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آیت اهلل محسن قمی در مراسم سالگرد پیروزی انقالب:

 انقالب اسالمی گفتمان سوم را ایجاد کرد
 آیــت اهلل محســن قمــی، در مراســم جشــن انقــالب پژوهشــگاه کــه 21 بهمن مــاه 1399، برگــزار شــد ضمــن تشــکر از بابــت 
ــن  ــه به ای ــت: توج ــت و گف ــالب در گام دوم پرداخ ــدور انق ــم انداز ص ــتی چش ــوع چیس ــه موض ــم، ب ــن مراس ــزاری ای برگ
ــاد.  ــر اتفــاق خواهــد افت ــن ام ــه ای ــال خواهــد داشــت کــه چه گون ــی را هــم به دنب ســؤال اساســی، ســؤال های فرعــی و جانب
ــرات هــم طبیعــی اســت و هــم  ــن تأثی ــد. ای ــر فرامــرزی دارن اصالحــات کیفــی و کمــی آن چیســت. همــه ی انقالب هــا تأثی
به صــورت گســترده در جهــان اتفــاق می افتــد. هرچنــد کــه مدعــی صــدور انقــالب نیســتند ولــی اثــرات خودشــان را دارنــد. 

واژه ی صــدور انقــالب قبــل از ایــن، کمتــر اســتفاده شــده و بعــداز انقــالب اســالمی کاربــرد فراوانــی پیــدا کــرده کــه تفاســیر 
متعارضــی هــم داشــته اســت. انقــالب اســالمی، دوقطبــی معمــول سوســیال- لیبــرال را شکســته و گفتمــان ســومی را ایجــاد 
کــرده کــه مبتنــی بــر کرامــت انســانی اســت. ایــن گفتمــان کرامــت درون خــودش؛ آزادی، عدالــت و انســانیت را هــم شــامل 
می شــود. ایــن انقــالب بــه فرامرزهــا رفتــه و اثــرات خــودش را برجــای گذاشــته اســت. در طــی 20 ســال اول انقــالب، حــدود 

ــا، چــاپ و منتشــر شــده اســت. ــه زبان هــای مختلــف در دنی 1200 کتــاب ب
ــتی،  ــرار داد: مارکسیس ــی ق ــورد ارزیاب ــود را م ــرد موج ــه رویک ــالب س ــان انق ــدور گفتم ــوص ص ــی درخص ــت اهلل قم آی
ــکار و اندیشــه ها مهــم اســت  ــد کــرد: انتقــال اف ــه آن نیســت. وی تأکی ــی ب ــگاه کاالی ــی کــه ن اســالمی گرایی افراطــی و انقالب
کــه بایــد زمینه هــای آن ماننــد: خــردورزی، عقــل ورزی فراهــم باشــد. کمــک بــه کشــورهای مظلــوم کــه در اصــل 51 حقــوق 
ــرای صــدور گام دوم  ــن ب ــالب اســت. بنابرای ــای صــدور انق ــن زمینه ه ــه شــده، جــزو ای ــه آن پرداخت ــز ب ــی نی منشــور جهان
انقــالب بایــد مســیری را در پیــش بگیریــم کــه الگــوی موفــق در زمینه هــای مختلــف را به دنیــا معرفــی کنیــم، هرچنــد کــه بــا 
نقطــه ی مطلــوب فاصلــه ی زیــادی داریــم. مســئله ی بعــدی قابــل توجــه این اســت کــه، فرهنــگ ایثــار تبدیــل بــه یــک گفتمــان 
ــی در بخش هــای  ــدارد و انسانی ســت کــه همیشــه هــم هســت. کادر انقالب شــده اســت. شــعارهای انقــالب تاریخ مصــرف ن
مختلــف تربیــت کردیــم، درصورتی کــه دنیــای ســکوالریزم بــا بحــران مواجــه شــده و تشــنه ی معنویــت اصیــل اســت. شــیوع 
ــترس  ــان و اس ــی انس ــودن زندگ ــاری، پوچ ب ــرده اســت. بیم ــدار ک ــم بشــری را پدی ــص عل ــا، نق ــروس کرون و گســترش وی
ــد.  ــه می کنن ــان را مطالب ــی جه ــوی، دگرگون ــی و معن ــه ی مذهب ــا مای ــا ب ــت. جنبش ه ــه اس ــر گرفت ــا را از بش ــروزی، معن ام

ــد. ــری می کن ــن اســالمی را در گام دوم پیگی ــد پــس از انقــالب اســالمی، تمــدن نوی ــات جدی ادبی
ــوم مختلــف( و  ــی )عل ــی )ســبک زندگــی، معمــاری و …(، میان ــد: روبنای ــه دارن ــح داد: تمدن هــا، ســه الی ــر قمــی توضی دکت
ــا  ــدن اســالمی را بن ــم تم ــد و می توانی ــا کمــک می کن ــری م ــه جهت گی ــی(. اســالم ب ــان بین ــی )معرفت شناســی و جه زیربنای
کنیــم، زیــرا تجربــه ی صــدر اســالم را داریــم، تجربــه ی 40 ســال پــس از انقــالب اســالمی را داریــم و پیشــینیه ی خوبــی داریــم. 
جوانــان مــا، نشــان دادنــد کــه معلــول تاریــخ نیســتند و خودشــان سرنوشت شــان را رقــم می زننــد. کار ســختی اســت کــه نیــاز 

بــه همــت و اراده دارد و بایــد بــا تــوکل بــه خــدا پیــش برویــم.
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 به قول حافظ:
               ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال                مرغ زیرک چون به دام افتد، تحمل بایدش
               رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار               کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش
               تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافریست              راهرو گر صد هنر دارد، توکل بایدش

در ادامــه ی ایــن مراســم، هم زمــان بــا رونمایــی از کتــاب »اتصــال بــه ریشــه، انطبــاق بــا زمــان«، از ســایر کتاب هــای 
ــی شــد.  ــی صــورت گرفــت و از پزشــک بازنشســته پزوهشــگاه قدردان ــز رونمای ــازه منتشــر شــده ی پژوهشــگاه نی ت
ــام  ــه کســب مق ــق ب ــه در مســابقات خاطره نویســی و نقاشــی موف ــدان اعضــای پژوهشــگاه ک ــان مراســم، فرزن در پای
ــا بخش هــای متنوعــی هم چــون: پخــش کلیــپ  شــده بودنــد، معرفــی و مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد. ایــن مراســم، ب

ســرودهای انقالبــی و اجــرای ســرود توســط گــروه اســراء خاتمــه یافــت.
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رئیس بیمارستان شریعتی تهران در مراسم  سالگرد پیروزی انقالب:

کرونا موجب هم گرایی بیشتر علوم انسانی و تجربی شده است
به مناســبت چهل و دومیــن ســالگرد پیــروزی انقــالب اســالمی و به همــت معاونــت فرهنگــی و کاربردی ســازی علــوم 
ــالن  ــازی در س ــوری و مج ــورت حض ــاه 1399، به ص ــالمی، 21 بهمن م ــالب اس ــن انق ــم جش ــگاه، مراس ــانی پژوهش انس

ــد. ــزار ش ــگاه برگ ــت پژوهش حکم
دکتــر ســعیدرضا مهرپــور، رئیــس بیمارســتان شــریعتی تهــران طــی 
ــه ی خرســندی دانســت  ســخنانی حضــورش در پژوهشــگاه را مای
ــودم. وی  ــه علــوم انســانی عالقه منــد ب و گفــت: مــن از کودکــی ب
ــه داد:  ــوم طبیعــی، ادام ــه ســیرتاریخی و گذشــته ی عل ــا اشــاره ب ب
ــوده و توســط فیلســوفان  ــده ی علــوم انســانی ب علــوم طبیعــی زائی
ــیوع و گســترش  ــا ش ــط ب ــه مرتب ــده اســت ک ــزرگ به وجــود آم ب
ــه  ــی ک ــالدی، زمان ــرن 14 می ــوده اســت. ق ــی ب ــای عفون بیماری ه
ــون  ــاری طاع ــان بیم ــود، ناگه ــه ب ــی رفت ــه خاموش ــم ب ــراغ عل چ
ــا  ــای او ب ــه گرفتاری ه ــد ک ــه ش ــر متوج ــت. بش ــترش یاف گس
ــد  ــل آن نیازمن ــرای ح ــود و ب ــل نمی ش ــا ح ــی و دع ــوم قدیم عل
ــرد. از  ــل ک ــا طبیعــت تعام ــوان ب ــه بت ــد اســت ک ــای جدی روش ه

ــم  ــوند. عل ــده می ش ــی نامی ــالب علم ــه انق ــد ک ــش یافتن ــی پیدای ــی و تجربه گرای ــک گرایی، عقل گرای ــالدی؛ ش ــرن 16 می ق
ــاور فرانســیس بیکــن، هرآن چــه مشــاهده  ــه ب ــرد. ب ــف می ک ــد. ارســطو، مشــاهده و توصی و کلیســا باهــم در تعــارض بودن
می شــود، بایــد آزمایــش و تحلیــل شــود. علــوم تجربــی به مــرور زمــان پیشــرفت کــرد و بعــد از مدتــی خــودش را مغرورانــه 

از علــوم انســانی جــدا کــرد.
دکتــر مهرپــور ادامــه داد: ایــران آن زمــان نیــز کــه مغــول زده و طاعــون زده بــود، از تغییــرات و نهضــت در علــوم دنیــا بی خبــر 
بــود و از قــرن نوزدهــم به بعــد، به مــرور زمــان بــا جهــان پیرامــون آشــنا شــدند. بعــداز ســه قــرن تــالش و کوشــش از قــرن 
شــانزدهم تــا نوزدهــم، بشــر یــاد گرفــت کــه، عوامــل بیمــاری زا را کشــف کنــد. بعــداز جنــگ جهانــی اول، دنیــا بــا آنفوالنــزای 
اســپانیایی مواجــه شــد کــه از آمریــکا گســترش یافــت و به علــت این کــه کشــور اســپانیا آن را برمــالء و افشــا کــرد به همیــن 
عنــوان مشــهور شــد. ایــن بیمــاری، ســه مــوج داشــت کــه در مجمــوع میلیون هــا کشــته برجــای گذاشــت و بعــداز مدتــی 
خودبه خــود نابــود و محــو شــد. حــاال پــس از صــد ســال، شــیوع ویــروس کرونــا را شــاهد هســتیم. شــیوع ایــن ویــروس 
ــرد و گســترش  ــرار گی ــوم انســانی هــم در جامعــه مــورد توجــه ق ــر از مســائل پزشــکی، مســائل عل ســبب شــده کــه، به غی
ــه علــوم انســانی باعــث خوشــحالی همــه ی ما اســت کــه در فضــای جدیــد، تعامــالت علــوم طبیعــی و  ــد. ایــن توجــه ب یاب

علــوم انســانی را گســترش دهیــم و ...
وی در پایــان ســخنانش، بــه عــدم مطالعــه ی تاریــخ توســط مــردم ایــران اشــاره و خاطرنشــان کــرد: حتــی اگــر واکســن ســاخته 
شــود، ولــی اعتمــاد مــردم نباشــد در واکسیناســیون موفــق نخواهیــم بــود. بنابرایــن بــا علــوم طبیعــی مغرورانــه و علــوم انســانی 

مغرورانــه بــه جایــی راه نمی بریــم و نیازمنــد تعامــل آنهــا هســتیم تــا گره هــا بــاز بشــود.
دکتــر قبــادی پــس از ســخنان دکتــر 
ــًا باعــث  ــح داد: واقع ــور توضی مهرپ
ــن  ــا ای ــما ب ــه ش ــار ماســت ک افتخ
ــا ایــن حــد  تحصیــالت و ســمت ت
بــه نــکات کلیــدی در مــورد اهمیت 
می کنیــد  اشــاره  انســانی  علــوم 
کــه پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
ایده هــا و  از  مطالعــات فرهنگــی 
اندیشــه های شــما و ســایر اســتادان 
و پژوهشــگران اســتقبال می کنــد.
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دکتر قبادی در مراسم سالگرد پیروزی انقالب::

 برای پژوهشگاه، فعالیت سازمانی و پژوهش اصل است

ــت  ــالن حکم ــاه 1399 در س ــازی روز 21 بهمن م ــوری و مج ــکل حض ــالمی به ش ــالب اس ــالگی انق ــن 42س ــم جش مراس
ــد. ــزار ش ــی برگ ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش

در ابتــدای ایــن مراســم، دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه با تبریک فرارســیدن دهــه ی مبــارم فجــر و قدردانــی از برگزارکنندگان 
ــوی آغــاز  ــا قرائــت شــعری از مول مراســم ســخنانش را ب

. د کر
ــاور  ــوم انســانی گفــت: ب ــالء در عل وی در خصــوص اعت
ــالء در  ــن اســت کــه عنصــر جوهــره ی اعت پژوهشــگاه ای
ــر  ــالمی جدایی پذی ــالب اس ــالی انق ــانی، از اعت علوم انس
نیســت، بلکــه ایــن دو توأماننــد و از ســوی دیگــر عمیقــًا 
هــردو بــا پیشــرفت ایــران نیــز پیونــد می خورنــد و 

ــد. ــاز می تابانن ــت را ب ــک حقیق ــه ضلع ی س
تحقــق  و  علوم انســانی  اعتــالی  اســاس،  ایــن  بــر 
ــا هــم  آرمان هــای انقــالب اســالمی و پیشــرفت کشــور ب
پیوســتگی و مالزمــت دارنــد؛ چــرا کــه انقــالب اســالمی 

ــگ  ــاع، فرهن ــی اجتم ــای آن، یعن ــوده و بنیان ه ــی« ب ــی« و »فرهنگ ــوی« »اجتماع ــی »معن ــًا انقالب ــت، ماهیت ــه ی نخس در درج
ــر اقتصــاد و سیاســت تقــدم داشــته اســت؛ اگرچــه مســائل اجتماعــی در مفهــوم عــام،  ــر جنبه هــای مــادی و ب و معنویــت ب
عناصــر و کنش هــای اقتصــادی را هــم شــامل خواهــد بــود. به عنــوان نمونــه، اقدامــات بــرای عبــور از نظــام طبقاتــی و نیــل بــه 
ــد و شــعار اصلــی انقــالب اســالمی  ــز به شــمار می آی ــه در بعــد اقتصــادی، در عین حــال، امــری اجتماعــی نی ــی بهین حکم ران

ــزاره اســت. ــن گ ــود همی ــاد و نم ــوری اســالمی« نم ــتقالل، آزادی، جمه ــی »اس یعن
قبــادی افــزود: به دلیــل وجــوه ماهیتــی ایــن جنبــش، در فراینــد تعمیــق و تــداوم انقــالب، نوعــی نشــانه های هم ذات پنــداری 
و انگاره هــای بین االذهانــی میــان ایــن نهضــت بــا مواریــث تمّدنــی، تاریخــی و دینــی پدیــدار شــده اســت. در ایــن پدیــداری، 
علوم انســانی نقشــی تعیین کننــده و کارکــردی اثرگــذار داشــته و دارد. در زیســت بوم ایــران و ایرانــی همیــن پیوســتگی اســت 

کــه بــا پیشــرفت انقــالب و تحقــق اســتقالل و آزادی در ایــن ســرزمین گــره می خــورد.
از ســال 1392 به این ســو، بــر مبنــای همیــن فــرض، مدیریــت پژوهشــگاه کوشــیده اســت: مشــی ای بــر پایــه ی شایسته ســاالری، 
ــدت دور از  ــش و مجاه ــت کار و کوش ــرد اصال ــا رویک ــی ب ــداری، جامعه گرای ــل، برنامه م ــداری اصی ــی، ارزش م اخالق گرای
هــر حاشــیه در پیــش بگیــرد کــه فعالیــت ســازمانی و پژوهیــدن در آن اصــل باشــد و بــا عــزم راســخ بــر پایــه ی تــوکل عمیــق 
ــه  ــر اســاس اولویت هــای برآمــده از برنامــه ی توســعه ی راهبــردی و در چهارچــوب اســناد باالدســتی ب ــه حضــرت حــق ب ب

پیــش بــرود.
ــاره ی اعتــالی علوم انســانی بایــد یــادآور شــد کــه ایــن مهــم در ایــران، مســتلزم نگاهــی جامع نگــر و تمدن مــدار اســت.  درب
ــه و  ــه ریش ــال ب ــوری »اتص ــعار مح ــگاه ش ــد پژوهش ــس فقی ــد )ره( رئی ــادق آئینه ون ــر ص ــتاد دکت ــاد اس ــن روی، زنده ی ازهمی

انطبــاق بــا زمــان و نیــاز« را برگزیــده بــود.
ــز و  ــای ری ــی، دانه ه ــته ای طوالن ــه رش ــد ک ــد ش ــن خواه ــود، روش ــه ش ــخ مداق ــق تاری ــن در اف ــدن ایران زمی ــر در تم اگ
درشــت وقایــع و رویدادهــای مختلــف را به هــم پیونــد داده و بــا وجــود گسســت های سیاســی، اجتماعــی، انسان شــناختی و 
مردم شــناختی، پیوســتاری از هویــت ایرانــی را بــه نمایــش گــذارده اســت. ایــن رشــته چیــزی نیســت جــز ریســمان فرهنــگ 
ــر ظرفیــت  ــا معرفــت اســالمی ب ــد ب ــوده و در پیون ــی مشــخصی اســتوار ب ــر اصــول و مبان ــاز ب ــی کــه از دیرب و تمــدن ایران
اندیشــه ورزی و نظــرورزی آن افــزوده شــده اســت و گویــی بــا خوانــش انقــالب اســالمی، تمــدن ایــن ســرزمین بازخوانــش 

می شــود.
ــه قدســیت و کالن روایت هــا؛ حکم رانــی  خــردورزی، دادگــری، خداپرســتی، شــهودگرایی، معنویــت، راســت گویی، توجــه ب
بهینــه، پیوندهــای حکمــت و حکومــت، عــدل الهــی، فقــه و عرفــان اســالمی همگــی مجموعه هایــی نظــری و عملــی هســتند 

کــه عناصــر فرهنــگ و تمــّدن ایــن ســرزمین را فریــاد می آورنــد، کــه البتــه بــر بســتر زبــان فارســی از
ــه  ــوان ب ــن می ت ــیدند. بنابرای ــداول بخش ــالمی را ت ــی ایرانی-اس ــراث فرهنگ ــد و می ــال یافتن ــر انتق ــه دوره ی دیگ دوره ای ب
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ــی کالن اســت  ــز مرهــون اندیشــه ها، باورهــا و رهیافت های روشــنی دریافــت کــه هویــت ایرانی-اســالمی بیــش از هــر چی
ــوان  ــی، اجتماعــی و سیاســی را می ت ــع، جامعیــت حکمــت دین ــوم انســانی احصــاء می شــوند. در واق ــل عل کــه امــروزه ذی
درونمایــه اصلــی فرهنــگ و تمــدن ایرانــی- اســالمی برشــمرد کــه اکنــون و در دوره ی جدیــد جامــه ی علــوم انســانی بــر 

ــد. ــن کرده ان ت
رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی تأکیــد کــرد: بــا ایــن توضیــح، در دوره ی کنونــی علــوم انســانی بــه 
ــی  ــف زندگ ــای مختل ــد در الیه ه ــای انســانی می توان ــده دارد. پژوهش ه ــی را برعه ــش کانون ــی نق لحــاظ فرهنگــی و تمدن
اجتماعــی نفــوذ کنــد و ضمــن رفــع آســیب ها و کمبودهــا، بســترهای الزم را جهــت توســعه ای چندبعــدی و پایــدار فراهــم 
ــردی و توســعه ای نیازهــای کشــور را شناســایی  ــن، کارب ــد در ســه بخــش بنیادی ــوم انســانی می توان آورد. پژوهش هــای عل

و برطــرف کنــد.
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی طــّی ســال های اخیــر کوشــیده اســت بــا رویکــردی جامــع بــه علوم انســانی 

و بــا عنایــت بــه ترکیــب نیروهــای هیأت علمــی خــود، جایــگاه علــوم انســانی در کشــور را ارتقــاء دهــد.
ــی  ــعه ی فرهنگ ــور، توس ــت دانایی مح ــعه ی مدیری ــود از: توس ــارت ب ــت عب ــعه نخس ــه ی توس ــی برنام ــای اصل راهبرده
ــای کالن  ــت ها و برنامه ه ــر سیاس ــذاری ب ــانی، تأثیرگ ــوم انس ــازی عل ــر و شبکه س ــبات فراگی ــعه ی مناس ــی، توس اجتماع
ملــی، توســعه ی زیــر ســاخت ها، ســاختارها و فرایندهــا، توســعه ی پژوهــش، توســعه و بهبــود نظــام جامــع مدیریــت منابــع 

ــی. انســانی و اجتماع
ــال  ــی از س ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــرد پژوهش ــتین راهب ــوان نخس ــور به عن ــت دانایی مح ــعه ی مدیری توس
ــی  ــه ایــن هــدف رهیافت هــای مناســبی تعریــف و پ ــل ب ــه شــد و به منظــور نی ــی گرفت ــه این ســو به طــور جــدی پ 1393 ب
ــش شــوراها و گســترش مشــورت ها  ــه خردجمعــی و افزای ــکا ب ــا ات ــوان ب ــا می ت ــن آن ه ــه  مهم تری ــه ازجمل ــه شــد ک گرفت
اشــاره کــرد. در ســال های اخیــر پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــر پایــه ی تأکیــدات یادشــده مقــام معظــم 
رهبــری و متناســب بــا اســناد باالدســتی و سیاســت های نظــام بــه ســمت کاربــردی ســازی حرکــت کــرده اســت و بــا اتــکا 
ــا نیازهــای  ــه ســمت پژوهش هــای مســئله محور ســوق داده و متناســب ب ــی، تولیــدش را ب ــه روش هــای پیشــرفته ی جهان ب
اجتماعــی مــردم تحقیقــات خــود را انجــام داده اســت. گونه هــای تولیــد دســتاوردهای پژوهشــی پژوهشــگاه از ســخنرانی، 
ــی و  ــای علم ــی، گزارش ه ــای مدیریت ــتی، گزارش ه ــای سیاس ــردی، توصیه ه ــای راهب ــمت گزارش ه ــه به س ــاب و مقال کت
مّلــی و ... ســوق داده شــده و در ایــن مســیر از بســته های تخصصــی ماننــد خدمــات مشــاوره، تعامــل عمیــق بــا دســتگاه های 

اجرایــی نیــز بهــره گرفتــه  شــده اســت.
قبــادی تأکیــد کــرد: اکنــون بــا بــه بلــوغ رســیدن رهیافــت کاربردی ســازی در مرحلــه ی عبــور از پژوهش هــای کاربــردی و 
ورود بــه پژوهــش کلینیــکال قــرار داریــم. توســعه ی پژوهش هــای کلینیــکال می توانــد بــا تقویــت رابطــه ی علــوم انســانی بــا 
نظــام اجتماعــی، بــر جامعه مــدار بــودن پژوهش هــای انســانی بیفزایــد و پیونــد میــان نظریــه و کنــش را مســتحکم تر ســازد.

پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در افــق برنامــه ی راهبــردی نخســت یکــی از مأموریت هــای خــود را تحقــق 
ــی،  ــه ی مدن ــا جامع ــاد علمــی ب ــن نه ــاط ای ــت ارتب ــم در گــروی تقوی ــن مه ــوار« دانســته اســت. ای ــدون دی »پژوهشــگاه ب
ــاط ســازمانی  ــت ارتب ــم و تقوی ــه ترویجی ســازی عل ــام ب ــی اســت. اهتم ــف اجتماع ــاد و اقشــار مختل ســازمان های مردم نه
ــی  ــئله مدار، تقاضامحــور و اثربخــش تالش های ــای مس ــا و پروژه ه ــار گســترش  طرح ه ــه در کن ــاد جامع ــا آح پژوهشــگاه ب

اســت کــه در راســتای نیــل بــه آرمــان »پژوهشــگاه بــدون دیــوار« ضــروری اســت.
از دیگرســو، توســعه ی فرهنگــی و اجتماعــی در گــرو کاربســت ابزارهــای مختلفــی اســت کــه ازجملــه آن هــا می تــوان بــه 
دیپلماســی علمــی و دیپلماســی عمومــی اشــاره کــرد. درواقــع، ورود بــه حــوزه ی دیپلماســی علمــی از دیگــر مأموریت هــای 
ــران  ــه مزیــت علــوم انســانی مــا در ای ــرد توجــه ب مهــم پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی اســت. ایــن راهب
ــی یکــی  ــت جغرافیای ــی و موقعی ــن ســابقه ی تمدن ــی باســابقه اســت، ای ــک کشــور تمدن ــران ی ــد. ای ــه شــمار می آی ــز ب نی
ــل  ــرمایه تبدی ــه س ــا را ب ــن مزیت ه ــد ای ــانی می توان ــوم انس ــی رود، عل ــمار م ــه ش ــران ب ــرد ای ــای منحصربه ف از مزیت ه
ــی را  ــتاوردهای خوب ــد دس ــود می توان ــی ش ــانی وارد حــوزه ی دیپلماســی عموم ــوم انس ــای عل ــه پژوهش ه ــد و چنان چ کن
ــرار داده اســت  ــوم انســانی، »دانشــنامه نگاری« را در دســتور کار ق ــن مســیر در پژوهشــگاه عل ــد. در ای ــرای کشــور بیافرین ب
ــا برخــی از کشــورها نظیــر چیــن، روســیه، ترکیــه و کشــورهای عربــی تدویــن یــا در  و دانشــنامه های مشــترک فرهنگــی ب

حــال تدویــن اســت.
ــی از  ــی، یک ــور کل ــرد. به ط ــتفاده ک ــی اس ــی عموم ــترش دیپلماس ــرای گس ــی ب ــیل های علم ــوان از پتانس ــن می ت همچنی
مأموریت هــای مهــم پژوهشــگاه علــوم انســانی، پژوهــش دربــاره ی علــوم انســانی، ســرمایه های فرهنگــی و هنــری ایــران و 

تبدیــل آن بــه دیپلماســی علمــی و عمومــی اســت.
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محکومیت ترور ناجوانمردانه ی شهید  دکتر محسن فخری زاده )رض(

در پــی تــرور ناجوانمردانــه  و شــهادت دکتــر محســن فخــری زاده، هیــأت رئیســه ی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
فرهنگــی پیامــی را صــادر کــرد کــه متــن ایــن پیــام از نظرتــان می گــذرد:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
لوا تَبدیاًل مَِن الُْمْؤمِنِیَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهلَلّ َعَلیِْه َفِمنُْهْم َمْن َقَضی نَْحبَُه َو مِنُْهْم َمْن یَنْتَِظُر َوما بََدّ

ــاوری  ــر محســن فخــری زاده کــه عمــر ارزشــمند خویــش را در راه بســط دانــش و فن ــه شــهید دکت ــرور ناجوانمردان ت
بومــی و ارتقــای اعتمــاد به نفــس در میــان جوانــان و دانشــمندان ایرانــی گذرانــد، موجــب تألــم و انــدوه شــدید به ویــژه 
در میــان دانشــگاهیان و پژوهشــگران کشــور شــد. پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا محکومیــت شــدید 
تروریســم افسارگســیخته تحــت حمایــت و هدایــت اســتکبار جهانــی، ایــن ضایعــه ی غمبــار را بــه امــت اســالمی و ملــت 

مظلــوم و شــهیدپرور ایــران تســلیت می گویــد. 

تردیــدی نیســت کــه حاصــل جان هــای فداشــده در راه عــزت و آبادانــی ایــران؛ درنهایــت به دســت جوانــان ســخت کوش 
و متعهــد بــه درخــت تنــاور و بالنــده ی پیشــرفت و اســتقالل کشــور رهنمــون خواهــد شــد و ایــن ترورهــا و جنایت هــا 
جــز رســوایی و روســیاهی بیشــتر بــرای صهیونیســم غاصــب و حامیانــش، نــزد وجدان هــای آگاه جامعــه ی جهانــی در 

پــی نخواهــد داشــت.
هیأت رئیسه ی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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در اولین سالگرد شهادت   سردار قاسم سلیمانی مطرح شد:
قریشی: »مردمی بودن« از خصایص حاج قاسم از نوجوانی بود

سادات حسینی: باید بتوانیم سیره و جهت فکری حاج قاسم را بهتر تشخیص بدهیم

ســیزدهم دی مــاه 99 هم زمــان بــا اولیــن ســالگرد شــهادت ســردار حاج قاســم ســلیمانی در فــرودگاه بغــداد، نشســت »بازخوانــی 
ابعــاد مکتــب ســردار ســلیمانی بــا رویکــرد ترویــج اندیشــه و تفکــر ایــن شــهید واالمقــام« به صــورت مجــازی برگزار شــد.

ــاوری؛ دانشــگاه ها و مراکــز  ــان وزارت علــوم، تحقیقــات و فن ــه همــت مرکــز مقاومــت بســیج کارکن در ایــن نشســت کــه ب
آمــوزش عالــی و بــا همــکاری پایــگاه مقاومــت بســیج کارکنــان پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد، 
ــپاه  ــاراهلل س ــرارگاه ث ــاون ق ــینی )مع ــیدباقر سادات حس ــردار س ــیج ادارات( و س ــده بس ــی )فرمان ــیدحمیدرضا قریش ــر س دکت

تهــران( بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد.

ــوم، تحقیقــات و فــن آوری و مراکــز  ــان وزارت عل ــده بســیج کارکن ــرزاده، فرمان ــر حســین نصی ــدای ایــن نشســت دکت در ابت
آمــوزش عالــی فرارســیدن ســالگرد شــهادت ســردار ســلیمانی و درگذشــت آیــت اهلل مصبــاح یــزدی را تســلیت گفــت. همچنین 

دکتــر ابوالفضــل نصیــرزاده مجــری ایــن مراســم بــود کــه از دکتــر قریشــی دعــوت کــرد تــا ســخنانش را آغــاز کنــد.
دکتــر قریشــی در شــروع ســخنانش بــا تشــکر از بابــت برگــزاری چنیــن نشســت هایی گفــت: مــا در شــرایط فعلــی بایــد تــالش 
کنیــم تهدیــدات را بــه فرصــت تبدیــل کنیــم کــه دربــاره ی حاج قاســم مــن  می خواهــم دو، ســه مطلــب بگویــم و دیــن خــودم 

را بــه ایــن شــهید ادا کنــم. ان شــاءاهلل بتوانیــم خودمــان نیــز راه ایــن شــهید را ادامــه دهیــم.
ــهید  ــت: ش ــرد و گف ــاره ک ــلیمانی اش ــردار س ــی س ــل زندگ ــه از مراح ــج مرحل ــه پن ــخنانش ب ــه ی س ــی در ادام ــر قریش دکت
ســلیمانی از نوجوانــی و جوانــی بــا مــردم و مشــکالت آن هــا آشــنایی داشــت و »مردمــی بــودن« از خصایــص حاج قاســم از 
نوجوانــی اســت کــه او در مراحــل بعــدی زندگــی و در فرماندهــی تیــپ فتح المبیــن و بعــد از آن فرماندهــی لشــکر، عملیــات 
خیبــر و در ســال ۸6 نیــز فرماندهــی نیــروی ســپاه قــدس؛ همــه ی ایــن مــوارد او را از مــردم دور نکــرد تــا در مرحلــه ی پنجــم 

زندگــی اش بــه شــهادت  رســید.
وی  تأکیــد کــرد: در هــر برهــه ی تاریخــی و در هــر مرحلــه ی زندگــی ایــن شــهید بزرگــوار، درس هــای خاصــی را فرامی گیریــم 
و در مرحلــه ی پنجــم بــه فرمــوده ی حضرت آقــا، از شــهادت و مکتــب شــهید ســلیمانی هــم درس می گیریــم کــه ایــن شــرایط 

مــا را بــر آن داشــت تــا مکتــب شــهید ســلیمانی را بیشــتر بشناســیم.
 دکتــر قریشــی در ادامــه بــه ســه خصیصــه ی شــهید ســلیمانی؛ اخــالص، بصیــرت در تفکــر و والیی بــودن او اشــاره کــرد و 
گفــت: ســردار ســلیمانی در عمــل و پیــروی از ولــی امــر مســلمین نیــز نمونــه بــود. در مــورد والیی بــودن حاج قاســم این کــه؛ 
ــران! چــون ســرزمین امام حســین)ع(  ــار در ای ــهید شــوم و یک ب ــراق ش ــار در ع ــن حاضــرم 20 ب ــد »م ــوده بودن ایشــان فرم
اســت«. بنابرایــن او از ابتــدا جــان خــودش را بــا امــام حســین)ع( عجیــن کــرده بــود و بــا همراهانــش کــه تعــداد آن هــا 10 
ــده ی  ــوط ش ــدن مخل ــه ب ــم ک ــی داری ــه در نجــف بدن ــد به طوری ک ــوط ش ــا مخل ــر آن ه ــد و پیک ــهید ش ــدند، ش ــر می ش نف
ــوص در  ــا خل ــردم ب ــا م ــور ت ــز همین ط ــان نی ــان ایشــان اســت و در کرم ــر هم رزم ــدس و دیگ ــدی المهن ــم، ابومه حاج قاس
مــزار ایــن عزیــزان حاضــر شــوند و علیــه اســتعمار موضــع بگیرنــد. اســتعماری کــه ۸ ســال مــردم دوکشــور را به جــان هــم 
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انداختــه بــود امــا اکنــون بایــد شــرایط را ببینیــم و بــا بصیــرت کار کنیــم.
فرمانــده بســیج وزارت خانه هــا و ادارات در خاتمــه ی ســخنانش بــه شــرایط اخالقــی شــهید ســلیمانی اشــاره کــرد و گفــت: 
ســردار ســلیمانی فرمانــده لشــکری بــود کــه به دنبــال اخــالق و پهلوانــی بــود او خــودش را درشــرایطی قــرار مــی داد کــه 
ــرف  ــی ب ــراً وقت ــه اخی ــم ک ــم می افتی ــاد حاج قاس ــم ی ــه می بینی ــده ای را ک ــر پدی ــروزه ه ــا ام ــد و م ــردم باش درخواســت م
دیــدم، یــاد حاج قاســم افتــادم کــه از مناطــق عملیاتــی ســوریه بــا معــاون اداری و پشــتیبانی خــود تمــاس می گرفــت و بــه 
فکــر آهــو و قوچ هــای کنــار پــادگان بــود تــا بــرای آن هــا غــذا تهیــه کننــد و بــا وجــود این کــه در میــدان جنــگ حضــور 

داشــت، امــا بــه جزئیــات هــم حســاس بــود.
در ادامــه ی ایــن مراســم مجــازی کلیپــی از شــهید مطهــری پخــش شــد کــه توصیــه می کــرد؛ فرماندهــان بایــد خــود پیــش رو 
باشــند و ســربازان و ســایرین را به دنبــال خــود بکشــند. این کــه فرمانــده در عقــب بمانــد و بــه ســرباز بگویــد، بــرو جلــو! 
خــوب نیســت. در ایــن کلیــپ شــخص ســردار ســلیمانی نیــز بــه ایــن مــورد  تأکیــد داشــت و ضمــن این کــه گفتــه شــد، در 
مکتــب انبیــا و اولیــاء الهــی نیــز حضــرت علــی علیه الســالم می گفــت »مــن دارم پیش قــدم می شــوم کــه شــما هــم بیاییــد«.

ــام  ــه ام ــوات ب ــداء ســالم و صل ــا اه ــد. او ســخنانش را ب ــپ، ســخنان ســردار سادات حســینی شــروع ش ــن کلی ــد از ای بع
زمان)عــج(، امــام راحــل و شــهدای هشت ســال جنــگ تحمیلــی و دفــاع مقــدس و تشــکر از برگزارکننــدگان ایــن مراســم 
ــه، ســالروز  ــام فاطمی ــه رو هســتیم؛ ای ــا 4 مناســبت روب ــم ب ــا شــما صحبــت می کن ــن االن کــه ب شــروع کــرد و گفــت: همی
شــهادت ســردار ســلیمانی، ســالروز حماســه ی 9 دی و درگذشــت آیــت اهلل مصبــاح یــزدی، ســنگربان علــم و معرفــت اســت 

کــه بــرای ایشــان از خداونــد متعــال علــو درجــات را خواســتارم.

ــْم َشــعائَِر اهلّلِ َفاِنّهــا مـِـْن تَْقــَوی الُْقُلــوِب« گفــت: هــر کــس شــعائر الهــی  وی بــا اشــاره بــه ســوره ی حــج آیــه 32، »َو َمــْن یَُعظِّ
ــه می توانیــم مناســبت های مختلــف الهــی را  ــدارد ایــن کار نشــانه ی تقــوای دل هــا]ی آن هــا[ اســت. مــا چگون را گرامــی ب
ــد؛  ــاره مطــرح می کنن ــن پاســخ داد: اهــل معرفــت دو شــیوه را در این ب ــن ســؤال خــود این چنی ــه ای ــم؟ وی ب گرامــی بداری
اول، گرامی داشــتن در ظاهــر، یعنــی حتــی بــا پوشــیدن لبــاس مشــکی. دوم، گرامــی داشــتن در باطــن، یعنــی شــناخت تفکــر، 
ســیره و اندیشــه ی بــزرگان. مثــاًل تفکــر در اندیشــه ی فاطمــی. در ایــن جلســه بیشــتر ســعی می کنیــم به مناســبت شــهادت 

حاج قاســم، شــناخت عمیق تــری از شــخصیت و مکتــب ایشــان در قالــب مکتــب ســلیمانی بپردازیــم.
ســردار سادات حســینی ادامــه داد: یکــی از نــکات مهــم مربــوط بــه شــرایط فتنــه »تحریــف« اســت کــه مــا نبایــد اجــازه ی 
ــان بشناســانیم. یکــی از ابعــاد وجــودی شــناخت  ــه جهانی ــزرگ را بهتــر ب تحریــف دهیــم و ابعــاد وجــودی ایــن ســردار ب
ــن  ــی از اصلی تری ــه بخش های ــم ب ــت می توانی ــن فرص ــه در ای ــت ک ــان اس ــای ایش ــی وصیت نامه ه ــم، بازخوان حاج قاس
ــت و  ــب و شــخصیت حاج قاســم را در ســه محــور دیان ــم مکت ــا می توانی ــم. م ــدا کنی ــا و تفکــرات او دسترســی پی حرف ه
ــزام  ــدر الت ــود و چه ق ــن ب ــدر متدی ــت و معنویــت و این کــه چه ق ــورد دیان ــم. در م ــه دهی ــرت ارائ معنویــت، والیــت و بصی
ــدر  ــرا از پ ــو را ســپاس کــه م ــدا ت ــد »خداون ــود کــه می گوی ــی کــه در وصیت نامــه اش ب عملــی داشــت؛ یکــی از گزاره های
و مــادر فقیــر امــا متدیــن و عاشــق اهــل بیــت قــرار دادی«. از گزاره هــای دیگــر گفتــن، اشــهدان الالــه اال اهلل و شــهادت بــه 
اصــول دیــن اســت یــا این کــه در بخشــی دیگــر شــهادت می دهــد »قیامــت حــق اســت، قــرآن حــق اســت، بهشــت و جهنـّـم 



11

خربنامه، سال هشتم، شماره ی هفتاد و سوم،  دی و بهمن ماه 1399

حــق اســت، ســؤال و جــواب حــق اســت. معــاد، عــدل، امامــت، نبــّوت حــق اســت«.
وی  تأکیــد کــرد: در بخــش دیگــری از وصیت نامــه ی ســردار آمــده اســت: خدایــا دســتانم و کوله پشــتی ســفرم خالی اســت، 
ــم  ــام معظ ــی مق ــه حت ــت ک ــوار توس ــن ج ــت م ــم. بهش ــو نمی خواه ــدار ت ــز دی ــر، ج ــزه بپذی ــر و پاکی ــرا بپذی ــا م خدای
ــم  ــاد حاج قاس ــق اعتق ــد«. عم ــوج می زن ــا م ــن بخش ه ــم در ای ــالص حاج قاس ــزه ی اخ ــد؛ »معج ــز می فرماین ــری نی رهب
ایــن اســت کــه می گویــد؛ بارهــا تــو را دیــدم و حــس کــردم و دســتم را بپذیــر آن چنان کــه شایســته ی تــو باشــد. این هــا 
ــداری  ــن بعــد والیت م ــود و ای ــار و ســیره ی خــودش ملمــوس ب ــن اوســت و همگــی در عمــل، رفت همگــی بیان گــر تدی
اوســت او در همــان ابتــدا مطــرح می کنــد؛ »اگــر بی بهــره بــودم از دوره ی مظلومیــت علی بــن ابیطالــب و فرزنــدان معصــوم 
و مظلومــش، مــرا در همــان راهــی قــرار دادی کــه آن هــا در همــان مســیر، جــان خــود را کــه جــان جهــان و خلقــت بــود، 
تقدیــم کردنــد«. در واقــع شــهید ســلیمانی اصــل والیــت را در ارتبــاط بــا خــدا و پیامبــر گرامــی و ائمــه ی اطهــار می بینــد.

سادات حســینی تصریــح کــرد: حاج قاســم در وصیت نامــه ی خــودش چندیــن بــار حضــرت امــام)ره( و اســم مقــام معظــم 
رهبــری را به عنــوان ولــی فقیــه زمــان یــاد می کنــد »خداونــدا! تــو را شــکرگزارم کــه پــس از عبــد صالحــت خمینــی عزیــز، 
مــرا در مســیر عبــد صالــح دیگــری کــه مظلومیتــش اعظــم اســت بــر صالحیتــش، مــردی کــه حکیــم امــروز اســالم، تشــیّع، 
ــاد- قــرار دادی«. در جــای دیگــری  ایــران و جهــان سیاســی اســالم اســت، خامنــه ای عزیــز -کــه جانــم فــداِی جــان او ب
ــت را  ــه ی والی ــرای نجــات اســالم خیم ــری اســت... ب ــد رهب ــته نیازمن ــان اســالم پیوس ــد: »جه ــه اش می گوی از وصیت نام
رهــا نکنیــد. خیمــه، خیمــه ی رســول اهلل اســت. اســاس دشــمنی جهــان بــا جمهــوری اســالمی، آتــش زدن و ویــران کــردن 
ایــن خیمــه اســت. دور آن بچرخیــد. واهلل واهلل واهلل ایــن خیمــه اگــر آســیب دیــد، بیت اهلل الحــرام، مدینــه، حــرم رســول اهلل 
ــی  ــت اهلل العظم ــرت آی ــن حض ــد... م ــیب می بین ــرآن آس ــد؛ ق ــی نمی مان ــهد باق ــامرا و مش ــن، س ــال، کاظمی ــف، کرب و نج
ــد؛  ــرت هــم می گوی ــورد بصی ــد همراهــی و کمــک شماســت«. در م ــم. او نیازمن ــوم و تنهــا می بین ــی مظل ــه ای را خیل خامن
»مــن بــا عقــل ناقــص خــود می دیــدم برخــی خنّاســان ســعی داشــتند و دارنــد کــه مراجــع و علمــاء مؤثــر در جامعــه را بــا 

ــه بکشــانند و ...«. ــه ســکوت و مالحظ ــی ب ــت حق به جانب ســخنان خــود و حال
ســردار سادات حســینی در خاتمــه ی ســخنانش  تأکیــد کــرد: فرهیختــگان، دانشــجویان، اســتادان و پژوهشــگران بایــد بتوانیــم 
ســیره و جهــت فکــری حاج قاســم را بهتــر تشــخیص بدهیــم. البتــه هرکــس کــه می خواهــد خــودش را در مســیر حاج قاســم 
نشــان دهــد ارزشــمند اســت، امــا بایــد در »عمــل« بتوانیــم بــا بهره گیــری از مکتــب فاطمــی آن خاتــون مجاهــدت، مقاومــت 

و خاتــون شــهادت کــه فرزنــدان خــودش را در طــول تاریــخ تربیــت کــرد، عمــل کنیــم و گام برداریــم.
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گزارش جشن میالد حضرت زهرا)س(
و بزرگ داشت مقام زن و مادر

جشــن میــالد حضــرت زهــرا ســالم اهلل علیها و بزرگ داشــت مقــام زن و مــادر، بــا همــکاری گــروه پژوهشــی مطالعــات زنــان 
پژوهشــکده مطالعــات اجتماعــی و معاونــت کاربردی ســازی علــوم انســانی و فرهنگــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 

فرهنگــی، 15 بهمــن مــاه 1399، به صــورت مجــازی )وبینــار( برگــزار شــد.
ــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ضمــن تبریــک میــالد حضــرت  ــر قب ــدای نشســت دکت در ابت
ــا  ــم. ب ــرض کن ــات ع ــن جلس ــاب ارزش ای ــه ای را در ب ــد نکت ــدا بای ــت: ابت ــام زن و مادرگف ــت مق ــرا)س( و بزرگ داش زه
مــرور شــاهنامه ی فردوســی و تمــدن ایرانــی، مالحظــه می کنیــم کــه عنصــر جشــن در آن بســیار نهادینــه و مهــم بــوده اســت 
و ایرانیــان ده هــا فســتیوال در شــاهنامه بــه دالیــل و مناســبات گوناگــون برگــزار می کردنــد. امیــدوارم ایــن جشــن ها را هــم 
عمــق بخشــیده و هــم متعــدد و متکثــر کنیــم و بتوانیــم از طریــق جشــن های آئینی-مذهبــی، جامعــه ی بــا نشــاط تری داشــته 
ــت مناســبات  ــواده و تقوی ــاد خان ــان و نه ــت بنی ــز می خواهــم به منظــور تقوی ــان نی ــات زن باشــیم. از گــروه پژوهشــی مطالع
ــی- ــی و ایران ــن های آئین ــده ی جش ــه پدی ــف، ب ــل های مختل ــن نس ــواده در بی ــن خان ــی بی ــط عاطف ــق رواب ــلی و تعمی نس

اســالمی به طــور ویــژه همــت گمارنــد و به دلیــل میان رشــته ای بــودن ایــن گــروه تــالش کننــد از پتانســیل و توانایــی ســایر 
ــان  ــوزه ی زن ــک در ح ــی و آکادمی ــر علم ــگاه را از منظ ــه ی پژوهش ــش ران و پیش تازان ــه ی پی ــتفاده و جنب ــکده ها اس پژوهش

ــد. ــرار دهن ــر ق ــالمی مدنظ ــای ایرانی-اس ــوی آئین ه ــا در پرت ــی خانواده ه ــاط اجتماع ــده ی نش ــژه پدی به وی
دکتــر قبــادی بــا تأکیــد بــر رویکــرد مسئله شناســانه ی زندگــی حضــرت زهــرا)س( افــزود: بــا توجــه بــه شــرایط اجتماعــی 

کــه  زهــرا)س(  حضــرت  عصــر  و  زمانــه 
فریــاد  ایشــان  مــزار  امــور حتــی  کلیــه ی 
مــا  می زدنــد،  گمنامــی  و  ناشــناختگی 
ــم  ــه داری ــق وظیف ــگر و محق ــوان پژوهش به عن
ابعــاد عطرآگیــن وجــود معنــوی فاطمــه ی 
زهــرا)س( را بشناســیم و دســتاوردهای تربیتــی 
حضــرت را بــرای فرزندان شــان به صــورت 
مســئله مندانه بشــکافیم و زمانی کــه صحبــت 
از الگــو می کنیــم، ببینیــم ایــن الگــو بایــد چــه 
شــاخص هایی داشــته باشــد. همچنیــن معنویــت 
ــادر،  ــر، م ــوان دخت ــرت را به عن ــودی حض وج
همســر و مصلــح بــزرگ اجتماعــی بشــماریم و 
بتوانیــم بــه نســل های آینــده منتقــل کنیــم. البتــه 
پژوهــش در جامعیــت حضــرت زهــرا)س( 
ــر  ــا بازخوانش هــای دقیــق پژوهــش و ب بایــد ب
ــاز  ــد نی ــا بتوان ــد ت ــال باش ــای مقتضــای ح مبن

ــد. ــه کن ــروز را عرض ــل ام نس
فاطمــه  دکتــر  مراســم  ایــن  ادامــه ی  در 
منابــع  و  پژوهشــی  معــاون  جان احمــدی، 
ــرت  ــران، حض ــی ای ــه ی مل ــال کتابخان دیجیت
ــده ی  ــه دارن ــخصیتی واال ک ــه )س( را ش فاطم
تمامــی فضائــل اخالقــی اســت برشــمرد و 
افــزود: در عصــر تاریخــی بایــد حضــرت 
ــه  ــت ک ــاوت دانس ــده ای متف ــرا)س( را پدی زه
ــی و اســالمی  ــه ی جاهل ــده ی دو جامع ممیزکنن
ــر را  ــه ی پیامب ــد جامع ــرار باش ــر ق ــت. اگ اس
ــت  ــش نخس ــم؛ بخ ــیم کنی ــش تقس ــه دوبخ ب
ــه  ــه در مک ــی اســت ک ــد بخــش جاهل بی تردی



13

خربنامه، سال هشتم، شماره ی هفتاد و سوم،  دی و بهمن ماه 1399

طــی شــده و بخــش دیگــر ســیره ی نبــوی اســت کــه در مدینــه فرصــت جدیــدی را در جامعــه ی اســالمی ایجــاد کــرده اســت.
ــه ی حضــرت علــی)ع(  ــزود: حضــرت زهــرا)س( در خان ــر جان احمــدی درخصــوص مدیریــت حضــرت زهــرا)س( اف دکت
به عنــوان یــک مدیــر توانمنــد یــا رب البیــت خانــه علــی)ع( اســت و تمــام ایــن افتخــار را بــه خــود اختصــاص داد تــا نــام 
بیــت حضــرت علــی)ع( را در انحصــار خــود قــرار دهــد. تمــام منابــع آورده انــد بیــت حضــرت زهــرا)س( خانــه ای اســت 
ــرار  ــن دامــن ق ــام حســین)ع( در ای ــام حســن و ام ــد، حضــرت علــی)ع(، ام ــد در آن ســیره ی فاطمــی رشــد کن کــه می توان

ــم  ــش ببری ــه پی ــب را این گون ــد مطل ــد. بای ــد کنن ــوی رش ــگ نب ــوی و فرهن ــت عل ــاخص های حاکمی ــوان ش ــد و به عن بگیرن
کــه فاطمــه زهــرا)س( در عصــری همســری را پذیرفتنــد کــه جامعــه ی مدینــه دچــار بحــران متفاوتــی بــود؛ پیامبــر)ص( تمــام 
ــه وجــود داشــت. به نظــر می رســد  ــداری و کمبودهــای رفاهــی در مدین ــوده، فقــر و ن ــه در جنــگ ب دوره ی ده ســاله ی مدین
ــوان یــک  ــر دهــد و آن را به عن ــه تغیی ــر را در جامعــه ی مدین ــواده ی فقی حضــرت زهــرا)س( از یک ســو توانســت منطــق خان
رفاه منــد معنــوی معرفــی کنــد و از ســوی دیگــر توانســت خانــه ی علــی)ع( را بــه مأمنــی بــرای بالندگــی فرزندانــی هم چــون 
امــام حســن)ع(، امــام حســین)ع( و حضــرت زینــب)س( تبدیــل کــرده و موجــب نقش آفرینــی متعــدد آن بزرگــواران در طــول 
تاریــخ شــود کــه چنان چــه حضــرت زینــب)س( نبــود، شــاید بــرای مصــداق زدن از ســیره ی علــوی و نبــوی، مشــکل داشــتیم.
ــا  او در ادامــه گفــت: آن چــه مســلم اســت حضــرت زهــرا)س( در تربیــت فرزنــدان آن هــم در خانــه ی حضــرت علــی)ع( ب
ــبک  ــن س ــالمی از ای ــع اس ــه ی مناب ــه هم ــت. به طوری ک ــرده اس ــل ک ــن عم ــکل ممک ــن ش ــا عالی تری ــنی ب ــت کم س نهای
ــی و  ــاه اجتماع ــر، رف ــق فق ــان منط ــد. ایش ــاد می کنن ــالمی ی ــی اس ــبک زندگ ــک س ــوان ی ــی به عن ــبک زندگ ــت و س مدیری
اقتصــادی را تغییــر داده و خانــه ای بنــا کــرد کــه می توانیــد فرهنــگ علــوی را در آن شــاخص گزاری کنیــد. همچنیــن ماحصــل 
ــه مقوالتــی مثــل؛ توحیــد، نبــوت، امامــت و معــاد را در خطبــه ی فــدک ایشــان مالحظــه  ــگاه حضــرت زهــرا)س( ب ــوع ن ن
ــه شــده اســت. ازســویی دیگــر،  ــوادگان او به درســتی آموخت ــدان و ن ــه فرزن ــگ آن ب ــه فرهن ــه چگون ــم ک ــم و می بینی می کنی
بیشــتر منابــع اهــل ســنت بــر جامعیــت علــم او اشــاره کــرده  به طوری کــه بارهــا مــورد تعجــب شــخص حضــرت علــی)ع( و 
دیگــران قــرار گرفتــه اســت. و در نهایــت حضــرت زهــرا)س( یکــی از بــزرگ بانوانــی اســت کــه در انتقــال مباحــث اجتماعــی 

عصــر خــود بســیار تأثیرگــذار بــوده اســت.
ــوا  ــاک نان ــی، متخصــص مغــز و اعصــاب و ســتون فقــرات و فاطمــه فکــور و روپ ــر قائمــه نبئ ــه دکت ــن برنام در ادامــه ی ای
 به عنــوان پزشــک و پرســتار از تجربــه ی زیســته خــود در ایــام شــیوع بیمــاری کرونــا  به عنــوان مــادر، همســر و کادر درمــان 

صحبــت کردنــد.
در پایان نشست فاطمه ساالروند، قائم مقام دفتر شعر جوان، اشعاری را در وصف مقام مادر و زن سرود.
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انتخاب عضو هیأت علمی پژوهشگاه به عنوان سفیر و نماینده ی دائم جمهوری اسالمی در یونسکو

ــر منصــور  ــه پیشــنهاد دکت ــات فرهنگــی ب ــوم انســانی و مطالع ــأت علمــی پژوهشــگاه عل ــد پاکتچــی، عضــو هی ــر احم دکت
غالمــی، وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری همچنیــن بــا موافقــت و حکــم رئیــس جمهــوری و وزیــر امــور خارجــه به عنــوان 
ســفیر و نماینــده ی دائــم جمهــوری اســالمی ایــران در ســازمان آمــوزش علمــی و فرهنگــی ملــل متحــد )یونســکو( منصــوب 

شــد.
دکتــر احمــد پاکتچــی دانشــیار پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، )عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده ی مطالعــات 
ــران،  ــگاه ته ــخ از دانش ــته ی تاری ــه ی رش ــش آموخت ــگاه و دان ــن پژوهش ــنامه نگاری ای ــکده ی دانش ــس پژوهش ــی(، رئی قرآن
ــده ای در حــوزه ی  ــه تالش هــای علمــی ارزن ــی اســت ک ــی آلمات ــان و زبان شناســی تاریخــی از دانشــگاه فاراب مطالعــات ادی

ــی دارد. ــی و قرآن ــات فرهنگ ــخ و مطالع ــی، تاری ــی، زبان شناس اسالم شناس
تدریــس در دانشــگاه های فارابــی قزاقســتان، دانشــگاه امــام صــادق )ع(، دانشــگاه تهــران و دانشــگاه عالمــه طباطبایــی، تألیــف 
ــی،  ــای علم ــاالت همایش ه ــه مق ــا مجموع ــی ی ــالت علمی-پژوهش ــه در مج ــدود 140 مقال ــاب، ح ــوان کت ــش از 19 عن بی
350 مقالــه دانشــنامه ای بــه زبان هــای فارســی، عربــی، انگلیســی و روســی، کســب جایــزه ی کتــاب ســال رضــوی )1392(، 
ــان ســال(،  ــران )هم ــاب ســال دانشــگاهی دانشــگاه ته ــز کت ــران )1394( و نی ــوری اســالمی ای ــاب ســال جمه ــزه ی کت جای
حضــور در بیــش از 35 همایــش داخلــی و خارجــی، راهنمایــی بیــش از 60 رســاله ی دکتــری و پایان نامــه ی کارشناســی ارشــد 

ــه ی آموزشــی و پژوهشــی خــود دارد. ــر 30 ســال کار دانشــنامه ای را در کارنام و افزون ب
دکتــر پاکتچــی به لحــاظ ســوابق اجرایــی افــزون بــر مدیریــت گروه هــای آموزشــی- علمــی در دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش 
ــکاری  ــا هم ــارف انگلیســی زبان اســالمی ب ــی دایره المع ــر ایران ــت دفت ــران، مدیری ــه ی نشانه شناســی ته ــی؛ ریاســت حلق عال

انتشــارات بریــل نیــز عهــده دار بــوده اســت.
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ــران در ســازمان آمــوزش علمــی  ــم جمهــوری اســالمی ای ــده ی دائ ــوان ســفیر و نماین ــر پاکتچــی به عن پــس از انتصــاب دکت
ــوان سرپرســت پژوهشــکده ی دانشــنامه نگارِی پژوهشــگاه  ــع ایشــان به عن و فرهنگــی ملــل متحــد )یونســکو( جلســه ی تودی

علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، ســی ام دی مــاه 1399، در ســالن دکتــر بیرشــک ایــن پژوهشــکده برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن مراســم دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا تکریــم مقــام بــزرگ بانــوی 
اســالم، حضــرت فاطمــه زهــرا )س( و تســلیت ایــام فاطمیــه و آرزوی ســالمت بــرای همــه ی همــکاران، دکتــر پاکتچــی را 
عالمــه  و دانشــمندی متضّلــع و توانــا خطــاب کــرد و بــا بیــان ایــن بیــت شــعر »إِذا غاَمــرَت فــی َشــَرٍف َمــرومٍ/ َفــال تَقنـَـع بِمــا 
دوَن النُجــومِ« ادامــه داد: اگــر چــه اســتعداد و توانایــی خــدادادی در شــکوفایی و رشــد در عرصه هــای مخلتــف مهــم اســت؛ 
ــب،  ــی؛ تهذی ــل اخالق ــی اســت و فضای ــر پاکتچــی مثال زدن ــتاد دکت ــر اســت. همــت واالی اس ــراد از آن واالت ــا همــت اف ام
ــراء شــخصیتی  ــل و اج ــای عم ــه اســت و در عرصه ه ــا جــای گرفت ــت؛ در وجــود ایشــان یک ج ــاداری و صداق ــش، وف دان

بســیار فعــال، منظــم و ســخت کوش هســتند و نهایــت مراقبــت، توجــه و تعهــد را دارنــد.
ــنامه نگاری  ــکده دانش ــده ی پژوهش ــی ش ــوالت بین الملل ــی و محص ــای علم ــکوفایی پروژه ه ــرد: ش ــد ک ــادی  تأکی ــر قب دکت
محــک خوبــی اســت بــرای تــوان و دقــت اجرایــی ایشــان کــه قــرار اســت در عرصــه ای دیگــر بــرای کشــور خدمــت کنــد.
وی گفــت: میراثــی مانــدگار از دکتــر پاکتچــی در ایــن مجموعــه به جــا مانــده اســت کــه امیــدوارم بتوانیــم قــدر شــخصیت 
معتــدل، خــردورز، دغدغه منــد ایشــان در علــم و عمــل را بدانیــم کــه ایثارگرانــه بــه امــور اجرایــی پرداختنــد. ایشــان در ایــن 
مــدت کــه مســئولیت اجرایــی داشــتند؛ بــا وجــود دغدغه هــای علمــی فــراوان، وقــت گران بهایشــان را بــا نهایــت دقــت، نظــم 
ــوان ســفیر و نماینــده ی  ــد و حال کــه ایشــان به عن و کارآمــدی در امــور اجرایــی پژوهشــکده ی دانشــنامه نگاری صــرف کردن
دائــم جمهــوری اســالمی ایــران در یونســکو انتخــاب شــده، ابــراز خرســندی می کنیــم و بــرای او آرزوی توفیقــات الهــی در 

ســمت جدیــدش داریــم.
ــوم انســانی و مطالعــات  ــا پژوهشــگاه عل ــرد: ان شــاءاهلل همــکاری علمــی ایشــان ب ــح ک ــه ی ســخنانش تصری ــادی در ادام قب
فرهنگــی ادامــه خواهــد داشــت و امیداریــم بتوانیــم در مــدت حضــور ایشــان در ایــن منصــب، کرســی یونســکو در پژوهشــگاه 
ــن  ــدن نوی ــا تم ــه ب ــده در رابط ــذار ش ــان واگ ــه ایش ــه ب ــی ک ــی علم ــئولیت های جانب ــه مس ــن این ک ــود ضم ــدازی ش راه ان
ــرای  ــه؛ ب ــخن این ک ــان س ــد. پای ــدا کن ــه پی ــازی ادام ــای مج ــات در فض ــودن ارتباط ــه روان ب ــه ب ــاءاهلل با توج ــالمی ان ش اس
ایــن انتخــاب و کارنامــه ی علمــی، اجرایــی و صالحیــت اخالقــی و مراتــب تقــوی، تعهــد و تخلــق دکتــر پاکتچــی بایــد بــه 
ــنامه نگاری  ــکده ی دانش ــی و پژوهش ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــالمی، پژوهش ــوری اس ــام جمه ــه ی نظ مجموع

تبریــک و تهنیــت گفــت.
در ادامــه ی مراســم دکتــر مالیی توانــی، معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی طــی ســخنانی دکتــر 
پاکتچــی را نمونــه ی واالی یــک انســان فرزانــه و فرهیختــه دانســت و بــا توصیــف خصوصیــات علمــی و اخالقــی ایشــان بــا 
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ــر  ــوان محقــق و مدی ــن به عن ــوان دانشــمند و سیاســت مدار دارد، گفــت: م ــری به عن ــه تعبی ــر« ک ــی از »ماکــس وب ــراد مثال ای
ــتاد  ــن اس ــه ای ــم ک ــاد می کن ــد، از ایشــان ی ــک انســان جمــع می آی ــی در ی ــن دو ویژگ ــدرت ای ــه ن ــه ب ــم ک ــراف می کن اعت

ترکیــب متوازنــی از هــر دو را دارد و هــم دانشــمندی توانمنــد و هــم مدیــری خــالق هســتند.
ــد کــرد: خــدا را شــکر می کنیــم کــه مســئولین جمهــوری اســالمی و کارگــزاران امــر توانســتند ایشــان را  ــی  تأکی مالیی توان
کشــف و بــر ایــن مســند انتخــاب کننــد و بــرای ایشــان هــم آرزوی موفقیــت در مســؤلیت محولــه را دارم کــه دکتــر پاکتچــی 
الگــوی کاملــی از یــک میــدان وســیع مطالعــات میان رشــته ای هســتند و در حوزه هــای مختلــف مداخــل، کتــب و مقاله هایــی 
کــه تدویــن کردنــد، می تــوان بــه ســطح دانــش و تفکــر ایشــان پــی بــرد. به ویــژه جایــگاه ایشــان در دانشــنامه نگاری کــه بــا 
دیدن شــان یــاد دانشــنامه می افتــادم. دکتــر پاکتچــی بــه تعبیــری دایره المعارفــی ســیار از علــوم و دانش هــای مختلــف اســت 
کــه پیچیده تریــن مباحــث و مضامیــن علمــی را بــه ســاده  ترین و مؤدبانه تریــن شــکل و زبــان انتقــال می دهــد و نظمــی کــه 

داشــتند همه گــی، نشــانه ای از فرزانگــی ایشــان اســت کــه در ســمت جدیدشــان آرزوی نیــز توفیــق دارم.
در ادامــه ی برنامــه دکتــر فــروغ پارســا، دکتــر مریــم کامیــار، دکتــر گل انــدام شــریفی و مهــدی جعفــری نیــز طــی ســخنانی 

ــراز داشــتند. ــا دکتــر پاکتچــی اب ــاره ی همــکاری ب ــاه، تشــکر و احســاس قلبــی خــود را درب کوت
در بخــش پایانــی مراســم، دکتــر پاکتچــی بــه ایــراد ســخنان خــود پرداخــت و بــا تشــکر از رئیــس پژوهشــگاه، دوران فعالیــت 
خــود در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و پژوهشــکده ی دانشــنامه نگاری را تجربــه ای خــوب و لذت بخــش 
توصیــف کــرد و گفــت: همان طــور کــه در قبــال ایــن کشــور وظایفــی دارم در قبــال خانــواده ی پژوهشــگاه علــوم انســانی و 

مطالعــات فرهنگــی هــم وظایفــی دارم کــه حتمــًا انجــام خواهــم داد.
دکتــر پاکتچــی  تأکیــد کــرد: مــن از دوســتان و همــکاران دانشــمندم در پژوهشــگاه خداحافظــی نخواهــم کــرد و بــه مأمورتــی 
خواهــم رفــت و همیشــه بــا شــما عزیــزان در ارتبــاط خواهــم بــود. در ایــن مــدت بــرای مــن دوره ی کارآمــوزی خوبــی بــود 
ــا دکتــر قبــادی و ظرافــت و نکته ســنجی  ایشــان، درایــت و سیاســت و درک محیطــی کــه در  و توفیــق همــکاری نزدیــک ب
ــا آن هــا کار می کننــد، مطالبــی نیســت کــه در دوره هــای درســی بتــوان آموخــت و مــن ایــن  آن قــرار دارد و افــرادی کــه ب

امــور را از ایشــان آموختــم و از دکتــر مالیــی،  قنبرلــو، پارســاپور و تک تــک همــکاران گرامــی ام نهایــت قدردانــی را دارم.
دکتــر پاکتچــی ادامــه داد: در طــول ایــن مــدت کــه در پژوهشــکده حضــور داشــتم، صمیمــت در مجموعــه ی دانشــنامه نگاری 
مــوج مــی زد. مــا خانــواده ای صمیمــی هســتیم کــه شــاید فاصلــه ی فیزیکــی بیــن مــا باشــد، امــا ایــن دوســتی ها بایــد حفــظ 
ــدگار  ــه مان ــا ک ــا شــخصیت حقیقــی آن ه ــراد ب ــی اف ــگاه خــود را دارد و به جــای شــخصیت حقوق شــود و هــر کســی جای
اســت، ارتبــاط داشــتم و امیــدوارم کــه همیشــه پایــدار باشــد و تمــام تالشــم بــر ایــن اســت کــه طبــق فرمایــش دکتــر قبــادی 
ــوت  از  ــل و دع ــترک،  دعوت های متقاب ــای مش ــترک، وبیناره ــای مش ــی، کارگاه ه ــی های ترویج ــون کرس ــی چ عرصه های
ــز نهایــت  ــی پژوهشــگاه در عرصه هــای بین المللــی نی ــرای رشــد و تعال ــا ســازمان یونســکو داشــته باشــیم و ب اســتادان را ب
تالشــم را بــه کار خواهــم گرفــت. ایــن مراســم تودیــع، بــا تقدیــم لــوح یادبــود و هدایایــی بــه دکتــر پاکتچــی پایــان پذیرفــت.
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پژوهشگاه برای چهارمین سال پیاپی، به مقام نخست در جشنواره ی نقد دست یافت

در آییــن اختتامیــه ی هفدهمیــن دوره ی جشــنواره ی »نقــد کتــاب« مقــاالت محمدمهــدی اردبیلــی، سیدحســین میرجلیلــی، 
ــی  ــه ی ادب پارس ــریه ی کهن نام ــه از نش ــک مقال ــادی و ی ــه ی انتق ــه ی پژوهش نام ــداد 12 مقال ــوهانی و تع ــیاوش ش س
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی به عنــوان مقــاالت برگزیــده یــا شایســته ی تقدیــر انتخــاب و معرفــی شــدند 

ــر تعلــق گرفــت. ــراد برت ــه اف ــه این مناســبت، ب ــودی ب ــوح یادب ــز و ل و جوای
بــر اســاس ایــن گــزارش، مقــاالت متعــدد ماه نامــه ی علمــی 
پژوهشــی »پژوهش نامــه   ی انتقــادی متــون و برنامه هــای 
علــوم انســانی« وابســته بــه پژوهشــگاه علــوم انســانی 
و مطالعــات فرهنگــی   هم چــون ســال های گذشــته بــه 
هفدهمیــن دوره ی جشــنواره »نقــد کتــاب« راه یافتــه و 
ــده و شایســته ی  ــاالت برگزی ــوان مق ــا به عن ــدادی از آن ه تع

ــدند. ــاب ش ــر انتخ تقدی
ــا  ــت ماه 99 ت ــاب در اردیبهش ــه ی کت ــوان خان ــس از فراخ پ
ــف  ــای مختل ــه در بخش ه ــداد 176 مقال ــرداد، تع ــان م پای
ــی،  ــد ادب ــات و نق ــتانی، ادبی ــات داس ــالق، ادبی ــم از اخ اع
ــی،  ــات عرب ــان و ادبی ــن، زب ــخ، دی ارتباطــات، اقتصــاد، تاری
زبــان و زبان شناســی، عرفــان، علــوم اجتماعــی، علــوم 
سیاســی، فقــه و حقــوق، فلســفه و کالم، قــرآن و حدیــث، 
ــم  ــون قدی ــودک و نوجــوان، مت ــات و اطالع رســانی، ک کلی
ــر  ــد. اواخ ــذاری ش ــنواره بارگ ــامانه ی جش ــر در س و هن
ــه از مقــاالت نشــریه ی  ــز 5۸ مقال ــاه نی ــل دی م ــا اوای آذر ت
ــه  ــاالت راه یافت ــوان مق ــون به عن ــادی مت ــه ی   انتق پژوهش نام
ــان 9  ــن می ــه از ای ــد ک ــالم ش ــنواره اع ــه دور دوم جش ب
ــه در موضــوع  ــوم اجتماعــی، ۸ مقال ــه در موضــوع عل مقال
ــی، 6  ــوع زبان  شناس ــه در موض ــا، ۸ مقال ــخ و جغرافی تاری
ــوع  ــه در موض ــی، 6 مقال ــوم سیاس ــوع عل ــه در موض مقال
فلســفه، 4 مقالــه در موضــوع اقتصــاد، 4 مقالــه در موضــوع 
نقــد ادبــی، 4 مقالــه در موضــوع هنــر، 3 مقالــه در موضــوع 
ــالم، 2  ــات اس ــوع کلی ــه در موض ــوق، 3 مقال ــه و حق فق
مقالــه در موضــوع عرفــان و 1 مقالــه در موضــوع کلیــات و 

ــدند. ــی ش ــانی معرف اطالع رس
درنهایــت در آییــن اختتامیــه ی هفدهمین دوره ی جشــنواره ی 
ــا  ــال 1399 ب ــاه س ــخ 21 دی م ــه در تاری ــاب« ک ــد کت »نق
ــی وزارت  ــور فرهنگ ــاون ام ــوادی، مع ــن ج ــور محس حض
ــل  ــان کار، مدیرعام ــوب دهق ــالمی، ای ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــلمین  ــران، حجت االسالم والمس ــات ای ــاب و ادبی ــه ی کت خان
و  جشــنواره  علمــی  دبیــر  اســالمی اردکانی،  سیدحســن 
جمعــی از برگزیــدگان برگــزار شــد؛ تعــداد 5 مقالــه از 
مقــاالت  به عنــوان  انتقــادی  پژوهش نامــه ی    نشــریه ی 
ــر  ــته ی تقدی ــاالت شایس ــوان مق ــه به عن ــده و 7 مقال برگزی

ــد از: ــه عبارت ان ــدند ک ــاب ش انتخ
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* کلیــات و اطالع رســانی )برگزیــده(: »نقــد کتــاب مبانــی نظــری و عملــی پژوهــش در علــوم انســانی و اجتماعــی بــا 
ــادی  ــه ی انتق ــی، پژوهش نام ــه ی تقســیم در منطــق ارســطویی«، مصطفــی همدان ــر نقــد ســاختاری براســاس نظری ــد ب  تأکی

ــون، ش 2، اردیبهشــت 139۸. مت
* دیــن بــا زیرگــروه فقــه و حقــوق )برگزیــده(: »نقــد و بررســی کتــاب حقــوق مســئولیت مدنــی و جبران هــا«، محمــد 

ــون، ش12، اســفند 139۸. ــادی مت ــه ی انتق ــرد، پژوهش نام مهدی الشــریف و ســید محســن قائم ف
ــا زیــر گــروه نقــد ادبــی )برگزیــده(: »الزامــات شــرح متــن بــا نگاهــی بــه روایــت غالمحســین  * ادبیــات فارســی ب

ــرداد 139۸. ــون، ش 3، خ ــادی مت ــه ی انتق ــتاق مهر، پژوهش نام ــان مش ــمس«، رحم ــات ش ــی از غزلی دینان
 ادبیــات فارســی بــا زیــر گــروه نقــد ادبــی )برگزیــده(: »سرگشــتگی نشــانه ها: نگاهــی بــه نشانه معناشناســی ادبیــات: نظریــه 

و روش تحلیــل گفتمــان ادبــی«، داود عمارتی مقــدم، پژوهش نامــه ی انتقــادی متــون، ش 3، خــرداد 139۸.
* تاریــخ و جغرافیــا بــا زیــر گــروه باستان شناســی )برگزیــده(: »نقــدی بــر کتــاب مقدمــه ای بــر ژنتیــک باستان شناســی«، 

جــواد حســین زاده ســاداتی، پژوهش نامــه ی انتقادی متــون، ش 4، تیــر 139۸.
 *فلســفه، کالم و عرفــان )شایســته ی تقدیــر(: »هــگل بعــد از نیچــه: نقــد و بررســی کتــاب فراســوی هــگل و نیچــه اثــر 

الیــوت ل.ژورســت«، محمدمهــدی اردبیلــی، پژوهش نامــه ی انتقــادی متــون، ش7، مهــر 139۸.
* علــوم اجتماعــی بــا زیرگــروه علــوم اجتماعــی )شایســته ی تقدیــر(: نقــد و بررســی کتــاب جامعــه ی مصرفــی و شــهر 

پســامدرن«، ســیاوش قلی پــور و همایــون مراخانــی، پژوهش نامــه ی انتقــادی متــون، ش 10، دی 139۸.
* علــوم اجتماعــی بــا زیــر گــروه علــوم سیاســی )شایســته ی تقدیــر(: »عدالــت هویتــی و اقلیت هــای فرهنگــی: نقــد و 
بررســی کتــاب شــهروندی چنــد فرهنگــی اثــر ویــل کیملیــکا«، شــهاب دلیلــی و مجتبــی مقصــودی، پژوهش نامــه ی انتقــادی 

متــون، ش7، مهــر 139۸.
 *علــوم اجتماعــی بــا زیــر گــروه اقتصــاد )شایســته ی تقدیــر(: »جایــگاه اقتصــاد و جامعــه در اندیشــه ی ماکــس وبــر«، 

ابراهیــم توفیــق، پژوهش نامــه ی انتقــادی متــون، ش10، دی 139۸.
* اقتصــاد )شایســته ی تقدیــر(: »نقــد کتــاب اقتصــاد فقیــر«، ســید حســین میرجلیلــی، پژوهش نامــه ی انتقــادی متــون، ش9، 

آذر 139۸.
ــات  ــر ادبی ــاب تأثی ــر(: »بررســی و نقــد کت ــان انگلیســی )شایســته ی تقدی ــروه زب ــر گ ــا زی ــان و زبان شناســی ب * زب

ــهریور 139۸. ــون، ش6، ش ــادی مت ــه ی انتق ــینی، پژوهش نام ــی حس ــی«، مصطف ــات انگلیس ــی در ادبی فارس
ــری: تحلیــل و بررســی کتــاب صحنه آرایــی در عکاســی«،  ــی تئات ــه عمل ــر(: »عکاســی به مثاب ــر )شایســته ی تقدی * هن

محمــد خــدادادی مترجــم زاده، پژوهش نامــه ی انتقــادی متــون، ش 5، مــرداد 139۸.
*متون کهن؛ نشریه ی کهن نامه ی ادب پارسی پژوهشگاه علوم انسانی

در ایــن حــوزه یــک اثــر برگزیــده شــناخته شــد: »بازخوانــی ویراســت حدیقــه ســنائی بــه تصحیــح محمدجعفــر یاحقــی و 
مهــدی زرقانــی«، وحیــد عیــدگاه طرقبــه ای، کهن نامــه ی ادب فارســی، ش1، بهــار و تابســتان 139۸.

همچنیــن در آییــن اختتامیــه ی هفدهمیــن دوره ی جشــنواره ی »نقــد کتــاب« ســه نقــد از جمــع آثــار اعضــای هیــأت علمــی 
و پژوهشــگران پژوهشــگاه علــوم انســانی به عنــوان آثــار برگزیــده و شایســته ی تقدیــر انتخــاب شــدند.

*در حــوزه ی »تاریــخ و جغرافیــا« مقالــه ســیاوش شــوهانی بــا عنــوان »در گیــرو دار فــرم: بررســی و نقــد کتــاب روش 
پژوهــش در تاریخ شناســی«، )نقــد کتــاب علــوم انســانی، شــماره ی 5، بهــار 139۸( به عنــوان تنهــا »اثــر برگزیــده« شــناخته 

شــد.
ــد و  ــد از نیچــه: نق ــوان »هــگل بع ــا عن ــی ب ــر محمدمهــدی اردبیل ــه ی دکت ــان« مقال *در حــوزه ی »فلســفه، کالم و عرف
ــر 139۸(  ــون، ش7، مه ــادی مت ــه ی انتق ــت«، )پژوهش نام ــوت ل.ژورس ــر الی ــه اث ــگل و نیچ ــوی ه ــاب فراس ــی کت بررس

ــد. ــناخته ش ــر« ش ــته ی تقدی ــر »شایس ــا اث ــوان تنه به عن
ــر«، )پژوهش نامــه ی  ــوان »نقــد کتــاب اقتصــاد فقی ــا عن ــه ی دکتــر سیدحســین میرجلیلــی ب * در حــوزه ی »اقتصــاد« مقال

ــر« شــناخته شــد. ــون، ش9، آذر 139۸( به طــور مشــترک »شایســته ی تقدی ــادی مت انتق
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نام دو عضو هیأت علمی پژوهشگاه در میان برگزیدگان طرح های صنعتی وزارت عتف

ــاوری فهرســت طرح هــای پژوهشــی برگزیــده ی صنعتــی در  ــا صنعــت وزارت علــوم، تحقیقــات و فن ــاط ب ــر ارتب دفت
ــر سیدمحســن  ــأت علمــی پژوهشــگاه؛ دکت ــن از اعضــای هی ــام دو ت ــزارش ن ــن گ ــرد. در ای ســال 1399 را اعــالم ک
ــاد در شناســایی و حــل مســائل ســال مندی« و طــرح  ــی نقــش ســازمان های مردم نه ــا عنوان طــرح »ارزیاب ــور ب علوی پ
پژوهشــی دکتــر حمیــد ســجادی بــا عنــوان »ارتقــاء عملکــرد مدیریــت امنیــت داخلــی در مواجهــه بــا اعتراضــات« بــه 

ــورد. ــم می خ چش

ــر  ــا حضــور دکت ــه ای ب ــی جلس ــش ط ــه ی پژوه ــده در هفت ــرح اعالم ش ــع 120 ط ــه از جم ــه یادآوری اســت ک الزم ب
رحیمــی، معــاون پژوهــش و فنــاوری و دکتــر غفــاری، معــاون فرهنگــی وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، از 5 طــرح 
ــوان  ــور به عن ــر علوی پ ــان، طــرح دکت ــن می ــه در ای ــی شــد ک ــده ی پژوهشــی قدردان ــوان طــرح برگزی پژوهشــی به عن
تنهــا طــرح برگزیــده در حــوزه ی علــوم انســانی بــا اهــدای لــوح تقدیــر و تندیــس ارتبــاط بــا صنعــت، مــورد تشــویق 

قــرار گرفــت. 

 
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

  

هـای صنعتـی برگـزیدهطـرح  
های کشورها و پژوهشگاهدانشگاه  

9911 
 

 

 معـاونت پژوهشـی و فنـاوری
 دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
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سه عضو هیأت  علمی پژوهشگاه 
به عنوان نفرات برتر در همکاری با جامعه و صنعت معرفی شدند

معاونــت پژوهشــی و فنــاوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری )دفتــر ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت( اعضــای هیــأت علمــی 
برتــر در همــکاری بــا جامعــه و صنعــت را معرفــی کــرد.

