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خبرانهم

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  طی حکمی
 دکتر موسی نجفی را به عنوان سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منصوب کرد

رئیس جمهور: دانشگاه باید اتاق فکر دولت باشد
ما به دانشگاه نه به عنوان مجموعه ی آموزشی در حاشیه، بلکه به عنوان مرکز ایجاد تحول نگاه می کنیم





ــگاهی  ــه ی دانش ــای مجموع ــن کاره ــی از بزرگ تری  یک
ــم  ــوزه و ه ــم ح ــا )ه ــور م ــگان کش ــه ی نخب و مجموع
ــرفت  ــه ی پیش ــه نقش ــد ک ــن باش ــد ای ــگاه( بای دانش

ــد. ــم کنن ــامی تنظی ــی اس ــاس مبان ــور را براس کش



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ژپوهش
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دکتــر ســیدابراهیم رئیســی در مراســم آغــاز رســمی ســال تحصیلــی دانشــگاه در ســال 1400 _ 1401 بــا 
ابــراز امیــدواری نســبت بــه اینکــه ایــن ســال تحصیلــی متفــاوت از ســال های پیــش و همــراه بــا برداشــتن 
ــد باشــد، گفــت: در ســند باالدســتی گام دوم انقــاب اســامی موضــوع علــم و پیشــرفت  گام هــای بلن
ــگاه  ــد جای ــال می توان ــتادان فع ــا دانشــگاه ها و اس ــه اســت و کشــور ب ــرار گرفت ــد ق ــورد تأکی علمــی م

ــد. ــدا کن ــری پی رفیع ت

رئیــس جمهــور افــزود: مــا نیازمنــد تحــول هســتیم، و ایــن تحــول بایــد علــم پایــه باشــد، اگــر نباشــد 
می شــود »ســلیقه«؛ بایــد مرکــز تحــول در کشــور دانشــگاه باشــد. مســائلی کــه در کشــور و در ســطوح 
مختلــف داریــم بایــد مــورد توجــه دانشــگاه قــرار بگیــرد. اول، مســئله خــوب فهــم شــود و بعــد راه حــل 

پیــدا شــود. دانشــگاه بایــد اتــاق فکــر دولــت باشــد.

ایشــان در ادامــه گفــت: دانشــگاه بایــد قبــل از دیگــران ببینــد، بشــنود، رصــد کنــد و به موقــع هشــدار و 
راهــکار بدهــد. وی گفــت: بــه دانشــگاه نــه به عنــوان مجموعــه ی آموزشــی در حاشــیه، بلکــه به عنــوان 

مرکــز ایجــاد تحــول نــگاه می کنیــم.

رئیس جمهور: دانشگاه باید اتاق فکر دولت باشد
ما به دانشگاه نه به عنوان مجموعه ی آموزشی در حاشیه، بلکه به عنوان مرکز ایجاد تحول نگاه می کنیم
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باید مأموریت دانشگاه بازتعریف شود 

رئیس جمهــور گفــت: بایــد در مأموریــت دانشــگاه بــاز تعریــف صــورت گیــرد تــا بــه مرجعیــت علمــی در جهــان تبدیــل 
شــویم.

رئیســی در ادامــه ی ســخنانش در مراســم آغــاز رســمی ســال تحصیلــی دانشــگاه ها افــزود: مدینــه ی فاضلــه یــا آرمان شــهری 
کــه بخواهــد ســنگ بنــای آن اخــاق، معنویــت، عدالــت و دین مــداری و ... باشــد بــدون دانشــگاه امــکان نــدارد.

