
دورۀ جدید، سال هفتم، شمارۀ شصت و چهارم، بهمن 1398

  

برگزاری چهارمین نشست از دوره ی چهارم هیأت امنای پژوهشگاه 
دکتر پورنامداریان در دیدار با استادان دانشگاه های افغانستان: شعر امروز به دنبال تحت تأثیر قرار دادن عواطف افراد است

دکتر قبادی در مراسم جشن میالد حضرت زهرا )س( و روز زن: پس از انقالب نقش زنان در امور مختلف جامعه به ویژه تحصیل 
و مدیریت چند برابر شده است

جشن انقالب اسالمی با عطر شهید سلیمانی و حضور خانواده ی صمیمی پژوهشگاه
سردار سادات حسینی در مراسم چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب: مبانی مکتب سلیمانی قابل تحقیق و پژوهش است

نام سه عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در جمع برگزیدگان »جایزه کتاب سال«
بزرگداشت استاد مهدی قریب در پژوهشگاه 
نشست هماهنگی مدیران ستادی پژوهشگاه
آغاز طرح پایش سالمت کارکنان پژوهشگاه

نشستهاوسخنرانیها
امام خمینی )ره( و علوم انسانی در ایران؛ گذشته، حال و آینده 

مناقب نامه و بن مایه های اسطوره ای
 نلسون ماندال، الگوی بردباری در سیاست ورزی

زبان فارسی، توانایی ها و بایستگی ها
منورالفکران ایرانی و جهان مدرن 

ارزیابی برنامه های گفت وگوی دینی در تلویزیون ایران
رونمایی و معرفی مجموعه ی »اسالم پژوهی«

کرسی »روایت شناسی، الگویی نظری و عملی برای بررسی قصص قرآنی«
کرسی »بیناآیینیت ایرانی«
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چهارمیننشستازدورهیچهارمهیأتامنایپژوهشگاه
 

چهارمیــن نشســت از دوره چهــارم هیــأت امنــای پژوهشــگاه روز دوشــنبه، 30 دی مــاه 1398، بــا حضــور اعضــاء در دفتــر 
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری برگــزار شــد.

ــه ی  ــگاه، کارنام ــرد پژوهش ــت و عملک ــی از فعالی ــط گزارش ــئولین مرتب ــگاه و مس ــس پژوهش ــت، رئی ــن نشس در ای
فعالیت هــای دفتــر همکاری هــای علمــی- بین المللــی و مدیریــت نــوآوری و کاربردی ســازی پژوهش هــای علــوم 
انســانی بــه صــورت مکتــوب بــه اعضــای هیــأت امنــا ارائــه کردنــد و اعضــای هیــأت امنــا ضمــن قدردانــی از اقدامــات 
ــا نهادهــای علمــی و پژوهشــی  ــا و گســترش همــکاری ب ــای فعالیت ه انجــام شــده، پیشــنهادهای خــود را جهــت ارتق

ــد. ــی طــرح کردن ــن الملل ــی و بی دیگــر در ســطح مل
در ادامــه ی ایــن نشســت دســتورهای جلســه مــورد بررســی قــرار گرفــت و مقــرر شــد پــس از تأییــد نهایــی جهــت اجــرا 

بــه پژوهشــگاه ابــالغ شــود.
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دکتر پورنامداریان در جمع استادان دانشگاه های افغانستان :

شعرامروزبهدنبالتحتتأثیرقراردادنعواطفافراداست
 

روز شــنبه 19 بهمــن 1398، جمعــی از اســتادان افغانســتانی زبــان و ادبیــات فارســی از دانشــگاه  های هــرات و کهکشــان شــرق 
در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا دکتــر تقــی پورنامداریــان، اســتاد و عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه دیــدار 

کردنــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، اســتادان زبــان و ادبیــات فارســی افغانســتان کــه در ســومین دوره ی دانش افزایــی بنیــاد ســعدی ویــژه  ی 
اســتادان ایــن کشــور شــرکت کــرده بودنــد، پــس از دیــدار بــا چهره هایــی نظیــر دکتــر شــفیعی کدکنــی، دکتــر ســیروس شمیســا 
ــا دکتــر تقــی پورنامداریــان، صبــح  ــرای دیــدار ب و دکتــر میرجالل الدیــن کــزازی در دانشــگاه های تهــران و عالمــه طباطبایــی ب

روز شــنبه 19 بهمــن 1398 میهمــان پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بودنــد.
در ایــن دیــدار کــه بــا حضــور دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و رئیــس و برخــی اعضــای 
پژوهشــکده ی زبــان و ادبیــات فارســی برگــزار شــد، دکتــر قبــادی بــا خوشــامدگویی بــه میهمانــان، آرزو کــرد چنیــن دیدارهــای 
علمــی کــه می توانــد گویشــوران زبــان فارســی را از اقصــی نقــاط ایــران فرهنگــی پیرامــون شــمع وجــود اســتادان مســلم و مبــرز 
ایــن رشــته در دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های ایــران جمــع آورد، اســتمرار یابــد. وی دســت آورد ایــن دیدارهــا را روایــت سرگذشــت 
ادبیــات فارســی در ایــران و افغانســتان و دیگــر بخش هــای ایــران فرهنگــی دانســت و بــا معرفــی اجمالــی پژوهشــگاه علــوم انســانی 

بــه بهانــه ی انتشــار کتــاب تاریخچــه ی پژوهشــگاه، دربــاره ی جایــگاه علمــی دکتــر پورنامداریــان ســخن گفــت.
ســپس دکتــر پورنامداریــان بــا طــرح مبحثــی دربــاره ی تک معنایــی و چندمعنایــی در شــعر، بیــان داشــت کــه شــعر کالســیک 
ــای  ــته ی گزاره ه ــه دس ــه س ــی ب ــای زبان ــیم گزاره ه ــا تقس ــت. وی ب ــوده اس ــی ب ــتثنائاتی تک معنای ــدک اس ــز ان ــه ج ــاًً ب عمدت
عقل پذیــر یــا عــادت پذیــر، گزاره هــای عقل گریــز یــا عــادت گریــز، و گزاره هــای عقــل ســتیز یــا عادت ســتیز، میــزان و کیفیــت 

ــا ذکــر مثال هــای متعــدد بررســی و تحلیــل کــرد. چنیــن گزاره هایــی را از شــعر کالســیک تــا شــعر معاصــر ب
ــاً  ــود و عمدت ــان آزاد می ش ــدار زب ــب« از اقت ــده« و »مخاط ــر »گوین ــعر معاص ــه در ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــر پورنامداری دکت
گزاره هــا عقل ســتیز و به علــت عــدم انطبــاق بــا مصــداق مشــخص قابــل تأویــل اســت، بــه دو نظریــه در این بــاره اشــاره کــرد: در 
نظریــه ی اول کــه مربــوط بــه آراء گادامــر و هایدگــر اســت، شــعر می توانــد معانــی متعــددی داشــته باشــد. امــا از نظــر شــخصی 
ماننــد هــرش، تأویــل کننــده آن اســت کــه بکوشــد تــا نیــت گوینــده را پیــدا و کشــف کنــد. شــرایط کشــف نیــت گوینــده هــم 
آن اســت کــه اول، تفســیر بیــان شــده بــا ســاختار متــن منطبــق باشــد، دوم، روابــط بینامتنــی بــا آثــار گذشــته آن راتأییــد کنــد 
ــه معنــای  ــا فعلیــت بخشــیدن ب ــی داشــته باشــد. وی تأویــل را در واقــع »کشــف ی ــا زندگــی نویســنده هم خوان و ســوم آنکــه ب

متــن در نتیجــه ی تأمــل در آن« دانســت.
اســتاد ادبیــات پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی تک معنایــی و چندمعنایــی بــودن شــعر را بــا نســبت آن بــه زمــان 
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ــرا در  ــت، زی ــودن آن اس ــفاهی ب ــیک ، ش ــعر کالس ــودن ش ــی ب ــای تک معنای ــی از علت ه ــه یک ــح داد ک ــن توضی ــکان چنی و م
ــه صــورت مســتقیم  ــدم درک آن، ب ــان می شــده، مخاطــب در صــورت ع ــه ســینه بی ــاده و چــون ســینه ب ــاق می افت ــان اتف زم
مــراد گوینــده را جســتجو و کشــف می کــرد امــا شــعر مکتــوب بــه علــت غایب بــودن گوینــده، می توانــد معانــی متفاوتــی را بــه 

ذهــن خواننــده ی  آن متبــادر ســازد کــه بــا شــرایط فــوق می تــوان مــراد گوینــده را کشــف کــرد.
دکتــر پورنامداریــان هم چنیــن اشــاره کــرد: شــعر امــروز کــه عمدتــاً شــعر غنایــی اســت و مهم تریــن شــکل آن هــم تغــزل اســت، 
نــه در پــی انتقــال معرفتــی بــه مخاطــب کــه بــه دنبــال تحــت تأثیــر قــرار دادن عواطــف آن اســت. وی افــزود: ادبیــت شــعر ایــن 
ــد و  ــان می کن ــه ی شــخصی را بی ــک عاطف ــی نســبی اســت، دوم، ی ــن زیبای ــه ای ــد و البت ــی می کن ــد زیبای اســت کــه اول، تولی
در نهایــت بــه تحریــک عواطــف مخاطبــان خــود می پــردازد. وی نقبــی هــم بــه ســاحت عرفــان زد و عرفــان را آزادی از اســارت 

ــه عین الیقیــن و در نهایــت، حق الیقیــن دانســت. ــم عیــن و رســیدن ب عال
در پایــان جلســه، تعــدادی از اســتادان افغــان از جملــه احمدســعید حقیقی )اســتناد دانشــگاه کهکشــان شــرق(، دکتــر صالح الدین 
جامــی )اســتاد دانشــگاه دولتــی هــرات(، دکتــر محمــد داوود منیــر )معــاون دانشــگاه دولتــی هــرات(، دکتــر احمدغنــی خســروی 
)رئیــس دانشــکده ادبیــات دانشــگاه هــرات(، مریــم جامــی )اســتاد دانشــگاه کهکشــان شــرق( و... پرســش های خــود را دربــاره ی 

مباحــث مطــرح شــده بیــان و بــا دکتــر پورنامداریــان گفت وگــو و تبــادل نظــر کردنــد.
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سردارساداتحسینی:مبانیمکتبسلیمانیقابلتحقیقوپژوهشاست

ــاوری و دانشــگاه ها  ــات و فن ــوم تحقیق ــان وزارت عل ــز بســیج کارکن ــده مرک ــرزاده، فرمان ــر حســین نصی ــدای مراســم دکت در ابت
ــاد شــهدای انقــالب  ــام و ی ــروزی انقــالب اســالمی و گرامی داشــت ن ــی ضمــن تبریــک دهــه ی فجــر و پی و مراکــز آمــوزش عال
به خصــوص ســردار ســرافراز حــاج قاســم ســلیمانی، گفــت: بایــد هوشــیار باشــیم تــا جوانــان و نوجوانــان کشــور بیــش از پیــش 
بــه بــرکات انقــالب پــی ببرنــد و بداننــد در دوران رژیــم ستمشــاهی نیروهــای امنیتــی و ســاواک بــا انقالبیــون چــه برخوردهایــی 

ــم. ــخ و شــیرینی از آن دوران داری داشــتند کــه مــا آن روزهــا را فرامــوش نمی کنیــم و خاطــرات تل
دکتــر نصیــرزاده تأکیــد کــرد: بــه تعبیــر حضــرت امــام )ره( »آمریکایی هــا اگــر تمــام زندگی شــان را هــم بدهنــد آن ســیلی کــه 
از انقــالب اســالمی ایــران خورده انــد، جبــران نمی شــود.« مــا کمــر آمریــکا را شکســتیم و بــا وجــود اینکــه شــاه فضــای ســنگین 
اطالعاتــی و بازدارندگــی ایجــاد کــرده بــود، امــا نتوانســت مانــع از پیــروزی انقــالب شــود و مــا ابهــت آنهــا را شکســتیم و اکنــون 

نیــز اجــازه نمی دهیــم آنهــا حتــی فکــری علیــه جمهــوری اســالمی بکننــد و ایــن توانمنــدی را داریــم.

ــنبه، 20  ــی روز یکش ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــیج پژوهش ــگاه بس پای
ــروزی  ــالروز پی ــن س ــت چهل و یکمی ــبت بزرگداش ــه مناس ــمی ب ــاه 1398، مراس بهمن م
انقــالب و چهلمیــن روز شــهادت ســردار ســلیمانی برگــزار کــرد کــه طــی آن دکتــر قبــادی 
ــدار  ــرتیپ دوم پاس ــردار س ــی( و س ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــس پژوهش )رئی
ــه  ــاراهلل ســپاه تهــران( ب ــرارگاه ث ســیدباقر سادات حســینی )معــاون فرهنگــی، اجتماعــی ق

ــد. ــراد ســخنرانی پرداختن ای
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در ادامــه ی مراســم دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ضمــن تبریــک ایــام فرخنــده پیــروزی 
انقــالب کبیــر اســالمی ابــراز امیــدواری کــرد، خداونــد بــا فضــل و عنایــت خــاص خــود بــر شــکوه و عظمــت انقــالب، بــه حــق 

خون پاک شهدای انقالب اسالمی به ویژه سردار سلیمانی بیفزاید.
ــده و ســردار ســلیمانی در عملیــات والفجــر  ــا ذکــر خاطــره ای از فرمان قبــادی ب
ــک  ــلیمانی را از نزدی ــردار س ــتم س ــق نداش ــه توفی ــا اینک ــت: ب ــی، گف مقدمات
ــرادی  ــب اف ــوالً در قل ــدا معم ــرد خ ــن م ــق و اردات ای ــا عش ــم ام ــارت کن زی
ــگاه  ــا ن ــود. ب ــعله ور ب ــتند، ش ــکاری داش ــا او هم ــطه ب ــا باواس ــطه ی ــه بی واس ک
ــردار  ــخصیت س ــرد ش ــه ف ــر ب ــای منحص ــه ویژگی ه ــوان ب ــگاهی می ت دانش
ســلیمانی پــی بــرد کــه بایــد در آینــده بیشــتر بــه دالیــل و زمینه هــای وجــودی 

ــم. ــخصیتی بپردازی ــن ش چنی
قبــادی تأکیــد کــرد: رهبــر معظــم انقــالب در دیــدار دیــروز )19بهمــن( خــود 
بــا فرماندهــان نیــروی هوایــی فرمودنــد؛ »مــا بایــد قــوی شــویم نــه بــرای اینکــه 
ــه  ــدرت حمل ــر و ق ــران فک ــه دیگ ــرای اینک ــه ب ــم، بلک ــران تجــاوز کنی ــه دیگ ب
بــه مــا را نداشــته باشــند«. ایــن تعبیــری از همــان قــدرت بازدارندگــی انقــالب 
ــد  ــیم، نمی گذارن ــف باش ــر ضعی ــا اگ ــی دارد. ام ــح جهان ــه صل ــه داعی ــت ک اس
صلــح برقــرار شــود کــه مــن فکــر می کنــم شــهید ســلیمانی مصــداق بــارز ایــن 
گفتمــان و عمل کننــده بــه آن بــود کــه در ایــن فرصــت بــه ارائــه چهــار نکتــه از 

ــم: ــا می کن ــلیمانی اکتف ــهید س ــای ش ویژگی ه
1- تمرکــز، اســتمرار و ممارســت در یــک حرفــه و زمینــه و بــه اوج رســیدن در همــان مســیر کــه نفــس ممارســت در یــک کار 

ــاند. ــه اوج می رس انســان را ب
2-دراز مدت اندیشیدن، اهل گفت وگو بودن و جهانی فکرکردن.

3- ناشــناخته بــودن و عمــل برطبــق منطــق آســمانی. او هــم یــک فرمانــده نظامــی بــود و هــم یــک مــرد فرهنگــی کــه مخاطبــان 
زیــادی در آســیا و اروپــا داشــت.

ــی و اوج انقالبی گــری  ــا خــردورزی عال ــرار نمی کــرد و ب ــی. او از مــرگ ف ــا واقع بینــی و عملگرای ــی ب ــان آرمان گرای ــد می 4-پیون
شــهید شــد کــه کار هــر شــخصی نیســت. ســردار ســلیمانی بســیار امتحــان پــس 

داد تــا بــه ایــن مرحلــه برســد.
رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی بــا تشــکر از حضــار و میهمانــان گرانقــدر، تأکیــد 
کــرد: ایــن مراســم بهانــه ای بــود تــا بــه محضــر شــهدای انقــالب اســالمی بــه ویــژه 
ســردار شــهید ســلیمانی عــرض ادب و ارادتــی داشــته باشــیم کــه آن جــا جــان 
همــه ی شــهدا یک جــا جمــع اســت و همگــی بــرای کامیابــی، ســرافرازی و تــداوم 

ــم. ــا می کنی ــالب اســالمی دع ــای انق موفقیت ه
در ادامــه مراســم، ســردار ســرتیپ دوم پاســدار ســیدباقر سادات حســینی، معــاون 
ــام  ــاد و ن ــا گرامی داشــت ی ــران ب ــپاه ته ــاراهلل س ــرارگاه ث ــی ق ــی، اجتماع فرهنگ
ــلیمانی  ــهید س ــرم و ش ــان ح ــدس، مدافع ــاع مق ــال دف ــالب و 8 س ــهدای انق ش
ــهادت  ــا ش ــراً ب ــه اخی ــت ک ــی خداس ــارز قدرت نمای ــداق ب ــام اهلل مص ــت: ای گف
ســردار ســلیمانی شــاهد یکــی از آنهــا بودیــم و در ادامــه نیــز حملــه موشــکی بــه 

ــم زد. ــام اهلل را رق ــی در عــراق دومیــن ای ــزرگ آمریکای ــگاه ب پای
ســردار سادات حســینی بــا اشــاره بــه آیــه 5 ســوره ایراهیــم )َولََقــْد أَْرَســلَْنا ُموَســیٰ 
ــی  ، إَِنّ فِ ــاِم اهلَلّ ــْم بَأیَّ ْرُه ــوِر َوَذِکّ ــی الُنّ َ ــاِت إِل ُلَم ــَن الُظّ ــَک ِم ــِرْج َقْوَم ــا أَْن أَْخ بآیَاتَِن

ــک  ــد ی ــا و موســی ها اســت هــر امتــی می توان ــو از فرعون ه ــخ ممل ــد کــرد: چــون تاری ــُکوٍر( تأکی ــاٍر َش ِــُکِلّ َصَبّ ــاٍت ل ِــَک َلیَ َذٰل
ــر  ــده اســت؛ ه ــرح ش ــوم اهلل مط ــن و شــکل گیری ی ــرای تکوی ــه ب ــه آی ــاخصه اساســی در ادام ــه دو ش ــد ک ــد کن ــوم اهلل متول ی
جامعــه ای کــه بــه درجــه ی بــاالی صبــر و مقاومــت رســید و هــر جامعــه ای کــه زود خســته نشــد، اولیــن خصیصــه تکویــن یــوم اهلل 
را در خــود ایجــاد کــرده اســت. شــکور بــودن هــم واژه ی زیبــا و دقیقــی دارد. شــکر یعنــی؛ اســتفاده دقیــق، صحیــح و به جــا از 

ــم  ــا ه ــان نعمت ه ــن نعمــت از می ــرق هســتیم و باالتری ــروردگار غ ــای پ ــی از نعمت ه ــا انســان ها در دریای نعمــت. م
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نعمــت هدایــت اســت، آن چیــزی هــم کــه هدایــت را می توانــد عملــی کنــد، نعمــت والیــت اســت. شــکور بــودن یعنــی والیــت 
را تشــخیص دادن و از او تبعیــت کــردن. هــر جامعــه ای کــه شــکور و صبــور باشــد، حتمــاً فجرآفریــن می شــود و یــوم اهلل تولیــد 
می کنــد کــه یــوم اهلل 22 بهمــن هــم بــر اســاس ایــن دو خصیصــه شــکل گرفــت. جامعــه ای کــه 2500 ســال رژیــم ســلطنتی او را 
در بــر گرفتــه بــود و آمریکایی هــا بــا آن همــه قــدرت بــاور نمی کردنــد، ایــن انقــالب اســالمی شــکل بگیــرد امــا مــردم ریشــه های 

ایــن حکومــت 2500 ســاله را فــرو ریختنــد و ...
ســردار سادات حســینی بــا اشــاره بــه شــهارت ســردار ســلیمانی گفــت: خــود حــاج قاســم بــه آمریکایی هــا هشــدار داده بــود کــه 
ــا ایــن حــد در پیش بینی هایــش  ــاور نمی کــرد ت ــرای آمریــکا هزینــه باالیــی خواهــد داشــت و ترامــپ ملعــون هــم ب کشــتن او ب
مرتکــب اشــتباه شــود. جامعــه مــا بــه خــون پــاک و مقــدس حــاج قاســم ها احتیــاج داشــت. گاهــی حــرف، ادلــه و برهــان پیــش 
نمــی رود و بــه خــون نیــاز اســت. پــس از جنــگ جهانــی دوم تاکنــون کســی جــرأت نکــرده بــود عملیــات نظامــی علیــه آمریــکای 
ــه در 30  ــور ک ــد همانط ــن کار را کردن ــالمی ای ــوری اس ــپاه و جمه ــل در س ــام راح ــای ام ــا بچه ه ــد ام ــته باش ــکار داش جنایت

خردادمــاه پهبــاد پیشــرفته آمریــکا را ســرنگون کردیــم.
سادات حســینی در خاتمــه تأکیــد کــرد: مــا امــروز بــه لطــف الهــی و بــه حقانیــت خــون شــهدا و بــه اعتــراف مراکــز پژوهشــی 
غربــی در اوج اقتــدار نظامــی هســتیم و در آســتانه تحــول بزرگــی قــرار داریــم و ایــن مــوارد شــعار نیســت و مــا بایــد از خــون 
شــهدا حفاظــت کنیــم. رهبــر انقــالب چــه زیبــا فرمودنــد؛ »حــاج قاســم از مرزهــای شــخصی عبــور کــرده و بــه مکتــب ســلیمانی 
تبدیــل شــده اســت«. مبانــی مکتــب ســلیمانی قابــل مطالعــه پژوهــش اســت و ... مــا بــا حضــور پرشــور در راهپیمایــی 22 بهمــن و 

انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی بــه دشــمنان نشــان می دهیــم، ایــران ســرفراز اســت و امنیــت و اقتــدار دارد.
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نامسهعضوپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی
درجمعبرگزیدگان»جایزهیکتابسال«

 
ــزه ی  ــن دوره ی جای ــران و بیســت و هفتمی ــوری اســالمی ای ــاب ســال جمه ــزه ی کت ــن دوره ی جای ــدگان ســی و هفتمی برگزی

ــل شــدند. ــی و تجلی ــور معرف ــا حضــور رئیس جمه ــران طــی مراســمی ب ــوری اســالمی ای ــاب ســال جمه ــی کت جهان
بــر اســاس ایــن خبــر، آثــار برگزیــده ی ســی و هفتمیــن دوره ی جایــزه ی کتــاب ســال جمهــوری اســالمی ایــران  روز چهارشــنبه، 
1۶ بهمن مــاه، در مراســمی بــا حضــور حجت االســالم والمســلمین حســن روحانــی در تــاالر وحــدت معرفــی شــدند کــه در ایــن 
میــان نــام پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی هــم می درخشــد. دکتــر فرزانــه گشتاســب و دکتــر نادیــا حاجی پــور 
دو عضــو ایــن مرکــز علمــی و تحقیقاتــی هســتند کــه موفــق بــه دریافــت ایــن جایــزه در بخــش آثــار شایســته تقدیــر شــدند. 
ــانی  ــوم انس ــر عضــو پژوهشــگاه عل ــب زاده قمصــری دیگ ــد طبی ــر امی ــام دکت ــعر فارســی، ن ــای ش ــن در بخــش وزن ه همچنی

می درخشــد.
ــا  ــب و نادی ــه گشتاس ــته ی فرزان ــی نوش ــای محل ــتانی و گویش ه ــای باس ــروه زبان ه ــوک« در گ ــم ای ــگ اوی ــاب »فرهن کت
ــا همــکاری دو  ــران شــناخته شــد. ایــن کتــاب ب ــه عنــوان کتــاب ســال ای ــی ب ــه ی  ایران ــور، کهن تریــن فرهنــگ دوزبان حاجی پ

ــه چــاپ رســیده اســت. ــر ب ــات فرهنگــی و فروه ــوم انســانی و مطالع انتشــارات پژوهشــگاه عل
ــاب )1398( را  ــال کت ــزه س ــت جای ــه توانس ــود ک ــی ب ــی از کتاب های ــز یک ــی« نی ــعر فارس ــای ش ــدی وزن ه ــاب »طبقه بن کت
ــاره نشــر و تکمیــل ایــن کتــاب بدانیــم؛ اســتاد ابوالحســن نجفــی شــاگرد خلــف  ــه خــود اختصــاص دهــد. جالــب اســت درب ب
ــروف  ــه ی مع ــار مقال ــس از انتش ــود. وی پ ــعر فارســی ب ــات وزن ش ــری در مطالع ــز ناتل خانل ــر پروی ــده ی روش دکت و ادامه دهن
ــع وزن شــعر،  ــد تقطی ــری در حــوزه ی قواع ــل بحــث خانل ــان )1352( و تکمی ــگ اصفه ــه ی جن ــارات شــاعری« در مجل »اختی
ــوان  ــد خــود را تحــت عن ــه بلن ــت در ســال 1359 مقال ــای شــعر فارســی روی آورد و در نهای ــدی وزن ه ــه مســئله ی طبقه بن ب

ــاخت. ــر س ــش منتش ــا دان ــنایی ب ــه آش ــث روش« در مجل ــی: بح ــعر فارس ــای وزن ش ــاره ی طبقه بندی ه »درب
اســتاد نجفــی از آن زمــان تــا پایــان عمــرش )در بهمــن 1394( بحــث دربــاره طبقه بنــدی وزن هــا را رهــا نکــرد امــا متأســفانه 
ــد  ــر امی ــود، دکت ــاگرد خ ــرش از ش ــی عم ــای پایان ــد. وی در ماه ه ــر کن ــوزه منتش ــن ح ــود را در ای ــاب خ ــت کت نتوانس
ــا کار کتــاب را کــه حاصــل بیــش از چهــل ســال  ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی خواســت ت طبیب زاده،عضــو پژوهشــگاه عل
تتبعــات و تفحصــات بی وقفــه ی او بــود، پــس از وی بــه پایــان برســاند. دکتــر طبیــب زاده نیــز پــس از حــدود ســه ســال ایــن 

