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دکتر غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری،  در مراسم گرامیداشت مقام معلم:
طرح اعتالی علوم انسانی مأموریتی بر مبنای اسناد باالدستی بود که به پژوهشگاه سپرده شد

دکتــر منصــور غالمــی، وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، روز یک شــنبه، 12 اردیبهشــت ماه 1400، در مراســم گرامی داشــت 
مقــام معلــم و شــهید دکتــر مرتضــی مطهــری، کــه بــه میزبانــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد، 
ــوم  ــالی عل ــع اعت ــرح جام ــار »ط ــن آث ــه از جدیدتری ــی در ادام ــر غالم ــرد. دکت ــخنرانی ک ــرکت و س ــازی ش ــورت مج به ص

انســانی معطــوف بــه پیشــرفت کشــور« رونمایــی کــرد.
ــه  ــا تبریــک روز معلــم، ب ــدای ســخنانش ب ــر علــوم در ابت  وزی
ــد  ــور تأکی ــان کش ــان و محقق ــتادان، معلم ــی اس ــر تمام محض
ــود  ــال ب ــدای متع ــم آدم خ ــن معل ــت، اولی ــوان گف ــرد: می ت ک
ــز آدم  ــن وجه تمای ــت و ای ــه او آموخ ــی را ب ــماء اله ــه اس ک
ــت  ــل درخواس ــال در مقاب ــدای متع ــه خ ــد ک ــتگان ش و فرش
ــه آدم دانســت. مرحلــه ی  فرشــتگان ایــن ویژگــی را منحصــر ب
بعــدی کــه خــدا بــه انســان توجــه کــرد، زمانــی بــود کــه انســان 
بیــان آموخــت. ایــن عطایــای الهــی بــه این جــا متوقــف نشــد و 
ــروردگارت«  ــام پ ــد، »بخــوان بن ــه انســان می گوی ــی خــدا ب وقت
یعنــی کســی اســت کــه انســان را بــه کتابــت، نوشــتن و انتقــال 
ــه  ــی ک ــن وقت ــود. بنابرای ــن فرم ــری مزی ــتنباط فک ــش و اس دان

ایــن درجــه از عطایــای الهــی بــه انســان واگــذار شــد، خداونــد انســان را بهتریــن خلقــت در عالــم تعریــف کــرد؛ »فتبــارک اهلل 
احســن الخالقین« کــه متعاقــب آن ارســال پیامبــران و کتــب آســمانی انســان را بــه مخلــوق خــاص خــدا تبدیــل کــرد. معلمــان 
هــم وارثــان انبیــا و مشــعل داران هدایــت بشــریت هســتند کــه در ایــران ایــن روز خجســته بــا نــام معلمــی متفکــر و محققــی 

ــد خــورده اســت. ــری پیون ــهید مرتضــی مطه ــتاد ش ــناس؛ اس مسئله ش
دکتــر غالمــی در مــورد مقــام اســتاد مطهــری یــادآور شــد: شــهید مطهــری شــخصیتی فرزانــه بــود کــه بــه تعبیــر حضــرت امــام 
)ره( تمــام آثــارش مفیــد و ســازنده اســت و امــام بزرگــوار ایشــان را پــاره ی تــن خویــش نامیده انــد و مقــام معظــم رهبــری 
نیــز دربــاره ایشــان فرمودنــد: شــهید دکتــر مطهــری چشــمه ی فیــاض و جوشــانی بــود و آثــار او مثــل یــاد او زنــده اســت و 

ــت. ــدنی نیس ــای او تمام ش کتاب ه
ــق  ــت اثربخشــی و دقی ــتاد نهای ــار اس ــه آث ــی ب ــگاه اجمال ــرد: ن ــح ک ــری تصری ــتاد مطه ــار اس ــوم در خصــوص آث ــر عل وزی
بــودن آثــار ایشــان را نشــان می دهــد، بــه گونــه ای کــه از کتــاب ارزش منــد خدمــات متقابــل اســالم و ایــران کــه در حقیقــت 
گفتمــان انقــالب اســالمی مبتنــی بــر توافــق و ســازگاری معــارف اســالمی و هویــت ایرانــی اســت گرفتــه تــا »اصــول فلســفه 
ــا پــردازش مبانــی  ــا هجمــه ی مارکسیســم و ماتریالیســم در کشــور بــود ت و روش رئالیســم« کــه مواجهــه ی نــاب و عمیــق ب
اجتماعیــات اســالم و مقتضیــات زمــان کــه بــا ژرف اندیشــی بــه کارآمــدی معرفــت دینــی در ایــن زمینــه پرداختــه بــود، توجــه 
بــه ســخنرانی های راه گشــا و حتــی کتــاب »داســتان و راســتان« کــه بازآفرینــی بخشــی از معــارف اســالمی و ایرانــی در ایــن 
ــد از  ــه دانشــگاه ها می توانن ــه اســت ک ــای جامع ــا چالش ه ــار اســتاد ب ــوای آث ــد تناظــر محت ــه اســت؛ همــه و همــه مؤی زمین

آثــار ایشــان بهــره فــراوان ببرنــد.
دکتــر غالمــی خاطرنشــان کــرد: امســال در روز بزرگداشــت اســتاد شــاهد بــه ثمــر نشســتن و رونمایــی آثــار ارزشــمندی در 
تــداوم مســیر گفتمــان شــهید مطهــری و تقویــت پشــتوانه های نظــری معــارف اســالمی بــا همــت پژوهشــگاه علــوم انســانی و 

مطالعــات فرهنگــی هســتیم لــذا ایــن اقــدام شایســته جــای تبریــک بــه مجموعــه ی علــوم انســانی کشــور دارد.
وزیــر علــوم در مــورد طــرح جامــع اعتــالی علــوم انســانی گفــت: ایــن طــرح مأموریتــی بــود کــه بــر مبنــای اســناد باالدســتی 
وزارت علــوم، هیئــت امنــاء و ســازمان برنامــه و بودجــه بــه پژوهشــگاه علــوم انســانی ســپرده شــده اســت و اکنــون شــاهد بــه 
بــار نشســتن آن هســتیم. ویژگــی راهبــردی و مانــدگار ایــن مجموعــه طرح هــا ایــن اســت؛ اول این کــه، بــا مشــارکت بخشــی 
ــده در کشــور  ــی بالن ــه جریان ــگان طراحــی و اجــرا و ب در خــور توجــه از اســتادان ســرآمد کشــور به صــورت شــبکه ی نخب
تبدیــل شــده اســت. دوم این کــه، طــرح جامــع اعتــالی علــوم انســانی ناظــر بــر چالش هــای اجتماعــی و بــا رویکــرد کاربــردی 
طراحــی شــده و از ایــن طریــق گامــی مهــم در مســیر بومی ســازی و تقویــت جنبه هــای دینــی برداشــته اســت. ســوم این کــه؛ 
ــز و  ــای برنامه ری ــگاه ها و نهاده ــه ی دانش ــانی هم ــوم انس ــای عل ــرای بخش ه ــدی ب ــتوانه ی ج ــه، پش ــار یک پارچ ــن آث ای
سیاســت گذار در ایــن زمینــه اســت کــه بــا اتــکای بــه ایــن ســرمایه بــه غنی ســازی منابــع درســی و ارجاعــات آموزشــی خــود 

بپردازنــد. گفتنــی اســت، در ادامــه ی ایــن مراســم از جدیدتریــن کتاب هــای طــرح جامــع اعتــالء رونمایــی به عمــل آمــد.
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دکتر افروغ در مراسم گرامیداشت مقام معلم:
آثار شهید مطهری حکایت از یک معرفت شناسی و هستی شناسی خاص دارد.

ــوم  ــروغ، اســتاد بازنشســته ی پژوهشــگاه عل ــر عمــاد اف دکت
ــود  ــخنان خ ــدای س ــی، در ابت ــات فرهنگ ــانی و مطالع انس
ــی را  ــن عنوان ــگاه، م ــان پژوهش ــکر از متولی ــا تش ــت: ب گف
ــر  ــا حــدودی متأث ــه ت ــرده ام ک ــرای ســخنرانی انتخــاب ک ب
ــل،  ــه و عم ــه ی نظری ــوان رابط ــا عن ــت ب ــروژه ای اس از پ
ــن  ــه در همی ــادی ک ــم انتق ــا رئالیس ــتان ت ــای باس از حکم
ــد  ــک کار جدی ــده ی ی ــده و درواقع ای ــام ش ــگاه انج پژوهش
اســت. اگــر بخواهــم عنوانــی بــرای عرایضــم انتخــاب کنــم، 
پیامــد آن  بــا هستی شناســی و  »نســبت معرفت شناســی 
ــی و  ــِب معرفت شناس ــناس، مخاط ــت، معرفت ش ــر معرف ب
زندگــی« اســت و اگــر بخواهــم عنــوان فرعــی انتخــاب کنــم 
»در نقــد و در رثــای ظلمــت و مظلومیــت علــم« اســت. چون 

ــن ادعــا،  ــور نیســت. برای ای ــه شــبیه اســت و ن ــه یــک تاریک خان ــا هــم مظلــوم اســت و هــم بیشــتر ب »علــم« در کشــور م
ــتدالل دارم. اس

ــم  ــر هســتی حاک ــه ب ــه ای و دیالکتیکــی ک ــان نگــرش منظوم ــه بســیار زیباســت، حســب هم ــی دارد ک ــری« عبارت ــن ن  »آل
ــه  ــم را می شناســیم و پرســش های چگون ــه عال ــن پرســش های چگون ــد بی ــی نمی توان ــی نهای ــچ جدای ــد: »هی اســت، می گوی
در عالــم زندگــی می کنیــم، وجــود داشــته باشــد«. نمی شــود هستی شناســی و معرفت شناســی یــک چیــز باشــد امــا نحــوه ی 
ــی دارد  ــن شــکاف ریشــه در دو تایی های ــز دیگــر! چــون در این جــا شــکاف بزرگــی  ایجــاد می شــود.  ای ــا یک چی زیســت م
کــه بخشــی از آن »ســنتی« اســت و بخشــی نیــز ریشــه در »تفــوق پوزیتیویســم« دارد. متأســفانه در همیــن راســتا برخــی از 
ــکار  ــتباهی آش ــن اش ــت.  ای ــت از ارزش جداس ــه واقعی ــد، این ک ــراوان  می دمن ــا ف ــن دوتایی ه ــی از  ای ــر یک ــا ب ــوفان م فیلس

اســت و هیــچ توجیــه فلســفی نیــز نــدارد.
وی ادامــه داد: وقتــی بــا  آیــات قــرآن برخــورد می کنیــم، به طــور مثــال در ســوره ی »انفطــار«، مشــاهده  می شــود کــه چگونــه 
ــالح  ــه اصط ــی ب ــای اخالق ــه گزاره ه ــت ک ــا نیس ــن معن ــن به ای ــد!  ای ــی می رس ــای اخالق ــه گزاره ه ــری ب ــای خب از گزاره ه
ــا گزاره هــای خبــری هنجــاری نیســتند.  ایــن حکایــت از ارتبــاط تنگاتنــگ  آن هــا دارد. در ایــن ســوره   وجــودی نیســتند و ی
ــَرْت ﴿۳﴾ َوإَِذا الُْقبـُـوُر بُْعثـِـَرْت ﴿4﴾ همــه ی  ــَماُء انَْفَطــَرْت ﴿1﴾ َوإَِذا الَْکَواکـِـُب انْتَثـَـَرْت ﴿2﴾ َوإَِذا الْبَِحــاُر ُفجِّ می فرمایــد: إَِذا السَّ
ــا  ــا أَیَُّه ــَرْت ﴿۵﴾ یَ ــْت َوأَخَّ َم ــا َقدَّ ــٌس َم ــْت نَْف ــک نهــی می رســند، َعلَِم ــه آگاهــی و ی ــری هســتند و بعــد ب ــات خب ــن آی ای

َک بَِربِّــَک الَْکِریــِم ﴿۶﴾ اْلِنَْســاُن َمــا َغــرَّ
چگونــه از همــه ی این هــا بــه آگاهــی و خودآگاهــی و در نهایــت بــه نســخه ی هنجــاری نفــی غــرور و سرکشــی  می رســد؟ یک 
رابطــه ی تصادفــی و عرضــی نیســت، نســخه ی تجویــزی بــه زور تحمیــل نشــده و برخاســته از همــان نگــرش هستی شناســانه 

. ست ا
ــی  ــی و هستی شناس ــم نســبت معرفت شناس ــون می خواه ــرم، چ ــش می ب ــؤال پی ــن س ــم را با ای ــت: بحث ــه گف ــروغ در ادام اف
را بیــان کنــم. یــک ســؤال اساســی در رئالیســم انتقــادی مطــرح اســت، هــم در برابــر عالمــان طبیعــی هــم در برابــر عالمــان 

اجتماعــی؛ جهــان چگونــه بایــد باشــد کــه امــکان درک شــناخت آن بــرای عالــم امکان پذیــر باشــد؟
 مــا تــا دغدغــه و درکــی از هســتی نداشــته باشــیم، نمی توانیــم وارد معرفت شناســی شــویم.  ایــن یعنــی تفــوق هستی شناســی 
ــه رابطــه دیالکتیکــی بیــن عرصه هــای هستی شناســی،  ــم ب ــر اســاس پژوهشــی کــه انجــام داده ای ــه ب ــر معرفت شناســی. البت ب
یــا  »لــوژی«  یــک  کــه  »آنتولــوژی«  مــا می گوییــم  یــا اخالق شناســی رســیده ایم.  معرفت شناســی و عمل شناســی 
ــت و در  ــودی اس ــر وج ــک ام ــی ی ــم؛ معرفت شناس ــی می گویی ــود دارد و در بحــث معرفت شناس ــراه خ ــی هم معرفت شناس
ــه از  ــی ک ــود در تعریف ــای خ ــیم. در ج ــان  می کش ــالق را به می ــودن اخ ــای وجودی ب ــز پ ــی نی ــا اخالق شناس ــی ی عمل شناس
غیــاب و عمــل بــه دســت داده ایــم، هــر ســه عرصــه ی مزبــور را واجــد غیــاب و عمــل  می دانیــم کــه جــای بحثــش  این جــا 
نیســت. بــه هــر حــال و قطع نظــر از ارتبــاط دیالکتیــک عرصه هــای فــوق، پرســش تقــدم هستی شناســی بــر معرفت شناســی 

یــا بــه عبارتــی پرســش چیســتی هســتی بــر چگونگــی دانــش مــا از آن، پرسشــی موجــه و اجتناب ناپذیــر اســت.
ــه  ــم چ ــت. ببینی ــای آن اس ــت مؤلفه ه ــور و دریاف ــب در کش ــی غال ــروض معرفت شناس ــی مف ــم هستی شناس ــدی فه گام بع

ــود؟ ــن ش ــد جایگزی ــی بای ــه هستی شناس ــت و چ ــب اس ــی غال هستی شناس
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ــا  ــان مســاوی اســت ب ــم، جه ــی بگویی ــم، یعن ــل بدهی ــی تقلی ــان تجرب ــه جه ــد پوزیتیویســت ها ب ــا هســتی را همانن  اگــر م
آن چــه قابــل مشــاهده اســت، مــا بــا یــک هســتی تقلیل یافتــه ی اثباتــی مواجــه هســتیم. در ایــن جــا، هســتی، تــک ســاحتی، 
بالفعــل و حاضــر و قابــل مشــاهده خواهــد شــد. درواقع ایــن نحــوه ی هستی شناســی یــک داللــت معرفت شناســی خــاص و 
ــن هستی شناســی و معرفت شناســی، یــک معرفــت، یــک مخاطــب و یــک  ــا  ای ــًا همــراه ب ــی دارد. طبع ــر اثبات گرای ــی ب مبتن

نحــوه ی زندگــی قریــن خواهــد شــد
امــا اگــر از نــگاه دیگــر وارد شــویم و بگوییــم: هســتی تنهــا بالفعــل نیســت، تنهــا وجــه اثباتــی نــدارد، بلکــه هســتی الیه منــد، 
ــن  ــز اســت، در ای ــر و سرشــار از رم ــن اتصــال و تغیی ــز در عی ــاب و نفــی، تمای ــر غی ــی ب ــرا بالفعــل، مبتن ــه، ف ســاخت یافت

ــد. ــد می آی صــورت یــک معرفــت، یــک معرفت شــناس و یــک مخاطــب و یــک نحــوه ی زندگــی نویــن پدی
اگــر آن چــه گفتیــم را بشــکافیم حاصــل چــه خواهــد شــد؟ هســتی غیــر الیه منــد و مشــاهدتی بــه مــا چــه معرفتــی می دهــد؟ 
ــان  ــی جه ــن هستی شناســی و معرفت شناســی! یعن ــر اســاس یگانگــی بی ــی ب ــت اثبات ــت پوزیتیویســتی، معرف می شــود معرف
همــان اســت کــه قابــل درک و در  این جــا قابــل مشــاهده اســت، در حالی کــه مــا می گوییــم بیــن هستی شناســی و 
معرفت شناســی الزامــًا رابطــه ی یک به یــک برقــرار نیســت.  ایــن همانــی را مــا تأییــد نمی کنیــم،  این هــا درواقــع دچــار یــک 
مغالطــه ی معرفتــی می شــوند.  ایــن یعنــی تســری دادن آن چــه از عالــم  می دانیــم بــه خــود عالــم.  ایــن درواقــع یــک معرفــت 
اثباتــی اســت. در این جــا معرفــت به مثابــه یــک شــیء اســت، معرفــت یــک عنصــر خــودآگاه و ســوژه نیســت، معرفــت یــک 
ابــژه ی بســته، ال یتغیــر و مســدود اســت، کــه هــر زمــان اراده شــود، مــورد اســتفاده قــرار  می گیــرد. در ایــن حالــت علــم دیگــر 
ــم. در این جــا معرفت شــناس چــه می شــود؟ عالمــی کــه  ــم از آن اســتفاده کنی ــر نیســت. هــر از گاهــی می توانی گــذرا و متغی
ــم خــاص  ــا مخاطــب ه ــدی اســت. در این ج ــک بع ــی او ت ــه هستی شناس ــرا ک ــود، چ ــدی می ش ــم تک بع ــیم آن ه می شناس
ــعب  ــاره و منش ــم، پاره پ ــری حاک ــب دوگانه نگ ــم حس ــی ه ــود و زندگ ــت  می ش ــن معرف ــرد  ای ــه ف ــر ب ــدار منحص و خری
ــر برعکــس، هســتی  ــا اگ ــت. ام ــی ارزش از واقعی ــد و  می شــود جدای ــت از عمــل رخ  می ده ــی معرف ــی جدای می شــود. یعن
فــرا بالفعــل، غیــر اثباتــی و الیه منــد، مبتنــی بــر غیــاب، نفــی و تمایــز در عیــن اتصــال و متغیــر باشــد، معرفــت، منظومــه ای 
ــم  ــناس ه ــود. معرفت ش ــذرا  می ش ــی و گ ــول اجتماع ــه محص ــت به مثاب ــود. معرف ــر می ش ــت و متغی constellational و غیرثاب

چنــد بعــدی  می شــود و مخاطــب آن، هــم خــاص اســت، هــم عــام و چندگانــه و زندگــی هــم منظومــه ای و ناثنــوی و غیــر 
پاره پــاره خواهــد شــد و عنصــر بــا اهمیــت ربــط تحــت الشــعاع تفاوت هــا در قلمروهــای مختلــف واقــع نخواهــد شــد.

ــری  ــن دوگانه نگ ــری دارد.  ای ــر دوگانه نگ ــا ب ــرا ابتن ــی اثبات گ ــد هستی شناس ــاره ش ــه اش ــه ک ــرد: همان گون ــد ک وی تأکی
انــواع و اقســام دارد کــه بخشــی کهــن و بخشــی جدیــد و مــدرن اســت. آن چــه بــه دوران مــدرن مربــوط می شــود: نظریــه  و 
عمــل )یــا ارزش و واقعیــت منســوب بــه هیــوم و در ادامــه ماکــس وبــر(، ذهــن و عیــن دکارتــی، انســان و طبیعــت و تجلــی 
آن در علــوم انســانی در برابــر علــوم طبیعــی، بــود و نمــود کانتــی )حســب تفــوق معرفت شناســی بــر هستی شناســی(، نظریــه  
ــوق  ــه )حق ــرد و جامع ــن، ف ــر؛ سیاســت و اخــالق؛ سیاســت و دی ــم و هن ــه؛ عل ــم و جامع ــن؛ عل ــم و دی و مشــاهده ی، عل
ــن،  ــن، عشــق و دی ــل و دی ــل و عشــق، عق ــل: عق ــری مث ــای قدیمــی ت ــردی(؛ دوشــادوش دوگانه ه ــوق ف ــی و حق اجتماع

حکمــت نظــری و حکمــت عملــی، دنیــا و آخــرت، خطــا و صــواب، خــدا و انســان و. . . .
در  این جــا مــا اگــر هستی شناســی منظومــه ای و غیــر ثنــوی را بپذیریــم، هستی شناســی وحــدت در عیــن کثــرت و تمایــز در 
ــه ای  ــا هستی شناســی نادوگانه  نگــر و هســتی منظوم ــک معرفت شناســی متناظــر ب ــال ی ــد به دنب ــم، بای ــن اتصــال را بپذیری عی
ــرد  ــزوی و منف ــه موضــوع، دیگــر من ــم، چــرا ک ــان رشــته ای و حســب موضــوع بروی ــه ســمت رویکــرد می ــد ب باشــیم. بای

نیســت.
ــی  ــی و معرفت شناس ــب آن هستی شناس ــر حس ــد ب ــا نبای ــه  آی ــرد ک ــرح ک ــود را ط ــش دوم خ ــروغ پرس ــر اف ــه دکت در ادام
ــه  ــی مدعــی شــویم ک ــز وجــود داشــته باشــد؟ یعن ــن هستی شناســی و معرفت شناســی و »معرفت شــناس« نی ــک تناظــر بی ی
ــی  ــی اش تجل ــد و در زندگ ــت نکن ــودش دریاف ــی خ ــی و هستی شناس ــی از روش شناس ــت عمل ــچ دالل ــناس هی معرفت ش
نداشــته باشــد؟ پذیــرش  ایــن شــکاف بــار دیگــر ســر از شــکاف بــزرگ »نظــر و عمــل« یــا معرفــت و عمــل در  مــی آورد. هــر 
ــه  ــوان نســبت ب ــد. نمی ت ــال کن ــا آن هستی شناســی را دنب ــی متناســب ب ــد معرفت شناس ــی ای نمی توان ــر ویژگ ــا ه ــی ب عالم
ــای  ــذا ویژگی ه ــود. ل ــاوت ب ــی بی تف ــی و معرفت شناس ــا هستی شناس ــبت ب ــق در نس ــم و محق ــای عال ــل و ویژگی ه خصائ
ــه ای  ــارت دیگــر، معرفت شــناس منظوم ــزوم اســت. به عب ــورد ل ــرای معرفت شــناس م روان شــناختی و شــخصیتی خاصــی ب

بایــد ویژگــی خاصــی داشــته باشــد. لــذا:
– معلوم و هستی و علم نادوگانه، اقتضای عالم و محقق نادوگانه دارد؛

- معلوم و علم الیه مند، اقتضای عالم و محقق الیه مند دارد؛
-معلوم و علم فرابالفعل اقتضای عالم یا محقق فرابالفعل دارد؛

- معلوم و علم مبتنی بر غیاب اقتضای عالم متوجه غیاب دارد و . . .
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ــه  ــم متوج ــای عال ــد، اقتض ــرح ش ــی مط ــث هستی شناس ــه در بح ــتی ک ــه ی هس ــب چندگان ــب، مخاط ــن ترتی و به همی
چندگانگــی مخاطــب دارد.

ــرار   ــن ق ــتادان را در ویتری ــدر اس ــن ق ــرا  ای ــم، چ ــته باش ــگاه ها داش ــی دانش ــت کنون ــه وضعی ــی ب ــد تعریض ــا بای در این ج
می دهیــد و ارتبــاط اســتادان و دانشــگاه را بــا جامعــه و مخاطــب عــام قطــع  می کنیــد؟ چــرا تــا  ایــن حــد، بــار و داللــت و 
تأثیرهــای اجتماعــی را بــا شــاخص های فرمالیســتی از بیــن  می بریــم؟ مخاطــب عــام در چنیــن شــرایطی از دســت خواهــد 
رفــت، کمااین کــه از دســت رفتــه اســت. در چنیــن حالتــی دیگــر نمی تــوان ادعــای اجتماعی شــدن علــم را طــرح کــرد. در 
چنیــن حالتــی هیــچ تحــول و تغییــری در ســاحت اجتمــاع رخ نخواهــد داد، و  ایــن نتیجــه ی همیــن شــاخص های فرمالیســتی 

و انتزاعــی اســت که ایجــاد شــده اســت.
بــر اســاس آن چــه گفتــه شــد، اگــر هســتی و علــم متغیــر و گذراســت، عالـِـم هــم بایــد متغیــر باشــد. متغیــر بــودن عالـِـم بــه 
ابتــکار، نــوآوری، خالقیــت، کاشــف بــودن، شــکارچی لحظــات بــودن، و بــه زندگــی چنــد بعــدی و چنــد ژانــری اش بســتگی 

دارد.
ــا طــرح ایــن ســؤال کــه آیــا مــا بســتر را بــرای نــوآوری، ابتــکار و خالقیــت فراهــم کرده ایــم یــا  دکتــر افــروغ در ادامــه ب
ــه  ــم ک ــه اصطــالح علمــی  ایجــاد کرده ای ــا ب ــر ی ــب و به ظاه ــی خشــک و متصل ــفانه چارچوب ــا متأس ــرد: م ــد ک ــر، تأکی خی
عالــم فقــط بایــد در آن چارچــوب نفــس بکشــد. می تــوان گفــت: هــر جــا خالقیــت و ابتــکار نباشــد، نــور هــم نیســت و 
برعکــس، هــر جــا ابتــکار، خالقیــت و نــوآوری باشــد، نــور هــم هســت. از ایــن بابــت فرقــی نیــز در بیــن دانش هــا نیســت، 
از ریاضیــات و فیزیــک و زیست شناســی تــا جامعه شناســی، تاریــخ، علــوم سیاســی و غیــره، هــر جــا ابتــکار و خالقیــت بــود 
نــور هــم هســت. در این جــا دیگــر علــم، مظلــوم نیســت، امــا متأســفانه در این جــا علــم نــه نــور اســت و نــه غیــر مظلــوم. 

هــم ظلمــت اســت، هــم مظلــوم.
مظلــوم بــودن علــم در گــرو هستی شناســی ذره ای، نامنظومــه ای، مســدود بــودن عالــم و ســطحی و بالفعــل بــودن آن و مشــی 

اســتقرا گرایــی و فرمالیســم مربــوط اســت.
ــن  ــدت در عی ــه وح ــر متوج ــز ژان ــی نی ــه ای هستی شناس ــر منظوم ــا ژان ــب ب ــناس متناس ــی و معرفت ش ــر معرفت شناس ژان
کثــرت یــا هــم وقوعــی تمایــز در عیــن اتصــال عالــم و کثــرت و تنــوع مخاطبــان و تجلیــات و اشــکال بــروز دســتاوردهای 
علمــی اســت کــه اســم آن را ژانــر فراگیــر چنــد ژانــری گذاشــته ام.  ایــن ژانــر چــه ژانری ســت و نمــود بــارز آن چیســت؟  

ــه اســت. ــرآن و نهج البالغ ــر ق ــن همــان ژان ای
 قــرآن محصــور بــه ژانــر، مخاطــب و شــکل نوشــتاری خاصــی نیســت. قــرآن عشــق دارد امــا رمــان صــرف نیســت، قــرآن 
اندیشــه دارد امــا فلســفه ی صــرف نیســت. قــرآن ابعــاد روان شــناختی و جامعــه شــناختی دارد امــا محصــور در  آن هــا نیســت. 
قــرآن، اشــاره بــه خطــا و رجعــت انســانی دارد، امــا محصــور در یــک توبه نامــه و مناجات نامــه نیســت. قــرآن، خــود انســانی 
اســت بــا تمــام ابعــاد و نیازهــای متنــوع انســانی، از مــادی تــا مابعدالطبیعــه، از فرورونــده تــا فرارونــده. مخاطــب قــرآن نیــز، 
خــاص و منحصــر به فــرد نیســت، هــم خــاص اســت، هــم عــام. مخاطــب قــرآن قطــع نظــر از اعتباریــات، انســان »بمــا هــو 

انســان اســت«. ژانــر نهج البالغــه نیــز هماننــد ژانــر قــرآن اســت.
ــت  ــم خاصی ــت و ه ــوف اس ــت فیلس ــم خاصی ــی)ع( ه ــد: در عل ــه«  می گوی ــه و دافع ــاب »جاذب ــری)ره( در کت ــای مطه آق
ــران مکتــب. او هــم مکتــب عقــل و  ــوع خاصیــت پیامب ــر طریقــت و هــم خاصیتــی از ن ــی و هــم خاصیــت پی ــر انقالب رهب
اندیشــه اســت و هــم مکتــب شــور و انقــالب و هــم مکتــب تســلیم و انضبــاط و هــم مکتــب حســن و زیبایــی و جذبــه و 

ــد: هــم  حرکــت؛ و در جــای دیگــر می گوی
مفتــی بــود و هــم حکیــم، هــم عــارف بــود 
ــود و  ــر اجتماعــی، هــم زاهــد ب و هــم رهب
هــم ســرباز، هــم قاضــی بــود و هــم کارگــر، 

هــم خطیــب بــود و هــم نویســنده
دکتــر افــروغ شــرح داد: ژانــر مطهــری نیــز 
ــت.  ــه اس ــرآن و نهج البالغ ــر ق ــد ژان همانن
اســتاد مطهــری نیــز هــم مخاطــب خــاص و 
هــم مخاطــب عــام دارد، او خــود را محــدود 
بــه مخاطــب خــاص و بــه شــکل نوشــتاری 
ــرده  ــاص نک ــوع خ ــون و موض ــه مضم و ب
اســت. نیــم نگاهــی بــه آثــار اســتاد مطهــری 
ــه ای  ــر منظوم ــه ژان ــا متوج ــت ت ــی اس کاف
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ــی و  ــی، فرهنگ ــی، سیاس ــفی، عقیدت ــی، فلس ــار اجتماع ــویم. آث ــی ش ــی و معرفت شناس ــه ی هستی شناس ــان در عرص  ایش
ــه وحــدت در عیــن کثــرت دارد. اقتصــادی  ایشــان یــک مخاطــب متکثــر و معطــوف ب

دکتــر افــروغ در ادامــه ی ســخنانش بــه چنــد نکتــه در مــورد پــروژه ی خــود در »طــرح جامــع اعتــالی علوم انســانِی پژوهشــگاه« 
ــه یکــی از ایــن دوتایی هــای غالــب پرداختــه اســت و آن  اشــاره کــرد و گفــت:  ایــن پــروژه و کتــاب 8۵0 صفحــه ای فقــط ب
»نظریــه و عمــل« و واقعیــت و ارزش اســت کــه تــا حــدودی دوگانــه ی نظریــه، مشــاهده، حکمــت نظــری و حکمــت عملــی 
ــه  ــورد بررســی و مداق ــه برخــی را برشــمردم و شایســته اســت م ــم ک ــای بســیاری داری ــا دوتایی ه ــرد. م ــز در بر می گی را نی

قــرار گیرنــد.
 پــروژه و کتــاب مــا همان گونــه کــه اشــاره شــد؛ ســه عرصــه ی هستی شناســی، معرفت شناســی و عمل شناســی یــا 
ــاب و عمــل   ــر ســه را وجــودی و برخــوردار از عنصــر غی ــد. ه ــل  می کن ــده و دیالکتیکــی تحلی ــم تنی اخالق شناســی را دره
ــده   ــه دی ــود. آن چ ــاهده  می ش ــه مش ــت ک ــزی نیس ــان آن چی ــد: جه ــادآور ش ــه ای را ی ــد نکت ــاب بای ــاره ی غی ــد. درب می دان
ــک  ــده  می شــود ی ــاب اســت. آن چــه دی ــام آن غی ــه ن ــک قطــره ی کوچــک از جهــان و هســتی بیکــران اســت ک می شــود، ی
نمــود کوچــک یــا هســتی آنتیــک اســت. اگــر بخواهیــم روی چنیــن هســتی محــدودی بــار خــود را ببندیــم بســیاری از چیزهــا 

ــم. ــت  می دهی را از دس
 وی تصریــح کــرد: ایــن پژوهــش در چهــار دفتــر کــه حاصــل ســال ها تأمــل و تدریــس اســت ســامان داده شــده اســت. در 
دفتــر اول، رابطــه ی »نظــر و عمــل« از منظــر حکمــای یونــان باســتان و اســالمی )فارابــی، مالصــدرا و عالمــه طباطبایــی( مــورد 
بررســی قــرار گرفته انــد.  ایــن دفتــر بــا کوشــش دکتــر حســن عبــدی؛ دکتــر مهــدی رجبــی و دکتــر مهــدی ســلطانی بــه انجــام 

رســیده اســت.
دفتــر دوم، نقــد دوگانگــی »نظــر و عمــل« در فلســفه ی علــم پوزیتویســتی اســت و عمدتــًا از منظــر هرمنوتیــک تحیلــی »وینــچ« 

بــه نقــد پوزیتویســم پرداختــه اســت.  ایــن بخــش بــا زحمــت دکتــر ســیدمحمدرضا امیــری طهرانــی بــه انجــام رســیده اســت.
دفتــر ســوم، دوگانــه ی »نظــر و عمــل« در اندیشــه ی دیلتــای و گادامــر و درواقــع نقــد پوزیتیویســم از منظــر هرمنوتیــک قــاره ای 

اســت کــه بــا تــالش دکتــر میثــم واثقــی بــه ســامان رســیده اســت.
دفتــر چهــارم، دیالکتیــک »نظــر و عمــل« در نظریــه ی انتقــادی )نســل اول فرانکفــورت و هابرمــاس( و رئالیســم انتقــادی اســت 
کــه نســل اول فرانکفــورت بــا کوشــش دکتــر مهــدی امامــی بــه انجــام رســیده اســت و بحــث هابرمــاس و رئالیســم انتقــادی، 
در ســطوح و فازهــای ســه گانه ی آن )رئالیســم انتقــادی اولیــه، رئالیســم انتقــادی دیالکتیکــی و فراواقعیــت(، به اضافــه ی مقدمــه 

تفصیلــی کتــاب را  این جانــب بــه ســرانجام رســانده ام.
بایــد توجــه داشــت وقتــی ســخن از نظریــه و عمــل  می شــود یعنــی نظریــه و عمــل در عمــل، و در رابطــه بــا شــخص محقــق؛  
ایــن موضــوع صرفــًا نظریه پردازانــه نیســت؛ بایــد در عمــل خــود را نشــان دهــد و  ایــن نــه بــه معنــای عمــل دانشــجو بلکــه 
در عمــل خــود اســتاد اســت کــه بایــد نمــود و بــروز داشــته باشــد و در صــورت اســتفاده از دانشــجو بایــد ســهم او کامــاًل 
آشــکار و نمایــان باشــد. نبایــد چنیــن باشــد کــه اســتاد بــا ســوء اســتفاده از دانشــجو بــار علمــی خــودش را ببنــدد.  ایــن را 
ــرود، اســم آن دزد و  ــاال ب ــه ب ــک خان ــر دزدی از ی ــم. اگ ــا درجــه و نشــان علمــی  می دان ــن ســرقت آشــکار و متأســفانه ب م
دزدی اش نیــز یــک محمولــه اســت و تحــت تعقیــب هــم قــرار  می گیــرد. امــا ســرقت علمــی هــم آبــروی علــم را  می بــرد و 
هــم علــم را تاریــک، ظلمانــی و مظلــوم  می کنــد و هــم یــک محمولــه بــه ســرقت نمی بــرد، بلکــه ســکوی پــرش او  می شــود 
و پــای تعقیبــی هــم در کار نیســت. در ایــن فضــا دیگــر نمی تــوان از طالیــه داری اخــالق ســخنی بــه میــان آورد و متأســفانه 

 ایــن اتفــاق ناگــوار همچنــان رایــج اســت.
بــه نظــر  این جانــب بایــد همــواره بــه رهایــی انســان اندیشــید. همــواره بایــد بــه رابطــه ی »نظــر و عمــل« توجــه کــرد. همــواره 

بایــد بــه بــرون رفــت از رابطــه اربــاب و رعیتــی و شــکل تعمیم یافتــه ی آن توجــه داشــت.
دکتــر افــروغ در خاتمــه ی ســخنانش یــادآور شــد: در پایــان عرایضــم و از بــاب توجــه قــرآن بــه نیازهــای بشــر و متافیزیکــی 
نبــودن صــرف آن و ذیــل توجــه بــه رابطــه ی »نظــر و عمــل« بــه تفســیر  آیــه ی 17 ســوره رعــد، اســتاد مطهــری اشــاره  می کنــم؛ 
 ایشــان در کتــاب »گریــز از  ایمــان«، گریــز از عمــل خــود و ذیــل عنــوان »نافع بــودن، مــالک باقی مانــدن«، می نویســند: قــرآن  
می خواهــد بگویــد، در نظــام کلــی عالــم آن چــه باقــی  می مانــد به ایــن دلیــل اســتمرار دارد کــه نیازهــا را بــر  مــی آورد. آن چــه 
ــع و  ــرآور، ناف ــی آن چــه کــه نیازب ــن  مــی رود ول ــرآورده ســازد، حــذف  می شــود و از بی ــد نیازهــا را ب ــد و نتوان به وجــود بیای
ســودمند اســت جــای خــودش را بــاز  می کنــد و باقــی  می مانــد تــا بــه مصــرف الزم برســد، یعنــی تبدیــل  می شــود به وجــود 
ــع  ــوان  می شــود، به صــورت ناف ــا صــرف حی ــد ی ــاه در می آی ــن  می شــود، به صــورت گی ــه جــذب زمی ــر. همــان آب ک کامل ت
در می آیــد. اگــر قــرآن نیازهــای بشــر را بــر نمــی آورد، همــان قــرن اول از بیــن رفتــه بــود. نیــروی قــرآن همــان حقیقــت قــرآن 

اســت، همــان انطباقــش بــا نیازهــای بشــر اســت.
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دکتر قبادی در مراسم گرامیداشت مقام معلم:
فعالیت های پژوهشی پژوهشگاه

 جزو دغدغه ها و منطبق با گفتمان  استاد شهید مطهری است

مراســم گرامی داشــت مقــام معلــم و شــهید مطهــری بــا حضــور مجــازی و برخــط وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری صبــح 
ــوم  ــگاه عل ــس پژوهش ــادی، رئی ــر قب ــت دکت ــن نشس ــدای ای ــد. در ابت ــزار ش ــت ماه 1400 برگ ــنبه، اردیبهش روز 12یک ش
انســانی و مطالعــات فرهنگــی از توجــه مقــام عالــی وزارت بــه علــوم انســانی تشــکر کــرد و گفــت: حضــور دکتــر غالمــی، 
وزیــر محتــرم علــوم در مراســم امــروز و رونمایــی از آثــار طــرح جامــع اعتــالی علــوم انســانی نشــانگر عنایــت ایشــان بــه 

ــاحت  ــه س ــانی و ارادت ورزی ب ــوم انس ــوزه ی عل ح
اســتاد شــهید مطهــری و مقــام اســتاد و معلــم اســت.

دکتــر قبــادی ادامــه داد: در روزی نــام معلــم و اســتاد 
را پــاس می داریــم کــه معلــم معلمــان عالــم، مطلــوِب 
عاشــقاِن جهان، جــان جانــان، امیرمؤمنان در ســحرگاه 
ــت  ــش دس ــی خوی ــوق ازل ــال معش ــه وص ــروز؛ ب ام
ــه شایســتگی  یافــت و از حریــم اخــالص و عشــق ب
صیانــت کــرد. عطــر ُفــزُت و رّب ِ الکعبــه اش هنــوز 

ــظ ــر حاف ــه تعبی طنین افکــن اســت. آری ب
ــن عجــب  ــم عشــق وی ــش نیســت غ ــک قصــه بی ی

ــت ــرر اس ــنوم، نامک ــان می ش ــر زب ــز ه ک
و همو گوید:

حریــم عشــق را درگــه، بســی باالتــر از عقــل اســت  
کســی آن آســتان بوســد، کــه جــان، در آســتین دارد

که گویی مقتبس از این آیه ی شریفه قرآن کریم در فضیلت امیرالمؤمنین  باشد،
َومَِن النَّاِس َمن یَْشِری نَْفَسُه ابْتَِغاء َمْرَضاِت اهللِّ َواهللُّ َرُؤوٌف بِالْعِبَاد

آری، از همین روی بود که حافظ در جایی دیگر فریاد برآورد که :
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند  واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی  آن شب قدر که این تازه براتم دادند

ــت،  ــام حکم ــی )ع( ام ــام عل ــوردن ام ــت خ ــم و ضرب ــم می داری ــدر را مغتن ــِم ق ــب های عظی ــزود: ش ــادی اف ــر قب دکت
ــم.  ــه همــه ی اعصــار را تســلیت می گوی ــر و خــردورزی و معلــم جاودان ــه جهــاد، مــّروت، تدبی اندیشــه، آزادگــی، تعقــل ب
ــی)ره( و  ــام خمین ــرت ام ــن حض ــاره ی ت ــل، پ ــتاد بی بدی ــهادت اس ــری را، روز ش ــهید مطه ــتاد ش ــاد اس ــم ی گرامی می داری
ــژوه، پژوهشــگر  ــام و آینده پ ــا، متفکــر واال مق ــه ی  م ــار راه گشــای زمان ــده ی آث ــق مسئله شــناس، آفرینن ــه و محق ــم نمون معل
بــا اخــالص، پشــتوانه ی دغدغــه داران دین مــدار، پرچــم دار موفــق وحــدت حــوزه و دانشــگاه و الگــوی موفــق اندیشــه ورزی 

دینــی. امــروز روز درس آمــوزی مجــدد ماســت.

ــی  ــی از اجابــت دعــوت پژوهشــگاه از ســوی مقــام عال ــا قدردان رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ب
وزارت، دکتــر منصــور غالمــی و قبــول زحمــت بــرای رونمایــی بیــش از 20دســتاورد مهــم طــرح اعتــال کــه عــالوه بــر چــاپ 

ــد. ــدا می کنن ــاب نشــر پی ــز به صــورت کت ــروز نی ــدد، نشســت های علمــی ام ــاالت متع مق

دکتــر قبــادی ادامــه داد: قدردانــی می کنــم از همــه اعضــای محتــرم هیــأت امنــاء، به ویــژه وزیــر محتــرم، قائــم مقــام محتــرم 
ــژه  ــرای اجــرای طــرح جامــع اعتــال، به وی ــه پژوهشــگاه ب ــر باقــری بابــت واگــذاری مأموریــت ب ایشــان جنــاب آقــای دکت
از معــاون محتــرم وقــت ســازمان برنامــه، جنــاب آقــای دکتــر واعــظ مهــدوی، بابــت تأمیــن اعتبــار طــرح اعتــال و افزایــش 
ــم  ــرکار خان ــا، س ــأت امن ــه در هی ــه و بودج ــازمان برنام ــه ی س ــم و فرهیخت ــده ی فهی ــن نماین ــگاه ، همچنی ــه پژوهش بودج
مهنــدس یحیی پــور. وی همچنیــن از ســخنرانان مراســم امــروز، اســتاد فاضــل حضــرت حجــت االســالم والمســلمین اســتاد 
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ــی  ــازی و فرهنگ ــت کاربردی س ــژه معاون ــا و به وی ــه ی معاونت ه ــروغ، و از هم ــر اف ــه ورز دکت ــتاد اندیش ــدوی راد و اس مه
ــته اند  ــده داش ــر عه ــمند را ب ــه ارزش ــن برنام ــرای ای ــاماندهی و اج ــزی، س ــه برنامه ری ــاپور ک ــرا پارس ــر زه ــگاه دکت پژوهش

قدردانــی کــرد.

ــی از  ــیدن بخش ــر رس ــه ثم ــوقتی از ب ــار خوش ــی و اظه ــاف اله ــپاس از الط ــن س ــخنانش ضم ــه ی س ــادی در ادام ــر قب دکت
کوشــش های پژوهشــگاه در انتشــار آثــار علمــی بــا موضوعــات بومــی و دینــی عــالوه بــر بخــش طــرح جامــع اعتــال؛ تأکیــد 
ــتاد  ــان اس ــا و گفتم ــزو دغدغه ه ــگاه ج ــی پژوهش ــای پژوهش ــه فعالیت ه ــود ک ــن می ش ــار روش ــن آث ــوای ای ــرد: از محت ک
شــهید مطهــری بــه شــمار مــی رود. اکنــون در روز بزرگداشــت معلــم و اســتاد و ســالگرد شــهادت اســتاد مطهــری، بــه لطــف 
ــار فاخــر حــوزه ی دینــی و بومــی از  ــی بیــش از 10 جلــد از آث ــر دســتاوردهای طــرح اعتــال، شــاهد رونمای الهــی افــزون ب
ــا منظومــه ی فکــری و نظــام اندیشــگانی اســتاد شــهید مطهــری تناظــر و هم خوانــی  پژوهشــگاه نیــز هســتیم کــه جملگــی ب
ــه اجمــال  ــا اندیشــه های اســتاد شــهید مطهــری؛ ب ــی طــرح اعتــالء ب ــاره چگونگــی هم خوان ــگاه کالن درب ــد. در یــک ن دارن
ــتاد  ــی آن اس ــدت علم ــتمرار مجاه ــیر اس ــود در مس ــه خ ــاحت های چهارگان ــه ی س ــالء در هم ــرح اعت ــت: ط ــوان گف می ت

ــرد؛ ــی می گی ــه جای فرزان
ساحت اول؛ شناخت، تحلیل و نقد مبانی علوم انسانی وارداتی؛

ساحت دوم؛ بازکاوی انتقادی سیر و ورود این علوم انسانی در ایران و رواج آن در مراکز علمی؛
ساحت سوم؛ نوع به کارگیری این دانش ها در جامعه؛

ــا در حــل مســائل و چالش هــای  ــد و علــوم دینــی و بومــی م ســاحت چهــارم؛ ظرفیــت و توانایی هــای علــوم انســانی جدی
اجتماعــی.

بــا مالحظــه ایــن چهــار ســاحت، روشــن می شــود کــه مبانــی فکــری اســتاد شــهید مطهــری عمدتــًا ناظــر بــه همیــن زمینه هــا 
بــوده و پژوهشــگاه نیــز بــا تأســیس کرســی ویــژه ی تخصصــی مطهری پژوهــی بــه ایــن مهــم اهتمــام ویــژه ورزیــده اســت. 

خــدا را شــکر کــه برخــی از مســئوالن و مدیــران طــرح اعتــال نیــز تخصیصــًا بــه ایــن مســئله پرداخته انــد.
قبــادی یــادآور شــد: خوشــبختانه در اســناد باالدســتی جمهــوری اســالمی، پایــگاه اســتواری بــرای ایــن خــط و مشــی و اجــرای 
طــرح جامــع اعتــالء در اســناد باالدســتی می تــوان یافــت –یعنــی در نقشــه ی جامــع علمــی کشــور، برنامــه ی پنجــم و ششــم 
توســعه، تأکیــد صریــح و مســتقیم وزیــر محتــرم، برنامــه ی توســعه راهبردهــای پژوهشــگاه و مأموریــت ویــژه ی هیــأت امنــاء 

بــه پژوهشــگاه ازجملــه ایــن اســناد باالدســتی بــه شــمار می آینــد.

ــاب، همــان  ــن کت ــوان ای ــان« شــرح داد: عن ــا زم ــاق ب ــه ریشــه و انطب ــاب »اتصــال ب ــه ثمــر رســیدن کت وی در خصــوص ب
ــا  ــد( اســت کــه در آغــاز مدیریــت ایشــان ب ــه پژوهشــگاه )دکتــر صــادق آئینه ون ــاد رئیــس فقی منشــور فکــری اســتاد زنده ی
ــر  ــز ب ــاب نی ــوان کت ــزی و ســاماندهی شــد. از عن ــوم انســانی طراحــی، برنامه ری ــالی عل ــع اعت ــن رویکــرد، طــرح جام همی
ــوان گفــت،  ــد و شــاید بت ــده ی راه اســتاد شــهید مطهــری بوده ان ــه درســتی پوین ــز ب ــد نی ــر آیینه ون ــه مرحــوم دکت ــد ک می آی
همــه ی کوشــش های اســتاد بزرگــوار مرتضــی مطهــری نیــز بــرای حفــظ اتصــال بــه میراث هــا و ریشــه ها و کســب قــدرت 
ــه تعبیــر صریــح خودشــان  بازآفرینــی و عرضــه متناســب  آن هــا ناظــر بــه چالش هــای امــروز و پاســخ گویی بــه جوانــان و ب
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»مقتضیــات زمــان« بــوده اســت.
ــاری عملکــرد  ــد آم ــل جامــع و روش من ــاب، تحلی ــن کت ــادآور شــد: ای ــاب ی ــن کت ــوای ای ــادی در خصــوص محت ــر قب دکت
ــوان  ــا و ارکان آن را می ت ــه پایه ه ــت ک ــد اس ــر و امی ــت تدبی ــی در دول ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش
ــتاوردهای  ــط دس ــر خ ــاالً س ــه اجم ــت ک ــازی دانس ــی، نظام مندس ــداری، بومی گرای ــوری، جامعه م ــداری، دانایی مح برنامه م

ــمرد: ــه برش ــوان این گون ــا را می ت ــن عملکرده ای

ــه  ــی ب ــأت علم ــن اعضــای هی ــنامه و برانگیخت ــازی اساس ــردی اول و دوم، اصــالح و روزآمد س ــه ی راهب ــن برنام 1-  تدوی
ــرای تحقــق آن و تصویــب اساســنامه جدیــد پژوهشــگاه داشــتن برنامــه ی راهبــردی پژوهشــی و تــالش ب

ــرداری  2-  اســتقرار مدیریــت دانایی محــور و مدیریــت مشــورتی، تشــکیل کمیته هــای و شــوراهای متعــدد به منظــور بهره ب
حداکثــری از خــرد جمعــی در پیشــبرد اهــداف پژوهشــگاه

۳-  تکمیل بنیان های قانونی ساختار پژوهشگاه و روزآمدسازی آن
ــیماپ و  ــامانه س ــط س ــیوه نامه های مرتب ــه و ش ــواع نظام نام ــن ان ــی، تدوی ــور پژوهش ــای ام ــازی فراینده 4-  نظام مند س

ــی ــور پژوهش ــای ام ــازی فراینده یکسان س
۵-  صیانت از میراث فرهنگی و توجه به بازآفرینی میراث ها در طرح های تحقیقاتی

۶-  استقرار مدیریت دستاورد محور و متنوع سازی خروجی های علمی و تولیدات پژوهشگاه
7-  افزایش بیش از دو برابری سرانه ی تولید علم

8-  جامعه محــوری اثرگــذاری در عرصــه ی سیاســت گذاری در کشــور بــا انتشــار دائمــی گزارش هــای راهبــردی و 
ــه و  ــا جامع ــتقیم ب ــاط مس ــانی و ارتب ــوم انس ــازی عل ــتای ترویجی س ــا در راس ــترش تالش ه ــتی، گس ــای سیاس توصیه ه

ــتارتاپ ها ــدازی اس ــوآوری و راه ان ــز ن ــیس مرک تأس
9-  گسترش همکاری با حوزه های علمیه در جهت تحقق حداکثری پیوند حوزه و دانشگاه

10-  اجرای طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور
11-  ارتقاء نقش آفرینی پژوهشگاه به منظور تقویت هویت دینی و بومی

ــردازی و  ــوآوری و نظریه پ ــد، ن ــی های نق ــر کرس ــیس دفت ــران، تأس ــی ای ــی زبان شناس ــب علم ــن قط ــدازی اولی 12-  راه ان
ــوآوری ــز ن ــا 12 کرســی در ســال و تأســیس مرک ــای آن ت گســترش فعالیت ه

ــر  ــگاه های سراس ــتادان دانش ــر از اس ــش از ۳000 نف ــکاری بی ــب هم ــد و جل ــی کارآم ــبکه ی نخبگان ــامان دهی ش 1۳-  س
ــانی دانشــگاه ها ــوم انس ــب عل ــون و کت ــی مت ــورای بررس ــق ش ــروه تخصصــی از طری کشــور در 18 گ

ــوم  ــزه و جــذب مؤسســات پژوهشــی عل ــأت ممی ــه قطــب هی ــأت جــذب پژوهشــگاه ب ــزه و هی ــأت ممی ــل هی 14-  تبدی
ــوم ــانی وزارت عل انس

1۵-  بــاال بــردن ســطح رفاهــی و معیشــتی کارکنــان، و پرداخــت جــدول معیشــتی ســاالنه کم نظیــر نســبت بــه پژوهشــگاه ها 
و دانشــگاه های شــهر تهــران

1۶-  کسب 2۶ جایزه ی ملی و بین المللی در سال های 1۳94 – 1۳99
17-  توسعه ی قابل توجه پرتال جامع علوم انسانی و روزآمدسازی، ارتقاء و توسعه ی وب سایت پژوهشگاه

18-  ورود پژوهشگاه به طرح تراز بین المللی
19-  توســعه ی انتشــارات پژوهشــگاه بــه واســطه ی اســتقرار ســامانه های نشــر، بهبــود فضــای نشــر، بهبــود چرخــه ی توزیــع 

و فــروش کتــاب
ــا و کســب مقــام نخســت کشــوری از جهــت پرداختــن بــه آن از منظــر  ــا بحــران پاندمیــک کرون 20-  مواجهــه ای فعــال ب

مباحــث اجتماعــی و فرهنگــی و فلســفی.
در ادامه ی مراسم و پس از سخنرانی دکتر منصور غالمی از آثار طرح اعتالی علوم انسانی رونمایی به عمل آمد.
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 دکتر فوزی در گزارش آثار منتشره ی  طرح جامع اعتالی علوم انسانی:

 آثار منتشر شده ی طرح اعتالی علوم انسانی به 25 مورد رسید

ــه پیشــرفت  ــوم انســانی معطــوف ب ــع اعتــالی عل ــار پژوهشــی »طــرح جام ــی از بخــش دیگــری از آث در مراســم رونمائ
ــا حضــور دکتــر غالمــی، وزیــر محتــرم علــوم، تحقیقــات و  کشــور« درپژوهشــگاه علــوم انســانی ومطالعــات فرهنگــی ب

ــد. ــزار ش ــازی برگ ــورت حضوری-مج ــانی به ص ــوم انس ــان عل ــگان و محقق ــتادان، فرهیخت ــی از اس ــاوری و جمع فن
 درایــن مراســم دکتــر یحیــی فــوزی، جانشــین رئیس پژوهشــگاه 
ــوم  ــالی عل ــرح اعت ــی درط ــات فرهنگ ــانی ومطالع ــوم انس عل
انســانی گزارشــی را درخصــوص ایــن طــرح و اهــداف و آینده ی 
آن ارائــه کــرد و آن را اقدامــی در راســتای ارتقــا اثربخشــی علــوم 
انســانی درعرصه هــای مختلــف جامعــه ایــران و ســرآغازی 
انســانی  علــوم  در  دانش بنیــان  فعالیت هــای  رونــد  بــرای 
ــکل گیری  ــد ش ــه رون ــدا ب ــود ابت ــخنان خ ــت. وی در س دانس
ــرای  ــه ب ــزی اولی ــت: برنامه ری ــرد و گف ــاره ک ــرح اش ــن ط ای
ــرح  ــوان »ط ــا عن ــی ب ــه پژوهش های ــرای مجموع ــبرد و اج پیش
ــه پیشــرفت کشــور«  ــانی معطــوف ب ــوم انس ــالی عل ــع اعت جام
از حــدود 4 ســال قبــل در پژوهشــگاه آغــاز شــد و بعــد از ســه 
ســال وارد فــاز اجرایــی و عملیاتــی شــد. در طــی ایــن ســال ها 
ابتــدا نقشــه ی راه و محورهــای مهــم کار کــه مبتنــی بــر شناســائی 

ــتای  ــی در راس ــا و پروژه های ــه و طرح ه ــود تهی ــور ب ــانی در کش ــوم انس ــای عل ــا و اولویت ه ــم، نیازه ــای مه چالش ه
پاســخ بــه ایــن اولویت هــا تعریــف شــد و ســپس فراخــوان ملــی بــه همــه ی دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی کشــور داده 
شــد و از محققــان برجســته ی کشــور بــه همــکاری بــا ایــن طــرح دعــوت به عمــل آمــد کــه طرح هــای ارســالی ابتــدا در 
کارگروه هــای مختلــف مطــرح و بررســی و در یــک رفــت و برگشــت بیــن مجــری و کارگروه هــا نهایــی شــد و در نهایــت 

در کمیتــه ی علمــی طــرح مــورد تأییــد قــرار گرفــت.
فــوزی افــزود: ایــن طرح هــا درحیــن اجــرا نیــز توســط یــک ناظــر و بعــد از اجــرا تــا مرحلــه ی انتشــار توســط حداقــل 
ســه داور مــورد ارزیابــی، نکته ســنجی و نقــادی قــرار گرفــت و درنهایــت تاکنــون 2۵ اثــر کتــاب از آثــار پژوهشــی ایــن 

طــرح منتشــر شــده اســت کــه گــزارش مختصــری از نتایــج ایــن رونــد بــه شــرح زیــر اســت: 
    

1 . تعداد طرح نامه های دریافتی:  349  
2. تعداد طرح نامه های بررسی شده: 162  

3. تعداد طرح های آغاز شده )عقد قرارداد یا موظف(: 55  
5 . تعداد طرح های نهایی ومنشر شده : 25  

6. تعداد طرح های درحال انجام: 30  

ــوم  ــاء اثربخشــی عل ــالء ارتق ــرح اعت ــی ط ــدف اصل ــزود: ه ــرح اف ــن ط ــداف ای ــه درخصــوص اه ــوزی در ادام ــر ف دکت
ــار طــرح اعتــالء مشــاهده  ــذا، دومحــور کالن را می تــوان در آث انســانی در عرصه هــای مختلــف جامعــه ی ایــران اســت ل
کــرد؛ اولیــن محــور مباحــث نظــری مرتبــط بــا چگونگــی ارتبــاط ابعــاد نظــری و عملــی علــوم انســانی اســت. همان طــور 
ــازی  ــل کاربردی س ــی مث ــوص مباحث ــود دارد و درخص ــاره وج ــی در این ب ــای مختلف ــتید دیدگاه ه ــتحضر هس ــه مس ک
ــا مشــکالت ملمــوس جامعــه  ــوم انســانی ب ــاط عل ــوم انســانی، شــیوه  و چگونگــی ارتب ــوم انســانی، تجاری ســازی عل عل
ــذا، ضــروری  و نحــوه ی تأثیرگــذاری آن در حــل مشــکالت، گاهــی دیدگاه هــای افراطــی و تفریطــی را شــاهد هســتیم ل
ــورد فراهــم ســازد.  ــن م ــه ی ایجــاد نوعــی اجمــاع نظــری را در ای ــد زمین ــا بتوان ــرد ت ــی انجــام گی ــه پژوهش های ــود ک ب
به ایــن منظــور پروژه هــای مختلفــی طراحــی شــد کــه تعــدادی از  آن هــا قبــاًل منتشــر شــد و تعــدادی نیــز درایــن مرحلــه 
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رونمایــی خواهــد شــد کــه عبارتنــد از: نظریــه و عمــل در علــوم انســانی از حکمــای باســتان تــا رئالیســم انتقــادی، علــوم 
انســانی به مثابــه تکنولــوژی، وفارابــی بــه چــه کار مــا می آیــد؟، شــناخت گرایی: رویکــردی بــه بین رشــته ای شــدن علــوم 
انســانی، انســان بــه منزلــه ی ابــژه دانــش و نقــش مشــاهده در تکویــن علــوم انســانی کــه در روز گرامی داشــت مقــام معلــم 
ــرای  ــان نظــری ب ــر تقویــت بنی ــار ب ــد. گفتنی ســت تمرکــز همــه ی ای آث ــی به عمــل آم و شــهید مطهــری از  آن هــا رونمای

چگونگــی کارامــد کــردن علــوم انســانی در عرصــه ی عمــل و کاربردی ســازی آن اســت. 
وی افــزود: محــور دوم آثــار منتشــر شــده طــرح اعتــال، بــر چالش هــا و مســائل مهــم علــوم انســانی کشــور تمرکــز دارد 
ــا  ــانی ب ــوم انس ــته های عل ــگان رش ــتغال دانش آموخت ــارت و اش ــبت مه ــی نس ــوع آسیب شناس ــا موض ــی از  آن ه ــه یک ک
ــیب ها و  ــش آس ــه کاه ــک ب ــا و کم ــن چالش ه ــت از ای ــرای برون رف ــرد ب ــه ی راهب ــته ها و ارائ ــن رش ــای ای آموزش ه
مشــکالت اســت کــه در ادامــه ی انتشــار برخــی آثــار در ایــن خصــوص در ماه هــای گذشــته، درایــن جلســه نیــز تعــدادی 
ــر رشــته های باستان شناســی، تاریــخ، فلســفه و ادبیــات  ــا تمرکــز ب ــًا ب ــار پژوهشــی جدیــد رونمایــی شــد کــه عمدت از آث

فارســی و ... اســت.
ــا الگوهــای توســعه در کشــور اســت اصــوالً چگونگــی تأثیرگــذاری  ــوم انســانی ب محــور دیگــر چگونگــی رابطــه ی عل
ــت بوم و  ــی و زیس ــرایط محیط ــه ش ــوف ب ــوب معط ــعه ی مطل ــوی توس ــه الگ ــکل دهی ب ــانی در ش ــوم انس ــش عل و نق
ــرح  ــی درط ــای مختلف ــز پژوهش ه ــاره نی ــه دراین ب ــت ک ــور اس ــم کش ــای مه ــی از بحث ه ــران یک ــی ای ــگ دین فرهن
اعتــالء شــروع شــده کــه تعــدادی از  آن هــا بــه مرحلــه ی انتشــار رســیده و درایــن جلســه آثــاری بــا تمرکــز بــر توســعه ی 
فراســتمند و نسبت ســنجی نظــرات واندیشــه های علــوم انســانی بــا الگــوی اســالمی_ایرانی پیشــرفت و الگــوی توســعه ی 
پایــدار رونمایــی شــد. درایــن آثــار محققــان بــه واکاوی و امکان ســنجی الگوهــای مطلــوب توســعه در ایــران معطــوف بــه 

ــد. ــانی پرداخته ان ــوم انس ــای عل ظرفیت ه
دکتــر فــوزی گفــت: همچنیــن آثــاری بــا محوریــت رابطــه ی علــوم انســانی، جامعــه و فرهنــگ اثــری بــا عنــوان رویکــرد 
ــوم  ــاط عل ــش و ارتب ــا نق ــت ت ــرده اس ــالش ک ــد ت ــم و جدی ــث مه ــه مباح ــا ورود ب ــانی ب ــوم انس ــی در عل میان فرهنگ
انســانی و فرهنــگ را مــورد واکاوی قــرار دهــد و تقویــت کنــد. همچنیــن درایــن ارتبــاط اثــر پژوهشــی بــا عنــوان نقــش 
ــای  ــانه ی انجمن ه ــه واکاوی آسیب شناس ــه ب ــد ک ــی ش ــران رونمای ــانی ای ــوم انس ــترش عل ــی در گس ــای علم انجمن ه
علمــی در ارتقــاء اثربخشــی علــوم انســانی پرداختــه و راهکارهایــی را بــرای کارآمــدی ایــن رابطــه پیشــنهاد داده اســت. 
همچنیــن یکــی دیگــر از موضوعــات مهــم تأثیــر نظــام بین المللــی قــدرت بــر علــوم انســانی در ایــران اســت کــه یکــی 
ــن جلســه  ــه درای ــران پرداخت ــوم انســانی ای ــای عل ــه نقــش مارکسیســم در بنیان ه ــه ب ــا رویکــردی نقادان ــه ب ــاری ک از آث

