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تشکیلبیستویکمینجلسۀشورایراهبردیپژوهشگاه

بیســت و یکمیــن جلســۀ شــورای راهبــردی بــا ســخنان 
دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
مطالعــات فرهنگــی در تاریــخ ۲1 اردیبهشــت 1398 

ــد.  ــکیل ش تش
در ابتــدای جلســه دکتــر قبــادی در مــورد اهمیــت 
ــورای  ــت: »ش ــردی گف ــورای راهب ــات ش ــکیل جلس تش
راهبــردی یکــی از مهمتریــن جلســات پژوهشــگاه اســت 
ــردی  ــه راهب ــن برنام ــری در تدوی ــیار مؤث ــش بس و نق
پنــج ســالۀ دوم پژوهشــگاه دارد. وقتــی بــا همدلــی 
ــعۀ  ــۀ توس ــردی برنام ــورای راهب ــورای پژوهشــی و ش ش
ــرف  ــم از ط ــا ه ــود و طرح ه ــب می ش ــگاه تصوی پژوهش
اعضــای محتــرم هیــأت علمــی و پژوهشــکده ها پیشــنهاد 
می شــوند، یعنــی یــک حرکــت درون زاد برنامه مــدار 

اساسنامۀجدیدپژوهشگاهتصویبشد

اساســنامۀ جدیــد پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
ــات و  ــوم، تحقیق ــد در وزارت عل ــس از تأیی ــی پ فرهنگ
ــه  ــنامه ک ــن اساس ــد. ای ــالغ ش ــرا اب ــت اج ــاوری جه فن
در جهــت روز آمدســازی وظایــف، اهــداف و ســاختار 
ــد  ــی مانن ــت، ویژگی های ــده اس ــن ش ــگاه تدوی پژوهش
ــترش  ــانی و گس ــوم انس ــازی عل ــر کاربردی س ــد ب تأکی
و  ملــی  فرصت هــای  ایجــاد  و  نخبگانــی  شــبکۀ 
بین المللــی گفتگــوی میــان دانشــمندان را در خــود 
دارد. ایــن اساســنامه در تاریــخ ۲۲ خــرداد مــاه 1397 در 

ــرح  ــچ ط ــل هی ــن دلی ــه همی ــت. ب ــه اس ــکل  گرفت ش
ــردی  ــۀ راهب ــا برنام ــاق ب ــدون انطب ــد ب ــی نبای پژوهش
ــدف  ــود. ه ــی ش ــورای پژوهش ــب وارد ش ــت تصوی جه
ــر ایــن اســت کــه »شــورای راهبــردی« در  پژوهشــگاه ب
ــل شــده اســت«. ــاق فکــر پژوهشــگاه تبدی ــه ات حقیقــت ب

در ادامــه دکتــر مســعود رضایــی، مدیــر نظــارت و 
ــی  ــر نظــارت و ارزیاب ــرد دفت ــی، گزارشــی از عملک ارزیاب

ــرد.  ــه ک ــال 1397 ارائ در س
بعــد از ارائــه گــزارش، بــه بررســی ابعــاد تحقــق و اجــرای  
آئیــن نامــه »نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت« 
ابالغــی از ســوی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــآوری 

ــد. ــه ش ــالغ پرداخت اب

اولیــن نشســت از دورۀ چهــارم هیــأت امنــای پژوهشــگاه 
ــید. ــب رس ــه تصوی ب

ســازمان  پیشــین  اساســنامۀ  می شــود؛  یــادآوری 
ــات  ــات و تحقیق ــه مطالع ــام »مؤسس ــا ن ــگاه ب پژوهش
ــب  ــه تصوی ــال 13۶9ب ــده و در س ــت ش ــی« ثب فرهنگ
ــود.  ــی رســیده ب ــوزش عال ــی گســترش آم شــورای عال
ایــن ســازمان در ســال 1373 بــه نــام »پژوهشــگاه علوم 

ــت. ــرده اس ــر ک ــی« تغیی ــات فرهنگ ــانی و مطالع انس
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ســومین جلســۀ هم اندیشــی اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه 
سلســله  مــورد  در  فرهنگــی  مطالعــات  و  انســانی  علــوم 
ــن  ــنبه 31 فرودی ــخ ش ــد« در تاری ــق تولی ــت های »رون نشس

ــد. ــزار ش ــاه 1398 برگ م
 در ایــن جلســه دکتــر ابراهیمــی، مســئول راه انــدازی مدیریــت 
ترویــج و کاربردی ســازی پژوهش هــا،  طــرح اولیــۀ پیشــنهادی 
خــود را مطــرح کــرد و ابعــاد  سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی/ 
ــن  آوری  ــی و ف ــی، محیطــی/ اخالق ــی و قانون ــی، حقوق فرهنگ
ــوم  ــگاه عل ــه پژوهش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــمرد. وی ب آن را برش
انســانی و مطالعــات فرهنگــی درصــدد اســت رویکــرد خــود را 
از برگــزاری همایــش، بــه سلســله نشســت های نخبگانــی بیــن 
رشــته ای تغییــر دهــد، پیشــنهاد کــرد نشســت های تخصصــی 
بــا مشــارکت اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی 
مدعــو  اســتادان  و  صاحب نظــران  فرهنگــی،  مطالعــات  و 
متخصــص از ســایر دانشــگاه ها، نقش آفرینــان و بازیگــران 
صنعــت اعــم از تولیدکننــدگان، مدیــران و کارآفرینــان برگــزار 

 شــود.
ــورای  ــت ش ــور الزم اس ــن منظ ــت: »بدی ــه گف  وی  در ادام
علمــی مجموعــه نشســت های »علــوم انســانی و رونــق تولیــد« 
ــکیل و  ــف تش ــکده های مختل ــدگان پژوهش ــور نماین ــا حض ب

زمان بنــدی  نهایــی  برنامــه 
ارائــه  نشســت ها  موضــوع  و 

ــود«. ش
دکتــر  جلســه،  ادامــه  در 
پیشــنهادی  طــرح  ابوترابــی 
پژوهشــکدۀ اقتصــاد و مدیریــت 
آسیب شناســی  موضــوع  بــا 
بــا  رشــد را مطــرح کــرد و 
ــدل  ــن م ــاق ای ــه انطب اشــاره ب
بــا مدل هــای رشــد درونــزا، آن 
را بــرای تحلیــل سلســله مراتبی 
عوامــل مؤثــر بــر آسیب رســانی 
ــتفاده دانســت. ــل اس ــد قاب رش

ــر  ــدی و دکت ــر اح ــی، دکت ــر هدایت ــی زاده، دکت ــر صادق دکت
هرچــه  برگــزاری  بــرای  پیشــنهادهایی  هریــک  گرامــی 
ــظ  ــد. حف ــه دادن ــت ها ارائ ــله نشس ــن سلس ــر ای اثربخش ت
ــوت  ــی، دع ــأت علم ــای هی ــای اعض ــری ایده ه ــت فک مالکی
از صاحب نظــران و سیاســتگذاران در نشســت ها و توجــه 
ــه ابعــاد متکثــر موضــوع از طریــق فراخوان هــای داخلــی از  ب

ــود. ــران ب ــنهادهای حاض ــه پیش جمل
ــرانی و  ــش پیش ــر نق ــد ب ــا تأکی ــادی ب ــر قب ــپس دکت  س
ــی  ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــری پژوهش هدایتگ
ــارم،  ــل چه ــگاه نس ــگاه پژوهش ــه جای ــتیابی ب ــدف دس ــا ه ب
توصیه هــای  قالــب  در  را  انتظــار  مــورد  خروجی هــای 
سیاســتی، گزارش هــای راهبــردی و خلــق مــوج مثبــت 

ــرد. ــف ک ــانه ای تعری رس
در پایــان مقــرر شــد یــک کار گــروه تخصصــی، شــرح 
ــد و  ــن کن ــه شــده از ســوی پژوهشــگاه را تدوی ــات ارائ خدم
پیش نشســت هایی توســط اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه 
ــارکت در ــوج مش ــاد م ــه و ایج ــای اولی ــرح ایده ه ــرای ط ب
پژوهشگاه برگزار شود و در دیدار ماهیانه اعضای هیأت علمی 

پژوهشگاه، آقایان دکتر صادقی زاده و دکتر ابوترابی به طرح 
بحث اولیه موضوع بپردازند.
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هامیش ملی »استاد مطهری و مطالعات قرآنی معارص«

همایــش ملــی »اســتاد مطهــری و مطالعــات قرآنــی معاصــر«، 
دوازدهــم اردیبهشــت 1398 بــه همــت انجمــن ایرانــی 
ــوم  ــگاه عل ــالمی در پژوهش ــگ اس ــی و فرهن ــات قرآن مطالع
ــهادت  ــد. در روز ش ــزار ش ــی برگ ــات فرهنگ ــانی و مطالع انس
ــده  ــذاری ش ــز نامگ ــم نی ــه روز معل ــه ب ــری ک ــتاد مطه اس
اســت، جمعــی از اندیشــمندان و عالقه منــدان اســتاد گردهــم 
آمدنــد و نشســتی را برگــزار کردنــد کــه در آن بحث هــا 
ــه  ــز ب ــی نی ــت و پنل های ــکل گرف ــم ش ــی ه ــواالت خوب س

ــد. ــزار ش ــور برگ ــن منظ همی
ــادی، رئیــس  ــر حســینعلی قب ــش دکت ــن همای ــدای ای در ابت
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ضمــن عــرض 
ــروز،  ــت: »ام ــم گف ــک روز معل ــار و تبری ــه حض ــدم ب خیرمق
ــۀ  ــار هم ــت، در کن ــری اس ــی مطه ــهید مرتض ــتاد ش روز اس
ــه  ــم ک ــیار مه ــی بس ــک ویژگ ــری، ی ــهید مطه ــل ش فضائ
ــن و  ــئله مندی ذه ــده مس ــه ش ــر پرداخت ــدان کمت ــاید ب ش
ــود،  ــار خ ــی از آث ــان در یک ــه ایش ــت. اگرچ ــان اس ــار ایش آث
ــا در  ــد ام ــادآوری می کنن ــئله را ی ــت مس ــه بیس ــک ب نزدی
ــگاه وجــود دارد. شــهید مطهــری  ــن ن ــار ایشــان، ای همــۀ آث
در آن زمــان، بــه صــورت مســئله مند آمــد و گفــت کــه 
ــرا  ــران را همگ ــالم و ای ــه اس ــت ک ــاز اس ــی تمدن س گفتمان
ــث را  ــه ای مباح ــق حرف ــک محق ــد ی ــان مانن ــم. ایش بدانی
ــرادی کــه دم از  ــن اف ــد کــه ای ــد و نشــان دادن تعقیــب کردن
ایرانیــت و اســالمیت می زننــد حتــی محقــق هــم نیســتند«.

دکتــر قبــادی ادامــه داد: »اســتاد مطهــری در آن ســطح حتی 
کتــاب »داســتان و راســتان« را هــم می نویســد و می خواهــد 
ــده  ــا نســل آین ــد و قصــد دارد ت ــه را حــل کن مســائل جامع
ــن  ــازد. ای ــد بس ــالم در آن روزگار باورمن ــدی اس ــه کارآم را ب
کتــاب، قبــل از انقــالب برنــدۀ جایــزۀ یونســکو هــم شــد. دیگر 
آثــار اســتاد نیــز بــه برکــت عالمــه طباطبایــی توانســتند کمــر 
ــری  ــتاد مطه ــن اس ــکنند. بنابرای ــران بش ــیم را در ای مارکیس

هرگــز مقتضیــات زمــان را رهــا نکــرد و متوقــف نشــد«.
قبــادی در ادامــه ســخنان خــود بــه ویژگی هــای یــک معلــم 
ــه  ــد ب ــه اشــاره و بیــان کــرد: »معلــم، در درجــۀ اول بای نمون
ــزار  ــوان اب ــم را نمی ت ــد، عل ــته باش ــد داش ــود تعه ــم خ عل
ــیار  ــه بس ــم ک ــه عل ــد ب ــر تعه ــزون ب ــا اف ــرد، ام معیشــت ک
ــدون آنکــه تبلیــغ کنــد،  ــم، ب ــد محضــر معل مهــم اســت، بای
ــم  ــاء الهــی باشــد، ســازندگی داشــته باشــد. معل محضــر اولی
ــه دیگــران درس  ــا ســکوت و حــرف زدن خــود نیــز ب ــد ب بای
بیامــوزد؛ یعنــی اینکــه بایــد مواظــب باشــد کــه ســکوتش نیــز 
آموزنــده باشــد. مــا بیــش از آنکــه بــه علــِم معلــم نیــاز داشــته 
ــم  ــاز داری ــم نی ــیره معل ــلوک و س ــت و س ــه معنوی ــیم، ب باش
ــا را  ــن ویژگی ه ــود و ای ــور ب ــز اینط ــری نی ــهید مطه ــه ش ک
در خــود داشــت. هنگامــی کــه امــام خمینــی )ره( در مــورد 
ــارش را  ــه آث ــت و هم ــارت روح داش ــه طه ــود ک ــان فرم ایش
ــت کــرد کــه  ــه ایشــان مقامــی عنای ــد، یعنــی خــدا ب بخوانی
و  بنابرایــن ســکوت  او کالم می روییــد.  از  نیــز  بی حــرف 

ــود«. حرکــت و شــهادتش ســازنده ب
در ادامــه دکتــر علــی مطهــری، نایــب رئیــس مجلــس شــورای 
اســالمی بــه ایــراد ســخنرانی پرداخــت و گفــت: »از برگــزاری 
ــه  ــش ب ــن همای ــون ای ــم؛ چ ــکر می کن ــش تش ــن همای ای
ــری  ــهید مطه ــرات ش ــده از تفک ــده ش ــر دی ــد کمت ــک بع ی
ــم کــه  ــن فرصــت بررســی می کنی توجــه کــرده اســت. در ای
روش هــای فکــری شــهید مطهــری در بیــن روش هــای فکــری 
اســالمی کــه بــه معنــی عــام رنــگ فلســفی دارنــد، در کجــا 

قــرار دارنــد«.
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علــی مطهــری در ادامــه بــا اشــاره بــه تــرور اســتاد مطهــری 
ــاص آن  ــرایط خ ــه ش ــه ب ــا توج ــن ب ــدۀ م ــه عقی ــت: »ب گف
ــی کــه وجــود داشــت، در مــورد  زمــان و خطــرات و تهدیدات
ایشــان کوتاهــی شــد. در آن زمــان بــه غیــر از اســتاد 
مطهــری فــرد دیگــری مــورد تهدیــد نبــود، چــرا کــه ایشــان 
در خصــوص "فرقــان"، "کمونیســت ها" و "مجاهدیــن" بــه 
ــه  ــه ب ــود ک ــن ب ــد و روش ــری می کردن ــت موضع گی صراح
ســراغ ایشــان می آینــد و او را مــورد هــدف قــرار می دهنــد«.
ــری  ــش دیگ ــالمی در بخ ــورای اس ــس ش ــس مجل ــب رئی نای
ــری و  ــای تفک ــه ویژگی ه ــاره ب ــا اش ــود، ب ــای خ از صحبت ه
ــری  ــرد: »شــهید مطه ــد ک ــری، تأکی ــی شــهید مطه مطالعات
ــب  ــه ای و تعص ــب فرق ــد و از تعص ــفه زده نش ــچ گاه فلس هی
ــان زده و کالم  ــچ گاه عرف ــروی نکــرد. ایشــان هی گروهــی پی
ــال  ــه دنب ــتند و ب ــی داش ــه روح علم ــرا ک ــدند، چ زده نش
ــه برخــی از فالســفه  ــد، البتــه ایشــان ب کشــف حقیقــت بودن
ایشــان  می دانســتند.  وارد  را  انتقاداتــی  مالصــدرا  ماننــد 
معتقــد بودنــد کــه هنگامــی کــه فالســفه وارد تفســیر قــرآن 
ــاز از  می شــوند نمی تواننــد از قالــب فلســفه خــارج شــوند و ب

ــد«. ــتفاده می کنن ــرض اس ــر ع جوه
ــی حیــات شــهید مطهــری  ــه خاطــرۀ خــود از روز پایان وی ب
اشــاره کــرد و گفــت: »ایشــان در شــب دوازدهــم اردیبهشــت 
بــه شــهادت رســیدند، امــا روز دوازدهــم، روز شــهادت و معلــم 
نامیــده شــد. نکتــۀ جالــب بــرای مــن آن حالتــی اســت کــه 
ــته  ــتند. در آن دوره، دانشــجوی رش ــر داش ــان روز آخ در هم
مکانیــک در دانشــگاه تبریــز بــودم. روز دوشــنبه ای بــود کــه 
ــگاه بودیــم و در بیــن راه، صــدای ایشــان را از رادیــو  در خواب
شــنیدم کــه یکــی از ســخنرانی های ایشــان را از رادیــو پخــش 
می کردنــد و هــوس کــردم کــه بــه تهــران بــروم، درحالی کــه 
می خواســتم دو هفتــه دیگــر بــه تهــران برگــردم. ســوار 
ــه  ــح زود ب ــدم. صب ــران آم ــرف ته ــه ط ــدم و ب ــوس ش اتوب
تهــران رســیدم و بــه منــزل آمــدم و دیــدم کــه ایشــان روی 
ــداً  ــه بع ــد ک ــتن بودن ــال نوش ــته و در ح ــود نشس ــت خ تخ
دیــدم یــک مطلبــی را می خواســتند بــه عنــوان مقدمــه 
کتــاب مســئله حجــاب قــرار دهنــد کــه فکــر می کنــم تحــت 
عنــوان نقــش بانــوان در تاریــخ معاصــر ایــران بــود کــه البتــه 
ــده انقــالب اســالمی  ــاب آین ــد و بعــداً در کت ناقــص هــم مان

ایــران آن را آوردیــم. ایشــان وقتــی مــن را 
دیدنــد تعجــب کردنــد و گفتنــد کــه چــرا 
آمدیــد و مگــر قــرار بود کــه بیاییــد؟ بنده 
ــن  ــه همی ــت و ب ــل اس ــم، روز تعطی گفت
ــز  ــگاه تبری ــان از دانش ــدم. ایش ــل آم دلی
ــت و  ــر اس ــه خب ــا چ ــه آنج ــیدند ک پرس
ــده  ــد؟ بن ــه می کنن ــر چ ــرای روز کارگ ب
هــم توضیحاتــی را ارائــه کــردم و ایشــان 
ــروز  ــز ام ــام نی ــت ام ــه بناس ــد ک گفتن
پیــام خوبــی بدهنــد و بــه هــر حــال ایــن 
گذشــت. هنــگام ظهــر، ســر ســفره ناهــار، 
ــی  ــی الریجان ــای عل ــم و آق ــم بودی باه

ــه آن روز،  ــن اســت ک ــا مقصــودم ای ــز حضــور داشــت، ام نی
ایشــان بســیار شــاد بودنــد و حالــت غیرطبیعــی داشــتند و بــه 
ــاد  ــدد و ش ــد و می خن ــان می گوی ــرا ایش ــه چ ــودم ک ــر ب فک
اســت؟ بــه ایشــان گفتــم کــه آقــای بــازرگان، دو شــب قبــل 
ــه  ــد ک ــی زد و ایشــان گفتن ــام م ــه ام ــی ب گوشــه و کنایه های
ــد  ــن چن ــازرگان راضــی نیســت و ظــرف همی ــز از ب ــام نی ام
ــت  ــت را برکنــار کنیــم و یــک دول روزه می خواهیــم کــه دول
ــا  ــان ج ــه در هم ــم. خالص ــی روی کار آوری ــد و انقالب جدی
صحبــت اســتاد عالمــه جعفــری شــد و اینکــه ایشــان توجهــی 
ــد و  ــد و حــرف خــود را می زنن ــه حضــار و مســتعمان ندارن ب
ممکــن اســت بــرای تــودۀ مــردم، بحــث فلســفی کننــد. چنــد 
ــه ایشــان  ــود ک ــب ب ــی عجی ــم و خالصــه خیل خاطــره گفتی
ــا  ــداً ب ــاد. بع ــاق افت ــز آن اتف ــگام نی ــد و شــب هن ــاد بودن ش
خــودم گفتــم کــه ایــن قضیــه آمــدن مــن بــه تهــران، گویــی 
ــه ســمت  ــن را ب ــی م ــک نیروی ــه ی ــود ک ــن صــورت ب ــه ای ب
ــن خاطــره، آمادگــی  ــان ای تهــران می کشــید. مقصــودم از بی
ــان  ــم ایش ــاس می کن ــه احس ــود ک ــهادت ب ــرای ش ــان ب ایش
ــرور  ــی را ت ــار قرن ــه تیمس ــد از اینک ــه بع ــود و البت ــع ب مطل
ــرور  ــی را ت ــه دو روحان ــد ک ــه بودن ــا گفت ــد و فرقانی ه کردن
ــد  ــن می آین ــراغ م ــه س ــه ب ــود ک ــه ب ــم، ایشــان گفت می کنی
ــود  ــرار ب ــود و ق و البتــه محافــظ داشــتن را هــم رد نکــرده ب
ــا متأســفانه  ــد ام ــده بیاین محافظــان ظــرف یکــی دو روز آین

ایــن اتفــاق رقــم خــورد«.
ــاد  ــس نه ــتمی، رئی ــی رس ــالم مصطف ــه حجت االس در ادام
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نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ها، در همایــش 
اســتاد مطهــری و مطالعــات قرآنــی معاصــر بیــان کــرد: 
ــات کشــف  ــرآن و روای ــراز را در ق ــم انســان ط ــر بخواهی »اگ
کنیــم، طبیعتــاً ایمــان شــرط اول آن اســت، امــا ایــن ایمــان 
ــن  ــان مؤم ــود. انس ــن می ش ــت مؤم ــب رفع ــی موج ــا لوازم ب
ــه  ــت ک ــوان گف ــا می ت ــتغال دارد، ام ــاد اش ــم و جه ــه عل ب
ــر همــۀ ایــن مســائل حاکــم اســت. امیرالمؤمنیــن در  تقــوا ب
ــد کــه  ــرور شــدند، فرمودن آن شــبی کــه از ســوی دشــمن ت
ــت او  ــد و از حرک ــاز بگذاری ــد را ب ــن و مجاه ــان مؤم راه انس
ــه کار  ــرت ب ــد را حض ــِن مجاه ــر مؤم ــد. تعبی ــت نکنی ممانع
ــات  ــری و خصوصی ــهید مطه ــه ش ــه ب ــی ک ــد و زمان می برن
شــهید مطهــری و رســالتی کــه همــۀ معلمــان نیــک جامعــه 
ــا  ــراه ب ــاد هم ــت جه ــن خصوصی ــم، ای ــه می کنی ــد توج دارن
علــم در ایشــان یافــت می شــود و مــا نیــز بایــد بــرای تحقــق 
ــراد اســت.  ــام م ــای ع ــه معن ــز ب ــاد نی ــم. جه ــالش کنی آن ت
بایــد اصــرار کنیــم کــه تعاریــف قــرآن از ارزش هــا بــا همــان 
تعاریــف تــداول یابــد. مفهــوم هجــرت و جهــاد و ... مفاهیمــی 

اســت کــه در درون خــود آن قــدر وزن بــرای 
حمــل مفاهیــم دارنــد کــه بــه دنبــال واژگان 
جایگزیــن بــرای امــروزی کــردن آن نباشــیم. 
شــهید  بــرای  مجاهــد،  عالــِم  بنابرایــن 

ــی اســت«.  ــر بســیار دقیق ــری تبعی مطه
حجت االســالم رســتمی در ادامــه افــزود: 
ــم  ــع را داری ــع و غیرناف ــم ناف ــا بحــث عل »م
کــه هــر روز یکــی از چیزهایــی کــه از خــدا 
ــه خــدا پنــاه  می خواهیــم ایــن اســت کــه ب
ــم.  ــب کنی ــودمند را طل ــش س ــم و دان ببری
دانشــی کــه ســودمند نباشــد طغیان آفریــن 
ــت.  ــاره گرف ــش کن ــد از آن دان ــت و بای اس

ــم نافــع  ــم نافــع و عل در واقــع، شــهید مطهــری مصــداق عال
ــاد  ــه جه ــه از عرص ــت ک ــی اس ــری کس ــهید مطه ــت. ش اس
ــان  ــی ایش ــاد علم ــر جه ــه مهم ت ــا وج ــده ام ــارج نش ــز خ نی
اســت کــه هــر کجــا انحرافــی وجــود دارد، ایشــان نیــز بــه آن 
می پــردازد. مبــارزه بــا ناسیونالیســم بــه معنــای غلــط خــود و 
مبــارزه بــا التقــاط در قالب هــای مختلــف و مبــارزه بــا تحجــر 
و غلــو در قالب هــای مختلــف را پیگیــری می کــرد. امــام 
ــا شــخص  ــد کــه آنه ــام خــود اشــاره کردن ــز در پی راحــل نی
ــا شــخصیت علمــی او همــواره  ــد ام مطهــری را شــهید کردن

وجــود خواهــد داشــت«.
در ادامه پنل های ذیل طبق برنامه برگزار شد.

- استاد مطّهری و بازاندیشی در مباحث علوم قرآنی
- اســتاد مطّهــری و گفتگــوی مطالعــات قرآنــی و علــوم 

ــانی انس
- استاد مطّهری، مطالعات قرآنی و تحّول اندیشه دینی

ــیری  ــای تفس ــری و رویکرده ــتاد مطّه ــری اس ــراث فک - می
ــر معاص
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تسلیتپژوهشگاهبهمناسبتدرگذشتاستادمحسنجهانگیری

دکــر محســن جهانگیــری اســتاد پیشکســوت فلســفه، عضــو بازنشســته 

ــح روز یکشــنبه، اول  ــدگار علمــی کشــور صب ــران و چهــرۀ مان دانشــگاه ته

اردیبهشــت ماه، بعــد از چنــد روز بســری در بیامرســتان در ســن ۸۹ ســالگی 

جــان بــه جــان آفریــن تســلیم کــرد.

ــتاد  ــن اس ــت ای ــی، درگذش ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش

ــرض  ــلیت ع ــور تس ــفۀ کش ــانی و فلس ــوم انس ــۀ عل ــه جامع ــدر را ب گرانق

ــش و  ــب آرام ــان طل ــد من ــرده از خداون ــفر ک ــار س ــرای آن ی ــد و ب می کن

آمــرزش دارد.

روحش شاد و یادش گرامی باد
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گزارش طرح کالن »توامنندسازی اجتامع محور و اجرای آن در منطقۀ مکران« 

در جلسۀ شورای پژوهشی پژوهشگاه

در جلســه شــورای پژوهشــی مــورخ 18 اردیبهشــت 1398 
گــزارش نهایــی فاز نخســت طــرح  جامــع »طراحــی الگوی 
ــه  ــرای آن در منطق ــور و اج ــاع مح ــازی اجتم توانمندس
ــازی  ــرح، توانمندس ــن ط ــدف ای ــد. ه ــه ش ــران« ارائ مک
جامعــۀ محلــی مکــران در راســتای کاهــش فقــر و ایجــاد 
ــود  ــع موج ــناخت وض ــه ش ــرح ب ــن ط ــت. ای ــتغال اس اش

جامعــۀ هــدف در منطقــۀ مکــران، تدویــن الگــوی مناســب 
ــا و  ــناخت ظرفیت ه ــازی، ش ــارکت و توانمندس ــی مش بوم
امکانــات کاهــش فقر، ایجــاد اشــتغال در روســتاها و اجرای 
ــب  ــتاهای منتخ ــده در روس ــازی برگزی ــرح توانمندس ط
ــران  ــرح مک ــری ط ــدی مج ــر محم ــت. دکت ــه اس پرداخت
ــرح،  ــرای ط ــرای اج ــده ب ــام ش ــات انج ــح اقدام در توضی
ــه ای و به گزینــی، مشــاهدات  ــه انجــام مطالعــات کتابخان ب
میدانــی و اســتخراج فنــون توانمندســازی از طریــق ایجــاد 
ــدف  ــۀ ه ــرش جامع ــر نگ ــازی و تغیی ــاد، متقاعدس اعتم
اشــاره کــرد. وی گفــت: »منطقــه مکــران بــه دلیــل فقــر 
ــائل و  ــاختاری و مس ــی، مشــکالت س اقتصــادی و اجتماع
ــی  ــری از حکمران ــد بهره گی ــی، نیازمن آســیب های اجتماع
ــور  ــازی اجتماع مح ــهیل گری توانمندس ــرای تس ــی ب محل
ــازی  ــِی توانمندس ــرد ترکیب ــری از رویک ــت و بهره گی اس
ــزاری  ــاختاری و برگ ــازی س ــی، توانمندس ــان محل حکمران
توأمــان دوره هــای تســهیل گری، آمــوزش و پایــش، الگــوی 
ــه محســوب می شــود«.  ــن منطق ــرای ای ــی ب مناســب بوم
ــازی  ــه توانمندس ــل ب ــرای نی ــنهادهایی ب ــه پیش در ادام

ــد و  ــه ش ــرح ارائ ــِی ط ــم اجرای ــوی تی ــور از س ــاع مح اجتم
ــاس  ــر اس ــرح ب ــن ط ــنهادی ای ــده پیش ــروژه برگزی ــه پ س
اولویــت اجــرا، تحــت عنــوان »احــداث بنــد خاکــی و احیــای 
ــردی در  ــوم گ ــای ب ــداث اقامتگاه ه ــرح اح ــا«، »ط هوتگ ه
ــوزن دوزی«  ــی س ــیس تعاون ــرح تأس ــتای درک« و »ط روس
معرفــی شــدند. ظرفیــت ایجــاد شــغل گردشــگری بــر اســاس 

گردشــگری داخلــی و خارجــی نیــز بــه تفصیــل مــورد 
بررســی قــرار گرفــت. در پایــان برآوردهــای فنــی، اقتصــادی 
و اجتماعــی طرح هــای پیشــنهادی ارائــه شــد کــه بــه ایجــاد 
شــغل یــا پایــداری آن بــرای حــدود 3۲ هــزار نفــر می انجامــد. 
ــه طــور مســتقیم  ــل 7 روســتا ب ــن طــرح حداق ــا انجــام ای ب
ــیع تر کل  ــطحی وس ــات، و درس ــروی کار و خدم ــر نی از نظ
منطقــۀ مکــران بــا جمعیــت حــدود 400 هــزار نفــر بــه طــور 

ــد شــد. غیرمســتقیم منتفــع خواهن
در ادامــه دکتــر ســیدمصطفی عاصــی بــا اشــاره بــه ظرفیت هــا 
و اســتعدادهای منطقــه، گفــت: »ایــن منطقــه نبایــد فرامــوش 
ــش و  ــکان جوش ــه ای از آن ام ــر نقط ــه در ه ــرا ک ــود؛ چ ش
ــرح در  ــدن ط ــر ش ــتار فراگی ــود دارد و خواس ــکوفایی وج ش