ــر  ــی؛ دکت ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی از پژوهش ــأت  علم ــو هی ــه عض ــام س ــده، ن ــراد معرفی ش ــان اف در می
ــه  ــی به چشــم می خــورد. شــایان توجــه اســت ک ــر سیدحســین میرجلیل ــی و دکت ــی ابوتراب ــر محمدعل ــام ابراهیمــی، دکت اله
ــف  ــوی وزارت عت ــده از س ــی ش ــانی معرف ــوم انس ــگاه عل ــا پژوهش ــی تنه ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش
ــأت  علمــی پژوهشــی انتخــاب شــده، ســه عضــو از  ــان شــش عضــو هی ــه و صنعــت اســت و از می ــا جامع در همــکاری ب

ــده اند. ــاب ش ــگاه انتخ پژوهش
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بازدید نمایندگان مجلس شورای اسالمی از پژوهشگاه

ــات  ــوزش و تحقیق ــیون آم ــای کمیس ــور؛ اعض ــر حاجی پ ــه( و دکت ــأت رئیس ــو هی ــی )عض ــی فیروزجای ــی کریم ــر عل دکت
مجلــس شــورای اســالمی بــا حضــور در پژوهشــگاه و بازدیــد از بخش هــای مختلــف آن، در دیــداری صمیمانــه بــا حضــور 

مســئولین و اســتادان پژوهشــگاه، مســائل و مشــکالت پژوهشــگاه را مــورد بررســی قــرار دادنــد.
ــوان  ــن به عن ــوم انســانی در پیشــرفت کشــورها، از ژاپ ــه نقــش عل ــا اشــاره ب ــی ب ــر کریمــی فیروزجای ــدار، دکت ــن دی در ای
کشــوری نــام بــرد کــه بــا اتــکا بــه قصه هــا و حکایت هــای مرســوم در جامعــه، توانســته اســت مســیر توســعه را بــا ســرعت 

طــی کنــد و تأکیــد کــرد کــه علــوم انســانی در ایــران نیــز بایــد در پیونــد بــا تکنولــوژی، همیــن نقــش را ایفــا کنــد.
ــی  ــی و تخصص ــرفت علم ــور پیش ــوم به منظ ــایر عل ــری س ــانی در جهت گی ــوم انس ــت عل ــز اهمی ــور نی ــر حاجی پ دکت
کشــور را مــورد اشــاره قــرار داد و تأکیــد کــرد: پژوهشــگاه بایــد نیازهــا و ملزومــات گســترش فعالیت هــای علمــی ملــی و 
ــی  ــرای ثروت آفرین ــن نهــاد مهــم علمــی ب ــا تشــریح ظرفیت هــای ای ــا ب ــد ت ــه نهادهــای مســئول اعــالم کن ــی را ب بین الملل
ــد. ــم آی ــه فراه ــای همه جانب ــه ی حمایت ه ــکان ارائ ــای ســرمایه های اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی در کشــور، ام و ارتق

ــاختمان؛  ــودگی س ــی از فرس ــکالت ناش ــی و مش ــای فیزیک ــای فض ــد محدودیت ه ــائلی مانن ــه مس ــن جلس ــه ی ای در ادام
ضــرورت حمایــت از جــذب اعضــای هیــأت علمــی نخبــه و برجســته در رشــته های مختلــف، بهره گیــری از ظرفیت هــای 
علمــی اعضــای هیــأت علمــی و پژوهشــگران پژوهشــگاه در رفــع مشــکالت کشــور، ارتقــای شــبکه ی نخبگانــی و ارائــه ی 
ــوردار از  ــی و برخ ــکده های قدیم ــژه پژوهش ــف، به وی ــکده های مختل ــای پژوهش ــه ظرفیت ه ــه ب ــای الزم، توج حمایت ه
ــدگان مجلــس شــورای اســالمی  ــت و نماین ــرار گرف ــورد بحــث و بررســی ق ــی م ــی، فرهنگــی و تمدن طرح هــای کالن مل

نســبت بــه مســاعدت و رفــع مشــکالت پژوهشــگاه ابــراز امیــدواری کردنــد.
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انعقاد تفاهم نامه ی همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با دانشگاه کابل

ــه زمینه هــای مشــترک  ــا توجــه ب ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ب ــی پژوهشــگاه عل ــر همکاری هــای علمــی بین الملل دفت
فرهنگــی و رســالت ها و وظایــف پژوهشــگاه علــوم انســانی و دانشــگاه کابــل به ویــژه در زمینــه ی شناســایی و پاســداری از 
ــف و  ــی وزارت عت ــی بین ا لملل ــای علم ــز همکاری ه ــق مرک ــداوم از طری ــای م ــس از پیگیری ه ــی پ ــگ فارس ــان و فرهن زب

ــا دانشــگاه کابــل شــد. ــه انعقــاد تفاهم نامــه همــکاری ب وزارت امــور خارجــه موفــق ب
ــه در ســال 1932م. )1311 ش( تأســیس  ــی افغانســتان اســت ک ــن دانشــگاه دولت ــن و معروف تری ــل قدیمی تری دانشــگاه کاب
شــده اســت و در حــال حاضــر دارای 22 دانشــکده، 102 گــروه، بیــش از ۸90 اســتاد و بیــش از 26000 دانشــجو در مقطع هــای 
ــراری تفاهم نامه هــای علمــی بین المللــی خــود  ــه اهمیــت برق ــا توجــه ب ــل ب لیســانس و فــوق لیســانس اســت. دانشــگاه کاب
ــای  ــارب و مهارت ه ــارکت در تج ــه ی مش ــاد زمین ــت و ایج ــای کیفی ــی، ارتق ــای علم ــترش فعالیت ه ــن و گس ــت تأمی جه
علمــی- فنــی بــا بیــش از 60 دانشــگاه معتبــر دنیــا تفاهم نامه هــای علمــی منعقــد کــرده اســت. دانشــکده ی زبــان و ادبیــات 
یکــی از دانشــکده های قدیمــی دانشــگاه کابــل بــوده کــه در ســال 1323 دوره ی کارشناســی زبــان و ادبیــات پارســی دری و 
پشــتو را به صــورت مشــترک آغــاز کــرده اســت و در 1335 گروه هــای پارســی دری و پشــتو از هــم جــدا شــدند. برنامه هــای 

کارشناســی ارشــد هــر دو گــروه بــه شــکل جداگانــه 
ــروه  ــر دو گ ــرای ه ــتین دوره ی دکت در 1356 و نخس
به صــورت جداگانــه در ســال 1392 آغــاز شــده 

اســت.
ــا  ــن 1399 ب ــه روز اول بهم ــازی ک ــت مج در نشس
حضــور دکتــر حســینعلی قبــادی )رئیــس پژوهشــگاه 
ــر شــکوه  ــات فرهنگــی(، دکت ــوم انســانی و مطالع عل
الســادات حســینی )مدیــر دفتــر همکاری هــای علمــی 
ــی  ــه نمایندگ ــان حکمــت )ب ــر یام ــی( و دکت بین الملل
ــان  ــد عثم ــر محم ــران و دکت ــل( از ای از دانشــگاه کاب
راحلــه  دکتــر  کابــل(،  دانشــگاه  )رئیــس  بابــری 
ــگاه  ــات دانش ــان و ادبی ــروه زب ــس گ ــدزی )رئی حمی
ــدم  ــیرزاد مق ــین ش ــور غالمحس ــز حض ــل( و نی کاب
)رایــزن فرهنگــی ایــران در کابــل( از افغانســتان برگزار 
شــد، ایــن تفاهم نامــه ی همــکاری علمــی امضــا شــد 
ــل  ــگاه کاب ــی از دانش ــه نمایندگ ــت ب ــر حکم و دکت
ــوم  ــگاه عل ــی از پژوهش ــه نمایندگ ــیرزادمقدم ب و ش
ــن  ــه طرفی ــلیم ب ــرای تس ــا را ب ــانی تفاهم نامه ه انس

ــد. ــل گرفتن تحوی
همــکاری  تفاهم نامــه،  ایــن  اهــداف  عمده تریــن 
ــی  ــات علم ــام تحقیق ــتاد، انج ــادل اس ــه، تب دوجانب
مشــترک توســط اســتادان و دانشــجویان دو نهاد، تبادل 
ــرورش  ــوزش و پ ــریک آم ــور تش ــجویان به منظ دانش
فراهم ســازی  دانشــجویان،  یادگیــری  فراینــد  در 
ــه ی برنامه هــای کارشناسی ارشــد و دکتــری در  زمین
رشــته های زبان شناســی و ادبیــات  بــرای دانشــگاه 
ــی  ــای علم ــت ها و همایش ه ــدازی نشس ــل، راه ان کاب
ــاالت  ــاپ مق ــازی چ ــترک، فراهم س ــی مش و تحقیق
بورســیه های  فراهم ســازی  بین المللــی،  علمــی 
ــان  ــرف، و همچن ــجویان دوط ــرای دانش ــی ب تحصیل
فراهم ســازی زمینه هــا جهــت انجــام کارهــای عملــی 
و دوره هــای آموزشــی کوتــاه مــدت بــرای محصــالن 
هــر دو نهــاد بــا اســتفاده از امکانــات هم دیگــر اســت.
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در آغــازِ نشســتی کــه بــه مناســبت مراســم امضــای ایــن تفاهم نامــه تشــکیل شــد، دکتــر شکوه الســادات حســینی بــا قدردانــی 
ــار  ــن اظه ــه داد و ضم ــاد تفاهم نام ــات انعق ــاره ی مقدم ــی درب ــت، توضیحات ــر حکم ــدزی و دکت ــر حمی ــای دکت از تالش ه
ــل، از رؤســای دو  ــوم انســانی و دانشــگاه کاب ــان پژوهشــگاه عل ــرای ادامــه ی همــکاری  رســمی و مثمرثمــر می ــدواری ب امی

طــرف دعــوت بــه ســخنرانی کــرد.
دکتــر محمــد عثمــان بابــری )رئیــس دانشــگاه کابــل( بــا تشــکر از همکارانــی کــه زمینــه ی انعقــاد ایــن تفاهم نامــه را فراهــم 

کردنــد، اظهــار امیــدواری کــرد کــه در آینــده فعالیت هــای علمــی مشــترک چشــم گیری رقــم بخــورد.
در ادامــه، دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی، نیــز ســخنان خــود را بــا عــرض تســلیت مجــدد حادثــه ی ناگــوار 
ــام  ــم پی ــه تقدی ــه ی شــوم ب ــن حادث ــان ای ــاد و خاطــره ی قربانی ــادآوری ی ــل و ی ــن از دانشــجویان دانشــگاه کاب ــرور 22 ت ت
هــم دردی از ســوی پژوهشــگاه علــوم انســانی در ســفارت افغانســتان در ایــران، آغــاز و اظهــار امیــدواری کــرد کــه دیگــر 
هیــچ گاه نمونــه ی چنیــن رخدادهایــی را شــاهد نباشــیم. همچنیــن قبــادی بــا توجــه بــه زمینه هــای مشــترک فرهنگــی و زبانــی 
دو کشــور همکاری هــای نهادهــای علمــی ایــران و افغانســتان را اجتناب ناپذیــر دانســت و بــا اشــاره بــه قدمــت و ســابقه ی 
ــن پژوهشــگاه در رشــته هایی چــون زبان شناســی شــناختی  ــی ای ــه 60 ســال و پیش گام ــب ب ــوم انســانی قری پژوهشــگاه عل
و معناشناســی و نزدیکــی پژوهشــگران ایــن حوزه هــا بــه مرزهــای دانــش جهانــی در نســل های قبلــی و نســل های جدیــد، 

ــرای ایجــاد همکاری هــای علمــی در زمینه هــای مشــترک دانســت. پژوهشــگاه را دارای بســتر مناســبی ب
ــا دانشــگاه بــزرگ و قدیمــی کابــل و نیــز ســوابق همــکاری گذشــته بیــن  ــا اشــاره بــه اهمیــت همــکاری ب دکتــر قبــادی ب
ــه،  ــند تفاهم نام ــن س ــه امضــای ای ــرد ک ــدواری ک ــار امی ــوم انســانی، اظه ــا پژوهشــگاه عل ــان ب ــتادان افغ دانشــجویان و اس
ــی و  ــای علم ــون کارگاه ه ــدت هم چ ــای کوتاه م ــزاری دوره ه ــه برگ ــر ازجمل ــای دیگ ــرف را در زمینه ه ــکاری دو ط هم
نشســت های مشــترک تــا تبــادل اســتاد و دانشــجو و اخــذ مجــوز از شــورای گســترش وزارت علــوم ایــران بــرای پذیــرش 
دانشــجویان افغانســتانی در مقطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری بــا ارائــه ی مــدرک رســمی افزایــش دهــد و بتــوان در زمینــه ی 
گســترش زبــان و ادبیــات فارســی خدمــات خوبــی ارائــه کــرد و بــه رشــد و ترقــی و نیــز گســترش مــودت و دوســتی عمیــق 

بیــن دو کشــور کمــک کــرد.
در ادامــه ی ایــن نشســت دکتــر حکمــت، ایــن روز را بــرای دانشــگاه کابــل و پژوهشــگاه علــوم انســانی روزی تاریخــی خواند 
و پیونــد ایــن دو نهــاد باســابقه و معتبــر در هــر دو کشــور را دارای ثمــرات نیکــی  ازجملــه تربیــت نســلی از زبان شناســان 
متخصــص در زمینــه ی زبــان فارســی و پشــتو خوانــد کــه مــا را بــه توســعه ی علــم در افغانســتان نزدیک تــر کنــد. همچنیــن 
ــی  ــگاه قدیم ــتو از دانش ــان پش ــه ی زب ــه در زمین ــن تفاهم نام ــق ای ــد از طری ــم می توان ــگاه ه ــد پژوهش ــزود، بی تردی وی اف

ــرد. ــی بب ــل اســتفاده های خوب کاب
ــه ی  ــه و هم دالن ــه روابــط دوســتانه، صمیمان ــا اشــاره ب در ادامــه شــیرزادمقدم )رایــزن فرهنگــی ایــران در افغانســتان( نیــز ب
رایزنــی فرهنگــی ایــران در افغانســتان بــا دانشــگاه کابــل و اســتقبال از انعقــاد تفاهم نامه هایــی بــا مؤسســات علمــی افغانســتان 
کــه بــه همکاری هــای علمــی و فرهنگــی دو کشــور کمــک خواهــد کــرد، بــر تاریــخ مشــترک چهارهــزار ســاله ی دو کشــور 
و زمینه هــای مشــترک زبانــی تأکیــد کــرد و امضــای ایــن یادداشــت تفاهــم را گامــی در جهــت تــداوم روابــط دوســتانه ی دو 
کشــور خوانــد. وی بــا اشــاره بــه بنــای درحــال ســاخت دانشــکده ی زبــان و ادبیــات فارســی در دانشــگاه کابــل بــا همــکاری 

ایــران، ایــن اقــدام نیکــو را نیــز یکــی از راه هــای گســترش زبــان و ادبیــات فارســی در ایــن کشــور خوانــد.
ــر آن را  ــای اخی ــه در ماه ه ــن تفاهم نام ــاد ای ــرای انعق ــه ب ــای صورت گرفت ــه تالش ه ــاره ب ــا اش ــدزی ب ــه حمی ــر راحل دکت

نقطــه ی عطفــی در روابــط دانشــگاه کابــل و پژوهشــگاه دانســت.
گفتنی اســت، در ســال های گذشــته همــکاری قابــل توجهــی در زمینــه ی برگــزاری نشســت ها و کارگاه هــا بیــن پژوهشــگاه 
علــوم انســانی و نهادهــای علمــی کشــور افغانســتان صــورت گرفتــه اســت؛  ازجملــه: نشســت »مالفیــض محمدکاتب هــزاره 
ــا ســخنرانی دکتــر محمــد ســرور موالیــی و هم اندیشــی  ــان فارســی در افغانســتان« ب ــدر تاریــخ افغانســتان«، نشســت »زب پ
»میــراث مشــترک نــوروز در افغانســتان« در ســال 1396؛ نشســت »رمــان مهاجــرت زنــان افغانســتان« در ســال 1397؛ نشســت 
ــال  ــی در س ــا چهرقان ــر رض ــخنرانی دکت ــا س ــلطنت« ب ــقوط س ــا س ــداری ت ــتان از بی ــی افغانس ــعر فارس ــی ادوار ش »بررس
139۸؛ و نیــز حضــور هیأتــی 25 نفــری از اســتادان زبــان و ادبیــات فارســی از کشــور افغانســتان بــا ســخنرانی اســتاد تقــی 
ــا در نغمه  هــا  پورنامداریــان در همیــن ســال؛ و ســخنرانی دکتــر مریــم ســادات فیاضــی در نشســِت مجــازِی »بازتــاب کرون
ــور  ــا حض ــه ب ــا« ک ــتان در دوره ی کرون ــران و افغانس ــای ای ــناختی نغمه ه ــل زبان ش ــوان »تحلی ــا عن ــیا« ب ــای آس و ترانه ه

ــد. ــزار ش ــال 1399 برگ ــتان در س ــی از افغانس عالقه مندان
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گزارش پژوهشگاه در طرح ارتقاء به تراز بین المللی

جلســه ی شــماره 69 کمیتــه ی هدایــت و نظــارت »پــروژه ی ملــی اقتصــاد مقاومتــی ارتقــاء و تبدیــل پنــج دانشــگاه و پنــج 
مرکــز پژوهشــی برتــر بــه تــراز بین  المللــی«، 20 دی مــاه 1399، به منظــور ارائــه ی گــزارش فعالیت هــای دانشــگاه تهــران و 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در طــرح تــراز بین الملــل به صــورت مجــازی بــا حضــور دکتــر علــی خاکــی 
صدیــق )معــاون آموزشــی وزارت عتــف(، دکتــر ســیدمحمدعلی تــوکل کوثــری )اســتاد دانشــگاه تهــران(، دکتــر یوســف ثبوتی 
)اســتاد دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان(، دکتــر حســین راغفــر )اســتاد دانشــگاه الزهــراء(، دکتــر عبــداهلل 
ســلیمی )اســتاد دانشــگاه کردســتان(، دکتــر ســعید ســمنانیان )اســتاد دانشــگاه تربیــت مــدرس(، دکتــر عبدالرضــا ســیمچی 
)اســتاد دانشــگاه صنعتــی شــریف(، دکتــر شجاع الســاداتی )اســتاد دانشــگاه تربیــت مــدرس(، دکتــر مجتبــی شــریعتی نیاســر 
)اســتاد محتــرم دانشــگاه تهــران( دکتــر علی اکبــر صبــوری )اســتاد دانشــگاه تهــران(، دکتــر نیلــی احمدآبــادی )رئیــس دانشــگاه 
تهــران( دکتــر محمــد جــوان )عضــو کارگــروه پــروژه و اســتاد دانشــگاه تربیــت(، دکتــر نــوه ابراهیــم )عضــو کارگــروه پــروژه 
ــر  ــادی )رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی( و دکت ــر حســینعلی قب و اســتاد دانشــگاه خوارزمــی(، دکت

ــزار شــد. ــی پژوهشــگاه( برگ ــی بین الملل ــای علم ــر همکاری ه شکوه الســادات حســینی )مدی
در ابتــدای ایــن نشســت مجــازی، دکتــر نیلــی احمدآبــادی )رئیــس دانشــگاه تهــران( درخصــوص گــزارش عملکــرد دانشــگاه 

تهــران در طــرح تــراز و نقــد و بررســی آن توســط حاضریــن گزارشــی ارائــه کــرد.

خصــوص  در  قبــادی  حســینعلی  دکتــر  ســپس 
ــه  ــرد ک ــان ک ــگاه بی ــی پژوهش ــای بین الملل فعالیت ه
پژوهشــگاه در مقایســه بــا دانشــگاه های جامــع چــون 
ــرار دارد  ــر ق ــًا در نقطــه ی صف دانشــگاه تهــران، تقریب
ــا برخــالف محدودیت هــا و پتانســیل های موجــود،  ام
ــادی  ــت. قب ــده اس ــام ش ــی انج ــات قابل توجه اقدام
ــه  ــی ک ــوزه ی زبان شناس ــه طرحــی در ح ــاره ب ــا اش ب
ــور  ــی در کش ــات علم ــی از مؤسس ــفارش یک ــه س ب
ــود،  ــده ب ــف ش ــی متوق ــل امنیت ــاز و به دالی ــادا آغ کان
ــوان  ــی را به عن ــائل ایدئولوژیک ــی و مس ــع امنیت موان
ــی  ــای بین الملل ــام فعالیت ه ــع انج ــی از موان نمونه های
ــن  ــوم انســانی برشــمرد. وی همچنی در رشــته های عل
ــا مؤسســات  ــه ب ــی ک ــای خوب ــاد تفاهم نامه ه ــه انعق ب
ــان،  ــه، آلم ــورهای ترکی ــا کش ــگاهی ب ــز دانش و مراک
روســیه، هندوســتان، کشــورهای شــمال آفریقــا و 
انعقــاد  نظایــر آن اشــاره کــرد کــه می توانــد در 
قبــادی  باشــد.  راه گشــا  بین المللــی  قراردادهــای 
ــه برگــزاری ســاالنه ی همایــش  ــا اشــاره  ب همچنیــن ب
ــا بــا حضــور ســفیر کشــور ترکیــه در  شــمس و موالن
ــگاه در  ــر پژوهش ــات مثمرثم ــی از اقدام ــوی، یک خ
ــا  ــت چهره ه ــایی و ثب ــی را شناس ــوزه ی بین الملل ح
و میــراث تمدنــی کشــور بــه نــام ایــران در عرصــه ی 

بین المللــی خوانــد.
دکتــر  پژوهشــگاه،  رئیــس  ســخنان  از  پــس 
ــر همکاری هــای علمــی  شکوه الســادات حســینی، مدی
و فرهنگــی، بــا ارائــه ی گــزارش عملکــرد پژوهشــگاه 
ــده  ــته ش ــور خواس ــش مح ــته در ش ــال گذش در 5 س
توســط معاونــت آموزشــی وزارت عتــف، توضیحاتــی 



25

خربنامه، سال هشتم، شماره ی هفتاد و سوم،  دی و بهمن ماه 1399

ــود: ــر ب ــرح زی ــه ش ــده ب ــه ش ــای ارائ ــرد. محوره ــه ک را ارائ
ــدی  ــای رتبه بن ــگاه در نظام ه ــروژه و جای ــور در پ ــال های حض ــی س ــگاه ط ــرد پژوهش ــه ی عملک ــی از مقایس 1. گزارش

مصــوب پــروژه؛
2. آمادگــی بــرای ارائــه ی خدمــات پژوهشــی و مشــارکت اجتماعــی و عکس العمــل ســریع در شــرایط بحــران و ســطح 

تــاب آوری در برابــر نامالیمــات؛
3. جهت گیری جدید پژوهشی برای فعالیت در سال های آتی با عنایت به شرایط شیوع ویروس کرونا؛

4. راهکار استقالل مالی و چگونگی کاهش میزان وابستگی مراکز به بودجه دولتی؛
5. روند ارتباطات بین المللی در سال های آتی با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا؛

6. اقدامات به عمل آمده در حرکت به سوی پژوهشگاه جامعه محور؛
ــه  ــی ک ــل توجه ــیار قاب ــات بس ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــف، ب ــی وزارت عت ــاون آموزش ــق، مع ــی صدی ــر خاک ــه دکت در ادام
پژوهشــگاه در زمینــه ی پاندومــی کرونــا انجــام داده اســت، و تقدیــر و تشــکر از مســئوالن پژوهشــگاه بــرای حضــور فعــال 
در ایــن شــرایط بحرانــی، عــدم تســلط اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه بــه زبان هــای خارجــی و نیــز ترجمــه ی آثــار 
تولیــد شــده در پژوهشــگاه بــه زبــان انگلیســی را به عنــوان موانــع ورود بــه عرصــه ی بین المللــی خوانــد. همچنیــن دکتــر 
ــوان  ــی پژوهشــگاه را به عن ــرای اســتقالل مال ــای اختصاصــی ب ــت کســب درآمده ــر شجاع الســاداتی قل ســمنانیان و دکت
نقطــه ضعــف در ارائــه ی گــزارش پنــج ســاله و نیــز لــزوم جــذب گرنــت بــرای اعضــای هیــأت علمــی را به عنــوان یکــی 

از راه کارهــای تقویــت آن دانســت.
ــه  ــگاه ب ــی پژوهش ــأت علم ــای هی ــلط اعض ــوص تس ــادی در خص ــر قب ــز دکت ــازی نی ــت مج ــن نشس ــه ی ای در خاتم
ــای  ــگ و زبان ه ــی، فرهن ــته های زبان شناس ــژه در رش ــاخصی به وی ــای ش ــه چهره ه ــح داد ک ــی، توضی ــای خارج زبان ه
باســتانی در پژوهشــگاه وجــود دارنــد کــه بــه بیــش از یــک زبــان نیــز مســلط هســتند امــا بــا وجــود موانعــی کــه در ابتــدا 
ــرده اســت. وی در  ــی مواجــه ک ــا محدودیت های ــی را ب ــکان حضــور در عرصه هــای بین الملل ــا اشــاره شــده ام ــه آن ه ب
خصــوص انتشــار کتــاب بــه زبــان انگلیســی در پژوهشــگاه بــه مــواردی اشــاره کــرد و ایــن هــدف را به عنــوان یکــی از 
اهــداف آتــی پژوهشــگاه برشــمرد. قبــادی همچنیــن با توجــه بــه عــدم تحقــق 2۸ درصــد از بودجــه ی ســال گذشــته ی 
ــی و  ــای کارفرمای ــق طرح ه ــی از طری ــای اختصاص ــب درآمده ــوص کس ــده در خص ــل آم ــات به عم ــگاه، اقدام پژوهش
نیــز مرکــز آموزش هــای آزاد کــه در گــزارش پژوهشــگاه بیــان شــده، تنهــا بخشــی از درآمدهــای اختصاصــی پژوهشــگاه 
ــد  ــه امی ــای پژوهشــگاه در حــال شــکل گیری اســت ک ــش درآمده ــه منظــور افزای ــی ب ــرد: کمیته های ــان ک دانســت و بی

اســت در خصــوص اســتقالل مالــی راه کارهــای مناســبی در دســتور کار قــرار گیــرد.
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پیشنهاد تأسیس موزه یا بنیاد فردوسی در محل کتابخانه ی استاد مینوی

نشســت مشــترک پژوهشــگاه بــا مســئوالن شــهرداری و شــورای شــهر تهــران در خصــوص مســائل کتابخانــه ی اســتاد مینــوی 
در تاریــخ 1۸ دی مــاه 1399، در محــل ایــن کتابخانــه برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن نشســت حاضریــن در جلســه از مجموعه هــای مختلــف کتابخانــه ی اســتاد مینــوی و اســتاد دانش پــژوه بازدیــد 
به عمــل آوردنــد، ســپس دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه، ضمــن آرزوی ســالمتی بــرای همــه ی بیمــاران، دربــاره ی اهمیــت 
کتابخانــه ی اســتاد مینــوی و تالش هــای پژوهشــگاه باوجــود برخــی مشــکالت و کمبودهــا نکاتــی را درخصــوص توســعه و 

تجهیــز کتابخانــه، مطــرح کــرد.
در ادامــه دکتــر حمیدرضــا رادفــر، مدیــر کتابخانــه، مرکــز اســناد و اطالعــات علمــی پژوهشــگاه در مــورد پیشــینه، اهمیــت، 
نحــوه ی ســازماندهی و خدمات رســانی کتابخانــه و تالش هایــی کــه در چنــد ســال گذشــته بــرای بهبــود شــرایط عمرانــی و 

توســعه ی خدمــات و فعالیت هــای پژوهشــی در ایــن کتابخانــه شــده اســت، ســخن گفــت.
دکتــر مالیی توانــی، معــاون پژوهــش و تحصیــالت تکمیلــی نیــز در ادامــه ضمــن پرداختــن به اهمیــت ایــن کتابخانــه و منابــع 

آن، پیشــنهاد ایجــاد بنیــاد فردوســی یــا مطالعــات فردوســی در ایــن مــکان را ارائــه دادنــد.
ــا  ــه ی ــه، ایجــاد خان ــه ی طرح نام ــز ضمــن ارائ ــوم انســانی و فرهنگــی نی ــاون کاربردی ســازی عل ــرا پارســاپور، مع ــر زه دکت
ــرد. وی ضمــن برشــمردن مشــکالت فیزیکــی و  ــد ک ــه  تأکی ــرای محل ــه ب ــن کتابخان ــت ای ــر اهمی ــوی، ب ــوزه ی اســتاد مین م
مالــی کتابخانــه ی اســتاد مینــوی، پیشــنهاد خریــد و اضافــه کــردن ســاختمان کنــاری کتابخانــه کــه ظاهــراً خالــی از ســکنه نیــز 
هســت را بــه مجموعــه ی شــهرداری ارائــه کــرد. دکتــر قبــادی نیــز  تأکیــد داشــت تبدیــل ایــن کتابخانــه بــه مــوزه می توانــد 

ــد. ــکان علمــی بیافزای ــن م ــر جذابیت هــای ای ب
ســپس دکتــر محمــد دهقانــی، پژوهشــگر و عضــو هیــأت امنــای کتابخانــه ی اســتاد مینــوی، توضیــح داد: پــس از مدتــی کار 
و پژوهــش در ایــن کتابخانــه و تــورق کتاب هــا و خوانــدن یادداشــت های اســتاد مینــوی تــازه بــه میــزان بزرگــی و اهمیــت 
اســتاد آشــنا شــدم. وی از بررســی بیــش از 5000 کتــاب و یادداشــت های آن خبــر داده و نویــد انتشــار کتابــی تحــت عنــوان 
ویراســتار خامــوش در همیــن زمینــه را داد. همچنیــن از بررســی بیــش از 5000 بــرگ ســند و نامــه ی تاریخــی و این کــه ایــن 
ــودن  ــرد ب ــه منحصربه ف ــی با توجــه ب ــر دهقان ــرد. دکت ــت ک ــد صحب ــی برخوردارن ــت واالی ــخ از اهمی ــع در حــوزه ی تاری مناب
ــه،  برخــی کتاب هــای خطــی موجــود در کتابخانــه و همچنیــن اهمیــت بــاالی اســناد، نامه هــا و تصاویــر موجــود در کتابخان
ضــرورت اســکن آثــار را بســیار بــاال دانســت و حفاظــت فیزیکــی از منابــع را جــزو دغدغه هــای اصلــی خــود بیــان داشــت.
در ادامــه احمــد مســجدجامعی، عضــو شــورای شــهر تهــران، ضمــن ســپاس از نظــم و ترتیــب حاکــم بــر کتابخانــه، پیشــنهاد 
مذاکــره بــا ســازمان نوســازی شــهرداری جهــت تعمیــر و نوســازی ســاختمان را مطــرح کــرد. مســجدجامعی پیشــنهاداتی در 
ــت  ــین جه ــوت از مهندس ــر، دع ــای دیگ ــه کتابخانه ه ــوی، ب ــتاد مین ــه ی اس ــه کتابخان ــی ب ــای اهدای ــال کتاب ه ــه ی انتق زمین
مقاومت ســنجی ســاختمان، راه انــدازی جایــزه ی اســتاد مینــوی در زمینــه ی تاریــخ، و همــکاری و کار مشــترک بــا کتابخانه هــای 

مهــم داخلــی و منطقــه ای به خصــوص کشــور ترکیــه را نیــز ارائــه کــرد.
ســمیه  دکتــر  برنامــه  ادامــه ی  در 
ــران،  ــه 7 ته ــهردار منطق ــوی، ش حاج
بیــان  و  دعــوت  از  تشــکر  ضمــن 
ایــن کتابخانــه در منطقــه،  اهمیــت 
پیگیــری  بــه  اعــالم کــرد: نســبت 
مــوارد درخواســتی و کســب مجوزهــا 

اقــدام خواهنــد کــرد.
المیــرا  نیــز  نشســت  پایــان  در 
کتابخانــه   مســئول  خانلرخانــی، 
به اهمیــت  با توجــه  مینــوی  اســتاد 
و قابلیت هــای فضــای مجــازی بــر 
حرکــت به ســوی کتابخانــه ی دیجیتــال 
ــن  جهــت توســعه ی خدمات رســانی ای

کتابخانــه نکاتــی را یــادآور شــد.
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بازدید عضو شورای شهر و شهردار منطقه 6 از پژوهشگاه

ــه 6  ــهردار منطق ــادی، ش ــورج فره ــدس ت ــراه مهن ــران به هم ــهر ته ــالمی ش ــورای اس ــو ش ــجد جامعی عض ــد مس  احم
تهــران، روز پنج شــنبه 27 آذرمــاه 1399، بــا حضــور در ســاختمان مرکــزی پژوهشــگاه علــوم انســانی ومطالعــات فرهنگــی 

ــد. ــرار گرفتن ــان مســائل و مشــکالت آن ق ــد از بخش هــای مختلــف، در جری ضمــن بازدی
در ایــن جلســه دکتــر قبــادی بــا ارائــه ی گزارشــی از فعالیت هــا و ظرفیت هــای ویــژه ی پژوهشــگاه جهــت ارائــه خدمــات 
مؤثــر و مانــدگار فرهنگــی بــه شــهروندان، از شــهرداری تهــران خواســت در ایــن زمینــه مســاعدت کنــد. در ادامــه برخــی 
مســائل و مشــکالت حقوقــی و اداری در خصــوص ســاختمان ها و امــوال پژوهشــگاه مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت 
کــه مهنــدس فرهــادی بــا اشــاره بــه دغدغــه و عــزم شــهرداری بــرای حمایــت از نهادهــا و مؤسســات علمــی نســبت بــه 

رفــع ایــن مشــکالت قــول مســاعد داد.
گفتنی است، در این زمینه صورت جلسه ای جهت تسهیل فرآیندهای قانونی امضاء شد.
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بازدید روزانه ی پرتال جامع علوم انسانی از مرز یک صد هزار نفر گذشت

ــی در  ــته  بندی موضوع ــا دس ــور ب ــی کش ــک اطالعات ــا بان ــوان تنه ــانی )http://ensani.ir/fa( به عن ــوم انس ــع عل ــال جام پرت
بیــش از ســه هــزار و 300 زیرشــاخه  علــوم انســانی و اســالمی، تاکنــون اقــدام بــه بازانتشــار نســخه ی الکترونیــک بیــش 
ــه تمــام متــن از حــدود یک هــزار و 400 نشــریه ی علمــی کشــور در قالــب بیــش از 40 هــزار شــماره  از 355 هــزار مقال

مجلــه کــرده اســت.

وجــود بیــش از 355 هــزار مقالــه ی تمــام متــن کــه باعــث مراجعــه مــداوم اســتادان دانشــگاه، پژوهشــگران، دانشــجویان، 
ــرای  ــه محــل مناســبی ب ــال را ب ــن پرت ــوم انســانی شــده، ای ــال جامــع عل ــه پرت ــه یافته هــای پژوهشــی ب ــدان ب و عالقه من

معرفــی و  نمایــش آخریــن دســتاوردهای علمــی ازجملــه مقــاالت، کتــب و دوره هــای آموزشــی کــرده اســت. 
پرتــال جامــع علــوم انســانی تاکنــون اقــدام بــه درج دو فراخــوان بــرای ثبــت نشــریات حــوز ه ی علــوم انســانی و اســالمی 

و همچنیــن فراخــوان درج مقــاالت میان رشــته ای نشــریات در پرتــال کــرده اســت.
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ویژگی های ممتاز پرتال جامع علوم انسانی
ــق فیلترهــای  ــب، ســهولت دسترســی از طری ــن، دســته بندی موضوعــی مطال ــوای تمام مت ــه محت ــودن، دسترســی ب ــگان ب رای
ــار  ــه و ... در کن ــب، موضــوع مقال ــی مطل ــار، درجــهd علم ــال انتش ــام نویســنده، س ــده، ن ــع منتشــر کنن ــر: منب موجــود نظی
http://ensani.( ــه محتــوا و روزآمــدی کــه از ویژگی هــای ممتــاز پرتــال جامــع علــوم انســانی ســرعت مناســب دسترســی ب
ــش اســت. ــه روز در حــال افزای ــال روزب ــه پرت ــات ب ــزان مراجع ــه می ــی را فراهــم آورده ک ir/fa( محســوب می شــود، فضای

 Alexa همچنیــن در رتبه بنــدی پربازدیدتریــن وبگاه هــای مراجعــه شــده توســط کاربــران ایرانــی کــه از ســوی وبــگاه معتبــر
منتشــر می شــود، پرتــال جامــع علــوم انســانی در رتبــه ی 366 قــرار گرفتــه کــه رتبــه ی قابــل مالحظــه ای محســوب می شــود.

ــم  ــات را فراه ــه تحقیق ــان ب ــی آس ــکان دسترس ــب ام ــزی مناس ــن برنامه ری ــا در پیش گرفت ــانی ب ــوم انس ــع عل ــال جام پرت
ــود ــز می ش ــی نی ــان ایران ــتناددهی محقق ــش اس ــث افزای ــی، باع ــه پیشــرفت علم ــن کمــک ب ــر ضم ــن ام ــه ای ــاخته ک س

ــال ثبــت  ــق نشــانی http://ensani.ir/fa/form/1/ در پرت ــت خــود را از طری ــد درخواســت عضوی ــد می توانن نشــریات عالقه من
فرماینــد.
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گفت وگو درباره ی نشریه ی روش شناسی علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

ــا حضــور  ــوم انســانی پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه ب ــاره ی نشــریه ی روش شناســی عل ــو درب ــل مجــازی گفت وگ پن
اعضــای کمیتــه روش شناســی علــوم انســانی شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی وابســته بــه پژوهشــگاه علــوم 

انســانی و مطالعــات فرهنگــی، مــورخ پنجشــنبه 27 آذرمــاه 1399، برگــزار شــد.
اعضــای کمیتــه ی روش شناســی ســیدمحمدرضا حسینی بهشــتی، حمیــد پارســانیا، ســیدمحمدتقی موحدابطحــی، محســن 
ــروه،  ــر گ ــوی و دبی ــک شجاعی جشــوقانی، شــمس الملوک مصطف ــی، مال ــی طباطبای ــار، محمدتق ــم نوبه ــری، رحی الوی

فائقه الســادات میرمحمدحســینی فشــمی، در ایــن نشســت حضــور داشــتند.
در آغــاز برنامــه مصطفــوی، مدیــر پنــل در مــورد دالیــل برگــزاری ایــن نشســت گفــت: چنــدی پیــش فصلنامــه ی علمــی 
پژوهشــی روش شناســی علــوم انســانی صدمیــن شــماره ی خــود را منتشــر کــرد. بــا توجــه بــه جایــگاه روش شناســی در 
مباحــث علمــی، کمیتــه ی روش شناســی علــوم انســانی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــر آن شــد تــا 

در هفتــه ی پژوهــش نشســتی بــا حضــور اعضــای کارگــروه و حمیدرضــا حســنی ســردبیر ایــن نشــریه برگــزار کنــد.
ــا  ــط ب ــه کالن مســئله های مرتب ــا توجــه ب ــد ب ــوم انســانی تــالش می کن ــه ی روش شناســی عل وی اظهــار داشــت: کمیت
روش شناســی علــوم انســانی، مشــکالت موجــود در ارتبــاط بــا روش شناســی را در حوزه هــای مختلــف علــوم انســانی 
اعــم از اقتصــاد، فلســفه، تاریــخ، روان شناســی، علــوم اجتماعــی و علــوم سیاســی و ... بررســی کنــد و راه کارهایــی را کــه 
می تــوان در جهــت بهبــود امــور اندیشــید، ارائــه دهــد. از آن جایــی کــه هنــوز تفکیــک روشــنی میــان روش تحقیــق در 
علــوم انســانی و روش شناســی علــوم انســانی وجــود نــدارد، ایــن کارگــروه تــالش می کنــد کتاب هایــی را کــه مســتقیم 
بــه موضــوع روش شناســی اختصــاص دارنــد در دســتور کار نقــد و بررســی قــرار دهــد و از ایــن طریــق موضوعــات 

مرتبــط بــا روش شناســی را در ســطح دانشــگاه ها و مجامــع علمــی روشــن گردانــد.
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در ادامــه حمیدرضــا حســنی، ســردبیر نشــریه در خصــوص نشــریه ی روش شناســی علــوم انســانی توضیــح مختصــری ارائه داد 
و گفــت: ایــن فصلنامــه از باســابقه ترین نشــریات در  حــوزه ی علــوم انســانی اســت کــه از همراهــی نخبــگان و فرهیختــگان 
زیــادی در ایــن حــوزه برخــوردار اســت. وی اظهــار داشــت: راهبــرد نشــریه گســترش و تعمیــق مســائل روش شناســی، تمهیــد 

و بسترســازی هم ســو بــا نیازهــای بومــی و ارائــه ی مدلــی موفــق از علــم دینــی اســت.
دکتــر حســنی بازخوردهــای انتشــار نشــریه را از طــرف اهالــی حــوزه و دانشــگاه بســیار مهــم دانســت و اشــاره کــرد کــه 
نشــریه تــا بــه حــال ســه ویژه نامــه در حــوزه ی فلســفه ی تکنولــوژی، علــوم انســانی پیچیــده و فلســفه ی شهرســازی داشــته 

اســت.
ــای  ــوص فعالیت ه ــود را در خص ــؤاالت خ ــائل و س ــی مس ــه ی روش شناس ــای کمیت ــنی، اعض ــای حس ــس از صحبت ه  پ

ــد. ــه کردن ــود کار ارائ نشــریه مطــرح کــرده و پیشــنهاداتی جهــت بهب

سخنان اعضای کمیته روش شناسی را می توان حول محورهای زیر خالصه کرد:

- ضرورت ارائه ی تحلیلی از مقاالت منتشر شده و شناسایی خألهای موجود
- رصد مباحثی که در سطح جهانی در ارتباط با روش شناسی مطرح است.

- ارزیابی تأثیری که نشریه توانسته در ارتباط با روش شناسی در حوزه و دانشگاه ایجاد کند.
- تأکیــد بــر نیــاز بــه ارزیابــی عملکــرد نشــریه و تأثیــر نشــریه در حــوزه و دانشــگاه، به خصــوص در حوزه هــای 
علمیــه و در مباحــث مربــوط بــه فقــه و بــرآورد ایــن مســئله کــه ایــن نشــریه چقــدر توانســته اســت چنیــن تأثیــری 

را ایجــاد کنــد و دیــد درســتی در مــورد روش شناســی بــه مخاطبــان خــود ارائــه دهــد.
- ارائه ی ارزیابی از این که دستاوردهای چاپ صد شماره نشریه چه بوده است.

ــد  ــای غیرروش من ــد و دانش ه ــش روش من ــگاه دان ــه بررســی بیشــتر اصــل مســئله ی روش شناســی، جای ــاز ب - نی
ــرده  ــه ایجــاب ک ــی ک ــش اندیشــه روش و ضرورت های ــه تاریخچــه ی پیدای ــه ب ــی، توج در نشــریه ی روش شناس

ــود. ــرح ش ــان مط ــک جری ــوان ی روش شناســی به عن
- پیشــنهاد بــرای ایــن کــه یــک ارزیابــی از درون در مــورد ارزیابــی نشــریه انجام شــود و پیشــنهاد شــد که مســئولیت 

بررســی نقادانــه مجلــه را بــر عهــده ی جمعــی از گرداننــدگان مجلــه و اندیشــمندان و صاحب نظــران واگــذار کنند.
- نیاز به تعامل بیشتر و گسترده تر با مراکزی که به بحث روش می پردازند. از جمله میز علوم انسانی

ــانی  ــوم انس ــف عل ــته های مختل ــی رش ــوزه ی روش شناس ــه در ح ــاله هایی ک ــه رس ــریه ب ــه نش ــرورت توج - ض
ــریه ــه در نش ــب مقال ــاله ها در قال ــن رس ــوای ای ــکاس محت ــود و انع ــر می ش ــی تحری ــوم اجتماع ــه عل ازجمل

ــد  ــا اندیشــمندان و صاحب نظــران بتوانن ــالم شــود ت ــر ســال اع ــاز ه ــی در آغ ــه موضوعات - پیشــنهاد می شــود ک
مقاالتــی را حــول آن محورهــا ارائــه دهنــد.

- ارزیابــی این کــه در مــورد مبانــی روش شناســی علــوم انســانی چــه کارهایــی طــی ایــن صــد شــماره انجــام شــده 
اســت و ایــن کارهــا چــه تأثیراتــی داشــته اســت.

ــد  ــی کردن ــریه قدردان ــای نش ــی از فعالیت ه ــه همگ ــه ک ــر در جلس ــی حاض ــأت علم ــای هی ــؤاالت اعض ــان س ــس از بی پ
ــؤاالت  ــه س ــخ ب ــنی در پاس ــتند، حس ــریه دانس ــرفت نش ــود و پیش ــت بهب ــده را در جه ــرح ش ــرات مط ــنهادات و نظ و پیش
ــده  ــوم انســانی انعــکاس دهن ــان کــرد کــه نشــریه ی روش شناســی عل ــه ی روش شناســی بی شــرکت کنندگان و اعضــای کمیت
ــه روش شناســی رشــد  ــوط ب ــی علــم در کشــور اســت و ســیر تطــور نشــریه نشــان می دهــد کــه مباحــث مرب ــدگاه اهال دی

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــوزه ص ــن ح ــادی در ای ــرفت های زی ــت و پیش ــته اس ــی داش درخور  توجه
ــاز  ــوص نی ــتادان درخص ــنهادات اس ــرکت کنندگان و پیش ــای ش ــرات و دیدگاه ه ــکر از نظ ــن تش ــن ضم ــنی همچنی حس
ــرای  ــادی را ب ــیار زی ــن بس ــته اند و عناوی ــه داش ــد ویژه نام ــون چن ــه تاکن ــرد ک ــالم ک ــای تخصصــی اع ــتن ویژه نامه ه به داش
انتشــار ویژه نامــه درنظــر گرفته انــد کــه بــا توجــه بــه دشــواری کار جریــان انتشــار آن هــا کنــد اســت. همچنیــن بیــان داشــت 

ــا جریانــات روش شناســی در غــرب نیــز فعالیت هــای انجــام شــده اســت. کــه بــرای آشــنایی ب
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درج شناسه ی بین المللی DOI برای 24 نشریه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
)DOI(ارتقای رتبه های نشریات پژوهشگاه در کمیسیون نشریات وزارت علوم و کسب شناسه بین المللی برای مقاالت

باوجــود شــرایط خاصــی کــه کل کشــور به دلیــل بیمــاری کرونــا بــا آن روبــه رو بــوده اســت، بخش هــای مختلــف پژوهشــگاه 
ــا  ــکاری ب ــداوم هم ــزوده و ت ــود اف ــی خ ــای اجرای ــر تالش ه ــتگی ناپذیر ب ــورت خس ــارات، به ص ــت انتش ــه مدیری از جمل
ــمندی  ــای ارزش ــد. تالش ه ــرار دادن ــود ق ــرلوحه ی کار خ ــریات را س ــه نش ــای تحریری ــردبیر و اعض ــاالت، س ــان مق صاحب
ــع  ــا در هــم شکســتن موان ــار علمــی و پژوهشــی اعضــای محتــرم هیــأت  علمــی پژوهشــگاه، ب ــر انعــکاس آث کــه عــالوه ب
ســخت دوران کرونایــی، ســایر محققــان را نیــز در انتشــار آثــار پژوهشــی خــود یــاری کــرد. بنابرایــن ایــن شــراکت  می توانــد 
به عنــوان الگویــی مناســب در تحقــق اهــداف ســترگ کشــور از جملــه جهــش تولیــد، مــورد عنایــت بیشــتری قــرار گیــرد؛ 
ــی )واحــد  ــأت علمــی( و بخــش اجرای ــرم هی ــه ی بخــش علمــی )اعضــای محت ــه محصــول همــکاری صمیمان شــراکتی ک

نشــریات( پژوهشــگاه اســت.
ــرر  ــف مق ــریات وزارت عت ــیون نش ــوی کمیس ــریات از س ــی نش ــد ارزیاب ــه ی جدی ــالغ آیین نام ــا اب ــت 139۸ ب از اریبهش
شــد، تمــام نشــریات کشــور)اعم از علمی-پژوهشــی / علمــی- ترویجــی و...( در ســامانه ی ارزیابــی ثبــت نــام و مجــدداً در 
فرآیندارزیابــی قــرار گیرنــد. همچنیــن بــر اســاس همیــن آیین نامــه، از ایــن پــس دیگــر نشــریات عنــوان علمی-پژوهشــی یــا 
ــف، ب، ج،  ــه ال ــوان نشــریه علمــی شــناخته می شــوند و براســاس 4 رتب ــا عن ــًا ب ــد داشــت و صرف علمی-ترویجــی نخواهن
ــه »ب« شــدند  ــه کســب رتب ــد 21 نشــریه ی پژوهشــگاه موفــق ب ــن فرآین ــد شــد. در ای د درجه بنــدی کیفــی و کمــی خواهن
ــد. اهــم  ــی قــرار دارن ــد ارزیاب ــز در فرآین ــه »الــف« ارتقــا یابنــد دو نشــریه دیگــر نی ــه رتب ــد ب ــا بتوانن و درتــالش هســتند ت

ــر اســت: ــات بخــش نشــریات به شــرح زی اقدام

* ثبت 23 نشریه علمی در سامانه ی مپفا
* کسب صد در صدی رتبه »ب« برای نشریات پژوهشگاه

* ثبــت ســه نشــریه در نمایــه بین المللــی DOAJ )تحقیقــات تاریــخ اجتماعــی، حکمــت معاصــر، ادبیــان و 
ــته ای( ــان رش ــای می پژوهش ه

ــات و  ــی، حکمــت معاصــر، ادبی ــخ اجتماع ــات تاری ــه ی Google scholar )تحقیق ــت 6 نشــریه در نمای * ثب
ــاره( ــاق الحض ــر، آف ــی معاص ــتارهای سیاس ــم، جس ــفه ی عل ــته ای، فلس ــای میان رش پژوهش ه

ــی،  ــتارهای تاریخ ــی، جس ــی فرهنگ ــریه )جامعه پژوه ــه نش ــط س ــی Q1 توس ــه ی کیف ــت درج * دریاف
پژوهش نامــه ی تاریــخ اجتماعــی و اقتصــادی(

* دریافــت درجــه ی کیفــی Q2 توســط دو نشــریه 6 نشــریه )جســتارهای سیاســی معاصــر، پژوهــش نامــه 
زنــان، ادبیــات پارســی معاصــر، رســانه و فرهنــگ، زبــان شــناخت، پژوهش نامــه ی علــوی(

* به روزرســانی ســامانه ی نشــریات پژوهشــگاه علــوم انســانی و تغییــر شــکل ظاهــری ســامانه ها و افــزون 
شــدن برخــی آیتم هــای جدیــد بــه ســامانه ها کــه کاربــری آن هــا را تســهیل کــرده اســت.

* درج شناسه ی بین المللیDOI برای 24 نشریه با صاحب امتیازی پژوهشگاه.
* افزایش تولید علمی پژوهشگاه از طریق ارتقای تعداد مقاالت منتشر شده در هر سال )حداقل24 مقاله(

مقایسه و ارزیابی امتیازبندی نشریات دانشگاه های برتر
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بازدید دکتر قبادی از مرکز تحقیقات امام علی)ع(

ــا  دکتــر قبــادی رئیــس، پژوهشــگاه روز دوشــنبه 13بهمن مــاه 1399، طــی بازدیــدی از مرکــز تحقیقــات امــام علــی)ع( ب
ــرد. ــو ک ــا و مســائل آن گفت وگ ــز در خصــوص برنامه ه ــن مرک ــان ای ــس و کارکن رئی

در ابتــدای ایــن جلســه، دکتــر قبــادی بــا معرفــی دکتــر ربانــی زاده  به عنــوان رئیــس جدیــد مرکــز، از زحمــات و تالش هــای 
دکتــر سیدســجاد علم الهــدی قدردانــی و تشــکر کــرد.

ــه ابعــاد جهانــی شــخصیت و ســیره ی امــام علــی)ع( خواســتار برنامه ریــزی فعالیت هــای  ــا اشــاره ب رئیــس پژوهشــگاه ب
مرکــز تحقیقــات امــام علــی)ع( در جهــت اســتفاده از همیــن فرصــت بــرای بســط فعالیت هــای بین المللــی و بین االدیانــی 
شــد. وی همچنیــن بهره گیــری از فضــای مجــازی بــرای تــداوم فعالیت هــای گذشــته مرکــز را فرصــت مناســبی دانســت 
ــا و محدودیت هــای پیــش آمــده اقدامــات  ــا شــیوع ویــروس کرون ــد کشــور در رابطــه ب ــه شــرایط جدی ــا توجــه ب ــا ب ت

مؤثــری صــورت پذیــرد.
دکتــر قبــادی در ادامــه یــادآور شــد: ســومین کنگــره ی بین المللــی امــام علــی)ع( پژوهــی کــه ســال گذشــته برگــزار شــد، 
نمونــه ی خوبــی بــرای خودگردانــی برگــزاری کنگره هــا و همایش هــا بــه لحــاظ هزینــه ای بــود و ابــراز امیــدواری کــرد 
ــه  ــد و گفــت »خــدا را سپاســگزاریم ک ــه اســتفاده کنن ــن تجرب ــز از ای ــز و بخش هــای علمــی پژوهشــگاه نی ــه ی مراک بقی
جایــگاه مرکــز تحقیقــات امــام علــی)ع( در بیــن نهادهــای علمــی، فرهنگــی و پژوهشــی داخــل و خــارج از کشــور خــوب 

و برجســته اســت کــه ایــن جایــگاه بایــد حفــظ و ترقــی یابــد«.
در ادامــه ی ایــن نشســت دکتــر ربانــی زاده ضمــن تشــکر از حضــور دکتــر قبــادی در ایــن مرکــز گفــت: نــام امــام علــی)ع( 
جهانــی اســت و همیــن امــر می توانــد فرصــت مناســبی بــرای وحــدت شــیعه و ســنی و حتــی همکاری هــای بین االدیانــی 
باشــد و تأکیــد کــرد در ماه هــای اخیــر، ارتباطــات خــوب و گســترده ای بــا برخــی نهاد هــای علمــی، فرهنگــی و مذهبــی و 
همچنیــن شــخصیت ها و اندیشــمندان حــوزه ی امــام علــی)ع( پژوهــی برقــرار شــده اســت کــه می توانــد موجــب بیشــتر 

شــدن فعالیت هــای مرکــز شــود.
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نشست مشترک با »ستاد توسعه ی علوم و فناوری های شناختی«

ــر  ــاه 1399، دکت ــئله محور، 21 دی م ــای مس ــت پژوهش ه ــذار و تقوی ــای تأثیرگ ــا نهاده ــاط ب ــترش ارتب ــتای گس در راس
ــا دبیــر ســتاد توســعه ی علــوم و فناوری هــای شــناختی برگــزار شــد، بــه  قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه در جلســه ای کــه ب
ــا ایــن ســتاد  تبییــن نقــش، جایــگاه و پتانســیل پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در راســتای همــکاری ب
پرداخــت. در ایــن جلســه کــه در محــل ســتاد توســعه ی علــوم و فناوری هــای شــناختی، بــا حضــور دکتــر خــرازی، دکتــر 
ــه  ــر فرزان ــر زهــرا پارســاپور و دکت ــن ســتاد و دکت ــه نمایندگــی از ای ــر روش ب ــر نصــرت و دکت ــادی، دکت ــی احمدآب نیل
ــاالی پژوهشــگاه،  ــت ب ــه ظرفی ــا اشــاره ب ــادی ب ــر قب ــت، دکت ــی از پژوهشــگاه صــورت گرف ــه نمایندگ میرشــاه والیتی ب
ــه و  ــا جامع ــر ب ــاط مؤث ــرای ارتب ــالش ب ــادی، ضــرورت ت ــای بنی ــردازی و پژوهش ه ــر اهیمــت نظریه پ ــد ب ــن  تأکی ضم
صنعــت و دغدغه منــدی بــرای حــل مســائل مهــم را تحولــی ضــروری بــرای تقویــت جایــگاه پژوهشــگاه دانســت. وی 
ــره و عصــاره ی  ــوان ذخی ــه ی دانشــی شــکل گرفته در برخــی از پژوهشــکده ها، آن را به عن ــه گنجین ــا اشــاره ب در ادامــه، ب

ــراوان بیانجامــد. ــرکات علمــی ف ــه ب ــد ب فضیلــت برشــمرد کــه می توان
در ادامــه، دکتــر خــرازی بــا اشــاره به اهمیــت ایــن حــوزه و البتــه هدایــت دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی بــه حوزه هــای 

میان رشــته ای، آن را به عنــوان یکــی از زمینه هــای مناســب همــکاری بیــن دو نهــاد دانســت.
دکتــر نیلــی نیــز بــا بیــان عالقــه ی ســتاد بــه فعالیــت در حــوزه ی علــوم انســانی و اهمیــت ایــن بعــد در کنــار ابعــاد فنــی، 
ــاره داشــت.  ــرد، اش ــد شــکل بگی ــن دو طــرف می توان ــکاری بی ــرای هم ــه ب ــبی ک ــای مناس ــه فرصت ه مهندســی و ... ب
ــا علــوم محاســباتی و تقویــت مهــارت اســتفاده از داده هــای بــزرگ را  وی همچنیــن ضــرورت ترکیــب علــوم انســانی ب
ــعه ی  ــی، توس ــای پژوهش ــناختی اولویت ه ــای ش ــوم و فناوری ه ــعه ی عل ــتاد توس ــذا س ــت ل ــر دانس ــری اجتناب ناپذی ام
ــه ایــن مــوارد تنظیــم کــرده و جهــت  زیرســاخت، آمــوزش و ترویجــی خــود در ســه ســال اول کار خــود را با توجــه ب
ــدی از  ــا بهره من ــی، ب ــاد مل ــک نه ــوان ی ــتاد به عن ــت. س ــده اس ــته ش ــر برداش ــی زی ــا ده گام اصل ــی اولویت ه طراح

ــد داد. ــرار خواه ــی ق ــورد بازبین ــن م ــای معی ــا را در بازه ه ــن اولویت ه ــران، ای ــان و کارب ــورد متخصص بازخ
ــا اســتقبال  ــود کــه ب ــن دو مجموعــه، موضــوع دیگــری ب ــه تشــکیل حلقه هــای پژوهشــی بی ــر پارســاپور ب پیشــنهاد دکت
ــرح  ــس از ط ــه و پ ــان جلس ــد. در پای ــراه ش ــوزه هم ــن ح ــرگان ای ــور خب ــا حض ــت هایی ب ــزاری نشس ــنهاد برگ و پیش
ــنایی  ــت آش ــدم، جلســات و نشســت هایی جه ــن ق ــا در اولی ــد ت ــرر ش ــنهادات مشــخص از ســوی پژوهشــگاه، مق پیش

ــن ســتاد برگــزار شــود. ــا موضوعــات و مســائل ای ــأت علمــی پژوهشــگاه ب بیشــتر اعضــای هی
الزم بــه ذکــر اســت، با توجــه بــه وســعت گســتره ی حــوزه ی علــوم و فناوری هــای شــناختی و چندرشــته ای بــودن آن، و 
نیــز ضــرورت توســعه ی ســریع کیفــی و کمــی علــوم و فناوری هــای شــناختی در کشــور، با توجــه به اهمیــت ویــژه ی آن 
در آینــده ی نزدیــک در ســطوح مختلــف کاربــردی یــک نیــاز اســتراتژیک و ملــی، و نیــز گرایــش متخصصــان از رشــته های 
مختلــف بــه حــوزه ی علــوم و فنــاوری شــناختی، ضــرورت توجــه هرچــه بیشــتر پژوهشــگران و اســتادان علــوم انســانی 
را می طلبــد. در راســتای تقویــت ایــن همکاری هــا، ســتاد توســعه ی علــوم و فناوری هــای شــناختی به طــور منظــم اقــدام 
ــوآوری و کاربردی ســازی  ــت ن ــه مدیری ــد ک ــری می کن ــت از رســاله های دکت ــای پژوهشــی و حمای ــه فراخــوان طرح ه ب

پژوهش هــای علــوم انســانی پژوهشــگاه، انعــکاس و خبررســانی ایــن مــوارد را همــواره در دســتور کار داشــته اســت.
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دیدار دکتر قبادی با اعضای پژوهشکده ی دانشنامه نگاری

پژوهشــکده ی دانشــنامه نگاری در روز دوشــنبه 13 بهمــن مــاه 1399، میزبــان دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی 
بــود. در ایــن دیــدار، دکتــر قبــادی ضمــن تبریــک بــه مناســبت آغــاز ایــام اهلل دهــه ی فجــر و والدت حضــرت فاطمــه)س( 
دیــداری صمیمانــه بــا اعضــای پژوهشــکده ی دانشــنامه نــگاری برکــزار کــرد. در ایــن دیــدار اعضــای پژوهشــکده نظــرات و 

پیشــنهادهای خــود را پیرامــون مســائل پژوهشــکده مطــرح کــرده و بــا رئیــس پژوهشــگاه در میــان گذاشــتند.
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پاسداشت آئین ملی شب چله:
 برای فتح قلوب، با تکیه بر میراث بکوشیم

ــال،  ــن شــب س ــوم انســانی و فرهنگــی به مناســبت بزرگداشــت بلندتری ــت کاربردی ســازی عل ــت فرهنگــی معاون مدیری
ــا  ــار ب ــه ی وبین ــق برنام ــاه 1399، در فضــای مجــازی از طری ــن مراســم روز 30 آذرم ــرد. ای ــدا را برگزارک ــن شــب یل آئی

حضــور جمعــی از اســتادان، دانشــجویان و همــکاران برگــزار شــد.
ــه تاریخچــه  و  ــدا، ب ــر فرهنگــی پژوهشــگاه، ضمــن تبریــک شــب یل ــر ســلمان صادقــی زاده، مدی ــدای مراســم دکت در ابت

ــرد. ــاره ک ــظ آن اش ــت حف ــن و اهمی ــن آئی ــنت های ای س
در ادامــه دکتــر زهــرا پارســاپور، معــاون کاربــردی ســازی علــوم انســانی و فرهنگــی به عنــوان نخســتین ســخنران جلســه، 
ــدا اشــاره کــرد و از نقطه نظــر  ــه فلســفه ی وجــودی شــب یل ــا ســعادت حضــرت زینــب)س( ب ــالد ب ــک می ضمــن تبری
ادبــی، اجتماعــی و معناشــناختی بــه واکاوی اهمیــت ایــن شــب در فرهنــگ ایرانــی پرداخــت و گفــت: یلــدا واژه ای ســریانی 
بــه معنــای زایــش اســت. شــبی کــه در آن میتــرا ایزدمهــر از دل ســنگ متولــد می شــود و خورشــید کــه نمــاد ایــن ایــزد 
و هم پیمــان اوســت در انتهــای شــب طوالنــی از دل کــوه یــا دل دریــا زایــش دوبــاره دارد. مســیحیان نیــز میــالد مســیح 
)ع( را بــه شــب یلــدا پیونــد می زننــد و نوئــل رومــی نیــز بــه معنــای زادن اســت. پیونــد خورشــید بــا حضــرت عیســی 
ــاه  ــی آذرم ــدا تالق ــب یل ــتند. ش ــه هس ــارم هم خان ــمان چه ــی در آس ــید و عیس ــت و خورش ــی اس ــات متجل )ع( در ادبی
نماینــده ی آتــش مینــوی بــا دی مــاه اســت کــه نمــاد اهریمــن اســت. نبــردی ســخت کــه درد پایــان بــه غلبــه ی نــور و 
ــا  مهــر و فــرا رســیدن روز اول دی مــاه کــه بــه خــرم روز شــهره بــود منتهــی می شــود. ایرانیــان ایــن شــب طوالنــی را ب
گســتردن خــوان، گردهم آمــدن و چینــش میوه هایــی بــه رنــگ خورشــید بــه شــادی ســپری می کردنــد و بــا امیــد و مهــر 

ــروزی، روز و روشــنی می نشســتند. ــتقبال پی ــه اس ب
پارســاپور بــا اشــاره بــه ایــن بیــت از حافــظ؛ »صحبــت حــکام ظلمــت شــب یلداســت/ نــور ز خورشــید جــوی بــو کــه 
برآیــد«، بــه معنــای اســتعاری شــب یلــدا اشــاره کــرد کــه در این جــا نمــادی از تاریکــی ظلــم و ســتم شــاهان و حاکمــان 
جائــر اســت و بیان گــر توجــه بــه خورشــید حقیقــت بــه منظــور پایــان دادن بــه تاریکــی جهــل و جــور اســت. در مــواردی 

از شــب یلــدا بــه شــب قــدر یــاد شــده اســت.

وی همچنیــن از تعبیــر شــب یلــدا بــه شــب وصــل ســخن گفــت و در همیــن رابطــه بــا قرائــت غزلــی از حافــظ ســخن 
خــود را خاتمــه داد:

شب وصل است و طی شد نامه ی هجر              سالم فیه حتی مطلع الفجر
دال در عاشقی ثابت قدم باش                      که در این ره نباشد کار بی اجر
من از رندی نخواهم کرد توبه                       و لو آذیتنی بالهجر و الحجر
برآی ای صبح روشن دل خدا را                 که بس تاریک می بینم شب هجر
دلم رفت و ندیدم روی دلدار                   فغان از این تطاول آه از این زجر
وفا خواهی جفاکش باش حافظ                      فان الربح والخسران فی التجر

ــه  ــد ب ــتار و امی ــب )س( و روز پرس ــرت زین ــعادت حض ــا س ــالد ب ــک می ــن تبری ــی ضم ــه راکع ــر فاطم ــه دکت در ادام
تــالش جهــت رهایــی از ایــن پاندمــی بــا  تأکیــد ارتبــاط شــب یلــدا بــا طبیعــت بــا قرائــت چنــد قطعــه شــعر و تقدیــم 
ــی  ــت: تمام ــرد. وی گف ــن ک ــان را مزی ــل مخاطب ــی، محف ــه شــادی بیشــتر لحظــات یلدائ ــد ب ــداران طبیعــت و امی به طرف
ــر  ــاهد قه ــه ش ــی زمانی ک ــد حت ــزوج می کنن ــت مم ــی طبیع ــا زیبای ــود را ب ــری خ ــع هن ــان طب ــر جه ــاعران در سراس ش
ــاره ی طبیعــت  ــه، ســیل و مــواردی از ایــن دســت هســتند. وی در ادامــه اشــعاری درب طبیعــت و پدیده هایــی ماننــد زلزل

قرائــت کــرد.
ــن دم را  ــر اســت همی ــده گفــت: بهت ــی آین ــا و عــدم پیش بین ــه بیمــاری کرون ــا اشــاره ب ــه افشــین عــال ب در ادامــه ی برنام
ــر اســت  ــم و شــاید بهت ــان آشــنا کنی ــات خودم ــا ادبی ــان را ب ــا فرزندان م غنیمــت شــمرد. امشــب فرصــت خوبی اســت ت
اســم امشــب را یلــدای کتاب خوانــی یــا یلــدای ادبیــات بنامیــم؛ ســخن فارســی و ادبیــات مــا از 1000 ســال پیــش تاکنــون 
محکــم و بــدون تغییــر باقــی ماندهاســت و بــرای تســخیر قلــوب، نیــاز بــه لشکرکشــی نداریــم و درطــول تاریــخ بــا همیــن 
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حکمــت و ادبیــات توانســتیم دنیــا را تســخیر کنیــم. متأســفانه بــه علــت کوتاهی هــای مــا خیلی هــا موالنــا را رومــی می داننــد 
درحالی کــه متعلــق بــه ایــران اســت. شــاهنامه بزرگتریــن متــن حماســی جهــان اســت. رباعیــات خیــام در بیــن ملــت روس 
در هــر خانــه  ای وجــود دارد. ســر گنجینــه ی ادبیــات مــا، بــا دیگــران رقابتــی گســترده برپاســت و نبایــد از آن غافــل باشــیم. 