رونمایــی شــد. 
ــی  ــش اثربخش ــتای افزای ــالء در راس ــرح اعت ــه ط ــت ک ــن اس ــی ای ــوم و نهائ ــوع س ــرد: موض ــح ک ــوزی تصری ــر ف  دکت
ــوع و  ــوالت متن ــب محص ــه در قال ــای انجام گرفت ــول پژوهش ه ــه محص ــد ک ــالش می کن ــانی، ت ــوم انس ــای عل پژوهش ه
ــان، دانشــجویان، سیاســت گذاران کشــور، و عمــوم  ــف همچــون محقق ــرداران مختل ــان و بهره ب ــاز ذی نفع ــه نی معطــوف ب
مــردم قرارگیــرد و بــه عبــارت دیگــر زمینــه را بــرای تولیــدات و محصــوالت دانش بنیــان در علــوم انســانی فراهــم آورد 
ــرای محققــان  ــاب، انتشــار مقــاالت مختلــف را ب ــذا، بعــد از انجــام پژوهش هــا محصــوالت دیگــر همچــون انتشــار کت ل
ــی و  ــرای سیاســت گذاران و مســئوالن اجرائ کشــور و همچنیــن تهیــه ی گزارش هــای راهبــردی و توصیه هــای سیاســتی ب
همچنیــن تأمیــن منابــع کمک درســی و حتــی جــزوات ترویجــی و عمومــی بــرای اقشــار مختلــف اجتماعــی را مســتخرج از 
یافته هــای پژوهشــی پژوهش هــای مذکــور را در برنامــه دارد کــه درایــن ارتبــاط بخشــی از  آن هــا نیــز انجــام شــده اســت، 
ازجملــه؛ ده هــا مقالــه و گــزارش راهبــردی و چنــد نشــریه ی ترویجــی از ســوی دبیرخانــه طــرح منشــر شــده کــه امیــد 
اســت ایــن حرکــت مبــارک توســط پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی به عنــوان یکــی از بزرگتریــن مراکــز 
علــوم انســانی در ایــران طــی ســال های آینــده بــا قــوت بیشــتر ادامــه یافتــه تــا بتوانــد جایــگاه و نقــش علــوم انســانی در 

پیشــرفت کشــور را، تقویــت کنــد.
وی در خاتمــه از حمایــت همه جانبــه ی رئیــس پژوهشــگاه و همــکاری همــه ی فرهیختــگان و محققــان ازجملــه اعضــای 
کمیتــه ی علمــی، مدیــران و ... تشــکر کــرد و به صــورت ویــژه از مقــام عالــی وزارت، دکتــر منصــور غالمــی کــه همــواره 

مشــوق ایــن طــرح بودنــد، قدردانــی کــرد.
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دکتر مهدوی راد: 

الیه الیه ی قرآن برای ما سخن دارد
ــه  ــت ماه 1400 ک ــه 12 اردیبهش ــری ک ــهید مطه ــم و ش ــام معل ــت مق ــم گرامی داش ــدوی راد در مراس ــی مه ــر محمدعل دکت
ــی را  ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد، توضیحات ــی پژوهشــگاه عل ــه میزبان به صــورت حضــوری و مجــازی ب
دربــاره ی روش تفســیر قــرآن کریــم عالمــه طباطبایــی ارائــه کــرد و گفــت: ایشــان در دو بخــش تفســیر المیــزان می گویــد: 

خداونــد آیــات را بــه گونــه ای نظــم دادنــد کــه از یــک آیــه 
می توانیــد بهره هــای فــراوان ببریــد. او ادامــه داد: یکــی 
ــه  ــه آن پرداخت ــه ب ــری ک ــهید مطه ــخصیتی  ش ــاد ش از ابع
ــناخته  ــه ش ــت ک ــان اس ــرآن ایش ــیر ق ــئله ی تفس ــده مس نش
ــد  ــل را تفســیر کردن ــک دوره ی کام شــده نیســت. ایشــان ی
ــت.  ــیده اس ــا نرس ــت م ــه دس ــادی ب ــز زی ــت چی ــا نهای ام
مهــدوی راد گفــت: آن قــدر ایــن تفســیر نــکات ابداعــی دارد 
کــه حیــرت آور اســت. یادداشــت ها و تفاســیر ایشــان نــکات 
فراوانــی دارد کــه بایــد مــورد بررســی قــرار گیــرد. آن چــه را 
کــه عالمــه طباطبایــی ابــداع کردنــد و خودشــان خیلــی بــه 
ــهید  ــل ش ــری و عم ــاگردانش نظ ــان ش ــد از می آن نپرداختن

مطهــری بــه آن پرداختــه اســت کــه آیــت اهلل جــوادی در ذیــل آیــه ی 8 ســوره ی نســاء مــواردی را فرمودنــد. مهــدوی راد در 
خاتمــه ی ســخنانش گفــت: امیــدوارم در توجــه بــه قــرآن راهــی را برویــم کــه بزرگترهــای مــا رفتنــد و در قــرآن تأمــل کنیــم 
و از قــرآن جــدا نشــویم کــه الیــه الیــه ی ایــن کتــاب آســمانی بــرای مــا ســخن دارد و از این کــه ایــن فرصــت را بــه مــن 

ــد، سپاســگزارم. دادی
دکتر مالک شجاعی جشوقانی:

در پژوهشگاه فضا برای تنفس فکری وجود دارد

دکتــر مالــک شــجاعی جشــوقانی، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی نیــز در بخــش دیگــری 
از ایــن نشســت بــا بیــان این کــه قــرآن پژوهــی اســتاد مطهــری در تمــام آثارشــان، یادداشــت ها، مجموعــه چهارجلــدی ایشــان 
ــی  ــت: کرســی مطهری پژوه ــده می شــود، گف ــار ... دی و ســایر آث
ــأت رئیســه ی پژوهشــگاه  ــا حضــور هی ــاه ســال 1۳9۶ ب از مهرم
ــی  ــور عل ــا حض ــه ب ــه ای ک ــتین جلس ــد. در نخس ــیس ش تأس
بنیــاد  بــا  تفاهمنامــه ای  شــد،  تشــکیل  مطهــری  محمــد  و 
ــت  ــید و در نهای ــا رس ــه امض ــری ب ــهید مطه ــی ش علمی فرهنگ
منجــر بــه مشــارکت پژوهشــگاه در برنامه هــای یک صدمیــن 
ــا کمــک  ــز، ب ــه داد:  در ســال 98 نی ســالگرد ایشــان شــد. او ادام
ــری،  ــی »مطه ــش مل ــتین همای ــی نخس ــات قرآن ــن مطالع انجم
قــرآن و مطالعــات علــوم انســانی« برگــزار شــد. همچنیــن مــا هــر 
ــر را  ــه ی اندیشــه مطه ــار برنام ــبکه ی چه ــکاری ش ــا هم ــال ب س
داشــتیم. بــا مجلــه حکمــت معاصــر نیــز در زمینــه انتشــار مقــاالت 
ــای  ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش ــوقانی ب ــجاعی جش ــد. ش ــکاری ش هم
ــه ی  ــرد: در برنام ــوان ک ــی عن ــن کرس ــدت ای ــدت و بلندم میان م
میان مــدت مــا فعــال کــردن گــروه پژوهشــی دیــن و مطالعــات علــوم انســانی مدنظــر اســت چــون، کارنامــه ی بزرگانــی مثــل 
ــد مــدت هــم  ــوگ دیــن و علــوم انســانی اســت. او گفــت: در برنامــه ی بلن ــاد کــردن قصــه دیال ــدون فری شــهید مطهــری ب
ــن و  ــی دی ــی بین الملل ــا کرس ــرد ت ــورت می گی ــی ص ــد پاکتچ ــر احم ــا دکت ــی ب ــت و همکاری های ــر اس ــی مدنظ فعالیت های
علــوم انســانی بــا محوریــت شــهید مطهــری قابــل پی گیــری باشــد. ایــن مــدرس دانشــگاه در پایــان دربــاره ی متفکرانــی کــه 
در گفتمــان فــرار از مدرســه قــرار می گیرنــد، گفــت: بایــد بــه افــراد بــرای فــرار از قفــس آهنیــن دانشــگاه مجــال داده شــود 

ــدوارم از آن اســتفاده شــود. ــه امی ــرای تنفــس فکــری وجــود دارد ک و در پژوهشــگاه فضــا ب
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رونمایی از آثار طرح جامع اعتالی علوم انسانی
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دکتر معین زاده: شهید مطهری به احیاء دین می اندیشید

دکتــر مهــدی  معیــن زاده مدیــر کارگــروه مبانــی نظــری طــرح جامــع اعتــالی علــوم انســانِی پژوهشــگاه در تحلیــل نســبت 
ــرار داده  ــد ق ــورد تأکی ــی را م ــوم انســانی نکات ــع اعتــالی عل ــا طــرح جام اندیشــه و کوشــش های فکــری شــهید مطهــری ب

ــد: ــأت علمــی پژوهشــگاه را می خوانی ــن عضــو هی ــن نوشــته ای ــه عی ــه در ادام اســت ک
مرحــوم شــهیدمطهری در جلــد ششــم مجموعــه آثــار )کــه مشــتمل بــر » اصــول فلســفه و روش رئالیســم« مرحــوم طباطبائــی 

ــت(  ــر آن اس ــری ب ــوم مطه ــود مرح ــات خ ــه تعلیق و البت
می نویســند: »در ایــن کتــاب ســعی شــده اســت کــه تمــام 
انحرافــات ماتریالیســم دیالکتیــک، به طــور واضــح نمایانــده 
 شــود و ... به ایــن ســبب کــه نشــریات و کتاب هــای 
مربــوط بــه ماتریالیســم دیالکتیــک بیــش از انــدازه در 
ــده ی نســبتًا  ــی ع ــکار عموم ــا منتشــر شــده و اف کشــور م
ــذا الزم  ــه خــود متوجــه ســاخته، ل ــان را ب ــادی از جوان زی
بــود کــه تمــام محتویــات فلســفی و منطقــی ایــن رســاالت، 
ــا  ــی  آن ه ــر ارزش واقع ــا مگ ــود ت ــل ش ــه و تحلی تجزی
ــاور  ــا عــده ای ب ــی واضــح شــود... متأســفانه گوی ــه خوب ب
ــن سیســتم  ــک« عالی تری ــه »ماتریالیســم دیالکتی ــد ک کرده ان
فلســفی جهــان و ثمــره ی مســتقیم علــوم و خاصیــت 
الینفــک  آن هاســت و دوره ی امــوری چــون حکمــت الهــی 

آمده اســت.]1[ به ســر 
چنان کــه به خوبــی از قــول فــوق بــر می آیــد، مرحــوم شــهید مطهــری کــه خــود هــم در محافــل دانشــگاهی، هــم در حــوزه 
و هــم در میــان بخشــی از جریــان روشــنفکری کــه بــه احیــاء دیــن می اندیشــید، فــردی شناخته شــده و خوش نــام محســوب 
ــر ســر  ــه ب ــی( می دانســت ک ــم غول ــر بگوئی ــا بهت ــت )ی ــر آن را ب ــی ب ــک و مارکسیســم مبتن می گشــت، ماتریالیســم دیالکتی
راه جوانــان خاصــه قشــر تحصیل کــرده نشســته اســت و ضمــن تــالش در جهــت گــروش آنــان بــه مارکسیســم، کمــر همــت 
بــه ایجــاد شــکاف و بیگانگــی بیــن ایــن جوانــان و تفکــر دینــی و حکمــت الهــی کــه در ســنت آنــان مــوج مــی زد، بــر بســته 

. ست ا
ــا  ــه ب ــده از آن، بلک ــک و مارکسیســم برآم ــا ماتریالیســم دیالکتی ــط ب ــه فق ــری ن ــه مطه ــه ضــروری اســت ک ــن نکت ــر ای ذک
ــا آن چــه  ــود، مواجهــه داشــت؛ ب ــًا یــک جلــوه از آن ب ــر، مســئله ای کــه ماتریالیســم دیالکتیــک صرف مســئله ای بــس بنیادی ت
به طــور کلــی می تــوان سیانتیســم )scientism( لقبــش داد و آن را بــه علم پرســتی یــا علم گرائــی ترجمــه کــرد. اگــر بخواهیــم 
ــه جمالتــی مشــابه این هــا اشــاره کنیــم: سیانتیســم موقــف  سیانتیســم را در یکــی، دو جملــه معرفــی کنیــم؛ یحتمــل بایــد ب
ــه  ــد روش علمــی )ک ــه تأئی ــه ب ــی اســت ک ــه گزاره هائ ــت )objectivity( منحصــر ب ــه در آن عینی ــی فلســفی اســت ک و مکتب
ــو در اشــکال پیچیده تــر آن، اســتور اســت( رســیده باشــد یــا حداقــل هنــوز بطــالن  آن هــا  ــر مشــاهده ی حســی ول اساســًا ب
نشــان داده نشــده باشــد. سیانتیســم همان گونــه کــه بنیــان ماتریالیســم دیالکتیــک و مارکسیســم بلــوک شــرق]2[ آن زمــان بــود، 
اســاس فلســفی آن چــه را کــه پــس از عصــر روشــن گر و انقــالب فرانســه بــه کاپیتالیســم بلــوک غــرب منتهــی شــد نیــز بنــا 
ــر  ــر و عاجل ت ــوم فوری ت ــرز و ب ــن م ــان ای ــرای جوان ــای مارکسیســم ب ــه خطــر دلربائی ه ــری در این ک ــاد. لیکــن مطه می نه
ــه  ــرد، اردوگاه شــرق، تفســیر چپ گرایان ــه روشــن گری و انقــالب فرانســه می ب ــود. اگــر کاپیتالیســم نســب ب اســت، محــق ب
ــیه،  ــر 1917 روس ــالب اکتب ــای انق ــه در ملتق ــن را ک ــز آراء لنی ــس( و نی ــوص مارک ــپ و به خص ــان چ ــگل )هگلی آراءه
رومانف هــا را ســرنگون کــرد، سرچشــمه و برآمدگــه خــود بــر می شــمرد. به این ترتیــب اردوگاه شــرق هــم جوان تــر بــود و 
هــم عجیــن و بــر کشــیده  شــده توســط یــک انقــالب و البتــه چــه چیــز می توانــد مفتــون و مســحور کننده تــر از ایــن بــرای 

جوانــان کشــوری باشــد کــه بــه زحمــت بیــش از ســه دهــه از تأســیس دانشــگاه در آن می گــذرد؟
ــد، خاصــه  ــاده بودن ــا نه ــر مارکسیســم بن ــود را ب ــری خ ــاس فک ــه اس ــی ک ــیدن انقالب هائ ــروزی رس ــه پی ــان ب ــن می در ای
انقــالب کوبــا بــه رهبــری »فیــدل کاســترو« و توفیقــات اقتصــادی، فرهنگــی، اجتماعــی )کــه اکثریــت قریــب بــه اتفــاق  آن هــا 
ــا  ــان خواســته ی ــه جوان ــود ک ــی ب ــان واقعیت ــه هم ــن البت ــود و ای ــدرت شــرق ممکــن شــده ب ــای ابرق در ســایه ی حمایت ه
ناخواســته در معــادالت خــود وارد نمی کردنــد( و به ویــژه موفقیــت نســبی  آن هــا در ایجــاد برابــری اقتصــادی و بهداشــتی و 
آمــوزش و پــرورش، بــرای جوانــان دانشــگاهی و حتــی خــارج از محیــط دانشــگاه در کشــوری جهــان ســومی ماننــد ایــران 
رفتــه رفتــه تبدیــل بــه الگوئــی بی بدیــل می شــد. جوانانــی کــه عمومــًا از مناطــق محــروم کشــور ره بــه دانشــگاه بــرده بودنــد، 
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ــگاه و چــه  ــاق دانشــجوئی چــه در خواب ــر ات ــو و ... را ســخت می ســتودند، به نحــوی کــه شــاید کمت کاســترو، چه گــوارا، مائ
خــارج از آن پیــدا می شــد کــه عکســی از ایــن رهبــران در آن نبــوده  باشــد. دانشــجویان جــوان خاصــه از اصالحــات اقتصــادی 
حکومت هــای برآمــده از انقالب هــای مارکسیســتی )کــه بیشــتر همــان حرکــت بــه ســمت و ســوی مســاوات اقتصــادی بــود( 
ــه  ــد و البت ــاد می کردن ــا بی ســوادی و... ی ــارزه ب ــات بهداشــتی، مب ــع امکان ــت در توزی ــا در ایجــاد عدال ــن رژیم ه ــق ای و توفی

ــرد. ــب می ک ــر توجهــی جل ــا کمت ــی  آن ه ــودن ذات ــر و ســرکوب گر ب توتالیت
ــازمان های  ــادن س ــود نه ــه ی وج ــه عرص ــا ب پ

ــق  ــان خل ــی- چریکــی همچــون فدائی عقیدت
را کــه از همــان آغــاز یــا پــس از تصفیه هــای 
خونیــن، مارکسیســم را به عنــوان مکتــب 
اعتقــادی رســمی خــود اعــالم کردنــد و طــی 
ــخت  ــی، س ــاه شمس ــل و پنج ــای چه دهه ه
ــن  ــر ای ــد ب ــد؛ بای ــال بودن ــگاه ها فع در دانش

همــه افــزود.
از ســوی دیگــر اســالمی کــه به نحــو ســنتی 
ــًا اســالمی  ــد، غالب ــه می ش ــان ارائ ــن جوان ای
سیاســی  اجتماعــی-  جنبه هــای  از  بــری 
ــه  ــه آن چ ــتر ب ــه بیش ــود ک ــالمی ب ــود، اس ب
دامن گیــر انســان در عالــم پــس از مــرگ 
ــان  ــه گریب ــا آن چ ــت ت ــر داش ــود، نظ می ش

وی را در ایــن عالــم ســخت گرفته اســت و پــای از گلــوگاه او بــر نمــی دارد. نتیجــه ی آن چــه بــه اجمــال تمــام تصویــر کردیــم، 
چیــزی نبــود جــز گرویــدن روزافــزون جوانــان اهــل فکــر بــه مارکسیســم. درواقــع بــرای مدتــی مدیــد در ایــران، اهل تفکــر 

ــود. ــن ب ــت بودن قری ــا مارکسیس ــودن ب ب
در چنیــن شــرایطی بــود کــه معــدودی از متفکریــن مســلمان، کــه مرحــوم مطهــری از نامورتریــن  آن هــا محســوب می شــدند، 
ــا شــناخت مکفــی  ــود و نیــز ب ــاده ب ــر گــرده ی  آن هــا افت ــا احســاس خطــر و البتــه درک وظیفــه ی تاریخــی خطیــری کــه ب ب
ــا وجــود آنکــه »ره،  کــه از اســالم و اطــالع نســبی کــه از ماتریالیســم به طــور اعــم و مارکسیســم به طــور اخــص داشــتند، ب
تاریــک و مقصــد، بــس بعیــد« می نمــود، شــرایط را برنتافتــه و دردمندانــه و دلســوزانه کمــر همــت بربســتند. اینــان بــه حــق، 
ــال  ــراد میان س ــان و گاه اف ــذب جوان ــب و ج ــون در جل ــد، چ ــاس می کردن ــم احس ــب مارکسیس ــر را از جان ــترین خط بیش
ــان  ــی داشــت. طــی بیــش از یک ســده کار فکــری پــس از مــرگ هــگل و ظهــور هگلی ــوده( یــد طوالئ )خاصــه در حــزب ت
چــپ خاصــه مارکــس، مارکسیســم مــدام و شــعبده گــون، بــه اکســیر »ماتریالیســم دیالکتیــک« توســل می جســت و این گونــه 
وانمــود می کــرد کــه قــادر اســت کــه هــر مســی را در هــر زمینــه ای بــدل بــه زر کنــد و اصاًلالصــول تفکــر و بقــول مطهــری 
ــان، اقتصــاد، سیاســت،  ــه فلســفه، علم االدی ــود ک ــده ب ــی فرافکن ــام جامع ــد. نظ ــم می ش ــوم« فراه ــام عل ــری تم »نتیجــه ی قه
ــت  ــاخه های معرف ــی ش ــًا تمام ــوژی و تقریب ــک و بیول ــی ژنتی ــی و حت ــی، مردم شناس ــی، زبان شناس ــی، روان شناس جامعه شناس
ــن در  ــه مــی زد، پاســخی از پیــش معیّ ــی کــه در ذهنــی جوان ــه هــر ســؤال احتمال ــر خــود می گرفــت و ب ــر چت بشــری را زی
ــت،  ــده نمی یاف ــع کنن ــن پاســخ هائی را قان ــو، چنی ــل گفت وگ ــر جــوان خــام طــرف مقاب ــم اگ ــت ه ــتین داشــت. در نهای آس
ــه  ــم چگون ــا بگوی ــه »بگــو از کجــا می خــوری، ت ــود و البت ــق ب ــدان متعل ــه جــوان ب ــرد ک ــه ای« می ک ــر را متوجــه »طبق تقصی

ــی؟« ــر می کن فک
هــر قــدر نظــام فکــری مارکسیســم، جامــع می نمــود، پاســخ های مطهــری و تبییــن ابعــاد مختلــف تفکــر اســالمی و نشــان دادن 
ــاد  ــوان ادعــا کــرد؛ ایشــان نظــام جامعــی از اســالم در ابع ــا آن جاکــه می ت ــود ت ــب ب ــز ذوجوان ــی از اســالم نی چهــره ی مترق
اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی و ... را در نقطــه ی مقابــل اســالم فــردی و فــارغ از ابعــاد اجتماعــی پیــش کشــیدند. 
ــن مجــال و مقــال نمی گنجــد،  ــی فهرســت وار در ای ــه ذکــر حت ــردازد و البت ــار ایشــان به  آن هــا می پ ــی کــه آث ــوع موضوعات تن
شــاهدی اســت بــر مجاهدتــی اســتوار و البتــه نویــد بــه تأئیــدات الهــی از کارزار تمــام عیــار ایشــان بــا آن چــه رهــزن دیــن و 

ــن مــرز و بومــش می دانســتند. ــان ای دل جوان
آن چــه در ایــن میــان حائــز کمــال اهمیــت و نکتــه ای بــس درس آمــوز بــرای اهــل علــم امــروز ماســت، آن ســت کــه مرحــوم 
مطهــری در اصــل یــک فیلســوف بودنــد و علقــه و حــوزه ی کاری اصلــی ایشــان فلســفه بــود. ایــن حقیقــت در تبحــر کم نظیــر 
ایشــان در تفســیر فلســفه صدرالمتألهین)درس هــای اســفار( و »التعلیقــه علــی الســفار االربعــه«، درس هــای اشــارات و نجــات 
ــوم  ــم« مرح ــفه و روش رئالیس ــول فلس ــاب »اص ــدات کت ــر مجل ــان ب ــه و یادداشت های ش ــوط منظوم ــرح مبس ــینا، ش ابن س
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ــی ابداعات شــان در فلســفه  ــن مرحــوم مطهــری کــه اطالعــات و حت ــا وجــود ای ــاًل مشــهود اســت. ب ــی کام ــه طباطبائ عالم
به هیــچ روی انــدک نیســت، در بــرج عاجــی کــه معمــوالً اهــل فلســفه در آن گرفتــار می شــوند، باقــی نمی ماننــد و به جــای 
ــن و  ــده و در مت ــم دری ــه را از ه ــد، پیل ــان کن ــفه( گرفتارش ــش )فلس ــه ی خوی ــورد عالق ــته ی م ــه ای از دانش رش ــه پیل آن ک
بطــن مســائل جامعــه و مباحثــات جوانــان مســلمان بــا مکاتــب الحــادی قــرار می گیــرد، از مواجهــه بــا شــبهات شــانه خالــی 
ــن واقعیــت  ــان اختصــاص می دهــد. ای ــه جوان ــه مســائل مســتحدثه مبتالب ــار خویــش را ب ــد و حجــم معتنابهــی از آث نمی کن

ــش مشــغول و مشــعوف ســاخته اند. ــت در دانش رشــته ی خوی ــه فعالی ــام کســانی که خــود را منحصــراً ب ــرای تم ب
البتــه بســی درس آمــوز اســت، مطهــری بــه گمــان مــا بــا ایــن اقــدام تــوأم بــا آگاهــی عمیــق و شــجاعت، مســئولیت تاریخــی 
ــد کــه وقتــی حقیقــت در خطــر  ــا گوشــزد می کن ــه م ــان حــال ب ــم و اکمــل به انجــام می رســاند و به زب ــه نحــو ات خــود را ب
کمــون و تحریــف قــرار می گیــرد، هرکــس در هــر دانش رشــته ای کــه تخصــص داشــته باشــد، وظیفــه ی دفــاع از حریــم آن 

را بــر ذمــه دارد.
مرحــوم مطهــری ایــن درس بــس ارزشــمند را بــه اصحــاب علــم و خاصــه دانشــگاهیان می دهــد کــه در مواقــع بــه مخاطــره 
افتــادن حــق و حقیقــت، نیازهــای جامعــه هرگــز نبایــد فــدای عالئــق شــخصی شــود. شــخصیت علمــی ایشــان خــود گواهــی 

اســت بــر چگونگــی امــکان برقــراری آشــتی بیــن مســئولیت اجتماعــی و علقــه ی فــردی.
ــه اجمــال، می تــوان چنیــن عنــوان کــرد کــه مرحــوم مطهــری – به عنــوان یکــی از معلمیــن انقــالب اســالمی– اول؛ نقــش  ب
بســیار مؤثــری در از میــان برداشــتن موانــع عمدتــًا بنیادیــن فلســفی در حرکــت بــه ســوی نیــل بــه محتوائــی از علــوم انســانی 
در شــاخه های مختلــف آن کــه، مالئــم و متناســب بــا شــأن و منزلــت واال و درخــور خلیفه الهــی انســان بــوده باشــد، داشــتند 
و دوم؛ ایشــان خــود بــه گواهــی تنــوع آثارشــان در شــاخه های گوناگــون علــوم انســانی، حتــی ایجــاد محتــوا به نحــو مســتقل 

از بنیــان فلســفی را نیــز از نظــر دور نکردنــد.
انقــالب اســالمی خیلــی زود و در شــرایطی کــه کمتــر از ســه مــاه از پیــروزی آن می گذشــت، مرحــوم مطهــری را از دســت 
ــازندگی  ــا س ــگ ی ــاًل در اداره ی جن ــه مث ــی ک ــا وجــود توفیقات ــد و ب ــس از دیگــری آمدن ــا یکــی پ ــس از آن دولت ه داد. پ
ــگاه حقیقــی  ــوم انســانی جای ــد کــه عل ــی اتخــاذ کنن ــر توانســتند تمهیدات و توســعه ی اقتصــادی- سیاســی و... داشــتند، کمت
ــن  ــد. به همی ــگ و انســانیت محســوب می شــد، بیاب ــی در عرصــه ی فرهن ــز انقالب ــش از هــر چی ــه پی ــی ک خــود را در انقالب
ــم و تعلــم و  ــاب علــوم انســانی ای کــه در دانشــگاه ها مــورد تعلی ــه تأمالتــی ژرف در ب ــرم ب ــاز مب ــا احســاس نی جهــت و ب
ــود را  ــالش خ ــت و ت ــف، هم ــای مختل ــیاری در نهاد ه ــمندان بس ــت، اندیش ــرار می گرف ــق ق ــورد تحقی ــگاه ها م در پژوهش
معطــوف و مصــروف ایــن مســئله )کــه اکنــون دیگــر بــه یــک معضــل تبدیــل شــده بــود( ســاختند. اوضــاع پــس از گذشــت 
دو، ســه دهــه پــس از انقــالب، حتــی نســبت بــه زمانی کــه مرحــوم مطهــری رســالت دینــی و انســانی و علمــی خــود را در 
معرفــی اســالم اجتماعــی، سیاســی و ممانعــت از رهزنــی مکاتــب فکــری مختلــف کــه بــه خدعــه، مواضــع خویــش را علمــی 
و هرگونــه تفکــر از ســنخ دیگــر را غیرعلمــی جلــوه می دادنــد، یافــت و بــه آن عمــل کــرد )حتــی جــان گرامــی بــر ســر آن 
نهــاد،( پیچیده تــر شــده  بــود. ایــن پیچیدگــی و افــزوده شــدن گــره بــر گــره را نمی تــوان بــه قصــور فــرد، گــروه یــا جریانــی 
نســبت داد. دهه هــای پــس از جنــگ، ســال هایی بودنــد کــه بــا فراغــت از برخــی مســائل مربــوط بــه جنــگ، می تواننــد بــه 
معنــای واقعــی کلمــه ی دوران اســتقرار نظــام تلقــی شــوند. هرآن کــس کــه مختصــر تأملــی در سرنوشــت انقالب هــا داشــته  
باشــد ایــن حقیقــت را بــه جــان وجــدان کــرده اســت کــه مســائل دوران قبــل از تأســیس و حتــی مقــارن تأســیس نظامــی 
برآمــده از یــک انقــالب بــا مســائل دوران اســتقرار کامــل، تفاوت هــای بســیار – هــر چنــد نــه شــاید ماهــوی – دارد. به همیــن 
ــس از آن  ــه ی 80 و پ ــال های ده ــی در س ــگاه2ها- حت ــگاه ها و پژوهش ــه در دانش ــانی – چ ــوم انس ــل عل ــه اه ــار آن چ اعتب
بــا آن مواجــه بودنــد، تفــاوت بســیار امــا نــه ماهــوی بــا مســائلی داشــت کــه زنده یــاد مطهــری را بــه اندیشــه و عمــل بــر 
می انگیخــت. اگــر بخواهــم در یــک جملــه خالصــه کنــم، »ماتریالیســم دیالکتیکــی« کــه مطهــری آن را بــه چالــش طلبیــد در 
ــر خــود فــرا  ــه موضع گیــری در براب ــی دیگــر از ماتریالیســم یعنــی پوزیتیویســم اصحــاب علــوم انســانی را ب قالــب محصول

می خوانــد.
یکــی از مســائل مبتالبــه هــر نظامــی در مرحلــه ی اســتقرار، کارآمــد بــودن آن نظــام اســت. در نظامــی همچــون نظــام برآمــده 
ــات و ابداعــات تکنولوژیــک و پیشــرفت در علــوم طبیعــی  ــه احداث از انقــالب ایــران، شــاید توفیــق نظــام بیــش از آن کــه ب
بســتگی داشــته باشــد بــه التفــات ایــن نظــام بــه منزلــت خــداداد انســان و ایجــاد فــرد و جامعــه ای متناســب بــا ایــن منزلــت 
بســتگی دارد. عمومــًا عنــوان می شــود کــه نظــام برآمــده از بطــن چنیــن انقالبــی کمتــر توانســته اســت ارزش هــای انســانی و 

ــد، در حیــات فــردی و جمعــی مســتقر ســازد. ــه آن بگرون ــه ب دینــی را به نحــوی کــه انســان ها آزادان
مطهــری بــه گواهــی آثــارش تمــام هــم و غــم خویــش را بــه کار بســت تــا مدلــل ســازد کــه از متــن و بطــن دیــن اســت کــه 
ــه وســیله کــه هــدف برپائــی نظام هــای سیاســی  ــر می آیــد؛ نظامــی کــه انســان و کمــال او را ن نظــام انسان ســاالر حقیقــی ب
ــًا  ــر صرف ــود اگ ــه ب ــا آن مواج ــانی- ب ــوم انس ــوزه ی عل ــمند ح ــک اندیش ــوان ی ــری – به عن ــه مطه ــئله ای ک ــمارد. مس می ش
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مواجهــه و مبــارزه بــا مارکسیســم در نظــر گرفتــه شــود، شــاید بــا بــه تاریــخ پیوســتن ابرقــدرت شــرق، بالموضــوع گردیــده 
لیکــن، مــا برآنیــم کــه تفــاوت مســائل مبتالبــه وی بــا مســائل کنونــی اصحــاب، چیــزی جــز تفــاوت در جلوه هــا نیســت و 

ــد. ــائل ره نمی یا ب ــن مس ــت بنیادی ــه ماهی ب
»پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی« به عنــوان بزرگتریــن پژوهشــگاه علــوم انســانی کشــور از اواســط دهــه ی 
نــود بــا تفطــن بــه مبــرم بــودن مطالعــات و حتــی اقداماتــی نظام منــد در زمینــه ی علــوم انســانی، در حــد تــوان خــود و صــد 
ــزوای  ــدام در گوشــه ی ان ــر ک ــل ه ــه یحتم ــل نظر-ک ــن اه ــی بی ــی و ایجــاد پل هائ ــبکه ی نخبگان ــری از ش ــا بهره گی ــه ب البت
ــه ناکارآمــدی علــوم انســانی  خویــش، چــاره و عالج هــای بــس ثمربخــش نیــز در ذهــن و ضمیــر داشــتند- بــرای آن چــه ب
ــان از  ــک بودن ش ــن الینف ــه در عی ــد )ک ــه ای بودن ــازی دو مؤلف ــازی و بومی س ــد. کارآمدس ــی کن ــد، چاره اندیش ــر می ش تعبی

ــید. ــا اندیش ــاره ی  آن ه ــم درب ــتقل از ه ــوی مس ــد به نح ــر( می ش هم دیگ
ــر از  ــذا ایــن محصــول در زمینــی غی ــود و ل ــه، مغرب زمیــن ب ــا ن ــد، بپســندیم ی ــد اصلــی علــوم انســانی جدی موطــن و مول
مــرز و بــوم مــا نشــو و نمــا یافتــه بــود. ایــن البتــه بــه دان معنــا نبــود کــه می بایــد چنیــن محصولــی را کــه نتیجــه ی دســت کم 
ــازی  ــاط و متناسب س ــن احتی ــم، لیک ــه دور اندازی ــم و ب ــن برکنی ــود، از زمی ــان ب ــم غربی ــرن هم اندیشــی و انباشــت عل دو ق
ــا مقتضیــات تاریــخ، فرهنــگ، دیــن و اقلیــم و ... البتــه ضــروری می ســاخت. اگــر  احــکام و نظریه هــای چنیــن علومــی را ب
مطهــری در برابــر مکاتــب الحــادی غــرب همچــون مارکسیســم بــه داشــته های فکــری و فرهنگــی ایــن آب و خــاک - البتــه 
در کنــار بهره گیــری از حقائقــی کــه بــر زبــان متفکــران غــرب جــاری شــده بــود- متوســل می شــد، »طــرح جامــع اعتــالی 
علــوم انســانی معطــوف بــه پیشــرفت کشــور« نیــز تــالش در متجانس کــردن نظریــات غربــی بــا مقتضیــات کشــور هــم آن جــا 
ــردازی کالن در  ــه نظریه پ ــدات مناســب، ب ــان و هــم در صــورت وجــود تمهی ــه نقــد تئوری هــای غربی کــه اقتضــا می کــرد ب

ــانی می پرداخــت. ــوم انس ــون عل ــته های گوناگ حــوزه ی رش
یــک ویژگــی بــارز »طــرح جامــع اعتــالی علــوم انســانی معطــوف بــه پیشــرفت کشــور« چنان کــه عنــوان طــرح نیــز گویــای 
ــادی-  ــای بنی ــه در پژوهش ه ــه گاه –خاص ــا جائی ک ــود ت ــانی ب ــوم انس ــه عل ــع ب ــی جام ــت نگرش ــالش در جه ــت، ت آن س
ــر  ــد در نظ ــاری واح ــوان پدی ــته های آن، به عن ــودن چشــم گیر دانش رش ــاخه ب ــه شاخه ش ــن ب ــود تفط ــا وج ــانی ب ــوم انس عل
گرفتــه می شــد. ایــن امــر دقیقــًا معــادل بــا تــالش مطهــری در نقــد »ماتریالیســم دیالکتیــک« به عنــوان اســم اعظــم، زیربنــا و 

اصاًلالصــول علــوم انســانی مارکسیســتی بــود.
ــع  ــا، مان ــده ی  آن ه ــدد خیره کنن ــالف تع ــته ها، برخ ــک دانش رش ــق در یکای ــری از تدقی ــن جامع نگ ــه ای ــت ک ــی اس گفتن
نمی آمــد. رشــته ها و گرایش هــای بــس متنــوع علــوم انســانی در ذیــل و ضمــن طــرح احصــاء شــدند و بنیان هــای فلســفی، 
بازنگــری نقادانــه در ماجــرای تاریخــی ورود  آن هــا بــه ایــران و دلیــل ناکارآمــدی احتمالــی  آن هــا مــورد مداقــه قــرار گرفــت. 
ــرای متناسب ســازی و مــآال  ــه فقــط پژوهشــگران و عوامــل اجرائــی طــرح، بلکــه ناظــران بی طــرف نیــز در ایــن تقالهــا ب ن
ــری در  ــق مطه ــن توفی ــالش قری ــد از ت ــبح وار ببینن ــایه ای ش ــش، س ــاخه های گوناگون ــانی در ش ــوم انس ــازی عل کاربردی س
معرفــی متناســب بــا زمــان )معرفــی بــه ســانی کــه کاربــردی بــرای جوانــان تشــنه حقیقــت داشــته  باشــد( و معــارف دیــن 
ــول  ــه، اص ــا مقتضیات زمان ــب ب ــندانه و متناس ــی عقل پس ــری در معرف ــتوهانه ی مطه ــده ی نس ــود؛ مجاه ــی ش ــان تداع برایش
عقایــد اســالمی اســت )در آثــاری چــون عــدل الهــی، جهان بینــی توحیــدی، علــل گرایــش بــه مادی گــری، معــاد، انســان و 
سرنوشــت، وحــی و نبــوت، جامعــه و تاریــخ و...(، ســیره ی معصومیــن )ضمــن آثــاری چــون داســتان راســتان، جاذبــه و دافعــه 
علــی، ســیری در ســیره ی نبــوی، حماســه حســینی و...( و ارائــه ی چهــره ای سیاســی اجتماعــی از اســالم )در آثــاری از قبیــل 
جهــاد اســالمی، نهضت هــای اســالمی صــد ســاله ی اخیــر، انقــالب اســالمی از دیــدگاه تاریــخ، جامعــه و تاریــخ در قــرآن، 

پایــان تاریــخ و...(.
ــه پیشــرفت کشــور«  ــه یــک ویژگــی بســیار مهــم »طــرح جامــع اعتــالی علــوم انســانی معطــوف ب در پایــان ســخن بایــد ب
اشــاره کــرد و آن این کــه؛ اشــاعه و ترویجی ســازی پژوهش هــا نیــز از همــان آغــاز طــرح، کامــاًل مطمــح نظــر و مــورد طلــب 
دســت اندرکاران بــوده  اســت. از هــر پژوهشــگری کــه موضوعــی از موضوعــات طراحــی شــده در فــاز صفــر را انتخــاب و 
ــه ی  ــه ارائ ــاد را ب ــه چنــدان زی ــر عهــده می گیــرد، خواســته می شــود کــه در انتهــای کار، حجمــی ن ــاره ی آن را ب تحقیــق درب
ــی، در  ــری و انتزاع ــای نظ ــدن در بحث ه ــر ش ــدون درگی ــد ب ــئوالن بتوانن ــا مس ــد ت ــاص دهن ــتی اختص ــای سیاس راه کاره

صــورت احســاس همدلــی بــا کلیــت طــرح، در اجــرای آن گامــی عملــی بردارنــد.
]1[ مطهری، مرتضی، مجلد ۶مجموعه آثار، تهران، انتشارات صدرا، 1۳78 ، ص ۵1

ــای  ــوک غــرب« معن ــا »بل ــوک شــرق« ی ــگ ســرد« ، اصطالحــات ژئوپولیتیکــی چــون »بل ــان »جن ــس از پای ــروزه و پ ]2[ ام
ــد پیشــین خــود را از دســت داده ان
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دکتر قبادی در مراسم مجازی بازدید نوروزی همکاران پژوهشگاه:
پاسداشت آیین های غنی ایران، فرصتی برای خلق سرمایه های اجتماعی ست

دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی روز چهارشــنبه 18 فروردین مــاه 1400، در دیــدار مجــازی 
ــاره ی اهمیــت پاسداشــت ســنت ها و آئین هــای  ــو، درب ــرا رســیدن ســال ن ــا تبریــک ف ــا اســتادان و همــکاران پژوهشــگاه ب ب

ایرانیــان بــه نــکات ارزنــده ای اشــاره کــرد.
ــم  ــا قرائــت ایــن بیــت حافــظ؛ »نبــود رنــگ دو عال قبــادی ب
ــه ایــن زمــان  ــه طــرح محبــت ن ــود/ زمان کــه نقــش الفــت ب
ایرانــی یکــی  انداخــت« گفــت: بزرگداشــت آئین هــای 
از دالیــل مهــم پایــداری اســطوره های ایرانــی و انتقــال 
به ویــژه  مــی رود،  به شــمار  مــا  اســطوره ای  میراث هــای 
ــع  ــه درواق ــی ک ــات فارس ــان و ادبی ــدگاری زب ــظ و مان حف
ــت؛  ــانی هس ــر ساس ــه ی عص ــوی میان ــان پهل ــده ی زب بدل ش
ــطوره ها  ــال اس ــی در انتق ــای ایران ــد آئین ه ــر می رس ــه نظ ب
خیلــی نقــش داشــته اند و البتــه کــه اســتادان و محققــان نیــز 

ــد. ــر بدهن ــوص نظ ــن خص ــد در ای می توانن
مانــدگاری  در  مــا  و ســنت های  آئین هــا  داد:  ادامــه  وی 
ارزش هــای تمدنــی ایــران بســیار مؤثــر بوده انــد و تــا 
دوره هــای معاصــر ســیال باقــی مانده انــد و در تــداوم تمــدن 

ــاد حکمــت  ــل بنی ــران باســتان نقــش اساســی داشــته اند. خوشــبختانه به دلی ــی و شــناختی ای ــث فرهنگــی، معرفت ــا و مواری م
ــالمی  ــن اس ــا آیی ــوب ب ــی خ ــد و خیل ــر بوده ان ــا مؤث ــطوره ای م ــای اس ــداوم میراث ه ــروانی در ت ــت خس ــراقی و حکم اش
ســازگار شــده اند. شــاید ســهروردی بهتریــن نمونــه ای اســت کــه ســازگاری حکمــت خســروانی و حکمــت شــهودی ایــران 
باســتان را بــا مفاهیــم جهان بینــی اســالمی تبییــن کــرد. به همیــن دلیــل اســت مــا امــروزه ملتــی هســتیم کــه در عیــن مســلمانی 

ــم. ــالم را پذیرفته ای ــن اس ــود دی ــام وج ــا تم ــم و ب ــس گرفته ای ــی ان ــتانی به خوب ــای باس ــا آئین ه ب
ــد،  ــر می رس ــخ داد: به نظ ــد؟ پاس ــا می کنن ــش ایف ــه نق ــا این گون ــرا آئین ه ــان چ ــه در این می ــؤال ک ــن س ــرح ای ــا ط ــادی ب قب
آئین هــای غنــی فرهنگــی ایرانی_اســالمی نقطه تالقــی عاطفه هــا هســتند و عاطفه هــا از طریــق پاسداشــت آئین هــا  بســط پیــدا 
ــداوم در  ــه ت ــد ک ــد آی ــی پدی ــل  شــوند و ســرمایه های اجتماع ــی تبدی ــای جمع ــه عاطفه ه ــردی ب ــای ف ــا عاطفه ه ــد ت می کنن

ــل شــود. ــی منتق ــای قدیم ــای فرهنگــی و میراث ه ــن کار موجــب می شــود انگاره ه ای
ــان آییــن و مراســم مختلــف داشــتند.  وی تأکیــد کــرد: وقتــی شــاهنامه می خوانیــم، شــگفت زده می شــویم کــه چه قــدر ایرانی
ــده  ــتان جشــن س ــتیم، در اواخــر زمس ــز جشــن خاصــی داش ــتیم. در پایی ــن داش ــی جشــن و آیی ــر فصل ــه و تغیی ــر بهان به ه

ــورد. ــد می خ ــوروز پیون ــه ن ــه نحــوی ب ــد و ب ــزار می ش ــه ۵0 روز و ۵0 شــب برگ ــتیم ک داش
ــاد فلســفی و اندیشــه گانی  ــه بنی ــه ای هســت ک ــم منطوم ــوروز و ســیزده بدر و ... می اندیشــیم، می بینی ــه ســنت های ن ــی ب وقت
ــا طبیعــت می رســاند و واقعــأ آن جهان بینــی اشــراقی و شــهودی، در  ــه ب ــی هم ذات پنداران ــه عــروج روحان دارد و انســان را ب

ــد. ــدا می کن ــی پی ــا تجل ــای م ــوروز و آئین ه ن
ــد  ــد کردن ــد، تأیی ــار علیهم الســالم به خــرج دادن ــه ی اطه ــه ائم ــداوم آن و مخصوصــأ هوشــمندی ک ــوروز و ت ــن ن ــظ آیی حف
ــوده کــه تفســیر  ــزرگان ب ــان توســط آن ب ــن آئین هــای نیکــوی ایرانی ــداوم بخشــیدند، در حقیقــت رســمیت دادن و پذیرفت و ت
و تأویــل صلــه ی رحــم از مراســم نــوروز شــده اســت. هیــچ فرصتــی طالیی تــر از نــوروز بــرای صلــه ی رحــم نداریــم کــه 
ــوت تمــدن  ــوروز نشــان دهنده ی ق ــا این حــال ن ــت مواجــه شــدیم ب ــا محدودی ــا ب ــل کرون ــر به دلی متأســفانه در دو ســال اخی

ایرانــی اســت.
قبــادی گفــت: در مقایســه ی تمــدن ایرانــی بــا تمــدن مصریــان و منطقــه ی شــام و ســوریه، متوجــه می شــویم کــه این هــا بــا 
پذیــرش اســالم زبــان و تمــدن خــود را کنــار گذاشــتند و زبــان و تمدنــی جدیــد اختیــار کردنــد امــا ایرانیــان بســیار پویــا و 
بالنــده توانســتند ایــن تمــدن را حفــظ کننــد کــه ایــن نشــان دهنده ی ظرفیــت بــاالی تمــدن ایرانیــان اســت. امیــدوارم مــا بــا 
ــار  ــا به ب ــدن م ــه از دل تم ــت را ک ــن معنوی ــم ای ــال آن بتوانی ــوروز و امث ــر ن ــمندانه تر و عالمانه ت ــر، هوش ــت دقیق ت پاسداش
آمــده، بــه نســل های آینــده منتقــل کنیــم. خوشــبختانه مراســم اعیــاد فطــر، قربــان و اعیــاد مذهبــی مــا هــم بــه نــوروز ملحــق 
شــده و بــه شــکوه و عظمــت آن افــزوده اســت کــه در ایــران ایــن قبیــل مراســم واقعــأ مکمــل هــم هســتند و بــدون هیــچ 

ــد. ــل می کنن ــی عم تعارض
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در ایــن مراســم دکتــر زهــرا پارســاپور، معــاون کاربــردی ســازی و فرهنگــی پژوهشــگاه، بــا عــرض تبریــک ســال جدیــد و 
حلــول بهــار عبــادت و نیایــش بــه همــه ی همــکاران پژوهشــگاه، ابــراز امیــدواری کــرد کــه بهــار جان هــا هم زمــان بــا بهــار 
طبیعــت باشــد. وی گفــت: حداقــل تحــول در بهــار، ســبز شــدن ســت کــه الزمــه ی آن تحــول استعدادی ســت کــه در شــعر 

مولــوی بــه »خــاک شــو« تعبیــر شــده اســت:
               ای برادر عقل یک دم با خود آر                                            دم به دم در تو خزانست و بهار

               باغ دل را سبز و تر و تازه بین                                             پر ز غنچه و ورد و سرو و یاسمین
...

               از بهاران کی شود سرسبز سنگ                                         خاک شو تا گل نمایی رنگ رنگ
               سال ها تو سنگ بودی دل خراش                                        آزمون را یک زمانی خاک باش

پارســاپور ادامــه داد: ایــن اســتعداد ســبز شــدن، پایین تریــن مرحلــه بــرای رنــگ و روی بهاری ســت و باالتریــن مرحلــه ی آن 
»جــان بهــاری داشــتن« اســت کــه بهــار جان هــا ، هــم خــودش را ســبز می کنــد و هــم محیــط اطــراف و پیرامونــش را. هــر 
دو بــا نشــاط و آرام می شــوند و بــا خــودش آشــتی و صلــح همــراه دارد کــه بــا محیــط و اطرافیانــش در صلــح و آشتی ســت.
در ســال گذشــته در فضــای کرونایــی آموختیــم کــه چگونــه زندگــی کنیــم و بــا وجــود برخــی تلخی هــا بــه زندگــی دادامــه 
ــان ســال پژوهشــگاه نشــان داده  ــه داد کــه گــزارش عملکــرد پای ــه فعالیــت و تالش هــا ادام ــوان ب ــم کــه می ت ــم. آموختی دهی

کــه مرعــوب ایــن فضــا نشــدیم.
در ادامــه دکتــر علیرضــا مالیی توانــی، معــاون پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی پژوهشــگاه، تقــارن بهــار طبیعــت و مــاه مبــارک 
رمضــان را تبریــک گفــت و یــادآور شــد کــه، امســال، ســال پایــان قــرن چهاردهــم اســت هرچندکــه بــر ســر ایــن موضــوع 
اختــالف نظرهایــی هســت. مــرور وقایــع قــرن گذشــته در کشــور ایــران نشــان دهنده ی آن ســت کــه تجــارب چنــد قــرن را در 
ایــن قــرن اخیــر در حوزه هــای مختلــف سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و مطبوعاتــی داشــتیم و هم زمــان بــا  آن هــا، دو جنــگ 

جهانــی و جنــگ تحمیلــی را نیــز تجربــه کردیــم.
 وی ابــراز امیــدواری کــرد: قــرن آینــده، قــرن خــوب و بابرکــت و پردرخششــی بــرای همــگان و به ویــژه ایرانیــان و جامعــه ی 

ایــران باشــد و بتوانیــم نــام پژوهشــگاه را درخشــان تر از قبــل مطــرح کنیــم.

وی در بخــش پایانــی ســخنانش گفــت: خداونــد ان شــاء اهلل بــه شــما ســعادت و ســالمت هدیــه کنــد و امیــدوارم کــه بتوانیــم 
ــذرد  ــه می گ ــال ک ــر س ــم. ه ــن کنی ــان تبیی ــرای جهانی ــن ســنت ها را ب ــل ای ــیم و بیشــتر از قب ــن مســیر باش ــده ی ای ادامه دهن
دامنــه و گســتره ی نــوروز بیشــتر می شــود. از20، ۳0 ســال قبــل حداقــل 1۳ کشــور نــوروز را بــه رســمیت شــناخته اند و امســال 
هــم شــاهد بودیــم، دامنــه ی نــوروز بــه برخــی کشــورهای دیگــر هــم نفــوذ کــرد کــه ان شــاء اهلل روح معنویــت ایرانــی تــداوم 
پیــدا کنــد و همــواره همگــی تندرســت و شــاداب باشــید. پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی هــم تــالش کــرده 

اســت تــا حــد امــکان مراســم نــوروز بــا حفــظ ســنت ها و بــا شــادابی برگــزار شــود.
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در ادامــه ، دکتــر مریــم قبــادی، رئیــس دبیرخانــه ی جــذب و مشــاور رئیــس پژوهشــگاه، آغــاز ســال جدیــد و فصــل 
ــایه ی  ــالمتی در س ــق و س ــت و آرزوی توفی ــک گف ــگاه تبری ــکاران پژوهش ــه هم ــوص ب ــه و به خص ــه هم ــار را ب به
رحمــت خداونــد بــرای همــگان کــرد کــه بتــوان در فضــای جدیــد و عــاری از ویــروس کرونــا بــه فعالیت هــا هماننــد 

گذشــته ادامــه داد.
دکتــر عبدالــه قنبرلــو، معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع پژوهشــگاه، ضمــن عــرض تبریــک ســال جدیــد، آرزوی 

موفقیــت و ســالمتی بــرای همــه همــکاران پژوهشــگاه داشــت.
ــی زاده، رئیــس امــور نشــریات و مجــالت پژوهشــگاه، ضمــن عــرض تبریــک ســال جدیــد بابــت  دکتــر طاهــره کمال
برگــزاری ایــن مراســم و ایجــاد ایــن فرصــت بــرای ایجــاد فضــای هم دلــی و هم صحبتــی از هیــأت رئیســه ی پژوهشــگاه 

تشــکر کــرد.
ــارن  ــت و تق ــک گف ــد را تبری ــال جدی ــگاه، س ــنامه نگاری پژوهش ــکده ی دانش ــس پژوهش ــی، رئی ــا افراش ــر آزیت دکت
ــکده ی  ــا پژوهش ــکده ها ب ــل پژوهش ــکاری و تعام ــت و از هم ــک گرف ــال نی ــه ف ــان را ب ــار رمض ــت و به ــار طبیع به

ــرد. ــه ک ــرای هم ــالمتی ب ــت و س ــرد و آرزوی موفقی ــکر ک ــر و تش ــنامه نگاری تقدی دانش
ــک  ــرض تبری ــن ع ــگاه، ضم ــی پژوهش ــی_ بین الملل ــای علم ــر همکاری ه ــر دفت ــینی، مدی ــادات حس ــر شکوه الس دکت
ســال جدیــد آرزوی موفقیــت و ســالمتی بــرای همــگان کــرد و از برگــزاری دوره هــای آموزشــی و درس گفتارهــا بــا 
حضــور 180نفــر در پــی تفاهم نامــه بــا دانشــگاه کابــل و روابــط خــوب و نیکــو بــا دانشــگاه های افغانســتان خبــر داد کــه 
عالقه منــد بــه یادگیــری بیشــتر زبــان و ادبیــات فارســی هســتند. وی گفــت: به دنبــال برگــزاری همایــش بین المللــی در 
ایــن زمینــه هســتیم و از پیشــنهادهای همــکاران محتــرم نیــز اســتقبال می کنیــم. باتوجــه بــه تخصــص اســتادان محتــرم 
پژوهشــگاه و عالقه منــدی ســایر افــراد بــه یادگیــری، دوره هــای تخصصــی آموزشــی، ایــن فرصــت و امــکان را بــرای 

همــگان به وجــود مــی آورد تــا از ظرفیــت اســتادان پژوهشــگاه نهایــت اســتفاده و بهره بــرداری صــورت پذیــرد.
ــه فقــط اظهــار  ــد، از همــگان خواســت ک ــا عــرض تبریــک ســال جدی ــر مصطفــی عاصــی، اســتاد پژوهشــگاه، ب دکت
ــا اراده ای عظیــم  ــه گذشــته و ترمیــم نقــط ضعــف فعالیــت کنیــم کــه بایــد ب ــگاه ب ــا ن امیــدواری نکنیــم و در عمــل ب

ــم. ــگاه کنی ــده ن ــان و آین ــه اهداف م ــف ب ــالش مضاع ت
در ایــن دیــدار مجــازی صمیمانــه، از جمــع همــکاران و اســتادان پژوهشــگاه آقایــان: دکتــر مبلغــی، دکتــر خراشــادی زاده، 
دکتــر مجیدیــان، مهنــدس جــواد صالحــی و خانم هــا: فائــزه توکلــی، افســرالملوک ملکــی و مــژگان عســگری، ضمــن 
عــرض تبریــک ســال جدیــد هجــری شمســی، برخــی از خواســته ها و نظرهــای خــود را اعــالم و بیــان کردنــد. ریاســت 
پژوهشــگاه نیــز بــر پی گیــری و اجــرای آنــان از طریــق مبــادی رســمی هیــأت رئیســه و هیــأت امنــای پژوهشــگاه تأکیــد 

. د کر
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بخش پایانی گفت وگوی ایسنا با رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:
کاربردی سازی، مسیر مهم بومی گرایی در علوم انسانی است

تمدن سازی در دامان علوم انسانی شکل می گیرد

رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی معتقــد اســت: اگــر مــا بنشــینیم و بگوییــم اول بایــد علــوم انســانی 
ــن نفعــی حاصــل نخواهــد شــد. ــچ گاه چنی ــم و هی ــه مقصــد راه نمی بری ــم؛ ب ــه کار بگیری ــی شــود، بعــد آن را ب بومــی و دین

 
ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در  ــس پژوهشــگاه عل  رئی
ــای  ــت پژوهش ه ــی وضعی ــه ارزیاب ــی ب ــی تفصیل گفت وگوی
علــوم انســانی، اهمیــت و جایــگاه ایــن علــوم و تأثیــر  آن هــا 
در جامعــه پرداختــه و در عیــن حــال فعالیت هــای ســال های 
ــرد. در بخــش اول  ــز تشــریح ک ــن پژوهشــگاه را نی ــر ای اخی
ایــن گفــت و گــو کــه پیــش از تعطیــالت نــوروز انجــام شــد، 
عالوه بــر بازگویــی فعالیت هــای ایــن پژوهشــگاه، دکتــر 
ــه ای  ــی و بودج ــات مال ــددی از موضوع ــائل متع ــادی مس قب
تــا مــواردی ماننــد طــرح »پژوهشــگاه بــدون دیــوار« را مــورد 

ــرار داد. توجــه و واکاوی ق
در بخــش دوم ایــن گفت وگــو عمدتــًا اهمیــت علــوم انســانی 
ــا ایــن حیطــه مــورد بررســی قــرار  و پژوهش هــای مرتبــط ب

گرفتــه اســت.
ــوم  ــوم انســانی اســالمی«، »عل ــن »عل ــا عناوی ــارة مباحــث مطــرح شــده ب ــه ســؤالی درب ــادی در پاســخ ب ــر حســینعلی قب دکت
ــًا  ــی، و منفعــل و صرف ــه غرب ــه شــرقی باشــیم و ن ــم ن ــا می خواهی ــر م ــی« گفــت: اگ ــوم انســانی بوم انســانی شــرقی« و »عل

ــم. ــوم انســانی بپردازی ــازی عل ــه کاربردی س ــم و ب ــور کنی ــر« عب ــف در »نظ ــه ی توق ــد از مرحل ــیم؛ بای ــده نباش مصــرف کنن
ــد  ــی نبای ــم؛ ول ــرار دهی ــه و اســاس ق ــد آن را پای ــه، بای ــه ی »نظــر« نداشــته باشــیم؛ بل ــم مرحل ــه داد: عــرض نمی کن وی ادام
ــه بوتــه ی آزمایــش دربیاوریــم  فقــط در آن مرحلــه بمانیــم. اگــر می خواهیــم علــوم انســانی واقعــًا بومــی شــود، بایــد آن را ب
و در عرصــه ی کاربــردی وارد کنیــم وگرنــه شــاهد حلقــه ی مفقــوده ای خواهیــم شــد. بایــد بــه دانــش علــوم انســانی مجــال 
بدهیــم کــه در فضــای فرهنگــی جامعــه ی ایــران نفــس بکشــد و راه خــود را پیــدا کنــد. هــر کجــا ایــن نظریه هــا و تئــوری مــا 

ــد. ــا اقتضائــات فرهنگــی مــا ســازگار نبــود، خــودش را پــس می زن ب
ــن حلقــه ی مفقــوده ی آن،  ــران، در نظــر نگرفت ــوم انســانی در ای ــد بومی شــدن عل ــزود: یکــی از مشــکالت در فراین ــادی اف قب
ــری و  ــًا نظ ــی عمدت ــرد بومی گرای ــده اســت. رویک ــز انجامی ــدن نی ــق بومی ش ــه تعلی ــه گاه ب ــازی اســت. ک ــی کاربردی س یعن
معرفتــی اســت. ایــن پدیــده در مرحلــه ی نظــر متوقــف بمانــد، ســبب کندشــدن فراینــد توســعه ی علــوم انســانی و عــدم تحقــق 

ــود. ــران می ش ــازی در ای بومی س
ــازی و  ــردی س ــت کارب ــی معاون ــرد: طراح ــوان ک ــال عن ــی در عین ح ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــس پژوهش رئی
ترویجی ســازی در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــر مبنــای چنیــن رویکــردی در دســتور کار قــرار گرفتــه 
اســت. تلقــی مــا از کاربردی ســازی، تعمیــق ارتبــاط پژوهــش بــا نظــام تصمیم گیــری و سیاســت گذاری اســت کــه بــه ارتقــاء 
اثربخشــی پژوهش هــا می انجامــد و از ترویجی ســازی علــوم انســانی هــم بــرای ارتبــاط بــا مــردم و ارائــه ی تولیــدات علمــی 
بــه جامعــه به منظــور افزایــش دانــش عمومــی و آگاهــی جامعــه بهــره گرفته ایــم. بســط رویکــرد تدویــن گــزارش راهبــردی 
ــا  ــوم انســانی ب ــف پژوهــش عل ــردن شــاخه های مختل ــر ک ــرای درگی ــی و ... ب ــای مدیریت ــای سیاســتی، گزارش ه و توصیه ه

مســائل و چالش هــای نهادهــای اجرایــی مؤثــر بــوده و ارتقــاء عملکــرد مدیریــت در پژوهشــگاه را در پــی داشــته اســت.
ــه  ــه کاربردی ســازی بــدون توجــه ب ایــن پژوهشــگر و اســتاد دانشــگاه عنــوان کــرد: از افــراط و تفریــط بایــد پرهیــز کــرد ن
مبانــی علــم درســت اســت و نــه توقــف در مرحلــه نظــر و مباحــث انتزاعــی؛ بایــد هوشــمندانه و در عیــن حــال روش منــد 
عمــل کنیــم. نــه منفعــل باشــیم؛ نــه مقلــد. نــه گزینش گــر ســطحی؛ بایــد مراقــب باشــیم و راه توســعه و پیشــرفت را فرامــوش 

نکنیــم و بــه عمــق کارآیــی علــم و راه هــای حــل مســائل اجتماعــی ایــران راه پیــدا کنیــم.
ــم  ــم و بگویی ــم روان شناســی را کاًل طــرد کنی ــا نمی توانی ــه، م ــوان نمون ــرد: به عن ــی، تشــریح ک ــه ی مثال ــا ارائ ــادی ب ــر قب دکت
ــا  ــم ی ــران نمی بینی ــرده در ای ــراد افس ــاًل اف ــا اص ــم م ــا بگویی ــدارد ی ــرد ن ــا کارب ــه م ــف آالم جامع ــرای تحفی ــی ب روان شناس
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ــد از دانــش  ــا بای ــم! م ــواده و عرصــه ی تربیــت و مناســبات نســلی و... نداری ــه نهــاد خان ــوط ب ده هــا مســائل و چالــش مرب
ــات فرهنگــی اجتمــاع مــا  ــا اقتضائ ــا آن جــا کــه ب ــرای حــل معضــالت جامعــه ی خودمــان اســتفاده کنیــم. ت روان شناســی ب

ــت. ــور اس ــز همین ط ــفه و ... نی ــت، فلس ــاوره، سیاس ــی، مش ــد. در جامعه شناس ــگ باش هماهن
وی افــزود: اگــر مــا بنشــینیم و بگوییــم اول بایــد علــوم انســانی بومــی و دینــی شــود، بعــد آن را بــه کار بگیریــم؛ بــه مقصــد 
راه نمی بریــم و هیــچ گاه ُچنیــن نفعــی حاصــل نخواهــد شــد! بــه گفتــه ی مرحــوم دکتــر حســن حبیبــی )معــاون اول رئیــس 
ــم!  ــار را نگهداری ــم قط ــم و نمی توانی ــر کنی ــت تعمی ــن حرک ــار را در حی ــم قط ــا مجبوری ــته(؛ م ــای گذش ــور در دهه ه جمه

اگرچــه مــا هــم عمیقــًا دغدغــه ی بومــی و دینــی داریــم.
ــه الیه هــا و ســطوح موضــوع علــوم انســانی اســالمی  ــا اشــاره ب رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، ب
گفــت: علــوم انســانی حوزه هــای مختلفــی دارد. برخــی حوزه هــا مثــاًل در بخش هایــی از روان شناســی کامــاًل جنبــه تکنیکــی 
یــا کلینیــکال دارد. برخــی بخش هــای علــوم انســانی می توانــد کامــاًل بــا دیــن، مبانــی فرهنگــی، تمدنــی و نگرش هــای مــا 
ــد تســلیم بخش هایــی کــه تعــارض دارد، شــویم. ــا نبای ــز در تعــارض باشــد. م ــد در بخش هایــی نی ســازگار باشــد و می توان
وی بــا توجــه بــه تجربــه ی کهــن و تاریخــی ایرانیــان در مواجهــه بــا علــوم انســانی قدیــم ایــران گفــت: ایــن کاری اســت 
کــه امثــال شــهاب الدین ســهروردی انجــام دادنــد و نظــام اندیشــه ی اســالمی و ایرانــی را تقویــت کردنــد. ایــن موضــوع در 
تاریــخ مــا بی ســابقه نیســت و بعدهــا بســیاری از بزرگتریــن علمــای مــا هــم شــارح حکمه االشــراق شــدند. حتــی حافــظ 
هــم میــراث دار همیــن رویکــرد بــود. حافــظ نحله هــای مختلــف علــوم انســانی را تلفیــق، ترکیــب و امتــزاج و بــه زبــان هنــر 

بیــان کــرده اســت.
قبــادی درخصــوص نقــش مدیریتــی پژوهشــگاه علــوم انســانی در ایــن چالــش گفــت: پایــه و جهت گیــری برنامــه ی توســعه ی 
راهبــردی پژوهشــگاه و بســیاری از طرح هــای تحقیقاتــی موظفــی در پژوهشــگاه متناظــر بــه ایــن چالش هاســت و در همیــن 

چهارچــوب پیــش مــی رود. ورود مــا بــه اجــرای طــرح جامــع اعتــالی علــوم انســانی بــرای همیــن مقصــد بــوده اســت.
وی ادامــه داد: در عرصــه ی عینی تــر، ورود جــدی پژوهشــگاه بــه عرصــه ی کرونــا و نیــز بــه تحلیــل مســائل کرونــا از منظــر 
ــت«،  ــا روای ــی »کرون ــواه جشــنواره ی مل ــه گ ــوده و ب ــن سیاســت ب ــز در چارچــوب همی اجتماعــی، انســانی و فرهنگــی نی

پژوهشــگاه مقــام نخســت را از ایــن حیــث کســب کــرده اســت.
ــد حــوزه  ــوم انســانی« طرحــی چندســاحتی طراحــی شــده و شــامل چن ــالی عل ــع اعت ــع »طــرح جام ــادی گفــت: درواق قب
اســت: ســاحت اول، ســاحت مبانــی علــوم انســانی؛ ســاحت دوم، بازشناســی انتقــادی ورود علــوم انســانی بــه ایــران؛ ســاحت 
ــوده  ــن رابطــه مطمــح نظــر ب ــه اســتفاده از تجــارب ســایر جوامــع در ای ــران؛ البت ــوم انســانی در ای ســوم، کاربســت های عل
ــخ گویی  ــرای پاس ــانی ب ــوم انس ــای عل ــران و ظرفیت ه ــه ی  ای ــی جامع ــای اساس ــاحت چالش ه ــارم، س ــاحت چه ــت؛ س اس

بــه  آن هــا اســت.
ــوده اســت.  ــردی و اجتماعــی ب ــًا ناظــر مســائل و چالش هــای نظــری، راهب ــال دقیق ــن وصــف، طــرح اعت ــا ای ــزود: ب وی اف
بخشــی از مشــکالت علــوم انســانی  ایــن اســت کــه مــا علــوم انســانی را بــه لحــاظ ماهیــت، کارکــرد و تطــّور ورود بــه ایــران 
ــا  ــه کار نگرفتیــم و جامع نگــری نداشــتیم یعنــی، ب ــذا کامــاًل خــوب ب و کاربســت و چالش هــای آن را خــوب نشــناختیم و ل

علــوم انســانی جدیــد ناقــص و ســطحی برخــورد کردیــم. جامعیــت مهــم اســت.
ــد  ــا بای ــد. م ــم، او می بین ــا می دانی ــد، فــرق شــما و ابوســعید چیســت؟ گفــت: آن چــه م ــه ابوعلی ســینا گفتن وی ادامــه داد: ب

بــه ســمت علــوم انســانی حرکــت کنیــم کــه هــم »دانســتن« و هــم »دیــدن« در آن جمــع شــود.
 