تمــام منطقــه شــدند«. 
دکتــر نعمــت اهلل فاضلــی نیــز با اشــاره بــه اینکــه »ظرفیت های 
ــرداری  ــوع بهره ب ــد« دو ن ــا را صــدا می زنن ــران م ــه مک منطق
از نتایــج طــرح را پیشــنهاد کــرد؛ بهره بــرداری مســتقیم 
ــرداری  ــا اهــداف فنــی طــرح در ارتبــاط اســت و بهره ب کــه ب
غیرمســتقیم کــه بــا اهــداف گفتمانــی طــرح ســازگاری 
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ــی و  ــداف فن ــه اه ــد ب ــا نبای ــن طرح ه ــت: »ای دارد. وی گف
ــرای بهســازی و توســعه منطقــه  تکنیکــی محــدود شــوند و ب
بایــد برنامه ریــزی گفتمانــی داشــت تــا برنامه ریزی هــای 
فنــی، پایــا و اثرگــذار باشــند. دانش هــای فــردی ایجــاد 
ــارب  ــاهدات و تج ــا، مش ــات، به گزینی ه ــب ادبی ــده در قال ش
ــر  ــج مســتقیم طــرح مهم ت ــاید از نتای ــازی شــده ش مستندس
ــل ســرمایه های اقتصــادی،  باشــند. تســهیل فرایندهــای تبدی
اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی بــه یکدیگــر، راهگشــای بحــران 
منطقــه جنــوب اســت«. در پایــان نشســت دکتر قبــادی ضمن 

ــران و  ــدی ای ــزم ج ــه ع ــان، ب ــای مجری ــی از تالش ه قدردان
ــه  ــن منطق ــعه ای ــرای توس ــی ب ــای بین الملل ــد و طرف ه هن
ــرای بهره منــدی از  ــه پیشــنهاد ب اشــاره کــرد و خواســتار ارائ
نتایــج ایــن طــرح شــد. ارائــه یــک بســته آموزشــی اجتمــاع 
ــه کارگاه هــای  ــزاری مجموع ــد پژوهشــگاه، برگ ــا برن محــور ب
آموزشــی و اطالع رســانی بــا محوریــت ایــن موضــوع در 
پژوهشــگاه و مهم تــر از همــه، پیشــبرد ایــن طــرح بــا هــدف 
ــرح  ــه، از پیشــنهادهای ط ــن منطق ــراد ای ــی اف ــتغال واقع اش

ــود. شــده از ســوی وی ب
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ــت فرهنگــی- اجتماعــی پژوهشــگاه، جشــن  ــه همــت معاون ب
نیمــۀ شــعبان در  روز دوشــنبه ۲ اردیبهشــت در ســالن 

ــد.  ــزار ش ــت  برگ حکم
در ابتــدای ایــن مراســم دکتــر کریمــی علــوی، معــاون 
ــۀ  ــد نیم ــک عی ــا تبری ــگاه، ب ــی پژوهش ــی و اجتماع فرهنگ
ــول  ــا در ط ــزرگ م ــعرای ب ــیاری از ش ــت: »بس ــعبان گف ش
ــث  ــه بح ــان ب ــتقیم در شعرهایش ــورت غیرمس ــه ص ــخ ب تاری
ظهــور منجــی و حضــرت مهــدی )عــج( اشــاره کــرده انــد. وی 

ــراز امیــدواری  ــدن اشــعاری از حافــظ، ســعدی و ... اب ــا خوان ب
ــه واســطۀ ایــن عیــد شــاد  کــرد،  ان شــاء اهلل دل هــای همــه ب

ــد. باش
در ادامــه ایــن برنامــه دکتــر ناصــر مهــدوی، اســتاد دانشــگاه 
ــک  ــا تبری ــالمی ب ــان اس ــگر عرف ــتی و پژوهش ــهید بهش ش
عیــد نیمــۀ شــعبان اظهــار داشــت: »بســیار مهــم اســت کــه 
ــی  ــاد دین ــگاه، اعی ــل پژوهش ــگاهی مث ــای دانش در محیط ه
ــک  ــا در ی ــه م ــرا ک ــود، چ ــته ش ــاوت نگریس ــری متف از منظ
جامعــۀ دینــی زندگــی می کنیــم و آموزه هــای دینــی در 
فکــر، ذهــن و روح مــا رخنــه کرده انــد. مــا اگــر ایــن آموزه هــا 
ــرای بهبــود کیفیــت  ــی نکنیــم، نمی توانیــم ب را درســت ارزیاب

ــم«. ــان گام برداری ــۀ خودم ــی در جامع زندگ
وی افــزود: »مــا روز و شــب بــا مفاهیمــی مثــل خــدا، مــرگ، 
قیامــت و ... مواجــه می شــویم. خیلــی از ایــن مفاهیــم وجــود 
مــا را دربــر گرفته انــد. لــذا چــه دینــدار باشــیم و چــه نباشــیم، 
چــون در ایــن ســرزمین و جامعــه ای کــه دینــی اســت، زندگــی 
ــت  ــل درس ــم و تحلی ــر کنی ــورد آن فک ــد در م ــم، بای می کنی
داشــته باشــیم. زیــرا اگــر آموزه هــای دینــی در ذهــن مــا رخنه 
کــرده باشــند و درســت هــم نباشــند، تبعــات بــدی دارد. مثــاًل 
ــم  ــه کنی ــد مطالع ــا بای ــود. م ــئولیتی می ش ــه بی مس ــر ب منج
ــم، چــه عواملــی باعــث  ــه طــور مثــال عقب مانده ای کــه اگــر ب
ایــن عقب ماندگــی شــده اســت؟ ممکــن اســت عوامــل مختلــف 

بیرونــی داشــته باشــد، امــا ممکــن هــم هســت در درون مــا 
ــف کــرده و راه رشــد  ــا را متوق ــی باشــد کــه از درون م عامل
مــا را بســته باشــد. در ایــن صــورت بــر همــۀ روشــنفکران و 
همــۀ اهــل درد و نظــر الزم می آیــد کــه موضــوع و مفاهیــم 

دینــی را از نــو ارزیابــی کننــد«.
دکتــر مهــدوی تأکیــد کــرد: »در عیــن حــال ممکــن اســت 
ــای  ــرای درده ــی ب ــای مهم ــی راهبرده ــای دین در آموزه ه
ذهنــی و فکــری و روحــی مــا وجــود داشــته باشــد کــه اگــر 
بی توجــه از کنــار آن عبــور کنیــم، همیــن نعمــات و بــرکات 
ــفانه  ــود. متأس ــارج ش ــا خ ــت م ــم از دس ــا ه ــن آموزه ه ای
ــگ  ــخ فرهن ــه در طــول تاری برخــی از مراســم و مناســک ک
دینــی بــه مــا ارث رســیده اســت، نــه تنهــا کمــک نکرده انــد 
ــم  ــه به رغ ــم، بلک ــار بیایی ــدی ب ــان های خردمن ــا انس ــه م ک
ــتیزی و  ــی عقل س ــم و خــردورزی، نوع ــه عل ــرآن ب ــد ق تأکی
ــن  ــود دارد. همچنی ــرد  در آن وج ــل و خ ــه عق ــری ب بی مه
ــوی  ــی معن ــی، زندگ ــای دین ــرآن و آموزه ه ــه روح ق اگرچ
ــی را  ــه آموزه های ــتند ک ــانی هس ــا کس ــت، ام ــی اس و اخالق
ــم  ــتیز ه ــالق س ــن،  اخ ــام دی ــه ن ــه ب ــد ک ــج می کنن تروی
ــه  ــبت ب ــم نس ــراد کم ک ــی اف ــطۀ آن برخ ــد و به واس بوده ان
ــده اند.  ــا ش ــی بی اعتن ــد اخالق ــی و تعه ــئولیت اجتماع مس
ــردی  ــدان بی خ ــده ایم. زن ــدان درون ش ــار زن ــته دچ ناخواس
و بد اخالقــی بدتریــن زندان هاســت. حســادت و خشــونت و... 
ماننــد دیوارهــای زمختــی هســتند کــه بــه دور دیــوار درونــی 
ــی و بی خــردی جــز  ــن بی اخالق ــی کشــیده شــده اند. ای آدم
ــرآن هــم  ــان نمــی آورد. ق ــه ارمغ ــرای انســان ب ــج و درد ب رن

ــرای ایــن آمــده کــه ایــن دیوارهــا را بشــکند«. ب
ایــن اســتاد دانشــگاه تصریــح کــرد: »در قــرآن و نهج البالغــه 
دو اســتراتژی جــدی از ابتــدا تــا انتهــای آن وجــود دارد. یکــی 
ــد خردمنــدان را دوســت دارد. اینکــه انســان ها  اینکــه خداون
ــد مطلــوب  ــرای خداون ــد، ب بفهمنــد، بســنجند و قــدم بردارن
ــه و  ــد ناآگاهان ــد تعب ــد  شــما بروی ــرآن نمی گوی اســت. در ق
بی چــون و چــرا کنیــد. پــروژۀ خداونــد در قــرآن ایــن اســت 
کــه انســان هایی در ایــن زندگــی موفــق می شــوند کــه 

ــد«. ــتری برخوردارن ــل بیش ــتند و از عق ــنجش گر هس س
ــد  ــرآن می گوی ــر ق ــوی دیگ ــرد: »از س ــان ک ــر نش وی خاط
صــرف کثــرت عبــادت راه بهشــت را همــوار نمی کنــد. نمــاز 
زمانــی می توانــد راه بهشــت را همــوار کنــد کــه تأثیــر اخالقی 
در انســان فراهــم کنــد. روزه زمانــی می توانــد اثربخــش باشــد 
کــه تحــول اخالقــی ایجــاد کنــد. نمــاز، روزه، حــج و جهــاد 
هیــچ کــدام اثــری ندارنــد،  مگــر اینکــه در شــخصیت انســان 
تحــول ایجــاد کننــد. امــا متأســفانه برخــی می گوینــد، چــون 
ــن  ــد دی ــا نیازمن ــس م ــت، پ ــد اس ــص و ناکارآم ــل ناق عق
ــد،  ــه دســت بیاورن ــن را ب ــد دی ــرای اینکــه بتوانن هســتیم. ب
ــد  ــم می گوین ــر ه ــرف دیگ ــد. از ط ــی می کنن ــل را قربان عق
اگــر شــما نمــاز خوانــده باشــی و حــج رفته باشــی، مســلمانی 
ولــو اینکــه دروغ هــم بگویــی. کســی نمی گویــد کــه نمــازی 

جشننیمۀشعبان)والدتامامعصر)عج((
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ــه  ــن هم ــه شــود و ای ــه دروغ گفت ــن هم ــث شــود ای ــه باع ک
تخلــف شــود، کجایــش درســت اســت؟«.

ــث  ــگاه باع ــن ن ــزود: »ای ــالمی اف ــان اس ــگر عرف ــن پژوهش ای
می شــود کــه ذره ذره وجــدان اخالقــی در مــا ضعیف تــر 
ــف  ــدر تحری ــد چق ــورا ببینی ــأله عاش ــن مس ــود. در همی ش
صــورت گرفتــه اســت. در ماجــرای انتظــار هــم همیــن مســیر 
ــار داده  ــه از انتظ ــی ک ــی از تلقی های ــت. برخ ــده اس ــی ش ط
می شــود، بــه نظــر غیرعقالنــی و غیرعلمــی می آیــد. تصویــری 
ــه  ــم اســت ک ــک انســان منتق ــر ی ــود، تصوی ــه می ش ــه ارائ ک
می آیــد خون هــا می ریــزد و از دل ایــن خــون و خشــونت 
ــد  ــروز می توان ــل ام ــدر نس ــود. چق ــرار می ش ــت برق و... عدال

ــتن  ــق کش ــود از طری ــر می ش ــرد؟ مگ ــا را بپذی ــن حرف ه ای
آدم هــا عدالــت برقــرار شــود؟ عدالــت زائیــدۀ رشــد و معرفــت 
و آگاهــی اســت. جایــی کــه آگاهــی نباشــد، جایــی کــه رشــد 
ــا  ــدا شــود. شــما ب ــت پی ــی نباشــد، محــال اســت عدال اخالق
ــان  ــد در جامعه ت ــان نمی توانی ــردن جه ــر و رو ک ــتن و زی کش

ــد«. ــرار کنی ــت را برق عدال
وی افــزود: »حضــرت علــی )ع( هــم می گویــد کــه مــن 
ــه  ــت ک ــم، چــون بســتر عدال ــرار کن ــت را برق نتوانســتم عدال
خــرد و آگاهــی اســت، وجــود نــدارد. عدالــت را شمشــیر و قهــر 
و غلبــه و غیــظ درســت نمی کنــد. قهــر و خشــونت یــک امــر 

غیرطبیعــی و قصــری اســت. عدالــت 
زائیــدۀ پــرورش ذهنــی و روحــی 
آدم هاســت. حضــرت می فرماینــد؛ 
را  خــودم  ســرباز  ده  کاش  ای 
مــی دادم و یکــی از ســربازان معاویــه 
ــت؟  ــور اس ــرا اینط ــم. چ را می گرفت
بــه  یکــی  می فرماینــد؛  حضــرت 
فربــه  را  بدنتــان  اینکــه  خاطــر 
کرده ایــد و در آن عقــل نیســت و 
دیگــر اینکــه دیــن شــما پــر از ســر 
و صــدا  اســت و در آن شــرم نیســت، 
در  نــه  نیســت.  اخــالق  یعنــی 

ــان  ــه در پیکرت ــان شــرم و اخــالق زائیــده می شــود و ن دینت
ــروب  ــالق غ ــل و اخ ــه عق ــی ک ــد. جای ــد می کن ــل رش عق

می کنــد، آدم هــا در زنــدان هســتند«.
دکتــر مهــدوی بــا پرســش قــرار دادن چیســتی پــروژۀ قــرآن 
ــند  ــر مس ــتن ب ــت و نشس ــن خالف ــت: »گرفت ــان، گف و امام
ــا  ــا ب ــت نمــی آورد. گرچــه این ه ــت عدال ــچ وق ــت هی حکوم
ــد، ولــی ایشــان می دانســتند کــه خالفــت،  هــم تعامــل دارن
ــدرت  ــرای ق ــی ب ــن رغبت ــرای همی ــی آورد و ب ــت نم عدال
ــروژه  ــه ای پ ــان جامع ــتند در چن ــان می دانس ــتند. ایش نداش
ــی  ــه مصیبت های ــردن چ ــب ک ــت ترکی ــا دیان ــت را ب خالف
بــه بــار مــی آورد. در ایــن وضعیــت کار اصلــی آنهــا ایــن بــود 
ــراد در  ــر اف ــا فک ــوی ب ــر معن ــا تأثی ــد و ب ــری کنن ــه دلب ک
ــرار  ــاط برق ــد ارتب ــا روح و روان می توانن ــند، ب ــاس باش تم
ــر  ــد مگ ــر دهی ــک آدم را تغیی ــد ی ــما نمی توانی ــد. ش کنن
ــان  ــد جه ــما نمی توانی ــذاری. ش ــر تأثیرگ ــای مؤث از روش ه
ــا  ــر اینکــه جــان و ذهــن آدم ه ــد، مگ ــر دهی ــا را تغیی آدم ه
ــه  ــک ب ــی )ع( کم ــرت عل ــم حض ــد. کار مه ــول کنی را متح
ــود  ــن ب ــان ای ــود. کار ایش ــی ب ــت آدم ــل  و معرف ــد عق رش
ــک زندگــی  ــد. بســتر ی ــه بســتر اندیشــیدن را فراهــم کن ک
عزتمنــد آزاد اخالقــی را فراهــم کنــد. در ایــن صــورت اســت 
کــه انســان ها می تواننــد جهــان خــود و پیرامونشــان را 
تغییــر دهنــد. وقتــی انســان ها ُحســن و زیبایــی و معرفــت و 
آگاهــی و لطافــت ببیننــد، مجــذوب می شــوند. طبــع آدمــی 

ــود«. ــلیم می ش ــل آن تس ــه در مقاب ــت ک ــن اس ای
وی در پایــان خاطــر نشــان کــرد: »امــام زمــان )عــج( 
ــد.  ــد ورزی ــۀ انســان ها عشــق خواهن ــه هم ــد، ب ــی بیاین وقت
ــا خشــونت و غیــظ چیــزی درمــان نخواهــد شــد. اگــر آن  ب
انســان بــزرگ بیایــد بــا پیــام می آیــد. بــا پیامــی کــه عقل هــا 
ــد انســان ها را  را تشــویق می کنــد کــه بهتــر بفهمنــد. می آی
ــر  ــد. اگ ــی کنن ــی زندگ ــر فروتن ــه از س ــد ک تشــویق می کن
امــام زمــان )عــج( بخواهــد جهــان را پــر از عــدل و داد کنــد، 
مطمئــن باشــید بــه ســراغ جــان آدمیــان می آیــد. بــا پیامــی 
ــام عشــق  ــا پی ــد. ب ــن و عقل پســند می آی روشــن و عقل آفری
ــان ها آن  ــر انس ــع اگ ــد. آن موق ــت می آی ــه و معرف و اندیش
پیــام را ببیننــد، صــد البتــه جان شــان نــو خواهــد شــد و آن 

ــد«. ــاد کنن ــان را آب ــد جهان ش ــت می توانن وق
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طالیهدارانصلحووحدتاسالمی
اندیشههایآیتاهللحاجشیخمحمدمهدیآصفی)قدسسره(

ســومین نشســت علمــی طالیــه داران صلــح و وحــدت 
ــا محوریــت بررســی اندیشــه های آیــت اهلل عاّلمــه  اســالمی ب
ــخ  ــره( در تاری ــی )قدس س ــدی آصف ــیخ محمدمه ــاج ش ح
توســط  شمســی،   1398 اردیبهشــت  ســوم  سه شــنبه 
ــا مشــارکت  ــز اســناد فرهنگــی آســیای پژوهشــگاه و ب مرک
ــی  ــع جهان ــالم(، مجم ــت )علیهم الس ــی اهل بی ــع جهان مجم
ــرآن  ــون ق ــوم و فن ــگاه عل ــالمی، دانش ــب اس ــب مذاه تقری
ــت  ــور بی ــا حض ــالغ و ب ــه الب ــم( و مؤسس ــد ق ــم )واح کری
معــزز آیــت اهلل آصفــی )قــدس ســره( و جمعــی از اســتادان 

ــد. ــزار ش ــگاه، برگ ــوزه و دانش ــه ح فرهیخت
ــوم  ــگاه عل ــل پژوهش ــه در مح ــی ک ــت علم ــن نشس در ای
انســانی و مطالعــات فرهنگــی، برگــزار شــد، اســتادان 
فرهیختــه حــوزه و دانشــگاه، بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد 
و هــر یــک بــه معرفــی جوانبــی از حیــات علمــی، فرهنگــی 
و سیاســی آیــت اهلل آصفــی پرداختنــد. ســخنرانان بــه ترتیــب 

ــد از: ــارت بودن ــراد ســخنرانی عب ای
ــدگار  ــره مان ــان چه ــر محمدحســن تبرائی -    دکت
ــر کل  ــی دبی ــاور عال ــال 138۲( و مش ــور )س کش

ــالمی ــب اس ــب مذاه ــی تقری ــع جهان مجم
-    حجت االسالم والمســلمین حــاج شــیخ محمــود 
محمــدی عراقــی عضــو محتــرم مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام و شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی.

شــیخ  حــاج  حجت االسالم والمســلمین      -
ــع  ــرم مجم ــر کل محت ــری دبی ــن اخت محمدحس

)علیهم الســالم( اهل بیــت  جهانــی 
-    حجت االسالم والمســلمین ســّید جعفــر حجــت 
کشــفی رئیــس محتــرم مــوزه حــرم حضــرت فاطمه 

معصومــه )ســالم اهلل علیها(

-    حجت االسالم والمســلمین ســّید ابوالحســن نــواب رئیــس 
محتــرم دانشــگاه ادیــان و مذاهــب اســالمی قــم

ــعدی  ــد س ــیخ احم ــاج ش ــلمین ح -    حجت االسالم والمس
ــر مؤسســه  ــوزه و دانشــگاه و مدی ــی در ح ــوم قرآن ــتاد عل اس

ــت اهلل آصفــی )قــدس ســره(. ــار آی حفــظ و نشــر آث
دکتر ثریا مکنون نیز مدیریت جلسه را برعهده داشتند.

در ابتــدای مراســم دکتــر کامیــار صداقــت ثمرحســینی 
ــی  ــن معرف ــی ضم ــخنان کوتاه ــه، در س ــی جلس ــر علم دبی
نشســت علمــی مذکــور، از رونمایــی کتــاب نشســت دوم 

طالیــه  داران صلــح و وحــدت اســالمی )آیــت اهلل شــهید 
ــم  ــهر ق ــک در ش ــده ای نزدی ــر صــدر( در آین ــید محمدباق س
ــن  ــای چهارمی ــریح برنامه ه ــا تش ــان ب ــه هم زم ــر داد ک خب
اســالمی  و وحــدت  علمــی طالیــه داران صلــح  نشســت 
بروجــردی  حســین  ســید  آیت اهلل العظمــی  )بزرگداشــت 
ــده  ــاء اهلل در آین ــود. ان ش ــد ب ــریف( خواه ــه الش اعلی اهلل مقام
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کتــاب ســومین نشســت علمــی طالیــه داران صلــح و وحــدت 
ــروح  ــد و مش ــد ش ــر خواه ــاب منتش ــب کت ــالمی در قال اس
ســخنرانی ها در اختیــار عمــوم قــرار خواهــد گرفــت. ســپس 
دکتــر حســینعلی قبــادی رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
ــان  ــه مهمان ــدم ب ــات فرهنگــی، ضمــن عــرض خیرمق مطالع
علمــی طالیــه داران  نشســت  در ســومین  شــرکت کننده 
وحــدت اســالمی و برشــمردن ویژگی هــای آیــت اهلل آصفــی، 
ضمــن بیــان اهمیــِت برگــزاری چنیــن جلســاتی در چارچــوب 
ــژه  ــیا به وی ــه آس ــو در منطق ــونت و گفتگ ــی خش ــرد نف راهب
ــه  ــه این گون ــرد ک ــدواری ک ــار امی ــالم، اظه ــان اس در جه

ــد. ــداوم یاب ــالم ت ــان اس ــدت جه ــت وح ــت ها جه نشس
ــه  ــون ب ــردی گوناگ ــا رویک ــک ب ــخنرانان هری ــه س در ادام
ایــراد ســخن پرداختنــد. دکتــر تبرائیــان بــا محوریــِت 
ــی؛  ــت اهلل آصف ــی آی ــی و اخالق ــای عرفان ــن دیدگاه ه تبیی
حجت االسالم والمســلمین محمــدی عراقــی بــا محوریــت 
ــی؛  ــت اهلل آصف ــی آی ــدد علم ــب متع ــاد و جوان ــی ابع معرف
محوریــت  بــا  اختــری  حجت االسالم والمســلمین 

سیاســی  دیدگاه هــای 
خصوصــاً  آصفــی  آیــت اهلل 
اســالمی؛  حکومــت  دربــاره 
لمســلمین  ا م و سال ال حجت ا
تبییــن  بــا  کشــفی  حجــت 
آیــت اهلل  معنــوی  ســلوک 
ــال  ــاه س ــالل پنج ــی از خ آصف
آشــنایی خــود بــا معظم لــه؛ 
لمســلمین  ا م و سال ال حجت ا
نــواب بــا محوریــت جایــگاه 
هدایــت  در  آصفــی  آیــت اهلل 
اســالمی  جریان هــای  
غوطــه ور  از  پرهیــز  و  عــراق 
و  افراط وتفریــط؛  در  شــدن 

حجت االسالم والمســلمین ســعدی بــه خدمــات علمــی و 
پرداختنــد. آصفــی  آیــت اهلل  عمرانــی 

از دیگــر شــخصیت هایی کــه در مراســم مذکــور حضــور 
ــلمین  ــه حجت االسالم والمس ــوان ب ــاندند، می ت ــم رس ــه ه ب
ــب  ــی تقری ــع جهان ــام مجم ــوی )قائم مق ــی موس ــّید موس س
مذاهــب اســالمی(؛ حجت االسالم والمســلمین حــاج شــیخ 
مجمــع  کل  دبیــر  عالــی  )مشــاور  اوحــدی  علی اصغــر 
جهانــی تقریــب(؛ اســتاد آیــت اهلل ســید هــادی خسروشــاهی؛ 
ــره ای  ــن کم ــیخ ناصرالدی ــاج ش ــلمین ح حجت االسالم والمس
و جمــع دیگــری از اســتادان حــوزه و دانشــگاه اشــاره کــرد.

ــس و  ــگاه عک ــی نمایش ــت برپای ــی نشس ــای جنب از برنامه ه
ــم  ــش فیل ــود و نمای ــی ب ــه آصف ــت اهلل عاّلم ــوم آی ــار مرح آث
ــف  ــان در نج ــر ایش ــییع پیک ــه و تش ــم ل ــی از معظ کوتاه

ــود. ــرف ب اش
در پایــان  از ســوی مجمــع جهانــی اهل بیــت )علیهم الســالم(، 
مؤسســه البــالغ و مؤسســه حفــظ و نشــر آثــار آیــت اهلل آصفــی 

هدایــای کتــاب میــان حاضــران توزیع شــد.
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تصویرآفرینینهجالبالغهازقرآن

هشــتمین نشســت مشــترک مرکــز تحقیقــات امــام علــی علیــه 
الســالم و مراکــز مطالعــات قــرآن و مطالعــات اقتصادی دانشــگاه 
ــی  ــوان »تصویرآفرین ــا عن ــه ب ــت نهج البالغ ــا محوری ــد ب مفی
نهج البالغــه از قــرآن« از سلســله نشســت های بــه شــمار 
ــگاه  ــان دانش ــترک می ــۀ مش ــاس تفاهم نام ــه براس ــد ک می آی
مفیــد و پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و مرکــز 
تحقیقــات امــام علــی)ع( روز ســه شــنبه 1398/۲/10در تــاالر 

گفتگــوی دانشــگاه مفیــد برگــزار شــد.
ایــن نشســت علمــی بــا ســخنرانی دکتــر آزاده عباســی، 

ــد. وی  ــزار ش ــث، برگ ــرآن و حدی ــوم ق ــگاه عل ــتادیار دانش اس
ســخنان خــود را در دو محــور ارائــه کــرد. محــور اول، در رابطــه 
ــینه آن و  ــی، پیش ــی و واژۀ تصویرآفرین ــود تصویرآفرین ــا خ ب
ــی  ــات بالغ ــد در حــوزۀ مطالع ــن بحــث نســبتاً جدی ــه ای اینک
ــرت  ــات حض ــا بیان ــه ب ــور دوم، در رابط ــت. مح ــی کجاس و ادب
امیــر )ع( بــود کــه در کتــاب نهج البالغــه و بــا رویکــرد بالغــی 
ــور  ــه از ام ــی ک ــه تصویرآفرین ــت و اینک ــده اس ــع آوری ش جم
مهــم بالغــت اســت در نهج البالغــه چــه جایگاهــی دارد و 
ــرده  ــق ک ــرآن خل ــری را از ق ــه تصاوی ــه چ ــه نهج البالغ اینک

اســت. 
وی در ابتــدا گفــت: »در مــورد تصویرآفرینــی می توانیــم راجــع 
ــور  ــم؛ همانط ــه کار کنی ــیاری در نهج البالغ ــات بس ــه موضوع ب
کــه االن دانشــجویان مــا در رابطــه بــا تصویرآفرینــی در قــرآن 
ــود  ــی خ ــه راهنمای ــه را ب ــا ۲0 پایان نام ــک 15 ت ــا نزدی تقریب
ــه  ــد. االن فرصتــی پیــش آمــده کــه راجــع ب بنــده کار کرده ان
ــد  ــم و پیون ــت کنی ــرآن صحب ــه از ق ــی نهج البالغ تصویرآفرین

ــم«. ــن منظــر بررســی کنی ــه را از ای ــرآن و نهج البالغ ــن ق بی

ــان  ــی بی ــا تصویرآفرین ــط ب ــم مرتب ــان مفاهی ــی در بی عباس

ــردی  ــای کارب ــاخه ای از هنره ــازی ش ــه تصویرس ــت ک داش
اســت کــه تصویرگــر بــرای بیــان ایده هــای خــود از آن 
اواخــر  از  تقریبــاً  تصویرســازی  هنــر  می کنــد.  اســتفاده 
قــرن 18 و 19شــروع می شــود و دو شــاخه دارد؛ یکــی 
تصویرســازی های  دیگــری  و  داســتانی  تصویرســازی های 
ــا آن مواجــه  ــا ب تبلیغاتــی. همــان چیــزی کــه امــروز در مدی
ــی ســاخته  ــه عبارت ــا ب ــق می شــود ی ــری خل هســتیم؛ تصاوی
ــن در  ــو. همچنی ــد و ن ــی جدی ــال مفهوم ــرای انتق می شــود ب
ــه تحلیــل  مباحــث نشانه شناســی نیــز یــک بخــش مربــوط ب

تصاویــر تبلیغاتــی یــا داســتانی اســت. در بخش داســتانی نکته 
عمیقــی وجــود دارد و آن اینکــه نویســنده داســتانی را نوشــته 
و کســی براســاس آن داســتان نوشته شــده، تصویــر می کشــد 
ــود آن  ــعی می ش ــه در آن س ــت ک ــری اس ــن تصویرگ ــه ای ک
داســتان بــه تصویــر درآیــد. ایــن تصویــر الزامــاً خــود داســتان 
نیســت بلکــه نقاشــی مرتبــط اســت. مثــل نقاشــی هایی کــه 
ــود.  ــیده می ش ــتان کش ــای داس ــودکان در کتاب ه ــرای ک ب
لــذا در تصویرســازی و تصویرگــری ذهــن یــک جــوالن فکــری 
دارد و خــودش هســت کــه تصویــر را می ســازد و مؤلفه هایــی 
را بــه صــورت قــراردادی تصویــر می کنــد. پــس تصویرســازی 
و تصویرگــری ممکــن اســت مفهــوم مــورد نظــر را بــه خوبــی 
ــر،  ــزار آفرینــش تصاوی ــا در تصویرآفرینــی اب ــد. ام ــان نکنن بی
الفــاظ هســتند و از کنــار هــم قــرار گرفتــن الفــاظ بــا عباراتــی 
مواجــه می شــویم کــه ایــن عبــارات خــود، تصویــر می آفرینند. 
پــس منظــور مــا از تصویــر، عکــس و فیلــم و نقاشــی نیســت 
و طبیعــی اســت کــه قلــم و رنــگ بــرای آفرینــش تصویــر بــه 
ــت  ــی صحب ــی از کلمات ــه در تصویرآفرین ــد، بلک کار نمی رون
ــه  ــر را ب ــار معنایــی ایــن کلمــات یــک تصوی می کنیــم کــه ب
ــه  ــری ک ــرد تصوی ــد و آن ف ــل می کن ــده منتق ــن خوانن ذه
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ــه در  ــری ک ــا تصوی ــد ب ــده ایجــاد می کن در ذهــن مــن خوانن
ــه هــم شــبیه اســت،  ذهــن دیگــری ایجــاد می کنــد بســیار ب
چــون مــا از کلمــات و خــود متــن تصاویــر را پیــدا می کنیــم. 
اقســامی از تصویرآفرینــی شــامل تجســم بخشــیدن بــه حقایــق 
ــان ها و  ــی انس ــاالت روح ــه ح ــیدن ب ــم بخش ــی، تجس دین
دیگــری بــه امــور روحــی و معنــوی اســت. امیرالمومنیــن )ع( 
وقتــی می خواهنــد از قــرآن تصویــر خلــق کننــد، قــرآن را بــه 
صــورت انســانی بــه تصویــر می کشــند و مــا در تصاویــر قرآنــی 
آن را می بینیــم. مهم تریــن شــیوه ها بــرای تصویرآفرینــی 
ــه  ــتعاره، کنای ــد اس ــی اســت مانن ــیوه های بالغ ــتفاده از ش اس
ــت  ــاید ظراف ــه ش ــم ک ــری ه ــش دیگ ــل. بخ ــبیه و تمثی تش
ــر  ــادی در آن وجــود دارد، آفرینــش تصاوی ــت زی ــری و دق هن
بــا اســتفاده از حــروف و کلمــات اســت. مســأله تصویرآفرینــی 
را در عالی تریــن حالــت خــود در قــرآن می بینیــم. قــرآن 
بــرای بیــان مطالــب خــود از زبــان تصویــر اســتفاده می کنــد. 
ــود از  ــده ش ــری خوان ــان تصوی ــا زب ــک دور ب ــرآن ی ــر ق اگ
ــه مثــل  ــادی برخــوردار اســت. یکــی دو نمون جذابیت هــای زی