ــا مقدمــه و فهرســتی مفصــل منتشــر کــرد. کتــاب را آمــاده ی انتشــار ســاخت و همــراه ب
ایــن مراســم بــا حضــور حســن روحانــی، رئیــس جمهــور، ســیدعباس صالحــی، وزیــر فرهنــگ و ارشــاد، محســن  جــوادی، معــاون 
امــور فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد، اشــرف بروجــردی، رئیــس ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی، گروهــی از مدیــران و اهالــی 

قلــم و ســفیران برخــی کشــورهای خارجــی در تــاالر وحــدت برگــزار شــد.
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ــر  ــون، ضمــن تشــکر از دکت ــات فارســی شــورای بررســی مت ــان و ادبی ــر نشســت و رئیــس گــروه زب ــر موحــدی، دبی ــدا دکت ابت
ــت و حضــور  ــدم گف ــر مق ــروه زبان شناســی خی ــتادان گ ــه اس ــی، ب ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــس پژوهشــگاه عل قبادی،رئی
ــرای بررســی مســائل فارســی مغتنــم دانســت. وی، ضمــن بیــان مقدمــه ای در بــاب توجــه بــه  اســتادان گــروه زبان شناســی را ب
زبــان فارســی، چالش هــای آن و اهمیــت آن کــه در جلســه ی قبــل مطــرح شــده بــود، خاطرنشــان کــرد کــه بحــث درخطــر بــودن 
ــی  ــأت علم ــتان، عضــو هی ــر کریمی دوس ــه، از دکت ــرای آن، ضــروری اســت و در ادام ــزی ب ــان فارســی و برنامه ری ــودن زب ــا نب ی
ــگاه ســخنران  ــرد در جای ــوت ک ــون، دع ــورای بررســی مت ــروه زبان شناســی ش ــس گ ــران و رئی ــروه زبان شناســی دانشــگاه ته گ

حاضــر شــود.
ــده ی  ــوان پدی ــان به عن ــه زب ــه ب ــرد ک ــاره ک ــم اش ــن موضــوع مه ــه ای ــان فارســی ب ــوم زب ــاره ی مفه ــر کریمی دوســتان درب دکت
ــان  ــان فارســی، خــط فارســی، گفتــار فارســی یــا زب توانــش انســان توجــه می شــود امــا تشــخیص ایــن نکتــه کــه منظــور از زب
فارســی ادبــی و روزمــره اســت مهــم اســت و ایــن مــوارد نبایــد بــا هــم مخلــوط شــود. وی همچنیــن پاســخ بــه پرســش هایی را 
نظیــر فرســایش زبــان فارســی چیســت؟ زبــان بــه چــه دلیــل فرســایش پیــدا می کنــد؟ نشــانه های فرســایش زبــان چــه هســتند؟ 
در تعریــف دقیــق فرســایش زبــان ضــروری دانســت و بــا قاطعیــت گفــت: زبــان فارســی درخطــر نیســت؛ زیــرا زبــان فارســی زبانــی 
اســت کــه در موقعیت هــای اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی و... کاربــرد دارد، زبــان رســمی حداقــل ســه کشــور اســت، در دانشــگاه 
اســتفاده می شــود، زبــان سیاســتمداران اســت و... همــه ی ایــن مــوارد نشــان دهنده ی ایــن اســت کــه زبــان فارســی دچــار رکــود 
ــداد  ــا تع ــود ی ــم نمی ش ــدان تکل ــا ب ــه ی ــتند ک ــی هس ــوی، زبان های ــان پهل ــد زب ــر، مانن ــای درخط ــه زبان ه ــت، درحالی ک نیس

ــان صحبــت می کننــد. ــه آن زب کمــی ب
ــرد و  ــاره ک ــا اش ــرم و معن ــه ی ف ــان از دو جنب ــر زب ــده ی تغیی ــه پدی ــود ب ــخنرانی خ ــش دوم س ــتان در بخ ــر کریمی دوس دکت
ــا کالس، آب و... از لحــاظ معنــی، در نظــر افــراد مختلــف متفــاوت اســت و در ادامــه، بــه  گفــت؛ بــرای مثــال تعریــف کلمــات ب
ایــن پرســش اشــاره کــرد کــه بــا تغییــر فــرم و معنــی، زبــان چگونــه ثابــت می مانــد؟ وی پاســخ داد: چــون ثابــت مانــدن زبــان 
غیرممکــن اســت، پــس بایــد پدیــده ی زبــان و نحــوه ی شــکل گیری زبــان فارســی را بشناســیم و بدانیــم آیــا زبــان در موقعیتــی 

روز  بایســتگی ها«  و  توانایی هــا  فارســی،  »زبــان  نشســت 
پنجشــنبه دهــم دی مــاه 1398، در پژوهشــگاه علــوم انســانی برگــزار 
ــف،  ــر اســتادان کارگروه هــای مختل ــن نشســت، عــالوه ب شــد. در ای

ــتند. ــور داش ــز حض ــی نی ــروه زبان شناس ــتادان گ اس
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اســت کــه دارد از بیــن مــی رود؟ ســپس بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد، زبــان فارســی در موقعیتــی نیســت کــه از بیــن بــرود امــا 
ــت. ــروری اس ــرای آن، ض ــزی ب برنامه ری

ــی از آن،   ــرای بخش های ــود ب ــه می ش ــت ک ــت اس ــد درخ ــی مانن ــده ی طبیع ــک پدی ــان، ی ــه داد: زب ــتان ادام کریمی دوس
ــا  ــرای روشــن تر شــدن بحــث، مثال هــای دیگــری مطــرح کــرد و گفــت: پیشــینیان هــم ب ــه، ب ــزی کــرد. وی در ادام برنامه ری
جایگزینــی واژه هایــی کــه ابتــدا مقبــول مخاطبــان نبــوده بــرای زبــان، برنامه ریــزی کردنــد کــه در آن زمــان هــم بــا مخالفــت 
روبــه رو شــده بــود؛ بــرای مثــال بــه جایگزینــی واژه هایــی ماننــد »باشــگاه« بــه جــای کلــوپ یــا »شــهرداری« بــه جــای بلدیــه 
اشــاره کــرد کــه در آن زمــان هــم افــراد معروفــی ماننــد صــادق هدایــت بــا آن مخالــف بودنــد امــا بــا کاربــرد زیــاد، ایــن واژه هــا 

رایــج و مقبــول شــد.
وی در ادامــه ســخنان خــود بــه دو راهــکار بــرای تقویــت زبــان فارســی اشــاره کــرد و گفــت: ابتــدا تقویــت موقعیت هــای زبــان 
فارســی یعنــی تقویــت زبــان سیاســتمداران، موســیقی، اقتصــاد  و... و دوم ایجــاد گرایش هــای دیگــر در زبــان فارســی. در ایــن 
ــان انگلیســی تأثیــر دارد و  ــان انگلیســی و گرایــش هــای گوناگــون آن ماننــد آمــوزش زب ــه رشــته های دیگــر نظیــر زب مــورد ب
یکــی از مــوارد مهمــی کــه بایــد بــرای آن برنامه ریــزی شــود، ایجــاد رشــته ی دانشــگاهی بــا نــام آمــوزش زبــان فارســی اســت 
کــه در حــال حاضــر فقــط یــک رشــته یعنــی آزفــا )آمــوزش زبــان فارســی بــه غیرفارســی زبانان( وجــود دارد کــه آن هــم متولــی 
مشــخصی نــدارد، درحالی کــه بــرای آمــوزش زبــان فارســی تقویــت یــک رشــته ی دانشــگاهی کــه چهــار مهــارت اصلــی در آن 
آمــوزش داده شــود، ضــروری اســت. عــالوه بــر ایــن، خوانــش رمــان فارســی، شــعر، نمایشــنامه نیــز بــه تقویــت زبــان کمــک 
ــاره ی اهمیــت همــکاری ادیــب و زبان شــناس گفــت: ادیــب و زبان شــناس  خواهــد کــرد. دکتــر کریمی دوســتان، در پایــان، درب
بایــد بــه یکدیگــر کمــک کننــد و هــر ادیبــی کــه بــا زبان شــناس، یــا هــر زبان شناســی کــه بــا ادیــب مخالــف بــود، بایــد بــه 

آن شــک کــرد.
ــه  ــر عالی ــان فارســی از دکت ــرای زب ــزی ب ــزوم برنامه ری ــه موضــوع بحــث و ل ــا اشــاره ب ــر محمدرضــا موحــدی ب ــه، دکت در ادام
ــائل  ــاره ی مس ــه درب ــرد ک ــت ک ــدرس، درخواس ــت م ــگاه تربی ــی دانش ــروه زبان شناس ــی گ ــأت علم ــو هی ــو، عض ٌکرد زعفرانل
مختلفــی؛ نظیــر اینکــه کــدام بخــش از زبــان، نیــاز بــه برنامه ریــزی دارد، آیــا واژه ســازی ضــروری اســت یــا حساســیت در ایــن 
مــورد بی مــورد اســت؟ و... توضیــح دهنــد کــه وی بــه اهمیــت صــدا، طــول هجــا و طــول کلمــه در قابلیــت تولیــد واژگان اشــاره 
کــرد و دربــاره ی آواهــای زبــان فارســی، گفــت: زبــان فارســی بیســت و ســه همخــوان و شــش واکــه )مصــوت( دارد کــه از آن 
میــان، پنــج صــدا )ر- ل- م- ن-ی( نرم تــر و هجــده مــورد دیگــر ســخت تر تلفــظ می شــوند کــه بســامد ایــن پنــج صــدا نســبت 
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ــه گــوش  ــان آلمانــی کــه خشــن و درشــت اســت، نرم تــر ب ــا زب ــان فارســی در مقایســه ب ــه بقیــه بیشــتر اســت، در نتیجــه زب ب
ــه اهمیــت طــول کلمــه و تعــداد هجــای  ــه اهمیــت انتخــاب همخوان هــا در واژه ســازی و ب ــا ایــن توضیحــات ب می رســد. وی، ب
کمتــر نیــز اشــاره کــرد و گفــت: در انتخــاب برندهــا، گزینــش زبان شــناس، واژه هایــی اســت کــه همــه بتواننــد تلفــظ کننــد یــا 
در همــه ی زبان هــا قابــل تلفــظ باشــد و از لحــاظ صــدا، طــول هجــا و طــول کلمــه مناســب باشــد و قابلیــت تولیــد داشــته باشــد.

در ادامــه، دکتــر موحــدی بــه پرســش ضــرورت واژه ســازی بازگشــت و دکتــر شــقاقی، عضــو هیــأت علمــی گــروه زبان شناســی 
دانشــگاه عالمــه، گفــت: واژه ســازی اصــاًل امــر بیهــوده ای نیســت و پرســش هایی مطــرح کــرد کــه بــرای واژه ســازی برنامه ریــزی 
زبانــی نیــاز اســت؟ چــه هدفــی دارد؟ و چــه کســی متولــی آن اســت؟ دکتــر شــقاقی بــه مشــکالت کاربــرد واژه هــای وضــع شــده 
در جامعــه و موفــق نبــودن آن در راه پیــدا کــردن میــان مــردم صحبــت کــرد و گفــت: حتــی در ســازمان صــدا و ســیما کــه بایــد 
ــد! وی  ــه کار می برن ــد آن را ب ــد و بع ــان اول اصطــالح وضــع شــده را مســخره می کنن ــر باشــد، برنامه گردان ــن ام ــر ای ــی ب نظارت
همچنیــن بــه امــر ترجیــح کاربــران زبــان در اســتفاده از واژه هــای زبان هــای انگلیســی و فرانســه بــر زبــان فارســی اشــاره کــرد 
ــه نداشــتن برنامه ریــزی زبانــی و نداشــتن ســازمان متولــی آن، همچنیــن کنــدی ســاخته شــدن واژه هــا و امــر مهــم مــورد  و ب
پذیــرش قــرار نگرفتــن واژه هــای ابداعــی و ضــرورت ریشــه یابی آن تأکیــد کــرد و گفــت: الزم اســت آمــوزش و پــرورش نیــز در 
ایــن خصــوص برنامه ریــزی داشــته باشــد و بــرای برنامه ریــزی، پاســخ بــه پرســش هایی از ایــن قبیــل را ضــروری اســت کــه در 
حــوزه ی علــوم دانشــگاه می توانیــم بگوییــم واژه ســازی می کنیــم تــا در واژه ســازی، کــدام فراینــد را بــه کار بریــم؟ ســپس ادامــه 
داد: مجبوریــم پیکــره ای داشــته باشــیم کــه کــدام واژه هــا کاربــرد بیشــتری دارد، کــدام واژه هــا فعال تــر اســت کــه بعــد بگوییــم 
واژه هــای مرکــب می ســازیم و نیــاز بــه برنامه ریــزی اســت کــه بــرای چــه کاری می خواهیــم واژه ســازی کنیــم؟ بــرای آمــوزش 
و پــرورش؟ دانشــگاه؟ وی ســپس پاســخ داد: برنامه ریــزی نداریــم و ســازمان متولــی اش را هــم نداریــم، اینکــه چــه تعــداد واژه 
ابداعــی رواج پیــدا می کنــد، نیــز مشــخص نیســت و اینکــه در بخــش ســاخت واژه هــا چــه مانعــی وجــود دارد و نقــص کجاســت 
نیــز پرســش های دیگــری اســت کــه پاســخی بــه آن داده نشــده اســت. وی در پایــان، بــه ایــن موضــوع مهــم اشــاره کــرد کــه 
اگــر پذیــرش مــردم مهــم اســت، بســته بــه اینکــه چقــدر آن واژه ســاز بــه لحــاظ علمــی مقبــول اســت نیــز بــه روان شناســی زبــان 
برمی گــردد. شــقاقی در پایــان ســخنان خــود گفــت: بایــد برنامه ریــزی انجــام داد و ســازمان متولــی اش را  نیــز کــه مســئولیت 

اجرایــی داشــته باشــد، تعییــن کــرد.
پــس از ســخنان دکتــر ویــدا شــقاقی، دکتــر موحــدی بــه نقــش مهــم آمــوزش و پــرورش در برطــرف کــردن بخشــی از مشــکالت 
غلط نویســی اشــاره کــرد، ســپس پرســش هایی از ایــن دســت مطــرح کــرد کــه بــرای زبــان اول چــه بایــد کــرد؟ بــرای زبــان دوم 
چــه فکرهایــی بایــد انجــام داد؟ و درحالی کــه برخــی مخالــف واژه ســازی هســتند در مقابــل واژه هایــی کــه میــان مــردم مقبــول 
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ــی،  ــر امن خان ــه، دکت ــم؟ در ادام ــن کار را انجــام ندهی ــا ای ــم؟ ی ــه کار بری ــه را ب ــی دارد رایان ــا لزوم ــر آی ــد کامپیوت هســتند مانن
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه گلســتان، بــه موضــوع مهمــی اشــاره کــرد کــه از نظــر وی واژه ســاختن یــا نســاختن مســئله نیســت 
بلکــه گزینــه ی ســوم ایــن اســت کــه بــرای چــه واژگانــی بســازیم و بــرای چــه واژگانــی نســازیم؟ وی گفــت: توصیــه شــده بــرای 

واژگانــی کــه معنــا هســتند واژه ســازی کنیــم نــه بــرای همــه واژگان.  
ســپس دکتــر قــدرت اهلل طاهــری، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی، بــه موضــوع بســیار مهــم لــزوم بررســی و مــرور 
ــه  ــر فاطم ــرد و دکت ــاره ک ــده اش ــرای آین ــزی ب ــزوم برنامه ری ــف فرهنگســتان و ل ــای مختل ــی دهه ه ــادی سیاســت های زبان انتق
راکعــی، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی، ضمــن تأئیــد ایــن نکتــه، گفــت: پیــدا کــردن منشــأ مشــکل و برنامه ریــزی 
بــرای آن بســیار مهــم اســت. دکتــر کریمی دوســتان نیــز بــه ایــن امــر اشــاره کــرد کــه در بخش هایــی از زبــان فارســی از جملــه 
واژه ســازی بــه برنامه ریــزی نیــاز داریــم کــه تاکنــون کافــی نبــوده اســت. وی بــه موضــوع مهمــی کــه در کالم دکتــر قبــادی بــود 
اشــاره کــرد کــه بی توجهــی بــه هویــت ملــی، بی توجهــی بــه منابــع ارزشــمند زبــان فارســی اســت و اینکــه مســئله ی واژه ســازی 
برمی گــردد بــه اینکــه چقــدر بــرای هویــت ملــی خــود ارزش قائــل هســتیم؟ چقــدر آکادمــی زبــان و ادبیــات داریــم؟ چقــدر بــرای 

ســواد ادبــی برنامه ریــزی داریــم و ضعــف ســواد ادبــی را برطــرف کرده ایــم؟
ســپس دکتــر علیرضــا حاجیان نــژاد، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه تهــران، بــه موضــوع  بی توجهــی بــه هویــت ملــی و فرامــوش 
شــدن ایــران و ارتباطــش بــا بی توجهــی بــه زبــان فارســی اشــاره کــرد و گفــت: اگــر می خواهیــم زبــان فارســی مانــدگار باشــد 
ــز  ــون،  نی ــروه زبان شناســی شــورای برســی مت ــی، عضــو گ ــری دهق ــر جعف ــم. دکت ــی توجــه کنی ــت مل ــران و هوی ــه ای ــد ب بای

ــان فارســی را مشــکل دیگــری قلمــداد کــرد. ــه زب دغدغه منــد نبــودن نســبت ب
دکتــر میردهقــان، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی، در تأییــد صحبت هــای دکتــر حاجیان نــژاد بــه ضــرورت بحــث 
ــی  ــان فارس ــوزش زب ــه آم ــرد؛ از جمل ــاره ک ــج اش ــی راتل ــارات بین الملل ــذاب انتش ــات ج ــت و موضوع ــگ و هوی ــوزش فرهن آم
ــان دوم، زبان هــای درخطــر ایرانــی، گویش هــای ایرانــی و گفــت: بــه نظــر می رســد آنهــا بیشــتر از فارســی زبان هــا  به عنــوان زب

ــان هســتند. ــرای زب ــزی ب در فکــر برنامه ری
 پــس از وی، دکتــر رضوانیــان، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه مازنــدران، بــا طــرح پرســش هایی بــه ایــن موضــوع پرداخــت کــه 
ــراب  ــان را خ ــد زب ــرا دارن ــرایطی اســت؟ چ ــه ش ــی؟ و فرهنگســتان زاده ی چ ــا مقطع ــان فارســی جــدی اســت ی ــه ی زب دغدغ
می کننــد؟ و در ادامــه، بــه لــزوم نقــد دربــاره ی ایــن مســائل اشــاره کــرد و گفــت: نهــاد فرهنگســتان، نهــادی اســت کــه از درون، 
ــه آن ایجــاد  ــان ندارنــد، واکنشــی ب ــه نقــد عملکــردش برنخاســته اند و وقتــی متولیــان چنیــن نهــادی خودشــان دغدغــه ی زب ب
ــرد و  ــاره ک ــت اش ــن وضعی ــی ای ــاره ی چرای ــدی درب ــرد تعب ــای رویک ــادی به ج ــرد انتق ــزوم رویک ــه ل ــن وی ب می شــود، همچنی
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ــاره ی مقولــه واژه ســازی اعتقــاد داشــت، نمی توانــد نهــاد خــاص بــه شــکل بســته داشــته باشــد و بــه موضــوع انحصارطلبــی  درب
فرهنگســتان در امــر واژه گزینــی و بســته بــودن ایــن نهــاد انتقــاد کــرد و اتخــاذ رویکــرد انتقــادی را در ایــن مــورد  ضــروری دانســت 
و گفــت: فرهنگســتان بایــد مــدل بــاز داشــته باشــد و اینکــه آنهــا فکــر کننــد خودشــان تنهــا متولی هــای زبــان هســتند، اشــتباه 

اســت.
دکتــر فاطمــه راکعــی هــم در ادامــه ی همیــن بحــث، بــه برنامه ریــزی بــرای گویش هــا، لــزوم ایجــاد گروهــی بــه نــام گویش شناســی 
و دالیــل پــاس داشــتن فرهنــگ، یعنــی ادبیــات ملــی اشــاره کــرد کــه پشــتوانه آن زبــان اســت. دکتــر زعفرانلــو نیــز در مــورد یکــی 
از دالیــل فارســی مانــدن زبــان، در ورود اســالم گفــت: بــا گســترش اســالم، زبــان فارســی، عربــی نشــد، درحالی کــه مصــر بــا آن 
همــه عظمــت، زبــان قبطــی را از دســت داد و عربــی شــد، امــا ادبیــات مکتــوب ایــران بــه پشــتوانه ی فردوســی و... آن قــدر قــوی 
بــود کــه عربــی نشــد و تمــام لهجه هــا بــه پشــتوانه ی حفــظ زبــان فارســی باقــی مانــده اســت. وی در بخــش دیگــری از ســخنان 
ــی  ــرد و گفــت: جایگزین ــی در فرهنگســتان اشــاره ک ــای واردات ــی ســریع( واژه ه ــزوم معادل یاب ــر )ل ــه ی مهــم دیگ ــه نکت خــود ب
ــر از فرهنگســتان انجــام  ــد، زودت ــه دلیــل اســتفاده دانشــجویان از نظریه هــای جدی واژه هــای وارداتــی در رســاله ی دانشــجویان ب
می شــود. ســپس دکتــر امینــی، عضــو پژوهشــکده ی میــراث فرهنگــی، بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه منظــور از زبــان فارســی، 
ــران؟ وی گفــت: در کشــورهای فارســی زبان ماننــد ازبکســتان و در تاجیکســتان  ــا خــارج ای ــران اســت ی ــان فارســی داخــل ای زب
و افغانســتان زبــان فارســی، رســمی اســت، امــا حــدود ســی ســال اســت کــه تاجیکســتان مســتقل شــده و ســایه ی زبــان روســی 
روی زبــان فارســی اســت و در افغانســتان، برنامه ریزی هــا در جهــت برکشــیدن پشــتو اســت پــس در افغانســتان هــم فارســی در 
برابــر زبــان ایرانــی دیگــری اســت و مســئله ی اصلــی زبــان فارســی، مســئله ی هویتــی اســت. وی در ادامــه، بــه ضــرورت تقویــت 

پشــتوانه های آن یعنــی خوانــش تاریــخ و متــون کهــن فارســی در شــناخت نقــش مهــم زبــان فارســی اشــاره کــرد.
ــرای  ــراز خوشــحالی کــرد و برنامه ریــزی ب ــان نشســت، دکتــر موحــدی، دبیــر نشســت، از برگــزاری چنیــن جلســه هایی اب در پای
حــل مســائل زبــان فارســی را رخــداد ارزشــمندی دانســت و از همــه ی اســتادان، خصوصــاً اســتادان گــروه زبان شناســی کــه بــه 
تبــادل نظــر دربــاره ی ایــن موضــوع پرداختنــد، تشــکر کــرد و از دکتــر طاهــری درخواســت از میــان بحث هــای مطــرح شــده چنــد 
محــور را بــرای بحــث  جلســه های آینــده و برنامه ریــزی بــرای آن، انتخــاب کننــد کــه وی بــه دو محــور اشــاره کــرد؛ محــور اول 
سیاســت های برنامه ریــزی زبانــی در ایــران و مــروری تاریخــی- انتقــادی بــه آن و محــور بحــث دوم، زبــان فارســی، زبــان مشــترک 
ــرای بحــث در ایــن حوزه هــا انتخــاب شــد و دکتــر موحــدی ضمــن تشــکر از حاضــران  اقــوام ایرانــی. ســپس افــراد متخصــص ب

در جلســه، پایــان جلســه را اعــالم کــرد.
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رونماییومعرفیمجموعهی»اسالمپژوهی«

ــروژه، دکتــر الهــه شاه پســند،  ــر ایــن پ ــوم و تحقیقــات( به عنــوان مدی دکتــر مهــرداد عباســی )عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه عل
)عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه علــوم و معــارف قــرآن کریــم مشــهد( و مترجــم کتــاب »نقــل قرائــات قــرآن« و دکتــر آال وحیدنیــا 

)عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی( در ایــن نشســت بــه ایــراد ســخن پرداختنــد.
ــرآن در زمان هــای پیشــین اشــاره کــرد و گفــت: اختــالف  ــات ق ــه مســأله  ی اختــالف قرائ ــا ب در ابتــدای نشســت دکتــر وحیدنی
قرائــات از زمان هــای گذشــته از موضوعــات مهــم بــوده و پرســش های گوناگونــی در ایــن رابطــه مطــرح شــده اســت. ایرانیــان در 
ایــن زمینــه از ابتــدا صاحــب ســبک بودنــد و نمونــه ی بــارز آن در خراســان دیــده می شــود. به عنــوان مثــال می تــوان بــه کتــاب 
ــد، اشــاره کــرد. رشــته ی  ابن مهــران نیشــابوری و ســایرکتب تألیــف شــده توســط شــاگردان وی کــه رویکــرد او را ادامــه داده ان
ایــن مکاتــب بــا حملــه ی مغــول بــه ایــران و مهاجــرت عالمــان ایرانــی گسســته شــد، پــس از یــک قــرن مجــال فعالیــت مقریــان 
پدیــد آمــد و ایــن بــار بــه صــورت تأثیرپذیرفتــه از قرائــات کشــورهای دیگــر ظهــور پیــدا کــرد امــا مســأله ی اختــالف قرائــات بــا 
وجــود توجــه شــیعه ی امامیــه، چنــدان جــدی گرفتــه نمی شــد. تــا امــروز کــه بــا قــوت گرفتــن مباحــث قــرآن و تاریــخ قــرآن، 