نقش علوم انسانی در مباحث تکنولوژی و محیط زیست

رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در پاســخ بــه ســؤالی درخصــوص نقــش علــوم انســانی در موضوعاتی 
ــت: بســیاری از مســائل  ــز هســتند، گف ــروز نی ــان ام ــم روز در جه ــات مه ــه موضوع ــوژی ک ــط زیســت و تکنول ــل محی مث
محیط زیســت بــا بهره گیــری از علــوم انســانی قابــل حــل هســتند. مثــاًل تغییــر اقلیــم کــه یــک موضــوع روز جهانــی اســت 
ــه ی  ــرژی در رتب ــا از نظــر مصــرف ان ــط اســت و براســاس آمارهــای بین المللــی، کشــور م ــرژی مرتب ــا مصــرف ان ــاًل ب کام
ــه انســان  ــی اســت ک ــن تأثیرات ــرژی یکــی از بزرگتری ــی در مصــرف ان ــل، صرفه جوی ــن دلی ــرار دارد. به همی ــان ق ــم جه ده
می توانــد در کاهــش تخریــب محیط زیســت داشــته باشــد و فرهنگ ســازی و تغییــر رفتــار انســان ها بــرای کاهــش مصــرف 
انــرژی نقــش مهمــی اســت کــه فقــط علــوم انســانی می توانــد ایــن نقــش را ایفــا کنــد. خیلی هــا بــر ایــن باورنــد کــه بــرای 
حــل مســائل محیط زیســتی بایــد از علــوم طبیعــی و اکولوژیــک بــه ســمت علــوم رفتــاری حرکــت کــرد، چــون ایــن علــوم 
از تــوان خوبــی بــرای توســعه ی روش هــای بهبــود محیــط زیســت برخــوردار هســتند. بــه قــول »راشــل کارســون« مــا وقتــی 
ــای  ــی حوزه ه ــل از برخ ــار راه ح ــم و در انتظ ــی می کنی ــی تلق ــکالت فن ــوان مش ــراً به عن ــتی را منحص ــائل محیط زیس مس
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ــائل  ــاد مس ــل ابع ــدودی به دلی ــا ح ــر ت ــن ام ــویم. ای ــق دور می ش ــم و از تدقی ــر می کنی ــع، خط ــتیم درواق ــی هس تخصص
ــک رشــته ی خــاص محــدود می شــوند و بررســی مناقشــات محیط زیســتی  ــه قلمــرو ی ــدرت ب ــه به ن محیط زیســتی اســت ک

ــوار اســت. ــان اخــالق، دش ــادی و زب ــته بندی های بنی ــتفاده از دس ــدون اس ب
مــا در پژوهشــگاه در موضوعــات فرهنــگ، تکنولــوژی، اخــالق و تکنولــوژی، حتــی در حــد گــروه پژوهشــی در پژوهشــکده ی 
ــی را  ــر اخــالق عموم ــوژی ب ــت تکنول ــه ســیطره ی حاکمی ــه، دغدغ ــا به صــورت نهادین ــم. م ــات فلســفی ورود کرده ای مطالع

داریــم.
ــوم  ــالی عل ــع اعت ــرح جام ــا در ط ــه داد: م ــه ادام ــن زمین ــگاه در ای ــده ی پژوهش ــر ش ــازه منتش ــاب ت ــه کت ــاره ب ــا اش وی ب
انســانی متوجــه مســئله ی اخــالق و تکنولــوژی نیــز هســتیم. اخیــراً طرحــی در مجموعــه طرح هــای اعتــال اجــرا کردیــم کــه 
ــم پژوهشــگاه در حــال اجــرای  ــأت علمــی گــروه فلســفه ی عل ــرم هی ــن مســئله اســت. به عــالوه ی اعضــای محت ناظــر به ای
ــوژی از  ــازی تکنول ــای عمومی س ــه ی ظرفیت ه ــی در زمین ــی و کارفرمای ــردی موظف ــردی و کارب ــری، راهب ــای نظ طرح ه

ــوم انســانی هســتند. ــدگاه عل دی
رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی همچنیــن بــه بحــث مرتبــط بــه محیــط زیســت اشــاره کــرد و گفــت: 
چندیــن طــرح و پــروژه بــا هماهنگــی وزارت متبــوع بــه ســازمان محیــط زیســت عرضــه کردیــم. برخــی از محققــان مــا، حتــی 
ــروژه ی مصــوب و  ــز پ ــد و در حــال حاضــر نی ــن موضــوع پرداخته ان ــات ســبز« به ای ــوان »ادبی ــات، تحت عن در حــوزه ی ادبی

کتــاب  و جســتارهای چــاپ شــده ای در ایــن زمینــه داریــم.
 

وی افــزود: خداونــد ایــن طبیعــت را خالــص و پــاک بــه مــا داده اســت، مــا نبایــد بــه طبیعــت صدمــه بزنیــم. ایــن موضــوع 
ــه  ــگاه محترمان ــه طبیعــت ن ــا همــواره ب ــان م ــده اســت و عارف ــل »در رســاله ی قشــیریه« آم ــی از قبی ــار عرفان ــه در آث ازجمل
داشــته اند. در متــون عرفانــی، اخالقــی و دینــی و ادبــی مــا، فــراوان بــه ضــرورت احتــرام بــه طبیعــت اشــاره شــده اســت کــه 

هیــچ گاه نعمتــی بــزرگ بــه نــام طبیعــت را کفــران نکنیــم و قصــد ســیطره ی محــض بــه آن نــگاه نداشــته باشــیم.
ــا پژوهش هــای حــوزه ی علــوم انســانی  ــران حــوزه ی صنعــت و محیــط زیســت را ب ــه ی مدی ــادی ضــرورت فهــم هم دالن قب
یــادآوری و عنــوان کــرد: بارهــا بــا مســئوالن پژوهشــی محیط زیســت جلســه داشــتیم، امــا ایــن حاکمیــت نگــرش کم بــاوری 
بــه راه گشــایی علــوم انســانی در ایــران، میــدان کافــی بــه مــا بــرای ورود بــه تحقیقــات اثربخــش را نمی دهــد. چندیــن پــروژه 
در ایــن حــوزه تعریــف کردیــم و بارهــا از فوایــد ایــن اقدامــات حتــی از نظــر نفــع اقتصــادی، نیــز دلیــل و شــاهد آوردیــم، 

ولــی حمایــت جــّدی را شــاهد نبودیــم.
ــد،  ــان می آی ــه می ــای محیــط زیســت ب ــزرگ توســعه ای در کشــور کــه خواه ناخــواه، پ وی ادامــه داد: در برخــی پروژه هــای ب
ــود، بســیاری از مشــکالت  ــوم انســانی و جامعه شناســی انجــام شــده ب ــق عل ــل و دقی ــل سدســازی ها، اگــر مطالعــات کام مث
به وجــود نمی آمــد. در برخــی مناطــق ســدهایی احــداث شــد کــه بعضــًا موجــب لطماتــی بــه محیــط زیســت، حتــی کشــاورزی 
ــوم انســانی  ــر عل ــتی از منظ ــل و درس ــات کام ــط زیســتی به وجــود آورد؛ چــون مطالع ــای ســوء محی شــده اســت و پیامده
در آن انجــام نگرفتــه بــود. تدویــن پیوســت های فرهنگــی کــه در بیانــات مقــام معظــم رهبــری بــر آن تأکیــد شــده، گویــای 
ــی  ــم می شــود... طرح هــای اقتصــادی، طرح هــای پول ــی کــه در کشــور تنظی همیــن ضــرورت اســت: »در طرح هــای گوناگون
ــار و  ــه آث ــن پیوســت های فرهنگــی اســت ک ــته باشــد«. ای ــک پیوســت فرهنگــی داش ــًا ی ــی حتم ــای عمران ــی، طرح ه و مال

ــی را نشــان می دهــد. ــی عمران ــی و حت ــی و مال پیامدهــای اجتماعــی، فرهنگــی طرح هــای اقتصــادی، پول
رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی عنــوان کــرد: گاهــی اقدامــات توســعه ای بــزرگ موجــب به وجــود آمــدن بحث هــای حقــوق 
ــت و  ــور اس ــخت افزاری محص ــوزه ی س ــط در ح ــت فق ــائل محیط زیس ــد مس ــور می کنن ــی تص ــود. برخ ــل می ش بین المل
فقــط نــگاه مهندســی و والســالم! در حالی کــه نادیــده گرفتــن مســائل انســانی و اجتماعــی، مثــاًل حقــوق بین الملــل می توانــد 
گرفتاری هایــی بــرای مــا ایجــاد کنــد. مثــاًل ایــن امــکان وجــود دارد کــه ســدی کــه مــا احــداث کنیــم، باعــث خشک شــدن 
ــگاه  ــا پژوهش ــده ی ریزگرده ــاره ی پدی ــد. درب ــته باش ــی داش ــی در پ ــکایت های بین الملل ــود و ش ــایه ش ــور همس آب کش
گــزارش جامــع عالمانــه ای تدویــن کردیــم کــه بــا اســتقبال دولــت محتــرم روبــه رو شــده اســت و آن شناســایی نقــش ابعــاد 
انســانی، جغرافیــای فراتــر از مرزهــای مــا در تشــدید حرکــت ریزگردهــا در ایــران بــوده اســت کــه اگــر علــوم انســانی در ایــن 

ــط زیســتی شــناخته نمی شــدند. ــن عوامــل مخــرب محی حــوزه وارد نمی شــد هرگــز ای
 قبــادی بــا اشــاره بــه نقــش جهت دهندگــی و قــدرت رفتارســازی علــوم انســانی، گفــت: در مســائل محیــط زیســتی، بخشــی 
ــگاه منحصــراً اقتصــادی و  ــی ن ــه هژمون ــوم انســانی اســت. به شــرطی ک ــه ی عل ــوط می شــود، وظیف ــه رفتارســازی مرب ــه ب ک
ــام  ــه تم ــد. چــون این گون ــه نکن ــف توجی ــل مختل ــه دالی ــم و... را ب ــل اختصــاص تراک ــات دیگــر مث ــا و اقدام برخــی نگاه ه
دســتاوردهای علــوم انســانی زیــر ســؤال مــی رود. بایــد همــه ی علــوم بــا هــم تعامــل و همــکاری کننــد، تــا در حــوزه ی محیــط 

زیســت موفقیــت داشــته باشــیم. اصالــت منافــع بخشــی در میــان نباشــد.



25

خبرنامه، سال نهم، شماره ی هفتاد و ششم، اردیبهشت ماه 1400

وی افــزود: اصــل موضــوع ایــن اســت کــه اگــر مــا می خواهیــم انســان فرهیختــه ی طبیعــت دوســت داشــته باشــیم، حتمــًا بایــد 
از دوران پیــش دبســتانی و از خانواده هــا شــروع کنیــم و بــرای ایــن کار نیــاز بــه منابــع و محتــوی داریــم کــه ایــن امــر خطیــر 

بــر عهــده ی پژوهش هــای راهبــردی و کاربــردی علــوم انســانی اســت.
 

همکاری پژوهشگاه علوم انسانی با آموزش و پرورش

ــرورش  ــوزش و پ ــا آم ــق گوناگــون همــکاری ب ــه مصادی ــن در بخــش دیگــری از گفت وگــوی خــود ب ــادی همچنی ــر قب دکت
ازجملــه ســازمان تألیــف کتاب هــای درســی اشــاره  کــرد و بــا اشــاره به وجــود رشــته ی فلســفه بــرای کــودکان در پژوهشــگاه 
)فبــک( گفــت: تفکــر خــالق بایــد از پیش دبســتانی بــه کــودکان آمــوزش داده شــود. قوی تریــن تــوان تحقیقاتــی تفکــر خــالق 
کــودکان را پژوهشــگاه علــوم انســانی دارد و یکــی از بارزتریــن نمودهــای کاربردی ســازی علــوم انســانی اســت. ایــن بخــش، 

خدمــات بســیار زیــادی بــه کارشناســان آمــوزش و پــرورش ارائــه می دهــد و مــورد اســتقبال فراوانــی قــرار گرفتــه اســت.
ــر  ــوزه ی تفک ــاب در ح ــد کت ــا جل ــا ده ه ــزود: م ــه اف ــن زمین ــی در ای ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــس پژوهش رئی
ــم. همچنیــن آمــوزش  ــه کــودکان در رده هــای مختلــف ســنّی چــاپ و منتشــر کرده ای انتقــادی کــودکان و آمــوزش فلســفه ب
ضمن خدمــت مدیــران اســتانی هــم از ســوی پژوهشــگاه علــوم انســانی بارهــا انجــام شــده اســت. اخیــراً در تفاهــم نامه هایــی 
ــد  ــم، در بخش هــای مختلــف، طرح هــای دیگــری هــم مانن ــه کردی ــرورش مبادل ــوزش و پ ــا پژوهشــگاه وزارت آم ــا ب ــه م ک
ــه شــده  ــا اضاف ــی م ــای قبل ــه همکاری ه ــا و ... ب ــی کرون ــان در دوران اپیدم ــار و زب ــالالت گفت ــودکان دارای اخت ــوزش ک آم

ــود. ــر ش ــا نهادینه ت ــن همکاری ه ــم ای ــت. امیدواری اس
وی ادامــه داد: ســه هــزار نفــر از اســاتید سراســر کشــور به عنــوان شــبکه ی نخبگانــی علــوم انســانی، تحــت عنــوان »شــورای 
ــای  ــد و برخــی از گروه ه ــکاری دارن ــا پژوهشــگاه هم ــا ب ــاط مســتمر و پوی ــوم انســانی« در ارتب ــب عل ــون و کت بررســی مت
ادبیــات، تاریــخ عــالوه بــر آن در درون  تخصصــی آن ازجملــه گروه هــای علوم تربیتــی، جامعه شناســی، مدیریــت، 

ــد. ــرورش دارن ــوزش و پ ــا آم ــراوان ب ــکاری ف ــت هم ــم ظرفی ــکده ها ه پژوهش
 

کم توجهی به علوم انسانی از تأسیس »دارالفنون« تا امروز

ــه  ــان ب ــال جوان ــه ســؤالی در مــورد خطرهــای عــدم اقب رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در پاســخ ب
ــر  ــن مســئله ناشــی از فق ــروز ای ــن ب ــاد م ــه اعتق ــت: ب ــی گف ــاد علوم تجرب ــان بســیار زی ــوم انســانی و متقاضی ــته های عل رش
ــا حــد زیــادی در برخــی مقاطــع باالتــر تحصیلــی کمــی  فرهنگــی و فقــر معرفتــی اســت. ولــی خوشــبختانه  ایــن مشــکل ت

ــود. ــاره درک می ش ــی دوب ــاز معرفت ــن نی ــند و ای ــی می رس ــه خودآگاه ــراد ب ــود. اف ــالح می ش اص
وی گفــت: بــه هــر حــال قطع یقیــن بــا کم توجهــی نســبت بــه علــوم انســانی ســرمایه های انســانی زیــادی هــدر مــی رود؛ ولــی 
بــا بازگشــت افــراد در مقاطــع باالتــر بــه علــوم انســانی، ایــن مســئله تــا حــّدی جبــران می شــود. زیــرا شــاهد اقبــال نســبی 
بــه علــوم انســانی در مقاطــع باالتــر تحصیلــی و رویکــرد فرهنگــی برخــی دانش آموختــگان علــوم تجربــی هســتیم. به عنــوان 
ــی،  ــته های مهندس ــالن رش ــارغ التحصی ــان ف ــانی از می ــوم انس ــته های عل ــری رش ــجوی دکت ــن دانش ــاله چندی ــه هرس نمون

ــه هســتند. ــی مهندســی علوم پای پزشــکی، کشــاورزی و فن
قبــادی بــه ســابقه ی  ایــن فقــر معرفتــی اشــاره کــرد و گفــت: نکتــه ای کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت ایــن اســت کــه ایــن 
فقــر فرهنگــی و معرفتــی یــک فقــر تاریخــی اســت؛ چــون از دهه هــا پیــش از زمــان مشــروطه، از زمــان جنگ هــای ایــران و 
روس و در زمــان مرحــوم عبــاس میــرزا و حتــی در زمــان صفویــه و جنــگ چالــدران؛ ایــن نــگاه شــکل گرفتــه اســت کــه دلیــل 
شکســت و از دســت دادن بخش هایــی از کشــور ایــن بــوده کــه  آن هــا تکنولــوژی و تــوپ جنگــی داشــتند و مــا نداشــتیم. ایــن 

تفکــر مغالطــه ای آن جــا شــکل گرفــت کــه تمــام ضعف هــای مــا، ضعف هــای تکنولوژیکــی اســت.
 

وی ادامــه داد: در صورتی کــه اگــر مــا خــوب علــوم انســانی را می آموختیــم هویــت ایرانــی، اقتــدار ایــران افزایــش می یافــت، 
ــر  ــم. از درون قوی ت ــر می گزیدی ــت تر را ب ــرد درس ــتراتژی و راهب ــم و اس ــه کار می گرفتی ــناختیم و ب ــر می ش ــا را بهت اولویت ه
ــا،  ــا، چالش ه ــر اولویت ه ــم و زودت ــت نمی دادی ــزرگ را از دس ــران ب ــی از ای ــم و بخش ــت نمی دادی ــه ذل ــن ب ــدیم، ت می ش
ــه ی  ــم از قافل ــه کار می گرفتی ــم و ب ــوم انســانی را می آموختی ــا خــوب عل ــر م ــا را متوجــه می شــدیم و اگ ــا، تمدیده فرصت ه
ــانی  ــوم انس ــه عل ــه ب ــم. توج ــم می کردی ــر فراه ــم زودت ــگ را ه ــزات جن ــوازم و تجهی ــم، ل ــب نمی افتادی ــدن عق ــم و تم عل
ــه شــاید  ــی می ســازد ک ــوام و... منتق ــه اق ــه کشــور، تجزی ــد و طمــع دشــمنان را نســبت ب ــت می کن ــی را تقوی انســجام داخل
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امــکان رســیدن بــه تکنولــوژی الزم را هــم فراهــم می کردیــم یــا در دوران پیــش از قاجــار هــم در زمــان بــد نمی جنگیدیــم 
ــوازم جنگیــدن را فراهــم می کردیــم. و بعدهــا نیــز تمــام ل

ــوژی،  ــه ضعــف تکنول ــران متوجــه می شــویم کــه عامــل مقــدم نســبت ب وی تأکیــد کــرد: در واکاوی رخدادهــای معاصــر ای
ضعــف فکــر و ضعــف علــوم انســانی بــوده اســت. به دلیــل عــدم درک درســت از ایــن وضعیــت، حتــی انســان بزرگــی مثــل 
مرحــوم میــرزا تقی خــان امیرکبیــر هــم زمانــی کــه دارالفنــون را تأســیس کــرد، بــه رشــته های علــوم انســانی توجهــی نداشــت 
و ایــن علــوم در دارالفنــون تدریــس نمی شــد. ایــن مســئله، مشــکل امــروز مــا نیســت و ایــن فقــر فرهنگــی و فکــری در یــک 

بســتر تاریخــی ایجــاد شــده اســت.
 

برخی چالش های علوم انسانی

ــا اشــاره بــه چالش هــای گوناگــون علــوم انســانی اعــم از هژمونی هــای دیگــر دانش هــا،  رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی ب
ــوم انســانی و...  ــی برخــی از اصحــاب عل ــوم انســانی، کــم همت ــه عل ــش، کم عالقگــی ب ــی در حــوزه ی دان ســیطره درآمدزای
اظهــار کــرد: ایــن مشــکل بــه همیــن شــکل بــا مــا آمــده و تاکنــون ادامــه یافتــه اســت. از یــک طــرف علــوم انســانی تحــت 
هژمونــی دیگــر علــوم بــوده و غالــب مســئوالن مــا از رشــته ی غیــر علــوم انســانی بودنــد کــه به دلیــل آگاه نبــودن، از علــوم 
انســانی هــراس داشــتند یــا آن را نــا کارآمــد قلمــداد می کردنــد، از طــرف دیگــر عــده ای هــم چنیــن بــاور دارنــد کــه بــدون 
ــل،  ــن دلی ــد. به همی ــم بزنن ــوم انســانی باشــند و سرنوشــت آن را رق ــد مدعــی عل ــد، می توانن ــوم انســانی را بخوانن این کــه عل
چالش هــای علــوم انســانی، چنــد الیــه و چنــد برابــر شــده و مــا بــه یــک فقــر معرفتــی تاریخــی در ایــن زمینــه دچــار هســتیم.
ــن و  ــی که ــا تمدن ــی ب ــا ملت ــون م ــد، چ ــوش نمی کن ــودش را فرام ــیر خ ــانی مس ــوم انس ــال؛ عل ــن ح ــا ای ــه داد: ب وی ادام
ــار دیگــر  ــه ب ــده بســازند، احتمــال این ک ــدار و بالن ــار تمــدن پای ــه در گذشــته توانســته اند یک ب ــی ک ــم هســتیم. ملت های قدی
ــده ای داشــته اســت. ــا تمــدن ضعیــف و میرن ــچ گاه تمــدن نداشــته ی ــد، بیشــتر از جامعــه ای اســت کــه هی تمدن ســازی کنن

قبــادی ضمــن اشــاره بــه تمدن ســاز بــودن علــوم انســانی تشــریح کــرد: تمــدن در ذات و دامــان علــوم انســانی می توانــد شــکل 
ــوازم تمدن ســازی، نظــام اندیشــگانی، معرفــت، ســرمایه های انســانی، زیرســاخت های فیزیکــی و نمادهــا، مدنیــت،  ــرد. ل بگی
ــد نیســتم و  ــا امی ــوم انســانی اصــاًل ن ــده ی عل ــن از آین ــی اســت. م ــن مدن ــه قوانی ــن دادن ب گفت وگــو، تحمــل دیگــران و ت

معتقــدم کــه علــوم انســانی راه خــودش را پیــدا می کنــد و نقــش بــارز در تمــدن آینــده ی ایرانی_اســالمی خواهــد داشــت.
وی افــزود: بایــد همــه کمــک کنیــم تــا جامعــه بیــش از گذشــته متوجــه کارکردهــای غیــر صریــح و ضمنــی علــوم انســانی 
شــود، چــون به عنــوان نمونــه بخــش عظیــم از تغذیــه ی فکــری جامعــه را بــه عهــده دارنــد، امــا چنــدان شــمردنی، ملمــوس 
ــا  ــه اصحــاب علــوم انســانی شــکل می دهــد ت و صریــح نیســت. از آمــوزش پیش دبســتانی کــه در حــوزه ی علــوم انســانی ب

آمــوزش دبســتان و ... همگــی ریشــه در علــوم انســانی دارنــد.
وی تأکیــد کــرد: البتــه مــا بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه عــالوه بــر نــگاه گزینشــی بــه علــوم انســانی، نــگاه ایجابــی هــم بــه 

آن داشــته باشــیم. ســلب، طــرد و نفــی؛ چــاره ی کار نیســت، انتخــاب هوشــمندانه و تمدن ســازانه داشــته باشــیم.
 

ظرفیت ایرانیان در ایجاد تمدن و آینده ی علوم انسانی

ــاالً ارکان  ــر اجم ــت: اگ ــران گف ــازی ای ــت تمدن س ــاره ی ظرفی ــات فرهنگــی، درب ــوم انســانی و مطالع ــس پژوهشــگاه عل رئی
ــاهده  ــم؛ مش ــا بدانی ــا و جغرافی ــات، نماده ــان، ادبی ــی، زب ــاخت های علم ــوم و زیرس ــن، عل ــت، دی ــه، معرف ــدن را؛ اندیش تم
ــگاه داشــتن  ــدار ن ــد در پای ــه ی ممت ــار اســت و تجرب ــن شــاخص ها یک جــا و تمام عی ــه ی ای ــران واجــد هم ــه ای می شــود ک

ــدار و اســتوار نگــه داشــته اســت. ــا »تمــدن« خــود را پای ــن تمــدن را هــم دارد. برخــالف همــه ی هجمه ه ای
وی بــا ذکــر یــک مثــال تاریخــی دربــاره ی قــدرت تمدن ســازی ایرانیــان عنــوان کــرد: شــما کنــدوکاو کنیــد، در می یابیــد کــه 
مصــر از نظــر تمدنــی از ایــران قدیمی تــر بــود، چــرا کــه جغرافیــا و تاریــخ آن، ایــن اجــازه را مــی داد. بــا ایــن حــال زمانــی 
ــان،  ــدند و زب ــلمان ش ــا مس ــی ایرانی ه ــد؛ ول ــت دادن ــان را از دس ــان و اسطوره های ش ــدند، زب ــلمان ش ــا مس ــه مصری ه ک
ــدا  ــران ج ــه ی ای ــوروز را از جامع ــد ن ــی می توان ــال کس ــد. ح ــظ کردن ــود را حف ــات خ ــا و ادبی ــا، نماده ــطوره ها، آیین ه اس

کنــد؟
وی ادامــه داد: در مــورد ســوری ها و منطقــه شــامان هــم به همیــن صــورت بــود.  آن هــا نیــز مســلمان شــدند و زبانشــان را از 
دســت دادنــد. ولــی ایــران بعــد از آمــدن اســالم، نــه تنهــا تضعیــف نشــد، بلکــه بســیار تقویــت شــد. ایــران فرهنگی تــر شــد 
و امپراتــوری فرهنگــی ســاخت. اگــر امپراتــوری ایــران از نظــر سیاســی شکســت خــورد؛ امــا یــک امپراتــوری بــزرگ فرهنگــی 
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تولــد یافــت. بــه قــول مولــوی: مــن بــه شــهری رگــی دارم نهــان/ بــر عروقــم بســته اطــراف جهــان. مــن از نزدیــک بــا بســیاری 
از ایــن کشــورها، در حــوزه ی فرهنگــی ایــران مواجهــه داشــته ام، بــا دانشگاه هایشــان و برخــی مسئوالن شــان مــراوده داشــتم 

و ایــن موضــوع را از نزدیــک لمــس کــرده ام.
 

دکتــر قبــادی بــا اشــاره بــه تأثیــری کــه ایــران در گســترش اســالم داشــته اســت، ادامــه داد: بعضــًا بســط و گســترش اســالم در 
برخــی نواحــی بیــش از هــر چیــز وامــدار ادبیــات فارســی اســت. مناطقــی مثــل بوســنی و هرزگویــن و آن طرف تــر بعضــی 
ــد  ــالم عالقه من ــه اس ــی ب ــی فارس ــای ادب ــق متن ه ــد؛ از طری ــا برس ــه آن ج ــی ب ــه عثمان ــش از این ک ــکان، پی ــای بال منطقه ه
ــان  ــان مانوی ــران باســتان و زم ــکان از ای ــه در منطقــه بال ــی اســت. البت ــوری فرهنگــی ایران ــن ظرفیــت امپرات ــد. ای شــده بودن
ــرورش و  ــه در پ ــن منطق ــگان ای ــم فرهیخت ــدن ه ــلمان ش ــد از مس ــرد. بع ــی ک ــوان ردیاب ــی را می ت ــگ ایران ــور فرهن حض
توســعه ی عناصــر فرهنگــی جهــان اســالم نقــش داشــته اند و بســیار بــه ادبیــات فارســی روی خــوش نشــان دادنــد. چنان چــه 

مفصل تریــن شــرح دیــوان حافــظ بــه وســیله ی حافــظ ســودی بوســینایی نوشــته اســت.
وی ادامــه داد: مگــر مولــوی اصــول، صــرف، نحــو و نوشــتن بــه زبــان عربــی را بلــد نبــود؟ هــم فقیــه بــود هــم متکلــم بــود 
ــود.  ــی ب ــوی نقطــه تمــاس تمــدن بودای ــی حضــور نداشــت؟ مول ــرز تمــدن بودای ــود. مگــر آن جــا در م هــم قرآن شــناس ب
ولــی چــه اتفاقــی افتــاد کــه مثنــوی بــزرگ و عمــده آثــارش را بــا اســالم عرفانــی خــود بــه فارســی ســرود و آثــار دیگــرش 
ــان پهلــوی«. ایــن، یعنــی حکمــای  را نوشــت. تــا جایــی کــه شــیخ بهایی گفــت: »مثنــوی معنــوی مولــوی، هســت قــرآن زب

بــزرگ در برابــر مثنــوی مولــوی تســلیم شــدند و آن را ســتودند.
ایــن اســتاد دانشــگاه تأکیــد کــرد: ایــن ذات ایرانــی و ظرفیــت ایرانــی اســت کــه می توانــد تمدن ســاز باشــد. علــوم انســانی 

بــا ایــن پشــتوانه ی فرهنگــی آینــده خوبــی در ایــران خواهــد داشــت.
 

موضوع سانسور در پژوهش های علوم انسانی

ــه  ــی ک ــانی و موضوعات ــوم انس ــای عل ــور در پژوهش ه ــئله ی سانس ــه مس ــخنانش ب ــری از س ــش دیگ ــادی در بخ ــر قب دکت
پژوهشــگران بــرای بررســی  آن هــا دچــار محدودیــت هســتند، اشــاره کــرده و پاســخ داد: ایــن موضــوع در مــورد پژوهشــگاه 
ــرای  ــگران ب ــه پژوهش ــت ک ــن اس ــتلزم ای ــم و مس ــی داری ــه ی تحقیقات ــبکه های برنام ــا ش ــون م ــد؛ چ ــدق می کن ــر ص کمت
ــه نهادهــای ذی ربــط یــا ســازمان های مردم نهــاد یــا خــود جامعــه و... مراجعــه کننــد. پیمایش هایــی  جمــع آوری اطالعــات ب
ــز  ــا نی ــردی م ــای کارب ــت، در پژوهش ه ــت اندرکاران اس ــی دس ــا هماهنگ ــا ی ــنجش زمینه ه ــا س ــم ب ــام می دهی ــا انج ــه م ک
ــان  ــه محقق ــا ممکــن اســت به صــورت آزاد و در ســطح جامع ــد. ام ــش نمی آی ــن موضــوع پی چــون تقاضا محــور اســت، ای
علــوم انســانی معمــوالً بــا ایــن مشــکالت مواجــه باشــند کــه البتــه ایــن مشــکل بــرای دیگــر محققــان علــوم انســانی جــدی 
اســت؛ چــون مســئوالن مصالــح خودشــان را می بیننــد و ممکــن اســت مصالــح علــم را نبیننــد. محققــان هــم مصالــح علــم را 

ــن مشــکل مواجــه هســتیم. ــر به ای ــا در پژوهشــگاه کمت ــی م ــد! ول ــی را نبینن ــح اجرای ــد و ممکــن اســت مصال می بینن
 

مروری بر عمده فعالیت های صورت گرفته در پژوهشگاه

ــوان ســؤال آخــر  ــه به عن ــب ک ــن مطل ــه ای ــان و در پاســخ ب ــات فرهنگــی در پای ــوم انســانی و مطالع ــس پژوهشــگاه عل رئی
ــری و  ــث نظ ــن مباح ــان ای ــدی می ــر پیون ــوی دیگ ــود و از س ــی می ش ــه تلق ــدی مصاحب ــم جمع بن ــو در حک ــه از یک س ک
کارکــرد عملــی و کارنامــه پژوهشــگاه به شــمار مــی رود، در ارزیابــی خطــوط برجســته فعالیت هــای پژوهشــگاه، توضیــح داد: 
پژوهشــگاه در مدیریــت فعلــی بــه نهــاد تحقیقاتــی مســئله محور، کاربــردی و جامعه محــور تبدیــل شــده اســت. فعالیت هــای 
ــه ســوق داده اســت و ســعی کــرده کــه پژوهشــگاه را  ــه کاربردی ســازی و بومی گرایان ــًا نظــری ب پژوهشــی را از امــور صرف

ــه مدیریــت تولیدکننــده و دســتاوردمحور پیــش ببــرد. ــًا هزینه مــدار ب از مدیریــت صرف
ــه  ــایت( ک ــار س ــاس آم ــر اس ــه ب ــد: )29۳ دفع ــح فرمودن ــد و تصری ــا تأکی ــا و باره ــری باره ــم رهب ــام معظ ــت: مق وی گف
ــگاه برنامه مــدار و  ــای ن ــز برمبن ــد »خروجــی« معیــن داشــته باشــند. ایــن رویکــرد پژوهشــگاه نی ســازمان ها و مؤسســات بای
ــای  ــام پژوهش ه ــی و انج ــازی و واقع گرای ــق کاربردی س ــردی و از طری ــعه ی راهب ــه ی توس ــتین برنام ــوب نخس در چهارچ

تقاضــا محــور، پیــش رفتــه اســت.
قبــادی در ادامــه بــا تشــکر از مدیریت هــای ســابق ایــن پژوهشــگاه کــه هرکــدام بــه ســهم خــود زحمــات فراوانــی کشــیده اند، 
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افــزود: جــواب دادن بــه ایــن پرســش و پاســخ بــه نیازهــای ســازمانی، خــود، نوعــی قدردانــی از آنــان هــم بــه شــمار می آیــد. 
ــری و حصــول  ــت و رهب ــدی، هدای ــوان فعالیت هــای پژوهشــگاه در حــوزه ی ســاختاری، فراین ــی می ت ــا به صــورت ایجاب ام

بــه هدف هــا را طــی ســال های اخیــر در هشــت عنــوان جــای داد. ایــن هشــت مقولــه عبارتنــد:
1- برنامه مــداری، کوشــش بــرای ارتقــاء کیفیــت پژوهشــی، اعتــالی جایــگاه پژوهشــگاه و اجــرای برنامــه ی توســعه بــرای 

نزدیــک شــدن ســازمان، اعضــای هیــأت علمــی بــه مرجعیــت تخصصــی و تمحــض علمــی
2- حرکت بر مبنای خردجمعی و مشورت مستمر و نزدیک شدن به سازمان دانایی محور

۳- دغدغه ی اجتماعی، بومی گرا، دین مداری و انجام پژوهش های تقاضامحور
4- استوارسازی قانونی و بازآرایی ساختار پژوهشگاه

ــذاری در  ــعه ی کشــور و اثرگ ــای توس ــی و برنامه ه ــع علم ــند جام ــژه س ــتی، به وی ــناد باالدس ــق اس ــرای تحق ۵- کوشــش ب
ــارم ــی نســل چه ــه مؤسســه ی علم ــک شــدن ب سیاســت گذاری و نزدی

ــوم انســانی و  ــه ســمت اعتــالی عل ۶- انجــام پروژه هــای شــاخص، روزآمــدی و حرکــت در مرزهــای دانــش و حرکــت ب
تقویــت شــبکه ی نخبگانــی علــوم انســانی

ــأت  ــل، هی ــط بین المل ــات، رواب ــاوری اطالع ــه: در حــوزه ی فن ــاخت ها )از جمل ــت زیرس ــرم تخصصــی، تقوی ــاء ه 7- ارتق
ممیــزه، قطــب علمــی و ...(

ــمت  ــه س ــت ب ــته ای و حرک ــای بین رش ــت پژوهش ه ــش، تقوی ــت پژوه ــت و مدیری ــای هدای ــازی فراینده 8- نظام مندس
ــی ــای پژوهش ــدازی حلقه ه راه ان

وی برخی از مصادیق  آن ها را به شرح ذیل برشمرد:
ــمت  ــه س ــا ب ــی پروژه ه ــا و جهت ده ــن اولویت ه ــردی و تدوی ــعه ی راهب ــه ی توس ــتین برنام ــب نخس ــی و تصوی 1- طراح

مســئله مندی
ــاد کرســی های  ــدازی نه ــی و راه ان ــی و بین الملل ــل علمــی و کنگره هــای مل 2- برگــزاری صدهــا نشســت تخصصــی و تعام

نظریه پــردازی
۳- سامان دهی بهینه ی توانایی ها و ظرفیت علمی پژوهشگاه و اخذ مجوز و راه اندازی نخستین قطب علمی

4- راه اندازی آزمایشگاه پیشرفته تخصصی زبان، رشد زیرساخت ها و فعالیت های حوزه ی فناوری اطالعات
۵- تأسیس معاونت کاربردی سازی علوم انسانی و جاری سازی رویکرد پژوهش تقاضامحور و ترویجی سازی علم

۶- مصوب کردن بخش تصویب نشده ی ساختار در شورای گسترش آموزش عالی
7- راه اندازی گروه های مؤثر کاربردی، مانند گروه مدیریت

ــردازی  ــت، نظریه پ ــالق و تربی ــانه، اخ ــوق، رس ــد حق ــرو؛ مانن ــود نی ــار کمب ــای دچ ــرآمد در گروه ه ــروی س ــذب نی 8- ج
ــگ معاصــر ــن و فرهن سیاســی، فلســفه ی اســالمی، فلســفه ی دی

ــون و  ــای شــورای بررســی مت ــش دســتاوردها و خروجی ه ــا و افزای ــل هزینه ه 9- متنوع ســازی محصــوالت پژوهشــی، تقلی
تولیــد محصــوالت قابــل عرضــه به عنــوان منابــع دانشــگاهی طبــق رهنمــود مســتقیم مقــام معظــم رهبــری؛ )کــه صراحتــًا در 
دیــدار بــا اعضــای شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی ایــن پژوهشــگاه( فرمودنــد: »ان شــاءاهلل یــک مقطــع جدیــدی 
ــازار کار بیایــد، یــک حرکــت کالنــی انجــام بگیــرد. ایــن مرکــز  ــه ب ــرای این کــه محصــول ایــن جمــع ب را تعریــف کننــد ب
)شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی( خــود را موظــف بدانــد بــرای فراهــم کــردن مــواد الزم بــرای کتــاب، منبــع 
علمــی، مرجــع علمــی کــه دیگــران بتواننــد کتــاب بنویســند یــا خــود ایــن مجموعــه بخواهــد از افــراد کــه بنویســند؛ منبــع 

علمــی فراهــم کننــد«. )بخشــی از ســخنان مقــام معظــم رهبــری در دیــدار بــا اعضــای شــورای بررســی متــون 1۳8۵.11.2(
ــال،  ــول 17 س ــه در ط ــه در حالی ک ــوان نمون ــورا به عن ــن ش ــای ای ــل هزینه ه ــت: تقلی ــد گف ــن رون ــریح ای ــادی در تش قب
تولیــد کتــاب در شــورای متــون حــدود ۳0 جلــد بــوده اســت کــه در طــول شــش ســال اخیــر بــه حــدود 2۵0 جلــد و تولیــد 
مقالــه ی آن در 17ســال حــدود ۵0 مقالــه بــوده و اآلن از یــک هــزار افــزون شــده و شــورا صاحــب مجلــه ی علمی_پژوهشــی 
ماهنامــه شــده و بــا رتبــه ی A+ در جشــنواره ی فارابــی برنــده شــده، ایــن در حالی ســت کــه از مدیریــت هزینه گرایــی فاصلــه 
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گرفتــه و بــه تقلیــل مخــارج روی آورده اســت. به عنــوان نمونــه قبــاًل هزینــه ی شــورای متــون حــدود 17 درصــد اعتبــارات 
کل پژوهشــگاه بــوده، االن کمتــر از پنــج درصــد اســت. تولیــد و نشــر بیــش از 2۵0 جلــد کتــاب انتقــادی، چــاپ و نشــر 
ــی، کســب  ــش از ۵00 جســتار علم ــادی بی ــن یادداشــت های انتق ــه و تدوی ــه، تهی ــی پژوهشــی 1100 مقال ــای علم مقاله ه

مقــام اول جشــنواره ی مّلــی نقــد کتــاب طــی 4 دوره ی متوالــی.
10- افزایــش و توســعه ی فضــای فیزیکــی ازجملــه. الحــاق ســاختمان دانشــنامه نگاری همچنیــن به ســازی طبقــات منفــی 

ســه، زیــر همکــف و ناهارخــوری و....
11- ارتقــای کیفیــت نشــریات و دریافــت چندیــن رتبــه  A+ و Q1  ،خــروج 1۶ نشــریه از وضعیــت زرد و قرمــز، افــزوده 

شــدن چندیــن نشــریه، ســپردن ســردبیری و مدیــر مســئولی اکثریــت مطلــق نشــریات بــه اعضــای داخلــی
12- در بخــش فنــاوری اطالعــات: تجدیــد ســاختار شــبکه ی ارتباطــی داخلــی، شــبکه ی ملــی اطالعــات شــامل ســامانه ی 
ــامل 21 زیرسیســتم،  ــیون ش ــع اتوماس ــامانه ی جام ــتیبانی س ــدازی و پش ــت، راه ان ــک دول یک پارچــه ی مراســالت الکترونی
بومی ســازی ســامانه ی جامــع مدیریــت اطالعــات و فرایندهــای پژوهشــی ســیماپ شــامل جمــع آوری اطالعــات مربــوط 
بــه فعالیت هــای پژوهشــی اعضــای هیــأت علمــی و مکانیــزه کــردن فرایندهایــی همچــون ارتقــا، ترفیــع، تولیــد رزومــه ی 

پژوهشــی و درخواســت گرنــت.
ــمی و  ــای رس ــترش همکاری ه ــوم و گس ــل وزارت عل ــراز بین المل ــرح ت ــه ط ــل و ورود ب ــط بین المل ــای رواب 1۳- ارتق
اجــرای پروژه هــا یــا  کارگاه هــای تخصصــی یــا همایش هــای علمــی مشــترک بــا دیگــر کشــورها. در همیــن ســال جــاری 
ــا اســتقبال  ــم کــه ب ــرای دانشــگاه های کشــور افغانســتان برگــزار کردی ــز کارگاهــی مجــازی در حــوزه ی معنی شناســی ب نی

روبــه رو شــده اســت.
14- تبدیــل هیــأت ممیــزه و هیــأت جــذب پژوهشــگاه بــه محــور و قطــب حــوزه ی پژوهشــی علــوم انســانی وزارت علــوم 
)چنان کــه حــدود 1۳ پژوهشــکده پژوهشــگاه و مؤسســه اآلن از جهــت هیــأت ممیــزه و هیــأت جــذب زیــر نظــر پژوهشــگاه 

) هستند
ــأت علمــی  ــی از ســوی اعضــای هی ــی و بین الملل ــف مل ــز متعــدد در جشــنواره های مختل 1۵- افتخــارات و کســب جوای

پژوهشــگاه )بیــش از ۳0 مــورد(
1۶- درون زا کــردن تصمیمــات راهبــردی و حرکــت در مســیر خردجمعــی و مشــورت دائمــی بــا بدنــه و تشــکیل بیــش از 

ده شــورا و کمیســیون مســتمر
17- ارتقــای ســطح ملــی پژوهشــگاه و انجــام فعالیت هــای پژوهشــی مؤثــر، به ویــژه از طریــق تهیــه گزارش هــای راهبــردی 
ــا بخش هــای گوناگــون  ــه ب ــا ازجمل ــی و تعامــالت و همکاری ه ــرای مســئوالن و ایجــاد هماهنگــی در ســطح مل ــق ب دقی
وزارت متبــوع، قــوه ی مقننــه، قــوه ی قضاییــه، شــورای تحــول، دانشــگاه عالمــه، عمــوم پژوهشــگاه ها و مؤسســات علمــی 

ر کشو
18- همــکاری و تعامــل مســتمر بــا پژوهشــگاه ها و نهاد هــای حــوزوی )تنهــا پژوهشــگاه عضــو در مجمــع پژوهشــگاه های 

علوم اســالمی و انســانی(.
19- افزایش بهره وری از طریق بازآرایی ساختار سازمانی و تقسیم کار مسئله محور
20- انجام طرح شاخص اثرگذار اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور...

ــا و  ــاری کرون ــد بیم ــور مانن ــای کش ــائل و چالش ه ــه مس ــّدی ب ــم و ورود ج ــازی عل ــازی و ترویجی س 21- عمومی س
ــت« ــا روای ــی »کرون ــه ی اول جشــنواره ی مل کســب رتب

22- انجام حدود ۵0 طرح کاربردی و کارفرمایی

منبع: ایسنا
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جلسه ی مجازی شورای سیاست گذاری
 چهارمین دوساالنه ی کنگره ی بین المللی امام علی)ع( پژوهی

در راســتای سیاســت های راهبــردی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و همچنیــن اهــداف مرکــز تحقیقــات 
ــی )ع(  ــام عل ــی ام ــره ی بین الملل ــاالنه ی کنگ ــن دوس ــت گذاری چهارمی ــورای سیاس ــه ی ش ــومین جلس ــی )ع( س ــام عل ام

ــد. ــزار ش ــازی برگ ــورت مج ــاه 1400، به ص ــی ۳1 فروردین م پژوه

حاضریــن در ایــن جلســه عبــارت بودنــد از؛ دکتــر حســینعلی قبــادی )رئیس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگی(، 
دکتــر ســید محمدمهــدی جعفــری )اســتاد دانشــگاه شــیراز(، دکتــر ناصــر الهــی )نماینــده ی دانشــگاه مفیــد(، دکتــر علــی اهلل 
ــاون پژوهشــی  ــده ی مع ــی شــیرزاد )نماین ــر رمضانعل ــه(، دکت ــی العالمی ــه المصطف ــی جامع ــط عموم ــرکل رواب ــری )مدی اکب
جامعــه المصطفــی العالمیــه(، دکتــر حســن برزگــر )نماینــده ی معــاون پژوهشــی وزارت متبــوع(، دکتــر اســماعیل رمضانــی 
ــاد بین المللــی نهــج البالغــه(،  ــی )نماینــده ی بنی )چابــک نماینــده ی پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســالمی(، علــی قهرمان
دکتــر علیرضــا مالیی توانــی )معــاون پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی پژوهشــگاه(، دکتــر زهــرا پارســاپور )معــاون فرهنگــی 
و علــوم انســانی کاربــردی پژوهشــگاه(، دکتــر ســیدمحمدرحیم ربانــی زاده )رئیــس مرکــز تحقیقــات امــام علــی)ع((، دکتــر 
ــأت علمــی پژوهشــگاه(، و  ــی )عضــو هی ــد مبلغ ــر عبدالمجی ــأت علمــی پژوهشــگاه(، دکت ــی )عضــو هی ــی گرام محمدعل

محمدعلــی معتضدیــان )کارشــناس مرکــز تحقیقــات امــام علــی)ع((.
در ابتــدای جلســه دکتــر قبــادی ضمــن خیــر مقــدم بــه حاضریــن و تشــکر از حضــور مؤثــر اعضــای شــورای سیاســت گذاری 
کنگــره در ادوار گذشــته و همچنیــن تالش هــای مســئوالن و کارکنــان قبلــی و فعلــی مرکــز تحقیقــات امــام علــی)ع( بــرای 

برگــزاری ایــن کنگــره بــه بیــان مطالبــی در راســتای موضــوع ایــن دوره از کنگــره پرداخــت، ازجملــه :
ــن  ــه ای ــت ک ــود آورده اس ــی بوج ــای بین الملل ــا و همایش ه ــزاری کنگره ه ــرای برگ ــی ب ــتر خوب ــازی بس ــای مج - فض

ــد. ــمار می آی ــه ش ــز ب ــی نی ــره بین الملل ــن کنگ ــرای ای ــی ب ــت خوب ــرایط فرص ش
- ارتبــاط ادواری و مســتمر مــا بــا امــام علــی )ع( پژوهــان ازطریــق بانــک جامــع اطالعاتــی کــه در اختیــار مرکــز تحقیقــات 

امــام علــی)ع( اســت نیــز فرصــت مغتنمــی بــرای اجــرای ایــن کنگــره فراهــم کــرده اســت.
-ســعی شــود در منشــوری کــه بــرای مرکــز امــام تحقیقــات علــی )ع( تدویــن شــده اســت، جنبه هــای جهانــی و انســانی 
درآثــار امــام علــی)ع( مــورد تأکیــد و پژوهــش بیشــتر قــرار گیــرد. ابعــاد جهانــی مربــوط بــه حقــوق شــهروندی و انســانی 

امــام علــی )ع( در ایــن کنگــره الزم اســت برجســته شــود.
همچنیــن مــا بایــد نســبت بــه مراکــز دیگــر کــه بــه لحــاظ پژوهشــی منصــوب بــه امــام علــی )ع( هســتند کار متمایــز علمــی 

و پژوهشــی بهتــری ارائــه دهیــم.
در ادامــه ی ایــن نشســت مجــازی دکتــر ربانــی زاده، رئیــس مرکــز تحقیقــات امــام علــی )ع( بــا عــرض خیرمقــدم بــه حضــار 
ــر  ــداوم دکت ــن پشــتیبانی م ــد و همچنی ــذاری کرده ان ــز خدمت گ ــن مرک ــته درای ــالیان گذش ــرای س و تشــکر از کســانی که ب
قبــادی از ایــن کنگــره بیــان کــرد: امــام علــی )ع( متعلــق بــه بشــریت اســت و بــه فرقــه و مکتــب خــاص اختصــاص نــدارد 
و تمــام انســان های آزادی خــواه بــه او عالقه مندنــد. به همیــن جهــت مــا هــم تــالش می کنیــم تــا در مرکــز و خــالل چنیــن 

ــه موضــوع جهانی بــودن ابعــاد وجــودی حضــرت بپردازیــم. برنامه هایــی ب

سپس حاضرین به ارائه ی نقطه نظرات خود در خصوص دستورات جلسه پرداختند.
دکتــر قبــادی بــا موضــوع پیشــنهادی کنونــی »مســئولیت اجتماعــی در اندیشــه و ســیره امــام علــی)ع( موافــق بودنــد زیــرا در 

جلســه ی قبلــی شــورا ایــن موضــوع بــرای چهارمیــن کنگــره مــورد موافقــت اکثــر اعضــا قــرار گرفتــه بــود.
ــن کنگــره  ــودن کار ای ــرای متفاوت ب ــان نقطــه نظــرات خــود پرداخــت و گفــت: ب ــه بی ــی ب ــی گرام ــر محمدعل ســپس دکت
نســبت بــه بقیــه و بعــد بین المللــی آن بهتــر اســت ترکیبــی بیــن موضــوع امــام علــی )ع( پژوهــی و شــیعه پژوهــی داشــته 
باشــیم چــون شــیعه پژوهشــی جایــگاه خــاص خــود در خــارج از ایــران و در محیط هــای آکادمیــک جهانــی دارد و صــرف 
ــز  ــی آن کاســته می شــود. اســتاد ســیدمحمدمهدی جعفــری نی امــام علــی)ع( پژوهــی درون دینــی می شــود و از بعــد جهان

موافقــت خــود بــا موضــوع کنگــره را ابــراز کــرد.
ــئولیت  ــت: مس ــره پرداخــت و گف ــورد موضــوع کنگ ــود در م ــای خ ــه ی دیدگاه ه ــه ارائ ــز ب ــی نی ــر علیرضــا مالئی توان کت
ــه قلمــرو اســالم و شــیعه را از بیــن  اجتماعــی انســان در ســیره ی اندیشــه ی امــام علــی )ع( نگرانی هــای محــدود شــدن ب
ــوع  ــه موض ــان« ب ــه ی »انس ــم کلم ــنهاد می ده ــود و پیش ــده می ش ــی دی ــتره ی جهان ــک گس ــی )ع( در ی ــام عل ــرد و ام می ب
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ــیعی  ــاص ش ــاد خ ــا اعی ــی ب ــره تداخل ــزاری کنگ ــان برگ ــه زم ــه این ک ــنهاداتی ازجمل ــن پیش ــود. همچنی ــه ش ــره اضاف کنگ
ــود و  ــه ش ــدت توج ــه ی وح ــت و هفت ــر بعث ــی نظی ــه رویدادهای ــی ب ــه ی بین الملل ــرای جنب ــت. ب ــر اس ــد بهت ــته باش نداش
حامیــان مالــی کنگــره نهادینــه و دارای جایگاهــی ثابــت و لوگــوی معیــن باشــند. ایجــاد یــک مجمــع دائمــی بیــن نهادهــای که 
در مــورد نهج البالغــه فعالیــت دارنــد، بــرای مبــادالت و ارتباطــات علمــی بیشــتر و دســت آخــر ایجــاد یــک کتاب شناســی 

ــی)ع(. ــام عل ــورد ام ــی و انگلیســی در م ــف عرب ــای مختل ــی در زبان ه تحلیل
دکتــر عبدالمجیــد مبلغــی نیــز گفــت: دو نــوع گفتمــان در پژوهش هــای دینــی وجــود دارد یکــی مطالعــات دینــی و اســالم 
ــای  ــاًل پژوهش ه ــه دارد. فع ــرد درون گرایان ــه رویک ــی ک ــی دارد. دوم، دین پژوهش ــترده تر و جهان ــگاه گس ــه ن ــر ک معاص
ــردازی در  ــی اســت. پرســش گری و ایده پ ــه درون نگــر و درون دین ــه گفتمــان دوم دارد ک ــًا ناظــر ب حاضــر در کشــور عمدت
عرصــه ی امــام علــی )ع( پژوهــی بایــد بــه عرصــه ی مطالعــات الهیــات و دینــی معاصــر کشــیده شــود )گفتمــان اول( همچنیــن 
ــه وضعیــت موجــود در حــوزه ی امــام علــی پژوهشــی فعلــی بایــد ســر لوحــه ی فعالیت هــای کنگره هــای  ــگاه انتقــادی ب ن

شــبیه بــه ایــن قــرار گیــرد.
 دکتــر ناصــر الهــی هــم در ادامــه ی جلســه گفــت: بایــد بــا پارادیم هــای موجــود بین المللــی در خصــوص مســئولیت پذیری 
اجتماعــی کار کنیــم. بحــث مســئولیت اجتماعــی در جهــان پررنــگ شــده و در اقتصــاد محیــط زیســت و ... تســری دارد و 
ضــروری اســت ایــن پاردایــم را بــا توجــه بــه بیانــات حضــرت امیــر مطــرح و گســترش دهیــم. بایــد از نــگاه دینــی و درون 
مکتبــی خــاص بــه ایــن موضــوع و حضــرت امیــر)ع( پرهیــز کنیــم و بــا توجــه بــه پارادیم هــای جهانــی و غیــر مکتبــی بــه 

آن بپردازیــم.
ــر  ــا نظی ــگاه های دنی ــی در دانش ــز شیعه شناس ــت :مراک ــوان داش ــه عن ــات جلس ــه مباحث ــم در ادام ــاپور ه ــرا پارس ــر زه دکت
هــاروارد، انگلســتان و حتــی در اســرائیل هســتند کــه ســؤاالت و شــبهات اساســی را مطــرح می کننــد. پژوهشــگاه و مرکــز 
تحقیقــات امــام علــی )ع( نیــز بهتــر اســت برنامه هایــی بــرای پاســخ گوی بــه ســؤاالت و ابهامــات موجــود داشــته باشــند و 

صرفــًا بــه موضوعــات قدیمــی نپردازنــد.
وی همچنیــن شــکل گیری حلقــه ی شــیعه پژوهی و امــام علــی)ع( پژوهــی در پژوهشــگاه و در بیــن پژوهشــگران و اســتادان 

حاضــر در ایــن حلقــه را بــرای کنگره هایــی نظیــر ایــن را ضــروری دانســت.
ــش و  ــر همای ــودن ه ــل ب ــه تکام ــرض رو ب ــا ف ــرد: ب ــرح ک ــن ط ــرات خــود را این چنی ــم نظ ــی ه ــماعیل رمضان ــر اس دکت
برطــرف شــدن نقایــص قبلــی الزم اســت، مبانــی و اهــداف اصلــی کــه مصــوب شــده را پی گیــری کنیــم. همچنیــن جنبــه ی 

ــا موضــوع تصویــب شــده موافقــت داشــت. ــن ب ــری داشــته باشــد. وی همچنی بین المللــی گســترش بهت
حاضرین در پایان جلسه دو موضوع زیر را تصویب کردند:

-تالش و برنامه ریزی برای برگزاری کنگره در تیرماه سال جاری
-مسئولیت پذیری اجتماعی انسان در اندیشه، سیره و سخن امام علی )ع( به عنوان موضوع این دوره از کنگره
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گزارش دوره ی آموزشی »درس گفتار زبان و زبان شناسی«

ــر همکاری هــای علمی_بین المللــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در راســتای  ــو، دفت در طلیعــه ی  ســال ن
ــان فارســی،  ــژه کشــورهای حــوزه ی  زب ــا دانشــگاه های دیگــر کشــورهای جهــان، به وی ایجــاد و تقویــت بســتر همــکاری ب
ــل و  ــگاه کاب ــکاری دانش ــا هم ــی« ب ــان و زبان شناس ــای زب ــوان »درس گفتاره ــا عن ــی ب ــزاری دوره ی آموزش ــه برگ ــدام ب اق
انجمــن زبان شناســی ایــران کــرده اســت. ایــن دوره کــه بــا تدریــس اســتادان برجســته ی  ایــن حــوزه از 1۵ فروردیــن 1400 
آغــاز شــده، مشــتمل بــر 14 جلســه در هفــت حــوزه ی متفــاوت زبان شناســی اســت. در ایــن جلســات، موضوعــات روز علــم 

ــرد. ــرار می گی ــان ق ــار مخاطب ــد در اختی ــب مباحــث نظــری جدی زبان شناســی در قال

ــن  ــوان »پیدایــش و تکوی ــا عن ــر مصطفــی عاصــی و ب ــا تدریــس دکت گفتنی ســت، نخســتین جلســه از ایــن درس گفتارهــا ب
ــر 1۶0  ــغ ب ــزار شــد و بال ــی و افغانســتانی برگ ــتادان و دانشــجویان ایران ــتقبال چشــم گیر اس ــا اس زبان شناســی پیکــره ای« ب
نفــر در ایــن جلســه شــرکت کردنــد. دکتــر عاصــی در ایــن درس گفتــار بــا تعریــف زبان شناســی پیکــره ای، انــواع پیکره هــای 
ــی را  ــان فارس ــود زب ــای موج ــت و پیکره ه ــا پرداخ ــن پیکره ه ــه ای ــای روز ب ــن رویکرده ــه تبیی ــح داد و ب ــی را توضی زبان
ــد  ــی خواه ــای زبان ــا در پژوهش ه ــرد  آن ه ــی و کارب ــای زبان ــوع پیکره ه ــه موض ــده ب ــه ی آین ــرد. وی در جلس ــی ک معرف

پرداخــت.

 دیگــر ســرفصل های ایــن دوره ی آموزشــی عبــارت  اســت از؛ نظریه هــای ترجمــه، از زبان شناســی انتقــادی تــا گفتمان شناســی 
انتقــادی، گفتمان شناســی انتقــادی و کارکــرد آن در نقــد ترجمــه، ادبیــات از منظــر زبان شناســی شــناختی، دوزبانگــی و زبــان 
ــعه،  ــا و توس ــر جغرافی ــی از منظ ــای زبان ــوالت آن، نگرش ه ــیر تح ــتگاه و س ــی، خاس ــی ادراک ــرت، گویش شناس و مهاج

ریشــه های واژگانــی دشــوار در فارســی و پشــتو بــا رویکــرد معناشناســی تاریخی_تطبیقــی.

