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رونمایی از دستاوردهای جدید پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
ارتقای جایگاه پژوهشگاه در رتبه بندی دانشگاه ها

مراســم رونمایــی از دســتاوردهای پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا حضــور و ســخنرانی دکتر غالمحســین 
ــازی  ــوری و مج ــورت حض ــگران به ص ــتادان و پژوهش ــایر اس ــوم( و س ــر عل ــاوری وزی ــش و فن ــاون پژوه ــی )مع رحیم
ــاح  ــیا«، افتت ــز پژوهشــی اســناد فرهنگــی آس ــزار شــد، از »مرک ــاه 1400 برگ ــه 13 مردام ــن مراســم ک ــزار شــد. در ای برگ
به عمــل آمــد و همچنیــن گــروه پژوهشــی »مطالعــات قرآنــی« بــه »مرکــز پژوهشــی مطالعــات علــوم قرآنــی« ارتقــاء یافــت.

در ابتــدای ایــن مراســم دکتــر قبــادی، 
و  انســانی  علــوم  پژوهشــگاه  رئیــس 
ــا  ــات فرهنگــی گزارشــی از فعالیت ه مطالع
و دســتاوردهای پژوهشــگاه ارائــه کــرد 
رتبه بنــدی  شــاهد  امســال  گفــت:  و 
و  بودیــم  کشــور  پژوهشــگاه های 
ــه  ــج پل ــا پن ــن رتبه بندی ه پژوهشــگاه در ای
ــاخص ها  ــن ش ــر ای ــه اگ ــرد. البت ــود ک صع
ــانی  ــوم انس ــای عل ــا کارکرده ــر و ب دقیق ت
پژوهشــگاه  ارتقــاء  باشــد  هماهنگ تــر 
بیشــتر خواهــد بــود. بنابرایــن در یــک 
نظــام ارزیابــی دقیق تــر مــا صعــود بیشــتری 

خواهیــم داشــت.
ــی  ــای اصل ــورد مؤلفه ه ــادی در م ــر قب دکت
مؤلفــه  نخســتین  گفــت:  پژوهشــگاه 
ــه اســناد باالدســتی  ــکاء ب برنامه مــداری و ات
و التــزام بــه آن در عمــل اســت. محــور دوم 
ــه  ــردی کاربردی ســازی اســت ک ــگاه راهب ن
علــم نافــع بــه ظهــور برســد و مــا در ایــن 
ــور  ــا منش ــم و ب ــد بودی ــیار پایبن ــه بس زمین
کاربردی ســازی علــوم انســانی ســعی کردیم 
ــند  ــن س ــم. ای ــت کنی ــتا حرک ــن راس در ای
ملــی می توانــد ثبــت شــود و کتــاب آن 
هــم امــروز نشــان می دهــد، علــوم انســانی 
ــد. ــدار باش ــور و مردم م ــد جامع مح می توان

قبــادی بــا اشــاره بــه محــور بعــدی مبنــی بر 
ــر  ــت ب ــور و درون زا، حرک ــگاه دانایی مح ن

مبنــای خــرد جمعــی و توســعه ی مشــورت و تعمیــق نظــام شــورایی عنــوان کــرد: ترویجی ســازی و مســئله ی جامع مــداری 
نیــز محــور دیگــر مؤلفه هــای اصلــی پژوهشــگاه اســت. حرکــت شــبکه ی نخبگانــی نیــز یکــی دیگــر از ایــن مؤلفه هاســت؛ 
ــون و شــورای تحــول  ــب شــورای مت ــی در قال ــان کشــور در شــبکه ی نخبگان ــر از اســتادان و محقق ــروز ســه هــزار نف ام
حضــور دارنــد و امــروز 9 کتــاب در بخــش شــورای متــون از ایــن شــبکه ی نخبگانــی و 25 کتــاب هــم در طــرح اعتــالء 

ــود. ــی می ش رونمای
ــن محــور  ــح داد: ای ــز توضی ــی نی ــه ی کیفیت گرای ــاره ی مؤلف ــات فرهنگــی درب ــوم انســانی و مطالع ــس پژوهشــگاه عل رئی
ــی را  ــگ ایران ــذاری فرهن ــق اثرگ ــم عم ــالش کردی ــا ت ــده اســت. م ــی پژوهشــگاه ش ــی و بین الملل ــاء داخل موجــب ارتق
ــا محــدود  ــه ب ــی نباشــیم و بســیار شــاکریم ک ــال کمی گرای ــه دنب ــا ب ــم تنه ــالش کردی ــم. ت ــه آن عمــل کنی بشناســیم و ب
کــردن فعالیت هــای حــوزه ی بین الملــل همچنــان مؤثــر هســتیم و کارگاه هــای مــا به صــورت مجــازی بــرای دانشــگاه های 

ــر اســت. ــی بســیار مؤث ــرای تمــدن و فرهنــگ ایران ــن حرکــت علمــی ب افغانســتان برگــزار می شــود و ای
ــای  ــی از طرح ه ــروز برخ ــت: ام ــر گف ــه ی دیگ ــوان مؤلف ــی به عن ــارت ارزیاب ــده ی نظ ــه پدی ــه ب ــه توج ــاره ب ــا اش او ب
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ــوم  ــعار مرح ــه ش ــان« ک ــا زم ــاق ب ــه و انطب ــه ریش ــال ب ــاب »اتص ــانی و کت ــوم انس ــالی عل ــورای اعت ــکده ها، ش پژوهش
ــوم  ــز عل ــروز مرک ــن ام ــم. همچنی ــه دهی ــیر را ادام ــن مس ــم ای ــدوارم بتوانی ــود و امی ــی می ش ــز رونمای ــت، نی ــد اس آیینه ون

ــد. ــد ش ــاح خواه ــز افتت ــیا نی ــناد فرهنگــی آس ــز اس ــی و مرک قرآن
قبــادی در بخــش دیگــری از ســخنانش دربــاره ی فعالیت هــای بخــش دانشــنامه نگاری توضیحاتــی ارائــه داد و افــزود: وقتــی 
ایــن پژوهشــکده ملحــق شــد، ابتــدا ســعی کردیــم افزایــش ســرعت بــه نتیجــه رســاندن پروژه هــای دانشــنامه را در دســتور 
ــول  ــال ط ــی داشــت و 15 س ــنامه ی اقتصــاد« ســرعت کم ــم. »دانش ــه بودی ــن زمین ــش در ای ــاهد جه ــم و ش ــرار دهی کار ق

کشــیده بــود، بنابرایــن بــا تغییــر مدیریــت ایــن دانشــنامه  بــه پایــان رســید. همچنیــن مــا تــالش کردیــم بــرای دانشــنامه ها 
ــت ایجــاد  ــود و ظرفی ــای پژوهشــگاه وصــل ش ــه دری ــد ب ــنامه ها می توانن ــن دانش ــم. ای ــازی کنی ــازی و ظرفیت س فرصت س
کننــد. خوشــبختانه امــروز دانشــنامه ی »جامعه شناســی معاصــر« بــا حمایــت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و شــهرداری 
بــا 300 میلیــون تومــان بودجــه شــکل گرفتــه و به دنبــال توســعه ی ایــن پروژه هــا هســتیم. دکتــر قبــادی در پایــان دربــاره ی 
ــران و مســئله محور،  ــخ علــوم انســانی ای ــداد مهــم در تاری طــرح اعتــالی علــوم انســانی هــم گفــت: ایــن طــرح یــک روی
ــی،  ــد، بوم ــی، روزآم ــن طــرح غن ــا ای ــوم انســانی ب ــع درســی عل ــان نظــر و عمــل اســت. مناب ــده ی می راه گشــا و پیوند دهن
ــاز  ــداد جریان س ــن روی ــم ای ــد و امیدواری ــکاری می کنن ــرح هم ــن ط ــی در ای ــتادان مرجع ــد می شــود. اس ــی و روش من علم

باشــد. 
ــن  ــوده ای ــه همیشــه مطــرح ب ــرد و گفــت: ســؤالی ک ــاز ک ــه آغ ــر غالمحســین رحیمــی ســخنانش را این گون ــه دکت در ادام
اســت کــه چــرا ابن ســینا مکتــوب پزشــکی خــود را »قانــون« و مجموعــه ی حکمــی خــود را »شــفا« نام گــذاری کــرد؟ پاســخ 

ــن اســت کــه ابن ســینا شــفای واقعــی انســان را در حکمــت می دانســت. ای
رحیمــی ادامــه داد: مســئله ی دوم ایــن اســت کــه چــرا حکمــای مــا حکمــت را بــه نظــری و عمــل تقســیم کردنــد. ایــن در 

حالــی اســت کــه در حکمــت نظــری نیمــی از طبیعیــات علــوم کاربــردی بــه معنــای امــروزی ماســت.
وی تأکیــد کــرد: پیــش از ایــن حــدود 80 درصــد دانشــجویان پیــام نــور و دانشــگاه آزاد اســالمی از رشــته ی علــوم انســانی 
بــود. چــون می گفتنــد، علــوم انســانی فقــط گــچ و تختــه می خواهــد و ایــن دو دانشــگاه بــه دلیــل شــرایطی کــه دارنــد بــه 
ــتان  ــا در دبیرس ــوم انســانی م ــدر عل ــن همیشــه می پرســیدم چــرا آن ق ــن م ــار ای ــد. در کن ــه می پردازن ــم هزین رشــته های ک
جنبــه ی نظــری و توصیفــی دارد و ایــن میــزان تئــوری در آینــده چــه بازخــوردی خواهــد داشــت؟ مــن معتقــد بــودم علــوم 

طبیعــی قــوی، در علــوم انســانی دبیرســتان الزم اســت.
او بــا بیــان اینکــه حکمــای مــا در قدیــم، بهتــر علــوم انســانی را می شــناختند تــا عالمــان علــوم جدیــد، یــادآور شــد: البتــه 
امــروز همــه ی مــا به دنبــال پاســخ گویی بــه نیــاز هســتیم امــا حکمــای مــا در آن زمــان بهتــر متوجــه شــده بودنــد کــه علــوم 

انســانی چه قــدر مؤثــر اســت، پژوهشــگاه در ایــن مســیر گام برداشــته و ایــن جــای تقدیــر دارد.
ــل  ــد از قب ــروژه  بای ــر پ ــان ه ــود و ذی نفع ــال ش ــت دنب ــا دق ــانی ب ــوم انس ــازی عل ــد کاربردی س ــرد: بای ــد ک ــی تأکی رحیم

ــود. ــی ش ــروژه طراح ــود دارد، پ ــه وج ــت هایی ک ــا و درخواس ــای نیازه ــر مبن ــند و ب ــخص باش مش
دکتــر رحیمــی در پایــان گفــت: مــا بایــد بدانیــم 5 ســال دیگــر رشــته های علــوم انســانی چــه سرنوشــتی خواهنــد داشــت؟ 
ــای خاصــی  ــم در چــه حوزه ه ــه بدانی ــن هســتیم ک ــال ای ــه دنب ــم و ب ــال کردی ــن رویکــردی را دنب ــه چنی ــوم پای ــا در عل م
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ــی و  ــه ی بین الملل ــور در جامع ــا، حض ــه نیازه ــخ گویی ب ــاس پاس ــر اس ــم ب ــت ه ــن تقوی ــم. ای ــت کنی ــم آن را تقوی می توانی
ــوم سیاســی و ... چــه شــویم. پژوهشــگاه  ــی، عل ــوم قرآن ــده در جامعه شناســی، عل ــم در آین ــم می خواهی ــد بدانی ... اســت. بای
می توانــد حوزه هایــی را در علــوم انســانی کــه نیــاز بــه ســرمایه گذاری و تقویــت دارد مشــخص کنــد و در نهایــت بــرای ایــن 

ــم. ــل آوری ــه عم ــای الزم را ب ــا حمایت ه حوزه ه

گزارش دکتر افراشی
ــن  ــد تدوی ــاره ی رون ــی را درب ــم توضیحات ــن مراس ــز در ای ــنامه نگاری نی ــکده ی دانش ــس پژوهش ــی، رئی ــا افراش ــر آزیت دکت
ــا و  ــن کارگاه ه ــت. همچنی ــام اس ــال انج ــرعت در ح ــا س ــنامه ها ب ــن دانش ــزود: تدوی ــرد و اف ــه ک ــد ارائ ــنامه جدی ــه دانش س
ــنامه نگاری  ــکده ی دانش ــای پژوهش ــل فعالیت ه ــود، حاص ــزار می ش ــتان برگ ــگاه های افغانس ــرای دانش ــه ب ــی ک درس گفتارهای

ــت. ــتاوردهای ماس ــر از دس ــی دیگ ــردازی یک ــی های نظریه پ ــزاری کرس ــت و برگ اس
بــا 101 مدخــل و 912  اکنــون  بــه کار کــرد و  ادامــه داد: »دانشــنامه ی علمــی کاربــردی« در ســال 1396 آغــاز  او 
صفحــه از آن رونمایــی می شــود. »دانشــنامه ی آمــوزش عالــی بخــش نظام هــای آن« ســال 1392 زیــر نظــر شــورای 
ــات  ــنامه مطالع ــه ی دانش ــت. »ترجم ــه اس ــزار صفح ــل و ه ــر 71 مدخ ــتمل ب ــون مش ــرد و اکن ــه کار ک ــاز ب ــی آغ علم



6

خبرنامه، سال نهم، شماره ی هفتاد و هشتم،  تیر و مرداد ماه 1400

بین المللــی ورزش« نیــز در ســال 1395 فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و در 996 مدخــل و 1652 صفحــه ســامان یافتــه اســت.
 

گزارش دکتر کریمی مطهر
ــورا  ــن ش ــای ای ــانی از فعالیت ه ــوم انس ــب عل ــون و کت ــی مت ــورای بررس ــه ی ش ــس دبیرخان ــر، رئی ــی مطه ــان اهلل کریم ج
گزارشــی ارائــه کــرد و افــزود: شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی به عنــوان یــک مرکــز منحصــر بــه فــرد در نقــد 
ــش از ســه هــزار  ــا مشــارکت بی ــن شــورا ب ــت دارد. ای ــی فعالی ــا رویکــرد محصول گرای ــوم انســانی دانشــگاه ها ب ــع عل مناب
ــش  ــون بی ــر فعالیت هــای مختلفــی داشــته و اکن ــت دارد و در ســال های اخی ــر از اســتادان، در 18 گــروه تخصصــی فعالی نف

از 250 اثــر آن بــه ثمــر رســیده اســت.
کریمــی مطهــر افــزود: اکنــون تــالش کردیــم بــا شــرایط کرونایــی خودمــان را تطبیــق دهیــم به همیــن دلیــل در ســال گذشــته، 
400 کتــاب ملــی و 100 کتــاب در گروه هــای 18 گانــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه و 350 یادداشــت انتقــادی و 250 مقالــه ی 
علمی_پژوهشــی در شــورا آمــاده شــد. همچنیــن 12 شــماره مجلــه منتشــر شــده و پژوهشــنامه ی انتقــادی در ارزیابــی ســال 99 
رتبــه الــف را کســب کــرده اســت. همچنیــن نشــریه ی نقــد کــه توســط هــر یــک از گروه هــا منتشــر می شــد، روی ســامانه 

دســتاوردهای پژوهشــی گروه هــا در پژوهشــگاه قابــل دسترســی اســت. 
ــر فلســفه ی معاصــر غــرب، فرهنــگ و رشــد  کریمــی مطهــر گفــت: امــروز نیــز 9 کتــاب جدیــد شــورا شــامل درآمــدی ب
اقتصــادی، بازنمایــی هویــت از نــگاه دیگــری، نظریــه ی انتخــاب عمومــی: بررســی انتقــادی، تاریــخ ادبیــات روســیه بــرای 
دانشــجویان ایرانــی زبــان و ادبیــات روســی، مجموعــه مقــاالت همایــش روســیه و کشــورهای مشــترک المنافــع، زبــان عربــی 

ــود. ــی می ش ــی و ... رونمای ــت ایران و هوی
او بــا اشــاره بــه چــاپ دو کتــاب دربــاره ی کارنامــه ی شــورا توضیــح داد: »کارکــرد شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم 
انســانی از منظــر مدیریــت دانــش و تجربــه« و »نظــری بــر شــبکه ی نخبگانــی علــوم انســانی« عناویــن ایــن دو کتــاب اســت 
ــن  ــب ای ــوب شــود. از ســوی دیگــر اغل ــه تاریخچــه ی شــورا به صــورت مســتند مکت ــوده ک ــن ب و هــدف از انتشــار آن ای
ــی  ــا در برخ ــب کتاب ه ــته قال ــه در گذش ــتند چراک ــانی هس ــوم انس ــته های عل ــف رش ــای مختل ــخ گوی نیازه ــا پاس کتاب ه
از رشــته ها ترجمــه بــوده امــا ایــن شــورا بــا کمــک شــبکه ی نخبگانــی و اســتادان دانشــگاه ســعی کــرده ایــن کاســتی ها را 
برطــرف کنــد. در خاتمــه ی نشســت دکتــر فــروغ پارســا، رئیــس پژوهشــکده ی علــوم قرآنــی نیــز توضیحاتــی ارائــه داد و 
گفــت: بحــث تأســیس پژوهشــکده ی علــوم قرآنــی از ســال 1393 کلیــد خــورد و امــروز 9 عضــو هیــأت علمــی در 3 گــروه 
جــذب کردیــم. طــی هفــت ســال گذشــته هــر کــدام از اعضــا بیــش از ســه مقالــه علمــی و پژوهشــی و کتــاب تألیــف کردنــد 

و بیــش از 150 اقــدام علمــی داشــتیم.
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درس گفتارهای بین المللی »زبان و زبان شناسی« برای دانشجویان افغانستان

دفتــر همکاری هــای علمــی بین المللــِی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در راســتای مأموریــت خــود جهــت 
ــان فارســی و نیــز در  ــا ســایر دانشــگاه های جهــان، به ویــژه کشــورهای حــوزه ی زب تقویــت زمینه هــای همــکاری مشــترک ب
ــان و زبان شناســی«  ــوان »درس گفتارهــای زب ــا عن ــل دوره  ی آموزشــی ب ــا دانشــگاه کاب ــه ب ــی کــردن تفاهم نام راســتای عملیات
ــن  ــی ای ــرد. طراح ــزار ک ــران برگ ــی ای ــن زبان شناس ــل و انجم ــگاه کاب ــنامه نگاری، دانش ــکده ی دانش ــکاری پژوهش ــا هم ب
ــس اســتادان برجســته ی    ــا تدری ــه ب ــده داشــت ک ــس پژوهشــکده ی دانشــنامه نگاری، برعه ــا افراشــی، رئی ــر آزیت دوره را دکت
ــد و در 13  ــه ش ــته ارائ ــن رش ــاوت ای ــوزه  ی متف ــت ح ــه در هف ــی 14 جلس ــاز و ط ــن 1400 آغ ــی از 15 فروردی زبان شناس
تیــر 1400 پایــان یافــت. در ایــن جلســات، موضوعــات روز علــم زبان شناســی در قالــب مباحــث نظــری جدیــد در اختیــار 
ــرو  ــل روب ــژه دانشــجویان دانشــگاه کاب ــا اســتقبال چشــمگیر دانشــجویان به وی ــن جلســات کــه ب ــرار گرفــت. ای ــان ق مخاطب
شــد، در روزهــای یکشــنبه هــر هفتــه توســط مرکــز آموزش هــای تخصصــی آزاد )ماتــا( پژوهشــگاه پشــتیبانی و در دســترس 

ــت. ــرار گرف ــدان ق عالقه من

شرح مختصری از درس گفتارها
ــن  ــش و تکوی ــوان »پیدای ــا عن ــی عاصــی ب ــر مصطف ــه در دو جلســه برگــزار شــد توســط دکت ــن دوره ک ــن ســرفصل ای اولی
ــی  ــه ای از زبان شناس ــدا تاریخچ ــی ابت ــر عاص ــه دکت ــن دو جلس ــد. در ای ــه ش ــان ارائ ــرای مخاطب ــره ای« ب ــی پیک زبان شناس
ــه ی دوم  ــه ی جلس ــی در ادام ــای زبان ــای آن را در پژوهش ه ــه و کاربرده ــی ارائ ــان فارس ــه زب ــژه ب ــگاه وی ــا ن ــره ای ب پیک
مطــرح کــرد. بــه اعتقــاد دکتــر عاصــی بــرای جســت وجوی پیشــینه ی پیکــره بایــد بــه خیلــی دور بنگریــم. زیــرا در تاریــخ 
ــوان  ــا آنچــه امــروز به عن ــی وجــود دارد کــه ب ــران( نمونه هــای شــاخصی از فعالیت هــای زبان ــد و ای زبان شناســی شــرق )هن
پیکــره می شناســیم، مرتبــط بــوده اســت. در ایــران نمونه هایــی از فارســی میانــه داریــم. در آن دوره فرهنگ هایــی تألیــف شــده 
اســت کــه دو فرهنــگ آن بــه دســت مــا رســیده اســت یعنــی فرهنــگ »اویــم« و فرهنــگ فارســی میانــه. در ایــن فرهنگ هــا از 
داده هــای زبانــی بــرای شــاهد اســتفاده کرده انــد و می توانیــم کاربــرد پیکــره را در ایــن فرهنگ هــا بیابیــم. در دوره ی فارســی 
ــگاری. وظیفــه ی  ــم به خصــوص در حــوزه ی فرهنگ ن ــادی از کارهــای پیکــره ای داری ــو، یعنــی فارســی دری نمونه هــای زی ن
ــا زبان شناســی  ــان اســت، ام ــای زبان شناســی و بررســی زب ــه همــه ی حوزه ه ــی زبان شناســی پیکــره ای خدمت رســانی ب اصل
ــی کــه در زبان شناســی  ــر ابزارهای ــا ذک ــار ب ــش مســتقل هــم دارد. جلســه ی دوم درس گفت پیکــره ای ماهیــت پژوهشــی و دان

ــان رســید. ــه پای پیکــره ای اســتفاده می شــود، ب

ــه فرحــزاد، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبائــی در زمینــه ی »مطالعــات  دومیــن درس گفتــار توســط دکتــر فرزان
ــا ســایر علــوم حاضــر بررســی  ــه اعتقــاد وی اصطــالح مطالعــات، یــک شــاخه از علــوم بشــری را ب ــه شــد. ب ترجمــه« ارائ
ــودِ  ــد. خ ــی می کن ــینما و ... بررس ــی، س ــخ، جامعه شناس ــا تاری ــات ب ــاط ادبی ــی ارتب ــات یعن ــات ادبی ــاًل مطالع ــد. مث می کن
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ترجمــه ســابقه ی بســیار طوالنــی دارد یعنــی از زمانــی کــه بشــر شــروع بــه حــرف زدن کــرده، در واقــع اندیشــه را بــه کالم 
ــان بــه زبــان دیگــر اســت. مطالعــات ترجمــه ی امــروز  ترجمــه می کــرده اســت امــا امــروز ترجمــه ی یــک متــن از یــک زب
رشــته ای اســت کــه شــاخه های متعــددی دارد و بدنــه ی اصلــی آن کمتــر بــه آمــوزش یــا حتــی ســنجش ترجمــه می پــردازد. 
ــات  ــق و مطالع ــفه، منط ــه از فلس ــد رفته رفت ــه اســت و بع ــی گرفت ــدا از زبان شناس ــود را ابت ــات خ ــه اطالع ــات ترجم مطالع
ادبــی، فرهنگــی و تاریــخ و ... درهــم آمیختــه اســت. دکتــر فرحــزاد ادامــه ی ســخن خــود را بــه توضیــح ســه جنبــه ی اصلــی 
مطالعــات ترجمــه اختصــاص داد: 1- فرایندهــای ذهنــی ترجمــه )ارتبــاط ذهــن و زبــان(؛ 2- نقــش ادبــی ترجمــه ) انتقــال 

ژانرهــای ادبــی(؛ و 3- نقــش اجتماعــی و فرهنگــی ترجمــه.

ــه توســط  ــد« ترجم ــرد آن در نق ــادی و کارک ــی انتق ــا گفتمان شناس ــادی ت ــی انتق ــوان »از زبان شناس ــا عن ــوم ب ــار س درس گفت
ــا  ــاره ی زبان شناســی بحــث خــود را آغــاز کــرد. ســپس ب ــراد مقدمــه ای درب ــا ای ــه شــد. ایشــان ب دکتــر گلــرخ ســعیدنیا ارائ
ــاد  ــه اعتق ــرد. ب ــی ک ــه را معرف ــن زمین ــم در ای ــای مه ــه داد و کتاب ه ــه ســخن خــود ادام ــادی ب خاســتگاه زبان شناســی انتق
وی آنچــه تاکنــون به طــور ســنتی نقــد ترجمــه نامیــده می شــود، درواقــع بــر اســاس ضوابــط درســت، غلــط، وفــادار و آزاد 
و متأثــر از تفکــر ســاختارگرایانه دو ارزشــی بــوده، امــا تحلیــل گفتمــان انتقــادی پســامدرن نگاهــی منتقدانــه بــه متــن دارد.

»دوزبانگــی و زبــان و مهاجــرت« درس گفتــار بعــدی بــود کــه توســط دکتــر یحیــی مدرســی ارائــه شــد. وی ابتــدا از مباحــث 
ــد دهــه ی  ــد در طــول چن ــوان یکــی از رویکردهــای زبان شناســی جدی ــه به عن ــان و جامع ــان و جامعــه ســخن گفــت. زب زب
ــان و جامعــه در ســطح خــرد  ــه مســائل زب ــوده اســت. دو زیرشــاخه ی زبان شناســی اجتماعــی کــه ب گذشــته مــورد توجــه ب
توجــه دارد و جامعه شناســی زبــان کــه بــه مســائل زبــان و جامعــه در ســطح کالن می پــردازد، از مباحثــی بودنــد کــه اســتاد 
ــی  ــوزه ی زبان شناس ــی در ح ــث اصل ــی از مباح ــوان یک ــی به عن ــوع زبان ــه تن ــه ب ــت. وی در ادام ــه آن پرداخ ــی ب مدرس
اجتماعــی اشــاره و بیــان کــرد کــه در واقــع ســهم مهمــی از مباحــث اجتماعــی بــه مســئله ی تنــوع مربــوط می شــود و می تــوان 
گفــت کــه از طریــق تنــوع بســیاری از جنبه هــای اجتماعــی زبــان را بررســی می کنیــم، ازجملــه مســئله ی دوزبانگــی. وی در 

ادامــه بــه مســئله جامعــه و بحــث مهاجــرت پرداخــت.
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درس گفتــار بعــدی بــا عنــوان »ادبیــات از منظــر زبان شناســی شــناختی« توســط دکتــر آزیتــا افراشــی ارائــه شــد. وی ابتــدا بــا 
مقدمــه ای از شعرشناســی شــناختی و تعریفــی از آن، بحــث خــود را آغــاز و اشــاره کــرد کــه مســائل اصلــی در شعرشناســی 
ــی چــه  ــت ادب ــت چیســت و خالقی ــت خالقی ــد. ماهی ــود می یاب ــات بازنم ــور در ادبی ــی چه ط ــان واقع ــه جه ــن اســت ک ای
ماهیتــی دارد؟ چــه چیــزی باعــث می شــود مــا اثــر ادبــی خالقانــه را ارزیابــی کنیــم و یــک اثــر را بــه لحــاظ ادبــی خالقانــه 
ــه  ــه ی دوم ب ــی در جلس ــر افراش ــره دارد. دکت ــان روزم ــا زب ــی ب ــه تفاوت ــی چ ــان ادب ــه زب ــت اینک ــم و در نهای ــرض کنی ف

ــرد. ــا را بررســی ک ــاره و  آن ه ــی اش ــای ادب ــن موضــوع در نمونه ه ــی از ای نمونه های

ــه »گویش شناســی ادراکــی، خاســتگاه و ســیر  ــود کــه ب ــار ب ــان از ســخنرانان بعــدی ایــن درس گفت ــر علی رضــا قلی فامی دکت
تحــول آن« نگرش هــای زبانــی از منظــر جغرافیــا و توســعه پرداخــت. وی در ایــن زمینــه کتاب هــای مفیــدی را معرفــی کــرد. 
در ایــن بحــث ابتــدا دو اصطــالح بــا عنــوان دیــدگاه زبانــی و نگــرش زبانــی مطــرح و دربــاره ی آن بحــث شــد. در ادامــه در 
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مــورد نحــوه ی تشــخیص زبــان رســمی مطالبــی بیــان شــد.

ــی دشــوار در  ــوان »ریشــه های واژگان ــا عن ــر احمــد پاکتچــی ب ــار دکت ــه درس گفت ــوط ب ــن دوره مرب ــار ای ــن درس گفت آخری
فارســی و پشــتو بــا رویکــرد معناشناســی تاریخی_تطبیقــی« بــود کــه رفــع ابهــام در ریشــه ی واژگان پشــتو اولیــن موضوعــی 
بــود کــه وی بــا مقدمــه ای از تقســیم بندی خانــواده ی بــزرگ هنــد و اروپایــی مطــرح کــرد. وی اشــاره کــرد کــه وقتــی درباره ی 
ــم. در  ــان خواهــر ســخت می گویی ــاره ی دو زب ــع درب ــم، درواق ــت می کنی ــان فارســی صحب ــه زب ــان پشــتو و نســبت آن ب زب
ــروه شــرقی اســت و  ــان در گ ــن زب ــه پشــتو مهم تری ــم ک ــی و شــرقی داری ــی دو زیرشــاخه ی غرب ــای ایران شــاخه ی زبان ه
زبــان فارســی نیــز زبــان شــاخص در شــاخه ی غربــی ایــن خانــواده زبانــی قــرار می گیــرد. در ادامــه ی بحــث رفــع ابهــام در 
ــا برخــی واژه هــای بازســازی  ــه مــا کمــک کنــد ت ــد ب ــان پشــتو می توان ــان فارســی مطــرح و عنــوان شــد کــه زب واژگان زب

نشــده هنــد و اروپایــی مشــخص شــود.
دکتــر پاکتچــی افــزود: راه نرفتــه ی زیــادی داریــم. در این کــه بتوانیــم در دیالــوگ و گفت وگــوی بیــن زبان شناســی فارســی 
ــن دو  ــا در ای ــه تنه ــای مشــکل ن ــم، به خصــوص در حــوزه ی ریشه شناســی و واژه ه ــو ببری ــای مهمــی را جل و پشــتو گام ه
زبــان بلکــه حتــی گاهــی به عنــوان حلقه هــای وصلــی بــرای ســرنخ های گمشــده در ســایر زبان هــای هنــد و اروپایــی ماننــد 

زبان هــای اســالوی و رومانــی هــم اســتفاده کــرد.

در پایــان جلســه دکتــر حمیــدزی، رئیــس دانشــکده ی ادبیــات دانشــگاه کابــل از برگــزاری ایــن درس گفتارهــا ابــراز خرســندی 
و امیــدواری کــرد کــه برگــزاری این گونــه دوره هــا بیــن ایــن دو مرکــز علمــی همــواره تــداوم داشــته باشــد. 
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همه گیری و تاریخ و علم

ــخ  ــات فلســفی و تاری ــت پژوهشــکده ی مطالع ــه هم ــاه 1400، ب ــم« 28 تیرم ــخ و عل ــری و تاری نشســت تخصصــی »همه گی
علــِم پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد. گــروه فلســفه ی علــم و تکنولــوژی و گــروه تاریــخ علــم 
ایــن پژوهشــکده، از آغــاز همه گیــری کرونــا تــالش کردنــد در حــوزه ی تخصصــی خــود بــه موضــوع ورود کننــد کــه گــواه 
آن برگــزاری چنــد وبینــار، فراخــوان، انتشــار ویژه نامــه ی کرونــا مجلــه ی فلســفه ی علــم، انتشــار مقــاالت و کتــاب و ... ســهم 
خــود را ادا کنــد. عضویــت دو تــن از اعضــای ایــن پژوهشــکده، دکتــر مقدم حیــدری و منجمــی، در فرهنگســتان علــوم پزشــکی 
ایــران و برگزیــده شــدن ایــن پژوهشــکده در رویــداد »کرونــا روایــت« ســازمان نظــام پزشــکی کشــور نشــان از آن دارد کــه 

تالش هــای ایــن پژوهشــکده تأثیرگــذار بــوده و مــورد توجــه جامعــه ی پزشــکی قــرار گرفتــه اســت.

