرم،  ــي از میهمان ــه پژوهشــگاه ضمــن پذیرای غرف
آنهــا را بــا یــک گلــدان زیبــاي کوچــک و دو لــوح 
فشــرده شــامل کتاب هــاي نفیــس بنیــاد فرهنــگ بدرقــه 

مي کــرد.
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گزارش تصویری از هفتۀ پژوهش در پژوهشکدۀ دانشنامه نگاری
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