ــان و احمــد پاکتچــی،  ــی، علی رضــا قلی فامی ــا افراشــی، یحیــی مدرســی تهران ــه فرحــزاد، گلــرخ ســعیدنیا، آزیت ــر فرزان دکت
دیگــر اســتادان ایــن دوره هســتند کــه در روزهــای یکشــنبه از ســاعت 1۵ تــا 1۶:۳0 توســط مرکــز آموزش هــای تخصصــی 

ــزار می شــود. ــا( پژوهشــگاه برگ آزاد )مات
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گزارش کنفرانس بین المللی »انسان، اقتصاد و جامعه در شرایط پاندمی«

ــوان »انســان، اقتصــاد و جامعــه در شــرایط پاندمــی«، 27 فروردیــن 1400 )1۶ مــارس 2021(،  ــا عن کنفرانســی بین المللــی ب
توســط پژوهشــگاه خلــق قفقــاز و بــا همــکاری کلــوپ دانشــمندان اوراســیا، آکادمــی آمــوزش بین المللــی، بنیــاد تحقیقــات 

فرهنــگ اســالمی ابن ســینا و پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد.
ــوان عضــو  ــر شکوه الســادات حســینی به عن ــر همکاری هــای علمــی بین المللــی از پژوهشــگاه علــوم انســانی، دکت ــر دفت مدی
کمیتــه ی علمــی ایــن کنفرانــس، در میزگــرد »ایمنــی معنــوی و اقدامــات جدیــد اجتماعــی: تجربــه پاندمــی جهانــی« نیــز یکــی 
از ســخنرانان ایــن میزگــرد بــود کــه ســخنرانی خــود را بــا عنــوان »ابعــاد انســانی_اجتماعی پاندمــی کرونــا« ارائــه کــرد. دیگــر 

ســخنرانان ایــن میزگــرد و عناویــن ســخنرانی  آن هــا بــه شــرح زیــر اســت:
ــوی  ــای معن ــتاوروپول - »چالش ه ــی اس ــه ی مذهب ــی مؤسس ــورای علم ــر ش ــکین E.N.( - دبی ــن )شیش ــیش یوجی   کش

همه گیــر« بیماری هــای 
  فاســخوتدنیوف رینــات ریفاتویــچ - معــاون مفتــی مســکو، رئیــس کالــج اســالمی الهیــات و حقــوق مســکو )مســکو( »نقــش 

آمــوزش معنــوی و اخالقــی در دوران شــیوع«
  هگومــن ویتالــی )اوتکیــن( - دبیــر شــورای اســقف های کالن شــهر ایوانــووف، دبیــر علمــی و مــدرس ارشــد مؤسســه ی 
مذهبــی ارتدکــس ســنت الکسفســک ایوانوو-ووزنسنســک »الهیــات اضطرابــی بــرون کلیســایی روســیه در زمینــه ی 

همه گیــر« بیماری هــای 
  دکتــر عبدالنبــی خلیــل االشــقر - اســتاد دانشــگاه مون پلیــه )فرانســه(- »ویــروس کرونــا بیــن رســانه های جدیــد، فرهنــگ 

و دیــن در جهــان عــرب«
ــتان(  ــورا، پاکس ــیخو پ ــا« )ش ــتان دی ــی »بیمارس ــکی بین الملل ــز پزش ــد مرک ــک ارش ــا - پزش ــا والدیمیروون ــوا مارین   باکان

»بیمــاری همه گیــر COVID-19. پزشــکی در مقابــل دیــن«
  اســماعیل کازبکوویــچ گوچیایــف - رئیــس مرکــز 
فرهنگــی »آالن« - »روش هــا و فن آوری هــای ســازمان دهی 
ــد  ــه ی چن ــک منطق ــان در ی ــی جوان ــای اجتماع فعالیت ه

ــر« ــاری همه گی ــک بیم ــی در ی قوم
ــوم  ــرای عل ــدره )Plisyuk A.G.( - دکت ــم آن ــقف اعظ   اس
ــه ی  ــگاهی مؤسس ــروه دانش ــس گ ــی، رئی ــه شناس جامع
کازان  جامــع  کلیســای  حافــظ  اســتاوروپول،  مذهبــی 
ــی  ــع اینترنت ــتاوروپول( - »مناب ــرو اس ــتاوروپول ، قلم )اس
ارتدکــس بــه معنــای ســازماندهی فعالیــت تبلیغــی کلیســا«
  لوکاشــف آنــدری الکســاندروویچ - دکتــرای علــوم 
ــگ اســالمی  ــات فرهن ــاد تحقیق ــوم بنی ــر عل فلســفی، مدی
ابن ســینا در  بنیــاد  ابن ســینا )مســکو( - »فعالیت هــای 

»19  Covid همه گیــر  همه گیــری  زمینــه 
ــرو  ــی قلم ــاون مفت ــچ - مع ــول خالیتووی ــف رس   ایژای

)Stavropol( اســتاوروپول  امــام  اســتاوروپول، 
  آلفیــت اســخاتوویچ شــریپوف - رئیــس اداره ی معنــوی 
 Khusainiya ــر مدرســه ــورگ ، مدی مســلمانان منطقــه اورنب
اورنبــورگ - »تجربــه ی اداره ی معنــوی منطقه ای مســلمانان 
ــت  ــوی و تقوی ــت معن ــظ امنی ــورگ در حف ــه اورنب منطق

ــر« ــاری همه گی ــک بیم ــی در ی ــن مذهب ــوی بی گفت وگ
ــی اداره ی  ــدوم )عبداهلل-حاجــی( - مفت ــاخ محم ــا کیف   بت
معنــوی مرکــزی مســلمانان منطقــه ولگوگــراد منطقــه 
ولگوگــراد – شــکل گیری گفت وگــوی بیــن ادیــان در 
یــک بیمــاری همه گیــر، تجربــه ی اداره ی معنــوی مرکــزی 

ــراد ــه ولگوگ ــلمانان منطق مس
  واسکریسینســکی اولــگ والدیســالوویچ - دکتــرای 
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ــه فعالیت هــای بین المللــی  ــاالت متحــده( - »تجرب ــه ســوتا، ای ــل، مین تعلیــم و تربیــت، مــدرس اســتاد بین المللــی )ســنت پ
ــه« ــرایط قرنطین ــی در ش ــوی و آموزش ــن و معن مبلغی

  والئــف آلمــاز آبســالویچ - رئیــس انجمــن حمایــت از آمــوزش و پــرورش معنــوی و اخالقــی جامعــه ی »پرچــم دار« )اوفــا ، 
جمهــوری باشقیرســتان( - »یــک رویکــرد ابتــکاری در طراحــی اجتماعــی ســازمان های مذهبــی مســلمان: تجربــه جمهــوری 

باشقیرستان«
  والیــچ المــاز ابزالویــچ - نایــب رئیــس انجمــن حمایــت از آمــوزش و پــرورش معنــوی و اخالقــی جامعــه ی Flagman اوفــا 

، جمهــوری باشقیرســتان - »سیســتم آموزش هــای دینــی در جمهــوری باشقیرســتان طــی اقدامــات همه گیــر و ابتــکاری«

دکتــر حســینی در ابتــدا گزارشــی از فعالیت هــای پژوهشــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در زمینــه ی ابعــاد 
ــران« و  ــا در ای ــه برگــزاری همایــش بین المللــی »ابعــاد اجتماعــی و انســانی کرون ــا، ازجمل انســانی اجتماعــی پاندمــی کرون
نشســت های پیــش از آن و نیــز نشســت های تخصصــی در ســال 1۳99 ارائــه کــرد. وی پژوهش هــای انجــام گرفتــه در ایــن 
ــا  ــرد و ســپس ب ــی« تقســیم ک ــه ی جهان ــان« و »بومی ســازی تجرب ــه ی زیســته ی ایرانی ــه دو دســته ی کالن »تجرب حــوزه را ب
عنــوان »جنگ پنــداری بحــران«، بــه یکــی از تمایزهــای رویکــرد ایرانــی نســبت بــه ایــن بحــران جهانــی پرداخــت و توضیــح 
داد کــه ایــن رویکــرد بــه بیمــاری فراگیــری کــه زندگــی تمامــی شــهروندان جهــان را بــه مخاطــره انداختــه اســت، به نوعــی 
ــته اند و  ــر گذاش ــی را پشت س ــه مشــکالت بزرگ ــی اســت ک ــه مردم ــرای امیدبخشــیدن ب ــی ب ــای روان ــتفاده از ظرفیت ه اس

اکنــون نیــز می تواننــد بــر ایــن مشــکل فائــق آینــد. 
وی در خاتمــه گفــت: بــا ادامــه ی بحــران به تدریــج شــعارهای مســئوالن و انگاره هــای مردمــی نســبت بــه ایــن موضــوع، از 

وجــه اســتعاری و تمثیلــی خــود دور شــده و شــکلی واقعی تــر بــه خــود گرفتــه اســت.
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مدیریت اجرای برنامه ی ملی نظام سازی قرآنی

ــه برنامه ریــزی و سیاســت گذاری اجرایــی طــرح ملــی »مدیریــت اجــرای برنامــه ملــی نظــام  ــوط ب نشســت تدارکاتــی مرب
ســازی قرآنــی« روز شــنبه 21 فروردیــن مــاه 1400 بــا حضــور دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه، دکتــر فــروغ پارســا مســئول 
ــیدهادی  ــر س ــازی پژوهشــگاه ، دکت ــردی س ــوآوری و کارب ــت ن ــی، مدیری ــر ابراهیم ــی، دکت ــات قرآن پژوهشــکده ی مطالع
ــش و  ــعه ی پژوه ــی و توس ــز هماهنگ ــس مرک ــی، رئی ــر میرعظیم ــی و دکت ــات قرآن ــی مطالع ــأت علم ــو هی ــی، عض گرام

آمــوزش عالــی قرآنــی کشــور و کارشناســان حاضــر در ســالن اندیشــه پژوهشــگاه برگــزار شــد.
ــف آن  ــاد مختل ــاره ی پیشــینه طــرح و ابع ــر میرعظیمــی درب ــادی، دکت ــر قب ــی دکت ــس از خوش آمدگوی ــن نشســت پ  در ای
ــا  ــی ب ــرر شــد، پژوهشــکده ی مطالعــات قرآن ــن جلســه مق ــه ی نظــر دیگــر حاضری ــس از ارائ ــرد و پ ــه ک ــی ارائ توضیحات
هماهنگــی و برنامه ریــزی معاونــت کاربردی ســازی، مقدمــات اجــرای طــرح و تدویــن طرح نامــه ی تفصیلــی فراهــم شــود.

پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی از آذر مــاه ســال گذشــته )1۳99( به عنــوان دبیرخانــه ی کارگــروه توســعه ی 
پژوهــش قرآنــی کمیســیون توســعه، پژوهــش و آمــوزش عالــی قرآنــی کشــور فعالیــت داشــته اســت. در طــی جلســات و 
نشســت های مختلفــی کــه ریاســت پژوهشــگاه، دکتــر قبــادی و دکتــر فــروغ پارســا، دبیــر علمــی کارگــروه بــا دکتــر رحیمــی، 
معاونــت پژوهشــی وزارت عتــف داشــته اند وظایــف و مأموریت هــای مختلفــی در ایــن رابطــه برعهــده ی پژوهشــگاه قــرار 

گرفتــه و موفقیت هایــی نیــز کســب شــده اســت.
اجــرای طــرح کالن »مدیریــت اجــرای برنامــه ی ملــی نظام ســازی قرآنــی« در شــمار مأموریت هایــی اســت کــه به عهــده ی 
ــا  ــه ب ــی و البت ــات قرآن ــدی پژوهشــکده ی مطالع ــت و توان من ــه ظرفی ــه و باتوجــه ب ــرار گرفت ــوم انســانی ق پژوهشــگاه عل

همــکاری دیگــر پژوهشــکده ها ان شــاءاهلل انجــام خواهــد شــد.
ــارکت  ــدوق مش ــن صن ــه ی بی ــوع تفاهم نام ــی و موض ــای پژوهش ــمار اولویت ه ــی« در ش ــازی قرآن ــی نظام س ــه ی مل برنام
توســعه ی فرهنــگ قرآنــی و وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــوده اســت کــه اعتبــار اجــرای آن نیــز از محــل آن صنــدوق 
تأمیــن شــده اســت. پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی براســاس قــراردادی کــه بــا وزارت عتــف منعقــد کــرده، 

اجــرای ایــن طــرح کالن ملــی را بــر عهــده گرفتــه اســت.
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حکمرانی علوی در رویکرد تمدنی
 

دکتــر ســیدعلیرضا واســعی،  عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســالمی، 1۵ اردیبهشــت ماه 1400 و در شــب 
بیست وســوم مــاه مبــارک رمضــان، در نشســت وبینــاری کــه بــه همــت مرکــز تحقیقــات امــام علــی علیه الســالمِ پژوهشــگاه 

علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا موضــوع »حکمرانــی علــوی در رویکــرد تمدنــی« ســخنرانی کــرد. 

ــه  ــه ی 200 نهج البالغ ــی)ع( در خطب ــام عل ــه ای از ام ــر جمل ــا ذک وی ب
کــه در آن امــام زیرکــی بــه معنــای پیمان شــکنی و بی بندوبــاری 
ــان دو  ــه بی ــرد،  ب سیاســی را خــالف ارزش هــای انســانی به شــمار می ب
مقدمــه پرداخــت و گفــت: اول این کــه، حکمرانــی در زندگــی جمعــی 
امــری ضــروری و اســاس اجتمــاع به شــمار مــی رود،  چــه ایــن کــه ایــن 
ضــرورت بنیــاد دینــی داشــته باشــد،  آن گونــه کــه دســته ای از مســلمانان 
ازجملــه اشــاعره می گفتنــد یــا پشــتوانه ی عقلــی داشــته باشــد، 
 چنان کــه بیشــتر متفکــران اســالمی و دیگــر فیلســوفان و حتــی عمــوم 
ــایش،  ــا آس ــه دارد ت ــم روا وظیف ــه، حک ــد. دوم این ک ــردم می گوین م
ــردم چــه  ــت، آزادی و نظــم و در یــک کلمــه ســعادت م آرامــش، امنی
ــبختی- را  ــش خوش ــر،  افزای ــطحی باالت ــا س ــش آالم ی ــای کاه در معن

تأمیــن کنــد.
ــای  ــر مبن ــو؛ ب ــن گفت وگ ــرد، ای ــد ک ــه تأکی ــعی در ادام ــر واس دکت
انســانی/عقالنی بــودن حکمرانــی و نیــز دنیایــی بــودن آن پیــش مــی رود 
ــه و  ــوان پای ــت به عن ــش آالم اس ــای کاه ــه معن ــعادت ب ــن س ــه تأمی ک

ــرد: ــورد اشــاره ک ــن م ــه در ای ــه هفــت نکت ــی آن مدنظــر اســت. وی ســپس ب حداقل
ــی/  ــی، مونارش ــی، اریستوکراس ــت؛ تئوکراس ــده اس ــف ش ــت تعری ــی از حکوم ــی، گونه های ــفه ی سیاس ــه ی اول: در فلس نکت
اتوکراســی)تک ســاالری( کــه زمینــه اســتبداد و جباریــت در آن وجــود دارد،  اگــر مانــع و رادع نباشــد،  الیگارشــی 

ــی. ــد( و دموکراس ــد ش ــاالری خواه ــرم فاسدس ــه الج ــاالری ک )گروهک س
نکتــه ی دوم: حکومــت بــه معنــای ســلطه بــر آدمیــان و ســلب آزادی و اراده ی آدمیــان نیســت. انســان در هــر ســطحی کــه 
ــی  ــه او حقوق ــا ب ــن ویژگی ه ــرد و همی ــرار گی ــم ق ــرام و تکری ــورد احت ــد م ــه بای ــی اســت ک ــًا دارای ویژگی های باشــد، ذات

ــردی و اجتماعــی. ــور ف ــش در ام ــرای خوی ــم ب ــه حــق تصمی می دهــد، ازجمل
نکتــه ی ســوم: ایــن حــق انســانی،  اگــر در تعــارض بــا دیگــران واقــع شــود، بــرای ایجــاد نظــم، بــه ضــرورت عارضــی، بــه 

ــا در همــان حــد ضــرورت بســنده می شــود. ــاز می شــود،  ام ــت اجــرا نی ــون،  مجــری و ضمان قان
واســعی تأکیــد کــرد: هرگــز نظــام حکمرانــی، از چنیــن حقــی برخــوردار نیســت کــه حقــوق اولیــه ی انســان را از بیــن ببــرد. 
او در ادامــه بــه نکتــه ی چهــارم اشــاره کــرد کــه در گــذر تاریــخ و بــه تجربــه ی جوامــع، حاکمیــت مــردم بــر مــردم یــا بــر 
ــا  ــدارد، ام ــد منتقــدان کمــی ن ــرار گرفــت،  هــر چن ــول اکثریــت ق ــورد قب ــه م ــوان بهترین گون خویشــتن )دموکراســی(، به عن

ــد. ــدا کن ــری پی ــر برت ــای دیگ ــر گونه ه ــته ب ــح توانس ــای اصل ــوان بق ــد به عن ــر می رس به نظ
ــد،  ــه باش ــه ای ک ــر گون ــل،  ه ــن دلی ــیله اســت، به همی ــک وس ــت ی ــانه، حکوم ــگاه غایت اندیش ــه در ن ــن ک ــر ای ــا ذک وی ب
 غــرض اصلــی از آن نبایــد مــورد غفلــت قــرار بگیــرد و بــه تعبیــر دیگــر نبایــد میــان هــدف و وســیله خلطــی صــورت بگیــرد، 
وی به عنــوان نکتــه ی پنجــم ادامــه داد: حکومــت بــرای ســعادت انســان اســت، و القــای ارزش ذاتــی و اســتقالل بــرای آن، 

نوعــی مغالطــه اســت.
ــی  ــاالری/ اتوکراس ــا تک س ــی ی ــت مونارش ــد حکوم ــن، بی تردی ــه ی پایی ــطح اندیش ــع دارای س ــم: در جوام ــه ی شش نکت
ــر مراحــل  ــف و نظــارت ب ــف وظای ــرای انتخــاب حاکــم، تعری ــا ایجــاد ســازوکاری شایســته ب ــه ب ــر اســت، البت جواب گوت

ــدرت. ــرو کشــیدن از ق ــت چگونگــی ف ــت و در نهای فعالی
واســعی ادامــه داد: در تاریــخ اســالم و حکومــت علــوی، عمــاًل این گونــه از حکمرانــی پذیرفتــه شــده بــود و خلیفــه فــردی 
در تــراز یــک حاکــم مقتــدر بــود کــه البتــه بنــا بــه شــرایط فرهنــگ اســالمی، امــکان مداخلــه بــرای مــردم هنــوز فراهــم بــود. 
ــد داشــت؛ ایمــان، ســنت گرایی  ــرد دارای شــرایط الزم/شایسته ســاالری تأکی ــت ف ــه حاکمی ــی)ع( ب ــام عل ــن منظــر، ام ازهمی
ــوی  ــت جل ــه می توانس ــی ک ــی، ویژگی های ــدی مدیریت ــی و توان من ــده درون ــوان بازدارن ــایی به عن ــون، پارس ــه قان به مثاب
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ــرد. ــا حــدی بگی ــازی و اســتبداد را ت تک ت
دانشــیار پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســالمی بــا تأکیــد بــر این کــه حکمرانــی در ســیره ی امــام علــی و دیگــر پیشــوایان، 
ــا امامــت دانســت و گفــت:  امــری کامــاًل زمینــی، مردم محــور یــا عرفــی- نــه آســمانی- شــمرده می شــد، آن را متفــاوت ب
امامــت امــری آســمانی و بــی نیــاز از مشــاوره و همراهــی فکــری مــردم اســت،  امــا حکمرانــی/ خالفــت بــدون حضــور و 

ــد. ــه آن اشــاره می کن ــادی ب نقــش مــردم میســر نمــی شــود،  چنان کــه امــام در جاهــای زی
او بــرای نشــان دادن ویژگــی حکمرانــی علــوی،  بــه دو اصــل بنیادیــن؛ یعنــی انســان ارزشــی و عدالــت توزیعــی/ انصــاف 
ــه ای کــه بی گمــان موجــب کاهــش آالم می شــود اگــر خوشــایندی/ خوشــبختی را افزایــش ندهــد. وی  پرداخــت، دو مقول
ایــن دو اصــل را در نامــه ی ۳1 نهج البالغــه و نامــه ی ۵۳ قابــل مطالعــه دانســت و گفــت:  همیــن عدالــت توزیعــی یــا برابــری 
همــگان در برخــورداری از حقــوق اجتماعــی بــود کــه افــرادی چــون طلحــه و زبیــر را بــه رقابــت بــا امــام کشــاند،  چنان کــه 

امــام بــه آنــان می گویــد، آن چــه شــما را بــه اعتــراض واداشــت،  امُرااُلســوة، یعنــی برقــراری مســاوات بــود )خطبــه 20۵(.
دکتــر واســعی برآینــد ســخنان خــود را در چهــار مطلــب بیــان کــرد: اول این کــه، نــگاه امــام بــه حکمرانــی، توســعه ی قــدرت 
ــه  ــه هــر طریــق نبــود. دیگــر این کــه، آن حضــرت به هیــچ قیمتــی ب ــه هــر قیمــت و تنفیــذ فرامیــن ب و تثبیــت موقعیــت ب
ــد  ــی نداشــت،  هرچن ــز و کســی باک ــچ چی ــاکاری روی نکــرد. ســوم، در اجــرای حــد و اعطــای حــق از هی ــه و ری مداهن
موجــب جدایــی هم راهــان و قلــت یــاران می شــد و در آخــر این کــه بــرای ایشــان انســان، در هــر رنــگ و ملیــت و ملتــی 

ارزش منــد و دارای حقــوق بــود و هیــچ انســانی از نظــر او بیگانــه و فرودســت بــه حســاب نمی آمــد.
بخــش پایانــی ایــن نشســت وبینــاری پرســش و پاســخ بــود کــه ســه ســؤال عمــده قابــل ذکــر اســت: نــوع نــگاه امــام بــه 

ــا مخالفــان و نیــز ســیره ی امــام در به دســت آوردن حکومــت؟ مقولــه ی دعــوت مــردم،  چگونگــی رویارویــی امــام ب
دکتــر واســعی بــا بیــان این کــه اساســًا امــام، 
بــر  می دانســت،   مردمــی  امــری  را  حکومــت 
ــی  ــا همراه ــام ب ــه ام ــرد ک ــه پافشــاری ک ــن نکت ای
ــت  ــی می پرداخ ــش حکمران ــای نق ــه ایف ــردم ب م
ــت  ــت آوردن حکوم ــرای به دس ــن ب ــرای همی و  ب
بــه تبلیغــات چشــم پرکــن یــا فریــب، روی نیــاورد 
ــان  ــی مخالف ــان حکمران ــول زم ــن در ط و همچنی
ــی حقــوق  ــداد و حت ــرار ن خویــش را مــورد آزار ق
ــه  ــر آن ک ــرد، مگ ــع نک ــال قط ــان را از بیت الم آن
بــه اخــالل نظــام اجتماعــی یــا سیاســی روی کــرده 

ــند. باش



38

خبرنامه، سال نهم، شماره ی هفتاد و ششم،  اردیبهشت ماه 1400

درباره ی نظریه ی استعاره ی مفهومی

ــی، و  ــر احمــد رضایی جمکران ــا افراشــی، دکت ــر آزیت ــا ســخنرانی دکت ــی«، ب ــه ی اســتعاره ی مفهوم ــاره ی نظری نشســت »درب
ــزار شــد. ــاری برگ ــعبانلو به صــورت مجــازی و وبین ــر علیرضــا ش دکت

چالش های اصطالح شناختی و نظریه  ی استعاره های مفهومی

ــخنرانی  ــی« س ــتعاره های مفهوم ــه  ی اس ــناختی و نظری ــای اصطالح ش ــوان »چالش ه ــا عن ــی ب ــر افراش ــت دکت ــن نشس در ای
ــه خواســتگاه آن در ســال 200۵ کشــف شــد.  ــناختی اســت ک ــت عصب ش ــک واقعی ــی ی ــتعاره ی مفهوم ــت: اس ــرد و گف ک
درخصــوص تبییــن بعــد زبانــی نظریــه ی اســتعاره ی مفهومــی هنــوز راهــی طوالنــی باقــی اســت و ایــن نظریــه بایــد تعدیــل 
و اصــالح شــود. یکــی از مشــکالتی کــه ایــن نظریــه بــا آن مواجــه هســت، این کــه چــون از ابتــدا بــر پایــه ی شــواهد زبــان 
ــرن 21  ــد در ق ــر چن ــده نشــده اند. ه ــای دیگــر در آن گنجان ــا و شــواهد از زبان ه انگلیســی مطــرح شــده اســت، ویژگی ه
مطالعــات بین زبانــی در حــوزه ی اســتعاره مفهومــی و مقایســه ی شــواهد از زبان هــای مختلــف کمــک کــرده کــه جنبه هــای 

متفاوتــی از ایــن نظریــه مــورد بررســی قــرار گیــرد.
ادبیــات مکتــوب باقیمانــده از دوره هــای مختلــف زبــان فارســی قابــل قیــاس بــا زبان هــای دیگــر نیســت؛ درنتیجــه دســتاوردی 
ــرای ایــن نظریــه می توانــد داشــته باشــد بی نظیــر اســت و همیــن مســئله مــا را در حیطــه ی مطالعــه ی  ــان فارســی ب کــه زب
ــتعاره های  ــر اس ــره ای ب ــای پیک ــوص پژوهش ه ــت. به خص ــرده اس ــاز ک ــی پیش ت ــان فارس ــی در زب ــتعاره های مفهوم اس
ــه ی  ــر در زمین ــن هدایت گ ــود بهتری ــه، خ ــام گرفت ــی انج ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــه در پژوهش ــی ک مفهوم
ــی  ــه ی شــم زبان ــتعاره را از حیط ــواهد اس ــوان ش ــا می ت ــتفاده از  آن ه ــا اس ــتعاره محســوب می شــود، چــون ب ــه ی اس مطالع
فراتــر بــرده و بــا داده هــای واقعــی ســروکار داشــت. همیــن موضــوع تفــاوت مطالعــه ی ایــن نظریــه را در زبان شناســی ایرانــی 

ــد. ــخص می کن ــی مش ــب زبان شناس ــایر مکات ــا س ب
دکتــر افراشــی در ادامــه ی بحــث بــه برخــی از ایرادهــای وارد بــه نظریــه ی زبانــی اســتعاره اشــاره کــرد و گفــت: اصطالحاتــی 
ــا  ــد، ی ــی دارن ــتعاره هم پوش ــا اس ــا ب ــا ی ــد،  ام ــرد دارن ــی کارب ــه ی معنی شناس ــوند، در حیط ــرح می ش ــا مط ــه در این ج ک
مرزهــای  آن هــا بــه روشــنی مشــخص نشــده اســت. در ایــن نقــد اصطالح شــناختی، آمیختگــی مرزهــای اســتعاره ی مفهومــی 
ــای  ــازی فعل ه ــی مج ــی، چندمعنای ــای انتزاع ــی در حوزه ه ــای حس ــی فعل ه ــود: چندمعنای ــرح می ش ــر مط ــوارد زی ــا م ب

ــی. ــای حس ــی و فعل ه ــزی زبان ــف، حس آمی ــوزه ی عواط ــک در ح ــتعاره های فیزیولوژی ــی، اس حس
از جملــه مــواردی کــه پیشــینه ی مطالعــه در آثــار غربــی دارد، امــا مــا نیــز در پژوهشــگاه، درزبــان فارســی به طــور گســترده 
ــم  ــگارش در آورده ای ــه ن ــن حــوزه ب ــز در ای ــی نی ــم، فعل هــای حســی هســتند. کتاب ــرآن کار کرده ای ــا روش پیکــر ه ای ب و ب
کــه بــه زودی چــاپ خواهــد شــد. ایــن افعــال در معنــای اولیــه خــود بــه عملکــرد یکــی از حــواس پنج گانــه مثــل دیــدن، 
ــای  ــال در زبان ه ــن افع ــی ای ــوی چندمعنای ــد. الگ ــت می کنن ــدن دالل ــردن و بویی ــس ک ــامیدن، لم ــوردن، آش ــنیدن، خ ش
مختلــف مشــابهت دارد. مثــاًل ممکــن اســت تــا معنــای پنجــم در زبان هــای متفاوتــی مشــترک باشــد، ولــی از معنــای پنجــم 
ــن فعــل در  ــه کارگیــری ای ــی وجــود نداشــته باشــند و در ســال های بعــد شــاهد ب ــا در زبان ــژه باشــند ی ــان وی ــه بعــد زب ب
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ــرای  ــی ب ــد مالک ــا می توان ــی  آن ه ــان و گســتره ی معان ــال حســی در زب ــرد افع ــزان کارب ــل می ــن دلی ــی باشــیم. به همی آن معن
ــه دارد  ــای اولی ــد فعــل در معن ــدن چن ــرای فعل هــای حــوزه ی بویی ــان ب ــک زب ــه ی ــاًل این ک ــی باشــد. مث مقایســه های بین زبان
و ایــن فعل هــا بــه چــه میــزان در معنــای اســتعاری و انتزاعــی بســط پیــدا می کننــد. یــا این کــه چــه تعــداد از ایــن افعــال از 
گســتردگی در حــوزه ی شــنیدن برخــوردار هســتند. اثــر بنیــادی در ایــن حــوزه، رســاله ی دکتــرای خانــم آنتونانــو اســت کــه 
بــه چندمعنایــی افعــال حســی در چنــد زبــان پرداخــت. همین طــور کتــاب از ریشه شناســی تــا کاربردشناســی )1990( نوشــته 
ــی در  ــای مختلف ــس مقاله ه ــه اســت. از آن پ ــئله پرداخت ــرح مس ــه ط ــای محــدود ب ــا مثال ه ــی آن ب ــه ط ــم سوییتســر ک خان
ایــن حیطــه و روی زبان هــای مختلــف نوشــته شــده اســت کــه به خصــوص آثــار موجــود در زبــان فارســی قابــل توجه انــد. 
فعل هــای حســی مثــل دیــدن، شــنیدن، بوییــدن، لمــس کــردن، چشــیدن، گــوش دادن، خــوردن، آشــامیدن، نــگاه کــردن ممکــن 

اســت در حوزه هــای عینــی بســط معنایــی پیــدا کننــد. بــرای مثــال:
بشنوید ای ساکنان کوی رندی بشنوید، در این جا بشنوید، یعنی گوش کنید.

بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما، بو شنیدن یعنی استشمام کردن.
در دو شاهد فوق همه ی افعال مورد اشاره، باز هم به حوزه ی حسی تعلق دارند.

حدیث بی زبانان بشواز نی: شنیدن به معنای شنیدن امری غیر زبانی.
ــه پیکــره ی معاصــر و تاریخــی، توانســتیم شــواهد موجــود را برچســب دهی کــرده و متوجــه شــویم کــه معانــی  ــا اســتناد ب ب
ــوز در  ــه هن ــی رود ک ــه کار م ــی ای ب ــنیدن در معان ــل ش ــتند و فع ــل نیس ــر، کام ــیار معتب ــای بس ــی در واژه نامه ه ــود حت موج

ــود. ــه ب ــه کار رفت ــره ب ــه در پیک ــود ک ــی« ب ــر زبان ــری غی ــنیدن ام ــی »ش ــن معان ــی از ای ــا درج نشــده اند. یک واژه نامه ه
صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد: در این مورد خوردن به معنای نوشیدن است.

پــس تــا این جــا مــا بــا چندمعنایــی در حــوزه ی عینــی مواجــه هســتیم. در ایــن مــوارد هــم نگاشــت مطــرح اســت امــا ایــن 
نگاشــت از حــوزه ی عینــی بــه عینــی اســت.

در طبقه ای دیگر، چندمعنایی افعال حسی در حوزه انتزاعی مطرح است:
بنشین بر لب جوی وگذر عمر ببین: دیدن در معنای فهمیدن و پی بردن است.

بشنو ز من این نکته و برخیز و بیا: شنیدن در معنای اطاعت کردن است، یعنی آن چه به تو می گویم را انجام بده.
شنیدمت که نظر می کنی به حال ضعیفان: با خبر شدم از حال تو

چو سعدی کسی ذوق خلوت چشید: چشیدن در این جا یعنی تجربه کردن.
بنابرایــن افعــال حســی در این جــا می تواننــد در معانــی انتزاعــی بــه کار رونــد. البتــه ایــن نکتــه بایــد قابــل توجــه قــرار گیــرد 
کــه اگــر قــرار اســت نظریــه ای یک پارچــه اســتعاره کــه در آن مؤلفــه ی اصلــی و فرآینــد اصلــی نگاشــت اســت ارائــه شــود، 
بایــد بتوانــد نگاشــت افعــال حســی بــه حوزه هــای عینــی و انتزاعــی را پوشــش دهــد و نبایــد شــامل محدودیت هایــی باشــد 

کــه مانــع از تبییــن و توضیــح ایــن مــوارد می شــوند.
چندمعنایی فعل های حسی بر مبنای مجاز، یکی از دالیل چندمعنایی می تواند مجاز باشد:

آن چــه او ریخــت بــه پیمانــه مــا نوشــیدیم: این جــا نوشــیدن در معنــای تخصیــص یافتــه بــاده نوشــیدن اســت و بعــد از آن بــه 
حــوزه ای انتزاعــی نگاشــت شــده کــه آن »بهرمنــد شــدن« اســت.

ــای انتزاعــی  ــاده نوشــیدن و در معن ــای ب ــه خــورد از جــام دوســت: خــوردن در معن ــک جرع ــن در ازل ی ــه چــون م ــر ک ه
ــد شــدن. بهرمن

افراشــی تضیــح داد: این جــا مــا بــا سلســله مراتبــی از نگاشــت مواجــه هســتیم. بــرای کمتــر کــردن ابهــام پژوهشــگران حیطــه ی 
زبان شناســی و ادبیــات ایــن موضــوع بایــد مــورد اشــاره قــرار گیــرد کــه در زبان شناســی شــناختی مجــاز مفهومــی در معنــای 
گســترده تری بــه کار مــی رود. درســت اســت کــه طبقه بندی هــای ادبیــات از مجــاز متکثــر و مشــخص اســت امــا بعضــی از آن 
طبقــات در حیطــه ی زبان شناســی شــناختی کارایــی نــدارد. شــاید بهتــر اســت در جلســه ای دیگــر بــه موضــوع مجــاز مفهومــی 

و تمایــز آن بــا مجــاز در مطالعــات ادبــی پرداختــه شــود.
بــس غــذای ســکر و وجــد بیخــودی از در اهــل دالن بــر جــان زدیــم: بــر جــان بیشــتر مفهــوم انتزاعــی دارد و ایــن نگاشــت 
از معنــای بــر جــان زدن بــه حــوزه ی خــوردن صــورت گرفتــه اســت. بنابرایــن نگاشــت از حــوزه ی انتزاعــی بــه عینــی ایجــاد 

شــده اســت.
استعاره های فیزیولوژیک در حیطه ی عواطف:

شــواهدی کــه در ایــن بخــش ذکــر می کنیــم در برخــی از آثــار در طبقــه ی مجزایــی ذکــر نشــده اند ولــی مــن ایــن اســتعاره ها 
ــی آورم. ــی به شــمار م ــر اســتعاره های عاطف را در حیطــه ی کلی ت

مطالعــه ی اســتعاره های عواطــف پیشــینه ای مفصــل در غــرب دارد، امــا به شــکل پیکــره ای و بــا مثال هــای انبــوه فقــط در زبــان 
ــه اســتعاره ها  ــه اســت. از آن جاک ــاره ی همــه ی احساســات و عواطــف  صــورت گرفت ــًا درب ــد و تقریب فارســی به طــور نظام من
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را هنــوز نمی تــوان از طریــق فرآیند هــای کامــاًل ماشــینی اســتخراج و تحلیــل کــرد، ماهیــت مطالعــه ی اســتعاره های عواطــف 
در ایــران شــکلی متفــاوت به خــود گرفتــه اســت و مــا طــی ایــن مطالعــه زمان بــر و مبتنــی بــر تحلیل هــای دســتی موفــق بــه 
ارائــه ی یــک الگــوی نظــری بــرای تحلیــل اســتعاره های عواطــف شــدیم کــه نتیجــه ی آن در مجلــه ی زبــان و زبان شناســی 

)افراشــی 1۳9۶: ۶9-88( منتشــر شده اســت.
ــان  ــن تر بی ــر روش ــای زی ــده اند، در نمونه ه ــرح ش ــم مط ــش )2010( ه ــاب کووچ ــه در کت ــک ک ــتعاره های فیزیولوژی اس

می شــود:
بــه دل پــر ز کیــن شــد بــه رخ پــر ز چیــن،  فرســته فرســتاد زی شــاه چیــن: خشــم یعنــی اخــم در چهــره و حالــت چهــره. 
ــی  ــس عاطف ــک ح ــگام ی ــان هن ــای انس ــه در اندام ه ــی ک ــتند و از تغییرات ــرد هس ــیار پرکارب ــک بس ــتعاره های فیزیولوژی اس
ــه  ــن اســت ک ــه ای ــورد توج ــه ی م ــود. نکت ــتفاده می ش ــازی اس ــی و مفهوم س ــان آن حــس عاطف ــرای بی ــد ب ــود می آی به وج

ــه ذهنــی متفــاوت اســت. ــا ســایر نگاشــت های عینــی ب ایــن اســتعاره ب
همه موبدان سر فگنده نگون،    پر از هول دل، دیدگان پر ز خون:  ترس، دویدن خون در چهره است.

منوچهر یک هفته با درد بود ، دو چشمش پر آب و رخش زرد بود:  بیماری زردی چهره است.
در ایــن نگاشــت ها عالئــم آن حــس عاطفــی به عنــوان حــوزه ی مبــداء تلقــی می شــود. ایــن وضعیــت در شــناخت ســاختار 

اســتعاره یــک موقعیــت خــاص اســت.
سپه را ز غم چشم ها تیره شد، مرا چشم در تیرگی خیره شد: یعنی غم تیرگی چشم است.

عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی شــرح داد: تــا این جــا، چندمعنایــی افعــال حســی را از 
عینــی بــه عینــی، از عینــی بــه انتزاعــی و بــا خواســتگاه مجــازی بررســی کردیــم. پــس از آن ســراغ اســتعاره های فیزیولوژیــک 
ــه حس آمیــزی بپردازیــم. حس آمیــزی یکــی از حوزه هــای بســیار  آمدیــم و اکنــون در حــوزه ی عواطــف جــا دارد اندکــی ب
ــتاوردهای  ــروزه دس ــد. ام ــمار می آی ــه ش ــناختی ب ــی ش ــناختی و عصب شناس ــه ی زبان شناسی ش ــب در حیط ــه روز و جال ب
ــود  ــه وج ــرادی حس آمیخت ــا اف ــه در دنی ــزی و این ک ــن حس آمی ــیس انجم ــزی، تأس ــوزه ی حس آمی ــی در ح عصب شناس
دارنــد کــه تجربیــات خــود را بــا زبان شناســان شــناختی و متخصصــان علــوم شــناخت درمیــان می گذارنــد، بــه دســتاوردهای 
ایــن رشــته کمــک بســیار کــرده اســت. حس آمیــزی در وهلــه ی اول، پدیــده ای عصب شــناختی-ادراکی اســت کــه طــی آن 
تحریــک یکــی از حــواس موجــب فعال شــدن پــردازش یــک یــا چنــد حــس دیگــر می شــود. شــواهد حس آمیــزی در تمــام 
زبان هــای دنیــا وجــود دارد. البتــه بــه ایــن معنــا نیســت کــه همــه، حــس آمیختــه هســتند و مثــاًل بــا درک بویــی حــس کننــد 
کــه صدایــی را نیــز می شــنوند یــا دیگــر تعامــالِت ممکــن، بیــن حــواس را بــا هــم تجربــه کننــد. امــا جالــب ایــن اســت کــه 
ــز نشــده  ــه اســت و مرزبنــدی قســمت های پردازشــی برایــش متمای ــا حــدود چهــار ماهگــی حــس آمیخت کــودک انســان ت
اســت. در یــک شــرایط عــادی و هنجــار ایــن مرزبندی هــا مشــخص شــده و حس آمیختگــی از بیــن مــی رود؛ امــا عجیــب 
ــر و حتــی در  ــات آن زبان هــا، هن ــده ی عصب شــناختی در تمــام زبان هــا، به خصــوص ادبی ــن پدی ایــن اســت کــه ردی از ای
زبــان روزمــره باقــی می مانــد. در حس آمیــزی، نگاشــت از یــک حــوزه ی حســی بــه یــک یــا چنــد حــوزه ی حســی دیگــر 
صــورت می پذیــرد و در ایــن مــورد هــم مفهــوم بنیــادی، »نگاشــت« اســت، امــا مــا بــا حس آمیــزی زبانــی ســروکار داریــم، 
ــار  ــر کامی ــا دکت ــور مشــترک ب ــی به ط ــره ای کتاب ــواهد پیک ــر ش ــی ب ــه مبتن ــن زمین ــناختی. در ای ــزی عصــب ش ــه حس آمی ن
جوالیــی نوشــته ایم کــه انتشــارات نویســه بــه زودی منتشــر خواهــد کــرد. همچنیــن در ایــن حیطــه، اثــر مهمــی از یاکوبســن 
منتشــر شــده اســت. او هــم در طــرح نظریــه ی یکپارچــه ی اســتعاره و مجــاز معتقــد اســت، یــک نظریــه ی واحــد بایــد وجــود 
داشــته باشــد کــه اســتعاره و مجــاز را تبییــن کنــد و مطلبــی کــه در حس آمیــزی و مجــاز مطــرح می کنــد در تکملــه همیــن 

موضــوع اســت کــه کمتــر در ایــران دیــده شــده اســت.
ــی  ــزی زبان ــرای حس آمی ــی ب ــه طبقات ــت ک ــک اس ــش کاتووی ــر، پژوه ــش دیگ ــش الهام بخ ــرد: پژوه ــح ک ــی تصری افراش
ــات در  ــای ادبی ــا مثال ه ــد آن ب ــناختی و پیون ــزی زبان ش ــوزه ی حس آمی ــدران« در ح ــای »راماچان ــد. یافته ه ــی می کن معرف
ایــن بحــث بســیار کمک کننــده اســت. در این جــا چنــد مثــال خواهیــم داشــت کــه بــه واســطه ی  آن هــا ســعی داریــم مبهــم 

ــم. ــزی را نشــان دهی ــا حس آمی ــی ب ــودن مرزهــای اســتعاره ی مفهوم ب
گــر بــه رنــگ تــار ســاز، از بــم ندانــی زیــر را: انتقــال حســی در ایــن نمونــه بیــن شــنوایی و بینایــی صــورت گرفتــه اســت. 

ســاز تــار و از طرفــی رنــگ و حتــی مفهــوم جهــت در هــم آمیخته انــد.
بی صدا نقاش هم مشکل کشد زنجیر ما: انتقال حسی بینایی_شنوایی در این نمونه روی داده است.

به غیر از بو صدایی نیست، زنجیر رگ گل را: بویایی و شنوایی در کنار هم ظاهر شده اند.
شــواهد انتقــال حســی در قــرآن کریــم نیــز بســیار هســتند و همان طــور کــه مســتحضر هســتید پیــش از ایــن در کارگاهــی 

بــه  آن هــا پرداختــه ام.
 Unified Theory of Metaphor دکتــر افراشــی در جمع بنــدی ســخنانش تأکیــد کــرد: نظریــه ی یکپارچــه ی اســتعاره ی مفهومــی
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ــای  ــازی فعل ه ــی مج ــی، چندمعنای ــای انتزاع ــه حوزه ه ــی ب ــای حس ــی فعل ه ــباهت های چندمعنای ــا و ش ــد مرزه ــد بتوان بای
ــد. ــا اســتعاره ی مفهومــی تبییــن کن حســی، اســتعاره های فیزیولوژیــک در حــوزه ی عواطــف و حس آمیــزی را ب

نگاهی به کتاب »استعاره هایی که با  آن ها زندگی می کنیم«

دکتــر احمــد رضایــی جمکرانــی در آغــاز ســخنانش گفــت: همیــن کــه نظریــه ی »اســتعاره ی شــناختی« توجــه محققــان زیــادی 
را به خــود معطــوف کــرده و پژوهشــگران فراوانــی در کرانه هــای آن بــه تحقیــق و اندیشــه پرداخته انــد، از اهمیــت و جایــگاه 
درخــور توجــه آن حکایــت می کنــد بنابرایــن ارائــه ی چارچــوب دقیق تــری از آن، مســتلزم بررســی و نقــد جوانــب مختلــف 
ــه  ــل اســت، ب ــاب محــل تأم ــن کت ــد در ای ــر می رس ــه به نظ ــی را ک ــا برخــی نکته های ــن در این ج ــود. م ــد ب ــر خواه ــن اث ای
ــت،  ــق وق ــه ضی ــا توجــه ب ــه ب ــاب اســت ک ــد فصل به فصــل کت ــن هــم بررســی و نق ــم، شــیوه ی کار م ــان می کن اختصــار بی

تصــور می کنــم فقــط بتوانــم بخشــی از آن را محضــر دوســتان عرضــه کنــم:

1- »لیــکاف« معتقــد اســت اســتعاره بــه زبــان شــاعرانه تعلــق نــدارد، بلکــه برخــالف تصــور همــگان بــه زبــان روزمــره وابســته 
اســت، بــه ســخن دیگــر، اســتعاره در زندگــی، اندیشــه و عمــل مــا جــاری و ســاری اســت. از نظــر لیــکاف نظامــی مفهومــی مــا 
چیــزی نیســت کــه به طــور معمــول از آن آگاه باشــیم؛ مــا کمابیــش بــر اســاس الگوهایــی می اندیشــیم و عمــل می کنیــم کــه 
به هیــچ وجــه روشــن نیســتند. لیــکاف و جانســون در آغــاز موضــوع از زبــان، بــدون کاربــرد آن در ادبیــات، ســخن رانده انــد، 
ــه در  ــد، حــال آن ک ــره اســتفاده کنن ــان روزم ــردی در زب ــب خویــش از نمونه هــای کارب ــن مطال ــی کوشــیده اند در تبیی به عبارت
ــن  ــورد. عالوه برای ــد می خ ــی پیون ــان ادب ــه ای به زب ــت و به گون ــل اس ــان، مخی ــای آن ــاخت نمونه ه ــوارد ژرف س ــب م اغل
مبنــای اســتعاره ی شــناختی در آغــاز روشــن نشــده اســت، واحــد ایــن اســتعاره چــه بخشــی از زبــان اســت: واژهــای جملــه، 

ایــن موضــوع موجــب آمیختگــی مطالــب درنمونه هــای بســیاری شــده اســت.
ــم  ــن در فه ــت مت ــت باف ــکاف به اهمی ــت، لی ــکل ردی« اس ــدگاه »مای ــه از دی ــه برگرفت ــرا ک ــتعاره های مج ــش اس 2- در بخ
ــرا  ــتعاره های مج ــه اس ــط ب ــت فق ــا باف ــه، آی ــت این ک ــل اس ــور تأم ــه درخ ــه ای ک ــت، نکت ــه اس ــرا پرداخت ــتعاره های مج اس
منحصــر اســت یــا بایــد آن  را در فهــم کالم به معنــای گســترده، به عنــوان مؤلفــه ای مهــم در نظــر آورد؟ نکتــه ی بعــد این کــه 
ــه بافــت فرهنگــی  ــاب ب ــه برخــی نمونه هــا و مباحــث کت ــی؟ فرهنگــی؟ به خاطــر این ک ــورد نظــر اســت: متن ــدام بافــت م ک
وابســته اســت و جــدای از چنیــن بافتــی قابــل بحــث نیســت، اگــر بافــت فرهنگــی را در نظــر آوریــم، اصــل نظــر اســتعاره ی 
ــاد شــده، در قالــب  ــر این کــه نمونه هایــی کــه به عنــوان اســتعاره ی مجــرا ی ــود، عالوه ب شــناختی نیازمنــد بازنگــری خواهــد ب

مجازهــای زبانــی قابــل تبییــن هســتند.
۳- در قســمت اســتعاره های جهت منــد یــا جهتــی )کــه بــه نظــر مــا کنــون »لیــکاف« به شــکل گذشــته بــه  آن هــا نمی اندیشــد( 
معتقدنــد کــه بســیاری از مفاهیــم بنیــادی مــا بــر اســاس چنــد اســتعاره جهتــی ســازماندهی می شــود، به نظــر می رســد چنیــن 
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دریافتــی بــه ســاختار فرهنگــی و زبانــی وابســته اســت و نمی تــوان حکمــی کلــی بــرای همــه ی زبان هــا و فرهنگ هــا صــادر 
ــد،  ــر خــالف اعتقــاد لیــکاف و جانســون، فقــط اســتعاره های مکانــی در تجــارب مــا ریشــه ندارن کــرد، مضــاف براین کــه ب
بلکــه اغلــب دریافت هــای مــا برگرفتــه ازتجــارب مــا هســتند )بخصــوص در ادبیــات نظریــه محــاکات بســیار درخــور توجــه 

. است(
ــتعاره های  ــش اس ــژه در بخ ــت، به وی ــده اس ــه ش ــم آمیخت ــم دره ــر مفاهی ــا دیگ ــی ب ــی هم آی ــوارد مختلف ــر در م ــن اث در ای

جهت منــد.
ــن نباشــند.  ــل تبیی ــد قاب ــر اســاس اســتعاره های جهت من ــان یافــت می شــود کــه ب ــادی در زب به نظــر می رســد نمونه هــای زی

اگــر فــرض کنیــم بــاال همیشــه خــوب اســت، پــس جملــه »او در ایــن خــاک ریشــه دارد«، چگونــه توجیــه می شــود؟!
4- در مبحــث اســتعاره های »هستی شــناختی« بــاز درهــم آمیختگــی موضوعــات گوناگــون دیــده می شــود؛ به صــرف 
ــه ی  ــاًل جمل ــرار داد. مث ــناختی« ق ــره ی »هستی ش ــوان آن را در زم ــت، نمی ت ــود« دانس ــزی را »موج ــوان چی ــه می ت این ک

ــت. ــوع دوم اس ــا ن ــه« ی ــتعاره ی مکنی ــود، »اس ــم می ش ــزاره خت ــن گ ــه ای ــه ب ــه ای ک ــت« و مجموع ــود اس ــک موج »تورمی
ــاًل در  ــان انگلیســی اســت، مث ــکاف، زب ــدگاه لی ــای دی ــد، مبن ــر می رس ــم به نظ ــد ه ــدان دی ــرف و می ــتعاره های ظ ۵- در اس

جمــالت:
.The ship is coming in the view

.There is nothing in sight

ــًا ممکــن  ــن نگرشــی حــرفIN اســت، خــوب! طبع ــای چنی ــد دانســته اند، مبن ــدان دی ــتعاره ی ظــرف و می ــا را اس ــه  آن ه ک
ــاخت  ــه ژرف س ــر این ک ــد. عالوه ب ــته باش ــود نداش ــی وج ــان فارس ــه زب ــا ازجمل ــر زبان ه ــی در دیگ ــن وضعیت ــت، چنی اس

ــبیه اســت. ــن دســت، تش ــی از ای ــتر نمونه های بیش
ــی  ــی اســتعاره های فعلــی مشــخص نشــده اســت، نمونه های ــز حــوزه ی تشــخیص، آنیســم و حت ۶- در بخــش تشــخیص نی
ــر  ــی را در دیگ ــی و بالغ ــا زبان ــه ی حوزه ه ــد هم ــی واح ــاس دریافت ــر اس ــوان ب ــد، نمی ت ــان می ده ــت نش ــن دس از ای
فرهنگ هــا و زبان هــا بررســی کــرد و همــه ی  آن هــا را ذیــل دیدگاهــی یگانــه جــای داد، اگــر چنیــن مقدمــه ای را بپذیریــم، 

ــای اساســی اســت. ــد بازنگری ه ــناختی نیازمن ــتعاره ی ش اصــل اس
7- در مبحــث مجــاز نیــز فقــط مجــاز مرســل مطــرح شــده اســت و آن هــم به شــکل بســیار موجــز. در حالی کــه در ســنت 

ــات. ــا گونه هــای مختلــف مجــاز بررســی شــده اســت، به خصــوص رابطــه ی مجــاز و حوزه هــای ادبی بالغــی م
دکتــر رضایــی جمکرانــی در خاتمــه ی ســخنانش تأکیــد کــرد: به هــر روی، تــا این جــا بخشــی از کتــاب لیــکاف و جانســون 
ــاءاهلل در نشســت های  ــه ان ش ــده اســت ک ــی، باقی مان ــژه مباحــث اصل ــده ای ازآن، به وی ــده اســت و قســمت عم ــی ش بررس

آینــده بــه آن خواهیــم پرداخــت، حاصــل آن چــه آمــد بــه طــور خالصــه عبــارت اســت از:
  ابهام در حدود استعاره ی شناختی

  روشن نبودن مالک تحلیل ها: واژه یا جمله
  درهم آمیختن استعاره ی مفهومی با کنایه در برخی موارد

  درهم آمیختن استعاره مفهومی با تشخیص در برخی موارد
  ابهام در معنی ثانوی و استعاره دانستن  آن ها

  ابهام فراوان در استعاره های جهتی
  تخلیط میان هم آیی و استعاره مفهومی

نقد اصل یک سویگی در نظریه ی استعاره ی مفهومی
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نقد اصل یک سویگی در نظریه ی استعاره ی مفهومی

دکتــر علیرضــا شــعبانلو، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در آغــاز ســخنانش بااشــاره بــه 
ســخنان لیــکاف و جانســون گفــت: جوهــر و اســاس اســتعاره درک کــردن و تجربه کــردن »چیــزی« بــر اســاس »چیــزی دیگــر« 
ــه  ــدأ ب ــتعاره حاصــل نگاشــت از حــوزه ی مب ــی اس ــویه اســت؛ یعن ــی یک س ــتعاره ی مفهوم ــان نگاشــت در اس اســت و جری
ســمت حــوزه ی مقصــد اســت نــه بــر عکــس. پــس از انتشــار نظریــه ی اســتعاره مفهومــی، برخــی نقدهایــی بــر آن  و اصولــش 
نوشــته شــد، ازجملــه اصــل یک ســویگی نگاشــت، نقــض و رد شــد. منتقدیــن بــر ایــن بــاور بودنــد کــه نگاشــت یک ســویه 

ــکاف و جانســون درســت نیســت. ــه ســخن لی ــد ک ــر نشــان می دهن ــی چــون نمونه هــای زی نیســت و نمونه هــای فراوان

ویندوز به خواب رفت )رایانه انسان است(
مغزم قادر به پردازش این ویدیو نیست؛ هی اِرور میده؛ امیدوارم ری ِست نشم ) انسان رایانه است(

ــل  ــتی از »اص ــم نادرس ــان فه ــه آن ــرد ک ــمه می گی ــا سرچش ــکل از آن ج ــن مش ــد ای ــر می رس ــه داد: به نظ ــعبانلو ادام ــر ش دکت
شــباهت« در نظریــه ی کالســیک اســتعاره داشــته اند و آن را مــردود دانســته اند. لیــکاف و جانســون می گوینــد: »اگــر اســتعاره ها 
صرفــًا بیان گــر شــباهت باشــند، آن گاه بایــد متقــارن باشــند. نبایــد تمایــزی میــان هــدف- مبــدأ وجــود داشــته باشــد« )1۳94: 
ــه ی کالســیک مدعــی نیســت کــه دو ســوی اســتعاره باهــم شــباهت مطلــق  ــکاف و جانســون، نظری 19۵(. برخــالف نظــر لی
دارنــد کــه موجــب تقــارن شــود، بلکــه مدعــی اســت: رابــط میــان دو ســوی اســتعاره، چیــزی جــز نســبت شــباهت نیســت. 
ــاور اســت کــه اســتعاره در نســبت  ــن ب ــر ای ــد و ب ــودن دو ســوی اســتعاره را مفــروض می دان ــه ی کالســیک متفــاوت ب نظری

ــد. ــراق می کن ــان دو ســوی آن، اغ شــباهت می
ــرای اســتدالل خــود  ــای نادرســتی ب ــا مبن ــکاف و جانســون از اصــل شــباهت، موجــب شــده اســت ت ــت نادرســت لی دریاف
ــن  ــتعاره و از میان رفت ــان دو ســوی اس ــارن می ــان شــباهت را موجــب ایجــاد تق ــط برســند. آن داشــته باشــند و به نتیجــه ی غل
ــان نگاشــِت اســتعاری،  ــز هســت؛ پــس جری ــد: چــون تقــارن نیســت و تمای ــد و مدعی ان ــدأ و مقصــد می دانن ــان مب ــز می تمای

ــت. ــویه اس یک س
ایــن اســتدالل نادرســت اســت؛ زیــرا در عالــم واقــع همــه ی امــور بــا یکدیگــر مربوطنــد، یــا تــوان  آن هــا بــا یکدیگــر مربــوط 
کــرد. همه چیــز در عیــن این کــه باهــم تمایــز دارنــد و یــک چیــز نیســتند، امــا از جهتــی یــا جهاتــی باتوجــه بــه بافــت باهــم 

مربوطنــد؛ یعنــی قابلیــت ربــط دارنــد. ایــن ربــط، همــان چیــزی اســت کــه آن را شــباهت می گوینــد.
ظاهــراً لیــکاف و جانســون فقــط بــه دو قطــب اســتعاره یعنــی مبــدأ و مقصــد توجــه دارنــد و ســخنی از نــوع رابطــه ی میــان 
ایــن دو قطــب بــر زبــان نمی آورنــد و حلقــه ی واســطی میــان دو قطــب نمی بیننــد. البتــه آنــان از تناظــر میــان دو حــوزه ســخن 
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میــان گوینــد، بــدون آن کــه نقــش اساســی ایــن تناظــر را در انتخــاب حــوزه ی مبــدأ در نظــر بگیرنــد.
ایــن اشــتباه صاحبــان نظریــه، بــه منتقدیــن نیــز ســرایت کــرده و آنــان نیــز در نقــد اصــل یک ســویگی، وجــه شــبه را نادیــده 
ــا همــان مفهومــی کــه از طریــق نگاشــت  ــا وجــه شــبه موجــود ی ــد ب ــد. وقتــی کــه دو ســوی اســتعاره، بــدون پیون گرفته ان
ــا  ــدی ب ــچ پیون ــه هی ــود ک ــاخته می ش ــاوت س ــاًل متف ــتعاره ای کام ــت اس ــوند، در حقیق ــا می ش ــم، جا به ج ــتعاری می فهمی اس
اســتعاره قبــل نــدارد. دوســویه دانســتن اســتعاره ی »انســان رایانــه اســت« از ســوی منتقــدان، به دلیــل ابهــام نظریــه ی اســتعاره 
اســت. بــا تغییــر جــای دو ســوی اســتعاره )انســان و رایانــه(، وجــه شــبه نیــز تغییــر می کنــد و اســتعاره ی جدیــد ارتباطــی بــا 
اســتعاره ی قبــل نــدارد؛ جــز این کــه از رایانــه و انســان بهــره برده انــد. ایــن نــوع از اســتعاره همــان تشــبیه عکــس یــا مقلــوب 
اســت کــه از صدهــا ســال پیــش در بالغــت ایرانــی و اســالمی شــناخته شــده بــود. تشــبیه مقلــوب تشــبیهی اســت کــه دو چیز 

را بــه یکدیگــر، هــر کــدام را بــه وجهــی تشــبیه کننــد، ماننــد:

پشت زمین، چو روی فلک گشته از سالح  ، روی فلک، چو پشت زمین گشته از غبار

در بیــت بــاال پشــت زمیــن بــه روی فلــک و روی فلــک بــه پشــت زمیــن تشــبیه شــده، امــا وجــه شــبه متفــاوت اســت و 
ــاال وجــود دارد. درحقیقــت دو تشــبیه متفــاوت در بیــت ب

ــکاف و جانســون و زبان شناســان شــناختی اســت،  ــام لی ــع اله ــه یکــی از مناب ــت یک ســویگی: روان شناســی گشــتالتی ک عّل
ــر را  ــش دیگ ــش )Figure( و بخ ــوان نق ــی را به عن ــه ای »بخش ــر صحن ــا ه ــه ب ــگام مواجه ــان هن ــن انس ــه ذه ــد ک می گوی
به عنــوان زمینــه )Ground( انتخــاب می کنــد و اطالعــات مربــوط بــه صحنــه را ارائــه می کنــد. ایــن کارکــردِ ناگزیــِر ذهــن در 
هنــگام ســخن گفتــن و تبدیــل اندیشــه بــه گفتــار، در قالــب ســاختار نحــوی مبتــدا و خبــر آشــکار می شــود کــه مبتــداء، مــا 
بــه إزای زبانــی »نقــش« اســت و خبــر، مــا بــه إزای زبانــی »زمینــه«. همان گونــه کــه »نقــش« نســبت بــه »زمینــه«، »کانونــی شــده 
ــر و برجســته تر اســت. در گزاره هــای  ــر و مهم ت ــر، کانونی ت ــه خب ــز نســبت ب ــداء نی و دارای برجســتگی بیشــتری اســت« مبت
اســتعاری، ویژگی هــای نقــش )مبتــداء( و زمینــه )خبــر(، بــه ترتیــب بــه مســتعارله )حــوزه ی مقصــد( و مســتعارمنه )حــوزه ی 
ــا اندیشــه ی  ــن اســت و در آن واحــد ی ــن شــیوه ی اندیشــیدن و ســخن گفت ــر از ای ــس انســان ناگزی ــدأ( داده می شــود. پ مب
ــه،  ــر جــای نقــش و زمین ــا تغیی ــد و ب ــه انتخــاب کن ــوان زمین ــم به عن ــوان نقــش و ه ــم به عن ــزی را ه ــد چی واحــد نمی توان

ــد. ــر می کن ــم تغیی اندیشــه و فه

ــرای رفــع ایــن  ــه کــرد و گفــت: ب ــرای تقویــت اصــل یک ســویگی ارائ دکتــر شــعبانلو در خاتمــه ی ســخنانش پیشــنهادی ب
ضعــف و تقویــت و اصــالح آن، می تــوان قیــد »همــان مفهــوم« یــا »همــان مفاهیــم«، یــا »مفاهیــم معیــن« یــا »همــان جامــع 
ــتعاره حاصــل نگاشــِت  ــاز نوشــت: »اس ــن صــورت ب ــزود و آن را به ای ــف اصــل یک ســویگی اف ــه تعری ــبه(« را ب )وجــه ش
ــرای  ــوان ب ــی نمی ت ــر عکــس«. یعن ــه ب ــدأ به ســمت حــوزه ی مقصــد اســت ن ــن« از حــوزه ی مب ــا مفاهیمــی  معی ــوم ی »مفه
بیــان همــان مفهــوم، جــای مبــدأ و مقصــد را تغییــر داد. مثــاًل اســتعاره ی »انســان رایانــه اســت«، بــا افــزودن ایــن قیــد کامــاًل 
ــل داده هــا، دارای  ــا تحلی ــد محاســبه کــردن اعــداد، ی ــی، مانن یک ســویه می شــود. هنگامی کــه کســی در انجــام کارهــای ذهن
ســرعت و دقــت باالیــی اســت؛ می گوییــم »فالنــی رایانــه اســت«، اّمــا وقتــی کــه رایانــه ای در انجــام همــان اعمــال )محاســبه 
ــردم  ــان م ــرا در می ــی اســت«، زی ــه فالن ــم، »رایان ــی باشــد نمی گویی ــا( دارای ســرعت باالی ــل داده ه ــا تحلی ــداد، ی ــردن اع ک
چنیــن شــایع شــده اســت کــه ســرعت پــردازش و دقــت عمــل رایانــه از انســان بیشــتر اســت، اّمــا اگــر مفهــوم ثابــت و معیــن 

نباشــد و تغییــر کنــد، می تــوان مبــدأ و مقصــد را جابــه جــا کــرد.
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اثرات روان شناختی یک سال زندگی با کرونا

ــناختی  ــای روان ش ــت »پیامده ــناس، نشس ــبت روز روان ش ــت، به مناس ــالق و تربی ــکده ی اخ ــی پژوهش ــروه روان شناس گ
یــک ســال زندگــی بــا کوویــد 19« را در تاریــخ 8 اردیبهشــت 1400، برگــزار کــرد. در ایــن نشســت دکتــر علــی صاحبــی 
ــازمان  ــاون پژوهشــی س ــی و مع ــه طباطبای ــتاد دانشــگاه عالم ــاج، اس ــرز درت ــر فریب ــی، دکت ــته ی ایران ــناس برجس روان ش
نظــام روان شناســی کشــور، هم چینــن دکتــر اســماعیل ناصــری و دکتــر مهرنــوش هدایتــی اعضــای هیــأت علمــی گــروه 

ــد. ــراد ســخنرانی پرداختن ــه ای روان شناســی پژوهشــگاه ب

ــا به دنبــال داشــت  دکتــر صاحبــی در ایــن نشســت، ضــرورت نوســازی زندگــی پــس از تخریب هایــی کــه بیمــاری کرون
را یــادآوری کــرد و گفــت: از آن جایــی کــه بــر شــرایط دشــوار پاندمیــک، مــا کنتــرل زیــادی نداریــم، بایــد هماننــد یــک 
طــراح فکــر کنیــم بــا خوشــبینی و امیــدواری، بدانیــم شــرایط تغییــر خواهــد کــرد و هیــچ چیــزی ثابــت باقــی نمی مانــد، 
ضمــن آن کــه در ایــن راه نیازمنــد حمایــت از یکدیگــر نیــز هســتیم. وی بــرای ارتقــای بهزیســتی در شــرایط دشــوار بیمــاری 
کرونــا، ایــن نکتــه را حائــز اهمیــت دانســت کــه بایــد ســئواالت مان را از چرایــی بــه چگونگــی تغییــر دهیــم چــون ایــن 

ــا راه حــل نشــان می دهــد. ــه م ســئوال هاِی چگونگــی اســت کــه ب
ــه  ــی ب ــات، توجــه افراط ــا و اطالع ــِی خبره ــی و فراوان ــبکه های اجتماع ــت و ش ــری اینترن ــه فراگی ــه ب ــا توج ــی ب صاحب
خبرهــای بــد را ســدکننده ی راه نیک زیســتی دانســت و انجــام تفریــح و ورزش در ایــن شــرایط دشــوار را ضــروری قلمــداد 
ــه کــرد. وی  ــای نیک زیســتن ارائ ــرای ارتق ــی ب ــود کــه صاحب ــه ی دیگــری ب ــزوا، توصی ــز از خودخواهــی و ان کــرد. پرهی
معتقــد بــود تنهایــی و انــزوا بــه انــدازه ی ســیگار کشــیدن خطــر مــرگ را بــرای افــراد، بــاال می بــرد و بــه همیــن دلیــل مــا 

بایــد بــا دیگــران تعامــل داشــته باشــیم و دیگــران را در زندگــی خــود شــریک کنیــم.