وی در آخــر بــا قرائــت غزلــی ازحافــظ بــه ســخنان خــود پایــان داد.
در بخــش بعــدی ایــن مراســم، بهمــن بنی هاشــمی مباحثــی را دربــاره ی شــب یلــدا بیــان کــرد و همــراه بــا نوازندگــی ســه تار 
از ســوی اســتاد ناصــری ســروده های خــود را قرائــت کــرد. ازجملــه شــعری بــا مضمــون: »قســم بــه خــواب؛ بــه ســرمایه ی 

فراموشــی پنــاه می بــرد انســان بــه شــب بــه خاموشــی ...« در ایــن قســمت برنامــه ی موســیقی بــه صــورت زنــده اجــرا شــد.
در پایــان مراســم دکتــر پارســاپور ضمــن اعــالم خرســندی از برگــزاری ایــن برنامــه و تشــکر از حضــور میهمانــان محتــرم بــا 
ــالم  ــه را اع ــه ی جلس ــی خاتم ــای صمیم ــو در فض ــی و گفت وگ ــی، ادب ــای فرهنگ ــا موضوع ه ــی ب ــداوم برنامه های آرزوی ت

کــرد.
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مراسم بزرگداشت شهادت حضرت فاطمه زهرا )س(

به مناســبت بزرگداشــت ایــام فاطمیــه و ســالروز شــهادت حضــرت فاطمــه ی زهــرا ســالم اهلل علیها، معاونــت کاربردی ســازی 
علــوم انســانی و فرهنگــی در تاریــخ، 27 دی مــاه 1399، نشســت »فاطمــه)س(، بانــوی عشــق و خــرد جاودانــه« را برگــزار 

. د کر
ــتادان و  ــی از دانشــجویان، اس ــا حضــور جمع ــق اســکای روم ب ــه به صــورت مجــازی از طری ــن نشســت ک ــدای ای در ابت

ــان پژوهشــگاه برگــزار شــد، کارکن
 دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه از مدیریــت فرهنگــی به خاطــر برگــزاری چنیــن مراســمی قدردانــی کــرد. وی، زندگانــی 
حضــرت فاطمــه زهــرا )س( را رمــزواره ای برشــمرد کــه از ابتــدا بــا یــک رمــزی طلــوع کــرد، رمــزواره زندگانــی کــرد و 
رمــزواره از ایــن دنیــا رفــت، به طوری کــه حتــی امــروز، قبــری بــرای آن حضــرت، نشــان نداریــم و ایــن وجــه رمزگانــی 
ــی ایشــان  ــی اســالمی، در زندگان ــان در جهان بین ــز و نقــش واالی زن ــوده اســت. رم ــد ب ــن هــم خواســت خداون و نمادی
نهفتــه اســت و از جنبه هــای مختلــف بــه آن پرداختــه می شــود. نقــش دختــر پیامبــر )ص(، همســر امــام )ع( و مــادر اولیــاء 

)ع( کــه متعلــق بــه ایشــان اســت، ســرحلقه ی معنویــت و اتصــال ملــک بــه ملکــوت اســت.
قبــادی  تأکیــد کــرد: همــه ی انســان ها، نیازمنــد الگوگیــری از شــخصیت جامــع ایشــان هســتند. وی بــا یــادآوری این کــه، 
متأســفانه مقتضیــات آن روزگار پیشــین اجــازه نــداده تــا از حیــات ایشــان بهــره ی کافــی و وافــی ببریــم؛ خاطرنشــان کــرد: 
بــا گذشــت چنــد قــرن از شــهادت آن حضــرت، هنــوز الگــوی معرفتــی ایشــان مانــدگار، و اثــرات تربیتــی آن هنــوز در 

فضــای انقــالب و جامعــه ی ایــران قابــل مشــاهده اســت.
ــازی  ــاون کاربردی س ــاپور، مع ــرا پارس ــر زه ــه دکت در ادام
علــوم انســانی و فرهنگــی پژوهشــگاه، ضمــن عــرض 
تســلیت ایــن مناســبت، بــه ترســیم ســیمای حضــرت فاطمــه 
ــای  ــه نمونه ه ــت ک ــر پرداخ ــات معاص ــرا )س( در ادبی زه
ــون آن شــخصیت وجــود دارد. وی  ــی از اشــعار پیرام فراوان
ــف  ــای مختل ــر تســلط حکومت ه ــه به خاط ــا این ک ــت: ب گف
ــتر  ــاعران بیش ــف، ش ــیعیان در روزگار مختل ــت ش و وضعی
حالــت تقیــه داشــتند، نــام گرامــی آن حضــرت را در برخــی 
ــرو،  ــعدی، ناصرخس ــد: س ــزرگ مانن ــاعران ب ــعار ش از اش
ــد: ــاره می کن ــنایی اش ــتیم. س ــاهد هس ــران ش ــنایی و دیگ س

                                 جهان پر درد می بینم دوا کو                     دل خوبان عالم را وفا کو
و در ادامه اشعارش می گوید:

                                سراسر جمله عالم پر زنانند                      زنی چون فاطمه )س( خیرالنساء کو
تقریبــًا ماننــد ایــن اشــعار به نــام شــاعران یــا منســوب به آنــان در کتــب مختلــف ادبــی ثبــت شــده کــه وجهــه ی شــیعی 
دارنــد. یکــی از منظومه هــای منســوب بــه عطــار، مظهرالعجائــب اســت کــه از لقــب امــام اول شــیعیان الهــام گرفتــه شــده 
ــه رابطــه ی پیامبــر و دختــر عظیم الشــأن ایشــان اشــاره شــده و  ــه نظــم درآورده اســت. در آن جــا ب و فضایــل ایشــان را ب
ــد و شــرح ماجــرای  ــرا ســالم اهلل علیها می دان ــج اهــل کســاء را وجــود حضــرت زه ــج گن ــن پن ــت جمع شــدن ای محوری
ــه نظــم  ــر ب ــه شــیخ کبی ــداهلل خفیف شــیرازی معــروف ب ــا نقــل ســخنی از شــیخ عب روایــت حدیــث شــریف کســاء را ب

آورده اســت:

                                    گفت روز عید سید نزد شاه                 آمد و دید او ز ماهی تا به ماه
در ادامه اشعارش می گوید:

                                   پس بیامد فاطمه خیرالنساء                   همچو خورشیدی که باشد در سما
و با اشاره به نقش پنج تن می سراید:

                                   دان که این آل عبا هستند پنج                  پنج اسرار خدا و پنج گنج
                                   پنج تن آل عبا این ها بُدند                      در درون یک قبا یکتا بُدند

                                   گنج اسرار خدا این پنج تن                   راهدان و رهنما این پنج تن  
                                   خود همین ها مقصد و مقصود حق          خود همین ها آمده از بود حق
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ــخصیت های واال  ــن ش ــگاه ای ــد: جای ــادآور ش ــوق، ی ــعار ف ــه اش ــاره ب ــا اش ــخنانش، ب ــان س ــاپور در پای ــرا پارس ــر زه دکت
به خوبــی ترســیم شــده اســت. حتــی شــاعر دیگــر به نــام هاتــف اصفهانــی ، شــاعر قــرن 12 هجــری، در رثــای آن حضــرت 

می ســراید: این طــور 
                    حیف از فاطمه آن نخل جوان                                              که خم از باد اجل شد ناگاه 

                    حیف از آن گوهر ارزنده که بود                                           در جهان خیل نکویان را شاه 
                    حیف از آن شمع فروزنده که بود                                          پرتو آن طرب افزا غم گاه 

                    بود از پاکی طینت تا بود                                                    عفتش هم دم و عصمت همراه 
                    بود ذیل وی از آالیش دور                                                 پاک دامان وی از لوث گناه 

                    روز و شب تا به جهان داشت مقام                                        بود آن رشک خور و خجلت ماه 
                    خرم از چهره اش این هفت اقلیم                                          روشن از عارضش این نه خرگاه 

                    چون شد آن سرو قد الله عذار                                             از سموم اجلش حال تباه 
                     سرو ازین غصه به بر جامه درید                                          الله زین غم ز سرافکنده کاله 

                    ریخت در فرقتش آن خاک به سر                                          کرد در ماتمش این جامه ی سیاه 
                    چون شد از دار فنا سوی بهشت                                          جانش از شوق مالقات اهلل 
                    رخت بربست از این غم خانه                                              بار بگشاد در آن عشرت گاه 

                    کلک هاتف پی تاریخ نوشت                                               رفت از دار فنا فاطمه آه 

ــتاد و  ــور، اس ــع پ ــم صان ــر مری ــم دکت ــن مراس ــوم ای ــخنران س س
ــزاری  ــت برگ ــا تشــکر از باب ــأت علمــی پژوهشــگاه، ب عضــو هی
ــا  ــاء پرداخــت. وی ب ــریف کس ــث ش ــرح حدی ــم به ش ــن مراس ای
ــات،  ــات و اطالع ــر ارتباط ــی؛ عص ــی یعن ــر کنون ــه عص ــاره ب اش
ــه  ــه ب ــد ک ــی ش ــف دین ــای مختل ــی آموزه ه ــتار بازخوان خواس
اتحــاد مســلمین در سراســر جهــان بیانجامــد و منجــر بــه دوری از 
تفرقــه و اختــالف شــود. چــون ایــن تفرقــه و اختــالف درنهایــت 
ــلطه گر و در  ــای س ــتعماری دولت ه ــت های اس ــود سیاس ــه س ب
ــا  ــت. وی ب ــران اس ــلطه ی متجاوزگ ــه و س ــاد تفرق ــت ایج جه
ــام )ره( در خصــوص ایجــاد  ــای حضــرت ام ــه توصیه ه ــاره ب اش
ــن  ــاط و وجــوه مشــترک بی وحــدت، خواســتار برجســته کردن نق

مســلمانان مختلــف در دنیــا شــد و بیــان کــرد: در ایــن رویــه، از توهیــن، لعــن و نفریــن بــه عقایــد و خلفــای مذاهــب اســالمی 
ــزاگویی  ــا را از ناس ــز م ــرآن نی ــدارد و ق ــی ن ــالم )ص( هم خوان ــر اس ــیره ی پیامب ــا س ــه ب ــن روی ــه ای ــرد، ک ــز ک ــد پرهی بای
برحــذر داشــته اســت. دیــن اســالم، دیــن مســالمت و تســلیم دربرابــر حــق اســت. مــا مســلمانان بــا رفتــار مســالمت آمیز بــا 
یکدیگــر در عصــر کنونــی بــا مخاطبــان عرصــه ی جهانــی مواجــه هســتیم کــه بــا یکدیگــر بایــد تعامــل و گفت وگــو داشــته 
باشــند. انســان امــروز، تشــنه ی عقــل، عشــق و عاطفــه ی توأمــان اســت کــه ایــن مضمــون به خوبــی درحدیــث شــریف کســاء، 
ــا آموزه هــای قــرآن هماهنــگ اســت. محتــوای آن نیــز، تفســیری از  ــز ب قابــل مشــاهده اســت. روح ایــن حدیــث شــریف نی
آیــات مختلــف قــرآن دربــاره ی اهــل البیــت )ع( اســت، هماننــد: آیــه ی تطهیــر، آیــات مباهلــه، آیــه انــزال نــور بــر خانــواده ی 
ــی  ــزاع و انتقام جوی ــری از ن ــه اث ــه اســت ک ــی زنان ــث شــریف کســاء، روایت ــت حدی ــرار. روای ــد و آیات االب مســبحین خداون
در آن دیــده نمی شــود، دل نشــین اســت، ضیافــت نورانی ســت کــه در منــزل حضــرت زهــرا ســالم اهلل علیها و بــه میزبانــی آن 
بانــوی جلیل القــدر فراهــم شــده و ایشــان مادرانــه و مهربانانــه اهــل البیــت را تحــت یــک کســاء )عبــا( جمــع کرده انــد. دکتــر 
ــه محســوب می شــود، اذن  ــر خــرد جاودان ــه مظه ــز ک ــل نی ــادآور شــد: حضــرت جبرائی ــور در خاتمــه ی ســخنانش ی صانع پ
ــان، طلــب رحمــت و مغفــرت دارنــد کــه همیشــه پــاک و پاکیــزه  ورود تحــت آن کســاء را مطالبــه می کنــد. پیامبــر بــرای آن
باشــند. حضــرت فاطمــه )س( هماننــد پیامبــر و پــدر بزرگوارشــان، هم عــرض ســماء و ملکــوت هســتند بنابرایــن مــاده نیســت 
ــا انســان های ایــن عالــم نیســتند، بلکــه تجلــی نــور الهی ســت  کــه قابلیت هــای ایــن عالــم را داشــته باشــند و قابــل قیــاس ب
ــان  ــت. در پای ــده اس ــی ش ــان معرف ــد صالح ش ــازده فرزن ــر ی ــت ب ــده و حج ــی ش ــه متجل ــام وحدت گرایان ــن نظ ــه در ای ک

مراســم، حدیــث شــریف کســاء توســط مــداح اهــل بیــت، محمدرضــا صابــر، قرائــت شــد.
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مراسم گرامی داشت روز دانشجو

 
ــزار  ــمی را برگ ــجو، مراس ــت 16 آذر، روز دانش ــبت گرامی داش ــی به مناس ــانی و فرهنگ ــوم انس ــازی عل ــت کاربردی س معاون
کــرد. ایــن مراســم روز یکشــنبه مــورخ 16آذرمــاه 99، به صــورت مجــازی از طریــق وبینــار بــا حضــور جمعــی از دانشــجویان، 

اســتادان و کارکنــان پژوهشــگاه برگــزار شــد.
ــا قرائــت قــرآن و خیرمقــدم دکتــر ســلمان صادقــی زاده، مدیــر فرهنگــی پژوهشــگاه، آغــاز شــد، وی ضمــن  ایــن مراســم ب
تبریــک ایــن روز بــه دانشــجویان، داللت هــای تاریخــی، تاریخچــه ی ایــن نام گــذاری و اهمیــت نهــاد دانشــگاه و دانشــجویان 
را در تاریــخ معاصــر کشــور یــادآور شــد. رئیــس پژوهشــگاه، دکتــر حســینعلی قبــادی، به عنــوان اولیــن ســخنران بــا اهــدای 

ــکا و خودپرســتی  ــان ســلطه جویی آمری ــاد و خاطــره شــهدای دانشــجو را کــه قربانی ــه دانشــجویان شــهید، ی ســالم و درود ب
دیکتاتــوری داخلــی بودنــد، گرامــی داشــت. وی در ادامــه از مدیریــت فرهنگــی بابــت برگــزاری ایــن مراســم قدردانــی کــرد و 
اهمیــت فــداکاری شــهدای دانشــجو را یــادآور شــد. دکتــر قبــادی در ادامــه بــا اشــاره بــه شــرایط امــروز جهانــی و جامعــه ایران 
کــه تحــت تأثیــر شــیوع ویــروس کرونــا قــرار گرفتــه، خدمــت نهــاد دانشــگاه را خدمتــی صادقانــه و پــاک توصیــف کــرد و 
یــادآور شــد: دانشــگاهیان محتــرم و کادر درمانــی شــرافت مندانه و نجیبانــه مشــغول خدمت رســانی بــه عمــوم مــردم جامعــه ی 
ایــران هســتند. ایــن ده هــا هــزار نفــری کــه بــه لطــف خــدا بهبــودی و ســالمتی یافته انــد، مرهــون تالش هــا و همکاری هــای 
ــدواری کــرد:  ــان اظهــار امی ــه فداکاری هــای کادر درم ــا اشــاره ب ــان، ب ــادی در پای ــان کشــور هســتند. قب کادر متخصــص درم
همــه ی مــردم جامعــه قــدر زحمــات آنــان را بداننــد کــه بــرای اســتقالل، نجــات و ســرافرازی ایــران خالصانــه می جنگدنــد و 

همــه ی ایــن تالش هــا در امتــداد راه فــداکاری دانشــجویان شــهید روز 16 آذر اســت. 
در ادامــه دکتــر زهــرا پارســاپور، معــاون کاربردی ســازی علــوم انســانی و فرهنگــی پژوهشــگاه، ضمــن عــرض تبریــک ایــن 
مناســبت بــه همــه و به ویــژه دانشــجویان ســال تحصیلــی جدیــد پژوهشــگاه، نیم ســال تحصیلــی جــاری را دومیــن نیم ســال 
ــد،  ــای جدی ــن فض ــم. در ای ــه می کنی ــازی تجرب ــای مج ــدی را در دنی ــی جدی ــای آموزش ــه در آن فض ــت ک ــی دانس تحصیل
برنامه هــای آموزشــی تغییــر کــرده و میــدان دانشــگاه )بــه تعبیــر جامعه شناســی( را از همــه گرفتــه اســت. ارتباطــات انســانی 
ــد  ــن شــیوه ی جدی ــل رســیده اســت. ای ــه حداق ــا دانشــگاهیان ب ــگ شــده و تعامــالت دانشــجو را ب اســتاد و دانشــجو کم رن
ــکل های  ــا و تش ــا، انجمن ه ــان در کانون ه ــت آن ــکان فعالی ــه؛ ام ــت چراک ــته اس ــر گذاش ــز تأثی ــجویان نی ــت دانش ــر زیس ب
مختلــف دانشــجویی ســلب شــده اســت و موقتــًا همــه در ایــن فضــای جدیــد مجــازی دور هــم جمــع شــده اند. وی در ادامــه 
ــی،  ــتاوردهای پژوهش ــج دس ــت تروی ــی مدیری ــت یعن ــن معاون ــه ی ای ــه گانه ی تابع ــای س ــت و مدیریت ه ــه ی معاون مجموع

ــا را خاطرنشــان ســاخت.  ــف آن ه ــت فرهنگــی را برشــمرد و اهــم وظای ــوآوری و کاربردی ســازی و مدیری ــت ن مدیری
دکتــر مصطفــی عاصــی، اســتاد و عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه به عنــوان ســخنران ســوم حاضــر در ایــن مراســم، ضمــن 
عــرض تبریــک ایــن روز، یــادآور شــد کــه ایــن روز متعلــق بــه دانشجوســت و ایــن دانشجوســت کــه بایــد ســخن بگویــد. وی 
ــار  ــه پرداخــت و اظه ــرور خاطــرات آن زمان ــه م ــه از فضــا و روزگار دانشجویی شــان ســال ها گذشــته ب ــه این ک ــا اشــاره ب ب
ــوع  ــن موض ــه ای ــد ک ــر می کن ــرد و تغیی ــکل می گی ــان ش ــرور زم ــگاه و به م ــه دانش ــا ورود ب ــجو ب ــخصیت دانش ــت، ش داش

ناشــی از حضــور دانشــجو در دانشــگاه و ارتباطــات و تعامالتــش بــا اســتادان و بــزرگان دانشــگاه اســت. 
دکتــر عاصــی تأکیــد کــرد: پژوهشــگاه بــا آغــوش بــاز از دانشــجویان اســتقبال می کنــد و حضــور در این جــا فرصــت خوبــی 
بــرای رشــد و پیشــرفت علمــی آنــان اســت و اظهــار امیــدواری کــرد کــه ایــن دوران کرونایــی زودتــر تمــام شــود و دوبــاره 
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همــه در فضایــی صمیمــی و نزدیــک دور هــم جمــع شــویم.
دکتــر ناصــر تکمیل همایــون، اســتاد و عضــو هیــأت علمــی بازنشســته ی پژوهشــگاه به عنــوان ســخنران بعــدی، ضمــن تشــکر از 
بابــت برگــزاری ایــن مراســم و اهمیــت دادن به ایــن مناســبت ، بــه تاریخچــه ی وقایــع ســال ها و روزهــای دانشــجویی خــودش 
اشــاره کــرد و گفــت: آن زمــان اعتراضــات و تجمعــات دانشــجویی برآمــده از موضوعــات مختلفــی ماننــد تجدیــد روابــط بــا 

ــر  ــتگیری دکت ــت و دس ــت نف ــدن صنع ــون ملی ش ــه قان ــردن ب ــه نک ــی، توج ــته های مردم ــتن خواس ــده انگاش ــس، نادی انگلی
مصــدق به عنــوان نخســت وزیــر قانونــی وقــت کشــور بــود و اعتــراض دانشــجویان فقــط بــه موضــوع روابــط شــاه بــا آمریــکا 
محــدود نمی شــد. در روز 16 آذر مــاه ســال 1332 ، محیــط و جــو دانشــگاه ها آرام بــود و همــه ی دانشــجویان ســر کالس درس 
ــه ایــران، نیروهــای نظامــی و  ــا ورود نیکســون، معــاون رئیــس جمهــوری وقــت آمریــکا، ب حضــور داشــتند ولــی هم زمــان ب
انتظامــی شــاه وارد دانشــگاه تهــران شــدند و بــه دانشــکده ی فنــی حملــه کردنــد. در جریــان ایــن حملــه ی شاه ســاخته، به ســوی 
دانشــجویان تیرانــدازی شــد و ســه تــن از دانشــجویان شــهید شــدند و شــماری دیگــر نیــز مجــروح و زخمــی شــدند. ایــن 
ــرای ادامــه ی تظاهــرات روزهــای بعــدی شــد و به مــرور زمــان ســایر دانشــگاه ها و شــهرهای مختلــف  موضــوع مقدمــه ای ب
ایــران یــاد و خاطــره شــهدای ایــن روز را گرامــی داشــتند و اجــازه ی فراموشــی آن روز را تــا زمــان پیــروزی انقــالب ندادنــد. 
پــس از پیــروزی انقــالب نیــز ایــن مناســبت در تقویــم رســمی ثبــت و مانــدگار شــد و بــا برگــزاری مراســم های باشــکوه تر، 
ــا بخش هــای متنوعــی هم چــون؛ ســخنرانی دانشــجویان، برگــزاری مســابقه  ــه ب ــد. برنام ــا آن روز حفــظ کردن پیوندشــان را ب
ــا یونســی، اولیــن ســخنران دانشــجویی طــی صحبتــی  ــود. آری در بیــن دانشــجویان و برگــزاری مناظــره دانشــجویی همــراه ب
کوتــاه، ضمــن تشــکر از برگــزاری مراســم گرامی داشــت روز دانشــجو در پژوهشــگاه، بابــت ایــن فرصــت صحبــت کــردن در 
ــه فرهنــگ و ســنت اصیــل ایرانــی  جمــع دانشــجویان و اســتادان اظهــار خرســندی کــرد و مهم تریــن دغدغــه اش را توجــه ب
دانســت کــه بایــد خــوب فهمیــده شــود و وظیفــه ی دانشــجو را زنــده نگه داشــتن آن عنــوان کــرد. وی گفــت: همان طــور کــه 
دانشــجویان شــهید، مســائل و مشــکالت زمانــه ی خودشــان را فهمیدنــد و بــرای حــل آن هــا کوشــیدند، دانشــجوی امــروزی 
نیــز بایــد فعالیت هــای علمــی در میدان هــای عمومــی را بــه ســمت حــل مســائل جامعــه ایرانــی پیــش ببــرد و ســنت فکــری 
و فرهنگــی خــود را بــر ســنت های غیرایرانــی مقــدم شــمارد.  بهمــن بنی هاشــمی، دومیــن ســخنران دانشــجویی طــی صحبتــی 
کوتــاه، ضمــن تشــکر از برگــزاری مراســم گرامی داشــت روز دانشــجو ، بــه ایــن دوران کرونایــی اشــاره کــرد و گفــت: موهبــت 
حضــور در نــزد اســتادان بــزرگ و گران قــدر از دانشــجو گرفتــه شــده و میــدان بــازی و عمــل دانشــگاه کم رنــگ شــده اســت. 
وی بــا اشــاره بــه دســت نوشــته های مرحــوم محمدعلــی فروغــی، اظهــار داشــت کــه هرچنــد کســی از اتفاقــات آینــده خبــر 
نــدارد و اگــر کســی ســال گذشــته، ایــن وضعیــت کنونــی را ترســیم می کــرد ، همــه تعجــب می کردنــد. ولــی امســال را متفــاوت 
ــن ســخنران دانشــجویی  ــان، آخری ــم.  مزروعی ــن بیمــاری ویروســی ســپری می کنی ــل به واســطه ی شــیوه ی ای ــا ســال های قب ب
طــی صحبتــی کوتــاه، ضمــن تشــکر از برگــزاری مراســم گرامی داشــت روز دانشــجو بــه اهمیــت موضــوع انجــام پژوهــش در 
پژوهشــگاه پرداخــت و بیــان داشــت، فعالیت هــای پژوهشــی دانشــجویان ارشــد تحــت عنــوان پژوهــش ورزی بســیار مناســب 
و به جــا بــود کــه ســایر دانشــگاه ها و مراکــز آموزشــی چنیــن امکانــی را ندارنــد. ایــن فرصــت مغتتمــی بــود کــه دانشــجویان 
ــد  ــد همانن ــگاه بتوان ــه پژوهش ــرد ک ــدواری ک ــار امی ــد. وی اظه ــق می پرداختن ــش و تحقی ــه پژوه ــان، ب ــتادان خودش ــزد اس ن
ــد  ــی نظام من ســالیان گذشــته در مقطــع کارشناســی ارشــد جــذب دانشــجو داشــته باشــد و فارغ التحصیــالن خــود را به صورت
حمایــت کنــد. در ادامــه ی مراســم، مســابقه ای میــان دانشــجویان حاضــر بــا نظــارت دکتــر روح اهلل کریمــی، مدیــر آمــوزش و 
تحصیــالت تکمیلــی پژوهشــگاه، برگــزار شــد کــه دانشــجویان ، خانم هــا؛ اردکانــی، قنــدی و لطفــی به عنــوان برنــدگان نهایــی 
معرفــی شــدند.  در پایــان مراســم ، مناظــره ای میــان دوتــن از دانشــجویان؛ بــا موضــوع »مهاجــرت از ایــران، آری یــا خیــر؟« 

برگــزار شــد و در نهایــت مقــرر شــد بــه برنــدگان جوایــزی اهــدا شــود
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نقد کتاب قانون اخالق

نشســت »نقــد کتــاب قانــون اخــالق: بــر پایــه ی نقــد عقل به عقــل« روز 25 آذرمــاه 1399، بــا حضــور دکتــر ســیدمحمدرضا 
حسینی بهشــتی، دکتــر محســن جــوادی و دکتــر حمیدرضــا حســنی برگــزار شــد.

در آغــاز، ایــن نشســت مجــازی شــمس الملوک مصطفــوی، مدیــر جلســه در مــورد کتــاب قانــون اخــالق نکاتــی را مطــرح 
کــرد. از جملــه این کــه در کتــاب قانــون اخــالق، عقــل به عنــوان سرچشــمه ی اخــالق معرفــی می شــود و درواقــع نوعــی 
ــفه ی  ــدگاه فالس ــف دی ــت: مؤل ــرد و گف ــاره ک ــاب اش ــه فصــول کت ــود. وی ب ــه می ش ــون اخــالق ارائ ــی قان جریان شناس
اســالمی، فالســفه ی غربــی و دیــدگاه اجتهــادی خــودش را در ایــن کتــاب ارائــه داد. همچنیــن بخــش مهمــی از کتــاب بــه 

ــد آن اختصــاص دارد. ــت و نق ــای کان دیدگاه ه
در ادامــه دکتــر جــوادی ضمــن تأکیــد بــر اهمیــت و جایــگاه کتــاب و دســتاوردهای آن یــک نکتــه روشــی را در نحــوه ی 
طــرح بحــث عقــل محــض در کتــاب، به عنــوان یــک ابهــام روشــی مطــرح کــرد و همچنیــن چنــد نکتــه در مــورد نحــوه ی 
ــالق  ــم اخ ــاب ده ــث کت ــه بح ــف ب ــرا مؤل ــه چ ــه این ک ــرد. از جمل ــرح ک ــطو را ط ــالق ارس ــه اخ ــف ب ــن مؤل پرداخت
»نیکوماخــوس« توجــه نکــرده اســت. زیــرا مطالــب ایــن کتــاب بســیار قابــل تأمــل اســت و اگــر مــا مطالــب را مربــوط بــه 
ــر  ــی ارســطو، بهت ــار آراء اصل ــن گفــت: در کن ــاوت می شــود. وی همچنی ــدری روال و نحــوه ی کار متف ــم ق ارســطو بدانی

ــم به طــور جــدی توجــه می شــد. ــن ارســطو ه ــه آراء شــارحین و معاصری ــود ب ب
محســن جــوادی پیشــنهاد داد کــه بخش هایــی از کتــاب به طــور مجــزا تدویــن شــود تــا امــکان ترجمــه ی آن بــه زبان هــای 

خارجــی فراهم شــود.
ــفه در  ــی اندیشــه ی فالس ــتر تاریخــی و فرهنگ ــه بس ــف ب ــه مؤل ــدم توج ــه ع ــود ب ــزارش خ ــتی در گ ــر حسینی بهش دکت
بحــث اخــالق اشــاره کــرد و اهمیــت توجــه بــه زمینه هــای تاریخــی مباحــث اخالقــی را یــادآور شــد تــا ایــن کــه بتوانیــم 
دغدغــه ی فیلســوف را از ایــن طریــق بفهمیــم. به طــور مثــال در مــورد ارســطو کانتکــس بحــث بســیار مهــم بــوده اســت. 
ــن  ــواردی دیگــر، در نحــوه ی تدوی ــه ی ارســطو به علــت حاکمیــت تفکــر سوفســطائیان و م ــزل ارزشــی زمان فضــای متزل

نظــام اخــالق ارســطو تأثیرگــذار بــوده اســت.
همچنیــن حسینی بهشــتی بــه ایــن مطلــب اشــاره کــرد کــه بعضــی از امهــات فلســفه ی اخــالق ارســطو ماننــد »فرونســیس« 
ــرای  ــرد: ب ــد ک ــه اســت. بهشــتی تأکی ــرار گرفت ــف ق ــورد توجــه مؤل ــر م ــک، کمت ــل نی ــر فع ــرش ب و بحــث اراده و تأثی
ــر و  ــه یــک مواجهــه ی نظــری کامل ت ــاز ب ــم، نی ــر برخــورد کنی ــت به طــور دقیق ت ــی کان ــا نظــام اخالق ــم ب ــن کــه بتوانی ای

گســترده تری بــود کــه متأســفانه در کتــاب چنــدان مــورد توجــه قــرار 
ــاب  ــرات جن ــت: اشــکاالتی در تقری ــن گف ــه اســت. وی همچنی نگرفت
ــرای  ــان ب ــه زم ــود دارد ک ــت وج ــث کان ــاهرودی در بح ــدی ش عاب
طــرح آن هــا در ایــن جلســه نیســت. همچنیــن در اهمیــت ایــن کتــاب 
تأکیــد کــرد کــه زمینــه ی یــک اندیشــیدن و پایــه گفت وگــو را ایجــاد 

می کنــد.
ــرد  ــد ک ــاب تأکی ــل در کت ــا تأم ــراه ب ــدن هم ــر خوان ــنی ب ــر حس دکت
ــه  ــوارد طــرح شــده توســط اســتادان را ب ــه برخــی از م ــن ب و پرداخت
کتــاب »تأسیســات اخــالق« احالــه کــرد. حســنی کتــاب قانــون اخــالق 
ــی  ــت و به برخ ــم دانس ــالق ه ــک اخ ــوزه ی متافیزی ــی در ح را کتاب
ــف  ــاص مؤل ــدگاه خ ــه دی ــرد؛ ازجمل ــاره ک ــاب اش ــای کت نوآوری ه
ــز  ــه حائ ــی ک ــل اخالق ــی و عق ــل عمل ــن عق ــک بی درخصــوص تفکی
ــت و  ــف از کان ــاوت تفســیر مؤل ــر تف ــن ب ــت اســت. وی همچنی اهمی

ــرد. ــاره ک ــت اش ــا کان ــدی ب ــت اهلل عاب ــای آی ــاوت دیدگاه ه تف
ــود از  ــدی خ ــه جمع بن ــر جلس ــازی، مدی ــت مج ــن نشس ــان ای در پای
ــه  ــرد ک ــدواری ک ــار امی ــه داد و اظه ــر را ارائ ــتادان حاض ــدگاه اس دی
ــدی  ــوان درخصــوص ابهاماتــی کــه در مــورد روش شناســی کار عاب بت
شــاهرودی وجــود دارد و همچنیــن چالش هــای مطــرح شــده توســط 

ــود. ــکیل ش ــی نش ــت های تخصص ــتادان، نشس اس
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کالن داده ها درباره ی شبکه های اجتماعی چه می  گویند؟

پژوهشــکده ی مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات بــا همــکاری کرســی ارتباطــات علــم یونســکو و انجمــن مطالعــات فرهنگــی و 
ارتباطــات وبینــار »کالن داده هــا در مــورد شــبکه های اجتماعــی چــه می  گوینــد؟« را در تاریــخ 1۸ آبــان 1399 برگــزار کــرد.

ــه  ــدا ب ــی ابت ــبکه های اجتماع ــرای جامعه شناســی سیاســی و پژوهشــگر ش ــری دانشــجوی دکت ــد رهب ــن نشســت محم در ای
ــار داشــت:  ــی آن پرداخــت و اظه ــرات سیاســی و اجتماع ــی و تأثی ــبکه های اجتماع ــورد ش ــای خــود در م ــه ی دیدگاه ه ارائ
ــن فضــا،  ــد. در ای ــژه کنش گــری سیاســی را تســهیل کنن شــبکه های اجتماعــی در عصــر حاضــر توانســته اند کنش گــری به وی
عضویــت در نهادهــای سیاســی و مشــارکت سیاســی تحــول معنایــی پیــدا می  کنــد. بــا اســتفاده از همیــن فضــا اســت کــه شــاهد 
هســتیم ترامــپ رو می  آیــد؛ شــخصیتی کــه ورای هــر دو حــزب ســنتی دموکــرات و جمهوری خــواه اســت. به همیــن شــکل 

ــد. »مکــرون« نیــز در فرانســه قــدرت می  یاب
ــدا فراهــم می  شــود و هــر چه قــدر  ــرای پروپاگان وی افــزود: در کنــار آن فیک نیــوز گســترش می  یابــد و امکانــات جدیــدی ب
ــه  ــه این ک ــد. از جمل ــبکه ها دارن ــن ش ــم ای ــی ه ــرات منف ــا اث ــدارد. ام ــده ای ن ــچ فای ــود، هی ــب ش ــب تکذی ــک مطل ــم ی ه
فرآینــدی بــه نــام اتــاق پــژواک شــکل می  گیــرد و کنش گــر احســاس می  کنــد کــه در اکثریــت اســت؛ چراکــه در یــک فضــای 
بســته، همــه همدیگــر را تأییــد می  کننــد. در نتیجــه رواداری و تحمــل در مقابــل نظــرات مخالــف کاهــش می  یابــد و تصــور 
ــه فهــم  برحــق بــودن را ایجــاد می  کنــد. در ایــن میــان کالن داده هایــی از فعالیــت در ایــن فضــا وجــود دارد کــه می  توانــد ب
کلــی از اتفاقــات و جریانــات ایــن فضــا کمــک کنــد. البتــه نیازمنــد تحلیــل و کشــف الگوهــای حاکــم بــر آن اســت. به عنــوان 
ــن تحلیل هــا نشــان می  دهــد 42 درصــد از جمعیــت جهــان در ســال 2019 از شــبکه های اجتماعــی اســتفاده  ــج ای ــال نتای مث

ــر فعــال داشــته اند. ــر فعــال و توئیتــر 326 میلیــون کارب ــارد کارب ــد. اینســتاگرام 1 میلی کرده ان
ــه اهمیــت و مزیت هــای کالن داده هــا نســبت به نظرســنجی ها اشــاره کــرد و افــزود: ایــن داده هــا، صادقانه تــر  وی در ادامــه ب
اســت، چــرا کــه فــرد بــه هــر دلیلــی ممکــن اســت در نظرســنجی نظــر حقیقــی خــود را آشــکار نســازد، امــا داده هــای گــوگل 
ــال چــه موضوعاتــی هســتند.  ــه شــما می  گویــد کــه مــردم در اینترنــت بیشــتر دنب ــا دیگــر شــبکه های اجتماعــی دقیقــًا ب و ی
ــن  ــر ای ــرد. عالوه ب ــم ک ــوزه را فراه ــک ح ــاص ی ــی و خ ــای محل ــوان داده ه ــراد، می  ت ــت اف ــاس موقعی ــر اس ــن ب همچنی
می  تــوان روابــط علــی بیــن متغیرهــا را از طریــق تغییــر دادن یــک بخــش از یــک ســایت اینترنتــی مــورد آزمــون قــرار داد. 
به عنــوان مثــال در مــورد کرونــا، کالن داده هــا نشــان می  دهنــد کــه حساســیت نســبت بــه کرونــا کاهــش پیــدا کــرده اســت و 

ــر داشــته باشــد. ــه ی کمت ــر و هزین ــد کــه سیاســت گذاری بهت ــه مدیریــت کمــک می  کن ــن ب ای
نویســنده کتــاب »شــبکه های اجتماعــی مجــازی و آنومی هــای نوظهــور در ایــران» در ادامــه اظهــار داشــت: نگاه هــای ســنتی 
ــًا  ــدارد و صرف ــری ن ــچ تأثی ــوع کنش گــری هی ــن ن ــد ای ــد و معتقدن ــز دارن ــگاه تحقیرآمی ــوع کنش گــری ن ــن ن ــه ای نســبت ب
ــن  ــد دانســت ای ــا بای ــد. ام ــد نمی کنن ــش شــهروندی را تولی ــر جنب ــی ب ــن و مبتن ــرات بنیادی ــد و تغیی ــه می کن خشــم را تخلی
نــوع کنش گــری احیــای حــوزه ی عمومــی تحت نظــر ارتباطــات اســت. در ایــن فضــا نظریــه ی تأثیــر پروانــه ای حاکــم اســت 
ــد، در عین حــال  ــر افــکار عمومــی اثرگــذار باشــد و در دراز مــدت هــم ادامــه یاب ــد ب ــوع آگاهــی بخشــی می  توان کــه هــر ن
ــرای  ــه ب ــد ک ــا نشــان می  ده ــد. بررســی های کالن داده ه ــیم می  کن ــرا را ترس ــرج، ناهمگــون و فردگ ــرج و م ــک فضــای ه ی
ــت  ــت را رعای ــن فعالی ــول ای ــه اص ــا ک ــر کمپین ه ــت و اکث ــم اس ــیار مه ــه بس ــاعات اولی ــازی، س ــای مج ــت کمپین ه موفقی
نکــرده باشــند، بــه شکســت می  انجامنــد. به عنــوان مثــال هشــتگ »اعــدام نکنیــد«، به طــور انفجــاری رشــد کــرد، امــا هشــتگ 
ــی  ــبکه های اجتماع ــرد: »ش ــح ک ــخنانش تصری ــری از س ــش دیگ ــد«. وی در بخ ــب کن ــا را جل ــت توجه ه ــکاری« نتوانس »اف
ــد و  ــه آن را اطالعــات اجتماعــی می  نامن ــد ک ــران فراهــم می  کنن ــرای ســایر کارب ــت مشــاهده فعالیت هــای دیگــران را ب قابلی
خــود ایــن فعالیــت اجتماعــی را ترویــج می  کنــد. همچنیــن هشــتگ و کامنــت، اثــر »ارابــه ی موســیقی« را دارنــد کــه پدیــده ای 
روان شــناختی اســت و مطابــق آن معمــوالً انســان ها هنگامــی کــه متوجــه می  شــوند دیگــران نیــز بــه اندیشــه ای اعتقــاد دارنــد، 
ــی  ــای هابرماس ــان کافه ه ــی از هم ــروزه نوع ــی ام ــبکه های اجتماع ــت. ش ــاد اس ــیار زی ــد، بس ــه آن را بپذیرن ــال این ک احتم
هســتند کــه امــکان بحــث و ســنجش عمومــی را فراهــم می  کننــد و می  تواننــد حــوزه ی عمومــی را شــکل دهنــد. البتــه بایــد 
توجــه داشــت کــه گفت وگــو و کنــش ارتباطــی الزمــه ی اساســی شــکل گیری حــوزه ی عمومــی اســت، ولــی در بعضــی از 

ــی. ــا عقالن ــرد و فضــای حاکــم بیشــتر احساســی اســت ت ــر شــکل می  گی ــر گفت وگــو کمت ــر توئیت ــن شــبکه ها نظی ای
 محمــد رهبــری در پایــان گفــت: شــبکه های اجتماعــی ســویه های تاریکــی هم چــون بــروز خشــم، تمســخر، جلــب توجــه 
بــا توســل بــه موضع گیــری اخالقــی و ... نیــز دارنــد. همچنیــن تفکــر انتقــادی در بعضــی از شــبکه ها تضعیــف می  شــود. لــذا 
شــبکه های اجتماعــی ماهیتــی دوســویه دارنــد کــه هــم شــامل مــوارد و کارکردهــای خــوب و مثبــت اســت و هــم کارکردهــای 

منفــی کــه بایــد بــه هــردو کارکــرد توجــه کــرد.
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وظایف فردی و اجتماعی مسلمانان در مواجهه با بیماری کرونا

نشســت علمــی »وظایــف فــردی و اجتماعــی مســلمانان در مواجهه بــا بیماری کرونا« در یکشــنبه 9 آذر 1399 شمســی توســط 
مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا وابســته بــه پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد. ســخنرانان نشســت 
ــی فتح الهــی، حجت االسالم والمســلمین شــیخ  ــر محمدعل ــت اهلل حــاج شــیخ محمدجــواد خالصــی )عــراق(، دکت ــور آی مذک
ــلمین  ــدا(، حجت االسالم والمس ــر keuveranger )اوگان ــلمین داود کیوورانگ ــار(، حجت االسالموالمس ــین )میانم ــال حس جم
ســید نصرت علی جعفــری )هندوســتان( و دکتــر کامیــار صداقت ثمرحســینی بودنــد. در حاشــیه ی ســخنرانی  ها نیــز 

شــعرخوانی اســتاد حســین کریمــی مراغــه  ای و اســتاد عبــاس ثاقــب )از پاکســتان( دربــاره کرونــا پخــش شــد. 
ــخنرانی  ــالمی، در س ــب اس ــب مذاه ــی تقری ــع جهان ــای مجم ــن و از اعض ــته کاظمی ــان برجس ــی از عالم ــت اهلل خالص آی
ــروی  ــه و پی ــزوم حفــظ آرامــش، حفــظ روحی ــه ل ــد؛ از جمل ــه دادن ــا ارائ ــا بیمــاری کرون ــی در مواجهــه ب خــود توصیه های
ــک و  ــاخص کم ــا ش ــی ب ــتگی اجتماع ــای همبس ــرعی و ارتق ــب ش ــک واج ــه ی ــص به مثاب ــکان متخص ــتورات پزش از دس
هم یــاری بــه یکدیگــر در قبــال بحران هــای اجتماعــی و اقتصــادی ناشــی از کرونــا؛ و تأکیــد داشــتند کــه تحقــق ایــن مهــم 
ــلمانی  ــان مس ــر انس ــی ه ــور کل ــا و به ط ــت مداران و دولت ه ــگان، سیاس ــن، فرهیخت ــای دی ــه علم ــه ی اول وظیف در وهل

اســت.
دکتــر محمدعلــی فتح الهــی رئیــس پژوهشــکده ی مطالعــات سیاســی، بین المللــی و حقوقــی، در ســخنرانی خــود بــه موضــوع 
تهدیــد کرونــا، فرصتــی بــرای تأمــالت دینــی پرداختنــد. وی بــر ایــن موضــوع تأکیــد کــرد کــه همه گیــری کرونــا فرصتــی 
بــرای تجربیــات جدیدتــر دینــی اســت و آن را در ســه حــوزه ی سرنوشــت مشــترک جهانیــان، اولویــت یافتــن بهداشــت و 

اهمیــت یافتــن روابــط غیرفیزیکــی )زندگــی الکترونیــک( مــورد بررســی قــرار دادنــد.
ــرت  ــی حض ــی و فرهنگ ــن علم ــر »انجم ــی و مدی ــنده ی دین ــغ و نویس ــین مبل ــلمین شیخ جمال حس حجت االسالم والمس
ــری و  ــم رهب ــام معظ ــای مق ــه رهنموده ــاره ب ــا اش ــود، ب ــخنرانی خ ــار« در س ــالم اهلل علیها( در میانم ــه )س ــه معصوم فاطم
مراجــع و علمــای اســالم در مــورد بیمــاری کرونــا و لــزوم تبعیــت از آن هــا و رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی جهــت 
ــا، بــر دســتورالعمل های پزشــکی وزارت بهداشــت نظیــر اســتفاده از  از میــان بــردن زنجیــره شــیوع بیمــاری ویــروس کرون
ــر  ــرد. دیگ ــد ک ــر آن تأکی ــره و نظای ــد مراجــع پزشــکی، شستشــوی دســت ها، قرق ــورد تأئی ــی م ــواد ضدعفون ماســک  و م
محــور مــورد توجــه ســخنران، همیــاری اجتماعــی هم چــون کمــک بــه فقیــران جامعــه، خوانــدن زیــارت عاشــورا و ادعیــه 
نورانــی صحیفــه ی ســجادیه اســت کــه در بــاال بــردن روحیــه معنــوی مســلمانان و فائــق آمــدن بــر مشــکالت بیمــاری کرونــا 

ــد.  ــزایی می کن ــک بس کم
حجت االسالم والمســلمین داود کیوورانگــر دارای دکتــری اندیشــه ی معاصــر نویســنده و مترجــم و مســئول بخــش آفریقــای 
ســتاد اربعیــن بــه آموزه هــای دیــن در چگونگــی برخــورد بــا مصائــب و ســختی ها نظیــر بیماری هــای فراگیــر پرداخــت و 

بــا بحثــی قرآنــی )حدیــد: 22؛ شــوری:30 و بقــره: 124( بــه انــواع مصائــب و روش هــای مقابلــه بــا آن هــا پرداخــت. 
ــداهلل  ــیخ عب ــاج ش ــی ح ــت اهلل العظم ــرت آی ــده حض ــری، نماین ــی جعف ــرت عل ــید نص ــر س ــلمین دکت حجت االسالم والمس
جــوادی آملــی )حفظــه اهلل( در شــبه قــاره ی هنــد، بــا اســتفاده از آیــات قــرآن )آل عمــران: 92 و مائــده: 2( بــه تبییــن ایــن 
موضــوع پرداخــت کــه نیکــی در انــواع مختلــف آن )وســیله ی مــال، صله رحــم، رســیدگی بــه بیمــاران، تأمیــن غــذا و داروی 
ــی  ــر زندگ ــی دیگــران را نظی ــد زندگ ــه انســان بای ــان ک ــه هم چن ــق هســتند ک ــاور عمی ــن ب ــای ای ــر مبن ایشــان( همگــی ب
خــود دوســت بــدارد تــا رضــای الهــی حاصــل شــود. ایــن آمــوزه ی دینــی تأکیــد دارد کــه در همــه ی مواقــع؛ خصوصــًا در 
ــه دیگــران دریــغ کــرد و بایــد یکدیگــر  ــا نبایــد از کمــِک فــردی و اجتماعــی ب موقعیت هایــی ماننــد شــیوع بیمــاری کرون
را یــاری داد و در امــور خیــر ســهیم شــد تــا عــالوه بــر آن کــه آســیبی بــه ایشــان نرســد، خداونــد نیــز پــاداش خوبــی بــه 

ایشــان عطــا کنــد.
دکتــر کامیــار صداقت ثمرحســینی )دبیــر علمــی نشســت( نیــز در ســخنرانی خــود بــه موضــوع کرونــا پیش آگهــی عصــری 
پرخطــر پرداخــت و در آن مباحثــی دربــاره ی بازاندیشــی دربــاره ی خدمــت نظام وظیفــه، توجــه ویــژه بــه داوطلبــان جهــادی 
مبــارزه بــا کرونــا بــه مثابــه ســرمایه های ارزشــمند کشــور، تأکیــد بــر محله محــوری، ارتقــای مباحــث علــم و دیــن مطــرح 
شــد و بــر ضــرورت ایجــاد شــبکه ملــی مجــازی )ملــی بــه معنــای واقعــی کلمــه( بــرای هــر محلــه در ســطح کشــور تأکیــد 
ــای بهداشــت،  ــدارس، ادارات و مؤسســات آموزشــی، خانه ه ــک از مســاجد، م ــر ی ــع بحــران، ه ــد در مواق ــه بتوان ــد ک ش
ــر اســاس دســتورالعمل های کشــوری به هــم  ــف مشــخص ب ــا و تعاری ــا ُکده ــاف مهــم و … را ب ــا، اصن بســیج و کالنتری ه

پیونــد زنــد تــا در حــل مســئله، ســهم به ســزایی برعهــده گیرنــد. 
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انتصاب دکتر پارسا 
به عنوان دبیر علمی- کاربردی گروه توسعه ی پژوهش قرآنی

 طــی حکمــی از ســوی غالمحســین رحیمــی، معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
و رئیــس کارگــروه توســعه ی پژوهــش قرآنــی کمیســیون توســعه ی پژوهــش و آمــوزش عالــی قرآنــی کشــور، 

دکتــر فــروغ پارســا به عنــوان دبیــر علمی- کاربــردی گــروه توســعه ی پژوهــش قرآنــی منصــوب شــد.
ــردی توســعه ی  ــدرج در ســند راهب ــات پژوهشــی من ــده اســت؛ در راســتای اجــرای اقدام ــن حکــم آم در ای
ــوم انســانی و مطالعــات  ــی پژوهشــگاه عل ــه معرف ــت ب ــا عنای ــی کشــور و ب ــی قرآن پژوهــش و آمــوزش عال
فرهنگــی به عنــوان دبیرخانــه ی کارگــروه توســعه ی پژوهــش قرآنــی و ســوابق و تجــارب ارزنــده ی ســرکارعالی 

ــی منصــوب می شــوید. ــر علمــی کارگــروه توســعه ی پژوهــش قرآن ــه ســمت دبی ــن حکــم ب به موجــب ای
ــات کارگــروه و اجــرای  ــه مصوب ــر ســرکارعالی، تصمیم ســازی و محتوا بخشــی ب ــا حضــور مؤث  امیداســت ب
ــر حســن اجــرای آن  ــارت ب ــه ی هماهنگــی و نظ ــد و زمین ــح یاب ــردی تصری ــند راهب ــات پژوهشــی س اقدام

فراهــم شــود.

انتصاب ها

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

دکتر فروغ پارسا را به عنوان مدیر گروه پژوهشی مستقل مطالعات علوم قرآنی،

دکتر فاطمه براتلو را به عنوان مدیر گروه پژوهشی مستقل مدیریت،

دکتر طاهره کمالی زاده را به عنوان مدیر گروه مجالت و نشریات، منصوب کرد.
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هم زمان با سالروز تولد جالل آل احمد برگزار شد
نشست بین المللی »جالل آل احمد از نگاه نویسندگان عرب«

ــیمین و جــالل،  ــوزه س ــات و خانه-م ــان و ادبی ــکاری پژوهشــکده ی زب ــا هم ــی ب ــی و بین الملل ــای علم ــر همکاری ه دفت
هم زمــان بــا ســالروز تولــد جــالل آل احمــد، نشســتی بین المللــی به صــورت مجــازی بــا عنــوان »جــالل آل احمــد از نــگاه 

نویســندگان عــرب« در روز 11 آذر 1399 برگــزار کــرد.
ســخنران نخســت ایــن نشســت ، دکتــر علــی زائــری، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده مطالعــات بین الملــل کالیفرنیــا بــود 
کــه ســخنرانی خــود را بــا عنــوان »مــروری بــر دیــدگاه نویســندگان عــرب نســبت بــه شــخصیت و آثــار جــالل آل احمــد« 
بــا اشــاره بــه ترجمــه و پژوهــش بــر روی آثــار فارســی از نخســتین ســال های قــرن بیســتم در جهــان عــرب بــه کتاب هــا 
ــر،  ــان وی در دوره ی معاص ــه بی ــرد. ب ــاز ک ــرب آغ ــان ع ــی در جه ــه ی ایران شناس ــده در زمین ــر ش ــتارهای منتش و جس
ــان،  ــن می ــا جــالل آل احمــد در ای ــد ام ــرار گرفته ان ــورد اهتمــام ایران شناســان عــرب ق نویســندگان و شــعرای بســیاری م
جایگاهــی متفــاوت دارد چــرا کــه در زمینه هــای گوناگونــی از جملــه داســتان کوتــاه، رمــان، ســفرنامه، نقــد، اندیشــه و... 
ــب  ــی در قال ــان عرب ــه زب ــر روی آن ب ــار آل احمــد و پژوهــش ب ــه ترجمــه ی آث ــه ب ــری در ادام قلــم زده اســت. علــی زائ
ــز آراء  ــک و نی ــب، مجــالت آکادمی ــار منتشرشــده درکت ــه آل احمــد، آث ــی هم چــون آغــاز روی آوردن اعــراب ب موضوعات

ــا وی اشــاره کــرد. برخــی ایران شناســان عــرب در رابطــه ب
ــانی  ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــأت علم ــو هی ــی، عض ــه نعمتی قزوین ــر معصوم ــازی دکت ــت مج ــن نشس ــخنران دوم، ای س
ــنده و  ــعداوی؛ نویس ــوال س ــگاه ن ــد از ن ــالل آل احم ــوان »ج ــا عن ــود را ب ــخنرانی خ ــه س ــود ک ــی، ب ــات فرهنگ و مطالع
ــتین  ــرای نخس ــری ب ــک مص ــی و پزش ــال اجتماع ــنده، فع ــعداوی، نویس ــوال س ــرد. ن ــه ک ــری« ارائ ــر مص ــک معاص پزش
ــران ســفرکرده اســت. پــس از  ــه ای ــه قصــد حضــور در یــک همایــش پزشــکی ب ــار در نوامبــر196۸م/ 1347 شمســی ب ب
ــه او معرفــی می شــود.  ــران در دانشــگاه تهــران، جــالل آل احمــد ب ــی ای ــاره ی برجســته ترین چهــره ی ادب جســت وجو درب
ــادگی  ــورد، س ــن برخ ــد. در اولی ــات می کن ــا وی مالق ــش ب ــرده و در منزل ــدا ک ــراوان آدرس او را پی ــتجوهای ف ــا جس ب
زندگــی جــالل او را متحیــر می ســازد. در ایــن دیــدار کــه ســاعت ها بــه طــول انجامیــد دو نویســنده دربــاره ی مســائلی از 
قبیــل اوضــاع داخلــی ایــران، مســئله ی فلســطین، آثــار جــالل و روابــط ادبــی میــان ادبیــات فارســی و عربــی بــه گفت وگــو 

ــد. پرداختن
دو ســال بعــد نــوال ایــن بــار بــه بهانــه ی شــرکت در همایــش و تنهــا به قصــد دیــدار دوبــاره بــا جــالل قصــد عزیمــت 
بــه ایــران را دارد امــا ســاواک بــه علــت دیــدارش بــا جــالل در ســفر قبلــی و نیــز انتشــار مقالــه ای دربــاره ی روشــنفکران و 
نویســندگان ایرانــی در یکــی از روزنامه هــای مصــری، او را ممنــوع الــورود می کننــد. هرچنــد نــوال در ســفارت ایــران خبــر 
درگذشــت جــالل را شــنیده امــا هرگــز بــاور نمی کنــد و باوجــود نداشــتن ویــزا و خطرهــای احتمالــی ماننــد دســتگیری 
توســط نیروهــای امنیتــی، عــازم تهــران می شــود. در فــرودگاه به طــرز معجــزه آســایی ویــزا دریافــت کــرده و مســتقیمًا از 
ــا چهــره ی غمگیــن و رنــگ پریــده ی ســیمین دانشــور، )همســر  آن جــا روانــه ی منــزل جــالل می شــود. روبــه رو شــدن ب
ــا وی  ــت ب ــیمین و صحب ــا س ــاعته ب ــات چندس ــد از مالق ــد. بع ــد می کن ــش تأیی ــر درگذشــت جــالل را برای جــالل( خب
دربــاره ی نحــوه مــرگ جــالل، تشــییع جنــازه باشــکوه وی، ممنوعیــت نشــر آثــارش در ایــران، خفقــان ادبــی در کشــور، 
ــرای همیشــه  ــوال ب ــیمین، ن ــار س ــی و آث ــازمان های ســری مبارزات ــف و شــکل گیری س ــی مخال ــای ادب ســرکوب چهره ه
ایــن خانــه را تــرک و بعــد از دیــدار بــا چنــد چهــره ی ادبــی، بازدیــد از برخــی نقــاط دیدنــی تهــران و ســفری کوتــاه بــه 

ــره می شــود. ــان و شــیراز رهســپار قاه اصفه

ــا  ــه رض ــد ک ــن بازدی ــد. در ای ــل آم ــالل به عم ــیمین و ج ــوزه س ــازی از خانه-م ــد مج ــخنرانی، بازدی ــن دو س ــد از ای بع
ــیمین و  ــترک س ــه ی مش ــف خان ــای مختل ــت، بخش ه ــده داش ــر عه ــی آن را ب ــوزه راهنمای ــن خانه-م ــر ای ــلی، مدی توس
جــالل از جملــه انــاق پذیرایــی منــزل، کــه محــل شــکل گیری و تشــکیل جلســات کانــون نویســندگان ایــران بــود، اتــاق کار 
جــالل، اتــاق کار ســیمین، کتابخانــه، ســرداب و حیــاط و دیگــر بخش هــای خانــه و نیــز عکس هــا، عقدنامــه و حلقه هــای 

ــد. ازدواج و دیگــر وســایل شــخصی آن هــا به نمایــش درآم

ســخنران بعــدی ایــن نشســت دکتــر ماجــد مرهــج ربــاط، مدیــر گــروه فارســی دانشــگاه واســط عــراق، بــود کــه ســخنرانی 
خــود را بــا عنــوان »تناقضــات زندگــی جــالل آل احمــد از دیــدگاه نویســندگان عــرب« بــه زبــان فارســی ارائــه داد. او اشــاره 
کــرد کــه جــالل آل احمــد بــه خانــواده ای متدیــن تعلــق داشــت و پــس از اتمــام دبیرســتان بــه اصــرار پــدرش بــه حــوزه ی 
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علمیــه ی نجــف اشــرف رفــت. امــا خانــواده بــا ادامــه ی تحصیــل او در لبنــان مخالفــت کردنــد و نگــران ایجــاد تردیدهایــی در 
اعتقــادات مذهبــی او بودنــد. امــا کارنامــه ی زندگــی او نشــان می دهــد کــه در مراحــل مختلــف زندگــی فــراز و فرودهایــی 
را طــی کــرده کــه از دیــد یــک ناظــر خارجــی مــورد توجــه اســت. بــا توجــه بــه ارتبــاط مســتحکم ادبیــات فارســی و عربــی 
و جایگاهــی کــه آل احمــد در ادبیــات معاصــر فارســی دارد، نویســندگان عــرب تفســیرهای مختلفــی نســبت بــه نوشــته ها و 

عقایــد او دارنــد کــه در ایــن ســخنرانی بــه بخشــی از آن هــا اشــاره شــد.

در ادامــه غالمرضــا امامــی، کــه از دوره ی جوانــی تــا پایــان عمــر جــالل و ســیمین بــا آن دو ارتبــاط نزدیکــی داشــت، مطالبــی 
را دربــاره ی جــالل آل احمــد طــرح کــرد و بــه برخــی انتقــادات ماجــد مرهــج ربــاط دربــاره ی زندگــی و کارنامــه فکــری و 

سیاســی جــالل پاســخ داد.
ســخنران آخــر ایــن نشســت دکتــر احمــد محمــد جــاد، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه کانــال ســوئز مصــر، بــود کــه به دلیــل 
مشــکالتی نتوانســت در ایــن نشســت شــرکت کنــد و خالصــه ای از ســخنرانی او بــا عنــوان »اثربخشــی توصیــف در روایــت 
ــی  ــف مردم ــات مختل ــه طبق ــه ی خــاص جــالل ب ــاور محمــد جــاد، عالق ــرد. به ب ــه ک ــر نشســت ارائ ــر مدرســه« را دبی مدی
باعــث شــد تــا منتقــدان او را به عنــوان نویســنده و متفکــر اجتماعــی مــورد توجــه قــرار دهنــد. در ایــن ســخنرانی تأثیــر جــالل 

آل احمــد بــر رمــان فارســی بــا تکیــه بــر عنصــر توصیــف در روایــت مــورد بررســی قــرار گرفــت.
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وضعیت اکنون و آینده ی ادبیات پایداری در ایران

ــون  ــات فارســی شــورای بررســی مت ــان و ادبی ــروه زب ــاه 1399، توســط گ ــیزدهم آذرم ــداری در س ــات پای نشســت دوم ادبی
ــی  ــر علم ــدی )دبی ــا موح ــر محمدرض ــتغیرحضوری دکت ــن نشس ــدای ای ــد. در ابت ــزار ش ــار( برگ ــازی )وبین ــورت مج به ص
ــداری« اشــاره کــرد و ایــن جلســه را  ــات پای ــد موضــوع »ادبی ــه اهمیــت برگــزاری چنیــن نشســت هایی در تجدی نشســت( ب
ــا ادبیــات جنــگ» بیــان کــرد و ســپس از دکتــر ترکــی- عضــو هیــأت  ــا عنــوان »نســبت فرهنــگ ب ادامــه ی  جلســه ی قبــل ب

ــد. ــا ســخنان خــود را آغــاز کن ــون، درخواســت کــرد ت علمــی دانشــگاه تهــران و عضــو وابســته ی شــورای بررســی مت

دکتر ترکی: ادبیات پایداری در حوزه ی »ادبیات عامه« شکل گرفته است

دکتــر ترکــی بحــث خــود را بــا موضــوع »چیســتی ادبیــات پایــداری« مطــرح کــرد. وی بــه اهمیــت پرداختــن بــه ایــن موضــوع 
ــاره ی اصطــالح »ادبیــات  ــا این کــه گرایــش ادبیــات پایــداری مطــرح شــده اســت، امــا اجماعــی درب اشــاره کــرد و گفــت: ب
پایــداری« وجــود نــدارد، به همیــن دلیــل ایــن اصطالحــات تشــتّت دارنــد و »ادبیــات پایــداری«، بــا نام هــای مختلــف »ادبیــات 
اعتــراض«، »ادبیــات دفــاع مقــدس« و »ادبیــات حماســی« مطــرح شــده اســت، بنابرایــن تعییــن حــدود ایــن اصطــالح و تعریــف 

جامــع و مانــع آن ضــروری اســت.
وی در ادامــه ی ســخنان خــود بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه در تعریــف »ادبیــات پایــداری«، در مرحلــه ی اول، تعریــف 
»ادبیــات« قــرار دارد کــه بــا متــون معمولــی متفــاوت اســت و در مرحلــه ی دوم تعریــف »پایــداری«، که شــامل این مؤلفه هاســت: 
»هویــت« کــه بــرای دفــاع از آن شــکل گرفتــه و ایــن هویــت بایــد »در معــرض خطــر« باشــد و ممکــن اســت فــردی یــا جمعــی 
باشــد. ادبیــات پایــداری مجموعــه ی آثــار پیرامــون دفــاع از ایــن هویــت فــردی یــا جمعــی اســت و مؤلفــه ی مهــم بعــدی در 
تعریــف ایــن اصطــالح »مشــروع و قانونــی« بــودن اســت کــه قابــل دفــاع واقعــی باشــد و مــالک مشــروع و قانونــی بــودن، 

»اخــالق انســانی« و »علــم حقــوق« اســت.
ــد( جــزو  ــوالً نمی آفرین ــه معم ــد )ک ــات بیافرین ــم ادبی ــر ه ــوری اگ ــر دیکتات ــی ب ــان مبتن ــاًل جری ــه داد؛  مث ــی ادام ــر ترک دکت
ــار فرهنگــی  ــه ای از نشــانه ها و آث ــت مجموع ــه »هوی ــت« گفــت ک ــف »هوی ــداری نیســت. وی در تعری ــات پای ــه ی ادبی مقول
ــه مجموعــه  ــگ و تمدن هــای دیگــر جــدا شــود« ک ــت از فرهن ــرد، گــروه، اقلی ــک ف ــه باعــث می شــود ی ــی اســت ک و روان
ــد و  ــاًل نویســندگانی کــه بیمــاری العــالج می گیرن ــردی باشــد،  مث ــردی ممکــن اســت ف ــت ف ــام دارد؛ هوی ــت ن این هــا هوی
ــر ادبــی می آفریننــد، در این جــا هویــت فــردی در معــرض خطــر اســت. همچنیــن هویــت،  بــرای روحیــه دادن بــه خــود، اث
ممکــن اســت خانــواده، شــهر، دیــار، نــژاد )ســفید پوســت و ســیاه پوســت(، جنســیت )زنانــی کــه احســاس کننــد کرامت شــان 
ــان در معــرض  در جامعــه نادیــده گرفتــه شــده( باشــد کــه در حــوزه ی ادبیــات پایــداری قــرار دارنــد یــا دیــن، مذهــب، زب
خطــر باشــد امــا ادبیــات پایــداری، بیشــتر، هویــت ملــی اســت یعنــی مــردم و ملــت ســرزمینی حــس می کننــد هویــت جمعــی 
آن هــا در معــرض خطــر اســت. وی بــا ایــن مثال هــا ،»هویــت« را محــور اصلــی ادبیــات پایــداری معرفــی کــرد و ادامــه داد: 
ــات  ــد، ادبی ــال و نامــوس خــود می آفرین ــده از م ــه انســان دفاع کنن ــی ک ــاًل ادبیات ــد در معــرض خطــر باشــند؛  مث گروهــی بای
پایــداری اســت یــا عارفــی کــه احســاس می کنــد هــوای نفــس، او را در معــرض خطــر قــرار داده و نفس امــاره بــه روحــش 
آســیب می رســاند، ادبیاتــی کــه می آفرینــد، ادبیــات پایــداری اســت. همچنیــن اصطــالح »ادبیــات مقاومــت« کــه در فارســی 

بــه »ادبیــات پایــداری« تبدیــل شــده، هویــت در معــرض خطــر ســرزمین های اشــغال شــده اســت.
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دکتــر ترکــی در ادامــه بــه تعریــف دیگــری از »هویــت« اشــاره کــرد کــه بــر اســاس »دیگــری« شــکل گرفتــه و صحیــح نیســت؛ 
ــک شــیء،  ــت ی ــه هوی ــن اســت ک ــا مهــم ای ــف شــده اســت، ام ــه عــرب نیســت تعری ــی ک ــه هویت ــی ب ــت ایران ــاًل هوی  مث
فرهنــگ و... بــر اســاس عناصــر درونــی خــود شــناخته شــود؛  مثــاًل تعریــف »انســان« بــه »آن کــه عقــاب نیســت« اشــتباه اســت 
بلکــه تعریــف براســاس جنــس خــودش یعنــی »انســان حیــوان ناطــق اســت« صحیــح اســت. وی بــر ایــن اســاس توضیــح داد 
کــه تعریــف »هویــت« بــر اســاس »دیگــری« خطــر دارد و خطــرش ایــن اســت کــه وارد عرصــه ی جنــگ تمدن  هــا می شــویم 

ــل ایجــاد می شــود. و نوعــی تقاب
مصــداق اصلــی هویــت کــه بیشــتر در ادبیــات پایــداری مــورد بحــث اســت، »هویــت ملــی« اســت کــه بایــد هویــت مشــروع 
قابــل دفــاع باشــد کــه »پایــداری« مفهــوم پیــدا کنــد در ایــن تعریــف بــا ادبیــات حماســی، اعتــراض و... متفــاوت اســت. در 
ــات حماســی،  ــی ادبی ــا یعن ــا این ه ــات حماســی، اعتراضــی، سیاســی و... باشــد ام ــد ادبی ــداری می توان ــات پای ــت ادبی حقیق
ــر محــور هویــت  ــداری محســوب می شــود کــه ب ــات پای ــی ادبی ــداری نیســتد و فقــط زمان ــات پای ــًا ادبی اعتراضــی و... لزوم

مشــروع در معــرض خطــر شــکل گرفتــه باشــد.
ترکــی در ادامــه ی ســخنان خــود بیــان کــرد: گاهــی بــرای دفــاع از هویــت، بــه شــعار و حــرف حماســی نیــاز نیســت، بلکــه 
»نرمــش« دفــاع از هویــت اســت پــس ادبیــات پایــداری می توانــد »ادبیــات نرمــش« باشــد؛ ماننــد دعاهــای صحیفــه ی ســجادیه 
ــاًل تشــیع و  ــاع از هویــت  مث ــرای دف ــان ب ــداری اســت کــه در آن زم ــات پای ــًا ادبی ــا عمیق ــد، ام کــه مضمــون حماســی ندارن
ــگ« اشــاره کــرد  ــی »جنــگ و ضــد جن ــداری یعن ــات پای ــه مصــداق دیگــر ادبی ــوده اســت. وی ب ــن راه ب اســالم، منطقی تری
ــه  ــورد تخطئ ــاع م ــه دف ــی ک ــا هنگام ــود ام ــرح می ش ــتی مط ــح و هم زیس ــات صل ــگ، ادبی ــن از جن ــخن گفت ــه گاه در س ک
قــرار می گیــرد و بدی هایــش گفتــه می شــود کــه بعــد از جنــگ بیــکاری، آوارگــی و... پیــش آمــده امــا ریشــه هایش مطــرح 
نمی شــود، این هــا ظاهــرش ضــد جنــگ و باطنــش جنــگ اســت کــه در حقیقــت تأئیدکننــده ی کارهــای متجــاوزان اســت کــه 
نتیجــه گرفتــه می شــود ادبیــات جنــگ، به طــور خالــص مصــداق ادبیــات پایــداری نیســت، امــا اگــر بــرای دفــاع از هویــت 

باشــد جــزء مصادیــق ادبیــات پایــداری محســوب می شــود.
ــه اســارت  ــه دســت کســانی کــه ب ــود کــه اشــخاصی کــه ایــن نــوع ادبیــات ب ــدان« ب دکتــر ترکــی تأکیــد کــرد: »ادبیــات زن
ــداری  ــات پای ــوار نوشــته اند، این  هــا هــم جــزء ادبی ــان سیاســی روی دی ــی کــه زندانی ــاًل ابیات ــد آمــده اســت؛  مث ــد پدی افتادن
اســت. نکتــه ی پایانــی وی ایــن بــود کــه ادبیــات رســمی »نخبــگان«، ادبیــات پایــداری نیســت بلکــه چــون مــردم دفــاع کننــده 

هســتند، ادبیــات پایــداری در حــوزه ی »ادبیــات عامــه« شــکل گرفتــه اســت.
ــادی ضمــن  ــد؛ از جملــه دکتــر حســینعلی قب ــان کردن در ادامــه ی ایــن نشســت مجــازی، اســتادان مختلــف نظــر خــود را بی
تشــکر از ســخنان مفیــد دکتــر ترکــی نکاتــی را در این خصــوص مطــرح کــرد؛ از جملــه این کــه ادبیــات پایــداری بایــد ناظــر 
بــه ایــران باشــد و اگــر قــرار اســت ناظــر بــه فرهنــگ ایــران باشــد بایــد ادبیــات پایــداری ذیــل هویــت مبتنــی بــر معرفــت 
ــه گســتردگی  ــی ب ــم صادق ــر مری ــی و دکت ــه راکع ــر فاطم ــه دکت ــته باشــد، در ادام ــان بیشــتری داش ــا مخاطب مطــرح شــود ت
تعریفــی و مشــخص نبــودن محــدوده ی آن اشــاره کردنــد. دکتــر موحــدی نیــز بــا اشــاره بــه کثــرت تعاریــف ارائــه شــده از 
ــای  ــدی مؤلفه ه ــق( ونظام من ــع و مضیّ ــف) موّس ــن تعاری ــدی ای ــردآوری و جمع بن ــرورت گ ــر ض ــران، ب ــوی صاحب نظ س

ــرد. ــد ک ــی، تأکی ــه  ی ادب این گون



50

خربنامه، سال هشتم، شماره ی هفتاد و سوم،  دی و بهمن ماه 1399

دکتر سنگری: همه ی گونه های ادبی، هویت را نشان می دهند

ــای  ــاد و ویژگی ه ــا موضــوع »ابع ــداری( بحــث خــود را ب ــات پای ــس اندیشــکده ی  ادبی ــنگری )رئی ــر محمدرضــا س ــه دکت در ادام
ــری  ــداری در حــوزه ی هن ــات پای ــیس اندیشــکده ادبی ــه تأس ــدا ب ــرد. وی ابت ــاز ک ــده کار(« آغ ــق و آین ــدس )اف ــاع مق ــات دف ادبی
ــداری اشــاره کــرد. ســپس  ــات پای ــرای رشــته ی ادبی ــی ب ــه تألیــف کتاب های ــن دانشــکده ازجمل ــد ای ــه اقدامــات مفی پرداخــت و ب
دربــاره ی موضــوع مهــم یعنــی تعییــن حــدود و تعریــف مشــخص بــرای اصطــالح »ادبیــات پایــداری« و گفــت: هنگامی کــه واژه ای 
ــردی کــه از  ــن ف ــه اولی ــن ب ــد. وی همچنی ــر می کن ــا ترجمــه تغیی از قلمــرو فرهنــگ وارد قلمــرو دیگــری می شــود، مرزهــای آن ب
اصطــالح »ادبیــات مقاومــت« اســتفاده کــرد، اشــاره داشــت و گفتــن: غالــی شــکری در کتــاب مقاومــت در ســال 1366 در نشــر نــو 
ایــن تعریــف ذکــر شــده اســت کــه بهتریــن تعریــف از ادبیــات پایــداری هــم هســت. در آن جــا »ادب المقاومــه« بــه »ادبیات پایــداری« 
ترجمــه شــد امــا امــروزه کرانه  هــا متفــاوت شــده اســت. وی در ادامــه بــه »هویــت« در تعریــف مؤلفــه ی ادبیــات پایــداری اشــاره 
کــرد و ایــن ایــراد را مطــرح کــرد کــه همــه ی گونه هــای ادبــی نمــود فــرد هســتند و هویــت را نشــان می دهنــد، بنابرایــن بایــد در 

تحدیــد ایــن تعریــف دقــت بیشــتری شــود.
دکتــر ســنگری در ادامــه ی ســخنان خــود تعریــف »ادبیــات پایــداری« را مطــرح کــرد و گفــت: واژه ی اول یعنــی »ادبیــات« دو تکیــه گاه 
ــن  ــن مقاومــت، چندی ــه ای ــرد و گفــت ک ــداری« اشــاره ک ــف »پای ــه ســازه های مختل ــه ب ــی« دارد و در ادام ــان« و »سرشــت ادب »زب
»هویــت« دارد؛ اولیــن ویژگــی هویــت مقاومــت، هویــت متفــاوت طرفیــن اســت؛ دوم هویــت، تراژیــک و حماســی اســت؛ ســوم 
هویــت جغرافیایــی آن و مکان منــد بــودن اســت یعنــی فضــای جغرافیایــی در آن فرهنــگ تأثیرگــذار اســت و عبــارات در مکان هــای 
ــون ریشــه دارد و  ــگ گذشــته و اکن ــه در فرهن ــدار اســت ک ــگ م ــت فرهن ــه هوی ــارم این ک ــاوت دارد؛ چه ــای متف ــف معنی ه مختل
نقدپذیــر هــم هســت. وی ســپس بــه واژه ی »مقــدس« در ادبیــات دفــاع مقــدس اشــاره و آن را نقــد پذیــر ارزیابــی کــرد. ماننــد نقــد 
ــداری  ــات پای ــه تعریــف ادبی ترجمه هــای قــرآن کــه مقــدس اســت و نقــد هــم می شــود. ســنگری در جمع بنــدی ســخنان خــود ب
ــی از  ــاع مقــدس یعن ــاری اطــالق می شــود و ارزش هــا، رخدادهــا و نمودهــای هشــت ســال دف ــه مجموعــه آث اشــاره کــرد کــه »ب
ســال 1359-67 و بازتــاب حــوادث پیوســته بــه ایــن هشــت ســال را بــه زبــان هنرمندانــه بیــان می کنــد«. وی در ادامــه بــه دو دوره ی 
ادبیــات مقــدس اشــاره کــرد: دوه ی اول، همــه ی آثــاری را دربــر می گیــرد کــه در طــول هشت ســال دفــاع مقــدس آفریــده شــده و 
دوره ی دوم کــه پــس از پذیــرش قطعنامــه و پایــان جنــگ پدیــد آمــده اســت. وی ســپس بــرای دیــدن افــق آینــده بــه آمــار آثــاری کــه 
در حوزه هــای مختلــف آفریــده شــده اشــاره کــرد؛ از جملــه در حــوزه ی خاطــره 25۸۸ اثــر، در حــوزه ی نامه هــای ادبیــات اســارت 
ــای در  ــی حوزه ه ــه برخ ــر و... و ب ــزارش 7۸ اث ــوزه ی گ ــش(، در ح ــن بخ ــر )فربه تری ــه 5191 اث ــوزه ی زندگی نام ــر، در ح 37 اث
حــال خطــر و نابــودی اشــاره کــرد؛ از جملــه میثــاق نوشــته ها، جــاده نوشــته ها، مــزار نوشــته ها، ســنگر نوشــته ها، پیشــانی بندهــا، 
لبــاس نوشــته  ها و.... وی توجــه بــه ایــن آمــار را از ایــن لحــاظ مهــم ارزیابــی کــرد کــه تأکیــد و برنامه ریــزی در هــر کــدام از ایــن 
ــای  ــوص پژوهش ه ــزی در خص ــته و برنامه ری ــن رش ــر ای ــده ی بهت ــه آین ــودی - ب ــال ناب ــای در ح ــوص حوزه ه ــا، به خص حوزه ه
پیــش رو کمــک شــایانی خواهــد کــرد. در ادامــه ی ســخنان دکتــر ســنگری برخــی اســتادان نظــرات خــود را مطــرح کردنــد کردنــد؛ از 
جملــه دکتــر راکعــی بــا تشــکر از دکتــر ســنگری، تعریــف ایشــان را دقیــق و شــفاف دانســتند و دکتــر رضوانیــان نیــز ضمــن تشــکر از 
ســخنان اســتادان، دو مطلــب بیــان کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه این کــه ادبیــات در حــوزه ی خالقــه اســت کــه بــا ناخــودآگاه متصــل 
ــل درون  ــن دلی ــداری« ممکــن نیســت به همی ــات پای ــه »ادبی ــف آن از جمل ــای مختل ــق و شــفاف در حوزه ه ــف دقی می شــود، تعری
مرزهــا بــا تداخــل گونه  هــا مواجــه می شــویم و تعاریــف بــا مســامحه اســت کــه بایــد ایــن ســیالیت را پذیرفــت و دوم کاربــرد واژه ی 
»مقــدس« در ایــن حــوزه کــه گزینــش ایــن واژه فرصــت نقــد را می گیــرد زیــرا در حــوزه ی نظــام ارزشــی قــرار می گیــرد کــه بایــد 

نــگاه مثبت گرایانــه وجــود داشــته باشــد.
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دکتر کافی: عناوین پراکنده با داللت علمی و پژوهش دانشورانه سازگار نیست

در ادامــه ی ســخنان کوتــاه اســتادان، دکتــر غالمرضــا کافــی، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه شــیراز، ســخنان خــود را بــا موضــوع 
»پیشــنهادی بــرای رج بنــدی مؤلفه هــای ادبیــات پایــداری« آغــاز کــرد. وی گفــت: بــرای ذکــر مؤلفه هــای پایــداری، بیســت 
ــه  ــه در ایــن بیســت شــماره چــاپ شــده و 64 مقال ــد کــه 276 مقال ــداری کرمــان را بررســی کردن ــات پای دوره مجلــه ی ادبی
ــا مســئله، پراکندگــی نام گذاری  هــا و  ــداری داشــت، ام ــوان، بررســی مؤلفه هــای پای ــی بیــش از بیســت و ســه درصــد عن یعن
ــان کــرد: در بازشــماری مؤلفه هــای  ــه، بی ــی در ادام ــر کاف ــاره شــد. دکت ــزه ی پیشــنهادی در این ب ــه انگی ــود ک عنوان بندی  هــا ب
ــود  ــه ب ــامل 9 مؤلف ــی ش ــور کل ــد و به ط ــرار می گرفتن ــر ق ــای دیگ ــه مؤلفه ه ــه زیرمجموع ــید ک ــه رس ــه 60 مؤلف ــف ب مختل
ــدی  ــتی های عنوان بن ــام کار، کاس ــس ضــرورت انج ــود پ ــدی محســوب می ش ــای بع ــرای انجــام پژوهش ه ــنهادی ب ــه پیش ک
ــا داللــت علمــی و پژوهــش  و تشــتت در عنوان هــای کلــی مؤلفه هــای ادبیــات پایــداری اســت کــه ایــن عناویــن پراکنــده ب
دانشــورانه ســازگار نیســت، بنابرایــن مؤلفه  هــا بــه 9 طبقــه تقســیم بندی شــده اســت؛ مؤلفه هایــی بــر بنیــان تبییــن هویــت؛ بــر 
بنیــان ستم ســتیزی؛ بــر بنیــان سلحشــوری و جنــگ آوری؛ بــر بنیــان شــکیبایی و آمادگــی دفاعــی؛ بــر بنیــان نیک خواهــی؛ بــر 

بنیــان بصیــرت و دانــش؛ بــر بنیــان آگاهی بخشــی؛ بــر بنیــان اتفــاق و وحــدت؛ بــر بنیــان آئیــن فتــوت و ...
ــت  ــان هوی ــر بنی ــه ب ــد مؤلف ــرد؛ مانن ــد را مطــرح ک ــرار می گرفتن ــا ق ــن مؤلفه  ه ــل ای ــه ذی ــی را ک ــی ســپس عناوین ــر کاف دکت
شــامل عناوینــی چــون میهن دوســتی، دیــن و باورهــای مذهبــی، پاسداشــت زبــان مــادری، اســتقالل طلبــی، ســرزنش اســتحاله 
فرهنگــی... همــه ذیــل مؤلفــه هویــت قــرار می گیرنــد؛ مؤلفــه ی دوم ستم ســتیزی اســت کــه عناویــن مختلفــی چــون نکوهــش 
ــگاوری  ــد؛ مؤلفــه ی ســوم سلحشــوری و جن ــرار می گیرن ــل آن ق ــه ســتایان ذی ــگان، ســرزنش بیگان حاکمــان، نکوهــش بیگان
اســت کــه عناویــن مختلفــی چــون تحریــض بــه قیــام، مقابلــه بــا دشــمن، ســتایش شــهادت و حفــظ روحیــه ی سلحشــوری 
و افتخــارات ذیــل آن قــرار می گیــرد؛ چهــارم مؤلفــه ی شــکیبایی و آمادگــی دفاعــی اســت کــه عناویــن مختلفــی چــون صبــر 
در راه هــدف، تأکیــد بــر توانمندســازی، ســرزنش تــرس از دشــمن، آمادگــی مقابلــه بــه مثــل، نکوهــش کاهلــی ذیــل آن قــرار 
می گیــرد؛ مؤلفــه ی پنجــم نیک خواهــی اســت کــه عناویــن مختلــف چــون مردم گرایــی، عدالــت طلبــی، آزاد اندیشــی، ایثــار، 
ــن  ــه عناوی ــت ک ــش اس ــرت و بین ــم بصی ــه ی شش ــرد؛ مؤلف ــرار می گی ــل آن ق ــال ذی ــت از بیت الم ــاد و صیان ــا فس ــارزه ب مب
ــا  ــارزه ب ــه ی دشــمن و مب ــر حیل ــیاری در براب ــراض، هوش ــن خــودی و غیرخــودی، اعت ــی چــون دشمن شناســی، تبیی مختلف
ــرت  ــراض، درس عب ــر و اعت ــی چــون تحذی ــه عناوین ــم آگاهی بخشــی اســت ک ــه ی هفت ــرد؛ مؤلف ــرار می گی ــل آن ق جهــل ذی
ــدت  ــاق و وح ــتم اتف ــه ی هش ــرد؛ مؤلف ــرار می گی ــل آن ق ــه ذی ــزی اندیش ــی، پایه ری ــر جبرگرای ــا تفک ــارزه ب ــته، مب از گذش
ــرد؛  ــرار می گی ــر واحــد و رد قبیله گرایــی ذیــل آن ق ــی، پیــروی از رهب ــه همدل اســت کــه عناویــن مختلفــی چــون دعــوت ب
مؤلفــه ی نهــم آییــن فتــوت اســت کــه عناوینــی چــون نکوهــش پیمان شــکنی، نکوهــش نفــاق، دســتگیری از ضعفــا و نکوهــش 
ــده ی  ــرح ش ــوارد مط ــه م ــخ ب ــی در پاس ــر ترک ــی، دکت ــر کاف ــخنان دکت ــه ی س ــرد. در خاتم ــرار می گی ــل آن ق ــی ذی دنیا طلب
ــرای تعریــف آن محــوری مشــخص شــده؛ یعنــی »محــور هویــت«، بعــد  اســتادان در خصــوص تحدیــد اصطــالح، گفــت: ب
»هویــت مشــروع« و »هویــت در خطــر جــدی« کــه می خواهــد هویتــی را نابــود کنــد قــرار دارد. در ادبیــات پایــداری بخشــی 
ــق ضداشــغالگری و ضــد  ــس مصادی ــت مشــروع و در معــرض خطــر باشــد مطــرح می شــود، پ ــاع از هوی ــه دف ــه ناظــر ب ک
ــان جلســه،  ــم محســوب می شــوند. در پای ــن مفاهی ــر ای ــق عینی ت ــا جــزو مصادی ــت فلســطین و خــود م نژادپرســتی و مقاوم
دکتــر موحــدی ضمــن تشــکر از اســتادان حاضــر بــرای همراهــی و مشــارکت در مباحــث، پیشــنهاد داد: ایــن مباحــث به شــکل 
مبســوط نوشــته شــود و در اختیــار عالقه منــدان بــه حــوزه ی ادبیــات پایــداری قــرار گیــرد، ســپس ختــم جلســه اعــالم شــد.
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دکتر صفوی فر: قرنطینه برای ما تازگی ندارد
فاصله گذاری اجتماعی و روابط عاطفی

پژوهشــکده ی مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات بــا همــکاری کرســی ارتباطــات علــم یونســکو و انجمــن مطالعــات فرهنگــی 
و ارتباطــات نشســت مجــازی »فاصله گــذاری اجتماعــی و روابــط عاطفــی« را در تاریــخ 12 آذر مــاه 1399 برگــزار کــرد. 

