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همایش بین المللی »همگرایی و واگرایی: گفتگویی میان فرهنگی- میان دینی«

گفتگویــی  واگرایــی:  و  »همگرایــی  بین المللــی  همایــش 
اســفند   20 دوشــنبه،  روز  میان دینــی«  میان فرهنگــی- 
ــی  ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل 1397، در پژوهش
ــگاه  ــس پژوهش ــادی، رئی ــینعلی قب ــر حس ــد. دکت ــزار ش برگ
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در مراســم افتتاحیــه ایــن 
ــان  ــار و میهمان ــه حض ــدم ب ــرض خیرمق ــن ع ــش ضم همای
خارجــی متنــی را قرائــت کــرد کــه ترجمــه آن نیــز در اختیــار 
ــرار گرفــت. در ادامــه شــرح ســخنرانی  ــان خارجــی ق میهمان

ــذرد: ــان می گ ــش از نظرت ــن همای وی در ای
مهمانــان ارجمنــد حاضــر در همایــش بین المللــی »همگرایــی 
ــی  ــران؛ یک ــزرگ ای ــور ب ــه کش ــما را ب ــی...« ورود ش و واگرای
ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــان و پژوهش ــای جه ــن تمدن ه از دیری
مطالعــات فرهنگــی خیــر مقــدم عــرض می کنــم و آرزومنــدم 
ــای  ــا گفتگوه ــم، ب ــش عظی ــن همای ــزاری ای ــول برگ در ط
ــل  ــت را در ح ــم و معرف ــر عل ــش موث ــد، نق ــازنده و مفی س
مســائل و مشــکالت دنیــای انســانی و ارائــه راهکارهــای 

ــد. ــز کنی ــش متمای ــش از پی ــگان بی ــه هم ــتن ب نیک زیس
   امــروزه، همــگان واقفیــم کــه بســیاری از بحران هــای 
ــی  ــه ناش ــت ک ــواه اس ــان های خودخ ــول انس ــود محص موج
ــه  ــوی ب ــای معن ــه همدلی ه ــیدن ب ــو و نرس ــدان گفتگ از فق
شــمار مــی رود. گفتگــو و تعامــل بــرای بهتــر ســاختن حیــات 
انســان ها در جوامــع مختلــف اســت امــا در روزگار مــا، بعضــاً 
ــی  ــان تعال ــی مخالف ــرارت برخ ــودجویی و ش ــطه س ــه واس ب
ــود  ــه اســت نب ــرار گرفت ــد ق ــرض تهدی ــی بشــر در مع عموم
ــدان  ــه فق ــم ک ــی می دانی ــه خوب ــت و ب ــو بحران زاس گفتگ
تعامــل و همدلــی، تــا چه انــدازه در ویران ســازی دســتاوردهای 
ــداوم  ــرده اســت. ت ــا ک ــی نقــش ایف ــم فرهنگــی و تمدن عظی
ــودی بخش هــای ســترگ  ــه زوال و ناب ــد ب ــد می توان ــن رون ای
ــزرگ  ــاع ب ــراث اجتم ــو می ــه پرتالل ــمندی از گنجین و ارزش

ــد. ــا بیانجام ــر دنی ــانی در سرتاس انس
   ایــن خطــر بــزرگ، اگرچــه از ســوی دلســوزان و عالقه مندان 
بــه فرهنــگ و معرفــت بشــری بارهــا گوشــزد شــده اســت، بــا 
کمــال تاســف بــه جــّد در حــال گســترش اســت و بــه جــرات 
می تــوان گفــت: آنانــی کــه رشــد و شــکوفایی تمــدن و کمــال 
ــای  ــودجویی و منفعت طلبی ه ــا س ــف ب ــان را در تخال مردم
ــر  ــان، ب ــا گفتگوگرای ــتیزه گری ب ــا س ــد، ب ــش می یابن خوی
ــا  ــا، ت ــات و تفاوت ه ــل اختالف ــر طب ــدن ب ــا کوبی ــه ب ــد ک آنن
حــد امــکان ایــن گنجینــه بــزرگ فراملــی و فرافرهنگــی را بــه 

نابــودی بکشــانند.
   در ایــن وضعیــت، بــر مــا پژوهشــگران، بــه ویــژه در 
اعضــای علــوم انســانی اســت کــه بــا اذعــان بــه ظرفیت هــای 
ــش از  ــه پی ــویم ک ــر ش ــانی، متذک ــر انس ــای فراگی ارزش ه
ــد،  ــل باش ــانی متقاب ــرای آسیب رس ــی ب ــا، عامل ــن تفاوت ه ای
ــاً  ــت و دقیق ــی اس ــدوزی هم افزای ــرای معرفت ان ــرمایه ای ب س
ــای  ــوان عرصه ه ــون، می ت ــت میم ــن ظرفی ــه ای ــکا ب ــا ات ب
ــر  ــه واســطه آن، ب ــرد و ب ــی ک اشــتراکات انســانی را بازآفرین

ــزرگ فرهنــگ و ارزش هــای بشــری  اندوخته هــای گنجینــه ب
ــزود. اف

   امــروز اهالــی علــوم انســانی در سراســر دنیــا وظیفــه 
ــه  دارنــد کــه اولویــت اخالق مــداری، دیگردوســتی، محبــت ب
همنــوع، پذیــرش تفاوت هــای بشــری و ایجــاد زمینــه گفتگــو 

ــرای همــه  ــه بهتــر کــردن زندگــی ب ــر ســر چگون و تعامــل ب
ــد و از  ــدا در دهن ــات را ن ــان حی ــه صاحب ــر و هم ــای بش ابن
جوامــع و دولت هــا بخواهنــد کــه بــا بازگشــت بــه ریشــه های 
ــمنی  ــتی های دش ــی، زش ــتی و تعالی گرای ــد انسان دوس تنومن
و جنــگ و بدخواهــی را عیــان کننــد و زیبایی هــای دوســتی، 
صلــح و خیرخواهــی را برجســته ســازند. در روزگاری کــه 
زمینه هــای  بــر  تکیــه  بــا  خودخواهــان،  و  ســودجویان 
ــان ها،  ــان انس ــاد می ــای اتح ــاندن عرصه ه ــا پوش ــراق و ب افت
جنگ افــروزی می کننــد و بــا ایجــاد تفرقــه و دشــمنی، 
ــر  ــه تزوی برخــالف طبــع نیــک انســانی، قــدرت و ثــروت را ب
ــگاهی و  ــان دانش ــد، عالم ــر می کنن ــود منحص ــتان خ در دس
پنــاه  مهم تریــن  و  بزرگ تریــن  علوم انســانی  دانشــمندان 
ــای  ــایی از فراخن ــادآوری و پرده گش ــرای ی ــانی ب ــه انس جامع
محبــت و خیرخواهــی عمومــی هســتند و می بایســت بــا 
ــام  ــر نظ ــدار، در براب ــانی گفتگوم ــرمایه های انس ــکیل س تش
ــد و مســتحکم کردن  ــرار گیرن ــر ق ســلطه گری زر و زور و تزوی
شــیرازه همبســتگی انســان ها در سرتاســر جهــان را ســرلوحه 

ــرار دهنــد. خویــش ق
ــال ها و  ــول س ــه در ط ــت ک ــد گف ــف بای ــال تأس ــا کم    ب
دهه هــای اخیــر، منطقــه آســیای غربــی بــه جــوالن گاه 
جنگ طلبــان و طالبــاِن دشــمنی میــان انســان ها بــدل 
ماننــد  تمدن ســتیزی  جریان هــای  ظهــور  اســت.  شــده 
القاعــده و داعــش کــه بــا دســتاویز قــرار دادن اختــالف نظــر 
ــزم  ــداران، ع ــان و دین ــان مومن ــا می ــای دیدگاه ه و تفاوت ه
ــداری و  ــد دین ــر تنومن ــر پیک ــر زدن ب ــرای تب ــش را ب خوی
معنویــت جــزم کرده انــد، از جملــه مهم تریــن نشــانه های 
ــا  ــه و ب ــت مجدان ــه می بایس ــت ک ــوار اس ــداد ناگ ــن رخ ای
ــر  ــه فرهنــگ و ارزش هــای انســانی در براب دغدغــه و تعهــد ب
آن ایســتاد. بایــد بــا صــدای رســا، گفــت کــه آنچــه القاعــده 
و داعــش بــه نــام اســالم در حــال تکثیــر آن هســتند، چیــزی 
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ــرای مطامــع ســودجویان و  ــع شــدن ب ــزار واق نیســت مگــر اب
ــد و  ــاش می کنن ــان ها مع ــون انس ــه از خ ــی ک منفعت طلبان
نــان می خورنــد و بــه غــارت ارزش هــا و هنجارهــای فراتاریخــی 
ــتند  ــن هس ــده دی ــه نماین ــا ن ــری مشــغولند، نیســت. آنه بش
و نــه هرگــز می تواننــد فکــر، قلــب و عاطفــه انســان های 

ــد. ــب کنن ــش جل ــه خوی ــدار را ب دین
ــی،  ــمت یگانگ ــه س ــت ب ــدت حرک ــه وح ــداری، عرص    دین
ــگان  ــترک هم ــداوم و مش ــالش م ــو و ت ــش درون، گفتگ پاالی
بــرای رســیدن بــه تعالــی و قــرب خداونــد و به زیســتنی 

ــی  ــه مرض ــت جاودان ــه زیس ــوف ب معط
ــی  ــان تمام ــه در می ــت و آنچ ــی اس اله
و رهبــران  الهــی  اولیــای  و  پیامبــران 
معنــوی جهــان مکــرر بیــان شــده اســت، 
همیــن فراخوانــِی همــه انســان ها بــه 
ــق  ــی و عش ــالق و خیرخواه ــت اخ اولوی
بــه همنــوع بــرای ســاختن دنیایــی بهتــر 
ــای  ــه بذره ــی ک ــت، دنیای ــر اس و زیبات
ــق  ــرای عش ــه ای ب ــت در آن، مزرع محب
عمومــی انســان ها در حیــات جاودانــه 
ــن  ــی آورد. ای ــم م ــرگ را فراه ــس از م پ
خــود نشــان می دهــد کــه تــا چــه انــدازه 
مســئولیت مــا بــرای زودودن غبــار ناشــی 

ــر  ــی و جوه ــی دین ــره خیرخواه ــان از چه ــونت خواه از خش
دیــن زیــاد اســت ایجــاد فضــای مناســب بــرای گفتگــو بــر ســر 
ــای  ــر ســر ارزش ه ــان همــگان ب ــای همبســتگی می ظرفیت ه
مــورد تاکیــد همــه ادیــان، مســئولیت بــزرگ و اساســی همه ما 
اســت. مــا اهالــی علــوم انســانی در سرتاســر جهــان می بایســت 
ــم و از  ــی بدانی ــی عموم ــو و خیرخواه خــود را رســوالن گفتگ
ــم و  ــره گیری ــرای گســترش آن به ــی ب ــت و فرصت ــر موقعی ه
ــتادگی  ــلطه خواهان ایس ــو و س ــدگان گفتگ ــر نابودکنن در براب

ــم. کنی
   همایــش حاضــر کــه بــه همــت پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
ــا همــکاری ارزشــمند و شــایان  مطالعــات فرهنگــی ایــران و ب
ــت جمهــوری  ــون هومبول ــاد گــران ارج الکســاندر ف ــر بنی تقدی
آلمــان در حــال برگــزاری اســت، یکــی از جلوه هــای ایــن تالش 

ــه در راســتای گســترش فضــای  متعهدان
گفتگــوی معطــوف بــه همبســتگی و 
دیگرخواهــی در جهــان اســت. گفتگویــی 
کــه بــا محــور قــرار دادن دو دیــن 
ــیحیت؛  ــالم و مس ــی؛ اس ــزرگ ابراهیم ب
پذیــرش  الگــوی  اســت کــه  آن  بــر 
و  فرهنگــی  تفاوت هــای  ســتایش  و 
برســاختن بنایــی ســترگ بــر پایــه ایــن 
ــی و  ــت ایجــاد همگرای ــا در جه تفاوت ه
همبســتگی فراگیــر انســانی را بــه دســت 
دهــد. الگویــی کــه بــر پایــه آن می تــوان 
ــب را  ــای معناطل ــای آزاد و دل ه جان ه
در اشــتراک نظــر بــر اولویــت و اهمیــت 
ــی انســان ها در  ــوی و اخالق زیســت معن

ــزوی  ــرای من ــر ب ــای مؤث ــرد آورد و گام ه ــر گ ــار یکدیگ کن
ــر  ــی ب ــِی خودمحــور و مبتن ــای افراط گرای ســاختن گرایش ه
دشــمنی را طراحــی و اجــرا کــرد. پژوهشــگاه علــوم انســانی 
ــه ســترگ  ــر گنجین ــکا ب ــا ات ــران، ب ــات فرهنگــی ای و مطالع
ــی اســالمی، در طــول حیــات خویــش همــواره  ــِی ایران تمدن
ــور  ــیس و حض ــت و تأس ــده اس ــردی را برگزی ــن رویک چنی
نهــاد و مرکــز مطالعــه فرهنگ هــا، مرکــز مطالعــات آســیایی، 
مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا و دیگــر بخش هــای مشــابه در 

ــر دارد. ــن ام ــژه بدی ــام وی ســاختار آن نشــان از اهتم
و  عمومــی  امــری  را  فرهنــگ  مــا   
منتشــر در عرصــه زیســت انســانی و 
فراتــر از جوامــع و تاریخ هــا می دانیــم 
ــکل گیری،  ــکان ش ــه ام ــم آنچ و معتقدی
اجتمــاع  هــر  شــکوفایی  و  بالندگــی 
انســانی را فراهــم مــی آورد، همگرایــی و 
ــزرگ انســانی  ــا ارزش هــای ب همراهــی ب
اســت کــه در هــر برهــه از زمــان در 
هــر جغرافیایــی از عالــم انســانی نمــودار 
مبنایــی  دیــدگاه  همیــن  می شــود. 
ــم  ــس عظی ــن کنفران ــکیل ای ــرای تش ب
بــا حضــور شــما فرهیختــگان از سراســر 

ــت.  ــده اس ــا ش دنی
مــا می خواهیــم نشــان دهیــم دشــمنی ها و تالش هــای 
آنــان کــه زیســت نیــک انســانی، از دســتور کار خــود خــارج 
کــرده و تخاصــم و تعــدی را محــور کار خــود قــرار داده انــد، 
نمی توانــد مانــع از دغدغــه بنیادیــن مــا بــرای بهتــر ســاختن 
ــی و خیرخواهــی  ــو و همدل ــه معجــزه گفتگ ــاور ب ــا ب ــا ب دنی
باشــد. مــا دنیایــی می خواهیــم کــه دانشــمندان علــوم 
ــر،  ــی فراگی ــن، در تعامل ــگ دی ــان و فرهن ــر زب ــانی از ه انس
امــکان بیــش از پیــش نزدیــک ســاختن آدم هــا بــه یکدیگــر و 
ــر  ــد و ب نهادینــه ســاختن بذرهــای همگرایــی را فراهــم آورن
آنیــم کــه برگــزاری ایــن قبیــل همایش هــا فرصــت مغتنمــی 
اســت بــرای نشــر و تثبیــت ایــن رویکــرد و تعهــد بــه زندگــی 
نیکویــی کــه همــگان علی رغــم تفــاوت در دیــدگاه و زبــان و 

ــد. ــدان دســت یابن ــد ب ــن می توانن ــگ و دی فرهن

ــای ــیاریازبحرانه بس
موجــودناشــیازفقــدان
ــه ــیدنب ــوونرس گفتگ
معنــوی همدلیهــای
ــل ــووتعام ــت.گفتگ اس
بــرایبهتــرســاختن
در انســانها حیــات
ــت. ــفاس ــعمختل جوام
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دکرت داوری اردکانی:

غربت و مالل در شهر تجدد و درد توسعه نیافتگی در دوران تجددمآبی جوامع را آزار می دهد

ــی از  ــز یک ــفه نی ــتاد فلس ــی اس ــا داوری اردکان ــر رض دکت
ســخنرانان همایــش بین المللــی »همگرایــی و واگرایــی؛ 
گفتگویــی میان فرهنگــی- میان دینــی« در افتتاحیــه ایــن 
ــا اشــعار  همایــش ســخنرانی کــرد. وی ســخنرانی خــود  را ب
ــرد. ــاز ک ــالن آغ ــن در س ــرای حاضری ــعدی ب ــی از س زیبای

ــالن  ــز در س ــان نی ــت آلم ــاد هومبول ــی بنی ــان خارج میهمان
ــذرد: ــان می گ ــخنان وی ز نظرت ــن س ــتند. مت ــور داش حض
ــان خارجــی ســخنانم را  ــه میهمان ــی ب ضمــن خوش آمدگوی
بــا بخشــی از نوشــته هــای روســو آغــاز می کنــم؛ روســو در 
ــاخته  ــه س ــا مدین ــه خانه ه ــت از مجموع ــته اس ــی نوش جای
می شــود و از مجموعــه شــهروندان یــک شــهر پدیــد می آیــد. 
ــد  ــراد نبودن ــه اف ــی مجموع ــای یونان ــر مدینه ه ــن و دیگ آت
زیــرا در آن زمــان در یونــان هنــوز فــرد و جامعــه بــه وجــود 
نیامــده بــود. سرپرســت خانــه عضــو مدینــه بــود و وظایفی را 
کــه نســبت بــه آن داشــت انجــام مــی داد. روســو شــاید شــهر 
ــم احســاس  ــهر ه ــا در ش ــی داد ام ــح م ــه ترجی ــر مدین را ب
ــوام  ــد را کــه در حــال ق ــه جدی ــرد. او جامع آســایش نمی ک
یافتــن بــود دوســت نمی داشــت و نگــران آینــده آن بــود امــا 
ــم در  ــرن هجده ــان در ق ــیاری کس ــد. بس از آن دل نمی کن

ایــن دو دلــی بــا روســو همــاوا و شــریک بودنــد. اگــر کســی 
بــه قصــه شــهر و خیابــان در زمــان مــدرن عالقــه دارد بایــد 
آثــار بودلــر شــاعر مدرنیتــه را بخوانــد. آنچــه بودلــر در قــرن 
ــه  ــر هم ــتم ب ــرن بیس ــود، در ق ــه ب ــده و دریافت ــم دی نوزده
ــا  آشــکار شــد و دیدیــم کــه شــهر یــا شــهر جدیــد همــراه ب
علــم و تکنولــوژی بــه راه خــود مــی رود و همدلــی و همزبانــی 
ــد  ــهر جدی ــود. ش ــوارتر می ش ــوار و دش ــته دش در آن پیوس
حتــی پاریــس هوســمان چنانکــه بودلری هــا می گوینــد 
ــت اســت و ســاکنانش دیگــر کمتــر اهــل  شــهر مــالل و غرب
آشــناییند یــا از برکــت آشــنایی بهــره ندارنــد. شــهر آشــنایی 
شــهر درد و محبت اســت. در داســتان خســرو و شــیرین وقتی 
ــت.  ــهر اس ــدام ش ــل ک ــه اه ــد ک ــاد می پرس ــرو از فره خس

فرهــاد خــود را بــه شــهر آشــنایی نســبت می دهــد.

نخستین بار گفتش از کجایی      
                                      بگفت از دار ملک آشنایی

بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند   
                                     بگفت اندوه خرند و جان فروشند

اگــر در آتــن و در مدینه¬هــای یونانــی دیالــوگ جایــی 
داشــت از آن رو بــود کــه هنــوز فــرد و جامعــه در برابــر هــم 
ــه وجــود  ــن ب ــوز م ــان هن ــرای آتنی ــد و ب ــه بودن ــرار نگرفت ق
ــد. آنجــا  ــش ببین ــر خوی ــری را در براب ــه دیگ ــود ک ــده ب نیام
ــت  ــورت دوس ــه ص ــری را ب ــت دیگ ــطو می توانس ــوز ارس هن
تصــور کنــد و حتــی بنیــاد مدینــه را بــر این دوســتی بگــذارد. 
مدینــه هــم از حیــث بنیــاد و هــم از حیــث غایــت بــا شــهر 

ــی  ــرارداد اجتماع ــد ق ــاد شــهر جدی ــاوت دارد. بنی ــد تف جدی
ــه  ــتند ک ــات می دانس ــه درج ــو ب ــر و الک و روس ــت. هاب اس
ــه  ــود و ن ــته می ش ــردم بس ــت م ــا رضای ــه ب ــرارداد ن ــن ق ای
ــه  ــت ک ــی اس ــه بنای ــود. بلک ــم می ش ــان خت ــت آن ــه رضای ب
ــم در  ــردم ه ــام بشــریت گذاشــته می شــود و گرچــه م ــه ن ب
آن مشــارکت می کننــد، ایــن بنــا بــرای آنــان نیســت. کانــت 

ــا  ــند ام ــت باش ــه غای ــان هم ــخاص و مردم ــت اش می خواس
ســیر تاریــخ، بشــریت و کلــی بشــر را غایــت گرفتــه بــود. بــه 
ایــن گفتــه و نظــر داستایوفســکی توجــه کنیــم کــه ترکیــب 
ــری  ــی را خط ــردم واقع ــرت از م ــا نف ــریت ب ــه بش ــق ب عش
ــد می دانســت. در  ــه در سیاســت جدی ــان و نهفت ــک پنه مهل
ــزرگ روس  زمــان مــا در تفســیر و تأییــد ســخن نویســنده ب

شــواهد بســیار می تــوان آورد:
ــر  ــان منتش ــت رن ــر ارنس ــم اث ــده عل ــاب آین ــی کت 1- وقت
ــدار  ــه دی ــود ب شــد، رومــن روالن کــه هنــوز بســیار جــوان ب
ــه شــما  ــده ای ک ــن آین ــا ای ــت ب ــه او گف ــت و ب فیلســوف رف
ــد تکلیــف عواطــف و آرزوهــای بشــر چــه  پیش بینــی کرده ای
ــم  ــه درک! عل ــر ب ــای بش ــود آرزوه ــه ب ــان گفت ــود. رن می ش

ــد. ــد پیشــرفت کن بای
2- رابــرت مــوزز کــه جهــان آزاد در امریــکا را بــه جهــان آزاد 
ــاً  ــهرها و مخصوص ــکم ش ــاطورش ش ــا س ــرد و ب ــل ک راه وص
نیویــورک را دریــد ترکیبــی از عشــق بشــریت و نفــرت 
ــه در  ــز ک ــواز پرکین ــم فرانس ــت. خان ــان در دل داش از آدمی
ــوزز  ــتایش از م ــن س ــود در عی ــر کار ب ــت وزی ــه روزول کابین
ــه  ــا ب ــدارد« بن ــردم ن ــه م ــه ای ب ــه او »عالق ــود ک ــت ب ناراح
نوشــته پرکینــز »مــوزز همــه کارهایــش را بــرای رفــاه مــردم 
ــار  ــد و ب ــف و بی بن ــردم کثی ــر او م ــه نظ ــا ب ــرد.« ام می¬ک
بودنــد و او میخواســت بــه حسابشــان برســد و ادبشــان کنــد . 
او عاشــق مفهــوم بشــر و بشــریت بــود امــا بــه مــردم عالقــه ای 
ــی مرکــب از  ــوده جمعیت ــردم ت ــرادش از م ــی م نداشــت یعن
ــرگرمند و  ــرروزی س ــی ه ــه زندگ ــه ب ــود ک ــر ب ــراد منتش اف

ــرد. ــم ک ــان را فراه ــورد نیازش ــرگرمی های م ــد س بای
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ــی  ــص اخالق ــخصی و نق ــت ش ــه صف ــا ب ــل تلقی ه ــن قبی ای
ــد  ــان جدی ــم جه ــای نظ ــه اقتض ــردد بلک ــخاص بازنمی گ اش
اســت کــه رو بــه قــدرت دارد. در ایــن نظــم پیچیــده مردمــان 
ــه رســوم  ــان در جمــع منحــل می شــوند و ب ــر زم بیــش از ه
و مشــغولیت های جامعــه عــادت می کننــد امــا آدمــی در 
جهــان جدیــد از آزادی در برابــر قــدرت و قانــون جامعــه 
ــا  نیــز برخــوردار اســت. بشــر آزاد در جامعــه ای کــه راهــش ب
ــم  ــن می شــود از خــردی کــه عل ــک معّی ــم تکنولوژی ســیر عل
و تکنولــوژی را راه می بــرد بهــره دارد و گاهــی بــه حکــم 
خــرد از آزادی خــود صرفنظــر می کنــد و ایــن توافــق خــرد و 
آزادی مایــه تعــادل در زندگــی مردمــان می شــود و تــا زمانــی 
ــی نشــده باشــد،  ــه خــرد جمعــی دســتخوش پریشــانی کل ک
تعــادل در نظــام زندگــی کــم و بیــش محفــوظ می مانــد. خــرد 
ــد می اندیشــید واســطه  ــد چنانکــه فروی کارســاز جامعــه جدی
ــرارداد اســت.  ــر ق ــی ب ــی مبتن ــه مدن ــت و جامع ــع طبیع جم
ایــن وســاطت همیشــه آســان نیســت و نســبت میــان فــرد و 
جامعــه ثابــت نمی مانــد زیــرا ضامنــی بیــرون از  فــرد و جامعــه 

ــدارد. در  ــد ن ــظ کن ــه آن را حف ک
ــع  ــرد و جم ــم ف ــای قدی جامعه ه
در برابــر هــم قــرار نداشــتند حتــی 
چنانکــه گفتــه شــد در آتــن فــرد 
ــا  ــود و فردیتــش ب عضــو مدینــه ب
ــدا  ــی پی ــه معن ــت در مدین عضوی
قدیــم،  اجتماعــات  می کــرد. 
اجتماعــات بالنســبه ثابــت بودنــد. 
در جامعــۀ جدیــد کــه بنایــش 
ــه در  ــرد گرچ ــت ف ــر آزادی اس ب

ــود  ــف نمی ش ــه تعری ــا جامع ــود دارد در نســبت ب ــه وج جامع
بلکــه بــه اعتبــار آزاد بودنــش در برابــر جامعــه فرد شــده اســت. 
ــدود  ــش مح ــا قانون ــه آزادی او را ب ــه جامع ــد ک ــرد می دان ف
ــد.  ــت می بخش ــاه و امنی ــه او پن ــال ب ــن ح ــد و در عی می کن
فــرد در ســایۀ جامعــه آرامــش می یابــد. مشــکل زمانــی پیــش 
ــم انداز  ــا چش ــود ی ــت می ش ــه سس ــاد جامع ــه بنی ــد ک می آی
ــه  ــد گرچ ــۀ جدی ــی رود. جامع ــیاهی م ــاب س ــد در حج و امی
ــره ای از  ــود به ــتوار ب ــتی اس ــای دوس ــر مبن ــر ب ــدا کمت از ابت
ــا قبــل  امیــد و عــزم و آزادی داشــت. فیلســوفان و شــاعران ت
ــد  ــده امی ــی و آین ــه و زندگ ــه جامع ــی ب ــای جهان از جنگ ه
داشــتند امــا ظاهــراً در شــعر و فلســفه پــس از جنــگ نشــان 
ــه  ــدا نیســت. سیاســت و جامع ــش پی ــح و آرام ــد و صل از امی
ــون  ــم قان ــون ه ــته اند. قان ــک واگذاش ــه تکنی ــره کار را ب یکس
ــه را  ــک جــای جامع ــه. تکنی ــون جامع ــه قان ــک اســت ن تکنی
گرفتــه و علــم تکنولوژیــک و اخیــراً اشــتغال دائــم بــه مطلــق 
ــان  ــد مردم ــداری و امی ــه بی ــه مای ــای اینک ــه ج ــش ب پژوه
باشــد، پنــاه غفلــت و خانــه آرامــش بعضــی دانشــمندان شــده 
ــر ســر جامعــه  اســت. در ایــن وضــع کمتــر می پرســند کــه ب
ــرای  ــم ب ــی ه ــی رود. ضامن ــا م ــه کج ــان ب ــده و جه ــه آم چ
ــدارد و چنانکــه  ــان مــن و دیگــری وجــود ن ــط می حفــظ رواب
ــا  ــده اســت ام ــن دوزخ ش ــرای م ــری ب ــت دیگ ــارتر می گف س
کارل یاســپرس و مارتیــن بوبــر مــن و دیگــری  یــا مــن و تــو را 

ــر  ــد و ب ــزاع عاشــقانه و مهیــای تفاهــم می دیدن در نســبت ن
ــه داشــتند.  ــگاه خوش بینان ــه سیاســت آینــده ن اســاس آن ب
ــت و  ــرن بیس ــل ق ــتم و اوای ــرن بیس ــه دوم ق ــه در نیم آنچ
ــه  ــران صح ــی آن متفک ــر خوش بین ــت ب ــم روی داده اس یک
ــتوار  ــادی اس ــر بنی ــواره ب ــان هم ــط آدمی ــذارد. رواب نمی گ
بــوده اســت کــه درک و شــناختش آســان نیســت یــا بــه هــر 
حــال مــا بــه درســتی نمی دانیــم آغــاز زندگــی جمعــی بشــر 
و قــوام اجتمــاع چگونــه بــوده و در طــی چهارصــد ســال اخیر 
چــه تغییــری در آن پدیــد آمــده اســت. از غایــت آن کــم و 
ــر  ــان متجــدد دیگ ــه جه ــم ک ــم و می دانی ــر داری ــش خب بی
ــرن هجدهمــش  ــه چشــم انداز ق ــدارد کــه ب ــدان ن امیــد چن
برســد. کدورتــی کــه در ایــن چشــم انداز پدیــد آمــده اســت 
ــر  ــا یکدیگ ــان ب ــان و در روابطش ــل مردم ــه و عم در اندیش
اثــر گذاشــته و چــه بســا کــه خلــل ایجــاد کــرده اســت. در 
ــان  ــان مردم ــط می ــدد، رواب ــل از تج ــم قب ــات قدی اجتماع
روابــط مــن و دیگــری نبــود بلکــه رابطــه مقــرر در ســنت و 
نظــم دینــی بــود. حتی دو شــخص هــم اگــر در برابــر یکدیگر 
ــل  ــرار می گرفتنــد تقابلشــان تقاب ق
آنهــا دو  نبــود.  مــن و دیگــری 
دوســت و همســایه و همشــهری 
و هموطــن و هم¬کیــش بودنــد 
ــدا کــرده  ــا هــم اختــالف پی ــه ب ک
بودنــد. میــان اقــوام و کشــورها هــم 
ــود  ــر ب ــا اگ ــود ی ــه ای نب ــا رابط ی
ــی  ــود. یعن ــمنی ب ــتی و دش دوس
ــراه  ــه اک ــا ب ــورها و حکومت ه کش
ــری  ــوان دیگ ــه عن ــر ب ــه یکدیگ ب
آزاد و دارای حقــوق نــگاه نمی کردنــد. وجــود مــن و دیگــری 
ــه خودآگاهــی و تصدیــق  ــا تبدیــل انســان ب ــل آنهــا ب و تقاب
آزادی او طــرح شــده اســت و تــا زمانــی کــه نیــروی اخالقــی 
میــان آن دو تعــادل و تفاهــم برقــرار می ســاخته بحــث از مــن 
و تــو و خــود و دیگــری در میــان نبــوده اســت. شــاید اعتقــاد 
بــه حقــوق بشــر و حــق ملــل تــا حــدودی توانســته بــود ایــن 
ــن  ــش ای ــرن پی ــک ق ــازد. از حــدود ی ــادل س رابطــه را متع
رابطــه ضعیــف و سســت شــده و کم کــم بــه صــورت مســئله 
ــارت  ــه عب ــت. ب ــده اس ــر ش ــته پیچیده ت ــده و پیوس درآم
ــتی  ــور و سس ــی از فت ــتم وجه ــرن بیس ــل ق ــر از اوای دیگ
در ارکان جامعه هــا راه یافتــه و مردمــان حبل المتینــی را 
ــر  ــرده و دیگ ــم ک ــد گ ــت زده بودن ــی در آن دس ــه زمان ک
ــی  ــان قوت ــان ایش ــالق در ج ــروی اخ ــده و نی ــه آین ــد ب امی
نــدارد کــه مایــه اعتمــاد و آرامــش شــود. ایــن وضــع جامعــه 
متجــدد اســت. کشــورهای در حــال توســعه و توســعه نیافته 
ــد. خالصــه کنیــم در جامعــه ای  دردهــای خــاص خــود دارن
کــه اعتمــاد و امیــد و همبســتگی هســت متفکــران در خلوت 
تفکــر خــود بــه اکنونــی می اندیشــند کــه گذشــته و آینــده را 
ــا  ــا خــود مــی آورد ام ــات ب ــدد و نظــم و ثب ــه هــم می پیون ب
ــوت تفکــر نیســت  ــی هســت کــه در آن مجــال خل زمان های
و چشــم ها دور را نمی بینــد و پیونــد جان هــا و دل هــا از 
هــم گســیخته اســت. در ایــن شــرایط بی خــردی و تــرس و 
نومیــدی غالــب می شــود و اخــالق از میــان مــردم مــی رود.

ــر ــشب ــهبنای ــهایک درجامع
ــا ــرددرنســبتب آزادیاســتف
ــه ــفنمی شــودبلک ــهتعری جامع
بــهاعتبــارآزادبودنــشدربرابــر

ــردشــدهاســت. ــهف جامع
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هامیش »ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت«

ــد و  ــوم انســاني، تولی ــاط عل ــي  »ارتب ــش مل نخســتین همای
ــع  ــت و تجمی ــگاه و صنع ــد دانش ــدف پیون ــا ه ــت « ب صنع
ــت،  ــی حــوزۀ صنع ــش ضمن ــح دانشــگاهی و دان ــش صری دان
ــر  ــزۀ دکت ــد و  جای ــزار ش ــفندماه 1397 برگ ــم اس روز پنج
عظیمــی آرانــی بــه برتریــن تجربــه هــای موفق/ناموفــق حــوزه 

ــدا  ــانی اه ــوم انس ــت عل ــی در کاربس ــدی و صنعت ــای تولی ه
شــد. 

دســتگاه های  و  وزارتخانه هــا  همــکاری  از  همایــش  ایــن 
متعــددی از جملــه معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری، نهادهــای علمی همچون دانشــگاه شــهید بهشــتی، 
دانشــگاه جامــع علمی-کاربــردی، دانشــگاه عالمــه طباطبایــی، 
ــز  ــران، مرک ــت ای ــت نف ــگاه صنع ــگاهی، پژوهش ــاد دانش جه
تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور، مؤسســۀ پژوهــش و 
برنامه ریــزی آمــوزش عالــی، ســازمان های مرتبــط بــا صنعــت 
از جملــه ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران، اتــاق 
ــاق تعــاون  بازرگانــی صنایــع، معــادن و کشــاورزی تهــران، ات
اســتان تهــران، انجمن هــای علمــی و حرفــه ای همچــون 
ــران،  ــن جامعه شناســی ای ــران، انجم ــن روان شناســی ای انجم
ــت  ــوم مدیری ــن عل ــران، انجم ــی ای ــت صنعت ــن مدیری انجم
ــی اخــالق در  ــران و انجمــن ایران ــران، انجمــن مدیریــت ای ای
علــوم و فنــاوری و حمایــت رســانه ای شــبکه چهــار ســیما و 

ــود. ــد ب ــردار بهره من ــانه ای ب ــروه رس گ
در ایــن همایــش پــس از خیرمقــدم مســئوالن کتابخانــه ملــي،  
دکتــر بهــروز دري )دبیــر علمــي همایــش(، دکتــر حســینعلي 
و مطالعــات  انســاني  علــوم  پژوهشــگاه  )رئیــس  قبــادي 
فرهنگــي و رئیــس همایــش(، دکتــر منوچهــر منطقــي )عضــو 
ــس  ــران  و رئی ــت ای ــن مدیری ــرم انجم ــره  محت ــات مدی هی
ــیف  ــعید س ــر محمدس ــران(، دکت ــي ای ــز فضای ــرم مرک محت
)مدیــرکل  محتــرم دفتراتبــاط بــا صنعــت وزارت علــوم، 
ــاون  ــاري )مع ــا غف ــر غالمرض ــاوري ( و دکت ــات و فن تحقیق
ــاوري(  ــات و فن ــوم، تحقیق ــي« وزارت عل ــي و اجتماع فرهنگ

سخنرانی کردند.
بهــروز دری، دبیــر علمــی ایــن همایــش، اظهار کرد: »از شــش 
ــا  ــاز شــد ت ــش آغ ــن همای ــه ای ــای اولی ــاه گذشــته طرح ه م

بتوانیــم بــا برگــزاری ایــن همایــش پیونــد بیــن علــوم انســانی و 
ــوم  ــه پیشــرفت عل ــا توجــه ب صنعــت را مســتحکم تر کنیــم. ب
ــه  ــد ب ــانی نمی توان ــوم انس ــی، عل ــته ای و بین موضوع بین رش
ــروی کار  ــت نی ــه تربی ــد ب ــد و بای ــه باش ــئله بی توج ــن مس ای
ــز  ــت نی ــی صنع ــور طبیع ــه ط ــد. ب ــام ده ــه الزم را انج توج
بایــد بــا توجــه بــه محیــط ســخت و نرمــی کــه دارد بــه حــوزۀ 
ــد.علوم  ــته باش ــوف داش ــه الزم را معط ــه توج ــان و جامع انس
ــخ،  ــوق تاری ــون حق ــی همچ ــای مختلف ــته ه ــانی از رش انس
ــوم  ــی، عل ــت، روانشناس ــگ، مدیری ــاد و فرهن ــالق، اقتص اخ
ــده  ــکیل ش ــی تش ــوم اجتماع ــی و عل ــوم سیاس ــی، عل تربیت

اســت«.
پنل هــای  برگــزاری  را  همایــش  ایــن  ویژگی هــای  از  وی 
تخصصــی کارگروه هــای چهارجانبــه بــا اهالــی صنعــت در 
ــش  ــزاری همای ــل از برگ ــه قب ــی ماهان ــت های تخصص نشس
و دو روز برگــزاری همایــش عنــوان کــرد و گفــت: »ایــن 
ــی  ــنایی اهال ــدف آش ــا ه ــا( ب ــی )پنل ه ــت های تخصص نشس
ــل  ــد ح ــت می توانن ــه از صنع ــکالتی ک ــا مش ــانی ب ــوم انس عل

کننــد برگــزار می شــود«.
را گشــایش عرصــۀ  ایــن همایــش  اهــداف  دیگــر  از  وی 
ــع  ــان مجام ــل می ــم تعام ــادل نظــر و تعمی ــرای تب وســیع تر ب
ــد گــران و فعــالن حــوزه صنعــت  ــوم انســانی، تولی علمــی عل
بیــان کــرد و ادامــه داد: »زمینه ســازی بــرای شناســایی و 
ترغیــب صاحبــان ایده هــای مســئله کنــد علــوم انســانی قابــل 
تبدیــل بــه محصــوالت فناورانــه و شناســایی مســائل و موانــع 
ــای مشــترک  ــرای فعالیت ه ــن ب ــای ممک ــش رو و راه حل ه پی
ــی و صنعــت از دیگــر  ــوم انســانی، تولیــد مل در حوزه هــای عل
ــارکت  ــت مش ــن تقوی ــت. درضم ــش اس ــن همای ــداف ای اه
ــر  ــا یکدیگ ــع و ســازمان ها ب ــع علمــی پژوهشــی و صنای مجام
ــی  ــۀ صنعت ــا تجرب ــوم انســانی ب ــش عل ــی دان ــا هم افزای و ارتق
و توســعه و ترویــج الگوهــای موفــق در فعالیت هــای مشــترک 
ــداف  ــت را از اه ــانی و صنع ــوم انس ــوزه عل ــزا در دو ح و هم اف

ــوان کــرد«. ــن همایــش عن دیگــر ای
ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــس پژوهش ــادی، رئی ــر قب ــه دکت در ادام
مطالعــات فرهنگــی، ضمــن خیــر مقــدم و تبریــک روز خواجــه 
نصیــر و روز مهنــدس، گفــت: »جامعــۀ مــا مســائل مختلــف و 
عدیــده اي را در پیشــروي خــود دارد. یکــي از نمادهــاي زندگــي 
ــا و  ــواع فّناوري ه ــري از ان ــدرن، بهره گی ــت در دوران م و زیس
ــاحت  ــت در س ــد و صنع ــدۀ تولی ــت. پدی ــت اس ــور صنع حض
جامعــه رشــد مي کننــد  و بــر هــم تأثیــر و تأثــر ویــژه دارنــد. 
امــا بُعــد ســومي کــه مســتقیم و غیرمســتقیم از همــان ابتــدا 
ــش و  ــم، پژوه ــاد عل ــت، نه ــاط اس ــد در ارتب ــن دو بُع ــا ای ب
دانشــگاه اســت. از تعامــل هدفمنــد و  مؤثــر جامعــه، صنعــت و 
ــوع اتفاق هــاي مثبــت در عرصــه تولیــد، اشــتغال  دانشــگاه وق
ــه  ــا عبــور از معضــالت و حــل مســئله، ب ــا ب انتظــار مــي رود ت
رفــع نیازهــاي عمومــي و رســیدن، خودکفایــي و تقویــت 
ــژه  ــه، به وی ــن نکت ــا ای ــم. ام ــت بیابی ــي دس ــاي رقابت مزیت ه
در جامعــۀ مــا، واقعیتــي اســت کــه هرکجــا حــرف از ارتبــاط 
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دانشــگاه و صنعــت بــه میــان آمــده فقــط جنبه هــاي تجربــي 
و تکنیکــي علــم در مرکــز توجــه قــرار گرفتــه و وجــوه انســاني 
ــا منتفــع از  ــر ی ــردي و اجتماعــي عناصــر درگی و نیازهــاي ف
ــان  ــاي می ــت از پیونده ــت. غفل ــده اس ــول مان ــت مغف صنع
پیچیدگي هــاي خــاِص روابــط انســاني و اثــر گــذارِي صنعــت 
ــکل  ــراي ش ــي ب ــز عامل ــر نی ــِي بش ــاِن زندگ ــاِي پنه در زوای

نگرفتــن ارتبــاط علــوم انســاني و صنعــت شــده اســت«. 
ــون،  ــاي گوناگ ــي دهه ه ــد ط ــرد: »هرچن ــح ک ــادی تصری قب
صاحب نظــران زیــادي بــه لــزوم برقــراري ایــن ارتبــاط 
اشــاره کرده انــد، همچنــان عرصه هــاي تولیــدي و حتــي 
ــا  ــار تکنوکرات ه ــا در اختی ــي تنه ــت گذاري هاي صنعت سیاس
ــاني،  ــاي انس ــالح فرآینده ــوع اص ــر ن ــي ه ــت. حت ــوده اس ب
ــه  ــه ب ــوم انســاني ک ــش تخصصــي رشــته هاي عل ــا دان ــه ب  ن
ــن  ــار ای ــت. در کن ــده اس ــق ش ــروه محق ــن گ ــیله همی وس
ناهمخواني هــا، شــاهد رشــد فزاینــده کمــي مراکــز علمــي – 
پژوهشــي هســتیم و همیــن بي ارتباطــي حتــي چالش هایــي 
را نــه در صنعــت کــه حتــي در دانشــگاه نیــز به همراه داشــته 
ــه  ــاي نوآوران ــد راهبرده ــا نیازمن ــن چالش ه ــع ای ــت. رف اس
بــراي پاســخ بــه تغییــرات جامعــه در مســیر حــل مســائل آن 
ــخگویي  ــئولیت پذیري و پاس ــه مس ــت ک ــت.  از این روس اس
ــا  ــي آنه ــد واقع ــي و تعه ــي – پژوهش ــز علم ــي مراک اجتماع
ــي،  ــي، مل ــه در ســطح محل ــه جامع ــه حــل مســائل مبتالب ب
ــه  ــار و ارزش یافت ــش اعتب ــش از پی ــي بی ــه اي و جهان منطق
اســت. اقتصــاد دانش بنیــان ســبب شــده تــا دامنــۀ ذي نفعــان 
ــر  ــز علمــي پژوهشــي گســترده تر و متنوع ت و مشــتریان مراک
شــود. امــا ایــن گســتردگي بــه تنهایــي و بــدون اقبــال مراکــز 
صنعتــي و بــدون فضاهــاي واســط شــکل دهندۀ گفتگــو بیــن 

علــوم انســاني و صنعــت ممکــن نخواهــد شــد«. 
قبــادی ضمــن اشــاره بــه اینکــه صنعــت، برگرفتــه از اندیشــه 
و دســت ســاختۀ انســان اســت، گفــت: »هــدف صنعــت تأمین 
آســایش و رفــاه انســان ها از طریــق تولیــد کاال و محصــوالت 
و ارائــه خدمــات اســت. پیشــرفت در فنــاوري، انــواع خدمــات 
ــه کــرده اســت. البتــه همیــن  ــه جهــان و دنیــاي مــا ارائ را ب
صنعــت مفیــد و ثــروت آفریــن چــون نتوانســته جــاي 
انســان ها بیاندیشــد ، درکــي از مقتضیــات زندگــي مــا نداشــته 
و بــا انــواع آالینــده هــا و مضــّرات، جهــان و محیــط زیســت ما 
را نیــز بــه خطــر انداختــه اســت. از ایــن روســت کــه همیــن 
مســائل نوپدیــِد ناشــي از تحــوالت صنعتــي نیازمنــد دانــش و 
اطالعــات علــوم انســاني بــوده تــا بتوانــد پایه هــاي پیشــرفت 
ــز  ــن رســالت نی ــد. همی ــاه بشــر را تشــکیل ده ــه و رف جامع
توجــه دوبــاره بــه لــزوم گفتگــو و ارتبــاط بیــن علــوم انســاني 
و صنعــت را تأکیــد و تأییــد مي کنــد. برگــزاري ایــن همایــش 
ــي  ــي طراح ــن گفتگوهای ــراي چنی ــي ب ــت آفرین ــراي فرص ب

شــده اســت«. 
رئیــس پژوهشــگاه بــا بیــان اینکــه پژوهشــگاه علــوم انســاني 
ــداف  ــت و اه ــالت،  مأموری ــر رس ــا ب ــي بن ــات فرهنگ و مطالع
ــال  ــه دنب ــردي ب ــعه راهب ــۀ توس ــم انداز برنام ــود در چش خ
پاســخگویي بــه نیازهــاي علمــي و فناورانــه جامعــه و تعامــل 
ــت:»از  ــت، گف ــوده اس ــي ب ــي و فراملّ ــۀ  مل ــازنده در عرص س

ایــن رو بــا توجــه بــه نامگــذاري ســال 1397 از ســوي مقــام 
معظــم رهبــري بــا عنــوان »ســال حمایــت از کاالي ایرانــي« 
درصــدد برگــزاري همایشــي مانــدگار در جهــت ایجــاد ارتباط 
مســتحکم تــر میــان منابــع انســاني و علــم انســاني بــا صنعت 
بــراي حــل نیازهــاي جامعــه بــر آمــده اســت. از ایــن رو، امیــد 
اســت بــا برگــزاري ایــن همایــش بــه ســوي تحقــق اهــداف 

زیــر گام برداشــته باشــیم:

1-  گشــایش عرصــۀ وســیع تر و تعمیــق تعامــل میــان 
ــوِم انســاني، تولیدگــران و فعــاالن حــوزه  مجامــع علمــِي عل

ــت صنع
2-  زمینه ســازي بــراي شناســایي و ترغیــب صاحبــان 
ایده هــاي مســأله مند علــوم انســاني قابــل تبدیــل بــه 

محصــوالت فناورانــه
3-  شناســایي مســائل و موانــع پیــش رو و راه حل هــاي 
ــوم  ــاي عل ــترک در حوزه ه ــاي مش ــراي فعالیت ه ــن ب ممک

ــت ــي و صنع ــد مل ــاني، تولی انس
ــع  ــي و صنای ــي پژوهش ــع علم ــارکت مجام ــت مش 4-  تقوی
ــوم  ــش عل ــي دان ــاء هم افزای ــر و ارتق ــا یکدیگ ــازمان ها ب و س

ــا تجربــۀ صنعتــي انســاني ب
5-  توســعه و ترویــج الگوهــاي موفــق در فعالیت هــاي 
ــوم انســاني و صنعــت«. ــزا در دو حــوزۀ عل مشــترک و هم اف
ســپس منوچهــر منطقــی،  ضمــن  بیــان نقــش  انکارنشــدنی 
منابــع انســانی در توســعه فنــاوری و اقتصــاد کشــور، گفــت: 
ــر  ــال های اخی ــاوری در س ــادی و فن ــعه اقتص ــۀ توس »رابط
ــه ۸5  ــی ک ــا جای ــته ت ــش داش ــمگیری افزای ــزان چش به می
ــا در  ــش دارد ام ــادی نق ــعه اقتص ــاوری در توس ــد فن درص
ــۀ  ــه وارد عرص ــی کلم ــای واقع ــاوری به معن ــا فن ــور م کش
اقتصــادی نشــده اســت چــون در بخش هــای مدیریتــی 

ضعف هایــی وجــود دارد«.
ــر مبنــای  ــر اینکــه توســعۀ فنــاوری تنهــا ب ــا تأکیــد ب وی ب
ایجــاد توانمنــدی فناورانــه حاصــل می شــود، گفــت: »عناصــر 
دانــش  در  صرفــاً  فناورانــه  قابلیت هــای  تشــکیل دهنده 
ــای  ــرای ارتق ــرط الزم ب ــش ش ــن بخ ــت. ای ــوآوری نیس و ن
ــت  ــانی و مدیری ــع انس ــت و مناب ــه اس ــای فناوران قابلیت ه
شــرط کافــی بــرای ارتقــای فعالیت هــای فناورانــه محســوب 

می شــوند«.
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ــی گفــت: »عناصــر تشــکیل دهندۀ  ــی فضای ــز مل رئیــس مرک
ــع  ــاوری و مناب ــع فن ــش مناب ــامل دو بخ ــه ش ــت فناوران رقاب
ــا و  ــا، نگرش ه ــانی، مهارت ه ــع انس ــه مناب ــت ک ــانی اس انس
ــش  ــاوری، دان ــع فن ــش ضمنــی را شــامل می شــود و مناب دان

ــرد«. ــر می گی ــزار را درب ــزات و نرم اف ــدرن، تجهی م
ــاره  ــه اش ــای فناوران ــای قابلیت ه ــل ارتق ــه مراح ــی ب منطق
کــرد و افــزود: »مراحــل ارتقــای قابلیت هــای فناورانــه شــامل 

