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ارتقاء جایگاه پرتال علوم انسانی در فضای وب

همایش »بررسی متون الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت« 
صدور مجوز برگزاری »کانون های ارزیابی و توسعه مدیران« برای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

بازدید »معاون هماهنگی و نظارت فرهنگی، اجتماعی و همکاری های منطقه ای« معاون اول رئیس جمهور از پژوهشگاه
دکتر قبادی: فضاهای مجازی و مهندسی زدگی کشور، موجب فرسایش زبان فارسی می شوند

دیدار مدیر آموزش بانک مرکزی با رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
برگزاری جلسۀ هم اندیشی »تدوین بیانیۀ مأموریت پژوهشگاه«

برگزاری اولین نشست کارگروه »مردم و مشارکت« در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سومین جلسه شورای سیاستگذاری کنگرۀ بین المللی »امام علی)ع( پژوهی«

سخنرانیهاونشستها
قرآن زعفرانی با ترجمه ای کهن به فارسی
نقش رسانه ها در تربیت دینی خانواده ها

رویکردی به تصمیم سازی حکمرانی آب در وقایع حدی طبیعی
اخالق حرفه ای در پژوهش؛ مسئولیت اجتماعی دانش

هویت ملّی و تمدن نوین اسالمی در بیانیۀ گام دوم
به ستوه آوردن روانی؛ جلوه ای از خشونت خانگی

رسانه ها و سبک زندگی جوانان ایرانی
دو دهه داستان کوتاه فارسی: نویسنده، متن، مخاطب    

ایده ایران؛ زبان فارسی و هویت ایرانی
رسانه های اجتماعی، کاربران ایرانی و سبک زندگی موبیتال

خوانش فصل اول کتاب شذرات المعارف
آسیب شناسی ربع قرن جشنوارۀ بین  المللی تئاتر کودک و نوجوان 

نظام های گفتمانی دیجیتال و آنالوگ
بررسی زمینه ها و علل اساسی بحران تورم

بحث هایی دربارۀ فلسفه و ادبیات
مسئولیت اجتماعی دانشگاه

تحلیل مؤلفه های جامعه شناختی »کتاب« و »هدیه« و تأثیر آن در توسعۀ فرهنگی جامعه
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صدورمجوزبرگزاری»کانونهایارزیابیوتوسعۀمدیران«
برایپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی

ــران  ــاب مدی ــاب و انتص ــور، انتخ ــتخدامی کش ــازمان اداری و اس ــورخ: 04/11/96 س ــماره 1657363 م ــنامۀ ش ــق بخش مطاب
ــی  ــق کانون هــای ارزیاب ــات کشــوری، می بایســت از طری ــت خدم ــون مدیری ــی مشــمول قان ــه دســتگاه های اجرای ــه ای کلی حرف

مــورد تأییــد ایــن ســازمان انجــام شــود.
ــای  ــور رویکرده ــی ســازمان ها، ســبب ظه ــت رقابت ــل و مزی ــع بی بدی ــوان مناب ــه ســرمایه های انســانی به عن ــزون ب توجــه روزاف
نوینــی در عرصــۀ هدایــت، رهبــری و توســعۀ ســرمایه های انســانی شــده اســت. از جملــه ایــن رویکردهــا، کانون هــای ارزیابــی 
ــتری  ــی بیش ــدرت پیش بین ــی ق ــای ارزیاب ــایر روش ه ــه س ــبت ب ــعه، نس ــی و توس ــای ارزیاب ــرد کانون ه ــت. رویک ــعه اس و توس
دارد و بــه دلیــل ویژگی هــای متمایــز، در حــال حاضــر برتریــن رویکــرد ارزیابــی محســوب می شــود. از نتایــج ایــن  ارزیابی هــا، 
ــعه،  ــی، توس ــد ارزیاب ــا در فرآین ــن کانون ه ــج ای ــتفاده از نتای ــترین اس ــد. بیش ــل می آی ــه عم ــی ب ــوع و مهم ــتفاده های متن اس
ــن  ــتند. ای ــونده هس ــراد ارزیابی ش ــازمان ها و اف ــران س ــتفاده کنندگان آن، مدی ــن اس ــا، و مهم تری ــوزش قابلیت ه ــرورش و آم پ
ــه منظــور شناســایی اهــّم نقــاط قــوت و زمینه هــای  ــا اســتانداردهای مــورد نظــر، ب روش، شایســتگی های افــراد را در قیــاس ب

ــد. ــرار می ده ــنجش ق ــورد س ــان م ــود آن قابل بهب
ــانی و  ــوم انس ــوز ۀ عل ــور در ح ــی کش ــاد پژوهش ــن نه ــوان بزرگ تری ــه عن ــی، ب ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش
اجتماعــی، طــی فراینــدی چندیــن ماهــه و بــا ارائــه ظرفیت هــا و توانمندی هــای اعضــای هیــأت علمــی خــود، پــس از گذرانــدن 
مراحــل متعــدد، مجــوز برگــزاری کانون هــای ارزیابــی و توســعۀ شایســتگی های عمومــی مدیــران حرفــه ای را از ســازمان اداری و 
اســتخدامی کشــور اخــذ کــرد. مجــوز برگــزاری کانون هــای ارزیابــی بــه پژوهشــگاه ایــن امــکان را می دهــد کــه در کنــار حــدود 
ــه  ــی، دانشــگاه شــهید بهشــتی و جهــاد دانشــگاهی( ب ــن مجــوز )ماننــد دانشــگاه عالمــه طباطبای 20 ســازماِن برخــوردار از ای
ارزیابــی شایســتگی های مدیــران ســازمان های دولتــی در سراســر کشــور اقــدام کــرده و از ایــن طریــق گام مهمــی در پیشــبرد 

و اعتــالی نظــام مدیریــت کشــور بــردارد.
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دیدارمدیرآموزشبانکمرکزی
بارئیسپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی

صبــح روز شــنبه، 29 تیرمــاه 1398 دکتــر عبــاس زاده، مدیــر آمــوزش بانــک مرکــزی در بازدیــد از پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
ــا  رئیــس و معــاون اداری مالــی و مدیریــت منابــع پژوهشــگاه، رئیــس پژوهشــکدۀ اقتصــاد و مدیریــت، و  مطالعــات فرهنگــی، ب

ــرد. ــدار ک ــانی دی ــوم انس ــای عل ــازی پژوهش ه ــر کاربردی س ــر دفت مدی
دکتــر قبــادی ضمــن بیــان ظرفیت هــای پژوهشــگاه به عنــوان بزرگتریــن پژوهشــگاه منطقــه در حــوزۀ علــوم انســانی و اجتماعــی 
بــا برخــورداری از 17 پژوهشــکده، 130 عضــو هیــأت علمــی، دانشــجویان در مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری و پســادکتری، 
ــون و  ــی مت ــورای بررس ــگاه، ش ــای آزاد پژوهش ــز آموزش ه ــخت افزاری مرک ــزاری و س ــای نرم اف ــات و ظرفیت ه ــورد امکان در م
شــبکۀ نخبگانــی بــا مشــارکت بیــش از 2500 عضــو هیــأت علمــی از دانشــگاه ها و مراکــز علمــی سراســر کشــور، مرکــز نــوآوری، 
ــا  ــن ظرفیت ه ــرد ای ــد ک ــه داد و تأکی ــی ارائ ــز توضیحات ــه پیشــرفت کشــور نی ــوم انســانی معطــوف ب ــالی عل ــع اعت طــرح جام

می توانــد در تقویــت پیونــد نظــام دانشــی علــوم انســانی و نظــام مدیریتــی کشــور مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
وی همچنیــن همایش هــای برگــزار شــده توســط پژوهشــگاه بــا محوریــت ارتبــاط علــوم انســانی و صنعــت و تأســیس دبیرخانــۀ 
ــته ای، از  ــای بین رش ــام پژوهش ه ــرای انج ــۀ پژوهشــگاه ب ــوان و تجرب ــر ت ــد ب ــا تأکی ــد و ب ــادآور ش ــنواره را ی ــن جش ــی ای دائم
تأســیس و ارتقــای پایــگاه دادگان زبــان فارســی، جشــنوارۀ قدردانــی از پایان نامه هــای برتــر در حــوزۀ تولیــد و اشــتغال به عنــوان 

برخــی از اقدامــات انجــام شــده در ایــن عرصــه طــی چنــد ســال اخیــر نــام بــرد.
از ســوی دیگــر، مدیــر آمــوزش بانــک مرکــزی نیــز ضمــن تقدیــر از اقدامــات انجــام شــده در پژوهشــگاه در زمینــۀ کاربردی ســازی 
ــک  مرکــزی و شــبکۀ بانکــی  ــه اینکــه برنامه هــای توســعه ای در حــوزۀ آمــوزش در بان ــا توجــه ب ــوم انســانی، اعــالم کــرد: ب عل
در دســتور کار قــرار دارد، آمادگــی داریــم از ظرفیت هــای  علمــی و پژوهشــی مراکــز پیشــرو نظیــر پژوهشــگاه علــوم انســانی و 

مطالعــات فرهنگــی جهــت پیشــبرد اهــداف کالن آموزشــی اســتفاده کنیــم.
در ادامــۀ ایــن دیــدار، حاضــران دیدگاه هــای خــود در خصــوص نحــوۀ گســترش همکاری هــا را بیــان کردنــد و مقــرر شــد ایــن 

موضوعــات در جلســات تخصصــی بعــدی مــورد بررســی های بیشــتر قــرار گیــرد.
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دکتر قبادی در دیدار با همکاران پژوهشکده زبان و ادبیات:

فضاهایمجازیومهندسیزدگیکشور،موجبفرسایشزبانفارسیمیشوند

ــح  ــات، صب ــان و ادبی ــی پژوهشــکدۀ زب جلســۀ شــورای عموم
ــگاه،  ــس پژوهش ــور رئی ــا حض ــاه 1398 ب ــنبه 15 تیرم روز ش
کارشناســان  و  علمــی  هیــأت   اعضــای   قبــادی،  دکتــر 
پژوهشــکده برگــزار شــد. جلســه بــا خوشــامدگویی و گــزارش 
رئیــس پژوهشــکده، دکتــر محمدنــژاد، آغــاز شــد و پــس از آن 
دکتــر قبــادی ضمــن ابــراز خرســندی از حضــور در پژوهشــکدۀ 
ــرزاد  ــر ف ــوم دکت ــرۀ مرح ــاد و خاط ــت ی ــات و گرامیداش ادبی
جعفــری، بــا اشــاره بــه ســاختار جدیــد پژوهشــکده در قالــب 
ــات  ــه و مطالع ــد و نظری ــی، نق ــای ادب ــروِه پژوهش ه ــه گ س
میان رشــته ای ادبــی، ترجمــه و کاربردهــای اجتماعــی ادبیــات، 
ــای  ــۀ طرح ه ــکده در زمین ــتر پژوهش ــز بیش ــزوم تمرک ــر ل ب

ــرد. ــد ک ــات تأکی ــا کاربردهــای اجتماعــی ادبی ــط ب مرتب
وی افزایــش بــه کارگیــری فضاهــای مجــازی و مهندســی زدگی 
کشــور را از جملــه عوامــل جابه جاشــدن ارزش هــای فرهنگــی 
و فرســایش زبــان فارســی دانســت و گفــت: وظیفــۀ اســتادان و 
پژوهشــگران زبــان و ادبیــات ایــن اســت کــه مانــع تــداوم ایــن 
آســیب فرهنگی–زبانــی در کشــور شــوند،  لــذا بایســته اســت 
کــه پژوهشــکدۀ زبــان و ادبیــات در ایــن خصــوص برنامه هــای 

دقیقــی تدویــن و اجــرا کنــد.
ــات  ــر ادبی ــرای حضــور فعال ت ــان ب ــر پورنامداری ــه دکت در ادام
در ســطح جامعــه پیشــنهاد کــرد کالس هــا و کارگاه هــای 
آمــوزِش مهم تریــن آثــار ادب فارســی )همچــون گلســتان 

ــن  ــزار شــود. همچنی ــردم برگ ــرای عمــوم م و بوســتان و...( ب
دکتــر محمدنــژاد نیــز بــا اشــاره بــه مأموریــت گــروه ترجمــه 
و کاربردهــای اجتماعــی ادبیــات،  بــه تبییــن محورهــای 
ــای  ــۀ فعالیت ه ــکده در زمین ــدۀ پژوهش ــِی برنامه ریزی ش اصل
کاربــردی پرداخــت و ســه محــور اصلــی را در ایــن خصــوص 
شــرح داد: ترویجی ســازی ادبیــات فارســی، مهارت آمــوزی 
اجــرای پژوهش هــای  و  تأمیــن محتــوا  توانمندســازی،  و 
و  اولویت هــای ســازمان ها  بــر  مبتنــی  ادبــی  فرهنگــی- 

ــی. ــای اجتماع نهاده
معــاون  شریف نســب،  دکتــر  جلســه،  دیگــر  بخــش  در 
پژوهشــکده، بــه تبییــن جزئیــات برنامــۀ کاربردی ســازی 
ــر  ــوص دکت ــن خص ــه در ای ــت ک ــات پرداخ ــکدۀ ادبی پژوهش
ــزوم ثبــت ایــن برنامــه در چشــم انداز پنج ســاله  ــر ل قبــادی ب

ــت. ــد داش تأکی
در ادامــۀ جلســه، اعضــای  هیــأت علمــی و کارشناســان 
پژوهشــکده، مســائل و مشــکالت خــود را در زمینــۀ طرح هــای 
پژوهشــی کارفرمایــی، شــرایط ارتقــای اعضــای هیــأت علمــی، 
وضعیــت مجــالت پژوهشــکده و ... بــا رئیــس پژوهشــگاه 
ــر  ــادل نظ ــث و تب ــه بح ــورد آن ب ــتند و در م ــان گذاش درمی

ــد. پرداختن
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بازدید»معاونهماهنگیونظارتفرهنگی،اجتماعیوهمکاریهای
منطقهای«معاوناولرئیسجمهورازپژوهشگاه

نظــارت  و  هماهنگــی  معــاون  علیخانــی،  مهــدی  دکتــر 
ــاون اول  ــه ای مع ــای منطق ــی و همکاری ه ــی، اجتماع فرهنگ
ــد  ــاه 1398 ضمــن بازدی رئیــس جمهــور، روز شــنبه 15 تیرم
ــا اعضــای هیــأت رئیســه  از بخش هــای مختلــف پژوهشــگاه، ب
ــرد. ــو ک ــگاه گفتگ ــی پژوهش ــأت علم ــای هی ــی از اعض و جمع

ــا معرفــی پژوهشــگاه،  ــدار دکتــر قبــادی ب در ابتــدای ایــن دی
تنــوع فعالیت هــای علمــی و پژوهشــی در  بــه قدمــت و 
ــاره  ــه اش ــن مجموع ــانی در ای ــوم انس ــف عل ــته های مختل رش
کــرد و فرصــت ارتبــاط بــا نهادهــای مختلــف دولتــی را بســیار 

ــم دانســت. مغتن
ــترش  ــرورت گس ــه ض ــاره ب ــا اش ــی ب ــر علیخان ــه دکت در ادام
ریاســت  اول  معاونــت  به ویــژه  دولــت  مجموعــۀ  ارتبــاط 
ــوم  ــای عل ــری از پژوهش ه ــگاه، بهره گی ــا پژوهش ــوری ب جمه
انســانی در بخش هــای فرهنگــی و اجتماعــی و امــور زیر بنایــی 

اقتصــادی و مدیریتــی را اولویتــی دانســت کــه دولــت بــه آن 
ــژه ای دارد. ــه وی توج

ــان  ــن بی ــگاه ضم ــی پژوهش ــأت علم ــای هی ــس از آن اعض پ
مرکــز  ایــن  امکانــات  و  ظرفیت هــا  خــود،  دیدگاه هــای 
در  تخصصــی  نشســت های  برگــزاری  ماننــد  پژوهشــی 
ــردی در  ــۀ اجــرای طرح هــای کارب ــف، تجرب موضوعــات مختل
علــوم انســانی بــا جلــب حمایــت کارفرمایــان مختلــف، انجــام 
پژوهش هــای مســئله مند میان رشــته ای، تقویــت نهادینــۀ 
زبــان فارســی، طــرح کالن اعتــالی علــوم انســانی معطــوف بــه 
پیشــرفت کشــور و ماننــد آن را بــرای اثرگــذاری در فرایندهای 

ــد. ــرار دادن ــد ق ــورد تأکی ــور م ــعۀ کش ــزی توس برنامه ری
ــور  ــا حض ــی ب ــر علیخان ــه، دکت ــن جلس ــزاری ای ــس از برگ پ
ــار خطــی و  ــۀ آث ــا گنجین ــۀ مرکــزی پژوهشــگاه ب در کتابخان

ــرد آن آشــنا شــد. ــه ف چــاپ ســنگی منحصــر ب
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همایش»بررسیمتونالگویاسالمی-ایرانیپیشرفت«

همایــش »بررســی متــون الگــوی اســالمی- ایرانــی پیشــرفت« 
ــه همــت شــورای بررســی  ــر 1398، ب ــج شــنبه 27 تی روز پن

متــون و کتــب علــوم انســانی برگــزار شــد.

رئیــس  قبــادی،  دکتــر حســینعلی  همایــش  ابتــدای  در 
ــخنرانی  ــی، س ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش
ــانی  ــوم انس ــگاه عل ــعۀ پژوهش ــۀ توس ــوان »برنام ــا عن ــود ب خ
و مطالعــات فرهنگــی و مســئلۀ الگــوی اســالمی- ایرانــی 

ــرد. ــه ک ــرفت« را ارائ پیش
وی بــا حمایــت پژوهشــگاه از برگــزاری ایــن همایــش و 
قدردانــی از برگزارکننــدگان همایــش بــه اجابــت پژوهشــگاه از 
خواســتۀ رهبــری مبنــی بــر ورود دانشــگاه ها و مراکــز علمــی 

بــه بحــث ســند الگــو اشــاره کــرد و گفــت: 
ــز  ــر نی ــوع پیش ت ــن موض ــا ای ــه ب در رابط
ــج  ــزار و نتای ــی برگ ــد و بررس ــات نق جلس
جهــت  الگــو  مرکــز  بــه  آن  از  حاصــل 

ــد. ــم ش ــی تقدی اثربخش
توســعه  برنامــۀ  افــزود:  قبــادی  دکتــر 
ــۀ گام دوم  ــه بیانی ــه ب ــا توج ــگاه ب پژوهش
ــا ســند الگــوی  ــل ب ــت تعام انقــالب، ظرفی
اســالمی- ایرانــی پیشــرفت را دارد و حاصــل 
جلســات  در  ظرفیت هــا  ایــن  تحقــق 
ــکاران و  ــود. از هم ــه می ش ــگاه ارائ پژوهش

پژوهشــگران هــم خواســته شــده اســت کــه برنامۀ دوم توســعۀ 
پژوهشــگاه نیــز ناظــر بــه الگــوی پیشــرفت و ملهــم از بیانیــۀ 
گام دوم رهبــر انقــالب باشــد. از مــواردی کــه در ایــن برنامــه 
ــه  ــورد توج ــرفت م ــی  پیش ــالمی- ایران ــوی اس ــر از الگ متأث
قــرار گرفتــه اســت می تــوان بــه هــدف رســیدن بــه دانشــگاه 
نســل چهــارم، برنامــۀ پیشــرفت علمــی در پژوهشــگاه، ترویــج 
ــوم انســانی و صنعــت و  ــه عل ــژه ب ــم، توجــه وی دیپلماســی عل

ــرد. ــاره ک ــم اش ــازی عل ــر عمومی س درآخ

ــع  ــو مجم ــدم، عض ــی مق ــت اهلل مصباح ــم آی ــۀ مراس در ادام
تشــخیص مصلحــت نظــام، ســخنرانی خــود بــا عنــوان »جایگاه 
الگــوی اســالمی ایرانــی پیشــرفت در اســناد بــاال دســتی«  را 

ارائــه کــرد و گفــت: پیشــرفت مســتلزم تحــول مطلــوب 
نفــوس انســانی و ظهــور انســان های خواهــان تحــول در 
راســتای الگــوی اســالمی_ایرانی پیشــرفت و تحــول هنجارهــا 
از هنجارهــای خودخواهانــه و منفعت طلبانــه بــه هنجــاری 
ــراد  ــم اف ــا ه ــراه ب ــت هم ــه و حرک ــه، جمع گرایان کمال جویان
جامعــه بــه ویــژه نســل جــوان و تحصیــل کــرده و نخبــه اســت 
ــزم  ــان و ع ــه ایم ــته ب ــی، وابس ــی، طوالن ــن رو تدریج و از ای
ــوی  ــت. الگ ــی اس ــت همگان ــر و مداوم ــی و صب ــالش مل و ت
پیشــرفت، چارچــوب  اســالمی-ایرانی 
باالدســتی سیاســت های کلــی نظــام 
و خــود از مقولــۀ سیاســت های کلــی 
ــی و  ــون اساس ــل قان ــاً ذی ــت و طبع اس
ــا و  ــررات، آیین نامه ه ــن، مق ــوق قوانی ف
مصوبــات مجلــس، دولــت، قــوۀ قضائیــه 
دســتگاه ها  و  باالدســتی  شــوراهای  و 
ــای  ــایر نهاده ــلح و س ــای مس و نیروه
ــرار  ــران ق ــالمی ای ــوری اس ــام جمه نظ
و  آرمان هــا  بایــد  آن  در  و  می گیــرد 
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــت یافتن ــداف دس اه
ــی  ــه شــرایط درون ــا توجــه ب ــت و ب ظرفیت هــای کشــور و مل
ــان  ــه و جه ــب در منطق ــورهای رقی ــود کش ــی و وج و بیرون
و وجــود موانــع درونــی و بیرونــی از جملــه سیاســت های 
ــن و  ــه تعیی ــی و صهیونیســم و ارتجــاع  منطق اســتکبار جهان
تدویــن شــود و حرکــت، رشــد و پیشــرفت بــه ســوی آرمان هــا 

ــرد. ــرار گی ــن ق ــیر ممک ــن مس ــد در کوتاه تری ــداف بای و اه
همچنیــن حســین ســلیمی، رئیــس دانشــگاه عالمــه طباطبایی 
بــا عنــوان »آینده پژوهــی و الگــوی اســالمی-ایرانی پیشــرفت« 

ــۀ ــادی:برنام ــرقب دکت
ــگاه ــعۀپژوهش دومتوس
الگــوی بــه ناظــر
از ملهــم و پیشــرفت
رهبــر دوم گام بیانیــه

اســت. انقــالب
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ســخنان خــود را مطــرح کــرد و بــه رویــۀ مرســوم اســتفاده از 
ــای  ــن برنامه ه ــه در تدوی ــن آینده پژوهان ــای بنیادی پژوهش ه
بلندمــدت در دنیــا اشــاره کــرد و آینده پژوهشــی را تلفیقی بین 

آینده هــای گوناگــون ممکــن و مطلــوب تعریــف کــرد. ســلیمی 
تأکیــد کــرد: بــرای الگــوی اســالمی-ایرانی پیشــرفت کــه قــرار 
اســت ســندی بــاال دســتی بــر اســناد دیگــر باشــد، عــالوه بــر 
ــه اســت.  ــای آینده پژوهان ــه پژوهش ه ــاز ب ــش درســت، نی بین
ــه چارچــوب یکــی از روش هــای آینده پژوهــی  ــه ب وی در ادام
ــاط آن  ــاره و ارتب ــا« اش ــۀ علت ه ــل الیه الی ــام »تحلی ــه ن ب
ــز پیشــنهاد  ــرد. در آخــر نی ــا الگــوی پیشــرفت را مطــرح ک ب
ــی  ــب، پژوهش ــرمایه گذاری مناس ــا س ــه ب ــن زمین ــد، در ای ش

ــه در تــک تــک موضوعــات صــورت بگیــرد کــه  آینده پژوهان
پشــتیبان نــگارش ســند الگــو باشــد.

در ادامــه ســخنرانی های متعــددی بــا عناویــن ذیــل  برگــزار 
 : شد

- گــذار بــه نــوآوری؛ نقــد ســند پایــۀ الگــو از نظــر حکمرانــی 
اقتصــاد دانــش بنیــان

ــۀ اســالمی-ایرانی پیشــرفت  ــوی پای ــل الگ ــه و تحلی - تجزی
ــی پیشــرفت ــوی اســالمی ایران -الگ

- نقــد الگــوی پایــۀ اســالمی-ایرانی پیشــرفت و برخــی 
پیشــنهادات اصالحــی

-نقــدی بــر الگــوی پایــۀ پیشــرفت مرکــز الگــوی اســالمی- 
ایرانــی پیشــرفت

- ارزیابــی انتقــادی ســندالگوی پایــۀ اســالمی-  ایــران 
رویکردهــا  و  اهــداف  ازمنظــر  یپیشــرفت 

ــوی  ــوب در الگ ــی خ ــق حکمران ــه تحق ــی ب ــرد عقل - رویک
ــرفت ــالمی-ایرانی پیش اس

  در پایــان همایــش در پنــل »تبــادل نظــر و گفتگــوی 
ــارۀ الگــوی اســالمی-ایرانی پیشــرفت«، مباحثــی  علمــی درب
از محورهــای همایــش کــه توســط ســخنرانان پوشــش داده 
ــش،  ــه همای ــت و در اختتامی ــرار گرف ــورد بحــث ق نشــده، م

ــد. ــت ش ــده، قرائ ــرح ش ــث مط ــدی مباح جمع بن
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ــردی اول  ــعۀ راهب ــۀ توس ــدت برنام ــدن م ــپری ش ــس از س پ
ــای  ــر اعض ــارکت فراگی ــا مش ــه ب ــن برنام ــگاه، دومی پژوهش
ــس از طــرح در شــورای پژوهشــی  ــأت علمــی و پ ــرم هی محت
ــی  ــر نظــارت و ارزیاب ــت دفت ــا مدیری ــزا و ب ــا رویکــردی درون ب
ــا،  ــأت امن ــرح در هی ــتانۀ ط ــد و در آس ــن ش ــگاه تدوی پژوهش
ــرداد  ــنبه 15 م ــه ش ــی آن، روز س ــق نهای ــور تدقی ــه منظ ب
ــت  ــۀ مأموری ــن بیانی ــی »تدوی ــۀ هم اندیش ــاه 1398، جلس م

ــد. ــکیل ش ــگاه« تش پژوهش
ایــن جلســه  بــا حضــور اعضــای هیــأت رئیســه پژوهشــگاه، 9 
تــن از رؤســای پژوهشــکده ها و مراکــز، چنــد تــن از نماینــدگان 
ــه  ــران از جمل ــوت از صاحبنظ ــا دع ــکده ها و ب ــر پژوهش دیگ
ــا اخــذ نظــر از تنــی چنــد از  دکتــر تســلیمی، دکتــر ُدری و ب
ــادی  ــر قب ــزار شــد. دکت ــی، برگ ــوزش عال ــام آوران عرصــۀ آم ن
ــودن ســالروز شــهادت امــام  ــاه در پیــش ب طــی ســخنانی کوت
محمــد باقــر )ع( و اعیــاد قربــان و غدیــر را تســلیت و تهنیــت 
ــۀ  ــن بیانی ــارۀ تدوی ــوقتانه درب ــت: خوش ــان داش ــت و بی گف
ــان،  ــر پورنامداری ــون دکت ــتادانی چ ــگاه، اس ــت پژوهش مأموری
دکتــر داوری اردکانــی و ... نظــرات و راهکارهــای مفیــدی را بــه 
صــورت مکتــوب ارائــه کرده انــد کــه جــا دارد از همــکاری تــک 

تــک اعضــاء تشــکر ویــژه ای داشــته باشــم.
ــای  ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــگاه ب ــزود: پژوهش ــادی اف ــر قب دکت
بــاال و داشــتن ســرمایه های انســانی و 128 عضــو هیــأت 
علمــی و شــبکۀ نخبگانــی ســه هــزار نفــره می توانــد بــه یــک 
نهــاد ملــی بی بدیــل در کشــور تبدیــل شــود و مــا می خواهیــم 
ــتا از  ــن راس ــود. در ای ــه ش ــگاه توج ــی پژوهش ــگاه مل ــه جای ب

تجربیــات و دانــش گرانبهــای اســتادان مختلــف ایــن عرصــه 
ــم. ــود می بری س

قبــادی در ادامــه ضمــن قدردانــی از تالش هــای دکتــر 
ــع  ــت مناب ــی و مدیری ــابق اداری، مال ــاون س ــی زاده )مع ربان
بــرای دکتــر قنبرلــو در ســمت جدیــدش  پژوهشــگاه(، 
آرزوی موفقیــت کــرد و گفــت: دکتــر قنبرلــو در عیــن 
ــر  ــمت مدی ــی در س ــق اجرای ــای موف ــه از تجربه ه ــال ک ح
ــر  ــی، مدی ــارت و ارزیاب ــر نظ ــر دفت ــل، مدی ــط بین المل رواب
تحصیــالت تکمیلــی برخــوردار هســتند؛ از دانشــیاران بســیار 
ــاری در  ــدۀ پرب ــد و پرون ــمار می آین ــگاه به ش ــق پژوهش موف
ــی  ــک و همدل ــا کم ــاءاهلل ب ــه ان ش ــد ک ــزه دارن ــأت ممی هی
ــاء  ــت ارتق ــزان در جه ــما عزی ــۀ اعضــای پژوهشــگاه و ش هم

ــرد. ــد ک ــش خواهن ــگاه کوش پژوهش
ــت  ــارۀ مأموری ــنهادی درب ــای پیش ــه متن ه ــۀ جلس در ادام
ــت  ــرار گرف ــران ق ــی حاض ــث و بررس ــورد بح ــگاه م پژوهش
ــتی  ــناد باالدس ــۀ اس ــر پای ــوص ب ــن خص ــد در ای ــرر ش و مق
طبــق اساســنامه، اهــداف و وظایــف ســازمانی پژوهشــگاه و بــا 
عنایــت بــه ســنجش برنامــۀ اول توســعۀ راهبــردی پژوهشــگاه 
ــای  ــران، دیدگاه ه ــۀ ای ــروز جامع ــی ام ــای اجتماع و چالش ه
پیشــنهادی حاضــران در متــن لحــاظ شــود و متــن نهایــی بــا 
مشــورت اســتادان رشــتۀ مدیریــت و نظــرگاه بقیــۀ حاضــران 
ــی شــده و  ــی، نهای ــر نظــارت و ارزیاب ــت دفت از ســوی مدیری
در زمــان محــدود پیــش از تشــکیل جلســۀ هیــأت امنــا، بــه 

دبیرخانــه هیــأت امنــا ارســال شــود.

دکتر قبادی: باید از جایگاه و منزلت ملی پژوهشگاه صیانت کنیم
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ــی  ــت »بحث های ــر 1398 نشس ــورخ 3 تی ــنبه م روز دوش
ــی از اعضــای  ــا حضــور جمع ــات«  ب ــارۀ فلســفه و ادبی درب
و مطالعــات  انســانی  علــوم  پژوهشــگاه  علمــی  هیــأت 
ــات  ــفه و ادبی ــگران فلس ــمندان و پژوهش ــی و اندیش فرهنگ
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــت پژوهش ــالن حکم در س

ــد.  ــزار ش ــی برگ فرهنگ
ــه  ــی و نقادان ــروری علم ــی، م ــث اصل ــت بح ــن نشس در ای

بــه کتــاب جدیــد دکتــر کریــم مجتهــدی بــا عنــوان 
»جســتارهایی در  فلســفه و ادبیــات« بــود. 