ــیما  ــدا و س ــن را ص ــین و الرحم ــه یاس ــوط ب ــای مرب فیلم ه
ــه آن  ــی هــم ب ــه انتقادات ــه البت ــرده انجــام دهــد ک ســعی ک
ــد  ــن بع ــر المومنی ــه امی ــه نهج البالغ ــا ک ــت. از آنج وارد اس
ــت  ــوزۀ بالغ ــه در ح ــت ک ــی اس ــن کتاب ــرآن، عالی تری از ق
ــی  ــرد بالغ ــا رویک ــم ب ــیدرضی ه ــتیم و س ــنا هس ــا آن آش ب
ــد.  مطالبــی را کــه امیرالمومنیــن بیــان فرمــوده، جمــع کردن
ــم.  ــم ببینی ــه ه ــه ای را در نهج البالغ ــم نمون ــا می توانی ــذا م ل
ــون  ــات گوناگ ــا موضوع ــه ب ــای نهج البالغ ــا تصویرآفرینی ه ام
ــرای  ــادی ب ــی زی ــارت علم ــه مه ــت و البت ــی اس ــل بررس قاب

فهــم همــۀ آن الزم اســت.
ــور  ــه ط ــرآن ب ــه از ق ــای نهج البالغ ــه تصویرآفرینی ه از جمل
نمونــه کمــک گرفتــن از تصاویــر مربــوط بــه مظاهــر طبیعــی 
اســت. نمونــۀ دیگــر وســایل و ابــزار و امــوری اســت کــه بشــر 

بــا آن آشناســت.
ــر در  ــادل نظ ــث و تب ــه بح ــه ب ــن در جلس ــان حاضری در پای

ــد. ــه پرداختن ــن رابط ای
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دکترمصلحدرکرسینظریهپردازی»نخبهگراییمشارکتی«:
نخبگیازطریقمشارکتدموکراتیکرویمیدهد

اندیشــۀ  ســالن  در   98 اردیبهشــت   11 چهارشــنبه  روز 

پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی کرســی 
شــد.  برگــزار  مشــارکتی«  »نخبه گرایــی  تخصصــی 

در آغــاز جلســه، دکتــر پــگاه مصلــح در توضیــح کلــِی موضوع، 
ــردازش  ــد پ ــا رون ــق ب ــود را منطب ــاب خ ــرح و کت ــوان ط عن

ــۀ سیاســی  ــاوت نظری ــۀ سیاســی دانســت و گفــت: »تف نظری
ــی، از  ــۀ سیاس ــه نظری ــن اســت ک ــا فلســفۀ سیاســی در ای ب
چارچــوب بحــِث مفاهیــم و هنجارهــای سیاســی فراتــر می رود 
ــش سیاســی  ــه کن ــم را ب ــن مفاهی ــدی نظــری، ای و در فراین
بازســازی  نیــز  نخبه گرایــی مشــارکتی  پیونــد می دهــد. 
مفهــوم »نخبــه« و »نخبگــی« را در گفتمــان دموکراتیــک، بــه 
ــی سیاســی  ــش »مشــارکت« در زندگ ــش سیاســی و کن گرای

ــد«. ــد می ده پیون
دکتــر مصلــح کار نظــری خــود را متشــکل از تحلیــل و نقــادی 
جدیــد، نــوآوری روش شــناختی، بازســازی مفهومــی، و طــرح 
ــی  ــای سیاس ــود رونده ــت بهب ــد در جه ــنهادهای جدی پیش
ــزۀ شــکل گیری  ــه انگی ــزود: »مســئله ای ک ــرد و اف ــی ک معرف
نظریــه و کتــاب »نخبه گرایــی مشــارکتی« شــده، تأثیــر تقابــل 
ــی  ــای سیاس ــگ و فراینده ــر فرهن ــوده ب ــت- ت ــب الی متصل
ــه  ــردم ب ــی م ــارکت سیاس ــل مش ــب تقلی ــه موج ــت ک اس
شــرکت در انتخابــات، بازتولیــد ســاخت اقتدارگرایانــه قــدرت و 
نقایصــی در فرایندهــای انتخــاب سیاســی می شــود. پرســش 
ــی را  ــن تصلب ــود چنی ــی می ش ــه راه ــه از چ ــت ک ــن اس ای

ــت«.  ــت یاف ــب تر دس ــای مناس ــه نظریه ه ــت و ب شکس
وی در ادامــه گفــت می کوشــد نشــان دهــد کــه نخبه گرایــی 
ــِی جدیــدی  ــر نقــد منطقــی و گفتمان ــا تکیــه ب مشــارکتی، ب

نقــد  از آن، و  پارتــو  تعریــف  »الیــت« و  دربــارۀ مفهــوم 
دموکراتیــک«  »الیتیســم  نظریــۀ  به ویــژه  »الیتیســم«، 
ــد راهگشــاتر باشــد. مقصــود »الیتیســم دموکراتیــک«  می توان
ــه  ــدای ورودش ب ــه از ابت ــت« را ک ــث »الی ــه بح ــود ک ــن ب ای
ــا  حــوزۀ سیاســت در گفتمــان اقتدارگــرا معناســازی شــده، ب

گفتمــان دموکراتیــک پیونــد دهــد کــه بــه طــور بنیــادی بــر 
ــاص  ــه خ ــا طبق ــروه ی ــک گ ــلطه ی ــی و س ــی اقتدارگرای نف
اســتوار اســت. از ایــن رو، نــه تنهــا تأثیــری بــر تصلــب 
ــرد.  ــت ک ــه آن را تقوی ــت بلک ــوده نداش ــت- ت ــی الی دوگانگ
ــک  ــه ی ــی را ب ــه ای دموکراس ــن نظری ــن، چنی ــر ای ــزون ب اف

روش انتخابــی بی محتــوا فــرو می کاهــد. 
وی در بیــان نــوآورِی روش شــناختی »نخبه گرایی مشــارکتی«، 
بحــث »ابهــام گفتمانــی« و »ســنگواژه« را مطــرح کــرد و پــس 
ــه  ــت. ب ــه پرداخ ــوم نخب ــازی مفه ــح بازس ــه توضی از آن ب
گفتــۀ وی، اصطالح هــای »نخبــه« و »نخبه گرایــی« بــه ســبب 
ــا »الیــت« و »الیتیســم« پیــدا کرده انــد ماننــد  ترادفــی کــه ب
ــه  ــده اند. درحالی ک ــنگواژه« ش ــی »س ــه نوع ــل ب ــا تبدی آنه
و  »زبدگــی«  ناگسســتنی  عنصــر  دو  حامــل  »نخبگــی« 
»انتخــاب« اســت کــه آن را بــا »الیــت« در تعریــف ذکــر شــده 
متفــاوت و از ظرفیتــی دموکراتیــک برخــوردار می کنــد. 
ــودن«  ــه ب ــای »نخب ــه ج ــدن« ب ــه ش ــر، »نخب ــن منظ از ای
می نشــیند و نخبگــی، خصیصــه ای ذاتــی بــرای فــرد یــا گــروه 
ــا شکســته شــدن تصلــب  خاصــی انگاشــته نمی شــود بلکــه ب
دوگانــۀ نخبــه و تــوده، از طریــق مشــارکت دموکراتیــک روی 

می دهــد.
وی در پایــان، از »نظــام موازنــۀ مثبــت آرای انتخاباتی« ســخن 
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ــردن  ــی ک ــۀ یکــی از شــیوه های عمل ــه منزل ــت و آن را ب گف
ــری از  ــی و جلوگی ــی سیاس ــارکتی در زندگ ــی مش نخبه گرای
پوپولیســم و ســوِء اســتفاده از نابرابــری روزافــزون اقتصــادی 

مطــرح کــرد.
ــرح  ــه ط ــدان ب ــح، ناق ــگاه مصل ــر پ ــات دکت ــس از توضیح پ
ــر  ــر جهانگی ــد. نخســت، دکت ــادی خــود پرداختن ــکات انتق ن
معینــی علمــداری، دانشــیار علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران، 
ضمــن تأکیــد بــر جنبه هــای نوآورانــه و نظریه پردازانــه 
ــه  ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــت: »ب ــارکتی«، گف ــی مش »نخبه گرای
ــرار  ــی ق ــث نخبه گرای ــوب بح ــح در چارچ ــر مصل ــرح دکت ط
ــی  ــی و دموکراس ــبت نخبه گرای ــه نس ــت ک ــوم نیس دارد معل
ــر  ــد دیگ ــع می شــود. نق ــل دیگــری واق ــدام ذی چیســت و ک
او ایــن بــود کــه در ایــن طــرح، گفتمــان دموکراتیــک، پیــش 
فــرض گرفتــه شــده و آشــکار نیســت کــه تحقــق آن تــا چــه 

حــد ممکــن اســت.
ــیار  ــر، دانش ــعلی رهب ــر عباس ــی، دکت ــر معین ــس از دکت  پ
علــوم سیاســی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی، بــه بیــان نــکات 
انتقــادی مــورد نظــر خــود پرداخــت. او تأکیــد بیــش از حــد 
بــر مفهــوم »نخبــه« و نادیــده گرفتــن عواملــی چــون ســاختار، 
ــت.  ــرح دانس ــف ط ــۀ ضع ــوزش را نقط ــیوۀ آم ــرایط و ش ش
انتقــاد دیگــر دکتــر رهبــر ایــن بــود کــه تکلیــف تــوده و نقش 
منافــع معلــوم نیســت و روشــن نشــده اســت کــه آیــا نخبــه 
ــر.  ــا خی ــرد ی ــکل می گی ــوده ش ــگ ت ــوده و فرهن ــتر ت از بس
نقــد دیگــر وی ایــن بــود کــه دکتــر مصلــح بــه چــه اســتنادی 
تعریــف خــودش از گفتمــان را در کتــاب آورده و دیگــر ایــن 
کــه چــرا بــه تخریــب نظریــه الیتیســم دموکراتیــک پرداختــه 
اســت. او عــدم پایبنــدی بــه روش گفتمانــی را نیــز از نــکات 

ــی مشــارکتی دانســت. ــاد نخبه گرای ــل انتق قاب

دکتــر داوود مهــدوی زادگان، دانشــیار پژوهشــگاه علوم انســانی 
ــئله  ــت: »مس ــود گف ــد خ ــان نق ــی، در بی ــات فرهنگ و مطالع
ــن مســئله  ــی مشــارکتی، ای ــاب نخبه گرای طــرح شــده در کت
انضمامــی اســت کــه چگونــه مــی شــود مشــکل تــوده و نخبــه 
را حــل کــرد؛ امــا پاســخ آن بــه طــوری نظــری و ذهنــی داده 
شــده اســت. بــه گفتــه او، در ایــن کتــاب مشــخص نشــده کــه 

نخبگــی واقعیتــی طبیعــی یــا اجتماعــی اســت«. 
نقــد منطقــی طــرح شــده در  از  دکتــر مهــدوی زادگان 
ــز  ــت نی ــو از الی ــف پارت ــارۀ تعری ــارکتی درب ــی مش نخبه گرای
انتقــاد کــرد و افــزود: »اگــر بنــا بــر فــرِض نخبه گرایــی 
مشــارکتی، نخبــه الیــت نباشــد دیگــر اساســاً چــرا الیتیســم 

ــت«.  ــده اس ــرح ش مط
دکتــر محمدجــواد نــوروزی از مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی 
امــام خمینــی قــم، نیــز در جایــگاه آخریــن ناقــد، از نقــد دکتر 
مصلــح بــه تعریــف پارتــو انتقاد کــرد و شــاخص »دســتاورد« را 
بــرای تعریــف نخبــه شــاخص خوبــی دانســت. او ایــن پرســش 
را طــرح کــرد کــه نخبــه را چــه کســانی بایــد انتخــاب کننــد و 
نســبت توانایــی و انتخــاب چیســت. نقــد دیگــر وی نیــز ایــن 
ــل بیشــتری  ــد تأم ــی مشــارکتی« بای ــه در »نخبه گرای ــود ک ب

دربــاره معضــالت ســاختاری بشــود.
ــرح  ــادی ط ــکات انتق ــه ن ــح ب ــر مصل ــه، دکت ــۀ جلس در ادام
شــده پاســخ داد. او در پاســخ نقــد دکتــر معینــی گفــت: »الزم 
ــارکتی  ــی مش ــه نخبه گرای ــم ک ــادآوری کن ــاره ی ــت دوب اس
بــر اســاس بازســازی مفهــوم نخبــه در گفتمــان دموکراتیــک 
طــرح شــده و بــا تعریــف دموکراتیــک از نخبگــی، در محــدودۀ 

ــرد«.  ــرار نمی گی ــتی ق ــای الیتیس نظریه ه
ــان  ــت جه ــر اســاس واقعی ــه ب ــزود: »درســت اســت ک وی اف
ــه  ــرض گرفت ــک را پیش ف ــان دموکراتی ــود گفتم ــروز، وج ام
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ــرض گرفتــن تحقــق همــۀ  امــا ایــن بــه معنــای پیش ف
ــارکتی  ــی مش ــت و نخبه گرای ــک نیس ــای دموکراتی آرمان ه
نیــز بــه منزلــۀ نظریــه ای درون گفتمــان دموکراتیــک، 

ــت«.  ــی اس ــدۀ دموکراس ــق ای ــت تحق ــی در جه کوشش
مصلــح در پاســخ انتقــاد دکتــر رهبــر گفــت: »تأکیــد بــر بحث 
ــاختارها و  ــت س ــن اهمی ــده گرفت ــر نادی ــل ب ــی، دلی مفهوم
آمــوزش  نیســت و در کتــاب، از دیالکتیــک عامــل و ســاختار 
و اهمیــت آمــوزش بــرای رشــد مشــارکت مردمــی در فراینــد 
ــده اســت. در  ــان آم ــه می نخبه ســازِی دموکراتیــک ســخن ب
عیــن بــه کار گرفتــن روش گفتمانــی، آن جــا کــه ایــن روش 
ــزودن بحــث  ــا اف ــده، کوشــیده اســت ب را دچــار کاســتی دی
در  را  کاســتی ها  آن  گفتمانــی«،  »ابهــام  و  »ســنگواژه ها« 

جهــت پــردازش نظریــۀ خــود برطــرف کنــد«.
ــه تعریــف  ــارۀ ارائ ــه انتقــاد طــرح شــده درب  وی در پاســخ ب
ــت و  ــردازی دانس ــه نظریه پ ــان، آن را الزم ــتقل از گفتم مس
توضیــح داد کــه تعریــف خــود را بــا توجــه بــه آرای میشــل 
فوکــو، میشــل پشــو، امیــل بنونیســت و دیگــر اندیشــمندانی 
کــه نظراتشــان در کتــاب ذکــر شــده ارائــه داده اســت. نقــادی 
نظریــه هــای رقیــب و نشــان دادن نقــاط ضعــف آنهــا بخشــی 
از کار نظریه پــردازی اســت و نقــادی خــود از نظریــۀ الیتیســم 

دموکراتیــک را در همیــن راســتا موجــه دانســت. 
ــت:  ــدوی زادگان، گف ــر مه ــد دکت ــه نق ــخ ب ــح در پاس مصل
»پاســخ بــه مســئله انضمامــی طــرح شــده در کتــاب دارای دو 
وجــه نظــری و عملــی اســت و بحــث از مشــارکت مــردم در 
فراینــد نخبه ســازی، و طــرح نظــام موازنــه مثبــت آرا نشــان 

ــن پاســخ اســت«. ــی و انضمامــی ای ــدۀ وجــه عمل دهن
ــت  ــز گف ــه نی ــودن نخب ــی ب ــا اجتماع ــی ی ــارۀ طبیع وی درب

کــه نخبگــی در عیــن ایــن کــه مبنــای طبیعــی دارد و 
ــد  ــکیل می ده ــی از آن را تش ــش مهم ــی، بخ ــی طبیع توانای
ــت.  ــی اس ــری اجتماع ــی و ام ــز الزام ــودن نی ــی ب ــا انتخاب ام
ــرح  ــم مط ــرا الیتیس ــه چ ــد ک ــن نق ــه ای ــخ ب ــح در پاس مصل
ــِل  ــود بالفع ــئله وج ــه مس ــرد ک ــار ک ــز اظه ــت نی ــده اس ش
»نابرابــری« و چگونگــی مواجهــه دموکراتیــک بــا آن، مســتلزم 

ــت. ــم اس ــد الیتیس نق
وی در دفــاع از نقــدش بــر تعریــف پارتــو، در برابــر انتقادهــای 
ــالک  ــل را م ــتاورد بالفع ــط دس ــو فق ــت: »پارت ــد، گف دو ناق
ــده  ــی ش ــازگاری های درون ــار ناس ــش دچ ــرار داده و تعریف ق
ــت؛  ــرده اس ــه نک ــتاوردها توج ــول دس ــد« حص ــه »فراین و ب
ــف نخبگــی ضــرورت دارد و  ــرای تعری ــی کــه آنچــه ب در حال
ــه،  ــرار گرفت ــد ق ــورد تأکی ــز م ــارکتی نی ــی مش در نخبه گرای
ــا  ــن کــه ب ــه ای ــا توجــه ب فراینــد حصــول دستاوردهاســت. ب
ــی  ــار نخبگ ــه معی ــان داده اســت ک ــت نش ــه گاِس ــد نظری نق
نمی توانــد درونــی و مبتنــی بــر تشــخیص خــود فــرد باشــد، 
نخبــه شــدن بایــد از طریــق انتخــاب صــورت گیــرد کــه بــر 
عهــدۀ مخاطبــان هــر حــوزه از کنــش انســانی، و در سیاســت 

ــردم اســت«.   برعهــده همــۀ م
دانشــگاه  از  فیرحــی  داود  جلســه)دکتر  داوران  انتهــا  در 
تهــران، دکتــر ســید جــالل درخشــه از دانشــگاه امــام صــادق، 
دکتــر عبــاس منوچهــری از دانشــگاه تربیــت مــدرس، دکتــر 
ــر  ــراه مدی ــه هم ــران( ب ــگاه ته ــم از دانش ــن عال عبدالرحم
ــه  ــدۀ دبیرخان ــی( و نماین ــح الله ــر فت ــه )دکت ــی جلس علم
ــی  ــرای ارزیاب ــردازی ب ــت از کرســی های نظریه پ ــات حمای هی

ــد. ــورت پرداختن ــه مش ــه ب جلس



                                       19                                                                خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی        

13
98

ت 
هش

دیب
ار

روندپژوهشهایارتباطیدرایران

بــه  ایــران«  ارتباطــی در  نشســت »رونــد پژوهش هــای 
اطالعاتــی«  جامعــه  و  »ارتباطــات  جهانــی  روز  مناســب 
ــران،  ــیدمحمد دادگ ــنیان راد، س ــدی محس ــور مه ــا حض ب
ــان  حســینعلی افخمــی، حســام الدین آشــنا و حســین بصیری
ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی  جهرمــی در پژوهشــگاه عل

ــد. ــزار ش برگ

در ایــن نشســت که روز شــنبه ۲8 اردیبهشــت 98 بــه میزبانی 
پژوهشــکدۀ مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات برگــزار شــد، در 
ابتــدا حســین بصیریــان جهرمــی، دبیرنشســت، ضمــن خیــر 
مقــدم بــه اســتادان و حاضــران در جلســه، اهمیــت بازخوانــی 
ــورد  ــران« را م ــای ارتباطــی در ای ــد پژوهش ه و واکاوی »رون
ــته  ــات زیس ــک تجربی ــدون ش ــت: »ب ــرار داد و گف ــد ق تأکی
ــص،  ــور تخص ــه فراخ ــدام ب ــه هرک ــه ای ک ــتادان فرهیخت اس
ــن  تبحــر و توانمندی هــای پژوهشــی و آموزشــی خــود در ای
ــیس  ــان تأس ــتیم، از زم ــان هس ــان سخنان ش ــت میزب نشس
ــکات  ــاوی ن ــون، ح ــران تاکن ــات در ای ــوم ارتباط ــته عل رش
ارزنــده و مســئله مند اســت. بصیریــان ابــراز امیــدواری 
کــرد کــه فراهــم آمــدن فرصت هایــی از ایــن دســت و 
ــای  ــی، راهگش ــای ارتباط ــاب پژوهش ه ــو در ب ــداوم گفتگ ت
دانشــجویان جــوان و عالقه منــدان بــه علــوم ارتباطــات 

باشــد«.
اولیــن  عنــوان  بــه  محســنیان راد  مهــدی  آن،  از  پــس 
ــران از  ــی در ای ــای ارتباط ــی از پژوهش ه ــخنران، گزارش س
ــت:  ــرد و گف ــه ک ــون ارائ ــا کن ــالمی ت ــالب اس ــش از انق پی
ــد  ــیس ش ــران تأس ــی ای ــازمان پیش آهنگ ــه س ــی ک »زمان
ــی  ــای رادیوی ــای برنامه ه ــی محتواه ــاره بررس ــی درب تحقیق

ــران صــورت گرفــت. بعدهــا نیــز در ســال 1355 تحقیــق  ای
ــیله  ــه وس ــوزال آن ب ــه پروپ ــد ک ــفارش داده ش ــری س دیگ
یــک مؤسســۀ پژوهشــی آمریکایــی تدویــن شــده بــود. 
نتایــج گــزارش پژوهــش آذرمــاه 1357 در یــک کتــاب 
179 صفحــه ای بــه زبــان فارســی و 8۶ صفحــه ای بــه زبــان 
ــخص  ــت آن مش ــروز سرنوش ــه ام ــد ک ــر ش ــی منتش انگلیس

ــداد  ــه تع ــز ب ــالمی نی ــالب اس ــروزی انق ــس از پی ــت. پ نیس
دســتیاران پژوهشــی مرکــز تحقیقــات دانشــکده علــوم 
ــا ۶0، پنــج  اجتماعــی افــزوده و طــی تحقیقــات ســال 59 ت
ــا موضوعــات ارتباطــات  ــا شــمارگان کــم و ب مجلــد کتــاب ب

ــد«. ــر ش ــانی منتش انس
ــرادران  ــر ب ــت دکت ــا حمای ــال ۶۲ ب ــه داد: »در س وی ادام
ــتان  ــی آس ــز پژوهش ــدس، مرک ــتان ق ــی آس ــاون فرهنگ مع
قــدس رضــوی حمایــت مــادی گســترده ای را بــرای پژوهــش 
دربــارۀ ســفر 5 قــرن ســیاحان بــه ایــران بــه عمــل آورد کــه 
ــود.  ــژاد زده شــده ب ــر معتمد ن ــا دکت ــو ب ــا گفتگ ــۀ آن ب جرق
ــکا در  ــر اشــغال ســفارت آمری ــه اث ــی ب ــه نوع ــاب ب ــن کت ای
ایــران و نگــرش جوامــع غربــی بــه ایــران پــس از ایــن حادثــه 
ــه شــکل گیری ایــن  می پرداخــت و نشــان مــی داد کــه چگون
نگــرش بــه پیــش از ایــن واقعــه و در ســفرنامه های ســیاحان 

ــردد«. ــران برمی گ ــارۀ ای درب
ــوق  ــق ف ــار تحقی ــه انتش ــه ب ــات در ادام ــتاد ارتباط ــن اس ای
محرمانــه ای بــا عنــوان نگــرش خبرنــگار اشــاره کــرد و افــزود: 
»ایــن گــزارش بــه خوبــی پیامدهــای تخصص گریــزی، 
خبرگــزاری ایرنــا را طــی 7 ســال قبــل از ســال 13۶0 
بررســی می کنــد. البتــه اکنــون نســخه ای از ایــن اثــر وجــود 
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نــدارد و تنهــا یــک نســخه در دســترس مــن اســت. در اواخــر 
جنــگ ایــران و عــراق نیــز بــه دلیــل حکمــی کــه بــرای یکــی 
ــا همــت دانشــگاه های  ــود ب ــو صــادر شــده ب ــان رادی از مجری
امــام صــادق )ع( و عالمــه طباطبایــی طــرح »مطالعــه پدیــده 

ــد خــورد«. ــز کلی ــران« نی اوشینیســم در ای
ــا  ــگ م ــس از جن ــال پ ــک س ــنیان راد، ی ــه محس ــه گفت ب
ــان فرهنگــی شــدیم و درســت در  ــار قطــع ارتباطــات می دچ
همیــن زمــان کتــاب "نگــرش ســیاح" بــا تمرکــز بــر ارتباطــات 
ــال  ــت. در س ــوع پرداخ ــن موض ــی ای ــه بررس ــی ب میان فرهنگ
ــات  ــز تحقیق ــیس مرک ــالگرد تأس ــن س ــه دومی ــز ک 1371 نی
ــات  ــان مطبوع ــش پیام آفرین ــد، پژوه ــزار می ش ــانه ها برگ رس
ایــران بــا تعییــن خط مشــی از ســوی کاظــم معتمد نــژاد انجــام 
گرفــت و نشــان داد کــه چگونــه 94 درصــد از فارغ التحصیــالن 
ــا و  ــا را در روزنامه ه ــای آن ه ــد و ج ــات بیکارن ــته ارتباط رش
ــد. ــغال کرده ان ــر اش ــته های دیگ ــان رش ــانه ها، متخصص رس

ایــن اســتاد دانشــگاه دربــاره دو تحقیــق روزنامه نــگاران ایــران 
ــات«  ــتگان ارتباط ــاب »فهرس ــگاری و کت ــوزش روزنامه ن و آم
ــات«  ــتگان ارتباط ــاب »فهرس ــت: »کت ــی داد و گف توضیحات
ــع ایــن حــوزه را از زمــان رضاشــاه تاکنــون دوره  تمامــی مناب
می کنــد امــا در ســال 137۶ مــن تحقیــق را بــا عنــوان 
ارتبــاط جمعــی در کشــورهای اســالمی بــرای تدریــس در دوره 
دکتــری تالیــف کــردم کــه متاســفانه بــه چــاپ نرســید. بعدهــا 
ــه 15  ــه فاصل ــال های 74، 79 و 83 ب ــه دوره در س ــی س ط
ــام دادم و  ــران را انج ــات ای ــاد در مطبوع ــق انتق ــال تحقی س
ــق زدن  ــا ن ــران نقدکــردن، تنه ــه در ای نشــان دادم کــه چگون

اســت«.
وی بــا اشــاره بــه تحقیقــات صورت گرفتــه روی موضــوع افــکار 
ــا 81 عنــوان کــرد: »از نیمــۀ دوم  عمومــی در ســال های 7۶ ت
ــن  ــن در ای ــات م ــال تحقیق ــل س ــه چه ــک ب ــال 84 نزدی س
ــه ای مصــرف پژوهــش"  ــود "اخــالق حرف ــل نب ــه دلی حــوزه ب
ــران را محــل آزمــون و  ــان یافــت چراکــه عمــاًل جامعــه ای پای
خطاهــای مکــرر و گوناگــون در بــاب نیازهــای رســانه ای 
ــاختار آن  ــانه ها و س ــرد رس ــرد، کارب ــالت، کارک ــه، رس جامع
قــرار داده بــود. متاســفانه تحقیقــات در ایــران درســت مصــرف 
نمی شــود یعنــی نتایــج آن بــا ایدئولــوژی آمیختــه شــده و در 
نتیجــه تحریــف نتایــج در راســتای منافــع جناحــی، شــخصی و 

ــال دارد«. ــه دنب ــی را ب حزب
محســنیان راد در بخــش پایانــی ســخنانش بــا بیــان اینکه الزم 
ــق و  ــن مصرف کنندۀتحقی ــترک بی ــه ای مش ــان حرف ــت زب اس
محقــق به وجــود آیــد، گفــت: »از دهــۀ 80 بــه بعــد تحقیقــات 
کاربــردی در ایــن حــوزه را قبــول نکــردم و طــی ایــن مــدت 
توانســتم کتــاب »ایــران در چهــار کهکشــان ارتباطــی« و 
ــد  ــزار و  پانص ــاب ه ــم. کت »ارتباط شناســی ۲« را منتشــر کن
ــال  ــی آن در س ــخۀ اصل ــه نس ــی« ک ــه ای »رسانه شناس صفح
ــوی  ــال از س ــس از 5 س ــت پ ــیده اس ــاپ رس ــه چ ۲01۶ ب

ــه چــاپ خواهــد رســید«. انتشــارات ســازمان ســمت ب
در ادامــه نشســت ســیدمحمد دادگــران نیــز نگاهــی تاریخــی 
بــه پژوهش هــای پیمایشــی داشــت و بــا اشــاره بــه تحقیقــات 

ــدا  ــات ص ــز تحقیق ــده در مرک ــام ش ــنجی های انج و نظرس
ــی از  ــت: »یک ــی گف ــی کتب ــت مرتض ــیما در دوره ریاس و س
ــم  ــاب حج ــاط، انتخ ــای ارتب ــکالت پژوهش ه ــن مش مهم تری
ــل تعمیــم اســت. همچنیــن تعییــن اعتبــار منبــع  ــه قاب نمون
ــا  ــر پژوهش هــای م یکــی دیگــر از مشــکالتی اســت کــه اکث
ــال نظرســنجی در دوره  ــور مث ــه ط ــار هســتند. ب ــه آن دچ ب
جنــگ اقتضائــات خــاص خــود را داشــت و شــرایط آن زمــان 
ــه  ــه ای ب ــردم جواب هــای صادقان ــود باعــث شــود م ممکــن ب
ــش  ــه دو پژوه ــن ب ــران همچنی ــد. دادگ ــنجی ها ندهن نظرس
»نظرخواهــی پیرامــون نظــرات مــردم در نخســتین گام هــای 
پیروزمنــد انقــالب اســالمی ایــران« در ماه هــای نخســت 
بــه ســفارش  کــه  پژوهشــی  و  اســالمی 1357  انقــالب 
در  تحمیلــی  جنــگ  آغــاز  ســال های  در  نخســت وزیری 
خصــوص شــیوه مصــرف کاالهــا و خــوراک و پوشــاک مــردم 
ــادآور شــد کــه پژوهــش اخیــر  انجــام شــد، اشــاره کــرد و ی
منجــر بــه مدیریــت کاالهــا از طریــق اختصــاص کوپــن 

ــد«. ــردم در آن دوران ش ــه م ــرگ ( ب )کاالب
ایــن اســتاد ارتباطــات در ادامــه بــه تأســیس رشــته ارتباطــات 
در دانشــگاه آزاد اســالمی اشــاره کــرد و گفــت: »همزمــان بــا 
راه انــدازی ایــن رشــته در مقطــع کارشناســی ارشــد دانشــگاه 
آزاد اســالمی، دکتــر علــی اکبــر فرهنگــی نیــز آن را در دوره 
ــود در  ــای خ ــه تجربه ه ــران ب ــرد. دادگ ــدازی ک ــرا راه ان دکت
قبــل و بعــد از انقــالب اســالمی در مرکــز تحقیقــات صــدا و 
ســیما بــه دالیــل محافظــه کاری، عــدم اعتمــاد و بی پاســخی 
مــردم در مواجهــه بــا پرسشــنامه هایی کــه بیــن آنهــا توزیــع 
ــدن و  ــده نش ــان از خوان ــرد. او در پای ــاره ک ــود اش ــده ب ش
کم توجهــی نســبت بــه گزارش هــای پژوهشــی از ســوی 