ــوآوری متوســط،  ــه، ن ــوآوری اولی ــی، ن ــای عملیات توانمندی ه
ــا  ــه م ــت ک ــردی اس ــدی راهب ــرفته و توانمن ــوآوری پیش ن
ــته ایم  ــم و نتوانس ــرار گرفته ای ــه ق ــطح دو و س ــوز در س هن
ــد  ــا بای ــه م ــم درحالی ک ــج ورود کنی ــار و پن ــطح چه ــه س ب
ــه رشــد اقتصــادی برســیم.  ــا ب ایــن ســطوح را طــی کنیــم ت
هــر کــدام از ایــن ســطوح باعــث می شــود کــه ســطح درآمــد 
ــاالی 10  ــج، ب ــه در ســطح پن ــی بیشــتر شــود، به طوری ک مل
هــزار دالر درآمــد ملــی وجــود خواهــد داشــت. علــت اینکــه 
ــر دســت پیــدا کنیــم، مشــکل  ــه ســطوح باالت نتوانســته ایم ب
ــوط  ــاوری مرب ــه فن ــت و ب ــانی اس ــع انس ــدی مناب در توانمن
نمی شــود، چــرا کــه بایــد همــراه هــر کــدام از ایــن ســطوح، 
ــت  ــن و مدیری ــانی را تدوی ــع انس ــته مناب ــج و بس ــک پکی ی
ــده نشــود، در ســطوح  ــع انســانی دی ــن مناب ــر ای ــم و اگ کنی
قبلــی باقــی می مانیــم. متأســفانه مــا هنــوز بــر مبنــای 
داده هــای قبلــی کار می کنیــم درحالی کــه دنیــا تغییــر 
کــرده اســت ولــی مدیــران مــا فقــط بــه حــال می اندیشــند. 
ــا  ــت ب ــن رقاب ــد در عی ــا بای ــث، بنگاه ه ــن مباح ــار ای در کن
ــه و ارزش،  ــن هزین ــادل بی ــد و ایجــاد تع هــم همــکاری کنن
ــی و  ــری، هماهنگ ــرداری و اکتشــاف، شکســت و یادگی بهره ب
همــکاری اهمیــت ویــژه ای دارد. در ســال های اخیــر مدیریــت 
دانــش، فنــاوری و نــوآوری و البتــه کارآفرینــی ســهم خــود را 

ــرده اســت«. ــه کشــور ادا ک ــدی فناوران ــای توانمن در ارتق
ــع  ــه مناب ــن اســت ک ــت ای ــاال وق ــرد: »ح ــد ک ــی تأکی منطق
ــد.  ــود را ادا کن ــش خ ــل، نق ــزء مکم ــوان ج ــانی به عن انس
ــانی و  ــع انس ــن مناب ــته ای، بی ــن رش ــای بی ــام پروژه ه انج
ــل  ــه ح ــد ب ــوآوری می توان ــاوری و ن ــت فن ــته های مدیری رش

ــد«. ــک کن ــئله کم ــن مس ای
ــرد:  ــان ک ــان خاطرنش ــی در پای ــی فضای ــز مل ــس مرک رئی
ــی از  ــرفته ناش ــاوری پیش ــا فن ــع ی ــور در صنای ــف کش »توق

ــع  ــدی مناب ــد توانمن ــذا بای ــت، ل ــانی اس ــع انس ــص مناب نق
انســانی بــرای توانمنــدی فناورانــه بــرای صنایــع کشــور 

به صــورت خــاص تدویــن شــود«.
غالمرضــا غفــاری معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم 
ــوم  ــی و عل ــوم اجتماع ــه عل ــم ک ــا می دانی ــۀ م ــت: »هم گف
انســانی در کشــور، تغییــر و تحوالتــی داشــته اســت، تغییراتــی 
کــه باعــث شــد تــا مســائل تــازه و جدید پیــش روی مــا مطرح 

شــود و نیــاز بــه تــالش اندیشــمندان در عرصه هــای اجتماعــی 
و سیاســی دارد تــا ایــن مســائل را حــل کنــد. همیــن مســئله 
ــانی و  ــوم انس ــاخه های عل ــه ش ــکل گیری مجموع ــث ش باع
اجتماعــی شــده اســت و طبیعتــاً پویایــی ایــن علــوم در گــرو 

ورود بــه مســائل اجتماعــی اســت«.
ــت و  ــوم گفت:»اهمی ــی وزارت عل ــی و اجتماع ــاون فرهنگ مع
ــن اســت کــه ورود صحیــح  ــوم انســانی در گــرو ای اقتــدار عل
ــر  ــوم انســانی اگ ــف داشــته باشــیم. عل ــای مختل ــه عرصه ه ب
بــه مســائلی بپــردازد کــه مشــکالت و دغدغــه جامعــه نیســتند 
ــی نشــان  ــد خــودش را در عرصــه اجتماع ــوم نتوان ــن عل و ای
ــچ  ــوان شــناخته خواهــد شــد و هی ــک عن ــا ی دهــد، فقــط ب
ــت  ــن اس ــر ای ــالش ب ــام ت ــفانه تم ــدارد، متأس ــردی ن کارب
ــا  ــم ت ــه کنی ــیم درس و پایان نام ــا، تقس ــه در دپارتمان ه ک
در مجموعــه ای کــه عــده ای به عنــوان دانشــجو پذیرفتــه 
ــن  ــر ای ــی کمت ــد ول شــده اند، راه  و رســم پژوهــش را بیاموزن
ــرار اســت در  ســؤال را می پرســیم کــه آمــوزش و پژوهــش ق

ــردی باشــد«. ــرای کجــا کارب کجــا اســتفاده شــود و ب
ــادی  ــح کــرد: »کاری کــه می کنیــم ارتبــاط زی غفــاری تصری
بــه آنچــه در محیــط و پیرامــون اتفــاق می افتــد نــدارد. 
اثــری  به عبارتــی کتــاب تولیــد می کنیــم ولــی کتــاب 
ــت و  ــمندان اس ــن اندیش ــا بی ــه و بحث ه ــده از مناقش برآم
گویــا بــا تألیــف ایــن کتــاب می خواهیــم پاســخ ســؤال 
ــد  ــا بای ــاب م ــه کت ــم، درحالی ک ــر را بدهی ــمندی دیگ اندیش

ــد«. ــه باش ــؤال جامع ــخگوی س پاس
ــی انجــام می شــود  ــز فعالیت های ــه کــرد: »گاهــی نی وی اضاف
ــه را تشــکیل داده اســت و  کــه به نوعــی یــک سیســتم مبادل
مجموعــه، خــودش را بــا ایــن سیســتم مبادلــه بــرای دریافــت 
پــاداش تنظیــم می کنــد. صــورت دیگــر ایــن سیســتم 
ــه ایــن اســت کــه دســتگاه های دیگــر براســاس منافــع  مبادل
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ــز  ــه مراک ــا را ب ــود دارد، آنه ــه وج ــه در جامع ــی ک و علقه های
به نوعــی مرکــز  و  ارجــاع می دهنــد  و دانشــگاه ها  علمــی 
دیگــر  مجموعــه ای  یاری رســان  و  خدمت گــزار  علمــی، 
ــال می شــود،  ــن همایــش دنب ــا نگاهــی کــه در ای می شــود. ام
ایــن اســت که ایــن بــار عالمــان و اندیشــمندان در پرتــو مهارت 
و توانمنــدی کــه در اختیــار دارنــد، نســبت بــه مســائل پیرامون 
خودشــان حســاس شــوند و خودشــان را به عنــوان یــک عضــو 
از جامعــه بداننــد و بــا جامعــه پیــش برونــد و پاســخگوی نیــاز 
آن باشــند، چــرا کــه اگــر دانشــگاه در جامعــه باشــد و جامعــه 
ــق  ــگاه موف ــی دانش ــد، یعن ــگاه را ببین ــای دانش ــز فعالیت ه نی
بــوده و توانســته مشــکالت جامعــه را ببینــد و حــل کنــد. حــال 
ــی  ــی و نظام ــه علم ــا جامع ــود، آی ــرح می ش ــؤال مط ــن س ای
ــه ای  ــم، به گون ــار داری ــه در اختی ــاس آنچ ــا براس ــی م آموزش

ــا ایــن هــدف محقــق شــود؟«. تنظیــم شــده ت
غفــاری بــه ارائــه آمــار ســال 9۶ درخصوص تعــداد دانشــجویان 
پرداخــت و گفــت: »طبــق آمــار ســال 9۶ تعــداد دانشــجویان 
از 3 میلیــون و ۶00 هــزار نفــر بیشــتر اســت کــه در 2 هــزار 
و ۶45 مؤسســه آموزشــی، ایــن دانشــجویان مشــغول تحصیــل 
هســتند و 47 درصــد ایــن تعــداد دانشــجو در رشــته های 
ــجویان  ــد دانش ــد. 2۸,5 درص ــل می کنن ــانی تحصی ــوم انس عل
ــر،  ــی و مهندســی هســتند و ۸.2 درصــد در رشــته های هن فن
۶.۶ درصــد در رشــته های علــوم پزشــکی و ۶ درصــد در علــوم 
پایــه مشــغول تحصیــل هســتند. امــا آمــوزش بــه دانشــجویان 
ــای  ــه برمبن ــوده ک ــی ب ــد آموزش ــه ح ــا چ ــانی ت ــوم انس عل
ــردی و سیاســتی  ــرای ورود در حوزه هــای کارب ــی آنهــا ب توانای
ــا  ــاط شــبکه ای ایجــاد شــده ت ــا اکوسیســتم و ارتب باشــد و آی
ــرای ورود در عرصــۀ صنعــت  ــوم انســانی ب ــه دانشــجویان عل ب

کمــک کنــد؟«.
ــه  ــی ک ــد در جای ــان می ده ــه نش ــرد: »تجرب ــح ک وی تصری
ــود  ــی وج ــانی و اجتماع ــوم انس ــای عل ــن دپارتمان ه قوی تری
ــد  ــذا بای ــود، ل ــم ب ــز خواهی ــعه نی ــاهد توس ــد، ش ــته باش داش
وقــت و هزینــه صــرف کنیــم تــا مســیر درســت را پیــدا 
ــیم.  ــته باش ــوزه داش ــن ح ــتری در ای ــی بیش ــرده و بالندگ ک
ــرح  ــی مط ــوم اجتماع ــانی و عل ــوم انس ــت از عل ــی صحب وقت
می شــود، فقــط ایــن موضــوع بــه ایــن رشــته ها بازنمی گــردد، 
ــه کشــورهای پیشــرفته نشــان می دهــد  چــرا کــه امــروز تجرب
ــص  ــراد متخص ــئولیت پذیری اف ــرمایه گذاری روی مس ــه س ک

ــت«. ــورها داده اس ــه کش ــه را ب ــن نتیج بهتری
محمدســعید ســیف  در مراســم افتتاحیــه، گفــت: »در راســتای 
ــت  ــاط صنع ــوم درخصــوص ارتب ــای وزارت عل اجــرای برنامه ه
و دانشــگاه، برنامه هایــی درحال پیگیــری اســت کــه یکــی 
ــن توانمندســازی  ــا توانمندســازی دانشــجویان اســت. ای از آنه
بــا  دانشــجویان  اشــتغال پذیری  و  مهارت افزایــی  بــرای 
همــکاری دســتگاه های اجرایــی و ســازمان های خصوصــی 
ــدن 140  ــر گذران ــالوه ب ــجویان ع ــا دانش ــود ت ــام می ش انج
ــط  ــب وکار و رواب ــی، کس ــای مدیریت ــد مهارت ه ــد بتوانن واح
ــد. ایــن طــرح در همــه دانشــگاه ها اعــم  عمومــی را فــرا بگیرن
ــت«. ــام اس ــک درحال انج ــطح ی ــر و س ــگاه های برت از دانش

ــا صنعــت وزارت علــوم، تحقیقــات و  مدیــرکل دفتــر ارتبــاط ب

فنــاوری ادامــه داد: »رصــد اشــتغال هــم از دیگــر برنامه هــای 
وزارت علــوم اســت کــه در ایــن طرح ۸0 دانشــگاه طــی ۶ ماه 
اول امســال بررســی شــد. همچنیــن ســاماندهی کارآمــوزی 
ــت  ــی اس ــر برنامه های ــز از دیگ ــگاه ها نی ــا کارورزی دانش ی
ــتگاه  ــه و دس ــا 23 وزارتخان ــه ب ــت ک ــده اس ــام ش ــه انج ک
اجرایــی، جلســاتی برگــزار شــد و ضــرورت موضــوع و 
مســئولیت اجتماعــی آن را مطــرح کردیــم و به همیــن 
دلیــل دســتگاه های اجرایــی و 1۸ تشــکل خصوصــی بــه مــا 
قــول همــکاری دادنــد تــا تابســتان بــرای برگــزاری دوره هــای 

بهتــری  هماهنگــی  دانشــجویان،  کارآمــوزی  و  کارورزی 
ــازی  ــوع، فعال س ــن موض ــار ای ــد. در کن ــته باش ــود داش وج
دانشــگاه ها از برنامه هــای اســتانی اســت تــا دانشــگاه ها 
رســالت خودشــان را بــرای محــل و شــهری کــه در آن قــرار 

ــند«. ــد، بشناس دارن
ســیف اضافــه کــرد: »مستندســازی و ترویــج الگوهــای موفــق 
نیــز انجــام شــده، چــرا کــه نمی تــوان براســاس یــک نســخه 
ــه می تواننــد  یک ســان، به همــه دانشــگاه ها گفــت کــه چگون
بیاموزنــد.  مهــارت  دانشــجویان  بــه  و  کننــد  تدریــس 
ــر  ــگاه هایی نظی ــت در دانش ــای درس ــاس الگوه برهمین اس
ــا در اختیــار  شــریف و تهــران را مستندســازی کردیــم ت
ــاط  ــر ارتب ــن در دفت ــرد. همچنی ــرار بگی ــه دانشــگاه ها ق هم
ــدی  ــته به جمع بن ــال گذش ــی را از س ــت، آمارهای ــا صنع ب
ــن  ــت. ای ــده اس ــه ش ــزارش تهی ــی دو گ ــه ط ــاندیم ک رس
ــوم  ــن وزارت عل ــش از ای ــت. پی ــدی اس ــار جدی ــار، آم آم
ــار براســاس  ــن آم ــا ای ــاالت اصــرار داشــت ام ــداد مق ــر تع ب
ــد  ــرارداد و درآم ــزان ق ــه می ــگاه ها چ ــه دانش ــت ک ــن اس ای
ــن  ــق ای ــد و طب ــداد اعضــای هیئت علمــی دارن به نســبت تع
ــری، 10  ــد و دکت ــجوی ارش ــر 100 دانش ــه ازای ه ــار ب آم
قــرارداد بــا صنعــت در دانشــگاه ها داریــم کــه ایــن ارقــام در 
دانشــگاه های برتــر بیشــتر و در دانشــگاه های کوچک تــر 
کمتــر اســت. بــا شــرایط بحرانــی کــه داریــم، اســاتید بایــد 
به ســمت نیازهــای کشــور متمرکــز شــوند و امیدواریــم 
ــرای  ــا صنعــت ب ــر ارتبــاط ب ــه شــده از ســوی دفت ــار ارائ آم

برنامه ریــزی دانشــگاه ها و وزارت علــوم مؤثــر باشــد«.
ــه  ــود کلم ــی خ ــرد: »حت ــان ک ــان خاطرنش ــیف در پای س
ارتبــاط در عبــارت »ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه« از جنــس 
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ــانی  ــوم انس ــه عل ــد ک ــان می ده ــن نش ــت و ای ــت اس مدیری
ــم  ــد و ک ــا کن ــش ایف ــور نق ــی کش ــائل اجتماع ــد در مس بای
بــودن بهــره وری و عــدم رقابت پذیــری صنایــع نیــز بــه 

مســائل مدیریتــی مربــوط می شــود«.

ــا عناویــن ذیــل در ســالن های   در ادامــه همایــش ده پنــل ب
مختلــف برگــزار شــد:

1. محیط زیست محرک توسعۀ دانش بنیان
2. مسئله مداري صنعت در جامعه ایران

ــي  ــته اي، و رایانش ــردي، میان رش ــي کارب ــش زبان شناس 3. نق
در حــل مســائل جامعــه

4. اعتالي علوم انساني معطوف به پیشرفت کشور
تربیتــي،  علــوم  اخــالق،  کارگــروه  تخصصــي  پنــل   .5

صنعــت و  روان شناســي 
۶. داستان آموزش و یادگیري در صنعت ایران

ــدار  ــعه پای ــي در توس ــئولیت اجتماع ــاني و مس ــوم انس 7. عل
ملــي

۸. اخالق: علوم انساني و صنعت
9. درس آموخته هاي جهاني؛ نقشي نو در زمان بحران

ــگ و  ــي، فرهن ــوم اجتماع ــروه عل ــي کارگ ــل تخصص 10. پن
ــت صنع

روز دوم همایــش ملــي »ارتبــاط علــوم انســاني، تولیــد و 
صنعــت« در دوشــنبه ۶ اســفند  97 در پژوهشــگاه علــوم 
انســاني و مطالعــات فرهنگــي برگــزار شــد. در ایــن روز  دکتــر 
ــو  ــاد و عض ــن و اقتص ــه دی ــس مؤسس ــي )رئی ــاد مومن فرش
هیئــت علمــي دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــي(  
دکتــر خســرو قبــادي )هیــأت علمــي پژوهشــگاه علــوم 
ــتاد  ــي )اس ــا خاک ــر غالمرض ــگاهي(،  دکت ــاني جهاددانش انس
ــان )معــاون  فلســفه دانشــگاه تهــران(  دکتــر محمــد نهاوندی
ــري  ــي )دکت ــد فاضل ــر محم ــور(، دکت ــادي رئیس جمه اقتص
جامعه شناســي مرکــز بررســي هاي اســتراتژیک، دانشــگاه 
ــر  ــرو(،  دکت ــر نی ــي وزی ــاور اجتماع ــتي و مش ــهید بهش ش
ناهیــد پوررســتمي )معــاون آموزشــي، پژوهشــي و تحصیــالت 
ــن  ــر امیرحس ــان(  و  دکت ــات جه ــکده مطالع ــي دانش تکمیل
ــم و  ــي )اســتاد دانشــکدۀ مهندســي خودرودانشــگاه عل کاکای
ــد.  ــخنرانی کردن ــازي( س ــع خودروس ــاور صنای ــت و مش صنع
 فرشــاد مؤمنــی،  عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه عالمــه 
طباطبایــی، در روز دوم و پایانــی همایــش ارتبــاط علــوم 
انســانی، تولیــد و صنعــت کــه صبح امــروز، ۶ اســفندماه 1397 
در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگزار شــد، 
گفــت: مــا بــه همــۀ مســائل از هــر زاویــه ای جــز دانایــی نــگاه 
ــوز  ــتیم و هن ــار هس ــی گرفت ــرز غیرمتعارف ــه ط ــم. ب کرده ای
ــه  ــک ب ــور نزدی ــای  کش ــی در تصیم گیری ه ــه کارشناش بنی
صفــر اســت. راه نجــات ایــران عمــل بــه نظــرات کارشناســی 

اســت«.
او ادامــه داد: »زور علــم در چارچــوب مناســبات رانتــی ناچیــز 
ــا  ــن فرصت ه ــد، بنابرای ــود می دان ــب خ ــم را رقی ــت و عل اس
ــم. ــنگین می پردازی ــای س ــم و هزینه ه ــت می دهی را از دس

ــج ســاله گذشــته  ــت: »در پن ــن صاحب نظــر اقتصــادی گف ای
رشــد اقتصادی مــان در مقیــاس جهانــی جــزو برترین هــا بــوده 
امــا از دل ایــن رشــد نــه رونقــی بــه دســت آمــده نــه وضعیــت 
ــرده اســت.  ــتغال ک ــه اش ــی ب ــه کمک ــر شــده و ن ــردم بهت م
ــزی حــدود 30 درصــد  ــال گذشــته چی ــج س ــن پن ــا در ای م
ــای  ــک از کارکرده ــچ ی ــی هی ــه ول ــش یافت ــان کاه از تورم م
ــال  ــا در ح ــن م ــم. بنابرای ــاهد نبوده ای ــورم را ش ــرایط ت ش
حرکــت بــه ســمت یــک از کارافتادگــی ســیتمی هســتیم، در 
یــک ســال قیمــت نفــت 70 دالر در هــر بشــکه نفــت کاهــش 

ــه  ــا ب ــه اینه ــد. هم ــی رخ نمی ده ــچ اتفاق ــا هب ــد ام می یاب
ــد«. ــاق می افت ــن نظــر و عمــل اتف واســطه شــکاف بی

ــی  ــن از کارافتادگ ــه ای ــان اینک ــا بی ــگاه ب ــتاد دانش ــن اس ای
ــا یــک  در نظــام آموزشــی مــا هــم وجــود دارد گفــت: »مــا ب
نظــام آموزشــی فاقــد برنامــه روبــه رو هســتیم. مــا همچنیــن 
دچــار یــک کمیت گرایــی افراطــی در آمــوزش عالــی هســتیم. 
ــی  ــام آموزش ــتی های نظ ــر از کاس ــی دیگ ــوری یک حافظه مح
ــا ظاهرگــرا و نمایش محــور اســت،  اســت،  نظــام آموزشــی م
ســهم ایــران در خلــق داده هــای علمــی ۶۸ برابــر شــده اســت 
امــا بهبــودی در کیفیــت زندگــی مــا ایجــاد نکــرده و اتفــاق 
علمــی خاصــی رخ نــداده اســت. گویــب ایــن مقاله نویســی ها 
ــایل و  ــن مس ــفانه ای ــدارد. متأس ــی ن ــان کارای ــود و نبودش ب
ــرایط  ــک ش ــا ی ــت! م ــم نیس ــز ه ــش برانگی ــا واکن واقعیت ه
ــد  ــی می توان ــن ازکارافتادگ ــم و ای ــه می کنی ــی را تجرب بحران

تهدیــدی علیــه امنیــت مــا باشــد«.
وی بــا طــرح ایــن ســؤال کــه چــه بایــد کــرد، گفــت: 
»مطالعــات زیــادی نشــان می دهــد کــه ســهم عوامــل بیــرون 
از ســازمان در توضیــح ناکارآمــدی آن سیســتم بیشــتر اســت.  
مــا بــا یــک بازآرایــی سیســتمب در کل ســاختار نهــادی نیــاز 
ــع  ــعه موض ــه توس ــال علی ــادی کام ــاختار نه ــن س ــم، ای داری
ــه  ــه ای اســت ک ــه گون ــا ب ــادی م ــاختار نه ــه اســت. س گرفت
ــع  ــد مناف ــخصی می کوش ــع ش ــش مناف ــرای افزای ــس ب هرک
ــت در  ــن دول ــد. در همی ــه می کن ــره مواج ــا مخاط ــب را ب مل
ــارج از  ــرخ ارز را خ ــتند ن ــی خواس ــته وقت ــال گذش ــج س پن
ــم  ــه ه ــی ب ــه چ ــد هم ــل کنن ــادی ح ــای اقتص چارچوب ه
ریخــت و بــه تــاراج رفــت. مــا بایــد ببینیــم درد ایــن حکومــت 
ــام  ــه نظ ــر اینک ــالوه ب ــت. ع ــز اس ــه برنامه گری ــت ک چیس
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اقتصــادی مــا مشــوق دانایی محــوری نیســت، مــا کاســتی های 
ــی  ــد صنعت ــم تولی ــزی هــم در نظــام آموزشــی و ه فاجعه آمی
داریــم کــه بایــد متحــول شــوند. آنچــه دربــاره نظــام آموزشــی 
مهــم اســت ایــن اســت کــه ایــن نظــام بایــد از نظــر شــکل و 
ــی  ــری ضمن ــی و یادگی ــر کار جمع ــود را ب ــز خ ــوا تمرک محت

بنــا کنــد«.
ایــن نظریه پــرداز اقتصــادی بیــان کــرد: »پیــش شــرط تحقــق 
نــوآوری آمادگــی بــه اشــتراک گذاشــتن دانایــی اســت کــه مــا 
بــا آن فاصلــه زیــاد داریــم. مــا در چارچــوب تولیــد خودفریبــی 

ــن تولیــد  می کنیــم وقتــی همــه چیزمــان از نفــت اســت ای
نیســت از جیــب خــوردن اســت. ســاخت اقتصــادی سیاســی 
ــد.  ــدا کن ــط پی ــد بس ــوی تولی ــن الگ ــل دارد ای ــران تمای ای
ــم محــوری از  ــد محــوری و عل ــان تولی ــردی می ــد راهب پیون
ــا  ــن م ــد. بنابرای ــد بیــرون می آی دل فرصت هــای شــغلی مول
ــا  ــم منش ــم بفهمی ــم می توانی ــی ه ــه روش علم ــکاء ب ــا ات ب
ــت.  ــت از آن چیس ــرون رف ــم راه ب ــت و ه ــاری چیس گرفت
ــفانه  ــم متأس ــده بگیری ــتثناها را نادی ــر اس ــا اگ ــفانه م متاس
ــز و  ــی علم گری ــه طــرز عجیب ــه هــدف هســتیم و ب پشــت ب

ــز هســتیم«. تولیدگری
ــران حکــم  ــرای ای ــه ب ــزی ک ــان گفــت: »چی ــی در پای مؤمن

ــای  ــود رونده ــه نمی ش ــه آن توج ــی دارد و ب ــرگ و زندگ م
مســئولیت گریزی دولــت از امــور حاکمیتــی اســت. ایــن شــانه 
ــردم و  ــوزش م ــالمت و آم ــوزه س ــژه از ح ــردن به وی خالی ک
ــاک اســت«. تغذیــه مــردم مهمتریــن نمودهــا و بســیار خطرن

ــوم  ــاط عل ــی ارتب ــش مل ــتین همای ــادی در نخس ــرو قب خس
انســانی، تولیــد و صنعــت اظهــار کــرد: »تاریــخ بازگــو کننــده 
ــی  ــتن صنعت ــرای داش ــت و ب ــگاه اس ــت و دانش ــاط صنع ارتب
ــی،  ــت مل ــم. نهض ــون داری ــت قان ــه حاکمی ــاز ب ــر نی مفیدت
ــه  ــز ن ــالمی نی ــالب اس ــی و انق ــت را نف ــه صنع ــتگی ب وابس
ــه  ــد ب ــس بای ــت پ ــتار اس ــی را خواس ــتگی نفت ــه کل وابس ب
ــوم  ــائل عل ــه مس ــیده و ب ــی رس ــول صنعت ــوژی و تح تکنول
ــی از  ــت یک ــت نف ــل بپردازیــم. صنع ــتر از قب ــانی بیش انس
در  اســت.  صنعــت  حــوزۀ  در  آسیب شناســی  حوزه هــای 
یکصدمیــن ســالگی کشــف نفــت بــه توســعه تکنولــوژی 

نرســیدیم«.
وی بررســی مقــاالت ســه همایــش توســعه تکنولــوژی از جملــه 
فقــدان بســتر فرهنگــی مناســب و سیاســت گــذاری و مدیریــت 

نامناســب را در ایــن آســیب شناســی مفیــد عنــوان کــرد.
ــگاهی  ــام دانش ــی نظ ــی آسیب شناس ــأت علم ــو هی ــن عض ای
ــان کــرد و گفــت: »برگــزاری  را تعامــل دانشــگاه و جامعــه بی
ــن  ــالمی و همچنی ــگ اس ــه و فرهن ــگاه، جامع ــمینار دانش س
ــای  ــش ه ــانی و همای ــوم انس ــی در عل ــره مل ــزاری کنگ برگ
ــک  ــه کم ــگاه و جامع ــل دانش ــه تعام ــگاهی ب ــگ دانش فرهن

شــایانی می کنــد.
وی بــا تأکیــد بــر ارتبــاط بیــن مراکــز پژوهشــی و حوزه هــای 
ــن  ــه داد: »ای ــه، ادام ــورت گرفت ــت گذاری ص ــی و سیاس اجرای
تالش هــا بســیار محــدود بــوده و ارتبــاط بیــن پژوهشــگران و 
کاربــران بالقــوه بــه دســت اتفــاق ســپرده شــده اســت. تربیــت 
انســان مســأله مند در دانشــگاه ها بــه رویکــرد بهتــر ایــن 

حــوزه کمــک شــایانی خواهــد کــرد«.
ســپس دکتــر قبــادی، گونه هــای ارتبــاط بــا صنعــت را ســه 
ــون  ــته هایی همچ ــاد رش ــت: »ایج ــرد  و گف ــوان ک ــوع عن ن
ــت  ــا صنع ــه ب ــاوری ک ــم و فن ــت، سیاســت گذاری عل مدیری
ارتبــاط داشــته و رشــته هایی همچــون جامعه شناســی و 
روانشناســی کــه در جــذب رضایــت مشــتری مؤثــر هســتند 
ــوم انســانی محــض کــه بایســته های صنعتــی شــدن را  و عل

ــد«. ــان می کن بی
ــای  ــدن گونه ه ــی ش ــطح را در صنعت ــا س ــه ی ــه الی وی س

ــا  ــگاه ی ــطح بن ــت: »س ــرد و گف ــوان ک ــر عن ــاط مؤث ارتب
الیــه عملیاتــی و اجرایــی در علــوم انســانی فناورانــه، ســطح 
ــوزه  ــه در ح ــی ک ــتراتژی های صنعت ــا اس ــت گذاری ی سیاس
ــی ضــرورت  ــا مبان ــوم انســانی سیاســتی و ســطح کالن ی عل
و  صنعتی شــدن  فرهنــگ  دنیاگرایــی،  شــدن،  صنعتــی 
فرهنــگ کار در علــوم انســانی نظــری )نظریــه وبــر( از 

گونه هــای ارتبــاط در ســطح صنعتــی اســت«.
قبــادی بــه رویکــرد نظــری مطلــوب تعامــل دانشــگاه و جامعه 
در ایــران اشــاره کــرد و گفــت: »نــگاه مرتــون )رشــد علــم در 
بســتر فرهنگــی مناســب(، مبــارزه بــا ضدعلــم و شــبه علم که 
نتیجــۀ مطالعــه شــیخ جبــاری در فرهنگســتان بــود و عبــور 
ــین  ــه پیش ــا در مرحل ــد م ــه می گوی ــاعلم ک ــه پیش از مرحل
ــگاه و  ــل دانش ــوب در تعام ــه مطل ــتیم از نظری ــار هس گرفت

جامعــه در ایــران اســت«.
ــد  ــت چن ــا ماهی ــگ ی ــگاه هاردین ــه ن ــه ب ــادی در ادام قب
ــون  ــگاه مرت فرهنگــی علــم اشــاره کــرد و افــزود: »تلفیــق ن
)مطالبــه علــم از جامعــه( و هاردینگ)علــم در خدمــت 
نیازهــای جامعــه بــه تعامــل دانشــگاه و جامعــه کمــک 
می کنــد. طراحــی الگــوی بومــی ارتبــاط دانشــگاه و جامعــه 
نیــازی اســت کــه راهبــرد ایــن طــرح را ســرعت می بخشــد. 
کارهــای مطالعاتــی کــه در تحلیــل محتــوای منابــع، مقــاالت 
و و رســاله هــا و گــزارش هــا و گــرد آوری آنهــا پیشــنهادی 

ــوم انســانی اســت«. ــت و عل ــر صنع ــاط بهت ــرای ارتب ب
ــت و  ــال در صنع ــراد فع ــارب اف ــازی تج ــه مستندس وی ب
ــد  ــراد بای ــن اف ــه داد: »ای ــرد و ادام ــاره ک ــانی اش ــوم انس عل
ــازی  ــا مستندس ــت ب ــود از صنع ــی خ ــای ضمن ــا دانش ه ب
ــوم انســانی کمــک  ــت و عل ــر صنع ــاط بهت ــه ارتب تجــارب ب
معاونــت  در  صنعــت  بــا  ارتبــاط  دفتــر  تعامــل  کنــد. 
ــا دانشــگاه ها  پژوهشــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری ب
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فرصت هــای مطالعاتــی صنعــت را بهبــود می بخشــد«.

غالمرضــا خاکــی، اســتاد مدیریــت دانشــگاه تهــران در همایش 
ــه در پژوهشــگاه  ــت ک ــد و صنع ــانی، تولی ــوم انس ــاط عل ارتب
ــارۀ  ــد، درب ــزار ش ــی برگ ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس عل
ــای  ــا و مدل ه ــر نظریه ه ــانی ب ــوم انس ــوالت عل ــرات تح تأثی
نویــن ســازمانی، گفــت: »حــوزۀ مدیریــت از خــودش چیــزی 
نــدارد و منتظــر دســتاوردهای ســایر رشــته های علــوم 
انســانی از جملــه علــوم اقتصــادی، سیاســی و جامعه شناســی 
و ... اســت. در علــوم سیاســی نظریــه  هــای گوناگــون دولــت 
مطــرح می شــود و بعــد وارد مدیریــت دولتــی می شــود 
ــد از  ــت می توان ــم مدیری ــد. عل ــام ده ــم کاری انج ــا بتوانی ت
ــت  ــه واقعی ــد و ب ــتفاده کن ــته ها اس ــر رش ــتاوردهای دیگ دس

ــد«. ــل کن ــف تبدی ــای مختل در نهاده
ــه  ــه داد: »اگــر هــر علمــی از جمل ــن اســتاد دانشــگاه ادام ای
سیاســت، فلســفه و ... در یــک جامعــه ضعیــف باشــد، بالطبــع 
مدیریــت هــم نمی توانــد کاری انجــام دهــد. دانــش مدیریــت 
ــی  ــفه آمریکای ــه فلس ــت ک ــتی اس ــفه پراگماتیس ــود فلس مول
اســت. علــم مدیریــت فرآینــدی بــرای نظریه پــردازی و 
ــم.  ــاد کنی ــول ایج ــق آن تح ــا از طری ــت ت ــازی اس تکنیک س
علــم مدیریــت بــه مــا می گویــد چگونــه تغییــر ایجــاد کنیــم 
ولــی اگــر آن را نفهمیــم ایــن علــم مثــال در ایــران معنایــش 

ــود«. ــا می ش ــردن آدم ه ــوض ک ــر دادن و ع ــط تغیی فق
ــت  ــه مدیری ــبیه ب ــه ش ــا دانشــی ک ــرد: »تنه ــی اضافه ک خاک
ــی  ــه جای ــت ب ــه مدیری ــت اینک ــت. عل ــکی اس ــت پزش اس
ــت  ــش مدیری ــم. دان ــاوره نداری ــش مش ــون دان ــد چ نمی رس
ــع  ــم مجم ــه اس ــکلی ب ــا مش ــران ب ــا در ای ــت. م ــی اس جهان
الجزایــر فرهنگــی مواجــه هســتیم و همیــن کار مــا را ســخت 

ــت«. ــرده اس ک
ــر  ــار داشــت: »اگ ــران اظه ــی دانشــگاه ته ــأت علم عضــو هی
ــا  ــوند مطمان ــت ش ــانی تقوی ــوم انس ــف عل ــای مختل دانش ه
ــب  ــن ترتی ــه ای ــود و ب ــوی می ش ــم ق ــت ه ــش مدیری دان
ــش  ــد. دان ــاق می افت ــت تر اتف ــر و درس ــول بهت ــر و تح تغیی
مدیریــت کنــدو اســت کــه زنبورهــا )پژوهشــکران( بــه 
ــردازش انجــام  ــدو پ ــا )علم هــای دیگــر( و در کن ســراغ گل ه
ــد  ــرون نمی آی ــبی بی ــر مناس ــدو تغیی ــه از کن ــود. اینک می ش
ــازه ای  ــه ایــن دلیــل اســت کــه از گل هــای جامعــه چیــز ت ب

بیــرون نمی آیــد«.

محمــد نهاوندیــان عصــر دوشــنبه در اختتامیــه همایــش ملــی 
ارتبــاط علــوم انســانی، تولیــد و صنعــت اظهــار کــرد: »در یــک 
ســال گذشــته جامعــه شــاهد التهابــات بــازار ارز و کاال بــوده 
ــل  ــی عوام ــه برخ ــرایط را نتیج ــن ش ــان ای ــت. اقتصاددان اس
ــکا از برجــام، تحریــم و  سیاســی خارجــی نظیــر خــروج آمری
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــوان می کنن ــی عن ــای داخل ــن ناامنی ه همچنی
ایــن حالــت روحــی جامعــه و اثرپذیــری از نگرانی هــای آینــده، 

نقــش فضــای مجــازی و همچنیــن انتظــارات تورمی بــه همراه 
افزایــش تقاضــا خــود ســبب تــورم می شــود. عوامــل بیرونــی 
محیــط موجــب تأثیــرات روحــی، روانــی و اقتصــادی جامعــه 

ــد. ــم می زن ــز بره ــران را نی ــای صنعتگ ــده و برنامه ه ش
ــه انقــالب صنعتــی چهــارم  ــا اشــاره ب نهاوندیــان همچنیــن ب
ــک  ــی و تئوری ــاحت های تاریخ ــروزه س ــت: »ام ــار داش اظه
جامعــه کــه از یکدیگــر جــدا بوده انــد، درهــم تنیــده و 
ــگان از  ــر هم ــال حاض ــد. در ح ــن رفته ان ــای آن از بی مرزه
تکانــه بــزرگ جهانــی کــه همــه علــوم را دســتخوش تحــوالت 

ــد«. ــت، اثرپذیرن ــرده اس ــه ای ک ریش
ــور  ــز در کش ــل تمای ــه قاب ــه 3 الی ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــگاه  ــم، ن ــد عل ــک تولی ــات آکادمی ــد: »در مطالع ــادآور ش ی
محــدود بایــد از بیــن بــرود و در روش شناســی علــوم اجتماعی 
پذیرفــت کــه گســترش و ســرعت ارتباطــات عرصه هــای 
ــوان  ــه عن ــت. ب ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی ــوم را تح ــدد عل متع
ــان  ــی می ــی اجتماع ــته روان شناس ــات گذش ــال در مطالع مث
مفاهیــم محیــط، خانــواده و... مــرزی وجــود داشــته و امــروزه 

ــرز شکســته اســت«.  ــن م ای
ــه  ــه الی ــاره ب ــا اش ــوری ب ــس جمه ــادی رئی ــاون اقتص مع
ــت گذاری  ــه داد: »سیاس ــت گذاری ادام ــر و سیاس ــد نظ تجدی
ــز  ــن موضــوع نی ــق و پژوهــش و ای ــر تحقی ــه ب ــد تکی نیازمن
ــا  ــوم ب ــۀ س ــت. الی ــی اس ــانی و اجتماع ــوم انس ــد عل نیازمن
ــرح  ــدی مط ــز تولی ــطح مراک ــردی در س ــۀ کارب ــوان الی عن
ــی  ــد در طراح ــده بای ــرف کنن ــت مص ــروزه رضای ــت. ام اس
ــم خــود  ــه ارتباطــات حک ــد نقــش داشــته باشــد. چراک تولی
را بــر طراحی هــا و مناســبات فناورانــه تحمیــل کــرده اســت. 
در بیانیــه گام دوم کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری 
ــی  ــی و درون زای ــت، برون گرای ــای عدال ــد، محوره ــرح ش مط
ــی  ــری اجتماع ــت. مطالبه گ ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تاکی م
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ــده  ــل ش ــی حاص ــبکه های اجتماع ــق ش ــروزه از طری ــه ام ک
اســت، در گذشــته قابــل تصــور هــم نبــود. تغییــر ســلیقه های 
آگاهــی خوانــی از آگاهــی عمیــق بــه ســطحی نیــز بــه خطــر 

پوپولیســم )عوام گرایــی( کمــک می کنــد«. 
ــط  ــه توس ــه جامع ــر ذائق ــرد: »تغیی ــان ک ــان خاطرنش نهاوندی
ــزرگ  ــر ب ــک خط ــطحی نگری ی ــه س ــی ب ــبکه های اجتماع ش
از جانــب پوپولیســم اســت و در نتیجــه ایــن عوام گرایــی، 
ــد کــه از تحریــک احساســات نشــأت  ــد می آی افراط گــری پدی

می گیــرد«. 
ــالب  ــل انق ــی در مقاب ــه آمادگ ــد ب ــه بای ــان این ک ــا بی وی ب
ــی  ــای اجتماع ــش از فض ــزود: »داع ــود، اف ــه ش ــی توج صنعت
بیشــترین بهــره را بــرد. در ایــن شــرایط وظیفــه علــوم انســانی 
ــه  ــت ک ــی اس ــات اجتماع ــم در حی ــراری نظ ــی برق و اجتماع
ــت شــود. شــناخت ارتباطــات  ــه رشــد، آزادی و عدال منجــر ب

ــم اســت«.  ــن عل ــز برعهــده ای اجتماعــی نی
نهاوندیــان بــا اشــاره بــه FATF اظهــار کــرد: »جامعــه ایــران در 
طــول تاریــخ نســبت بــه عوامــل بیرونــی هــم دغدغــه منــد و 
ــوم  هــم مشــتاق اســت و در ایــن شــرایط وظیفــه عالمــان عل
ــش  ــاع آرام ــه اجتم ــور در صحن ــا حض ــه ب ــت ک ــانی اس انس
خاطــر را فراهــم کننــد. مناســبات بــرد- بــرد و بــرد - باخــت را 
تشــخیص دهنــد. نبایــد از تــرس خطــر، حقــوق خــود را ضایــع 
کــرد و ایــن مهــم برعهــده جامعــه شناســان و صاحــب نظــران 
ــوم اجتماعــی اســت کــه مصداق هــای اســتاندارد حرکــت،  عل
دام و فریــب و همچنیــن تهدیــد از فرصــت را مشــخص کننــد«.

ــزی و  ــی، مشــاور برنامه ری ــه محمــد فاضل ــدی ب ســخنرانی بع

توســعه وزیــر نیــرو، اختصــاص داشــت؛ وقتــی کــه از بیــم خــود 
گفــت: شــاید »همــه اشــتیاق ها از آن جهــت باشــد کــه کشــور 
دچــار مشــکل اســت و تامیــن مالــی بــا مشــکل مواجــه شــده 
اســت؛ پــس علــوم انســانی هــم بایــد درآمدزایــی کنــد. و ایــن 
همــه اشــتیاق بــرای کســب منابــع مالــی باشــد و نســبتی بــا 
ــی، انتظــار از  ــت نداشــته باشــد«. از نظــر فاضل ــد و صنع تولی
علــوم انســانی بــرای »ســخن گفتــن از نســبت قــدرت و اخــالق 
و افزایــش توانایــی انســان بــرای پایبنــدی بــه ارزش هاســت«.

ــوم انســانی،  ــن مســئله پرداخــت کــه عل ــذار ای ــه ان ــی ب فاضل
بــه  ایــن را  علــوم حکمرانــی هســتند و جامعــه ای کــه 
ــرار  ــر ق ــد و اگ ــد دی ــوش نخواه ــپرد، روی خ ــی بس فراموش

ــا  ــی ایف ــت، نقش ــد و صنع ــرای تولی ــانی ب ــوم انس ــت عل اس
کنــد؛ ایــن نقــش بایــد در برشــماری ملزومــات اثرگــذار بــر 
تولیــد و صنعــت باشــد و گفــت: »ســرنا را از ســر گشــادش 
ــانی و  ــوم انس ــه عل ــوم و از جمل ــۀ عل ــت. هم ــد نواخ نبای
ــا  ــت ایف ــد و صنع ــهم هایی در تولی ــد س ــی می توانن اجتماع
کننــد؛ امــا جریــان واقعــی در عرصــه علــوم و فنــاوری ایــن 
گونــه اســت کــه چــون علمــی بــه بلــوغ و شــکوفایی برســد، 
همچــون چشــم های جوشــان می شــود کــه بــه بیــرون 
ــد و صنعــت هــم  ــد، و تولی ــوران می کن ــا ف ــراوش کــرده ی ت
ــرد. چنــان نیســت  از ایــن فــوران و غلیــان بهــره خواهنــد ب
کــه بــا مطالبــه کــردن یــا بدتــر از آن فشــار آوردن بــه علــوم 
ــوران  ــه ف ــد و صنعــت، ب ــرای نقش آفرینــی در عرصــۀ تولی ب

ــند«. ــان برس و غلی
وی در ادامــه گفــت: »رشــد و بالندگــی علــوم – اعــم از علــوم 
انســانی و اجتماعــی – شــرایطی دارد، و بــه کار بســتن آنهــا در 
جریــان توســعه نیــز ملزومــات نهــادی فــراوان دارد. معضــل 
ــت  ــه قرائ ــرد و هرگون ــی ک ــویه بازخوان ــد دوس ــروز را بای ام
یکســویه کــه مشــکل را بــه ضعــف درونــی علــوم انســانی و 
اجتماعــی نســبت دهــد، و از نامناســب بــودن شــرایط نهــادی 
الزم بــرای غنــای درونــی علــوم انســانی و اجتماعــی غفلــت 
ــوم انســانی و  ــای عل ــه از ضعف ه ــی ک ــا آن دیدگاه ــد؛ ی کن
ــذرد  ــازمانی بگ ــی و س ــاد محتوای ــود در ابع ــی موج اجتماع
ــد،  ــه کن ــوم انســانی تکی ــر عل ــه شــرایط محــاط ب و فقــط ب
ــه  ــای ک ــر اراده ــویه نگری و ه ــود. یکس ــد ب ــص خواه ناق
ــه  ــت ب ــدون عنای ــی را ب ــانی و اجتماع ــوم انس ــد عل بخواه
کارکردهــای متکثــر آنهــا، یکســره مخــدوم تولیــد و صنعــت 

ــود. ــد ب ــق خواه ــد بی توفی ــان جه ــازد، بی گم س
ناهیــد پوررســتمی، معــاون آموزشــی و پژوهشــی و تحصیالت 

ــوم  ــیل های عل ــان، پتانس ــات جه ــکده مطالع ــی دانش تکمیل
انســانی و اجتماعــی در آسیب شناســی و حــل مســائل 
ــد  ــگاه داری تولی زیرســاختاری، نهــادی، سیاســت گذاری و بن
ــه ژاپــن را مدنظــر داشــت و  و صنعــت ایــران؛ بررســی تجرب
دربــاره ضــرورت توجــه بــه علــوم انســانی و اجتماعــی بــرای 

حــل مســئله گفــت.
تاکیــد پوررســتمی بــر دانــش یکپارچــه بــود کــه بــر مبنــای 
تجربــه ژاپــن در مســیر توســعه، آن را تشــریح کــرد. »دانــش 
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ــای  ــی متغیره ــه تمام ــی توجــه داشــتن ب ــه معن یکپارچــه ب
فهــم در حــل مســئله« کــه اهمیــت و نقــش تحقیقــات علــوم 
انســانی و اجتماعــی در فرآینــد توســعه صنعتــی ژاپــن، نقــش 
ــان  ــد نش ــن فرآین ــانی را در ای ــوم انس ــروری عل ــر و ض مؤث

می دهــد.
امیرحســن کاکائــی، اســتاد دانشــکده مهندســی خــودرو 
دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران، بــا نگاهــی خوش بینانــه درباره 
ارتبــاط علــوم انســانی و صنعــت خودروســازی ســخنرانی کرد. 

ــرار اســت. ــز برق ــون نی ــاط هم اکن ــن ارتب ــی ای از نظــر کاکائ
کاکائــی، کاربــرد مســتقیم علــوم انســانی در صنعــت را 
اقتصــاد،  »حســابداری،  چــون  زمینه هایــی  بــه  مربــوط 
ــانی،  ــع انس ــی، مناب ــتراتژیک، عموم ــت )اس ــوق، مدیری حق

ــت  ــی« دانس ــات( و روان شناس ــات و ارتباط ــروژه، عملی پ
ــوم انســانی در صنعــت  ــاط غیرمســتقیم عل ــارۀ ارتب و درب
ــر،  ــگ و هن ــالق، فرهن ــخ، اخ ــی، تاری ــه »جامعه شناس ب
علــوم تربیتــی، فلســفه، ادبیــات و زبان شناســی، سیاســت 

و سیاســت گذاری« اشــاره کــرد.