کتابــت و قرائــت مــورد توجــه قــرار گرفــت.
ــرای انتخــاب کتــاب شــادی حکمت ناصــر  ــل خــود ب ــه دالی ــرآن« ب ــات ق در ادامــه دکتــر شاه پســند، مترجــم کتــاب »نقــل قرائ
ــی عبــدی، عضــو گــروه  ــا همــکاری ول ــز آن اشــاره کــرد و گفــت: ایــن کار به صــورت مشــترک ب و رویکــرد کتــاب و وجــوه تمای
ادیــان دانشــگاه فردوســی مشــهد، انجــام شــده اســت. اینکــه چــرا بــه ایــن کتــاب پرداختــه شــده بــه ایــن دلیــل اســت کــه مــن بــه 
کتاب هایــی بــا ایــن فضــا گرایــش داشــتم و احســاس می کــردم جــای خالــی در فضــای قرائــات وجــود دارد و رویکردهــا در ایــن 
زمینــه کمتــر روشــمند اســت و نــگاه تاریخــی صــورت نمی گیــرد. بنابرایــن بــا مطالعــه ی کتــاب ناصــر کــه جــذاب و روشــمند بــود 
تصمیــم بــر ترجمــه ی کتــاب گرفتــه شــد. وی بــا اشــاره بــه شــمای کلــی از کتــاب، اظهــار کــرد: رویکــرد کتــاب ناصــر تاریخــی 

بــه همــت پژوهشــکده ی مطالعــات قرآنــی و بــا حضــور جمعــی از عالقه منــدان، 
ــاه  ــنبه 12 بهمن م ــالم پژوهی« روز ش ــه ی اس ــی مجموع ــی و معرف ــت »رونمای نشس
ــن  ــد. در ای ــزار ش ــی برگ ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل 1398، در پژوهش
نشســت از مجموعــه ســه جلــدی اســالم پژوهی بــا عنــوان »نقــل قرائــات قــرآن«، اثــر 
شــادی حکمت ناصــر بــه ترجمــه ی الهــه شاه پســند و ولــی عبــدی؛ )مضامیــن اصلــی 
قــرآن( اثــر فضــل الرحمــان بــه ترجمــه ی فاطمــه عالقه بنــدی و »اســالم و مدرنیتــه« 

ــان رونمایــی شــد. ــه ترجمــه ی زهــرا ایران ب اثــر فضــل الرحمــان ب
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اســت و در  پنــج فصــل ارائــه شــده، آنچــه رویکــرد قالــب اســت، تالشــی اســت کــه ســعی می کنــد علــم قرائــات را بشناســاند و 
ارتبــاط بیــن قرائــات و علــوم حدیــث برقــرار می کنــد و توانســته روش هــای حدیثــی را در علــم قرائــات پیاده ســازی کنــد. کتــاب 
در فصــل اول بــه بحــث کتابــت قــرآن و رســم الخط اشــاره و رویکردهــای غربــی را مطــرح می کنــد و بــه نقــش ابــن مجاهــد در 
قرائت هــای هفت گانــه می پــردازد و همچنیــن تــالش می کنــد ارتبــاط ایــن  قرائــت را بــا علــوم فقــه و حدیــث بیــان کنــد. فصــل 
چهــارم و پنجــم از نوآوری هــای خــوب ناصــر اســت کــه بــه بحــث اختالفــات شــعری می پــردازد و می خواهــد ببینــد اختالفــات 

در بعــد شــفاهی اســت یــا بعــد مکتــوب.
ســپس دکتــر مهــرداد عباســی صحبت هــای خــود را چنیــن آغــاز کــرد: چنــد ســالی اســت کــه وقــت خــود را صــرف ایــن کــرده ام 
ــد  ــای جدی ــالم پژوه را در دنی ــک اس ــم ی ــر بخواهی ــم. اگ ــدرن کار کن ــای م ــی در دنی ــالم پژوهی و قرآن پژوه ــورد اس ــا در م ت
ــارغ از دغدغه هــای دینــی می خواهــد وارد یــک حــوزه ی آکادمیــک  ــردی اســت کــه ف تعریــف کنیــم، می توانیــم بگوییــم، وی ف
ــاع از دیــن  و پژوهشــی شــود و آنجــا مســئله هایی را بســازد و حــل کنــد. دغدغــه ای کــه اســالم پژوه دارد، دغدغــه ی دیــن و دف
نیســت، بلکــه دغدغــه ای از جنــس دغدغــه ی پژوهش هــای انتقــادی و تفکــر انتقــادی اســت. اســالم پژوه بیــش از اینکــه دغدغــه ی 
دفــاع از دیــن و تعهــد داشــته باشــد کــه ثابــت کنــد یــک دیــن بــر حــق اســت و آن دیگــری بــر حــق نیســت، دغدغــه ی رعایــت 
اخــالق و آداب و آئیــن پژوهــش را دارد. یعنــی بایــد بــه مبانــی و روش هایــی متعهــد بــوده و ابزارهایــی در اختیــار داشــته باشــد و 
وارد حــوزه ی دین شناســی شــود و دینــی را بــه عنــوان موضــوع پژوهــش انتخــاب کنــد کــه ممکــن اســت اســالم، مســیحیت یــا 

یهودیــت باشــد.
وی در ادامــه بیــان کــرد: مــا بســیاری از مطالعــات در مــورد ایــران باســتان و  آئیــن زرتشــت داریــم کــه از جانــب محققــان غربــی 
ــم و  ــره می بری ــا به ــه از آنه ــته اند ک ــی داش ــای خوب ــا پژوهش ه ــتند، ام ــلمان نیس ــا مس ــتی ی ــا زرتش ــن آنه ــع یقی ــت و قط اس
ایــران باســتان را بهتــر می شناســیم. البتــه نســل های بعــدی نیــز آمدنــد کــه شــاید شــاگردان آنهــا بودنــد و آثــار آنهــا را خواندنــد 
ــه  ــران ب ــارج از ای ــل خ ــک در محاف ــان آکادمی ــا ایران شناس ــیم، ام ــا را می شناس ــی آنه ــان ایران ــوان ایران شناس ــا به عن ــه م ک
ــد و  ــن باش ــد چنی ــز می توان ــدرن نی ــم، اســالم پژوه دوره ی م ــده بنگری ــک پدی ــه ی ی ــز به مثاب ــه اســالم نی ــر ب ــد. اگ ــود آمدن وج
می تــوان بــه او، فــارغ از عقیــده ی شــخصی کــه دارد، نــگاه کــرد و پژوهــش او را خوانــد. در واقــع اســالم پژوه ممکــن اســت کــه 
آشــنایی زدایی کنــد. یعنــی خیلــی از چیزهایــی کــه بــرای یــک دینــدار بدیهــی فــرض  شــود و ایــن طــرف و آن طــرف در مــورد 
ــرود و ممکــن اســت پاســخی کــه می دهــد نیــز متفــاوت از  ــه دنبــال پاســخ ب ــه راحتــی صحبــت کنــد، ســؤال بپرســد و ب آن ب

چیــزی باشــد کــه بــرای مــا آشــنا بــوده اســت.
ــد داشــته باشــد، چــون مــادران  ــه فرزن ــگاه مــادر ب ــه موضــوع تحقیــق خــود ن دکتــر عباســی تصریــح کــرد: اســالم پژوه نبایــد ب
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ــق خاطــر  ــه تعل ــم ک ــاز داری ــه اســالم پژوهانی نی ــات ب ــن گاهــی اوق ــد. بنابرای ــد را می گیرن ــب فرزن ــا و ... همیشــه جان در نزاع ه
احساســی بــه موضــوع پژوهــش نداشــته باشــند و بی رحمانــه بــه پژوهــش خــود بپردازنــد. بــرای محقــق نبایــد مرزهــای قومیتــی، 
ــرای او  ــه معنــای جدیــد کلمــه را بایــد شــبیه روشــنفکری دیــد کــه ب ــود. محقــق اســالم پژوه ب ــل ب عقیدتــی و جغرافیایــی قائ
حقیقــت و انســان اهمیــت دارد. همچنیــن الزم اســت کــه محقــق مــا امنیــت و آزادی داشــته باشــد تــا بتوانــد ســؤال بپرســد و 

بــه نتایــج کار خــود دســت پیــدا کنــد.
ــناس  ــا اسالم ش ــر ی ــد مفس ــا نبای ــه م ــت ک ــن اس ــالم پژوهی ای ــم در اس ــائل مه ــی از مس ــزود: یک ــه اف ــی در ادام ــر عباس دکت
ــن  ــد ای ــم، بای ــم ســنت خــود را بررســی کنی ــر می خواهی ــم و اگ ــی اسالم شناســی داری ــدازه ی کاف ــه ان ــه ب ــم. چراک ــد کنی تولی
اسالم شناســی ها را ببینیــم و بــه رســمیت بشناســیم. نبایــد تفســیر جدیــد ارائــه داد، بلکــه بایــد همیــن تفاســیر را خوانــد. فکــر 

ــت  ــین اس ــی های پیش ــد اسالم شناس ــورخ و منتق ــر، م ــت تحلیل گ ــالم پژوه در حقیق ــم اس می کن
در پایان، جلسه ی پرسش و پاسخی برگزار شد و به سؤاالت حضار پاسخ داده شد.
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نشستهماهنگیمدیرانستادیپژوهشگاه
چهارمین جلسه ی هماهنگی مدیران ستادی پژوهشگاه در روز شنبه، 12 بهمن 1398 تشکیل شد.

 در ابتــدای ایــن جلســه، دکتــر قبــادی بــا تبریــک فــرا رســیدن دهــه ی مبــارک فجــر و پیــروزی انقــالب اســالمی، یــاد و 
خاطــره ی شــهیدان و ایثارگــران انقــالب بــه ویــژه شــهید ســرفراز حــاج قاســم ســلیمانی را گرامــی داشــت و بــه برگــزاری 

شایســته ی مراســم چهل و یکمیــن ســالگرد پیــروزی انقــالب و اربعیــن ایــن شــهید گرانقــدر تأکیــد کــرد.
رئیــس پژوهشــگاه در ادامــه بــا اشــاره بــه شــیوع بیمــاری ویــروس کرونــا از مدیــران پژوهشــگاه درخواســت کــرد، تمهیــدات 
ــورت  ــگاه ص ــجویان پژوهش ــا و دانش ــان اعض ــاک، در می ــاری خطرن ــن بیم ــیوع ای ــری از ش ــه و پیش گی ــت مقابل الزم جه

پذیــرد.
در ادامــه ایــن جلســه، فایــل پیشــنهادی معرفــی دســتاوردهای پژوهشــگاه کــه از ســوی مدیریــت روابــط عمومــی تهیــه 
ــورد  ــر شــدن آن م ــه نظــرات اعضــای حاضــر در جلســه، اصالحــات الزم جهــت بهت ــا توجــه ب ــه شــد و ب ــود، ارائ شــده ب

ــت. ــرار گرف ــدی ق جمع بن
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ــود.  ــه معنــای مــکان مراقبــت تســکینی ب دکتــر مقدم حیــدری در ابتــدای ســخنرانی اش گفــت: در قــرون وســطی بیمارســتان ب
ــی زندگــی خــود  ــود کــه در حــال ســپری کــردن روزهــای پایان ــی ب ــرای بســتری شــدن بیمــاران و فقرای ــی ب بیمارســتان محل
بودنــد. ایــن مــکان دارای دو کارکــرد پزشــکی و روحانــی بــود. از نظــر پزشــکی ســعی می شــد تــا بــرای بیمــاران داروهایــی تجویــز 
ــا مقدمــات آمــرزش  ــی تــالش می شــد ت ــد و از نظــر روحان ــی عمرشــان کاهــش یاب ــان در روزهــای پایان ــج آن ــا درد و رن شــود ت
و رســتگاری آنــان در جهــان آخــرت فراهــم شــود. در قــرن هیجدهــم بــا تغییــر پزشــکی اخالطــی بــه پزشــکی مــدرن و تبدیــل 
بیمارســتان بــه کلینیــک، یعنــی محــل درمــان و کســب تجربــه ی پزشــکی، کارکــرد بیمارســتان به عنــوان مکانــی بــرای مراقبــت 
تســکینی فرامــوش شــد. پــس از گذشــت حــدود دو قــرن در نیمــه ی دوم قــرن بیســتم خــأ وجــود مکانــی بــرای مراقبت هــای 
تســکینی بــه شــدت احســاس شــد و سیســتم درمانــی و مــددکاری کوشــیدند تــا چنیــن مراکــزی را راه انــدازی کننــد. آنچــه کــه 
در تاریــخ مراقبــت تســکینی حائــز اهمیــت اســت، کارکــرد روحانــی آن اســت. در جوامــع غربــی معاصــر، ایــن کارکــرد فقــط در 
ــا  آموزه هــای دینــی خالصــه نمی شــوند بلکــه تــالش می شــود تــا شــرایط الزم بــرای بیمــاران به ویــژه کــودکان بــرای مواجهــه ب
مــرگ مهیــا شــود؛ امــا در جامعــه ی مــا بــه ســبب ویژگــی دینــی آن همــواره وجــه دینــی کارکــرد روحانــی مراقبت هــای تســکینی 
برجســته اســت امــا اینکــه چگونــه آموزه هــای دینــی می تواننــد اســباب آرامــش افــراد در حــال مــرگ، به ویــژه کــودکان را فراهــم 
ســازند، همچنــان مغفــول اســت. از ایــن رو روش هــای به کارگیــری آموزه هــای دینــی بــرای چنیــن افــرادی بایــد مــورد مطالعــات 

گســترده ای قــرار گیــرد.
ــان  ــکان، روان شناس ــون روان پزش ــری همچ ــای دیگ ــری تخصص ه ــیوه ی به کارگی ــزود: ش ــخنانش اف ــه س ــدری در ادام مقدم حی
ــی  ــن متخصصان ــج آن اســت کــه چنی ــرد. تصــور رای ــرار گی ــل ق ــورد تأم ــد م ــن مراکــزی بای ــرای چنی ــددکاران اجتماعــی ب و م
می تواننــد بــا به کارگیــری روش هــای مناســب، مواجهــه ی افــراد بــا مــرگ را تســهیل کننــد امــا بایــد توجــه کــرد کــه به کارگیــری 
تخصص هــای گوناگــون در مراکــز مراقبت هــای تســکینی خــود نیازمنــد مدیریــت ویــژه ای اســت. همــواره بایــد در نظــر داشــت 
ــتند از  ــا هس ــرح در آن ه ــب مط ــا و مکات ــی نظریه ه ــای متافیزیک ــر پیش فرض ه ــی ب ــواره مبتن ــت هم ــن دس ــی از ای ــه علوم ک
ــرای  ــژه ای ب ــای وی ــب و پیامده ــد دارای عواق ــی می توان ــب خاص ــی مکت ــیوه های تسکین بخش ــا و ش ــری روش ه ــن رو به کارگی ای
بیمــاران و همراهانشــان باشــد. به نطــر مــی رســد راه انــدازی مرکــزی از ایــن دســت بایــد مبتنــی بــر پژوهش هــای گســترده ای در 

در  تســکینی  طــب  علمــی  ســمپوزیوم  بهمن مــاه   2۶ شــنبه  روز 
مرکــز طبــی کــودکان برگــزار شــد.  در ایــن  ســمپوزیوم دکتــر غالمحســین 
ــر  ــر علیرضــا منجمــی )مدی ــم( و دکت ــخ عل ــروه تاری ــر گ ــدری )مدی مقدم حی
ــوم  ــم و فنــاوری( از اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه عل گــروه فلســفه ی عل

ــد.  ــخنرانی کردن ــی، س ــات فرهنگ ــانی و مطالع انس
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شــیوه های کاری آنهــا باشــد در غیــر ایــن پــس از مدتــی خــود ایــن مراکــز تبدیــل بــه مشــکالت جدیــدی در جامعــه ی پزشــکی 
خواهنــد شــد.

در ادامــه دکتــر منجمــی بــه بحــث طبی ســازی مراقبــت تســکینی پرداخــت. وی در ابتــدای ســخنانش بــا برجســته کردن نقــش 
مطالعــات میان رشــته ای علــوم انســانی ســالمت، گفــت: بــرای ارتقــاء ســالمت جامعــه، پزشــکی بــه تنهایــی توفیــق نخواهــد یافــت، 
ــا مســائل فلســفی تاریخــی اجتماعــی و فرهنگــی هســتند کــه  چــون مســائل حــوزه ی ســالمت چنــان پیچیــده و درهم تنیــده ب
ــونگرانه  ــتانه و یکس ــت گذاری خام دس ــاالری و سیاس ــوزه ی دیوان س ــایی های ح ــه نارس ــط ب ــالمت فق ــوزه ی س ــائل ح ــل مس تقلی

اســت.
ــالج  ــاران صعب الع ــی در بیم ــت زندگ ــود کیفی ــج و درد و بهب ــرای کاســتن از رن ــه ب ــه حــوزه ای ک منجمــی طــب تســکینی را ب
همچــون ســرطان بــه وجــود آمــده اســت، محمــل بســیار مناســبی بــرای مطالعــات علــوم انســانی پزشــکی دانســت و گفــت: عــالوه 
بــر مراقبت هــای پزشــکی نیــاز اســت بــه تجربیــات انســانی بیمــار، فهــم او از زندگــی و انگاره هــای بیمــار و خانــوداه اش از ســالمت 

بیمــاری پرداختــه شــود.
او مهمتریــن چالــش طــب تســکینی را گرته بــرداری صــرف از الگــوی ســایر کشــورها و عــدم توجــه بــه بســتر فرهنگــی اجتماعــی 
ایــران دانســت و تأکیــد کــرد: در مراقبــت تســکینی از آنجــا کــه مــرگ به عنــوان یکــی از مهم تریــن مفاهیــم برجســته می شــود 
ــات وجــودی و انگاره هــای فرهنگــی اســت کــه  ــرد، تجربی ــج بیمــاران کاری از پیــش نمی ب ــه جــز کاهــش درد و رن و پزشــکی ب
ــد مددســاز  ــوم انســانی می توان ــاری رســاند. از ایــن روســت کــه عل ــق ی ــه بیمــاران و خانواده شــان در طــی ایــن طری ــد ب می توان
باشــد. عــدم توجــه بــه بســترهای تاریخــی و فلســفی طــب تســکینی ســبب شــده اســت ایــن حــوزه در ایــران ترجمــه ی متــون 
ــاد میــالدی برآمــد و گســترش  ــت از ســالمت معنــوی. از دهــه ی هفت ــگ و لعــاب ســطحی و بی هوی ــا یــک رن خارجــی باشــد ب
یافــت کــه حاصــل بحــران در پزشــکی مــدرن بــود. ایــن بحــران حاصــل پــروژه ی پزشــکی مــدرن بــود کــه هــدف را در ریشــه کنی 
ــیاری از  ــی و بس ــای عفون ــون بیماری ه ــا همچ ــیاری از بیماری ه ــورد بس ــود و در م ــرار داده ب ــا ق ــل بیماری ه ــان کام و درم
ــیاری از  ــه بس ــان داد ک ــع روی نش ــران آن موق ــا بح ــت؛ ام ــت یاف ــی دس ــیار بزرگ ــات بس ــه توفیق ــر ب ــاد دیگ ــای ح بیماری ه
بیماری هــا بــا ایــن الگــو درمــان نشــدند، همچــون بیماری هــای مزمــن ســرطان ها و نظایــر آنهــا. از ســوی دیگــر بحــران پزشــکی 

ــوژی و بیمارســتانی شــدن پزشــکی جنبه هــای دیگــری یافــت. ــا رشــد روزافــزون تکنونول ب
عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه تأکیــد کــرد: چالــش جــدی مراقبــت تســکینی در حــال حاضــر طبی ســازی ایــن حــوزه اســت. 
ــان  ــا زب ــه پدیده هــای پزشــکی بــدل کنیــم، آنهــا را ب ــه معنــای آن اســت کــه امــور و پدیده هــای غیرپزشــکی را ب طبی ســازی ب
پزشــکی بیــان کنیــم و ســپس تدابیــر پزشــکی بــرای آنهــا ارائــه دهیــم. طبی ســازی حــوزه ی مراقبــت تســکینی بــه معنــای آن 
ــاران کاری از  ــج بیم ــکین درد و رن ــز تس ــکی به ج ــتند و پزش ــالج هس ــا صعب الع ــه بیماری ه ــرش آنک ــا پذی ــی ب ــه حت ــت ک اس
ــان و  ــی از روان شناس ــرد و حت ــورت می گی ــکان ص ــری پزش ــا راهب ــل ب ــتان و در اص ــت در بیمارس ــم مراقب ــرد بازه ــش نمی ب پی
ــوم  ــی عل ــت از مبان ــه نشــان غفل ــوزه ک ــن ح ــازی ای ــه طبی س ــود. او نشــان داد ک ــه می ش ــم کمــک گرفت ــون ه بعضــی روحانی
انســانی ســالمت دارد، جــز آنکــه طــب تســکینی را بــه کاالیــی بــرای فــروش بــدل کنــد و بــر اضطــراب بیمــار و خانــواده بیمــاری 

ــرد. ــد ب ــی نخواه ــد، راه به جای بیفزای
ــم پژوهشــگاه به عنــوان قطــب علمــی کشــور  ــخ عل ــم و تاری دکتــر منجمــی در خاتمــه گفــت: ازآنجاکــه گروه هــای فلســفه ی عل
ــا دانشــگاه های علــوم پزشــکی و مراکــز پزشــکی  در حــوزه ی مطالعــات فلســفی و تاریخــی پزشــکی شــناخته شــده اند، ارتبــاط ب
ــرای گفت وگــو و نقــد در حــوزه ی  ــوم انســانی پزشــکی و امــکان فراهم ســازی بســتری ب به عنــوان حــوزه ی کاربســت تأمــالت عل

ســالمت کشــور موردتوجــه جــدی قــرار داده انــد.
گفتنی است، مرکز طبی کودکان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران و قطب علمی طب کودکان کشور است.
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ــه  در ایــن نشســت دکتــر بشــیر معتمــدی، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ضمــن اشــاره ب
تعاریفــی کــه از گفت وگــو توســط اندیشــمندان مطــرح می شــود، گفــت: در گفت وگــو همانطــور کــه یــک طــرف نظــرات خــود را 
ابــراز می کنــد، بایــد تحّمــل ســخن طــرف مقابــل یــا بــه تعبیــری قــدرت الزم را بــرای »شــنیدن« داشــته باشــد. از ایــن منظــر، 

ــی نشــان می دهــد. ــه خوب ــه را ب ــط دوطرف ــودن و نقــش رواب گفت وگــو، دو جانبــه ب
وی تأکیــد کــرد: افــرادی هــم می تواننــد گفت وگــو را بــه رســمیت بشناســند کــه دیگــری را بــه رســمیت شــناخته باشــند، زیــرا 
اگــر کســی را بــه رســمیت نشناســیم، گفت وگویــی صــورت نمی گیــرد. بنابرایــن اصلی تریــن نکتــه در گفت وگــو، نقــش و اهمیــت 
وجــود »دیگــری« در تحقــق گفت وگــو اســت، چراکــه گفت وگــو در مقابــل تک گویــی قــرار دارد. بــه بیــان دیگرگفت وگــو نوعــی 

مشــارکت اســت کــه بــدون توانایــی شــنیدن، ممکــن نیســت و ایــن بــه معنــای پذیــرش تکثــر آراء در جامعــه اســت.
معتمــدی در ادامــه افــزود: اســالم به عنــوان یــک دیــن نیــز بــر اهمیــت »گفت وگوهــای دینــی« تأکیــد فــراوان دارد. در دیــدگاه 
اســالمی اعتقــاد بــه آزادی بیــان و انتخــاب بهتریــن ســخن در میــان ســخنان مختلــف، در »قــرآن« به عنــوان کتــاب آســمانی ایــن 
دیــن مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت. در تعابیــر اســتاد مطهــری به عنــوان یــک اسالم شــناس هــم تصریــح شــده اســت کــه هــر 
مکتبــی کــه بــه ایدئولــوژی خــود ایمــان، اعتقــاد و اعتمــاد داشــته باشــد، بــه ناچــار بایــد طرفــدار آزادی اندیشــه و آزادی تفکــر 

باشــد و اســالم بــه منطــق خــودش اعتمــاد دارد.
ــه  ــالب داشــت، ب ــدای انق ــه ابت ــی از ســخنرانی هایی ک ــری در یک ــای مطه ــت: آق ــری، گف ــتاد مطه ــه ای  از اس ــل جمل ــا نق وی ب
صراحــت گفــت، »در رژیــم جمهــوری اســالمی هیــچ محدودیتــی بــرای افــکار وجــود نــدارد و از کانالیزه کــردن اندیشــه ها، خبــر 
و اثــر نخواهــد بــود. همــه بایــد آزاد باشــند کــه حاصــل اندیشــه ها و تفکــرات اصلی شــان را عرضــه کننــد«. وی حتــی هشــدار داد 
کــه جوانــان و طرفــداران اســالم خیــال نکننــد راه حفــظ معتقــدات اســالمی، جلوگیــری از ابــراز عقیــده ی دیگــران اســت، بلکــه 
ــه افــکار مخالــف و مواجهــه ی صریــح و  ــا یــک نیــرو می شــود پاســداری کــرد و آن علــم اســت و آزادی دادن ب از اســالم فقــط ب

روشــن بــا آنهــا.
دکتــر معتمــدی در ادامــه بــا اشــاره بــه تحقیقــی کــه بــه صــورت کیفــی و بــا مصاحبــه عمقــی بــا تعــدادی از تهیه کننــدگان و 

ــی در  ــوی دین ــای گفت وگ ــی برنامه ه ــت »ارزیاب نشس
تلویزیــون ایــران« روز شــنبه 2۶ بهمن مــاه 1398، بــه همــت 

پژوهشــکده ی مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات برگــزار شــد.
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مدیــران گروه هــای معــارف ســیما انجــام داده، خاطــر نشــان کــرد: ســؤال اصلــی تحقیــق ایــن بــود کــه تلویزیــون به عنــوان رســانه 
ملــی در ایــران و در ســاختار حکومــت دینــی )کــه دیــن عامــل مشــروعیت حکومــت بــه حســاب می آیــد(، چــه جایــگاه، سیاســت 
و راهبــردی را در زمینــه ی تولیــد »برنامه هــای گفت وگومحــور دینــی« در پیــش گرفتــه اســت؟ آیــا ایــن روش هــا بــا روشــی کــه 

در دیــدگاه اســالمی بــدان تصریــح شــده اســت، مطابقــت دارد؟
وی در جــواب ایــن پرســش بــه ذکــر برخــی از پاســخ های مصاحبه شــوندگان پرداخــت و گفــت: یکــی از تهیه کننــدگان برنامه هــای 
معــارف شــبکه ی 4 کــه شــبکه ی نخبگانــی و خــاص گفت وگوهــای علمــی اســت، در همــان ابتــدای برنامــه  اّولیــن الزمــه یــک 
میزگــرد را رد می کنــد و آن پذیــرش دیگــری بــه عنــوان صاحــب حــّق اســت. از دیــد ایــن فــرد، میز گــرد دینــی وجــود نــدارد و 
اگــر هــم مــا شــاهد میز گرد هایــی در حــوزه ی دیــن هســتیم، در بــاب نســبت دیــن و حوزه هــای دیگــر اســت. در همیــن محــور 
نیــز قــرار نیســت کــه بحث هــا، ســمت و ســوی دیگــری غیــر از آنچــه مدنظــر و مــورد قبــول ســازمان اســت بــه اثبــات برســد. لــذا 
بایــد حتمــاً میز گرد هــا- حتــی درشــبکه ی 4- طــوری طراحــی و اجــرا شــود کــه دیــدگاه مــورد قبــول ســازمان بــه اثبــات برســد.