در ایــن وبینــار ابتــدا دبیــر نشســت، ســیده زهرا اجــاق گفــت: ارتباطــاِت ســالمت یکــی از موضوعــات مهــم در بحث توســعه ی 
جوامــع اســت و نقــش مهمــی در افزایــش آگاهــی، دانــش و تغییــر نگــرش و رفتــار عمــوم افــراد جامعــه در خصوص ســالمت 
ــک روان پزشــک  ــح داد: در نشســت ی جســم و روان دارد. وی توضی
ــی  ــات روان ــائل و موضوع ــه مس ــه ب ــا توج ــد و ب ــخنرانی می کن س
ــم  ــز خواهی ــوع متمرک ــن موض ــر ای ــد19 ب ــاری کووی ــون بیم پیرام
شــد کــه ایــن بیمــاری بــا الــزام بــه رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی 
ــا و  ــا مزای ــرده؛ آی ــال ک ــا اعم ــر م ــی را ب ــارها و محدودیت های فش

ــت؟ ــیده اس ــردم بخش ــه م ــی را ب فرصت های
ــا  ــود را ب ــخنرانی خ ــک، س ــر، روان پزش ــوش صفوی ف ــه فرن در ادام
بیــان ایــن نکتــه آغــاز کــرد کــه مــا همــواره در قرنطینــه ای همیشــگی 
ــه زندگــی هــر  ــازه ی زمانــی طوالنی تــر، ب بوده ایــم!  یعنــی در یــک ب
انســان کــه نــگاه کنیــم، خواهیــم دیــد کــه اغلــب افــراد در چنبــره ی 
ــه در  ــا همیش ــد: »م ــی می گوین ــده اند. بعض ــار ش ــرار گرفت ــک تک ی
ــا تازگــی  ــرای م ــه ب ــم و قرنطین ــه از دیگــران بوده ای ــه و فاصل قرنطین
نــدارد«. قرنطینــه یعنــی محدودیــت انتخاب هــا، یعنــی تکــرار 
ــا آن هــا باشــد. همان طــور کــه »فرویــد« گفتــه، انگارگریــزی  ــزوا، یعنــی فاصلــه... بنابرایــن شــاید حــق ب تکرارهــا، یعنــی ان
از ایفــای یــک نقــش تکــراری در زندگی مــان نداریــم. »ویلیــام وردزورث« هــم گفتــه کــه کــودک، پــدر اســت. بــه عبــارت 
ــا را  ــم، چــون م ــر نداری ــرأت تغیی ــم . ج ــظ می کنی ــود را حف ــدار خ ــبتًا پای ــا نس ــایند، ام ــادل ناخوش ــک تع ــا در ی ــر م دیگ
ــوب،  ــفتگی و آش ــه درون آش ــد ب ــان می کن ــد و پرتاب م ــرون می کش ــدود( بی ــک و مح ــه تاری ــن )گرچ ــج ام ــن کن از ای
ــه  ــت ک ــرکاری اس ــی و ... تغیی ــه در تاریک ــی کمین گرفت ــوران وحش ــر جان ــر از خط ــناختگی؛ پ ــام و ناش ــی از ابه اقیانوس
ــیم  ــه می ترس ــی ک ــل روابط ــم، مث ــدا نکرده ای ــه آن را پی ــن ب ــت پرداخت ــه وق ــت ک ــری اس ــم، هن ــاب نمی کنی ــان انتخ خودم
قطع شــان کنیــم و باالجبــار ادامــه می دهیــم. »اســتریچی« بــه نقــاط بحرانــی یــا نقطــه جــوش اشــاره دارد کــه نقــاط شــروع 
فراینــد ســخت و دردنــاک، امــا زیبــای »تغییــر« اســت. نقطــه ای کــه در آن تصمیــم خودمــان را می گیریــم و دل را بــه دریــای 
ناشــناخته ها می زنیــم و حــاال کرونــا ایــن همه گیــری جهانــی نظــم اجتماعــی و ذهنــی مــا را بــه هــم زده؛ هم زمــان، اکثریــت 
جامعــه بــا ایــن موقعیــت تصــادم پیــدا کرده انــد: نیــاز ضــروری بــرای فاصله گــذاری میــان افــراد. موقعیتــی کــه اگــر رعایــت 
ــا خــود مــرگ و نیســتی به همــراه مــی آورد. اکنــون »همــه« درگیــر ایــن تکــرار، ایــن محدودیــت انتخاب هــا، ایــن  نشــود، ب
ــه ی درد و  ــا هم ــی ب ــوک همگان ــن ش ــا ای ــه داد: آی ــر ادام ــم. صفوی ف ــه اش می کنی ــم تجرب ــه باه ــاال هم ــده ایم. ح ــزوا ش ان
ــا همــواره  ــر در زندگــی؟ م ــای تغیی ــا زیب ــه مســیر پرپیچ وخــم ام ــا گذاشــتن ب ــرای پ ــد ب ــان کن ــد کمک م اضطرابش،می توان
ــال  ــم. در ح ــی کرده ای ــان زندگ ــت نقاب هایم ــواره پش ــا هم ــان. م ــتن واقعی م ــتیم؛ از خویش ــان هس ــه از خودم در فاصل
ــن نقاب هــا همــان تکرارهــا، همــان اســارت ها  ــه رو نشــویم. ای ــط روب ــان در رواب ــا چالش های م ــرای آن کــه ب ــه آوردن ب بهان
ــتن  ــت خویش ــه تقوی ــم ب ــران ه ــذاری از دیگ ــتند. فاصله گ ــش هس ــا امنیت بخ ــایند ام ــه ناخوش ــادل نصف ونیم ــان تع و هم
ــه  ــدم برداشــتن در مســیر ســوژگی ب ــرای ق ــی ب ــا فرصت مشــاهده گر و خویشــتن تجربه گــر منجــر شــده اســت. شــاید کرون
تعبیــر الکانــی فراهــم آورد. درواقــع فاصله گــذاری اجتماعــی، به مــا حــق انتخــاب دوبــاره می دهــد: در قرارهــای کاری مــان، 
ــت،  ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــت در اختیارم ــدود و موق ــور مح ــه به ط ــی را ک ــان گران بهای ــه زم ــان در این ک ــط عاطفی م در رواب
ــه  ــد ک ــک کن ــد کم ــاید بتوان ــر ش ــاهده گر و خویشــتن تجربه گ ــان خویشــتن مش ــذاری می ــم. فاصله گ ــتفاده کنی ــور اس چه ط

ــم. ــت یابی ــر دس ــر و غنی ت ــرزنده تر، آگاهانه ت ــتی س ــه زیس ب
صفوی فــر در خاتمــه ی ســخنانش تأکیــد کــرد: بــرای ایــن کار بایــد پــردازش کنیــم. بــه تعبیــر بیــون بــرای آن کــه داده هــای 
ــت.  ــن اس ــه دو ذه ــاز ب ــوند، نی ــم ش ــا و مفاهی ــه معناه ــل ب ــر تبدی ــام و ویران گ ــای خ ــان کننده و اضطراب ه ــی پریش حس
ــاره ی تأثیراتــی کــه فاصله گــذاری،  ــه هــم نزدیــک کنیــم و درب ــم کــه در عیــن دوری از هــم  ذهن هایمــان را ب ــاز داری ــا نی م
ــن  ــم ای ــا بتوانی ــم ت ــم نگه داری ــار ه ــان را کن ــم و ذهن های م ــته حــرف بزنی ــان گذاش ــی جمعی م ــر زندگ ــا ب ماســک و کرون

ــم. ــره ببری ــان به ــت رشــد و تاب آوری م ــن آشــوب ها در جه ــه ی ای ــم و از هم ــا کنی ــاره معن ــام را دوب ــای خ اضطراب ه
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یکی از نشانه های زیبایی شعر لذت بردن از آن است، لذتی که معطوف به سود نباشد
دکتر پورنامداریان: ادبیات، تولید زیبایی و بیان عاطفه با کالم است 

در شعر باید تأویل هایی را قبول کرد که با کل بیت، شخصیت شاعر و ساختار زبانی هم خوانی دارد
االن ادبیت یک شعر به تولید زیبایی و بیان عاطفی است، نه معنا

در شعر هر وقت می خواهند یک چیزی را مبهم کنند، دال های بدون مدلول به کار می برند
ما اگرچه تعریف ادبیات را نمی دانیم اما مصادیقش را می شناسیم

ادبیات تولید زیبایی و بیان عاطفه با کالم است

دکتــر تقــی پورنامداریــان اســتاد برجســته ی زبــان و ادبیــات فارســی معمــوالً کمتــر مصاحبــه یــا ســخنرانی می کنــد و بیشــتر بــا 
کار و تحقیــق و نوشــتن کتــاب و تدریــس دانشــجویان، بــه انتقــال اندوخته هــای گهربــارش می پــردازد. اســتاد پورنامداریــان 
ــر ایشــان  ــان اســتاد، پیگی ــدان و مخاطب ــا این حــال عالقه من ــل شــده اســت ب ــه افتخــار بازنشســتگی نائ بااینکــه مدتی اســت ب
هســتند و مخصوصــًا متــن یــا فایــل صوتــی ســخنان اســتاد را درخواســت می کننــد کــه در بهمــن مــاه 9۸ و قبــل از رســیدن 
کرونــا بــه ایــران در جمــع اســتادان و پژوهشــگران افغانســتانی زبــان و ادبیــات فارســی )از دانشــگاه  های هــرات و کهکشــان 
شــرق( مطــرح کــرده بــود. از ایــن رو بنــا بــه درخواســت مخاطبــان، متــن طوالنــی ایــن نشســت پیاده ســازی شــد. درضمــن 
فایــل صوتــی ایــن نشســت آموزشــی نیــز در وبــگاه پژوهشــگاه در دســترس عالقه منــدان بــه ادبیــات و زبــان فارســی قــرار 

دارد.
دکتــر پورنامداریــان در ایــن نشســت صمیمــی بــا طــرح مبحثــی دربــاب تــک معنایــی و چندمعنایــی شــعر نــکات ارزنــده ای را 
مطــرح کــرد و گفــت: شــعر کالســیک عمدتــًا بــه جــز انــدک اســتثناءاتی تک معنایــی بــوده اســت. وی بــا تقســیم گزاره هــای 
ــای  ــز، و گزاره ه ــادت گری ــا ع ــز ی ــای عقل گری ــر، گزاره ه ــادت پذی ــا ع ــر ی ــای عقل پذی ــته ی: گزاره ه ــه دس ــه س ــی ب زبان
ــای  ــر مثال ه ــا ذک ــا شــعر معاصــر ب ــی را از شــعر کالســیک ت ــن گزاره های ــت چنی ــزان و کیفی ــا عادت ســتیز، می عقل ســتیز ی
ــاعران و  ــتفاده ی ش ــورد اس ــد م ــتاد می توان ــای اس ــدی حرف ه ــکات کلی ــا و ن ــه توصیه ه ــرد ک ــل ک ــدد بررســی و تحلی متع

دوســت داران ادبیــات و زبــان فارســی کشــورمان قــرار گیــرد.
ــد  ــن دیدارهــای علمــی کــه می توان ــان، آرزو کــرد؛ چنی ــه میهمان ــا خوشــامدگویی ب ــادی ب ــر قب ــدار، دکت ــن دی ــدای ای در ابت
گویــش وران 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 
ــان ســخن گفــت کــه ســخنان  ــر پورنامداری ــاره جایــگاه علمــی دکت ــه ی انتشــار کتــاب تاریخچــه ی پژوهشــگاه، درب ــه بهان ب
شــنیدنی دکتــر قبــادی در وصــف ادبیــات فارســی، در ابتــدای فایــل صوتــی ایــن نشســت در دســترس عالقه منــدان اســت. 

ــان می گــذرد: ــان از نظرت در ادامــه متــن کامــل ســخنان اســتاد پورنامداری
ــن فرصــت را داد کــه در خدمــت  ــه مــن ای ــان در آغــاز ســخنانش گفــت: خــدای را بســیار شــاکرم کــه ب ــر پورنامداری دکت
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ــرادران همســایه و همــدل و هم رشــته ی افغانســتانی حضــور پیــدا کــردم. صحبت هایــی کــه دکتــر قبــادی بــه خصــوص  ب
ــن  ــکاران ای ــی از هم ــم یک ــن ه ــتم. م ــش نیس ــدام را قابل ــن هیچ ک ــت و م ــراق اس ــترش اغ ــتند، بیش ــن داش ــاره ی م درب
پژوهشــگاه هســتم در کنــار ســایر همــکاران و هیــچ تفاوتــی بــا آن هــا نــدارم. امــروز هــم کــه این جــا هســتم بیشــتر دلــم 
ــم.  ــت کنی ــم بیشــتر صحب ــا ه ــم و ب ــات ببین ــاره ی ادبی ــگاه شــما را درب ــی ن ــم و جهت یاب ــتفاده کن ــد از شــما اس می خواه
ــت  ــرم. عل ــاد بگی ــما ی ــد از ش ــم بای ــن ه ــد، چــون م ــوش کنی ــما گ ــم وحــده باشــم و ش ــا متکل ــن این ج ــم م نمی خواه
این کــه مــن آمــدم این جــا بــا شــما حــرف بزنــم نــه بــه اعتبــار دانــش بیشــتر بلکــه بــه اعتبــار ســن بیشــتر اســت. مگــر نــه 
همــه مــا کــه این جــا کار می کنیــم در یــک حدیــم و مــن واقعــًا فرقــی بــا دیگــران نــدارم. از ایــن مقدمــه کــه بگذریــم مــا 
یــک بحــث مشــترکی داریــم بــه نــام ادبیــات. چــون اســامی شــما را کــه دیــدم متوجــه شــدم اغلــب ادبیــات خوانده ایــد، 
ــی  ــم. وقت ــزی را اراده می کنی ــا چــه چی ــات می شــود م ــت از ادبی ــی صحب ــه وقت ــم ک ــن شــروع کنی ــا همی خــوب اســت ب
ــا حــال  ــان فارســی از گذشــته ت ــه زب ــی می شــود کــه ب ــم شــامل تمــام متون ــه کار می بری ــات را در مفهــوم گســترده ب ادبی
ــخ  ــا تاری ــت ی ــر گرف ــات در نظ ــوان ادبی ــینا را به عن ــاله النفس ابن س ــوان رس ــن چشــم انداز می ت ــده اســت. در ای ــته ش نوش
بیهقــی و شــاهنامه ی فردوســی را هــم ادبیــات درنظــر بگیریــم. حافــظ و ســعدی و ... را هــم ادبیــات درنظــر بگیریــم. ایــن 
ــم دیگــر نمی شــود رســاله النفس  ــای خــاص صحبــت می کنی ــات در معن ــه ادبی ــا وقتــی راجــع ب خیلــی گســترده اســت. ام
ــات  ــی از ادبی ــم وقت ــن می خواســتم بدان ــات دانســت. م ــا نوشــته های تاریخــی را ادبی ــه ی ــی مصباح الهدای ــا حت ــینا ی ابن س

ــد؟ ــای خــاص اســتفاده می شــود شــما چــه نظــری داری در معن
ــد فقــط یــک گــروه از آن نوشــته ها را  ــات را تقســیم بندی کنن ــم وقتــی ارســطو و افالطــون خواســتند، ادبی ــان قدی  در یون
برداشــتند و تقســیم کردنــد کــه این هــا همــه منظــوم بودنــد و شــامل ســه قســمت می شــدند یکــی آثــاری کــه دراماتیــک 
بــود، یکــی آثــار حماســی، یکــی هــم آثــار لیریــک یــا غنایــی. ایــن تقســیم بندی براســاس همــان نظــر افالطــون بــود کــه 
ــم  ــتی از آن بدهی ــدی درس ــک طبقه بن ــد اول ی ــم بای ــت کنی ــی صحب ــاره ی موضوع ــم درب ــی می خواهی ــود، وقت ــه ب گفت
ــه براســاس  ــود ک ــن ب ــود ای ــرده ب ــه افالطــون پیشــنهاد ک ــدی ای ک ــرد. اســاس طبقه بن ــت ک ــاره ی آن صحب ــا بشــود درب ت
ــان  ــون زب ــه ای چ ــه مقول ــود اول ب ــن می ش ــرد. بنابرای ــدی ک ــار را طبقه بن ــود آث ــابه می ش ــالف و تش ــان نگری و اخت یکس
ــه انواعــی تقســیم می شــود و هــر  ــه نثــر و شــعر تقســیم می شــود کــه هــر کــدام از آن هــا ب ــه ب فکــر کــرد کــه ایــن مقول
کــدام از ایــن انــواع بــه اقســام و هــر کــدام از ایــن اقســام بــه افــرادی. بنابرایــن بایــد گفــت؛ مــا ســه نــوع شــعر داریــم، 
ــات می شــمردند.  ــود ادبی ــوم ب ــه منظ ــر ســخنی ک ــود و ه ــات ب ــعر بیشــتر ادبی ــد ش ــه می دانی ــم  همان طورک چــون در قدی
تقســیم بندی کــه ارســطو و افالطــون کردنــد بــه ایــن ســه نــوع بــود: یعنــی شــعر حماســی، شــعر نمایشــی و شــعر غنایــی. 
دربــاره ی حماســی و نمایشــی در آن جــا بــود. نمایش هایــی   هم چــون آشــیل نوشــته شــده بــود و در آمفی تئاترهــای بــزرگ 

ــد. ــرا می ش اج
در رســاله ی پوئتیــک ارســطو فقــط صحبــت از تــراژدی و نمایــش اســت و دربــاره ی کمــدی کــم حــرف زده شــده. دربــاره ی 
شــعر حماســی خیلــی کمتــر و دربــاره ی شــعر لیریــک یــا غنایــی  تقریبــًا حرفــی نــزده اســت، فقــط به نظــر می رســد قســمتی 
ــروزه از شــعر  ــا ام ــه م ــن تعریفــی ک ــه. و ای ــی گفت ــد را شــعر غنای ــا هــم شــعری می خواندن ــراژدی کــه هم ســرایان ب از ت
غنایــی داریــم در قــرن نوزدهــم نبــود. چــون وقتــی صحبــت می شــود کــه غنایــی شــعری اســت کــه بــا ســاز لیــر بخواننــد. 
ُخــب می شــود همــه چیــز را بــا ســاز لیــر خوانــد. هــم حماســه را خوانــد و هــم شــعر و غــزل و ترانه هــای عاشــقانه را بــا 
ایــن ســاز خوانــد. بنابرایــن شــعر لیریــک تعریفــی نداشــته اســت، گرچــه نمونه هایــی داشــت، مثــاًل در قــرن پنجــم و قبــل 
از آن. ســافو و پینــدار کســانی بودنــد کــه شــعر عاشــقانه گفتــه بودنــد ولــی ایــن به عنــوان شــعر غنایــی شــناخته نمی شــد.

ــن  ــه ای ــی ب ــعر غنای ــره ش ــاد باالخ ــای زی ــد از بحث ه ــم بع ــم ک ــه ک ــود ک ــم ب ــرن نوزده ــه داد: در ق ــان ادام پورنامداری
ــز  ــک چی ــی ی ــن شــعر غنای ــان احساســات و عواطــف شــخصی اســت، بنابرای ــی بی ــوم محــدود می شــود. شــعر غنای مفه
ــم  ــی ه ــعر تعلیم ــد. ش ــی نمی گوی ــعر حماس ــی ش ــر کس ــا دیگ ــد االن در دوره ی م ــه می دانی ــت.  همان طورک ــروزی اس ام
کســی نمی گویــد. بنابرایــن شــعر االن بــه شــعر غنایــی محــدود شــده اســت. آن هــم بــا همــان تعریــف بیــان احساســات و 
ــد نوشــته امــروز مــا شــعر  ــدا کــرد. حتــی در دایره المعارف هــای شــما بخوانی عواطــف شــخصی کــه در قــرن نوزدهــم پی
غنایــی داریــم . در ایــران هــم همین طــور. بنابرایــن مــا االن فقــط شــعر غنایــی داریــم.  مهم تریــن تفــاوت شــعر غنایــی بــا 
ــوع دیگــر )شــعر حماســی و نمایشــی( ایــن اســت کــه در آن هــا معنــی روشــن اســت و می شــود گفــت کــه شــاعر  دو ن
یــک معنــی مشــخصی را منظــوم می کنــد. امــا در شــعر غنایــی معنــا از قبــل، یعنــی مقــدم بــر شــعر وجــود نــدارد. اگــر شــما 
ــاب  ــن کت ــی اشــعار عجــم در ای ــی معان ــاب المعجــم ف ــد کت ــد مانن ــم را بخوانی ــاب شعرشناســی دوره ی قدی ــن کت  مهم تری
نوشــته اســت کــه شــاعر وقتــی می خواهــد شــعر بگویــد اول بایــد مفهــوم شــعر را بــه نثــر بســنجد، بعــد کــه ســنجید، تمــام 
قافیه هــای ممکــن را همــه را زیــر هــم بنویســد و بعــد بــرای هرقافیــه یــک مفهومــی بســازد و در آخــر، ابیــات را پــس و 
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ــه  ــک صناعــت اســت ک ــم شــعر ی ــم می بینی ــگاه می کنی ــی این جــا ن ــرد. وقت ــی بپذی ــل قبول ــه نظــم قاب ــا این ک ــد ت ــش کن پی
کامــاًل بایــد بیامــوزی. بایــد وزن را یــاد بگیــری. قافیــه را یــاد بگیــری. صناعــات ادبــی و بالغــت را یادبگیــری. بعــد هــم اول 
بســنجی چــه  می خواهــی بگویــی و بعــد شــروع کنــی و منظومــش نمایــی. ایــن بــه معنــی ایــن اســت کــه شــعر حتمــًا معنــی 
دارد. شــعر کالســیک بــا ایــن تعریــف، حداقــل قبــل از نیمــا یوشــیج، اگــر از اســتثنائاتی چــون غزلیــات حافــظ و غزلیــات 
شــمس بگذریــم، شــعر کالســیک شــعر تــک معنایــی اســت. چندمعنایــی نیســت. اگــر کســی بگویــد ایــن معنــا هــم می شــود، 
حتمــًا غلــط اســت. چــون شــاعران قدیــم از زبــان به عنــوان وســیله ی انتقــال معنــا اســتفاده می کردنــد. امــا در دوران جدیــد 
حتــی می تــوان گفــت از ســال 1922 از کتــاب meaning of meaning ریچــارد آودن از آن جــا دیگــر شــعر یــک معنــای دیگــری 
پیــدا کــرده اســت.و حتــی یــک کســی بــه نــام روالن بــارت کــه در ســال 1970 در گذشــته گفتــه شــعر از زبــان بــرای انتقــال 
ــه کلمــه. در شــعر کهــن اســم »درخــت« را می خوانیــم  ــا اســتفاده نمی کنــد. در شــعر هــر کلمــه ای خــود شــی اســت ن معن
»دال، ر، خ، ت«. یــک دال اســت کــه مدلولــش می شــود شــی خارجــی. درخــت خــود درخــت اســت نــه یــک عالمــت بــرای 
ــاال  ــود، کســی از درخــت ب ــه می ش ــی گفت ــرد. وقت ــی ک ــعر را معن ــود ش ــم نمی ش ــور می گی ــن ج ــی ای ــی خارجــی. وقت ش
رفــت کســی مدلــول دارد. بــاال مــی رود مدلــول دارد. بنابرایــن ایــن جملــه مصداقــی دارد کــه در بیــرون اســت. بنابرایــن در 
شــعر کهــن مــا کلمــات را به عنــوان دال بــه کار می بریــم کــه ایــن دال هــا بــا هــم جمــع می شــوند و گزاره هــا را می ســازند. 
و ایــن گــزاره بــه یــک مصــداق خارجــی داللــت می کنــد. همــه ی گزاره هایــی کــه مــا می ســازیم یــک معنــی زبانشــناختی 
ــی  ــالت بی معن ــم جم ــان نمی توانی ــا در زب ــود. م ــل می ش ــات حاص ــه از کلم ــزی ک ــی آن چی ــناختی یعن ــی زبان ش دارد. معن
ــت  ــی نیس ــا بی معن ــت ام ــی اس ــراً بی معن ــرد« ظاه ــمان ب ــه آس ــی را ب ــکی درخت ــم »گنجش ــن بگوی ــر م ــی اگ ــازیم. حت بس
»گنجشــک« فاعــل و »درخــت« مفعــول اســت »بــه آســمان بــرد« هــم متمــم فعــل و فعــل اســت، مــا می فهمیــم معنــی اش 
چیســت. بنابرایــن وقتــی می گوییــم ایــن معنــی نــدارد یــا معنــی ایــن چیســت؟ منظورمــان ایــن اســت کــه مصــداق نــدارد 
ــا،  ــن گزاره ه ــر ای ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــول نمی کن ــا آن را قب ــی م ــای تجرب ــه عادت ه ــد ک ــت می کن ــزی دالل ــر چی ــی ب یعن
ــم  ــر بگوی ــتند. اگ ــر نیس ــتند. عادت پذی ــتیز هس ــا عادت س ــز ی ــا عادت گری ــتند. ی ــتیز هس ــا عقل س ــز ی ــای عقل گری گزاره ه
ــن  ــد. ای ــول می کن ــا آن را قب ــای م ــی عادت ه ــه مصــداق دارد یعن ــزاره اســت ک ــک گ ــن ی ــا غــرق شــد« ای »حســن در دری
ــا در  ــم »دری ــا اگــر بگویی ــن گــزاره ای اســت کــه مصــداق دارد. ام ــا غــرق شــود. ای ــردی در دری امــکان وجــود دارد کــه ف
ــا در حســن غــرق شــد یعنــی چــه؟ معنــی زبان شــناختی دارد امــا مصــداق  حســن غــرق شــد« همــه خواهنــد پرســید دری
نــدارد. بنابرایــن وقتــی مــا معنــی چیــزی را نمی فهمیــم یعنــی بــا عادت هــای مــا ، بــا عقــل مــا قابــل قبــول نیســت. بنابرایــن 
اگــر مولــوی بگویــد »بحــر مــن غرقــه گشــتم در خویــش ....« مصــداق نــدارد. وقتــی ایــن اتفــاق می افتــد یعنــی یــک گــزاره 

ــی چــه؟ ــن یعن ــدارد حتمــًا می پرســید معنــی اش چیســت؟ ای ــد کــه مصــداق ن می بینی
ــی  ــر، یعن ــادت پذی ــا ع ــر ی ــای عقل پذی ــی گزاره ه ــرد: یک ــیم ک ــوع تقس ــه ن ــه س ــی ب ــای زبان ــوان گزاره ه ــن می ت بنابرای
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آن هایــی کــه مصــداق دارنــد. مثــاًل اگــر بگوییــم »زهــره خونیاگــر فلــک اســت« گــزاره عقل پذیــر اســت. چــون در آن زمــان 
بنابــر هیــأت بطلمیوســی زهــره خونیاگــر فلــک بــود اگــر بگویــم »حســن در دریــا غــرق شــد« یــا »پنــج بــه عــالوه ی نــه 
ــه کار  ــرای انتقــال دانــش ب ــر بیشــتر ب ــر اســت. ایــن گزاره هــای عقل پذی می شــود چهــارده« بازهــم یــک گــزاره ی عقل پذی
ــرد،  ــادت آن را نمی گذی ــه ع ــی اســت ک ــز، گزاره های ــادت گری ــا ع ــز ی ــای عقل گری ــوع دوم گزاره ه ــای ن ــی رود. گزاره ه م
مصــداق هــم نــدارد ولــی بــه راحتــی می تــوان مصــداق عقل پذیــرش را پیــدا کــرد. وقتــی ســعدی گفتــه »بگــذار تــا بگریــم 
چــون ابــر در بهــاران، کــز ســنگ نالــه خیــزد وقــت وداع یــاران« از ســنگ وقــت وداع یــاران نالــه بــر نمی خیــزد، بنابرایــن 
ــظ  ــی حاف ــا وقت ــی ســخت اســت. ی ــاران خیل ــه وداع ی ــت ک ــه زودی دریاف ــوان ب ــا می ت ــر نیســت و ام ــزاره ی عقل پذی گ
ــی کــرد امــا زود می فهمیــم  ــا ســیل اشــک نمی تــوان رهزن ــه ســیل اشــک ره خــواب مــی زدم و ....« ب می گویــد »دیشــب ب
ــا  ــتیز ی ــای عقل س ــوم گزاره ه ــوع س ــتند. ن ــا هس ــوع گزاره ه ــن ن ــیک از ای ــعر کالس ــتر ش ــد. بیش ــته بخواب ــی نتوانس یعن
عادت ســتیز هســتند کــه نــه معنــی اش را می فهمیــم و نــه مصداقــش را می شــود کشــف کــرد. فقــط می توانیــم تأویل شــان 
ــه »بحــر مــن غرقــه گشــته ام در خویــش ...« ایــن  ــوی گفت ــم. یعنــی یکــی از معناهایــش را حــدس زد. آن جــا کــه مول کنی
ــدارد و نمی تــوان معنایــش را فهمیــد فقــط می تــوان ایــن طــور  ــا ن یــک گــزاره ی عادت ســتیز اســت چــون بحــر مــن معن
ــز  ــگار، گفــت ک ــی به دســتم آن ن ــد »داد جاروی ــوی می گوی ــا مول ــش اســت و ... ی ــه منظــور از بحــر دان ــرد ک ــش ک تأویل
دریــا برانگیــزم غبــار« ایــن هــم عادت ســتیز اســت چــون معنایــش معلــوم نیســت چگونــه می تــوان از دریــا غبــار برداشــت. 
ــز  ــا عقل گری ــر ی ــای عقل پذی ــت، شــعر در دوره ی کالســیک بیشــتر از گزاره ه ــوان گف ــن می ت ــدارد. بنابرای ــم ن مصــداق ه
ــا در دوران معاصــر و نظریه هــای معاصــران شــعر بیشــتر از گزاره هــای عقل ســتیز و عادت ســتیز درســت  درســت شــده ام
شــده و مــا بایــد تأویل شــان کنیــم. یعنــی یــک ســخن بی مصداقــی را جــوری معنــا کنیــم کــه بــرای مخاطــب مصداق پذیــر 
باشــد. امــا فقــط در حــد حــدس اســت. وقتــی در نظریــات جدیــد چــه تأویل گرایــی، چــه فرمالیســت و چــه نظریه هــای 
ــر درســت نشــده  ــای عقل پذی ــه از گزاره ه ــد ک ــی می دانن ــعر را کالم ــه ش ــت، در هم ــای دریاف ــارت، چــه نظریه  ه روالن ب
ــی  ــی را معان ــما کلمات ــی ش ــود. وقت ــان آزاد می ش ــدار زب ــب« از اقت ــده« و »مخاط ــعر معاصــر »گوین ــن در ش اســت. بنابرای
قــراردادی اش اســتفاده می کنیــد شــما اســیر اقتــدار زبــان هســتید، امــا کســانی مثــل »روالن بــارت« می گوینــد، شــعر یعنــی 
ــی قراردادی شــان اســتفاده  ــی را خــارج از معان ــی کلمات ــان. شــما وقت ــدار زب ــان و رهــا شــدن از اقت ــداوم در زب انقــالب م
می کنیــد شــما از اقتــدار زبــان رهــا شــده اید، مخاطــب هــم همین طــور وقتــی ســعی می کنــد آن را تأویــل کنــد و حــدس 
بزنــد از اقتــدار زبــان رهــا شــده. برخــی ماننــد گادامــر و هایدگــر معتقدنــد شــعر می توانــد معانــی متعــددی داشــته باشــد و 
هــر کــدام هــم در حــد خــودش درســت اســت. امــا از نظــر شــخصی ماننــد هیــرش کــه بــا آن هــا مخالــف اســت، یــک شــعر 
ممکــن اســت معانــی متعــددی داشــته باشــد امــا متــأول یــا تأویــل کننــده آن کســی اســت کــه بکوشــد تــا نیــت گوینــده را 
پیــدا و کشــف کنــد. بگویــد او چــه می خواســته بگویــد. مــن می توانــم نظــر خــود را از شــعر بگویــم امــا ایــن نظــر مــن 
اســت. کــس دیگــر هــم می توانــد جــور دیگــر تأویــل کنــد. امــا خــود گوینــده چــه اراده کــرده اســت؟ »هیــرش« معتقــد 
اســت فــرد بایــد ســعی کنــد آن را پیــدا کنــد. بنابرایــن تأویل هــای متعــدد یکــی از مشــکالتی اســت کــه االن    به خصــوص 
بــا ایــن نظریــات جدیــد در ایــران بعــد از انقــالب اســالمی دارد مثــل ســیل وارد می شــود، خیلــی از این هــا فقــط در حــد 
ــم،  ــان می کنی ــی کــه بی ــن نظریات ــا بســیاری از ای ــم ام ــان می کنی ــزی بی ــم و یــک چی ــا این هــا را می گیری حــرف هســتند. م
ــات  ــا نظری ــی را ب ــر ادب ــک اث ــا ی ــن یــک شــعری ی ــی م ــه وقت ــه ام ک ــن را گفت ــد. مــن همیشــه ای ــا نمی دهن ــه م ــزی ب چی
ــه ایــن  جدیــد تأویــل می کنــم اگــر معرفتــی جدیــد بــر معرفــت مــن نیفزایــد و اگــر حــس زیبایی شــناختی مــرا نســبت ب
ــه آن  ــان ب ــد حواس م ــا آن مواجــه هســتیم و بای ــه االن ب ــن خطــری اســت ک ــده ای دارد؟! ای ــد، چــه فای ــت نکن ــر تقوی اث
ــا  ــای عقل ســتیز و عادت ســتیز درســت شــده باشــد، ام ــک شــعری از گزاره ه ــه ممکــن اســت ی باشــد. درســت اســت ک
ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه هرکــس هــر جــور تأویــل کــرد، بگوییــم درســت اســت. »روالن بــارت« گفتــه اســت؛ شــعر بــا 
هــر بــار خوانــدن متولــد می شــود. یعنــی بی نهایــت معنــی دارد و معنــی آن تمامــی نــدارد. امــا اگــر بــا هــر بــار خوانــدن 
متولــد شــود آن کســی کــه شــعر را تأویــل می کنــد، چــه ارزشــی دارد و آن کســی کــه شــعر را ســاخته اســت چــه ارزش 
و جایگاهــی دارد؟ بــا ایــن وضــع هرکــس کلمــات را هر طــور کــه خواســت کنــار هــم می چینــد و هــر کســی هــم هرطــور 
بخواهــد شــعر را معنــی می کنــد کــه نوعــی هــرج و مــرج و بی معنایــی در ادبیــات ایجــاد می شــود. بنابرایــن مــا بایــد کاری 
کنیــم اگــر از یــک شــعر 10 تأویــل مختلــف ارائــه شــد و آن هــا را بــه 100 نفــر نشــان دادیــم، 99 نفــر یکــی از معانــی را 
نشــان بدهنــد و بگوینــد ایــن تأویــل درســت اســت. ایــن نــوع تأویــل چــه نــوع تأویلــی اســت؟ قــدر مســلم این کــه بایــد 
ــا ســاختار زبانــی متــن منطبــق باشــد. متن هــای گذشــته آن را تأییــد بکننــد یعنــی روابــط بینامتنــی در شــعر  ســاختار آن ب
ــورد شــعری زده می شــود،  ــر حدســی در م ــی داشــته باشــد. اگ ــا شــعر هم خوان ــم ب ــرار باشــد و زندگــی نویســنده ه برق
بایــد تمــام ابیــات شــعر تأییــد کنــد. نیمــا یوشــیج یــک شــعری دارد کــه می گویــد »زردهــا بیهــوده قرمــز نشــدند    / قرمــزی 
رنــگ نیانداختــه اســت بی خــودی بــر دیــوار« یــک عــده حــدس زده انــد کــه منظــورش ایــن اســت کــه شــعله های آتــش 
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می ســوزد و رنــگ آن بــر دیــوار می افتــد. یــک عــده هــم حــدس می زننــد منظــره ی پاییــز و زردی بــرگ درختــان مدنظــر 
شــاعر بــوده اســت. امــا در ادامــه خــود شــاعر می گویــد »زرد هــا بی خــود قرمــز نشــده اند    / قرمــزی رنــگ نیانداختــه اســت 
بــر دیــوار   / صبــح پیــدا شــده اســت از آن طــرف دیــوار .....« این جــا خــودش دلیلــش را می گویــد کــه طلــوع آفتــاب و فــرا 
رســیدن صبــح بــه علــت قرمــزی دیــوار بــوده اســت. بنابرایــن می تــوان حــدس زد کــه نیمــا یوشــیج در کلبــه ای در شــمال 
بــوده، صبــح بیــدار شــده و دیــده روی دیوارهــا قرمــزی افتــاده اســت، بعــد فکــر کــرده کــه ایــن قرمــزی از کجــا آمــده؟ 
بعــد خــودش نــگاه کــرده دیــده آفتــاب بــاال آمــده اســت و گفتــه صبــح شــده. بنابرایــن هــر حدســی غیــر از ایــن بیهــوده 
اســت. بعــد می گویــد »وازنــا پیــدا نیســت«. وازنــا پیــدا نیســت. وازنــا یــک دهــی بــوده کــه وقتــی از شیشــه نــگاه می کــرده 
آن را می دیــده. حــاال چــرا امــروز پیــدا نیســت؟ چــون بعــدش می گویــد »گرتــه ی روشــنی مــرده ی برفــی ...« یعنــی معلــوم 
اســت کــه برفــی آمــده و روی شیشــه را گرفتــه اســت. از شیشــه نــور عبــور می کنــد قرمــزی روی دیــوار می افتــد امــا وازنــا 
ــد  ــد. بعــد ببینی ــد می کن ــت، حــرف شــما را تأیی ــد همــه ی مصرع هــای بی ــل کنی ــی خــوب تأوی ــن وقت ــدا نیســت. بنابرای پی
مــا اعضــای یــک فرهنگیــم و می توانیــم بــر اســاس عضویتــی کــه در ایــن فرهنــگ داریــم مثــاًل اگــر بــرگ در شــعری آمــده 
بــود و معنــی خــودش را نمــی داد، بگوییــم کــه بــه درخــت، بــاغ یــا بهــار داللــت می کنــد امــا نمی شــود کــه بگوییــم بــرگ 

ــد. ــت می کن ــک دالل ــه موزایی ب

اســتاد پورنامداریــان  تأکیــد کــرد: درســت اســت کــه یــک شــعر در نــگاه امــروز مــا می توانــد معانــی مختلفــی داشــته باشــد و 
تأویل هــای مختلفــی را بپذیــرد امــا فقــط یــک تأویــل درســت و قابــل پذیــرش اســت و آن هــم وقتــی کــه عوامــل مختلــف 

شــعر بــا هــم در ارتبــاط باشــند. احمــد شــاملو شــعری دارد بــی وزن کــه می گویــد:

میوه بر شاخه شدم/     سنگ پاره در کف کودک.
طلســم معجزتــی/ مگــر پنــاه دهــد از گزنــد خویشــتن ام/ چنیــن کــه/ دســت تطــاول بــه خــود گشــاده/ مــن ام!/ باالبلنــد!/ بــر 

جلوخــان منظــرم/ چــون گــردش اطلســی ی ابــر/ قــدم بــردار.
از هجــوم پرنــده    ی بی پناهــی/ چــون بــه خانــه بازآیــم/ پیــش از آن کــه در بگشــایم/ بــر تخــت گاه ایــوان/ جلــوه ای کــن/ بــا 

رخســاری کــه بــاران و زمزمــه اســت./ چنــان کــن کــه مجالــی انــدک را درخــور اســت،
ــه گان  ــده    ی فرزان ــن بازمان ــن آخری ــه اســت،/ م ــه گفت ــان/ نیســت/ ک ــه فرم ــردار واقعــه را/ دیگــر/ دســت خســته/ ب ــه تب ک

ــن ام؟ زمی
 مــن آن غــول زیبایــم کــه در اســتوای شــب ایســتاده اســت غریــق زاللــی همــه آب  هــای جهــان،/ و چشــم انداز شــیطنت اش/ 

خاســتگاه ستاره ایســت.
ــه می خواهــم  ــن شــعر شــده اســت ک ــاره ی ای ــای بســیار بی ربطــی درب ــه تأویل ه ــدم ک ــل خوان ــن دلی ــه ای ــن شــعر را ب ای
بگویــم دلیلــش چیســت و اگــر آن عوامــل را در نظــر بگیریــم تأثیــرش چیســت؟ وقتــی می گویــد »میــوه بــر شــاخه شــدم   / 

    ســنگ پاره در کــف کــودک شــدم« منظــور خاصــی دارد.
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»یاکوبســن« یکــی از طرفــداران مشــهور فرمالیســم می گویــد؛ در شــعر، شــما بایــد دال هــا را بــدوِن مدلــول تصــور کنیــد و 
در شــعر کلمــات خــود یــک شــیئ هســتند. حــاال این جــا احمــد شــاملو گفتــه، »میــوه بــر شــاخه شــدم« ظاهــراً معنــی اش 
ــد  ــاعر می خواه ــی دارد و ش ــه خصوصیت ــاخه« چ ــر ش ــوه ب ــه »می ــد ک ــر کنی ــه فک ــد این گون ــما بای ــا ش ــوم اســت ام معل
ــر شــاخه باشــد  ــوه ب ــی می ــد، »    ســنگ پاره در کــف کــودک« هــدف خاصــی دارد. وقت ــه می گوی ــی ک ــا وقت ــد ی چــه بگوی
بــر چــه داللــت می کنــد؟ یکــی این کــه شــاعر وضــع ناپایــداری دارد و مثــل میــوه بــر شــاخه هــر لحظــه امــکان دارد کــه 
ــد »طلســم  ــد می گوی ــود بع ــاب ش ــن اســت پرت ــه ممک ــر لحظ ــه ه ــی این ک ــم یعن ــودک ه ــف ک ــنگ پاره در ک ــد.     س بیفت
معجزتــی مگــر نجــات دهــد از گزنــد خویشــتنم   / چنین کــه دســت تطــاول بــه خــود گشــوده منــم« یعنــی مــن خــودم ایــن 

وضــع را بــرای خــودم فراهــم کــرده ام و مگــر معجزتــی مــرا از ایــن گزنــد نجــات دهــد کــه خــودم بــرای خــودم زده ام. 
این کــه شــاعر می گویــد، از گزنــد خویشــتنم خیلــی مطلــب مهمــی اســت یعنــی ایــن وزن ناپایــدار را خــودم بــرای خــودم 
ــه مــواد  ــاد ب ــاه نمی دهــد. )اعتی ــد، یعنــی هیچ جــا مــرا پن ــده ی بی پناهــی« می گوی به وجــود آورده ام وقتــی در ادامــه از »پرن

مخــدر داشــت و معتــاد بــود(.
پورنامداریــان توضیــح داد: در خصــوص شــعر نیمــا در مــورد قرمــزی زردهــا مثــاًل بایــد ایــن را هــم بدانیــم کــه آن زمــان 
کتابــی بــا عنــوان »زردهــای ســرخ« چــاپ شــده بــود کــه راجــع بــه انقــالب چیــن بــود در واقــع انقــالب ســرخ چیــن باعث 
شــده بــود کــه صبــح آزادی در چیــن بدمــد. بنابرایــن بــا در نظــر گرفتــن ایــن مطلــب، ایــن شــعر عــالوه بــر معنــی ظاهــری 
معنــی دیگــری هــم پیــدا می کنــد. این جــا هــم منظــور شــاعر در مــورد پرنــده اش ممکــن اســت اشــاره بــه فیلــم »آلفــرد 

هیچــکاک« باشــد کــه هــر جــا مــی رود پرنــدگان حملــه می کننــد و ...
منظــور از باالبلنــد هــم همســرش اســت کــه می گویــد، بــا نرمــی پنــاه بــده و بعــد می گویــد طــوری از مــن پذیرایــی کــن 
ــده، چــون ممکــن اســت هــر لحظــه از درخــت بیافتــم .منظــور از واقعــه در تبــردار واقعــه یعنــی  ــی انــدک مان کــه مجال

مــرگ! ایــن تبــردار را از کجــا آورده؟
اگر این را هم ندانید که حافظ در اشعارش گفته،

به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید/ که می رویم به داغ بلندباالیی
شاملویی در این شعر هم بلندباال آورده و هم واقعه و آن روابط بینامتنی که گفتم همین است.

ــگان زمینــم/ مــن آن غــول زیبایــم کــه در اســتوای زمیــن  ــده ی فرزان بعــد می گویــد کــه گفتــه اســت مــن آخریــن بازمان
ــه     چشــم انداز شــیطنتش خاســتگاه ســتاره اســت. ایســتاده ام ک

ــم  ــادی اش ه ــود معت ــن ب ــه هروئی ــاد ب ــد معت ــه می دانی ــد خویشــتنم« چیســت؟ شــاملو  همان طــور ک ــا منظــور از »گزن  ام
ــد  ــا او نمی توان ــد ام ــرف نکن ــواد مص ــد م ــاد می گوین ــه معت ــه ب ــد. هم ــه می کش ــودم ک ــده ب ــم دی ــن ه ــود و م ــدید ب ش
بنابرایــن منظــور شــاعر ایــن اســت کــه مــن خــودم باعــث ایــن وضــع شــده ام و همــه از مــن فــرار می کننــد و بــه مــن پنــاه 

ــده. ــاه ب ــرا پن ــو م ــل ت ــد! الاق ــد؛ باالبلن ــه همســرش می گوی ــد و ب نمی دهن
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ببینیــد ایــن شــعر را این جــا کــه مــن برایتــان تفســیر کــردم مطمئــن باشــید هــر تفســیری غیــر از ایــن باشــد غلــط اســت. اگــر 
ــی  ــا گزاره های ــط می شــود. بنابرایــن وقتــی شــما ب ــی بی رب ــد و ســتاره از کجــا آمــده معان ــاال بلن کســی نفهمــد آن واقعــه، ب
ــی  ــا معن ــد ت ــل کنی ــتید آن را تأوی ــور هس ــتند و مجب ــتیز هس ــا عقل س ــتیز ی ــا عادت س ــن گزاره ه ــه ای ــد ک ــورد می کنی برخ
شــعر بــرای مخاطــب مشــخص شــود. ایــن تأویــل بایــد؛ مبتنــی بــر روابــط بینامتنــی باشــد، مبتنــی بــر شــخصیت خــود شــاعر 
ــدی  ــات جدی ــل بی ربطــی اســت. شــما هــم اگــر در افغانســتان نظری ــه تأوی ــی باشــد وگرن ــر ســاختار زبان ــی ب باشــد، مبتن
آمــده حتمــًا نظریــات را بــا دقــت بخوانیــد. حتمــًا هــر نظریــه  ای کــه نتوانــد معرفتــی در انســان ایجــاد کنــد یــا نتوانــد حــس 

زیباشناســی مخاطــب را تشــحیذ کنــد و از حالــت »خنثــی« بیــرون بیــاورد، یــک تأویــل بی خــود اســت.

در ادامه، برخی از حاضرین در نشست سؤال هایی مطرح کردند:

ســؤال میهمــان: مــا از این کــه در کنــار شــما هســتیم خوشــحالیم. مــا حــدود یــک دهــه در زبــان فارســی کتــاب »درســایه« 
ــی  ــه تفاوت ــد چ ــف کردی ــان تعری ــه از زب ــی ک ــوع معنای ــه ن ــن س ــؤال دارم؛ ای ــک س ــط ی ــه فق ــم ک ــه کردی ــما را مطالع ش
ــرد  ــول ک ــوان قب ــخت می ت ــیار س ــرا بس ــد، زی ــته باش ــد داش ــتیز می توان ــتیز و عادت س ــزو عقل س ــزاره ی عقل گری ــان گ می
ــه می تــوان  ــه یــک معنــا می رســیم و تفــاوت زیــادی نمی تــوان دیــد و چگون تفاوتــی میــان آن هــا وجــود دارد و در آخــر ب

ــرد؟ ــدا ک ــا پی ــا توســل معن ــن گزاره ه ــا ای ــرد و ب ــات وارد ک ــای دیگــری در ادبی دیدگاه  ه

ــری  ــاختار ظاه ــن س ــر ای ــز و عقل پذی ــتیز، عقل گری ــای عقل س ــه گزاره  ه ــم ک ــی می گوی ــن وقت ــه، م ــان: بل ــر پورنامداری دکت
شــعر اســت یعنــی شــما شــعری می خوانیــد چیــزی نمی پرســید »یکــی گربــه در خانــه زال بــود/ کــه پیوســته ایــام بدحــال 
بــود« اهــل زبــان ســؤال نمی کننــد معنــی آن چیســت. چــون معنایــش مشــخص اســت. بــه ایــن گزاره هــا شــعر نمی گوییــم، 
نظــم می گوینــد. نظــم یعنــی ســخن منصــوری کــه معنایــش روشــن اســت. شــاهنامه ی فردوســی هــم نظــم اســت. مثنــوی 
ــای  ــا از گزاره ه ــم نظــم اســت. چــرا چــون معنایشــان روشــن اســت. این ه ــتان ســعدی ه ــم نظــم اســت. بوس ــوی ه مول
ــوری در  ــاعر منظ ــه. ش ــی چ ــن یعن ــید ای ــد، نمی پرس ــما می خوانی ــی ش ــت وقت ــن جه ــدند،  به همی ــت ش ــر درس عقل پذی
ذهنــش دارد و آن را عینــًا منظــوم می کنــد و هنــر به نظــم کــردن و شــاعرانه کــردن یــک ســخن اســت کــه در حالــت عــادی 
ــا تشــکیل  ــن گزاره ه ــیک از ای ــعر  های کالس ــادی از ش ــد. بخــش زی ــخنان مصــداق دارن ــه س ــت، این گون ــوان گف ــم می ت ه
شــده اســت. مثــاًل بوســتان ســعدی کــه شــما می خوانیــد نیــازی بــه هیــچ شــرح نــدارد. مــا االن در دوران معاصــر بــه ایــن 
ــم می شــود و فقــط  ــز خت ــه یک جــا نی ــی دارد و از یک جــا شــروع شــده و ب ــک انســجام معنای ــم چــون ی »شــعر« نمی گویی
وزن دارد و اگــر وزنــش را هــم بگیریــم هیــچ چیــز از نظــر معنایــی تغییــر نمی کنــد، زیبایــی اش تغییــر می کنــد. ایــن فــرق 
ــا شــعری کــه »چــو بشــنوی ســخن اهــل دل، مگــو کــه خطاســت/ سخن شــناس نــه ای جــان مــن خطــا این جاســت« . دارد ب

اولیــن ســؤالی کــه می کنیــد این اســت کــه، ســخن اهــل دل چیســت کــه می گویــد خطاســت و بعــد از توضیــح مــن شــما 
ــد  ــح کــه می دهن ــی توضی ــی اش روشــن نیســت ول ــز جــزو عقل گریزهــا هســتند کــه معن ــات نی ــد. گاهــی اوق ــول می کنی قب
ــا  ــی ب ــه را متوجــه نشــوید ول ــد ممکــن اســت معنــی کنای شــما متوجــه می شــوید. مثــل شــعرهای حافــظ کــه اگــر بخوانی
ــا شــرح هــم  ــه ب ــم ک ــای آن می شــوید. شــعرهایی هــم داری ــی در کتاب هــای فرهنــگ متوجــه معن ــای کنای جســتجوی معن
معنایــش را نمی فهمیــم بایــد تأویــل بشــود. تأویــل، مصــدر بــاب تفعیــل اســت یعنــی برگشــتن بــه اول از ریشــه اول می آیــد. 
یعنــی شــاعر چــه فکــر کــرده کــه ظاهــرش ایــن شــده اســت؟ مثــاًل در شــعر »تــا جارویــی به دســتم آن نــگار گفــت، دربــا 
برانگیــزد دریــا ..« ایــن یعنــی چــی ؟ یعنــی جــارو را آتــش بکشــید و بگوییــد جــاروی دیگــر پیــدا کــن. این هــا عقل ســتیز 
اســت. تأویــل دو کار می کنــد؛ یــا شــما می خواهیــد واقعــًا بدانیــد آن نویســنده چــه گفتــه اســت؟ یــک موقــع حرف هایــی 
کــه در ذهــن شــما پنهــان اســت در نتیجــه ی تأمــل در متــن آشــکار می شــود. تأویــل یعنــی، کشــف معنــای متــن، درنتیجــه ی 

تأمــل بــر متــن!
ــی  ــک حدس ــد ی ــد. بع ــه بفهمی ــد ک ــل می کنی ــاره تأم ــوید دوب ــه نمی ش ــی آن را متوج ــد و معن ــزی را می خوانی ــما چی  ش
ــن در  ــد. بنابرای ــش ش ــن باعث ــن مت ــود و ای ــر نب ــما حاض ــن ش ــاًل در ذه ــتید. قب ــما نمی دانس ــدس را ش ــن ح ــد. ای می زنی
شــعرهایی بــا گزاره هــای عادت ســتیز، »شــعر« مخاطــب را فرامی خوانــد نــه مخاطــب شــعر را! مخاطــب شــعر را نمی خوانــد 
تــا بگویــد معنایــش ایــن اســت. درنتیجــه ی تأمــل بــر متــن آن چیزهایــی کــه در ذهنــش اســت آشــکار می شــود. تــا این جــا 
مفیــد اســت امــا وقتــی می خواهیــد بگوییــد، نویســنده چــه می گویــد؛ آن جــا بایــد تأویلــی انجــام بدهیــد کــه تمــام جزئیــات 
ــر عقل ســتیز بی فایــده نیســت. »یاکوبســن« گفتــه اســت؛  متــن آن را تأییــد کنــد. روابــط  بینامتنــی آن را تأییــد کنــد. یــک اث
نقــش زبــان در ادبیــات غیــر از نقــش ادبیــات در اجتمــاع اســت. زبــان در ادبیــات شــاید معنــی خاصــی نداشــته باشــد. مــن 
ایــن را آزمایــش کــرده ام. زمانــی معلــم دهــات بــودم می آمــدم دانشــگاه هفتــه ای دو روز هــم درس می خوانــدم خیلــی شــعر 
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ــیدم  ــا می پرس ــای آن ه ــگاه معن ــای دانش ــدم از بچه ه ــد می آم ــود. بع ــوم ب ــعرها نامفه ــی از ش ــی خیل ــدم ول ــو می خوان ن
ــع  ــد. آن موق ــد. یعنــی نظــر کلــی می دادن ــاره ی سانســور صحبــت می کن ــد دارد درب آن هــا هــم نمی دانســتند. همــه می گفتن
متوجــه شــدم فقــط مــن نیســتم کــه متوجــه نیســتم. مــن در هنــگام پیــاده روی و در همــه حــال در مــورد ایــن شــعر فکــر 
ــد  ــاملو را می خوانن ــه شــعرهای ش ــه کســانی ک ــز شــدم ک ــک چی ــا متوجــه ی ــردم. ام ــت کشــف می ک ــردم و در نهای می ک
ــات  ــرار دادن کلم ــی ق ــد یعن ــر می بینن ــور دیگ ــان را ج ــد، جه ــور می کنن ــری تص ــور دیگ ــی ج ــد ول ــه نمی فهمن ــا این ک ب
کنــار هــم و تأمــل در آن هــا موجــب می شــد ذهــن آن هــا معانــی جدیــدی را کشــف کنــد. درنتیجــه وقتــی مــن می گویــم 
تأویــل یــک معنــی می دهــد. ممکــن اســت شــما تأویــل کنیــد ایــن هــم فایــده دارد. البتــه نــه بــی ربــط. کســی کــه ایــن 
کار را می کنــد بایــد حائــز شــرایط باشــد حداقــل شــعر خوانــده باشــد. امــا اگــر شــعر خوانــده باشــد تأویــل می کنــد و آن 
ــا  ــد ام ــدا می کن ــی پنهــان ذهنــش فعلیــت پی ــن، معان ــر مت ــد. درنتیجــه ی تأمــل ب ــی را کشــف می کن شــعر از ذهنــش معنای
وقتــی کــه می خواهیــد بگوییــد، خــود گوینــده چــه چیــزی مدنظــرش بــوده اســت؛ آن موقــع بایــد خیلــی زحمــت بکشــید 
و بــر ادبیــات فارســی خیلــی اشــراف داشــته باشــید. روابــط  بینامتنــی در نظرتــان باشــد کــه وقتــی متــن را دیدیــد از روی 

ــه اســت. ــن راه رفت ــد از ای نشــانه ها بگوییی

ســؤال میهمــان: از دیــدار شــما خیلــی خوشــحال هســتم... چنــد نکتــه داشــتم یــک بحثــی کــه شــما مطــرح کردیــد، معتقــد 
بــه یــک نــوع معنامحــوری در متــن هســتید و ایــن امــروزه آدم را نســبت بــه تشــتت  و پراکندگی هایــی کــه بعــد از نظریــه ی 
ــه گاهــی شــاید  ــه نیمــا و این ک ــه؛ شــما اشــاره داشــتید ب ــد. دوم این ک ــر می کن ــت بیشــتر هــم شــده اســت، راضی ت دریاف
چنیــن داللــت داشــته باشــد و ایــن نــگاه رمانتیســم و شــناور کــه در شــعر نیمــا هســت بــه آن حســاب و بــه طــرف سیاســت 
و اجتمــاع گذاشــت. ســوم این کــه؛ شــما اشــاره داشــتید، شــاهنامه و مثنــوی نظــم اســت مــا این هــا را از اســتادان زیــادی 
شــنیدیم امــا بــا نــگاه امــروز و موجودیــت عناصــر ادبــی، ادبیــات فارســی مان نوعــی ادبیــات بالغــی اســت و صورت گــرا. 
با توجــه بــه عناصــر ادبــی کــه در بوســتان و مثنــوی وجــود دارد، تکلیــف چیســت؟ با توجــه بــه گفته  هــای شــما کــه شــعر 
یــا بایــد بــه داشــته  های شــما اضافــه کنــد یــا حــس زیباشناســی شــما را برانگیختــه کنــد و مــا می بینیــم کــه در برخــی از 

داســتان های شــاهنامه زبــان احساســات آدم را بیــدار می کنــد اگــر بخواهیــم مــرادف نظــم بدانیــم تکلیــف چیســت؟

ــعر  ــری را ش ــم و دیگ ــروه را نظ ــک گ ــعر، ی ــم و ش ــم نظ ــردم و می گوی ــه ک ــیم بندی ک ــن تقس ــان: اول؛ ای پورنامداری
ــت.  ــی اس ــای توصیف ــر معیاره ــی ب ــت و مبتن ــی نیس ــای ارزش ــر معیاره ــی ب ــیم بندی مبتن ــن تقس ــرده ام. ای ــیم بندی ک تقس
ــدارد. شــاهنامه ی  ــا ارزشــی نیســت. یعنــی ارزش دارد و هــر چــه نظــم اســت ارزش ن ــا شــعر فــرق دارد ام یعنــی نظــم ب
ــار  ــه معی ــت ن ــی اس ــار توصیف ــیم بندی معی ــن تقس ــن، ای ــت بنابرای ــعرها و غزل هاس ــر از ش ــا ارزش ت ــیار ب ــی بس فردوس
ــوری  ــت یک ج ــن اس ــس ممک ــر ک ــت. ه ــبی اس ــری نس ــم ام ــت می کنی ــی صحب ــا از زیباشناس ــی م ــی. دوم؛ وقت ارزش
ــش  ــال پی ــای 500 س ــرای آدم ه ــه ب ــی ک ــی آن زیبا شناس ــد یعن ــرق می کنن ــن نســل ها ف ــد در ضم ــی را بشناس  زیبایی شناس

ــاوت دارد. ــد، تف ــه درس خوانده ان ــه االن هم ــان هایی ک ــا انس ــود ب ب
 چیــزی کــه بایــد در نظــر گرفــت؛ شــهر در دوران کالســیک هنــر شــنیداری و گفتــاری اســت امــا در دوران معاصــر تبدیــل 
شــده بــه هنــر نوشــتاری. ایــن خیلــی مهــم اســت زیــرا در قدیــم نــه زیــاد فــن چــاپ بــوده نــه فــرد باســواد. بنابرایــن هنــر 
ــد،  ــد امــا االن کســی کــه شــعر می گوی ــرای یــک تعــدادی می خوان ــود. وقتــی کــه شــاعری شــعر می گفــت، ب شــنیداری ب
ــار می شــود، محمــل  ــه گفت در غیــاب مخاطــب می نویســد. یــک شــعر وقتــی نوشــتاری می شــود و یــک صــوت تبدیــل ب
ــا مــکان جایــش عــوض می شــود خیلــی  صــوت هواســت و محمــل نوشــتار صفحــه اســت، مــکان اســت. وقتــی زمــان ب
ــان  ــی اســت چــون بیشــتر شــاعران گذشــته مخاطب ــم بیشــتر اشــعار قدیمــی تک معنای ــه گفت ــر ایجــاد می شــود. این ک تغیی
خــود را می شــناختند امــا وقتــی نوشــته اســت خواننــده مشــخص نیســت، چــون ممکــن اســت شــعر را کســانی بخواننــد کــه 
حتــی جــزو مخاطبــان شــاعر نیســتند. ایــن موضــوع خیلــی مهمــی اســت کــه تــا به حــال بــه آن توجــه نشــده و تنهــا دلیلــی 
ــر متوجــه نمی شــدند  ــنیداری اســت و اگ ــی اســت و روشــن اســت چــون ش ــن تک معنای ــه وجــود دارد، شــعر  های که ک
دیگــر گذشــته بــوده، دیگــر نمی شــد دوبــاره خوانــد، تأمــل کــرد. چــون محملــش هــوا بــود و در هــوا محــو می شــد. امــا 

حــاال کــه نوشــتاری شــده، در صــورت عــدم درک می توانــد دوبــاره بخوانــد.
ــد،  ــان و ادبیــات فارســی کشــورمان اضافــه کــرد: وقتــی کــه صاحــب مرزبان نامــه می خواهــد ایــن حــرف را بزن اســتاد زب
خــودش هــم می گویــد ایــن کتابــی کــه مــن نوشــته ام اول بــه زبــان طبــری و بــه زبــان ســاده بــوده اســت  به همیــن دلیــل 
ــش دهــم. به جــای  ــن می خواهــم آن را آرای ــرده و م ــگاه نمی ک ــه آن ن ــه کســی ب ــوده اســت ک ــل عــروس بی آرایشــی ب مث
ــار را  ــه اســت: شــکوفه ی گفت ــدارد«، گفت ــده ای ن ــد، »اگــر ســخن خــوب را کســی خــوب گــوش ندهــد، فای این کــه بگوی
ــوان  ــردار از آن چشــم نت ــد ک ــز امی ــرورده نگــردد، هرگ ــا پ ــای صــدق اصغ ــه صب ــف آرد، چــون ب ــار لطی ــرگ ب اگرچــه ب
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ــم.  ــن شــعر نمی گفتی ــه ای ــا ب ــم م ــا در قدی ــه، ام ــر اســت از تشــبیه، اســتعاره و کنای داشــت«. تمــام همین طــور اســت و پ
ــه  ــعر را از روی وزن و قافی ــه ش ــان ک ــالف شعرشناس ــوف ها برخ ــتند. فیلس ــعر نمی دانس ــم آن را ش ــوف ها ه ــی فیلس حت
ــه وزن  ــود، ن ــت کالم می ش ــث ادبی ــی باع ــر منطق ــد از نظ ــد؛ و تقلی ــت از تقلی ــعر عبارت اس ــد؛ ش ــناختند، می گفتن می ش
ــا محــاکا شــعر را ایجــاد  ــد ی ــا از نظــر فیلســوف تقلی ــه از نشــانه های شــعر اســت ام ــردم وزن و قافی ــه! از نظــر م و قافی
ــک  ــت، ی ــون را آورده اس ــخن افالط ــیر س ــه تفس ــت ک ــانی اس ــن کس ــی از بهتری ــی یک ــد. خواجه نصیرالدین طوس می کن
ــا محــاکا، شعراســت«  ــد ی ــد: »ازنظــر منطقــی تقلی ــزده اســت. و خــودش می گوی ــال ن ــوان شــعر مث ــر را به عن ــه از نث نمون
ــی  ــوده ا ســت حرف هــای اخالق ــرن پنجــم ب ــه از فیلســوفان ق ــه »انباذقلــس ک ــد ک ــاد آوری می کن ــز ی ــن را نی ــن ای همچنی
خــود را بــه نظــم گفتــه امــا بــا ایــن وجــود از نظــر فیلســوف شــعر نیســت امــا از نظــر مــردم عــادی هرچیــزی کــه وزن 
داشــته باشــد، شــعر اســت«. بنابرایــن در زمــان  قدیــم مــا بســیار نثرهایــی را داریــم کــه بــا هرمعیــاری، نه تنهــا معیــار بالغــت 
ــخن  ــن س ــال ای ــوان مث ــا به عن ــه ی ــوص در صوفی ــا،    به خص ــی جاه ــاًل بعض ــعرترند. مث ــعرها، ش ــیاری از ش ــی، از بس معن
کــه متعلــق بــه »روزبهــان بقلــی« اســت. روزبهــان بقلــی از عارفانــی بــوده اســت کــه می گفتــه اســت: »چشــمه ای کــه در 
ــه او  ــود، امــروز در چشــمه ی دل روزبهــان روان اســت. دریغــا کــه کســی نیســت قطــره ای ب ــر روان ب دل 124 هــزار پیامب
بچشــاند«. در شــرح شــطحیات، عارفانــی مثــل بایزیــد بســطامی کــه می گفــت؛ در کنــار خــدا خیمــه زده  ام، یــا حــالج کــه 
ــد کــدام درســت اســت.  می گفــت، »انالحــق« تفســیر کــرده اســت . در آخــر می گویــد »اهلل اعلــم«. یعنــی آخــرش نمی دان
او قطعه هایــی دارد کــه می گویــد؛ »فــی نعتــی«، یعنــی دربــاره ی توصیــف خــودش می گویــد کــه خــود آن از هــر شــطحی، 
ــار قامــت ازل را،  ــودی کــه صدهــزار ب ــو ب ــه ت شطح آمیزتراســت. یــک جملــه ی آن ایــن اســت: »شــیرا جملــه صفاتــی، ن
قامــت ســماوات را بــر زیــر نعــل رخــش رســتم عشــق پیمــودی. نــه تــو بــودی کــه ... بــودی. زبــان درکــش کــه زبــان، 
زبــان بی زبانــی. ای قــاری الهــان،  ای یوســف مصــر، در محلــه ی جــان رو بــه کــوران چــه نمایــی؟  ای قــاری الهــان داود، از 

لحــن زبــور پیــش اهــل زور چــه گویــی؟«.
این هــا اصــاًل زبــان انســان بــه نظــر نمی آیــد! برخــالف این کــه ســعدی گفتــه اســت، کتــاب و اضافــات زشــت بــه ریشــه 
اســت، درجایــی دیگــر گفتــه اســت؛  ای حبــه ی مذبلــه ی کاروان گاه مراکــب ...، در پســتی بمــان تــا عقــاب، عقــاب غیــرت 
تــو را برگیــرد و در ... انــدازد. یکــی از خصوصیــات شــعر بــه معنــای واقعــی ایــن اســت کــه کالمــی نیســت کــه شــما آن 
را برگردانیــد. وقتــی بخواهیــد برگردانیــد و معنــی کنیــد همه چیــز خــود را از دســت می دهــد. ایــن یکــی از تفاوتهاســت. 
ــار ضمــن این کــه نظــم هســتند  ــه، ممکــن اســت در بعضــی از آث ــد، بل ــل گفتی ــه تأوی ــزی هــم کــه شــما راجــع ب آن چی
ــه صحــرا شــدم،  ــه اســت؛ »و ب ــد، گفت ــه می دانی ــد بســطامی،  همان طــور ک ــی از شــعر وجــود داشــته باشــد. بایزی تکه های
عشــق باریــده بــود و چنان کــه پــای در بــرف فــرو شــود در عشــق فــرو رفتــه می شــد« آیــا ایــن شــعر هســت یــا نــه؟ اگــر 
می گفــت کــه؛ »بــه صحــرا شــدم بــاران باریــده و زمیــن گل شــده بــود و پایــم در گل فــرو می شــد« آیــا شــعر بــود؟ خیــر 
نبــود، امــا وقتــی کــه می گویــد؛ »و بــه صحــرا شــدم، عشــق باریــده بــود و ...« یعنــی خــالف عــادت گفتــه و از کلمــه بــرای 

ــم، شــعر اســت. ــا در این جــا می گویی ــی اســتفاده نکــرده اســت.  به همیــن جهــت م انتقــال معن
ــه  ــر ب ــه آن صحبــت می شــود ایــن اســت کــه ادبیــت اث اســتاد پورنامداریــان توضیــح داد: از مســائلی کــه خیلــی راجــع ب
چیســت؟ ادبیــت یــک اثــر مثــل تمــام حرف هایــی کــه در کلیلــه و دمنــه و کل مرزبان نامــه آمــده اســت، از انــواع صنایــع 
و شــعرها، تضمیــن و تمــام آنهایــی کــه در علــم بالغــت اســت، برخــوردار اســت. بیشــتر از شــعر، امــا کســی بــه آن شــعر 
ــا  ــوع ی ــر مصن ــد. می شــود گفــت؛ نث ــن کن ــل روشــن اســت و فقــط می خواهــد آن را تزئی ــی از قب ــد. چــون معن نمی گوی
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نثــر مزیــن، امــا در ســخن بایزیــد بســطامی شــما هیــچ تزئینــی نمی بینیــد. صنعــات بدیعــی، تشــبیه و اســتعاره نمی بینیــد، 
امــا می گوییــد شــعر اســت. بنابرایــن ادبیــت یــک چیــزی، در ایــن دوره ی مــا فقــط شــعر غنائــی داریــم. شــعر حماســی و 
ــد.  ــی ارزش باشــد، مــا االن آن هــا را نداریــم چــون فقــط شــعر غنائــی می گوین ــه این کــه آن هــا ب ــم. ن شــعر تعلیمــی نداری
شــعر غنائــی هــم کــه  مهم تریــن نــوع آن تغــزل باشــد،  همان طــور کــه گفتــم معنایــی نــدارد. شــعر نمی خواهــد معنایــی را 
بــه شــما منتقــل کنــد. ابیاتــی کــه مولــوی یــا یــک غــزل می گویــد چــه چیــز را می خواهــد منتقــل کنــد؟ آیــا می خواهــد 
ــی و  ــد زیبای ــه تولی ــک شــعر ب ــت ی ــزد. االن ادبی ــه می خواهــد عواطــف شــما را برانگی ــا این ک ــد؟ ی ــل کن ــی را متنق معرفت
بیــان عاطفــی اســت نــه معنــا. بنابرایــن اگــر شــما هــر چیــزی و بــه هــر زبانــی گفتیــد کــه معنــی آن روشــن بــود و به روشــنی 
ــی شــما  ــا وقت ــد. ام ــرد، دیگــر آن شــعر نیســت، بلکــه از عناصــر شــعر اســتفاده کرده ای ــت ک ــوم آن را دریاف می شــد مفه

ــد: ــوی می گوی ــال مول ــور مث ــت. به ط ــعر اس ــد«، ش ــد بگوی ــه می خواه ــد چ ــد بفهمی ــه »نمی توانی ــد ک ــعری می خوانی ش

                     اه چه بی رنگ و بی نشان که منم                             کی ببینم مرا چنان که منم
                     گفتی اسرار در میان آور                                   کو میان اندر این میان که منم
                     کی شود این روان من ساکن                              این چنین ساکن روان که منم
                      بحر من غرقه گشت هم در خویش                     بوالعجب بحر بی کران که منم
                     این جهان و آن جهان مرا مطلب                 کاین دو گم شد در آن جهان که منم
                     فارغ از سودم و زیان چو عدم                             طرفه بی سود بی زیان که منم
                    گفتم ای جان تو عین مایی گفت                       عین چه بود در این عیان که منم
                     گفتم آنی بگفت های خموش                              در زبان نامده ست آن که منم
                     گفتم اندر زبان چو درنامد                                  اینت گویای بی زبان که منم
                     می شدم در فنا چو مه بی پا                                  اینت بی پای پادوان که منم
                     بانگ آمد چه می دوی بنگر                                  در چنین ظاهر نهان که منم
                     شمس تبریز را چو دیدم من                           نادره بحر و گنج و کان که منم

چــه معنایــی بــه شــما گفــت؟ ایــن ممکــن اســت همــه ی شــما را تحــت تأثیــر قــرار دهــد امــا کدام یــک از شــما می توانیــد 
ــت شــعر، ضمــن همــه ی  ــن ادبی ــد؟ بنابرای ــه شــما منتقــل کن ــی را خواســت ب ــی داشــت و چــه معرفت ــد چــه معنای بگویی
ــم  ــت. در قدی ــبی اس ــر نس ــک ام ــی ی ــه زیبای ــن این ک ــد. ضم ــی کن ــد زیبای ــه تولی ــت ک ــه این اس ــه زدم، ب ــی ک حرف های
فــرق داشــته و االن طــور دیگــری اســت و شــاید ایــن ســؤال را بتــوان مطــرح کــرد کــه زیبایــی درعیــن اســت یــا ذهــن؟ 
آیــا یــک گل اللــه چــه مــن آن را ببینــم یــا نبینــم زیباســت یــا یــک تکــه کلــوخ چــه مــن بخواهــم و چــه نخواهــم زشــت 
ــدام اســت؟  ــوخ، ک ــه کل ــم و زشــتی را ب ــه نســبت می ده ــه گل الل ــی را ب ــه زیبای ــن هســتم ک ــن م ــه ای ــا این ک اســت؟ ی
ــا  ــا بعضــی چیزهــا را زیب ــد. این کــه چــرا همــه ی م ــه  زیبایی شناســی پیــش می آی این جــا یــک مســئله ی مفصلــی راجــع ب
می دانیــم و چیــز دیگــری را زیبــا نمی دانیــم؟ یــا این کــه چــرا مــا چیــزی را زیبــا می دانیــم و دیگــران آن را زیبــا نمی داننــد 
ــی  ــن بحث ــد؟ در چنی ــح می ده ــد و دیگــری گل میخــک را ترجی ــا می دانی ــه را زیب ــاًل گل الل ــا برعکــس؟! چــرا شــما مث ی
چه گونــه می تــوان صحبــت کــرد؟ بنابرایــن به نظــر مــن ادبیــات، چیــزی اســت کــه اول عاطفــه را در دیگــران برمی انگیــزد 
ــل شــاعر یک ســری  ــا هــم مث ــد و چــون دیگــر آدم ه ــان می کن ــه ی شــخصی را بی ــا بیشــتر از آن عاطف ــد، ام ــان می کن و بی
خصوصیــات را کم وبیــش دارنــد بــا خوانــدن آن دچــار عاطفــه می شــوند و هــم از آن لــذت می برنــد. یکــی از نشــانه های 
زیبایــی همیــن لــذت بــردن اســت، لذتــی کــه معطــوف بــه ســود نباشــد. در شــعر بایــد ایــن زیبایــی ایجــاد شــود. بــه فــرض 
ــد،  ــه ای دارد می گوی ــود ...« آن کلم ــده ب ــدم، عشــق باری ــه صحــرا ش ــد؛ و ب ــه می گوی ــد بســطامی ک ــن ســخن بایزی در ای
تولیــد زیبایــی اســت. ایــن تولیــد زیبایــی انــواع مختلفــی دارد. ایــن نیســت کــه شــما فقــط صنایــع بدیعــی را بیاوریــد. اگــر 
شــما تمــام صنایــع بدیعــی را در یــک کالم بیاوریــد، مثــل کالم صاحــب مرزبان نامــه اضافــه کنیــد فایــده ای نــدارد. یعنــی 
ــی از  ــی ناش ــت، زیبای ــه اس ــد ... گفت ــی مانن ــد. بعض ــاب می کن ــد و دیری ــا را می پیچان ــط معن ــود و فق ــد نمی ش ــعر تولی ش
ــم،  ــا  زیبایی شناســی داللت گــر داری ــان. در دوره ی کالســیک م ــی قوانیــن زب شکســتن قوانیــن کــد اســت. قوانیــن کــد یعن
ــد؛  ــوی می گوی ــی مول ــاًل وقت ــوید. مث ــان آزاد می ش ــدار زب ــی از اقت ــکنید، یعن ــد را می ش ــن ک ــن قوانی ــما ای ــی ش ــا وقت ام
ــان  ــدار زب ــب را از اقت ــا خــود و مخاط ــاعر در این ج ــدارد! ش ــارو ن ــای ج ــارو معن ــگار ...« ج ــتم آن ن ــی به دس »داد جاروی
ــته  ــددی داش ــای متع ــعر تأویل ه ــک ش ــد و ممکن اســت ی ــل کن ــعر را تأوی ــک ش ــد ی ــرده اســت. مخاطــب می توان  آزاد ک
باشــد، امــا ســؤال مطــرح اســت کــه آیــا همــه ی تأویل هــا را همــه ی آدم هــا یک جــور می پذیرنــد؟ قبــل از انقــالب دکتــر 
رضــا براهنــی بــرای ایــن شــعر مولــوی با توجــه بــر  روان شناســی فرویــد در کتــاب طــال در مــس، تأویل هایــی کــرده بــود. 
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ــی. تفســیر او  ــی، نیســت می کن ــی جــارو می کن ــی وقت ــه »ال» نســبت داده، یعن ــنایی، جــارو را ب ــه س ــه در حدیق درحالی ک
ــوی  ــی مول ــوده اســت! وقت ــم بیه ــه بگویی ــا این ک ــم ی ــول کنی ــل را قب ــن تأوی ــد ای ــا بای ــا م ــود ی ــق  روان شناســی ب از طری
ــوده و  ــه چــه معنــی گفتــه اســت. او در قــرن هفتــم ب ــار او جــارو را ب ایــن شــعر را گفتــه اســت، بایــد دیــد در خــود آث
نمی تــوان بــا »فرویــد« در زمــان حــال تأویــل کــرد. بنابرایــن اگــر یــک نفــر آمــد از نــگاه فرویــد تفســیر کــرد، بایــد دیــد 
ــوی  ــد و شــخصیت مول ــد کن ــات آن را تأیی ــام ابی ــد تم ــد بای ــه می کنی ــی ک ــوی نســبت داد؟! تأویل ــه مول ــوان ب ــا می ت آی
ــد و  ــه ماکــس، هنگــس، فروی ــه نظری ــو را ب ــود هــر شــعر ن ــد شــده ب ــی م ــد. زمان ــد کن ــوان یــک عــارف آن را تأیی به عن
ــه این هــا نــدارد و هرکــس چنیــن  انقــالب کمونیســتی نســبت می دادنــد. به عنــوان مثــال شــعر ســهراب ســپهری ربطــی ب
چیــزی گفــت، بی ربــط اســت. اگــر کســی خواســت تأویــل دیگــری کنــد بایــد ســهراب ســپهری، شــخصیت و زندگــی اش 
و باقــی آثــارش را در نظــر بگیــرد. تأویل هایــی کــه بســیار بی ربــط اســت را نبایــد قبــول کــرد، تأویل هایــی را بایــد قبــول 

ــا کل بیــت، شــخصیت شــاعر و ســاختار زبانــی هم خوانــی دارد. کــرد کــه ب

ســؤال میهمــان: جنــاب اســتاد، بســیار خوشــحالیم کــه در حضــور شــما هســتیم. در این کــه شــعر همیشــه حکومــت کــرده 
هیــچ جــای شــکی نیســت. از آغــاز شــعر و از یونــان باســتان تــا بــه امــروز گفتیــم. شــعر ســابقه ی بســیار طوالنــی دارد. 
ــد. درمقابــل  ــا مــوزون بوده ان ــد ی ــه شــعر بوده ان ــا ب ــا شــعر شــروع شــده اســت. کتــب مقــدس آســمانی ی ــان انســان ب زب
ــا  ــه لوســاژ شــروع کنیــم کــه »ژیــل بــالس« از اوســت ی داســتان عمــر بســیار کوتاهــی دارد. حــدود پانصــد ســال. از رن
ــا  ــه آی ــن ســؤال مطــرح اســت ک ــروز ای ــات انگلســی نوشــته شــده اســت. ام ــه در ادبی ــا داســتانی ک ــی ... ی رشــته طالی
ــه  ــان رسیده اســت؟ این ک ــه پای ــمردید، ب ــعر برش ــرای ش ــما ب ــه ش ــی ک ــه آن ویژگی های ــه ب ــعر باتوج ــت ش دوران حاکمی
ــی  ــان فارس ــاًل در زب ــده اســت؟ مث ــاخته ش ــعر س ــرای ش ــًا ب ــا مخصوص ــد، بعضــی از زبان ه ــز باش ــتیز و عقل گری عقل س
ــه  ــا ب ــود ذهن ه ــات می ش ــت از ادبی ــه صحب ــی ک ــیه وقت ــا در روس ــت ی ــعر اس ــرای ش ــات ب ــه ادبی ــت ک ــت این س واقعی
ــًا  ــد؟ خصوص ــه می بین ــتان، چگون ــران و افغانس ــل ای ــورهایی مث ــعر را در کش ــده ی ش ــما آین ــی رود. ش ــتان م ــمت داس س
ــوان حاکمیــت شــعر را شــاهد  ــا در آینــده هــم می ت ــد. آی ــدن داســتان دارن ــه خوان ــه ب این کــه جوان هــا ایــن روزهــا عالق
بــود یــا این کــه وضعیــت تغییــر خواهــد کــرد و بــا ایــن ســرعت غیــر قابل بــاوری کــه داســتان حرکــت می کنــد، در آینــده 

شــاهد حاکمیــت داســتان خواهیــم بــود، نظــر شــما چیســت؟

دکتــر پورنامداریــان: شــعر در ابتــدا هنــر شــنیداری بــود. یکــی می گفــت و یکــی می شــنید. طبیعــی اســت کــه در گذشــته کــه 
آدم هــای کمــی ســواد داشــتند و هــم امــکان تکثیــر اثــر بــه شــکل چاپــی نبــوده، در همــه جــای دنیــا شــعر هنــری شــنیداری 
ــا  ــات زود محــو می شــوند ام ــات درآن جــاری می شــوند، کلم ــان اســت و کلم ــل زم ــی محم ــن وقت ــوده اســت. بنابرای ب

وقتــی مثــل امــروز کــه شــعر هنــر نوشــتاری و دیــداری شــده اســت،
کلمــات در مــکان ثابــت می شــوند. شــما می توانیــد هــر شــعر را چنــد بــار بخوانیــد ایــن هــم کــه می بینیــد در قدیــم روی 
وزن تکیــه می گذاشــتند، چــون وزن از نــوع شــنیدن حاصــل می شــود. یعنــی آنهایــی کــه شــعر را می شــنیدند از ایــن وزن 
خوششــان می آمــد. بنابرایــن خیلــی طبیعــی اســت کــه شــعر از نثــر خیلــی برتــر باشــد. به خاطــر این کــه هنــر شــنیداری 
ــد،  ــعر را می خوانن ــت و ش ــده اس ــتاری ش ــه نوش ــی االن ک ــنیدند. ول ــوش می ش ــه را از راه گ ــت و وزن و قافی ــوده اس ب
نمی داننــد چــه کســی شــعر را می خوانــد. یکــی از ابهاماتــی کــه در شــعر هســت و االن پیــدا شــده، ناشــی از همیــن اســت 
ــم محــدود  ــم ه ــد عل ــد. بع ــرای چــه کســانی می خوان ــت، می دانســت آن را ب ــی شــعر می گف ــع وقت ــی شــاعر آن موق یعن

ــد و ... ــث می دانن ــد، حدی ــرآن می دانن ــد، ق ــیقی می دانن ــی موس ــک کم ــان ی ــود. می دانســت مخاطب ب
ــن  ــد، ای ــد می گویی ــال را می بینی ــما ح ــی ش ــال، وقت ــای ح ــا مقتض ــق کالم ب ــت تطبی ــد کیفی ــه می گوین ــت ک ــد بالغ ببینی
ــد کــه کیفیــت حــال مخاطــب چه طــور اســت.  ــا امــروز کســی کــه شــعر را می نویســد، نمی دان حــال مخاطــب اســت ام
چــون مخاطبانــی کــه شــعر را می خواننــد قابــل پیش بینــی نیســتند. عــده ای خیلــی کــم و عــده ای زیــاد شــعر خوانده انــد. 
یک عــده اصــاًل شــاید ایرانــی نباشــند. بنابرایــن در ایــن دوره به نظــر مــن  تقریبــًا خواننــدگان شــعر کــم شــده اند. کما این کــه 
قبــل از این کــه زبــان پیــدا شــود در کتــاب »ســوزان لنگــر« بیــان شــده »انقــالب رقــص«، وقتــی کــه زبــان نبــوده بــا رقــص 
ــا  یعنــی حــرکات بــدن، اتفاقــات روزانــه را بیــان می کردنــد. ایــن خــودش انقالبــی بــوده یعنــی می توانســته اتفاقــات را ب
ــران  ــه دیگ ــور ک ــنیدند.  همان ط ــان را می ش ــه زب ــی اســت ک ــد، خــوب طبیع ــان می آی ــی زب ــداً وقت ــد. بع ــان کن ــص بی رق
هــم گفتنــد، از زمــان افالطــون همیشــه گفتــار بــر نوشــتار ترجیــح داشــته اســت. گفتــار اصــاًل حضــور متافیزیکــی داشــته 
ــح می دهــم  ــن توضی ــرا نفهمــد، می پرســد و م ــم اگــر حــرف م ــر گفت وگــو می کن ــک نف ــا ی ــن ب ــی م اســت، چــون وقت
و مجهــول نمی مانــد. امــا وقتــی شــد نوشــتار، مجهــول می مانــد. مــن نیســتم کــه از مــن بپرســد. بنابرایــن خیلــی طبیعــی 
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اســت کــه گفتــار در دوران کالســیک کــه شــعر هنــر گفتــاری بــوده، نــه هنــر نوشــتاری، خیلــی برتــر باشــد.  به همیــن جهــت 
بســیاری از کتاب هــا حتــی طــب، صــرف و نحــو عربــی را بــه شــعر می گفتنــد تــا یادشــان بمانــد.  به همیــن جهــت امــروزه 
ــًا 2000 نفــر شــاعریم، خودمــان می گوئیــم  ــاد شــده و یکــی از شــاعران معاصــر می گفــت؛ االن مــا  تقریب شــاعر خیلــی زی
ــه  ــد. همین طورک ــرق می کن ــی ف ــه خیل ــروز قضی ــه ام ــد ک ــان می ده ــن نش ــم. ای ــم می خوانی ــان ه ــان! خودم ــن خودم بی
ــد از  ــد بع ــری نمی آی ــا پیغمب ــتد ی ــی نمی فرس ــد پیامبران ــه خداون ــود ک ــه ب ــار گفت ــرای اولین ب ــد« ب ــو ارنول ــد »متی می دانی
ایــن دیگــر شــاعران جــای پیامبــران هســتند؛ درواقــع ایــن هنــر شــعر ممکــن اســت االن کــه به خاطــر زیــاد شــدن داســتان، 
ــعر  ــا ش ــا ب ــک دارد، تنه ــا متافیزی ــاط ب ــه ارتب ــان ب ــه انس ــازی ک ــا آن نی ــد. ام ــده باش ــر ش ــتان، االن ضعیف ت ــم داس تراک
ممکــن اســت. شــما وقتــی مطلــب مبهمــی می خوانیــد مثــل ایــن اســت کــه در برابــر آســتانه ی یــک راز قــرار گرفته ایــد و 
می خواهیــد کشــفش کنیــد. ایــن کشــف هــم بــر دانــش شــما می افزایــد چــون بــه مســائلی کــه درون شــما پنهــان اســت 
ــن  ــه م ــزی هســت ک ــک چی ــل ی ــی آورد مث ــی به وجــود م ــک جــو ذهن ــدن ی ــن نفهمی ــه ای ــم این ک ــت می بخشــد، ه فعلی
نمی فهمــم! مثــل مســائل متافیزیکــی اســت. چیــزی هســت کــه مــن فکــر می کنــم هســت امــا درکــش برایــم مشــکل اســت. 
ــن  ــت. بنابرای ــی اس ــور مذهب ــی یک ج ــی، وجدان ــو دین ــور ج ــو یک ج ــه ج ــی آورد. ک ــود م ــی به وج ــو ذهن ــک ج ــن ی ای
ــداری  ــده، یک مق ــر ش ــی متداول ت ــه خیل ــات ک ــتان و روای ــر داس ــعر االن به خاط ــه ش ــالف این ک ــم برخ ــان می کن ــن گم م
می شــود گفــت کــه خواننده هایــش محدودتــر شــده اند، ممکــن اســت در یــک زمــان دیگــری دوبــاره رو بیایــد و درواقــع 
بشــود یــک وســیله، یــک راه ارتبــاط بــا متافیزیــک، یــک راه ارتبــاط بــا آن چیزهایــی کــه مــا نمی دانیــم امــا می دانیــم کــه 
هســت. خــود این کــه در آســتانه ی یــک راز قــرار بگیریــم یــک جــو مذهبــی در ذهــن آدم به وجــود مــی آورد. البتــه بعضــی 
ــا  ــده ام ــه ش ــا این گون ــال این ه ــاال امث ــند، ح ــز« می نویس ــم جوی ــم »جی ــا خان ــف« ی ــا ول ــل »ویرجینی ــه مث ــتان ها ک از داس
می دانیــد کــه داســتان بلنــد اســت، داســتان گذشــته ی »مارســل پــروز« بیــان 1۸ ســاعته ولــی 5 جلــده یعنــی درواقــع تمــام آن 
ــد نمی شــود.  ــاه اســت، شــعر آنقــدر بلن ــه این اســت که مطلــب کوت ــی شــعر ب ــد. خوب تداعی هــا ممکــن اســت اتفــاق بیافت
ــد، آن شــعر  ــد، شــعر تحلیلــی نمی گوی ــم. کســی دیگــر حــاال حماســه نمی گوی به خصــوص امــروز کــه شــعر غنایــی داری
غنایــی هــر کدامــش درواقــع زودتــر می تــوان بــا آن ارتبــاط برقــرار کــرد تــا بخواهیــم یــه داســتانی را بخوانیــم. یــک مســئله 
هســت کــه ببینیــد داســتان هرچقــدر هم کــه نوشــته شــود بــه همــان شــکل اســت، داســتان آن چیــزی نیســت کــه آدم فکــر 
کنــد در مقابــل یــک راز قــرار گرفتــه اســت. چــون آن جــا معنــی و جریــان ســیال ذهــن یــا تداعی هــای مختلــف کــه پیــش 
می آیــد شــاعر می دانــد کــه بایــد بــه شــیوه ی دیگــری بخوانــد.  به همیــن جهــت »لــورا بــارن« گفتــه؛ االن خوانــدن مخاطــب 
بــا قدیــم فــرق کــرده اســت و بایــد جــور دیگــری خوانــد. بایــد بــه این هــا به شــکل دیگــری نــگاه کنیــم امــا یکــی مثــل 
ــتانی  ــک داس ــا ی ــه ب ــرد ک ــاد بگی ــش را ی ــیوه ی خواندن ــد ش ــا بای ــد ام ــتان می گوی ــه دارد داس ــد ک ــول« می دان ــز ج »جیم
ــان  ــوان گفــت، از زم ــل می ت ــم حداق ــه از قدی ــرق دارد ک ــا شــعر ف ــد. داســتان ب ــه ذهــن می آی کــه تداعی هــای مختلــف ب
افالطــون در »رســاله ی فــدروس« در رســاله ی ضیافــت ویلیــا دروس شــعر الهــام یــک مقــداری بــا الهــام ارتبــاط دارد. حتــی 
در قــرن 17 مثــاًل »درایــدن« کــه فیلســوف و نقــاد و شــاعر اســت خــودش می گویــد، بایــد قبــول کــرد کــه در شــعر الهــام 
وجــود دارد. االن هــم خیلــی از شــعرا همیــن را قبــول دارنــد کــه شــعر الهــام اســت. »ســاموئل تایلــر کالبریــج« می گویــد؛ 
ــی. در  ــت در زیبایی شناس ــه هس ــه و کروچک ــرف بتوت ــان ح ــل هم ــن مث ــت. ای ــان اس ــه خدای ــراع اول هدی ــعر مص در ش
کلیــات  زیبایی شناســی نوشــته کــه هــر شــعر شــهود اســت، یعنــی این طــوری نیســت کــه مــن االن فکــر کنــم و بعــد شــعر 
بگویــم! شــعر نتیجــه ی شــهود اســت. حتــی او عقیــده دارد کل شــعر بــه شــهود در ذهــن نــازل می شــود. بنابرایــن ارتبــاط 
شــعر بــا کشــف، شــهود و مســائل دینــی می توانــد درواقــع کاری بکنــد کــه داســتان ها نمی کننــد. چــون داســتانی کــه مــن 
ــل  ــم تداخ ــا ه ــتان ب ــل داس ــخصیت های داخ ــاًل ش ــا مث ــد، ام ــودش را می گوی ــتان خ ــه دارد داس ــم ک ــم، می دان می خوان
ــه می آیــد. در شــعر ایــن مســئله کمتــر اســت و مــن فکــر  ــوده این گون ــه گذشــته ب می کننــد. مســائلی کــه حــاال مربــوط ب
ــن  ــت. بنابرای ــام اس ــه ی اله ــه نتیج ــم ک ــزی می خوان ــک چی ــم ی ــر می کن ــه فک ــم بلک ــتان می خوان ــه دارم داس ــم ک نمی کن
ــًا از لحــاظ  برخــالف این کــه االن داســتان خیلــی گســترده تر شــده و همــه می خواننــد، ایــن داســتان ها نــو هســتند و  تقریب
زبانــی بــه شــعر نزدیک تــر شــده اند.  همان طــور کــه »یاکوســار« هــم گفتــه بــود؛ در شــعر هــر وقــت می خواهنــد کــه یــک 
چیــزی را مبهــم کننــد، دال هــای بــدون مدلــول بــه کار می برنــد. چــه شــعر و چــه داســتان باشــد، شــما وقتــی می خواهیــد 
ــل  ــاًل مث ــم. مث ــول می بینی ــدون مدل ــا دال هــای ب ــد. در آن جــا هــم م ــه کار می بری ــول ب ــدون مدل ــد دال هــای ب مبهمــش کنی
کتاب هــای »ویرجینیــا ولــف«. می دانــم کــه مــن دارم داســتان می خوانــم، بایــد شــیوه ی خوانــدن ایــن نــوع داســتان را یــاد 
بگیــرم امــا در شــعر می دانــم کــه ایــن الهــام اســت. بــه قــول »متیــو ارنولــد« کــه گفتــه، »بعــد از پیامبــران در واقــع شــاعران 

ــد«. ــه عهــده می گیرن ایــن کار وحــی الهــی را ب
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ــک  ــوان ی ــات به عن ــاره ی ادبی ــف شــما درب ــتم تعری ــاه می خواس ــی کوت ــم، خیل ــدار شــما بودی ــان: مشــتاق دی ســؤال مهم
ــما  ــده ش ــه ش ــات ارائ ــی از ادبی ــف مختلف ــه تعاری ــه این ک ــه ب ــم. با توج ــام را بدان ــیار ع ــوم بس ــوان مفه ــام به عن ــون ع مت

ــه؟ ــا ن ــد ی ــف می کنی ــم تعری ــک عل ــوان ی ــات را به عن ادبی

پورنامداریــان: ببینیــد ادبیــات کــه علــم نیســت! بعــد هــم  همان طــور کــه می دانیــد ادبیــات قابــل تعریــف نیســت، تعریفــی 
ــم. بنابرایــن  ــات را در هــر عصــری و در هــر نثــری یک جــوری تعریــف می کنی ــا ادبی ــد م ــع باشــد. ببینی کــه جامــع و مان
ادبیــات آن قــدر متنــوع اســت کــه اگــر مــا بخواهیــم در یــک تعریــف جامــع و مانــع بگنجانیــم، ممکــن نیســت امــا یــک 
چیــزی هســت کــه مــا اگرچــه تعریــف ادبیــات را نمی دانیــم امــا مصادیقــش را می شناســیم. کســی امــروز منکــر نیســت کــه 
شــاهنامه، ادبیــات اســت. غــزل حافــظ، ادبیــات اســت. هیــچ کــس دربــاره ی این هــا اختالف نظــر نــدارد. امــا یــک تعریفــی 
ــه  ــم. ب ــل را ببینی ــدارد! می شــود بعضــی از عوام ــرد وجــود ن ــد و در بربگی ــا را در خــود بگنجان ــد همــه ی این ه ــه بتوان ک
نظــرم یکــی از چیزهایــی کــه بایــد در ادبیــات وجــود داشــته باشــد، عاطفــه هســت. یعنــی بیــان عاطفــه. هیــچ نوشــته ای کــه 
علمــی باشــد عواطــف را بیــان نمی کنــد! ایــن از همــان زمــان کــه ارســطو گفتــه بــود، شــعری برتــر اســت کــه تــراژدی را 
یک جــوری بنویســید کــه شــفقت و تــرس تولیــد کنــد! یعنــی عاطفــه. بنابرایــن می توانیــم بگوئیــم، یکــی از چیزهایــی کــه 
بایــد در ادبیــات باشــد بیــان عاطفــی اســت، یعنــی دیگــران را تحت تأثیــر عاطفــی قــرار بدهــد. یــک نکتــه ی دیگــر ایــن 
ــا باشــد. یــک کار دیگــری کــه ادبیــات می کنــد، تولیــد زیبایــی اســت. بنابرایــن یــک  اســت کــه ادبیــات بایــد حتمــًا زیب
تعریــف کلــی اگــر بخواهیــم ارائــه دهیــم تــا بیشــتر ادبیــات را در برگیــرد، تعریــف جامــع، ایــن اســت کــه؛ »ادبیــات تولیــد 

زیبایــی و بیــان عاطفــه بــا کالم اســت«.