در ابتــدای ایــن نشســت، دکتــر علیرضــا منجمــی، رئیــس پژوهشــکده ی مطالعــات فلســفی و تاریــخ علم گفــت: این پژوهشــکده 
ــل فلســفی-تاریخی  ــا مســئله مندی، نقــد و تحلی ــرار دهــد و ب ــه ق ــد مســائل روز جامعــه را مــورد مداق ــزم می دان خــود را مل
ــی در کشــور  ــز تحقیقات ــد پژوهشــگاه  ها و مراک ــه نق ــاری رســاند. وی ب ــو ی ــه فهــم  آن هــا و جســت وجوی رهیافت هــای ن ب
ــه فارســی را  ــاالت در مجــالت انگلیســی زبان هســتند و نوشــتن و ســخن گفتن ب ــال چــاپ مق ــه دنب ــًا ب ــه صرف پرداخــت ک

ــد. ــش می کنن نکوه
ــته ای  ــوزه ی میان رش ــوب ح ــد در چارچ ــد را بای ــد ش ــه خواه ــت ارائ ــن نشس ــروز در ای ــه ام ــزود: آن چ ــی اف ــر منجم دکت
ــانی  ــوم انس ــتگی عل ــالمت را در میان رش ــوزه ی س ــائل ح ــا مس ــت ت ــالش اس ــه در ت ــرد ک ــم ک ــالمت فه ــانی س ــوم انس عل
ــن  ــکی در ای ــخ پزش ــکی و تاری ــی پزش ــکی، انسان شناس ــی پزش ــکی، جامعه شناس ــفه ی پزش ــد. فلس ــم کن ــدی و فه صورت بن
ــت و  ــنده اس ــکی نابس ــفه ی پزش ــم فلس ــا و مفاهی ــدون نظریه ه ــکی ب ــگاری پزش ــزود تاریخ ن ــد. او اف ــای می گیرن ــپهر ج س

ــاید. ــی نمی گش راه
ــن نشســت  ــر علمــی ای ــم و دبی ــخ عل ــر گــروه تاری ــدری مدی ــر غالمحســین مقدم حی ــن نشســت مجــازی دکت ــه ی ای در ادام
ــاز  ــاب »ســاختار انقالب هــای علمــی« ســخن خــود را آغ ــم معاصــر( در کت ــی از تامــس کوهــن )فیلســوف عل ــل قول ــا نق ب
ــی  ــد دگرگون ــود، می توان ــه ش ــر گرفت ــماری ها در نظ ــا گاه ش ــتان ها ی ــی از داس ــش از انبان ــخ بی ــر تاری ــت: »اگ ــرد و گف ک
ــا در  ــی همه گیری ه ــی را بررس ــت تخصص ــن نشس ــدف ای ــود آورد«. او ه ــه وج ــم ب ــان از عل ــازی در تصورم سرنوشت س
تاریــخ ارزیابــی کــرد کــه قــرار اســت تــا بــه ابعــادی از همه گیری هــا در ادوار زندگــی بشــر بپــردازد کــه کمتــر از آن منظــر 

بــه آن توجــه شــده اســت.
ــا آن  ــر ب ــال حاض ــا در ح ــه م ــی ک ــه بحران ــوف ب ــت معط ــی اس ــت موضوع ــوع نشس ــه داد: موض ــدری ادام ــر مقدم حی دکت
مواجهیــم. بنابرایــن تاریــخ علــم مــورد نظــر در ایــن نشســت صرفــًا بررســی تاریخــی موضوعــی در تاریــخ پزشــکی نیســت 
بلکــه بــا در نظــر گرفتــن مســئله ی کنونــی جامعــه ی جهانــی )همه گیــری کوویــد19( می کوشــد تــا بــه برخــی از ابعــاد آن در 
ــر اهمیــت  ــم ب ــه ی فلســفه ی عل ــا مجل ــه فراخــوان ویژه نامــه ی کرون ــا اشــاره ب ــردازد. او ب همه گیری هــای دوره ی اســالمی بپ

ــرد. ــد ک ــم، تأکی ــار آمده ای ــه در آن گرفت ــی ک ــم موقعیت ــری در فه ــات تاریخــی همه گی مطالع
ــیوه ی  ــون در ش ــری طاع ــر همه گی ــه تأثی ــیراز ب ــگاه ش ــخ دانش ــروه تاری ــیار گ ــژاد، دانش ــد فضلی ن ــر احم ــه دکت  در ادام
ــی در دوره ی  ــل سیاس ــه عوام ــه چگون ــرح داد ک ــت و ش ــالمی پرداخ ــدن اس ــدای تم ــری در ابت ــای همه گی تاریخ نگاری ه
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گذاشــته اند. تأثیــر  همه گیری هــا  تاریخ نــگاری  شــیوه های  بــر  بنی عبــاس  ســپس  و  بنی امیــه 
ــا  ــه ب ــی مواجه ــه چگونگ ــالمی ب ــارف اس ــاد دائره المع ــم بنی ــخ عل ــروه تاری ــی گ ــو هیأت علم ــدر، عض ــد ص ــر محم دکت
همه گیــری طاعــون در دوره ی قاجــار پرداخــت. او ابتــدا بــه دســتورالعمل هایی کــه در آن حکومــت جهــت کنتــرل و مهــار 
طاعــون وضــع شــد، اشــاره کــرد و ســپس بــه پزشــکان خارجــی مقیــم ایــران در آن دوره از جملــه »تولــوزان« و تألیفــات 
متعــددی در خصــوص طاعــون در ایــران پرداخــت. دکتــر صــدر در خاتمــه ی ســخنانش بــه طبیبــان ســنتی آن دوره ماننــد 

حکیــم ســاوجی و تألیفاتــش در بــاب طاعــون اشــاره و مــواردی را مطــرح کــرد.
ــی واژه ی  ــاره ی لغت شناس ــود را درب ــخنان خ ــادق)ع( س ــام ص ــگاه ام ــی دانش ــأت علم ــو هی ــی، عض ــد آرضای ــر حام  دکت
»ســرایت« کــه مفهــوم محــوری در بررســی یــک همه گیــری اســت، بیــان کــرد. او نشــان داد کــه مفهــوم »عــدوی« )ســرایت( 
ــس از آن،  ــه اســت. پ ــر گرفت ــی را در ب ــان چــه داللت های در تمــدن اســالمی ســیر تطــوری داشــته اســت و برحســب زم
دکتــر شــهرزاد ایران نــژاد، پژوهشــگر پســادکتری مؤسســه ی خاورپژوهــی اســتانبول، بــه اســتعاره ی عــدوی از منظــر تاریــخ 
ایده هــا پرداخــت. او بــه بررســی مفهــوم همه گیــری نــزد »قســطابن لوقــا« پرداخــت و اســتعاره ی »پیــکان« را بــرای نشــان 
دادن ســرایت در آثــار وی بررســی کــرد. ســخنرانی ایــن پژوهشــگر تاریــخ پزشــکی واجــد ایــن وجــه نوآورانــه بــود کــه بــر 
تأثیــر اســتعاره ها در شــکل گیری مفاهیــم و آموزه هــای طــب اخالطــی تأکیــد داشــت.  در آخریــن ســخنرانی ایــن نشســت 
دکتــر حمیدرضــا نمــازی، رئیــس مــوزه ی تاریــخ علــوم پزشــکی ایــران بــا اشــاره بــه دو کتــاب »هونیگزبــام« بــه ایــن موضوع 
ــه  ــه طــرزی غریــب، ب ــا مــرور تاریــخ یک صــد ســال گذشــته نشــان داده کــه همه گیری هــا، ب پرداخــت کــه چگونــه وی ب
ــر مفهــوم فراموشــی  ــا تأمــل ب فراموشــی ســپرده شــده  اســت. ایــن عضــو هیأت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، ب
در تاریــخ، گــذری بــر تاریخ نــگاری چینــه ای »میشــل فوکــو« داشــت و کوشــید نشــان دهــد کــه فوکــو ، چگونــه بــا تأکیــد 
بــر »رخــداد« به مثابــه امــر ســرپوش گذاشــته شــده، بــر آن ســر اســت تــا گفتمــان را بــا برمــأ کــردن رخــداد نقــد کنــد. او 
ســپس بــا مــرور آثــار »ریــف« و »ریکــور« در نهایــت گفــت: بــه نظــر می رســد، خاطــره، یادســپاری و حافظــه ی فــردی و 

ــد. ــگاری همه گیری ان ــز در تاریخ ن ــوری تأمل برانگی ــی ام ــش و فراموش ــی، بخش جمع
 در پایــان نشســت نیــز بحــث و تبادل نظــر بیــن حاضریــن صــورت گرفــت کــه مدیریــت آن بــر عهــده ی دکتــر حمیدرضــا 
نمــازی بــود. دکتــر نمــازی بــه بداعــت و نــوآوری ایــن نشســت اشــاره کــرد و افــزود: کنــار هــم قــرار گرفتــن متخصصــان 

حوزه هــای مختلــف تاریــخ، 
زبــان  پزشــکی،  تاریــخ 
ــالمی،  ــفه ی اس ــی، فلس عرب
فلســفه ی علــم، فلســفه ی 
پزشــکی و اخــالق پزشــکی 
ــدی  ــرد جدی ــان از رویک نش
پزشــکی  تاریخ نــگاری  در 
نشســت  ایــن  در  و  دارد 
جدیــد  شــیوه های  بــه 
تاریخ نگاری پزشــکی اشــاره 
ــن موضــوع مــورد  شــد و ای
نقــد قــرار گرفــت کــه چــرا 
ــامدرن  ــکی پیش ــخ پزش تاری
طبابــت  بــر  متمرکــز 
)به ویــژه طــب اخالطــی( 
ــری  ــخ همه گی ــت و تاری اس
ــر  ــی کمت ــالمت عموم و س
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــورد توج م

ــت. اس
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دکتر قبادی: راه تمدن سازی، تقویت علوم انسانی است

دکتــر حســینعلی قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در نشســت شــورای بررســی متــون و کتــب 
علــوم انســانی ضمــن خیــر مقــدم بــه اعضــای ایــن شــورا و تبریــک بــه رئیــس جمهــور منتخــب و آرزوی موفقیــت بــرای 
ــتی و  ــناد باالدس ــدف، اس ــن ه ــای ای ــتیم و مبن ــانی هس ــوم انس ــدی عل ــی و کارآم ــای کارآی ــی ارتق ــا در پ ــت: م ــان، گف ایش

ــت. ــگاه اس ــعه پژوهش ــای توس برنامه ه

وی ادامــه داد: اثربخشــی علــوم انســانی در هــر دو برنامــه ی اول و دوم توســعه پژوهشــگاه تصریــح شــده اســت و وزیــر محتــرم 
علــوم و هیــأت امنــاء نیــز بــر آن تأکیــد دارنــد و معاونــت کاربردی ســازی در پژوهشــگاه علــوم انســانی نیــز بــر همیــن اســاس 
تأســیس شــده و در ایــن بخــش وظیفــه ی مســتقیم دارد. رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی در ایــن خصــوص خبــر داد: منشــور 
ــند  ــک س ــوان ی ــم به عن ــده اســت و امیدواری ــه ش ــون ارائ ــز گوناگ ــه و در مراک ــران تهی ــوم انســانی در ای ــازی عل کاربردی س

ملــی ثبــت  شــود.

دکتــر قبــادی بــا اشــاره بــه کارکردهــای ضمنــی علــوم انســانی بــا تأکیــد بــر حــوزه ی فرهنــگ پرداخــت و گفــت: فرهنــگ 
ایــران کارکردهــای بســیار عمیــق، مانــدگار و تاریخــی دارد. ایــران، بهتریــن بســتر ترکیــب فرهنــگ بومــی و اســالمی اســت و 
ایــران اســالمی بســتر تمــدن ســازی بــوده اســت و راه تمدن ســازی، تقویــت علــوم انســانی اســت چــون راه شــکوفایی تمــدن 
و فرهنــگ، علــوم انســانی اســت. بــه گفتــه ی دکتــر قبــادی، مــا ایرانیــان بــرای ســخن گفتن بــا جهــان بایــد از موضــع علــوم 
ــی و  ــد فرهنــگ و تمــدن ایرانی_اســالمی را بازیاب ــوم انســانی می توان ــم. امــروزه عل انســانی، فرهنــگ و تمــدن ســخن بگوئی

نوآورانــه ارائــه کنــد.

رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در ادامــه افــزود: مســئله ی فرهنــگ و کارآمــدی اجتماعــی حائــز اهمیت 
اســت. به عنــوان نمونــه می تــوان بــه نقــش علــوم انســانی در کنتــرل جرائــم اجتماعــی اشــاره داشــت، چــون توســعه ی علــوم 
ــوم انســانی در  ــوان کالن مســئله ی عل ــد به عن ــن مســئله می توان ــوع جــرم و جنایــت رابطــه ی معکــوس دارد. ای ــا ن انســانی ب

شــورای بررســی متــون و بــه مثابــه رویکــردی آینــده پژوهانــه مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ــز  ــک مرک ــون ی ــی مت ــورای بررس ــرد: ش ــان ک ــون خاطرنش ــی مت ــورای بررس ــای ش ــع اعض ــان در جم ــادی در پای ــر قب دکت
مردم نهــاد اســت و شــبکه ی نخبگانــی و بدنــه ی مردم نهــاد ایــن شــورا بــه مســیر خــود ادامــه خواهــد داد چــون اعضــای ایــن 
شــورا در مرزهــای علــم و دانــش حرکــت می کننــد. بــه گفتــه دکتــر قبــادی، شــورای بررســی متــون یــک ســرمایه ی بــی بدیــل 

بــرای نظــام جمهــوری اســالمی ایــران اســت و جامعــه ی علمــی بایــد از مزایــای آن بهره منــد شــود.



14

خبرنامه، سال نهم، شماره ی هفتاد و هشتم،  تیر و مرداد ماه 1400

موفقیت نشریه  ی »تحقیقات تاریخ اجتماعِی پژوهشگاه«

ــی ســال 1399 کمیســیون  ــخ اجتماعــی« پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در ارزیاب نشــریه  ی »تحقیقــات تاری
نشــریات وزارت علــوم، رتبــه  »الــف« را کســب کــرد.

بــر اســاس ایــن خبــر، نشــریه  ی »تحقیقــات تاریــخ اجتماعــی« بــا 
صاحب امتیــازی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
بــر اســاس آیین نامــه  ی نشــریات علمــی در ارزیابــی ســال 1399 
ــه  ی  ــه کســب رتب ــق ب ــاوری، موف ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل

»الــف» شــد. 
ــی و  ــص داخل ــتادان متخص ــدی از اس ــا بهره من ــریه ب ــن نش ای
ــی  ــت علم ــه و داوران، فعالی ــأت تحریری ــی در کادر هی بین الملل
خــود را بــا هــدف گســترش کوشــش و تشــریک مســاعی 
ــه  ــام ب ــران، اهتم ــی در ای ــخ اجتماع ــش تاری ــیس دان ــرای تأس ب
ــران؛ ایجــاد  ــخ اجتماعــی در ای ایجــاد حوزه هــای پژوهشــی تاری
هم گرایــی بیــن دانــش تاریــخ و دیگــر حوزه هــای علــوم انســانی 
ــوه  ــاالت را در وج ــاس، مق ــن اس ــر ای ــد. ب ــری می کن ــی گی پ
گوناگــون اجتماعــی زندگــی مــردم ایــران در طــول تاریــخ ایــران، 
از جملــه بحث هــای نظــری و روش شناســی در حــوزه ی تاریــخ 
ــی  ــت و زندگ ــی؛ معیش ــات اجتماع ــرها و طبق ــی؛ قش اجتماع
ــت؛ مهاجــرت؛  ــای اجتماعــی و فرهنگــی؛ جمعی ــه؛ باوره روزان
ــت و  ــاری؛ بهداش ــی؛ بیم ــوادث طبیع ــی؛ ح ــا ی اجتماع نهاده
پزشــکی؛ روســتا و شهرنشــینی؛ آداب و رســوم؛ زندگــی شــبانی 
و کوچ روئــی؛ مطالعــات تطبیقــی تاریــخ اجتماعــی ایــران و 
دیگــر کشــورها؛ و دیگــر زمینه هــای خــاص پژوهــش در تاریــخ 

ــد. ــی کن اجتماعــی منتشــر م
ــی آزاد  ــورت دسترس ــریه به ص ــن نش ــاالت ای ــه مق ــی ب دسترس
 Creative و تحــت قوانیــن گواهینامــه ی بین المللــی )open access(
International License 4.0 Commons Attribution منتشــر می شــود 

کــه اجــازه ی اشــتراک )تکثیــر و بازآرایــی محتــوا بــه هــر شــکل( 
ــاس  ــر اس ــازی ب ــکل و بازس ــر ش ــب، تغیی ــاق )بازترکی و انطب
ــه عضویــت  ــوز ب ــه هن ــن مجل ــوا( را می دهــد؛ اگــر چــه ای محت
ــارات )COPE( در  ــالق در انتش ــی اخ ــه ی بین الملل ــی کمیت قطع
نیامــده اســت، امــا از راهنمایــی  آن هــا در ایــن حرکــت ارزش منــد 
مــدد جســته و خــود را متعهــد بــه اصــول آن و رعایــت اصــول 

ــد. ــه ای می دان ــالق حرف ــای اخ ارزش ه
ــی  ــال پیاپ ــن س ــرای دومی ــریه ب ــن نش ــت ای ــر اس ــه ذک  الزم ب
در فهرســت نشــریات هســته ی پایــگاه اســتنادی جهــان اســالمی 

ــر در حوزه هــای موضوعــی مختلــف اســت کــه  ــن لیســت شــامل مجموعــه ای از مجــالت برت ــه اســت. ای ــرا رگرفت )ISC( ق
ــه اســت. ــرار گرفت ــق ق ــی دقی ــل محتوای ــه و تحلی ــورد تجزی ــط م ــی از متخصصــان رشــته های مرتب توســط گروه

این نشریه همچنین در نمایه های بین المللی DOAJ، Google Scholar ، Index Copernicus نمایه شده است.
در حــال حاضــر دکتــر شــهرام یوســفی فر ســمت ســردبیری و مدیــر مســئولی و دکتــر اعظــم ریاحــی نیــز مدیریــت داخلــی 

ایــن نشــریه را برعهــده دارنــد.
عالقه منــدان جهــت کســب اطالعــات بیشــتر مــی تواننــد بــه تارنمــای نشــریه بــه آدرس www.socialhistory.ihcs.ac.ir مراجعــه 
فرماینــد. ایــن موفقیــت را بــه جامعــه ی علمــی و پژوهشــی کشــور، مخصوصــًا خانــواده ی بــزرگ پژوهشــگاه علــوم انســانی و 

ــم. ــر را داری مطالعــات فرهنگــی تبریــک عــرض می کنیــم و آرزوی کســب موفقیت هــای افزون ت
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افتخاری دیگر برای »پژوهشنامه ی انتقادی متون«

ــی  ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــانِی پژوهش ــوم انس ــای عل ــون و برنامه ه ــادی مت ــنامه ی انتق ــریه ی پژوهش نش
ــرد. ــاوری را کســب ک ــات و فن ــوم، تحقیق ــال 1399 توســط  وزارت عل ــی نشــریات س ــف ارزیاب ــه ی ال رتب

ــازی  ــا صاحب امتی ــانی« ب ــوم انس ــای عل ــون و برنامه ه ــادی مت ــه ی انتق ــریه ی »پژوهش نام ــر، نش ــن خب ــاس ای ــر اس ب
ــاس  ــر اس ــانی ب ــوم انس ــب عل ــون و کت ــی مت ــورای بررس ــز ش ــی و نی ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش
آیین نامــه ی نشــریات علمــی در ارزیابــی ســال  1399 وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، موفــق بــه کســب رتبــه ی الــف 
شــد کــه نشــریات پژوهشــگاه در دومیــن ســال متوالــی در ارزیابــی ســال 99 کمســیون نشــریات، موفــق بــه کســب رتبــه ی 
ــای  ــریه ی »پژوهش ه ــون«، نش ــادی مت ــنامه ی انتق ــریه ی »پژوهش ــت نش ــر موفقی ــالوه ب ــان ع ــن می ــده اند و در ای »ب« ش
بین رشــته ای ادبــی« نیــز در نخســتین ارزیابــی بــا کســب رتبــه ی »ب« در مجموعــه ی نشــریات علمــی کشــور قــرار گرفــت. 
گفتنی ســت، پژوهش نامــه ی انتقــادی متــون فعالیــت علمــی خــود را بــا هــدف گســترش ادبیــات نقــد در جامعــه ی علمــی 
ــاد  ــژه بازشناســی ابع ــی، به وی ــی و بین الملل ــن مســئله از ســوی صاحب نظــران داخل ــاد گوناگــون ای ــران و بررســی ابع ای
آن در کتــب علــوم انســانی و متــون درســی و کمک درســی دانشــگاه های کشــور در حیطــه ی علــوم انســانی آغــاز کــرده 
و در تــالش اســت بــه شناســایی مســائل و چالش هــای رشــته های مختلــف تخصصــی علــوم انســانی و نقــد شــیوه های 

ــردازد. ــج برنامه هــای آموزشــی و پژوهشــی در رشــته های آن بپ ــی و نتای اجرای
پژوهش نامــه ی انتقــادی متــون و برنامه هــای علــوم انســانی پیــش از ایــن هــم در عرصه هــای دیگــری نظیــر جشــنواره ی 
نقــد کتــاب و جشــنواره ی فارابــی افتخاراتــی کســب کــرده کــه جدیدتریــن آن، برگزیــده شــدن 12 مقالــه  از ایــن نشــریه 

در هفدمیــن جشــنواره ی نقــد کتــاب ســال 99 اســت.
ــوم انســانی و  ــزرگ پژوهشــگاه عل ــواده ی ب ــه ی علمــی و پژوهشــی کشــور، مخصوصــًا خان ــه جامع ــت را ب ــن موفقی ای
ــم. ــر را  داری ــای افزون ت ــب موفقیت ه ــه آرزوی کس ــن مجموع ــرای ای ــم و ب ــرض می کنی ــک ع ــی تبری ــات فرهنگ مطالع
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جایزه ی دکتر کاظمی آشتیانی به عضو هیأت علمی پژوهشگاه تعلق گرفت

عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعات 
فرهنگــی موفــق بــه کســب جایــزه ی علمــی دکتــر کاظمــی 

آشــتیانی بنیــاد ملــی نخبــگان شــد.
کریمــی  مهــدی  دکتــر  خبــر،  ایــن  اســاس  بــر 
مطالعــات  »پژوهشــکده ی  اســتادیارِ  ســلطان احمدی، 
فرهنگــی و ارتباطــات و تحقیقــات اســناد فرهنگــی آســیا« 
ــزه ی  ــب جای ــه کس ــق ب ــانی، موف ــوم انس ــگاه عل پژوهش
دکتــر کاظمــی آشــتیانی از ســوی بنیــاد ملــی نخبــگان شــد. 
ــت  ــگاه تربی ــل دانش ــدی فارغ التحصی ــلطان احم ــر س دکت
ــه ی علمی_پژوهشــی و ISI در مجــالت  ــدرس، 11 مقال م
معتبــر بین المللــی و داخلــی را در کارنامــه  پژوهشــی خــود 
ــت  ــن فهرس ــگان در جدیدتری ــی نخب ــاد مل ــه بنی دارد ک
برگزیــدگان خــود، جایــزه ی مرحــوم کاظمــی آشــتیانی را 
بــه ایــن عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه اختصــاص داد.
کاظمــی  جایــزه ی  شــیوه نامه ی  طبــق  گفتنی ســت، 
ــس  ــال پ ــا سه س ــر ت ــوان حداکث ــتادیاران ج ــتیانی، اس آش
ــزه  ــن جای ــرای کســب ای ــا ب ــد ت از جــذب فرصــت دارن
ــه ی  ــک هزین ــب کم اقــدام کننــد. ایــن جایــزه در قال
ــتادیاران  ــه اس ــزات ب ــه ی تجهی ــک هزین ــی و کم پژوهش

جــوان پرداخــت می شــود.

انتصاب

دکتر قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی طی احکامی جداگانه،
دکتر ریما مرشد را به سمت سرپرست گروه پژوهشی علوم طبیعی،

دکتر فروغ پارسا را به عنوان رئیس مرکز پژوهشی مطالعات علوم قرآنی،
دکتر علیرضا مالیی توانی را به عنوان سرپرست مرکز اسناد فرهنگی آسیا،

دکتر مهدی معین زاده را به سمت »سرپرست گروه پژوهشی مستقل مطالعات میان فرهنگی 
معاصر«،

دکتر مسعود رضایی را به عنوان سرپرست مدیریت پژوهشی پژوهشگاه، 
منصوب و

دکتر آمنه بختیاری را در سمت »مشاور رئیس پژوهشگاه در امور کارمندان« ابقاء کرد.
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تسلیت درگذشت رحیم نیکبخت
 دانش آموخته ی تاریخ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

متاســفانه باخبــر شــدیم آقــای رحیــم نیکبخــت، از پژوهشــگران  و دانش آموختــگان برجســته ی حــوزه ی تاریــخ پژوهشــگاه 
در اثــر ابتــال بــه بیمــاری کرونــا درگذشــته اســت. در ایــن زمینــه، جمعــی از پژوهشــگران و اعضــای هیــأت علمــی اطالعیــه ای 

صــادر کردنــد کــه در ادامــه می آیــد:

مردی از جنس آذرآبادگان ایران
آذربایجان سر ایران است و سر را سلطان بدن گویند. به راستی که از سپیده دم 

تاریخ ایران تا به امروز مردم این سرزمین چه در دفاع و چه در توسعه و آبادانی 
و رونق ایران کم نگذاشته اند. همین بس که در هرجای ایران جست وجو کنی، 

خفته شهیدی از خطه آذربایجان بیابی. شیر مردانی که از دوره ی صفویه تا امروز 
به ویژه در دوره ی قاجار، برای امنیت و حراست از مرزهای ایران مظلومانه شهید 

شدند و در همان جا هم آرمیدند تا ایران بماند.
سرشت این مردم را به مردانگی، صداقت، مهرورزی، وفاداری ، میهن دوستی و 

سخت کوشی آمیخته اند.
رحیم نیکبخت میرکوهی از این جنس فرزندان ایران بود، سرشت و تربیت 

آذربایجانی داشت.
طوفان سیاهی و سهمگین کرونا او را هم گرفت، تاریخ مظلومیت و نجابت و 
البته مقاومت مردم ایران را فراموش نخواهد کرد و صد البته کوتاهی کوتاهی 

کنندگان را.
پژوهشگری جوان بود که اواخر دهه ی 70 به مرکز اسناد انقالب اسالمی پیوست 

و ماندگار شد. همچون تفسیر نام زیبایش، جوانی مؤدب و دوست داشتنی و 
پژوهشگری فروتن بود.

با عمر کوتاهی که کرد، کارنامه ی پژوهشی پرباری برجای گذاشت. از ویژگی کارهای پژوهشی اوست:
1- سخت کوشی و دقت نظر در کار پژوهش، همین بس که در این مدت کم 20 عنوان کتاب پژوهشی متکی بر اسناد و 

خاطرات دست اول از تاریخ معاصر ایران منتشر کرد.
2- برخی از این آثار چون جنبش دانشجویی تبریز، نقش آذربایجان در نهضت ملی نفت، نقش آذربایجان در تحکیم هویت 
ملی ایران، پیدایش فرقه ی دموکرات به روایت اسناد و خاطرات، فرقه ی دموکرات آذربایجان در سراب و ... آثاری هستند که 

موشکافانه و بی طرفانه به تحلیل برخی از مسائل مهم تاریخ معاصر ایران پرداخته اند.
3_ نیکبخت در زمینه ی تدوین خاطرات روحانیون مبارز، نشر اسناد و پژوهش تاریخ معاصر ایران از مشروطه تا به امروز، قلم 

زد و به ادبیات دینی و مرثیه در آذربایجان عالقه مند بود.
4- مسئله ی اصلی او آذربایجان بر تارک تاریخ و هویت ایرانی بود، آرزویی که در اثر ارزش مند نقش آذربایجان در تحکیم 
هویت ایران، سرانجام به واقعیت درآمد. موضوعی که نگاه همه زنان و مردان فرزانه و فرهیخته آذربایجان و نیز همه ی مردم 

ایران است.
ما پژوهشگراِن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نام و یاد او و دیگر پژوهشگران و استادان بزرگوار که مظلومانه 
در این روزها تلخ بار سفر بستند را، گرامی می داریم و به خانواده ی محترم ایشان و جامعه ی علمی_پژوهشی کشور تسلیت 

می گوییم.
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انعقاد تفاهم نامه ی همکاری میان پژوهشگاه و انجمن هنر و ادبیات تطبیقی ایران

نشســت مشــترک رؤســای فرهنگســتان هنــر و پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی اول تیرمــاه 1400، بــا حضــور 
ــه  ــران دو مجموع ــس پژوهشــگاه( و برخــی مدی ــادی )رئی ــر قب ــر( و دکت ــس فرهنگســتان هن ــق )رئی ــن نامورمطل ــر بهم دکت
ــته ای در  ــات بینارش ــی و مطالع ــای تطبیق ــترش دانش ه ــه گس ــه ب ــزوم توج ــر ل ــت ب ــن نشس ــن در ای ــد و طرفی ــزار ش برگ

ــد. ــد کردن ــانی تاکی ــوم انس ــر و عل ــف هن ــای مختل حوزه ه
در ابتــدای ایــن نشســت، دکتــر نامورمطلــق ضمــن خوشــامدگویی بــه حاضــران بــه شــرح تاریخچــه ای از دانش هــای تطبیقــی 
ــری کشــور  ــی و هن ــی را در فضــای علم ــات تطبیق ــه از مطالع ــگاه این گون ــه جای ــت دادن ب ــته ای پرداخــت و اهمی و بینارش
ــی به خــود  ــی عصرهــا و نســل ها، صورت هــای متفاوت ــا دگرگون ــان کــرد: معرفــت بشــری همــراه ب ضــروری دانســت. او بی
ــک واحــد کالن و یک پارچــه و گاهــی به صــورت واحدهــای کوچــک و مجــزا در  ــت گاه به صــورت ی ــن معرف ــه و ای گرفت
نظــر گرفتــه شــده اســت. در قــرون باســتانی و تــا حــدی میانــه، »معرفــت« واحــدی پیوســته محســوب می شــد و حکیــم بــر 
اغلــب دانش هــای روز خــود واقــف بــود، امــا در دوران مــدرن و پارادایم هــای آن کــه بــر اســاس علــوم تجربــی اســتوار بــود، 
ــود. ــاب زاییــده ی چنیــن تفکــری ب ــا ن ــه تجزیــه ی دانش هــا پرداختــه شــد. مفاهیمــی همچــون دانش هــای دقیــق ی ــه ب رفته رفت

 رئیــس فرهنگســتان هنــر در ادامــه افــزود: »گسســت میــان دانش هــا موجــب شــد هــر دانشــی و دانشــمندی فقــط متوجــه 
ــه دیگــر شــاخه ها نداشــته باشــد و از  ــا توجهــی ب ــق خــاص آن شــود و شــناخت ی ــا روش تحقی ــق خــود ب موضــوع تحقی
دریچــه ی علــم جزئــی خــود بــه جهــان و حتــی جهان بینــی بپــردازد. ســپس در اواخــر قــرن نوزدهــم و طــول قــرن بیســتم 
ــن  ــان و زمی ــد. انس ــان ش ــود، نمای ــه ای ب ــی و منفصل گرایان ــرش جزئ ــن نگ ــل چنی ــه حاص ــق ک ــدی و عمی ــیب های ج آس
ــش  ــرد، دان ــاهده می ک ــه مش ــر ک ــان معاص ــدند. انس ــیب پذیر ش ــدت آس ــدی به ش ــای تک بع ــن نگرش ه ــاس چنی ــر اس ب
ــرای  ــی ب ــد و راه حل های ــکل برآم ــن مش ــع ای ــه ی رف ــت، در اندیش ــده اس ــل ش ــده تبدی ــده ای تهدیدکنن ــه پدی ــدی ب تک بع
ــاخه ای  ــای بیناش ــرح دانش ه ــه ط ــوان ب ــده می ت ــون ارائه ش ــای گوناگ ــان راه حل ه ــرد. از می ــت وجو ک ــت جس ــم معرف ترمی

ــرد. ــاره ک ــی اش ــای تطبیق و دانش ه
دکتــر نامورمطلــق در ادامــه ضمــن بررســی وضعیــت دانش هــای تطبیقــی در ایــران افــزود: در ایــران به ویــژه توســط وزارت 
ــد  ــته های جدی ــیس رش ــت و تأس ــرار گرف ــاص ق ــه خ ــورد توج ــته ای م ــای بینارش ــاوری، دانش ه ــات و فن ــوم، تحقیق عل
ــته های  ــد رش ــبات و پیون ــاس مناس ــر اس ــاخه ای ب ــای میان ش ــر دانش ه ــا اگ ــت، ام ــرش اس ــن نگ ــل ای ــته ای حاص میان رش
ــره ی  ــات و پیک ــاس موضوع ــر اس ــد ب ــه در آن پیون ــتند ک ــی هس ــی دانش های ــای تطبیق ــد، دانش ه ــکل گرفته ان ــی ش علم

ــد. ــکل می گیرن ــود ش ــی خ مطالعات
ــای  ــی حوزه ه ــر برخ ــه ذک ــوزه ب ــن ح ــال در ای ــی فع ــای علم ــر و انجمن ه ــتان هن ــای فرهنگس ــریح فعالیت ه ــا تش وی ب
ــای  ــان نهاده ــترک می ــای مش ــرای همکاری ه ــم ب ــل و تفاه ــای تعام ــاد زمینه ه ــت و ایج ــگران پرداخ ــه پژوهش ــورد توج م
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علمــی و هنــری در ایــن راســتا را امــری مغتنــم دانســت و گفــت: نظــر بــه ضــرورت و طــرح ایــن موضوعــات، فرهنگســتان 
ــا دیگــر دانشــگاه ها و  ــی برآن ســت طــی همــکاری ب ــات تطبیق ــر و ادبی ــر انجمــن علمــی هن ــا نظی ــر و برخــی انجمن ه هن
ــل  ــکل گیری تعام ــاب در ش ــی و کت ــار پژوهش ــار آث ــت و انتش ــی و نشس ــزاری هم اندیش ــا برگ ــن ب ــگاه ها و همچنی پژوهش
ــه  ــی« ک ــر تطبیق ــرای »هن ــتر ب ــت بیش ــا قدم ــی ب ــا و پژوهش های ــتاوردهای دانش ه ــی، از دس ــای تطبیق ــواع دانش ه ــان ان می

ــرد. ــره بب ــت، به ــی نو پاس دانش
 در ادامــه ی ایــن نشســت دکتــر قبــادی ضمــن تبریــک میــالد امــام رضــا )ع( و قدردانــی از تالش هــای انجــام شــده ی طرفیــن، 
هم زمانــی ایــن نشســت بــا ایــن روز خجســته را امــری مبــارک دانســت و تأکیــد کــرد: پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
فرهنگــی در راســتای وظایــف و مأموریت هــای ســازمانی محولــه در ســالیان گذشــته همــواره توجــه بــه موضــوع مطالعــات 
ــر نشــان دهنده ی  ــد در ســالیان اخی ــرار داده و وجــود پژوهش هــا و مطالعــات ارزش من بینارشــته ای را در دســتور کار خــود ق

میــزان اهمیــت و توجــه بــه ایــن حــوزه ی مطالعاتــی در پژوهشــگاه اســت.
ــأت علمــی  ــا بیــش از 60 ســال قدمــت و 160 عضــو هی  وی افــزود: پژوهشــگاه علــوم انســانی، یــک پژوهشــگاه جامــع ب
اســت کــه در 12 پژوهشــکده و چندیــن مرکــز فعالیــت دارنــد. پژوهشــگاه بــر مبنــای برنامــه ی راهبــردی خــود عالقه منــد بــه 
ــه حــل مســئله اســت. مســائل جامعــه چندبعــدی  ــد ب فعالیــت در حــوزه ی بین رشــته ای اســت؛ چــرا کــه در واقــع عالقه من
ــی  ــرح پژوهش ــن ط ــام چندی ــر انج ــال های اخی ــرد. در س ــل ک ــائل را ح ــوان مس ــاحتی نمی ت ــک س ــورت ت ــتند و به ص هس
توســط اعضــای هیــأت علمــی در زمینــه ی هنــر، تشــکیل شــاخه ی هنــر در پژوهشــکده ی دانشــنامه نگاری و نیــز شــکل گیری 

گــروه تخصصــی هنــر در شــبکه ی نخبگانــی، میــل بــه فعالیــت در حــوزه ی هنــر را نشــان می دهــد.
دکتــر قبــادی در خاتمــه ی ســخنانش افــزود: در حکمــت کهــن ایرانی_اســالمی مســئله ی مهمــی کــه همیشــه بــه آن توجــه 
می شــد، احســاس شــعورمندی جهــان اســت امــا تخصص گرایی هــا مــا را از ایــن حکمــت دور کــرده اســت. ایــن حرکــت 
بین رشــته ای و ایــن اتصــال هنــر بــه علــوم انســانی گویــی بیشــتر بــه شــعورمندی جهــان و کیهان اندیشــی متصــل می شــود. 
ــه این کــه مــا بایــد  سرتاســر متــون عرفانــی مــا جــز ایــن نیســت؛ چــرا کــه جــان کالم متــون عرفانــی مــا اشــاره می کنــد ب
ــد و برنامه مــدار میــان  ــن همــکاری روش من ــم و قطع یقی ــعورمندی ذرات هســتی را درک کنی ــیم و ش ــش باش کیهان اندی
پژوهشــگاه و فرهنگســتان هنــر می توانــد بــه ایــن امــر کمــک کنــد و منجــر بــه بازآفرینــی فرهنــگ ایرانی_اســالمی شــود. اگــر 

بتوانیــم زبــان دقیــق جوانــان را پیــدا کنیــم و ایــن میــراث را بــه  آن هــا منتقــل کنیــم کار بزرگــی انجــام داده ایــم.
در بخــش پایانــی مراســم ایــن نشســت، تفاهم نامــه ای میــان پژوهشــگاه و انجمــن هنــر و ادبیــات تطبیقــی ایــران بــه امضــای 

طرفیــن رســید. همچنیــن مقــرر شــد تفاهم نامــه ای میــان پژوهشــگاه و فرهنگســتان هنــر منعقــد شــود.
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انعقاد تفاهم نامه ی همکاری میان پژوهشگاه و فرهنگستان هنر

روز دوشــنبه 21 تیرمــاه 1400، در نشســتی بــا حضــور دکتــر قبــادی )رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی( و 
دکتــر بهمــن نامــور مطلــق )رئیــس فرهنگســتان هنــر( و برخــی از مدیــران دو مجموعــه، تفاهم نامــه ی همــکاری بیــن طرفیــن 

منعقــد و بــر لــزوم توجــه بــه گســترش همــکاری در حوزه هــای مختلــف هنــر و علــوم انســانی تأکیــد شــد.
ــای  ــگاه و ظرفیت ه ــی پژوهش ــی و پژوهش ــای علم ــی از فعالیت ه ــه ی گزارش ــن ارائ ــادی ضم ــر قب ــت دکت ــدای نشس در ابت
ــت کاربردی ســازی و فرهنگــی، ظرفیت هــای پژوهشــکده ی دانشــنامه نگاری،  ــی، تشــکیل معاون ــه شــبکه ی نخبگان آن، ازجمل
جامعیــت پژوهشــکده های مختلــف و نیــز توانایــی اعضــای هیــأت علمــی بــرای انجــام پژوهــش در حوزه هــای بین رشــته ای، 
مــواردی را مطــرح کــرد و گفــت: ارتبــاط دو حــوزه ی علــوم انســانی و هنــر می توانــد در حفــظ و معرفــی مفاخــر و میــراث 
ــده نگــه داشــته و  ــا و زن ــد تمــدن را پوی ــن دو حــوزه می توان ــی ای ــر باشــد. هم افزای ــران موث ــی ای ــوی و تمدن ــادی و معن م
ــازمانی  ــای س ــف و مأموریت ه ــتای وظای ــی در راس ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــو وادارد و پژوهش ــه گفت وگ ب
ــا و  ــته اســت. وجــود پژوهش ه ــته ای داش ــات بینارش ــر و مطالع ــه موضــوع هن ــژه ای ب ــگاه وی ــواره ن ــته هم ــالیان گذش در س