دکتــر کریــم مجتهــدی )برگزیــدۀ جایــزۀ عالمــه طباطبایی( 
و اســتاد برجســتۀ فلســفه دانشــگاه تهــران، چهرۀ مانــدگار و 
از مفاخــر فرهنگــی اســت کــه در ســال 1389 در جشــن نامۀ 
ــده  ــینا ش ــن س ــالی اب ــان ط ــذ نش ــه اخ ــق ب ــی موف فاراب

اســت. 
ــر  ــس دفت ــینی، رئی ــکوه حس ــر ش ــه دکت ــدای جلس در ابت
ــه  ــی ب ــاره ای اجمال ــی، اش ــی بین الملل ــای علم همکاری ه
بخش هــای مختلــف کتــاب داشــت و نحــوۀ چیدمــان 
مطالــب برگزیــده از آن را بــرای نشســت بیــان کــرد. ســپس 
ــارۀ تأمالتــی کــه   ــه عنــوان مقدمــه، درب دکتــر مجتهــدی ب
در زمینــۀ ارتبــاط فلســفه بــا ادبیــات داشــته  اســت، مطالبی 

ــان داشــت.  را بی
وی در ابتــدا اشــاره کــرد کــه فلســفه همــواره در جســتجوی 
ــت و  ــر رشته هاس ــا دیگ ــاط ب ــراری ارتب ــرای برق ــی ب راه
ــف  ــکاری رشــته های مختل ــی از هم ــد مصــداق عین می توان
ــاً  ــوارد، الزام ــی م ــه در بعض ــه البت ــد ک ــر باش ــا یکدیگ ب
ــن راه موفــق نمی شــود. بســیاری از ادیبــان و  فلســفه در ای
ــته اند  ــفی داش ــات فلس ــان مطالع ــرح جه ــان مط رمان نویس
چراکــه ایــن مهم ســبب تعمــق بیشــتر در شــخصیت پردازی 
ــده  ــا می ش ــتان های آنه ــخصیت های داس ــی ش و روانشناس

گزارشنشست»بحث هاییدربارۀفلسفهوادبیات«

اســت. 
وی ادامــه داد: در نگاهــی منصفانــه می تــوان ادعــا کــرد کــه 
ادبیــات نســبت بــه فلســفه، عمومیــت، کلیــت و حتــی قدمت 
بیشــتری دارد؛ چــرا کــه ادبیــات بــه معنــای ابتدایــی حتی در 
ــداران دیگــر نیــز بــه چشــم می خــورد. مثــل ایــن  بیــن جان

تــک بیــت ســنائی: 
»توحیدگوی او نه بنی آدم اند و بس

                          هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد«.

ــات قدمــت  ــان اینکــه ادبی ــا بی ــه ب ــر مجتهــدی در ادام دکت
دارد چــون ذوق قدمــت دارد، تصریــح کــرد: ریشــه های 
ــی  ــه خوب ــه ای ب ــوم و منطق ــر ق ــوان در ه ــات را می ت ادبی
ــته  ــت نداش ــد عمومی ــن ح ــا ای ــز ت ــفه هرگ ــا فلس ــد، ام دی
اســت. می تــوان گفــت ادبیــات نســبت بــه فلســفه عامل تــر، 

گســترده تر و قدیمی تــر اســت. 
وی در ادامــه یــادآور شــد: ریشــۀ فلســفه را می تــوان و بایــد 
ــد  ــاد دارن ــیاری اعتق ــه بس ــرد، گرچ ــتجو ک ــان جس در یون
ــا  ــر و ب ــای اخی ــه در قرن ه ــی کلم ــای واقع ــه معن فلســفه ب
ــه اســت.  ــت شــکل گرفت ــادی دورۀ کان ــش تفکــر انتق پیدای
ــی  ــورت معقول ثان ــر ص ــفه در ه ــرد: فلس ــان ک وی خاطرنش
اســت. بــه عبــارت دیگــر، فلســفه تفکــر دربــارۀ فکــر اســت و 
ــه فلســفه تعبیــر و معنــی نمی شــود. در  ــاً خــود فکــر ب الزام
واقــع، ذهــن فیلســوف مقیــد اســت و می توانــد فکــر عمیــق 
را تشــخیص دهــد امــا ادبیــات عمومی تــر اســت و گاهــی بــه 
ــا ایــن توضیــح هــر ادیبــی  بیــان روزمــره اکتفــاء می کنــد. ب
می توانــد خــود را نوعــی فیلســوف بدانــد امــا هــر فیلســوفی 

الزامــاً ادیــب و صاحــب ذوق ادبــی نیســت. 
ــتکار،  ــی پش ــفه یعن ــه فلس ــان اینک ــا بی ــدی ب ــر مجته دکت
ــفه و  ــاب فلس ــه داد: در کت ــودن، ادام ــتن و ب ــالش، خواس ت
ــال  ــه و مث ــا نمون ادبیــات تــالش شــده اســت کــه مطلــب ب
ــد  ــود و بع ــه ش ــب گفت ــه مطل ــه کن ــه اینک ــوند ن ــان ش بی
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ــن  ــع ای ــم. در واق ــه کنی ــا  مراجع ــه مثال ه ــات آن ب ــرای اثب ب
کتــاب، به صــورت تجربــی و بــا روش اســتقرایی نوشــته شــده 
ــای  ــا آوردن نمونه ه ــات ب ــی رابطــۀ فلســفه و ادبی اســت، یعن
عینــی بیــان داده شــده اســت. بــه عنــوان مثــال در ایــن کتــاب 
ــران  ــن فیلســوف ای ــوان بزرگتری ــگاه فلســفی ابن ســینا به عن ن

ــود.  ــان می ش ــی او بی ــات تمثیل ــاس حکای براس
ــناخت  ــیر ش ــاب مس ــن کت ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اروپائیــان از فلســفۀ ارســطو در نظــر گرفتــه شــده اســت، تأکید 
کــرد: کتــاب فلســفه و ادبیــات بیــان می کنــد چــرا در قــرون 
ــای  ــا کتاب ه ــان تنه ــیحی از یون ــی مس ــردم غرب ــی، م ابتدای
ــه  ــورد توج ــون را م ــا افالط ــد و بعده ــدوس را می خواندن اقلی
قــرار دادنــد؛ چــون ارســطو جهــان را »قدیــم« می دانســت امــا 
بــا اســتفاده از افالطــون می توانســتند ســنت های دینــی خــود 
ــون و ســنت های  ــگاه افالط ــع ن ــد. در واق ــات کنن ــر اثب را بهت
نوافالطونــی تطابــق بیشــتری بــا ســنت مســیحیان داشــت و از 
ارســطو بیشــتر بــه منطــق او توجــه داشــتند. البتــه در عصــر 
جدیــد بیشــتر فــن شــعر ارســطو مــورد توجــه قــرار گرفــت و 
شــعرا و نویســندگان غربــی ـ خاصــه ایتالیایی هــا و فرانســویان 
ــرب از  ــت غ ــن برداش ــد. ای ــادی از آن کردن ــتفاده های زی اس
ــود. نحــوه و چگونگــی شــناخت  فلســفۀ ارســطو و افالطــون ب
ارســطو در مســیر تاریــخ، تأثیــرات بســیاری بــر ادبیــات 

اروپاییــان داشــته اســت. 
پــس از آن ســخنرانان بــه ترتیــب، مطالــب مختلفــی در حــوزۀ  
مســائل مربــوط به فلســفه و ارتبــاط آن بــا ادبیات ارائــه کردند. 
دکتــر فاطمــه مینایــی، دکتــرای فلســفه و عضــو هیــأت علمــی 
دانشــنامۀ جهــان اســالم دربــارۀ افالطــون و ارســطو و مقایســه 
دیدگاه هــای آن دو نســبت بــه شــعر مطالبــی را مطــرح کــرد. 
ســپس دکتــر زینــه عرفت پــور، دکتــرای ادبیــات عربــی و عضــو 
هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 

ــه  ــاد او ب ــدوی و انتق ــن ب ــدگاه عبدالرحم ــن دی ــارۀ تبیی درب
ــن  ــه ای ــبت ب ــدی نس ــر مجته ــه دکت ــخی ک ــینا و پاس ابن س
دیــدگاه بیــان نمــوده ســخنانی ایــراد کــرد. در ادامــه، دکتــر 
زهــرا مبلــغ، دکتــرای فلســفه و عضــو هیــأت علمی پژوهشــگاه 
ــای  ــارۀ حکایت ه ــی درب ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس عل
ــف نســبت  ــای مختل ــن ســینا و نظــرات دیدگاه ه ــی اب تمثیل
بــه نــوع بیــان ابــن ســینا در ایــن حکایت هــا و نــوع بیــان او 

ســخن گفــت. 
ــاب  ــش دوم کت ــه بخ ــوط ب ــه مرب ــه ک ــش دوم جلس در بخ
فلســفه و ادبیــات بــود، دکتــر ژالــه کهنمویــی، مدیــر اســبق 
گــروه زبــان فرانســه دانشــگاه تهــران، دربــارۀ ادبیــات فرانســه 
ــی را  ــتۀ آن مطالب ــخصیت های برجس ــم وش ــرن هفده در ق
ــر محمــد منصــور هاشــمی، عضــو  ــود. ســپس دکت ــراد نم ای
هیــأت علمــی دانشــنامۀ جهــان اســالم، دربــارۀ دیــدگاه هــگل 
از داستان نویســی در عصــر جدیــد و گــذار از اســطوره و شــعر 
ــخن  ــل س ــه تفصی ــر ب ــان در دوران معاص ــات و رم ــه ادبی ب

گفــت.  
ــات  ــرای ادبی ــر، دکت ــی مطه ــان اهلل کریم ــر ج ــه دکت در ادام
ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــون پژوهش ــورای مت ــر ش ــی و دبی روس
ــار خــود و  ــگاه تولســتوی در آث ــارۀ ن ــات فرهنگــی درب مطالع
بــه طــور ویــژه دربــارۀ مفهــوم جنــگ ســخن گفــت. پــس از 
وی دکتــر روح اهلل کریمــی، دکتــرای فلســفه و عضــو هیــأت 
علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، دربــارۀ 
ــازی و محرومیــت او  ــه حــزب ن ــان و واکنــش او ب تومــاس م
به عنــوان اولیــن برنــدۀ جایــزۀ نوبــل ادبیــات در آلمــان 

ــراد نمــود.  ســخنرانی خــود را ای
ــا تذکــر چنــد  در انتهــای نشســت، دکتــر کریــم مجتهــدی ب
ــان تقدیــر نمــود.  نکتــه در ســخنان ســخنرانان از تمامــی آن
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»پرتــال جامــع علــوم انســانی« کــه از ســال 1388 بــه همــت »پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی«، راه انــدازی شــده 
اســت، بــا بارگــذاری 1351 نشــریه در قالــب 35 هــزار شــماره و بیــش از 316 هــزار داده علمــی تمــام متــن بــا دسترســی آزاد 
ــار، ناشــران،  ــدگان آث ــم از تولیدکنن ــوم انســانی و اســالمی اع ــه علمــی کشــور در حــوزۀ عل ــان جامع ــت، میزب ــدون محدودی و ب

محققــان و اندیشــمندان از سراســر جهــان اســت.
وجــه تمایــز پرتــال مذکــور نســبت بــه پایــگاه هــای مشــابه، دســته بنــدی موضوعــی مقــاالت در 3300 زیرحــوزه گــروه علــوم 
انســانی و اســالمی اســت بــه نحــوی کــه محققــان عــالوه بــر دسترســی بــه مقــاالت از طریــق جســتجو در عنــوان، نویســنده، ناشــر 
و .. از طریــق موضــوع و حــوزۀ تخصصــی مقــاالت منتشــر شــده نیــز امــکان دسترســی بــه محتــوای مــورد نیــاز خــود را خواهنــد 

داشــت.
 بــا راه انــدازی نســخۀ جدیــد پرتــال در شــهریور مــاه 1397 میــزان مراجعه کننــده بــه پرتــال در ســال 1398 نســبت بــه زمــان 
مشــابه در ســال 1397 بــا رشــد بیــش از 300 درصــدی همــراه بــوده اســت. همچنیــن رتبــه پرتــال در وب ســایت معتبــر الکســا 
بــه عنــوان میــزان مراجعه کننــده بــه کلیــه وب ســایت ها پــس از ارائــۀ نســخه جدیــد پرتــال، از ســوی کاربــران ایرانــی بــا رشــد 
501 پلــه ای و کاربــران سراســر جهــان بــا رشــد 12557 پلــه ای همــراه بــوده اســت. شــایان ذکــر اســت پژوهشــگاه علــوم انســانی 
و مطالعــات فرهنگــی در ازای خدمــات ارائــه شــده در پرتــال اعــم از خدمــات بــه صاحبــان آثــار نظیــر ایجــاد صفحــات اختصاصــی 
ــه محتــوای تمــام متــن مقــاالت، دسترســی  ــه محققــان شــامل دسترســی ب نشــریات، درج مقــاالت و ... و همچنیــن خدمــات ب
موضوعــی و .. هزینــه ای دریافــت نمی کنــد. در ادامــه گزارشــی از فعالیــت پرتــال در ســال 1398 و آمــاری از داده هــای موجــود 

در آن از آغــاز تــا کنــون ارائــه شــده اســت.

۱-آماربازدیدازپرتالدرچهارماهنخستسال۱۳۹۸ومقایسهبازمانمشابهدرسال۱۳۹۷
بــا توجــه بــه آمــار اســتخراج شــده از نــرم افــزار معتبــر Google Analytics، در 4 ماهــۀ نخســت ســال 1398 بیــش از 3 میلیــون و 
80 هــزار کاربــر جهــت بهره منــدی از داده هــای پرتــال بــه وب ســایت ensani.ir مراجعــه کرده انــد. ایــن تعــداد کاربــر از بیــش از 

6 میلیــون و 600 هــزار صفحــه در پرتــال بازدیــد نموده انــد.

میزانمراجعهکننده)بازدید(وصفحاتبازدیدشدهپرتالفروردینلغایتتیرماه۱۳۹۸

ــرای صفحــات  ــر و ب ــزار کارب ــم 850 ه ــده رق ــزان بازدیدکنن ــرای می ــال 1397 ب ــان مشــابه در س ــوق در زم ــار ارائه شــدۀ ف  آم
بازدیدشــده 2 میلیــون و 400 هــزار صفحــه توســط نــرم افــزار گــوگل آنالیتیــک ثبــت شــده اســت. بــا اســتناد بــه آمــار موجــود، 
ــر را نشــان می دهــد.  ــه زمــان مشــابه در ســال 1397، رشــدی معــادل 3.62 براب میــزان بازدیدکننــده در ســال 1398 نســبت ب

ایــن رقــم بــرای میــزان صفحــات بازدیــد شــده، رشــدی معــادل 2.78 برابــر بــوده اســت.
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مقایسهمیزانمراجعهکننده)بازدید(وصفحاتبازدیدشدهپرتال

فروردینلغایتتیرماه۱۳۹۸بامدتمشابهدرسال۱۳۹۷
علت رشد موجود را نیز می توان به سه عامل زیر مرتبط دانست: 

1- تغییر نرم افزار: بهبود سرعت بارگذاری صفحات، امکانات جدید نرم افزار و رفع اشکالت دسترسی نرم افزار قبل؛
2- بروزرسانی سریع تر نشریات با کمک دانشجویان پژوهشگاه و

 3- دسترسی رایگان مخاطبان به مقاالت علمی در پرتال با توجه به پولی بودن اکثر بانک های اطالعاتی مشابه.

۲-رتبهبندیالکساوجایگاهپرتال
ــی در  ــران ایران ــد توســط کارب ــوم انســانی در میــان وب ســایت های پربازدی ــال جامــع عل براســاس رتبه بنــدی معتبــر الکســا، پرت
جایــگاه 432 قــرار گرفتــه اســت، کــه در میــان رده بنــدی بانک هــای اطالعاتــی مشــابه جایــگاه ویــژه ای محســوب می شــود. ایــن 
آمــار در مقایســه بــا شــهریور مــاه ســال 1397همزمــان بــا راه انــدازی نســخۀ جدیــد پرتــال، بــا رشــد 501 پلــه ای بــرای کاربــران 

ایرانــی و رشــد 12557 پلــه ای بــرای کاربــران از سراســر جهــان همــراه بــوده اســت.
 

 * ایــن رتبــه از میــان  بازدیــد کلیــه وب ســایت ها )اعــم از موتورهــای جســتجو نظیــر گــوگل، ســایت های خبــری، دانشــگاهی 
و ...( توســط کاربــران ایرانــی اســتخراج شــده اســت.

 

۳-راهاندازینسخۀتلفنهمراهباتوجهبهآمارمراجعۀکاربران
 بــا توجــه بــه افزایــش میــزان مراجعــه کاربــران بــه پرتــال جامــع علــوم انســانی از طریــق تلفن هــای همــراه هوشــمند و تبلــت 
و بــا اســتناد بــه آمــار اســتخراج شــده از نــرم افــزار Google Analytics، رقــم 66 درصــد بــا توجــه بــه سیســتم عامــل کاربــران را 
نشــان داده اســت، نســخۀ آزمایشــی اپلیکیشــن اندرویــد پرتــال بــا هــدف ســهولت دسترســی ایــن کاربــران، تولیــد و در خــرداد 

مــاه ســال جــاری رونمایــی شــد.
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۴-مقاالتاضافهشدهبهپرتالدرچهارماهنخستسال۱۳۹۸
ــه از 442 نشــریه در قالــب 1,192 شــماره منتشــر شــده، در پرتــال  در چهــار مــاه نخســت ســال 1398 تعــداد 10,487 مقال
نمایــه شــده اســت کــه از ایــن تعــداد 19 نشــریۀ جدیــد در پرتــال ثبــت شــده اســت. بــا بارگــذاری ایــن تعــداد مقالــه 5,530 
ــه  ــه نســبت ب ــن تعــداد مقال ــال صاحــب صفحــه اختصاصــی شــده اند.  بارگــذاری ای ــز در پرت ــد نی ــدآور )نویســنده( جدی پدی
ــرم افــزار و اســتفاده از  ــا تغییــر ن ــوده کــه ایــن امــر جــز ب ــا رشــد 140 درصــدی همــراه ب زمــان مشــابه در ســالیان قبــل، ب

ــد میســر نمی شــد. ــروی انســانی توانمن نی

۵-آمارکلمقاالتپرتالازابتداتاکنون
در حــال حاضــر پرتــال316,798  مقالــه در قالــب 1351 نشــریه از بیــش از 35 هــزار شــماره منتشرشــده را بــه صــورت رایــگان 
بــا دســته بندی موضوعــی در اختیــار کاربــران قــرار داده اســت. ایــن تعــداد مقالــه از بیــش از 140 هــزار پدیــدآور )نویســنده( 
گــردآوری شــده کــه هــر یــک از آن هــا در پرتــال دارای صفحــه ای اختصاصــی بــا قابلیــت تفکیــک براســاس نویســنده همــکار، 

ســال نشــر، درجــۀ علمــی، نشــریه، زبــان و موضــوع هســتند. 

مقاالت موجود در پرتال از 9 زبان زنده دنیا شامل: فارسی: 314556 مقاله، انگلیسی: 1088 مقاله، عربی: 733 مقاله، 
فرانسه: 301 مقاله، روسی: 75  مقاله، آلمانی: 24 مقاله، ایتالیایی: 7 مقاله، ترکی: 10 مقاله و اردو: 4 تشکیل شده اند.

همچنیــن ایــن تعــداد مقالــه بــا توجــه بــه دســته بندی های موجــود علمــی شــامل: 89,937 مقالــۀ علمی-پژوهشــی ، 6,403 
ــوزوی( و 2,405  ــی )ح ــۀ علمی-پژوهش ــگاه آزاد(، 7,111 مقال ــی )دانش ــۀ علمی-پژوهش ــی، 3,225 مقال ــۀ علمی-ترویج مقال

مقالــۀ علمی-ترویجــی )حــوزوی( اســت.
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 کلدادههایموجوددرپرتالازآغازتاپایانتیرماه۱۳۹۸

6-پراکندگیجغرافیاییکاربرانپرتالدرچهارماهۀنخستسال۱۳۹۸
در چهــار مــاه نخســت امســال  3,082,925 کاربــر از 165 کشــور از پرتــال جامــع علــوم انســانی بازدیــد کرده انــد. از ایــن تعــداد، 
محققــان موجــود در ایــران بــا 2,495,356 بازدیدکننــده، 81 درصــد کل بازدیــد را بــه خــود اختصــاص داده اســت. پــس از ایــران، 
ــده و 2.4 درصــد،   ــا 74 هــزار بازدیدکنن ــده و 3.4 درصــد، افغانســتان ب ــا 104 هــزار بازدیدکنن ــکا ب ــاالت متحــدۀ آمری کشــور ای
آلمــان بــا 58 هــزار بازدیدکننــده و 1.9 درصــد، هلنــد بــا 54 هــزار بازدیدکننــده و 1.8 درصــد، بریتانیــا بــا 47 هــزار بازدیدکننــده 

و 1.5 درصــد و فرانســه بــا  23 هــزار بازدیدکننــده و 0.8 درصــد قــرار دارنــد.

آمارمراجعهکاربرانازکشورهایمختلفبهپرتالفروردینلغایتتیرماه۱۳۹۸

ــال  ــه روزرســانی نشــریات، پرت ــذاری و ب ــد بارگ ــات و تســریع در فراین ــود امکان ــد و بهب ــزاری جدی ــرات نرم اف ــه تغیی ــا توجــه ب ب
جامــع علــوم انســانی آمادگــی خــود را بــرای برقــراری ارتبــاط بــا صاحبــان نشــریات و مراکــز دانشــگاهی و تحقیقاتــی جهــت ایجــاد 
ــۀ نتایــج تحقیقــات طرح هــای پژوهشــی از طریــق  ــرای درج نشــریات علمــی و پژوهشــی و همچنیــن ارائ صفحــات اختصاصــی ب

وب ســایت پرتــال اعــالم مــی دارد. 
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نشســت »هویــت ملّــی و تمــدن نویــن اســالمی در بیانیــۀ گام 
دوم« بــه اهتمــام هســتۀ مکتــب امــام خمینــی )رحمه اهلل علیه(، 
ــام صــادق علیه الســالم و پژوهشــگاه  مرکــز رشــد دانشــگاه ام
ــم  ــنبه هفده ــی، روز دوش ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس عل

تیرمــاه 1398 بــه میزبانــی پژوهشــگاه برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر موســی نجفــی، عضــو هیــأت 
 علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، پــس 
ــون  ــی پیرام ــان نکات ــه بی ــت، ب ــۀ کرام ــام ده ــک ای از تبری
بیانیــۀ گام دوم انقــالب اســالمی پرداخــت. وی ضمــن انتقــاد 
از به کاربــردن غلــِط اصطــالح »مانیفســت« دربــارۀ بیانیــۀ گام 
ــتی  ــزاب کمونیس ــه اح ــتر ب ــالح بیش ــن اصط ــت: ای دوم، گف
و سوسیالیســتی مربــوط اســت و بــه کار بــردن آن باعــث 
می شــود کــه فضــای گفتگــو دربــارۀ ایــن متــن از بیــن بــرود. 
برخــورد مــا بــا بیانیــه، برخــورد آزادی اســت کــه عــده ای اهــل 
ــرداز  ــک نظریه پ ــای ی ــون صحبت ه ــد پیرام ــر می خواهن تفک
ــت  ــی اس ــفۀ سیاس ــک فلس ــن ی ــال تبیی ــه در ح ــردی ک و ف
گفتگــو کننــد، نــه برخــورد طرفــداران یــک حــزب نســبت بــه 
رهبــر آن حــزب. این کــه مــا بــا بیانیــۀ گام دوم کامــاًل آزادانــه، 
ــی  ــه برخــورد کنیــم، خــود یــک گام تمدن ــه و خالقان مبتکران

اســت«.
دکتــر موســی نجفــی چهــار موضوع »تمدن گذشــتۀ اســالمی«، 
»تمــدن گذشــتۀ شــیعی ایرانیــان در دوران صفویــه«، »تمــدن 
غــرب« و »تمــدن آینــدۀ اســالمی« را موضوعات مهمی دانســت 
کــه بایــد ضمــن بحــث دربــارۀ تمــدن نویــن اســالمی، مــورد 
ــوع گام  ــه موض ــن ب ــۀ پرداخت ــوند. وی مقدم ــع ش ــه واق توج
ــارۀ چیســتی گام نخســت  ــالب اســالمی را بحــث درب دوم انق
ــدی  ــالب، جمع بن ــت: »گام نخســت انق ــالب دانســته و گف انق
ــه  ــه ب ــگاه امیدواران ــم ن ــته و گام دوم آن ه ــز گذش افتخارآمی
آینــده اســت. ایــن درســت در مقابــل خــط تبلیغاتــی دنیــای 
اســتکبار و همچنیــن عــده ای در داخــل اســت کــه بــه دنبــال 
ضعیــف نشــان دادن حرکــت نظــام در چهــل ســال گذشــته و 

ایجــاد یــأس نســبت بــه آینــده هســتند.
ــی  ــت تمدن ــن وضعی ــگاه در تبیی ــتۀ دانش ــتاد برجس ــن اس ای
ــای  ــد از انقالب ه ــوالً بع ــت: معم ــران گف ــالمی ای ــالب اس انق
جــوان، تمدن هــای جدیــد ســاخته می شــوند. در صفویــه 
ــان  ــود و در زم ــت ب ــیس و تثبی ــال اول، دورۀ تأس ــم صدس ه
شــاه عبــاس تمــدن صفویــه ســاخته شــد. در انقــالب اســالمی 
هــم، دورۀ امــام، دورۀ تأســیس و تثبیــت و دورۀ رهبــری، 
ــن اســت.  ــای تمــدن نوی ــت و شــکل گیری طلیعه ه دورۀ تثبی
ــد  ــه می توان ــت ک ــوی اس ــه نح ــا ب ــی م ــق تمدن ــون اف اکن

ــش بکشــد. ــه چال ــرب را ب ــوان غ ــر و نات تمــدن پی
نجفــی روح بیانیــۀ گام دوم انقــالب اســالمی را روح امیــد 
ــه  ــد ب ــت می شــود بای ــد صحب ــی از امی ــزود: وقت دانســت و اف
مجموعــه ای از مفاهیــم پیرامــون تمــدن نویــن اســالمی توجــه 

هویتمّلیوتمدننویناسالمیدربیانیۀگامدومانقالب

کــرد؛ ایــن مفاهیــم عبارتنــد از: اســتقالل، اراده، ابتــکار، نیروی 
ــل  ــه تحصی ــی، نقشــۀ راه، ایمــان ب ــده، شــخصیت مل پیش برن
ــه بیانیــه مراجعــه می کنیــم می بینیــم کــه  ــوب. وقتــی ب مطل
همــۀ ایــن زنجیــره مفاهیــم تمدنــی در بیانیــه وجــود دارنــد.

والمســلمین  حجت االســالم  جلســه  ایــن  ادامــۀ  در 
دکترسیدحســین حســینی، عضــو هیــأت  علمــی گــروه فلســفۀ 
ــه  ــی، ب ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــن پژوهش دی
ــه یــک اجمــاع نظــری پیرامــون  تبییــن ضــرورت دســتیابی ب
ــش  ــن پرس ــه ای ــینی در ادام ــت. حس ــدن پرداخ ــوم تم مفه
ــه کجاســت؟ وی در  ــی بیانی ــه نقطــۀ کانون ــرد ک را مطــرح ک
پاســخ بــه ایــن ســؤال، موضــوع علــم دینــی یــا علــوم انســانی 
ــی بیانیــۀ گام دانســت.  ــون محتوای ــن کان اســالمی را اصلی تری
ــی،  ــات علم ــازی موضوع ــاد از ساده س ــن انتق ــینی ضم حس
ــازی  ــد از ساده س ــم بای ــۀ گام دوم ه ــوع بیانی ــت: در موض گف
ــۀ  ــه جامع ــت ک ــن اس ــم ای ــرد و راه آن ه ــاب ک ــث اجتن بح

ــرد. ــده بگی ــه را برعه ــن بیانی ــون ای ــث پیرام ــی، بح علم
در ادامــۀ ایــن نشســت تخصصــی، دکتــر علــی جعفــری 
خمینــی  امــام  مکتــب  هســتۀ  پژوهشــگر  ُهرســتانی، 
صــادق  امــام  دانشــگاه  رشــد  مرکــز  )رحمه اهلل علیــه( 
ــۀ گام دوم  ــن بیانی ــه مت ــه اینک ــاره ب ــن اش ــالم، ضم علیه الس
ــورد  ــی م ــش تمدن ــد دان ــرای تولی ــد نقطــۀ شــروعی ب می توان
ــوب  ــالمی محس ــن اس ــدن نوی ــکل گیری تم ــرای ش ــاز ب نی
شــود، بــه بیــان ضــرورت نــگاه متفــاوت بــه انقــالب از منظــر 
ــر معــارف اســالم  فلســفۀ تاریخــی انقــالب اســالمی مبتنــی ب

پرداخــت. )صلی اهلل علیه و آله وســلم(  محمــدی  نــاب 
ایــن پژوهشــگر مرکــز رشــد دانشــگاه امــام صــادق علیه الســالم 
ــک  ــا ی ــه ب ــرای جامع ــود ب ــدی خ ــگاه توحی ــا در ن ــت: م گف
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تقریــر خــاص، اصالــت و واقعّیــت قائــل هســتیم. اتحــاد 
ــاور و ایمــان مشــترک باعــث شــکل گیری  انســان ها در افــق ب
وحــدت حقیقــی توحیــدی و تحقــق جامعــۀ حقیقــی می شــود 
ــه »امــت« شــده اســت  ــر ب ــی از آن تعبی ــات دین کــه در ادبی
ــن  ــا ای ــد. ب ــدا می کن ــی پی ــی و فرامکان ــۀ فرازمان ــه جنب ک
تقریــر جامعــه دارای حیــات حقیقــی، شــعور و آگاهــی اســت 
و بــا هــر مرحلــه ارتقــای خودآگاهــی اجتماعــی، جامعــه وارد 

ــالب  ــش می شــود. در انق ــات خوی ــری از حی ــۀ متکامل ت مرحل
اســالمی و در اّولیــن مرحلــۀ تحقــق ایــن هویــت و روح جمعــی 
به واســطۀ یقظــه و بیــداری کــه امــام خمینــی )رحمه اهلل علیــه( 
در جامعــه ایجــاد کــرد، مــردم بــه خودآگاهــی جمعــی رســیده 
ــی  ــداری و خودآگاه ــن بی ــدند و ای ــد ش ــر متح ــا یکدیگ و ب
ــن  ــکل گیری اولی ــۀ ش ــی، نقط ــه روح جمع ــه ب ــی از توّج ناش
ــق گام نخســت انقــالب اســالمی  مرتبــۀ حیــات طّیبــه و تحّق
بــوده اســت کــه بــه بیــان رهبــر معّظــم انقــالب عصــر نوینــی 
ــوان آن  ــۀ معنویــت در جهــان شــکل گرفــت کــه می ت ــر پای ب
ــه  ــا توجــه ب را عصــر امــام خمینــی )رحمه اهلل علیــه( نامیــد. ب
ــل  ــرد قاب ــا، احــکام ف ــخ م ــن نکتــه کــه طبــق فلســفۀ تاری ای
تســری بــه جامعــه اســت، متوجــه می شــویم کــه جامعــه نیــز 
ــای  ــرای الغ ــالگی ب ــوغ چهل س ــانی، در بل ــرد انس ــون ف همچ
عقالنیتــی کــه پشــتوانه اش تجربــۀ چهل ســاله انقــالب اســت، 
آمادگــی پیــدا کــرده اســت. بدیــن ترتیــب بــا ارائــه ایــن آگاهی 
جمعــی جدیــد از ســوی امــام جامعــه بــه امــت، یــک حیــات 
ــد.  ــود می آی ــه وج ــالمی ب ــالب اس ــرای انق ــد ب ــی جدی واقع
بیانیــۀ گام دوم انقــالب اســالمی بــا ارائــه تجربــه آزمــوده شــده 
انقــالب اســالمی و عقالنیــت مــدون انقــالب بــه دنبــال ارتقــاء 
ــه  ــق مرتب ــالب اســالمی و تحق ــی در انق ســطح آگاهــی جمع
عالی تــری از حیــات طیبیــه اجتماعــی اســت و ایــن مرتبــه از 
حیــات انقــالب اســالمی مقدمــۀ تحقــق تمــدن نویــن اســالمی 