ــد بازتعریــف و بازنگاهــی در ماموریــت  ــرورش نیرو هــای انســانی در دانشــگاه، گفــت: بای ــر ضــرورت پ ــد ب ــا تأکی وی ب
ــا ایــن  ــرد؛ چــرا نتوانیــم مرجعیــت علمــی در جهــان داشــته باشــیم؟ ایــن دســت یافتنــی اســت. ب دانشــگاه صــورت بگی
تعــداد از فرهیختگانــی کــه داریــم حتمــأ دســت یافتــن بــه مرجعیــت علمــی امکان پذیــر اســت، چــون در برخــی حوزه هــا 

توانســتیم جایــگاه ارزشــمندی پیــدا کنیــم.
ــه واکســن  ــر رســیدن ب ــا دانشــگاه خــوش درخشــید، افــزود: عــاوه ب ــه اینکــه در دوران کرون ــا اشــاره ب رئیس جمهــور ب

کرونــا بایــد بــه درمــان قطعــی کرونــا هــم برســیم.
ــت: جــای کرســی های آزاداندیشــی و  ــو گف ــه ســخنان و اندیشــه های ن ــر ضــرورت توجــه ب ــد ب ــا تأکی ــای رئیســی ب آق
نظریه پــردازی در دانشــگاه اســت. شــاید ســخنی از زبــان شــاگردی شــنیده شــده باشــد کــه از اســتاد شــنیده نشــده؛ ایــن 

ــرد. ــرار بگی ــی ق ــورد بی توجه ــد م نبای
ــراب و...  ــت، اضط ــونت، معنوی ــئله ی خش ــتیم؛ مس ــدی هس ــد کار ج ــانی نیازمن ــوم انس ــا عل ــه ب ــه داد: در رابط وی ادام

ــود. ــدا ش ــانی پی ــوم انس ــا عل ــد ب ــش بای راهکارهای
ــم،  ــوی گفته ای ــران ق ــکل گیری ای ــرای ش ــت ب ــه ی دول ــه در برنام ــت: آنچ ــگاهیان گف ــه دانش ــاب ب ــور خط رئیس جمه
نیازمنــد تولیــد علــم بــا قــدرت اســت. قــدرت فقــط در ســاخت موشــک نیســت، هرچنــد کــه همیــن باعــث افتخــار اســت، 

ــد کار شــود. ــا بای ــا در بســیاری از حوزه ه ام
رئیســی بــا اشــاره بــه اینکــه اقتصــاد دریــا، گردشــگری، فضــای دیجیتــال و... نیازمنــد کار جــدی اســت تصریــح کــرد: در 

آســیا کشــور های اطــراف مــا بــه انــدازه ی نفــت مــا از فضــای دیجیتــال درآمــد دارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه نیــاز امــروز دولــت ایــن اســت کــه »علــم« پایــه باشــد، گفــت: دانشــگاه های تهــران و همــه ی کشــور 
بایــد حــس همــکاری بــا دولــت از جهــت مسئله شناســی داشــته باشــند. در کشــور در برخــی حوزه هــا کمبــود داریــم، امــا 

بــا کار علمــی می توانیــم ایــن کمبــود را جبــران کنیــم.
ــا  ــان مدیریتــش در آســتان قــدس رضــوی اشــاره کــرد و گفــت: ب ــه اســتفاده از فرصــت دانشــگاه در زم رئیس جمهــور ب
اســتفاده از کار علمــی دانشــگاه فردوســی کار هــای متفاوتــی انجــام دادیــم. همچنیــن وقتــی ســال ۷۵ بــه ســازمان بازرســی 
رفتــم دیــدم علمــی نیســت، بــا دانشــگاه تهــران صحبــت کــردم، بازرســان را بــه دانشــگاه تهــران آوردم؛ لــذا از همــان ســال 
بازرســی های مبتنــی بــر علــم آغــاز شــد؛ امــروز در حوزه هــای مختلــف نیازمنــد ایــن کار هســتیم. دانشــگاه بــرای کمــک 

بــه میــدان بیایــد و نقــش ایفــا کنــد.
وی افــزود: مســئله ی رفــع مشــکات دانشــگاه را وزرا دنبــال کننــد. متناسب ســازی حقــوق کلیــه ی کارکنــان دولــت بــدون 
چانه زنــی بخشــی بایــد انجــام شــود. بایــد نظــام عادالنــه ی پرداخــت را ایجــاد کنیــم و متناسب ســازی بــا توجــه بــه تــورم 