ــا اشــاره بــه تئــوری هژمونــی کــه در پــی تبییــن ســلطه ی فرهنگــی در جوامــع اســت، توضیــح داد:  ایــن عضــو هیــأت علمــی ب
در میــان ســخنان یکــی از تهیه کننــدگان گــروه معــارف شــبکه ی 1 نگرانــی و تشویشــی بــه چشــم می خــورد کــه شــاید بتــوان 
ماهیــت ایــن نگرانــی را آشــکار ســاخت. از گفته¬هــای وی اینطــور بــه نظــر می  رســد کــه مدیــران تلویزیــون بــه علّــت اینکــه در 
پــی تثبیــت هژمونــی هســتند، معتقدنــد نمی تــوان مخاطــب را در مباحــث دینــی رهــا کــرد و بایــد حتمــاً آن را بــه نتیجــه رســاند 
ــن  ــق مباحــث فکــری، دی ــد از طری ــد و نبای ــان عــادی نمی توانن ــی مردم ــد مطــرح کــرد. گوی درغیراین صــورت آن را اساســاً نبای
را پذیــرا باشــند. آنهــا بایــد فقــط ایمــان بیاورنــد و در جریانــی یــک طرفــه دیــن را بپذیرنــد. چنیــن امــری ماهیــت برنامه هــای 

ــازد. ــکار می س ــش آش ــش از پی ــو را بی گفت وگ
ــخنان  ــق س ــزود: طب ــرد و اف ــاره ک ــی اش ــور دین ــو مح ــای گفت وگ ــط برنامه ه ــه ضواب ــخنانش ب ــری از س ــش دیگ وی در بخ
ــدارد، امــا چارچوبــی وجــود دارد  دســت اندرکاران تولیــد برنامه هــای گفت وگــو محــور، ضوابــط مکتوبــی در ایــن زمینــه وجــود ن
کــه هــم ســازمان و هــم تهیه کننــده و هــم کارشــناس آن را می داننــد. معیــار کلــی هــم آن اســت کــه جــو جامعــه نبایــد بهــم 
بریــزد و جامعــه را دچــار نگرانــی و تنــش کنــد. امــا اینکــه حــد و مــرز ایجــاد نگرانــی و تنــش چیســت، مشــخص نشــده اســت. 
همیــن امــر ســبب می شــود برنامه هــای گفت وگــوی دینــی تــا جایــی کــه ممکــن اســت محافظه کارانــه ســاخته شــود. در واقــع 
ــل کارشــناس تک گــو  ــر ســؤال کننده ی مــؤدب و در مقاب ــا حداکث ــا، مجــری بی خاصیــت و ی ــوع برنامه  ه ــن ن ــر ای ــد حاکــم ب رون

ــا اظهــارات یکســویه فکــر می کنــد همــه ی ابهامــات را برطــرف کــرده اســت. اســت کــه ب
دکتــر معتمــدی در مــورد حضــور کارشناســانی بــا دیدگاه هــای متفــاوت در برنامه هــای گفت وگــوی دینــی اظهــار داشــت: طبــق 
نظــر مصاحبه شــوندگان ایــن مســأله نســبی اســت کــه بایــد ظرفیــت آن در ســازمان ایجــاد شــود. اّمــا اینکــه جنــگ مغلوبــه نشــود، 



خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی                                                                                   

13
98

ن 
هم

ب

22

ــوان یکــی از مصاحبه شــوندگان معتقــد  ــه عن ــر ســابق گــروه معــارف شــبکه 4 ب ــا جایی کــه مدی ــون مهــم اســت ت ــرای تلویزی ب
بــود بعضــی وقت هــا ســازمان می بینــد اصــاًل ایــن کار را نمی توانــد انجــام دهــد، یعنــی یــک آدمــی کــه بــا ایــن تــوان جلــوی او 

بنشــیند و حّتــی در ســطح او بحــث بکنــد، نیســت لــذا اساســاً ممکــن اســت از خیــرش بگــذرد.
ــوری  ــه ط ــی ب ــای دین ــون در گفت وگوه ــت کالن تلویزی ــف مدیری ــرات مخال ــا نظ ــردی ب ــور ف ــن، حض ــزود: عالوه بر ای وی اف
اســت کــه در ترکیــب مجموعــه ی افــرادی کــه هســتند در اقلیــت قــرار می گیــرد. در نهایــت کارشناســان بــا تفکــر متفــاوت یــا 
ــوزه، آن  ــن ح ــف ای ــط و ضعی ــراد متوّس ــا اف ــد ی ــدا نمی کنن ــی پی ــوی دین ــای گفت وگ ــور در برنامه ه ــکان حض ــی ام به طورکل
ــه وجــود آوردن  ــزار فرهنگــی نظــام در ب هــم در ترکیبــی نامتعــادل حضــور می یابنــد. در نتیجــه صــدا و ســیما نیــز به عنــوان اب
فضــای بســته ای کــه امــکان طــرح دیدگاه هــای متفــاوت دینــی وجــود نــدارد، ســهیم اســت و در همیــن مســیر حرکــت می کنــد.
ــی  ــر گفت وگوی ــت و اگ ــی اس ــون، بی معن ــی« در تلویزی ــای دین ــه »گفت وگو ه ــد ک ــر می رس ــه نظ ــوع ب ــه داد: در مجم وی ادام
ــوع  ــن شــده اســت. ن ــه نتیجــه رســیدن هدف هــای از پیــش تعیی ــرای ب ــرای کشــف حقیقــت، بلکــه ب ــه ب ــرد، ن صــورت می گی
ــن  ــت ای ــدی اســت. عل ــن رون ــده ی چنی ــای حضــور کارشناســان همگــی تصدیق کنن ــا و معیاره ــن برنامه ه ــط ای طراحــی، ضواب

ــر آن وارد شــود. ــا ســلطه ی فرهنگــی اســت کــه نمی خواهــد اجــازه دهــد خدشــه ای ب رویکــرد نیــز »تثبیــت هژمونــی« ی
ایــن عضــو هیــأت علمــی تأکیــد کــرد: تحقیــق حاضرنشــان می دهــد کــه آنچــه در برنامه هــای گفت وگومحــور دینــی تلویزیــون 
رخ می دهــد، بــا دیــدگاه اســالم منافــات دارد و خــالف آن چیــزی اســت کــه قــرار بــود در جمهــوری اســالمی عمــل شــود. الزم 
اســت تلویزیــون بــه مســیر اصلــی اســالم کــه در آن گفت وگوهــای واقعــی دینــی توصیــه شــده اســت، بازگــردد و اجــازه دهــد 
دیدگاه هــای مختلــف دینــی طــرح شــود. اگــر بناســت گام دوم انقــالب و شــرایط تمدن ســازی مهیــا شــود، تنهــا یــک راه دارد و 

ــوع گفت وگــو از جملــه گفت وگوهــای دینــی اســت. ــرای همــه ن آن هــم ایجــاد بســتر آزاد ب
دکتــر معتمــدی در پایــان یــادآور شــد: همچنیــن الزم اســت بعضــی از انگاره هــا یا تصــورات هم در ســطح مدیــران و سیاســتگذاران 
ــردم  ــه م ــه اینک ــود. از جمل ــالح ش ــارف اص ــای مع ــت اندرکاران برنامه ه ــدگان و دس ــطح تهیه  کنن ــم در س ــی و ه ــانه ی مل رس
ــورت  ــد. در آن ص ــد کن ــا نق ــت ی ــی را تقوی ــای دین ــد دیدگاه ه ــا می توان ــون تنه ــد و تلویزی ــون نمی گیرن ــان را از تلویزی دین ش
مخاطــب هــم بــه صــورت فعــال بــا آن برخــورد می کنــد. یعنــی مخاطــب منفعــل نیســت و هــر چــه در تلویزیــون گفتــه شــود، 
ــن اســت کــه تصــور می کننــد  ــاً از ســوی مخاطــب دریافــت نمی شــود. نگــرش اشــتباه دیگــر در ســازمان صــدا و ســیما ای عین
چنانچــه مطالبــی را نگذارنــد مطــرح شــود، در عصــر انفجــار اطالعــات جلــوی انتشــار آن گرفتــه می شــود! انــگار مــردم تنهــا بــه 
ــدارد.  ــد و گویــی گســتره ی وســیع شــبکه های اجتماعــی، شــبکه های ماهــواره ای بین المللــی و ... وجــود ن ــون توجــه دارن تلویزی
بنابرایــن سیاســت منــع، جلوگیــری و سانســور دیگــر پاســخگو نیســت. مشــکل انتهایــی برنامه هــای دینــی تلویزیــون هــم ایــن 
ــرای جامعــه ی دینــدار و مؤمــن طراحــی و اجــرا می شــود و ســطوح مختلــف دینــداری در آن لحــاظ نمی شــود. اســت کــه فقــط ب
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خلق فجری به یاد ماندنی برای خانواده ی صمیمی پژوهشگاه

ــن  ــت اربعی ــالمی و بزرگداش ــالب اس ــروزی انق ــالروز پی ــن س ــبت چهل و  یکمی ــاه 1398، به مناس ــورخ 20 بهمن م ــنبه م روز یکش
ســردار شــهید ســلیمانی و بــه همــت معاونــت فرهنگــی و کاربــردی ســازی علــوم انســانی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 

فرهنگــی، مراســمی بــا حضــور خانــواده ی همــکاران پژوهشــگاه در ســالن حکمــت برگــزار شــد.
 ایــن مراســم، بــا قرائــت قــرآن، پخــش ســرود ملــی و خیرمقــدم دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه، آغــاز شــد. وی ضمــن تبریــک 
ایــام خجســته دهــه فجــر گفــت: برگــزاری ایــن مراســم فرصتــی بــرای ارتبــاط بیشــتر و بهتــر خانــواده محتــرم اعضــای پژوهشــگاه 
بــا مجموعــه ی کاری آن اســت و چنیــن جلســاتی را بایــد زودتــر از ایــن برگــزار می کردیــم کــه به دلیــل مشــغله ها، ایــن امــکان 
ــان  ــای عزیزش ــی و خانواده ه ــکاران گرام ــرای هم ــا پذی ــود آورد ت ــب را به وج ــت مناس ــن فرص ــروز ای ــم ام ــد و مراس ــم نش فراه
باشــیم. چراکــه ایــن ارتبــاط صمیمانــه و دوســتانه، مشــوق همــه ی مســئولین پژوهشــگاه و باعــث دلگرمــی آنــان خواهــد بــود و بــه 

همدلــی و صمیمیــت اعضــا منجــر می شــود.
دکتــر قبــادی در ادامــه بــا اشــاره بــه ســالگرد شــکوهند پیــروزی انقــالب اســالمی، افــزود: کارنامــه ی عملکــرد فعالیت هــای انجــام 
شــده در حوزه هــای مختلــف حقــوق شــهروندی، آموزشــی، اجتماعــی، پزشــکی، پژوهشــی و … را بســیار برتــر از دوران پیــش از 
ــون  ــای گوناگ ــا در کشــور، انقــالب اســالمی فرصــت بســیار وســیعی را در عرصه ه ــا وجــود برخــی ضعف ه ــه ب انقــالب اســت ک

فــردی و اجتماعــی بــرای شــهروندان فراهــم کــرده اســت.
ادامــه مراســم، بــا اجــرای رضــا رفیــع، مجــری و طنزپــرداز کشــورمان و بــا بخش هــای متنوعــی همچــون: پخــش کلیــپ ســرودهای 
انقالبــی، پخــش کلیــپ به مناســبت گرامی داشــت یــاد و خاطــره ســردار شــهید ســلیمانی، اجــرای ســرود توســط شــاعر انقالبــی؛ 
ــز برخــی از  ــود. اســتاد گلری ــان از دوران پیــروزی انقــالب و دفــاع مقــدس همــراه ب ــز و خاطره گویــی میهمان اســتاد محمــد گلری
ســرودهای حماســی خــود از جملــه »کلیــپ صبــح پیــروزی« را بــرای حاضریــن اجــرا کــرد کــه بــا اســتقبال خوبــی مواجــه شــد 
و بــه فضــای ســالن حــس و حــال معنــوی بخشــید. مســابقه ی نقاشــی فرزنــدان اعضــای پژوهشــگاه بــا هدایــت و نظــارت اعضــای 
ــان در مراســم معرفــی شــدند. ســپس،  ــر آن ــرای کــودکان( برگــزار شــد و نقاشــی های برت هیــأت علمــی گــروه فبــک )فلســفه ب
ــر  ــه اســتعدادهای برت ــد. در ادام ــرار گفتن ــی ق ــل و قدردان ــورد تجلی ــز خــود م ــت جوای ــا دریاف ــاز همــکاران ب ــوزان ممت دانش آم
ــی معرفــی و تشــویق شــدند. در  ــدان پرســنل پژوهشــگاه در حوزه هــای مختلــف: هنــری، ورزشــی، علمــی، فرهنگــی و قرآن فرزن
پایــان مراســم، نفــرات برتــر رشــته های مختلــف ورزشــی کــه در مســابقات ورزشــی همــکاران پژوهشــگاه موفــق بــه کســب مقــام 
شــده بودنــد، معرفــی و مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد. همچنیــن در ایــن مراســم بــه فرزنــدان همــکاران پژوهشــگاه کــه در مراســم 
شــرکت کــرده بودنــد، هدایایــی بــه رســم یادبــود اعطــاء شــد. در حاشــیه ی ایــن مراســم، نمایشــگاه کتــاب بــا محوریــت انقــالب 

اســالمی و نیــز نمایشــگاه کتــاب و نقاشــی کــودکان برپــا شــده بــود کــه بــا اســتقبال مواجــه شــد.
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دکترقبادی:پسازانقالباسالمی،نقشزناندرامورمختلفجامعهچندینبرابرشدهاست

در ایــن مراســم دکتــر حســینعلی قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، ضمــن ابــراز خوشــحالی از حضور 
در جمــع اربــاب معرفــت و اندیشــه و تبریــک والدت حضــرت فاطمــه زهــرا )س(، روز زن و روز مــادر بــه حاضریــن و میهمانــان، 
گفــت: حتمــاً پیــش از ادیــان ابراهیمــی و دیــن مبیــن اســالم هــم اگــر دقیــق مطالعــه کنیــم، در بحــث شــکل گیری کهن الگوهــا 
ــان جامعــه روا  ــر زن ــا وجــود ســتم هایی کــه ب ــان در نظــام معرفتــی بوده ایــم و ب و اســطوره های ملــل، شــاهد حضــور پررنــگ زن
می داشــتند امــا، نقــش برجســته ای از تــالش و فعالیــت زنــان را شــاهد هســتیم. بعــد از عهــد اولیــه ی دوران نمادپــردازی و پــس از 
رواج اســطوره ها، می بینیــم کــه عناصــر مهمــی از طبیعــت، نظــام گیتــی و نظــام کیهانــی مربــوط بــه زنــان اســت و زنــان نقــش 

ــد. ــخ دارن ــری در تاری اجتناب ناپذی
قبــادی تأکیــد کــرد: شــاهنامهی فردوســی کــه یــک اثــر حماســی اســت بــا اینکــه از روی اجبــار بــه جــدال و مبــارزه می پــردازد، 
امــا نقــش زنــان در ایــن اثــر حماســی کامــاًل برجســته اســت از فرانــک، مــادر فریــدون گرفتــه تــا ســین دخت کــه از جنــگ بیــن 
ایــران و کابــل جلوگیــری کــرد؛ همگــی دلیــل جایــگاه برجســته ی زنــان در دل تاریــخ ایران انــد. همچنیــن ایرانیــان کــه از دیــن 
مبیــن اســالم هــم بهره منــد شــدند از نقــش زنانــی چــون حضــرت مریــم )س(، حضــرت آســیه )س(، حضــرت فاطمــه )س( و ... 
بــه خوبــی آگاهــی دارنــد. وی در ادامــه بــا اشــاره بــه نقــش مؤثــر انقــالب اســالمی در پــرورش بانــوان ایرانــی گفــت: آمــار و ارقــام 
ــوز هــم مشــکالت  ــا اینکــه هن ــی داشــته اســت. ب ــا پــس از انقــالب افزایــش خوب ــان در کشــور م ــه زن نشــان می دهــد توجــه ب
فراوانــی داریــم امــا انقــالب اســالمی بال هــای خــود را بــرای ایفــای نقــش بیشــتر زنــان در جامعــه گشــود. بــه طــور مثــال آمــار 
ــه نقــش  ــت از توجــه بیشــتر ب ــأت علمــی دانشــگاه ها و ... همگــی حکای ــان اعضــای هی ــاالی زن ــا ســهم ب خــوب پزشــکان زن ی
زنــان در جامعــه ی اســالمی مــا دارد کــه بعــد از حــدود 40 ســال می تــوان بــا تکیــه بــر ایــن آمــار و ارقــام گفــت، نقــش زنــان 
ــان فعــال سیاســی و ... هــم افزایــش خوبــی داشــته اســت.  در جامعــه 40 برابــر شــده اســت. تعــداد دانشــجویان زن و تعــداد زن
ــان  ــگاه از می ــل 8 جای ــد و حداق ــوان تشــکیل می دهن ــش از 8 عضــو شــورای پژوهــش را بان ــم بی خوشــبختانه در پژوهشــگاه ه
ارکان مهــم تصمیم ســازی و تصمیم گیــری پژوهشــگاه بــه بانــوان تعلــق دارد. همچنیــن در کمیســیون دائمــی هیــأت امنــاء هــم دو 
نفــر از بانــوان عضــو هســتند و در مجمــوع در مدیریت هــا، برنامه ریزی هــا و هیــأت رئیســه هــم بانــوان نقــش برجســته ای دارنــد.

ــام زنده یــاد آئینه ونــد، رئیــس ســابق پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی،  ــا ذکــر یــاد و ن دکتــر قبــادی در خاتمــه ب
گفــت: خــدا را شــاکریم کــه ایــن توفیــق نصیــب مــا شــد تــا ادامه دهنــده ی راه دکتــر آئینه ونــد باشــیم. حیفــم می آیــد در ایــن 
روز شــاد و مبــارک فرمایــش امــام خمینــی )ره( را یــادآوری نکنــم کــه تأکیــد مقــام معظــم رهبــری هــم هســت و آن اینکــه؛ نقــش، 

رســالت و وظایــف خانوادگــی زنــان هرگــز نبایــد فرامــوش شــود و »مــرد از دامــن زن بــه معــراج می رســد«. 
ان شاءاهلل عنایت حضرت فاطمه زهرا )س( و همه ی شهیدان از جمله شهید سلیمانی شامل حال همه شما شود.

روز یکشــنبه 27 بهمن مــاه 1398، بــه مناســبت میــالد باســعادت حضــرت 
فاطمــه زهــرا )س(، روز زن مراســم جشــنی در ســالن حکمــت پژوهشــگاه علــوم انســانی 
و مطالعــات فرهنگــی بــه همــت گــروه پژوهشــی مطالعــات زنــان پژوهشــکده ی مطالعات 

ــوم انســانی و فرهنگــی برگــزار شــد. ــت کاربردی ســازی عل اجتماعــی و معاون
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دکتر کشکر در مراسم جشن میالد حضرت زهرا )س( و روز زن:

برخیسازمانهابرایبانوانسقفشیشهایتعیینکردهاند
در  جشــن میــالد حضــرت زهــرا )س( و روز زن کــه بــا همــت گــروه پژوهشــی مطالعــات زنــان پژوهشــکده ی مطالعــات اجتماعــی 
و معاونــت کاربردی ســازی علــوم انســانی و فرهنگــی و بــا حضــور همــکاران و میهمانــان مدعــو برگــزار شــد، دکتــر ماندانــا رســولی 
)مدیــرکل دفتــر توســعه سیاســت گذاری ورزش بانــوان( دکتــر ســارا کشــکر )دانشــیار دانشــکده علــوم ورزشــی و تربیــت بدنــی 
ــا  ــد. دبیــری نشســت را نیــز روی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی( اکــرم َکنــاری )قهرمــان و رکــوردار شــنای ملــی( ســخنرانی کردن

هرمــزی )مســئول امــور ورزشــی پژوهشــگاه( عهــده دار بــود.

ــوان را در بخــش ورزش کم رنــگ می بینیــم و  ــا طــرح ایــن ســؤال کــه چــرا مــا حضــور بان ــا هرمــزی ب در ابتــدای نشســت، روی
ــم؟ ــزی مشــکل داری ــا برنامه ری ــا در بخــش سیاســت گذاری ی ــم آی ــن عرصــه حضــور داری ــان در ای ــر از آقای کمت

دکتــر رســولی در پاســخ بــه ایــن ســؤال گفــت: بعــد از انقــالب در شــرایط ورزش بانــوان تفــاوت بنیــادی اتفــاق افتــاد. در ســال 
1359 کمیتــه ی ورزش خواهــران بــا ۶ ورزش و تعــداد معــدودی از افــرادی کــه رکــن اصلــی ورزش کشــور بودنــد، آغــاز بــه کار 
کــرد. در ســال 13۶0 کمیتــه ی ورزش خواهــران بــه مدیریــت ورزش بانــوان در ســازمان تربیــت بدنــی انتقــال و در ســال 13۶5 
ــه اداره ی کل تبدیــل شــد. در ســال 13۶8 بــه شــاخه ی معاونتــی و در گــذر زمــان در دولت هــای متفــاوت بــه  ایــن مدیریــت ب
مرکــز ورزش هــای زنــان تبدیــل شــد و امــروز تشــکیالتی در حــد معاونــت وزیــر در حــوزه ی وزارت ورزش و جوانــان دارد. البتــه 
ــع انســانی  ــه جــز مناب ــم ب ــرار دهی ــردم را مدنظــر ق ــر آحــاد م ــی اگ ــه رشــدی داشــته اســت. به طورکل ــد رو ب ــن ســیر، رون ای
ــت را  ــن جمعی ــد ای ــان بای ــزار و خدمت رس ــوان خدمت گ ــه به عن ــانی ک ــع انس ــتند و مناب ــر هس ــراد مطالبه گ ــه اف ــوه ای ک بالق
مدیریــت کننــد، چنــد عامــل دیگــر در ایــن مشــارکت نقــش دارد. از جملــه، لجســتیک، تجهیــزات و فضــای متناســب و همچنیــن 
ــارکت  ــل و مش ــازی، تعام ــرای تصمیم س ــازی ب ــوان، کارس ــی ورزش بان ــای مدیریت ــه در حوزه ه ــه. البت ــی جامع ــل فرهنگ عوام
خیلــی بســیطی را می طلبــد کــه بخشــی از آن بــه سیاســتگذاری درون نهــاد ورزش بــا رویکــرد قوانیــن و مقرراتــی کــه داخــل 
ــوط می شــود  ــب مطالبه گــران، مرب کشــور اســت و نیــز قوانیــن دولتــی، قواعــد فرهنگــی، الزامــات و مطالبــات اجتماعــی از جان
ــا بســیاری از نهادهــا و حوزه هــای دیگــر ارتباطــات داشــت تــا بــه هــدف رســید. همچنیــن تــالش  امــا در تجمیــع آنهــا بایــد ب
ــه  ــا ب ــوان داشــته باشــیم ت ــرای بان ــی المپیــک و وزارت ورزش ب ــه ی مل ــق کمیت ــه توانمندســازی الزم از طری ــن اســت ک ــر ای ب

خودبــاوری برســند.
در ادامــه نشســت ســارا کشــکر، بــا تأکیــد بــر ایــن نکتــه کــه ورزش حــق مســلم تک تــک افــراد جامعــه اســت، گفــت: بــا توجــه 
بــه جمعیــت 83 میلیونــی ایــران و برابــری نســبت مــردان و زنــان بــه لحــاظ جمعیتــی، منابــع بایــد بــه طــور مســاوی بیــن دو 
جنــس تخصیــص داده شــود. کــه در عمــل ایــن امــر اتفــاق نمی افتــد. از 1۶0 مــکان دولتــی، ۶4 مــکان در اختیــار آقایــان اســت 
ــان تعلــق می گیــرد. در بســیاری از  ــه آقای ــوان و بقیــه اماکــن ورزشــی هــم در ســاعات بیشــتر ب و فقــط 4 مــکان در اختیــار بان
ــیون ها  ــال؛ در کل فدراس ــور مث ــود دارد. به ط ــا وج ــرای خانم ه ــه ای ب ــقف شیش ــواره س ــی هم ــت های مدیریت ــازمان ها در پس س
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فقــط 3 فدراســیون بــا مدیریــت خانم هــا اداره می شــود. در ســاختار ســازمانی هــم تنهــا یــک جایــگاه تشــریفاتی بــرای خانم هــا 
در نظــر گرفتــه شــده اســت. بــه لحــاظ دریافــت جوایــز و حقــوق و مزایــا، خانم هــا همــواره در جایــگاه پایین تــری قــرار دارنــد 
امــا بــا وجــود تمــام موانعــی کــه گفتــه شــده، تعــداد زنانــی کــه هرســال وارد مســابقات المپیــک می شــوند و آمــار مدال هایمــان 
بیشــتر می شــود. همچنیــن امیــد بــه زندگــی زنــان کشــورمان 75.5 ســال اســت کــه در مقایســه بــا مــردان بیشــتر شــده اســت.