ســؤال مهمــان: یــک ســؤال کــه یکــی از اســتادان اصــرار می کنــد کــه ادبیــات یــک علــم اســت و بایــد شــامل درس هــای 
مختلــف شــود و پرســش برانگیز باشــد، ایــن موضــوع بــرای مــن ســؤال اســت. نظــر شــما چیســت؟

پورنامداریــان: ادبیــات علــم نیســت، آن چیــزی کــه راجــع بــه آن اختــالف اســت ایــن اســت کــه نقــد ادبــی علــم اســت یــا 
ــد. از قدیــم هــم کســانی مثــل »ســر فیلیپــس« و  ــد بگوی ــه خــود ادبیــات هیچ کــس نمی توان علــم نیســت. یعنــی راجــع ب

همــه ی کســانی کــه آمدنــد، هیــچ کــس ادبیــات را علــم نمی دانــد، چــون ادبیــات بــا ذهــن ســر و کار دارد.

ــر،  ــای عقل پذی ــد. گزاره  ه ــه ســه معضــل تقســیم کردی ــی را ب ــای زمان ــک ســؤال داشــتم؛ شــما گزاره  ه ــان: ی ســؤال مهم
گزاره  هــای  از  و  زد  مثال هایــی  عقل پذیــر  گــزاره ی  از  می شــد  عقل ســتیز.  گزاره هــای  و  عقل گزیــر  گزاره هــای 
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ــره ی  ــد، ک ــه می ش ــتان گفت ــش در افغانس ــال پی ــر 50 س ــال؛ اگ ــور مث ــیم؟ به ط ــته باش ــی داش ــود مثال ــم می ش عقل گریزه
زمیــن بــر ســر شــاخ گاو هســت یــا گاو هــر زمــان کــه زمیــن را از ایــن شــاخ بــه آن شــاخ می انــدازد، زلزلــه می آیــد! امــروز 
امــا از لحــاظ عقــل قابــل پذیــرش نیســت. می تــوان مثال هــای دیگــری هــم زد. مثــاًل بگوئیــم؛ گربــه مــوش را می خــورد یــا 
ــر  ــر هســت و یکــی دیگــر عقل پذی ــا عقل پذی ــه یکــی از این ه ــم ک ــه را می خــورد. می بینی ــوش گرب ــم م ــر عکــس بگوئی ب
ــر و اگــر تاریخــی  ــا خی ــد ی ــا گزاره هــا تاریخی ان ــن اســت کــه آی ــا دســتوری هســتند. ســؤال مــن ای ــا هــر دوت نیســت ام

باشــند آیــا خــود تعبیــر هــم تاریخــی نخواهــد شــد؟
ــه  ــه س ــی ب ــای زبان ــد، گزاره ه ــرح کردی ــما مط ــون ش ــد، چ ــاره کردی ــا اش ــاِی گزاره ه ــی معن ــه ب ــما ب ــم، ش ــوال دوم س
ــای  ــزو گزاره  ه ــورد، ج ــه را خ ــوش گرب ــاًل م ــرش، مث ــل پذی ــتوری و غیرقاب ــتوری، غیردس ــوند دس ــیم می ش ــوع تقس ن
ــرد؟ و مســئله ی  ــی، در کــدام یــک از این هــا جــا می گی ــم بی معنای ــم بگوئی ــا بخواهی ــی اســت. حــاال اگــر م غیرقابل پذیرفتن
ــا  ــر م ــاال اگ ــت. ح ــور اس ــد، مصداق مح ــرح کردی ــما مط ــه ش ــی ک ــا معناشناس ــم، گوی ــاره کن ــم اش ــه می خواه ــومی ک س
این طــور بیــان کنیــم کــه شــما گفتیــد در گزاره هــای عقل پذیــر مصــداق دارد و در گزاره  هــای عقل گریــز مصــداق 
نــدارد، حــاال مثــاًل؛ ســیمرغ مصــداق چیســت؟ آیــا شــما بــه مصــداق درون زبانــی و برون زبانــی بــاور داریــد یــا ایــن چیــز 

ــت؟ دیگریس

ــن  ــد ای ــرض کنی ــاًل ف ــم اســت. مث ــی حاک ــک علم ــر دوره ای ی ــا در ه ــن مصداق ه ــم اول، ای ــه گفت ــن ک ــان: م پورنامداری
نجــوم »بطلمیوســی« تــا قــرن 17 رایــج بــود. یعنــی همــه فکــر می کردنــد زمیــن در مرکــز عالــم قــرار دارد و 7 تــا فلــک و 
7تــا ســیاره روی آن اســت و دورش می چرخــد! بعــد فلــک هشــتم فلک العروجــه و فلــک نهــم کــه تــا قــرن 17 به عنــوان 
ــن  ــد همی ــه تأیی ــد ک ــی می گوئی ــک گزار ه های ــی شــما ی ــن در آن دوره وقت ــود. بنابرای ــه شــده ب ــب علمــی پذیرفت ــک مطل ی
ــن  ــه ای ــد ک ــد بگوئی ــت. االن نمی توانی ــم نیس ــتباهی ه ــچ اش ــوده و هی ــر ب ــع عقل پذی ــا در آن موق ــت، این ه ــش اس دان
ــز و عقل ســتیز  ــن آن عقل گری ــد. بنابرای ــر نداری ــد کشف شــده خب ــم جدی ــع شــما از آن عل حــرف عقل ســتیز اســت. درواق
و عقل پذیــری کــه مــن گفتــم، در هــر زمانــی می توانــد دایــر باشــد، امــا این کــه گفتیــم مثــاًل مــوش گربــه را خــورد، مــن 
ــد،  ــته باش ــتوری نداش ــتباه دس ــه اش ــه ای ک ــر جمل ــناختی در ه ــی زبان ش ــم. معن ــا داری ــی م ــی زبان شناس ــک معن ــم ی گفت
ــان  ــت ندانســتن زب ــتوری عالم ــتباه دس ــدارد. اش ــتوری ن ــتباه دس ــدام اش ــچ ک ــه زدم هی ــی ک ــن مثال های درســت اســت. م
اســت ولــی در گزاره هایــی کــه اشــتباه دســتوری نــدارد، مــا می توانیــم ببینیــم کــه آیــا در دنیــای خــارج مصــداق دارد، آیــا 
ــی این کــه خــالف  ــر اســت اگــر نکــرد، یعن ــی دارد معنی  پذی ــه معن ــول کــرد ک ــد؟ اگــر قب ــول می کن ــن را قب ــا ای عــادت م
عــادت اســت، خــالف عقــل اســت کــه معنایــش روشــن اســت. مثــاًل وقتــی شــما گفتیــد؛ »گنجشــکی درختــی را بــه آســمان 
بــرد« ایــن ممکــن نیســت. عادت پذیــر نیســت، عقل پذیــر نیســت. حــاال می گوئیــد عقل ســتیز اســت یــا عقل ســتیزی دیگــر 
معنــی نــدارد، بنابرایــن اشــتباهی پیــش نمی آیــد. شــما راجــع بــه علمــی کــه در یــک دوره متــداول بــوده، اگــر در آن دوره 
ــل  ــا قب ــم شــمرده می شــده اســت. ت ــود و در آن دوره هــم عل ــر ب ــد، در آن دوره هــم عقل پذی ــن چیزهــا را می گفتی هــم ای
ــأت  ــن دور آن می گــردد، آن هی ــد کــه خورشــید در مرکــز اســت و زمی ــت کن ــد ثاب ــه بیای ــل از این کــه گالیل ــرن 17 قب از ق
»بطلمیوســی« ســر جایــش بــود. همــه ی نویســنده ها هــم مثــاًل از ابن ســینا گرفتــه تــا فارابــی و ناصــر خســرو، همــه  این هــا 
ــوده  ــتیز ب ــم عقل س ــم بگوئی ــاال نمی توانی ــا ح ــوده م ــوده و چــون ب ــم ب ــتند.در آن روزگار عل ــول داش ــی قب ــتند، یعن را نوش
اســت. آن موقــع عقل پذیــر بــوده امــا اگــر االن بگوئیــم دیگــر عقل پذیــر و عقل ســتیز نیســت، بلکــه ایــن نشــان بی توجهــی 
مــا بــه علــم اســت یعنــی اطالعــات مــا کــم اســت. ایــن گــزاره نتیجــه ی اطالعــات انــدک و بی خبــری ماســت. در مــورد 
مصــداق درون زبانــی و برون زبانــی، ببینیــد درون زبانــی یــک کلمــه بافــت هســت. بافــت  همان طــور کــه می دانیــد »مایــکل 
هلیــدی« آورده یعنــی درواقــع؛ گفتمــان. یعنــی بررســی و تحلیــل متــن در بافــت، حــاال بافــت ممکــن اســت درون زبانی باشــد 
ــا بیــرون زبانــی. حتمــًا ایــن خیلــی در معنــی گزاره هــا مهــم اســت، چــون گاهــی ممکــن اســت متنــی عقل پذیــر باشــد  ی
ــم ســتاره ها در شــب  ــن گفت ــی م ــد، وقت ــرض کنی ــاًل ف ــد، عقل ســتیز می شــود. مث ــار جمــالت دیگــر می آی ــی کن ــی وقت ول
می درخشــند کــه ایــن مشــکلی نیســت و عقل پذیــر اســت. امــا وقتــی مــن دارم بــا شــما صحبــت می کنــم و راجــع بــه یــک 
مســئله ی اجتماعــی حــرف می زنــم می گویــم؛ مثــاًل وضعیــت فــالن ســازمان خــراب اســت و بیــن مــردم بی عدالتــی و. ظلــم 
ــن دیگــر  ــد؛ »غصــه نخــور ســتاره ها در شــب می درخشــند«. ای وجــود دارد، خفقــان و تاریکــی هســت و ... شــما می گوئی
معنایــش ســتاره ها در شــب می درخشــند نیســت و یــک بافــت برون متنــی یــا بافــت درون متنــی جمــالت باعــث شــده کــه 
یــک گــزاره از عقل ســتیزی بــه عقل پذیــری یــا بالعکــس تبدیــل شــود کــه عیبــی هــم نــدارد. )بــرای شــنیدن فایــل صوتــی 

ســخنان دکتــر پورنامداریــان بــه وبــگاه پژوهشــگاه مراجعــه فرمائیــد(.
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یک روز در اندرونی؛
 گذری بر زیست روزمره ی زنان در دوره ی قاجار

ــر و ارتباطــات،  ــا همــکاری پژوهشــگاه فرهنــگ، هن ــان پژوهشــکده ی مطالعــات اجتماعــی ب گــروه پژوهشــی مطالعــات زن
ــان در دوره ی قاجــار« را  ــره ی زن ــر زیســت روزم ــی، گــذری ب ــک روز در اندرون ــوان »ی ــا عن نشســت تخصصــی مجــازی ب
در روز دوشــنبه 17 آذرمــاه 1399، به صــورت زنــده )برخــط( در صفحــه ی اینســتاگرام گــروه پژوهشــی مطالعــات زنــان بــا 
ــگار  حضــور و ســخنرانی دکتــر نســیم خلیلــی؛ تاریخ پــژوه و داســتان نویس، مهــدی یســاولی؛ پژوهشــگر تاریــخ و روزنامه ن
ــژاد، دبیــر علمــی نشســت و عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده ی هنــر پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر  و دکتــر طیبــه عزت اللهی ن

و ارتباطــات، برگــزار کــرد.
ــت  ــر زیس ــذری ب ــوان »گ ــا عن ــود را ب ــث خ ــگار بح ــخ و روزنامه ن ــگر تاری ــاوی پژوهش ــدی یس ــت مه ــدای نشس در ابت
روزمــره ی زنــان در دوره ی قاجــار« آغــاز کــرد. وی گفــت: زندگــی زنــان رجــال معمــوالً بــه بطالــت و تجمل پرســتی و بــا 
ــم  ــا فراه ــرای م ــه ب ــرگرمی هایی ک ــک از س ــا هیچ ی ــی آن ه ــود. در زندگ ــپری می ش ــوع س ــدون تن ــت و ب ــی یکنواخ حالت
اســت، مثــل: مجالــس رقــص، تئاتــر، اپــرا، میهمانی هــای مجلــل، کنــار دریــا، مطالعــه ی کتــاب و ســفر بــه پاریــس و رم وجــود 
ــل مردهایشــان در پرچانگــی،  ــان، درســت مث ــد. ســرگرمی های آن ــرون بیای ــی بی ــا از یکنواخت ــا ســیر زندگــی آن ه ــدارد، ت ن
ــار  ــدی مری شــیل«، همســر وزیرمخت ــف »لی ــن توصی ــن و آن خالصــه می شــود«. ای ــه ای ــی و تهمــت ب شایعه ســازی، بدگوی
انگلیــس در میانه هــای دوره ی قاجــار، در کتــاب »خاطــرات لیدی شــیل« دربــاره ی روزمرگی هــای طبقــه ای از زنــان جامعــه ی 
ایرانــی در روزگار پیــش از مشــروطه، مــا را بــه ایــن پرســش می رســاند کــه ایــن دســته از زنــان ایرانــی و نیــز دیگــر زنــان در 
ــع تاریخــی  ــان مناب ــه نشــانه هایی در می ــا ب ــد؟ ی ــه می گذرانده ان بخش هــای گوناگــون جامعــه، روز و روزگار خــود را چگون
ــش از روزگار  ــا پی ــران ت ــه ی ای ــان جامع ــد زن ــان ده ــه نش ــت ک ــت یاف ــوان دس ــردان می ت ــای جهانگ ــژه گزارش ه به وی
ــن  ــه ای ــه ســرمی بردند؟ پاســخ ب ــه ب ــاه و یک ســال خــود را چگون ــک م ــه، ی ــک هفت ــا شــام، ی ــداد ت ــک بام مشــروطیت، ی
پرســش ها بــا وجــود منابــع انــدک، می توانــد ســیر دگرگونــی زندگــی زنــان را در تاریــخ ایــران بیان گــر باشــد. جهانگــردان 
ــه  ــر توج ــا بیش ت ــه ام ــن میان ــه در ای ــته اند. آن چ ــیار نگاش ــان بس ــی و روزگارش ــان ایران ــاره ی زن ــان، درب در سفرنامه های ش
ــان و  ــا زن ــار ب ــه ی رفت ــران در زمین ــنتی ای ــه ی س ــی جامع ــی- اجتماع ــای فرهنگ ــانده، ویژگی ه ــود می کش ــه خ ــا را ب آن ه
ــه  ــد ک ــی را دیده ان ــر، پدیده های ــوده اســت؛ آن جهانگــردان، بیش ت ــران ب ــدار مردســاالرانه ی جامعــه ی ای ــان در م ــگاه آن جای
ــاب دیدگان شــان نشســته اســت. یســاولی در  ــر در ق ــان بیش ت ــای زن ــه، محدودیت ه ــن میان برایشــان تازگــی داشــته و درای
خاتمــه ی ســخنانش تأکیــد کــرد: از ایــن دریچــه اگــر بخواهیــم زندگــی زن ایرانــی را در روزگار یادشــده توصیــف کنیــم، 
ــته، هرچــه  ــان در روزگار گذش ــد. زن ــد بنمایان ــت را نمی توان ــه ی واقعی ــًا هم ــه طبیعت ــد ک ــه دســت می آی ــره ب ــری تی تصوی
هــم زندگــی ســخت و دایرهــی ســنت ها برایشــان تنــگ بــوده باشــد، بــاز اعضایــی از جامعــه بــه شــمار می آمده انــد کــه در 
ــه گــذران روزگار و زندگــی روزمــره ی  ــه ایــن مســئله، مــا را در دســت یابی ب ســیر گــذر روزگار نقــش داشــته اند. توجــه ب

آنــان یــاری خواهــد داد.
ــات  ــردم« از ادبی ــخ م ــی در تاری ــای منبع شناس ــت و ظرافت ه ــه »اهمی ــوف ب ــه  ای معط ــی در مقدم ــیم خلیل ــه ، نس در ادام
ــام بــرد و ضمــن اشــاره  داســتانی به عنــوان منابــع کمتــر مــورد توجــه قرارگرفتــه در عرصــه ی پژوهــش تاریــخ اجتماعــی ن
بــه ادلــه ای کــه ســندیت تاریخــی شــماری از ایــن منابــع را تأییــد می کننــد بــه آثــاری از ایــن دســت و فکت هــای تاریخــی 

ــه بحــث اصلــی خویــش  ــرای پرداختــن ب ــا بســتری ب نهفتــه در آن هــا اشــاره کــرد ت
ــتانی  ــات داس ــع ادبی ــه دو منب ــکا ب ــا ات ــان فرودوســت ب ــون واکاوی زیســت زن پیرام
ــن دو  ــد؛ ای ــم ساخته باش ــاکودتا فراه ــی پسامشــروطه و پیش ــازه ی زمان ــه ب ــوط ب مرب
ــران مخــوف »مشــفق کاظمــی«  ــن« و دیگــری ته ــت »م . به آذی ــر رعی ــر یکــی دخت اث
بودنــد کــه دکتــر خلیلــی در اولــی بــه دنبــال داده هــا و مســتنداتی دربــاره ی زیســت 
و روزمرگی هــا و آسیب شناســی زندگــی زنــان خدمــت کار و تأثیــر بحران هــای 
ــی  ــی تهــران مخــوف کــه آن را روایت ــی، یعن ــود و در دوم ــر آن ب گفتمــان سیاســی ب
ــی  ــرد، در پ ــی ک حــول محــور مســائل و روان شناســی اجتماعــی پسامشــروطه معرف
ــوان  ــش به عن ــی فواح ــی و جهان بین ــات جمع ــت و روحی ــی سرنوش ــیر و چرای س
ــو  ــن گفت وگ ــود او در ای ــی ب ــخ اجتماع ــان فرودســت در تاری فراموش شــده ترین زن
کوشــید ضمــن اثبــات اهمیــت و ســندیت تاریخــی منابــع ادبیــات داســتانی )به طــور 
ــده  ــی مغفول مان ــت واکاوی زندگ ــه اهمی ــاص( ب ــور خ ــاب به ط ــن دو کت ــام و ای ع

ــردازد. ــخ معاصــر بپ ــان فرودســت در تاری زن
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اثرات اقتصادی ویروس کرونا؛ بررسی آینده پژوهانه

پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ســی ام بهمن مــاه 1399، همایــش اثــرات اقتصــادی کرونــا را برگــزار کــرد. در 
ایــن همایــش یــک روزه 13 ســخنران از اســتادان دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها بــه ارائــه ی تحقیقــات و دیدگاه هــای خــود در 

زمینــه ی اثــرات اقتصــادی همه گیــری کرونــا پرداختنــد. 

ــرژی،  ــرف ان ــر مص ــه ب ــا  ازجمل ــرات کرون ــی اث ــه بررس ــادی ب ــان اقتص ــتادان و محقق ــی، اس ــش تخصص ــن همای در ای
ــد.  ــگری پرداختن ــالمت و گردش ــادی، س ــد اقتص ــی، رش ــام پول ــتغال، نظ ــارت، اش ــک، تج ــات الکترونی ــب وکارها، خدم کس
دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در مراســم افتتاحیــه ی ایــن همایــش ضمــن قدردانــی 
از مســئوالن و دبیــر همایــش و تبریــک ایــام خجســته ی مــاه رجــب و .. از مقــارن شــدن ایــن همایــش بــا ایــن ایــام خجســته 
ــای  ــأت امن ــو هی ــون و عض ــورای مت ــاد ش ــروه اقتص ــس گ ــدم، رئی ــر مصباحی مق ــت: از دکت ــرد و گف ــندی ک ــراز خرس اب
ــازند. از  ــد می س ــود بهره من ــه ی خ ــای جوانمردان ــگاه را از حمایت ه ــواره پژوهش ــه هم ــگزاریم ک ــیار سپاس ــگاه بس پژوهش
جنــاب آقــای طغیانــی، نماینــده ی محتــرم مچلــس شــورای اســالمی نیــز ســپاس ویــژه دارم کــه مــا را بــا ســخنرانی علمــی 
خــود بهره منــد خواهنــد کــرد و امیدواریــم کــه همــکاری علمــی و اجتماعــی خــود را بــا پژوهشــگاه ادامــه دهنــد. ان شــاءاهلل 
بعــد از ایــن همایــش از همــکاری دکتــر طغیانــی و ســایر نماینــدگان مجلــس بهــره ببریــم و در جنبه هــای مختلــف علمــی-

اجتماعــی از حمایــت مجلــس برخــوردار باشــیم.
ــعه ی  ــه ی توس ــرد برنام ــارز رویک ــق ب ــی از مصادی ــد یک ــه می توان ــت ک ــدری گویاس ــش به ق ــوان همای ــبختانه عن  خوش
پژوهشــگاه تلقــی شــود. یعنــی همــان رویکــرد کاربــردی و اثربخشــی و همــان شــعار اصلــی برنامــه ی دوم توســعه ی راهبــردی 

یعنــی پژوهشــگاه بــدون دیــوار و توســعه یافتــه اســت.
ــد فعالیت هــا  ــا رون ــا داشــت ت ــاره ی کرون ــر عملکــرد پژوهشــگاه درب ــاه ب ــه ی ســخنانش مــروری کوت ــادی در ادام ــر قب دکت
ــه ی اول  ــفند 9۸ در هفت ــان اس ــت: از هم ــد. وی گف ــان دهن ــرا را نش ــئله مند و جامع گ ــش مس ــن همای ــه ای ــیدن ب ــرای رس ب
ــاری آن بررســی شــد و مشــخص شــد ایــن پاندمــی  ــه کشــور، ابعــاد فرهنگــی، اجتماعــی، انســانی و رفت ــه ب ورود ایــن بلی
در حــدی نیســت کــه محــدود بــه حــوزه ی ســالمت و بهداشــت باشــد و نیازمنــد آن اســت کــه ابعــاد فرهنگــی، اجتماعــی، 
انســانی و رفتــاری آن بررســی شــود. بالفاصلــه در اســفند مــاه بیانیــه ای در ایــن مــورد خطــاب بــه وزیــر محتــرم بهداشــت و 
درمــان ارائــه شــد و خوشــبختانه وزیــر محتــرم اســتقبال کردنــد و ارتبــاط خوبــی بــا معــاون ایشــان، دکتــر حریرچــی، برقــرار 
شــد و اولیــن همایــش را بــا حضــور ایشــان در اردیبهشــت 99 برگــزار کردیــم. حتــی در مراســم ســالگرد خجســته ی پیــروزی 
ــور، رئیــس  ــر مهرپ ــر قمــی، دکت ــه ی گذشــته در پژوهشــگاه برگــزار شــد، بعــد از ســخنرانی دکت انقــالب اســالمی کــه هفت
بیمارســتان شــریعتی صحبــت کردنــد. یعنــی مــا همــواره بــا ایحــاد ارتبــاط و تعامــل بــا حــوزه ی ســالمت و بهداشــت ســعی 
ــاط  ــن ارتب ــم. دائمــًا ای ــرم گوشــزد و فرهنگ ســازی کنی ــه مســئوالن محت ــم ابعــاد اجتماعــی، انســانی و فرهنگــی را ب کرده ای

ــم. ــظ کرده ای ــن حــوزه  حف را ای
دکتــر قبــادی ادامــه داد: پژوهشــگاه در ابتــدای ســال 99 راهبــردی را اعــالم کــرد کــه ســرلوحه ی فعالیت هــای ایــن مرکــزی 
ــم  ــی ه ــه یعن ــی در جامع ــذاری علم ــی و اثرگ ــود از؛ امیدآفرین ــارت ب ــرد و آن عب ــرار گی ــال 99 ق ــی در س ــی، پژوهش علم
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باالبــردن ســطح تــاب آوری اجتماعــی و هــم ایجــاد علمــی کــه بــه لطــف خــدا، امســال پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
فرهنگــی بیــش از هــر مؤسســه ی پژوهشــی علــوم انســانی کشــور دربــاره ی ابعادفرهنگــی- اجتماعــی کرونــا کار کــرده اســت. 
ــن  ــم. چندی ــر کردی ــگاه منتش ــارج پژوهش ــل و خ ــزرگان داخ ــددی را از ب ــانه ای متع ــای رس ــانه ای پویش ه ــای رس در فض
جلــد کتــاب تألیفــی و ترجمــه ای داشــتیم. پنل هــای علمــی متعــددی در هفتــه ی پژوهــش برگــزار شــد کــه همــه ی این هــا 
ــرار  ــت گذاران ق ــس و سیاس ــار مجل ــود و در اختی ــردی ش ــای راهب ــتی و گزارش ه ــای سیاس ــه توصیه ه ــل ب ــد تبدی می توان

گیــرد.
قبــادی در خاتمــه ی ســخنانش تأکیــد کــرد: همــه ی ایــن اقدامــات انجــام شــد تــا امــروز بــه ایــن همایــش کامــأل کاربــردی و 
ــار سیاســت گذاران و کمیســیون های مرتبــط مجلــس و ... قــرار  مســئله مند رســیدیم کــه امیدواریــم خروجی هــای آن در اختی

گیــرد و مؤثــر واقــع شــود.

ســخنران بعــدی آیــت اهلل مصباحی مقــدم عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــود کــه بــه تبییــن اثــرات شــیوع ویــروس 
ــرد. وی  ــه ک ــتی ارائ ــای سیاس ــت و توصیه ه ــم پرداخ ــت توریس ــژه صنع ــران به وی ــاد ای ــی و اقتص ــاد جهان ــر اقتص ــا ب کرون
ــل  ــل و نق ــف حم ــل توق ــه به دلی ــت ک ــم دانس ــت توریس ــا را صنع ــروس کرون ــیب دیده از وی ــای آس ــن بخش ه بزرگ تری
ــه اســت.  ــز کاهــش یافت ــرژی نی ــت تقاضــای ان ــن باب ــی دچــار کاهــش تقاضــا شــده اســت و از ای ــی و زمین ــی، دریای هوای
کشــورهای تولیــد کننــده ی نفــت و گاز ماننــد ایــران کــه ســهمی در تولیــد و عرضــه ی آن دارد، از ایــن آســیب، در امــان نبودند. 
بســته بودن مرزهــای زمینــی ایــران بــا برخــی همســایگان بــرای مدتــی منجــر بــه کاهــش صــادرات شــد. گردشــگری در ایــران 
ــا کاهــش یافــت و کســب وکارهای خــرد به دلیــل تعطیلــی  ــر تحریم هــا و کرون ــه در اث دچــار رکــود شــد. واردات مــواد اولی
ــرای کســب وکارها، همایش هــا و جلســات باعــث  ــه مــواردی اعــم از اســتفاده از فضــای مجــازی ب ــازار متوقــف شــد. البت ب
ــا در فصــل اول ســال 2020  ــد اروپ ــات نشــان دادن ــا شــده اســت. تحقیق ــن فعالیت ه ــام شــده ی ای ــه  ی تم ــدن هزین پائین آم
افــت 3.3 درصــدی تولیــد ناخالــص داخلــی را تجربــه کــرد و در فصــل دوم بــا 5 درصــد کاهــش تولیــد مواجــه شــد. همچنیــن 
افــت قابــل توجــه وضــع مالــی مــردم در کشــورهای اروپایــی  ازجملــه انگلیــس به طوری کــه بســیاری از مــردم از بســته های 
ــن کشــورها سیاســت  ــد. ای ــتفاده می کنن ــه اس ــی و یاران ــوض، بخشــش های مالیات ــای بالع ــا، کمک ه ــت، وام ه ــی دول حمایت

انبســاط پولــی )حــدود 5 درصــد تولیــد ناخالــص داخلی شــان( را بــرای عبــور از تنگناهــای مالــی برگزیدنــد.
در ادامــه دکتــر مهــدی طغیانــی، عضــو و ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس نیــز در ایــن همایــش بــه تبییــن تحــوالت 
اثــرات شــیوع کرونــا بــر رشــد اقتصــادی ایــران، صــادرات غیــر نفتــی، بخــش کشــاورزی و بازیابــی آن پرداخــت. آمارهــای 
ارائه شــده از مرکــز آمــار ایــران حاکــی از آن اســت کــه جــذب شــوک توســط اقتصــاد ایــران انجــام شــده و در حــال عبــور 

از شــرایط ســخت بحــران کرونــا در ایــران هســتیم.
در ادامــه ی همایــش دکتــر داوود منظــور، ســجاد رجبــی و رضــا رنجبــران، از دانشــگاه امــام صــادق)ع(، مقالــه ی مدل ســازی 
ــد. در ایــن  اجــرای انــواع محدودیت هــا در همه گیــری کوویــد19 و تغییــرات مصــرف انــرژی  اولیــه در ایــران  را ارائــه کردن
ارائــه بــه مســئله ی تغییــر مصــرف انرژی هــای اولیــه در کشــور ایــران پرداختنــد. بدین منظــور 10ســناریو مختلــف از وضعیــت 
ــرژی و ورود  ــتانده ان ــازی داده-س ــق مدل س ــه  و از طری ــر گرفت ــی از آن درنظ ــای ناش ــاری و محدویت ه ــن بیم ــده ی ای آین
شــوک های اقتصــادی ایــن بیمــاری بــه تعامــالت بخش هــای اقتصــاد، تغییــرات مصــرف انرژی هــای اولیــه در کشــور ایــران 
ــی( مصــرف ذغال ســنگ 0.19% بیشــترین کاهــش و  ــل اپیدم ــود ســریع و کام ــناریو )بهب ــن س ــق بهتری ــد. طب محاســبه  کردن
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بــرق هســته ای، بــرق آبــی و بــرق بــادی هــر ســه بــه میــزان 0.01% افزایــش در مصــرف را خواهنــد داشــت. طبــق بدتریــن 
ســناریو )تشــدید اپیدمــی بــه صــورت انفجــاری بــدون فروکــش کــردن مــوج در یــک بــازه ی زمانــی( ذغال ســنگ بــه میــزان 
ــه  ــرف را تجرب ــش در مص ــا۸.79 % کاه ــی ب ــا 12.61% و گاز طبیع ــت ب ــپس نف ــرف، س ــش در مص ــترین کاه 17.96% بیش
خواهنــد کــرد. بــرق هســته ای، بــرق آبــی و بــرق بــادی هــر ســه به میــزان 4.03% کمتریــن مصــرف را خواهنــد داشــت. در 
مجمــوع مصــرف همــه ی انــواع انــرژی اولیــه در بهتریــن ســناریو بــه میــزان 0.0۸% و در بدتریــن ســناریو بــه میــزان %10.33 

کاهــش خواهــد یافــت.  
ــرات  ــه بررســی اث ــات فرهنگــی ب ــوم انســانی و مطالع ــی پژوهشــگاه عل ــأت علم ــادات زعفرانچــی، عضــو هی ــر لیالس دکت
ویــروس کرونــا بــر فضــای کســب وکار در ابعــاد ملــی و جهانــی پرداخــت. وی چشــم انداز وضعیــت بــازار کار جهانــی  متأثــر 

از شــیوع کرونــا را مبهــم دانســت.
وی گفــت: دسترســی بــه واکســن اگرچــه روزنه هــای امیــد 
ــان  ــا هم چن ــوده اســت، ام ــی گش ــاد جهان ــه روی اقتص را ب
ــت چگونگــی  ــز واقعی ــه واکســن و نی ســرعت دسترســی ب
ــیم  ــان ترس ــه آن، هم چن ــی ب ــت جهان ــی کلِّ جمّعی دسترس
ــل در  ــی را حداق ــازار کار جهان ــت ب ــد بخشــی از وضعی امی
ــزارش  ــن گ ــد. براســاس آخری ــدت نشــان نمی ده ــاه م کوت
ســازمان جهانــی بیمــاری کرونــا و اقدامــات پیش گیرانــه در 
ــی را  ــروی کار جهان ــا آن، حــدود 94 درصــد از نی ــه ب مقابل
ــت  ــاعات کار ازدس ــار س ــت. آم ــرار داده اس ــر ق تحت تأثی
ــز  ــتمزد و نی ــت دس ــان و اف ــد کارکن ــش درآم ــه، کاه رفت
ــورهای  ــن کش ــی در بی ــرک مال ــت های مح ــری سیاس نابراب
و  ســخت  را  جهانــی  کســب وکار  وضعیــت  جهــان 
ــی  ــت. یک ــاخته اس ــکل تر س ــا را مش ــری راه حل ه به کارگی

ــل کــردن برخــی رســته های شــغلی  ــل و نیمه تعطی ــران، تعطی ــا در کشــور ای ــروس کرون ــن پیامدهــای شــیوع وی از اصلی تری
در کشــور اســت کــه بــا توجــه بــه ســهم شــاغالن، خطــر بالقــوه ی بیــکاری بیــش از 3 میلیــون نفــر را در 10 رســته آســیب پذیر 
ایجــاد کــرده اســت. بــازار کار ایــران هم زمــان بــا کاهــش انگیــزه ی مشــارکت اقتصــادی و کاهــش جوینــدگان فرصت هــای 
شــغلی مواجــه بــوده )کاهــش نــرخ بیــکاری( کــه منجــر بــه انتقــال جمعیــت فعــال اقتصــادی بــه جمعیــت غیرفعــال شــده 
اســت. شــواهد جهانــی نشــان می دهــد فعال شــدن افــراد غیرفعــال در اقتصــاد حتــی دشــوارتر از اســتخدام مجــدد بیــکاران 
اســت و بهبــود فضــای کســب وکار را در آینــده ســخت تر خواهــد کــرد. مشــاغل غیررســمی، افــراد خــارج از پوشــش تأمیــن 
اجتماعــی و زنــان و جوانــان در اولویــت رســیدگی در حــوزه ی بــازار کار کشــور بــا هدف گــذاری اولویــت در سیاســت های 

ــوند. ــوب می ش ــی محس مل
ــای  ــی قابلیت ه ــه ارزیاب ــدرس ب ــت م ــام حســین زاده از دانشــگاه تربی ــی و اله ــر امیرحســین مزین ــش دکت ــه ی همای  در ادام
ســالمت الکترونیــک در مدیریــت هزینه هــای مترتــب بــر پاندمی هــا از منظــر اقتصــاد ســالمت )مطالعــه مــوردی: کوویــد19( 
پرداختنــد. کوویــد19، نمونــه ای از دنیاگیــری بیمــاری اســت کــه هم اکنــون سراســر جهــان را بــا خــود درگیــر کــرده اســت. 
ــورت  ــورها را به ص ــیاری از کش ــاد بس ــان ها، اقتص ــان انس ــن ج ــدای از گرفت ــا ج ــایر پاندمی ه ــد س ــز همانن ــد19 نی کووی
مســتقیم و غیرمســتقیم  متأثــر کــرده اســت و خســارت و زیــان قابل توجهــی بــر اقتصادهــای برتــر جهــان وارد کــرده اســت. 
ــتی- ــای بهداش ــع مراقبت ه ــع محــدود و تقاضــا نامحــدود اســت و مناب ــا مناب ــایر حوزه ه ــد س در حــوزه ی ســالمت همانن
ــد19  ــی چــون کووی ــا خصوصــًا در دوران پاندمی های ــه در دوران بیماری ه ــع، یکــی از مســائلی ک ــد، در واق ــی کم یابن درمان
ــف  ــای مختل ــردن فناوری ه ــه کار ب ــا ب ــروزه ب ــه ام ــن مراقبت هاســت ک ــای ای ــد، هزینه ه ــران می کن ــا را نگ ــردم و دولت ه م
ــاوری اطالعــات و ارتباطــات )  ــا را کاهــش داد. فن ــن هزینه ه ــوان بخشــی ای ــاوری اطالعــات و ارتباطــات می ت ــه فن  ازجمل
فــاوا( به طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــر اکثــر بخش هــای زندگــی بشــر  ازجملــه حــوزه ی ســالمت اثرگــذار بــوده اســت. 
فــاوا نقــش عمــده ای در شناســایی، نقشــه برداری، درک، مدیریــت و درمــان همه گیری هــای جهانــی دارد. نظــام ســالمت در 
دوران پاندمی هایــی هم چــون کوویــد19 بــا اســتفاده از ســالمت الکترونیــک و قابلیت هــای آن  ازجملــه، تشــخیص بیمــاری، 
اقدامــات پیش گیرانــه بــرای مــردم و کادر درمــان در زمــان شــیوع ویــروس و بیمــاری، کاهــش اثــرات پاندمی هــا بــا نظــارت 
و کنتــرل بیماری هــا از راه دور، برقــراری ارتباطــات شــفاف بیــن بیمــاران و پزشــکان و همچنیــن کادر درمــان و متخصصــان 
ــاء  ــر، ارتق ــر، مناســب تر و مؤثرت ــت کم هزینه ت ــه ی مراقب ــه ارائ ــه منجــر ب ــای پیشــرو و... اســت ک ــم و بررســی راه کاره باه
ــد  ــی و درنتیجــه صرفه جویــی و کاهــش هزینه هــا در حــوزه ی ســالمت می شــود و می توان کیفیــت خدمــات، افزایــش کارای
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به صــورت کاراتــر و اقتصادی تــری بــه مدیریــت ایــن بیماری هــا بپــردازد. بنابرایــن می تــوان گفــت کــه ســالمت الکترونیــک 
در دوران پاندمی هایــی چــون کوویــد19 می توانــد به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم بخــش قابــل توجهــی از زیان هــا و 
ــات  ــه در ادبی ــی های صورت گرفت ــب بررس ــوق در قال ــث ف ــد. مباح ــل کن ــورها راتعدی ــاد کش ــه اقتص ــارت های وارده ب خس

موضــوع نیــز تأییــد شــده اســت.
ــه  ــه ب ــد ک ــات بودن ــاوری اطالع ــور از پژوهشــگاه ارتباطــات و فن ــرا تقی پ ــر مرادحاصــل و زه ــر نیلوف ــدی دکت ســخنران بع
بررســی تأثیــر پاندمــی کوویــد19 بــر خدمــات الکترونیکــی پرداختند.اثرگــذاری شــرایط پاندمــی بــر روی خدمــات الکترونیــک 
ــی  ــی در برخ ــی کوتاه مدت ــرات منف ــی از تأثی ــات حاک ــای مطالع ــت. یافته ه ــوده اس ــراه ب ــی هم ــت و منف ــرات مثب ــا تأثی ب
حوزه هاســت، امــا مطالعــه ی روندهــای بلندمــدت نشــان می دهــد حــوزه ی خدمــات الکترونیکــی پتانســیل باالیــی داشــته تــا 
قوی تــر از گذشــته توســعه  یابــد زیــرا تحریــک تقاضــا بــرای خدمــات الکترونیکــی فرصتــی جهــت تقویــت طــرف عرضــه در 
ایــن حــوزه فراهــم مــی آورد. در ایــن مقالــه بــا بررســی و مــرور مطالعــات انجام شــده در حــوزه ی بین المللــی و داخلــی کــه 
کوویــد19 را به عنــوان عاملــی مســتقل در مطالعــات مدنظــر قــرار داده، بــه بررســی تأثیــر ایــن متغیــر بــر خدمــات الکترونیکــی و 
میــزان رشــد و کاهــش ایــن خدمــات پرداختــه شــده اســت. همچنیــن بــا اســتناد بــه برخــی مطالعــات کــه در کنــار بررســی ایــن 
ــز توســط قطــب  بین الملــل  ــا نی ــری  بین المللــی کرون ــار مشــتریان و بهره گی ــر رفت ــز نظی ــی دیگــری نی ــر اصلــی متغیرهای متغی

دانشــگاه اصفهــان مــورد بررســی قــرار گرفــت.
ــل پرداخــت.  ــد-19 در عرصــه ی تجــارت  بین المل ــه بررســی کووی ــان ب ــی از دانشــگاه اصفه ــیدکمیل طیب ــر س ــدا دکت در ابت
ــه 70 درصــد بخــش جهانگردی_گردشــگری  ــی اســت ک ــا، تجــات جهان ــر از کرون ــای  متأث از نظــر ایشــان یکــی از بخش ه
 بین الملــل_  متأثــر یــا حتــی متوقــف و کوچــک شــده اســت. کشــورهای بــزرگ مثــل فرانســه، هنــد، کــره جنوبــی، آمریــکا، 
ــه GDP آنهــا دارد. در فصــل دوم  ــان و آســیب ب ــد کــه نشــان از کوچک شــدن اقتصــاد آن ــه کردن چیــن ،رشــد منفــی را تجرب
ســال 2020 بیــش از 14 درصــد تجــارت کشــورهای دارای درآمــد بــاال کاهــش یافــت. همچنیــن کشــورهای بــا درآمــد پاییــن 
یــا متوســط نیــز تــا 6 درصــد بــا کاهــش صــادرات مواجــه شــدند و بــا کســری تجــاری روبــه رو شــدند. افزایــش بدهی هــا در 
بخش هــای غیرمالــی، دولتــی و خانــوار قابل مشــاهده اســت. در بخــش تجــاری ایــران هــم از جنبــه ی حجمــی و نیــز ارزشــی، 
بــا کاهــش حجــم تجــاری مواجــه هســتیم. کاهــش فــروش نفــت بــه علــت تحریم هــا و پاندمــی کرونــا کاهــش شــدید رشــد 

اقتصــادی در ســال اخیــر را رقــم زده اســت.
ــاکرونا  ــتغال در دوران پس ــاختار اش ــوالت س ــی تح ــه بررس ــان ب ــگاه اصفه ــظ از دانش ــد واع ــر محم ــل، دکت ــه ی  پن  در ادام

ــرد. ــریح ک ــه آن را تش ــیب های وارده ب ــت و آس پرداخ
در ادمــه، دکتــر رســول بخشــی از دانشــگاه اصفهــان نیــز بــه بررســی نظــم پولــی جهــان پــس از کرونــا پرداخــت کــه حاکــی 

از افــول دالر در شــرایط جدیــد کرونایــی اســت. 
از ظرفیــت فناوری هــای نویــن  به عنــوان محــرک توســعه ی خدمــات الکترونیکــی نیــز معرفــی شــده اند بــه تأثیــر فناوری هــای 
نویــن نیــز بــر رشــد و کاهــش خدمــات اکترونیــک پرداختــه شــده اســت. در پایــان برررســی یافته هــا و پژوهش هــای نشــان 
ــا بیشــترین  ــن )برخــط( ب ــات آنالی ــات گردشــگری الکترونیکــی، تبلیغ ــه خدم ــورد مطالع ــای منتخــب م می دهــد در حوزه ه
کاهــش و خدمــات ســالمت، آمــوزش، بــازی آنالیــن، رســانه، فیلــم و ســریال آنالیــن بــا بیشــترین تقاضــا و بیشــترین رشــد 
ــب وکار  ــط کس ــی، محی ــع مال ــود مناب ــا، کمب ــود تقاض ــه کمب ــوط ب ــا مرب ــای آن ه ــن چالش ه ــد و  مهم تری ــراه بوده ان هم

نامناســب به دلیــل مشــکالت بیمــه، مالیــات، نبــود قوانیــن کارآمــد و نداشــتن رگوالتــوری تخصصــی اســت.
دکتــر میرحســین موســوی و نــدا مظفری پــور از دانشــگاه الزهــرا بــه بررســی اثــر بحــران کوویــد19 بــر تقاضــای گردشــگری 
ــگری  ــت گردش ــد. صنع ــاوت )MIDAS( پرداختن ــی متف ــا توال ــی ب ــای ترکیب ــیون داده ه ــدل رگرس ــتفاده از م ــا اس ــران ب در ای
ــیوع  ــه ش ــی و... دارد؛  به طوری ک ــای طبیع ــاری، بالی ــادی، بیم ــی، اقتص ــوادث سیاس ــا و ح ــه بحران ه ــی ب ــیت باالی حساس
پاندمــی کوویــد19 در ســال 2020 اثــر بســیار مخربــی بــر صنعــت گردشــگری در سراســر جهــان گذاشــته اســت. در ایــن راســتا 
ایــن مقالــه بــه بررســی اثــر بحــران کوویــد19 بــر تقاضــای گردشــگری بین المللــی در ایــران پرداختــه اســت. به ایــن منظــور 
داده هــای ماهانــه و روزانــه مربــوط بــه تعــداد گردشــگران بین المللــی و کوویــد-19 در ســال های 2019 و 2020 جمــع آوری 
شــده اســت و به دلیــل متفــاوت بــودن توالــی داده هــای مــورد اســتفاده، مــدل رگرســیون داده هــای ترکیبــی بــا توالــی متفــاوت 
ــری  ــان و بهبودیافتــگان کوویــد19 اث ــان حاکــی از آنســت کــه تعــداد مبتالی ــه اســت. نتایــج بررســی آن ــه کار رفت )MIDAS( ب

ــی دارد. ــر تقاضــای گردشــگری بین الملل ــی دار ب غیرخطــی و معن
دکتــر عبــاس عصــاری آرانــی و ســعید قربانــی از دانشــگاه تربیــت مــدرس بــه بررســی آثــار کوویــد19 بــر کســب وکارها در 
جهــان و ایــران پرداختنــد. ایــن ویــروس شــوک شــدید و گســترده ای بــه بنگاه هــا در سراســر جهــان وارد کــرده کــه بــا اثــر 
منفــی مانــدگار بــر روی فــروش آنهــا همــراه بــوده اســت. تعدیــل نیــروی کار، افزایــش محدودیت هــای مالــی در بنگاه هــای 



72

خربنامه، سال هشتم، شماره ی هفتاد و سوم،  دی و بهمن ماه 1399

ــرای  ــا ب ــرای کســب وکارها اســت. بنگاه ه ــد19 ب ــروس کووی ــده از دیگــر چالش هــای وی ــه آین ــان ب کوچــک و عــدم اطمنی
ــای  ــال راه حل ه ــده ای به دنب ــور فزآین ــد کســب وکار هســتند و به ط ــای جدی ــال مدل ه ــه دنب ــد19، ب ــه بحــران کووی پاســخ ب
دیجیتــال هســتند. شــوک ایــن همه گیــری، بــه وضــوح انطبــاق فنــاوری را افزایــش داده اســت و چنیــن رویــدادی می توانــد 
ــان  ــاد جه ــب وکارها در اقتص ــر کس ــا ب ــار کرون ــی آث ــه بررس ــه ب ــن مقال ــد. در ای ــش ده ــز افزای ــره وری را نی ــده به در آین
ــد  ــای جدی ــه ی مدل ه ــد19 و ارائ ــروس کووی ــری وی ــرایط همه گی ــده در ش ــاد ش ــای ایج ــرد فرصت ه ــا رویک ــران ب و ای
کســب وکار پرداختــه شــده اســت. در شــرایط جدیــد، مدل هــای کســب وکار نوآورانــه ای کــه ایجــاد می شــود، بایــد ترکیبــی از 
ــش، راه حــل نجــات کســب وکارهای  ــای پژوه ــاس یافته ه ــند. براس ــور باش ــای نوظه ــن و مؤلفه ه ــتراتژی های تحول آفری اس
ــت  ــره وری، حمای ــد به ــه رش ــه ب ــا توج ــی ب ــدات داخل ــش تولی ــمت افزای ــت به س ــرایط، حرک ــن ش ــژه در ای ــران به وی ای

ــال  ــاد دیجیت ــعه ی اقتص ــب وکارها و توس ــد از کس هدف من
اســت.

ــو  ــی، عض ــین میرجلیل ــر سیدحس ــش دکت ــه ی همای در ادم
هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
ــادی و  ــد اقتص ــا، رش ــران کرون ــی بح ــه بررس ــی ب فرهنگ
ــران  ــار بح ــه آث ــن مقال ــت. در ای ــاکرونا پرداخ ــی پس بازیاب
ناشــی از کرونــا بــر رشــد اقتصــادی معرفــی شــده و بــه ایــن 
پرســش پرداخــت کــه بــرای خــروج از رکــود ناشــی از کرونا 
ــرمایه  ــواع س ــد و ان ــد ش ــام خواه ــی انج ــوع بازیاب ــه ن چ
ــا  ــری کرون ــد. همه گی ــا می کنن ــه ایف ــن زمین چه نقشــی در ای
ــه  ــت ک ــا اس ــه و تقاض ــان عرض ــوک هم زم ــی از ش ترکیب
قلمــرو جهانــی دارد و رشــد اقتصــادی را به شــدت کاهــش 
داده اســت. کشــورهای شــرق آســیا کــه دچــار کاهــش رشــد 

ــوی داشــته باشــند. ســایر  ــی ق ــه بازیاب ــی می شــود ک ــد، پیش بین ــاب آوری اقتصــادی برخوردارن ــی از ت ــادی شــده اند، ول زی
کشــورهایی کــه از مشــکالت ســاختاری رنــج می برنــد، انتظــار مــی رود کــه بازیابــی ضعیــف یــا تــداوم رکــود داشــته باشــند. 
بــا وجــود ایــن، تقریبــًا بــرای همــه ی کشــورها، انتظــار مــی رود کــه برگشــت رشــد اقتصــادی به حالــت قبــل، تنهــا بخشــی از 
ــه بازیابــی اقتصــادی بــرای  ــاره ی این کــه چه وقــت و چه گون کاهــش رشــد را جبــران کننــد. اگرچــه نااطمینانــی زیــادی درب
ــریعی  ــی س ــد، بازیاب ــرل کنن ــری را کنت ــد همه گی ــه نتوانن ــورهایی ک ــود دارد. کش ــد، وج ــاق می افت ــف اتف ــورهای مختل کش
ــریع و  ــات، س ــد بی ثب ــی می توان ــا، بازیاب ــران کرون ــوک بح ــدت ش ــت و ش ــت های دول ــب سیاس ــت. برحس ــد داش نخواهن
ــد و  ــات، آســیب می زن ــا و خدم ــد و صــادرات کااله ــرای تولی ــت اقتصــاد ب ــه ظرفی ــا، ب ــری کرون تدریجــی باشــد. همه گی
بخشــی از ظرفیــت تولیــدی اقتصــاد در پســاکرونا از دســت مــی رود. انــواع ســرمایه )فیزیکــی، انســانی، طبیعــی و اجتماعــی( 
ــد از  ــاکرونا می توان ــی پس ــرای بازیاب ــران ب ــاد ای ــد. اقتص ــا می کن ــی ایف ــش اساس ــاکرونا نق ــی در پس ــد مل ــی تولی در بازیاب

ــد.  ــتفاده کن ــود اس ــرمایه های خ س
پنل بحث و بررسی، ابعاد بین المللی کرونا نیز توسط قطب بین الملل دانشگاه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.

ــت.  ــل پرداخ ــارت بین المل ــه ی تج ــد19 در عرص ــی کووی ــه بررس ــان ب ــگاه اصفه ــی از دانش ــیدکمیل طیب ــر س ــدا دکت در ابت
ــی اســت کــه 70 درصــد بخــش جهانگــردی )گردشــگری  ــا، تجــارت جهان ــر از کرون از نظــر وی یکــی از بخش هــای  متأث
بین الملــل(  متأثــر یــا حتــی متوقــف و کوچــک شــده اســت. کشــورهای بــزرگ مثــل فرانســه، هنــد، کــره جنوبــی، آمریــکا، 
ــا دارد. در فصــل  ــه GDP آن ه ــیب ب ــان و آس ــدن اقتصــاد آن ــان از کوچک ش ــه نش ــد ک ــه کردن ــی را تجرب ــد منف ــن، رش چی
دوم ســال 2020 بیــش از 14 درصــد تجــارت کشــورهای دارای درآمــد بــاال کاهــش یافــت. همچنیــن کشــورهای بــا درآمــد 
پاییــن یــا متوســط نیــز تــا 6 درصــد بــا کاهــش صــادرات مواجــه و بــا کســری تجــاری روبــه رو شــدند. افزایــش بدهی هــا 
ــوار قابــل مشــاهده اســت. در بخــش تجــاری ایــران هــم از جنبــه ی حجمــی و نیــز  در بخش هــای غیرمالــی، دولتــی و خان
ــا کاهــش  ــه علــت تحریم هــا و پاندمــی کرون ــا کاهــش حجــم تجــاری مواجــه هســتیم. کاهــش فــروش نفــت ب ارزشــی، ب

شــدید رشــد اقتصــادی در ســال اخیــر را رقــم زده اســت.
ــاکرونا  ــتغال در دوران پس ــاختار اش ــوالت س ــی تح ــه بررس ــان ب ــگاه اصفه ــظ از دانش ــد واع ــر محم ــل، دکت ــه ی پن در ادام

ــرد. ــریح ک ــه آن را تش ــیب های وارده ب ــت و آس پرداخ
در خاتمــه ی ایــن نشســت مجــازی، دکتــر رســول بخشــی از دانشــگاه اصفهــان نیــز بــه بررســی نظــم پولــی جهــان پــس از 

کرونــا پرداخــت کــه حاکــی از افــول دالر در شــرایط جدیــد کرونایــی اســت.
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گرامی داشت هفته ی بسیج

ــخنرانی  ــا س ــازی ب ــت مج ــک نشس ــی ی ــاه 1399، ط ــیج 5 آذرم ــه ی بس ــت هفت ــی گرامی داش ــت تخصص ــن نشس دومی
حجت االســالم امیرحســین شــاهانی، مســئول دفتــر نمایندگــی، ولــی فقیــه در ســازمان های بســیج و ســرهنگ حمیدرضــا 
قریشــی، فرمانــده بســیج ادارات برگــزار شــد. در ایــن نشســت کــه بــا همــکاری بســیج کارکنــان پژوهشــگاه علــوم انســانی 
ــاوری و گــروه معــارف اســالمی  ــان وزارت علــوم، تحقیقــات و فن و مطاللعــات فرهنگــی، مرکــز مقاومــت بســیج کارکن

دانشــگاه امــام حســین )ع(، برگــزار شــد.

 در ابتــدای نشســت دکتــر حســین نصیــرزاده عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه و فرمانــده مرکــز مقاومــت بســیج کارکنــان 
ــا اســتقبال خــوب بســیجی ها  ــز ب ــی نی ــه ی بســیج گفــت: دومیــن نشســت بصیرت ــه فعالیت هــا پیرامــون هفت ــا اشــاره ب ب
ــز  ــالمی نی ــگاه آزاد اس ــس دانش ــی رئی ــدی طهرانچ ــد مه ــر محم ــه دکت ــد ک ــد ش ــزار خواه ــف برگ ــان مختل و فرمانده
ــن سلســله  ــه در ای ــق برنام ــز طب ــوم نی ــر عل ــر داد؛ وزی ــن خب ــرزاده همچنی ــرد. نصی ــد ک ــه ســخنرانی خواهن ــق برنام طب
ــود را  ــخنان خ ــاهانی س ــالم ش ــم حجت االس ــه ی مراس ــرد. در ادام ــد ک ــخنرانی خواهن ــی س ــت های بصیرت افزای نشس
آغــاز کــرد و گفــت: »بســیج شــجره ی طیبــه اســت« ایــن جملــه از حضــرت امــام رضــوان اهلل تعالی علیــه اســت کــه یکــی 
از بهتریــن جمــالت در مــورد بســیج بــه شــمار مــی رود. شــجره ی طیبــه ی پربرکــت و مؤثــر  کــه میوه هــای ایــن شــجره ی 
ــا جایی کــه هــم ایــن درخــت طــراوت دارد و هــم  ــه ای اســت کــه مایــه ی طــراوت و شــادابی می شــود ت ــه گون طیبــه ب

ــوند. ــد می ش ــت بهره من ــن درخ ــرکات ای ــه از ب ــانی ک کس
ــر  ــرای تفک ــیج را ب ــت و بس ــی نمی خواس ــای نظام ــرای عرصه ه ــط ب ــیج را فق ــام )ره( بس ــزود: ام ــاهانی اف ــر ش دکت
می خواســت کــه الحمــدهلل بســیج مســتضعفین در جنــگ نــرم توفیقــات خوبــی داشــته اســت و ایــن بایــد ادامــه داشــته 
باشــد. بســیج در تاریــخ انقــالب نقــش فراوانــی داشــته اســت و از همــان پنــج آذر 135۸ کــه بســیج بــا فرمــان امــام )ره( 
ــه حرکــت دشــمنان انقــالب تأکیــد کــرد: دشــمنان  ــا اشــاره ب ــود. وی در ادامــه ب تشــکیل شــد یــک حرکــت انقالبــی ب
انقــالب و کشــور همــواره برنامه هــای خاصــی علیــه مــا دارنــد و از تحریم هــای گســترده گرفتــه کــه بــا هــدف نشــان دادن 
ــه چرخــه ی اقتصــادی و ... همگــی در این جهــت اســت  ــا فشــار آوردن ب ناکارآمــدی نظــام اســالمی اعمــال می شــود؛ ت
کــه مقاومــت مــا را بشــکنند امــا خوشــبختانه بــا مقاومــت و اتحــاد مــردم، دشــمن در رســیدن بــه اهــداف خــود نــاکام 
ــث افتخــار  ــما باع ــای ش ــت: فعالیت ه ــر قریشــی گف ــدار دکت ــن نشســت مجــازی ســرهنگ پاس ــه ی ای ــد.در ادام می مان
ــه فعالیت هــای دفــاع  ــا اشــاره ب ــه فرصــت تبدیــل و اطالع رســانی کنیــد. وی در ادامــه ب اســت کــه بایــد تهدیــدات را ب
ــات  ــق منوی ــتای تحق ــی در راس ــای خوب ــت: فعالیت ه ــرد و گف ــاره ک ــاد بســیجی اش ــان و آح ــت فرمانده ــر به هم از مق
حضرت آقــا انجــام شــده و در برگــزاری میزهــای خدمــت توفیقاتــی داشــته ایم کــه حضــرت آقــا نیــز مــا را مــورد تفقــد 
ــن ســالمت کادر  ــرای مدافعی ــت ب ــز خدم ــا می ــرد«. م ــک ک ــردم نزدی ــه م ــا را ب ــت، »بســیج، وزارتخانه ه ــرار داد و گف ق
بهداشــت و درمــان در هفــت بیمارســتان برگــزار کرده ایــم و فعالیت هــا در ایــن زمینــه ادامــه دارد و ...قریشــی در ادامــه ی 
ــر بســیج  ــه ب ــا تکی ــد کــرد و گفــت: کشــور ســوریه بعــد از ســال های ســال ب ــه نقــش بســیج مردمــی تأکی ســخنانش ب
مردمــی، روی پــای خــودش ایســتاد و بــه همــکاری بــا بــرادران مقاومــت ادامــه می دهــد. ســرهنگ پاســدار قریشــی در 
خاتمــه ســخنانش از فرماندهــان و بســیجیان حاضــر در جلســه تشــکر کــرد و گفــت: شــما در حــوزه ی مرکــز و پایــه، در 
کســوت فرماندهــی و در بحــث بســیج وزارتخانه هــا همگــی در راســتای وحــدت نظــر و قــول هســتیم و همــه در راســتای 
اهــداف بلنــد و شــرایط خــاص نظــام حرکــت می کنیــم تــا بــا وحــدت نظــر و وحــدت رویــه زیــر منویــات حضــرت آقــا 

ان شــاءاهلل بــه هــدف برســیم.
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رویکرد ترمیمی به پرونده های خشونت جنسی در گفتمان قضایی ایران
 

ــوان »رویکــرد  ــا عن ــان پژوهشــکده ی مطالعــات اجتماعــی نشســت تخصصــی مجــازی ب گــروه پژوهشــی مطالعــات زن
ــا حضــور و  ــاه 1399، ب ــران« را روز شــنبه 15 آذرم ــی ای ــان قضای ــای خشــونت جنســی در گفتم ــه پرونده ه ترمیمــی ب
ســخنرانی دکتــر ســپیده میرمجیــدی هشــجین؛ عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی؛ و 
دبیــر علمــی نشســت دکتــر ســمیه فریدونــی، عضــو هیــأت علمــی مؤسســه ی پژوهــش و برنامه ریــزی آمــوزش عالــی، 

برگــزار کــرد.

ــا طــرح بحــث کاربســت ظرفیت هــای ترمیمــی در پرونده هــای خشــونت جنســی  در ایــن نشســت دکتــر میرمجیــدی ب
ــف  ــره از احــراز عن ــم جنســی، طف ــان در جرای ــت زن ــه عدال ــددی دسترســی ب ــای متع ــون پژوهش  ه ــرد: تاکن ــان ک اذع
ــیت  زده قاضــی را در  ــی و جنس ــه  های ذهن ــر کلیش ــخص تأثی ــور مش ــدام و به ط ــنگین بودن مجــازات اع ــل س به دلی
احــراز مدعــای زنــان قربانــی خشــونت جنســی، موضــوع تحلیل  هــای انتقــادی خــود قــرار داده  انــد و مقصــر تلقی کــردن 
ــوم  ــه از مفه ــیرهای ناعادالن ــی و تفس ــنایی قبل ــاس آش ــر اس ــاوز ب ــتن تج ــاز دانس ــی، مج ــونت جنس ــدگان خش بزه   دی
مقاومــت در تجــاوز بــه عنــف را به مثابــه جلــوه  ای از آزادی عمــل قضایــی در برســاخت مصادیــق خشــونت  های جنســی 
ــه ی  ــناختن تجرب ــمیت نش ــرم و به رس ــراز ج ــدم اح ــرِف ع ــی از ص ــات تجرب ــتر تحقیق ــی بیش ــیده  اند. ول ــد کش ــه نق ب
ــای  ــس از رد مدع ــه ی پ ــه مرحل ــته و ب ــر نگذاش ــا را فرات ــد، پ ــت می  کنن ــه خــود روای ــان ک ــده آن چن ــی بزه  دی بزه  دیدگ

نپرداخته  انــد. وی 
ــان از ســنگین بودن مجــازات اعــدام و طفــره ی قضــات از احــراز جــرم به همیــن دلیــل  میرمجیــدی ادامــه داد: بیشــتر آن
ــا  ــب ی ــع تعقی ــرار من ــدور ق ــه به ص ــاوز، همیش ــراز تج ــدم اح ــا ع ــده ب ــه پرون ــه این ک ــه ب ــدون توج ــد. ب ــد کرده  ان نق
ــنگین بودن  ــه س ــه و از جمل ــل پیش  گفت ــرم به دالی ــراز ج ــدم اح ــی در ازاِی ع ــه قاض ــد. بلک ــم نمی  انجام ــت مته برائ
مجــازات قانونــی، جــای دیگــری به حمایــت از وی اقــدام می  کنــد و ســعی در جبــران بخشــی از خســارت  های ادعایــی 
بزه  دیــده دارد. رویــه  ای کــه حتــی در آرای متعــدد دیــوان عالــی کشــور نیــز بــه چشــم می  خــورد. در ایــن مرحلــه ممکــن 
ــونت  ــده خش ــناختی بزه  دی ــای روان  ش ــن نیازه ــی از مهم  تری ــا بعض ــه( ب ــب ناآگاهان ــه اغل ــی )البت ــرد قاض ــت رویک اس
ــی  ــت ترمیم ــات عدال ــور، از اقتضائ ــرد بزه  دیده  مح ــک رویک ــر ی ــه از منظ ــود ک ــو   ش ــبی هم س ــور نس ــی به ط جنس

ــت اســت . ــای عدال ــوان یکــی دیگــر از راهبرده به عن
ــه داد:  ــی، ادام ــونت جنس ــای خش ــی در پرونده  ه ــی قاض ــازوکارهای ترمیم ــه س ــاره ب ــن اش ــن ضم ــدی همچنی میرمجی
البتــه بدیهی اســت شــکل صددرصــدی و کامــل از یــک مداخلــه ی ترمیمــی نیســت امــا به هرحــال در وضعیــت کنونــی، 
نظــام عدالــت کیفــری ایــران، نویدبخــش و امیــدوار کننــده اســت و در مقایســه بــا رویــه ی پیشــین قضــات دادگاه کیفــری 
پیشــرفت قابــل توجهــی محســوب می شــود. تأکیــد صــرف بــر کســب رضایــت بزه  دیــده، تعییــن مهلــت بــرای بررســی 
ــت  ــدم احــراز رضای ــاکی، ع ــت ش ــب رضای ــدم جل ــه تشــدید مجــازات درصــورت ع ــم ب ــد مته ــکان ازدواج، تهدی ام
ــد  ــده در فرآین ــن دغدغه  هــا و انتظــارات بزه  دی ــه عنــف، در نظــر گرفت ــای ب ــات زن ــی در اثب ــده در صــورت ناتوان بزه   دی

رســیدگی و محکومیــت متهــم بــه پرداخــت ارش  البــکاره به عنــوان یکــی از ســازوکارهای جبــران خســارت اســت.
ــی در  ــت ترمیم ــای عدال ــه برنامه  ه ــل ب ــکان توس ــی ام ــان پیش  بین ــرد: بی  گم ــد ک ــت تأکی ــان نشس ــدی در پای میرمجی

ــت. ــر اس ــر آن، مطلوب  ت ــح ب ــی و تصری ــان تقنین ــی در گفتم ــونت جنس ــای خش پرونده ه
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معناشناسی و مطالعات قرآنی
 

ــن  ــکاری انجم ــا هم ــی ب ــات قرآن پژوهشــکده ی مطالع
مطالعــات قرآنــی و فرهنــگ اســالمی در تاریــخ 22 آبــان 
1399، اقــدام بــه برگــزاری هفتمیــن دوره ی کارگاه هــای 
ــازی  ــورت مج ــی به ص ــات قرآن ــی و مطالع معناشناس
کــرد. ایــن کارگاه در 6 ســاعت )4 جلســه 1.5 ســاعته( 

ــد . ــزار ش ــن( برگ به صــورت مجــازی )آنالی
ــتادیار  ــا )اس ــادی رهنم ــر ه ــت دکت ــدای نشس در ابت
پژوهشــکده ی مطالعــات قرآنــی پژوهشــگاه علــوم 
ــاره ی  ــی درب ــی( توضیحات ــات فرهنگ ــانی و مطالع انس
کارگاه هــای  دوره ی  گفــت:  و  داد  ارائــه  کارگاه 
ــه ی  ــتای برنام ــی در راس ــات قرآن ــی و مطالع معناشناس
در  قرآنــی  مطالعــات  پژوهشــکده ی  راهبــردی 
بســط و تعمیــق مطالعــات نویــن و روش مندســازی 
از  و  اســت  شــده  طراحــی  قرآنــی،  پژوهش هــای 
ســال 1393 به صــورت ســالیانه در آبــان مــاه هــر ســال 
برگــزار می شــود. نظــر بــه بازخــورد مثبــت ایــن کارگاه 
نــزد مخاطبــان رشــته یی علــوم قــرآن و حدیــث و 
نیــز دانــش آموختــگان زبان شناســی، کارگاه امســال 
ــخنرانان  ــز س ــی و نی ــی، روش ــی موضوع ــا تنوع بخش ب

ــت. ــده اس ــزار ش ــی و برگ ــو، طراح مدع
ــگاه  ــیار پژوهش ــی )دانش ــد پاکتچ ــر احم ــه دکت در ادام
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی( بــه تدریــس 
پرداخــت. موضــوع بحــث وی »کاوش در آیــه ی »نَّزلنــا 
ــه  ــود ک ــی« ب ــی تاریخ ــرد معناشناس ــا رویک ــر« ب ک الذِّ
تاریخــی- معناشناســی  رویکــرد  بســط  و  به شــرح 
تطبیقــی بــا ذکــر مثــال آیــه 15 ســوره ی مبارکــه حجــر 

ــت. ــاص داش اختص
در مبحــث بعــدی دکتــر رهنمــا بحثــی بــا عنــوان 
ــه  ــش آی ــظ در خوان ــی واژه ی حف ــای معنای ظرفیت ه
ــه داد.  ــوَن« ارائ َــُه لََحافُِظ ــا ل ــَر َوإِنّ ْک ــا الذِّ ــُن نَّزلْنَ ــا نَْح »إِنّ
ــناختی  ــل معناش ــه ای از تحلی ــه نمون ــن آی ــل ای تحلی

می شــود. محســوب  نقش گــرا 
ــس  ــا تدری ــاعت 14 کارگاه ب ــتراحت، از س ــس از اس پ
دکتــر علــی دهقــان آغــاز شــد. »شــبکه ی معنایــی قــرآن 
ــود  ــث وی ب ــوان بح ــی« عن ــوزه ی ادراک و دانای در ح
کــه ذیــل یکــی از روش هــای رویکــرد ســاختارگرا بــه 

ــد. ــمار می آی ش
ــار  ــر کامی ــی دکت ــن کارگاه آموزش ــر ای ــش آخ در بخ
در  »حس آمیــزی  عنــوان  بــا  بحثــی  بــا  جوالیــی 
ــه  ــم، رویکــردی شــناختی« مطــرح کــرد و ب ــرآن کری ق

شــد. داده  پاســخ  شــرکت کنندگان  پرســش های 

اصطالح شناسی،  ویژگی ها و کلیات

انجمــن  همــکاری  بــا  قرآنــی  مطالعــات  پژوهشــکده ی 
ــزاری  ــه برگ ــدام ب ــالمی اق ــگ اس ــی و فرهن ــات قرآن مطالع
کارگاه آنالیــن »آشــنایی بــا رویکــرد تاریــخ انــگاره و اندیشــه: 
روزهــای  در  کلیــات«  و  ویژگی هــا  شناســی،  اصطــالح 
دوشــنبه اول و دوشــنبه هشــتم آذر 1399 کــرد. در ایــن 
ــوم  ــگاه عل ــیار پژوهش ــی )دانش ــد پاکتچ ــر احم کارگاه دکت
انســانی و مطالعــات فرهنگــی(، دکتــر ســیدمحمدهادی گرامــی 
ــی(  ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــتادیار پژوهش )اس
ــیار دانشــگاه آزاد اســالمی(  ــروش )دانش ــگ مه ــر فرهن و دکت
ــد. کارگاه در 12 ســاعت )۸ جلســه 1.5  ــس پرداختن ــه تدری ب

ــد . ــزار ش ــاعته( و در دو روز رگ س
دکتــر گرامــی در بخــش اول از ایــن کارگاه بــه تعریــف تاریــخ 
انــگاره و اندیشــه پرداخــت و منابــع بســیاری را در ایــن 
زمینــه جهــت مطالعــه معرفــی کــرد. وی در ادامــه در توضیــح 
ــه نســبت اصطالحــات  ــی آن، ب اصطالح شناســی و بســتر غرب
در زبــان فارســی بــا حــوزه ی التیــن آن اشــاره کــرد و 
ــه و  ــگاره و اندیش ــخ ان ــوزه ی تاری ــن در ح ــات التی اصطالح
ویژگی هــای ایــن حــوزه ی دانشــی در فضــای علــوم انســانی 
ــا  ــپس ویژگی ه ــی س ــر گرام ــرح داد. دکت ــن را ش ــان التی زب
و امتیــازات ایــن حــوزه ی مطالعاتــی را برشــمرد و بســتر 
شــکل گیری آن در مطالعــات اســالمی ایــران و مطالعــات 

ــرار داد.  ــی ق ــورد بررس ــرب را م ــالمی غ اس
ــد  ــر احم ــس دکت ــه تدری ــن کارگاه ب ــدی از ای ــش بع دو بخ
پاکتچــی اختصــاص داشــت. تبارشناســی دوگانــه تاریــخ 
ــن  ــی نوی ــفی و تاریخ پژوه ــد فلس ــه ی جدی ــگاره در اندیش ان
ــن در  ــای نوی ــا رویکرده ــگاره ب ــخ ان ــز و نســبت تاری و تمای
مطالعــات اســالمی ماننــد معناشناســی، ریشــه شناســی، انســان 
ــس  ــش اول تدری ــه در بخ ــود ک ــی ب ــی و ... موضوعات شناس

شــد.
پاکتچــی در بخــش دوم بــه موضوعاتــی هماننــد تاریــخ انــگاره 
ــای  ــه و رویکرده ــرب پرداخت ــوم انســانی غ و اندیشــه در عل
ــا  ــگاره ب ــخ ان ــبت تاری ــا، نس ــک ایده ه ــون ت ــی هم چ مختلف
ــگ  ــه و فرهن ــگاره و اندیش ــخ ان ــبت تاری ــان کاوی، نس گفتم

پژوهــی را تشــریح کــرد.
ــه  ــگاره ب ــخ ان ــر کارگاه تاری ــمت آخ ــروش در قس ــر مه دکت
ــران پرداخــت و  ــوم انســانی ای ــگاره در عل ــخ ان بررســی تاری
از ســیدجواد طباطبایــی، آدمیــت و ...مثال هایــی را عنــوان 
ــگاره در  ــخ ان ــی از تاری ــر مثال های ــن در ذک ــرد. وی همچنی ک
ــی از پاکتچــی، قراملکــی،  ــران، به کارهای مطالعــات اســالمی ای

ــرد. ــاره ک ــبحانی و ... اش ــی س محمدتق
در پایــان هــر کالس اســتادان بــه پرســش های شــرکت کنندگان 
پاســخ دادنــد و بحــث و گفت وگــو در زمینــه مســائل تدریــس 

شــده انجام شــد.
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دکتر قبادی در نشست مدیران ستادی پژوهشگاه:
باید نقاط قوت و ضعف دورکاری را شناسایی و برنامه مدارانه با آن مواجه شویم

ــت  ــاه 1399، توســط مدیری ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 16 دی م ــران ســتادی پژوهشــگاه عل ششــمین نشســت مدی
ــن کیفیــت در ســالن اندیشــه برگــزار شــد. ــی و تضمی نظــارت، ارزیاب

ــر پاکتچــی  ــت انتخــاب دکت ــن در جلســه، از باب ــه حاضری ــدم ب ــادی، ضمــن عــرض خیرمق ــر قب ــدای نشســت دکت در ابت
ــد  ــل متح ــی مل ــی و فرهنگ ــوزش علم ــازمان آم ــران در س ــالمی ای ــوری اس ــم جمه ــده ی دائ ــفیر و نماین ــوان »س به عن
)یونســکو(« ابــراز خرســندی کــرد و گفــت: بایــد خداونــد متعــال را شــاکر باشــیم و افتخــار کنیــم کــه عضــو هیــأت علمــی 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی به عنــوان ســفیر و نماینــده ی دائــم جمهــوری اســالمی ایــران در یونســکو 
ــب  ــته، صاح ــن رش ــص در چندی ــد، متخص ــلط و توانمن ــی مس ــراف، محقق ــمندی جامع االط ــان دانش ــد. ایش ــی ش معرف

ــتند. ــی هس ــات بین الملل ــه در تحقیق ــته ای و دارای تجرب ــای بین رش ــت در پژوهش ه ممارس
دکتــر قبــادی، در ادامــه ی جلســه دربــاره ی ارزیابــی دورکاری کارکنــان یــادآور شــد: یکــی از مســائل مــا میــزان کارآمــدی 
ــتر،  ــی های بیش ــا بررس ــان و ب ــرور زم ــد به م ــت و بای ــی آفت  زاس ــوب و از جهت ــی خ ــت. دورکاری از جهت ــنل اس پرس
ــتادی،  ــران س ــی نشســت مدی ــم. وی پیشــنهاد داد، در جلســه ی آت ــا آن برخــورد کنی ــای دورکاری را شناســایی و ب آفت ه

ــرد. ــرار گی ــی ق ــورد بحــث و بررس ــنجه های دورکاری م س

ــا  ــد و ب ــه ی توســعه خوان ــی را یکــی از محورهــای برنام ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، بازآرای رئیــس پژوهشــگاه عل
 تأکیــد بــه این کــه ســاختار جدیــد موجــب تغییراتــی در برخــی از نهادهــا یــا حــذف آن شــده اســت؛ از معاونــت اداری_مالــی 
خواســت تــا جلســه ای بــا کارکنــان داشــته باشــند و نظــرات آنــان را دربــاره ی فراینــد ابــالغ ســاختار ســازمانی بررســی کننــد 
ــد؛  ــی می خواه ــت اجرای ــه ی توســعه ضمان ــه برنام ــه این ک ــا اشــاره ب ــرد. وی ب ــه صــورت گی ــراد واقع بینان ــی اف ــا جایاب ت
دربــاره ی نقــش مدیــران گروه هــا تصریــح کــرد: بایســتی مســئله هایمان را از طریــق مدیــران میانــی کشــف کنیــم. مدیــران 
میانــی اعــم از اداری-پژوهشــی و پشــتیبانی می تواننــد بــا نظــارت حیــن عمــل، بــه پایــش برنامــه ی راهبــردی کمــک کننــد 

تــا بــا ارزیابــی از پاییــن بــه بــاال بتوانیــم برنامــه ی راهبــردی را محقــق کنیــم.