ــرد«. ــاد ک ــران و سیاســتگذاران، انتق برخــی مدی
ــان اینکــه  ــا بی ــن نشســت ب ــه ای حســینعلی افخمــی در ادام
مــا محققــان خوبــی نیســتیم و بیشــتر متخصــص دســتگاهیم 
گفــت: »ایــن یکــی از اصلی تریــن موانــع تحقیقــات ارتباطــی 
در ایــران اســت از زمانــی کــه مرکــز تحقیقــات رســانه بیــش 
ــه چــاپ رســانده، هنــوز  از 110 شــماره از مجلــه رســانه را ب
ــات  ــرا مطبوع ــد چ ــان نمی ده ــماره از آن نش ــک ش ــم ی ه
ــات  ــران مطبوع ــا بح ــون ب ــا اکن ــی رود. م ــه م ــه بیراه ــا ب م
ــراژ  ــه تی ــی اســت ک ــن در حال ــرو هســتیم و ای ــران روب در ای
مطبوعــات در ترکیــه و پاکســتان بیــش از ۶ میلیــون اســت. 
تیــراژ روزنامــه در ایــران بــه زیــر 500 نســخه رســیده اســت و 
بــا ایــن حــال، افتخــار می کنیــم بــاالی صــد روزنامــه در روز 
ــا خواننــده کجاســت و 1۲ میلیــون فارغ التحصیــل  ــم! ام داری

ــا هســتند«. ــوه کج ــوان مخاطــب بالق دانشــگاهی به عن
ــت  وی ادامــه داد: »برخــی حضــور شــبکه های مجــازی را عل
ــور  ــش از ظه ــن پی ــه ژاپ ــد، درحالی ک ــوع می دانن ــن موض ای
ــن  ــم ای ــوز ه ــراژ داشــت و هن ــون تی ــن شــبکه ها ۶0 میلی ای
ــادی  ــۀ بســیار زی ــا فاصل ــا م ــرده اســت ام ــظ ک ــراژ را حف تی
بــا نقطــه مطلــوب در ایــن حــوزه داریــم چــرا کــه تحقیقــات 

ــدارد«. ــی ن ــا جای ــور م ــانی در کش علوم انس
افخمــی در بخــش پایانــی ســخنانش کشــورها را بــه دو بخــش 
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ــزب  ــان و تح ــی، پارلم ــب دموکراس ــه صاح ــورهایی ک کش
ــی  ــزب و دموکراس ــان، تح ــه پارلم ــورهایی ک ــتند و کش هس
تک صدایــی  »جامعــۀ  گفــت:  و  کــرد  تقســیم  ندارنــد، 
نمی توانــد تحقیــق کنــد چــون جامعــه بــدون تحــزب 
ــد روزنامــه داشــته باشــد. از ســوی دیگــر مطالعــات  نمی توان
ــی  ــده و مغفــول اســت درحال تاریخــی در ارتباطــات عقب مان
کــه بــا مطالعــه 400 ســال تاریــخ مطبوعــات در غــرب 
می بینیــم کــه آن هــا چگونــه رونــد درســتی را در ایــن 
موضــوع طــی کرده انــد و از مطبوعــات حزبــی، تجــاری 
ــه مطبوعــات مســتقلی  بعدهــا پــس از جنــگ جهانــی دوم ب
ــت و  ــه حــزب، وابســتگی دول رســیدند کــه اکنــون نیــازی ب

پــول آگهی هــای تبلیغاتــی ندارنــد«.
ــو  ــنا، عض ــام الدین آش ــت، حس ــن نشس ــخنران ای ــن س آخری
ــز  ــس مرک ــادق )ع( و رئی ــام ص ــگاه ام ــی دانش ــأت علم هی
بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهــوری، در نقــد شــرایط 
ــد  ــه چن ــوم ارتباطــات در کشــور ب آموزشــی و پژوهشــی عل
ــادآور شــد: »رشــتۀ ارتباطــات هنــوز  گــزاره اشــاره کــرد و ی
ــرت دانشــجویان، دانشــکده ها و  ــه رغــم کث ــران، ب هــم در ای
اعضــای هیــات علمــی و مدرســان، یــک رشــتۀ توســعه نیافته 
پیــدا  را  خــود  طبیعــی  توســعۀ  کــه  می شــود  تلقــی 
ــش و  ــا دان ــته، ب ــن رش ــاط ای ــن ارتب ــت. همچنی ــرده اس نک
پژوهش هــای بین المللــی از حیــث مبادلــه اســتاد و دانشــجو 
ــت.  ــدک اس ــیار ان ــترک، بس ــای مش ــا و مقاله ه و پژوهش ه
بــر ایــن اســاس مــا بــا یــک رشــته ارتباطــات بــوم زده و نــه 
بومــی و البتــه منــزوی روبــه رو هســتیم، کــه نــه تنهــا کاربــرد 
جهانــی نــدارد، بلکــه در داخــل کشــور نیــز، کــم مصــرف بــه 

ــد«. ــمار می آی ش
ــوم  ــته عل ــف رش ــه ضع ــاره ب ــا اش ــات ب ــتاد ارتباط ــن اس ای
ــد  ــران از منظــر تاریخــی و ســاختاری، تأکی ارتباطــات در ای
ــم،  ــات داری ــتۀ ارتباط ــا رش ــه م ــت ک ــور اس ــرد: »چط ک
ــردی،  ــان ف ــات می ــون ارتباط ــی همچ ــای مهم ــا درس ه ام
ارتباطــات کالمــی، ارتباطــات غیرکالمــی، ارتباطــات گروهــی، 
ــری،  ــات هن ــی، ارتباط ــات دین ــری، ارتباط ــای رهب مهارت ه
ارتباطــات  ارتباطــات تجــاری،  ارتباطــات چندرســانه ای، 
ــود و  ــس نمی ش ــالمت در آن تدری ــات س ــی و ارتباط آموزش
ــه تناســب انجــام نمی شــود؟  ــز در آن ب ــاً پژوهــش نی طبیعت

دلیلــش آن اســت کــه مــا رشــته روزنامه نــگاری 
افــزون  کرده ایــم.  تبدیــل  ارتباطــات  بــه  را 
فرهنــگ،  مدیریــت،  حــوزه  در  ایــن ،  بــر 
ــز  ــخ و اخــالق ارتباطــات نی سیاســتگذاری، تاری
جــز چنــد اثــر معــدود و محــدود، چنــدان 
ــم«. ــام نداده ای ــدی انج ــق و ج ــش عمی پژوه

آشــنا در ادامــه بــا اشــاره بــه ناهمخوانــی 
ــار  ــات، اظه ــوم ارتباط ــوزش عل ــش و آم پژوه
پژوهش هــای  از  مجموعــه ای  »مــا  داشــت: 
ــدون پژوهــش  ــای ب ــوزش و آموزش ه ــدون آم ب
ــن رو  ــم. از ای ــع کرده ای ــر جم ــار همدیگ را کن
ــی  ــه خوب ــه ب ــم ک ــی داری ــگران فراوان پژوهش

ــی مواجهیــم،  ــا آموزش هــا و درس های ــد و ب آمــوزش ندیده ان
ــاهد آن  ــذا ش ــده اند. ل ــد نش ــش تولی ــر پژوه ــی ب ــه مبتن ک
ــی از  ــم، ول ــاس کرده ای ــن دروس را اقتب ــه عناوی ــتیم ک هس

مانده ایــم«. بی بهــره  الزم  محتــوای 
آشــنا بیــن پژوهش هــای سفارشــی و ســفارش هایی کــه 
ــده اســت،  ــد پژوهشــگر برآم ــن پرسشــگر و دغدغه من از ذه
تمایــز قائــل شــد و تأکیــد کــرد: »بیــن پژوهــش سفارشــی 
و پژوهشــی کــه پژوهشــگر خــودش آن را بــه یــک ســازمان 
ــام آن  ــرای انج ــازمان را ب ــد و س ــنهاد می کن ــی پیش دولت
ــن رو،  ــود دارد؛ از ای ــده ای وج ــاوت عم ــد، تف ــع می کن قان
ــام آن  ــال انج ــه دنب ــود ب ــگر خ ــه پژوهش ــی ک پژوهش های
اســت، اگــر چــه بــه یــک معنــا منجــر بــه لــذت پژوهشــی، 
رضایــت درونــی، افزایــش دانــش و تولیــد علــم می شــود؛ امــا 
نتیجــه آن تغییــر سیاســت نیســت.؛ چراکــه ســفارش دهنده 
نیــز لزومــاً بــه دنبــال سیاســت گذاری در آن مــورد نیســت«.

رئیــس مرکــز بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهــوری در 
ادامــه تأکیــد کــرد: »مــا پژوهــش را در چرخۀ سیاســتگذاری، 
ــا،  ــای م ــر پژوهش ه ــن خاط ــه همی ــم و ب ــف نکرده ای تعری
ــر  ــود فک ــا خ ــتگذار ب ــدارد. سیاس ــتگذارانه ن ــج سیاس نتای
ــد،  ــتگذاری کن ــش سیاس ــدون پژوه ــد ب ــر بتوان ــد اگ می کن
ــو  ــد؟ ول ــرف کن ــش مص ــرای پژوه ــه ای ب ــد هزین ــرا بای چ
ــر  ــز انجــام شــود، اگ اینکــه سیاســتگذارانه ترین پژوهــش نی
ــه  ــدارد ب ــی ن ــده بگیــرد، دلیل ــد آن را نادی سیاســتگذار بتوان

ــج آن ملتــزم شــود«. نتای
آشــنا در پایــان از روندهایــی کــه منجــر بــه محرمانه ســاختن 
ــت  ــده اس ــور ش ــنجی ها در کش ــا و نظرس ــی پژوهش ه برخ
انتقــاد کــرد و یــادآور شــد: »اینکــه نظرســنجی یــا پژوهــش 
را محرمانــه کنیــم یعنــی چــه؟ یعنــی فــالن مســئول بدانــد 
ــردم  ــه نظــر م ــد ک ــردم ندانن ــی م ــردم چیســت، ول نظــر م
چیســت! ایــن جــزء ابداعــات برخــی مســئوالن اســت! اگــر ما 
بــه جایــی رســیدیم کــه مثــاًل در بــازۀ نزدیــک بــه برگــزاری 
ــت دار  ــورت جه ــه ص ــنجی ها را ب ــی نظرس ــات، برخ انتخاب
ــه  ــات مواج ــه تبلیغ ــه مثاب ــنجی ب ــا نظرس ــم، ب ــالم کنی اع

خواهیــم شــد«.
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ــا  ــران«  ب ــگری در بح ــه و کنش ــانه ها، جامع ــت »رس  نشس
حضــور گیتــی خزاعــی، پژوهشــگر جامعه شناســی تغییــرات 
اقلیمــی و پروانــه پیشــنمازی، پژوهشــگر روزنامه نــگاری 
ــان  ــگران و کارشناس ــان و پژوهش ــایر متخصص ــران و س بح
ــاه 1398  ــت م ــتم اردیبهش ــنبه هش ــجویان در یکش و دانش
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــه پژوهش ــالن اندیش در س

ــد. ــزار ش ــی برگ فرهنگ
 در ابتــدای نشســت پروانه پیشــنمازی، پژوهشــگر پژوهشــگاه 
گفــت:  زلزلــه  مهندســی  و  زلزلــه شناســی  بین المللــی 
»متأســفانه براســاس اعــالم ســازمان ملــل متحــد، کشــوری 
ــواره جــزو 10  ــه در طــی 30 ســال گذشــته هم هســتیم ک
ــده ایم.  ــناحته ش ــا ش ــی در دنی ــز و بحران ــه خی کشــور حادث
ــک  ــای ی ــی از رتبه ه ــته یک ــال گذش ــی 30 س ــی در ط یعن
ــن  ــان دهندۀ ای ــئله نش ــن مس ــم. ای ــب کرده ای ــا 10 را کس ت
اســت کــه کشــور مــا بــه انــواع مخاطــرات- انســان ســاخت 
ــرده  ــالم ک ــازمان اع ــن س ــت. همی ــه اس ــی- مواج ــا طبیع ی
ــده در  ــناخته ش ــالی ش ــوع ب ــوع 40 ن ــه از مجم ــت ک اس
جهــان تــا بــه حــال ایــران 3۲ نــوع بــال را تجربــه کــرده یــا 
در حــال تجربــه اســت. براســاس آمــاری کــه دادنــد آســیب 
وارده از ســال 1990 تــا ۲014 حــدود 15 میلیــارد دالر بــوده 

اســت«.
پیشــنمازی بــا بیان اینکــه در کل دنیا از دهــه 1990 میالدی 
بــه بعــد نســبت بــه بحــران هــا یــک تغییــر نگــرش داشــتیم 
ــا  ــه بحران ه ــگاه ب ــالدی ن ــه 90 می ــل از ده ــا قب ــت: »ت گف
ــود و  ــخت افزاری ب ــۀ س ــتر جنب ــان بیش ــت کردنش و مدیری
بیشــتر بــه نــکات فنــی و مهندســی بــرای مدیریــت بحــران 
ــد از  ــژه بع ــد به وی ــه بع ــه 90 ب ــا از ده ــد. ام ــی ش ــه م توج
زلزلــه 1995 ژاپــن به واســطۀ اشــتباه ها و خطاهــای انســانی 
ــات رخ داد کشــورهای  ــداد و نج ــات ام ــه در بخــش عملی ک
توســعه یافتــه بــه ویــژه ژاپــن بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 
نگاهمــان بــه مدیریــت بحــران بایــد از ســخت افزاری و فنــی 
مهندســی صــرف بــه ســمت علــوم اجتماعــی و علــوم انســانی 
تغییــر جهــت دهــد و حالــت نــرم افــزاری پیــدا کنــد. همیــن 
مســئله نقطــه عطفــی شــد تــا رســانه ها را بــه عنــوان یکــی 

از ارکان اصلــی در بدنــه مدیریــت بحــران بشناســند«.
نــگاه  به واســطۀ  رویکــرد  تغییــر  »همیــن  افــزود:  وی 
ــع باعــث شــد  ــه موق ــزاری و اطالع رســانی درســت و ب نرم اف
ــظ شــود و  ــن حف ــونامی ژاپ ــر در س ــا نف ــان میلیون ه ــا ج ت
تلفــات انســانی بــه مقــدار زیــادی کاهــش پیــدا کنــد. شــبکه 
)NHK( ژاپــن تنهــا شــبکه ای اســت کــه بــه سیســتم هشــدار 
دهنــده ســریع حــوادث طبیعــی مجهــز اســت و ایــن باعــث 
شــد تــا بعــد از ســه دقیقــه از وقــوع ســونامی، هشــدار تخلیــه 
در هشــت شــبکه رادیویــی و تلویزیونــی داده شــود و ســواحل 
ــئله  ــن مس ــوند و ای ــه ش ــونامی، تخلی ــر س ــرض خط در مع

باعــث شــد تــا تلفــات جانــی کاهــش پیــدا کنــد«.
ــود  ــای موج ــاس تئوری ه ــه براس ــان اینک ــا بی ــنمازی ب پیش
ــه و رســانه وجــود  ــن بحــران، جامع ــی بی ــک رابطــه تعامل ی
ــد و  ــر می گذارن ــم تاثی ــر ه ــه ب ــن س ــرد: »ای ــوان ک دارد عن
همینطــور از هــم تاثیــر می پذیرنــد. مــن در اینجــا می خواهــم 
بــه تعامــالت بحــران و رســانه بپــردازم. وقتــی مــا در شــرایط 
ــورد  ــم می خ ــانه بره ــوازن رس ــم ت ــرار می گیری ــی ق بحران

یعنــی بــه لحــاظ دروازه بانــی و انتخــاب خبــر، تعــداد اخبــار 
ــا  ــاال مــی رود. ی ــه طــرز چشــم گیری ب ــه بحــران ب ــوط ب مرب
ــانه  ــران در رس ــوع بح ــانی موض ــی و اطالع رس ــاد آموزش ابع
تعــدد و تکثــر زیــادی پیــدا می کنــد. از طــرف دیگــر رســانه 
ــه  ــغ دولب ــد تی ــد مانن ــران می توان ــر روی بح ــرش ب در تأثی
ــش  ــرد صحیح ــا عملک ــد ب ــم می توان ــانه ه ــد. رس ــل کن عم
ــۀ بحــران شــود و از  ــت بحــران و کاهــش دامن باعــث مدیری
ســوی دیگــر می توانــد بــا عملکــرد ناصحیــح خــودش دامنــه 
ــه  ــال در ســال 91 زلزل ــرای مث ــد. ب بحــران را گســترش ده
اهــر و ورزقــان رخــداد و بــه واســطه ضعــف در اطالع رســانی 
رســانه ملــی باعــث شــد رســانه های رقیــب گــوی ســبقت را 
برباینــد و بــا جهــت گیــری سیاســی و پخــش شــایعه نزدیــک 
بــود یــک بحــران سیاســی از دل بحــران طبیعــی بــه وجــود 

بیایــد کــه خوشــبختانه مدیریــت شــد«.
ایــن پژوهشــگر حــوزۀ بحــران در ادامــه بــه نقــش و عملکــرد 
رســانه ها در مراحــل مختلــف بحــران پرداخــت و گفــت: 
»رســانه حلقــۀ واســطی بیــن مدیــران بحــران، دســت 
انــدرکاران مدیریــت بحــران و جامعــه اســت. آمــوزش و 
ــد  ــت بای ــانه اس ــف رس ــزو وظای ــه ج ــم ک ــازی ه فرهنگ س
ــد.  ــدا کن ــه پی ــود و ادام ــروع ش ــران ش ــوع بح ــش از وق پی
ــه مخاطراتــی حســاس شــود  ــد نســبت ب اینکــه رســانه بتوان
ــی  ــد، خیل ــران را دارن ــه بح ــدن ب ــل ش ــیل تبدی ــه پتانس ک
مهــم اســت. هماهنــگ کــردن عملیــات امــداد و نجــات در فاز 
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بحــران هــم یکــی از کارکردهــای رســانه اســت. کارکــرد دیگــر 
ــئله  ــت. مس ــران اس ــی در بح ــارکت عموم ــب مش ــانه جل رس
بعــدی پیگیــری و نظــارت اســت کــه رســانه ها بایــد پــس از 
بحــران بــه آن توجــه ویــژه ای داشــته باشــند.در مرحلــه حین 
وقــوع بحــران، رســانه ها بایــد بــه اطالع رســانی جامــع، دقیــق 
و صحیــح از بحــران توجــه ویــژه ای داشــته باشــند. همچنیــن 
بایــد از بزرگنمایــی بحــران پرهیــز کننــد و ســعی کننــد فضــا 
را بــه ســمت آرام کــردن جامعــه پیــش ببرنــد. از طرفــی هــم 
بــا توجــه بــه گســترش فضــای مجــازی بحــث فیــک نیوزهــا 

ــت بیشــتری  ــت شــایعات اهمی و مدیری
پیــدا کــرده اســت کــه در مرحلــه بعــد 
از وقــوع بحــران هــم جــزو وظایــف 

اصلــی رسانه هاســت«.
ــی کــه  ــه بحران ــا اشــاره ب پیشــنمازی ب
در روزهــای اخیــر در کشــور بــه وجــود 
ــی از  ــیل یک ــران س ــت: »بح ــد، گف آم
ــخ  ــول تاری ــه در ط ــود ک ــی ب بحران های
ــم. ــه بوده ای ــا آن مواج ــورمان ب در کش
ــر  ــوردی ب ــکل م ــه ش ــم ب ــر بخواهی اگ
روی ســیل فروردیــن مــاه امســال بحــث 
کنیــم بایــد بگویــم اولیــن ســامانۀ 
 97 اســفند   ۲۶ در  کشــور  ســیالبی 
ــد و در  ــروع ش ــتان ش ــتان گلس در اس
ــکل  ــه ش ــتان را ب ــن اس ــت چندی نهای
ــرد. در کل ۲۶  ــود ک ــر خ ــدی درگی ج

ــد کــه جدی تریــن  اســتان کشــور درگیــر بحــران ســیل بودن
آن را در گلســتان، خوزســتان، فــارس و لرســتان داشــتیم. تــا 
ــن 7۶ نفــر تلفــات انســانی داشــتیم و حــدود  روز 1۶ فروردی
ــا در  ــد. م ــور وارد ش ــه کش ــی ب ــارت مال ــار دالر خس 4 میلی
ســال 95 هــم ســیلی مشــابه در اســتان خوزســتان داشــتیم 
ــود«. ــرده ب ــه بخــش کشــاورزی وارد ک ــادی ب ــه خســارت زی ک

وی در ادامــه بــه عملکــرد روزنامه هــا در بحــران اخیــر اشــاره 
ــه انتظــار داشــتیم  ــن رســانه هایی ک ــت: »مهم تری ــرد و گف ک
ــات  ــد، مطبوع ــانی بپردازن ــه کار اطالع رس ــران ب ــن بح در ای
ــه در  ــدود 170 روزنام ــاد ح ــار وزارت ارش ــق آم ــد. طب بودن
ــزار  ــه 800 ه ــان ب ــوع تیراژش ــه در مجم ــم ک ــور داری کش
نســخه می رســد. ایــن 170 روزنامــه تــا 18 فروردیــن تعطیــل 
ــه  ــود. ب ــی ب ــیل انفعال ــه س ــبت ب ــان نس ــد و واکنش ش بودن
ــام عیــد نســخه  ــران و شــهروند کــه در ای ــر از روزنامــه ای غی
الکترونیکی شــان چــاپ می شــد ســایر روزنامه هــا هیــچ 
ــی  ــد در حال ــروز ندادن ــه ســیل از خــود ب واکنشــی نســبت ب
ــئله  ــن مس ــه ای ــا ب ــاپ ویژه نامه ه ــا چ ــتند ب ــه می توانس ک

ــد«. بپردازن
ــانی  ــی در اطالع رس ــانۀ مل ــرد رس ــه عملک ــاره ب ــا اش وی ب
ــیل  ــران س ــانی بح ــرعت اطالع رس ــت: »س ــیل گف ــران س بح
در رســانۀ ملــی خــوب بــود. صداوســیما در مجمــوع در طــول 
روز 150 ســاعت خبــر پخــش می کنــد کــه از ۲۶ اســفند 97 
ــه ســیل  ــه حــدود 70 ســاعت را ب ــا 1۶ فروردیــن 98 روزان ت

ــا در  ــار م ــی از اخب ــاً نیم ــی تقریب ــه عبارت ــاص داد. ب اختص
رســانۀ  ملــی بــه ســیل اختصــاص داشــت. از دیگــر اقدامــات 
خــوب رســانه ملــی اعــزام خبرنــگاران بــه محــل ســیل بــرای 
ــی  ــانه های محل ــت رس ــتفاده از ظرفی ــزارش و اس ــۀ گ تهی
نســبت بــه بحــران هــای قبلــی بــود. البتــه صداوســیما دارای 
ــون  ــواردی چ ــه م ــوان ب ــه می ت ــود ک ــم ب ــی ه ضعف های
عقــب مانــدن از شــبکه های اجتماعــی، عــدم مدیریــت 
ــه  ــی در مواجه ــان احساس ــا، گفتم ــک نیوزه ــایعات و فی ش
ــدم  ــی، ع ــا گفتمــان منطق ــه داشــتن ب ــا و فاصل ــا بحران ه ب
تغییــر فــرم برنامه هــای خبــری و مشــابه 
ــر، پخــش  ــای دیگ ــا زمان ه ــودن آن ب ب
و  نمایشــی  اغراق گونــه،  گزارش هــای 

بعضــاً جهــت دار اشــاره کــرد«.
ــا  ــرد خبرگزاری ه ــه عملک پیشــنمازی ب
»بزرگ تریــن  گفــت:  و  کــرد  اشــاره 
ــتفاده از  ــا اس ــوت خبرگزاری ه ــه ق نقط
بخــش اینفوگرافــی و اینفوگرافیک هــای 
ســازماندهی  عــدم  بــود.  خبررســان 
از ضعف هــای خبرگزاری هــای  زمــان 
ــل ایســنا  ــی مث ــود. خبرگزاری های ــا ب م
جهت گیــری  واســطۀ  بــه  فــارس  و 
بحــران  حیــن  در  سیاسی شــان 
انتقاداتــی را بــه ســازمان های درگیــر در 
ــا  ــد باره ــد. می دانی ــران کردن ــال بح ح
بــه ایــن نکتــه تاکیــد شــده کــه انتقــاد 
در فــاز بعــد از بحــران بایــد صــورت بگیــرد و انتقــاد در زمــان 

ــت«. ــرب اس ــران مخ بح
در  اجتماعــی  شــبکه های  نقــش  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اطالع رســانی ســیل گفــت: »در حــال حاضــر رســانه منتخــب 
ــتند.  ــی هس ــا موبایل ــر وب ی ــی ب ــانه های مبتن ــردم رس م
ســرعت  خاصیــت  دارای  موبایلــی  رســانه های  اگرچــه 
ــودن و جلــب مشــارکت مــردم  ــاال، تعاملــی ب اطالع رســانی ب
هســتند ولــی بزرگ تریــن مســئله ای کــه در همیــن بحــران 
ســیل وجــود داشــت گســترش شــایعات و فیــک نیوزهــا بــود. 
ــی  ــبکه های اجتماع ــت ش ــد از ظرفی ــمی بای ــانه های رس رس
ــر  ــن ام ــع ای ــگ مان ــه فیلترین ــی ک ــد، درحال ــتفاده کنن اس

شــده اســت.
تحقیقــات  مرکــز  پژوهشــگر  خزاعــی،  گیتــی  ســپس 
ــانه در  ــش رس ــه واکاوی نق ــران، ب ــگاه ته ــی دانش اجتماع
حــوادث طبیعــی بــا تأکیــد بــر کنشــگری خــالق و عقالنــی 
ــه  ــور ارائ ــار مح ــم را در چه ــن بحث ــت: »م ــت و گف پرداخ
خواهــم کــرد. اول اینکــه عناصــر کنشــگری خــالق و عقالنــی 
ــانه در  ــتند و رس ــا هس ــی کدام ه ــوادث طبیع ــانه در ح رس
ــا  ــد ت ــته باش ــی داش ــه ویژگی های ــد چ ــران بای ــع بح مواق
ــت. دوم؛  ــته اس ــی داش ــالق و عقالن ــگری خ ــم کنش بگویی
چالش هــای پیشــروی رســانه بــرای جلوگیــری از کنشــگری 
ــه  ــر چگون خــالق چیســت. ســوم؛ رســانه ها در حــوادث اخی
ــن  ــه ای ــم ب ــم می خواه ــر ه ــش آخ ــد و در بخ ــل کردن عم

بهغیــرازروزنامــهایرانو
شــهروندکــهدرایــامعید
ــان ــخهالکترونیکیش نس
ســایر میشــد، چــاپ
روزنامههــاهیــچواکنشــی
نســبتبــهســیلازخــود
بــروزندادنــد؛درحالیکــه
ــاپ ــاچ ــتندب میتوانس
ایــن بــه ویژهنامههــا

ــد. ــئلهبپردازن مس
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اشــاره کنــم کــه بایــد چــه کار کنیــم تــا ایــن رســانه کنشــگر 
ــم«. ــعه دهی ــالق را توس و خ

ــا  ــت: »ب ــش گف ــور اول صحبت های ــه مح ــاره ب ــا اش وی ب
ــزار  ــن اب ــه مهم تری ــانه ها ب ــی رس ــۀ طبیع ــر حادث ــوع ه وق
اطالع رســانی بــرای رخ داد تبدیــل می شــوند. از طرفــی 
ــدۀ  ــر عه ــی ب ــانی و آمادگ ــدار، اطالع رس ــۀ هش ــم وظیف ه
ــه  ــم وظیف ــوع بحــران ه ــل از وق رســانه اســت. رســانه ها قب
اطالع رســانی پیشــگیرانه دارنــد. وقتــی بحــران فروکــش 

ــه بحــران هــم  می کنــد توجــه رســانه ها ب
ــگر  ــد پژوهش ــی چن ــی رود. وقت ــن م از بی
ــاره  ــد دوب ــی بحــث می کنن ــر روی بحران ب
رســانه ها توجهشــان جلــب می شــود و 
ــد  ــرد و می خواهن ــی صــورت می گی تراکم

ــد«. ــن موضــوع بپردازن ــه ای ب
خزاعــی بــه مراحــل چرخــۀ مدیریــت 
بحــران اشــاره کــرد و گفــت: »پیش بینــی، 
ــی  ــداد رســانی و بازتوان ــه کــردن، ام مقابل
ــت و  ــران اس ــت بح ــه مدیری ــار مرحل چه
رســانه کنشــگر خــالق بایــد در هــر چهــار 
مرحلــه فعالیــت خــود را نشــان دهــد و بــه 
طــور دائــم کنشــگری فعــال داشــته باشــد. 
بــه همیــن دلیــل بایــد بــه چنــد مســئله 
ــد در  ــانه بای ــه رس ــود. اول اینک ــه ش توج

ــد  ــته باش ــش ورزی داش ــردازی و دان ــت دانش پ ــران قابلی بح
و میانجــی دانشــمندان و متخصصــان بــا مــردم باشــد و 
بتوانــد دانــش تخصصــی را عامی ســازی کنــد. ویژگــی دیگــر 
ــه عنــوان  ــد بحــران را ب ــن اســت کــه بتوان رســانه خــالق ای
مســئله اجتماعــی برســاخت کنــد. یعنــی حساســیت مــردم را 
نســبت بــه آن ایجــاد کنــد. ایــن رســانه ها بودنــد کــه پدیــده 
ــد. اگرچــه  ــه مســئلۀ جهانــی تبدیــل کردن تغییــر اقلیــم را ب
رســانه دانــش تخصصــی تغییــر اقلیــم را تولیــد نکــرد ولــی بــا 
اســتفاده از دانــش تخصصــی تولیــد شــده توســط دانشــمندان 
ــئله  ــک مس ــوان ی ــه عن ــم را ب ــر اقلی ــئله تغیی ــت مس توانس

ــه مــردم معرفــی کنــد«. ــی ب اجتماعــی و جهان
ــران و  ــوزۀ بح ــانه در ح ــی رس ــه داد: »تخصص گرای وی ادام
اســتفاده از متخصصــان رســانه ای از دیگــر ویژگی هــای رســانۀ 
ــازی  ــران گفتمان س ــوزۀ بح ــد در ح ــا بتوان ــت ت ــالق اس خ
حوزه هــای  وارد  می خواهنــد  رســانه ها  وقتــی  کنــد. 
ــن  ــد و ای ــاد بگیرن ــد، ی ــن کنن ــد تمری ــوند بای ــی ش تخصص
تخصصــی  گروه هــای  تــا  باشــند  داشــته  را  حساســیت 
ــر  رســانه ای خــود را داشــته باشــند. در طــی ســال های اخی
در حــوزۀ تغییــر اقلیــم تقریبــاً ایــن اتفــاق افتــاده اســت ولــی 