صــورت بگیــرد.
آقــای رئیســی ادامــه داد: بــه آینــده بایــد بســیار امیــدوار بــود. مــا در کشــور بن بســتی نداریــم. صنعــت دفاعــی و هســته ای 
مــا بیشــتر مــورد تحریــم بــوده، امــا بیشــترین پیشــرفت را داشــته اســت؛ پــس می تــوان بــا وجــود تحریــم کار کــرد. مــا از 
اصحــاب »مــا می توانیــم« هســتیم و هیــچ مانعــی را مانــع نمی دانیــم. شــعار »جهــاد علمــی« شــعار خوبــی اســت. دشــمن 

ــای علمــی برســیم. ــه فرمول ه ــا ب ــد م نمی خواه
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه پیشــرفت دانشــگاه امســال بایــد بــا ســال قبــل متفــاوت باشــد افــزود: هــم جــذب دانشــجو و هــم 
ــه در کتابخانه هــا خــاک می خــورد.  ــی هســت ک ــاز جامعــه باشــد. پایان نامه های ــا نی ــط ب ــد و مرتب ــد هدف من ــات بای تحقیق

ــد. ــد تقاضا محــور باشــد و از دســتگاه ها گره گشــایی کن ــق در دانشــگاه بای تحقی
ــدوار باشــید و  ــده امی ــه آین ــم ب ــه دانشــجویان می گوی ــار داشــت: ب ــه دانشــجویان اظه ــن خطــاب ب ــور همچنی رئیس جمه
هرچــه بخواهنــد عرصــه را بــر مــا تنــگ کننــد مــا آینــده را روشــن می بینیــم و ایــن نیازمنــد جهــاد علمــی و عملــی اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما )iribnews.ir( آقــای رئیســی در پایــان بــا اشــاره بــه دغدغه هــای مطــرح شــده گفــت: 
ــه جمــع دانشــجویان  ــاز ب ــم. ب ــا و نکاتشــان اســتفاده کن حتمــًا حــرف تشــکل های دانشــجویی را می شــنوم و از دغدغه ه

خواهــم آمــد و دغدغــه ی کارمنــدان هــم مطلــب قابــل بررســی اســت.
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تبریک آغاز به کار دولت سیزدهم و قدردانی از خدمات دولت قبل 
در جلسه ی شورای پژوهشی پژوهشگاه

دکتــر حســینعلی قبــادی رئیــس وقــت پژوهشــگاه در ابتــدای جلســه شــورای پژوهشــی پژوهشــگاه کــه روز دهــم شــهریور 
1400 برگزارشــد، ضمــن آرزوی ســامتی و تندرســتی بــرای خانــواده بــزرگ پژوهشــگاه، آغــاز بــه کار رئیــس جمهــور منتخب 
ــت کــرد و ضمــن گرامی داشــت  ــا آرزوی موفقی ــرای آن ه ــک گفــت و ب ــاوری را تبری ــات و فن ــوم تحقیق ــد عل ــر جدی و وزی
یــاد همــه ی شــهیدان به ویــژه شــهید رجایــی و شــهید باهنــر، روز کارمنــد را بــه کارکنــان شــریف پژوهشــگاه تبریــک گفــت. 
رئیــس پژوهشــگاه همچنیــن از زحمــات و خدمــات مانــدگار دکتــر غامــی، وزیــر پیشــین عتــف قدردانــی کــرد و فروتنــی، 
ــه ویژگی هــای مهــم ایشــان دانســت کــه کارنامــه ی ایشــان را بیــش از پیــش  ــز از حاشــیه ها را ازجمل ــر کار و پرهی تســلط ب

ــد. ــان می کن درخش

ــگاه و  ــی پژوهش ــت پژوهش ــی در دوران مدیری ــم عاملی رضای ــر مری ــات دکت ــی از خدم ــا قدردان ــه ب ــادی در ادام ــر قب دکت
همچنیــن دکتــر علی اصغــر مصلــح در تأســیس و پیشــبرد برنامه هــای گــروه پژوهشــی فرهنــگ معاصــر، بــرای دکتــر رضایــی 
ــت گــروه پژوهشــی فرهنــگ معاصــر آرزوی  ــن زاده در مدیری ــر معی ــت پژوهشــی و دکت ــد مدیری در ســمت سرپرســت جدی