در پایــان نشســت اکــرم کنــاری، قهرمــان و رکــوردار شــنای کشــور، در خصــوص ثبــت رکــوردش گفــت: هــدف از ثبــت رکــورد، 
ایجــاد انگیــزه بــرای خانم هــا بــود. رکــورد اول را بــه نیــت 175 شــهید غــواص و رکــورد دوم را بــه نیــت 7304 شــهید زن کــه 
کمتــر بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــده اســت، ثبــت کــردم. شــنا بــا دســتان بســته خیلــی ســخت بــود امــا بــا اینکــه دو فرزنــد 
هــم دارم توانســتم بــه هــدف برســم. رکــورد مــن ثبــت ملــی شــد و بــه درخواســت کمیتــه ی ثبــت رکــورد کشــور کــه زیــر نظــر 
فدراســیون ورزش هــای همگانــی اســت، تصمیــم گرفتــه شــد در رکوردهــای گینــس هــم ثبــت شــود کــه اکنــون در مرحلــه ی 
جــذب اسپانســر هســتیم. در ادامــه مراســم دکتــر فاطمــه راکعــی، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه نیــز اشــعاری را بــه مناســبت 

روز زن بــرای حضــار قرائــت کــرد همچنیــن گــروه موســیقی نیــز بــه اجــرای برنامــه پرداخــت.
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کرسی»بیناآیینیتایرانی«

ــا رشــته های  دکتــر فاضلــی، مدیــر علمــی نشســت، در ابتــدای جلســه توضیــح داد: رشــته انسان شناســی در ایــران در مقایســه ب
ــتند،  ــی هس ــت معرفت ــداد و اقلی ــم تع ــران ک ــان در ای ــان و مردم شناس ــد. انسان شناس ــکیل می ده ــی تش ــت کوچک ــر اقلی دیگ
ــار و فعــال. بحــث »بینــا« و »میــان« از بحث هــای مهــم دهه هــای اخیــر اســت. بینامتنیــت، بیناذهنیــت، میــان  ــرکار، پرب امــا پ
ــان  ــت، بی ــت. بیناآیینی ــی اس ــانی و اجتماع ــوم انس ــای عل ــم در گفتمان ه ــج مه ــم رای ــت از مفاهی ــوم بیناحقیق ــی و مفه فرهنگ

ــراد مــا. ــه اینکــه در ذهــن تک تــک اف حقیقــت آیینــی اســت کــه میــان مــا اســت ن
در ادامــه دکتــر علیرضــا حســن زاده ضمــن تعریــِف بیناآیینیــت ایرانــی و پیشــنه ی آن، در جایــگاه ارائه کننــده ی ایــده، بیــان کــرد:  
مــروری بــر ابعــاد گفتمانــی آن دســته از آیین هــای ایرانــی کــه در پیونــد بــا حــوزه ی عمومــی بــه شــمار می آینــد، مــا را بــا یــک 
ویژگــی مهــم روبه رومی ســازد کــه می تــوان آن را بیناآیینیــت نامیــد. ایــن ویژگــی از یکســو رابطــه ی میــان آیین هــای ایرانــی را 
نســبت بــه یکدیگــر در بــر دارد و از ســوی دیگــر نقــش عناصــر بافتــی را در نــزد آیین گــزاران روشــن می ســازد. مفهــوم یــاد شــده 
بــه شــکلی عمیــق از عناصــری چــون تنــوع فرهنگــی و شــکیبایی هنجــاری  تأثیــر می پذیــرد. ایــن مفهــوم بــر پایــه ی نظریــات 

میخاییــل باختیــن، ویکتــور ترنــر و جولیــا کریســتوا در درک انســان شــناختی آیین هــای ایرانــی پیشــنهاد شــده اســت.
ــاری  ــای هنج ــی و جهت گیری ه ــای گفتمان ــور نظام ه ــور و ظه ــیم گر حض ــران، ترس ــگ ای ــی فرهن ــی تاریخ ــزود: پویای  وی اف
ــر می ســازند. بیناآیینیــت یــک  ــت از خــود  متأث ــف هوی ــع تعری ــوان یکــی از مناب ــی را به عن ــی اســت کــه آیین هــای ایران متفاوت
ــف آن نشــان  ــی در ســطوح مختل ــت ایران ــف هوی ــی را در چارچــوب تعری ــای ایران ــه همزیســتی آیین ه ــوم نظــری اســت ک مفه
ــای  ــرم، آیین ه ــای مح ــوروز(، آیین ه ــوری )و ن ــن چهارشنبه س ــال(، آیی ــی )فوتب ــای ورزش ــون آیین ه ــی چ ــد. آیین های می ده
دیوانــی و دولتــی از زمــان ســلطنت ناصرالدیــن شــاه تاکنــون از ســوی ســخنران مــورد بررســی قــرار گرفتــه و اهمیــت مفهــوم 
بیناآیینیــت در درک پویایــی آیین هــای ایرانــی، نظــام گفتمانــی، نمادیــن و معنایــی موجــود در آنهــا، و رابطــه ی آنهــا بــا حــوزه ی 

ــرد. ــرار می گی ــورد بحــث ق ــی م عموم

ســی ونهمیــن کرســی ترویجــی عرضــه و نقــد ایــده ی علمــی »بیناآیینیــت ایرانــی«، 
ــد. در  ــی برگزارش ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــاه 1398 در پژوهش 15بهمن م
ایــن نشســت دکتــر علیرضــا حســن زاده )عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده ی مردم شناســی( 
ارائه کننــده و دکتــر حمیدرضــا دالونــد )عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه( و دکتــر حســین 
میرزایــی )عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبائــی(، ناقدیــن ایــن نظریــه بودنــد 

و دکتــر نعمــت اهلل فاضلــی )عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه( مدیــر علمــی جلســه بــود.
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در ادامــه نشســت، دکتــر دالونــد یکــی از ناقدیــن ایــن کرســی نکاتــی را مطــرح کــرد: در نــگاه مردم شناســی مــا دو نــگاه وجــود 
داشــته: یکــی ســنتی کــه بــه حــل خیلــی از مســائل مــا و بــه هویــت کشــور مــا مربــوط می شــود و دیگــری نــگاه نــو کــه نــگاه 
جهانــی اســت؛ هویــت مــا هویــت متکثــری اســت کــه  مؤلفه هــای بســیاری دارد. در روابــط فرهنگــی خــود کــه وجــه تکثــر در 
آیین هــا مثــل نــوروز یــا محــرم داریــم امــا در پــس ایــن کثــرت یــک وحدتــی وجــود دارد کــه آیین هــا یکــی از عوامــل وحــدت 

بخــش هســتند.
وی افــزود: هویتــی کــه مــا از آن نــام می بریــم مثــل درختــی اســت کــه در تنــه و ریشــه مشــترک اســت و ایــن درخــت پیوندهــای 
زیــادی خــورده کــه مــا یــک پایــه داریــم کــه روی ایــن پایــه پیوندهــای مختلفــی داریــم و ایرانیــت هــم یــک پایــه هســت کــه در 
ــرک، عــرب(. در مفهــوم ســازی و اصطالح پردازی هــای ایشــان مثــل  ــان، غرب،ت ــم )یون ــادی خورده ای ــخ پیوندهــای زی طــول تاری
ــق  ــا فارســی تطبی ــه ب ــد روی اصطالح شناســی شــما کار شــود ک ــف هســتم و بای ــن اصطالحــات، مخال ــت، در ســاختن ای آیینی
بیشــتری پیــدا کنــد. بهتــر اســت از ســایه ی باختیــن بیــرون بیاییــد و بــه ایــن ایــده بیشــتر پروبــال بدهیــد. مســئله ی دیگــر اینکــه 
ــد  ــخ بای ــد تاری ــوع فرهنگــی کــه در بع ــد. تن ــه تقســیم بندی های کــه اســتفاده کرده ای ــی مهــم اســت از جمل ــا هــم خیل جغرافی
دقیــق باشــد بخشــی تابــع جغرافیاســت و بخشــی جریانات تاریخــی. ســخن نهایــی این کــه، وحــدت در عیــن کثــرت و کثــرت در 

عیــن وحــدت در ایــن تنــوع فرهنگــی پررنگ تــر شــود.
ســپس ناقــد دوم، دکتــر میرزایــی، چنــد نکتــه مطــرح کــرد کــه اّهــم آنهــا بدیــن شــرح اســت: بــه نظــر می رســد ایــن کتــاب از 
یــک مؤلفــه ی بــزرگ رنــج می بــرد: ضعــف توصیــف. در پژوهش هــای انسان شــناختی ســه مرحلــه وجــود دارد کــه مکمــل یکدیگــر 
ــه ی مردم شناســی کــه  ــردازد، مرحل ــی می پ ــه« از یافته هــای میدان ــه »توصیــف فرب ــگاری ب ــه ی مردم ن محســوب می شــوند: مرحل
بــه تبییــن، تفســیر و مقایســه ی داده هــا پرداختــه می شــود و در نهایــت مرحلــه ی انسان شناســی کــه بــه تعمیم هــا و رهیافت هــای 

نظــری ختــم می شــود.
میرزایــی تأکیــد کــرد: ایــن اثــر بــه ایده پــردازی جســورانه حــول برخــی مفاهیــم ابداعــی در ادبیــات علــوم اجتماعــی ایــران دســت 
ــت  ــی«، »زیس ــد هراس ــت«، »کالب ــر«، »بیناآیینی ــتانگی مذک ــون »آس ــه چ ــیار مبتکران ــی بس ــت، مفاهیم ــتودنی اس ــه س زده ک
آییــن«، »زیســت دیــن«، »بیناهنجاریــت«. وی بــا انجــام کارهــای میدانــی، ایــن مفاهیــم را بــه نحــو مطلوبــی ایجــاد و حــول آن 

داده هــای خــود را ســازمان داده  اســت.
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ــر  ــال؛ تصوی ــور مث ــه ط ــود، ب ــوب می ش ــاب محس ــای کت ــی از ضعف ه ــناختی یک ــت های مردم ش ــود پیوس ــرد: نب ــرح ک وی مط
رخدادهایــی کــه در ایــن کتــاب در مــورد آن هــا صحبــت شــده، می توانــد بــه غنــای آن کمــک کنــد. در مردم شناســی تصاویــر و 

اســناد، بخــش مهمــی از کار را تشــکیل می دهــد.
دکتــر حســن زاده در پاســخ بــه ناقدیــن، گفــت: هویــت ایرانــی دارای دو بعــد کالمــی و غیرکالمــی اســت کــه نخســتین آن بــا زبــان 
ــا آییــن. جایــگاه مردم شناســی، بایــد نمــاد خود آگاهــی مضاعــف باشــد. یعنــی هــم  ــد دارد و دومیــن آن ب و میــراث روایــی پیون
از زمیــن و میــدان بیاموزیــم و هــم ایــن آموخته هــا را وارد کارهــای علمــی و تحلیــل کنیــم. در بخــش ابعــاد گفتمانــی آییــن و 
تحلیــل آن از روش هــای مختلــف اســتفاده شــده، در اســتفاده از تصویــر بــه دلیــل عــدم افزایــش حجــم کتــاب و گرفتاری هــای 
ــی  ــی هویت ــت ایران ــن هوی ــم. بنابرای ــتفاده نکن ــر اس ــح دادم از تصوی ــودم ترجی ــردم و خ ــر ک ــی صرف نظ ــه صفحه آرای ــوط ب مرب
ــخن  ــی( س ــت بینامتن ــت )هوی ــه ی بینامتنی ــوان از رابط ــه می ت ــان ک ــوده و در آن همچن ــی ب ــیای ایران ــا هتروگلس ــط ب مرتب
ــان میــان قومــی فارســی  گفــت، بایــد از بیناآیینیــت )هویــت بیناآیینــی( صحبــت کــرد در ایــن در حالی اســت کــه ادبیــات و زب
ــه هویــت  ــه هویــت ایرانیــان می بخشــد و آیین هــای متنــوع بعــدی غیــر کالمــی ب ــی( بعــدی کالمــی ب ــوام ایران ــان همــه اق )زب
ــه تنهــا هویــت و زیســت جهــان ایرانیــان  ــی ن ــی و بیناآیینیــت ایران ــران می دهنــد. به این ترتیــب بینامتنیــت ایران چندصدایــی ای
ــوان  ــر ایــن مبنــاء می ت ــه یــک عنصــر مهــم از ایــن هویــت تبدیــل می شــوند. ب را محــاوره ای )گفــت و گویــی( می ســازند کــه ب

گفــت، هتروگلســیای ایرانــی بّعــدی آیینــی دارد.
در پایــان ایــن کرســی دکتــر فاضلــی، مدیــر علمــی ســی ونهمین کرســی ترویجــی عرضــه و نقــد ایــده  علمــی، در جمع بنــدی و 

ــرد: ــوان ک ــری عن نتیجه گی
-  هویت امر روایی است، تأکید دارد بر اهمیت کالم و زبان در مقوله ی شکل گیری و استمرار هویت و فرهنگ.

ــای  ــه در همــه ی کنش ه ــدرت و سیاســتی ک ــط ق ــژه رواب ــه وی ــد، ب ــق می کنن ــا خل ــه آیین ه ــی اســت ک - تناقضــات و تنش های
مــا وجــود دارد و در ســطح جهانــی هــم اســت.

ــاختار و  ــده از درون س ــا برآم ــاً آئین ه ــد. لزوم ــق می کنن ــا را خل ــان آیین ه ــا و خواست هایش ــا نیازه ــب ب ــز متناس ــالن نی - عام
ــه و گسســت در ســاختارهای حاکــم اســت. ــرای ایجــاد رخن ــا ب ــه تاریخــی نیســت. گاهــی برخــی آئین ه ــال یافت ســنت های انتق
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ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــل پژوهش ــط بین المل ــی و رواب ــردازی سیاس ــکده ی نظریه پ ــس پژوهش ــی، رئی ــر فتح اله دکت
فرهنگــی، در ایــن نشســت ســخن خودشــان را ایــن چنیــن آغــار کــرد: اگــر علــوم انســانی را هرچنــد بــا مســامحه، همــان علــوم 
ــگاه حکمــت  ــز جای ــی انســان و نی ــل عمل ــه عق ــی)ره( نســبت ب ــام خمین ــدگاه ام ــه دی ــه نظــر می رســد ک ــم؛ ب فرهنگــی بدانی
عملــی در بیــن ســایر دانش هــا می توانــد نقطــه ی عزیمــت مناســبی بــرای مواجهــه بــا علــوم انســانی از منظــر امــام راحــل باشــد. 
هرچنــد کــه رشــته های علمــی مصطلــح در حــوزه ی علــوم انســانی، ارزش و اهمیــت خــود را دارنــد و البتــه کــه در شــکل دهی 
ــا فرهنــگ نســبت  ــه توضیــح اســت کــه آن چیــزی کــه ب ــدا الزم ب ــردی و اجتماعــی تعیین کننــده هســتند. ابت ــه فرهنــگ ف ب
پیــدا می کنــد، عقــل نظــری و عملــی انســان اســت کــه از امــور وجــودی و هویتــی هســتند و بــا حکمــت عملــی و نظــری تفــاوت 

دارنــد.
فتح الهــی افــزود: نــگاه امــام خمینــی)ره( بــه علــوم انســانی را می تــوان از تفســیر ایشــان نســبت بــه حدیــث شــریف نبــوی کــه 
در کتــاب »چهــل حدیــث« آمــده اســت؛ اســتنباط نمــود. قــال الّنبــّی، صلـّـی اهلل علیــه و آلــه: إنّمــا العلــم ثالثــه: آیــه محکمــه، أو 
فریضــه عادلــه، أو ســّنه قائمــه، و مــا خالهــّن فهــو فضــل. )اصــول کافــی، ج 1، ص 32، » کتــاب فضــل العلــم«، »بــاب صفــه العلــم 
ــرورت  ــد؛ صی ــی تطبیــق می دهن ــر اخــالق و حکمــت عمل ــه کــه آن را ب ــژه در تبییــن فریضــه عادل ــث 1.( به وی ــه«، حدی و فضل
انســان و جامعــه را مطــرح می کننــد. حکمــت عملــی، تحــوالت روحــی و شــخصیتی افــراد و تجمعــات انســانی و رشــد و تکاملــی 

را کــه در شــخصیت انســان و جامعــه انســانی روی می دهــد، بررســی می کنــد.
از نظــر امــام راحــل، مباحــث ایــن حــوزه تحــت تأثیــر امــور واقعــی و همچنیــن اعتباری،  اســت و لــذا تلفیقــی از دو روش اســتدالل 
عقلــی و نقلــی، بــرای شــناخت آنهــا الزم خواهــد بــود. البتــه مســائل ایــن حــوزه را از اعتباریــات جــدا می کننــد. امــام)ره( توجــه 
بــه اعتباریــات را مســتقل و غیــر از خــود اعتباریــات در نظــر می گیرنــد کــه می تــوان گفــت، حــوزه ی حکمــت عملــی، معطــوف 

بررســی ایــن توجــه اســت.
... نظــام، امــر اعتبــاری اســت. ایــن امــر اعتبــاری مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و همــه ی عقــالی عالــم بــه حفــظ ایــن نظــم 
اعتبــاری، اهتمــام دارنــد. جنگ هــا هــم بــرای حفــظ نظــم و انتظام هــا اســت... بــرای حفــظ ایــن نظــام اعتبــاری کــه البتــه غیــر 

ــورای  ــکاری ش ــا هم ــل ب ــط بین المل ــی و رواب ــردازی سیاس ــکده ی نظریه پ پژوهش
بررســی متــون پنــج شــنبه 5 دی98 نشســت علمــی »امــام خمینــی )ره( و علــوم انســانی در 
ــی فتح الهــی برگــزار کــرد. ــا ســخنرانی دکتــر محمدعل ــران؛ گذشــته، حــال و آینــده« را ب ای
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از افــراد، واقعیــت دیگــری نــدارد؛ بایــد تــالش و کوشــش کــرد. ملکّیــت کــه اعتبــاری اســت؛ در صــورت خدشــه دار شــدن، مــورد 
اعتــراض قــرار می گیــرد. زوجّیــت هــم همین طــور یــک اعتبــار عقــال اســت. همــه ی احــکام شــرع، اعتبــاری هســتند و اصل هــا 

بایــد بــرای حفــظ ایــن اعتبــار قربانــی شــوند.
)تقریرات فلسفه، ج1 شرح منظومه، ص31۶(

ــه اعتباریــات و چگونگــی اســتحکام عقایــد را بررســی و تحلیــل می کنــد و  وی گفــت: حکمــت عملــی چگونگــی ایجــاد توجــه ب
بایــد بتوانــد ایــن توجــه و اســتحکام ایمانــی را کــه همــان عقــل عملــی اســت، ایجــاد کنــد. ایمــان، عقــل عملــی و تخیــل اخالقــی 
مربــوط بــه واقعیــت واحــدی هســتند کــه حــوزه ی تکّثــر هــم هســتند و مــورد پژوهش هــای حکمــت عملــی هســتند. حکمــت 
عملــی عبــارت از، علــم بــه اعتباریــات نیســت؛ بلکــه عبــارت از علــم بــه کیفیــت شــکل گیری عقــل عملــی و توجــه و ایمــان بــه 
ــه تعبیــر دیگــر علــم همــان توجــه و ایمــان و تشــکیل حکومــت می شــود.  ــات اســت کــه حکومــت را شــکل می دهــد. ب اعتباری
ــد.  ــدا می کن ــن پی ــق و تعّی ــی تحق ــن و نظــام اجتماعــی دین ــه توجــه و ایمــان اســت در شــخصیت انســان مؤم ــی ک عقــل عمل
عقــل عملــی باعــث می شــود کــه بخش هــای جــدا از هــم حکمــت نظــری یعنــی فقــه، حکمــت عملــی و فلســفه، بــه هــم پیونــد 
یابنــد. امــام، غلبــه تاریخــی حکمــت نظــری بــر حکمــت عملــی را کنــار می گــذارد و ایــن امــر را بــا کنــار گذاشــتن تعریــف رایــج 

ــد: ــوان ناطــق انجــام می دهــد و می فرماین ــوان حی ــه عن از انســان ب
ــات، جنــس نیســت و بلکــه فصــل اســت. کمــا اینکــه نبــات  ــرای حیوان ــرای انســان، معنــی جنســی دارد ب ــودن کــه ب حیــوان ب
ــوع واحــدی  ــات ن ــدارد و فصــل اســت. همــه حیوان ــات معنــی جنســی ن ــرای نبات ــرای حیــوان اســت ب ــودن هــم کــه جنــس ب ب
هســتند و حیــوان بــودن بــرای آنهــا معنــای جنســی نــدارد و انســان هــم کــه حیــوان بــودن بــرای او معنــی جنســی دارد نوعــی 
جــدا بــرای خــودش اســت. حیــوان بــودن یــا قــوه ی حیــات حیوانــی، در ضمــن وجــود انســان اســت؛ ولــی حیوانــات، نــوع واحــد 
هســتند هرچنــد کــه صنف هــای مختلــف حیوانــات را داریــم. حیوانــات همــه یــک نــوع واحدنــد، منتهــی اصنــاف مختلــف دارنــد. 
ــف دارد. گرچــه  ــان کــه انســان صنف هــای مختل ــال، اســب یــک صنــف آن اســت و قاطــر صنــف دیگــر آن اســت. چن به طورمث

به طورحتــم تفــاوت بیــن دو صنــف انســان از حیــث قیافــه و هــوش و فهــم بیشــتر از تفــاوت خــر و اســب خواهــد بــود.
( تقریرات فلسفه، ص282(

ــوان دانســت. ناطــق  ــرای انســان و حی ــوان جنــس مشــترک ب ــودن را نمی ت ــوان ب ــام)ره( حی ــرد: از نظــر ام ــد ک  فتح الهــی تأکی
ــات  ــات اســت. نب ــودن، حقیقــت نبات ــات ب ــات و نب ــودن، حقیقــت حیوان ــوان ب ــه حی ــودن، حقیقــت انســان اســت؛ همان طورک ب
یــک نــوع، حیــوان یــک نــوع و انســان نــوع دیگــر اســت. حقیقــت انســان هــم در همــان نطــق او اســت. ناطــق بــودن کــه فصــل 
اخیــر انســان اســت؛ حقیقــت او را شــکل می دهــد و لــذا انســان، همــان ناطــق اســت. )همــان، ص287،ص292( می تــوان نتیجــه 
ــوع  ــات محســوب نمی شــود. اینهــا ن ــه حیوان ــرای او نســبت ب ــی ب ــودن انســان، کمال ــوه ی درک کلیــات و ناطــق ب گرفــت کــه ق
ــات باشــد ایــن توهــم  واحــدی نیســتند کــه امــکان مقایســه ی بیــن آنهــا وجــود داشــته باشــد. اگــر انســان قســیم ســایر حیوان
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ــر اســت.)همان، ص395( ــات برت ــد کــه انســان از ســایر حیوان پیــش می آی
امــام)ره( حکمــت عملــی را علــم نظــری می داننــد کــه بــا فکــر و برهــان ســرو کار دارد. هرچنــد کــه از نظــر ایشــان بایــد بتوانــد 
ضمــن بحــث از مبــادی و عمــل اخالقــی، عمــل اخالقــی را هــم القــا کنــد. در غیــر ایــن صــورت ارزش چندانــی نخواهــد داشــت. 
حکمــت عملــی بایــد القــا کننــده باشــد و مخاطــب را بــه عمــل وادارد. الزمــه اش هــم ایــن اســت کــه تعلیم دهنــده، خــودش عامــل 

باشــد. امــام خمینــی)ره( دربــاره ی علــوم عملــی و بویــژه اخــالق می فرماینــد:
ــه عمــل اســت و در ضمــن تعلیــم ریشــه ها و مبــادی  ــوط ب ــه مخل ــات طــوری باشــد کــه کانّ کتــاب اخالقــی آن اســت کــه بیان
اخــالق، عمــل اخــالق و فضیلتــی را هــم بــه خواننــده تحمیــل کنــد. مثــل نســخه نباشــد کــه بنویســند و بــه دســت مــردم بدهنــد 
بلکــه مثــل دوا باشــد کــه بــه خــورد مــردم داده شــود. نویســنده کتــاب اخالقــی بایــد خــودش مــرد اخالقــی باشــد تــا بتوانــد عمــل 
را بــه خواننــده تزریــق کنــد. مــرد اخالقــی آن اســت کــه حقایــق را بیــان کنــد. بایــد کلماتــی مخلــوط نماینــد کــه انســان را بــه 

عمــل وادارد. مقــارن بــا تبشــیر و خــواص و آثــار و تعریــف روحانیــات باشــد.
)تقریرات فلسفه، صص3۶1-3۶0(

در مــورد تفســیر قــرآن کریــم هــم چنیــن نگاهــی را دارنــد. تــا جایــی کــه در کتــاب تقریــرات فلســفه می فرماینــد: چنان کــه بــه 
عقیــده مــن تفســیر هــم بــرای قــرآن مــا نوشــته نشــده اســت، گرچــه خیلــی از     کتاب هــا را انســان می بینــد کــه بــه اســم تفســیر 
اســت؛ ... امــا آن جنبــه تفســیر و مقصــود اصلــی قــرآن کــه هدایــت     مــردم اســت زمیــن مانــده اســت؛ .... صاحبــان   تفســیر متوجــه 

آن جهــات هدایــت و تذکــر قــرآن نیســتند و نــکات هدایــت و ســوق جمعیــت بــه     شــاه راه هدایــت را بیــان نمی نماینــد؛. 
قــرآن یــک کتــاب دعــوت اســت کــه انســان را بــه اصــل حقایــق دعــوت می کنــد و     هّمــت کتــاب دعوتــی، ایجــاد عقایــدی اســت 

کــه بــرای مدعّویــن در نظــر دارد.
ــت  ــب و هوی ــوان شــکل گیری قل ــی)ره( می ت ــام خمین ــه از نظــر ام ــه نظــر  می رســد ک ــت: ب فتح الهــی در خاتمــه ســخنانش گف
انســانی را شــروع شــکل گیری فرهنــگ در میــان انســان ها تلقــی کــرد. آن حقیقتــی کــه بــا توجــه، ایمــان، اخــالق و تخّیــل گــره 
خــورده اســت و بــه عقــل عملــی تعبیــر می شــود. دانش هــای نظــری چــون فلســفه، اخــالق و فقــه هــم در راســتای تحقــق ایــن 
هویــت و عقــل عملــی انســان معنــی پیــدا می کننــد. امــام خمینــی)ره( علــم صحیــح را آن می داننــد کــه به واســطه ی نورانیــت 