ــت«. ــر اس ــئله کمرنگ ت ــن مس ــا ای ــایر حوزه ه در س
دانشــگاه  اجتماعــی  تحقیقــات  مرکــز  پژوهشــگر  ایــن 
ــوزۀ  ــه در ح ــی ک ــر از نقش های ــی دیگ ــزود: »یک ــران اف ته
ــث  ــم بح ــر گرفت ــانه ها در نظ ــرای رس ــران ب ــت بح مدیری
ــی  ــا میانج ــه تنه ــانه ن ــی رس ــه عبارت ــت. ب ــری اس مطالبه گ
بیــن متخصصیــن و مــردم اســت بلکــه میانجــی بیــن مــردم 

و دولتمــردان هــم اســت. بنابرایــن رســانه یکــی از ابزارهــای 
قدرتمنــد کنشــگری مدنــی در زمینــۀ حــوادث طبیعــی اســت. 
ــا  ــه ب ــانه ای در مواجه ــردورزی رس ــث خ ــدی بح ــئله بع مس
ــی  ــوادث طبیع ــا و ح ــی بحران ه ــت. به طورطبیع ــران اس بح
ــن  ــد ای ــانه ها بای ــت و رس ــه اس ــراس آمیخت ــان و ه ــا هیج ب
ــی  ــد از طرف ــن نزنن ــه آن دام ــد و ب ــل کنن ــان را تعدی هیج
بحــث تقدیرگرایــی در جامعــه مــا بحثــی جــدی و مهم اســت. 
رویکــرد رســانه ها در مواقــع بحرانــی بایــد نفــی تقدیرگرایــی 
به گونــه ای  را  گفتگوهایشــان  و  باشــد 
مطــرح کننــد کــه بیشــتر توصیــه بــه 
عقالنیــت و تــالش بــرای گســترش آن 

ــد«. باش
ــانه ها  ــش روی رس ــای پی ــه چالش ه وی ب
خــالق  کنشــگری  شــکل گیری  جهــت 
ایــن  از  »یکــی  گفــت:  و  کــرد  اشــاره 
ــی اســت.  ــۀ مدن ــا کم رمقــی جامع چالش ه
ــۀ  ــعۀ جامع ــل توس ــه در مقاب ــی ک مقاومت
مدنــی وجــود دارد باعــث تضعیــف عملکــرد 
ــی و  ــۀ مدن ــون جامع ــود، چ ــانه می ش رس
ــی  ــه عبارت رســانه از هــم جــدا نیســتند. ب
وقتــی جامعــۀ مدنــی کنشــگر نباشــد 
کنشــگری  آن  نمی توانــد  هــم  رســانه 
را داشــته باشــد. چالــش دوم؛ رویکــرد 
ــه فضــای رســانه ای اســت. هرچقــدر ایــن رویکــرد  امنیتــی ب
ــود  ــی ش ــر م ــانه کمت ــد کنشــگری رس ــر باش ــی قوی ت امنیت
ــد  ــح می دهن ــدن ترجی ــی ش ــرس امنیت ــانه ها از ت ــون رس چ
ــن  ــد. بنابرای ــیه تر کار کنن ــر و بی حاش ــات کم خطرت موضوع
مانــع  و  بــه رســانه ها ضربــه می زنــد  امنیتــی  رویکــرد 
ــف رســانه های رســمی  کنشــگری خالقشــان می شــود. تضعی
ــالق  ــگری خ ــکل گیری کنش ــای ش ــه چالش ه ــم از جمل ه
رســانه ها بــه شــمار مــی رود. انتشــار اطالعــات علمــی و دقیــق 
یکــی از مباحــث اصلــی در توســعۀ کنشــگری خالق رســانه ای 
اســت. هرچــه در مقابــل فعالیــت آزاد رســانه ای مقاومــت کنیم 
نــه تنهــا جلــوی فیــک نیوزهــا را نمی گیریــم بلکــه مرجعیــت 
رســانه را مخــدوش می کنیــم و باعــث می شــویم جلــوی 

ــود«. ــه ش ــی گرفت ــق و علم ــار دقی ــار اخب انتش
ــت  ــی جه ــان توصیه های ــه بی ــود ب ــخنان خ ــان س وی در پای
ــران  ــا بح ــه ب ــالق در مواجه ــگر و خ ــانه کنش ــعه رس توس
ــم و  ــت کنی ــی را تقوی ــۀ مدن ــد جامع ــت: »بای پرداخــت و گف
ــرای اینکــه  ــی ب ــم. از طرف ــی ایجــاد کنی ــاز اطالعات فضــای ب
ــد رویکــرد امنیتــی  ــه رســانه را افزایــش دهیــم بای اعتمــاد ب
بــه رســانه را حــذف کنیــم. رســانه هــم بایــد بــه طــور مــداوم 
خــودکاوی داشــته باشــد و ایــن رویکــرد علمــی و فنــی خــود 
ــی  ــش فروتن ــل دان ــد و در مقاب ــداوم رصــد کن ــه طــور م را ب

داشــته باشــد«.

حاضــر حــال در
رســانهمنتخــبمــردم
مبتنــی رســانههای
ــی ــاموبایل ــروبی ب
هســتند.رســانههای
از بایــد رســمی
ظرفیــتشــبکههای
اســتفاده اجتماعــی

کننــد.
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ــه  ــی در ادام ــوم تاریخ ــکدۀ عل ــی پژوهش ــخ سیاس ــروه تاری گ
نهــم  روز  ایــران«  ایــدۀ  و  سلســله نشســت های »مســأله 
ــرا  ــوان »چ ــا عن ــخنرانی ب ــک س ــاه 1398 ی ــت م اردیبهش
ایــران یــک ایــده اســت؟« برگــزار کــرد کــه دکتــر محمدعلــی 
و  نظریه پــردازی سیاســی  پژوهشــکدۀ  رئیــس  فتح اللهــی، 
ــا  ــه ب ــود در رابط ــای خ ــرات و دیدگاه ه ــل نظ ــط بین المل رواب

ــرد: ــرح ک ــر مط ــرح زی ــه ش ــده را ب ــرح ش ــوع مط موض

ــران  ــه از ای ــود، همچنانک ــه می ش ــخن گفت ــران س ــدۀ ای از ای
فرهنگــی هــم ســخن گفتــه می شــود. آیــا ایــران یــک فرهنــگ 
و ایــده اســت. چگونــه یــک جغرافیــای خــاص می توانــد ایــده 

باشــد.
ــه  ــاز می گــردد ک ــان باســتان ب ــه یون ــده ب ســابقۀ اصطــالح ای
ــت  ــده، حقیق ــردن اســت. ای ــدن و مشــاهده ک ــای دی ــه معن ب
و جوهــری اســت کــه در آینــده دیــده می شــود و ظاهــر 
می گــردد. ایــن نیســت کــه بــر اســاس گذشــته ســاخته شــود؛ 
بلکــه حقیقــت گذشــته اســت کــه ظاهــر می شــود. آینــده ای 
ــد و  ــود می کش ــمت خ ــه س ــال را ب ــته و ح ــه گذش ــت ک اس
ــت و  ــرای حرک ــی را ب ــق و آرمان ــد. اف ــی می کن ــا را معن آنه
ــب و اراده  ــده، طل ــار آین ــد و انتظ ــی می کن ــدن آن تداع دی
را بــه وجــود مــی آورد. ایــده نوعــی موتــور تفکــر و یــک 
حرکــت و تفکــری اســت کــه بــه عمــل می انجامــد و در 
ــی،  ــی، فرهنگ ــای اخالق ــفی و آرمان ه ــای فلس ــورد پدیده ه م
اجتماعــی و سیاســی بــه کار مــی رود. ایــده عبــارت از ایمانــی 
اســت کــه در عیــن عقالنــی بــودن، انضمامــی و فعلــی اســت. 
ایــده، فضــای ذهنــی، تاریخــی و اجتماعــی را شــکل می دهــد 
و بــه نوعــی در بســتر تاریــخ، تولیــد و بازتولیــد شــده و در هــر 

ــا آن دوره تعّیــن خــود را پیــدا می کنــد.  دوره ای متناســب ب
پیــام دارد و بــار معنایــی را منتقــل می کنــد. حــرف می زنــد 
و بهانــه ای بــرای حــرف زدن اســت. ایــده یــک امــر تاریخــی 

ــل اجتماعــی و تاریخــی اســت. ــک تخی و ی
کلمــۀ ایــده در مــواردی چــون دانشــگاه- شــهروندی- 
مشــروطیت یــا قانــون اساســی- آزادی و آزادی هــای مدنــی 
ــدرن  ــی، م ــاه، پاســخگو، قانون ــدر، رف ــادی، مقت ــت نه - دول

و...- عدالــت و جنــگ عادالنــه- پیشــرفت- و... بــه کار رفتــه 
اســت. امــا در مــورد کشــورها، کشــوری جــز ایــران را ســراغ 
نداریــم کــه بــه عنــوان ایــده ذکــر شــود. اروپــا کــه بــه عنوان 
یــک ایــده مطــرح اســت؛ کشــورهای متعــددی را زیــر 
ــه  ــدن ب ــل ش ــی نای ــه در پ ــرد ک ــر می گی ــود در ب ــر خ چت
ــل  ــم مث ــی ه ــران فرهنگ ــت ای ــن جه ــند. از ای آن  می باش
ــه در  ــن منطق ــادی را در ای ــه کشــورهای زی ــا اســت ک اروپ
ــام کشــور مشــخصی  ــه ن ــران ک ــظ ای ــا لف ــرد. ام ــر می گی ب
هســت؛ می توانــد ایــده باشــد کــه بایــد بــه آن نایــل شــد. در 
ایــن صــورت نســبت کشــورهای دیگــر بــا ایــن ایــده، چگونــه 
ــه آن  ــت ک ــران آن اس ــودن ای ــده ب ــۀ ای ــود. الزم ــد ب خواه
ــر  ــته در نظ ــال و گذش ــر ح ــت و جوه ــوان حقیق ــه عن را ب
بگیریــم کــه در آینــده ظاهــر خواهــد شــد. آن چیــزی کــه 
اکنــون را هــم جهــت می دهــد، بــه ســمت خــود می کشــد. 
درکــی فلســفی از آن را اراده بدهیــم کــه قابلیــت انضمامــی 

ــودن را داشــته باشــد.   ب
ــاً مجموعــۀ شــهرها و روســتاها اســت. ایــن  ــران صرف ــا ای آی
ــد.  ــی دارن ــای شــهری و روســتایی چــه خصوصیات مجتمع ه
ــود  ــران، خ ــهر در ای ــه ش ــت ک ــی آن اس ــن ویژگ مهم تری
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ســامان، خــود بســنده و بــه تعبیــری مکتفــی بالــذات نیســت و 
خــودش نمی توانــد نیازهــای خــود را برطــرف کنــد. در ارتبــاط 
بــا روســتاهای اطــراف و حتــی در کنــار شــهرهای دیگــر معنــی 
ــس از  ــل از اســالم و پ ــت را در قب ــن وضعی ــد. ای ــدا می کن پی
ــی و  ــای سیاس ــد جغرافی ــاً بای ــه عمدت ــتیم ک ــاهد هس آن ش
ــدا  فرهنگــی را عامــل آن دانســت. همیــن وضعیــت باعــث پی
ــی  ــج م ــه تدری ــه ب ــک نظــام مناســباتی می شــود ک شــدن ی
ــا شــهرها  ــن کشــور ب ــم. ای ــام ببری ــه کشــور ن ــم از آن ب توانی
و روســتاهایش، کل واحــدی را تشــکیل       مــی دهــد و 
ــباتی  ــام مناس ــک نظ ــارت از ی ــور عب ــد. کش ــی یاب ــامان م س
کــه باطــن مدینــه اســت؛ نــه اینکــه صرفــاً مجموعــه شــهرها و 
ــد  روســتاها باشــد. ایــران در ســطح کشــور اســت کــه می توان
خــود ســامانی و خــود بســندگی را داشــته باشــد کــه تقریبــاً 
ــی از  ــل بعض ــد. مث ــی باش ــر م ــای دیگ ــور ه ــاز از کش بی نی
کشــورها نیســت کــه در وابســتگی بــه کشــورهای دیگــر معنــی 
و ســامان مــی یابنــد. بــه ایــن ترتیــب هویــت مدنــی در ایــران، 
ــد  ــر، نیازمن ــن ام ــود و ای ــق می ش ــور محق ــتره کش در گس
ــی  ــد و تاریخ ــدا می کن ــی پی ــت تدریج ــت و ماهی ــان اس زم

ــه وجــود مــی آورد. ــودن را ب ب
ــی  ــدارد؛ ول ــی ن ــود واقعّیت ــودی خ ــه خ ــباتی ب ــام مناس نظ
زمانــی کــه مــورد توجــه و ایمــان مــردم قــرار گیــرد واقعیــت 
ــود و  ــد می ش ــد و قدرتمن ــدا می کن ــی پی ــت اجتماع و حقیق
ــاری وقتــی مــورد  ــده گرفــت. نظــام اعتب ــوان آن را نادی نمی ت
بــاور و ایمــان مــردم قــرار بگیــرد؛ روح و جــان پیــدا می کنــد 
ــلطه  ــر از س ــم بســیار قوی ت ــلطۀ آن ه ــود. س و مســلط می ش
ــر  ــخیری ب ــت تس ــی فاعلی ــه نوع ــت و ب ــراد اس ــر اف ــراد ب اف
انســان ها خواهــد داشــت. نظــام، مــردم نیســت بلکــه عبــارت 
ــه آن اســت. قــدرت نظــام از ایمــان  ــاور مــردم ب از ایمــان و ب
ــان شــوند،  ــر بی ایم ــا اگ ــه آدم ه ــا اســت هم ــع و آدم ه جوام
ــت.  ــده اس ــان خوابی ــام در ایم ــدارد نظ ــود ن ــر وج ــام دیگ نظ
ایــران نظــام مناســباتی اســت و نظــام بــه میزانــی کــه مــورد 
توجــه قــرار   می گیــرد، محقــق می شــود. همیــن امــر 

باعــث شــده اســت کــه بــه کار رفتــن لفــظ ایــران بــرای ایــن 
ــران و درک از آن در  ــه ای ســرزمین تدریجــی باشــد. توجــه ب
ــوی  ــی در دورۀ پهل ــد. حت ــدا می کن ــخ، تحــول پی طــول تاری
اول بــود کــه به طــور رســمی بــه همــۀ کشــورها اعــالم 

ــد.   ــتفاده کنن ــران اس ــام ای ــاً از ن ــه صرف ــود ک می ش
ــران« در  ــظ »ای ــه لف ــت ک ــم اس ــرن هفت ــژه در ق ــور وی به ط
ــد  ــدا می کن ــرد پی کتاب هــای تاریخــی و اســناد رســمی کارب
و ایــران زمیــن، دارای حــدود ســرزمینی می شــود. بــرای 
اولیــن بــار در کتابهــای تاریخــی اواخــر قــرن هفتــم و اوایــل 
قــرن هشــتم اســت کــه می تــوان از به کارگیــری لفــظ 
ایــران و ایــران زمیــن، بــرای حــدود ســرزمینی ایــران ســراغ 
ــناد  ــب و اس ــم در کت ــظ و اس ــن لف ــل از آن، ای ــت. قب گرف
ــه اســم سلســله ها  ــا ب ــت و مملکــت ه ــکار نمی رف تاریخــی ب
خوانــده می شــد. بــا رفــت و آمــد هــر سلســله ای، مملکــت آن 
ــا  ــور مملکت ه ــت. حــدود و ثغ ــی رف ــن م ــم از بی سلســله ه
ــه تناســب اقتــدار سلســله ها تغیــر می کــرد و هیــچ هویــت  ب
ــت.  ــود نداش ــم وج ــله های حاک ــتقل از سلس ــرزمینی مس س
ولــی پــس از قــرن هفتــم و بــا تحقــق عرصــه هــای گوناگــون 
ــور آن  ــه از حض ــنگینی ک ــاس س ــه و احس ــی در جامع هویت
ــدی  ــران ج ــظ ای ــم و لف ــرد اس ــه کارب ــاز ب ــد، نی ــود آم بوج
شــد. بلــوغ سیاســی و اجتماعــی و تولــد دوبــاره ای کــه صورت 
گرفتــه بــود؛ کاربــرد لفــظ ایــران را ایجــاب نمــود. نامگــذاری 
ایــران، حالــت عــادی نداشــت، بلکــه در یــک فراینــد تاریخــی 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــرایط م ــا ش ــب ب و متناس
ــی  ــت. تدریج ــوده اس ــی ب ــورد بی توجه ــم م ــی ه زمان های
ــده  ــه آن، ای ــام و توجــه ب ــک ن ــا ی ــاط ب ــراری ارتب ــودن برق ب
ــر از لفــظ  ــران غی ــه ای ــودن آن را نشــان می دهــد. توجــه ب ب

ــران اســت. ای
آن چیــزی کــه از ایــن توجــه تدریجــی پشــتیبانی می کنــد؛ 
ــۀ  ــودن روشــنفکری و نخبگــی در جامع ــارت از عمومــی ب عب
ــمی را  ــردم، اس ــدا از م ــگان ج ــوالً نخب ــت. معم ــی اس ایران
انتخــاب می کننــد و عامــه مــردم هــم خــود را بــا آن 
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می شناســند. امــا در ایــران بایــد روشــنفکری و نخبگــی 
عمومــی شــده پذیــرش داشــته باشــد کــه اســمی جــا بیافتــد. 
ــت در  ــود. مقاوم ــد ب ــی خواه ــرم تدریج ــم الج ــر ه ــن ام ای
مقابــل مــواردی مثــل تغییــر تقویــم کــه توســط رژیــم پهلوی 
ــنفکری  ــد. روش ــان می ده ــر را نش ــن ام ــت، ای ــورت گرف ص
ــی  ــاحت های زندگ ــۀ س ــی در هم ــل سیاس ــدرت تحلی و ق

ــت. ــی اس ــی، عموم ایران
 ایــران، یــک پدیــده ای فلســفی اســت کــه احــکام فلســفی را 
ــبت  ــد نس ــا بای ــه موضع ه ــت ک ــی اس ــازد و آن ــر می س ظاه
بــه آن معلــوم شــود. اختــالف نظرهــا، مواضــع و اجتهــاد افــراد 
ــوان  ــب می ت ــن ترتی ــه ای ــا بحــث از آن روشــن می شــود. ب ب
ــام  ــک ن ــر ی ــالوه ب ــران ع ــت. ای ــخن گف ــران س ــده ای از ای
جغرافیایــی، فرهنــگ و تخیــل هــم هســت. فرهنــگ و تخّیلــی 
کــه توانســته اســت در قالــب یــک کشــور تعّیــن یابــد. ایــران 
ــا  ــان ب ــت. آرم ــق اس ــل تحق ــده قاب ــه ای ــد ک ــان می ده نش
واقعیــت در ایــران یکــی شــده اســت و در عیــن حــال مراتــب 
باالتــر آرمــان در پیــش رو اســت. ایــران تحقــق پیــدا کــرده 
اســت و حیــات اخالقــی دارد. ایــده ایــران الهام بخــش 
ــه شــده  ــران، نهادین ــه خواســت آن در ای پیشــرفت اســت ک
ــه  ــه  ب ــی را در جامع ــاق مل ــی و وف ــجام اجتماع ــت. انس اس
وجــود مــی آورد، بســتر مشــارکت سیاســی را فراهــم می کنــد 
و بــرای مواجهــه بــا حــوادث آینــده آماده تــر می شــود. ایــران 
ــه  ــارت از نظــام مناســبات سیاســی و اجتماعــی اســت ک عب
ــودن در  ــی ب ــد و ایران ــدا می کن ــن پی ــون اساســی تعّی در قان
ــد. فراینــد  ــون اساســی معنــی می یاب ــا قان برقــراری نســبت ب
تحقــق آرمــان ایــران را می تــوان در عرصه هــای مدنّیــت 
حقوقــی، مبانــی معرفتــی و نظــام رشــد و پیشــرفت جســتجو 

کــرد.
ــت.  ــران اس ــودن ای ــده ب ــرو آین ــر، در گ ــم دیگ ــۀ مه مقول
حوادثــی در گذشــته شــکل می گیــرد تــا اینکــه ایــن نــام در 
آینــده کاربــرد داشــته باشــد. ایــران، ایــده اســت چــون بحــث 
ــد،  ــخ باش ــته و تاری ــه گذش ــوط ب ــه مرب ــش از آن ک از آن بی
ــد. نشــان می دهــد  امــروز و بلکــه آینــده جامعــه را می نمایان
کــه چــه حرفــی بــرای گفتــن در دنیــای کنونــی دارد و چــه 
افقــی را بــرای آینــده می گشــاید و مســائل جامعــه معاصــر را 

ــات  ــد. مطالع ــرح می نمای ــده ط ــق آین در اف
دربــارۀ  آینده پژوهــی  و  جامعه شــناختی 
ایــران، اولویــت دارد. "ایــران آینــده" ســاخته 
نمی شــود؛ بلکــه ظاهــر می شــود. ایــران 
آینــده، مــا را به ســوی خــود می کشــد. 
ــر  ــک تفک ــه ی ــل ب ــد تبدی ــده، نبای ــن ای ای
سیاســی گذشــته گرا و انزواجویانــه شــود. 
ــه را  ــی جامع ــای عین ــد واقعیت ه ــه بای بلک
ــه  ــد. ن ــد ده ــده پیون ــا چشــم اندازهای آین ب
تنهــا می تــوان ایــران آینــده را در ایــده 
ایــران یافــت؛ بلکــه ایــران کنونــی هــم 
ــود را در  ــد، خ ــش می توان ــه تکّثرات ــا هم ب
ــاط  ــده بی ارتب ــن ای ــه ای ــد. البت ــاز یاب آن ب

ــق  ــته عتی ــا گذش ــود را ب ــد خ ــت و پیون ــته نیس ــا گذش ب
. نمی گســلد

ــی و انتظــار آینــده اســت.  ــران یــک ایمــان، تحــرک انقالب ای
ــرآورده نمــود و تخیــالت و انتظاراتــی را ســبب  انتظــاری را ب
ــن  ــران، ای ــه ای ــالم ب ــه الس ــا علی ــام رض ــت ام ــد. حرک ش
ــام  ــا ام ــران، ب ــد و ای ــبب ش ــار را س ــان انتظ ــان و جری ایم
ــک  ــی ی ــت ایران ــود. ملی ــناخته می ش ــالم ش ــه الس ــا علی رض
ســاخت ایمانــی اســت کــه اســالم آن را درســت کــرده اســت 
ــن از  ــه ای اســالمی اســت. ســخن گفت ــودن، مقول ــی ب و ایران
ایــران آینــده، ســخن گفتــن از امرحاضــر اســت و نیــازی بــه 
ــر  ــدارد. تفک ــان ن ــان مردم ــن و ج ــر ذه ــته ب ــل گذش تحمی
ــل  ــرای تحمی ــی، ب ــا زیســت جمع ــاط ب گذشــته نگر و بی ارتب
ــی اســت. وقتــی ســخن  خــود، نیازمنــد طــرد و برچســب زن
ــه معنــای برســاختن امــری غریــب  ــران آینــده اســت، ب از ای
ــری  ــال یافته ت ــه ســمت وضــع کم ــت ب ــه، حرک نیســت. بلک
نســبت بــه اکنــون اســت. "ایــران آینــده" کمــک بــه فعلیــت 
ــران  ــدۀ ای ــت. ای ــی اس ــان ایران ــای انس ــه امکان ه ــی ب بخش
ــده  ــه در آین ــت ک ــرار اس ــرد و ق ــرار می گی ــه ق ــورد توج م
تحقــق پیــدا کنــد. آن چیــزی کــه قــرار اســت تحقــق پیــدا 

ــت. ــر اس ــورهای دیگ ــرای کش ــی ب ــکان ایران گرای ــد؛ ام کن
ــا مرزهــای مشــخص اســت؛ باعــث  ــران، کشــوری ب اینکــه ای
آن نمی شــود کــه کشــورهای اطــراف نتواننــد بــا ایــده 
ــران  ــد. ای ــام بگیرن ــد و از آن اله ــرار کنن ــاط برق ــران ارتب ای
ــی اســت کــه غیرایرانی هــا هــم در آن احســاس راحتــی  جای
ــز  ــران در مرک ــد. ای ــرداری کنن ــد الگوب ــد و می توانن می کنن
ــران  ــت ای ــت و مل ــوالت اس ــور تح ــرار دارد و کش ــوادث ق ح
ــارت از  ــران عب ــارد. ای ــت می گم ــالب هم ــه انق ــه ب ــت ک اس
ــا  ــران هســت؛ ام ــه ای ــه مســّمی ب ــن کشــوری اســت ک همی
کشــورهای دیگــر هــم بــدون آنکــه بخواهنــد نامشــان را تغییر 
بدهنــد؛ می تواننــد بــا ایــده ایــران ارتبــاط برقــرار کننــد. بــه 
ایــن معنــی ایــران فراتــر از مرزهــای جغرافیایــی اســت. ایــران 
را نبایــد منتــزع از واقعیت هــا و مســائل امــروز جهــان و 
منطقــه طــرح کــرد. نــه تنهــا امــکان بســط مناســبات صلــح 
آمیــز بــا کشــورهای همســایه در ســایۀ آن وجــود دارد، بلکــه 

ــد.   ــر باش ــن ام ــرای همی ــان ب ــن بنی ــد مهم تری می توان
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گــروه تاریــخ سیاســی پژوهشــکدۀ علــوم تاریخــی پژوهشــگاه 
ادامــه سلســله  در  فرهنگــی  مطالعــات  و  انســانی  علــوم 
 14 شــنبه  روز  ایــران«  ایــدۀ  و  »مســأله  نشســت های 
ــتاد  ــری، اس ــی اکب ــر محمدعل ــان دکت ــت 98 میزب اردیبهش

ــود. ــتی ب ــهید بهش ــگاه ش ــخ دانش تاری
ــوع  ــل موض ــدا ذی ــد دارم در ابت ــت: »قص ــری گف ــر اکب دکت
محــوری »ایــدۀ ایــران« دو نکتــۀ مقدماتــی را بیــان می کنــم. 
ــران متضمــن بحــث  ــدۀ ای ــارۀ ای ــه اول آنکــه گفتگــو درب نکت
ــزه  ــی پروبلماتی ــت. نوع ــران اس ــأله ای ــش از مس ــارۀ پرس درب
ــش  ــن پی ــی ای ــت. یعن ــران اس ــام ای ــه ن ــی ب ــردن موضوع ک
ــود  ــران در دل خ ــدۀ ای ــش از ای ــه پرس ــم ک ــرض را داری ف
پرســش از مســأله ایــران را نهفتــه دارد. نکتــۀ دوم اینکــه وقتی 
ــارۀ  ــارۀ ایــدۀ ایــران / مســأله ایــران گفتگــو می کنیــم درب درب
ــخن  ــته، س ــته پیوس ــه گذش ــه و ب ــان یافت ــوع پای ــک موض ی
ــران، مســأله ای تاریخــی  ــده / مســأله ای ــم. یعنــی ای نمی گویی
ــه  ــا آن مواج ــأله ب ــک مس ــه ی ــز به مثاب ــون نی ــه اکن اســت ک

ــتیم«. هس
وی افــزود: »در ادامــۀ بحــث، چنــد پرســش را مطــرح می کنــم 
و تــالش خواهــم داشــت تــا حــدودی کــه تــوان علمــی بنــده 
ــخ آن  ــه پاس ــد، ب ــاری می کن ــم ی ــت ه ــد و وق ــازه می ده اج
بپــردازم. پرســش اول اینکــه خاســتگاه ایــده / مســأله ایــران را 
چگونــه بایــد جســتجو کــرد. بــرای تدقیــق مفهــوم خاســتگاه 
بایــد تصریــح کنــم کــه در ایــن بحــث، مقصــود از خاســتگاه آن 
ــد؛  زمــان آغــازی نیســت کــه معمــوالً مورخــان در نظــر دارن
ــو  ــه و فوک ــه نیچ ــت ک ــی اس ــاص تعریف ــور خ ــه ط ــه ب بلک
بیــان کرده انــد. خاســتگاه پرســش از ایــران یــا مســأله ایــران 
ــه  ــت ک ــی نیس ــتگاه جای ــرد؟ خاس ــتجو ک ــد جس ــا بای را کج
پدیــده تاریخــی در معنــای متعــارف کلمــه در معــرض دیــد و 
شــناخت قــرار گیــرد. در تعریــف مــورخ از خاســتگاه "برآمــدن" 
ــتگاه در  ــی کــه خاس ــرار دارد. در حال در کانــون تعریــف ق
تعریــف مــا، چیــزی بیشــتر و عمیق تــر از مفهــوم زمــان آغــاز 
ــی  ــودی نوع ــث وج ــتگاه از حی ــی، خاس ــن تلق ــت. در  ای اس
اســتمرار وجــودی پیــدا می کنــد و از حیــث ظهــور تاریخــی، 
ــت.  ــراه اس ــف آن هم ــای مختل ــای دوره ه ــا پدیده ه ــاًل ب کام
ــان  ــه زب ــر ب ــوالً کمت ــان معم ــه مورخ ــه داشــت ک ــد توج بای
ــد. از  ــخن می گوین ــا س ــان رخداده ــه زب ــتر ب ــم و بیش مفاهی
نظــر تاریخــی موضــوع مهمــی کــه بایــد در نظــر داشــت ایــن 
ــأله  ــده / مس ــش از ای ــف پرس ــای مختل ــه در دوره ه ــت ک اس
ایــران بــه دالیــل تاریخــی خاصــی مطــرح و پاســخ هایی 
ــه آن داده شــده اســت. امــا آنچــه االن موضــوع بحــث  نیــز ب
ماســت، ایــده / مســأله ایــران در مقــام پروبلماتیکــی اســت کــه 
ــی  ــه طــور کیف ــدار شــده و ب ــدرن پدی در مناســبات عصــر م
متفــاوت اســت از آنچــه کــه در ادوار دیگــر مســأله مند شــده 
اســت و لــذا کلیــت معنایــی آن را نبایــد بــا دوره هــای گذشــته 
ــه  ــی ک ــق تاریخ ــر، اف ــان دیگ ــه بی ــرد. ب ــاس ک ــی قی تاریخ

ــاظ  ــه لح ــود، ب ــده ب ــأله مند ش ــران در آن مس ــش از ای پرس
تاریخــی، بــه عصــر دولــت – ملت ســازی تعلــق داشــت و ایــده 
ــی از آن  ــات ناش ــه و اقتضائ ــز در آن زمین ــران نی ــد ای جدی
ــأله مند  ــران را مس ــر ای ــز اگ ــروز نی ــد. و ام ــدی ش صورت بن
ــی  ــی یعن ــی متفاوت ــق تاریخ ــأله مندی در اف ــن مس ــم ای کنی

ــز در  ــران نی ــدۀ ای ــرد و ای ــورت می گی ــدن ص ــر جهانی ش عص
ــد  ــن ترتیــب بای ــه ای ــق صورت بنــدی خواهــد شــد. ب ــن اف ای
تصریــح کــرد کــه مســأله مند شــدن ایــران در ظــرف تاریخــی 
قدیــم  ادوار  در  آن  بــا مســأله مند شــدن  کامــاًل  جدیــد 
متفاوتــی اســت و طبعــاً پاســخی هــم کــه داده می شــود نیــز 
متفــاوت خواهــد بــود. ایــن نگــرش بــه موضــوع مهــم دیگــری 
نیــز اشــاره دارد و ان اینکــه قائــل شــدن بــه ایــدۀ فراتاریخــی 