مطالعــات ارزش منــد در ســالیان اخیــر نشــان از اهمیــت و توجــه بــه ایــن حــوزه ی مطالعاتــی در پژوهشــگاه دارد.
دکتــر قبــادی در خاتمــه ی ســخنانش تعامــل و همکاری هــای مشــترک میــان نهادهــای علمــی و هنــری به خصــوص فرهنگســتان 

هنــر را امــری مغتنم شــمرد.
ــژه  ــته ای به وی ــات بین رش ــی مطالع ــای خال ــه ج ــاره ب ــن اش ــر، ضم ــتان هن ــس فرهنگس ــق رئی ــور مطل ــر نام ــه دکت در ادام
فلســفه ی هنــر یــا جامعه شناســی هنــر، طراحــی و برگــزاری رویدادهــای مشــترک میــان پژوهشــگاه و فرهنگســتان را ضــروری 
ــه  ــد ب ــای خــوب بای ــرد: کار فرهنگســتان سیاســت گذاری و الگوســازی اســت. ضمــن اســتخراج الگوه ــد ک دانســت و تأکی
ــه  ــد ب ــر نمــی توان ــوم انســانی و هن ــم، حــوزه ی عل ــوژی و عل ــم. برخــالف تکنول ــت کنی ــا را تقوی ــن الگوه ــد، ای کمــک نق
واردات امیــد داشــته باشــد و ایــن دو حــوزه بــه دلیــل نقشــی کــه در هویت ســازی و فرهنــگ دارنــد بایــد بایــد مولــد و تولیــد 
ــل  ــه آفرینــش و خلــق نای ــم ب ــر بخواهی ــن دو، هویــت مخــدوش می شــود. اگــر در حــوزه ی هن ــده باشــند. در فقــدان ای کنن
شــویم، ناگزیــر بایــد بــا حوزه هــای علــوم انســانی و اجتماعــی ارتبــاط داشــته باشــیم تــا بــه تألیــف و خلــق مؤلــف دســت 
یابیــم. علــوم انســانی می توانــد بــه تغذیــه ی هنــر کمــک و یــاری رســاند. امیدواریــم بــا همکاری هــای آتــی بــه خصــوص در 
مطالعــات بینارشــته ای بتوانیــم رویدادهــای مشــترکی داشــته باشــیم کــه بــا شناســایی ســلیقه و ذائقــه ی زیباشناســی جامعــه و 

ــا الگو ســازی و تقویــت الگوهــا، ســلیقه ی جامعــه را ارتقــاء بخشــیم. نقــد ایــن وضعیــت بتوانیــم ب
معاونــان، مدیــران و اعضــای حاضــر در جلســه دکتــر پارســاپور، دکتــر حســینی، دکتــر کنگرانــی، دکتــر عبــدی، دکتــر ابراهیمی، 

دکتــر تقــوی و دکتــر شــاکری نیــز دیدگاه هــای خــود در ارتبــاط بــا ظرفیت هــای همــکاری دو مجموعــه را برشــمردند.
 در پایان تفاهم نامه ی همکاری میان پژوهشگاه و فرهنگستان هنر به امضای رسید.
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برگزاری جلسه ی هیأت امنای پژوهشگاه با حضور وزیر علوم

ــا  ششــمین نشســت از دوره ی چهــارم هیــأت امنــای پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، دوم تیرمــاه 1400، ب
ــا به صــورت مجــازی برگــزار شــد. ــأت امن ــاوری و اعضــای هی ــوم، تحقیقــات و فن ــر عل ــر منصــور غالمــی وزی حضــور دکت
در ایــن جلســه، دســتور کارهــای مربــوط بــه حوزه هــای مختلــف پژوهشــگاه، از جملــه؛ بودجــه، امــور مالــی، امــور اداری، 
مقــوالت پژوهشــی ماننــد، گرنــت و نظــام پرداخت هــا، برنامــه ی جــذب اعضــای هیــأت علمــی، بخشــنامه های وزارتــی و 
همایش هــای بین المللــی مــورد بحــث و بررســی اعضــا قــرار گرفــت و مقــرر شــد مصوبــات جلســه، پــس از تأئیــد از ســوی 

وزارت عتــف، جهــت اجــرا بــه پژوهشــگاه ابــالغ شــود.
در پایــان نشســت، گزارشــی از مجموعــه فعالیت هــای پژوهشــی و اجرایــی پژوهشــگاه در طــول ســال های اخیــر ارائــه شــد 
ــری  ــداری و جهت گی ــده، از برنامه م ــردی ارائه ش ــی و کارب ــات علم ــی از خدم ــن قدردان ــاء ضم ــأت امن ــای هی ــه اعض ک

ــد.  ــی کردن ــردی قدردان ــای کالن و راهب ــن و اجــرای برنامه ه ــه تدوی ــاء ب ــأت امن ــای هی فعالیت ه



22

خبرنامه، سال نهم، شماره ی هفتاد و هشتم،  تیر و مرداد ماه 1400

مدیریت اجرای برنامه ی ملی »نظام سازی قرآنی«

گزارش نشست اول کارگروه »نظام سازی اقتصادی«

ــرای  ــت اج ــروژه ی مدیری ــد اجــرای کالن پ ــن گام در رون ــه اولی ــازی اقتصــادی به مثاب ــروه نظام س ــتین جلســه ی »کارگ نخس
برنامــه ی ملــی نظام ســازی قرآنــی«، پنجــم تیرمــاه 1400 در ســالن اندیشــه ی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 

برگــزار شــد.
ــران،  ــه حاض ــی ب ــن خوش آمدگوی ــی ضم ــات قرآن ــکده ی مطالع ــئول پژوهش ــا، مس ــروغ پارس ــر ف ــه دکت ــدای جلس در ابت

ــرد. ــان ک ــی بی ــگاه مطالب ــه پژوهش ــی ب ــه ی  مل ــن کالن برنام ــض ای ــی تفوی ــوص چگونگ درخص
ــن  ــه حاضری ــی ب ــی ضمــن خوش آمدگوی ــه ی مل ــی برنام ــوان مجــری اصل ــس پژوهشــگاه به عن ــادی، رئی ــر قب ــه دکت در ادام
ــای مهمــی  ــی« را در شــمار مأموریت ه ــی نظام ســازی قرآن ــه ی مل ــت اجــرای برنام در نشســت، اجــرای طــرح کالن »مدیری
دانســت کــه از ســوی وزارت عتــف و کمیســیون توســعه ی آمــوزش و پژوهــش قرآنــی کشــور برعهــده ی پژوهشــگاه علــوم 
انســانی گذاشــته شــده کــه بــا توجــه بــه ظرفیــت و توان منــدی پژوهشــکده ی مطالعــات قرآنــی و البتــه بــا همــکاری دیگــر 

ــه نحــو شایســته ای انجــام خواهــد شــد. پژوهشــکده ها ان شــاءاهلل ب
دکتــر قبــادی تأکیــد کــرد: ایــن کارگــروه می توانــد از تجربــه ی عالــی کارگروه هــا در شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم 
ــه ی کار  ــا ســرعت بیشــتری ادام ــی کارگــروه نظام ســازی اقتصــادی ب ــد اجرای ــن اســاس رون ــر ای ــد و ب انســانی اســتفاده کن

داشــته باشــد.
ــن و  ــازی پرداخت ــی از نظام س ــرح کوتاه ــه ش ــگاه ب ــادی پروژهش ــروه اقتص ــس کارگ ــدم، رئی ــر مصباحی مق ــه دکت در ادام
تصریــح کــرد: جهــان خلقــت کــه توســط خداونــد آفریــده شــده اســت، در تمامــی ســطوح و اجــزای خــود از نظام منــدی 
ــام  ــر نظ ــق ب ــه منطب ــد ک ــان می کن ــی تشــریعی را بی ــی، نظام ــوان کالم اله ــرآن به عن ــی برخــوردار اســت. ق ــاده دقیق فوق الع
ــا  ــه ب ــن وظیفــه ی ماســت ک ــذا، ای ــاًل هم ســو هســتند ل ــن و نظــام تشــریع جهــان کام ــی جهــان اســت و نظــام تکوی تکوین

ــم. ــاز کنی ــا در زندگــی بشــری ب ــه  آن ه ــاق و عمــل ب ــرای انطب ــی، راهــی ب اســتخراج نظام هــای قرآن
ــز طــی ســخنانی  ــی کشــور و ناظــر ایــن طــرح نی ــر میرعظیمــی، رئیــس کمیســیون توســعه ی آمــوزش و پژوهــش قرآن دکت
ــن  ــت. وی همچنی ــد گرف ــرار خواه ــان ق ــار آن ــه در اختی ــده ک ــن ش ــا تدوی ــرای کارگروه ه ــه ای ب ــه آیین نام ــرد ک ــالم ک اع
بــا ذکــر نــام اعضــای کارگــروه نظــام اقتصــادی قرآنــی شــامل: دکتــر مهــدی رضــوی، دکتــر حســین نمــازی، دکتــر احمــد 
شــعبانی، دکتــر حســین عیوضلــو، دکتــر عبدالمجیــد مبلغــی، دکتــر حســینعلی ســعدی و دکتــر ســید کاظــم رجایــی تصریــح 
ــرای  ــی ب ــر اجرای ــک دبی ــد ی ــود و پژوهشــگاه می توان ــد ب ــدی رضــوی خواهن ــر مه ــروه دکت ــن کارگ ــر علمــی ای ــرد: دبی ک
هرکارگــروه انتخــاب کنــد تــا هماهنگی هــای الزم جهــت برگــزاری جلســات و دیگــر امــور اجرایــی انجــام گیــرد. ایــن دبیــر 
اجرایــی همچنیــن جلســاتی بــا نماینــدگان 6 دســتگاه اجرایــی ماننــد وزارت ارشــاد برگــزار خواهــد کــرد تــا از ظرفیت هــای 
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ــرای پیشــبرد کار اســتفاده شــود. ــن دســتگاه ها ب موجــود در ای
 دکتــر میرعظیمــی در ادامــه عنــوان کــرد: طــی ســال های اخیــر نظام ســازی هایی در حــوزه ی قرآنــی و اســالمی انجــام شــده 
ــروژه  ــن کالن پ ــد. گام اول کارگــروه اقتصــادی ای ــه نتیجــه ی مطلــوب و مــورد نظــر دســت نیافته ان ــا هیچ کــدام ب اســت، ام
ــن  ــش از ای ــه پی ــن روش شناســی برداشــته شــود. ســبدپروژه ای ک ــای انجام شــده و همچنی ــد در راه آسیب شناســی کاره بای

تهیــه شــده نیــز در اختیــار کارگــروه قــرار گرفتــه اســت تــا از پیشــینه ی ایــن پژوهــش مطلــع باشــند.
دکتــر شــعبانی دیگــر عضــو کارگــروه نیــز بــه ایــراد ســخنانی پرداخــت و بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد: پژوهش هایــی کــه 
تاکنــون توســط متولیــان امــر و دانشــگاه ها در حــوزه ی اقتصــادی انجــام گرفتــه، اکثــراً بــر مبنــای نظام هــای اقتصــادی بشــری 
ــا  ــک داری ی ــال، در حــوزه بان ــوان مث ــی به عن ــًا زیرســاخت های اقتصــادی غرب ــه عمدت ــب ک انجــام شــده اســت. بدین ترتی
ــه  ــه نســبت ب ــن رویکــرد منفعالن ــد. ای ــرای آن بوده ان ــی ب ــی قرآن ــال مصداق های ــه و ســپس به دنب ــرار گرفت بیمــه مدنظــر ق
اقتصــاد بایــد آسیب شناســی شــده و کنــار گــذارده شــود. در ایــن پژوهــش بایســت بــه دنبــال رویکــردی کشــفی بــه اقتصــاد 
قرآنــی باشــیم و ایــن نظام ســازی را از پایــه بــا نگاهــی قرآنــی انجــام دهیــم. وی همچنیــن پیشــنهاد داد کــه در کارگــروه از 

افــراد بــا تنوع هــای تخصصــی بیشــتری اســتفاده شــود.
در ادامــه دکتــر فــروغ پارســا به عنــوان دبیــر علمــی کارگــروه توســعه ی پژوهش هــای قرآنــی کمیســیون توســعه، پژوهــش 
و آمــوزش عالــی قرآنــی کشــور و مدیــر ایــن کالن پــروژه تصریــح کــرد: فرصــت بــرای ایــن کالن پــروژه محــدود بــوده و دو 
ســال تعییــن شــده و تاکنــون چهــار مــاه از آن نیــز ســپری شــده اســت. همچنیــن ســبدپروژه هایی کــه از پیــش تهیــه شــده 
ــاز صفــر ایــن  ــوز در ف ــا هن ــوان گفــت، م ــد و می ت ــی ندارن ــی جامعــه هم خوان ــا نیازهــای کنون ــه روز نیســتند و ب ــد، ب بودن

پــروژه قــرار داریــم.
ــی در انجــام پروژه هــای  ــا ســابقه ای عال ــوم انســانی ب ــی پژوهشــگاه عل ــزود: پژوهشــکده ی مطالعــات قرآن ــر پارســا اف دکت
گوناگــون قرآنــی، نیــاز بــه زمــان بــرای انجــام کار دارد، زیــرا همیشــه کاری دقیــق، غنــی و کم اشــکال ارائــه داده اســت، لــذا 
پیشــنهاد می کنیــم کــه جلســات الزم هــر چــه زودتــر بــا حضــور اعضــای کارگــروه برگــزار شــود تــا ان شــاءاهلل اولویت هــای 

پژوهشــی معیــن شــود و بتوانیــم کار پژوهــش را آغــاز کنیــم.
دکتــر گرامــی از اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــکده ی مطالعــات قرآنــی نیــز در صحبتــی کوتــاه بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد 
کــه عــالوه بــر توجــه بــه مشــکالتی کــه بــه اصطــالح »اســالمی کردن« زیرســاخت های غیراســالمی بــرای حــوزه ی اقتصــاد 

به وجــود آورده اســت، مبانــی هستی شــناختی و معرفت شــناختی ایــن حــوزه نیــز بایــد مــورد توجــه و دقــت قــرار گیــرد.
دکتــر ســلمان نژاد دیگــر عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده ی مطالعــات قرآنــی در ادامــه صحبت هــا بــا توجــه بــه پیشــینه ی 
ــاد  ــوزه ی اقتص ــی در ح ــه به نوع ــازی هایی ک ــرح داد: نظام س ــادی ش ــازی اقتص ــوزه ی نظام س ــی در ح ــای پژوهش فعالیت ه
ــوده و فقــط محتواهــای قرآنــی داشــته اند کــه در بســیاری از  ــر اســاس شــاکله ها و طرح هــای برون قرآنــی ب انجــام شــده، ب

مــوارد منجــر بــه تفســیر بــه رأی نیــز شــده اســت.
در پایــان جلســه مقــرر شــد ایــن کارگــروه بــا حضــور اکثریــت اعضــا، 3 جلســه ی دیگــر )یــک هفتــه در میــان( برگــزار و 
در پایــان ایــن جلســات اولویت هــای پژوهشــی را مشــخص کنــد کــه کار پژوهــش و تحقیــق در اســرع وقــت آغــاز شــود.
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نقد کتاب »یک علم اقتصاد: تجویزهای بسیار«

نشســت تخصصــی نقــد کتــاب »یــک علــم اقتصــاد: تجویزهــای بســیار« اثــر: دنــی رودریــک و مترجمــی هــادی ورتابیــان 10 
تیرمــاه 1400، بــا ســخنرانی دکتــر عبــاس شــاکری و دکتــر سیدحســین میرجلیلــی برگــزار شــد.

ــورد  ــن، در م ــه حاضری ــی ب ــن خوش آمدگوی ــر نشســت ضم ــوی، دبی ــر شــمس الملوک مصطف ــن نشســت دکت ــدای ای در ابت
ــه ارائــه ی تصویــری درســت از روش شناســی در رشــته های مختلــف حــوزه ی  اهــداف گــروه روش شناســی علــوم انســانی ب
ــه  ــر و... تأکیــد کــرد و گفــت: ب علــوم انســانی ماننــد سیاســت، اقتصــاد، تاریــخ، فلســفه، علــوم اجتماعــی،  روان شناســی، هن
کمــک گروه هــای مربوطــه در شــورای بررســی متــون، )بررســی چالش هــای موجــود مرتبــط بــا روش در رشــته های مختلــف 
ــرد روش  ــا ایــن چالش هــا( ارائــه ی نمونه هایــی از کارب ــی ب ــرای مواجهــه اصول ــه راهکارهــای ممکــن ب علــوم انســانی و ارائ
ــرد. ــورت می پذی ــی ص ــی و  بین الملل ــطح مل ــانی در س ــوم انس ــف عل ــاخه های مختل ــود در ش ــای موج ــی و پژوهش ه در بررس
دکتــر مصطفــوی در ادامــه در مــورد کتــاب »یــک علــم اقتصــاد، تجویزهــای بســیار« توضیحاتــی ارائــه داد و ایــن نشســت را 
به عنــوان نمونــه ای از همــکاری گــروه روش شناســی علــوم انســانی و گــروه اقتصــاد شــورای بررســی متــون معرفــی کــرد و 
گفــت: قبــاًل نیــز کتــاب »اقتصــاد حکــم می رانــد« کــه در حــوزه ی فلســفه و روش شناســی علــم اقتصــاد اســت، بــا همــکاری 

گــروه اقتصــاد، نقــد و بررســی شــده اســت.
ســپس مترجــم ایــن کتــاب، دکتــر ورتابیــان بــه معرفــی نویســنده و هــدف نــگارش اثــر پرداخــت. بررســی اجمالــی فصــول 

کتــاب نیــز از دیگــر مــوراد ارائــه شــده توســط وی بــود.
ورتابیــان شــرح داد: کتــاب یــک علــم اقتصــاد؛ تجویزهــای بســیار]1[ تألیــف »پروفســور دنــی رودریــک«، اســتاد برجســته ی 
اقتصــاد سیاســی بین الملــل دانشــگاه هــاروارد اســت کــه در حوزه هــای متعــددی از دانــش اقتصــاد نظیــر تجــارت بین الملــل، 
ــت و  ــته اس ــی برجس ــار علم ــی دارای آث ــاد سیاس ــادی و اقتص ــعه ی اقتص ــد و توس ــدن، رش ــاری، جهانی ش ــت های تج سیاس
به ســبب ایــن فعالیت هــای علمــی موفــق بــه کســب جوایــز معتبــر هیرشــمن، لنئونتیــف و فن نیومــن بــرای پیشــبرد مرزهــای 

اندیشــه ی  اقتصــادی شــده اســت.
وی تأکیــد کــرد: کتــاب در ســه بخــش مجــزای رشــد اقتصــادی، نهادهــا و جهانی شــدن تدویــن شــده و هــر بخــش شــامل دو 
فصــل اصلــی و یــک فصــل انتهایــی به عنــوان نتیجه گیــری آن بخــش اســت کــه در مجمــوع تشــکیل دهنــده ی فصــول نه گانــه 
کتــاب هســتند. در فصــل نخســت بــا ارائــه ی حقایــق آشــکار شــده ی رشــد اقتصــادی و همچنیــن کیفیــت و نــوع سیاســت های 
اتخــاذ شــده در کشــورهای موفــق و ناموفــق بیــان  می شــود کــه اول، تطابــق بســیار اندکــی میــان سیاســت های اتخــاذ شــده ی 
ــنگتنی  ــاع واش ــت های اجم ــا سیاس ــیا( ب ــرق آس ــوب ش ــورهای جن ــی از کش ــد و برخ ــن، هن ــر چی ــق )نظی ــای موف نمونه ه
وجــود دارد و دوم، کشــورهایی کــه بــا اشــتیاق از ایــن سیاســت ها پیــروی کرده انــد، عملکردهــای بســیار نامطلوبــی را تجربــه 
ــع شــرایط  ــر کشــور تاب ــرای ه ــه سیاســت های رشــد مناســب ب ــن فصــل آن اســت ک ــری نویســنده در ای ــد. نتیجه گی کرده ان
ــت های  ــر سیاس ــده )نظی ــن ش ــتورالعمل های از پیش تعیی ــد از دس ــروی و تقلی ــوده و پی ــور ب ــان کش ــاص هم ــات خ و اقتضائ

اجمــاع واشــنگتنی( اســتقبال از فاجعــه اســت.
فصل هــای دوم و ســوم بــه ارائــه ی یــک راهبــرد بــرای جهــش در رشــد اقتصــادی اختصــاص دارد کــه بر اســاس آن کشــورهای 
در حــال توســعه می تواننــد متناســب بــا فرصت هــا و محدودیت هــای بومــی خــود بــر حوزه هایــی متمرکــز شــوند کــه دارای 
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بیشــترین و فوری تریــن تأثیــر بــر رشــد اقتصــادی اســت. بــر اســاس ایــن راهبــرد، بــا تعییــن محدودیت هــای دســت و پاگیــر 
رشــد اقتصــادی، اولویت هــای سیاســتی اســتخراج شــده و پــس از آن  بــا طراحــی سیاســت و تقویــت زیرســاخت های نهــادی 

و تنــوع فعالیت هــای تولیــدی زمینــه ی تــداوم رشــد اقتصــادی فراهــم  می شــود.
ــر موضــوع نهادهــا متمرکــز اســت. در فصــل چهــارم از سیاســت های صنعتــی به عنــوان  بخــش دوم کتــاب به طــور خــاص ب
ــرای اقتصــاد را تشــویق   سیاســت هایی کــه زمینــه ی بازســازی و تجدیــد ســاختار اقتصــاد و همچنیــن خلــق مزیــت نســبی ب

می کنــد یــاد شــده و ویژگی هــای نهــادی آن بــه تفصیــل بیــان می شــود. در فصــل پنجــم، بــا عنــوان نهادهــای پشــتیبان رشــد 
اقتصــادی بــا کیفیــت بــاال، انــواع نهادهایــی کــه باعــث کارکــرد مناســب بازارهــا و شــکوفایی اقتصــاد می شــود، مــورد بحــث 
قــرار گرفتــه و ایــن اســتدالل مطــرح  می شــود کــه نظام هــای سیاســی مشــارکتی و غیرمتمرکــز دارای ایــن قابلیــت هســتند کــه 

دانــش بومــی را تجمیــع کــرده و توانایــی دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی بــاال و باکیفیــت را فراهــم ســازند.
ــا نــام تبییــن ماهیــت صحیــح نهادهــا به عنــوان فصــل جمع بنــدی بخــش دوم بــه بررســی اهمیــت و جایــگاه  فصــل ششــم ب
ــی،  ــی تاریخ ــر جبرگرای ــی نظی ــت مقوالت ــر و اهمی ــزان تأثی ــه می ــه و ب ــادی پرداخت ــت های اقتص ــا و سیاس ــه ای نهاده مقایس
جغرافیــا و حقــوق مالکیــت اختصــاص دارد. ایــن فصــل بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد کــه بــا وجــود اجمــاع نظــر گســترده در 
خصــوص اهمیــت کیفیــت نهــادی، شــناخت بســیار اندکــی از داللت هــا و اشــارات سیاســتی آن وجــود داشــته و الزم اســت در 

تفســیر اهمیــت نهادهــا دقــت الزم صــورت گیــرد تــا ســبب گمراهــی نشــود.
در بخــش پایانــی کتــاب، مغایــرت میــان ماهیــت جهانــی بازارهــای کاال، خدمــات و ســرمایه و ماهیــت ملــی نهادهــای پشــتیبان 
ــورد  ــی م ــارت  بین الملل ــم تج ــورد رژی ــاص در م ــور خ ــای آن به ط ــه و داللت ه ــرار گرفت ــث ق ــورد بح ــا م ــی  آن ه و حام
بررســی قــرار می گیــرد. نویســنده ضمــن انتقــاد از عملکــرد ســازمان تجــارت جهانــی اســتدالل می کنــد کــه ایــن ســازمان از 
اهــداف اولیــه ی خــود کــه همانــا توانمندســازی کشــورها بــرای غلبــه بــر فقــر اســت، فاصلــه گرفتــه و صرفــًا بــر »تجــارت 

حداکثــری« متمرکــز اســت. 
ــی سیاســت گذاری رشــد اقتصــادی و  ــز خــود یعن ــی تمرک ــون اصل ــد حــول کان ــاب به شــکل نظام من ــه داد: کت ــان ادام ورتابی
ــدن  ــز قائل ش ــا تمای ــور ب ــن منظ ــنده به ای ــی رود. نویس ــش م ــجم پی ــه گام و منس ــورت گام ب ــده و به ص ــر ش ــی ذک روش شناس
میــان جهــش در رشــد اقتصــادی و پایــداری رشــد بــاال و باکیفیــت دو راهبــرد متفــاوت بــرای دو موضــوع در نظــر  می گیــرد. 
ــی  ــه ی رهای ــد زمین ــاده اســت نخســت بای ــر افت ــدک اقتصــادی گی ــه در دام رشــد ان ــرای اقتصــادی ک ــه ب ــن صــورت ک به ای
از ایــن دام و دســتیابی بــه رشــد بــاال فراهــم شــود. در گام دوم، الزم اســت تــا رشــد اقتصــادی تــداوم یابــد. به ایــن منظــور 
نویســنده معتقــد اســت کــه کشــورهای در حــال توســعه بایــد در چارچــوب یــک برنامــه اقــدام دولتــی )سیاســت صنعتــی( و 
ــه  ــازی اقتصــادی، تنوع بخشــی ب ــای بخــش خصوصــی درون آن، از بازس ــا و توانایی ه ــا، نوآوری ه ــکار عمل ه ــا لحــاظ ابت ب
ــت  ــازار حمای ــای ب ــب نیروه ــای تکنولوژیکــی، بســیار بیشــتر از نظــام پاداش دهــی در قال ــای اقتصــادی و پویایی ه فعالیت ه

کننــد.
می تــوان بیــان کــرد کــه روش شناســی مــورد اســتفاده در جهــت تبییــن، تحلیــل و ارائــه ی راهبردهــای سیاســتی وجــه تمایــز 
ــیکی  ــادی نئوکالس ــای اقتص ــر تحلیل ه ــی ب ــاًل مبتن ــاب کام ــان دارد، کت ــنده اذع ــه نویس ــه ک ــت. همان گون ــاب اس ــن کت ای
اســت و نویســنده ضمــن اقــرار بــه کاســتی های روش شناســی نئوکالســیکی، آن را تنهــا راه تفکــر دربــاره ی مســائل اقتصــادی 
ــه  ــف ب ــی مؤل ــد اصل ــذارد. نق ــه می گ ــی فاصل ــان اصل ــیک جری ــان نئوکالس ــود و اقتصاددان ــان خ ــان می ــا هم زم ــد ام می دان
ــتخراج  ــه اس ــه ب ــل، ک ــه روش تحلی ــه ب ــود ن ــراق وی از ایشــان محســوب می ش ــه افت ــه نقط ــی ک ــان اصل ــان جری اقتصاددان
ــا تمــام تفاوت هــای تاریخــی، موجــودی  ــه کشــورهای در حــال توســعه ب ــز آن ب نســخه های سیاســتی جهان شــمول و تجوی
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اولیــه منابــع، قابلیت هــای اجرایــی و ظرفیت هــای سیاســی آن هاســت. بــه عبــارت دیگــر، وی بــه کاربســت نادرســت علــم 
ــم اقتصــاد  ــار عل ــش اعتب ــرده و آن را مســبب کاه ــاد ک ــه شــدت انتق ــد ب ــتی واح ــای سیاس ــتخراج توصیه ه اقتصــاد در اس
می دانــد و معتقــد اســت کــه هــر چنــد یــک علــم اقتصــاد وجــود دارد امــا نســخه ای واحــد بــرای توســعه ی اقتصــادی وجــود 

ــوان راه حــل واحــدی متصــور شــد. ــرای چالــش یکســان در دو اقتصــاد نمی ت ــدارد و حتــی ب ن
ــک در  ــی رودری ــاب گفــت: دن ــد روش شناســی کت ــی در نق ــه طبا طبائ ــر شــاکری، اســتاد اقتصــاد دانشــگاه عالم ســپس دکت
کتــاب »یــک علــم اقتصــاد و تجویزهــای بــی شــمار« ســه موضــوع اساســی مرتبــط بــا رشــد نهادهــا و جهانی شــدن را بررســی 
و تحلیــل  می کنــد امــا، در عیــن حــال کــه خــود را طرفــدار اقتصــاد نئوکالســیک معرفــی می کنــد، از منظــر روش شــناختی در 
علــم اقتصــاد بــه نــکات بســیار مفیــد و درس آمــوزی اشــاره  دارد. وی در ایــن کتــاب تأکیــد  می کنــد کــه اساســًا نظریه هــای 
پایــه ای و اصــول متعــارف مبنــای تحلیل هــای آســیب شناســانه و سیاســتی اســت امــا هنــر اقتصــاددان بایــد ایــن باشــد کــه 
ــه کار و سیاســتی  ــا اســتفاده از ایــن اصــول متعــارف و پایــه ای از میــان راه کارهــا و سیاســت های بی شــمار ممکــن آن را ب ب
ــق  ــورد نظــر ســازگار و منطب ــا واقعیت هــا و شــرایط خــاص کشــور م ــه ب ــد ک ــه کن ــداوم آن توصی ــرای ایجــاد رشــد و ت ب
باشــد و همــه را از ســاده انگاری در تحلیــل و سیاســت گذاری و تمســک بــه راه کارهــا و سیاســت های تقلیــدی و کلیشــه ای 
برحــذر  مــی دارد. وی خاطرنشــان  می کنــد کــه »تمایــل بســیاری از اقتصاددانــان در ارائــه ی مشــاوره های سیاســتی بــر اســاس 
قواعــد سرانگشــتی ســاده و بــدون در نظــر گرفتــن شــرایط )ایــن را خصوصــی کــن! آن را آزاد کــن و ...( درواقــع به جــای 

ایــن کــه کاربــرد صحیــح اصــول اقتصــادی نشــر کالســیک باشــد کاســتن از اعتبــار آن اســت امــا بیــان  مــی دارد، زمانی کــه 
یــک سیاســت به طــور غیــر مشــروط تجویــز  می شــود نظیــر آن چــه در اجمــاع واشــنگتنی و پساواشــنگتنی اتفــاق  می افتــد، 
چیــزی جــز یــک قمــار خطرنــاک نخواهــد بــود. وی بــر لــزوم و ضــرورت پرهیــز از تقلیــد و تلقیــات کلیشــه ای خاطرنشــان  
می کنــد کــه »مطالعــه ی تجربــه ی کشــورهای دیگــر یــک امــر ضروری ســت امــا بایــد توجــه داشــت کــه تقلیــد و اقتبــاس 
)یــا رد کــردن( بی کم و کاســت سیاســت ها بــدون کســب آگاهــی از شــرایطی کــه زمینــه ی موفقیــت )یــا شکســت( آن کشــور 
ــوم اقتصــادی بســیار  ــا در حــوزه ی عل ــوزش و پژوهــش م ــام آم ــرای نظ ــن ب ــه اســت« و ای ــز فاجع ــرد، تجوی ــم ک را فراه
درس آمــوز اســت. یعنــی نمی تــوان بــا توجــه بــه فلســفه ی علــوم اجتماعــی و اقتصــاد، و بــدون توجــه بــه تاریــخ اندیشــه و 
ســیر تحــول و تطــور نظریــات و مکاتــب اقتصــادی و بــدون فراگیــری مجموعــه ای جامــع از نظریــات و لحــاظ شــرایط بومــی، 
اجتماعــی و محیطــی بــه مجموعــه ی محــدودی از نظریــات خــاص در البــه الی مدل هــای انتزاعــی ریاضــی و آمــاری اکتفــا 
ــرد  ــی ک ــم اقتصــاد معرف ــه ای نظــری عل ــوان اصــول پای ــه ی محــدود تک ســاحتی و کلیشــه ای را به عن ــن مجموع ــرد و ای ک
و بعــد هــم بــا توســل بــه اجمــاع واشــنگتنی وارد اقتصــاد کاربــردی شــد و بــرای رشــد و توســعه ی کشــور بــا ایــن ابــزار 
کنــد و محــدود، راه حــل رشــد و توســعه ارائــه کــرد و بــا ارائــه ی یــک نمایــش ســاده و تک ســاحتی از دانــش اقتصــاد بــه 
همه  ــی غیــر حرفه ای هــا و اقتصــاد نخوانده هــا مجــال داد کــه وارد حــوزه ی تحلیــل اقتصــاد شــوند و ســرنخ همــه ی امــور 
برنامه ریــزی و سیاســت گذاری اقتصــاد کشــور را به دســت گیرنــد. بــا ایــن حــال خالــق اثــر در مقدمــه ی کتــاب خاطرنشــان  
ــد، دلیلــش ایــن اســت کــه  ــراد به راحتــی در مــورد موضــوع مهمــی مثــل رشــد نظــر  می دهن ــد، وقتــی بســیاری از اف می کن

ــا کم اطــالع هســتند. ــن موضــوع بی اطــالع ی ــه ای راجــع ب
ــه  ــد ک ــان  می کن ــزی خاطرنش ــورد برنامه ری ــاحتی در م ــک س ــه ای و ت ــع کلیش ــز از مواض ــرورت پرهی ــورد ض وی در م
ــی  ــداد کم ــاًل تع ــا متقاب ــت، ام ــب تری اس ــر و مناس ــن بهت ــزی جایگزی ــزی مرک ــت برنامه ری ــد نیس ــس معتق ــلمًا هیچ ک »مس
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ــاز جهــش  ــد آغ ــه خــودی خــود کلی ــی و خصوصی ســازی ب ــه آزادســازی، مقررات زدای ــد ک ــز معتقدن ــران نی از تحلیل گ
ــم  ــن عل ــره و ضــرورت جــدی گرفت ــان خب ــه ی اقتصاددان ــر نقــش هنرمندان ــن ب در رشــد اقتصــادی اســت«. وی همچنی
ــه ای( مســتقیمًا  ــن اصــول )نظــری پای ــه ای ــن اســت ک ــی فهــم و درک مســئله ای ــه ی اصل ــی ورزد. »نکت ــد  م اقتصــاد تأکی
ــای سیاســتی،  ــه توصیه ه ــن اصــول ب ــل ای ــه ی واســط تبدی ــد. حلق ــای سیاســتی در نمی آین به صــورت و شــکل توصیه ه
فــرد تحلیل گــری اســت کــه بــر اســاس دانــش و آگاهــی خــود از بافــت سیاســی و اقتصــادی جامعــه، مــوارد و عناصــر 

ــر نیســت. ــی امکان پذی ــدون مشــاهده ی تجرب ــر ب ــن ام ــد و ای ــه کن ــن اصــول اضاف ــه ای فرعــی دیگــری را ب
دکتــر شــاکری تأکیــد کــرد: اهمیــت شــرایط و اقتضائــات بومــی بــه ایــن دلیــل نیســت کــه ایــن اصــول اقتصــادی از یــک 
ــادی را در نظــر  ــن اصــول مالحظــات نه ــه ای ــن خاطــر اســت ک ــه ای ــد، بلکــه ب ــر  می کن ــه کشــور دیگــر تغیی کشــور ب
نمی گیرنــد و تکمیــل نهــادی  آن هــا نیازمنــد دانــش بومی ســت. بنابرایــن درس واقعــی بــرای طراحــان راهبردهــای رشــد 
اقتصــاد آن اســت کــه علــم اقتصــاد را جدی تــر بگیرنــد، نــه این کــه از اهمیــت ایــن علــم نــزد  آن هــا کاســته شــود، امــا 
علــم اقتصــاد مناســب، علمی ســت کــه از تعمیم هــای غیرشــرطی امتنــاع کــرده و روابــط بیــن محیــط اقتصــادی و اشــارات 
ــد  ــر سیاســت های رش ــه مدت هاســت ب ــم اقتصــاد سرانگشــتی ک ــد. عل ــون کن ــت آزم ــه دق ــتی را ب ــای سیاس و داللت ه