ــد. ــاب می آی ــه حس ب
ــگر  ــی، پژوهش ــی باباخان ــر مجتب ــه، دکت ــن جلس ــه ای در ادام

ــد  ــز رش ــه( مرک ــی )رحمه اهلل علی ــام خمین ــب ام ــتۀ مکت هس
ــود  ــث خ ــه بح ــه ارائ ــالم ب ــادق علیه الس ــام ص ــگاه ام دانش
ــر  ــی رهب ــباتی وتحلیل ــتگاه محاس ــی دس ــوان »بررس ــا عن ب
ــی انقــالب اســالمی  معظــم انقــالب در تشــریح جایــگاه کنون
ــه  ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب ــت. باباخان ــه گام دوم« پرداخ در بیانی
تمــدن نویــن اســالمی چشــم اندازی اســت کــه در بیانیــۀ گام 
ــی  ــت: یک ــود، گف ــیم می ش ــالمی ترس ــالب اس ــرای انق دوم ب
ــح  ــم صحی ــالمی، فه ــن اس ــدن نوی ــق تم ــات تحق از ملزوم
جایــگاه انقــالب اســالمی در معــادالت کنونــی جهــان، مســیر 
ــت و  ــِش روی آن اس ــق پی ــالب و اف ــط انق ــده توس ــی ش ط
بخــش مهمــی از بیانیــه هــم تــالش می کنــد همیــن جایــگاه 
را بــه صــورت صحیــح ترســیم کنــد. از طــرف دیگــر دشــمن 
ــکار  ــالمی را در اف ــالب اس ــر انق ــه تصوی ــد ک ــالش می کن ت
عمومــی جهــان مخــدوش کنــد. رهبــر معظــم انقــالب از ایــن 
ــم زدن دســتگاه محاســباتی  ــوان بره ــا عن ــرد دشــمن ب راهب
مــردم و مســئولین یــاد می کننــد. باباخانــی بیــان امیدوارانــه 
بیانیــۀ گام دوم انقــالب اســالمی را پادزهــری در مقابــل ایــن 
حملــۀ دشــمن دانســت و افــزود: در تبییــن ایــن امیدآفرینــی 
حداقــل می تــوان بــه طــرح دو نکتــه پرداخــت؛ یکــی اینکــه 
ــالمی  ــالب اس ــری انق ــگاه رهب ــۀ جای ــی الزم ــن امیدآفرین ای
ــن  ــت. تبیی ــی نیس ــل کامل ــل، تحلی ــن تحلی ــا ای ــت، ام اس
مکمــل دیگــر ایــن اســت کــه دســتگاه تحلیلــی رهبــر معظــم 
ــه از آن  ــگاه امیدواران ــن ن ــه ای ــه ای اســت ک ــه گون ــالب ب انق
ــل  ــام راح ــدگاه ام ــاس، از دی ــن اس ــر ای ــود. ب ــل می ش حاص
و رهبــر معظــم انقــالب، مشــکالت و نامالیماتــی کــه در اثــر 
ــود،  ــل می ش ــران تحمی ــت ای ــر مل ــمنان ب ــای دش توطئه ه
ــن  ــول بنیادی ــی از اص ــدن یک ــه ش ــب نهادین ــه موج چنانچ
انقــالب اســالمی شــود، قابــل پذیــرش خواهــد بــود، چــرا کــه 
موجبــات حرکــت ســریع انقــالب اســالمی بــه ســوی اهــداف 

ــرد. ــد ک ــم خواه ــده فراه ــش را در آین و آرمان های
دکتــر بتــول یوســفی، پژوهشــگر حــوزۀ اندیشــۀ سیاســی هــم 
در ایــن نشســت در توضیــح نظــرات خــود پیرامــون بیانیــۀ گام 
دوم گفــت: یکــی از مســائلی کــه فرجــام و ســرانجام انقالب هــا 
ــی  ــا مخاطرات ــا را ب ــد و ممکــن اســت آنه را مشــخص می کن
ــای  ــداف و آرمان ه ــا از اه ــیرها و تبیین ه ــد، تفس ــه کن مواج
هــر انقالبــی اســت؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن مســائل اگــر 
بخواهیــم مهم تریــن رســالت رهبــران انقــالب را بیــان کنیــم، 
بایــد بــه مســئله حراســت از هویــت و چیســتی انقــالب اشــاره 
کنیــم. وی بــا بیــان اینکــه تجربــۀ انقالب هــای قــرن بیســتم 
نشــان داد کــه تفســیرهای مختلــف از چیســتی و هویــت هــر 
ــود،  ــری ش ــفتگی و درگی ــه آش ــر ب ــد منج ــی می توان انقالب
اظهــار کــرد: معمــوالً قبــل از هــر انقالبــی توافــق و یکدســتی 
در بیــن انقالبیــون بــه دلیــل داشــتن هــدف مشــترک بیشــتر 
اســت، امــا وقتــی وحــدت هویتــی وجــود نداشــته باشــد، بعــد 
ــط  ــون توس ــن انقالبی ــای خونی ــاهد تصفیه ه ــالب، ش از انق
ــئله  ــن مس ــه ای ــاره ب ــا اش ــفی ب ــتیم. یوس ــان هس هم رزم
ــث  ــالب و بح ــت انق ــالب، هوی ــری در گام دوم انق ــه رهب ک
ــد، تصریــح  ــون توجــه خــود قــرار داده ان خودســازی را در کان
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کــرد: مفاهیمــی مثــل هویــت، مفاهیمــی کیفــی هســتند کــه 
ــل  ــی مث ــود دارد. تالش های ــا وج ــی از آن ه ــف مختلف تعاری
گام دوم و تالش هــای دیگــری از ایــن جنــس در ایــن جهــت 
اســت کــه رهبــری هویــت انقــالب را بــه جامعــه ارائــه کننــد 
ــاروا از هویــت انقــالب توســط برخــی  ــع از تفســیرهای ن و مان

جریانــات شــوند.
حجــت االســالم داود مهــدوی زادگان، در ایــن نشســت ابتــدا بــا 
طــرح ایــن ســؤال کــه »چــه لزومــی بــرای صــدور ایــن بیانیــه 
در چهــل ســالگی انقــالب وجــود داشــت؟«، گفــت: ایــن بیانیــه 
ــده  ــت و برآم ــده اس ــته ش ــات روز نوش ــا مقتضی ــب ب متناس
ــا  ــط ب ــه مرتب ــزود: بیانی ــت. وی اف ــخص نیس ــک ش از ارادۀ ی
شــرایط امــروز کشــور اســت. درواقــع مــا در شــرایطی بــه ســر 
می بریــم کــه انتظــار نوشــته شــدن ایــن بیانیــه وجــود داشــت 
و رهبــری بــا درک ایــن ضــرورت اقــدام بــه صــدور بیانیــۀ گام 
دوم انقــالب کردنــد. دکتــر مهــدوی زادگان ســپس بــا تشــریح 
شــرایط بســتری کــه انقــالب اســالمی در آن بــه وقوع پیوســت،  
ــا یــک پشــتوانۀ عظیــم فکــری  اظهارکــرد: انقــالب اســالمی ب
ــار  ــه در اختی ــه آن صحن ــد ک ــه ای ش ــی وارد صحن و فرهنگ
ســکوالرها و جریاناتــی بــود کــه سیاســت و دیــن را از هــم جدا 
ــم  ــا ه ــن مذهبی ه ــی در ذه ــن اندیشــه حت می دانســتند و ای
ــه  ــود. در چنیــن شــرایطی انقــالب اســالمی ب رســوخ کــرده ب
عنــوان انقــالب معنــوی پیــروز شــد و نظــام سیاســی جدیــدی 
مبتنــی بــر اهــداف خــود ایجــاد کــرد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 

ایــن نظــام بــا همــۀ نظام هــای موجــود متفــاوت بــود، 
ــه  ــود علی ــای موج ــد نظام ه ــث ش ــاوت باع ــن تف ــت: ای گف
ــمنی ها را  ــد و دش ــع بگیرن ــالمی موض ــوری اس ــام جمه نظ
ــا  ــد ت ــروع کنن ــام ش ــن نظ ــه ای ــف علی در بســترهای مختل
ــه  ــا هم ــد. ب ــف کنن ــالمی را تضعی ــوری اس ــد جمه بتوانن
ــیده اند  ــی رس ــه جای ــروز ب ــمنی ها ام ــا و دش ــن ترفنده ای
ــد و  ــف نظــام ندارن ــرای تضعی ــه ای ب ــه دیگرحــرف و حیل ک
جمهــوری اســالمی خــود را تثبیــت کــرده اســت؛ بنابرایــن، 
ایــن شــرایط بهتریــن زمــان بــرای برداشــتن گام دوم انقــالب 
اســت و صــدور بیانیــۀ گام دوم هــم بــرای تحقــق ایــن هــدف 

اتفــاق افتــاده اســت.
در ادامــۀ ایــن نشســت تخصصــی، دکتــر ســیدرضا حســینی، 
عضــو هیــأت  علمــی پژوهشــکدۀ اندیشــه سیاســی، انقــالب 
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــالمی پژوهش ــدن اس و تم
ــان  ــه جوان ــوع ک ــن موض ــه ای ــاره ب ــن اش ــی، ضم فرهنگ
اصلی تریــن مخاطبــان بیانیــۀ گام دوم هســتند، مراجعــه 
ــرای تقویــت تجربیــات  ــه تاریــخ را یــک عامــل ضــروری ب ب
جوانــان دانســت. ایــن اســتاد دانشــگاه در توضیــح ضــرورت 
فهــم تاریــخ گفــت: مراجعــه بــه هویــت تاریخــی مــا می توانــد 
ــه را تقویــت کنــد. حســینی در ادامــه بحــث  ــگاه امیدواران ن
ــه  ــه ب ــودن مراجع ــن ب ــل امیدآفری ــی دالی ــه بررس ــود ب خ

ــالب اســالمی پرداخــت. پیشــینۀ تاریخــی انق
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سومینجلسۀشورایسیاستگذاریکنگرۀبینالمللی»امامعلی)ع(پژوهی«

ســومین جلســۀ شــورای سیاســتگذاری ســومین کنگــرۀ 
ــر  ــنبه، 17 تی ــی روز دوش ــی)ع( پژوه ــام عل ــی ام بین الملل
1398 بــا میزبانــی مرکــز تحقیقــات امــام علــی علیــه الســالم 
ــزار  ــی برگ ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل در پژوهش

شــد.
ــدی  ــر مه ــره )دکت ــورای کنگ ــای ش ــه اعض ــن جلس  در ای
گلشــنی، دکتــر محمــد رضــا مالیــی، دکتــر کریمــی، 
ــر ســید محمــد مهــدی  ــی، دکت ــی دلشــاد تهران دکترمصطف
ــیرزاد،  ــی ش ــر رمضانعل ــی، دکت ــر اله ــر ناص ــری، دکت جعف
دکتــر مهــدی رمضانــی، دکتــر حمیــد عبدالمحمــدی، دکتــر 
سیدســجاد علــم الهــدی، دکتــر حســن برزگــر و محمدعلــی 
ــه بحــث پیرامــون دســتور جلســه پرداختنــد. ــان( ب معتضدی

ــم الهــدی، رئیــس  ــر سیدســجاد عل ــدای نشســت دکت در ابت
مرکــز تحقیقــات امــام علــی و دبیــر علمــی کنگــره، بــا اشــاره 
بــه وضعیــت آثــار دریافــت شــده توســط دبیرخانــۀ کنگــره و 
بــا توجــه بــه زمــان دو هفتــه ای باقی مانــده تــا پایــان مهلــت 
ارســال آثــار، دربــارۀ  ایــن آمــار گفــت: تعــداد آثــار دریافــت 
ــی و خارجــی  اســت کــه  ــۀ داخل ــا کنــون 101 مقال شــده ت
84 اثــر داخلــی از شــهرهای تهــران، اصفهــان، تبریــز، اهــواز، 
ــل، ســبزوار، کردســتان،  ــم، اردبی ــدران، ق ــزد، مازن مشــهد، ی
چهارمحــال بختیــاری، قزویــن، کرمــان، شــیراز، مراغــه و 17 
ــراق،  ــتان، ع ــر، هندوس ــورهای الجزای ــی از کش ــۀ خارج مقال

آذربایجــان، عمــان، افغانســتان، پاکســتان بــوده اســت.
اعضــای  هیــأت علمــی ارســال کنندۀ مقــاالت داخلــی از 
اردبیلــی،  محقــق  اهــواز،  شــهید چمــران  دانشــگاه های 
تربیــت معلــم ســبزوار، بین المللــی قزویــن، فردوســی مشــهد، 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، تهــران، باهنر 
کرمــان، فرهنگیــان شــیراز، دانشــکدۀ افســری امــام علــی )ع( 
ــه از  ــال کنندۀ مقال ــی ارس ــی خارج ــأت علم ــای  هی و اعض

قابــوس عمــان،  دانشــگاه های علی گــری هنــد، ســلطان 
ــد. ــل بوده ان ــال، باب ــو، کرب ــور، باک ــداد، اله ــه، بغ ــف، کوف نج

از ایــن تعــداد، 50 درصــد دارای مــدرک دکتــری، 10 در 
ــد و  ــی ارش ــد کارشناس ــوزوی و40 درص ــالت ح ــد تحصی ص
ــرد و 30 درصــد  در ضمــن  70 درصــد مشــارکت کنندگان م

بوده انــد. زن 
ــره را  ــن کنگ ــزاری ای ــارکت کنندگان در برگ ــدی مش علم اله
نیــز معرفــی کــرد کــه عبارتنــد از: وزارت علــوم، تحقیقــات و 
فنــاوری، معاونــت پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم تحقیقــات 
ــی،  ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــاوری، پژوهش و فن
ــگاه  ــران، دانش ــگاه ته ــی)ع(، دانش ــام عل ــات ام ــز تحقیق مرک
ــه،  ــراء، جامعه المصطفی العالمی ــدرس، دانشــگاه الزه ــت م تربی
دانشــگاه مفیــد، معاونــت پژوهشــی مرکــز مدیریــت حوزه هــای 
علمیــه، پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــۀ اســالمی، مســجد 
ــه،  ــه الکوف ــه، جامع ــه المقدس ــه العلوی ــم، عتب ــه المعظ الکوف
بنیــاد بین المللــی نهج البالغــه، کمیســیون ملــی یونســکو 
در ایــران، دانشــگاه فرهنگیــان، پایــگاه اســتنادی علــوم 
ــۀ تخصصــی  ــو، کتابخان ــان اســالم، مؤسســۀ فرهنگــی اک جه
ــگاه داده هــای ســیویلیکا، مرکــز  ــی )ع(، پای امیرالمومنیــن عل
همکاری هــای علمــی و بین المللــی وزارت متبــوع، حــوزۀ 

ــد. ــری هن ــگاه علی گ ــه )س(، دانش ــرت خدیج حض
در ادامــه حاضریــن بــه بحــث پیرامــون زمــان برگــزاری 
ــه شــعار  ــا توجــه ب ــزاری را ب ــان برگ ــد و زم ــره پرداختن کنگ
ایــن دورۀ کنگــره »فرهنــگ صلــح در اندیشــه و ســیرۀ امــام 
علــی علیــه الســالم: بازخوانــی گفتمــان بــا رویکــردی جهانــی، 
چالــش امــروز و طرحــی بــرای فــردا« بــا اتفــاق آراء در نیمــۀ 
ــا ایــام هفتــۀ وحــدت ســال جــاری،  دوم آبان مــاه، مصــادف ب
ــاه  ــهریور م ــا 31 ش ــز ت ــار را نی ــال آث ــت ارس ــن و مهل تعیی

ــد.  ــد کردن تمدی
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تحلیلمؤلفههایجامعهشناختی»کتاب«و»هدیه«وتاثیرآندرتوسعۀفرهنگیجامعه

معاونــت  بــا همــکاری  اجتماعــی  پژوهشــکدۀ مطالعــات 
ــات  ــوم انســانی و مطالع ــی پژوهشــگاه عل ــی – اجتماع فرهنگ
مؤلفه هــای جامعه شــناختی  نشســت »تحلیــل  فرهنگــی، 
»کتــاب« و »هدیــه« و تأثیــر آن در توســعۀ فرهنگــی جامعــه« 
را بــا ســخنرانی دکتــر نعمــت اهلل فاضلــی روز یکشــنبه مــورخ 

ــرد. ــزار ک ــاه 1398، برگ ــت م 22 اردیبهش
ایــن نشســت، حــول دو محــور اصلــی: »فهــم کتــاب در ا یــران 
ــدۀ اجتماعــی  ــه پدی ــه مثاب ــه ب امــروز و مســئله آن«، و »هدی

تــام در کلیــت جامعــه« انجــام شــد.

در ایــن نشســت، فاضلــی یــادآور شــد: »هدیــه«، از یــک ســو 
بــه دالیــل گوناگــون از جملــه گســترش پیوندهــای دوســتی، 
ــوی  ــی دارد و از س ــی اجتماع ــمگیری در زندگ ــت چش اهمی
دیگــر، بــا مصرفــی شــدن هدیــه، نهــاد اجتماعــی هدیــه پیــش 
از اینکــه در خدمــت توســعۀ فرهنگــی قــرار گیــرد، در خدمــت 

ارزش هــای بــازاری اســت.
ــم در  ــخ بشــر و ه ــم در تاری ــاب«، ه ــه داد: »کت ــی ادام فاضل
جامعــۀ ایــران، بــه نوعــی ســاختار ســاخت دهندۀ تمــدن بــوده 
ــخ و فرهنــگ،  ــۀ رســانۀ تاری ــه مثاب ــۀ »کتــاب« ب اســت. مقول
همــواره تمدن ســاز بــوده و هســت. ایــن فقــط محتــوای کتــاب 
نیســت کــه می توانــد در تفکــر سیســتماتیک، توســعۀ دقــت، 
ــک  ــتمولوژیک کم ــوالت اپیس ــالق و تح ــن خ ــارکت ذه مش
ــۀ  ــه مثاب کنــد، بلکــه »کتــاب«، تاریخــی دارد کــه مــا، او را ب
»تشــابه«، در تاریــخ بــر ســاخت کردیــم. پرســش ایــن اســت 
ــعۀ  ــا توس ــه ب ــا هدی ــرد ت ــک ک ــوان کم ــه می ت ــه »چگون ک

ــخ  ــد؟، تاری ــدا کن ــردی پی ــک و کارک ــد ارگانی ــی پیون فرهنگ
فرهنگــی کتــاب، همــراه بــا هــر کتابــی ضمیمــه شــده اســت. 
مــا، شــکلی از مبادلــه داریــم کــه مبادلــه یــا اقتصــاد هدیــه ای 
ــه، در  ــران هدی ــن ســازوکار اجتماعــی تضمیــن جب اســت. ای
ــد کــه زندگــی بشــر را  ــع، نوعــی ســاختار ایجــاد می نمای واق
ــاب  ــدۀ کت ــج ای ــد، تروی ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــت می کن حمای
همچــون هدیــه، می توانــد راهبــردی بــرای پیونــد زدن نمــاد 

هدیــه یــا توســعۀ فرهنگــی باشــد.
ــۀ  ــت: هدی ــود گف ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــی در بخ فاضل

کتــاب، از نظــر مــن، یــک مفهــوم اســت. و »نــه« یــک عمــل 
دم دســت، کــه کســی، چیــزی را بــه کســی بدهــد یــا ندهــد. 
ــت  ــه« اس ــاب - هدی ــورد »کت ــماری در م ــای پرش محوره
کــه بایــد در جامعــۀ مــا بحــث و بررســی شــود، کــه چطــور 
ــد.  ــه باش ــهر هدی ــی از ارکان آرمانش ــد یک ــاب« می توان »کت
ــد.   ــتری دارن ــجام بیش ــان ها، انس ــه در آن انس ــهری ک آرمانش
او در ایــن راســتا، خاطرنشــان کــرد، کســانی کــه دل در گــرو 
توســعۀ فرهنگــی ایــران دارنــد، ایــن ایــده را دنبــال کننــد. در 
ــدان باشــد،  ــرای عالقمن ــرای اینکــه دســتور کاری ب ــه، ب ادام
بــه صــورت فهرســت وار، مــواردی بــه شــرح ذیــل بیــان شــد:

ــه  ــان جامع ــگران و متخصص ــان، پژوهش ــگاه، محقق 1- دانش
و تاریــخ و سیاســت، بــه طــور جــدی بــه ایــن مســئله 
بیندیشــند. اندیشــیدن بــه معنــای فهــم پیوندهــای ســاختاری 
ــتا،  ــن راس ــت. در ای ــه اس ــه هدی ــه مثاب ــاب ب ــودی کت و وج
نخســتین دســتور کار، دعــوت بــه بازاندیشــی و تحمــل 
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ــه  ــردی ک ــت. رویک ــود اس ــرد موج ــورد رویک ــادی در م انتق
ــل داده  ــاعرانه، تقلی ــی و ش ــر ذوق ــه ام ــه را ب ــاب و هدی کت
ــاد  ــی ایج ــد فرصت ــه می توان ــی، گرچ ــن تقلیل گرای ــت. ای اس
ــی  ــاً ادراک حســی لحظــه ای به وجــود آورد ول کنــد کــه احیان
ــرای سیاســت فرهنــگ و  ــاب، ب ــرای سیاســت کت ــد ب نمی توان
ــن  ــد. ای ــایی نمای ــا، افق گش ــۀ م ــگ در جامع ــت فرهن سیاس
ــارۀ منشــأ  مهــم، خــود نیازمنــد نوعــی تفلســف تئوریــک درب
هدیــه و کتــاب اســت. از ســوی دیگــر، مــا می توانیــم در 
آرمانشــهر هدیــه، کتــاب را بــه مثابــه رســانه ای فــرض کنیــم 
کــه می توانــد ارزش هــای وجــودی را از راهبردهــای گوناگــون 

ــد. ــق بخش ــفی تحق فلس
2- بــه اعتقــاد مــن، همانطــور کــه مارســل مــورس می گویــد، 
ــردی  ــراً ف ــه ظاه ــت. گرچ ــی اس ــری آیین ــاً، ام ــه ماهیت هدی
ــی  ــه کس ــردی ب ــورت ف ــه ص ــه ای ب ــچ هدی ــی هی ــت ول اس
اعطــا نمی شــود. معمــوالً هدیــه را بــه مناســبت جشــن تولــد، 
عروســی، بــرای کمک رســانی بــه خیریــه، بــرای انجــام برخــی 
مراســم مذهبــی و نــذر، و بخشــی از آیین هــای سیاســی، مــورد 
ــواده،  اســتفاده قــرار می دهیــم. در واقــع، هدیــه، در درون خان
ــه  ــت ک ــه اس ــر و جامع ــان، هن ــخ، زب ــت، تاری ــب، سیاس مذه
ــاًل  ــای کام ــبات. انتخاب ه ــه درون مناس ــود... ن ــه می ش مبادل
ــاب  ــدودی انتخ ــا ح ــه را ت ــوع هدی ــد ن ــا می توان ــردی، تنه ف

ــد. ــکل ده ــه را ش ــای هدی ــد معن ــی نمی تو ان ــد. ول نمای
ــاب را در  ــد کت ــه می توان ــادی ک ــای بنی ــه راهبرده 3- از جمل
ــا آیین هاســت؛یعنی  بیــن مــا گســترش دهــد، ادغــام کتــاب ب

انتصاب

دکتر قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، طی احکامی؛
دکتر عبدا...قنبرلو را به سمت معاوناداري،ماليومدیریتمنابع،

دکترروحا...کریمي را به سمت سرپرستمدیریتتحصیالتتکمیلي،
دکتر سیدهمریمعامليرضایي را به سمتسرپرستمدیریتپژوهشي،

ــي ــرعلمــیســومینکنگــرۀبینالملل دکتــر ســیدســجادعلمالهــدی را به عنــوان دبی
امامعلي)ع(پژوهــی

ــي ــرۀبینالملل ــومینکنگ ــیس ــراجرای ــوان دبی ــان را به عن ــیمعتضدی و محمدعل
کــرد. منصــوب  امامعلي)ع(پژوهــی 

ادغــام مجــدد کتــاب در تمــام وجــوه زندگــی. بایــد در ایــن 
ــذار،  ــای گ ــی، آیین ه ــای زندگ ــود. آیین ه ــالش ش ــتا ت راس
ــا ازدواج( و  ــد ی ــا تول ــوغ، ی ــه بل ــا ک ــذار )آنج ــک گ مناس
ــی  ــای زندگ ــی و آیین ه ــتانی، سیاس ــی، باس ــای مل آیین ه
روزمــره، همــه می تواننــد کتــاب را در خودشــان جــای دهنــد. 
البتــه، کارهــای زیــادی صــورت گرفتــه ولــی در هــر صــورت، 
ــی و  ــق همگان ــا سرمش ــرای م ــته اند ب ــا نتوانس ــن تجربه ه ای
ــا هــم ادغــام شــوند. ــاب، ب فراگیــری شــوند کــه آییــن و کت

4- عــدم آیین زدایــی از کتــاب. از جملــه مســیرهایی کــه در 
ــه آیین زدایــی از کتــاب انجامیــد، خطایــی  ســال های اخیــر ب
بــود کــه صنعــت نشــر مرتکــب شــد. صنعــت نشــر، بــا ارائــه 
ــه  ــاًل ب ــاب، عم ــادی از کت ــه و اقتص ــاًل آمارگون ــری کام تصوی
ــه  ــران و ... ب ــا، ناش ــاب فروش ه ــیب زده اســت. کت ــود آس خ
شــکل های مختلــف در آیین زدایــی از کتــاب، نقــش داشــتند. 
ایــن صنعــت می توانســت، نــه تنهــا بــه منظــور تأمیــن 
ــت –  ــم اس ــم مه ــه آن ه ــه البت ــادی – ک ــای اقتص هدف ه
بلکــه بــه معنــای ادغــام کتــاب در فرهنــگ و ادغــام خودشــان 
ــش  ــگ، بخشــی از ســرمایه گذاری اش را صــرف افزای در فرهن
مصــرف کتــاب، بــه مثابــه آییــن نمایــد. کتــاب، بایــد بتوانــد 
فرهنــِگ اقتصــاد باشــد، و »نــه« اقتصــاد فرهنــگ. بایــد ارزش 
جایــگاه و آیینــی بــودن کتــاب، بــر ارزش هــای اقتصــاد یاش، 

ســیطره پیــدا کنــد.
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دکتر عاصی در نشست »ایدۀ ایران؛ زبان فارسی و هویت ایرانی«:
»رایاسپهر«امکانشناساییوشناختزبانفارسیرابههمۀجهانیانعرضهمیکند

ــۀ  ــی در ادام ــوم تاریخ ــکدۀ عل ــی پژوهش ــخ سیاس ــروه تاری گ
ــئلۀ  ــت های »مس ــران« از سلسله نشس ــدۀ ای ــت های »ای نشس
ایــران« ســخنرانی »ایــدۀ ایــران؛ زبــان فارســی و هویــت 
ــتاد  ــی، اس ــیدمصطفی عاص ــر س ــور دکت ــا حض ــی« را ب ایران
ــات فرهنگــی  ــوم انســانی و مطالع زبان شناســی پژوهشــگاه عل
ــان، و  ــتادان، محقق ــرکت اس ــا ش ــرداد 1398  ب در روز 11 خ

ــرد. ــزار ک ــوزه برگ ــن ح ــدان ای عالقه من
ــری از  ــه مختص ــت، ب ــر نشس ــر، دبی ــره دلی ــر نی ــدا دکت  ابت
فعالیت هــا و آثــار دکتــر عاصــی در حــوزۀ زبان شناســی 
ــی و  ــی رایانش ــگام زبان شناس ــت: وی پیش ــرد و گف ــاره ک اش
پیکــره ای در ایــران و مؤســس پایــگاه داده هــای زبــان فارســی 

اســت.
ــا طــرح کتــاب نیولــی  در ادامــه دکتــر عاصــی ســخنانش را ب
ــه  ــران« ترجم ــان ای ــه »آرم ــران ب ــه در ای The Idea of Iran ک

شــده اســت آغــاز، و آن را پیش زمینــۀ طــرح بحــث ایــدۀ ایــران 
معرفــی کــرد. از لحــاظ تاریخــی واژۀ ایــران در دورۀ ساســانیان 
بــه کار رفتــه اســت. ساســانیان تمایــل شــدید نســبت بــه ایجاد 
ــتند.  ــی داش ــت مل ــک، دول ــذاری ی ــی و پایه گ ــگ مل فرهن
ــی  ــران از چــه زمان ــاً ای ــه واقع ــن پرســش مطــرح اســت ک ای
ــه  ــری ک ــک کشــور مطــرح شــد؟ ســندهای معتب ــوان ی به عن
ــه زعــم وی از دورۀ  ــد نشــان می دهــد ب ــی مطــرح می کن نیول
ساســانیان چنیــن ایــده ای پدیــدار شــده اســت. بنابرایــن اگــر 
ــور  ــوم کش ــک مفه ــوان ی ــانیان به عن ــان ساس ــران را از زم ای
یــا دولــت در نظــر بگیریــم از همــان اوان هویــت ایرانــی هــم 
شــروع بــه شــکل گرفتــن می کنــد. ایرانیــان آن زمــان دانــش 
ــود و کشــورهای دیگــر  ــبت بــه دورۀ خ ــی نس ــی خوب زبان
ــه  ــد و متوج ــف بودن ــاًل واق ــان کام ــرد زب ــه کارک ــتند، ب داش
بودنــد کــه بایــد خــط دقیــق داشــته باشــند )خــط اوســتایی(. 
ایــن موضــوع در زمــان خــود بی نظیــر بــوده اســت و هنــوز هــم 

ــای  ــن خط ه ــی از دقیق تری یک
موجــود جهــان خــط اوســتایی 
ــدون  ــی اوســتا را م اســت. وقت
را  نکتــه  ایــن  می کردنــد 
متوجــه بودنــد کــه ایــن متــن 
ــرای همــه قابل فهــم نیســت،  ب
ــرای  ــی ب ــن رو فرهنگ های از ای
فهــم آن تدویــن کردنــد. یکــی 
فرهنــک  فرهنگ هــا  ایــن  از 
فرهنــگ  کــه  اســت،  اویــم 
ــوی  ــه پهل ــتایی ب ــه اوس دوزبان
ــگ  ــن فرهن ــر تدوی ــت. فک اس
ــروانه ای  ــر پیش در آن دوره فک
ــش  ــود. قدمت ــوب می ش محس

ــه  ــان توج ــه زب ــا ب ــی ایرانی ه ــه زمان ــد از چ ــان می ده نش
ــان توجــه داشــتند و از آن  ــه زب ــه ب داشــتند. ایرانیــان آگاهان