در ادامــه دکتــر درتــاج بــه تبییــن اثــرات بیمــاری کرونــا بــر آمــوزش پرداخــت. وی بــا اســتناد بــه برخــی شــواهد پژوهشــی 
ــازی و  ــای مج ــال آموزش ه ــه دنب ــوزان ب ــدی دانش آم ــی 70 درص ــت تحصیل ــد، اف ــام ش ــران انج ــارج از ای ــه در خ ک
غیرحضــوری، کاهــش 82 درصــدی زمــان صرف شــده بــرای یادگیــری، در مقایســه بــا زمــان دایــر بــودن مــدارس، کاهــش 
ســاعات مطالعــه در طــول هفتــه، ناتوانــی در اجــرای کامــل برنامــه ی تحصیلــی، اختــالل در تغذیــه ی رایــگان حــدود ۳0 
میلیــون کــودک نیازمنــد، افزایــش خشــونت و سوءاســتفاده از کــودکان، کاهــش ورودی دانشــجویان، را از اثــرات بیمــاری 
کرونــا بــر آمــوزش دانســت و ایــن اثــرات را در مناطــق محــروم و دورافتــاده و در مــورد دانش آمــوزان بــا نیازهــای ویــژه، 

ــرد. ــر ک بســیار گســترده تر ذک
وی تأکیــد کــرد: در کشــور مــا عــدم دسترســی حــدود 2۵ درصــد دانش آمــوزان بــه اینترنــت و ۵ میلیــون دانش آمــوز بــه 
ســامانه ی شــاد، مشــکالت یادشــده را دوچنــدان خواهــد کــرد کــه پیامــد ناگزیــر آن جاماندگــی از تحصیــل، تــرک تحصیــل 

ــی هســتند. و بی اشــتهایی تحصیل
ــاره در اســپانیا، اســتفاده از خدمــات معلــم  ــروژه ی شــانس دوب ــاج پی گیــری تلفنــی و پی گیــری انفــرادی در قالــب پ درت
ــی در  ــای تلویزیون ــژه و برنامه ه ــذی وی ــی کاغ ــته های آموزش ــه بس ــان، تهی ــوزان در آلم ــی دانش آم ــرای راهنمای ــیار ب س
نیوزلنــد و برنامــه ی غنی ســازی آموزشــی بــا همــکاری روان شناســان و اســتفاده از معلمــان خصوصــی بــرای دانش آموزانــی 
ــران  ــرای جب ــه در ســایر کشــورها ب ــرد ک ــر ک ــی ذک ــه اقدامات ــال ازجمل ــد در پرتغ ــت ندارن ــکان اســتفاده از اینترن ــه ام ک
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ــتفاده از  ــران، اس ــای مجــازی در ای ــر کالس ه ــرای اثربخشــی بهت ــده اســت. وی ب ــوزش مجــازی انجــام ش ــای آم ضعف ه
ــازی از  ــوزش مج ــامانه ی آم ــر س ــن(، تغیی ــط )آنالی ــای برخ ــرای آزمون ه ــوه ی اج ــر در نح ــی، تجدیدنظ ــتیار آموزش دس
ــب  ــرای برگــزاری کالس هــا، تقســیم کالس و مطال ــان ب ــد برنامــه ی هم زم ــی، در دســترس بودن چن ــه تعامل اســتادمحوری ب

ــرد. ــن را پیشــنهاد ک ــن و خودآموزهــای آفالی ــوزش آنالی ــب آم ــر و ترکی ــه زمان هــای کمت ب

  دکتــر مهرنــوش هدایتــی، مدیــر گــروه روان شناســی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، ســخنران بعــدی ایــن 
ــرای  ــه ب ــیب های همه جانب ــر آس ــالوه ب ــا ع ــی کرون ــی در دوران پاندم ــال زندگ ــش از یک س ــت: بی ــود. وی گف ــت ب نشس
جوامــع بشــری، بــه مــا آموخــت کــه بــرای بحران هــای مختلــف زندگــی ســطح آمادگــی خــود را ارتقــاء دهیــم به گونــه ای 
کــه نــه تنهــا ایــن شــرایط را بــا کمتریــن آســیب طــی کنیــم، بلکــه بتوانیــم بــه راه حل هــای جدیــد و خالقانــه ای دســت پیــدا 
کنیــم کــه منجــر بــه »رشــد بــا وجــود دشــواری ها« شــود. بــرای ایــن کار همــواره بایــد روی آن چــه کــه هســتیم، آن چــه کــه 

داریــم و آن چــه کــه می توانیــم انجــام دهیــم، تمرکــز کنیــم و منابــع مختلــف خــود را تقویــت کنیــم.
 ســخنران پایانــی نشســت نیــز دکتــر اســماعیل ناصــری، عضــو گــروه روان شناســی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
فرهنگــی بــود کــه بــه موضــوع ســوء مصــرف مــواد در دوران کرونــا پرداخــت. وی افزایــش رفتارهــای ســوء مصــرف مــواد 
ــت  ــرای مدیری ــردان ب ــواد روان گ ــراد از م ــی اف ــه برخ ــت این ک ــتند. نخس ــل دانس ــه دو دلی ــت کم ب ــا را دس در دوران کرون
ــه عبارتــی خوددرمانــی می کننــد. تحقیقــات نشــان  هیجان هــای منفــی مثــل غــم، خشــم، اضطــراب و اســترس اســتفاده و ب
ــی به شــکل  ــل اســترس، اضطــراب و افســردگی در جمعیــت عموم ــات منفــی مث ــه ی هیجان ــا تجرب می دهــد در دوران کرون
معنــاداری افزایــش پیــدا کــرده اســت، و پیــرو آن بــه احتمــال زیــاد بــر تعــداد افــرادی کــه به عنــوان خوددرمانــی، انــواع مــواد 
و الــکل را ســوء مصــرف کرده انــد، افــزوده شــده اســت. دلیــل دوم، گســترش باورهــای غلــط دربــاره ی جنبــه پیش گیرانــه ی 
مصــرف الــکل و تریــاک از کرونــا در بیــن مصرف کننــدگان مــواد و جمعیــت عمومــی بــوده اســت. همیــن موضــوع موجــب 
افزایــش فوتی هــای ناشــی از مصــرف الــکل در یک ســال گذشــته در ســطح جهانــی و همچنیــن کشــورمان شــده اســت. در 
حالی کــه، طبــق یافته هــای محققــان، بــه نظــر می رســد میــزان مــرگ و میــر در جمعیــت معتــاد بــه تریــاک بیشــتر از جمعیــت 
ــل عــدم رعایــت بهداشــت  ــا هســتند کــه احتمــاالً به دلی ــروس کرون ــه وی ــالء ب ــرادی مســتعد ابت ــن اف طبیعــی اســت و چنی

ــه فاصلــه ی اجتماعــی اســت. ــوازم شــخصی و بی توجهــی ب شــخصی، به اشــتراک گذاشــتن ل
 دکتــر ناصــری در پایــان، آمــوزش روش هــای حــل مســئله ی کارآمــد و توجــه رســانه های جمعــی در پیش گیــری از افزایــش 

ســوء مصــرف مــواد روان گــردان در دوران شــیوع کرونــا را مؤثــر دانســت.
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در مصاحبه با دکتر میرمجیدی، سرپرست »مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخ گویی به شکایات«:

تک برگی کردن تمام اسناد مالکیت پژوهشگاه
 از مهم ترین اهداف دفتر حقوقی در ساماندهی امالک است

»مدیریــت امــور حقوقــی، قراردادهــا و پاســخ گویی بــه شــکایات« در پژوهشــگاه نیــز فعالیت هــای خــاص خــود را دارد کــه 
اخیــراً دکتیــر ســپیده میرمجیــدی هشــجین بــه سرپرســتی ایــن مدیریــت انتخــاب شــده اســت.

ــم  ــی انجــام داده ای ــدی گفت وگوی ــر میرمجی ــا دکت ــت ب ــن مدیری ــای ای ــه در خصــوص فعالیت ه ــن شــماره از خبرنام در ای
ــد: ــه می خوانی ک

ــای  ــوه ی فعالیت ه ــورد نح ــؤال در م ــن س ــوان اولی # به عن
»مدیریــت امــور حقوقــی، قراردادهــا و پاســخ گویی بــه 

ــد؟ ــح دهی ــکایات« توضی ش
ــی از  ــف ابالغ ــرح وظای ــا ش ــال 1۳89 ب ــی از س ــر حقوق ج: دفت
ــب ســاماندهی امــالک  ــرم پژوهشــگاه در قال ســوی ریاســت محت
ــه  ــه این ک ــه ب ــا توج ــروع و ب ــود را ش ــت خ ــگاه فعالی پژوهش
ــدا  ــت شــده اند، در ابت ــام پژوهشــگاه ثب ــه ن ــه ب اغلــب امالکــی ک
ــه  ــود ک ــت نب ــی در دس ــن آن اطالع ــوع و متصرفی ــل وق از مح
ــات  ــالش بســیار و مســتمر و تحقیق ــا ت ــی ب ــکاران دفترحقوق هم
ــده ی  ــه شناســایی امــالک و ســپس تشــکیل پرون ــدام ب ــی اق محل

حقوقــی و طــرح دعــوی بــه طرفیــت اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 
ــت شــد.  ــع پژوهشــگاه و اخــذ ســند مالکی ــه نف ــی ب ــه صــدور آرای ــه منجــر ب ــد ک کردن

الزم بــه ذکــر اســت بــر اســاس رأي قطعــي شــماره 1۳929 مــورخ 1۳78/7/1۳ جنــاب آقــاي نیـّـري، حاکــم شــرع دادگاه ویــژه 
فرمــان مــورخ۶8/۶/1۶ حضــرت امــام) اصــل 49 قانــون اساســي(که بــر مبنــاي تصویــب نامــه 12۳72 مــورخ 1۳۶0/10/29 و 
مصوبــه 42840 مــورخ 1۳۶2/7/12 هیــأت محتــرم وزیــران صــادر شــده اســت، »تمــام امــوال و مؤسســات دفتــر و بنیــاد فــرح 
پهلــوي، متعلــق بــه وزارت فرهنــگ و آمــوزش عالــي اســت کــه باعنــوان پژوهشــگاه علــوم انســاني و مطالعــات فرهنگــي 

فعالیــت مي کننــد و ایــن رأي قطعــي و الزم االجراســت«.

# مهم ترین فعالیت های شما در این مدت چه مواردی بوده است؟
ج: یکــی از مهمتریــن اقدامــات دفتــر حقوقــی عــالوه بــر ورود بــه دعــاوی، در حــوزه ی امــالک اســت کــه در یــک ســال 

ــام پژوهشــگاه شــده اســت.  ــه ن ــه صــدور ســند مالکیــت برخــی از امــالک ب ــراوان منجــر ب ــا پی گیری هــای ف ــر ب اخی
 از جملــه دربــاره ی ملــک قلهــک کــه ایــن ملــک بــه مســاحت حــدود 2000 مترمربــع، در تهــران خیابــان شــریعتی باالتــر 
از خیابــان دولــت واقــع شــده اســت کــه توســط همــکاران دفتــر حقوقــی شناســایی شــد. قبــاًل بنیــاد مســتضعفان بــا اســتفاده 
ــات و  ــا اقدام ــه ب ــود ک ــرده ب ــام خــودش ک ــک بن ــن مل ــند ای ــذ س ــه اخ ــدام ب ــرح، اق ــخصی ف ــوال ش ــادره ام از رأی مص
ــای  ــس از پی گیری ه ــک پ ــک قله ــت مل ــند مالکی ــخ 1۳99/02/07 س ــی در تاری ــر حقوق ــداوم دفت ــر و م ــای مؤث پی گیری ه
8 ســاله به نــام پژوهشــگاه صــادر شــد. مکاتبــات متعــددی بــا وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و کمیســیون مستندســازی 
دولــت انجــام دادیــم، مبنــی بــر تخلیــه ی ملــک موصــوف و تحویــل آن بــه پژوهشــگاه و پیشــنهاداتی هــم بــه وزارت علــوم 
ــه تخلیــه ی و تحویــل شــش دانگ ملــک  ــا امــالک در تصــرف آمــوزش و پــرورش ارائــه شــد تــا نســبت ب جهــت تهاتــر ب

قلهــک اقــدام شــود. 
دیگــری زمیــن وردآورد اســت کــه بــه مســاحت حــدود 2۵۶۳۳ مترمربــع، در منطقــه وردآورد کــرج واقــع شــده اســت. ایــن 
زمیــن هــم توســط همــکاران دفتــر حقوقــی شناســایی شــد. ســند ایــن زمیــن بــا تفســیر نادرســت بنیــاد مســتضعفان از رأی 
مصــادره امــوال شــخصِی فــرح، ابتــدا بــه نــام ایــن بنیــاد صــادر شــده بــود، کــه بــا اقدامــات دفتــر حقوقــی و طــرح اقامــه ی 
ــام  ــه ن ــت ب ــاد مســتعضفان و صــدور ســند مالکی ــت بنی ــه ابطــال ســند مالکی ــری چندســاله منجــر ب ــس از پی گی دعــوی پ

دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بــه نمایندگــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی شــد.
 به دنبــال آن مکاتبــات متعــددی هــم بــا شــهردار محتــرم تهــران صــورت گرفــت و مقــرر شــد بــا ارزیابــی توســط کارشناســان 
ــه انتقــال و واگــذاری  ــری مســکونی، نســبت ب ــا کارب مرضی الطرفیــن و کشــف قیمــت بهــای روز قیمــت زمیــن وردآورد ب
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امــوال و اراضــی ســهل البیع بــه پژوهشــگاه بــه جهــت این کــه شــهرداری نقدینگــی الزم را نــدارد، اقــدام شــود.
شــهردار محتــرم تهــران نیــز طــی دســتور بــه معــاون محتــرم مناطــق شــهرداری تهــران در تاریــخ 1۳99/0۶/2۳ مقــرر کــرد 
ــبت  ــگاه نس ــن پژوهش ــئولین ای ــق 21 و ۶ و مس ــهرداران مناط ــور و ش ــاون مزب ــور مع ــا حض ــه ای ب ــکیل جلس ــا تش ــا ب ت
ــخ  ــبختانه در تاری ــه خوش ــد ک ــل آی ــدام الزم به عم ــگاه اق ــن پژوهش ــاورت زمی ــن در مجـ ــه زمی ــک قطع ــذاری ی ــه واگ ب
1۳99/09/27 جلســه ای بــا حضــور دکتــر مســجدجامعی، عضــو محتــرم شــورای شــهر و آقــای مهنــدس فرهــادی، شــهردار 

ــرم منطقــه ۶ در پژوهشــگاه تشــکیل شــد.  محت
شــهردار محتــرم آمادگــی خــود را جهــت واگــذاری زمیــن مجــاور بــا تغییــر کاربــری آموزشــی اعــالم کــرد و متعاقــب آن 
مکاتبــات الزم جهــت انجــام ایــن موضــوع صــورت پذیرفــت. لــذا، پرونــده در حــال پی گیــری اســت تــا نســبت بــه تملــک 
قطعــی زمیــن موصــوف بــا اخــذ مجــوز تغییــر کاربــری پــالک ثبتــی 21۵1 و مجــوز احــداث بنــا، اقــدام الزم بــه عمــل آیــد. 
عــالوه بــر تالش هــای اخیــر بــرای ملــک قلهــک و وردآورد دفتــر حقوقــی همچنیــن نســبت بــه خلــع یــد، پی گیــری جهــت 
دریافــت بهــاء اراضــی واگــذار شــده در طــرح تعریــض شــهرداری، اخــذ ســند مالکیــت پژوهشــگاه از طریــق اداره ثبــت 
اســناد و امــالک، دفــاع از حقــوق و منافــع پژوهشــگاه در محاکــم قضایــی و کمیســیون مستندســازی ریاســت جمهــوری و 
مســائل مربــوط بــه »تبدیــل بــه احســن« امــوال و امــالک بــا مجــوز هیــأت امنــاء در خصــوص مــواردی چــون بــاغ الرک، 
گلفــام، مفتــح و چهارصــد دســتگاه، شناســایی امــالک مجهــول المــکان، ورد آورد و ســایر امــالک در شهرســتان ها به طــور 

پیوســته اقدامــات الزم را بــه عمــل مــی آورد.

# دیگر فعالیت های شما روی چه مواردی متمرکز بود؟
در کنــار موضــوع مهــم امــالک و مســائل مربــوط بــه آن، یکــی دیگــر از اقدامــات مهــم دفتــر حقوقــی ارائــه ارشــادات و 
ــی و  ــن اجتماع ــه ی تأمی ــون بیم ــا چ ــی زمینه ه ــف در تمام ــای مختل ــه واحده ــور ب ــی و دانش مح ــی الزم حقوق راهنمای
ــات و اســتعالمات  ــه مکاتب ــن پاســخ گویی ب ــت اســتخدامی، اداره ی کار و همچنی ــات، وضعی صــدور مفاصــا حســاب، مالی
ــه آخریــن بخشــنامه ها و آئین نامه هــای صــادره و قوانیــن و مقــررات  ــا توجــه ب حقوقــی واحدهــای مختلــف پژوهشــگاه ب

موجــود اســت. 
ــال؛  ــوق بیت الم ــظ حق ــوق پژوهشــگاه در جهــت حف ــاع از حق ــاوی مطروحــه و دف ــری دع ــوارد پی گی ــن م ــر ای عــالوه ب
ــات  ــه مکاتب ــخ گویی ب ــگاه پاس ــه پژوهش ــی علی ــی و حقوق ــخاص حقیق ــوی اش ــه از س ــکایات واصل ــه ش ــخ گویی ب پاس
ــی  ــازمان بازرس ــل س ــع از قبی ــوی آن مراج ــی از س ــای اعزام ــا هیأت ه ــکاری ب ــی و هم ــتگاه های نظارت ــای دس گزارش ه
ــر اســت. ــا در دفت ــی م ــر حقوق ــد دیگــر فعالیت هــای دفت ــوع، بع ــر بازرســی وزارت متب ــوان محاســبات و دفت کل کشــور، دی
ــه  ــه ب ــا اســت ک ــم، در حــوزه ی قرارداده ــه آن اشــاره کن ــه قصــد دارم ب ــت ک ــن مدیری ــورد از فعالیت هــای ای ــن م  آخری
ســاماندهی وضعیــت تمــام قراردادهــای منعقــده و ایجــاد وحــدت رویــه و فرمــت مصــوب در انعقــاد قراردادهــای مختلــف 
و در اختیــار گذاشــتن  آن هــا بــه واحدهــای ذیربــط بــوده اســت و نظــارت بــر حســن اجــرای قراردادهــای منعقــده و اعمــال 
ــات  ــر برگــزاری مناقصــات و مزایده هــا و تمــام اقدام ــاق حقــوق پژوهشــگاه؛ نظــارت ب ــن مأخــوذه در جهــت احق تضامی

تعهــدآور پژوهشــگاه اســت.

#  اهداف دفتر حقوقی در ساماندهی امالک چیست؟
به نظــر می رســد بتــوان گســترش و ارتقــای وضعیــت مســتغالت و امــالک پژوهشــگاه و رفــع متصرفیــن  آن هــا؛ کشــف و 
شناســایی امــالک و مســتمرات پژوهشــگاه کــه بــه ناحــق در تصــرف اشــخاص حقیقــی و حقوقــی از ســالیان بعــد از انقــالب 
ــه پژوهشــگاه و مستندســازی امــالک غیرمنقــول و تک برگــی  قــرار گرفتــه اســت و ســامان دهی وضعیــت امــالک متعلــق ب

کــردن تمــام اســناد مالکیــت پژوهشــگاه را از مهمتریــن اهــداف دفتــر حقوقــی در ســاماندهی امــالک دانســت.

# آیا دفتر حقوقی می تواند از منظر حقوقی در جهت ارتقای پژوهشگاه دخالت کند؟
ــر  ــند، تأثی ــد و در آن س ــت می کن ــردی تبعی ــند راهب ــک س ــگاه از ی ــه پژوهش ــه این ک ــه ب ــد باتوج ــر می رس ــه نظ ج: ب
فعالیت هــا و تصمیمــات صحیــح حقوقــی پیوســته دیــده شــده و مهم تــر از همــه این کــه امــروز بی گمــان یکــی از الزامــات 
مهــم توســعه، بســترهای حقوقــی آن در ابعــاد گوناگــون اســت، لــذا شــکی نیســت کــه حقــوق، اصــل حاکمیــت قانــون و 
اقدامــات مشــخص، روشــن و بــدون ابهــام تمــام واحدهــا در پرتــو گســتره ی حاکمیــت قانــون یکــی از مهم تریــن الزامــات 

ــد.  ــور باش ــعه ی دانش مح توس
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سلسله سخنرانی های »در محضر نور« در ماه مبارک رمضان

قران 
و 

اخالق محیط زیست )دکتر زهرا پارساپور(
اهمیت دعا و ذکر خداوند و مفهوم نیکی و بر )دکتر فروغ پارسا(  

اخالق مسالمت در قران )دکتر مریم صانع پور(  
خودشناسی و خداشناسی در آینه ی معرفت قرآنی  )دکتر سلمان صادقی زاده(  
اخالق حسن و خوش گمانی و خوش گفتاری )دکتر فروغ السادات سجادی فر(  

اهمیت صداقت و راست گفتاری و صداقت در عمل )دکتر سیدمحمدعلی ایازی(  
اخالق حسن و خوش گمانی و خوش گفتاری )دکتر فروغ السادات سجادی فر(  

اهمیت امانتداری و رعایت امانت در روابط فردی و اجتماعی )دکتر داود مهدوی زادگان(  
اهمیت اخالص و خلوص در روابط فردی و اجتماعی )دکتر مریم قبادی(  

اهمیت تواضع و فروتنی و ناپسندی غرور و خود بزرگ بینی )دکتر زهرا السادات مبلغ(  
اهمیت صداقت و راست گفتاری و صداقت در عمل ) دکتر سد محمد علی ایازی(  

اهمیت صبر و تقوی و تبیین بالغی آن در آموزه های قرانی )دکتر یداهلل رفیعی(  
نیکی به والدین و تاثیر فردی و اجتماعی آن )دکتر مریم صانع پور(  

* * *  
اهمیت توکل )دکتر محسن قاسم پور(  

اهمیت صداقت و راست گفتاری و صداقت در عمل )دکتر سیدمحمدعلی ایازی(  
اخالق حسن و خوش گمانی و خوش گفتاری )دکتر فروغ السادات سجادی فر(  

اهمیت امانت داری و رعایت امانت در روابط فردی و اجتماعی )دکتر داود مهدوی زادگان(  
اهمیت اخالص و خلوص در روابط فردی و اجتماعی )دکتر مریم قبادی(  
آموزه ی انفاق و خیرات در قرآن و جمع بندی مباحث )دکتر فروغ پارسا(   
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قرآن و اخالق محیط زیست

ــازی  ــت کاربردی س ــه همــت معاون ــه ب ــور« ک ــاپور در نخســتین نشســت از سلســله نشســت های »در محضــر ن ــر پارس دکت
ــود، 28  ــزار می ش ــان برگ ــارک رمض ــاه مب ــی در م ــوم قرآن ــی عل ــروه پژوهش ــکاری گ ــا هم ــی و ب ــانی و فرهنگ ــوم انس عل

ــرد.  ــه ک ــط زیســت« ارائ ــرآن و اخــالق محی ــوان »ق ــا عن ــن 1400، ســخنرانی خــود را ب فروردی

وی در ابتــدای ســخنرانی ضمــن آرزوی قبولــی طاعــات و عبــادات همــه مخاطبــان حاضــر در ویبنــار، مــاه رمضــان را مــاه 
نــزول وحــی بــر قلــب پیامبــر )ص( دانســت کــه روزه داران در ایــن مــاه انــس بیشــتری را بــا قــرآن و مفاهیــم واالی آن پیــدا 
ــوم  ــروه پژوهشــی عل ــرم گ ــر محت ــا مشــارکت مدی ــه ای ب ــا برنام ــام کرون ــه ای ــا توجــه ب ــن مناســبت ب ــه به همی ــد ک می کنن
قرآنــی، دکتــر فــروغ پارســا از ســوی معاونــت کاربــردی ســازی علــوم انســانی و فرهنگــی تحــت عنــوان »در محضــر نــور« 
ترتیــب داده شــد تــا بــا اســتفاده از فضــای مجــازی جلســات انــس بــا مفاهیــم قرآنــی انجــام شــود و انــس بیشــتری بــا ایــن 

مفاهیــم در ایــن مــاه مبــارک برقــرار کنیــم.

آمد رمضان و عید با ماست      قفل آمد و آن کلید با ماست
بربست دهان و دیده بگشاد        وان نور که دیده دید با ماست
آمد رمضان به خدمت دل        وان کش که دل آفرید با ماست
در روزه اگر پدید شد رنج       گنــج دل ناپدید با مـــاست

ــد و ضمــن  ــن جلســات نقــش داشــته اند، تشــکر کردن ــه در برگــزاری ای ــی ک ــه از همــه ی همکاران ــر پارســاپور در ادام دکت
قدردانــی ویــژه از دکتــر پارســا، از همــکاران ایــن معاونــت ازجملــه؛ دکتــر صادقــی زاده و دکتــر صابــر و همــه ی کارشناســان 

ــرای برگــزاری ایــن جلســات زحمــت می کشــند، تشــکر کــرد. مجموعــه کــه ب
وی ســپس ســخنرانی خــود را بــا عنــوان »قــرآن و اخــالق محیــط زیســت« آغــاز کــرد و گفــت: بعــد از جدی شــدن بحــران 
ــه »»لیــن  ــه شــد کــه یکــی از  آن هــا مربــوط ب محیــط زیســت در قــرن بیســتم نظریــات مختلفــی در مــورد ایــن پدیــده ارائ
وایــت«« اســت. »لیــن وایــت« بــه نقــش آموزه هــای دینــی در مــورد تســخیر زمیــن و طبیعــت توســط انســان اشــاره می کنــد 
و معتقــد اســت ایــن آموزه هــا در تخریــب محیــط زیســت تأثیرگــذار بوده انــد. در واکنــش بــه ایــن دیــدگاه، علمــای دینــی 
ــی  ــی در بازاندیشــی آموزه هــای قرآن ــد. در جهــان اســالم هــم حرکت ــی عرضــه کردن ــان مختلــف پاســخ های گوناگون در ادی
ــی  ــات و پژوهش های ــد و تحقیق ــزار ش ــن موضــوع برگ ــا ای ــران ب ــّده و ته ــی در ج ــه کنفرانس های ــت؛ ازجمل صــورت گرف
منتشــر شــد. بــرای مثــال می تــوان بــه ایــن کتاب هــا اشــاره کــرد: اســالم و محیــط زیســت؛ آیــت اهلل جــوادی آملــی، اصــول 
تربیتــی محیــط زیســتی در اســالم؛ صــادق اصغــری، اســالم و محیــط زیســت؛ خالــد فضــالن، ترجمــه اســماعیل حدادیــان 

مقــدم، اســالم و محیــط زیســت، عیســی والیــی، الهیــات محیــط زیســت؛ دکتــر محقــق دامــاد.
ــه  ــگاه ب ــط زیســتی و ن ــات محی ــده ی موضوع ــه دربردارن ــت، آن چ ــات و روای ــان آی ــده از می ــالش ش ــات ت ــن تحقیق در ای

ــود. ــث ش ــورد آن بح ــردآوری و در م ــت گ ــت اس طبیع
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معــاون فرهنگــی پژوهشــگاه در ادامــه بــه چنــد نکتــه در مــورد بهره بــرداری انســان از طبیعــت از نــگاه قــرآن اشــاره کــرد 
و نخســتین موضوعــی کــه طــرح کــرد در مــورد نگاهــی بــود کــه »»لیــن وایــت«« نســبت بــه ارتبــاط انســان و طبیعــت در 
ادیــان داشــت. »لیــن وایــت« نــگاه ادیــان در مــورد مجــوز انســان بــرای تســخیر طبیعــت را در مرکــز نظریــه خــود قــرار داده 

اســت کــه بــا بررســی ایــن موضــوع، اشــاراتی بــه نقــد محققان مــان در مــورد دیــدگاه »لیــن وایــت« خواهیــم کــرد.
دکتر پارساپور سخنان خود را با اشاره به آیاتی که طبیعت را در تسخیر انسان می دانند ادامه داد:

ُروَن«  ماواِت َو ما فِی الْْرِض َجِمیعًا مِنُْه إَِنّ فِی ذلَِک آَلیاٍت لَِقْومٍ یَتََفَکّ َر لَُکْم ما فِی الَسّ  »َو َسَخّ

ســوره ی جاثیــه آیــه 1۳ و متذکــر شــدند کــه در کنــار ایــن آیــه و آیــات مشــابه آن شــاهد آیــات و روایاتــی هســتیم کــه 
ــتَْعَمَرُکْم فیهــا ...« )ســوره هــود آیــه ۶1(  ــَأُکْم مِــَن اَلْرِض َو اْس ــَو أَنَْش ایــن تســخیر را مطلق العنــان نمی داننــد. ماننــد: »... ُه
کــه مســؤلیت عمــارت و آبادانــی زمیــن را بــر عهــده ی انســان می دانــد یــا در داســتان حضــرت یوســف )ع( کــه یوســف 
بــه ســمت عزیــز مصــر منصــوب می شــود می گویــد از آن جــا کــه مــرا فــردی حفیــظ و علیــم می دانیــد، مســؤلیت خزائــن 
زمیــن را بــه مــن بســپارید. ایــن امــر نشــان دهنده ی آن اســت کــه مســؤلین و مدیــران جامعــه بایــد بــا امانــت داری نســبت 
ــدن امــور مملکــت حــق تصــرف نابه جــا در خزائــن آن  ــرای گذران ــار کننــد و ب ــه  آن هــا ســپرده می شــود رفت ــه آن چــه ب ب

را ندارنــد.
ــویق  ــا تش ــرداری از  آن ه ــن و بهره ب ــادن زمی ــن و مع ــف خزائ ــه کش ــرآن ب ــه در ق ــور ک ــرد: همان ط ــد ک ــاپور تأکی پارس
شــده، بــرای حفــظ زمیــن حاصل خیــز و نگهــداری از آن هــم جایــزه تعییــن شــده کــه بــرای توســعه ی پایــدار هــم امــری 
تعیین کننــده اســت. قــرآن کســانی را کــه بــه ایــن کار اهتمــام نداشــته باشــند و باعــث نابــودی زمیــن شــوند، مفســد خطــاب 
ــردم حاکــم شــده اند و فســاد  ــر م ــم ب ــا ظل ــد؛ گروهــی ب ــه 20۵ می فرمای ــره آی ــه در ســوره ی بق ــرای نمون ــرده اســت. ب ک
ــا  ــَد فیه ــی الْْرِض لِیُْفِس ِ ــعی ف ــی َس ــد. »َو إِذا تََولَّ ــن می برن ــر را از بی ــای حاصل خی ــردم را می کشــند و زمین ه ــد و م می کنن

َو یُْهلـِـَک الَْحــْرَث َو النَّْســَل َو أهللُ ال یُِحــبُّ الَْفســاد«.

ــت را  ــزاء طبیع ــه ی اج ــرآن هم ــه ق ــه نحوی ک ــت، ب ــرآن اس ــوی ق ــت از س ــان طبیع ــگاری جه ــمند ان ــه ی دوم هوش نکت
هوشــمند و دارای آگاهــی می دانــد. ایــن نــگاه در مقابــل نــگاه انســان بــه طبیعــت در دوره ی جدیــد و عصــر خــرد و صنعــت 
اســت کــه به عنــوان نمونــه دکارت طبیعــت را خالــی از هــوش و احســاس دانســته و بــه ایــن ترتیــب انســان را مجــاز بــه 
هــر تصرفــی در آن می دانــد. برخــالف ایــن نــگاه، مالصــدرا هــم بــا اســتناد بــه آیاتــی کــه ســایر موجــودات در طبیعــت را 
بــدون مــرز در کنــار انســان صاحــب نفــس و شــعور می دانــد، تمــام طبیعــت را صاحــب شــعور می دانــد و همــه ی طبیعــت 
ــا فـِـی الْْرِض«  ــَماَواِت َوَم ــا فـِـی الَسّ را در کنــار انســان در مقابــل خالــق هســتی تســبیح گوی قلمــداد می کنــد: »یَُســبُِّح هلِلَِّ َم

ســعدی ایــن معنــا را بــه زیبایــی در اشــعار خــودش بیــان می کنــد:

توحیدگوی او نه بنی آدم اند و بس  
 هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد

یا در جای دیگر می گوید:
دوش مرغی به صبح می نالید        عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش

یکی از دوستان مخلص را       مگر آواز من رسید به گوش
گفت باور نداشتم که تو را         بانگ مرغی چنین کند مدهوش
گفتم این شرط آدمیت نیست      مرغ تسبیح گوی و ما خاموش

اتفاقــًا در آیــه ی 18 ســوره ی حــج ایــن تواضــع در برابــر خالــق هســتی را مطلــق می دانــد و در مــورد انســان ها می فرمایــد 
کــه برخــی از  آن هــا چنین انــد:
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َوآبُّ  ــَجُر َوالــدَّ ــْمُس َوالَْقَمــُر َوالنُُّجــوُم َوالِْجبَــاُل َوالشَّ ــَمَوِت َوَمــن فـِـی الْْرِض َو الشَّ َ یَْســُجُد لـَـُه َمــن فـِـی السَّ أَلـَـْم تـَـَر أَنَّ اهللَّ
َ یَْفَعــُل َمــا یََشــآُء ُ َفَمــا لـَـُه مـِـن مُّْکــِرمٍ إِنَّ اهللَّ ــَن النَّــاِس َوَکثِیــٌر َحــقَّ َعَلیْــِه الَْعــَذاُب َو َمــن یُهِــِن اهللَّ َوَکثِیــٌر مِّ

دکتــر پارســاپور در ادامــه بــه آخریــن نکتــه ی ســخنرانی خــود اشــاره کــرد کــه در مــورد تفکیــک بیــن نیازهــای جســمانی 
ــرداری و برطــرف کــردن  ــان آیــات قــرآن در مــورد بهره ب ــرای بی ــی انســان از طبیعــت اختصــاص داشــت. وی ب و روحان

نیازهــای جســمانی انســان از طبیعــت بــه دو آیــه از ســوره زخــرف اشــاره کــرد:

آیه ی 10: »الَِّذی َجَعَل لَُکُم الْْرَض َمْهداً َوَجَعَل لَُکْم فِیَها ُسباًُل لََّعَلُّکْم تَْهتَُدوَن«
آیه ی 12: »الَِّذی َخَلَق الْْزواَج ُکَلّها َو َجَعَل لَُکْم مَِن الُْفْلِک َو الْنْعامِ ما تَْرَکبُوَن«

همچنین آیه ی 142 سوره ی انعام:

یْطاِن إِنَُّه لَُکْم َعُدٌوّ ُمبِیٌن« ا َرَزَقُکُم اهلَلُّ َو ال تَتَّبُِعوا ُخُطواِت الَشّ »َو مَِن الْنْعامِ َحُمولًَه َو َفْرشًا ُکُلوا مَِمّ

ــل آب و غــذا و  ــادی او اســت از قبی ــرای برطــرف کــردن نیازهــای م ــه طبیعــت ب کــه نشــان دهنده ی وابســتگی انســان ب
مــکان و... امــا در کنــار آیــات فــوق کــه بیان گــر نیــاز مــادی انســان بــه طبیعــت اســت، قــرآن نیــاز دیگــری هــم مطــرح 
ــه طبیعــت اســت، نقشــی کــه طبیعــت  ــاز روحــی انســان ب ــن نی ــد. ای ــد کــه انســان در طبیعــت جســت وجو می کن می کن
در آرامــش روحــی انســان دارد. بــرای نمونــه در قــرآن ضمــن اشــاره بــه فوایــدی کــه در شــیر و پشــم و پوســت گوســفند 
ــوره  ــا در س ــد. ی ــا می دان ــام گاهان را زیب ــا در ش ــت  آن ه ــت و بازگش ــفندان در طبیع ــرای گوس ــای چ ــود دارد، تماش وج

ــد: ــه ۵ می فرمای ــج آی ح

ْت َوَربـَـْت َوأَنبَتـَـْت مـِـن ُکلِّ َزْوٍج بَهِیــجٍ « کــه از زیبایــی بــارش بــاران   »... َوتـَـَری الْْرَض َهامـِـَدًه َفــإَِذآ أَنَزلْنـَـا َعَلیَْهــا الَْمــآَء اْهتـَـزَّ
ــماءِ مــاًء  ــماواِت َو الْْرَض َو أَنـْـَزَل لَُکــْم مـِـَن الَسّ هــم لــذت ببریــد. یــا در آیــه ۶0 ســوره نمــل می فرمایــد: »أَ َمّــْن َخَلــَق الَسّ

َفَأنْبَتْنــا بـِـِه َحدائـِـَق ذاَت بَْهَجــٍه مــا کاَن لَُکــْم أَْن تُنْبِتـُـوا َشــَجَرها أَ إِلــٌه َمــَع اهللِ بـَـْل ُهــْم َقــْوٌم یَْعِدلـُـوَن« 

سرسبزی درختان و باغ ها چه قدر می تواند در طراوت و نشاط زندگی تکراری ما کمک کند.
ایــن نــگاه بــه مــا متذکــر می شــود کــه بــه طبیعــت صرفــًا بــرای برطــرف کــردن نیازهــای مــادی خــود نــگاه نکنیــم و در 

ــوان یــک اکوسیســتم نگــه داری شــود. ــی و به عن ــا طبیعــت به طــور کل ــم ت نتیجــه مراقبــت کنی
پارســاپور در ادامــه ضمــن اشــاره بــه نظریــه انســان محوری ضعیــف »برایــان بولتــون« بیــان کــرد: اگــر بــا نــگاه ضعیــف 
انســان محور بــه طبیعــت نــگاه کنیــم و فقــط منافــع انســان را بــرای توجــه بــه طبیعــت در نظــر بگیریــم، مثــاًل نبایــد بــه 
یــک جنــگل فقــط بــه چــوب آن نــگاه کنیــم، بلکــه بایــد در نظــر بگیریــم همیــن جنــگل می توانــد تفریــح گاه خوبــی بــرای 

ــد. ــازه کن ــا را ت ــد جــان م ــای آن می توان ــدی باشــد و زیبایی ه ــا و نســل های بع م

بــا ایــن مالحظاتــی کــه گفتــه شــد، قــرآن کریــم عمــاًل بــه انســان می گویــد کــه تــو مالــک مطلق العنــان نیســتی و هرچــه 
ــرای  ــز از فســاد روی زمیــن ب ــا پرهی ــو امانــت داری هســتی کــه ب ــا طبیعــت انجــام دهــی بلکــه، ت ــی ب خواســتی نمی توان
بقــای حیــات جســمی و روحــی خــودت و ســایر موجــودات بایــد رابطــه ی منطقــی و پایــداری بــا طبیعــت داشــته باشــی.
البتــه بــدون تردیــد انتظــار نداریــم جزئیــات ایــن رابطــه درســت و منطقــی در کتــاب الهــی آمــده باشــد و تدویــن آن بــر 

عهــده علــوم انســانی، تجربــی و مهندســی اســت.

ــا در جلســات  ــر پارســاپور در خاتمــه ی ســخنانش ضمــن تشــکر از حاضــران در جلســه، از همگــی دعــوت کــرد ت دکت
آینــده نیــز حضــور یابنــد.
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دعا و واژه های مترادف آن در زبان فارسی و داللت های هریک

ــاه  ــتمین روز از م ــا هش ــق ب ــت ماه 1400، مطاب ــور« اول اردیبهش ــر ن ــت های »در محض ــله نشس ــت از سلس ــن نشس پنجمی
ــارک رمضــان برگــزار شــد. مب

در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر زهــرا پارســاپور، در مــورد دعــا و واژه هــای متــرادف آن در زبــان فارســی و داللت هــای هریــک 
ســخن گفــت. معــاون کاربردی ســازی علــوم انســانی و فرهنگــی ســخنان خــود را چنیــن آغــاز کــرد: در فارســی چنــد کلمــه 
متــرادف »دعــا کــردن« داریــم. اول خــود »دعــا« کــه البتــه در اصــل واژه ی عربــی اســت امــا در فارســی اســتفاده می شــود و 
بــه معنــای خوانــدن و فراخوانــدن، صــدازدن، بانــگ زدن و درپــی آن طلــب چیــزی اســت. »راز و نیــاز«، بــه معنــای بیــان ســّر 
درون کــه ممکــن اســت طلــب و خواســته ای در آن نباشــد. در نتیجــه در راز و نیــاز و دعــا ممکــن اســت هــدف مــا فقــط 
گفت وگــو باشــد و یــا خواســتن چیــزی. معمــوالً در ادعیــه ایــن دو کنــار هــم هســتند. لفــظ بعــدی، »مناجــات« و به نحــوی 
متفــاوت اســت. نوعــی نجواســت. انــگار گفت وگــوی پنهــان عاشــقانه ی آرام بنــده بــا خــدای خــودش اســت. از همیــن رو، 
ــد اســت، کمــی تفــاوت دارد. در مناجــات هــم ممکــن اســت مشــخصًا  ــا صــدای بلن ــدن ب ــا دعــا کــه فراخوان ــن واژه ب ای

چیــزی را طلــب نکنیــم، بلکــه هــدف همــان گفت وگــو و بیــان راز و حالــت تنهایــی انســان اســت.
دکتــر پارســاپور ادامــه داد: ســه واژه ی دعــا، مناجــات و راز و نیــاز متــرادف یکدیگــر بــه کار می رونــد. اگــر بخواهیــم وجــه 
مشــترکی بیــن ایــن واژه هــا پیــدا کنیــم، صــدا زدن و خواســتن اســت. حتــی در مناجــات هــم کــه نوعــی گفت وگوســت، 
نوعــی خواســتن داریــم، امــا ســطح خواســته ها متفــاوت اســت. گاهــی نــزد دوســت خــوب خــود می رویــم و از او کمکــی، 
وســیله ای و ابــزاری می خواهیــم. گاهــی نــزد دوســت می رویــم و هدف مــان فقــط گفت وگــو بــا دوســت و لــذت بــردن از 
هم نشــینی و تنهایــی بــا دوســت اســت؛ در حالتــی کــه چیــز مشــخصی از دوســت نمی خواهیــم، خــود او را طلــب می کنیــم. 
ایــن طلــب دوســت اســت بــدون آن کــه چیــزی طلــب کنیــم و ایــن همــان مناجــات عرفاســت کــه از دوســت چیــزی طلــب 

ــد: ــیخ بهایی می گوی ــه ش ــت. چنان ک ــود دوس ــز خ ــد، ج نمی کنن
 ما ز دوست غیر از دوست، مقصدی نمی خواهیم  حور و جنت ای زاهد! بر تو باد ارزانی

در ادامــه مریــم پرتــو، مــدرس بازنشســته دانشــگاه فرهنگیــان و کارشــناس ارشــدی رشــته علــوم قرانــی، ســخنرانی خــود را 
بــا عنــوان »اخــالق نیکــو، گفتــار نیکــو، حســن ظــن بــه دیگــران« ارائــه کــرد.

پرتــو در آغــاز ســخنان خــود بــه ایــن اصــل اشــاره کــرد کــه تمــام اعمــال و رفتــار مــا بــه نــگاه توحیــدی مــا بــاز می گــردد. 
ــی اســت و  ــی همــه ی آموزه هــای قرآن ــه »اناهلل واناالیه راجعــون« محــور اصل ــد درنظــر داشــته باشــند ک همــه ی انســان ها بای
تمــام اعمــال و رفتــار انســان بایــد معطــوف بــه ایــن بــاور و ایمــان و منبعــث از آن باشــد. اگــر بــه بیــان قــرآن و دســتورات 
قرآنــی توجــه کنیــم، می بینیــم در همیــن جهــت اســت. در ابتــدا به عنــوان مطلــع و متــن اصلــی صحبــت بــه آیــات ۳۵-۳۳ 

ــد: ــه می فرمای ــم ک ــت اســتناد می کن ســوره ی فصل

ــیِّئَُة اْدَفــْع  ــْن َدعــا إِلـَـی اهللِّ َو َعِمــَل صالِحــًا َو قــاَل إِنَّنـِـی مـِـَن الُْمْســلِِمیَن َو التَْســتَِوی الَْحَســنَُة َو اَل السَّ َو َمــْن أَْحَســُن َقــْوالً مِمَّ
ــُه َعــداَوٌة َکَأنَّــُه َولـِـیٌّ َحِمیــٌم َو مــا یَُلّقاهــا إاِلَّ الَِّذیــَن َصبَــُروا َو مــا یَُلّقاهــا إاِلّ ُذو  بِالَّتـِـی ِهــَی أَْحَســُن َفــإَِذا الَّــِذی بَیْنَــَک َو بَیْنَ

َحــّظ َعِظیــم

چــه کســی ســخنش نیکوتــر اســت از کســی کــه بــه ســوی خــدا دعــوت کنــد و کــردار شایســته داشــته باشــد و خــود را 
جــزو مســلمین خداونــد بدانــد. هرگــز نیکــی و بــدی مســاوی نیســتند. همیشــه بدی هــا را بــا نیکوتریــن دفــع کــن و از بیــن 
ــو و او دشــمنی اســت، به صــورت دوســتان صمیمــی و  ــن ت ــد کــرد کــه آن کســی کــه بی ــگاه مشــاهد خواهی ــر. پــس آن بب
پیوســته خواهیــد بــود )یعنــی نتیجــه ی ســخن نیکــو و مشــخصًا احســن، از بیــن رفتــن بدی هــا و ایجــاد فضــای دوســتی و 
محبــت بــه جــای آن اســت(. کســی بــه ایــن نتیجــه ی عالــی دســت نخواهــد یافــت، مگــر کــه در ایــن راه پایــدار و اســتوار 

باشــد و کســی بــه ایــن دســت پیــدا نخواهــد کــرد، مگــر این کــه دارای بهــره ی بســیار بزرگــی اســت.
ــت و الفــت  ــه وحــدت جمعــی و محب ــم ب ــم می توانی ــرار دهی ــن خــود ق ــرآن را نصب العی ــن دســتور ق ــر ای ــت: اگ وی گف
قلبــی دســت یابیــم و ایــن ممکــن نیســت مگــر این کــه در قلــب خــود بــه ایــن بــاور رســیده باشــیم، یعنــی ایمــان داشــته 
باشــیم کــه همــه از یــک خداییــم و بــه ســوی یــک خــدا بــاز می گردیــم؛ همــه نــزد خــدا برابریــم، مگــر آنــان کــه خــود 
ــر رفتــار خــود  ــا دیگــران ب خــدا می فرمایــد کــه تقــوی دارنــد و می تواننــد خــود را کنتــرل کننــد و در همــه ی مناســبات ب
آگاه باشــند و بهتریــن رفتــار را انتخــاب می کننــد. ایــن فرمــان عــام اســت. همیــن فرمــان را خداونــد در آیــه ی 8۳ ســوره 

ــم داده اســت: ــه بنی اســرائیل ه ــره ب بق
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ــاِس  ــوا لِلنّ ــی َوالَمســاکیِن َوقول ــی َوالیَتام ــانًا َوذِی الُقرب ــِن إِحس َ َوبِالوالَِدی ــدوَن إاِلَّ اهللَّ ــرائیَل ال تَعبُ ــی إِس ــاَق بَن ــا میث َوإِذ أََخذن
ُحســنًا ...

ــادر و  ــدر و م ــه پ ــد و ب ــتش نکنی ــه را پرس ــد یگان ــز خداون ــم، ج ــان گرفتی ــرائیل پیم ــه از بنی اس ــد( زمانی ک ــاد آری ــه ی  )ب
ــد ... ــردم، ســخن نیکــو بگویی ــا م ــد و ب ــان، احســان کنی خویشــان و یتیمــان و بینوای

قــول حســن بــه چــه معناســت؟ باالتریــن نعمتــی کــه خداونــد بــه انســان داده، بیــان اســت؛ این کــه می توانــد ســخن بگویــد 
و خــود را بــرای دیگــران تبییــن کنــد. در ســوره ی الرحمــن می فرمایــد:

ْحَمُن َعلََّم الُْقْرآَن َخَلَق النَْساَن َعلََّمُه الْبَیَاَن، الرَّ
 ایــن اســتفاده از واژه ی »بیــان« قابــل توجــه اســت. بیــان یعنــی انســان بتوانــد خــود را تبییــن کنــد. واژه هــای پرکاربــرد دیگــری 
در ایــن زمینــه در قــرآن کریــم، »قــول« و »کالم« اســت. قــول و کالم بــه معنــای آن اســت کــه انســان بتوانــد آن چــه را در درون 

اوســت بــرای دیگــران آشــکار کند.
در ســوره ی الرحمــن از واژه ی قــول و کالم اســتفاده نشــده اســت. کالم بــه جنبــه ی تأثیرپذیــری ســخن گفتــن انســان تأکیــد 
دارد و قــول هــم درون انســان را آشــکار می کنــد. امــا واژه ی بیــان معنــای دقیق تــری دارد؛ در بیــان موضوعــات از هــم تبییــن 
و جــدا و متمایــز می شــوند. بــه واســطه ی بیــان انســان خــود را بــرای دیگــران تبییــن می کنــد و حقایــق را آشــکار می کنــد. 
در واژه ی بیــان روشــنگری اســت، هرچنــد در قــول و کالم هــم آشــکارگی هســت، ولــی در بیــان رســایی بیشــتری وجــود دارد.
مریــم پرتــو در ادامــه در خصــوص این کــه قــول حســن بــه چــه معناســت؟ توضیــح داد: حســن چیــزی اســت کــه شــادی آفرین 
اســت و مــورد رغبــت و آرزوی انســان اســت. احســان هــم بــه معنــای کار خــوب کــردن و بــه خــود و دیگــران نیکی کــردن 
اســت. قــول حســن یعنــی قولــی کــه مطابــق فطــرت انســان و خوشــایند انســان باشــد. انســان ها دوســت ندارنــد ســخنی کــه 
می شــنوند تلــخ و گزنــده باشــد. ایــن ســخن مختــص یــک یــا چنــد آیــه نیســت، بلکــه سراســر قــرآن بــر ایــن پایــه بنــا شــده 
ــه ایــن موضــوع اشــاره  ــا دیگــران بایــد نیکــو باشــد. در عین حــال آیاتــی داریــم کــه بــه صراحــت ب کــه رفتــار و ارتبــاط ب
می کنــد. مثــاًل خداونــد در ســوره ی طــه در داســتان حضــرت موســی)ع( و فرعــون، فرعونــی کــه عاصــی، طغیانگــر و متکبــر 

اســت و دیگــران را دســته دســته کــرده و اهــل برتــری بــر دیگــران اســت، بــه موســی)ع( می فرمایــد

ُر أَْو یَْخَشی  اِْذَهبَآ إِلَی  فِْرَعْوَن إِنَُّه َطَغی َفُقواَل لَُه َقْوالً لَّیِّنًا لََّعلَُّه یَتََذکَّ

بــرو بــه ســوی فرعــون کــه او طغیــان کــرده و وقتــی بــا او ســخن می گویــی بــه نرمــی ســخن بگــو. چــرا؟ چــون تأثیــر ســخن 
نــرم ایــن اســت کــه یــا او بــه حجتــی کــه بــرای او می آوریــد متذکــر می شــود، یــا ایمــان مــی آورد و یــا خشــیتی نســبت بــه 

حــق در او ایجــاد می شــود و در نتیجــه مقــداری بــا شــما همراهــی خواهــد کــرد.
ــد،  ــا حــق مخالفــت می کنن ــا کســانی کــه ب ــد ب ــرای این کــه بتوانی ــه 12۵ فرمــوده اســت، روش شــما ب در ســوره ی نحــل آی

ســخن بگوییــد چنیــن اســت

ــْن َضــلَّ َعــْن  ــُم بَِم ــَو أَْعَل ــَک ُه ــَی أَْحَســُن إِنَّ َربَّ ــْم بِالَّتــی ِه ــِة الَْحَســنَِة َو جادِلُْه ــِة َو الَْمْوِعَظ ــَک بِالِْحْکَم ــی َســبیِل َربِّ : اْدُع إِل
ــَن ــُم بِالُْمْهتَدی ــَو أَْعَل َســبیلِِه َو ُه

بــه راه پــروردگارت دعــوت کــن بــا حکمــت و موعظــه ی حســنه و مجادلــه بــه نیکوتــر. خداونــد بهتــر آگاه اســت چــه کســی 
بــه هدایــت نزدیکتــر اســت. اولیــن مواجهــه ی شــما بــرای کســانی کــه می خواهیــد حقایــق را تبییــن کنیــد از روی حکمــت، 
یعنــی برخــورد بــا عقالنیــت و منطــق اســت. در مرتبــه ی دوم، موعظــه حســنه؛ موعظــه ی حســنه ســخنی اســت کــه انســان ها 
بــا آن دل شــان نــرم شــود و بتواننــد بــه حقایــق نزدیــک شــوند و در مرتبــه ی ســوم، جــدال احســن کــه بــه معنــای آن اســت 

کــه از مقدمــات عرفــی اســتفاده شــود و بــا آن طــرف مقابــل را مجــاب کــرد و یــا موجــب اســکات او شــد.
در این آیه موعظه را به وصف حسنه آورده است، پس موعظه می تواند دو دسته باشد:

-  سیئه: که موجب موجب دفع مخاطب از حقیقت شود
-  حسنه: به گونه ای باشد که برای فرد خوشایند باشد و او را ترغیب به موضوع کند

آمــوزه ی دیگــر قــرآن ایــن اســت کــه بایــد در گفتــار بــا دیگــران و دعــوت  آن هــا بــه خیــر، بــر آن چــه وجــه مشــترک بــا 
ــد: ــه ی ۶4می فرمای ــران آی ــوره ی آل عم ــم. در س ــد کنی ــران اســت تأکی دیگ
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قــْل یــا أَْهــَل الِْکتــاِب تَعالـَـْوا إِلــی َکلَِمــٍة َســواءٍ بَیْنَنــا َو بَیْنَُکــْم أاَّل نَْعبـُـَد إاِلَّ اهللَ َو ال نُْشــِرَک بـِـِه َشــیْئًا َو ال یَتَِّخــَذ بَْعُضنــا بَْعضــًا 
أَْربابــًا مـِـْن ُدوِن اهللِ َفــإِْن تََولَّــْوا َفُقولـُـوا اْشــَهُدوا بَِأنـّـا ُمْســلُِموَن

ــد  بگــو: »ای اهــل کتــاب! بیاییــد به ســوی ســخن، کالم و عقیــده ای کــه میــان مــا و شــما مشــترک اســت، کــه جــز خداون
ــر  یگانــه را نپرســتیم و چیــزی را شــریک خــدا قــرار ندهیــم و نخواهیــم برتری طلبــی کنیــم تدبیــر ه یمــه امــور و مســلط ب

همــه ی امــور
و رب تنها خداوند یگانه است...

در نمونه ای از ذم برتری طلبی درسوره قصص آیه ی 8۳ می فرماید؛ چه کسانی می توانند به آرامش برسد؟

ا فِی الْْرِض َواَل َفَساًدا َوالَْعاقِبَُة لِْلُمتَّقِیَن اُر اآْلِخَرُة نَْجَعُلَها لِلَِّذیَن اَل یُِریُدوَن ُعُلوًّ تِْلَک الدَّ

کســانی می تواننــد بــه بهشــت دســت پیــدا کننــد کــه دنبــال برتری طلبــی و فســاد در زمیــن نباشــند. این هــا هــم در دنیــا بــه 
آرامــش دســت پیــدا می کننــد و هــم در آخــرت بــه رضــوان الهــی دســت می یابنــد.

پرتــو در خاتمــه ی ســخنانش توضیــح داد: نکتــه ی زیبــا در آیــه ۶4 ســوره آل عمــران بــه کار بــردن کلمــه ی »تعالــوا اســت. در 
عیــن حــال کــه آمــدن در ایــن واژه لحــاظ شــده، بــاال رفتــن هــم در نظــر گرفتــه شــده اســت؛ یعنــی یــک گام باالتــر و فراتــر 
ــه  ــر روی وجــه اشــتراک مان تأکیــد کنیــم و ب ــه وحــدت نســبی دســت پیــدا کنیــم. ب ــر از نزاع مــان برویــم و ب برویــم، فرات
دنبــال برتری طلبــی نباشــیم. روش و شــیوه ی قــرآن، سراســر اســتدالل و منطــق اســت یعنــی هــر جــا قصــد اثبــات یگانگــی 
و حقانیــت خداونــد اســت، بــه واســطه ی برهــان و اســتدالل و منطــق مطــرح می شــود. بــرای نمونــه در مواجــه ی حضــرت 

ــرد. ــم از اســتدالل و منطــق بهــره می ب ــم، حضــرت ابراهی ــا بت پرســتان می بینی ــم)ع( ب ابراهی
ســوره ی انعــام نمونــه ی روشــنی اســت از قــرآن کــه سراســر احتجــاج، حکمــت و راهنمایــی بــا عقالنیــت و منطــق اســت. 
ــرد، حکمــت و موعظــه ی حســنه و در  ــرار گی ــول حســن ق ــد در رأس ق ــت؛ آن چــه می توان ــوان نتیجــه گرف درنتیجــه می ت

مرتبــه ی ســوم جــدال بــه احســن اســت.
در پایــان بــاز می گردیــم بــه آیــات ۳۳-۳۵ ســوره ی فصلــت و تأکیــد پــروردگار بــر مســاوی نبــودن ســیئه و حســنه. وظیفــه ی 
انســان های موحــد ایــن اســت کــه بدی هــا را بــا ســخن نیکو»تــر« دفــع کننــد و درنتیجــه، در ایــن فضــا بــه جــای عــداوت و 
دشــمنی، دوســتی، الفــت و محبــت خواهــد بــود. ایــن اشــاره ی کوتاهــی در مــورد گفتــار احســن و نیکــو بــود. ایــن مبحــث 

در قــرآن و ســیره ی معصومیــن دامنــه ی گســترده  ای دارد و موضوعــی بــرای جســت وجو و تعمــق اســت.
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اهمیت دعا و ذکر خداوند و مفهوم نیکی و بّر

دومیــن نشســت از سلســله نشســت های »در محضــر نــور« 29 فروردیــن 1400، بــا ســخنرانی دکتــر فــروغ پارســا، مدیرگــروه 
پژوهشــی مطالعــات علــوم قرآنــی از طریــق وبینــار و به صــورت مجــازی برگــزار شــد.