ــار گذاشــت. ــر کن ــان خاط ــا اطمین ــوان ب اقتصــادی حکم فرماســت  را می ت
در ادامــه ی ایــن نشســت دکتــر میرجلیلــی، اســتاد اقتصــاد پژوهشــگاه علــوم انســانی بــه بررســی و نقــد کتــاب از منظــر 
اقتصــادی پرداخــت. وی ابتــدا از مترجــم کتــاب بــه خاطــر ارائــه ی ترجمــه ای مناســب تشــکر کــرد و گفــت: در شــرایط 
ــک  ــداوم آن کم ــد و ت ــروع رش ــرای ش ــرد مناســب ب ــاذ رویک ــد در اتخ ــاب  می توان ــران، مباحــث کت ــاد ای ــی اقتص کنون
شــایانی کنــد. هــر چنــد مقــاالت ایــن کتــاب طــی مــدت 6 ســال بــه نــگارش درآمده انــد و همــه ی  آن هــا )بــه جــز فصـــل 
4( تــا قبــل از تحریــر ایــن کتــاب، در مجــالت اقتصــادی بــه چــاپ رســیده اند، امــا  دیــدگاه منســجمی از سیاســت گذاری 

ــه  می کننــد. ایــن کتــاب در ســه بخــش: رشــد اقتصــادی، نهادهــا و جهانی شــدن تدویــن شــده اســت. توســعه ارائ
ــیری از   ــه ی تفسـ ــال  می شــود؛ هــدف نخســت، ارائ ــی را دنب ــاب دو هــدف اصل ــن کت ــه داد: در ای ــی ادام ــر میرجلیل دکت
ــی اســت. هــدف  ــای آتـ ــرای سیاست هـ ــی ب ــه ی راهنمایی های ــات رشــد اقتصــادی در گذشــته و اســتخراج و ارائ تجربی
ــعه ی  ــت را از توس ــترین حمای ــه بیشـ ــی اســت ک ــی و جهان ــادی، مل ــات نه ــت ترتیب ــح ماهی ــاب، توضی ــن کت ــر ای دیگ

ــد. ــم  می کنن ــدت فراه ــی بلندم ــای زمان ــادی در دوره ه اقتص
یکــی از محورهــای کتــاب ایــن اســت کــه »دولــت نقــش مثبتــی در تحریــک توســعه ی اقتصــادی ایفــا  می کنــد. به دلیــل 
ــعه ی  ــا توس ــط ب ــه مرتب ــی( ک ــت های هماهنگ ــی و شکس ــرایت اطالعات ــال ، س ــوان مث ــه عن ــازار )ب ــت های ب شکس
ــم  ــک عل ــک« اگرچــه ی ــم. از نظــر »رودری ــاز داری ــداوم آن نی ــرای شــروع رشــد و ت ــه سیاســت هایی ب اقتصادی ســت، ب

ــدارد. ــرای توســعه ی اقتصــادی وجــود ن ــچ دســتورالعمل واحــدی ب ــا هی اقتصــاد واحــد وجــود دارد، ام
»رودریــک« رویکردهــای غالــب در سیاســت توســعه )یعنــی اجمــاع واشــنگتنی مبتنــی بــر اقتصــاد نئوکالســیک( را نقــد  و 
رویکــرد بدیــل ارائــه  می کنــد و آن را دســت پخت دیگــری بــر اســاس علــم اقتصــاد  می دانــد. از نظــر رودریــک، فراینــدی 
ــا  ــا زمینه ه ــب ب ــاص و متناس ــاًل خ ــوالً کام ــد، معم ــت  می آورن ــوب را به دس ــای خ ــق آن نهاده ــورها از آن طری ــه کش ک

)context-specific( هســتند.
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ــرا  ــه چ ــعه ک ــال توس ــرر کشــورهای درح ــن پرســش مک ــرای ای ــه ب ــت را دارد ک ــن مزی ــد، ای ــیب شناســی رش روش آس
ــه ای   ــخ عمل گرایان ــد؟ پاس ــت نمی آی ــه دس ــتمر، ب ــاال و مس ــد ب ــانی، رش ــی و انس ــرمایه ی فیزیک ــت س ــالف انباش برخ
ــت  ــتری انباش ــانی بیش ــی و انس ــرمایه ی فیزیک ــه س ــد ک ــد بگوی ــوم رش ــای مرس ــد نظریه ه ــه مانن ــای این ک ــد. به ج می ده
ــد، آن گاه پتانســیل رشــد اقتصــادی، آزاد  می شــود. ــع کنی ــد؛ »گیرهــای و تنگناهــای رشــد« را شناســایی و رف ــد،  می گوی کنی

برخی نقدهای محتوایی کتاب عبارتند از:
ــه نظــرم  ــز، prescription اســت و ب ــادل تجوی ــه مع ــی ک ــای بســیار« ترجمــه شــده اســت، در حال ــاب، »تجویزه ــوان کت عن
ترجمــه ی »دســتورالعمل های بســیار« مناســب تر بــود. زیــرا کلمــه recipe دســتورالعمل آشــپزی و پخت وپــز اســت. مقصــود 
ــرای سیاســت های رشــد  ــی دســتوالعمل یکســانی ب ــم اقتصــاد وجــود دارد ول ــک عل ــد ی ــر چن ــه ه ــن اســت ک ــف ای مؤل
اقتصــادی همــه ی کشــورها وجــود نــدارد. سیاســت رشــد اقتصــادی هــر کشــور بایــد بــا توجــه بــه شــرایط خــاص آن کشــور 

ــود. ــه ش ــت وپاگیر تهی ــای دس ــر محدودیت ه ــه ب ــرای غلب ــئله محور و ب ــورت مس و به ص
ــعه  ــت گذاری توس ــه ای در سیاس ــل زمین ــدار تحلی ــک طرف ــه رودری ــود ک ــخص  می ش ــد مش ــی رش ــل آسیب شناس از تحلی
ــن  ــه چنی ــه چگون ــا مشــخص نیســت ک ــی دارد. ام ــداران و مزایای ــی در توســعه ی اقتصــادی طرف ــن روش تحلیل اســت. ای
تحلیلــی  می توانــد منجــر بــه یــک راه حــل روشــن شــود؟ وقتــی خــود زمینــه )context( در کشــورهای درحــال توســعه مثــاًل 

ــد. ــر  می کن ــدام تغیی ــت وپاگیر م ــای دس ــت و محدودیت ه ــول دائمی س ــال تح ــه درح ــه ی خاورمیان منطق
ــتلزم  ــد را مس ــداری رش ــد و پای ــد می دان ــش رش ــب جه ــت وپاگیر را موج ــای دس ــع محدودیت ه ــایی و رف ــف، شناس مؤل
ــداری  ــه ی دوم )پای ــه مرحل ــه ب ــا ویژگــی کشــورهایی ک ــد ام ــی می کن ــی  معرف اصالحــات نهــادی و اتخــاذ سیاســت صنعت

ــح داده نشــده اســت. ــند، توضی ــه نمی رس ــن مرحل ــه ای ــه ب ــد و کشــورهایی ک ــد( راه  می یابن رش
ــازمان  ــی و س ــک جهان ــورد بررســی توســط بان ــای دســت وپاگیر رشــد اقتصــادی در کشــورهای م ــه ی محدودیت ه مطالع

ــی  ــه روش کیف ــد ب ــل متح ــعه ی مل توس
ــرات  ــه نظ ــه ب ــا توج ــده و ب ــام ش انج
ــه آن  ــن ب ــت. ای ــوده اس ــخ دهندگان ب پاس
ــورد  ــق در م ــر دو تحقی ــه اگ ــت ک معناس
ــال  ــه احتم ــود، ب ــام ش ــور انج ــک کش ی
زیــاد نتایــج متفاوتــی خواهــد داشــت کــه 
بــه معنــای آن اســت کــه قضاوت ارزشــی 
ــایی  ــن شناس ــده. بنابرای ــل ش در آن دخی
متکــی  دســت وپاگیر،  محدودیت هــای 
ــت.  ــر اس ــاوت تحلیل گ ــر و قض ــر نظ ب
ایــران در  منتشــر شــده در  تحقیقــات 
ــادی  ــد اقتص ــی رش ــه ی آسیب شناس زمین
میرجلیلــی   ،)1393( مهــدوی  شــامل 
ــی  ــی و میرجلیل ــرزاده، پهلوان )1395(، اکب
)1398( و اکبــرزاده، پهلوانــی و میرجلیلــی 
ــته  ــراه داش ــی به هم ــج متفاوت )1399( نتای
کــه حاکــی از نظــرات ارائــه شــده در 

ــت. ــوده اس ــش ب پیمای
ــرای  ــه ب ــت ک ــن اس ــی ای ــه ی پایان نکت
اقتصــاد  کــه  چالش هایــی  بــا  مقابلــه 
ــا  ــعه ب ــد و توس ــه ی رش ــران در زمین ای
ــه  ــود ک ــه  می ش ــت، توصی ــه اس آن مواج
ــت گذاران  ــان و سیاس ــان، کارشناس محقق
اقتصــادی ایــن کتــاب را مطالعــه فرماینــد.
ــگان  ــاب به صــورت رای ــن کت ــود ای دانل
ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــای پژوهش از تارنم

ــت. ــر اس ــی امکان پذی ــات فرهنگ مطالع
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دومین همایش ملي واج شناسي

دومیــن همایــش ملــي واج شناســي؛ وام واژه هــا را انجمــن علمــی زبانشناســی و پژوهشــگاه را 26 فروردیــن 1400 برگــزار 
ــي،  ــدوز، عظیم ــر کاله ــاهوردي، دکت ــر ش ــادي، دکت ــه خیرآب ــر معصوم ــم ، دکت ــیر ج ــر بش ــش دکت ــن همای ــرد.در ای ک

ــد. ــد ســلیمي ســخنرانی کردن جعفــري، ســیدرضایي، شــادي زن
ــش دیگــر  ــا گوی ــان ی ــي را از زب ــش برخــي از عناصــر زبان ــا گوی ــان ی ــک زب ــه طــي آن ی ــدي اســت ک ــري رون وام گی
ــوع  ــن ن ــتند، معمول تری ــان هس ــر زب ــن بخــش ه ــه واژگان، بي ثبات تری ــا ک ــد. ازآن ج ــرد و در خــود جــاي مي ده مي گی
ــاق  ــوند. انطب ــق مي ش ــده منطب ــان وام گیرن ــي زب ــام واج ــا نظ ــا، ب ــوند. وامواژه ه ــوب مي ش ــا محس ــان زبان ه ــادل می تب
وام واژه هــا مدت هاســت توجــه آواشناســان و واجشناســان را بــه خــود جلــب کــرده اســت. زبــان فارســي در طــي دوران  
مختلــف بنــا بــه دالیــل سیاســي، اجتماعــي، مذهبــي و علمــي تحــت تأثیــر زبان هــاي گوناگونــي از جملــه عربــي، فرانســه، 
انگلیســي، ترکــي، روســي و مغولــي قــرار داشــته اســت. قــرض گیــري ممکــن اســت منجــر بــه رونــد تغییراتــي در زبــان 
وام گیرنــده شــود، ماننــد تغییــر در تعــداد واج هــاي زبــان یــا پذیــرش واجــي جدیــد. ایــن وام گیري هــا ممکــن اســت 
منجــر بــه بــروز تغییــر در امــال، نحــو و معناشناســي زبــان وام گیرنــده شــوند. ایــن تغییــرات از رونــد یکســاني برخــوردار 
نیســتند؛ بعضــي زودگذرنــد و بــه ســرعت جــاي خــود را بــه صورت هــاي دیگــر یــا عناصــر بومــي قدیمــي داده و زبــان 
ــرات  ــه شــده ممکــن اســت دســتخوش تغیی ــد. از ســوي دیگــر بعضــي دیگــر از صورت هــاي وام گرفت ــرک مي کنن را ت
ــان  ــه ي موجــود در زب ــه گون ــه شــباهتي ب ــد ک ــي در آین ــه صورت ــي – واجــي شــوند و ب ــر آوای ــه تغیی متنوعــي از جمل

ــاق واجــي وام واژه هــا مطــرح شــد. ــن همایــش شــیوه هاي مختلــف انطب ــده نداشــته باشــند در ای قرض دهن
محورهای همایش:

مقایســۀ  همخوان  هــا:  انطبــاق   -1
همخوان هــا در دو زبــان وام  دهنــده و 
ــر همخوان  هــا ــده، شــیوه ی تغیی وام گیرن

ــه - ــه ی واک ــا: مقایس ــاق واکه  ه 2- انطب
هــا در دو زبــان وام  دهنــده و وام  گیرنــده، 

ــا ــر واکه  ه ــیوه ی تغیی ش

ــه ی  ــا: مقایس ــاخت هج ــاق س 3- انطب
ســاخت هجــا در دو زبــان وام  دهنــده و 
ــر در خوشــه ی آغــازه،  ــده، تغیی وام گیرن
تغییــر در خوشــه ی پایانــه، تغییــر در 

ــک واژه ــای ی ــداد هجاه تع

در  واجــی  فرایندهــای  انــواع   -4
ــد  ــده: فراین ــان وام  گیرن ــا زب ــاق ب انطب
افزایــش  واکــه،  یــا  همخــوان  درج 
ــوان  ــذف همخ ــد ح ــا، فراین ــک هج ی
ــا،  ــک هج ــذف ی ــد ح ــه، فراین ــا واک ی
فراینــد جایگزینــی یــک صــدا بــه جــای 

ــر ــدای دیگ ص
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ــه ی  ــک مطالع ــی: ی ــی و فرهنگ ــراث تاریخ ــان، می ــرای زب ــی ب ــاخت الکترونیک ــته ای زیرس ــن رش ــات بی ــخنرانی تحقیق س
ــا ســخنرانی  دکتــر کــرل ایوانــف ســیموف اســتاد آکادمــی علــوم بلغارســتان برگــزار شــد. ــان بلغــاری ب ــرای زب مــوردی ب

وی در ایــن ســخنرانی گام هــای اولیــه در اجــرای زیرســاخت های تحقیقاتــی بــرای حمایــت از پژوهش هــای علــوم اجتماعــی 
و انســانی )SSH( ارائــه کــرد. نیــاز اســت مدیریــت حجــم زیــادی از اطالعــات متنــوع حاصــل از پژوهش هــا ازجملــه انــواع 
ــش و  ــده، نمای ــازی های انجام ش ــی(، مدل س ــای زمان ــا، و دوره ه ــای متن ه ــف، دامنه ه ــای مختل ــون )ژانره ــف مت مختل
توصیــف شــاهکارهای هنــری و غیــره انجــام پذیــرد. اصلی تریــن عامــل وحــدت ایــن داده هــا فراداده هــای مربــوط بــه آنهــا 
اســت، ولــی از ایــن طریــق اطالعــات معمولــی بســیار کمــی را می تــوان بازنمایــی کــرد. از ســویی دیگــر، داده هــا و ابزارهــای 
بســیار خــاص و ویــژه بــرای مدیریــت آن نیــاز اســت ماننــد ایجــاد ایــن داده هــا و ابزارهــا )دیجیتــال ســازی( ، بازنمایــی، 

تعمیــم، جســتجو و غیــره.

مــا کار شناســایی اطالعــات مــورد نظــر و مشــاهده ی همزمــان آن در همــان بافــت کــه بافت ســازی اطالعــات در مجموعــه 
داده هــای مختلــف نامیده ایــم را به عنــوان یکــی از مراحــل پژوهــش در حــوزه ی علــوم اجتماعــی و انســانی در نظــر گرفته ایــم. 
ــی، اشــیا،  ــع، موجودیت هــای جغرافیای ــراد، وقای ــف اف ــش اجــرا می شــود کــه توصی ــب گــراف دان ــن بافت ســازی در قال ای

ــره را  اســناد، نویســندگان، نظــرات و غی
ــد کــه شــامل  ــد می زن ــه یکدیگــر پیون ب

ایــن اطالعــات اســت:

)1( افــراد شــامل داده هــای بیوگرافــی - 
وقایع در زندگی آنها، نقش آنها؛

ــامل  ــی ش ــای جغرافیای )2( موجودیت ه
تاریخچــه شــهرها و غیــره؛

ــواد، شــکل،  ــامل ایجــاد، م ــیا ش )3( اش
کشــف؛

)4( رویدادهــا شــامل مــکان، زمــان، 
ســایر  بــا  ارتبــاط  شــرکت کنندگان، 

رویدادهــا؛
ــوا،  ــامل نویســندگان، محت ــناد ش )5( اس

ــا. ــردم، رویداده ــاره م نظــرات درب
ــام  ــه ادغ ــش ب ــراف دان ــن گ ــاد ای ایج
مختلفــی  آوری هــای  فــن  و  منابــع 
نیــاز اســت ازجملــه هستی شناســی، 
منابــع  موجــود،  دانــش  گراف هــای 
حــاوی  پیکره هــای  )ماننــد  زبانــی 
ــی  ــی، واژگان معنای ــانه گذاری معنای نش
)ماننــد وردنــت(، فهرســت اصطالحات، 
ترتیــب  زبــان(،  فن آوری هــای 
فرایندهــای ابهــام زدایــی معنایــی واژه ها، 
ــای  ــن موجودیت ه ــایی و تعیی بازشناس

نامدار و استخراج دانش از متن. 

تحقیقات بین رشته ای زیرساخت الکترونیکی برای زبان، میراث تاریخی و فرهنگی:
 مطالعه ی موردی برای زبان بلغاری 
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کاربرد نرم افزار پرت )Praat( در مطالعات گویش شناسی 

در نشســت120 دقیقــه ای کــه در تاریــخ 3 تیــر 1400 توســط دکتــر نوربخــش در پيوهشــکده زبانشناســی دپيوهشــگاه بــه صــورت 
رایــگان برگــزار شــد نرم افــزار پــرت در ســطح مقدماتــی بــه عالقه منــدان معرفــی شــد و عالوه بــر توضیــح کلیــات درمــورد 

ــازه ها، و  ــی، س ــف، زیروبم ــل طی ــه تحلی ــار از جمل ــل گفت ــا تحلی ــط ب ــات مرتب ــه موضوع ــای آن، ب ــزار و ویژگی ه نرم اف
شــدت، برچســب گذاری، تقطیــع و رســم نمــودار به صــورت عملــی پرداختــه شــد. ازجملــه کاربردهــای دیگــر ایــن ابــزار 

ــه غیرفارســی زبانان مطــرح شــد. ــان فارســی ب ــوزش زب در حــوزه گویش شناســی و آم
نرم افــزار پــرت )Praat( یــک نرم افــزار رایــگان اســت کــه بــرای تحلیــل امــواج صوتــی مــورد اســتفاده قــرار 
ــل  ــد )https://www.fon.hum.uva.nl/praat/download_win.html( قاب ــق پیون ــزار ازطری ــن نرم اف ــرد. ای می گی
پایین گــذاری اســت. نرم افــزار پــرت توســط پــل بورســما و دیویــد وینینــک در دانشــگاه آمســتردام هلنــد تهیــه شده اســت 
و تاکنــون نســخه های مختلفــی بــا قابلیــت اســتفاده در سیســتم عامل هــای مختلــف ارائــه شده اســت. ایــن نرم افــزار یکــی 
ــا اســتفاده از ایــن نرم افــزار امــکان مشــاهده و اندازه گیــری  از مهم تریــن ابزارهــای تحلیــل امــواج صوتــی گفتــار اســت. ب
ــار،  ــل گفت ــرای تحلی ــد ب ــزار می توان ــن نرم اف ــود. ای ــم می ش ــناختی فراه ــل زبان ش ــای تحلی ــیاری از مؤلفه ه ــق بس دقی
ــتفاده از  ــی و اس ــی برنامه نویس ــار و حت ــد گفت ــوه تولی ــار، نح ــی گفت ــاری، بازشناس ــف گفت ــع طی ــب دهی و تقطی برچس
یادگیــری  ماشــینی بــرای بازشناســی گفتــار اســتفاده شــود. در واقــع پــرات نرم افــزاري تخصصــي بــراي تحلیــل گفتــار در 
حــوز آواشناســي اســت. در ایــن کارگاه ســعي بــر آن اســت کــه شــرحي مقدماتــي از کاربردهــاي مختلــف ایــن نــرم افــزار 
از جملــه آنالیــز گفتــار )از جملــه تحلیــل طیــف، زیروبمــي، ســازه ها، شــدت و غیــره(، برچســب گذاري، تقطیــع و رســم 

نمــودار ارائــه شــد. 
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روش و کارکرد فلسفه

ــوم و  ــروه فلســفه ی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد عل ــأت علمــی گ ــادی صمــدی، عضــو هی ــر ه جلســه ی ســخنرانی دکت
ــزار شــد.  ــان برگ ــا حضــور مخاطب ــاه 1400، ب ــم مردادم ــرد فلســفه« نه ــوان »روش و کارک ــا عن ــات، ب تحقیق

ــه  در آغــاز جلســه، دکتــر شــمس الملوک مصطفــوی، رئیــس گــروه روش شناســی علــوم انســانی، ضمــن خوش آمدگویــی ب
حاضریــن در نشســت، خاطرنشــان کــرد کــه گــروه روش شناســی علــوم انســانی شــورای بررســی متــون پژوهشــگاه علــوم 

ــا برگــزاری  انســانی و مطالعــات انســانی، تــالش می کنــد ب
همایش هــای  و  ســخنرانی ها  کارگاه هــا،  نشســت ها، 
ــای  ــی را در حوزه ه ــوع روش و روش شناس ــف موض مختل
ــد فلســفه، سیاســت، اقتصــاد،  ــوم انســانی مانن ــف عل مختل
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــی و ... م ــوم اجتماع ــی، عل روان شناس
دهــد، مســائل مبتالبــه آن را روشــن ســازد و تصویر روشــنی 
ــه ی  ــه جامع ــانی ب ــوم انس ــی در عل از روش و روش شناس
علمــی ارائــه دهــد. همچنیــن ایــن گــروه در تــالش اســت 
ــف  ــته های مختل ــه روش را در رش ــوط ب ــای مرب چالش ه
علــوم انســانی معلــوم کــرده و راه کارهــای ممکــن را ارائــه 
ــن  ــق ای ــتای تحق ــز در راس ــدی نی ــخنرانی صم ــد. س ده

اهــداف برگــزار شــد. 
در این سخنرانی به پرسش های ذیل پرداخته شد:

آیا فلسفه روش منحصر به فرد خود را دارد؟ 
اگر چنین روشی هست ویژگی آن چیست؟

ــرد  ــا کارک ــان هــدف ی ــا منظــور از روش در فلســفه هم آی
فلســفه اســت؟

ــی،  ــی، فلســفه ی ترکیب ــی فلســفه ی تحلیل ــواع مختلــف فلســفه ورزی، یعن ــی ان ــن پرســش ها از منظــر تکامل ــه ای صمــدی ب
ــی  ــا پیدای ــر و ب ــه ی اخی ــفه در دو ده ــن از روش فلس ــخن گفت ــد: س ــادآور ش ــخ داد و ی ــاره ای و ... پاس ــفه های ق فلس
ــرن بیســتم ســخن از چیســتی روش  ــدای ق ــاب شــده اســت. در ابت ــام فلســفه ی آزمایشــی ب ــا ن ــی در فلســفه ب رویکردهای
ــاب  ــرن بیســت و یکــم ســخن از روش فلســفی ب ــدای ق ــه و در ابت ــا گســترش رویکردهــای طبیعت گرایان ــود و ب علمــی ب
ــرای  ــردی ب ــر به.ف ــی روش منحص ــم، معرف ــرای عل ــردی ب ــر به ف ــردن روش منحص ــخص ک ــی در مش ــد ناکام ــد. همانن ش
فلســفه نیــز نــاکام مانــده اســت. در ایــن میــان بحــث بــه کارکــرد فلســفه در جامعــه کشــیده شــد. فلســفه بــرای جامعــه نقــش 
ــق و توســعه  ــه بخــش تحقی ــد. همان طــور ک ــازی می کن ــزرگ ب ــدی ب ــرای شــرکت های تولی ــق و توســعه را ب بخــش تحقی
ــل را فلســفه  ــی بدی ــد و هــم نقــش پیشــنهاد راه حل های ــازی می کن ــی پنهــان در سیســتم را ب هــم مســئولیت یافتــن خطاهای
نیــز کارکــردش نقــد روندهــای رایــج در بخش هــای مختلــف جامعــه و یافتــن خطاهــای پنهــان در آن اســت و هــم عرضــه ی 

ــده. ــرای آین ــل ب ــی بدی رویه های
دکتــر صمــدی تأکیــد کــرد: همان طــور کــه از بخــش تحقیــق و توســعه نبایــد انتظــار تعریــف و تمجیــد از روندهــای رایــج 
را داشــته باشــیم )ایــن کار بخــش تبلیغــات و بازاریابــی شــرکت اســت(، از فلســفه نیــز نبایــد انتظــار توجیــه شــرایط کنونــی 

را داشــته باشــیم. 
ــق و توســعه ی  ــدی از پژوهشــگران بخــش تحقی ــک شــرکت تولی ــان ی ــه صاحب ــل تصــور اســت ک ــا قاب ــه داد: آی وی ادام
خــود بخواهنــد کــه از سیســتم رایــج ایــرادی نگیرنــد و راه کار جایگزینــی عرضــه نکننــد؟ در این صــورت چــرا آن بخــش 
ــه خواســت حقوق دهنــدگان  را به طــور کامــل منحــل نکننــد؟! در جوامعــی کــه فیلســوفان آن حقوق بگیرانــی هســتند کــه ب
ــت.  ــرفت را داش ــار پیش ــد انتظ ــد، نبای ــی را برنمی تابن ــای کنون ــر رونده ــد ب ــز نق ــدگان نی ــد و حقوق دهن ــش می کنن پژوه

پیشــرفت جــز بــا نقــادی رخ نخواهــد داد.
در پایان جلسه، مخاطبین پرسش های خود را مطرح کرده و سخنران به  آن ها پاسخ داد.
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سوگواری در تنهایی

نشســت تخصصــی »ســوگواری در تنهایــی« بــا هــدف تحلیــل پیامدهــای ارتباطــی، جامعه شــناختی و روان شــناختی کرونــا 25 
خرداد مــاه 1400، بــه همــت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی به صــورت مجــازی برگــزار شــد.

ــوم  ــی )اســتاد پژوهشــگاه عل ــام صــادق(، نعمــت اهلل فاضل ــر مهــدی محســنیان راد )اســتاد دانشــگاه ام ــن نشســت دکت در ای
ــل  ــه تحلی ــات فرهنگــی( ب ــوم انســانی و مطالع ــتادیار پژوهشــگاه عل ــات فرهنگــی( و روح اهلل شــهابی )اس انســانی و مطالع

ــد. ــی پرداختن مســئله ی ســوگواری در تنهای
دکتــر مهــدی  محســنیان راد کــه نخســتین ســخنران ایــن نشســت بــود، گفــت: در طــول تاریــخ بشــر هیــچ واژه ای بــه انــدازه ی 
ــه نظــرم پــر  ــا یــک واژه ی مشــترک وارد شــد و ب ــه تمــام زبان هــا ب ــا ب ــا همه گیــر و وارد همــه ی زبان هــا نشــد. کرون کرون

اســتعمال ترین واژه در طــول تاریــخ بشــر بــوده اســت.

اســتاد دانشــگاه امــام صــادق )ع( بــا اشــاره بــه موضــوع انســان و ارتبــاط بــا خــود گفــت: بــه نظــرم بــا توجــه بــه فراگیــری 
و پیشــروی کرونــا در جهــان و ایــران، شــرایطی بــرای همــگان پیــش آمــده کــه وارد الیــه ی پیچیــده ی بســیار ناشــناخته ای بــه 

نــام »ارتبــاط درون فــردی« یــا بــه زبــان عامیانــه »ارتبــاط بــا خــود از نــوع رنــج آور« شــده ایم.
ــوع  ــژه ای از ن ــگاه وی ــه جای ــت ک ــی اس ــرای کس ــق ب ــدوه عمی ــراز ان ــی اب ــوگواری نوع ــه، س ــان این ک ــا بی ــنیان راد ب  محس
جهت گیــری مثبــت بــه متوفــی دارد، گفــت: ایــن انــدوه عمیــق هنــگام فــوت نزدیــکان، امــری طبیعــی اســت. زمانی کــه فــرد 
در انــدوه عمیــق فــرو مــی رود تــا زمانی کــه بــه آرامــش و وضعیــت عــادی برگــردد، زمان بــر اســت. واژه ی چهلــم یــا چهــل 
روز قطعــًا در طــول تاریــخ و از درون تجربیــات گذشــتگان در انســان معاصــر درســت شــده اســت و مقطــع مناســبی اســت 

تــا فــرد بــه حالــت طبیعــی خــود برگــردد.
او بیــان کــرد: شــواهد علمــی نشــان می دهــد کــه طوالنــی شــدن دوره ی انــدوه و ســوگواری اگــر در تنهایــی بگــذرد، بیشــتر 
رنــج آور خواهــد شــد. امــروزه در همــه ی جوامــع کرونــازده، افــرادی کــه به دالیــل غیرکرونایــی هــم فــوت می کننــد از تمــام 
ــه ی بســیار  ــک نکت ــد. ی ــی ســوگواری می کنن مواهــب ســوگواری جمعــی در فضــای واقعــی محــروم می شــوند و در تنهای
مهــم ایــن اســت کــه ایــن انــدوه عمیــق ســوگوار بــا اجــرای هنجارهــای خاصــی همــراه اســت کــه در فرهنگ هــای مختلــف 
متفــاوت اســت. در تقریبــًا 90 درصــد جوامــع پوشــیدن لبــاس ســیاه یکــی از ایــن نمادهــای ارتباطــی مرتبــط بــا ســوگواری 
ــق  ــد طب ــاًل در هن ــا  مث ــت. ی ــاص اس ــای خ ــا و رفتاره ــا حرکت ه ــراه ب ــوگواری هم ــاس س ــم در بندرعب ــت. می دانی اس
تجربــه ای کــه داشــتم، شــاهد تدفیــن مــادری بــودم کــه همــه ی اقــوام بــه آرامــی شــاهد ســوزاندن جســد بودنــد و کســی 
ــت. ــی اس ــانه های ارتباط ــری نش ــا و به کارگی ــه ای از کنش ه ــا مجموع ــی داد. این ه ــان نم ــود نش ــی از خ ــل خاص عکس العم

ــد ه ی  ــی دارد کــه همــه ی   آن هــا دربرگیرن ــروز بیرون ــی و هــم ب ــروز درون ــر محســنیان راد، ســوگواری هــم ب ــدگاه دکت از دی
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مجموعــه ای از کنش هاســت. او توضیــح داد: از نحــوه ی ایســتادن نزدیــکان متوفــی در مجلــس ترحیــم بــه ترتیــب جایــگاه 
و میــزان قرابــت بــا متوفــی، نــوع رفتــاری کــه انجــام می دهنــد. این هــا مجموعــه ای از نشــانه های ارتباطــی هســتند کــه از 
ــه فرهنــگ دیگــر فــرق می کننــد. ایــن هنجارهــا و رفتارهــا در دوره ای از زمــان رخ می دهنــد و خــارج از  یــک فرهنــگ ب

آن، دیگــر هنجــار محســوب  نمی شــود.
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا اشــاره بــه دو گونــه ســوگواری در دوران کرونــا گفــت: یکــی تجربــه ی انــدوه عمیــق همــراه بــا 
ــه ی انــدوه عمیــق بــدون کمــک دیگــران.  مثــاًل در  ــا برگــزاری هنجارهــای ســوگواری و دیگــری، تجرب کمــک دیگــران ب
ــد  ــد، میــت را همراهــی می کن ــی می شــنود و می بین ــگام تشــریع میّت ــه اال اهلل را هن مذهــب شــیعه وقتــی کســی، صــدای الال
ــوع دوم  ــا در ن ــا نیســتند، ام ــه تنه ــد ک ــی در آن لحظــات احســاس می کنن ــان متوف ــدد و اطرافی ــت می پیون ــه تشــیع می و ب
یعنــی تجربــه ی انــدوه عمیــق بــدون کمــک دیگــران در اجــرای هنجارهــای ســوگواری، اصــاًل هنجارهــا به هــم می ریــزد 

و زمینــه و امــکان اجــرا وجــود نــدارد.
ــاره ی عوامــل تأثیرگــذار در کنش هــای ارتباطــی افــراد هنــگام ســوگواری توضیــح داد: ســه عامــل مهــم   محســنیان راد درب
تعییــن می کنــد کــه کنــش ارتباطــی ســوگواران در چــه درجــه ای قــرار دارد. یکــی جایــگاه ســوگوار در هــرم وابســتگی فــرد 
از دســت رفتــه اســت. در نظــر بگیریــد کــه در نــوک هــرم نزدیک تریــن درجــه ی وابســتگی فــرد بــه متوفــی مثــل فرزنــدان 
ــا  ــتاده اند ت ــرده و ایس ــل ک ــازه ای را تعطی ــه مغ ــانی ک ــر کس ــی نظی ــه متوف ــن درجــه ی وابســتگی ب ــا پایین تری و همســر ت
تشــییع آغــاز شــود، قــرار دارنــد، پــس جایــگاه ســوگوار در هــرم وابســتگی متوفــی یــک عامــل مهــم در کنش هــای ارتباطــی 
ــه مــرگ فــرد از دســت رفته می دهــد و  ــه اطالعــات مربــوط ب ــی ب اوســت. عامــل دوم ایــن اســت کــه ســوگوار چــه وزن
ــزان( اســت. فــرد چــه میــزان انتظــار دریافــت  عامــل ســوم، درجــه ی انتظــارات دریافــت آن اطالعــات )خبــر مــرگ عزی

خبــر یــک مــرگ ناگهانــی را دارد.
ــور نســبی،  ــد به ط ــرار دارن ــرم وابســتگی ق ــوک ه ــه در ن ــزود: کســانی ک ــام صــادق )ع( اف ــات دانشــگاه ام ــتاد ارتباط اس
باالتریــن وزن اطالعاتــی را بــه خبــر درگذشــت متوفــی می دهنــد. ایــن موضــوع را »لیتــل جــان« این طــور تحلیــل می کنــد 
کــه مــا بــه هنــگام مواجهــه بــا هــر اطالعاتــی وزن مشــخصی بــه آن می دهیــم کــه تابــع عوامــل مشــخصی اســت و حاصــل 
همــه ی آن عوامــل، درجــه ی اهمیتــی اســت کــه آن اطالعــات بــرای مــا دارد. در مــورد اطالعــات دریافتــی از رســانه ها نیــز 
ایــن دیــدگاه مطــرح اســت کــه هــر قــدر وزن تعیین شــده بیشــتر باشــد، میــزان توجــه و اثرپذیــری از آن بیشــتر اســت امــا 
عامــل مهــم درجــه ی انتظــار دریافــت اطالعــات اســت، مترقبــه یــا غیرمترقبــه بــودن اطالعــات این جــا نقــش دارد.  مثــاًل 
درجــه ی بــاالی انتظــار دریافــت اطالعــات در کنــار وزن بــاالی اطالعــات، بــروز انــدوه کمتــری به دنبــال دارد تــا درجــه ی 
پاییــن انتظــار اطالعــات و وزن متوســط اطالعــات. در همــان حــال درجــه ی پاییــن انتظــار دریافــت اطالعــات و وزن بــاالی 

ــال دارد. ــدوه بیشــتری را به دنب اطالعــات ان
ــدگان پایین تریــن درجــه ی انتظــار دریافــت اطالعــات  ــر دارن او تصریــح کــرد: در ســوگ در تنهایــی بیشــترین فشــار را ب
ــا  ــر می شــوید، ت ــان باخب ــاری نزدیکان ت ــه از بیم ــًا از لحظــه ای ک ــا دقیق ــد. در کرون ــات وارد می کن ــن وزن اطالع و باالتری
ــری  ــا بیمــاری کــه مدت هاســت درگی ــن چهــارده روز، در مقایســه ب انتهــای بیمــاری، حــدوداً 14 روز طــول می کشــد. ای
بیمــاری مزمــن قلبــی، دیابــت و ســرطان دارد، دوره ی غیرمترقبــه ای اســت. یعنــی ظــرف 14 روز ایــن درجه هــا از صفــر بــه 
100 تبدیــل می شــود، دو هفتــه ای کــه در آغــاز به دلیــل نامشــخص بــودن آن در چهــارده روز فشــار مضاعفــی را بــرای افــراد 
در نــوک هــرم ایجــاد می کنــد و وقتــی بــه مــرگ منجــر می شــود، ســوگوار بــا یــک فرســایش عمومــی جســمی و روحــی 
وارد مرحلــه ی ســوگواری می شــود. چــون هیچ گونــه اطالعاتــی در مــورد این کــه ایــن مســیر درمــان جــواب می دهــد یــا 