ــتند. ــی داش ــزی زبان ــا برنامه ری ــان ایرانی ه زم
عاصــی در ادامــه بــه نقــش محــوری زبــان در تکویــن فرهنــگ 
اشــاره کــرد و گفــت: هــر فرهنگــی وابســته بــه  زبــان خاصــی 
ــک  ــد ی ــل می کن ــترک را منتق ــگ مش ــه فرهن ــت، آنچ اس
ــان فارســی را بی تعصــب نــگاه  زبــان مشــترک اســت. اگــر زب
عظیم تریــن  و  پرمحتواتریــن  غنی تریــن،  از  یکــی  کنیــم 
ــم.  ــی داری ــان فارس ــان را در زب ــات جه ــای ادبی مجموعه ه
ــد  ــرار دارن ــه ق ــن مجموع ــزرگ در ای ــای ب ــردم و ادب تمــام م
ــای  ــد زدن قومیت ه ــش محــوری در پیون ــان فارســی نق و زب
ــای  ــا و گویش ه ــا لهجه ه ــن ســرزمین ب ــه در ای ــی ک گوناگون
متعــدد زندگــی می کننــد، دارد. مثــال بــارز آن ســکانس 
ــک«  ــه کوچ ــو، غریب ــینمایی »باش ــم س ــای فیل ــیار زیب بس
اســت کــه بــه زیبایــی نشــان می دهــد، چگونــه زبــان فارســی 
ــد  ــی باش ــت ایران ــودن و هوی ــی ب ــم ایران ــان فه ــد زب می توان
ــا زبان هــا و لهجه هــای مختلــف  ــوام گوناگــون ب کــه تمــام اق

ــد. ــران متمرکــز کن را حــول محــور ای
ــگاه  اســتاد زبان شناســی پژوهشــگاه در خاتمــه پیرامــون جای
زبــان فارســی در رایــا ســپهر )فضــای مجــازی( گفــت: 
ــر  ــر فک ــس، ه ــر ک ــه اندیشــۀ ه ــی اســت ک رایاســپهر جهان
و هــر ایــده ای در آن گســترش پیــدا می کنــد. رایاســپهر 
جایگاهــی اســت بــرای جهانــی شــدن. هــر کســی فارســی را 
یــاد بگیــرد عاشــق آن می شــود و بالفاصلــه بــه گنــج عظیــم 
دســت پیــدا می کنــد. رایــا ســپهر می توانــد امــکان شناســایی 
و شــناخت زبــان فارســی را بــه همــۀ جهانیــان عرضــه کنــد. 
ــا  ــای آنه ــراز نظره ــار و اب ــخ حض ــش و پاس ــا پرس ــه ب جلس

ــت. ــه یاف خاتم
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گــروه پژوهشــی مطالعــات زنــان پژوهشــکدۀ مطالعــات 
ــی جلــوه ای از  اجتماعــی نشســت »بــه ســتوه آوردن روان
خشــونت خانگــی« را در تاریــخ یکشــنبه، 26 خردادمــاه 
ــو  ــد )عض ــرد علیون ــن ک ــر روح الدی ــور دکت ــا حض 1398 ب
جرم شناســی  و  کیفــری  حقــوق  گــروه  علمــی  هیــأت 
دانشــگاه تربیــت مــدرس(، دکتــر مهرنــوش هدایتــی )رئیــس 
ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــت پژوهش ــالق و تربی ــکدۀ اخ پژوهش
مطالعــات فرهنگــی(، دکتــر حســین ناظریــان )بازپــرس 
ــدی  ــر ســپیده میرمجی ــی و انقــالب( و دکت دادســرای عموم
)عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکدۀ مطالعــات تطبیقــی حقــوق( 
ــزار  ــی برگ ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل در پژوهش

ــرد. ک
در ابتــدای نشســت دکتــر میرمجیــدی بحــث خــود را 
بــا تعریــف خشــونت خانگــی و بــه ســتوه آوردن روانــی 
ــار  ــه هــر رفت ــاز کــرد و گفــت: خشــونت خانگــی ب ــان آغ زن
خشــونت آمیز و ســلطه گرانۀ یــک عضــو خانــواده علیــه عضــو 
یــا اعضــای دیگــر همــان خانــواده اشــاره دارد. دو نــوع معمول 
خشــونت در خانــواده، خشــونت مــرد علیــه همســر و فرزنــد 
ــه ای از  ــان مجموع ــی زن ــتوه آوردن روان ــه س ــت. ب ــود اس خ
رفتارهایــی عامدانــه، تکــراری و آزاردهنــده اســت کــه از نظــر 
روانــی، محیطــی دشــوار، تحقیرآمیــز و خصمانــه را بــرای فــرد 

ــد. ــاد می کن ــی ایج قربان
ــی،  ــان تقنین ــود در گفتم ــای موج ــه خأله ــاره ب ــا اش وی ب
تأکیــد کــرد: قانــون خاصــی بــرای مقابلــه بــا خشــونت خانگی 
ــی  ــیایی و حت ــورهای آس ــیاری از کش ــان  در بس ــه زن علی
ــوز  ــران هن ــت، در ای ــیده اس ــب رس ــه تصوی ــم ب ــالمی ه اس
ــت از  ــی و حمای ــونت خانگ ــگیری از خش ــرای پیش ــی ب قانون
زنــان خشــونت دیده وجــود نــدارد. در نتیجــه وقتــی خشــونت 
خانگــی بــه عنــوان یــک رفتــار مجرمانــه در نظــام حقوقــی به 
رســمیت شــناخته نشــود، خشــونت فیزیکــی اش هماننــد یــک 
ــه  ضــرب و جــرح ســاده، توهیــن، افتــرا و در مــواردی کــه ب
مــرگ قربانــی منجــر شــود، قتــل تلقــی می شــود، خشــونت 
روانــی اش کــه محــل بحــث اصلــی امــروز هــم اســت، در کل 
ــا آن  ــی ب ــیار انتزاع ــود و بس ــی نمی ش ــرم تلق ــونت و ج خش

ــود«. ــورد می ش برخ
ــب  ــن مطل ــر ای ــد ب ــا تأکی ــه ب ــدی در ادام ــر میرمجی دکت
ــی از  ــونت خانگ ــکل هایی از خش ــی ش ــرش فرهنگ ــه پذی ک
ــه  ــی اســت ک ــی و جنســی، از عوامل ــه خشــونت فیزیک جمل
ــش  ــران افزای ــی ای ــرخ خشــونت خانگــی را در نظــام حقوق ن
داده اســت، بحــث را پیرامــون ضــرورت جرم انــگارِی مســتقل 
خشــونت خانگــی بــا توجــه بــه آمــار بــاالی آن ادامــه دادنــد. 
وی ســپس بــا اشــاره بــه تجربــۀ سیاســت های مختلــف 
ــونت  ــتن خش ــده انگاش ــوص نادی ــر در خص ــورهای دیگ کش
ــونت  ــژه خش ــای وی ــری در دادگاه ه ــۀ کیف ــی و مداخل خانگ
خانگــی و بعــد مداخــالت درمانــی، گفــت: مداخلــه کیفــری به 

چنــد دلیــل عمــده نتوانســت از عهــدۀ پاســخگویی اثربخــش و 
کارامــد در ایــن حــوزه برآیــد، از جملــۀ ایــن دالیــل عبارتنــد 
از: پاســخ مشــابه بــه تمــام موقعیت هــا و وضعیت هــای 
ــدگان خشــونت  ــل تمــام بزه دی خشــونت خانگــی، عــدم تمای
ــه  ــده ب ــت بزه دی ــظ امنی ــری، حف ــۀ کیف ــه مداخل ــی ب خانگ
خاطــر پویایــی رابطــه، ممکــن نبــودن تغییــر و اصــالح فــوری 

بــه واســطۀ مداخلــۀ کیفــری در تنــاوب و پیوســتاری از 
ــده  ــوی بزه دی ــت از س ــاس محدودی ــاری، احس ــای رفت الگوه
ــد،  ــد در امنیــت کامــل بازگــو کن ــان آنچــه وی می توان در بی
ــات  ــن مطالب ــرای تأمی ــالش ب ــده از ت ــدن بزه دی ــد ش ناامی
ــا  ــد وی و ی ــه می  دان ــی ک ــا توافق ــت ب ــش، موافق و نیازهای
کودکــش را بــه خطــر می انــدازد و  احتمــال انتقــام از ســوی 

ــب«. مرتک
میرمجیــدی ســخنان خــود را بــا تأکیــد بــر جایگزینــی عدالت 
ترمیمــی )بــه عنــوان یکــی دیگــر از ســازوکارها و راهبردهــای 
ــه  ــل ب ــرورت توس ــری و ض ــت کیف ــای عدال ــه ج ــت( ب عدال
مداخلــه کیفــری تنهــا بــه عنــوان آخریــن حربــه در پرونــده 

خشــونت خانگــی بــه پایــان رســاند.
ــی  ــأت علم ــو هی ــد، عض ــر کردعلیون ــت دکت ــه نشس در ادام
ــت:  ــود گف ــخنان خ ــاز س ــدرس، در آغ ــت م ــگاه تربی دانش
خشــونت خانگــی می توانــد بیــن زوجیــن، پــدران و فرزنــدان 
ــا دیگــری  ــواده در نســبت ب و هــر یــک از اعضــای دیگــر خان
هــم انجــام شــود. چــه بســا یــک زوج زیرســقف نباشــند و از 
هــم طــالق گرفتــه باشــند امــا مرتکــب یــا قربانــی خشــونت 
ــت  ــن اس ــت ای ــم اس ــن مه ــن بی ــه در ای ــزی ک ــند. چی باش
ــی و  ــد شــامل خشــونت کاری، خانگ ــورد می توان ــن م ــه ای ک
ــه آزار.  ــر ســتوه می کنــد ن جنســی باشــد. ایــن واژه تأکیــد ب
ــاره  ــت. اش ــی اس ــه آزار جنس ــر ب ــتر ناظ ــه آزار بیش ــرا ک چ
ــه  ــای ب ــه معن ــت ک ــن اس ــرای ای ــه و واژه ب ــن کلم ــه ای ب
انزجــار رســاندن، از پــا در آوردن و بیچــاره شــدن بــه خوبــی 
ــن اصطــالح در انگلیســی، واژه  ــادل ای ــل شــود. واژۀ مع منتق
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ــن  ــدن اولی ــتوه آم ــه س ــدۀ ب ــزود: »پدی ــد اف ــر کردعلیون دکت
بــار در محیط هــای کاری مــورد توجــه قــرار گرفــت. در 
ــه خاطــر رابطــۀ ســلطه و قــدرت ممکــن  محیط هــای کاری ب
اســت کــه فــرد باالدســت از فرودســت ســوء اســتفاده کنــد و 
بــرای رســیدن بــه هــدف خــود امتیــازی جنســی یــا کاری را 
ــار  ــت را تحــت اختی ــن موقعی ــد. فرصــت ســلطه ای ــب کن طل
ــل  ــی مث ــا کارهای ــه ب ــد ک ــرار می ده ــت ق ــخص فرادس ش
ــه  ــخت گیری و … ک ــدد، س ــرات متع ــدادن، تذک ــی ن مرخص

معمــوالً تــا یــک ســال ادامــه دارد شــخص را از پــا در مــی آورد. 
ــا  ــال ی ــی انتق ــود متقاض ــار خ ــا اختی ــرد ب ــم ف ــت ه در نهای
تــرک موقعیــت شــغلی می شــود. از ایــن رو ایــن نکتــه ابتــدا 
در حقــوق انضباطــی، حقــوق کار و بعــد حقــوق کیفــری مــورد 

ــرار گرفــت. توجــه ق
وی در بیــان ویژگی هــای بــه ســتوه آوردن گفــت: اول اینکــه، 
ایــن رفتــار بــه ســتوه آورنــده می توانــد ناشــی از رفتــار، گفتــار 
ــا  ــا و گفتاره ــن رفتاره و حتــی ســکوت باشــد. دوم اینکــه، ای
ــی را  ــتوه آوردن فضای ــه س ــه، ب ــوم اینک ــوند. س ــرار می ش تک
ایجــاد می کنــد کــه محیــط خانــواده تبدیــل بــه یــک فضــای 
پــر از اضطــراب می شــود. در عیــن حــال ایــن رفتارهــا موجــب 
آثــار روانــی و جســمی می شــود. مــا در حــوزۀ روابــط زناشــویی 
ــال،  ــور مث ــه به ط ــم ک ــر می خوری ــی ب ــای فراوان ــه مثال ه ب
ــا تأدیــب مــرد از ســوی زن و  هنــگام طــالق از ســوی مــرد ی
یــا در هنگامــی کــه مــرد شــکاک اســت، ایــن اتفــاق و فشــار 

رخ می دهــد.
کردعلیونــد در ذکــر آثــار رفتارهــای بــه ســتوه آوردنــده گفــت: 
آثــار ایــن رفتارهــا نخســت بــر خــود فــرد و آزارهــای وارده بــر 
جســم و روان اوســت. ایــن رفتارهــا آثــار اجتماعــی و اقتصــادی 
ــور  ــرد به ط ــی، ف ــار روان ــال، در آث ــرای مث ــد. ب ــز می گذارن نی
ــود را  ــس خ ــه نف ــاد ب ــود، اعتم ــراب می ش ــار اضط ــم دچ دائ
ــی  ــراه اوســت و گاه ــرس همیشــه هم ــد و ت از دســت می ده
ــرد  ــز ف ــی نی ــار اجتماع ــد. در آث ــی می زن ــه خودکش ــت ب دس
دچــار انــزوا می شــود. پرســش مهــم در قبــال چنیــن وضعیتــی 
ایــن اســت کــه مــا چــه بایــد بکنیــم؟ در کنوانســیونی کــه در 

ــیون  ــتین کنوانس ــوان نخس ــتانبول به عن ــال 2011 در اس س
خــاص دربــارۀ خشــونت خانگــی برگــزار شــد، بــه ســه راهــکار 
پیشــگیری، حمایــت و ســرکوب اشــاره شــد. در تبصــره آمــده 
ــل  ــه قاب ــتمر زوج ک ــار مس ــوء رفت ــه س ــه هرگون ــت ک اس
تحمــل نباشــد نیــز مصــداق عســر و حــرج اســت. بــه ســتوه 
ــن  ــد. ای ــره باش ــن تبص ــداق ای ــد مص ــورد می توان آوردن م
مــاده دربــارۀ بــه وجــود آوردن وضعیتــی اســت کــه زندگــی را 
بــرای زوجــه مشــقت آور کــرده اســت و نیــز در تبصــره قانــون 
اشــاره شــده اســت بــه اینکــه هــر جــا خــوف مالــی، جانــی و 

ــال  ــازی را دنب ــکار جداس ــد راه ــد بای ــرح باش ــرافتی مط ش
کــرد. همچنیــن در قانــون ذکــر شــده کــه مصادیــق عســر و 
حــرج بــه طــور کلــی احصــاء نشــده اســت و قاضــی می توانــد 
ــرای مثــال،  ــه آن اضافــه کنــد. ب بــه صالحدیــد مــواردی را ب
ــه را مصــداق عصــر و  یــک قاضــی  گذاشــتن دوربیــن در خان
ــکاری  ــد راه ــوارد می توانن ــن م ــۀ ای ــود. هم حــرج دانســته ب

ــه ســتوه آوردن منجــر شــود. ــار ب ــگاری رفت ــرای جرم ان ب
ــون عســر و  ــد افــزود: پیشــنهاد ایــن اســت کــه قان کردعلیون
حــرج را بــرای پوشــش معضــل به ســتوه آوری بازبینــی کنیــم. 
ــواده  ــی خان ــون حمایت ــن در اصــالح قان ــن پیشــنهاد م دومی
ایــن اســت کــه راهــکار طــالق در مــوارد عســر و حــرج راه کار 
درســتی نیســت. بایــد راهــکار درمانــی در ایــن زمینــه ارائــه 
بدهیــم. در ایــن زمینــه جرم انــگاری الزم اســت امــا یــک راه 
حــل نهایــی و اثربخــش نیســت. کارکــرد جرم نــگاری در ایــن 
زمینــه بایــد فقــط کارکــردی  اعالمــی و اطالعــی باشــد کــه 
ــر اســت. از طــرف دیگــر  ــار هزینه ب ــن رفت همــگان بداننــد ای
ایــن راهــکار، راهــکار پردردســری اســت چــرا کــه اثبــات ایــن 

رفتارهــا ســخت اســت.
در ادامــۀ نشســت، دکتــر هدایتــی، رئیــس پژوهشــکدۀ اخــالق 
ــا  و تربیــت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ب
ــتوه آوردن  ــه س ــده در ب ــه ش ــی آموخت ــه درماندگ ــاره ب اش
روانــی گفــت: درماندگــی ابتــدا از درون خانــواده و بــا انتقــال 
ــط  ــه، محی ــپس در مدرس ــد و س ــاق می افت ــلی اتف ــن نس بی
ــد.  ــداوم می یاب ــغلی ت ــت ش ــدم حمای ــا ع ــاع و ب کار، اجتم
ــد  ــرح می کن ــلیگمن مط ــه س ــده ک ــه ش ــی آموخت درماندگ
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یعنــی بــه طــور مکــرر در معــرض موقعیتــی قــرار بگیریــم کــه 
تصــور کنیــم هیــچ راهــی بــرای خــروج یــا اصــالح آن وجــود 
نــدارد. بــه عبارتــی کوشــش ها بــرای حــل مســئله یــا پیامدهــا 
مناســب نیســت. نکتــۀ کلیــدی در درماندگــی آموختــه شــده، 

ــه حقیقــت. ادراک اســت و ن
هدایتــی همچنیــن بــه بحــث تمایزنیافتگــی یــا درهــم 
ــا  ــگ م ــام و فرهن ــت: »در نظ ــرد و گف ــاره ک ــی اش آمیختگ
ــام  ــوز نظ ــت، هن ــدن اس ــته ای ش ــال هس ــواده در ح ــه خان ک
ــدم  ــۀ ع ــوهر در نتیج ــه زن و ش ــم. به طوری ک ــترده داری گس
توانایــی در حــل مســائل خــود شــروع بــه مثلث ســازی 
می کننــد، یعنــی بــا شــغل، ورزش، شــریک جدیــد و فرزنــدان 
ــته و در  ــا گذاش ــری را تنه ــد و دیگ ــی می کنن ــالف عاطف ائت
ــن  ــده می شــوند. بدی ــاًل درمان ــه لحــاظ عاطفــی کام نتیجــه ب
ترتیــب ویژگی هــای فــردی کــه دچــار اســتیصال شــده شــامل 
کاهــش خالقیــت در حــل مســئله اســت )تکــرار ایــن جملــه 
ــترۀ  ــد گس ــرد بای ــن ف ــام داد(. در ای ــود انج ــه کاری نمی ش ک
ــی  ــش آگاه ــق قدرتمند ســازی، افزای ــق راه حــل را از طری خل

ــش داد. ــوغ، افزای و بل
ســخنران پایانــی نشســت دکتــر ناظریــان، بازپــرس دادســرای 
عمومــی و انقــالب بــا اشــاره بــه نظریــات ایــن حــوزه، گفــت: 
ویژگی هایــی کــه در خشــونت علیــه زنــان وجــود دارد را 
ــاره ای  ــی اول: پ ــم؛  ویژگ ــی می کنی ــورد بررس ــد م ــی چن ط
ــان  ــه زن ــبت ب ــه نس ــای جامع ــاب نگرش ه ــونت ها بازت از خش
ــود  ــا وج ــۀ م ــاالرانه در جامع ــگاه مردس ــی ن ــه عبارت ــت ب اس
ــن  ــای بی ــل نقش ه ــر تقاب ــت تأثی ــتر تح ــر بیش ــن ام دارد. ای
ــان و  ــای زن ــاوت دنی ــی دوم، تف ــت. ویژگ ــردان اس ــان و م زن
ــه  ــن زمین ــیاه در ای ــار س ــدی آم ــی بع ــت. ویژگ ــردان اس م
ــان و  ــگاه زن ــوص جای ــی در خص ــور کل ــه ط ــت. ب ــاد اس زی
خشــونت علیــه زنــان دو دیــدگاه اساســی مطــرح اســت: 
دیــدگاه کنتــرل- قــدرت، دیــدگاه مدونــا خــور. بحــث اصلــی 
در دیــدگاه کنتــرل- قــدرت ایــن اســت کــه در جامعــه، 
ــت های  ــاد، پس ــت. اقتص ــردان اس ــود م ــه س ــدرت ب ــوازن ق ت
ــت،  ــوده اس ــردان ب ــت م ــری  در دس ــی و تصمیم گی مدیریت

ــه  ــر ک ــط کوچکت ــه محی ــی ب ــئله به طورطبیع ــن مس ــذا ای ل
محیــط خانــواده اســت، تأثیــر می گــذارد. امــا براســاس 
ــای  ــالف نقش ه ــان برخ ــان زن ــر زم ــور، ه ــدگاه مدوناخ دی
زنانــه خــود کــه همســری و مــادری اســت عمــل کننــد، ایــن 
مســئله منجــر بــه خشــونت هایی در درون خانــواده می شــود. 
بنابرایــن ارزیابــی پرونده هــا در نظــام کیفــری در قالــب این دو 
دیــدگاه یــا از دیــد ترحــم و دلســوزی و یــا از نــگاه مدوناخــور 
ــر اســاس دیــدگاه  انجــام می شــود )البتــه پرونده هایــی کــه ب
ــد(. در  ــه می رس ــه نتیج ــر ب ــی رود کمت ــش م ــور پی مدوناخ
ایــن فراینــد عــدم شــکایت خانم هــا بــه دالیــل ذیــل اســت: 
1- گاهــی شــرم و حیــا و نــگاه بــدی کــه از ســوی خانواده هــا 
می شــود.2- گاهــی ناشــی از طــالق و تــرس از ســربار شــدن 

اســت.
بعــد دیگــر ایــن اســت کــه زوجــه شــکایتی مطــرح می کنــد 
ــع  ــه رو می شــود. یکــی از ایــن موان ــا موانــع زیــادی روب امــا ب
و مشــکالت گروکشــی به خصــوص در بحث هایــی چــون 
ــکل  ــود. مش ــرح می ش ــه مط ــه و نفق ــد، مهری ــت فرزن حضان
ــن زمینــه  ــۀ اثبــات اســت. شــکایت هایی کــه در ای دیگــر ادل
زیــادی  بســیار  ســخت گیری های  بــا  می شــود  انجــام 
روبــه رو می شــود. چــون خانمــی کــه در خانــواده تحــت 
ــد  ــدارد. بع ــن ماجــرا ن ــر ای ــرد شــاهدی ب ــرار می گی فشــار ق
ــی  ــت. از آنجای ــری اس ــام کیف ــودن نظ ــاالرانه ب ــر مردس دیگ
ــا  ــرد هســتند و دیدگاه ه ــه  بیشــتر قضــات )90درصــد( م ک
ــد  ــن رون ــی در ای ــور طبیع ــه ط ــد، ب ــه دارن ــرات مردان و تفک
تأثیرگــذار خواهــد بــود. در حــال حاضــر، در رابطــه بیــن بــه 
ســتوه آوردن، خشــونت و جــرم در نظــام کیفــری یــک عمومی 
و خصــوص مطــرح اســت. بــه هــر بــه ســتوه آوردنی، خشــونت 
گفتــه نمی شــود و هــر خشــونتی را هــم جــرم نمی داننــد و در 
عمــل موجــب فشــار مضاعــف نســبت بــه خانــواده می شــود. 
ــی خــرده  ــه نظــام قضای ــوان ب ــن خصــوص نمی ت ــه در ای البت
ــوط  ــذاری مرب ــه قانونگ ــث ب ــی از بح ــه بخش ــرا ک ــت چ گرف
ــا  ــۀ م ــه در جامع ــی ک ــا فرهنگ ــر ب ــش دیگ ــود و بخ می ش

ــاط دارد. ــم اســت، ارتب حاک
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قرآنزعفرانیباترجمهایکهنبهفارسی

ــکاری  ــا هم ــی و ب ــات قرآن ــه همــت پژوهشــکدۀ مطالع ب
ــالمی،  ــگ اس ــی و فرهن ــات قرآن ــی مطالع ــن ایران انجم
نشســت »قــرآن زعفرانــی بــا ترجمــه ای کهــن بــه 
اندیشــه  ســالن  در  تیــر   16 یکشــنبه،  روز  فارســی« 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا حضــور 

ــد.  ــزار ش ــدان برگ ــی از عالقمن جمع

در ایــن نشســت دکتــر مرتضــی کریمی نیــا )اســتاد 
ــراد  ــه ای دانشــگاه و پژوهشــگر برجســته نســخ خطــی( ب
ســخن پرداخــت و گفــت: نســخه ش 551 در مــوزۀ رضــا 
ــراه  ــی هم ــخه های قرآن ــن نس ــی از مهمتری ــی یک عباس
ــون  ــه تاکن ــت ک ــم اس ــرن شش ــی از ق ــه فارس ــا ترجم ب
ــب  ــود جل ــه خ ــان را ب ــخه پژوه ــان و نس ــه محقق توج
نکــرده اســت. ایــن اثــر ارزشــمند نســخۀ کاملــی از قــرآن 
ــه در ســال  ــردان فارســی اســت ک ــا برگ ــراه ب ــم هم کری
ــن ابی الفضــل  ــب ابوالفخــر ب ــه دســت کات 546 قمــری ب
الزعفرانــی کتابــت شــده اســت. »قــرآن زعفرانــی«، 
کهن تریــن نســخۀ قرآنــی کامــل، تاریــخ دار و حــاوی 
ترجمــۀ فارســی اســت. ســایر نســخه ها نــه تاریــخ  دارنــد 
ــه کامــل هســتند. نســخه های تاریــخ دار چــون قــرآن  و ن
ری نیــز هــم متأخــر از زعفرانــی هســتند و هــم ترجمــۀ 
قرآنی شــان مشــروح و تفســیری اســت. بــه همیــن ســان، 
ــی  ــی قرآن ــار فارس ــری، آث ــم هج ــرن شش ــۀ ق ــا میان ت
ــن  ــا تمامــی ای ــا رســیده اســت، ام ــه دســت م چنــدی ب
متــون، آثــار تفســیری فارســی چــون نســخه های طبــری، 
ســورآبادی، اســفراینی، حــدادی و ماننــد آنهاســت. »قــرآن 
زعفرانــی« در ایــن میــان یــک ترجمــۀ خالــص قــرآن بــه 

ــی«  ــرآن زعفران ــی در »ق ــۀ فارس ــت. ترجم ــی اس فارس
تنهــا و تنهــا بــه قصــد برگــردان آیــات ــــ و نــه شــرح 
و تفســیر آن ــــ در میــان ســطور قرآنــی افــزوده شــده 

اســت.
ــن  ــرآن در ای ــی ق ــم پارس ــزود: مترج ــا اف ــی نی کریم
نســخه را بــه درســتی نمی شناســیم، امــا می دانیــم 

کــه از تفســیر ســورآبادی تأثیــر فراوانــی یافتــه، و ایــن 
متــن را قریــب 50 ســال پــس از درگذشــت ســورآبادی 
)د. 494 هجــری( نوشــته اســت. ترجمــۀ قالبــی کلمــه 
ــتین  ــبک نخس ــه س ــم ب ــی مترج ــه دارد؛ یعن ــه کلم ب
ــی  ــادل فارس ــه مع ــر کلم ــر ه ــرآن در زی ــان ق مترجم
ــد  ــا ح ــالت ت ــو جم ــن رو، نح ــد. از همی آن را می نویس
زیــادی عربــی اســت. مترجــم عــالوه بــر برخــورداری از 
ــی،  ــی، تاریخ ــای قرآن ــی، دانش ه ــی در ادب فارس توانای
فقهــی، بــه مضامیــن کالمــی قــرآن توجهــی ویــژه دارد. 
ــات الهــی را  ــه افعــال و صف ــوط ب ــات مرب ظاهــراً وی آی
بــا تفســیر خاصــی کــه بــه معتزلــه نزدیکتــر اســت، بــه 
فارســی ترجمــه می کنــد، امــا در واقــع بایــد بدانیــم کــه 
ایــن رنــگ و بــوی کّرامیــه در تفســیر ســورآبادی اســت 
کــه عینــاً بــه »قــرآن زعفرانــی« انتقــال یافتــه اســت. بــا 
آنکــه کاتــب متــن بــه روشــنی تفســیر ســورآبادی را در 
پیــش چشــم داشــته، متــن ترجمــۀ »قــرآن زعفرانــی«، 
و  واژگانــی  نحــوی،  حیــث  از  جــدی  تفاوت هایــی 

ــات در ســورآبادی دارد. ــه آی ــا ترجم تفســیری ب
جلســۀ  کریمی نیــا،  دکتــر  پایــان صحبت هــای  در   

ــد. ــزار ش ــخ برگ ــش و پاس پرس
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پژوهشــکدۀ مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات روز یکشــنبه 
دوم تیرمــاه 1398، نشســت »رســانه ها و ســبک زندگــی 
ــی  ــتر و فرصت ــه بس ــدف ارائ ــا ه ــی« را ب ــان ایران جوان
بــرای بحــث پیرامــون تأثیــر رســانه   ها بــر ســبک زندگــی 

برگــزار کــرد. 