در ادامه 4 پنل با عناوین ذیل برگزار شد:
1. واکاوي نقش فرهنگ در بنگاه هاي صنعتي ایران

2. مدیریت افکار عمومي و صنعت
3. پنــل تخصصــي کارگــروه حقــوق، تاریــخ، علــوم سیاســي و 

صنعــت
4. پنل تخصصي کارگروه اقتصاد، مدیریت، و صنعت

ــه تجــارب  ــی ب ــر آران ــزۀ دکت ــن همایــش، جای در انتهــای ای
برتــر در حــوزۀ ارتبــاط علــوم انســانی و صنعــت اهــدا شــد. 
ایــن جوایــز بــه طرح ها/دســتگاه های زیــر اختصــاص داشــت:

-  طــرح اخــالق، ارزش هــای ســازمانی و فرهنــگ/ هلدینــگ 
مپنــا

ــران/  ــر ای ــخ معاص ــادی تاری ــال اقتص ــنامه رج ــرح دانش - ط
دانشــنامه نگاری

ــاطمان  ــازمانی/ س ــای س ــود فرآینده ــالح و بهب ــرح اص - ط
ــی ــه مل ــناد و کتابخان اس

- طرح دانشنامه فرش ایران/پژوهشکده دانشنامه نگاری
- طرح بومی گزینی/شرکت ملی گاز

 - طــرح کاربســت ســرمایه روانشــناختی در ارتقــای کیفیــت   
زندگــی کاری و رفتــار ســازمانی برتــر/ شــرکت ایران خــودرو 

دیــزل
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چهارمین هامیش ملّی »میثاق علوی«:

پایبندیاعضایخانوادهبهرعایتحقوقمتقابلونقشآندرتحققسبکزندگیاسالمی

چهارمیــن همایــش ملــی »میثــاق علوی« بــا عنــوان »پایبندی 
ــش آن در  ــل و نق ــوق متقاب ــت حق ــه رعای ــواده ب اعضــای خان
تحقــق ســبک زندگــی اســالمی« بــا همــکاری  حــوزه علمیــه 
حضــرت خدیجه)ســالم اهلل علیهــا( ,پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
مطالعــات فرهنگــی , مرکــز تحقیقــات امــام علــی علیــه الســالم 
و حــوزه علمیــه الغدیــر در ســالن حکمــت پژوهشــگاه علــوم 
ــات فرهنگــی در روز چهارشــنبه 97/12/15  انســانی و مطالع

برگــزار شــد.
ــر  ــالم و المســلمین دکت ــم حجت االس ــن مراس ــدای ای در ابت
امــام  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس  علم الهــدی  سیدســجاد 
علــی)ع( و رئیــس همایــش بــه ســخنرانی پرداخــت و اظهــار 
ــف  ــق و تکالی ــه ح ــبت ب ــد نس ــواده بای ــای خان ــرد: »اعض ک
خــود و طــرف مقابلشــان آگاه باشــند. همچنیــن، آثــار رعایــت 
ــه تکالیــف  ــه حقــوق دیگــران و عــدم پایبنــدی ب و تجــاوز ب

ــند« . را بشناس
حجت االســالم علم الهــدی ســطح کیفــی مقــاالت ارائــه 
شــده بــه ایــن همایــش را مطلــوب ارزیابــی و بــا بیــان اینکــه 
ایــن همایــش بــه صــورت مشــارکتی بیــن دو نهــاد حــوزه و 

دانشــگاه برگزارشــده، اظهارکــرد: »ایــن همراهــی و وحــدت در 
ارائــه آثــار نیــز بــه چشــم مــی خــورد بــه طــوری کــه بســیاری 
از آثــار بــه صــورت مشــترک بــا همــکاری محققــان حــوزوی و 

دانشــگاهی نگاشــته شــده اســت«.
در ادامــه، فضایلــی مدیــر حــوزه علمیــۀ حضــرت خدیجــه)س( 
ــان  ــار بی ــه حض ــی ب ــن خوش آمدگوی ــش، ضم ــر همای و دبی
کــرد: »دبیرخانــه همایــش ملـّـی میثــاق علــوی از ســال 90 بــا 
هــدف دســتیابی بــه الگــوی حقیقــی ســبک زندگــی آغــاز بــه 
کار کــرد و پــس از هــم اندیشــی بــا اســاتید توانســت ســه دوره 
همایــش بــا موضوعــات "اخــالق عملــی در آیینــۀ کالم علــوی"، 
"صــدق در نهج البالغــه" و "حقــوق در نهــج البالغــه" را برگــزار 

کنــد و دســتاوردهای عملــی همچــون تدویــن فرهنــگ نامــه 
ــه دهــد«. ــه را ارائ صــدق در نهج البالغ

وی موضــوع چهارمیــن همایــش ملّــی میثــاق علــوی را 
ــمرد و  ــل برش ــوق متقاب ــه حق ــواده ب ــای خان ــدی اعض پایبن
گفــت: »ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی جایــگاه خانــواده در 
ــداف  ــبرد اه ــاد در پیش ــن نه ــت ای ــرورت و اهمی ــالم و ض اس

ــت«. ــه اس ــکل گرفت ــه ش ــالمت جامع ــالی س ــی و اعت دین
ــای  ــدی اعض ــش را پایبن ــن همای ــای ای ــه محوره وی از جمل
خانــواده بــه حقــوق متقابــل، شــناخت حقــوق متقابــل والدیــن 
ــدی  ــی پایبن ــران، چگونگ ــوق همس ــناخت حق ــدان، ش و فرزن
بــه حقــوق و رابطــه پایبنــدی بــه حقــوق متقابــل بــا ارتقــای 

ســبک زندگــی بیــان کــرد.
ــات  ــه اقتضائ ــا ب ــواده بن ــاد خان ــه نه ــان اینک ــا بی ــی ب فضائل
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــه اس ــکل گرفت ــراد ش ــی اف ــی و روان روح
»هنــوز کارشناســان نتوانســتند تعریــف واحــدی از ایــن 
ــا  ــواده ب ــی خان ــی علم ــد؛ بررس ــه دهن ــی ارائ ــاد اجتماع نه

ــه  ــه ب ــی ک ــا زمان ــوده و ت ــرو ب ــی روب ــیب های مختلف آس
یــک شــناخت جامــع از ایــن نهــاد نرســند، بررســی علمــی 
ــه  ــن نهــاد را ب ــر نخواهــد بود.اگــر بخواهیــم ای آن امکان پذی
ــا  ــناخت برنامه ه ــه آن ش ــیدن ب ــیم راه رس ــتی بشناس درس
ــرده  ــان ک ــالم بی ــن اس ــه دی ــت ک ــتورالعمل هایی اس و دس

ــت«. اس
دبیــر همایــش بــا بیــان اینکــه عباد الرحمــن از منظــر قــرآن 
ــواده و  ــاد خان ــه نه ــبت ب ــه نس ــتند ک ــانی هس ــم کس کری
اصــالح و پیشــرفت جامعــه اهتمــام می ورزنــد، تصریــح کــرد: 
»خداونــد در قــرآن کریــم می فرمایــد کــه آفرینــش زوجیــن 
ــاده  ــه فوق الع ــه اســت و جاذب ــک حقیقــت نشــأت گرفت از ی
بیــن آنهــا قــرار داده شــده تــا در کنــار هــم آرامــش گیرنــد.

مدیــر حــوزه علمیــه حضــرت خدیجــه )س( بــا بیــان 
ــر مبنــای غایت مــداری،  ــواده در مکتــب اســالم ب اینکــه خان
ــه  ــت: »آنچ ــت، گف ــتوار اس ــاوری اس ــاوری و فرجام ب خد اب
ــب جــدا  ــواده در اســالم را از ســایر مکات ــی خان نظــام حقوق
ــو اخــالق مــداری  ــه حــوزۀ حقــوق در پرت می کنــد توجــه ب
ــاد  ــودت و ایج ــت و م ــکل گیری رحم ــبب ش ــه س ــت ک اس
ســکینه بیــن روابــط اعضــای خانــواده می شــود و ایــن 

ــت«. ــف اس ــع مختل ــده جوام ــان گمش هم
ــس  ــادی، رئی ــینعلی قب ــر حس ــم دکت ــن مراس ــه ای در ادام
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی نیــز ضمــن 
ــی)ع(  ــام عل ــرد: »ام ــار ک ــه حضــار اظه ــی ب ــد گوی خوش آم
بــه واســطه پیامبــر)ص( بــه وحــی متصــل و بهتریــن میــوه 
عمــر رســول اکــرم)ص( بــوده و دانــش قدســی داشــتند، کــه 
ــان  ــه عی ــج البالغ ــاب نه ــان ها در کت ــرای انس ــرات آن ب ثم

اســت«.
دارد  کــه  عظمت هایــی  تمــام  بــا  را  نهج البالغــه  وی 
فوق العــاده عقالنــی، واقــع بیــن و جامعه نگــر دانســت و 
تصریــح کــرد: »نتوانســتیم ســرمایه عظیمــی همچــون امــام 
علــی)ع( و نهج البالغــه را بــه مقتضــای نیــاز جوانــان تبییــن 

ــم«. ــرار کنی ــال برق ــن دو اتص ــان ای و می



                               خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی                               

13
97

د 
سفن

ا

16

ــر اینکــه اگــر امــام علــی)ع( و نهــج البالغــه  ــا تأکیــد ب وی ب
را به  خوبــی بــه جوانــان معرفــی کــرده بودیــم غالبــاً بهانــه ای 
بــرای بســیاری از ایــرادات از ســوی ایــن قشــر باقــی نمی مانــد. 
لــذا، همــکاری و وحــدت حــوزه و دانشــگاه بایــد بــه مســئله 

شناســی و تبییــن چنیــن امــور مهمــی بیانجامــد«.
ــش اشــرف بروجــردی رئیــس ســازمان اســناد  ــن همای در ای
ــوع  ــه موض ــاره ب ــا اش ــخنانی ب ــی س ــی ط ــه مل و کتابخان
ــه  ــراد نســبت ب ــل اف ــن همایــش گفت:»اگــر حقــوق متقاب ای
یکدیگــر رعایــت شــود می توانیــم ســبک زندگــی اســالمی را 
رعایــت کنیــم، اندیشــمندان از 130 ســال قبــل بحــث ســبک 
ــد و ایــن موضــوع شــامل مؤلفه هــای  زندگــی را مطــرح کردن
ــایل  ــیاری از مس ــادات و بس ــا، اعتق ــه باوره ــف از جمل مختل

ــد. ــر می ش دیگ
رئیــس ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ادامــه داد: دو رویکرد 
در ایــن مــورد کــه ســبک زندگــی چیســت؟ وجــود دارد، یکی 
ــم  ــر اســاس آن شــکل مــی دهی ــاور را ب آنچــه کــه فکــر و ب
ــر  ــرد دیگ ــرد دارد و رویک ــار ف ــر رفت ــر ب ــم تأثی ــن مه و ای
ــا  ــرد ب ــاری نیســت و  ف ــی اختی ــه ســبک زندگ آن اســت ک

ــه اســت«. ــرار گرفت ــات محیطــی در آن ق الزام
بروجــردی تصریــح کــرد: »بــه نظــرم تعریــف دوم مطلوب تــر 
ــا  ــاری در م ــه رفت ــوارد هســت ک اســت چــون بســیاری از م
ــه در  ــت ک ــی اس ــر از عادت های ــه متأث ــود ک ــی ش ــاد م ایج
وجــود مــا شــکل گرفتــه، لــذا اگــر حقــوق یکدیگــر را رعایــت 
کنیــم ســبک زندگــی خودمــان را ترســیم کرده ایــم، در 
ــتین  ــویم نخس ــه می ش ــوان مواج ــن عن ــا ای ــی ب ــه وقت نتیج
چیــزی کــه در ذهــن مــی آیــد آن اســت کــه مــا چــه حقــی 
نســبت بــه دیگــران داریــم و دیگــران چــه حقــی نســبت بــه 
ــی  ــامل آموزش ــا ش ــادت ه ــات ع ــیاری از اوق ــد، بس ــا دارن م
اســت کــه در بســتر خانــواده بــه فــرد منتقــل شــده اســت«.

ــراز کــرد: »روایــات متعــددی از لحظــه تکویــن انســان  وی اب
ــا  ــد ت ــادر وجــود دارد، و دســتورالعمل هایی از تول در رحــم م
ــن و  ــه والدی ــودک نســبت ب ــی و بزرگســالی و حــق ک کودک
ــا حقــوق شــهروندی، اجتماعــی  ــه کــودک، ت حــق والدیــن ب
ــه حاکمیــت دارد. همــه ایــن مــوارد  و حقوقــی کــه انســان ب
یــک ســری حــق و تکلیــف اســت کــه تعییــن شــده اما ســؤال 
ــا  ــا معن ــی م ــه زندگ ــف ب ــق و تکلی ــن ح ــه ای ــت ک آن اس

می بخشــد؟«.
رئیــس ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی اضافــه کــرد: »اگــر 
باورهــا و اعتقــادات بتواننــد ترســیم کننــده رفتــار مــا باشــند، 
ــم، شــاید  ــه ســبک زندگــی داری ــم ک ــا کنی ــم ادع ــی توانی م
ــث  ــن بح ــی در همی ــالمی و غرب ــی اس ــبک زندگ ــاوت س تف
انســانی بــودن رفتــار انســان ها باشــد و اینکــه انســان بمــا هــو 

ــی و چــه مســلمان کرامــت دارد«. انســان چــه غرب
در ادامــه دکتــر حســن رحیــم پــور ازغــدی طــی ســخنانی در 
ــه ای  ــی دوگان ــت: »گاه ــوق، گف ــت و حق ــورد نســبت کرام م
ــی  ــت ذات ــد کرام ــا بای ــه ی ــد ک ــن باش ــت در ذه ــن اس ممک
بــرای همــه بــه یــک انــدازه قائــل بــود یــا حقوقشــان را نبایــد 

رعایــت کــرد، کــه ایــن دوگانــه غلــط اســت«.
کــرد:  اظهــار  فرهنگــی  انقــالب  عالــی  شــورای  عضــو 

ــان  ــد انس ــه می گوین ــانی را ک ــتدالل کس ــم اس »می خواهی
ــدارد، بررســی کنیــم. آنهــا  بمــا هــو انســان، کرامــت ذاتــی ن
می گوینــد اگــر کرامــت یــا هــر چیــزی ذاتــی باشــد، قابلیــت 
ــه  ــده ک ــات آم ــرآن و روای ــه در ق ــی ک ــدارد در حال ــلب ن س
کرامــت و ارزش هــای انســان مشــروط بــه نــوع نســبتی اســت 
ــه  ــی ک ــن قرآن ــد، همی ــرار می کن ــرآن برق ــدا و ق ــا خ ــه ب ک
ــد:  ــن، می فرمای ــی آَدَم" همچنی ــا بَن ْمن ــْد َکَرّ ــد: "َو لََق می فرمای
"أُولَِئــَک َکالْنَْعــاِم". بــه عبــارت دیگــر، همــواره بیــن مؤمــن و 
کافــر از نظــر ارزشــی تفــاوت وجــود دارد و ایــن دو نــزد خــدا 
ــد  ــد کــه بگوین ــاء آمده ان ــد، اصــاًل انبی کرامــت یکســان ندارن

ــح اســت«. ــان و عمــل صال ــروی ایم ــت در گ کرام
رحیــم پــور ازغــدی تأکید کــرد: »امــروز تهدیدهایی کــه درون 
ــواده  ــی شــود. خان ــه اســت، مطــرح م ــواده را نشــانه رفت خان
می توانــد کارکــرد درســت یــا نادرســت داشــته باشــد، احــکام 
خانــواده مــی توانــد بــه نحــوی چیــده شــود کــه تبدیــل بــه 
ــک  ــه ی ــود. خان ــدان ش ــن و فرزن ــرای والدی ــرش ب ســکوی پ
َمکانـَـت اســت و فقــط مــکان و یــک ســاختمان نیســت، بــه آن 
مســکن مــی گوینــد چــون َســَکنه آرامــش می دهــد. خانــواده 

پمــپ بنزیــن کل جامعــه اســت«.
ایــن اســتاد حــوزه تصریــح کــرد: »خانــواده اگــر کارکــرد بــد 
داشــته باشــد، تبدیــل بــه مرکــز اضطــراب و قفــس بــرای زن 
و مــرد و کــودک می شــود، قتلــگاه آنهــا می شــود. خانــواده ای 
کــه کارکــرد اســالمی نــدارد، نفــرت و یــأس را پمپــاژ می کند؛ 
حتــی احــکام مترقــی اســالم اگــر درســت رعایــت نشــوند بــه 
ــروز  ــه می شــوند. ام ــرد ل ــن احــکام چــه زن و چــه م ــام ای ن
بــا فهــم و طــرح نادرســت از احکامــی همچــون نشــوز، نفقــه 
ــکام  ــن اح ــه ای ــا ب ــه خانواده ه ــرت علی ــل نف دادن و ... عوام

ایجــاد شــده اســت«.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد هندســه درســت فهمیــدن نیــز بــرای 
ــای  ــه بهانه ه ــروز ب ــت: »ام ــته باشــد، گف احــکام وجــود داش
حقوقــی و شــرعی، زن و مــرد بــه حقــوق هــم تجــاوز 
می کننــد، مــرد بــه اســم تمکیــن و اذن، و زن بــه ایــن اســم 
ــه  ــه هم ــدارم و خالص ــه ن ــه ای در خان ــچ وظیف ــن هی ــه م ک
ــل  ــی تبدی ــراً قانون ــط خشــک و ظاه ــه رواب ــه ب ــز در خان چی
ــوده  ــن نب ــاً ای ــواده مطلق ــدف خان ــه ه ــی ک ــود در حال می ش

اســت«.
عضــو شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی تأکیــد کــرد: »در یــک 
طــرف بــا تعریــف درســت از خانــواده مواجهیــم و طــرف دیگــر 
ــواده  ــه فروپاشــی خان بیراهــه ای مقابلمــان وجــود دارد کــه ب
ــی  ــکوفایی معرف ــد و ش ــع رش ــواده را مان ــد و خان می انجام
می کنــد، کاری کــه در نظــام لیبــرال و مارکسیســت در رابطــه 
بــا خانــواده انجــام داده انــد کــه همــه راه حل هــای آنهــا غلــط 
ــواده را هــدف قــرار  ــام فردگرایــی، خان ــه ن ــود، لیبرالیســم ب ب
ــی،  ــاع از جمع گرای ــعار دف ــا ش ــت ها ب ــد و مارکسیس می ده
خانــواده را مــورد هجمــه قــرار می دهنــد. چــه بــا نــام اصالــت 
فــرد و چــه بــا نــام اصالــت جمــع، خانــواده و فــرد و جامعــه 
ــد توجــه داشــت کــه  ــد، از طــرف دیگــر بای ــزل کردن را متزل
ــهوت  ــت، ش ــی نیس ــرد جنس ــط کارک ــواده فق ــرد خان کارک
نعمــت الهــی اســت امــا شــهوت زدگی اســت کــه نهــی شــده 
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ا
ــواده  ــان، خان ــی انس ــبک زندگ ــالم در س ــت. اس ــئله اس و مس
را بــه عنــوان نهــاد آســمانی، الهــی و آرامبخــش معرفــی 
می کنــد. هــر خانــه ای کــه عشــق و مهربانــی و آرامــش در آن 

ــت«. ــالمی تر اس ــد، غیر اس ــر باش کمت
وی بــا بیــان اینکــه خانــواده بــه عنــوان هســته اصلــی نهادهای 
ــه لحــاظ ارزش هــای اخالقــی و احــکام ثابتــات و  اجتماعــی ب
ــان  ــی دارد، اظهــار کــرد: »اســتعدادهای ثابتــی در می متغیرات
ــد  ــد در ص ــرد و زن ص ــر م ــود دارد. اگ ــردان وج ــان و م زن
شــبیه یکدیگــر بودنــد اصــاًل نمی توانســتند همدیگــر را 
ــی  ــری و باطن ــای ظاه ــی تضاده ــی برخ ــد، گاه ــل کنن تحم
تبدیــل بــه مؤلفه هایــی بــرای تفاهــم می شــود؛ بــرای مثــال در 
ــا  ــن درگیری ه ــا معمــوالً اولی ــای سیاســی و انقالب ه جریان ه
بــه  شــبیه ترین  کــه  می گیــرد  شــکل  گروه هایــی  بیــن 
یکدیگــر هســتند چــون احســاس می کننــد رقیــب اصلی شــان 
گروهــی اســت کــه شــبیه آنهــا اســت. متأســفانه امــروز وقتــی 
در مــورد خانــواده و مســائل زن و مــرد بحــث می کنیــم چیــزی 
ــا 150 ســال قبــل در غــرب  مســتقل از آنچــه کــه در 100 ت
ــو  ــن س ــه ای ــروطه ب ــود. از مش ــرح نمی ش ــاد، مط ــاق افت اتف
همیــن بــوده اســت تــا زمانــی کــه تمدن ســازی شــود یعنــی 
آنهــا طــرح مســئله کردنــد و مــا منفعالنــه پاســخ دادیــم هــر 
ــد رویکــرد  چنــد کــه برخــی هــم در ایــن میــان ســعی کردن

منفعــل نداشــته باشــند«.
ــوزۀ  ــت را در ح ــم و تربی ــروزه تعلی ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
ــواده تقریبــاً کنــار گذاشــته ایم، گفــت: »در جامعــۀ امــروز  خان
ــه  ــی ک ــم در حال ــت می کنی ــکام صحب ــون و اح ــط از قان فق
ذیــل آن مســئله تعلیــم و تربیــت اهمیــت دارد. کســانی، تحــت 
عنــوان شــریعت محــوری و حفــظ احــکام هیــچ امر متغیــری را 
ــد مثــل یــک  ــروز بای ــواده ام ــد و فکــر می کننــد خان نمی بینن
خانــواده 1400 ســال قبــل در حجــاز و جزیــره العــرب باشــد 
ــت،  ــی نیس ــاًل عمل ــن اص ــا ای ــد ام ــلمان بگوین ــه او مس ــا ب ت

بازگشــت بــه اســالم آری امــا بازگشــت بــه گذشــته نَــه«.
دکتــر رحیــم پــور ازغــدی ابــراز کــرد: »از طــرف دیگــر جریانی 
کــه همــه احــکام اســالم را متغیــر دانســته و آن را بــرای 1400 
ــواده  ــای ســکوالر خان ــه ســمت مدل ه ــد ب ــل می دان ســال قب

ــواده  ــه خان ــی اســت ک ــن در حال ــت و ای ــد رف ــش خواه پی
ــوق بشــر  ــدارد، حق ــردن دیگــر قداســت ن ــا ســکوالریزه ک ب
ــد  ــم ض ــاً سکوالریس ــون اساس ــت چ ــّدس نیس ــکوالر، مق س
قداســت اســت. در ایــن میــان عــده ای هــم هســتند کــه کاًل 
ــطحی  ــری و س ــد و قش ــاد می دانن ــای اجته ــالم را منه اس
نــگاه می کننــد. در چلــه دوم انقــالب بایــد وارد حــوزۀ تمــدن 
ســازی اســالمی شــویم و وارد مرحلــه ای شــویم کــه مســئله 
ــرب  ــرده و غ ــان ک ــا را بی ــران جواب ه ــم و دیگ ــرح کنی مط
ــوارد  ــن م ــی ای ــد. تمام ــی کنن ــم آن را بررس ــرق عال و ش
ــواده و  ــا خان ــه ب ــه در رابط ــت ک ــددی اس ــای متع دیدگاه ه
زن مطــرح می شــود امــا آنچــه اهمیــت دارد، درک هندســه 
اصلــی احــکام و آن ســبک زندگــی اســت کــه اســالم مطــرح 

ــه هــدف خــود برســیم«. ــم ب ــا بتوانی ــد ت می کن
ــه  ــه ارائ ــه ترتیــب ب ــر ب ــرات برت ــش نف ــن همای ــه ای در ادام
ــه  ــی ب ــل و قدردان ــا تجلی ــد و از آنه ــاالت خــود پرداختن مق
ــان می گــذرد: ــر از نظرت عمــل آمــد کــه اســامی نفــرات برت

رتبــه اول: دکتــر محمــد عتــرت دوســت بــا موضــوع "مراحــل 
ــالمی از  ــی اس ــبک زندگ ــوی س ــن الگ ــای بنیادی و مؤلفه ه

منظــر قــرآن کریــم"
ــی  ــرا تقوای ــزدی، زه ــه ای ــخا، حکیم ــرم باس ــه دوم: اک رتب
نجیــب و راحلــه مقصــود علــی بــا موضــوع »نقــش و جایــگاه 

ــازی« ــای مج ــه فض ــه ب ــورد ورود زوج اذن زوج در م
رتبــه ســوم: دکتــر محّمــد جابــر قنبــری بــا موضــوع 
ــل زوجیــن در ســبک  ــی حقــوق متقاب »آسیب شناســی قانون

ــالمی« ــی اس زندگ
در ادامــه همایــش بعــد از اقامــه نمــاز و صــرف ناهــار 
ــای  ــالن ه ــا 15 در س ــاعت 13 ت ــی از س ــای تخصص پنل ه

ــد. ــزار ش ــل برگ ــرح ذی ــه ش ــف ب مختل
پنل 1: راهکارهای پایبندی  به حقوق متقابل در خانواده

پنــل2: مصادیــق حقــوق متقابــل والدیــن و فرزنــدان )تربیــت 
) جنس

پنــل 3: مصادیــق حقــوق متقابــل والدیــن و فرزنــدان 
)پــرورش عقالنــی ـ فلســفه کــودک(
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همایش»چالش هایمتونتخصصیعلوماجتماعی«

 بــه همــت گــروه علــوم اجتماعــی، شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی، همایــش »چالش هــای متــون تخصصــی علــوم 
اجتماعــی«  هجدهــم اســفند 1397 در دانشــگاه الزهــرا برگــزار شــد.

در ابتــدای همایــش دکتــر خدیجــه ســفیری، رئیــس گــروه علــوم اجتماعــی در شــورای نقــد متــون، بــا اشــاره بــه آیــۀ شــریفه 
»ن و الَقلَــْم و مــا یَْســُطرون« ناظــر بــر شــرافت قلــم و رســالت قلــم داران، ســخنان خــود را آغــاز کــرد. وی در ادامــه بــه اهمیــت 
ــود.  ــاره نم ــتی اش ــط زیس ــی و محی ــادی، اجتماع ــوه اقتص ــر وج ــکاء ب ــا ات ــی ب ــدار مل ــعه پای ــی و توس ــدار در ترق ــگاه پای دانش

ــردازد.  ــج تفکــر انتقــادی بپ ــه تروی ــه مســئولیت اجتماعــی خــود ب ــا ارجــاع ب ــد ب دانشــگاهی کــه می توان
همایــش  ایــن  برگــزاری  اصلــی  هــدف  کــه  کــرد  نشــان  خاطــر  الزهــراء  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو  ایــن 

ــوم اجتماعــی در  ــا عل ــن ســؤال اســت کــه »آی ــه ای پاســخ گویی ب
ــه  ــادی پرداخت ــه ای انتق ــان مای ــا ج ــم ب ــالت قل ــت و رس ــه حرم ــود ب ــگان خ ــت دانش آموخت ــوزش و تربی ــون تخصصــی، آم مت

ــت؟«  اس
در پایــان ایــن اســتاد جامعه شناســی بــه اثربخشــی بررســی متــون تخصصــی در جریــان ارتبــاط میــان دانشــگاه و جامعــه اشــاره 
کــرده و ابــراز امیــدواری کــرد کــه چنیــن محافلــی عــالوه بــر اثربخشــی بــر رونــد جــاری،  بتواننــد منشــأ ایجــاد تغییــرات الزم در 
جهــت ایجــاد رویکردهــای دغدغه منــد بــرای دانشــجویان، پژوهشــگران و اســاتید بــا ایجــاد پیونــد میــان مرزهــای دانــش قــادر 

بــه حــل مســائل کشــور باشــند.
دیگــر ســخنران ایــن همایــش، دکتــر حســینعلی قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، ســخنان خــود 
را بــا اشــاره بــه خدمــات ارزشــمند دکتــر خدیجــه ســفیری و کادر فعلــی گــروه علــوم اجتماعــی آغــاز نمــود. وی در ادامــه  بــه 
ســابقه 25 ســاله ایــن گــروه در شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی پرداختــه و خاطــر نشــان کــرد کــه شــورای متــون و 
نقــد کتــب علــوم انســانی بــا اتخــاذ رویکــردی مســأله مند در جهــت اثربخشــی نقــد متــون تخصصــی علــوم اجتماعــی کارنامــه ای 

درخشــان دارد. 
رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بیــان کــرد: »اکنــون توشــه ای ارزشــمند از شــبکه نخبگانــی 2500 نفــره 
علــوم انســانی در سراســر کشــور بــا مرکزیــت پژوهشــگاه علــوم انســانی شــکل گرفتــه اســت«. وی اذعــان نمــود کــه در جهــت 
اســتمرار اثربخشــی ایــن همایــش می تــوان بــا ارتبــاط بــا نهادهــای ذیربــط در امــر آمــوزش همچــون شــورای عالــی برنامه ریــزی 
ــان  ــادی در بی ــر قب ــود. دکت ــم نم ــب آموزشــی و تخصصــی را فراه ــای تحــول در کت ــوم زمینه ه ــت آموزشــی وزارت عل و معاون
اهمیــت ایــن گردهمایــی بــه عنــوان نخســتین اقــدام عملــی در راســتای فرمایشــات رهبــر معظــم انقــالب در آســتانه پنجمیــن 
ــرای صحــت آرمان هــای انقــالب تأکیــد  ــه تضمینــی ب ــه مثاب دهــۀ وقــوع انقــالب اســالمی، در خصــوص تعالــی علــوم انســانی ب

نمــود.
ــخنان  ــوم، س ــتان عل ــو فرهنگس ــفه و عض ــته فلس ــتاد برجس ــی، اس ــا داوری اردکان ــر رض ــش، دکت ــن همای ــو ای ــخنران مدع س
ارزشــمند خــود را بــا اشــاره بــه نســبت فلســفه بــا دیگــر علــوم انســانی در قیــاس بــا دیگــر علــوم طبیعــی ناظــر بــر نحــوۀ تحقــق 
آن در »تکنیــک« دانســت. وی علــوم اجتماعــی را در رقابــت بــا فلســفه دانســته و هــر دو را وفــادار بــه زعمــای کالســیک خــود 

معرفــی کــرد. 
دکتــر داوری اشــتغال درازمــدت علمــی خــود را مســأله علــم و اخــالق دانســته و تآکیــد نمــود کــه بــا وجــود گزاره هــای خبــری 
و غیرارزشــی در علــم جایــی از اخــالق در آن نخواهــد مانــد. و ایــن در حالــی اســت کــه انســان برخــالف دیگــر موجــودات اعــم 
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از حیــوان و فرشــته، ذاتــاً اخالقــی اســت. 

ــن پرســش  ــه ای ــم؟ در پاســخ ب ــرار گرفته ای ــوم اجتماعــی ق ــا کجــای عل ــن ســؤال پرداخــت: »کــه م ــه طــرح ای وی در ادامــه ب
بایــد بــه نیازهــای خــود رجــوع کنیــم، چــرا کــه طلــب دانــش پیــرو ایجــاد نیــاز بــرای مــا شــکل می گیــرد. بــه همیــن ترتیــب 
کتــب کانــت از آثــار ترجمــه شــده و پرطرفــدار در ایــران هســتند، چــرا کــه بــا وجــود بــرون زاد بــودن، نیــاز بــه آن هــا در خصــوص 

مســائلی چــون تجــدد ایــران احســاس می شــد«. 
ــه علــوم و خاصــه علــوم اجتماعــی نیــاز داشــتیم و بــه  ــرای ادامــۀ ایــن سلســله، مــا ب ایــن اســتاد فلســفه در ادامــه افــزود: » ب
دنبــال انتشــار آثــاری چــون: مدینــه قدیمــه، قــرارداد اجتماعــی 
روســو، روح القوانیــن مونتســکیو، علــم االجتمــاع مهــدوی و 
ــن،  ــان دانشــجویی م ــم. در زم ــی رفتی ــر صدیق جــزوه دکت
ــی  ــه درس ــد، بلک ــتقل نمی ش ــی مس ــی علم ــوم اجتماع عل
در زیرمجموعــۀ فلســفه و علــوم تربیتــی محســوب می شــد. 
ایــن رونــد ادامــه پیــدا کــرد تــا دهــۀ 40 ترجمــه و تألیــف 

آغــاز شــده و تــا امــروز ادامــه دارد«.
ــوم  ــگاه عل ــی در خصــوص شــأن و جای ــر داوری اردکان دکت
ــمند  ــه دانش ــد دو وظیف ــا بای ــت: »در اینج ــی، گف اجتماع
ــوان  ــه عن ــمند ب ــه دانش ــز داد. اول آنک ــر تمیی را از یکدیگ
پژوهشــگر در نقــش فــردی امیــن بــه گــزارش آنچــه دیــده و 
یافتــه می پــردازد. امــا دانشــمند علــوم انســانی بایــد وضعیــت 

ــی مســائل خــود ســنجیده و بشناســد. امــروزه شــاید را  ــا راهنمای ب
ــأله  ــه مس ــل ب ــی تبدی ــوم اجتماع ــاب عل ــرای اصح ــی ب ــالت اجتماع ــه معض ــد ک ــن باش ــران ای ــی در ای ــوم اجتماع ــکل عل مش

ــود«.  نمی ش
ــن  ــم. ای ــازاری طبقه بنــدی کرده ای ــوم را ب ــا عل ــم، ام ــاز داری ــوم نی ــه همــۀ عل ــا ب ــان گفــت: »م ــوم در پای عضــو فرهنگســتان عل
نگتــه منجــر بــه ایجــاد رابطــه ای سلســله مراتبی میــان علــوم مختلــف و صدرنشــینی علــوم مهندســی و پزشــکی و جفــا بــه علــوم 
ــی«  ــوم انســانی علومــی »اینجای ــن درســت نیســت! عل ــم کــه ای ــم می گوی ــه حکــم اخــالق در عل انســانی شــده اســت. بنــده ب
ــۀ  ــرد. الزم ــتخدام ک ــوان اس ــل را نمی ت ــی وکی ــه حت ــب و ن ــه ادی ــناس، ن ــه جامعه ش ــم ن ــه می بینی ــور ک ــتند. همان ط هس

ــوم اســت«. ــام عل ــۀ تم پیشــرفت کشــور رشــد همه جانب
ــا  ــل ب ــار پن ــب چه ــی 19 در قال ــح ال ــاعت 10 صب ــی« از س ــوم اجتماع ــی عل ــون تخصص ــای مت ــی چالش ه ــش »بررس همای

ــت: ــه یاف ــل ادام ــرح ذی ــه ش ــور ب ــر کش ــگاه های سراس ــی از دانش ــوم اجتماع ــته عل ــاتید برجس ــارکت اس مش
- چالش های ترجمه متون تخصصی علوم اجتماعی

- علوم اجتماعی بومی
- علوم اجتماعی و مطالعات بین رشته ای

- متون مدرسه ای در علوم اجتماعی
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امضای تفاهم نامه با دانشگاه ساپینزای رم )ایتالیا(

ــی،  ــو چرت ــور کارل ــفند 1397، پروفس ــنبه 12 اس روز دوش
گــروه  مدیــر  ایران شناســی،  و  زبان شناســی  )اســتاد 
مطالعــات جهــان کهــن و معــاون رئیــس دانشــگاه ســاپینزای 
ــی  ــزن فرهنگ ــا و رای ــی اروپ ــن ایرانشناس ــس انجم رم، رئی
ســابق ایتالیــا در ایــران( و خانــم گراتســیه ال گلیونــه )مدیــر 
روابــط بین الملــل دانشــگاه ســاپینزا در امــور تبــادل اســتاد 
ــا رئیــس و اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه  و دانشــجو( ب

ــد. ــزار کردن نشســتی برگ

در ابتــدای جلســه، دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم 
ــمی،  ــات رس ــس از تعارف ــی پ ــات فرهنگ ــانی و مطالع انس
ــراودات علمــی  ــه اســتمرار م ــر اراده پژوهشــگاه نســبت ب ب
بــا دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های دیگــر کشــورها تأکیــد 
ــوان  ــه عن ــا جهــان ب ــا همــکاری ب ــرای م کــرد و گفــت: »ب
ــزرگ و کهــن، امــری بســیار  ــی ب کشــوری میــراث دار تمدن
الزم و پســندیده اســت. دریافــت مــا ایــن اســت کــه هــر چــه 
ــاد بیشــتر  ــم ابع ــا بیشــتر باشــد می توانی ــا دنی ــا ب رابطــه م
ــان  ــه جهانی ــران را ب و گســترده تری از فرهنــگ و تمــدن ای
عرضــه کنیــم. لــذا پژوهشــگاه بــه شــدت عالقه منــد 
ــا  ــا دنی ــود را ب ــی خ ــی و فرهنگ ــط علم ــه رواب ــت ک اس
ــم  ــی آن ه ــوزه ایران شناس ــژه در ح ــد، به وی ــترش ده گس
ــد و عمــر علمــی  ــا آن آشــنایی دارن ــه ب ــی ک ــا متخصصان ب
خــود را صــرف شــناخت ایــن فرهنــگ کــرده انــد. امیــدوارم 
ــا همــت شــما و همــکاران مــا ایــن همکاری هــا رســمیت  ب

و گســترش بیشــتری پیــدا کنــد و چشــم اندازی دورتــر 
ــای  ــد حوزه ه ــه بتوان ــود ک ــیم ش ــده  ترس ــن تر در آین وروش

ــرد. ــانی را دربرگی ــوم انس ــف عل مختل
دکتــر قبــادی تأکیــد کــرد: روابــط بین الملــل پژوهشــگاه ایــن 
ــای  ــکده ها و گروه ه ــا پژوهش ــما را ب ــه ش ــی را دارد ک آمادگ
علمــی پژوهشــگاه آشــنا کنــد تــا شــما را رابــط خودمــان بــا 
مراکــز ایرانشناســی در اروپــا تلقــی کنیــم و جملــه آخــر اینکه 
دنیــا، بــه ویــژه فرهیختــگان و تحصیلکــردگان بــه ایــن نتیجــه 

ــد  ــه قواع ــودن ب ــد ب ــه گفتگــو، مکالمــه و پایبن رســیده اند ک
ــه  ــود و ب ــد ب ــر خواه ــیار نافع ت ــریت بس ــرای بش ــوگ ب دیال

قــول حافــظ: »ای نــور دیــده صلــح بــه از جنــگ و داوری«.
ــران و  ــه خاطــر ســال ها اقامــت در ای پروفســور چرتــی کــه ب
ــای  ــی و زبان ه ــوزه ایران شناس ــش در ح ــش از آن، پژوه بی
باســتانی، بــه زبــان شــیرین فارســی ســخن می گفــت نیــز از 
فرصتــی کــه پژوهشــگاه در اختیــار او قــرار داده بــود، تشــکر 
ــراهلل زاده  ــر نص ــا  دکت ــود ب ــاله خ ــد س ــکاری چن ــه هم و ب
ــدارش  ــه دی ــرد ک ــد ک ــه تأکی ــن نکت ــر ای ــرد. وی ب اشــاره ک
ــکاری در  ــن هم ــه ای ــیدن ب ــار بخش ــگاه اوالً اعتب از پژوهش
ــه  ــاً بررســی اینک ــه اســت و ثانی چارچــوب امضــای تفاهم نام
ــود دارد. ــکاری وج ــرای هم ــای ب ــه زمینه ه ــر آن چ ــزون ب اف
در ادامــه دکتــر ســیروس نصــراهلل زاده، دانشــیار گــروه 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب ــتانی نی ــای باس ــگ و زبان ه فرهن
ــی در  ــناس جهان ــای سرش ــی از چهره  ه ــی یک پروفســور چرت
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ــه پیشــینه همــکاری  حــوزۀ مطالعــات ایران شناســی  اســت، ب
ــا وی و دو کار مشــترک چــاپ شــده  ده ســاله علمــی خــود ب
ــار مکتــوب دوره ساســانی اشــاره کــرد و تأکیــد  در زمینــه آث
نمــود کــه بــه رغــم وجــود امــکان برقــراری ارتبــاط علمــی بــا 
دیگــر مراکــز دانشــگاهی و فرهنگــی ایــران، ترجیــح پروفســور 

ــر امضــای تفاهم نامــه  چرتــی ب
ــانی  ــوم انس ــگاه عل ــا پژوهش ب

ــوده اســت. ب
دکتــر چرتــی در پاســخ بــه 
حاضــران دربــارۀ گروه هــای 
ســاپینزا  دانشــگاه  مختلــف 
موضــوع  بــه  مربــوط  کــه 
از  هســتند،  ایران شناســی 
گروه هــای زبان شناســی کــه 
بــه مطالعــه فارســی میانــه 
هخامنشــی  دورۀ  فارســی  و 

می پــردازد، گروه هــای باستان شناســی و زبان هــای کهــن 
کــه بــه کتیبه هــای فارســی میانــه می پــردازد و گــروه 
ادبیــات  و  فارســی  زبان شناســی  بــه  کــه  شرق شناســی 
ــر  ــی نظی ــرد و گروه های ــاره ک ــردازد، اش ــن می پ ــی که فارس
مــردم شناســی و جامعــه شناســی را هــم بــه لحــاظ متدلــوژی 
بســتر مناســبی بــرای همــکاری دانســت. وی اشــاره کــرد: »مــا 
ــورهای  ــای کش ــی زبان ه ــا تمام ــاپینزا تقریب ــگاه س در دانش
آســیایی از ترکیــه تــا اندونــزی را تدریــس و تحقیــق می کنیــم 
و به طــور کلــی، در حــوزۀ علــوم انســانی ایــن دانشــگاه بســیار 
فعــال و مهــم اســت و در دو ســال گذشــته در کیــو اس 

ــت«. ــرده اس ــب ک ــان کس ــت را در جه ــگ نخس رنکین
ــت  ــه فعالی ــران در زمین ــش های حاض ــه پرس ــخ ب وی در پاس
دانشــگاه متبوعــش در طــرح اراســموس و اراســموس پــالس 
همــکاری  زمینه هــای  و  داد  ارائــه  مفصلــی  توضیحــات 
را در تبــادل اســتاد و دانشــجو بــرای دوره هــای کوتــاه 

مشــترک،  تحقیقاتــی  طرح هــای  انجــام  میان مــدت،  و 
ــرو دالورده  ــرح پت ــب k2 و ط ــی در قال ــای مطالعات فرصت ه
ــران و ایتالیاســت و  ــوم ای کــه تفاهم نامــه ای میــان وزارت عل

دو ســال آن باقی مانــده، تشــریح کــرد.
ــن  ــکاری مشــترک در ای ــرای هم ــه ب ــواردی ک ــن م هم چنی
قــرار  بحــث  مــورد  جلســه 

گرفــت، عبــارت بــود از: 
- ارائــه پیشــنهاداتی دربــارۀ 
معاصــر  فرهنــگ  و  ادبیــات 
ــان  ــران، پایــگاه داده هــای زب ای
بــه  آن  و گســترش  فارســی 
و  میانــه  فارســی  دوره هــای 
فرهنــگ  و  باســتان  فارســی 
فارســی  )آنالیــن(  برخــط 

میانــه و فارســی نــو؛ 
ــرای  ــی ب ــره زبان ــاد پیک - ایج
دوره هــای میانــه و باســتان در ایــن پایــگاه و تبــادل اطالعــات 

و متــون؛
- همکاری در زمینۀ مجالت علمی؛ 

- تبــادل اطالعــات دربــارۀ مجموعه هایــی نظیــر آنچــه 
ســفیر ایتالیــا )چرولــی( در حــدود صــد ســال پیــش دربــاره 
ــم  ــکان تقدی ــه واتی ــه کتابخان ــرده و ب ــع آوری ک ــه جم تعزی
نمــوده و اکنــون یکــی از مجموعه هــای غنــی جهــان اســت،

ــز  ــۀ دوران روم باســتان و نی  - طرح هــای مشــترک در زمین
آییــن میتراییســم در ایــران،

- بررســی زمینه هــای مشــترک در آیین هــای عــزاداری 
ــی های  ــیحی، کتابشناس ــالمی و مس ــا اس ــا ی ــران و اروپ ای

ــی. ــان انگلیس ــه زب ــا ب ــه آنه ــی و ترجم ــی فارس توصیف
ــا امضــای تفاهم نامــه میــان پژوهشــگاه علــوم  ایــن جلســه ب

انســانی و دانشــگاه ســاپینزا پایــان یافــت.

بــرایمــاهمــکاریبــاجهــانامــری
ــر ــت؛ه ــندیدهاس ــیارالزموپس بس
ــتر ــابیش ــادنی ــاب ــۀم ــهرابط چ
باشــدمیتوانیــمابعــادبیشــترو
گســتردهتریازفرهنــگوتمــدن
ــم ــهکنی ــانعرض ــهجهانی ــرانراب ای
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هامیش ملی »سفرنامه های فارسی در هندوستان )صفویه تا قاجار(«

در  فارســی  »ســفرنامه های  ملــی  همایــش  نخســتین 
هندوســتان )صفویــه تــا قاجــار(« روز شــنبه 12 اســفند مــاه 
1397 طــی ســه پنــل مختلــف در ســالن حکمــت پژوهشــگاه 

ــد. ــزار ش ــی برگ ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس عل
ــود. ســخنرانان  بخــش نخســت همایــش، مراســم افتتاحیــه ب
ایــن بخــش بــه ترتیــب دکتــر ســیده مریــم عاملــی رضایــی، 
رئیــس مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا؛ دکتــر حســینعلی 
مطالعــات  و  انســانی  علــوم  پژوهشــگاه  رئیــس  قبــادی، 

فرهنگــی؛ دکتــر محمدعلــی ربانــی، رئیــس مرکــز مطالعــات 
فرهنگــی بین المللــی ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی؛ 
دکتــر بهمــن نامــور مطلــق، معــاون مطالعاتــی و مدیــر گــروه 
فرهنــگ کمیســیون ملــی یونســکو – ایــران؛ دکتــر الهــام ملک 
زاده، دبیــر علمــی همایــش و دکتــر ابوالقاســم رادفــر، اســتاد 

ــد. ــناس بودن ــی و هندش ــات فارس ــان وادبی ــوت زب پیشکس
دکتــر ســیده مریــم  عاملــی رضایــی، در مقــام اولیــن ســخنران 
ــی مرکــز اســناد  ــه معرفــی اجمال ضمــن خــوش آمدگویــی ب
ــش را در  ــن همای ــزاری ای ــت و برگ ــیا پرداخ ــی آس فرهنگ
ــان  ــارب می ــت. وی تق ــناد دانس ــز اس ــداف مرک ــتای اه راس
فرهنگ هــا و تأکیــد بــر میراث هــای مشــترک فرهنگــی 
ایــران و هنــد و تثبیــت جایــگاه ایــران در روابــط میــان ملــل 

ــش دانســت. ــن همای ــی ای ــداف برپای ــیایی را از اه آس
ســخنران دوم، دکتــر حســینعلی قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه 
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــود. وی ضمــن قدردانــی 
از دکتــر ابوالقاســم رادفــر و خدمــات فرهنگــی وی بــه موقعیت 
و جایــگاه تمدنــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
ــزی  ــوان مرک ــه عن ــاد ب ــن نه ــرد و از ای ــاره ک ــی اش فرهنگ
ــاد  ــوان »نه ــه عن ــک و ب ــاد آکادمی ــک نه ــر از ی ــیار فرات بس
تمدنــی در ایــران معاصــر« یــاد کــرد کــه خالــق ارزش هــای 
ــرد:  ــد ک ــادی تأکی ــت. قب ــی اس ــی و فرهنگ ــی، تاریخ تمدن
ــران  ــزرگ در کل ای ــر ب ــه فک ــک خان ــون ی ــگاه همچ پژوهش
اســت و دلیــل آن نیــز راه انــدازی شــبکه نخبــگان کشــور در 

ایــن نهــاد اســت. پژوهشــگاه مــکان طــرح اندیشــه ها و افــکار 
خالقانــه و انتقــال دانــش فرهنگیــان و نخبــگان کشــور اســت. 
بــه نظــر دکتــر قبــادی، وظیفــه پژوهشــگاه حرکــت بــا برنامــه 
ومســئله مندانه در ســپهر اندیشــه جامعــه ایرانــی اســت. 
ــاد  ــاد زنده ی ــام و ی ــادی در خاتمــه ســخنان خــود ن ــر قب دکت
ــور و  ــه  مح ــگاه برنام ــه ن ــت ک ــی داش ــد گرام ــر آئینه ون دکت
ــه   ــه برنام ــد و زمین ــاب کردن مســئله مندانه را در پژوهشــگاه ب
راهبــردی پنــج ســاله پژوهشــگاه را فراهــم شــد کــه در ســال 

ــد داشــت. ــه خواه ــز ادام 139۸ نی
ــات  ــز مطالع ــس مرک ــی، رئی ــی  ربان ــر محمدعل ــه دکت در ادام
فرهنگــی بین المللــی ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی، 
ــی  ــت تاریخ ــه قدم ــش ب ــخنران همای ــومین س ــام س در مق
ــیاری  ــفرنامه بس ــا س ــت: »ب ــت و گف ــی پرداخ سفرنامه نویس
از افــکاری و اندیشــه ها از ســرزمینی بــه ســرزمین دیگــر 
منتقــل شــده و زمینــه تبــادل فرهنگــی میــان ملت هــا فراهــم 
ــترش  ــبب گس ــه س ــه ب ــه و قاجاری ــود. در دورۀ صفوی می ش
ارتبــاط میــان ایــران وجوامــع بــه ویــژه هنــد، سفرنامه نویســی 
بــه یکــی از محبوب تریــن گونه هــای فارســی در ادبیــات بــدل 
ــط و مناســبات دو کشــور  ــات رواب شــد. ســفرنامه ها در مطالع
ــۀ  ــه زمین ــرا ک ــت بســیار اســت چ ــز اهمی ــد حائ ــران و هن ای

ــرده اســت«. ــن دو کشــور را ایجــاد ک ــادل دوســویه بی تب
دکتــر الهــام ملــک زاده، دبیــر علمــی همایــش نیــز از اهــداف 
ــن  ــرد: »ای ــاد ک ــن ی ــی چنی ــش مل ــن همای ــای ای و انگیزه ه
ــزار  ــیا برگ ــی آس ــناد فرهنگ ــز اس ــت مرک ــه هّم ــش ب همای
پاسداشــت  و  فرهنگــی  تقــارب  رویکــرد  بــا  و  می شــود 
ــخه پژوهان،  ــتان از نس ــران و هندوس ــترک ای ــای مش میراث ه
اســتادان و پژوهشــگرانی کــه دل در گــروی میراث هــای 
ــا  ــد ب ــوت می کن ــد، دع ــزرگ دارن ــت ب ــن دو مل ــی ای تمدن
تــداوم پژوهــش در ایــن موضــوع، مرکــز اســناد را یــاری 
ــداد  ــه تع ــی  ک ــک زاده، در حال ــر مل ــه دکت ــه گفت ــانند. ب رس
زیــادی از ســفرنامه های فارســی در هندوســتان نگهــداری 
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می شــوند، تعــداد قابل توجهــی از ســفرنامه های فارســی در 
ــات  ــازن مخطوط ــا و مخ ــز در کتابخانه ه ــد نی ــوص هن خص
دانشــگاه ها و مراکــز اســنادی و تحقیقــی ایــران وجــود دارنــد. 
ــد  ــا تأکی ــتان«، ب ــفرنامه های فارســی در هندوس ــش »س همای
ــه  ــا قاجــار ب ــر ســفرنامه هایی کــه طــی دوره هــای صفویــه ت ب
ــظ و  ــرورت حف ــی ض ــدف بازنمای ــا ه ــد، ب ــگارش درآمده ان ن
ــران در هندوســتان، تــالش می کنــد  احیــای میــراث کهــن ای
ــه  ــور، ب ــفرنامه های مذک ــی س ــایی و بررس ــر شناس ــالوه ب ع
ــت  ــیوه های ثب ــی، ش ــی، مضمون ــی، محتوای ــاختارهای روش س
و ضبــط ایــن آثــار نیــز بپــردازد و راهکارهــای مناســب بقــای 

ــد«. ــی کن ــتجو و معرف ــث را جس ــن مواری ای
ــی و  ــاون مطالعات ــق، مع ــور مطل ــن نام ــر بهم ــن دکت همچنی
ــران در  ــی یونســکو – ای ــگ کمیســیون مل ــروه فرهن ــر گ مدی
ــا  ــی ی ــفرنامه ها:  دیگرشناس ــوع »س ــا موض ــود ب ــخنان خ س
ــز  ــک« نی ــری نزدی ــتان: دیگ ــه هندوس ــفر ب ــی؛ س خودشناس
گفــت: »هیــچ شــناختی بــدون دیگــری ممکــن نیســت. همواره 
ــی  ــی )solipsism( وخوددرماندگ ــذار از خودفروماندگ ــرای گ ب
)autism( فرهنگــی بایــد بــه دیگــری نگریســت و امــکان 
نگریســتن دیگــری را پذیرفــت. ایــن ارتبــاط بینافرهنگی اســت 
کــه می توانــد جامعــه را بــه شــناخت بهتــری از خــود رهنمــون 
گــردد. ســفرنامه ها یکــی از گونه هــای هنــری هســتند کــه بــه 
ــن شــکل ممکــن می تواننــد موجــب شــناخت خــود در  بهتری
آینــه دیگــری را فراهــم آورنــد و بــا ارائــه نقطــه دیــد بیرونــی 
ــی بخشــند. ســفرنامه های  ــی فرهنگــی رهای ــا را از خودگرای م
ــه  ــان ب ــگاه ایرانی ــه فقــط ن ــان در هندوســتان ن فارســی ایرانی
ــه  ــر می کشــد، بلک ــه تصوی هندوســتان را در دوره ای خــاص ب
نــوع نــگاه ســفرنامه نویس را نیــز بــه نمایــش می گــذارد. 
ــات را در خــود  ــوع اطالع ــواره دو ن ــر ســفرنامه ای هم ــرا ه زی

