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راه اندازی عملی استارت آپ ها در پژوهشگاه
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افتتاحنخستینخانهیخالقونوآوریعلومانسانیوفرهنگکشور

ــه روز  ــت جمهوری، ک ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــگاه و معاون ــان پژوهش ــکاری می ــه ی هم ــاد تفاهم نام ــه  ی انعق در جلس
شــنبه، 22 خردادمــاه 1400، بــا حضــور دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه و دکتــر پرویــز کرمــی، دبیــر ســتاد فرهنگ ســازی 
ــانی و  ــوم انس ــوآوری عل ــالق و ن ــه ی خ ــتین خان ــد، نخس ــزار ش ــتاد برگ ــگاه و س ــران پژوهش ــان و مدی ــاد دانش بنی اقتص

فرهنــگ کشــور، بــا همــکاری و مشــارکت طرفیــن تأســیس شــد.
ــه  ــد از نظــر ســخت افزاری و نرم افــزای ب ــه می توان ــه اینکــه تأســیس ایــن خان ــا اشــاره ب در ایــن نشســت، دکتــر کرمــی ب
فراینــد تولیــد، انباشــت و کاربردی شــدن علــوم انســانی کمــک شــایان توجهــی کنــد، بــر ضــرورت فعــال شــدن زنــان در 
تأســیس اســتارت آپ های مختلــف به ویــژه در حــوزه ی علــوم انســانی و فرهنــگ و هنــر تأکیــد کــرد و برنامه ریــزی بــرای 
ــن  ــی ای ــردش مال ــه گ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم دانســت. وی ب ــیار مه ــا را بس ــل فعالیت ه ــن قبی ــتاب دهنده ها از ای ــت ش حمای
ــر را ناشــی از  ــن ام ــران از ای ــز ای ــارد دالر اســت، ســهم ناچی ــا به طــور متوســط، ســاالنه حــدود 2700 میلی ــع در دنی صنای
ــن زیســت بوم الزم اســت  ــرای ایجــاد ای ــد کــرد: ب ــی و تأکی ــن حــوزه در کشــور ارزیاب ــدان شــکل گیری زیســت بوم ای فق

ــر اســاس پژوهش هــای پژوهشــگاه اســتفاده شــود. از علــم تولیــدی ب
در ادامــه، دکتــر قبــادی ضمــن قدردانــی از زحمــات همــکاران در راه انــدازی مرکــز نــوآوری در پژوهشــگاه، بــا اشــاره بــه 
ــود؛  ــه رو خواهــد ب ــا نقصــان روب ــا ب ــر نگــذارد، همــه کارهــای م ــر شــئونات اجتماعــی اث ــگ ب ــا زمانی کــه فرهن اینکــه ت
ــد،  ــه زیســت بوم انســانی کمــک کن ــد اقتصــاد را هــدف و جهــت ببخشــد و ب ــی توان ــه م ــگ اســت ک ــن فرهن گفــت: ای
ــار ســترگ  ــر آث ــی ب ــه مبتن ــا ک ــم می ســازد و تمــدن م ــای اقتصــاد و سیاســت را فراه ــط نشــو و نم ــگ محی چــون فرهن
ــاد  ــا ایج ــت در دنی ــن صنع ــازار ای ــش در ب ــی و درخش ــع فرهنگ ــدازی صنای ــرای راه ان ــبی ب ــت مناس ــت، فرص فرهنگی س
می کنــد، امــا بــرای چنیــن کاری، نخســت نیازمنــد کاربردی ســازی علــوم انســانی هســتیم تــا بــا بومی ســازی ایــن دانــش، 

ــم. ــوآوری و برنامه هــای توســعه کشــور کمــک کنی ــی ن ــه تحقــق اهــداف نظــام مل ب
ــی از  ــأت علم ــو هی ــش از 150 عض ــور بی ــد حض ــی مانن ــز علمی_پژوهش ــن مرک ــای ای ــه ظرفیت ه ــگاه ب ــس پژوهش رئی
رشــته های مختلــف علــوم انســانی و انتشــار 21 نشــریه ی علمی_پژوهشــی و وجــود شــبکه ی نخبگانــی شــورای بررســی 
متــون بــا عضویــت بیــش از 3000 پژوهشــگر و اســتاد علــوم انســانی از سراســر کشــور اشــاره کــرد و گفــت: هم افزایــی 
ــگ  ــت هرچــه بیشــتر در فرهن ــرای خالقی ــد فضــای مناســب ب ــه می توان ــن بدن ــه و کاربردمحــورِ ای و هم اندیشــی نوآوران
ــوآوری علــوم انســانی و فرهنــگ در کشــور در  ــه ی خــالق و ن و علــوم انســانی را فراهــم ســازد کــه تأســیس اولیــن خان

ــن پشــتوانه ی علمــی و فرهنگی ســت. ــه ای ــکاء ب ــا ات ــوم انســانی ب پژوهشــگاه عل
در ادامــه، دکتــر نــادر ســیدکاللی، سرپرســت مرکــز نــوآوری و توســعه ی فنــاوری پژوهشــگاه و دکتــر زهــرا پارســاپور، معاون 
ــوآوری و اقدامــات صورت گرفتــه در جهــت  کاربردی ســازی علــوم انســانی و فرهنگــی، گزارشــی از فعالیت هــای مرکــز ن
ــر کرمــی، تفاهم نامــه ی همــکاری  ــادی و دکت ــر قب ــا امضــای دکت ــد و پــس از آن، ب ــه کردن کاربردی ســازی پژوهش هــا ارائ

و تأســیس خانــه ی خــالق و نــوآوری علــوم انســانی و فرهنــگ در پژوهشــگاه مبادلــه شــد.
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دکتر قبادی در جلسه ی شورای پژوهشی خبر داد:
راهاندازیعملیاستارتآپهادرپژوهشگاه

جلســه ی شــورای پژوهشــی پژوهشــگاه نوزدهــم خردادمــاه 1400، برگــزار شــد. دکتــر حســینعلی قبــادی در ابتــدای جلســه 
ضمــن تبریــک پیشــاپیش تولــد حضــرت معصومــه )س( و آرزوی ســالمتی بــرای همــه ی بیمــاران اشــاره کــرد کــه بحــث 
همسان ســازی حقــوق اعضــای هیــأت علمــی در چنــد مــاه گذشــته، زمــان زیــادی از رؤســای پژوهشــگاه ها و وزارتخانــه 
ــه ی مجلــس وجــود دارد و آن عــدم ذکــر اســم پژوهشــگاه ها  ــه دلیــل نقصــی اســت کــه در مصوب را گرفتــه و ایــن امــر ب

در ایــن مصوبــه اســت. 
رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی افــزود: خوش بختانــه دکتــر غالمــی، وزیــر علــوم طــی مکاتباتــی بــا 
رئیــس مجلــس درصــدد رفــع ایــن مشــکل و تفســیر دیــوان محاســبات در مــورد ایــن مصوبــه هســتند کــه امیدواریــم ایــن 

مشــکل بــه زودی حــل شــود.
ــه تفاهم نامــه ای کــه پژوهشــگاه در حــال انعقــاد آن اســت اشــاره کــرد و گفــت: ایــن تفاهم نامــه  ــادی در ادامــه ب ــر قب دکت

عــالوه بــر درآمدزدایــی زمینــه ی همــکاری را افزایــش خواهــد داد.
نکتــه ی ســومی کــه دکتــر قبــادی بــه آن اشــاره کــرد، راه انــدازی عملــی اســتارت آپ ها در پژوهشــگاه اســت کــه مــورد توجــه 
معاونــت علمــی و فنــاوری قــرار گرفتــه اســت. وی همچنیــن بــه برگــزاری مدرســه ی تابســتانی تأکیــد کــرد کــه معاونــت 
ــن  ــکده ها ای ــکاری پژوهش ــا هم ــا دارد ب ــت و بن ــام دادن آن اس ــال انج ــی در ح ــانی و فرهنگ ــوم انس ــازی عل کاربردی س

فعالیــت صــورت گیــرد کــه محــور ایــن مــدارس گــذار بــه نســل چهــارم پژوهشــگاه ها خواهــد بــود. 
ــد.  ــاده کرده ان ــده آم ــای آین ــرای ماه ه ــی ب ــای مدون ــه برنامه ه ــرد ک ــز تشــکر ک ــادی از رؤســای پژوهشــکده ها نی ــر قب دکت
ــه  ــی ب ــت پژوهش ــت و معاون ــه مدیری ــن از مجموع ــفی و همچنی ــات فلس ــنامه نگاری، مطالع ــکده ی دانش ــه پژوهش ازجمل
خاطــر نظــم و انضبــاط شــورای پژوهشــی کــه بــا وجــود شــیوع ویــروس کرونــا جلســه ها به صــورت منظــم برگــزار شــده 
اســت و همچنیــن تــالش مدیریــت ترویجی ســازی در جهــت معرفــی دســتاوردهای پژوهشــگاه جــای تجلیــل و قدردانــی 

دارد.
ــه ی  ــکده ها برنام ــون و پژوهش ــی مت ــورای بررس ــی و ش ــت پژوهش ــر داد: معاون ــخنانش خب ــه ی س ــادی در ادام ــر قب دکت
ــت از  ــر خواهــد گرف ــار پژوهشــگاه را درب ــادی از آث ــه تعــداد زی ــد ک ــار پژوهشــگاه را در دســتور کار دارن ــی از آث رونمای

ــم.  ــد دانشــنامه ی مه ــون و چن ــر شــورای بررســی مت ــه 7 اث جمل
دکتــر قبــادی بــه بحــث نــوآوری در محصــوالت پژوهشــی در شــورای پژوهشــی تأکیــد و درخواســت کــرد تــا پژوهشــکده ها 
فعال تــر شــده و خــود بــا ایده هــای جدیــد، گرداننــده ی امــور علمــی باشــند. وی تأکیــد کــرد: یکــی از ایــن راه هــا گــزارش 
سیاســتی اســت کــه بســط دانایی محــوری اســت و ایــن امــر در گــرو گفت وگوهــای علمــی اســت و پژوهشــگاه بایــد بــه 

آن ســمت حرکــت کنــد. 
ــوم  ــالی عل ــع اعت ــرح جام ــا ط ــای پژوهشــگاه موظــف شــده ت ــأت امن ــرد: هی ــح ک ــه ی ســخنانش تصری ــادی در خاتم قب
انســانی را کــه خوش بختانــه بــه مرحلــه ی میوه دهــی رســیده اســت، هــر 6 مــاه گزارشــی از فعالیت هــای خــود ارائــه کنــد، 
بنابرایــن از دبیرخانــه ی اعتــالء می خواهیــم کــه گــزارش دقیقــی از فعالیت هــای خــود را ارائــه کنــد و زوایــا و کارکردهــای 

پنهــان علــوم انســانی را در آن نشــان دهنــد.
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دکتر قبادی در مصاحبه با ایلنا مطرح کرد:
نقشفرهنگوهنردرادارهیکشور

ــف  ــای مختل ــت، از تریبون ه ــن رقاب ــای ای ــده و کاندیداه ــیزدهمین دوره ریاســت جمهوری مان ــات س ــه انتخاب ــار روز ب چه
ــک  ــه در هیچی ــی ک ــد؛ برنامه های ــور پرداخته ان ــرای اداره کش ــود ب ــای کالن خ ــردی و برنامه ه ــت های راهب ــان سیاس ــه بی ب

از آن هــا خبــری از فرهنــگ و هنــر نبــود.
ــت  ــی غفل ــتند و آن را نوع ــام هس ــن ای ــران، در ای ــای ای ــر در گفتمان ه ــگ و هن ــزرگ فرهن ــت ب ــاهد غیب ــانه ها ش رس
ــدان و فعــاالن  ــی و هنرمن ــر کشــور در ســال های آت ــن غفلــت، چــه چشــم اندازی را پیــش روی فرهنــگ و هن ــد. ای می دانن

ــد داد؟ ــرار خواه فرهنگــی ق

ــو  ــی و عض ــالب فرهنگ ــورای عالی انق ــو ش ــنی« )عض ــدی گلش ــا »مه ــا ب ــزاری ایلن ــه خبرگ ــت ک ــش هایی اس ــا پرس این ه
هیــأت علمــی دانشــگاه صنعتــی شــریف(، »حســینعلی قبــادی« )رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی( و 

»قــادر آشــنا« )مدیــرکل هنرهــای نمایشــی( مطــرح کــرده  اســت.

شأنفرهنگدردولتهایاخیربسیارپایینبودهاست

ــز  ــگ تکلیــف همه چی ــن فرهن ــد: »از نظــر م ــگ، می گوی ــت فرهن ــر اهمی ــد ب ــا تأکی ــدا ب پروفســور »مهــدی گلشــنی« در ابت
ــی  ــه آن توجه ــوده و ب ــن ب ــیار پایی ــر بس ــای اخی ــگ در دولت ه ــأن فرهن ــفانه ش ــا متأس ــد؛ ام ــن می کن ــه روش را در جامع

نداشــته اند.«
ــت را  ــاد و سیاس ــت اقتص ــا صحب ــا از کاندیداه ــن روزه ــد: »در ای ــه می ده ــی ادام ــالب فرهنگ ــورای عالی انق ــو ش عض
ــن نشــان از ضعــف  ــد.« خــب، ای ــن می کن ــا را اقتصــاد معی ــز م ــا می گفــت »همــه چی ــی یکــی از کاندیداه می شــنویم؛ حت
تفکــر اســت. اتفاقــًا آنچــه کــه تکلیــف همــه چیــز را مشــخص می کنــد، فرهنــگ اســت. فرهنــگ اســت کــه باعــث اســتقالل 

ــدازد.« ــت می ان ــه راه درس ــت را ب ــاد و سیاس ــود و اقتص ــور می ش ــرفت کش ــث پیش ــود، باع ــور می ش کش
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فرهنگآشوبناکیبرجامعهحاکمشدهکهنهشرقیاست،نهغربیونهاسالمی

ــادآور می شــود: »بنــده  ــزول کــرده.« ی ــر اینکــه »متأســفانه در مــدارس و دانشــگاه های مــا، فرهنــگ خیلــی ن ــا تأکیــد ب او ب
ــه ی  ــر جامع ــوبناک ب ــگ آش ــک فرهن ــه »ی ــر اینک ــی ب ــم مبن ــی گفت ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــه ای را در ش ــراً جمل اخی
ــا وجــود  ــی داشــته و ب ــکات مثبت ــاًل ن ــی اق ــه اســالمی.« فرهنــگ غرب ــه شــرقی و ن ــی اســت، ن ــه غرب ــا حاکــم اســت؛ ن م
ــا آن بــه کلــی  نواقــص اش باعــث پیشــرفت در جهاتــی شــده، فرهنــگ شــرقی هــم کــه می بینیــم چیــن و ژاپــن چگونــه ب
ــی پیشــرفته شــدند؛  ــد کــه خیل ــد می بینی ــا حــاال مقایســه کنی ــرن نوزدهــم را ب ــن نیمــه اول ق ــن و ژاپ ــد. چی ــر کرده ان تغیی

ــا حاکــم نیســت.« ــر کشــور م ــی، فرهنــگ اســالمی هــم کــه ب فرهنــگ اســت کــه باعــث پیشرفت شــان شــد. از طرف
ــگار  ــار خبرن ــر اینکــه »یک ب ــی ب ــه مبن ــن زمین ــی در ای ــه مثال ــا اشــاره ب ــی شــریف ب ــأت علمــی دانشــگاه صنعت عضــو هی
ســی ان ان بــه ایــران آمــد و گفــت، تهــران آمریکایی تریــن شــهری اســت کــه دیــده ام.« تصریــح می کنــد: »ایــن پاییــن بــودن 
شــأن فرهنــگ بــر سیاســت مداران و کاندیداهــا هــم حاکــم اســت. کاندیداهــا هــم کم تریــن توجــه را بــه فرهنــگ کردنــد. 
درحالی کــه اتفاقــًا آنچــه کــه باعــث می شــود اقتصــاد و سیاســت در راه صحیــح بیافتــد، فرهنــگ حاکــم بــر جامعــه ماســت 
امــا متأســفانه دغدغــه سیاســت مداران نبــوده. بــرای همیــن بــه آمــوزش و پــرورش و دانشــگاه ها هــم خیلــی توجــه نشــده 
اســت. اخیــراً یکــی از اســتادان دانشــگاهی بــرای مــن نوشــته بــود کــه بــرای دیــدار گروهــی از دانش پژوهــان رفتــه بودیــم 

و اصــاًل ندیــدم کــه این هــا بــرای مملکــت اهمیتــی قائــل شــوند و دغدغــه اش را داشــته باشــند.«
گلشــنی تأکیــد می کنــد: »در همیــن راســتا، مــن در ایــن مــدت ندیــدم کــه در تبلیغــات انتخاباتــی کاندیداهــای 

شــود.« داده  اهمیــت  فرهنــگ  بــه  ریاســت جمهوری 

حرفتازهیمابرایجهانیان،ازپایگاهفرهنگخواهدبود

ــگ،  ــه فرهن ــن توجــه ب ــه نظــر م ــد: »ب ــه می گوی ــگ در جامع ــر نقــش اساســی فرهن ــد ب ــا تأکی ــادی« هــم ب »حســینعلی قب
ــا  ــت. ت ــه ی هنجارهاس ــاد هم ــان و بنی ــگ، بنی ــی فرهن ــیند. یعن ــودش بنش ــای خ ــر ج ــز س ــه همه چی ــود ک ــب می ش موج
ــور  ــی و ام ــور اجتماع ــا،  ام ــا، اقتصــاد م ــر سیاســت م ــدازد ب ــد ســایه بیان ــگ بای ــه فرهن ــن نرســیم ک ــه ای ــا ب ــه م زمانی ک
ــد اقتصــاد و  ــا در زمینه هــای دیگــر مانن ــای م ــرد؛ یکــی اینکــه همــه ی پروژه ه ــم ک ــن ضــرر خواهی ــا، چندی ــی م بین الملل

ــت.« ــه اس ــک جامع ــگ، روِح ی ــون فرهن ــود. چ ــم روح می ش ــد و ک ــص می مان ــاع ناق اجتم
رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی می گویــد »عــالوه بــر اینکــه فرهنــگ می توانــد دیگــر ابعــاد را بــه 
کمــال برســاند، نکتــه دوم این ســت کــه، فرهنــگ از مزیت هــای تمدنــی ایــران اســت و مــا بــا توجــه و هــدف قــرار دادن 

ــم.« ــد می خوری ــی بیشــتر پیون ــا مزیت هــای تمــدن ایران ــًا ب ــوان مقصــد، اتفاق فرهنــگ و تعریــف آن به عن
ــگ  ــه فرهن ــه ب ــم و توج ــی داری ــی و تمدن ــم فرهنگ ــای عظی ــه میراث ه ــه این هم ــرای اینک ــرا؟ ب ــد: »چ ــه می ده وی ادام
ــرف  ــوارد و ح ــیاری از م ــم در بس ــا ه ــده ی م ــرِگ برن ــی. ب ــی ایران ــی و تمدن ــرمایه های تاریخ ــا س ــی ب ــی هم افزای یعن

ــود.« ــد ب ــگ خواه ــگاه فرهن ــع و پای ــاز از موض ــان ب ــرای جهانی ــان ب تازه م

بیعنایتیبهامرفرهنگی،خسارتهایفراوانیبهاقتصادواجتماعوسیاستمیزند

ــای  ــود و ج ــد ب ــه خواه ــه و چندالی ــی چندجانب ــا، غفلت ــا ایرانی ه ــرای م ــگ، ب ــت از فرهن ــد: »غفل ــح می کن ــادی تصری قب
آن اســت کــه در کنــار اهمیــت بــه اقتصــاد و دیگــر امــور، بــه فرهنــگ هــم توجــه کنیــم. اگــر بــه فرهنــگ توجــه کنیــم، 
ــم. بســیاری از خســارت های  ــاز داری ــه گفت وگــو، تعامــل و مفاهمــه نی ــزی ب ــا بیشــتر از هــر چی متوجــه می شــویم کــه م
ــه امــر فرهنگــی،  ــه حــوزه ی فرهنــگ و امــر فرهنگــی اســت. بی عنایتــی ب مــا در حــوزه ی اقتصــاد، نشــان از کم توجهــی ب
خســارت های فراوانــی را متوجــه حــوزه ی اقتصــاد، اجتمــاع و سیاســت خواهــد کــرد. چــون فرهنــگ، مــا را بــه هم افزایــی، 
بــه مــدارا بــا یکدیگــر و رســیدن بــه مفاهمــه دعــوت می کنــد نــه منازعــه، ســتیز و مشــاجره. و این جاســت کــه مزیت هــای 

فرهنگــی و تمدنــی مــا امــکان جــوالن و بــه ظهــور و فعلیــت رســیدن پیــدا می کنــد.«

سهم۲.5درصدیفرهنگازبودجهکشوریکهانقالبشفرهنگیبودهاست

ــد:  ــی کاندیداهــای ریاســت جمهوری می گوی ــر در تبلیغــات انتخابات ــگ و هن ــت فرهن ــه غیب ــا اشــاره ب ــادر آشــنا« هــم ب »ق
ــه شــاید بزرگــی،  ــن نیســت ک ــی ای ــن، ناف ــِل م ــه کــه جه ــان شــده باشــد. البت ــر بی ــاره تئات ــه ای درب ــا االن نشــنیدم نکت »ت
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بــه آن پرداختــه باشــد. امــا بــر ایــن بــاور بودیــم، هســتیم و خواهیــم بــود کــه هنــر تئاتــر به عنــوان یــک هنــر مــادر و هنــر 
مبنایــی و اساســی، بایــد در چنــد حــوزه مــورد توجــه قــرار بگیــرد. اولیــن حــوزه، زیرســاختی اســت؛ یعنــی ســالن، امکانــات 
و تجهیــزات و دومیــن مســئله ی بودجــه بــرای اجراهــای عمومــی، برنامه هــای جــاری و رویدادهــا و حمایــت از هنرمنــدان 

تئاتــر اســت کــه تاکنــون بســیار ناچیــز بــوده.«
مدیــرکل هنرهــای نمایشــی بــا بیــان اینکــه »کل بودجــه فرهنــگ، 2.5 درصــد کل بودجــه کشــور در یــک ســال اســت« ادامــه 
می دهــد: »وقتــی می گوییــم ایــران کشــوری دارای فرهنــگ و هویــت کهــن اســت و انقــالب اســالمی اش فرهنگــی اســت، 
ــه دیگــر حوزه هــا اختصــاص  ــم و مابقــی را ب ــرای فرهنگــش در بودجــه ی ســاالنه تنهــا 2.5 درصــد در نظــر می گیری ــا ب ام

ــوده اســت.« ــدا ریل گــذاری اشــتباه ب ــه نظــر مــن یعنــی از ابت می دهیــم ب

ضرورتاستفادهازنیروهایمتخصصومتعهدبهفرهنگوهویتایران

او بــا تأکیــد بــر اینکــه »بودجــه ی فرهنــگ و هنــر به طــور کلــی و تئاتــر به صــورت خــاص بایــد افزایــش پیــدا کنــد.« یــادآور 
می شــود: »اســتفاده از نیروهــای متخصــص و متعهــد بــه فرهنــگ و هویــت ایــران زمیــن، نکتــه ی دیگــری اســت کــه بایــد 
مــورد توجــه قــرار بگیــرد. افــرادی بایــد در مجموعه هــای فرهنگــی و هنــری بــه کار گرفتــه شــوند کــه فرهنــگ و هنــر را 
بشناســند و خودشــان دســتی در آتــش داشــته باشــند و بتواننــد بــه ایــن عرصــه کمــک کننــد. اســتفاده از آدم هــای بی ربــط، 
ــا احتــرام بــه همــه ی بزرگوارانــی کــه در  آدم هایــی کــه شــناخت ندارنــد همیشــه بــه تئاتــر و بــه هنــر ضربــه زده اســت. ب
ــناس  ــد در آن حــوزه کارش ــا می آین ــن آدم ه ــا ای ــفانه ت ــه متأس ــم ک ــد بگوی ــته اند بای ــر حضــور داش ــت هن عرصــه ی مدیری
ــد  ــای توان من ــار از نیروه ــدوارم ان شــاءاهلل این ب ــن امی ــرای همی ــام می شــود. ب ــار ســال دوره ی مدیریت شــان تم شــوند، چه

متخصصــی کــه در کشــور وجــود دارد اســتفاده کننــد تــا فرهنــگ، هنــر و تئاتــر، بهتــر از وضعیــت کنونــی شــود.«

اقتصادِمنهایفرهنگ،مارابهمقصداقتصادیهمنخواهدرساند

ــام و  ــه پی ــت جمهوری، چ ــای ریاس ــردان و کاندیداه ــان دولتم ــا و گفتم ــر در وعده ه ــگ و هن ــی فرهن ــای خال ــا ج ام
دارد؟ چشــم اندازی 

»حســینعلی قبــادی« در پاســخ بــه ایــن ســؤال می گویــد: »توجــه بــه اولویــت اقتصــادی حــرف درســتی اســت و نبایــد منکــر 
ــه ایــن قائلــم کــه اقتصــاد و معیشــت امــر بســیار مهمــی اســت امــا متأســفانه فراموشــی فرهنــگ،  ایــن باشــیم، مــن هــم ب
ــه مقصــد  ــا را ب ــگ، م ــه اقتصــادِ منهــای فرهن ــی توجــه جــدی ب ــدگار دارد. حت ــر درازمــدت و مان ــه اث خســارتی اســت ک

اقتصــادی هــم نخواهــد رســاند.
ــته  ــز نداش ــادِی مفاهمه آمی ــار اقتص ــی رفت ــود: »وقت ــادآور می ش ــی ی ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــس پژوهش رئی
ــار مطلــوب و  ــه ایــن مســئله عنایــت داشــته باشــند کــه رفت ــود؛ همــه بایــد ب ــار خواهــد ب ــه مراتــب زیان ب باشــیم نتیجــه ب
ــود.« ــم ب ــق نخواهی ــم موف ــم، در اقتصــاد ه ــت کنی ــگ غفل ــر از فرهن ــن اگ ــد، بنابرای ــگ درمی آی ــی، از دِل فرهن هنجارگرای

حستعهدملیدرجامعهکمرنگشده

ــن  ــدوارم ای ــد: »مــن امی »مهــدی گلشــنی« عضــو شــورای عالی انقــالب فرهنگــی هــم در تشــریح چشــم انداز خــود می گوی
وضعیــت بعــد از انتخابــات تغییــر کنــد و هــر کســی رئیس جمهــور شــد، اول از همــه بیایــد ســراغ فرهنــگ. چــون امــروز 
ــن  ــه غــرب اســت. ای ــا نگاه شــان ب ــای م ــم و بســیاری از تحصیل کرده ه ــه نمی بینی ــی را در جامع ــد مل اصــاًل احســاس تعه

اســت کــه فرهنــگ خیلــی اهمیــت دارد و بــرای همیــن، امیــدوارم ایــن وضعیــت تغییــر کنــد.«

منبع: ایلنا
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یادداشت دکتر قبادی در روزنامه ی اطالعات )شماره  29 اردیبهشت 1400(:
سرمایهسازیدرعلومانسانیایرانمعاصر

آنچهمرحوماستاددکترعلیشیخاالسالمیبهماآموخت

حسینعلی قبادی ، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:
در ایــن مقــال، از کارکــرد مدیریــت سرمایه ســازانه مرحــوم اســتاد دکتــر علــی شیخ االســالمی ســخن می گوییــم.  
ــا  سرمایه ســازی، کارکــردی اســت فراهــم آمــده از اندیشــه، حســن نیــت، عمل گرایــی و دانــش و تجربــه؛ این هــا را بایــد ب
ــه وحــدت و فعلیــت رســاند. سرمایه ســازی، همچــون  ــد و گاه ناهم ســاز، ب ــوان منابعــی را کــه پراکنده ان ــا بت هــم داشــت ت

ــد.  ــکیل می ده ــاز را تش ــز و کارس ــرانجام رودی برکت خی ــه س ــت ک ــای آب اس ــردن برکه ه ــل ک ــم وص ــه ه ب
ــن    ــد. همچنی ــه از وی رنجیده ان ــانی ک ــتند کس ــالمی، هس ــر شیخ االس ــدت دکت ــی م ــیار طوالن ــای بس ــول مدیریت ه در ط
ــت  ــار، وزان ــدارا، خــردورزی، وق ــت ادب، م ــی داشته اســت کــه همــواره در نهای ــز مخالفان ــان اســتادان و دانشــمند نی در می
ــت و  ــش می گرف ــکوت« را در پی ــت س ــگری، »بالغ ــالل عس ــول ابوه ــه ق ــا ب ــرد ی ــل می ک ــان تعام ــا آن ــاده رویی ب و گش

ــی داد.  ــه م ــج ادام ــته بندی های رای ــود را ورای دس ــن خ ــر تعادل آفری ــش لنگ ــت و نق ــه داش ــیار عاقالن ــت بس مدیری
ــد  ــیر رش ــی در مس ــأت علم ــای هی ــرای اعض ــزرگ ب ــرمایه ای ب ــه س ــر آنک ــزون ب ــالمی اف ــتاد شیخ االس ــن روی، اس از ای
ســازمانی بــود، در ســاحت تعالــی انســانی نیــز صاحــب ســلوک به شــمار می آمــد و از نظــر ارتقــای بهــره وری ســازمانی و 
اســتحکام نظــام کارشناســی و نهادینه ســازی و تقویــت اعتمــاد کارشناســان، اســتوانه ای محســوب می شــد و موجــب افزایــش 
هم دلــی آنــان و عامــل اصلــی ثبــات روال مدیریتــی و اســتحکام ســاختار دانشــگاه از جملــه در خوارزمــی، عالمــه و دانشــکده 

ادبیــات دانشــگاه تهــران و دیگــر محیط هــای حــوزه ی مدیریتــی بــود. 
ســخن را بــا نقــل خاطــره ای از رخدادهــای پیــش از انقــالب دانشــکده ادبیــات دانشــگاه تهــران ادامــه می دهیــم کــه بخشــی 
از تاریــخ معاصــر علوم انســانی ایــران تلقــی می شــود.  در یکــی از شــب های مــاه مبــارک رمضــان، در یــک مجلــس معنــوی، 
محضــر اســتاد محمدرضــا حکیمــی را درک  کردیــم کــه خاطــره ی زیــر را تعریــف کردنــد: »دکتــر زریــن کــوب، در دوره ای 
ــم.  ــس کن ــی تدری ــر عرب ــن خواســت درس نث ــود، از م ــات فارســی دانشــگاه تهــران شــده ب ــان و ادبی ــر گــروه زب ــه مدی ک
مــن بــه ایــن شــرط پذیرفتــم کــه متــن نهج البالغــه را درس بدهــم و تجزیــه و تحلیــل بالغــی، صرفــی، نحــوی و معنایــی 
کنــم. ایشــان هــم پذیرفــت. وقتــی تدریــس را پــی گرفتــم کم کــم مخاطبــان از حــّد دانشــجویان ادبیــات فراتــر رفتنــد و از 
ــه  ــه ب ــا توج ــن کالس، ب ــق گرفت ــا رون ــر. ب ــالن بزرگ ت ــم س ــد و رفتی ــم آمدن ــر ه ــکده های دیگ ــر و دانش ــای دیگ گروه ه
مباحــث نهج البالغــه، مســائل گوناگــون اجتماعــی مطــرح شــدند و موضــوع بــه شــّدت امنیتــی تلقــی شــد و ادامــه ی کالس 
بــه تعلیــق درآمــد و گارد آمــاده تعــّرض بــه مــن شــد. رئیــس دانشــکده در آن زمــان، دکتــر عــزت اهلل نگهبــان، اســتاد رشــته ی 
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باستان شناســی بــود کــه خطــاب بــه مأمــوران گفــت: تــا زمانــی کــه مــن این جــا هســتم اجــازه نمی دهــم نیروهــای امنیتــی 
بــه اســتاد دانشــکده ام تعــرض کننــد و ایشــان بایــد مصــون بمانــد و حریــم ایشــان تأمیــن باشــد و چنیــن شــد.« 

ایــن رخــداد را شــاید بتــوان نمــود عینــی وجــوب رعایــت حریــم علــم و دانشــی مردان و نهادهــای دانشــی در تاریــخ علــوم 
انســانی معاصــر دانســت و ضــرورت حفــظ و صیانــت از ســرمایه های انســانی را یــادآور شــد. 

اما درس های اصلی و عمده ی دکتر شیخ االسالمی در چهار مبحث دنبال می شوند: 

1-منشمدیریتی
ــانی  ــرمایه های انس ــد س ــت و رش ــه هدای ــه ب ــرد، بلک ــت نمی ک ــود ریاس ــت خ ــوزه ی مدیری ــالمی در ح ــر شیخ االس دکت
می اندیشــید. او دغدغه منــد بــود، اگــر چــه چنــدان آن را بــروز نمــی داد. رویکــرد ارعــاب و نهیــب، تهدیــد، نــگاه تردیدآمیــز 
ــد و توســعه  ــت آینده اندیشــانه او رشــد کرده ان ــر مدیری ــر چت ــی زی ــن رو نســل های گوناگون و شــک برانگیز نداشــت. از ای

ــل شــده اند.  ــوم انســانی تبدی ــی در حــوزه ی عل ــه ســرمایه ی انســانی قابل ــد و ب یافته ان
ــد، توســعه یافته و مهــّذب در  ــه، خردمن ــد انســان های فرهیخت ــوم انســانی بای ــرای رشــد و توســعه ی عل ــه ب ــد ک او می فهمی
ایــن حــوزه بیشــتر شــوند و افزون تــر بــه صحنــه بیاینــد. دکتــر شیخ االســالمی بــال حمایــت معنــوی خــود را می گســترانید 
تــا دیگــران در زیــر آن اعتمــاد به نفــس پیــدا کننــد و بــرای ورود بــه عرصــه ی اجرایــی جــرأت داشــته باشــند. او می خواســت 
آنــان، خــود را برکشــند و در ورای آن پــرواز کننــد؛ گویــی قــرآن کریــم بــه اســتاد آموختــه بــود کــه »َواْخفـِـْض لَُهَمــا َجنـَـاَح 

ْحَمــه ی«.  ِلّ مـِـَن الَرّ الــُذّ
در مؤسســات علمــی نیــز همــه ی مــا، چــه کارکنــان و اعضــای علمــی، چــه مدیــران و مســئوالن بــا خــردورزی عمیق تــر، 
ــعه ی  ــد و توس ــه رش ــم ب ــدی، می توانی ــه دار و معیارمن ــی برنام ــر، عمل گرای ــدارا، رواداری افزون ت ــتر، م ــری بیش آینده نگ

علــوم انســانی مــدد برســانیم و ایــن یکــی از راهبردهــای اساســی تقویــت علــوم انســانی در ایــران خواهــد بــود. 

۲-رشدوتوسعهیمنابعوسرمایههایانسانی
ــد کــه  ــدک کســانی بوده ان ــوم انســانی کشــور، ان ــی عل ــی و میان ــران عال ــان مدی ــی و در می ــاور آموزش عال در عرصــه ی پهن
مشــابه دکتــر شیخ االســالمی در عیــن عملگرایــی ایــن همــه حلــم، شــکیبایی، وســعت نظــر و نــگاه دراز مــدت و کالن، از 
خــود نشــان داده انــد. ایــن درس بــزرگ، به ویــژه بــا بازشناســی کارنامــه ی مدیریتــی ایــن اســتاد مرحــوم، ارمغانــی نفیــس و 

میراثــی درخشــان بــرای مدیریــت در مؤسســات حــوزه ی علــوم انســانی معاصــر اســت. 
هــوش سرشــار، ســعه ی صــدر، فروتنــی، دلســوزی، گشــاده رویی، مــدارا، آینــده نگــری، لحــن آرامــش آفریــن و پرهیــز از 
ــه  ــان، موجــب شــد ک ــه آن ــاد ب ــژه اعتم ــی به وی ــران میان ــرای مدی ــی ب ــان و فرصت آفرین ــه معاون ــدان دادن ب ــت، می عصبانی

ــد.  ــرورش یابن ــالمی پ ــه ی شیخ االس ــت هدایت گران ــت مدیری ــی تح ــانی فراوان ــرمایه های انس س
ــان درخــت مثمــری اســت کــه حفــظ اصالــت و  مدیــر سرمایه ســاز در حــوزه ی علوم انســانی بــه خوبــی می دانــد کــه چون
مانــدگاری اش منــوط اســت بــه امتــداد شــاخه ها و گســتراندن آن هــا در محیــط اطــراف و امــکان دسترســی دادن بــه طالبــان 

علــم و معرفــت و صادقــان پوینــده راه تحقیــق؛ و اســتاد شیخ االســالمی در ایــن جهــت ســرآمد بــود. 

3-مسئولیتپذیری
دکتــر شیخ االســالمی زمانــی مســئولیت ریاســت دانشــگاه خوارزمــی )تربیــت معّلــم ســابق( را پذیرفــت کــه رشــد و توســعه ی 
آن دانشــگاه زیــر توفــان منازعــات و تالطــم مشــاجرات بــه فراموشــی ســپرده شــده بــود. وی، ســال ها در ســایه ی مدیریــت 
ــه ریاســت  ــا ب ــده، بعده ــر ورزی ــن مدی ــم ســاخت. ای ــه ی آن دانشــگاه را فراه ــای همه جانب ــه ی ارتق ــات خــود، زمین ــا ثب ب
ــه انســجام و رشــد آن  دانشــگاه عالمــه هــم منصــوب شــد و در آن جــا نیــز همیــن منــش و روش را در پیــش گرفــت و ب

دانشــگاه کمــک فــراوان کــرد. 



11

خبرنامه، سال نهم، شماره ی هفتاد و هفتم، خرداد ماه 1400

بودنــد و هســتند کســانی کــه در مدیریــت خــود، کســی را هدایــت و مدیریــت نمی کننــد و در نتیجــه کســی زیــر ســایه ی 
ــه و  ــی، عالم ــگاه های خوارزم ــالمی در دانش ــر شیخ االس ــت دکت ــتقرار مدیری ــه اس ــی ک ــد؛ در حال ــد نمی یاب ــان رش آن
ــر پژوهشــگر و اســتاد  ــی ه ــرای رشــد و تعال ــه ای مناســب ب ــران، زمین ــوم انســانی دانشــگاه ته ــات و عل دانشــکده ی ادبی

ــت.  ــود داش ــی خ ــای علم ــی و ارتق ــری تعال ــرای پی گی ــه  راهی ب ــه  و نقش ــه برنام ــود ک ــی ب عالم
وی تأثیــر مثبــت فراوانــی بــر دانشــجویان و اســتادان آن نســل داشــت و اعتمــاد به نفــس شــگرفی بــرای جوانــان دانشــگاهی 

آن زمــان دانشــکده بــر جــای گذاشــت. 

4-پرهیزازمطالباتشخصی
ــردی داشــت و  ــگاه راهب ــواره ن ــرد، هم ــت ک ــه مدیری ــی ک ــع علم ــر شیخ االســالمی در کالس درس دانشــگاه  و مجام دکت

ــرد.  ــت می ک ــت و مدیری ــگاه و ســلوک خــود هدای ــا ن ــی ب کالس و دانشــجو و مخاطــب را حت
از ســوی دیگــر در طــول زمــان طوالنــی مدیریــت وی، کســی مصادیــق توقــع شــخصی از اســتاد ســراغ نــدارد. وارســتگی 
در مدیریــت، پیوســتگی در رعایــت ســلوک و ناگسســتگی در بینــش و نــگاه راهبــردی و تعلــق خاطــر بــه سرمایه ســازی، 

ــد.  ــالمی بودن ــت شیخ االس ــر در مدیری ــری جدایی ناپذی عناص

نتیجه
آموختــن از تجربــه ی مدیریتــی دکتــر شیخ االســالمی در صیانــت از منابــع انســانی و سرمایه ســازی انســانی، همیــن درســی 
ــی،  ــای صنف ــراروی از جناح بندی ه ــا ف ــوم ب ــتاد مرح ــن اس ــد و ای ــمار می آی ــر به ش ــانی معاص ــوم انس ــرای عل ــدگار ب مان
گروهــی و اجتماعــی متــداول و مواجهــه بــا غلبــه ی هژمونی هــای گوناگــون علیــه علــوم انســانی )اعــّم از وارداتــی و غیــر 

وارداتــی( بســیار موفــق عمــل کــرد. 
روحش شاد و صبر و طول عمر با عّزت نصیب بازماندگانش باد.