در ایــن نشســت دکتــر مهــدی حســین   زاده فِِرمــی، عضــو 
هیــأت علمــی پژوهشــکدۀ علــوم اجتماعــی وزارت علــوم، 
ــو  ــو، عض ــداهلل بیچرانل ــر عب ــاوری و دکت ــات و فن تحقیق
هیــأت علمــی گــروه ارتباطــات دانشــگاه تهــران بــه ارائــه 
دســتاوردهای پژوهشــی خــود در ایــن زمینــه پرداختنــد.
ــو  ــی زادگان، عض ــه تق ــر معصوم ــه دکت ــدای جلس در ابت
هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
ــه،  ــۀ جامع ــرای مطالع ــه ب ــح اینک ــا توضی ــی، ب فرهنگ
جامعه شناســان از مفهــوم طبقــه اســتفاده می کردنــد، 
گفــت: طبقــه، سلســله مراتبــی از مــردم را توضیــح 
ــبک  ــوم س ــل، مفه ــد دلی ــه چن ــروزه ب ــا ام ــد ام می ده
زندگــی کاراتــر از مفهــوم طبقــه اســت. اول آن کــه 
ــک بعــدی و اقتصــادی اســت  ــی ت ــه مفهوم مفهــوم طبق
ــت. دوم  ــر اس ــد وجهی ت ــی چن ــبک زندگ ــوم س ــا مفه ام
آن کــه مفهــوم طبقــه در خــود جبریــت دارد امــا ســبک 
ــن رو  ــت. از همی ــاب اس ــوع انتخ ــر تن ــی ب ــی مبتن زندگ
ــن  ــرد و ای ــت ک ــی صحب ــبک زندگ ــوع س ــوان از تن می ت
ــر انتخاب   هــا  پرســش را دنبــال کــرد کــه چــه عواملــی ب
ــن  ــان ای ــه از می ــتند. البت ــر هس ــی مؤث ــبک زندگ در س

ــد. ــی دارن ــگاه مهم ــانه   ها« جای ــل، »رس عوام

ــه  ــوع رســانه   ها ک ــا تن ــه داد: متناظــر ب تقــی زادگان ادام
ــوان از  ــت می ت ــده اس ــود آم ــه وج ــی ب ــای کنون در دنی
تنــوع ســبک زندگــی صحبــت کــرد. امــا الزم اســت برای 
ــرار  ــورد پرســش ق ــۀ ســبک زندگــی، رســانه را م مطالع
ــی  ــوع و گونه   گون ــانه   ها موجــب تن ــا رس داد و پرســید آی

ــی و همســان شــدن و  ــا موجــب همگون ــا ی در انتخاب   ه
ــا  ــال آی ــوان مث ــه عن ــده اند؟ ب ــا ش ــدۀ انتخاب   ه انبوه ش
اینستاگرامیســم عرصــه   ای بــرای نمایــش تنــوع اســت یــا 
ــوع؟  ــرا متن ــا ظاه ــدود ام ــای مح ــه   ای از انتخاب   ه عرص
ــان مصــرف  ــاره نســبت مســتقیم می چــه شــواهدی درب

ــرد؟ ــه ک ــوان ارائ رســانه   ای و ســبک زندگــی می   ت
ــاره  ــا اش ــی ب ــین   زاده فِِرم ــدی حس ــر مه ــه دکت در ادام
بــه اینکــه در دیدگاه   هــای متأخــر علــوم اجتماعــی 
بــر نســبت میــان »فردیــت و انتخاب   هــای فــرد« و 
توصیفــی  می   شــود،  بیشــتری  تأکیــد  ســبک   زندگی 
ــۀ  ــار ده ــی در چه ــبک زندگ ــوالت س ــت و تح از وضعی

ــرد. ــه ک ــته ارائ گذش
عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکدۀ علــوم اجتماعی مــواردی 
ــی  ــش و بازنمای ــبک پوش ــرف، س ــوی مص ــون الگ همچ
ــت  ــات فراغ ــوی اوق ــت، الگ ــات فراغ ــوی اوق ــدن، الگ ب
ــبک  ــناخت س ــاخص   های ش ــوان ش ــه عن ــی را ب ورزش
زندگــی جوانــان مطــرح کــرد و گفــت: تلویزیــون، 
موســیقی و اســتفاده از فضــای مجــازی بــه ترتیــب ســه 
الگــوی گــذران اوقــات فراغــت هســتند کــه نشــان   دهندۀ 
اهمیــت و قــدرت رســانه در تعییــن ســبک زندگــی 
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ــه در  ــد ک ــان می ده ــده نش ــام ش ــات انج ــت. مطالع اس
ــرل وزن  ــی، کنت ــای ایران ــن خانم   ه ــدن در بی ــی ب بازنمای
بســیار مهــم اســت، عــالوه بــر ایــن زنــان و مــردان بــه یک 
انــدازه بــه مراقبت   هــای بهداشــتی و آرایشــی عالقه نشــان 
می   دهنــد. الگــوی فراغــت ورزشــی در وضعیــت مطلوبــی 
قــرار نــدارد و رابطــه بــا جنــس مخالــف و مصــرف مــوارد 
ــوب  ــان محس ــی جوان ــای جمع ــی فراغت   ه ــز اصل دو ج

می   شــود«.
حســین زاده بــا اشــاره بــه موضــوع شــیوۀ زندگــی اســالمی 
ــتابان  ــعۀ ش ــت: توس ــور، گف ــر کش ــورد نظ ــی م و ایران
ــوژی خنثــی و ناهماهنگــی  ــه ایدئول بعــد از جنــگ و غلب
ــوای  ــان و ق ــا، مجری ــا نهاده ــور و بعض ــتی در کش سیاس
ــود را  ــگ خ ــد فیلترین ــواردی مانن ــه در م ــف را ک مختل
ــاختاری  ــل س ــوان »عوام ــوان به عن ــد، می   ت ــان می   ده نش
ــی در  ــبک زندگ ــی س ــت فعل ــر در وضعی ــادی« مؤث و نه
ــناختی و  ــل ش ــر »عوام ــه از تأثی ــت و البت ــور دانس کش
فــردی« دورۀ کنونــی نیــز نبایســتی غفلــت کــرد، تغییرات 
ــۀ  ــی و غلب ــه زندگ ــه ب ــگاه تقدیرگرایان ــدرت ن ــش ق کاه
نگاه   هایــی ماننــد کوتــاه بــودن زندگــی و برقــراری پیونــد 
ــی  ــی فعل ــذت. درنتیجــه ســبک زندگ ــی و ل ــان زندگ می
برســاختۀ دو عامــل »ســاختاری و نهــادی« و »شــناختی و 
فــردی« اســت و ســبب شــده اســت کــه وضعیــت ســبک 
زندگــی در کشــور بــا انتظــارات دینــی و هنجــاری جامعــۀ 

ــه و فاصلــه داشــته باشــد«. ــران زاوی ای
ــج  ــه نتای ــا ارائ ــز ب ــو نی در ادامــه دکتــر عبــداهلل بیچرانل
ــی  مطالعــه مــوردی مصــرف موســیقی پــاپ کــرۀ جنوب
بــه تأثیــر ایــن نــوع مصــرف رســانه   ای در بیــن نوجوانــان 

کشــور پرداخــت.  
ــران  ــروه ارتباطــات دانشــگاه ته ــأت علمــی گ عضــو هی
در توضیــح رابطــۀ میــان مصــرف موســیقی پــاپ کــره   ای 
و ســبک زندگــی نوجوانــان، گفــت: »گــروه ســنی 
ــور  ــیقی در کش ــبک موس ــن س ــواداران ای ــان ه نوجوان
هســتند کــه حتــی برخــی حــدود 10 ســاعت در طــول 
ــن  ــان یافت ــا پای ــا ب ــتند، ام ــاپ هس ــرگرم کی   پ روز س
ــا  دوران نوجوانــی احســاس همدلــی و همذات   پنــداری ب

کی   پــاپ را ندارنــد«.
ــاپ  ــای صنعــت موســیقی پ ــه ویژگی   ه ــا اشــاره ب وی ب
کــرۀ جنوبــی و رونــد ستاره   ســازی در آن، ماننــد تأکیــد 
بــر سخت   کوشــی و امیــد بــه زندگــی، کارگروهــی، 
ــودن از  ــاری ب ــگ نهیلیســتی، ع ــر فرهن ــد ب ــدم تأکی ع
ــدار  ــه طرف ــی ک ــت: نوجوانان ــک، گف ــای اروتی جنبه   ه
ــی از  ــای مثبت ــتند رفتاره ــیقی هس ــبک موس ــن س ای
خــود نشــان می دهنــد و بــه دلیــل نزدیکــی میــان ایــن 
موســیقی و فرهنــگ کــره   ای میــزان احتــرام بــه مــادر و 
ــل  ــد و می ــش می   یاب ــراد افزای ــن اف ــان ای ــن در می والدی
ــود.  ــل می   ش ــش از قب ــز بی ــی نی ــه سخت   کوش ــا ب آنه
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پانزدهــم تیرمــاه 1398، پژوهشــکدۀ زبــان و ادبیــات 
فارســی بــه مناســبت بزرگداشــت روز قلــم، نشســت »دو 
دهــه داســتان کوتــاه فارســی: نویســنده، متــن، مخاطــب« 
را در ســالن اندیشــه پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 

فرهنگــی برگــزار کــرد. 

ــر  ــت را ب ــن نشس ــری ای ــب، دبی ــم شریف نس ــر مری دکت
عهــده داشــت. ســخنران اول مهــدی افروزمنش، نویســندۀ 
ــودن  ــارۀ »نویســنده ب ــگار، درب ــاه و روزنامه ن داســتان کوت
در دنیــای امــروز« ســخن گفــت. وی اهمیــت مقالــه 
نوشــتن در دنیــای امــروز را بیــش از نویســندگی برشــمرد 
و گفــت: در روزگار مــا نوشــتن نوعــی تجربــه  ورزی اســت 
ــده  ــل ش ــم تبدی ــی ه ــه  ای نمایش ــان به گون ــه همزم ک
ــدن،  ــی ش ــا معرف ــتن ب ــازی نوش ــای مج ــت. در فض اس
ــت.  ــراه  اس ــودن هم ــد ب ــش خردمن ــدن و نمای ــد ش تأیی
در واقــع نوشــتن به مثابــه مصــرف کــردن  اســت نــه 
ــک  ــا ایجــاد ی ــاز ب ــه از آغ نویســندگی. کســب و کاری ک
ــط  ــا فق ــده و دنبال کننده  ه ــاز ش ــی آغ ــۀ اجتماع صفح

تأییــدش کرده  انــد.
افروزمنــش تأکیــد کــرد: کتــاب پرفــروش و پربیننــده امــر 
ــا  ــای زیب ــرای روی ــا ب ــن فض ــا در ای ــت ام ــتوده  ای اس س
ــتان  ــی داس ــۀ اجتماع ــه وظیف ــت، درحالی ک ــاختن اس س
ــه  ــا ســود و هزین ــه کاستی هاســت. نوشــتن ب ــراض ب اعت
ــالش و ممارســت  ــال ها ت ــرا س ــر اســت زی ــازار مغای در ب
الزم اســت. در دنیــای مجــازی، نوشــتن بی هزینــه اســت؛ 
ــا الیــک و تبلیغــات  ــه تحمــل ســختی نیــاز نیســت و ب ب

ــرد. ــکل می گی ــار آن ش ــود در کن ــازار و س ب
 ســخنران دیگــر ایــن نشســت ســینا دادخــواه، نویســنده 

ــاه  ــارۀ »نســبت شــهر و داســتان کوت ــگار، درب و روزنامه  ن
در دهــۀ هشــتاد شمســی« بــا توجــه بــه متــن داســتانی 
ســخن گفــت. وی بــه ســه مــوج داستان نویســی در ایــران 
اشــاره کــرد و گفــت:  اولــی بــا داســتان »یکــی بــود، یکی 
نبــود« جمــال زاده آغــاز شــد و تــا اصالحــات ارضــی ادامه 

ــالب اســالمی  ــا انق ــۀ 40 ت ــاز ده ــت. دورۀ دوم از آغ یاف
ــان  ــال 76 جری ــا س ــال 57 ت ــوم از س ــوج س ــود و م ب
ــتان  ــکل گیری داس ــی در ش ــس اتفاقات ــت. از آن پ داش
کوتــاه در دو دهــۀ اخیــر تأثیرگــذار بودنــد ماننــد انتشــار 
ــاه  ــتان کوت ــالت داس ــور مج ــتان، ظه ــای داس گزیده  ه
ــه نویســندگانی  ــه و همشــهری داســتان ک ــد کارنام مانن
ــش  ــدن نق ــپس کم رنگ ش ــرد و س ــی ک ــوان را معرف ج
ایــن مجــالت و در عــوض رواج جوایــز ادبــی ماننــد 
جایــزۀ شــهر کتــاب، منتقدیــن مطبوعــات، جایــزۀ 
گلشــیری و ...کــه گاه حتــی از هــزاران نفــر نظرســنجی 
می  کردنــد و ســپس برگزیــدگان حــق نشــر آثــار خــود را 
بــا امکانــات و شــرایط بهتــری می  یافتنــد. ایــن خــود بــه 
یــک کنــش مدنــی بــدل شــد کــه بازخــورد جامعــه را در 
پــی داشــت. اتفــاق دیگــر، انتشــار روزنامه  هایــی بــا قطــر 
ــرژی نویســندگی را آزاد و نویســندگان  ــود کــه ان ــاد ب زی
بســیاری معرفــی کــرد کــه بعدهــا داســتان نویس شــدند. 
ــور  ــا ش ــی ب ــادی و جوان ــری ع ــندگی ام ــا نویس اینج
جوانــی معنــی شــد. بالگ نویســی، شخصی  نویســی، 
ــهری را وارد  ــای ش ــی فض ــی و سبکبال  نویس راحت  نویس
داســتان کوتــاه کــرد و باعــث شــد داســتان کوتــاه دهــۀ 
هشــتاد از عقبــۀ خــود جــدا شــود. افــزون بــر ایــن حضور 
نویســندگان زن ماننــد زویــا پیــرزاد در ایــن عرصــه نقــش 

دودههداستانکوتاهفارسی:نویسنده،متن،مخاطب
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بســزایی داشــت.
دادخــواه افــزود: در ایــن دوره فضــای شــهری مهــم شــد. 
تــا قبــل از آن تلفیــق دنیــای عیــن و ذهــن را می  دیدیــم 
ــر  ــود. دیگ ــی می ش ــتان عین ــای داس ــس دنی و از آن پ
ــای  ــت. فض ــدأ اس ــه مب ــه نقط ــت بلک ــه نیس ــهر آرای ش
شــهری نیــز بخشــی از ایــن آگاهــی شــهری اســت. پــس 
بــه نظــر مــن در دنیــای مجــازی فقــط جامعــه نمایشــی 
مطــرح نیســت، میــل بــه بیــان خویشــتن مســئله مهمــی 

اســت کــه بایــد بــه آن پرداختــه شــود.
 ســخنران ســوم آتوســا افشــین نویــد، نویســنده و مــدرس 
داستان نویســی، دربــارۀ مخاطبــان داســتان در دهــۀ 
ــس  ــال ها تدری ــۀ س ــا تجرب ــت. وی ب ــخن گف ــتاد س هش
در ایــن زمینــه بیشــتر مخاطبــان ایــن حــوزه را مخاطبــان 
ــر  ــه( ب ــت تحصیــالت و ســطح مطالع ــه جه ــه )ب نخب
شــمرد. ایــن مخاطبــان نقــاط ضعــف و قوتــی دارنــد کــه 
ــت.  ــر اس ــی مؤث ــول داستان  نویس ــداوم و اف ــور، ت در ظه
ــی  ــت مل ــی از هوی ــه بخش ــر جامع ــتان های ه ــرا داس زی
یافتــه  تــداوم  آن می شــود. داســتان ها و روایت هــای 
ــد.  و پررنــگ شــده یــک جامعــه در ایــن امــر نقــش دارن
ارتبــاط مؤثــر بــا داســتان یعنــی خواننــده قصــه را بفهمــد 
و درگیــر آن شــود و دیگــر آنکــه بفهمــد دغدغــۀ فلســفی، 
ــه  ــده چ ــتان ش ــتن داس ــث نوش ــه باع ــی و... ک اجتماع

ــوده اســت. ب
ــد بســتری  ــد بتوان ــه داد: مخاطــب بای ــد ادام افشــین نوی
ــا  ــد. آی ــدا کن ــه را پی ــکل  گرفت ــتان در آن ش ــه داس ک
مخاطــب دهــۀ نــود چنیــن توانایــی داشــته؟ ایــن 

مخاطــب ســریال و فیلــم و دنیــای مجــازی بســیار 
دیــده پــس قصــه را خــوب می فهمــد، امــا پیــدا کــردن 
ــت.  ــوار اس ــرای او دش ــوط ب ــه الی خط ــته های الب نانوش
خــود فضــای رســانه های اجتماعــی در ایــن ضعــف 
مؤثــر اســت. دلیــل دیگــر، ضعــف نظــام آموزشــی اســت. 
ــی چــه تعاریفــی  ــر ادب ــد آمــوزش داده شــود کــه اث بای
ــن  ــفی در ای ــتجوی فلس ــد و جس ــته باش ــد داش می  توان
میانــه چقــدر اهمیــت دارد. دربــارۀ آشــنایی  زدایی، عبــور 
از الیــۀ قصــه بــه الیــۀ معنــا و تفکــر انتقــادی آمــوزش 
ــر  ــه اث ــی را به مثاب ــر ادب داده نشــده اســت. مخاطــب اث
ــی.  ــر آن ــاط و تأثی ــی ارتب ــد؛ یعن ــگاه می کن ــری ن هن
اگرچــه ایــن نیــز بــه حــوزۀ اندیشــه نزدیــک اســت امــا 
ــی  ــب در ارزیاب ــدارد و مخاط ــی ن ــادی جای ــر انتق تفک
ــات  ــن مخاطــب مطالع ــود. ای ــد ب ــف خواه ــوا ضعی محت
تاریخــی اجتماعــی گســترده امــا از نویســندگان مختلــف 
ــری یکپارچــه  ــا رویکردهــای متضــاد دارد، پــس تصوی ب
ــدارد. از طرفــی ایــن خواننــدۀ نخبــه می  توانــد کمــک  ن
کنــد ارزیابــی داســتان، ســوگیری منطقــی داشــته 
ــات  ــه در ادبی ــی ک ــورت روایت های ــن ص ــد. در ای  باش
ــرا  ــود. زی ــد ب ــمند خواهن ــود، ارزش ــدگار می  ش ــا مان م
ــته اند،  ــال داش ــتر اقب ــه بیش ــتان هایی ک ــه داس همیش
ــنده  ــوی، نویس ــدۀ ق ــن خوانن ــد. همچنی ــی می  مانن باق

ــد. ــق می  کن ــوی خل ق
ــخ داده  ــران پاس ــش حاض ــه پرس ــت ب ــۀ نشس در خاتم

شــد.
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رویکردیبهتصمیمسازیحکمرانیآبدروقایعحدیطبیعی

ــازی  ــت »تصمیم س ــت، نشس ــه و امنی ــی جامع ــروه پژوهش گ
هفدهــم  را  طبیعــی«  حــدی  وقایــع  در  آب  حکمرانــی 
اردیبهشــت مــاه 1398، بــا حضــور صاحب نظــران حــوزۀ آب و 

ــرد.  ــزار ک ــانی برگ ــوم انس عل
ــدی، پژوهشــگر  در ایــن نشســت دکتــر مهــدی فصیحــی هرن
ــود  ــب خ ــه مطال ــه ارائ ــی آب، ب ــی و دیپلماس ــوزۀ حکمران ح
پرداخــت. فصیحــی در شــروع ســخنانش پیرامــون وقایــع حدی 
آب و هوایــی گفــت: هــر واقعــۀ غیرمنتظــره، غیرمعمــول، 
ــان  ــه در زم ــی را ک ــا غیرفصل ــدید ی ــی، ش غیرقابل پیش بین
یــا مــکان به طــور نامناســب توزیــع شــده باشــد، واقعــه حــدی 

ــده  ــه ش ــرای آن ارائ ــی ب ــف متفاوت ــد تعاری ــد؛ هرچن می گوین
ــر اســاس تاریخچــه ثبــت  اســت. اغلــب رویدادهــای شــدید ب
ــول  ــای غیرمعم ــاس ده درصــد خط ــر اس ــده در محــل و ب ش

تعریــف مــی شــوند.
وی در مــورد رویکــرد حــل مســائل آب تأکیــد کــرد: به طورکلی 
رویکــرد دســتیابی بــه راه حــل مســائل آبــی بایــد ســه جنبــه 
اجتماعــی، تکنیکــی و سیاســی را در خــود داشــته باشــد. بــه 
ــا  ــوم تکنیک ه ــور عم ــی، به ط ــی مســیرهای کنون ــور طبیع ط
ــرای  ــالش ب ــل ت ــد. مث ــای می دهن ــود ج ــی در خ ــه خوب را ب
افزایــش آب در زمــان کــم آبــی و کاهــش آب در زمــان وقــوع 
ســیالب ها. امــا آنچــه ضــرورت دارد آن اســت کــه بــرای 
ــرد:  ــوارد توجــه الزم صــورت پذی ــن م ــه ای ــری ب همه جانبه نگ
ــی؛  ــی و فن ــادی، سیاس ــر اقتص ــی؛ متغی ــای ترکیب راه حل ه

ــا. فرآیندهــای اجتماعــی؛ بازیگــران و نهاده
فصیحــی در مــورد حکمرانــی آب گفــت: آب، بــه منظــور 
نظام هــای  از  بــه گســتره ای  ارائــه خدمــات،  و  مدیریــت 
سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و اداری، وابســته اســت کــه در 

جایــی از یــک کشــور خــاص جریــان دارنــد. بــه عبارتــی بــر 
اســاس تعریــف یانــگ  می تــوان حکمرانــی را به عنــوان یــک 
ابــزار اجتماعــی بــرای اداره کــردن اجتماعــات انســانی دانســت 
کــه مقاصــد موردنظــر و مطلــوب حاصــل شــوند و از مقاصــد 
ــی آب  ــاس حکمران ــن اس ــر ای ــود. ب ــاب ش ــوب اجتن غیرمطل
ــائل  ــت از مس ــرون رف ــای ب ــه راه حل ه ــرای ارائ ــیله ای ب وس

اســت.
  چالش هــای پیشــرو در مســائل حکمرانــی آب بــه ایــن 

ــتند: ــب هس ترتی
ــت.  ــر اس ــال تغیی ــداوم در ح ــور م ــه ط ــائل ب ــت مس - ماهی
ــن  ــا ای ــق و هماهنــگ ب ــد مطاب ــذا تصمیم ســازی ها هــم بای ل

تغییــرات باشــد؛
و  اســتفاده  حــال  در  ظرفیت شــان  از  بیــش  منابــع   -

هســتند؛ بهره بــرداری 
- کیفیت آب یکی از بحران های اساسی است؛

- همگرایی اکولوژی از بین رفته است؛
- مســائل و مشــکالت آبــی زمانــی روی می دهنــد کــه 
ــم  ــا ه ــل ب ــی در تقاب ــی و طبیع ــای سیاســی، اجتماع نظام ه

ــند. باش
  واقعیتــی کــه درحــال حاضــر پیرامــون مدیریــت و حکمرانــی 
ــه اســتانداردها توجــه  ــا ب آب وجــود دارد آن اســت کــه صرف
می شــود و ارزش هــای واالتــر و مهمتــر نادیــده گرفتــه 
ــکان و  ــه م ــبت ب ــتانداردها نس ــه اس ــی ک ــوند. در حال می ش
زمــان بــه طــور مــداوم در حــال تغییــر هســتند. لــذا تضادهای 
ــت آب مدنظــر باشــد،  ــواره بایســتی در مدیری ــه هم ــی، ک آب

ــالت فیزیکــی نیســتند. ــاً تقاب تضــاد ارزش هاســت و لزوم
  فصیحــی تصریــح کــرد: راه حــل کلــی و موثــری کــه 
ــرای حــل مناقشــات مســائل آب وجــود دارد، دیپلماســی و  ب
ــو اســتخراج  ــت وگ ــا گف ــق ب ــا و عالئ ــو اســت. ارزش ه گفتگ
می شــوند. درواقــع در مذاکــرات عالئــق ابــراز و توافقــات 
حاصــل می شــود. مکانیزمــی کــه در دنیــا بــرای حــل 
ایــن دســته از تعارضــات اســتفاده می شــود، مذاکــره و 
ــی،  ــردن از روش دیپلماس ــره ب ــه به ــت. البت ــی اس دیپلماس
راه حل هــا  آنهــا  بــدون  کــه  اســت  ملزوماتــی  مســتلزم 
ــوان  ــات را می ت ــن ضروری ــود. ای ــد ب ــتیابی نخواهن قابل دس
ــر  ــازی ها درنظ ــاز در تصمیم س ــرایط موردنی ــورت ش ــه ص ب
ــات  ــی تصمیم ــت روان شناس ــاط ماهی ــن ارتب ــت. در ای گرف
اهمیــت زیــادی دارنــد. دنیــل گیلبــرت، روان شــناس، در ایــن 
ــی  ــه وقت ــد ک ــان می ده ــا نش ــد: »پژوهش ه ــاط می گوی ارتب
ــد  ــل دارن ــات تمای ــن تصمیم ــرد، ای ــی می گی ــر تصمیمات بش
ــوند  ــز ش ــت متمرک ــوع اس ــال وق ــه در ح ــه ک ــر روی آنچ ب
ــاده  ــاق افت ــل از آن اتف ــه قب ــه ک ــد آنچ ــوش می کنن و فرام
اســت.« بــه عبارتــی تصمیمــات نبایــد به گونــه ای باشــند کــه 
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ــه شــود.  ــه تک بعد نگــری پرداخت ــد و ب ــه کنن ــر مســائل غلب ب
ــده  ــی دی ــی و ترکیب ــه صــورت کل ــب ب ــن صــورت جوان در ای
نشــده، از راه حل هــای آینده نگرانــه غفلــت می شــود. بــر 
ایــن اســاس می تــوان گفــت، بایســتی بــه علــوم انســانی، اعــم 
ــه عنــوان یــک امــر  از فلســفه، مدیریــت، روان شناســی و ...، ب
ــرد. ــه ک ــائل آب، توج ــل مس ــا ح ــاط ب ــروری در ارتب ــیار ض بس

فصیحــی در ادامــۀ ســخنانش بــه ســیالب گــرگان رود اشــاره 
ــفند  ــرگان رود در 27 اس ــه گ ــیالب رودخان ــت: س ــرد و گف ک
ــن  ــی در ای ــل از آن هواشناس ــاد. دو روز قب ــاق افت 1397 اتف
خصــوص اخطارهــای الزم را صــادر کــرده بــود. بــر اســاس ایــن 
ــیالبی، در  ــای س ــش تخریب ه ــور کاه ــه منظ ــا، ب اخطاریه ه
مســیر ایــن رود خاکریــزی احــداث و آب بــه ســمت دشــت ها 
ــوده  ــز آن ب ــن خاکری ــاخت ای ــدف از س ــود. ه ــرف می ش منح
اســت کــه آب در ســطح دشــت های اطــراف پخــش و از شــدت 
ــم  ــن تصمی ــل ای ــا در عم ــود. ام ــته ش ــی کاس ــیالب اصل س
مدیریتــی، یعنــی انحــراف مســیر طبیعــی یــک رودخانــه، کــه 
ــه اســت، ســبب شــد  ــی و زیرســاخت ها را درنظــر نگرفت مبان
ــار ســیالب  ــز دچ ــراف نی ــع در دشــت های اط ــتاهای واق روس
ــرات مخــرب خــود  شــوند و در عیــن حــال ســیالب اصلــی اث
ــه  ــهر« مالحظ ــیمین ش ــویی در »س ــذارد. از س ــا بگ را برج
ــت.  ــده اس ــود آم ــه وج ــری ب ــارات کمت ــه خس ــود ک می ش
ــم  ــوع ســیالب، تصمی ــان وق ــن شــهر در زم ــدار ای ــرا فرمان زی
می گیــرد بــا افــراد محلــی نظیــر چوپانــان مشــورت کنــد؛ بــه 
ایــن صــورت کــه مســیر اصلــی ســیالب های فصلــی را بررســی 
ــر  ــد. ب ــی را اتخــاذ می کن ــن اســاس راهکارهای ــر ای ــرده و ب ک
مبنــای مقایســۀ ایــن دو مثــال از وقــوع یــک ســیالب می تــوان 
ــه ای اســت.  ــی و مجموع ــی کل ــی مســائل آب ــت حکمران دریاف
ــر  ــه مهم ت ــرات جامع ــاع و درک نظ ــه اجتم ــه ب ــی مراجع گاه

ــی  ــه مســائل فن ــن ب ــا صــرف پرداخت ــذا ب ــی می شــود. ل تلق
ــه  ــه صــورت همه جانب ــوان ب ــر تکنیکــی، نمی ت و اتخــاذ تدابی

مدیریــت کــرد.
ــی و دیپلماســی آب در مــورد  ایــن پژوهشــگر حــوزۀ حکمران
ــل را  ــم  ذی ــی و مه ــای اصل ــای مســائل آب، محوره راهکاره

ــه ترتیــب مــورد توجــه قــرار داد: ب
- تکنیکی: تکنیک های مقرون به صرفه از نظر اقتصادی؛

- مدیریتی: حفظ یکپارچگی تصمیمات؛
- اجتماعی: مذاکره و دیپلماسی؛

و  ارزش هــای همــۀ ذی نفعــان  بــر  تمرکــز  - هنجــاری: 
مذاکــره. طرف هــای 

اینگونــه  را  خاتمــه، ســخنان خــود  در  فصیحــی  دکتــر 
ــر در نــگاه  جمع بنــدی کــرد: متأســفانه در ســال های اخی
ــا و راه  ــر تکنیک ه ــاً ب ــی، عمدت ــائل آب ــل مس ــی ح مدیریت
ــاز  ــورد نی حل هــای طبیعــی تمرکــز شــده و از زمینه هــای م
ــی،  ــی، ارزش ــی، فرهنگ ــاد سیاس ــر ابع ــانی نظی ــوم انس در عل
اخالقــی و اجتماعــی غفلــت صــورت گرفتــه اســت. درحالی کــه 
همه جانبه نگــری،  منظــور  بــه  آبــی،  معضــالت  حــل  در 
حکمرانــی آب اهمیــت ویــژه ای دارد. در حکمرانــی آب فقــط 
ــۀ  ــه هم ــود؛ بلک ــه نمی ش ــه پرداخت ــت یک جانب ــه مدیری ب
ارزش هــا و هنجارهــا درنظــر گرفتــه شــده و بــا نقش  آفرینــی 
ــن  ــنهاد ای ــت پیش ــتند. درنهای ــر هس ــطوح مؤث ــۀ س در کلی
اســت کــه چنیــن مباحثــی در فضــای علمــی و دانشــی مــورد 
نظــر قــرار گیــرد تــا حکمرانــی آب بــه صــورت مؤثرتــری بــه 

حــل معضــالت آب در کشــور منجــر شــود.
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ــبک  ــی و س ــران ایران ــی، کارب ــانه های اجتماع ــت »رس نشس
زندگــی موبیتــال« بــه مناســب روز جهانــی »رســانه های 
ــی  ــه نزاکت ــش، فرزان ــده نیک بخ ــور مرس ــا حض ــی« ب اجتماع
ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــی در پژوهش ــان جهرم ــین بصیری و حس

ــد. ــزار ش ــی برگ ــات فرهنگ مطالع
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
ــنبه 11  ــه روز سه ش ــت ک ــن نشس ــی، در ای ــات فرهنگ مطالع
ــی و  ــات فرهنگ ــکدۀ مطالع ــی پژوهش ــه میزبان ــر 1398 ب تی

ــان جهرمــی،  ارتباطــات برگــزار شــد، در ابتــدا حســین بصیری
ضمــن خیــر مقــدم بــه اســتادان و حاضــران در جلســه، 
ــالدی  ــال 2010 می ــه از س ــن روز را ک ــی ای ــۀ جهان تاریخچ
ــد  ــورد تأکی ــده، م ــن ش ــن تعیی ــی 30 ژوئ ــم جهان در تقوی
قــرار داد و گفــت: امســال یــک دهــه از برگــزاری روز جهانــی 
»رســانه های اجتماعــی« در جهــان می گــذارد و در ایــران 
ــا  ــت هایی ب ــبت نشس ــن مناس ــه همی ــال 1391 ب ــز، از س نی
حضــور پژوهشــگران، کاربــران و کنشــگران فعــال ایــن حــوزه 
برگــزار شــده اســت. بصیریــان بــا ارائــه آمارهایــی از مؤسســات 
ــی  ــانه های اجتماع ــوزه رس ــان در ح ــر جه ــنجی معتب نظرس
ــال رســانه های  ــر فع ــارد کارب ــه 3,5 میلی ــد واچ« ب ــر »برن نظی
اجتماعــی در جهــان اشــاره و ابــراز امیــدواری کــرد کــه در کنار 
ــنجی و  ــز نظرس ــتی در مراک ــی و پوزیتیویس ــای کّم رویکرده
پیمایــش افــکار در کشــور، فراهــم آمــدن فرصت هایــی از ایــن 
دســت و تــداوم گفتگــو در بــاب پژوهش هــای انجــام شــده در 
حــوزۀ رســانه های اجتماعــی، راهگشــای دانشــجویان جــوان و 

ــد. ــات باش ــوم ارتباط ــه عل ــدان ب عالقه من
ــخنران،  ــن س ــوان اولی ــه عن ــش ب ــده نیک بخ ــه مرس در ادام
ــگاری فرهنــگ  ــا عنــوان »مردم ن گزارشــی از پژوهــش خــود ب

ــه کــرد و گفــت:  ــی اینســتاگرام« ارائ ــران ایران شــبکه ای کارب
به طــور کلــی دو رویکــرد عمــده در مطالعــات فضــای مجــازی 
ــه  ــه ب ــت« )ک ــگ اینترن ــۀ فرهن ــی »مطالع ــود دارد: یک وج
ــدا  ــی ج ــی واقع ــد و از زندگ ــاق می افت ــن اتف ــورت آنالی ص
می شــود( و »مطالعــه بــر روی صفحــات نمایشــگر« )کــه 
بــر بحث هــای متنــی در جماعت هــای آنالیــن متمرکــز 
ــه در  ــکل گرفت ــگ ش ــیال و فرهن ــای س ــه هویت ه ــده و ب ش
فضــای مجــازی ناظــر اســت( و دیگــری »مطالعــات فرهنگــی 