نــه، نــدارد و بیــش از همیشــه بــه کارهــای مناســکی پرکنــش متقابــل و پرهنجــار واقعــی نــه مجــازی احتیــاج دارد.
او در ادامــه بــه کارکردهــای ســوگواری جمعــی پرهنجــار واقعــی و رابطــه اش بــا ارتباطــات دورن فــردی پرداخــت و گفــت: 
ارتباطــات درون فــردی، وســیع ترین الیــه ی ارتباطــی ماســت و ارتبــاط رســانه ای پاییــن حجــم ارتباطــات انســان را به طــور 
طبیعــی در بــر می گیــرد. ارتبــاط بــا خــود دو گونــه اســت کــه یکــی ارتبــاط محــاوره ای و صامــت  به صــورت  گفت وگــوی 
درونــی اســت و دیگــری مکالمــه ای شــنیدنی و بیرونــی کــه بــه خــود فــرد ارجــاع داده می شــود و فــرد بــا خــودش حــرف 
ــد  ــم می توان ــا خــود ه ــاط ب ــا خــود اســت. ارتب ــو ب ــه در حــال  گفت وگ ــم آن را بشــنوند ک ــران ه ــاید دیگ ــد و ش می زن

آگاهانــه و عامدانــه انجــام شــود و هــم ناخــودآگاه.
 محســنیان راد توضیــح داد: ارتبــاط بــا خــود هنــوز یکــی از پیچیــده تریــن و ناشــناخته ترین ســطوح ارتبــاط بــرای ارتبــاط 
ــای  ــای هنجاره ــذا از جبره ــر دارد و ل ــا کمت ــدارد و ی ــی ن ــور بیرون ــاوت اســت و ظه ــا تفکــر متف ــه ب شناســان اســت ک
اجتماعــی بــرای ارتبــاط کامــاًل رهاســت. چــون رهــا از قیــود ارتبــاط اجتماعــی اســت، اجــازه ی بیشــترین ادراک و تفســیر 
انتخابــی از موضــوع را بــه فــرد )ســوگوار( می دهــد. درک پدیــده ی مــرگ و تفســیر ماهیــت مــرگ به دلیــل جاودانگــی ایــن 
ــژه  ــاط به وی ــرای ارتب ــخ از همــه ی موضوعــات ب ــی همــه ی انســان ها در طــول تاری ســؤال مهــم و به طــور عملــی بی جواب
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ارتبــاط بــا خــود دشــوارتر اســت. به نظــرم »رنجــی« کــه ادراک و تفســیر انتخابــی در ســوگواران مرگ هــای کرونایــی ایجــاد 
ــر از عوامــل درجــه ی وابســتگی فــرد متوفــی، درجــه ی انتظــارات دریافــت اطالعــات و وزن  ــر این کــه متأث می کنــد، عالوه ب
اطالعــات اســت، بــه میــزان زیــادی بــه هویــت و شــخصیت فــرد هــم بســتگی دارد.  مثــاًل بیشــتر کســانی کــه تقدیرگــرا و 
آخرت بــاور هســتند به هنــگام مواجهــه بــا مــرگ عزیزان شــان در موضــع ترکیــب درجــه ی انتظــار پاییــن دریافــت اطالعــات 
و وزن بــاالی اطالعــات و درجــه ی وابســتگی بــاالی فــرد، در مدیریــت رنــج و انــدوه خــود تواناتــر هســتند و ایــن بــا ویژگــی 
ــد  ــرد کوشــش می کن ــه ف ــی این ک ــی یعن ــرگ انجــام می شــود. ادارک و تفســیر انتخاب ــی از م ــی و تفســیر انتخاب ادارک انتخاب
ــا خــود هــر آن چــه دریافــت  ــر اســاس چارچوب هــای مرجــع خــاص خــود و آن چــه می شــنود و می بینــد و در ارتبــاط ب ب

ــا باورهایــش ســازگار کنــد. می کنــد را ب
محســنیان راد معتقــد اســت مهــم تریــن کارکــرد ســوگواری جمعــی پرهنجــار واقعــی بــه زبــان ســاده ایــن اســت کــه حــواس 
شــما را پــرت می کنــد تــا فــرد بــه وادی ارتبــاط باخــود پررنــج نیفتــد. زیــرا فــرد ســوگوار در حالــت تنهایــی انــدوه عمیقــی 

را در ارتبــاط بــا خــود متوجــه می شــود کــه بســیار رنــج آور اســت.
ایــن اســتاد دانشــگاه در ادامــه بــه تأثیــرات حضــور افــراد در کنــار فــرد بازمانــده اشــاره کــرد و گفــت: طبــق تحقیقــات انجــام 
ــس  ــی از جن ــتادن پیام های ــران در فرس ــی دیگ ــود، همراه ــزی می ش ــار ســوگ از دســت دادن عزی ــرد دچ ــه ف ــده زمانی ک ش
هــم دردی بــا بازمانــده، تنهــا 3 درصــد می توانــد تســکین بخــش بــرای بازمانــده باشــد و بقیــه ی 97 درصــد بــه حضــور افــراد 
در کنــار بازمانــده برمی گــردد. ایــن نــوع حضــور بــه معنــای تنهــا نگذاشــتن و بیشــتر گــوش دادن هم دالنــه اســت و همــه ی 
این هــا در واژه بــه نــام »خدمــت حضــور« معنــا پیــدا می کنــد. مهم تریــن ویژگــی خدمــت حضــور می توانــد همیــن مســئله 
ــا خــود بــرود و گــوش دادن هم دالنــه راه کاری بــرای نجــات بــرای نرفتــن فــرد  باشــد کــه اجــازه ندهــد فــرد بــه ارتبــاط ب

بــرای ارتبــاط بــا خــود اســت.
او ادامــه داد: در چنــد دهــه ی گذشــته در متــون درســی ارتباطــات، فصلــی بــه نــام گــوش دادن نبــود و بیشــتر بــر صحبت کردن 
و  گفت وگــو تأکیــد می شــد، در حالی کــه االن چندیــن ســال اســت کــه فصولــی بــه نــام گــوش دادن بــه دروس اضافــه شــده 

اســت. گــوش دادن هم دالنــه در ســوگواری ها به شــدت تأکیــد شــده اســت.
ــا  ــود ت ــث می ش ــوش دادن باع ــوع گ ــن ن ــرد: ای ــان ک ــاره و بی ــه اش ــوش دادن هم دالن ــرد گ ــه کارک ــه ب ــنیان راد در ادام  محس
ــی  ــه، نوع ــن تخلی ــه ای ــود درنتیج ــه می ش ــش تخلی ــی نگرانی های ــرد. به نوع ــورت بگی ــده ص ــرد بازمان ــه در ف ــی تخلی نوع
آرامــش بــرای فــرد ایجــاد می شــود. کارکــرد دوم ایــن اســت کــه بــرای ذهــن افــراد بازمانــده موضــوع شــفاف می شــود و 
ــا تفکــر متفــاوت  راه کارهایــی برایــش نمایــان می شــود. در این جــا بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه ارتبــاط بــا خــود ب
اســت. تفکــر بــرای حــل مســئله اســت و هــر اندیشــمندی و هــر محصولــی دارای تفکــر اســت. ســومین کارکــرد گــوش دادن 
هم دالنــه ایــن اســت کــه ممکــن اســت خــود فــرد بازمانــده بــه راه کارهایــی دســت پیــدا کنــد. به طــور کلــی فــرد بــه یــک 

ــد. ــی بیشــتری طــی می کن ــا راحت ــن دوره را ب ــش بیشــتری می رســد و ای آرام

در ادامــه ایــن نشســت غیرحضــوری، دکتــر نعمــت اهلل فاضلــی در ابتــدای صحبت هــای خــود بــا تحلیــل »چرایــی مسئله شــدن 
ســوگواری در تنهایــی« توضیــح داد: منظــورم از مسئله شــدن ســوگواری در تنهایــی ایــن اســت کــه مــرگ از همــان لحظــه ی 
ــن  ــیند و همی ــان می نش ــان در دل آدمی ــت دادن انس ــم از دس ــم و غ ــه، مات ــان لحظ ــود و از هم ــد می ش ــان، متول ــد انس تول
باعــث شــد تــا فرهنــگ به عنــوان مجموعــه ای از معناهــا، راهبردهــا و الگوهایــی کــه مــا انســان ها   آن هــا را بــرای رویارویــی 
بــرای زندگــی شــکل می دهیــم، مــرگ در کانــون ایــن فرهنــگ قــرار گیــرد و مجموعــه ای از راهبردهــا و مدل هــای فرهنگــی 
ــرگ«  ــای م ــا »آیین ه ــه   آن ه ــم ب ــه می توانی ــد ک ــود می آی ــرگ به وج ــردن م ــر ک ــرای معناپذی ــناختی ب ــای ش و طرح واره ه

بگوییــم.
فاضلــی ادامــه داد: آیین هــای مــرگ دربرگیرنــده ی مراســم تشــییع و تدفیــن تــا آیین هــای تســکین بخشــیدن بــه انسان هاســت . 
ــان انســان های  ــن ، فرهنــگ جامعــی در تمــام جوامــع تشــکل داده اســت. شــاهدیم از همــان زم درواقــع مجموعــه ای از آیی
ــن  ــوم اجتماعــی و جامعه شناســی همــواره ای ــرای عل ــد و هســتند. ب ــن آیین هــای مــرگ بودن ــر ای تکامل گــرا، همگــی درگی

مســائل از موضوعــات قابــل توجــه بــوده اســت. چــون ایــن آیین هــا دریچــه ای بــرای شــناخت جامعــه و انســان هســتند.
ایــن اســتاد پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، بــا اشــاره بــه این کــه مــرگ در نــوع خــود یکــی از بزرگتریــن 
ــوام، مســئله ی آیین هــای مــرگ  ــان کــرد: در همــه ی فرهنگ هــا و اق ــرای پژوهشــگران علــوم اجتماعــی اســت، بی معماهــا ب
ــه متمرکــز شــوند. هــر  ــا انسان شناســان در همــه ی کشــورها روی شــناخت ایــن مقول اهمیــت دارد و همیــن باعــث شــده ت
ــا  ــد. در کشــور م ــه می کن ــرگ را تجرب ــای م ــرگ و معن ــه ای شــیوه ی خاصــی از برساخت شــدن م ــخ و جامع ــگ، تاری فرهن
ــد از اســالم شــکل دیگــر. در  ــوده، بع ــک شــکل ب ــه ی ــش از اســالم ب ــرگ به شــیوه ی خاصــی برســاخته شــده اســت. پی م
دوره ی معاصــر تــا االن مــا بــا یــک »گسســت معنــا« در مــرگ روبــه رو بوده ایــم. ایــن گسســت بیشــتر تاریخــی بــوده، یعنــی 
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یــک شــکلی از تغییــر در معنــای هویــت مــرگ در زندگــی ایرانــی آشــکار شــده اســت.
ــر در حــوزه ی  ــن تغیی ــاره ی ای ــان درب ــا در خصــوص مــرگ گفــت: محقق ــن گسســت معن ــاره ی ای ــح درب ــا توضی ــی ب فاضل
مــرگ توضیحاتــی داده انــد. ســال گذشــته یــک پژوهشــگر مردم شناســی، کتابــی را منتشــر کــرد کــه اولیــن کتابــی اســت کــه 
ــدگاه نویســندگان اجتماعــی و فرهنگــی شــرح داده اســت و مسئله شــدن  ــای گوناگــون و از دی ــرگ را از جنبه ه مســئله ی م

ــد. ــح داده ان ــم توضی ــرگ را ه ــای م آیین ه

ــزاری  ــوه ی برگ ــی در نح ــرات عمیق ــث تغیی ــه باع ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــرگ ب ــای م ــدن آیین ه ــرد: مسئله ش ــریح ک او تش
ســوگواری و آیین هــا و معنــای مــرگ شــده اســت. مــرگ از معنــای امــری طبیعــی زیســتی یــا یــک تقدیــر ابــدی بیــرون آمــده 
و از معناهــای تاریخــی کــه یــا در پرتــو الهیاتــی یــا در چشــم انداز طبیعــی بــود، خــارج شــده و مــرگ تبدیــل بــه امــری شــده 

ــوع از آن داشــت. ــر و متن ــوان برداشــت های متکث ــرد و می ت ــرل و دســت کاری ک ــوان آن را کنت ــه می ت ک
ــه تغییــر معنــای مــرگ در زندگــی ایرانیــان بیــان کــرد: فرآیندهایــی کــه در چنــد  ــا نگاهــی اجتماعــی ب ایــن انسان شــناس ب
ــکی،  ــدد پزش ــای متع ــا فرآینده ــرده و ب ــت کاری ک ــم را دس ــوگ و مات ــرگ، س ــده، م ــود آم ــران به وج ــر در ای ــه ی اخی ده
بوروکراتیک شــدن مســئله ی مــرگ، مداخله هــای گســترده ی ایدیولوژیکــی و سیاســی مــرگ و درآمیختــن مــرگ بــا شهرنشــینی 
و تکنولــوژی و درآمیختــن مــرگ بــا ســازمان مــدرن زندگــی اجتماعــی همــه ی ایــن مــوارد مذکــور به طــور طبیعــی آیین هــای 
مــرگ را دســت خوش تغییــر کــرده اســت. بــه ایــن معنــا کــه هــر چه قــدر جامعــه، فرآیندهــای معاصر شــدن خــود را بیشــتر 
تجربــه می کنــد، )فرآیندهایــی مثــل رســانه ای شــدن، بروکراتیــک شــدن، شــهری شــدن، جهانــی شــدن و….( مســئله ی مــرگ، 

ســوگ و ماتــم و رویارویــی بشــر بــا آن نیــز دســت خوش تغییــرات جــدی شــده اســت.
فاضلــی معتقــد اســت، احســاس ماتــم، انــدوه و آیینــی کــه بــرای ابــراز انــدوه بــه کار می گیریــم، برگرفتــه از برســاخت های 
جمعــی فرهنگــی و تاریخــی هســتند. او توضیــح داد: در حــال حاضــر اگــر چــه فــرد در خلــوت و تنهایــی خــود   آن هــا را 
ــه  ــی از آن ب ــش عظیم ــد، بخ ــکل می ده ــای آن را ش ــم و معن ــه مات ــی ک ــی و احساس ــزگان عاطف ــا رم ــد، ام ــه می کن تجرب

ــرد. ــگاه ک ــه آن ن ــه ب ــد از آن زاوی ــه بای برســاخت های جمعــی فرهنگــی و رســانه ای و اجتماعــی اســت ک
ــدرن  ــا توســعه ی شــهری و شــهرهای م ــا شهرنشــینی گفــت : ب ــاط آن ب ــرات در مفهــوم مــرگ و ارتب ــه تغیی ــا اشــاره ب او ب
مثــل تبریــز، تهــران و…. مــا شــاهد اولیــن مواجهــه بــا مفهــوم مــرگ »شهری شــده« هســتیم. چــون از همین جــا آرامســتان ها 
ــارج  ــهرها خ ــتان ها از ش ــه آرامس ــیم ک ــی می رس ــه دوران ــه ب ــا این ک ــد ت ــدا می کنن ــهری پی ــای ش ــدی در فض ــت جدی هوی
ــد. ســمبل همــه ی این هــا بهشــت زهــرا )س( تهــران هســت. اتفاقــی کــه در دوره ی قاجــار  ــه حاشــیه ی شــهرها می رون و ب
ــوان یــک فضــای تاریخــی  ــدا کــرد. آرامســتان ها به عن و دور بعــد یعنــی دوره ی پهلــوی شــکل گرفــت و بعــداً گســترش پی
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ــهر  ــیه ی ش ــه حاش ــرون آورده و ب ــا بی ــا و محله ه ــرگ را از درون امام زاده ه ــتند و م ــرگ هس ــای م ــدی از معن ــی جدی جمع
راندنــد.

او توضیــح داد: بروکراتیــک شــدن مقولــه ی مــرگ بــه ایــن معناســت کــه بــا تولــد آدم هــا و فــوت   آن هــا و ثبــت ایــن مــوارد 
در شناســنامه ی افــراد، به نوعــی تبدیــل بــه بخشــی از آمــار دموگرافیــک جامعــه می شــود و نوعــی کنتــرل نظــارت اجتماعــی 
ــا پیدایــش رســانه ها، مطبوعــات، رادیــو و تلویزیــون به وجــود  ــا تحوالتــی کــه ب ــرای مــرگ اســت ت و ســازمانی جدیــدی ب

آمــد کــه مقولــه ی بازنمایــی مــرگ شــکل دیگــری بــه خــود گرفــت.
فاضلــی در ادامــه بــه عرفی شــدن مســئله ی مــرگ بــرای افــراد پرداخــت و گفــت: نکتــه ی مهــم دیگــر، عرفی شــدن مســئله ی 
ــه ی  ــوی از مقول ــوی و فهــم دنی ــا ارزش هــای دنی ــران ب ــر شــدن همــه ی مــردم ای ــای درگی ــه معن مــرگ در جامعــه اســت. ب
مــرگ و زندگــی اســت و به نوعــی عقالنی شــدن مواجهــه ی مــا بــا مقولــه ی مــرگ اســت کــه بــا فراینــد پزشکی شــدن بــدن 
ــًا  ــرگ واقع ــه م ــا این ک ــان ب ــق آدمی ــای عمی ــزان باوره ــی می ــد. یعن ــته تر می کن ــیار برجس ــوع را بس ــن موض ــالمتی ای و س
ــی،  ــاظ معنای ــه به لح ــود و در نتیج ــت تر می ش ــوم سس ــن مفه ــد و ای ــت می ده ــود را از دس ــای خ ــی دارد، معن ــه معنای چ
ــداری  ــه مق ــت. ب ــکل نیس ــت و هم ش ــا هم دس ــه ی م ــورد جامع ــن م ــه در ای ــه البت ــد ک ــود می آی ــی به وج ــای بدیه تلقی ه
ــز  ــرگ نی ــرد، مســئله ی تجــاری و مسلکی شــدن آیین هــای م ــر می ک ــرگ تغیی ــاره ی م ــه باورهــای الهــی و متافیزیکــی درب ک

ــود. ــتر می ش بیش
ــن  ــرد: اگــر همــه ی ای ــل ک ــن تحلی ــی چنی ــی ناشــی از مرگ هــای کرونای ــراد در تنهای ــوع ســوگواری اف ــاره ی ن ــی درب فاضل
ــا خــود  ــاط ب ــوان ارتب ــر محســنیان راد از آن به عن ــه دکت ــیم ک ــی می رس ــه ی مهم ــه نکت ــم، ب ــر بگذاری ــار یکدیگ ــوارد را کن م
یــاد کــرد. به نظــرم در دوران کرونــا، آن ارتبــاط بــا خــود، تنهــا شــدنش بیشــتر شــد. چــون در واقعیــت روز بــه روز جامعــه، 
ــاره ی  ــی و معنایــی درب ــی را مصرفــی، تجــاری و وجــوه مــادی مــرگ را پررنــگ می کــرد. امــا وجــوه درون آیین هــای بیرون
ــزاری مراســم  ــاًل شــاهد برگ ــتیم.  مث ــه ی زیســته را داش ــاور و تجرب ــن ب ــا ای ــب م ــر شــد و اغل ــر و کم رنگ ت ــرگ نحیف ت م
ــم  ــر بودی ــای اخی ــر در دهه ه ــت  ت ــنگ های گران قیم ــر و س ــگ و لعاب ت ــم  پررن ــون مراس ــی چ ــای فراوان ــا آداب و آیین ه ب
ــش  ــای خــود را از ســال ها پی ــرگ و ســوگواری معن ــوم م ــر مفه ــم تغیی ــه بدانی ــرای این ک ــود ب ــا نشــانه ای ب و همــه ی این ه
شــروع کــرده. او ادامــه داد: ســوگواری در تنهایــی در فراینــدی اتفــاق افتــاد کــه ســال ها پیــش رخ داد و آن چــه کرونــا بــرای 
مــا رویت پذیــر کــرد، یــک تنهایــی بــود کــه در واقعیــت جامعــه کمابیــش رخ داده. کاری کــه کرونــا کــرد ســوگ را کــم کــرد 

ــوگواری را زد. ــد س ــی قی و به نوع
ــات  ــح داد: در ادبی ــود توضی ــای خ ــدای صحبت ه ــه در ابت ــود ک ــهابی ب ــر روح اهلل ش ــت دکت ــن نشس ــخنران ای ــومین س س
ــا انجــام نشــده اســت و ایــن  ــاره ی ســوگواری ناشــی از پاندمــی کرون ــدازه ی کافــی پژوهــش درب ــه ان روان شناســی هنــوز ب
ــه ازای  ــود ب ــه می ش ــال گفت ــن ح ــا ای ــد. ب ــی را ســخت می کن ــن پاندم ــاره ی ای ــش درب ــه ی پژوه ــر پای ــت ب ــئله، صحب مس
ــتر  ــاالً بیش ــدد احتم ــن ع ــا ای ــه ی م ــای جامع ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ــه ب ــوند. البت ــوگوار می ش ــر س ــل 9 نف ــرگ حداق ــر م ه
ــا  اســت. بــه عبارتــی در یک ســال گذشــته چنــد میلیــون از هم وطنــان دچــار ســوگی شــده اند کــه بــا ســوگ ناشــی از کرون

اشــتراک های زیــادی دارد.
ــوگ  ــه س ــال ب ــی ابت ــا آمادگ ــان م ــا هم وطن ــد ت ــم می دهن ــت ه ــه دس ــت ب ــی دس ــه عوامل ــت: مجموع ــهابی گف ــر ش دکت
پاتولوژیــک یــا پیچیــده را داشــته باشــند. اول؛ مشــخصه های تروماتیــک مــرگ ناشــی از پاندمــی کرونــا اســت. دکتــر محســنیان 
اشــاره کردنــد کــه مــرگ ناشــی از کرونــا خیلــی ناگهانــی و غیرمنتظــره اتفــاق می افتــد، عــالوه بــر آن بیمــار در شــرایط انــزوا 
و تنهایــی کامــل اســت و فرصــت خداحافظــی بــا آشــنایان و نزدیکانــش را نــدارد. شــواهد پژوهشــی نشــان می دهــد بســتگان 
و نزدیــکان افــرادی کــه در  آی.ســی.یو فــوت می کننــد، 2 الــی 3 برابــر بیشــتر از مرگ هــای دیگــر احتمــال ابتــال بــه ســوگ 
ــی چــون زجــر تنفســی هســتند،  ــد، دارای عالئم ــوت می کنن ــی شــدید ف ــف بدن ــک ضع ــراد در ی ــد، اف ــک را دارن پاتولوژی
عــالوه بــر آن بازمانــدگان اجــازه در آغــوش کشــیدن یک دیگــر را ندارنــد و… . مجموعــه ی ایــن عوامــل یــک وجــه تروماتیــک 

ــه بازمانــدگان وارد شــود. ــا می دهــد و باعــث می شــود ضربــه ی روحــی شــدیدی ب بــه مــرگ ناشــی از کرون
ایــن اســتادیار پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی عــالوه بــر وجــه تروماتیــک، نحــوه ی به تصویــر کشــیدن مــرگ 
ناشــی از کرونــا در رســانه ها را روی ســوگواری تأثیرگــذار خوانــد و گفــت: در یــک پژوهــش، اخبــار مربــوط بــه مرگ هــای 
ناشــی از کرونــا در 7 روزنامــه پرمخاطــب انگلیســی تحلیــل محتــوا شــده بودنــد و نشــان داد کــه رســانه ها در آن دوره بــرای 
ــا از توصیفاتــی مثــل احساســات گرایی، مدیریــت نامطمئــن، اســتیصال و… اســتفاده می کننــد. در عیــن  مــرگ ناشــی از کرون
حــال از کادر درمــان و فوت شــدگان کادر درمــان بــه شایســتگی یــاد می کننــد. نکتــه ی مهــم ایــن مطالعــه، احساســات گرایی 
ــادل  ــات گرایی متع ــر احساس ــه اگ ــیم ک ــته باش ــه داش ــد توج ــته. بای ــود داش ــانه ای وج ــت رس ــرگ در روای ــه از م ــت ک اس
نباشــد، ممکــن اســت بــه حساســیت زدایی منجــر شــود. کاهــش حساســیت نســبت بــه مــرگ و میــر، بــه کــم شــدن حمایــت 

اجتماعــی بــرای بازمانــدگان می انجامــد کــه بــر روی ســوگ، اثــر منفــی دارد.
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شــهابی بــا اشــاره بــه مفهوم ســازی یــا گفتمــان ســوگ در جامعــه گفــت: بــه نظــر می آیــد در دوره ی پاندمــی کرونــا، ســاخت 
ــا آیین هــا و ســنت ها بــه ســمت پزشکی شــدن پیــش رفتــه  مفهــوم ســوگ در جامعــه ی مــا از حــوزه ی عمومــی و مرتبــط ب
ــود  ــوگ خ ــکین س ــرای تس ــراد ب ــوگ، اف ــه در س ــهم جامع ــدن س ــوازات کم ش ــد، به م ــر می رس ــی به نظ ــت. به عبارت اس
ــت و  ــدم موفقی ــه ی ع ــک تجرب ــد و ی ــد آن را برطــرف کنن ــاالً نتوانن ــه احتم ــی باشــند ک ــی و روان درمان ــال دارو درمان به دنب

عــدم توانایــی در حــل ســوگ بــه تجاربشــان اضافــه شــود.

او بــه آســیب دیــدن ماهیــت اجتماعــی ســوگ در دوره ی پاندمــی کرونــا اشــاره کــرد و گفــت: ســوگواری اساســًا یــک ماهیــت 
اجتماعــی دارد و در محیطــی کــه افــراد بتواننــد یکدیگــر را حمایــت و تقویــت کننــد، بهتــر ســازگار می شــود. بــا ایــن حــال 
ماهیــت اجتماعــی ســوگ در دوره ی پاندمــی کرونــا به شــدت آســیب دیــده اســت. اساســًا تشــییع جنــازه آییــن یــا رســمی 
بــرای جلــب حمایــت دیگــران از فــرد داغ دیــده بــوده اســت و مراســم هفتــم و چهلــم بــه ایــن حمایــت تــداوم می بخشــید 

ولــی تغییــر آیین هــای ســوگواری در دوران کرونــا مانــع از شــکل گیری ایــن حمایــت و تــداوم آن شــد.
ــان را  ــرگ عزیزان ش ــاره ی م ــردن درب ــت ک ــرای صحب ــی ب ــراد تمایل ــا، اف ــیوع کرون ــای اول ش ــه داد: در ماه ه ــهابی ادام ش
نداشــتند. یعنــی بازمانــدگان و افــرادی کــه بــرای حــل ســوگ خــود نیازمنــد ارتبــاط و صحبــت بــا دیگــران بودنــد، به دلیــل 

ــد. ــرده بودن ــرگ نزدیکان شــان ســکوت ک ــاره ی شــرایط م ــگ، درب ــرس ناشــی از ان ت
او بــه ویژگی هــای فــردی ســوگواران و تأثیــر آن بــر میــزان حــل شــدن طبیعــی یــک ســوگ پیچیــده اشــاره کــرد و گفــت: 
ــته،  ــی وجــود داش ــه در دوران کودک ــان، دلبســتگی هایی ک ــا مشکالت ش ــازگاری ب ــراد در س ــی اف ــی چــون توانای ویژگی های
ســوگ ها و جدایی هــای گذشــته، وســواس، اضطــراب و افســردگی های گذشــته، ســالمتی جســمانی ضعیــف فــرد، کیفیــت 
رابطــه ی فــرد بــا متوفــی و … ازجملــه عوامــل فــردی هســتند کــه می توانــد در حل شــدن طبیعــی یــک ســوگ پیچیــده مؤثــر 

باشــند.
شــهابی گفــت: مرگ هــای قابــل پیش گیــری مــورد دیگــری اســت کــه می توانــد در حل شــدن طبیعــی یــک ســوگ پیچیــده 
مؤثــر باشــند. به عنــوان مثــال فــردی کــه کرونــا را بــه مــادر یــا پــدرش منتقــل کــرده و منجــر بــه فــوت  آن هــا شــده، ســوگ 

عمیــق و پیچیــده ای را می گذرانــد. مــرگ پــدر یــا مــادر بــرای او مــرگ قابــل پیش گیــری تفســیر می شــود.
ــوگ را  ــا س ــه ب ــد مواجه ــه رون ــد ک ــی خوان ــر عوامل ــی را از دیگ ــا ســالمت عموم ــط ب ــده مرتب ــاذ ش ــات اتخ وی تصمیم
بدتــر می کنــد و گفــت: به عنــوان مثــال منــع برگــزاری مراســم، الــزام بــه تشــییع در ســاعت مشــخص و بــا حضــور تعــداد 
ــا  مشــخصی از افــراد و… ممکــن اســت منجــر بــه خشــم و عصبانیــت در افــراد بازمانــده شــود و متعاقبــًا رونــد مواجهــه ب

ســوگ را بدتــر کنــد.
شــهابی در خاتمــه ی ســخنانش پیشــنهاد داد: بــرای این کــه ســوگ پیچیــده در جامعــه شــیوع پیــدا نکنــد و واکنــش طبیعــی 
اتفــاق بیفتــد، بایــد از راه هــای مختلــف بــه توســعه ی روابــط اجتماعــی در اطــراف ســوگواران کمــک کننــد، مســئله ی ســوگ 

ــدگان حمایــت اجتماعــی شــود. ــه رســمیت شــناخته شــود و از بازمان به عنــوان بخشــی از برنامه هــای نظــام ســالمت ب
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ویژگی های حجت خدا در کالم امیرالمومنین )ع(

مرکــز تحقیقــات امــام علــی )ع( پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا همــکاری مرکــز آمــوزش عالــی قاســم 
ــبت  ــه مناس ــن )ع(« را ب ــدا در کالم امیرالمومنی ــت خ ــای حج ــازی »ویژگی ه ــت مج ــرداد 1400، نشس ــن روز 6 م ابن الحس

عیــد غدیــر برگــزار کــرد.
ــخنران  ــی و س ــق تونس ــتاد و محق ــیلینی اس ــید زهیرالمس س
از نهج البالغــه  ایــن بخــش  بــا قرائــت  ایــن نشســت 
ــی اَل  ــالم:»اللَُّهمَّ بََل ــه الس ــی علی ــن عل ــر المومنی ــال امی »ق
ــُهوراً  ــراً َمْش ــا َظاِه ــٍۀ إِمَّ ِ بُِحجَّ ــٍم هلِلَّ ِ ــْن َقائ ــو الْْرُض مِ تَْخُل
ــُه...«  ِ َو بَیِّنَاتُ ــُج اهللَّ ــَل ُحَج ــالَّ تَبُْط ــوراً، لِئَ ــًا َمْغُم ــا َخائِف َو إِمَّ
ــود الزم  ــر خ ــدا ب ــت: ابت ــه( گف ــج البالغ ــت 147نه )حکم
ــت  ــم را خدم ــر خ ــعید غدی ــد س ــیدن عی ــم فرارس می دان
همــه ی عاشــقان موالالموحیدیــن و یعســوب الدین حضــرت 
امیرالمونیــن علی بــن ابی طالــب را بــه شــما عزیــزان و 
فریختــگان حاضــر در ایــن ویبینــار تبریــک و تهنیــت عــرض 
ــلمانان  ــه ی مس ــن هم ــق امیرالمونی ــدوارم به ح ــم و امی کن

ــید. ــه باش ــرار گرفت ــی ق ــت اله ــمول عنای مش
ــه  ــن جلس ــود در ای ــرر ب ــه مق ــی ک ــه داد: موضوع وی ادام
ــر  ــت خــدا در کالم امی ــای حج ــود: »ویژگی ه ــرح ش مط
ــی را  ــم مطالب ــعی می کن ــاءاهلل س ــه ان ش ــن« اســت ک المومنی
خدمــت عزیــزان وســروران گرامــی تقدیــم کنــم امــا اجــازه 

ــم: ــم کن ــه را تقدی ــه اصــل بحــث ســه مقدم ــل از ورود ب ــد قب بدهی
ــا اعتقــادات شــیعه کــه برگرفتــه از روایــات اهــل بیــت)ع( اســت همــواره بایــد بــر روی زمیــن، انســانی الهــی  1 مطابــق ب
وجــود داشــته باشــد کــه به عنــوان حجــت خــدا بــر روی زمیــن باشــد. و زمیــن هیــچ گاه از وجــود حجــت خــدا خالــی نمــی 
مانــد. )لــو ال الحجــه لســاخت االرض باهلهــا( )لــو لــم یبــق فــی الرض إالّ اثنــان لــکان أحدهمــا الحّجــۀ أو الثّانــی الحّجــۀ( 

و مــراد از حجــت در ایــن روایــات امــام معصــوم اســت.
ــر  آن هــا دانســته اســت،  ــی ب ــر خلــق و بســتن راه اســتدالل و بهانه  جوی 2 فلســفه ی وجــود حجــت خــدا، اتمــام حجــت ب
ــاس علــی اهلل حّجــٌۀ  قــرآن کریــم در ایــن فلســفه ارســال رســل نیــز می فرماید:»رســاًل مبّشــرین و منذریــن لئــاّل یکــون للنّ

بعــد الّرســل و کان اهلل عزیــزاً حکیــم«
 3 حکمــت »147« نهج البالغــه کــه بــه خطبــه ی کمیل بــن زیــاد معــروف اســت و مســتند بحــث ماســت، یکــی از ســندهای 
محکــم بــر لــزوم وجــود حجــت خــدا در روی زمیــن در همــه ی عصرهــا تلقــی شــده اســت، امــام علــی )ع( در ایــن حکمــت 
ــه شــمارش ویژگی هــای معنــوی حجــت خــدا  ــن ب ــر روی زمی ــان ضــرورت و فلســفه ی وجــود حجــت خــدا ب ضمــن بی

پرداختــه اســت. 
ــده  ــی شــیعه و ســنی آم ــای حدیث ــه در کتاب ه ــج البالغ ــر نه ــن مضمــون حکمــت 147 به لحــاظ ســندیت عــالوه ب بنابرای
اســت و مرحــوم شوشــتری در کتــاب »بهــج الصباغــه« بــر آن ادعــای اجمــاع کــرده اســت و چنیــن می نویســد: »ایــن ســخن 

امــام علــی)ع( خطــاب بــه کمیل بــن زیــاد، در میــان اهــل ســنت و شــیعیان متواتــر اســت. 
وی تأکیــد کــرد: از اهــل ســنت می تــوان بــه ابــن عبــد ربــه، ابــو هــالل عســکری و ابــن جــوزی نقــل کرده انــد. در میــان 
عالمــان شــیعه نیــز ایــن حکمــت مــورد اســتناد مرحــوم کلینــی، شــیخ صــدوق، ابــن ابــی شــعبه حرانــی، شــیخ مفیــد و ابــن 
ــت را  ــن حکم ــز ای ــری نی ــل اشــخاص دیگ ــر کمی ــالوه ب ــم ع ــد. در خصــوص راوی ه ــل کرده ان ــی نق ــب نعمان ــی زین اب

ــن اســت. ــورد اجمــاع فریقی ــر اســت و م ــر و متوات ــن به لحــاظ ســندیت معتب ــد، بنابرای ــت کرده ان روای
سید زهیرالمسیلینی در مورد مفهوم حجت در لغت و اصطالح آن شرح داد:

الف( حجت در لغت
واژه ی »حجــت« در لغــت عــرب بــه معنــای برهــان و چیــزی کــه به وســیله ی آن پیــروزی در مقابــل خصــم حاصــل می شــود 

و در قــرآن کریــم نیــز در چندیــن جــا کلمــه ی حجــه به معنــای دلیــل و برهــان آمــده اســت از جملــه:
الف( »قل فلله الحجۀ البالغۀ« مقصود از حجت در این آیه برهان است، 
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ب( همچنیــن در ســوره ی نســاء دربــاره ی فلســفه بعثــت انبیــاء می فرمایــد: »لئــال یکــون للنــاس علــی اهلل حجــۀ بعــد الرســل« 
امــا در اصطــالح، »حّجــت« در دو معنــا بــه کار رفتــه اســت:

الــف( حجــت عقلــی: کــه عبــارت از گزاره هایــی در دو ســاحت عقــل نظــری و عملی ســت کــه عقــل به واســطه ی آن حکــم 
می کنــد

ــای او در  ــد و راســتی ادع ــب خــدا ســخن می گوی ــه از جان ــی اســت ک ــای شــخص معین ب( حجــت نقلی)شــرعی(: به معن
ســخن گفتنــد از جانــب خــدا بــرای مــا محــرز شــده اســت. ماننــد انبیــاء، ائمــه و اولیــای الهــی اســت.