ــده«. ــگاه بینن ــده و ن ــت دیده ش ــد: وضعی می پروران
ــر ابوالقاســم  ــت دکت ــس از ســخنرانی های انجــام شــده، نوب پ
و  فارســی  ادبیــات  و  زبــان  پیش کســوت  اســتاد  رادفــر، 
ــش اول  ــخنران بخ ــن س ــام آخری ــا در مق ــود ت ــناس ب هندش
ــی  ــت بررس ــد: اول اهمی ــد کن ــور تاکی ــر دو مح ــش ب همای
ــل  ــه دلی ــتان ب ــی در هندوس ــان فارس ــه زب ــی ب ــع خط مناب
حضــور طوالنــی ایــن زبــان در هندوســتان و دوم معرفــی منابع 
اساســی کــه پیش نیــاز مطالعــه و بررســی ســفرنامه های 

ــت. ــوط اس مرب
ــر  ــم رادف ــر ابوالقاس ــش از دکت ــش اول همای ــه بخ در خاتم
ــأت  ــو هی ــی و عض ــات فارس ــان وادبی ــوت زب ــتاد پیش کس اس
ــه  ــی ب ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش علم
ــی  ــر و قدردان واســطه خدمــات فرهنگــی و علمــی شــان تقدی

شــد.
***

ــن  ــر هوم ــخنان دکت ــا س ــش ب ــل دوم( همای ــش دوم )پن بخ
یوســفدهی، مدیــر مــوزه خوشنویســی ایــران بــا عنــوان 
ــاز  ــد« آغ ــفر هن ــیرازی از س ــدر ش ــب الص ــای نای »گزارش ه
شــد. براســاس تحقیــق دکتــر یوســفدهی، میــرزا محّمدمعصــوم 
ــام کــه  نایب الّصــدر شــیرازی صوفــی، ادیــب و ســّیاح صاحب ن
ــرن  ــل ق ــار در اوای ــیزدهم و یک ب ــرن س ــر ق ــار در اواخ یک ب

چهاردهــم بــه هندوســتان ســفر کــرده، گــزارش هــر دو ســفر 
خــود را مکتــوب ســاخته اســت. ســفرنامه¬های نایب¬الّصــدر 
ــده و  ــته ش ــد نوش ــر هن ــی ها ب ــتیالی انگلیس در دوران اس
حــاوی نــکات مهّمــی در خصــوص شــرایط سیاســی و 
اجتماعــی ایــن کشــور در آن روزگار اســت. او در هــر دو 
ــاص و در  ــه¬ای خ ــا عالق ــد، ب ــه هن ــود ب ــفر خ ــزارش س گ
ــه شــرح تاریخچــه و وجــه تســمیه شــهرها و  حــّد امــکان ب
توصیــف نقــاط دیدنــی آنهــا پرداختــه و نیــز برخــی مشــاهیر 
هنــدی و ایرانــی گذشــته و حــال هــر شــهر و دیــار را معّرفــی 

کــرده اســت. ...
دکتــر علــی دهگاهــی، رایــزن فرهنگــی ایــران در دهلــی نــو 
تحقیقــی پیرامــون معرفــی و مضمــون ســفرنامه های فارســی 
در هنــد انجــام داده بــود کــه از ســوی خانــم دکتــر ملــک زاد 

قرائــت شــد.
دکتــر احســان ا... شــکراللهی، رئیــس مرکــز تحقیقــات زبــان 
ــی  ــه معرف ــود ب ــق خ ــز در تحقی ــو، نی ــی ن ــی در دهل فارس
ــق  ــت. تحقی ــد پرداخ ــود در هن ــی موج ــفرنامه های فارس س

ــه شــد. ــه حضــار ارائ نامبــرده در قالــب فایــل صوتــی ب
بخــش ســوم همایــش بــا ســخنان اســتاد جمشــید کیان فــر، 
مصصــح متــون تاریخــی بــا عنــوان »ســرزمین هنــد از نــگاه 
یــک دیپلمــات فرهنگــی« آغــاز شــد. او در تحقیــق خــود بــه 
ــت:  ــت و گف ــت پرداخ ــر حکم ــی اصغ ــوم عل ــفرنامه  مرح س
ــتان  ــه هندوس ــفر ب ــه س ــت س ــر حکم ــادروان علی اصغ ش
ــه در  ــت ک ــفرنامه ای اس ــفرها س ــن س ــل ای ــت. حاص داش
ــای  ــار بخــش نگاشــته شــده اســت. بخــش اول: جغرافی چه
ــوم و  ــد و آداب و رس ــه عقای ــش دوم در مجموع ــد، بخ هن
هنرهــای زیبــا، بخــش ســوم سرگذشــت موجــز از دوره 
اســتعمار کــه زمــان نشــر و بســط تمــدن جدیــد فرنگســتان 
در آن دیــار بــود؛ و بخــش چهــارم وصفــی از حکومــت هنــد 

ــگ اســتعمار. ــی از چن ــس از رهای پ
ــکاری، مــدرس دانشــگاه و متخصــص نســخ  ــا اف ــر فریب دکت
خطــی ســخنران بعــدی بــود کــه در تحقیــق خــود بــا عنــوان 
»آیینــه عبــرت، ســفرنامه شــیراز بــه هنــد الفــت اصفهانــی در 
عصــر قاجــار« بــه معرفــی یــک ســفرنامه از الفــت اصفهانــی 
اصفهانــی  بن زین العابدیــن  کاظــم  محمــد  پرداخــت. 
ــر  ــا 130۶ ق( در عص ــت )1253-1299 ت ــه الف ــص ب متخل
قاجــار در قالــب شــعر بــه شــرح ســفرهای خــود بــه شــیراز، 
ــی  ــدوان و معرف ــا هن ــود ب ــدار خ ــز دی ــد و نی ــان، هن اصفه
معابــد مســتقر در هنــد پرداختــه اســت. نســخه خطــی ایــن 
ســفرنامه  منتشــر نشــده و فقــط بــه خــط فرزنــدش علی بــن 

محمــد کاظــم الفــت اصفهانــی نگاشــته شــده اســت.  
مطالعــات  پژوهشــگر  دوســت،  رضــوان  احمــد  دکتــر 
ــود.  ــش ب ــن پژوهشــی دیگــر ســخنران همای فرهنگــی و مت
ــتعمار  ــی روزگار اس ــوان »بمبئ ــا عن ــود ب ــق خ او در تحقی
ــران  ــان کشــورهای ای ــد می ــه پیون ــان« ب در ســفرنامه ایرانی
ــد  ــرزمین هن ــت س ــت: »جذابی ــرد و گف ــاره ک ــد اش و هن
ــان بســیاری را در هیــأت  ــخ، ایرانی ــای تاری همــواره در درازن
ــه ســوی خــود کشــانده اســت. در دوران  ــح، تاجــر و... ب فات
ــا  ــان ب ــر ـ  همزم ــای کبی ــت بریتانی ــه دس ــد ب ــتعماِر هن اس
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ــی  ــران ـ سفرنامه نویســان ایران ــار در ای ــت سلســله قاج حکوم
ــا مظاهــر تمــدن غــرب در  ــد، ب ــه هنــد ســفر می کردن کــه ب
ــه  ــن زمین آن کشــور مواجــه شــدند کــه واکنــش آنهــا در ای
ــد  ــاب چن ــس از انتخ ــق پ ــن تحقی ــت. ای ــه اس ــل مطالع قاب
ســفرنامه چــاپ شــده دوره قاجــار و شــهر بمبئــی )مومبــای( 
ـ  یکــی از مهم تریــن شــهرهای هنــد در آن روزگار و اکنــون ـ 
ــی را در  ــان ایران ــش سفرنامه نویس ــه، واکن ــوان نمون ــه عن ب
ــد.  ــن شــهر، بررســی می کن ــرب در ای ــر غ ــا مظاه برخــورد ب
ــا  ــن سفرنامه نویســان در برخــورد ب ــه نظــر می رســد کــه ای ب
تغییــرات برســاخته انگلیســی ها در آن شــهر دچــار شــگفتی 
ــن  ــا مقایســه بی و شــیفتگی شــده اند و خواسته ـ ناخواســته، ب
ــتان  ــا هندوس ــار ب ــران در دوران قاج ــهرهای ای ــت ش وضعی
ــرقی ـ غربی  ــه ش ــازی دوگان ــت س ــاد ذهنی ــی( در ایج )بمبئ
ــش  ــازان گرای ــی از زمینه س ــته اند و یک ــش داش ــان نق ایرانی

ــد«. ــرب بوده ان ــه غ ب
دکتــر ماندانــا منگلــی، اســتادیار دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 
تهــران جنــوب و خانــم دکتــر آســیه ذبیح نیــا عمــران، 
ــا  ــود ب ــترک خ ــه مش ــور در مقال ــام ن ــگاه پی ــیار دانش دانش
ــتان  ــر هندوس ــتان و تاثی ــه هندوس ــفر ب ــدر و س ــوان »ب عن
ــه  ــی ب ــد چاچی)متوف ــن محم ــی بدرالدی ــه معرف ــعار« ب براش
ســال 74۸ ه. ق( از شــاعران قــرن هشــتم هجــری پرداختنــد 
کــه در هندوســتان شــهرت، امــا اشــعارش در ایــران رواجــی 
نداشــته اســت. بدرالدیــن در هنــد مقامــی شــامخ و اشــعارش 
را بایــد نقطــه تحولــی در ســبک هنــدی به¬شــمار آورد. 
در اشــعار »بــدر« می تــوان انعــکاس اوضــاع اجتماعــی، 
ــرد. وی در  ــاهده ک ــتان را مش ــی و... هندوس ــی، سیاس تاریخ
زمــره شــاعرانی اســت کــه بعــد از نابســامانی های فتنــه 
مغــول وارد کشــور هندوســتان شــد. هنــد در آن ایــام از رفــاه 
بیش¬تــری برخــوردار بــوده و »محمــد تغلــق« )ممــدوح بــدر( 
بــه مهاجــران روی خــوش نشــان مــی داد. لــذا تصویــری کــه 
ــان  ــد، »آرم ــه می ده ــود ارائ ــعار خ ــد در اش ــن از هن بدرالدی
شــهر« رؤیایــی اســت کــه حکومــت آن برتــر از ملــک »جــم« 
ــن«،  ــگ«، »حجــاز«، »چی و »دارا« اســت و از پادشــاهی »زن

ــت. ــر اس ــر و باالت ــرک« بهت »روم« و »ت
ــپهری راد،  ــد س ــر امی ــش دکت ــن همای ــخنران ای ــن س آخری
واحــد  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  تاریــخ،  گــروه  اســتادیار 
ــتین  ــوان »نخس ــا عن ــود ب ــخنان خ ــه در س ــود ک ــورد ب بجن

ــاره هنــد از تمــدن غــرب،  دریافت هــای فارســی زبانان شــبه ق
مطالعــه مــوردی ســفرنامه »شــگرف نامــه والیــت« بــه معرفــی 
ــر  ــه نظــر دکت ــوری پرداخــت. ب ــن جونپ ســفرنامه اعتصام الدی
ــرن 1۸م/12  ــد از ق ــبه قاره  هن ــی گویان ش ــپهری راد فارس س
ــد  ــتمر در پیون ــه ای  مس ــی، به گون ــرد پالس ــس از نب هـــ.ق، پ
ــط  ــراری رواب ــگال باعــث برق ــح بن ــد. فت ــرار گرفتن ــا ق ــا اروپ ب
و  هندی هــا  بیــن  بیشــتر  رفت وآمدهــای  و  نزدیک تــر 
ــدی  ــان، بعضــی از ســیاحان هن ــن می انگلیســی ها شــد. در ای
کــه بــه انگلســتان ســفر کردنــد نوشــته هایی دربــاره اروپائیــان 
ــه  ــود ب ــفرنامه های موج ــن س ــی از اولی ــد. یک ــای  نهادن برج
زبــان فارســی دربــاره انگلســتان کتــاب »شــگرف نامه والیــت« 
اســت و مؤلــف آن منشــی اعتصام الدیــن جونپــوری، نخســتین 
بــه  او  فارســی نگار محســوب می شــود. مســافرت  ســیاح 
ــد.   ــول انجامی ــه  ط ــا 11۸3هـــ. ق ب ــس از 11۸0هـــ. ت انگلی
شــگرف نامه، حــاوی اطالعــات مهمــی دربــاره تکاپوهــای 
ــی  ــان فارس ــگاه زب ــبه قاره، جای ــرقی در ش ــد ش ــی هن کمپان
در انگلیــس، اقدامــات غربیــان  جهــت اســکان درقــاره آمریــکا 
هنــد  در  اروپایــی  دول   اســتعماری  فعالیت هــای  ذکــر  و 
اســت. اعتصام الدیــن همچنیــن آگاهی هــای  دســت اولــی 
ــیوه  ــوص ش ــتان درخص ــه انگلس ــود از جامع ــاهدات  خ از مش
حکومــت داری، رویــه  قضایــی، ســاختار پارلمانــی، نظــام تعلیــم 

ــت. ــه داده اس ــت و... ارائ و تربی
و  مقــاالت  از  جمع بنــدی  ضمــن  همایــش  پایــان  در 
ــر  ــک زاده، دبی ــر مل ــط دکت ــده توس ــه ش ــخنرانی های ارائ س
علمــی همایــش، در اختتامیــه با حضــور دکتر رحیــم ربانی زاده، 
ــر  ــگاه و دکت ــع پژوهش ــت مناب ــی و مدیری ــاون اداری، مال مع
عاملــی رضایــی، 
مرکــز  رئیــس 
ــی  ــناد فرهنگ اس
رئیــس  و  آســیا 
 ، یــش هما
بــه  هدایایــی 
ــه  ــود ب رســم یادب
ــدا  ــخنرانان اه س

شــد.
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هامیش »انسان، پرسش های امروز«

ــروه  ــت گ ــه هم ــروز« ب ــش های ام ــان، پرس ــش »انس همای
انسان شناســی شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی 
ــج  ــی در روز پن ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش

ــد. ــزار ش ــال 1397 برگ ــاه س ــفند م ــنبه دوم اس ش
ــی زاده  ــی متول ــر عل ــش، دکت ــن همای ــخنران ای ــتین س نخس
ــوم  ــک و عل ــوع ژنتی ــا موض ــود را ب ــای خ ــی، صحبت ه اردکان
ــه تشــریح  ــدا ب ــرد. وی در ســخنان خــود ابت ــاز ک انســانی آغ

ــروری  ــم ژنتیــک پرداخــت و م چیســتی عل
بــر برخــی از یافته هــای اصلــی و محــوری در 
ایــن علــم کــرد. بخــش عمــده ای از ســخنان 
دکتــر متولــی زاده دربــاره شــباهت های 
ژنتیکــی میــان انســان ها و ســایر موجــودات 
بــود. بــه بیــان او تکیــه گاه و رویکــرد علــم 
در  شباهت هاســت.  بــر  مبتنــی  ژنتیــک 
ــوری دارد  ــت مح ــه اهمی ــک آنچ ــم ژنتی عل
شباهت هاســت و نــه تفــاوت هــا. بــرای 
مثــال انســان هــای روی زمیــن حــدود 99,9 
درصــد شــباهت ژنتیکــی دارنــد. بنابرایــن از 

منظــر یــک ژنتیســت تفــاوت هــای فرهنگــی میــان کشــورها 
ــرا  ــدارد. زی ــرار ن ــت ق ــه اول اهمی ــف در درج ــع مختل و جوام
ــرای همــۀ انســان ها بقاســت. ــن مســئله ب ــگاه او مهمتری در ن
بــر اســاس ســخنان دکتــر متولــی زاده، یافته هــای علــم 
ژنتیــک نشــان می دهــد بخــش قابل توجهــی از رفتــار انســانی 
ــأله در  ــن مس ــت. ای ــی اس ــرات ژنتیک ــه از تأثی ــات گرفت نش
ــه ایــن جهــت اهمیــت دارد کــه می توانــد در  علــوم انســانی ب
شــاخه هــای مختلــف علــوم انســانی تأثیــرات مبنایــی داشــته 
باشــد. مثــاًل بــا پذیــرش ســهم امــور ژنتیکــی در رفتــار انســانی 
الزم اســت تغییراتــی در نظــام حقــوق و جــزا صــورت بگیــرد. 
ــه  ــه یافت ــه ب ــز توج ــت نی ــم و تربی ــوزه تعلی ــن در ح همچنی
ــد شــد.  ــرات اساســی خواه ــک موجــب تغیی ــم ژنتی ــای عل ه
ــز  ــانی نی ــوم انس ــته های عل ــایر رش ــاس در س ــن اس ــر همی ب

شــرایط مشــابهی وجــود دارد.
ــه  ــود ک ــش ب ــان ایرانمن ــر ایم ــش دکت ــخنران دوم همای س
ــان در  ــف انس ــاد مختل ــریح ابع ــا تش ــود را ب ــای خ صحبت ه
ــر وی  ــرد. از نظ ــروع ک ــان ش ــه انس ــرا ب ــگاه کالن و کل گ ن
ــی و  ــی، فرهنگ ــی، اجتماع ــتی، روان ــاد زیس ــان دارای ابع انس
معنــوی اســت و در مطالعــه چیســتی انســان ضرورتــاً بایــد بــه 
ــع و یکپارچــه  ــگاه جام ــک ن ــا ی ــاد توجــه داشــت ت همــۀ ابع
صــورت بگیــرد. دکتــر ایرانمنــش در صحبــت هــای خــود بــه 
پدیــده »قلــدری اینترنتــی« بــه عنــوان نمونــه ای از پدیده هــای 
ــدگاه  ــه دی ــن مســئله ب ــد اشــاره کــرد. وی در تبییــن ای جدی
پرفســور زیمبــاردو اشــاره و رابطــه گمنامــی و زورگویــی 
مجــازی اســتفاده کــرد. وی همچنیــن در ادامــه صحبت هــای 
خــود بــه ســه فاکتــور تکاملــی در رفتارهــای اجتماعــی اشــاره 
ــوع دوســتی  ــد از: 1( ژن خــود خــواه 2( ن ــد کــه عبارتن کردن

ــی. ــوع دوســتی گروه ــی و 3( ن تقابل

در ادامــه همایــش دکتــر خســرو باقــری بــه ایــراد ســخنرانی 
پرداخــت. وی در ابتــدای ســخنان خــود بیــن رفتــار و عمــل 
ــورد  ــانی در م ــئولیت انس ــد. مس ــل ش ــک قائ ــانی تفکی انس
ــار کاری  ــار. مــراد از رفت ــر رفت ــه در براب عمــل صــدق دارد ن
اســت کــه از روی اراده نباشــد ماننــد پلــک زدن. امــا عمــل 
ــرد. برخــی  ــی صــورت می گی ــا آگاه انســان از روی اراده و ب
متفکــران معتقدنــد مســئولیت دلیــل بــر عاملیــت نیســت و 

ــرد.  ــت مجــازات ک ــدون داشــتن عاملی ــردی را ب ــوان ف می ت
بنــا بــر نظــر دکتــر باقــری مــا صرفــاً بــرای انســان اســتحقاق 
ــی موجــه  ــل هســتیم. اســتحقاق مجــازات زمان مجــازات قائ
ــن  ــود کــه مســئولیت وجــود داشــته باشــند. از ای خواهــد ب
رو، مــا بــرای حیوانــات بــه ایــن دلیــل کــه مســئولیت قائــل 
ــر  ــتم. از نظ ــل نیس ــم قائ ــازات ه ــتحقاق مج ــتیم اس نیس
ــود  ــه وج ــد الزم ــئولیت چن ــت و مس ــرای عاملی ــان، ب ایش
دارد. یکــی از ایــن لــوازم شــناختی بــودن و هدفمنــد بــودن 
ــل اســت.  ــش و تمای ــاز، گرای ــه دیگــر وجــود نی اســت. الزم
ــتند  ــوازم هس ــن ل ــت. ای ــت اراده اس ــه عاملی ــن الزم آخری
ــر کاری از  ــد و اگ ــل می کنن ــل تبدی ــه عم ــار را ب ــه رفت ک
ایــن لــوازم برخــوردار نباشــد، مصــداق عمــل نخواهــد بــود و 

رفتــار قلمــداد خواهــد شــد.
آخریــن ســخنران در پنــل اول همایــش دکتــر هــادی وکیلی 
ــا طــرح ایــن بحــث آغــاز کــرد  بــود کــه ســخنان خــود را ب
ــؤال  ــد از: س ــان عبارتن ــش های انس ــی ترین پرس ــه اساس ک
از هویــت، ســبک زندگــی، و معنــای زندگــی از حیــث مبــدا 
ــال  ــه دنب ــی انســان همــواره ب ــر وکیل و هــدف. از نظــر دکت
ــی از  ــی، رهای ــتگی هویت ــی از گمگش ــت؛ رهای ــی اس رهای
ــی از سرگشــتگی زندگــی و  ــی مبدءشــناختی، رهای بی معنای
ــه ایــن  رهایــی از بی معنایــی غایت شــناختی. وی در ادامــه ب
نکتــه اشــاره کردنــد کــه براســاس تعالیــم عرفــان اســالمی، 
ــان داشــته  ــف در جه ــت مختل ــد ســه موقعی انســان می توان
باشــد: رهاشــدگی یــا همــان اختیــار، اسیرشــدگی یــا جبــر و 

خالفــت الهــی کــه یــا حالــت امــر بیــن االمریــن.
ــد.  ــت می دانن ــان را در معنوی ــی انس ــی راه رهای ــر وکیل دکت
ــه  ــد ب ــی معتق ــا، ماده گرای ــر رویکرده ــا دیگ ــه ب در مقایس
رهایــی مطلــق از روح اســت؛ ماده انــکاری معتقــد بــه تعلــق 
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ــه روح اســت؛ امــا معنویــت عبــارت اســت از تعلــق  مطلــق ب
بــه روح و رهایــی از مــاده بــه صــورت همزمــان. در واقــع، در 
ــگاه  ــک ن ــر ی ــی ب ــت مبتن ــن وضعی ــی، ای ــر وکیل ــی دکت تلق
ــگاه  ــن ن ــه نســبت روح و جســم اســت. در ای ــه مقول ــازی ب ف

ــز اهمیــت اســت و  هــم بعــد مــادی انســان حائ
هــم بعــد روحانــی انســان. ان نــگاه بــه معنویــت 
وحدت گرایــی را در عیــن کثــرت گرایــی ممکــن 
ــناختی  ــی وجود ش ــه وحدت گرای ــازد، البت می س
نــگاه  در  جهان شــناختی.  کثرت انــگاری  و 
ــاد  ــب ایج ــت موج ــن معنوی ــی ای ــر وکیل دکت
ــه  ــوی می شــود ک ــی در انســان معن ــج مثبت نتای
ــاداری، شــادی،  ــد، معن ــد از: آرامــش، امی عبارتن

ــادل. ــت، و تع رضای
پــس از ســخنرانی دکتــر وکیلــی نقــد و گفتگــو 
ــخنرانان  ــه و س ــرکت کنندگان در جلس ــان ش می
آغــاز شــد و بــه مــدت 30 دقیقــه ادامــه یافــت.

بــا  همایــش  دوم  پنــل  پذیرایــی،  و  اســتراحت  از  پــس 
ــرد.  ــه کار ک ــاز ب ــماعیل آغ ــر پوراس ــر یاس ــخنرانی دکت س
ــدن در  ــس و ب ــا موضــوع رابطــه نف وی ســخنرانی خــود را ب
ــس و  ــر نظــر وی رابطــه نف ــد. بناب ــه کردن ــر شــیعی ارائ تفک
ــول  ــان در ط ــمی انس ــمی و غیرجس ــدن و ســاحات جس ب
تاریــخ تفکــر شــیعی دارای تحــوالت و تطوراتــی بــوده اســت. 
ســید مرتضــی از نخســتین متکلمــان شــیعی انســان را صرفــاً 
مــادی مــی دانســت. وی معتقــد بــود الزمــه »حــی« دانســتن 
ــم. شــیخ  ــادی در نظــر بگیری ــه او را م ــن اســت ک انســان ای
ــز از  ــر وی نی ــم عص ــان ه ــر از متکلم ــی دیگ ــی و برخ طوس
همیــن دیــدگاه پیــروی مــی کردنــد. ایــن دیــدگاه تــا حــدود 
قــرن ششــم هجــری دیــدگاه غالــب در تفکــر شــیعی اســت. 
ــان  ــی در می ــج شــدن تفکــر یونان ــا رای ــن دوره و ب ــد از ای بع
ــت و  ــه یاف ــان غلب ــودن انس ــاحتی ب ــیعی دو س ــران ش متفک
ــر  ــمانی در نظ ــمانی و غیرجس ــاحت جس ــان دارای دو س انس
گرفتــه شــد. پــس از دوره صفویــه بــا ظهــور عالمــه مجلســی 
و غلبــه یافتــن رویکردهــای اخبــاری و حدیثــی نقل گــرا 
ــان  ــودن انس ــاحتی ب ــک س ــع ت ــه موض ــیعی ب ــران ش متفک
بازگشــت پیــدا کردنــد. تفــاوت ایــن رویکــرد بــا رویکــرد اولیــه 
ایــن بــود کــه عالمــه مجلســی و هم عصــران وی انســان را بــه 
ــی هــر دو  ــد ول ــدن و نفــس تقســیم مــی کردن دو ســاحت ب
ــک ســاحت جســم لطیــف  ــادی می دانســتند؛ ی ســاحت را م
ــدود ۸0  ــا ح ــدگاه ت ــن دی ــظ. ای ــم غلی ــاحت جس ــک س و ی
ســال پیــش غلبــه داشــت. در دوره معاصــر تحــت تاثیــر تفکــر 
ــری دو  ــی مطه ــی و مرتض ــام خمین ــی، ام ــه طباطبای عالم
ــه در  ــش ریش ــن گرای ــد. ای ــج ش ــان رای ــودن انس ــاحتی ب س
ــفه  ــه فلس ــه این ک ــه ب ــا توج ــا ب ــت ام ــی داش ــر صدرای تفک
صدرایــی تــا قبــل از عالمــه طباطبایــی در تفکــر شــیعی رایــج 
ــری پیــدا کــرد.  ــگ ت ــر رن ــن دوره نقــش پ ــود در ای نشــده ب
ایــن دیــدگاه انســان را دارای دو ســاحت مــادی و غیــر مــادی 
ــادی  ــاحت غیرم ــه س ــتر را ب ــت بیش ــا اهمی ــت ام می دانس

ــی داد. م
ــر سیدحســین  ــش دکت ــل دوم همای ــن ســخنران در پن دومی
موضــوع  بــا  را  خــود  ســخنرانی  کــه  بــود  حســینی 

»انسان شناســی ســاحتی« ارائــه کــرد. از نظــر دکتــر حســینی، 
حــل مســئله علــم دینــی وابســته بــه مطالعــات انسان شناســی 
ســاحتی اســت. وی در ســخنان خــود دو ادعــا را مطــرح 
ســاختند. 1( کلیــد حــل بســیاری از مســائل علــوم انســانی بــه 

ــی،  ــروع انسان شناس ــه ش ــردد. 2( نقط ــی بازمی گ انسان شناس
ــاحتی. ــی س ــت از انسان شناس ــارت اس عب

دارای  ســاحتی  انسان شناســی  حســینی،  دکتــر  نــگاه  در 
ــان  ــودی انس ــاحت های وج ــت: 1( س ــی اس ــوال اصل ــه س س
چیســت؟ 2( مــرز بیــن ایــن ســاحت ها چیســت؟ و 3( نســبت 
تاثیــر و تاثــر و ارتبــاط میــان ایــن ســاحت ها چیســت؟ یکــی 
ــه  ــوف ب ــه معط ــن جلس ــینی در ای ــر حس ــادات دکت از انتق
ــی  ــه انسان شناس ــی ب ــات انسان شناس ــدن مطالع ــدود ش مح
ــود در  ــکالت موج ــع مش ــرای رف ــر او ب ــود. از نظ ــی ب فرهنگ
در  را  روش شــناختی  مســائل  بایــد  انسان شناســی  حــوزه 

ــرار داد. ــت ق اولوی
ــی  ــت اهلل فاضل ــر نعم ــش، دکت ــن همای ــخنران ای ــن س آخری
بــود. دکتــر فاضلــی در ابتــدای ســخنان خــود بــه ایــن پرســش 
ــه  ــروز جامع ــرایط ام ــن ش ــر گرفت ــا در نظ ــه ب ــت ک پرداخ
ــد از  ــال بای ــرای مث ــد. ب ــش می آی ــش هایی پی ــی پرس ایران
خــود بپرســیم چــرا برخــی پدیده هــا شــایع می شــوند. یکــی 
از نمونه هــای آن فــروش بســیار زیــاد کتاب هــای انســان 
ــراری در  ــوح ه ــوال ن ــته ی ــه نوش ــان خداگون ــد و انس خردمن
ــرا  ــیم چ ــود بپرس ــت از خ ــا الزم اس ــت. م ــته اس ــال گذش س
ــرار  ــتقبال ق ــورد اس ــران م ــدازه در ای ــن ان ــا ای ــاب ت ــن کت ای

می گیــرد؟
ــه  ــد در مطالعــات معطــوف ب ــی آنچــه بای ــر فاضل از نظــر دکت
ــای انســانی اســت  ــرد تفاوت ه ــرار بگی ــورد توجــه ق انســان م
ــد.  ــات فرهنگــی بیشــتر آشــکار می کن ــه خــود را در مطالع ک
وی در نقــد رویکــرد ژنتیکــی بــه مســائل انســانی، غلبــه یافتــن 
ایــن نــگاه را دارای آفاتــی دانســتند کــه موجــب نادیده گرفتــن 
تفاوت هــای انســانی می شــود. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــت.  ــه تفاوت هاس ــابهت ها، بلک ــه مش ــان ن ــی انس ــئله اصل مس
ــا  ــری از کج ــه بش ــای جامع ــم تفاوت ه ــم بدانی ــا می خواهی م
آمــده، و ایــن ســوالی اســت کــه علــم ژنتیــک توانایــی پاســخ 
بــه آن را نــدارد. از ایــن رو بایــد از ســیطره یافتــن ایــن رویکــرد 

در مطالعــات انســانی پرهیــز کــرد.
ــد  ــا نق ــروز« ب ــش های ام ــان، پرس ــش »انس ــل دوم همای پن
ــان  ــه پای ــخنرانان ب ــالن و س ــران در س ــان حاض ــو می و گفتگ

ــید. رس
 



                                       27                                                                خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی        

13
97

د 
سفن

ا
هامیش بین املللی »نشانه شناسی مسائل و کنش های اجتامعی«

ــای  ــائل و کنش ه ــی مس ــی نشانه شناس ــن الملل ــش بی همای
اجتماعــی بــه همــت انجمــن زبان شناســی ایــران، پژوهشــگاه 
ــه نشانه شناســی  ــات فرهنگــی و حلق ــوم انســانی و مطالع عل
تهــران در روزهــای هفتــم و هشــتم اســفند ماه در پژوهشــگاه 

علــوم انســانی برگــزار شــد.

ــام  ــه نظ ــه مطالع ــه ب ــی ک ــوان علم ــه عن ــی ب ــانه شناس نش
ــا  ــای آنه ــانه ها و معن ــت نش ــد و دریاف ــرایط تولی ــد ش من
ــای  ــی و کنش ه ــائل اجتماع ــه مس ــه ب ــردازد، از توج می پ

آنهــا  بهبــود  در  دخیــل 
غافــل نمانــده اســت. دکتــر 
دبیــر  شــعیری،  حمیدرضــا 
عملــی همایــش، در آغــاز ایــن 
همایــش گفــت: نشانه شناســی 
نتیجــه  بایــد  را  اجتماعــی 
گفت و گــو بیــن نظریه هایــی 
دانســت کــه در طــول یــک 

قــرن جهــان نشــانه و معنــا را تحــت تأثیر خــود قــرار داده اند. 
در نشانه شناســی اجتماعــی همــواره بــا ایــن پرســش اصلــی 
مواجــه هســتیم کــه شــرایط تعامــل گفتمان هــا و کنش هــای 
اجتماعــی چیســت؟ چگونــه معنــا از طریــق کنش هــای 
ــه  ــود؟ چگون ــردازی می ش ــت و بازپ ــد، دریاف ــی تولی اجتماع
ــوده و  ــی آگاه نم ــیب های اجتماع ــا را از آس ــی م نشانه شناس
و راه هــای تعامــل بــرای بهبــود شــرایط را مطالعــه می کنــد؟ 
ــی  ــق گفتمان هــا بازیاب ــه کنش هــای اجتماعــی از طری چگون
گشــته و قابــل تفســیر معنایــی هســتند؟ یــا اینکــه گفتمان ها 
چگونــه کنش هــای اجتماعــی را اصــالح کــرده و در خدمــت 
ــا  ــب و ب ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــرار می دهن ــی ق ــعه اجتماع توس
ــه  ــخ دارم ک ــاد راس ــن اعتق ــش ها، م ــن پرس ــه ای ــه ب توج
ــی  ــوغ نشانه شناس ــر بل ــت ب ــی دالل ــی اجتماع نشانه شناس
مطالعــات  وارد  نشانه شناســی  زمانــی  چــه  از  امــا  دارد. 

ــه  ــی ب ــه کاربردشناس ــی ک ــان زمان ــد ؟ از هم ــی ش اجتماع
حــوزه مطالعــات نشــانه و معنــا نفــوذ کــرد. از همــان زمانــی 
ــه  ــای مطالع ــی ج ــرکای گفتمان ــت ش ــه موقعی ــه مطالع ک
ــن  ــه همی ــت. ب ــی را گرف ــته زبان ــاختارهای بس ــه و س جمل
ترتیــب، به تدریــج شــرایط تولیــد گفتمــان، کنش هــای 

گفتــاری، تعامــالت نشــانه – معنایــی، نیــت گفتمانــی، 
ــای  ــانه ای، حایل ه ــهای بین رس ــی، نگرش ــای اخالق ارزش ه
گفتمانــی و نشــانه های حایلــی هــر روز بیشــتر در مطالعــات 
ــا  ــدند ت ــانه ها وارد ش ــان نش جه
ــا  ــم ادع ــروز بتوانی ــا ام ــه م اینک
کنیــم کــه نشانه شناســی بــه 

ــت. ــیده اس ــوغ رس بل
اریــک  پروفســور  ادامــه  در 
ــدی  الندوفســکی، ســخنران کلی
را  خــود  ســخنرانی  همایــش، 
ــی  ــوان »نشانه-معناشناس ــا عن ب
کنــش و تعامــالت اجتماعــی« ارائــه کرد. الندوفســکی نشــانه 
شــناس و جامعــه شــناس مطــرح فرانســوی و ســردبیر ســابق 
ــز  ــر مرک ــی و مدی ــانه شناســی حقوق ــی نش ــۀ بین الملل مجل
ــل  ــائوپائولوی برزی ــی در س ــات نشانه شناســی اجتماع تحقیق
اســت. وی در حــال حاضــر اســتاد دوره هــای نشــانه شناســی 
ــکی در  ــت.آرا الندوفس ــی اس ــوس لیتوان ــگاه ویلنی در دانش
ــی شــده  ــک معیــن معرف ــر مرتضــی باب ــار دکت ــا آث ــران ب ای

اســت.
ــروف  ــه نشــانه شــناس پساگراماســی مع ــه ب الندوفســکی ک
اســت در ابتــدا ضمــن ابــراز خرســندی از اولیــن ســفر خــود 
بــه تهــران گفــت: »بســیاری از جامعــه شناســان و فالســفه، 
ــن  ــد. وی ضم ــی دیدن ــن م ــا در مت ــی را تنه ــانه شناس نش
ــاس  ــه از گرم ــی ک ــول نشانه شناس ــیر تح ــر س ــروری ب م
آغــاز شــد بــه جایــگاه نشانه شناســی امــروز و تبییــن چهــار 

نشانهشناســیمــوردنظــرمــاابعــاد
سیاســیوفلســفیداردووســیلهای
ــیدر ــائلسیاس ــلمس ــرایتحلی ب

ــد. ــرارمیده ــاق ــارم اختی
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ــی و  ــی خــود پرداخــت. الگــوی نظام هــای معنای نظــام معنای
ــداری،  ــد از: برنامه م ــکی عبارتن ــر الندوفس ــورد نظ ــی م تعامل

ــق«.  ــادف و تطبی ــازی، تص مجاب س
وی گفــت: »نظــام معنایــی نخســت کنــش اســت کــه نشــانه 
ــل  ــام تعام ــام دوم نظ ــت. نظ ــش اس ــا هدف ــروع آن و معن ش
ــرد«.  ــورت می گی ــازی در آن ص ــه مجاب س ــت ک ــذار اس اثرگ
الندوفســکی ادامــه داد: »نشانه شناســی مــورد نظــر مــا ابعــاد 
ــائل  ــل مس ــرای تحلی ــیله ای ب ــفی دارد و وس ــی و فلس سیاس
ــد حســی  ــد. ســپس بع ــرار می ده ــا ق ــار م سیاســی در اختی
ــت. در  ــی نیس ــل پیش بین ــا قاب ــا معن ــود. در اینج وارد می ش
ــود و در  ــور وارد می ش ــته و حض ــه زیس ــارم تجرب ــام چه نظ

ــد«. ــت می کن ــی دخال ــکل گیری معن ش
ــکل  ــه ش ــه ب ــوع 5۶ مقال ــش دو روزه در مجم ــن همای در ای

ــه شــد. موضــوع  ــه شــکل پوســتر ارائ ــه ب ســخنرانی و ۶ مقال
ــی  ــف نشانه شناس ــای مختل ــده در حوزه ه ــه ش ــاالت ارائ مق
هویــت،  مهاجــرت،  اجتماعــی،  آداب  از جملــه  اجتماعــی 
تعامــالت فرهنگــی، فضــای شــهری، محیــط زیســت، بحــران 
ــود. حضــور پژوهشــگران  ــاک ب ــد و پوش ــی و م ــای اجتماع ه
ــا ادبیــات و ترجمــه  رشــته های مختلــف از معمــاری گرفتــه ت
و عکاســی در ایــن همایــش قابــل توجــه بــود. کتــاب چکیــده 
مقــاالت همایــش نیــز همزمــان در اختیــار شــرکت کننــدگان 

ــت. ــرار گرف ق
در اختتامیــه ایــن همایــش نیــز کــه روز دوم در ســالن حکمــت 
پژوهشــگاه برگــزار شــد، ضمــن پخــش کلیپــی از فعالیت هــای 
ــزده ســالگی  ــران، پان ــه نشــانه شناســی ته ــزده ســاله حلق پان

ایــن حلقــه علمــی جشــن گرفتــه شــد.
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پنجمین هم اندیشی »جایگاه مطالعات قرآنی در اعتالی علوم انسانی«:

 میان رشتگی و کاربردی سازی؛ مطالعۀ موردی صلح و مدارا

بــه همــت پژوهشــکده مطالعــات قرآنــی و بــا همــکاری انجمــن 
ایرانــی مطالعــات قرآنــی و فرهنــگ اســالمی در روز چهارشــنبه 
»جایــگاه  هم اندیشــی  پنجمیــن   ،1397 مــاه  اســفند  اول 
مطالعــات قرآنــی در اعتــالی علــوم انســانی« بــا موضــوع  
»میان رشــتگی و کاربردی ســازی؛ مطالعــۀ مــوردی صلــح و 
مــدارا« در ســالن حکمــت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 

ــد. ــزار ش ــی برگ فرهنگ

ــد و  ــاز ش ــی آغ ــرود مل ــش س ــرآن و پخ ــالوت ق ــا ت ــه ب برنام
ــی(  ــم اندیش ــی ه ــر علم ــا )دبی ــروغ پارس ــر ف ــه دکت در ادام
بــه مهمانــان خیــر مقــدم گفتنــد و بــه ارائــه گزارشــی از هــم 
اندیشــی های برگــزار شــده در ســال های قبــل و تشــریح 

اهــداف برگــزاری هم اندیشــی پرداختنــد.
ــم  ــی ه ــر اجرای ــفیعی )دبی ــید روح اهلل ش ــر س ــپس دکت س
اندیشــی( از ســخنرانان نشســت اول دعــوت کردنــد تــا ســخنان 
ــوان :  ــا عن ــی ب ــم اندیش ــت اول ه ــد. نشس ــاز کنن ــود را آغ خ
صلــح و مــدارا از منظــری قرآنــی بــا حضــور ســخنرانان: دکتــر 
شــاکر )عضــو هیــات علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی(، دکتر 
ــام  ــر نکون ــم( و دکت ــگاه ق ــی دانش ــات علم ــو هی ــؤدب )عض م

)عضــو هیــات علمــی دانشــگاه قــم( برگــزار شــد.
ــا  ــا عنــوان »ب دکتــر محمدکاظــم شــاکر در ســخنرانی خــود ب
ــدار«،  ــدارای پای ــح و م ــیر صل ــت« در مس ــاب« و »حکم »کت
ــه  ــه ریش ــت ک ــتیزه اس ــگ و س ــر جن ــدارا در براب ــت: »م گف
تفاوت هــای  نیــز  اختــالف  خاســتگاه  و  دارد؛  اختــالف  در 
ــد  ــرش از تهدی ــد در عیــن پذی ــری اســت کــه بای اجتناب ناپذی
بــه فرصــت تبدیــل شــوند. تأکیــد قــرآن کریــم بــر واژه هایــی 
ــل  ــتا قاب ــن راس ــت در همی ــاب و حکم ــم، کت ــون تعلی همچ
توجــه اســت. تصــور عمومــی و برداشــت بســیاری از مفســران از 
کتــاب و حکمــت، کتــب آســمانی و ســنت اســت. امــا کاربــرد 
ایــن عبــارات در دو ســوره ی آل عمــران و مائــده بایــد بیــش از 
ــاب گســترده تر از  ــرد و مفهــوم کت ــرار گی ــورد توجــه ق ــن م ای
ــه  ــر گرفت ــمانی در نظ ــاب آس ــر از کت ــج آن و فرات ــوم رای مفه

شــود. دوگانــۀ »کتــاب و حکمــت« بیــش از ده بــار در قــرآن 
بــه کار رفتــه و بــه نظــر مــن در ســیاق ایــن ده آیــه قوانیــن 
ــا  ــراد بشــر ب ــر اف ــزام آور اســت. تفاوت هــای ناگزی ــۀ ال عادالن
اجتماعــی بــودن سرشــت او، عامــل اختالف اســت و چــاره ای 
ــه دادن  ــل فیصل ــاب« عام ــش »کت ــه نق ــز آن ک ــت ج نیس
ــی اســت،  ــول همگان ــه مقب ــی ک ــه ســمت عدالت ــات ب تنازع
باشــد. قــرآن کریــم هــر جــا کــه دوگانۀ"کتــاب و حکمــت " 

را بــه کار بــرده؛ بــه ویــژه در آیــه 213 بقــره، بــه اختالفــات 
ــع آن  ــرای رف ــا ب ــزول انبی ــرده و از ن ــردم اشــاره ک ــان م می
ســخن گفتــه اســت. پــس شــأن کتــاب رفــع اختــالف اســت 
تــا بــه نــزاع منجــر نشــود. حکمــت نیــز بایــد در کنــار کتــاب 
ــرای  ــی ب ــی ناکاف ــرط الزم ول ــون ش ــرا قان ــود زی ــده ش دی
رفــع اختالفــات اســت. حکمــت کفایــت الزم بــرای قانــون را 
فراهــم می کنــد. حکمــت از حکــم بــه معنــای منــع اســت و 
وزن حکمــه نــوع خاصــی از منــع را می رســاند کــه بــازداری 
ــالح  ــاد اص ــاد و ایج ــع فس ــت دف ــرج و در جه ــرج و م از ه
باشــد. پــس مــا صرفــاً مأمــور بــه کتــاب - قانــون - نیســتیم، 
ــه کار گرفتــه شــود.  بلکــه بایــد در کنــار آن حکمــت نیــز ب
چنــان کــه قصــاص بــه منزلــه ی قانــون، بــا عفــو کــه حکمت 
اســت، تلطیــف می شــود. ایــن مبنــای عبــور از قانــون، قابــل 
ــه ی حکمــت  ــر پای ــاً ب ــن قطع گســترش اســت. وضــع قوانی
بــوده، امــا همراهــی حکمــت در کنــار کتــاب، بــا رجــوع بــه 
خــرد جمعــی بیانگــر دفــع فســاد اســت بــه ویــژه زمانــی کــه 

اجــرای یــک قانــون خــود فســاد آور شــده اســت.
در ادامــه نشســت دکتــر ســیدرضا مــؤدب ســخنان خــود بــا 
عنــوان »قــرآن کریــم و پرهیــز از قتــال« را بــا این ســؤال آغاز 
کردنــد کــه براســاس آموزه هــای قرآنــی جایــگاه جهــاد و بــه 
ــی از  ــژه جهــاد ابتدایــی کجاســت؟ و گفت:شــبهات فراوان وی
ســوی مستشــرقان بــر ایــن بحــث وارد شــده و فایرســتون در 
کتــاب »خاســتگاه جنــگ مقــدس« اســالم را عامــل تغییــر 

نــرم در کل جامعــۀ صلح طلــب و تبدیــل آن بــه جامعــه ای
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بــه شــدت خشــن و جنگ طلــب معرفــی می کنــد؛ و از 
آیــات قتــال چنیــن برداشــتی دارد. جنــگ از نظــر وی نوعــی 
تخلیــه انــرژی و جایگزیــن ماجراجویی هــای اعــراب پیــش از 
اســالم تلقــی شــده اســت. در دوره هــای معاصــر نیــز هویــت 
مســلمانان بــا چنیــن تعریفــی همــراه شــده، و اسالم هراســی 
ــه  ــر ب ــن برداشــت هایی اســت. حــال اگ ــا نتیجــه ی چنی غالب
آیــۀ190 بقــره -کــه مــورد توجــه دو دیــدگاه متفــاوت " صلح/

ــم  ــم؛ می بینی ــت- بنگری ــالم اس ــتن"  اس ــب دانس جنگ طل
ــه  ــال را محــدود ب ــه جنــگ، قت ــر ب ــه ضمــن ام ــن آی ــه ای ک
جنــگ بــا متجــاوزان کــرده و در همــان محــدوده نیــز هشــدار 

ــوند. ــاوز نش ــدی و تج ــب تع ــلمانان مرتک ــا مس ــد ت می ده
شــبیه ایــن مضمــون در ســوره انفــال نیــز بــه کار رفتــه و آیــه 
ــی کــرده و اصــل  ــه ســلم همگان ــه ورود ب ــر ب ــره ام 20۸  بق
ــوره  ــی در س ــت و حت ــته اس ــالمت دانس ــالت را، مس در تعام
ــه مشــرکینی می رســد کــه  ــه گســتره ی ایــن مســالمت ب توب
ــاه امــن باشــند و  ــرای شــنیدن کالم خــدا در پن ــد ب می توانن

ــان ســختگیری نمی شــود. ــه آن ــی نســبت ب ــه دلیــل نادان ب
بعضــی مصــادر غیرشــیعی حــاوی احکامــی اســت کــه شــاید 
ــر برداشــت های  ــات مرتبــط، ب ــودن روای ــی ب ــه دلیــل انتقال ب
ــم  ــد حک ــن زده؛ مانن ــرآن دام ــه از ق ــت و جنگ طلبان نادرس
ــرک نمــاز کــرده باشــد!  ــی ت قتــل کســی کــه از ســر بی میل
ــی در تفســیر  ــوادی آمل ــاب ج ــر جن ــه تعبی ــه ب ــی ک در حال
الهــی بــر مبنــای ســلم و  تنســیم، اســاس آموزه هــای 
مداراســت. و صرف نظــر از تاریــخ و ضــرورات ســنت، هرگــز از 
مجمــوع نــگاه آیــات جنــگ ابتدایــی قابــل برداشــت نیســت«.