اینترنــت« )کــه در آن فرهنــگ هــم بــه صــورت آفالیــن و هــم 
بــه شــکل آنالیــن مدنظــر اســت( و »زندگــی روبــه روی صفحه 
ــن  ــط آنالی ــای محی ــه و تحلیل ه ــن تجزی ــه بی ــش« )ک نمای
ــئلۀ  ــگر، مس ــن پژوهش ــد(. ای ــرار می کن ــد برق ــن پیون و آفالی
ــی  ــتی و چرای ــایی چیس ــش را »شناس ــن پژوه ــود در ای خ
ــتاگرام«  ــی اینس ــبکۀ اجتماع ــی در ش ــران ایران ــش کارب کن
ــی از  ــام آن را »گونه شناس ــی از انج ــدف اصل ــرد و ه ــان ک بی
الگوهــای فرهنگــی رایــج در کنش هــای کاربــران اینســتاگرام« 
برشــمرد. روش ایــن پژوهــش کــه در قالــب رســالۀ دکتــرای 
علــوم ارتباطــات اجتماعــی، انجــام شــده بــه شــیوه نتنوگرافــی 
)مردم نــگاری شــبکه ای( و مبتنــی بــر آرای روبــرت کوزینتــس 
بــرای مطالعــه اجتماعــات آنالیــن ابــداع شــده کــه رویکــردی 
کیفــی و بــر مبنــای پارادایــم تفســیری تلقــی می شــود. 
ــای  ــن ها و کامنت ه ــش، از کپش ــن پژوه ــی ای ــای اصل داده ه
ــاء  ــتاگرامر-بالگر« احص ــات »اینس ــی در صفح ــران ایران کارب
ــل  ــه در مجمــوع 45 صفحــه انتخــاب و تحلی شــده اســت ک

شــده اند.
در ادامــه، نیکبخــش بــا تشــریح تعاریــف برگرفتــه از مطالعــات 
ــدان،  ــه چهــار گــروه خودی هــا، مری ــران را ب کوزینتــس، کارب
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گردشــگران و آمیخته هــا تقســیم کــرد و ویژگــی هــر کــدام را 
برشــمرد. وی همچنیــن، بــه مالحظــات اخالقــی مــورد نظــر در 
رونــد انجــام پژوهــش و شــیوۀ اســتخراج مضامیــن و مقوله هــا 

بــا اســتفاده از کدگــذاری مضمونــی و نظــری اشــاره کــرد.
ــی  ــد وجــود روایت های یافته هــای توصیفــی ایــن پژوهــش مؤی
روزمــره  زندگــی  مختلــف  موقعیت هــای  و  موضوع هــا  از 
ــی،  ــترهای روای ــوان بس ــه عن ــل س ــران )ذی ــخصی کارب و ش
مضامیــن و درونمایه هــا( اســت کــه شــامل، روایت هــای 
ــن در  ــت. همچنی ــالمت اس ــرف و س ــت، مص ــالت، فراغ تعام
بخــش یافته هــای تحلیلــی، کدگــذاری داده هــای حاصــل 
از مشــاهده و مصاحبــه، نشــان دهندۀ صورت بنــدی روابــط 
ــی  ــوی فرهنگ ــری الگ ــا خودبیانگ ــط ب ــای مرتب ــن مقوله ه بی
ــر شــیوه های  ــد ب ــا تأکی ــره ب »ایده آل ســازی« از زندگــی روزم

ــت. ــادی( اس ــوی )فرام ــادی و معن م
نیک بخــش در پایــان، مــدل پارادایمــی پژوهــش خــود را 
از صورتبنــدی روابــط بیــن مفاهیــم و مقوله هــا، مبتنــی 
ــل،  ــش متقاب ــتراتژی کن ــر، اس ــر مداخله گ ــه، عناص ــر زمین ب
ــای  ــرد و روایت ه ــریح ک ــی، تش ــرایط علّ ــد و ش ــده، پیام پدی
ــران صفحه هــای زندگــی روزمــره را از ســبک زندگــی در  کارب
ــول« و  ــی«، »حفــظ ظاهــر مقب ــف »مصــرف گرای ــاد مختل ابع
»تکثــر و تنــوع« برشــمرد و از آنهــا بــه عنــوان عوامــل متمایــز 
کننــده، اعتباربخــش و ســرگرم کننده در بیــن کاربــران ایرانــی 

ــاد کــرد. اینســتاگرام ی
در ادامــۀ ایــن نشســت، فرزانــه نزاکتــی )دکتــرای علــوم 
ــبک  ــوان »س ــا عن ــود ب ــش خ ــوع پژوه ــه موض ــات(، ب ارتباط
ــداع  ــت و اب ــجویی« پرداخ ــۀ دانش ــال در جامع ــی موبیت زندگ
واژه »موبیتــال« را کــه از ترکیــب واژه هــای موبایــل و دیجیتــال 
ســاخته شــده، ناظــر بــه ســبک زندگــی جدیــدی دانســت کــه 
ــدن و  ــی ش ــم دیجیتال ــد مه ــر دو فراین ــت تأثی ــان تح همزم
موبایلــی شــدن قــرار گرفتــه اســت. ایــن پژوهشــگر ارتباطــات، 
ــا رویکــرد  ــا انتقــاد از اینکــه بیشــتر پژوهش هــای پیشــین ب ب
اثباتــی و روش هــای کمــی صــورت گرفتــه و پیــش از آنکــه بــه 
دنبــال فهــم پدیــده باشــد، بــه دنبــال کشــف روابــط بوده انــد، 

یــادآور شــد: در نتیجــه کاربــری گســتردۀ دســتگاه های 
دیجیتــال همــراه توســط دانشــجویان در همــۀ شــئون و 
عرصه هــای زندگــی )تحصیــل،  کار و زندگــی شــخصی و 
ــر  ــجویی تغیی ــی دانش ــبک زندگ ــگ و س ــی(، فرهن اجتماع
کــرده و ســبک زندگــی جدیــدی ایجــاد شــده کــه مــا دانــش 
کافــی دربــارۀ آن نداریــم . بنابرایــن در وهلــۀ نخســت،  نیازمنــد 
شــناخت، فهــم و درک ایــن ســبک زندگــی هســتیم، کــه ایــن 

ــه اســت. ــر گرفت ــر مســئله پژوهــش حاضــر را در ب ام
ــبک  ــناخت س ــود را »ش ــش خ ــی پژوه ــدف اصل ــی ه نزاکت
ــزود: روش  ــرد و اف ــان ک ــجویان« بی ــال دانش ــی موبیت زندگ
پژوهــش، آمیختــه اســت کــه از یــک ســو مبتنــی بــر نظریــۀ 
مبنایــی بــه منزلــه یکــی از گونه هــای تحقیقــی کیفــی 
ــرار دارد و  ــی ق ــتقرای تحلیل ــر اس ــاس آن ب ــه اس ــت ک اس
دیگــری پیمایــش و بــا رویکــرد اثبات گرایانــه اســت.در ادامــه 
ــۀ  ــر نظری ــی ب ــاً مبتن ــه عمدت ــش ک ــن پژوه ــای ای یافته ه
کنشگر-شــبکه برونــو التــور قــرار دارد، در دو بخــش کارکردها 
ــجویان،  ــال دانش ــی موبیت ــبک زندگ ــای س ــار و پیامده و آث
ــات  ــر«، »مقتضی ــات کارب ــدۀ »مقتضی ــل پیچی ــر تعام نمایانگ

ــد. ــریح ش ــه« تش ــات جامع ــتگاه ها« و »مقتضی دس
ــر پیشــنهادهای سیاســتگذارانه برگرفتــه  نزاکتــی در پایــان، ب
ــی  ــانه های اجتماع ــوزۀ رس ــش در ح ــن پژوه ــای ای از یافته ه
تأکیــد کــرد و اصــالح فرهنــگ مصــرف فنــاوری در جامعــه را، 
نــه فقــط بــا آمــوزش کاربــران یــا محــدود ســاختن فنــاوری، 
بلکــه مســتلزم مقتضیــات جامعــه،  کاربــران و ســایر دســتگاه ها 
ــا توجــه بــه نقــش جامعــه در شــکل دهی ســبک  دانســت و ب
ــی«  ــی فرهنگ ــن از »مهندس ــه گرفت ــال، فاصل ــی موبیت زندگ
ــا  ــران محدودیت ه ــوض، جب ــو و در ع ــای ن مصــرف فناوری ه
اقتصــادی-  اجتماعــی-  فرهنگــی-  محرومیت هــای  و 
ــتگذاری  ــد: سیاس ــادآور ش ــت و ی ــروری دانس ــی را ض سیاس
ــا  ــد ب ــی، بای ــای ارتباط ــۀ فناوری ه ــرمایه گذاری در زمین و س
توجــه بــه ارزش هــای مــد نظــر کاربــران در انتخــاب فنــاوری 
)گســترش آزادی هــا، کاهــش محدودیت هــا، افزایــش قــدرت 

شــهروندان( باشــد.



                                       35                                                                خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی        

13
98

اد 
رد

و م
یر 

ت

خوانشفصلاولکتاب»شذراتالمعارف«

حجــت  ســخنرانی   ،1398 تیرمــاه   10 دوشــنبه  روز 
ــا موضــوع  االســالم والمســلمین داوود مهــدوی زادگان ب
»خوانــش فصــل اول از کتــاب شــذرات المعــارف« برگــزار 

شــد.

گفــت:  نشســت  ابتــدای  در  مهــدوی زادگان  دکتــر 
علمــای معاصــر جهــان اســالم همــواره دغدغــۀ انحطــاط 
بــه همیــن  و  را داشــته اند  از آن  مســلمین و گــذار 
ــال و  ــوری فع ــی، حض ــای اجتماع ــر، در جنبش ه خاط
هدایت گرایانــه داشــته و دارنــد. بــه همیــن میــزان آنــان 
از ســاحت نظــر نیــز غافــل نبودنــد و بــه مــوازات کنــش 
سیاســی – اجتماعــی، بــه تولیــد ادبیــات دینی – سیاســی 
ــاب  ــی، کت ــار علم ــن آث ــه ای ــد. از جمل ــز می پرداختن نی
ــیخ  ــت اهلل ش ــوم آی ــارف  مرح ــذرات المع ــدر ش گرانق
محمــد علــی شــاه آبــادی )ره( ) متولــد 1292 ق / 1251 
ــدود  ــه ح ــت ک ــی 1369 ق / 1328 ش ( اس ش – متوف
ســال 1320 شمســی منتشــر شــده اســت. ایــن کتــاب 
ــار کالســیک علمــای  ــر  آث ــوان در زم ــه جــرأت می ت را ب
امامیــۀ معاصــر در حــوزۀ فلســفۀ سیاســی دانســت. هــر 
ــن  ــه چنی ــۀ آن ب ــا مطالع ــی ب ــف و آگاه ــدۀ منص خوانن
ارزیابــی خواهــد رســید. زیــرا محتــوای کتــاب پیرامــون 
نقــد اوضــاع سیاســی و اجتماعــی موجــود و تبییــن 
وضعیــت مطلــوب سیاســی اســت. از ایــن رو تــالش 
می شــود بــا خوانــش فصــل اول ایــن کتــاب، بــه درکــی 
ــادی )ره(  ــاه آب ــوم ش ــفی مرح ــالت فلس ــر از تأم عمیق ت

ــم. در حــوزۀ سیاســت دســت یابی
وی ادامــه داد: کتــاب شــذرات المعارف در پنــج »َشــذره« 
ــان  ــذره در زب ــت. ش ــده اس ــدی ش ــا بخش بن ــل ی فص
ــت و  ــال اس ــای ط ــا تکه ه ــا ی ــای پاره ه ــه معن ــی ب عرب

ــه معنــای مهره هایــی اســت کــه در میــان رشــتۀ  نیــز ب
مرواریــد بــا فاصلــه مشــخصی قــرار داده می شــود. 
ــده  ــد هــم آم ــه کوچــک مرواری ــای دان ــه معن چنانکــه ب
اســت. همان طورکــه از عنــوان شــذره اول )توضیــح 
المــرام االســالم فــی شــفاء صــدور االنــام( آشــکار اســت، 
مرحــوم شــاه آبــادی بــه وجــود بیمــاری مزمــن در 
جامعــۀ اســالمی و راه عــالج آن بــر مبنــای عقیــدۀ اســالم 
می پــردازد. ایــن بیمــاری و انحطــاط بــه قــدری اســت که 
جامعــه را از صــورت انســانیت دور ســاخته تــا چــه رســد 
بــه ســیرت اســالمی. گرچــه متدینیــن اظهــار دردمنــدی 
ــباب و راه  ــه اس ــد ب ــت و بای ــی نیس ــی کاف ــد ول می کنن
ــن بیمــاری در  ــل پیدایــش ای عــالج آن توجــه کــرد. عل

چهــار چیــز اســت:
عامــل نخســت؛ غــرور مســلمین بــه حقانیــت خــود و امــر 
ــه حقانیــت، منشــأ شــکل گیری  شــفاعت اســت. غــرور ب
ــی از  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــرک ام ــرادی« و ت ــالم انف »اس
ــا اســالم  ــد ب ــرآن مجی ــه »ق ــی ک ــر  اســت. در حال منک
ــأ  ــفاعت، منش ــه ش ــرور ب ــدارد. غ ــبت ن ــرادی« مناس انف
ــه عقیــدۀ مرحــوم  ــه رذایــل اخالقــی اســت. ب ــکاب ب ارت
ــادی آغــاز انحطــاط جامعــۀ اخــالق اســت. ایــن  شــاه آب
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امــر موجــب واگــذاری ابــواب صنایــع و حــرف بــه دشــمن 
مســلمین و قــوت گرفتــن آنهــا شــده اســت.

ــوی  ــی و دنی ــعادت دین ــور س ــأس از ظه ــل دوم؛ ی عام
ــار عامــل ممرضــۀ  اســت. اگــر جمعــی از مســلمین گرفت
ــأس هســتند و  ــاه ی ــر تب ــار چــاه پ ــرور نیســتند، گرفت غ

ــد. ــری می دانن ــری و مع ــف مب ــود را از تکلی خ
عامــل ســوم؛ افتــراق مســلمین و انفصــام از خیــط اخــوت 
اســت. شــاه آبــادی )ره( اختــالط مســلمین بــا اجانــب را 

عامــل ایــن افتــراق دانســته اســت.
عامــل چهــارم؛ نداشــتن بیت المــال اســت. مملکــت 
ــکام  ــوب اح ــت. وج ــده اس ــده و ُع ــاج ِع ــالمی محت اس
خمــس و زکات و دیگــر حقــوق مالیــه در اســالم از همیــن 
بــاب اســت. ســیادت دینــی و دنیــوی مســلمین در همیــن 

امــر اســت.
ــد  ــت اهلل محم ــوم آی ــرد: مرح ــح ک ــدوی زادگان تصری مه
علــی شــاه آبادی در فهــم عوامــل پیدایــش انحطــاط 
کــه  کــرده  اشــاره  مهم تــری  عامــل  بــه  مســلمین 
عبــارت از »جهــل بــه مــرام اســالم« اســت. زیــرا محــرک 
اساســی مســلمین در عبــور از وضعیــت اســفبار سیاســی 
ــالم  ــده اس ــرام و عقی ــی از م ــی جمع ــی، آگاه و اجتماع
ــرام  ــان م ــت؟ ایش ــالم چیس ــرام اس ــن م ــا ای ــت. ام اس

ــت: ــته اس ــر دانس ــالم را در دو ام اس
 اول: حفظ اختصاص حکومت مطلقه به قرآن مجید.

دوم: حفــظ اختصــاص والیــت مطلقــه بــه مقــام مقــدس 
ــان  ــر و الزم ــن صاحب العص ــن الحس ــت ب ــرت حج حض

ــج اهلل فرجــه الشــریف اســت.  ع
ــرام اســالم دو اصــل و  ــل م ــادی )ره( ذی مرحــوم شــاه آب
چنــد فــرع را ذکــر کــرده اســت. هــر یــک از ایــن اصــول 

و فــروع معانــی بلنــدی را در بــر دارنــد.
ــدود  ــت در ح ــق دیان ــارف و حقای ــط مع ــل اول: بس اص

ــالمی.  ــک اس ممال
ــاط  ــرای ارتب ــی ب ــات مذهب ــعۀ اجتماع ــل دوم: توس اص
ــط  ــۀ خی ــه منزل ــه ب ــر ک ــا یکدیگ ــن ب و دوســتی متدینی

ــت. ــوت اس اخ
فروع

اول: ترغیــب مــردم بــه علمــا و تشــویق محصلیــن علــوم 
دینیــه و ترمیــم معــاش آنهــا و تأســیس مؤسســات 

ــی تعلیم
دوم: استحکام اتحاد فیمابین علمای اعالم.

ــد  ــج مقاص ــرای تروی ــی ب ــۀ دیانت ــیس مجل ــوم: تأس س
مذهبــی و افعــال جمعیــت.

چهــارم: تــأدب و تظاهــر بــه شــرع و تــرک کلیــۀ محرمات 
و تعظیــم شــعائر اســالم و حضــور در جماعات اســالمیه.

پنجم: اقتصاد در امر معیشت و ترک قیود مضره.

ششــم: ایجــاد شــرکت از روی قواعــد علمیــه بــرای ترقــی 
تجــارت مشــروع و صناعــت و زراعــت.

هفتــم: ایجــاد اســاس مقتضــی تمکــن دادن قــرض 
ــا. ــاب رب ــد ب ــنه و س الحس

ــکار  ــراد بی ــرای اف ــروعه ب ــاغل مش ــن مش ــتم: تعیی هش
ــرا. ــا و فق ــه ضعف ــت ب ــایل اعان ــد وس ــت و تمهی جمعی

ــراد  ــوق اف ــه حق ــات غیرمشــروعه ب ــاع از صدم ــم: دف نه
ــت. جمعی

ــازه مســلمین و  ــب و تشــییع جن دهــم: حضــور در مصائ
معاشــرات اســالمیه.

ــوص  ــز مخص ــار در مرک ــه یکب ــور در هفت ــم: حض یازده
ــرات  ــی و مذاک ــات مذهب ــل مهم ــرای تحصی ــت ب جمعی

ــالمیه. اس
ــت  ــرای هدای ــن ب ــک از معاهدی ــر ی ــزام ه ــم: الت دوازده

ــد. ــه مــواد مذکــور نمای یــک نفــر کــه عمــل ب
ــن  ــه فیمابی ــات حاصل ــودن اختالف ــاع نم ــیزدهم: ارج س
افــراد جمعیــت بــه هیــأت رئیســه. رجــوع بــه غیرمحاکــم 

شــرعیه موجــب خــروج از جامعــه اســت.
ــاس و  ــوات و اخم ــال از زک ــکیل بیت الم ــم: تش چهارده

غیرهمــا.
ــاب را  ــون کت ــالت  پیرام ــه تأم ــدوی زادگان در خاتم مه

ــه کــرد: ــرای حضــار ارائ ــر ب ــه شــرح زی ب
1. مرحــوم شــاه آبــادی در ورود بــه بحــث، از پرداختــن 
بــه مقدمــات بعیــده پرهیــز کــرده و در اشــاره بــه اصــول 
ــه  ــاد را ب ــوت و مع ــد و نب ــد توحی ــالم مانن ــی اس اساس

مرتکــزات مخاطــب تکیــه کــرده اســت.
ــده  ــاز ش ــاط آغ ــئلۀ انحط ــا مس ــاب ب ــل اول کت 2. فص
ــث از  ــادی منبع ــاه آب ــاط ش ــۀ انحط ــن نظری ــت. لیک اس
مــرام اســالم اســت و نــه نــگاه بــه توســعۀ ممالــک غربــی.

ــه  ــن فلســفه و نظری ــرای تدوی ــه ب 3. تمــام اجــزای الزم
ــرد. ــاهده ک ــوان مش ــاب می ت ــن کت ــی را در ای سیاس

4. بــا مقایســه و مطالعــۀ تطبیقــی می تــوان فهمیــد کــه 
تــا چــه انــدازه مفاهیــم اساســی فلســفۀ سیاســی مرحــوم 
ــام  ــان  ام ــی شاگردش ــادی )ره( در آرای سیاس ــاه آب ش
ــت  ــون حکوم ــی چ ــور دارد. مفاهیم ــی )ره( حض خمین
مطلقــۀ اســالم، اســالم سیاســی و نفــی اســالم انفــرادی، 
ــاط  ــالمی، انحط ــت اس ــظ جمعی ــالمی، حف ــدت اس وح
ــی  ــام خمین ــرار ام ــاب کشــف اس ــره. کت مســلمین و غی
)ره( ســه ســال بعــد از ایــن کتــاب منتشــر شــده اســت.

5. کتــاب »شــذرات المعارف« در دورۀ اختنــاق رضــا 
ــای  ــزد علم ــر اســتمرار اندیشــۀ سیاســی ن ــی، بیانگ خان

ــت. ــه اس امامی
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بــه همــت گــروه پژوهشــی جامعــه و امنیــت، نشســت 
ــه طــور  ــورم )ب ــل اساســی بحــران ت ــا و عل »بررســی زمینه ه
ــی در  ــت ها و راهبردهای ــه سیاس ــال 97( و ارائ ــاص در س خ
ــه  ــا ارائ ــاه 1398، ب ــرداد م ــران« اول خ ــت بح ــت مدیری جه
ــار،  ــاون پژوهشــی پژوهشــکدۀ آم ــرزی، مع ــوب فرام ــر ای دکت

ــزار شــد.  برگ
ــر نشســت های  ــی، مدی ــی مینای ــدای نشســت محمدعل در ابت
ــی از  ــه و توضیح ــه مقدم ــا ارائ ــت، ب ــر نشس ــردی و دبی راهب
ــن  ــتر در ای ــه بیش ــیت و مطالع ــته، از حساس ــت گذش نشس
ــابقه  ــش بی س ــه افزای ــف از جمل ــل مختل ــه دالی ــه، ب زمین
ــر داد و  ــال 97 خب ــر س ــه آخ ــی ب ــای منته ــورم در ماه ه ت
گفــت: یکــی از بعدهــای مــورد پژوهــش در مطالعــات امنیــت 
اجتماعــی، بعــد اقتصــادی اســت. در بعــد اقتصــادی امنیــت 
اجتماعــی ســه مؤلفــه وجــود دارد: 1( ثبــات، 2( عدالــت، 3( 
ثــروت. در مؤلفــه ثبــات اقتصــادی دو شــاخصه اساســی مؤثــر   
در بی قــراری ثبــات و در بی ثباتــی، »نــرخ بیــکاری« و »نــرخ 

ــورم« هســتند. ت
 ایــن موضــوع باعــث شــده تــا از تلفیــق پژوهش هــای مرکــز 
ــوم  آمــار و مرکــز مطالعــات امنیــت اجتماعــی پژوهشــگاه عل
انســانی، پژوهــش منســجمی رقــم بخــورد و نتیجــه ای حاصــل 

شــود.
ــه ای از  ــان خالص ــا بی ــین زاده ب ــواد حس ــر ج ــه دکت در ادام
مطالــب ذکــر شــده در نشســت قبــل کــه در ارائــه وی بیــان 

ــور را  ــاد کش ــیم اقتص ــم ترس ــاخص مه ــه ش ــود، س ــده ب ش
رشــد اقتصــادی، تــورم و بــی کاری دانســت و گفــت: بررســی 
ــری  ــی اث ــه تنهای ــاخص ها ب ــن ش ــک از ای ــر ی ــتقل ه مس
نخواهــد داشــت؛ زیــرا ایــن ســه شــاخص ارتبــاط تنگاتنگــی 
ــد  ــرای ترســیم چرخــۀ اقتصــاد کشــور بای ــد. ب ــا هــم دارن ب

ــات  ــازار کاال و خدم ــد. ب ــم دی ــار ه ــا را در کن ــۀ بازاره هم
ــازار پــول  کــه رشــد اقتصــادی را رقــم می زنــد؛ تــورم کــه ب
ــد؛  ــیم می کن ــی را ترس ــا و حجــم پول ــن بازاره ــاط بی و ارتب
و نیــروی کار به عنــوان مهمتریــن شــاخص عوامــل تولیــدی 

ــا اهمیــت اســت. بســیار ب
ســپس دکتــر فرامــرزی، معــاون پژوهشــی پژوهشــکدۀ 
ــورم  ــتاندارد از ت ــی از اس ــخنانش تعریف ــدای س ــار، در ابت آم
ــا  ــداوم قیمت ه ــش مســتمر و م ــان افزای ــا بی ــرد و ب ــه ک ارائ
ــازۀ  ــک ب ــش در ی ــن افزای ــر ای ــت:  اگ ــان، گف ــول زم در ط
زمانــی محــدود باشــد، تــورم بــه حســاب نمی آیــد و مســتمر 
ــورم اســت. در  ــی ت ــودن دو ویژگــی اصل و در طــول زمــان ب
یــک طبقه بنــدی کلــی ســه کارکــرد اصلــی تــورم کــه لــزوم 
ــت:  ــل اس ــوارد ذی ــد؛ م ــی کن ــاب م ــر آن را ایج ــه ب مطالع
بخــش  توســط  )چــه  اقتصــادی  1-تصمیم گیری هــای 
ــا درنظــر  ــاً ب دولتــی و چــه توســط بخــش خصوصــی( عمدت
ــار رفاهــی کــه تــورم  گرفتــن تــورم صــورت می گیــرد. 2-آث
ــمی و  ــای اس ــل متغیره ــذارد. 3-تعدی ــا می گ ــود برج از خ

ــی. ــای واقع متغیره
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ــورم  ــا ت ــاط ب ــه در ارتب ــروع مطالع ــرای ش ــزود: ب ــرزی اف فرام
بایســتی ابتــدا منشــأ اقتصــادی تــورم را یافــت. علــم اقتصــاد 
ــادل  ــت تع ــت. حال ــده اس ــته ش ــا گذاش ــادل بن ــۀ تع ــر پای ب
حالتــی اســت کــه عرضــۀ یــک کاال، یــک خدمــت، یــک نیــاز 
ــا خواســت کاال  ــاز ی ــت، نی ــا تقاضــای آن خدم ــا خواســت ب ی
ــا  ــی قیمت ه ــطح عموم ــتمر س ــش مس ــد. افزای ــری کن براب
)تــورم( می توانــد علــل متعــددی داشــته باشــد. در یــک 
ــازاد  ــی از م ــورم را ناش ــروز ت ــوان ب ــی می ت ــدی کل طبقه بن
ــدار عرضــه شــدۀ  ــه مق ــات نســبت ب ــا و خدم تقاضــای کااله
ــا  ــای کااله ــازاد تقاض ــت. م ــف دانس ــای مختل ــا در بازاره آنه
ــی تقاضــای کاالهــا و خدمــات  ــه دلیــل فزون ــا ب و خدمــات، ی
ــت  ــان داش ــوان بی ــاً می ت ــه اصطالح ــت ک ــا اس ــۀ آنه از عرض
ــل  ــه دلی ــا ب ــرف تقاضــای اقتصــاد اســت و ی ــورم ط ــأ ت منش
ــا  ــای آنه ــات از تقاض ــا و خدم ــۀ کااله ــزان عرض ــش می کاه
اســت کــه اصطالحــاً می تــوان گفــت کــه منشــأ تــورم طــرف 
ــد  ــت نمی توان ــن دو حال ــارج از ای ــت. خ ــاد اس ــه اقتص عرض

ــته باشــد. ــی وجــود داش تورم
ــه 5 دســته  ــاوت اســت و ب ــز متف ــورم نی ــت: شــدت ت وی گف
ــا 3  ــن 2 ت ــف )بی ــا خفی ــده ی ــورم خزن ــود: ت ــیم می ش تقس
درصــد(؛ تــورم رونــده )بیــن 3 تــا 7 درصــد(؛ تــورم متوســط 
ــد  ــش از 15 درص ــده )بی ــورم دون ــد(؛ ت ــا 15 درص ــن 7 ت )بی
ــر تــورم یــا تــورم چهارنعــل )تــورم  تــا تقریبــا 90 درصــد(؛ اب
ــن  ــه بی ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــه وج ــه ای ک ــی(. نکت 3 رقم
ــادی نیســت.  ــه زی ــاد و فاصل ــورم راه زی ــورم متوســط و ابرت ت

بیــن 15 تــا 90 درصــد، اگــر شــرایط فراهــم باشــد در 
ــورم حرکــت می کنــد. در 15 ســال  ــی کوتاهــی، ت ــازۀ زمان ب
گذشــته اقتصــاد ایــران، بزرگتریــن تــورم ســاالنه، تــورم 37 
ــاالنه  ــورم س ــال 98 ت ــت. در س ــال 92 بوده اس ــدی س درص
ــه  ــل توج ــه قاب ــوده. نکت ــد ب ــاه 34 درص ــت م در اردیبهش
ــران  ــه ای ــا علی ــا تحریم ه ــورم ب ــوج ت ــر دو م ــی ه همزمان
اســت. یعنــی اینکــه تحریــم را بایــد به عنــوان یکــی از 
عوامــل بــروز تــورم مــورد بررســی قــرار دهیــم. بــا توجــه بــه 
ایــن نکتــه کــه هــم شــاخص قیمــت تولیدکننــده و هــم نــرخ 
ــم گیری  ــش چش ــال 1391 افزای ــورم س ــروز ت ــل از ب ارز قب
ــروز  ــأ ب ــه منش ــود ک ــتدالل نم ــوان اس ــذا می ت ــته اند، ل داش
ــورم رخ  ــوده و ت ــد ب ــورم در کشــور فشــار هزینه هــای تولی ت
ــوده  ــورم طــرف عرضــه ب داده شــده در ســال مــورد نظــر، ت
 اســت. از آنجــا کــه تــورم رخ داده شــده در اقتصــاد ایــران در 
ســال 1391 بــا کاهــش رشــد اقتصــادی همــراه بــوده اســت 

ــد. ــودی نامی ــورم رک ــورم را ت ــن ت ــوان ای ــذا می ت ل
ــان  ــای درم ــارۀ راهکاره ــرزی در خاتمــه ســخنانش درب فرام
تــورم رکــودی تأکیــد کــرد: در راســتای درمــان تــورم 
رکــودی بایــد تقویــت ســمت عرضــه، اقتصــاد فراینــد تولیــد 
ــر  ــکل انعطاف پذیرت ــه ش ــهولت و ب ــا س ــات ب ــا و خدم کااله
صــورت پذیــرد. بــا تقویــت فرآیندهــای تولیــدی اصطالحــاً بــا 
ــورم  ــو منحنــی عرضــه کل اقتصــاد هــم ت ــه جل انتقــال رو ب
کاهــش خواهــد یافــت و هــم رکــود از بیــن خواهــد رفــت.
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ــی  ــات نمایش ــت های ادبی ــله نشس ــه از سلس ــتین جلس نخس
کــودک و نوجــوان در ایــران و آســیا، بــا موضوع »آسیب شناســی 
ربــع قــرن جشــنواره بیــن المللــی تئاتــر کــودک و نوجــوان«  با 
ــت  ــرام دوس ــارف، به ــد ع ــر محم ــج، دکت ــور خل ــور منص حض
ــناد  ــز اس ــی مرک ــه میزبان ــاری ب ــد نج ــن، دکتــر محم قری