ــی  ِ َعَل ــاُم إِنَّ هلِلَّ ــا ِهَش ــد: »یَ ــه هشــام می فرماین ــد تقســیم فــوق روایتــی اســت کــه از امــام کاظــم )ع( ب یکــی از شــواهد مؤی
ــُۀ َفالُْعُقــول « ــا الْبَاِطنَ ــُۀ ع َو أَمَّ ــاُء َو الْئِمَّ ُســُل َو الْنْبِیَ ــَرُة َفالرُّ اِه ــا الظَّ ــًۀ َفَأمَّ ــًۀ بَاِطنَ ــَرًة َو ُحجَّ ــًۀ َظاِه ــِن ُحجَّ تَیْ ــاِس ُحجَّ النَّ

مــراد مــا از حجــت در ایــن بحــث، معنــای دوم حجــت، یعنــی حجــت ظاهــری اســت و تحدیــدا مــراد از حجــت در حکمــت 
147 حضــرات ائمــه ی معصومیــن اســت. یعنــی کســی اســت کــه ســخن و رفتــارش از جانــب خداونــد، بــرای مؤمنــان حجــت 
اســت و امیرالمومنیــن در آغــاز حکمــت 147 یــا همــان خطبــه  کمیل ابــن زیــاد می فرمایــد: »اللَُّهــمَّ بََلــی اَل تَْخُلــو الْْرُض مـِـْن 
ِ و بَیِّنَاتـُـُه« ســپس بــه شــمارش ویژگی هــای  ــا َخائِفــًا َمْغُمــوراً، لِئـَـالَّ تَبُْطــَل ُحَجــُج اهللَّ ــا َظاِهــراً َمْشــُهوراً، و إِمَّ ، إِمَّ ــۀٍ ِ بُِحجَّ َقائـِـٍم هلِلَّ

ظاهــری و معنــوی می پــردازد:

مهم ترین ویژگی های حجت خدا در کالم امیرالمومنین )ع(
ــن  ــر ای ــالم ب ــن علیه الس ــارت امیرالمؤمنی ــح عب ــه صری ــج البالغ ــت 147 نه ــتند: در حکم ــدود هس ــدد مح ــاظ ع اول: از لح
ــوَن َعــَدداً«  ــوَن َعــَدداً« بنابرایــن واژه ی »الَْقلُّ ِ الَْقلُّ اســت کــه حجــج الهــی افــراد محــدودی هســتند می فرمــود:» أُولَئـِـَک َو اهللَّ
در حکمــت 147 همان گونــه کــه به واســطه ی »َعــَدداً« تأکیــد شــده اســت، ناظــر بــه تعــداد و کمیــت آن هاســت نــه بــه کیفیــت 

و حــاالت درونــی آن هــا.
ــه  ــرت عــددی مــالک حقانیــت حقانیــت شــمارده نشــده اســت، بلکــه بیشــتر ب ــت و کث ــچ گاه کمی ــز هی ــم نی ــرآن کری در ق

ــال: ــوان مث ــت، به عن ــده اس ــه ش ــت توج کیفی
َــا أََقــلَّ مِنْــَک مــاالً َو َولـَـداً«  ِ إِْن تَــَرِن أَن َة إاِلَّ بـِـاهللَّ ُ ال ُقــوَّ 1( در ســوره ی کهــف »َو لـَـْو ال إِْذ َدَخْلــَت َجنَّتَــَک ُقْلــَت مــا شــاَء اهللَّ

بنابرایــن تعــداد مــال و فرزنــد در برابــر اعتقــاد بــه خــدا و پرســتش او مهــم تلقــی نشــده اســت.
2( در سوره ی جن » َحتَّیٰ إَِذا َرأَْوا َما یُوَعُدوَن َفَسیَْعَلُموَن َمْن أَْضَعُف نَاِصًرا َوأََقُلّ َعَدًدا«
3( امام حسین)ع( در دعای عرفه: »ما ذا َوَجَد َمْن َفَقَدَک؟! و ما الَّذی َفَقَد َمْن َوَجَدک«

4( در سوره ی زخرف: 78 »لََقْد ِجئْنَاُکْم بِالَْحِقّ َوَلٰکَِنّ أَْکثََرُکْم لِْلَحِقّ َکارُِهوَن«
ُکوُر« 5(سوره ی سبآ :13 »َوَقلِیٌل مِْن ِعبَادَِی الشَّ

6(علی ابن ابی طالب: »ال تستوحشوا طریق الحق لقلۀ سالکیه«

ــدا  ــج خ ــه حج ــالم گرچ ــن علیه الس ــر امیرالمومنی ــتند: از منظ ــدا هس ــزد خ ــم ن ــگاه عظی ــت دارای جای ــت کیفی دوم: از جه
ِ َقــْدراً« قدر ومنزلت شــان  عددشــان انــدک اســت، امــا نــزد خداونــد از منزلتــی بســیار بــزرگ برخوردارنــد »َوالْْعَظُمــوَن ِعنـْـَد اهللَّ

نــزد خداونــد بســیار بــزرگ اســت.
در روایتــی امیرالمؤمنیــن علــی )ع( معیــار شــناخت منزلــت انســان نــزد خــدا را چنیــن معرفــی می کنــد: »َمــن أَراَد مِنکــم أَن 

ِ مِنــه ِعنــَد الُذنـُـوب« یَعَلــَم کیــَف َمنِزلَتــه ِعنــَد اهللَّ َفلینُظــر کیــَف َمنِزلـَـُۀ اهللَّ
ســوم: حافــظ دیــن خــدا هســتند: ســومین ویژگــی از ویژگی هــای حجــت خــدا حفــظ دیــن اســت )حافــظ دیــن( می فرمایــد: 

ُ بِهـِـْم ُحَجَجــُه َو بَیِّنَاتـِـِه َحتَّــی یُودُِعوَهــا نَُظَراَءُهــْم َو یَْزَرُعوَهــا فـِـی ُقُلوِب أَْشــبَاِههِْم« »یَْحَفــُظ اهللَّ
ــام  ــن توســط ام ــظ دی ــل ســنت حف ــگاه اه ــا ن ــت ب ــام امام ــه مق ــیعه ب ــگاه ش ــا در ن ــن تفاوت ه ــح: یکــی از مهم تری  توضی
اســت، از نظــر اهــل ســنت حفــظ دیــن وظیفــه ی امــام نیســت بلکــه امــام یــک مجــری توانمنــد و سیاســت مدار اســت و حفــظ 
دیــن از وظایــف عالمــان دیــن اســت و حتــی بنابــر دیــدگاه برخــی فرقه هــا امــام الزم نیســت متخصــص در دیــن باشــد و اگــر 
مــوردی پیــدا شــد می توانــد از عالمــان دیــن اســتفتاء و وفــق نظــر  آن هــا عمــل کنــد، امــا از نظــر شــیعه یکــی از مهم تریــن 
وظایــف امــام بعــد از رحلــت پیامبــر اکــرم)ص( تفســیر دیــن وحفــظ دیــن اســت، و ایــن وظیفــه بــرای او محفــوظ اســت 
خــواه بــرای اداره ی امــور سیاســی و اجتماعــی انتخــاب شــد، خــواه انتخــاب نشــد )لــذا می بینیــم امــام علــی )ع( در خالفــت 
خلفــا هــرگاه احســاس خطــر نســبت بــه دیــن کــرد وارد شــد و مشــورت داد و مشــکل را بــه گونــه ای حــل کــرد( بنابرایــن 
ــار  ــا در کن ــت، ام ــی اس ــی و اجتماع ــش سیاس ــه ی آن نق ــن الی ــه پایین تری ــای دارد ک ــت الیه ه ــیعه والی ــر ش ــت از نظ امام
ایــن والیــت، نقــش تشــریعی و تکوینــی نیــز دارد لــذا، امــام چــه انتخــاب شــود چــه انتخــاب نشــود، امــام اســت و نقــش و 
وظایــف خــود را انجــام می دهــد. بــه عبــارت دیگــر وظایــف پیامبــر اکــرم به عنــوان رســول و صاحــب رســالت بــر دو نــوع 
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اســت:
1( برخــی از وظایــف و نقش هــای پیامبــر)ص( بــا رحلــت او منقطــع می شــوند و نیــاز بــه ادامــه ندارنــد، ماننــد: دریافــت و 

ابــالغ وحــی یــا پیــام آوری از خداونــد بــرای راهنمایــی و هدایــت بشــر.
2( برخــی از وظایــف نیــاز بــه ادامــه دارنــد و اگــر منقطــع شــوند، خــود رســالت زیــر ســؤال مــی رود و بــه حکمــت خداونــد 

لطمــه وارد می شــود و قطــع آن حکیمانــه نیســت، ماننــد:
1. تفسیر و تبیین وحی الهی 

2. بیان و توضیح احکام موضوعات جدید در حوزه ی وظایف و احکام فردی و اجتماعی مسلمانان
3. پاسخ گویی به شبهات مخالفین اسالم و رّد اعتراضات آنان به حقانیت آیین اسالم

4. محافظت و پاس داری از کیان آموزه های دینی و جلوگیری از وقوع تحریف و بدعت در آن ها
5. داوری و قضاوت در اختالفات و نزاع های بین مسلمین و تطبیق و اجرای حدود و قوانین کلی الهی

6. حکومت داری و ریاست بر عامه ی مردم در همه ی مسائل اجتماعی و سیاسی
بنابرایــن شــیعه امامیــه معتقــد اســت کــه تمــام وظایــف پیامبــر اکــرم)ص( بــه اســتثنای دریافــت وحــی بعــد از وفــات پیامبــر به 
امــام معصــوم واگــذار می شــود از جملــه حفــظ دیــن از تحریــف و تغییــر اســت. امــا اهــل ســنت ایــن وظیفــه علمــا می داننــد 
نــه وظیفــه امــام، از نظــر شــیعه وجــود امــام مانــع از اختــالف در دیــن اســت البتــه بــه شــرط اینکــه بــه امــام مراجعــه کننــد و 
دینشــان را از او بپرســند لــذا، امیرالمؤمنیــن علــی )ع( در خطبــه ی 88 تعجــب می کنــد و افســوس می خــورد کــه چگونــه بــا 
وجــود حجــت بــاز مــردم در دیــن خودشــان اختــالف می کننــد و می گویــد: »فیــا عجبــا! و مالــی ال اعجــب مــن خطــأ هــذه 
الفــرق علــی اختــالف حججهــا فــی دینهــا، الیقتّصــون اثــر نبــٍی و ال یقتــدون بعمــل وصــّی وال یؤمنــون بغیــٍب و ال یعّفــون 

عــن عیــٍب«. 
او عامل اختالف  آن ها را سه امر می داند: )حضرت اختالف در دین را در سه عامل مهم می داند(:

1 مراجعه نکردن به پیامبران و جانشینان آنان
2 ایمان نداشتن به غیب 

3 از فعل عیب پرهیز نکردن
ــد دو دســته  ــن می زنن ــن دام ــالف در دی ــه اخت ــاز ب ــا وجــود حجــت خــدا ب ــه ب ــرادی را ک ــه، اف ــن خطب ــه ی همی او در ادام

می دانــد: 
1 دســته ای کــه دیــن را نپذیرفتنــد و در مشــکالت تنهــا بــه عقــل خــود تکیــه دارنــد )روشــن فکــر( کــه عقــل نیــز نمی توانــد 

پاســخ گوی کاملــی بــرای  آن هــا باشــد
2 دســته ای دیگــر دیــن را پذیرفتنــد ولــی بــه دســتورات حجــت خــدا عمــل نکردنــد کــه اینــان نیــز در مبهمــات گرفتارنــد، 
زیــرا بــرای انتخــاب درســت در مــوارد اختالفــی نیازمنــد حجــت هســتند و چــون بــه دســتورات او عمــل نمی کننــد ســرگردان 

می ماننــد.

چهــارم: دارای علــم لدنــی وغیــر اکتســابی اند: علــم  آن هــا علــم الهــی اســت نــه اکتســابی، حضــرت علــی )ع( در توصیــف 
علــم  آن هــا می فرمایــد: »َهَجــَم بِهـِـُم الْعِْلــُم َعَلــی َحقِیَقــِۀ الْبَِصیــَرةِ« مرحــوم عالمــه مجلســی در تفســیر ایــن جملــه می نویســد: 
»تعبیــر بــه هجــوم در این جــا اشــاره بــه ایــن اســت کــه خداونــد »علــم لدنـّـی« را نســبت بــه حقائــق اشــیا دفعتــًا بــه  آن هــا 
ــش و  ــم و دان ــی عل ــت یعن ــاخته اس ــوف س ــا مکش ــر  آن ه ــق را ب ــار زده و حقای ــا را کن ــا و پرده ه ــم داده و حجاب ه تعلی

ــه ایشــان مــی آورد«. ــاره رو ب ــرت و بینــش یک ب بصی
ِ ص َعلََّمنـِـی أَلـْـَف  در روایتــی کــه هــم اهــل ســنت وهــم شــیعه نقــل کردنــد حضــرت علــی )ع( می فرمایــد: »انَّ َرُســوَل اهلَلَّ
ــی  ـْـِف بَــاٍب َحتَّ ـْـُف أَل ـْـَف بَــاٍب َفَذلـِـَک أَل ــُح أَل ــا َکاَن إِلـَـی یَــْومِ اَلْقِیَاَمــِۀ ُکلُّ بَــاٍب مِنَْهــا یَْفتَ بَــاٍب مـِـَن اَلَْحــاَلِل َو اَلَْحــَرامِ َو مِمَّ

َعلِْمــُت ِعْلــَم اَلَْمنَایَــا َو اَلْباََلیَــا َو َفْصــَل اَلِْخطــاِب«.
غزالــی در رســاله ی »العلــم اللدنــی« ایــن روایــت را نقــل می کنــد و ضمــن تأییــد صحــت آن می گویــد: »اگــر ایــن علــوم را 
بخواهیــم بــا تعلیــم و تعّلــم متعــارف مقایســه کنیــم، امــکان نــدارد. چگونــه می شــود یــک میلیــون بــاب علــم را در لحظــات 
ــذا، در ادامــه می گویــد: »ایــن گســتردگی و  ــم به نحــو متعــارف و معمولــی نیســت« ل کوتاهــی تعلیــم داد؟ ایــن تعلیــم و تعّل
گشــایش در علــم، بــه صــرف تعلیــم و تعّلــم حاصــل نمی شــود، بلکــه ایــن افاضــه امــری آســمانی و الهــی و لدنّــی )یعنــی 

از جانــب درگاه خداونــد متعــال( اســت«.
پنجــم: تحمــل ســختی ها در راه خــدا؛ امیرالمومنیــن در ادامــه ی توصیــف حجــت خــدا بــه ویژگــی دیگــری از ویژگی هــای 
ــوَن«  ــُه الَْجاِهُل ــتَْوَحَش مِنْ ــا اْس ــوا بَِم ــوَن َو أَنُِس ــتَْوَعَرُه الُْمتَْرُف ــا اْس ــتاََلنُوا َم ــد: »َو اْس ــد و می فرمای ــاره می کن ــی اش ــج اله حج
بنابرایــن انســان های نــاز پــرورده هرگــز نخواهنــد توانســت تحمــل ســختی ها و فداکاری هــای حجــج الهــی را در امــر دیــن 
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ــه  ــطه ی اینک ــی به واس ــای اله ــه حجت ه ــد، در حالی ک ــزی را نمی بینن ــب آن، چی ــا و مواه ــز دنی ــا ج ــرا  آن ه ــد، زی درک کنن
ــف  ــو کش ــن »ل ــل از امیرالمؤمنی ــد. )نق ــل می کنن ــختی ها را تحم ــن س ــانی ای ــد، به آس ــوح دریافتن ــه وض ــم را ب ــت عال حقیق

الغطــاء مــا ازددت یقینــًا«(.
نْیـَـا بَِأبـْـَداٍن أَْرَواُحَهــا ُمَعلََّقــٌۀ بِالَْمَحــلِّ الْْعَلــی« از نظــر جســمی در ایــن دنیــا و در میــان  لــذا در ادامــه می فرمایــد: »َو َصِحبـُـوا الدُّ
ــن  ــرب اســت، به همی ــای پیشــین و فرشــتگان مق ــا و انبی ــا ارواح اولی ــی روحشــان هم نشــین ب انســان های دیگــر هســتند، ول

دلیــل دنیــا در نظرشــان بــی ارزش و باالتریــن ارزش بــرای  آن هــا جلــب رضــای پروردگارشــان اســت.
َعــاُة إِلـَـی دِینـِـِه آهِ آهِ َشــْوقًا إِلـَـی ُرْؤیَتِهـِـْم«! کســی  ِ فـِـی أَْرِضــِه َو الدُّ ششــم: بــه مقــام »خلیفــه اهلل« نائــل شــدند؛ »أُولَئـِـَک ُخَلَفــاُء اهللَّ

کــه مســتجمع ویژگی هــای فــوق باشــد بــه مقــام خالفــت الهــی می رســد و حجــت خــدا بــر خلــق می شــود.
خلیفه و مشتقات آن در قرآن کریم در دو معنای عام وخاص به کار رفته است:

معنــای عــام: اســتخالف انســان از انســان )هــم خلیفــه و هــم مســتخلف عنــه انســان اســت( ایــن آیــات مکــرر در قــرآن کریــم 
ــتخالف و  ــئله ی اس ــه مس ــی ک ــام آیات ــتثناء تم ــدون اس ــد و ب ــه کار رفته ان ــر ب ــای یک دیگ ــان ها به ج ــه انس ــواردی ک در م
ــته  ــوام گذش ــت اق ــت از هالک ــه صحب ــده ک ــع ش ــات واق ــیاقی از آی ــد، در س ــرح می کنن ــان را مط ــان از انس ــینی انس جانش

ــه( اســت: )مســتخَلف عن
ــا َظَلُمــوا َوَجاَءتُْهــْم ُرُســُلُهْم بِالْبَیِّنـَـاِت َوَمــا َکانـُـوا لِیُْؤمِنـُـوا َکَذٰلـِـَک نَْجــِزی  1 یونــس: 1314 »َولََقــْد أَْهَلْکنـَـا الُْقــُروَن مـِـْن َقبْلُِکــْم لََمّ

الَْقــْوَم الُْمْجِرمِینَثـُـَمّ َجَعْلنَاُکــْم َخاَلئـِـَف فـِـی الْْرِض مـِـْن بَْعِدِهــْم لِنَنُْظــَر َکیـْـَف تَْعَمُلــوَن«
2 انعــام: 165:»َوُهــَو الـَّـِذی َجَعَلُکــْم َخاَلئـِـَف الْْرِض َوَرَفــَع بَْعَضُکــْم َفــْوَق بَْعــٍض َدَرَجــاٍت لِیَبُْلَوُکــْم فـِـی َمــا آتَاُکــْم ۗ إَِنّ َربـَّـَک 

َســِریُع الْعَِقــاِب َوإِنـَّـُه لََغُفــوٌر َرِحیــٌم«
2 معنــای خــاص: خلیفــه ی انســان و مســتخلف عنــه اهلل اســت، خالفــت در ایــن ایــات جعــل الهــی اســت و شــأنی از شــئول 

الهــی معرفــی شــده اســت.
1( َو إِذ قاَل َربَُّک لِلَمالئَِکِۀ إِنِّی جاِعٌل فِی اَلرِض َخلِیَفًۀ...﴾ )بقره/30(.

الِحاِت لَیَستَخلَِفنَُّهم فِی اَلرِض َکَما استَخَلَف الَِّذیَن مِن َقبلِهِم﴾ )نور/55(. 2( ﴿َوَعَد اهللُ الَِّذیَن آَمنُوا مِنُکم َو َعِمُلوا الصَّ
« )ص/26(. 3( »یا داُوُد إِنَّا َجَعلناَک َخلِیَفًۀ فِی اَلرِض َفاحُکم بَیَن النَّاِس بِالَحقِّ

ــًۀ« دال اســت کــه وصــف  ــٌل فـِـی الْْرِض َخلِیَف ِّــی َجاِع بنابرایــن خلیفــه بایــد توســط مســتخلف عنــه تعییــن شــود، زیــرا »إِن
ــر  ــر اســتمرار اســت چنانکــه کلمــه »انــی« دال ب دائمــی اســت، پــس همــواره مجعولــی آن چنــان بایــد زیــرا »جاعــل« دال ب
اینکــه جــز حــق تعالــی هیچکــس حــق تعییــن خلیفــه نــدارد،. لــذا فرمــود: »اللهــم بلــی ال تخلــو االرض مــن قائــم هلل بحجــه 

امــا ظاهــرا مشــهورا او خائفــا مغمــورا« 

جمع بندی سخنان سید زهیرالمسیلینی:

اول: ایــن حکمــت یکــی از ســند های محکمــی بــر لــزوم وجــود حجــت در میــان خلــق تلقــی شــده اســت، بنابرایــن زمیــن 
ــد. ــی نمی مان ــچ گاه از حجــت خــدا خال هی

دوم: مــراد از حجــت خــدا در حکمــت 147 حجــت نقلــی اســت نــه حجــت عقلــی اســت، یعنــی انســان کاملــی اســت کــه 
مســتجمع جمیــع کمــاالت معنــوی اســت کــه مصــداق اتــم آن پیامبــر )ص( و ائمــه ی اطهــار هســتند.

ــد خائــف و  ــدارد کــه همیشــه در دســترس خلــق باشــد بلکــه گاهــی اقتضــا می کن ــی ن ســوم: وجــود حجــت خــدا ضرورت
مغمــور باشــد کــه بــا وظیفــه ی اصلــی آن منافــات نــدارد.

چهارم: راه حل اختالف موجود بین فرق اسالمی از دیدگاه امیرالمؤمنین عمل به دستورات حجت خدا است.
پنجم: مهم ترین ویژگی حجت خدا عبارتند از:

 از لحاظ عدد محدود هستند 
از جهت کیفیت دارای جایگاه عظیم نزد خدا هستند

حافظ دین خدا هستند
دارای علم لدنی و غیر اکتسابی اند

سختی ها را در راه خدا تحمل می کنند
به مقام »خلیفۀ اهلل« نائل شدند

و الحمد هلل رب العالمین...
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راه های مقابله با خشونت مسری در شبکه ی اجتماعی توییتر

نشســت »راه هــای مقابلــه بــا خشــونت مســری در شــبکه اجتماعــی توییتــر« بــا ســخنرانی دکتــر علــی شــاکر، رئیــس بخــش 
آمــوزش مؤسســه ی همشــهری، یــک شــنبه 6 تیرمــاه 1400 توســط پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات و تحقیقــات 

اســناد فرهنگــی آســیا برگــزار شــد.

ــه اینکــه خشــونت و درگیــری یکــی از ارزش عنصــر خبــری  ــا اشــاره ب ــر  معصومــه تقــی زادگان ب در ابتــدای نشســت دکت
اســت گفــت: حــال کــه ســویه هــای مجــازی زندگــی بــا ســرعت هــر چــه بیشــتر قــوت مــی گیــرد، پــر رنــگ مــی   شــود 
ــن  ــا ای ــوان کــرد؟ ام ــن اســت کــه چــه می ت ــزرگ ای ــه اســت. ســوال ب و بازنمایــی خشــونت بیــش از پیــش ســرعت گرفت
ســؤال پســینی اســت، پیــش از آن بایــد پرســید کــه چگونــه خشــونت مســری می شــود؟ چگونــه خشــونت راه خــود را بــاز 

می کنــد و فضــا را می گیــرد؟
دکتــر شــاکر بــا اشــاره بــه اینکــه دغدغــه ی اولیــه ی وی ایــن بــوده اســت کــه آیــا بســتر روابــط شــبکه های مجــازی می توانــد 
ــا نــه گفــت: در درجــه ی نخســت بایــد بدانیــم شــکل پخــش پیام هــا در  ــاداری پیام هــای تنــش ُزدا آمــاده باشــد ی بــرای برپ
شــبکه چگونــه اســت و از چــه ســازوکاری پیــروی می کنــد. بــا شــناخت ایــن ســازوکار و نحــوه ی پخــش خشــونت )کــه در 
ــه آن می نگریــم( می توانیــم راه هــای جلوگیــری از انتشــار آن را نیــز پیشــنهاد دهیــم. شــبیه  ــه یــک بیمــاری ب ــه مثاب اینجــا ب

ــد. ــری می کنن ــری یــک بیمــاری جلوگی پزشــکانی کــه از همه گی
ــبکه ی  ــای تعارض محــور در ش ــر چگونگــی انتشــار پیام ه ــه دقیق ت ــرای مطالع ــزود: ب ــوزش همشــهری اف ــس بخــش آم رئی
اجتماعــی توییتــر دو درگیــری آبــی کشــاورزان شــرق اصفهــان و غیزانیــه انتخــاب شــد تــا نشــان دهیــم کاربــران توییتــر در 
ــا  ــن پیام ه ــا ای ــد و آی ــش کرده ان ــر و پخ ــبکه منتش ــود را در ش ــای خ ــه پیام ه ــده چگون ــش آم ــای پی ــا تنش ه ــه ب مواجه

ــه؟ ــا ن ــته اند ی ــا داش ــده تنش ه ــویه های کاهن س
وی در توضیــح بیشــتر روش مطالعــه گفــت: بــرای پیــدا کــردن گره هــای مهــم و بررســی محتــوای توییت هــای آنــان از روش 
ــازه زمانــی و اســتخراج توییت هــای  ترکیبــی )تحلیــل شــبکه و تحلیــل مضمونــی( اســتفاده کردیــم؛ یعنــی پــس از تعییــن ب
ــی  ــزار گف ــا کمــک نرم اف ــم و ســپس ب ــا را انجــام دادی ــش داده ه ــو کار پاالی ــای اکســل و تَبل ــا کمــک نرم افزاره ــط، ب مرتب
ــن بخــش  ــج ای ــم. نتای ــه ها را یافتی ــام و خوش ــر در انتشــار پی ــراد موث ــم و اف ــتخراج کردی ــبکه را اس ــل ش ــای تحلی پارامتره
ــد و کار  ــر هــر دو شــبکه روزنامه نگارهــا و فعــاالن رســانه ای محیط زیســتی نقشــی ندارن ــان افــراد موث نشــان می دهــد در می
انتشــار پیام هــا برعهــده کاربرانــی بــا مرکزیــت بــاال و بــا هویتــی نامشــخص اســت. نتیجــه مهــم ایــن بــود کــه بــر خــالف 
ــنده ها( در  ــا و فروش ــا، خبره ه ــدود )رابط ه ــده ای مع ــه ع ــوند، بلک ــرال نمی ش ــبکه وای ــا در ش ــج پیام ه ــای رای نظریه ه
شــبکه آن را بــه شــکلی ُمســری بــه دیگــر کاربــران می رســانند و ایــن امــر از مــدل آســتانه خطــی پیــروی می کنــد و در ایــن 

ــادی دارد. ــت زی ــک اهمی ــد از گره هــای نزدی ــدل تقلی م
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ــگار  ــر خبرن ــری کــه خــود را در توییت ــر شــاکر ادامــه داد: مضامیــن توییت هــای 6 خوشــه ی اصلــی و همچنیــن 25 کارب دکت
ــه  ــتند و ب ــور هس ــی رویدادمح ــه های اصل ــای خوش ــد، توییت ه ــان می ده ــج نش ــه نتای ــد ک ــی ش ــد، بررس ــی کرده ان معرف
پیشــینه و علــت اتفاق هــا پرداختــه نمی شــود و اظهارنظرهــا کلــی و بــدون مــدرک اســت. در آن توهین هــای لفظــی مســتقیم، 
ــوع  ــه ن ــر س ــب ه ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــده می ش ــی دی ــورش خیابان ــه ش ــک ب ــویه و تحری ــای یک س ــازی، اظهارنظره قطبی س
ــدودی  ــه، مع ــن هم ــا ای ــود. ب ــده می ش ــا دی ــن توییت ه ــی( در ای ــه و گروه ــن، مرافع ــبکه ای )نمادی ــونت ش ــال خش از اعم
ــا  ــاس مؤلفه ه ــر اس ــب، ب ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــری دارن ــه درگی ــر ب ــدی تحلیلی ت ــبت دی ــگاران به نس ــای روزنامه ن از توییت ه
ــی  ــده اند، در پ ــر ش ــه منتش ــی ک ــی( پیام های ــداری و راه حل گرای ــی، فرایندم ــی، حقیقت گرای ــح )مردم گرای ــگاری صل روزنامه ن
کاهــش ســطح درگیــری نیســتند و همچنیــن روزنامه نــگاران در ایــن دو اتفــاق مرکزیــت انتشــار پیام هــا را بــر عهــده ندارنــد. 
امــا همــان معــدود خبرنگارانــی کــه در توییتــر ایــن اتفــاق را پوشــش داده انــد، ســعی کردنــد از احســاس گرایی تاحــدی فاصلــه 

ــه تعــارض داشــته باشــند. ــر ب ــد و دیــدی تحلیل ت بگیرن
دکتــر شــاکر در انتهــا افــزود: حــذف شــدن و محــدود شــدن دایــره ی عمــل خبرنــگاران و اصحــاب رســانه ســبب می شــود 
ــا هســتیم.  ــر رویکرده ــد تغیی ــن رو نیازمن ــد و از ای ــوت بیشــتری بگیرن ــکال در فضــای مجــازی ق ــا و ســویه های رادی جریان ه
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سیر تاریخی ارتباطات سالمت و وضعیت فعلی آن در ایران و مالزی
 ترویج یافته ها پیش نیاز اثربخشی تحقیقات سالمت محور است

نشســت تخصصــی ارتباطــات ســالمت بــا عنــوان »ســیر تاریخــی ارتباطــات ســالمت و وضعیــت فعلــی آن در ایــران و مالــزی« 
به صــورت مجــازی و بــه میزبانــی پژوهشــکده ی مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات و تحقیقــات اســناد فرهنگــی آســیا، روز 21 

تیرمــاه 1400، برگــزار شــد.
در ایــن نشســت، دکتــر محمــد نظــام عثمــان از دانشــکده ی ارتباطــات دانشــگاه پوتــرا مالــزی و دکتــر داود مهرابــی، عضــو 

ــد. هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ســخنرانی کردن
در ابتــدای ایــن نشســت، دکتــر محمــد نظــام عثمــان بــه نقــش کلیــدی ارتباطــات در فرایندهــای ارتباطــات ســالمت اشــاره 
کــرد، و گفــت: در شــرایط فعلــی اهمیــت ایــن رشــته بیــش از پیــش نمایــان شــده اســت. وی در خصــوص ســیر تاریخــی 
ارتباطــات ســالمت در مالــزی بیــان کــرد: مالــزی در دو دوره ی پیــش از اســتقالل ایــن کشــور )ســال 1957( و دوران پــس 
ــتقالل،  ــل از اس ــه در دوران قب ــه ک ــت. بدین گون ــرده اس ــره ب ــالمت به ــوزه ی س ــات در ح ــوی از ارتباط ــتقالل به نح از اس
ــوزه ی  ــر ح ــی ب ــنتی به نوع ــای س ــر باوره ــه ب ــی، و تکی ــاوره ی متخصصــان مذهب ــتفاده از مش ــردی و اس ــن ف ــات بی ارتباط

ــد. ــذار بوده ان ــالمت اثرگ س
ایــن اســتاد دانشــگاه افــزود: در دوران پــس از اســتقالل ایــن کشــور، دولــت نقــش فعال تــری در اســتفاده از امکانــات ارتباطــی 
ــه  ــی از جمل ــانه های جمع ــری از رس ــا بهره گی ــالمت ب ــای س ــتفاده از پویش ه ــرد. اس ــا ک ــالمت ایف ــعه ی س ــور توس به منظ

ایــن مــوارد هســتند.
دکتــر محمــد نظــام عثمــان به عنــوان متخصــص ارتباطــات کــه در ســال 1998 مطالعــه ای در خصــوص HIV در مالــزی انجــام 
داده بــود، بیــان کــرد: در آن زمــان بــه دالیلــی از جملــه عــدم گســتردگی رســانه های جمعــی در برخــی از جوامــع کوچک تــر 

و محلی تــر، افــراد بــا ایــن ویــروس آشــنایی بســیار اندکــی داشــتند.
بیماریهای واگیردار، چاق، دیابت، و سبک زندگی از چالش های ارتباطات سالمت در مالزی

ــات، و  ــب دنگــی، اســتعمال دخانی ــزی وجــود داشــت شــامل HIV، ت ــه مال ــه در جامع ــای ســالمتی ک در گذشــته، چالش ه
تنظیــم خانــواده بــود. ایــن چالش هــا در شــرایط فعلــی بیماریهــای واگیــردار ماننــد ویــروس کرونــا، چاقــی، دیابــت، و مســائل 

مرتبــط بــا ســبک زندگــی هســتند.
دکتــر محمــد نظــام عثمــان تشــریح کــرد: ارتباطــات ســالمت پیــش از ایــن به صــورت کالمــی از طریــق ارتباطــات رو در رو 
ــا پیشــرفت فناوری هــای نویــن اســتفاده از ایــن قبیــل امکانــات در دســتور کار دولت هــا قــرار  انجــام می  شــد، امــا اکنــون ب
گرفتــه، تــا در مســیر کســب اهــداف ســالمت از چنیــن ظرفیت هــای ارتباطــی اســتفاده کننــد. یــک مــورد از ایــن تالش هــا، 

ایجــاد برنامــه ای بــا نــام Mysejahtera توســط دولت مالزی اســت 
ــا ایجــاد شــده اســت. هــدف از  ــا توجــه بــه شــیوع کرون کــه ب
ــز  ــی همچــون مراک ــر مکان های ــزار نظــارت ب ــن نرم اف ایجــاد ای
درمانــی،  کلینک هــای  رســتوران ها،  بیمارســتان ها،  خریــد، 
ادارات، دانشــگاه ها و غیــره اســت کــه توســط مالزیایی هــا 

ــوند. ــد می  ش بازدی
وی تصریــح کــرد: ایــن نظــارت بــا ایــن هــدف انجــام می شــود 
تــا بــا افــرادی کــه بــه مکان هایــی کــه احتمــاالً شــیوع کرونــا در 
آن جــا وجــود داشــته اســت، ارتبــاط وجــود داشــته باشــد و یــا 
اینکــه  آن هــا را از مخاطراتــی کــه در چنیــن مکان هــای وجــود 
ــا  ــایر ظرفیت ه ــزی از س ــت مال ــه دول ــازند. البت ــع س دارد، مطل
به منظــور برقــراری ارتباطــات ســالمت نیــز بهــره بــرده اســت.  
ــی  ــر داود مهراب ــازی، دکت ــت مج ــن نشس ــدی ای ــش بع در بخ
بــا اشــاره بــه ســیر تاریخــی رشــته ی ارتباطــات ســالمت بیــان 
ــا  ــالمت ایف ــای س ــی در محیط ه ــش مهم ــات نق ــرد: ارتباط ک
ــان  ــه متخصص ــد ک ــث ش ــی باع ــن نقش ــت چنی ــد. اهمی می کن
رشــته های مختلــف ازجملــه روان شناســی، جامعه شناســی و 
پزشــکی توجــه ویــژه ای بــه مطالعــه ی متغیرهــای ارتباطــات در 
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ــند. ــته باش ــوزه ی ســالمت داش ح

تولید ادبیات غنی، زمینه ساز تشکیل رشته ی ارتباطات سالمت شد
ــع  ــود. در واق ــان ش ــالمت نمای ــات س ــت اطالع ــد در کیفی ــد، می توان ــا می کن ــات ایف ــه ارتباط ــی ک ــزود: نقش ــی اف مهراب
اطالعــات ســالمت کــه می توانــد از منابــع مختلفــی از جملــه گفت وگــو بــا بیمــار، گفت وگــو بــا اطرافیــان بیمــار، و نتایــج 
ــوان  ــن اهــداف می ت ــه ای ــرد. ازجمل ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــی م ــه اهداف آزمایش هــا گــردآوری شــود، به منظــور دســتیابی ب

بــه شناســایی مشــکل ســالمت و اتخــاذ بهتریــن تصمیــم در فراینــد درمــان اشــاره کــرد.
بــه گفتــه ی مهرابــی، ارتباطــات ســالمت حــوزه ی گسترده ایســت کــه شــامل ارتباطــات درون فــردی، ارتباطــات بیــن فــردی، 
ــن  ــای نوی ــن فناوری ه ــی و همچنی ــانه های جمع ــره، رس ــات چهره به چه ــازمانی، ارتباط ــات س ــی، ارتباط ــات گروه ارتباط

اطالعاتــی می شــود. از ایــن رو، رویکردهــای مختلفــی نســبت بــه تحقیقــات ارتباطــات ســالمت وجــود دارد.
اســتاد پژوهشــکده ی مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات و تحقیقــات اســناد فرهنگــی آســیا در ادامــه بیــان کــرد: دو رویکــردی 
کــه در تحقیقــات ارتباطــات ســالمت از گذشــته وجــود داشــته و تــا حــدودی هــم در رقابــت بــا یکدیگــر بوده انــد، شــامل 

ارائــه خدمــات ســالمت )Health Care Delivery( و ارتقــاء ســالمت )Health Promotion( اســت.
ــانی  ــث انس ــه مباح ــتر ب ــد، بیش ــه دارن ــورد توج ــالمت را م ــات س ــه خدم ــرد ارائ ــه رویک ــی ک ــه ی وی، محققان ــه گفت ب
ــه نقــش پویش هــای  ــاء ســالمت ب ــان ارتق ــی کــه محقق ــد، در حال ــط بیمــار – پزشــک توجــه دارن ــل روب ارتباطــات از قبی

ــد. ــت می دهن ــی اهمی ــانه های جمع ــری از رس ــی و بهره گی ــالمت، روش هــای اقناع س
ــی  ــر هم گرای ــا یکدیگ ــدودی ب ــا ح ــته ت ــش وابس ــل نق ــرد به دلی ــن دو رویک ــه ای ــه اینک ــاره ب ــن اش ــی ضم ــر مهراب دکت
ــه  ــه آن شــد، ب ــرن بیســتم توجــه جــدی ب ــه ی دوم ق ــه از نیم ــات ســالمت ک ــات ارتباط ــرد: تحقیق ــح ک ــته اند، تصری داش
ــات جــدی به منظــور شــکل گیری  ــاز اقدام ــی زمینه س ــات غن ــن ادبی ــرد. ای ــد ک ــن حــوزه تولی ــی در ای ــات غن ــج ادبی تدری

رشــته ی ارتباطــات ســالمت شــد.