در ادامــه ی نشســت، مدیــران ســتادی دربــاره ی ســاختار جدیــد پژوهشــگاه و الزامــات آن نقــش مدیــران میانــی در پیشــبرد 
ــاره ی ســاختار  ــد و درب ــای خــود پرداختن ــان دیدگاه ه ــان به بی ــی دورکاری کارکن ــر ارزیاب ــروری ب ــردی و م ــه ی راهب برنام
جدیــد پژوهشــگاه و الزامــات آن مــوارد مهمــی مطــرح شــد: 1. با توجــه بــه این کــه شــرط احــراز پســت های رئیــس اداره 
دارا بــودن ســابقه در آن واحــد اســت درصورتی کــه فــردی ســابقه ای در آن مجموعــه نداشــته باشــد چگونــه خواهــد بــود؟ 
ــاال  ــا داشــتن تخصــص، شایســتگی و ســابقه ی کاری ب ــد ب ــدان در ســاختار جدی ــه برخــی از کارمن ــاره ی تنــزل رتب 2. درب
مســاعدت شــود 3. پســت های کارمنــدان با توجــه بــه رعایــت تخصــص، شــرایط ســتاره دار اختصــاص داده شــود و پســت 
غیرســتاره دار بــه اعضــای هیــأت علمــی اختصــاص ندهنــد 4. در صــورت تغییــر رســته ی شــغلی از کارشــناس آموزشــی-
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پژوهشــی بــه اداری وضعیــت کارکنــان چگونــه خواهــد بــود.
حســن اســدی افخم، مدیــر بودجــه، تحــول اداری و بهــره وری در ایــن نشســت بیــان کــرد: واحدهایــی کــه رئیــس اداره دارنــد 
و کارشــناس مســئول نداشــتند، پیش نیــاز کارشــناس مســئول ندارنــد. وی تصمیم گیــری بــرای انتخــاب افــراد در پســت ها را 
از اختیــارات مدیــر خوانــد و گفــت: بــا به روزرســانی شــرح وظایــف، شــرایط احــراز شــغل بــه واحدهــا ابــالغ خواهــد شــد.
شــاهپور نیکبخــت شــیبانی، مدیــر اداری و پشــتیبانی پژوهشــگاه نیــز خاطرنشــان کــرد: داشــتن تجربــه ی کارشــناس مســئول 
ــر اســاس  ــر پســت ســازمانی ب ــا تغیی ــن حــذف ی ــاز وجــود نداشــته باشــد، ضــروری نیســت. همچنی ــه پیش نی درصورتی ک
آئین نامــه و ضوابــط قانونــی انجــام می شــود. وی دربــاره ی تغییــر رســته ی شــغلی کارکنــان در ســاختار جدیــد یــادآور شــد: 
ــان  ــا کارکن ــتیم ت ــال راه کاری هس ــه به دنب ــر دارد ک ــه تأثی ــای رتب ــط در ارتق ــود و فق ــان ایجــاد نمی ش ــوق آن ــی در حق تفاوت

دچــار خســران نشــوند.
دکتــر مســعود رضایــی، مدیــر نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت دربــاره ی نقــش مدیــران میانــی در پیشــبرد برنامــه راهبردی 
گفــت: مدیــران میانــی، نقــش مهمــی در انعــکاس مســائل و مشــکالت در نظــارت و پایــش برنامــه ی راهبــردی دارنــد تــا بــا 
همــکاری آنــان بتوانیــم بــه اهــداف خــود در برنامــه ی راهبــردی برســیم. بحــث دورکاری و شــرایط کرونایــی موضــوع مهمــی 
ــان از  ــی و اطمین ــد نظارت ــم از بع ــد و ه ــام دهن ــان را انج ــت کارش ــع و درس ــان به موق ــه کارکن ــت این ک ــم از جه ــت ه اس
ــه بحث هــای  ــی را ب ــی نشســت ســتادی، زمان ــرد ضمــن این کــه در جلســات آت این کــه کارهــا در مســیر درســت انجــام گی

ــم. تخصصــی اختصــاص می دهی
در ادامــه مهنــدس جــواد صالحــی، سرپرســت مدیریــت فنــاوری اطالعــات نکاتــی را مطــرح کــرد: 1. از مدیــران خواســته شــود 
کــه اثــرات برنامــه ی راهبــردی اول و دوم در نحــوه ی مدیریتــی خــود را بیــان کننــد تــا مــورد الگــو قــرار بگیــرد؛ 2. مدیــران 
ــه نمــود بیشــتری داشــته باشــد.  ــن برنام ــا ای ــد ت ــوازن )BSC( دارن ــازی مت ــل کارت امتی ــه آموزش هــای تخصصــی مث ــاز ب نی

ــوند. ــری ش ــد پیگی ــا یه صــورت هدف من ــزارکار، ارزیابی ه ــا، اب ــان، روش ه ــی دورکاری کارکن ــود، در ارزیاب ــنهاد می ش پیش
ــی و  ــازوکار علم ــتی س ــد: بایس ــادآور ش ــی ی ــی و بین الملل ــای علم ــر همکاری ه ــر دفت ــینی، مدی ــادات حس ــر شکوه الس دکت

ــود. ــث ش ــل بح ــوزه ی بین المل ــژه در ح ــه به وی ــرای برنام ــی اج عمل
دکتــر ســلمان صادقــی زاده، سرپرســت مدیریــت فرهنگــی تغییــر ســاختار را مبــارک ارزیابــی کــرد و گفــت: از ایــن جهت کــه 
ــاز اجتماعــی  ــی اســت. بازاندیشــی یــک نی ــه روزآمدســازی و بازاندیشــی منجــر می شــود، اتفــاق خوب برنامــه ی راهبــردی ب
و نیــاز فــردی اســت کــه درصــورت نبــود آن، ســازمان دچــار آفــت و بــا مشــکل روبــه رو خواهــد شــد. یکــی از آفت هــای 
ســازمانی ســندرم سلســله مراتــب و ســاختار موروثــی اســت کــه نبــود نظــارت و ارزیابــی باعــث نابه ســامانی خواهــد شــد. 

ــه کارشــناس اســت. ــر ســاختار، دادن قدرتِ بازیگــری ب ــای تغیی یکــی از مزیت ه
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قرنطینه، کرونا و زیست آنالین نوجوانان

ســخنرانی بــا عنــوان »قرنطینــه، کرونــا و زیســت آنالین نوجوانــان« روز ســوم دی مــاه 1399، نشســت توســط پژوهشــکده ی 
مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات، بــا همــکاری کرســی 
ــی و  ــات فرهنگ ــن مطالع ــکو و انجم ــم یونس ــات عل ارتباط
ــورت  ــاه 1399 به ص ــوم دی م ــنبه س ــات، روز چهارش ارتباط

ــزار شــد. مجــازی برگ
ــات پژوهشــگاه  ــی پژوهشــکده ی ارتباط ــأت علم عضــو هی
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا طــرح نســبت میــان 
ــه و  ــا، قرنطین ــت »کرون ــلی در نشس ــات نس ــا و مطالع کرون
ــد به طــور معمــول  ــن نوجــوان« گفــت: هرچن زیســت آنالی
ــی  ــه ی زمان ــه در فاصل ــتند ک ــراد هس ــی از اف ــل گروه نس
ــا  ــارن ب ــه مق ــی ک ــا از گروه های ــد ام ــا آمده ان ــی به دنی معین
ــل  ــوان نس ــت عن ــز تح ــد نی ــی بوده ان ــداد تاریخ ــک روی ی
ــا  ــران. کرون ــل بح ــگ، نس ــل جن ــد نس ــوند مانن ــاد می ش ی

ــت؟ ــاز اس ــا نسل س ــه آی ــد ک ــؤال باش ــن س ــرح ای ــاز ط ــد زمینه س ــی می توان ــی جهان ــک پاندم ــوان ی ــز به عن نی
معصومــه تقــی زادگان در ســخنرانی خــود در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی افــزود: در حــال حاضــر شــاهد 
ــا »نســل قرنطینــه« در گزارش هــای مطبوعاتــی هســتیم و شــواهد  ــاج«، »نســل کوویــد19« ی طــرح مفاهیمــی ماننــد »نســل ت
نیــز حاکــی از آن اســت کــه بســیاری از مفاهیــم نســلی در توضیــح شــرایط زیســت در دوره ی کرونــا کارآمــد هســتند ازجملــه 
ــا مفهــوم شــکاف نســلی توضیح پذیــر  ــاال بــودن میــزان مرگ و میــر گروه هــای ســنی باالتــر را می تــوان ب ــر ب این کــه  تأکیــد ب
ســاخت، عــده ای نیــز بــا اشــاره بــه رفتارهــای نســلی مختلــف ماننــد عــدم رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و قرنطینــه ای از 
ــت بین نســلی در  ــا شــاهد حمای ــل م ــه در مقاب ــد، البت ــگ بین نســلی اشــاره کرده ان ــکان روی دادن جن ــه ام ــان ب ســوی جوان
ــه انــزوای والدیــن در  ــا نیــز بوده ایــم. همچنیــن طــرح گمانه زنی هایــی در مــورد افزایــش آمــار تولــد با توجــه ب دوره ی کرون
ــی،  ــا رفتارهــای نســلی خــاص )الگوهــای صرفه جوی ــد ب ــک نســل جدی ــوان نشــانه هایی از ظهــور ی ــه را می ت دوران قرنطین
ــی  ــر توانای ــا نشــانه هایی دال ب ــه اجتماعــی( دانســته اند. این ه ــادت فاصل ــاط، شســتن دســت، عــدم لمــس صــورت، ع احتی

کوویــد19 در تعریــف یــک نســل اســت.
وی در ادامــه گفــت: شــاید بــرای مطمئن بــودن از این کــه کوویــد19 نسل ســاز اســت زود باشــد، امــا به احتمــال قریب به یقیــن 
ــه ای ســبب  ــه شــرایط زیســت قرنطین ــا خرده نســل هســتیم. چــرا ک ــه، نســل متقاطــع ی ــک نســل میان شــاهد شــکل گیری ی
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تغییرســاختاری در زیســت روزمــره ی همــه ازجملــه، کــودکان شــده اســت. کــودکان در ایــن هنگامــه بیــش از هــر زمــان 
ــم؟  ــر اطالعــات داری ــن تغیی ــاره ی ای ــا چه قــدر درب ــن اســت کــه م ــا ســؤال ای ــد ام ــدا کرده ان ــن پی مجــوز زیســت آنالی
ــا هم ساالنشــان گذاشــته و آن هــا در شــرایط قرنطینــه چــه  شــرایط جدیــد چــه تأثیــری بــر روابــط اجتماعــی کــودکان ب
ــده اســت؟  ــی ش ــه فضاهای ــتفاده از چ ــش اس ــا افزای ــبب کشــف ی ــد س ــرایط جدی ــد؟ ش ــش گرفته ان ــی در پی راه کارهای
ــش داده  ــاًل اســتفاده از اپلیکیشــن ها را افزای ــودکان شــده اســت، مث ــی در ک ــوع رفتارهای ــش چــه ن ــه ســبب افزای قرنطین
یــا بــر حضــور کــودکان در شــبکه های اجتماعــی چــه تأثیــری داشــته اســت؟ آیــا ایــن حضــور تنهــا منجــر بــه افزایــش 

مصــرف شــده اســت یــا شــاهد افزایــش تولیــد محتــوا توســط کــودکان نیــز هســتیم؟
عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده ی ارتباطــات پــس از آن براســاس مصاحبــه بــا نوجوانــان از تغییــرات رخ داده در زندگــی 
ــق  ــت آنالین تطبی ــی و زیس ــرایط فعل ــا ش ــود را ب ــته اند خ ــا توانس ــه آن ه ــه این ک ــت، ازجمل ــخن گف ــا س ــره آن ه روزم
ــد،  ــه بازســازی روابــط جمعــی خــود پرداخته ان ــا اســتفاده از اپلیکیشــن هایی ماننــد زوم، واتســاپ و تلگــرام ب دهنــد و ب
ــن  ــای آنالی ــه فض ــود را ب ــی خ ــای جمع ــان بازی ه ــد. نوجوان ــزار کرده ان ــبتی برگ ــن های مناس ــی و جش ــد، دورهم تول
ــا  ــر آن ه ــه اکث ــده اســت ک ــبب ش ــرایط س ــن ش ــد. ای ــازی دارن ــای ب ــان قراره ــا دوستان ش ــه ب ــد و روزان ــل کرده ان منتق
بــه خــالف انتظارشــان شــاهد گســترش دایــره ی مــراودات و عمــق دوستی هایشــان در دوران قرنطینــه باشــند. نوجوانــان 

ــد. ــیتی پرداخته ان ــه ای و فراجنس ــای فرامدرس ــان در حلقه ه ــا هم ساالنش ــود ب ــط خ ــازی رواب ــه بازس ــن ب همچنی
ــت:  ــتند، گف ــی نیس ــن راض ــوزش آنالی ــاخت های آم ــرایط و زیرس ــان از ش ــه نوجوان ــه این ک ــاره ب ــا اش ــی زادگان ب تق
نوجوانــان در حــال تجربــه شــرایط آموزشــی نوینــی هســتند کــه در چهارچــوب قواعــد قبلــی نیســت، یادگیــری در ایــن 
ــی  ــده اند و گاه ــا ش ــه ره ــی مدرس ــی و زمان ــلطه ی مکان ــان از س ــت. نوجوان ــویه نیس ــز و یک س ــی متمرک ــرایط فعل ش
ــغول  ــر مش ــای دیگ ــه فعالیت  ه ــور در کالس ب ــا حض ــان ب ــند هم زم ــی نباش ــی راض ــه ی آموزش ــت و برنام ــر از کیفی اگ
هســتند. آن چــه نوجوانــان از رونــد یادگیــری خــود روایــت می کننــد نشــان دهنده ی پیــش روی آن هــا بــه ســوی یادگیــری 
مشــارکتی و چندمنبعــی اســت. نکتــه ی مهــم دیگــر ایــن اســت کــه آن هــا پــس از یــک دوره ســردرگمی یــا شــعف ناشــی 
از تعطیلــی مــدارس توانســته اند بــه برنامــه ی نســبتًا منظمــی بــرای پوشــش دادن فعالیت هــای آموزشــی و فراغتــی خــود 

دســت یابنــد.
ــوت  ــا را ق ــی کرون ــه ی ســاخت نســل متقاطــع در دوره ی پاندم ــن فرضی ــزود: آن چــه ای ــر تقــی زادگان در خاتمــه اف دکت
ــانه  ــه فضا-رس ــانه ب ــک رس ــت از ی ــل اینترن ــبب تبدی ــا س ــری کرون ــی از همه گی ــرایط ناش ــت که ش ــند، این اس می بخش

ــت.  ــان اس ــه ی هویت یابی ش ــده در مرحل ــل آین ــات نس ــه از تجربی ــن تجرب ــه ای ــده، درحالی ک ش



80

خربنامه، سال هشتم، شماره ی هفتاد و سوم،  دی و بهمن ماه 1399

 آشنایی با کاربست رویکردهای انسان شناختی در مطالعات قرآنی و اسالمی

پژوهشــکده ی مطالعــات قرآنــی بــا همــکاری انجمــن مطالعــات قرآنــی و فرهنــگ اســالمی اقــدام بــه برگــزاری کارگاه 
ــی و اســالمی« در روزهــای دوشــنبه 17  ــا کاربســت رویکردهــای انسان شــناختی در مطالعــات قرآن ــن »آشــنایی ب آنالی
ــوم انســانی و مطالعــات  ــر احمــد پاکتچــی )دانشــیار پژوهشــگاه عل ــن کارگاه دکت ــرد. در ای و دوشــنبه 24 آذر 1399 ک
فرهنگــی(، دکتــر ســیدمحمدهادی گرامــی )اســتادیار پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی(، دکتــر فرهنــگ 
مهــروش )دانشــیار دانشــگاه آزاد اســالمی(، دکتــر یحیــی میرحســینی )اســتادیار دانشــگاه میبــد یــزد( و دکتر محمدحســین 
شــیرزاد بــه تدریــس پرداختنــد. کارگاه در 12 ســاعت )۸ جلســه 1.5 ســاعته( در2 روز از ســاعت 9 تــا 12 و 14 تــا 17 

برگــزار شــد کــه بــه مــوارد زیــر پرداختــه شــد:
ــه  ــی ک ــال، مطالعات ــن ح ــا ای ــت؛ ب ــی اس ــات اجتماع ــم مطالع ــاخه های مه ــی از ش ــوژی( یک ــی )آنتروپول انسان شناس
دربــاره ی شــناخت زیســت و ســاختمان بــدن انســان و همچنیــن ماهیــت انســان بــه شــکل فلســفی اســت، انسان شناســی 
خوانــده شــده اســت. امــا ایــن اصطــالح بــدون هیــچ قرینــه ای عمدتــًا بــه انسان شناســی فرهنگــی ـ اجتماعــی انصــراف 
ــه ی  ــی مطالع ــون جامعه شناس ــش   هم چ ــاوندان نزدیک ــا خویش ــی ب ــز انسان شناس ــز و تمای ــه تمرک ــه نقط دارد. گرچ
ــا ایــن حــال امکانــات ایــن دانــش، محــدود بــه مطالعــه ی  میدانــی، جزئــی، هم دالنــه و از درون یــک جامعــه اســت، ب

میدانــی نیســت.
 انسان شناســان در کنــار مطالعــه ی میدانــی همــواره از مطالعــه ی اســناد و شــواهد مکتــوب فرهنگــی ســخن گفته انــد و از 

ایــن ره گــذر زمینــه بــرای مطرح شــدن جدی تــر شــاخه ای بــه نــام انسان شناســی تاریخــی فراهــم شــده اســت.
ــه  ــه ب ــوده اســت ک ــه ی انسان شناســی ب  از ســوی دیگــر یکــی از گرایش هــای کالســیک در این رشــته مطالعــات دیرین
مطالعــه ی فرهنــگ و حتــی ســاختار زیســتی جوامــع بــدوی پرداختــه اســت. به نظــر می رســد انسان شناســی تاریخــی و 
همین طــور مطالعــات دیرینــه ی انسان شناســی دربــاره ی جوامــع بــدوی ظرفیت هایــی را بــرای مطالعــه بــا رفتــار فرهنگــی 
ــه ی  ــه پیش زمین ــه ب ــوص با توج ــای آن )به خص ــه ویژگی ه ــه ای ک ــد؛ جامع ــم می کنن ــالم فراه ــدر اس ــی ص ـ اجتماع
ــت  ــا کاربرس ــنایی ب ــد. آش ــخن گفته ان ــان از آن س ــه انسان شناس ــت ک ــدوی اس ــع ب ــابه جوام ــیار مش ــی( بس عصر جاهل
ــری  ــم عمیق ت ــه فه ــر ب ــد منج ــالمی می توان ــی و اس ــات قرآن ــوزه ی مطالع ــناختی در ح ــای انسان ش ــات و الگوه نظری
ــن آموزه هــا در آن ســر  ــن بازشناســی فرهنگــی ـ اجتماعــی جامعــه ای کــه ای ــات و آموزه هــای اســالمی و همچنی از آی

ــود. ــد، ش برآورده ان
در ایــن کارگاه در جلســات اول و دوم، دکتــر مهــروش بــه شــرح مفاهیــم بنیادیــن، پیشــینه و مکاتــب دانــش انسان شناســی 

پرداخت.
ــر  ــه دکت ــا ارائ ــی ب ــه انسان شناس ــنادی ب ــرد اس ــی تاریخــی و رویک ــتی انسان شناس ــه چیس ــارم ب ــوم و چه جلســات س

پاکتچــی اختصــاص یافــت.
ــه ی بحــث  ــه ارائ ــوردی »اســتطاعت ســبیل« ب ــه ی مطالعــه ی م ــا ارائ ــر محمدحســن شــیرزاد ب در جلســه ی پنجــم دکت
انسان شناســی حمــل و نقــل در بافــت نــزول قــرآن کریــم پرداخــت و دکتــر محمدحســین شــیرزاد انسان شناســی امنیــت 

ــرار داد. ــورد بررســی ق ــوردی دیگــر م ــه م ــوان یک نمون ــم را به عن ــرآن کری ــزول ق در بافــت ن
ــات  ــت آن در مطالع ــه ی کاربس ــی و مطالع ــای انسان شناس ــی حوزه ه ــه معرف ــینی ب ــر میرحس ــم دکت ــه ی شش  در جلس
ــادی  ــی اقتص ــی، انسان شناس ــی دین ــی، انسان شناس ــی طبیع ــاوندی، انسان شناس ــی خویش ــت. انسان شناس ــالمی پرداخ اس

و ... از مــواردی بــود کــه در ایــن جلســه بــه آن هــا اشــاره شــد.
ــت. در  ــاص یاف ــی اختص ــته ای انسان شناس ــت میان رش ــن کاربس ــه تبیی ــی ب ــر گرام ــس دکت ــا تدری ــم ب ــه ی هفت  جلس
ــه  ــناختی، ب ــای انسان ش ــی رویکرده ــات درون ــتگی و ابهام ــای میان رش ــرح چالش ه ــا ط ــی ب ــر گرام ــه دکت ــن جلس ای
ــات اســالمی در انسان شناســی  ــه مطالع ــک ب ــای نزدی ــاختارمند اصطالحــات و گرایش ه ــته ای و س شــرح درک میان رش
ــات اســالمی را بررســی  ــان انسان شناســی و مطالع ــته ای می ــه میان رش ــکان مطالع ــی، ام ــه در بحث پرداخــت. وی در ادام

ــج میان رشــته ای اســالمی انســان شــناختی داشــت. ــات رای ــواع مطالع ــه ان ــرد و اشــاره ای ب ک
جلســات آخــر کارگاه نیــز بــا ارائــه ی دکتــر پاکتچــی بــه تعریــف مــاده ی فرهنگــی و انسان شناســی تاریخــی و زمینه هــای 
ــش و  ــه ی پرس ــز جلس ــای کارگاه نی ــت. در انته ــاص یاف ــی اختص ــای قرآن ــتعاره ها و رده بندی ه ــی در اس انسان شناس

پاســخ کوتاهــی برگــزار شــد.
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مصاحبه با دکتر رفیعی، مدیر نشر آثار علمی پژوهشگاه

پــس از برگــزاری نمایشــگاه مجــازی کتــاب تهــران و حضــور موفــق انتشــارات پژوهشــگاه در ایــن نمایشــگاه و اســتقبال 
وســیع از آثــار پژوهشــگاه، تصمیــم گرفتیــم بــا دکتــر یــداهلل رفیعــی، مدیــر نشــر آثــار علمــی گفت وگــوی انجــام دهیــم و 
نظراتــش را در مــورد کیفیــت نمایشــگاه امســال جویــا شــویم کــه در شــرایط کرونایــی برگــزار شــد و اســتقبال خوبــی از 
آثــار پژوهشــگاه به عمــل آمــد. بــا دکتــر رفیعــی در مــورد برخــی حواشــی نیــز ســؤال کرده ایــم کــه در ادامــه ماحصــل ایــن 

ــذرد: ــان می گ ــه از نظرت مصاحب

* تصــور می کردیــد از نخســتین نمایشــگاه مجــازی کتــاب تهــران تــا این حــد اســتقبال شــود و ایــن میــزان 
کتــاب از ســوی ناشــران کشــور به فــروش برســد؟

خــدا را شــکر اســتقبال از نمایشــگاه به اذعــان بســیاری از مســئوالن و ناشــران فوق انتظــار بــود و خوشــحالیم کــه انتشــارات 
پژوهشــگاه در ایــن دوره از نمایشــگاه کتــاب، خــوش درخشــید و مبلــغ 696465000 ریــال )بیــش از 69 میلیــون تومــان( 

فــروش داشــت.

* آیا از فروش آثار پژوهشگاه در این نمایشگاه راضی بودید؟
فــروش کــه خیلــی خــوب بــود؛ امــا مــا همچنــان در انتظــار کمــک بیشــتر معاونــت محتــرم اداری، مالــی بــرای امــور پــس 

از فــروش هســتیم.

* در مقایسه با نمایشگاه کتاب در دوره ی قبل )سال 98( استقبال از آثار پژوهشگاه چطور بود؟
 بــا ایــن کــه ایــن نمایشــگاه مجــازی بــود و در نمایشــگاه مجــازی نســبت بــه نمایشــگاه حضــوری، ناشــران در عرضــه ی 

کتــاب محدودیــت بیشــتری دارنــد، امــا فــروش مــا نســبت بــه ســال 9۸ حــدود ســه برابر افزایــش داشــت.

* به نظر شما باید چه کار کنیم تا رشد انتشارات پژوهشگاه بیشتر شود؟
ــد،  ــی خــود در کشــور دســت یاب ــگاه واقع ــه جای ــا انتشــارات پژوهشــگاه ب ــود ت ــادی الزم اســت انجــام ش ــای زی  کاره
هم چنــان کــه قبــاًل هــم عــرض کــردم، هــر اقــدام واحــد انتشــارات مســتلزم حمایــت دیگــر بخش هــای پژوهشــگاه اســت 
کــه بیشــتر آن هــا در تأمیــن نیــروی متخصــص و منابــع مالــی خالصــه می شــود وگرنــه همــکاران مــن برنامه هــای زیــادی 

بــرای رشــد انتشــارات دارنــد.
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* گویا برخی از آثار جدید پژوهشگاه برای فروش به نمایشگاه عرضه نشد، موانع کار چه مواردی بودند؟
عرضــه ی کتــاب در هــر نمایشــگاهی فقــط شــامل کتاب هــای منتشــر شــده در ســال های پایانــی منتهــی بــه زمــان برگــزاری 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــگاه ب ــم. نمایش ــه کنی ــگاه عرض ــم در نمایش ــی را نمی توانی ــا هرکتاب ــس م ــود، پ ــگاه می ش ــان نمایش هم
به صــورت مجــازی برگــزار شــد و بــا نمایشــگاه های قبــل متفــاوت بــود و عرضــه ی کتــاب در اختیــار ناشــران نبــود، بلکــه 
کتاب هــا فقــط توســط خانــه ی کتــاب عرضــه شــد و آن هــا از ناشــران فقــط قیمــت و تعــداد موجــودی را اســتعالم کردنــد. 
بنابرایــن هرکتابــی کــه در ســامانه ی خانــه ی کتــاب ثبــت نشــده بــود، در نمایشــگاه عرضــه نشــد. الزم اســت این جــا یــادآور 
شــوم؛ هــر کتابــی کــه بــه چــاپ می رســد ناشــر موظــف اســت کــه مراحــل اعــالم وصــول آن را انجــام دهــد تــا در ســامانه ی 
خانــه ی کتــاب بــه ثبــت برســد. انتشــارات پژوهشــگاه در دهــه ی 90حــدود 5۸5 عنــوان کتــاب منتشــر کــرده اســت کــه از 
ایــن تعــداد حــدود 120 عنــوان آن مربــوط بــه ســال های 9۸ و 99 اســت کــه مراحــل اعــالم وصــول آن یــا انجــام شــده یــا 
در حــال انجــام اســت، بســیاری از کتاب هــای منتشــر شــده در ســال های قبــل از 9۸ اعــالم وصــول نشــده اســت. بنــا بــر 
ایــن بســیاری از کتاب هــا کــه اعــالم وصــول نشــده در نمایشــگاه عرضــه نشــد و از ســویی دیگــر بســیاری از کتاب هــای 
ــی کــه موجــودی  مــا یــک نوبــت چــاپ و تمــام شــده اســت و سال هاســت کــه تجدیــد چــاپ نشــده اند. طبعــًا هــر کتاب
ــل نمایــش نبــود و بیــش از نیمــی از کتاب هــای مــا موجــودی نداشــت. به هرحــال  ــاب، قاب نداشــت در بخــش فــروش کت
باتوجــه به مشــکالت گفته شــده مــا از عرضــه ی آثــار برخــی از اســتادان و محققــان پژوهشــگاه محــروم شــدیم. امیــدوارم بــا 

رفــع مشــکالت موجــود بتوانیــم در نمایشــگاه های آینــده بــا تعــداد بیشــتری از آثــار در نمایشــگاه حضــور یابیــم.

* رونــد اعــالم وصــول کتاب هــا بــه خانــه ی کتــاب چطــور اســت و چــه پروســه ای در ایــن خصــوص انجــام 
می گیــرد، آیــا ریاســت پژوهشــگاه یــا ســایر مســئوالن در ایــن زمینــه، اعمــال نظــر یــا دخالتــی دارنــد؟

ــم کســی  ــدارد. از طرفــی مــن فکــر نمی کن ــه دیگــر مســئوالن ن اعــالم وصــول در انتشــارات انجــام می شــود و ارتباطــی ب
بــا عرضــه و فــروش کتابــی کــه چــاپ شــده اســت مشــکلی داشــته باشــد، اگــر کســی بخواهــد کتابــی در نمایشــگاه عرضــه 

نشــود پــس دلیــل انتشــارا آن بــا ایــن شــرایط اقتصــادی چیســت؟

* بــا توجــه بــه شــرایط کرونــا و موانــع بودجــه ای و ... چطــور می توانیــم در ســال های آتــی حضــور و فــروغ 
چشــم گیرتری در چنیــن نمایشــگاه هایی داشــته باشــیم؟

همــکاران مــن در واحــد انتشــارات، نهایــت تــالش خــود را بــه کار می گیرنــد و تاکنــون هــم اگــر کســی منصفانــه بــه قضیــه 
ــه  ــا توجــه ب ــکار اســت. ب ــل ان ــن فعالیت هــا غیرقاب ــزان پیشــرفت ای ــد و می ــد، فعالیت هــای انتشــارات را درمی یاب ــگاه کن ن
شــرایط کرونــا در حــال حاضــر بخــش انتشــارات بــرای عرضــه و فــروش کتــاب الکترونیکــی بــا چهــار مرکــز قــرارداد دارد 

و در حــال آماده ســازی فایل هــای بیشــتر بــرای تحویــل بــه آن چهــار مرکــز اســت.

* در مــورد وضعیــت فــروش اینترنتــی آثــار پژوهشــگاه اگــر صــالح می دانیــد، توضیــح دهیــد کــه ان شــاءاهلل 
حــدوداً چــه زمانــی محصــوالت پژوهشــگاه به صــورت اینترنتــی به فــروش خواهــد رســید؟

در بخــش فــروش اینترنــی طبعــًا نیــاز بــه راه انــدازی ســامانه و تأمیــن نیــروی متخصــص داریــم. البتــه انتشــارات در زمینه های 
مختلــف ازجملــه بــرای همیــن فروشــی کــه در نمایشــگاه داشــتیم، نیازمنــد کمــک هســت تــا بتوانــد بــه تعهــدات خــود در 
ــر انتشــارات باشــد،  ــار مدی ــا جــذب نیــرو در اختی مقابــل خریــداران عمــل کنــد. این جــا کــه بخــش خصوصــی نیســت ت

بنابرایــن بایــد انتشــارات مــورد حمایــت قــرار گیــرد.

* اگر نکته یا حرف خاصی دارید مطرح بفرمائید؟
امیــدوارم در آینــده پشــتیبانی بیشــتری از انتشــارات بشــود تــا بتوانــد بــه اهــداف مــورد نظــر خــود و آن چــه دیگــران از آن 

انتظــار دارنــد، دســت یابــد. بــا آرزوی ســالمتی و موفقیــت.
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پرفروش ترین آثار انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب 

ــاه ســال جــاری، وزارت فرهنــگ  ــاب تهــران در اردیبهشــت م ــا و لغــو برگــزاری نمایشــگاه کت ــروس کرون پــس از شــیوع وی
ــات حضــور در نمایشــگاه های  ــا اســتفاده از تجربی ــاب کشــور ب ــازار کت ــت از ناشــران و ب و ارشــاد اســالمی در راســتای حمای
مجــازی کتــاب هم چــون نمایشــگاه بــزرگ کتــاب فرانفکــورت کــه به صــورت مجــازی برگــزار شــد، تصمیــم گرفــت نخســتین 
ــداد  ــن روی ــا شــرکت در ای ــا ۸ بهمــن 99( برگــزار شــود. انتشــارات پژوهشــگاه هــم ب ــز )1 ت ــران نی نمایشــگاه مجــازی در ای
فرهنگــی حمایــت خــود را از ایــن طــرح اعــالم کــرد. اگرچــه بســیاری از ناشــران بــزرگ کتــاب هم چــون نشــر مرکــز، هرمــس 
ــا شــرکت در  و دیگــر ناشــران در نمایشــگاه حضــور نیافتنــد امــا انتشــارات پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ب

فراینــد نویــن فــروش الکترونیــک، آثــار خــود را بــا 20 درصــد تخفیــف بــه مــردم ارائــه کــرد.
 ایــن نمایشــگاه از اول تــا هشــتم بهمــن مــاه 1399 ادامــه داشــت کــه به دلیــل اســتقبال خــوب چنــد روزی هــم تمدیــد شــد. 
ــارات  ــام، انتش ــان ثبت ن ــای الزم در زم ــی و هماهنگی ه ــدم آمادگ ــگاه و ع ــزاری نمایش ــان برگ ــتاب زدگی مجری ــود ش ــا وج ب
ــف در  ــران مختل ــار ناش ــور آث ــاند. حض ــاب برس ــازی کت ــگاه مج ــن نمایش ــه اولی ــود را ب ــرعت خ ــت به س ــگاه توانس پژوهش
ــروش  ــی را راســًا در ســامانه ی ف ــچ کتاب ــن شــد و انتشــارات پژوهشــگاه هی ــاب« تعیی ــه ی کت نمایشــگاه مجــازی توســط »خان
نمایشــگاه بارگــذاری نکــرد بلکــه خانــه ی کتــاب، کتاب هایــی از پژوهشــگاه را کــه درســامانه اش وجــود داشــت را بــرای فــروش 

گذاشــت.
در مجمــوع انتشــارات پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا حضــور 224 اثــر خــود در ایــن نمایشــگاه، بالــغ بــر 
1200 ســفارش دریافــت کــرده اســت کــه آمــار خوبــی اســت و مراحــل بســته بندی ســفارش ها در حــال انجــام اســت ضمــن 
ــا  ــده ب ــال های آین ــم در س ــده و می توانی ــران حاصــل ش ــاب ته ــتین نمایشــگاه مجــازی کت ــده ای از نخس ــه تجــارب ارزن این ک
ــت  ــته ای در جه ــو شایس ــاب به نح ــه ی کت ــرای مطالع ــان ب ــوق مخاطب ــن ذوق و ش ــتی ها از ای ــکالت و کاس ــی مش ــع برخ رف

ــم. ــتفاده کنی ــازی اس فرهنگ س
ــص  ــروش خال ــزان ف ــود و می ــر ب ــی نظی ــوع خــود ب ــز در ن ــن نمایشــگاه نی ــاب از ای ــدان کت ــتقبال عالقه من ــر صــورت اس به ه
انتشــارات پژوهشــگاه علــوم انســانی در ایــن نمایشــگاه 696465000ریــال )بیــش از 69 میلیــون تومــان( بــوده کــه پــس از کســر 

تخفیــف مــورد نظــر، بــه حســاب پژوهشــگاه واریــز شــده اســت.
فهرست 20 کتاب پرفروش انتشارات پژوهشگاه در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران )1 تا ۸ بهمن ماه 1399(

1. دوره دوازده جلدی آموزش مربی فبک )فلسفه برای کودکان(، جمعی از نویسندگان
 2. زندگی سراسر فهم مسئله است، دکتر نعمت اهلل فاضلی

 3. متون فارسی زردشتی، )ج2(، دکتر حمیدرضا دالوند
 4. تاریخ و سنت زردشتی، )ج1(، دکتر حمیدرضا دالوند

 5. پروای دیگران، دکتر مریم نصر اصفهانی
 6. گفتمان تاریخ نگاری رسمی در دوره ی پهلوی، دکتر علیرضا مالیی توانی

 7. جامعه شناسی تاریخی، منوچهر آشتیانی
 ۸. رساله سمرقندیه، دکتر سیدحسن نصیری

 9. خالصه مقاالت شیخ جام، دکتر سیدحسن نصیری
 10. تاریخ اصفهان )دوره ی سه جلدی(، جالل الدین همایی، ماهدخت بانو همایی

 11. تاریخ اصفهان )بخش جغرافیا(، جالل الدین همایی، ماهدخت بانو همایی
 12. درآمدی بر فلسفه ی معاصر غرب، دکتر محمد اصغری

 13. جستارهایی درباره ی فلسفه و ادبیات، دکتر کریم مجتهدی 
14. درآمدی بر ادبیات شناسی، دکتر محمود فتوحی

 15. قواعد کلی فلسفی جلد اول و دوم ، غالمحسین دینانی
 16. مبانی و دستور خط فارسی شکسته، دکتر امید طبیب زاده

 17. امر مطلق، دکتر سیدعلی اصغری
 1۸. نظام اخالقی حارث محاسبی، دکتر اعظم قاسمی

 19. استعاره و شناخت، دکتر آزیتا افراشی
 20. علوم انسانی و اجتماعی در ایران، دکتر نعمت اهلل فاضلی
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دکتر شاه قاسمی در نشست »فرهنگ شهرت و پورنوگرافی فقر«:
سلبریتی ها بین جهان سرمایه داری و جهان فقر پل می زنند

ــی  ــکاری کرس ــا هم ــی ب ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــات پژوهش ــی و ارتباط ــات فرهنگ ــکده ی مطالع پژوهش
ارتباطــات علــم یونســکو و انجمــن مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات وبینــار »فرهنــگ شــهرت و پورنوگرافــی فقــر« را در 

ــاه 1399، برگــزار کــرد. تاریــخ 20 دی م

در ایــن نشســت دکتــر احســان شاه قاســمی، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه تهــران در ابتــدا بــه فرهنــگ شــهرت در جوامــع 
مختلــف ازجملــه ایــران اشــاره کــرد و گفــت: »ســلبریتی ها یــا افــراد مشــهور در همــه ی جوامــع افــراد تأثیرگــذاری هســتند 

و حتــی از افــراد علمــی نیــز مهم تــر هســتند و نقــش مهمــی در بســیج افــکار عمومــی دارنــد«.
وی افــزود: »در ســال های اخیــر ســلبریتی ها بنــا بــر توصیــه ی مشــاوران تبلیغاتــی خــود در حوزه  هایــی وارد شــدند کــه 
ــق  ــن طری ــد بیشــتر خــود را مطــرح کــرده و از ای ــق می خواهن ــن طری ــد و از ای ــچ تخصــص و مدرکــی ندارن اساســًا هی
ــت وارد  ــط زیس ــای محی ــا بحث ه ــات ی ــوق حیوان ــوزه ی حق ــال، در ح ــوان مث ــد. به عن ــش دهن ــود را افزای ــروت خ ث
ــی  ــاًل تخصص ــا اص ــن حوزه ه ــه در ای ــوند، در حالی ک ــرح می ش ــاک مط ــرژی پ ــدز و ان ــفیر ای ــوان س ــا به عن ــوند ی می ش

ندارنــد«.
ایــن اســتاد دانشــگاه خاطــر نشــان کــرد: »متفکــران چــپ اساســًا معتقدنــد کــه ســلبریتی ها در خدمــت ســرمایه داری هســتند 
و کمــک می کننــد کــه ســرمایه داری از خــود تصویــری انســانی و نیک خــواه ارائــه دهــد. عــالوه بــر ایــن، ســرمایه داری از 

ایــن طریــق فقــر را نــه به عنــوان یــک مشــکل ســاختاری در جوامــع، بلکــه مشــکل فــردی معرفــی می کنــد«.
ــزود: »وی معتقــد اســت کــه ســلبریتی ها بیــن جهــان  ــن رابطــه اشــاره کــرد و اف ــه نظــرات »ژیــژک« در ای شاه قاســمی ب
ســرمایه داری و جهــان فقــر پــل می زننــد. پــول می آورنــد و مدرســه می ســازند. بچــه ای را بــه فرزنــدی قبــول می کننــد، 
بــه افــراد فقیــر پــول توزیــع می کننــد و کارهایــی نظیــر ایــن انجــام می دهنــد کــه نــام ایــن، ســرمایه داری بــدون کافئیــن 
ــت و در آن  ــاوز اس ــیار متج ــرمایه داری بس ــع س ــد. در واق ــان می دهن ــرمایه داری نش ــدون س ــرمایه داری را ب ــت! س اس
ــن اســت  ــه ممک ــه ای ک ــذا جامع ــد. ل ــر می رس ــلبریتی ها آرام به نظ ــک س ــه کم ــا ب ــد، ام ــر می آی ــوار« به نظ ــز »خ همه چی

ــد«. ــد را آرام می کنن ــورش کن ش
ــع  ــان درواق ــا خدمت ش ــلبریتی ها ب ــت: »س ــت و گف ــگ پرداخ ــن فرهن ــر ای ــد دیگ ــه بُع ــه ب ــمی در ادام ــر شاه قاس دکت
ــه چندســال  ــود ک ــه ی آن کنســرتی ب ــد. نمون ــرا بدهن ــه فق ــول ب ــه پ ــی اگــر صادقان ــد، حت ــه خودشــان خدمــت می کنن ب
ــا  ــا فرســتادند. آن ه ــه آفریق ــه جمــع شــد را ب ــادی ک ــول زی ــد و پ ــه ی خودشــان آواز خواندن ــا هزین ــا ب پیــش خواننده ه
نمی گوینــد کــه چگونــه از ایــن طریــق ســود شــخصی به دســت آوردنــد و در واقــع در حــال فریــب مــا هســتند. در بعــد 
از همیــن کنســرت، فــروش محصــوالت همه گــی ایــن خواننده هایــی کــه در ایــن کنســرت مشــارکت داشــتند، چندیــن 
برابــر شــد. لــذا تیــم نامورســاز بــرای آن هــا تعییــن می کنــد کــه جلــوی دوربیــن بــرود و بــا بیشــترین نمایــش، کمتریــن 
هزینــه را بدهــد و ســود خــود را نیــز به دســت آورد. بنابرایــن اگــر قبــول نمی کنیــم کــه در خدمــت ســرمایه داری هســتند، 

قطعــًا در حــال خدمــت بــه خــود هســتند«.
ــر  ــلبریتی ها اگ ــران س ــرد: »در ای ــح ک ــران تصری ــلبریتی ها در ای ــای س ــددی از فعالیت ه ــای متع ــر نمونه ه ــا ذک وی ب
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ــردم  ــد. از م ــف هــم می کنن ــوارد رســمًا تخل ــد و در بســیاری از م ــا را انجــام دهن ــد برخــی کاره سیاســی نباشــند، می توانن
ــد. در  ــق پول شــویی می کنن ــن طری ــی از ای ــم گاه ــه ه ــای خیری ــد. بنگاه ه ــدازه خــرج نکردن ــان ان ــا به هم ــد، ام ــول گرفتن پ
ایــن رابطــه مــا هــم مقصــر هســتیم کــه از آن هــا می خواهیــم بــه مناطقــی کــه وضــع بــدی دارنــد، برونــد. مــا گاهــی بــا آن هــا 
ــان را راحــت  ــال خودم ــه ســلبریتی ها می ســپاریم و خی ــا را ب ــه آن ه ــم و کمــک ب ــردم را می بینی ــج م هم دســت هســتیم. رن
ــه  ــا آن هــا هماهنــگ می کنیــم و حتــی انفعــال خودمــان را ب ــاه خــود بکاهیــم. کنــش خــود را ب ــا از احســاس گن می کنیــم ت

ســلبریتی می دهیــم بــا ایــن تصــور کــه مشــکل حــل خواهــد شــد«.
ایــن پژوهشــگر فرهنــگ شــهرت افــزود: »مــن ایــن صنعــت نیکــوکاری را ســاختار علمــی دادم و از آن تشــبیه بــه پورنوگرافــی 
کــردم. پــورن یــک واژه ی تحقیرآمیــز اســت و ارزان تریــن طبقــه ی مــردم هســتند کــه هیــچ هنــری ندارنــد و در نهایــت تنهــا 
ــد در  ــق آن خــود را مطــرح می کنن ــلبریتی ها از طری ــه س ــم ک ــری ه ــد. تصوی ــرار می دهن ــران ق ــار دیگ ــان را در اختی بدن ش
ــذا یک چیــز تحقیرآمیــز اســت و  ذات خــودش پورنوگرافــی دارد. عکــس کپــی از مــا و جعلــی اســت و اصالــت نــدارد و ل

وجــوه پورنوگرافیــک دارد«.
ــر  ــدن تصوی ــه از دی ــی ک ــداری و لذت ــذت دی ــرد: »ل ــن شــباهت اشــاره و خاطــر نشــان ک ــه وجــوه دیگــر ای شاه قاســمی ب
ــرد.  ــر صــورت می گی ــه جذابیــت تصوی یــک مــدل وجــود دارد، به نوعــی شــبیه عمکــرد پورنوگرافــی اســت کــه دعــوت ب
ــگاه خیــره  ــا ن ــر ایــن اســت کــه از جذابیــت تصویــر اســتفاده و آفریقایــی را نشــان دهیــد ت در حــوزه ی فقــر هــم اصــل ب
غربــی را بهتــر جــذب کنیــد. لــذا در همیــن تصاویــر فقــر هــم، تصاویــر زنــان ســه برابــر تصاویــر مــردان اســت. 60 درصــد 
ــبیه  ــع ش ــد. در واق ــان می دهن ــی نش ــوان قربان ــودکان را به عن ــان و ک ــی رود، زن ــه کار م ــا ب ــرای خیریه ه ــه ب ــی ک عکس های

ــه می شــود«. ــه ســاخته و پرداخت ــدن برهن ــت برســاخته و ب ــی واقعی پورنوگراف
دکتــر شاه قاســمی وجــه دیگــر تشــابه را »تکبــر« دانســت و تصریــح کــرد: »در هــر دو، نوعــی نــگاه از بــاال وجــود دارد. در 
ــالوه  ــت. ع ــن اس ــم این چنی ــی ه ــد و در پورنوگراف ــر را می بینی ــای فق ــتید و عکس ه ــل نشس ــت در مب ــر راح ــوزه ی فق ح
برایــن کثــرت تصاویــر پورنوگرافــی آن را تبدیــل بــه تصاویــر عــادی می کنــد. در تصاویــر فقــر هــم همیــن اتفــاق می افتــد. 
ــود.  ــر می ش ــی منج ــت زدایی و کرخت زای ــه سیاس ــد و ب ــل می کن ــی تبدی ــری معمول ــه تصاوی ــر آن را ب ــر فق ــوه تصاوی انب
همچنیــن در پورنوگرافــی فقــر نوعــی ساده ســازی وجــود دارد و مســئله ی پیچیــده ی فقــر را در قالــب یــک کمــک ســاده ی 
قابل حــل معرفــی می کنــد، همان طــور کــه در پورنوگرافــی و رابطــه ی جنســی شــاهد ایــن ساده ســازی هســتیم کــه آن را از 
ــر از کجــا  ــی فق ــه مشــکل واقع ــت متوجــه نمی شــویم ک ــد. در ساده ســازی هیچ وق چارچــوب خــود جــدا و عرضــه می کن

نشــأت می گیــرد و دالیــل واقعــی فقــر چیســت؟«
ــه  ــر این کــه ســلبریتی ها قــدم اساســی بــرای حــل معضــل برنمی دارنــد و فقــط در پــی خدمــت ب ــا  تأکیــد ب وی در پایــان ب
ــد خارجــی و  ــا کارهــای پژوهشــی و انتشــار کتاب هــای جدی ــه ب ــد وجــود دارد ک ــن امی ــار داشــت: »ای خــود هســتند اظه
ــا  ــان شــوند، ت ــن جری ــت ای ــردم زمینه ســاز تقوی ــرد و از این کــه م ــاال ب ــوان ســطح آگاهی هــا را ب ــن حــوزه بت ــی در ای ایران

حــدودی جلوگیــری کــرد«.
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معرفی کتاب
معرفت شناسی اختالف نظر در باور دینی: مصالحه گرایان در برابر نامصالحه گرایان

ــی  ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــن از دانشــجویان پژوهشــگاه عل ــفه ی دی ــرای فلس ــه ی دکت ــی دانش آموخت ــه حجت غزال
ــت  ــان« اس ــر نامصالحه گرای ــان در براب ــی: مصالحه گرای ــاور دین ــر در ب ــی اختالف نظ ــاب »معرفت شناس ــنده ی کت و نویس
ــر ســال  ــاب برت ــوان کت ــاب به عن ــن کت ــز اســت. به مناســبت انتخــاب ای ــرای نویســنده نی ــاب رســاله ی دکت ــن کت ــه همی ک
دانشــجویی، مصاحبــه وی کــه حــاوی نــکات برجســته ی کار تحقیقــی و پژوهشــی انجــام شــده اســت، بازنشــر می شــود. 

ــد: ــود می گوی ــی خ وی در معرف
ــتم. در دوران  ــه داش ــانی عالق ــوم انس ــات و عل ــه ادبی ــی ب ــدم. از نوجوان ــا آم ــدان به دنی ــتان هم ــال 1362 در شهرس در س
ــوم انســانی در  ــه رشــته ی عل ــوط ب ــا مطالعــه ی دروس مرب ــا ب ــم ام ــا این کــه در رشــته ی ریاضــی دیپلــم گرفت دبیرســتان ب
آزمــون سراســری ایــن رشــته شــرکت کــردم و در مــورد انتخابــی اول خــود کــه رشــته ی فلســفه بــود، در دانشــگاه تهــران 
پذیرفتــه شــدم. پــس از پایــان دوران کارشناســی بــا توجــه بــه عالقــه ی شــخصی بــرای تعمــق و تدبــر در مســائل دینــی، 
ــه  ــاز هــم در انتخــاب اول خــود ک ــدم و ب ــل در مقطــع کارشناســی ارشــد برگزی ــرای تحصی ــن را ب رشــته ی فلســفه ی دی
فلســفه ی دیــن بــود، در دانشــکده ی الهیــات و معــارف اســالمی دانشــگاه تهــران پذیرفتــه شــدم. در پایــان ایــن مقطــع از 
رســاله ی خــود بــا عنــوان »خــدا، اخــالق و معنــای زندگــی از دیــدگاه گــرت تامســون« دفــاع کــردم. بــا توجــه به کارنامــه ی 
ــل  ــران فارغالتحصی ــاز از دانشــگاه ته ــوان دانشــجوی ممت ــق شــدم به عن ــه موف ــی و نمــره ی کسب شــده در پایان نام تحصیل

شــوم.
پــس، از طــی ســه ســال فراغــت از تحصیــل در ســال 92 در آزمــون دکتــری فلســفه شــرکت کــردم و پــس از کســب رتبــه ی 
عمومــی در ســه دانشــگاه مصاحبــه دادم و رزومــه ی علمــی ام بررســی شــد. خوشــبختانه پــس از اعــالم نمــرات در هــر ســه 
ــودم تصمیــم گرفتــم در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی مشــغول  جــا به عنــوان نفــر اول انتخــاب شــده ب
ــوان  ــا عن ــی، ب ــه ی معرفت شناس ــود در زمین ــاله ی خ ــا از رس ــدم ت ــق ش ــم موف ــرم نه ــدای ت ــوم و در ابت ــل ش ــه تحصی ب

ــم. ــاع کن ــان« دف ــر نامصالحه گرای ــان در براب ــی: مصالحه گرای ــاور دین ــر در ب ــی اختالف نظ »معرفت شناس
در طــول دوران تحصیــل موفــق بــه ترجمــه و چــاپ چندیــن عنــوان کتــاب شــدم و در ســال 95 توانســتم جایــزه ی کتــاب 
ســال دانشــجویی را بــرای ترجمــه ی »معنــای زندگــی« اثــر گــرت تامســون کســب کنــم. در ســال 95 و 96 به دلیــل تعــداد 
مقــاالت چــاپ شــده در آن ســال و تعــداد کتاب هــای منتشــر شــده، موفــق شــدم از طــرف پژوهشــگاه علــوم انســانی و 

مطالعــات فرهنگــی در هفتــه ی پژوهــش به عنــوان پژوهشــگر برتــر دانشــجویی معرفــی شــوم.
ــام مباحــث آن  ــه تم ــن اســت و ب ــه ی تخصصــی ام فلســفه ی دی ــرد: عالق ــد ک ــی در خاتمــه ی ســخنانش تأکی ــر حجت دکت
ــه ام و  ــی پرداخت ــه ی معرفت شناس ــی در زمین ــه ی تخصص ــه مطالع ــوزه ب ــن ح ــود در ای ــث موج ــن مباح ــدم. از بی عالقه من
توجیــه بــاور دینــی جــزو دغدغه هــای اصلــی مــن بــوده اســت. در ایــن زمینــه چنــد مقالــه نگاشــته ام و رســاله ی دکتــری 
ــن  ــا ترجمــه ی م ــز ب ــن فرنســیس« نی ــاب اختالف نظــر، نوشــته ی »برای ــرده ام. کت ــاب منتشــر ک ــب کت ــز در قال خــود را نی
ــه زودی منتشــر خواهــد شــد. معنــای زندگــی زمینــه ی دیگــری اســت کــه در آن مطالعــه و پژوهــش زیــادی داشــته ام و  ب

ــه در ایــن زمینــه نیــز شــده ام و ... ــه ترجمــه ی دو عنــوان کتــاب و نــگارش چنــد مقال موفــق ب
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تبیین نظریات تفسیری فضل الرحمان و تأثیر آن بر خوانش های زنانه از قرآن

ــه ی گزارشــی از  ــی، نشســت تخصصــی مجــازی »ارائ ــات اجتماع ــان پژوهشــکده ی مطالع ــات زن ــروه پژوهشــی مطالع گ
ــال  ــه ی س ــنواره ی پایان نام ــن دوره  از جش ــان در هیجدهمی ــات زن ــوزه ی مطالع ــد ح ــی ارش ــر کارشناس ــه ی برت پایان نام
ــه از  ــر خوانش هــای زنان ــا عنــوان »تبییــن نظریــات تفســیری فضل الرحمــان و تأثیــر آن ب دانشــجویی جهــاد دانشــگاهی« ب
قــرآن«، 14 دی مــاه 1399 بــا حضــور و ســخنرانی نویســنده ی پایان نامــه ی نفیســه دانش فــرد و دبیــر علمــی نشســت، دکتــر 

زهــره معمــاری برگــزار کــرد.
ــور  ــت حض ــاری به اهمی ــر معم ــت دکت ــدای نشس در ابت
فعــال زنــان در عرصه هــای گوناگــون اشــاره کــرد و 
گفــت: امــروزه حضــور فعــال زنــان در عرصــه ی تحقیــق و 
پژوهــش آن هــم بــا موضوعاتــی کــه در طــول تاریــخ مغفول 
مانده انــد و نیــز در موضوعــات مرتبــط بــه حقــوق اجتماعی 
و خانوادگــی در صحنــه ی سیاســت و هرگونــه فعالیتــی کــه 
ــود. در  ــاهده می ش ــت، مش ــور اس ــان قابل تص ــرای انس ب
دوران کنونــی جامعــه ی مــا، شــرایطی به وجــود آمــده کــه 
زنــان به طــور نســبی بــه خودآگاهــی، آگاهــی بــر توانایــی 
فکــری و فیزیکــی دســت پیــدا کرده انــد. از ایــن رو، 
ــگاه  ــناخت جای ــرای ش ــاعدی ب ــرایط مس ــدودی ش تاح
شایســته ی زنــان و به دســت آوردن آن جایــگاه فراهــم 
اســت و بــا وجــود زنــان شایســته، توانــا و اندیشــمند ایــن 

ــی رود. ــش م ــد به پی رون
ــا رویکــرد هرمنوتیکــی،  ــرآن ب ــات تفســیری ق ــاره ی نظری ــات فضل الرحمــن اندیشــمند پاکســتانی، درب ــزود: تحقیق وی اف
ــر  ــن تأثی ــد. همچنی ــزایی می  کن ــاز روز، کمــک به  س ــا نی ــرآن، متناســب ب ــی از ق ــه خوانش  های ــمند اســت و ب ــیار ارزش بس
ــه  ــی ک ــود، دیدگاه های ــی می  ش ــر ناش ــی انعطاف ناپذی ــه از دیدگاه های ــت  هایی دارد ک ــت از بن بس ــرای برون رف ــیاری ب بس
همــواره راه رســیدن بــه حقیقــت را بازگشــت بــه زمانــی می دانــد کــه کتــاب مقــدس نــازل شــده، و نگاهــی کــه بــا هرگونــه 
تحــول و پیشــرفتی مخالــف اســت. از نظــر  »هایدگــر« فیلســوف آلمانــی معاصــر، انســان عبــارت اســت از نســبت هایی کــه 
ــی نســبت ها را  ــد تمام ــدس، بای ــاب مق ــزول کت ــان ن ــه زم ــرای بازگشــت ب ــدگاه، ب ــن دی ــه ای ــد. با توجــه ب ــرار می کن برق
ــًا  ــا گسســتن نســبت ها اساس ــه ب ــد ک ــن مشــکل رخ می نمای ــا در این صــورت ای ــید ام ــر رس ــه ی صف ــه نقط گسســت و ب
هیــچ تفکــری ممکــن نخواهــد بــود. به عبــارت بهتــر دیــدگاه ایــن گــروه از متفکــران دینــی عمــاًل بــه بن بســت می رســد. 
ــن نشــده و  ــی تبیی ــه خوب ــه ب ــی، در پایان نام ــان هرمنوتیکــی غرب ــه جری ــان نســبت ب ــوآوری روش فضل الرحم ــه ی ن جنب

درصــورت وجــود وجــه تمایــز و نــوآوری، نیــاز اســت ایــن امــر به طــور مســتقل تحقیــق، بحــث و تبییــن شــود.

در ادامــه ی ایــن گفت وگــو دانش فــرد نویســنده ی پایان نامــه، صحبــت خــود را بــا مقدمــه ای در بــاب معرفــی فضل الرحمــان 
آغــاز کــرد: فضل الرحمــان ملــک متولــد 21 ســپتامبر 1919 بــود کــه در 26 ژوئیــه 19۸۸درگذشــت. او متکلم مدرنیست بــر 
روش شناســی متفاوتــی در تفســیر قــرآن  تأکیــد می کــرد. او پــس از گذرانــدن دروس حــوزه ی علمیــه »دئوبنــد« در دانشــگاه 
الهــور کارشناســی ارشــد عربــی را دریافــت کــرد. ســپس بــرای ادامــه ی تحصیــل بــه دانشــگاه آکســفورد رفــت.  مهم تریــن 
اقــدام وی در دوره ی ایوب خــان و پــروژه ی احیاگــری در پاکســتان رخ داد کــه وی بــه پاکســتان رفــت و مدیــر  مؤسســه ی 
تحقیقــات اســالمی و عضــو مجلــس پاکســتان شــد و مســئول تغییــر در مســائل فقهــی- حقوقــی و سیاســت در آن جــا شــد 
ولــی پــس از مخالفــت شــدید علمــای ســنتی، بــه آمریــکا بازگشــت و تــا آخــر عمــر بــه تدریــس در دانشــگاه شــیکاگو 

مشــغول بــود.

وی ادامــه داد: با بروز فمنیسم اسالمي، زمینه ی وسیعي برای رشد نوعي از تفاسیر زنانه )خوانش هــای زنانه( در غرب بــه 
وجــود آمد، مفســرین فمنیســم اســالمی معتقدنــد کــه تفاسیر علمای متقدم، اصالتًا با تحوالت اجتماعي جوامع مدرن امروزی 
در  که  کمبودهایي  می کنــد.  اشاره  دارد،  وجود  مسلمانان  تفسیری  آثار  در  که  کمبودهایي  به  فضل الرحمن  ندارد.  مطابقت 
پاسخ گویي به نیازهای مسلمانان دوران معاصر نمایان می شــود. او معتقد است باید قرآن بهصورت واحد کل، مورد مطالعه 
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ــن مطالعه ی زبان، گرامر و سبک  ــای مسلمانان نسل نخستین، همچنی قرار بگیرد، این کار مستلزم مطالعه ی نظرات و دیدگاه ه
ــد، اجتهاد همان  ــاد می دان ــل را در اجته ــت. او راه ح ــاوت اس ــیری متف ــای تفس ــری روش ه )کلمات قرآن( است و به کارگ
تالش برای فهمیدن معنای متون مرتبط درگذشــــته اســــت که متضــــمن قانوني اســــت یا قانون را تغییر یا تعدیل می کنــد 
به گونــه ای که بتوان شــــرایط جدید را نیز در آن لحاظ کــرد، نظریــات تفســیری وی شــامل بافت منــدی تاریخــی، نظریــه ی 
دوحرکتــی، هرمونوتیــک قرآنــی، نظریــه ی وحــی، نبــوت و رویکــرد بینامتنــی اســت کــه زنــان مســلمان فمنیســت مثــل آمنــه 
ودود، ســعدیه شــیخ، عزیــزه الحبــری و اســماء بــارالس بــا کمــک از نظریــات وی برخــی آیــات حقوقــی مرتبــط بــا زنــان 
را بازتفســیر کرده انــد. پــس از بررســی مصادیــق آیاتــی کــه بــاز تفســیر شــده، میــزان انطبــاق بــر نظریــات فضل الرحمــان 
ــام،  ــاص و ع ــات خ ــک آی ــات، تفکی ــزول آی ــأن ن ــه ش ــه ب ــی توج ــدی تاریخ ــور از بافت من ــت. منظ ــده اس ــت آم به دس
توصیفــی و تجویــزی اســت، گام اول نظریــه ی دو حرکتــی، بافت منــدی تاریخــی اســت و گام دوم اســتخراج ارزش هــای 
ــت. هرمنوتیک قرآني فضل الرحمن یعني با توجه به کلیت قرآن،  ــر اس ــان معاص ــری آن در زم ــات و تس ــالق از دل آی اخ
جنبه هــای خاصي از گذشته و حال را مشروعیت بخشي کرده و مشروعیت از برخي جنبه هــا برداشته شود. در نظریــه ی وحــی، 

ــد. ــر می دان ــکل گیری وحــی مؤث ــز در ش ــر )ص( را نی شــخصیت پیامب
 وی دربــاره ی نظریــه ی نبــوت نیــز، معتقــد اســت؛ وظیفــه ی پیامبــر)ص( فقــط هدایت معنــوی جامعــه اســت و قانون گذاری 
ــرای تفســیر ســایر  ــه کلیــت آیــات ب ــه شــرایط خــاص جامعــه اســت. در رویکــرد بینامتنــی نیــز توجــه ب فقــط متعلــق ب
آیــات اســت. آمنــه ودود در بازتفســیرش از برخــی نظریــات فضل الرحمــان اســتفاده کــرده، ولــی در هرمونوتیــک قرآنــی 
و تفکیــک آیــات خــاص و عــام از فضل الرحمــان فراتــر رفتــه اســت و آیــات عــام را نیــز فقــط بــه زمــان نــزول مربــوط 
ــی  ــه خصــوص ابن عرب ــان ب ــای کشــف و شــهود صوفی ــر روش ه ــد ب ــه با توجــه و  تأکی دانســته اســت. ســعدیه شــیخ ک
ــان در تفســیر  ــرد فضل الرحم ــا رویک ــه ب ــد ک ــال می کن ــه در فمنیســم را دنب ــث رویکــردی عدالت جویان و بررســی احادی
متفــاوت اســت، چــرا کــه فضل الرحمــان کشــف و شــهود را از عقالنیــت اســالمی دور دانســته و توجهــی هــم بــه بررســی 
ــی  ــات حقوق ــی نواندیشــانه را در تفســیر آی ــری دیدگاه هــای حقوق ــزه الحب ــدارد. عزی ــرآن ن ــات ق احادیــث در تفســیر آی
قــرآن و بــا اســتناد از نظریــات فضل الرحمــان بــه کار بــرده کــه در برخــی مــوارد بازتفســیرش منطبــق و در برخــی مــوارد 
ــر  ــه ب ــد و این ک ــی می دان ــر مســلمان صاحب صالحیت ــه ی ه ــه را وظیف ــه بررســی در فق ــز ب ــض اســت. او نی ــاًل متناق کام
ــارالس  ــا رویکــرد فضل الرحمــان متفــاوت اســت. اســماء ب ــد کــه در این جــا ب ــد می کن بررســی احادیــث در تفســیر  تأکی
ــان  ــیری فضل الرحم ــات تفس ــر نظری ــاق را ب ــترین انطب ــیرش بیش ــه در بازتفس ــری ک ــت دیگ ــر فمنیس ــنده و مفس نویس
داشــته اســت، او از هرمونوتیــک قرآنــی، بافت منــدی تاریخــی، نقــد درونــی قــرآن، نظریــه ی دو حرکتــی کمــک می گیــرد 

ــیتی در آن  ــری جنس ــد براب ــر می رس ــه به نظ ــی را ک ــا آیات ت
ــت و  ــه عدال ــد ک ــه ای تفســیر کن خدشــه دار شــده را به گون

تســاوی از آن هــا برداشــت شــود.