ــد. ــزار ش ــرداد 98 برگ ــنبه 25 خ ــیا روز ش ــی آس فرهنگ

در ابتــدای ایــن نشســت، دکتــر محمــد نجــاری، دبیــر علمــی 
ــا  سلســله نشســت های ادبیــات نمایشــی کــودک و نوجــوان، ب
ــت:  ــوان گف ــودک و نوج ــات نمایشــی ک ــت ادبی تشــریح اهمی
ســروده های  و  نوشــته ها  بــه  نوجــوان  کــودک  و   ادبیــات 
ادبــی ویــژه کــودکان و نوجوانــان می گوینــد. ایــن گونــه 
ــه،  ــگ شــفاهی عام ــده بخشــی از فرهن ــم دربرگیرن ــات ه ادبی
ماننــد الالیی هــا، َمَثل هــا، قصه هاســت و هــم داســتان ها و 
ــن،  ــۀ دی ــته هایی در زمین ــز نوش ــعار و نی ــا و اش نمایش نامه ه
دانــش اجتماعــی، علــم و کاربردهــای آن، هنــر و ســرگرمی را 
ــودکان  ــرای ک ــرایندگان ب ــه نویســندگان و س ــرد ک دربرمی گی
ــدی«  ــی مهت ــل صبح ــد. »ابوالفض ــد می آورن ــان پدی و نوجوان
ــی را  ــه ایران ــتان های عامیان ــه داس ــت ک ــردی اس ــتین ف نخس
بــرای کــودکان گــردآوری کــرد. اولیــن تالش هــا بــرای آوردن 
ــروطه و  ــه دورۀ مش ــه ب ــوط ب ــوان مرب ــودک و نوج ــات ک ادبی
ــودک  ــات ک ــا، ادبی ــت. بعده ــر آن دوران اس ــم ب ــای حاک فض
و نوجــوان در ایــران رشــد فراوانــی کــرد و بــا بازگشــایی 
»کانــون پــرورش فکــری کــودک و نوجــوان« بــه ســال 1344 
ــن  ــد. در ای ــد آم ــودک پدی ــاب ک ــاپ کت ــی در چ ــۀ عطف نقط

ــه کســانی چــون صمــد بهرنگــی، علی اشــرف  ــد ب ــان بای می
درویشــیان، هوشــنگ مرادی کرمانــی، و حتــی احمــد شــاملو 
ــودک  ــرای ک ــات نمایشــی ب ــوزۀ ادبی ــرد. در ح ــاره ک و... اش
ــۀ  ــران، نمایش نام ــده در ای ــر نوشته ش ــن اث ــوان، اولی و نوج
ســه پرده اِی »ســروش و نیــال« اثــر »هومبــر دونیــک« اســت 
ــت. در  ــده اس ــه ش ــری ترجم ــان وزی ــط علینقی خ ــه توس ک

همــان ســال ها وزیــری نمایشــنامه ای بــا نــام »روز پذیرایــی« 
بــرای کــودکان نوشــت کــه اجراهــای زیــاد و موفقــی داشــت. 
ــی  ــهورترین کس ــان مش ــار باغچه ب ــان جب ــن می ــا در ای ام
ــه نوشــتن و  ــی، خــود ب ــدازی مهدکودک ــا راه ان ــه ب اســت ک
ــه او  ــا آن جــا ک ــردازد ت ــار نمایشــی کــودک می پ اجــرای آث
ــد. در ســال  ــب داده ان ــران« لق ــودک در ای ــر ک ــدر تئات را »پ
ــان  ــار باغچه ب ــه جب ــروف ب ــار عســکرزاده مع 1298 میرزاجب
نخســتین نمایــش کــودک بــا عنــوان »ُخرُخــر« را در حیــاط 
ــم  ــۀ مه ــد. نکت ــرا می کن ــد اج ــهر مرن ــه ش ــۀ احمدی مدرس
در ایــن خصــوص مقایســۀ تاریخــی بــا 4 ژوییــه 1920 
ــودکان را  ــی ک ــر دولت ــن تئات ــس اولی ــا زان ــه ناتالی ــت ک اس
در مســکو تأســیس می کنــد و در 1921 اســت کــه تشــکل 
تئاتــر کــودکان مســکو را بــه نــام تئاتــر مرکــزی بــه وجــود 
ــی کــه حــدود دوســال از فعالیت هــای  مــی آورد؛ یعنــی زمان
ــت. ــته اس ــد گذش ــز مرن ــان در تبری ــار باغچه ب ــری جب تئات

ایــن نکتــه بــرای مــا از چنــد جهــت بــرای مــا حائــز اهمیــت 
: ست ا

ــرداری از  ــدون الگوب ــت ب ــن حرک ــودن ای ــوش ب 1- خودج
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ــرب ــر غ تئات
2- شــروع تئاتــر کــودک در ایــران پیــش از آغــاز تئاتــر کــودک 

در بســیاری از کشــورهای جهان
ــود  ــی، وج ــرخ جمعیت ــینیه، ن ــن پیش ــه ای ــه ب ــا توج 3- ب
جشــنوارۀ بین المللــی تئاتــر کــودک و نوجــوان، الگوهــای 
ــت  ــوزه و....فرص ــن ح ــی در ای ــی ایران ــاص نمایشنامه نویس خ
ــا  مناســبی اســت کــه از ایــن اتفــاق مهــم غفلــت نورزیــم و ب
ــداد مهــم  ــان یــک روی ــه جهانی ــان ب ــام جبارباغچه ب ــی ن معرف

ــم. ــم بزنی ــرزمین رق ــن س ــر ای ــگ و هن ــرای فرهن ب
ــم در  ــاق مه ــزود: اتف ــن نشســت اف ــی ای ــر علم ــه دبی در ادام
ــری  ــرورش فک ــون پ ــدازی »کان ــودک، راه ان ــر ک ــوزۀ تئات ح
کــودک و نوجــوان« اســت کــه در آن تالش هایــی جــدی 
از  نمایش هــای کــودکان صــورت گرفــت.  اجــرای  بــرای 
ــه  ــوان ب ــری می ت ــرورش فک ــون پ ــتۀ کان ــای برجس چهره ه
ــاپرک  ــای »ش ــا نمایش ه ــه ب ــرد ک ــاره ک ــد اش ــژن مفی بی
ــش  ــن« نق ــاب ک ــم آفت ــید خان ــرب«، و »خورش ــم«، »ت خان
ــس از  ــد. پ ــا می کن ــودک ایف ــان ک ــذب مخاطب ــی در ج مهم
انقــالب، تئاتــر کــودک فعالیت هــای فــراوان و چهره هــای 
ــزاری  ــا برگ ــت ب ــده اس ــالش ش ــت و ت ــته اس ــی داش اثربخش
ایــن رشــته رونــق  بــه  جشــنواره های متعــدد کشــوری 
بخشــیده شــود. مهمتریــن ایــن اقدام هــا هــم جشــنواره 
بین المللــی تئاتــر کــودک و نوجــوان ) امیــد – همــدان( اســت 
کــه در ســال 1368 پــس از فروکــش کــردن جنــگ تحمیلــی 
گروهــی از کــودکان و نوجــوان در شــهر همــدان چنــد نمایــش 
را بــا موضوعــات مختلــف از جملــه جنــگ، پیامدهــای بمبــاران 
مناطــق مســکونی بــر روی صحنــه بردنــد کــه ایــن آثــار توجــه 
همــگان و افــکار عمومــی را بــه خــود جلــب کــرد؛ در پــی ایــن 
ــان و  ــی پوی ــور، عل ــر اردشــیر صالح پ ــا پیشــنهاد دکت ــدام ب اق
ــرکل  ــی، مدی ــن صوف ــد حس ــر محم ــغ دکت ــت بی دری حمای
ــاد  ــگ و ارش ــال های اداره کل فرهن ــوان آن س ــد و ج توانمن
اســالمی اســتان همــدان، نخســتین جشــنوارۀ سراســری تئاتــر 
ــا عنــوان »امیــد« در مهــر مــاه 1370 در  کــودک و نوجــوان ب
شــهر همــدان برگــزار شــد. ایــن جشــنواره اکنــون ربــع قــرن 
ــش ســارا  ــروه نمای ــرده اســت و گ ــرن از خــود را ســپری ک ق
ــروه  ــن گ ــن پرافتخارتری ــت قری ــرام دوس ــتی به ــه سرپرس ب

شــرکت کننده در ایــن جشــنوارۀ بین المللــی اســت.

منصــور خلــج، نمایشــنامه نویس و پژوهشــگر فعــال تئاتــر 
ــا واکاوی  ــت ب ــن نشس ــخنران اول ای ــوان، س ــودک و نوج ک
دوره هــای برگــزاری ایــن جشــنواره از زمــان آغــاز آن در همدان 
و ســپس بــم و زاهــدان و گچســاران و اصفهــان و بازگشــت بــه 
همــدان بــه فــراز و فرودهــای ایــن جشــنواره اشــاره کــرد. او بــا 
تأکیــد بــر اینکــه از تئاترهــای عهــد باســتان تــا آثــار معاصران، 
ــم خــورد  ــه نمایشــنامه نویس صاحــب نامــی برخواهی ــر ب کمت
ــرده  ــق ک ــری خل ــوان اث ــودک و نوج ــر ک ــۀ تئات ــه در زمین ک
ــودک، از  ــی ک ــازی و روان شناس ــه نقش ب ــاره ب ــا اش ــند، ب باش
ــت  ــوزش در جه ــیوۀ آم ــک ش ــوان ی ــودک به عن ــش ک نمای
ــرد و  ــام ب ــوان ن ــودک و نوج ــت ک ــکوفایی خالقی ــد و ش رش

گفــت: نمایشنامه نویســی بــرای کــودک و نوجــوان کاری 
تخصصــی اســت، محتــاج بــه شــناخت دنیــای کــودک، قــدرت 
نوشــتن و تخیــل قــوی اســت. نویســندۀ تئاتــر کــودک بایــد 
ــرد؟  ــوع ک ــی رج ــای کودک ــه دنی ــوان ب ــه می ت ــد چگون بدان
ــی  ــی و بازآفرین ــرات کودک ــه خاط ــت ب ــکاوی و بازگش درون

ــه، الزمــه نوشــتن اســت. خالقان
ــن  ــخنانش را ای ــان« س ــان جه ــاب »درام نویس ــنده کت نویس

ــاند: ــان رس ــه پای ــه ب گون
تئاتــر کــودک در ایــران بی ســابقه و ناشــناخته نیســت، اینــک 
بیــش از همــه نیــاز بــه آمــوزش و پژوهــش دارد. بــا گذشــت 
ــور،  ــن کش ــری ای ــکده های تئات ــال، در دانش ــه س ــن هم ای
ــام تئاتــر کــودک و نوجــوان وجــود  رشــته ای تخصصــی بــه ن
نــدارد تــا کارشناســان ایــن رشــته را تربیــت کنــد کــه رشــد و 
بالندگــی تئاتــر هــر کشــور ریشــه در تئاتــر کــودک و نوجــوان 

آن کشــور دارد.
دانشــیار  و  نمایشــنامه نویس  عــارف،  محمــد  دکتــر 
انسان شناســی هنــر، ســخنران دیگــر ایــن نشســت بــود. او بــا 
ــه تعلیــم و تربیــت  اشــاره بــه کتیبه هــای یافــت شــده کــه ب
ــارۀ  ــا تأییــد نظــر دبیرعلمــی ایــن نشســت درب ــد ب پرداخته ان
پیشــرو بــودن جبــار باغچه بــان در ادبیــات نمایشــی کــودک و 
نوجــوان گفــت: متأســفانه مــا در پیشینه شناســی خــود دچــار 
ــان  ــیاری از غربی ــه بس ــتیم؛ درحالی ک ــاوری هس ــدم خودب ع
ــن را  ــا ای ــد؛ م ــرو می دانن ــوارد پیش ــیاری از م ــا را در بس م

ــم. ــاور نداری ب
او مهمتریــن عامــل در تربیــت یــک نســل را اهمیت بخشــیدن 
بــه کــودکان دانســت و گفــت: بــرای نــگارش یــک نمایشــنامه 
کــودک بایــد مخاطب شناســی کــودک را در نظــر گرفــت و بــا 
اســتفاده از عناصــری مثــل فانتــزی، موســیقی، رنــگ و نــور و 
دکــور و... بــه عینیــت بخشــی بــرای کــودک کمــک کنیــم و 

زبــان کودکانــه را فرامــوش نکنیــم.
نویســندۀ نمایشــنامه »شــور شــیرین« بــا اشــاره بــه پیشــینه 
ــی، اســتفاده از فرهنــگ بومــی، اســاطیر  غنــی فرهنــگ ایران
ایرانــی، بازی هــای نمایشــی و... گفــت: اگــر طبقه بنــدی 
ــا درنظــر  ــرای آیین ه ــی را ب ــان، همگان ــردان، زن ــودکان، م ک
بگیریــم، ادبیــات نمایشــی کــودک و نوجــوان را راهــی بــرای 
حفــظ ایــن فرهنــگ ملــی اســت و از اینجــا راه جهانی شــدن 

ــا تکنیــک فراهــم می شــود. ــار هــم ب ــن آث ای

بهــرام دوســت قریــن کارگــردان و سرپرســت گــروه نمایــش 
ســارا، پرافتخارتریــن گــروه شــرکت کننده در جشــنوارۀه 
ــن  ــخنران ای ــر س ــوان دیگ ــودک و نوج ــر ک ــی تئات بین الملل
نشســت بــود؛ بــرای معرفــی او، نخســت فیلمــی که در مراســم 
بزرگداشــت وی در بیســت و پنجمیــن جشــنوارۀ بین المللــی 
ــود، پخــش شــد و  ــر کــودک و نوجــوان ســاخته شــده ب تئات
ــر  ــی تئات ــنوارۀ بین الملل ــاد جش ــی ابع ــه بررس ــپس وی ب س
کــودک و نوجــوان پرداخــت و گفــت: ایــن جشــنوارۀ در زمــان 
ــی  ــورت بین الملل ــه ص ــت، ب ــان دوس ــی رحم ــری مصطف دبی
درآمــد؛ کــه درنــگاه اول گام بلنــدی اســت؛ امــا عــدم توجــه 
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بــه آمــوزش و بودجه ریــزی بــرای یــک جشــنوارۀ بین المللــی، 
ــار ایرانــی شــرکت کننده در ایــن بخــش، فاقــد  ســبب شــد آث
کیفیــت الزم باشــند و شــرکت کنندگان برجســتۀ خارجــی در 
ــای فرهنگــی و  ــل محدودیت ه ــه دلی ــز ب ــل نی ســطح بین المل
ــن  ــه شــرکت در ای ــد ب ــه الزم، عالقمن ــص بودج ــدم تخصی ع

جشــنواره نیســتند.
برگزیــده جایــزۀ جهانــی یونیســف، در ادامــه بــه شــیوۀ 
انتخــاب دبیــران اشــاره کــرد و گفــت: ایــن انتظــار وجــود دارد 
کــه یــک دبیرخانــۀ دائمــی )در شــهر همــدان(، و  یــک دبیــر 
وجــود داشــته باشــد کــه بــه ویژگی هــای فرهنگــی ایــن شــهر 
آشــنا باشــد و عــالوه بــر تحصیــالت و ارتباطــات بین المللــی و 
مدیریتــی، از فعــاالن تئاتــر کــودک و نوجــوان شــناخت داشــته 
باشــد. عــدم وجــود ایــن مــوارد در دورۀ قبــل باعــث شــد چنــد 
مــاه مانــده بــه جشــنواره، آقــای دکتــر اردشــیر صالــح پــور بــه 
عنــوان مشــاور عالــی بــه مجموعــۀ جشــنواره اضافــه شــود تــا 

دبیــر وقــت بتوانــد بــه کارش ادامــه دهــد.
ــر  ــدون در نظ ــنواره ب ــر جش ــاب دبی ــز انتخ ــن دوره نی در ای
گرفتــن مالک هــای یــاد شــده، نشــان داد کــه مقیــاس 

ــدارد. ــود ن ــنواره وج ــر جش ــاب دبی ــرای انتخ ــی ب صحیح
در طبقه بنــدی ایــن بخش هــا، مالک هــای علمــی وجــود 

إِنَّــا للّه وإِنّا إِلَيِه َراِجُعوَن

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

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

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

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

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

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

روابط عمومی

نــدارد و بیشــتر ســالئق دبیــران اعمــال می شــود. در 
بخــش انتخــاب داوران نیــز حلقــۀ معــدودی انحصــار داوری 
داور  به عنــوان  بخشــی  در  و  کرده انــد  خــود  آن  از  را 
حضــور دارنــد و در بخــش دیگــر جشــنواره اثــری از خــود 
ــر  ــود ب ــری از خ ــر، اث ــش دیگ ــد و در بخ ــر می کنن منتش
ــب دارای تخصــص  ــه اغل ــره ک ــن دای ــد. ای ــه آورده ان صحن
ویــژه ای هــم نیســتند، باعــث شــده اند پیشکســوتان و 
افــراد برجســته بــه دلیــل همیــن داوری هــا از شــرکت در 

ــد. ــودداری کنن ــنواره خ جش
ــت،  ــی نشس ــر علم ــاری، دبی ــد نج ــر محم ــان دکت در پای
ــدر  ــان )پ ــار باغچه ب ــه جب ــه ب ــن جلس ــم ای ــن تقدی ضم
ــین  ــر محمدحس ــران( و دکت ــوان ای ــودک و نوج ــر ک تئات
ــودک و  ــر ک ــنوارۀ تئات ــادن جش ــان نه ــرای بنی ــی، ب صوف
ــی و  ــاالن فرهنگ ــه فع ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــوان، اب نوج
ــام  ــه ن ــدان اســدآبادی ب ــذاری می شــورای شــهر، در نامگ
ــان  ــار باغچه ب ــرا جب ــد زی ــام ورزن ــان، اهتم ــار باغچه ب جب
ــه  ــاد، ب ــف آب ــدآبادی یوس ــدان اس ــب می ــۀ جن در مدرس

ــت، ــوده اس ــغول ب ــس مش تدری
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نقشرسانههادرتربیتدینیخانواده

مطالعــات  پژوهشــکدۀ  زنــان  مطالعــات  پژوهشــی  گــروه 
ــی  ــت های علم ــله نشس ــت از سلس ــن نشس ــی دومی اجتماع
ــوان  ــا عن ــذر ایمــن از فضــای مجــازی ب ــواده در گ نقــش خان
»نقــش رســانه ها در تربیــت دینــی خانواده هــا« را روز 25 
تیــر 98 برگــزار  کــرد. ســخنرانان ایــن نشســت؛ دکتــر ســید 
ــر  ــر مهــدی فتوره چــی و دکت ــی حســینی، دکت محمــود نجات

ــد. ــت( بودن ــی نشس ــر علم ــن )دبی ــاج الدی ــر ت ــد باق محم
ــو  ــن، عض ــر تاج الدی ــد باق ــر محم ــت، دکت ــدای نشس در ابت
هیــأت علمــی دانشــگاه آزاد اســالمی و دبیــر علمــی نشســت، 
ــگ  ــه فرهن ــر س ــر تعبی ــت: اگ ــث گف ــۀ بح ــان مقدم در بی
ــرض  ــش ف ــه پی ــوان س ــه را به عن ــالمی و مدرنیت ــی، اس ایران
بپذیریــم، بی شــک دینــداری یکــی از اضــالع فرهنگــی و 
ــه از  ــاله ای ک ــی 1400 س ــا در دورۀ طوالن ــۀ م ــی جامع هویت
ــن  ــی ای ــث اصل ــت. بح ــذرد، اس ــران می گ ــه ای ــالم ب ورود اس
ــران دچــار یکســری  ــه ای ــه ب ــس از ورود مدرنیت ــه پ اســت ک
ــوان  ــت عن ــه از آن تح ــده ایم ک ــی ش ــکالت و چالش های مش
یــاد می کنیــم.  ایــران معاصــر  چالش هــای دینــداری در 
اساســاً مدرنیتــه، عقالنیــت، اخالقیــات جدیــد، ســبک زندگــی 
ــه  ــداران ب ــان و دین ــرای ایرانی ــد ب ــهای جدی ــوم و دانش و عل
ــه  ــت ک ــرده اس ــاد ک ــی ایج ــد چالش های ــل جدی ــژه نس وی
ــرای نســل های پیشــین خیلــی مطــرح نبــوده اســت.  شــاید ب
ســؤاالتی کــه در ارتبــاط بــا دینــداری بــرای ایــن نســل مطــرح 
اســت ایــن اســت کــه ســبک زندگــی دینــی بــا ســبک زندگــی 
ــاً چــه تضــادی دارد؟ ــا احیان ــی و ی ــدرن چــه قرابت ــی و م ایران

از چالش هــای  یکــی  افــزود:  ادامــه  در  تاج الدیــن  دکتــر 
ــت.  ــدرن اس ــانه ها در دوران م ــترش رس ــط و گس ــم، بس مه
بــه گفتــۀ مانوئــل کاســتلز »مــا در عصــر اطالعــات هســتیم« 
ــط  ــانه ها فق ــه رس ــد ک ــرح می کنن ــی مط ــه بعض ــذا اینک ل

یــک ابــزار هســتند، صحیــح نیســت. رســانه ها فراتــر از ابــزار 
هســتند، چــرا کــه مــا در عصــر اطالعــات و جهــان رســانه ای 
و دیجیتالــی زندگــی می کنیــم. بــه تعبیــری عصــر و جامعــۀ 
مجــازی، عصــر و جامعــه واقعــی شــده اســت کــه بــه صــورت 
شــناور و ســیال مــا را در برگرفتــه اســت. بــه تعبیــر آنتونــی 
ــم  ــس می توانی ــیده ایم، پ ــنت رس ــان س ــه پای ــا ب ــز م گیدن

ــی  ــیده ایم. یعن ــانه ای رس ــر غیررس ــان عص ــه پای ــم ب بگویی
در درون شــبکه ها زندگــی می کنیــم و آنهــا تمــام ابعــاد 
ــه  ــه ب ــد ک ــا را دربرگرفته ان ــخصیتی م ــی و ش ــوه هویت و وج
ــذا ایــن ســواالت  تبــع آن چالش هایــی ایجــاد شــده اســت. ل
مطــرح اســت کــه ماهیــت رســانه های جدیــد چیســت؟ 
ماهیــت تربیــت دینــی چیســت؟ چــه رابطــه ای بیــن تربیــت 
دینــی بــا زندگــی رســانه ای و شــبکه ای وجــود دارد؟ چگونــه 
ــت از  ــدام قرائ ــت؟ ک ــن اس ــروز ممک ــان ام ــت در جه معنوی

ــا؟ ــدام مؤلفه ه ــا ک ــن و ب دی
در ادامــه نشســت دکتــر ســیدمحمود نجاتــی حســینی، 
مدیــر بخــش جامعه شناســی مؤسســۀ مطالعــات و تحقیقــات 
اجتماعــی دانشــگاه تهــران در خصــوص ســبک زندگــی 
رســانه ای گفــت: در تحلیــل ســبک زندگــی رســانه ای نســل 
جدیــد، امــروزه بــا پدیــده ای مواجــه هســتیم کــه می توانیــم 
ــزود:  ــم. وی اف ــر کنی ــان تعبی ــبانه جوان ــت ش ــه زیس از آن ب
ــا نوعــی تعــارض میــان ســبک زندگــی اســالمی  مــا امــروز ب
و دینــی بــا ســبک زندگــی نویــن مواجــه هســتیم. همچنیــن 
ــزار  ــک اب ــط ی ــن فق ــانه های نوی ــه رس ــم ک ــه کنی ــد توج بای

ــد. ــمار می آین ــه ش ــام ب ــود، پی ــه خ ــتند، بلک نیس
ــر  ــن ام ــت: در ای ــود گف ــخنان خ ــه س ــی در ادام دکترنجات
بایــد بــه ماهیــت تربیــت دینــی توجــه کنیــم. تربیــت دینــی 
ــا آمــوزش دینــی متفــاوت اســت تربیــت دینــی بــه دنبــال  ب
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ــی  ــوزش دین ــا آم ــراد اســت، ام ــداری اف ــه دین جهــت دادن ب
ــن را عهــده دار  ــارۀ دی ــش و دانســته ها درب ــال دان ــۀ انتق وظیف
اســت. در تبییــن ماهیــت آمــوزش دینــی بایــد بــه ایــن نکتــه 
ــب  ــوزش رســمی از جان ــوزه آم ــن ح ــه در ای ــم ک توجــه کنی
ــواده  ــب نهــاد خان نهــاد مدرســه و آمــوزش غیر رســمی از جان
ــوق شــهروندی از  ــوزش حق ــل آم ــی مث ــوزش دینی-مدن و آم
منظــر دیــن و آموزش هــای عقیدتــی تفکیــک و تمایــز وجــود 
دارد. در بحــث آمــوزش دینــی بخشــی از کارگــزاران دیــن نظیر 
نظریه پــردازان دینــی وظیفــۀ ایــن آمــوزش را بــر عهــده دارنــد. 
ــی  ــاوت یعن ــر دو قطــب متف ــخ معاص ــال در تاری ــوان مث به عن
مرحــوم شــریعتی و مرحــوم مطهــری نظریه پردازانــی هســتند 
ــت های  ــد. ایدئولوژیس ــال می کنن ــی را دنب ــوزش دین ــه آم ک
ــا عمــل سیاســی  ــی ب ــای دین ــق نظریه ه ــه تلفی ــه ب ــی ک دین
ــت  ــی دس ــوزش دین ــه آم ــی ب ــه نوع ــز ب ــد نی ــت می زنن دس

می زننــد.
ــزود:  ــران اف ــگاه ته ــن دانش ــی دی ــش جامعه شناس ــر بخ مدی
نکتــۀ دیگــری کــه در ایــن بحــث قابــل ذکــر اســت، دو موضوع 
رســانه دینــی و دیــن رســانه ای اســت. وقتــی راجــع بــه رســانۀ 
دینــی صحبــت می کنیــم منظــور ایــن اســت کــه محتــوی و 
ــه  ــانه ک ــوع رس ــارغ از ن ــت، ف ــن اس ــانه دی ــری رس جهت گی
می توانــد رادیــو، تلویزیــون، انیمیشــن و غیــره باشــد در 
ــغ و در  ــوزش، تبلی ــانی، آم ــۀ اطالع رس ــی وظیف ــانه دین رس
صــورت امــکان تربیــت دینــی دنبــال می شــود. دیــن رســانه ای 
ــه  ــت ک ــداری اس ــی از دین ــر خاص ــی و ژان ــی از دین گرای نوع

ســاختارش رســانه ای اســت.
ــن گفــت:  ــی در بیــان خطــرات بالقــوه در امــر دی ــر نجات دکت
ــود  ــه وج ــن ب ــر دی ــرای ام ــوه ب ــر بالق ــی خط ــانۀ دین رس
ــرده  ــب ک ــه خــود جل ــه نظــر جامعه شناســان را ب ــی آورد ک م
ــز و  ــه چی ــر از هم ــفره پ ــن س ــه ای ــه آن اســت ک اســت. نکت

ــس  ــر ک ــن می شــود و ه ــا په ــۀ زمان ه ــس، در هم ــه ک هم
بــه خــود اجــازۀ اظهارنظــر در امــر دیــن را می دهــد. عــالوه 
بــر ایــن، مهم تریــن عارضــه ای کــه ذهــن پژوهشــگران 
جامعه شــناس دیــن را در نســبت بیــن دیــن و رســانه 
ــی  ــادن هویت یاب ــر افت ــت، خط ــرده اس ــود ک ــوف خ معط
ــا  ــه ب ــی ک ــی اســت. دینداری های ــازی دین ــی و هویت س دین
ــر  ــن از آن تعبی ــت و م ــاوت اس ــنتی متف ــای س دینداری ه
ــم.  ــدی می کن ــداری پیون ــا دین ــدی ی ــداری هیبری ــه دین ب
ــن و گزینشــی از  ــب و گلچی ــدی مرک ــداری پیون ــی دین نوع
ــزی  ــم آمی ــه دره ــه ب ــش رو ک ــده پی ــه ش ــای عرض ادیان ه
آموزه هــا و معــارف آن ادیــان دســت زده اســت و بــا دیــن و 

ــت. ــاوت اس ــنتی متف ــداری س دین
نجاتــی همچنیــن در بیــان آمــوزش دینــی گفــت: در حــوزۀ 
آمــوزش دینــی، کاربــران و تولیدکننــدگان بایــد ســواد 
ــانه ای  ــواد رس ــودن س ــن ب ــند. پایی ــته باش ــانه ای داش رس
ــده  ــرم تولیدش ــوا و ف ــت محت ــدن کیفی ــن آم ــب پایی موج
می شــود. بــه عــالوه رســانه بایــد از ایدئولــوژی دینــی پیشــی 

ــرد. بگی
ــر  ــر مهــدی فتوره چــی، مدی ــی نشســت، دکت ســخنران پایان
گروه مطالعات رســانه و فرهنگ مؤسســۀ مطالعات و تحقیقات 
ــتاوردهای  ــا ورود دس ــت: ب ــران گف ــگاه ته ــی دانش اجتماع
مــدرن، مــا هــر روزه بــا مســائل بســیار پیچیــده ای در عرصــۀ 
ــه  ــخص ب ــک ش ــه ی ــتیم. به طوری ک ــه هس ــانه ای مواجه رس
تنهایــی نمی توانــد برنامــه ای راهبــردی ارائــه دهــد. ترجیــح 
ــن زمینــه وجــود دارد.  ــه هم اندیشــی جمعــی در ای ــاز ب و نی
ــه  ــن اســت ک ــن ای ــانۀ دی ــا در بحــث رس ــروز م مشــکل ام
ــی کــه دریافــت می کننــد،  ــا ریزه خــواری داده های ــران ب کارب
خــود را همه چیــزدان فــرض می کننــد. در ایــن عصــر مــا بــا 
وضعیتــی مواجهیــم کــه بــه عاریــت از عنــوان فراکلیســایی، 
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آن را ســازمان فرامســجدی می نامیــم. مقصــود ایــن اســت کــه 
اطالعــات و تبلیغــات دینــی دیگــر در انحصــار تبلیــغ مســاجد 
نیســتند. بــه عــالوه مفاهیــم مذهبــی امــروز شــکل نمادیــن و 

ــد. ــدا کرده ان ــی شــدن پی کاالی
دکترفتوره چــی افــزود: رســانه های رســمی دینــی امــروز عامــل 
ــه در  ــود ک ــث می ش ــن باع ــود و ای ــی می ش ــی تلق انحصارطلب
مقابــل کاربــران تــالش کننــد بــا اســتفاده از ظرفیت هــای آزاد 
فضــای مجــازی تنــوع و تکثــر را در امــر دیــن ترویــج بدهنــد 

و در برابــر انحصارطلبــی مقاومــت کننــد.
ــای  ــر آموزش ه ــکان نش ــن ام ــانه های نوی ــه داد: رس وی ادام
ــه نهــاد رســمی دیــن  دینــی از طریــق افــراد غیــر منتســب ب
یعنــی روحانیــت را فراهــم کرده انــد و امــروزه هــر کــس ایــن 
ــای  ــا و آموزش ه ــتفاده از مهارت ه ــا اس ــه ب ــکان را دارد ک ام
رســانه ای، تریبونــی مخصــوص به خــود ایجــاد کند. بایــد توجه 
داشــت آنچــه کــه امــروزه از آن تحــت عنــوان دیــن اینترنتــی 
ــی در  ــای دین ــی قرائت ه ــی بازنمای ــود، نوع ــرده می ش ــام ب ن
فضــای واقعــی ماســت. همچنــان کــه ناهنجاری هایــی کــه در 
فضــای مجــازی از امــور اخالقــی جــاری اســت، بازنمایــی امــر 