مشروعیت بخشی تحقیقات سالمت در حوزه ی ارتباطات
 بــه گفتــه ی مهرابــی، تولیــد روزافــزون ادبیــات ارتباطــات ســالمت، تشــکیل نهــاد یــا حــوزه ای کــه بــه فعالیت هــا  آن هــا 
مشــروعیت بخشــد را بــه یکــی از نیازهــای اصلــی محققــان ارتباطــات ســالمت تبدیــل کــرد. در پاســخ بــه ایــن نیــاز بــود کــه 
گــروه ارتباطــات درمانــی )Therapeutic Communication( ذیــل انجمــن ارتباطــات بیــن الملــل )ICA( در ســال 1972 شــکل 

گرفــت. شــکل گیری ایــن گــروه، مطالعــات ســالمت در حــوزه ی ارتباطــات را مشــروعیت بخشــید. 
 )Health Communication( وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد، گــروه ارتباطــات درمانی در ســال 1975 به گروه ارتباطــات ســالمت
تغییــر نــام داد. ایــن تغییــر باعــث شــد کــه حــوزه ی مطالعــات ارتباطــی ســالمت کــه پیش تــر متمرکــز بــر ارتباطــات بیــن 
ــود، اکنــون زیــر چتــر گســترده تری قــرار گیــرد کــه شــامل ارتباطــات اقناعــی، ارتباطــات بین فــردی، پویش هــای  فــردی ب

ــد. ــی می ش ــانه های جمع ســالمت، و رس
ایــن اســتاد پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا بیــان اینکــه امــروزه رشــته ی ارتباطــات ســالمت در مقاطــع 
ــته در  ــن رش ــالن ای ــوزش داده می شــود و فارغ التحصی ــری در بســیاری از کشــورها آم ــی کارشناســی ارشــد و دکت تحصیل
ــران رشــته ی ارتباطــات ســالمت  ــح کــرد: در ای ــد، تصری ــا می کنن ــاء ســالمت ایف نهادهــای مختلــف نقــش مهمــی در ارتق

ــد. ــن خصــوص انجــام داده ان ــه در ای ــات اولی ــه می شــود کــه برخــی از دانشــگاه ها اقدام ــه و گفت ــون شــکل گرفت تاکن

ترویج یافته ها پیش نیاز اثربخشی تحقیقات سالمت محور است
دکتــر مهرابــی در خصــوص ضرورت هــای آینــده رشــته ی ارتباطــات ســالمت بیــان کــرد: ارتباطــات ســالمت رشــته ی نوپایی 
اســت، کــه بــا توجــه بــه نقــش غیرقابــل انــکار ارتباطــات در ســالمت افــراد جامعــه، بایــد بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار 
ــرا و  ــدازی، اج ــالمت، راه ان ــوزش س ــد، آم ــانه های جدی ــالمت محور در رس ــای س ــانه ها و ظرفیت ه ــی رس ــرد. هم گرای گی
ارزیابــی پویش هــای ســالمت و ســبک زندگــی ســالم از جملــه مــواردی هســتند کــه نیازمنــد توجــه از ســوی متخصصــان 

ارتباطــات ســالمت هســتند.
وی در پایــان ســخنانش ضمــن اشــاره بــه ضــرورت انجــام تحقیقــات بین رشــته ای جهــت دســت یابی بــه جامعــه ای ســالم، 
تصریــح کــرد: ترویــج یافته هــای پژوهش هــای ســالمت محور کــه مــورد نیــاز جامعــه هســتند، از جملــه اقداماتــی اســت کــه 
محققــان حــوزه ی ارتباطــات ســالمت بایــد توجــه ویــژه ای بــه آن داشــته باشــند، تــا اثربخشــی آن بــر جامعــه مشــاهده شــود.
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مصاحبه با دکتر سیدکاللی
 رئیس مرکز نوآوری و توسعه ی فناوری

ــوآوری و  ــز ن ــس مرک ــت و رئی ــروه مدیری ــأت علمــی گ ــادر ســیدکاللی، عضــو هی ــر ن ــا دکت ــه ب ــن شــماره از خبرنام در ای
توســعه ی فنــاوری پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، مصاحبــه ای پیرامــون ایــن مرکــز تــازه تأســیس و مســائل 

ــذرد: ــان می گ ــه از نظرت ــم ک ــه آن انجــام دادی ــوط ب مرب

- با سالم، به عنوان اولین سؤال، »مرکز نوآوری و توسعه ی فناوری« چه کارکردی دارد؟
* بــا ســالم و احتــرام متقابــل، براســاس ســند راهنمــای راه انــدازی ســاختارهای اجرایــی در توســعه ی کارآفرینــی، فنــاوری و 
نــوآوری در دانشــگاه ها و مؤسســات پژوهشــی مصــوب ســال 1399، نهادهایــی بــرای مدیریــت امــور مرتبــط بــا کارآفرینــی، 
ــای  ــه کانون ه ــده اند ازجمل ــف ش ــوم تعری ــه وزارت عل ــگاه های زیرمجموع ــگاه ها و پژوهش ــوآوری در دانش ــاوری و ن فن
خالقیــت و شــکوفایی، مراکــز کارآفرینــی و مهارت افزایــی، مراکــز رشــد، مراکــز پیــش شــتاب دهی و شــتاب دهی، پارک هــای 

علــم و فنــاوری و مراکــز نــوآوری و توســعه ی فنــاوری.
ــعه ی  ــی، توس ــای کارآفرین ــای حوزه ه ــی فعالیت ه ــت تمام ــامان دهی و مدیری ــاوری از س ــعه ی فن ــوآوری و توس ــز ن مراک
ــوان در  ــن عن ــا ای ــه ب ــزی ک ــوند. مرک ــاد می ش ــد ایج ــی توان من ــات پژوهش ــگاه ها و مؤسس ــوآوری در دانش ــاوری و ن فن
ــر کارکردهــای گوناگونــی اســت ازجملــه برگــزاری برنامه هــا، رویدادهــا،  پژوهشــگاه علــوم انســانی ایجــاد شــده مشــتمل ب
کارگاه هــا و نشســت های مهارت افزایــی و دانش افزایــی، ارائــه ی مشــاوره های تخصصــی کســب وکار، شــتاب دهی بــه 
ــته ای.  ــای میان رش ــوآوری و همکاری ه ــت ن ــا محوری ــی ب ــای پژوهش ــکیل حلقه ه ــتارت آپی و تش ــای اس ــکل گیری تیم ه ش
فعالیت هــای دیگــری ماننــد ترویــج مفاهیــم کارآفرینــی و نــوآوری در علــوم انســانی و فرهنگ ســازی از طرقــی ماننــد انتشــار 

ــزود. ــن فهرســت اف ــه ای ــوان ب ــاب را هــم می ت کت

- امــکان دارد تاریخچــه ی راه انــدازی مرکــز نــوآوری و توســعه ی فنــاوری پژوهشــگاه علــوم انســانی را 
تشــریح بفرماییــد؟

* ظاهــراً ایــده ی راه انــدازی مرکــز نــوآوری و توســعه ی فنــاوری پژوهشــگاه علــوم انســانی مربــوط بــه ســال 1396 اســت. 
دکتــر حســینعلی قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه توجــه ویــژه ای بــه ایــن مهــم داشــتند و در همیــن راســتا دکتــر حمیدرضــا دالونــد، 
عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده ی زبان شناســی پژوهشــگاه را مأمــور کردنــد تــا بــرای دریافــت مجوزهــا و منابــع اولیــه ی 

الزم جهــت راه انــدازی مرکــز اقــدام کننــد.
در اواخــر ســال 1398 بنــده، نــادر ســیدکاللی، به عنــوان مســئول راه انــدازی مرکــز نــوآوری منصــوب شــدم. بــا فعالیت هــا و 
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پیگیری هــای بنــده، برنامــه ی اســتراتژیک و عملیاتــی مرکــز تدویــن و مــورد موافقــت هیــأت رئیســه پژوهشــگاه قــرار گرفــت. 
ــوآوری و  ــا تأســیس مرکــز ن ــای پژوهشــگاه مــورخ 1399/4/21 ب ــأت امن ســپس در پنجمیــن نشســت از دوره ی چهــارم هی
توســعه ی فنــاوری پژوهشــگاه علــوم انســانی موافقــت شــد. در ادامــه تشــکیالت و نمــودار ســازمانی مرکــز نوآوری پژوهشــگاه 

در وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری مصــوب و در تاریــخ 1399/9/19 جهــت اجــرا بــه پژوهشــگاه ابــالغ شــد.
البتــه بنــده منتظــر مجوزهــا نمانــدم و به طــور هم زمــان از چنــد معمــار و طــراح دعــوت کــردم تــا برنامــه ای بــرای ســاخت 
و تجهیــز دفاتــر ســتادی، دپارتمــان شــتاب دهی و فضــای کار اشــتراکی مرکــز در طبقــات هشــتم و اول ســاختمان کریم خــان 
زنــد پژوهشــگاه علــوم انســانی تهیــه کننــد و طــی مــدت کوتــاه چندماهــه به طــور فشــرده عملیــات عمرانــی مرکــز انجــام 
ــن  ــت. به منظــور تأمی ــداری شــد و در محــل اســتقرار یاف ــدازی مرکــز خری ــرای راه ان ــاز ب ــورد نی ــزات م ــات و تجهی و امکان

هزینههــا، بودجه هــای حمایتــی از معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری جــذب شــد.

- آیا مرکز نوآوری پژوهشگاه، تاکنون بانی و برگزارکننده ی برنامه هایی هم بوده است؟
ــه ی زیرســاختی داشــتند، نشســت ها و کارگاه هــای آموزشــی  ــی کــه ذکــر شــد و جنب ــا فعالیت های ــوازی ب ــه. به طــور م * بل
ــا فعــاالن اکوسیســتم نــوآوری و کارآفرینــی کشــور انجــام  متعــددی نیــز توســط مرکــز برگــزار شــده اســت و دیدارهایــی ب
شــده و مذاکراتــی هــم جهــت جلــب همــکاری آن هــا صــورت پذیرفتــه اســت. اطالعــات مربــوط بــه ایــن اقدامــات در وب گاه 

مرکــز بــه آدرس: https://www.ihcs.ac.ir/innocent/fa کــه در ســال 1399 راه انــدازی شــد، قابــل مشــاهده اســت.
ــای  ــا نهاده ــای را ب ــای ارزنده ــانی همکاریه ــوم انس ــگاه عل ــوآوری پژوهش ــز ن ــار 1400، مرک ــالهای 1399 و به ــی س ط
ــر  ــل ذک ــه مشــارکت های قاب ــرده اســت. ازجمل ــاز ک ــاوری کشــور آغ ــوآوری و فن ــی، ن شناختهشــده ی اکوسیســتم کارآفرین
می تــوان بــه همــکاری بــا کارخانــه ی نــوآوری »همــآوا« در زمینــه ی »پویش افــرا« بــا موضــوع فرهنــگ کارآفرینــی، همــکاری 
بــا شــتاب دهنده ی »دیمونــد« دانشــگاه تهــران در زمینــه ی شبکه ســازی و همــکاری بــا ســتاد فرهنگ ســازی اقتصــاد دانشــبنیان 
و توســعه ی صنایــع خــالق و فرهنگــی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــرای راه انــدازی »خانــه ی خــالق و 

نــوآوری علــوم انســانی و فرهنــگ« اشــاره کــرد.

- شــروع فعالیــت شــما مصــادف بــا انتشــار همه گیــری کرونــا در جهــان و ایــران بــود و بــا دوره هــای 
ــا ایــن وجــود دســتاوردهای  ــا آن همــراه شــده اســت. ب طوالنــی قرنطینــه و محدودیت هــای مرتبــط ب
ــن مــدت وجــود  ــی در ای ــن دوران حاصــل شــده اســت،  چــه مشــکالت و چالش های متعــددی در ای

داشــته اســت؟
* اجــازه دهیــد، ابتــدا به طــور خالصــه اهــم اقدامــات انجــام شــده توســط مرکــز نــوآوری و توســعه ی فنــاوری پژوهشــگاه 
ــا وجــود محدودیت هــای  علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در ســال های 1399 و چندماهــه ی نخســت ســال جــاری را ب

ناشــی از همه گیــری ویــروس کرونــا در جهــان و ایــران خالصــه وار ذکــر کنــم. اهــم اقدامــات از ایــن قــرار اســت:
1. اخذ مجوزهای الزم از هیأت امنای پژوهشگاه، وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

2. ساخت و تجهیز فضای کار اشتراکی، دپارتمان شتاب دهی و دفاتر ستادی مرکز
3. فراخوان انتخاب شتاب دهنده از بخش خصوصی، گزینش موارد برتر و تدوین قرارداد مشارکت

4. جذب بودجه های حمایتی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
5. برگزاری نشست ها و کارگاه های ملی و بین المللی  تخصصی

6. برنامه ریزی و اجرای برنامه ی ابتکاری مشاوره ی مدیریت در ایران
7. ایجاد حلقه ی پژوهشی مطالعات انتقادی در نوآوری و استراتژی

ــتراتژیک و  ــه ی اس ــب برنام ــزی و تصوی ــه طرح ری ــز ازجمل ــکیالتی مرک ــازمانی و تش ــاخت های س ــم آوردن زیرس 8. فراه
نمــودار ســازمانی

9. طراحی و تشکیل شورای راهبردی مرکز و برگزاری جلسات آن
10. انتشار کتاب

11. حمایت از پویش فرهنگ کارآفرینی »افرا« که توسط شرکت »همآوا« پایه ریزی شده است
12. انعقاد و اجرای چندین تفاهم نامه با شتاب دهنده های برتر کشور مانند »همآوا« و »دیموند«

13. دیــدار و مذاکــره بــا ده هــا مرکــز رشــد و نــوآوری و پــارک علــم و فنــاوری در کشــور و فراهــم آوردن مقدمــات همــکاری 
بــا آنهــا

ــز  ــط مرک ــور توس ــگ کش ــانی و فرهن ــوم انس ــوآوری عل ــالق و ن ــه خ ــتین خان ــدازی نخس ــه ی راه ان ــای تفاهم نام 14. امض
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ــوری ــاوری ریاســت جمه ــی و فن ــت علم ــان معاون ــش بنی ــتاد فرهنگســازی اقتصــاد دان ــا س ــوآوری پژوهشــگاه ب ن
ــود. تعطیلی هــا  ــا مشــکلی اساســی ب ــد. کرون ــاد بوده ان ــم کــه چالش هــا زی ــد عــرض کن ــع بای درخصــوص مشــکالت و موان
ــادی  ــده ی اقتص ــکالت عدی ــی و مش ــل پاندم ــط به دلی ــای مرتب ــیاری از نهاده ــدن بس ــزه ش ــاعات کار و بی انگی ــش س و کاه
و اجتماعــی کشــور در ســالیان اخیــر طبیعتــًا مانعــی بــرای ســرعت و گســترش فعالیت هــای مــا بــود. بــا ایــن حــال همــه ی 
ــم. پژوهشــگاه علــوم انســانی در زمینــه ی  ــا مشــکالت را برطــرف کنیــم و کار را پیــش بری ــم ت ــه کار گرفتی ــوان خــود را ب ت
فعالیت هــای مرتبــط بــا کارآفرینــی، نــوآوری و فنــاوری آکادمیــک کــه قدمــت آن در نظــام آمــوزش عالــی و پژوهــش کشــور 
ــدازی ایــن مرکــز نخســتین فعالیــت جــدی پژوهشــگاه در  ــدارد و راه ان ــی ن ــه ســه دهــه می رســد، ســابقه ی چندان حداقــل ب
ایــن زمینــه محســوب می شــود. بــه ایــن ترتیــب یکــی از بزرگتریــن مشــکالت مــا نبــود آمادگــی فرهنگــی و ناآشــنایی برخــی 
ــر شــماری از  ــا تأخی ــف ی ــی باعــث توق ــه دارد و گاه ــان ادام ــه همچن ــود ک ــازمان پژوهشــگاه ب ــات در س ــن موضوع ــا ای ب

ــت. ــده اس ــا ش فعالیت ه

- برای راهبری کالن مرکز چه فکری کرده اید؟
ــوآوری و  ــا حاکمیــت مرکــز، در بهــار ســال 1400، شــورای راهبــردی مرکــز ن * درخصــوص راهبــری و مباحــث مرتبــط ب
توســعه ی فنــاوری پژوهشــگاه بــا حضــور رئیــس پژوهشــگاه و معــاون کاربردی ســازی پژوهشــگاه، بنــده )نــادر ســیدکاللی( 
بــه عنــوان رئیــس مرکــز نــوآوری پژوهشــگاه و مدیــران و صاحب نظــران داخــل و خــارج از پژوهشــگاه تشــکیل شــد و آغــاز 

بــه کار کــرد و جلســات آن ادامــه دارنــد.
ــتین  ــد. نخس ــب ش ــیوه نامه ی آن تصوی ــیس و ش ــگاه تأس ــرم پژوهش ــه محت ــأت رئیس ــه ی هی ــتناد مصوب ــه اس ــورا ب ــن ش ای
جلســه ی ایــن شــورا در تاریــخ 8 خــرداد مــاه ســال 1400 برگــزار شــد. شــورا متشــکل از ترکیــب اعضــای داخلــی و خارجــی 

ــد. ــری می کن ــگاه تصمیم گی ــوآوری پژوهش ــز ن ــای مرک ــت ها و برنامه ه ــداف، سیاس ــوص اه ــه درخص ــت ک اس

- فلسفه ی وجودی مرکز چیست و آیا مأموریت های ویژه ای دارد؟
* براســاس برنامــه اســتراتژیک مصــوب مرکــز نــوآوری پژوهشــگاه، ایــن مرکــز چنــد مأموریــت اصلــی را بــه عهــده گرفتــه 

ــد از: ــا عبارتن ــن مأموریت ه اســت. ای
1. فرهنگ سازی و ترویج مباحث خالقیت، نوآوری و کارآفرینی در پژوهشگاه و جامعه علوم انسانی و فرهنگ کشور

ــش شــتاب دهی و شــتاب دهی  ــعه ی فنــاوری؛ و پی ــی و توس ــته های نــوآوری، کارآفرین ــت از هس 2. شــکل دهی و حمای
تیم هــای اســتارتاپی

3. برگزاری مسابقات و رویدادهای تخصصی نوآوری و کارآفرینی
4. برگــزاری دوره هــا و کارگاه هــای آموزشــی، نشســت های تخصصــی، مدرســه های تابســتانی و بــوت کمپ هــای تخصصــی 

حــوزه نــوآوری و کارآفرینــی
ــانی و  ــوم انس ــای عل ــه در حوزهه ــای نوآوران ــه فعالیته ــی ب ــجام بخش ــازی و انس ــی، شبکه س ــته های پژوهش ــاد هس 5. ایج

ــگ فرهن
ــر پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و جامعــه علــوم انســانی و فرهنــگ  ــا تمرکــز ب ــن فعالیت هــا ب تمامــی ای

ــود. ــام می ش ــور انج کش

- به عنــوان سرپرســت ایــن مرکــز چــه برنامه هایــی بــرای تأثیرگــذاری و پیشــرفت مجموعــه داریــد و 
دورنمــای فعالیــت ایــن مرکــز را چطــور می بینیــد؟

ــوم  ــای عل ــز نوآوری ه ــن مرک ــه بزرگتری ــه ب ــن اســت ک ــا ای ــز، چشــم انداز م ــه ی اســتراتژیک مرک ــد، براســاس برنام * ببینی
انســانی، اجتماعــی و فرهنــگ در ایــران تبدیــل شــویم. بــا ایــن حــال بــه قــول شــیخ اجــل ســعدی شــیرازی کــه در گلســتان 

می فرماینــد:
دو چیز طیره ی عقل است دم فروبستن                به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی

ــدی  ــی ج ــم انداز، رقبای ــن چش ــه ای ــتیابی ب ــور دس ــه به منظ ــت ک ــه داش ــد توج ــرد. بای ــان ک ــا اذع ــه محدودیت ه ــد ب بای
ــرمایه ی دانشــجویی  ــازمانی و س ــی، س ــاخت های فیزیک ــده اند و زیرس ــال ش ــه فع ــن زمین ــش در ای ــال ها پی ــه از س ــم ک داری
آن هــا نســبت بــه پژوهشــگاه مــا برتــری دارد. تأخیــر طوالنــی پژوهشــگاه در ورود بــه ایــن عرصــه امــکان دســتیابی بــه ایــن 
ــگ  ــانی و فرهن ــوم انس ــای عل ــه نوآوری ه ــدن ب ــدود ش ــز و مح ــتراتژی تمرک ــه اس ــت. البت ــرده اس ــوار ک ــم انداز را دش چش

ــد. ــان باش ــاز و یاری رس ــگاه کارس ــرای پژوهش ــدی ب ــد تاح می توان
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ــاوری  ــم کارآفرینــی، توســعه ی فن ــه مفاهی ــان پژوهشــگاه نســبت ب ــان اعضــای هیــأت علمــی و کارکن ــوز در می به عــالوه هن
ــا ایــن  و نــوآوری دانشــگاهی و آکادمیــک شــناخت کافــی وجــود نــدارد کــه گرفتاری هــای فراوانــی ایجــاد کــرده اســت. ب
حــال می شــود امیــدوار بــود کــه بــه تدریــج مقاومت هــای ســازمانی کم تــر شــود و چه بســا در آینــده بازتعریفــی از کارکــرد 
ــد اجمــاع میــان نخبــگان را تســریع و رشــد و توســعه ی فعالیت هــای  ــوآوری پژوهشــگاه صــورت پذیــرد کــه بتوان مرکــز ن

مرکــز را امــکان پذیــر کنــد.

- ارتباط و همکاری این مرکز جدید با سایر پژوهشکده ها چه طور می تواند باشد؟
* ارتبــاط زمانــی ممکــن اســت کــه در وهلــه ی اول درک مناســبی از ظرفیت هــای همــکاری به وجــود بیایــد و زیرســاخت های 
ــت  ــرای فعالی ــه ای باشــد ب ــد زمین ــان می توان ــش بنی ــاًل ایجــاد شــرکت های دانشــگاهی و دان ــد. مث همــکاری هــم فراهــم آی
ــته  ــده ای داش ــر ای ــه اگ ــان برخــی وجــود دارد ک ــن تصــور در می ــال ای ــن ح ــا ای ــز. ب ــان در مرک ــا دانشجویان ش ــتادان ی اس
باشــند مرکــز بایــد آن را اجرایــی کنــد درحالی کــه نقــش مرکــز حمایــت اســت نــه اجــرا. روال کار ایــن اســت کــه ایده هــای 
ــی  ــا انتخــاب می شــوند و امکانات ــا بهترین ه ــان آن ه ــز طــرح می شــوند و از می ــر در مرک پیشــنهادی در کمیته هــای تصمیم گی
ــرار  ــا ق ــول ایده ه ــه ح ــکل گرفت ــای ش ــار تیم ه ــن در اختی ــط تلف ــرق، گاز و خ ــت، آب، ب ــی، اینترن ــای فیزیک ــر فض نظی

می گیــرد.
به عــالوه صاحبــان ایــده و اعضــای تیم هــا امــکان دریافــت مشــورت از منتورهــا و مشــاوران مرکــز در امــور تجــاری، مالــی 
ــه  ــی ب ــد و دسترس ــد ش ــه خواه ــازار ارائ ــر از ب ــی کم ت ــا قیمت های ــات ب ــات و خدم ــت. امکان ــد داش ــی را خواهن و حقوق
ــده قــرار خواهــد  ــان ای ــار صاحب ــی را در اختی پژوهش هــای ارزش منــد و پژوهشــگران نامــدار پژوهشــگاه فرصت هــای خوب

ــد. ــدام کنن ــه توســعه ی فعالیت هــای خــود اق ــا نســبت ب داد ت

- جدیدترین اقدام یا برنامه ی شما برای پیشبرد اهداف مرکز چیست؟
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــان معاون ــش بنی ــاد دان ــازی اقتص ــتاد فرهنگ س ــا س ــه ای ب ــاری تفاهم نام ــال ج ــاه س ــرداد م * در خ
ــوآوری در  ــه ی خــالق و ن ــا همــکاری ایشــان نخســتین خان ــه ب ــی آن هســتیم ک ــم و در پ ــد کردی ریاســت جمهــوری منعق
ــز  ــق را در مرک ــم موف ــد تی ــم چن ــه زودی بتوانی ــم ب ــم. امیدواری ــدازی کنی ــگ کشــور را راه ان ــوم انســانی و فرهن حــوزه ی عل
ــت  ــدوارم معاون ــده و امی ــاده ش ــاخت ها آم ــیاری از زیرس ــم. بس ــاز کنی ــم آغ ــتاب دهی را ه ــای ش ــم و فعالیت ه ــتقر کنی مس
ریاســت جمهــوری تعهــدات خــود را هرچــه زودتــر عملــی کنــد و بدنــه ی پژوهشــگاه نیــز بــا رویکــردی موافــق و همــراه 

ــند. ــا باش ــر م ــه یاری گ ــن زمین در ای

- اگر نکته ی خاصی مدنظرتان هست، طرح بفرمایید.
ــا  ــاوری توجــه داشــته باشــیم. م ــوآوری و توســعه ی فن ــه کارکردهــای یــک مرکــز ن ــه نظــرم خیلــی مهــم اســت کــه ب * ب
قــرار نیســت محصــول تولیــد کنیــم و مســتقیمًا درگیــر کســب وکار شــویم. در اصــل مأموریــت دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها 
ــرار اســت بســتر و  ــوآوری ق ــز ن ــش اســت. مراک ــی و پژوه ــوزش عال ــا آم ــن آن ه ــه اصلی تری ــای دیگــری اســت ک چیزه
زیرســاخت های الزم را فراهــم کننــد تــا اســاتید و دانشــجویان خــوش ذوق، بــه خصــوص آن هایــی کــه پژوهش هایــی انجــام 
داده انــد کــه قابلیــت تبدیل شــدن بــه محصــول یــا خدمــت را دارنــد، تیم هایــی تشــکیل دهنــد و شــروع بــه فعالیــت کننــد. 
مرکــز هــم ضمــن فراهــم آوردن فضــای فیزیکــی و نیازهــای کار، دسترســی ایــن تیم هــا بــه منتورهــا و مشــاوران متخصــص 

ــرد. ــد ک ــر خواه ــوآوری را امکان پذی ــی و ن ــتم کارآفرین ــه اکوسیس ــور خالص و به ط
ــل  ــی عم ــی و پژوهش ــوزش عال ــای آم ــد حوزه ه ــاوری در ح ــوزه ی فن ــد در ح ــالش می کن ــوم ت ــی وزارت عل ــور کل به ط
ــده  ــوان نادی ــه را نمی ت ــن زمین ــاوری ریاســت جمهــوری در ای ــت علمــی و فن ــل، نقــش اثرگــذار معاون ــد. در نقطــه مقاب کن
ــوآوری  ــران در موضوعاتــی ماننــد کارآفرینــی، توســعه ی فنــاوری و ن گرفــت. به طــور کلــی دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های ای
ــد  ــی مانن ــی هســتند و در نهادهای ــان دچــار ابهامات ــا جامعــه و صنعــت همچن ــاط ب ــک، بحــث کاربردی ســازی و ارتب آکادمی
وزارت علــوم و معاونــت علمــی هــم سرگشــتگی های زیــادی در ایــن خصــوص وجــود دارد. گمــان می کنــم در ایــن زمینــه 
الزم اســت در آینــده گفت وگــوی دیگــری داشــته باشــیم تــا بــه تفصیــل بــه چالش هــا و راهکارهــای آن بپردازیــم. بنابرایــن 

بــه فرمــوده موالنــا:
شرح این هجران و این خون جگر                این زمان بگذار تا وقت دیگر

در پایــان الزم می دانــم تــا از راهنمایی هــا و مســاعدت های رؤســا و اســتادان پژوهشــگاه از جملــه دکتــر قبــادی، ســرکار دکتــر 
پارســاپور، دکتــر دلیــر، دکتــر کامیــار، الهــام ســروندی و همــه ی بزرگــواران همــراه و هــم دل تشــکر کنم.