ــا  ــام ســخنرانی خــود ب ــر نکون ــر جعف ــۀ نشســت دکت در ادام
ــه داد  ــدارا در عرصــۀ اندیشــه« را ارائ ــم و م ــوان »قرآنکری عن
و گفــت: »بــا توجــه بــه مخاطبــان عصــر نــزول، قــرآن حتــی 
در تقابــل بــه مثــل نیــز توصیــه بــه رعایــت عدالــت و مــدارا 
ــان  ــم و در جری ــال شش ــرآن در س ــت. ق ــته اس ــو داش و عف
ــداوت  ــه ســابقه ی ع ــد ک ــه می کن ــز توصی ــه نی ــح حدیبی صل
ــران  ــت نگــردد. کاف ــّر و نیکــی و عدال ــع از ب ــی مان هــای قبل
محــارب نیــز چنــان کــه بــه گفتگــو بازگردنــد، بایــد پذیرفتــه 
شــوند و حتــی در صــورت ادامــۀ مخالفــت، بــه صــورت ایمــن 
ــان مشــترک  ــوند. در گفتم ــده ش ــود بازگردان ــگاه خ ــه جای ب
ــد  ــت خداون ــه وحدانی ــاور ب ــرآن، ب ــر ق ــان از نظ ــن ادی بی
ــیحیت،  ــود و مس ــن یه ــروان آیی ــرای پی ــتاخیز ب و روز رس
ــن در  ــی الدی ــراه ف ــود. ال اک ــی می ش ــات تلق ــاز نج زمینه س
دوران قدرتمنــدی اســالم نــازل شــده کــه هرگونــه تحمیــل و 

ــد«. ــع می کن ــی را من اکراه
 وی ادامــه داد: »در شــرایط کنونــی نگاه هــای متفــاوت درون 
ــراد دارای نظــرات شــاذ از  دینــی برتابیــده نمی شــود و گاه اف
حقــوق اجتماعــی خــود- بــه صــرف داشــتن افــکار متفــاوت- 
محــروم می شــوند. در حالــی کــه دانشــگاه کــه محــل تولیــد 
علــم و نــوآوری اســت بایــد خاســتگاه نظریه پــردازی باشــد و 
ایــن امــر بــا مــدارا و نیــز رشــد عقلــی و تنقیــح اندیشــه های 

خودمــان حاصــل خواهــد شــد«. 
ــات  ــرا آی ــه چ ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــام در پاس ــر نکون دکت
ــد،  ــرار نمی دهی ــورد بررســی ق جنــگ را در ســخنان خــود م

ــم و  ــی را در نظــر بگیری ــد خــرد جمع ــروز بای ــا ام ــت: »م گف
ــع خــاص اجــرا شــده  ــم احکامــی را کــه در مواق اگــر بخواهی
ــک  ــن ی ــا دی ــز میشــوند. ای ــن گری ــم ، مــردم دی تعمیــم دهی
ــورت  ــه ص ــد ب ــه بای ــر ک ــک ام ــا ی ــت ی ــی اس ــاله عقالی مس

ــم«. ــه آن بپردازی ــوردی ب م
ــزار  ــان نشســت اول جلســه پرســش و پاســخ برگ ــس از پای پ

شــد.
ــی-  ــری ادب ــدارا از منظ ــح و م ــوان »صل ــا عن ــت دوم ب نشس
زبان شــناختی« و بــا مدیریــت دکتــر مریــم قبــادی آغــاز شــد. 
دکتــر حســینعلی قبــادی )ریاســت پژوهشــگاه علــوم انســانی 
و مطالعــات فرهنگــی(، دکتــر شــهرام پازوکــی )عضــو هیــات 
علمــی مؤّسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه( و دکتر ســعیدنیا 

)پژوهشــگر و مترجــم( بــه ارائــه ســخنرانی پرداختنــد.
 در ابتــدا دکتــر حســینعلی قبــادی، گزارشــی از »تأثیــر قــرآن 
ــالوده و  ــه داد. وی ش ــوی« ارائ ــی مول ــر صلح اندیش ــم ب کری
بنیــان مثنــوی را در 14 عنــوان، تحــت تأثیــر قــرآن برشــمرد 
و عنــوان کــرد: »تأثیــر شــبکه ای موجــود در مثنــوی، هماننــد 
آیــه نــور، همچــون تصاویــر شــبکه ای بــه کار رفتــه در قــرآن 
اســت. موالنــا در مــورد »صلــح« نوآوری کــرده و از صلــح درون 
ســخن گفتــه و آن را بســیار پرورانــده و در ســایر اشــعارش نیــز 
مؤثــر بــوده اســت. هفــت محــور را در اشــعار موالنــا دربــاره ی 
ــب  ــن ترتی ــا را بدی ــه آن ه ــخیص داد ک ــوان تش ــح می ت صل
ــور از  ــهودی؛ 2. عب ــان ش ــمرد: 1.زیســت جه ــوان برش ــی ت م
ــا  ــداری ب ــم ذات پن ــه هســتی،4. ه ــگاه عاشــقانه ب خــود؛3. ن
اجــزای طبیعــت؛5. درک درســت اولویت هــای زندگــی؛ ۶. 
ــونت و  ــای خش ــی و 7. درک ضرره ــدی و مداراجوی گفتگومن

خشــونت طلبی«.
ــوان  ــا عن ــر شــهرام پازوکــی ســخنرانی خــود ب ــه دکت در ادام
»مبانــی عرفانــی صلــح و مــدارا« آغــاز کردنــد. دکتــر پازوکــی 
گفــت: »صلــح از منظــر عرفانــی مربــوط بــه کل نظــام هســتی 
ــرد  ــک راهب ــط ی ــی، فق ــر حقوق ــح از منظ ــی صل ــت ول اس
ــذا شــکننده اســت  ،  ــون اســت و ل ــت و قان ــرای حفــظ دول ب
بنابرایــن در عرفــان اســالمی بیــش از صلــح بــه "ســالم" توجــه 
ــا  ــه ســالم دعــوت کــرده اســت. ت ــد همــه را ب شــده و خداون
ــراف  ــا اط ــح ب ــه صل ــم ب ــیم، نمی توانی ــی نرس ــح درون ــه صل ب
خــود برســیم و در عرفــان، کمــال صلــح ســالم اســت و ســالم 
ــح  ــه صل ــان ب ــرش عرف ــی اســت. در نگ ــش درون ــت آرام نهای
ــاد  ــه جه ــود و ب ــته می ش ــار گذاش ــر کن ــاد اصغ ــدارا، جه و م
ــاص  ــت. قص ــالم اس ــه س ــه مقدم ــود ک ــه می ش ــر پرداخت اکب
در قــرآن و تــورات ذکــر شــده؛ ولــی کظــم غیــظ و احســان در 
مراتــب باالتــر هســتند. چــون انســان هــا در مراتــب مختلــف 
ــر  ــان، ه ــظ و احس ــم غی ــاص، کظ ــتند و قص ــودی هس وج
ــد.  ــود دارن ــا وج ــان ه ــی انس ــودی برخ ــه وج ــدام در مرتب ک
صلــح و مــدارا تــا وقتــی نــگاه توحیــد بینــی و رحمــت بینــی 
ــان  ــل اجــرا نیســت. عرف ــی قاب روشــن نشــود، از لحــاظ عرفان
ــه رای  ــی بهتــر اســت. تفســیر ب ــد، همدمــی از همزبان می گوی
ــد  ــه آن مقی ــالک ب ــر س ــوده و اگ ــام نم ــار اوه ــدا را گرفت خ
نشــود، مجــازی اســت کــه وی را بــه کمــال می رســاند.  عرفــا 
دیــن را راه می دانــد و مذهــب از ذهــب بــه معنــای راه و رهــرو 
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ــدارد و پیامبــر  ــگاه عرفــا مذهــب گویــی معنایــی ن اســت.در ن
ــتفاده  ــه اس ــا از واژه فرق ــن داشــت. عرف ــع بی ــگاه جام )ص( ن
ــد. ــتی می دانن ــام کل هس ــه نظ ــوط ب ــح را مرب ــد و صل نمی کنن

ــون  ــکون قان ــرای س ــرد ب ــک راهب ــح ی ــی صل ــر حقوق از نظ
اســت و در عرفــان اســالمی بــه ســالم؛ و خداونــد همــه را بــه 
دارالســالم دعــوت می کنــد و تــا بــه صلــح درونــی نرســیم بــه 
صلــح بیرونــی نمی رســیم. صلــح بهتــر از جنــگ اســت و کمــال 
صلــح ســالم وآرامــش بــا دیگــری و از جهــاد اکبــر بــه جهــاد 
اصغــر رســیدن اســت. در روایــت احســان حضــرت علــی )ع( و 
ــر ایشــان، حضــرت علــی )ع(  مقــام  خــدو انداختــن خصــم ب

ــد«. ــود را می دی معب
ســخنران دیگــر نشســت دوم دکتــر گلــرخ ســعیدنیا بــود کــه 
ــادی و  ــی انتق ــوان  »گفتمان شناس ــا عن ــخن ب ــراد س ــه ای ب
گفتمــان صلــح و مــدارا« پرداخــت و گفــت: »گفتمان شناســی 

ــت  ــان اس ــرد زب ــه کارب ــته ای ب ــردی میان رش ــادی، رویک انتق
کــه هدفــش بهتــر کــردن درک مــا از چگونگــی شــکل گیری 
ــی  ــاختارهای اجتماع ــی، س ــای اجتماع ــان در فراینده گفتم
ــه ای از  ــرد مجموع ــن رویک ــت. ای ــی اس ــرات اجتماع و تغیی
ــا  ــن آنه ــه معروفتری ــرد ک ــر می گی ــر را در ب ــای دیگ رویکرده
ــری  ــا بهره گی ــوان ب ــی ت ــت. م ــادی اس ــان انتق ــل گفتم تحلی
ــد  ــی مانن ــگاه صاحب نظران ــادی از ن ــی انتق ــان شناس از گفتم
ــه تحلیــل گفتمان هــای  نورمــن فــرکالف، تئــو ون دایــک ... ب
صلــح مــدار پرداخــت و نشــان داد کــه ســاختارهای گفتمانــی 
نقــش بســیار مهمــی در تولیــدات اجتماعــی، نظیــر نابرابــری، 

ــد«. ــازی می کنن ــوژی ب ــدرت و ایدئول ق
انتقــادی تکیــه زیــادی  ادامــه داد: »گفتمان شناســی  وی 
ــان  ــعه آن چن ــی توس ــی دارد و در پ ــای اجتماع ــر نظریه ه ب
رویکــرد بافــت محــور نقادانــه ای در زبان شناســی اســت 
ــوان  ــه عن ــری را ب ــدرت و نابراب ــوژی، ق ــائل ایدئول ــه مس ک
محــور حــوزه مطالعاتــی مــا شناســایی کنــد. گســتره فعالیــت 
مطالعــات گفتمــان شناســی انتقــادی نــه محــدود بــه مطالعات 
ــاً  ــه اساس ــی ک ــه کارهای ــدود ب ــه مح ــت و ن ــی اس زبان شناس
تجربــی یــا تحلیلــی هســتند. امــا نظیــر دیگــر رویکردهــا بــه 
حــوزه تحلیــل گفتمــان، پــای بنــد بــه اصــل واکاوی نمونه های 
واقعــی کاربــرد زبــان از طریــق »متــن«، بــه عنوان واحــد اصلی 

تحلیــل آن اســت. نقطــه اشــتراک پژوهشــگران ایــن حــوزه 
ــرض  ــی ف ــش اجتماع ــکلی از کن ــان را ش ــه زب ــت ک آن اس
می کننــد کــه می بایســت در بافــت کاربــردی خــودش 
ــداف  ــه اه ــه ب ــدرت را دارد ک ــن ق ــان ای ــود. زب ــی ش بررس
سیاســی، اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی شــکل دهــد، 
تغییــرات ایــن روندهــا را نشــان دهــد و خــود بــه گونــه ای 
ــی  ــروزه سیاســت مداران غرب ــرات شــود. ام ــن تغیی ــل ای عام
در ســخنان خــود بــه فرآینــد "جهانــی شــدن" اشــاره بســیار 
دارنــد، و آن را پدیــده ای ضــروری می داننــد کــه بــه هرحــال 
اتفــاق مــی افتــد. در کتــاب زبــان و جهانــی شــدن، فــرکالف 
ادعــا می کنــد: بعــد از یازدهــم ســپتامبر 2001 جــرج بــوش 
رئیــس جمهــور وقــت، تغییــری در ادبیــات گفتمــان جنــگ 
بــه وجــود آورد کــه اســتفاده از عبــارت "جنــگ علیــه 
ــکا و  ــات امری ــس در ادبی ــه از آن پ ــد ک ــم" می باش تروریس

ــوزوو،  ــای ک ــالل جنگ ه ــا در خ ــد. و ی ــش وارد ش متحدان
ــا  ــی ادع ــورهای غرب ــت کش ــه دخال ــرای توجی ــر ب ــی بل تون
کــرد کــه: "ایــن جنگــی اســت عادالنــه و نــه بــر پایــه قــدرت 

ــر ســر ارزش هاســت«. ــی، بلکــه ب طلب
نشســت ســوم هم اندیشــی در بخــش یعــد از ظهــر بــا 
ــدارا از  ــح و م ــوان: صل ــا عن ــا ب ــروغ پارس ــر ف ــت دکت مدیری
منظــری حقوقــی- جامعه شــناختی آغــاز شــد. در ایــن 
ــه  ــی مؤّسس ــأت علم ــو هی ــتخواه )عض ــر فراس ــت دکت نشس
پژوهــش و برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی(، دکتــر صّفاری نیــا 
)عضــو هیــات علمــی دانشــگاه امــام صــادق ع(، دکتــر 
مجاهــدی )محّقــق و مــدّرس نظریّــه ی سیاســی مقایســه ای( 
و دکتــر پاکتچــی )هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و 

ــتند. ــور داش ــی( حض ــات فرهنگ مطالع
ــخنران،  ــن س ــوان اولی ــه عن ــتخواه ب ــود فراس ــر مقص دکت
ــل در  ــوان »تأّم ــا عن ــا ســخنرانی خــود ب نشســت ســوم را ب
ــرد و  ــاز ک ــدارا« آغ ــح و م ــای صل ــّدس و امکان ه ــن مق مت
ــن  ــه ای ــد ک ــان می ده ــرآن نش ــن ق ــه مت ــت: »مطالع گف
متــن نــه تنهــا نســبت بــه صلــح و مــدارا الاقتضاســت، بلکــه 
حتــی می توانــد بــر نــه صلــح و نــه مــدارا نیــز داللــت کنــد. 
امــا وقتــی خواننــدۀ متــن در افــق صلــح و مــدارا و نیازمنــد 
ــه او یاری هــای  ــد ب صلــح و مداراســت، همیــن متــن می توان
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ــه  ــد. در آی ــی رواداری بده ــی و حت ــرای صلح جوی ــری ب مؤث
90 ســوره نســاء آمــده: مگــر کســانی کــه بــه قومــی کــه بیــن 
ــا  ــی اســت در پیوســته باشــند ی ــا آنهــا عهــد و پیمان شــما ب
ــه دشــمنان  ــوم خودشــان )ک ــا ق ــا شــما و ب ــگ ب ــه از جن ک
شــما هســتند( هــر دو خــودداری کننــد و از جنــگ دلتنــگ 
ــلط  ــما مس ــر ش ــا را ب ــت آنه ــدا می خواس ــر خ ــند، و اگ باش
می کــرد تــا بــا شــما قتــال می کردنــد، پــس هــر گاه از 
ــد و تســلیم شــما  ــا شــما نجنگیدن ــد و ب ــاره گرفتن شــما کن
شــدند خــدا بــرای شــما راهــی بــر علیــه آنهــا نگشــوده اســت. 
ــق  ــه حقای ــد، ب ــگ کردن " و تأکیــد دارد کــه حتــی اگــر نیرن
ــی اســالم و ســخنگوی اســالم  ــا متول ــرا م ــد؛ زی اعتمــاد کنی

شــده ایــم«..
در ادامــه دکتــر محیــا صفاری نیــا بــا عنــوان »رویکــرد 
ــح  ــوع صل ــه موض ــی ب ــع جهان ــالمی در مجام ــورهای اس کش

و مــدارا« ســخنرانی کــرد و گفــت: 
قطعنامه هــای  از  درصــد   90«
ســازمان ملــل در مــورد صلــح و 
مداراســت کــه هــر کــدام می توانــد 
ــرا باشــد. موضــع  ــک رســاله دکت ی
قبــال  در  اســالمی  کشــورهای 
حقــوق  ســازمان  قطعنامه هــای 
ــال  ــف اســت .بطــور مث بشــر مختل
کشــورهای عربســتان و یمــن در 
ــا  ــن قطعنامه ه ــه ای ــر ب ــدای ام ابت
نپیوســتند ولــی کشــوری مثــل 
ــا  ــوی تمدن ه ــاله گفتگ ــران مس ای
را مطــرح کــرد کــه متأســفانه ایــن 

ابتــکار عمــل بــا عــدم پیگیــری ایــران، بــه دســت عربســتان 
افتــاد  و بــه نــام آنــان و بــا نــام دیگــری ثبــت شــد. در ســال 
2012 عبــداهلل بــن یمیــن توســط عربســتان مرکــزی ایجــاد 
کــرد و ایــن ابتــکار را دســت ایــران خــارج کــرد. بعدهــا وزارت 
ــادی در  ــای زی ــد و تالش ه ــاد کردن ــارت ایج ــدارا را در ام م
ایــن زمینــه انجــام شــد. امــا ایــران نیــز در ســال 2013 طــرح 

ــرد«. ــرح ک ــونت را مط ــه خش ــان علی جه
مفهــوم صلــح منفــی یعنــی عــدم جنــگ و خشــونت در نظــام 
بین الملــل و صلــح مثبــت بــه معنــای ســنت های احتــرام بــه 
تمامــی ابعــاد آزادی و عدالــت و مــدارا و .... اســت .و در اســناد 

بین المللــی ایــن کلیــد واژه هــا قابل تأمــل اســت.
در منشــور ملــل، صلــح چیــزی بیــش از فقــدان جنــگ اســت 
و هــدف بشــر محــو کــردن جنــگ اســت و اســناد متعــددی 
ــی  ــد و موضوعات ــعه نگر دارن ــرد توس ــه رویک ــد ک ــود دارن وج
ــح و .... را  ــان و صل ــح، زن ــوزش و صل ــح، آم ــر و صل ــل  فق مث
ــی  ــوع فرهنگ ــدارا تن ــد. م ــرح می کن ــدارا را ط ــول م ــا اص ب
ــک  ــت و ی ــرن بیس ــت و در ق ــی اس ــزام سیاس و آزادی و ال
گســترش جــدی اتفــاق می افتــد و اعالمیــه صلــح و مــدارا در 
ــن  ــد. ای ــد را طــرح می کن 2010 یونســکو انســان گرایی جدی
نــگاه جدیــد همــه فرهنگ هــا را در صلــح پوشــش مــی دهــد 
و مســلمانان هــم در گفتگوهــای جهانــی وارد می شــوند. اگــر 
ــیم،  ــته باش ــی داش ــن موضــوع نگاه ــه ای ــی ب از منظــر بیرون

ــن  ــا داری بی ــی رابطــه معن ــم کــه رســانه هــای جهان می بینی
تروریســم و اســالم ایجــاد نمــوده انــد و تــا چالشــهای جهــان 
اســالم رفــع نشــود، وادار بــه رویکردهــای واکنشــی و تقلیــدی 
مــی شــود .جامعــه مدنــی یکــی از راه حــل هایــی اســت کــه در 

حــل ایــن مشــکالت کمــک شــایانی خواهــد کــرد«.
ــر محمدمهــدی مجاهــدی  ــن نشســت دکت ســخنران ســوم ای
ــألۀ  ــی در مس ــوان »درنگ ــا عن ــود را ب ــخنرانی خ ــه س ــود ک ب
قــرآن کریــم و مــدارا از چشــم انداز نظریّۀ سیاســی« مقایســه ای 
ارائــه کــرد. بــه اعتقــاد دکتــر مجاهــدی در نظریه هــای 
سیاســی ســه مفهــوم صلــح و مــدا و رواداری متبایــن هســتند 
ــا  ــلمانان در منش ــقاق های مس ــی از ش ــد یک ــی متضادن و حت
ــد در  ــه اراده خداون ــح، ب ــن و قب ــی و حس ــای اخالق ارزش ه
جهــان بــر می گــردد. امــروزه دو جریــان جدیــد بازتولیــد شــده: 
نــو معتزلــه و نــو اشــعریان. برخــی نــو معتزلــه هســتند و برخی 
ــانس  ــتند. در رنس ــعری هس ــو اش ن
یکپارچــه  انســانی، ســنت  علــوم 
ــه دارد: روشــنگری  نیســت و دو گون
ــپینوزا  ــه اس ــه ب ــد ک ــه ای تن ریش
بــا  دیگــری  و  می دهنــد  نســبت 
بــا  مرتبــط  و  مالیم تــر  رویکــرد 
روشــنگری  منظــر  از  الک.  جــان 
ــی  ــوه دین ــراض از وج ــن، اع بنیادی
اجتماعــی  و  سیاســی  ســنت های 
و دین زدایــی حداکثــری از فکــر و 
اندیشــۀ سیاســی و اجتماعــی رکــن 
رکیــن روشــن گری اســت. مدرنیتــه 
ــد  ــد تن ــن رون ــز مشــتقی از همی نی
ــاً  ــنگری خصوص ــنت روش ــن س ــار ای ــت. تب ــن گری اس روش
ــنگر  ــوف و روش ــپینوزا، فیلس ــاروخ اس ــه های ب ــه آرا و اندیش ب
هلنــدی، بــاز می گــردد کــه در قــرن هفدهــم میــالدی 
می زیســت. دربرابــر، رویکــرد روشــنگری مالیــم، کــه بــه 
ــای  ــکیو به ــی د مونتس ــارل    لوی ــان الک و ش ــش های ج کوش
ــان  ــۀ هم ــر ســنت را مدرنیت ــۀ ه ــد، مدرنیت ــری می ده بیش ت
ــکاف و  ــه ش ــه، ن ــنت و مدرنیت ــان س ــمارد، می ــنت می ش س
ــازوکارهای  ــد، و س ــتمرار می بین ــداوم و اس ــه ت ــالف، بلک اخت
نقــد هــر ســنت و فــرا َروی از آن را درون همــان ســنت 

می کنــد«. جســتجو 
دکتــر پاکتچــی بــه عنــوان آخریــن ســخنران پنــل ســوم  بحث 
ــی  ــی: پی جوی ــه هم افزای ــدارا ب ــذار از م ــوان »گ ــا عن ــود ب خ
زمینه هــای همبســتگی اجتماعــی در قــرآن کریــم را بــا یکــی 
ــن  ــی م ــت: »در جای ــرد و گف ــروع ک ــی« ش ــم قرآن از مفاهی
ایمــان را از بــاب اِفعــال یعنــی امنیــت در جامعــه بیــان کــردم، 
ــم و  ــخن می گوی ــالف س ــازع و اخ ــورد تن ــا در م ــا در اینج ام
اینکــه اختــالف مثــاًل در زبــان در قــرآن مطــرح شــده اســت. 
امــا ایــن اختــالف در یــک امــر وجــودی اســت .ایــن اختالفــات 
کــه از آنهــا در قــرآن آمــده اســت، ممکــن اســت امــروزه هــم 
باشــد. مثــل اختــالف در الــوان و شــعوب و غیــره. امــا از نــگاه 
ــن  ــت. ای ــده نیس ــر نگران کنن ــک ام ــات ی ــن اختالف ــرآن ای ق
ــت  ــناختن اس ــی ش ــارف یعن ــت تع ــرآن درجه ــالف در ق اخت

مــدارا جامعــهای در هرچــه
بیشــترباشــدظرفیتشــکوفایی
و میشــود بیشــتر نیــز آن
ــواز ــرانممل ــرای ــخمعاص تاری
اتفاقاتــیاســتکــهاگــرمــدارا
ــورت ــایآنص ــهحوزهه درهم
ــکوفایی ــتش ــت،ظرفی میگرف
ــد. ــترمیش ــدآنبیش ورش
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ــه  ــن جهــت اســت ک ــا در ای ــه م ــوع اختــالف در جامع ــا ن .ام
بطــور مثــال اگــر چــه بایــد طبقــه نخبــگان در خدمــت عامــه 
مــردم باشــد امــا ایــن طبقــه در جهــت تخریــب طبقــه عامــه 

گاهــی گام برمــی دارد«.
پــس از اســتراحتی کوتــاه پنــل چهــارم بــا موضــوع »صلــح و 
مــدارا از منظــر تاریخــی« آغــاز شــد و دکتــر نکونــام بــه عنــوان 
مدیــر نشســت از دکتــر حســنی فــر، دکتــر فتــح الهــی و دکتــر 
ــانی  ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــات علم ــای هی ــی )اعض گرام
ــخن  ــراد س ــه ای ــا ب ــرد ت ــوت ک ــی( دع ــات  فرهنگ و مطالع

ــد. بپردازن
ــخنران  ــن س ــوان اولی ــه عن ــنی فر ب ــن حس ــر عبدالرحم دکت
ــأله مندی  ــوان »مس ــا عن ــود را ب ــخنرانی خ ــارم س ــل چه پن
مــدارا بــا عطــف نظــر بــه قــرآن کریــم و تجربــۀ تاریــخ معاصــر 
ایــران« آغــاز کــرد وگفــت:  »بــا توجــه به علــوم متفــاوت قرانی 
ــه حــوزۀ شــریعت و فقــه نزدیــک می شــویم  مســلماً هرچــه ب
ــان  ــوزۀ اخــالق و عرف ــه ح ــه ب ــود و هرچ ــر می ش ــدارا کمت م
ــرش  ــود. در رد و پذی ــتر می ش ــدارا بیش ــویم م ــک می ش نزدی

ــف  ــن مختل ــود دارد و عناوی ــادی وج ــای زی ــدارا دیدگاه ه م
دارد.کــه حــوزۀ گســترده ای را دربــر می گیــرد. اتفاقــات 
مهمــی کــه از مشــروطه تــا کنــون صــورت گرفتــه و تجربــه ای 
از آزادی و ملی طلبــی بــود، نشــان می دهــد فرهنــگ حــذف و 
تخریــب و نداشــتن روحیــه صلــح و مدارا وجــود داشــته و دارد. 
به طورکلــی می تــوان گفــت هرچــه درجامعــه ای مــدارا بیشــتر 
ــخ  ــود و تاری ــتر می ش ــز بیش ــکوفایی آن نی ــت ش ــد ظرفی باش
معاصــر ایــران مملــو از اتفاقاتــی اســت کــه اگــر مــدارا در همــۀ 
حوزه هــای آن صــورت می گرفــت، ظرفیــت شــکوفایی و رشــد 

ــد«. ــتر می ش آن بیش
ــا عنــوان  در ادامــه ســخنرانی دکتــر محمدعلــی فتــح الهــی ب
ــت از آن از  ــوط و راه برون رف ــت هب ــف وضعی ــداوت، وص »ع
منظــر قــرآن« آغــاز شــد. وی بــه دشــمنی شــیطان با انســان از 
ابتــدای خلقــت اشــاره کــرد و بــا اشــاره بــه آیــۀ هبــوط انســان، 
ــت؛  ــر نیس ــن مدنظ ــان در زمی ــوط انس ــرآن هب ــت: »در ق گف
ــی و اجتماعــی  ــت اخالق ــک وضعی ــوط در ی بلکــه منظــور هب
اســت کــه در قــران هــم اشــاره شــده کــه بــا یکدیگــر دشــمنی 
ــد.  ــداوت می کنی ــمنی و ع ــا بعضــی دش ــد و بعضــی ب می کنی

و جملــه معــروف انســان گــرگ انســان اســت، ناظــر بــه ایــن 
وضعیــت اســت. قــرآن راه برون رفــت از ایــن تــرس و حــزن 
ناشــی از هبــوط را تبعیــت از هدایــت الهــی دانســته اســت. 
اخــوت و بــرادری نیــز بــه عنــوان راه نجــات دیگــری اســت 
ــا از  ــرد ت ــرار ک ــلمانان برق ــن مس ــر )ص( در بی ــه پیامب ک

ــد«. عــدوات و دشــمنی دوری کنن
دکتــر ســیدمحمدهادی گرامــی بــه عنــوان آخریــن ســخنران 
پنــل چهــارم بــا موضــوع  »مطالعــات اســالمی، تاریخ گرایــی 
و رواداری مذهبــی در ایــران معاصــر« ســخنان خــود را 
آغــاز کــرد و گفــت: نقطــۀ تالقــی جامعــه معاصــر ایــران بــا 
تعددگرایــی مذهبــی هنگامــی بــود کــه بــرای نخســتین بــار 
مفاهیمــی همچــون »پلورالیــزم دینی« توســط دگراندیشــانی 
ــر  ــتری و غی ــد شبس ــروش و مجته ــم س ــون عبدالکری همچ
ــران شــد.  ــوم اجتماعــی ای آنهــا وارد گفتمــان سیاســی و عل
بــه مــرور ایــن مفاهیــم نیــز ماننــد شــمار دیگــری از مفاهیــم 
غربــی نوظهــور در ایــران همچــون هرمنوتیــک، لیبرالیســم، 
آزادی بیــان و ... وجهــه سیاســی و تقابلــی آن تشــدید شــد 

ــدی،  ــته بندی های عقای ــرای دس ــبی ب ــزار و برچس ــه اب و ب
ــرد  ــه رویک ــل غلب ــه دلی ــت. ب ــدل گش ــی ب ــی و حزب سیاس
ــی،  ــزم مذهب ــوم پلورالی ــه مفه ــه ب ــانه پیش گفت دگراندیش
بررســی ســایر گرایش هــا بــه تعددگرایــی و پلورالیــزم دینــی 
در ایــران مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت.  شــمار دیگــری 
ــات  ــوزۀ مطالع ــز ـ در ح ــران نی ــر ای ــمندان معاص از اندیش
اســالمی ـ بــه ایجــاد یــک نــوع رواداری و تعددگرایــی 
ــد.  ــش دارن ــی گرای ــان تاریخ ــک گفتم ــاس ی ــی براس مذهب
ایــن اندیشــمندان رشــته های مختلــف مطالعــات اســالمی در 
نوشــته ها و ســخنان خــود بــا ارجــاع تاریخــی بــه رویدادهــا 
ــف،  ــی، شــیعی و اســالمی در ادوار مختل و اندیشــه های قرآن
تلویحــاً یــا تصریحــاً در راســتای ایجــاد گفتمانــی در راســتای 
تعددگرایــی و رواداری مذهبــی براســاس داده هــای تاریخــی 
حرکــت کرده انــد. ایــن اندیشــمندان در عرصه هــای مختلــف 
کالمــی، سیاســی، فقهــی، اجتماعــی، اخالقــی، عقایــدی و ... 
ــای  ــی و دیدگاه ه ــای اســالمی ـ قرآن ــه انگاره ه ــاع ب ــا ارج ب
اندیشــمندان اســالمی، تــالش می کننــد در راســتای رواداری 

ــد. ــردازی  کنن ــی نظریه پ ــی مذهب و تعددگرای
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نشانههاورموزدرآوانگاریوثبتقرائاتگوناگوندرنسخخطیقرآن
پژوهشــکده مطالعــات قرآنــی بــا همــکاری انجمــن ایرانــی مطالعــات قرآنــی و فرهنــگ اســالمی در روز پنجــم اســفندماه 1397، 

ــت  ــگاری و ثب ــوز در آوان ــانه ها و رم ــوان »نش ــا عن ــتی ب نشس
ــرآن« برگــزار کــرد. ــات گوناگــون در نســخ خطــی ق قرائ

ــی  ــات علم ــو هی ــا )عض ــر آالء وحیدنی ــت دکت ــن نشس در ای
پژوهشــکده مطالعــات قرآنــی( بــه بررســی آوانــگاری و افــزودن 
عالئــم و نشــانه ها بــه مصاحــف قرآنــی طــی دو دوره ی اصلــی 
ــورت  ــن ص ــی  وان بدی ــن دو دوره را م ــت: »ای ــت و گف پرداخ
ــان  ــور از آن هم ــه منظ ــرد: دوره نخســتین ک ــدی ک ــته بن دس
ــات  ــوز قرائ ــه هن ــی ک ــی زمان ــده   های نخســت اســالمی یعن س
ــوز از  ــه هن ــی ک ــده؛ زمان ــزا نش ــات مج ــر قرائ ــمی از دیگ رس
ــی  ــده یعن ــتفاده می ش ــراب اس ــرای اع ــی ب ــای ابتدای نقطه ه
همــان شــیوه ای کــه بــه شــیوه ابواالســود دوئلــی معــروف اســت. 
و دورۀ پســین یعنــی دورۀ کامــل شــدن عالئــم اعــراب و تجویــد 
ــه آن چیــزی کــه امــروزه همچنــان همیــن  و غیــره و شــبیه ب
عالئــم رو در قرآن هــا می بینیــم و همچنیــن  دورۀ پــس از جــا 
افتــادن قرائــات رســمی و متمایــز شــدن آنهــا بــا دیگــر قرائــات، 

ــدند«. ــده می ش ــاذ خوان ــات ش ــه قرائ ک
وحیدنیــا ادامــه داد: »بررســی دورۀ نخســت بــا اســتفاده از 

مقایســه میــان اطالعــات موجــود در نخســتین منابــع مســلمانان و نســخه های خطــی باقــی مانــده از ســده های نخســت اســالمی 
صــورت می پذیــرد. در ایــن دوره مــی تــوان دو گونــه آوانــگاری 1- عــراق و مشــرق و دیگــری 2- مدینــه و مغــرب را بــه تفصیــل 
بررســی نمــود. در بررســی دورۀ پســین از آوانــگاری مصاحــف نیــز: الــف: نشــانه های ســجاوندی، ب: رمــوز قرائــی نــام قاریــان و 
راویــان آنهــا؛ ج: عالئــم مربــوط بــه اتفــاق قاریــان یــا قرائــت مناطــق مختلــف؛ د: عالئــم مربــوط بــه عــداآلی یــا شــمارش آیــات 
کــه در نســخه های خطــی دوران دوم قابــل مشــاهده اســت و بــا نشــان دادن نمونه هــای مختلــف از نســخه های خطــی، می تــوان 

آن دوران را تبییــن کــرد«.
در پایان، جلسه پرسش و پاسخی برگزار شد و به سواالت حضار پاسخ داده شد.
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برگزاری سومین انتخابات هیأت مدیره مجمع صنفی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه

ســومین انتخابــات هیــأت مدیــرۀ مجمــع صنفــی اعضــای هیــات علمــی پژوهشــگاه و بــازرس مجمــع صنفــی اعضــای 
هیــأت علمــی پژوهشــگاه روز چهــارم اســفند مــاه 97 در ســالن حکمــت بــا حضــور اکثریــت اعضــا برگــزار شــد. در ایــن 
ــی  ــات فرهنگ ــوم انســانی و مطالع ــأت علمــی پژوهشــگاه عل ــی از ســوی اعضــای هی ــات، مشــارکت خوب دوره از انتخاب
ــر  ــه شــرح زی ــج آن ب ــات مشــارکت داشــتند کــه نتای ــن شــرایط در انتخاب صــورت گرفــت و حــدود ۸5 درصــد واجدی

اســت:

1. دکتر علی رضا شعبانلو، ۶5 رأی
2. دکتر زهرا محقققیان گورتانی، ۶0 

رأی
3. دکتر اسماعیل ناصری، ۶0 رأی

4. دکتر حوریه احدی، 5۸ رأی
5. دکتر محمدامیر احمدزاده، 41 رأی

اعضای علی البدل:
1. دکتر منصور ساعی، 31 رأی

2. دکتر شروین مقیمی زنجانی، 27 رأی

بازرس: دکتر سپیده میرمجیدی 
هشجین

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

ــه ســمت سرپرســت گــروه پژوهشــي زبا ن شناســی  ــرامیــدطیــبزادهقمصــريرا ب دکت
کاربــردي پژوهشــگاه منصــوب کــرد.
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مسأله ایرانشهر؛ رویکردی متفاوت به خواجه نظام امللک و سیرامللوک

گــروه تاریــخ سیاســی پژوهشــکدۀ علــوم تاریخــی، نشســتی از 
ــران، در راســتای بزرگداشــت  سلســله نشســت های مســأله ای
هــزاره خواجــه نظــام الملــک بــا موضــوع »مســأله ایرانشــهر؛ 
ــه خواجــه نظام الملــک و ســیرالملوک«  رویکــردی متفــاوت ب
در تاریــخ 19 اســفند 97 برگــزار کــرد. در ایــن نشســت کــه 
بــا اســتقبال عالقه منــدان مواجــه شــده بــود، توســط دو تــن 
از محققــان پیرامــون خواجــه نظــام الملــک، دکتــر اســماعیل 
حســن زاده و دکتــر نیــره دلیــر و دبیــر نشســت دکتــر علیرضا 

ــه بحــث شــد. ــی ارائ مالیی توان
در  مالیی توانــی  دکتــر  نشســت،  دبیــر 
ایرانشــهر  مســأله  ضــرورت  و  اهمیــت 
آن  بــا  نظام الملــک  خواجــه   نســبت  و 
ســخنانی را در مقدمــه بیــان کــرد و ســپس 
ــه  ــر حســن زاده را ب ــخنران نخســت، دکت س

ایــراد ســخنرانی خــود فراخوانــد. 
دکتــر حســن زاده در مقدمــه و پیــش از 
آغــاز بحــث اصلــی خــود دربــارۀ تشــکیکات 
ــه  ــه خواج ــیرالملوک ب ــون انتســاب س پیرام
نظام الملــک صحبــت کــرد. وی اشــاره کــرد، 
تاکنــون بحــث هایــی کــه پیرامــون خواجــه 
ــراط  در  ــت اف ــتر در جه ــده بیش ــوان ش عن
بحــث ملــی گرایــی بــوده کــه ســردمدار ایــن 
ــاب »وزارت در  ــال در کت ــاس اقب ــراد عب اف

ــا امــروز دنبــال شــده  ــزرگ ســلجوقی« و ت عهــد ســالطین ب
اســت. او بحــث خــود را متفــاوت و نقیــض ایــن برداشــت های 
افراطــی عنــوان داشــت و در همیــن راســتا بیــان کــرد: 
ــیرالملوک  ــر س ــه اث ــلجوقی ب ــع دوره س ــدام از مناب »هیچک
ــی و  ــر عوف ــان دو اث ــن می ــا در ای ــد و تنه ــی کنن ــاره نم اش
تجــارب الســلف بــه ایــن اثــر اشــاره کــرده انــد کــه بیشــتر مــا 
را بــه ایــن نتیجــه مــی رســانند کــه اثــر ســیرالملوک نوشــته 
ــه داد  ــر حســن زاده ادام ــک نیســت. دکت خواجــه نظــام المل
کــه بــه عقیــده مــن اثــر ســیرالملوک در قــرن ۸ و 9 هجــری 
در هنــد بــه رشــته نــگارش درآمــده و بعدهــا در ایــران کتابــت 
ــرن 10 ه.ق  ــا از ق ــترس م ــل دس ــای قاب ــخه ه ــده و نس ش
ــه بعــد اســت. وی اشــاره کــرد کــه صحبت هــای ایشــان از  ب

ــی نیســت«. ــه ســلبی اســت و از منظــر ایجاب جنب
ــوار  ــرد: »س ــه ک ــرا اضاف ــگاه الزه ــی دانش ــأت علم ــو هی عض
ــر تفکــر خواجــه نظــام المــک  ــردن اندیشــه ایرانشــهری ب ک
دیدگاهــی جعلــی ـ از لحــاظ موضوعــی و تفســیری ـ اســت و 
اندیشــه ایرانشــهری نوعــی تحریفــی از نــگاه شــاهی ـ آرمانــی 
دورۀ باســتان اســت و از ایــن نظــر اندیشــه ایرانشــهری هیــچ 
ــه  ــون اندیش ــدارد و چ ــه ن ــه های خواج ــا اندیش ــی ب ارتباط
ــذا  ــدارد ل ــت ن ــن مطابق ــای امروزی ــا قرائت ه ــی ب ــاه آرمان ش

ــوای ایرانشــهری ظهــور کــرده اســت«.   در ل
ایــن اســتاد تاریــخ بخــش دوم و اصلــی ســخنان خــود را بــه 
ــرد و  ــک معطــوف ک ــات و عملکــرد خواجــه نظــام المل اقدام

ــد  ــد و تأیی ــه در تمجی ــته ام ک ــاور گذش ــالف ب ــت: »برخ گف
ــاوری  ــروز ب ــا ام ــده ام ام ــخن ران ــه س ــی خواج ــه عمل کارنام
دیگــری دارم و در نقــد اقدامــات خواجــه و تأثیــرات مخــرب در 
جامعــه ایرانــی ســخن خواهــم گفــت«. وی اقدامــات خواجــه 
ــد از: نهادســازی و  را حــول ســه محــور دانســتند کــه عبارتن
ــات  ــن اقدام ــی و همچنی ــات تحمیل ــدود، اصالح ــالح مح اص
مشــکل زا. او شــرح ایــن بحــث را بــه مقالــه خــود بــا عنــوان 
ــد کــه  ــی در دوره ســلجوقی« ارجــاع دادن ــی ثبات ــات و ب »ثب
بــه تفصیــل در مــورد اقدامــات خواجــه نظــام الملــک ســخن 

گفتــه اســت.
ــام  ــه نظ ــرد خواج ــی عملک ــد اساس ــن زاده در نق ــر حس دکت
ــام  ــرد: »نظ ــان ک ــاع داری بی ــام اقط ــه نظ ــک در زمین المل
اقطــاع داری در پیــش از دورۀ ســلجوقی مرســوم بــوده امــا در 
ــه ایــن  ایــن دوره شــاهد گســتردگی آن هســتیم و آن هــم ب
ــی و  ــر حقوق ــاع داری را از نظ ــه اقط ــه خواج ــت ک ــل اس دلی
نهــادی بــه افــراد و مناصــب انتقــال داد و یــک مشــکل بــزرگ 
در جامعــه ایــران بــه وجــود آورد. وی مشــکل بــزرگ حاصــل 
از اقــدام خواجــه را، ایجــاد یــک نــوع زمیــن داری وراثتــی در 
ــان نظامیــان عنــوان داشــتند کــه نتیجــه ای جــزء شــکل  می
ــت.  ــکان نداش ــز اتاب ــز از مرک ــای گری ــور نیروه ــری و ظه گی
حســن زاده در نقــد اقــدام خواجــه در بحــث اقطاعــات، توضیح 
بیشــتری داد کــه اخــذ مالیــات تــا دوره ســلجوقی بــر عهــده 
ــدام خواجــه باعــث شــد یــک  ــا اق ــوده ام ــی ب نیروهــای محل
گــروه نظامــی ده هــزار نفــری )غالمــان اغلــب تــرک نظامیــه 
ــوند  ــا ش ــات ه ــردآوری مالی ــور گ ــه( مأم ــه خواج ــته ب وابس
کــه از ایــن نظــر درآمــد دولــت را بــه دســت نظامیــان ســپرد 
ــی  ــادی و مالیات ــع اقتص ــه منب ــان ب ــا نظامی ــد ت ــث ش و باع
دســت یابنــد. بــه طوریکــه درآمــد بســیاری از نظامیــان 
عصــر ســلجوقی از ســالطین ســلجوقی بیشــتر شــد و قــدرت 

ــرد«. ــار ب ــر از دســتگاه ســلطان و درب ــان را برت نظامی
دکتــر حســن زاده در پایــان ســخنان خــود، در نقــد اقدامــات 
خواجــه، گفــت: »خواجــه بــا اقدامــات خــود دو ضربــه اساســی 
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ا
ــا  ــی وارد کــرد؛ نخســت، ب ــه نظــام حاکمیــت و جامعــه ایران ب
ــردآوری  ــث گ ــژه در بح ــه وی ــان ب ــارات نظامی ــش اختی افزای
ــش داد. دوم، بــا دادن  ــی را در کشــور افزای مالیــات، بی ثبات
ــه غالمــان، قــدرت نیروهــای نظامــی را بیشــتر کــرد  زمیــن ب
و حکومــت مرکــزی را ضعیــف ســاخت و باعــث شــد تــا 
ــی  ــاد امــرا حکمران ــه عنــوان حاکمــان تحــت انقی ســالطین ب

ــند«. ــته باش ــه ای داش ظاهرگون
ــا توجــه  ــود کــه ب ســخنران دوم نشســت دکتــر نیــره دلیــر ب
بــه تخصصشــان بحــث خــود را در ارتبــاط فضــای اندیشــگانی 
ــک  ــام المل ــه نظ ــه خواج ــاب ب ــیرالملوک در انتس ــه در س ک
وجــود دارد طــرح کــرد. عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه 
ــا در  ــود را ب ــث خ ــی بح ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس عل
نظــر گرفتــن صحــت انتســاب ســیرالملوک بــه خواجــه نظــام 
ــی و اندیشــه ای  ــاز کــرد و گفــت: »از منظــر تحلیل الملــک آغ
اصالــت بــا متــن اســت و نــه مؤلــف. ضمــن آن کــه ایــن اثــر، 
یــک کار منحصــر بفــرد در تاریــخ اندرزنامه هــای ایــران اســت 
کــه آثــار فکــری و انــدرزی متقــدم و متاخــر ســنخیتی بــا آن 
ــک  ــده مســائل عصــر خواجــه نظــام المل ــدارد و نشــان دهن ن
اســت، و بــا توجــه بــه تحقیقاتــی کــه در زمینــه ظــل اللهــی در 
دوره مغــول انجــام داده ام بایــد اذعــان کــرد فضــای اندیشــگانی 
ــه دور از فضــای قدسی ســازی و ظل اللهــی کــه  ســیرالملوک ب
ــد، نگاشــته شــده اســت  ــد رواج می یاب ــه بع در ســده های ۸ ب
و همچنیــن مســأله و مســائلی کــه در ایــن اثــر بــدان پرداختــه 
شــده متفــاوت از مســائلی اســت کــه در آثــار ســده های 
ــر  ــن منظ ــت. از ای ــده اس ــگارش درآم ــه ن ــد ب ــه بع ۸ و 9 ب
ســیرالملوک را نمی تــوان محصــول دوره مغــول بــه بعــد 
دانســت بلکــه بــا توجــه بــه فضــای اندیشــه ای و مســائل مطرح 
ــگارش آن  ــد ن ــان می کن ــف بی ــه مول ــی ک ــده و دغدغه های ش
ــه در  ــد و ن ــد باش ــک بای ــام المل ــه نظ ــن دوره خواج در همی

ــد«. ــده های بع س
ــی  ــه بررس ــت ک ــود پرداخ ــی خ ــث اصل ــه بح ــپس ب وی س
ســه گانــه )خداونــد ـ ســلطان ـ مــردم( و مناســباتی کــه بــه 
ــه دو میــان ایــن ســه حــوزه برقــرار خواهــد شــد  شــکل دو ب
ــن مناســبات ســه گانه در ســیرالملوک اشــاره  ــا بررســی ای و ب
ــد ـ ســلطان مطــرح  ــه خداون کــرد: »در ســطح نخســت دوگان
اســت کــه بایــد گفــت در ایــن ســطح طبــق نظــرات مؤلــف و 
از همــان ســطور ابتدایــی کتــاب برگزیدگــی از ســوی خداونــد 
اســت. امــا بــه دور از قدســی ســازی رایــج در دوره ســنت کــه 
بــرای حاکمــان بــه تصویــر در آمــده اســت. بــا بررســی ســطح 
ــی  ــای معنای ــردم داللت ه ــلطان ـ م ــه س ــی دو گان دوم؛ یعن
عــدم تصویــر ســازی قدســی بــرای ســلطان آشــکار می شــود. 
خواجــه نظام الملــک ســلطان را مســئول مردم/رعیــت معرفــی 
ــال  ــود در قب ــار خ ــال و رفت ــخگوی اعم ــد پاس ــه بای ــرده ک ک
مــردم باشــد. مؤلــف اثــر هیچگونــه مصونیــت و قدســیتی بــه 
ــهری  ــه ایرانش ــر از اندیش ــن منظ ــت از ای ــداده اس ــلطان ن س
بــه عنــوان گفتمــان شــاه آرمانــی فاصلــه می گیــرد. البتــه در 
توضیــح خــود اشــاره کــرد، منظــور از اندیشــه ایرانشــهری در 
معنــای گفتمــان فکــری دوره باســتان اســت و نــه اطــالق معنــا 
ــلطان  ــه س ــز رابط ــوم نی ــطح س ــان دوره. س ــوان در هم و عن

ــد  ــوع خواه ــه وق ــاوراء ب ــم م ــه در عال ــت ک ــد اس ـ خداون
پیوســت. از آنجــا کــه قــدرت ماهیــت سلســله مراتبــی 
ــد  ــوی خداون ــلطان از س ــه س ــده ب ــا ش ــدرت اعط دارد و ق
ــد ســپرده  ــه خداون ــوده و پــس بازخواســت ســلطان نیــز ب ب
ــای ســخت  ــز عقوبت ه ــه نی ــن مرحل ــه در ای شــده اســت ک
و ســنگینی بــرای ســلطان ظالــم بــه تصویــر کشــیده شــده 

اســت«.
ــور  ــاس مح ــر اس ــیرالملوک ب ــه داد: »س ــر ادام ــر دلی دکت
»عدالــت« نگاشــته شــده و تــا بدانجــا عدالــت بــرای مولــف 
ــک  ــروف »المل ــه مع ــه جمل ــوده ک ــوردار ب ــت برخ از اهمی
یبقــی مــع الظلــم و الیبقــی مــع الکفــر« را برخــالف فضــای 
همچنیــن  می کنــد.  بیــان  ســنت  دنیــای  اندیشــه ایی 
ــاه  ــت پادش ــتناد حکای ــه اس ــود ب ــخنان خ ــی از س در بخش
ــه نقــد ایــن روایــت و ایــن کــه  ــدان ب ــد موب ساســانی و موب
ــه صــورت گرفتــه و در  توزیــع قــدرت در ایــن روایــت چگون
ــاره  ــر اش ــا خی ــوده ی ــدرت ب ــع ق ــث توزی ــر بح ــن اث کل ای
کــرد. در نتیجــه گیــری نهایــی نیــز اشــاره داشــت، از آنجــا 
کــه خواجــه نظــام الملــک بــه توزیــع قــدرت بنــا بــه دالیــل 
متعــدد کــه ناشــی از مســائل زمانــه اش بــوده اســت نپرداخته 
بنابرایــن بــه توزیــع صحیــح مناســبات عدالــت نیــز نتوانســته 
دســت یابــد از ایــن رو در اثــر مرتــب گالیــه خــود را از ظلــم 
و ســتم بیــان می کنــد. و ایــن همــان معمــای بــزرگ تاریــخ 

ــران اســت«. ای
ــی در  ــی نکات ــا مالیی توان ــر علیرض ــت، دکت ــه نشس در ادام
ــا  ــت ه ــه روای ــکیک ب ــده در تش ــرح ش ــب مط ــورد مطال م
و مؤلــف ســیرالملوک پاســخ داد و گفــت: »اینکــه چــرا 
ــیار  ــد بس ــه ان ــه ســخن نگفت ــر خواج ــورد اث ــان در م مورخ
طبیعــی اســت همچنانکــه کــه تــا بــه امــروز نیــز ایــن ســنت 
پنهــان بــودن و مغفــول مانــدن آثــار رواج داشــته اســت. وی 
ــر ســیرالملوک، خواجــه  ــه صاحــب اث ــورد اینک ــزود: در م اف
ــر  ــر تشــکیکی شــده اســت و بهت ــوده، کمت ــک ب نظــام المل
ــری  ــل فک ــه تحلی ــنده ب ــک در نویس ــای ش ــه ج ــت ب اس

ــم.« ــنده بپردازی نویس
دکتــر مالیی توانــی ماحصــل کالم را ایــن نکتــه عنــوان کــرد 
ــه  ــه خواج ــن زاده،  اندیش ــر حس ــرات دکت ــالف نظ ــه برخ ک
ــی و  ــاه ـ آرمان ــتای ش ــیرالملوک در راس ــک در س نظام المل

ــت«. ــم اس ــتمرار و قابل فه ــهری اس ــه ایرانش اندیش
در ادامــۀ پرســش و پاســخ ها، دکتــر کســرایی توضیحاتــی در 
ــن کــه آن  ــی آن و ای ــورد ایرانشــهری و داللت هــای معنای م
را بایــد گفتمانــی دیــد و فلســفه آن را روشــن ســاخت اشــاره 
داشــت همچنیــن ســایر حضــار از جملــه نســخه پژوهــی از 
ــه  ــه اشــکاالت نســخه ایی ک ــات ب ــری ادبی دانشــجویان دکت
بــر ایــن اثــر گرفتــه شــد، پاســخ هــای مبســوطی ارائــه کــرد. 
در پایــان بــا توجــه بــه اهمیــت اثــر و منحصــر بــه فــرد بــودن 
ســیرالملوک نســبت بــه آثــار انــدرزی پیــش و پــس از خــود 
ــری  ــه دیگ ــه در جلس ــد ک ــه کردن ــراز عالق ــار اب ــه حض هم

ایــن بحــث بشــکل تخصصــی ادامــه یابــد.
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بحراندرتاریخشناسی؛توهمیاواقعیت

گــروه تاریــخ سیاســی پژوهشــکده علــوم تاریخــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا همــکاری گــروه روش شناســی 
ــاه  ــن م ــم بهم ــی را در روز ده ــت های روش شناس ــله نشس ــت از سلس ــن نشس ــالم، دومی ــخ اس ــکده تاری ــگاری پژوهش و تاریخ ن
1397 بــا عنــوان »بحــران در تاریــخ شناســی؛ توهــم یــا واقعیــت« بــا ســخنرانی اســتادان اســماعیل حســن زاده، حســن حضرتــی 

و علیرضــا مالیــی توانــی برگــزار کــرد. 
ــگاری  ــا در تاریخ ن ــا م ــن مســأله اســت کــه آی ــه ای ــوط ب ــن بحــث مرب در ابتــدای نشســت دکتــر حســن زاده  گفــت: »ریشــه ای