دکتــر پارســا ســخنان خــود را بــا عنــوان »اهمیــت دعــا و ذکــر خداونــد و مفهــوم نیکــی و بــّر« ارائــه کــرد و گفــت: بیــش 
ــات  ــا نتوانســته ایم همــکاران و بســتگان خــود را مالق ــرار گرفتــن در وضعیــت پاندمــی کرون ــا ق از یک ســال اســت کــه ب
کنیــم و ارتباط هــای مــا محــدود و مســدود شــده اســت و در ایــن شــرایط، احســاس دلتنگــی، تنهایــی و غربــت داریــم، امــا 
درواقــع ایــن احســاس تنهایــی و غربــت احساســی ازلــی و ابــدی اســت کــه همــواره همــراه بشــر بــوده، حضــرت موالنــا 

ایــن تنهایــی را بــه زیبایــی در ابتــدای مثنــوی بــه تصویــر 
کشــیده اســت:

ازجدایی هــا  نــی چــون حکایــت می کنــد   از  بشــنو 
می کنــد حکایــت 

از نیستان تا مرا ببریده اند  از نفیرم مرد و زن نالیده اند
ــاره  ــه دوب ــا زمانی ک ــت ت ــی و غرب ــج، درد تنهای ــن رن ای
ــدگار نخســتین  ــه آفری ــه ی خــود ک ــه اصــل اولی انســان ب
ــه  ــت ک ــن اس ــت. چنی ــراه اس ــا او هم ــردد ب ــت بازگ اس
ــم،  ــگاه می کنی ــان ن ــه خودم ــهودی ب ــم ش ــه عل ــی ب وقت
مشــاهده می کنیــم در زم  آن هــا ی تنهایــی، درد، رنــج 
ــم  ــم، اس ــان می آوری ــر زب ــه ب ــمی ک ــن اس ــختی اولی و س
خداونــد اســت و همیــن به زبــان آوردن اســم خــدا باعــث 
ــت  ــا بی نهای ــه ب ــی ک ــال کوتاه ــت و اتص ــش ماس آرام

ایجــاد می شــود باعــث وصــول بــه آرامــش می شــود، 
ــت. ــا« اس ــدا »دع ــردن خ ــدا ک ــن ص همی

ــار از مــاده ی »ذکــر«  ــد باری تعالــی 280 ب مدیــر گــروه علــوم قرآنــی پژوهشــگاه در ادامــه ی ســخنان خــود گفــت: خداون
در قــرآن اســتفاده کــرده اســت کــه نشــان می دهــد چه قــدر یــادآوردن نــام خداونــد از ســوی انســان ناچیــز بــرای خداونــد 
ــد،  ــد و می گوی ــدگان خــودش، را صــدا می زن ــا، همــه ی آفری ــد م ــْم« خداون ـِـی أَْذُکْرُک ــم اســت. »َفاْذُکُرون ــال مه ــادر متع ق

مــرا یــاد کنیــد.
وی در ادامــه ی ســخنان خــود بــه بحــث دعــا در قــرآن پرداخــت کــه مــاده ی »دعــا« نزدیــک بــه 1۶0 بــار در قــرآن تکــرار 
شــده و بیــش از 100 مرتبــه آن مربــوط بــه مبحــث دعــا کــردن اســت. در آیــه ی 77 ســوره فرقــان اهمیــت انــس  آن هــا نــزد 
خداونــد بــه دعــا کــردن  آن هــا دانســته می شــود: »ُقــْل مــا یَْعبَــُؤا بُِکــْم َربـِّـی لـَـْو ال ُدعاُؤُکــْم« ای پیامبــر بــه آفریده هــای مــن 

بگــو خداونــد هیــچ اهمیتــی بــرای شــما قائــل نبــود اگــر مــرا دعــا نمی کردیــد.
دکتــر پارســا در ســخنان خــود بــه آیــه ی 188 ســوره ی بقــره و نــکات آن در تفســیرالمیزان اشــاره کــرد و ایــن آیــه را یکــی 
از مهمتریــن آیــات قــرآن کریــم دربــاره ی دعــا و رابطــه ی عاشــقانه ی بنــده و معبــود و اهمیــت دعــا نــزد خداونــد دانســت. 
اِع إِذا َدعــاِن َفْلیَْســتَجیبُوا لــی« ای پیامبــر! اگــر بنــدگان مــن از شــما  »إِذا َســَألََک ِعبــادی َعنـِّـی َفإِنـِّـی َقریــٌب أُجیــُب َدْعــَوَة الــَدّ

راجــع بــه مــن پرســیدند، بــه  آن هــا بگــو کــه مــن نزدیکــم، اجابــت می کنــم دعــوت کســی کــه مــرا دعــا می کنــد.
ــه  ــن آی ــوند در ای ــر می ش ــه متذک ــرت عالم ــه حض ــد ک ــم دی ــه، خواهی ــن آی ــورد ای ــیرالمیزان در م ــه تفس ــی ب ــا نگاه ب
اســاس گفتــار بــر تکلم وحــده قــرار داده شــده و هیــچ صیغــه ی غیبتــی در آن نیســت. در همیــن یــک آیــه هفــت ضمیــر 
متکلم وحــده بــه کار بــرده شــده کــه در قــرآن منحصــر به فــرد اســت و ایــن نشــان دهنده ی نــوع رابطــه ی بــدون واســطه ای 

اســت کــه خداونــد در دعــا بــرای بندگانــش لحــاظ کــرده اســت.
عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در پایــان ســخنان خــود بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه 
ــِر اهللِّ تَْطَمئـِـُنّ الُْقُلــوُب« یعنــی  ــتَِجْب لَُکــْم« دقیقــًا منظــور ایــن اســت کــه »أاََل بِِذْک وقتــی خداونــد می فرمایــد »اْدُعونـِـی أَْس

همیــن کــه بــا یــاد خداونــد بــه آرامــش می رســیم بــه معنــای اســتجابت دعاهــای ماســت.
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اخالق مسالمت میان فرهنگی در قرآن؛ با تمرکز بر واژه ی ناس به عنوان واژه ای پیشا دینی

ــوم  ــازی عل ــت کاربردی س ــط معاون ــاه 1400، توس ــی ام فروردین م ــور روز  س ــر« ن ــات در محض ــت از »جلس ــومین نشس س
ــور  ــم صانع پ ــر مری ــد، دکت ــد از کالم اهلل مجی ــی چن ــت آیات ــس از قرائ ــن نشســت پ ــزار شــد. در ای انســانی و فرهنگــی برگ
ســخنان خــود را بــه ایــن مقدمــه آغــاز کــرد: پیامبــر مبعــوث شــد تــا مــکارم اخــالق را کامــل کنــد و معجــزه اش قــرآن بــود 

ــرد: ــرآن برداشــت ک ــوان از ق ــی را می ت ــه گفتمــان اخالق ــه سراســر اخــالق اســت. دو گون ک

1-  اخالق حداکثری یا اخالق مؤمنانه
2-  اخــالق حداقلــی یــا اخــالق انســانی بــا محوریــت واژه ی »نــاس« کــه می تــوان از آن »بــا عنــوان اخــالق میان فرهنگــی« 

یــاد کــرد.
در دیــن اســالم مســالمت، مهم تریــن اصــل اخالقــی اســت زیــرا نــام اســالم از ســلم و مســالمت مشــتق شــده و بــر ســر هــر 
یــک از ســوره  های قــرآن ،آیــه ی »بســم اهلل الرحمــن الرحیــم« -کــه رحمانیــت عــام پــروردگار را نســبت بــه همــگان تداعــی 
می کنــد– تکــرار می شــود. براســاس کلیــدواژه ی قرآنــی »نــاس« می تــوان اصــول »اخــالق مســالمت« را صورت بنــدی کــرد. 

دکتــر صانع پــور در ادامــه ایــن اصــول اخالقــی را بــا خصوصیــات زیــر تبییــن کــرد:
ــذاری  ــر، پایه گ ــراد بش ــه اف ــری هم ــرادری و براب ــز ب ــر، و نی ــادی بش ــد پاک نه ــی مانن ــانه قرآن ــی انسان شناس ــر مبان  اول( ب

شــده؛
دوم( در زمینه های اخالق هم گرایانه ای مانند رحمت، وحدت، امنیت و صلح عمومی شکل گرفته ؛

ــدی شــوند کــه در هــر  ــه ای صورت بن ــوع بشــر به گون ــراد ن ــر مشــترکات فطــری همــه ی اف ــی ب ســوم( اصــول اخــالق مبتن
ــور  ــرآن حض ــانه ی ق ــی انسان شناس ــه ی مبان ــز هم ــرآن، و نی ــی ق ــت اخالق ــترک زیس ــای مش ــه زمینه ه ــول، هم ــک از اص ی
ــان شــکل  ــف جه ــان مختل ــا و ادی ــان فرهنگ ه ــاط مســالمت آمیز می ــرای ارتب ــی منســجمی ب ــام اخالق ــا نظ داشــته باشــند ت

گیــرد؛ اخالقــی کــه مبتنــی بــر وجــوه اشــتراک »امــت انســانی واحــد« اســت.
صانع پــور در ادامــه ســخنان خــود بــه آیــه ای از قــرآن کریــم اشــاره کــرد کــه می فرمایــد »مــا تــو را جــز به منظــور رحمــت 
ــای  ــردن بزرگواری ه ــل ک ــن کام ــت م ــت بعث ــود »عل ــر اســالم فرم ــا / 107( و پیامب ــرو نفرســتاده ایم« )انبی ــان ف ــرای عالمی ب
اخالقــی اســت« بــر ایــن اســاس اســالم عــالوه بــر ارائــه ی یــک نظــام اخالقــی حداکثــری بــرای مســلمانان، یــک نظــام اخالقی 
ــان همــه ی  ــح و امنیــت را در می ــا صل ــه جامعــه ی بشــری عرضــه کــرده ت ــز ب ــر مشــترکات انســانی را نی ــی ب ــِی مبتن حداقل
ــد  ــی می کن ــترک معرف ــی مش ــت اله ــان ها را دارای سرش ــوره روم  انس ــه ۳0 س ــرا آی ــد زی ــرار کن ــان برق ــا و ادی فرهنگ ه
ــی  ــد. بازخوان ــم می کن ــی فراه ــه جهان ــف جامع ــل مختل ــان مل ــی را در می ــی اخالق ــای هم گرای ــب زمینه ه ــن ترتی ــه ای و ب
ــه، مجموعــه ای  ــر آموزه هــای اخالقــِی مؤمنان ــا محوریــت مفاهیــم اخالقــی نشــان می دهــد کــه عالوه ب آیــات قــرآن کریــم ب
ــا ارتباطاتــی مســالمت آمیز  ــه ت ــرار گرفت ــاس« یعنــی عمــوم انســان ها ق ــز در معــرض اســتفاده ی »ن از آموزه هــای اخالقــی نی
ــالق  ــوان اخ ــوان به عن ــی می ت ــِی حداقل ــای اخالق ــن آموزه ه ــود. از ای ــاد ش ــری ایج ــف بش ــع مختل ــراد و جوام ــان اف در می
ــا اســتناد بــه قــرآن نتیجــه گرفــت؛  این جهانــی نــام بــرد، کــه مبتنــی بــر عقــل مشــترک انســان ها هســتند. دکتــر صانع پــور ب
چنیــن آموزه هایــی را کــه موجــب همگرایــی و مســالمت میان فرهنگ هــای مختلــف می شــود می تــوان آموزه هــای 

»اخــالق مســالمت« نامیــد زیــرا آیــات قــرآن کریــم:
1- جهان شمول و زمان شمول است و مصالح همگان را تأمین می کند؛
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2. مبتنی بر فطرت مشترک همگان است تا صلح و امنیت میان افراد و جوامع مختلف را تأمین کند؛
۳. مبتنی بر رحمت فراگیر است تا زیست اخالقی را در جهان تحقق بخشد؛

4. وحدت گستر است تا زمینه ی اتحاد میان جوامع مختلف را بر مبنای اشتراکات انسان فراهم کند؛
ــی فرهنگــی در  ــا موجــب هم افزای ــد ت ــمیت می شناس ــه رس ــوع انســان را ب ــراد ن ــه اف ــول هم ــتدالل محور اســت و عق ۵. اس

میــان جوامــع مختلــف شــود؛
۶. انسان بما هو انسان را تکریم می کند تا مانع تبعیض میان افراد و جوامع شود؛

7. عدالت محور است تا به بهانه های نژادی، جنسی و عقیدتی، ظلمی صورت نگیرد.
ــن  ــرآن ای ــه ق ــا اســتناد ب ــی »اخــالق مســالمت« ب ــدی مفهوم ــرای صورت بن رئیــس ســابق پژوهشــکده ی حکمــت معاصــر ب
ــول  ــی؛ ۳( اص ــت اخالق ــای زیس ــانه؛ 2( زمینه ه ــی انسان شناس ــتند: 1( مبان ــر دانس ــطح امکان پذی ــه س ــدی را در س صورت بن

اخالقــی. ســپس ایشــان بــه توضیــح ســطح اول از ایــن مجموعــه پرداختنــد.
1(  مبانی انسان شناسانه

 اولیــن مبنــای انسان شناســانه ی »اخــالق مســالمت« در قــرآن فطــرت مشــترک انســان ها در طــول تاریــخ و عــرض جغرافیــا 
اســت. هرچنــد ملــل و اقــوام مختلــف آداب و ســنن متنوعــی دارنــد امــا دارای مشــترکاتی فطــری هســتند کــه زندگــی جمعــی 
ــن  ــد. ای ــر نمی ش ــل بش ــدن نس ــل ش ــب متکام ــینیان موج ــات پیش ــورت تجربی ــر این ص ــرا در غی ــد؛ زی ــر می کن را امکان پذی
اشــتراکات فطــری و ذاتــی، بــا ســنت های مختلــف و تغییرپذیــر جوامــع متکثــر انســانی تعارضــی ندارنــد. قــرآن کریــم بــا امــت 
واحــده خوانــدن همــه ی افــراد بشــر از ایــن وحــدت ذاتــی ســخن می گویــد. بنابرایــن افــراد نــوع انســان بایــد بــه  گونــه ای 
ــاس«  ــدواژه ی »ن ــر اســاس کلی ــد. ب ــال  کنن ــی  انســانیت دنب ــان تکوین ــه آرم ــرای رســیدن ب جمعــی اهــداف وجودی شــان را ب
ــه  ــان ها در کلی ــت انس ــرت و عقالنی ــا فط ــگ ب ــی را هماهن ــدی حداقل ــه قواع ــود ک ــت می ش ــرآن برداش ــی از ق ــی جهان آیین
ــودن  ــز محکــوم ب ــوق اجتماعــی مســاوی، و نی ــت اجتماعــی، حق ــد عدال ــد؛ قواعــدی مانن ــا عرضــه می کن ــا و مکان ه زمان ه
ــه رسمیت شــناختن همــگان و  ــرآن، ب ــای انسان شناســانه ی »اخــالق مســالمت« در ق ــن مبن ــوق دیگــران. دومی ــه حق تعــدی ب
فرعــی تلقــی نکــردن غیرمســلمانان اســت آن جــا کــه قــرآن می فرمایــد »ایــن کتــاب بــرای عمــوم مــردم تبییــن و هدایت کننــده 
ــن  ــن رو گرامی شــان مــی دارد بنابرای ــده و از همی ــد همــه انســان ها دمی ــد متعــال، از روح خــود در کالب ــرا خداون اســت« . زی
ــرار می دهــد، و  ــاس« عمــوم مــردم را خطــاب ق ــا أیهــا الن ــارت »ی ــا عب ــات ب ــر مســلمانان، در بســیاری از آی ــرآن عــالوه ب ق
ــری را  ــن / دیگ ــارض م ــانه، اول( تع ــای انسان شناس ــن مبن ــه ای ــه ب ــد . توج ــالغ می کن ــان اب ــه ایش ــی ب ــی این جهان پیام های
نفــی می کنــد و مانــع از تبعیض هــای نــژادی، طبقاتــی، جنســیتی، دینــی و فرهنگــی میــان افــراد و جوامــع مختلــف می شــود. 
دوم( عــالوه بــر مخاطبــان خــاص قــرآن یعنــی مؤمنــان، مخاطبانــی عــام را نیــز دعــوت بــه خوانــدن قــرآن می کنــد زیــرا تبییــن 
ــای انسان شناســانه ی »اخــالق مســالمت« در  ــم اســت.  ســومین مبن ــرآن کری ــردم یکــی از ویژگی هــای ق ــت عمــوم م و هدای
قــرآن، بــرادری و برابــری تکوینــی انســان ها اســت کــه مســتلزم مســاوات حقوقــی ایشــان در همــه جوانــب حیــات اجتماعــی 
ــه و نوع دوســتانه  ــه تشــکیل یــک جامعــه واحــد، منســجم، عادالن اســت. آیــه ی 1۳ ســوره حجــرات دعــوت عمــوم بشــر، ب
ــا هــر فرهنــگ و نــژادی، از حقوقــی برابــر برخــوردار هســتند. چهارمیــن مبنــای  اســت؛ دنیایــی کــه در آن، همــه انســان ها ب
ــا  انسان شناســانه ی »اخــالق مســالمت« در قــرآن، اعتدال گرایــی و حق جویــی ذاتــی عمــوم انســان ها اســت کــه قــرآن از آن ب
واژه ی حنیــف یــاد می کنــد واژه قرآنــی حنیــف بــه اعتدال گرایــی نــوع بشــر اشــاره دارد کــه تنوعــات جغرافیایــی، تاریخــی، 
ــرایط  ــر ش ــی اگ ــد؛ حت ــش دارن ــادل گرای ــه تع ــًا ب ــان ها ذات ــد. انس ــاد نمی کن ــری ایج ــی در آن تغیی ــیتی و دین ــژادی، جنس ن
ــاز  ــر ب ــد و از ش ــوت می کن ــی دع ــه نیک ــواره او را ب ــان هم ــی انس ــد. اعتدال طلب ــط باش ــراط و تفری ــده ی اف ــی، القاکنن محیط
مــی دارد پنجمیــن مبنــای انسان شناســانه ی قــرآن بــرای صورت بنــدی مفهومــی »اخــالق مســالمت« آزادی انتخــاب و اســتقالل 
رأی اســت. زیــرا اراده ی آزاد، یکــی از صفــات ذاتــی خداونــد اســت کــه بــه جانشــینش بــر روی زمیــن یعنــی انســان اعطــا 

کرده اســت .
ــردم  ــو م ــا ت ــس آی ــد پ ــان می آوردن ــن ایم ــردم روی زمی ــه ی م ــد می خواســت، هم ــر خداون ــم آمده اســت »اگ ــرآن کری در ق
را مجبــور می کنــی تــا مؤمــن شــوند؟« در ایــن آیــه خداونــد ایمــان و دینــداری اجبــاری را مــورد نکوهــش قــرار داده اســت 
زیــرا ســلب اختیــار افــراد نــوع انســان، ایشــان را از انســانیت ســاقط می کنــد. درحالی کــه ایمــان نیــاوردن، فقــط ایشــان را از 
ــای انسان شناســانه ی »اخــالق  ــودن اســت. ششــمین مبن ــر از مؤمــن نب ــودن، بدت ــد و انســان نب ــان خــارج می کن ــره ی مؤمن زم
مســالمت« در قــرآن، اســتدالل گرایی مبتنــی بــر عقالنیــت حق جویانــه اســت. خداونــد بــر خــود واجــب می دانــد آموزه هــای 
ــه قابلیت هــای عقالنــی انســان  اعتقــادی اســالم را در قالبــی اســتداللی - برهانــی عرضــه کنــد و پذیــرش ایــن آموزه هــا را ب
واگــذار کنــد تــا پــس از تفکــر، تجزیــه، تحلیــل، تعقــل و تدبــر براســاس اراده ی آزاد خــود ایمــان بیــاورد. قــرآن کریــم از ایــن 
ــرای شــما آمــد؛ و مــا  فرآینــد برهانــی ســخن می گویــد آن جــا کــه می فرمایــد »ای مــردم، برهانــی از جانــب پروردگارتــان ب

نــور و آگاهــی تبیین کننــده ای را بــه ســوی شــما فــرو فرســتادیم« 



59

خبرنامه، سال نهم، شماره ی هفتاد و ششم، اردیبهشت ماه 1400

اخالق مسالمت میان فرهنگی

ــاه  ــا بیســتمین روز از م ــق ب ــور«، ســیزدهم اردیبهشــت ماه 1400، مطاب ــن نشســت از سلســله نشســت های »در محضــر ن دهمی
ــوم  ــأت علمــی بازنشســته ی پژوهشــگاه عل ــور، عضــو هی ــم صانع پ ــر مری ــار، دکت ــن وبین ــارک رمضــان برگــزار شــد. در ای مب

ــه کــرد. ــا موضــوع »اخــالق مســالمت میان فرهنگــی« ارائ انســانی و مطالعــات فرهنگــی ســخنرانی خــود را ب
دکتــر صانع پــور کــه پیــش از ایــن در ســومین نشســت »در محضــر نــور« دربــاره ی اخــالق مســالمت در قــرآن ســخن گفتــه 
بــود، در دومیــن جلســه از ســخنرانی خــود گفــت: همان طــور کــه در جلســه ی قبــل بیــان شــد قــرآن بــر اســاس آیــه ی »و مــا 
ارســلناک ااّل رحمــه للعالمیــن« عــالوه بــر آموزه هایــی کــه بــرای مؤمنــان و متقیــن دارد، پیام هایــی پیشــافرهنگی - پیشــادینی 
نیــز بــرای »انســان بمــا هــو انســان« دارد کــه ایــن پیام هــا را بــا خطــاب »یــا ایهــا االنســان« و »یــا ایهــا النــاس« عرضــه می کنــد. 
بنابرایــن، روی ســخن قــرآن فقــط بــه مســلمانان نیســت، بلکــه ســخنانی بــرای همــه ی جامعــه ی انســانی نیــز دارد کــه غیــر 
ــا چنیــن  ــد. ب ــه کار بندن ــاب دیگــری، در صــورت پذیــرش ب ــد و همچــون هــر کت ــد در  آن هــا اندیشــه کنن مســلمانان می توانن
ــرآن را مطالعــه کــرد و پیام هــای پیشــافرهنگی – پیشــادینی  ــاس« و »انســان« ق ــدواژه ی »ن ــر اســاس کلی ــوان ب رویکــردی می ت

آن را واکاوی کــرد.
ــی  ــه برخ ــدی ب ــف، پای بن ــع مختل ــان جوام ــت می ــح و امنی ــل صل ــن عام ــات، مهم تری ــر ارتباط ــه داد: در عص ــور ادام صانع پ
اصــول اخالقــی اســت کــه مســالمت میــان  فرهنگ هــای مختلــف را تضمیــن کنــد. در همیــن راســتا ســعی کــرده ام آیاتــی از 
قــرآن کریــم کــه »انســان بمــا هــو انســان« را مخاطــب قــرار داده انــد به گونــه ای فلســفی– مفهومــی صورت بنــدی کنــم کــه بــر 
مشــترکات انســانی متمرکــز هســتند. ایــن آیــات در ســه ســطح صورت بنــدی شــده اند کــه در جلســه ی قبــل مبانی انسان شــناختی 
اصــول اخــالق مســالمت میان فرهنگــی بیــان شــد. در ایــن جلســه ابتــدا زمینه هــای اخــالق مســالمت میان فرهنگــی کــه ریشــه 
ــوان ســومین  ــن می شــوند؛ و ســپس اصــول اخــالق مســالمت میان فرهنگــی به عن ــد، تبیی ــرآن دارن ــی انسان شــناختی ق در مبان
ــی  ــز همــه ی مبان ــه ای کــه در هــر اصلــی همــه ی زمینه هــای اخالقــی و نی ــه می شــوند به گون ــن نظــام اخالقــی، ارائ ســطح ای
ــم  ــاس«، تکری ــی »ن ــاس واژه ی قرآن ــی« براس ــالمت میان فرهنگ ــالق مس ــه ی »اخ ــن زمین ــد. اولی ــور دارن ــناختی حض انسان ش
انســانیت اســت. قــرآن کریــم در تکریــم انســان بمــا هــو انســان، تــا آن جــا پیــش رفتــه کــه اماتــه یــا احیــای یــک فــرد را بــدون 

قیــد نــژادی، جنســیتی، دینــی، یــا فرهنگــی، مســاوی بــا اماتــه یــا احیــای همــه ی افــراد نــوع انســان معرفــی می کنــد

: َمْن َقتََل نَْفسًا بَِغیِْر نَْفٍس أَْو َفسادٍ فِی الْْرِض َفَکَأنَّما َقتََل النَّاَس َجِمیعًا َو َمْن أَْحیاها َفَکَأنَّما أَْحیَا النَّاَس َجِمیعًا.

ــت. در  ــی اس ــت عموم ــت و رأف ــاس«، رحم ــی »ن ــاس واژه ی قرآن ــی« براس ــالمت میان فرهنگ ــالق مس ــه ی »اخ ــن زمین دومی
ــد«: ــان نخوانی ــد بی ایم ــالم می گوین ــما را س ــه ش ــانی ک ــد: »کس ــم می فرمای ــرآن کری ــاره ق این ب

اَلَم لَْسَت ُمْؤمِنًا ) 9/ نساء(  َواَل تَُقولُوا لَِمْن أَلَْقی إِلَیُْکُم الَسّ

ــه »کاَن  ــق آی ــر اســت. طب ــاس«، وحــدت فراگی ــی »ن ــه ی »اخــالق مســالمت میان فرهنگــی« براســاس واژه ی قرآن ســومین زمین
ــه ی واِحــَده ی« انســان ها در آغــاز، امــت واحــده ای بودنــد کــه به تدریــج دچــار اختــالف شــده اند. اســالم »در معنــای  النَّــاُس أُمَّ
عــام« همــه ی جوامــع انســانی را بــه ســلم و مســالمت دعــوت می کنــد و  آن هــا را بــه تشــکیل امــت واحــده ای فــرا می خوانــد 
ــا یکدیگــر متحــد هســتند. در همیــن راســتا قــرآن دارای پیام هــای اخالقــی عامــی اســت کــه جوامــع  کــه در خیــر و حــق ب

ــه ی ــْلِم َکافَّ بشــری را بــه مســالمت دعــوت می کنــد:  اْدُخُلــوا فـِـی السِّ

ــت.  ــر اس ــح فراگی ــت و صل ــاس« امنی ــی »ن ــدواژه ی قرآن ــاس کلی ــی براس ــالمت میان فرهنگ ــالق مس ــه ی اخ ــن زمین چهارمی
حضــرت ابراهیــم )ع( در قــرآن، محــور امنیــت و صلــح جامعــه ی بشــری معرفــی شــده و کعبــه نمــاد وحــدت همــه ی ادیــان 
ابراهیمــی شــناخته می شــود تــا جامعــه ی بشــری زیســت جمعــی را در وحــدت و امنیــت روحانــی تجربــه کنــد. قــرآن پیــروان 
ــان اســت از ایــن رو  ــه تلقــی نمی کنــد، بلکــه تأکیــد دارد کــه پیامبــر اســالم تصدیــق کننــده ی ســایر ادی ــان را بیگان ســایر ادی
ــاء  ــایر انبی ــروان س ــا پی ــت ب ــح و امنی ــان صل ــی مســلمانان، پیم ــی یعن ــن ابراهیم ــن دی ــروان جوان تری ــان، پی ــد قرب در روز عی

ــارت ــد. در عب ــزاع را آرزو می کنن ــدون ن ــن و ب ــی ام ــن، جهان ــی نمادی ــد و به صورت می بندن

 »َو إِْذ َجَعْلنَا الْبَیَْت َمثابَه ی لِلنَّاِس َو أَْمنًا« 
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در آیــه ی 12۵ ســوره ی بقــره، خداونــد بیــت اهلل الحــرام را نــه فقــط بــرای مســلمانان، بلکــه بــرای غیرمؤمنــان نیــز امــن و امــان 
معرفــی می فرمایــد. اصــوالً طبــق آیــات قــرآن خانــه ی خــدا، نمــاد امنیــت، طمأنینــه، ســلم، و ســالم اســت زیــرا ایــن خانــه، 

خانــه اهلل اســت و بــه هیچ یــک از مردمــان اختصــاص نــدارد.
پنجمیــن زمینــه ی تشــکیل دهنده ی »اخــالق مســالمت« در قــرآن کریــم، قســط و عدالــت اســت. در آیــات 21 و 22 ســوره ی 

آل عمــران

ــْرُهْم بَِعــذاٍب  ِ َو یَْقتُُلــوَن النَّبِیِّیــَن بَِغیـْـِر َحــقٍّ َو یَْقتُُلــوَن الَِّذیــَن یَْأُمــُروَن بِالْقِْســِط مـِـَن النَّــاِس َفبَشِّ  »إِنَّ الَِّذیــنَ یَْکُفــُروَن بِآیــاِت اهللَّ
نْیــا َو اآْلِخــَره ی َو مــا لَُهــْم مـِـْن ناِصِریــن« أَلِیــٍم أُولئـِـَک الَِّذیــَن َحبَِطــْت أَْعمالُُهــْم فـِـی الدُّ

 بــا تأکیــد بــر واژه ی نــاس امتیــازات نــژادی و دینــی نفــی شده اســت آن جاکــه بــه پیامبــرش می فرمایــد »کســانی را کــه بــه 
ــاک  ــه عــذاب دردن ــه ناحــق می کشــند و انســان های عدالت طلــب را می کشــند ب ــران را ب ــد، پیامب ــات خــدا کفــر می ورزن آی
بشــارت بــده«. بــه ایــن ترتیــب خداونــد تعصبــات خودخواهانــه و نژادپرســتانه را مانــع عدالــت فرادینــی و فرانــژادی معرفــی 
ــی  ــه روی دو ســطح قبل ــی اســت ک ــام اخالق ــن نظ کرده اســت. ســومین ســطح اخــالق مســالمت میان فرهنگــی، اصــول ای
یعنــی مبانــی انسان شــناختی و زمینه هــای اخالقــی بنــا شــده و در هــر اصلــی همــه ی زمینه هــا و هــم مبانــی انسان شــناختی 
حضــور دارنــد. دکتــر صانع پــور، رئیــس ســابق پژوهشــکده ی حکمــت معاصــر ایــن اصــول اخــالق مســالمت میان فرهنگــی 
ــر ذات مشــترک  ــار و کــردار اســت کــه ب را چنیــن برشــمرد: اولیــن اصــل اخــالق مســالمت میان فرهنگــی صداقــت در گفت
انســانی اســتوار شــده، و از ایــن رو شــأنی ماقبــل دینــی دارد. زیــرا عــدم صداقــت در ارتباطــات اجتماعــی موجــب بی اعتمــادی 

ــد؛ ــم می فرمای ــرآن کری ــد. ق ــط انســانی وارد می کن ــه رواب ــه یکدیگــر می شــود و بیشــترین آســیب را ب ــراد ب اف

 »َوَسیَْحلُِفوَن بِاهلَلِّ لَِو اْستََطْعنَا لََخَرْجنَا َمَعُکْم یُْهلُِکوَن أَنُْفَسُهْم َواهلَلُّ یَْعَلُم إِنَُّهْم لََکاذِبُوَن« )42/توبه(: 

دروغگویان همان کتمان کنندگان حقیقت هستند که خود را به هالکت می اندازند.
ــه یکدیگــر اســت؛ کــه از نزدیک تریــن اقــوام آغــاز  دومیــن اصــل اخــالق مســالمت میان فرهنگــی، احســان مــردم نســبت ب
ــرح  ــی را مط ــد عام ــره قواع ــوره ی بق ــه ی 8۳ س ــد در آی ــد. خداون ــه می یاب ــان، ادام ــه هم نوع ــان ب ــا احس ــود و ت می ش
ــین  ــت. سیدمحمدحس ــی نیس ــریعت خاص ــه ش ــر ب ــردد و منحص ــان ها برمی گ ــی انس ــترکات ذات ــه مش ــه ب ــت ک کرده اس
ــه همــه ی انســان ها  ــه، قواعــد عمومــی احســان ب ــوا للنــاس حســنا« در ایــن آی ــا عبــارت »قول فضــل اهلل معتقــد اســت کــه ب

ــد از: ــان شــده کــه عبارتن بی
1.  حسن ظن به دیگران؛

2.  نیکو سخن گفتن با دیگران؛
۳.  حمایت از فقرا؛

4.  احترام به انسانیت همه ی انسان ها.
ــرآن،  ــد در ق ــه ی انسان هاســت. خداون ــت هم ــورد حــق مالکی ــرام در م ســومین اصــل اخــالق مســالمت میان فرهنگــی احت
مالکیــت اشــخاص بــر اموالشــان را )خــواه مــادی و خــواه معنــوی( محتــرم می شــمارد. کلمــه ی »نــاس« در آیــه ی 188 بقــره »َو 
امِ لِتَْأُکُلــوا َفِریقــًا مـِـْن أَْمــواِل النَّــاِس بِاْلِثـْـِم َو أَنْتـُـْم تَْعَلُمــون« بیان گــر  ال تَْأُکُلــوا أَْموالَُکــْم بَیْنَُکــْم بِالْباِطــِل َو تُْدلـُـوا بِهــا إِلـَـی الُْحــکَّ
ایــن نکتــه اســت کــه خداونــد حــق مالکیــت همــه ی انســان ها، خــواه دیــن دار و خــواه بی دیــن را بــه رســمیت می شناســد 
و اجــازه نمی دهــد بــه هیــچ بهانــه ای مالکیــت اشــخاص بــر اموالشــان نادیــده گرفتــه شــود؛ آن جــا کــه می فرمایــد: »امــوال 

یکدیگــر را بــه ناحــق نخوریــد و بــه منظــور تصاحــب امــوال مــردم، بــه حاکمــان رشــوه ندهیــد«.
ــن اصــل اخالقــی موجــب گســترش  ــان مــردم اســت. ای ــی می چهارمیــن اصــل اخــالق مســالمت میان فرهنگــی، مودت افزای
ــی  ــی اهمیت ــده ی کنون ــات جهانی ش ــه در ارتباط ــی ک ــود؛ اصل ــع می ش ــراد و جوام ــه ی اف ــان هم ــت در می ــح و امنی صل
تعیین کننــده دارد. آیــه ی 114 ســوره ی نســاء؛ »ال َخیـْـَر فـِـی َکثِیــٍر مـِـْن نَْجواُهــْم إاِلَّ َمــْن أََمــَر بَِصَدَقــه ی أَْو َمْعــُروٍف أَْو اصــالح 
ِ َفَســْوَف نُْؤتِیــِه أَْجــراً َعِظیمــًا« بــه مصالحــه ی میــان مــردم اشــاره دارد تــا  بَیْــَن النَّــاِس َو َمــْن یَْفَعــْل ذلـِـَک ابْتِغــاَء َمْرضــاِت اهللَّ
ــری  ــد: »در نجــوا کردنشــان خی ــه می فرمای ــان عمــوم انســان ها ایجــاد شــود؛ آن جــا ک ــی دوســتانه و مســالمت آمیز می فضای
ــه  ــد و ب ــفارش می کن ــردم س ــان م ــه اصــالح می ــا ب ــی ی ــه معروف ــا ب ــه ای ی ــه صدق ــه ب ــردن کســی ک نیســت جــز نجــوا ک
کســی کــه بــرای خشــنودی خــدا چنیــن می کنــد، بــه زودی پــاداش بزرگــی خواهیــم داد«. پنجمیــن اصــل اخــالق مســالمت 
میان فرهنگــی براســاس واژه ی قرآنــی »نــاس« توصیــه بــه فضایــل و نهــی از رذایــل اســت. خداونــد در آیــه ی 110 ســوره ی 

ــد:  ــران می فرمای آل عم
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»ال َخیـْـَر فـِـی َکثِیــٍر مـِـْن نَْجواُهــْم إاِلَّ َمــْن أََمــَر بَِصَدَقــه ی أَْو َمْعــُروٍف أَْو اصــالح بَیـْـَن النَّــاِس َو َمــْن یَْفَعــْل ذلـِـَک ابْتِغــاَء َمْرضــاِت 
َف نُْؤتِیــِه أَْجــراً َعِظیمًا« ِ َفَســوْ اهللَّ

 از مســلمانان حقیقــی ســخن می گویــد کــه مــردم را [بــا رفتارخــود] بــه نیکــی و زیبایــی دعــوت می کننــد و از شــّر و بــدی 
ــاِس بَِغیــر اَلِســنَتُِکم«منظور از امــت راســتین اســالم در  برحــذر می دارنــد. همان گونه کــه در حدیــث آمــده »ُکونُــوا ُدعــاه ی للنّ

ُقــوا« )آیــه ی 10۵ ســوره ی آل عمــران( ایــن آیــه کســانی هســتند کــه نــدای قرآنــی  »َو ال تَُکونـُـوا َکالَِّذیــَن تََفرَّ

 را اجابت، و از تفرقه پرهیز می کنند زیرا اهل تفرقه را نمی توان بهترین امت خواند.
ــک  ــات، نزدی ــر ارتباط ــتلزامات عص ــه اس ــت. ازجمل ــاکاران اس ــل خط ــدارا در مقاب ــالمت، م ــالق مس ــل اخ ــمین اص شش
ــا و  ــه ی فرهنگ ه ــل هم افزایان ــدار، و تعام ــای اخالق م ــناختن فرهنگ ه ــمیت ش ــه رس ــر، ب ــه یکدیگ ــا ب ــدن فرهنگ ه ش
ــدارا و گذشــت«  ــن نیســت. اصــل »م ــر ممک ــای یکدیگ ــتن از خطاه ــل و گذش ــکیبایی متقاب ــا ش ــز ب ــه ج اندیشه هاســت ک
ازجملــه اصــول اخــالق مســالمت اســت کــه اســالمِ رحمت محــور، بــه عمــوم مــردم توصیــه می کنــد؛ در ســوره ی آل عمــران، 

آیــه ی 1۳4 می فرمایــد:  

ُ یُِحبُّ الُْمْحِسنِین«، اءِ َو الْکاِظِمیَن الَْغیَْظ َو الْعافِیَن َعِن النَّاِس َو اهللَّ رَّ اءِ َو الضَّ رَّ »الَِّذیَن یُنْفُِقوَن فِی السَّ

 نیکوکاران آنانند که در آسانی و سختی انفاق می کنند، خشم شان را فرومی خورند و از خطای مردم در می گذرند.
هفتمیــن اصــل اخــالق مســالمت براســاس واژه ی قرآنــی »نــاس« امانــت داری و قضــاوت عادالنــه در میــان عمــوم مــردم اســت. 

طبــق آیــه ی ۵8 ســوره ی نســاء:

 َ ــا یَعُِظُکــْم بـِـِه إِنَّ اهللَّ َ نِعِمَّ وا الْمانــاِت إِلــی  أَْهلِهــا َو إِذا َحَکْمتـُـْم بَیـْـَن النَّــاِس أَْن تَْحُکُمــوا بِالَْعــْدِل إِنَّ اهللَّ دُّ َ یَْأُمُرُکــمْ أَْن تـُـؤَ  »إِنَّ اهللَّ
کاَن َســِمیعًا بَِصیــرا« 

ــق  ــرا ح ــد. زی ــر باش ــت فاج ــب امان ــر صاح ــی اگ ــت، حت ــمرده شده اس ــب ش ــش واج ــه صاحب ــت و ادای آن ب ــظ امان حف
]مالکیــت از حقــوق انســانی اســت کــه[ منــوط بــه صالــح بــودن فــرد نیســت، بلکــه هــر فــردی بــه علــت انســان بودنــش 
دارای چنیــن حقــی اســت و در نهایــت، هشــتمین اصــل اخــالق مســالمت میان فرهنگــی کــه مبتنــی بــر انسان شناســی قــرآن 
اســت و در زمینــه ی اخــالق مســالمت شــکل گرفتــه، وفــاداری بــه پیمــان و پیمانــه اســت. ایــن اصــل اخالقــی شــأنی فرادینــی 

و فرافرهنگــی دارد. طبــق آیــه ی 8۵، ســوره ی اعــراف

َ مــا لَُکــْم مـِـْن إِلــٍه َغیـْـُرُه َقــْد جاَءتُْکــْم بَیِّنـَـه ی مـِـْن َربُِّکــْم َفَأْوُفــوا الَْکیـْـَل   »َو إِلــی  َمْدیـَـَن أَخاُهــْم ُشــَعیْبًا قــاَل یــا َقــْومِ اْعبـُـُدوا اهللَّ
َو الِْمیــزاَن َو ال تَبَْخُســوا النَّــاَس أَْشــیاَءُهْم َو ال تُْفِســُدوا فـِـی الْْرِض بَْعــَد اصالحهــا ذلُِکــْم َخیـْـٌر لَُکــْم إِْن ُکنْتـُـْم ُمْؤمِنِیــن«. 

ایــن اصــل موجــب حفــظ حقــوق فــردی و اجتماعــی در معامــالت، و حفــظ نظــم و مصلحــت جامعــه ی انســانی می شــود، 
ــر مبنــای اعتمــاد طرفیــن شــکل می دهــد، و نیــز امانــت داری و امنیــت را در جامعــه انســانی می گســتراند. ــرا معامــالت را ب زی



62

خبرنامه، سال نهم، شماره ی هفتاد و ششم،  اردیبهشت ماه 1400

خودشناسی و خداشناسی در معرفت شناسی قرآنی

چهارمیــن نشســت از سلســله نشســت های »در محضــر نــور« ۳1 فروردین مــاه 1400، مطابــق بــا هفتمیــن روز از مــاه مبــارک 
رمضــان برگــزار شــد. در ایــن نشســت مدیــر فرهنگــِی معاونــت کاربــردی ســازی علــوم انســانی و فرهنگــی پژوهشــگاه علوم 
انســانی و مطالعــات فرهنگــی، ســخنرانی خــود را بــا موضــوع »خودشناســی و خداشناســی در معرفــت شناســی قرآنــی« ارائــه 
کــرد. دکتــر ســلمان صادقــی زاده در ابتــدای ســخن، موضــوع بحــث خــود را بــه دو بخــش اصلــی تقســیم کــرد؛ نخســت، 
مباحــث معرفــت شــناختی و دوم، داللت هــای معناشــناختی. بخــش اول نیــز در ســه قســمت آیــات ارتبــاط خالــق و مخلــوق، 

ارتبــاط نفــس بــا خالــق و در نهایــت روایــت مربــوط بــه خودشناســی ارائــه شــد.

ــا  ــُل فِیَه ُــوا أَتَْجَع ــًة َقال ِــی الْْرِض َخلِیَف ــٌل ف ّــی َجاِع ــِة إِن ــَک لِْلَمَلئَِک ــاَل َربُّ ــه آیــه ی ۳0 ســوره ی بقــره َو إْذ َق ــا اشــاره ب وی ب
مــآَء َونَْحــُن نَُســبُِّح بَِحْمــِدَک َو  َمــن یُْفِســُد فِیَهــا َویَْســفُِک الدِّ

ُس لـَـَک َقــاَل إِنِّــی أَْعَلــُم َمــا اَل تَْعَلُمــون نَُقــدِّ
َ گفــت: در ایــن آیــه چهــار بحــث مــورد توجــه اســت: 1- 
ــرد،  ــرار می گی ــف ق ــه در جــای خال نخســت مســتخلف ک
ــی  ــتخلٌف عنه یعن ــوف، مس ــث مخل ــان، 2- بح ــی انس یعن
کســی کــه جــای او گرفتــه می شــود، یعنــی رب، ۳- 

ــتخالف ــوع اس ــت موض ــتخلٌف فیه و 4- کلی مس
ــه ی  ــه مثاب ــان ب ــه انس ــن آی ــه داد: در ای ــی زاده ادام صادق
خلیفــه ی خــدا قــرار می گیــرد و خلیفــه ی خــدا بــه معنــای 
مســتخلف بایــد دارای اختیــارت و همچنیــن صفــات الهــی 
ــه ای اســت  ــتخالف رابط ــه، اس ــن آی ــن در ای ــد. بنابرای باش
کــه میــان خالــق و مخلــوق تعریــف می شــود، گویــی 
انســان آیینــه ی خداونــد و خداونــد آیینــه ی انســان اســت. 
در همیــن رابطــه و در آیــه  ی ۳0 ســوره ی روم آمــده اســت 

یــُن الَْقیـِّـُم َولَِکــَنّ أَْکثـَـَر النـَّـاِس  َ ذلـِـَک الِدّ یــِن َحنِیًفــا فِْطــَرَت اهلَلِّ الَّتـِـی َفَطــَر النـَّـاَس َعَلیَْهــا اَل تَبِْدیــَل لَِخْلــِق اهلَلِّ َفَأقـِـْم َوْجَهــَک لِلِدّ
اَل یَْعَلُمــوَن.

شــاید بتــوان گفــت، دقیق تریــن معنــای ایــن آیــه را عالمــه طباطبایــی بیــان کــرده اســت: پــس روی خــود بــه ســوی دیــن 
ــا در  ــن معن ــو ای ــد. در پرت ــرت آفری ــر آن فط ــدا بشــر را ب ــه خ ــی ک ــدا اســت؛ فطرت ــق فطــرت خ ــه مطاب ــن ک ــف ک حنی
می یابیــم دیــن حنیــف یــا دیــن یکتاپرســتی کــه از حضــرت آدم تــا خاتــم را در بــر می گیــرد، چیــزی نیســت جــز فطــرت 
خــدا، یعنــی چیــزی نیســت جــز آن چــه انســان بــر اســاس آن آفریــده شــده اســت؛ تــا جایــی کــه خــدا بــه پیامبــر خــود هــم 
امــر می کنــد کــه بــه فطــرت اهلل روی بیــاور. بنابرایــن، هــر انســان خالصــه و فشــرده ای از مجموعــه ی مــکارم دینــی، احــکام 

ــه ی فطــرت اهلل ناب تریــن منبــع رجــوع اســت. ــه مثاب ــی اســت. بنابرایــن در این جــا انســان ب الهــی و ارزش هــای متعال
صادقــی زاده تأکیــد کــرد: آیــه ی 72ســوره ی ص، آیــه ی دیگــری اســت کــه رابطــه ی میــان خالــق و مخلــوق در حیــن خلقــت 
یْتُُه َونََفْخــُت فِیــِه مـِـْن ُروِحــی َفَقُعــوا لـَـُه ســاِجِدیَن آن زمــان کــه او را آفریــدم، از روح خویــش  در آن آمــده اســت: َفــإِذا َســَوّ
ــد اســت و واســطه ای در کار نیســت، بلکــه  ــه سرشــت انســان، سرشــت خداون ــد ک ــز می بینی ــدم... در این جــا نی در او دمی
خداونــد می گویــد از مــن از وجــود خویشــتن انســان را آفریــدم. روشــن اســت کــه ارتبــاط خالــق و مخلــوق ارتباطــی بســیار 

ــت. ــردان اس ــی آیینه گ ــده و خلقت درهم تنی
ــده  ــات دی ــی آی ــوق در خیل ــاط نفــس و مخل ــزود، ارتب ــورد قســمت دوم از بخــش اول اف ــه درم ــی زاده در ادام ــر صادق دکت

ــده اســت ــوره حشــر آم ــه ی 19 س ــال در آی ــرای مث ــود. ب می ش

 َواَل تَُکونُوا َکالَِّذیَن نَُسوا اهلَلَّ َفَأنَْساُهْم أَنُْفَسُهْم أُوَلٰئَِک ُهُم الَْفاِسُقون: 
ــه در  ــان برد...)البت ــاد خودش ــان را از ی ــد خودش ــس خداون ــد. پ ــوش کرده ان ــدا را فرام ــه خ ــانی ک ــون کس ــید همچ مباش
ــا  ــال ب ــرای مث ــای درســتی نیســت و ب ــد  آن هــا را فرامــوش کــرد کــه معن ــه اشــتباه آمــده اســت کــه خداون ــی ب ترجمه های
اســتناد بــه ایــن حدیــث امــام رضــا )ع( کــه »خــدا اگــر دچــار فراموشــی و ســهو شــود، از مقــام خدایــی ســاقط اســت« چنیــن 
معنایــی بــرای ایــن آیــه نمی توانــد درســت باشــد.( شــاید بتــوان چنیــن بازمعنــا کــرد کــه اینهــا چیــزی جــز خداونــد نبودنــد، 
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 آن هــا وقتــی خــدا را فرامــوش کردنــد، خودشــان را نیــز از یــاد بردنــد. اگــر خودشــان را هــم از یــاد ببرنــد، خــدا را از یــاد 
ــده اســت ــه ی ۵۳ ســوره ی فصلــت آم ــد. در آی می برن

 َسنُِریهِْم آیَاتِنَا فِی اآْلَفاِق َوفِی أَنُْفِسهِْم. 
ــه  ــِس انســانی ب ــم نف ــه می بینی ــن آی ــم داد. در ای ــا نشــان خواهی ــه  آن ه ــاق و در خودشــان ب ــا نشــانه های خــود را در آف م

ــده فرمــوده اســت؛  ــه 10۵ ســوره ی مائ ــای خویشــتن و خلیفــه اهلل، بســتری از مشــاهده ربوبیــت رب اســت. در آی معن

یا أَیَُّها الَّذیَن آَمنُوا َعَلیُْکْم أَنُْفَسُکم ... 
بــر شــما بــاد خودتــان! ایــن عبــارت می توانــد حائــز داللت هــای معناشــناختی مهمــی باشــد. یعنــی بــر شــما بــاد کــه بــر 
خویشــتن ناظــر و آگاه شــوید و ایــن خودآگاهــی از جنــس خداآگاهــی اســت. چنان چــه از ســیاق ایــن مضامیــن برمــی آیــد، 
سرشــت انســان سرشــتی خداگونــه اســت و در نتیجــه ســوژگی انســانی نیــز چنان چــه برآمــده از سرشــت انســانی باشــد، 
ــا دانــش، کنــش و آفرینــش الهــی اســت. از  ســوژگی الهــی اســت و ایــن نقطه تالقــی دانــش، کنــش و آفرینــش انســانی ب
ــم در  ــرط های مه ــی از پیش ش ــواره یک ــی هم ــری جمع ــردی و آفرینش گ ــانی، آزادی ف ــر اراده ی انس ــه عنص ــن رو س همی

همــه ادیــان توحیــدی بــوده و ســلب ایــن ســه عنصــر بــه معنــای بســتن راه خــدا اســت )اشــاره بــه آیــه ی:

وَن َعْن َسبِیِل اهلَلِّ َو یَبُْغونَها ِعَوجًا َو ُهْم بِاآْلِخَرةِ ُهْم کافُِروَن (؛  الَِّذیَن یَُصُدّ
 امری که در قرآن با واژه ی طاغوت توصیف شده است.

ــهُ   ــَرَف  نَْفَس ــت: َمنْ َع ــده اس ــر آم ــی از پیامب ــاًل در حدیث ــت، مث ــده اس ــه ش ــث پرداخت ــن بح ــه ای ــیاری ب ــث بس در احادی
ــی  ــا در حدیث ــت ی ــناخته اس ــش را ش ــه خدای ــت ک ــدی نیس ــناخت، تردی ــودش را ش ــه خ ــی هرآن ک ــُه یعن َّ ــَرَف َرب َفَقْدع
ــتن را  ــه خویش ــی ک ــم کس ــُه در عجب َّ ــِرُف َرب ــَف یَع ــُه کی ــُل نَفَس ــن یَجَه ــُت لَِم ــت؛ َعِجب ــده اس ــی )ع( آم ــرت عل از حض
ــت؛  ــده اس ــادق )ع( آم ــر ص ــام جعف ــری از ام ــث دیگ ــد. در حدی ــش را بشناس ــد خدای ــه می خواه ــد، چگون نمی شناس

ُخلَِق الِنساُن َعلی ثاَلثَِة أثالٍث ، ثُُلٌث هلّل ِ، وثُُلٌث لِنَفِسِه وثُُلٌث لِلّدودِ َوالتُّراِب.
 در این جــا هــم آمــده اســت کــه یــک ســوم انســان از خــدا ســاخته شــده اســت، یــا بــه تعبیــری بخشــی از خــود خداونــد 
ــی  ــای فراوان ــد داللت ه ــه می توان ــم ک ــم برمی خوری ــی مه ــوان بخش ــی، به عن ــرورت ذات ــث صی ــه بح ــا ب ــت. در این ج اس
بــه همــراه داشــته باشــد. ایــن حرکــت از خــود بــه خــدا چیــزی نیســت، جــز خودشناســی و خداشناســی و ایــن حرکــت 
صرفــًا مختــص انســان نیســت؛ همــه ی موجــودات ایــن حرکــت را دارنــد . در آیــه ی 88 ســوره ی نمــل آمــده اســت؛ َوتـَـَری 
ــه  ــتاده اند، درحالی ک ــد ایس ــر می کنی ــد و فک ــا می نگری ــه کوه ه ــَحاِب... ب ــَرّ الَسّ ــُرّ َم ــَی تَُم ــَدًة َوِه ــبَُها َجامِ ــاَل تَْحَس الِْجبَ
ــد. ایــن خودشناســی و خداشناســی داللت هــای معناشــناختی مهمــی در عرفــان اســالمی پیــدا  همچــون ابرهــا در حرکت ان

می کنــد. آن جــا کــه در ابیاتــی عرفانــی آمــده اســت:
                      آنان که طلب کار خدایید، به خود آیید                      حاجت به طلب نیست شمایید، شمایید
                     چیزی که نکردید گم از بهر چه جویید                      کس غیر شما نیست، کجایید، کجایید 
                      در خانه نشینید و مگردید به هر در                         زیرا که شما خانه و هم خانه خدایید   

                      ذاتید و صفاتید گهی عرش گهی فرش                     در عین بقایید و مبرا ز فنایید     
                      اسمید و حروفید و کالمید و کتابید                         جبریل امینید و رسوالن سمایید  
                     خواهید ببینید رخ اندر رخ معشوق                          زنگار ز آیینه به صیقل بزدایید   

                      تا بود که همچون شه رومی به حقیقت                     خود را به خود از قوت آیینه نمایید

در اشعار دیگری از دیوان شمس می خوانیم:
                       گر صورت بی صورت معشوق ببینید                       هم خواجه و خانه و هم کعبه شمایید

دکتــر صادقــی زاده در جمع بنــدی ســخنانش گفــت: اگــر خودشناســی و خداشناســی متناظــر بــر هــم باشــند کــه همین گونــه 
ــت  ــردان ربوبی ــت، آیینه گ ــانیت و معنوی ــت؛ انس ــت اس ــاوی ربوبی ــه مس ــت، بلک ــت نیس ــر ربوبی ــانیت در براب ــت، انس اس
اســت. این هــا همــه بــه هــم تعریــف می شــوند. اگــر انســان » بمــا هــو انســان« را در نظــر بگیریــم و انســانیت را منــاط نظــر 
و مــالک عمــل قــرار دهیــم، انســانیت بــا ربوبیــت، معنویــت و دینــداری متــرادف اســت. اگــر زمانــی فهمــی از دیــن پیــدا 
شــد و اســتنباطی از دیــن نشــر داده شــد کــه بــا انســانیت در تضــاد اســت، می تــوان فهمیــد ایــن برداشــت بــه خطــا رفتــه 

و شــکلی انحرافــی یافتــه اســت.
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 اهمیت صداقت و راست گفتاری در عمل

ششــمین نشســت از سلســله نشســت های »در محضــر نــور« چهــارم اردیبهشــت ماه 1400، مطابــق بــا یازدهمیــن روز از مــاه 
ــت و  ــت صداق ــا موضــوع »اهمی ــازی ب ــیدمحمد ای ــر س ــالم دکت ــار، حجت االس ــن وبین ــد. در ای ــزار ش ــارک رمضــان برگ مب

ــرد. ــخنرانی ک ــل« س ــت گفتاری در عم راس

دکتــر ایــازی ســخن خــود را این چنیــن آغــاز کــرد: موضــوع صحبــت مــن در بــاب اهمیــت صداقــت و راســت گفتاری و بــه 
تعبیــری صداقــت در عمــل اســت. امــا منظــور از صداقــت چیســت؟ صداقــت بــه معنــای راســتی بــه یــک معنــا و درســتی بــه 
معنــای دیگــر اســت. بــدون تردیــد وقتــی در یــک انســان و در یــک جامعــه صداقــت تبلــور بایــد، آن مــردم نیک رفتــار و وفادار 
ــه  ــرد ک ــکل می گی ــان ش ــی در زندگی ش ــب توانایی های ــد. به این ترتی ــدا می کنن ــت داری پی ــت، رازداری و امان ــوند و عف می ش
ــته ای  ــت. دس ــن مهارت هاس ــورداری از ای ــتلزم برخ ــق مس ــی موف ــم. زندگ ــی می نامی ــای زندگ ــا را مهارت ه ــًا  آن ه اصطالح
ــوی انســان اســت.  ــه جنبه هــای معن ــوط ب ــا مرب ــا بخشــی از مهارت ه ــم و شــغل و... اســت، ام ــه عل ــوط ب ــا مرب از مهارت ه
انســانی کــه صفــت صــداق را داشــته باشــد، انســانی خواهــد بــود کــه مــورد اعتمــاد جامعــه قــرار می گیــرد. چنیــن انســانی، 
ــی در  ــا در حــوزه ی اجتماع ــرد ی ــر ک ــرد تصوی ــگ و نب ــدان جن ــوان در می ــود. شــجاعت را می ت ــد ب انســان شــجاعی خواه
ــن«  ــه گفت ــدرت »ن ــه انســان ق ــن دانســت ک ــوان چنی ــز شــجاعت را می ت ــی. در حــوزه ی شــخصی نی ــی و حق گرای حق گوی

داشــته باشــد. ســخن از صــدق و صداقــت در آیــات و روایــات آمــده اســت.

ْدَق یَْهِدی إِلَی الْبِرِّ َوإِنَّ الْبِرَّ .... ْدِق َفإِنَّ الصِّ در روایتی از پیامبر آمده است، َعَلیُْکْم بِالصِّ

ــا  ــه خوبی ه ــن راســتی را نشــان داده اســت، خــدا او را ب ــه راســت گو و راســت کردار اســت و در عمــل خــود ای انســانی ک
ــد.... ــت می کن هدای

ــگاه  ــد جای ــت بای ــه ی نخس ــت، در وهل ــئله ی صداق ــف مس ــاد مختل ــدن ابع ــرای روشن ش ــزود: ب ــه اف ــازی در ادام ــر ای دکت
ــت  ــا، صف ــن صفت ه ــی از ای ــت، یک ــو اس ــت نیک ــد صف ــه ی چن ــت ریش ــان داد. صداق ــی را نش ــام اخالق ــت در نظ صداق
»حکمــت« اســت؛ انســان قــوت و نیرویــی می یابــد کــه می توانــد بیــن خوبــی و بــدی انتخاب گــر باشــد و خــوب و درســت 
را انتخــاب کنــد. صفــت دیگــر، »عدالــت« بــه معنــای تعــادل و میانــه روی اســت. یکــی دیگــر از صفت هــا، صفــت »شــجاعت« 

اســت. صداقــت ریشــه ی حکمــت، عدالــت و شــجاعت اســت.
ــی  ــا وقت ــی، ام ــل دروغ گوی ــت گویی مقاب ــی راس ــت، یعن ــودن اس ــر کاذب ب ــودن در براب ــادق ب ــی ص ــرد: گاه ــد ک وی تأکی
دربــاره ی صداقــت صحبــت می کنیــد در برابــر آن نفــاق و چندگانگــی و چندرویــی اســت. در معنــای اخیــر صداقــت یعنــی 
راســتی، یعنــی نوعــی صمیمیــت، صفــا و وفــا در انســان شــکل گرفتــه اســت. صــادق بــودن بــرای مؤمــن، یعنــی مؤمــن بــه 

ــتد. ــود می ایس ــخن خ ــد و روی س ــا می کن ــود وف ــد خ عه
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بررســی جایــگاه صداقــت در قــرآن نشــان می دهــد کــه بیــش از 1۳ محــور در ایــن زمینــه در قــرآن کریــم بــه کار رفتــه 
ــًا، صــدق و..... تعبیراتــی هســتند کــه در قــرآن آمــده  اســت. به عنــوان مثــال ِصــدق، َصــّدق، صدقاتهــن، صدیقــًا، صدق

اســت.
ق اهلل و رســوله« چنیــن فهــم می شــود کــه مؤمنیــن در میدان هایــی مــورد  بــرای مثــال بــا صــورت تفعیــل، در تعبیــر »صــدًّ
امتحــان و آزمایــش قــرار می گیرنــد و آن جاســت کــه بایــد وفــاداری خــود را نشــان دهنــد یــا در مــورد تعبیــر ِصّدیــق 
ــه ی 4۶ ســوره ی یوســف  ــد. در آی ــاد می کن ــق ی ــوان ِصّدی ــم و ادریــس علیهم  الســالم به عن ــد از اســماعیل، ابراهی خداون

آمــده اســت؛
یُق أَفْتِنَا فِی َسبِْع بََقَراٍت ِسَماٍن یعنی یوسف صّدیق،  ِدّ  یوُسُف أَیَُّها الِصّ

ــق در مــورد  ــر صدی ــد، تعبی ــت نمی کن ــال و نامــوس دیگــری خیان ــه م ــوده اســت. آن کــه ب راســت گو و راســت کردار ب
او بــه کار مــی رود. معــادل مشــابه صّدیــق، امیــن را داریــم کــه رســول امیــن همــان رســول صّدیــق اســت.

ــدم صــدق اســت. در  ــر ق ــم، آن هــم تعبی ــق داری ــاره ی ِصــدق و ِصّدی ــی درب ــر ترکیب ــه ی دیگــر این کــه یــک تعبی  نکت
ــد:  ــه ی 2 می فرمای ــس آی ــوره ی یون ــرآن س ق

ــِر الَِّذیــَن آَمنـُـوا أََنّ لَُهــْم َقــَدَم ِصــْدٍق... قــدم صــدق داشــتن یعنــی ثبــات قــدم داشــتن و ایســتادگی  ....اْن أَنـْـِذرِ النـَّـاَس َوبَِشّ
ُ ثُــمَّ اســتَقاموا( ــا اهللَّ کــردن در برابــر ســختی ها، دشــواری ها و پایمــردی کــردن. )إِنَّ الَّذیــَن قالــوا َربُّنَ

معنــای دیگــر تعبیــری اســت کــه دربــاره ی مهریــه آمــده اســت، یعنــی صــداق. دربــاب صــداق و مهریــه دو نــوع تفســیر 
اجتماعــی داریــم. یکــی آن کــه مهریــه نوعــی گروکشــی اســت. امــا معنــای دیگــر کــه در همــان معنــای صدقاتهــن اســت، 
ــی  ــذا، وقت ــرد اســت ل ــی از ســوی م ــت در زندگ ــت و صمیمی ــرای نشــان دادن صداق ــت ب ــی راســتی و صداق ــه معن ب
دربــاره ی صداقــت و اهمیــت صداقــت ســخن می گوییــم، تذکــر و توجــه بــه ایــن نکتــه اســت کــه صداقــت حــوزه ی 
ــدم و  ــات ق ــت داری ثب ــتی، امان ــتی، درس ــا، راس ــی از وف ــای مختلف ــم دارد و جنبه ه ــرآن کری ــترده ای در ق ــی گس معنای
ــت  ــاب صداق ــی در ب ــه حــوزه ی معنای ــن مجموع ــرد. ای ــای می گی ــف آن ج ــای مختل ــت و ســالمت در جنبه ه صمیمی

اســت.
بحث در مورد صداقت و اهمیت آن و حوزه های آن در جلسات بعدی ادامه خواهد داشت.

اهمیت صداقت در عمل

ــا  ــق ب ــت ماه 1400، مطاب ــم اردیبهش ــنبه، هجده ــور«، ش ــر ن ــت های »در محض ــله نشس ــت از سلس ــن نشس دوازدهمی
ــا  ــازی، ب ــار، حجت االســالم ســیدمحمدعلی ای ــن وبین ــزار شــد. در ای ــارک رمضــان برگ ــاه مب بیســت وپنجمین روز از م

ــرد. ــخنرانی ک ــل« س ــت در عم ــت گفتاری و صداق ــت و راس ــت و صداق ــوع »اهمی موض
ــوان و موضــوع  ــن عن ــا همی ــور« ب ــله جلســات »در محضــر ن ــن در دو نشســت از سلس ــش از ای ــه پی ــازی ک ــر ای دکت
ســخنرانی کــرده  بــود، بــا ارجــاع بــه مباحــث پیشــین، ســخنرانی خــود را بــا ذکــر اهمیــت صداقــت در عمــل، نــزد امــام 
علــی)ع( آغــاز کــرد. وی اشــاره کــرد کــه در تاریــخ زندگــی و زمامــداری حضــرت، حــوادث متعــددی رخ داده اســت 
کــه در همــه ی  آن هــا امــام علــی )ع( بــر اســاس همــان پیمــان روز اول، یعنــی وفــاداری بــه حقــوق مــردم و امانــت داری 
ــد  ــت  خواســتن گردنبن ــتان امان ــه داس ــاره ب ــا اش ــار دیگــر ب ــرده اســت. وی ب ــه و عمــل ک ــم گرفت ــال تصمی از بیت الم
ــه  ــه دارش، ب ــر خویــش و خزان ــام از دخت ــی ام ــه ی بیت المــال و خشــم و ناراحت ــی )ع( از خزان ــام عل ــر ام توســط دخت
ــزد حضــرت تأکیــد کــر و گفــت:. نمونه هــای دیگــری در  ــوان مصــداق صداقــت در عمــل ن اهمیــت امانــت داری به عن
دوران حکومــت امــام علــی )ع( رخ داده اســت کــه بــا توجــه بــه  آن هــا می تــوان مشــی امــام را در توجــه بــه بیت المــال 
ــال را داشــت و  ــی )ع( تقاضــای ســهم بیشــتری از بیت الم ــام عل ــه از ام ــل ک ــتان عقی ــال داس ــرای مث ــرد. ب ــتنباط ک اس
ــه ی  ــه خان ــر ب ــه ی دیگــر داســتان مراجعــت طلحــه و زبی ــد. نمون ــام به شــدت مخالفــت ورزیدن ــه ام مشــهور اســت ک
امــام علــی )ع( اســت. در آن هنــگام امــام زیــر نــور چــراغ مشــغول نوشــتن و رســیدگی بــه امــور حکومــت بودنــد و 
هنگامی کــه کارشــان تمــام شــد و بــه پذیرایــی مشــغول شــدند چــراغ را تغییــر دادنــد، مهمانــان دلیــل ایــن کار را جویــا 
ــا  ــردم، ام ــودم و از چــراغ بیت المــال اســتفاده می ک ــداری ب ــای زمام ــدا مشــغول کاره ــد: ابت ــی )ع( فرمودن شــدند و عل
شــما مهمــان شــخصی مــن هســتید و دیگــر جایــز نیســت از بیت المــال اســتفاده کنــم. از طرفــی طلحــه و زبیــر نیــز بــرای 
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درخواســت ســهم بیشــتری از بیت المــال آمــده بودنــد، زبیــر کــه پســرعمه ی امــام بــود و در ماجــرای شــورا و قضیــه ی 
ــز  ــزوات نی ــد و در بســیاری غ ــراه طلحــه از عشــره ی مبشــره بودن ــود و به هم ــی )ع( ب ــراه عل ــاعده هم ــقیفه ی بنی س س
ــی )ع( در  ــا عل ــود، ام ــه ش ــال پذیرفت ــهم از بیت الم ــرای اضافه س ــان ب ــتند درخواست ش ــار داش ــتند، انتظ ــارکت داش مش
ــی )ع( در عمــل دارد. ــت عل ــراوان دیگــر نشــان از صداق ــا و نمونه هــای ف ــرد. این ه ــن درخواســت مقاومــت ک ــر ای براب
دکتــر ایــازی تأکیــد کــرد: از پیامبــر )ص( نیــز روایــات بســیاری در اهمیــت صداقــت آمــده اســت، ازجملــه در روایتــی 

آمــده: 

اَقَربُُکم َغداً مِنّی فِی الَموقِِف اَصَدُقُکم  لِلَحِدیث.