ــود«. ایــران مــورد قبــول نخواهــد ب
وی در ادامــه گفــت: »بدیــن ترتیــب بایــد گفــت کــه اکنون که 
در افــق تاریخــی عصــر مــدرن و مناســبات جهانــی شــده قــرار 
ــران در حقیقــت  ــدۀ ای ــارۀ مســأله / ای ــم، گفتگــو درب گرفته ای
ــه تعبیــر دیگــر،  ــارۀ "امــر ملــی" قلمــداد شــود. ب گفتگــو درب
نظــرورزان عصــر جدیــد ایــدۀ ایــران ســعی کرده انــد بــه ایــن 
ــوان  ــه می ت ــی" را چگون ــر مل ــه "ام ــد ک ــخ دهن ــش پاس پرس
ــزارش  ــک گ ــرد. در ی ــی ک ــاماندهی مضمون ــذاری و س بنیانگ
ــران در  ــدۀ ای ــأله / ای ــک از مس ــای هژمونی ــی، روایت ه تاریخ
ــز  ــر تمیی ــوان از یکدیگ ــد دوره می ت ــد، را در چن ــر جدی عص
ــروطه  ــر مش ــران در عص ــدۀ ای ــاله / ای ــان مس داد. اول گفتم
ــرزمین،  ــود از: س ــارت ب ــی آن عب ــر مفهوم ــه عناص ــت ک اس
ــخت  ــته س ــی. هس ــدن ایران ــی و تم ــت مل ــن، دول ــاء وط ابن
ــا "وطــن" تشــکیل مــی داد. در  ــن گفتمــان را "ســرزمین" ی ای
ــای  ــی رعای ــدۀ ایران ــن گفتمــان مســأله بیــرون رفتــن از ای ای
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خیــل ســلطان بــود و لــذا مفهــوم جدیــد ســرزمین یــا وطــن 
ــی دیگــر رعیــت نیســت، بلکــه  ــی شــود. ایران ــد کانون می بای
ابنــا وطــن اســت اصطــالح ابنــائ وطــن، صرفــاً یــک رابطــه 
ــه  ــه وطــن و ن عاطفــی را بیــان نمی کنــد بلکــه تعلــق ابنــا ب
ســلطان را در کانــون معنــای ایرانــی قــرار می دهــد. در ایــدۀ 
قدیــم ایــران، ســلطان به مثابــه پــدر بایــد مســئولیت والیــت 
و تمشــیت تمامــی امــور رعیــت را بــر عهــده داشــت و حــال 
ان کــه شــاه در گفتمــان جدیــد، ســمبل نهــاد سیاســی اســت 
کــه فاقــد قــدرت اجرایــی اســت و وجــه نمادیــن دارد. ایــن 
تغییــر بســیار مهــم اســت. ایرانیــان غالمــان خیــل ســلطان 
بــه ابنــا وطــن یــا شــهروندان صاحــب حــق مبــدل می شــوند. 
نوعــی انقــالب حقوقــی نــه بــا غلظــت خیلــی زیــاد. ایرانیــان 
بــرادران هــم هســتند. هــم پیونــد و رابطــۀ عمــودی کــه بــا 
ــا  ــه ب ــی ک ــۀ عرض ــم رابط ــد ه ــاد می کن ــن ایج ــوم وط مفه
مفهــوم ابنــا بــه نســبت وطــن و بــرادران نســبت بــه آبــاء ما را 

ــد«. ــرار می ده ــد ق ــق تاریخــی جدی ــک اف در ی
اکبــری تصریــح کــرد: »نکتــۀ مهــم دیگــر ایــن اســت کــه در 
گفتمــان جدیــد دیگــر ســلطنت در مرکــز و کانون قــرار ندارد. 
ــای وطــن آن  ــس از وطــن / ابن ــدی پ ــای بع ــه در الیه ه بلک
ــه عــالوه،  هــم ذیــل "دولــت ملــی" صورت بنــدی می شــود. ب
ــت  ــک کلی ــی ی ــت ایران ــی مدنی ــدی گفتمان ــن صورتبن در ای
ــالم  ــد از اس ــل و بع ــه ادوار قب ــود ک ــه می ش ــر گرفت در نظ
ــای  ــه معن ــد. ب ــای می ده ــود ج ــته در خ ــور همبس را به ط
دقیــق کلمــه، دوگانــۀ اســالم و ایــران ســاخته نمی شــود. در 
ــی آن  ــای قدمای ــود ســلطان در معن ــرار نب ــد ق ایرانیــت جدی
ــه  ــود بلک ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــه سیاس ــش جامع ــوام بخ ق
شــهروندان صاحــب حــق و دولــت ملــی ایــن امــر را متکفــل 
می شــدند. دورۀ دوم عصــر پهلوی هــا هســته مرکــزی و اصلــی 
بــار دیگــر ایــران مســأله مند شــد. در ایــن صورت بنــدی ایــدۀ 
ایــران بــر دو عنصــر کانونــی "شاهنشــاهی"و "وطــن آریایــی" 
ابتنــاء یافــت. اتفــاق مهــم جابه جایــی وطــن بــا شاهنشــاهی 
در کانــون ایــدۀ جدیــد ایــران بــود. یعنــی ارتجــاع و بازگشــت 
ــه گذشــته. بدیــن ترتیــب، در صورت بنــدی عصــر پهلــوی،  ب

نقطــه کانونــی و وحدت بخــش 
ــران  ــدۀ ای ــجام بخش ای و انس
عبــارت بــود از دولــت و نظــام 
شاهنشــاهی اســت. مخصوصــاً 
ــوی  ــه س ــش ب ــاب »پی در کت
امــر  ایــن  بــزرگ«  تمــدن 
ــده  ــح داده ش ــی توضی به خوب

اســت.
نیــز  پســاپهلوی  عصــر  در 
کوشــش هایی بــرای پرداختــن 
ایــران  ایــدۀ   / مســأله  بــه 
ــه از  ــت ک ــه اس ــورت گرفت ص
ــدۀ  ــه ای ــوان ب ــه می ت آن جمل
ایرانشــهری دکتــر طباطبایــی 
ــدی  ــرد. در صورت بن اشــاره ک

ــت  ــگ و مدنی ــران، فرهن ــدۀ ای ــون ای ــی کان ــر طباطبای دکت
ــران و  ــت ای ــخت موجودی ــته س ــه هس ــرار دارد ک ــی ق ایران
ــای  ــۀ معن ــک منظوم ــن اســاس ی ــر ای ــی را می ســازد. ب ایران
ــوم  ــخ مق ــه در طــول تاری مشــترکی وجــود داشــته و دارد ک
ــی موجودیــت  ــن منظومــۀ معنای ــوده اســت. ای ــران ب ــدۀ ای ای
ــز  ــی نی ــداوم تاریخ ــوع ت ــک ن ــاخته و از ی ــا را س ــی م تاریخ
برخــوردار اســت. ایــران یــک کلیــت تاریخــی و تمامیــت دارد 

متمایــز می کنــد. از دیگرجهان هــا  را  آن  کــه 
یکــی از رویکردهایــی کــه اتفاقــاً متاخــر اســت رویکــرد 
ــه رســمیت شــناختن گونه گونگــی در  ــی اســت. ب جامعه گرای
ــی  ــه مدن ــطح جامع ــد در س ــا می آی ــت. اینه ــام الیه هاس تم
بــا نظــم دموکراتیــک ایــن رویارویی هــا، ایــن همــان تکثــری 

ــه شــد«. اســت کــه گفت
ــدی  ــام جمع بن ــت: »در مق ــخنانش گف ــه س ــری در خاتم اکب
ــکات  ــن ن ــه ای ــه ب ــی توج ــای تاریخ ــه تجربه ه ــگاه ب ــا ن و ب
ــوم  ــران عناصــر مق ــدۀ ای مهــم اســت کــه اوالً در ســاختن ای
اگــر چگونــه خوانــده شــوند، تنــش زا می شــود و اگــر چگونــه 
ــد  ــاً بای ــند. ثانی ــش باش ــوام بخ ــد ق ــوند می توانن ــده ش خوان
بــه روندهــای جهانــی شــدن و چالش هایــی کــه بــرای 
ــرده اســت، توجــه داشــت و در نقطــۀ  ــران ایجــاد ک ــدۀ ای ای
ــه  ــی و میــل ب ــد جهان ــد ظهــور راســت جدی ــل، نیــز بای مقاب
ســرمایه داری در قالــب نوعــی ناسیونالیســم افراطــی )مصــداق 
ظهــور ترامــپ نماینــده جنبــش راســت جدیــد( را نیــز از نظــر 
دور نداشــت. ایــن تحوالتــی کــه بــه گوشــه ای از آنهــا اشــاره 
ــار دیگــر  ــران ب ــدۀ ای ــت، نشــان می دهــد کــه مســاله / ای رف
ــه  ــار داشــت ک ــوان انتظ ــود و می ت ــده ش ــدان فرخوان ــه می ب
در ظــرف اقتضائــات نوظهــور ملــی و جهانــی ایــن امــر ملــی 
ــدی  ــی جدی ــده خواهــد شــد و صورت هــای گفتمان ــاز خوان ب

ــد«. ــران رخ نمای ــدۀ ای از مســأله / ای



                               خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی                               

13
98

ت 
ش

به
ردی

ا

30

نقشخانوادهدرگذرایمنازفضایمجازی

ــکدۀ  ــان پژوهش ــات زن ــی مطالع ــروه پژوهش ــت گ ــه هم ب
مطالعــات اجتماعــی، اولیــن نشســت از سلســله نشســت های 
ــواده در گــذر ایمــن از فضــای مجــازی«  علمــی »نقــش خان

ــد. ــزار ش ــت 1398، برگ در روز ۲4 اردیبهش
ــأت  ــو هی ــری، عض ــاره نصی ــر به ــت دکت ــدای نشس در ابت
ــوم  ــگاه عل ــان پژوهش ــات زن ــی مطالع ــروه پژوهش ــی گ علم
ــه فضــای  ــی ک ــه فرصت های ــی ب ــات فرهنگ انســانی و مطالع
مجــازی بــرای خانواده هــا ایجــاد کــرده، اشــاره کــرد و 

ــار شــاهد  ــرای اولیــن ب ــا ظهــور فضــای مجــازی ب گفــت: »ب
شــکل گیری حافظــه خانوادگــی بــا ویژگی هــای خــاص، 
ــن  ــه ای یعنــی حافظــه خانوادگــی عمومــی شــده هســتیم. ب
ــز و درشــت خانواده هــا در  ــا کــه تمامــی رخدادهــای ری معن
حــال مســتند شــدن اســت و خانــواده مســتند شــده در ایــران 
در حــال ظهــور اســت. همچنیــن افــراد در فضــای مجــازی به 
ــی  ــا مبتن ــن گفتگوه ــس ای ــد. جن ــو می پردازن ــن گفتگ تمری
ــای  ــن یافته ه ــد جدیدتری ــای روز، مانن ــر اطــالع از دانش ه ب
ــارۀ وزن، آرایــش، بهداشــت و ســالمت، آمــوزش،  علمــی درب

فرزندپــروری،  شــیوه های 
اســت.  و...  همســرداری 
امــروز افــراد بــا حضــور در 
شــبکه های اجتماعــی خوانــا 
مهــارت  )افزایــش  نویســا  و 
ــده اند؛  ــنیدن( ش ــدن و ش خوان
و  روزانــه ده هــا  به طوری کــه 
ــده و  ــن خوان ــا مت ــاید صده ش

می شــود«. نوشــته 
وی در ادامــه بــا نگاهــی بــر 
ــان،  ــک لوه ــه مارشــال م نظری
در  ارتباطــی  دوره هــای  بــر 
ایــران اشــاره کــرد و گفــت: 
»ارتباطــات انســانی تاکنــون 
ســر  پشــت  را  دوره  ســه 

اســت: گذاشــته 
 دوره اول: ارتباطات شفاهی؛
 دوره دوم: ارتباطات مکتوب؛

 دوره سوم: ارتباطات الکترونیکی.
ــم،  ــران بیندازی ــی در ای ــای ارتباط ــه دوره ه ــی ب ــر نگاه اگ
خواهیــم دیــد کــه در ایــران به صــورت جهشــی از دوران 
ارتباطــات شــفاهی وارد دوران ارتباطــات الکترونیکــی شــدیم 
ــه  ــر در ورود صنعــت چــاپ ب ــه دلیــل تأخی ــن جهــش ب و ای
کشــورمان روی داده اســت؛ بنابرایــن، شــهروندان ایرانــی 
فرصــت عــادت بــه کتبــی شــدن را از دســت دادنــد و بــدون 
بهره منــدی از ســواد پایــه )ســواد رســانه ای، ســواد فرهنگــی، 
ســواد بصــری و...( وارد عرصــه پســامدرن تصویــر شــدند. اگــر 
ــرای کســب  ــی گفتــه شــود کــه دو راه ب ــه شــهروندان ایران ب
ــت  ــش روی شماســت: اول، دریاف ــی پی ــاره موضوع ــر درب خب
رادیــو،  خبــری  برنامــۀ  از  شــفاهی  به صــورت  اطالعــات 
تلویزیــون یــا ســخنرانی و دوم، دریافــت خبــر به صــورت 
ــما  ــود ش ــؤال ش ــپس س ــه و س ــا مجل ــه ی ــوب از روزنام مکت
ــا  ــر ایرانی ه ــخ اکث ــرد، پاس ــد ک ــاب خواهی ــدام راه را انتخ ک
دریافــت اطالعــات از راه اول اســت؛ چراکــه ایــن پاســخ 
ــر و  ــای منب ــاره از پ ــا یک ب ــی دارد. ایرانی ه ــه ای تاریخ ریش
ــه ارتباطــات  ــه ب ســخنرانی )ارتباطــات شــفاهی( و درحالی ک
ــانه های  ــتقبال رس ــه اس ــد، ب ــرده بودن ــادت نک ــوب ع مکت
الکترونیــک )ارتباطــات الکترونیکــی( رفتنــد و بدیــن ترتیــب 

ــدند«. ــاب ش ــر پرت ــان تصاوی ــه جه ــودآگاه ب ناخ
ــی  ــأت علم ــو هی ــلطانی فر، عض ــد س ــر محم ــه دکت در ادام
ــا  ــل A و B و C خانواده ه ــه نس ــه س ــی ب ــا نگاه ــگاه ب دانش
در فضــای مجــازی، بــه برخــی از خصوصیــات نســل C اشــاره 
ــاً متولدیــن  کــرد و گفــت: »نســل C نســلی اســت کــه عمدت
ــای  ــا پدیده ه ــد( ب ــه بع ــد )13۶0 ب ــه بع ــال های 1980 ب س
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ــون:  ــی چ ــه دارای ویژگی های ــتند ک ــد و ... هس ــت، آی پ تبل
و  منافــع  فرد،کســب  عقالنیــت  ســلولی،  زندگــی  تفــرد، 
ــل  ــز ثق ــواده مرک ــا(، خان ــات پســت مدرن ه ــق )خصوصی عالی
ــای وب  ــود را از فض ــای خ ــا و آموزش ه ــت، باوره ــا نیس آنه
می گیرنــد، غیرتشــریفاتی و غیراجتماعــی هســتند، تلفــن 
ــی آنهاســت،  ــای ارتباطــی محــور زندگ ــراه و ســایر ابزاره هم
هویــت  دارای   ،)no-mo.phone( دارنــد  هراســی  بی موبایــل 
ــای  ــرش هویت ه ــاری و پذی ــای اجب ــی هویت ه ــی، نف موبایل
انتخابــی و مجــازی هســتند، بیــن 8 الــی 15 ســاعت از زندگــی 
روزانــه خــود را در وب و بــه واســطۀ تلفــن همــراه می گذراننــد، 
همــه دارای پــدر و مــادر مشــترکی بــه نــام اینترنــت هســتند، 
عــدم امــکان تشــخیص و تمییــز بیــن فضــای واقعــی و مجــازی 
وجــود دارد، بیــن ایــن نســل و نســل های قبــل شــکاف نســلی 

ایجــاد شــده اســت.
ــه:  ــرد، از جمل ــنهاد ک ــی پیش ــه راهکارهای ــلطانی فر در ادام س
ــق  ــی، شــناخت عمی ــواده دیجیتال »ضــرورت شــکل گیری خان
ــلی و  ــای نس ــرش تفاوت ه ــا، پذی ــط خانواده ه ــل C توس نس
ــن  ــه و تأمی ــتر، توج ــت بیش ــرف وق ــا آن، ص ــه ب ــدم مقابل ع
ــانه  ــدی از رس ــز ج ــل C، پرهی ــی نس ــی و روان ــای روح نیازه
هراســی، لــزوم تغییــر جــدی در آموزش هــای ســنتی، آمــوزش 
ــواده و ســپس  ــه خان ــدا ب ــانه ای ابت ــواد رس ــدم س ــه ق ــدم ب ق
ــف،  ــرق مختل ــه ط ــردن ب ــک ک ــوزش ش ــدان، آم ــه فرزن ب
ــایر  ــات س ــتفاده از تجربی ــدان، اس ــرای فرزن ــوا ب ــد محت تولی
کشــورها، اســتفاده و تولیــد اَپ هــای آموزشــی، تولیــد اَپ هــای 
مختلــف کنترلــی بــرای فرزنــدان، اســتفاده روزآمــد و وســیع از 

شــبکه های اجتماعــی«.
ــو  ــور، عض ــی گرانمایه پ ــر عل ــت دکت ــی نشس ــخنران پایان س
ــا اشــاره بــه جریان شناســی مصــرف  هیــأت علمــی دانشــگاه ب
رســانه ای خانواده هــای ایرانــی از دهــۀ 50 بــه بعــد، گفــت: »در 
ــون،  ــی تلویزی ــوادۀ ایران دهــۀ 50 و ۶0 مصــرف رســانه ای خان
روزنامــه و ویدئــو بــود. در اواخــر دهــه ۶0 آتــاری و ســگا نیــز 
ــۀ ۶0 و 70،  ــد. در ده ــا ش ــانه ای خانواده ه ــرف رس وارد مص

ــون  ــا تلویزی ــود ام ــو ب ــه و رادی ــون، روزنام ــان تلویزی همچن
ــار  ــا 80 در کن ــه 70 ت ــرد. در ده ــدا ک ــبکه ای پی ــوع ش تن
ایــن وســایل ارتباطــی، اینترنــت، وبالگ نویســی، موبایــل وارد 
ــد.  ــه وجــود آم ــدی ب ــا شــده و ســرگرمی های جدی خانواده ه
ــا 90  ــۀ 80 ت ــد و در ده ــکل گرفتن ــا ش ــۀ 80 بازی ه در ده
ــواره ای،  ــبکه های ماه ــزرگ، ش ــگرهای ب ــا نمایش ــون ب تلویزی
ــاهد  ــا ش ــد و م ــان ها آمدن ــام رس ــی و پی ــبکه های اجتماع ش
ــام اعتیــاد اینترنتــی هســتیم. در ایــن  ظهــور پدیــده ای بــه ن
ــه  ــه ذائق ــد ک ــم ش ــه خواهی ــانه ای متوج ــی رس جریان شناس

ایرانــی تغییــر یافتــه اســت«.
ــای  ــه فض ــه ک ــن نکت ــر ای ــد ب ــا تأکی ــور ب ــر گرانمایه پ دکت
ــارت  ــن مه ــد و ای ــم تهدی ــت و ه ــت اس ــم فرص ــازی ه مج
خانــواده اســت کــه بایــد آن را مدیریــت کنــد، فرصت هایــی را  
کــه فضــای مجــازی بــرای خانواده هــای ایرانــی فراهــم کــرده 
ــی و  ــبکه های اجتماع ــکیل ش ــادی، تش ــت اقتص ــامل فرص ش
ایجــاد داد و ســتد در آن، تشــکیل شــبکه های خانوادگــی 
و دوســتی ها، تبــادالت علمــی، افزایــش نســبی آگاهــی 
ــت  ــرگرمی ها دانس ــدی از س ــوع جدی ــکل گیری ن ــن، ش والدی
ــکالتی  ــائل و مش ــا، مس ــن فرصت ه ــل ای ــت: »در مقاب و گف
نیــز ایجــاد شــده کــه می تــوان بــه مــواردی همچــون: اعتیــاد 
ــه  ــره ب ــاط چه ــش ارتب ــدان، کاه ــادران و فرزن ــدران و م پ
ــان،  ــان و جوان چهــره و روابــط عاطفــی، بلــوغ زودرس نوجوان
ــم  ــه توه ــع نظری ــه تاب ــازی ک ــای مج ــری فض ــت فک مرجعی
ــت،  ــن اس ــق آن پایی ــطحی و عم ــش س ــت، دان ــی اس دانای
ــردی، عــدم تمرکــز فکــری و ذهنــی،  کاهــش مهارت هــای ف

ــرد«. ــاره ک ــدان، اش ــی فرزن ــت تحصیل اف
ــای  ــا فض ــه ب ــواده در مواجه ــرد خان ــه کارک ــاره ب ــا اش وی ب
ــر پایــه کســب  مجــازی گفــت: »آنچــه کــه یــاد می گیریــم ب
مهــارت و دانــش اســت. براســاس نظریــۀ توهــم دانایــی آنچــه 
در فضــای مجــازی می آموزیــم بــر پایــۀ دانــش نیســت بلکــه 
ــر پایــۀ ارتقــاء مهارتــی اســت کــه طــی آزمــون و خطــا در  ب

ــم«. ــاد گرفته ای ــا ی ــن فض ای
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نقدوبررسیکتاب»فلسفۀپول«

نشســت نقــد و بررســی کتــاب »فلســفۀ پــول« اثــر گئــورگ 
ــا حضــور دکتــر ســیدمیرجلیلی و دکتــر محمدرضــا  زیمــل ب
امیــری تهرانــی از گــروه اقتصــاد، دکترآیدیــن ابراهیمــی 
شــهناز  کتــاب،  مترجــم  و  جامعه شناســی  رشــته  در 
در   1397 اســفندماه   15 چهارشــنبه  روز  مسمی پرســت، 
ســالن حکمــت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 

ــد. ــزار ش برگ

ــت  ــل اس ــورگ زیم ــر گئ ــن اث ــول مهم تری ــفۀ پ ــاب فلس کت
کــه پــس از گذشــت نزدیــک بــه یــک ســده فراموشــی دوبــاره 
ــاب  ــن کت ــه اســت. ای ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــا م در آکادمی ه
برخــالف عنــوان آن دربــاره اقتصــاد نیســت، و بــه موضوعــات 
ــی،  ــگ، روانشناس ــفه، فرهن ــای فلس ــته ای در قلمروه فرارش
ــت دو  ــن نشس ــردازد. ای ــادی می پ ــی و اقتص ــوم اجتماع عل
ــوای  ــی محت ــی اجمال ــت  معرف ــرد؛ نخس ــال ک ــدف را دنب ه
ــا تخصص گرایــی  کتــاب و دوم، تحلیــل نســبت ایــن کتــاب ب
آکادمیــک. بــرای هــدف یکــم، ســعی شــده اســت کــه 
مهم تریــن مقــوالت بحــث شــده در فلســفۀ پــول بــه خالصــه 
ــده  ــی ش ــث بررس ــدف دوم از دو حی ــا ه ــود. ام ــی ش معرف
ــر پــس  ــن اث ــل مطــرح شــدن ای اســت، نخســت اینکــه دالی
ــر  ــان معاص ــی از آن، در جه ــی چشم پوش ــک دورۀ طوالن از ی
چیســت، و دوم ایــن کــه نســبت ایــن اثــر بــا وضعیــت علــوم 
انســانی و اجتماعــی در ایــران کــدام اســت. بدیــن منظــور، در 
آغــاز نظریــۀ فرم هــای زیمــل بررســی شــد و ســپس براســاس 
ــدگی،  ــئ ش ــی/ ش ــت یافتگ ــوالت عینی ــا، مق ــۀ فرم ه نظری
ــیله، و  ــدف- وس ــی، ه ــه، زیبایی شناس ــژه، مدرنیت ــوژه- اب س
فــرم دیــن در فلســفۀ پــول معرفــی شــدند. در ارزیابــی نســبت 
فلســفۀ پــول بــا تخصص گرایــی آکادمیــک در جهــان معاصــر و 
به ویــژه ایــران، بــه رونــق یافتــن رویکــرد فرارشــته ای در علــوم 

انســانی و اجتماعــی و هــم چنیــن نســبت دیــن بــا ایــن علــوم 
پرداختــه شــد.

ــی )1958- ــناس آلمان ــل، فیلســوف و جامعه ش ــورگ زیم گئ
ــه  ــددی در زمین ــای متع ــاب و مقاله ه ــه کت ــت ک 1918( اس
ــگ،  ــاد، فرهن ــی، اقتص ــی، جامعه شناس ــی اجتماع روانشناس
ــام  ــول، ن ــفۀ پ ــر از فلس ــت. غی ــته اس ــفه نوش ــن و فلس دی
مهم تریــن کتاب هــا و مجموعــه مقــاالت چــاپ شــده از او بــه 

زبــان فارســی عبارتنــد از؛ شــوپنهاور و نیچــه )ترجمــۀ شــهناز 
ــۀ  ــن )ترجم ــارۀ دی ــی درب ــم(، مقاالت مسمی پرســت، نشــر عل
شــهناز مســمی پرســت، نشــر ثالــث(، مقاالتــی دربــارۀ فردیت 
و فرم هــای اجتماعــی )ترجمــۀ شــهناز مســمی پرســت، نشــر 
ثالــث(، مقاالتــی دربــارۀ تفســیر در علــم اجتماعــی )ترجمــۀ 
ــل  ــار(. زیم ــهامی انتش ــرکت س ــت، ش ــمی پرس ــهناز مس ش
ــاد شــده، مقــاالت متعــددی نیــز در  ــر کتاب هــای ی افــزون ب

ــرده اســت. ــا منتشــر ک ــن زمینه ه ای
افــزون بــر ایــن کتاب هــا، زیمــل آثــار دیگــری نیــز دارد کــه 
ــی  ــان انگلیس ــه زب ــی ب ــی حت ــان آلمان ــا از زب ــی از آنه برخ
ــر  ــه ای ب ــد: مقدم ــی مانن ــت. کتاب های ــده اس ــده نش برگردان
ــفۀ  ــائل فلس ــی، مس ــز اجتماع ــارۀ تمای ــالق،  درب ــم اخ عل
تاریــخ، مادرشــهر و حیــات ذهنــی، کانــت، فلســفۀ مــد؛ 
ــارۀ  ــی درب ــن، جامعه شناســی؛ پژوهش های ــه، دی ــت و گوت کان
برســاختن فرم هــای اجتماعــی، مســائل اصلــی فلســفه، 
فرهنــگ فلســفی، پرســش های زمینــه ای جامعه شناســی، 

ــر. ــفه هن ــارۀ فلس ــی و درب ــرش زندگ نگ
زیمــل در دوره ای از حیــات علــم می زیســته اســت کــه 
علــوم  رشــته های  و  روش شناســی ها  معرفت شناســی ها، 
انســانی در حــال شــکل گیری و تعریــف مرزبندی هــای خــود 
ــث  ــن دوره، تح ــب در ای ــی غال ــرد علم ــت. رویک ــوده اس ب
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ــی  ــرد اثبات گرای ــی، رویک ــوم طبیع ــرفت های عل ــر پیش تأثی
ــای  ــز در فض ــک نی ــی و هرمنوتی ــرد تاریخ ــه رویک ــود. البت ب
ــرد  ــل رویک ــود. زیم ــدن ب ــال بالی ــان در ح ــای آلم آکادمی ه
پوزیتیویســتی بــه علــم را رد می کــرد و گرچــه رهیافتــی 
تاریخــی بــه شــناخت داشــت، امــا تفــاوت دیدگاه هــای خــود 

ــرد. ــان نمی ک ــای کتم ــک دیلت ــا هرمنوتی را ب
ــای او را  ــات و پژوهش ه ــل، مطالع ــته ای زیم ــرد فرارش رویک
ــج تحقیقــات او در هیــچ یــک  ــود. نتای کــم مخاطــب کــرده ب
از رشــته های رســمی دانشــگاه های آلمــان و حتــی اروپــا 
ــارۀ دوســت  ــن ب ــای چندی ــی تالش ه ــی نداشــت. حت جایگاه
ــت زیمــل در دانشــگاه  ــرای عضوی ــر، ب صمیمــی او ماکــس وب
برلیــن بــه شکســت انجامیــد و او هرگــز نقــش دیلتــای، 
ریکــرت و ویندلبنــد را در ایــن ارتبــاط نبخشــید. او در حالــی 
کــه کتــاب فلســفه پــول را در کارنامــۀ خــود داشــت، تنهــا بــه 
عنــوان اســتاد بــدون کرســی در دانشــگاه بــه تدریــس مشــغول 

ــد از  ــرد و بای ــت نمی ک ــگاه دریاف ــی از دانش ــه حقوق ــود ک ب
ــد. او  ــی را می گذران ــی دانشــجوبان زندگ ــای پرداخت ماهانه ه
ــرای چهــار ســال آخــر  ــود و تنهــا ب ــه ای در آکادمــی ب غریب
عمــرش از ســال 1914 ، کرســی دانشــگاهی را در دانشــگاه 

ــرد. ــت ک ــبورگ دریاف استراس
ــه  ــود ک ــان ب ــم اقتصاددان ــورد خش ــدر م ــان ق ــل هم زیم
ــودی  ــه یه ــتند. گرچ ــازگاری داش ــر ناس ــا او س ــوفان ب فیلس
بــودن او در جلوگیــری از دریافــت کرســی تدریــس در 
ــن  ــی ای ــل اصل ــا دلی ــود، ام ــر نب ــن بی تأثی ــگاه برلی دانش
خشــم در روش مطالعــات فرارشــته ای او نهفتــه بــود کــه بــا 
تخصص گرایــی آکادمیــک و رو بــه رشــد ســازگاری نداشــت. 
بــرای آشــنایی بیشــتر بــا رویکــرد روش شــناختی او، بــه طــور 
مختصــر در ایــن نشســت نظریــۀ فرم هــای او مــورد بررســی 

ــت. ــرار گرف ق

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

دکتــراحمــدپاکتچــي را بــه عنــوان دبیــر کمیتــه منتخــب پژوهشــکدۀ دانشــنامه نگاري منصــوب 
. د کر

 همچنیــن دکتــر قبــادی طــی احکامــی  دکتــر بهمــننامــورمطلــق، دکتــرســیدمحمدرحیم
ربانــيزاده، دکتــرعلیرضــامالیــيتوانــی و   دکتــر علیاصغــرمصلــح  را  بــه عضویــت در 

کمیتــه مشــورتي سیاســتگذاري مرکــز اســناد فرهنگــي آســیا منصــوب کــرد.
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پژوهشــکدۀ زبان شناســی، روز ســه شــنبه 31 اردیبهشــت 
در  پژوهشــی  واقــع:  جهــان  در  »زبــان  نشســت   98
روان شناســی زبــان« را بــا ســخنرانی دکتــر حوریــه 

ــرد.  ــزار ک ــدی برگ اح
ــت  ــان اهمی ــن بی ــود ضم ــخنرانی خ ــدای س ــدی در ابت اح
ــرد  ــاره ک ــو اش ــک گفتگ ــی ی ــای اصل ــه ویژگی ه ــو، ب گفتگ
و گفــت: »گفتگــو ذاتــاً و در حقیقــت یــک فعالیــت مشــترک 
ــرای درک  ــدگان ب ــه در آن گوین ــت ک ــدگان اس ــن گوین بی
گفتگــو مشــارکت دارنــد. گفتگــو یــک موقعیــت فعــال اســت 
کــه در آن صحبــت کــردن و شــنیدن، نقش هایــی هماهنــگ 
و پیوســته در حــال تغییــر هســتند. در فراینــد گفتگــو، 
شــنونده بــه دلیــل احتمــال تغییــر نقــش در فراینــد گفتگــو 
و تبدیــل شــدن  بــه گوینــده، الزم اســت بــه گفته هــا گــوش 
 دهــد. گوینــده نیــز  توجــه ویژه ای بــه نیازهــای شــنونده دارد 
ــی  ــد و اطالعات ــز کن ــی پرهی ــد از مبهم گوی ــعی می کن و س

ــرای شــنونده جدیــد و مهــم باشــد«.  ــه کنــد کــه ب ارائ
وی در ادامــه ضمــن اشــاره  بــه انــگارۀ گفتگــو، بــه طــرح ایــن 
پرســش پرداخــت کــه  چگونــه طرفیــن گفتگــو، فعالیت هــای 
زبانــی مشترکشــان را هماهنــگ می کننــد و بــرای پاســخ بــه 
ــترک  ــۀ مش ــوم زمین ــدا مفه ــت ابت ــش، الزم دانس ــن پرس ای

مــورد بحــث و بررســی قــرار گیــرد«.
احــدی در تعریــف مفهــوم زمینــۀ مشــترک گفــت: »زمینــۀ 
مشــترک مســئلۀ اصلــی در بررســی گفتگوســت کــه در واقــع 

بافــت بالفصــل زبانــی و غیرزبانــی اســت. زمینــۀ مشــترک آن 
ــوان  ــه عن ــد ب ــو می توانن ــن گفتگ ــه طرفی ــت ک ــزی اس چی
دانــش مشــترک در نظــر بگیرنــد. مســائل بســیاری وجــود دارد 
کــه می توانــد در زمینــۀ مشــترک بیــن مخاطبــان حتــی بیــن 
افــراد تاحــدی غریبــه وجــود داشــته باشــد. افــراد بایــد میــان 
ــان اســتتنتاج  ــد و آنچــه از دانســته های مخاطب آنچــه می دانن
ــل شــوند.الزم اســت اطالعــات در لحظــه  ــز قائ می کننــد تمای
ــار  ــد انتظ ــگران معتقدن ــیاری از پژوهش ــوند. بس ــد ش روزآم
ــت،  ــه اس ــیار پرهزین ــترک بس ــۀ مش ــرل زمین ــظ و کنت حف
ــۀ  ــرد زمین ــی عملک ــرای چگونگ ــری را ب ــای دیگ ــذا انگاره ه ل
مشــترک ارائــه کرده انــد کــه از آنهــا می تــوان بــه  توجــه بــه 
ــا  ــار ی ــزی گفت ــی برنامه ری ــۀ مشــترک در مراحــل ابتدای زمین
توجــه بــه زمینــۀ مشــترک در مراحــل بعــدی پــردازش یعنــی 

هنــگام کنتــرل ســخنان توســط گوینــدگان اشــاره کــرد«. 
ــده  ــام ش ــای انج ــی از پژوهش ه ــان برخ ــا بی ــه ب وی در ادام
ــرد:  ــری ک ــترک، نتیجه گی ــۀ مش ــه زمین ــه ب ــۀ توج در زمین
ــه زمینــۀ مشــترک اهمیــت  »گوینــدگان در شــرایط عــادی ب
می دهنــد؛ امــا وقتــی در فشــار زمانــی قــرار می گیرنــد، 
بــدون توجــه بــه بافــت، توصیف هــا را در نیمــی از مــدت زمــان 
ــه  ــد؛ بنابرایــن توجــه گوینــده ب ــه کار می بردن تعییــن شــده ب

زمینــۀ مشــترک  در فراینــد کنتــرل بیشــتر از مراحــل اولیــه 
اســت«. 