منبع: روزنامه اطالعات
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دستاوردهایانتفاضهیرمضانوآیندهیفلسطین

ــریف  ــور ابوش ــا حض ــاه 1400، ب ــم خردادم ــطین« ده ــده ی فلس ــان و آین ــه ی رمض ــتاوردهای انتفاض ــی »دس ــش علم همای
ــران(،  ــده ی جنبــش حمــاس در جمهــوری اســالمی ای ــی )نماین ــد قدوم ــر خال ــاد فلســطین در تهــران(، دکت ــده ی جه )نماین
ــتراتژیک  ــز اس ــس مرک ــم فضــل اهلل )رئی ــر عبدالحلی ــالمی در اردن(، دکت ــوری اس ــابق جمه ــفیر س ــی پور )س ــی فردوس مجتب
لبنــان( و بــا دبیــری دکتــر محمدعلــی فتــح الهــی )رئیــس پژوهشــکده ی مطالعــات سیاســی و روابــط بین الملــل و حقــوق( 

برگــزار شــد.
ایــن نشســت بــه میزبانــی پژوهشــکده ی مطالعــات سیاســی، روابــط بین الملــل و حقــوِق پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 

فرهنگــی برگــزار شــد و بــا توجــه بــه اهمیــت انتفاضــه ی فلســطین ایــن موضــوع مــورد بحــث و واکاوی قــرار گرفت.
ــوان بررســی  ــا عن ــاد اســالمی فلســطین در تهــران ســخنرانی خــود را ب ــده جه ــدای نشســت ناصــر ابوشــریف، نماین در ابت

ــرد و گفــت: ــاز ک ــم صهیونیســتی در فلســطین آغ ــم رژی جرائ
ــتی  ــا هم دس ــتی ب ــت صهیونیس ــکیل حکوم ــود. تش ــی ش ــرد و بررس ــرار گی ــیدگی ق ــورد رس ــًا م ــد دائم ــم بای ــن جرائ ای
ــز در ارتــکاب ایــن جنایــت دســت داشــته اند. اولیــن جــرم کــه  ــی نی ــه و کشــورهای غرب ــی صــورت گرفت کشــورهای غرب
 Balfour Declaration رژیــم صهیونیســتی مرتکــب شــده بــه اوایــل قــرن بیســتم بــر می گــردد کــه بــا نشــر اعالمیــه ی بالفــور
ــاده کــردن ایــن  ــد. پی ــا اشــغال قــدس رقــم خــورد و 300 هــزار نیــروی اشــغال گر، هــزاران فلســطینی را قتــل عــام کردن ب
ــا وســعت زیــاد غیرقابــل تصــور بــود! در کشــوری مثــل ترکیــه هــم  همــه نیــرو حتــی بــرای کشــوری ماننــد هندوســتان ب
جــای تأمــل داشــت. ایــن اولیــن کشــتاری بــود کــه توســط رژیــم صهیونیســتی و بــا هم دســتی کشــورهای غربــی در آن زمــان 
رقــم خــورد. یکــی از پیامدهــای اعالمیــه ی بالفــور، تجزیــه و از هم گسســتگی جهــان عــرب و جهــان اســالم و هــدف قــرار 
گرفتــن ملت هــا بــود. یکــی دیگــر از پیامدهــای آن، ایجــاد نظام هــای مــزدوری اســت کــه بــا غــده ی ســرطانی موســوم بــه 

ــند. ــته باش اســرائیل همزیســتی مســالمت آمیز داش
ابوشــریف ادامــه داد: در ســال1922زمینه های ورود اســرائیلی ها در حجــم وســیع بــه ســرزمین فلســطین آغــاز شــد. در ســال 
ــزار  ــه حــدود 50 ه ــت ب ــن جمعی ــال 1922 ای ــم در س ــود و کم ک ــر ب ــزار نف ــر از 15 ه ــت صهیونیســت ها کمت 1917جمعی
نفــر رســید. و به مــرور زمــان بیــش از 600 هــزار نفــر بــه فلســطین مهاجــرت کردنــد و توســط نیروهــای انگلیســی مســلح 

شــدند، امــا در آن زمــان فلســطینی ها حتــی اجــازه ی حمــل 
یــک فشــنگ را نداشــتند. در ســال 1948، انگلســتان قیومیــت 
ــون  ــک میلی ــداد ی ــه از تع ــان داد ک خــود را در فلســطین پای
ــزار  ــتاد ه ــط یکصدوهش ــطینی فق ــزار فلس ــد ه و چهارص

فلســطینی ســاکن منطقــه شــده و بقیــه آواره شــده بودنــد.
از زمــان پایــان قیومیــت انگلســتان و اعــالم تشــکیل کشــور 
ــم صهیونیســتی در ســال  ــگ اعــراب و رژی صهیونیســتی جن
1948 بــا کمتریــن نفــرات و تجهیــزات جنگــی شــروع 
می شــود در حقیقــت 15هــزار نفــر در مقابــل 120هــزار 
نفــر آموزش دیــده ی صهیونیســت قــرار گرفتنــد. ایــن جنــگ 
ــط  ــطینی توس ــرزمین های فلس ــوم از س ــد یک س ــث ش باع
اشــغال گران غصــب شــد و جنایــت جنگــی زیــادی توســط 
اشــغال گران صــورت گرفــت و دو ســوم از فلســطینی ها 

ــدند. آواره ش
وی تأکیــد کــرد: یکــی دیگــر از جنایــات صهیونیســتی 
ســرقت امــالک و امــوال فرهنگــی کــه حــدود هفــت میلیــون 
و هفتصــد و پنجــاه هــزار ســرقت بــود کــه بــه ثبــت رســیده، 
ــال  ــزار س ــج ه ــه حــدود پن ــوال ب ــت برخــی از ام ــه قدم ک
ــورو می شــود  ــاالی دویســت میلیــون ی می رســید و رقمــی ب
ایــن جنایــات باالتــر از جنایــات هیتلــر و آلمــان نــازی بــوده 
ــر ایــن جنایت هــا، جنایــت پاک ســازی  ــالوه ب اســت. ع
ــردن شــهرها و  ــردن فلســطینی ها، خــراب ک ــژادی، آواره ک ن
غصــب هــر آنچــه  یــک شــهروند عــادی بایــد داشــته باشــد 
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و از آن زمــان بــه بعــد مــردم فلســطین در حکومت نظامــی زندگــی کردنــد و از حقــوق خــود محــروم بودنــد. در ایــن جــرم و 
ــد و  ــا ســکوت خــود رژیــم صهیونیســتی را همراهــی کردن ــی، ب جنایــت همــه ی ســازمان های بین المللــی و کشــورهای غرب

ــه اقدامــات ایــن رژیــم مشــروعیت بخشــیدند. ب
درســال 1976یــک عملیــات دیگــر توســط ایــن رژیــم صــورت گرفــت و تمــام فلســطین را اشــغال کردنــد و حــدود پانصــد 

هــزار نفــر را آواره کردنــد.
نماینــده ی جهــاد اســالمی فلســطین ادامــه داد: در ایــن قســمت الزم اســت کــه پیشــینه ی اقدامــات ایــن رژیــم بازگــو شــود 
ــک شــهروند فلســطینی اجــازه  ــی ی ــه حت ــری ک ــه ی باخت ــا کران ــزه ی ــر در شــیخ جــراح در غ ــات اخی ــه اقدام ــا برســیم ب ت
ــا اجــازه و دســتور غاصبــان رژیــم، در ایــن فاصلــه هــزاران هــزار  ــدارد مگــر ب نقــل مــکان، خــروج، حتــی جابه جایــی را ن
فلســطینی توســط ایــن رژیــم غاصــب دســتگیر شــده اند و ده هــا هــزار بی گنــاه کشــته شــده اند، حتــی بیت المقــدس قبلــه ی 
مســلمانان را توســط منشــورهای خــود تغییــر هویــت داده انــد و مصــادره کردنــد. اهالــی »شــیخ جــراح« ســاکنین قــدس غربــی 
ــا همراهــی دادگاه،  ــه ایــن ســرزمین هســتند. ایــن رژیــم ب هســتند کــه امــوال آن هــا قانونــی و رســمیت داشــتند و متعلــق ب
ــوال را از  ــد و ام ــردم را به دســت آوردن ــوال م ــی ام ــناد جعل ــیله ی یک ســری اس ــوژی خــود به وس ــا ایدئول قضــات و وزرا ب
ــوق  ــع حق ــه اســت و مان ــه فلســطینی ها صــورت گرفت ــه علی ــا ک ــک مافی ــا نشــان دهنده ی تشــکیل ی ــد و این ه ــردم گرفتن م
ــم هــدف  ــه اردن اعــالم می کنی ــی از جمل ــی، کشــورهای عرب ــه همــه ی دولت هــای غرب ــا ب و حــق فلســطینی ها می شــود. م
ــا آزادی قــدس شــریف آرام نمی نشــینیم. ــا صهیونیســت ها، ت ــم و تفاهــم ب ــا رژی ــه مذاکــره ب ــا آزادســازی فلســطین اســت ن م

وی ادامــه داد: در حــال حاضــر رژیــم صیهونیســتی بیــش از هشــتاد درصــد از زمین هــای فلســطینیان را غصــب کــرده و فقــط 
حــدود هیجــده درصــد آن در اختیــار فلســطینی ها قــرار دارد. مهم تریــن کار رژیــم صهسونیســتی )کــه بــا همــکاری آمریــکا 
به عنــوان معاملــه ی قــرن شــناخته شــده( بــا هــدف نابــودی فلســطین و ســلب هویــت و هــر آنچــه  کــه مربــوط بــه فلســطین 
و فلســطینی ها بــوده انجــام شــد. از کارهــای دیگــر امضــا قطعنامه هــا علیــه مــردم فلســطین بــوده، مــردم فلســطین در آخریــن 
قیــام خــود رمضــان ســال2020، اعــالم کردنــد کــه از امــروز بــه بعــد تصمیم گیــری بــا ملــت فلســطین اســت و اگــر قــرار 
بــر مذاکــره باشــد بایــد حقــوق اولیــه ی فلســطینی ها بــه مــردم بازگردانــده شــود تــا بــا رژیــم پشــت میــز بنشــینیم و مذاکــره 
کنیــم. سیدحســن نصــراهلل نیــز در آخریــن ســخنرانی خــود اعــالم کــرد کــه هــر آنچــه  کــه در منطقــه ی فلســطین روی دهــد 

یــک جنــگ منطقــه ای خواهــد بــود و ایــن رویکــرد مــا در مقابــل انتفاضــه و مســئله ی فلســطین خواهــد بــود.
در ادامــه ی نشســت دکتــر خالــد قدومــی بحــث خــود بــا عنــوان عملیــات شمشــیر قــدس و نتایــج آن در صحنــه ی فلســطین 

)معنــا و مفاهیــم پیــروزی و دفــع حملــه ی ددمنشــانه رژیــم صهیونیســت( را بــا چنــد پیــام آغــاز کــرد:
ــغال گری آن  ــر اش ــال از عم ــت س ــغال گر و هفتادوهف ــم اش ــا رژی ــتقیم ب ــی مس ــازه ای از رویاروی ــن دوره  ی ت ــام اول: ای پی
به حســاب می آیــد. در ایــن دوره، مقاومــت توانســت معنــای نوینــی را بــه اثبــات رســاند و آن اینکــه مقاومــت یعنــی، خــط 
مقــدم دفــاع از غــزه، مســجداالقصی و قــدس اســت. شــاید ایــن پیــام از مهم تریــن معــادالت درگیــری بــا رژیــم اشــغال گر 
ــه  ــن مرحل ــت در ای ــد. مقاوم ــاع می کن ــش دف ــردم خوی ــت، سرســختانه از مقدســات کشــور و م ــدس اســت. آری، مقاوم ق
ــه  ــت ب ــه مقاوم ــرد ک ــره ک ــردم کشــور خــود مخاب ــه م ــام را ب ــرد. نخســتین پی ــره ک ــی را مخاب ــای مختلف ــری پیام ه از درگی
مســئولیت خطیــر خــود در حراســت از قــدس و مســجداالقصی عمــل خواهــد کــرد و بــه دشــمن خواهــد فهمانــد کــه مــردم 

ــد. ــردم فلســطین می مان ــار م ــریف در کن ــدس ش ــا آزادی ق ــانی ها، ت ــه ی جان فش ــود هم ــا وج ــتند و ب ــا نیس تنه
پیــام دوم: دشــمن رژیــم صهیونیســتی در دو عرصــه ی امنیتــی و نظامــی بــا ناکامــی مواجــه شــد و مقاومــت توانســت رژیــم 
ــه  ــه ی ماســت ک ــرد و وظیف ــوغ نظــام صهیونیســتی به ســر می ب ــر ی ــه در زی ــردم فلســطین ک ــد. م ــر کن اشــغال گر را غافل گی
ــه  ــه ب ــود ک ــا ب ــن معن ــه ای ــود و ب ــده ب ــاوت و تعیین کنن ــردی متف ــاظ راهب ــه لح ــارزه ب ــن دور از مب ــازیم و ای آن را آزاد س
دشــمن فهمانــده شــد، تجــاوز او بــدون پاســخ نمی مانــد و دیگــر اینکــه اگــر مقاومــت حرفــی بزنــد، اهــل عمــل اســت. پیــام 
مقاومــت بــه دشــمن ایــن بــود کــه در صــورت ارتــکاب هرگونــه حماقــت بــا پاســخ کوبنــده مقاومــت روبــه رو خواهــد شــد. 

ایــن هشــدار و اخطــار بــرای دشــمنان فلســطین بــود.
پیــام ســوم: ایــن بــود کــه هــزاران نفــر از ملت هــای دلیــر عربــی )بــه طورمثــال مــردم کشــور اردن( کــه وفــادار بــه قــدس 
بودنــد بــه ســمت مــرز فلســطین حرکــت کردنــد و مــردم عــراق هــم بــرای نصــرت فلســطین بســیج شــدند، در لبنــان هــم 
مــردم هــم مــرز فلســطین شــهیدان عزیــزی را تقدیــم کردنــد. و در جای جــای کشــورهای مســلمان از اندونــزی تــا مغــرب 
بــرای یــاری مــردم عزیــز فلســطین و غــزه بــه میــدان آمدنــد و ایــن نویــد بخــش پیــروزی بــه اذن پــروردگان متعــال اســت.
ــد  ــان بگوی ــه آن ــه ب ــود ک ــتی ب ــم صهیونیس ــا رژی ــط ب ــازان رواب ــازش کاران و عادی س ــته از س ــه آن دس ــارم: ب ــام چه پی
ــه آن  ــد و ب ــا آن فخــر فروشــی کردی ــه رابطــه ب ــه ب ــن رژیمــی ک ــر آب شــد و ای رویاپردازی هــا و توهمــات شــما نقــش ب
دل بســته بودیــد، زیــر ضربــات کوبنــده ی مقاومــت شکســت خــورده و چنــد صباحــی از عمــر ننگینــش باقــی نمانــده اســت. بر 
آن هاســت کــه توبــه کــرده و بــر قطــع روابــط خــود بــا رژیــم و کفــاره ی گناهــان خــود را از رابطــه بــا صهیونیســم بپردازنــد.
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ــا  ــطین ب ــت فلس ــت و مل ــم مقاوم ــالم می کنی ــان اع ــه آن ــه ب ــت ک ــی اس ــه ی بین الملل ــرب و جامع ــان غ ــم: جه ــام پنج پی
ــه  ــود را ب ــانیت خ ــته، انس ــو شایس ــش به نح ــان خوی ــر آرم ــری در براب ــئوالنه و اولویت پذی ــه و مس ــی و آگاهان ــار منطق رفت
اثبــات رســانند و در طــرف مقابــل رژیــم صهیونیســتی عمــاًل جنایــات جنگــی و ضدبشــری مرتکــب شــده و بایــد حســاب 
پــس داده و ســر جایــش نشــانده شــود. وگرنــه مــردم فلســطین و مقاومــت دالورانــه اش بــرای صیانــت از عــزت، چــاره ای 
جــز ایســتادگی، پایــداری و مقاومــت نخواهــد داشــت. مقاومتــی کــه ثابــت کــرد توانایــی حمایــت از فلســطین و صیانــت از 

ــات را دارد. مقدس
پیــام پایانــی: خطــاب بــه بــرادران در محــور مقاومــت، از همــه ی کســانی کــه بــا مــال یــا ســالح از مــردم فلســطین پشــتیبانی 
ــت  ــواره حمای ــه هم ــت ک ــران اس ــالمی ای ــوری اس ــا در جمه ــرادران م ــا از ب ــژه ی م ــکر وی ــم و تش ــکر می کنی ــد، تش کردن
ــات  ــه اختالف ــت ک ــیده اس ــرا رس ــان آن ف ــم زم ــود می گویی ــت خ ــه ام ــد و ب ــغ نکرده ان ــا دری ــود را از م ــه ی خ همه جانب
جانبــی را کنــار گذاشــته و در میــدان مقابلــه بــا دشــمن مشــترک متحــد شــویم. حــال کــه دشــمن صهیونیســتی تمــام جنایــات 
ــم و  ــرکوب کنی ــازات و س ــه او را مج ــا واجــب اســت ک ــر م ــته اند ب ــا گذاش ــر پ ــا را زی ــه ی مرزه ــده و هم را مرتکــب ش
ســرجایش بنشــانیم البتــه مقاومــت در فلســطین بــا جــان ودل پذیرفتــه اســت کــه در خــط مقــدم دفــاع از همــه ی امــت باشــند 
و ایــن می طلبــد کــه از او و همــه ی مردمانــش پشــتیبانی شــود و بــه یــاری خــدا ایــن مســیر را تــا آزادی قــدس شــریف و 

فلســطین بــه پیــش ببــرد و ایــن امانــت را بــه ســر منــزل مقصــود برســاند.
عبدالحلیــم فضــل اهلل رئیــس مرکــز اســتراتژیک لبنــان ســخنران بعــدی نشســت بــود کــه بــا موضــوع مقاومــت اســالمی و نظــم 

جدیــد منطقــه ای ســخنان خــود را مطــرح کــرد و گفــت:
در تابســتان 2006 و در بهبوهــه ی جنــگ 33 روزه،  وزیــر خارجــه ی وقــت دولــت آمریــکا خانــم »رایــس« صحبــت از زایــش 
ــم  ــه جــرأت می توانی ــروز ب ــدی هســتیم. ام ــه ی جدی ــد خاورمیان ــه شــاهد تول ــرد ک ــان ک ــد داشــت و بی ــه ی جدی خاورمیان
بگوییــم کــه شــاهد تولــد یــک خاورمیانــه ی جدیــدی هســتیم. کــه محــور و محــل ایــن زایــش مقاومــت و فرزنــدان مقاومــت 

هســت.
ــام  ــواع و اقس ــه ان ــت زدن ب ــا دس ــه ب ــد ک ــالش کردن ــال ها ت ــن س ــول ای ــش در ط ــم پیمانان ــا و ه ــزود: آمریکایی ه وی اف
ــه در همــه ی  ــه اهــداف خــود برســند ک ــره ب ــز مذاک ــه دورمی ــا و احــزاب فلســطینی ب ــی و نشــاندن گروه ه تجــاوزات نظام
مقاطــع و مراتــب بــا شکســت روبــه رو شــدند. شکســت جنــگ اخیــر هــم ناشــی از همــکاری و همیــاری محــور مقاومــت و 
همــه ی گروه هــای فلســطینی بــود و در ایــن جنــگ ادعــای رژیــم بــر الیــه ی آهنــی و نفــوذ ناپذیــر گنبــد آهنــی بــود کــه بــا 
شکســت روبــه رو شــد و موشــک های مقاومــت بــه نقاطــی کــه مــد نظــر مقاومــت بــود اصابــت کــرد. در ایــن مقطــع شــاهد 
ایــن بودیــم کــه عملکــرد رژیــم به گونــه ای بــود کــه ســازمان بین المللــی و حتــی در خــود آمریــکا شــاهد چنــد دســتگی شــده 
ــا  ــی شــدند و دشــمن ب ــه ی بین الملل ــه و در صحن ــزوا در منطق ــک ان ــان دچــار ی ــه از زم ــن بره ــد و اســرائیلی ها در ای بودن
توجــه بــه داشــتن تســلیحات پیشــرفته و فناوری هــای روز دنیــا شکســت خــورد و نقطــه ثقــل مقاومــت مربــوط بــه معنویــت 
و ایمــان فرزنــدان و محــور مقاومــت بــود. چــه از ســمت جمهــوری اســالمی ایــران و چــه از ســمت محورمقاومــت، رژیــم 
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صهیونیســتی دچــار تهدیــد اســت از طرفــی نداشــتن جایــگاه بین المللــی نــزد افــکار عمومــی مــردم، تهدیــد دیگــری بــرای 
ــان ســاخت. ــف او، شکســت هایش را نمای ــه ی ضعی ــی رود و ضعــف اقتصــادی و بنی او به شــمار م

 فضــل اهلل افــزود: از ســی ســال گذشــته تــا بــه امــروز ایــن رژیــم شــاهد شکســت های نظامــی گوناگونــی بــوده و ایــن عامــل 
همگــی ناشــی از تالقــی هم بســتگی محــور مقاومــت در ســه نقطــه ی غــرب آســیا، خلیــج فــارس، شــمال آفریقاســت. آرزو 
داریــم ایــن مقاومــت کــه نشــان دهنــده ی ایــن بــود کــه قــدس کانــون اصلــی مقاومــت و افــکار اســالم و جهــان اســالم 
اســت، تــداوم پیــدا کنــد. فاکتــور دیگــر ایــن اســت کــه امنیــت کشــورهای منطقــه بایــد بــا مشــارکت مــردم منطقــه و بــا 

حضــور کشــورهای اســالمی شــکل بگیــرد و حضــور خارجی هــا در منطقــه مفهــوم و معنایــی نخواهــد داشــت.
آخریــن مــوردی کــه بایــد اشــاره کــرد ایــن اســت کــه در محــور مقاومــت تفرقــه مذهبــی و طایفــه ای جایگاهــی نــدارد و 

ــاری محــور مقاومــت و فلســطین اســت. ــه اهــداف همــکاری و هم ی مــردود اســت و راه رســیدن ب
از ســخنرانی ها بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه مقاومــت، غــزه و قــدس در قبــال هــم مســئول هســتند اگــر اتفاقــی در غــزه 

بیافتــد قــدس آرام نمی نشــیند و همــه ی اهــداف به ســوی اضمحــالل رژیــم صهیونیســتی اســت.
***

ــی  ــی مســیر زوال ــل و پیش بین ــا موضــوع تحلی ــوری اســالمی در اردن ســخنرانی خــود ب فردوســی پور، ســفیر ســابق جمه
کــه بــرای رژیــم صهیونیســتی اتفــاق افتــاد را چنیــن بیــان کــرد: یکــی از ویژگی هــا و برجســتگی های مقاومــت 12روزه در 
انتفاضــه رمضانیــه، بــه صــدا درآمــدن ناقــوس آزادی قــدس و اضمحــالل رژیــم صهیونیســتی اســت. اساســًا همان طورکــه 
ــند  ــری می شناس ــی و نظامی گ ــاخت نظام ــکل از س ــی متش ــادگان و اردوگاه نظام ــک پ ــوان ی ــرائیل را به عن ــم اس می دانی
ــی از  ــن یک ــت و ای ــه اس ــکل نگرفت ــازی در آن ش ــازی و ملت س ــچ گاه دولت س ــل، هی ــط بین المل ــم رواب ــای عل ــر مبن و ب
ــوان  ــی به عن ــت امنیت ــه وضعی ــی ب ــم نگاه ــر بخواهی ــرائیل اســت. اگ ــرطانی اس ــده ی س ــزرگ در تشــکیل غ ــای ب نقیصه ه
گزینــه ی اساســی و رکــن اساســی در حیــات، دوام و بقــاء رژیــم صهیونیســتی نــگاه کنیــم ســه عنصــر را می تــوان برشــمرد. 

ــه آن اضافــه می کنــم: البتــه مــن عنصــر چهارمــی را هــم ب
 اولیــن عنصــر: تفــوق و برتــری نظامــی اســت، اگــر ایــن تفــوق را از رژیــم صهیونیســتی ســلب کنیــم، ایــن رژیــم جعلــی 
خودبه خــود فــرو می پاشــد. چــون حیــات ایــن رژیــم براســاس تفــوق نظامــی بــا حمایــت قدرت هــای بــزرگ، مخصوصــًا 
ــن موضــوع  ــه ای ــرف اســت. البت ــم معت ــن رژی ــات و اشــغال گری ای ــر جنای ــی ب ــای بین الملل ــون اســت و چارچوب ه هژم
ــید در  ــته باش ــه داش ــتی توج ــم صهیونیس ــیک رژی ــای کالس ــه جنگ ه ــر ب ــد. اگ ــدق نمی کن ــت دوازده روزه ص در مقاوم
پنــج جنــگ گذشــته کــه نظام هــای متحــد عربــی از1948تــا اواخر1973انجــام دادنــد، هیچ کــدام پیروزمندانــه نبــود و هیــچ 
توفیقــی بــرای کشــورهای عربــی بــه دنبــال نداشــت، ضمــن اینکــه از ســال 1967معادلــه برگشــت و رژیــم بــا ســه بخــش 
ــن ویژگــی  ــه اشــغال خــود درآورد. آنچــه  در ای ــی را ب ــی بخش هــای عزیمــی از کشــورهای عرب ــی و دریای ــی، هوای نظام
اخیــر اتفــاق افتــاد ایــن بــود کــه چیــزی حــدود چهــار هــزار تــا چهارهــزار و ســیصد و پنجــاه موشــک بــا بــرد، تکنیــک 
ــی از ســرزمین  ــچ جای ــه ای کــه هی ــه گون ــه ســمت ســرزمین های اشــغالی شــلیک شــد. ب ــی مختلــف ب و شــاخصه های فن
اشــغالی در امــان نبــود، حتــی بنــدر ایــالت و فــرودگاه ایــن منطقــه هــم مــورد اصابــت موشــک قرارگرفــت. یعنــی به طــور 
میانگیــن در دوازده روز، روزی ســیصد و پنجــاه موشــک به طــرف ســرزمین های اشــغالی شــلیک شــد کــه نتانیاهــو و وزیــر 
خارجــه ی او اعتــراف کردنــد کــه پدافنــد گنبــد آهنــی رژیــم تنهــا توفیــق زدن یــک چهــارم از موشــک ها را داشــته و ایــن 
نشــان دهنده ی ایــن اســت کــه در جنــگ نامتقــارن بــا یــک گــروه غیــر حاکمیتــی، یعنــی تشــکیالت مقاومتــی محصــور در 
یــک زنــدان بــزرگ به عنــوان باریکــه ی غــزه کــه هیــچ آوردی از هیــچ ورودی از ایــن منطقــه متصــور نیســت نــه از بخــش 
ــم  ــی رژی ــن عنصــر حیات ــه اولی ــد ک ــی کاری می کن ــا دســت خال ــرز مصــر، ب ــی کشــور هم م ــا، مرزهــای اشــغالی، حت دری
صهیونیســتی را خدشــه دار و بــه آن آســیب جــدی وارد می کنــد. اگرچــه رژیــم بــه ســاخت بمــب هســته ای فخــر دارد، ولــی 

نیروهــای مقاومــت ایــن برتــری را از رژیــم صهیونیســتی ســلب کردنــد.
ــر  ــی اگ ــوق نظام ــل تف ــما در مقاب ــته اســت، ش ــتراتژیک وابس ــق اس ــه عم ــرائیلی ها ب ــاء اس ــات، دوام و بق عنصــردوم: حی
ــی خــود را  ــن خاطــر مســائل امنیت ــه همی ــت ب ــن خواهــد رف ــه از بی ــد اســرائیل بالفاصل عمــق اســتراتژیک را حــذف کنی
ــد. ایــن عمــق از آنجــا  ــر قــرار دادن ــا دســت باالت ــر ی ــرای خــود دســت برت ــه نوعــی ب ــد کــه ب خــارج از مرزهــا قراردادن
نشــأت گرفــت کــه بعــد از حمله1967کــه صحــرای ســینا را از دســت مصــر در آوردنــد و کرانــه ی باختــری و بخشــی از 
اراضــی اردن، جــوالن ســوریه، باریکــه غــزه را اشــغال کردنــد هــدف از ایــن کار همــان سیاســت عمــق اســتراتژیک بــود. 
لیکــن اتفاقــی کــه درایــن دوازده روز افتــاد نشــان داد کــه نــه تنهــا اســتراتژی دیوارکشــی بــه دور شــهرک های صهیونیســت 
نشــین حافــظ امنیــت رژیــم نیســت بلکــه گنبــد آهنــی یــا همــان سیســتم پدافنــد کارایــی ســابق را بــرای امــان مانــدن عمــق 
ــت  ــی از دس ــرد سیاس ــازل دوم و راهب ــد و پ ــزل ش ــم متزل ــر ه ــن عنص ــدارد دومی ــم ن ــی رژی ــرزمین های داخل ــل س داخ

ــد. ــارج ش ــت ها خ صهیونیس
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ــد محصــول حــزب  ــاق می افت ــکا اتف ــاالت متحــده ی آمری ــتوری اســت، آنچــه  در ای ــط دس ــا رواب ــاط ی ــوم: ارتب عنصــر س
ــا  ــه در اروپ ــکا بلک ــا در آمری ــه تنه ــت. ن ــت اس ــی صهیونیس ــول الب ــه محص ــت، بلک ــواه نیس ــا جمهوری خ ــرات ی دموک
هــم چنیــن اســت. نــگاه کنیــد بــه فرانســه، در آن جــا رئیــس جمهــوری موفــق اســت کــه بتوانــد ارتبــاط خوبــی بــا البــی 
مؤسســه ی صهیونیســتی پیــدا کنــد و تأییــد آن هــا را داشــته باشــد. در ایــاالت متحــده ی آمریــکا هــم »ای پــک« تعیین کننــده ی 
ــکا  ــت کاخ ســفید در آمری ــه در وضعی ــری ک ــاد؟ تغیی ــی افت ــد از مقاومــت دوازده روزه چــه اتفاق ــا بع سرنوشــت اســت. ام
ــرای حفــظ صیانــت و  ــد و اختالفــات شــدیدی ب ــرار دارن ــل همدیگــر ق ــاد، امــروزه گروه هــای چــپ و راســت در مقاب افت
حفاظــت اســرائیل بــه وجــود آمــده و دامنــه ی ایــن اختالفــات بــه اتحادیــه ی اروپــا هــم کشــیده شــده اســت و امــروزه بــرای 
حفــظ موقعیــت امنیــت راهبــردی رژیــم صهیونیســتی بــا وضعیــت موجــود کــه درواقــع ناشــی از جنایــات جنگــی اســت، دنیــا 
دیگــر حاضــر نیســت به خاطــر ایــن لکــه ی ننــگ هزینــه ای بپــردازد. آن چیــزی کــه حــادث شــده اســت، بیشــترین تحــرک 
در جامعــه ی مدنــی در غــرب صــورت می گیــرد و شــما بیشــترین اعتراضــات بــه جنایــات اســرائیل را در غــرب می بینیــد. 
امــروز عکــس 61 شــهید خردســال و کــودک در صفحــه نخســت روزنامــه ی نیویــورک تایمــز به عنــوان جنایــات جنگــی و 
کودک کشــی بــه تصویــر کشــیده شــده اســت و ایــن یــک واقعــه ی جدیــدی اســت کــه می بینیــم. بنابرایــن عنصــر ســوم هــم 

بــرای بقــا و امنیــت رژیــم کارایــی نــدارد.
ــته از  ــت گذش ــفید در دول ــرن را در کاخ س ــه ی ق ــوع معامل ــه موض ــن ک ــدای از ای ــت، ج ــدس اس ــث ق ــارم: بح عنصرچه
ــان  ــرای جهانی ــد ســازش را ب ــه ای از رون ســوی جمهوری خواهــان و حاکمیــت ترامــپ داشــتیم و آن هــا ترســیم یــک جانب
ــه  ــی ک ــن وضعیت ــد و ای ــا آم ــه دنی ــرده« ب ــه »ُم ــه در نطف ــت ک ــودی اس ــروز مول ــرن ام ــه ی ق ــتند، معامل ــش گذاش به نمای
صهیونیســت ها احســاس می کردنــد کــه بــا ارتبــاط دســتوری از ســمت غــرب و تحّکــم در رونــد ســازش به عنــوان دولــت 
ــتن  ــود را در بس ــع کار خ ــفارتخانه ها در واق ــال س ــا انتق ــدس ب ــغال ق ــغالی و اش ــرزمین های اش ــتی در س ــد صهیونیس واح
ــا حــوزه ی  ــط خــود ب ــد رواب ــون می توانن ــن محــور پیرام ــا دکتری ــد و حــاال ب ــی تمــام کرده ان ــم مناســبات بین الملل و تحکی

عربــی را ترســیم کننــد، ایــن موضــوع کامــاًل بــه هــم خــورده اســت.
وی افــزود: امــروز جالــب اســت بدانیــد کــه مؤسســه ی مطالعــات امنیتــی اســرائیل یعنــی مؤسســه ی ان. ای. اس .اس گزارشــی 
ــا برخــی از کشــورهای عربــی مثــل بحریــن و امــارات یــا ســودان و  را فــاش کــرده و معتقــد اســت عادی ســازی روابــط ب
کشــورهای منطقــه ی حــوزه ی عربــی کشــورهای خاورمیانــه حکایــت از دســت یابی بــه یــک روابــط یــا مناســبات ســالم و 
ــا کشــورها  ــه عادی ســازی روابــط اســرائیل ب ســازنده نیســت. ایــن مؤسســه مطالعــات امنیتــی، اعتــراف کــرده آنچــه  کــه ب
مخصوصــًا کشــورهای عربــی می انجامــد جــز از دریچــه ی حــل مســئله ی فلســطین نخواهــد بــود. بنابرایــن خــود اعتــراف 
ــت و  ــطین، اس ــازی، فلس ــئله ی عادی س ــرط اول مس ــه ش ــر اینک ــرد به خاط ــکل نمی گی ــازی ش ــن عادی س ــه ای ــد ک کرده ان
بــدون حــل مســئله ی فلســطین، هیــچ اتفاقــی در حــوزه ی مناســبات و رونــد عادی ســازی روابــط صهیونیســتی بــا کشــورهای 

عربــی شــکل نخواهــد گرفــت. بنابرایــن نکتــه ی حائــز اهمیــت بحــث قــدس اســت.
ــه  ــد ک ــان اشــاره کردن ــر کل حــزب اهلل لبن ــات دبی ــه بیان ــرد: دوســتان ب ــد ک ــی ســخنانش تأکی فردوســی پور در بخــش پایان
می گفــت، مقاومــت دوازده روزه ی فلســطین و باریکــه ی غــزه، بــه مــا درس اساســی داد و آن ایــن اســت کــه قــدس همیشــه 
ــه تعرضــی از  ــن هرگون ــود، بنابرای ــد ب ــرب( خواه ــان اســالم و ع ــا فلســطین بلکــه جه ــه  تنه ــز )ن ــد خــط قرم ــرای اب و ب
ســوی صهیونیســت ها علیــه مســجداالقصی صــورت بگیــرد، شــرایط شــدیدتر و وخیم تــری بــرای رژیــم صهیونیســتی رقــم 
ــرای حــل معضــل اشــغال گری در ســرزمین های اشــغالی شکســت خــورده  ــرب ب ــادالت غ ــام مع ــن تم ــد زد. بنابرای خواه
ــای  ــر پ ــروزه ملــت فلســطین به مراتــب روشــن تر و آگاه ت ــخ ســپرده شــده، بلکــه ام ــه تاری ــرن ب ــه ی ق اســت. نه تنهــا معامل
احقــاق حقــوق خــود ایســتاده اســت. امــروز اعــراب داخــل ســرزمین های چهل و هشــت، پــای معادلــه ی مقاومــت فلســطین 
ایســتاده اند. بــا عادی ســازی رونــد مناســبات عربی_اســرائیلی گفتــه می شــد کــه ایــن نســل، نســلی نیســت کــه دیگــر تــوان 
جنگیــدن داشــته باشــد و از جنــگ خســته شــده، امــا امــروز نقــش پیــش رو و حضــور در خــط جبهــه ی مقــدم در دســت 
ــه نمایــش  ــه مراتــب ویژگی هــای بی باکانه تــری از فلســطین را ب ــود و تبلــور مقاومــت از نــوع جدیــد و بی باکــی ب این هــا ب

گذاشــتند. از همــه مهم تــر عنصــر وحــدت در صیانــت از مســجداالقصی و دســتاوردهای ملــت فلســطین اســت.
ــم  ــالل رژی ــت از اضمح ــارت اس ــرد و آن عب ــمه می گی ــزی سرچش ــی و مرک ــه ی کانون ــک نقط ــا از ی ــن ویژگی ه ــام ای  تم
ــرای نابــودی صهیونیســت ها را بــه صــدا درآورد و امــروز ملــل آزاده ی جهــان  صهیونیســتی. درواقــع، شــمارش معکــوس ب
ــرژی  ــوان، قــوت و ان ــای قــدس و حقانیــت ملــت فلســطین ایســتاده اند و »مقاومــت« ت ــار ملــت عــرب و اســالمی پ در کن

ــد. ــه شــدت متحــول کن ــده ب ــد سرنوشــت فلســطین را در آین ــدا کــرده اســت کــه می توان مضاعفــی پی
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نشســت مجــازی »مطالعــات فرهنگــی و صنعــت نشــر« بــا حضــور ایــوب دهقــان کار )مدیر عامــل خانــه ی کتــاب و ادبیــات 
ــاون  ــوم و مع ــی وزارت عل ــی و اجتماع ــات فرهنگ ــه ی مطالع ــی مؤسس ــأت علم ــو هی ــوی )عض ــید عبداالمیر نب ــران(، س ای
پژوهشــی مرکــز نشــر دانشــگاهی( و احمــد شــاکری )عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی( 

برگــزار شــد.
ــی  ــات فرهنگ ــت های مطالع ــله نشس ــزاری سلس ــتای برگ ــی در راس ــت توضیحات ــر نشس ــاکری، دبی ــت ش ــدای نشس در ابت
ــن  ــی از مهم تری ــوان یک ــر به عن ــت نش ــور صنع ــوص حض ــواردی در خص ــر م ــه ذک ــرد و ب ــه ک ــدد ارائ ــای متع در میدان ه
نمودهــای حــوزه ی فرهنــگ اشــاره کــرد. وی بــا بیــان انــواع خوانش هــا در ســنت مطالعــات فرهنگــی، موضــوع ایــن جلســه 
را در حــوزه ی بررســی سیاســت گذاری های فرهنگــی در مطالعــات فرهنگــی ارزیابــی کــرد و صنعــت نشــر را از حوزه هــای 

مهــم ایــن مقولــه برشــمرد.