و روشــنی اش در قلــب اطمینــان آورد و 
شــک و ریــب را زایــل کنــد.
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نلسونماندال،الگویبردباریدرسیاستورزی

ــه  ــرد ک ــاز ک ــن آغ ــی« چنی ــوان: »رواداری در حکمران ــا عن ــاه خــود را ب ــاد ســخنرانی کوت ــر محقق دام ــدای نشســت، دکت در ابت
آشــنایی اش بــا مانــدال از طریــق کتاب هایــی اســت کــه خــود وی در ســفر بــه ایــران بــرای دریافــت درجــه دکتــرای افتخــاری بــه 

ایشــان هدیــه کــرده و مقــاالت و نوشــته های ایشــان را دنبــال کــرده اســت.
وی در بــاب واژه »روادای« کــه در عربــی »تســامح« و در انگلیســی )toleration( بــه آراء مختلــف در تعریــف ایــن واژه پرداخــت و از 
جملــه بــه دیــدگاه جــان الک کــه اولیــن نقطــه عزیمــت بــه دموکراســی را همیــن تحمــل دیگــری و رواداری اشــاره کــرد امــا نکتــه 
اینجاســت کــه آیــا در دوران معاصــر هــم بــرای رســیدن بــه دموکراســی بایــد نقطــه اولیــه را رواداری دانســت؟ آیــا ایــن بــه معنــی 
صلــح موقــت و تحمیلــی و بــه اصطــالح آتش بــس نیســت؟ و آیــا مربــوط بــه شــرایط فرودســتی نســبت بــه قــدرت مقابــل نیســت؟

محقق دامــاد ادامــه داد: اگــر بخواهیــم از منظــر شــریعت و فلســفه اســالمی بــه ایــن موضــع بنگریــم دو نکتــه بــه نظــر می رســد: 
ــودن  ــق نب ــه، »مطل ــت و آن »حــق داشــتن همــگان« اســت. دوم اینک ــوان در نظــر گرف ــر را می ت ــه باالت ــک مرحل ــه، ی اول اینک
حقیقــت« اســت و بنابرایــن همــه حــق اندیشــیدن دارنــد و هیــچ کــس بــه حقیقــت مطلــق نمی رســد و ایمــان هــم در ادبیــات 
ــودن اســت، همــان  ــی در جســت وجوی حقیقــت ب ــه معن ــی جزم اندیشــی بلکــه ب ــه معن ــه ب ــی اســت. ایمــان ن ــن معن ــه همی ب
ــاس،  ــن اس ــر ای ــود. ب ــر می ش ــان افزون ت ــنوند، ایمان ش ــرآن را می ش ــات ق ــی آی ــه وقت ــد ک ــان می گوی ــاره مؤمن ــرآن درب ــه ق ک
بــه جــای رواداری و تحمــل بهتــر اســت حــق اندیشــه ورزی را بــرای همــگان محفــوظ بدانیــم و در ایــن صــورت می توانیــم بــاب 
ــد  ــی می توان ــطح حکمران ــم در س ــد و ه ــالح می کن ــخصی را اص ــط ش ــم رواب ــردی ه ــن رویک ــن چنی ــاییم. ای ــو را بگش گفت وگ

دموکراســی را بــه معنــی واقعــی برقــرار کنــد.
دومیــن ســخنران ایــن نشســت، محمدمهــدی مجاهــدی دکتــرای اندیشــه سیاســی مقایســه ای و اســتاد مدعــو در دانشــگاه های 
ــاری: مــدارا  ــاره »ناســازه های سیاســت بردب ــا )آلمــان( و آمســتردام )هلنــد( درب مفیــد، آزاد اســالمی، لیــدن )هلنــد(، برلیــن، ین

علیــه رواداری؛ جــواز علیــه احتــرام« ســخن گفــت.
وی در این سخنرانی به معرفی سه مطلب اصلی درباره سیاست بردباری پرداخت:

1. تمایزگذاری میان »بردباری به معنای مدارا« و »بردباری به معنای رواداری«
2. تمایزگذاری میان »بردباری به معنای جواز« و »بردباری به معنای احترام«

3. مدارا و جواز به مثابه توهین

ــای  ــر همکاری ه ــت دفت ــه هم ــن 1398، ب ــنبه 8 بهم روز سه ش
ــی،  ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــی بین الملل علم
نشســت »نلســون مانــدال، الگــوی بردبــاری در سیاســت ورزی )بــا نگاهــی 
بــه کتــاب بــا مانــدال در کشــور رنگیــن کمــان(« برگــزار شــد. ســخنرانان 
ــدی  ــی، محمدمه ــا قزیل ــاد، علیرض ــی محقق دام ــه مصطف ــن جلس ای

مجاهــدی و جاویــد قربــان اوغلــی )مولــف کتــاب( بودنــد.
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ــاس  ــری« را پ ــا »دیگ ــاری ب ــب بردب ــه جان ــد ک ــت می کن ــه کنشــی سیاســی دالل ــاری ب ــه داد: سیاســت بردب ــدی ادام مجاه
مــی دارد. امــا سیاســت بردبــاری الگویــی ارزان و آســان بــرای سیاســت ورزی نیســت. چــرا کــه »بردبــاری سیاســی« از اضــداد 
ــل از  ــام عم ــی در مق ــاری سیاس ــواری های بردب ــد. دش ــم متضاد ان ــا ه ــه ب ــد ک ــت می کن ــی دالل ــر مفهوم های ــی ب ــت، یعن اس
همیــن ویژگــی مفهــوم »بردبــاری سیاســی« ریشــه می گیــرد. دکتــر مجاهــدی در ادامــه بــه تبییــن ایــن ســه موضــوع پرداخــت:
1. مــدارا دربرابــر رواداری: در اندیشــه سیاســی، بردبــاری را بــه دو معنــای مــدارا)toleration( و رواداری )tolerance( فهمیده انــد. 
در تــداول عــام، مــدارا و رواداری دو مفهــوم مترادف انــد. ولــی در نظریه هــای سیاســی، ایــن دو اصطــالح بــه دو الگــوی متضــاد 
بــرای کنــش سیاســی داللــت می کننــد. مــدارا )toleration( بــه معنــای بردبــاری اســت. بردبــاری کنشــی سیاســی اســت یــا از 
موضــع فرودســتی بــرای صیانــت نفــس در برابــر فرادســتان ســتمگر، یــا از موضــع فرادســتی در برابــر فرودســتانی کــه بــه هــر 
علتــی، ناگزیــر بایــد بــا آن هــا کنــار آمــد. بــه تعبیــر دیگــر، مــدارا یــا اخــالق ســلطه پذیری اســت، یــا اخــالق ســلطه گری. مــدارا 

را بــه همیــن جهــت، »اخــالق امپراتــوری« نامیده انــد.
برعکــس مــدارا، رواداری )tolerance( بــه معنــای بردبــاری از موضــع برابرپنــداری اســت. یعنــی مفــروض رواداران ایــن اســت کــه 

گویــی بــا »دیگــری« از نظــر حقوقــی و جایــگاه اخالقــی هم ترازنــد.
2. جــواز دربرابــر احتــرام: سیاســت بردبــاری بــه معنــای جــواز )permission(  یعنــی قــدرت فائقــه، اول، بخشــی از شــیوه زیســت 
و رفتار هــای متفــاوت »دیگــری« را آن هــم بــه نحــو محــدود و مقیــد مجــاز بشــمارد. دوم، جــواز تفــاوت داشــتن »دیگــری« را 
التــزام عملــی و وفــاداری »دیگــری« بــه قــدرت فائقــه، به ویــژه، از نظــر نظامــی و امنیتــی و سیاســی، مشــروط کنــد. »دیگــری« 
در ایــن الگــو فقــط تحمــل می شــود و همیشــه در جایــگاه عضــو درجــه دوم جامعــه دیــده و نــگاه داشــته می شــود. تــداوم ایــن 
ــه اراده  و حســن نیــت قــدرت فائقــه بســتگی دارد. فرمــان نانــت )1598( و امتیازنامــه مــدارا )1781( برجســته ترین  تحمــل ب
ــی داد مناســک و  ــای فرانســوی اجــازه م ــه هوگونات ه ــی ب ــد. اول ــای جواز«ان ــه معن ــاری سیاســی ب ــای تاریخــی »بردب نمونه  ه
آموزه هــای فرقــه ای را بــه شــیوه خــود و پنهانــی درون مؤسســات دینــی و آموزشــی خــود پــی بگیرنــد. دومــی بــه ســه فرقــه 
ــرای دیگــران  ــه نحــوی کــه از بیــرون ب مســیحی در آلمــان اجــازه مــی داد مناســک خــود را فقــط در فضاهــای خصوصــی و ب

ــد.   ــل تشــخیص نباشــد، بورزن ــر و قاب رؤیت پذی
ــه  ــتلزم »ب ــرام مس ــای احت ــه معن ــاری ب ــری دارد. بردب ــتان دیگ ــرام ) )respect( داس ــای احت ــه معن ــاری ب ــت بردب ــی سیاس ول
رســمیت شــناختن« و »پذیــرش« تفاوت هــا از موضعــی برابرانــه، و داوری دربــاره درســت و نادرســت آن هــا مســتقل از باورهــای 
دینــی اســت. احتــرام ناشــی از موضــع نســبی گروی اخالقــی یــا معرفت شــناختی ناشــی نمی شــود. نســبی گرایی ضــد سیاســت 

بردبــاری اســت. احتــرام در ایــن معنــا واجــد ســه مؤلفــه معــرف اســت:
الــف. نقــد: آن چــه بــد یــا نادرســتش نمی شــماریم، اساســاً از موضــوع بردبــاری یــا نابردبــاری مــا خــارج اســت. آن چــه بناســت 
ــا  ــد ی ــر برخــی از آن چــه ب ــا فقــط در براب ــد دانســته شــده باشــد. م ــا ب ــد نادرســت ی ــد اول بای ــه شــود، الب ــه پذیرفت بردباران

ــان شــود. ــه بی ــد نقادان ــن داوری بای ــل ای ــم؛ دالی ــاری کنی ــم بردب نادرســت می شــماریم، ممکــن اســت بخواهی
ب. پذیــرش: بــا وجــود بــد یــا نادرســت دانســتن تفــاوت مــورد بحــث، ســنخی دیگــر از دالیــل بایــد وجــود داشــته باشــد کــه بــر 
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لــزوم یــا امــکان پذیــرش آن تفــاوت بــد یــا نادرســت داللــت کنــد.
 ج. رد: دالیل رد بیان گر حدود پذیرش اند. یعنی پذیرش هر تفاوت بد و نادرست از حدی فراتر روا نیست.

ــر ایــن نکتــه تفطــن یافتــه  ــاره ای از اندیشــه ورزان مؤســس ب ــه توهیــن: در تاریــخ اندیشــه سیاســی، پ 3. مــدارا و جــواز به مثاب
ــای ایــن نکته ســنجی  را از  ــه معنــای مــدارا و جــواز، خوارشــماری و ســتمگری نهفتــه اســت. رد پ ــاری ب ــد کــه درون بردب بودن

ــت. ــی گرف ــوان پ ــور می ت ــن، و کیرکه گ ــه، پی ــو، گوت ــت، میراب ــار کان ــه در آرا و آث جمل
ــروژ،  ــا و ســفیر پیشــین در کشــورهای بولیــوی و ن ــی، رییــس اداره اول غــرب اروپ ــن نشســت علیرضــا قزیل دیگــر ســخنران ای
بــود کــه رویکــردی بین المللــی بــه موضــوع صلــح داشــت و ســخنان خــود را بــا عنــوان »تحــول در تعریــف صلــح« چنیــن ارائــه 
داد: »صلــح« تعریــف و مفهــوم ثابتــی نداشــته و بــا گذشــت زمــان دچــار تغییــر شــده اســت. برمبنــای نگــرش هســتی شناســانه 
بــه سرشــت و ذات انســان، دو مکتــب فکــری واقعگرایــی )رئالیســم( و لیبرالیســم شــکل گرفتــه اســت. به طــور طبیعــی هریــک 
ــه  می کنــد.  ــرای ایجــاد صلــح وامنیــت در روابــط بیــن بازیگــران عرصــه بیــن الملــل ارائ از دو مکتــب تجویزهایــی متفاوتــی ب
ــر ایــن باورنــد کــه جنــگ، خشــونت و قــدرت طلبــی انگیزه هــای ذاتــی بشــر اســت. انســان ها در شــرایط جنــگ  واقعگرایــان ب
ــرای کســب و حفــظ قــدرت مبــارزه می کننــد. در نتیجــه،  ــد و در عرصــه بین المللــی دولت هــا ب همــه علیــه همــه بســر می برن
ــت و  ــه سرش ــد ک ــن باورن ــر ای ــم ب ــردازان لیبرالیس ــل؛ نظریه پ ــود. در مقاب ــزاع می ش ــب ن ــا موج ــان دولت ه ــع می ــاد مناف تض
ــرارت  ــونت و ش ــی، خش ــگ طلب ــون جن ــی همچ ــب رفتارهای ــی موج ــرایط اجتماع ــه ش ــت؛ بلک ــرور نیس ــد و ش ــان ب ذات انس
ــد نظــام بین الملــل اســت.  ــاً جنــگ طلــب نیســتند. جنــگ در نظــام بین الملــل ناشــی از ســاختار ب می شــود. دولت هــا نیــز ذات
ــی و  ــای بین الملل ــت نهاده ــادی، تقوی ــل اقتص ــتگی متقاب ــاد همبس ــق: ایج ــح را از طری ــتقرار صل ــم اس ــردازان لیبرالیس نظریه پ

گســترش دموکراســی و نهادینــه ســاختن امنیــت جمعــی ممکــن می داننــد.
ــه  ــا امــروز به تدریــج متحــول شــده و عوامــل جدیــدی ب قزیلــی افــزود: تعریــف صلــح از زمــان معاهــده ی وســتفالی )1۶48( ت
عنــوان تهدیدکننــده ی صلــح بین المللــی به شــمار می رونــد. در تعریــف ســنتی اولیــه، صلــح فقــط بــه »وضعیــت نبــود جنــگ« 
ــود  ــه نب ــه و دیگــر منحصــر ب ــح تکامــل  یافت ــف صل ــل متحــد تعری ــا تشــکیل ســازمان مل محــدود می شــود. در ســال 1945 ب

ــل«. ــر حقــوق بین المل ــی مبتنــی ب ــح عبارتســت از »وضعیــت نظــم بین الملل جنــگ و مخاصمــه نیســت بلکــه صل
ــروز تحــوالت بســیار مهــم سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی و  ــه دنبــال فروپاشــی شــوروی و ب وی در ادامــه گفــت: ب
ــف  ــه 1992، تعری ــه 31 ژانوی ــل در بیانی ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــای ش ــران اعض ــدن، س ــی ش ــده جهان ــه پدی ــر از هم مهم ت
توســعه یافته ای از صلــح ارائــه می نماینــد: »امــروز دیگــر فقــدان جنــگ و مخاصمــه مســلحانه میــان دولت هــا بــه مفهــوم وجــود 
صلــح و امنیــت بین المللــی نیســت. عــدم ثبــات و پایــداری در زمینه هــای اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی و نقــض حقــوق بشــر 
نیــز تهدیــدی علیــه صلــح و امنیــت جهانــی بــه حســاب می آیــد«. بــر مبنــای چنیــن تعریفــی، صلــح از ســوی عوامــل مختلــف 

ــرد: ــرار می گی ــد ق ــورد تهدی م
الف: تهدیدات سیاسی

ب: تهدیدات اقتصادی: )فقر، توسعه نیافتگی، سوء مدیریت(
پ: تهدیدات اجتماعی: )مهاجرت های بی رویه، بی سوادی، مواد مخدر و جرائم سازمان یافته(

ت: تهدیدات نظامی: )تولید و تکثیر سالح های کشتار جمعی و اختالفات ارضی کشورها(
ــن  ــن رفت ــی، ازبی ــرات آب وهوای ــه اوزون، تغیی ــدن الی ــوراخ ش ــن، س ــره زمی ــدن ک ــرم ش ــی: )گ ــت محیط ــدات زیس ث: تهدی

جنگل هــای بارانــی، بــروز خشک ســالی،کم شــدن آب شــیرین،آلودگی رودخانه هــا(
آخریــن ســخنران نشســت، جاویــد قربان اوغلــی نویســنده کتــاب بــا مانــدال در کشــور رنگیــن کمــان بــود. ایــن کتــاب در ســال 
جــاری بــه همــت نشــر نــی منتشــر شــده اســت. قربان اوغلــی دیپلمــات ارشــد وزارت امــور خارجــه اســت کــه خاطــرات خــود 
را در دوران ســفارتش در کشــور آفریقــای جنــوب )1383-1378( بــا توضیحاتــی دربــاره ی نظــام آپارتایــد در آفریقــای جنوبــی، 
ــا  ــه مالقات هایــش ب پیشــینه روابــط سیاســی و بازرگانــی میــان ایــران و ایــن کشــور پیــش و پــس از دوران آپارتایــد آورده و ب

مانــدال در زمــان ریاســتش بــر جمهــوری آفریقــای جنوبــی اشــاره کــرده اســت.
وی در فرصــت کوتــاه پایــان جلســه ضمــن تأکیــد بــر موضــوع رواداری در گفت وگوهــا، بــه محورهــای اصلــی ســخنرانی اش بــا 
موضــوع شــیوه های رهبــری مانــدال اشــاره کــرد کــه عبــارت بودنــد از: الگــوی رهبــری، ارتبــاط اخــالق و سیاســت بــه عنــوان دو 

عنصــر به ظاهــر متضــاد، تــرک مســند در اوج قــدرت و اعتقــاد بــه مصالحــه.
وی در پایان مختصری از خاطرات خود از دیدار با نلسون ماندال را برای حضار بیان کرد.
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دکتر فرزاد مرّوجی  در نشست مناقب نامه و بن مایه های اسطوره ای: 

ژانرادبیمناقبنامهنویسینمونهیمناسبیبرایبررسیاّدعایگسستفرهنگیاست

 دکتــر مروجــی در شــروع ســخنانش گفــت: روشــنفکران ایرانــی پــس از انقــالب مشــروطیت دربــاره ی هویــت ایرانــی تجدیدنظــر 
ــس از  ــی پ ــه ســّنت های ایران ــی ب ــکار و بددل ــگاه ان ــا ن ــش داشــتند و ب ــی گرای ــه تمــّدن غرب ــن دوران ب ــا در ای ــد. ایرانی ه کردن
اســالم می نگریســتند؛ بــه همیــن دلیــل قضــاوت آنــان دربــاره ی عرفــان و ادبیــات عرفانــی همدالنــه نبــود. آنهــا عقیــده داشــتند 
کــه مــردم ایــران بعــد از هجــوم اعــراب ریشــه های خودشــان را فرامــوش کردنــد و انحطــاط قــوم ایرانــی از آن هنــگام آغــاز شــد 
و ســال بــه ســال بدتــر شــد تــا در دوره ی تــازش مغول هــا انحطــاط ایرانــی بــه اوج رســید و مــردم ایــران یکســره دســت از دنیــا 
شســتند و تــن بــه رخــوت دادنــد و ازیــن هنــگام بــود کــه ادبیــات عرفانــی بــه شــدت گســترش یافــت و از باقــی ژانرهــای ادبــی 
پیشــی گرفــت. در ایــن مّدعــا چنــد اشــتباه وجــود داشــت و اکنــون نمی توانیــم بــه آنــان بپردازیــم اّمــا برجســته ترین اشــتباه در 
ایــن اســتدالالت نادرســت ایــن بــود کــه روشــنفکران دوره ی مشــروطه از قبیــل آخونــدزاده و احمــد کســروی قائــل بــه ایــن بودنــد 
کــه مقــارن بــا هجــوم اعــراب در هویـّـت ایرانــی شــکاف ایجــاد شــد و مــردم گذشته هایشــان را فرامــوش کردنــد. چنیــن اتفاقاتــی 
را در مطالعــات ایران شناســی بــا اصطــالح گسســت فرهنگــی می شناســیم و نظایــر چنیــن گسســتی در حیــات اقــوام و ملّت هــای 

دیگــر دیــده شــده اســت اّمــا شــواهدی کــه بــرای گسســت فرهنگــی در میــان ایرانیــان ارائــه شــده، قانــع کننــده نیســت.
وی ادامــه داد: ژانــر ادبــی مناقب نامه نویســی نمونــه ی مناســبی بــرای بررســی اّدعــای گسســت فرهنگــی اســت؛ از چنــد جهــت. 
ــزی  ــر چی ــی اگ ــات. یعن ــم الهی ــخ ه ــم تاری ــت ه ــات اس ــم ادبی ــوع ه ــث موض ــه  از حی ــه مناقب نام ــت ک ــن اس ــش ای مهم ترین
دربــاره ی مناقب نامه هــا صــدق کنــد دربــاره ی آن ســه حــوزه ی دیگــر هــم صــادق اســت. مناقب نامــه تاریــخ زندگــی فــرد مقــّدس 
ــی  ــدات ادب ــا از تمهی ــون مناقب نامه ه ــا چ ــد اّم ــات او رخ داده ان ــه در حی ــود ک ــته می ش ــی نوش ــت وقایع ــدف ثب ــا ه ــت و ب اس
اســتفاده می کننــد اغلــب مــرز میــان واقعیــت و خیــال در مناقب نامه هــا مخــدوش می شــود. بطــور مثــال مبالغــه یــک تمهیــد 
ــا ویژگی هــای فراطبیعــی و  ــان ب ــات اســطوره ای پهلوان ــرد دارد. در ادبی ــرد مقــّدس کارب ــی اســت کــه در شــخصیت پردازی ف ادب
مبالغه آمیــز معرفــی می شــوند؛ رســتم پرخــور بــود و یک تنــه گــور کاملــی را می بلعیــد. او پــر زور بــود و یک تنــه لشــکر بزرگــی 
را شکســت مــی داد. همیــن ویژگی هــا دربــاره ی افــراد مقــّدس تکــرار شــده اســت. بطــور مثــال، در صفــوه الصفــای ابــن بــّزاز آمــده 
ــه روســتا رفــت و همــه خوراک هــای مــردم را  ــا شــهر اردبیــل روســتا ب کــه شــیخ صفــی الدیــن اردبیلــی از ســیاه رود گیــالن ت
خــورد ولــی ســیر نشــد. فــرد مقــّدس ویژگــی پهلوانــی هــم دارد. یــا مثــال دیگــر اینکــه، در ســال ۶57 هوالکــو خــان بعــد از فتــح 

 نشســت »مناقب نامــه و بن مایه هــای اســطوره«، بــا 
ــاه 1398،  ــی« در 15 بهمن م ــرزاد مروج ــر »ف ــخنرانی دکت س
ــد. ــی  برگزارش ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل در پژوهش
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ــا چشــم های خودشــان  بغــداد قصــد شــام کــرد و حلــب را گرفــت. نویســنده ی مناقــب العارفیــن گفتــه اســت، مــردم دمشــق ب
دیــده بودنــد کــه موالنــا جــالل الدیــن محّمــد بلخــی ســوار بــر اســب در میــان لشــکر اســالم بــا مغــول می جنگیــد و هرشــب 
بــه قونیــه برمی گشــت و علــی الصبــاح دوبــاره طــی االرض می کــرد و خــودش را بــه حومــه ی دمشــق می رســاند. از ویژگی هــای 
ــود.  ــن ب ــفندیار رویین ت ــد. اس ــیب ناپذیر می کن ــان را آس ــر قهرم ــه پیک ــژه ای ک ــت وی ــت. کیفی ــی اس ــطوره ای رویین تن ــرد اس م
ــد. یارانــش  ــود. او گاهــی در غلبــات بی قــراری ســخنانی می پرانــد کــه بــوی الوهیــت می دادن بایزیــد بســطامی هــم رویین تــن ب
می دانســتند بایزیــد از خــودش بی خبــر اســت ماجــرا را برایــش نقــل کردنــد و بایزیــد بــه هرکــدام کاردی و دشــنه ای داد و آنهــا 
ــر  ــد. روز دیگ ــاره کنی ــرا پاره پ ــم م ــه ســخن ها گفت ــن از آنگون ــه م ــر شــنیدید ک ــار دیگ ــر ب ــه اگ ــد ســوگند داد ک ــه خداون را ب
بایزیــد دوبــاره از همــان حرف هــا پرانــد و یــاران قصــد کردنــد شــیخ خودشــان را بکشــند. ناگهــان دیدنــد خانــه از بایزیــد انباشــته 
شــد یعنــی پیکــر بایزیــد چنــان بــزرگ و متکّثــر شــد کــه تمــام خانــه را گرفــت. یــاران دشــنه و کارد می زدنــد اّمــا گویــی بخیــه 
بــر آب می زدنــد کــه هیــچ ضربــه ای کارگــر نمی شــد. ظاهــراً بایزیــد در حالــت بی قــراری عرفانــی در اثــر پیوســتگی بــه عوالــم 
روحانــی و متافیزیکــی رویین تــن می شــد و ایــن فقــره هــم بســیار بــه رویین تنــی اســفندیار شــباهت دارد کــه آن هــم نتیجــه ی 
اتّصــال بــه متافیزیــک بــود از جملــه بــه ایــن دلیــل کــه در بازویــش زنجیــری داشــت کــه از زرتشــت گرفتــه بــود و بــا همیــن 

زنجیــر در خــان چهــارم زن جادوگــر را کشــت.
دکتــر مروجــی توضیــح داد: ایــن نمونه هــا کــه گفتیــم نشــان می دهنــد قهرمــان اســطوره و قهرمــان مناقب نامــه بــه هــم شــبیه 
ــات اســطوره ای اســت.  ــداد ادبی ــه ای در امت ــات مناقب نام ــم کــه ادبی ــل جــدی داری ــن شــواهد دالی ــا ای هســتند. یعنــی حــاال ب
بــرای دّقــت بیشــتر بایــد زندگــی فــرد مقــّدس را بــه چنــد مقطــع بــرش بزنیــم تــا بتوانیــم ایــن اّدعــا را در تــک تــک مراحــل 
زندگــی افــراد مقــّدس ثابــت کنیــم. بــر ایــن اســاس مــا زندگــی مــرد عــارف را بــه 5 بهــره تقســیم کردیــم: 1- زایــش و کودکــی. 
2- بلــوغ و تشــّرف. 3- کســب معرفــت. 4- فــرد مقــّدس در جامعــه. 5- مــرگ. بــه اختصــار شــواهد را بــه ترتیــب ذکــر می کنیــم.