اخــالق در وضعیــت واقعــی جامعــۀ ماســت.
فتوره چــی همچنیــن گفــت: در بحــث آمــوزش دینــی و تقابــل 
بیــن آمــوزش رســمی و غیررســمی بایــد اشــاره کنــم کــه در 
ــه  ــای خان ــن در فض ــای والدی ــن آموزه ه ــی بی ــت فعل وضعی
ــه  ــل مدرس ــمی از قبی ــای رس ــای نهاده ــواده و آموزه ه و خان
تقابــل و تعــارض وجــود دارد. ایــن وضعیــت مثالــی از جهــان 
پارادوکســیکال و چیــزی اســت کــه روان شناســان از آن تعبیــر 
بــه دو تربیتی شــدن می کننــد. بــرای فرزنــدان مــا در گذشــته 
اولیــن گروه هــای مرجــِع پیــش از حیــات اجتماعــی، والدیــن 
بودنــد. امــا امــروزه مــا بــا پیدایــش خانــواده ســلولی کــه هــر 

ــه ســر  ــه ب کــدام از اعضــا در ســلول شــخصی خــود جداگان
می بــرد، عمــاًل مشــخص نیســت فرزنــدان در وهلــۀ اول 

ــد. ــرار می گیرن ــوزش ق ــغ و آم ــدام تبلی تحــت ک
دکترفتوره چــی در بیــان آمــوزش دینــی افــزود: مبحــث 
ــی  ــتند. خیل ــم هس ــیار مه ــی بس ــوزش دین ــطه های آم واس
وقت هــا مــا در جامعــه بــا ســؤاالت عدیــده ای دربــارۀ 
مباحــث دینــی و عقیدتــی مواجــه هســتیم کــه علی القاعــده 
می بایســت توســط واســطه ها پاســخ داده شــود. در ایــن 
حوزه هــا والدیــن اطالعــات و آمــوزش کافــی ندارنــد و 
ــانه های  ــی رس ــای دین ــر آموزش ه ــز تحــت تأثی ــدان نی فرزن
مختلــف قــرار می گیرنــد. در بحــث ســواد رســانه هــم 
ــی در  ــواد دین ــزوم س ــت، ل ــده اس ــول مان ــه مغف ــزی ک چی
ــش  ــتلزم دان ــان مس ــه توأم ــزی ک ــت. چی ــانه ای اس کار رس
رســانه و اطالعــات قابــل قبولــی از آموزه هــای دینــی اســت. 
کســی کــه می خواهــد در فضــای جدیــد موفــق باشــد ابتــدا 
ــب و در  ــذب مخاط ــه ج ــازی ب ــای مج ــت در فض می بایس
ــی  ــر واقع ــا و مناب ــه تریبون ه ــود را ب ــات خ ــت مخاطب نهای

ــاند. بکش
ــکالت  ــه مش ــود ب ــخنان خ ــان س ــی در پای ــر فتوره چ دکت
موجــود در امــر تبلیــغ رســانه ای دیــن اشــاره کــرد و گفــت: 
یکــی از مشــکالت در امــر تبلیــغ رســانه ای دیــن، عــدم توجــه 
بــه تحــوالت عصــر مــدرن اســت. تحوالتــی کــه بــه بیانــی هر 
ســه ســال یــک بــار در حــال رخ دادن اســت. مســئله مغفــول 
ــه ایــن نکتــه اســت کــه امــروزه دیگــر  دیگــر عــدم توجــه ب
وســایل کمــک آموزشــی بــه وســایل اصلــی آموزشــی تبدیــل 
شــدند. از دیگــر مــوارد مغفــول مانــده هــم عــدم توجــه بــه 

ــد اســت. ــۀ اســتقالل طلبی نســل جدی روحی
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در 25 تیرمــاه 1398 نشســت »نظام هــای گفتمانــی دیجیتــال 
و آنالــوگ« در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 

برگــزار شــد. 
ــاره  ــا اش ــت ب ــن نشس ــخنران ای ــی س ــد هاتف ــر محم دکت
تبییــن  در  مفهوم پردازی هــا  متفــاوت  ظرفیت هــای  بــه 
اصطــالح  دو  تفاوت گــذاری  گفــت:  انســانی،  رویدادهــای 
دیجیتالــی و آنالــوگ خــود یــک تمایــز دیجیتالــی اســت امــا 
ــی هســتند.  ــت، تقابل ــه لحــاظ دالل ــن حــال ب ــن دو در عی ای
ــای  ــن قطب ه ــی از ای ــمت یک ــی از س ــر حرکت ــن رو ه از ای

ــود. ــد ب ــری خواه ــوی دیگ ــه س ــی، ب مفهوم
ــان و ادبیــات، در توضیــح  عضــو هیــات علمــی پژوهشــکدۀ زب
ماهیــت ایــن دو بیــان کــرد: نشــانه های آنالــوگ مدلــول خــود 
ــا  ــد ام ــی می کنن ــتار بازنمای ــباهت و پیوس ــر ش ــی ب را مبتن
ــز و  ــر تمای ــی ب ــود را مبتن ــول خ ــی مدل ــانه های دیجیتال نش
ناپیوســتار بازنمایــی می کننــد. بــه عنــوان مثــال اگــر بخواهیــم 
ــتوانه  ــک اس ــتفاده از ی ــا اس ــا را ب ــد دری ــذر و م ــت ج وضعی
ــطه  ــه واس ــی ب ــت بیرون ــرات وضعی ــه تغیی ــم ک ــان دهی نش
ــک  ــی می شــود ی ــع درون آن بازنمای ــاال و پاییــن رفتــن مای ب
ــر  ــا اگ ــباهت اســت ام ــر ش ــی ب ــتاری و مبتن ــی پیوس بازنمای
ــا روشــن خامــوش شــدن یــک چــراغ ایــن  بخواهیــم صرفــا ب
ــرای  ــی را ب ــت دیجیتال ــک وضعی ــم ی ــت را نشــان دهی وضعی

ــم. ــتفاده کرده ای ــی اس بازنمای
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه ظهــور رســانه دیجیتالــی در عصــر 
حاضــر شــاید ایــن تلقــی وجــود داشــته باشــد کــه مــا صرفــا 
در ایــن دوره بــا امــور دیجیتــال و بازنمایــی دیجیتــال ســروکار 
داریــم امــا ایــن تلقــی درســت نیســت بلکه هــر وضعیــت داللی 
ــی و  ــه دیجیتال ــک دوگان ــر ی ــدا مبتنــی ب خــواه ناخــواه از ابت

ــه  ــل ب ــوان در تمای ــارز آن را می ت ــۀ ب ــوده و نمون ــوگ ب آنال
جادوگــری  در  و  افســانه ها  در  دانســت.  افســانه  و  جــادو 
ــذاری بی واســطه  ــرای تأثیرگ ــود ب ــل و آرزوی خ انســان ها می
و آنــی بــر پدیده هــای بیرونــی را بــه نمایــش می گذارنــد کــه 
ــوان در داســتان های »هــزار و یــک  ــه آشــنای آن را می ت نمون

شــب«  و »چــراغ جــادو« مشــاهده کــرد.
ــدرن  ــت م ــت دورۀ پس ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــپس ب ــی س هاتف
ــر  ــن دوره هن ــت: در ای ــار داش ــی اظه ــبکۀ دیجیتال و رواج ش
ــای  ــن فض ــا در ای ــم ام ــال داری ــای دیجیت ــال و فض دیجیت

دیجیتــال ممکــن اســت نــوع بازنمایــی کمــاکان بــه دو صــورت 
ــد نشــانۀ  ــا نبای ــی م ــرد یعن ــوگ صــورت پذی ــی و آنال دیجتال
دیجیتــال و فضــای دیجیتــال را بــا نظــام گفتمانــی دیجیتــال 
اشــتباه بگیریــم. در هــر فضــای نشــانه ای از جملــه در فضــای 
ــه هــر دو صــورت  نشــانه ای دیجیتــال ممکــن اســت نشــانه ب
ــه شــود. ــه کار گرفت ــت ب ــرای ایجــاد دالل ــوگ ب ــال و آنال دیجیت

اســتادیار پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگی شــکل 
گیــری فضــای دیجیتــال را در محصــوالت فرهنگــی محصــول 
پیوســتاری دانســت کــه از توالــی نشــانه های دیجیتــال شــکل 
می گیــرد. وی عبــور از وضعیــت آنالــوگ بــه دیجیتــال و 
برعکــس را امــری اجبــاری دانســت و اظهــار داشــت عبــور از 
یــک قطــب بــه قطــب دیگــر، در هــر وضعیــت قطبــی امــری 
الزامیســت چــون حرکــت در وضعیت هــای قطبــی خــواه 

ــه قطــب دیگــر اســت. ناخــواه از یــک قطــب ب
در ادامــه، جلســۀ پرســش و پاســخ و بحــث صــورت گرفــت و 
در نهایــت قــرار شــد پژوهشــکدۀ ادبیــات بــا توجــه بــه اهمیــت 
سرنوشــت فرهنــگ و هنــر و ادبیــات و در کل، علــوم انســانی 
در فضــای دیجیتــال، سلســله نشســت هایی را بــا ایــن موضــوع 

برگــزار کنــد.

نظامهایگفتمانیدیجیتالوآنالوگ
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برگزاریاولیننشستکارگروه»مردمومشارکت«

روز دوم مــرداد مــاه 1398، اولیــن نشســت کارگــروه »مــردم 
ــگاه  ــس پژوهش ــادی، رئی ــر قب ــور دکت ــا حض ــارکت« ب و مش
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و معاونــان او و جمعــی از 

اعضــای هیــأت علمــی باســابقه پژوهشــگاه برگــزار شــد. 
در ابتــدای جلســه، دبیــر ایــن نشســت، دکتــر ســیده زهــرا 
ــۀ  ــه و رابط ــی در جامع ــارکت مردم ــت مش ــه اهمی ــاق ب اج
ــح  ــی پرداخــت و توضی ــل مشــارکت و شــرایط اجتماع متقاب
ــۀ بســته های فکــری  ــا ارائ ــد ب داد کــه ایــن کارگــروه می توان
و اجرایــی بــه مدیــران، سیاســتگذاران و برنامه ریــزان کشــور 
کمــک کنــد تــا در شــرایط مؤثــر بتواننــد از مشــارکت عمومی 
بهره منــد شــوند. در ایــن نشســت، انســجام اجتماعــی جامعــۀ 
ــا فراهــم شــدن  ــه ب ــده شــد ک ــران، ســرمایۀ مهمــی نامی ای
فرصت هایــی بــرای جلــب اعتمــاد عمومــی و مشــارکت مــردم 
می توانــد مســیر فائــق آمــدن بــر مشــکالت معاصــر جامعــه از 
ــم، فقــر و امنیــت اجتماعــی را همــوار می ســازد. ــه تحری جمل

ــه  ــد ک ــد کردن ــوع تأکی ــن موض ــر ای ــروه ب ــای کارگ اعض
ــوان  ــی دارد و به عن ــی قابل توجه ــرمایۀ نخبگان ــگاه س پژوهش
ــه تناســب شــرایط  ــد ب گــروه مرجــع و رهبــر فکــری می توان
و مســائل بــه موضــوع مشــارکت مردمــی در امــور اجتماعــی، 
سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی بپــردازد و پشــتوانۀ علمــی و 
فرهنگــی الزم را در نقــاط مختلــف کشــور فراهــم ســازد. در 

ایــن راســتا، دکتــر قبــادی گفــت، مشــارکت مــردم در رخــداد 
ســیل امســال نقــش مهمــی در کنتــرل این مشــکل داشــت و 
نشــان داد کــه مــردم چــه اثــرات مهمــی در بهبــود مشــکالت 
و کمــک بــه حــل مســائل دارنــد. برگــزاری انتخابــات مجلــس 
شــورای اســالمی و شــورای نگهبــان در زمســتان 1398 هــم 
فرصتــی بــرای مشــارکت مردمــی اســت کــه پژوهشــگاه علوم 
انســانی می توانــد اهمیــت آن را کامــاًل علمــی و بــدون توجــه 
ــره  ــث و مناظ ــه، بح ــورد مطالع ــی م ــای جناح ــه رقابت ه ب

قــرار دهــد.
همچنیــن اعضــای کارگــروه بــا تمرکــز بــر موضــوع مشــارکت 
مردمــی در انتخابــات، بــه اظهــار نظــر دربــارۀ موضوعــات قابل 
بحــث و گفتگــو پرداختنــد و موضوعاتــی ماننــد مــرور تجربــه 
ــش  ــات، نق ــی در انتخاب ــارکت مردم ــاله مش ــته 40 س زیس
ــس و قانونگــذاری، نشانه شناســی  ــات، مجل احــزاب در انتخاب
ــات، تحلیــل محتــوا و گفتمــان پیام هــا در رســانه های  انتخاب
ســنتی و نــو، هــوش انتخاباتــی، زمینه هــای بــاز شــدن فضــا، 
کمــک بــه شــنیده شــدن صــدای مــردم، ایجــاد فضــای امیــد 
و نشــاط آفرینی در جامعــه را بــرای بحــث، مناظــره و گفتگــو 

معرفــی کردنــد.
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مسئولیتاجتماعیدانشگاه

پژوهشــگاه،  اجتماعــی  فرهنگــی-  معاونــت  همــت  بــه 
ــن  ــرۀ بی ــا مناظ ــی ب ــرح بصیرت افزای ــۀ ط ــن جلس چهارمی
دکتــر نعمــت اهلل فاضلــی و دکتــر داود مهــدوی زادگان از 
اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
ــگاه« روز  ــی دانش ــئولیت اجتماع ــوع »مس ــا موض ــی ب فرهنگ
ســه شــنبه 18 تیرمــاه 1398 در ســالن حکمــت پژوهشــگاه 

ــد. ــزار ش برگ
نعمــت اهلل فاضلــی در ابتــدای نشســت گفــت: نهــاد دانشــگاه 
در ایــران بــا چنــد ایــدۀ مســئولیت اجتماعــی درگیــر 
ــه طــور ســاختاری  ــاد دانشــگاه خــودش را ب ــوده اســت. نه ب
ــوان  ــون را به عن ــر دارالفن ــد؟ اگ ــز می دان پاســخگوی چــه چی
شــروع دانشــگاه معاصــر و نقطــه گسســت از شــکل های 
ــی در  ــگاه ایران ــم، دانش ــران بدانی ــگاه در ای ــامعاصر دانش پیش
ــوده  ــلطنت ب ــی و س ــدرت سیاس ــخگوی ق ــۀ اول پاس مرحل
ــد و نامــی  ــا دارالحکمــه نگفتن ــم ی ــه آن دارالعل ــذا ب اســت. ل
ــرای آن گذاشــتند و در آن  ــا ب ــه ســرزمین تکنیک ه شــبیه ب
ــرای  ــه ب ــی ک ــی و علوم ــکی و مهندس ــد پزش ــی مانن علوم

ــت. ــکل گرف ــد، ش ــب باش ــا مناس توپخانه ه
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــأت علم ــو هی عض
ــزود: گسســت دوم از دورۀ شــکل گیری دانشــگاه  ــی اف فرهنگ
تهــران بــه وجــود می آیــد. در ایــن دوره مســئولیت اجتماعــی 
دانشــگاه  یعنــی  اســت.  بروکراســی  توســعۀ  دانشــگاه، 
ــال شــکل گیری  ــه در ح ــدۀ بخــش اداری اســت ک تأمین کنن
ــود.  ــاز می ش ــالمی آغ ــالب اس ــا انق ــوم ب ــت س ــت. گسس اس
در ایــن دوره دانشــگاه بــا مفهــوم جدیــدی بــه عنــوان تعهــد 
شــروع مــی شــود؛ تعهــد بــه معنــای پاســخگویی بــه گفتمــان 
ــخگوی  ــد پاس ــگاه بای ــن دوره، دانش ــت. در ای ــمی حکوم رس
ــالب، اســالم و … باشــد.  ــای انق ــی آرمان ه ــن مســائل یعن ای

ــک دارد. ــد سیاســی و ایدئولوژی ــی تعه ــذا نوع ل
وی ســپس گفــت: نقــد بنــده ایــن اســت کــه چــه چیــزی در 
درون ایــن دانشــگاه، مســئولیت تعریــف نشــده اســت؟ چــه در 
دورۀ درالفنــون، چــه دوران پهلــوی و چــه جمهــوری اســالمی. 
تقســیم بندی بنــده بــه ایــن ســه دوره معنایــش ایــن نیســت 
کــه ویژگی هــای مرحلــۀ اول و دوم باقــی نمانــده، بلکــه 
چیزهایــی بــه آن اضافــه شــده اســت. اقلیــت حاشــیه ای هــم 
در کشــور مــا وجــود دارد کــه گفتمــان مقاومــت در برابــر ایــن 
گفتمــان رســمی را انتخــاب کــرده اســت. در صورتیکــه ایــن 
ــئولیت  ــت، مس ــگاه نیس ــئولیت های دانش ــئولیت ها، مس مس
دانشــگاه، یادگیــری و یاددهــی اســت و از قبــال این مســئولیت 
ــتگی های الزم  ــه و شایس ــرورش یافت ــان ها پ ــه انس ــت ک اس

ــد. ــدا می کنن ــۀ معاصــر پی ــرای جامع ب
ــه دوره  ــن س ــام ای ــرد. در تم ــه ک ــی اضاف ــت اهلل فاضل نعم
مســئولیت  های تعریــف شــده متناســب بــا مســئولیت دانشــگاه 
ــرد  ــت. دانشــگاه بایــد ف ــوده اس ــودی آن نب ــق وج و منط

کارآمــد اجتماعــی پــرورش دهــد. آنچــه کــه بــه آن پــرورش 
ــر  ــن آن تفک ــم. مهم تری ــدن می گویی ــتعدادها و توانمندش اس
ــی  ــل معرفت ــه و تحلی ــی تــوان تجزی ــت. یعن انتقــادی اس
ــد و  ــته باش ــود داش ــتقاللی وج ــی اس ــی. یعن و رهایی بخش
ــازاری و تجــاری  تســلیم گفتمان هــای روز نشــود. گفتمــان ب
ــم مســئولیت  ــن ه ــه ای ــه ک ــروز شــکل گرفت ــم ام ســازی ه
ــت  ــرمایه هس ــد س ــل تولی ــگاه مح ــت. دانش ــگاه نیس دانش

ــث،  ــو و بح ــل گفتگ ــگاه مح ــول. دانش ــد پ ــل تولی ــه مح و ن
یادگیــری و یاددهــی و تفکــر انتقــادی اســت. بــازار و حکومــت 
نمی تواننــد از بیــرون چیــزی را بــه دانشــگاه تحمیــل کننــد. 
ــد ایــن وظیفــه را محقــق کنــد، در نتیجــه  دانشــگاه نمی توان

ــرد. ــکل می گی ــش ش چال
ــت:  ــخ گف ــدوی زادگان در پاس ــر مه ــت، دکت ــه نشس  در ادام
مفهــوم وارونگــی کــه بــه آن اشــاره شــد، بــا کالم آقــای دکتــر 
ــئولیت و  ــوم مس ــا و مفه ــه معن ــان ب ــرد. ایش ــدا ک ــداوم پی ت
مســئولیت دانشــگاه نپرداختنــد. در شــکل مصداقــی هــم آنچه 
کــه از تاریــخ دانشــگاه بیــان کردنــد، مقــرون بــه واقع نیســت. 
ــخ  ــا در تاری ــتم. م ــل هس ــگاه قائ ــۀ دو دانش ــه نظری ــده ب بن
معاصــر دو دانشــگاه داشــته ایم؛ منظــور دو روایــت از دانشــگاه 
ــال اســت و کار  ــم فع ــروز ه ــا ام ــن دو دانشــگاه ت نیســت. ای
ــن دو  ــی از ای ــارۀ یک ــر درب ــای دکت ــد. آق ــودش را می کن خ
دانشــگاه صحبــت کردنــد و در بیان شــان نوعــی وارونه گویــی 

داشــتند.
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــأت علم ــو هی عض
فرهنگــی ادامــه داد: تــا مفهــوم مســئولیت روشــن نشــود مــا 
نمی توانیــم بحــث را پیــش ببریــم. بــه طــور اجمال مســئولیت 
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را در چنــد ویژگــی می دانــم: اول اینکــه مســئول همیشــه مورد 
خطــاب وارد مــی شــود. دوم اینکــه در مســئولیت نوعــی جــدی 
ــه  ــرد مســئول جــدی گرفت ــا ف ــاد ی ــن وجــود دارد و نه گرفت
می شــود و ســوم اینکــه در مســئولیت امانــت داری وجــود دارد. 
عــالوه بــر ایــن در مســئولیت تعهــد، تکلیــف و وظیفــه وجــود 
دارد. انســان مســئول متعهــد بــه انجــام کاری پیرامــون امانتــی 
ــه  ــدارد ک ــکان وجــود ن ــن ام ــه در دســت دارد می شــود. ای ک
ــف و  ــه تکلی ــل ب ــا قائ ــد، ام ــئول بدان ــودش را مس ــی خ کس
وظیفــه نباشــد. همچنیــن مســئول، قابلیــت مــورد ســؤال واقــع 
ــی  ــوالً زمان ــم معم ــدن ه ــع ش ــؤال واق ــورد س ــدن دارد. م ش

ــد. ــل می کن ــد عم ــرد، ب ــه ف ــد ک ــاق می افت اتف

ــن اســاس اگــر  ــر ای مهــدوی زادگان ســپس اظهــار داشــت: ب
ــن  ــد ای ــم، بای ــئول بکنی ــگاه مس ــت از دانش ــم صحب بخواهی
ــئول  ــگاه مس ــد. دانش ــته باش ــا را داش ــن ویژگی ه ــگاه ای دانش
ــه  ــی ن ــود. یعن ــه ب ــکل نگرفت ــاً ش ــالب اساس ــش از انق ــا پی ت
ــد،  ــه می ش ــدی گرفت ــه ج ــد، ن ــع می ش ــاب واق ــورد خط م
نــه امانتــی بــه او ســپرده مــی شــد و نــه حتــی مــورد ســوال 
واقــع مــی شــد. یعنــی مــا یــک دانشــگاه تشــریفاتی و زینتــی 
داشــتیم، در نتیجــه در ســازندگی و آبادانــی کشــور هــم هیــچ 
نقشــی نداشــت. اینکــه چــه چیــزی باعــث شــده کــه دانشــگاه 
ــدۀ  ــه عقی ــا مســئول نباشــد جــای بحــث دارد. ب در کشــور م
مــن دانشــگاه بعــد از انقــالب توانســت بــه مرحلــه مســئولیت 
پذیــری برســد کــه بــه هیــچ عنــوان بــا قبــل از انقــالب قابــل 
مقایســه نیســت. در ایــن چهــل ســال دانشــگاه توانســته 
بســیاری از مســائل جامعــه را حــل کنــد. مــردم چــه در جنــگ 
و چــه در شــرایط بعــد از جنــگ بــه دانشــگاه روی آوردنــد و از 

ــد. ــل کن ــان را ح ــتند مشکالت ش ــگاه خواس دانش
آقــای دکتــر  وی اضافــه کــرد: تمــام ویژگی هایــی کــه 
ــد  ــه دانشــگاه تشــریفاتی اســت و نمی خواه ــق ب ــد متعل گفتن

مســئولیت بپذیــرد و مــورد تخاطــب قــرار گیــرد. ایــن نــگاه 
بــه دانشــگاه هنــوز هــم وجــود دارد و بــا قــدرت هــم بــه کار 
خــود ادامــه مــی دهــد و اتفاقــاً بــه شــدت بــه قــدرت متصــل 
اســت. اراده اش معطــف بــه قــدرت اســت و بــه شــدت بــرای 
ــه  ــت ک ــن اس ــد. ای ــتفاده می کن ــدرت اس ــود از ق ــای خ بق

می گویــم در کالم ایشــان وارونه گویــی وجــود دارد.
ــا  ــه ب ــه گفــت: در اینجــا مشــخص اســت ک ــی در ادام فاضل
ــگاه  ــک ن ــتیم. ی ــه هس ــئولیت مواج ــه مس ــگاه ب ــوع ن دو ن
مســئولیت را امــر بیرونــی می بینــد و نــگاه دیگــر کــه بنــده 
مطــرح می کنــم مســئولیت را درونــی می بینــد. ایشــان 
مســئولیت را مــورد خطــاب واقــع شــدن می داننــد. بــه ایــن 
می تــوان اســتیضاح گفــت کــه نظام هــای ایدئولوژیــک دائمــاً 
ــا  ــد آنه ــا بتوانن ــد ت ــتیضاح می کنن ــود را اس ــهروندان خ ش
ــع  ــورد خطــاب واق ــاً م ــد. دائم ــاد خــود در بیاورن ــه انقی را ب

ــد باشــی نیســتی. ــه بای ــزی ک ــرا آن چی ــه چ می شــوی ک
ــن را  ــس ای ــاً عک ــن دقیق ــرد: م ــان ک ــپس خاطرنش وی س
ــه  ــت و ن ــاب اس ــک انتخ ــئولیت ی ــدم مس ــم. معتق می گوی
یــک اســتیضاح. بخشــی از ایــن انتخــاب اراده گرایانــه اســت و 
بخشــی از آن ســاختاری؛ یعنــی موقعیــت ایــن امــکان را بــه 
ــم.  ــت می دان ــی ظرفی ــن مســئولیت را نوع ــد. م ــرد می ده ف
ــر  ــه ام ــد، بلک ــت نمی دان ــئولیت را ظرفی ــان مس ــی ایش ول
بیرونــی می دانــد کــه شــما را مــورد مخاطــب قــرار می دهــد.
ــت داری  ــگاه امان ــئولیت دانش ــت: مس ــن گف ــی همچنی فاضل
نیســت. بلکــه نهــاد مولــد، خالــق، بــه وجــود آورنــده پویایــی 
ــادی و خــالق  ــر انتق ــش را از راه تفک ــا دان ــر اســت ت و تغیی
ــت  ــای ظرفی ــه معن ــئولیت ب ــده، مس ــرد بن ــد. رویک بیافرین
اســت و نــه امانــت و تعهــد و اســتیضاح. مســئولیت مفهومــی 
بــرای بــه انقیــاد در آوردن نیســت و دانشــگاه هیــچ امانتــی را 
ــرار اســت  ــرد. بلکــه از راه تفکــر خــالق ق ــرون نمی پذی از بی

کــه دانشــگاه مســئولیت را بپذیــرد.
وی اضافــه کــرد: دانشــگاه بایــد در چهارچــوب منطــق 
وجــودی خــود کــه یادگیــری و یاددهــی اســت، بالنــده شــود 
تــا افــراد بتواننــد در آن پذیــرای چیــزی باشــند و کنشــگر و 
پیشــگام باشــند، نــه اینکــه چیــزی را از آنهــا بخواهنــد. هــر 
نهــادی بایــد از اســتقالل نهــادی برخــوردار باشــد. حکومــت 
حــق نــدارد بــه نــام آرمــان یــا هــر مفهــوم دیگــری بــه نهادها 

تجــاوز کنــد. بایــد تفکیــک و اســتقالل نهــادی را بپذیــرد.
نعمــت اهلل فاضلــی عنــوان کــرد: دانشــگاه کارش نقــادی 
ــت  ــد آن وق ــام ده ــن کار را انج ــد ای ــر نتوان ــه اگ ــت ک اس
شــما مجبــور هســتید هــر 20 ســال یــک بــار انقــالب کنیــد. 
ــم امــا  موافقــم کــه دو دانشــگاه مســئول و غیرمســئول داری
بایــد ببینیــم کــه دانشــگاه مســئول و دانشــگاه غیرمســئول 
دقیقــاً کجاســت؟ امــام خمینــی در ابتــدای انقــالب جملــه ای 
ــازی  ــه آدم س ــد کارخان ــگاه بای ــد دانش ــه گفتن ــتند ک داش
باشــد. بــا ایــن جملــه بســیار موافقــم امــا دانشــگاه در کشــور 
ــزار،  ــد. ســاخت اب ــل ش ــازی تبدی ــه قدرت س ــه کارخان ــا ب م

ــت. ــاخت آدم نیس ــدرک و … س م
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ــاب  ــی انتخ ــن نف ــت: م ــه گف ــدوی زادگان در ادام داود مه
ــزی  ــئولیت چی ــه مس ــت ک ــن اس ــخن ای ــه س ــم بلک نمی کن
باالتــر از انتخــاب اســت.  وقتــی کســی در رشــته ای ظرفیــت 
ســازندگی دارد امــا بگویــد چــون حــق انتخــاب دارم ایــن کار 
را نمی کنــم، معنــای ایــن حــرف ایــن اســت کــه ایــن شــخص 
نمی خواهــد در پیشــرفت جامعــه کمــک کنــد. اینکــه کســی 
ــه ای اســت. در درجــه  ــدارد حــرف متکبران حــق اســتیضاح ن
ــا  ــد کــه دانشــگاه را اســتیضاح کننــد. ب اول مــردم حــق دارن
ــد. ایــن  ــود کردن بمــب اتــم 200 هــزار انســان بی گنــاه را ناب
ــدان  ــردم و وج ــن م ــا ای ــاخت. آی ــگاه س ــم را دانش ــب ات بم
ــم را  ــب ات ــن بم ــه ای ــگاهی ک ــدارد دانش ــق ن ــگاه ح دانش

ــت؟«. ــب قتل ــأی ذن ــد »ب ــد و بگوی ســاخت را اســتیضاح کن
 دانشــگاه مســئول، هیــچ وقــت خــود را نهــادی برتــر و مرجعی 
باالتــر از همــه نمی دانــد کــه هیــچ کســی حــق نــدارد مــن را 
ــاً دانشــگاه مســئول، همیشــه  ــرار دهــد. اتفاق ــورد ســؤال ق م
ــی  ــردم را ول ــون م ــد چ ــردم می دان ــه م ــکار ب ــود را بده خ

ــد. ــود می دان ــت خ نعم
مهــدوی زادگان ادامــه داد: وقتــی صحبــت از مســئولیت 
دانشــگاه می شــود یعنــی دانشــگاه در حضــور خــود در 
ــگاه در  ــم دانش ــد بگویی ــئولیتی دارد. نبای ــه مس ــاع چ اجتم

ــم  ــئولیتی دارد. می خواهی ــه مس ــودش چ ــای خ درون مرزه
ــکالت  ــد مش ــا بتوان ــم ت ــه بیاوری ــه درون جامع ــگاه را ب دانش

ــد. ــئول باش ــا مس ــه آنه ــبت ب ــد و نس ــل کن ــه را ح جامع
وی خاطرنشــان کــرد: دانشــگاه مســئول و غیرمســئول همیــن 
ایشــان  اینکــه می گویــم در کالم  دارد.  االن هــم وجــود 
ــه ایــن خاطــر اســت کــه ایشــان همــه آن  وارونگــی اســت ب
شناســنامه ای کــه بــه نــام دانشــگاه غیرمســئول اســت را بــه 
ــام دانشــگاه مســئول عنــوان می کنــد. حقیقــت ایــن اســت  ن
ــتفاده  ــدرت اس ــئول از ق ــگاه غیرمس ــه دانش ــدر ک ــه آن ق ک
ــگاه  ــد. دانش ــن کار را نمی کن ــئول ای ــگاه مس ــد دانش می کن
ــم  ــی ه ــد و کل ــارکت نمی کن ــازندگی مش ــئول در س غیرمس

ــا دارد. ادع
دکتــر مهــدوی زادگان ســپس عنــوان کــرد: در 4 دهــۀ 
ــا دانشــگاه مدیریــت شــد. اینکــه نگذاشــتیم  اخیــر جامعــه ب
ــدیم  ــا ش ــر تحریم ه ــود و ضربه گی ــده ش ــا فلج کنن تحریم ه
همگــی بــه وســیله دانشــگاه بــود. دانشــگاه مســئول بــه تحول 
در علــوم انســانی می اندیشــد، امــا دانشــگاه غیر مســئول 

مقاومــت می کنــد.
 در انتهــای ایــن نشســت دکتر فاضلــی و دکتر مهــدوی زادگان 

بــه تعدادی از ســؤاالت حاضــران پاســخ گفتند.
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