ــا  ــم و می شناســیم و رابطــه ی آن ب ــون آنچــه کــه صنعــت نشــر می دانی ــان اینکــه پیرام ــا بی ــوی ب ــه ســید عبداالمیر نب در ادام
فرهنــگ و مســائل اجتمــاع بحث  هــای گوناگونــی شــکل گرفتــه، اظهــار کــرد: همــه ی نویســندگان و تحلیل گــران معتقدنــد 
کــه صنعــت نشــر موجــب شــد، دنیــای دیگــری شــکل بگیــرد؛ قبــاًل رابطــه ی افــراد بــا کتــاب محدودتــر بــود چــون کتــاب 
ــم و  ــان ک ــع تعدادش ــد؛ درواق ــداری می ش ــی نگه ــه در کتابخانه های ــود ک ــدود ب ــی مح ــای خط ــداد کتاب ه ــه تع ــز ب نی
به صــورت پراکنــده بودنــد؛ بــا یکدیگــر ارتباطــی نداشــتند و اســتفاده از کتــاب نیــز بــه عــده ای خــاص محــدود بــود؛ لــذا 
ــد و  ــن رش ــت. همچنی ــود داش ــه وج ــاب و کتابخان ــتفاده از کت ــت در اس ــی و محدودی ــاالری و نخبه گرای ــی اشراف س نوع

ــود. ــاد ب ــکان اشــتباه زی ــود و ام ــز به صــورت محــدود ب ــاب نی ــر کت تکثی
وی در ادامــه بیــان کــرد: به همیــن دلیــل اختــراع گوتنبــرگ به عنــوان یــک انقــالب شــمرده می شــود. یعنــی آن اتفاقــی کــه 
در قــرن 15 میــالدی رخ داد و بــا انتشــار انجیــل در ســال 1455 میــالدی شــروع شــد، به عنــوان یــک انقــالب در تاریــخ علــم 
و فرهنــگ بشــری نــام بــرده می شــود. بــر اثــر ایــن اختــراع و رشــد بعــدی آن بــود کــه انتقــال و ترویــج دانــش موجــود بــا 
ســهولت و ســرعت بیشــتر صــورت گرفــت، درواقــع رشــد و انتقــال دانــش موجــود چشــم گیر شــد؛ ســبب شــد میانگیــن 
ــه گســترده تری،  ــک شــود و جامع ــم نزدی ــه ه ــف ب ــع مختل ــد و جوام ــش یاب ــه افزای ــک جامع علمــی و فرهنگــی اقشــار ی

مخاطــب قــرار گیــرد.
نبــوی ضمــن اشــاره بــه اینکــه بــه دلیــل وجــود دســتگاه چــاپ، گــردش دانــش موجــود ســریع تر صــورت گرفــت، عنــوان 
ــارج و  ــی خ ــش از انحصــار طبقات ــان دان ــت، هم زم ــریع تر صــورت گرف ــز س ــگ نی ــه فرهن ــم ب ــل عل ــن تبدی ــرد: همچنی ک
ــد توســط  ــدا کــرد، فرصــت طــرح عقای ــم کاهــش پی ــل، مطالعــه و کســب عل ــه ی تحصی ــت بیشــتر شــد؛ هزین ســبب عدال
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همــگان افزایــش پیــدا کــرد و امــکان کنتــرل نیــز کــم شــد. در کتــاب اســتفاده از تصاویــر بیشــتر شــد و ســبب افزایــش و رشــد 
ــاز دارد و اساســًا  ــگاه ممت ــر جای ــم تصوی ــژه در حــوزه ی کتاب هــای کــودکان کــه می دانی ــدگان شــد. به وی ــل خوانن ــوه تخی ق
آثــار کــودک و نوجــوان بخــش خاصــی در بــازار کتــاب را بــه خــود اختصــاص داد کــه بــا عنصــر تصویــر ارتبــاط وثیقــی دارد.
عضــو هیــأت علمــی مؤسســه ی مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم همچنیــن مطــرح کــرد: اولیــن انجیــل در ســال 
1455 منتشــر شــد، گفتــه می شــود اعالمیــه ی مارتیــن لوتــر ســال 1517 در حــدود 30 هــزار نســخه منتشــر شــد. ایــن دســتگاه 
ظــرف مــدت کوتاهــی چنیــن دسترســی هایی بــه شــهروندان داد. البتــه خطاهایــی نیــز رخ داد؛ مثــاًل هرزنامه هــا و مباحثــی کــه 
امــروزه به عنــوان شــبه علــم می شناســیم رشــد بیشــتری پیــدا کــرد، کنتــرل از بیــن نرفــت و شــیوه ی آن پیچیده تــر شــد؛ امــا 
هم زمــان عــالوه بــر نکاتــی کــه عــرض کــردم حوزه هایــی از اقتصــاد رشــد کــرد؛ بحــث اقتصــاد نشــر، مباحــث مدیریــت و 
مدیریــت بازاریابــی بــه حــوزه ی کتــاب کشــیده شــد، علــم حقــوق در زمینــه ی  حقــوق خواننــدگان، مصنفــان و ناشــران رشــد 

. د کر
وی بــا بیــان اینکــه آنچــه در خصــوص چــاپ کاغــذی و انقــالب صنعــت نشــر می گوییــم، امــروزه خــود ســنتی شــده اســت، 
ــنتی  ــاپ س ــود، چ ــذی خ ــاپ کاغ ــد چ ــبب ش ــد س ــای جدی ــانه ها و تکنولوژی ه ــا، رس ــون فناوری ه ــرد: چ ــح ک تصری
ــتر،  ــب بیش ــتر، مخاط ــهولت بیش ــریع تر، س ــی س ــا را دارد، دسترس ــان مزای ــک هم ــر الکترونی ــم نش ــا می بینی ــی م ــود. یعن ش
تبدیــل علــم بــه فرهنــگ بــا ســرعت بیشــتر، کاهــش هزینــه ی مطالعــه و تحصیــل، رشــد قــوه ی تخیــل کــه بــا بحــث توســعه 
رابطــه ی نزدیــک دارد و طبیعتــًا کاهــش محدودیــت. به خصــوص کــه نشــر الکترونیــک نقــش عامــل تصــادف را کمتــر کــرده 
ــار  ــه در کن ــد(. البت ــری را انتخــاب کن ــرود و اث ــه کتاب فروشــی ب ــی ب ــرد به صــورت تصادف ــی ف ــل تصــادف یعن اســت )عام
ــزار انتقــاد نیــز راحت تــر بــوده و ســریع تر صــورت  آن هرزنامــه، کپــی کاری و ســرقت رشــد شــبه علــم بیشــتر شــده امــا اب
ــر  ــر و اثرگذارت ــه رابطــه ی بیــن فرهنــگ و علــم نزدیک ت ــر رشــد چــاپ و نشــر و دســتاوردهای فناوران ــه اســت. در اث گرفت

ــم بیشــتر شــود. ــت در کســب و رشــد عل ــم، ســبب شــد عدال ــی کــه اســتفاده می کنی ــد و پلتفرم های ــاوری جدی شــد؛ فن
در ادامــه ی ایــن نشســت مجــازی دهقــان کار بــا اشــاره بــه اینکــه پیونــد حــوزه ی علــم بــه معنــای Science و فرهنــگ، پیونــد 
ــم  ــا از عل ــه م ــی ک ــن زمان ــر م ــت: به نظ ــت، گف ــد اس ــای جدی ــتلزم کاوش و پژوهش ه ــال مس ــوده و در عین ح ــی ب دیرپای
ــم و  ــام عل ــه ن ــًا از اقیانوســی ب ــم، واقع ــت می  کنی ــار یکدیگــر صحب ــا در کن ــن آن ه ــن دو و قرارگرفت ــد ای ــگ و پیون و فرهن
ــن  ــردن در ای ــور ک ــق هســتند و غ ــم عمی ــوده و ه ــم وســیع ب ــن دو ه ــه ای ــت می شــود ک ــگ صحب ــام فرهن ــه ن اقیانوســی ب
اقیانــوس به هــم پیوســته همــت وســیعی را می طلبــد و جــای تشــکر دارد کــه ایــن احســاس نیــاز و بیــداری در پژوهشــگاه 

ــده اســت. ــات فرهنگــی به وجــود آم ــوم انســانی و مطالع عل
ــدا کــردن راه حلــی  ــرای پی ــد، شــاید ب ــان می آی ــی کــه از مباحــث و مســائل حــوزه ی فرهنگــی ســؤال به می وی افــزود: زمان
ــال  ــوان مث ــم. به عن ــم می روی ــوزه ی عل ــز ح ــا به ج ــی از حوزه ه ــراغ خیل ــؤاالت س ــری س ــرای یک س ــخی ب ــرای آن و پاس ب
ــای نشــر  ــگاه پلتفرم ه ــر، جای ــا خی ــک خــوب اســت ی ــا نشــر الکترونی ــود؛ آی ــرح می ش ــن مط ــن عناوی ــؤاالتی تحــت ای س
ــداول فعــاالن  ــم و... کــه ایــن مــوارد جــزو ســؤاالت داغ و مت ــی بروی ــد کتاب هــای صوت ــه ســمت تولی ــا ب ــا م کجاســت، آی
ــی، امــور مدیریتــی و اقتصــادی  ــه از منظرهــای مختلــف یعنــی از لحــاظ بازاریاب ــدان اســت و البت حــوزه ی نشــر و دغدغه من
ــدا  ــوزه ورود پی ــن ح ــدان در ای ــد چن ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــده اس ــخ داده ش ــه و پاس ــه آن پرداخت ــف ب ــای مختل و حوزه ه
نکرده ایــم کــه ببینیــم علــم در حــوزه ی فرهنــگ مغفــول بــوده و آن هــم علــم شــناختی )Cognitive science( اســت، چــه جوابــی 

ــود. ــاس می ش ــدت احس ــه ش ــی آن ب ــد و جای خال ــا می ه ــه م ب
ــد، در درجــه ی اول  ــد، می گوین ــان می آی ــه می ــت از book reading و Cognitive science ب ــی صحب ــرد: وقت ــد ک ــان کار تأکی دهق
ــه وزارت فرهنــگ  ــق آن هســتند! دســتگاه های مختلــف ازجمل ــاب اســت و همــگان مواف نمــودی از حــوزه ی فرهنــگ و کت
ــج  ــگ و ارشــاد اســالمی تروی ــذا یکــی از رســالت های وزارت فرهن ــد. ل ــت کن ــن حــوزه را تقوی ــد ای و ارشــاد اســالمی بای
ــه  ــم از دو مقول ــان می آوری ــه می ــت ب ــی صحب ــا از کتاب خوان ــی م ــت؛ وقت ــی اس ــه و کتاب خوان ــگ مطالع ــترش فرهن و گس

ــدن. ــاب و دیگــری خوان ــم، یکــی واژه کت ــت می کنی ــی صحب ــاوت از نظــر ماهیت ــاًل متف ــا کام ــط ام مرتب
ــه ی کتــاب و ادبیــات ایــران در ادامــه بیــان کــرد: کتــاب یــک ســخت افزار اســت، صرف نظــر از اینکــه روی  مدیرعامــل خان
کاغــذ، چــرم و حتــی روی صفحــه کامپیوتــر باشــد، باالخــره یــک محصــول نهایــی اســت. امــا خوانــدن بــا علــوم شــناختی 
ــم  ــت  می کنی ــی صحب ــی از کتاب خوان ــی اســت. وقت ــد ذهن ــک فراین ــدن ی ــه حــوزه ی خوان ــت ک ــط می شــود از آن جه مرتب
بیشــتر تمرکــز مــا بــر کتــاب بــوده و کمتــر بــه حــوزه ی خوانــدن پرداختیــم. اگــر بخواهیــم در کتاب خوانــی حــق حــوزه ی 
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ــا اختصــاص بودجه هــای مناســب، دادن تســهیالت، برگــزاری نمایشــگاه ها،  کتــاب را ادا کنیــم کار ســختی نیســت؛ یعنــی ب
ــز هســت  ــا نی ــوده و در کشــور م ــه در همــه ی کشــورها ب ــزاری جشــنواره هایی ک ــاب و برگ ــای کت ــا، یارانه ه دادن گرنت ه

ازجملــه هفتــه ی کتــاب، نمایشــگاه کتــاب تهــران، نمایشــگاه اســتانی، خریــد کتــاب و... می تــوان ایــن کار را انجــام داد.
وی افــزود: به زعــم بنــده می تــوان حــق کتــاب در آن بخــش کــه محصــول نهایــی اســت را تحــت شــرایطی کــه هــم بودجــه 
و هــم برنامــه ی دقیــق و منظــم باشــد و ادارات، وزارتخانه هــا و نهادهــای فرهنگــی مــا عزمــی داشــته باشــند، ادا کــرد. مثــاًل 
ــم اگــر مشــکل کاغــذ حــل  ــوط می شــود و همــه معتقدی ــه حــوزه ی کاغــذ مرب ــا ب ــادی از مشــکالت ناشــران م بخــش زی
شــود، تــا حــد زیــادی مشــکالت نشــر مــا برطــرف می شــود یــا بالعکــس، اگــر مشــکل کاغــذ حــل نشــود نشــر مــا دچــار 

ــود. مشــکالت جــدی می ش

ــرد:  ــوان ک ــت و عن ــدن )Reading( دانس ــان خوان ــی هم ــش دوم آن یعن ــی« را بخ ــول »کتاب خوان ــش مغف ــان کار بخ دهق
خوانــدن یــک پروســه و فراینــد ذهنــی اســت و کمتــر کســی بــه آن توجــه کــرده اســت؛ درســت اســت کــه کارهــای مــا 
بیشــتر بــه اســم کتاب خوانــی و ترویــج مطالعــه و کتابخوانــی بــود ولــی تقریبــًا تمامــی کارهــای مــا بــه کتــاب مرتبــط بــود 
و بــرای نفــس و عمــل خوانــدن به عنــوان یــک عمــل ذهنــی کــه علــم ورود گســترده ای بــه آن حــوزه داشــته متأســفانه کاری 
نکردیــم. به واقــع نــه فقــط وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بلکــه در وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، وزارت آمــوزش 
و پــرورش، در آکادمی هــای فرهنگــی کــه به صــورت خــاص بــه علــوم شــناختی مرتبطنــد، فعالیتــی صــورت نگرفتــه اســت 

ــی  آن احســاس می شــود. و جــای خال
وی دربــاره ی اهمیــت مقولــه ی خوانــدن تأکیــد کــرد: در علــوم شــناختی، خوانــدن )Reading( را یکــی از چهــار مهــارت اصلی 
در کنــار مهارت هــای گفتــاری )speaking(، نوشــتاری و شــنیداری )Listening( حســاب می کننــد. از ایــن چهــار مهــارت، دو 

مهــارت خوانــدن و شــنیدن را مهــارت Receptive skills و دو مهــارت گفتــاری و نوشــتاری را productive skills می گوینــد.
دهقــان کار در ادامــه عنــوان کــرد: چامســکی نظریــه ای دارد کــه می گویــد، زبــان فطــری و ذاتــی اســت؛ حــول ایــن جملــه 
ــی  ــیم بندی جالب ــک تقس ــکی در ی ــا چامس ــت؛ ام ــده اس ــته ش ــف نوش ــای مختل ــه زبان ه ــیاری ب ــاالت بس ــا و مق کتاب ه
می گویــد، همــان زبانــی کــه در نهــاد همــه ی انســان ها به صــورت فطــری بــه ودیعــت گذاشــته شــده اســت را بایــد بالفعــل 
کــرد. یعنــی I Language کــه همــان زبــان درونــی بــوده و ذاتــی اســت را بایــد بالفعــل و عملیاتــی کــرد تــا بــه اجــرای زبانــی 

ــد. ــت می کن ــن رو از E Language صحب ــاری و نوشــتاری اســت، برســد. از ای ــای گفت ــه همــان مهارت ه ک
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بحــث I Language خداونــد به عنــوان خالــق کار خــود را بــه نحــو احســن انجــام داده اســت، بیــان 
کــرد: بــه واقــع همــه ی انســان ها بــه اســتثنای افــرادی کــه بــا بیماری هــای خــاص دنیــا می آینــد توانایــی زبانــی دارنــد. امــا 
چامســکی از E Language صحبــت می کنــد یعنــی مــا بایــد بــه زبــان خروجــی کــه در جامعــه نمــود پیــدا می کنــد و ســطح 
بیرونــی توانایــی زبانــی اســت در حــوزه ی psycholinguistics بپردازیــم و نبایــد مغفــول بمانــد. ایــن همــان جایــی اســت کــه 
ــی  ــوزه ی کتاب خوان ــود و در ح ــای خ ــوم در فعالیت ه ــای Science و عل ــی از یافته ه ــوان یک ــی آن را به عن ــده جای خال بن
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ــم. ــاس می کن احس
ــد اهــداف صنعــت نشــر را  ــاره ی دلیــل ایــن احســاس خــالء اظهــار کــرد: بای ــران درب ــه کتــاب و ادبیــات ای مدیرعامــل خان
ــال  ــرای انتق ــا ب ــدن ی ــرای خوان ــاب را ب ــا کت ــاب شــاکله ی صنعــت نشــر را شــامل می شــود؛ م ــد کت ــع تولی برشــمریم؛ به واق
ــز  ــب نی ــدف از درک مطل ــت و ه ــب اس ــرای درک مطل ــز ب ــدن نی ــدف از خوان ــم. ه ــد می کنی ــا تولی ــات و آگاهی ه تجربی
 )Decision making( کــه دریافــت می کنیــم در تصمیم گیــری Information اســت. بنابرایــن آن )Learning( فراگیــری و یادگیــری
مــا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. اصــوالً هــدف نهایــی از مطالعــه، تصمیم گیــری اســت، یعنــی یــک دانشــی در مــا بــه وجــود 
ــاز اســت،  ــه critical thinking موردنی ــا ازجمل ــذا یک ســری مهارت ه ــم. ل ــری کنی ــم تصمیم گی ــر اســاس آن بتوانی ــه ب ــد ک بیای
یعنــی خواننــدگان مــا بایــد متفکــران انتقــادی باشــند. بنابرایــن در معــرض کتــاب قــرار گرفتــن به تنهایــی نمی توانــد یادگیــری 
ــدن  ــرای خوان ــه ب ــی را ک ــن هــدف متعال ــر ای ــذا اگ ــد؛ ل ــن کن ــه را تضمی ــری نقادان ــه و در نتیجــه تصمیم گی و تفکــر خالقان
متصــور شــویم، متوجــه می شــویم صــرف برگــزاری جشــنواره، هفتــه ی کتــاب، دادن یارانــه، تأمیــن کاغــذ و… حــول محــور 

کتــاب اســت و اگــر از بحــث خوانــدن و یادگیــری خــارج شــویم نتیجــه ی مدنظــر حاصــل نمی شــود.
او بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد در حــوزه ی کتاب خوانــی هــم بــه کتــاب بپردازیــم و هــم بــه خوانــدن، اظهــار کــرد: بــه وفــور در 
خصــوص علــوم جدیــد، psycholinguistics یــا روان زبان شناســی بحــث شــده اســت و اگــر بخواهیــم بگوییــم بــرای مهــارت 
ــرای Learning مختلــف styles مختلــف  ــم. دانشــمندان ب ــاز اســت بایــد ســراغ cognitive science بروی ــدن چــه چیــزی نی خوان
 Learning styles ــی کــه چامســکی مطــرح کــرده اســت ــی زبان ــه همــان توانای ــرد مجهــز ب ــی در هــر ف ــد، یعن تعریــف می کنن
ــم  ــب باشــیم و بدانی ــد مراق ــم بای ــی کمــک کنی ــگ کتاب خوان ــه فرهن ــم ب ــاوت اســت. اگــر بخواهی و Learning strategies متف
ــدن  ــه Effective reading و خوان ــر ب ــم منج ــا ه ــا ب ــه ی این ه ــت و هم ــردی چیس ــر ف Learning styles و Learning strategies ه

مثمرثمــر خواهــد شــد.
دهقــان کار در ادامــه عنــوان کــرد: مثــاًل بــرای Learning styles ممکــن اســت خواننــدگان مختلــف حالت هــای متفاوتــی ماننــد 
Aural ،Visual و... داشــته باشــند. نکتــه ی جالــب ایــن اســت کــه styles قابــل تغییــر نیســتند و اگــر هــم بخواهیــم تغییــر دهیــم 
ــده  ــه خوانن ــدن را ب ــتراتژی خوان ــوان اس ــری دارد و می ت ــس و فراگی ــت تدری ــا Learning strategies قابلی ــت. ام ــر اس هزینه ب

آموخــت.
وی دربــاره ی افزایــش مهــارت خوانــدن عنــوان کــرد: Science یکــی از حوزه هایــی اســت کــه در ایــن زمینــه می توانــد کمــک 
کننــده باشــد. وزارتخانه هــا، نهادهــای دولتــی و فرهنگــی، وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، وزارت آمــوزش و پــرورش، 
ــا و  ــاب، کتابخانه ه ــدگان کت ــد کنن ــران، تولی ــه ناش ــی و البت ــی و پژوهش ــای علم ــالمی، نهاده ــاد اس ــگ و ارش وزارت فرهن
کتابفروشــی ها دخیــل هســتند. لــذا بــا علــم بــه ایــن مســائل و بــا علــم بــه اینکــه علــم در ایــن حــوزه حرفــی بــرای گفتــن 
دارد، جــواب دادن بــه آن ســؤاالت ابتدایــی دیگــر چنــدان ســخت نیســت، علــم نیــز در ایــن زمینــه می توانــد کمــک کنــد و 
ــا اتخــاذ موضــع علمــی دریافــت  بــه نظــر مــن بیشــترین کمــک را علــم می کنــد از ایــن رو کــه پاســخ درســت را می تــوان ب
ــا  ــاب کاغــذی داد و آن ه ــا کت ــه آن ه ــد ب ــه نبای ــد ک ــراد اســتایل ها و اســتراتژی هایی دارن ــد یک ســری اف ــم می گوی ــرد. عل ک
بایــد تنهــا از کتاب هــای صوتــی اســتفاده کننــد. برخــی افــراد دیــداری، شــنیداری و... بــوده و علــم همــه ی این هــا را تعریــف 
ــه  ــاره ی یــک مقول ــازار، درب ــای تــب ب ــر مبن ــی و ب ــا به صــورت آن کــرده و به رســمیت شــناخته اســت؛ به نظــر مــن اینکــه م

ــه تصمیم گیــری کنیــم نتیجــه ی درســت را دریافــت نخواهیــم کــرد. عجوالن
 مدیرعامــل خانــه کتــاب و ادبیــات ایــران در خاتمــه بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی می گوینــد، ملــت ایــران تــا مدت هــا ملــت 
شــفاهی بــود، مطــرح کــرد: یعنــی خطابه هــای خــود را از طریــق منبرهــای مســاجد بــه گــوش مــا رســانده اند و ایــن زمانــی 
ــا و  ــی از نقالی ه ــای قدیم ــه در قهوه خانه ه ــی هایی ک ــا نقاش ــود؛ ی ــوش ب ــق گ ــات از طری ــال اطالع ــال انتق ــه کان ــود ک ب
تصاویــر شــاهنامه منتقــل شــد، علــم آن هــا را بــه رســمیت شــناخته و بــرای آن هــا تعریــف دارد. بــه نظــر مــن در ایــن حــوزه 

ــرم شــمرد. ــم را محت ــرد و نظــر عل ــد علمــی حســاب ک ــوان روی یافته هــای جدی هــم می ت
پس از صحبت های سخنرانان، حاضران به پرسش و پاسخ پرداختند.
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موفقیتدانشجویپژوهشگاهدردهمیندورهیانتخابرسالههاوپایاننامههایبرتر

ــا الگــوی اســالمی ایرانــی پیشــرفت معرفــی   برگزیــدگان دهمیــن دوره ی انتخــاب رســاله ها و پایان نامه هــای برتــر مرتبــط ب
. ند شد

ــه  ــن ب ــا پرداخت ــی ب ــالت تکمیل ــا هــدف تشــویق دانشــجویان تحصی ــی پیشــرفت ب ــز الگــوی اســالمی ایران هــر ســاله مرک
ــا الگــوی اســالمی ایرانــی پیشــرفت پــس از داوری  موضــوع الگــوی پیشــرفت، از رســاله ها و پایان نامه هــای برتــر مرتبــط ب

ــی آورد. ــی به عمــل م ــزی قدردان ــا اهــدای جوای ب

همچنیــن از دوره ی دهــم ایــن فراخــوان، اعطــای امتیــازات دیگــری شــامل دعــوت از برگزیــدگان مذکــور به عنــوان ســخنران 
نشســت های اندیشــه ورزی و بهره منــدی از ظرفیــت علمــی آن هــا در اندیشــکده های مرکــز الگــو در دســتور کار قــرار دارد. 
در دهمیــن دوره ی ایــن فراخــوان تعــداد 135 رســاله و پایان نامــه از طــرق مختلــف بــه دبیرخانــه فراخــوان واصــل شــد کــه 
ــاله ی  ــه رس ــدند ک ــده ش ــر برگزی ــت 5 اث ــه و در نهای ــرار گرفت ــورد داوری ق ــی و تخصصــی م براســاس شــاخص های علم
ــت ــهیعدال ــلنظری ــوان »تحلی ــا عن ــات فرهنگــی ب ــوم انســانی و مطالع ــروزی از پژوهشــگاه عل ــه فی ــری آیت ال دکت
ــعوراهبردهــا« در میــان آثــار منتخــب و  ــهالگــویایرانی_اســالمیپیشــرفت؛موان اجتماعــیمعطــوفب

ــود. ــده می ش ــر دی برت
موفقیــت حاصلــه را بــه دانشــجوی موفــق پژوهشــگاه، همــکاران، پژوهشــگران و اســتادان ایــن مرکــز علمی_پژوهشــی تبریــک 

ــم. ــرض می کنی ع
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اضطرابایرانیان

وبینــار »اضطــراب ایرانیــان« بــا ســخنرانی دکتــر ابوالفصــل محمــدی، روان شــناس بالینــی و پژوهشــگر دانشــگاه ساســکاچوان 
ــادا در تاریــخ 27 اردیبهشــت ماه 1400، از ســوی گــروه روان شناســی پژوهشــکده ی اخــالق و تربیــت پژوهشــگاه علــوم  کان

انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد.
ــروس موجــب شــد  ــال کروناوی ــرای مث ــه ی جهان شــمول دارد، ب ــاز ســخنانش گفــت: اضطــراب جنب ــر محمــدی در آغ دکت
انســان های سرتاســر جهــان، اضطــراب فراگیــر، نگرانی هــا یــا اضطراب هــای مربــوط بــه ســالمتی را تجربــه کننــد و تجــارب 
وســواس نیــز موجــب بــروز یــا تشــدید آن شــود؛ بــا ایــن حــال اگــر انســان ها نگــران چــه چیــزی باشــند، در میــان افــراد از 
فرهنگ هــای مختلــف، متفــاوت اســت و ایــن ســئوال مهــم را ایجــاد خواهــد کــرد کــه اضطــراب در فرهنگ هــای گوناگــون 
ــن جهــت دارای اهمیــت دانســت کــه آگاهی داشــتن  ــن پرســش را از ای ــه ای ــه خــود را نشــان می دهــد؟ وی پاســخ ب چگون
ــا  ــک ی ــی روان پزش ــرده و آگاه ــری ک ــخیص جلوگی ــا در تش ــروز خط ــد از ب ــالل، می توان ــک اخت ــی ی ــای فرهنگ از جنبه ه
ــی  ــی خوب ــد، موجــب می شــود رابطــه ی درمان ــه می کنن ــان و تجرب ــه اضطراب شــان را بی ــراد چگون روان شــناس از اینکــه اف

بــا بیمــار برقــرار کــرده و ضمــن حفــظ فــرد در فراینــد درمــان، بــه اثربخشــی درمــان کمــک کننــد.

 وی نــوع الگوهــای ارتباطــی را نیــز در کشــورهای مختلــف، متفــاوت دانســت و ورود افــراد بــه فراینــد درمــان را نیــز متفــاوت 
ــان  ــرای درم ــش ب ــالح آرام بخ ــه اصط ــان ب ــتفاده از گیاه ــران و اس ــا در ای ــود عطاری ه ــال؛ وج ــرای مث ــد، ب ــی کردن ارزیاب

ــه فرهنــگ قلمــداد کــرد. ــه ای از ایــن درمان هــای وابســته ب اضطــراب را نمون

ــرار  ــه ق ــورد توج ــراب م ــی اضط ــای فرهنگ ــی، جنبه ه ــات علم ــر در ادبی ــای اخی ــه داد: در دهه ه ــتاد دانشــگاه ادام ــن اس ای
ــه در  ــی ک ــالالت روان ــاری و تشــخیصی اخت ــاب راهنمــای آم ــگ در کت ــه فرهن ــه بخــش ســندرم های وابســته ب گرفــت و ب
ــا خشــم و  ــی ی ــه ی عصب ــال حمل ــرای مث ــزوده شــد. ب ــه اف ــن زمین ــادی در ای ســال 2013 به روزرســانی شــد، اطالعــات زی
خــروش درونــی در جوامــع التین تبــار یــا بــروز نشــانه های اضطــراب در قالــب اضطــراب اجتماعــی در ژاپنی هــا کــه بیانگــر 
ــای  ــه ی جنبه ه ــرای مطالع ــی ب ــن بین الملل ــد انجم ــی مانن ــن انجمن های ــران اســت. همچنی ــا در خصــوص دیگ ــی آن ه نگران
ــه  ــد ک ــر کرده ان ــه منتش ــن زمین ــز در ای ــی نی ــای اختصاص ــد و مجله ه ــیس ش ــناختی تأس ــات روان ش ــی موضوع بین فرهنگ
بــرای مثــال می تــوان بــه مجلــه ی Cross Cultural Psychology اشــاره کــرد. موضــوع دیگــری کــه در همیــن زمینــه بایــد مــورد 
ــای  ــراد از فرهنگ ه ــال در نتیجــه ی مهاجــرت، اف ــرای مث ــف اســت، ب ــای مختل ــدن فرهنگ ه ــرد، ترکیب ش ــرار گی ــه ق توج
ــدا  ــی پی ــود مرکب ــف، نم ــای مختل ــی پدیده ه ــای فرهنگ ــه ی آن جلوه ه ــد و در نتیج ــر ازدواج می کنن ــا یکدیگ ــف ی مختل

می کننــد.
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ــه  ــد ک ــن« ارجــاع دادن ــود و کالیم ــاب »گ ــه کت ــان را ب ــراب در ایرانی ــورد اضط ــات در م ــدی پیشــینه ی مطالع ــر محم دکت
البتــه بعدهــا بــا اقتبــاس از آن، کتــاب دیگــری بــا ویراســتاری »بارلــو« منتشــر شــد. نویســندگان در ایــن کتــاب، بــر اســاس 
تجــارب خــود معتقــد بودنــد ایرانیــان اضطــراب را بــه شــکل جســمی و بدنــی تجربــه می کننــد و ایــن موضــوع تقریبــًا در 
همــه ی فرهنگ هــای شــرقی مشــاهده می شــود. در مشــاهدات گــود و کالیمــن، به طــور مشــخص از دو جلــوه ی فرهنگــی 
اضطــراب در ایرانیــان، ســخن گفتــه شــد؛ اولــی ناراحتــی قلبــی کــه افــراد بســیاری بــه آن اشــاره می کننــد و دوم توصیفاتــی 
ماننــد وهــم، هــراس و وحشــت اســت. عــالوه بــر ایــن، می تــوان جنبه هایــی از فرهنــگ ایرانــی کــه مؤثــر بــر شــکل بــروز 

اضطــراب در ایرانیــان اســت را شــامل مــوارد زیــر دانســت:

نخســت آنکــه حساســیت در روابــط بین فــردی میــان ایرانیــان کــه در اصطــالح عامیانــه اهمیــت حــرف و نظرهــای مــردم 
بــرای ماســت، موجــب شــده اســت، اضطراب هــا، بــه شــکل اضطــراب اجتماعــی و اضطــراب فراگیــر خــود را نشــان دهــد. 
موضــوع دوم، محدودیــت بیــان هیجــان در بیــن ایرانیــان اســت کــه نشــان دهنده ی وجــود شــرم و حیــا در فرهنــگ ایــران 
ــان از گذشــته  ــگاه فرهنگــی ایرانی ــی و ن ــت پیشــرفت تحصیل ــادی هــم دارد اهمی ــت زی ــه اهمی اســت. موضــوع بعــدی ک
تاکنــون بــه درس و مدرســه اســت کــه موجــب شــد، اضطــراب بســیار زیــاد کنکــور در بیــن نوجوانــان و خانواده هــا وجــود 
داشــته باشــد. همچنیــن در فرهنــگ ایــران یــک الگــوی تعــارض در تربیــت فرزنــدان بیــن نســل قدیــم و جدیــد وجــود دارد. 
در فرهنــگ ایــران گرایــش بــه جســمانی کــردن اضطــراب وجــود دارد و اصطالحــات درد قلــب یــا تیــر کشــیدن قلــب و ســر 
درد و … در اشــکال متفــاوت مشــکالت و ناراحتــی هــای هیجانــی مــا را نشــان می دهــد. موضــوع فرهنــگ در رفتارهــای 
جســتجوی کمــک و خدمــات درمانــی هــم تاثیرگــذار اســت ماننــد مقاومــت در مصــرف داروهــای روان پزشــکی! بــه همیــن 

علــت هــم گرایــش مراجعــه افــراد بــه مراکــز مشــاوره بیشــتر از مراجعــه بــه روان پزشــکی اســت.

دکتر محمدی در ادامه به ارائه ی یافته های دو مطالعه ی خود در زمینه ی اضطراب ایرانیان پرداخت:
مطالعــه ی نخســت کــه در مــورد جنبه هــای فرهنگــی اضطــراب اجتماعــی در ایرانیــان بــود بــه روش کیفــی و بــا مشــارکت 
افــرادی از ســه قــوم ایرانــی فــارس، تــرک و کــرد انجــام شــد. یافته هــای ایــن مطالعــه ذیــل پنــج عنــوان کلــی ارائــه شــد: 
)1( تجربــه ی اضطــراب اجتماعــی در ایرانیــان عمدتــًا به صــورت زیــر بــوده اســت: هیجانــی )ماننــد تــرس از صحبــت در 
ــاری  ــد(، رفت ــه او می خندن ــد مــردم ب ــی(، شــناختی )فکــر می کن ــدازه کاف ــه ان ــودن ب ــه خاطــر احســاس خــوب نب جمــع ب
ــادل(. )2(  ــا از دســت دادن تع ــی )سرخ شــدن ی ــکان بخــورد( و بدن ــا ت ــد ی ــت کن ــد صحب ــی دارد، نمی توان ــار م ــرد اظه )ف
باورهــای اصلــی زیربنایــی اضطــراب اجتماعــی تــرس از ارزیابــی منفــی، احســاس بی کفایتــی و احســاس عــدم وجــود ارج 
ــه  ــوف ب ــًا معط ــود عمدت ــده ب ــی مطرح ش ــراب اجتماع ــرای اضط ــه ب ــی ک ــود. )3( علت های ــران ب ــش دیگ ــت در پی و منزل
خانــواده بودنــد. )4( اثــرات و پیامدهــای اضطــراب اجتماعــی به طــور عمــده شــامل اثــرات منفــی بــر کارکــرد اجتماعــی، 
هیجانــی و رفتــاری بــوده اســت. )5( راهبردهــا و روش هــای مقابلــه ای کــه افــراد بــرای مقابلــه بــا اضطــراب اجتماعــی مــورد 

اســتفاده قــرار می دهنــد نیــز، شــامل راهبردهــای شــناختی رفتــاری و جســتجوی درمــان بــود.

ــان  ــود. وی بی ــان ب ــن ایرانی ــر« در بی ــه »اضطــراِب فراگی ــوط ب ــرد مرب ــه ک ــج آن را ارائ ــه محمــدی نتای ــی ک مطالعــه ی دوم
ــراد  ــی اف ــه گاه ــد ک ــاهده ش ــال مش ــن ح ــا ای ــری آن اســت ب ــام و فراگی ــر، ابه ــراِب فراگی ــت اضط ــه ماهی داشــت اگرچ
ــوان  ــز به عن ــت را نی ــش می رف ــو پی ــه جل ــه به صــورت سلســله وار و رو ب ــی ک ــز موضوع ــی نی ــات روشــن و گاه موضوع
وجهــی از اضطــراب خــود ذکــر کــرد. وی )1( تجربــه ی اضطــراب فراگیــر در ایرانیــان را دارای وجهــی شــناختی )جمالتــی 
ماننــد نگرانــم کــه اتفاقــی بیفتــد(، رفتــاری )هــم رفتارهــای برانگیختــه ماننــد بی قــراری و هــم کاهــش رفتــاری ماننــد در 
الک خــود فــرو رفتــن( و جســمانی )جمالتــی ماننــد شــنیدن صــدای قلــب یــا احســاس خالی شــدن مغــز(، دانســت. )2( 
باورهــای اصلــی ایــن نــوع اضطــراب در ایرانیــان شــامل آســیب پذیر بــودن در مقابــل بیمــاری و ســوانح و بــاور بــه عــدم 
ــراب  ــرای اضط ــه ب ــی ک ــت. )3( علت های ــج اس ــان رای ــان و نوجوان ــن جوان ــًا در بی ــه عمدت ــود ک ــرفت ب ــت و پیش موفقی
فراگیــر مطــرح شــد عوامــل اجتماعــی و اقتصــادی، خانوادگــی، ســوانح و فجایــع و تــا حــدی مســائل شــخصی بــود. )4( 
اثــرات اضطــراب فراگیــر نیــز بــه طــور عمدتــًا معطــوف بــه موضوعــات کاری و خشــم بــود. )5( راهبردهــا و روش هــای 

مقابلــه ای آن هــا نیــز شــامل راهبردهــای شــناختی رفتــاری و جســتجوی درمــان و هیجانــی بــود.
ــردی  ــای بین ف ــرای جنبه ه ــان ب ــه ایرانی ــی ک ــت قابل توجه ــدی، اهمی ــه ی کلی ــوان یافت ــخنانش به عن ــه ی س  وی در خاتم

ــت. ــی دانس ــگ ایران ــی در فرهن ــای اضطراب ــه اختالل ه ــن وج ــتند را مهم تری ــل هس قائ
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تجربهیروابطعمومیهایدانشگاهیدرمواجههباکرونا

پژوهشــکده ی »مطالعــات فرهنگــی، ارتباطــات و تحقیقــات اســناد فرهنگــی آســیا« روز چهارشــنبه 19 خــرداد 1400 میزبــان 
ــر علیرضــا  ــن نشســت دکت ــود. ســخنرانان ای ــا« ب ــا کرون ــه ب ــای دانشــگاهی در مواجه ــط عمومی ه ــه ی رواب نشســت »تجرب
عبداللهی نــژاد )عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی و مدیــر کل ســابق روابــط عمومــی وزارت علــوم(، و دکتــر 
عبــاس قنبــری باغســتان )عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه تهــران و مدیــر کل روابــط عمومــی دانشــگاه تهــران( بودنــد. دبیــری 

ایــن نشســت را نیــز دکتــر زهــرا اجــاق، رئیــس ایــن پژوهشــکده برعهــده داشــت.
دکتــر اجــاق در ابتــدای نشســت روابــط عمومــی را همچــون بخشــی از فراینــد مدیریــت و تصمیم ســازی در هــر ســازمانی 
ــه کارکنــان روابــط عمومــی و نقــش آن در ســازمان موجــب رواج  تعریــف کــرد و گفــت: چالــش رویکــرد غیرتخصصــی ب
ــد داشــته باشــد،  بدفهمــی از آن شــده و در عیــن حــال جامعــه را از کارکــرد مفیــدی کــه روابــط عمومــی حرفــه ای می توان

ــان درک  ــرا هدف م ــود، زی ــوب می ش ــد محس ــود جدی ــوع خ ــت در ن ــن نشس ــه ای ــح داد ک ــت. او توضی ــرده اس ــروم ک مح
تجربــه ی زیســته و عملــی افــرادی اســت کــه در ســطح بــاال در دو نهــاد علمــی در ایــام بحــران زده کوویــد19 ایفــای نقــش 

کرده انــد.
ــت کالن  ــر مدیری ــوء تعبی ــص و س ــروی متخص ــود نی ــش کمب ــد دو چال ــن تأیی ــز ضم ــژاد نی ــر  عبداللهی ن ــه، دکت در ادام
دربــاره ی نقــش روابــط عمومــی توضیــح داد: روابــط عمومــی بــرای مدیریــت بحــران در ســه مرحلــه پیش بینــی، آمــوزش و 
برنامه ریــزی، مدیریــت و کنتــرل بایــد ایفــای نقــش کنــد. بــا توجــه بــه جدیــد و  ودن همه گیــری کوویــد19، روابــط عمومــی 
بــدون مقدمــه بــه درون مرحلــه ی ســوم انداختــه شــد. بــر اســاس توضیــح او، روابــط عمومــی وزارت علــوم بــرای ایفــای 
ــات و فرهنگ ســازی،  ــی، تبلیغ ــرل، ســه نقــش اطالع رســانی و اطالع یاب ــت و کنت ــی مدیری ــش یعن ــن نق ــر ای مناســب و مؤث
افکارســنجی و مدیریــت افــکار عمومــی را در برنامه ریــزی خــود قــرار داد. مدیــر کل روابــط عمومــی عضــو ثابــت و دارای 
حــق رأی »شــورای ســالمت« وزارت علــوم بــود و در فراینــد تصمیم ســازی نقــش داشــت. ایــن حضــور موجــب اطالع یابــی 
ــز بگــذارد. در  ــر نی ــا تأثی ــر آن ه ــه ب ــن ک ــع شــود، ضمــن ای ــه مطل ــه از تصمیمــات وزارتخان ــق هــم شــد ک مناســب و دقی
ــف  ــای مختل ــترها و مجراه ــق بس ــات از طری ــن تصمیم ــا ای ــد ت ــی تشــکیل ش ــز کارگروه های ــی نی ــط عموم ــان رواب دپارتم
ــث  ــد. دو بح ــم می ش ــنامه ها تنظی ــناد و بخش ــروه اس ــن کارگ ــد. در ای ــان برس ــالع مخاطب ــه اط ــون ب ــای گوناگ در قالب ه
اصلــی ایــن کارگــروه عبــارت بــود از: )1( اولویــت دادن بــه مقولــه ی ســالمت جســمی و حفــظ ســالمت بهداشــت و روان 

ــان و اعضــای هیــأت علمــی و )2( اســتفاده از روش آمــوزش جایگزیــن و مکمــل. دانشــجویان، کارکن
 عبداللهی نــژاد بــه تغییــر پارادایــم در حــوزه ی آمــوزش عالــی اشــاره کــرد کــه بــه ســرعت اتفــاق افتــاد و بــا تشــکیل »ســتاد 
ســالمت« به عنــوان مرجــع اصلــی وزارتخانــه، کارگروهــی هــم بــا عنــوان »آمــوزش عالــی الکترونیکــی« بــا شــعار یادگیــری 
الکترونیکــی همــه وقــت، همــه جــا، بــرای همــه ایجــاد شــد. یکپارچه ســازی آمــوزش الکترونیــک در ایــن کارگــروه توســط 
روابــط عمومــی طــرح شــد و دانشــگاه هایی کــه امکانــات اندکــی داشــتند از ظرفیت هــای ســایر دانشــگاه ها اســتفاده کردنــد.
مدیــر کل ســابق روابــط عمومــی وزارت علــوم ادامــه داد: بــا در نظــر داشــتن ریــزش ســرمایه ی اجتماعــی به ویــژه جامعــه ی 
نخبگانــی بــه نهادهــای رســمی و کاهــش اعتمــاد عمومــی بــه نهــاد دانشــگاه، بایــد طــوری فعالیــت می کردیــم کــه روحیــه ی 
امیــد، خودبــاوری و اعتمادآفرینــی در میــان ایــن گروه هــا ایجــاد شــود. لــذا بــا برگــزاری نشســت های متعــدد بــا صاحب نظــران 
ــایر  ــام دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها و س ــی در تم ــط عموم ــرای کار رواب ــتورالعمل هایی را ب ــم دس ــم گرفتی ــتادان، تصمی و اس
ــای  ــا گروه ه ــانه های رســمی ب ــی و رس ــبکه های اجتماع ــق ش ــن از طری ــم و همچنی ــال کنی ــه و ارس ــای وابســته تهی بخش ه

مختلــف ارتبــاط برقــرار شــد.
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی بــه تــالش روابــط عمومــی وزارت علــوم بــرای رویدادســازی هــم اشــاره 
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کــرد و گفــت: هــدف ایــن بــود کــه بــا حضــور وزیــر علــوم در پژوهشــگاه ها یــا پارک هــای علــم و فنــاوری کــه در راســتای 
حــل بحــران کرونــا فعالیــت دارنــد، توجــه رســانه ها بــه رویــداد و توجــه عمــوم بــه تــالش عرصــه ی علــم بــرای غلبــه بــر 
ــم. در حــوزه ی  ــازوی کمکــی همــکاری کنی ــوان ب ــا رســانه ها به عن ــه ب ــم ک ــا ســعی کردی ــع، م ــب شــود. درواق بحــران جل
درون ســازمانی نیــز بــا توجــه بــه حاکــم شــدن فضــای تــرس و شــایعات در بیــن کارکنــان وزارتخانــه، در روابــط عمومــی بــه 

مدیریــت تــرس اقــدام کردیــم.
دکتــر  عبداللهی نــژاد در پایــان و در جمع بنــدی ســخنانش گفــت: بــا تقلیــل فعالیــت روابــط عمومــی در نهادهــای دانشــگاهی 
بــه صــرف اطالع رســانی، بــه بیراهــه رفتــن اســت. روابــط عمومــی بایــد در فراینــد تصمیم گیــری حضــور مســتمر و مســتقیم 
ــا  ــد دعــوت شــوند و در فراینده ــگاه مشــاوران رؤســا بای ــی در جای ــط عموم داشــته و صاحــب رأی باشــد. مســئوالن رواب
حضــور داشــته باشــند و بــه فرایندهــا شــکل دهنــد. روابــط عمومی هــا بایــد در کنــار  اطالع رســانی بــه اطالع یابــی و پایــش 
ــا  مشــغول شــوند و به ویــژه در شــرایط بحــران کــه فضــا بــرای تشــکیل و انتشــار شــایعات مســاعد اســت، بــرای مقابلــه ب