- از شما ممنونم.
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مجموعه منشورات جدید طرح جامع اعتال

  »آموزش عالی فلسفه در ایران« 

طــرح جامــع اعتــالی علــوم انســانی معطــوف بــه پیشــرفت 
کشــور در راســتای انتشــار آثــار پژوهشــی مجریــان طرح ها، 
یکــی دیگــر از ایــن آثــار پژوهشــی را کــه پیش تــر در قالب 
ــود، در  گــزارش طــرح به صــورت محــدود منتشــر شــده ب
ــاب در دســترس همــه ی  ــد و به صــورت کت ســاختار جدی
ــاب  ــد داد. کت ــرار خواه ــانی ق ــوم انس ــه عل ــدان ب عالقه من
ــری،  ــای فک ــران؛ گفتمان ه ــفه در ای ــِی فلس ــوزِش عال »آم
برنامه ریــزی آموزشــی، مهــارت و اشــتغال« بــه قلــم 
اســتادیار پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
ــر  ــته ی تحری ــه رش ــوقانی ب ــجاعی جش ــک ش ــر مال دکت

درآمــده اســت.
ــه  ــت ب ــا اس ــز گوی ــوان آن نی ــه عن ــاب چنان ک ــن کت  ای
ــران  ــفه در ای ــته ی فلس ــش رش ــی پیدای ــوع تخصص موض
ــاط  ــن ارتب ــگاهی و همچنی ــته ی دانش ــک رش ــوان ی به عن

برنامه ریــزی درســی ایــن رشــته و مهــارت و اشــتغال دانش آموختــگان ایــن رشــته در طــی دهه هایــی کــه از پیدایــش ایــن 
ــت. ــه اس ــاص یافت ــر اختص ــال حاض ــا ح ــذرد، ت ــران می گ ــته در ای رش

ــارت و اشــتغال  ــا مه ــن رشــته ها ب ــی در ای ــای تحصیل ــاط برنامه ریزی ه ــوم انســانی، ارتب ــش رشــته های عل موضــوع پیدای
ــالی  ــع اعت ــرح جام ــی در ط ــای پژوهش ــدادی از طرح ه ــی تع ــای اصل ــته ها، از محوره ــک از رش ــگان هری دانش آموخت
ــی«  ــوم تربیت ــی« »عل ــوم اجتماع ــته های »عل ــا رش ــط ب ــی مرتب ــون کتاب های ــور تاکن ــن مح ــت. در ای ــانی اس ــوم انس عل
»باستان شناســی« »زبــان و ادبیــات فارســی« منتشــر شــده اند و در کنــار »رشــته ی فلســفه« 5 عنــوان کتــاب دیگــر مرتبــط بــا 

ــز 1400 منتشــر خواهــد شــد. ــا پایی ــوم انســانی ت رشــته های عل
 مؤلــف کتــاب در بخــش مقدمــه اثــر موضــوع را بــا جایــگاه رشــته ی فلســفه در علــوم انســانی آغــاز می کنــد و دربــاره ی 
تأثیــر ایــن رشــته در شــکل گیری جریان هــای گوناگــون علمــی و اجتماعــی ایــران چنیــن می نویســد: »اگــر ایــن اســتعاره 
نســبتًا مشــهور )و البتــه تــا حــدی قابــل دفــاع( را بپذیریــم کــه »فلســفه، مــادر علــوم اســت« و علــوم در بســط تاریخــی خــود 
ــی، تاریخــی،  ــدم معرفت ــی از تق ــوان به نوع ــد، می ت ــلوک تخصصــی کرده ان ــزم س ــده و ع آهسته آهســته از فلســفه جــدا ش
ــوع  ــه نظــر می رســد ن ــه ســایر علــوم انســانی مــدرن، ســخن گفــت. ب ارزشــی و حتــی سیاســت گذارانه فلســفه نســبت ب
نــگاه پیشــگامان طراحــی آمــوزش فلســفه ی غربــی بــه ایــن حــوزه معرفتــی و انتظــارات و تلقی هــای بعضــًا متفــاوت و گاه 
ــا  ــته اند در برخــی حوزه ه ــی داش ــد غرب ــی فلســفه ی جدی ــی و گفتمان ــی معرفت ــرد علم ــت و کارک ــه از ماهی متعارضــی ک
همچــون شــیوه ی سیاســت گذاری ایــن رشــته، تأثیــر آن در شــکل دهی بــه جریان هــای فکــری فرهنگــی و حتــی سیاســی 

اجتماعــی ایــران معاصــر جــدی بــوده اســت.
ــًا  ــه دانشــگاه تهــران، لزوم ــات( ب ــه الهی ــات و ن ــی )دانشــکده ی ادبی ــه ورود فلســفه ی غرب اگــر چــه در خاســتگاه های اولی
ــا آهسته آهســته در مســیر توســعه ی  ــی نداشــته اســت، ام ــن حــوزه معرفت ــا و ای ــادی در نســبت م نوعــی خودآگاهــی انتق
رشــته و به ویــژه در اواخــر دهــه ی چهــل و بــا شــکل گیری زمینه هــای انقــالب اســالمی ایــران و به ویــژه پــس از انقــالب 
ــای  ــه دغدغه ه ــن ب ــی پرداخت ــه رشــته ی فلســفه، نوع ــن ب ــج، پرداخت ــی رای ــاوت شــده اســت. در تلق ــت متف ــن وضعی ای
ــوزش و پژوهــش  ــورد نظــر سیاســت گزاران آم ــداف م ــا اه ــی  می شــود ام ــر وجــودی تلق ــی عمیق ت ــه معنای شــخصی و ب
در نهادهایــی چــون وزارت علــوم یــا اساســًا چنیــن اولویتــی بــرای رشــته های دانشــگاهی و ازجملــه فلســفه قائــل نیســتند 

ــا حداقــل اولویــت اصلــی ایــن نهادهــا چنیــن دغدغه هایــی نیســت«. ی
دکتــر مالــک شــجاعی در بخــش دیگــری از مقدمــه  ایــن کتــاب بــه ارتبــاط کارآفرینــی و مهــارت در رشــته ی فلســفه اشــاره 
ــی مطــرح  ــاب تجاری ســازی و کارآفرینــی در آمــوزش عال ــر در ب ــه مباحثــی کــه در ســال های اخی ــا توجــه ب ــد: »ب می کنن
شــده و مــدام از توجــه بیشــتر بــه الگوهــای نســل ســوم و چهــارم دانشــگاهی ســخن گفتــه می شــود، رشــته های دانشــگاهی 
ــا چالش هــا و ســئواالت جــدی  علــوم انســانی و هنــر و بــه ویــژه فلســفه )کــه بــه ظاهــر انتزاعی انــد و غیــر کاربــردی( ب
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ــده و  ــیم ش ــی تقس ــاخه های مختلف ــه ش ــر ب ــای اخی ــران  در  دهه ه ــم در ای ــرب و ه ــم در غ ــفه ه ــوند. فلس ــه می ش مواج
امــروزه حوزه هایــی همچــون  فلســفه ی  اخــالق، فلســفه ی دیــن، فلســفه ی علــم، فلســفه ی منطــق و... حوزه هایــی تخصصــی 
در فلســفه محســوب می شـــوند . ایــن تقســیم بندی هــا اگرچــه مباحــث فلســفی را از انحصــار فلســفه محــض و متافیزیــک 
بــه معنــای مصطلــح خــارج  ســاخته  و آن  را بــه شـــاخه ای از فـــلسفه تـــبدیل کــرده اســت، امــا توفیق ایــن حوزه هــای نوپدید 

در گــره زدن مســائل فلســفی بــه زمینه هــای کاربــردی کمتــر بــوده اســت.
ــه  ــت ک ــی اس ــت و چارچوب ــارت اس ــش و مه ــه دان ــجویان ب ــال دانش ــه ی اتص ــی حلق ــه ی آموزش ــی برنام ــور کل به ط
ــوند.  ــا میش ــازار کار مهی ــه و ب ــه جامع ــرای ورود ب ــد و ب ــدا می کنن ــای الزم را پی ــگان در درون آن تخصص ه دانش آموخت
هــر قــدر ایــن برنامــه مهارت افــزا، تخصصگــرا، کاربردیتــر و متناســب بــا نیازهــای جــاری کشــور و بــازار تقاضــا باشــد بــه 
همــان نســبت هــم نظــام آمــوزش عالــی موفقتــر اســت و هــم جامعــه در پاســخ بــه نیازهایــش کامیابتــر. بنابرایــن بررســی و 
تحلیــل محتویــات برنامههــای آموزشــی فلســفه و مبانــی فکــری و معرفتــی آن و نیــز اهدافــی کــه دنبــال کــرده و تحوالتــی 
کــه در دورههــای گوناگــون پیــش و پــس از انقــالب بــه آن تــن داده اســت، باتوجــه بــه مناســبات برنامــه ی درســی فلســفه 

ــت. ــه اس ــن مطالع ــداف ای ــگان از اه ــتغال دانش آموخت ــی و اش ــائل مهارت آفرین و مس
ــگان  ــده دانش آموخت ــاری عم ــاظ آم ــه لح ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــن مطالع ــه در ای ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــر ای ذک
ــن  ــه ای ــر ب ــًا ناظ ــم عمدت ــگان ه ــارت دانش آموخت ــتغال و مه رشــته ی فلســفه در مقطــع کارشناســی هســتند و مســئله اش

مقطــع تحصیلــی اســت، تمرکــز اصلــی 
ــر مقطــع کارشناســی فلســفه ی غــرب  مــا ب
ــود را  ــه خ ــش ک ــن پژوه ــود. ای ــد ب خواه
در آغــاز راه می دانــد، گامــی »کوچــک« 
جهــت پرداختــن بــه مســائِل »بــزرگ« 
ــه  ــا توج ــه ب ــت ک ــت و بدیهی س ــوق اس ف
ــفه در  ــی فلس ــی و کیف ــعه ی کم ــه توس ب
چهــار دهــه ی اخیــر و حساســیت جامعــه ی 
فلســفه پژوهان و اســتادان فلســفه در کشــور 
خلل هایــی جــدی در کار مــا وجــود دارد و 
قطع یقیــن بــرای ارتقــای آن محتــاج نقــد و 

ــتیم«. ــگران هس ــتادان و پژوهش ــر اس نظ
ایــن کتــاب بــا شــمارگان 300 نســخه 
اختیــار  در  تابســتان  مــاه  آخریــن  در 
رشــته ی  دوســت داران  و  عالقه منــدان 

گرفــت. خواهــد  قــرار  فلســفه 
ــب  ــت مطال ــالع از فهرس ــب اط ــرای کس ب
ــگاه پژوهشــگاه  ــه وب ــد ب ــر می توانی ــن اث ای
ــای انتشــارات  ــوم انســانی بخــش تازه ه عل
ــه  ــالء مراجع ــع اعت ــرح جام ــش ط ــا بخ ی

ــد. فرمائی
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»انسان به منزله ی ابژه ی دانش« 

  طــرح جامــع اعتــالی علــوم انســانی یکــی دیگــر از آثــار 
ــژه ی  ــه ی اب ــه منزل ــان ب ــوان »انس ــا عن ــودرا ب پژوهشــی خ
دانــش؛ »مشــاهده« در پزشــکی و نقــش آن در تکویــن علــوم 
انســانی مــدرن« از ابتــدای شــهریورماه بــه بــازار نشــر روانــه 

کــرد.
 ایــن اثــر بــه قلــم دکتــر غالمحســین مقدم حیــدری عضــو 
هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
فرهنگــی بــا شــمارگان 300 نســخه بــه بــازار نشــر عرضــه 
شــد. در ادامــه بخش هایــی از مقدمــه ی  مؤلــف در معرفــی 

ــود. ــه می ش ــر ارائ ــن اث ــی ای اجمال
ــب  ــی اســت کــه در قال ــاب بخشــی از پژوهش های ــن کت ای
ــش و  ــدرت و پیدای ــی ق ــی رابطــه ی ایجاب رویکــرد »ارزیاب
ــالی  ــرح اعت ــرب« در کالن ط ــانی در غ ــوم انس ــن عل تکوی
علــوم انســانی معطــوف بــه پیشــرفت کشــور در پژوهشــگاه 

علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی انجــام شــده اســت. هــدف اصلــی ایــن طــرح آن بــود کــه شــرایط تحقــق علــوم انســانی 
در غــرب را نشــان دهــد و ســپس به عنــوان کاربــردی از ایــن پژوهــش نشــان دهــد کــه آیــا ایــن شــرایط در جامعــه ایرانــی 

فراهــم بــوده اســت یــا نــه؟
ایــن طــرح در چهارچــوب نظــری آرای میشــل فوکــو )جامعــه شــناس و فیلســوف معاصــر فرانســوی(- دربــاره ی رابطــه ی 
قــدرت و دانــش انجــام شــد. البتــه ادبیــات پژوهشــی فراوانــی در ســطح جهــان و تــا حــدودی در جامعــه ی مــا دربــاره ی 
آراء و نظریــات فوکــو وجــود دارد امــا آنچــه ایــن اثــر را از پژوهشــی های دیگــر متمایــز می کنــد، آن اســت کــه پژوهــش 

پیــش رو موضــوع را از منظــر »فلســفه ی علــم« بررســی کــرده اســت. 
یکــی از موضوعــات مهــم در فلســفه ی علــم تحلیلــی مفهــوم »مشــاهده« اســت. اینکــه »علــم از مشــاهده آغــاز می شــود« از 
مهمتریــن بحث هایــی اســت کــه مناقشــات فراوانــی حــول آن رخ داده اســت و مکاتــب گوناگــون در این بــاره شــکل گرفتــه 
اســت. از ایــن رو ایــده ی مجــری طــرح )کــه تخصــص و تألیفاتــش در حــوزه ی فلســفه علــم اســت( ایــن بــود کــه نقــش 

»مشــاهده« را در شــکل گیری علــوم انســانی در غــرب از منظــر فلســفه ی علــم قــاره ای مــورد بررســی قــرار دهــد.
ــت.  ــو« اس ــل فوک ــد »میش ــرات دی ــه ک ــارش ب ــن آث ــی از مهم تری ــوم را در برخ ــن مفه ــوان ای ــه می ت ــرادی ک ــه اف ازجمل
شــاید بتــوان گفــت کــه آمــوزه ی اصلــی او در ســه گانــه تاریــخ جنــون، تولــد کلینیــک، تاریــخ تنبیــه و مجــازات و تاریــخ 
سکســوالیته بررســی »مشــاهده« یــا بــه تعبیــر او »نــگاه« در پیدایــش علومــی اســت کــه حقیقــت انســان بــه منزلــه ی ســوژه 
ــدرن  ــو »تبارشناســی ســوژه ی م ــروژه ی فوک ــوان گفــت؛ پ ــه می ت ــدل شــود. به طوری ک ــش علمــی ب ــژه دان ــه اب توانســت ب

ــر،1382،ص164( ــت«. )میل ــی اس ــی و فرهنگ ــی تاریخ ــه ی واقعیت به منزل
 

مشاهده در فلسفه ی علم و نگاه نزد فوکو
ــا نظریه هــا یکــی از موضوعــات و مناقشــات مهــم  بررســی چگونگــی »مشــاهده« در پژوهش هــای علمــی و رابطــه ی آن ب
در فلســفه ی علــم اســت. طبــق نظــر تجربه گرایــان منطقــی، مشــاهده در فراینــدی ماننــد جریــان کارکــردن دســتگاه عکاســی 
ــزارش  ــاب گ ــله اعص ــه سلس ــت و آن را ب ــًا دریاف ــی را عین ــادی و اجتماع ــط م ــی، محی ــای حس ــود. اندام ه ــق می ش محق
ــدگاه،  ــن دی ــد. از ای ــی می ده ــده، معنای ــه آن چــه حســاس ش ــه شــخص ب ــزارش اســت ک ــن گ ــس از ای ــا پ ــد. تنه می کنن
ــوفان  ــاس فیلس ــن اس ــر ای ــد. ب ــد جداگانه ان ــا، دو فراین ــن معن ــردن و یافت ــس ک ــد و ح ــق می یاب ــا تحق ــل از معن ــس قب ح
ــا نقــد ایــن آرا در  ــر( ب ــر )پوپ ــد. پاپ علــم تجربه گــرا گزاره هــای مشــاهدتی و گزاره هــای نظــری را از هــم تفکیــک می کنن
ــان عــام  ــه زب ــی هســتند کــه ب ــاب »منطــق اکتشــافات علمــی« نشــان داد کــه گزاره هــای مشــاهدتی هســتی های همه گان کت
صورت بنــدی شــده و دربرگیرنــده ی نظریه هایــی بــا درجــات مختلــف از کلیــت و پیچیدگــی هســتند. از ایــن رو گزاره هــای 
ــاهدتی  ــای مش ــر گزاره ه ــه ب ــی نظری ــواره نوع ــر،1370،ص 142( و هم ــتن اند« )پاپ ــا آبس ــه از تئوری ه ــاهدتی »همیش مش

مقــدم اســت. بــه عبــارت دیگــر گزاره هــای مشــاهدتی بایــد بــه زبــان نوعــی نظریــه ســاخته شــوند.
»تامــس کوهــن« در کتــاب »ســاختار انقالب هــای علمــی« از دوتایــی مشــاهده/نظریه فراتــر رفــت. او متأثــر از روان شناســی 
گشــتالت و فلســفه ی ویتگنشــتاین متأخــر نشــان داد؛ مشــاهده صرفــًا ادراکــی نیســت کــه دســتگاه عصبــی دانشــمند آن را 
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ــی  ــه ی مفهوم ــه تجرب ــم ب ــرد و ه ــه آن می نگ ــه ب ــزی ک ــه چی ــم ب ــد، ه ــک شــخص می بین ــه ی ــه »آن چ ــد، بلک ــت می کن ثب
)p113,1970,Kuhn( .ــه، وابســته اســت ــه وی آموخت بصــری پیشــین او کــه دیــدن را ب

بحث هایــی از ایــن دســت چگونگــی تأثیــر مشــاهده ی امــور طبیعــی را از اهــداف و تجربه هــای پیشــین مشــاهده گر )فاعــل 
ــه  ــه ک ــع آنچ ــد. در واق ــی می کن ــناختی بررس ــا جامعه ش ــناختی ی ــناختی، روان ش ــناختی، معناش ــر معرفت ش ــا( از منظ شناس
در ایــن مکاتــب ابــژه مشــاهده هســتند اشــیا و پدیده هــای طبیعــی هســتند، چیزهایــی کــه موضــوع آنهــا چیزهایــی غیــر از 

انســان  باشــند.
بایــد توجــه کــرد کــه در تاریــخ رشــد و تحــول معرفــت تنهــا اشــیا طبیعــی ابــژه ی فاعــل شناســا نبــوده اســت بلکــه خــود 
انســان نیــز ابــژه ی خــود شــده و مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت. در پزشــکی، »بــدن« ابــژه ی فاعــل شناســا قــرار گرفتــه 

ــژه ی پژوهــش خــود انســان شــده اند.  اســت و در علــوم انســانی، روان، کردارهــای فــردی و اجتماعــی او اب
ــد.  ــا انســان مرتبط ان ــی اســت کــه ب ــد دانش های ــاب بررســی عمــل »مشــاهده کــردن« و نقــش آن در تولی ــن کت موضــوع ای
البتــه مشــاهده کــردن بــه ســه معنــا در آثــار فوکــو بــه کار رفته انــد: مشــاهده بــه معنــای »رصدکــردن«، مشــاهده بــه معنــای 
ــخن  ــاص س ــه ای خ ــراد در جامع ــار اف ــش و رفت ــاهده ی کن ــی از مش ــردن«. وقت ــگاه ک ــای »ن ــه معن ــاهده ب ــدن« و مش »دی
ــدان،  ــوس در زن ــراد محب ــار اف ــاهده ی رفت ــم. مش ــد می کنی ــور رص ــه ی مزب ــان را در جامع ــال آن ــع اعم ــم درواق می گویی
دانش آمــوزان مشــغول بــه تحصیــل در مدرســه، افــراد بســتری در بیمارســتان یــا تیمارســتان و افــراد قرنطینــه شــده در یــک 

ــتند.  ــاهده هس ــوع مش ــن ن ــی از ای ــهر، نمونه های ش
منظــور از مشــاهده بــه معنــای دیــدن، بــه چشــم آمــدن پدیده هــا هســتند.  مثــاًل وقتــی پزشــک پیشــامدرن بــا بیمــاری مواجــه 
می شــد آنچــه می دیــد فــردی بــود کــه بــه دلیــل بــه هــم ریختــن تعــادل اخالطــش بیمــار شــده بــود در حالی کــه پزشــک 
ــل  ــش مخت ــای بدن ــی از اندام ه ــرد یک ــه کارک ــد ک ــردی را می بین ــود ف ــه می ش ــار مواج ــا بیم ــک ب ــی در کلینی ــدرن وقت م
ــد کــه دارای ضایعــه ای آسیب شــناختی اســت.  ــد فــردی می بین ــوده ی کالب ــا ت شــده اســت از ایــن رو خــود را در مواجهــه ب
در یــک جامعــه دینــی پیشــامدرن، پدیــده جــرم وقتــی بــه چشــم می آیــد کــه فــرد از ســنت های الهــی عــدول کــرده باشــد 
در حالی کــه در جامعــه ی مــدرن، مشــاهده جــرم یعنــی دیــدن پدیــده ای کــه از هنجارهــای اجتمــاع خاصــی منحــرف شــده 

اســت.
ــر از همــه ی تجــارب  ــز هســتند( متأث ــم نی ــم و مناقشــه آمیز فلســفه ی عل ــه از موضوعــات مه ــا از مشــاهده )ک ــن دو معن ای

ــتند.  ــناختی هس ــناختی و جامعه ش ــناختی، روان ش ــی معرفت ش ــل بررس ــند و قاب ــرد می باش ــین ف پیش
در مــورد ســوم، مشــاهده بــه معنــای نــگاه کــردن، میشــل فوکــو دارای آرای برجســته ای اســت. او بــدون انــکار تأثیــر عوامــل 
روان شــناختی، جامعه شــناختی و معرفت شــناختی بــر شــکل گیری ایــن نــوع مشــاهده، بــر تأثیــر عوامــل سیاســی بــر عمــل 
مشــاهده تأکیــد  می کنــد. البتــه اگــر منظــور او فقــط ایــن بــود کــه عوامــل سیاســی نیــز همچــون عوامــل جامعه شــناختی و 
ــای چنیــن تأثیــری را در برخــی اشــاره های کوهــن در کتــاب  ــد. می توانســتیم ردپ ــر می گذارن ــر مشــاهده اث روان شــناختی ب
ــر  ــل دیگ ــار عوام ــز در کن ــی نی ــل سیاس ــش عوام ــه نق ــم و گســترش آن ب ــا تعمی ــت و ب ــی یاف ــای علم ــاختار انقالب ه س
پرداخــت. امــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه آنچــه »فوکــو« بــر آن تأکیــد  می کنــد ایــن اســت کــه چنیــن مشــاهده ای 
اساســًا فعلــی سیاســی اســت. البتــه بایــد دقــت کــرد کــه معنــای ویــژه ای از سیاســت مــورد نظــر فوکــو اســت. از نظــر او مــا 
نبایــد سیاســت را فقــط در نظام هــای سیاســی یــک حکومــت خــاص منحصــر کنیــم بلکــه بایــد »سیاســت را نظــام روابــط 

قــدرت بفهمیــم« )فوکــو، 1391،ص140)
بیــان ایــن نکتــه اهمیــت دارد کــه مشــاهده بــه معنــای نــگاه کــردن، فعلــی متفــاوت از دو نــوع مشــاهده ی پیشــین نیســت، 
ــری  ــر ام ــالوه ب ــون، ع ــای گوناگ ــه موقعیت ه ــا ب ــد بن ــت و می توان ــین اس ــوع پیش ــر از دو ن ــری عام ت ــگاه« ام ــه »ن بلک
سیاســی، بــر رصــد کــردن و دیــدن نیــز داللــت داشــته باشــد. از ایــن رو هــر فصــل کتــاب بنــا بــه موضــوع خــود یکــی از 

ــد. ــگاه برجســته می نمای ــا ن ــل واژه ی مشــاهده ی ــا را ذی ــه ی آنه ــر س ــا ه ــا ی ــن ویژگی ه ای
 

ابتنای علوم انسانی بر پزشکی مدرن 
ــه شــکل گیری پزشــکی  ــرای بررســی شــکل گیری علــوم انســانی مــدرن ، ب حــال ایــن پرســش مطــرح می شــود کــه چــرا ب

ــم؟ ــدرن پرداخته ای م
ــد  ــن ســه منظــر می توان ــی و کنش هــای اجتماعــی اســت از ای ــدن، کنش هــای روان ــه انســان دارای ســه وجــه ب از آنجــا ک
ابــژه ی دانــش علمــی قــرار گیــرد. وجــه اول بــه پیدایــش پزشــکی کلینیکــی )نویــن( منجــر شــده اســت و وجــه دوم ســبب 
ــوم اجتماعــی را فراهــم  پیدایــش علومــی همچــون علــوم روان شناســی و روان پزشــکی و وجــه ســوم شــرایط پیدایــش عل

کــرده اســت.
ــم  ــرد و ه ــر می گی ــکی را در ب ــم پزش ــن رو ه ــتند از ای ــان هس ــا انس ــژه ی آنه ــه اب ــتند ک ــی هس ــوم، دانش های ــن عل ای
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روان شناســی، روان پزشــکی و علــوم اجتماعــی. گرچــه دانــش پزشــکی جــزو علــوم انســانی قــرار نمی گیــرد امــا ایــن دانــش 
را نمی تــوان در حــوزه ی علــوم طبیعــی نیــز قــرار داد. بــه عبــارت دیگــر گرچــه ایــن دانــش دارای وجــه علــوم طبیعی ســت 
امــا نبایــد از وجــه علــوم انســانی آن نیــز غافــل شــد. تنهــا ایــن ویژگــی نیســت کــه پزشــکی را بــرای »فوکــو« بــا اهمیــت 
ــر به ســزایی داشــته اســت:  ــوم انســانی در غــرب دو الگــو تأثی ــد اســت کــه در شــکل گیری عل کــرده اســت بلکــه او معتق
الگــوی پزشــکی و الگــوی قضایــی. )فوکــو،1398،ص 96( الگــوی پزشــکی مــدرن به لحــاظ تاریخــی اولیــن حــوزه ای بــود 
کــه بــدن انســان را ابــژه ی دانــش کــرد و تأثیــر ایــن الگــو در قــرن نوزدهــم ســبب پیدایــش رشــته های علــوم انســانی مــدرن 
ــه اهمیــت علــم  ــوان ب ــر ایــن اســاس می ت همچــون روان شناســی و روان پزشــکی، علــوم اجتماعــی و جرم شناســی شــد. »ب
پزشــکی در تأســیس علــوم انســانی پــی بــرد، اهمیتــی کــه فقــط روش شــناختی نیســت، زیــرا بــه هســتی انســان بــه منزلــه ی 

ــو،1392،ص267( ــوط می شــود« )فوک ــی مرب ــش اثبات ــژه ی دان اب
آنچــه در الگــوی پزشــکی اهمیــت دارد، عمــل »مشــاهده« اســت کــه از ســویی نقــش محــوری در پیدایــش پزشــکی کلینیکــی 
ــر اســت. مشــاهده ی سیاســی، مشــاهده ی هنجــاری و  ــه در بیماری هــای همه گی ــک قرنطین و از ســویی دیگــر اســاس تکنی
مشــاهده ی محاســبه گرانه ســه ویژگــی از مشــاهده در پزشــکی بالینــی هســتند کــه ســبب پیدایــش پزشــکی مــدرن در قــرن 
ــده  ــه ش ــه کار گرفت ــان ب ــزه کاران و مجرم ــروری ب ــگان و بازپ ــان دیوان ــو در درم ــن الگ ــده اند. همی ــم ش ــم و نوزده هیجده
اســت. یعنــی رفتــار آنــان ابژه  ــی مشــاهده ای قــرار گرفتــه اســت کــه منجــر بــه پیدایــش دانش هایــی همچــون روان شــناختی 
و علــوم تربیتــی و علــوم اجتماعــی و جرم شناســی شــده اند کــه بخش هایــی از علــوم انســانی کنونــی را تشــکیل می دهنــد.

ــای  ــه در بیماری ه ــه ک ــک قرنطین ــراد در تکنی ــردن اف ــر ک ــردن و رویت پذی ــای رصــد ک ــه معن  از ســوی دیگــر مشــاهده ب
ــی  ــه ی اروپای ــر جامع ــکی در سراس ــدرت پزش ــبکه ای از ق ــش ش ــبب پیدای ــد، س ــه ش ــه کار گرفت ــون ب ــل طاع ــر مث همه گی
ــد.  ــر دی ــه ی معاص ــت در جامع ــبکه های بهداش ــوان در ش ــه ی آن را می ت ــه نمون ــد ک ــم ش ــم و نوزده ــرن هجده در ق

ــد  ــبب ش ــکی س ــدرت سیاسی-پزش ــبکه ی ق ــن ش ای
ــات  ــار و اطالع ــرد« )آم ــم ف ــار »عل ــرای اولین ب ــا ب ت
مرتبــط بــا هــر فــرد( به وجــود آیــد. بعدهــا در اواخــر 
قــرن نوزدهــم شــبکه ی قــدرت سیاسی-پزشــکی 
به همــراه نــگاه سراســربین زنــدان جرمــی بنتــام 
ــای  ــی در دنی ــه ی انضباط ــکل گیری جامع ــبب ش س
مــدرن شــد کــه از ره گــذر آن علــوم اجتماعــی متولــد 

شــد. 
بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد، ایــن پژوهــش بــر دو 

مبنــای بدیــع و جدیــدی قــرار گرفتــه اســت: 
ــوم  ــا رویکــردی فلســفه ی علمــی پیدایــش عل اول، ب
ــد. و  ــار فوکــو بررســی می کن انســانی مــدرن را در آث
از ایــن رو بــه بررســی نقــش »مشــاهده« در چگونگــی 

ــردازد. ــژه شــدن انســان می پ اب
ابژه ســاز  مشــاهده  کــه  می دهــد  نشــان  دوم، 
ــتیم(  ــنا هس ــا آن آش ــون ب ــا اکن ــه م ــی ک )به صورت
ــدرن  ــکی م ــار در پزش ــن ب ــی اولی ــاظ تاریخ به لح
شــکل می گیــرد و الگویــی بــرای ابــژه ســاختن 
جنبه هــای روانــی و کنش هــای اجتماعــی انســان 

. می شــود
ــای  ــرش افق ه ــن نگ ــه ای ــت ک ــدوار اس ــف امی  مؤل
جدیــدی را در عرصــه ی پژوهش هایــی دربــاره ی 
علــوم  شــکل گیری  در  دانــش  و  قــدرت  رابطــه 

ــاید. ــدرن بگش ــانی م انس
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 » نقش انجمن های علمی در گسترش علوم انسانی« 

اثــر جدیــد طــرح جامــع اعتــالء بــا عنــوان »نقــش 
انجمن هــای علمــی در گســترش علــوم انســانی« در مــرداد 
مــاه بــه بــازار نشــر آمــد. اثــر جدیــد طــرح جامــع اعتــالی 
ــوان  ــا عن ــور ب ــرفت کش ــه پیش ــوف ب ــانی معط ــوم انس عل
ــانی«  ــوم انس ــترش عل ــی در گس ــای علم ــش انجمن ه »نق
ــازار  ــه ب ــا شــمارگان 300 نســخه ب ــاه 1400 ب ــرداد م در م
نشــر عرضــه شــد. ایــن کتــاب بــا موضــوع بررســی نقــش 
ــوم انســانی  ــاط انجمن هــای علمــی و رشــته های عل و ارتب
در ایــران ازجملــه طرح هــای انجــام گرفتــه در پژوهشــگاه 
ــل  ــه در ذی ــت ک ــی اس ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس عل
ــانی  ــوم انس ــالی عل ــع اعت ــرح جام ــی ط ــرح مل کالن ط
معطــوف بــه پیشــرفت کشــور ســامان یافتــه اســت.  مؤلــف 
طــرح دکتــر محمــد منصورنــژاد بــه همــراه 4 تــن از 

همــکاران خــود دکتــر اکــرم قدیمــی، دکتــر خســرو قبــادی؛ دکتــر حســین ســاالری و مهنــدس مرتضــی منصورنــژاد ایــن 
ــت. ــاخته اس ــر س ــاب منتش ــن کت ــب ای ــی آن را در قال ــای اصل ــانیده و در بخش ه ــام رس ــه انج ــرح را ب ط

ــش را  ــن پژوه ــوع ای ــر موض ــدای اث ــانی در ابت ــوم انس ــترش عل ــی در گس ــای علم ــش انجمن ه ــاب نق ــف کت   مؤل
ــه  ــا توجــه ب ــوم انســانی، ب ــوه و بالفعــل مجموعــا 150 انجمن هــای علمــی عل ــه نقــش بالق ــد ک ــن مطــرح می کن چنی
ظرفیت هــای بــاالی آنهــا در ارتقــا، اعتــال و گســترش علــوم انســانی حایــز اهمیــت بســیار اســت؛ زیــرا هــم ماهیــت 
ایــن تشــکل ها فرهنگــی بــوده و نقــش منظــور شــده بــرای آنــان از جنــس علــم اســت و هــم نــوع فعالیــت آنهــا حرکتــی 
ــن همــه  ــا ای ــور اســت. ب ــن مجــرای اصــالح ام ــن خــود بهتری خودجــوش از درون »اجتماعــات علمــی« اســت و ای
هم اکنــون انجمن هــای علمــی علــوم انســانی فعــال )جــدای از انجمن هایــی کــه تحرکــی ندارنــد(، بــر علــوم انســانی 
رســمی ایــران، نقــش تعییــن کننــده ای ندارنــد، به ویــژه ایــن کــه علــوم انســانی کشــور در ابعــاد گوناگــون، در وضعیــت 
ــی و  ــز گســترش کّم ــوم انســانی و نی ــت از برخــی مشــکالت رشــته های عل ــرای برون رف ــرد. ب ــی به ســر نمی ب مطلوب
کیفــی ایــن رشــته ها، عوامــل متعــددی ایفــای نقــش می کننــد. در مطالعــه ی حاضــر توجــه بحــث بــر نقــش نهادهــای 

ــر »انجمن هــای علمــی« اســت.  ــا تأکیــد  ب مدنــی، ب
ــی  ــه و بخش های ــران، پژوهش هــای ارزشــمندی صــورت گرفت ــاره ی انجمن هــای علمــی ای ــر، درب طــی ســال های اخی
از آنهــا در ایــن پژوهــش نیــز بازتــاب یافتــه اســت. ازجملــه نوآوری هــای تأمــل حاضــر آن اســت کــه اول بــار، بــرای 
»انجمن هــای علــوم انســانی ایــران«، در عــرض ســایر انجمن هــای علمــی کشــور )غیــر علــوم انســانی اعــم از پزشــکی 
و علــوم پایــه و....( هویــت و نقــش مســتقل قائــل شــده و کارکــرد و عملکــرد ویــژه آنــان در چهــار محــور »سیاســتی« 
ــی  ــی بســیار خوب ــه اســت. کارهــای میدان ــرار گرفت ــه ق ــی همه جانب ــورد ارزیاب ــی«، م ــادی« و »عموم ــه ای« »انتق »حرف
ــی  ــای علم ــت انجمن ه ــل کار و فعالی ــی از مح ــی گزارش های ــت. حت ــده اس ــزارش ش ــام و گ ــه انج ــن مطالع در ای
علــوم انســانی انجــام و نقــاط قــوت و ضعــف ایــن انجمن هــا بررســی شــده اســت و ایــن همــه می توانــد در آینــده 
به وســیله ی دیگــر پژوهش هــا تکمیــل شــود. در ایــن مطالعــه در کنــار »قوت هــا و فرصت هــای انجمنــی«، »ضعفهــا و 
تهدیــدات انجمنــی« نیــز مــورد مداقــه قــرار گرفتــه، همچنیــن بــرای بــرون رفتــن از مشــکالت، راهبردهــا و راه کارهایــی 
مشــخص پیشــنهاد شــده اســت. ایــده ی »جامعــه شــبکه ای انجمنــی« نیــز از دیگــر ابتــکارات پژوهــش حاضــر اســت و....

 نامطلــوب بــودن وضعیــت علــوم انســانی ایــران،  مســئله و مدعایــی اســت کــه نه تنهــا مــورد توجــه کارشناســان علــوم 
انســانی کشــور اســت، بلکــه از ســوی سیاســت گذاران نیــز مــورد عنایــت قــرار گرفتــه، و بــرای بازنویســی و بازفهمــی 
علــوم انســانی در ایــن ســامان، دســت بــه اقداماتــی نیــز زده انــد. در میــان مســائل یــاد شــده از ســوی اصحــاب علــوم 
ــر از ضعف هــا و ناتوانی هــای انجمن هــای علمــی و  ــوم انســانی، کمت ــه عل ــم و ازجمل ــاره ی وضعیــت عل انســانی درب
از توانایی هــای آنهــا بــرای رفــع مشــکالت در حیطــه دانــش، ســخن بــه میــان آمــده اســت. در یــک جمع بنــدی کلــی 
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و بــر اســاس  مســئله ی تحقیــق حاضــر بــه ایــن مــوارد زیــر می تــوان اشــاره کــرد:

 یــک( در ایــران حکومت هــا بــه تنهایــی در تدبیــر علــوم انســانی، توفیــق نداشــته اند و »مهندســی فرهنگــی« نیــز بــرای 
تحــول در علــوم انســانی مســیر درســتی نیســت؛ دو( انجمن هــای علمــی مثــل ســایر نهادهــای مدنــی در ســطح کشــور 
ــری  ــه( جهت گی ــتند؛ س ــش هس ــی خوی ــگاه هویت ــت آوردن جای ــال به دس ــترش اند و به دنب ــال گس ــی در ح و جهان
ــوم  ــف عل ــم و کی ــرای گســترش ک ــی ب ــای علم ــش انجمن ه ــرش نق ــردان، پذی ــات دولت م ــی سیاســت ها و اقدام کل
ــاد  ــد در ابع ــّد می توانن ــه ِج ــمی ب ــای رس ــار نهاده ــی در کن ــای علم ــار( انجمن ه ــت؛ چه ــامان نیس ــن س ــانی ای انس
گوناگــون بــه گســترش علــوم انســانی کشــور یــاری رســانند. بــر ایــن اســاس پرســش اساســی کــه ایــن پژوهــش در 
پــی پاســخ آن اســت چنیــن مطــرح شــده اســت: انجمن هــای علمــی علــوم انســانی، در گســترش علــوم انســانی ایــران 

بالفعــل چــه نقشــی دارنــد و بالقــوه چــه نقشــی می تواننــد داشــته باشــند؟

 در ادامــه پژوهشــگر ایــن طــرح تــالش کــرده اســت تــا در فصــول مختلــف کتــاب بــه ایــن پرســش ها پاســخ دهــد: 
ــی رود؟  ــوم انســانی انتظــار م ــی از انجمن هــای علمــی عل ــوم انســانی چــه نقش های ــالی عل ــک( در گســترش و اعت ی
دو( انجمن هــای علمــی علــوم انســانی ایــران در وضعیــت موجــود چــه نقشــی در گســترش و اعتــالی علــوم انســانی 
ــه  ــا چ ــی رود، ب ــار م ــا انتظ ــه از آنه ــی ک ــای نقش ــرای ایف ــران ب ــانی ای ــوم انس ــی عل ــای علم ــه( انجمن ه ــد؟ س دارن
ــران  ــانی ای ــوم انس ــی عل ــای علم ــع انجمن ه ــع موان ــای رف ــا و راهکاره ــار( راهبرده ــتند؟ چه ــه رو هس ــی روب موانع
بــرای ایفــای نقــش مــورد انتظــار، کدامنــد؟ ایــن کتــاب در چهــار فصــل و 340 صفحــه در مــرداد مــاه 1400 از طریــق 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــانی و اجتماع ــوم انس ــای عل ــدان پژوهش ه ــترس عالقه من ــی ها در دس کتاب فروش
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تسلیت به همکاران داغدار

إِنَّا لّل وإِنّا إِلَیهِ َراِجُعوَن 

جناب آقای محمدرضا عزیزوکیلی 
مصیبت درگذشت دختر 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. 
*****

جناب آقای رضا عزیزوکیلی  
مصیبت درگذشت خواهرگرامی تان را تسلیت عرض می کنیم و از خداوند سبحان براي آن مرحومه علو 

درجات و براي سرکارعالی و خانواده ی محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم. 
*****

سرکار خانم المیرا خانلرخانی 
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. 
*****

سرکار خانم هانیه کاوسی 
مصیبت درگذشت مادر گرامی تان را تسلیت عرض می کنیم و از خداوند سبحان برای آن مرحومه علو 

درجات و برای سرکار عالی و خانواده ی محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم. 

جناب آقای محسن گلدانی 
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. 
*****

جناب آقای دکتر فتح الهی 
مصیبت درگذشت پدر 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. 
*****

سرکار خانم دکتر صابره سیاوشی  
مصیبت درگذشت پدر 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. 
*****

سرکار خانم سهیال شمس الل 
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 جناب عالی و خانواده ی محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم. 
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