توفیــق کــرد.
رئیــس پژوهشــگاه در ایــن جلســه کــه از اعضــای هیــأت علمــی بازنشســته پژوهشــگاه در ســال های اخیــر قدردانــی به عمــل 
آمــد؛ بــه دســتاوردهایی ماننــد کســب مجــوز مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا و مرکــز مطالعات قرآنــی، اجــرای طرح همسان ســازی 
ــای  ــه ی حمایت ه ــأت علمــی به صــورت یک جــا و ارائ ــان غیرهی ــات کارکن ــأت علمــی، پرداخــِت معوق ــوق اعضــای هی حق
درمانــی بــه همکارانــی کــه مبتــا بــه بیمــاری کوویــد-19 شــده اند، اشــاره کــرد و دســت یابی بــه ایــن توفیقــات را نتیجــه ی 
ــس  ــدگان مجل ــی نماین ــاء و برخ ــأت امن ــای هی ــاعدت های اعض ــن مس ــکاران و همچنی ــه ی هم ــی هم ــارکت و همراه مش
ــی و فرهنگــی کشــور  ــی و برخــی شــخصیت های علم ــأت علم ــان و اعضــای هی ــی کارکن ــورای صنف ــورای اســامی، ش ش

دانســت و از همکاری هــای دلســوزانه همــگان در ایــن زمینــه قدردانــی کــرد.
ــه  ــردی ب ــی کارب ــات علم ــه ی خدم ــه ارائ ــگاه ب ــگران پژوهش ــی پژوهش ــای علم ــری فعالیت ه ــه جهت گی ــه ب ــا توج وی ب
جامعــه و مســئولین ذی ربــط، تدویــن گزارش هــای راهبــردی ماننــد گــزارش راهبــردی مدیریــت پیامدهــای شــیوع بیمــاری 
کوویــد-19 و انتشــار هفتــه ای یــک  کتــاب از ســوی انتشــارات پژوهشــگاه را یکــی دیگــر از جلوه هــای توفیقــات پژوهشــگاه 
دانســت و بــر ضــرورت تــداوم برنامه ریزی هــای پویــا و هدف منــد جهــت تــداوم و گســترش ایــن دســتاوردها تأکیــد کــرد. 
قبــادی بــا اشــاره بــه وضعیــت پیش آمــده در کشــور همســایه، افغانســتان، بــا اشــاره بــه میــراث مشــترک فرهنگــی و تمدنــی 
ایــران و افغانســتان، موقعیــت پژوهشــگاه را جهــت مشــارکت مؤثــر در رفــع مشــکات و مصائــب مــردم مظلــوم ایــن کشــور 
ــکده ها و  ــان پژوهش ــی(، رئیس ــی و بین الملل ــای علم ــت همکاری ه ــژه مدیری ــران )به وی ــام مدی ــت و از تم ــم دانس ــیار مه بس
اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه خواســت کــه در تحلیــل و تبییــن تحــوالت و آینــده ی افغانســتان و ارائــه ی خدمــات علمــی 

ــه دانشــجویان و اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه های مختلــف ایــن کشــور به صــورت فعــال مشــارکت کننــد. ب
در پایــان ایــن جلســه، بــا اهــدای لــوح تقدیــر از اعضــای هیــأت علمــی بازنشســته )دکتــر نعمــت اهلل فاضلــی، دکتــر فــرج اهلل 
ــر  ــی و دکت ــر عاملی رضای ــر فاطمــه راکعــی( و دکت ــی و دکت ــاک  بهبهان ــد م ــر امی ــان، دکت ــر محمــد نهاوندی ــری، دکت علی قنب

ــد. ــل آم ــی به عم ــح قدردان مصل
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با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
دکتر موسی نجفی به عنوان سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منصوب شد

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری طــی حکمــی؛ دکتــر »موســی نجفــی« را به عنــوان سرپرســت »پژوهشــگاه علــوم انســانی 
و مطالعــات فرهنگــی« منصــوب کرد.