شــایعات بــه منبــع دســت اول تبدیــل شــوند.
در ادامــه ی ایــن نشســت مجــازی دکتــر قنبــری باغســتان گفــت: بــرای 
فهــم چالش هــای ارتباطــی ایجــاد شــده در دوران شــیوع کرونــا، بایــد 
ــی و  ــوزه ی مطالعات ــود در ح ــرفته ی موج ــم پیش ــات و مفاهی از نظری
ــی و  ــر ارتباط ــم. از منظ ــتفاده کنی ــات اس ــته ی ارتباط ــی رش پژوهش
رســانه ای، جهــان چنــد دهــه اســت کــه دچــار تحــوالت زیــادی شــده 
ــگام و اســتفاده عملــی از  ــع، زودهن و در صــورت درک و فهــم به موق
ــدیم.  ــه می ش ــری مواج ــای کمت ــا چالش ه ــا ب ــام کرون ــا، در ای آن ه
ــه ی  ــی«، »جامع ــده ی جهان ــون »دهک ــی چ ــه مفاهیم ــاره ب ــا اش وی ب
اطالعاتــی«، »جامعــه ی شــبکه ای«، »رســانه های اجتماعــی« و... در 
ــوارد به صــورت  ــن م ــت: ای ــود، گف ــرورزی می ش ــا نظ ــورد آن ه ــه اســت در م ــش از شــش ده ــه بی ــات ک حــوزه ی ارتباط
کاربــردی و عملیاتــی، داللت هــای بســیار مهمــی بــرای روابــط عمومــی داشــته اند، امــا متأســفانه مــورد غفلــت واقــع شــده 
بودنــد. وی بــا اشــاره کارکــرد رایــج و ســنتی روابــط عمومی هــا در »ســازمان ها«، بــه معنــای عــام آن، عنــوان کــرد: روابــط 
ــر  ــک »کنش گ ــه ی ــده و ب ــارج ش ــابق خ ــی« س ــر اصل ــوی« و »بازیگ ــر »ق ــش کنش گ ــا از نق ــازمان ها و نهاده ــی س عموم
ــا، بایــد  ــا بــدون کرون ــا ی ــا کرون ــار بیشــمار کنش گــر دیگــر، تقلیــل پیــدا کــرده اســت. روابــط عمومی هــا ب عــادی«، در کن
ــد. در حــال حاضــر و  ــرای آینــده ی فعالیت هایشــان برنامه ریــزی کنن ــد و براســاس آن ب وضعیــت ارتباطــی جدیــد را بپذیرن
بــا وجــود فیلترینــگ، کشــور در حــدود 40 تــا 45 میلیــون کاربــر در تلگــرام، حــدود 40 میلیــون کاربــر در اینســتاگرام، حــدود 
35 میلیــون نفــر در واتســاپ و بیــش از 2 میلیــون نفــر کاربــر فعــال در توئیتــر حضــور دارد. ایــن میــزان نفــوذ اینترنــت و 
حضــور کاربــران ایرانــی در فضــای مجــازی بــرای ســازمان ها بــه ایــن معناســت کــه برخــالف گذشــته، روابــط عمومی هــا 
ــه  ــد در جــای دیگــری ب ــه در رســانه ها و روزنامه هــای ســنتی، بلکــه بای ــه در ارتباطــات حضــوری و فیزیکــی ســابق و ن ن
دنبــال مخاطبــان باشــند. اتفاقــی کــه هم زمــان بــا وقــوع کرونــا افتــاد، ایــن بــود کــه ایــن تحــوالت محســوس تر و ملموس تــر 
شــد و به نوعــی گــذار بــه آن و پذیــرش آن اجتناب ناپذیــر شــود. ضمــن آنکــه در ایــن گــذار، بســیاری نیــز بــه مزایــا و فوایــد 

ــد. ــی بردن ــز پ ــا نی ــعه ی فعالیت ه ــای آن در توس ــازی و ظرفیت ه ــای مج فض
مدیــرکل روابــط عمومــی دانشــگاه تهــران بــا بیــان اینکــه بــا شــیوع کرونــا، همچنیــن نمایــش و حضــور حلقه هــای ابتدایــی 
ــای  ــی از حلقه ه ــا برخ ــیوع کرون ــش از ش ــرد: پی ــان ک ــد، خاطرنش ــگ ش ــش کم رن ــش از پی ــگاهی بی ــتم دانش اکوسیس
ــان  ــتادان، محقق ــته اس ــال، در گذش ــور مث ــد. به ط ــش داده می ش ــانه ها پوش ــط رس ــگاهی توس ــتم های دانش ــی اکوسیس ابتدای
ــا  ــو ب ــا گفت وگ ــه ی ــق مصاحب ــی و شــکوفایی دانشــگاه ها را از طری ــی از پویای ــران علمــی و دانشــگاهی جلوه  های و کنش گ
خبرنــگاران بــه جامعــه نشــان می دادنــد، امــا بــا شــیوع پاندمــی کرونــا رســانه های رســمی و ســنتی نیــز تحــت تأثیــر قــرار 
گرفتــه و اختــالالت ارتباطــی موجــود در جامعــه، بــرای حلقه هــای اولیــه ی اکوسیســتم دوچنــدان شــد. به همیــن دلیــل شــاهد 
ــر آســیب هایی  ــن ام ــه ای ــم ک ــه بودی ــی اکوسیســتم دانشــگاهی در جامع ــای ابتدای ــگ حلقه ه ــت و حضــور بســیار کم رن اف
ــا  ــری باغســتان در خاتمــه ی ســخنانش ب ــر قنب ــال داشــت. دکت ــه دنب ــرای دانشــگاه ها از منظــر ســرمایه ی اجتماعــی و ... ب ب
ــا عنــوان کــرد: دانشــگاه تهــران به دلیــل برنامه هایــی  ــه ی روابــط عمومــی دانشــگاه تهــران در شــرایط کرون ــه تجرب اشــاره ب
کــه از ســال ها قبــل بــرای گــذار دیجیتــال تــدارک دیــده بــود، تجربــه ی موفقــی در ایــن زمینــه داشــت و از همــان ابتــدای 
ــی  ــط عموم ــرد. در حــوزه ی رواب ــش ب ــه پی ــال ب ــای خــود را در بســتر دیجیت ــا و برنامه ه ــده فعالیت ه ــی، عم ــیوع پاندم ش
ــه دانشــگاه داشــته ایم و  ــدان ب ــردم و عالقه من ــه ی م ــه عام ــه ب ــران نگاهــی همه جانب ــا در دانشــگاه ته ــز م و  اطالع رســانی نی

تــالش شــده کــه در شــرایط پاندمــی، اختاللــی در ماهیــت ارتبــاط بــا هیــچ یــک از ذی نفعــان ایجــاد نشــود.
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ــت  ــاوره ی مدیری ــعه ی مش ــع توس ــوان »موان ــا عن ــران ب ــت در ای ــاوره ی مدیری ــله نشســت  های مش ــن نشســت از سلس دومی
در ایــران«، 19 خردادمــاه 1400، توســط مرکــز مرکــز نــوآوری و توســعه ی فنــاورِی پژوهشــگاه برگــزار شــد. پیــش از ایــن، 
ــا ایــن موضــوع در ســال 1399 توســط مرکــز مذکــور بــا حضــور دکتــر نــادر ســیدکاللی، عضــو هیــأت  نشســت دیگــری ب
ــتم  ــت حاســب سیس ــاوره مدیری ــرکت مش ــل ش ــی، مدیرعام ــعیدرضا مؤمن ــدس س ــانی و مهن ــوم انس ــی پژوهشــگاه عل علم

ــود. ــود و نشســت حاضــر در ادامــه ی نشســت قبلــی ب برگــزار شــده ب
در ایــن نشســت، ســعیدرضا مؤمنــی )مدیرعامــل شــرکت مشــاوره مدیریــت حاســب سیســتم(، ســعید صادقپــور )رئیــس هیــأت 
مدیــره شــرکت مشــاوره و ســرمایه گذاری کارآمــد(، دکتــر علــی داوری )عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه تهــران( و دکتــر نــادر 
ســیدکاللی )عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی( به عنــوان ســخنران حضــور داشــتند. دبیــر علمــی نشســت نیــز 

دکتــر ســیدکاللی بــود.
در ابتــدای نشســت دکتــر ســیدکاللی مــروری بــر مطالــب مطــرح شــده در نشســت قبلــی داشــت و توضیــح داد: در چنــد دهه ی 
ــر رشــد  ــر ب ــل موث ــت در کشــورهای توســعه یافته رشــد چشــم گیری داشــته و یکــی از عوام ــر صنعــت مشــاوره مدیری اخی
اقتصــادی ایــن کشــورها بــوده اســت. آمریــکا، بریتانیــا و آلمــان ســه کشــوری هســتند کــه بیشــترین حجــم درآمدهــای تولیــد 

شــده در ایــن صنعــت را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
وی همچنیــن بــه دشــواری  های حرفــه ی مشــاوره ی مدیریــت و فشــار کاری بــاالی آن اشــاره کــرد و ایــن حرفــه را یکــی از 
مشــاغل پردرآمــد در جهــان غــرب معرفــی کــرد. بــا ایــن حــال وضعیــت ایــن صنعــت و حرفــه را در ایــران نامناســب ارزیابــی 
ــگاه ها،  ــگاه ها، پژوهش ــاوره، دانش ــاالن مش ــه فع ــون از جمل ــای گوناگ ــی بخش  ه ــکاری و هم افزای ــرورت هم ــه ض ــرد و ب ک

ــت پرداخــت. ــرای تســهیل توســعه ی مشــاوره ی مدیری ــان ب ــردان، سیاســت گذاران، صنعت گــران و بازرگان دولت م
ســیدکاللی یکــی از مســائل جــدی موجــود در کشــور را پذیــرش بیــش از انــدازه ی دانشــجویان رشــته ی مدیریــت در مقاطــع 
ــای  ــدارک دوره  ه ــه ی م ــدور بی روی ــمرد و از ص ــر ش ــگاه ها ب ــی در دانش ــالت تکمیل ــای تحصی ــه دوره  ه ــون از جمل گوناگ

ــرد. ــاد ک ــیابی  های الزم انتق ــا و ارزش ــدون نظارت ه ــدت MBA و DBA ب کوتاه م
ــران  ــات و دانش پذی ــیاری از مؤسس ــتفاده ی بس ــوء اس ــز س ــگاه ها و نی ــی در دانش ــده مدرک گرای ــد فزاین ــزود: رون وی اف
دوره  هــای کوتاه مــدت MBA و DBA از عناویــن کارشناســی ارشــد و دکتــری حرفــه ای مدیریــت ازجملــه بحران  هــای موجــود 
در فضــای مدیریــت و مشــاوره مدیریــت کشــور اســت کــه به دلیــل منافــع کوتاه مدتــی کــه عایــد برخــی از ذی نفعــان کــرده 
اســت، تاکنــون در مــورد آن ســکوت شــده؛ ســکوتی کــه در گذشــته هــم )بــه دالیلــی ماننــد منفعــت گرایــی و عــدم آینــده 
ــای  ــار چالش  ه ــران را گرفت ــون ای ــود و اکن ــده ب ــرار ش ــکل گیری تک ــال ش ــای در ح ــیاری از بحران  ه ــال بس ــری( در قب نگ
عدیــده و ضررهــای غیرقابــل جبــران کــرده اســت. از دیــدگاه وی بی توجهــی بــه ایــن مســئله نیــز قطعــًا آثــار منفــی فراوانــی 

در بلندمــدت بــه همــراه خواهــد داشــت.
ایــن عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی بــه ضــرورت تأســیس ســازمان نظــام مدیریــت در ایــران اشــاره کــرد و 
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ــل  ــی را از عوام ــران دانســت. ســیدکاللی سیاســت  های دولت ــروز ای ــن مشــکالت ام ــت را یکــی از بزرگتری نابه ســامانی مدیری
توســعه ی مشــاوره ی مدیریــت در کشــورهایی ماننــد آمریــکا در قــرن بیســتم برشــمرد و هویت بخشــی بــه مشــاوران مدیریــت 
از طریــق وضــع قوانیــن محدودکننــده بــرای فعالیت  هــای مشــاوره ای توســط برخــی گروه هــا را یکــی از عللــی دانســت کــه 
ــت نامناســب  ــد. وضعی ــکا انجامی ــت در امری ــزرگ مشــاوره ی مدیری ــه ای ب ــه شــکل گیری شــرکت  های حرف ــان خــود ب در زم
ــت  ــای مدیری ــه ج ــی ب ــت سیاس ــلط مدیری ــته، تس ــه ی گذش ــک ده ــوص در ی ــی به خص ــران در دوره ای طوالن ــادی ای اقتص
حرفــه ای در بخــش عمــده ای از اقتصــاد ایــران، خودشــیفتگی و دیکتاتورمآبــی مدیــران ناکارآمــد، بی عالقگــی برخــی از مدیــران 
ــران  ــد مشــورت ناپذیری مدی ــی مانن ــای فرهنگ ــائل و چالش ه ــه حــل مس ــبه دولتی ب ــی و ش ــای دولت به خصــوص در بخش  ه

ازجملــه دیگــر مســائلی بودنــد کــه وی از آن هــا به عنــوان موانــع توســعه ی مشــاوره ی مدیریــت در ایــران نــام بردنــد.

ــان و  ــوع ذی نفع ــاس ن ــی، براس ــروه عموم ــه گ ــت را در س ــاوره ی مدیری ــعه ی مش ــع توس ــی موان ــعیدرضا مؤمن ــه، س در ادام
ــت. ــت اس ــاوره مدیری ــای مش ــائل پروژه  ه ــر مس ــز وی ب ــه تمرک ــرد ک ــد ک ــدی و تأکی ــر طبقه بن ــه ی عم ــاس چرخ براس

مؤمنــی در بخــش اول ســخنانش توضیــح داد کــه روشــن نبودن نیازهــا در RFP پروژه هــا در ســمت کارفرمــا، تخصصی نبــودن 
ــغ برگــزاری مناقصــات مشــاوره ی مدیریــت، قیمت شــکنی غیرمتخصص  هــای مدعــی،  شــرکت  های مشــاوره، فرایندهــای نابال
رگوالتــوری و سیاســت گذاری ناکارآمــد، عــدم وجــود اســتانداردهای مشــخص بــرای تعرفه گــذاری و تغییــرات زیــاد محیــط 

کالن سیاســی و اقتصــادی ایــران ازجملــه عوامــل تضعیف کننــده ی توســعه ی مشــاوره ی مدیریــت هســتند.
مؤمنــی در ادامــه بــه مشــکالتی در ســمت کارفرمــا، مشــاور، ناظــر و عامــل چهــارم اشــاره کــرد و تغییــرات مکــرر مدیریتــی، 
بدبینــی نســبت بــه مشــاوران و توقعــات زیــاد را از عوامــل مشکل ســاز در ســمت کارفرمــا دانســت. وی تمرکــز بیــش از حــد 
ــات خــود  ــرای اثب ــالش ب ــردی در ســمت مشــاور؛ بهانه تراشــی و ت ــای غیرکارب ــه ی راه حل  ه ــا و ارائ ــا و ابزاره ــر تکنیک ه ب
ــع  ــا در ســمت عامــل چهــارم را از دیگــر موان ــا کارفرم ــی ب ــاط موضوعــی و محتوای ــراری ارتب در ســمت ناظــر؛ و عــدم برق

توســعه ی مشــاوره ی مدیریــت ایــران، ارزیابــی کــرد.

ــه ی 80  ــردن از ده ــام ب ــا ن ــت، صنعــت و مشــاوران دانســت. وی ب ــی داوری، مشــکالت مشــاوره را ناشــی از دول ــر عل دکت
ــرد و  ــاره ک ــه ی 90 اش ــادی در ده ــد اقتص ــول و رش ــش ارزش پ ــه کاه ــاوره، ب ــی مش ــه ی طالی ــوان ده ــیدی به عن خورش
ــود انجمن  هــای  ــز قلمــداد کــرد. نب ــورم ناچی ــا ت ــرد را در مقایســه ب ــه مشــاوران صــورت می پذی ــون ب ــی کــه اکن پرداخت های
ــد شــرکت  های  ــدی کارآم ــدم رتبه بن ــی، ع ــی مدیریت ــای بوم ــود مدل  ه ــان شــرکت  های مشــاوره، نب ــف می ــوی، اتحــاد ضعی ق
مشــاوره و تخصصــی نبــودن ایــن شــرکت ها موانــع دیگــری بودنــد کــه ایــن عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه تهــران از آن هــا 

نــام بــرد.
ســعید صادقپــور بــا اشــاره بــه ســابقه عضویــت خــود در هیــأت مدیــره ی انجمــن مشــاوران مدیریــت ایــران، وضعیــت صنعــت 
مشــاوره ی مدیریــت را تأســف بار دانســت و بــه قانــون تأســیس نظــام مشــاوره ی مدیریــت در ایــران اشــاره کــرد کــه برخــالف 

اینکــه ده ســال از تصویــب آن می گــذرد، هنــوز اجرایــی نشــده اســت.
ــاوره  ــدن مش ــه ای ش ــروی حرف ــاوره را در گ ــد مش ــرد و رش ــاره ک ــتت اش ــخص و متش ــوری نامش ــه رگوالت ــه ب وی در ادام
مدیریــت ماننــد مشــاغل وکالــت و حســابداری دانســت. خودشــیفتگی برخــی از مشــاوران، نبــود راه کار شــغلی مشــخص بــرای 
مشــاوران تــازه کار، درآمــد پاییــن و کار ســخت، وجــود گریدینگ  هــای متعــدد ولــی ناکارآمــد و مشــکالت بیمــه ای، مالیاتــی 
ــت  های  ــزاری نشس ــور از برگ ــعید صادقپ ــمرد. س ــت برش ــاوره ی مدیری ــعه ی مش ــع توس ــن موان ــهرداری را از اصلی تری و ش
مشــاوره ی مدیریــت در ایــران بــه ابتــکار مرکــز نــوآوری پژوهشــگاه علــوم انســانی قدردانــی کــرد و خواســتار تــداوم آن شــد.
ــران  ــع توســعه ی مشــاوره ی مدیریــت در ای ــه شــده در نشســت، موان ــب ارائ ــا جمع بنــدی مطال ــر ســیدکاللی، ب در ادامــه دکت
ــرد  ــدی ک ــه ای طبقه بن ــای زمین ــا و چالش  ه ــای تقاض ــت، چالش  ه ــاوره مدیری ــه مش ــای عرض ــته ی؛ چالش  ه ــه دس را در س
ــار و بانک  هــای  ــود آم ــت و پژوهــش در کشــور، کمب ــه فلســفه ی مدیری ــی چــون عــدم درک مناســب نســبت ب و از معضالت

ــام بــرد. اطالعاتــی مناســب و نبــود قوانیــن روشــن و دقیــق درخصــوص خدمــات مشــاوره ی مدیریــت در ایــران ن
در پایــان برخــی از حاضریــن در نشســت کــه متشــکل از فعــاالن مشــاوره، مدیــران، اســتادان دانشــگاه ها و ســایر عالقه منــدان 

بودنــد، بــه طــرح دیدگاه  هــای خــود پرداختنــد و جلســه ی پرســش و پاســخ شــکل گرفــت.
برنامــه ی ابتــکاری توســعه ی مشــاوره ی مدیریــت در ایــران بــه همــت مرکــز نــوآوری و توســعه ی فنــاوری پژوهشــگاه علــوم 
ــادر ســیدکاللی، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه از ســال  ــا مدیریــت و برنامه ریــزی دکتــر ن انســانی و مطالعــات فرهنگــی ب
ــق  ــود از طری ــای بهب ــه ی راهکاره ــران و ارائ ــت در ای ــاوره ی مدیری ــائل مش ــناخت مس ــدف ش ــا ه ــده و ب ــاز ش 1399 آغ
ــران،  ــده ی ای ــرای آین ــدی ب ــه ی کلی ــن صنعــت و حرف ــط درخصــوص ای ــراد مرتب ــه ی صاحب نظــران و اف گفت وگــو و مباحث

ادامــه خواهــد یافــت.
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بررسیونقددرسمطالعاتزبانیدرمتنادبی

نشســت تخصصــی »بررســی و نقــد، درس مطالعــات زبانــی در متــون ادبــی« دوازدهــم خردادمــاه 1400، بــا ســخنرانی دکتــر 
محمــود مهــرآوران )دانشــیار گــروه زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه قــم(، دکتــر لیــال نوروزپــور )اســتادیار دانشــگاه گلســتان( 

و بــا دبیــری دکتــر علیرضــا شــعبانلو )عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی( برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن نشســت مجــازی دکتــر مهــرآوران ســخنان خــود را بــا موضــوع: »مطالعــات زبانــی در رشــته ی زبــان و ادبیــات 
فارســی، زمینه هــا، ضرورت هــا و کاســتی ها« آغــاز کــرد و گفــت: یکــی از درس هایــی کــه پــس از بازنگــری گرایــش محــض 
رشــته ی زبــان و ادبیــات فارســی در مقطــع کارشناســی ارشــد، در برنامــه ی درســی، گنجانــده شــده، درس »مطالعــات زبانــی در 
متــن ادبــی« اســت کــه هــدف از ایــن درس »شــناخت روش هــای تحلیــل زبانــی متــون ادبــی و کســب مهــارت در ایــن زمینــه« 
بیــان شــده. ایــن درس بــا توجــه بــه هــدف تعییــن شــده، بســیار به جــا و ســزاوار و بــرای دانشــجویان زبــان و ادبیــات فارســی 
بســیار ضــروری اســت امــا آیــا بــا دو واحــد درســی هــدف مهــم و بلنــد ایــن درس بــرآورده می شــود؟ آیــا بــا ایــن دو واحــد، 
ــه  ــه دســت یابی ب ــت آن اســت ک ــد؟ واقعی ــارت می یاب ــی مه ــون ادب ــی مت ــل زبان ــا در تحلی دانشــجوی کارشناســی ارشــد م
ایــن هــدف بســیار مشــکل اســت و بــا توجــه بــه توضیحــات بعــدی دانشــجویان عمــاًل بــه مقــدار کمــی از اهــداف ایــن درس 

دســت خواهنــد یافــت. دکتــر مهــرآوران در تأییــد ایــن ادعــا، بحــث خــود را در زمینه هــای زیــر توضیــح داد:

الف- ضرورت ها و زمینه ها
عنــوان رشــته ی مــورد نظــر مــا در مقطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد »زبــان و ادبیــات فارســی« اســت؛ یعنــی از دو بخــش 
زبــان و ادبیــات تشــکیل شــده و هــدف، آشــنایی و تســلط نســبی در هــر دو زمینــه اســت. امــا متأســفانه ســهم »زبــان فارســی« 
در ایــن رشــته به ویــژه در مقطــع کارشناســی یــا بســیار انــدک اســت یــا بخــش ادبیــات چنــان بــر زبــان ســایه افکنــده کــه 
ــع  ــرای مقط ــه ب ــرفصل های مصــوب وزارتخان ــی و س ــه ی درس ــود. در برنام ــه می ش ــر توج ــی کمت ــان فارس ــه مباحــث زب ب
ــا  ــی آشــنا کــردن دانشــجویان ب ــات فارســی در دوره ی کارشناســی در پ ــان و ادبی کارشناســی نوشــته شــده کــه »رشــته ی زب
ــرای  ــی الزم ب ــی و کســب توانای ــار ادب ــز و نقــد آث ــّوه ی تمیی ــرای به دســت آوردن ق ــان و ادب فارســی ب ابعــاد گوناگــون زب
ــه دوره ی  ــرای ورود ب ــی الزم را ب ــه توانای ــه ای ک ــی اســت به گون ــی و ادب ــای تخصصــی زبان ــی و مهارت ه ــای ادب آفرینش ه
کارشناســی ارشــد یــا آمادگــی مناســب را بــرای ورود بــه نظــام شــغلی جامعــه به دســت آورد«. بنابرایــن بــا توجــه بــه هــدف 
و نــام رشــته، ضــرورت پرداختــن بــه مباحــث زبانــی و زبان شناســی در هــردو مقطــع روشــن اســت. ولــی متأســفانه در مقطــع 
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کارشناســی، توجــه بــه زبــان فارســی انــدک اســت و واقعیــت چینــش واحدهــای درســی در ایــن مقطــع به گونــه ای اســت کــه 
هــدف گفتــه شــده را بــرآورده نمی ســازد. از مجمــوع 137 واحــد درســی، درس هایــی را کــه می تــوان مجموعــًا در حــوزه ی 

عمومــی زبــان در نظــر گرفــت عبارتنــد از:

ــان فارســی، 2 واحــد آییــن نــگارش و ویرایــش، 2 واحــد  الــف- درس هــای الزامــی پایــه و تخصصــی: 4 واحــد دســتور زب
تاریــخ زبــان فارســی.

ــان  ــوزش زب ــی آم ــد مبان ــتاری، 2 واح ــد کارگاه ویراس ــی، 4 واح ــات زبان شناس ــد مقدم ــاری: 2 واح ــای اختی ب- واحده
ــی. ــتور تاریخ ــد دس ــی، 2 واح فارس

بــا توجــه بــه چینــش واحدهــای الزامــی  و تخصصــی، از هشــت واحــد درســی، فقــط دســتور زبــان اســت کــه مســتقیمًا در 
حــوزه ی شــناخت زبــان فارســی آن هــم از منظــر قواعــد صرفــی و نحــوی اســت و درس هــای تاریــخ زبــان و آییــن نــگارش 

الزامــًا در حیطــه ی شــناخت زبــان نیســتند.
ــان  ــه شــناخت زب ــز از مجمــوع 10 واحــد، فقــط درس »مقدمــات زبان شناســی« مســتقیم ب ــاری نی در بخــش واحدهــای اختی
مربــوط اســت و دروس دیگــر در حــوزه ی دســتور و ویرایــش اســت. پــس در همیــن وضعیــت ســهم »زبــان فارســی« در ایــن 
رشــته و مقطــع بســیار انــدک و ناچیــز اســت تــا چــه رســد بــه اینکــه ممکــن اســت در برخــی دانشــگاه ها هیــچ یــک از ایــن 

ــه نشــود. ــز ارائ ــات زبان شناســی نی ــژه مقدم ــاری به وی دروس اختی
از ســوی دیگــر در دوره ی کارشناســی، درس هایــی مرتبــط بــا شــناخت زبــان و مطالعــات زبانــی گنجانــده شــده کــه عبارتنــد 

از: الــف- درس هــای الزامــی: کلیــات نقــد ادبــی )2 واحــد( سبک شناســی نظــم و نثــر )4 واحــد(،

ب- درس های اختیاری: مکتب های ادبی )2 واحد(، نظریه های ادبی )2 واحد(، مکاتب نقد ادبی)2 واحد(
ــرا برخــی نظریه هــا و مکاتــب ادبــی  ــی را ضــروری می ســازد؛ زی ــز مطالعــات زبان ــد کــرد: وجــود ایــن واحدهــا نی وی تأکی
ــد.  ــن جمله ان ــط از ای ــای مرتب ــاخت گرایی و نقده ــی، س ــات صورت گرای ــت. نظری ــی اس ــای زبان شناس ــی برمبن ــد ادب ــا نق ی
در مقطــع کارشناســی ارشــد، در گرایــش ادبیــات محــض، ایــن درس هــا مرتبــط بــا »زبــان« دیــده می شــود: 2 واحــد ســاخت 
دســتوری زبــان فارســی، 2 واحــد مطالعــات زبانــی در متــن ادبــی. ایــن دروس مســتقیم در ایــن حــوزه قــرار دارد. واحدهــای 
مرتبــط و غیرمســتقیم نیــز عبارتنــد از: 2 واحــد نظریه هــا و نقــد ادبــی، 2 واحــد بالغــت کاربــردی )بــا توجــه بــه ســرفصل ها(.
ــی از  ــت کم، بخش ــه دس ــت ک ــروری اس ــای ض ــن درس از درس ه ــا، ای ــا و زمینه ه ــه نیازه ــه ب ــا توج ــوع و ب ــس در مجم پ

ــد. ــرآورده می کن ــجویان را ب ــای دانش نیازه

ب- کاستی ها
ــه مباحــث مربــوط    مهم تریــن کاســتی ایــن درس کمبــود واحدهــای درســی مرتبــط در مقطــع کارشناســی یــا کم توجهــی ب
بــه حــوزه ی زبان شناســی در ایــن مقطــع اســت کــه دانشــجو، زبــان فارســی را کمتــر می شناســد. بنــا بــه تخصــص و گرایــش 
مطالعاتــی اســتادان، ممکــن اســت در مقدمــات درس دســتور، مقــداری از زبان شناســی گفتــه شــود یــا نهایتــًا در درس مقدمــات 
ــث  ــا مباح ــی ب ــنایی تخصص ــه آش ــر هیچ گون ــود و دیگ ــان ش ــی بی ــود مطالب ــس ش ــگاهی تدری ــر در دانش ــی اگ زبان شناس

ــود. ــل نمی ش ــی حاص ــروری زبان شناس ض
  تســلط بــه زبــان فارســی و دســت کم آشــنایی بــا مبانــی زبان شناســی و نظریــات آن شــرط الزم بــرای تدریــس ایــن واحــد 
اســت. معمــوالً متــون و مباحــث زبان شناســی و مطالعــات مربــوط را در گروه هــای درســی در دانشــگاه ها، اســتادانی تدریــس 
ــا به ســبب عالقــه و مطالعــات  ــان و ادبیــات فارســی اســت و ایــن همــکاران محتــرم ی می کننــد کــه تخصــص اصلی شــان زب
شــخصی خویــش در زبان شناســی و نقــد ادبــی، یــا به ســبب آشــنایی بــا زبــان خارجــی و مطالعــه ی منابــع بــه زبــان اصلــی 
ــر  ــا کمت ــی نباشــد ی ــن امکان ــن ممکــن اســت در برخــی از دانشــگاه ها چنی ــن واحدهــا هســتند. بنابرای عهــده دار تدریــس ای

باشــد کــه خــود در تضعیــف ایــن درس مؤثــر واقــع می شــود.
ــده اســت.  ــب ش ــش تصوی ــک گرای ــد ی ــه در ح ــد بلک ــد دو واح ــه در ح ــن درس ن ــرای ای ــده ب ــن ش ــرفصل های تعیی   س
گرچــه دســت یابی بــه هریــک از ایــن ســرفصل ها مطلــوب اســت امــا واقعیــت آن اســت کــه باتوجــه بــه کمبودهــای گفتــه 
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شــده، امــکان دســت یابی بــه نیمــی از ایــن اهــداف هــم میســر نیســت. به خصــوص کــه هــر هــدف بایــد همــراه بــا تحلیــل 
نمونه هــا نیــز باشــد و ایــن بــا ســاعات اختصــاص یافتــه بــه درس در یــک تــرم )بــه فــرض تشــکیل همــه ی کالســها( میســر 

نیســت.
ــی  ــع درس ــودِ منب ــوط، نب ــث مرب ــتره ی مباح ــده و گس ــن ش ــرفصل های تعیی ــداف و س ــی درس، اه ــه تازگ ــه ب ــا توج   ب
واحــد بزرگ تریــن کاســتی اســت. هریــک از منابــع معرفــی شــده بخشــی از اهــداف را بــرآورده می کننــد امــا پراکندگــی و 
گســتردگی ســرفصل ها و موضوعــات مربــوط مانــع از آن می شــود کــه دانشــجویان بتواننــد بــه همــه دسترســی داشــته باشــند 
یــا آن هــا را مطالعــه کننــد. از ایــن رو الزم اســت اســتادان محترمی کــه هــم بــه زبــان و ادبیــات فارســی مســلط هســتند و هــم 
مباحــث زبان شناســی را خــوب می شناســند )بالعکــس( متنــی مناســب بــرای ایــن درس تهیــه کننــد. پــس باتوجــه بــه مطالــب 
بیــان شــده برخــالف ضــرورت ایــن درس، توجــه کمتــر بــه مباحــث زبان شناســی در دوره ی کارشناســی، کمبــود متخصصــان 
زبان شــناس در رشــته ی زبــان و ادبیــات فارســی، گســتردگی اهــداف و ســرفصل ها و نداشــتن منبعــی واحــد و کافــی بــرای 
ایــن درس، باعــث می شــود کــه هــدف اصلــی درس کــه »شــناخت روش هــا و توانایــی دانشــجویان در تحلیــل زبانــی متــون 
ادبــی« اســت، به درســتی بــرآورده نشــود. الزم اســت ســرفصل ها نیــز بازنگــری و بــه گونــه ای تنظیــم شــود کــه دانشــجویان 

در عمــل بــه مهارتــی در تحلیــل متــون دســت کم از یــک دیــدگاه دســت یابنــد.

ــی« آغــاز کــرد و  ــان در نقــد ادب ــاب »ســبک و زب ــه کت ــا نگاهــی ب ــور ســخنان خــود را ب ــر نوروزپ در ادامــه ی نشســت دکت
گفــت: عنــوان اصلــی کتــاب linguistic criticism نوشــته راجــر فاولــر اســت. ویرایــش اول کتــاب، ســال 1988 و ویرایــش دوم 
آن ســال 1996 منتشــر شــده اســت. کتــاب »ســبک و زبــان در نقــد ادبــی« ترجمــه ای  اســت از ویرایــش دوم کتــاب. موضــوع 
اصلــی کتــاب تبییــن نقــد زبان شــناختی اســت. از ایــن رو در متــن کتــاب بارهــا ایــن اصطــالح بــه کار رفتــه امــا در عنــوان، ایــن 
اصطــالح بــه گونــه ی دیگــری ترجمــه شــده اســت. ضمــن تأکیــد بــر نقــاط قــوت و ارزنــده ی کتــاب خصوصــًا تحلیل هــای 
ــی« پــی گرفتــه  ــه هــدف درس »مطالعــات زبانــی در متــون ادب ــا توجــه ب ــر از متــون منتخــب، موضــوع بحــث ب راجــر فاول
ــد از: ــه تفصیــل آمــده اســت کــه مهم تریــن آن هــا عبارتن ــن ب ــی نظــری نویســنده خصوصــاً در فصل هــای آغازی می شــود. مبان
  اصــل اعتبــار زبــان؛ از کتــاب هفــت نــوع ابهــام امپســون در ســال 1930 تــا آثــار ریچــاردز و کتــاب اس/زد روالن بــارت و 

نقــد نــو تأکیــد بــر زبــان اصلــی مهــم در نقــد ادبــی بــوده اســت.
ــل را  ــف تحلی ــطوح مختل ــه س ــت ک ــی اس ــام جامع ــی نظ ــناختی؛ زبان شناس ــد زبان ش ــوح نق ــدی و وض ــت، نظام من   جامعی
ــی  ــد جمــالت و توال ــه پیون ــوط ب ــه مرب ــن ک ــناختی و دســتور مت ــر می ســازد. ســطح دســتوری، ســطح کاردبردش امکان پذی

ــن. ــناختی مت ــناختی و روان ش ــد جامعه ش ــن بع آن هاســت. همچنی
  باور به این اصل که ادبیات جوهر خاصی ندارد که در سایر کارکردهای زبان نباشد.
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  مبهم بودن مفاهیم برآمده از نقد ادبی مانند وحدت، تنش، پارادوکس و ...
  تمایــز قائل شــدن بیــن دو رویکــرد در زبان شناســی و ترجیــح رویکــرد functional-textual؛ فاولــر از دســتور نقشــی_متنی کــه 
برگرفتــه از نظریــات »مایــکل هلیــدی« اســت و زبــان را در ارتبــاط بــا موقعیــت اجتماعــی و ارتباطــی می بینــد، الگــو گرفتــه 

. ست ا
  ابــزار نبــودن زبان شناســی؛ نقــد زبان شناســی وســیله یــا ابــزاری نیســت کــه بــرای فرضیــه انتقــادی دیگــری کاربــرد داشــته 

باشــد، زیــرا تنهــا ابــزار کشــف متــن نیســت و حــاوی نظریــه ای دربــاره ی ماهیــت زبــان اســت.
  زبــان بازنمــود تجربــه؛ فاولــر بــا بیــان ایــن کــه جهــان ســاختاری ذاتــی نــدارد کــه زبــان منفعالنــه آن را بازتــاب دهــد از 
نقــش اساســی زبــان در مقوله ســازی و دســته بندی پدیده هــای طبیعــت و جهــان اطــراف ســخن می گویــد و ســپس از نقــش 

ــا. ــن مقوله ه ــکل گیری ای ــی در ش ــای اجتماع فراینده
  جنبــه ی منفــی زبــان رســمی؛ از نظــر فاولــر مشروعیت بخشــی و عادت شــدگی انتقــادی اســت کــه می تــوان بــه 
ــا نظــارت نهادهــای دارای  ــان در نهادهــای اجتماعــی از جملــه مدرســه ب ــر زب ــان وارد کــرد. از نظــر فاول رمزگذاری هــای زب
ــد.  ــاء متأثرن ــن منش ــون، ارزش و ... از ای ــژاد، قان ــری، ن ــل براب ــم از قبی ــیاری از مفاهی ــود و بس ــوزش داده می ش ــدار، آم اقت
ــاد  ــا ایج ــی ب ــن ویژگ ــد. ای ــداوم می یاب ــود و ت ــظ می ش ــلطه گر حف ــب و س ــای غال ــاز گروه ه ــا نی ــم ب ــن مفاهی ــی ای بازنمای
کلیشــه ها یــا قالب هــای فکــری، و منجــر بــه تفســیر خــودکار شــده و نــگاه انتقــادی را حــذف می کنــد. از نظــر فاولــر نقــش 

ــش بکشــد. ــه چال ــی را ب ــا و نشــانه های زبان ــودن رمزه ــه فطــری ب ــن اســت ک ــات ای ادبی
از نظــر فاولــر تحلیــل متــن بــه مثابــه ی تحلیــل گفتمــان اســت و »اهمیــت ســاختارهای زبانــی در ادبیــات حاصــل ارتبــاط بیــن 
ســاختارهای متنــی و شــرایط اجتماعــی، نهــادی و ایدئولوژیــک پدیــدآوران و دریافــت کننــدگان متــن اســت. بنابرایــن تاریــخ، 
ــی رود.« )ص 32(  ــمار م ــه ش ــناختی ب ــد زبان ش ــه در چارچــوب نق ــر فرضی ــی ه ــع اصل ــوژی، منب ــی و ایدئول ــار اجتماع بافت

ــد. ــه دی ــن و زاوی ــی باختی ــد آشــنایی زدایی، ســاختار گفت وگوی ــه اســت مانن ــی هــم وام گرفت ــی از نقــد ادب ــر ایده های فاول
ــز  ــن او و نی ــان، بافــت و مت ــاب زب ــز کت ــدی و نی ــده از دســتور نقش گــرای هلی ــل نقــد زبان شــناختی برآم   روش هــای تحلی
حــوزه کاربردشناســی از جملــه عمــل گفتــار، شناســه، مکالمــه و تضمــن اســت. آنچــه فاولــر درخصــوص کارکردهــای تجربــی 
و بینافــردی زبــان بیــان کــرده، همچنیــن تمایــز زمینــه گفتــاری context of utterance ، زمینــه ی فرهنگــی و زمینــه ی ارجاعــی و 
ــد و  ــر بوگران ــن بحث هــا به صــورت مشــروح تر در اث ــد ای ــدی اســت، هرچن ــدگاه هلی ــر از دی ــز انســجام و پیوســتگی متأث نی

درســلر و یــا تحلیــل گفتمــان یــول و بــراون آمــده اســت.
دکتــر نوروزپــور تصریــح کــرد: فاولــر بــدون اینکــه مســتقیمًا بــه 
تحلیــل گفتمــان انتقــادی اشــاره کنــد، چنان کــه دیــده می شــود 
ــه  ــوان ب ــه می ت ــت از جمل ــرد اس ــن رویک ــر از ای ــیار متأث بس
ــوژی و  ــا common sense و ایدئول ــلیم ی ــل س ــث عق ــرح بح ط
ــه  ــل س ــن تحلی ــرد. او ضم ــاره ک ــی اش ــس گفتمان ــز پرکتی نی
ــز و  ــاندی تایم ــزرور و س ــای آب ــری از روزنامه ه ــوان  خب عن
ســاندی تلگــراف براســاس نــوع نامیــدن افــراد، ســاختار نحــوی 
ــرف  ــرد ح ــی کارب ــی واژگان حت ــای ضمن ــالت و داللت ه جم
ــریات  ــن نش ــدگان ای ــه خوانن ــت ک ــه اس ــه گرفت ــه نتیج اضاف
ــدون  ــالت را ب ــن جم ــان ای ــوژی پنه ــی و ایدئول ــی ضمن معان
توجــه جــذب می کننــد و ایــن تحلیــل آشــکارا گفتمانــی اســت.
وی در بخــش پایانــی ســخنانش گفــت: اگــر ایــن کتــاب 
به عنــوان نخســتین منبــع درس مطالعــات زبانــی در متــون ادبــی 
ــث  ــینه های بح ــق پیش ــرای درک دقی ــود ب ــه ش ــر گرفت درنظ
ــت« از  ــن و باف ــان، مت ــل »زب ــاری مث ــرا و آث ــتور نقش گ دس
ــول و  ــان« ی ــل گفتم ــول و »تحلی ــدی، و »کاربردشناســی« ی هلی

ــت. ــی اس ــات مطالعات ــراون از ضروری ب
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بازنماییژئوپولتیکیوتصویرسازیجغرافیاییفضاهایترسدرایران

پژوهشــکده ی مطالعــات فرهنگــی، ارتباطــات و تحقیقــات اســناد فرهنگی آســیا نشســت »بازنمایــی ژئوپولتیکی و تصویرســازی 
جغرافیایــی فضاهــای تــرس در ایــران« را پنجــم خرداد مــاه 1400، بــا ســخنرانی دکتــر یونــس رشــیدی )مــدرس دانشــگاه  های 
همــدان( و بــا دبیــری دکتــر مهــدی کریمــی )عضــو هیــأت علمــی ایــن پژوهشــکده(، برگــزار کــرد. دکتــر رشــیدی در ابتــدای 
ــژاد،  ــاد، ن ــون اقتص ــی چ ــای گوناگون ــر   مؤلفه  ه ــت تأثی ــاوت و تح ــای متف ــرس در مقیاس  ه ــای ت ــت: فضاه ــخنانش گف س
ــای  ــد. فضاه ــت، تجــارت موادمخــدر و فحشــا، خشــونت، تروریســم و... به وجــود می  آین جنســیت، مذهــب، جــرم و جنای
ــش  ــه پیدای ــی ب ــپهر عموم ــد و در س ــرار می  گیرن ــت ق ــای امنی ــل فضاه ــع مقاب ــت در ضل ــی درس ــر جغرافیای ــرس از نظ ت
ــت«  ــای امنی ــه »فضاه ــن دوگانگــی به ســبب آن اســت ک ــد. ای ــی می  انجامن ــکان جغرافیای ــه از فضــا و م چشــم  اندازی دوگان
ــته  ــود داش ــی وج ــامانی فضای ــونت و نابه س ــت خوش خش ــی دس ــای جغرافیای ــه فضاه ــد ک ــا می  یابن ــی معن ــا درصورت تنه
  باشــند. چنان کــه طیفــی از تحقیقــات نشــان داده اســت کــه یــک بخــش ضــروری از »فضاهــای امنیــت« وجــود تعــدادی از 
ــه کنتــرل فضایــی اســت؛  ــه ارزش زندگــی« اســت. پیامــد ایــن دوگانگــی فضایــی نیــاز منــد ب شــکل  های »تهدیــد نســبت ب
ــا  ــل ب ــطح تعام ــت از س ــای امنی ــه فضاه ــا ب ــری از تســری ناهنجاری  ه ــات و جلوگی ــظ ثب ــرای حف ــی ب ــای جغرافیای فضاه
ــر فضاهــای  ــا« در براب ــی »م ــرای آن کــه امنیــت درون فضاهــای جغرافیای ــارت دیگــر ب ــه عب ــد. ب »فضاهــای تــرس« می  کاهن