دچــار پیشــرفت شــده ایم یــا دچــار بحــران؟ اگــر 
بحرانــی هســت ایــن بحــران چــه وجوهــی دارد؟ 
و اگــر پیشــرفتی در دانــش تاریــخ اتفــاق افتــاده 
ــی  ــا و عرصه های ــاد و حیطه ه ــه ابع ــت در چ اس
ــری  ــی و نظ ــث، روش شناس ــتر بح ــت؟ بیش اس
ــدود  ــورت مح ــه ص ــم ب ــاید ه ــود، ش ــد ب خواه
داده هایــی ارائــه شــود. دکتــر حضرتــی در مــورد 
اینکــه آیــا بحــران داریــم یــا خیــر، اگــر بحــران 
اســت ذاتــی و ماهــوی معرفــت تاریخــی اســت و 
یــا عرضــی اســت؟ اگــر بــر عــدم بحــران اعتقــاد 
دارنــد بحــث پیشــرفت یــا ترقــی دانــش تاریخــی 

را بحــث خواهنــد کــرد«.
ــت: »در  ــی گف ــر حضرت ــت دکت ــه نشس در ادام
ــد  ــد بودن ــکاران معتق ــی از هم ــه اول برخ جلس

کــه در رشــته تاریــخ، مــا در وضعیــت اســفناکی هســتیم؛ از حیــث مطالعــات، تحقیقــات و پژوهش هــای تاریخــی و از نظــر آنهــا 
رشــته تاریــخ وضعیتــی بحرانــی دارد و بــه تعبیــر دکتــر نورایــی دچــار انســداد تاریخــی شــده¬ایم. دکتــر منصوربخــت هــم معتقــد 
بودنــد مــا در دوره مــدرن فهــم درســتی از تاریــخ نداریــم. امــا مــن معتقــدم: اطــالق واژه بحــران بــه نظــر مــن اطــالق درســتی 
ــم. بحــران  ــه وضعیتــی کــه مطالعــات و تحقیقــات و آمــوزش تاریــخ در کشــور مــا در حــال حاضــر داری نیســت، از نظــر مــن ب
یــک تعبیــر پزشــکی اســت بــرای یــک انســان در حــال احتضــار و مــن فکــر نمی کنــم مطالعــات تاریخــی در کشــور مــا چنیــن 
وضعیتــی داشــته باشــد. بنابرایــن حــرف اصلــی مــن ایــن اســت کــه مــا در دانــش تاریــخ دچــار بحــران نیســتیم چــه از حیــث 
آمــوزش و چــه از حیــث پژوهــش و تحقیــق. امــا مشــکالتی وجــود دارد کــه مــا اطــالق واژه بحــران را بــرای آن بــه کار نمی بریــم. 
در کنــار مشــکالتی کــه وجــود دارد مــا یــک دوره مطلوبــی هــم داریــم ســپری می کنیــم از حیــث مطالعــات و تحقیقات و آموزشــی 
تاریــخ. یعنــی وضعیتــی کــه در حــال حاضــر در کشــور مــا هســت، وضعیــت مطلوبــی اســت بــه جهــت اینکــه در تاریــخ وقتــی یــک 
مــرور می کنیــم بعــد از هــر جنگــی دو علــم یــا معرفــت رشــد پیــدا کــرد؛ یکــی فلســفه و دیگــری تاریــخ. اگــر از یونــان باســتان 
تــا جنــگ جهانــی اول و دوم مــرور کنیــم بــه نظــرم بعــد از ایــن چنگ هــا توجــه بــه تاریــخ رشــد داشــته اســت. در ایــران بعــد 

ــگاری اســت«. ــه مغــول، یکــی از دوره هــای درخشــان تاریخ ن از حمل
حضرتــی اضافــه کــرد: »بعــد از جنــگ هشــت ســاله و قبــل از آن وقــوع انقــالب، ایــن دو اتفــاق مهــم بــه رشــد دانــش تاریــخ در 
کشــور کمــک زیــادی کــرد. هــم انقــالب و هــم جنــگ چــون اساســاً ایــن دو اتفــاق مهــم، ســوژه خوبــی بــرای محققــان بــود و 
مورخــان می توانســتند بــه آن بپردازنــد. در دورۀ بعــد از انقــالب آگاهــی اجتماعــی بــاال رفــت و تحــوالت علمــی را تحــت تأثیــر 
خــود قــرار داد. مــا در دورۀ بعــد از انقــالب و جنــگ توجــه ویــژه ای بــه تاریــخ کرده ایــم. البتــه بایــد بدانیــم انتظــار مــا از دانــش 
تاریــخ چیســت؟ بــه نظــر می آیــد کــه انتظــار معقــول و منطقــی و علمــی از دانــش تاریــخ ندارنــد و از دانــش تاریــخ مطالباتــی 
دارنــد کــه در توانــش نیســت کــه آنهــا را بــرآورده کنــد. اگــر تعریــف درســتی از ایــن داشــته باشــیم کــه وظیفــه دانــش تاریــخ 
ــا خیــر؟ مــن  ــه درســتی انجــام داده اســت ی ــا وظیفــه اش را ب چیســت، کار مهــم آن چیســت؛ آن وقــت می توانیــم بپرســیم آی
وظیفــه اصلــی دانــش تاریــخ را توصیــف فربــه می دانــم، ارائــه فکــت می دانــم و برایــن اســاس فکــر می کنــم کــه کارهــای خیلــی 
ــی  ــل قبول ــخ وضعیــت قاب ــی در کشــور در حــال انجــام شــدن اســت در حوزه هــای مختلــف علمــی و وضعیــت رشــته تاری خوب

اســت«.
دکتــر مالیــی توانــی دیگــر ســخنران ایــن نشســت بــود کــه ســخنانش را ایــن چنیــن آغــاز کــرد: »مــن از ســطح دیگــری وارد بحث 
می شــوم و رویکــرد مــن مفهومی تــر اســت و وارد مصادیــق تاریخــی نمی شــوم. مفهــوم بحــران یکــی از مفاهیــم بســیار پرکاربــرد 
و مصطلــح اســت کــه از دوره مشــروطه کاربــرد داشــته اســت. بحــران کارکــرد معنایــی و مفهومــی گســترده ای دارد، مــا هنگامــی 
کــه از بحــران ســخن می گوییــم بــه ایــن معناســت کــه در یــک شــرایط بحرانــی در یــک وضعیــت غیرمتعــارف قــرار گرفته¬ایــم 
و بــه همیــن خاطــر آن حــوزه ای کــه دچــار بحــران شــده اســت، کارکردهــای متعــارف و پیشــینی خــود را نــدارد. بنابرایــن بحــران 
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یــک بن بســت را ایجــاد می کنــد. اگــر در ســاحت دانــش از بحــران ســخن بگوییــم در چــه وضعیتــی یــک دانــش دچــار بحــران 
ــه ای  ــت گون ــت بن بس ــش وضعی ــک دان ــرگاه در ی ــم؟ ه ــخن بگویی ــی س ــت بحران ــک وضعی ــم از ی ــه می توانی ــود؟ چگون می ش
پیــش بیایــد و زایندگــی فکــری از میــان بــرود، امــکان تکاپــو و کنــش علمــی فعاالنــه و طــرح افق هــای علمــی جدیــد از میــان 
مــی رود، مــا دپــار وضعیــت بحرانــی شــده ایم. البتــه وضعیــت بحرانــی بــد هــم نیســت چــون بحران هــا مقدمــه بازاندیشــی های 
عمیــق، مقدمــه گــذار از وضعیت هــای نامطلــوب اســت. وقتــی از وضعیــت بحرانــی در دانــش تاریــخ ســخن می گوییــم مبــادی 
معرفــت شناســانه و روش شناســانه و اصــول کارکــردی و مخاطبــان دانــش و... دچــار اختــالل اساســی بشــود در ایــن وضعیــت 

بحــران پدیــد آمــده اســت«.
مالیی توانــی افــزود: »وقتــی بحــران پدیــد می آیــد بــه گفتــه تامــس کوئــن یعنــی شــرایطی کــه علــم کارکــرد خــود را ز دســت 
می دهــد و بایــد در چنیــن وضعیتــی دچــار یــک انقــالب علمــی شــد. انقالب هــای علمــی زمانــی رخ می دهــد کــه در یــک دانــش 
بحــران پدیــد آیــد. یعنــی علــم قــادر نیســت مســائل متعــارف خــودش را حــل کنــد. بنابرایــن مــا نیــاز بــه یــک انقــالب علمــی 
ــاد در دوره مشــروطه و  ــاق افت ــخ اتف ــی کــه در تاری ــن بحران های ــد. یکــی از مهمتری ــی را ایجــاد کن ــم کــه وضعیــت مطلوب داری
ــگاری نویــن  ــه ســمت تاریخ ن ــگاری رســمی ســنتی خودمــان گــذر کردیــم و ب ــود. زمانــی کــه مــا از گفتــار تاریخ ن پــس از آن ب
آمدیــم، ایــن یکــی از بحران هــای بــزرگ بــود کــه منجــر بــه یــک انقــالب علمــی در حــوزۀ دانــش تاریــخ شــد و مــا هنــوز در 
داخــل آن پارادایــم هســتیم کــه پــس از آن گسســت از بحــران ســنتی اولیــه رخ داد. در غــرب هــم بــا ظهــور ویلیــم دیلتــای از 
ــوم انســانی و علــوم غیرانســانی )طبیعــی( ســخن گفــت. مــن فکــر می کنــم یــک  مناقشــات علــم انســانی و روش شناســی و عل
خطــای معرفتــی رخ داده اســت و آن ایــن اســت کــه مــا بــا قــرار گرفتــن در یــک وضعیــت بحرانــی )یــک بحــران تاریخــی( را 
بــا بحــران در دانــش تاریخــی یکــی دانســته ایم. ایــن مشــکلی بــود کــه در گفگوهــای گذشــته پدیــد آمــده اســت. اینکــه مــا در 
یــک وضعیــت بحرانــی تاریخــی قــرار گرفته ایــم یــک شــرایط حــاد اســت. ایــن بحــران در حوزه هــای مختلــف دانشــی ومعرفتــی 
ــی تمــدن  ــن ناشــی از رویاروی ــا آن درگیــر هســتیم و همــه حوزه هــای زیســتی را در برمی گیــرد. ای ــا ب ســرریز می شــود کــه م
ســنتی مــا بــا تمــدن مــدرن بــود. ایــن بحــران ممکــن اســت آثــار خــود را در دانــش تاریــخ هــم گذاشــته باشــد، امــا ایــن را بــه 

معنــای بحــران در دانــش تاریــخ گرفتــن خطــای معرفت شناســانه اســت کــه بایــد از آن پرهیــز کــرد.
ســپس دکتــر حســن زاده گفــت: »اگــر بخواهیــم دربــاره بحــران صحبــت شــود بایــد تعریفــی ارائــه شــود از مفهــوم بحــران بــه 
عنــوان یــک مفهــوم عــام. مــن معتقــدم بحــران یعنــی انحــراف از معیــار. یعنــی اگــر مــا یــک نــگاه ایده آلیســتی داشــته باشــیم 
در مــورد معرفــت تاریخــی و تمــام معرفت هــا، ســه مســئله مهــم موضــوع، روش و غایــت علــم وجــود دارد. اگــر ایــن ســه تــا را مــا 
بــه عنــوان معیــار درســت بــرای پیشــبرد دانــش تاریــخ در نظــر بگیریــم، هــرگاه از ایــن ســه مــورد دچــار ابهــام و انحــراف بشــود، 
ــش  ــواع بحران هــا، گفــت: »بحــران معرفتــی یعنــی اینکــه دان ــان ان ــم بحــران رخ داده اســت«. وی در ادامــه ضمــن بی می گویی
تاریخــی یــک معرفــت جزءنگــر اســت، خــود یــک مشــکل مهــم اســت. تــا چــه حــد مــا بایــد ایــن جزئی نگــری را ادامــه دهیــم. 
چــرا در نــگاه جــزء نگرانــه تمــام پدیده هــای تاریخــی پدیده هایــی منفــک در نظــر گرفتــه می شــود؟ و همبســتگی فراینــدی در 
آنهــا دیــده نمی شــود؟ بنابرایــن در بحــران معرفتــی نــگاه جزءنگرانــه و عــدم تعمیــم وجــود دارد. ایــن باعــث شــده دانــش تاریــخ 
نتوانــد در عالــم علــوم انســانی حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــد. بحــث بعــدی ایــن اســت کــه مــا نمی دانیــم چــه دانش هایــی 

بــه تاریــخ کمــک می کنــد؟ ایــن نشــان می دهــد کــه ثبــات یــا اســتقرار معرفتــی در تاریــخ اتفــاق نیفتــاده اســت«.
ــرای تاریــخ گذاشــته اند و روشــی تاریخــی  وی در خصــوص بحــث روش در تاریــخ، گفــت: »روشــی تاریخــی را جامعه شناســان ب
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را بــه عنــوان روش بــرون دانشــی خودشــان گذاشــته اند در برابــر روش هــای جامعه شــناختی. مــا نمی دانیــم بــا چــه روش هایــی 
توصیــف را انجــام دهیــم، مگــر اینکــه در دانــش معرفتــی بیابیــم، بگوییــم تحلیــل محتــوا یــا تحلیــل گفتمــان اســتفاده کــرده ایــم 
کــه ایــن روش هــا بــرون دانشــی اســت و ربطــی بــه تاریــخ نــدارد. مــا در ایــن بحــث روش شناســی هــم دچــار مشــکل شــده ایم. 
مــن اعتقــادی بــه وضعیــت بحرانــی در دانــش تاریــخ امــروز نــدارم، امــا بــر برخــی از ســاحت های آن چــرا وقتــی مــا از بحــران در 
یــک دانــش ســخن می گوییــم از مجموعــه دانــش بــه صــورت یــک سیســتم ســخن می گوییــم. مــن بــه صــورت سیســتمی بــه 
دانــش تاریــخ نــگاه می کنــم. اجــزای ایــن سیســتم کارکردهــای مختلفــی دارنــد و در یــک فراینــد همدیگــر را تکمیــل می کننــد. 
برخــی از اجــزای ایــن سیســتم دچــار کــج کارکــردی، نارســایی، ابهــام و حتــی بحــران هســتند، تردیــدی نداریــم. امــا بحرانــی کــه 
یــک دانــش را فلــج کنــد چنیــن بحرانــی هنــوز حــادث نشــده اســت و ایــن بحــران نیــاز بــه خودآگاهــی از بحــران دارد. بحــث 
امــروز هــم نوعــی خودآگاهــی اســت و در گــذر از بحــران یــا جلوگیــری از آن بــه مــا کمــک می کنــد. وی در پایــان مؤلفه هــای 

دانــش تاریــخ را برشــمرد.
در ادامــه دکتــر حضرتــی نیــز توضیــح داد: »در حــوزه سیاســت گذاری تاریخــی انتقاداتــی وارد اســت و مشــکالتی وجــود دارد، امــا 
چــون مــا متولــی آن نیســتیم کاری هــم نمی توانیــم انجــام دهیــم و ایــن مســئله مشــکالتی را ایجــاد می کنــد. در صــدا و ســیما 
نقــاالن بــه جــای متخصصــان میــدان دار هســتند. اگــر تاریخ نــگاری رســمی هــم مشــکل دارد بــه ایــن دلیــل اســت کــه متولــی 
آن حکومــت اســت. تاریــخ ورزان چــه مشــکالتی دارنــد؟ اینهــا مشــکل جامعــه اســت، امــا اینکــه بنــده در حــوزه تاریــخ تولیــد علــم 
می کنــم، کتــاب می نویســم، در ایــن خصــوص مــا اگــر کارمــان را درســت انجــام دهیــم بحــران وجــود نــدارد. آیــا فهــم معرفتــی 
ــات آن در  ــخ و رس ــش تاری ــدرت دان ــده ایم. ق ــی ش ــار کج فهم ــدودی دچ ــا ح ــا ت ــت؟ م ــت اس ــخ درس ــش تاری ــارۀ دان ــا درب م
چیســت؟ کار اساســی مورخــان چیســت؟ بــه همیــن دلیــل دچــار کج فهمــی هســتیم و گاهــی بــه ســمت جامعه شناســی، گاهــی 
علــوم سیاســی و... می رویــم. قــدرت دانــش تاریــخ در توصیــف عمیــق و گســترده اســت، در ارائــه فکــت و داده اســت. مــا نبایــد 
نظریــه آزمایــی را مبنــا قــرار دهیــم بــرای اصــل تاریــخ. ایــن خطایــی اســت کــه مــا انجــام می دهیــم. اشــکال دیگــر ایــن اســت 
کــه مهارت هــای ارائــه ایــن داده هــا را بــه آنهــا یــاد نداده ایــم ایــن کار اول اســت. ســؤال اصلــی ایــن اســت کــه مــا مورخــان چــه 

کار مهمــی را بایــد در اولویــت خودمــان قــرار دهیــم؟ بــه نظــر مــن در ایــن زمینــه دچــار مشــکالتی هســتیم«.
دکتــر حســن زاده نیــز در خاتمــه نشســت گفــت: »بحــران در روش شناســی: توصیــف فربــه یــا اشــباع پذیــری یــک توصیــف در 
چــه مرحلــه ای اســت؟ اشــباع پذیری یعنــی مــا چقــدر از داده هــا، اســناد و شــواهد را بررســی کنیــم می گوییــم بــه مرحلــه اشــباع 
رســیده ایم )اشــباع روشــی(. یعنــی مــا اگــر مــوارد دیگــر را نبینیــم کفایــت کنــد. ایــن نشــان می دهــد معرفــت تاریخــی یــک 
ویژگــی اشــباع پذیری نــدارد بحــث بعــدی حجیــت اســت. مــا در تاریــخ بــه داده هــا حجیــت مطلــق نمی دهیــم. هــرگاه داده هــای 
تاریخــی بــا عقــل انســان ســازگار نباشــد مــا می گوییــم ایــن داده هــا ممکــن اســت خــالف واقعیــت باشــد. وقتــی عقــل انســان در 
مرحلــه تکامــل اســت، امــا داده هــا ثابــت اســت مــا ناگزیــر بایــد داده هــا را تفســیر کنیــم. بنابرایــن تاریــخ می شــود تفســیر زمانــه. 
ــرای خــود  ــت تاریخــی نتوانســته اســت ب ــن اســت کــه معرف ــی می شــوند. مشــکل دیگــر ای ــی و بازنمای داده¬هــا مــدام بازخوان
ــخ اســت  ــم تاری ــن در ذات عل ــا ای ــد. آی ــازی کرده ان ــر مفهوم س ــوم دیگ ــه جامعه شناســی و عل ــی ک ــد، در حال ــازی کن معرفت س
ــه نظــر مــن رابطــه هــر دو رابطــه ای رفــت و برگشــتی اســت یعنــی اگــر علمــی توانایــی  ــا مــا مورخــان کوتاهــی کرده ایــم. ب ی
مفهوم ســازی ذات بــرای خــود ایجــاد کنــد، چنیــن مشــکالتی وجــود نداشــت. مشــکل دیگــر ایــن اســت کــه اگــر توصیــف بــه 
نظریــه پــردازی نرســد ناقــص اســت. مــا بایــد معرفت ســازی کنیــم و در ایــن مرحلــه حتمــا بایــد نظریه ســازی شــود. مــا چقــدر 
ــری همــه مورخــان،  ــل روشــی، اجماع ناپذی ــت؟ دالی ــک روای ــرای صحــت ی ــه هســتیم، ب ــگاری دچــار اجمــاع مورخان در تاریخن

اشــباع ناپذیری داده هــا مشــکل معرفــت تاریخــی اســت.
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 ،1397 اســفندماه   12 روز  ادبیــات  و  زبــان  پژوهشــکده 
بــا عنــوان »شــایعه و پادشــایعه در گفتمــان  ســخنرانی 
ادبــی« برگــزار کــرد کــه دکتــر محمــد هاتفــی، عضــو هیــأت 
ــامدگویی  ــس از خوش ــات پ ــان و ادبی ــکده زب ــی پژوهش علم
ــایعه را تشــریح  ــدا ضــرورت طــرح مســأله ش ــه حضــار، ابت ب
کــرد. وی گفــت: »شــایعه نیــز همچــون شــبهه دارای کارکــرد 
تمایززدایــی و ایجــاد شــبهه گفتمانــی اســت. ایــن موضــوع را  
ــه در رســاله  ــی ک ــت شــبه گفتمان ــه وضعی در راســتای نظری
خــود در ســال 13۸۸ طــرح کــرده بــود و مقالــه آن بــا عنــوان 
ــایعه  ــرد. ش ــی می گی ــده پ ــاپ ش ــبه گفتمانی چ ــت ش وضعی
ــع  ــه  مراج ــناختی ک ــانه ش ــع نش ــی از وقای ــه یک ــه مثاب ب
ــکل گیری  ــای ش ــه مبن ــذاری را ک ــام تمایزگ ــت و نظ حقیق
گفتمــان اســت از بیــن می بــرد و باعــث شــکل گیــری شــبهه 

گفتمانــی می شــود«.
ــر  ــان ب ــری گفتم ــی نظ ــریح مبان ــا تش ــه ب ــی در ادام هاتف
اســاس نظریــه زبان نشاســی سوســور، افــزود: »شــایعه در 
ــک  ــا ی ــناختی ب ــذاری زبانش ــک تمایزگ ــود از ی ــای خ مبن
نشــانه دیگــر کــه خبــر یــا حقیقــت باشــد معنــادار مــی شــود 
و ســپس در بســتر گفتمــان ارزش معنایــی متناســب بــا بافــت 

ــرد«. ــود می گی ــه خ را ب
از  مختلفــی  علمــی  »گفتمان هــای  داشــت:  اظهــار  وی 
می پردازنــد  شــایعه  بحــث  بــه  گوناگــون  دیــد  روایــای 
چنانکــه رواشنناســی از منظــر فــرد و ویژگی هــای فــردی 
ــم  ــد، عل ــن می کن ــایعه را تبیی ــد ش ــد و بازتولی ــازوکار تولی س
جامعه شناســی وضعیــت نهادیــن و علــم سیاســت کارکــرد آن 
را در نســبت بــا قــدرت بررســی مــی کنــد. امــا گفتمــان ادبــی 
در نظــر می گیــرد کــه چگونــه شــایعه بــه مثابــه یــک نشــانه 
ــد  ــرای تولی ــزاری ب ــه اب ــد ب ــی توان ــی م ــن ادب در دســتان مت

ــود«. ــل ش ــناختی تبدی ارزش زیباش
ــان  ــک رم ــتان و ی ــک داس ــه ی ــتناد ب ــا اس ــپس ب ــی س هاتف
ــن  ــک مت ــایعه در ی ــا ش ــن متن ه ــح داد: »در ای ــی توضی ادب
ــک.  ــرد رمانتی ــر کارک ــی دیگ ــی دارد و در متن ــرد تعلیم کارک

ــرداز  ــه پ ــه گفت ــور ک ــان ط هم
متــن رمــان »شــایعه، اجبــار و 
عشــق« در متــن نیــز تصریــح 
رمــان،  ایــن  منظــر  از  کــرده 
ارزش  فاقــد  فی نفســه  شــایعه 
راســتای  در  می توانــد  و  اســت 
نیــت و اغــراض کاربــران زبــان 
باشــد.  هــم  مفیــد  نهایــت  در 
ــایعه  ــی، ش ــر گفتمان ــا از منظ ام
ــه  ــه دو صــورت اســت: شــایعه ب ب
ــه ســوژه  ــه« ک ــک »واقع ــه ی مثاب
ــود  ــرو می ش ــا آن روب ــی ب گفتمان
ــد  ــت کن ــد آن را مدیری و می توان

یــا مغلــوب آن واقــع شــود و شــایعه »نیت منــد« کــه در ایــن 
جــا از ترکیــب »شایعه ســازی« بایــد اســتفاده کــرد. در اینجــا 
ــا ایــن  شــایعه یــک »عمــل« اســت چــون نیت منــد اســت. ب
ــن مشــاهده  ــر دو مت ــه در ه ــان ک ــی چن همــه گفتمــان ادب

مــی شــود قائــل بــه ایــن اســت کــه شــایعه درنهایــت ارزش 
خــود را از متنــی مــی گیــرد کــه در آن بــه کار رفتــه اســت«.

وی در خاتمــه توضیــح داد: »در رمــان شــایعه، اجبــار و عشــق 
ــه طــور خودبخــود رخ داده در  ــه ب ــم شــایعه ای ک ــی بینی م
ــن دادن  ــا ت ــق قاعده مندســاختن آن، ب ــان از طری ــد رم فراین
بــه »تعهــد« و »معیارهــای انســانی« بــه عشــق تبدیــل شــده 

اســت و ارزش واال یافتــه اســت«.
ــت  ــی درگرف ــخ و بحث های ــش و پاس ــه، پرس ــه جلس در ادام
ــاز اســت و  ــن نتیجــه کــه زمینــه بحــث ب ــا ای و در نهایــت ب
ــه  ــش پرداخــت ب ــه چال ــه ب ــن زمین ــاکان در ای ــوان کم می ت

اتمــام رســید.
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سواد رسانه ای و کودکان

نشســت »ســواد رســانه ای و کــودکان« بــه همــت پژوهشــکدۀ 

ــرا  ــر زه ــخنرانی دکت ــا س ــات ب ــی و ارتباط ــات فرهنگ مطالع
ــورخ 7  ــاری در م ــه بختی ــری و آمن ــاره نصی ــر به اجــاق، دکت

ــد. ــزار ش ــالن ادب برگ ــفند 1397  در س اس
ــکده  ــی پژوهش ــأت علم ــو هی ــاق عض ــرا اج ــر زه ــم دکت خان
ــوم انســانی و  ــات فرهنگــی و ارتباطــات پژوهشــگاه عل مطالع
ــا  ــاره اینکــه پنــج ی مطالعــات فرهنگــی در ایــن نشســت درب
ــای  ــرای کســب مهارت ه ــودک ب ــی ک شــش ســال اول زندگ
ــن را بســیار  اجتماعــی و ســواد کلیــدی هســت؛ نقــش والدی
ــدگان  ــودکان دریافت کنن ــه وی ک ــه گفت ــتند. ب ــم دانس مه
منفعــل پیام هــای رســانه ای نیســتند بلکــه توانایــی پــردازش 
ــوق  ــا حق ــت ب ــانی اس ــودک انس ــد. ک ــری دارن و تصمیم گی
ــان  ــوق آن ــی ترین حق ــی از اساس ــوزش یک ــه آم ــخص ک مش
اســت و الزم اســت حــق آزادی فکــر و اطالعــات بــرای 

ــید. ــمیت بخش ــودکان را رس ک
ــردن  ــانه ای آگاه ک ــواد رس ــوزش س ــدف از آم ــزود: »ه وی اف
ــد  ــانه ای و رش ــای رس ــانه از محیط ه ــدگان رس ــرف کنن مص
اســت؛  رســانه ای  بازنمایی هــای  دربــاره  انتقــادی  تفکــر 
ــرف  ــی از ص ــز ناش ــانه ای نی ــواد رس ــه س ــه ب ــرورت توج ض
ــا رســانه ها، جایگزیــن شــدن مصــرف  زمــان زیــاد کــودکان ب
ــری،  ــد و یادگی ــرای رش ــای الزم ب ــا فعالیت ه ــا ب ــانه ه رس
تأثیــر فنــاوری رســانه ماننــد صفحــات موبایــل وکامپیوتــر بــر 
مغــز، و برخــی از محتواهــای رســانه ماننــد محتواهــای خشــن 
اســت. دو رویکــرد کلــی دربــاره رســانه و کــودک وجــود دارد 
ــر مصــرف و  کــه عبارتنــد از 1. رویکــرد رســانه محــور کــه ب
آثــار منفــی و آســیب پذیری کــودکان  توجــه دارد 2. رویکــرد 
ــه  ــد فعاالن ــوا و تولی ــرد محت ــر کارب ــه ب ــور ک ــودک مح ک
معنــا توســط کــودک تمرکــز دارد. بــه گفتــه وی اثــر رســانه 
برکــودک، غنــا بخشــیدن بــه بــازی، نمایــش و داســتان اســت 
کــه در ایجــاد تخیل)فرضیــه هــای تقلیــل و انگیــزش( موثــر 

اســت«.
دکتــر اجــاق ادامــه داد: »مطالعــات مربــوط بــه آمــوزش ســواد 
ــه   ــد ک ــان  می ده ــال 13۸0( نش ــران )از س ــانه ای در ای رس
بــه نقــش محافظتــی ســواد رســانه ای بــا رویکــرد حمایتگرانــه 
و انتقــادی متاثــر از جیمــز پاتــر )شــناختی( و لــن ماســترمن 
ــق  ــت. در اف ــده اس ــتری ش ــه بیش ــادی( توج ــت انتق )رهیاف
ــر  ــوزش ســواد رســانه ای ب ــز چشــم اندازهای آم ــدت نی بلندم
ــر خــوب  ــارت تشــخیص هن ــوزش مه ــانه )آم ــد زیباشناس بع
ــم و  ــانه ها در تعلی ــی رس ــش کمک ــی )نق ــد تعلیم ــد(؛ بع از ب
آمــوزش مفاهیــم درســی(؛ بعــد حمایتگرانــه )سانســور بــرای 
ــرد  ــم و کارب ــازی )فه ــد توانمندس ــودکان(؛ بع ــت ک محافظ
ــط  ــادی، مرتب ــر انتق ــارت تفک ــعه مه ــای بصــری، توس زبان ه
کــردن افــکار در طــرح هــای مختلــف، احســاس مســئولیت(؛ 
ــی وضعیــت  ــی تحلیــل و ارزیاب ــی دیجیتالی)توانای بعــد همدل

روحــی دیگــران، احســا س هویــت و ...( متمرکــز اســت«.

وی بــا اشــاره بــه نظریه هــای یادگیــری دربارۀ ســواد رســانه ای 
1. رفتارگرایــی )قانــون آمادگــی، اثــر، تمریــن و تکــرار( 
2.شــناختی )تأکیــد بــر فرایندهــای ذهنــی، توجــه بــه تفکــر 
انتقــادی، حــل مســاله و تصمیــم گیــری(  3. برســاختگرایی 
)یادگیــری ناشــی از شــناخت، ادراک و بصیــرت(؛ الزمــه 

یادگیــری در فضــای رســانه ای را مدیریــت اطالعــات، تســلط 
ــرای  ــر محتــوای اطالعــات و اســتفاده از اطالعــات ب یافتــن ب
ــه  ــرد: س ــح ک ــت و تصری ــی دانس ــان واقع ــائل جه ــل مس ح
رویکــرد در آمــوزش پیــش دبســتانی وجــود دارد 1. رویکــرد 
مونته ســوری کــه اصــول مهــم آن پیونــد دادن کــودک 
ــدی،  ــواس، هدفمن ــر ح ــد ب ــری؛ تأکی ــات یادگی ــا موضوع ب
خــود تصحیحــی، خــود اظهــاری هســتند؛ 2. رویکــرد هــای 
ـ اســکوپ کــه براســاس مراحــل رشــد؛ طراحــی کــن ـ 
ــاب  ــا اشــیاء، بازت ــده ـ بررســی کــن؛ کار مســتقیم ب انجــام ب
فعالیت هــا، خالقیــت، حــل مســأله تنظیــم شــده؛ 3. رویکــرد 
رجیوامیلیــا کــه وســعت بخشــیدن بــه شــبکه های ارتباطــی، 
ارتبــاط و تبــادل نظــر میــان کنشــگران، تاکیــد بــر همــکاری 

ــت. ــداف آن اس ــاری از اه و همی
در ادامــه وی بــا اســتفاده از نظــرات فیــث رو و رویکــرد 
ــرای آمــورش  ــا شــاخص هایی را ب رجیوامیلیــو تــالش کــرد ت
ســواد رســانه ای بــه خردســالن معرفی کنــد. براســاس توضیح 
وی فیــث روگــو ســه عنصــر ســواد رســانه ای بــرای کــودکان را 
عبــارت مــی دانــد از شــناخت قصه گــو )ایــن داســتان رو کــی 
ــان  ــری زب ــد رســانه ای(- یادگی ــم داســتان )تولی ــه(- فه میگ
رســانه )ماهیــت ســاختگی بــودن فیلــم(. رویکــرد رجیوامیلیــو 
هــم بــر روحیــه کندوکاو-پرســش متقابــل یادگیرنــده و 
ــه  ــد دارد ک ــی تأکی ــبکه های ارتباط ــترش ش یاددهنده-گس

ــت. ــو اس ــه های روگ ــال در اندیش ــل اعم قاب
ــر  ــانه ای را تفک ــواد رس ــخنانش س ــان س ــاق در پای ــر اج دکت
ــکار و  ــتراک گذاری اف ــه اش ــا، ب ــان رس ــی بی ــادی، توانای انتق

ــرد. ــف ک نظــرات تعری
در ادامــه نشســت، دکتــر بهــاره نصیــری، عضــو هیــأت علمــی 
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ــوم انســانی و  ــات اجتماعــی پژوهشــگاه عل پژوهشــکده مطالع
مطالعــات فرهنگــی دربــاره چیســتی مفهــوم ســواد رســانه ای، 
آســیب شناســی رســانه و کــودک و آمــوزش ســواد رســانه ای 
ــرد.  ــخنرانی ک ــال س ــا 11س ــنی 2 ت ــع س ــودکان مقط ــه ک ب
ــه اندیشــیدن دقیــق، عمیــق  وی ســواد رســانه ای را دعــوت ب
ــنویم  ــم و می ش ــم، می خوانی ــه می بینی ــاره آنچ ــدی درب و ج
دانســت و در ادامــه بــه آسیب شناســی رســانه و کــودک 

پرداخــت.
واســطه  بــه  امــروز  »کــودکان  گفــت:  نصیــری  دکتــر 
و  زیبایی هــا  درک  از  کامپیوتــری  بازی هــای  و  کارتون هــا 
ــا  ــی ب ــاس طوالن ــن تم ــده اند. همچنی ــانی دور ش ــط انس رواب
رســانه ها منجــر بــه کاهــش روابــط عاطفــی و مخدوش شــدن 
مــرز میــان واقعیــت و مجــاز شــده اســت. از ایــن رو کــودکان 
ــن و  ــازی و مظلوم تری ــای مج ــرات فض ــل تاثی ــان منفع قربانی
ایــن فضــا هســتند. ضمــن آن  بی دفاع تریــن مخاطبــان 
ــانه ای  ــع رس ــمند صنای ــداف ارزش ــه اه ــودکان از جمل ــه ک ک
و صنعــت ســرگرمی هســتند، بــازاری کــه بــه شــدت رقابتــی 
ــل  ــوان نس ــه عن ــه ب ــد ک ــود آورده ان ــلی را بوج ــت و نس اس
ــه  ــلی ک ــود، نس ــاد می ش ــال از آن ی ــا دیجیت ــک ی الکترونی
ــود  ــن خ ــل والدی ــر از نس ــاوری آگاه ت ــی و فن ــر اجتماع از نظ

ــتند«. هس
ــع  ــودکان مقط ــه ک ــانه ای ب ــواد رس ــوزش س ــاره آم وی درب
ســنی 2 تــا 11ســال، چهــار مهــارت حیاتــی و کلیــدی را نــام 
ــا کــودکان   ــد ب ــد: 1- مهــارت خــوب دیــدن: والدیــن بای بردن
همراهــی کننــد تــا از ســنین پاییــن رســانه های بصــری 
را رمزگشــایی کننــد و بتواننــد لغــات مــورد اســتفاده در 
ــه، عکــس و...(  ــاب، مجل ــر کت ــت )تصاوی تصویرســازی های ثاب
و متحرک)انیمیشــن ها، کارتون هــا، بازی هــای کامپیوتــری 
و...( را تشــخیص دهنــد؛ 2- مهــارت خــوب شــنیدن:  شــنیدن 
ــد و  ــل کــودکان کمــک می کن ــوه تخّی ــه ق ــق ب ــق و عمی دقی
بــه آنهــا قــدرت خالقیــت و تصویرســازی ذهنــی می دهــد؛ 3- 
مهــارت خــوب خوانــدن: از طریــق فــن فکرکــردن بــا صــدای 
بلنــد و بیــان کــردن افــکار و احساساتشــان در مــورد تصاویــر، 
ــی  ــب بینامتن ــت مطال ــی و دریاف ــای خال ــردن جاه ــن پرک ف
ــدا  ــای ص ــک معم ــا و تکنی ــخصی از پیام ه ــازی ش و معناس
ــارت خــوب نوشــتن:  ــش از مدرســه. 4- مه ــرای ســنین پی ب
ــد  ــره و.... را بتوانن ــع روزم ــون و وقای ــتان، کارت ــه داس خالص
ــذ  ــر روی کاغ ــان ب ــه لغاتش ــه و گنجین ــتفاده از دامن ــا اس ب

بیاورنــد. بــرای کــودکان زیــر ســن مدرســه  نیز از 
طریــق کشــیدن نقاشــی از شــخصیتی جــذاب در 
کارتونــی کــه می بیننــد یــا داســتانی کــه گــوش 

ــد. داده ان
آمنــه  نشســت،  ایــن  از  دیگــری  بخــش  در 
بختیــاری، کارشــناس گــروه بررســی مســائل زنان 
ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی،  پژوهشــگاه عل
ــانه  ــی رس ــروری و روانشناس ــیوه فرزندپ ــه ش ب
ــن  ــانه، والدی ــر رس ــت: »در عص ــت و گف پرداخ
ــتند؛ از  ــه هس ــکننده ای مواج ــای ش ــا چالش ه ب
جملــه ایــن چالش هــا: تأثیــر رســانه ها بــر رفتــار 

ــواده  ــتانداردهای خان ــف اس ــدان، تضعی ــای فرزن و نگرش ه
ــود  ــن، کمب ــئولیت والدی ــدار و مس ــف اقت ــاع، تضعی و اجتم
اطالعــات مناســب و کافــی و نیــز الگویــی از اطالعــات 
گمراه کننــده، هدایــت رســانه ها بــر محتــوای مهیــج و 
بی معنــی و نادیده گرفتــن تحلیل هــا و ســایر فرایندهــای 

ــد«. ــاال می باش ــطح ب ــر س تفک
بختیــاری بــا اشــاره بــه ســه ســبک فرزندپــروری مقتدرانــه، 
ــه  ــدری ک ــن مقت ــت: »والدی ــتبدانه، گف ــهل انگارانه و مس س
پاســخ دهنده اند و کنتــرل متوســطی را اعمــال می کننــد 
در مقایســه بــا ســبک های مســتبدانه و ســهل انگارانه در 
ــتند. از  ــر دانس ــدان مؤث ــی فرزن ــتگی اجتماع ــول شایس تح
ایــن رو رابطــۀ مســتقیمی میــان کیفیــت روابــط خانوادگــی 

ــود دارد«. ــانه ها وج ــواع رس ــه ان ــاد ب ــر اعتی ب
ــانه ها آن  ــت رس ــی و مثب ــای منف ــه جنبه ه ــه ب ــا توج وی ب
ــا مضــر  ــد دانســت کــه مفیــد ی را هــم فرصــت و هــم تهدی
بــودن آن بــه ظرفیــت فکــری افــراد و قابلیــت تصمیم گیــری 
و مدیریتــی کســانی بســتگی دارد کــه اطالعــات دریافتــی را 
ــواد  ــان س ــن هم ــه ای ــد ک ــردازش می کنن ــازماندهی و پ س

رســانه ای اســت.
ــه  ــانه ای ب ــواد رس ــوزش س ــتای آم ــه وی در راس ــه گفت ب
ــدان در ابتــدای امــر،  والدیــن بایــد پنــج نیــاز حیاتــی  فرزن
را در خانــواده مدنظــر قراردهنــد: 1. داشــتن روابــط عاطفــی 
عمیــق والــد فرزنــدی) اجــازه گفتگــو بــه فرزنــدان در 
ــود(؛  ــای خ ــتن ارزش ه ــتراک گذاش ــه اش ــرای ب ــواده ب خان
ــالش  ــی )ت ــی درون ــی غن ــک زندگ ــدن از ی 2. برخوردارش
ــرای  ــه ب ــط خان ــردن محی ــاده ک ــرای آم ــن ب ــه والدی آگاهان
خودتنظیمــی(؛  بــه  خودشناســی  از  فرزنــدان  رســیدن 
3.تصویرســازی یــا تخیــل )انجــام بــازی وانمــودی بــه عنــوان 
روشــی بــرای تبدیــل تصاویــر درونــی کــودکان بــه رفتــار(؛ 4. 
بیــان خالقانــه )قرارگرفتــن زیــاد فرزنــدان در معــرض انــواع 
ــه  ــد و خالقان ــای جدی ــداع راه و روش ه ــع از اب ــانه ها مان رس
می شــود(؛5. همــکاری و مشــارکت)در مشــارکت والدیــن بــا 
ــر  ــا آگاهانه ت ــیر پیام ه ــرای تفس ــاب ب ــیوۀ انتخ ــدان ش فرزن
ــی را  ــالت منف ــور تعام ــد چط ــدان فرامی گیرن ــت و فرزن اس

ــد(. ــت کنن مدیری
در پایــان ایــن نشســت دانشــجویان و شــرکت کنندگان 
پرســش هــای خــود را مطــرح کردنــد کــه ســخنرانان بــه آنها 

ــخ دادند پاس
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ایده ایران؛ 

ایرانشهر و نظریۀ متدنی ایران آزاد و جوان

نشســت »ایــده ایــران؛ ایرانشــهر و نظریــۀ تمدنــی ایــران آزاد 
ــخ  ــروه تاری ــوی گ ــفند 97 از س ــخ 13 اس ــوان« در تاری و ج
سیاســی پژوهشــکده علــوم تاریخــی در ســالن اندیشــه 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار 
شــد. ایــن نشســت بــا ســخنان دبیــر علمــی نشســت، دکتــر 
ــخ( آغــاز شــد.  حســنی فر )ریاســت محتــرم پژوهشــکده تاری
ــائل  ــرورت مس ــت و ض ــه اهمی ــدا ب ــنی فر در ابت ــر حس دکت
مزیــت  وی  پرداخــت.  آن  پیرامــون  حوزه هــای  و  ایــران 
نشســت های مســأله ایــران را وجــه پرابلماتیــک بــودن 
آن هــا، عنــوان کــرد کــه بــا تــداوم ایــن مســائل می-تــوان بــه 

ــت.                           ــت یاف ــون دس ــای گوناگ ــی از جنبه ه ــج علم نتای
ســخنران نخســت نشســت دکتــر ناصــر تکمیــل همایــون بــود 
ــا  ــیار بج ــی، بس ــای ایران گرای ــا و دغدغه ه ــا تحقیق ه ــه ب ک
ــن  ــد. ای ــوت و ســخنرانی کن ــن نشســت، دع ــه در ای ــود ک ب
ــخنان  ــی، س ــناس ایران ــخ و جامعه ش ــام تاری ــتاد صاحب ن اس

خــود را بــه ایــده ایــران اختصــاص داد.
ــی و  ــیر تاریخ ــخنانی از س ــا س ــون ب ــل همای ــتاد تکمی اس
ــی،  ــون تاریخ ــای گوناگ ــی در دوره ه ــان ایران ــتی جه زیس
ــان  ــه جه ــت ک ــوان داش ــرد و عن ــروع ک ــود را ش ــث خ بح
ــت  ــی اس ــی و فرهنگ ــده تاریخ ــک ای ــه ی ــا ایرانیت ــی ی ایران
کــه از مفهــوم ایران ویــج و ایرانشــهر دوره ساســانی و تــا 
سلســله های محلــی نظیرســامانیان، غزنویــان، آل بویــه در 
ــده  ــه عنــوان یــک ای ــه امــروز ب ــا ب ــران زمیــن و ت قلمــرو ای
ــه داده  ــود  ادام ــی خ ــت فرهنگ ــه زیس ــی ب ــده و فرهنگ زن
اســت. او در توضیــح بیشــتر ایــن مطلــب اذعــان داشــت: »در 
ــت  ــه دالل ــک شــهر ب ــج و ایرانشــهر ی دوره باســتان، ایران وی
معنــای امــروز نبــود بلکــه »شــهر« بــه معنــای کشــور بــود و 
ایرانشــهر بــه معنــای کشــور ایــران بــوده اســت. او بــر خــالف 
ــهر را  ــام ایرانش ــوزه ، نظ ــن ح ــی در ای ــای غیرعلم نظریه ه
ــه در  ــرد ک ــف ک ــم توصی ــا حاک ــن نظام ه ــی از مترقی تری یک
ــب« و  ــام مرات ــک »نظ ــی دارای ی ــه ایران ــود جامع درون خ
نظام منــد و مترقــی بــوده و نظریه هــای ایدئولوگ هــای چــپ 
مبنــی بــر کاســتی بــودن و بســته بــودن نظــام ایرانشــهری در 
دوره ساســانی را غیــر مســتند و غیــر علمــی خوانــد. تکمیــل 
ــک  ــت و ی ــک خصل ــا ی ــک کشــور ب ــون، ایرانشــهر را ی همای
ــه  ــرد ک ــوان ک ــتقل عن ــته و مس ــه برجس ــگ و اندیش فرهن
ــان  ــی اســالمی و حاکم ــای محل ــا وجــود حکومت ه ــی ب حت
ــهری از  ــگ ایرانش ــت و فرهن ــگاه خصل ــدی، هیچ ــرک بع ت
ــرو  ــی در قلم ــای محل ــوض حکومت ه ــت و درع ــان نرف می
ــه یــک تعریــف، گونه هــای کوچکــی از نظــام  ــزرگ ب ــران ب ی
ایرانشــهری را در حکومت هــای خــود پیــاده می کردنــد و 
تقلیــد از مرکــز خالفــت و نظــام خالفتــی را در عرصــۀ عمــل 

ــد«. ــن پیشــه راه خــود نکردن ــران زمی ــرو ای در قلم
تکمیــل همایــون همچنیــن در نقــد کســانی کــه ایــده ایــران 
ــرد:  ــان ک ــد، بی ــوان می کنن ــاه عن ــه دوره رضاش ــوط ب را مرب

»ایــن یــک غلــط فاحــش تاریخــی اســت کــه بــا یــک گــزاره 
بســیار تاریخــی ســاده، قابــل رد شــدن اســت و آن هــم اینکــه 
در در دورۀ قبــل از رضاشــاه یعنــی دوره قاجار، همه جا ســخن 
بــر دال ایــران اســت نــه پارســی و.. او در همیــن راســتا عنــوان 

ــی در سلســله های  ــون تاریخــی و ادب ــرد در بســیاری از مت ک
درون قلمــرو ایــران، ســخن از ایــران و فرهنــگ ایرانــی اســت. 
ــخ در بخشــی از قلمــرو  ــی از تاری ــن سلســله ها در برهه های ای
ــی  ــا فرهنــگ ایران ــرده و ب ــن زیســت ک ــران زمی فرهنگــی ای
خــود را خــوی داده و یــک مدتــی بــه حکمرانــی پرداخته انــد 
و از ایــن نظــر اینکــه بگوینــد، تاریــخ ایــران در دوره آل بویــه 
یــا تاریــخ ایــران در دوره عزنــوی و.. یــک غلــط مصطلــح اســت 
و در عــوض بایســت از قلمــرو آل بویــه و غزنویــان و.. در ایــران 
ســخن بــه میــان آورد. چــون واقعیــت ایــران زمیــن بــه عنوان 
یــک واحــد فرهنگــی همیشــه زنــده و پویــا، حــال حکمرانــان 
ــرزمینی بــر  ــی در ایــن جغرافیــای س ــی در قلمروهای محل
قســمت های گوناگــون بــا فرهنــگ ایرانــی بــه زیســت کوتــاه 

و تاریخــی خــود ادامــه داده انــد«.
اساســی  مؤلفه هــای  خــود،  ســخنان  دوم  بخــش  در  وی 
ــرد  ــوان ک ــمرد و عن ــه را برش ــا ایرانیت ــهری ی ــام ایرانش نظ
ایــن ایرانشــهر یــا ایرانیتــه مــا، بــا مؤلفه هــای کانونــی 
چــون: ســرزمین وســیع یــا جغرافیــای ایــران زمیــن، تاریخــی 
ــان  ــی، زب ــده فرهنگ ــای درهم تنی ــته، مرزه ــترک و پیوس مش
ــای  ــار و کرداره ــا و رفت ــاری زیب ــنده، معم ــی درخش و ادبیات
مــردم ایرانشــهر، مذاهــب و اســطوره ها و در نهایــت بــا 
خمیرمایــه اصلــی، »فرهنــگ ایرانــی« زیســت و تــداوم 

ــت. ــته اس ــی داش ــی و فرهنگ معنای
ــود را در  ــخنان خ ــش س ــون پایان بخ ــل همای ــتاد تکمی اس
ــه  ــاص داد. ب ــی اختص ــان ایران ــروز جه ــائل ام ــا مس ــد ب پیون
ــران  ــروز ای ــک، ام ــناس آکادمی ــورخ و جامعه ش ــن م ــم ای زع
ــران  ــرزی ای ــرا م ــزرگ فرهنگــی در کشــورها و ســرزمین ف ب
امــروز امتــداد و گســترانده شــده اســت. دلیــل ایــن جدایــی 
ــزم  ــودی و امپریالی ــری خ ــل، تقصی ــم دو عام ــرزمین را ه س
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ــی را  ــای مهم ــی از کاره ــت. او یک ــه دانس ــورهای بیگان کش
کــه امــروز بایســت در ایــن کشــورهای مشــترک المنافع 
جهــان فرهنگــی ایــران زمیــن انجــام شــود تشــکیل »اتحادیــه 
ــان  ــم ایش ــه زع ــه ب ــت ک ــوان داش ــهر« عن ــی ایرانش فرهنگ
ــه  ــر از اتحادی ــه فرات ــن اتحادی ــعه ای ــدرت و توس ــیل ق پتانس
ــا احتــرام و در نظــر  ــه ب ــن اتحادی ــا امــروزی اســت. در ای اروپ
ــی و..  ــی و زبان ــوری و قومیت ــای کش ــن خرده فرهنگ ه گرفت
ــتراکات  ــدن اش ــی و دی ــرای یکرنگ ــث ب ــت بح ــی در کلی ول
ــهر  ــن ایرانش ــی ای ــی و فرهنگ ــای تاریخ ــی و پیونده فرهنگ
ــاور اســتاد تکمیــل  ــه ب ــد. ب ــه وجــود بیای واقعــی و تاریخــی ب
همایــون، ایــن اتحادیــه قــرار بــر اختــالف و یــا توســعه 
ســرزمینی و تشــکیل امپراطــوری ایــران و.. نیســت ایــن 
ــی  ــه فرهنگ ــک اتحادی ــه ی ــی کلم ــای واقع ــه معن ــه ب اتحادی
چــون  قالب هــای  در  کــه  اســت.  توســعه مند  تاریخــی  و 
ــرای  ــد یــک آغــازی ب ــوروز می توان ــی مثــل ن جشــن های ایران