 نزدیک ترین شما به من در قیامت، راست گوترین شماست.
وی در ادامــه ی ســخنان خــود دربــاره ی توجــه بــه صداقــت در عمــل در عیــن حکومــت و قــدرت چنیــن گفــت: یکــی از 
ویژگی هــای مهــم امــام علــی )ع( در میــان ائمــه ی معصومیــن ایــن بــود کــه ایشــان قــدرت و حکومــت را تجربــه کــرده 
بودنــد و آفــات و خطــرات آن را به خوبــی می شــناختند. در تاریــخ حاکمــی را نمی شناســیم کــه چــون مــوال علــی )ع( از 

مــردم بخواهــد، بلکــه تمنــا کنــد او را نقــد کننــد و نقــد حکومــت را جــزو حقــوق مــردم بدانــد و بگویــد؛ ف

َاَل تَُکلُِّمونِی بَِما تَُکلَُّم بِِه الَْجبَابَِرُة... 

ــا القــاب و ... حــرف نزنیــد و بــه صراحــت  ــا مــن صحیــت کنیــد ب ــد، وقتــی می خواهیــد ب و در ضمــن تأکیــد می کردن
ــِة الُْمْســلِِمیَن« اســت. امــام می دانســت  ســخن خــود را بیــان کنیــد؛ از حقــوق مــردم نســبت بــه حاکمــان »النَِّصیَحــُة ِلَئَِمّ
ــن  ــه ی از بی ــه بهان ــرای خــود وجــه شــرعی می ســازد و ب ــه روز ب ــد نشــود روز ب ــی شــود و نق ــدرت طوالن ــر ق ــه اگ ک
ــه امــام  رفتــن دیــن، مخالــف را ســرکوب می کنــد. حتــی آمــده اســت کــه در مجلســی، فــردی تعبیــر تنــدی خطــاب ب
نســبت داد و فــرد دیگــر در پــی پاســخ او برآمــد، امــا یکــی دیگــر اکتفــا نکــرد و شمشــیر کشــید. امــام او را بازداشــت و 
بــه او فرمــود: شمشــیرت را زمیــن بگــذار او حرفــی زد و صحبتــش بــا صحبــت دیگــری پاســخ گرفــت؛ »بایــد حــق نقــد 

و صراحــت کالم را بــه افــراد داد«. امــام در تعبیــری زیبــا فرمودنــد؛

 الُقدَرُة تُظهُِر َمحموَد الِخصاِل و َمذموَمها:

ــکار  ــان ها را آش ــار انس ــدرت درون و عی ــع ق ــازد.، درواق ــکار می س ــده را آش ــندیده و نکوهی ــای پس ــدرت، خصلت ه  ق
می کنــد.

دکتــر ایــازی در ادامــه ی ســخنان خــود دربــاره ی نســبت قــدرت و صداقــت حاکمــان گفــت: در روایتــی از پیامبــر آمــده 
اســت؛ »العلمــاُء أمنــاُء الرســِل، مــا لــْم یخالطــوا الســلطاَن ، و یَُداِخُلــوا الدنیــا، فــإذا خالطــوا الســلطاَن، و داخلــوا الدنیــا، 
فقــْد خانــوا الرســَل، فاحذُروُهــْم. علمــاء«، امنــاء پیامبراننــد تــا وقتــی کــه وارد دنیــا نشــده اند؛ دخــول در دنیــا چیســت؟ 
ــدرت اجتماعــی و  ــان صداقــت و مســئله ی ق ــن نشــان دهنده ی رابطــه ی می ــدرت. ای ــد از ق ــودن و تمجی ــدرت ب ــع ق تاب

مــردم اســت. چنان کــه در جلســه ی گذشــته هــم از پیامبــر نقــل شــد کــه

ــرو، اســت »و  ــه از روســیاه و بی آب ــَه« دروغ گــو ســیاه چهره، کنای ُد اَلَْوْج ــِوّ ــِذَب یَُس ــإَِنّ اَلَْک ــِذَب َف ــاَک َو اَلَْک ِــُیّ إِیَّ ــا َعل  »یَ
ِّــُض اَلَْوْجــَه« ــْدَق یُبَی إَِنّ اَلِصّ

ــت گو  ــان راس ــام حاکم ــت. ن ــفید اس ــت گو روس ــری راس ــه تعبی ــد و ب ــفید می کن ــان را س ــره ی انس ــت گویی چه  راس
ــی )ع( و  ــاوت عل ــت. تف ــیاه اس ــز س ــان نی ــدگان نام ش ــاکاران و تظاهر کنن ــس ری ــد و برعک ــی می مان ــه نیک ــخ ب در تاری
معاویــه در چیســت؟ مگــر نــه این کــه معاویــه تظاهــر بــه دیــن و دیــن  داری می کــرد و تــالش داشــت امــام علــی )ع( را 
خــارج از دیــن نشــان دهــد تــا حدی کــه برخــی بعــد از شــنیدن خبــر ضربــت خــوردن علــی )ع( در محــراب بــا تعجــب 
ــط  ــل ســنت، فق ــم اه ــد؟ نســایی عال ــخ چــه می گوی ــون تاری ــا اکن ــد؟! ام ــم می خوان ــاز ه ــی نم ــیدند؛ مگــر عل می پرس

200 ســال پــس از معاویــه در ذم معاویــه
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گفتار حسن در سیره و روش انبیا

ــا دوازدهمیــن روز از مــاه  ــق ب ــور« پنجــم اردیبهشــت ماه 1400، مطاب هفتمیــن نشســت از سلســله نشســت های »در محضــر ن
مبــارک رمضــان برگــزار شــد. در ایــن وبینــار، دکتــر فروغ الســادات ســجادی فر بــا نگاهــی بــه ســوره ی مبارکــه هــود در بــاب 

گفتــار حســن در ســیره و روش انبیــاء ســخن گفــت.
ســجادی فر در آغــاز ســخن خــود توضیــح داد کــه در ایــن ســخنرانی ســوره ی هــود از منظــر گفتــار و برخــورد انبیــاء بــا قــوم 

زمان شــان بــه تأمــل در آمــده اســت. خداونــد در ســوره ی مبارکــه هــود در مــورد چنــد تــن از انبیــاء بــزرگ و گفت وگوهــای 
ــن معیارهــای  ــرای یافت ــا ب ــاء راهنمــای م ــار انبی ــه شــیوه ی گفت ــوده اســت و توجــه ب ــه قوم شــان فرم  آن هــا در پیام رســانی ب

ــت. ــاری اس خوش گفت
مطلع سوره ی هود در مورد قرآن و مسیر دعوت پیامبر خاتم )ص( است.

َ إِنَّنـِـی لَُکــْم مِنـْـُه نَِذیــٌر َوبَِشــیٌر َوأَِن اْســتَْغفُِروا  َلــْت مـِـْن لـَـُدْن َحِکیــٍم َخبِیــٍر أاَل تَْعبـُـُدوا إاِل اهللَّ  الــر کِتـَـاٌب أُْحِکَمــْت آیَاتـُـُه ثـُـمَّ ُفِصّ
َربَُّکــْم ثـُـمَّ تُوبـُـوا إِلَیـْـِه یَُمتِّْعُکــْم َمتَاًعــا َحَســنًا .

..ســخن پیامبــر ایــن اســت کــه جــز خــدا را عبــادت نکنیــد و مــن بــرای شــما نذیــر و بشــیر هســتم و می فرمایــد، اســتغفار 
کنیــد و بــه ســمت خــدا بازگردیــد و از فصــل الهــی بهــره بگیریــد.

نخســتین پیامبــری کــه در ایــن ســوره بــه ایشــان اشــاره شــده، حضــرت نــوح )ع( اســت. اولیــن تعابیــری کــه حضــرت نــوح 
نســبت بــه قومــش دارد، آیــه 2۵ ســوره ی هــود اســت:

 َو لََقــْد أَْرَســْلنَا نُوحــًا إِلـَـی  َقْومـِـهِ  إِنِّــی  لَُکــمْ  نَِذیــٌر ُمبِیــنٌ . ایــن پیــام شــبیه آن چــه اســت کــه در ابتــدای ســوره از جانــب پیامبــر 
بِّــی َوَءاتَنـِـی  خاتــم )ص( فرمــوده بــود. در آیــه ی 28 ســوره ی هــود آمــده اســت؛ َقــاَل یََقــْومِ أََرَءیَتـُـْم إِن ُکنـْـُت َعَلــی  بَیِّنـَـٍة مِّــن رَّ

یـَـْت َعَلیُْکــْم أَنُْلِزُمُکُموَهــا َو أَنْتـُـْم لََهــا َکِرُهــوَن. ــْن ِعنـْـِدهِ َفُعمِّ َرْحَمــًة مِّ

ــر اســاس بینــه و برهــان آغــاز  ــوح )ع( گفت وگــوی خــود را ب ــه دســت می آیــد کــه حضــرت ن ــکات ب ــه ایــن ن  از ایــن آی
می کنــد کــه ایــن نشــان از یــک ســیره اســت و پیامبــر الهــی بــا اســتناد بــه برهــان و بینــه بــا مخاطبیــن خــود صحبــت می کنــد. 
دوم این کــه، حضــرت نــوح )ع( بــر اتصــال خــود بــه مبــدأ تصریــح می کنــد. مــن آن چیــزی کــه از رحمــت و هدایــت بــه 
ــِدهِ( و ایــن تأکیــد بــر عــدم اســتقالل  ــْن ِعنْ شــما عرضــه می کنــم چیــزی اســت کــه از خداونــد دریافــت کــرده ام )َرْحَمــًه مِّ

فــردی، تأکیــد بــر جایــگاه رســالت و پیام آوری شــان اســت.



68

خبرنامه، سال نهم، شماره ی هفتاد و ششم،  اردیبهشت ماه 1400

نکتهــی قابــل توجــه دیگــر در ســخن حضــرت نــوح اســتفاده از تعبیــر »یــا قــوم« اســت کــه نشــان می دهــد در گفت وگــو 
ایجــاد یــک رابطــه ی عاطفــی و صمیمانــه می توانــد تأثیــر مثبتــی داشــته باشــد و بــا ایــن تعبیــر حضــرت نــوح مخاطبــان 
ــخن  ــا س ــه ب ــوح ک ــرت ن ــار حض ــه گفت ــه ب ــد. از توج ــود می خوان ــوم خ ــا را ق ــد و  آن ه ــودش می دان ــود را از خ خ
محترمانــه، مؤدبانــه، عاطفــی و دعــوت بــه اســتفاده از بینــه و برهــان و تأکیــد بــر اتصــال بــه مبــدأ همــراه اســت، می تــوان 
ــْت َعَلیُْکــْم اســت. بــا توجــه بــه  یَ یــه ســیره ی ایشــان و انبیــاء پی بــرد. نکتــه قابــل توجــه دیگــر ایــن آیــه در تعبیــر َفُعمِّ
بخــش پایانــی آیــه کــه فرمــوده اســت، شــما کراهــت داریــد از ایــن کــه دانــش و بینــش خــود را بــه کار بریــد و بیشــتر 
ــد ــوح می فرمای ــی حضــرت ن ــن وضعیت ــا برخــالف چنی ــد. ام ــه مســائل توجــه می کنی ــی ب ــت و بی توجه در فضــای جهال

  أَنُْلِزُمُکُموَها 

ــه کالم حــق  ــری ک ــم. پیامب ــن کاری نمی کن ــن چنی ــن قطع یقی ــه م ــر این ک ــت دارد ب ــه دالل ــم؟ ک ــار کن ــن شــما را اجب م
ــزام و اجبــار مخاطــب نــدارد. ایــن نشــان می دهــد بحــث  را ارائــه می کنــد، برخــالف حقانیــت کالم، هیــچ دلیلــی بــر ال
الــزام و اجبــار و اکــراه کــه در آیــات دیگــری از قــرآن نیــز آمــده اســت، از زمــان نــوح )ع( به عنــوان یکــی از پیامبــران 
آغازیــن، مطــرح بــوده اســت و ســیره و روش انبیــاء بــر انتقــال پیــام و عــدم الــزام مخاطــب اســت. هــدف و روش آنــان 

چنیــن اســت کــه خــود شــنونده، مطالــب را دریافــت کنــد، تعقــل کنــد و بــه بــاور دســت یابــد
در آیه ی بعدی می فرماید؛ من از شما پاداشی نمی خواهم،

 .ِ  َو یا َقْومِ ال أَْسئَُلُکْم َعَلیِْه ماالً إِْن أَجِرَی إاِلَّ َعَلی اهللَّ

ایــن نشــان می دهــد کــه خصوصــًا در بســتر ارتبــاط فکــری و تبــادل افــکار، اطمینــان مخاطــب از عــاری بــودن فضــا از 
منافــع مــادی اهمیــت دارد. در ادامــه ی ایــن آیــه می فرمایــد:

 َو ما أَنَا بِطارِدِ الَّذیَن آَمنُوا: 

مــن کســانی کــه بــه مــن ایمــان آوردنــد را طــرد نمی کنــم. ایــن کالم به نوعــی در پاســخ بــه کســانی بــود کــه بــه حضــرت 
نــوح )ع( اعتــراض می کردنــد کــه چــرا افــراد طبقــه ی پاییــن جامعــه بــه تــو روی می آورنــد و ایــن نشــان ضعــف اســت! 
در مقابــل نــوح )ع( بــا احتــرام بــه باورهــا و عقایــد افــراد، فضــای ذهنــی جامعــه را از توجــه و گرایــش بــه معیارهــای 
ــراد ســوق  ــان اف ــاور و ایم ــه تفکــر، ب ــه ســمت توجــه ب ــا را ب ــد و  آن ه ــای ظاهــری خــارج می کن ــادی و طبقه بندی ه م

می دهــد.
سپس آمده است؛

 إِنَُّهْم ُمالُقوا َربِّهِْم،

ــر  ــه یک دیگ ــبت ب ــراد نس ــردن اف ــد از قضاوت ک ــوح )ع( می خواه ــرت ن ــد: حض ــی می فرماین ــه طباطبای ــوم عالم  مرح
جلوگیــری کنــد و ایــن را بایــد یــک شــاخصه دانســت کــه فــرد از قضاوت کــردن نســبت بــه دیگــران اجتنــاب کنــد و بــر 
ــاور معتقــد باشــد کــه قضاوت هــای انســانی قطع یقیــن کامــل و درســت نیســت. به همیــن جهــت فرمــوده اســت؛  ایــن ب

»إِنَُّهْم ُمالُقوا َربِّهِْم« 

کــه شــاید نکتــه ی آن ترفیــع جایــگاه مؤمنــان در مقابــل نظــر افــرادی باشــد کــه مؤمنــاِن بــه پیــام نــوح )ع( را دون مرتبــه 
ــل می شــوند. در  ــی نائ ــات اله ــه مالق ــه ب ــی هســتند ک ــان در شــأن و منزلت ــه مؤمن ــد ک ــان می کن ــه بی ــا آی می دانســتند ام
ــود  ــوره ه ــه ی ۳1 س ــم در آی ــد کری ــد. خداون ــت می آی ــوح )ع( به دس ــیوه ی ن ــری از ش ــکات دیگ ــه ن ــن آی ــه ی ای ادام

می فرمایــد؛

 َواَل أَُقوُل لَُکْم ِعنِدی َخَزآئُِن اهللِّ َواَل أَْعَلُم الَْغیَْب... 
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بــا وجــود ایــن کــه ایشــان پیامبــر الهــی اســت و از تفضــل الهــی برخــوردار اســت، از ابــراز و اظهــار ویژگی هــای برتــر 
ــده  ــز آم ــرم )ص( نی ــر اک ــورد پیامب ــام در م ــوره ی انع ــابه آن چــه در س ــد؛ مش ــز می کن ــرای خــود پرهی و انحصــاری ب

اســت،

 ُقْل اَل أَُقوُل لَُکْم ِعنِْدی َخَزائُِن اهلَلِّ َواَل أَْعَلُم الَْغیَْب َواَل أَُقوُل لَُکْم إِنِّی َمَلٌک...

مــن نمی گویــم کــه مــن واجــد خزائــن الهــی هســتم مــن غیبــی را نمی دانــم مــن ادعــای فرشــته بودن نــدارم و ... البتــه 
ــدی نیســت،  ــد اســت تردی ــوم الهــی بهره من ــر از بســیاری از عل ــه پیامب ــد؛ در این ک ــه در تفســیر می فرمای مرحــوم عالم
ــد  ــه تأکی ــد، بلک ــاب می کن ــود اجتن ــه خ ــتقاللی ب ــورت اس ــا به ص ــبت دادن توان مندی ه ــود از نس ــی خ ــا در معرف ام

ــد؛  ــه ی ۳1 می فرمای ــد اســت و فرســتاده و رســول اوســت. در همیــن آی می کنــد کــه هــر چــه دارد از جانــب خداون

الِِمیَن  اَل أَُقوُل لِلَِّذیَن تَْزَدرِی أَْعیُنُُکْم لَن یُْؤتِیَُهُم اهللُّ َخیْراً هلَلُّ أَْعَلُم بَِما فِی أَنُْفِسهِْم إِنِّی إًِذا لَِمَن الَظّ

هرگــز مؤمنانــی را کــه بــه چشــم شــما خوارنــد نخواهــم گفــت کــه خــدا  آن هــا را هیــچ خیــری نرســاند، کــه خــدا بــر 
دل هــای بــا اخــالص  آن هــا داناتــر اســت کــه اگــر مــن  آن هــا را خــوار شــمارم از ســتم کاران عالــم بــه شــمار مــی روم.

دکتــر ســجادی فر دی خاتمــه ی ســخنانش توضیــح داد: در ســور ه ی هــود، شــبیه بــه همیــن ســیره از جانــب پیامبرانــی 
چــون هــود )ع( ، صالــح )ع(، شــعیب )ع( آمــده اســت. در مجمــوع می تــوان گفــت کــه معیــار گفت وگــو و صحبــت 
ــه خــود  ــه این ک ــرام ب ــه مخاطــب، احت ــرام ب ــی چــون احت ــا اســتوار اســت؛ ارزش های ــر ارزش ه ــن ب ــا مخاطبی ــاء ب انبی
فــرد بــه بــاور برســد، بــدون الــزام و اجبــار، زیــر ســؤال بــردن ارزش هــای مــادی و ظاهــری، تکریــم افــراد. در داســتان 
ــی  ــعیب در آن زندگ ــرت ش ــه حض ــه ای ک ــت. جامع ــاهده اس ــل مش ــنی قاب ــه روش ــراد ب ــم اف ــعیب تکری ــرت ش حض
می کــرد، بــه کم فروشــی شــهرت داشــت. امــا حضــرت شــعیب در برخــورد بــا  آن هــا می گویــد؛ مــن چیزهــای خوبــی 
ــه ارزش هــا و کمــاالت  ــرام ب ــه جــای بدی هــا. در گفت وگــو احت ــه نیکی هــا ب در شــما می  بینــم و ایــن یعنــی توجــه ب
ــوی  ــه س ــو را ب ــد فضــای گفت وگ ــه می توان ــی اســت ک ــف، روش های ــاط ضع ــان نق ــر بی ــدم اصــرار ب ــب و ع مخاط
ــدی و  ــت دلســوزی عالقه من ــه ی عطوف ــکات، جنب ــن ن ــام ای ــر تم ــه ب ــرد، ضمــن این ک ــت بب ــی و هدای ــال و راه یاب کم
ــده  ــز آم ــود نی ــوره ی ه ــه ی 7۵ س ــه در آی ــت. چنان ک ــم اس ــان حاک ــت مخاطبان ش ــرای هدای ــزرگ ب ــاء ب ــی انبی نگران

اســت؛ 

اٌه مُّنِیٌب.  إِنَّ إِبَْراِهیَم لََحلِیٌم أَوَّ

ســه ویژگــی بــرای حضــرت ابراهیــم )ع( آمــده اســت: حلیــم، یعنــی کســی کــه در قوبــت و انتقــام تعجیــل نمی کنــد؛ 
ــه جــای آن کــه در جایــگاه تحکــم قــرار  گیــرد، همچــون  ــر می شــود و ب اّواه، یعنــی کســی کــه از گمراهــی مــردم متأث

پــدری شــفیق اســت و منیــب اســت، یعنــی کســی کــه راه هدایــت را بــر بنــدگان  می گشــاید.
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اخالق حسن و خوش گمانی و خوش گفتاری

ــا بیست وششــمین  ــق ب ــور«، نوزدهــم اردیبهشــت ماه 1400، مطاب ســیزدهمین نشســت از سلســله نشســت های »در محضــر ن
ــا موضــوع »اخــالق حســن و  ــار، دکتــر فروع الســادات ســجادی فر، ب روز از مــاه مبــارک رمضــان برگــزار شــد. در ایــن وبین

ــرد. ــخنرانی ک ــاری« س ــی و خوش گفت خوش گمان
ــا بیست وششــمین روز از مــاه  ــا توجــه به عنــوان ســخنرانی و مقارنــت ب دکتــر ســجادی فر در ابتــدای ســخن خــود گفــت: ب
مبــارک رمضــان بــه آیاتــی از ســوره ی جحــرات در جــزء 2۶ قــرآن کریــم خواهــد پرداخــت. او ادامــه داد: ســوره ی مبارکــه ی 
حجــرات، ســوره ای اســت کــه مباحــث و مضامیــن اخالقــی در آن مطــرح شــده اســت و مــا در ایــن ســخنرانی بــر آیــات 10 
تــا 1۳ ایــن ســوره تمرکــز خواهیــم کــرد. در عین حــال، از آن جــا کــه ایــن ایــام متعلــق بــه امیــر مؤمنــان)ع( اســت، شایســته 
اســت، بــرای فهــم ایــن آیــات از خطبــه ی 17۶ نهج البالغــه )صبحــی صالــح( یــاری بجوییــم. خداونــد ســبحان در ســوره ی 

ــد: ــه ی 10 می فرماین حجــرات آی

 »إِنََّما الُْمْؤمِنُوَن إِْخَوٌة َفَأْصلُِحوا بَیَْن أََخَویُْکْم َواتَُّقوا اهلَلَّ لََعَلُّکْم تُْرَحُموَن«. 
آیــه ی مؤمنیــن را بــرادر یکدیگــر دانســته اســت و به تبــع ایــن عنــوان بــرادری فرمــوده اســت: »فاصلحــوا«، یعنــی الزمــه ی 
اخــوت در یــک جامعــه ی دینــی، ایجــاد بســترهای اصــالح اســت و در ادامــه می فرماینــد: اگــر می خواهیــد مــورد رحمــت 
ــن  ــه ی 17۶ امیرالمؤمنی ــن رو، در خطب ــید. از همی ــد باش ــالح پایبن ــیر اص ــوت و مس ــن اخ ــر ای ــد ب ــوید بای ــع ش ــی واق اله
ــر  ــن نشــان می دهــد اگ ــری عطــا نکــرده اســت و ای ــه، خی ــل تفرق ــک از پیشــینیان به دلی ــچ ی ــد به هی ــه خداون ــد ک فرموده ان
جامعــه ای بــه دنبــال رحمــت و خیــر اســت بایــد در جهــت تعــاون و هم دلــی و دور بــودن از تفرقــه گام بــردارد. در آیــات 

ــد: ــد و می فرماین ــن می کن ــی را تبیی ــای رحمان ــی و فض ــای اخالق ــک فض ــاد ی ــازی ایج ــوه ی پیاده س ــدی نح بع

ــًرا  ــًرا مِنُْهــْم َواَل نَِســاٌء مـِـْن نَِســاءٍ َعَســی أَْن یَُکــَنّ َخیْ  »یَــا أَیَُّهــا الَِّذیــَن آَمنُــوا اَل یَْســَخْر َقــْوٌم مـِـْن َقــْومٍ َعَســی أَْن یَُکونُــوا َخیْ
.» مِنُْهــَنّ

 اولیــن پیامــی کــه در ادامــه ی فضــای بــرادری بــه مؤمنــان می دهــد ایــن اســت کــه یکدیگــر را مســخره نکنیــد و ایــن نشــان 
می دهــد الزمــه ی ایمــان ایــن اســت کــه افــراد بــه ایــن بــاور برســند کــه شــاید دیگــران از خودشــان بهترنــد. ایــن یکــی از 
ــه دیگــران اســت. البتــه می دانیــم بیشــتر  ــر کوچک شــمردن خــود و احتــرام ب آموزه هــای اخالقــی دینــی اســت کــه اصــل ب
نفــس انســان اســت کــه او را متمایــل بــه هــوا و هــوس می کنــد. ایــن تعبیــری اســت کــه امــام علــی )ع( در همیــن خطبــه  
تأکیــد می کننــد و ســپس می فرماینــد کــه یکــی از ســخت ترین کارهــا ایــن اســت کــه انســان خــود را از کشــش بــه ســمت 
هــوای نفــس دور کنــد و راه عملــی شــدن آن در ایــن اســت کــه بیشــتر بــه خــود بپــردازد بــه جــای آن کــه بــه دیگــران مشــغول 

باشــید در آیــه ی شــریفه هــم می فرماینــد: همدیگــر را مســخره نکنیــد چه بســا  آن هــا از شــما بهترنــد. ســپس می فرماینــد؛

 »َواَل تَْلِمُزوا أَنُْفَسُکْم«، 
یعنــی انســان در حضــور دیگــران در صــدد بــردن آبــروی دیگــری نباشــد. البتــه فقــط اشــاره نشــده کــه آبــروی دیگــران را 
نبریــد، بلکــه می فرماینــد، »انفســکم« یعنــی آبــروی خودتــان را نبریــد کــه ایــن تعبیــر عمیق تــری از بی آبــرو کــردن دیگــران 
ــل  ــک »دیگــری« قائ ــک »خــود« و ی ــه ی ــه ب ــن اســت ک ــش ای ــرو نکــن، معنای ــی دیگــران را بی آب ــًا بگوی اســت. اگــر صرف
هســتی، ولــی وقتــی می گویــد خودتــان را بی آبــرو نکنیــد، معنــی اش ایــن اســت کــه دیگــران از شــمایند؛ افــراد یــک جامعــه 
بــه منزلــه ی نفــوس هــم هســتند و ایــن تعبیــر قــرآن حکایــت از یــک امــر فطــری می کنــد کــه بشــر فطرتــًا زیســت اجتماعــی 
دارد و الزمــه ی ایــن زیســت اجتماعــی، احســاس امنیــت و آرامــش افــراد در کنــار یکدیگــر و احتــرام متقابــل  آن هــا بــه هــم 
اســت. یــک جامعــه ی دینــی بایــد بــه ایــن بــاور برســد کــه افــراد آن جامعــه از نفــس همدیگرنــد و اگــر جامعــه ای بــه یــک 

بی اعتمــادی درونــی برســد، راه هــای پیشــرفت را بــرای خــودش مســدود کــرده اســت

 »َواَل تَنَابَُزوا بِالْلَْقاِب«، 
ــه قــول مفســرین منظــور هــر تعبیــری اســت کــه شــنونده را دچــار  ــا ب ــد. بن ــه هــم ندهی مراقــب باشــید لقب هــای ســوء ب

ــد: ــپس می فرماین ــد و س ــش می کن رنج

 »بِئَْس ااِلْسُم الُْفُسوُق بَْعَد اْلِیَماِن«،
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 بســیار ناشایســت اســت کــه شــما عنــوان فســق، یعنــی تعابیــر ناهنجــار را بــرای افــرادی کــه در مجموعــه ی مؤمنیــن قــرار 
ــد:  ــن بســیار ناپســند اســت. ســپس می فرماین ــد و ای ــه کار ببری ــد ب گرفته ان

الُِموَن،  َوَمْن لَْم یَتُْب َفُأولَئَک ُهُم الَظّ
اگــر چنیــن کنیــد و توبــه نکنیــد ظالمیــد. برخــالف این کــه خطــاب آیــات بــه مؤمنیــن اســت، امــا کســانی را کــه بــه چنیــن 

ــد: ــم می شــمارد. ســپس می فرماین ــد، ظال ــادت کرده ان ــار ناشایســتی ع رفت

« ای مؤمنین! ِنّ  »یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َکثِیًرا مَِن الَظّ
 از بســیاری ظن هــا اجتنــاب کنیــد. آیــه ای در ســوره ی نــور هســت کــه مفســرین آن را مکمــل ایــن آیــه می داننــد ]آیــه ی 

12 ســوره ی نــور:

 »لَْواَل إِْذ َسِمْعتُُموُه َظَنّ الُْمْؤمِنُوَن َوالُْمْؤمِنَاُت بَِأنُْفِسهِْم َخیًْرا َوَقالُوا َهَذا إِفٌْک ُمبِیٌن[« 
در ســوره ی نــور خداونــد مؤمنــان را دعــوت می کنــد کــه نســبت بــه هــم حســن ظن داشــته باشــند و در آیــه ی 12 ســوره ی 
حجــرات می فرماینــد: بســیاری از ظنــون، بــه معنــای گمانه هــای ســوء، گنــاه اســت. در جامعــه ی ایمانــی افــراد نســبت بــه 
ــه عیب هــای  ــه رســیدگی ب ــد، خــوش به حــال کســی ک ــه می فرماین ــن خطب ــن در همی ــد. امیرالمؤمنی ــت دارن ــگاه مثب هــم ن
خــودش، او را از عیــوب دیگــران بازداشــته اســت و ایــن یــک مشــی و شــیوه در زندگــی مؤمــن اســت کــه عــادت کنــد بــه 
ــد.  ــران از آزار او در امان ان ــب دیگ ــردازد و به این ترتی ــای خــود بپ ــه ضعف ه ــران ب ــف دیگ ــاط ضع ــه نق ــن ب جــای پرداخت

ــد: ــه حضــرت می فرماین در ادام

 »َفَکاَن مِْن نَْفِسِه فِی ُشُغل، َو النَّاُس مِنُْه فِی َراَحه«؛
ــد. نقطــه ی عکــس ایــن اســت کــه وقتــی   ایــن فــرد دائمــًا مشــغول مســائل خــودش اســت و مــردم از دســت او راحت ان
ــه  ــن زمین ــه در ای ــد ک ــیب می بینن ــران از او آس ــرده و دیگ ــت ک ــود غفل ــف خ ــود از ضع ــل می ش ــود غاف ــان از خ انس
می فرماینــد: »و التجسســوا«. تجســس نکنیــد )در قــرآن هــم تحســس داریــم و هــم تجســس، تحســس به دنبــال نقــاط خیــر 
بــودن و تجســس بــه معنــای به دنبــال نقــاط ضعــف بــودن اســت. بــه مؤمنیــن توصیــه می کنــد تجســس نکنیــد چــون غیــر 

ــوید. ــم می ش ــت ه ــار غیب ــوید، دچ ــل می ش ــان غاف ــه از خودت از این ک

ُسوا َواَل یَْغتَْب بَْعُضُکْم بَْعًضا أَیُِحُبّ أََحُدُکْم أَْن یَْأُکَل لَْحَم أَِخیِه َمیْتًا َفَکِرْهتُُموُه«  »َواَل تََجَسّ
ــک  ــی در ی ــرده شــده اســت ، یعن ــه کار ب ــاز هــم أخ ب ــن عمــل اســت. ب ــر نشــان دهنده ی شــدت ناپســندی ای ــن تعبی  و ای

ــد. ــه ی برادرن ــه منزل جامعــه ی دینــی افــراد ب

اٌب َرِحیٌم«   »َواتَُّقوا اهلَلَّ إَِنّ اهلَلَّ تََوّ
ــر  ــه ب ــردی ک ــد: ف ــان می فرماین ــر مؤمن ــه ی 17۶ امی ــت. در خطب ــان اس ــت زب ــتن و محافظ ــه داش ــوا، نگ ــانه های تق از نش
ــپس  ــت. س ــودش اس ــت خ ــش در دس ــار زبان ــد و مه ــظ می کن ــی حف ــون گنج ــش را همچ ــت، زبان ــلط اس ــودش مس خ

حضــرت می فرماینــد:

 »إِنَّ لَِساَن الُْمْؤمِِن مِْن َوَراءِ َقْلبِِه َو إِنَّ َقْلَب الُْمنَافِِق مِْن َوَراءِ لَِسانِه«ِ 
ــن نشــان می دهــد  ــش را نگــه دارد. ای ــه زبان ــدم مگــر این ک ــی را ندی ــده ی باتقوای ــچ بن ــن هی ــد: م بعــد حضــرت می فرماین
چقــدر ایــن کار در تعالــی روح انســان مؤثــر اســت. حضــرت می فرماینــد زبــان انســان مؤمــن پشــت قلبــش اســت. زبــان 
انســان مؤمــن در پــی اندیشــه اش عمــل می کنــد. درواقــع اول فکــر می کنــد و بعــد ســخن می گویــد در حالی کــه در منافــق، 
ــن  ــی ایمــان می رســد. در همی ــه درجــات عال ــد، ب ــار کن ــش را مه ــه زبان ــب. آن کســی ک ــد قل ــد و بع ــان کار می کن اول زب
مــورد امیــر مؤمنــان از رســول اکــرم )ص( نقــل می کنــد کــه ایمــان در فــرد اســتقرار و قــوام نمی یابــد، مگــر این کــه زبانــش 

بــه یــک اطمینــان و اســتقرار و مقاومــت برســد. زبــان انســان نشــان از شــخصیت و باورهــای او دارد.
 در پایــان دکتــر ســجادی فر ابــراز امیــدواری کــرد کــه همــه بتوانیــم بــه معرفــت کالم خــدا دســت یابیــم و ایــن معرفــت را 

در عمــل خــود جــاری ســازیم.
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اهمیت امانت داری و رعایت امانت در روابط فردی

در هشــتمین نشســت از سلســله نشســت های »در محضــر نــور« ششــم اردیبهشــت ماه 1400، مطابــق بــا ســیزدهمین روز 
از مــاه مبــارک رمضــان، دکتــر داود مهــدوی زادگان، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 

ســخنرانی خــود را بــا موضــوع »اهمیــت امانــت داری و رعایــت امانــت در روابــط فــردی« ارائــه کــرد.

دکتــر مهــدوی زادگان، ســخن خــود را بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه آغــاز کــرد کــه موضــوع امانــت داری موضوعــی ناشــناخته 
نیســت و امانــت داری به عنــوان یــک اصــل اخالقــی نــزد مــردم شــناخته شــده، امــا در مقــام تفصیــل، ایــن بحــث چنــدان 
ــم.  ــه کنی ــت داری توج ــوع امان ــه موض ــیع تری ب ــای وس ــت از افق ه ــاز اس ــت نی ــن جه ــت. به همی ــده اس واکاوی نش

برتریــن افــق، افــق قرآنــی اســت و موضــوع امانــت داری در کالم الهــی مــورد توجــه اســت.

ــَماَواِت َوالْْرِض َوالِْجبـَـاِل َفَأبَیـْـَن أَْن یَْحِمْلنََهــا  در ســوره ی احــزاب آیــه ی 72 آمــده اســت: اســتإِنَّا َعَرْضنـَـا الَْمانـَـَة َعَلــی الَسّ
َوأَْشــَفْقَن مِنَْهــا َوَحَمَلَهــا اْلِنَْســاُن إِنَُّهَکانََظُلوًماَجُهــواًل.

 مــا امانــت را بــر آســمان ها و زمیــن و کوه هــا عرضــه کردیــم امــا این هــا ابــا کردنــد و از برعهــده گرفتــن ایــن امانــت 
ترســیدند؛ ایــن تأکیــد قــرآن بــر مقــام و اهمیــت امانــت اســت؛ فقــط انســان توانســت تحمــل کنــد.

وی ادامــه داد: در ایــن جلســه بــه نظــام مفهومــی امانــت داری می پردازیــم و در جلســه بعــدی بــه مصادیــق امانــت داری 
ــه آرامــش و ســکینه  ــای ب ــه معن ــد. امــن ب ــم. امانــت از امــن و امــان می آی در حیــات فــردی و اجتماعــی اشــاره می کنی
رســیدن، راحتــی قلــب و دور شــدن از تــرس. هنگامی کــه مفهــوم ایمــان را بــه کار می بریــم، به ایــن معناســت کــه وقتــی 
شــخصی بــه یــک بــاور حقانــی می رســد، بــه آرامــش می رســد و ترســش از جهــل و نادانــی برطــرف می شــود. از ایــن 
جهــت رســیدن بــه حــق، ایمــان اســت. در مــورد واژه ی مؤمــن هــم همین طــور اســت. اولیــن اطــالق مفهــوم مؤمــن در 

ــد. ــد در انســان ها ایجــاد امنیــت می کن ــا کــه خداون ــی اســت، بدین معن ــارک و تعال ــد مب مــورد خــود خداون

ِکینََة فِی ُقُلوِب الُْمْؤمِنِیَن  ُهَو الَِّذی أَنَْزَل الَسّ
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 اول مؤمــن خــود خداونــد اســت. انســان هــم کــه بــه ایمــان و حقیقــت می رســد مؤمــن اســت در مقابــل کافــر یــا منافــق 
کســانی هســتند کــه بــه ســکونت و آرامــش و حــق نرســیده اند مثــل ایــن کــه وقتــی کشــتی طوفــان زده بــه ســاحل دریــا 
می رســد، احســاس آرامــش می کنــد. بنابرایــن، خــود واژه ی امــن بــه معنــای بــه آرامــش رســیدن مشــتقات زیــادی دارد؛ 

ایمــان، مؤمــن بــودن، مــکان امــن، امــن بــودن و...

مهــدوی زادگان تأکیــد کــرد: همان گونــه کــه بیــان شــد، راغــب اصفهانــی لغــت امــن را آرامــش و ســکونت معنــا کــرده 
اســت. وقتــی انســان بــه چیــزی، جایــی و کســی می رســد کــه احســاس آرامــش و ســکونت می کنــد، بــه آن امــن گفتــه 
ــذا آن ســاحل  می شــود. وقتــی انســان غــرق شــده در دریــا بــه ســاحل یــا قایــق می رســد احســاس آرامــش می کنــد، ل
ــه، امــن گفتــه  ــه آن خان ــاه می بریــم. ب ــه مکانــی کــه آرامــش می دهــد، پن ــان ب ــا قایــق را امــن گوینــد. از تــرس راه زن ی
ــه می شــود.  ــن گفت ــه انســان، آمی ــم و ب ــل اعتمــادی می رســی، احســاس آرامــش می کنی ــه انســان قاب ــی ب می شــود. وقت
پــس وقتــی مالــی یــا چیــز دیگــری را بــه شــخصی می ســپاریم کــه احســاس آرامــش داشــته باشــیم، بــه شــیء ســپرده 
شــده امانــت گفتــه می شــود. چــون همــراه بــا احســاس آرامــش و ســکونت خاطــر اســت. امــا انتظــاری کــه از ســپردن 
امانــت داریــم دو امــر اســت؛ یکــی این کــه، آن امانــت ســالم بمانــد و تخریــب و تحریــف و نقصانــی پیــدا نکنــد. دیگــر 
اینکــه، در وقــت درخواســت عــودت آن، هیــچ منعــی نباشــد و بــه اهلــش بازگــردد. ایــن دو امــر همــواره موجــب نگرانــی 
اســت. قــرآن کریــم ایــن نگرانــی را بــه حــق می دانــد. زیــرا دو خصلــت در انســان وجــود دارد کــه اگــر انســان آن دو را 
ــت و ظلم پیشــگی انســان اســت. انســان به واســطه ی  ــق می شــود. و آن دو وصــف، جهال ــی محق ــد، آن نگران ــار نکن مه
ــه ایــن اســت کــه  ــا تحریــف می کنــد. و دیگــری، مظلــوم بــودن اســت. ظلــم در امانــت ب جهــل، امانــت را تخریــب ی

آن را بــه اهــل و صاحبــش بازنگردانــد. ایــن دو وصــف را در آیــه ی شــریفه: 

ــُه َکاَن  ــاُن ۖ إِنَّ ــا اْلِنَْس ــا َوَحَمَلَه ــَفْقَن مِنَْه ــا َوأَْش ــَن أَْن یَْحِمْلنََه ــاِل َفَأبَیْ ــَماَواِت َوالْْرِض َوالِْجبَ ــا الَْمانَــَة َعَلــی السَّ ــا َعَرْضنَ إِنَّ
ــواًل، ]ســوره ی الحــزاب : 72[ ــا َجُه َظُلوًم

 آمــده اســت. قــرآن کریــم ایــن تخریــب و تحریــف در امانــت را خیانــت نامیــده اســت و از مؤمنیــن می خواهــد کــه در 
امانــت خیانــت نورزیــد:

ُسوَل َوتَُخونُوا أََمانَاتُِکْم َوأَنْتُْم تَْعَلُموَن ]سوره ی النفال : 27[. َ َوالرَّ " یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا اَل تَُخونُوا اهللَّ

 لذا در جای دیگر می فرماید که خداوند امر کرده است که امانت ها را به اهلش بازگردانید:

ــا یَعُِظُکــْم بـِـِه  َ نِعِمَّ وا الَْمانـَـاِت إِلـَـی أَْهلَِهــا َوإَِذا َحَکْمتُــْم بَیـْـَن النَّــاِس أَْن تَْحُکُمــوا بِالَْعــْدِل ۖ إِنَّ اهللَّ دُّ َ یَْأُمُرُکــمْ أَْن تـُـؤَ  إِنَّ اهللَّ
ا، ]ســوره ی النســاء : ۵8[.  یًعا بَِصیــرً َ َکاَن َســمِ ۖ إِنَّ اهللَّ

ــران  ــاب و دیگ ــل کت ــه از اه ــت ک ــت داده اس ــه امان ــزی را ب ــد چی ــر خداون ــد؛ مگ ــش می آی ــش پی ــن پرس ــال ای ح
می خواهــد بــه اهلــش بازگرداننــد؟ می گوییــم، آری، در قــرآن کریــم از ســه چیــز یــاد کــرده اســت کــه بایــد بــه اهلــش 

ــاز گــردد؛ کتــاب، حکومــت و نبــوت:  ب

ْلنَاُهــْم َعَلــی الَْعالَِمیــَن" ]ســوره ی الجاثیــة  یِّبـَـاِت َوَفضَّ َة َوَرَزقْنَاُهــْم مـِـَن الطَّ َولََقــْد آتَیْنـَـا بَنـِـی إِْســَرائِیَل الِْکتـَـاَب َوالُْحْکــَم َوالنُّبـُـوَّ
.]1۶ :
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اهمیت امانت داری و رعایت امانت در روابط فردی و اجتماعی

ــت وهفتمین  ــا بیس ــق ب ــت ماه 1400، مطاب ــتم اردیبهش ــور«، بیس ــر ن ــت های »در محض ــله نشس ــت از سلس ــانزدهمین نشس ش
روز از مــاه مبــارک رمضــان برگــزار شــد. در ایــن وبینــار، دکتــر داود مهــدوی زادگان، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم 
انســانی و مطالعــات فرهنگــی، بــا موضــوع »اهمیــت امانــت داری و رعایــت امانــت در روابــط فــردی و اجتماعــی« ســخنرانی 

کــرد.
دکتــر مهــدوی زادگان بــا اشــاره بــه ســخنرانی قبلــی خــود در جلســه ی هشــتم از جلســات محضــر نــور، بحــث خــود در بــاب 
ــه  ــه شــده اســت کــه ب ــر ذکــر شــد »امانــت« از واژه ی امــن گرفت ــادآور شــد و ادامــه داد: چنان کــه پیش ت واژه ی امانــت را ی
معنــای آرامــش و ســکینه و اطمینــان خاطــر اســت. هنگامی کــه در حــس و حالتــی از آرامــش قــرار می گیریــم، بــه ایــن دلیــل 
ــزد  ــم آن عامــل امانــت اســت. وقتــی چیــزی را ن ــم بگویی ــا شــده کــه می توانی اســت کــه عاملــی موجــب ایــن حــس در م
کســی می ســپاریم، بــا ایــن نــگاه کــه ایــن امانــت نــزد فــرد محفــوظ اســت. ایــن چیــزی کــه ســپرده شــده چــون همــراه بــا 
تولیــد ســکینه و آرامــش اســت، امانــت نــام دارد. امانــت تــا ایــن انــدازه مهــم اســت کــه خداونــد می فرمایــد: امانــت را بــه 
ــا داشــتند. آیــه ی 72 ســوره ی احــزاب می فرمایــد:  آســمان ها و زمیــن عرضــه داشــتیم، امــا نپذیرفتنــد و از پذیرفتــن امانــت اب

َماَواِت َوالْْرِض َوالِْجبَاِل َفَأبَیَْن أَْن یَْحِمْلنََها َوأَْشَفْقَن مِنَْها َوَحَمَلَها اْلِنَْساُن« »إِنَّا َعَرْضنَا الَْمانََة َعَلی الَسّ

ــار ایــن امانــت را بپذیــرد. ایــن آیــه می گویــد، کار هــر موجــودی نیســت پذیرفتــن   ایــن انســان اســت کــه حاضــر شــده ب
ــد. ــار امانــت را حمــل کن ــد ب امانــت و ایــن انســان اســت کــه می توان

قــرآن کریــم یــک حکــم کلــی دربــاره ی امانــت فرمــوده اســت و آن این کــه هــر وقــت صاحــب امانــت بخواهــد امانــت دار، 
امانتــی را بــاز گردانــد، بایــد بــه اهلــش بازگردانــد. در آیــه ی ۵8 ســوره ی نســاء می فرمایــد:

وا اَلماناِت إِلی أَهلِها«.  »إَِنّ اهلَلَّ یَأُمُرُکم أَن تَُؤُدّ

 در ایــن آیــه از »امــر« اســتفاده شــده اســت تــا هیــچ شــک و شــبهه ای باقــی نمانــد کــه بازگردانــدن امانــت بــه اهلــش امــر 
خداســت.

ســخنران ایــن جلســه از جلســات محضــر نــور متذکــر شــد، حکــم کلــی امانــت مســائلی نیــز دارد و مهمتریــن مســئله کــه در 
ــا امانــت مطــرح می شــود مســئله ی خیانــت در امانــت اســت. در ســوره ی انفــال آیــه 27 می فرمایــد: ارتبــاط ب

ُسوَل َو تَُخونُوا أَماناتُِکْم«،    »یا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا ال تَُخونُوا اهلَلَّ َو الَرّ

ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد خیانــت بــه خــدا و رســول نکنیــد و بــه امانــات هــم خیانــت نکنیــد. می تــوان برداشــت کــرد 
کــه مهم تریــن حکــم کلــی قــرآن در عــودت امانــت بــه اهلــش اســت و مهمتریــن مســئله خیانت نکــردن بــه امانــت اســت. 
ــه  ــم و به شــکلی ک ــف کنی ــب و تحری ــم و تخری ــت را محافظــت نکنی ــه، امان ــت دو صــورت دارد؛ اول این ک ــت در امان خیان
ــم.  ــه صاحــب آن بازگردانی ــوب و ناقــص و تخریب شــده ب ــم و به صــورت معی ــداری نکنی ــا ســپرده شــده اســت، نگه ــه م ب
صــورت دوم خیانــت این کــه، امانــت را انــکار کنیــم و امانــت را ملــک خــود بدانیــم و خودمــان را صاحــب آن امانــت تلقــی 
ــز موجــب  ــت اشــاره شــده اســت. دو چی ــه اســباب خیان ــت ب ــت امان ــاره ی اهمی ــه ای کــه درب ــم در آی ــرآن کری ــم. در ق کنی

ــود. .. ــت می ش ــت در امان خیان
»َوَحَمَلَها اْلِنَْساُن إِنَُّه َکاَن َظُلوًما َجُهواًل«؛ 

انســان امانــت را تحمــل می کنــد، امــا دو خصلــت دارد؛ ظلــوم و جهــول اســت و ممکــن اســت اعمــال خــود را از روی ظلــم 
و جهــل انجــام دهــد. قــرآن کریــم می فرمایــد: درســت اســت کــه انســان پذیرفــت ایــن امانــت را حمــل کنــد، امــا به دلیــل 
ظلم پیشــگی و جهــل ورزی ممکــن اســت در ایــن امانــت در یکــی از دو صــورت ذکرشــده خیانــت کنــد. بنابرایــن، خیانــت 

در امانــت دو اســباب دارد؛ ظلــم و جهــل.
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ــد  ــه آن اشــاره کــرده چیســت؟ در معنــی مصداقــی، خداون ــم ب ــرآن کری ــر مهــدوی زادگان در ادامــه افــزود: امانتــی کــه ق دکت
ــه انســان ها اعطــا  ــادی آمــده اســت کــه مــا امــری را ب ــه انســان ســپرده اســت؟ در آیــات زی تبــارک و تعالــی چــه امانتــی ب
کردیــم، نــه به عنــوان این کــه مــال خــود بدانــد، بلکــه صرفــًا بــرای آن کــه امانــت دار آن باشــد. در چنــد آیــه »اتینــا« در ارتبــاط 

ــا امانــت آمــده اســت. خداونــد در قــرآن می فرمایــد: بــه آل ابراهیــم ســه چیــز اعطــا کــردی؛. ب
 َفَقْد آتَیْنَا آَل إِبَْراِهیَم الِْکتَاَب َوالِْحْکَمَة َوآتَیْنَاُهْم ُمْلًکا َعِظیًما )آیه ی ۵4، سوره ی نساء(.

 مــا بــه آل ابراهیــم کتــاب و حکمــت و عــالوه بــر آن )تکــرار اتینــا از بــاب تأکیــد( ملــک عظیمــی عطــا کردیــم. ایــن ملــک 
عظیــم، حکومــت و والیــت و امامــت اســت. آل ابراهیــم ایــن توفیــق را پیــدا کردنــد کــه حکومــت و والیــت بــه  آن هــا واگــذار 

شــود. در آیــه ی 124 ســوره ی بقــره آمــده اســت

الِمیَن«  یَّتی  قاَل ال یَناُل َعْهِدی الظَّ ُهنَّ قاَل إِنِّی جاِعُلَک لِلنَّاِس إِمامًا قاَل َو مِْن ُذرِّ  »َو إِذِ ابْتَلی  إِبْراهیَم َربُُّه بَِکلِماٍت َفَأتَمَّ

و چــون ابراهیــم را پــروردگارش بــه کارهایــی کــه او را بدان هــا امــر فرمــود بیازمــود و وی را بــه انجــام  آن هــا موفــق ســاخت، 
گفــت: مــن تــو را امــام مــردم قــرار خواهــم داد. ابراهیــم گفــت: آیــا از فرزنــدان مــن نیــز کســی را امــام مــردم قــرار می دهــی؟ 
فرمــود: امامــت، عهــِد مــن اســت، و عهــِد مــن بــه کســانی از فرزنــدان تــو کــه ظالم انــد نمی رســد. امامــت و حکومــت بــه 
بخشــی از ذریــه ابراهیــم می رســد کــه اهــل ایمــان و تقــوا هســتند و کفــر نمی ورزنــد و اهــل عدالت انــد. آیــا در قــرآن کریــم 

خطابــی آمــده اســت کــه ایــن حکومــت را بایــد بــه اهلــش بازگردانــد؟ در آیــه ی ۵9 ســوره ی نســاء می فرمایــد: 

ُسوَل َوأُولِی الْْمِر مِنُْکْم. یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا أَِطیُعوا اهلَلَّ َوأَِطیُعوا الَرّ

ــه  ــا حکومــت و والیــت اســت ب ــه شــما ســپردیم کــه همان ــه ایــن معناســت کــه امانتــی کــه ب  اطاعــت از خــدا و رســول ب
اهلــش بازگردانیــد. اهــل حکومــت و والیــت در اصــل خــود خداونــد اســت و ســپس رســول خــدا و بعــد از آن صاحبــان امــر. 
ــزد  ــد، یعنــی ای همــه ی کســانی کــه حکومــت ن ــرآن از اطاعــت خــدا و رســول خــدا و اولی االمــر می گوی ــی ق ــن وقت بنابرای

شــما بــه ودیعــه گذاشــته شــده اســت، امانــت را بایــد بــه صاحبــش بازگردانیــد.
ــه  ــم ب ــا اگــر بخواهی ــت بســیار وســیع تر اســت. ام ــره ی بحــث امان ــه حکومــت نیســت و دای ــت، مختــص ب ــا بحــث امان ام
ــت،  ــت والی ــد از امان ــی بع ــت. یعن ــت اس ــن امان ــق برتری ــت. ح ــوق اس ــق و حق ــئله ی ح ــم مس ــیر کنی ــی تفس ــی کل معنای
ــه دو بخــش حقــوق شــخصی و عمومــی تقســیم کــرد. یکــی از  ــوان ب مســئله ی حــق و حقــوق اســت. ایــن حقــوق را می ت
برتریــن امانــات بشــری همیــن حقــوق اســت. خیانــت در حقــوق و ضایــع کــردن حــق و حقــوق نوعــی خیانــت در امانــت 
تلقــی  می شــود، حتــی در حــوزه ی شــخصی هــم اگــر خیانــت کنیــم خیانــت در امانــت کرده ایــم. در مــورد حــوزه ی عمومــی 
می تــوان مســئله ی مبتالبــه روز، یعنــی انتخابــات را مثــال زد. انتخابــات از جهتــی حقــی شــخصی و از جهتــی عمومــی اســت؛ 
مــن شــخصًا حــق دارم در انتخابــات شــرکت کنــم یــا شــرکت نکنــم. امــا از جنبــه عمومــی مــن در جامعــه ای زندگــی می کنــم 
و از امکانــات و خدمــات آن جامعــه اســتفاده می کنــم، بنابرایــن جامعــه متقابــاًل حــق دارد از مــن بخواهــد در انتخابــات شــرکت 
ــی  ــردی و عموم ــوق ف ــی می شــود. حق ــت تلق ــز امان ــی نی ــوق عموم ــت اســت و حق ــه امان ــوق شــخص در جامع ــم. حق کن
ــق  ــات ح ــت. در انتخاب ــت را داش ــالش و هم ــت ت ــت آن نهای ــد در پاس داش ــه بای ــت ک ــی اس ــر مهم ــت ام ــوان امان به عن
شــخصی و عمومــی خــود را بــه افــراد منتَخــب بــرای مســئولیت ها واگــذار می کنیــم؛ ایــن حقــوق امانتــی نــزد منتخــب اســت 
کــه ســر موعــد نیــز بایــد بــه افــراد بازگــردد. بنابرایــن، می تــوان بــه مســئله ی انتخابــات از منظــر امانــت داری نگریســت. بــا 
ایــن منظــر روشــن اســت کــه بایــد نهایــت دقــت را داشــت تــا حــق خــود را بــه فــرد یــا افــراد امیــن واگــذار کنیــم. چنان کــه 
ــن«  ــه »ظالمی ــم )ع( ب ــه ی حضــرت ابراهی ــد در ذری ــت خداون ــد و امان ــد شــده اســت، عهــد خداون ــرآن تأکی ذکــر شــد در ق
ــا تقــوا و  ــن و ب ــرادی امی ــا اف ــرد ی ــم نســپاریم، بلکــه ف ــه ظال ــد در انتخــاب خــود حقــوق خــود را ب ــز بای ــا نی نمی رســد، م

صــادق را بــرای امانــت داری برگزینیــم کــه در گــرو منفعــت و اغــراض شــخصی نیســتند.
امید است که هرچه بیشتر بتوانیم از معارف قرآنی بهره مند شویم.
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اهمیت توکل

ــت ودومین  ــا بیس ــق ب ــت ماه 1400، مطاب ــم اردیبهش ــور«، پانزده ــر ن ــت های »در محض ــله نشس ــت از سلس ــن نشس یازدهمی
روز از مــاه مبــارک رمضــان برگــزار شــد. در ایــن وبینــار، دکتــر محســن قاســم پور، بــا موضــوع »اهمیــت تــوکل« ســخنرانی 

کــرد.

دکتــر قاســم پور ســخن خــود را بــا اشــاره بــه جایــگاه تــوکل آغــاز کــرد و گفــت: تــوکل اصطالحــی اســت کــه در حــوزه ی 
دیــن و اخــالق و هــم در حــوزه ی عرفــان بــه کار مــی رود. معنــای لغــوی »تــوکل« نوعــی اظهــار ناتوانــی و اعتمــاد بــر دیگــری 
اســت؛ یعنــی شــخص متــوکل بــه ســبب درک نوعــی ناتوانــی در خــودش، ازجملــه آگاهــی نداشــتن از ســرانجام کار، بــه 
ــن  ــد. ای ــده می کن ــود نماین ــرف خ ــود و او را از ط ــل می ش ــف او را دارد متوس ــران ضع ــوان جب ــه ت ــری ک ــخص دیگ ش
دیگــری وقتــی خــدا باشــد، تــوکل بــه خداونــد اســت، یعنــی اطمینــان بــه خــدا و یــأس از مــردم و تســلیم خــدا بــودن و تنهــا 
بــه او اعتمــاد کــردن. متــوکل بــه اهلل کســی اســت کــه می دانــد خداونــد رزق او را و امــر او را کفایــت می کنــد و تنهــا بــه 
او تکیــه دارد و بــه غیــر از او امیــد نــدارد. آیاتــی در ارتبــاط بــا تــوکل در قــرآن آمــده اســت کــه بــرای روشن شــدن بحــث 
بــه برخــی از  آن هــا اشــاره می کنــم. بــر اســاس آموزه هــای قرآنــی، نســبتی میــان تــوکل و ایمــان وجــود دارد، یعنــی تــوکل 
ِل الُْمْؤمِنُــوَن« آمــده اســت و ایــن نشــان دهنده ی  الزمــه ی ایمــان اســت و در آیــات قابــل توجهــی تعبیــر »َو َعَلــی اهلَلِّ َفْلیَتَــَوَکّ
ــات  ــن آی ــه ای ــوان ب ــت، می ت ــان یاف ــوکل و ایم ــورد نســبت ت ــوان در م ــه می ت ــی ک ــوکل اســت. از آیات ــان و ت نســبت ایم

اشــاره کــرد:

-  آیه ی 2۵ سوره ی ملک که می فرماید:
ْلنا َفَستَْعَلُموَن َمْن ُهَو فِی َضالٍل ُمبِیٍن ْحمُن آَمنَّا بِِه َو َعَلیِْه تََوَکّ  ُقْل ُهَو الَرّ

-  آیه ی 84 سوره ی یونس که می فرماید:
ُلوا   َو قاَل ُموسی  یا َقْومِ إِْن ُکنْتُْم آَمنْتُْم بِاهلَلِّ َفَعَلیِْه تََوَکّ

-  آیه ی 2۳ سوره ی مائده
ُلوا إِْن ُکنْتُْم ُمْؤمِنِیَن : َو َعَلی اهلَلِّ َفتََوَکّ

-  آیه ی ۳۶ سوره ی شورا: 
ُلوَن َو ما ِعنَْد اهلَلِّ َخیٌْر َو أَبْقی  لَِلِّذیَن آَمنُوا َو َعلی  َربِّهِْم یَتََوَکّ

-  آیه ی 99 سوره ی نحل: 
ُلوَن إِنَُّه لَیَْس لَُه ُسْلطاٌن َعَلی الَِّذیَن آَمنُوا َو َعلی  َربِّهِْم یَتََوَکّ
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توکل و تقوی نیز در قرآن، درکنار یکدیگر آمده اند و همچنین صبر نیز در کنار توکل آمده است؛ 
ُلوَن«  »الَِّذیَن َصبَُروا َو َعلی  َربِّهِْم یَتََوَکّ

کــه هــم در ســوره ی نحــل و هــم در ســوره ی عنکبــوت آمــده اســت. بنابرایــن می تــوان گفــت؛ ایمــان، تــوکل، صبــر و تقــوی 
یــک شــبکه ی معنایــی در نســبت بــا یکدیگــر برمی ســازند.