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت علــوم، در 
ــد،  ــب تعه ــه مرات ــده اســت؛ نظــر ب ــن حکــم انتصــاب آم ای
ــن  ــب ای ــی، به موج ــمند جنابعال ــارب ارزش ــص و تج تخص
ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــت پژوهش ــمت »سرپرس ــه س ــم ب حک

مطالعــات فرهنگــی« منصــوب می شــوید.
ــی  ــامی، مبان ــای اس ــروی ازآموزه ه ــا پی ــی رود ب ــار م انتظ
ــت  ــی دول ــای اساس ــی و راهبرده ــه ی انقاب ــی و روحی علم
مردمــی، وجلــب همــکاری اســتادان، مدیــران وکارکنــان 
ــته  ــی شایس ــگاه، نقش ــی( آن پژوهش ــاوران علم ــی )ی گرام
ــول  ــژه »تح ــاوری به وی ــم و فن ــام عل ــداف نظ ــق اه در تحق
ــه  ــوکل ب ــا ت ــد اســت ب ــد. امی ــا نمایی ــانی« ایف ــوم انس در عل

ــق  ــات فرهنگــی را در مســیر تحق ــوم انســانی و مطالع ــف آن پژوهشــگاه مرجــع عل ــت و وظای ــال، مأموری ــد متع خداون
ــژه عملیاتی ســازی راهبردهــای طــرح شــده در  ــی اســناد باالدســتی نظــام مقــدس جمهــوری اســامی به وی اهــداف متعال
»بیانیــه ی گام دوم انقــاب اســامی« و »ســند دانشــگاه اســامی« در حــوزه ی علــم و فنــاوری و ســبک زندگــی اســامی 
ــانید. ــام رس ــه انج ــامی« ب ــن اس ــدن نوی ــق »تم ــتای تحق ــئله محور در راس ــه و مس ــردی تحول گرایان ــا رویک ــی ب ایران
ــر  ــات رهب ــران و منوی ــی نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ای ــرد اهــداف متعال ــی را در پیش ب ــزون جنابعال ــق روزاف توفی

حکیــم انقــاب اســامی، حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای )مدظلــه العالــی(، از درگاه پــروردگار متعــال خواســتارم.
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری همچنیــن طــی نامــه ای جداگانــه از زحمــات و تاش هــای »دکتــر حســینعلی قبــادی« 

رئیــس ســابق پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در مــدت تصــدی ایــن مســئولیت قدردانــی کــرد.
دکتــر نجفــی )زاده 1۳41 در اصفهــان( دارای دکتــرای تخصصــی علــوم سیاســی )گرایــش اندیشــه ی سیاســی( از پژوهشــگاه 
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی اســت کــه پیــش از ایــن رئیــس پژوهشــکده ی فرهنــگ، انقــاب و تمــدن اســامی و 
ــرای علــوم سیاســی در مؤسســه ی آموزشــی و  ــر گــروه دوره ی دکت ــردازی انقــاب اســامی و مدی رئیــس گــروه نظریه پ

پژوهشــی امــام خمینــی )ره( بــوده اســت.

آغاز به کار دکتر نجفی به عنوان رئیس جدید پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ــوم،  ــر عل ــم وزی ــمی حک ــاغ رس ــس از اب پ
تحقیقــات و فنــاوری، دکتــر موســی نجفــی، 
 ،1400 مهرمــاه   2۷ سه شــنبه  روز  صبــح 
ــگاه،  ــت پژوهش ــر ریاس ــور در دفت ــا حض ب
ــد  فعالیــت رســمی خــود را در ســمت جدی

ــرد. ــاز ک آغ
ــادی در  ــر قب ــات دکت ــی از زحم ــر نجف دکت
ــدت تصــدی ریاســت پژوهشــگاه تشــکر  م
کــرد. دکتــر قبــادی نیــز بــرای رئیــس جدیــد 
پژوهشــگاه آرزوی موفقیــت و ســامتی کرد.
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حکم معاون کاربردی سازی علوم انسانی و فرهنگی پژوهشگاه ابالغ شد

دکتــر موســی نجفــی، سرپرســت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، بــا صــدور حکمــی در 
ــازی  ــت کاربردی س ــه ســمت »سرپرســت معاون ــینی را ب ــیدرضا حس ــر س ــاه 1400، دکت ــخ 28 مهرم تاری
علــوم انســانی و فرهنگــی« منصــوب کــرد. دکتــر حســینی عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده ی اندیشــه ی 

سیاســی، انقــاب و تمــدن اســامی پژوهشــگاه اســت.
دکتــر نجفــی همچنیــن بــا اهــداء لوحــی بــه دکتــر زهــرا پارســاپور، معــاون ســابق کاربردی ســازی علــوم 

انســانی و فرهنگــی، از زحمــات وی در ایــن ســمت تشــکر و قدردانــی کــرد.