احــدی در بخــش بعــدی ســخنان خــود بــه مفهــوم فهم پذیری 
ــه صــورت ارادی  پرداخــت و ضمــن بیــان اینکــه می توانیــم ب
ــم  ــم. می توانی ــی ادا کنی ــای متفاوت ــه روش ه ــک واژه را ب ی

ــا  ــم ی ــان کنی ــری بی ــر فهم پذی ــا حداکث ــت و ب ــا دق آن را ب
ــارۀ نحــوۀ بیــان واژه، بــدون  ــد تلفــظ کنیــم، درب می توانیــم ب
ــده،  ــام ش ــای انج ــاس پژوهش ه ــت: »براس ــه آن، گف ــر ب تفک
در هنــگام بیــان یــک واژۀ محتوایــی در یــک گفتمــان، میــزان 
ــارۀ آن در  ــرد دوب ــه کارب ــار اول نســبت ب ــری آن در ب فهم پذی
گفتگــو بیشــتر اســت. یعنــی اگــر واژه خــارج از بافــت شــنیده 
شــود، بیــان بــار اول آن قابــل تشــخیص تر اســت. ایــن مســئله 
از نقطــه نظــر ارتباطــی مهــم اســت زیــرا تشــخیص یــک واژۀ 
جدیــد بــرای شــنونده دشــوارتر از واژه ای اســت کــه پیش تــر 
بــه صــورت صریــح یــا ضمنــی بیــان شــده اســت. عــالوه بــر 
تکــرار، پژوهش هــا نشــان داده اســت کــه کاربــرد اصطالحــی 
ــا  ــری ی ــازه موجــب افزایــش فهم پذی ــی ت ــرای مصداق آشــنا ب

ــود«. ــری می ش درک پذی
احــدی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا گوینــده پیوســته 
ــت  ــنوندگان اس ــرای ش ــود ب ــب خ ــری مطال ــی فهم پذی در پ
ــفاف تر  ــی را ش ــل پیش بین ــا غیرقاب ــد ی ــای جدی ــا واژه ه ت
ــم و  ــدی ک ــن فراین ــی چنی ــر پردازش ــت: »از نظ ــازد، گف س
ــده  ــرا مســتلزم آن اســت کــه گوین ــه اســت زی بیــش پرهزین
ــاص را  ــات خ ــن ارجاع ــی و تعیی ــته، دسترس ــور پیوس به ط
ــن اســت  ــر ای ــت دیگ ــا حال ــد. ام ــرل کن ــنونده کنت ــرای ش ب

زباندرجهانواقع)پژوهشیدرروانشناسیزبان(
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کــه گوینــدگان نخســت بــه دانــش خودشــان دربــارۀ وضعیــت 
گفتمــان و دانــش همگانــی توجــه می کننــد. در بیشــتر مــوارد 
ــاری  ــان ج ــارۀ گفتم ــده درب ــش گوین ــی، دان ــای واقع در دنی
ــد کــه  ــی نمی کن ــن فرق ــا شــنوندگان همــگام اســت، بنابرای ب
گوینــده دانــش خــود را در نظــر بگیــرد یــا دانــش شــنونده اش 
را تخمیــن بزنــد. امــا در مــواردی کــه بیــن گوینــده و شــنونده 
ناهماهنگــی وجــود دارد، ایــن راهبــرد نتیجــۀ عکــس و منفــی 
ــن صــورت گوینــده  پــس از آگاهــی از مشــکل، از  دارد. در ای
ــورد  ــت بازخ ــا دریاف ــا ب ــار ی ــری گفت ــارت و بازنگ ــق نظ طری
ــار خــود  ــم گفت ــدم درک از ســوی شــنونده، درصــدد تنظی ع

ــد«. ــا مخاطــب برآی ب
ــه   ــده، ب ــر گوین ــنونده ب ــر ش ــان تأثی ــن بی ــه ضم وی در ادام
ــده و شــنونده پرداخــت  ــن گوین ــرازی بی ــف همت ــواع مختل ان
و گفــت: » در طــی گفتگــو گوینده هــا و شــنونده ها بــر 
ــن  ــی، طرفی ــل انگیختگ ــه دلی ــد و ب ــر می گذارن ــر اث یکدیگ
معمــوال ســعی می کننــد طــی گفتگــو، گفتــاری مشــابه 
ــدا،  ــا در ابت ــات ی ــام لحظ ــدگان در تم ــند. گوین ــته باش داش
همــۀ نیازهــای شــنوندگان خــود را در نظــر نمی گیرنــد. طــی 
ــی و  ــی، واژگان ــج در بازنمــود آوای ــه تدری ــان ب گفتگــو مخاطب
ــا  ــا را ب ــی می کوشــند واژه ه ــگ می شــوند؛ یعن نحــوی هماهن
روشــی یکســان بیــان کننــد و بــدون توجــه بــه محتــوا، بــرای 
ــی از  ــابه و حت ــات مش ــان از اصطالح ــیاء یکس ــه اش ــاع ب ارج
ســاختارهای نحــوی یکســان اســتفاده کننــد.  از نظــر آوایــی 
ــی  ــدگان ط ــد گوین ــری و تولی ــش فهم پذی ــه کاه ــوان ب می ت
دورۀ گفتگــو اشــاره کــرد. ایــن اتفــاق حتــی هنــگام شــنیدن 
ــو در  ــن گفتگ ــد. طرفی ــز رخ می ده ــر نی ــدۀ دیگ واژه از گوین
ــد و  ــر می دهن ــان را تغیی ــه و ســرعت بی ــان، تکی طــول گفتم

ــتفاده  ــه اس ــوان ب ــی می ت ــر واژگان ــوند. از نظ ــراز می ش همت
ــه اشــیاء  ــرای اشــاره های مکــرر ب از اصطالحــات مشــترک ب
در طــی گفتگــو اشــاره کــرد. از نظــر نحــوی نیــز، گویشــوران 
ــه  ــد کــه ب ــه طــور معمــول ســاختارهایی را تکــرار می کنن ب

ــد«.  ــان کرده ان ــا بی ــده ی ــنیده، خوان ــی ش تازگ
وی در ادامــه بــرای توصیــف همتــرازی واژگانــی میــان 
ــان و کالرک )199۶(   ــش برن ــه آزمای ــنونده ب ــده و ش گوین
ــون   ــود از آزم ــش خ ــا در آزمای ــت: »آنه ــرد و گف ــاره ک اش
تکلیــف تطابــق بــرای نشــان دادن همگرایــی واژگانــی 
اســتفاده کردنــد. در ایــن آزمایــش یــک مجموعــۀ 1۲ 
ــرار  ــا ق ــار آزمودنی ه ــیا در اختی ــر اش ــی از کارت تصاوی تای
ــد  ــم جــدا بودن ــواره از ه ــک دی ــا ی ــا ب داده شــد. آزمودنی ه
ــی  ــد. آزمودن ــر را ببینن ــای یکدیگ ــتند کارت ه و نمی توانس
ــی  ــده آگاه ــرد  هماهنگ کنن ــای ف ــی کارت ه ــد از توال بای
یابــد تــا بــا ترتیــب کارت هــای او هماهنــگ شــود. بــه دلیــل 
وجــود انــواع مختلــف از اشــیا مشــابه  )چندیــن نــوع ماهــی( 
آزمودنی هــا نمی توانســتند بــرای تشــخیص آن شــی فقــط از 
نــام شــی بــه تنهایــی اســتفاده کننــد. درضمــن آزمودنی هــا 
بــرای اشــاره بــه اشــیاء روی کارت از اصطالحــات مشــترکی 
اســتفاده کردنــد. بنابرایــن طرفیــن گفتگــو مجبورنــد در ایــن 
ــارۀ چگونگــی  ــق مفهومــی موقــت درب ــک تواف ــه ی ــد ب فراین

ــد«. ــت یابن ــا دس ــه آنه ــاره ب ــیاء و اش ــازی اش مفهوم س
وی در پایــان بــه ســؤاالت مطــرح شــده در زمینــۀ هماهنگــی 

زبانــی گوینــده و شــنونده پاســخ گفــت.
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پیوندهایفرهنگیوادبیایرانوهندوستان

بــا همــکاری مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا، پژوهشــکده زبــان 
و ادبیــات و مدیریــت همکاری هــای علمــی و بین المللــی 
ــت  ــران نشس ــاب ته ــی کت ــگاه بین الملل ــگاه و نمایش پژوهش
علمــی »پیوندهــای فرهنگــی و ادبــی ایــران و هندوســتان« در 

ــزار شــد. ــم اردیبهشــت 1398 برگ ــخ نه تاری
ــس  ــی، رئی ــی رضای ــم عامل ــر مری ــت، دکت ــدای نشس در ابت
مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا پــس از معرفــی ســخنرانان طــی 
ــه  ــب ب ــه و قری ــه قدمــت و ســابقه دیرین ســخنان کوتاهــی ب
ــتان  ــران و هندوس ــی ای ــی ادب ــای فرهنگ ــاله پیونده هزارس

ــا را الزم دانســت. ــن پیونده ــداوم ای ــرد و ت ــاره ک اش
در ادامــه دکتــر شــیخ اشــتیاق احمــد، اســتاد دانشــگاه جواهــر 
لعــل نهروهنــد ســخنران اول نشســت بــود کــه نخســت 
گزارشــی از فراینــد تدویــن کتــاب »ادبیــات فارســی در 
هنــد« ارائــه کــرد و گفــت: »ایــن کتــاب حاصــل کار مشــترک 
ــگاه  ــه در نمایش ــت ک ــب اس ــر جابری نس ــا دکت ــی وی ب علم

ــی شــده  ــاب از آن رونمای ــی کت بین الملل
ــان  ــه »زب ــامل ۶ مقال ــاب ش ــت. کت اس
فارســی در عصــر گورگانیــان هنــد«، 
یحیــی  احمــد  شــرف الدین  »شــیخ 
علی خــان«،  »ســراج الدین  منیــری«، 
ــی  ــن خان«، »منش ــق حس ــواب صدی »ن
ــه«  ــال تفت نولکشــور« و »منشــی هرگوپ
اســت کــه بــا همــکاری پژوهشــگران 
ــت«.  ــده اس ــن ش ــدی تدوی ــوان هن ج
دکتــر احمــد در بخــش دوم ســخنان 
ــمندان  ــان و دانش ــهم ادیب ــه س ــود ب خ
هنــدی در گســترش زبــان و ادبیــات 
ــد  ــاره هن ــبه ق ــرزمین ش ــی در س فارس

ــت. پرداخ

ســخنران بعــدی، دکتــر ابوالقاســم رادفــر، بــه تاریــخ حضــور 
زبــان فارســی در هنــد اشــاره کــرد. وی گزارشــی مختصــر از 
ــان فارســی در هنــد را از عصــر  ــی و زب حضــور فرهنــگ ایران
ــر نقــش  ــا مغــوالن و گورگانیــان عرضــه کــرد و ب ــان ت غزنوی
شــاعرانی چــون رابعــه بلخــی، عبــداهلل روزبــه النکتی، مســعود 
ســعد ســلمان در گســترش زبــان و ادب فارســی تاکیــد کــرد.   
آخریــن ســخنران ایــن نشســت دکتــر نرگــس جابری نســب، 
ــران  ــد ته ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــی دانش ــات علم ــو هی عض
جنــوب بــود کــه نخســت بــه فراینــد تدویــن پنجســاله کتــاب 
»زبــان فارســی در هنــد« اشــاره کــرد و ســپس نقــش مهــم 
و اساســی صوفیــان در تبلیــغ زبــان فارســی در شــبه قــاره را 
ــد  ــه نق ــی ســخنان خــود، ب ــادآور شــد. او در قســمت پایان ی
ــان  ــترش زب ــئول گس ــای مس ــازمان ها و ارگان ه ــرد س عملک

فارســی در شــبه قــارۀ هنــد پرداخــت.
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ســخنرانی  آســیا،  فرهنگــی  اســناد  مرکــز  همــت  بــه 
»پژوهش هــای تاریخــی در خدمــت منافــع ملــی: تجربــه 
مورخــان رســمی دولتــی بریتانیایــی در قبــال تحــوالت ایــران 
ــد  ــر مجی ــه دکت ــور و ارائ ــا حض ــه« ب ــناد نویافت ــاس اس براس
تفرشــی در روز یکشــنبه 15 اردیبهشــت 1398 در ســالن 

ــد. ــزار ش ــت برگ حکم

بــه  خــود  ســخنان  ابتــدای  در  تفرشــی  مجیــد  دکتــر 
ــش  ــتان و نق ــران در انگلس ــه ای ــوط ب ــناد مرب ــیوهای اس آرش
شــخصیت های تاثیرگــذار در ایــن زمینــه اشــاره کــرد و گفــت: 
ــل،  ــرود ب »شــخصیت هایی چــون تومــاس ادوارد لورنــس، گرت
پرســی ســایکس و ان لمبتــون کــه در شــکل گیری ایــن 

ــتند«. ــش داش ــیوها نق آرش
ــن از  ــود دو مت ــخنان خ ــدی س ــش بع ــی در بخ ــر تفرش دکت
ــران  ــع ای ــه وقای ــه ب ــتان را ک ــود در انگلس ــیوهای موج آرش
ــق  ــد، معرفــی کــرد و گفــت: »نخســتین متــن متعل می پردازن
بــه دورۀ صــدارت دکتــر مصــدق و ماجــرای ملــی شــدن صنعت 
نفــت ایــران بــود. ایــن متــن گزارشــی 300 صفحــه ای اســت 
ــرده  ــه ک ــادان« تهی ــه آب ــوان »تخلی ــا عن ــر ب ــن باتل ــه روه ک
اســت و بــه بهانــه تخلیــه شــهر آبــادان از ســوی انگلیســی ها، 

پژوهشهایتاریخیدرخدمتمنافعملی

گزارشــی از عملکــرد دســتگاه دیپلماســی انگلســتان در قبــال 
ــت  ــت نف ــدن صنع ــی ش ــه مل ــران و حادث ــت ای ــت و مل دول
عرضــه کــرده اســت. دومیــن متــن گــزارش نیــکالس بــراون، 
ــن کشــور در  ــفیر ای ــا س ــفارت انگلســتان و بعده ــد س کارمن
ــا 1978  ــال های 1974 ت ــوادث س ــه ح ــه ب ــود ک ــران ب ای
ــالمی  ــالب اس ــه انق ــی ب ــال منته ــار س ــی چه ــالدی، یعن می

ــت  ــرد دول ــز عملک ــزارش نی ــن گ ــت. در ای ــران، می پرداخ ای
ــال های  ــران و س ــه ای ــوط ب ــوادث مرب ــارۀ ح ــتان درب انگلس
و  شــده  بررســی  پهلــوی  محمدرضــا  آخریــن حکومــت 

ــت«. ــده اس ــل آم ــه عم ــی ب توصیه های
ــزارش عملکــرد  ــه در گ ــی ک ــل نکات ــا تحلی ــر تفرشــی ب دکت
دولــت انگلیــس در ســفارِش تدویــن ایــن اســناد وجــود دارد، 
ــای  ــتان را از پژوهش ه ــت انگلس ــرداری دول ــی بهره ب چگونگ
ــه  ــات را ب ــن تجربی ــرد و ای ــریح ک ــنادی تش ــی ـ اس تاریخ
ــل  ــق در سیاســت خارجــی کشــورها قاب ــی موف ــوان الگوی عن

ــت. ــرداری دانس ــل و بهره ب تأم
ــران  ــؤاالت حاض ــه س ــی ب ــر تفرش ــت، دکت ــای نشس در انته

ــت. ــخ گف پاس
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سیاستمنطقهایعربستانسعودی
دگرگونیهاونتایج

پژوهشــکدۀ  بین الملــل  روابــط  مطالعــات  گــروه 
روز  بین الملــل،  روابــط  و  سیاســی  نظریه پــردازی 
ــت  ــت »سیاس ــت 98 نشس ــنبه 17 اردیبهش ــه ش س
منطقــه ای عربســتان ســعودی: دگرگونی هــا و نتایــج« 

ــرد. ــزار ک برگ
دکتــر علــی اکبــر اســدی، عضــو هیــأت علمــی 

روابــط  و  سیاســی  نظریه پــردازی  پژوهشــکدۀ 
عربســتان  منطقــه ای  دربــارۀ سیاســت  بین الملــل 
ســنتی  منطقــه ای  »سیاســت  گفــت:  ســعودی، 
عربســتان براســاس اصــول حفــظ وضــع موجــود، 
ــود و  ــده ب ــته ش ــا گذاش ــاط بن ــه کاری و احتی محافظ

از: بودنــد  عبــارت  آن  محورهــای 
ــا  ــا آنه ــکاری ب ــزرگ و هم ــای ب ــا قدرت ه ــالف ب - ائت

در منطقــه )تضمیــن بقــا و امنیــت(
و  تجدیدنظــر  دولت هــای  مهــار  و  موازنه گرایــی   -
انقالبــی )مصــر ناصــری- عــراق بعثــی و ایــران انقالبی(
- مهــار و مقابلــه بــا جنبش هــای نویــن معــارض 
)کمونیســتی- سوسیالیســتی و اســالمی متعــادل( امــا 

از ســال ۲001 سیاســت منطقــه ای عربســتان وارد مرحلــۀ 
ــا در  ــن دگرگونی ه ــه ای ــذار و تحــول تدریجــی شــد ک گ
ــن  ــید. ای ــود رس ــه اوج خ ــا ۲018 ب ــال های ۲015 ت س
ــه تجدیــد نظرطلبــی، کنشــگری  تحــول از حفظ گرایــی ب
و عملگرایــی اســت کــه عوامــل مختلفــی در آن اثرگــذار 

ــوده کــه عبارتنــد از: ب

- تغییــرات در ســطح بین المللــی و شــگل گیری دورۀ 
ــه  ــرق و در نتیج ــر ش ــکا ب ــز امری ــه تمرک ــه ب ــذار ک گ
کاهــش حضــور و اثرگــذاری امریــکا در منطقــه و نگرانــی 

ــد. ــر ش ــت منج ــب حمای ــتان از کس عربس
ــه  ــه ای ک ــدرت منطق ــه ق ــی در موازن ــرات تدریج - تغیی
ــران و  ــد ای ــا مانن ــی قدرت ه ــش برخ ــش نق ــامل افزای ش

ــود. ــه ب ــۀ ترکی ــه اضاف محــور مقاومــت ب
- ظهــور جنبش هــای جدیــد در منطقــه شــامل افزایــش 
افراط گــرای  گروه هــای  مقاومــت،  گروه هــای  قــدرت 
ــت. ــوده اس ــک ب ــای دموکراتی ــادی و جنبش ه ــلفی- جه س

- افزایــش رقابت هــای درونــی و تغییــرات نســلی در 
ــک ســلمان  ــگان سیاســی عربســتان کــه در دورۀ مل نخب
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اوج گرفــت و باعــث تســلط محمدبن ســلمان بــر ارکان 
ــد«. ــن کشــور ش ــی ای ــدرت و سیاســت خارج ق

ــات  ــا و اقدام ــر رویکرده ــزود: »در دورۀ اخی اســدی اف
ــوان در  ــه ای را می ت ــطح منطق ــتان در س ــن عربس نوی

مــوارد زیــر خالصــه کــرد:
- ترمیــم شــراکت راهبــردی بــا آمریــکا و بهبــود روابط 
بــا ســایر قدرت هــای بــزرگ کــه باعــث تقویــت روابــط 

عربســتان بــا امریــکا در دورۀ ترامپ شــد.
ــواردی  ــه در م ــازی ک ــا و دولت س ــت بحران ه - مدیری
ــود و در  ــا موفقیــت همــراه ب ماننــد بحریــن و مصــر ب
مــواردی ماننــد ســوریه و یمــن بــه ناکامــی عربســتان 

منجــر شــد.
- ترمیــم موازنــۀ قــوا و ائتالف ســازی های جدیــد 
کــه بــرای ایجــاد موازنــه بــه خصــوص در برابــر ایــران 
دنبــال شــد. ایجــاد اتحادیــه کشــورهای پادشــاهی در 
ــه اتحادیــه،  ســال ۲011، تبدیــل شــورای همــکاری ب
ایجــاد ائتــالف گســترده از کشــورهای عربی و اســالمی 
ــارکت  ــا مش ــم ب ــا تروریس ــارزه ب ــالف مب ــد ائت مانن
ائتــالف  مــورد  و جدیدتریــن  پاکســتان  و  ترکیــه 
اتحــاد راهبــردی خاورمیانــه موســوم بــه ناتــو عربــی از 
ــود  ــتا ب ــن راس ــتان در ای ــای عربس ــن تالش ه مهم تری

ــرو شــد. ــا ناکامــی روب ــاً ب کــه عمدت
ــدم  ــتیزی: ع ــازی و جنبش س - جنبش س
ــو  ــای همس ــاد جنبش ه ــت در ایج موفقی
و اثرگــذار و موفقیــت نســبی در مقابلــه بــا 
ــن  ــه ای در ای ــای منطق ــی جنبش ه برخ

خصــوص قابــل توجــه اســت.
- مقابلــه بــا ایــران محــور انتظــام بخــش 
ــعودی  ــتان س ــه ای عربس ــت منطق سیاس
بــوده اســت. حضور در ســوریه و پیشــنهاد 
جدایــی از ایــران، حملــه بــه یمــن و 
ــرای حــذف انصــاراهلل، همــکاری  تــالش ب
بــا  امریــکا و اســرائیل در مقابلــه  بــا 
ــه خصــوص حــزب  جریانهــای مقاومــت ب
ــران  ــوذ ای ــش نف ــرای کاه ــالش ب اهلل، ت
در عــراق و ممانعــت از تقویــت روابــط 
ایــران بــا کشــورهای منطقــه و تعامــل بــا 
اســرائیل بــرای مقابلــه بــا ایــران از جملــه 
مهم تریــن تالش هــای ریــاض در ایــن 

ــوده اســت«. ــتا ب راس
خــود  ســخنان  جمع بنــدی  در  وی 
تأکیــد کــرد: »در مجمــوع عربســتان 
ــرات جــدی  ــه تغیی ــا توجــه ب ســعودی ب

ــا  ــه ای، دگرگونی ه ــرایط منطق ــدرت و ش ــه ق در موازن
و مشــخصه های دورۀ گــذار در ســطح بین المللــی و 
ــل،  ــران در داخ ــد رهب ــل جدی ــیدن نس ــدرت رس ــه ق ب
از سیاســت مبتنــی بــر حفــظ وضــع موجــود و محافظــه 
کاری و احتیــاط کاری گذشــته فاصلــه گرفته و به ســمت 
راهبــردی تجدیدنظــر طلبانــه بــا رویکــردی کنشــگرانه و 
ــه رغــم برخــی  ــن تغییــرات ب تهاجمــی رفتــه اســت. ای
ــته  ــوع نتوانس ــا در مجم ــی حوزه ه ــتاوردها در بعض دس
اســت باعــث تحقــق اهــداف و منافــع ملــی و امنیتــی این 
ــی  ــی نتایج ــوارد قابل توجه ــی در م ــده و حت ــور ش کش
معکــوس داشــته اســت. سیاســت خارجــی عربســتان در 
ــه  ــدی مواج ــای ج ــا ناکامی ه ــاً ب ــه عمدت ــطح منطق س
ــکا در دورۀ  ــت امری ــا دول ــط ب ــود رواب ــا بهب ــده ام ش
ــاد  ــث ایج ــور باع ــن دو کش ــای بی ــپ و همکاری ه ترام
ــای  ــوص در عرصه ه ــه خص ــران ب ــرای ای ــکالتی ب مش
ــوص ورود  ــه خص ــت. ب ــده اس ــی ش ــادی و سیاس اقتص
عربســتان بــه حوزه هــای درونــی ایــران و همراهــی 
ــور  ــط دو کش ــکا، رواب ــازی امری ــت بی ثبات س ــا سیاس ب
ــای  ــا و پیچیدگی ه ــا چالش ه ــش رو را، ب ــه پی در مرحل

ــرده اســت«. ــادی مواجــه ک زی
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هماندیشیمیراثناملموس:»پرسشها،چالشهاورویکردها«

بــا همــکاری مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا و پژوهشــکده 
مردم شناســی پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری 
پرســش ها،  ناملمــوس:  میــراث  »هم اندیشــی  نشســت 
ــت 1398 در  ــخ 1۶ اردیبهش ــا« در تاری ــا و رویکرده چالش ه
ســالن اندیشــه پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 

ــد. ــزار ش برگ
ــن زاده،  ــا حس ــر علیرض ــت دکت ــن نشس ــخنران ای ــن س اولی

میــراث  پژوهشــگاه  مردم شناســی  پژوهشــکدۀ  رئیــس 
بــا عنــوان  فرهنگــی و گردشــگری، در ســخنرانی خــود 
ــه تبییــن  »فضــای اجتماعــی، میــراث ناملمــوس و هویــت« ب
ــش آن در  ــدار و نق ــعۀ پای ــوس در توس ــراث ناملم ــگاه می جای
ــت. وی  ــور پرداخ ــت گذاری های کش ــدار و سیاس ــعه پای توس
بــا نقــد جایــگاه میــراث فرهنگــی در الگوهــای توســعۀ کشــور 
ــژه  ــه به وی ــی ک ــراث فرهنگ ــان می ــر گفتم ــه ظاه ــت: »ب گف
ــاهده  ــل مش ــی قاب ــتگذاری دولت ــای سیاس ــب فرایند ه در قال
ــه  ــت ک ــور اس ــت مح ــیون مدار و ثب ــی کنوانس ــت، گفتمان اس
ــروط  ــی از ش ــوان یک ــه عن ــودن، ب ــم و الزامی ب ــن مه در عی
چــون  مهم تــری  گفتمــان  بــه  می   بایــد  پایــدار  توســعه 
ــی  ــراث فرهنگ ــودن« می ــازمانی ب ــعه محور« و »میان س »توس
ــدن«،  ــوان از »میراثی ش ــاس می ت ــن اس ــر ای ــود. ب ــل ش تبدی
کاالیــی  و  »پولــی  برابــر  در  »فرهنگی شــدن«،  بــا  برابــر 
شــدن« مــدل توســعه کــه بــه فضاهــای شــهری، روســتایی و 
ــم و منظــر آســیب  ــردن حری ــا مخــدوش ک زیســت محیطی ب
وارد می ســازد، یــاد کــرد. به واقــع، خودآگاهانــه شــدن توســعه 
ــه  ــی اســت ک ــگاه و درجــه اهمیت ــه جای ــران، و ابســته ب در ای
ــوم  ــان، عل ــن می ــود و در ای ــی داده   می ش ــراث فرهنگ ــه می ب
ــی،  ــی، زبان شناس ــی، باستان شناس ــون مردم شناس ــی چ میراث
ــی بســیار  ــره اهمیت ــای ســنتی و غی ــت، هنره ــاری، مرم معم

ــد«. ــراوان دارن ف

در ادامــه دکتــر آتوســا مؤمنــی، پژوهشــگر ســازمان میــراث 
فرهنگــی و گردشــگری در ســخنان خــود بــا عنــوان »قــدرت 
نــرم میــراث فرهنگــی ناملمــوس در حفــظ هویــت فرهنگــی 
و گســترش وفــاق اجتماعــی در عرصــۀ ملــی و بیــن المللــی« 
ــوس از  ــی ناملم ــراث فرهنگ ــه می ــه ک ــن نکت ــر ای ــا ذک ب
ارکان جوامــع  از  اعتبــاری  بــه  و  بی بدیــل  ظرفیت هــای 
ــدار  ــعه پای ــه توس ــیدن ب ــرای رس ــروز ب ــت ام ــب هوی صاح