ــان  ــرد: فضل الرحم ــان ک ــت، اذع ــان نشس ــرد در پای دانش ف
و نویســندگان زن متأثــر از او به نوعــی بــا تمســک بــه 
ــدار  ــا اول، اقت ــد ت ــالش کردن ــانه، ت ــای نواندیش رویکرد ه
ــت تفســیر را  ــد ثاب ــزل کــرده و رون علمــای پیشــین را متزل
متغیــر دانســته و بــا کمــک از بازشــدن درب اجتهــاد بتواننــد 
ــی و تشــریع  ــات حقوق ــه ی آی ــت جنســیتی را در زمین عدال
قوانیــن در حــوزه ی زنــان، فراگیــر کننــد. فضل الرحمــان در 
ــالش  ــروژه ی احیاگــری ایوب خــان در پاکســتان ت دوره ی پ
ــه تفســیر، برخــی  ــا کمــک از رویکرد هــای جدیــد ب کــرد ب
قوانیــن در موضوعــات مختلــف را اصــالح و تعدیــل کند که 
ــه بن بســت رســید، و  ــا مخالفــت شــدید علمــای ســنتی ب ب
مرحلــه ی کاربردی کــردن نظریــات وی چنــدان عملــی نشــد، 
تــا زنــان مفســر فمنیســت معاصــر از بن مایــه ی نظریــات او 
ــورد  ــان را در م ــتفاده و بازتفسیرش ــان اس ــرای باز تفسیرش ب

آیــات حقوقــی زنــان بیــان کردنــد.
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قیام کلنل محمدتقی خان پسیان

ــله  ــه ی سلس ــی در ادام ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــخ پژوهش ــکده ی تاری ــی پژوهش ــخ سیاس ــروه تاری گ
ــگل،  ــت جن ــت؛ نهض ــه نشس ــزاری س ــس از برگ ــروطه، پ ــای پسامش ــت جنبش ه ــن سال گش ــت های یک صدمی نشس
جنبــش شــیخ محمد خیابانــی و نهضــت جنــوب، نشســت چهــارم را بــا محوریــت قیــام ســرهنگ )کلنــل( محمدتقی خــان 
ــأت علمــی دانشــگاه  ــی )عضــو هی ــر یوســف متولی حقیق ــا حضــور دکت ــاه 1399، ب پســیان در روز، دوشــنبه 27 بهمن م
مشــهد( و مهنــدس عبدالرضــا ســلطان زاده پســیان )از اعضــای خانــدان کلنــل پســیان( و بــه دبیــری دکتــر اعظــم ریاحــی 

)پژوهشــگر و عضــو پژوهشــگاه علــوم انســانی( برگــزار کــرد.
در ابتــدای ایــن نشســت، اعظــم ریاحــی، ضمــن معرفــی ســخنرانان نشســت، اشــاره کــرد کــه حــد فاصــل مشــروطیت 
ــران محســوب می شــود. جنبــش مشــروطه و  ــخ معاصــر ای ــا ظهــور سلســله ی پهلــوی از حســاس ترین فرازهــای تاری ت
ــد  ــردم، روشــنفکران و طیف هــای مختلــف جامعــه نوی ــرای م ــت مشــروطه و شــکل گیری مجلــس ب روی  کار  آمــدن دول
ــی از  ــی آن توقعات ــر تصــورات و در پ ــن ام ــود. ای ــی آن ب ــود کــه شــعارهای مشــروطیت تجل ــد ب ــی جدی بخــش دوران
مشــروطیت   را در اذهــان   ایجــاد کــرده بــود. اســتبداد صغیــر، دولت  هــای مســتعجل، جنــگ جهانــی اول، نقــض بی  طرفــی 
ایــران از ســوی متفقیــن شــرایطی را بــر ایــران تحمیــل کــرد کــه جامعــه بــه ســوی التهــاب ســوق داده شــد و زمینــه بــرای 
ــه وجــود آمــد. از ایــن ره گــذر گــروه تاریــخ سیاســی پژوهشــکده ی  حرکت هــای اعتراضــی در نقــاط مختلــف ایــران ب
ــه  ــا محوریــت جنبش  هــای پسامشــروطه  ، در ایــن نشســت ب تاریــخ در ادامــه ی نشســت های پیشــین ایــن پژوهشــکده ب

ــردازد. ــی می پ ــن دوره ی زمان ــیان در ای ــان پس ــل محمدتقی خ ــام کلن قی

دکتر متولی حقیقی: قیام محمدتقی خان پسیان در خراسان تجزیه طلبانه و فتنه نبود
ــهد  ــخ مش ــق تاری ــی، محق ــف متولی حقیق ــر یوس دکت
ــی  ــهد؛ پژوهش ــا مش ــز ت ــاب از تبری ــنده ی کت و نویس
ــام کلنــل محمد تقی خــان پســیان،  پیرامــون زندگــی و قی
پــس از ذکــر مقدمــه  ای از زندگــی کلنــل پســیان، 
ســخنرانی خــود را بــا تحلیــل منابــع دربــاب قیــام کلنــل 
پســیان ادامــه داد و گفــت: در ایــن یــک ســده مورخــان 
و نویســندگان داخلــی و خارجــی در مــورد کلنــل پســیان 
ــدود  ــه ی مع ــته اند. او ازجمل ــه نوش ــاب و مقال ــا کت ده ه
ــورد  ــماری در م ــای بی ش ــه کتاب ه ــت ک ــرادی اس اف
او و قیامــش نگاشــته شــده اســت، حرکــت او یک ســال 
ــه  ــی ک ــمار کتاب های ــا ش ــول کشــید، ام ــان ط در خراس
ــت.  ــه اس ــده قابل توج ــته ش ــال نگاش ــاره ی یک س درب
ایــن منابــع گاه توســط موافقــان و گاه توســط مخالفــان او 
بــه تحریــر درآمــده اســت.  ازجملــه کتابــی کــه توســط 

جمعــی از دوســتان کلنــل   در ســال 1306، در خــارج از ایــران منتشــر شــده، حــاوی آرای موافــق اوســت. کتــاب دیگــر 
ــل  ــتان کلن ــان   و دوس ــی آذری از همراه ــیان« اســت. عل ــان پس ــل محمدتقی خ ــام کلن ــوان »قی ــا عن ــی آذری ب ــاب عل کت
ــع دیگــر،  ــرار داد. منب ــام او ق ــق قی ــع مواف ــد در شــمول مناب ــاب او را هــم بای ــن اســاس کت ــر ای محســوب می شــود و ب
کتــاب »گــزارش سرکنســول انگلیــس در مشــهد«، پرایدوکــس اســت. یکــی از وجــوه قیــام کلنــل رویارویــی او بــا کنســول 
ــد  ــت از دی ــس اس ــول انگلی ــای کنس ــامل گزارش ه ــه ش ــاب ک ــن کت ــع ای ــوب، بالطب ــود، خ ــهر ب ــن ش ــس در ای انگلی

مخالــف نگاشــته شــده اســت.
  متولی حقیقــی در ادامــه بــه چنــد پرســش و ابهــام مهــم دربــاره ی کلنــل پســیان و اقدامــات او در خراســان   طــی دوره ی 
13 فرودیــن1300 تــا 10مهــر1300.ش پرداخــت. او عملکــرد پســیان در خراســان را شایســته ی تجلیــل دانســت و گفــت: 
ــا  ــی و اصالحــات در آســتان قــدس. او ب ــل بررســی اســت؛ مســائل مال اقدمــات پســیان در ایــن دوره در دو محــور قاب
کمــک پیشــکار مالــی خراســان، »مســیو دبــوآی« بلژیکــی، امــور مالــی را ســامان داد و همیــن امــر هــم موجــب دشــمنی 
ــازاده« و  ــت اهلل آق ــون »آی ــی چ ــزرگ مالیات ــکاران ب ــا بده ــد. ب ــادره ش ــطلنه« مص ــوال »قوام الس ــد. ام ــا او ش ــی ب گروه
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»حاج حســین ملــک« تســویه شــد. بــا کســب درآمــد در ایــن بخــش بــه عملیــات عمرانــی در خراســان پرداخــت. او ســپس 
بــه ســامانه ی امــور آســتان قــدس پرداخــت. گروه هــای زیــادی در حــدود 200نفــر از آســتان قــدس حقــوق می گرفتنــد، او 
بســیاری را حــذف کــرد و همیــن امــر ســبب مخالفــت برخــی خاندان هــا بــا او شــد. اقدامــات پســیان در ایــن دوره ی کوتــاه 
ــش  ــه کاه ــت  ازجمل ــیاری داش ــت آوردهای بس ــادی دس ــی و اقتص ــه ی اجتماع ــد او در عرص ــم نمی ش ــوارد خت ــن م به همی
ــر، مبــارزه  ــان، جمــع آوری ســالح های شــخصی، ســاخت پیــاده رو در خیابان هــا، سروســامان دادن بــه روشــنایی معاب نــرخ ن

بــا اســتعمال تریــاک، تأســیس چنــد مدرســه دولتــی و ....
دکتــر متولی حقیقــی ســپس بــه ایــن موضــوع پرداخــت کــه آیــا پســیان اندیشــه ی تجزیه طلبــی داشــت یــا خیــر؟ او درایــن 
بــاره تصریــح کــرد: ایــن قضیــه را »ملک الشــهرای بهــار« بــرای اولین بــار طــرح کــرد و از تلگرافــی ســخن گفتــه کــه در آن 
مدعــی اســت کلنــل در پــی تجزیــه ی خراســان بــود. ملک الشــعرای بهــار  ازجملــه افــرادی اســت کــه بــر حــرف و اندیشــه ی 
خــود اســتوار بــود و ســال ها بــه همیــن خاطــر در دوره ی پهلــوی در ســختی قــرار گرفــت و در اندیشــه ی آزادی خواهــی او 
ــود و تنهــا مدتــی  ــز ب ــه می اندیشــید جــای ابهــام دارد. پســیان اهــل تبری ــا چــرا در مــورد پســیان این گون شــکی نیســت، ام
را در مشــهد گذرانــد، ایــن موضــوع قابــل درک نیســت کــه چــرا بایــد فــردی از تبریــز بــه خراســان بــرود و در پــی تجزیــه ی 
آن ســامان برآیــد؟! همچنیــن تلگرافــی کــه ملک الشــعرای بهــار از آن یــاد می کنــد را منتشــر نکــرده اســت و از آن ســندی در 
دســت نیســت و همیــن امــر، ابهــام موضــوع را بیشــتر کــرده و درســتی یــا نادرســتی ســخن او را زیــر ســؤال می بــرد. بنابرایــن 

پســیان را نمی تــوان تجزیــه طلــب دانســت.
متولی حقیقــی ســپس بــه طــرح دیدگاه هــا و تحلیل هــای مورخــان و نویســندگان پیرامــون شــخصیت و حرکــت کلنــل پســیان 
به شــکل متضــاد و متفــاوت پرداخــت. او مورخیــن و نویســندگان در ایــن حــوزه را بــه ســه گــروه؛ هــواداران کلنــل پســیان، 
مخالفــان و منتقدیــن کلنــل پســیان و مورخیــن و نویســندگان بی طــرف   تقســیم کــرد و افــزود: در گــروه اول شــخصیت هایی 
ــد  ــرار می گیرن ــا ق ــیف اهلل وحیدنی ــی آذری و س ــی، عل ــین مک ــرزا، حس ــرج می ــزدی ، ای ــی ی ــی، فرخ ــارف قزوین ــون ع چ

ــل  ــخصیت کلن ــود ش ــعار خ ــار و اش ــه در آث ک
پســیان را ســتوده و حرکــت وی را مــورد انتقــاد 
ــامل نویســندگان  ــروه دوم ش ــد. گ ــرار نداده  ان ق
ــار  ــعرای به ــون ملک الش ــخصیت  هایی چ و ش
، قوام  الســلطنه  ، رضــا شــاه  ، اســداله اعلــم و 
ــه در  ــوند ک ــار می  ش ــرداد به ــدازه ای مه ــا ان ت
حرکــت  خــود  اظهار  نظرهــای  و  نوشــته  ها 
کلنــل پســیان را در خراســان یــک فتنــه و 
حرکــت تجزیه  طلبانــه معرفــی کــرده و بــر 
همیــن اســاس در زمــره ی مخالفیــن و منتقدیــن 
او قــرار گرفته  انــد. گــروه ســوم کــه اکثــر آن هــا 
ــران در  ــالمی ای ــالب اس ــروزی انق ــس از پی پ
مــورد شــخصیت و حرکــت کلنــل پســیان کتاب 
و مقالــه نوشــته و بســیاری از آن هــا بــه تحلیــل 
ــا  ــب داری ی ــارغ از جان ــد، ف ــئله پرداخته ان مس
ــاس  ــر اس ــا ب ــد ت ــش کرده ان ــت، کوش مخالف
اســناد و شــواهد تاریخــی پژوهشــی بی طرفانــه 
ــدی و  ــم اهلل توح ــات، کلی ــد. کاوه بی ــه کنن ارائ
ــوان  ــروه می ت ــن گ ــن را در ای ــتفانی کرونی اس
ــا این حــال گروهــی از نویســندگان  جــای داد. ب
ــت  ــود اهمی ــم باوج ــران ه ــر ای ــخ معاص تاری
مســئله  ، آن را بی  اهمیــت تلقــی کــرده و در 
ــا  ــه آن اشــاره نکــرده، ی ــا ب نوشــته  های خــود ی

ــته اند. ــرعت از آن گذش ــه س ب
ــروه  ــر گ ــر مدی ــره دلی ــت، نی ــه ی نشس در ادام
ــدس  ــی از مهن ــن قدردان ــی ضم ــخ سیاس تاری
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پســیان بــرای در اختیــار گذرانــدن اســناد خاندانــی خــود بــر اهمیــت تاریــخ خاندانــی تأکیــد کــرده و بــه ایــن مســئله ی مهــم 
ــا  ــوز بســیاری از آن ه ــرار دارد و هن ــا ق ــار خاندان ه ــخ معاصــر در اختی ــدارک تاری ــناد و م ــه بســیاری از اس ــرد ک ــاره ک اش
ــار قــرار  ــا »دراختی در معــرض اســتفاده و تحقیــق محققــان و پژوهشــگران تاریــخ معاصــر   گذاشــته نشــده اســت. چه بســا ب

ــرد. ــه ک ــوان ارائ ــر بت ــخ معاص ــاوت از تاری ــی متف ــدارک روایت های ــناد و م ــن اس ــن« ای گرفت

مهندس عبدالرضا پسیان: سرهنگ پسیان اعتقاد 
داشت، ایران باید به دست ایرانی آباد و ساخته 

شود
در ادامــه ی ایــن نشســت مجــازی، عبدالرضــا پســیان 
ــا  ــل پســیان، ســخنان خــود را ب ــرادر کلن ــواده ی ب ن
ــان  ــن زم ــران در ای ــی ای ــرایط تاریخ ــاره به ش اش
ــی اول،  ــگ جهان ــس از جن ــت: پ ــرد و گف ــاز ک آغ
ــد و  ــم ش ــا حاک ــر ملت ه ــاز ب ــی سرنوشت س دوران
امپراطوری هــای بــزرگ تجزیــه شــده و دولت هــای 
کوچــک به وجــود آمدنــد. ایــران نیــز از ایــن قاعــده 
مســتثنی نبــود و دســت خوش تغییــر و تحــول شــد. 
بایــد توجــه داشــت در ایــن دوران احمدشــاه قاجــار 
سلســله ی   قاجاریــه  پادشــاه  آخریــن  به عنــوان 
بــر مســند ســلطنت بــود. حــوادث ایــن دوران 
ــم زد و  ــران رق ــخ معاصــر ای ــی را در تاری   نقطه عطف

پــس از دوره ی قاجاریــه بنیــان 50 ســاله ی حکومــت پهلــوی را پی ریــزی کــرد. چنــد جنبــش اصلــی در ایــن دوره به وجــود 
آمدنــد؛ قیــام شــیخ محمد خیابانــی در تبریــز نهضــت میــرزا کوچک خــان در گیــالن و باالخــره جنبــش کلنــل محمدتقی خــان 

ــای ســوم اســفند 1299 ســرکوب شــدند. ــا پیــش از کودت پســیان در خراســان کــه تمامــی آن هــا ت
ــوان تشــخیص داد؛ دوره ی  ــل پســیان را می ت ــز در شــکل گیری شــخصیت کلن ــار دوره ی متمای ــزود: چه ــدس پســیان اف مهن
اول، دوره ی تربیــت در خانــواده تــا 15 ســالگی. دوره ی دوم، تربیــت اصــول نظامــی   کــه از 15 ســالگی آغــاز می شــد. دوره ی 
ســوم، مســافرت بــه آلمــان و آشــنایی بــا تمــدن اروپایــی. دوره ی چهــارم، بازگشــت بــه وطــن و حضــور در خراســان. عنصــر 
ایرانیــت و اســالمیت در محمدتقــی پررنــگ بــود کــه در دامــان مــادر و خانــواده   در اوان زندگــی در عمــق جانــش نشســته 

بــود و تــا پایــان زندگــی کوتــاه و پربــارش شــخصیت اصلــی وی را شــکل مــی داد.
ــوئدی و  ــاورین س ــور مش ــا حض ــری ب ــوای ژاندام ــه ق ــزام ب ــال و اع ــدت 5 س ــران به م ــام« ته ــه ی »نظ ــل در مدرس تحصی
ــان  ــی محمدتقی خ ــوغ نظام ــادت ها و نب ــن دوره، رش ــه در ای ــرار ک ــرکوب اش ــت س ــدد جه ــای متع ــرکت در جنگ ه ش
ــرض  ــل در مع ــوم، کلن ــرد در   دوره ی   س ــکل می گی ــان   ش ــی محمدتقی خ ــخصیت نظام ــد و   ش ــور می رس ــه ی ظه ــه منص ب
آموزش هــای   نظامــی جدیــد و ابــزار و ادوات جدیــد ازجملــه فــن خلبانــی قــرار می گیــرد و درمقطعــی در جبهــه ی لهســتان 
  در جنــگ جهانــی اول، علیــه   روســیه   تــزاری می جنگــد و نشــان لیاقــت صلیــب آهنیــن را نیــز دریافــت می کنــد. حضــور در 
ــد غــرب شــده و عنصــر تجددخواهــی را   در شــخصیت  ــا فرهنــگ جدی ــل محمدتقی خــان ب آلمــان باعــث مواجه شــدن کلن

ــد. ــکل می ده ــل ش کلن
ــری و ســپس در  ــوان سرپرســت ژاندارم ــدا به عن ــرد و ابت ــت ک ــه وطــن مراجع ــل ب ــی اول،   کلن ــگ جهان ــان جن ــس از پای پ
فروردیــن ســال 1300 بــه ســمت والــی خراســان منصــوب شــد و ظــرف مــدت شــش ماه ضمــن برقــراری امنیــت و ســرکوب 
اشــرار بــه اســتقرار نظــام صحیــح حکومتــی اقــدام کــرد و ســرانجام بــا دسیســه های دولــت انگلیــس و دشــمنی قوام الســلطنه 
در دهــم مهرمــاه ســال 1300، شمســی بــه شــهادت رســید. ایــن فرزنــد برومنــد وطــن بــا نبــوغ خــدادادی در عمــر کوتــاه 
32 ســاله امــا پرثمــر خــود   پــس از طــی مراحــل دشــوار بــه عنصــری تبدیــل شــد کــه بــرگ درخشــانی از تاریــخ مبــازه بــا 

ــد: ــود می گوی ــه خ ــذارد. به طوری ک ــادگار می گ ــی را به ی ــران و ایران ــه ای ــق ب ــتی و عش ــگان و وطن دوس بیگان
 »مــرا اگــر بکشــند، قطــرات خونــم کلمــه ی ایــران را ترســیم می کنــد   و اگــر بســوزانند، خاکســترم نقشــه ی وطــن را تشــکیل 

خواهــد داد«.
مهنــدس پســیان تأکیــد کــرد: کلنــل ســال ها بــرای ایــران جنگیــد. بخشــی از زندگــی او کــه   مغفــول مانــده اســت، بــا شــروع 
ــارزه  ــه مب ــن آب و خــاک ب ــه ای ــن ب ــا مهاجمی ــا پیوســت و ب ــه آن ه ــن ب ــت مهاجری ــا تشــکیل دول ــی اول و ب ــگ جهان جن
ــکار  ــا ابت ــه همــدان ب ــه ی روســیه را در همــدان شکســت داد و این گون ــزاق تحت الحمای ــوای ق پرداخــت. در ســال 1294 ق
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ــا  ــد، ب ــه کردن ــران حمل ــرب ای ــه غ ــیه ب ــای روس ــه نیروه ــال 1295، هنگامی ک ــد. در س ــا آزاد ش ــرف روس ه ــل از تص کلن
رشــادت نیروهــای ژاندارمــری عقــب رانــده شــدند.

ــه  ــان درحالی ک ــل در آلم ــه داد: کلن ــت و ادام ــان پرداخ ــور او در آلم ــل در دوره ی حض ــت آوردهای کلن ــه دس ــپس ب وی س
ــش  ــا پیشــنهاد او وارد ارت ــرگ« آشــنا   و ب ــرال »هدنب ــا ژن ــاق ب ــر حســب اتف ــن داشــت ب ــر ت ــران را ب ــری ای ــاس ژاندارم لب
آلمــان می شــود. او اولیــن خلبــان ایرانــی بــود کــه   بــر فــراز آســمان آلمــان هواپیمایــی را هدایــت کــرد و ســپس بــا وجــود 
خطراتــی کــه درایــن بخــش بــرای او وجــود داشــت، بــه نیــروی زمینــی آلمــان پیوســت. کلنــل علــت پیوســتن خــود را بــه 
ایــن نیــرو این گونــه عنــوان کــرده بــود: »امیــد بــه یادگرفتــن چیــزی جدیــد در مملکــت بیگانــه و آوردن متاعــی ارزشــمند 
بــرای آمــوزش ایرانیــان مــرا تشــویق بــه ایــن کار کــرد«. کلنــل تــا پایــان جنــگ جهانــی اول در ارتــش آلمــان مانــد و در جبهه ی 
لهســتان بــا ارتــش روســیه جنگیــد. پــس از جراحــت در جنــگ بــا روس هــا در بیمارســتان بســتری شــد و شــخص ویلهلــم 
ــن  ــه ترجمــه و نویســندگی و همچنی ــت در آلمــان ب ــان اقام ــرد. او در زم ــادت و تشــکر ک ــوری آلمــان، از او عی اول، امپرات
آموختــن ریاضــی و موســیقی پرداخــت. او در 2۸ســالگی بــا کوله بــاری از تجربیــات نظامــی و آشــنایی بــا دو زبــان آلمانــی 

و روســی بــه ایــران بازگشــت بــه ایــن امیــد کــه آنهــا را در اختیــار هم وطنــان خــود قــرار دهــد.
ــا بغــض و اشــک، توضیــح داد:  ــرای دقایقــی ب ــه کلنــل پســیان ب ــاره ی اتهــام تجزیه طلبــی ب مهنــدس عبدالرضــا پســیان درب
ــی  ــرحدات و یک پارچگ ــظ س ــه حف ــان ب ــر ایش ــتی و تعلق خاط ــوص وطن دوس ــیان در خص ــل پس ــمن کلن ــت و دش دوس
ــه مشــغول  ــد و زیرکان ــی جدی ــه مهره چین ــا ب ــه بریتانی ــه ک ــر از دسیس ــن دوره ی پ ــن در ای ــته اند. لیک ــدی نداش ــران تردی ای
طراحــی کودتــا بــود، بســیاری ازجملــه کلنــل پســیان بــه »ســیدضیاءالدین طباطبایــی« اعتمــاد کردنــد و امیــد داشــتند فصــل 
جدیــدی از اصالحــات در ایــران آغــاز شــود، امــا بــا شکســت کابینــه ی ســیدضیاء و روی کارآمــدن قوام الســطلنه ایــن امیــد 
ــاکام مانــد. در ادامــه رضاخــان قــدرت یافــت و بــه ســرکوب قیام هــا پرداخــت. بــرای تطهیــر رضاخــان و قوام الســطنه در  ن
شــهادت کلنــل پســیان گفتــه شــده کــه کلنــل فاقــد بینــش سیاســی بــوده و در دامگــه، قربانــی بی تدبیــری خــود شــده اســت! 
ــا اهــداف انگلیــس و رضاخــان معنــی کنیــم او سیاســت مدار نبــوده  ــاره بایــد گفــت؛ اگــر سیاســت را به همراهــی ب در این ب
ــده  ــه عقی ــود ک ــت مداری ب ــم،   او سیاس ــت بدانی ــواه و وطن پرس ــتقل، تظلم خ ــردی مس ــت را ف ــرد سیاس ــر م ــا اگ ــت ام اس

داشــت ایــران بایــد به دســت ایرانــی آبــاد و ســاخته شــود. عــارف قزوینــی در رثــای کلنــل ایــن گونــه ســروده اســت:

این سر که نشان سرپرستی است                                      امروز رها ز قید هستی است
 بادیده ی عبرتش ببینید                                                  این عاقبت وطن پرستی است

ــی  ــه ی خانودگ ــه در مجموع ــیان را ک ــل پس ــه کلن ــق ب ــای متعل ــر و نامه ه ــی از تصاوی ــیان بخش های ــدس پس ــپس مهن س
ــی از دوره هــای مختلــف زندگــی  ــه معــرض نمایــش گذاشــت کــه شــامل عکس های ــدان پســیان نگــه داری می شــود، ب خان
کلنــل پســیان بــود. یکــی از حاضــران در جلســه دربــاب چگونگــی دسترســی بــه ایــن اســناد پرســیدند، مهنــدس پســیان در 
پاســخ بــه ایــن پرســش گفــت: ایــن اســناد، نامه هــا و عکس هــا از دیربــاز در خانــدان پســیان نگــه داری می شــود. در گذشــته 
ــا پــدر مــن تمــاس گرفتنــد و بخــش زیــادی از ایــن اســناد توســط ایشــان بررســی و حاشیه نویســی شــد.  دکتــر یوســفی ب
بخشــی نیــز منتشــر شــد. ایــن مجموعــه شــامل دو بخــش اســت، بخــش اول، اســنادی کــه شــامل نامه هــای خصوصــی و 
عکس هــای خانوادگــی اســت کــه در معــرض دیــد عمــوم قــرار نگرفتــه و ترجیــح آن اســت کــه در خانــواده باقــی بمانــد. 
بخــش دوم، بیشــتر رویکــرد عمومــی دارد و برخــی منتشــر شــده و برخــی منتشــر نشــده اســت. پیــش از مــن ایــن مجموعــه 
را پــدر مــن کــه خــود از اســتادان دانشــگاه بودنــد، حفــظ و نگــه داری می کردنــد و ســفارش کردنــد کــه ایــن مجموعــه در 
خانــواده باقــی مانــده و حفــظ شــود. در مــورد این کــه کــدام اســناد منتشــر شــده و کــدام منتشــر نشــده بــه واســطه ی تعــداد 

محققانــی کــه اســناد   در اختیــار آن هــا قــرار گرفتــه، نمی توانــم بــه طــور دقیــق اظهارنظــر کنــم. 
گفتنی اســت، پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــرای نخســتین بــار به طــور عمومــی ایــن اســناد و مــدارک را 

از ایشــان در اختیــار گرفتــه و برخــی از آنهــا را در وبــگاه اطالع رســانی خــود منتشــر می کنــد.
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یک صدمین سالگرد نهضت جنگل
آلمان ها، بلشویک ها، عثمانی، و نقش ترکیب طبقاتی – اجتماعی نهضت جنگل

 نشســت آلمان هــا، بلشــویک ها، عثمانــی، و نقــش ترکیــب طبقاتــی ـ اجتماعــی نهضــت جنــگل بــه بهانــه ی نزدیــک شــدن 
بــه یک صدمیــن ســالگرد پایــان ایــن نهضــت بــه صــورت آنالیــن در تاریــخ ۸ دی مــاه 1399 بــا حضــور دکتــر عبــاس پناهــی 
)دانشــیار پژوهشــکده گیــالن شناســی دانشــگاه گیــالن(، دکتــر قربان علــی کنــاررودی )عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده ی 
ــر اعظــم  ــوزه ی خوش نویســی(، دکت ــر م ــق و مدی ــن یوســفدهی )محق ــر هوم ــران(، دکت ــی ای ــیو مل ــه و آرش ــناد کتابخان اس
ریاحــی )پژوهشــگر پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی( و دکتــر نیــره دلیــر )مدیــر گــروه تاریــخ سیاســی( برگزار 
شــد. نخســت اهمیــت ایــن حــوزه ی زمانــی و برگــزاری ســده های وقایــع تاریخــی متعــدد آن اشــاره شــد و بــر ضــرورت 
ــد  ــه داده ش ــده توج ــای مطرح ش ــی از روایت ه ــان انبوه ــکل گرفته در می ــمی ش ــای رس ــه کالن روایت ه ــگاه ب ــر ن تغیی

ــودن  ــرای گش ــه ب ــای نقادان ــت نگاه ه ــاد و تقوی ــه به ایج ک
افق هــای تــازه از طــرق مختلــف ازجملــه پژوهش هــای 
ــی  ــای عاطف ــه دور از رویکرده ــانه ب ــن و آسیب شناس بنیادی

توجــه داده شــد.
ــود را در  ــخن خ ــاررودی س ــر کن ــت، دکت ــدای نشس در ابت
زمینــه ی مناســبات بلشــویک ها و نهضــت جنــگل آغــاز کــرد. 
بــه اعتقــاد وی همــکاری نهضــت جنــگل و بلشــویک ها بــه 
ــه  ــان ب ــش از ورود آن ــال های پی ــه س ــمی ب ــکل غیررس ش
انزلــی در 2۸ اردیبهشــت 1299 بازمی گــردد امــا پــس از 
ــه ی  ــی و مذاکــرات و صــدور بیانی ــه انزل ورود بلشــویک ها ب
ــالن، اتحــاد و همــکاری  تشــکیل جمهــوری شــورایی در گی
بیــن آنــان بــه صــورت آشــکار و رســمی درآمــد. ایــن اتحــاد 
و همــکاری نه تنهــا نهضــت جنــگل را در دســتیابی بــه 
ــه  ــر ب ــه منج ــرد، بلک ــی  نک ــی کمک ــه ای و مل ــداف منطق اه

تضادهــای سیاســی ـ ایدئولوژیکــی بیــن اعضــای آن شــد و در نهایــت موجبــات ضعــف و ســقوط نهضــت را فراهــم ســاخت.

دکتــر کنــاررودی افــزود: از اســناد و مــدارک چنیــن برمی آیــد رهبــران بلشــویک در راســتای اهــداف ضــد امپریالیســتی خــود 
مبنــی بــر مبــارزه بــا انگلســتان و همچنیــن پیش بــرد سیاســت های صــدور انقــالب از همــان آغــاز به صــورت ســازمان یافته، 
در صــدد نفــوذ در نهضــت و به دســت گرفتــن رهبــری آن بودنــد. تــالش بلشــویک ها، بــه اختالفــات سیاســی و ایدئولوژیکــی 
ــا 9 مــرداد  بیــن جنگلی هــا منجــر شــد و عدهــای از نفوذی هــای بلشــویک دســت بــه کودتــای 14ذیقعــده ی 133۸ برابــر ب
ــه  ــون و خســارت های بســیار ب ــن انقالبی ــدد بی ــای متع ــدام موجــب درگیری ه ــن اق ــد. ای ــری نهضــت زدن ــه رهب 1299 علی
نهضــت و مــردم منطقــه شــد و در نتیجــه پایــگاه اجتماعــی نهضــت و وجهــه ی ملــی آن در افــکار عمومــی جامعــه و انقالبیــون 

در گیــالن و ســایر مناطــق کشــور از بیــن رفــت.
 کنــاررودی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چــه شــرایط و ضرورت هایــی موجــب نزدیکــی و همــکاری نهضــت جنــگل بــا 
بلشــویک ها شــد، گفــت: مؤثرتریــن عامــل در ســوق دادن نهضــت جنــگل بــه همــکاری بــا بلشــویک ها، وضعیــت بحرانــی 
آن، پــس از جنگ هــای منظــم و نامنظمــی بــود کــه بــا انگلیســی ها و قــوای دولتــی انجــام داده بــود. در اثــر ایــن جنگ هــای 
ــران برجســته ای  ــی و از بین رفتــن رهب ــه  عقب نشــینی های پیاپــی و در نتیجــه اختــالف درون فرسایشــی انقالبیــون، مجبــور ب
چــون حــاج احمــد کســمایی و دکتــر حشــمت و شــمار زیــادی از مبــارزان شــد. از ایــن رو، در آن شــرایط بحرانــی رهبــری 
نهضــت به ایــن نتیجــه رســید کــه به تنهایــی قــادر بــه تحقــق اهدافــش نیســت. عامــل دیگــری کــه نهضــت را بــه همــکاری 
ــیه و  ــالب 1917 روس ــه انق ــون ب ــران و انقالبی ــی رهب ــران و دلدادگ ــم در ای ــد بلشویس ــرد، رش ــب ک ــویک ها ترغی ــا بلش ب

ــود. ــای آن ب ــعارها و برنامه ه ش

در ادامــه ی ایــن نشســت مجــازی دکتــر پناهــی ضمــن بیــان مختصــری از اهمیــت جنبــش جنــگل و مطالعــات آن توضیــح 
داد: جنبــش جنــگل یکــی از  مهم تریــن جریان هــای فکــری، سیاســی و نظامــی اوایــل ســده ی بیســتم میــالدی در ایــران بــود، 
کــه به دلیــل شــرایط آن روز دنیــا کــه درگیــر در معرکــه ی جنــگ جهانــی، بلشــویزم و نفــت شــده بــود، به وقــوع پیوســت. 



94

خربنامه، سال هشتم، شماره ی هفتاد و سوم،  دی و بهمن ماه 1399

جنبــش جنــگل )1293- 1300 خ/ 1913- 1920م(، ایــن جنبــش از نظــر تاریخــی یکــی از قیام هــای مهــم و تأثیرگــذار در 
تاریــخ معاصــر ایــران اســت کــه در مقطــع حساســی از تاریــخ ایــران و جهــان و اندکــی پیــش از شــروع جنــگ جهانــی اول 
و زوال امپراتــوری تــزاری و عثمانــی شــکل گرفــت. در میانــه ی راه، جنبــش نیــز شــاهد وقــوع انقــالب بلشــویکی در روســیه 
ــا وجــود  ــود کــه ب ــه ی اندیشــه و آرمان هــای برخــی از مجاهــدان مشــروطه ب ــر پای ــن جنبــش ب ــود. ظهــور و خیــزش ای ب
اســتقرار مشــروطیت در ایــران، بــه جهــت فشــارهای روســیه، انگلســتان و دیگــر مدعیــان داخلــی و خارجــی، دســتاوردهای 
خــود را در خطــر تهدیــد می دیدنــد؛ لــذا بــرای احیــای اســتقالل ایــران به دنبــال کاهــش نفــوذ بیگانــگان در ایــران برآمدنــد.
ــن  ــی مشــروطه خواهان و همچنی ــس از ناکام ــران آن پ ــگل، رهب ــش جن ــوژی جنب ــک و ایدئول ــزود: از نظــر تئوری ــی اف پناه
ــه  ــورد توج ــه م ــد ک ــت اتحــاد مســلمانان، به ســوی اندیشــه ی اتحــاد اســالمی جــذب ش ــان جه ــی و آلم ــات عثمان تبلیغ
ــاد  ــوژی اتح ــی، ایدئول ــخصیت های گیالن ــی از ش ــکاری برخ ــا هم ــان ب ــه میرزاکوچک خ ــود. در نتیج ــی ب ــون ایران ملی ی
اســالم را ســرلوحه ی برنامه هــای خــود قــرار داد. بــه هــر حــال هــر یکــی از مدعیــان جهانــی آن روز بــا انگیزه هــای خــاص 
خــود در برابــر جنبــش ایســتادند یــا این کــه پنهــان و پیــدا از جنبــش حمایــت کردنــد. موضــع انگلســتان و روســیه در برابــر 
ــام  ــد، درنتیجــه تم ــمرده می ش ــان ش ــع آن ــد مناف ــتای تهدی ــش در راس ــن جنب ــان ای ــدگاه آن ــود. از دی ــکار ب ــا آش جنگلی ه
ــت تازه تأســیس  ــا عثمانی هــا، آلمــان و دول ــد، ام ــه کار بردن ــا ابزارهــای مختلــف ب تــالش خــود را جهــت فرونشــاندن آن ب
شــوروی حمایــت از جنبــش بــا هــدف پیشــبرد منافــع سیاســی و نظامی شــان را در ســرلوحه ی کار خــود قــرار دادنــد. البتــه 
ایــن موضــوع بــه معنــای آن نیســت کــه جنگلی هــا دست بســته در برابــر رفقــای ایدئولوژیــک خــود بودنــد، بلکــه رهبــران 
ــان  ــا آن ــناختند. چه بس ــود می ش ــتراتژیک خ ــد اس ــوان متح ــویک ها را به عن ــا و بلش ــا، آلمانی ه ــگل، عثمانی ه ــش جن جنب
ــران،  ــری ای ــق باخت ــغال مناط ــژه در اش ــران به وی ــور ای ــی در ام ــز عثمان ــه و دخالت آمی ــار خصمان ــاهده ی رفت ــس از مش پ
ــان و ملــت  ــزرگ به ســوی آن ــا وعده هــای ب ــه ب ــه بلشــویک ها ک ــار گذاشــتند و ب عثمانی هــا را در اردیبهشــت 129۸ خ. کن
ایــران آمدنــد، پیوســتند. هرچنــد اینــان نیــز بــه زودی بــرای تأمیــن منافــع خــود جنگلــی را قربانــی منافــع بلنــد مــدت خــود 

کــرده و حاضــر بــه ســازش بــا انگلســتان و دولــت ایــران شــدند.
ــا آن  ــه ب ــا مقابل ــت از جنبــش ی ــن پرســش کــه انگیزه هــا و اهــداف دولت هــای خارجــی در حمای ــه ای پناهــی در پاســخ ب
چــه بــوده اســت، گفــت: در برابــر آن هــا جنگلی هــا از چــه اســتراتژی و تاکتیکــی بــرای همــکاری یــا مقابلــه بــا قدرت هــای 
ــر آلمــان  ــق جنگلی هــا در براب ــه باوجــود اســتراتژی موف ــد گفــت ک ــن پرســش بای ــر اســاس ای ــد. ب ــزرگ اســتفاده کردن ب
ــت.  ــوده اس ــز نب ــویک ها موفقیت آمی ــی ها و بلش ــر انگلیس ــا در براب ــردی آن ه ــای راهب ــا و تصمیم ه ــی، تاکتیک ه و عثمان
ــود  ــا وج ــد و ب ــری کنن ــل جلوگی ــت منجی ــردی از شکس ــی راهب ــاب دیپلماس ــورت انتتخ ــتند درص ــا می توانس جنگلی ه
ــرا هــدف انگلیســی ها ســرکوب جنگلی هــا نبــود، بلکــه  ــی اخــذ کننــد. زی ــازات خوب ــا انگلیســی ها از آن هــا امتی دشــمنی ب
منظــور اصلــی آنــان دسترســی بــه چاه هــای نفــت باکــو بــوده اســت. از ســوی دیگــر روابــط جنگلی هــا بــا بلشــویک ها بــه 
دلیــل عــدم شــناخت درســت و منطقــی آن هــا یکــی از دالیــل مؤثــر ناکامــی و ایجــاد انشــقاق در درون تشــکیالت جنبــش و 

در نهایــت شکســت و فروپاشــی آن هــا بــوده اســت.

ــا ایــن پرســش آغــاز شــد کــه  ســخنان دکتــر یوســفدهی ب
آلمان هــا تــا چــه انــدازه در شــکل گیری و اســتمرار نهضــت 
ــان و  ــور آلم ــت: دو کش ــته اند؟ وی گف ــش داش ــگل نق جن
عثمانــی در آســتانه ی جنــگ جهانــی اّول بــر آن شــدند کــه 
ــس را در  ــورهای روس و انگلی ــود کش ــمنان خ ــع دش مناف
منطقــه و به خصــوص در ایــران و مســتعمره اش هندوســتان 
بیندازنــد. به همیــن خاطــر حمایــت و تأییــد  به خطــر 
ــّلحانه  ــات مس ــران و اقدام ــور در ای ــن دو کش ــان ای مخالف
ــت. یکــی  ــرار گرف ــان ق ــه ی آن ــان در برنام ــع آن ــه مناف علی
ــر  ــگ عالم گی ــا جن ــارن ب ــه مق ــّلحانه ک ــای مس از نهضت ه
ــای  ــه نیروه ــه زدن ب ــدف ضرب ــا ه ــران ب ــمال ای اّول در ش
متجــاوز روســیه ی تــزاری و مقابلــه بــا دخالت هــا و 
تعّدیــات آن هــا شــکل گرفــت نهضــت جنــگل بــه رهبــری 
میــرزا کوچک خــان و تحت نظــر هیــأت اتّحــاد اســالم 

بــود. طبعــًا ایــن نهضــت و اقدامــات آن مــورد حمایــت دو کشــور آلمــان و عثمانــی هــم بــود؛ امــا انگیــزه و توقّــع ایــن دو 
ــزاری  ــیه ی ت ــای روس ــه نیروه ــی ب ــیب های ایذائ ــال آس ــط به دنب ــا فق ــود. آلمان ه ــان نب ــگل یک س ــت جن ــور از نهض کش
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ــد. ــم بودن ــی و توســعه ی سیاســی و ســرزمینی ه ــاد نظام ــال اتّح ــا خواســته های بیشــتری داشــتند و به دنب ــد، عثمانی ه بودن
ــی و  ــل وطنخواه ــش ذی ــان و هم رزمان ــرزا  کوچک خ ــای می ــه فّعالیت ه ــود ک ــی ب ــن در حال ــه داد: ای ــفدهی ادام  یوس
اســتقالل و تمامیــت ارضــی ایــران تعریــف می شــد و همــکاری بــا بیگانــگان بــر خــالف منافــع مّلــی در آن جایــی نداشــت. 
ــا مواضــع  ــرای آلمان ه ــود. ب ــی سیاســی ب ــات غیرمنطق ــی و تســلیحاتی بیشــائبه و توقّع ــت اطالعات ــا حمای انتظــار جنگلی ه
جنگلی هــا قابــل قبــول بــود امــا عثمانی هــا توقّــع بیشــتری داشــتند و در عــوض حاضــر بودنــد حمایــت همه جانبــه ی مالــی 
ــد و  ــدود کردن ــود را مح ــای خ ــد، کمک ه ــرآورده نش ــان ب ــارات آن ــه انتظ ــس از این ک ــند؛ پ ــته باش ــم داش ــلیحاتی ه و تس
حتـّـی ارســال ســالح و مهّمــات را هــم موکــول بــه پرداخــت بهــای آن کردنــد. حتـّـی در مقطعــی کوشــیدند اســلحه و مهّمــات 
ــود و  ــر ب ــا نهضــت جنــگل بســیار منطقی ت ــت آلمــان ب ــه جنگلی هــا بفروشــند. تعامــل دول ــت آلمــان را هــم ب اهدایــی دول
در حــّد امــکان از کمــک بــه نهضــت جنــگل دریــغ نداشــتند. جنگلی هــا هــم تســهیالت الزم را بــرای جابه جایــی نیروهــای 
ــالن فراهــم می کــرد.  ــد، در محــدوده ی گی ــد بودن ــی در رفت وآم ــاز و اردوگاه آلمــان در کشــور عثمان ــن قفق ــی کــه بی آلمان
کشــور آلمــان در برهــه ای تعــدادی از افســران خــود را بــرای آمــوزش و فرماندهــی جنگلی هــا بــه گیــالن فرســتادند کــه در 

ــل و رشــت شــرکت داشــتند. ــس در منجی ــا نیروهــای مشــترک روس و انگلی ــا ب جنگ هــای مهــم جنگلی ه
ــتانه بودن،  ــز و دوس ــن احترام آمی ــی در عی ــران آلمان ــا افس ــان ب ــرزا  کوچک خ ــار می ــود رفت ــن وج ــا ای ــزود: ب ــفدهی اف  یوس
ــزان تســلیحات  ــا از می ــان جنگلی هــا می زیســتند ام ــا آن کــه ایــن افســران در می ــال ب ــرای مث ــود و ب ــی ب براســاس منافــع مّل
و مهّمــات جنگلی هــا و محــّل نگهــداری آن هــا اّطالعــی نداشــتند. جــدا از مقطعــی کــه حضــور افســران آلمانــی در گیــالن 
بــه روابــط ایــن کشــور بــا نهضــت جنــگل اســتحکام بخشــیده بــود، حضــور یــک مأمــور سیاســی آلمانــی بــه نــام گائــوک در 
کنــار میــرزا  کوچک خــان فراتــر از حمایــت یــک کشــور بیگانــه از یــک نهضــت بــود و بیشــتر ارادت تمــام عیــار یــک تبعــه ی 

بیگانــه نســبت رهبــری نهضــت جنــگل بــود کــه تــا هنــگام مــرگ آن دو را در کنــار هــم قــرار داد.
ــالح و  ــدود س ــال مح ــّد ارس ــی و در ح ــگل جانب ــت جن ــتمرار نهض ــکل گیری و اس ــا را در ش ــش آلمان ه ــفدهی نق یوس
مهّمــات و کمــک در آمــوزش نظامــی نیروهــای جنــگل بــا اعــزام افســران آلمانــی و اتریشــی و در یــک مقطــع مشــارکت ایــن 
ــا  ــرد و روش جنگلی ه ــای در راهب ــش تعیین کننده ــه نق ــه به هیچ وج ــمرد ک ــی برش ــای انگلیس ــا نیروه ــگ ب ــران در جن افس

نداشــته اند.

ــی  ــی و طبقات ــب اجتماع ــر ترکی ــوان تأثی ــا عن ــران معاصــر ســخنرانی خــود را ب ــخ ای ــر اعظــم ریاحــی پژوهشــگر تاری دکت
ــه  ــت ارائ ــای نشس ــا در انته ــرد آن ه ــر عملک ــگل ب ــران جن رهب
ــایان توجه  ــات ش ــی از موضوع ــت: یک ــاره گف ــی اش ــرد. ریاح ک
در مبحــث حرکــت سیاســی، مقولــه ی »رهبــری حرکــت سیاســی« 
ــرا  ــت: چ ــرح اس ــی مط ــؤال اساس ــث، دو س ــن بح ــت. درای اس
ــود؟ و  ــوب می ش ــی محس ــت سیاس ــن حرک ــر ای ــرد رهب ــن ف ای
انگیــزه ی او چــه بــوده اســت؟ »گی روشــه« معتقــد اســت؛ تحــت 
تأثیــر عوامــل فعــال یــا عامــالن تغییــر، یــک کنــش تاریخی شــکل 
می گیــرد بــه ایــن صورت کــه فــرد یــا افــرادی در نقــش مبشــراِن 
ــوآوری هســتند و گروهــی دیگــر نقــش  ــا ن ــا ی ــا، ارزش ه ایده ه
ــش  ــران جنب ــوند. رهب ــده دار می ش ــا را عه ــن ایده ه ــان ای مبلغ
ــود  ــه واکنشــی ب ــد ک ــده و ارزشــی بودن ــام آور ای ــز پی ــگل نی جن
ــر ایــن اســاس  ــه فضــای سیاســی و اجتماعــی آن روز ایــران. ب ب
ــغ را در شــکل گیری و  ــش مبل ــش مبشــر و برخــی نق برخــی نق
ــز  ــه ســؤال دوم نی ــد. در پاســخ ب ــا کردن ــن جنبــش ایف ــداوم ای ت
بایــد گفــت: ماکــس وبــر معتقــد اســت، کنــش رفتــاری از چهــار 
منبــع تغذیــه می شــود: آداب و رســوم، شــرایط روحــی و روانــی، 

ــع دارای  ــع اســت. ایــن چهــار منب ــرد منبعــث از یکــی از ایــن چهــار منب ــار هــر ف ــی، ارزش هــا. درواقــع رفت ــه عقالن توجی
عناصــری هســتند کــه چارچــوب فکــری و عملــی فــرد را تعریــف می کننــد و طــی زمــان و در فرآینــد مناســبات فــرد، در 
زیســت اجتماعــی اش از گروه هــای مختلــف اجتماعــی کســب می کنــد. بــر ایــن اســاس رهبــران جنبــش جنــگل کــه میــرزا 
ــر  ــول ب ــن اص ــد. ای ــی بودن ــرد، دارای اصول ــا می ک ــده را ایف ــر ای ــش مبش ــک آن نق ــوان رهبرکاریزماتی ــان به عن کوچک خ
اســاس رونــد زندگــی میرزا کوچک خــان شــامل چهــار اصــل کلــی بــود: اســتقالل طلبــی و نفــی دخالــت بیگانــه، ایدئولــوژی 
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مذهبــی بــر پایــه ی مفاهیــم اســالمی، رفــع بی عدالتــی به ویــژه بــر پایــه خواســته های طبقــات متوســط و فرودســت، مبــارزه 
بــا اســتبداد داخلــی. وقتــی ایــن اصــول در شــرایط آن روز ایــران مــورد تهدیــد قــرار گرفــت، چهــار منبعــی کــه ماکــس وبــر 
آن هــا را عامــل کنــش رفتــار معرفــی می کننــد، رهبــران جنــگل را بــه واکنــش علیــه وضــع موجــود ســوق دادنــد. این گونــه 
جنبــش جنــگل شــکل گرفــت. در طــی مراحــل مختلــف جنبــش نیــز وقتــی عوامــل بیرونــی بــا ایــن چهــار اصــل هماهنــگ 
ــگل  ــران جن ــیدند رهب ــش می کش ــه چال ــن اصــول را ب ــه ای ــدند و هنگامی ک ــگل جــذب می ش ــران جن ــوی رهب ــد از س بودن
آن هــا را دفــع می کردنــد. ریاحــی ایــن جمع بنــدی را از ســخنان خــود ارائــه کــرد کــه در واقــع مناســبات میــرزا  کوچک خــان 
بــا ســایر  کنش گــران در جنبــش، تحــت تأثیــر ایــن چهــار اصــل و عناصــر آن هــا قــرار داشــت. تهدیــد یــا تقویــت ایــن چهــار 

ــد. ــه کن ــگل توجی ــش جن ــرزا  کوچک خــان را طــی جنب ــی می ــی و دفع ــای جذب ــد رفتاره اصــل می توان
ــن نهضــت در مطالعــات  ــی ای ــت نقــش الگوی ــدی به اهمی ــر نشســت در جمع بن ــر، دبی ــره دلی ــر نی در خاتمــه ی نشســت دکت
تاریــخ جنبش هــای معاصــر از منظــر مناســبات خارجــی، تشــکیالت، رفتــار ســازمانی، رهبــری و مــواردی دیگــر اشــاره کردنــد 
و بــه ایــن امــر توجــه دادنــد کــه مناســبات بین المللــی چــه تأثیــر عمیقــی در سرنوشــت بســیاری از ایــن قیام هــا، جنبش هــا 
ــر آن، و  ــی ب ــزرگ مبتن ــای ب ــت های قدرت ه ــم سیاس ــی از فه ــی و ناآگاه ــش بین الملل ــود بین ــه نب و ... دارد. در حالی ک
ــار  ــه ای را به ب ــر هزین ــی چــه تبعــات پ ــا همســایگان پیرامون ــا دیگــر قدرت هــا ی ــی ب ــا محل ــه ای ی ــراری مناســبات منطق برق
خواهــد آورد. در پایــان حضــار و ســخنرانان از برگــزاری ایــن نشســت تشــکر کردنــد و خواهــان برگــزاری نشســت هایی بــا 
موضوعاتــی مشــابه یــا ســایر حوزه هــای چالش برانگیــز تاریــخ معاصــر کــه حــدود یک ســده  از ایــن اتفاقــات مهــم تاریخــی 

ــدند. ــذرد، ش می گ
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نقد و بررسی ایده ی گفت وگو و معاصرت
 بر اساس کتاِب »گفت وگویی میان هگل و فیلسوفان اسالمی«

گــروه فلســفه، کالم، ادیــان و عرفــاِن شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانِی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
فرهنگــی، روز 25 دی مــاه 1399، نشســتی مجــازی بــا عنــوان »نقــد و بررســی ایــده ی گفت وگــو و معاصــرت بــر اســاس 
کتــاِب گفت وگویــی میــان هــگل و فیلســوفان اســالمی« برگــزار کــرد. در ایــن نشســت دکتــر علی اصغــر مصلــح، دکتــر 

ان شــاءاهلل رحمتــی و دکتــر حمیــد طالــب زاده ســخنرانی کردنــد.

ــا بیــان مقدمــه ای کتــاب دکتــر طالــب زاده را یــک  در ابتــدای جلســه دکتــر حســین هوشــنگی، دبیــر علمــی نشســت، ب
رخــداد فلســفی قلمــداد کــرد کــه بحــِث گفت وگــو و معاصــرت را بــه شــکلی فلســفی پیــش کشــیده اســت. در ادامــه 
ــه برخــالف  ــت: ک ــر معاصــرت دانســت و گف ــه ب ــا تکی ــو ب ــاب را مصــداق گفت وگ ــن کت ــح ای ــر مصل ــر علی اصغ دکت
بســیاری از پژوهش  هــای مدعــی گفت وگــو و تطبیــق کــه یکــی از طرفیــن آن ســاخته مؤلــف هســتند، در ایــن پژوهــش 
ــه  ــه همان  گون ــم. البت ــی طرفی ــی واقع ــا گفت وگوی ــالمی ب ــفه ی اس ــرب و فلس ــفه ی غ ــر فلس ــف ب ــلط مؤل ــر تس به خاط
ــه  ــرا ک ــت، چ ــن اس ــای ممک ــو از گفت وگوه ــک گفت وگ ــو، ی ــن گفت وگ ــتند، ای ــه داش ــم توج ــف ه ــود مؤل ــه خ ک
ــا اکنــون روبه روســت، توصیــف  ــدارد. دکتــر مصلــح معاصــرت را ویژگــی تفکــری کــه ب گفت وگــوی پایانــی وجــود ن
کــرد و گفــت: مــا از فیلســوفان بــزرگ آموختیــم کــه فلســفه بــا زمــان نســبت دارد، یــا زمــاِن مفهومی  شــده اســت، یعنــی 
ــورد  ــان از ســوء تفاهم  ها در م ــخ و فرازم ــا فراتاری ــوف ی ــه گذشــته ای مأل ــردن ب ــه. پناه ب ــه مفهــوم درآمــدن زمان همــان ب
معاصــرت اســت. معاصــرت بــه معنــای پذیرفتــن اندیشــه های معاصــر نیســت بلکــه بــه معنــای درافتــادن بــا پرســش های 
معاصــر اســت. بــر ایــن اســاس، معاصربــودن بــه معنــای پذیرفتــن نســبی گرایی، نیهیلیســم یــا پایــان فلســفه نیســت، بلکــه 

همــان روبــه رو شــدن بــا مســائل نامفهــوم اکنــون اســت کــه بایــد مفهــوم شــود، ماننــد فضــای مجــازی و ... .
ــت:  ــنت دانســت و گف ــک س ــود در ی ــاس وج ــر اس ــه معاصــرت ب ــن ب ــب  زاده را پرداخت ــر طال ــح، کار دکت ــر مصل دکت
ــا نهایه الحکمــه و  ــوس ب ــی مأن ــی اســت کــه در جهان ــی کتاب ــی اســت، یعن مقصــود از ســنت در این  جــا، ســنت صدرای
ــز دارد. گفت وگــو عرصــه ی وجــود انســانی اســت کــه  ــون نی ــن دغدغــه ی اکن ــی همچنی رســاله الوالیه نوشــته شــده ول
بــه معنایــی وجــود او دو شــقه و دو بخــش شــده و دو نســبت دارد و می  خواهــد ایــن دو را به هــم ربــط دهــد. گویــا دو 
ــه  ــر شــدنی اســت و می شــود ب ــن ام ــد ای ــب زاده می خواهــد بگوی ــر طال ــان در ذهــن متفکــر به هــم می  رســند. دکت جه
ــد، درحالی کــه ایــن شــقاق به وجــود آمــده  ــا خــود ســنت روح جدیــدی ایجــاد کن ــد ببخشــم ی ایــن ســنت، روح جدی

اســت. مثــاًل صیــرورت هــگل و مالصــدرا را بــا هــم بــه اندیشــه دربیاوریــم.
ــی  ــی معنای ــتیم، یعن ــو هس ــردن گفت وگ ــال هجی ک ــوز در ح ــا هن ــد: م ــادآور ش ــخنانش ی ــان س ــح در پای ــر مصل دکت
ــای  ــه معن ــا گفت وگــو ب ــم. ام ــر می  روی ــا فرات ــن معن ــی رعایــت دیگــری و مقــداری از ای ــم، یعن ــی از آن می  فهمی اخالق
ــی  ــه در زیســت جهان ــر فلســفه ای ک ــارت دیگــر، ه ــه عب ــنتی اســت. ب ــراروی از فلســفه های معاصــر و س ــروزی، ف ام
ــم  ــدرن ه ــت فیلســوفان م ــد. اکثری ــل ده ــه موضــع خــودش تقلی ــا ب ــرد ی ــده بگی ــد دیگــری را نادی ــه نبای شــکل گرفت
جوهــره ی اندیشــه  ی گفت وگــو را نداشــتند. به همیــن جهــت حتــی در فلســفه ی غــرب هــم چنیــن معنایــی کامــاًل بــروز 
نکــرده اســت. در جهــان امــروز، اگــر همــه بایــد بــا هــم زندگــی کنیــم، یعنــی همــه مجــال زیســتن و گفت وگــو دارنــد 
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ــه فلســفه ی میان فرهنگــی مشــهور شــده  ــزی کــه ب ــد کــه می  شــود همــان چی ــد دریافــت خــود را مفهومــی کنن و بای
اســت. بــدون معاصــرت، گفت وگــو شــکل نمی  گیــرد و گفت وگــو بایــد بــر ســر مســائل امــروزی باشــد. در جریــان 
ــو االن در  ــن گفت وگ ــم. بزرگتری ــو را کردی ــترین گفت وگ ــم و بیش ــاهد بودی ــو را ش ــود گفت وگ ــترین نم ــا بیش کرون

سراســر زمیــن در حــال انجــام اســت.

ــوع  ــزی از ن ــو چی ــور از گفت وگ ــت: منظ ــرت گف ــو و معاص ــورد گفت وگ ــی در م ــاءاهلل رحمت ــر ان ش ــه دکت در ادام
مذاکــره نیســت کــه بــه یــک ســازش برســیم. حتــی از بــاب کنجــکاوی هــم نیســت کــه ببینیــم دیگــران چه گونــه فکــر 
ــارت دیگــر، نوعــی مطالعــه مردم شناســانه هــم نیســت. هــدف گفت وگــو،  ــه عب ــا چــه می گــذرد. ب ــد و در دنی می کنن
کشــف حقیقــت، تصحیــح فهــم و کشــف افق  هــای نــو اســت. رحمتــی دربــاره ی معاصــرت و زمانــه گفــت: معاصــرت 
بــه معنــای فرزنــد زمانــه بــودن و پذیرفتــن چارچوب  هــا و فهــم زمانــه نیســت. بــر ایــن اســاس اســت کــه فیلســوف 
ــه  ــات زمان ــم زدن اجماع ــالح و بره ــه اص ــد ب ــذا می توان ــت. ل ــاز اس ــه زمانه  س ــت بلک ــت نیس ــگ جماع همرن
بپردازد. هایدگــر در »درآمــدی بــه متافیریــک« می گویــد، فلســفه نابه هنــگام اســت، یعنــی بــاب روز نیســت بلکــه معیــار 
خــود را بــر زمانــه تحمیــل می کنــد. ایــن ســخن او در ســنت مــا هــم قابــل پیگیــری اســت. ســهروردی می  گویــد، مــن 
فلســفه ی ایــران باســتان را احیــا کــردم ولــی کســی بــر مــن فضــل تقــدم نــدارد. او زمانــی فلســفه ی ایــران باســتان را 
احیــا می کنــد کــه زمانــه چنیــن فلســفه ای را نمی فهمیــد. لــذا فلســفه می توانــد بســیار از زمانــه ی خــود جلوتــر باشــد 

و در زمانــه ی خــودش طنینــی پیــدا نکنــد. البتــه ایــن حــرف بــه معنــای فکــر کــردن در خــالء هــم نیســت.

ــور  ــکی« به ط ــت: »میرفندرس ــرد و گف ــاره ک ــگ ایرانی-اســالمی اش ــو در فرهن ــه گفت وگ ــه دو نمون ــی ب ــر رحمت دکت
ــن  ــت. همچنی ــته اس ــی داش ــوده و گروه ــم نب ــا ه ــا تنه ــت. گوی ــرده اس ــو ک ــدی گفت وگ ــنت های هن ــا س ــدی ب ج
ــوده  ــد ب ــد عالقه من ــفه ی جدی ــه فلس ــم ب ــته و ه ــالمی می دانس ــفه ی اس ــم فلس ــه ه ــرزا ک ــه بدیع الملک می عمادالدول
اســت، ســؤاالتی از آقاعلــی مدرس زنــوزی می پرســد کــه نتیجــه ی آن کتــاب بدایع الحکــم می شــود. حاصــِل 
 )epistemic turn( گفت وگــوی عمادالدولــه شــاید امــروزه خنــده  دار به نظــر برســد، زیــرا نســبت بــه چرخــش معرفتــی
ــم  َــم هنــدی اســت کــه شــبیه عال ــا عال ــا کار میرفندســکی چنیــن نیســت، چــون گفت وگویــش ب بی اطــالع اســت. ام
ــن اســت کــه  ــه    ام ای ــد دشــوار اســت. درســی کــه از ترجمــه آموخت ــا فلســفه های جدی ــروزه گفت وگــو ب ماســت. ام
گاهــی معادلــی مناســب حتــی بــرای پربســامدترین اصطالحــات نداریــم، ماننــد ســوژه، ســکوالریم، نیهیلیســم و حتــی 
ــا فلســفه ی  ــا ب ــی برخــی جاهــا گفت وگــوی م ــل شــد. یعن ــه تفصی ــل ب ــن گفت وگــو قائ ــد در ای ــذا بای ایده آلیســم. ل
ــان را  ــا فلســفه های دیگــر، فلســفه خودم ــای »تعــرف االشــیاء باضدادهــا« اســت، یعنــی در مواجهــه ب ــه معن ــد ب جدی
ــا فلســفه های تحلیلــی هــم می تــوان گفت وگــو کــرد، زیــرا در فلســفه ی مــا  بهتــر می فهمیــم. در ســطح دیگــر مثــاًل ب
وجــه دیالکتیکــی پررنگــی و مباحــث تحلیلــی وجــود دارد، مثــاًل در فلســفه ی دیــن و آن جــا کــه فلســفه ی دیــن نوعــی 

ــی هســت. ــن ظرفیت ــات فلســفی می  شــود، چنی الهی

پــس از دکتــر رحمتــی، دکتــر حمیــد طالــب زاده بــا تأییــد ســخنان دکتــر مصلــح دربــاره ی »بــا دیگــری فکرکــردن و بــه 
رســمیت شــناختن دیگــری« و مطالــب دکتــر رحمتــی دربــاره ی نابه هنــگام بــودن فلســفه، دربــاره ی فلســفه، معاصــرت 
ــی را  ــوت قبل ــر ق ــن دیگ ــه آت ــت ک ــه ای می زیس ــون در زمان ــح داد: افالط ــرد و توضی ــه ک ــی ارائ ــو مطالب و گفت وگ
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ــاد  ــگام، افالطــون بنی ــن هن ــد. در ای ــرده بودن ــه حاشــیه ب ــرده و فلســفه را ب ــروز ک نداشــت و »سوفســطائیان« مجــال ب
مابعدالطبیعــه را می  گــذارد و از حقیقتــی صحبــت می کنــد کــه در حــال از دســت رفتــن بــود. فیلســوف بــه گســیختگی 
ــه ایــن امــر توجــه نمی کنــد.  ــه انــدازه ی فیلســوف ب و بی پایگــی در بنیــاد فلســفه توجــه می کنــد و البتــه هیــچ کــس ب
فیلســوف بــرای این کــه دوبــاره شــیرازه را بــه زندگــی عالــم برگردانــد، متوجــه لوگــوس عالـَـم می شــود و با توجــه بــه 
ــود.  ــد می ش ــذاری جدی ــر ممکــن و بنیان  گ ــوم دیگ ــه عل ــن اســاس اســت ک ــوس، متوجــه آرخــه می شــود و برای لوگ
فیلســوف بــا ایــن بنیان گــذارِی جدیــد، کار نابه هنــگام می کنــد. فیلســوف از وضــع انضمامــی و دیــدن گسســت اســت 
ــد  ــرا پیام ــرد، زی ــون را نمی  پذی ــذاری افالط ــد و بنیان گ ــد می آی ــطو پدی ــپس ارس ــد. س ــذاری می کن ــن بنیان  گ ــه چنی ک
سیاســی بنیان گــذاری افالطــون را نمی  پذیــرد. ارســطو معتقــد بــود بنیــاِن افالطــون، دوســتی را از مدینــه حــذف کــرده 
ــذا بنیان  گــذاری جدیــد می  کنــد و »آرخــه« جدیــدی کشــف می کنــد کــه همــان صــورت اســت. ارســطو هــم  اســت. ل

ــت. ــاز اس ــگام و تاریخ س نابه هن

ــه  ــد و ب ــادات گــذر می  کن ــه در عین حــال از ع ــی دانســت ک ــور انضمام ــن ام ــری در مت ــب  زاده فلســفه را ام ــر طال دکت
لوگــوس رجــوع می  کنــد تــا متوجــه آرخــه شــود. او گفــت در جهــان اســالم هــم چنیــن اســت. مدتــی پــس از وحــی 
ــی  ــرد. فاراب ــذاری ک ــی بنیان گ ــه فاراب ــا این ک ــود ت ــه ب ــت و تفرق ــی، گسس ــا در پراکندگ ــد، ام ــد آم ــالمی کالم پدی اس
درســت در متــن معاصــرت و در مواجهــه بــا لوگــوس بــه ارتبــاط بیــن افالطــون و ارســطو پــی می بــرد و واجب الوجــود 
ــا  ــگام اســت. ام ــن اســاس، فلســفه ی اســالمی هــم نابه هن ــر ای ــاد فکــر او می شــود. ب ــا هــو موجــود بنی و موجــود به م
ــن  ــه انتزاعی تری ــدد و حکمــت نظــری هــم ب ــی از فلســفه ی اســالمی رخــت برمی بن ــج حکمــت عمل متأســفانه به تدری
ــن اســاس،  ــر ای ــد. ب ــل ش ــن( تبدی ــم )دکتری ــوزش و تعلی ــه شــرح و آم ــد. فلســفه ی اســالمی ب شــکل خــود درمی  آی
ربطــش بــا زندگــی کــم شــد. دکتــر طالــب زاده گفت وگویــی کــه در کتابــش مطــرح شــده را بــه ایــن معنــا دانســت کــه 

بایــد تحولــی اتفــاق بیفتــد و فلســفه ی اســالمی بایــد بــا مســائل جدیــد مواجــه شــود.
 دکتــر طالــب زاده در خاتمــه ی ســخنانش گفــت: مــا بایــد بــا فلســفه ی غــرب مواجــه شــویم، چــون فلســفه، صــورِت 
تمــدن غــرب اســت. بایــد خودمــان را بازســازی کنیــم و بایــد بــه متــن حیــات برگردیــم و بــا مســائل امــروزی مواجــه 

شــویم. هــدف از گفت وگــو ایــن بــوده کــه مجــدداً مبانــی خــود را بازاندیشــی کنیــم.
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جنبش شیخ   محمد خیابانی

ــت  ــن سال گش ــت های »یک صدمی ــله نشس ــزاری سلس ــه ی برگ ــانی در ادام ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــخ سیاس ــروه تاری گ
ــی، و نقــش ترکیــب  جنبش هــای پسامشــروطه«، پــس از برگــزاری نشســت نهضــت جنــگل )آلمان هــا، بلشــویک ها، عثمان
طبقاتی-اجتماعــی نهضــت جنــگل(، دومیــن نشســت از ایــن سلســله نشســت ها را بــا موضــوع جنبــش شــیخ محمد خیابانــی 
ــر  ــز و دکت ــخ دانشــگاه تبری ــداری، دانشــیار گــروه تاری ــاس قدیمی قی ــر عب ــا حضــور دکت ــاه 1399و ب ــخ، 25 بهمن م در تاری
ــر  ــرد. نخســت دکت ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار ک ــر نشســت، پژوهشــگر پژوهشــگاه عل اعظــم ریاحــی، دبی
ــاب  ــی درب ــر مطالب ــا ذک ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی( ب ــخ پژوهشــگاه عل ــی )دانشــیار گــروه تاری علیرضــا مالیی توان
اهمیــت بررســی همه جانبــه ی موضــوع جنبش هــای پسامشــروطه نشســت را آغــاز کــرد و در ادامــه به ایــن موضــوع اشــاره 
کــرد کــه مقولــه ی جنبش هــا، موضوعــی پیچیــده اســت کــه بــه یک بــاره و بــدون بررســی همه جانبــه ی بســتر شــکل گیری 

ــید. ــی رس ــه نتیجــه ی دقیق ــوان ب ــا، نمی ت ــن نهضت ه ای
 

ر  د

ــر این کــه قیام هــا و جنبش هــای  ــا ارائــه ی مقدمــه ای آغــاز کــرد، مبنــی ب ادامــه، دکتــر قدیمی قیــداری ســخنرانی خــود را ب
سیاســی در ایــران پــس از انقــالب مشــروطیت، یکــی از  مهم تریــن رویدادهــای صحنــه ی سیاســی و اجتماعــی تاریــخ معاصــر 
ــام شــیخ محمد  ــی، قی ــرزا کوچک خــان جنگل ــش می ــه جنب ــوان ب ــا می ت ــا و جنبش ه ــن قیام ه ــی رود. از ای ــران به شــمار م ای
خیابانــی، قیــام ســرهنگ )کلنــل( محمدتقی خــان پســیان و قیــام ابوالقاســم الهوتــی اشــاره کــرد. دربــاره ی هرکــدام از ایــن 
ــه  ــی درخور توج ــیخ محمد خیابان ــام ش ــا، قی ــن جنبش ه ــان ای ــت. از می ــل ســخن گف ــوان به تفصی ــا می ت ــا و قیام ه جنبش ه
و بررســی بیشــتری اســت، از آن  رو کــه دیدگاه هــای متفــاوت و متضــادی دربــاره ی انگیزه هــا، ماهیــت، علــل و ســرانجام آن 
ــی  ــر هم ســان ارزیاب ــوان آن هــا را در یــک تحری مطــرح اســت. ماهیــت قیام هــای ایــن دوره باهــم متفــاوت اســت و نمی ت

ــم. ــرار دهی ــر ق ــا را مدنظ ــن قیام ه ــاوت ای ــت متف ــت ماهی ــرد و ضروریس ک
 

ــام شــیخ محمد  ــان شــکل گیری قی ــران در زم ــاب شــرایط سیاســی ای ــی در ب ــان مطالب ــا بی ــر قدیمــی ســخن خــود را ب دکت
ــان شــرح مختصــری  ــی ادامــه داد و گفــت: توجــه به ایــن شــرایط در تحلیــل موضــوع اهمیــت دارد. وی پــس از بی خیابان
ــیخ محمد  ــا ش ــت؛ آی ــی پرداخ ــیخ محمد خیابان ــام ش ــم در قی ــام مه ــش و ابه ــه دو پرس ــی ب ــیخ محمد خیابان ــی ش از زندگ
ــه »آزادیســتان« پرداخــت. هم چنیــن  ــام آذربایجــان ب ــر ن ــه ی تغیی ــه مقول ــه داشــت؟ او ســپس ب ــی افــکار تجزیه طلبان خیابان

ــود؟ ــا بلشــویک ها ب ــی همــکاری ب ــی در پ ــا شــیخ محمد خیابان ــه آی ــرار داد ک ــن پرســش را مدنظــر ق ــه ای در ادام
ــه داشــته باشــیم، بایــد  ــام خیابانــی را تحلیــل کنیــم و حتــی اگــر بخواهیــم رویکــردی نقادان وی افــزود: اگــر بخواهیــم قی

ــرد. ــورت پذی ــی ص ــن ارزیاب ــت ای ــت اس ــه از او در دس ــی ک ــن گزار ش های ــا و هم چنی ــا، فعالیت ه ــاس نطق ه براس

در ادامــه اعظــم ریاحــی، دبیــر جلســه در ابتــدای ســخنانش به ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه آزادی خواهــی و تــالش بــرای 
ــن  ــد. ای ــرار داده ان ــخ بشــر را ســایه وار تحــت الشــعاع ق ــه تاری ــی مفاهیمــی هســتند ک ــردی و جمع ــای ف کســب آزادی ه
مفاهیــم چــه در قلمــرو عقایــد مذهبــی و چــه در حیطــه ی تفکــرات غیرمذهبــی قداســتی درونــی دارنــد و عاملــی اساســی 
بــرای اتحــادِ گروهــی کــه در پــی کســب آن بوده انــد، محســوب شــده اند. تاریــخ ســرزمین ایــران نیــز  به عنــوان بخشــی از 
تاریــخ جهانــی، درطــی مســیر چندین هــزار ســاله ی خــود همــواره شــاهد حرکت هــای آزادی خواهــی بــوده کــه ببرخــالف 
فــراز و نشــیبی کــه در زندگــی مردمــان آن ایجــاد می کــرد، در کنش هــای آن هــا بــه اشــکال گوناگــون بازتــاب داشــته اســت. 
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در قلمــرو زمانــی 1332 تــا 1340 قمــری )1293-1300.ش/1914-1921.م( وقایعــی در ســطح بین الملــل رخ داد کــه نه تنهــا 
ــران هــم، تحــت  ــی اول منجــر شــد، بلکــه در ای ــگ جهان ــان و شــکل گیری جن ــی قدرت هــای سیاســی آن زم ــه رویاروی ب
تأثیــر ایــن رونــد، سلســله حرکت هــای ضدســلطه ی بیگانــه در مناطــق مختلــف، هم زمــان بــا جنــگ جهانــی شــکل گرفــت. 
تاریــخ هیجده ســاله ی آذربایجــان از فعالیــت دموکرات هــا و ناآرامــی در آذربایجــان در اعتــراض بــه حضــور نیروهــای روس 
و قــرارداد 1919 بــه رهبــری شــیخ محمد خیابانــی را نقــل می کنــد. حیــات یحیــی بــه شــورش در کاشــان و نواحــی اطــراف 
ــان در  ــیان در خراس ــان پس ــل محمد تقی خ ــار، کلن ــعرا به ــِی ملک الش ــزاب سیاس ــت اح ــد. به روای ــاره می کن ــان اش اصفه
ــار از  ــات و کاوه، سرش ــه حی ــن دوره،  ازجمل ــات ای ــری برخاســت. مطبوع ــور ژاندارم ــس در ام ــت انگلی ــراض به دخال اعت
ــای  ــر فعالیت ه ــت. از دیگ ــوب اس ــس در جن ــتعمار انگلی ــه اس ــتان علی ــتی و تنگس ــردم دش ــه آفرینی های م ــار حماس اخب
ــه رهبــری میــرزا کوچک خــان  ــران را برانگیخــت، ب ــر در ای ضــد اســتبدادی کــه واکنــش دولت هــای متحــد و متفــق درگی
در گیــالن روی داد. امــا، آن چــه ایــن دوره را برجســته می نمایانــد، وقــوع آن در برهــه ی زمانــی مابیــن جنبــش مشــروطه و 

پایــان ســلطنت قاجــار و آغــاز حکومــت پهلــوی اول اســت.
 

پرسش های حاضران:
دکتــر رضــا بیگدلــو )اســتادیار تاریــخ پژوهشــگاه علــوم انتظامــی و مطالعــات اجتماعــی( توضیحاتــی مبنــی بــر اهمیــت ایــن 
ــه و  ــرار گرفت ــاوت ق ــای متف ــورد خوانش ه ــدت م ــه به ش ــی ک ــن قیام های ــی از  مهم تری ــت: یک ــرد و گف ــرح ک ــش مط جنب
ــداف  ــال اه ــه به دنب ــرادی ک ــان و اف ــف خاصــی از محلی گرای ــه توســط طی ــی اســت ک ــیخ محمد خیابان ــام ش ــرد، قی می گی
ــه  ــن دســت وجــود دارد، ازجمل ــی از ای ــاب قیام های ــی در ب ــه اســت. ابهام ــرار گرفت ــی ق ــورد بازخوان خاصــی هســتند، م
ــه،  ــن دوران شــکل گرفت ــه در ای ــای ناظــری ک ــگل و ســایر قیام ه ــام جن ــی قی ــی و حت درخواســت های شــیخ محمد خیابان
مثــل قیــام کلنــل پســیان. شــاید بهتــر بــود بگوییــم خیابانــی چــه نمی خواســت؟ چــون از این منظــر بهتــر می تــوان برخــی 
ــن موضــوع کــه در وطن پرســتی  ــه ای ــا توجــه ب ــن پرســش را طــرح کــرد کــه ب ــو ای ــن ابهامــات را پاســخ داد. بیگدل از ای
ــی و یک پارچگــی ســرزمینی  ــه اســتقالل مل ــراد بیــش از هــر کســی ب ــن اف ــدارد و ای ــی آن هــا شــکی وجــود ن و ملی گرای

ــژه  ــا، به وی ــن قیام ه ــد ای ــا پیام ــیدند، ام می اندیش
ــت  ــوع نشس ــه موض ــی ک ــیخ محمد خیابان ــام ش قی
امــروز اســت، بــرای وحــدت ملــی و یک پارچگــی 

ــد؟ ــی می کنی ــه ارزیاب ــرزمینی را چگون س
 

دکتــر قدیمــی قیــداری در پاســخ بــه پرســش 
ــا و  ــن قیام ه ــرداری از ای ــح داد: بهره ب ــاال توضی ب
جنبش هــا کــه در واقــع مصــداق وارونه خوانــی 
جهــت  در  اســت،  تاریــخ  واژگونه خوانــی  یــا 
برخــی اغــراض و اهــداف قومیتــی، سیاســی و 
ــبتی  ــچ نس ــه هی ــرد ک ــکل می گی ــک ش ایدئولوزی
ــدارد. در  ــا ن ــا و جنبش ه ــن قیام ه ــت ای ــا ماهی ب
بایــد  مغرضانــه،  بهره برداری هــای  ایــن  مقابــل 
تــالش شــود روایــت درســت و واقع بینانــه ای 
بــدون قهرمان ســازی و تقدیــس بی جهــت کــه 
ــادار باشــد،  ــوده اســت وف ــا به آن چــه ب ــا و تنه تنه
ــه بســتر،  ــا توجــه ب ــه دســت داده شــود آن هــم ب ب

ــه. ــه و زمان زمین
در پایــان مدیــر گــروه تاریــخ سیاســی، دکتــر نیــره 

ســخنرانان  از  بــرای دلیــر  حضــار  و 
ایــن  در  تشــکر شــرکت  نشســت 
ــت  ــر اهمی ــرده و ب ــه مســائل ک ــه ب توج

بین المللــی در تحلیــل ایــن جنبش هــا تأکیــد کــرد.
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دومین نشست مجازی پروژه ی »ایران فراسوی مرزها« )آشنایی با ایران شناسان(

دفتــر همکاری هــای علمــی بین المللــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا همــکاری بنیــاد 
دایره المعــارف اســالمی و رایزنــی فرهنگــی ایــران در لبنــان دومیــن نشســت مجــازی پــروژه ی »ایــران فراســوی مرزهــا« 
)آشــنایی بــا ایران شناســان( را روز چهارشــنبه 24 دی 1399 برگــزار کــرد. ایــن نشســت کــه بــا حضــور نعیمــه شــکر 
ــار  ــاس خامه ی ــان(، عب ــاض )لبن ــب فی ــت(، حبی ــد صرخــوه )کوی ــران(، محم ــریعت مدار )ای ــدی ش ــان(، محمدمه )لبن
)ایــران(، فــراس الحلبــاوی )ســوریه( و غالمعلــی حدادعــادل )ایــران( بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد، بــه نکوداشــت 
شــخصیت علمــی دکتــر دالل عبــاس )اســتاد ادبیــات تطبیقــی و ادبیــات فارســی- دانشــگاه لبنــان( اختصــاص داشــت.

دکتــر دالل عبــاس، متولــد روســتای کوثریــه الســیاد در منطقــه ی جبــل عامــل جنــوب لبنــان )1947(، بانــوی فارســی پژوه 
و مترجــم لبنانــی کــه دوره ی کارشناســی و کارشناســی ارشــد خــود را در دانشــگاه لبنــان گذرانــد و دکتــری خــود را 
از دانشــگاه تهــران اخــذ کــرد، هم اکنــون اســتاد دانشــگاه لبنــان اســت و دارای بیــش از 20 کتــاب تألیفــی و ترجمــه 
در زمینــه ی ادبیــات، فلســفه، دیــن و سیاســت اســت. ازجملــه آثــار ترجمه شــده توســط او از زبــان فارســی بــه عربــی 
می  تــوان بــه »تدیـّـن و نفــاق بــه زبــان گربــه و مــوش« )کتــاب مــوش و گربــه ی شــیخ بهایی(، »زن در اندیشــه ی شــهید 
مطهــری«، »قبــض و بســط شــریعت« از دکتــر عبدالکریــم ســروش، اشــعاری از نیمــا یوشــیج، احمــد شــاملو، مهــدی 
اخــوان ثالــث، خســرو گل ســرخی، ســهراب ســپهری و داســتان هایی از صــادق هدایــت و محمدعلــی جمــال زاده اشــاره 
کــرد. همچنیــن او دارای تألیفاتــی ازجملــه: زن در اندلــس، آینــه ی تمدنــی کــه دمــی درخشــید و فرونشســت ، نصــرت 
ــات  ــی و اصطالح ــان عرب ــمند، زب ــه و دانش ــب، فقی ــیخ بهایی؛ ادی ــختی، ش ــمند در روزگار س ــدی دانش ــن؛ مجته أمی

علمــی؛ اصطالحــات ترجمــه بــه عربــی در دوره ی عباســی اســت.
***

در ابتــدای نشســت دکتــر شــکوه حســینی )مدیــر دفتــر همکاری هــای علمــی بین المللــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
ــم  ــان و حاضــران در جلســه، گفــت: مفتخــرم از ســرکار خان ــه میهمان مطالعــات فرهنگــی(، ضمــن خوش آمدگویــی ب
دکتــر دالل عبــاس، اســتاد ادبیــات تطبیقــی و ادبیــات فارســی دانشــگاه لبنــان بــه خاطــر حضورشــان در ایــن محفــل 
ــت  ــک در بزرگداش ــد کوچ ــه ای هرچن ــم جلس ــار یافته ای ــه افتخ ــود را از این ک ــندی خ ــب خرس ــم و مرات ــکر کن تش
ــی  ــای علم ــر همکاری ه ــه دفت ــم ک ــراز دارم. خاطرنشــان می کن ــم، اب ــزار کنی ــی و فکــری ایشــان برگ شــخصیت علم
ــه  ــا ب ــت ت ــالش اس ــا« در ت ــوی مرزه ــران، آن س ــوان »ای ــا عن ــروژه ای ب ــه در پ ــت ک ــگاه مدتی اس ــی پژوهش بین الملل
ــی  ــگران غیرایران ــتادان و پژوهش ــی اس ــز معرف ــران و نی ــارج از ای ــی در خ ــخصیت های ایران ــا و ش ــاب نماده بازت
بپــردازد کــه در زمینــه ی فرهنــگ، ادبیــات و اندیشــه ایرانــی فعالیــت می کننــد. افتخــار داریــم کــه در ایــن جلســه بــا 
ــاد دایره المعــارف اســالمی برگــزار می شــود،  ــروت و بنی ــران در بی ــی فرهنگــی جمهــوری اســالمی ای همــکاری رایزن
ــان  ــی می ــن شــخصیت های عــرب باشــیم کــه به حــق حلقــه ی وصل ــان یکــی از نام آشــناترین اســتادان و مؤثرتری میزب
ــه دانشــجویان، پژوهشــگران  فرهنــگ ایرانــی و عربــی اســت و ســال ها در راه معرفــی فرهنــگ و اندیشــه ی ایرانــی ب
و اســتادان عــرب و به ویــژه لبنانــی تــالش و مجاهــدت کــرده اســت. دســت روزگار زمانــی دکتــر دالل عبــاس را بــه 
ایــران کشــانید و او ســال هایی چنــد در ایــن دیــار رحــل اقامــت افکنــد و در دریــای بیکــران اندیشــه و ادبیــات ایــن 
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ســرزمین غوطــه ور شــد و مرواریــدی چنــد از صــدف عرفــان، تصــوف، اندیشــه و ادب آن برچیــد و بــه مشــتاقان ایــن فرهنــگ 
در گوشــه وکنار جهــان گســترده ی عــرب ارزانــی داشــت. با توجــه بــه تعــداد قابل توجــه ســخنرانان گرامــی ترجیــح می دهــم 
معرفــی ابعــاد مختلــف ایــن شــخصیت را بــه بزرگوارانــی بســپارم کــه دعــوت مــا را پذیرفته انــد و در ایــن محفــل مجــازی 

ــد. ــم ش ــد خواهی ــان بهره من از سخنان ش
***

ــود کــه ضمــن  ــران در بیــروت ب ــزن فرهنگــی جمهــوری اســالمی ای ــار، رای ســخنران نخســت ایــن نشســت، عبــاس خامه ی
ابــراز خرســندی از همــکاری ایــن مرکــز بــا پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در بزرگداشــت ایــن شــخصیت 
ــی  ــاره ی معرف ــار او را درب ــت برخــی آث ــرد و اهمی ــاره ک ــار او اش ــاد شــخصیت و آث ــه ابع ــی ب ــی و فرهنگ برجســته ی علم

ــد. ــادآور ش ــرب ی ــان ع ــه جه ــن« ب ــده »نصــرت امی ــوی مجته ــژه بان ــی، به وی شــخصیت های ایران
***

ــال  ــم و فع ــنده، مترج ــوق، نویس ــاد و حق ــه ی اقتص ــریعت مدار، دانش آموخت ــدی ش ــت، محمدمه ــن نشس ــخنران دوم ای س
فرهنگــی و رســانه ای، قائم مقــام ســابق اتحادیــه ی رادیــو و تلویزیون  هــای اســالمی و رایــزن پیشــین فرهنگــی ج. ا. ایــران در 
لبنــان بــود؛ او در آغــاز گفــت: تقدیــر چنیــن بــود کــه دانش آموختــه ی زبــان و ادبیــات عربــی در حســاس ترین مقطــع تاریــخ 
ــه ی  ــاره اش پایان نام ــام شــیخ بهایی آشــنا شــود و درب ــا ن ــد و ب ــران بیای ــه ای ــروزی انقــالب ب ــارزات و پی معاصــر و دوران مب
دکتــری بنویســد و   هم چــون او در تعامــالت فرهنگــی دو کشــور بکوشــد. معرفــی ادبیــات معاصــر ایــران، آشــنایی بــا ادبیــات، 
ــه تکثــر و تعــدد آرای دینــی و  فرهنــگ، سیاســت و ارزش  هــای ملــی، دینــی و انقالبــی ایــران و تمــدن اســالمی و توجــه ب

ــن ویژگی  هــای اوســت. ــان عــرب از  مهم تری ــه جه ــی آن ب ــران و معرف سیاســی در ای

شــریعت مدار ادامــه داد: شــاید دالل عبــاس آغازگــر معرفــی شــعر، داســتان، رمــان و ادبیــات معاصــر ایــران بــه جهــان عــرب 
باشــد کــه ســابقه ی آشــنایی بــا ســرآمدان ادبیــات کالســیک   هم چــون حافــظ ، خیــام، ســعدی و فردوســی داشــته اســت.