حکم معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه ابالغ شد

ــا صــدور حکمــی  ــات فرهنگــی، ب ــوم انســانی و مطالع ــی، سرپرســت پژوهشــگاه عل ــر موســی نجف دکت
ــی  ــات تکمیل ــاون پژوهشــی و تحصی ــوان مع ــوزی را به عن ــی ف ــر یحی ــاه 1400، دکت ــخ 2۷ مهرم در تاری
پژوهشــگاه منصــوب کــرد. دکتــر فــوزی اســتاد و عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده ی مطالعــات سیاســی و 

ــوِق پژوهشــگاه اســت. ــل و حق ــط بین المل رواب
ــی، معــاون ســابق پژوهشــی و تحصیــات  ــه دکتــر مایی توان ــا اهــداء لوحــی ب دکتــر نجفــی همچنیــن ب

تکمیلــی از زحمــات وی در ایــن ســمت تشــکر و قدردانــی کــرد.



10

خبرنامه، سال نهم، شماره ی هفتاد و نهم،  شهریور و مهر ماه 1400

سایر انتصاب ها

دکتر محمود جنیدی جعفری »مشاور رئیس پژوهشگاه«

دکتر حمیدرضا دالوند »سرپرست دبیرخانه ی هیأت ممیزه پژوهشگاه«

سیدرضا آقایی »سرپرست دبیرخانه ی هیات اجرایی جذب اعضای هیأت علمی پژوهشگاه«

دکتر محمدعلی معتضدیان »سرپرست مدیریت اداری و پشتیبانی«

دکتر مهدی معین زاده »سرپرست مدیریت پژوهشی پژوهشگاه« 

دکتر علیرضا خسروی »مسئول دفتر و جانشین مدیر حوزه ریاست پژوهشگاه«

قاسم شکری »سرپرست مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات«

مهندس زهره عطائی آشتیانی »سرپرست مرکز پژوهشی اسناد فرهنگی آسیا«

امیر اعتمادی بزرگ »سرپرست مدیریت فرهنگی«

 دکتر غالمحسین مقدم حیدری »عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی«

 دکتر سید جواد میری منیق »عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی«

و دکتر یوسف محمدنژاد عالی زمینی »عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی«
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دکتر فرهاد زیویار، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
به عنوان استاندار جدید لرستان انتخاب شد

 
ــار، عضــو  ــر فرهــاد زیوی ــت، دکت ــأت دول ــا رأی هی ــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما مرکــز لرســتان، ب ب
هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی به عنــوان اســتاندار جدیــد لرســتان منصــوب 

شــد. فرهــاد زیویــار متولــد 1۳48 خــرم آبــاد و دارای مــدرک دکتــری علــوم سیاســی اســت. 
ــت ریاســت  ــی و امنی ــور سیاس ــرکل ام ــوری، مدی ــتراتژیک ریاســت جمه ــی های اس ــز بررس ــت مرک معاون
ــی  ــی و دفاع ــیون سیاس ــری کمیس ــوری، دبی ــناد ریاســت جمه ــز پژوهشــی و اس ــوری، ریاســت مرک جمه
هیــأت دولــت، معاونــت دفتــر هماهنگــی هیأت  هــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری و انتظامــی وزارت علــوم، 
ریاســت پژوهشــکده ی مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات، مدیریــت گــروه پژوهشــی نظریه پــردازی انقــاب 
اســامِی پژوهشــگاه و ... بخشــی از ســوابق آقــای فرهــاد زیویــار اســت. فرهــاد زیویــار نخســتین اســتاندار 