ــوس  ــی ملم ــراث فرهنگ ــره و روح می ــت: »جوه ــت، گف اس
ــوع  ــا از ن ــی م ــث تاریخ ــور مواری ــت. ص ــی اس ــری تاریخ ام
منقــول و غیرمنقــول، مولــود میــراث ناملموســی هســتند کــه 
بــه پشــتوانه تفکــر روحانــی انســان از دیربــاز، بــا انتقــال بیــن 
نســلی و مبتنــی بــر نیــاز انســان، حیــات خــود را ادامــه داده 
ــان ها در  ــد. انس ــان داده ان ــود را نش ــروز خ ــای ام و در دنی
میــان باورهایــی کــه زندگــی خــود را بــر آن بنیــان نهاده انــد، 
ــا آن ارزش هــا همــراه  ــد و همــواره امــور خــود را ب غوطه ورن
ــه  کــرده و تطبیــق می دهنــد. ایــن امــر در ســطح جامعــه ب
وفــاق اجتماعــی انجامیــده و ســبب می شــود انســان در 

ــدار و صلــح حرکــت کنــد«. مســیر توســعه پای
ــراث  ــگاه می ــی پژوهش ــت علم ــو هیئ ــی، عض ــروز وجدان به
فرهنگــی و گردشــگری نیــز در ســخنرانی خــود دربــارۀ 
ــد ســند  ــراث فرهنگــی ناملمــوس« ســخن گفــت و چن »می
ــال  ــیون س ــن کنوانس ــه تدوی ــه ب ــکو را ک ــی یونس فرهنگ
۲003 یونســکو بــا عنــوان »کنوانســیون پاســداری از میــراث 
فرهنگــی ناملمــوس« انجامیــد، معرفی کــرد. وی اشــاراتی نیز 
ــه میــراث فرهنگــی  ــام و محتــوای پرونده هــای 13 گان ــه ن ب
ناملمــوس کــه جمهــوری اســالمی ایــران بــه یونســکو ارائــه 
کــرده و بــه ثبــت نیــز رســیده اند، کــرد. وجدانــی در بخــش 
آخــر ســخنان خــود بــه مســائل مرتبــط بــا موضــوع میــراث 
فرهنگــی ناملمــوس از قبیــل  تنــوع فرهنگــی، توســعه پایــدار، 
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میــراث فرهنگــی ملمــوس پرداخــت.
آخریــن ســخنران نشســت شــروین گــودرزی، پژوهشــگر 
پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری دربــارۀ »دپیلماســی 
فرهنگــی و میــراث فرهنگــی ناملمــوس« ســخن گفــت. وی بــا 
ــرای وجــود انســان  ــت ب ــک زین ــگ ی ــه فرهن ــه اینک اشــاره ب
نیســت، بلکــه شــرایط جوهــری بــرای وجــود آدمیــان اســت، 
تأکیــد کــرد: »هیــچ چیــز در طبیعــت بشــری و جامعــه 
بشــری مســتقل و مجــزا از فرهنــگ نیســت. بــه بیــان 
ــگ«  ــن »فرهن ــدارد و همی ــا ن ــگ معن ــر، انســان بی فرهن دیگ

هویت بخش تریــن عنصــر انســان اســت«. 
ــندگان  ــرض نویس ــت و پیش ف ــه ذهنی ــاره ب ــا اش ــودرزی ب گ
ــوس« از  ــی ناملم ــراث فرهنگ ــداری از می ــیون پاس »کنوانس
ــرد و  ــاره ک ــیون اش ــن کنوانس ــاد ای ــه مف ــگ، ب ــه فرهن مقول
افــزود: »بــا پیوســتن حــدود 180 کشــور از جملــه ایــران بــه 
ــازی  ــی، بازس ــی فرهنگ ــوع دیپلماس ــیون، موض ــن کنوانس ای
ــازی از  ــی هویت س ــده و حت ــوش ش ــت فرام ــی از هوی بخش
طریــق میــراث فرهنگــی به ویــژه از طریــق میــراث فرهنگــی 
عرصــه  در  جــدی  چالش هــای  از  یکــی  بــه  ناملمــوس 

ــت«. ــده اس ــی ش بین الملل
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تجلیلازدکترنعمتاهللفاضلیبهعنوانپژوهشگرفرهنگیبرتر
درهمایشملیخلیجفارس

ــی- ــگری علم ــز گردش ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــم  ــان مراس ــران )ISTTA(، در پای ــجویان ای ــی دانش فرهنگ
ســیزدهمین همایــش ملــی علمی-فرهنگــی خلیــج فــارس 
ــزار  ــگ برگ ــم و فرهن ــگاه عل ــنبه در دانش ــر ش ــه عص ک
ــرزاد  ــده از ف ــاالت برگزی ــندگان مق ــش نویس ــد، در بخ ش
میرزایــی قلعــه، فرزانــه عبداللهــی و محمدجــواد ســهرابی، 
ــم  ــر ابراهی ــش از دکت ــژه همای ــدگان وی ــش برگزی در بخ
حاجیانــی و دکتــر نعمــت اهلل فاضلــی )عضــو هیــأت علمــی 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی( بــه 
عنــوان پژوهشــگران برتــر حــوزۀ مطالعــات خلیــج فــارس 
ــئول  ــی مدیرمس ــلمین دعای ــالم والمس ــت االس و از حج
روزنامــۀ اطالعــات، مجتبــی برزگــری خبرنــگار خبرگــزاری 
ایکنــا و ســهیال رضایــی خبرنــگار رادیــو فرهنــگ در بخــش 
رســانه های خبــری کــه بیشــترین همــکاری را در پوشــش 
ــه  ــی ب ــل و قدردان ــته اند، تجلی ــارس داش ــج ف ــار خلی اخب

عمــل آمــد.

همچنیــن تندیــس یادبــود پــدر مطالعــات خلیــج فارس، 
اســتاد مرحــوم دکتــر احمــد اقتــداری بــه محمدصــادق 
رحمانیــان مدیــر وصــی فرهنگــی ایشــان و مدیــر رادیــو 

فرهنــگ اهــدا شــد.
صــادق رحمانــی وصــی فرهنگــی دکتــر اقتــداری و مدیر 
رادیــو فرهنــگ، ضمــن اشــاره بــه وصیــت اســتاد دکتــر 
احمــد اقتــداری، گفــت: »طبق ســفارش اســتاد اقتداری، 
ــد  ــی احم ــزۀ فرهنگ ــام »جای ــا ن ــاالنه ب ــزه ای دوس جای
اقتــداری« در حــوزه خلیــج فــارس و جنوب شناســی، بــا 
ــات  ــه تحقیق داوری متخصصــان و اســتادان دانشــگاه، ب
ــا  ــت ت ــد گرف ــل علمــی و دانشــگاهی شــکل خواه اصی
بتوانیــم بــا همراهــی مراکــز دانشــگاهی، گام هــای 
ــم  ــوص برداری ــن خص ــن ای ــری را در ای ــی بلندت تحقیق
و  بــرای تحقــق ایــن مهــم از همــکاری نهادهــا و مراکــز 

ــم«. ــتقبال می کنی ــی اس ــی - پژوهش علم
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مصاحبهبامهندسجوادصالحی)مدیرمرکزفناوریاطالعاتوارتباطات(

ــیون اداری  ــتم اتوماس ــه سیس ــود ک ــالی ب ــدود ده س ح
پژوهشــگاه را شــرکت برســا نویــن )ســکو( عهــده دار بــود 
امــا از اوایــل ســال 1398 سیســتم مرواریــد جایگزیــن آن 
شــد و دوره هــای آموزشــی نیــز بــرای کار بــا ایــن سیســتم 

جدیــد بــرای همــکاران در نظــر گرفتــه شــد. 
بــه همیــن مناســبت، گفتگویــی بــا مهنــدس جــواد 
ــات  ــات و ارتباط ــآوری اطالع ــز فن ــر مرک ــی، مدی صالح
پژوهشــگاه، انجــام دادیــم کــه از نظرتــان می گــذرد:

#ایــدهجایگزینــیسیســتمســکوازچــهزمانــی
مطــرحشــد؟

بحــث تغییــر سیســتم های نــرم افــزاری و جایگزینــی اش 
و  شــد  مطــرح  ســال 139۶  از  جامــع  بــا سیســتم 
بررســی های اولیــه هــم بــه عمــل آمــد. وقتــی از سیســتم 
ــیون  ــان اتوماس ــط بحث م ــم، فق ــت می کنی ــع صحب جام
اداری نیســت بلکــه هــدف مــا تمــام سیســتم های اداری، 
ــامل  ــی و ... را ش ــجویی، کارگزین ــی، دانش ــی، آموزش مال
ــای  ــام قابلیت ه ــه تم ــود ک ــن ب ــا ای ــدف م ــود. ه می ش
مــورد نظرمــان را از یــک شــرکت تهیــه کنیــم و اطالعــات 

مشــترک را در یــک جــا اســتفاده کنیــم.

ــاز ــامانهس ــرکتس ــاش ــهب ــدک ــورش #چط
ــیدید؟ ــقرس ــهتواف ــدب مرواری

شــرکت های  عملکــرد  جمع بنــدی  و  بررســی  در 
مختلــف عملکــرد 4 شــرکت مــورد پســند مــا واقــع شــد. 
ــن و  ــتم، آی ک ــکاران سیس ــون، هم ــرکت های چارگ ش
ــد کــه  ــد چهــار شــرکتی بودن شــرکت سامانه ســاز مرواری
توانســته بودنــد نظــر مــا را بــه توانمندی هــای خــود جلــب 
ــا  ــوت، هزینه ه ــاط ضعــف و ق ــس از بررســی نق ــد. پ کنن
و عملکــرد گزینه هــای مــورد نظرمــان در نهایــت بــا 
ــه  ــیدیم ک ــق رس ــه تواف ــد ب ــاز مرواری ــرکت سامانه س ش
ایــن سیســتم می توانــد بــه صــورت یکپارچــه امــور 
ــد. ــش ده ــی و ... را پوش ــوزش، کارگزین ــی، آم اداری، مال

#کــداممدیــراندرمــوردانتخــابشــرکت
ــیون ــواناتوماس ــهعن ــدب ــازمرواری سامانهس

کردنــد؟ تصمیمگیــری پژوهشــگاه اداری
ــه  ــن نتیج ــه ای ــی ب ــم جمع ــک تصمی ــاس ی ــر اس ــا ب م
ــور اداری،  ــه،مدیر ام ــأت رئیس ــم هی ــا تصمی ــیدیم. ب رس
معــاون اداری، مالــی و منابــع انســانی، معــاون فرهنگــی، 
معاون پژوهشــی و کســب مشــورت از اســتادان پژوهشــگاه 

ــا  ــن جمع بنــدی رســیدیم و ب ــه ای ــی ب در شــورای آی ت
ــالی  ــد س ــق رســیدیم. چن ــه تواف ــورد نظــر ب شــرکت م
ــت  ــرده اس ــف ک ــتگاه ها را مکل ــت دس ــه دول ــت ک هس
تــا سیســتم های اداری شــان را بــه نظــام تعهــدی پیــش 
ببرنــد. مــا هــم چــون سیســتم یکپارچــه بــرای ذخیــره 
... نداشــتیم  و  انبــار، کتابفروشــی  امــوال،  اطالعــات 

تصمیــم گرفتیــم در جهــت یکپارچه ســازی سیســتم 
ــم. ــت کنی ــیون اداری حرک اتوماس

ــرح ــیمط ــایدولت ــگاههایانهاده ــادانش #آی
کشــورهــمازایــنسیســتماســتفادهمیکننــد؟

ــکاری  ــا بخــش خصوصــی نمی توانســتیم هم ــا ب ــه، م بل
داشــته باشــیم از ایــن رو بــا شــرکت های خوشــنام و 
ــی  ــال دانشــگاه صنعت ــور مث ــم. به ط ــره کردی ــدر مذاک ق
شــریف بــا سیســتم »آی کــن« همــکاری دارد و سیســتم 
اتوماســیون اداری اش یکپارچــه نیســت. وزارت علــوم، 
ــد  ــاز مرواری ــرکت سامانه س ــا ش ــآوری ب ــات و فن تحقیق
همــکاری دارد و حــاال مــا بــدون اســتفاده از کاغــذ 
ــیم.  ــته باش ــه داش ــه مکاتب ــن وزارتخان ــا ای ــم ب می توانی
سامانه ســاز  نکنیــم شــرکت  فرامــوش  هــم  را  ایــن 
مرواریــد در گــردش مکاتبــات نمــرۀ خوبــی گرفتــه اســت 
ــد  ــته باش ــی داش ــا ضعف های ــایر زمینه ه ــاید در س و ش
کــه تــالش می شــود رفــع شــود. شــرکت آی کــن 
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 ... و  مأموریت هــا  مرخصی هــا،  کار  گــردش  ثبــت  در 
ــه خاطــر  ــا ایــن حــال مــا ب نمــره خوبــی کســب کــرد. ب
یکپارچه ســازی سیســتم توماســیون اداری پژوهشــگاه بــه 
ــاز  ــودن سامانه س ــت وب ب ــدیم. تح ــی ش ــا راض حداقل ه
مرواریــد بــرای مــا امتیــاز بزرگــی بــه شــمار مــی رود. ایــن 
ــا  را هــم اضافــه کنــم، نســخه فعلــی »چارگــون« فقــط ب
ــرکت  ــه ش ــن اینک ــد ضم ــپلورر کار می کن ــت اکس اینترن
ــت و  ــی اس ــاء اساس ــال ارتق ــد در ح ــاز مرواری سامانه س
ــن  ــر از ای ــکالتش کمت ــده مش ــال آین ــن س ــع یقی قط

ــد شــد. خواه

ــرکت ــاسیســتمش ــردنب ــدکارک ــولداری #قب
ــواراســت؟ ــددش ــازمرواری ــامانهس س

مــا چــون قبــاًل بــا ســکو کار کــرده بودیــم کــه تحــت وب 
ــه نظــر می رســید.  ــا آن آســان تر ب ــود در نتیجــه کار ب نب
ــرم افــزاری  ضمــن اینکــه مطلــع هســتیم سیســتم های ن
امکانــات وســیع تری می خواهنــد. خیلــی از همــکاران 
ــه  ــتند و ب ــنا نیس ــد آش ــتم جدی ــا سیس ــوه کار ب ــه نح ب
ــا  ــان م ــن کارشناس ــدام تلف ــه اول م ــل هفت ــن دلی همی
زنــگ می خــورد و همــکاران را راهنمایــی می  کردنــد 
ــتم  ــت. در سیس ــده اس ــر ش ــون بهت ــت اکن ــا وضعی ام
اتوماســیون اداری ســکو پیــام مثــل یــک نامــه بــود امــا در 
ــد مثــل پیامــک )sms( اســت. همچنیــن  سیســتم مرواری
ــران در سیســتم اتوماســیون  ــه شــورای مدی ــق مصوب طب
ــران  ــه تمــام کارب ــد ب ــری نمی توان ــد هــر کارب اداری جدی
ــه  ــد ب ــر می توان ــر کارب ــی ه ــت کل ــد و در حال ــام بده پی
مافــوق خــود یــا کاربــران رده هــم ســطح و پاین تــر پیــام 
ــه صــورت ســاختاری  ــه ب ــود ک ــن تصمیمــی ب ــد. ای بده
در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی اتخــاذ 
ــود  ــم وج ــتثناهایی ه ــوص اس ــن خص ــه در ای ــد. البت ش
دارد و حــدوداً فهرســت 40 نفــره ای از کاربــران می تواننــد 
ــه آن  ــه از جمل ــند ک ــاط باش ــگاه در ارتب ــا کل پژوهش ب
ــد  ــا، واح ــی، تعاونی ه ــط عموم ــد رواب ــه واح ــوان ب می ت
ــۀ  ــر کار دبیرخان ــرف دیگ ــرد. از ط ــاره ک ــیج و ... اش بس

مرکــزی هــم کمتــر شــده اســت.

#جنابعالــیشــخصاتــاچــهانــدازهبــهاســتقبال
خــوبهمــکارانازسیســتمسامانهســازمرواریــد

امیــدوارهســتید؟
خیلــی. بایــد بــا صبــر و حوصلــه جلــو برویــم به طــور مثال 
ــیار  ــامانه بس ــن س ــد از ای ــرم جدی ــوزش، در ت ــش آم بخ
راضــی بودنــد. در بخــش انبــار و امــوال هــم تمــام کارهــا 
ــتند. از  ــی هس ــه راض ــرد و هم ــام می گی ــک انج اتوماتی
طــرف دیگــر پاســخگویی مــا بــه نهادهــای نظارتــی هــم 

ــه  ممکــن شــده اســت. قبــاًل ســازمان بازرســی کشــور ب
آن ایــراد گرفتــه بــود کــه اکنــون م  توانیــم خیلــی راحــت 
در مقابــل ســؤاالت مطــرح شــده پاســخگو باشــیم. از یــاد 
ــه  ــه مجموع ــم ب ــنامه نگاری ه ــگاه دانش ــم پژوهش نبری
ــات و  ــن مکاتب ــت. بنابرای ــده اس ــه ش ــگاه اضاف پژوهش

تبــادل اطالعــات افزایــش خواهنــد داشــت.

دولتــی نهادهــای یــا دانشــگاهها کــدام #
ازشــرکتســامانهســازمرواریــداســتفاده

؟ میکننــد
امــام  دانشــگاه  فنــآوری،  و  علــوم، تحقیقــات  وزارت 
صــادق )ع(، دانشــگاه صــدرا، ســازمان امــور دانشــجویی، 
دانشــگاه خواجــه نصیــر از ســامانه ســاز مرواریــد اســتفاده 
می کننــد امــا دانشــگاه شــهید بهشــتی، امیرکبیــر، آزاد، 
ــگاهی و ...  ــاد دانش ــک، جه ــگاه ژنتی ــور، پژوهش ــام ن پی

ــد. ــد دارن ــر از مرواری سیســتمی غی

# قبــولداریــدبرخــیازهمــکارانهــماز
سیســتمســامانهســازمرواریــدراضــینیســتند
ــد؟ ــیکنن ــادم ــاآنانتق ــختیکارب ــدامازس وم
در مقابــل خیلی هــا هــم از مــا تشــکر می کننــد و 
ــی  ــا ناراض ــکاران از م ــت هم ــه اکثری ــت ک ــور نیس اینط
باشــند منتهــی بیشــتر اعتراض هــا بــه خاطــر تــازه 
بــودن سیســتم و دشــواری کار بــا آن اســت کــه بــه مــرور 

رفــع می شــود.
ــاده  ــده آم ــال آین ــه س ــد ک ــخۀ جدی ــاءاهلل در نس ان ش
می شــود بســیاری از مشــکالت، رفــع خواهــد شــد 
یکپارچه ســازی  هســت.  امیــدواری  بســی  جــای  و 
سیســتم ها مزیــت اســت و کاغــذ به طــور کامــل از 
ــه  ــد. هم ــد ش ــذف خواه ــگاه ح ــتم اداری پژوهش سیس
ــق  ــنجی و ... از طری ــیابی، نظرس ــل ارزش ــا از قبی کاره
سیســتم سامانه ســاز مرواریــد انجــام می گیــرد. ایــن 
سیســتم حــدوداً ســابقه 15 ســاله ای دارد کــه از حــدود 

ــد. ــد ش ــوم متول ــل در وزارت عل ــال قب 10 س

ــد ــدوداًچن ــتمح ــنسیس ــماای ــرش ــهنظ #ب
ســالدرپژوهشــگاهمیتوانــددوامداشــته

ــد؟ باش
سیســتم ســکو حــدود 10 ســال دوام آورد و سیســتم های 
ــد  ــود می توانن ــع ش ــان رف ــر ضعف هایش ــزاری اگ ــرم اف ن
بیشــتر دوام داشــته باشــند. همچنیــن قــرار اســت 

ــه شــود. ــه آن اضاف ــه هــم ب سیســتم تغذی
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دیدارماهانۀاعضایهیأتعلمیباهیأترئیسهپژوهشگاه

اولیــن جلســه از دیــدار ماهانــه اعضــای هیــأت علمــی 
ــور  ــا حض ــی ب ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش
ــأت رئیســه پژوهشــگاه در ســال  ــادی و اعضــای هی ــر قب دکت
ــد. ــزار ش ــاه 1398 برگ ــت م ــنبه دوم اردیبهش ــد، روز دوش جدی

در ابتــدای جلســه، دکتــر قبــادی ضمــن تبریــک میــالد 
ــوع  ــه وق ــاره ب ــا اش ــعبانیه ب ــاد ش ــج( و اعی ــان )ع ــام زم ام
بحران هایــی چــون ســیل، گفــت: »علــوم انســانی ایــن 
توانمنــدی را دارد کــه بحران هــای ایــن چنینــی را بــا تحقیــق 
ــه  ــد ک ــار کن ــرل و مه ــر کنت ــردی و مؤث ــای کارب و پژوهش ه
نیــاز اســت پژوهشــگران مــا در ایــن زمینه هــا بیشــتر تمرکــز 
ــد از  ــا بای ــک پژوهشــگران م ــک ت ــه داد: »ت ــد«. وی ادام کنن
تخصــص و توانمندی هــای همدیگــر آگاهــی داشــته باشــند و 

ــد«. ــه کنن ــدان توج ــود ب ــی خ ــای پژوهش در فعالیت ه
ــام  ــد« از ســوی مق ــق تولی ــال »رون ــالم س ــادی  اع ــر قب دکت
ــانی  ــوم انس ــۀ عل ــرای هم ــت ب ــک فرص ــری را ی ــم رهب معظ
کشــور، بــه ویــژه پژوهشــگاه دانســت و اعــالم کــرد: »در 
ــای  ــگاه فعالیت ه ــد پژوهش ــال جدی ــاه اول س ــک م ــن ی همی
خوبــی در ایــن زمینــه داشــته اســت و یــک مالقــات بــا وزیــر 
محتــرم علــوم بــا ایــن موضــوع برگــزار شــد. همچنیــن چهــار 
جلســه درون ســازمانی بــا موضــوع »رونــق تولیــد« و کارگــروه 
ــن  ــق در ای ــرح تحقی ــۀ ط ــت  اولی ــتخراج ویراس ــژه و اس وی

حــوزه تشــکیل شــد«.

در ادامــه دکتــر شــکوه الســادات حســینی، مدیــر دفتــر 
همکاری هــای علمــی و بین المللــی پژوهشــگاه، گزارشــی 
از فعالیت هــای ایــن دفتــر در ســال گذشــته ارائــه و بــه 
جزئیــات برگــزاری همایش هــا و نشســت های بین المللــی 

ــرد. ــاره ک اش
دفتــر  نماینــدۀ  قیومــی،  مســعود  دکتــر  همچنیــن 
ــا  ــود را ب ــزارش خ ــی گ ــن الملل ــی و بی ــای علم همکاری ه
موضــوع »معرفــی دانشــگاه ســاپینزا در رم ایتالیــا بــرای 
ــگاه  ــن دانش ــگاه و ای ــن پژوهش ــترک بی ــت مش ــن ظرفی یافت
و اجــرای فعالیت هــای دوســویه در چارچــوب تفاهم نامــه 
منعقــد شــده بیــن دو مؤسســه« بــرای حاضریــن ارائــه کــرد.

ــی  ــأت علم ــو هی ــی زاده، عض ــلمان صادق ــر س ــه دکت در ادام
گــروه پژوهشــی امنیــت و جامعــه، دربــارۀ بایســته های 
نهــادی و ســاختاری رشــد اقتصــادی گفــت: »تولیــد یکــی از 
مؤلفه هــای اقتصــادی اســت و نمی تــوان آن را منتــزع از ســایر 
مؤلفه هــای اقتصــادی درک و تبییــن کــرد. بــه همیــن ســان 
و بــا منطقــی مشــابه تبییــن مؤلفه هــای اقتصــادی بــدون در 
ــن  نظــر گرفتــن مؤلفه هــای غیراقتصــادی ناممکــن اســت. ای
امــر ضــرورت مــد نظــر قــرار دادن یــک »چهارچــوب تألیفــی« 
ــف را  ــای مختل ــان مؤلفه ه ــاط می ــل آن ارتب ــوان ذی ــه بت ک
ترســیم کــرد، دو چنــدان می کنــد. موضــوع تولیــد فــی نفســه 
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ــا دارای پیش شــرط هایی  ــک موضــوع »اقتصــادی« اســت ام ی
ــه پیش شــرط های سیاســی،  ــر اقتصــادی« اســت. از جمل »غی
می توانــد  آنهــا  از  ترکیبــی  کــه  فرهنگــی  و  اجتماعــی 
شــکل دهندۀ پیش شــرط های نهــادی و ســاختاری اســت. 
ــه رشــد  ــن پیش شــرط  ســاختاری رشــد اقتصــادی ک مهم تری
ــه  ــادل ســاختاری اســت؛ ب ــز شــامل می شــود، تع ــد را نی تولی
ایــن معنــا کــه میــان چهــار خــرده نظــام جامعــه )خــرده نظــام 
ــرار  ــادل برق ــی( تع ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــی، اقتص سیاس
ــرده  ــرد خ ــّل عملک ــا مخ ــک از آنه ــچ ی ــرد هی ــده و عملک ش

ــد«. ــر نباش ــای دیگ نظام ه
از  یکــی  امــروز  ایــران  »در  کــرد:  تصریــح  صادقــی زاده 
رشــد  بــا  رابطــه  در  آسیب شــناختی  وجــوه  مهم تریــن 

ــام  ــرده نظ ــق خ ــتیالی منط ــد، اس ــق تولی ــادی و رون اقتص
سیاســی بــر ســایر خــرده نظام هــای چهارگانــه اســت. امــری 
کــه منطــق اقتصــادی را منقــاد منطــق سیاســی کــرده و بــه 
برهــم خــوردن تعــادل نظــام اجتماعــی و در نتیجــه کاهــش 
ــر  ــت، ه ــه رف ــر آنچ ــت. بناب ــده اس ــادی انجامی ــد اقتص رش
گونــه تــالش بــرای رشــد و شــکوفایی اقتصــادی و در نتیجــه 
ــدون ایجــاد تعــادل سیســتمی و گــذار از  شــکوفایی تولیــد ب
اقتصــاد رانتــی، متمرکــز و انحصارگــرا بــه یــک اقتصــاد بــاز، 

ــود«. ــد ب ــر نخواه ــی میس ــفاف و رقابت ش
ــر  ــادل نظ ــه تب ــی ب ــأت علم ــای هی ــه اعض ــان جلس در پای
ــا  ــازمانی ب ــی، اداری و س ــون پژوهش ــائل گوناگ ــارۀ مس درب

ــد. ــه پرداختن ــأت رئیس هی
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استقبالازآثارپژوهشگاهدرنمایشگاهبینالمللیکتابتهران
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معرفیورونماییازکتاب»جستارهاییدربارۀفلسفهوادبیات«
تألیفدکترکریممجتهدی

درنمایشگاهبینالمللیکتاب،دهماردیبهشت1398
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معرفیورونماییازکتاب»اخالقعلمدرعلوماجتماعیایران«
تألیفدکترآیتالهمیرزاییودکترمعصومهقاراخانی

درنمایشگاهبینالمللیکتاب،نهماردیبهشت1398
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بازدیددانشآموزاندخترمنطقۀششتهرانازپژوهشگاهعلومانسانی

ــت  ــی معاون ــا هماهنگ ــت 1398 ب ــنبه ۲3 اردیبهش روز دوش
فرهنگــی- اجتماعــی پژوهشــگاه، بــرای ســومین بــار گروهــی 
ــران  ــه ۶ ته ــه منطق ــتان های دختران ــوزان دبیرس از دانش آم
ــد، جهــت آشــنایی  ــرار دارن کــه در آســتانه انتخــاب رشــته ق
بــا رشــته های علــوم انســانی و پژوهشــکده های مختلــف 
پژوهشــگاه، از ایــن مرکــز پژوهشــی بازدیــد کردنــد. در ابتــدای 
ایــن مراســم، دانــش آمــوزان بــه صــورت گروهــی از کتابخانــه 
ــس  ــر رئی ــر رادف ــد و دکت ــد کردن ــگاه بازدی ــزی پژوهش مرک
کتابخانــه پژوهشــگاه، توضیحــات الزم را در خصــوص نحوه کار 

ــه داد. ــوزان ارائ ــه دانش آم ــه ب کتابخان
در ادامــه ایــن برنامــه دکتــر نعمــت اهلل فاضلــی، عضــو هیــأت 

ــوم  ــگاه عل ــی پژوهش ــات اجتماع ــکده مطالع ــی پژوهش علم
ــون  ــت پیرام ــالن حکم ــی در س ــات فرهنگ ــانی و مطالع انس
اهمیــت علــوم انســانی و چیســتی علــوم انســانی توضیحاتــی 
ــان  ــه انس ــم مطالع ــانی، عل ــوم انس ــت: »عل ــرد وگف ــه ک ارائ
ــبک های  ــم از س ــان اع ــه انس ــوط ب ــور مرب ــه ام ــت و هم اس
غــذا خــوردن، تعــارف کــردن، آداب و رســوم و نحــوۀ لبــاس 
ــرد«. ــرار می گی ــه ق ــورد مطالع ــوم انســانی م پوشــیدن در عل

وی افــزود: »بــا کســب دانشــی بــه نــام علــوم انســانی، تــالش 
ــری را بشناســیم  ــی خــوب انســان و دیگ ــه خیل ــم ک می کنی
ــن  ــای ای ــم«. در انته ــی کنی ــر زندگ ــانی ت ــه انس و در نتیج
نشســت دکتــر فاضلــی بــه ســؤاالت دانــش آمــوزان پاســخ داد.
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ارسالکمکهاینوعدوستانهپرسنلپژوهشگاهبهسیلزدگانکشور

راســتای  در   1398 مــاه  اردیبهشــت   15
همــدردی و کمــک بــا ســیل زدگان کشــور، 
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــنل پژوهش پرس
ــدی و  ــای نق ــع آوری کمک ه ــا جم ــی ب فرهنگ
ــالم  ــون اق ــک کامی ــق ی غیرنقــدی خــود از طری
ضــروری را بــه مناطــق ســیل زده کشــور ارســال 
ــان،  ــد. همچنیــن بخشــی از حقــوق کارکن کردن
پژوهشــگران و اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه 
بــه ایــن امــر انســانی اختصــاص یافــت و برخــی 
ــدی  ــای نق ــز کمک ه ــگاه نی ــنل پژوهش از پرس
ــه حســاب های اعــالم شــده جمعیــت  خــود را ب

ــد. ــز کردن ــور واری ــر کش ــالل احم ه
غذایــی  مــواد  شــامل  ارســالی  کمک هــای 
و بهداشــتی، مــواد شــوینده، برنــج، روغــن، 
ــود  ــی ب ــالم حمایت ــی اق ــازی و برخ ــباب ب اس

ــدی  ــته بن ــورت بس ــه ص ــه ب ک
ــیب دیدگان  ــار آس ــده در اختی ش
پلدختــر  ســیل در روســتاهای 
ــت.  ــرار گرف ــتان( ق ــتان لرس )اس
ــای  ــی از کمک ه ــن بخش همچنی
جمــع آوری شــده نیــز بــه صــورت 
نقــدی در اختیــار آســیب دیدگان 

ــت. ــرار گرف ــیل ق ــدید س ش
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نکوداشتمقامعلمیدکترعبدالحسینفرزاد
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نکوداشتمقامعلمیدکترسیدمصطفیعاصی
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