وی افــزود: تنــوع آثــار او از تألیــف و ترجمــه ی کتــب و مقــاالت علمــی و عمومــی و راهنمایــی رســاله ها و انجــام ســخنرانی ها 
از دیگــر خصوصیــات تــالش علمــی نیم قــرن از زندگــی پربــار اوســت. در حــوزه ی تاریــخ، ادبیــات و فرهنــگ ایــران، آثــارش 
دربــاره ی شــیخ بهایی و مقــاالت متعــددش در مجلــه مطالعــات ادبــی و توجــه بــه روابــط فرهنگــی ایــران و جبل عامــل او را 

متمایــز می کنــد. او معتقــد اســت کــه هــر کــه شــعر فارســی نخوانــده باشــد، فرهنــگ اســالمی اش ناقــص اســت.
پژوهش  هــای دینــی و قرآنــی ماننــد قــرآن و شــعر، داســتان در قــرآن و ترجمــه ی چندیــن اثــر در حــوزه ی معــارف دینــی از 
ــت  ــن دارد. او هــم تربی ــاط ادب و دی ــان ارتب ــی و بی ــالش او در پاس داشــت ارزش  هــای دین ــی نشــان از ت نویســندگان ایران
ــرای  ــردازد و ب ــز می پ ــت نی ــم و تربی ــه مســائل تعلی ــارش ب ــی اســت و در آث ــک مرب ــم خــود ی ــادری نیکــو و ه شــده ی م
دانشــجویانش، عــالوه بــر اســتادی، همــواره مــادری مهربــان نیــز بــوده اســت. اهتمــام بــه زنــان در آثــارش مــوج می زنــد. زن 
در اندیشــه ی مطهــری، زن در جامعــه ی ایرانــی، حقــوق زن در اســالم، زن اندلســی، زن در عصــر جاهلــی و کتــاب مانــدگارش 

دربــاره ی بانــو »نصــرت امیــن« ازجملــه ایــن آثــار اوســت.
شــریعت مدار در پایــان ســخنانش یــادآور شــد: دکتــر دالل عبــاس در عرصــه ی سیاســت نیــز از خاطــرات مرحــوم هاشــمی 
ــاری ترجمــه کــرده اســت.  ــه آث ــاره ی امــام موســی صــدر، مســئله ی فلســطین، اســالم گرایی و والیــت َفقِی رفســنجانی و درب
راهنمایــی رســاله ها و بعضــی کارهــای مشــترک بــا نویســندگان ایرانــی و ســخنرانی و حضــور در همایش هــا ازجملــه کارهــای 
دیگــر اوســت. اســتادی پرتــالش کــه آثــار جاودانــی از خــود به جــا گذاشــته و خــود هــم اثــر مانــدگاری در تعامــالت فرهنگــی 
ایــران و عــرب داشــته اســت. بــا امیــد بــه این کــه دالل عبــاس، اســتاد و مــادر معنــوی ام همــواره بدرخشــد و ســربلند بمانــد 

ــد. ــش او خوشــه ها بچینن ــن دان ــد شــوند و از خرم ــض وجــود او بهره من ــگان از فی ــد و هم ــال، بزی و سال های س
***

ــان  ــات تطبیقــی از دانشــگاه لبن ــرای ادبی ــا دکت ــان ب ــر نعیمــه محمــد شــکر از کشــور لبن ــن نشســت، دکت ســخنران ســوم، ای
ــوردی  ــه ی م ــی؛ نمون ــزار قبان ــد ســمفونی پنجــم ن ــاب نق ــه کت ــوان ب ــار او می ت ــه آث ــود. ازجمل ــن دانشــگاه ب ــتاد همی و اس
مجموعــه ی »ال«، کتــاب زبــان و ادبیــات فارســی، ترجمــه ی رمــان ســرزمین ســوخته احمــد محمــود، کتــاب نگاهــی نــو در 
ادبیــات تطبیقــی، کتــاب عشــق در شــعر محمدعلــی شــمس الدین، کتــاب درســی فارســی 1 و 2، ترجمــه ی پــروژه ی »فلســطین 
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ــس  ــی الفون ــی تطبیق ــروژه »بررس ــره«، پ ــن المناص ــعر عزالدی ــت در ش ــای مقاوم ــروژه »جنبه ه ــدر«، پ ــی ص ــگاه موس از ن
ــرد. ــون اشــاره ک ــؤی زیت ــان ل ــت در رم ــروژه ی »نشانه شناســی غرب ــا یوشــیج« و پ ــن و نیم المارتی

دکتر نعیمه شکر سخنرانی خود را بر اساس دو محور پیش برد؛
1. او بــا اشــاره به اهمیــت ترجمــه و گشــایش نســبت بــه دیگــر فرهنگ هــا از طریــق بررســی دســتاوردهای علمــی پروفســور 
دالل عبــاس در زمینــه ی ترجمــه از فارســی بــه عربــی بــه دلیــل درک وی از اهمیــت ارتبــاط میــان ادبیــات فارســی و عربــی 
ــر در زمینه هــای مختلــف فکــری، اجتماعــی، دینــی، فرهنگــی، اجتماعــی، تاریخــی، علمــی و  و فراهــم کــردن راه هایــی مؤث
ادبــی بــرای نزدیک کــردن دو فرهنــگ متفــاوت و بازســازی پل هــای ارتباطــی تاریخــی- فرهنگــی میــان دو ملــت بــه نقــش 
بــارز وی در برگــردان آثــار بســیاری از ادبیــات فارســی بــه عربــی بــا ایــن بــاور بــه تکامــل ادبیــات یــک ملــت بــا برقــراری 

ــر روابــط انســانی میــان ملت هــا و دولت هــا پرداخــت. ــادار و مبتنــی ب ارتبــاط معن
2. همچنیــن او بــه معیارهــای ایــن کنش گــری )حســن انتخــاب و موضــوع( پرداخــت. او بیــان کــرد: دکتــر دالل عبــاس بــا 
درک میــزان مؤثــر نقشــی کــه ترجمــه می توانــد در انتقــال آثــار ادبــی فارســی بــه عربــی ایفــا کنــد، موضوعاتــی را بــا نگاهــی 
واقع گرایانــه از ایــن ادبیــات برگزیــده و بــا ترجمه هــای دقیــق و زبانــی بلیــغ و ذهنیتــی عمیــق توانســته اســت گوهــر مفاهیــم 

و مضامیــن بدیــع را در آن هــا برمــالء کنــد.
ــر دالل  ــرد و گفــت: دکت ــاس اشــاره ک ــر دالل عب ــه شــّمه ای از چشمه ســار ترجمه هــای دکت ــن ب ــر نعیمــه شــکر همچنی دکت
عبــاس آثــار ارزنــده ای را ترجمــه کــرده ازجملــه؛ پنــد اهــل دانــش و هــوش بــه زبــان گربــه و مــوش نوشــته ی »شــیخ بهایی« 
ــه  ــورد توج ــده و م ــر ش ــأر« منتش ــط والف ــان الق ــاق بلس ــن والنف ــام »التدی ــا ن ــی ب ــه عرب ــی ب ــاب پژوهش ــب کت ــه در قال ک
نویســندگان و مترجمــان برجســته قــرار گرفتــه اســت و بــه گواهــی اســتادان و ادیبــان متخصــص به عنــوان حلقــه ی وصلــی 
میــان لبنــان و ایــران در گوهــر نثــر و شعرفارســی عمیــق شــده و زوایــای پنهــان آن را برمــالء ســاخته اســت. همچنیــن اشــعار 
ــا یوشــیج« و دیگــر  ــه و اشــعار »نیم ــر و ســتم اجتماعــی پرداخت ــده ی فق ــه پدی ــق ب ــه به شــکلی عمی ــی« ک ــن اعتصام »پروی
شــاعران پارســی کــه دســتمایه ی صدهــا مقالــه شــده کــه گنجینــه ی گرانســگی بــرای دایره المعــارف اســالمی فراهــم آورده و 
جایــگاه بــارزی را بــرای ایشــان در ایــن زمینــه رقــم زده اســت تــا جایی کــه ترجمــه ی کتاب هایــی نظیــر والیــت دمکراتیــک 
ــوت  ــه ق ــان ب ــه ایشــان ســپرده شــده اســت. در پای ــش آزادی و بندگــی و ... ب ــه، اســالم و مســلمانان در فرانســه و چال فقی
تســلط پروفســور دالل عبــاس در برگــردان متــن با توجــه بــه الیه هــای مختلــف و رمزگشــایی آن اشــاره شــود کــه بــا گوهــر 
ــع،  ــردازد و به واق ــن می پ ــه انتقــال اندیشــه های درون مت ــب داری ب ــه دور از جان ــی و ب ــن ســازگاری دارد و در ســطحی عال مت

ــان عربــی منتقــل می کنــد. ــه زب حقیقــت و روح متــن فارســی را ب
***

ــن  ــرد: »م ــراد ک ــن ای ــی ســخنان خــود را این چنی ــاعر کویت ــد صرخــوه، ش ــح محم ــن ســخنران نشســت، محمدصال چهارمی
قصــد نــدارم دربــاره ی مــادر معنــوی ام، دکتــر دالل عبــاس، از منظــر آکادمیــک ســخن بگویــم بلکــه می خواهــم از او به عنــوان 
یــک الگــو صحبــت کنــم. همــگان می داننــد کــه در فروپاشــی اقتصــادی و سیاســی کشــورها، فرهنــگ نیــز قربانــی می شــود، 
یعنــی بــه جــای زایــش و تولیــد، تبدیــل بــه فرهنگــی مصرفــی و مقلــد می شــود و ایــن به ســبب ازدســت رفتن خودآگاهــی 
ــی  ــی و اجتماع ــی سیاس ــن زندگ ــرار گرفت ــر ق ــادی و تحت تأثی ــی اقتص ــل فروپاش ــف در مقاب ــع مختل ــان های جوام انس
ــن  ــتیم. همچنی ــندگان هس ــاعران و نویس ــزد ش ــی ن ــه روی فرهنگ ــن دنبال ــاهد ای ــود ش ــه ی خ ــز در جامع ــا نی ــت. م آن هاس
شــاهدیم کــه آدم هــا قــدرت تشــخیص و ارزیابــی خویــش را ازدســت می دهنــد و نمی تواننــد میــان »ســره و ناســره« تمایــز 
قائــل شــوند و متأســفانه کســانی هــم راهــروی ایشــان می شــوند. درواقــع آن گونــه آدم هــا جایگاهــی در دل مــردم می یابنــد 
ــد. ــدا می کنن ــتن پی ــاس ارزش داش ــه احس ــد و این گون ــا می یابن ــان را در آن ه ــش، گم شده ش ــه خوی ــاد ب ــردمِ بی اعتم و م

پیــش از آن کــه بــا خانــم دکتــر دالل آشــنا شــوم، متأســفانه می انگاشــتم کــه زنــان هیــزم و شــعله ور کننــده ی روحیــه مصرفــی 
و رکــن رکیــن تمــدن ســرمایه داری هســتند. امــا پــس از آشــنایی و هم کالمــی هــر روزه بــا ایشــان، بــه نمونــه ای دســت یافتــم 
کــه هم ســانی را بــرای او در روزگارمــان نمی یابــم. شــاید او مشــابه زنــان قرطبــه باشــد کــه در کتاب هــای تاریــخ آمده انــد. 
زنانــی کنش گــر، متیــن، شــاعر و ادیــب. البتــه از ایــن تقســیم بندی میــان زن و مــرد عذرخواهــم امــا آن چــه در رفتــار ایشــان 

یافتــه ام دوری از مصرف گرایــی پوشــالی و پرهیــز از اختــالط بــه معمــول جامعــه اســت.

دکتــر دالل عبــاس بیــش از شــعر، داســتان، رمــان و ادبیــات، عقالنیتــی متمایــز دارد کــه آزادانــه در ایدئولوژی هــای گوناگــون 
ــاره ی شــعریت قــرآن کریــم  ســیر کــرده اســت. دکتــر دالل جــدا از مناقشــات موجــود میــان شــعر کالســیک و مــدرن، درب
ســخن می گویــد کــه نــه مــوزون و مقفــی اســت و نــه ویژگی هــای شــعر ســنتی و کالســیک را دارد و نــه بــر نمــط بحرهــای 
خلیلــی ســروده شــده اســت. ایشــان درهــای تــازه ای را بــه شــعر و زبــان مــدرن گشــوده کــه تاکنــون این گونــه مــورد توجــه 
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قــرار نگرفتــه بــوده اســت.
ــنواره ی  ــان در جش ــا ایش ــن ب ــت. م ــان اس ــا ایش ــن ب ــخصی م ــه ی ش ــم رابط ــاره کن ــه آن اش ــم ب ــه مایل ــی ک ــه دوم نکت
»گفت وگوهــای فرهنگــی« یــا »گفت وگــوی جوانــان ایرانــی و عــرب« آشــنا شــدم کــه حــدود چهــار ســال پیــش در مشــهد 
برگــزار شــد و تجربــه ی معنــوی بزرگــی بــرای مــن بــود. در میــان بحبوحــه ی آمدوشــدها و گفت وگوهــای شــبانه، دکتــر دالل 
عبــاس نظاره گــری خامــوش در گوشــه ای از البــی هتــل بــود و مــن از خــود می پرســیدم چــه در دل می توانــد داشــته باشــد. 
آشــنایی مــن بــا ایشــان احســاس عمیــق مــادر و فرزنــدی بــه مــن داد و از آن موقــع همــواره شــعرهایم را بازنگــری می کنــد 

ــدم.« ــی آرزمن ــرای ایشــان طــول عمــر و نیک بخت ــان ب ــد. در پای ــغ نقــدش می پاالی ــا تی و ب
***

ســخنران پنجــم ایــن نشســت، محمدفــراس الحلبــاوی، از کشــور ســوریه، دانش آموختــه ی دکتــری زبــان و ادبیــات فارســی 
از دانشــگاه تهــران و مترجــم آثــاری از فارســی بــه عربــی بــود کــه ســخنرانی خــود را بــا عنــوان »دالل... نــگاره ای انقالبــی، 
ســالکی عــارف« ایــراد کــرد: »آن گونــه کــه اســتاد دالل برایمــان روایــت کــرده او در دوران ظهــور ســپیده ی انقــالب در آســمان 
ــک  ــه از نزدی ــرو ریخت ــتبداد را ف ــتم و اس ــه دژ مســتحکم س ــم جنبشــی ک ــواج متالط ــته و ام ــا حضــور داش ــران در آن ج ای
ــه و اندیشــه و فرهنــگ و  ــون پایه هــای ظلــم و اســتعمار را فروریخت ــاد انقالبی ــو فری ــی کــه غری ــوده اســت، زمان نظاره گــر ب

ــه؛ ــظ را عاشــقانه ســرمی دادند ک ــه ی حاف ــه انقالبی هــا شــعر عارفان ــان ک معــارف را دیگرگــون ســاخته اســت. آن زم
شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است آفرین بر نفس دل کش و لطف سخنش

و شعار ارزشمند: دیو چو بیرون رود فرشته درآید
شــعری کــه عصــاره ی جنبــش و تحول شــناختی بــرای ســالکی اســت کــه پرده هــای تاریکــی را می زدایــد. ملــت ایــران ایــن 
بعــد عارفانــه را تبدیــل بــه پــروژه ای انقالبی-تمدنــی کردنــد تــا عدالــت را محقــق ســازند و دســت بندگــی و بهره کشــی را 

کوتــاه کننــد تــا بــه قــول حافــظ نــور فرشــتگان، مــکان ظلمانــی شــیطان را روشــن ســازد.
دالل ایــن مســافر جبل عامــل ایــن حــوادث را بــا تمامــی احساســات و عواطفــش زندگــی کــرد و تــا آن جــا بــه هم ذات پنــداری 
ــه تأســی از ســلوک شــاعرانه ی  ــود. او ب ــًا از جبل عامــل آمــده ب ــا شــیخ بهایی آشــنا شــد کــه او نیــز اتفاق ــا آن رســید کــه ب ب

ایرانیــان بــه زبــان حافــظ شــیرازی کــه؛
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قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن  ظلمات است بترس از خطر گمراهی
شــیخ بهایی را اســتاد و مــراد خویــش در ایــن راه قــرار داد و بــا او چنــان انــس گرفــت کــه گاهِ بازگشــت بــه وطــن پــروژه ی 

شــناختی خــود را بــا همــان شــور و حــال ادامــه داد و بــه ثمــر رســاند.
دالل راه نیــاکان خــود را ادامــه داد کــه زمانــی بــا فروریختــن ســد مــأرب، ســرزمین حجــاز را تــرک گفتنــد و در جبل عامــل 
)ســرزمین شــهیدان و عالمــان( ســکنی گزیدنــد. روحیــه ی انقالبــی او همچنیــن وام گرفتــه از کوچ نشــین دیــار ربــذه اســت 

کــه موالیــش –از کودکــی بــا کالمــش دم خــور بــود- خطــاب بــه او فرمــود:
»ای ابــوذر! تــو بــرای خــدا خشــم گرفتــی. بنابرایــن به همــان کســی کــه بــرای او خشــم گرفتــی امیــدوار بــاش. ایــن مــردم 
در دنیــای خــود از تــو ترســیدند، و تــو بــر دیــِن خویــش از آنــان ترســیدی. پــس آن را کــه بــه خاطــرش از تــو ترســیدند. 
به ایشــان واگــذار، و بــا آن چــه از آنــان برایشــان ترســیدی رو بــه گریــز درآر...« پــس خشــم و روح انقالبــی ابــوذر برخاســته 

ــا شــیخ بهایی شــد. از همــان عالمــان و شــهیدانی اســت کــه موجــب گره خــوردن دالل ب
ــه او از سرچشــمه ی  ــد ک ــرآن و شــعر ســخن می گوی ــد و از ق ــی می دان ــی انقالب ــز عمل ــه را نی ــر دالل نوشــتن و ترجم دکت
آن هــا ســیراب گشــته و طوفــان عشــق در وجــودش فــوران کــرده اســت کــه »هرچــه کــردم همــه از دولــت قــرآن کــردم«

یا دیگر سروده ی حافظ که؛ عشقت رسد به فریاد، ار خود بسان حافظ
 قرآن ز بر بخوانی، با چارده روایت

ــال یوســف در قــرآن دم ســاز شــد کــه ماالمــال از تصاویــر وصــل و هجــران در عشــق و  ــا داســتان بی مث وی از دیگرســو ب
ادب ایرانــی اســت. 

یوسف گم گشته بازآید به کنعان غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور
یوســف در نــگاه او نمــاد روحــی زیباســت کــه بــه امــر پــروردگار هبــوط کــرده و از دامــان او جــدا افتــاده اســت و احســاس 

غربــت و فــراق می کنــد بــه معشــوقی ازلــی:
دل هرجا رود اما عشق همان عشق به معشوق اولی است
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چه منزل ها طی کرده عاشق و هیچ کدام جای مأمن نخستین اش را نمی گیرد
یوســف مــورد حســد بــرادران قــرار گرفــت و مراحلــی دشــوار را در پســتی و بلنــدی روزگار گذرانــد، آن گونــه کــه عطــار 

ــد. و ســهروردی از هجــران و وصــال او برایمــان بازگــو کرده ان
خانــم دالل از پرندگانــی برایمــان ســخن گفتــه کــه عــزم کــوچ کردنــد و کوه هــا و دشــت ها را طــی کردنــد و شــمار بســیاری 
تعلــل کردنــد یــا مشــکالت ســفر آنــان را از پــرواز به ســوی مقصــد بازداشــت و در نهایــت، جــز اندکــی بــا طــی هفــت شــهر 
ــه ســرمنزل مقصــود  ــه به قــول ســهروردی، بنیان گــذار حکمــت االشــراق، ب ــه گفتــه ی عطــار و کوه هــای دوازده گان عشــق ب
ــا  ــرای م ــان را ب ــتاد دالل حکایت ش ــه اس ــی ک ــرای پرندگان ــوده ب ــا ب ــن منزلگاه ه ــل یکــی از ای ــاید جبل عام ــیدند و ش نرس

روایــت کــرده و چه بســا خــود نیــز هم ســفر ایــن مرغــان بــوده باشــد.«
***

ــران،  ــگاه ته ــات دانش ــکده ی الهی ــالمی از دانش ــفه ی اس ــرای فلس ــه ی دکت ــاض، دانش آموخت ــب فی ــر حبی ــس از وی، دکت پ
اســتاد فلســفه ی دانشــگاه لبنــان ســخنران خــود را بــر اســاس پنــج محــور 1. منــش تربیتــی و اخالقــی دکتــر دالل عبــاس 
2. عرفــان و تصــوف فطــری در شــخصیت او 3. زندگــی علمــی و پژوهشــی وی 4. نقــش او در ایجــاد ارتبــاط فرهنگــی و 
فکــری میــان ایــران و جهــان عــرب 5. نمونــه ی زن مســلمان اندیشــمند، کنش گــر و دارای آثــار متعــدد ارائــه و بیــان کــرد: 
»پیــش از آغــاز ســخن بایــد بگویــم در تمامــی ســال های اقامتــم در ایــران فقــط یــک یــا دوبــار ایشــان را دیــدم امــا هرگــز 
نمی توانــم دکتــر دالل عبــاس را به عنــوان یکــی از اجــزای اصلــی انــگاره ام دربــاره ی ایــران از خاطراتــم جــدا کنــم و ایــن 
شــاید بــه عمــق دل بســتگی ایشــان بــه ایــران و تســلطش بــر ابعــاد فکــری و اجتماعــی ایــن کشــور بازگــردد. امــا دربــاره ی 
ــا  محــور نخســت بایــد بگویــم ایشــان به عنــوان مــادر و مربــی دارای نظامــی فکــری و فرهنگــی اســت کــه از یــک ســو ب
مادرانگــی و خانــواده گــره می خــورد و از ســوی دیگــر بــه ابعــاد علمــی، پژوهشــی و آکادمیــک بازمی گــردد کــه ایــن هــر 

ــه اســت. ــه کمالــی آرمان گرایان دو بعــد در نهایــِت اخــالص و شــفافیت و مجاهــدت تــا رســیدن ب
ــر  ــان و دیگ ــی در لبن ــای اجتماع ــه واقعیت ه ــبت ب ــاهده گری نس ــث و درس و مش ــر در بح ــذران عم ــال ها گ ــس از س پ
کشــورها، بــه ایــن نقطــه اساســی دســت یافتــه ام کــه مادرانگــی زن اســت کــه به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم و از ره گــذر 

ــازد. ــدن را می س ــت، تم تربی

امــا دربــاره ی شــخصیت آکادمیــک دالل عبــاس، به عنــوان یــک همــکار، بی اغــراق می گویــم، تاکنــون اســتادی ندیــده ام کــه 
تــا ایــن انــدازه نســبت بــه منافــع دانشــجویان پافشــاری داشــته باشــد. او بــه معنــای واقعــی کلمــه خدمت گــزار دانشــجویان 
در درس و آمــوزش اســت و در راه خدمــت بــه دانشــجویان از هیــچ تالشــی فروگــذار نمی کنــد. از ســوی دیگــر، ارتبــاط 
ــز  ــاس در زندگــی نی ــر دالل عب ــات دکت ــا دانشــجویان فقــط در درس و آمــوزش خالصــه نمی شــود و ایشــان از تجربی او ب
ــم در  ــم و ه ــود می بینی ــتان ب ــر دبیرس ــه مدی ــی ک ــان در زمان ــت ایش ــم در مدیری ــش را ه ــن من ــوند. ای ــوردار می ش برخ
ــاس  ــر دالل عب ــات. دکت ــم: اول؛ ادبی ــز کن ــم روی ســه نقطه تمرک ــد فکــری به طــور خالصــه می توان ســطح دانشــگاه. در بع
ــزار یــک ادیــب درجــه ی یــک را در جهــان عــرب داراســت و به لحــاظ فکــری  ــا تمامــی ویژگی هــا و اب شــاعر نیســت ام
ــه  ــخ روشــی اســت ک ــن از تاری ــراد م ــه شــمار آورد. دوم؛ بعــد تاریخــی. م ــای جهــان عــرب ب ــوان او را یکــی از ادب می ت
ــد  ــه ریشــه های تاریخــی آن بررســی نمی کن ــدون مراجعــه ب ــده ای را ب ــچ پدی ــر دالل در کنکاش هــای خــود دارد. او هی دکت
و شــاید ایــن امــر ناشــی از تأثیــری باشــد کــه او از منــش پژوهشــی ایرانــی گرفتــه اســت، زیــرا ایرانیــان عمومــًا بــا بازنگــری 
ریشــه ها و اجــزای یــک موضــوع آن را بررســی می کننــد. شــاید هــم دلیــل دیگــری داشــته باشــد و آن حلــول شــخصیت 
ــه  ــوژی تاریخــی را از شــیخ بهایی وام گرفت ــن متدول ــاس باشــد و او ای ــر دالل عب ــی در شــخصیت دکت شــیخ بهاءالدین عامل
باشــد. ســوم؛ ترجمــه. همان گونــه کــه دکتــر حدادعــادل اشــاره کردنــد، اگــر دکتــر دالل نبــود، امــکان نداشــت دانشــنامه ی 
جهــان اســالم بــه شــکل کنونــی درآیــد. مــن بــه ضــرس قاطــع می گویــم کــه دکتــر دالل عبــاس پــل ارتباطــی مســتحکمی 
میــان ایــران و جهــان عــرب در ســطوح مختلــف فرهنگــی، فکــری و ادبــی اســت و اگــر وجــود او نبــود ایــن ارتبــاط ایجــاد 
ــی ایفــا کــرده و می کنــد کــه  ــرای ده هــا دانشــجو و پژوهشــگر عرب ــر آن، ایشــان نقشــی ارشــادی نیــز ب نمی شــد. افــزون ب

ــد. ــه مســائل فکــری و ادبــی ایــران پرداخته ان در ســایه ی آمــوزش و راهنمایــی او ب
ــدون  ــه ب ــاس اســت ک ــر دالل عب ــوی دکت ــه شــخصیت معن ــوط ب ــردازم، مرب ــه آن بپ ــه می خواهــم ب ــن محــوری را ک آخری
ورود بــه جزئیــات بایــد بگویــم کــه ایشــان دارای روحیــه ای انقالبــی اســت، بــدان معنــا کــه تــالش می کنــد تــا وضعیــت 
موجــود مقلــد و ســطحی را تغییــر دهــد. او دارای نیرویــی مثبــت از نــوع متصوفانــه اســت کــه نمی دانــم فطــری اســت یــا 

حقیقتــا دســتی در عرفــان و تصــوف دارد.
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ــرای هــر آزمونــی او را در تمامــی نامالیمــات حفــظ و  ــار ایــن فیــض بیکــران، محبــت و صبــوری و آمادگــی ایشــان ب در کن
ســربلند کــرده اســت. بــرای مــن دکتــر دالل عبــاس آمیــزه ای از گذشــته و اکنــون، اندیشــه و عمــل، ادبیــات و پژوهــش، کشــف 

و درک، و ثابــت و متحــول اســت.«
***

سخنران هفتم این نشست دکتر حدادعادل، استاد دانشگاه 
تهران، رئیس دانشنامه ی جهان اسالم و رئیس فرهنگستان زبان 
و ادبیات فارسی بود. او با اشاره به این که بنیاد دایره المعارف 
اسالمی تاکنون 2۸ جلد از دانشنامه ی جهان اسالم را به زبان 
فارسی منتشر کرده که 12 جلد از آن به عربی ترجمه شده 

است، بیان کرد: همه ی این 12 جلد زیر نظر خانم دکتر دالل 
ترجمه شده است. همچنین او بیان کرد که از حدود 3200 

مقاله ی این دانشنامه حدود 1000 مقاله را خود ایشان ترجمه 
کرده اند و مابقی مقاالت نیز تحت نظارت ایشان ترجمه 

شده است. وی در پایان اشاره کرد که ایشان حلقه ی ارتباط 
محکمی میان فرهنگ ایرانی و عربی و از سرمایه های بزرگی 

است که بایستی وجود او را پاس داشت.
***

سخنران هشتم و پایانی این نشست دکتر دالل عباس بود که 
از ابتدا در نشست حضور داشت و سخنرانی خود را با عنوان 

»داستان من با زبان فارسی و ایران« ایراد کرد: »داستان من با زبان و ادبیات فارسی و ایران و فرهنگ آن از این جا شروع می شود، 
زمانی که اواخر دهه ی شصت قرن بیستم میالدی دانشجوی دانشگاه لبنان در رشته ی زبان و ادبیات عرب بودم، به طور میانگین 
هفته ای دو ساعت زبان فارسی می خواندیم. استاد ما دکتر احمد لواسانی بود. روش تدریس وی و اطالعات اضافی که به آن 

می افزود، باعث شد تا عاشق این زبان و شعرهایی شوم که برخی اشعارشان را شنیده بودم. آرزویی بود که تحقق آن آسان نبود، 
آن هم اندیشه ی مسافرت در آن زمان به ایران و ادامه ی تحصیل بود. لذا تحصیالت تکمیلی خود را در رشته ی ادبیات اندلس 

دنبال و موضوع ایران و زبان فارسی را فراموش کردم.
پــس از گذشــت ده ســال و درســت دو ســال پیــش از پیــروزی انقــالب اســالمی، تقدیــر ایــن بــود کــه آرزوی دیرینــه ی مــن 
محقــق شــود. در اواخــر ســال 1976.م در بحبوحــه ی جنــگ داخلــی لبنــان و تجاوزهــای اســرائیل بــه جنــوب کــه ســاکن آن جــا 
هســتیم، به اتفــاق همســرم بــه ایــران رفتیــم. همســرم از ســوی یــک شــرکت آلمانــی بــرای کار بــه آن جــا رفــت و مــن نیــز بــا 

ــم. ــام در دکتــری رفت هــدف ثبت ن
ــا  ــم ت ــم گرفت ــان تصمی ــذا از همــان زم ــه گوشــم خــورد، ل ــی ب ــن عامل ــام بهاء الدی ــه ن ــود ک ــران ب ــار در ای ــرای نخســتین ب ب
موضــوع پایان نامــه ی دکتــری مــن باشــد و کار را بــا جمــع آوری اطالعــات و اســناد آغــاز کــردم. هم زمــان نیــز پیگیــر حــوادث 
ــام  ــات و تم ــا مقدم ــذا ب ــودم. ل ــالب اســالمی ب ــروزی انق ــش از پی ــه ی تاریخــی و حســاس پی ــران در آن مرحل جــاری در ای
جزئیــات آن از نزدیــک آشــنا شــدم. مالــک ســاختمانی کــه در آن جــا ســکونت داشــتیم، از طرفــداران انقــالب اســالمی بــود و 
از او اطالعــات بســیاری را از اوضــاع جــاری دریافــت کــردم. یــک مــاه پیــش از بازگشــت امــام)ره( بــه ایــران، مــا بــه جنــوب 
لبنــان کــه هم چنــان از ســوی اســرائیل مــورد تجــاوز قــرار گرفتــه بــود، بازگشــتیم. دو ســال زندگــی در تهــران، ایــن فرصــت 
را بــرای مــن ایجــاد کــرد تــا نســبت بــه اوضــاع فرهنگــی، سیاســی و تاریخــی آن جــا از طریــق تلویزیــون و به ویــژه تلویزیــون 
ــنا شــوم. ــا آش ــردم و خارجی ه ــتادان، دانشــجویان، همســایه ها، عمــوم م ــا اس ــو ب ــا و گفت وگ ــه ی روزنامه ه آموزشــی، مطالع

ــی  ــون تاریخــی و ادب ــه ترجمــه ی مت ــال کــردم و شــروع ب ــن عاملــی را دنب ــق پیرامــون بهاء الدی ــز مطالعــه و تحقی ــان نی در لبن
ــانی  ــد لواس ــر احم ــوم دکت ــتادم مرح ــی اس ــا راهنمای ــان و ب ــه را در لبن ــن پایان نام ــردم. ای ــه ام ک ــوع پایان نام ــا موض ــط ب مرتب
بــه پایــان رســاندم و پــس از آن، بــر خــود واجــب دانســتم کــه آن چــه را از ایــران، انقــالب و فرهنگــش می دانــم بــه کســانی 
ــالب  ــران و انق ــاره ی ای ــط درب ــا اندیشــه های غل ــم ی ــد، اطــالع ده ــان فارســی نمی دانن ــا زب ــد، ام ــران توجــه دارن ــه ای ــه ب ک
ــی  ــران اســالمی باق ــن و ای ــان م ــه ی اتصــال می ــوان حلق ــز به عن ــیخ بهایی نی ــم. ش ــح کن ــان را تصحی اســالمی موجــود در اذه
مانــد. ایــن شــخصیت تفــاوت میــان جریان هــای فقهــی و مفهــوم عملــی جهــت تشــخیص ظاهــر و باطــن اســالم را آموخــت. 
او محــور جریــان اجتهــادی در ایــران بــه شــمار می رفــت کــه میــراث شــهید اول و دوم کــه از جبل عامــل بودنــد را بــا خــود 
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بــه همــراه داشــت و اســتادِ مالصــدرا و محســن فیــض کاشــانی نیــز بــود. ایــن جریــان اجتهــاد در اســالم کــه علمــای جبــل 
عامــل پایه هــای آن را در ایــران اســتوار کردنــد، همانــی اســت کــه امــام خمینــی)ره( و آقــای خامنــه ای بــه آن منتســب هســتند. 
شــیخ بهایی همچنیــن حلقــه ی اتصــال میــان مــن و شــعرای عرفانــی بــود کــه از آن هــا تأثیــر گرفتــه بــود و نیــز انقــالب اســالمی 
باعــث شــد تــا اندیشــه ی جنــگ همیشــگی میــان حــق و باطــل و میــان پیامبــر اکــرم)ص( بــا گردن کشــان قریــش، و میــان امــام 

حســین علیه الســالم بــا یزیــد و میــان ونزوئــال بــا آمریــکا شــیطان بــزرگ، تقویــت شــود.
***

ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــی بین الملل ــای علم ــر همکاری ه ــر دفت ــینی )مدی ــکوه حس ــر ش ــت دکت ــن نشس ــان ای در پای
مطالعــات فرهنگــی( بعــد از جمع بنــدی و تشــکر از حاضریــن در ایــن نشســت متــن قدردانــی دکتــر حســینعلی قبــادی، رئیــس 

پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی را بــرای حاضــران قرائــت کــرد:
»استاد گرامی سرکار خانم دکتر دالل عباس

ــق آن  ــی، توفی ــی و عرب ــان فارس ــگ و زب ــان فرهن ــد می ــرای پیون ــرکارعالی ب ــر س ــته و پی گی ــالش شایس ــال ها ت ــس از س پ
ــما و  ــار ش ــی در کن ــائیم و دم ــمندتان بگش ــار ارزش ــوی آث ــه ای به س ــک، روزن ــد کوچ ــی هرچن ــا در محفل ــم ت را یافته ای
ــم. ــخن بگویی ــی س ــی و عرب ــات فارس ــگ و ادبی ــنگ فرهن ــه ی گران س ــوی در گنجین ــرمایه ی معن ــن س ــتدارانتان از ای دوس

عمری باید تا ارزش عمرها را بنگاریم و بر زبان آوریم
ســالمتی و ســربلندی  شــما و تمامــی اســتادان گران قــدر و پایندگــی و پویایــی فرهنــگ ایرانــی و عربــی، دو بــازوی توانمنــد 

تمــدن اســالمی را آرزومندیــم.«
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از کیهان شناسی قرآنی تا تاریخ قرآن

ــی«  ــای تاریخــی کیهان شناســی قرآن ــر داللت ه ــدی ب ــرآن؛ درآم ــخ ق ــا تاری ــی ت نشســت علمــی »از کیهان شناســی قرآن
ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــرداد( در پژوهش ــی )مه ــیدمحمدعلی طباطبای ــر س ــه ی دکت ــا ارائ ــنبه 29 دی 1399 ب روز دوش

ــد.  ــزار ش ــازی برگ ــورت مج ــی به ص ــات فرهنگ مطالع
ــی  ــات قرآن ــی در مطالع ــی تاریخ ــاره ی  روش شناس ــی درب ــی مقدمات ــس از مباحث ــی پ ــر طباطبای ــت دکت ــن نشس در ای
ــن  ــون ای ــرد و چ ــوع می نگ ــه موض ــی، ب ــه الهیات ــی، و ن ــًا تاریخ ــری صرف ــر از منظ ــث حاض ــه بح ــرد ک ــادآوری ک ی
ــی  ــور طبیع ــن به ط ــرد، بنابرای ــی صــورت می گی ــای متفاوت ــا و روش ه ــا پیش فرض ه ــاوت و ب ــش از منظــری متف خوان
ــم  ــی خواهی ــی قرآن ــوزه ی  کیهان شناس ــی در ح ــث الهیات ــه مباح ــبت ب ــث نس ــن بح ــج ای ــی در نتای ــاهد تفاوت های ش
ــی نیســت؛ بلکــه بحثــی درجــه دوم  ــود؛ امــا آن چــه در ایــن نشســت از آن بحــث می شــود خــود کیهان شناســی قرآن ب
ــاره ی  کیهان شناســی  ــه ایــن پرســش اســت کــه مطالعــه درب ــاره ی  کیهان شناســی قرآنــی اســت کــه در پــی پاســخ ب درب
قرآنــی از منظــر تاریخــی، چگونــه می توانــد بــه پرســش های مهــم تاریخــی دربــاره ی  قــرآن کــه در چنــد دهــه ی  اخیــر 

ــه اســت، پاســخ دهــد. ــا شــکاک صــورت گرفت ــب ی از برخــی قرآن پژوهــان تجدیدنظرطل
 مهم تریــن پرســش ها ایــن اســت کــه، متــن قــرآن توســط چنــد نفــر تألیــف شــده؟ در چــه زمانــی تألیــف شــده و ایــن 

تألیــف در چــه منطقــه ای از لحــاظ جغرافیایــی صــورت گرفتــه اســت؟
دکتــر طباطبایــی در پاســخ بــه پرســش اول، بــه موضــوع انســجام کیهان شناســی قرآنــی اشــاره کــرد و بــر ایــن اســاس 

ــجامی  ــن انس ــه چنی ــت ک ــه گرف نتیج
ــف  ــدت مؤل ــانه ای از وح ــد نش بای
پاســخ  در  باشــد.  متنــی  چنیــن 
بــه پرســش دوم، بــا اســتناد بــه 
آیاتــی از ســوره ی  جــن و اتــکاء 
ــای  ــاره ی  دوره ه ــی درب ــه مطالعات ب
تاریخــی شــدت گرفتن بارش هــای 
ــاره  ــوع اش ــن موض ــه ای ــی، ب نجوم
ــخ پیشــنهادی  ــن تاری کــرد کــه بهتری
ــن ســوره، همــان  ــرای ای دســت کم ب
ــه ســنت اســالمی  تاریخــی اســت ک
اوایــل  یعنــی  می کنــد،  پیشــنهاد 
قــرن هفتــم میــالدی. و نهایتــًا در 
ــس از  ــوم، پ ــش س ــه پرس ــخ ب پاس
ــه«  ــای »پاتریشــیا کرون ــد دیدگاه ه نق
قــرآن  آیــات  ارتبــاط  دربــاره ی  
مثــل  حاصل خیــز  منطقــه ای  بــا 
ســوریه، و بــا اســتناد به آیاتــی کــه از 
ــی  ــق بیابان ــاص مناط ــای خ پدیده ه
ــه  ــوان نتیج ــد، می ت ــت می کنن حکای
گرفــت کــه دربــاره ی  جغرافیــای 
پیدایــش متــن قــرآن، احتمــاالً همــان 
چیــزی کــه در ســنت اســالمی آمــده، 
یعنــی صحــرای حجــاز، بــه واقعیــت 

اســت. نزدیک تــر 
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تحول پارادایمی در معانی و داللت های مفهوم امنیت

ســخنرانی »تحــول پارادایمــی در معانــی و داللت هــای مفهــوم امنیــت« 30 آذرمــاه 1399 توســط دکتــر ســلمان صادقــی زاده 
و در قالــب نشســتی تخصصــی برگــزار شــد.

ــره  ــی گ ــت اجتماع ــا عینی ــه ب ــوند ک ــادار می ش ــی معن ــیط آن جای ــم بس ــت: مفاهی ــخنانش گف ــروع س ــی زاده در ش صادق
بخورنــد و عینیــت اجتماعــی، بازتاب دهنــده ی آن هــا باشــد. در رابطــه بــا تحــول در معانــی و داللت هــای مفهومــی، مــا 

بــا ســه رکــن اساســی روبــه رو هســتیم: مفهــوم، تفهــم و فهــم.
ــد  ــه فراین ــا زمانی ک ــدارد ام ــتقیمی ن ــای مس ــدا معن ــت ابت ــوم عدال ــن مفه ــم، ای ــخن می گویی ــت س ــا از عدال ــی م وقت
ــوم  ــا از مفه ــم م ــع فه ــت« اســت. درواق ــه تعیّن بخــش »عدال ــود ک ــتخراج می ش ــی از آن اس ــود، فهم ــاز می ش ــم آغ تفه
عدالــت اســت کــه از فراینــد تفهــم به دســت می آیــد. زمانی کــه ایــن فهــم به وجــود می آیــد متحــول شــده و در فرآینــد 
ــرات  ــی، دســت خوش تغیی ــی، اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی و هویت ــای اجتماع ــر واقعیت ه ــا تغیی تحــوالت تاریخــی ب

ــار و مســتثنا نیســت. ــن قاعــده برکن ــت هــم از ای می شــود. امنی
وی افــزود: خــود امنیــت به عنــوان یــک مفهــوم بســیط می توانــد دســت خوش تغییــر و تحــوالت بنیادیــن شــود. دیگــر 
ــای  ــی بحث ه ــذار پارادایم ــی و گ ــکل گیری و دگرگون ــاره ی ش ــه درب ــت ک ــی اس ــول پارادایم ــود تح ــه، خ ــد قضی بع
ــای  ــاختار انقالب ه ــاب س ــن« در کت ــس کوه ــث »تام ــادآور مبح ــت ی ــگاه نخس ــاید در ن ــه و ش ــورت گرفت ــادی ص زی
علمــی باشــد کــه از منطــق تحــول در منطــق علمــی ســخن می گفــت؛ نکتــه این جاســت کــه منطــق علمــی، دوار اســت 
نــه تراکمــی. او بیــش از همــه فیزیــک را مدنظــر قــرار داد کــه فیزیــک مکانیــک نیوتــن بــا فیزیــک نســبیت انیشــتین و 
عــدم قطعیت هایزنبــرگ و ... دنبالــه ی هــم نبودنــد، بلکــه از هــم جــدا بودنــد و بیــش از آن کــه پیوســته باشــند، ناظــر بــر 
ــم  ــم و تحــول پارادایمــی می زنی ــا حــرف از پارادای ــی م ــی وقت ــم، ذات دواری اســت ول ــس ذات عل ــد. پ گسســت بودن
یــک بخــش قضیــه بــه علــوم انســانی برمی گــردد. زمانی کــه مــا از تحــول پارادایمــی ســخن می گوییــم، آن نظــام دانــش 
ــر  ــت خوش تغیی ــتیم دس ــه رو هس ــه روب ــی ک ــا، و عینیت ــی م ــم هستی شناس ــذا، ه ــود ل ــول می ش ــت خوش تح ــا دس م
ــان  ــم جه ــود و ه ــوض می ش ــا ع ــت م ــان عینی ــن جه ــم ذه ــر، ه ــان دیگ ــا. به بی ــی م ــم معرفت شناس ــود، و ه می ش

ذهنیــت مــا. در ایــن تغییــر، مــا شــاهد تحــول در فضــای فهــم هســتیم کــه بــر تحــول در خــودِ فهــم مقــدم اســت.
ــد  ــی می توان ــول پارادایم ــرد: تح ــد ک ــه  تأکی ــگاه در ادام ــی پژوهش ــوم اجتماع ــکده ی عل ــی پژوهش ــأت علم ــو هی عض
یــک معنــای جامعه شــناختی هــم بــه خــود بگیــرد، و معنایــی فراتــر از ذهنیــت را شــامل شــود از همیــن رو بایــد تحــول 
پارادایمــی را در کنــِش کنش گــران اجتماعــی یافــت، نــه در ســاختارهای ذهنــی و عینــی مبهمــی کــه محصــول نظریــات 
ــل تقســیم پارادایمــی  ــه ی پــس از جنــگ جهانــی دوم اســت. امنیــت هــم به این شــکل قاب ســاختارگرایانه و کارکردگرایان
ــه معنــای امنیــت  اســت. در دوره ی شــکل گیری دولــت ملــی و در آغــاز پارادایــم سیاســی، امنیــت بیــش از هــر چیــز ب
ــم آن را دوره ی  ــم اس ــه می توانی ــود ک ــه ب ــا دوره ای از مدرنیت ــین ب ــت هم نش ــی امنی ــم سیاس ــاز پارادای ــود. آغ ــت ب مل
ــا  ــه ی نوپ ــن مدرنیت ــم ای ــد. یکــی از اصــول مه ــا نوپدی ــا ی ــه ی نوپ ــًا مدرنیت ــا اصطالح ــم ی ــدم« بگذاری ــه ی متق »مدرنیت
ــل  ــن اص ــه  مهم تری ــا  ک ــا و عام گرایی ه ــراردادن خاص گرایی ه ــم ق ــر ه ــد در براب ــود مانن ــازی ب ــری دوگانه س یک س
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ــه از  ــرار داد ک ــا ق ــر عام گرایی ه ــا را در براب ــا خاص گرایی ه ــن معن ــه ای ــدم ب ــه ی متق ــود. مدرنیت ــدم ب ــه ی متق مدرنیت
یــک خــرد واحــِد ســامان بخِش فراگیــر ســخن گفــت کــه بــر معنــای تاریــخ و جامعــه مســتولی خواهــد شــد و هرنــوع 
ــش از  ــرد بی ــد ک ــا و ســنت ها را نق ــان، باوره ــا، ادی ــا و گویش ه ــژاد، زبان ه ــت، ن ــد . قومی ــد و رد ش ــی نق خاص گرای

ــود. ــز ب ــا متمرک ــراردادن این ه ــر مقابل هــم ق ــز باشــد، ب ــده متمرک ــِد گذشــته و آین ــر پیون ــه ب آن ک
صادقــی زاده گفــت: در ایــن دوره امنیــت یــک معنــای علی حــده ای پیــدا کــرد و از معنــای امنیــت حاکمــان و قبیلــه ی 
حاکــم فراتــر رفــت و مــا بــرای اولیــن بــار شــاهد ظهــور معنــای مــدرن امنیــت هســتیم و ایــن دوره ادامــه پیــدا کــرد تــا 
قــرن19. در قــرن 19 تحوالتــی در جهــان پیــش آمــد و تضادهــا بســیار زیــاد شــد. تضــاد بیــن ســرمایه و کار، جایگزیــن 
تضــاد میــان اربــاب و رعیــت شــد و از دل ایــن تضــاد مباحــث بســیاری پیــش آمــد. در دهــه ی 1930 جبهه هــای مردمــی 
ــم  ــدن پارادای ــاب برآم ــًا بازت ــی دقیق ــن جبهه هــای مردم ــد. ای ــس، هلن ــف فرانســه، انگلی ــم در کشــورهای مختل را داری
اقتصــادی امنیــت بودنــد. این بــار دال مرکــزی امنیــت متفــاوت شــد، بــا درون مایــه ی اقتصــادی! مــا در مطالعــات امنیــت 

ــم: ســه پرســش را مطــرح می کنی

1. امنیت چه کسی یا چه چیزی؟
2. امنیت در برابر چه چیزی؟

3. امنیت با چه وسیله ای؟

وقتــی ســؤال اول را پاســخ می دهیــم مرجــع امنیــت را تعریــف کرده ایــم. زمانی کــه بــه دو ســؤال بعــد پاســخ می دهیــم 
ــت ملــی  ــم سیاســی امنیــت مرجــع اصلــی امنیــت دول ــم. در پارادای ــی و داللت هــای آن صحبــت می کنی ــاره ی معان درب
ــن  ــه ای ــت می رســیم ب ــم  اقتصــادی امنی ــه دوره ی پارادای ــی ب ــا وقت ــه م ــه ضــروی اســت ک ــن نکت ــر ای ــه ذک ــود. البت ب
معنــی نیســت کــه پارادایم هــای سیاســی امنیــت مهــم نیســت یــا به دســت فراموشــی ســپرده شــده اســت بلکــه بدیــن 
معناســت کــه پارادایــم اقتصــادی امنیــت تعییــن کننــده مرجــع و داللت هــای مفهــوم امنیــت اســت و در کانــون مطالعــات 
امنیــت قــرار می گیــرد. ذیــل پارادایــم اقتصــادی امنیــت پرســش اجتماعــی قــرن 19 مطــرح می شــود: »تکلیــف طبقــات 
ــوند و  ــدل می ش ــت ب ــع امنی ــه مرج ــادی ب ــات اقتص ــن طبق ــت؟« بنابرای ــده چیس ــای فزاین ــر تضاده ــر در براب محروم ت
داللــت کلیــدی اش می شــود، تأمیــن اجتماعــی و رفــاه کــه در پــی آن دولت هــای رفــاه شــکل می گیرنــد امــا از اواخــر 
ــه ی  ــج صحن ــورد به تدری ــت می خ ــه بن بس ــم ب ــوژی اکونومیس ــی ایدئول ــه ی جهان ــه در صحن ــو ک ــه این س ــرن 20 ب ق
ــام  ــه ن ــزی ب ــان دســت خوش دگرگونی هــای عمیقــی می شــود و دیگــر چی ــش نیروهــای اجتماعــی در ســطح جه آرای
ــا  ــارن ب ــن دوره شــاهد بازگشــت هویت هــا، فرهنگ هــا و خاص گرایی هــا هســتیم کــه مق ــدارد و در ای طبقــه وجــود ن
مدرنیتــه ی متأخــر اســت. در ایــن دوره آن چــه بیــش از همــه اهمیــت می یابــد، ظرفیــت کنش گــری اجتماعــی و آزادی 
و اختیــار عمــل ســوژه ی انســانی اســت امــری کــه بــا هویــت و ارزشــهای افــراد و گروه هــای اجتماعــی در پیونــد اســت.

ــرد و در  ــکل می گی ــاع( ش ــوی )اجتم ــت جامع ــه ی امنی ــی نظری ــوزه ی امنیت پژوه ــن دوره در ح ــه داد: در ای وی ادام
پرتــوی آن امنیــت عبــارت اســت از »اطمینــان خاطــر افــراد و گروه هــای اجتماعــی نســبت بــه حفــظ موجودیــت، هویــت 
و ارزش هــای خــود در برابــر تهدیــدات ناشــی از تحــوالت عــادی و تحــرکات عمــدی.« و ایــن تعریفــی اســت کــه گــروه 
پژوهشــی جامعــه و امنیــت پژوهشــگاه علــوم انســانی در اواخــر دهــه ی 13۸0 ارائــه کــرده اســت. ذیــل ایــن نظریــه افــراد 
ــا  ــت خاص گرایی ه ــر بازگش ــت ب ــز دالل ــا نی ــا و ارزش ه ــوند. هویت ه ــت می ش ــع امنی ــی، مرج ــای اجتماع و گروه ه
ــوان  ــور« امنیــت اجتماعــی را به طــور مســتقل مطــرح کــرد و آن را به عن ــودن آن هــا دارد. »وی ــده شــده ب و به حاشــیه ران
یــک رکــن مســتقل تعریــف کــرد. امنیــت جامعــوی از ایــن نظــر بــا پارادایــم فرهنگــی امنیــت در تقــارن و تــوازی اســت 
ــول  ــی از تح ــا وقت ــد. م ــاره می کن ــی اش ــم اجتماع ــواره های نظ ــوان دش ــی به عن ــی و معرفت ــای هویت ــه دغدغه ه ــه ب ک
ــه ی امنیــت  ــد، صحن ــر کن ــد مــورد تغیی ــم؛ اگــر چن ــی و داللت هــای مفهــوم امنیــت ســخن می گویی پارادایمــی در معان
اجتماعــی نیــز تغییــر می کنــد. مثــاًل اگــر منشــاء ناامنــی یــا مرجــع امنیــت تغییــر کنــد، یــک رکــن از معنــای امنیــت تغییــر 
می کنــد و در نهایــت اگــر ابزارهــای امنیــت تغییــر کنــد ســومین رکــن امنیــت نیــز تغییــر کــرده اســت. از ایــن روی، در 
جهــان معاصــر، مــا در هــر ســه بعــد و در هــر ســه رکــن )مرجــع، منبــع تهدیــد و ابــزار مقابلــه( شــاهد تحوالتــی هســتیم.
ــده،  ــض ش ــی منقب ــان محلی گرای ــا جه ــدن ی ــر جهانی ش ــان در عص ــا و زم ــان فض ــد: آن چن ــادآور ش ــی زاده ی صادق
ــر  ــازی عص ــات و کاالیی س ــوی تبلیغ ــرا در هیاه ــتند زی ــاع هس ــای اجتم ــراد و گروه ه ــت، اف ــع امنی ــن مرج   مهم تری
جهانی شــدن و حضــور ســنگین دولت هــای اقتدارگــرا بزرگ تریــن تهدیــد امنیتــی، خفه شــدن ســوژه ی انســانی اســت. 
در ایــن فضــا امنیــت می شــود امنیــت کنش گــر انســانی، یعنــی کنش گــر انســانی بایــد امنیــت داشــته باشــد تــا بتوانــد 
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بیافرینــد، بســازد، معنــا بخشــد و بازآفرینــی کنــد و براســاس اخــالق و ارزش هــا و منافــع و مصالــح انســانی بتوانــد 
جامعــه و جهــان را اصــالح یــا بازســازی کنــد. دیگــر بحــث ســازمان و دولــت و طبقــه نیســت. دولــت بایــد امنیــت 
ــی  ــد و نظم ــداری کنن ــود پاس ــت خ ــا و هوی ــه از ارزش ه ــد آزادان ــا بتوانن ــازد ت ــم س ــی را فراه ــران اجتماع کنش گ
ــد  ــگ می بازن ــی رن ــات اجتماع ــاصنعتی طبق ــه ی پس ــد. در جامع ــد آورن ــود پدی ــته ی خ ــان زیس ــر در جه اخالقی ت
ــبات  ــون مناس ــرد چ ــی می گی ــای متفاوت ــی معن ــه ی مدن ــوند و جامع ــات می ش ــر از طبق ــی مهم ت ــار اجتماع و اقش
اقتصــادی، فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی در جامعــه ی پســا صنعتی تغییــر می کنــد. در جوامــع صنعتــی روابــط تولیــد 
ــط  ــر از رواب ــرف مهم ت ــط مص ــاصنعتی رواب ــع پس ــا در جوام ــود. ام ــادی ب ــای اقتص ــر فعالیت ه ــازنده و هدایت گ س
ــا  ــود، و م ــد می ش ــر از تولی ــرف مهم ت ــم مص ــه می بینی ــوند ک ــدا می ش ــد پی ــای جدی ــان فناوری ه ــد. آن چن تولیدان
ــی جامعــه می شــود.  ــد، ســتون اصل ــات، به جــای تولی ــاز را می ســازند. خدم ــی نی ــم. یعن ــا انفجــار تبلیغــات مواجهی ب
ســرمایه داری تجــاری از ســرمایه داری تولیــدی و صنعتــی پیشــی می گیــرد و ســرمایه داری مالــی از تجــاری نیــز پیشــی 
می گیــرد ایــن همــان چیــزی اســت کــه »تومــاس پیکتــی« در کتــاب ســرمایه در قــرن 21 نشــان می دهــد و اســتدالل 

ــه اســت. ــد پیشــی گرفت ــرخ رشــد تولی ــرخ رشــد ســرمایه از ن ــد کــه ن می کن
ــح  ــد« توضی ــت در دوران جدی ــم امنی ــا فه ــد ب ــای اجتماعــی جدی ــاط جنبش ه ــی زاده در خصــوص »ارتب ــر صادق دکت
ــتند  ــی هس ــی و هویت ــی فرهنگ ــدند و خیل ــر ش ــر ظاه ــه متأخ ــتر مدرنیت ــر بس ــد ب ــی جدی ــای اجتماع داد: جنبش ه
ــن  ــا ای ــد ام ــجمی ندارن ــاختار منس ــتند و س ــدرت نیس ــگ آوردن ق ــه چن ــی ب ــد. در پ ــازمان ندارن ــوژی و س و ایدئول
ــل  ــی مســتقیمًا وارد می شــوند و به دلی ــران اجتماع ــه کنش گ ــد اســت. این ک ــم تهدی ــم فرصــت و ه ویژگی هایشــان ه
ــند.  ــان را بشناس ــای خودش ــد و ناامنی ه ــرح کنن ــود را مط ــه های خ ــد اندیش ــر می توانن ــوژی بهت ــود ایدئول ــدم وج ع
ــره  ــوات« به ــل »س ــر از تحلی ــت. اگ ــی اس ــای ذهن ــردن ناامنی ه ــد برطرف ک ــی جدی ــای اجتماع ــه ی جنبش ه دغدغ
بگیریــم می بینیــم کــه نقطه قــوت ایــن پارادایــم امنیــت در پیچیــده بــودن و منعطــف بــودن آن اســت و نقطه ضعفــش 

در پراکندگــی و عــدم انســجام.
ــت و  ــی اس ــد اجتماع ــی و تولی ــی اجتماع ــت. بازآفرین ــی آن اس ــری اجتماع ــر کنش گ ــر ب ــا، ناظ ــن فرصت ه  مهم تری
بزرگتریــن تهدیــد آن ناظــر بــر جماعتی ســازی اســت. یکــی از نــکات مهــم در تعریــف امنیــت جامعــوی، ایــن اســت 
ــی  ــن معن ــه ای ــا ب ــن مرزبندی ه ــا ای ــی دارد ام ــدار مرزبندی های ــت پای ــا امنی ــی ب ــت اجتماع ــم، امنی ــا می گویی ــه م ک
نیســت کــه ایــن دو از هــم بیگانه انــد. امنیــت پایــدار ریشــه در توســعه ی پایــدار داشــت کــه اکولوژیســت ها )زیســت 
بوم گراهــا( مطــرح کردنــد. آن هــا معتقــد بودنــد، توســعه ی صنعتــی، توســعه ی مــدرن یــا بورژوایــی اصاللتــًا نامتجانــس 

اســت. در مدرنیتــه ی متأخــر گفتــه می شــود کــه مــا درون طبیعتیــم نــه در مقابــل طبیعــت.
امنیــت پایــدار، امنیتــی اســت کــه صحنــه ی امنیــت را یــک صحنــه ی کالن، منســجم و واحــد ببینــد کــه در آن مؤلفه هــای 
مختلــف انســانی و غیرانســانی کنــار هــم دیــده شــوند. پــس ایــن تعریــف هــم وجــه انســانی دارد هــم غیرانســانی. از 
ایــن نظــر بــا امنیــت جامعــوی مشــترک اســت. امــا تفــاوت کجاســت؟ امنیــت جامعــوی بیــش از هرچیــز بــر فرهنــگ 
و هویــت افــراد و گروه هــای اجتماعــی متمرکــز اســت. یعنــی نقطــه ی تمرکــز امنیــت جامعــوی و پارادایــم فرهنگــی 
امنیــت این جاســت کــه واگرایــی می شــود بــا نقطــه ی کانونــی امنیــت پایــدار. چراکــه موضــوع اصلــی ســوژگی افــراد 

ــود. ــی می ش ــای اجتماع و گروه ه
ــه  ــه ایــن ســؤال کــه »نقــش مشــارکت در ایــن امنیــت چــه تغییــری ب ــا پاســخ دادن ب صادقــی زاده ســخنان خــود را ب
خــود می گیــرد«، خاتمــه داد: در پارادایــم فرهنگــی امنیــت مشــارکت تبعــی جــای خــود را بــه مشــارکت فعــال می دهــد 
ــت  ــم اقتصــادی امنی ــا اگــر در پارادای ــرای ســازمان های اجتماعــی بســیج می شــدند ی ــراد ب ــر اف ــه اگ ــی ک ــن معن به ای
ــدند، در دوره ی  ــیج می ش ــخ بس ــی از تاری ــر معنای ــا پشت س ــدند ی ــیج می ش ــادی بس ــات اقتص ــر طبق ــراد پشت س اف
ــت و  ــت از هوی ــه طرفی ــی ب ــای اجتماع ــراد و گروه ه ــی اف ــت یعن ــده اس ــن آن ش ــال جایگزی ــارکت فع ــد، مش جدی

ــد. ــری می کنن ــام کنش گ ــای ع ــت از ارزش ه ــه طرفی ــن ب ــود و همچنی ــای خ ارزش ه
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بررسی و ارزیابی کتاب حکمت عملی
 از نگاه سه فیلسوف مسلمان فارابی، ابن سینا و مالصدرا

گــروه فلســفه، کالم، ادیــان و عرفــاِن شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانِی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
فرهنگــی بــا همــکاری معاونــت پژوهشــی دانشــکده الهیــات، معــارف اســالمی و ارشــاد دانشــگاه امــام صــادق )ع(، روز 
دوشــنبه ۸ دی مــاه 1399، نشســتی مجــازی بــا عنــواِن »بررســی و ارزیابــی کتــاب حکمــت عملــی از نــگاه ســه فیلســوف 
ــر محمــد ذبیحــی  ــن نشســت حجه االسالم والمســملین دکت ــرد. در ای ــزار ک ــی، ابن ســینا و مالصــدرا« برگ مســلمان فاراب

)مؤلــف کتــاب(، دکتــر محســن جــوادی و دکتــر حســین هوشــنگی حضــور داشــتند.

ــاب کاری  ــان کــرد و گفــت: ایــن کت ــاره ی کتاب شــان بی ــر ذبیحــی نکاتــی را درب ــدای ایــن نشســت مجــازی دکت در ابت
جدیــد در حیطــه ی پژوهشــی اثــر بــه حســاب می آیــد و بــرای دروس مراکــز آموزشــی کــه بــه مبحــث حکمــت عملــی 
می پردازنــد در قالــب دو واحــد تنظیــم شــده اســت کــه البتــه همیــن امــر کار تألیــف را ســخت کــرده اســت. وی اضافــه 
کــرد: بــرای تألیــف ایــن اثــر منبعــی جــز متــون کهــن کــه آن هــا نیــز منســجم نبودنــد، در دســت نبــود. همچنیــن به خاطــر 
وجــود محدودیــت در ارائــه ی ایــن پژوهــش در قالــب دو واحــد مجبــور شــدند کــه بــر ســه فیلســوف مســلمان  تأکیــد 
ــتداللی و  ــه اس ــاء ک ــفه ی مش ــه فلس ــان مربوط ب ــق شخصی ش ــراق را در عالی ــیخ اش ــه ش ــن ب ــل نپرداخت ــد. وی دلی کنن
برهانــی اســت، دانســت و  تأکیــد کــرد: فارابــی در حکمــت عملــی هــم مقــدم بــر بقیــه ی فالســفه مســلمان اســت و هــم 
بیشــتر بــه حکمــت عملــی پرداختــه اســت. همچنیــن بــه ابن ســینا و مالصــدرا از ایــن جهــت پرداختــه شــده اســت کــه 
ایــن دو از فیلســوفان صاحــب نظــام فلســفی به حســاب می آینــد. امــا شــیخ اشــراق تصریــح دارد کــه مبنایــش بــر ســیر 

و ســلوک اســت و نــه برهــان، بنابرایــن در ایــن پژوهــش بــه شــیخ اشــراق پرداختــه نشــده اســت.
دکتــر ذبیحــی ادامــه: نکتــه ی مهــم مــن در ایــن کتــاب ایــن اســت کــه حکمــت عملــی الزامــی درونــی اســت نــه تحمیلــی 
از بیــرون. به عبــارت دیگــر، از الزامــات درونــی خودمــان به ایــن حکمــت رســیدیم کــه موضــوع حکمــت عملــی اعمــال 
و تکالیــف اختیــاری انســان اســت، یعنــی هــر فعلــی کــه بــا نیــت خیرخواهانــه باشــد. وی همچنیــن بــه مســائل و غایــِت 
حکمــت عملــی نیــز اشــاره کــرد و به مــرور ســاختار و مطالــب کتــاب پرداخــت و تــالش کــرد کــه اهمیــت و محتــوای 

کار ایــن ســه فیلســوف در حکمــت عملــی را توضیــح دهــد.
دکتــر محســن جــوادی، در مــورد ایــن کتــاب به اقتضــای هــر فصــل به بیــان نکاتــی پرداخــت و گفــت: فصــِل کلیــات را 
در پرداختــن موجــز و عمیــق به برخــی مفاهیــم کامیــاب ولــی توضیــح برخــی دیگــر از مفاهیــم ماننــد عقــل، حکمــت 
عملــی و... را نیازمنــد تکمیــل دانســت. دکتــر جــوادی فصــِل مربــوط بــه فارابــی به طــور خــاص را از حیــث بحث هــای 
ــل  ــه بحــث فضای ــه مســائل دیگــر حکمــت عملــی ازجمل ــن ب ــا در عین حــال پرداخت نفس شناســی مفصــل و خــوب ام
ــف  ــن تســلط مؤل ــت ابن ســینا و همچنی ــه ابن ســینا را به خاطــر اهمی ــوط ب ــده دانســت. فصــِل مرب ــز تکمیل کنن و... را نی
بــر ابن ســینا و فلســفه ی مشــاء خــوب و البتــه مفصــل توصیــف کــرد. وی بحــث نفس شناســی ابن ســینا را مفصــل و در 
عین حــال جــای مباحــث دیگــر حکمــت عملــی را در ایــن فصــل نیــز خالــی دانســت. از نظــر وی در فصــِل مربــوط بــه 
ــی  ــه نســبت بحث های ــن ب ــی پرداخت ــه شــده و جــای خال ــه انسان شناســِی مشــائی مالصــدرا پرداخت مالصــدرا بیشــتر ب
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ماننــد جســمانیه ی الحــدوث بــودن نفــس، حرکــت جوهــری و... )کــه از نوآوری هــا و خصایــص فلســفه ی مالصــدرا اســت( 
را بــا حکمــت عملــی، محســوس دانســت. دکتــر جــوادی در پایــان ســخنانش ایــن کتــاب را اثــری دانســت کــه خــالء فقــدان 
تألیــف در ایــن حیطــه ی پژوهشــی را پــر می کنــد، گرچــه ســطح علمــی مباحــث ایــن کتــاب را باالتــر از کارشناســی کــه 
ــه بحث هــای دیگــر  ــه ی تکمیــل و پرداختــن ب ــی کــرد کــه در مجمــوع زمین ــر تلقــی شــده اســت، ارزیاب ــن اث مخاطــب ای

حکمــت عملــی و به طــور خــاص عدالــت و سیاســت هــم در ایــن اثــر وجــود دارد.
ــه بیــان نــکات قــوت و مزایــای ایــن کتــاب پرداخــت و ایــن کتــاب را اولیــن کتــاب  در ادامــه دکتــر حســین هوشــنگی ب
ــه در پایــان هــر فصــل ســؤاالت  ــا مخاطــب دانشــگاهی دانســت کــه به عنــوان نمون تألیفــی در حکمــت عملــی متناســب ب
تحلیلــی وجــود دارد و مباحــث فنی تــر از دیگــر مباحــث تفکیــک شــده اســت. وی جمــع متعــادل بیــن عقالنیــت و دیانــت 
ــر تلقــی کــرد، مخصوصــًا در مقابــل  و دفــاع از برهانــی و اســتداللی بــودن فلســفه ی اســالمی را از وجــوه پررنــگ ایــن اث
رویکردهایــی کــه تفکیکــی بیــن فلســفه و عرفــان نمی کننــد. همچنیــن مراجعــه بــه متــون اصلــی را از دیگــر نقــاط قــوت 

ایــن اثــر دانســت. دکتــر هوشــنگی نثــر کتــاب را شــیوا، رســا و پختــه توصیــف و اضافــه کــرد کــه گرچــه از کتابــی درســی 
ــر شــاهد افق گشــایی های فکــری هســتیم. ــن اث ــا در ای ــوآوری نمــی رود ام انتظــار ن

دکتــر هوشــنگی در بیــان نقــاط ضعــف و کاســتی ها بــه برخــی آثــار مشــکوک و منحــول ماننــد فصوص الحکــم منســوب بــه 
فارابــی یــا برخــی رســائل منســوب بــه ابن ســینا اشــاره کــرد کــه از نظــر اســتناد معلــوم نیســت تــا چــه میــزان بــه فیلســوفان 
یادشــده قابــل اســتناد باشــند و در ایــن کتــاب مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــد. وی همچنیــن برخــی مباحــث ماننــد مبحــث 
نفــس را قابــل تلخیــص و مباحــث فنــی و قابــل اســتفاده دیگــری را نیــز در مــواردی فراتــر از ســطح مخاطبــان ایــن اثــر 

ــی فهــم شــده اســت. ــواردی ابن ســینا صدرای ــی کــرد و گفــت: به نظــر می رســد در م ارزیاب
ــه بررســی و نقــد ایــن ادعــای کتــاب کــه حکمــت عملــی یکــی از دو شــاخه ی علــوم حقیقــی  وی در پایــان ســخنانش ب

ــودن را در ایــن ادعــای یادشــده مبهــم دانســت. اســت، پرداخــت و حقیقــی ب
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نقد و بررسی مجموعه ی اسالم ایرانی

نشســت هفتگــی شــهر کتــاب بــا همــکاری گــروه فلســفه ی شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی پژوهشــگاه، در 
روز سه شــنبه 25 شــهریور 1399 ، بــه نقــد و بررســی مجموعــه ی اســالم ایرانــی اختصــاص یافــت. ایــن جلســه بــا حضــور 
ــی به صــورت مجــازی  ــاءاهلل رحمت ــر ان ش ــنگی و دکت ــر حســین هوش ــی، دکت ــی مرادخان ــر عل ــی، دکت ــهین اعوان ــر ش دکت

برگــزار شــد.
ــی  ــالم ایران ــه ی اس ــه و مجموع ــوای جلس ــورد محت ــی در م ــان مقدمات ــه بی ــی ب ــر محمدخان ــه، علی اصغ ــدای جلس در ابت
پرداخــت. ســپس دکتــر رحمتــی، مترجــم ایــن مجموعــه، توجــه بــه دو کتــاب ابن ســینا و تمثیــل عرفانــی و تخیــل خــالق 
در عرفــان ابــن عربــی را به عنــوان مکمــِل مجموعــه ی اســالم ایرانــی در فهــم »کربــن« کمک  کننــده دانســت. دکتــر رحمتــی 
مجموعــه ی اســالمِ ایرانــِی »کربــن« را از  مهم تریــن تألیفاتــی دانســت کــه در دوران معاصــر نوشــته شــده اســت و می  توانــد 
ــداع مفاهیمــی اســت کــه تأمــل فلســفی  ــاب فرهنگ  مــان یــاری کنــد. یکــی از ایــن یاری  رســانی  ها اب مــا را در تأمــل در ب
ــارس، حماســه  ــان پ ــد، ماننــد غربــت آگاهــی تشــیع، افالطونی ــی را تســهیل می  کن ــِگ اســالم ایران ــاب فرهن و نظــری در ب
پهلوانــی و عرفانــی، پدیدارشناســی عشــق عفیــف، پدیدارشناســی وجــودِ معطــوف بــه آن ســوی مــرگ، اخــالق فتــوت و... 

. دکتــر رحمتــی از خــالل مــرور مفاهیــم اساســی یادشــده کل مجموعــه اســالم ایرانــی را بــه شــکل اجمالــی مــرور کــرد.
ــان فارســی را مایــه ی خوشــحالی دانســت، مخصوصــًا از  ــه زب در ادامــه، دکتــر شــهین اعوانــی ترجمــه ی ایــن مجموعــه ب
ایــن جهــت کــه ایــن مجموعــه آن چنــان فنــی و تخصصــی اســت کــه بــه کمتــر زبانــی ترجمــه شــده اســت. ســخنان دکتــر 
اعوانــی بیشــتر پیرامــون جلــد دوم ایــن مجموعــه بــود. او فهــم »کربــن« را بــدون فراهــم آوردن برخــی مقدمــات دشــوار 
ــای  ــم در ترجمه  ه ــده و ه ــن« را گذران ــم »کرب ــات فه ــودش مقدم ــم خ ــه ه ــم را از آن جهت ک ــن مترج ــت. بنابرای دانس
ــن« را  ــه »کرب ــم ب ــرد مترج ــتود. او رویک ــت، س ــرده اس ــم ک ــی  زبان فراه ــده فارس ــرای خوانن ــکان را ب ــن ام ــرش ای دیگ
ــح  ــن« را در تصحی ــا »کرب ــوان ب ــل ج ــنایی نس ــد آش ــی از فوای ــرد و یک ــف ک ــه توصی ــال هم دالن ــک و در عین ح آکادمی
پــاره ای از مفاهیــم فلســفه ی غــرب ماننــد هرمنوتیــک، دانســت کــه به شــکل نادرســت در کشــور مــا معرفــی شــده اســت.

دکتــر حســین هوشــنگی ســومین ســخنران ایــن جلســه بــود کــه بــا تمرکــز بــر جلــد چهــارم و پنجــم ترجمــه ی ایــن اثــر، 
به شــکلی انتقــادی بــه ایــن مجموعــه و مؤلــف آن پرداخــت. او پــروژه ی »کربــن« را چــه در غــرب و چــه در ایــران ناموفــق 
دانســت و گفــت کــه مــا امــروزه مکتــب کربنــی نداریــم. او علــت ایــن عــدم موفقیــت را همــان چیــزی دانســت کــه »کربــن« 
بیــش از همــه آن را مــورد نقــد قــرار مــی  داد یعنــی عوامــل اجتماعی-سیاســی. دکتــر هوشــنگی، »کربــن« را یکــی از افــراد 
پرشــماری دانســت کــه پــس از بحران  هــای نیمــه ی اول قــرن بیســتم تالشــی بــرای برون رفــت از آن بحران  هــا کردنــد امــا 
ــًا  ــر را صرف ــر هوشــنگی مترجــم اث ــرار نگرفــت. وی دکت ــال ق ــورد اقب ــان نوشــته  ها و راه  حل  های  شــان م پــس از گــذر زم
مترجــم ندانســت و گفــت: مقدمه  هــای مفصــل دکتــر رحمتــی ایــن ظرفیــت را دارد کــه در قالــب یــک کتــاب جمــع  آوری 

شــود و یکــی از بهتریــن مدخل  هــای ورود بــه اندیشــه ی »کربــن« باشــد.
در پایــان ایــن نشســت مجــازی، دکتــر علــی مرادخانــی بــه نســبت »کربــن« بــا وضعیــت اندیشــه ی مــا ایرانیــان پرداخــت. 
او »کربــن« را متفکــری غیــر قابــل چشم  پوشــی دانســت کــه فهــم اندیشــه ی برخــی از  مهم تریــن متفکــران ایرانــی معاصــر 
ازجملــه شــایگان، داوری، طباطبایــی و نصــر، بــدون توجــه بــه »کربــن« میســر نیســت. دکتــر مرادخانــی »کربــن« را یــک 

ــئله  ــه مس ــت ک ــنتی دانس ــه س ــروزی و ن ــر ام متفک
ــی وی  ــالن اروپای ــیاری از هم  نس ــد بس ــی  اش مانن اصل
بحــران تجــدد بــود. او هنــر »کربــن« را در ایجــاد تعــادل 
بیــن اندیشــه ی شــرق و اندیشــه ی غــرب در پاســخ بــه 
ــی مــا  ــت فعل ــده دانســت. او وضعی ــئله ی یادش مس
ــه ی  ــادل )کف ــر متع ــفی غی ــر فلس ــان را در تفک ایرانی

ــرد. ــف ک ــنگین  تر( توصی ــرقی س ش
یــادآور  ســخنانش  خاتمــه ی  در  مرادخانــی  دکتــر 
ــم  ــان می  توانی ــا ایرانی ــه م ــی ک ــن درس ــد:  مهم تری ش
از »کربــن« بگیریــم را توجــه بــه ایــن تعــادل در 
اندیشــه  ورزی و ســنگین  تر کــردن کفــه ی تفکــر غربــی 

ــت. ــه دانس ــادل در اندیش ــه تع ــیدن ب ــرای رس ب
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اطالعیه ی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 به مناسبت درگذشت آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی )ره(

إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیهِ َراِجُعوَن 

ــی   ــت اهلل محمدتق ــرت آی ــانی، حض ــالمی و انس ــه ی علوم اس ــزرگ عرص ــگر ب ــاد، پژوهش ــوف وق ــال فیلس ارتح
ــرم  ــای مک ــرم و اعض ــت محت ــه و ریاس ــای علمی ــری و حوزه ه ــم رهب ــام معظ ــر مق ــه محض ــزدی را ب مصباح ی
ــاح  ــر مصب ــاب آقــای دکت ــد فاضــل ایشــان جن ــژه فرزن مؤسســه ی آموزشــی- پژوهشــی امــام خمینــی )ره( و به وی

ــم . ــرض می کنی ــلیت ع تس
ــرای  ــق ب ــه و تحقی ــری را در راه مطالع ــه عم ــد ک ــت بودن ــی باهم ــخت کوش و محقق ــگری س ــان، پژوهش ایش
ــون  ــای گوناگ ــمند در حوزه ه ــاری ارزش ــتن آث ــا نوش ــتند و ب ــوم اســالمی و انســانی مصــروف داش باز شناســی عل

ــتند. ــالمی گام برداش ــارف اس ــترش مع ــی در راه گس معرفت

از خداوند رحمان علّو درجات ایشان را مسئلت داریم.

*****

إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیهِ َراِجُعوَن 
 سرکار خانم مژگان کوشا 

مصیبت درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت عرض می کنیم و از خداوند سبحان براي آن مرحوم علو درجات و براي 
سرکارعالی و خانواده ی محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم. 

روابط عمومی
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إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیهِ َراِجُعوَن 
 سرکار خانم نوایی لواسانی 

مصیبت درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت عرض می کنیم و از خداوند سبحان براي آن مرحوم علو درجات و براي 
سرکارعالی و خانواده ی محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم. 

*****

إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیهِ َراِجُعوَن 
جناب آقای دکتر وحید قهرمان 

مصیبت درگذشت مادر گرامی تان را تسلیت عرض می کنیم و از خداوند سبحان برای آن مرحومه علو درجات و براي 
جنابعالی و خانواده ی محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم. 

*****

إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیهِ َراِجُعوَن 
جناب آقای حمزه احمدیان 

مصیبت درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت عرض می کنیم و از خداوند سبحان برای آن مرحوم علو درجات و براي 
جنابعالی و خانواده ی محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم. 

*****

إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیهِ َراِجُعوَن 
 جناب آقای اسماعیل سحرخیز 

مصیبت درگذشت مادر گرامی تان را تسلیت عرض می کنیم و از خداوند سبحان برای آن مرحومه علو درجات و براي 
جنابعالی و خانواده ی محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم. 

*****

إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیهِ َراِجُعوَن 
جناب آقای سیدفخرالدین مؤیدی

 )عضو بازنشسته ی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( 
مصیبت درگذشت همسر گرامي تان را تسلیت عرض می کنیم و از خداوند سبحان براي آن مرحومه علو درجات و براي 

جنابعالی و خانواده ی محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم. 

*****

إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیهِ َراِجُعوَن 
جناب آقای دکتر یوسف محمدنژاد عالی زمینی 

مصیبت درگذشت پدر گرامي تان را تسلیت عرض می کنیم و از خداوند سبحان براي آن مرحوم علو درجات و براي 
جنابعالی و خانواده ی محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم. 

روابط عمومی 
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