ــان« حفــظ شــود رویکــرد نفوذناپذیــری فضاهــای جغرافیایــی مــورد توجــه قــرار می  گیــرد. جغرافیایــی »آن
دکتــر رشــیدی افــزود: نفوذناپذیــری فضاهــای جغرافیایــی متضمــن آن اســت کــه قبــل از هرچیــز دامنــه تــردد انســانی میــان 
فضاهــای جغرافیایــی مختلــف کنتــرل شــود و از پراکندگــی عواملــی کــه بــرای زندگــی فضــای جغرافیایــی نامطلــوب شــمرده 
ــد، تشــدید  ــی« نامی ــای جغرافیای ــازی فضاه ــوان آن را »ایمن  س ــه می  ت ــرد ک ــن رویک ــود. نتیجــه ی ای ــری ش ــود، جلوگی می  ش
ــر بخشــی دیگــر از  ــوده اســت. دوگانگــی  ای کــه در چارچــوب آن بخشــی از جمعیــت انســانی در براب دوگانگــی فضایــی ب
جمعیــت انســانی مــورد حمایــت قــرار می  گیرنــد، تنهــا برآینــدی کــه داشــته اســت، پیدایــش فضاهایــی بــوده کــه انســان  ها 

ــوند. ــه می ش در آن ایزول
ــان  ــت، نش ــان اس ــی آن ــای امنیت ــی از نگرانی  ه ــه بازتاب ــه ک ــی همان گون ــای جغرافیای ــزوا در فضاه ــه ان ــردم ب ــش م گرای
ــه  ــد. ب ــه تأثیر  گــذاری برفضــا و مــکان می  پردازن ــا ایجــاد جدایــی ب دهنــده ی آن اســت کــه فرآیندهــای حاکــم جغرافیایــی ب
ــدن  ــز قائل ش ــرای تمای ــی ب ــوان عامل ــده دارد و گاه به عن ــی جداکنن ــش ماهیت ــن خوی ــت در بط ــوم امنی ــر، مفه ــارت دیگ عب
ــک  ــوان ی ــا را به عن ــت فاصله  ه ــی و تثبی ــاد جدای ــه ایج ــی ک ــت، رویکردهای ــوان گف ــاس می  ت ــن اس ــی  رود. برای ــه کار م ب
راه کار بــرای برقــراری امنیــت مــورد تأکیــد قــرار می  دهنــد، بــر اســاس تمایــزی کــه میــان گروه  هــای انســانی قائــل هســتند، 
ــی کمــک  ــه تشــخیص شــرایط ناامن ــه ب ــدون »دیگــری« ک ــت ب ــه امنی ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــد. »لیپ  شــوتز« ب ــاد یافته  ان بنی
ــرای  ــه ب ــوی جامع ــه از س ــی ک ــود. مالحظات ــاخته و ادراک می  ش ــان س ــق گفتم ــری« از طری ــت. آن »دیگ ــد بی معناس می  کن
تمایــز قائل شــدن میــان گروه  هــای انســانی در قالــب »مــا« و »دیگــری« بــه کار مــی  رود توســط »جیــن الپالنــش« روان  شــناس 
فرانســوی تحــت عنــوان »نظریــه ی دیگــری« بســط و گســترش داده شــده اســت. هنگامی کــه بــرای تمایــز قائل شــدن میــان 
ــه می  شــود، در اصــل  ــاری گرفت ــا« خــارج فــرض می  شــوند از مفهــوم »دیگــری« ی ــره ی شــمول »م ــان کــه از دای خــود و آن
براســاس تصــورات جغرافیایــی از »دیگرانــی« کــه بــا فضاهــای جغرافیایــی آنــان فاصلــه وجــود دارد، بــه قضــاوت در مــورد 

ــود. ــه می  ش ــانی پرداخت ــای انس ــایر گروه  ه س
ــد،  ــات می  یاب ــم حی ــاس کنی ــم و احس ــم نام  ببری ــا می  توانی ــه م ــی ک ــا تمثیل ــوری ی ــک ارزش تص ــا ی ــا ب ــت: فض وی گف
ــیله ی آن  ــه به  وس ــی، ک ــد تخیل ــی فرآین ــیله ی نوع ــی به وس ــی عقالن ــا حت ــی ی ــِت احساس ــت از دریاف ــتاوردی اس ــه دس ک
ــتیم.  ــا هس ــا این ج ــه م ــد ک ــادر می  کنن ــا را متب ــن معن ــد و ای ــا می  گذرن ــناس از فاصله  ه ــراد{ ناش ــی و }اف ــای خال فضاه
ــه  ــاره دارد ک ــه اش ــن نکت ــه ای ــی ب ــورت ضمن ــاص به ص ــِی خ ــکان جغرافیای ــا م ــا ی ــک فض ــا« در ی ــور »م ــر حض ــد ب تأکی
حضــورِ »دیگــران« نادیــده انگاشــته می  شــود. ایــن نادیــده انگاشته شــدن حضــور دیگــران در فضاهــای جغرافیایــی یــا حتــی 
ــای  ــرای گروه  ه ــانی ب ــای انس ــرد ارزش  ه ــه در کارب ــای آن اســت ک ــه معن ــران« ب ــی حضــورِ دیگ ــی  اش؛ »نف ــکل افراط به ش
ــود  ــی وج ــور جغرافیای ــورد تص ــان و روم در م ــی از یون ــی طوالن ــود. تاریخ ــار می  ش ــزی رفت ــکل تبعیض  آمی ــف به ش مختل
ــان تصویــری از جهانــی  ــد و در محیــط پیرامــون آن دارد، کــه در آن اعضــای جامعــه خــود را در مرکــز جهــان قــرار می  دادن
ــد. در ایــن شــناخت، هنگامی کــه یــک فــرد از مرکــز خــارج می  شــد،  ــا هیوالهــای تهدیدکننــده و عجیــب ترســیم می  کردن ب
ــان به  صــورت قطعــی وجــود داشــت.  ــرز همچن ــن موضــوع، مســئله ی م ــه رو می  شــد. در ای ــق شــده، روب ــا بیگانگــی خل ب
این جــا تعییــن یــک مــرز میــان داخــل و خــارج }حاصــل{   تطبیــق آگاهــی ســطحی )ســاده( از بیــرون نــگاه داشــتن پلیــدی یــا 
ضــرورت فاصلــه گرفتــن از مــوارد نفرت انگیــز بــود. ایــن امــر فرآینــدی اســت کــه در ســطح اجتماعــی و در ســطح زندگــی 
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ــاد  ــرای ایج ــا ب ــتن کارکرده ــته نگه داش ــت و بس ــکل  های محدودی ــه ش ــی هم ــه ی خانوادگ ــد، تجرب ــرد می  یاب ــه کارب روزان
ــی  ــای خارج ــای آن و دنی ــه تهدیده ــه ک ــد همان گون ــرک باش ــد متح ــه می  توان ــاید، البت ــواده ش ــی. خان ــات هستی شناس ثب
حرکــت می  کنــد، امــا مرزهــای آن همــواره بایــد امــن بمانــد. همان گونــه کــه ســیبلی در تحلیــل خــود از تبلیــغ خــودروی 
ــان  ــن در می ــک فولکس  واگ ــدن ی ــال ران ــک را در ح ــری کوچ ــه دخت ــالدی ک ــه ی 1990 می ــل ده ــن در اوای فولکس  واگ
ــک فضــای  ــادی از ی ــا نم ــه، خــودرو در این ج ــازد ک ــان   داد، خاطرنشــان می  س ــورک نش ــهر نیوی ــاک ش ــای خطرن خیابان  ه
ــه خــودرو  ــب اشــاره داشــت ک ــن مطل ــه ای ــغ تجــاری ب ــن تبلی ــوده اســت: ای ــه ی متحــرک( در محیطــی آل ــن )خان پاک/ام
می توانــد بــا امنیــت حمــل و نقــل کــودک را در شــهر انجــام دهــد، جایی کــه افــراد خیابانــی )بی  خانمان  هــا، بیمــاران ذهنــی 
و معتــادان مــواد( به عنــوان اشــیائی جزئــی بازنمایــی می  شــوند، امــا بخــش دیگــر جهــان، یعنــی تهدیــدات، از دیــد امنیــت 
فولکــس واگــن نمایــش داده می  شــود. همان گونــه کــه ایــن تبلیــغ خــودروی فولکــس واگــن به عنــوان تمثیلــی از جامعــه ی 
امــروزی جهــان نشــان داد، اگــر آنچــه ســاخته می  شــود را در تقابــل بــا آنچــه کــه از دیگــران تصویرســازی می  شــود قــرار 
ــد نه  تنهــا جامعــه  ــم، متوجــه می  شــویم کــه همــواره در مقیاس  هــای گوناگــون یــک »دیگــری« وجــود دارد کــه می  توان دهی
ــه او  ــد ب ــه چشــم امی ــه و کشــور ک ــده جامع ــی از آین ــه تمثیل ــد به مثاب ــودک می  توان ــده ی آن را )در این جــا ک را، بلکــه، آین

بســته شــده اســت، در نظــر بگیــرد( مــورد تهدیــد قــرار دهــد.
ــه در  ــه ک ــا« و »دیگــران« را همان گون ــای انســانی و »م ــراد، گروه  ه ــزات موجــود اف ــرد: تمای ــد ک ــن اســتاد دانشــگاه تأکی ای
فضاهــای جغرافیایــی ردیابــی می  کنیــم، می  توانیــم در قوانیــن و نــگاه حقوقــی کــه بــه انســان وجــود دارد شناســایی کنیــم. 
ــوان شــهروند، بلکــه  ــه به عن ــه ن ــان اعضــای تشــکیل دهنده ی جامع ــی و سیاســی همچن در بســیاری از ســاختارهای اجتماع
ــه از  ــن موضــوع نشــان دهنده ی آن اســت ک ــد. ای ــرار می  گیرن ــورد خطــاب ق ــاکنان م ــی س ــاع و حت ــت، اتب ــوان جمعی به عن
نظــر جغرافیایــی همچنــان حقــوق اعضــای جامعــه به عنــوان »شــهروند« مــورد شناســایی قــرار نگرفتــه اســت یــا اگــر هــم در 
قوانیــن مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت توســط نهادهــای رســمی قــدرت مــورد توجــه قــرار نمی  گیرنــد. در واقــع، قــدرت 
ــه یکــی را حاکــم و  ــری  ای ک ــر طــرف دیگــر ناشــی می  شــود؛ برت ــک طــرف ب ــری ی ــت، از برت ــف حاکمی سیاســی و تعری
دیگــری را تابــع می  کنــد، زور و خشــونت حاکــم را پدیــد مــی  آورد. تعینــات فیزیکــی قــدرت، آکندگــی قــدرت را تحمیــل 
ــان  ــه گروهــی دیگــر ســخن به می ــد )نگــری و هــارت، 1391: 156(. وقتــی صحبــت از تحکــم یــک گــروه نســبت ب می  کن
می  آیــد ایــن موضــوع نشــانه ی آن اســت کــه آن دســته از افــراد کــه قــدرت و ســاختارهای تعیین  کننــده را در اختیــار دارنــد 
ضمــن آنکــه بــه تعریــف نقش  هــا و کارکردهــا در فضاهــای جغرافیایــی می  پردازنــد از توانایــی آن برخــوردار هســتند کــه بــا 

نگــرش خــود بــه حقــوق، فضــای جغرافیایــی و ... بــه ارزش  گــذاری بــر انســان و تفکیــک آنــان بپردازنــد.
رشــیدی در خاتمــه ی ســخنانش گفــت: تســلط یــک گــروه یــا طبقــه  ای از اعضــای جامعــه بــر ســایر گروه  هــای اجتماعــی 
ــع  ــه تب ــه و ب ــطح جامع ــاص در س ــی خ ــام اجتماع ــا نظ ــم ی ــه ی نظ ــاختارها و دیکت ــامان  دهی س ــا، س ــن نقش  ه و تعیی
ــان  ــات می ــه بی ثب ــی موازن ــی هژمون ــر گرامش ــرد. از نظ ــاد ک ــی« ی ــوان »هژمون ــوان به عن ــی را می  ت ــای جغرافیای آن فضاه
ــه از  ــازی  هایی ک ــه تصویرس ــد ک ــادآوری می  کن ــه ی ــای آن ب ــی و کارکرده ــوم هژمون ــد. مفه ــی می  کن ــات را بازنمای طبق
فضاهــای جغرافیایــی صــورت می  گیــرد و بــه کاربــرد قــدرت توســط یــک گــروه مســلط می  انجامــد تحــت لــوای »فرهنــگ 
ــاره  ی  ــی درب ــات فرهنگ ــب در مطالع ــدگاه غال ــد. دی ــذاری می  پردازن ــه تأثیر  گ ــند« ب ــای عامه  پس ــند و نهادهای  ه عامه  پس
رابطــه ی فرهنــگ بــا قــدرت ملهــم از نوشــته  های آنتونیــو گرامشــی و میشــل فوکــو اســت .... در اوایــل دهــه ی 1970 میــالدی 
مطرح شــدن مفهــوم نظریه  پــردازی شــده توســط گرامشــی بــا عنــوان »هژمونــی« در مطالعــات فرهنگــی، موجــب بازاندیشــی 
دربــاره  ی فرهنــگ عامــه شــد، ایــن مفهــوم باعــث بازاندیشــی در خصــوص جنبــه  ی سیاســی فرهنــگ عامــه شــد، به  گونــه  ای 

کــه از آن پــس فرهنــگ عامــه یکــی از عرصه  هــای اصلــی تولیــد و بازتولیــد هژمونــی محســوب شــد.
ــری«  ــا« و »دیگ ــر »م ــی نظی ــوب آن از واژگان ــه در چارچ ــت ک ــی اس ــردی مهم ــای کارک ــی از زمینه  ه ــه یک ــگ عام فرهن
ــدرت در دســت  ــاد ق ــلط و انقی ــاد تس ــا ایج ــود ب ــرداری می  ش ــف بهره  ب ــای مختل ــان گروه  ه ــز می ــازی تمای ــرای مفهوم  س ب
ــدرت  ــای ق ــی توســط نهاده ــد هژمون ــد تولی ــی ممکــن می  شــود. در فرآین ــی خــاص هژمون ــا گروه  های ــدرت ی ــای ق نهاده
ــی، انســان  ها و  ــای زبان ــایه ی بازی  ه ــم در س ــه دریابی ــد ک ــت می  یاب ــی اهمی ــگ عامه  پســند هنگام ــرد فرهن ــگان کارک و نخب
طبقــات مختلــف بــرای بســط و تثبیــت هژمونــی در ســطح جامعــه و حتــی در مقیاســی بزرگ تــر در ســطح جهانــی مــورد 
ــات  ــی طبق ــی در رویاروی ــاس محل ــی در مقی ــد هژمون ــرف، تولی ــک ط ــی، از ی ــر جغرافیای ــد. از نظ ــرار می  گیرن ــتفاده ق اس
اجتماعی_اقتصــادی بــا یکدیگــر در جامعــه )بــه عبارتــی در معنــای وســیع آن در مقیــاس ملــی( تولیــد می  شــود و بــه ســلطه ی 
ــاس  ــد؛ و از طــرف دیگــر، در مقی ــی و اقتصــادی می  انجام ــر ســاختارهای سیاســی، اجتماع ــای خــاص ب ــات و گروه  ه طبق

ــازد. ــر می  س ــور را میس ــی اروپامحور_غرب  مح ــی( هژمون ــی )فرامل جهان
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پژوهشــکده ی مطالعــات فرهنگــی، ارتباطــات و تحقیقــات اســناد فرهنگــی آســیا وبینــار »الزامــات و موانــع اجتماعــی ظهــور 
رســانه ی فراملــی در ایــران« را در تاریــخ دوم خــرداد برگــزار کــرد.

در ایــن نشســت دکتــر ســیدضیاء هاشــمی، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه تهــران و مدیــر عامــل ســابق خبرگــزاری جمهــوری 
اســالمی )ایرنــا( در ابتــدای ســخنانش بــه ظرفیت هــا 
ــاره  ــران اش ــان ه ای در ای ــول رس ــای تح و زمینه  ه
کــرد و اظهــار داشــت: »در ایــران از یک ســو تنــوع 
و تعــدد رســانه  ها وجــود دارد کــه شــامل روزنامــه-
 هــا، خبرگزاری هــا، ســایت ها و... می شــود و از 
ســوی دیگــر ظرفیــت عظیــم منابــع انســانی و تکثــر 
ــجویان  ــگاران، دانش ــم از خبرن ــانه اع ــاب رس اصح
ــن اســتادان،  ــگان ارتباطــات و همچنی و دانش آموخت
ــود دارد.  ــوزه وج ــن ح ــوتان ای ــان و پیشکس محقق
ــه  ــران ب ــد در ای ــانه های جدی ــینه رس ــع پیش در واق
ــوارد  ــن م ــه ای ــد و هم ــرن می رس ــک ق ــش از ی بی
ــرای  ــران ب ــاالی رســانه ها در ای ــت ب نشــان از ظرفی

ایجــاد تحــول اســت«.
 وی در ادامــه بــه اهمیــت و ضــرورت شــکل گیری 
رســانه ی فراملــی و الزامــات آن اشــاره کــرد و 
ــت  ــم از جه ــدار ه ــن اقت ــه ای ــت ک ــی اس ــدار مل ــانه در اقت ــت رس ــش و اهمی ــرورت، نق ــن ض ــاد ای ــی از ابع ــزود: »یک اف
ــم  ــی و ه ــی و اجتماع ــعه ی فرهنگ ــوزه ی توس ــم در ح ــانه ای و ه ــی و رس ــی عموم ــاد دیپلماس ــی و ایج ــعه ی سیاس توس
ــران در  ــن نوعــی برســاخت غیرواقعــی رســانه ای از ای ــر ای ــت دارد. عــالوه ب ــه لحــاظ توســعه ی اقتصــادی، بســیار اهمی ب
رســانه های جهــان وجــود دارد. در نتیجــه بــرای جهــش رســانه ای ایــران در افــق منطقــه و جهــان هــم ظرفیــت الزم را داریــم 

ــرای آن وجــود دارد«. ــی ب ــم ضــرورت مل و ه
ســپس ایــن عضــو هیــأت علمــی چالش هــا و موانــع شــکل گیری رســانه ی فراملــی را برشــمرد و خاطرنشــان کــرد: »یکــی 
ــای  ــری زبان ه ــف یادگی ــامل ضع ــه ش ــت ک ــوزه اس ــن ح ــی در ای ــه ی بین الملل ــف تجرب ــئله ضع ــن مس ــای ای از چالش ه
مطــرح بین المللــی و همچنیــن حضــور محــدود خبرنــگاران و تحریریــه ی خارجــی در ایــران و ضعــف تجربــه ی خبرنــگاران 
ــرد و  ــن حــوزه اشــاره ک ــای تخصصــی در ای ــه ضعــف آموزش ه ــه ب ــی اســت«. وی در ادام ــی در عرصــه ی بین الملل داخل
اظهــار داشــت: »میــان آموزش هــای دانشــگاهی بــا فعالیت هــای رســانه ای پیونــد محــدودی وجــود دارد. عــالوه بــر ایــن بــا 

ــه روز نیســت«. ــای رســانه ای ب ــد، آموزش ه ــای جدی ــه فناوری ه توجــه ب
ــز  ــیار حائ ــی را بس ــانه ی فرامل ــکل گیری رس ــرای ش ــت گذاری ب ــالمی، سیاس ــوری اس ــزاری جمه ــابق خبرگ ــل س مدیرعام
اهمیــت دانســت و در مــورد چالش هــای سیاســت گذاری تصریــح کــرد: »در سیاســت گذاری متأســفانه رویکــرد نظارتــی بــر 
رویکــرد حمایتــی غلبــه دارد. در نتیجــه رســانه ها احســاس حمایــت الزم را در ایــن حــوزه ندارنــد. عــالوه بــر ایــن رویکــرد 
امنیتــی بــر رویکــرد فرهنگــی غلیــه دارد کــه ایــن امــر فضــای مناســب را از روزنامه نــگاران و رســانه ها ســلب می کنــد. در 
کنــار آن می تــوان بــه غلبــه رویکــرد سیاســی- تجــاری بــر رویکــرد حرفــه ای اشــاره کــرد کــه چشــم انداز حرکــت رســانه 

ــز افــزود«. ــوان ضعــف در انســجام سیاســت های رســانه ای را نی ــن مــوارد می ت ــه ای ــزل می دهــد.  ب را تن
دکتــر هاشــمی در انتهــای ســخنانش بــه چرخــش نظــام اقتصــاد رســانه ای در ایــران را ناقــص خوانــد و افــزود: »رســانه ها 
در ایــران بــه دولــت وابســته هســتند و در نتیجــه از تحــوالت آن اثــر می پذیرنــد. همچنیــن رســانه های کوچــک و متوســط 
نهادینــه نشــده اند و اســتمرار چندانــی ندارنــد. لــذا مســائل و مشــکالت امنیــت شــغلی اصحــاب رســانه بســیار جــدی اســت. 
ــی وجــود دارد،  ــانه ای فرامل ــه شــکل گیری رس ــد ب ــه از یک ســو امی ــان خــوف و رجــا وجــود دارد ک ــک جری در نتیجــه ی
امــا از ســوی دیگــر محدودیت هــا و موانــع موجــود، موجــب دل نگرانــی از امــکان ایجــاد چنیــن رســانه ای را فراهــم کــرده 

ــه ای از ابهــام قــرار داده اســت«. ــه آن را در هال و دســت یابی ب
در پایان دکتر هاشمی به تعدادی از سؤاالت حاضران پاسخ گفت.
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شاهنامهدرجهانمعاصر

ــات  ــان و ادبی ــکده ی زب ــی پژوهش ــه میزبان ــت ماه 1400، ب ــر«، 27 اردیبهش ــان معاص ــاهنامه در جه ــی »ش ــت تخصص نشس
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد. نخســتین ســخنران این نشســت دکتــر محمــد دهقانی )نویســنده، 
پژوهشــگر، مترجــم و منتقــد ادبــی( ســخنان خــود را بــا موضــوع؛ »اهمیــت شــاهنامه در جهــان امــروز« مطــرح کــرد و گفــت:

شــاهکارهای ادبــی جهــان دســت کم دو خصیصــه ی مهــم 
دارنــد؛ اول اینکــه ترجمه پذیرنــد. دوم اینکــه بیــان نیازهــا، 
ــد.  ــای کلمه  ان ــیع  ترین معن ــه وس ــر ب ــای بش ــا و آرزوه رنج  ه
ــه جهــان  ترجمــه انتقــال یــک متــن از یــک جهــان فرهنگــی ب
فرهنگــی دیگــر بــا تمــام لــوازم آن اســت. شــاهنامه هــم 
ــان  ــاهکارها چن ــت. ش ــده اس ــه ش ــوده و ترجم ــر ب ترجمه پذی
غنی  انــد کــه بــه هــر زبانــی و در هــر روزگار، زمانــه، جامعــه و 
ــرای انســان  ها جــذاب  ــده شــوند و ب فرهنگــی ترجمــه و خوان
ــن  ــه مت ــران همیش ــردم ای ــرای م ــاهنامه ب ــند. ش و نجات  بخش
ــام بســیاری از زادگان ایــن ســرزمین و  ــوده اســت. ن ــده  ای ب زن
مــردان و زنــان بــزرگ آن از قهرمانــان شــاهنامه برگرفتــه شــده 
اســت. نخســتین ترجمــه ی شــاهنامه دو قــرن بعــد از فردوســی 
ــه  ــت: ترجم ــهور اس ــه و مش ــورت گرفت ــی ص ــان عرب ــه زب ب
ــه  ــروز ب ــراق ام ــمال ع ــه در ش ــن ترجم ــی. ای ــداری اصفهان بن

خواســت یــک امیــر کــرد و بــرای او انجــام گرفــت. ترجمــه ی بعــدی مربــوط بــه اوایــل قــرن نهــم هجــری اســت؛ یعنــی 
ــن امــر نشــان می  دهــد  ــی اســت. ای ــان ترکــی عثمان ــه زب ــن ترجمــه ب ــب این جاســت کــه ای ــداری. جال ــرن بعــد از بن دو ق
ــت.  ــته اس ــت داش ــد اهمی ــه ح ــا چ ــاهنامه ت ــد، ش ــف بوده  ان ــای مختل ــل زبان  ه ــه اه ــانی ک ــف و کس ــوام مختل ــرای اق ب
ــوده  ــم ب ــم مه ــا ه ــا و ترک  زبان  ه ــرای عرب  زبان  ه ــاهنامه ب ــد ش ــان می  ده ــی نش ــی و ترک ــن عرب ــه ی که ــن دو ترجم همی
ــک  ــات ایدئولوژی ــه برخــالف تبلیغ ــد این اســت ک ــا نشــان می  دهن ــه م ــا ب ــن ترجمه  ه ــه ای ــم دیگــری ک ــه ی مه اســت. نکت
ناسیونالیســتی و متأســفانه گاهــی شوونیســتی در دوره ی پهلــوی کــه امــروز هــم بعضی  هــا در آن می  دمنــد، شــاهنامه اصــاًل 
وجــه نــژادی و قومــی نــدارد. می  تــوان نشــان داد کــه شــاهنامه یــک کتــاب قومــی و نــژادی نیســت و بســیار فراتــر از ایــن، 
کتابــی اســت بــرای تمــام بشــر و بــرای تمــام جهــان. از اواخــر قــرن هیجدهــم و اوایــل قــرن نوزدهــم میــالدی اروپایی  هــا و 
امریکایی  هــا متوجــه شــاهنامه شــدند و بــه ترجمــه ی آن روی آوردنــد. همــه ی این  هــا نشــان می  دهــد اگــر بــرای گذشــتگان 
شــاهنامه اهمیــت داشــته بــرای معاصــران هــم اهمیــت دارد. چنــان نیســت کــه امــروز مــا بــرای ایــن کــه اهمیــت آن را نشــان 
دهیــم، ناچــار باشــیم بــه گذشــته رجــوع کنیــم؛ آن هــم یــک گذشــته ی اســطوره  ای. شــاهنامه را نمی  تــوان کتــاب تاریخــی 
ــه وارد  ــاهنامه البت ــی از ش ــت. در بخش  های ــخ اس ــی از تاری ــه ی فردوس ــت آرمان  خواهان ــت روای ــه در حقیق ــت، بلک دانس
دوره  هــای تاریخــی هــم می  شــویم، امــا بــاز هــم روایــت فردوســی کامــاًل تاریخــی نیســت، بلکــه آمیــزه  ای اســت از تاریــخ، 

داســتان، قصــه و اســطوره.

دکتــر دهقانــی تأکیــد کــرد: منظــورم از دنیــای امــروز همــان دنیــای مــدرن فرنگی  هــا نیســت کــه از قــرن هفدهــم و هیجدهــم 
ــرن  ــع اول ق ــی رب ــای معاصــر یعن ــرد، بلکــه دنی شــروع می  شــود و به خصــوص قرن  هــای نوزدهــم و بیســتم را دربرمــی گی
21 میــالدی را بــا همــه ی   تنــّوع قومــی و فرهنگــی  اش در نظــر دارم. دنیایــی کــه بــه تعبیــری از مدرنیســم عبــور کــرده و بــه 
ــرای بشــر امــروز از چــه جنبه  هایــی ممکــن  ــرای مــا دارد و ب پســت مدرنیســم رســیده اســت. شــاهنامه چــه حرف  هایــی ب
اســت مهــم باشــد؟ یکــی مســئله ی جهانی  ســازی )globalization( اســت. شــاهنامه چــه نســبتی بــا ایــن تفکــر جهانی  ســازی 
ــئله ی  ــد؟ مس ــد می  کن ــی از آن را تأیی ــه جنبه  های ــر آری، چ ــر؟ اگ ــا خی ــد ی ــد می  کن ــر را تأیی ــن تفک ــاهنامه ای ــا ش دارد؟ آی
ــرم  ــه نظ ــاهنامه ب ــی رود و ش ــمار م ــروز به ش ــر ام ــم بش ــائل مه ــاز از مس ــه ب ــت ک ــی اس ــر فرهنگ ــر رواداری و تکث دیگ
ــروز  ــه ام ــا فوندامنتالیســم )fundamentalism( اســت ک ــی ی ــد بنیادگرای ــن حــوزه دارد. مســئله ی   بع ــای مهمــی در ای حرف  ه
متأســفانه جهــان تقریبــًا در همه جــا بــه شــکل  های مختلــف گرفتــار آن اســت. مســئله ی دیگــری کــه بشــر در جهــان امــروز 
گرفتــار آن اســت مســئله ی نژادپرســتی اســت. همــه این هــا در شــاهنامه بــه شــکل  های مختلــف مطــرح شــده و بــه گمانــم 
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راه  حل  هایــی هــم فردوســی بــرای ایــن مســائل عرضــه کــرده اســت.

ــم؛ مســئله  ای  ــروز اهمیــت دارد، اشــاره می کن ــای ام ــه یــک بعــد مهــم شــاهنامه کــه در دنی ــزود: در این جــا فقــط ب وی اف
ــد.  ــی می  گوین ــه آن معنادرمان ــی ب ــه در روان شناس ــی ک ــان بحث ــرد؛ هم ــرار می  گی ــر ق ــائل بش ــرم در رأس مس ــه به نظ ک
ــا« مســئله ی مهــم »ویکتــور  معنادرمانــی ترجمــه ی لوگوتراپــی )logo therapy( اســت. در کتــاب »انســان در جســتجوی معن
ــود و  ــودی ب ــکل یه ــد؟ فران ــد و چــرا خودکشــی نمی  کن ــی را تحمــل می  کن ــه چــرا انســان زندگ ــن اســت ک ــکل« ای فران
اســیر ارتــش نــازی شــد. در کشــتارگاه »آشــویتس« می  خواســتند او را بکشــند و بــر حســب اتفــاق از مــرگ نجــات پیــدا 
کــرد. چگونــه ایــن شــعله امیــد را در خــودش زنــده نگــه داشــت و چــه کــرد کــه توانســت آن جــا زنــده بمانــد؟ ایــن داســتان 
ــگ  ــد از جن ــی می  رســد و بع ــه لوگوتراپ ــن نظری ــه ای ــد و همــان جــا ب ــا« می  گوی ــاب »انســان در جســتجوی معن را در کت
یــک مکتــب درمانــی بــر اســاس آن بنیــاد می  کنــد و مکتــب او بــه یــک شــاخه از علــم روان شناســی و روان  درمانــی تبدیــل 
می  شــود. مــن می  خواهــم دربــاره ی پاســخ فردوســی بــه ایــن پرســش بحــث کنــم کــه چــرا مــا زندگــی می  کنیــم و چــرا 
ــر آن، چــه  ــم. عــالوه ب ــم و خودکشــی نمی  کنی ــا وجــود همــه ی نامالیمــات و ســختی  های زندگــی، آن را تحمــل می  کنی ب
کنیــم کــه از زندگــی لــذت ببریــم؟ فرانــکل در آن کتــاب توضیــح می  دهــد کــه چگونــه می  شــود در ســخت  ترین شــرایط 
انســان از زندگــی لــذت ببــرد. مــن می  خواهــم بــه ایــن مســئله از دیــدگاه فردوســی بپــردازم. البتــه عــرض کنــم کــه آنچــه 
این جــا می  گویــم توضیــح خالصــه واری اســت از مطالبــی کــه در یکــی از همیــن کتاب  هــای مجموعــه ی   »تاریــخ و ادبیــات 
ایــران« بــه نــام شــاهنامه ی فردوســی آورده  ام. ایــن در حقیقــت گزارشــی اســت از آن مطالــب، همــراه بــا توضیحاتــی دیگــر.

دهقانــی شــرح داد: فالســفه به خصــوص فالســفه ی مــدرن مثــل نیچــه )به عنــوان مشــهورترین فیلســوف مــدرن کــه البتــه 
امــروز بــه تعبیــر برخــی او فقــط پــدر مدرنیتــه نیســت، بلکــه فراتــر از آن پــدر پســت مدرنیســم هــم هســت( دقیقــًا هماننــد 
فردوســی معتقدنــد زندگــی به طــور طبیعــی بســیار بســیار دردنــاک و رنــج  آور اســت. نیچــه دردآورتریــن حقیقــت دنیــای 
مــدرن را ایــن می  دانــد کــه »خــدا مــرده اســت«. ایــن را بــا تأســف می  گویــد. ایــن امــر، جهــان را از معنــی تهــی و تحمــل 
زندگــی را بســیار ســخت می  کنــد. تمــام کوشــش نیچــه ایــن اســت کــه بگویــد بشــر امــروز، بشــر مــدرن، چگونــه می  توانــد 
ایــن جــای خالــی را پــر کنــد. فردوســی خوش بختانــه ایــن نــگاه را نــدارد چــرا کــه طبعــًا انســان مــدرن نبــوده اســت. او 
الهیاتــی بــرای خــود دارد. در سراســر شــاهنامه بارهــا و بارهــا از اعتقــادش بــه خــدا ســخن می  گویــد. قهرمانــان شــاهنامه 
ــر  ــم. اگ ــی نمی  بینی ــاهنامه چندخدای ــا اصــاًل در ش ــه م ــب اســت ک ــد. جال ــاری می  خواهن ــدا ی ــف از خ ــای مختل در جاه
چــه شــاهنامه از دوره  هایــی ســخن می  گویــد کــه مــا احتمــاالً چندخدایــی یــا الاقــل دوخدایــی داشــته  ایم. امــا در شــاهنامه 
گویــی از ازل و از بــدو خلقــت فقــط یکتاپرســتی بــر جهــان حاکــم بــوده و ایــن هــم از ابعــاد جالــب توجــه شــاهنامه اســت 
ــام اختــالف دینــی و مذهبــی در آن نمــودی نداشــته باشــد. فقــط یــک جنــگ مذهبــی در  ــه ن کــه باعــث شــده چیــزی ب
شــاهنامه داریــم آن هــم بــه شــکلی اســت کــه اصــاًل احســاس نمی  شــود جنــگ مذهبــی اســت: جنــگ بیــن اســفندیار و 

رســتم. ایــن جنــگ انگیــزه مذهبــی دارد.

ــن  ــد. اولی ــراز می  کن ــدش را اب ــی  آورد، عقای ــاهنامه م ــتان  ها در ش ــان داس ــا پای ــاز ی ــه در آغ ــی ک ــی در خطبه  های فردوس
ــت: ــن اس ــد ای ــدا می  گوی ــاره ی   خ ــاهنامه درب ــاز ش ــی در آغ ــه فردوس ــه  ای ک نکت

 به هستیش باید که خستو شوی                  ز گفتار بیکار یکسو شوی

ــش  ــر اســاس دین ــذارد: »ز هســتی مکــن پرســش و داوری«. او ب ــار می  گ ــاره ی خــدا را کن ــا درب فردوســی چــون و چراه
می  پذیــرد کــه جهــان را خــدا خلــق کــرده اســت و بــه مــا توصیــه اخالقــی می  کنــد. نــگاه فردوســی بــه دیــن نــگاه اخالقــی 

اســت. از نظــر فردوســی نمی  شــود بــا کســی کــه بــه خــدا اعتقــاد نــدارد معاشــرت کــرد:

 نشاید خور و خواب با آن نشست        که خستو نیاید به یزدان که هست
 دلش کور باشد سرش بی خرد                  خردمندش از مردمان نشمرد
 ز هستی نشان است بر آب و خاک          ز دانش منش را مکن در مغاک

ــر او جهــان را از  ــه خــدا و ناسپاســی در براب ــی و شــهودی دارد. پــس بی  اعتقــادی ب ــگاه تجرب ــه ن ــه ایــن قضی فردوســی ب
ــادی  ــی نه ــر فردوســی گوی ــان از نظ ــد. از طــرف دیگــر جه ــول و هراســی می  کن ــر ه ــا و پ ــر فردوســی جــای بی  معن نظ
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مســتقل از خداســت و درســت در کنــار خــدا و انــگار هــم دوش بــا او بــر سرنوشــت انســان حاکــم اســت. گفته  هــای فــراوان 
خــود فردوســی در شــاهنامه نشــان می  دهــد کــه جهــان از نظــر او انــگار از خــودش قدرتــی دارد کــه آدمــی را می  فریبــد و 
ــد و  ــه  اش را وارد می  کن ــان ضرب ــد ناگه ــد، بع ــرورش می  ده ــرد و پ ــار می  گی ــان را اول در کن ــان انس ــد. جه ــر می  کن غافلگی

ــد: ــر فردوســی، دل انســان را پرخــون می  کن ــه تعبی ب

                           همی پروراندت با شهد و نوش                        جز آواز نرمت نیاید به گوش
                          یکایک چو گویی که گسترد مهر                        نخواهد نمودن به بد نیز چهر
                           بدو شاد باشی و نازی بدوی                            همان راز دل را گشایی بدوی

                               یکی نغز بازی برون آورد                          به دلت اندرون درد و خون آورد

در واقــع جهــان خائــن اســت بــه انســان. وقتــی انســان در محیطــی زندگــی می  کنــد کــه در و دیــوار گویــی در پــی آننــد کــه 
غافلگیــرش کننــد، چــه هــول و هراســی ایجــاد می  شــود.

 چنین است کردار چرخ بلند               به دستی کاله و به دیگر کمند
 چو شادان نشیند کسی با کاله                 به خم کمندش رباید ز گاه

 اگر هست از این چرخ را آگهی             همانا که گشتست مغزش تهی
 چپ و راست هر سو بتابم همی               سر و پای گیتی نیابم همی
 یکی بد کند نیک پیش آیدش           جهان بنده و بخت خویش آیدش

بنای اخالق در جهان سنتی همین بود:
ــاز. امــا فردوســی در مقــام تجربــه و در جهــان واقعــی   تــو نیکــی می  کــن و در دجلــه انــداز/ کــه ایــزد در بیابانــت دهــد ب

ــود: ــض می  ش ــته نق ــده پیوس ــن قاع ــه ای ــد ک می  بین
 یکی جز به نیکی زمین نسپرد/ همی از نژندی فرو پژمرد

 مدار ایچ تیمار با او به هم/ به گیتی مکن جان و دل را دژم 

ــر  ــه تعبی ــروز ب ــرای بشــر ام ــدار نیســت. ب ــدگار و پای ــان مان ــد جه ــداری می  دهــد و می  گوی ــا را دل فردوســی خــودش و م
ــن خرمشــاهی«، درد مهــم بشــر درد جاودانگــی اســت.  ــی »بهاءالدی ــا ترجمــه ی عال ــاب »درد جاودانگــی« ب ــو در کت اونامون
تلخــی در زندگــی فردوســی کــم نبــوده و هــر چــه بــه دوره ی پیــری نزدیک  تــر شــده، تلخــی را بیشــتر حــس کــرده اســت. 
ــر  ــرگ به س ــاطت م ــا وس ــان روزی ب ــن جه ــا در ای ــج م ــدار نیســت و درد و رن ــان پای ــه جه ــن نیســت ک ــط ای ــئله فق مس
می  رســد. امــا آیــا ایــن اندیشــه کــه جهــان به هــر حــال گــذران اســت و رنج  هــای آن روزی پایــان می  یابــد، مایــه ی   آرامــش 
ــن  ــدگار نیســت و از ای ــه مان ــد ک ــی اســت. می  دان ــزرگ دارد و آن مرگ  آگاه ــک درد ب ــر ی ــر. بش ــر اســت؟ خی ــر بش خاط
ــه پیــروی از  ــاز هــم آن را دوســت دارد و ب ــا همــه ی رنج  هــای ایــن جهــان ب کــه همیشــگی نیســت، وحشــت دارد. بشــر ب
غریــزه ی زندگــی بــا غریــزه ی مــرگ می  جنگــد. بــه تعبیــر فرویــد ایــن دو غریــزه یــا ســائقه در روان مــا بــا هــم در نبردنــد. 
بشــر از روی غریــزه و بالطبــع می  خواهــد تــا ابــد زنــده بمانــد. نیچــه بــرای درمــان ایــن درد فرمولــی دارد کــه خــودش آن 

ــه درد جاودانگــی: ــرای پاســخ ب ــی دارد ب ــه« می  نامــد. فردوســی هــم فرمول را »بازگشــت جاودان

 چنین است کردار این گنده پیر                         ستاند ز فرزند پستان شیر
 چو پیوسته شد مهر دل بر جهان                 به خاک اندر آرد سرش ناگهان
 ازو تو جز از شادمانی مجوی                         به باغ جهان برگ انده مبوی

ــه اندیشــه ی  ــا ب ــگ م ــه در فرهن ــان اندیشــه ی »اپیکــوری« اســت ک ــد هم ــه دســت می ده ــه فردوســی ب ــی ک ــن فرمول اولی
ــا رباعیاتــی کــه اغلــب آن هــا منســوب بــه خیــام اســت. البتــه همــان چنــد رباعــی اصیــل  خیامــی معــروف شــده اســت، ب
ــان  ــه  ای وارث کس ــن اندیش ــتن چنی ــام در داش ــود خی ــت. خ ــته اس ــه  ای داش ــن اندیش ــم چنی ــام ه ــه خی ــد ک ــان می  ده نش
دیگــری اســت کــه یکــی از مهم تریــن آن هــا فردوســی اســت. یکــی از چیزهایــی کــه مــا را غمگیــن می  کنــد، نــداری اســت. 
البتــه فقــر و نــداری هــم مفهــوم نســبی اســت. بــه هــر حــال نــداری و احســاس محرومیــت از رنج  هــای بــزرگ بشــر اســت. 
فردوســی می  گویــد کــه چــون جهــان مانــدگار نیســت رنــج و محرومیــت نیــز همیشــگی نیســت و ایــن خــود مایــه ی   تســّلی 
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خاطــر اســت:

 اگر تاج داری وگر کف تنگ                   نبینی همی روزگار درنگ
 مرنجان روان کاین سرای تو نیست             به جز تنگ تابوت جای تو نیست

بــه ایــن هــم بایــد اشــاره کنــم، تصویــری کــه اهــل فرهنگ  هــای مختلــف از مــرگ و جهــان پــس از مــرگ دارنــد، بــا یــک 
نکتــه ی مهــم پیونــد می  خــورد و آن ایــن کــه انســان  ها بــا جســد مــردگان چــه می  کننــد. مــرده را در خــاک دفــن می  کننــد، 
ــد،  ــه می  ریزن ــا در رودخان ــد، ی ــگاه می  دارن ــوزه  ای ن ــاًل در ک ــترش را مث ــوزانند و خاکس ــد، آن را می  س ــی می  کنن مومیای
ــر نحــوه ی    ــرگ ب ــا م ــر فرهنگــی ب ــه ی   اهــل ه ــد؟ مواجه ــه کار می  گیرن ــم ب ــن و ترحی ــرای تدفی ــا شــیوه  های دیگــری ب ی
مواجهــه ی   آن هــا بــا زندگــی تأثیــر می  گــذارد. همــه ی این هــا در شــاهنامه قابــل بحــث اســت. فردوســی مــا را از زرانــدوزی 

ــم: ــد کــه از مواهــب جهــان اســتفاده کنی ــان می  کن برحــذر مــی  دارد و دعوت م

 نهادن نباید به خوردن نشین               به امید گنج جهان آفرین

ــه  ــه ک ــا عارفان ــه ی ــگ صوفیان ــا فرهن ــود، ام ــاهنامه بســیار مطــرح می  ش ــی به خصــوص در ش ــگ ایران ــوزه ی فرهن ــن آم ای
ــش  ــر مهم ــی از مظاه ــه یک ــد، ک ــوت می  کن ــد دع ــه زه ــش را ب ــرد پیروان ــّوت می  گی ــاهنامه ق ــد از عصــر ش ــه بع بالفاصل
ــاًل رســتم از  ــان اســت و مث ــی پهلوان ــی و زورآزمای امســاک از خــوردن اســت. در شــاهنامه، خــوردن از مظاهــر قدرت  نمای
ــدوزی  ــج نکشــی از مال  ان ــی رن ــر می  خواه ــد، اگ ــن حــال، فردوســی می  گوی ــرد. در عی ــره می  گی ــر اســفندیار به آن در براب
ــد.  ــش می  آی ــه کمک ــی ب ــات فردوس ــا الهی ــاش. این ج ــذر ب ــال( برح ــط در م ــه فق ــزی ن ــر چی ــدی در ه ــدی )آزمن و آزمن
ــد. ــان می  ده ــی نش ــه فردوس ــت ک ــی اس ــن راه حل ــذارد. ای ــنه بگ ــو را گرس ــد ت ــت و نمی  خواه ــه هس ــن همیش جهان  آفری

 جهان را چنین است ساز و نهاد            ز یک دست بستد به دیگر بداد
 اگر دل توان داشتن شادمان             به شادی چرا نگذرانی زمان

 به خوشی بیارای و بیشی ببخش             مکن روز را بر دل خویش رخش

ــاز خــودت اســت،  ــر از نی ــه فرات ــی ســخاوت و بخشــش اســت. آنچــه را ک ــگ ایران ــم دیگــر در فرهن ــه ی بســیار مه نکت
ببخــش.