ــد. ــه باش ــن اتحادی ــتن ای ــم پیوس به¬ه
ــی  ــی توان ــا مالی ــر علیرض ــت، دکت ــن نشس ــخنران دوم ای س
ــاره  ــی درب ــده تمدن ــک ای ــل ی ــود کــه بحــث خــود را در ذی ب
ــر  ــران آزاد و جــوان« مطــرح کــرد. دکت ــوان »ای ــا عن ــران ب ای
مالیــی گفــت: ایــن ایــده از مجلــه ایرانشــهر حســین کاظــم زاده 
ــا کــرد  ــوان ادع ــه عقیــده مــن، می ت ــراز شــده اســت کــه ب اب
ــی  ــه تمدن ــک نظری ــهر، ی ــوان و آزاد« ایرانش ــران ج ــده »ای ای
اســت کــه در یــک دوره بحرانــی از تاریــخ ایــران بــرای »آینــده 

ــود. ــردازش شــده ب ــران« پ ــی ای ــوب تمدن مطل
ــش  ــه پی ــث را واکاوان ــه بح ــرای اینک ــی ب ــی توان ــر مالی دکت
ــای  ــاً نظریه ه ــه اساس ــت ک ــش پرداخ ــرح پرس ــه ط ــرد، ب بب
تمدنــی در تاریــخ ایــران در پاســخ بــه یــک »بحــران تمدنــی« 
شــکل می یافتنــد. از بحــران فرهنــگ هلنــی بــا ســقوط 
ــدن  ــانیان، تم ــقوط ساس ــران س ــا بح ــه ت ــیان گرفت هخامنش
ــات  ــد حی ــه تجدی ــا ب ــن بحران ه ــر ای ــار در براب ــی هرب ایران
ــردن  ــتحیل ک ــا مس ــی را ب ــای تمدن ــت و مخاطره ه می پرداخ
مهاجمــان و متجــاوزان در تمــدن و فرهنــگ خــود، پشــت ســر 
می گذاشــت. امــا، بزرگتریــن بحــران تمــدن ایرانــی کــه بــا آن 
ــاور برخــی  ــه ب مواجــه شــد، بحــران تمــدن غــرب بــود کــه ب
از دوره صفــوی بــا جنــگ چالــدران و بــه بــاور برخــی از صــدر 
قاجــار بــا جنگ هــای ایــران رو روس آغــاز شــد کــه نظــر مــن 

بــه نظــر دوم نزدیک تــر اســت. 
ــدن  ــران تم ــال، بح ــر ح در ه
غــرب بســیاری از روشــنفکران 
و متفکــران ایرانــی را بــرای 
ــیدن  ــه اندیش ــت ب راه برون رف
واداشــت. در ایــن میــان یکــی 
ــر  ــی در براب ــای تمدن از ایده ه
ــران  ــده »ای ــرب، ای ــدن غ تم
جــوان و آزاد« مجلــه ایرانشــهر 
بــود کــه توســط حلقــه ای 
از روشــنفکران برلنی هــا بــا 
ســردبیری کاظم زاده ایرانشــهر 
ــران  مطــرح گشــت. مفهــوم ای

جــوان در برابــر ایــران پیــر برخــی از روشــنفکران مطرح شــد 
ــر بندهایــی کــه از ســوی اســتبدادگران  و ایــران آزاد در براب
داخلــی و اســتعمارگران خارجــی و هجمه هــای تمــدن غــرب 
مطــرح مــی شــد. دکتــر مالیــی در توضیــح ایــن ســوال کــه 
کــدام ایرانــی در منظومــه نظــری کاظــم¬زاده ایرانشــهر جای 
می گرفــت؟ پاســخ داد: هــر ایرانــی کــه در قلمــرو فرهنگــی و 
تمدنــی ایــران زمیــن، خــود را ایرانــی بدانــد. در واقــع ایــن 
ــر غــرب  ــده شــیفتگی و تســلیم در براب ــر دو ای ــده در براب ای
برخــی از روشــنفکران بــه ویــژه مجلــه کاوه تقــی زاده، طــرح 
شــده بــود و  بــه طور مشــخص در برابــر دو ایــده رقیب موضع 
ــه  ــالمی ک ــوژی پان اس ــر ایدئول ــت، در براب ــت: نخس می گرف
بــه عقیــده وی در جریــان خالفــت عثمانــی امتحــان خــود را 
پــس داده بــود و بــرای ایــران ناکارآمــد و موجــب پراکندگــی 
آنهــا شــده بــود. امــا در منظومــه فکــری ایرانشــهر، مذهــب 
ــی  ــی ایران ــه هویت ــگاه و مؤلف ــک پای ــوان ی ــه عن ــیع ب تش
پذیرفتــه شــده بــود امــا نــه در معنــای سیاســی و حکومتــی 
آن بلکــه در معنــای ســکوالریزم و در راســتای ایرانیــت. دوم، 
ــا تمــدن غــرب. برخــورد  ــران ب ــی ای ــل تمدن در تبییــن تقاب
ــی  ــگاه گزینش ــی ن ــه نوع ــرب ب ــدن غ ــا تم ــهری ها ب ایرانش
ــرا تمــدن غــرب را  ــد قه ــران بای ــه ای ــا ک ــن معن ــه ای ــود ب ب
قبــول نمایــد امــا نبایــد روحــاً و جســماً بالقیــد و شــرط یــک 
فرنگــی شــود. دکتــر مالیی توانــی در بحــث توضیــح نظریــه 
ایرانشــهری ها در بــاب راه حــل برون رفــت از وضعیــت حاضــر، 
ــد از:  ــارت بودن ــوان کــرد کــه عب را انقالب هــای ســه گانه عن
انقــالب در تشــکیالت سیاســی، انقــالب در عقایــد و افــکار و 

ــات. انقــالب در قلمــرو ادبی
ــان راه و شــیوه پیاده¬ســازی  ــه در بی ــی در ادام ــی توان مالی
ــاد« را  ــر و ایج ــب، تعمی ــل »تخری ــه عام ــا س ــن انقالب ه ای
ضــروری و عملــی عنــوان کــرد. بنابرایــن ایرانشــهر بــا فاصلــه 
از نــگاه تمدنــی بــا مجلــه کاوه تقــی زاده، ایــران آزاد و جــوان 
ــی  ــه ایران ــرای جامع ــی ب ــه گانه آرمان ــای س ــا انقالب ه را ب
ــوب  ــدن مطل ــای تم ــرانجام ویژگی ه ــاخت وی س ــرح س مط

ــوان و آزاد« را برشــمرد.    ــران ج »ای
ــا پرســش و پاســخ و تشــکر از ســخنرانان و گــروه  جلســه ب
سلســله  ایــن  برگــزاری  دســت اندرکار  سیاســی  تاریــخ 

ــید. ــام رس ــه اتم ــت ها ب نشس
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نقدرویکردهایسنتیدربابنظامهایاقتصادیوارائهایدۀجایگزین
ســی و ســومین کرســی ترویجی بــا عنــوان »نقــد رویکردهای 
ســنتی در بــاب نظــام هــای اقتصــادی و ارائــه ایــده جایگزین« 
در تاریــخ دوشــنبه 97/12/13 توســط دفتــر کرســی های 
ــد. در  ــزار ش ــگاه برگ ــردازی پژوهش ــوآوری و نظریه پ ــد، ن نق
ــه  ابتــدای جلســه دکتــر ایشــانی ضمــن عــرض خیرمقــدم ب
حاضریــن و معرفــی ناقدیــن جلســه دکتــر حســین عیوضلــو 
و دکتــر داوود منظــور، مدیریــت علمــی جلســه را بــه دکتــر 
امیــری تهرانــی زاده ســپردند. دکتــر امیــری تهرانــی زاده بــه 
اهمیــت موضــوع اشــاره کــرد و گفــت: »جمهــوری اســالمی 
ــه  ــالمی داعی ــالب اس ــای انق ــه آرمان ه ــه ب ــا توج ــران ب ای
ــان دارد  ــادی جه ــای اقتص ــاوت از نظام ه ــی متف ــرح نظام ط

و در ایــن زمینــه تــالش هایــی را هــم انجــام داده اســت. لــذا 
ایــن مبحــث مهمــی اســت و امیــدوارم در ایــن جلســه برخــی 

ــود«. ــن ش ــا روش ابهام ه
در ادامــه دکتــر میرجلیلــی بــه طــرح ایــن پرســش قدیمــی 
در علــم اقتصــاد پرداختنــد کــه چگونــه می تــوان اقتصادهــا را 
بــا یکدیگــر مقایســه کــرد؟ بــا ظهــور اقتصــاد سوسیالیســتی و 
ــرد  ــتم ها و کارب ــه سیس ــور نظری ــزی و ظه ــزی مرک برنامه ری
آن در علــوم طبیعــی و ســپس در علــوم اجتماعــی، بــر 
اســاس نظریــه سیســتم ها، اقتصادهــا بــه ســه دســته تقســیم 
شــدند: 1-سیســتم اقتصــاد ســرمایه داری. 2-سیســتم اقتصــاد 
سوسیالیســتی. 3- اقتصادهــای مختلــط. اقتصاد اســالمی بعداً 
توســط مســلمانان اضافــه شــد. دو رقیــب اصلــی، اقتصادهــای 
ــد. ــتی بودن ــای سوسیالیس ــل اقتصاده ــرمایه داری در مقاب س

بــه  اقتصادهــا  شــناخت  اقتصــادی،  نظام هــای  مباحــث 
ــتم های  ــرز کار سیس ــه ط ــتم و مقایس ــک سیس ــورت ی ص
ــای اقتصــادی  ــرد سیســتمی در نظام ه ــود. رویک اقتصــادی ب
بــا نقدهــای زیــر مواجــه اســت:الف( ضــرورت مقایســه 
سیســتم اقتصــاد ســرمایه داری و نظــام اقتصــاد سوسیالیســم، 
بــا فروپاشــی اقتصادهــای سوسیالیســتی در ســال 19۸9 
منتفــی شــده اســت.پس از ســال 19۸9 در مورداقتصادهــای 
سوسیالیســتی، اثــرات اقتصــادی تجربــه گــذار از سوسیالیســم 

ــای  ــون نظام ه ــود و مت ــی ش ــی م ــرمایه داری بررس ــه س ب
ــا فروپاشــی  ــر اساســی شــده اســت. ب ــار تغیی اقتصــادی دچ
اقتصــاد سوسیالیســتی، بــه جــز چنــد اســتثناء، تقریبــاً تمــام 
ــازاری هســتند، اقتصادهــای  اقتصادهــای موجــود ، اقتصــاد ب
ــه  ــذار ب ــال گ ــای در ح ــز "اقتصاده ــابق نی ــتی س سوسیالیس
ــادی،  ــای اقتص ــول نظام ه ــع اف ــتند. در واق ــاد بازار"هس اقتص
در نتیجــه فروپاشــی اقتصــاد سوسیالیســتی مبتنــی بــر برنامــه 
ریــزی بــود کــه تنهــا یــک نظــام اقتصــادی بــازاری بــه جــای 
ــف  ــن تعری ــا ای ــادی ب ــای اقتص ــن نظام ه ــت. بنابرای گذاش
ــم  ــام سوسیالیس ــرمایه داری و نظ ــام س ــه نظ ــه مقایس ــه ب ک
می پــردازد، در واقــع مــرده اســت.ب( از دســت دادن انســجام 

ــه منســجمی اســت  ــای مجموع ــه معن ــا: سیســتم ب نظــام ه
کــه تمــام اجــزای آن بــا یکدیگــر مرتبــط اســت. امــا در عمــل 
نظام هــای اقتصــادی، تغییــرات زیــادی کــرده و انســجام ندارد. 
ــود  ــث می ش ــادی باع ــای اقتص ــام ه ــت نظ ــن رو واقعی از ای
ــند و در  ــط باش ــورت مختل ــه ص ــا ب ــل، اقتصاده ــه در عم ک
آن صــورت دیگــر کاربــرد نظریــه منســجم سیســتم ها، معنــا 
نــدارد. ج( افــول کاربــرد نظریــه سیســتم ها در علــوم: نظریــه 
عمومــی سیســتم ها توســط لودویــگ ون برتاالنفــی در ســال 
1937 در دانشــگاه شــیکاگو ارائــه شــد. بعــد از جنــگ جهانــی 
ــت و در  ــترش یاف ــرعت گس ــه س ــوم ب ــرد آن در عل دوم کارب
دهــه 1950 در علــم اقتصــاد بــه کاربــرده شــد. سیســتم های 
اقتصــادی توســط اقتصاددانــی بــه نــام کالویــن برایــس هــوور  
پایه گــذاری شــده اســت. کاربــرد نظریــه سیســتم ها در 
ــا چنــد  ــه تدریــج افــول کــرده اســت و در مقایســه ب علــوم ب
ــتم ها در  ــه سیس ــدرت از نظری ــه ن ــروزه ب ــته، ام ــۀ گذش ده
ــم اقتصــاد نیــز از ایــن  ــوم مختلــف اســتفاده می شــود. عل عل
رویــه، مســتثنا نیســت. بــه دلیــل مشــاهده رفتارهــا و شــواهد 
غیرسیســتماتیک و غیرمنســجم در اقتصادهــا، کاربــرد نظریــه 

ــرده اســت«. ــول ک ــا اف ــرای مقایســه اقتصاده سیســتم ها ب
میرجلیلــی افــزود: »براســاس آنچــه گفتــه شــد، دوران 
ــاختارهای  ــده و دوران س ــر آم ــه س ــادی ب ــای اقتص نظام ه
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اقتصــادی آغــاز شــده اســت. ســاختار اقتصــادی بنــا بــه تعریف، 
ــتغال،  ــد، اش ــل تولی ــاد از قبی ــف اقتص ــزای مختل ــب اج ترکی
ــی اســت. تحــول  ــص داخل مصــرف، تجــارت و محصــول ناخال
ســاختاری، تغییــر در اهمیــت نســبی بخش هــای اقتصــاد 
ــر  ــا یکدیگ ــاد را ب ــدی دو اقتص ــاختار تولی ــوان س ــت. می ت اس
مقایســه کــرد. در مقایســه ســاختار اقتصــادی کشــورها، 
می شــود.  بررســی  ســاختارها  شــباهت های  و  تفاوت هــا 
بنابرایــن بــه جــای بررســی نظام هــای اقتصــادی، ســاختارها و 
نهادهــای اقتصــادی بررســی می شــود. بدیــن منظــور ســاختار 
ــرار می گیــرد.  ــودن ق ــازاری ب اقتصادهــا در طیفــی از درجــه ب
بــا توجــه بــه ضــرورت تدویــن متــون درســی جدیــد در زمینــه 
اقتصــاد تطبیقــی، چهارچــوب زیــر بــرای تدویــن متون درســی 

ــد:  ــه گردی ارای
بــه جــای  "اقتصــاد تطبیقــی"  1-زمینه هــای جایگزینــی 
"اقتصــاد  مقایســه  جایگزینــی  اقتصــادی".  هــای  "نظــام 
ــتی"  ــاد سوسیالیس ــالمی" و "اقتص ــاد اس ــرمایه داری"،"اقتص س
ــف  ــه طی ــق مقایس ــازاری از طری ــای ب ــه اقتصاده ــا مقایس ب
ــازاری  ــای ب ــی: اقتصاده ــازاری در اقتصــاد جهان ــای ب اقتصاده
ــاد  ــه اقتص ــذار ب ــال گ ــای در ح ــی، اقتصاده ــرفته صنعت پیش
ــور  ــازاری نوظه ــای ب ــابق(، اقتصاده ــتی س ــازار )سوسیالیس ب
ــالمی  ــاد اس ــر از اقتص ــازاری متاث ــای ب ــس(، اقتصاده )بریک
)کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری اســالمی( و ســایر 

ــازاری ــای ب اقتصاده
 2-"نهادگرایــی" و "ســاختار اقتصــادی" در" اقتصــاد تطبیقــی"، 
اقتصــادی".  "در"نظام هــای  سیســتم ها  "نظریــه  جایگزیــن 
ــاد در  ــوم نه ــاختاری و مفه ــاد س ــاختار در اقتص ــف س تعری
اقتصــاد نهــادی. نقــش و عملکــرد نهادهــا، انــواع نهادهــا، نقــش 

ــا در رشــد اقتصــادی.  نهاده
3-ســاختارهای مــورد مقایســه میــان اقتصادهــا؛   الــف( 
ــاس  ــر اس ــان ب ــای جه ــه اقتصاده ــدی: مقایس ــاختار درآم س
ــد  ــط پایین،درآم ــد متوس ــم درآمد،درآم ــد. )ک ــطح درآم س
بــاال، پردرآمــد(.  ب( مقایســه ســاختار تولیــد  متوســط 
ناخالــص داخلی)کشــاورزی-صنعت-خدمات(  ج( ویژگــی هــای 
ــت و گاز و ...(  ــع )نف ــه مناب ــته ب ــادی وابس ــاختارهای اقتص س
4- نهادهــای مــورد مقایســه میــان اقتصادهــا: نهــاد مالکیــت 
)خصوصی-دولتــی(، سیاســت های اقتصــادی )پولی-مالــی-
ــازی- ــی س تجاری-صنعتی-رقابتی-درآمدی-حمایتی-خصوص

ــاد( و  ــوق و اقتص ــادی )حق ــن اقتص ــت، قوانی ــاد دول ....(، نه
ــق  ــف، از طری ــای مختل ــی نهاده ــی و اثربخش ــه کارای مقایس
مقایســه تــوان رقابــت میــان اقتصادهــا، فضــای کســب و کار، 

ــد.  ــل تولی ــره وری عوام ــذاری، به ــرمایه گ ــای س فض
5-عملکــرد تطبیقــی توســعه اقتصــادی کشــورها و شناســایی 
نقــش نهــاد فرهنــگ در ســاختار، رفتــار و عملکــرد اقتصادهــا. 
۶-بررســی تطبیقــی نهادهــای اقتصــاد اســالمی ماننــد، نهــاد 
ــای  ــایر اقتصاده ــای س ــا نهاده ــازار و ...ب ــت، ب ــت، دول مالکی

ــا.  ــازاری در اقتصادهــای مرســوم دنی ب
ــق  ــعه مناط ــرد توس ــا و عملک ــاختارها، نهاده ــه س  7-مقایس
ــه و شــمال افریقــا ،اقتصادهــای  جهــان: اقتصادهــای خاورمیان
آســیا،  جنــوب  اقتصادهــای  پاســیفیک،  و  آســیا  شــرق 

اقتصادهــای آمریــکای التیــن و کارائیــب، اقتصادهــای اروپایی 
و آســیای میانــه ،اقتصادهــای زیــر صحــرای آفریقــا، اقتصــاد 
ایــاالت متحــده آمریــکا ،اقتصــاد اتحادیــه اروپــا ،اقتصادهــای 

ــن( ــد- چی ــیه- هن ــل- روس ــور بریکس)برزی ــازاری نوظه ب
اقتصادهــا  مقایســه  رویکــرد سیســتمی  دوران  واقــع  در 
ــاد  ــادی و اقتص ــاختارهای اقتص ــده و دوران س ــر آم ــه س ب
تطبیقــی، آغــاز شــده اســت. نظام هــای اقتصــادی متکــی بــه 
نظریــه سیســتم هــا اســت. مقایســه ســاختارهای اقتصــادی، 
متکــی بــه نهادگرایــی اســت. مجــالت علمــی، متــون درســی 
و انجمــن هــای علمــی در زمینــۀ اقتصــاد تطبیقــی در حــال 
افزایــش اســت کــه نشــان دهندۀ بالندگــی رشــتۀ مطالعاتــی 
ــی  ــرای اقتصــاد تطبیق ــد اســت. مباحــث پیشــنهادی ب جدی
ــود«. ــادی ش ــای اقتص ــث نظام ه ــن مباح ــد جایگزی می توان

دکتــر عیوضلــو ناقــد اول جلســه عنــوان کــرد، در ایــن بحــث 
بــه نکاتــی مناقشــه برانگیــز اشــاره شــد از جملــه اینکــه نظــام 
ــت.  ــور نیس ــه اینط ــت، ک ــلط اس ــام مس ــازاری نظ ــاد ب اقتص
ایــن الگوهــای ایــده آل وقتــی مطــرح می شــوند جنبــۀ 
ــوی  ــه الگ ــود ب ــت نمی ش ــچ وق ــون هی ــد چ ــا دارن راهنم
ایــده آل رســید. آنچــه مــن بعــد از 2012 دیدم ســرفصل هایی 
اســت کــه نظام هــای غیرمتمرکــز را مــورد توجــه قــرار داده 
بــود. فــرض شــما ایــن بــوده کــه نظام هــای موجــود انســجام 
درونــی ندارنــد ولــی بایــد بگویــم هــر نظامــی انســجام درونــی 
دارد. همچنیــن اشــاره کردیــد کــه کاربــرد نظریــه سیســتم ها 
ــه  ــم امــروزه نظری ــد بگوی ــی بای ــه افــول گراییــده اســت ول ب
ــد  ــر شــده اســت. اینکــه بای ــب پیچیده ت ــه مرات سیســتم ها ب
ــل  ــم مث ــد بیاوری ــرفصل های جدی ــم و س ــاد کنی ــوع ایج تن
فســاد، رشــد، سیســتم های اقتصــادی اروپایــی، حقــوق، 
ــم.  ــگ و ...موافق ــش فرهن ــادی، نق ــد اقتص ــای جدی نظریه ه
ــان  ــتری در فرضیه هایت ــت بیش ــت دق ــر اس ــرم بهت ــه نظ ب
ــدر  ــادی ص ــام اقتص ــر نظ ــه مهم ت ــید و از هم ــته باش داش
اســالم، نظــام اقتصــادی در تمــدن اســالمی و بعــد هــم نظــام 

اقتصــادی اســالمی در جهــان معاصــر«.
ــکر از  ــن تش ــد دوم ضم ــوان ناق ــه عن ــور ب ــر داوود منظ دکت
اعضــای جلســه بــه اهیمــت موضــوع طــرح شــده پرداخــت و 
گفــت: »آمــوزش یــک مســئله پویاســت و بایــد ســرفصل های 
ــا تغییــرات جامعــه، تغییــر کنــد. کشــور  ســنتی متناســب ب
ــرده  ــل ک ــاد را تبدی ــاً اقتص ــوزش عمدت ــش آم ــا در بخ م
ــاری  ــای آم ــک روش ه ــا کم ــا ب ــه عمدت ــزار ک ــه اب ــه جعب ب
و اقتصادســنجی کار مــی کنــد. دانشــجو یــاد می گیــرد 
ــزار  ــه اب ــل جعب ــزد در داخ ــد و آن را بری ــع کن ــا جم دیت
ــه  ــه ک ــد. آنچ ــاپ کن ــه چ ــپس مقال ــرد و س ــو بگی ــد الگ بع
ــی اســت  ــالف نظــر مبنای ــی اقتصــاد اســت اخت شــاکله اصل
ــع اســتفاده شــده  بیــن اندیشــمندان اقتصــاد. از طرفــی مناب
ــع فارســی را  ــاً مناب ــذا حتم ــع خارجــی اســت ل ــا مناب عمدت
ببیننــد چــون مــا در داخــل کشــور هــم حتمــاً یــک ادبیاتــی 
ــرض  ــه دوم اینکــه ف ــد باشــد. نکت ــد مفی ــم کــه می توان داری
شــما ایــن اســت کــه موضوعــات نظام هــای اقتصــادی 
ــه  امــروز دارد از ادبیــات اقتصــادی دنیــا خــارج می شــود و ب
جــای آن مفهــوم جدیــدی شــکل می گیــرد بــه نــام اقتصــاد 
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تطبیقــی. اقتصــاد تطبیقــی عمدتــاً بررســی مصادیــق اســت نه 
ــای  ــورت نظام ه ــر ص ــه ه ــادی. ب ــای اقتص ــن نظام ه جایگزی
ــم  ــم و سوسیالیس ــت از کاپیتالیس ــی اس ــا تلفیق ــادی م اقتص
اســالمی.  به طورخــاص  و  دینــی  دیدگاه هــای  اخیــرا  و 
ــاد  ــرف اقتص ــه ط ــده ب ــت ش ــی درس ــروزه نهضت ــا ام در دنی
ــه  ــم ب ــا ه ــد. اروپ ــد کار می کنن ــیحی ها دارن ــه مس ــی ک دین
ــاور رســیده کــه بایــد مالحظــات ارزشــی را در تغییــر  ایــن ب
ــه  ــم. اینک ــاماندهی آن وارد کنی ــا س ــادی ی ــای اقتص رفتاره
ــم و  ــار بگذاری ــادی را کن ــای اقتص ــم نظام ه ــم بگویی بخواهی
ــم، اشــتباه اســت. نظــام  ــه جایــش نظــام تطبیقــی می آوری ب
ــرمایه داری  ــام س ــه نظ ــت ب ــی اس ــع واکنش ــی در واق تطبیق
ــی  ــاد نهادگرای ــی. اقتص ــاد نهادگرای ــی اقتص ــته و حت گذش
ــود  ــش ب ــک واکن ــرد ی ــدا ک ــترش پی ــم گس ــیار ه ــه بس ک
ــه نظــام کاپیتالیســم چــون شــاهد شــدت گرفتــن شــکاف  ب
ــه  ــم ب ــد برگردی ــه بای ــد ک ــوان کردن ــدند و عن ــی ش طبقات
اصــالح نهادهــا. همانطورکــه سوسیالیســم هــم واکنشــی 
ــام  ــد نظ ــد و گفتن ــت ها آمدن ــم. کمونیس ــه کاپیتالیس ــود ب ب
ســرمایه داری یــک نظــام نابرابــر اســت بنابرایــن مــا بــا حاکــم 
کــردن طبقــه کارگــر آن نظــام را فرومی پاشــیم و نظــام 
دیگــری قــرار می دهیــم. نکتــه دیگــر اینکــه آقــای بندیکــت 
ــالم  ــدر اس ــاد دارد ص ــرده و اعتق ــر ک ــی را منتش ــر کتاب کهل
ــوان  ــتدل عن ــیار مس ــت و بس ــوده اس ــرمایه داری ب ــش س زای
مــی کنــد پیامبــر اســالم برخــالف پیامبرهــای پیشــین 
ــت.  ــرده اس ــج ک ــازار را تروی ــاد ب ــوده و اقتص ــر ب ــک تاج ی
ــه  ــن و آنچ ــر و معصومی ــای پیامب ــه آموزه ه ــد ب ــا بای ــذا م ل
متفکریــن اســالم بــه آن اضافــه کردنــد. جــان مارانگــوس در 
ــا پایــداری و ســازگاری نظــام  2013 کتابــی دارد در رابطــه ب
ــد اســت نظــام اقتصــادی اســالم از  اقتصــادی اســالم و معتق
ــرای  ــد ب ــی باش ــد بدیل ــت و می توان ــوردار اس ــجامی برخ انس
ــرای  ــدی ب ــس مفی ــد رفرن ــی توان ــه م ــه آن. ک ــن ب پرداخت
ــم از آنجــا کــه شــما  شــما باشــد. در آخــر می خواســتم بگوی
ــای  ــز کتاب ه ــه ج ــد ب ــیالبس کنی ــنهاد س ــد پیش می خواهی
درســی کــه مــرور کردیــد ســیالبس کتاب هایــی کــه االن در 
ــه  ــد و ب ــم ببینی ــود را ه ــس می ش ــر تدری ــگاه های دیگ دانش

ــد«. ــه کنی ــان اضاف مقاله ت

ــه شــده گفــت:  ــه نقدهــای ارائ دکتــر میرجلیلــی در پاســخ ب
ــا  ــم آنه ــازار می بینی ــم ب ــوان سوسیالیس ــت عن ــه تح »آنچ
تخصیــص منابــع شــان همچنــان مارکــت اســت و چــون هدف 
مقایســه اقتصــاد هاســت آنچــه در عمــل هســت را می بینیــم 
کــه آنچــه در ایــده آل بــوده اســت. در نظریــه سیســتم ها ایــن 
مطــرح اســت کــه تــا چــه حــد می تــوان اســتفاده کــرد و بــه 
خاطــر همیــن بــه عــدم انســجام درونــی اشــاره کــردم چــون 
ــتم  ــه سیس ــرا ک ــت چ ــجام اس ــر انس ــوری ب ــن تئ ــاس ای اس
تعریــف مشــخص دارد. آنهایــی کــه ایــن اســم را حفــظ 
کردنــد ســعی کردنــد همچنــان آن را حفــظ کننــد. واقعیــت 
ایــن اســت کــه اگــر بــه 3 یــا 4 کتــاب بخواهیــد اشــاره کنیــد 
کــه بگویــد تئــوری سیســتم انســجام دارد مــن می توانــم 30 
ــد. آنچــه  ــر نمــی توان ــد خی ــی گوی ــه م ــرم ک ــام بب ــاب ن کت
مــن درمــورد افــول گفتــم در مــورد افــول نظریــه سیســتم ها 
ــش  ــع کاه ــه در واق ــود ک ــا ب ــه نظام ه ــح مقایس ــرای توضی ب
ــوم  ــرفصل های وزارت عل ــن س ــتناد م ــرده اســت. اس ــدا ک پی
اســت: نظــام اقتصــاد ســرمایه داری، نظــام اقتصــاد سوســیالیم 
ــون اساســی  ــه قان ــا ب ــه در اینج ــام اقتصــاد اســالمی ک و نظ
جمهــوری اســالمی اشــاره می شــود. در مــورد اینکــه آیــا ایــن 
ــم  ــد بگوی ــعه بای ــا توس ــن اســت ی ــی جایگزی اقتصــاد تطبیق
توســعه ای اســت کــه جایــش را مــی گیــرد. قبــاًل می گفتنــد 
همــۀ اقتصادهــای دنیــا دو نوع انــد یــا ســرمایه داری یــا 
سوسیالیســتی. االن می گوینــد تمــام اقتصادهــا در یــک 
ــوع  ــالمی 5۶ ن ــور اس ــد و االن 5۶ کش ــرار گرفته ان ــف ق طی
ــه  ــتم ها ب ــت از سیس ــبختانه در حرک ــد. خوش ــاد دارن اقتص
ســمت کاربــرد نهادهــا و ســاختارها تمــام اقتصادهــا را میتــوان 
ــوع محــدود نمی شــود.  ــه دون ــر ب ــرد و دیگ ــم مقایســه ک باه
ــو درمــورد اقتصــاد اســالمی  در مــورد صحبــت دکتــر عیوضل
ــای آن  ــه ج ــد و ب ــام را برداری ــه نظ ــر کلم ــم، اگ ــد بگوی بای
ــاختار  ــون در س ــود چ ــت می ش ــن درس ــد ای ــاختار بگذاری س
ــی و ...اشــاره  ــد بخــش کشــاورزی، سیاســت پول ــه تولی ــا ب م

می کنیــم«.
پــس از چنــد پرســش و پاســخ کوتــاه از ســوی حضــار دکتــر 
امیــری ضمــن بــا اهمیــت دانســتن ایــن مناقشــه از حاضریــن 

در نشســت تشــکر و پایــان جلســه را اعــالم کــرد.
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منایش و نقد فیلم مستند »ارشف پهلوی، همزاد شاه«

ــخ  ــوم تاریخــی، گــروه تاریــخ سیاســی در تاری پژوهشــکدۀ عل
ــوان  ــا عن ــی را ب ــم تاریخ ــه فیل ــاه 1397، برنام ــن م 27 بهم
»نمایــش و نقــد فیلــم »اشــرف پهلــوی، همزاد شــاه« در ســالن 

اجتماعــات حکمــت بــه نمایــش گذاشــت. 
ــم(،  ــردان فیل ــر )کارگ ــک اخت ــعیده نی ــت س ــن نشس در ای
احســان ناظــم بکایــی )فیلمنامــه نویــس(، دکتــر ســیدمصطفی 
تقــوی مهــر از مؤسســه مطالعــات تاریــخ معاصــر ایــران و فائــزه 
توکلــی )کارشــناس ارشــد گــروه تاریــخ سیاســی( بــه عنــوان 

ــم ابتــدا  دبیــر نشســت شــرکت داشــتند. بعــد از نمایــش فیل
ــکالتی  ــع و مش ــورد موان ــم در م ــردان فیل ــر، کارگ ــک اخت نی
کــه بــا آن در حیــن تدویــن فیلــم مواجــه بــود چنیــن گفــت: 
»مــن و همســرم بــه تاریــخ معاصــر عالقــه داشــتیم و دوســت 
داشــتم درمــورد خانم هــای خانــدان پهلــوی کار کنــم زیــرا کــه 
دربــارۀ آنهــا کمتــر صحبــت شــده اســت، تاریــخ را کــه مطالعه 
ــه در  ــم ک ــیدیم و دیدی ــوی رس ــرف پهل ــه اش ــم ب می کردی
مــوردش مســتندی ســاخته نشــده اســت یعنــی بعــد از چهــل 
ــن  ــه ای ــا ب ــرف آبی ه ــه آنط ــور و ن ــل کش ــه در داخ ــال ن س
ــای متعــددی راجــع  ــا اینکــه فیلم ه ــد. ب ســوژه توجــه نکردن
بــه خــود رضاشــاه، محمدرضــا و فــرح ســاخته شــده اســت. در 
مــورد اشــرف بــه لحــاظ سیاســی و اجتماعــی فیلمــی ســاخته 
ــرد  ــان ب ــا یــک دوســالی زم ــود کــه تقریب ــن ب ــود ای نشــده ب
ــی  ــی و اجتماع ــای سیاس ــی و فعالیت ه ــه زندگ ــع ب ــا راج ت
وی تحقیــق کردیــم و خواســتم کــه فقــط بــه روایــت تاریــخ 
ــل  ــی مث ــث های ــم از بح ــدار ه ــک مق ــم و ی ــنده نکنی بس
روانــکاوی روانشناســی و تحلیــل شــخصیت اســتفاده کردیــم و 
ــا تمــام حســن ها و معایبــش چیــزی  نتیجــه ایــن شــد کــه ب

اســت کــه در فیلــم عیــان اســت«.
ــه  ــبت ب ــه نس ــی منتقدان ــه خیل ــزود: »نکت ــر اف ــک اخت نی
ــا وجــود دارد کــه واقعــاً دشــوار  ســاخت مســتند درکشــور م

ــی  ــی و اجتماع ــای سیاس ــری ه ــاح گی ــن جن ــت، از ای اس
ــی  ــم یک ــر داری ــناد معتب ــز اس ــا مرک ــا دو ت ــد. م ــه بمان ک
مرکــز اســناد انقــالب اســالمی و دیگــری مؤسســه مطالعــات 
تاریــخ معاصــر کــه بــه نظــر مــی آیــد در وهلــۀ اول بایــد دو 
نهــادی باشــند کــه بــه لحــاظ اســناد نوشــتاری و تصاویــری و 
آرشــیوهای ویدئویــی در ایــن خصــوص بایــد مــا را همراهــی 
ــه  ــرای مــن و ن ــه ب ــاد ن ــاق نیافت ــن اتف ــی عمــال ای ــد ول کن

ــد«. ــه کار کردن ــن زمین ــه در ای ــرای دوســتانی ک ب

در ادامــه نشســت فائــزه توکلــی دبیــر نشســت و کارشــناس 
ــم  ــرف از ناظ ــتند اش ــم مس ــی فیل ــات تاریخ ــد تحقیق ارش
ــکالتی  ــائل و مش ــتند از مس ــس، خواس ــی فیلم نامه نوی بکای

ــد؟ ــح دهن ــد، توضی ــه بودن ــا آن مواج ــه ب ک
ناظــم بکائــی گفــت: »خوشــحالم کــه باالخــره موفق شــدم از 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بازدیــد کنــم. 
ــدم از  ــتان رد می ش ــراه کردس ــی از بزرگ ــه وقت ــن همیش م
ــزی هســت  ــم اینجــا چــه جــای هیجان انگی بچگــی می گفت
کــه آنقــدر گل و گیــاه از آن آویــزان اســت خوشــحالم هــم 
اکنــون اینجــا هســتم و از خانــم توکلــی بابــت همراهی شــان 
تشــکر می کنــم و ممنونــم بعــد از یــک ســال از اینکــه 
ــر  ــار دیگ ــک ب ــود ی ــه ب ــرار گرفت ــن مســتند در محــاق ق ای
مســتند را بــا همــۀ کاســتی هایی کــه داشــت بــرای دوســتان 
ــط  ــۀ ننوشــته هســت کــه غل ــاً دیکت ــد. طبیعت نمایــش دادن
نــدارد، ایــن کار هــم مثــل همــه کارهــا کــه تولیــد مســتند 
هســت، خالــی از ایــراد نیســت. ایرادهایــی دارد مــا خودمــان 
ــه همــان نســبت  ــگار و منتقــد ســینما هســتیم و ب روزنامه ن
ــه  ــه ای ک ــن مجموع ــم. ای ــم درک می کنی ــش را ه ایرادهای
ــرای  نمایــش داده شــد در ســه قســمت بیســت دقیقــه ای ب
ــینمایی  ــخۀ س ــود نس ــرار نب ــود، ق ــده ب ــه ش ــون تهی تلویزی

داشــته باشــد«.
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بکائــی در مــورد نقــاط اوج و فــرود مســتند توضیــح داد: 
ــار افنــدی  ــم، آث ــار داری ــوع آث ــه ایــن مســتند دو ن »راجــع ب
و آثــار پدافنــدی، همزمــان کــه داشــتم ایــن مســتند را 
می نوشــتم، کار بــزرگ و عظیم تــری را درحــوزۀ هنــری 
ــال  ــه پارس ــم ک ــام می دادی ــی انج ــم روزگار رضاخان ــه اس ب
همزمــان روی آنتــن رفــت. مجموعــۀ شــانزده قســمتی 
ــا  ــندگی آن کار ب ــه نویس ــی ک ــدی فارس ــی مه ــه کارگردان ب
ــا  ــود ام ــن کار ب ــری از ای ــب عظیم ت ــه مرات ــود و کار ب ــن ب م
ــر  ــتند اش ــه مس ــا نســبت ب ــد. واکنش ه ــش ش ــان پخ همزم
ــه و چــه علیــه اش بیشــتر از مســتند رضاخــان  ــر ل ف چــه ب
ــد مســتند رضــا خــان همــه  ــا شــما می گویی ــه ت ــود. چراک ب
ــا  ــد. ام ــو« می افتن ــن و ت ــاه ســیمای »م ــاد مســتند رضاش ی
مــا پشــیمان نشــدیم. واقعیــت ایــن اســت کــه چهــل ســال از 
انقــالب گذشــته و دوازده ســال اســت کــه در صــدا و ســیما 
کار می کنــم و ده ســال در معاونــت سیاســی بخــش اخبــار و 
دبیــر خبــر بــودم. بارهــا انتقــاد کــردم کــه نــوع خبرنویســی 
ــا باعــث می شــود  ــر قضــاوت م ــگاه پ ــا و ن وگزارش نویســی م
کــه مســتندهای مــا از دایــرۀ انصــاف و اعتــدال خــارج شــود«.

در ادامــه دکتــر ســیدمصطفی تقــوی ســؤالی از بکایــی 
ــخ  ــه وی پاس ــان ک ــه کیه ــاد روزنام ــه انتق ــع ب ــید راج پرس
داد: »مهمتریــن چالــش کیهــان بحــث تطهیــر اشــرف پهلــوی 
ــرا  ــه چ ــد ک ــدر و.. می گفتن ــواد مخ ــرای م ــوص ماج در خص
نگفتیــد قاچاقچــی مــواد مخــدر هســت. خــب واقعیــت ایــن 
اســت کــه مــا داریــم مســتند می ســازیم مــا کــه بــر اســاس 
گفتــه هــای بقیــه عمل نمی کنیــم. همیــن االن در خیابــان راه 
می رویــد می گوینــد، نصــف مملکــت بــرای فالنــی هســت! در 
دورۀ احمــدی نــژاد نصــف مملکــت بــرای هاشــمی رفســنجانی 
بــود از چهــار تــا بــرج دو تایــش را می گفتنــد بــرای هاشــمی 

هســت امــا هیــچ مدرکــی نبــود نکتــه همیــن بــود«.
تقــوی ادامــه داد: »واقعــاً تشــکر می کنــم از خانــم نیــک اختــر 
ــد،  و َآقــای بکایــی کــه همانطــور کــه خودشــان اشــاره کردن
ــی  ــادی کشــیدند. وقت ــد و زحمــت زی ــم کار بزرگــی کردن ه
مــن ایــن مســتند را دیــدم ایــن آشــفتگی را متوجــه شــدیم 
کــه فیلــم مســتند از اول تــا آخــر بایــد انســجام علمــی داشــته 
ــای  ــی از ایراده ــد و یک ــته باش ــی داش ــب منطق ــد، ترتی باش
ــکات  ــام ن ــود، و تم ــن ب ــردم همی ــه یادداشــت ک عمــده را ک
ــرا متــن از انســجام تاریخــی  تاریخــی را یادداشــت کــردم زی

ــراد  ــک ای ــودن کار ی ــد ب ــر تاریخمن ــود. غی ــوردار نب ــر خ ب
عمــده اش ایــن اســت. ایــن متــن بــه نظــر مــن جــای کار و 
چکــش کاری بیشــتری داشــت. شــاید بتــوان گفــت عمــدۀ 
کار، ایرادهایــش در دو ســه محورخالصــه مــی شــود، یکــی 
همــان خــود متــن هســت و دیگــری تدویــن هســت. برخــی 
از مــوارد ماننــد ابعــاد شــخصیت اشــرف پهلــوی در قــدرت، 
ثــروت و جنســیت بــود. اگــر متــن روی ایــن ســه تــا محــور 
بــه تــوازن پیــش مــی رفــت خوبتــر بــود امــا چنیــن تدویــن 
ــا  ــهوتی را مبن ــائل جنســی و ش ــداری مس ــن مق ــد، مت نش
ــک  ــم اســت و ی ــض ه ــار تناق ــی دچ ــک جای ــرار داد و ی ق
ــره  ــش به جــا محــورش سیاســت و جنســیت اســت و برای
بــرداری مــی شــود. این هــا گاهــی در متــن و در کار نوســان 
اشــرف،  شــخصیت  را  محور بندی هــا  ایــن  یعنــی  دارد 
ــه  ــد. جنســیت اشــرف در مســائل جنســی ب نشــان می ده
ــر سرنوشــت یــک  ایــن خاطــر مهــم اســت کــه ایــن هــا ب
ــه  ــی ک ــا و پیامدهای ــش ه ــن من ــد و ای ــم بودن ــت حاک مل
ــه  ــر می گذاشــت، ب ــن کشــور تأثی ــر سرنوشــت ای داشــت ب
نظــر مــن متــن بایــد بــا محوریــت سیاســی نوشــته می شــد 
و بــه نمایــش در می آمــد کــه چگونــه از ابــزار جنســی هــم 
بــرای اهــداف سیاســی اســتفاده می شــد. بــه عنــوان مثــال 
ــه  ــه و بودج ــازمان های برنام ــد س ــه بع ــل ب ــه چه در ده
ــه  ــه در قبض ــه و بودج ــه برنام ــاج و اینک ــان آذر ابته جری
اینهــا بــود و سرنوشــت کشــور بــا ســوژه جنســیت در برخــی 
ــا  ــر ب ــن اگ ــه شــود. مت ــد گفت ــد می خــورد، بای ــوارد پیون م
یــک محــور و بینــش قوی تــری طراحــی مــی شــد مســائل 
اقتصــادی هــم بیشــتر گفتــه می شــد و لــذا در خــود متــن 
واقعــاً نقــش سیاســی اشــرف هــم در حــد یــک زن پــر مدعــا 
و زیــاده خــواه و هوســران و تنــوع طلــب دیــده نشــد، چــون 
شــما از آن زوایــه اگــر وارد بشــوید می فهمیــد کــه بســیاری 
از مســائل کشــور زیــر ســر ایــن فــرد یــا ایــن مســائل پیــش 
آمــد. مســائلی مثــل تــالش بــرای عــزل قوام الســطنه، آوردن 
هژیــر، آوردن رزم  آرا، اقبــال، برنامــه و بودجــه. . ...، اشــرف 
درکشــور نقــش ایفــاء کــرد و سرنوشــت یــک نهضــت رقــم 
ــش داشــت  ــا نق ــه در آوردن اینه ــود ک ــدی ب ــورد و کلی خ

و...«.
در خاتمه جلسه پاسخ و پرسش حضار مطرح شد.

إِنَّــا للّه وإِنّا إِلَيِه َراِجُعوَن

جنابآقايحسینمقیسه
مصيبت وارده درگذشت پدرگرامي تان را تسليت عرض كرده، از خداوند سبحان براي آن مرحوم علو درجات و براي 

جنابعايل و خانواده محرتم صرب جميل و اجر جزيل مسألت داريم.

جنابآقايبهمنحسینجانی
مصيبت وارده درگذشت همشیره گرامي تان را تسليت عرض كرده، از خداوند سبحان براي آن مرحوم علو درجات و براي 

جنابعايل و خانواده محرتم صرب جميل و اجر جزيل مسألت داريم.