1- زایــش و کودکــی: داســتان زایــش چنــد صوفــی در چنــد موتیــف اساســی از روی داســتان زندگــی زرتشــت رونویســی شــده 
ــت  ــش زرتش ــل از زای ــب قب ــه ش ــه س ــده ک ــت نامه آم ــم و زراتش ــرد هفت ــپرم و دینک ــای زاد اس ــاب ویزیدگی ه ــت. در کت اس
ســتونی از نــور بــر فــراز خانــه ی مــادری زرتشــت افراختــه شــده بــود و آســمان را بــه زمیــن مّتصــل کــرده بــود. ایــن تصویــر عینــاً 
دربــاره ی چنــد صوفــی تکــرار شــده اســت. بطــور مثــال، در تذکــره االولیــا بایزیــد بســطامی در خــواب بــه ابــو الحســن خرقانــی 
ــدم  ــردم می دی ــذر می ک ــان گ ــار از خرق ــر ب ــی ه ــا بیای ــه دنی ــو ب ــه ت ــش از آنک ــد ســال پی ــن صدو ســی و چن ــه م ــد ک می گوی
کــه ســتونی از نــور از خرقــان بلنــد شــده و بــه آســمان رســیده اســت. بــاز در فــردوس المرشــدیه یعنــی مناقب نامــه ی ابواســحاق 
ــا چشــم خــودش دیــد کــه از ســمت روســتای  ــد شــیخ ب کازرونــی آمــده کــه یکــی از معاصــران شــیخ ابواســحاق در شــب تول
ــور  ــاخ های آن ن ــی رود و ش ــرو م ــمان ف ــه آس ــود و ب ــد می ش ــن بلن ــور از روی زمی ــتون های ن ــیخ س ــی زادگاه ش ــان یعن اهرنج
تمــام روی زمیــن را روشــن کــرده بــود. کســی کــه نــور را دیــده بــود شــخصی را بــه روســتای اهرنجــان فرســتاد تــا ببینــد آنجــا 
کســی فرزنــد تــازه آورده یــا نــه. فرســتاده بــه اهرنجــان رســید و فهمیــد شــهریار بــن زادان فــرخ فرزنــدی آورده کــه بعدهــا بــه 
نــام ابواســحاق کازرونــی شــناخته شــد و از حــوادث روزگار یکــی ایــن اســت کــه بــا اینکــه داســتان زایــش ابواســحاق از داســتان 

زایــش زرتشــت رونویســی شــده بــود امــا، او در زندگــی واقعــی دشــمن زرتشــتیان بــود.
ــع متمــّدن  ــون در جوام ــا و رســوماتی داشــت کــه اکن ــه بزرگســالی آیین ه ــدوی وارد شــدن ب ــع ب ــوغ و تشــّرف: در جوام 2- بل
کم رنــگ شــده اند. آســیب جســمانی عضــو ثابــت مراســم بلــوغ بــود. دورکیــم در کتــاب صــور بنیادیــن حیــات دینــی فهرســتی 
از اعمــال خشــونت آمیزی را ذکــر کــرده اســت کــه در جوامــع بــدوی بــرای وارد کــردن نوجــوان بــه بزرگســالی انجــام می شــد. 
ــش. در  ــتری از آت ــر بس ــدن ب ــدی و خوابان ــردن از بلن ــاب ک ــه، پرت ــم زدن، ختن ــد از: زخ ــارت بودن ــال عب ــن اعم ــی از ای بعض
ــی  ــیخ زاهد گیالن ــه روزی ش ــده ک ــا آم ــال در صفوه الصف ــور مث ــویم. بط ــه می ش ــی مواج ــن اعمال ــا چنی ــم ب ــا ه مناقب نامه ه
نوجــوان در آییــن ســماع کنــار پــدرش رقصیــد. پــدر کــه عقیــده داشــت پســرش هنــوز شایســتگی نــدارد بــا کلیــد آهنــی بزرگــی 
چندین بــار بــه ســر پســر کوبیــد؛ جــوری کــه ســر شــیخ زاهــد از چندجــا ترکیــد و بچــه بی هــوش شــد و وقتــی به هــوش آمــد 
ــن  ــد ای ــدر شــیخ زاه ــوش شــد. پ ــاره بیه ــه ریخــت و دوب ــش را روی درگاه خان ــت و خون ــا دروازه خانه شــان رف ــد شــد و ت بلن
صحنــه را کــه دیــد گفــت، کار پســرم تمــام شــد؛ یعنــی او وارد بزرگســالی شــد. ریاضت هــای جســمانی شــدید صوفیانــه از قبیــل 
ــای  ــده گونه ه ــر آم ــای دیگ ــد و کتاب ه ــرار التوحی ــه در اس ــی ک ــی از آن نوع ــنگی و بی خواب ــاه و گرس ــدن در چ ــرنگون ش س

دیگــری از مراســم تشــر ّف و پاکســازی هســتند.
3- کســب معرفــت: در زندگــی قهرمــان پــس از آســیب های جســمانی و آمادگــی روحانــی مرحلــه ی تــازه ی کســب معرفــت پیــش 
می آیــد. قهرمــان در ادبیــات اســطوره ای معرفتــش را از چنــد طریــق کســب می کنــد. یــا از طریــق خــواب و رؤیــا )گیلگمــش( یــا 
از طریــق موجــودات غیبــی )ظهــور ســروش بــر کیخســرو، ســیمرغ و زال( یــا از راه معــراج. تمــام ایــن شــیوه ها در مناقب نامه هــا 
تکــرار شــده اســت. حتــی بــه تقلیــد از ارداویراف نامــه چندیــن معراج نامــه ی عرفانــی نوشــته شــده اســت کــه معروف ترینــش بــه 

بایزیــد بســطامی منســوب شــده اســت. در ایــن زمینــه هــم مناقب نامــه ادامــه ی الگوهــای اســاطیری اســت.
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ــی و  ــرد اجتماع ــث کارک ــطوره ها از حی ــه اس ــه ب ــود دارد ک ــی در اسطوره شناســی وج ــش مهّم ــه: گرای ــّدس و جامع ــرد مق 4- ف
ــذا  ــد غ ــد تولی ــاد و رون ــه اقتص ــود ک ــه می ش ــد متوّج ــگاه می کن ــطوره ها ن ــه اس ــی ب ــان وقت ــردازد. انس ــا می پ ــادی آنه اقتص
زیرســاخت اساســی اســطوره  اســت. ایرانی هــا اول دامــدار بودنــد و بعــداً کشــاورز شــدند. در هــر دو مرحلــه زندگــی، نگرانــی اصلــی 
آنهــا خشکســالی و کمبــود مــواد غذایــی بــود. اقلیــم ایــران خشــک و کم بــاران اســت و ایــن چالــش جــّدی در کتــاب کهــِن دینــی 
ایرانیــان، اوســتا، بــه ایــن صــورت منعکــس شــده کــه گروهــی از ایــزدان و امشاســپندان عهــده دار بــارش و رویــش نباتــی هســتند؛ 
اِردویســوَر اَن اهیَتــه  در آبــان یشــت  تیشــتر  در تیــر یشــت و مهــر در مهــر یشــت. تیشــتر از میــان ســه ایــزد وظیفــه ســنگینتری 
دارد چــون او بــا اپــوش )دیــو خشکســال( در آویخــت و در آویــزش نخســتین شکســت خــورد و خروشــید و بــر سرنوشــت آبهــا و 
گیاهــان گریســت. فرجــام خشکســالی در نبــرد واپســین سوشــیانت و اهریمــن رقــم خواهــد خــورد. نبــرد بــا خشکســالی در متنهای 
ودایــی هــم آمــده. بــه مثــل در ریــگ ودا آمــده کــه عنکبوتــی عظیــم بــه نــام وریتــره )vrtra ؛ فرزنــد دانــوه danava ( آب هــای زمیــن 
را نوشــید و زمیــن را خشــک کــرد. اینــدره ماننــد بــاد برخاســت و بــر وریتــره تــازش کــرد و بــا خشــم خــود کــه ماننــد آذرخــش 
بــود عنکبــوت را کشــت. در مناقب نامه هــای عرفانــی می بینیــم کــه همیــن رفتارهــا بــه فــرد مقــّدس هــم نســبت داده می شــود. 
کرامت هــای عرفانــی اغلــب عناصــر اقتصــادی دارنــد. عــارف آب چــاه را زیــاد می کنــد. محصــول برنــج را برکــت می دهــد. یک بــار 
ابوســعید ابوالخیــر بــا تعــداد زیــادی درویــش بــه خانقــاه ابوالحســن خرقانــی رفــت و میزبــان چیــزی بــرای پذیرایــی از مهمانانــش 
نداشــت بــه همیــن دلیــل روی ســبد نــان پارچــه ای انداخــت و بــه همســرش ســپارش کــرد کــه بــدون برداشــتن پارچــه از تــوی 
ــه خانه هایشــان  ــد و ب ــه صوفیــان داد کــه خوردن ــان ب ــردارد. همســر خرقانــی همیــن کار را کــرد و تعــداد زیــادی ن ــان ب ســبد ن
برگشــتند. همســر خرقانــی کنجــکاو شــد کــه بفهمــد زیــر پارچــه چــه خبــر اســت. پارچــه را برداشــت و دیــد همــان ســه تکــه 
نانــی کــه از قبــل تــوی ســبد بــود هنــوز آنجاســت. در ایــن لحظــه افســوس خــورد کــه ای کاش پارچــه را برنداشــته بــودم و تــا 
ابــد از ســبد نــان تــازه برمی داشــتم. همیــن موتیــف اســطوره ای در عهــد جدیــد بــه مســیح نســبت داده شــده؛ آنجــا کــه مســیح 
ماهــی و نــان را برکــت داد و چنــد هــزار نفــر را کنــار دریاچــه ســیر کــرد. گونــه دیگــری از همیــن موتیــف در داســتان فولکلــور 
دیــگ حســن کچــل وجــود دارد آنجــا کــه حســن کچــل هرچیــزی می خواســت کفگیــرش را تــه دیــگ مــی زد و نــام مطلوبــش را 

ــرآورده می کــرد. ــگ آرزوی حســن کچــل را ب صــدا می کــرد و دی
رابطــه ی فــرد مقــّدس بــا جامعــه دوســویه اســت. یعنــی او در ازای خدماتــش از جامعــه مــزد می گیــرد. هــر کشــاورزی بخشــی از 
محصولــش را بــه خانقــاه می دهــد و قدردانیــش را نســبت بــه نقــش بــارور کننــده ی فــرد مقــدس نشــان می دهــد. بدیــن ترتیــب 

اقتصــاد زنــده و درون زایــی شــکل می گیــرد کــه از رونــق ادبیــات عرفانــی و معیشــت صوفیــان حمایــت می کنــد.
5- مــرگ فــرد مقــّدس: آخریــن مرحلــه ی زندگــی دنیایــی فــرد مقــّدس مــرگ اوســت امــا او برخــالف مــردم عــاّدی وظایفــش 
ــد.  ــی می مان ــیب باق ــازه اش بی آس ــن جن ــت و همچنی ــده اس ــوز زن ــگار هن ــه ان ــوری ک ــد ج ــه می ده ــم ادام ــرگ ه ــد از م را بع
در ضمــن او نســبت بــه مــرگ خــودش هــم آگاهــی دارد و مــرگ او ماننــد زایــش او بــا پیشــگویی و نشــانه های طبیعــی همــراه 
ــوران  ــدگان و جان ــد. پرن ــان می کن ــه طغی ــد؛ رودخان ــه می آی ــود؛ زلزل ــان می ش ــد طوف ــرگ او می رس ــان م ــی زم ــت. وقت اس
ــه کــه واضــح اســت ایــن نشــانه ها در  ــه جنــازه ی فــرد مقــّدس می کوبنــد و همانگون ــی می کننــد و خودشــان را ب وحشــی بی تاب

ــوند. ــده می ش ــم دی ــطوره ها ه اس
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منورالفکرانایرانیوجهانمدرن
ــی  ــزدک رجب ــر م ــری علمــی دکت ــا طراحــی و دبی ــدرن« ب ــان م ــی و جه ــران ایران ــاه 1398، نشســت »منورالفک دوم بهمن م
ــران در دو ســده ی  ــای روشــنفکری ای ــه دســته بندی جریان ه ــان ب ــر حســین مصباحی برگزارشــد. در ســخنرانی نخســت دکت
گذشــته پرداخــت و در ادامــه تفــاوت میــان مدرنیزاســیون و مدرنیتــه را بیــان کــرد. از دیــد وی مدرنیته فــرآورده و مدرنیزاســیون 
فرآینــد اســت پــس ایــران از ســویی بــا مدرنیتــه به مثابــه ی فــرآورده مواجــه اســت و از وجهــی دیگــر می توانــد طــی فرآینــد 
مدرنیزاســیون همــواره بــه نوســازی ســنت بپــردازد از همیــن رو چیــزی بــا نــام مدرنیزاســیون ســنت مــد نظــر وی اســت کــه 

همــان نوســازی مــداوم فرهنگــی و معرفتــی اســت.
ــر  ــران معاص ــنفکری ای ــای روش ــه جریان ه ــی ب ــان غربزدگ ــت گفتم ــا مرکزی ــریعتی ب ــان ش ــر احس ــخنرانی دوم، دکت در س
پرداخــت و خالصــه ای از جریــان تکویــن غرب زدگــی به مثابــه یــک گفتمــان نــزد ســیداحمد فردیــد و اثرپذیــری ایــن گفتمــان 

از خوانــش ویــژه ای از متــون مارتیــن هایدگــر را بیــان کــرد.
ــت   ــر وی ذهنی ــت. از نظ ــان پرداخ ــزد  میرزاملکم خ ــوم روش ن ــه مفه ــی ب ــی طباطبای ــر محمدتق ــوم، دکت ــخنرانی س در س
ــل علمــی را در ســاخته شــدن تمــدن  ــز اقتضــای عق ــل علمــی و نی ــی و عق ــل عرف ــاوت عق ــه درســتی تف میرزاملکم خــان  ب
ــه جهان شــمول اســت و  ــود ک ــرده ب ــه ای روش درک ک ــت علمــی را در گون ــد وی عقالنی ــود. از دی ــه ب ــی دریافت ــد اروپای جدی

ــد. ــد بپیوندن ــه تمــدن جدی ــه قافل ــا ب ــد ت ــه کار گیرن ــد آن را ب ــم می توانن ــان ه ایرانی
در ســخنرانی چهــارم و آخــر، دکتــر مــزدک رجبــی بــه مفهــوم کلیــت در آگاهــی نســل نخســت منورالفکــران پرداخــت. از نظــر 
وی ایــن آگاهــی را بــا گفتمــان نمی تــوان توضیــح داد زیــرا مبتنــی بــر گسســت از ادوار پیشــین آگاهــی ایــران نیســت و بــر 
تاریــخ پیوســته آگاهــی اســتوار اســت. برخــالف همــه ی تلقی هــای رایــج منورالفکــری یــک رخــداد گسســته در تاریــخ آگاهــی 

ایــران نیســت.
ــت  ــی کلی ــده اســت. چگونگ ــدار ش ــان  پدی ــون میرزاملکم خ ــری در مت ــی منورالفک ــای آگاه ــتین بارقه ه ــه از نخس ــک نمون ی
جهــان ایرانــی و جهــان نــو در زبــان وی اینگونــه اســت کــه کلیــت جهــان ایرانــی اســالم اســت. در متــن دیگــری از وی کلیــت 
جهــان نــو بیــان شــده اســت. جهــان نــو بــر بنیــاد عقلــی اســت کــه ورای عقــل طبیعــی اســت و ایــن عقــل در علــم نــو متجلــی 
ــری از وجــه آگاهــی آن جــای می گیــرد. مــراد  ــو در مرتبــه ی پایین ت ــم ن اســت. در منظــر متــن موردنظــر وجــه تکنیکــی عل
از وجــه آگاهــی »کارخانجــات آدم ســازی« اســت. متــن وی چنیــن عقلــی را نــزد ایرانــی نمی بینــد ولــی بــه گسســت جهــان 
خویــش از آن عقــل قائــل نیســت. پــس چگونــه حرکــت بــه ســوی آن عقــل را بــرای مــا ممکــن می بینــد؟ پاســخ چنیــن اســت 
کــه خــود اســالم منافــی پذیــرش چنیــن عقلــی نیســت. ایــن ســخن در ظاهــر از ضرورتــی عملــی حکایــت می کنــد یعنــی اگــر 

ترقــی را می خواهیــم بایــد اصــول نظــم را ماننــد تکنیــک اخــذ کنیــم.
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دکتــر رجبــی در پایــان تأکیــد کــرد: پیوســتگی میــان دو جهــان در متــون وی حاکــی از پیوســتگی دو آگاهــی اســت کــه بر خــالف 
اختالفــات، اشــتراکاتی بنیادیــن آنهــا را بــه هــم می پیونــدد تــا جایی کــه علــم جدیــد نــه تنهــا پذیرفتــه کــه در آگاهــی ایرانــی 
محــل و موقعیتــی ممتــاز می یابــد. گشــودگی آگاهــی ایرانــی بــه جــذب و اخــذ تجلیــات تــازه ای از آگاهــی و مدنیــت بــه مثابــه 
یــک ویژگــی دیرپــا در سراســر تاریــخ ایــران زمیــن قابــل ردیابــی اســت. حصــول موفقیــت و شکســت توأمــان در تحقــق خواســته 

زیســتن بــه نحــو معاصــر در جهــان نــو تاریــخ آگاهــی معاصــر ایــران را رقــم زده اســت.

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

دکترفرزانهمیرشاهوالیتی را به سمت سرپرستمعاونتمدیریتنوآوریوکاربردیسازی پژوهش های علوم انسانی 

و دکترسپیدهمیرمجیدیهشجین را به سمت سرپرستمدیریتامورحقوقی،قراردادهاوپاسخگوییبهشکایات 

پژوهشگاه منصوب کرد.
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دکترنصری:ازنگاهعالمهجعفری»مِنانسانی«نقطهیمرکزیعلومانسانیاست
نشســت »عالمــه محمدتقــی جعفــری و علــوم انســانی در ایــران: گذشــته، حــال و آینــده« در ســوم بهمــن مــاه توســط دکتــر 
عبدالــه نصــری، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبائــی، در جلســه 214 شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانِی 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
ــم اشــاره  ــت و مســئله عل ــه ماهی ــدای ســخنانش ب نصــری در ابت
ــد  ــانی همانن ــوم انس ــوزه ی عل ــه پرســش های ح ــخ ب ــرد و پاس ک
ــه  ــخ ب ــه پاس ــته ب ــی را وابس ــم دین ــا عل ــی ی ــانی غرب ــوم انس عل
»ماهیــت علــم« دانســت و در ادامــه بــه نــوع نــگاه عالمــه 
محمدتقــی جعفــری بــه علــوم انســانی پرداخــت و افــزود: منظــور 
از علــوم انســانی در دیــدگاه عالمــه جعفــری، مجموعــه ای از 
علم هــا و دانش هــا یــا دایــره ی وســیعی اســت کــه انســان، محــور 
آن قــرار می گیــرد. از نظــر ایشــان، فاعــل شناســا خنثــی نیســت 
و محوریــت بحــث ایشــان درخصــوص انســان نیــز »مــن« انســان 
ــِن انســانی« نقطــه  ــگاه عالمــه جعفــری، »م ــن از ن اســت. بنابرای

ــوم انســانی اســت. مرکــزی عل
وی توضیــح داد: از نــگاه عالمــه جعفــری، بحــث حیــات انســان و 
ــه  ــن انســانی یکــی از مباحــث جــدی در اندیشــه و آرای عالم م
جعفــری اســت و بــر ایــن اســاس بایــد در شــاخ و برگ هــای علــوم 

ــم. ــردازی کنی ــانی نظریه پ انس
ــی  ــی، یک ــه ی سیاس ــت: اندیش ــار داش ــود اظه ــای خ ــه ی صحبت ه ــی در ادام ــه طباطبائ ــگاه عالم ــفه دانش ــتاد فلس ــن اس ای
ــن متفکــران اســالمی در  ــه و اختــالف نظــری کــه بی ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــد از انقــالب بســیار م ــی اســت کــه بع از مباحث
ــن اختالف نظــر فقــط  ــف اندیشــه بیــن طیــف متفکــران اســالمی مطــرح شــده یــک واقعیــت اســت؛ بنابرای حوزه هــای مختل

ــود. ــده می ش ــوح دی ــه وض ــر ب ــن اختالف نظ ــز ای ــالمی نی ــران اس ــن متفک ــت و در بی ــی نیس ــران غرب ــه متفک ــص ب مخت
در ادامــه جلســه، بحــث و تبــادل نظــر بیــن دکتــر نصــری و اعضــای شــورا صــورت گرفــت و بــه موضوعاتــی هماننــد چگونگــی 
بهــاء دادن و شناســاندن اندیشــمندان اســالمی، مطالعــه تطبیقــی اندیشــمندان غربــی و اســالمی، نظریــات عالمــه جعفــری در 

حوزه هــای مختلــف علــوم انســانی و غیــره پرداختــه شــد.
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روایتشناسی،الگویینظریوعملیبرایبررسیقصصقرآنی
سی وهشــتمین کرســی ترویجــی عرضــه و نقــد ایــده ی علمــی »روایت شناســی، الگویــی نظــری و عملــی بــرای بررســی قصــص 
قرآنــی« 17دی مــاه 1398 در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگزارشــد. در ایــن نشســت دکتــر ابوالفضــل حــّری 
)عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه اراک( ارائه کننــده و ناقدیــن ایــن نظریــه دکتــر حســین صافــی )عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه( و 
دکتــر حمیدرضــا حســن زاده توکلــی )عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه ســمنان( و مدیــر علمــی نشســت دکتــر مریــم شریف نســب 

)عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه( بودنــد.
ــرای بحــث و بررســی  ــود ب ــای موج ــان رویکرده ــه در می ــح داد ک ــی، توضی ــر علم ــر شریف نســب، مدی ــدای جلســه دکت در ابت
دربــاره ی متــون بــه واقــع روایت شناســی و روایت پژوهــی یکــی از مفیدتریــن رویکردهاســت بــه ایــن ســبب کــه پیونــد وثیقــی بــا 
ــرای مخاطبــان ایــن اســت کــه نشــان می دهــد روایت هــای  زندگــی روزمــره پیــدا می کنــد مهم تریــن دســتاورد روایت پژوهــی ب
متفــاوت از یــک ماجــرا، بــه ســبب تفــاوت زاویــه ی دیــد راوی اســت و ایــن نکتــه مــا را در برقــراری ارتبــاط بــا روایت هــای »غیــر« 

ــد. ــاری می ده ی
در ادامــه دکتــر ابوالفضــل حــّری ضمــن تعریــِف روایت شناســی و پیشــنه آن در جایــگاه ارائه کننــده ایــده، بیــان کــرد:  
ــات و  ــه روای ــات از جمل ــام روای ــواع و اقس ــل ان ــه و تحلی ــرای تجزی ــردی ب ــری و کارب ــی نظ ــوب و الگوی ــی چارچ روایت شناس
ــده  ــد و بخــش عم ــم می کن ــق اســت- فراه ــا متعل ــده بدان ه ــی علی القاع ــه قصــص قرآن ــی و تاریخــی -ک سرگذشــت های واقع
تعالیــم و دســتورات قرآنــی از رهگــذر شــگردهای ادبــی بطــور عمــوم و ابــزار و فنــون قصه ســرایی و حکایت پــردازی و باصطــالح 
ــرآن  ــی ق ــژه روای ــه وی ــی و ب ــری، زیبایی شــناختی، بالغ ــای هن ــا جنبه ه ــه؛ ام ــال یافت ــژه، انتق ــه وی ــی ب ــات داســتانی روای ادبی
ــروزه  ــه ام ــناختی محور ک ــای زبان ش ــی و رویکرده ــد ادب ــد نق ــای جدی ــد و نظریه ه ــای نق ــدگاه نحله ه ــد از دی ــه بای ــدان ک چن
در دنیــای ادبیــات مطــرح اســت، بررســی و تحلیــل نشــده اســت. وی بــا اشــاره بــه قصــص قرآنــی گفــت: قصــص قرآنــی بنــا بــر 
ــد کــه در  ــن منظــر واقعی ان ــد، از ای ــرار می گیرن ــا تاریخــی ق ــره ی روایت هــای واقعــی ی ــا، در زم ماهیــت و فلســفه وجــودی آنه
ــره  ــناختی به ــی و زیبایی ش ــلوب های ادب ــیوه ها و اس ــه از ش ــر ک ــن نظ ــی از ای ــد و تاریخ ــی رخ داده ان ــای واقع ــان و مکان ه زم
برده انــد. آنچــه در قصــص قرآنــی بــه لحــاظ روایت شــناختی حائــز اهمیــت اســت، کارکــرد و نقــش مــکان در ارتبــاط بــا ســایر 
مؤلفه هــای قصــص و کارکــرد آن در پیشــبرد کنــش داســتان و شــخصیت پردازی اســت؛ بــه عبــارت بهتــر، پرســش اصلــی ایــن 
پژوهــش، ایــن اســت کــه؛ رویکــرد روایت شــناختی در تحلیــل قصــص قرآنــی چگونــه کارآمــد خواهــد بــود؟ بایــد دیــد هم یــاری 

و تعامــل مــکان و ســایر اجــزا چگونــه اســت؟
در ادامه این نشست، دکتر صافی ضمن بررسی جزء به جزء سخنان دکترحّری، نکات اساسی زیر را مطرح کرد:

ــا رویکردهــای عمومــی ســایر متــون تلقــی شــده اســت. در  ــا قابلیــت تفســیر ب - متــن قــرآن – در رویکــرد اعتزالــی – متنــی ب
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ــت. ــر نیس ــورد نظ ــِی م ــخگوی مسئله شناس ــش، پاس ــش های پژوه ــری و پرس ــوب نظ ــه چارچ حالی ک
-  روش شناســی و نیــز پیکره داده هــا – در چارچــوب نظــری ســاختار گرایانه – بــه چنــد عنــوان کلّــی تقلیــل یافتــه و فــرو کاســته 

شــده اســت.
-  در نتیجــه بحــث، روســاخت قصــص قرآنــی بــر روال تعــادل –عــدم تعــادل – تعــادل مجــدد مبتنــی اســت کــه دســتاورد تــازه ای 

نیســت و بایــد شــگردهای خــاِص روایــی قــرآن اســتخراج و صــورت  نــدی می شــد.
سپس ناقد دوم، دکتر حسن زاده توکلی، چند نکته مطرح کرد که اّهم آنها بدین قرار است:

ــش نیســت و پیشــتر،  ــن پژوه ــی ای ــی اســت، پرســش اصل ــه مؤلفه های ــی- دارای چ ــت – به طورکل ــان روای ــتور زب ــه دس -  اینک
پاســخ گفتــه شــده اســت.