 تو را داد فرزند را هم دهد                  درختی که از بیخ تو برجهد

دکتــر دهقانــی افــزود: تصویــری کــه خیــام از انســان دارد، برآمــده از الهیــات اســالمی اســت. در اصــل می  تــوان گفــت، در 
الهیــات یهــودی در تــورات هــم همین طــور اســت. انســان از خــاک آفریــده شــده و شــعر خیامــی اســتوار بــر همیــن آفرینــش 
انســان اســت از خــاک. نکتــه جالــب ایــن اســت کــه در شــاهنامه بیــان آفرینــش انســان بیشــتر مبتنــی اســت بــر اســطوره ی 
ــن  ــد. ای ــاه از خــاک برمی  آی ــل گی ــی اســت و مث ــد. انســان روییدن ــه به صــورت درخــت روییدن ــی مشــی و مشــیانه ک ایران
تصویــر از انســان در جاهــای مختلــف شــاهنامه آمــده اســت. امــا در برابــر درد جاودانگــی کــه نیچــه نظریــه ی »بازگشــت 
ــاس  ــر اس ــی ب ــند، فردوس ــش می  کش ــرگ را پی ــس از م ــان پ ــتاخیز و جه ــم رس ــان ه ــد و ادی ــرح می  کن ــه« را مط جاودان
ــد چــون زندگــی از نظــرش یــک راز  ــی نمی  دان ــن را کاف ــا ای ــل اســت، ام ــه جهــان پــس از مــرگ قائ ــی کــه دارد، ب الهیات

اســت:

 از این راز جان تو آگاه نیست                  بدین پرده اندر تو را راه نیست

ایــن از رازهــای الهیــات اســت. او اهــل چــون و چــرا در ایــن راز نیســت. در مقــام نظــر، می  کوشــد آن را نادیــده بگیــرد و 
به صــورت تعبــدی بپذیــرد کــه مــرگ رازی الهــی اســت و انســان نبایــد دربــاره ی   آن کنجــکاوی کنــد. امــا در مقــام تجربــه 
ــج می  کشــد و چــون  ــار درد جاودانگــی اســت. رن ــل هــر آدم طبیعــی و ژرف  اندیــش دیگــری گرفت راضــی نمی  شــود و مث
راضــی نمی  شــود، دنبــال پاســخی مســتقل از دیــن و الهیاتــش اســت کــه در مقــام تجربــه بتوانــد ایــن رنــج را توجیــه کنــد.
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دکتــر دهقانــی یــادآور شــد: اونامونــو در کتــاب »درد جاودانگــی« می  گویــد هنرمنــد دوام و بقــای شــهرت خــود را از عــرض 
و طــول آن بیشــتر دوســت دارد. یعنــی بــرای هنرمنــد مهــم نیســت طــول زندگانیــش چه قــدر باشــد. هنرمنــد بیشــتر در بنــد 
آن اســت کــه نامــش در محــدوده  ای کوچــک، ولــی بــرای همیشــه بمانــد. مســئله ی زمــان کــه از مهم تریــن مســائل فلســفه 
ــد  ــت دارد. هنرمن ــان اهمی ــن هــم مطــرح اســت. جاودانگــی در زم ــات و در دی ــن مســائل بشــر اســت در الهی و از مهم تری
بــه تعبیــر اونامونــو جاودانگــی را بــر بیکرانگــی ترجیــح می  دهــد. بســیاری از هنرمنــدان نامــدار امــروز جهــان در زمانــه ی 
ــدی، »ون گــوگ« کــه  ــره  روز هلن ــد نقــاش ســیه  بخت و تی ــد و کســی آن هــا را نشــناخت. مانن ــدر ندیدن خودشــان اصــاًل ق
ــون گــوش  ــرده اســت. او در حــال جن ــر اســالمی ندوشــن ترجمــه ک ــوان شــور زندگــی را دکت ــا عن داســتان زندگــی او ب
ــود.  ــار فقــر و بدبختــی ب ــد و در آخــر هــم خــودش را کشــت و دائمــًا گرفت ــم کن ــه معشــوقه  اش تقدی ــا ب ــد ت خــود را بری
اگــر بخواهیــم در تاریــخ نقاشــی جهــان ده نقــاش برجســته را نــام ببریــم »ون گــوگ« حتمــًا در بیــن ده نفــر اول اســت. بــا 
ایــن حــال، تقریبــًا همــه ی   عمــر کوتــاه خــود را در فقــر و محرومیــت زیســت و از هنــر خــود جــز رنــج بهــره  ای نبــرد. بــا 

این حــال »ون گــوگ« پــس از مــرگ، بــه تعبیــری جاودانــه شــد و امــروز یکــی از مشــهورترین هنرمنــدان جهــان اســت.

بزرگتریــن انگیــزه ی فردوســی از ســرودن شــاهنامه غلبــه بــر مــرگ از طریــق جاودانــه کــردن نامــش اســت و دور از حقیقــت 
نیســت اگــر بگوییــم کــه قهرمانــان بــزرگ فردوســی همگــی مثــل خــود او از غریــزه صیانــت از نــام برخوردارنــد، درســت 
بــه همــان انــدازه کــه آدم هــای دیگــر غریــزه ی صیانــت از ذات دارنــد. ایــن یــک تفکــر اســاطیری اســت کــه نــام عیــن ذات 
ــام خــود را  ــام خــود را پنهــان کننــد. علتــش ایــن اســت کــه اگــر ن ــد در جاهایــی ن ــان شــاهنامه ســعی دارن اســت. قهرمان
بگوینــد انــگار دشــمن آن هــا را می  شناســد و نســبت بــه آن هــا صاحــب قــدرت می  شــود. نــام در شــاهنامه خیلــی اهمیــت 
ــام نیــک ســخن  ــم از ن ــد و دائ ــه کن ــام خــودش را جاودان ــت دارد. او می  خواهــد ن ــی اهمی ــرای فردوســی هــم خیل دارد. ب
ــوان  ــد. به عن ــر می  کن ــر می  شــوند، معیارهــای اخالقــی آن هــا هــم تغیی ــی کــه فرهنگ  هــا دچــار تغیی ــد. درســت زمان می  گوی
نمونــه در شــاهنامه، خــوردن یــک ارزش اســت درســت برعکــس فرهنــگ عرفانــی. در شــاهنامه نــام و نامــداری و مانــدگاری 
نــام ارزش بــه شــمار مــی  رود، درســت بــر خــالف تفکــر عرفانــی مــا کــه بعــد از فردوســی رواج پیــدا می کنــد. در عرفــان 
ــام مانــدگار اســت، دچــار خیــال و تصــور اســت. چــون کّل َمــن َعلیهــا فــان. همــه چیــز نابودشــدنی  کســی کــه در پــی ن
اســت و نــام هــم طبعــًا نابــود شــدنی اســت. عرفــا بــرای معنــای زندگــی راه دیگــری دارنــد. ولــی راه  حــل فردوســی ایــن 
اســت کــه نــام خــودش را مانــدگار کنــد. بنابرایــن در همــان ابتــدای شــاهنامه وقتــی خــدا را وصــف می  کنــد، اولیــن چیــزی 

کــه می  خواهــد بگویــد خــدا از آن برتــر اســت، نــام اســت:

 ز نام و نشان و گمان برتر است                  نگارنده ی برشده گوهر است

ــل  ــان کام ــر انس ــر دیگ ــه تعبی ــاهنامه و ب ــی ش ــوان اصل ــد. پهل ــخ می  ده ــور پاس ــه درد جاودانگــی خــود این ط ــی ب فردوس
دنیــای شــاهنامه )نــه انســان کامــل بــه آن معنــا کــه در عرفــان مطــرح اســت( رســتم اســت. مهم تریــن مســئله ی رســتم ایــن 
اســت کــه نــام خــودش را بــه نیکــی مانــدگار کنــد. رســتم انــگار یــک بعــدی از وجــود فردوســی اســت و بــه همــان الهیــات 
یکتاپرســتانه فردوســی اعتقــاد دارد. مــا در جهــان اســالم دو نــوع الهیــات داریــم؛ یکــی الهیــات بندگــی اســت و یکــی الهیــات 
ــه همــه ی   شــئون زندگــی تســّری  ــد و ب ــاال شــروع می کن ــات بندگــی آن اســت کــه سلســله ی   بندگــی را از ب آزادگــی. الهی
ــد و  ــداد می  یاب ــرداری امت ــن اطاعــت و فرمان ب ــم، ای ــرداری کن ــد فرمان ب ــده ی خــدا هســتم و بای می  دهــد. حــاال کــه مــن بن
روی زمیــن و دنیــای مــاّدی را هــم در بــر می  گیــرد. اطاعــت از خــدا بــه اطاعــت از شــاه، پیشــوا و غیــره می  انجامــد. امــا از 
الهیــات خوانــش دیگــری هــم وجــود دارد کــه آن را »االهیــات آزادگــی« می  نامیــم. ایــن همــان خوانشــی اســت کــه فردوســی 
ــده هیــچ کــس دیگــری نیســتم. طــوس در شــاهنامه، پهلــوان بزرگــی اســت.  دارد؛ حــاال کــه مــن بنــده ی خــدا هســتم، بن
شــاید پــس از رســتم مهم تریــن پهلــوان شــاهنامه باشــد. زمانــی کــه طــوس بــا رســتم خشــمگینانه ســخن می  گویــد، رســتم 
ــد: ــود و پرخــاش می کن ــد و از روی او رد می  ش ــن می  زن ــه زمی ــر کاووس ب ــوس را در براب ــود، ط ــی می  ش ــوس عصبان از ط

 چه خشم آورد شاه کاووس کیست               چرا دست یازد به من طوس کیست

ــگ  ــام و نن ــئله ن ــه مس ــی ب ــازد، وقت ــود را می  ب ــز خ ــه چی ــران، هم ــاه ای ــاع از کاوس پادش ــرای دف ــه ب ــتمی ک ــن رس همی
می  رســد، ببینیــد چگونــه رفتــار می  کنــد. او در برابــر کاووس فرمان بــردار مطلــق نیســت.
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 زمین بنده و رخش گاه من است            نگین گرز و مغفر کاله من است

ــی اســت«. کاله نشــان بزرگــی و  ــن کاف ــرای م ــر ب ــن مغف ــن اســب و همی ــدارم. همی ــاج ن ــه کســی احتی ــن ب ــد: »م می  گوی
مقــام اســت. مغفــر جنگــی بــرای او در حکــم تــاج و کاله اســت. ســپس بــر ارزش مندتریــن وجــه وجــودی خــودش یعنــی 
التزامــش بــه آزادی و آزادگــی انســان )نکتــه  ای کــه بــرای بشــر امــروز بســیار مهــم اســت( تأکیــد می  کنــد. فقــط یــک چیــز 

ــده  ام: ــده ی آفرینن ــد: یکــی بن ــتثنا می  کن را اس

سر نیزه و تیغ یار من  اند                دو بازوی و دل شهریار من  اند
که آزاد زادم، نه من بنده  ام                        یکی بنده ی   آفریننده  ام

 امــا ایــن نبایــد بــه کاووس مجالــی دهــد کــه بگویــد، مــن نماینــده ی همــان آفریننــده بــر روی زمیــن هســتم و اگــر تــو بنده ی 
آفریننــده هســتی، بایــد بنــده ی مــن هــم باشــی. رســتم نمی  پذیــرد، فردوســی هــم نمی  پذیــرد، همیــن جــواب را رســتم بــه 
ــد، اگــر اســفندیار را بکشــد در آن جهــان عــذاب جــاودان در انتظــارش  ــه او گفته  ان ــن کــه ب ــا ای اســفندیار هــم می  دهــد ب

اســت، امــا رســتم ترجیــح می  د  هــد نــام و ننــگ خــود را بــه خطــر نینــدازد. خطــاب بــه اســفندیار می  گویــد:

ز من هرچه خواهیت فرمان کنم               ز دیدار تو رامش جان کنم
مگر بند، کز بند عاری بود                  شکستی بود، زشت کاری بود

نبیند مرا زنده با بند کس               که روشن  روانم بر این است و بس...
که گوید برو دست رستم ببند؟                  نبندد مرا دست چرخ بلند!

ــا ایــن ســخنان، فردوســی فرمــان آزادی و شــهریاری انســان را 900 ســال پیــش از آنکــه نیچــه »چنیــن گفــت زرتشــت«  ب
را بنویســد، از زبــان ابرمــرد شــاهنامه یعنــی از زبــان رســتم صــادر می  کنــد. گمــان مــن ایــن اســت کــه اگــر نیچــه فارســی 
ــت  ــن خــود و ســراینده ی آن می  یاف ــی بســیاری بی ــی و هم  آوای ــاالً هم دل ــد، احتم می  دانســت و می  توانســت شــاهنامه بخوان

و رســتم را شــاید تجســم باســتانی همــان ابرمــردی می  دیــد کــه آرزویــش را داشــت.
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ــت  ــن نشس ــر ای ــانی و دبی ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــأت علم ــو هی ــرد، عض ــک جهانگ ــر فران ــت دکت ــش دوم نشس در بخ
دربــاره ی »دســتاوردهای فرهنگــی بنیــاد شــاهنامه« ســخنرانی کــرد و گفــت: نخســتین ایــده ی تأســیس بنیــاد شــاهنامه بــه ســال 
47 ه.ش برمی  گــردد؛ زمانــی کــه محمدرضــا پهلــوی در ســخنرانی خــود در مراســم افتتــاح بنــای یــادگار فردوســی در طــوس، 
دربــاره ی لــزوم توجــه بــه شــاهنامه ســخن گفــت. در تیرمــاه ســال 1357 بنیــاد شــاهنامه تأســیس و اســتاد مجتبــی مینــوی 
به عنــوان سرپرســت گــروه تحقیقــات بنیــاد شــاهنامه انتخــاب شــد. دوران درخشــش بنیــاد شــاهنامه، بــا دســتاوردهای علمــی 
ــه وزیــر فرهنــگ وقــت، مهــرداد پهلبــد، انگیــزه ی  و فرهنگــی قابــل توجــه آن در همیــن دوره اســت. مینــوی در نامــه  ای ب
ــای نســخ  ــب و عکس  ه ــه  ای مرت ــد و بودج ــر بخواهن ــگ و هن ــه ی فرهن ــر وزارت جلیل ــد: »اگ ــان می  کن ــن بی ــود را چنی خ
ــه بنــده بدهنــد و پشــتیبانی و حســن نیــت  ــوازم کار ب ــاج و ل خطــی شــاهنامه و همــکاران مســتعد و کارمنــدان مــورد احتی
دســتگاه  های فرهنگــی یــار بنــده باشــد، مــدت شــش هفــت ســالی در تهیــه ی متــن صحیــح و معتبــری از شــاهنامه و چــاپ 
و انتشــار آن اهتمــام خواهــم کــرد. ایــن کار به نظــر بنــده بــر هــر نــوع تجلیلــی کــه از فردوســی بخواهیــم به عمــل بیاوریــم، 
رجحــان دارد. مــا نبایــد بــه ایــن انتظــار بنشــینیم کــه در ممالــک دیگــر بــرای مــا شــاهنامه تهیــه کننــد و بــه ایــن خــوش 
باشــیم کــه در پایتخــت کشــور خیابانــی و میدانــی بــه نــام فردوســی داریــم. در ســه ســال پیــش موضــوع تهیــه ی متن شــاهنامه 
ــد ســال دیگــر  ــم چن ــد و نمی  دان ــن کار برمی  آی ــده ای ــد شــده اســت. از بن ــد و تأیی ــف تأکی مکــرر توســط اشــخاص مختل
زنــده  ام. هــر چــه زودتــر شــروع کنــم، امیــد بــه آنکــه آن را بــه پایــان برســانم، بیشــتر اســت.« ناگفتــه نمانــد وی پیــش از 
ایــن مقدمــات تصحیــح شــاهنامه را فراهــم کــرده بــوده و نســخه  ها را در کتابخانه  هــای معتبــر جهــان، شناســایی و تعــدادی 
از آن هــا را جمــع  آوری کــرده بــوده اســت. در آن دوران نســخه  هایی از شــاهنامه در شــوروی تصحیــح و چــاپ شــده بــوده 
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و اعتــراض مینــوی بــه ایــن اســت کــه چــرا در ایــران چنیــن اقــدام مهمــی صــورت نمی  گیــرد؟

ــالگی اســت و از  ــاهنامه در ســن 68 س ــاد ش ــان تأســیس بنی ــد ســال1282 هجــری شمســی اســت و در زم ــوی متول مین
ــی  رود. ــمار م ــاخص آن دوره به ش ــی ش ــی و فرهنگ ــای علم چهره ه

دکتــر جهانگــرد ادامــه داد: تصویــب ایــن بنیــاد مقــارن بــا جشــن بنیان گــذاری شاهنشــاهی صــورت می  گیــرد و از بســیاری 
ــه  ــوط ب ــرای همــکاری دعــوت می شــود. آن طــور کــه از اســناد مرب از چهره  هــای فرهنگــی، دانشــمندان و پژوهشــگران ب
ــرای  ــات، زبان شناســی و رشــته  های دیگــر ب ــخ، ادبی ــد، چهره  هــای برجســته  ای در حوزه  هــای تاری ــاد شــاهنامه برمی  آی بنی
ــان دهنده ی  ــاهنامه نش ــاد ش ــخصیت هایی در بنی ــن ش ــود چنی ــد. وج ــی می کنن ــالم آمادگ ــاهنامه اع ــاد ش ــا بنی ــکاری ب هم
ــاهنامه  ــح ش ــد می  شــود، تصحی ــر آن تأکی ــاد ب ــن بنی ــه در ای ــزی ک ــاهنامه اســت. نخســتین چی ــاد ش ــگاه بنی ــت جای اهمی
ــوان  ــد، نمی  ت ــت نباش ــاهنامه در دس ــی از ش ــن منقح ــه مت ــی ک ــا زمان ــه ت ــد دارد ک ــه تأکی ــن نکت ــر ای ــوی ب ــت. مین اس
ــاد شــاهنامه رســما از ســال 1350 آغــاز کــرد  پژوهش  هــای اصیلــی در ایــن زمینــه انجــام داد. مینــوی کار خــود را در بنی
و تــا ســال 1355 کــه در قیــد حیــات بــود، در ایــن ســمت کارهــای ارزش منــدی انجــام داده اســت. بعــد از مینــوی، گویــی 
دوره ی شــکوه و پویایــی ســپری می شــود. البتــه در زمــان دکتــر ریاحــی کارهــای شایســته ای انجــام می شــود کــه اغلــب 
بــر مبنــای اقداماتــی اســت کــه مینــوی انجــام داده بــوده اســت. مینــوی بــرای شــاهنامه ارزش هــای ذاتــی فراوانــی قائــل 
اســت. او شــاهنامه و زبــان فارســی را حلقــه ی واســطی می دانــد کــه بــا وجــود تنــوع قومــی و فاصلــه ی جغرافیایــی ای کــه 
ــد. شــاید  به همیــن دلیــل اســت کــه مینــوی سرپرســتی بخــش  ــد می زن ــه یکدیگــر پیون ــد، همــه را ب اقــوام مختلــف دارن

ــی می شــود. ــاد معرف ــر کل بنی ــوان دبی ــز به عن ــروغ نی ــر مهــدی ف ــرد. دکت ــر عهــده می گی ــاد شــاهنامه را ب ــات بنی تحقیق

در اساســنامه ضــرورت ایجــاد بنیــاد شــاهنامه بــه ایــن نکتــه اشــاره شــده کــه فرهنــگ و تمــدن جدیــد اروپایــی بــا دو حربــه 
قــوی خــود یعنــی ماشــین و وســایل ارتبــاط جمعــی ســبب خواهــد شــد فرهنگ هــا و خــرده فرهنگ هــا از بیــن برونــد. 
بنابرایــن الزم اســت شــاهنامه به عنــوان بزرگتریــن عامــل ایجــاد تعامــل ملــی مــورد بررســی قــرار گیــرد. همان طــوری کــه 
اشــاره شــد اساســی ترین کاری کــه در بنیــاد شــاهنامه بــرای ایــن اثــر در نظــر گرفتــه شــده، تصحیــح آن اســت.  به همیــن 
ــکده ی  ــای دانش ــاهنامه از کتابخانه ه ــخه های ش ــا و نس ــوزه ی بریتانی ــا از م ــه ی میکروفیلم ه ــال تهی ــه دنب ــوی ب ــل مین دلی
خاورشناســی، مــوزه ی ملــی دهلــی نــو، مــوزه ی ملــی هنــد و شــهرهای مجــاور دهلــی، آرشــیو ملــی هنــد، شــاهنامه مصــور 
دانشــگاه علیگــر، کتابخانــه رضــا رامپــور و دیگــر نســخه های موجــود در هنــد اســت. از ســوی دیگــر جمــع آوری منابعــی 
ماننــد عکس هــای نســخه ی قاهــره، خریــد نســخه  های انقــره و اســتانبول اســت. همچنیــن بــا انتشــار خبــر فــروش هفــت 
ــود  ــاد موج ــه ی بنی ــات در کتابخان ــن صفح ــر ای ــد، اگ ــدد برمی آی ــاهنامه در ص ــاد ش ــبی، بنی ــاهنامه طهماس ــه از ش صفح
نیســت، خریــداری و بــه کتابخانــه منتقــل شــوند. طبیعــی اســت در پــی اقدامــات مینــوی، نســخه هایی از سراســر جهــان 
ــت نســخه ها  ــن اصال ــرای تعیی ــه کارشناســی ب ــی ب ــد نســخه ها گاه ــا کار خری ــع آوری می شــوند، ام ــه جم ــرای کتابخان ب
ــر  ــود در دیگ ــبب می ش ــی س ــن مکاتبات ــود چنی ــود دارد. وج ــتان وج ــه در پاکس ــخه هایی ک ــه نس ــد. ازجمل ــم می کش ه
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کشــورها هــم اگــر کار شایســته ای دربــاره ی شــاهنامه انجــام شــده، بــا وجــود مرکزیتــی بــرای شــاهنامه در ایــران و جهــان، 
ــاره ی شــاهنامه و فردوســی  ــان اردو درب ــه زب ــه کــه ب ــار پژوهشــی نیــز معرفــی و ترجمــه شــوند. ماننــد چهــار مقال ایــن آث

ــده اند. ــته ش نوش

دکتــر جهانگــرد تأکیــد کــرد: اســتاد مینــوی بــرای تکمیــل کادر پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه الزم اســت گروهــی 
را صرفــًا بــرای تحقیــق تربیــت شــوند. گروهــی کــه تنهــا وظیفــه و شــغل آن هــا پژوهــش باشــد.

نخســتین شــرح وظایفــی کــه بــرای بنیــاد شــاهنامه تدویــن شــده بــود، بســیار گســترده به نظــر می رســید. بــه گونــه ای کــه 
بعــداً ایــن شــرح وظایــف بازتعریــف و بازبینــی شــدند:

ــا  ــون آن، ب ــای گوناگ ــه چاپ ه ــا توجــه ب ــاد و ب ــورد اعتم ــن و م ــح از روی نســخ که ــن مصحــح و منق ــه و چــاپ مت تهی
ــان و ادب فارســی ــخ و زب ــن از اســتادان مســلم تاری ــد ت همــکاری و مباشــرت چن

بررسی شاهنامه به منظور تدارک مقاالت تحقیقی و انتقادی در ارزش های ادبی آن
مقایسه ی شاهنامه با منظومه های حماسی مشابه در جهان

فراهم ساختن فرهنگی جامع از واژه ها و اصطالحات و تهیه ی دستور زبان شاهنامه با همکاری فرهنگستان ایران
تهیه ی فهرستی مشروح از تمام نسخ خطی شاهنامه و در صورت امکان تهیه ی میکروفیلم از این نسخ

ــون و  ــای گوناگ ــه زبان ه ــاهنامه ب ــه ش ــوط ب ــاالت مرب ــا، مق ــه ه ــی، ترجم ــخ چاپ ــام نس ــروح از تم ــتی مش ــه ی فهرس تهی
ــع  ــع و مرج ــود منب ــه خ ــی ک ــب و مراجع ــند و کت ــع باش ــد مرج ــاهنامه می توانن ــاره ی ش ــه درب ــی ک ــا و مقاالت کتاب ه

شــاهنامه ی فردوســی بوده انــد.
بررسی تاریخ ایران بر پایه ی شاهنامه ی فردوسی و بررسی منابع فردوسی در تهیه و تدوین این اثر

تحقیق درباره ی نقش شاهنامه در حفظ آداب و روسم و سنن ملی و روابط اجتماعی و فرهنگی ملت ایران
بررسی اسامی جغرافیایی شاهنامه و تطبیق آن با اسامی مذکور در متون مشابه و وضع کنونی این نقاط

ــه،  ــر خان ــاس و پوشــاک، زیورهــا، ســالح ها، تأسیســاتی نظی ــوای شــاهنامه از لحــاظ لب ــاره ی محت ــری درب پژوهش هــای هن
ــای دیگــر ــه، شــهر و مکان ه قلع

بررسی شاهنامه از لحاظ فرهنگ عامه اعم از کلمات و جمالت فولکلور و داستان ها و آداب و رسوم
اســتفاده از شــاهنامه به عنــوان یــک منبــع و سرچشــمه ی آثــار ادبــی نمایشــی از قبیــل: داســتان و نمایشــنامه و ســناریو بــرای 

فیلــم اســتریپ و عکــس و نظایــر آن
ــورآالت، ســالح ها و طرح هــای نقاشــی و  ــه ی لباس هــا و زی ــری از لحــاظ تهی ــع هن ــوان یــک منب اســتفاده از شــاهنامه به عن

مجسمه ســازی بــا همــکاری هنرمنــدان داخلــی و خارجــی و تهیــه ی مــواد و آثــار هنــری بــر ایــن مبنــا
بررسی امکانات موجود برای تهیه ی نمایش و فیلم بر مبنای شاهنامه برای اجرا در سطح کشور و جهان

ــم، نقاشــی و  ــه، فیل ــه، نمایش نام ــاب، مقال ــی )کت ــری و ادب ــب دادن مســابقات هن ــی و ترتی ــی و بین الملل ــز مل اهــدای جوای
موســیقی(

ــادل  ــرای تب ــان ب ــکان در کشــورهای دیگــر جه ــران و در صــورت ام ــس بحــث و ســخنرانی در شــهرهای ای تشــکیل مجال
تحقیقــات علمــی و ادبــی خاورشناســان و دانشــمندان ایــران دربــاره ی شــاهنامه و تشــکیل جشــنواره ها و ســمینارهای خــاص 

ــی و تاریخــی در ســطوح مختلــف ــرای بزرگداشــت فردوســی و شــرکت در کنگره هــای ادب ب
ــزوات و  ــا و ج ــه ی کتاب ه ــا تهی ــور ب ــطح کش ــران در س ــی ای ــتان های حماس ــاهنامه و داس ــج ش ــرای تروی ــش ب کوش

ــی ــون آموزش ــرورش و تلویزی ــوزش و پ ــکاری وزارت آم ــا هم ــاده ب ــی س ــای تلویزیون برنامه ه
بررســی شــاهنامه از لحــاظ مــردم عــادی، گــردآوری صــدای نقــاالن و کوشــش بــرای گســترش مجــدد آن در ســطح مملکــت 

و در صــورت امــکان در دیگــر نقــاط جهــان
همکاری با مؤسسات ورزشی و زورخانه ها به منظور اشاعه ی شاهنامه خوانی در این مکان ها

گــردآوری شناســنامه ی فرهنگــی از تمــام کســانی کــه دربــاره ی شــاهنامه ی فردوســی کار کــرده و می کنننــد و ایجــاد ارتبــاط 
بــا ایشــان )اعــم از خارجــی یــا داخلــی(

گردآوری فهرست تمام مؤسساتی که درباره ی حماسه های ملی ایران و جهان کار می کنند و ایجاد ارتباط با آن ها
ــف  ــهرهای مختل ــمه ها در ش ــن مجس ــب ای ــر و نص ــمه ها و تصاوی ــه ی مجس ــا تهی ــی ب ــل از فردوس ــرای تجلی ــش ب کوش
ــود را از  ــام خ ــه ن ــاتی ک ــاط و مؤسس ــامی نق ــت اس ــه ی فهرس ــاهنامه و تهی ــان ش ــر قهرمان ــمه ها و تصاوی ــه ی مجس و تهی

ــد ــای جدی ــرای نام گذاری ه ــب ب ــع مناس ــاختن موق ــم س ــد و فراه ــی گرفته ان ــاهنامه ی فردوس ش
تهیــه و تکمیــل یــک آرشــیو فرهنگــی از مــدارک و اســناد اعــم از عکــس و میکروفیلــم و نقاشــی و مــواد دیگــر مربــوط بــه 

شــاهنامه ی فردوســی
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تشــکیل و تکمیــل کتابخانــه ی فنــی بنیــاد شــاهنامه فردوســی، حــاوی تمــام نســخ چاپــی شــاهنامه و کتاب هــا و مقاالتــی کــه 
دربــاره ی ایــن اثــر نوشــته اند و کتاب هــا و مقاالتــی کــه دربــاره ی تاریــخ اجتماعــی و حماســی ایــران تهیــه شــده و تمــام آثــار 

ادبــی و تاریخــی کــه ممکــن اســت در پژوهش هــای علمــی بنیــاد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
فراهــم ســاختن یــک نمایشــگاه دائمــی از مظاهــر هنــری شــاهنامه ی فردوســی شــامل مجســمه ها، تصاویــر، جامه هــا، زیورهــا، 
ــر  ــوب، تصاوی ــاهنامه های مکت ــون ش ــای گوناگ ــم الخط ه ــا ، رس ــا ، نقشــه ها ، مینیاتوره ــا و خانه ه ــای کوچــک دژه نمونه ه
و سرگذشــت پادشــاهان و وزیــران، دانشــمندان، نقاشــان، خطاطــان، پهلوانــان و نقاالنــی کــه در راه خلــق و تکمیــل و ترویــج 
ــاد شــاهنامه ترتیــب خواهــد  ــوده و در بنی ــن نمایشــگاه در تهــران دائمــی ب ــد. شــایان ذکــر اســت، ای شــاهنامه کوشــا بوده ان

یافــت و در شــهرهای بــزرگ ایــران و خــارج به صــورت موقــت تشــکیل خواهــد شــد.
ــه، چــاپ و انتشــار یــک فصــل نامــه ی تحقیقــی و نشــریه های دیگــر و همــکاری در چــاپ و انتشــار داســتان ها و متــن  تهی

انتقــادی شــاهنامه
تشکیل موزه ی فردوسی در طوس، حاوی آثار و اسناد هنری گران قدر مربوط به شاهنامه و مطالب و وقایع

ــم،  ــه و فیل ــی، نمایش نام ــی، نقال ــد نقاش ــری مانن ــای هن ــه عرصه ه ــد ب ــه می توان ــی ک ــوان متن ــاهنامه به عن ــه ش ــه ب توج
ــده شــد. از  ــد آمــد و آفری ــن زمینه هــا پدی ــاری در ای ــرار گرفــت و آث ــگاری شــاهنامه مــورد توجــه ق مجسمه ســازی تصویرن
ــه کارگردانــی خســرو پرویــزی در  مهم تریــن دســتاوردهای ایــن حــوزه، تدویــن فیلــم کوتــاه »بنیــاد شــاهنامه ی فردوســی« ب

ــود. ــین ب ــی خوش نش ــق و عل ــف صدی ــی یوس ــه کارگردان ــتم« ب ــان رس ــکی »هفت خ ــم عروس ــال 1355 و فیل س

دکتــر جانگــرد در خاتمــه ی ســخنانش یــادآور شــد: این هــا شــرح وظایــف بنیــاد شــاهنامه بــود. گــزارش کار بنیــاد شــاهنامه 
در بررســی آنچــه اتفــاق افتــاده یعنــی، گــزارش پنج ســاله نشــان می دهــد کــه مــوارد زیــادی محقــق شــده اســت.

ــود. در  ســاختار بنیــاد شــاهنامه شــامل بخــش تاریــخ، بخــش آمــوزش و پــرورش، بخــش جشــنواره ها و بخــش انتشــارت ب
ــد. ــکاری می کردن ــاد هم ــا بنی ــد و ب ــده بودن ــای شــاخص و برجســته ای انتخــاب ش ــا چهره ه ــن بخش ه ــی ای تمام

در انتشــارات بنیــاد شــاهنامه نیــز آثــار پژوهشــی  دربــاره ی شــاهنامه بــه چــاپ رســید. بخشــی از تصحیح هایــی کــه مــورد نظــر 
اســتاد مینــوی بــود نیــز بــه ســرانجام رســید و تعــدادی از آن هــا قبــل و تعــدادی پــس از انقــالب چــاپ شــد. نشــریه ی ســیمرغ 
نیــز بــا آثــاری از شــاهنامه پژوهان داخلــی و خارجــی و بــا مقــاالت و پژوهش هــای ارزش منــدی در چنــد نوبــت منتشــر شــد.

از دیگــر فعالیت هــای بنیــاد شــاهنامه برگــزاری هفتــه ی گفت وگــو دربــاره ی شــاهنامه بــود کــه در روزهــای 19 تــا 26 آبــان 
مــاه 1354 در خــالل هشــتمین جشــن فرهنــگ و هنــر و در کنــار آن نمایشــگاه شــاهنامه و آثــار چــاپ شــده مربــوط بــه آن 

برگــزار شــد.
فعالیــت فرهنگــی دیگــر برگــزاری جشــنواره طــوس بــود. نخســتین جشــن طــوس در تیرمــاه 1354، دومیــن جشــن در تیرمــاه 
1355، ســومین جشــن طــوس در تیرمــاه 1356 و چهارمیــن جشــن طــوس در تیرمــاه 2537 شاهنشــاهی برگــزار شــد. همچنیــن 
ــه ی آخریــن دســتاوردها در  ــرای ارائ ــان مــاه 1356 ب نخســتین هفتــه ی شــاهنامه در اســتان هرمــزگان در روزهــای 23-27 آب

حــوزه ی شــاهنامه پژوهی برگــزار شــد.
از مهم تریــن بخش هــای بنیــاد شــاهنامه، کتابخانــه ی تخصصــی آن بــود. ایــن کتابخانــه کــه بــه همــت مجتبــی مینــوی تأســیس 
شــده بــود، ابتــدا بــا 120 جلــد کتــاب کار خــود را آغــاز کــرد. مینــوی کتابخانــه ی شــخصی خــود را کــه بالــغ بــر 20هــزار 
جلــد کتــاب بــه زبان هــای فارســی، انگلیســی، فرانســوی، عربــی، ایتالیایــی، اردو و... داشــت، وقــف بنیــاد شــاهنامه فردوســی 
ــاد  ــه بنی ــی ب ــدان اهتمام ــدی چن ــه، وزرای بع ــر کابین ــوزگار و تغیی ــید آم ــه ی جمش ــتعفای کابین ــا اس ــال 1357 ب ــرد. در س ک
شــاهنامه نداشــتند و کم کــم از اهمیــت و اعتبــار آن اندکــی کاســته شــد و پــس از انقــالب اســالمی نــام آن بــه بنیــاد فردوســی 
ــات  ــات و تحقیق ــام مؤسســه ی مطالع ــه ن ــدا ب ــام شــد و ابت ــد مؤسســه ی فرهنگــی دیگــر ادغ ــا چن ــت و ســپس ب ــر یاف تغیی

فرهنگــی و در نهایــت بــه پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی تغییــر نــام داد.
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مطالعاتفرهنگیدرمیدانهایمتعدد

نشســت »مطالعــات فرهنگــی در میدان هــای متعــدد« از سلســله نشســت های تخصصــی »پژوهشــکده ی مطالعــات فرهنگــی، 
ــم  ــر رضــا صمی ارتباطــات و تحقیقــات اســناد فرهنگــی آســیا« 29 اردیبهشــت ماه 1400، برگــزار شــد. در ایــن نشســت دکت
ــر ســیده زهرا  ــاوری( و دکت )عضــو هیــأت علمــی مؤسســه ی مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فن
ــر احمــد  ــری دکت ــا دبی ــات اســناد فرهنگــی آســیا( ب ــات فرهنگــی، ارتباطــات و تحقیق ــس پژوهشــکده ی مطالع اجــاق )رئی
ــان  ــا مخاطب ــه ســخنرانی و گفت وگــو ب ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی(، ب ــأت علمــی پژوهشــگاه عل شــاکری )عضــو هی

پرداختنــد.