روابط عمومی
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دیدار ماهانه )بهمن ماه( اعضاء محرتم هیئت علمی با هیئت رئیسه پژوهشگاه 

ایــن جلســه بــا ســخنرانی دکتــر نصیــری، مدیــر دفتــر امــور 
هیــأت علمــی آغــاز شــد. وی ضمــن  قرائــت دســتور جلســه، 
و بــه منظــور شــروع جلســه، از دکتــر افراشــی، دبیــر محتــرم 
هیــأت ممیــزه پژوهشــگاه دعــوت نمــود تــا گزارشــی را دربــاره 
اصالحــات پیشــنهادی آیین نامــه ارتقــاء اعضــاء محتــرم 

هیــأت علمــی ارائــه نمایــد. 
در ادامــه دکتــر افراشــی، دبیــر هیــأت ممیــزه پژوهشــگاه: وی 
ــه  ــر آیین نام ــنهادی ب ــات پیش ــی از اصالح ــدا گزارش در ابت
ارتقــاء ارائــه داد کــه در هیــات ممیــزه پژوهشــگاه تصویــب و به 
دفتــر مرکــزی هیــات هــای ممیــزه وزارت علــوم ارســال شــده 
ــاء  ــه اعض ــاء مرتب ــه ارتق ــاس در آیین نام ــن اس ــر ای ــت.  ب اس
ــأت  ــاء اعضــاء هی ــرای ارتق ــأت علمــی شــرایط یکســانی ب هی
علمــی آموزشــی و پژوهشــی در نظــر گرفتــه نشــده اســت؛ و 
ــته های  ــای رش ــا مأموریت ه ــق ب ــه مطاب ــون آیین نام ــز چ نی
فنــی مهندســی و پزشــکی تدویــن شــده نیــاز بــه بومی ســازی 
بــرای رشــته های علــوم انســانی دارد. وی در ادامــه در خصوص 
عملکــرد هیــأت ممیــزه پژوهشــگاه توضیحاتــی ارائــه نمــود و 
افــزود تعــداد مؤسســاتی کــه برگــزاری جلســات هیــأت ممیــزه 
و امــور مربــوط بــه آنهــا و درخواســت های ارتقــاء آنــان جهــت 
ــه 11  ــه پژوهشــگاه ســپرده شــده اســت تاکنــون ب بررســی ب

مؤسســه رســیده اســت. 
ــه منظــور  ــزه پژوهشــگاه متشــکل از 25 عضــو ب ــأت ممی هی
ــامل دو عضــو  ــوق ش ــای مؤسســات ف ــه پرونده ه رســیدگی ب
ــی در  ــه همگ ــت ک ــی اس ــاء حقیق ــر اعض ــی و 23 نف حقوق
حوزه هــای مختلــف علــوم انســانی صاحب نظــر انــد. وی 
قصــد خــود را معرفــی و توضیــح مــادۀ ۶ شــیوه نامه اجرایــی 
ــش  ــاده ش ــق م ــرد. مطاب ــالم ک ــه اع ــاء مرتب ــه ارتق آیین نام
ــد  ــزه مجازن ــأت ممی ــات دارای هی ــی مؤسس ــیوه نامه اجرای ش
ــی  ــأت علم ــاء هی ــی اعض ــای پژوهش ــته از فعالیت ه آن دس
خــود را کــه در جهــت تحقــق مأموریت هــای مؤسســه اســت، 
بــا رعایــت مفــاد مــادۀ 5 آییــن نامــه و ماهیــت آن فعالیت هــا 
ــای 9 و 10  ــا بنده ــدول 1ـ3 ی ــای ۸ و 9 ج ــژه بنده ــه وی ب
ــدرج در آن  ــازات من ــاس امتی ــر اس ــف و ب ــدول 2ـ3 تعری ج
بندهــا امتیازدهــی کننــد. بدیهــی اســت رعایــت حداقل هــای 
ــأت  ــاء هی ــوم کل اعض ــل دوس ــد حداق ــده و  تایی ــن ش تعیی
ــزی وزارت  ــزه مرک ــأت ممی ــد هی ــس از آن تأیی ــزه و پ ممی
ــب  ــه در قال ــزه ک ــأت ممی ــات هی ــی مصوب ــرای کل ــرای اج ب
ــی اســت. در  ــود الزام ــف می ش ــه تعری ــاده 5 آیین نام ــاد م مف
بندهــای جــداول مربوطــه بــه مؤسســات دارای هیــات ممیــزه 
اختیــار داده شــده کــه پیشــنهادات خــود را بیــان و در هیــأت 
ــه وزارت  ــاء ب ــوم اعض ــد دوس ــس از تأیی ــرح و پ ــزه مط ممی
ــادۀ  ــار م ــورد چه ــه وی در م ــد. در ادام ــال نماین ــوم ارس عل
ــأت علمــی   ــای اعضــای هی ــه براســاس آن فعالیت ه ــی ک اصل
ــل  ــه شــرح ذی ــی ب ــی می شــوند توضیحات ــاء ارزیاب ــرای ارتق ب

ــه نمــود:  ارائ

ــا  ــی ب ــی و فرهنگ ــی، اجتماع ــای تربیت ــاده 1: فعالیت ه  م
ــاز  ــقف 30 امتی ــاز و س ــف 10 امتی ک

ماده 2: فعالیتهای آموزشی با سقف 20 امتیاز
ــب 75  ــه کس ــاوری ک ــی و فن ــای پژوهش ــاده 3: فعالیته  م
ــرای اســتادی از آن  ــاز ب ــرای دانشــیاری و ۸5 امتی ــاز ب امتی

ضــروری اســت.
 مــاده 4: فعالیتهــای علمــی ـ اجرایــی بــا کــف 10 امتیــاز و 

ســقف 35 امتیــاز 
تأکیــد وی بیشــتر در مــورد مــادۀ 3 یعنــی فعالیتهــای 
ــه  ــف آیین نام ــق تعری ــه مطاب ــود ک ــاوری ب ــی و فن پژوهش
ــأت  ــو هی ــاوری عض ــی و فن ــای پژوهش ــه فعالیت ه مجموع
علمــی را فــرا مــی گیــرد کــه ضمــن هدفمنــد بــودن قابلیــت 
کشــف و توســعه حقایــق و بکارگیــری یافته¬هــای علمــی را 
دارا باشــد و جنبــه توســعۀ و کاربــرد دانــش بــا هــدف رفــع 
نیــاز جامعــه، توســعه مرزهــای دانــش و بســط فناوری هــای 
برخــوردار از اولویــت در کشــور را داشــته باشــند. ایــن بندهــا 
ــا  ــی ی ــش فن ــد دان ــل تولی ــائلی از قبی ــه مس ــی ب ــور کل بط
ــازی  ــد وتجاری س ــه تولی ــر ب ــه منج ــاف ک ــراع و اکتش اخت
اســت و گــزارش علمــی طرح هــای پژوهشــی و فنــاوری 
بــا طــرف قــرارداد خــارج از مؤسســه بــا تأییــد نهــاد 
ــه  ــارج از مؤسس ــای خ ــان طرح ه ــه هم ــفارش دهنده ک س
ــات  ــد. اصالح ــود می پردازن ــوب می ش ــی محس ــا کارفرمای ی
ــگاه و  ــوی پژوهش ــزه از س ــأت ممی ــاء هی ــنهادی اعض پیش
همچنیــن دو پژوهشــگاه دیگــر از جملــه پژوهشــگاه علــوم و 
فنــاوری اطالعــات ایــران و مؤسســه پژوهشــگاه و برنامه ریــزی 
ــب  ــه تصوی ــدد ب ــات متع ــس از جلس ــه پ ــی ک ــوزش عال آم
ــت  ــی اس ــند بدیه ــل می باش ــرح ذی ــه ش ــیدند ب ــاء رس اعض
ــوم  ــالغ از ســوی وزارت عل ــاً پــس از اب ــن اصالحــات صرف ای

ــل اجــرا اســت:  قاب
- اصــالح و افزایــش امتیــاز طرح هــای موظــف یــا طرح هــای 

داخــل مؤسســه 
ــا  ــه ی ــارج از مؤسس ــای( خ ــرح )ه ــام ط ــزام انج ــو ال - لغ
طرح هــای کارفرمایــی بــرای ارتقــاء بــه دانشــیاری یــا 

اســتادی 
 Q1 افزایش ضریب مقاالت چاپ شده در مجالت -

- افزایش امتیاز ارائه کرسی های ترویجی 
- گنجاندن تدریس در کارگاه ها ذیل فعالیت آموزشی 

- درنظر گرفتن امتیاز برای مقاالت ترجمه شده
ــردی و  ــای راهب ــرای گزارش ه ــاز ب ــن امتی ــر گرفت - درنظ
توصیه هــای سیاســتی، گزارشــهای فنــی و تخصصــی در 

آیین نامــه 
- درنظــر گرفتــن امتیــاز بــرای ســخنرانی در حــوزۀ تخصصی 

فرهنگی  و 
-کســب امتیــاز بــرای داوری پایان نامه هــا و رســاله های 

ــجویان دانش
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 تمامــی ایــن پیشــنهادات در حــال حاضــر در هیــأت ممیــزۀ 
پژوهشــگاه تصویــب و جهــت بررســی و اعالم نظــر نهایــی بــه 

وزارت علــوم ارســال شــده اســت.
ــد و  ــرح نمودن ــود را مط ــش های خ ــکاران پرس ــه هم در ادام

ــد.    ــم دکتــر افراشــی پاســخ دادن ســرکار خان
ــای  ــاب آق ــری، از جن ــر نصی ــم دکت ــرکار خان ــه س در ادام
دکتــر پاکتچــی، سرپرســت پژوهشــکده دانشــنامه نگاری 
ــکده  ــا پژوهش ــنایی ب ــورد آش ــا وی در م ــد ت ــوت نمودن دع
ــگاه  ــاء پژوهش ــکاری اعض ــیوه های هم ــنامه نگاری و ش دانش

ــد.  ــه نماین ــی را ارائ ــکده توضیحات ــن پژوهش ــا ای ب
پژوهشــکده  سرپرســت  پاکتچــی،  دکتــر  ســپس 
ــی از  ــدا گزارش ــرد. وی در ابت ــخنرانی ک ــنامه  نگاری س دانش
ــرد و  ــه ک ــی را ارائ ــکده توضیحات ــن پژوهش ــت ای ــاز فعالی آغ
ــه  ــاله دارد ک ــابقۀ 25 س ــک س ــکده ی ــن پژوهش ــت: »ای گف
ــد  ــک بودن ــد بیرش ــر احم ــوم دکت ــتاد مرح ــذار آن اس بنیانگ
ــام  ــه ن ــه را ب ــن مؤسس ــای ای ــنگ بن ــار س ــتین ب ــه نخس ک
بنیــاد دانشــنامۀ بــزرگ فارســی گذاشــتند و هــدف از تأســیس 
آن، انتشــار دانشــنامه ای بــه همیــن نــام بــود. وی بــه دنبــال 
ــد و  ــنامه¬نگاری بودن ــای دانش ــترش فعالیت ه ــه و گس ادام
بــا همیــن رویکــرد بــه دنبــال گردهــم آوردن افــرادی کــه در 
ــن  ــار متخصصی ــم و نجــوم در کن ــات، تقوی ــای ریاضی حوزه ه
ادبیــات فارســی افــرادی از حوزه¬هــای دانــش نیــز بــر گــرد 
ــرای  ــد ب ــد آم ــی پدی ــدند و ظرفیت ــع ش ــه جم ــن مجموع ای
فعالیتهــای تقویــم و تاریــخ و از ایــن قبیــل کــه حــوزه 
فعالیت¬هــا را از دانشــنامه فراتــر بردنــد. در ســال 1371 
ــذ  ــا اخ ــمی آن ب ــت رس ــد و فعالی ــام ش ــذاری آن انج بنیانگ
ــی شــروع و ســپس  مجــوز از شــورای گســترش آمــوزش عال
ــراد مختلفــی  ــه پژوهشــگاه الحــاق شــد و اف ــن مؤسســه ب ای
سرپرســتی آنــرا بــه عهــده گرفتنــد. تغییــر نــام بنیــاد 
ــران  ــنامه نگاری ای ــاد دانش ــه بنی ــی ب ــزرگ فارس ــنامه ب دانش
ــزرگ  ــنامه ب ــار دانش ــاد و در کن ــاق افت ــال 13۸۸ اتف در س
ــار و  ــه انتش ــروع ب ــر ش ــدد دیگ ــنامه های متع ــی دانش فارس
ــد  ــاً 90 جل ــد بطوریکــه در حــال حاضــر تقریب فعالیــت کردن
ــای  ــود دارد و پروژه ه ــه وج ــده در مجموع ــر ش ــاب منتش کت
ــال  ــز در ح ــون نی ــوع گوناگ ــات متن ــا موضوع ــددی ب متع

ــت.  ــار اس انتش
در ســال 1397 شــورای گســترش آمــوزش عالــی بــا پیوســتن 
بنیــاد دانشــنامه نــگاری ایــران بــا پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
مطالعــات فرهنگــی موافقــت کردنــد و طــی ایــن مــدت رونــد 
ایــن انتقــال در حــال انجــام بــوده اســت و در همیــن انتقــال 
ــه  ــران ب ــنامه نگاری ای ــاد دانش ــه از بنی ــن مؤسس ــوان ای عن

ــت«.  ــر یاف ــنامه نگاری تغیی پژوهشــکده دانش
در ادامــه وی گفــت: »در حــال حاضــر حــدود 40 طــرح 
ــنامه های  ــن وی دانش ــود دارد. همچنی ــرا وج ــت اج در دس
ــا  ــرا و ی ــت اج ــیدند و در دس ــاپ رس ــه چ ــه ب ــی ک مختلف
راه انــدازی هســتند را معرفــی نمودنــد و همین طــور بــه 
معرفــی اعضــاء هیــأت علمــی و کارشناســان مجموعــه 
پرداخــت و گفــت: »در حــال حاضــر پژوهشــکده دارای ســه 
گــروه اصلــی اســت: گــروه علــوم انســانی، گــروه علــوم پایــه و 

ــکی«  ــتی و پزش ــوم زیس ــروه عل ــی، گ ــی مهندس فن
پاکتچــی ضمــن معرفــی فضــای فیزیکــی پژوهشــکده، همکاران 
و نــوع فعالیت هــای آنــان، اشــاره ای بــه کتابخانــۀ پژوهشــکده 
کــرد  و فرمــود مجموعــۀ جالــب توجهــی از کتابهــای مرجــع، 
در  و  دارد  وجــود  آنجــا  در  فرهنگ نامه هــا  و  دانشــنامه ها 
ــد و از  ــه دارن ــعۀ کتابخان ــرای توس ــی ب ــز برنامه های ــده نی آین
همــکاران بــه منظــور آشــنایی و بهره بــرداری از منابــع مذکــور 

دعــوت بعمــل آوردنــد. 
وی یکــی از مســائل و دغدغه هــای ایــن پژوهشــکده گســترش 
ــد.  ــف می باش ــازمان های مختل ــا س ــا ب ــا و همکاری ه فعالیت ه
ــه  ــکده را ارائ ــای پژوهش ــی از فعالیت ه ــه دورنمای وی در ادام
نمــود و گفــت برنامه هــای آتــی در ســه دســته تقســیم 

ــوند:  می ش
- دســتۀ اول: ادامــه مجموعــه فعالیت هایــی اســت کــه از 
ــه  ــده نگ ــپ زن ــن تی ــع ای ــتند و در واق ــود داش ــته وج گذش
ــنجی  ــه نیازس ــت ک ــنامه ها اس ــد دانش ــراث تولی ــتن می داش
ــۀ دانشــنامه ها، شناســایی  و امکان ســنجی، تعریــف و ترجم
خالءهــای موجــود در ایــن بخــش از مرجع نــگاری قســمتی از 
طــرح ماســت. همچنیــن از جملــه طرح هایــی کــه بــه دنبــال 
آن هســتیم، روی آوردن بــه فنــون نویــن دانشــنامه نگاری، 
اجتماعــی  شــبکه های  ویکــی،  فنــاوری  از  بهره گیــری 
دانشــنامه ای، تــاالر گفتگــوی دانشــنامه ای، همچنیــن اولویــت 
در  مســئله محور  و  کاربــردی  دانشــنامه های  بــه  دادن 
ــتقبال  ــتی و اس ــناد باالدس ــگاه و اس ــداف پژوهش ــتای اه راس
از دانشــنامه های بینارشــته ای و بینافرهنگــی در مجمــوع ایــن 

می گیرنــد.   جــای  فعالیت هــا 
در  مــا  کــه  اســت  دانشــنامه نگاری  دانــش  دوم:  -دســتۀ 
ــی نظــری  ــائل زیربنای ــن در مس ــف تدوی ــا ضع ــه ب ــن زمین ای
دانشــنامه نگاری مواجــه هســتیم کــه بــه دنبــال ایجــاد 
ــث  ــکالت از مباح ــن مش ــع ای ــرای رف ــب ب ــترهای مناس بس
نظــری گرفتــه تــا فنــون کاربــردی هســتیم. همچنیــن تدویــن 
کتــب و مجموعــه مقــاالت در شــاخه-های مختلــف مطالعــات 
ــا  ــات دانشــنامه نگاری ب ــۀ مطالع دانشــنامه نگاری، انتشــار مجل
ــد.  ــای می گیرن ــش ج ــن بخ ــی در ای ــی ـ پژوهش ــطح علم س
ــت.  ــی اس ــات علم ــوزۀ ارتباط ــه ح ــوط ب ــوم: مرب ــتۀ س -دس
ــک و  ــوزۀ انفورماتی ــنامه ای در ح ــه کار دانش ــل اینک ــه دلی ب
ــی  ــترهای اجتماع ــه بس ــرورت دارد ک ــت ض ــانی اس اطالع رس
قــوی و ارتباطــات اجتماعــی مناســب و قابــل توجهــی داشــته 

باشــند. 
در پایــان وی از همــکاران در پژوهشــکده های مختلــف دعــوت 
ــان  ــای خودش ــا، پیشــنهادات و همکاری ه ــا ظرفیت ه ــود ت نم
را در اختیــار وی قــرار دهنــد و بــا پژوهشــکده همــکاری 

نماینــد. 
ــا  ــتند ت ــاء خواس ــری از اعض ــر نصی ــه دکت ــای جلس در انته
دیدگاه هــا، نقطه نظــرات و ارزیابــی خــود را در مــورد  مســائل 
مطــرح شــده اعــالم نماینــد کــه جمعــی از اســاتید و اعضــاء 
ــوص  ــود را در خص ــای خ ــرات و دیدگاه ه ــی نظ ــأت علم هی

ــد. ــوان کردن ــوارد مطــرح شــده عن م
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گزارش جلسه دفاعیه محمدابراهیم باسط 
)دانشجوی دکتری فلسفه دین(

تاریخ برگزاری : 1397/11/02
موضــوع: نســبت مفهــوم تجربــه دینــی در اندیشــه شــالیرماخر 

بــا مفهــوم تجربــه زیســته در اندیشــه دیلتــای  
اســتادان راهنمــا: دکتــر مریــم صانع پــور، دکتــر مهــدی 

معیــن زاده
استاد مشاور: دکتر میثم سفیدخوش

اســتادان داور: دکتــر مالــک شــجاعی جشــوقانی، دکتــر 
محمدمهــدی اردبیلــی، دکتــر رضــا اکبــری

ایــن جلســه روز سه شــنبه 97/11/02 ســاعت 10:30 بــا 
حضــور هیئــت داوران و جمعــی از دانشــجویان در ســالن 
علــوم  پژوهشــگاه  کریم خــان  دانــش ســاختمان  دفاعیــه 

ــی برگــزار شــد. ــات فرهنگ انســانی و مطالع
دانشــجو در مــدت بیســت و هفــت دقیقــه بــه دفــاع از رســاله 
ــر  ــرح زی ــه ش ــخنان او ب ــه س ــه خالص ــت ک ــش پرداخ خوی

اســت:
پرســش اصلــی ای کــه قــرار بــوده ایــن پژوهــش بــه آن 
ــوده اســت: »چــه نســبتی بیــن  ــرار ب ــن ق پاســخ بدهــد، از ای
ــۀ دینــی  ــزد دیلتــای و مفهــوم تجرب ــۀ زیســته ن مفهــوم تجرب
نــزد شــالیرماخر وجــود دارد؟ وجــوه اشــتراک و افتــراق آنهــا 
ــد، و  ــم دارن ــا ه ــبتی ب ــه نس ــی چ ــر تاریخ ــت؟ از نظ چیس
ــر  ــۀ زیســته تأثی ــر شــکل گیری تجرب ــه ب ــۀ دینــی چگون تجرب

ــت؟« ــته اس گذاش
ــر  ــل ه ــت، و مث ــه ای اس ــش مقایس ــک پرس ــش ی ــن پرس ای
ــم  ــردن فراه ــه ک ــکان مقایس ــه ام ــن ک ــرای ای ــه ای ب مقایس
ــۀ  ــن تجرب ــترک بی ــای مش ــک مبن ــه ی ــود ک ــود، الزم ب بش
ــای  ــود.این مبن ــه بش ــر گرفت ــته در نظ ــۀ زیس ــی و تجرب دین
مشــترک فلســفۀ اســتعالیی کانــت در نظــر گرفتــه شــد، چــون 
رهیافــت شــالیرماخر و دیلتــای بــرای رســیدن بــه دو مفهــوم 
تجربــۀ دینــی و تجربــۀ زیســته یــک رهیافــت اســتعالیی بــوده 
ــه  ــی ب ــتقرای تجرب ــا اس ــه ب ــوم را ن ــن دو مفه ــت،یعنی ای اس
ــودات  ــاره موج ــری درب ــتدالل نظ ــا اس ــه ب ــد، ن ــت آوردن دس
خــارج از آگاهی،بلکــه صرفــاً بــا تحلیــل شــروط امکان پذیــری 
ــالیرماخر  ــال، ش ــیدند.برای مث ــم رس ــن مفاهی ــه ای ــی ب آگاه
ــی را  ــه دین ــر تجرب ــن معاص ــوفان دی ــی از فیلس ــل بعض مث
ــل  ــا مث ــد، ی ــد نمی دان ــهٔ وجــود الهــی و خارجــی خداون تجرب
ویلیــام جیمــز معنــای تجربــه دینــی را از روی اســتقرای 
ــت. ــاورده اس ــت نی ــه دس ــی ب ــای دین ــواع تجربه ه ــی ان تجرب
ــه  ــت ک ــه الزم اس ــام دادن مقایس ــرای انج ــر، ب ــرف دیگ از ط
ــا  ــت بدهیم.ب ــه دس ــه ب ــن مقایس ــتی از طرفی ــف درس تعری
ــه ســه پرســش  ــن پژوهــش ب ــی ای ــن وصــف، پرســش اصل ای

می شــود: منتهــی  جزئی تــر 
1. معنــا و جایــگاه مفهــوم »آگاهــی از خــود« در فلســفۀ کانــت 

چیســت و چــه نقشــی در بنیادگــذاری علــوم عملــی دارد؟
2. معنــا و جایــگاه مفهــوم تجربــۀ دینــی در الهیات شــالیرماخر 

؟ چیست

ــۀ زیســته در فلســفۀ علــوم  3. معنــا و جایــگاه مفهــوم تجرب
انســانی دیلتــای چیســت؟ 

پرسش اول:
ــا مــن شــرط اســتعالیی امــکان هــر  ــت خــود ی از نظــر کان
ــت  ــطه دالل ــورت بی واس ــه ص ــت و ب ــیدنی اس ــوع اندیش ن
ــر وجــود یــک ســوژه می کنــد. بنابرایــن خودآگاهــی یــک  ب
ــنده  ــوژه اندیش ــه س ــه مثاب ــود ب ــطه از خ ــی بی واس آگاه
ــروط  ــطه ش ــی بی واس ــز خودآگاه ــه ج ــی ب ــت.اما آگاه اس

ــد از: ــب عبارتن ــه ترتی ــه ب ــم دارد، ک ــری ه دیگ
1. زمانمنــدی، چــون آگاهــی یعنــی فعالیــت کــردن و بــدون 

زمانمنــدی فعالیــت ناممکــن اســت.
اول  رکــن  حس پذیــری  چــون  حس پذیــری،   .2

اســت. آگاهــی  لــذا  و  شــناخت  امکان پذیــری 
3. آزادی، چــون خودانگیختگــی فاهمــه کــه رکــن دوم 

شــناخت اســت در واقــع همــان آزادی اســت.
ایــن ســه شــرط همــراه بــا شــرط خودآگاهــی بــه یک شــرط 
ــا  ــارت اســت از دیگــری ی پنجــم منتهــی می شــوند کــه عب
جهــان خــارج. بدیــن معنــا زمانمنــدی، حس پذیــری، و 
آزادی در پرتــو رابطــۀ آگاهــی بــا جهــان خــارج امکان پذیــر 

می شــوند.
ــان خــارج در  ــن آگاهــی و جه ــط ممکــن بی ــواع رواب ــا ان ام
قالــب ســه قــوۀ نفســانی احســاس، اراده، و شــناخت تجلــی 
ــر  ــان ب ــه جه ــت ک ــی اس ــاس وقت ــد. احس ــدا می کنن پی

ــذارد؛ ــر بگ ــی تأثی آگاه
ــر جهــان تأثیــر بگــذارد؛ و  اراده وقتــی اســت کــه آگاهــی ب
ــان  ــذاری مشــترک آگاهــی و جه شــناخت محصــول تأثیرگ

ــر یکدیگــر اســت. ب
علــوم عملــی کــه در متــن پرســش اول بــه آن اشــاره 
ــی  ــان انسان شناس ــع هم ــت در واق ــر کان ــود، از نظ ــده ب ش
ــزی اســت  پراگماتیــک اســت، کــه هدفــش بررســی آن چی
کــه انســان بــه عنــوان یــک کنشــگر آزاد از خودش می ســازد 
ــت  ــث اهمی ــازد.از حی ــودش بس ــد از خ ــد و بای ــا می توان ی
خودآگاهــی در علــوم عملــی یــا همــان انسان شناســی 
پراگماتیــک بایــد بگوییــم کــه ایــن علــوم متکــی بــر تجربــه 
ــی  ــوع خودآگاه ــک ن ــی ی ــه درون ــتند، و تجرب ــی هس درون

ــت.  ــی اس ــای انسان شناس ــی مبن ــذا خودآگاه ــت و ل اس
پرسش دوم:

بی واســطه  »خودآگاهــی  را  دینــی  تجربــه  شــالیرماخر 
ــق«  ــتگی مطل ــاس وابس ــا احس ــودن ی ــته ب ــاً وابس از مطلق
تعریــف می کنــد. او بــرای ایــن کــه بــه ایــن تعریــف برســد 
مثــل کانــت از تحلیــل اســتعالیی شــروط آگاهــی اســتفاده 
می کنــد. یعنــی بررســی می کنــد کــه شــروط امکان پذیــری 
و  زمانمنــدی  شــروط  همــان  بــه  و  چیســتند  آگاهــی 
ــیده  ــم رس ــت ه ــه کان ــد ک ــری و آزادی ای می رس حس پذی
ــری  ــه حس پذی ــود ک ــه می ش ــالیرماخر متوج ــا ش ــود. ام ب
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بــر آزادی و زمانمنــدی تقــدم دارد. چــون آزادی بــدون 
ــود  ــد وج ــود نمی توان ــس ش ــرش ح ــه در براب ــی ک مقاومت
ــر شــدن  ــدون متأث داشــته باشــد. و از طــرف دیگــر ســوژه ب
ــد.  ــد باش ــد زمانمن ــذا نمی توان ــد و ل ــر کن ــد تغیی نمی توان
ــد:  ــن شــکل درمی آین ــه ای ــن، سلســله مراتب شــروط ب بنابرای

دیگــری ← حس پذیــری ← زمانمنــدی و آزادی 
ــرار  ــری ق ــر دیگ ــت تأثی ــال و تح ــی انفع ــری یعن حس پذی
ــت  ــن تح ــد ای ــالیرماخر می گوی ــه ش ــور ک ــن و آن ط گرفت
ــت،  ــتگی اس ــاس وابس ــا احس ــراه ب ــن، هم ــرار گرفت ــر ق تأثی
ــه احســاس آزادی  ــر دیگــری ک ــر گذاشــتن ب ــِل تأثی در مقاب
ــوام  ــر ق ــرط برت ــون ش ــری چ ــا حس پذی ــد. ام ــاد می کن ایج
یافتــن آگاهــی زمانمنــد و آزاد اســت و لــذا همیشــه همــراه ما 
هســت و اگــر نباشــد آگاهــی مــا هــم نخواهــد بــود بنابرایــن 
ــا  ــد ی ــاد می کن ــق ایج ــتگی مطل ــاس وابس ــوع احس ــک ن ی
ــن  ــودن. ای ــته ب ــاً وابس ــطه از مطلق ــی بی واس ــک خودآگاه ی
ــارف و  ــای متع ــه ابژه ه ــا ب ــی م ــه وقت ــت ک ــی اس در حال
زمانمنــد جهــان نــگاه می کنیــم فقــط نســبت بــه آنهــا تأثــر 
نداریــم بلکــه همیشــه یــک مقــداری از آزادی هــم در قبــال 
آنهــا داریــم. بنابرایــن طــرف مقابــل ایــن احســاس وابســتگی 
ــی کل  ــا حت ــان ی ــای جه ــی از ابژه ه ــد یک ــق نمی توان مطل
ــی و ناشــناختنی  ــر نادیدن ــک ام ــد ی ــان باشــد، بلکــه بای جه
ــه  آن  ــم نســبت ب ــط می توانی ــا فق ــه م ــر باشــد ک و تأثرناپذی
پذیرنــده باشــیم و شــالیرماخر می گویــد ایــن همــان خداونــد 
اســت. بــه همیــن معناســت کــه شــالیرماخر می گویــد دیــن 
مربــوط بــه شــهود و احســاس اســت، نــه مربــوط بــه شــناخت 

ــع احســاس وابســتگی اســت. ــن در واق و اراده، چــون دی
 حــال اگــر قــوای ســه گانه نفــس را در نظــر بگیریــم، مجــدداً 
ــله مراتبی  ــم سلس ــوا را ه ــن ق ــالیرماخر ای ــه ش ــم ک می بینی
ــر  ــدم ب ــناخت و اراده و مق ــی حــس را شــرط ش می بیند،یعن
ــن  ــون دی ــد. و چ ــا می دان ــن آنه ــترک بی ــل مش ــا و عام آنه
ــر از  ــن برت ــس دی ــت، پ ــاس اس ــس و احس ــه ح ــوط ب مرب
ــدون حــس  شــناخت و اراده اســت، چــون شــناخت و اراده ب
ــر از اخــالق  ــن برت ــا دی ــن معن ــه ای ــر نیســتند، و ب امکان پذی
ــه وجــه  ــی و عقــل نظــری و البت ــا عقــل عمل ــک ی و متافیزی

مشــترک آنهاســت.
ــه می کنــد  ــه دینــی ارائ ــا تعریفــی کــه شــالیرماخر از تجرب ب
از  یکــی  مطلــق  وابســتگی  احســاس  کــه  می بینیــم 
ــالیرماخر  ــا ش ــد.از اینج ــد باش ــان بای ــی انس ــای ذات ویژگی ه
نتیجــه می گیــرد کــه مثــل هــر ویژگــی ذاتــی دیگــری کــه 
انســان دارد ایــن احســاس وابســتگی مطلــق یــا تجربــه دینــی 
هــم بایــد بــروز اجتماعــی پیــدا کنــد. بــروز اجتماعــی تجربــه 
ــه تشــکیل  ــن شــکل اســت کــه منتهــی ب ــه ای دینــی هــم ب
ــن  ــم در همی ــات ه ــم الهی ــی می شــود. عل ــای دین جماعت ه
جــا ضــرورت پیــدا می کنــد. الهیــات علمــی اســت کــه بــرای 
ــای  ــر مبن ــه ب ــی ای ک ــای دین ــت جماعت ه ــری و هدای رهب
تجربه هــای دینــی شــکل گرفتنــد مــورد نیــاز اســت. بــا ایــن 
ــی  ــم متافیزیک ــک عل ــر ی ــالیرماخر دیگ ــات ش ــف، الهی تعری
نیســت کــه بــه یــک موجــود الهــی یــا کــرد و کار آن موجــود 
ــم اجتماعــی و در نتیجــه  ــک عل ــردازد، بلکــه ی ــان بپ در جه

تاریخــی اســت. و از آنجایــی کــه معطــوف بــه هدایــت جماعــت 
دینــی اســت یــک علــم پوزیتیــو یــا معطــوف بــه عمــل هــم 

هســت.
ــات  ــاخه دارد: الهی ــه ش ــالیرماخر س ــر ش ــات از نظ ــم الهی عل
فلســفی، تاریخــی، و عملــی. امــا مجــدداً خــودش زیرمجموعــه 
یــک دســته بزرگ تــر از علــوم قــرار می گیــرد کــه شــالیرماخر 
ــات اســت  ــل طبیعی ــدو نقطــه مقاب ــات می گوی ــه آن اخالقی ب
ــابه  ــاً مش ــردازد، دقیق ــان می پ ــه انس ــگری آزادان ــه کنش و ب
ــا ایــن تفــاوت کــه  انسان شناســی پراگماتیــک کانــت، البتــه ب
ــی  ــت اعتنای ــی کان ــات شــالیرماخر تاریخــی اســت، ول اخالقی
بــه تاریــخ نداشــت.به عــالوه شــالیرماخر تصریــح می کنــد کــه 
اگــر رشــته های الهیاتــی در خدمــت الهیــات عملــی یعنــی در 
خدمــت رهبــری و هدایــت کلیســا نباشــند، صرفــاً رشــته های 

اخالقیاتــی خواهنــد بــود. 
پرسش سوم:

از نظــر دیلتــای »تجربــه زیســته عبــارت اســت از خودآگاهــی 
ــه واقع داده هــای آگاهــی«. واقع داده هــای آگاهــی  بی واســطه ب
ــرای آگاهــی  ــد از هــر چیــزی کــه ب ــای عبارت ان از نظــر دیلت
وجــود دارد، اعــم از اشــخاص، ابژه هــا، احساســات، کارهــا. در 
واقــع از نظــر دیلتــای همــه اینهــا بــرای مــا صرفــاً در آگاهــی 
وجــود دارنــد، و مــا چیــزی در مــورد وضعیــت آنهــا خــارج از 
ــت  ــل پدیداری ــن اص ــه ای ــای ب ــه دیلت ــم، ک ــی نمی دانی آگاه
می گوید.حــاال اگــر همــۀ چیزهایــی کــه بــرای آگاهــی وجــود 
ــی  ــور کل ــه ط ــه ب ــم ک ــم می بینی ــته بندی کنی ــد را دس دارن
ــوند. از نظــر  ــناخت ها می ش ــا، و ش ــامل احســاس ها، اراده ه ش
دیلتــای همــۀ ایــن حالت هــا محصــول تمــاس خودآگاهــی بــا 
ــم  ــت و شــالیرماخر ه ــه کان ــان طــور ک ــان هســتند، هم جه
گفتــه بودنــد. و دیلتــای ایــن تمــاس خودآگاهــی بــا جهــان را 
زندگــی می نامــد. هــر تجربــۀ زیســته هــم یــک بــرش زمانــی 
ــت از  ــارت اس ــته عب ــۀ زیس ــن تجرب ــت. بنابرای ــی اس از زندگ
ــن  ــۀ بی ــه در رابط ــه ای ک ــا اندیش ــش، ی ــاس، کن ــر احس ه
ــرد. و  ــکل می گی ــی ش ــول زندگ ــان در ط ــی و جه خودآگاه
چــون آگاهــی مســتقیماً در ایــن تمــاس حضــور دارد، یعنــی 
ایــن تمــاس در درون خــودش اتفــاق می افتــد، نســبت بــه آن 

ــت.  ــطه آگاه اس ــورت بی واس ــه ص ب
ــه  ــا همــان زندگــی ب ــن تماس هــای خــود و جهــان ی ــا ای  ام
ــای  ــه دیلت ــوند ک ــی می ش ــود منته ــوی خ ــی از س کنش های
ــای زیســته و مشــتمل  ــای تجربه ه ــد بیان ه ــا می گوی ــه آنه ب
ــا،  ــری، نظریه ه ــار هن ــته ها، آث ــا، نوش ــر گفته ه ــوند ب می ش
ــوری.  ــل تص ــانی قاب ــول انس ــر محص ــا، و ه ــن، آرمان ه قوانی
ــه  ــوم انســانی علومــی هســتند ک ــد عل ــای می گوی حــال دیلت
بــه کنشــگری های آزادانــۀ انســان یــا همــان بیان هــای 
تجربیــات زیســته می پردازنــد، و تجربــۀ زیســته نقــش مبنــای 
تجربــی ایــن علــوم را بــازی می کنــد. مبنــا بــودن تجربه هــای 
ــای  ــای تجربه ه ــی بیان ه ــه وقت ــن معناســت ک ــه ای زیســته ب
ــد  ــد تولی ــد فرآین ــرد می توان ــوند، ف ــاهده می ش ــته مش زیس
ــده از چــه  ــد کــه برآم ــد و ببین ــا را معکــوس بکن ــن بیان ه ای
احســاس ها، اراده هــا، و کنش هایــی بودنــد، و بــه نوعــی 
ــای  ــن معن ــد. ای ــه بکن ــی را تجرب ــت از زندگ ــاره آن حال دوب



                                       55                                                                خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی        

13
97

د 
سفن

ا
تجربــه یــا تجربــه زیســته در علــوم انســانی مــد نظــر دیلتــای 

اســت.
از نظــر دیلتــای علــوم انســانی حــاوی ســه نــوع حکــم 
ــی. احــکام تاریخــی  هســتند: احــکام نظــری، تاریخــی، و عمل
ــی  ــه زندگ ــد ک ــل وجــود دارن ــن دلی ــه ای ــوم انســانی ب در عل
ــوم زمانمنــد اســت؛ احــکام  ــن عل ــی ای ــه موضــوع کل ــه مثاب ب
عملــی بــه ایــن دلیــل حضــور دارنــد کــه اراده هــا و کنش هــا 
جزئــی از واقع داده هــای آگاهــی هســتند و بایــد در ایــن 
ــار  ــانی انتظ ــوم انس ــالوه از عل ــه ع ــوند و ب ــی ش ــوم بررس عل
ــرای زندگــی صــادر کننــد؛  مــی رود کــه دســتورهای عملــی ب
ــه  ــی هســتند ک ــر یکنواختی های ــم روایتگ ــکام نظــری ه و اح
در تجربه هــای زیســته مشــاهده می شــوند، نــه ایــن کــه 
ــوم  ــن عل ــند. بنابرای ــی باش ــارج از آگاه ــی خ ــر هویات بیانگ
انســانی مــورد نظــر دیلتــای علومــی غیرمتافیزیکــی، تاریخــی، 

ــتند. ــو هس و پوزیتی
پاسخ به پرسش اصلی پژوهش:

ــم  ــی و ه ــه دین ــم تجرب ــد، ه ــه ش ــه گفت ــای آنچ ــر مبن 1. ب
ــی  ــوع خودآگاه ــک ن ــان ی ــه تعریفش ــا ب ــته بن ــه زیس تجرب

هســتند. بی واســطه 
2. هــر دو تجربــه بــا اســتفاده از رهیافــت اســتعالیی و بررســی 

شــروط آگاهــی بــه دســت می آینــد.
3. هــر دو تجربــه حــول محــور رابطــه خــود و دیگــری شــکل 

می گیرنــد.
4. در هر دو تجربه شــبکه ســاختاری شــناخت، اراده، احســاس 
حایــز اهمیــت اســت کــه در واقــع رابطــه خــود بــا دیگــری را 

طبقه بنــدی می کنــد.
5. بــر مبنــای مــوارد فــوق، می شــود گفــت تجربــه دینــی یــک 
ــی  ــک خودآگاه ــی ی ــت، یعن ــاز اس ــته ممت ــه زیس ــوع تجرب ن
ــه  ــه منجــر ب ــری اســت ک ــا دیگ بی واســطه از رابطــه خــود ب
یــک احســاس می شــود، امــا ایــن احســاس چنــان ســرحدی 
اســت کــه در آن اراده و شــناخت نمی تواننــد وارد بشــوند. 
البتــه شــالیرماخر معتقــد اســت کــه حتــی ایــن نــوع احســاس 
ــش  ــه و کن ــه اندیش ــر ب ــاز منج ــم ب ــاص ه ــرحدی و خ س
می شــود. لــذا می توانیــم بگوییــم کــه یــک نــوع تجربــه 

ــه روایــت دیلتــای اســت. ــا ب زیســته بن
ــد.  ــدا می کنن ــی پی ــا تجلی های ــان ی ــه بی ــوع تجرب ۶. هــر دو ن
تجربــه دینــی در قالــب جماعت هــای دینــی و تجربــه زیســته 

در قالــب هــر گونــه محصــول انســانی.
7. هــر دو تجربــه مبنــای علومــی قــرار می گیرنــد، کــه بناســت 

ایــن بیان هــا را بررســی بکننــد. 
۸. بــه لحــاظ تاریخــی، بایــد گفــت شــالیرماخر پیــش از 
ــاس  ــب احس ــته را در قال ــه زیس ــوم تجرب ــاًل مفه ــای عم دیلت
وابســتگی و آزادی نســبی در ارتبــاط بــا دیگــری بیــان کــرده 
اســت. و بنابرایــن ایــن احتمــال وجــود دارد کــه دیلتــای حتــی 

ــه باشــد. ــه زیســته را از شــالیرماخر گرفت ــوم تجرب مفه
9. دیلتــای در کتــاب ذات فلســفه خــودش تعریفــی از تجربــه 
دینــی ارائــه کــرده کــه مطابــق تعریــف شــالیرماخر از تجربــه 
دینــی اســت و بــه آن تجربــه زیســته دینــی می گویــد، کــه در 
ــه دینــی یــک  ــد گفــت از نظــر دیلتــای هــم تجرب نتیجــه بای

نــوع از تجربــه زیســته بــوده اســت.
حــال اگــر بخواهیــم بــر مبنــای شــباهت های تجربــه دینــی 
ــوم انســانی  ــات و عل ــه شــباهت های الهی ــه زیســته ب و تجرب
ــوم  ــالیرماخر و عل ــات ش ــم، الهی ــد بگویی ــم بای ــه کنی توج

ــای ... انســانی دیلت
1. هر دو غیرمتافیزیکی هستند 

2. هر دو تاریخی هستند 
3. هــر دو پوزیتیــو هســتند، یعنــی بــه دنبــال صــدور احــکام 

عملــی هســتند.
4. جــدا از ایــن کــه دیلتــای الهیــات را یکــی از علــوم انســانی 
ــات یکــی از  ــود الهی ــد ب ــم معتق می دانســت، شــالیرماخر ه
علــوم اخالقیاتــی هســت کــه اخالقیــات شــالیرماخر هــم در 

واقــع همــان علــوم انســانی دیلتــای اســت. 
5. شــالیرماخر معتقــد بــود رشــته های الهیاتــی اگــر جهــت 
ــه  ــد ب ــر بدهن ــت کلیســا تغیی ــان را از هدای ــو خودش پوزیتی
ــل  ــانی تبدی ــوم انس ــان عل ــا هم ــرف ی ــی ص ــوم اخالقیات عل
می شــوند. بنابرایــن طراحــی رشــته های الهیاتــی بــر مبنــای 
ــی  ــرای طراح ــی ب ــوی خوب ــت الگ ــی می توانس ــه دین تجرب
ــرای  ــه زیســته ب ــای تجرب ــر مبن ــوم انســانی ب رشــته های عل

دیلتــای باشــد.
با توجه به همه این مباحث می توانیم بگوییم: 

ــواع  ــی از ان ــالیرماخر یک ــر ش ــورد نظ ــی م ــه دین 1. تجرب
ــت. ــای اس ــر دیلت ــورد نظ ــته م ــه زیس تجرب

ــوم  ــواع عل ــی از ان ــالیرماخر یک ــر ش ــورد نظ ــات م 2. الهی
ــت. ــای اس ــر دیلت ــورد نظ ــانی م انس

3. مفهــوم تجربــه زیســته دیلتــای یــک نــوع الگوبــرداری از 
روی مفهــوم تجربــه دینــی شــالیرماخر اســت.

ــرداری از  ــوع الگوب ــک ن ــای ی ــوم انســانی دیلت 4. مفهــوم عل
ــات شــالیرماخر اســت. ــا اخالقی ــات ی ــوم الهی روی مفه

ــرات  ــان نظ ــه بی ــتادان داور ب ــخنان دانشجو،اس ــس از س پ
خویــش پرداختنــد. ابتــدا دکتــر رضــا اکبــری داور خارجــی 
پــس از بیــان خالصــه ای از ایــدۀ اصلــی رســاله، و ذکــر ایــن 
ــرای  ــی را ب ــده بســیار مهــم و تأثیرگــذار اســت، نکات کــه ای
ــجاعی  ــک ش ــر مال ــه دکت ــت. در ادام ــار داش ــالح اظه اص
ــه  ــرد ک ــان ک ــاله بی ــی رس ــی از داوران داخل ــوقانی یک جش
رســاله نقــاط قــوت خوبــی داشــت، از جملــه ایــن کــه بــه دو 
فیلســوف پرداختــه اســت کــه کمتــر در ایــران روی آنهــا کار 
شــده اســت، و ایــن کار ســنگینی بــوده اســت. نحــوه نــگارش 
ــت.  ــب اس ــا مناس ــه بحث ه ــروج ب ــت، ورود و خ ــوب اس خ
امــا نکاتــی هــم وجــود دارد کــه بایــد اصــالح شــوند.  ســپس 
دکتــر محمدمهــدی اردبیلــی یکــی دیگــر از داوران داخلــی 
رســاله بیــان داشــت کــه رســاله یــک رســاله خــوب، منقــح 
و ســازمان یافته اســت، حداقــل بــرای خــود دانشــجو روشــن 
ــد  ــد، هرچن ــام بده ــته انج ــه کاری می خواس ــه چ ــوده ک ب
ــه  ــوده باشــد. دو نکت ــن طــور نب ــا ای ــرای م ممکــن اســت ب
ــاره ای  ــه فلســفه ق ــوده کــه اوالً از زاوی ــن ب مثبــت رســاله ای
بــه فلســفه دیــن ورود کرده انــد کــه ایــن کار جدیــدی بــود، 
ــه  ــد ک ــه زیســته ورود کرده ان ــوم تجرب ــه مفه ــن ب و همچنی
ــی در ایــن رســاله  ــد جامعــه تبدیــل شــده ول ــه ُم امــروزه ب
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ــده اند. ــوم ش ــن مفه ــی ای وارد مبان
ســپس دانشــجو بــه برخــی از پرسشــها و ایــرادات مطرح شــده 

ــخ داد: هیئت داوران پاس
ایــن  و روش  مــورد مســئله  سوءبرداشــتی در  1. ظاهــراً 
ــبت  ــی نس ــاله بررس ــوان رس ــت. عن ــده اس ــاد ش ــاله ایج رس
ــن بحــث  ــر اســت. بنابرای ــوم دیگ ــک مفه ــا ی ــوم ب ــک مفه ی
مقایســه مفهومــی مطــرح اســت نــه مقایســه تاریخــی. جایــی 
ــده  ــان ش ــی بی ــع احتمال ــاله مواض ــری رس ــه در نتیجه گی ک
اســت، مربــوط بــه بحــث تاریخــی اســت، نــه بحــث مفهومــی. 
از چهــار نتیجــه اصلــی کــه در رســاله بیــان شــده اســت، دو 
ــی.  ــری مفهوم ــتند و دو نتیجه گی ــی هس ــری تاریخ نتیجه گی
ــه  ــورت گرفت ــع ص ــری قاط ــی نتیجه گی ــث مفهوم و در بح
ــاز از  ــوع ممت ــک ن ــالیرماخر ی ــی ش ــه دین ــه تجرب ــت ک اس
تجربــه زیســته بــه معنــای مــورد نظــر دیلتــای بــوده اســت. 
2. محــل بحــث اصلــی ایــن نبــوده اســت کــه دیلتــای 
ــن  ــه ای ــه مقایس ــت، بلک ــه اس ــه گفت ــالیرماخر چ ــاره ش درب
دو مفهــوم بــا یکدیگــر مســئله اصلــی بــوده اســت.به همیــن 
ــته  ــه زیس ــی و تجرب ــه دین ــه تجرب ــه ب ــی ک ــا فصل های معن
ــاب  ــه حس ــث ب ــات بح ــد مقدم ــد را نبای ــاص یافته ان اختص
ــت  ــن اس ــوم ای ــه دو مفه ــی مقایس ــه اصل ــون الزم آورد. چ
کــه بررســی شــود هــر یــک از ایــن دو مفهــوم چــه معنایــی 
ــا مقایســه  ــرار دادن ویژگی ه ــار هــم ق ــا کن ــد ب ــا بع ــد ت دارن
ــخنرانی  ــن س ــن در مت ــود. همچنی ــل ش ــود حاص خودبه خ
ــه  ــوم تجرب ــح دو مفه ــه صــرف توضی ــر بیســت دقیق ــم اگ ه
دینــی و تجربــه زیســته شــد، اینهــا جــزء اصلــی بحــث بودنــد، 
ــری  ــه تأثیرپذی ــرای همیــن هرچنــد ب ــه مقدمــات بحــث. ب ن
ــی مســئله  ــه شــده اســت، ول ــای از شــالیرماخر پرداخت دیلت
ــه  ــوده اســت، بلک ــن موضــوع تاریخــی نب ــی پژوهــش ای اصل

ــت. ــوده اس ــی ب ــی و متافیزیک ــوع مفهوم ــک موض ی
3. اگــر در متــن فصــول اصلــی بخشــی بــا عنــوان زندگی نامــه 
ــتند،  ــی نیس ــاً تاریخ ــا صرف ــن زندگی نامه ه ــت، ای ــده اس آم
بلکــه ایــن زندگی نامه هــا بــرای مثــال نشــان می دهنــد 
کــه شــالیرماخر بــه چــه نحــو بــه کانــت ربــط داشــته اســت، 
چــه کتاب هایــی را می خوانــده اســت، بــا چــه محفل هــا 
ــتن  ــت. دانس ــته اس ــد داش ــری ای رفت وآم ــای فک و گرایش ه
ایــن نــکات پیرامونــی بــرای فهمیــدن ایــن کــه مثــاًل 
شــالیرماخر چطــور بــه مفهــوم تجربــه دینــی اعتنــا می کنــد 
اهمیــت دارد و ایــن مطلبــی اســت کــه از هرمنوتیــک خــود 
شــالیرماخر یــاد می گیریــم. ایــن جــزو گزاره هــای دســتوری 
ــک  ــد ی ــر می خواهی ــه اگ ــت ک ــالیرماخر اس ــک ش هرمنوتی
متنــی را بفهمیــد بایــد بدانیــد کــه مؤلــف آن متــن در چــه 
ــه  ــن ب ــن پرداخت ــت. بنابرای ــرده اس ــی می ک ــرایطی زندگ ش
ــوده  ــی ب ــش الزام ــی پژوه ــق روش شناس ــا مطاب زندگی نامه ه

اســت.
ــه دو  ــه ب ــب اختصاص یافت ــم مطال ــه حج ــن ک ــت ای 4. عل
ــوده  ــم ب ــراً ک ــته ظاه ــه زیس ــی و تجرب ــه دین ــوم تجرب مفه
ایــن اســت کــه اوالً اعتنــا بــه ایــن دو نــوع تجربــه از جهــت 
ــته اند،  ــانی داش ــوم انس ــات و عل ــه در الهی ــوده ک ــی ب اهمیت
ــم  ــوع عل ــن دو ن ــه ای ــب ب ــی از مطال ــن بخش ــرای همی و ب

اختصــاص یافتــه اســت. امــا ایــن مطالــب هــم در واقــع نتایــج 
مترتــب بــر تجربــه دینــی و تجربــه زیســته را بیــان می کننــد، 

ــوم هســتند.  ــن دو مفه ــاره ای ــا درب ــن معن و بدی
ــه جــای »وابســتگی  ــه شــالیرماخر ب ــم ک ــر تصــور کنی 5. اگ
ــه مطلــق« بحــث می کنــد، آن وقــت  مطلــق« از »وابســتگی ب
دچــار ایــن اشــتباه می شــویم کــه شــالیرماخر برهــان اثبــات 
وجــود خــدا ارائــه کــرده اســت، کــه چنیــن نیســت. دیــن نــزد 
شــالیرماخر یــک امــر درون مانــدگار اســت، نــه متعالــی، یعنــی 
نمی خواهــد از آنچــه در درون خــودش اســت نتیجــه بگیــرد که 
جهــان خــارج چطــور اســت. بــه عــالوه، شــالیرماخر می گویــد 
ــه  ــت، ک ــری اس ــرار دادن دیگ ــژه ق ــامل اب ــناخت ش ــود ش خ
ایــن یــک تأثیرگــذاری روی دیگــری بــه حســاب می آیــد، امــا 
تجربــه دینــی فاقــد هــر گونــه تأثیرگــذاری بــر دیگــری اســت، 
ــد  ــن نمی توان ــود دارد، بنابرای ــری وج ــط تأثیرپذی و در آن فق
ــه  ــیدن ب ــکان رس ــذا ام ــد. و ل ــته باش ــناختی داش ــد ش بُع

ــدارد. ــود ن ــناختی در آن وج ــای ش گزاره ه
۶. در مــورد تفــاوت تجربــه کانتــی بــا تجربــه دینــی و تجربــه 
ــد  ــه می گوی ــود دارد ک ــاله وج ــه در رس ــک جمل ــته، ی زیس
»احســاس وابســتگی مطلــق بــه معنــای کانتــی کلمــه نبایــد 
ــد  ــه بای ــی کلم ــای دیلتای ــه معن ــا ب ــود، ام ــده ش ــه نامی تجرب
تجربــه نامیــده شــود«، بنابرایــن بــه تمایــز ایــن دو نــوع تجربــه 

در متــن رســاله اذعــان شــده اســت.
7. چرایــی آوردن فصلــی مختــص کانــت در ایــن رســاله الزامی 
اســت کــه روش شناســی رســاله ایجــاد می کنــد و شــالیرماخر 
ــا  ــر بناســت دو مفهــوم ب ــد کــرده اســت. اگ ــر آن تأکی هــم ب
ــن  ــترکی بی ــه مش ــد وج ــدا بای ــوند، ابت ــه ش ــر مقایس یکدیگ
ــاًل  ــود. اص ــم ش ــه فراه ــکان مقایس ــا ام ــود ت ــن ش ــا تعیی آنه
ــردن  ــه ک ــن مقایس ــا همی ــی و روش آنه ــوم تاریخ ــدۀ عل ای
ــترک  ــای مش ــتن مبن ــه را داش ــرط مقایس ــت، و ش ــوده اس ب
ــه  ــترک مقایس ــای مش ــن مبن ــت ای ــل کان ــتند. فص می دانس
ــم  ــته را فراه ــه زیس ــی و تجرب ــه دین ــوم تجرب ــن دو مفه بی

ــت.  آورده اس
۸. ایــن کــه هرمنوتیــک به دنبال »درســتی« نیســت، برداشــتی 
اســت کــه امــروزه در مــورد هرمنوتیــک وجــود دارد. برداشــتی 
ــن  ــاًل معکــوس ای ــه شــالیرماخر از هرمنوتیــک داشــت کام ک
ــم  ــم بفهمی ــاًل می توانی ــا کام ــت م ــالیرماخر می گف ــت. ش اس
ــت،  ــت چیس ــته اس ــه نوش ــزی ک ــف از چی ــود مؤل ــه مقص ک
ــخیص  ــود او را تش ــم مقص ــف می توانی ــر از مؤل ــی بهت و حت
بدهیــم. او هرمنوتیــک را معکــوس رتوریــک می دانســت، 
ــد  ــور بای ــکار را چط ــد اف ــک می گوی ــه رتوری ــور ک ــان ط هم
بیــان کــرد، هرمنوتیــک می گویــد از روی بیان هــا چطــور بایــد 
ــاله  ــه در رس ــی ک ــد. آن هرمنوتیک ــه بوده ان ــکار چ ــد اف فهمی
ــی  ــک متن ــن روش هرمنوتی ــاره شــده اســت، همی ــه آن اش ب
اســت کــه شــالیرماخر معرفــی کــرده اســت و بنابرایــن روشــی 
ــه فهــم درســت از متــون، کــه الزمــه  ــرای رســیدن ب اســت ب

هــر پژوهــش متنــی اســت.
در پایــان هیئــت داوران و اســاتید راهنمــا و مشــاور بــه شــور 
ــالۀ  ــه رس ــی ب ــره 19/75و درجۀعال ــای نم ــا اعط ــته و ب نشس
دانشــجو، وی را دانش آموختــۀ مقطــع دکتــری رشــته فلســفۀ 

ــد. ــن تشــخیص دادن دی
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