- بیان مسأله در این پژوهش به دقت تبیین نشده و نیاز به تدقیق دارد.
- بحث بینامتنی در قصص قرآنی بسیار مهم است و جای آن در این پژوهش، خالی است.

ــزار دارد. زمانی کــه مــن قصه هــای  ــرای مــن حکــم اب در پاســخ ناقدیــن، دکتــر حــّری گفــت: بحــث روایت شناســی ســاختارگرا ب
قرآنــی را مطــرح می کــردم از منظــر زبــان عربــی بــه قــرآن نزدیــک نشــدم و رویکــرد مــن از قــرآن زبــان عربــی نبــود و نســبت 
ــه روایت پژوهــی قصــص  ــردم، در حالی ک ــان فارســی بررســی می ک ــی را از دریچــه زب ــد قصــص قرآن ــه داشــتم بای ــی ک ــه ضعف ب
قــرآن بایــد بــه زبــان عربــی صــورت گیــرد. نقطــه ضعــف اساســی ســاختارگرایی ایــن اســت کــه در ســطح و روســاخت متوقــف 
ــه  ــتند ن ــور هس ــرآن، پی رنگ مح ــص ق ــو، قص ــر س ــود. از دیگ ــک وارد نمی ش ــیری و هرمنوتی ــای تفس ــه جنبه ه ــود و ب می ش
شــخصیت محور؛ امــا در عیــن حــال، نمی تــوان کاراکترهــای قصــص قرآنــی را جابه جــا کــرد؛ مثــال جایگزیــن کــردن نــوح )ع( بــه 
جــای عیســی )ع( ممکــن نیســت زیــرا کاراکترهــای قصــص قــرآن، فقــط نقــش داســتانی ندارنــد، و در ســاختار روایــت دخیل انــد.

ــد پــس از روایت پژوهــی، هرمنوتیــک باشــد و از ایــن حیــث،  ــه ایــن بحــث می توان همچنیــن دکتــر صافــی گفــت: نقطــه ورود ب
جــای کار بســیار اســت.

ــی در  ــده ی  علم ــد ای ــه و نق ــی عرض ــی ترویج ــتمین کرس ــی سی وهش ــر علم ــب مدی ــر شریف نس ــی، دکت ــن کرس ــان ای در پای
جمع بنــدی و نتیجه گیــری عنــوان کــرد: نــگاه دکتــر توکلــی بیشــتر ناظــر بــر نکاتــی بــود کــه جــای آن در پژوهــش دکتــر حــّری 

خالــی اســت و آن را یــادآور شــد و نــگاه دکتــر صافــی ناظــر بــر پرســش اصلــی ایــن ایــده و جنبــه نوآورانــه آن بــوده اســت.
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بزرگداشتاستادمهدیقریبدرپژوهشگاه
مراســم بزرگداشــت زنده یــاد اســتاد مهــدی قریــب روز سه شــنبه اول بهمن مــاه 1398، مصحــح و شــاهنامه پژوه و عضــو 
بازنشســته پژوهشــکده زبــان و ادبیــاِت پژوهشــگاه علــوم  انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد. در ایــن نشســت کــه بــه همــت 
ــع علمــی کشــور شــکل  ــی از ســایر جوام ــا حضــور جمعــی از اســتادان، همــکاران و میهمانان ــات و ب ــان و ادبی پژوهشــکده ی زب
گرفتــه بــود، دکتــر حســینعلی قبــادی، دکتــر محمــد ســرورموالیی، دکتــر تقــی پورنامداریــان، دکتــر علــی رواقــی، دکتــر حســین 

ــد. ــاد قریــب مطــرح کردن ــواده اســتاد قریــب ســخنانی را در وصــف خصوصیــات اخالقــی و علمــی زنده ی نجفــدری و خان
 

در ابتــدای ایــن مراســم دکتــر ســرور موالیــی بــه خاطــر از دســت دادن دکتــر قریــب، تســلیت را ســزاوار جامعــه ی ادبــی دانســت و 
گفــت: کســی کــه اثــری علمــی از خــود بــه جــای بگــذارد، در حافظــه ی تاریخــی آن عرصــه همیشــه مانــدگار خواهــد بــود. وی در 
ادامــه تمایــز مؤسســه های پژوهشــی از مؤسســه های آموزشــی را، پیوســتگی ارتباطــات، همــکاری صمیمانــه، مبادلــه تجربیــات و 
بحث هــای مــداوم بــر ســر مســائل ادبــی دانســت و بــه تشــریح سیســتم پژوهشــی بنیــاد شــاهنامه پژوهی بــه سرپرســتی اســتاد 
مینــوی پرداخــت. وی گفــت: همــکاری جوانــان بــا اســتادان مطــرح ادبیــات یکــی از نکاتــی بــود کــه در ایــن بنیــاد محقــق شــد. 
ــا شــیوه های آزموده شــده  ــن همکاری هــا، دانشــجویان می توانســتند به راحتــی پاســخ مشــکالت علمــی خــود را بیابنــد و ب در ای
آشــنا شــوند، در بنیــاد شــاهنامه پژوهی لحظــه ای غفلــت و بحــث جانبــی پیــش نمی آمــد و پژوهشــگران موظــف بودنــد متن هــای 

مرتبــط بــا شــاهنامه را مطالعــه کننــد.
ســرور موالیــی بــه روزهایــی اشــاره کــرد کــه همــراه بــا اســتاد قریــب، پــس از ســاعت کاری بنیــاد، در محضــر دکتــر علــی رواقــی 
متــون کهــن را از ابتــدا تــا انتهــا می خواندنــد. بــه گفتــه وی، از اولیــن شــماره مجلــه علمــی- تخصصــی ســیمرغ، اســتاد قریــب 
ــا ابیــات الحاقــی را آغــاز کــرد و طــی چندیــن ســال موفــق شــد چنــد داســتان الحاقــی را در متــن شــاهنامه  بحــث مرتبــط ب
بیابــد. وی اســتمرار و تمریــن و مطالعــه مــداوم را رمــز موفقیــت مرحــوم قریــب در تخصــص یافتــن در حــوزه شــاهنامه دانســت.

در ادامــه نشســت دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، ضمــن خیرمقــدم و تشــکر از حضــور 
ــه ی  ــه فعالیت هــای پژوهشــگاه در عرصــه بازســازی و بازیابــی ظاهــری و محتوایــی کتابخان ــواده اســتاد قریــب، ب اســتادان و خان
ــه ی  ــب در عرص ــتاد قری ــت اس ــل موفقی ــاص را دلی ــی خ ــوزه ی پژوهش ــک ح ــر ی ــز ب ــرد. وی تمرک ــاره ک ــوی اش ــتاد مین اس
ــرش  ــای مؤث ــم و فعالیت ه ــگاه را ارج می نهی ــب در پژوهش ــتاد قری ــای اس ــات و تالش ه ــت: خدم ــت و گف ــاهنامه پژوهی دانس ش
ــت. ــده اس ــن جبران کنن ــد بهتری ــه خداون ــد ک ــش باش ــت و آرام ــن رحم ــتاد قری ــم روح اس ــم و آرزو می کنی ــوش نمی کنی را فرام
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ــا اســتاد همــکار  ــرای دقایقــی در وصــف زنده یــاد قریــب صحبــت کــرد و گفــت: مــن زمــان زیــادی ب دکتــر پورنامداریــان نیــز ب
ــر گــردن مــن دارد. ــه نوعــی حــق اســتادی ب نبــودم امــا ایشــان واقعــا فــردی ســخت کوش و پرتــالش بــود و ب

ســپس دکتــر حســین نجــف دری به خاطــر مهربانــی و حمایــت همســر و فرزنــدان مرحــوم قریــب از ایشــان تشــکر کــرد و گفــت: 
فرزنــدان اســتاد قریــب هرگــز پشــت پــدر را در روزهــای بیمــاری و رنــج خالــی نکردنــد کــه ایــن امــر ســتودنی اســت.

ــراز امیــدواری  در ادامــه همســر مرحــوم قریــب، از رنج هــای اســتاد قریــب، به ویــژه در ســال های پایانــی عمــر ســخن گفــت و اب
کــرد، چنیــن مراســمی بــرای اســتادان در زمــان حیات شــان برگــزار شــود، قریــب پژوهشــگاه را خیلــی دوســت داشــت و ...

فرزنــد اســتاد قریــب نیــز ضمــن بیــان این کــه شــاید هیــچ فرزنــدی بــه انــدازه ی مــن از انــدوه پــدر غمگیــن نشــده، تســلی بخش 
خــود را آثــار پــدر و ســخن اســتادان دربــاره ی ایشــان دانســت. فرزنــد مرحــوم قریــب گفــت: اگرچــه پــدر از نظــر مــادی ســرمایه ی 
زیــادی بــرای مــا باقــی نگذاشــتند، امــا از نظــر معنــوی ســرمایه ی عظیمــی از او داریــم و از پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 

فرهنگــی به خاطــر برگــزاری ایــن مراســم تشــکر می کنیــم.
گفتنــی اســت، دکتــر علــی رواقــی بــه دلیــل ســرماخوردگی نتوانســت ســخنانی را در وصــف اســتاد قریــب بــرای حضــار ارائــه کنــد 

امــا از فــراق یــار و همــکار قدیمــی خــود غمگیــن بــود و بــه شــدت اشــک می ریخــت.
مراسم با قرائت فاتحه و تقدیم لوح یادبود به خانواده استاد قریب، پایان یافت.

روحش شاد و یادش گرامی باد
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پنل»ظرفیتهاوموانعسیاسی،اقتصادیپژوهشوافقهایپیشرفت«

در ابتــدای پنــل دکتــر جــالل منتظــری ســخنرانی خــود را بــا عنــوان »جایــگاه و هزینــه ی تحقیــق و توســعه در ایــران و جهــان 
ــا ایــن ســؤال کــه چــرا چرخه هــای  ــا تعریــف مبنایــی واژه ی   تحقیــق و توســعه آغــاز کــرد و ب ــه کــرد. وی بحــث خــود را ب ارائ
ــه معرفــی ایــن چرخــه از منظــر  ــل مالحظــه منتــج نمی شــود، ادامــه داد و ب ــج قاب ــه نتای ــران ب تحقیــق و توســعه در کشــور ای
علمــی پرداخــت. منتظــری بــا بیــان اینکــه کاربــرد اصلــی تحقیــق و توســعه در زمینــه ی رقابت پذیــری کشورهاســت، بیــان کــرد 
ــای  ــد، هزینه ه ــان می ده ــه نش ــان و منطق ــورهای جه ــایر کش ــران و س ــن ای ــعه بی ــق و توس ــای تحقی ــه ی هزینه ه ــه مقایس ک
تحقیــق و توســعه در کشــور ایــران بــا ســایر کشــورها فاصلــه معنــادار دارد. براســاس آمــار و اطالعــات مســتند، ایــن فاصلــه در 
حالــی اســت کــه کشــور ایــران جهــت جهــش و کمتــر کــردن فاصلــه ی رشــد اقتصــادی بــا جهــان نیازمنــد توجــه ضــروری بــه 
امــِر هزینه کــرد بــر تحقیــق و توســعه جهــت قــدرت رقابت پذیــری اقتصــادی اســت. عــدم توجــه بــه امــر تحقیــق و توســعه در 
ایــران بــه افــت رتبه بنــدی ایــران در زمینــه رقابت پذیــری در ســال 2018 منجــر شــده اســت و ایــن در حالی اســت کــه تحقیــق 

ــه شــمار مــی رود. ــوآوری ب و توســعه وجــه مهمــی در زمینــه رقابت پذیــری و ن
دکتــر منتظــری بــا اشــاره بــه آمــار و ارقــام هزینه هــای چندبرابــری تحقیــق و توســعه در جهــان نســبت بــه ایــران و رتبــه کشــور 
ایــران در زمینــه ی رقابت پذیــری، بــه لــزوم اهتمــام سیاســت گذاران در رســیدگی بــه امــر ضــرورت تخصیــص بودجــه ی پژوهــش 

و تحقیقــات و شــتاب ایــن امــر بــا هــدف جهــش در رشــد اقتصــادی اشــاره کــرد.
ــی  ــل و ارزیاب ــای تحلی ــاخص ها و روش ه ــی ش ــوع »معرف ــا موض ــود را ب ــخنان خ ــی س ــادات زعفرانچ ــر لیالس ــه دکت در ادام
اقتصــادی تحقیــق و توســعه« ارائــه کــرد و ضمــن اشــاره بــه ســه تحــول هم زمــان در تاریــخ، از جملــه توجــه بــه علم ســنجی، 

برنامه هــای هفتــه ی پژوهــِش پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
فرهنگــی در آذرمــاه 1398 بــا عنــوان »پژوهــش و افــق هــای پیشــرفت« در ذیــل 
ــاد و  ــکده ی اقتص ــتا پژوهش ــن راس ــد. در ای ــزار ش ــی برگ ــت تخصص ــد نشس چن
ــای  ــش و افق ه ــادی پژوه ــی، اقتص ــع سیاس ــا و موان ــل »ظرفیت ه ــت پن مدیری
ــده  ــرح ش ــث ط ــرد. مباح ــزار ک ــاه 1398 برگ ــخ 24 آذرم ــرفت« را  در تاری پیش
ــر  ــه ام ــا نگاهــی کالن ب ــروار و ب ــأت علمــی به صــورت زنجی از ســوی اعضــای هی
ــا رویکــردی مدیریتــی در  تحقیــق و توســعه، در فضــای اقتصــاد آغــاز و ســپس ب
زمینــه ی شبکه ســازی، نــوآوری و در نهایــت مناســبات کار- زندگــی پژوهشــگران 

ــت.  ــه یاف ــی ادام در ســطحی عملیات
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ــد  ــی رش ــل اصل ــوان عام ــش به عن ــر دان ــن ام ــا در نظرگرفت ــورها ب ــادی کش ــد اقتص ــات رش ــری ادبی ــی در بازنگ ــرات مبنای تغیی
ــول  ــه تح ــن س ــن ای ــه تبیی ــی دوم ب ــگ جهان ــس از جن ــوص پ ــی به خص ــت سیاس ــش و حاکمی ــوردن دان ــره خ ــادی و گ اقتص
ــق  ــای تحقی ــی فعالیت ه ــای ارزیاب ــی روش ه ــرح ابتدای ــه ط ــاز، ب ــداد زمینه س ــه روی ــن س ــان ای ــا بی ــت. وی ب ــی پرداخ تاریخ
ــن  ــی ای ــدف اصل ــرد. ه ــاره ک ــکاتی اش ــتورالعمل فراس ــوان دس ــت عن ــورهای OECD تح ــط کش ــال 19۶3 توس ــعه در س و توس
دســتورالعمل کــه تــا بــه حــال هفت بــار ویرایــش و ویرایــش نهایــی آن در ســال 2015 توســط مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی 
ــن زمینــه اســت. ــر از آن مقایســه ی کشــورها در ای ــی تحقیــق و توســعه در کشــورها و مهم ت کشــور ترجمــه شــده اســت، ارزیاب

در ادامــه دکتــر زعفرانچــی بــا مقایســه هزینه هــای تحقیــق و توســعه بیــن دو کشــور ژاپــن و اتحــاد جماهیــر شــوروی در ســال 
1995، نتیجــه گرفــت کــه پیــش و بیــش از دغدغــه در مــورد تفــاوت نســبت هزینه هــای تحقیــق و توســعه بــه تولیــد ناخالــص 
ملــی میــان کشــورها، بایــد بــه امــر نســبت اثرگــذاری هزینه هــای تحقیــق و توســعه بــر رشــد اقتصــادی کشــورها توجــه کــرد کــه 

ایــن امرنیازمنــد ارائــه ی آمــار و اطالعــات متمرکــز و هدفمنــد اســت.
ســومین ســخنران ایــن پنــل دکتــر فرزانــه میرشــاه والیتی بــود کــه بــا موضــوع »هم افزایــی فعالیت هــای نوآورانــه و شبکه ســازی« 
ســخنرانی کــرد و بــا اشــاره بــه اهمیــت نــوآوری جهــت ایجــاد رقابــت و متمایــز بــودن، بــه نقــش تحقیــق و توســعه  ی در ایجــاد 
نــوآورِی مباحــث تحقیقاتــی اشــاره داشــت. اواذعــان داشــت کــه دو عامــل دولتــی بــودن پژوهشــگاه و انجــام تحقیقــات بنیادیــن 
ــر  ــن راســتا دکت ــش در پژوهشــگاه منجــر شــود. در ای ــد محصــول و عرضــه ی دان ــد تولی ــدم فرآین ــی جهــت ع ــه عوامل ــد ب نبای
میرشــاه والیتی شبکه ســازی را یکــی از اصلی تریــن عوامــل در ایجــاد نــوآوری و خلــق دانــش عنــوان کــرد و گفــت: شبکه ســازی 
زمینــه ی مناســبی را بــرای پژوهشــگران جهــت ایجــاد و تبــادل اطالعــات، تســهیم تجربیــات و تقســیم دانــش بــه ارمغــان مــی آورد.
دکتــر میرشــاه والیتی ضمــن اشــاره بــه ضعــف روابــط بیــن فــردی و موانــع ســاختاری و فقــدان حقــوق مالکیــت فکــری به عنــوان 
ــوم  ــگاه عل ــن در پژوهش ــش نوی ــق دان ــه و خل ــای نوآوران ــه فرصت ه ــی ب ــت دسترس ــه جه ــد ک ــر ش ــازی، متذک ــع شبکه س موان
ــته ای و  ــان رش ــته ای، می ــات بین رش ــت مطالع ــتفاده از ظرفی ــای ICT و اس ــر فض ــدن ب ــوار ش ــگران، س ــاط پژوهش ــانی، ارتب انس

فرارشــته ای مؤثــر خواهــد بــود.
دکتــر نــادر ســیدکاللی ســخنران بعــدی نشســت بــود. او بــا عنــوان »دوســوتوانی نــوآوری در شــرکت ها« ســخنان خــود را آغــاز 
ــا طــرح ایــن ســؤال جــّدی کــه چــه چیــزی باعــث عملکــرد مطلــوب شــرکت ها شــده و ایجــاد عامــل مزیــت رقابتــی  کــرد و ب
ــدا مباحــث علمــی ریشــه عملکــرد شــرکت ها در ســاختار صنعتــی آن  ــان کــرد کــه در ابت در ســازمان ها محســوب می شــود، بی
را جســتجو می کردنــد، ســپس بــا گســترش تحقیقــات، نظریــه ی مبتنــی بــر منابــع ارائــه شــد و عنــوان شــد کــه منشــأ اصلــی 
عملکــرد در درون شــرکت ها و نــه در بیــرون آنهاســت. وی اشــاره کــرد کــه از اوایــل قــرن 21 بــه بعــد و به  خصــوص در 20 ســال 
اخیــر دیــدگاه قابلیت هــای پویــا در زمینــه ی ارزیابــی عملکــرد شــرکت ها دارای جایــگاه قابــل تأملــی اســت. در ایــن دیــدگاه منشــأ 
عملکــرد شــرکت ها نــه فقــط در فضــای صنعتــی و منابــع ســازمانی جســتجو شــده، بلکــه بــه امــر قابلیت هــای پویــای ســازمانی 
ــع فعلــی  ــع موجــود، مناب ــا ترکیــب مناب ــا ب ــع جدیــد خلــق کــرده ی ــاز می گــردد. ایــن قابلیت هــا می تواننــد مناب در بلند مــدت ب
را بازســازی کننــد. یکــی از مهمتریــن قابلیت هــای پویــا، امــر تحقیــق و توســعه اســت. دکتــر ســیدکاللی در خاتمــه دلیــل عــدم 
ــان،  ــتمزد کارکن ــت دس ــون پرداخ ــی، همچ ــای عملیات ــر قابلیت ه ــازمان ها ب ــن س ــز ای ــی را تمرک ــازمان های ایران ــوآوری در س ن

ــه پیگیــری قابلیت هــای پویــا عنــوان کــرد. شــرایط معطــوف بــه حیــات و ممــات ســازمان و بی توجهــی ب
دکتــر الهــام ابراهیمــی آخریــن ســخنران پنــل بــا موضــوع »مناســبات کار-زندگــی پژوهشــگران در ایــران و جهــان« ســخنرانی کرد. 
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او بــا بیــان مفهــوم مناســبت کار- زندگــی و ســیر تحــول علمــی 
در ایــن رویکــرد، اشــاره کــرد کــه در ابتــدا فقــط بــر بعــد منفــی 
ــن تناســبات  ــک ای ــه می شــد و ســویه تاری ــن مناســبات تکی ای
تحــت عنــوان تضــاد یــا تعــارض مــورد بحــث قــرار می گرفــت و 
ــن دو حــوزه توجــه می شــد. در  ــات ای ــه ســرریز تجربی ــر ب کمت
رویکــرد نویــن عــالوه بــر ابعــاد منفــی، بــه یکپارچگــی و تعــادل 
ــات  ــت تجربی ــدن مثب ــرریز ش ــه س ــه ب ــوزه و توج ــن دو ح ای
ــا  ــی ب ــود. ابراهیم ــه می ش ــز پرداخت ــی نی ــوزه ی کار – زندگ ح
ــوالً از  ــگران معم ــان و پژوهش ــه محقق ــوع ک ــن موض ــان ای بی
ــبات  ــوزه ی مناس ــات در ح ــاری تحقیق ــه ی آم ــه جامع ــه ب توج
ــی و  ــات جهان ــدد مطالع ــه تع ــد، ب ــل مانده ان ــی غاف کار- زندگ
ــرد.  ــاره ک ــران اش ــده در ای ــام ش ــای انج ــت  پژوهش ه محدودی
ــام  ــغلی انج ــرش ش ــنجی 12 نگ ــه نگرش س ــر مطالع ــروری ب م
ــازمان های  ــان س ــر از کارکن ــزار نف ــر 20 ه ــز ب ــا تمرک ــده ب ش
ــادل  ــرش تع ــه نگ ــد ک ــان می ده ــال 9۶-97 نش ــی در س ایران

ــوده اســت. ــی ب ــگاه نازل ــه و جای کار-زندگــی دارای رتب
دکتــر ابراهیمــی بــا اســتناد بــه یکــی از ابتدایی تریــن تحقیقــات انجــام شــده )1982( برگروهــی از زنــان عضــو هیــأت علمــی در 
آمریــکا بیــان کــرد: نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می دهــد بیــن ادراک افــراد از اضافــه بــار کاری بــه لحــاظ ذهنــی و عینــی تفــاوت 
معنــاداری وجــود دارد. اعضــای هیــأت علمــی مطابــق بــا تحقیقــات انجــام شــده نســبت بــه ســایر کارکنــان ســرریز کار- زندگــی را 
بیشــتر تجربــه می کننــد و ذهــن عضــو هیــأت علمــی فقــط در زمــان حضــور در محــل کار دغدغه منــد نیســت و حــذف مــرز بیــن 
کار- زندگــی در ایــن قشــر مشــکل تر اســت. وی در ادامــه بــا طــرح کلیــدواژه ی »روزنه هــای امیــد و ابرهــای ســیاه« در زمینــه  ی 
مشــاغل علمــی بیــان داشــت: بایــد توجــه کــرد کــه اگرچــه اعضــای هیــأت علمــی از ســاعات کار منعطف تــری برخوردارنــد، امــا 

امــکان درگیــری ذهنــی بیشــتر بــرای آنهــا، از جملــه ســویه های تاریــک ایــن موضــوع اســت.
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کمیتــه ورزش پژوهشــگاه در راســتای توجــه بــه امــر ســالمت و تندرســتی همــکاران پژوهشــگاه تصمیــم بــه اجــرای طــرح 
پایــش ســالمت کارکنــان گرفتــه کــه در دو مرحلــه بــه اجــرا در مــی آیــد. طــی پیگیری  هــا و توافــق صــورت گرفتــه، مجــری 
ــا چهارشــنبه 7  ــن طــرح از شــنبه 3 اســفند ت ــوم اســت. ای ــی وزارت عل ــن طــرح پژوهشــکده ی تربیــت بدن ــه اول ای مرحل
اســفندماه 1398، طــی 5 روز، در دو بخــش مجــزای آقایــان و بانــوان برگــزار خواهــد شــد. خدماتــی کــه در اولیــن مرحلــه 

بــه همــکاران ارائــه مــی شــود، عبــارت اســت از:
1. ارزیابــی ترکیــب بدنــی، 2. ارزیابــی ســطح فعالیــت بدنــی، 3. ارزیابــی عوامــل آمادگــی جســمانی، 4. غربالگــری وضعیــت 
ــی  ــی طب ــاخت کف ــی و س ــرای طراح ــاوره الزم ب ــا و مش ــف پ ــاختار ک ــی س ــکلتی(، 5. ارزیاب ــت س ــی وضعی ــی )بررس بدن

متناســب.
در ادامــه ایــن مرحلــه بــا توجــه بــه نتایــج ایــن پایــش، کارگاه هایــی جهــت اصــالح و درمــان بــرای همــکاران برگــزار خواهــد 

. شد
مرحله دوم با یکی از بیمارستان های مجهز و طرف قرارداد، جهت انجام آزمایش های ذیل انجام خواهد شد:

 1. آزمایش خون کامل. 2. آزمایش پوکی استخوان. 3. بررسی وضعیت قلب )نوارقلب، اسکن یا اکو(.
 ازآنجایــی کــه ایــن دو مرحلــه مکمــل طــرح پایــش ســالمت اســت، بــه همــکاران محتــرم پژوهشــگاه توصیــه شــده کــه در 

هــر دو مرحلــه حضــور داشــته باشــند.
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