در ابتــدای نشســت دکتــر شــاکری بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه ماهیــت و سرشــت مطالعــات فرهنگــی از جنــس مطالعــات 
بینارشــته ای و درهم تنیــده بــا بســیاری از حوزه هــای مطالعاتــی دیگــر اســت، اشــاره ای کوتــاه بــه تاریخچــه ی پیدایــش ایــن 
ــت های  ــش رو در نشس ــی پی ــای مطالعات ــی افق ه ــم انداز و بررس ــیم چش ــرورت ترس ــر ض ــت و ب ــورمان داش ــته در کش رش

مرتبــط تأکیــد کــرد.
ــد شــکل گیری  ــی از رون ــان نکات ــه بی ــی، ب ــدان آموزش عال ــات فرهنگــی در می ــر مطالع ــز ب ــا تمرک ــم ب ــر صمی ــه دکت در ادام
ــی Field of study  اســت  ــی پرداخــت و خاطرنشــان کــرد: »مطالعــات فرهنگــی یــک حــوزه ی مطالعات ــن حــوزه ی مطالعات ای
ــردازد و  ــده بپ ــک پدی ــه ی ی ــه مطالع ــا ب ــرد ت ــره می گی ــا به ــر رویکرده ــم دیک ــا و مفاهی ــات، ابزاره ــان از امکان ــه هم زم ک
ــاظ  ــه به لح ــت ک ــی اس ــا، جامعه شناس ــن حوزه ه ــت. از مهم تری ــگاهی اس ــی دانش ــوزه ی مطالعات ــن ح ــده ی چندی دربرگیرن
ــی و ... از  ــی، مردم شناس ــی، انسان شناس ــات تطبیق ــفه، ادبی ــی، فلس ــی دارد. زبان شناس ــرد فراوان ــناختی کارب ــری و روش ش نظ
دیگــر رشــته هایی هســتند کــه یــک متخصــص مطالعــات فرهنگــی می توانــد در مطالعــه ی خــود و در کنــار ایــن رشــته ها از آن 
بهــره گیــرد«. بــه اعتقــاد ایــن جامعه شــناس »مطالعــات فرهنگــی به لحــاظ تاریخــی فرزنــد یــک دوره ی بحرانــی اســت و فرزنــد 
دوره ایســت کــه مناســبات اجتماعــی بحران هایــی بــه خــود دیــد. در همیــن راســتا مطالعــات فرهنگــی بیــش از ایــن کــه بــه 
دنبــال حــل ایــن مســائل باشــد، بــه دنبــال فهــم ایــن مســائل برآمــد. در حقیقــت مطالعــات فرهنگــی بــه دلیــل خاســتگاه متضــاد 

ــش از ورود  ــه پی ــت ک ــادی اس ــر انتق ــی تفک آن، نوع
ــده  ــا توجــه تاریخــی کــه از ســر گذران ــد ب ــه آن بای ب
اســت، مطالعــه شــود. اصــوالً وقتــی پژوهشــگری وارد 
ــوزه را  ــود آن ح ــی می ش ــات فرهنگ ــی از مطالع میدان
سرشــار از تضــاد می بینــد و همیــن ویژگــی در حیــات 
ــود،  ــناخته نش ــمیت ش ــر به رس ــه اگ ــت ک ــانی اس انس
ــد  ــبات انســانی کشــف نخواه ــادی از مناس بخــش زی
شــد. بنابرایــن مطالعــات فرهنگــی در میدان هــای 
ــه  ــد ک ــرار می ده ــرض ق ــر را پیش ف ــن ام ــدد ای متع
ــر از  ــمکش، پ ــاد و کش ــر از تض ــانی پ ــه ی انس عرص
روابــط و شــکل های قــدرت و ... اســت و حــاال بایــد 

فهمید چگونه این الگوها شکل می گیرند«.
دکتــر صمیــم بــا اشــاره بــه میدان هــای متعــدد 
نکاتــی  ذکــر  بــه  حــوزه  ایــن  در  از مطالعاتــی 
از میــدان آموزش عالــی پرداخــت و ایــن حــوزه را یکــی 
ــت  ــی دانس ــات فرهنگ ــا در مطالع ــن حوزه ه و مهم تری
گفــت: »گــروه مطالعــات فرهنگــی مؤسســه ی مطالعات 
راســتای  در  علــوم  وزارت  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
ــالش  ــی ت ــدان آموزش عال ــه در می ــالت های محول رس
ــای  ــه و میدان ه ــای عرص ــی تضاده ــا بررس ــا ب دارد ت
ایــن حــوزه هم زمــان بــه نقــد بپــردازد. همچنیــن میدان 
ــرون  ــای بی ــه امتیازه ــت ک ــی نیس ــی میدان آموزش عال
ــا  ــن معن ــرد، به ای ــرف ک ــوزه ص ــوزه را در آن ح ح
ــی خــود نمادســاز و امتیازســاز  ــدان آموزش عال کــه می
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ــد.  ــد از آن چشم پوشــی کن ــه مطالعــات فرهنگــی نمی توان ــی اســت ک ــه میدان هــای اصل ــی از جمل ــدان آموزش عال اســت. می
ــاره  ــی اش ــاس کاظم ــر عب ــات فرهنگــی کالس درس دانشــگاهی توســط دکت ــه مطالع ــوان ب ــات می ت ــن مطالع ــه ی ای از جمل
کــرد کــه در مجموعــه مقاالتــی توســط ایــن مؤسســه منتشــر شــده اســت. ایــن کتــاب یکــی از بهتریــن نمونه هــای مطالعــات 
فرهنگــی در ایــران اســت کــه بــه موضوعــات مختلفــی هماننــد رابطــه نابرابــر اســتاد و دانشــجو اختصــاص دارد. در میــدان 
ــه کالس درس یکــی از آن هاســت. از  ــی وجــود دارد ک ــای مختلف ــا، زیرمیدان ه ــد دیگــر حوزه ه ــی همانن ــزرگ آموزش عال ب

دیگــر مــوارد فضاهــای بینابینــی دانشــجویان اســت کــه مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت.
ــی های  ــی روش شناس ــا بررس ــخنانش ب ــه ی س ــوم در خاتم ــی وزارت عل ــی اجتماع ــه ی فرهنگ ــی مؤسس ــأت علم ــو هی عض

ــل  ــه تحلی ــی ب ــات فرهنگ ــت: »مطالع ــن خصــوص پرداخــت و گف ــواردی در ای ــر م ــه ذک ــی ب ــات فرهنگ موجــود در مطالع
ــد؛  ــش می ده ــت نمای ــون را به دق ــط پیرام ــا محی ــان ب ــه ی انس ــری و مداخل ــکان کنش گ ــت و ام ــد اس ــیار نیازمن ــی بس فضای
هرچنــد مطالعــات فرهنگــی در حــوزه ی تحلیــل فضــا در ایــران عملکــرد ضعیفــی دارد و جــای کار بســیاری بــرای اســتفاده 
ــا تفســیر خــاص خــود  ــا پیرامونــش وجــود دارد. پدیدارشناســی نیــز ب از ایــن روش تحلیــل بــرای درک مناســبات انســانی ب
تحقیــق بــر روی تجربــه ی زیســته ی افــراد در میدان هــای متعــدد مطالعــات فرهنگــی اســت. یکــی دیگــر از روش هــای مــورد 

اســتفاده در مطالعــات فرهنگــی نیــز انســان شناســی اســت«.

ــه کــرد. وی  ــدان علــم« صحبت هــای خــود را ارائ ــا موضــوع »مطالعــات فرهنگــی در می ــر ســیده زهرا اجــاق ب در ادامــه، دکت
ــه تعریــف بوردویــی اســت، آن را »نظــام ســاخت یافته ی  ــا بیــان اینکــه تعریــف مدنظــر از میــدان در ایــن موضــوع ناظــر ب ب
ــد  ــی بای ــات فرهنگ ــه مطالع ــه داد ک ــف ادام ــن تعری ــاس ای ــر اس ــمرد. او ب ــراد برش ــط اف ــده توس ــغال ش ــای اش موقعیت ه
ــا و  ــانه ی رویه ه ــت معرفت شناس ــه اهمی ــاق ب ــد. اج ــور یاب ــم حض ــوزه ی عل ــا در ح ــن موقعیت ه ــل ای ــق و تحلی ــا تدقی ب
ــه نتیجــه ی  ــران و سیاســت گذاران در شــکل دادن ب ــزات آزمایشــگاهی، کشــمکش و مذاکــرات بیــن پژوهشــگران و مدی تجهی
کار علمــی به عنــوان نمونه هایــی اشــاره کــرد کــه موجــب انحــالل مــرز رشــته های علمــی و نغییــر رابطــه ی داخــل و خــارج 

ــده اند. ــم ش عل
ــات  ــه آن، مطالع ــروزه ب ــزود: »آنچــه ام ــه اف ــات فرهنگــی در ادام ــوم انســانی و مطالع ــی پژوهشــگاه عل ــأت علم  عضــو هی
فرهنگــی در میــدان علــم اطــالق می شــود در اصــل مطالعــه ی رویه هایــی اســت کــه طــی آن هــا دانــش علمــی بیــان می شــود 
ــد.  ــدا می کن ــترش پی ــری گس ــای دیگ ــه در عرصه ه ــا به صــورت ترجم ــود ی ــظ می ش ــی حف ــی خاص ــای فرهنگ و در بافتاره
ــچ،  ــور، میشــل لین ــن، الت ــرت بریدم ــاراوی، راب ــا ه ــردازان مشــهوری چــون »دون ــای نظریه پ ــه کاره ــد ب ــن حــوزه بای در ای
نورســتینا، مارتیــن رابینــو« و غیــره اشــاره داشــت. عــالوه بــر تحــوالت رخ داده در پراکتیــس و پروســژور علــم، تحوالتــی چــون 
رشــد رویکردهــای فمنیســتی و پسااســتعماری و طــرح مفاهیمــی چــون علــم بومــی موجــب رخــداد »چرخــش فرهنگــی« در 
مطالعــات علــم شــدند کــه ثمــره ی آن به چالــش کشــیدن ایــن اندیشــه بــود کــه علــم چیــزی یــا کاری اســت کــه دانشــمندان 
ــاوری در زندگــی روزمــره و فرهنــگ  ــم و فن ــه اســت کــه عل ــن نکت ــر ای ــن چرخــش فرهنگــی ب ــد ای ــد. تأکی انجــام می دهن

ــد و درک می شــوند«. ــه صــور مختلــف حضــور دارن ــه ب عام
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دکتــر اجــاق شــرح داد: طــی ایــن چرخــش فرهنگــی، مــواردی چــون نگرانی هــای عمومــی از علــم، نگــرش و درک مــردم 
از علــم و تعامــل علــم و جامعــه مطــرح شــدند کــه نتیجــه ی به وجــود آمــدن روابــط متقابــل فرهنــگ، علــم و فنــاوری و 
تغییــر در تعریــف اجتمــاع علمــی بــود. برهمیــن اســاس، اجتمــاع علمــی عــالوه بــر دانشــمندان و پژوهشــگران، عمــوم مــردم 
را نیــز در برمی گیــرد. وی در چرایــی ایــن رخــداد توضیــح داد: »چــون علــم یکــی از عناصــر اصلــی ســازنده ی جامعــه ی 

ــی در  ــش مهم ــم نق ــه لحــاظ تاریخــی، عل ــرد، ب ــر می پذی ــف از آن تأثی ــیوه های مختل ــه ش ــا ب ــی م معاصــر اســت و زندگ
ــت  ــم توانس ــک عل ــا کم ــه ب ــت. مدرنیت ــته اس ــره( داش ــالق و غی ــت گذاری، اخ ــذاری، سیاس ــه )قانون گ ــترش مدرنیت گس
دیــدگاه عمومــی بــه زمــان را تغییــر دهــد؛ و درک زمــان آینــده را دچــار تغییــر کــرد. آینــده ای کــه همیشــه مبهــم و مجهــول 
بــود بــه چیــزی عــادی و حتمــی تبدیــل شــد کــه بایــد مدیریــت، کنتــرل و برنامه ریــزی شــود. از ایــن رو پیونــد میــان علــم 
ــر اســتفاده  ــکا ب و سیاســت در اوایــل قــرن بیســت دچــار تغییــر شــد و احــزاب سیاســی به خصــوص در انگلســتان و آمری
از علــم بــرای حــل مشــکالت جامعــه تأکیــد داشــتند. طــی ایــن رونــد، ترویــج و عمومی ســازی علــم اهمیــت یافــت. امــا 
ــن  ــتند. ای ــان می انگاش ــت گذاری را کار متخصص ــرا سیاس ــود؛ زی ــم ب ــردم از عل ــدن م ــت، دور ش ــن وضعی ــر ای ــر دیگ اث
ــر  ــم توجــه شــد و میان بُ ــه عل ــاد ب ــه ایجــاد اعتم ــوان راه حــل، ب ــی می شــد. به عن ــه ی مدن ــف جامع ــد موجــب تضعی رون
ایجــاد اعتمــاد، باســوادی بــود؛ باســواد کســی اســت کــه نــه تنهــا محتــوا و روش علــم را بفهمــد، بلکــه ایــن درک و فهــم 
را بــه زندگــی روزمــره ی خویــش پیونــد بزنــد. اساســًا مفاهیمــی نظیــر شــهروندی علمــی نیــز در ادامــه ی چنیــن مباحثــی 
مطــرح شــد. درهمیــن مســیر توجــه بــه بعــد اقتصــادی علــم مطــرح شــد؛ هرچنــد تغییــر نگــرش مــردم بــه ایــن موضــوع 
نیــز دربردارنــده ی عوامــل متعــددی بــود کــه نیازمنــد رابطــه ی تنگاتنگــی در حــوزه ی علــم و مــردم بــود. بــر همیــن اســاس 
فهــم ایــن کــه عمــوم، روش خــاص خــود را در برخــورد بــا مســائل مختلــف دارنــد، اهمیــت یافــت و نیــاز بــه درک زبــان 
مــردم توســط متخصصــان احســاس شــد.« او تشــریح کــرد کــه مطالعــات فرهنگــی، شــیوه ی همیــن گفت وگــو را بایــد مــورد 
ــه نقــش هژمونیــک و  ــردم و توجــه ب ــم و م ــه رابطــه عل ــادی ب ــدگاه انتق ــزی دی ــه نتیجــه ی طرح ری ــرار مــی داد ک توجــه ق

ایدئولــوژی بــود؛ لــذا بعــد سیاســی ایــن رابطــه اهمیــت یافــت.
ــرد و  ــاره ک ــران اش ــور در ای ــی علم مح ــات فرهنگ ــو در مطالع ــت گفت وگ ــه اهمی ــخنانش ب ــه ی س ــاق در خاتم ــر اج دکت
ــدگاه  ــن دی ــه وجــود مــی آورد، خــود یکــی از موضوعــات مــورد مطالعــه در ای ــم در جامعــه ب ــی کــه عل گفــت: »مخاطرات
ــدی از  ــوع جدی ــز، ن ــه ی مخاطره آمی ــی در جامع ــرات فرهنگ ــن مخاط ــا ای ــه ب ــوع مواجه ــه ی ن ــود. در نتیج ــی می ش تلق
وابســتگی پدیــدار شــد کــه باعــث شــد گروه هــا استقالل شــناختی خــود را از دســت بدهنــد و درواقــع در جامعــه ی مــا بــه 
ــد  ــازی کنن ــل مالحظــات مختلــف، نقــش خــود را در هدایت شــناختی ب ــه متخصصــان نتوانســتند به دلی این جــا رســیدیم ک

و وابســتگی شــناختی در جامعــه ی مــا شــکل پیچیــده و مبهمــی یافــت«.
ــر  ــان دیدگاه هــای خــود ب ــا بی ــان مطــرح شــد و حاضــران ب ــان ایــن نشســت مجــازی، پرســش و پاســخ های مخاطب در پای

ــد. ــد کردن ــی تأکی ــا مطالعــات فرهنگــی در نشســت های آت ــط ب ــه مســائل مرتب ــه ب ــگاه چندجانب ضــرورت ن
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ــورت  ــی به ص ــات فارس ــان و ادبی ــکده ی زب ــت پژوهش ــه هم ــاه 1400، ب ــت م ــی، 25 اردیبهش ــت فردوس ــم بزرگداش مراس
ــدس فاتحــی اســتادان  ــر اق ــی و دکت ــی جمکران ــر احمــد رضای ــن مراســم دکت ــزار شــد. در ای ــاری برگ غیرحضــوری و وبین

ــت. ــده داش ــت را برعه ــن نشس ــری ای ــب دبی ــم شریف نس ــر مری ــن دکت ــد، همچنی ــخنرانی پرداختن ــه س ــم ب ــگاه ق دانش

در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر جمرانــی ســخنان خــود را بــا موضــوع »کارکــرد ســاختار های بالغــی در انســجام متــن« ارائــه 
کــرد و گفــت: بــرای ورود بــه بحــث، یعنــی کارکــرد ســاختار های بالغــی در انســجام متــن و در  این جــا متــن حماســی چنــد 

مقدمــه الزم اســت.

مقدمــه ی اول دربــاره ی بالغــت هســت، در  این جــا بــه تعاریــف بالغــت  و مجــادالت مربــوط بــه آن نمی پردازیــم و فقــط بــا 
اشــاره بــه دیــدگاه زبان شناســان و متخصصــان حــوزه ی ارتباطــات تعریفــی از بالغــت عرضــه می شــود و بــر اســاس آن ســعی 
می کنــم مقدمــات دیگــر را ارائــه کنــم تــا از ایــن طریــق بــه بحــث اصلــی وارد شــویم، اگــر مــا بــه دیدگاه هــای زبان شناســان 
ــه  ــدگاه، توج ــن دی ــل از ای ــی حاص ــای زبان ــا و جهت گیری ه ــن و کاردکرد ه ــی یاکوبس ــدگاه ارتباطات ــژه، دی ــر،  به وی متأخ
ــک  ــا دار، از ی ــی معن ــال پیام ــارت اســت از انتق ــر عب ــاط مؤث ــوان گفــت: ارتب ــی می ت ــن چهارچوب ــه چنی ــت ب ــا عنای ــم؛ ب کنی
فرســتنده بــه گیرنــده از طریــق یــک مجــرای ارتباطــی درســت، کــه در آن گیرنــده بتوانــد پیــام را رمزگشــایی کنــد و متناســب 
بــا آن واکنــش نشــان دهــد. بــر ایــن اســاس، می تــوان گفــت هــرگاه چنیــن فراینــدی روی دهــد، آن پیــام فصیــح و بلیــغ بــوده 
ــه مقصــود و مطلــوب خــود دســت پیــدا کــرده، به خصــوص هنگامی کــه  و کســی کــه در صــدد انتقــال پیــام بــوده اســت، ب

مخاطــب متناســب بــا پیــام واکنــش نشــان دهــد. ایــن پیــام می توانــد شــامل نــگاه، گفتــار و حتــی ســکوت باشــد.
جمکرانــی در مقدمــه ی دوم ســخنانش گفــت: در کنــار ایــن عوامــل مــا بایــد یــک عنصــر یــا مؤلفــه ی دیگــر بــه نــام زمینــه ی 
متــن یــا context را هــم در نظــر بگیریــم، یعنــی بــه ایــن عوامــل یــا ایــن نقش هــای زبــان، زمینــه ی متــن را هــم اضافــه کنیــم، 
منظــور مــن از context همــان دیدگاه هــای زبان شــناختی به خصــوص دیدگاهــی اســت کــه »فــرث« بــه نــام بافــت موقعیتــی، 
مطــرح می کنــد. فــرث می گویــد: بررســی زبــان و دریافــت معنــی زبــان مســتلزم شــناخت و فهــم آن بافــت موقعیتــی اســت 
کــه گوینــده و فرســتنده ی پیــام در آن قــرار دارنــد، در کنــار بافــت موقعیتــی،  الزم اســت بــه دیــدگاه مالینوفســکی نیــز کــه 
بافــت فرهنگــی را هــم اضافــه می کنــد، اشــاره کنیــم؛ مالینوفســکی معتقــد اســت: معنــی برابــر اســت باکاربــرد زبــان در بافــت 

موقعیتــی به اضافــه ی بافــت فرهنگــی، یعنــی این هــا دســت بــه دســت هــم می دهنــد، تــا انتقــال پیــام صــورت بگیــرد.
ــی، فرهنگــی و  ــوان ســه بافــت زبان ــه آن هــا بیفزاییــم، حاصــل ایــن دیدگاه هــا را می ت ــا متنــی را هــم ب ــی ی اگــر بافــت زبان
موقعیتــی را دانســت. اســتاد پورنامداریــان می گوینــد: بافــت حاکــم بــر ایــراد کالم، همــان بالغــت در معنــی وســیع آن اســت، 
یعنــی بالغــت چیــزی جــز بافــت کالم نیســت، در داخــل پرانتــز اشــاره کنــم کــه بســیاری از تحلیل هایــی کــه در متــون اتفــاق 
ــل  ــه در تحلی ــن بافت هــای کالم باشــد، و بســیاری از مشــکالتی ک ــه ای ــون، شــاید بی توجــه ب ــح مت ــی تصحی ــد و حت می افت
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ــت. ــای کالم هس ــه بافت ه ــی ب ــطه ی بی توجه ــد، به واس ــون روی می ده ــح مت و تصحی
وی در بــاب مقدمــه ی ســوم ســخنانش اشــاره کــرد: بحــث دربــاره ی انســجام کالم اســت، مــا در دیدگاه هــای متأخــر، بــا دو 
اصطــالح روبــه رو هســتیم کــه در حــوزه ی ادبیــات کاربــرد فراوانــی دارد، یکــی اصطــالح پیوســتگی اســت و دیگــری اصطــالح 
انســجام. پیوســتگی بــه نحــوه ی ترکیــب کلمــات و رابطــه ی هــر عنصــر بــا عنصــر کنــاری آن اســت، امــا انســجام بــه ارتبــاط 
ــا یکدیگــر برمی گــردد، بــه عبارتــی انســجام بــه کالن متــن بازمی گــردد؛ یعنــی عناصــر مختلــف  بخش هــای مختلــف متــن ب
ــر  ــم؛ اگ ــروکار داری ــا آن س ــم و ب ــنویم، می خوانی ــن می ش ــوان مت ــزی را به عن ــا چی ــد و م ــم دادن ــه دست به دســت ه ــن ک مت
ــه  ــن عنصــر آن ک ــف کالم اســت، از کوچک تری ــتگاه های مختل ــه رو هســتیم، حاصــل دس ــا آن  روب ــه ب ــی ک ــم متن ــا بپذیری م
واج باشــد گرفتــه تــا دســتگاه های پیچیــده و کالن و الیه هــای دیگــر متــن کــه شــامل ســاختار های آوایــی، در شــعر و متــون 
نظــم )عروضــی( بــه اضافــه ی ســاختار واژگانــی، دســتوری، بالغــی و دیگــر اجــزای متــن هســت، بایــد تمــام ایــن اجــزا مقابــل 
یکدیگــر مثــل یــک کل منســجم در ارتبــاط باشــند.کیفیت ارتبــاط ایــن اجــزا بــا یکدیگــر می توانــد انســجام آن متــن را در پــی 
داشــته باشــد، مــا نمی توانیــم مثــاًل در حــوزه ی ادبیــات، متنــی را در نظــر بگیریــم کــه ســاخت عروضــی در آن یــک »ســاز« 
ــا،  ــن این ه ــک از ای ــر ی ــالل در ه ــکل، اخت ــن ش ــم به همی ــی ه ــتگاه بالغ ــر و دس ــاز دیگ ــک س ــی ی ــتگاه واژگان ــد، دس بزن

اختــالل در تمــام متــن را در پــی خواهــد داشــت.
مقدمــه ی پایانــی هــم مربــوط بــه نقــد بــر اســاس نــوع ادبــی اســت، دیدگاه هــای ذات گرایانــه کــه عمدتــًا بــر متــون کالســیک 
مســتولی بــوده و ناشــی از فلســفه ی ارســطویی اســت، می گویــد هــر نــوع اثــر ادبــی بــر اســاس قوانیــن ثابــت و بــدون تغییــر 
ــر اســاس ایــن  ــد از ایــن قوانیــن تبعیــت کنیــم. ب ــه رو هســتیم و بای ــا قوانینــی  روب ــوع ادبیاتــی، ب ــا شــده، یعنــی در هــر ن بن
دریافــت هــر نــوع ادبیاتــی یــک ســازوکار یــا ممیــزات و مشــخصاتی دارد کــه آن را از ســایر انــواع ادبــی متمایــز می ســازد، 
ــا  ــن اســت. در  این جــا موضــوع بحــث م ــف مت ــات، مســتلزم هماهنگــی دســتگاه های مختل ــوع ادبی درنتیجــه، انســجام در ن
نــوع ادبــی حماســه اســت، اگــر ایــن مــواردی کــه گفتــم را در نظــر بگیریــم بــه ایــن نتیجــه خواهیــم رســید کــه در نقــد ادبــی 

نــوع حماســه نیــز بایــد قوانیــن مربــوط بــه انســجام متــن را در نظــر آورد.
جمکرانــی تأکیــد کــرد: اصــل اولیــه ی حماســه ابــالغ صریــح پیــام بــه مخاطــب اســت، شــاعر حماسه ســرا تــالش خــود را 
ــد  ــا نبای ــال، م ــوان مث ــن اصــل به عن ــگاه دارد؛ براســاس ای ــن را از ابهــام دور ن ــدد کــه دســتگاه های مختلــف مت ــه کار می بن ب
در دســتگاه واژگانــی بــا ســاختار های مرکــب فراوانــی  روبــه رو باشــیم، »نحــو« چنیــن متنــی بایــد بســیار ســاده باشــد چــون 
پیچیدگــی در آن انتقــال پیــام را دچــار اختــالل خواهــد کــرد کــه در ایــن صــورت بــا اصــل اولیــه نــوع ادبــی حماســه ســازگار 
نیســت، به ویــژه اینکــه متــن حماســی در آن زمــان شــفاهی بــوده اســت، یعنــی شــنوده در پــی آن نبــوده کــه ســاختار نحــوی 
ــد و  ــال می کن ــد کــه ایــن ســاختار چــه ویژگــی ای دارد، شــنونده فقــط داســتان را دنب ــا بخواهــد ببین ــد ی شــعر را کشــف کن
فرصــت و تــوان تأمــل در متــن را نــدارد، در حــوزه ی بدیــع شــاعر حماسه ســرا خــودش را گرفتــار ســاخت های صناعت منــد 
بدیعــی ماننــد )انــواع ایهــام، ایهــام تضــاد، تبــادر و...( نمی ســازد، ایــن دســت از صنایــع بدیعــی عمدتــٌا تــالش شــاعر بــرای 
ــن حماســی جایگاهــی  ــد در مت ــد گفــت کــه ســاخت های صناعت من ــر خــود اســت، به طــور خالصــه بای ــه رخ کشــیدن هن ب

ندارنــد، ســاخت هایی کــه نیــاز بــه تأمــل شــاعر و طبعــًا مخاطــب داشــته باشــد.
وی شــرح داد: مــن بــرای توضیــح بیشــتر مطلــب بــر ســاخت های اســتعاره و تشــبیه متمرکــز خواهــم شــد،  در ایــن نــوع ادبــی 
تشــبیهاتی کــه بــه کار مــی رود بایــد کوتــاه و موجــز باشــد، در یــک متــن غنایــی به عنــوان مثــال، شــاعر تشــبیهی را مــی آورد 
ــی در  ــاختار های بالغ ــن س ــا ای ــان در  این ج ــتاد پورنامداری ــول اس ــه ق ــد، ب ــترده می کن ــی گس ــه توصیف ــک زمین و آن را در ی
حکــم تزییــن متــن اســت و در بســیاری از مــوارد هیــچ ارتباطــی بــه زمینــه ی متــن ندارنــد، در حالــی کــه در متــن حماســی 

بایــد ســاخت های تشــبیهی بســیار موجــز باشــد،  مثــاًل بــه ایــن نمونــه توجــه کنیــد:

یکی کودکی فرخ آمد پدید              کنون تخت بر ابر باید کشید
جدا گشت زو کودکی چون پری           به چهره بسان بت آزری

تمــام شــد، هیــج قبــل و بعــدی نــدارد خواننــده بــا یــک تشــبیه کوتاهــی  روبــه رو اســت کــه در موجزتریــن شــکل ممکــن بــه 
ــد نظامــی بخواهــد  ــا اگــر شــاعری مانن ــه، ام ــدن کــودک( پرداخت ــا آم ــر و چشــم انداز مطلــوب خــود )به دنی توصیــف تصوی

ــد، خواهــد گفــت: ــه ای را توصیف کن ــن صحن چنی

که از جمله تاجداران روم           جوان دولتی بود از آن مرز و بوم
شهی نامور نام او فیلقوس          پذیرای فرمان او روم و روس
چو سروی که پیدا کند در چمن    ز گیسو بنفشه ز عارض سمن
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مــا تــا بخواهیــم بــه تولــد اســکندر برســیم چندیــن صفحــه از ایــن نــوع توصیفــات را پشت ســر می گذاریــم. نکتــه ی دیگــر 
در مــورد تشــبیهات، نشــان دار بــودن آن هاســت، یعنــی از ادات تشــبیه یــا وجــه شــبه یکــی یــا هــر دوی آن هــا در ســاختار 
ــن  ــر ای ــا شــنونده بســیار آســان اســت؛ عالوه ب ــده ی ــرای خوانن ــن ســاختار های تشــبیهی ب ــد، دریافــت ای تشــبیه خواهــد آم
شــاعر حماسه ســرا در ســاخت های بالغــی ســعی می کنــد، عناصــر حماســی را هــم جــای دهــد، به فــرض اســتعاراتی داریــم 
کــه فردوســی در متــن حماســی آورده کــه می تــوان آن هــا را معیــاری بــرای ســنجش نــوع حماســه قــرار داد، یکــی از آن هــا 
ــی باشــد،  ــد خاقان ــده، قصای ــک قصی ــدای ی ــی، ابت ــن غنای ــدن خورشــید در مت ــن برآم ــدن خورشــید هســت، اگــر همی برآم

می گویــد:

زد نفس سر مهر صبح ملمع نقاب       خیمه روحانیان گشت معنبر طناب
شد گوهر اندر گوهر صفحه تیغ سحر    شد گره اندر گره حلقه درع سحاب

حاال اگر این تصویر را در متن حماسی بیاوریم و در شاهنامه ی فردوسی،  شاعر از ساختاری دیگر استفاده می کند:

چو خورشید تابنده شد ناپدید      شب تیره بر چرخ لشکر کشید
چو خورشید برزد ز گردون درفش    دم شب شد از خنجر او بنفش

ــبیه  ــانی تش ــه انس ــا ب ــید در  این ج خورش
ــد  ــرده، و همانن ــی ک ــه لشکرکش ــده ک ش
ــه درفشــی در دســت  فرماندهــی اســت ک
ــب زده،  ــیاهی ش ــه س ــری ب دارد و خنج
ــزای آن  ــبیه و اج ــه ارکان تش ــم ک می بینی
ــا متــن حماســی متناســب اســت. کامــاًل ب

اســتاد دانشــگاه قــم در خاتمه ی ســخنانش 
توضیــح داد: شــما در یــک متــن حماســی 
پیــدا  مرشــحه  اســتعارات  نمی توانیــد 
کنیــد، چــون دریافــت متــن را بــا دشــواری 
ــوان  ــاید بت ــاخت. ش ــد س ــه رو خواه  روب
ــه  ــت ک ــن اس ــاعر در ای ــر ش ــت، هن گف
ــه کار  ــی را ب ــاختار های بالغ ــوع س ــن ن ای
نبــرد و حتی االمــکان از تصنعــی شــدن 
متــن پرهیــز کنــد. یکــی از ایراد هایــی 
ــه،  ــه فردوســی گرفت ــراون« ب کــه »ادوارد ب
ــان  ــه ی پهلوان ــرا هم ــه چ ــت ک ــن هس ای
ــل تشــبیه شــده اند،  ــگ و پی ــیر، نهن ــه ش ب
ــه؟!  ــه کار رفت ــان ب ــبیهات یک س ــرا تش چ
ــب  ــت، صاح ــخص اس ــخ مش ــب، پاس ُخ
ــی  ــن حماس ــه در مت ــته ک ــن می دانس مت
بایــد پیــام بــدون ابهــام بــه مخاطــب 
ــتعارات و  ــد از اس ــذا،  بای ــد، ل ــال یاب انتق
ــب  ــه مخاط ــم ک ــتفاده کنی ــبیهاتی اس تش
ــه  ــد، ب ــته باش ــاز نداش ــل در آن نی ــه تأم ب
ــد  ــی صناعت من ــا متن ــی در  این جــا ب عبارت
 روبــه رو نیســتیم، از ایــن رو، بایــد از تمــام 
ــح و  ــال صحی ــرای انتق ــی ب ــای زبان ابزار ه
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ــق کار  ــف و دقای ــه ظرای ــچ وج ــه به هی ــه و علی نام ــون برزونام ــر همچ ــه های دیگ ــم. در حماس ــتفاده کنی ــام اس ــریع پی س
فردوســی دیــده نمی شــود، آن هــا تصــور کرده انــد اگــر داســتانی را کــه در آن صحنه هــای نبــرد و کشــاکش پهلوانــان اســت، 
در بحــر متقــارب بــه نظــم درآورنــد، می شــود حماســه! حــال آنکــه صاحــب یــک متــن بایــد بتوانــد اجــزای مختلــف یــک 
متــن و دســتگاه های مختلــف را در کنــار هــم و به صــورت منســجم بــرای القــای معنایــی واحــد بــه کار گیــرد به گونه ای کــه 
هیــچ دســتگاهی مخــل دســتگاه دیگــر نباشــد، اگــر ایــن معیــار را یکــی از ســنجه های شــاهنامه ی فردوســی قــرار دهیــم، بــه 

ــرد. ــم ب ــی خواهی ــی پ ــای فردوس هنرنمایی ه
***

در ادامــه ی نشســت دکتــر اقــدس فاتحــی ســخنان خــود را بــا عنــوان »قهرمانــان اســطوره ای شــاهنامه در ادبیــات ایران باســتان« 
آغــاز کــرد و گفــت: ادبیــات ایــران باســتان متعلــق بــه دوره ی ایــران پیــش از اســالم، بخــش مهــم و جداناپذیــری از تاریــخ 
پُربــار زبــان و ادبیــات فارســی اســت. ادبیــات باســتانی ایــران، بــر ادب فارســی تأثیــر به ســزا و انکارناپذیــری داشــته اســت 
و در واقــع تأثیــرش بیــش از آن چیــزی اســت کــه در گذشــته، تصــور می شــده اســت. ادبیــات اوســتایی و ادبیــات فارســی 
ــطوره ها،  ــن اس ــی ای ــن واقع ــا و مضامی ــل بُن مایه ه ــخورها و اص ــناخت آبش ــه ی ش ــازه ای را در زمین ــای ت ــه، افق ه میان

فــراروی پژوهشــگر شــاهنامه قــرار داده اســت.
ــه  ــه تنهــا ب ــن فاخــری کــه ن ــوان یــک مت ــران و به خصــوص شــاهنامه به عن ــات حماســی ای ــد کــرد: ادبی ــر فاتحــی تأکی دکت
ــام و صفــات و کردارهــای شــخصیت های اســاطیری، بلکــه از جنبه هــای دیگــر؛  ــر ن ــوا و اشــتمال ب لحــاظ مضمــون و محت
از جملــه ســبک زبانــی نیــز تــا حــدود زیــادی وام دار ادبیــات دوره ی ایرانــی میانــه و مخصوصــًا زبــان فارســی میانــه اســت؛ 
ــروف  ــاًل ح ــت، مث ــده اس ــاهنامه آم ــری در ش ــچ تغیی ــًا، بی هی ــه عین ــت ک ــوی اس ــای پهل ــم واژه ه ــامد عظی ــه اش بس نمون
اضافــه ی ابــا، ابــی. کلماتــی مثــل هم داســتان، ایــدون. همچنیــن در ســطح ســبک ادبــی، به کارگیــری وســیع عنصــر تکــرار و 
همچنیــن آرایــه ی اغــراق در ادبیــات ســبک خراســانی و مخصوصــًا در حماســه ها و شــاهنامه نیــز سخن ســرایان بــه واســطه ی 
هــم کــه شــده، تاحــدی دنبالــه روی متن هــای ادبیــات ایــران باســتان بوده انــد. در ادبیــات دوره ی باســتانی ایــران، مخصوصــًا 
»یشــت ها« کــه در آن از کارهــای برجســته و کردارهــای ایــزدان، قهرمانــان و شــهریاران اســاطیری بــه زبانــی شــاعرانه ســخن 
ــل  ــز در مقاب ــه ای اغراق آمی ــات حماســی، به گون ــان ادبی ــه شــیوه ی پهلوان ــان اســطوره ای ب ــه اســت، گاه، قهرمان ــان رفت ــه می ب
ــتایی و  ــان اوس ــه خــط و زب ــران ب ــتانی ای ــات باس ــتاری ادبی ــای نوش ــد. متن ه ــد و مفاخــره می کنن ــر رجــز می خوانن یکدیگ
ــر  ــرای بررســی و شــناخت بهت ــع درجــه ی اول ب ــوان از مناب ــوی را می ت ــان پهل ــه خــط و زب ــه ب ــار فارســی میان ــون و آث مت
ــب زبان هــای باســتانی از  ــوای مطال ــا محت ــان اســطوره ای شــاهنامه به شــمار آورد. آشــنا شــدن مســتقیم ب سرگذشــت قهرمان
طریــق فراگیــری آن هــا، نوعــی دانــش کاربــردی را فراهــم می ســازد کــه در زمینــه ی پژوهش هــای زبــان و ادبیــات فارســی 
ــرآن، در  ــه. عــالوه ب ــه اللغ ــی، ریشه شناســی و فق ــه بررســی های زبان ــد داشــته باشــد، از جمل ــددی می توان ــد متع ــم، فوائ ه
کنــار اشــیاء کشــف شــده توســط باســتان شناســان، کاوش در نوشــته های باســتانی و مــدارک مکتــوب نیــز بــه نوبــه ی خــود 
می توانــد ابعــاد و شــئونات تمــدن مــادی، معنــوی و باورهــای دینــی مردمــان روزگاران کهــن را نمایــان ســازد و ریشــه های 
ــد،  ــن کن ــا روش ــرای م ــی را ب ــنت های پهلوان ــی و س ــوم اجتماع ــتانی، آداب، رس ــان باس ــک ادی ــی از مناس ــی برخ فرهنگ
ــًا  ــی مخصوص ــای روای ــی و تاریخ ه ــات فارس ــی ادبی ــای حماس ــی از آن را در متن ه ــا و بازمان های ــه رگه ه ــنت هایی ک س
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ــاهنامه  ــد پژوهشــگر ش ــتانی می توان ــای باس ــا زبان ه ــنایی ب ــد. آش ــوان دی ــد اســالمی می ت ــتین عه ــده های نخس ــخ س تواری
را در شــناخت پیشــینه ی شــماری از قهرمانــان شــاهنامه یــاری کنــد و راه را بــرای مشــاهده ی تغییــر و تحــوالت تدریجــی 
ــناد  ــطوره، در اس ــک اس ــه ی ــن ک ــد. ای ــوار کن ــخصیت ها را هم ــطه از آن ش ــی بی واس ــی و ارزیاب ــطوره های ایران در اس
مکتــوب باســتانی ایــران چــه ویژگی هــا و چــه کردارهایــی داشــته اســت و در رونــد تحــول و تغییــر اســطوره بــه حماســه 
ــه  ــات جدیــدی را پذیرفت ــر نهــاده ی او در حماســه چــه صفــات و خصوصی ــده و براب ــی را از ســر گذران چــه دگرگونی های
ــات باســتانی  ــده ی متن پژوهــی در ادبی ــن ضــرورت و فای ــان از دســت داده اســت. ای ــی را در بســتر زم ــا چــه ویژگی های ی
اســت. بــا پژوهــش در متن هــای باســتانی و خوانــدن اصــل جمله هــا و عبــارات متن هــای باســتانی و بــا تکیــه بــر مطالعــه 
و مشــاهده ی اســتقرایی دربــاره ی اقدامــات هــر یــک از آن هــا بــه تفکیــک می تــوان دریافــت کــه مشــخصات و کردارهــای 
هــر یــک از آن هــا چــه بــوده اســت و بــا مقایســه ی آن هــا بــا برابــر نهاده هایشــان در متــن شــاهنامه می تــوان شــباهت ها و 
تفــاوت را دیــد، ســنجید و وجــوه دقیق تــری از اشــتراک و افتــراق آن هــا را بــه دســت آورد. دربــاره ی قهرمانــان اســطوره ای 
شــاهنامه، از دیدگاه هــای مختلــف می تــوان ســخن گفــت. یکــی از رویکردهــا هــم آن اســت کــه بــا نگاهــی بــه چگونگــی 
و چندوچــون تحــول هــر یــک از شــخصیت های مختلــف شــاهنامه، الیه هــای زیریــن آن هــا را در متن هــای باســتانی ایــران 
ــان در ایــن متــون عتیــق، چــه خصوصیاتــی داشــته اند و کردارهــای آن هــا چــه  بررســی کنیــم و ببینیــم کــه هــر یــک از آن
بــوده اســت. فــرض بــر آن اســت کــه سرگذشــت قهرمانــان شــاهنامه در بســتر زمــان از دور ه ی باســتان تــا عصــر حماســه ها 
ــاِن اســاطیرِی  ــن قهرمان ــه ای ــی ک ــوده اســت. همــه ی بنیان های ــر و تحــوالت چشــم گیری ب و شــاهنامه ها، دســت خوش تغیی
برخــوردار از نیروهــای ماورایــی و مافــوق طبیعــی، بــر اســاس آن هــا دگرگونی هایــی را تجربــه کرده انــد، شــده و در گــذار 
ــان  ــته اند؛ یک س ــل گش ــاهنامه، تبدی ــخاص ش ــایر اش ــان و س ــاهان و پهلوان ــه ش ــه ها ب ــر حماس ــه عص ــتان ب از دوره ی باس
نبــوده و لزومــًا از یــک فرمــول و الگــوی واحــدی نیــز پیــروی نکرده انــد و می تــوان آن هــا را از منظرهــای مختلفــی، مــورد 

بررســی و تحلیــل قــرار داد. در پیرامــون اســطوره، ذکــر چنــد نکتــه خالــی از فایــده نیســت:
اســطوره از ســویی، ماننــد یــک موجــود زنــده؛ و از ســوی دیگــر همچــون یــک نهــاد اجتماعــی فعــال، خاصیــت پویایــی، 
ــای  ــطوره ها، خیال پردازی ه ــت. اس ــته اس ــود داش ــن خ ــواره در بط ــری را هم ــی و تحول پذی ــر و دگرگون ــی، تغیی زایای
ــا و  ــه ای پربه ــل گنجین ــاطیر مث ــده اند. اس ــوب می ش ــر محس ــرای بش ــی ب ــر پرمعنای ــواره عناص ــه هم ــوده، بلک ــرف نب ِص
زوال ناپذیــر، گاه بــه شــکل و صــورت نمادیــن حفــظ شــده  و به نحــوی در فرهنــگ هــر ملتــی، پــا برجــا مانــده و شــکوه و 
جاذبــه ی آن در طــی قــرون و اعصــار و از نســلی بــه نســل دیگــر منتقــل گشــته اســت. فاخرتریــن و عالــی تریــن شــاهکارهای 
نظــم و نثــر در میــان آثــار مانــدگار ادبیــات جهــان، آن هایــی هســتند کــه متضمــن تلمیحــات اســاطیری بــوده اســت. اساســًا 
یکــی از کارکردهــای اســطوره در جهــان امــروز اســتفاده از آن هــا در هنــر و ادبیــات اســت. اســطوره، به مثابــه بخــش قابــل 
اعتنایــی در هــر جامعه ای ســت و درســت به ســان هــر مقولــه ی فرهنگــی دیگــر بــه مــدد تطبیــق و ســازگاری بــا شــرایط و 
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اقتضائــات هــر عصــر و دوره ای، در طــی ســده ها و هزاره هــا در باورهــای مردمــان جوامــع، لبــاس خویــش را عــوض کــرده 
و مــدام در شــکل و صــورت و کســوت نوینــی درآمــده  اســت.