دکتــر قاســم پور در ادامــه ی ســخنان خــود بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه در مــورد پیامبــران در قــرآن تــوکل چــه جایگاهــی 
ــه می تــوان از حضــرت ابراهیــم  ــد. به عنــوان نمون ــه خــدا تــوکل کرده ان ــه قــوم خــود می گفتنــد ب داشــته اســت؛ پیامبرانــی ب
ْلنـَـا، در مــورد حضــرت هــود و حضــرت نــوح و حضــرت شــعیب )ع( نیــز مشــابه  بَّنـَـا َعَلیـْـَک تََوَکّ  )ع( یــاد کــرد کــه فرمــود: َرّ
اســت. در پیونــد بــا معنــای تــوکل بایــد بــه واژه ی وکیــل اشــاره کــرد. وکیــل یکــی از اســماء اهلل اســت و از همیــن جهــت 

قابــل توجــه اســت.
دکتــر قاســم پور بــا اشــاره بــه نقــش فــرد در تــوکل توضیــح داد: در معنــای تــوکل بــه خــدا، حرکــت و تــالش خردمندانــه 
متــوکل بــرای رســیدن بــه هــدف بســیار اهمیــت دارد. تــوکل بــا برنامه ریــزی، حرکــت و کوشــش همــراه اســت، مگــر آن کــه 
از دســت انســان متــوکل هیــچ کاری برنیایــد؛ هماننــد حضــرت ابراهیــم کــه او را در منجنیــق نهادنــد تــا در آتــش افکنــده شــود 
و در این جــا دیگــر کاری از ابراهیــم ســاخته نبــود. امــا به طــور کلــی بایــد گفــت، تنهــا بــا اقــدام عملــی و تــالش و حرکــت 

ــاز می کنــد. اســت کــه تــوکل، انســان را از غیــر خــدا بی نی
افــزون بــر قــرآن، در احادیــث هــم بســیار ســخن از تــوکل آمــده اســت. پیامبــر )ص( می فرمایــد: معنــای تــوکل ایــن اســت 
کــه بنــده بدانــد آفریــدگان هیــچ ســود و زیانــی بــرای او ندارنــد و فقــط بــه خــدا امیــد داشــته باشــد. امــام رضــا )ع( تــوکل 
ــدای  ــود عقــل و جهــل در دســت اســت کــه در ابت ــام جن ــه ن ــی ب را از اجــزاء یقیــن به شــمار آورده اســت. همچنیــن حدیث
کتــاب کافــی از مرحــوم کلینــی آمــده اســت کــه امــام صــادق )ع( می فرمایــد: تــوکل از جنــود عقــل و ضــد حــرص اســت و 
در بخــش دیگــری از ایــن حدیــث طوالنــی، امــام از قــول لقمــان حکیــم نقــل کــرده اســت، دنیــا به مثابــه ی دریــای عمیقــی 

اســت، تقــوی کشــتی حرکت کننــده در ایــن دریــا و تــوکل بادبــان ایــن کشــتی اســت.
 تــوکل بــه خــدا بــا توجــه بــه اســباب مــادی، کار و تــالش منافاتــی نــدارد. بنــا بــر حدیث مشــهور شــخضی نــزد پیامبــر )ص( 
آمــد و از ایشــان پرســید؛ آیــا شــترم را آزاد بگــذارم و تــوکل کنــم و یــا شــترم را ببنــدم و تــوکل کنــم؟ حضــرت می فرماینــد؛ 
ــوکل  ــا مت ــه تنه ــد ن ــالش نمی کردن ــرای کســب روزی ت ــه ب ــرم )ص( کســانی را ک ــر اک ــن. پیامب ــوکل ک ــد و ت شــترت را ببن

ــر دیگــران، یعنــی ســربار. نمی دانســت، بلکــه  آن هــا را متــکل می دانســت؛ کّل ب

ســحنران روز بیســت دوم مــاه رمضــان برنامــه ی »در محضــر نــور« پــس از اشــاره بــه جایــگاه تــوکل در قــرآن و حدیــث، بــه 
اهمیــت تــوکل در اخــالق و عرفــان پرداخــت و گفــت: در کتاب هــای اخالقــی نیــز از تــوکل ســخن بــه میــان آمــده اســت. 
ــام  خواجــه نصیرالدیــن طوســی، تــوکل را یکــی از انــواع دوازده گانــه ی اخــالق می دانســت کــه ذیــل فضیلــت مهمــی بــه ن

عدالــت بایــد مــورد بحــث قــرار گیــرد.
در حــوزه ی عرفــان نیــز ســخن از تــوکل فــراوان اســت. یکــی از مقامــات بلنــد عرفانــی، بعــد از مقــام صبــر و یــا زهــد و قبــل 
از مقــام رضــا، مقــام تــوکل اســت. در متــون عرفانــی اعتمــاد و امیــد تمــام بــه خــدا و قطــع اعتمــاد و امیــد از مخلوقــات رکــن 
و بنیــاد تــوکل معرفــی شــده اســت. بیشــتر عارفــان مســلمان یکــی از مقامــات اهــل یقیــن را رســیدن بــه درجــه ی تــوکل بــه 
شــمار آورده انــد کــه البتــه دســت یافتــن بــه آن در نهایــت دشــواری اســت. در عرفــان، مبــدأ ایــن امیــد و اعتمــاد بــه خــدا، 
حســن ظــن بــه خــدا و منتهایــش آرامــش و اطمینــان قلبــی اســت. از نظــر عرفــا جایــگاه تــوکل قلــب اســت و تــوکل اعتمــاد 
و آرامشــی اســت کــه بــر قلــب و ضمیــر ســالک الــی  اهلل وارد می شــود، لــذا عارفــان، حضــرت ابراهیــم )ع( را نمونــه ی متــوکل 
کامــل می داننــد کــه وقتــی او را بــه آتــش افکندنــد، دعایــی نکــرد و گفــت علــم خــدا بــه حــال مــن مــرا از ســؤال بی نیــاز 

کــرده اســت.
بنــا بــر آن چــه از قــرآن، حدیــث، اخــالق و عرفــان در بــاب تــوکل گفتــه شــد، چنیــن نیجــه می گیریــم کــه اگــر قــرار باشــد 
ــه  ــه خــدا تکیــه کنــد و راه خیــر و صــالح را از او بخواهــد ب ــه خــدای خــود تــوکل کنــد و در تمــام امــور خــود ب بنــده ب
قضــا و قــدری کــه مقــدر فرمــوده اعتمــاد کنــد و بــه آن خشــنود باشــد، بایــد خداونــد را واجــد صالحیت هــای الزم بــرای 
وکالــت بدانــد. بنــده بایــد آگاه باشــد کــه کســی باالتــر از خداونــد نیســت کــه او را تکیــه گاه خــود بدانــد و ایــن متوقــف بــر 
معرفــت و شــناخت اســت و بعــد از شــناخت ایــن مرحلــه اســت کــه شــناخت خــود را در عمــل جــاری کنیــم، لــذا لــوازم 
تــوکل به طــور کلــی بــر دو بخــش لــوازم معرفتــی و لــوازم عملــی تــوکل قابــل تقســیم بندی اســت. لــوازم معرفتــی، یعنــی 
ــا خــدا از  آن هــا آگاه اســت. مــا از مهربانــی خــدا آگاهیــم، در آیــه ی 29  نــوع آگاهی هایــی کــه بنــده در نســبت و ارتبــاط ب

ــم ــک می خوانی ــوره ی مل س



78

خبرنامه، سال نهم، شماره ی هفتاد و ششم،  اردیبهشت ماه 1400

ْلنا«.  ْحمُن آَمنَّا بِِه َو َعَلیِْه تََوَکّ »ُقْل ُهَو الَرّ
باور داریم که خداوند خیر و صالح بندگان خود را می خواهد. آیه ی 89 سوره ی اعراف،

ْلنَا«   »َوِسَع َربُّنَا ُکَلّ َشْیءٍ ِعْلًما َعَلی اهلَلِّ تََوَکّ
همیــن را نشــان می دهــد، یعنــی وســعت علــم الهــی کــه الیتناهــی اســت و نشــان می دهــد کــه مــا بــا مطلقــی روبه روییــم 
کــه از خیــر و صــالح مــا کامــاًل آگاه اســت. بــاور مــا بــه خداونــد بــه خیرخواهــی بــرای مــا چنان کــه در قــرآن در آیــه ی 

12 ســوره ی ابراهیــم داریــم

ُلوَن«.  ِل الُْمتََوکِّ َل َعَلی اهلَلِّ َو َقْد َهدانا ُسبَُلنا َو لَنَْصبَِرَنّ َعلی  ما آَذیْتُُمونا َو َعَلی اهلَلِّ َفْلیَتََوَکّ  »َو ما لَنا أاََلّ نَتََوَکّ

ایــن آیــه نشــان می دهــد مــا بــاور و ایمــان داریــم کــه خداونــد خیرخــواه ماســت و بــاور داریــم خداونــد توان منــد اســت. 
خداونــد در آیــه ی 12۳ ســوره ی هــود می فرماینــد:

ْل َعَلیِْه«  ماواِت َو الْْرِض َو إِلَیِْه یُْرَجُع الْْمُر ُکُلُّه َفاْعبُْدُه َو تََوَکّ  »َو هلِلَِّ َغیُْب الَسّ
ــه  ــوان ب ــه می ت ــن می رســد؛ مطلقــی ک ــه ای ــا ب ــن معرفت ه ــق اســت. مجمــوع ای ــادر مطل ــد ق ــه نشــان می دهــد، خداون ک
او تکیــه کــرد، تنهــا خــود حضــرت حــق ســبحانه و تعالــی اســت و ایــن معرفــت موجــب حرکــت و تــالش مــا، ناامیــدی 
مــا از مخلــوق و غیــر خــدا و بــاور مــا بــه توان مندی هــای خــود و اعتمــاد بــه نفــس اســت؛ این هــا لــوازم عملــی تــوکل 
ــه ای داشــته باشــیم، چــرا  ــه مــا عــزت می بخشــد و موجــب می شــود مــا در عمــل رفتــار عزت مندان ــگاه ب اســت و ایــن ن
کــه بــه خــدا تــوکل کرده ایــم. در آیــه ی 10 ســوره ی فاطــر خداونــد می فرمایــد: »مــن کان یریــد العــّزة فلّلــه العــّزة جمیعــا«. 
تــوکل بــه خــدا موجــب می شــود مــا در عمــل، صبــر و شــکیبایی داشــته باشــیم خداونــد در آیــه ی 48 ســوره ی احــزاب 

می فرمایــد:

ْل َعَلی اهلَلِّ َو َکفی  بِاهلَلِّ َوکِیاًل«،   »َو ال تُِطِع الْکافِِریَن َو الُْمنافِقِیَن َو َدْع أَذاُهْم َو تََوَکّ

ــای صبــوری و شــکیبایی در عمــل اســت و  ــه معن ــن ب ــه کــن و ای ــه خــدا تکی یعنــی شــما اذیــت  آن هــا را رهــا کــن و ب
ــد: ــه می فرمای ــوره ی توب ــه ی 129 س ــه در آی ــیم چنان ک ــرانجام کار نهراس ــه از س این ک

ْلُت َو ُهَو َرُبّ الَْعْرِش الَْعِظیِم«.  »َفإِْن تََولَّْوا َفُقْل َحْسبَِی اهلَلُّ ال إِلَه إاَِلّ ُهَو َعَلیِْه تََوَکّ

ــا را  ــد م ــه این کــه خداون ــان می شــود، ازجمل ــی نصیب م ــم، ارمغان های ــه کردی ــه خــدا تکی ــار عملــی خــود ب وقتــی در رفت
ــد:  ــالق می فرمای ــوره ط ــه ی ۳ س ــه در آی ــد چنان ک ــت می کن کفای

ْل َعَلی اهلَلِّ َفُهَو َحْسبُُه إَِنّ اهلَلَّ بَالُِغ أَْمِرهِ َقْد َجَعَل اهلَلُّ لُِکِلّ َشْیءٍ َقْدًرا«  »َوَمْن یَتََوَکّ

یا در آیه ی ۳ سوره ی احزاب می فرماید:

 »َوتََوَکّل َعَلی اهلَلِّ َوَکفی بِاهلَلِّ َوکیاًل« 

و این هــا نویــد همیــن ارمغــان اســت؛ کســی کــه بــه خداونــد تــوکل کنــد، خداونــد او را کفایــت می کنــد. ارمغــان دیگــر 
تــوکل، آرامــش و طمأنینــه ی نفــس اســت. متــوکل دیگــر نگــران از به ســرانجام نرســیدن کار خــود نیســت، چــون آن چــه 
ــدارد، بلکــه در نفــس و جــان  ــه دل راه نمی دهــد و هراســی ن ــی ب ــی داده، انجــام داده اســت و دیگــر خوف ــد انجــام م بای
ــازی  ــد بی نی ــادق )ع( می فرماین ــام ص ــد. ام ــازی می کن ــاس بی نی ــل احس ــس و در عم ــزت نف ــدی و ع ــاس توان من احس
ــدی و  ــن توان من ــی ای ــد، گوی ــکنی می گزینن ــا س ــند در آن ج ــوکل می رس ــگاه ت ــه جای ــون ب ــد و چ ــزت در گردش ان و ع

ــازد. ــتغنی می س ــد ومس ــا را توان من ــدا م ــه خ ــوکل ب ــد. ت ــراه یکدیگرن ــزت هم ــازی و ع بی نی
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هفدهمیــن نشســت از سلســله نشســت های در محضــر نــور، بیســت و یکــم اردیبهشــت ماه 1400، مطابــق بــا بیست وهشــتمین 
روز از مــاه مبــارک رمضــان برگــزار شــد. در ایــن وبینــار، دکتــر مریــم قبــادی، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و 

مطالعــات فرهنگــی، بــا موضــوع »اهمیــت اخــالص و خلــوص در روابــط فــردی و اجتماعــی« ســخنرانی خــود را ارائــه کــرد.

ــا اشــاره بــه ســخنرانی قبلــی خــود در جلســه ی نهــم از جلســات محضــر نــور گفــت، در جلســه ی گذشــته  دکتــر قبــادی ب
ــن و  ــان تمری ــت، هم زم ــر نی ــه ب ــز آگاهان ــاز دارد، تمرک ــی نی ــص مقدمات ــه ی محــوری مطــرح شــد؛ اول، عمــل خال دو نکت
ــت آن. ــظ و تثبی ــت  در حف ــت مراقب ــف و در نهای ــای مختل ــوائب و آمیزه ه ــتن آن از ش ــتمر( در پیراس ــالش مس ــت )ت ممارس
دوم؛ اخــالص، بنیــان و شــالوده ی توحیــد اســت. بــه قــول بزرگــی، عمــل خالــص آن باشــد کــه نــه ملــک دانــد کــه بنویســد، 
نــه شــیطان دانــد کــه آن را تبــاه ســازد و نــه نفــس دانــد کــه بــه تبــاه آن بکوشــد. بلکــه، عبــارت اســت از بریــدن و انقطــاع 

از هــر آن چــه غیــر خداســت و تمرکــز بــر وجــه اهلل و ایــن همــان مقــام واالی توحیــد اســت.
وی در ادامــه گفــت، در ایــن بحــث در ارتبــاط بــا اخــالص مــروری کوتــاه بــر آیاتــی کــه بیان گــر نســبت اخــالص بــا توحیــد 
ــات  ــوالت مقام ــوان یکــی از مق ــه عن ــه ی اخــالص ک ــه مقول ــوط ب ــه مرب ــش از 120 آی ــاید بی ــم. ش اســت را انجــام می دهی
ــن،  ــای اخــالص، دی ــا واژه ه ــا بحــث اخــالص بیشــتر ب ــه در  آن ه ــی هســتند ک ــه جــزو آیات ــی مطــرح اســت، 12 آی عرفان
عبــادت و دعــا همــراه و هم نشــین اســت. شــاید بــرای شــما هــم ایــن ســؤال مطــرح شــده باشــد کــه مــراد از اخــالص در 
دیــن چیســت؟ و اساســًا دیــن در ایــن گــروه از آیــات بــه چــه معناســت؟ صرف نظــر از ایــن کــه آیــا دیــن، وام واژه اســت یــا 
واژه ای عربی ســت، برخــی بــر ایــن باورنــد کــه دیــن، بــا معانــی مختلفــی مثــل: آئیــن و کیــش، وجــدان )نــدای درونــی( و 
حســی روحانــی و ایــزدی از زبــان فارســی باســتان بــه عــرب جاهلــی راه یافتــه اســت، امــا مفســران قــرآن، مــراد از دیــن را در 
ایــن گــروه از آیــات اطاعــت و عبــادت دانســته اند. به ایــن معنــا کــه تنهــا و تنهــا عبــادت خــدا کــردن و از اطاعــت و عبــادت 
ــه ی  ــه بهان ــی ب ــد )حت ــت می گیرن ــی و دوس ــوان ول ــدا را به عن ــر خ ــانی غی ــرکان کس ــه مش ــه ک ــتادن، آن گون ــر او بازایس غی
ــه و  ــّی اکــرم )ص( مأمــور اســت کــه فقــط بندگــی خــدا را بکنــد، خالصان ــه خــدا نزدیک تــر ســازند(. نب این کــه  آن هــا را ب
ــه یــک معبــود توجــه و تمرکــز کننــد و از  ــه حکــم عقــل و منطــق بایــد ب ــه دور از هــر آمیــزه ای و بلکــه تمــام انســان ها ب ب

اهمیت اخالص و خلوص در روابط فردی و اجتماعی
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شــرک بپرهیزنــد. در ایــن آیــات، قرائنــی لفظــی ایــن داللــت )معنــای توحیــد عبــادی را بــرای اخــالص( را تأییــد و بلکــه 
تأکیــد می کننــد. مثــل واژه ی حنفــاء یــا نفــی شــرکی کــه در ادامــه آیــات آمــده اســت:

یــُن الْخالـِـُص َو الَِّذیــَن اتََّخــُذوا مـِـْن ُدونـِـِه أَْولِیــاَء  ِ الدِّ یــَن )2( أاَل هلِلَّ َ ُمْخلِصــًا لـَـُه الدِّ إِنَّــا أَنَْزلْنــا إِلَیـْـَک الِْکتــاَب بِالَْحــقِّ َفاْعبـُـِد اهللَّ
ــاٌر  َ ال یَْهــِدی َمــْن ُهــَو کاذٌِب َکفَّ َ یَْحُکــُم بَیْنَُهــْم فـِـی مــا ُهــْم فِیــِه یَْختَلُِفــوَن إِنَّ اهللَّ ِ ُزلْفــی  إِنَّ اهللَّ بُونــا إِلـَـی اهللَّ مــا نَْعبُُدُهــْم إاِلَّ لِیَُقرِّ

)۳( ســوره زمــر

غالــب مفســران از جملــه طبــری مــراد از دیــن را اطاعــت و عبــادت می داننــد. بنابرایــن می تــوان گفــت، آیــه را ناظــر بــر 
ــا تعابیــر مختلــف از آن ســخن گفته انــد: بنابرایــن، معنــای »مخلصــا له الدیــن«، مثــاًل  عبــادت خالصانــه )توحیــد( دیــده و ب
از نظــر طبــری، عبــادت موحدانــه اســت. مــراد از هلل الدین الخالــص، ایــن اســت کــه عبــادت و اطاعــت فقــط بــرای خداســت 

) وحــده ال شــریک لــه(، بــه بیــان دیگــر، معنــای آن، شــهادت ال إلــه إال اهلل اســت. شــهادتی خالــص از هرگونــه شــرک.
ای محمــد )ص(، حــال کــه قــرآن بــه حــق نــازل شــده، پــس در تمــام شــئون زندگــی ات، خــدا را طبــق آن چــه بــرای تــو 
ــرای خــدا خالــص نباشــد،  ــرای خداســت و اگــر ب ــدان کــه دیــن/ عبــادت خالــص فقــط ب تشــریع کــرده، عبــادت کــن. ب
شــرک اســت. انســان بایــد در دیــن/ عبــادت تنهــا بــه خــدا توجــه کنــد و غیــر او را نخوانــد و بــا او هیچ کــس را نــه بــرای 
ــی و دوســتی کــه واســطه او و خــدا  ــوان ول ــر خــدا را به عن ــد، و غی ــع ضــرر پرســتش نکن ــرای دف ــه ب جلــب منفعــت و ن
باشــد، برنگزینــد. قبــادی تأکیــد کــرد: شــاید بتــوان گفــت در قــرآن، ســه ســطح از اخــالص مطــرح شــده اســت. پایین تریــن 
مرتبــه اخــالص، کــه مــن اســمش را اخــالص مقطعــی گذاشــته ام، وقتــی اســت کــه انســان در یــک شــرایط بحرانــی حــادی 
قــرار می گیــرد و هــر چــه جســت وجو می کنــد، راهــی بــرای برون رفــت از آن نمی یابــد و خســته از تالش هــای 
بی ثمــر، از همــه ی راه هــا، وســایل و ابزارهــا مأیــوس می شــود، فقــط و فقــط او هســت و دنیایــی سرشــار از بیــم و هــراس. 
ــه ای، از  ــاگاه، روزن ــه ن ــا متوجــه خــدا شــد، ب ــا و تنه ــد و تنه ــز منقطــع شــد و دل َکن ــاًل از همه کــس و همه چی ــی کام وقت

ــد: ــدا را می خوان ــر صــدق و اخــالص خ ــود و از س ــش گشــوده می ش درون

2۳ و 22/ یونــس: ُهــَو الَّــذی یَُســیُِّرُکْم فـِـی الْبـَـرِّ َو الْبَْحــِر َحتَّــی إِذا ُکنْتـُـْم فـِـی الُْفْلــِک َو َجَریـْـَن بِهـِـْم بِریــٍح َطیِّبـَـٍة َو َفِرُحــوا بِهــا 
یــَن لَئـِـْن أَنَْجیْتَنــا  َ ُمْخلِصیــَن لـَـُه الدِّ جاَءتْهــا ریــٌح عاِصــٌف َو جاَءُهــُم الَْمــْوُج مـِـْن ُکلِّ َمــکاٍن َو َظنُّــوا أَنَُّهــْم أُحیــَط بِهـِـْم َدَعــُوا اهللَّ
ا أَنْجاُهــْم إِذا ُهــْم یَبُْغــوَن فـِـی الْْرِض بَِغیْــِر الَْحــِقّ یــا أَیَُّهــا النَّــاُس إِنَّمــا بَْغیُُکــْم َعلــی  ــاکِریَن.َفَلَمّ مـِـْن هــِذهِ لَنَُکونـَـنَّ مـِـَن الشَّ

نْیــا ثـُـَمّ إِلَیْنــا َمْرِجُعُکــْم َفنُنَبِّئُُکــْم بِمــا ُکنْتـُـْم تَْعَمُلــوَن أَنُْفِســُکْم َمتــاَع الَْحیــاةِ الُدّ

در نــگاه عالمــه طباطبایــی، ایــن توجــه خالصانــه، رویکــرد و توجهــی فطــری اســت. ایشــان بــرای ایــن ادعــای خــود، بــه 
ــد. ــتدالل کرده ان ــام اس ــه ی 41 و 40 / انع آی

در ایــن آیــه، عــذاب یــا قیامتــی را فــرض کــرده کــه از جانــب خــدا بایــد، حــال از مشــرکان ســؤال می کنــد، در آن شــرایط 
چــه کســی را صــدا می زنیــد؟ دســت بــه دامــان چــه کســی خواهیــد شــد؟ آیــا جــز خــدا کســی هســت کــه بــه داد شــما 
ــد خــود شــما محکــوم همــان  ــه مانن ــد ک ــا را می بینی ــرا آن ه ــد خواســت. زی ــان کمــک نخواهی ــًا از معبودهایت برســد؟ قطع
ــوش  ــود فرام ــد، خ ــده بودی ــدا نامی ــرکای خ ــدا و ش ــه خ ــی را ک ــاری، معبود های ــدت گرفت ــی از ش ــما حت ــد. ش حادثه ان
ــز را  ــود همه چی ــر خ ــود، غی ــع می ش ــت واق ــال و مصیب ــر ب ــدف تی ــرف ه ــار ط ــه از چه ــی ک ــان وقت ــرد. انس ــد ک خواهی
فرامــوش می کنــد، در همــان حــال، درون خــود، ندایــی را درمی یابــد و احســاس می کنــد کــه کســی هســت کــه می توانــد 
پریشــانی او را برطــرف ســازد. او متوجــه پــروردگارش می شــود؛ زیــرا، روی آوردن بــه خــدا در مشــکالت و ســختی ها، از 
فطریــات انســان اســت. گاه، آدمــی برخــالف بریــدن از همــگان و همه چیــز، آن نــور را در خــود نمی یابــد، شــاید دلیلــش 
ایــن باشــد کــه او خــودش را هــم گــم کــرده یــا از گم شــدن هراســی متوجــه خــودش هــم نیســت. هماننــد کســانی کــه در 
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ــن شــرایط خــدا را درون  ــا در ای ــا برخــی از  آن ه ــا تنه ــد شــده اند ام ــا در حــال غرق شــدن هســتند و از همه جــا ناامی دری
ــن راه، روی  ــان ای ــا پای ــه ت ــا چــه بســیار کســانی ک ــل نجات شــان می شــود ام ــن، عام ــد و همی ــد و می خوانن خــود می یابن

ــد. ــوی او نمی کنن ــود را به س خ
در ســطوح بعــدی قــرآن کریــم، از دو گــروه اهــل اخــالص ســخن رفتــه اســت: مخلِصــان و مخَلصــان: مخلِصیــن، وصــف 
کســانی اســت کــه بــه ِجــّد مراقب انــد و می کوشــند نیــت خــود را در اعمــال عبــادی از هــر آن چــه غیــر خداســت، خالــص 
کننــد. و ایــن عیــن مراقبــت از نفــوذ و آلودگــی بــه شــرک اســت. مخلصیــن شــامل طیــف وســیعی از انسان هاســت. تمــام 
ــه ســطح ملکه شــدن اخــالص در  ــوز ب ــه هن ــا کســانی ک ــد ت ــا را در وادی اخــالص برمی دارن ــه نخســتین گام ه کســانی ک
وجودشــان نرســیده اند؛ در شــمار ُمْخلِصــان هســتند. امــا مخلــص، یعنــی کســی کــه اخــالص در او محقــق و ملکــه شــده 
اســت. وصــف کســی اســت کــه پــس از مّدت هــا جهــاد مســتمر بــا نفــس، موفــق شــده ســاحت وجــودش را از هرگونــه 
ــه توحیــد نــاب و خالــص نائــل شــده، آینــه ی  ریــا و شــرک بپیرایــد و جــز خــدا را نمی بینــد و نمی خواهــد. کســی کــه ب
تمام نمــای حــق اســت؛ زیــرا صحیفــه جانــش را آن چنــان صیقلــی داده کــه نــور خــدا را بازمی تابانــد . او کســی اســت کــه 

شــیطان از نفــوذ در او مأیــوس اســت. درنتیجــه قلبــش، قلبــی ســلیم اســت.
ــر  ــن، عالوه ب ــه ی یقی ــت درج ــد، و نهای ــره ی توحی ــوان ثم ــالص به عن ــار اخ ــه آث ــخنانش ب ــه ی س ــادی در ادام ــر قب دکت
ــارش  ــن آث ــی شــیرین دارد اشــاره کــرد و گفــت: کمتری ــی ژرف و ثمرات آن کــه موجــب گشــایش در کارهــا می شــود، اثرات
عبارت ســت از: عشــق، امیــد، آرامــش و امنیــت روحــی و روانــی و... کــه به هیــچ حــدی محــدود نیســت و در تمــام شــئون و 
ابعــاد زندگــی، اعــم از فــردی و اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی، درونــی و بیرونــی و نیــز در ســطوح مختلــف روابط شــخصی 

و بســی فراتــر از آن حتــی در ارتبــاط بــا دشــمنان به طــور جــدی اثرگــذار اســت.
 اهــل اخــالص هــر کاری کــه بــرای رضــای پــروردگار انجــام دهــد، از بیــن رفتنــی نیســت، بلکــه، ماننــد یــک انــرژی پنهــان 
ــن  ــه او چنی ــدون این ک ــود، ب ــل می ش ــوی او متمای ــودآگاه به س ــران ناخ ــوب دیگ ــت و قل ــاری اس ــدا، روان و ج و گاه پی
ــی کــه در کســب اخــالص  ــه هــر میزان ــم کــه اخــالص، امــری دســت نیافتنی اســت. انســان ب خواســته باشــد. گمــان نکنی
توفیــق بیابــد، به همــان میــزان، ثمــر و نتیجــه ی آن را در زندگــی شــخصی خــود خواهــد دیــد. زیــرا، »ان اهلل ســریع الحســاب«، 
حتــی اگــر عمــل بســیار ناچیــز و کوچــک باشــد، چه بســا همیــن کار بــه ظاهــر ســاده و ناچیــز بتوانــد نقطــه عطفــی باشــد 
و مســیر و سرنوشــت آدمــی کامــاًل دگرگــون کنــد. بلکــه اساســًا، کار از همیــن گام هــای کوچــک و لــرزان شــروع می شــود و 
بــا تــالش و تکــرار و اســتمرار گســترش می یابــد و رفتــه رفتــه در ژرفــای جــان و فکــر رســوخ می کنــد و ســرانجام رنــگ 
و بــوی خدایــی می گیــرد کــه »صبغــة اهلل و مــن أحســن مــن اهلّل صبغــة«؛ »کدامیــن رنــگ بهتــر از رنــگ خداســت؟« و ایــن 
ــه قلــه هــای اوج. در  ــا رســیدن ب ــاز تکــرار و تکــرار ت ــر آن می دمــد و ب ــور امیــد ب ــگار از قلــب او می زدایــد و ن ــام، زن پی
جمــع بنــدی ایــن بخــش از ســخنانم بایــد بگویــم، انســان در هــر حــدی کــه بتوانــد )حتــی در یــک عمــل( بــا مراقبــت و 
تمریــن کافــی، بــه اخــالص دســت یابــد، بــه همــان انــدازه از ثمــرات آن بهره منــد خواهــد شــد. نبایــد گمــان کــرد مــن کــه 
نمــی توانــم بــه مقــام مخَلصیــن دســت یابــم، چــون خیلــی ســخت و دســت نایافتنی اســت، بلکــه بــه هــر میــزان کــه تــالش 
ــری کــرد، کــه  ــوان نتیجه گی ــد. در آخــر، می ت ــرات آن را در زندگــی خــود خواهــد دی ــج و اث شــود، مطلــوب اســت و نتای

اخــالص محصــول علــم و معرفــت، یقیــن و ایمــان اســت و حاصــل اخــالص، توحیــد بندگــی.

ألّلُهمَّ َوفِّقنَا لَِما تُِحبُّ َو تَرَضی.
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گونه شناسی مردمان و حاشیه نشینی نخبگان در جامعه ی پساپیامبر در بیان امیرمؤمنان علیه السالم

ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ـ نشســت مجــازی »گونه شناســی  ــی علیه الســالمِ پژوهشــگاه عل ــام عل ــات ام ــز تحقیق مرک
ــن  ــر محس ــخنرانی دکت ــا س ــالم« ب ــان علیه الس ــان امیرمؤمن ــاپیامبر در بی ــه ی پس ــگان در جامع ــینی نخب ــان و حاشیه نش مردم
ــاه  ــم م ــت و یک ــب بیس ــا ش ــان ب ــت ماه 1400، هم زم ــوم )ع(، 1۳ اردیبهش ــگاه باقرالعل ــی دانش ــأت علم ــو هی ــری، عض الوی

ــارک رمضــان برگــزار شــد. مب

ــب  ــه ش ــب ها ک ــن ش ــت: در ای ــان، گف ــادات مؤمن ــات و عب ــی طاع ــا آرزوی قبول ــخنانش ب ــدای س ــری در ابت ــر الوی دکت
مناجــات بــا خــدا و آمرزش خواهــی اســت، بیشــتر تمایــل داریــم بــه جــای بحث هــای علمــی بــه معنــای متعــارف از محضــر 
ــه ی ۳2  ــر خطب ــروری ب ــم م ــث ه ــوع بح ــاس موض ــن اس ــم، برهمی ــوی ببری ــره ی معن ــالم به ــی علیه الس ــن عل امیرالمؤمنی

ــه اســت. ــن خطب ــاد همی ــه از مف ــز برگرفت ــوان ســخنرانی نی ــه عن ــه اســت ک نهج البالغ
ــی  ــانی برخ ــه هم س ــف ب ــکل های مختل ــه ش ــا و ب ــالم باره ــن علیه الس ــه امیرالمؤمنی ــم ک ــاره کن ــد اش ــه بای ــوان مقدم به عن
ــی  ــش پایان ــه در بخ ــد. ازجمل ــد کرده ان ــته تأکی ــن از گذش ــرورت درس گرفت ــه ض ــته و درنتیج ــا گذش ــی ب ــد اجتماع قواع
خطبــه ی 1۶1 و در خطبــه ی 182 و در دو جــای خطبــه 192 مطالبــی در ایــن زمینــه می تــوان یافــت. آن حضــرت در خطبــه ی 

ــد: ــن می فرماین ــاره چنی ــم در این ب 1۵7 ه

لِِه ُمتََشابَِهٌة أُُموُرُه ْهَر یَْجِری بِالْبَاقِیَن َکَجْریِِه بِالَْماِضیَن ... آِخُر َفَعالِِه َکَأوَّ ِ إِنَّ الدَّ ِعبَاَد اهللَّ

ــن  ــت ... تازه تری ــته اس ــینیان گذش ــر پیش ــه ب ــذرد ک ــان می گ ــه همان س ــتند ب ــه هس ــان ک ــر آن ــدا ! روزگار ب ــدگان خ ای بن
ــد یکدیگــر اســت ــا همانن ــن آن اســت و مســائل  آن ه ــای آغازی ــای روزگار همچــون کاره کاره

ــراد از  ــد. م ــوز باش ــم درس آم ــا ه ــرای م ــد ب ــته ی تاریخــی می توان ــای گذش ــه رویداده ــانی اســت ک ــن هم س ــه ی ای ــر پای ب
درس آمــوزی از تاریــخ بــر پایــه ی هم ســانی قواعــد رویدادهــا، روی خــوش نشــان دادن بــه تطبیــق و تعمیم هــای احساســی 
و سیاســی کــه متأســفانه در جامعــه ی مــا رواج دارد نیســت، زیــرا دربــاره ی  آن هــا تأمــالت بســیاری وجــود دارد و بنــده نیــز 
در ایــن زمینــه کامــاًل بــا احتیــاط عمــل می کنــم، بلکــه مــراد، تکیــه بــر تجربیاتــی اســت کــه از بازخوانــی گذشــته بــه دســت 

می آیــد.
الویــری افــزود: حضــرت در ابتــدای خطبــه ی ۳2 مقدمــه ی کوتاهــی در بیــان ویژگی هــای کلــی جامعــه ای کــه در آن بــه ســر 
ــه جــز آن  ــه معرفــی گروهــی دیگــر ب ــه چهــار دســته تقســیم می کننــد و پــس از آن ب ــد و ســپس مــردم را ب ــد، دارن می بردن

ــد. ــه پایــان می برن ــا چنــد توصیــه ب چهــار دســته می پردازنــد و ســرانجام ســخن خــود را ب
ــد و  ــه نســبت داده ان ــه معاوی ــه اشــاره کــرده اســت کــه برخــی ایــن خطبــه را ب ــان ایــن خطب مرحــوم شــریف رضــی در پای

ــد. ــه ســخنی از جاحــظ رد می کنن ــا اســتناد ب ــه ب ــل ازجمل ــد دلی ــه چن ــا را ب ــن ادع ایشــان ای
ــی 27 ســال پــس از رحلــت  ــان شــده اســت، یعن ــه بی ــه ی ۳2 نهج البالغــه ظاهــراً در ســال ۳7 هجــری در مســجد کوف خطب
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ــه  ــان یافتــن خالفــت ســه خلیفــه نخســت. حضــرت ویژگــی کلــی ایــن دوره ی زمانــی را این گون پیامبــر)ص( و پــس از پای
ــد: ــف کرده ان وص

الـِـُم فِیــِه ُعتُــّواً. اَل نَنْتَفـِـُع  ــاُس إِنَّــا َقــْد أَْصبَْحنَــا فـِـی َدْهــٍر َعنُــودٍ َو َزَمــٍن َکنُــودٍ، یَُعــدُّ فِیــِه الُْمْحِســُن ُمِســیئًا َو یَــْزَداُد الظَّ أَیَُّهــا النَّ
ُف َقارَِعــًة َحتَّــی تَُحــلَّ بِنَــا. ــا َجهِْلنَــا َو اَل نَتََخــوَّ بَِمــا َعلِْمنَــا َو اَل نَْســَأُل َعمَّ

ــدکار  ــوکار ب ــه در آن، نیک ــده ایم، ک ــی وارد ش ــده از ناسپاس ــاکاری و روزگاری آکن ــر از جف ــه ای پ ــه زمان ــا ب ــردم، م ای م
ــه از  ــم و ن ــره می بری ــته هایمان به ــه از دانس ــد، ن ــش می افزای ــر( خوی ــی )کب ــر خودبزرگ بین ــتمگر ب ــود و س ــمرده می ش ش

ــد. ــرود آی ــا ف ــر م ــا ب ــم ت ــی نداری ــاک هراس ــخت و هولن ــای س ــیم و از رویداده ــته هایمان می پرس ندانس
تعبیــر دهــر و زمــن، اشــاره بــه زمــان تاریخــی دارد نــه زمــان فیزیکــی یعنــی همــان چیــزی کــه در تاریــخ بــه آن دوره و عهــد 
گفتــه می شــود. ایــن کــه ارزش هــا در جامعــه بــه یــادگار مانــده از پیامبــر)ص( بدیــن ســرعت و در عــرض 27 ســال تــا ایــن 

حــد دگرگونــه شــده اســت، بســیار تأمــل برانگیــز اســت.
حضرت سپس مردم را به چهار دسته تقسیم می کنند:

َو النَّاُس َعَلی أَْربََعِة أَْصنَاٍف:
و مردمان بر چهار گونه اند:

ــک  ــته بندی ی ــن دس ــرت از ای ــراد حض ــه م ــد ک ــان می ده ــه نش ــه ی خطب ــه مقدم ــی ازجمل ــن مختلف ــرد: قرائ ــد ک وی تأکی
دســته بندی عمومــی بــرای همــه ی جوامــع بشــری نیســت و مردمــان زمانــه خــود و جهــان اســالم آن روزگار را مدنظــر دارنــد. 
در بیاناتــی دیگــر از آن حضــرت ویژگی هــای از ایــن دســت بــا صراحــت بیشــتری بــه مــردم همــان زمانــه نســبت داده شــده 
اســت و ایــن هــم قرینــه ای اســت کــه حضــرت در پــی معرفــی مردمــان زمــان خــود در جامعــه ی اســالمی هســتند نــه یــک 

ــده اســت: ــن آم ــه ی 2۳۳ چنی ــال در بخشــی از خطب ــوان مث ــی. به عن تقســیم بندی کل

زُِم لِْلَحــقِّ َذلِیــٌل أَْهُلــُه  ــْدِق َکلِیــٌل َو الــالَّ ُ أَنَُّکــْم فـِـی َزَمــاٍن الَْقائـِـُل فِیــِه بِالَْحــقِّ َقلِیــٌل َو اللَِّســاُن َعــِن الصِّ َو اْعَلُمــوا َرِحَمُکــُم اهللَّ
ــُم  ُمْعتَِکُفــوَن َعَلــی الْعِْصیـَـاِن ُمْصَطلُِحــوَن َعَلــی اْلِْدَهــاِن َفتَاُهــْم َعــارٌِم َو َشــائِبُُهْم آثـِـٌم َو َعالُِمُهــْم ُمنَافـِـٌق َو َقارِنُُهــْم ُمَمــاذٌِق اَل یَُعظِّ

َصغِیُرُهــْم َکبِیَرُهــْم َو اَل یَُعــوُل َغنِیُُّهــْم َفقِیَرُهــْم .

و بدانیــد ـــخدا رحمتــش را ارزانی تــان کنــادـ کــه شــما در زمانــه ای هســتید کــه گوینــده حــق در آن انــدک اســت و زبــان 
راســت گویی ناتــوان و همراهــان حق خــوار شــده، مــردم ایــن زمانــه غــرق گناهنــد و هــم آواز بــرای الأبالی گــری، جوان شــان 
ــزرگ  ــان را ب ــأن بزرگ ش ــال ش ــه خردس ــت، ن ــان سودجوس ــان دورو و نزدیک ش ــود و دانشمندش ــان گناه آل ــو و پیرش بدخ

ــی رود. ــه کمــک فقیرشــان م ــه توان مندشــان ب ــی دارد و ن م
در خطبــه ی 1۳۳ نیــز ویژگی هــای دیگــری بیــان شــده اســت. امیرالمؤمنیــن علــی علیه الســالم، پــس از مقدمــه ی تأمل برانگیــزی 

کــه ذکــر شــد، در ادامــه ی خطبــه ی ۳2 این گونــه بــه دســته بندی مــردم می پردازنــد:

هِ َو نَِضیُض َوفِْرهِ. مِنُْهْم َمْن اَل یَْمنَُعُه الَْفَساَد فِی الْْرِض إاِلَّ َمَهانَُة نَْفِسِه َو َکاَللَُة َحدِّ

گروهــی از  آن هــا، کســانی هســتند کــه چیــزی جــز خــواری روان و کنــدی شمشــیر و انــدک بــودن افــزار  آن هــا را از فســاد 
بازنمــی دارد.

دســته اولــی کــه حضــرت نــام می برنــد، کســانی هســتند کــه اهــل فســادند ولــی اگــر اکنــون از فســاد دســت کشــیده اند یــا 
بــه یــک دلیــل روان شــناختی اســت کــه جــرأت یــا تــوان بیشــتر از ایــن را ندارنــد یــا بــه یــک دلیــل بیرونــی ماننــد فراهــم 

نبــودن امکانــات الزم.

هِ َو الُْمْجلـِـُب بَِخیْلـِـِه َو َرِجلـِـِه َقــْد أَْشــَرَط نَْفَســُه َو أَْوبـَـَق دِینـَـُه لُِحَطــامٍ یَنْتَهـِـُزُه أَْو مِْقنـَـٍب  َو مِنُْهــْم الُْمْصلـِـُت لَِســیْفِِه َو الُْمْعلـِـُن بَِشــرِّ
ِ ِعَوضــًا. ــا لـَـَک ِعنـْـَد اهللَّ نْیـَـا لِنَْفِســَک ثََمنــًا َو مِمَّ یَُقــوُدُه أَْو مِنْبـَـٍر یَْفَرُعــُه َو لَبِئـْـَس الَْمتَْجــُر أَْن تـَـَری الدُّ

دســته ی دیگــر کســانی هســتند کــه شمشــیر کشــیده و آشــکارا در پــی شــر هســتند، ســواره ها و پیاده هــای خــود را بــه میــدان 
ــا خــرده خاشــاکی  ــد ت ــن برده ان ــن خــود را از بی ــد و دی ــی کرده ان ــر عمل ــاده ه ــد، خــود را به صــورت نشــان دار آم آورده ان
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بــه غنیمــت ببرنــد یــا گلــه ای بیــن ســی تــا چهــل اســب براننــد )یــا بــر گروهــی فرمــان براننــد( یــا بــر منبــری بــاال رونــد، 
چــه بــد تجارتــی اســت کــه دنیــا را بهــای جــان خــود بدانــی و آن را بــه جــای آن چــه نــزد خــدا داری گــذاری. دســته ی 
دوم کســانی هســتند کــه  آن هــا هــم اهــل فســادند ولــی بــر خــالف دســته ی اول، پــر تــوان و آمــاده و حاضــر در صحنــه 
و خواســته ی  آن هــا یــا ثروتــی اســت کــه در حقیقــت بــه انــدازه ی یــک قطعــه ی چــوب شایســته ی ســوزاندن هــم ارزش 
نــدارد یــا یــک قــدرت اجتماعــی و حکمرانــی کــه در حقیقــت بــه انــدازه ی رانــدن یــک گلــه ی کوچــک هــم ارزش نــدارد 
یــا یــک جایــگاه فرهنگــی و تریبونــی بــرای ســخن گفتــن. حضــرت خیلــی صریــح ایــن دســته از مردمــان را کــه خــود را 

ــد. ــد می کنن ــد، نق ــه ارزان فروخته ان این گون

نْیـَـا َقــْد َطاَمــَن مـِـْن َشــْخِصِه َو َقــاَرَب مـِـْن َخْطــِوهِ َو  نْیـَـا بَِعَمــِل اآْلِخــَرةِ َو اَل یَْطُلــُب اآْلِخــَرَة بَِعَمــِل الدُّ َو مِنُْهــْم َمــْن یَْطُلــُب الدُّ
ِ َذرِیَعــًة إِلـَـی الَْمْعِصیـَـِة. َر مـِـْن ثَْوبـِـِه َو َزْخــَرَف مـِـْن نَْفِســِه لِلَْمانـَـِة َو اتََّخــَذ ِســتَْر اهللَّ َشــمَّ

دســته ی دیگــر کســانی هســتند کــه بــا آن چــه ویــژه ی ســرای دیگــر اســت در پــی ایــن جهاننــد، و ســرای دیگــر را بــا آن چــه 
ویــژه ی ایــن جهــان اســت نمی جویــد، خــود را آرام و آســوده می نمایاننــد و گام هــای خــود را کوتــاه برمی دارنــد، و دامــن 

بــر می چیننــد و خــود را می آراینــد تــا امانــت دار شــمرده شــوند، و پرده پــوش بــودن خــدا را ابــزار گنــاه کرده انــد.
ــه  ــه همــه ی خواسته هایشــان ب ــا ظاهــر زیســت دین داران ــزار دیــن و پشــت نقــاب دیــن داری و ب ــا اب ــز ب دســته ی ســوم نی

ــت. ــورده اس ــد خ ــان پیون ــت این جهانی ش زیس

َو مِنُْهــْم َمــْن أَبَْعــَدُه َعــْن َطَلــِب الُْمْلــِک ُضئُولـَـُة نَْفِســِه َو انْقَِطــاُع َســبَبِِه َفَقَصَرتـْـُه الَْحــاُل َعَلــی َحالـِـِه َفتََحلَّــی بِاْســِم الَْقنَاَعــِة َو 
َهــاَدةِ َو لَیـْـَس مـِـْن َذلـِـَک فـِـی َمــَراٍح َو اَل َمْغــًدی. تََزیَّــَن بِلِبـَـاِس أَْهــِل الزَّ

دســته ی چهــارم کســانی هســتند کــه بی مایگــی جــان و نداشــتن امکانــات،  آن هــا را از ســودای رســیدن بــه حکومــت دور 
کــرده اســت و درنتیجــه شــرایط  آن هــا را در همــان حــال کــه هســت نــگاه داشــته اســت، اینــان نــام قناعــت را زیــور خــود 

کرده انــد و خــود را بــه جامــه ی زاهــدان آراســته اند، در حالــی ذره ای ماننــد اهــل قناعــت و زهــد نیســتند.
گــروه چهــارم هــم هماننــد گــروه اول دنیاخواهانــی هســتند کــه اکنــون یــا به دلیــل ناتوانــی فــردی خــود و یــا فراهــم نبــودن 
ــرای خــود  ــه ب ــه و مقدس مآبان ــی برخــالف گــروه نخســت ظاهــری دین داران ــد ول ــه گوشــه ای خزیده ان ــی ب شــرایط بیرون

ســاخته اند. حضــرت ســپس بــه گروهــی دیگــر اشــاره می کننــد: َو بَقِــَی رَِجــاٌل و گروهــی دیگــر هــم هســتند؛
ایــن کــه حضــرت در ابتــدای خطبــه مــردم را چهــار دســته شــمردند و ســپس بــه ایــن گــروه اشــاره کرده انــد شــارحان و 
مترجمــان نهج البالغــه را بــه واکنــش واداشــته اســت و برخــی ایــن گــروه را گــروه پنجــم نامیده انــد و حتــی در ترجمــه ی 
ــاٍف، مــردم را پنج گونــه دانســته اند، گویــی شــریف رضــی در نقــل خطبــه دچــار ســهو  ــِة أَْصنَ ــاُس َعَلــی أَْربََع عبــارت َو النَّ
شــده اســت. ولــی اغلــب شــارحان، تفــاوت مــالک چهــار دســته ی نخســت را کــه شایســته نکوهشــند بــا ایــن گــروه پنجــم 
ــه  ــر ایــن بتــوان ب ــد. به نظــر می رســد افــزون ب ــان حضــرت معرفــی کرده ان کــه شایســته ستایشــند، عامــل ایــن شــیوه ی بی
ایــن نکتــه هــم اشــاره کــرد کــه در بیــان و تقریــر امیرالمؤمنیــن علــی علیه الســالم، چهــار گــروه نخســت کارگردانــان اصلــی 
جامعــه هســتند و شــیوه ی پرداخــت حضــرت بــه گــروه پنجــم و بیــان ویژگی هــای  آن هــا اشــاره بــه حاشیه نشــینی  آن هــا 

دارد. عنــوان ایــن ســخنرانی نیــز بــر پایــه همیــن برداشــت ارائــه شــده اســت.

َغضَّ أَبَْصاَرُهْم ذِْکُر الَْمْرِجِع َو أََراَق ُدُموَعُهْم َخْوُف الَْمْحَشِر

ایــن دســته کســانی هســتند کــه یــاد بازگشــت بــه ســوی خــدا چشم هایشــان را بســته و تــرس رســتاخیز اشک هایشــان را 
جــاری ســاخته اســت.

معادبــاوری کــه الزمــه ی آن توحیدبــاوری اســت، یــک ویژگــی معرفتــی بنیــادی ایــن گــروه اســت کــه پایــه ی اصلــی دیگــر 
ویژگی هــای فــردی و اجتماعــی  آن هــا هــم بــه شــمار مــی رود.

َفُهْم بَیَْن َشِریٍد نَادٍّ َو َخائٍِف َمْقُموٍع َو َساکٍِت َمْکُعومٍ َو َداٍع ُمْخلٍِص َو ثَْکاَلَن ُموَجٍع

اینــان گاه رانــده شــده و یکــه و تنهــا هســتند و گاه در حــال تــرس و تحقیــر شــده )مذلــل( و گاه خاموشــانی کــه دهان شــان 
را بســته اند و گاه داعیانــی )دعــوت کننــدگان / دعاکننــدگان( بــا اخــالص و گاه داغ دیدگانــی گریــان و دردمنــد.
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ــه  ــود ب ــروه خ ــن گ ــه ای ــد ک ــت کرده ان ــه برداش ــارت را این گون ــن عب ــه ای ــان نهج البالغ ــارحان و مترجم ــی ش برخ
ــن«  ــی اگــر واژه ی »بی ــن دســته های فرعــی دارد. ول ــه ای ــر حضــرت اشــاره ب دســته های فرعــی تقســیم می شــوند و تعابی
را بــه همــان مفهــوم زمانــی )بــه معنــی گاه( بدانیــم، نیــز بــا توجــه بــه ایــن کــه حضــرت ایــن گــروه را بــر خــالف چهــار 
دســته نخســت بــا ضمیــر جمــع بیــان کرده انــد، می تــوان از ایــن تقســیم زمانــی بــه یــک تقســیم اجتماعــی رســید، یعنــی 
وقتــی می گوییــم ایــن گــروه گاه چنین انــد و گاه چنــان در حقیقــت منظــور ایــن اســت کــه بخش هایــی از ایــن گــروه در 

ــت. ــان وضعی ــی دیگــر در چن ــت هســتند و بخش های ــن وضعی چنی
مرحــوم عالمــه شوشــتری )1۳74 ق.( صاحــب قامــوس الرجــال در کتــاب ارزشــمند بهــج الصباغــه فــی شــرح نهــج البالغــه 
کــه شــرح 14 جلــدی نهــج البالعــه اســت، مکعــوم را از ریشــه کعــم بــه معنــای چیــزی در دهــان شــتر نهــادن و بــه آن 

وســیله شــتر را دنبــال خــود کشــاندن، دانســته اند.

لَّــُة َفُهــْم فـِـی بَْحــٍر أَُجــاٍج أَفَْواُهُهــْم َضامـِـَزٌة َو ُقُلوبُُهــْم َقِرَحــٌة َقــْد َوَعُظــوا َحتَّــی َملُّــوا َو  َقــْد أَْخَمَلتُْهــُم التَّقِیَّــُة َو َشــِمَلتُْهُم الذِّ
ُّــوا َو ُقتُِلــوا َحتَّــی َقلُّــوا. ُقهِــُروا َحتَّــی َذل

تــرس  آن هــا را از چشــم مردمــان دور کــرده اســت و خــواری و ناتوانــی آن را در برگرفتــه، گویــی در دریایــی شــور فــرو 
ــه  ــد کــه ب ــد دادن ــدازه پن ــدان ان ــا ب ــاز ایســتاده و دل هایشــان زخمــی اســت، ت ــن ب ــد، دهان هایشــان از ســخن گفت رفته ان
ســتوه آمدنــد و تــا بــدان انــدازه ســرکوب شــدند کــه خــوار و ناتــوان شــدند و تــا بــدان انــدازه کشــته شــدند کــه از تعــداد 

 آن هــا بســیار کاســته شــد. حضــرت ســپس در پایــان خطبــه بــه بیــان چنــد توصیــه می پردازنــد.

نْیـَـا فـِـی أَْعیُنُِکــْم أَْصَغــَر مـِـْن ُحثَالـَـِة الَْقــَرِظ َو ُقَراَضــِة الَْجَلــِم َو اتَّعُِظــوا بَِمــْن َکاَن َقبَْلُکــْم َقبـْـَل أَْن یَتَّعـِـَظ بُِکــْم َمــْن  َفْلتَُکــِن الدُّ
بَْعَدُکــْم َو اْرُفُضوَهــا َذمِیَمــًة َفإِنََّهــا َقــْد َرَفَضــْت َمــْن َکاَن أَْشــَغَف بَِهــا مِنُْکــْم.

پــس سزاســت کــه دنیــا در چشــمان شــما خــرد مقدارتــر از بــرگ گیــاه ســلم )کــه در دباغــی بــه کار می آمــد( و ریزه هــای 
ابــزار چیــدن مــوی گوســفندان باشــد و از پیشــینیان خــود پنــد گیریــد، پیــش از آن کــه پســینیان شــما را مایــه ی پنــد خــود 
نهنــد ایــن جهــان شایســته ی نکوهــش را از خــود برانیــد و از آن چشــم برگیریــد، چــه ایــن جهــان کســانی را کــه بیــش از 

شــما شــیفته اش بوده انــد را از خــود رانــده اســت.

ایــن جمله هــای پایانــی امیرالمؤمنیــن علــی علیه الســالم تنهــا یــک انــدرز اخالقــی نیســت، بلکــه یــک خــط مشــی کالن 
ــن و  ــاب دی ــا نق ــان آن ب ــه کارگــزاران و نقش آفرین ــه زیســتن در جامعــه ای اســت ک ــرای چگون ــی ب ــرد اصل ــک راهب و ی
یــا بــدون نقــاب دیــن زیســت ایــن جهانــی را منتهــای آرزوی خــود قــرار داده انــد. گویــی حضــرت تفــاوت اصلــی چهــار 
ــن  ــا ای ــد و ب ــا می دانن ــتین  آن ه ــاوری راس ــاوری و معادب ــه خداب ــن نکت ــر در همی ــروه اخی ــن گ ــا ای ــت را ب ــروه نخس گ

ــد. ــه بقــی رجــال را نشــان می دهن ــه، راه جــدا شــدن از چهــار گــروه نخســت و پیوســتن ب توصی
ایــن تحلیــل امیرالمؤمنیــن از جامعــه ای کــه تنهــا 27 ســال از رحلــت پایه گــذار آن گذشــته اســت، بســیار تأمــل برانگیــز 
ــه  ــوی اســت کــه ائمــه علیهم الســالم هــم همــواره نســبت ب ــن میراث هــای نب ــر یکــی از ارزش مندتری اســت، امــت پیامب
ــدان  ــا فاس ــه ی ــی جامع ــان اصل ــان و نقش آفرین ــه ای صحنه گردان ــن جامع ــی در چنی ــد، وقت ــا بوده ان ــت آن کوش پاس داش
ــی  ــه اصل ــر پای ــان، ب ــا زاهدنمای ــا دین فروشــان دنیاخــواه و ی ــوان و ی ــا فاســدان نشــان دار و پرت ــاده باشــند و ی از کار افت
هم ســانی قواعــد اجتماعــی کــه در مقــدم صحبــت بــه آن اشــاره شــد، ایــن احتمــال را می تــوان در نظــر گرفــت کــه هــر 

جامعــه مکتبــی دیگــر هــم دچــار ایــن آســیب جــان کاه بشــود.

ــه  ــی جامع ــخصیت های کنون ــا ش ــی ب ــخصیت های تاریخ ــق ش ــی و غیردقی ــای جزئ ــا تطبیق ه ــچ روی ب ــه هی ــده ب بن
ــال دور شــدن  ــم احتم ــَن می توانی ــِه بِالَْماِضی ِ ــَن َکَجْری ــِری بِالْبَاقِی ــَر یَْج ْه ــه إِنَّ الدَّ ــم ک ــر بپذیری ــی اگ ــدارم، ول ــی ن هم نوای
ــت  ــر ام ــم. اگ ــن بدان ــاًل ممک ــود را کام ــتین خ ــری نخس ــای فک ــعارها و پایه ه ــز را از ش ــران عزی ــی ای ــه ی انقالب جامع
پیامبــر تنهــا پــس از 27 ســال از رحلــت ایشــان، عرصــه فاســدان و دین فروشــان شــده باشــد و انــدک خیرخواهــان واقعــی 
ــا  ــه باشــد. ب ــا را هــم گرفت ــان جامعــه م ــن آســیبی گریب ــده شــده باشــند، هیــچ دور از ذهــن نیســت چنی ــه حاشــیه ران ب
کســی از اســاس ایــن خطبــه را حامــل پیامــی بــرای جامعــه ی امــروز مــا ندانــد، حرفــی بــرای گفتــن نداریــم، ولــی اگــر 
ــی  ــرای بررس ــی ب ــه چارچوب ــن خطب ــی ای ــام اصل ــوان پی ــگان را به عن ــینی نخب ــان و حاشیه نش ــودن دنیاخواه ــور ب مح
ــما در  ــا و ش ــک از م ــر ی ــگاه ه ــه جای ــد ک ــش می آی ــش پی ــن پرس ــمریم، آن گاه ای ــروز بش ــه ی ام ــانه جامع آسیب شناس
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کجــای ایــن دســته بندی اســت؟ آیــا مــا در عرصــه ی یکــی از آن چهــار دســته ی شایســته ی نکوهــش هســتیم یــا در ســاحت 
نخبــگان حاشیه نشــین شایســته ی ســتایش قــرار داریــم؟ اگــر در زمــره ی چهــار گــروه نخســت هســتیم بــه خــود آییــم و از 
ادامــه ی آن مســیر چشــم بپوشــیم و اگــر در گــروه پنجــم هســتیم مراقــب باشــیم کــه در انجــام وظیفــه واقعــی خــود کوتاهــی 
ــزای  ــت غم اف ــه واقعی ــت ب ــا عصبانی ــش همــراه ب ــا واکن ــدی ی ــذر نومی ــدن ب ــرای پراکن ــگاه آسیب شناســانه ب ــن ن ــم. ای نکنی
جامعــه ی کنونــی مــا صــورت نبســته اســت، بلکــه دقیقــًا برعکــس تقویــت روحیــه ی امیــد و توصیــه بــه دیــدن افق هــای بلنــد 

ــد. ــال می کن ــا را دنب ــت وظیفه ه ــخیص درس ــه ی تش ــر پای ــئولیت پذیری ب و مس
ــر  ــد. ب ــی علیه الســالم می دان ــن عل ــروان امیرالمؤمنی ــه را پی ــن خطب ــور در ای ــه شوشــتری دســته ی پنجــم مذک مرحــوم عالم
ــان بســتن ها و  ــا و فشــارها و ده ــا وجــود همــه ی ســختی ها و تنگناه ــروان آن حضــرت ب ــه پی ــه ک ــن اســاس، همان گون ای
ــا  ــتند و از قضــا همان ه ــه ی راه خــود برنداش ــده شــدن ها دســت از ادام ــیه ران ــه حاش ــر شــدن ها و ب خانه نشــینی ها و تحقی
بودنــد کــه توانســتند پرچــم دعــوت نبــوی و قرآنــی را برافراشــته نــگاه دارنــد، اکنــون نیــز حتــی اگــر نخبــگان جامعــه ی مــا 
احســاس می کننــد کــه همــه ی ویژگی هــای گــروه پنجــم بــر آنــان هــم صــدق می کنــد، بــاز بایــد بداننــد کــه وظیفــه دارنــد 
صحنــه را تــرک نکننــد و وظیفــه ی اجتماعــی خــود را انجــام دهنــد و َقــْد َوَعُظــوا َحتَّــی َملُّــوا را واننهنــد، ایــن گــروه در انجــام 
ــا وجــود ســلطه و ســیطره ی  ــه ســتوه آینــد، ولــی هیــچ گاه نبایــد نومیــد شــوند. ب وظیفــه ی خــود شــاید خســته شــوند و ب
دنیاخواهــان و دین فروشــان در جامعــه ی پســاپیامبر، آن چــه باقــی مانــد و تاریخ ســاز شــد راه همــان گــروه بــه حاشــیه رانــده 
شــده بــود، ظرفیــت پدیــد آمــده از ســوی پیامبــر از ســوی همیــن گــروه پــاس داشــته شــد و بــه آینــدگان منتقــل شــد. ایــن 
قاعــده همچنــان باقــی اســت و یــک درس روشــن بــرای امــروز مــا دارد. دنیاخواهــی و دین فروشــی می توانــد بــه فرامــوش 
ــد  ــا نبای ــدن دهان ه ــته ش ــدن ها و بس ــده ش ــیه ران ــه حاش ــی ب ــد، ول ــهیدان بیانجام ــالب و خــون ش ــی انق ــام اصل ــدن پی ش

موجــب فرامــوش شــدن پیــام اصلــی انقــالب و خــون شــهیدان شــود.
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انتصاب

دکتر قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی طی احکامی جداگانه، دکتر مهدی گلشنی را به ریاست گروه 
تخصصی علم و دیِن »شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی«،

دکتر الهام ملک زاده را به سمت »سرپرست گروه پژوهشی تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران«،
دکتر محسن بهلولی را به سمت »سرپرست گروه پژوهشی علوم انسانی«،

دکتر حسن مجیدیان را به سمت »سرپرست گروه پژوهشی مطالعات میان رشته ای«،
دکتر فرانک جهانگرد را به سمت »سرپرست گروه پژوهشی نقد و نظریه و مطالعات میان رشته ای« 

دکتر فرهاد زیویار را به سمت »سرپرست گروه پژوهشی نظریه پردازی انقالب اسالمی«،
دکتر سیدرضا حسینی را به سمت »سرپرست گروه پژوهشی تمدن اسالمی«،

دکتر صابره سیاوشی را به سمت »سرپرست گروه پژوهشی ترجمه و کاربردهای اجتماعی ادبیات«،
دکتر معصومه نعمتی قزوینی را به سمت »سرپرست گروه پژوهشی پژوهش های ادبی )نظری، راهبردی و کاربردی(«،

دکتر محمدامیر احمدزاده را به سمت »سرپرست گروه پژوهشی تاریخ فکری و فرهنگی ایران«،
دکتر علی ساالری شادی را به سمت »سرپرست گروه پژوهشی تاریخ سیاسی ایران«،

دکتر علیرضا منصوری را به سمت »سرپرست گروه پژوهشی فلسفه علم«،
دکتر غالمحسین مقدم حیدری را به سمت »سرپرست گروه پژوهشی تاریخ علم و تمدن«،

دکتر هادی وکیلی را به سمت »سرپرست گروه پژوهشی فلسفه اسالمی و حکمت معاصر«، 
دکتر اعظم قاسمی را به سمت »سرپرست گروه پژوهشی فلسفه دین«،

دکتر یحیی فوزی را به سمت »سرپرست گروه پژوهشی مطالعات کاربردی سیاست«،
دکتر داود مهدوی زادگان را به سمت »سرپرست گروه پژوهشی نظریه پردازی سیاسی در ایران«،

دکتر عبداله قنبرلو را به سمت »سرپرست گروه پژوهشی مطالعات منطقه ای«،
دکتر مهرنوش هدایتی را به سمت »سرپرست گروه پژوهشی روان شناسی و مشاوره«،

دکتر محمدساالر کسرایی را به سمت »سرپرست گروه پژوهشی مطالعات توسعه و تغییرات اجتماعی«،
دکتر ژاسنت صلیبی را به سمت »سرپرست گروه پژوهشی مطالعات مسائل اجتماعی و امنیت«،

دکتر مریم نصر اصفهانی را به سمت »سرپرست گروه پژوهشی مطالعات زنان«،
دکتر شکوه السادات حسینی در سمت مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه، )دو سال ابقاء(،

دکتر آتوسا رستم بیک تفرشی را به سمت »سرپرست گروه زبان شناسی همگانی«،
دکتر عبدالرحمن حسنی فر را به عنوان سرپرست »کتابخانه و مرکز اسناد و اطالعات علمی«، 

سید مصطفی شهرآئینی را به عنوان دبیر کمیته منتخب پژوهشکده های مشترک )مطالعات فلسفی و تاریخ علم؛ اندیشه ی 
سیاسی، انقالب و تمدن اسالمی؛ مطالعات سیاسی و روابط بین الملل و حقوق؛ گروه پژوهشی مطالعات میان فرهنگی معاصر، 

گروه پژوهشی مطالعات قرآنی و مرکز تحقیقات امام علی)ع((، )دو سال(
و بهرنگ ذوالفقاری را به سمت »سرپرست معاونت دبیرخانه طرح جامع اعتالی علوم انسانی«

 منصوب کرد. 
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إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن 

جناب آقای دکتر نجفی 

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

إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن 

سرکار خانم زهرا نوایی لواسانی 

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

إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن 

سرکار خانم سهیال شمس اهلل 

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

روابط عمومی
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