دکتــر فاتحــی افــزود: ســابقه ی برجســته ترین قهرمانــان در اســطوره های ایرانــی بــه عقایــد و باورهــای کهــن در میــان قبایــل 
ــترک  ــان مش ــا و زب ــوم، آیین ه ــگ، آداب و رس ــه دارای فرهن ــد ک ــخ می رس ــل تاری ــار ماقب ــتان در اعص ــی باس ــدو ایران هن
ــه  ــاًل: جمشــید، ضحــاک، فریــدون و کیــکاووس جــزو ایــن دســته اند.در شــاهنامه، همــه ی کارکیایی هــای ایزدین ــد. مث بوده ان
ــدر از  ــه هرق ــه؛ بلکــه به نظــر می رســد ک ــکاس نیافت ــان اســطوره انع ــک قهرمان ــر ی ــوق بشــرِی ه ــای ســترگ ماف و کرداره
ــده و  ــتر ش ــان بیش ــدن آن ــر ش ــی و خردباورانه ت ــه ی مردمانگ ــویم، جنب ــر می ش ــی نزدیک ت ــر فردوس ــه عص ــن ب دوره ی که
ــر علــل و عوامــل  ــر اث ــا عصــر شــاهنامه ب ــان اســطوره ای ت ــی شــان کاســته می شــود. قهرمان در ازای آن از جنبه هــای ماورای
ــع و مآخــذ آن ؛ و  ــاهنامه، مناب ــه ش ــت ک ــد گف ــد. بای ــه کرده ان ــی از تحــوالت چشــم گیر را تجرب ــی مراحــل گوناگون مختلف
ــنت های  ــه س ــه ب ــش از آنک ــارم و پنجــم هجــری، بی ــای چه ــا قرن ه ــه ها ت ــابه در عصــر حماس ــون مش ــایر مت ــن س همچنی
ــه داســتان ها و حماســه های شــفاهی  ــًا ب ــادار باشــند، عمدت متبلــور در »ادبیــات مزدیســنا« و متــون ادبیــات ایــران باســتان وف
و میــراث روایــی و نقــل ســینه بــه ســینه ی روایــاِت پــس از عصــر اوســتا وابســته اند و تغییــر شــکل اســطوره ها اساســًا بــه 
ــس از  ــان اشــکانی و پ ــای پارتی ــاالن در درباره ــًا گوســانان و نق ــه عمدت ــردد. در آن داســتان های شــفاهی ک آن دوره بازمی گ
آن هــا نیــز، نســل اندر نســل آن را نقــل و بازگــو می کرده انــد، در هــر روایــت مجــددی کــه از شــرح احــواالت و کردارهــای 
ــی از آن  ــا چیزهای ــزوده ی ــه آن اف ــم ب ــی ه ــاخ و برگ های ــان، ش ــات زم ــر مقتضی ــده، بناب ــل می آم ــطوره ای به عم ــان اس قهرم
ــان  ــالمی همچن ــد اس ــاهنامه ها در عه ــه ها و ش ــا دوره ی حماس ــا ت ــا و پیرایش ه ــن ویرایش ه ــه ای ــده ک ــته می ش ــرو کاس ف

ادامــه داشــته اســت.
ــاره ی تعــداد  ــم، درب ــوم انســانی دانشــگاه ق ــات و عل ــات فارســی دانشــکده ی ادبی ــان و ادبی ــأت علمــی گــروه زب عضــو هی
زیــاد قهرمانــان اســطوره ای در شــاهنامه، توضیــح داد: بــر اثــر پدیــده ی اســطوره پیرایــی، نخســت جنبــه ی مینــوی و صبغــه ی 
ماورایــی از آن هــا ســتانده شــده و آنــان به صــورت شــاهان، شــهریاران و پهلوانــان زمینــی درمی آینــد. ایــن تحــوالت مکــرر 
تــا عهــد اســالمی و دوره ی ســبک خراســانی کــه مــا در آن اســتیالی زبــان و بیــان حماســی را در ادبیــات می بینیــم، تــداوم 
ــوده  ــوی« ب ــه ی پهل ــران، »خدای نام ــتانی ای ــاهان داس ــت پادش ــل سرگذش ــان در نق ــع مورخ ــن منب ــت. اصیل تری ــته اس داش
ــر شــهرت و رواج  ــر اث ــا ب ــود. ام ــی ترجمــه کــرده ب ــه عرب ــن مقفــع« آن را در قــرن دوم هجــری از پهلــوی ب اســت کــه »اب
ترجمــه ی عربــی »ابــن مقفــع« و نیــز تکثـّـر خدای نامه هــای متعــدد عربــی دیگــری کــه هــر نویســنده بــه دل خــواه چیــزی بــه 
ــان اســطوره ای  ــه از داســتان زندگــی هــر قهرم ــی ک ــات مختلــف و متفاوت ــوع روای ــرد و تن ــا از آن کــم می ک ــزود ی آن می اف
به عمــل می آمــد و بــا خدای نامــه ی عربــی »ابــن مقفــع« تفــاوت بســیاری داشــت، دیگــر اصــل کتــاب خدای نامــه ی پهلــوی 
از میــان رفــت. در واقــع، از آن ترجمــه ی عربــِی »ابــن مقفــع«، نســخه های متعــددی برداشــته شــده بود.گفتــه شــده بیــش از 
بیســت و چنــد نســخه ی مختلــف از خدای نامــه به وجودآمــده بــود؛ امــا محتــوای همگــی متفــاوت از یکدیگــر بــود! چــون در 
دوره هــای بعــد بــه آن ترجمــه ای کــه »ابــن مقفــع« آن را در قــرن دوم انجــام داده بــود، بــر اثــر بــی مباالتــی نسخه نویســان، 
ــتان در  ــران باس ــاطیری ای ــان اس ــت قهرمان ــه سرگذش ــه آنک ــود. ازجمل ــرده ب ــدا ک ــی راه پی ــا و زیادت های ــا، نقصان ه خطاه
ــود.  ــرائیل می ش ــران بنی اس ــتان های پیامب ــا داس ــگفت انگیزی ب ــای ش ــت خوش آمیختگی ه ــالمی دس ــاهنامه های دوره ی اس ش
دربــاره ی علــت اصلــی تفــاوت داشــتن شــخصیت های اســاطیری شــاهنامه بــا همتایــان آن هــا در اوســتا و متن هــای پهلــوی 
ــتانی  ــن و باس ــای که ــوط و زبان ه ــالمی خط ــه در دوره ی اس ــن اســت ک ــرد، ای ــرح ک ــوان مط ــه می ت ــی ک ــی از فرضیات یک
ایــران ماننــد اوســتایی و پهلــوی، دیگــر متــروک و مــرده به شــمار می آمــد و به جــز شــمار معــدودی از افــراد، عمــوم مــردم 
ــد.  ــود، بخوانن ــه ایــن زبان هــا و خطــوط تألیــف شــده ب ــاری را کــه در گذشــته ب ــده نمی توانســتند آث ــا ســواد و درس خوان ب
ــاید  ــد و ش ــر  ش ــدود و منحص ــتیان مح ــی زردش ــوزه ی دین ــه ح ــط ب ــتانی فق ــای باس ــا و زبان ه ــه خط ه ــن ب ــای که متن ه
ــد؛ پــس  ــدن و اســتفاده از ایــن خطــوط و زبان هــا نبوده ان ــه خوان ــادر ب ــًا همــه ی نویســندگان تواریــخ عهــد اســالمی ق لزوم
طبعــًا قــادر بــه دریافــت مســتقیم محتــوای میــراث مکتــوب باســتانی و آگاهــی از محتــوا و مضامیــن و موضوعــات آن متن هــا 
ــا حــدودی از  ــد باســتان، مورخــان و حماســه ســرایان ت ــی مجــدد اســاطیر عه ــان بازگوی ــه در جری ــود ک ــن ب ــد . ای نبوده ان

عقایــد، ذوق و تصــورات شــخصی خــود کمــک گرفتنــد.
ــی ذکــر  ــه اختالط هــا و درآمیختگی هــا دالیل ــرای این گون ــر آن، برخــی از شــاهنامه پژوهان ب ــه ای هــم هســت کــه بناب  فرضی
ــا آییــن کهــن  ــران ب ــان اســاطیری ای ــد: ازآن جایــی کــه بازگوکــردن سرگذشــت ایــن قهرمان ــه آنکــه گفته ان ــد؛ از جمل می کنن
»مزدیســنا« مرتبــط بــوده و از طرفــی هــم قــرون نخســت هجــری دوران پــر تعصبــی بــوده اســت، یادکــردن از اســاطیر ایــران 
نوعــی پرداختــن بــه مجوســیات محســوب می شــده و ناقــالن میــراث کهــن اســاطیر ایــران باســتان، باالجبــار چــاره ای جــز 

ــته اند. ــرائیل نداش ــران بنی اس ــات پیامب ــا برخــی از خصوصی ــن شــخصیت ها ب ــن ای ــردن و درآمیخت ــط ک خل
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ســخنرانی تخصصــی »امــر مطلــق هگلــی؛ چشــم اندازهای پس نگــری و پیش نگــری، تمامیــت و منفیــت« بــا ارائــه ی ســخنان 
دکتــر مــزدک رجبــی، مدیــر گــروه فلســفه ی غــرِب پژوهشــگاه، روز دوم خرداد مــاه 1400، برگــزار شــد.

ایــن نشســت نخســتین ســخنرانی از مجموعــه نشســت های ســه گانه بــا موضــوع »امــر مطلــق در فلســفه و علــوم اجتماعــی 
و انســانی معاصــر« اســت کــه توســط دکتــر رجبــی طراحــی 
شــده و بخشــی از طــرح تفصیلــی »بنیادهــای نظــری علــوم 
اجتماعــی و انســانی« اســت کــه طبــق برنامــه در دو مجلــد 
ــه  ــوف ب ــانی معط ــوم انس ــالی عل ــع اعت ــرح جام ــرای »ط ب
پیشــرفت کشــور« نگاشــته می شــود. نخســتین ســخنرانی بــا 
عنــوان؛ امــر مطلــق هگلــی، دومــی، امــر مطلــق و هرمنوتیک 
و ســومین آخریــن بــا عنــوان »امــر مطلــق در فلســفه ی دلــوز 
ــد  ــزار خواه ــادولوزی« برگ ــه پس ــفه های ماده انگاران و فلس

شــد.
ــگاه و  ــی جای ــه معرف ــخنانش ب ــاز س ــی در آغ ــر رجب دکت
ــری کالن  ــق در فلســفه معاصــر در تصوی ــر مطل ــت ام اهمی
ــق در  ــر مطل ــای ام ــورد ویژگی ه ــپس در م ــت و س پرداخ
فلســفه ی هــگل بــا دو جفــت یــا دوگانــه پس نگــری/ 
ــت:  ــح داد. وی گف ــت توضی ــت/ منفی ــری و تمامی پیش نگ
ــود؛  ــر می ش ــگل ظاه ــد ه ــفه ی نظام من ــه از فلس ــار الی ــان چه ــه در پای ــت ک ــم انداز اس ــری دو چش ــری و پیش نگ پس نگ
الیه هــای پدیدارشناســی، منطــق، روح عینیــت یافتــه و روح مطلــق. از یک ســو می تــوان همــه ی تعینــات روح یعنــی آگاهــی/ 
واقعیــت را در  چشــم انداز پس نگرانــه امــر مطلــق توضیــح داد زیــرا جایــگاه امــر مطلــق جایــگاه نفــی تکثــر همــه ی تعینــات 
ــه  ــق ب ــر مطل ــر ام ــویی دیگ ــاطت اســت؛ از س ــا وس ــی پس ــات در وحدت ــه ی آن تعین ــدن هم ــرر ش ــت و مق ــی/ واقعی آگاه
ــه آینــده  منزلــه ی آخریــن ایســتگاه تحقق یافتــه آگاهــی/ واقعیــت ایســتگاهی پایانــی و فروبســته نیســت، بلکــه گشــوده رو  ب
ــات آگاهــی/  ــح فراشــد همــه ی تعین ــا توضی ــا دو پیش نگــری مواجــه هســتیم؛ یــک پیش نگــری ب ــی اســت؛ ب ــات آت و امکان
واقعیــت از آغــاز تــا انجــام محقــق شــدنی اســت ولــی از جهــت گشــودگی امــر مطلــق رو بــه آینــده اســت کــه می تــوان بــه 
ــه  ــری همــان پیش نگــری نخســت نگریســت کــه نگریســتن ب ــداوم و وقفه ناپذی ــی ت ــا پیش نگــری دوم یعن ــن گشــودگی ب ای

ــق اســت. گشــودگی امرمطل
رجبــی ادامــه داد: از ســویی دیگــر بــا جفــت یــا دوگانــه ای دیگــر در امــر مطلــق هگلــی مواجــه هســتیم؛ منفیــت/ تمامیــت. 
بــا نفــی همــه تعینــات آگاهــی/ واقعیــت تکثــر و بالواســطه بودگــی همــه ی آن هــا نفــی می شــود و در عــدم وســاطت مطلــق 
ــی؛  ــه آن ــن ن ــی و ای ــن همان ــی ای ــن همان ــت اســت؛ ای ــن عــدم وســاطت همــان تمامی ــد. ای ــرار می گیرن و پســا وســاطت ق
وحــدت وحــدت و کثــرت؛ بی واســطگی بی واســطگی و وســاطت اســت. تمامیــت امــا خــود را نیــز نفــی می کنــد و نیــروی 
نفــی در ایــن آخریــن ایســتگاه متوقــف نمی شــود و خــود را نیــز نفــی می کنــد. نفــی همــه ی تعینــات فراشــد در تمامیــت آن 
و نگریســتن بــه خــود فراشــد به مثابــه صورتــی ایــن همــان بــا محتــوا، نفــی همــه نفی هــا، بــه وضعیتــی منجــر می شــود کــه 
ــات از آن حیــث کــه متعیــن و محــدود هســتند. ایــن عــدم تعیــن و  ــد؛ تعلیــق همــه ی تعین ــد می آی در ایــن جفــت دوم پدی

نفــی هــر تعیــن و محدودیــت وضعیتــی اســت کــه بــه تعلیــق تعیــن منجــر می شــود.
رجبــی تأکیــد کــرد: ایــن دو جفــت یــا دوگانــه بــرای توضیــح دو ویژگــی امــر مطلــق هگلــی بــه کار می آیــد: 1( امــر مطلــق 
ــا کل  ــه نظــام ی ــق فلســفه به مثاب ــر مطل ــی و گریزناپذی ــت وجــه درون ــی/ واقعی ــات آگاه ــن ایســتگاه تعین ــه ی آخری ــه منزل ب
اســت؛ 2( امــر مطلــق فروبســته نیســت، بلکــه گشــوده و گشــاده بــه امکانــات آینــده اســت. نگــرش راســت و چــپ ســده ی 
نوزدهمــی هــر دو در امــر مطلــق هگلــی موجــود اســت: بــا فهــم فلســفه ی معاصــر مطلــق و عــدم اطــالق، کالن روایــت و 
دیگــر روایت هــا، کل و پــاد کل، فراروندگــی بنیــاد و درون مانــدگاری بنیــاد هــر دو درون توضیــح واقعیــت به مثابــه فراشــد 
ــق در تفکــر هرمنیوتیکــی و  ــر مطل ــادآور شــد: در ســخنرانی دوم و ســوم »ام ــه ی ســخنانش ی موجــود اســت. وی در خاتم
متافیزیــک دلــوزی« یعنــی فراشــِد تفــاوت و تکــرار و نیــز فلســفه های پســادلوزی توضیــح داده خواهــد شــد تــا دســت آخــر 
از نســبت جفت هــا یــا دوگانه هــای نفــی/ ایجــاب و فراروندگــی/ درون مانــدگاری آغــاز طرحــی بــرای توضیــح متافیزیکــی 

فهــم اجتماعــی و انســانی معاصــر تمهیــد شــود.



54

خبرنامه، سال نهم، شماره ی هفتاد و هفتم،  خرداد ماه 1400

کروناوسیاستهایارتباطیدولت؛تجربههاوچشماندازها

ــه  ــم اندازها« ب ــا و چش ــت؛ تجربه ه ــی دول ــت های ارتباط ــا و سیاس ــت »کرون ــی، نشس ــط عموم ــه ی رواب ــبت هفت به مناس
همــت »پژوهشــکده ی مطالعــات فرهنگــی، ارتباطــات و تحقیقــات اســناد فرهنگــِی پژوهشــگاه«، 27 اردیبهشــت ماه 1400، 
برگــزار شــد. دکتــر هــادی خانیکــی )اســتاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــی(، دکتــر علــی ربیعــی )دســتیار ارتباطــات اجتماعــی 
ریاســت جمهــوری(، دکتــر حمیدرضــا نمــازی )عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران( و دکتــر زهــرا اجــاق 

)عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی( ســخنرانان ایــن نشســت مجــازی بودنــد.
ابتــدا دکتــر اجــاق بــا اشــاره بــه مناســبت هفتــه ی روابــط عمومــی در مــرور و بازنگــری عملکــرد و رخدادهــای مرتبــط طــی 
یک ســال گذشــته در حــوزه ی ارتباطــات و روابــط عمومــی، بــه شــرایط عالم گیــری کوویــد19 به عنــوان بحــران جــاری و 

پایــدار پرداخــت و ســؤاالت خــود را در دو دســته ی ناظــر بــه عملکــرد دولــت و ناظــر بــه عملکــرد اجتمــاع مطــرح کــرد.
در ادامــه از دکتــر ربیعــی خواســته شــد کــه بــه ایــن موضوعــات بپــردازد؛ طــرح واکنــش سیســتم دولــت روحانــی چــه بوده؟ 
چــه ســناریوهایی داشــته اند؟ آیــا از تجــارب پیشــین کشــور و جهــان در زمینــه ی بحــران به طــور کل و بحــران کوویــد19 

اســتفاده شــد؟ کنش گــران یــا تیــم ارتباطــات بحــران دولــت شــامل چــه کســانی بــود؟
ربیعــی ســخنانش بــا ایــن توضیــح آغــاز کــرد کــه تجربــه ی 
کوویــد19 بــرای همــه کشــورها جدیــد بــوده لــذا، الگویــی 
بــرای اســتفاده از آن وجــود نداشــته اســت. او گفــت: 
ــل بررســی اســت کــه  ــد بعــد قاب ــا از چن ارتباطــات و کرون
بــه دو بعــد آن اشــاره می شــود: )الــف( بحــران در ارتباطــات 
میــان مردمــی کــه در ایــن بعــد جریان هــای فــردی ـ 
ــد  ــا نیازمن ــادی و تعرض هــای ناشــی از آن ه اجتماعــی و نه
مطالعــه اســت. )ب( ارتباطــات دولــت بــا کرونــا کــه در دو 
بخــش دولــت به عنــوان متصــدی امــور گــردش جامعــه بایــد 
ــی  ــی و زندگ ــتگاه های اجرای ــا دس ــت ب ــات دول ــه ارتباط ب
روزمــره مــردم توجــه داشــت؛ و بخــش دوم، دولــت و 
ــل واکسیناســیون  ــی مث ــه موضوعات ــی اســت ک ــکار عموم اف
ــرد  ــه عملک ــه ب ــت. در توج ــر اس ــد نظ ــا م و محدودیت ه
دولــت، ایــن بخــش بیشــتر مــورد توجــه واقــع شــده اســت.
 بــه نظــر می رســد، شــورش هایی کــه در برخــی نقــاط کشــور دیــده می شــوند )مثــل اســتان خوزســتان( علیــه محدودیت هــا، 
ــت و  ــری کروناســت. در بخــش دول ــه همه گی ــردم ب ــی م ــورش های روان ــده در اصــل ش ــاهده ش ــکنی های مش و هنجارش
زندگــی روزمــره ی مــردم بایــد بــه کرونــا همچــون فرصــت نگریســت. در ایــن زمینــه دولــت اقدامــات خوبــی انجــام داده که 
ــا  ــرایط کرون ــش وار در ش ــی و جه ــور تحمیل ــک و زیرســاخت های آن به ط ــت الکترونی ــع نشــده اند: دول ــورد توجــه واق م
شــکل گرفــت. ایــن کــه کــودکان در خــاش و ســراوان از گوشــی یــا تبلــت وبرنامــه ی شــاد بــرای تحصیــل اســتفاده کردنــد، 

میان بــری شــد بــرای ارتباطــات مجــازی در ســنین کوچــک و اســتان های مــرزی.
ــی،  ــتگاه های اجرای ــا دس ــت ب ــه ی دول ــی در رابط ــای الکترونیک ــزاری همایش ه ــون برگ ــری چ ــوارد دیگ ــی م ــر ربیع دکت
صــدور دفترچــه تأمیــن اجتماعــی و نســخه ی الکترونیــک را فرصت هــای کرونــا توصیــف کــرد. از نظــر ربیعــی، کرونــا در 
ایــن اقدامــات شــتاب دهنده بــود و حفاظــت دولــت از فضــای مجــازی در ایــن دوران و هزینه هایــی کــه دولــت بابــت آن 
)مثــل حفــظ شــبکه های اجتماعــی( پرداخــت کــرده و می کنــد کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتنــد، امــا همیــن فضــای مجــازی 
فرصــت بــرای تخلیــه ی روانــی اجتمــاع، برگــزاری ســوگ ها و مالقات هــای مجــازی فراهــم کــرد. در نهایت،چنیــن نتیجــه 

گرفــت کــه در ایــن بخــش دولــت نســبتا موفــق بــوده اســت.
ــیوه نامه ها  ــر ش ــع در براب ــه ی جوام ــردم در هم ــت م ــه مقاوم ــی ب ــکار عموم ــا اف ــت ب ــه ی دول ــح رابط ــی در توضی ربیع
ــت. در  ــور دانس ــی در کش ــامانی سیاس ــر بی س ــو در اث ــد و هم س ــای واح ــه ی پیام ه ــدم ارائ ــل آن را ع ــرد و دلی ــاره ک اش
ــرعت وارد  ــک را به س ــا ماس ــه م ــد، در حالی ک ــده می ش ــا دزدی ــاط دنی ــی نق ــک در برخ ــای ماس ــا، هواپیم ــدای کرون ابت
کردیــم ولــی تقابل هــای سیاســی داخــل باعــث شــد تــا در مدیریــت افــکار عمومــی موفقیــت کســب نکنیــم. البتــه زمانــی 
ــت  ــن وضعی ــل ای ــه 40درصــد رســیدیم. او دلی ــا ب ــد و در برخــی زمان ه ــت می کردن ــردم شــیوه نمه ها را رعای 90درصــد م
ــر  ــت. از نظ ــی دانس ــری و سیاس ــای خب ــیما، و تناقض ه ــدا و س ــی ص ــدم همراه ــور و ع ــی کل کش ــامانی سیاس را نابه س
ربیعــی در جامعــه ی خســته و آســیب دیده از تحریــم، مدیریــت افــکار عمومــی بــا موفقیــت همــراه نشــد. در خصــوص تیــم 
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ارتباطــات بحــران دولــت نیــز ربیعــی بــه ســتاد مدیریــت خبــری و تولیــد محتــوا در دولــت اشــاره کــرد کــه ریاســت آن را 
ــر عهــده دارد و وزیــر بهداشــت نیــز در آن عضویــت دارد . وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ب

ــه  ــد چ ــت« بای ــت، دول ــازمان »دول ــی س ــی و خارج ــات داخل ــوص ارتباط ــه درخص ــاره ی اینک ــی درب ــر خانیک ــپس دکت س
ــی  ــد؟ خانیک ــذ کن ــبی اخ ــران مناس ــه بح ــخ ب ــرد پاس ــا راهب ــت ت ــد داش ــران بای ــات بح ــی از ارتباط ــه تعریف ــرد؟ چ می ک
ــه  ــان داد ک ــرد، نش ــاد ک ــر ایج ــرای بش ــه ب ــواری هایی ک ــار دش ــا در کن ــه کرون ــرد ک ــاز ک ــه آغ ــن مقدم ــا ای ــخش را ب پاس
ــی  ــی بالی ــد. وقت ــر بحــران الزمن ــدن ب ــرای فائق آم ــات ب ــد ارتباط ــکال جدی ــن و اش ــن جایگزی ــات و یافت ــترش ارتباط گس
برجســته می شــود، مســئله ی ارتباطــات بــرای تنظیــم برقــراری ارتبــاط مؤثــر بیــن افــرادی کــه اضطــراراً در معــرض اپیدمــی 
ــط عمومــی اســت. در شــرایط  ــر از رواب ــد فرات ــن اضطــرار را درک کن ــی کــه ای ــد، تعریــف می شــود. ارتباطات ــرار می گیرن ق
ــت مشــترکی اســت.  ــد روای ــات بحــران نیازمن ــی ارتباط ــی دارد ول ــای مختلف ــه مؤلفه ه ــرد ک ــی شــکل می گی ــد، روایت جدی
ــی  ــا گفتمان ــت ی ــه روای ــران ب ــرایط بح ــود. در ش ــی می ش ــا ناش ــت در کرون ــودن روای ــی از نب ــرمایه ی اجتماع ــف س تضعی
نیــاز هســت کــه بتوانــد بــه ارتباطــات بحــران ســامان بدهــد. مؤلفه هــای شــکل دهنده ی ایــن گفتمــان عبارتنــد از؛ حــوزه ی 
عمومــی، بازیگــران دولتــی یــا سیاســت گذاران، رســانه ها، دریافت کننــدگان پیــام یــا همــان جامعــه مدنــی. ارتباطــات بحــران 
بایــد توأمــان بــه عوامــل اجتماعــی و اقتصــادی توجــه کنــد و بایــد فراتــر از دیدگاه هــای تزریقــی بــرود. مــردم و جامعــه ی 
بحــران زده در موقعیــت عــادی نبــوده و ظــرف خالــی بــرای 
ــوان  ــر شــوند و به عن ــد درگی ــردن نیســتند، بلکــه بای ــر ک پ
ــر  ــران درگی ــات بح ــده ی در ارتباط ــه کنن ــریک و مداخل ش

شــوند.
از نظــر اســتاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــی، مشــکل ارتباطــی 
دولــت در ارتباطــات بحــران کرونــا، اختــالل ارتباطــی 
ــه  ــک اســت. او ب ــتگاه های آکادمی ــت و دس ــاد دول ــن نه بی
علمــی  هســته های  و  خوشــه ها  شــکل گیری  ســابقه ی 
اشــاره کــرد و گفــت: هســته ی ارتباطــات و رســانه از 
ــرده  ــه ک ــزارش تهی ــار گ ــون چه ــن 1399 تاکن اول فروردی
ــن  ــالغ ای ــی برخــالف اب ــرده ول ــت ارســال ک ــرای دول و ب
گزارش هــا بــه دســتگاه های دولتــی، در اجــرا توجهــی 
بــه ایــن گزارش هــا نشــده اســت. خانیکــی در ادامــه 

ــه داد: ــور ارائ ــزارش مذک ــار گ ــه ای از چه خالص
ــات بحــران و رصــد  ــا از موضــع ارتباط ــا بحــران کرون ــه ب ــر مواجه ــد و ب ــانه ها بررســی ش ــت رس ــزارش اول وضعی در گ
رضایــت عمومــی از دولــت تأکیــد شــد. گــزارش دوم بــر اهمیــت مهــارت زندگــی بــا کرونــا تأکیــد و اعتباربخشــی بــه پیام هــا 
و ارتباطــات ســالمت را به عنــوان راه حــل مطــرح کــرد. در گــزارش ســوم کرونــا چگونگــی بازنمایــی کرونــا در شــبکه های 
ــل  ــای حاص ــاس یافته ه ــر اس ــود. ب ــان ب ــی زب ــواره ای فارس ــانه های ماه ــون رس ــو _تلویزی ــات و رادی ــی در مطبوع اجتماع
ــد،  ــده هدف من ــر هشــدارهای هدف دهن ــه ب ــه تکی ــه از جمل ــه شــد ک ــای ارائ ــه راه کاره ــک پیشــنهادهای سیاســتی ب از آن ی
ــی و  ــی سیاس ــی فرهنگ ــف اجتماع ــای مختل ــود در زمینه ه ــا ب ــیوع کرون ــر از ش ــد« متأث ــو پدی ــائل »ن ــته کردن مس برجس
اقتصــادی و تکیــه بــر آمــوزش عمومــی متنــوع حقیقــی و مجــازی، اصــالح گفتمــان رســانه و ارتباطــی، و تقویــت همبســتگی 
ــی،  ــت توزیع ــن و عدال ــد. واکس ــه ش ــره توج ــگ مخاط ــف فرهن ــه ضع ــارم ب ــزارش چه ــود. در گ ــی ب ــی و هم دل اجتماع
ارجحیت هــای ذهنــی مــردم، اختــالالت ارتباطــی، اتاق هــای پــژواک و آثــار اجتماعــی و روانــی کرونــا مــورد توجــه بودنــد. 
ــا، ضــرورت مفاهمــه بیــن  ــا کرون ــزوم مواجهــه مناســب ســاحت های قــدرت ب ــدازی ســامانه ی یکپارچــه ی واکســن، ل راه ان

ــدند. ــر ش ــوان راه کار ذک ــادی به عن ــی نه ــز از برائت گرای ــی و پرهی بخش
خانیکــی در پایــان ســخنانش این طــور نتیجه گیــری کــرد کــه بــا وجــود تالش هــا، ارتبــاط نهــادی بیــن دولــت و دانشــگاه ها 
ــرای  ــا دســتگاه متولــی رســانه ها )وزارت ارشــاد( برقــرار نشــد. او به عنــوان درس هایــی ب ــا ارتبــاط نهــادی ب برقــرار نشــد ی
آینــده بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: ارتباطــات بحــران عــالوه بــر دولــت و دانشــگاه بایــد ضلــع ســومی هــم در نظــر داشــته 
باشــد کــه عبــارت اســت از نهادهــا و دســتگاه های مدنــی؛ بــرای مدیریــت بحــران بــه ظرفیت هــای کلــی کشــور نیــاز اســت.

ــودن را تعییــن می کنــد و امــروز،  ــا توضیــح اینکــه در شــرایط بحــران، آگاهــی، ب در بخــش پایانــی نشســت، دکتــر اجــاق ب
کرونــا جایگاهــی اســت کــه در آن، هــم مــردم می میرنــد و هــم پیشــروی سیاســت ســالمت را پــس می زننــد؛ از حمیدرضــا 
نمــازی دو پرســش را مطــرح کــرد کــه عوامــل ســازنده ی آگاهــی عمومــی دربــاره ی کرونــا در کشــور مــا چیســت و عناصــر 
ــن از عضــو  ــه ســختی هماهنــگ شــدند؟ همچنی ــا ب ــا سیاســت هم راســتا نشــدند ی ــد؟ کــه ب عقالنیــت اجتماعــی چــه بودن
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هیــأت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران دربــاره ی تاکتیک هــای مــردم بــرای طفــره رفتــن یــا مقاومــت در برابــر معانــی 
تولیدشــده و تجویزشــده کرونــا پرســید.

حمیدرضــا نمــازی ســخنانش را دربــاره ی ارتباطــات علــم و ســالمت شــروع کــرد، از اســفند 1398 انتشــار اطالعــات دربــاره ی 
ــا بــه وفــور اتفــاق افتــاد و اطالعــات بــر ســر مــردم آوار شــدند کــه واژه ی اینفودمــی به همیــن وضعیــت اشــاره دارد.  کرون
ــزوم مشــارکت مــردم و گفت وگــو  ــه ل ــه مــردم منتقــل شــدند. نمــازی ب ــوژی ب اطالعــات غلــط حتــی در حــوزه ی اپیدمیول
بــا آن هــا در شــرایط همه گیــری کوویــد19 پرداخــت و گفــت: مــا 
درایــران بــرای معیارگــذاری در حــوزه ی عمومــی کمتــر بــا مــردم 
ــیون  ــوص واکسناس ــم در خص ــن االن ه ــم. همی ــو کردی گفت وگ
کوویــد19 بایــد مــردم را بــا زبــان ســاده بیشــتر توجیــه کنیــم کــه 
مثــاًل چــرا ابتــدا پرســنل دانشــگاه علوم پزشــکی واکســینه می شــوند 
یــا چــرا پاکبان هــا واکســینه می شــوند امــا پیک هــای موتــوری کــه 
ــد، واکســینه نمی شــوند؟  ــه می رون ــه آن خان ــه ب ــن خان ــدام از ای م
توضیــح دلیــل ایــن اولویت گذاری هــا، خــودش مجــال درخشــانی 
بــرای آمــوزش عمومــی از حیــث آموختــن انگاره هــای عدالــت در 

ســالمت اســت. 
ــه  ــرح ک ــن ش ــرد به ای ــاره ک ــتاری اش ــه پیوس ــه ب ــازی در ادام نم
همه گیــری اطالعــات یــا اینفودمــی بــه جنــون اطالعــات یــا اینفومانیــا و ســپس بــه رژیــم اطالعاتــی یــا اینفودایــت تبدیــل 
شــد کــه مــا را بــه عادی ســازی رســاند. ایــن دوگانگــی ســخت گیری و مراقبــت از یک ســو، و عادی ســازی از طــرف دیگــر، 
ــات  ــرده معلوم ــه خ ــاال ب ــناختی ب ــا و بارش ــت داده ه ــه انباش ــازد. به طوری ک ــناختی می س ــای ش ــار خطاه ــخاص را دچ اش
منجــر می شــود و بعــد موجــب تبدیــل کــردن یــک ســری از مــردم عــادی بــه خــرده دکتــر می شــود. یعنــی پوپولیســم علمــی 
بــه جــای علــم می نشــیند. جایگزینــی مراقبــت پزشــکی بــا درمــان و نســخه پیچی و علــم ســریع نیــز مــوارد دیگــری بودنــد 
کــه نمــازی بــه آن هــا پرداخــت. او راه حــل اختــالالت ارتباطــی و عــدم اعتمــاد عمومــی را در ســه نکتــه خالصــه کــرد: )الــف( 
توســعه ی مفهــوم علــوم انســانی ســالمت health humanities  نــام بــرد کــه یکــی از پیامدهــای آن افزایــش دانــش و شــناخت 
علمــی متخصصــان علــوم انســانی از مفاهیــم پایــه و تخصصــی پزشــکی اســت و )ب( توجــه بــه هویــت تاریخــی ایــران مثــاًل 

از 1298 انستیتوپاســتور و از 1302 سرم ســازی رازی در ایــن کشــور فعالنــد؛ و )ج( ســاخت ســپهر زیست_سیاســت.
همچنیــن هشــت عنصــر بــرای عقالنیــت اجتماعــی ایرانیــان در ایــن دوره برشــمرد: انگاره هــای عدالــت در ســالمت، اینفودمی، 
ــای  ــود پارادوکس ه ــم، وج ــه عل ــد ب ــود تردی ــم، وج ــه عل ــاد ب ــدم اعتم ــان، ع ــه درم ــکی ب ــت پزش ــدن مراقب ــته ش فروکاس
اطالعاتــی شــناختی مثــاًل در مفهــوم ویــروس به عنــوان عامــل بیمــاری یــا مشــکل کامپیوتــری، پارادوکــس ایزولیشــن، مثــال 
دیگــر، ســالمندان یــا بیمــاران حتــی از انجــام اقدامــات ضــروری منــع شــدند و معاینه هــای پزشــکی را بــه تأخیــر انداختنــد. 
ــه هــم( و  ــران نســبت ب ــان و پی ــزده، حســد )جوان ــه ســه شــکل خشــم از کســی کــه ماســک ن انــگ و تــرس کــه تــرس ب
انزجــار بــروز کــرد. ایــن نشســت بــا جمع بنــدی دکتــر اجــاق و ایــن توضیحــات وی پایــان یافــت کــه در شــرایط بحــران، 
نیــاز اطالعاتــی خیلــی شــدید اســت، لــذا مدیریــت و ســامان دادن بــه تولیــد و توزیــع اطالعــات بــرای کنــار آمــدن بــا مشــکل 
ضــرورت دارد. بســیاری از مســائل اجتماعــی بحــران بــه عــدم انتشــار اطالعــات الزم یــا انتشــار و حتــی درز اطالعــات غلــط 
مربــوط اســت. نکتــه ی مهــم در ارتباطــات بحــران کــه مــورد تأکیــد قاطبــه ی پژوهش هــای ایــن حــوزه اســت، عبارتنــد از: 

صداقــت و ســرعت.

انتصابها

دکتر قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی طی احکامی جداگانه،
دکترمریمقبادی را به عنوان مشاور خود در امور زنان و خانواده،

دکترنادرسیدکاللی را به عنوان سرپرست مرکز نوآوری و توسعه فناوری،
و دکترآتوسارستمبیکتفرشی را به عنوان »مدیر گروه زبان شناسی همگانی«

 منصوب کرد.
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هماندیشیاستادانزبانوادبیاتفارسیپژوهشگاهودانشگاهکابل

ماازیکدریچهبهجهانمینگریم

در راســتای اقدامــات اجرایــِی تفاهم نامــه ی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و دانشــگاه کابــل، 28 
ــگاه و  ــی پژوهش ــات فارس ــان و ادبی ــتادان زب ــی اس ــو و هم اندیش ــت گفت وگ ــا محوری ــاری ب ــت ماه 1400، وبین اردیبهش

ــد. ــزار ش ــل برگ ــگاه کاب ــات دانش ــکده ی ادبی دانش
شکوه  الســادات  دکتــر  نشســت  ایــن  آغــاز  در 
حســینی، مدیــر همکاری هــای علمی_بین المللــی 
ــات  ــن و اقدام ــه ی فی مابی ــه تفاهم نام ــگاه، ب پژوهش
ــه  ــی کــردن آن از جمل ــرای اجرای ــه ب صــورت گرفت
برگــزاری یــک نشســت در دو جلســه، یــک دوره ی 
درس گفتــار زبــان و زبان شناســی چهارماهــه، اهــدای 
ــه  ــگاه ب ــارات پژوهش ــای انتش ــد از کتاب ه 260 جل
ــل و برگــزاری کارگاه هــای  ــه ی دانشــگاه کاب کتابخان
ــرد و در خصــوص  ــاره ک ــاری اش ــال ج ــی در س آت
پیشــنهاد رئیــس پژوهشــکده ی ادبیــات پیرامــون 
ــی  ــن جلســه ی هم اندیشــی توضیحات شــکل گیری ای

ــه داد. ارائ
در ادامــه دکتــر راحلــه حمیــدزی، رئیــس دانشــکده ی 

ــی در  ــات و زبان شناس ــتادان ادبی ــدادی از اس ــت و تع ــکده پرداخ ــن دانش ــی ای ــه معرف ــل ب ــگاه کاب ــات دانش ــان و ادبی زب
ــد. ــه معرفــی خــود و ســوابق و حوزه هــای پژوهشــی خــود پرداختن دپارتمــان فارســی دری ایــن دانشــگاه ب

ــی،  ــوص معرف ــگاه در خص ــات پژوهش ــان و ادبی ــکده ی زب ــس پژوهش ــعبانلو، رئی ــا ش ــر علیرض ــت دکت ــه ی نشس در ادام
ــه داد و ســپس اســتادان ایــن پژوهشــکده، هــر یــک خــود  ســوابق و ســاختار گروه هــای ایــن پژوهشــکده توضیحاتــی ارائ
ــن از اعضــای گــروه  ــن پژوهشــکده، دو ت ــأت علمــی ای ــه جــز اعضــای هی ــد. ب ــی کردن و زمینه هــای فعالیت شــان را معرف
ادبیــات پژوهشــکده دانشــنامه نگاری نیــز در ایــن نشســت حضــور داشــتند کــه آن هــا نیــز بــه معرفــی حــوزه ی تخصصــی 

خــود پرداختنــد.
در ادامــه، طرفیــن پیشــنهادهایی بــرای همــکاری متقابــل از جملــه ارائــه ی مقالــه ی مشــترک در مجــالت پژوهشــگاه علــوم 
ــه ی مطالعــات دانشــنامه نگاری،  ــات پارســی معاصــر، آفاق الحضــاره االســالمیه، مجل ــه ی ادب پارســی، ادبی انســانی )کهن نام
ــگ  ــف دانشــنامه و فرهن ــکاری در تألی ــز هم ــل و نی ــه ی ادب دانشــگاه کاب ــیا( و مجل ــر آس ــگ و هن ــات فرهن ــه مطالع مجل

ــد. ــه دادن ــرای زمینه هــای همــکاری ارائ ــی ب ــز راه کارهای ــران و افغانســتان و نی مشــترک ای

در ادامــه ی نشســت دکتــر پورنامدارایــان، عضــو بازنشســته ی پژوهشــکده ی ادبیــات، ســخنرانی خــود را بــا ایــن عبــارت آغــاز 
کــرد کــه »جــای تردیــد نیســت مــا و بــرادران افغانی مــان اهــل یــک فرهنگیــم، گذشــته ی فرهنگــی مــا یکی ســت و از یــک 
ــر  ــران ب ــل گفــت: »اگــر در ای ــاره ی پیشــنهاد همــکاری پژوهشــگاه و دانشــگاه کاب ــم«. وی درب ــان می نگری ــه جه دریچــه ب
مطالعــه ی بزرگانــی نظیــر فردوســی، ســعدی و حافــظ تأکیــد و برجســتگی وجــود دارد، امــا زبــان مشــترک باعــث می شــود 
کــه مــا شــاعران و نویســندگان اهــل ناحیــه ی افغانســتان را بفهمیــم، زیــرا ســاختار ذهنــی مشــترک بــا ایشــان داریــم. آنچــه 
ــت  ــون ماس ــت اکن ــیوه ی زیس ــر و ش ــای معاص ــود، پدیده ه ــا می ش ــل م ــس و تحصی ــی، تدری ــالف در جهان بین ــبب اخت س
ــزود: »در دوران معاصــر،  ــرد«. وی اف ــن بب ــات را از بی ــن اختالف ــد ای ــق مشــترک می توان ــس و تحقی ــن تدری ــه گمــان م و ب
نظریه هــای جدیــدی کــه از مغرب زمیــن بــه مــا رســیده، باعــث ظهــور افــرادی بــا نگاه هــای تــازه شــده کــه شــاید مــا آن هــا 

ــرد«.  ــن ب ــت شــناخت را از بی ــوان محدودی ــا می ت ــش همکاری ه ــا افزای ــر از نویســندگان گذشــته بشناســیم و ب را کم ت
ــی )از  ــای آت ــهیل در همکاری ه ــرای تس ــنهاد داد؛ ب ــگاه پیش ــات پژوهش ــکده ی ادبی ــس پژوهش ــت، رئی ــان نشس در پای
جملــه برگــزاری نشســت، درس گفتارهــا و دوره هــای مشــترک در حــوزه ی ادبیــات( نمایندگانــی از پژوهشــکده ی ادبیــات 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و دانشــکده ی زبــان و ادبیــات دانشــگاه کابــل معرفــی شــوند کــه بــا اســتقبال حاضــران، دکتــر زهــرا 

ــدند. ــی ش ــور معرف ــن منظ ــل( به ای ــتانی )از دانشــگاه کاب ــد نیس ــه محم ــر خواج شریف نســب )از پژوهشــگاه( و دکت
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إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن 
جناب آقای دکتر فرج اهلل علی قنبری 

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

*****

إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن 
سرکار خانم رقیه گودرزی 

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

*****

إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن 
جناب آقای دکتر عبدالرسول عمادی 

مصیبت درگذشت مادر 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 مهبد حاجی محمد ابراهیم طهرانی 
)کارشناس محترم پژوهشکده ی دانشنامه نگاری( 

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

*****

إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن 
جناب آقای دکتر سیدرضا حسینی 

مصیبت درگذشت مادر 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 
جناب آقای بیژن آذری 

عضو محترم و بازنشسته ی پژوهشگاه 
مصیبت درگذشت برادر گرامی تان را تسلیت عرض می کنیم و از خداوند سبحان برای آن مرحوم علو درجات و برای 

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