بومــی و هفدهمیــن اســتاندار لرســتان اســت.
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تمدید مجوز گواهی صالحیت ارزیابی شایستگی های عمومی
 مدیران حرفه ای دستگاه های اجرایی

توجــه روزافــزون بــه ســرمایه های انســانی به عنــوان منابــع بی بدیــل و مزیــت رقابتــی ســازمان ها، ســبب ظهــور رویکردهــای 
نوینــی در عرصــه ی هدایــت، رهبــری و توســعه ی ســرمایه های انســانی شــده اســت. ازجملــه ی ایــن رویکردهــا، کانون هــای 
ارزیابــی و توســعه اســت. رویکــرد کانون هــای ارزیابــی و توســعه، نســبت بــه ســایر روش هــای ارزیابــی قــدرت، پیش بینــی 
بیشــتری دارد و به دلیــل ویژگی هــای متمایــز، در حــال حاضــر برتریــن رویکــرد ارزیابــی محســوب می شــود. از نتایــج ایــن  
ارزیابی هــا، اســتفاده های متنــوع و مهمــی بــه عمــل می آیــد. بیشــترین اســتفاده از نتایــج ایــن کانون هــا در فرآینــد ارزیابــی، 
توســعه، پــرورش و آمــوزش قابلیت هــا، و مهم تریــن اســتفاده کنندگان آن، مدیــران ســازمان ها و افــراد ارزیابی شــونده 
هســتند. ایــن روش، شایســتگی های افــراد را در قیــاس بــا اســتانداردهای مــورد نظــر، بــه منظــور شناســایی اهــّم نقــاط قــوت 

ــان مــورد ســنجش قــرار می دهــد. و زمینه هــای قابــل بهبــود آن
ــوم انســانی  ــاد پژوهشــی کشــور در حــوزه  ی عل ــن نه ــوان بزرگ تری ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، به عن پژوهشــگاه عل
و اجتماعــی، طــی فراینــدی چندیــن ماهــه و بــا ارائــه ی ظرفیت هــا و توانمندی هــای اعضــای هیــأت علمــی خــود، پــس از 
گذرانــدن مراحــل متعــدد، مجــوز برگــزاری کانون هــای ارزیابــی و توســعه ی شایســتگی های عمومــی مدیــران حرفــه ای را از 
ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور اخــذ کــرد. مجــوز برگــزاری کانون هــای ارزیابــی بــه پژوهشــگاه ایــن امــکان را می دهــد 
کــه در کنــار حــدود 40 ســازماِن برخــوردار از ایــن مجــوز )ماننــد دانشــگاه عامــه طباطبایــی، دانشــگاه شــهید بهشــتی  و 
دانشــگاه تهــران( بــه ارزیابــی شایســتگی های مدیــران ســازمان های دولتــی در سراســر کشــور اقــدام کــرده و از ایــن طریــق 

گام مهمــی در پیش بــرد و اعتــای نظــام مدیریــت کشــور بــردارد.
ــرای  ــی و توســعه ب ــون  ارزیاب ــن کان ــات فرهنگــی، چندی ــوم انســانی و مطالع طــی ســال های 1۳98 و 1۳99 پژوهشــگاه عل
ــار  ــز آم ــران، مرک ــوری اســامی ای ــی جمه ــه ی مل ــناد و کتابخان ــازمان اس ــرد. س ــزار ک ــی، برگ ــای دولت ــازمان ها و نهاده س
ایــران، اداره ی کل امــور اقتصــادی و دارایــی، و اداره ی امــور مالیاتــی تعــدادی از ایــن ســازمان ها بودنــد. مجــوز کانون هــای 
ارزیابــی پــس از یــک دوره ی زمانــی معیــن، بــا توجــه بــه فعالیت هــای انجــام شــده در ایــن خصــوص و همچنیــن ارزیابــی 
تیــم کارشناســی کانــون توســط ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور، تمدیــد یــا لغــو می شــود. کانــون ارزیابــی پژوهشــگاه 
ــازمان اداری و  ــی از ســوی س ــس از ارزیاب ــه پ ــه داد ک ــی ارائ ــد گواه ــر تمدی ــی ب در ســال 1400 درخواســت خــود را مبن
اســتخدامی مــورد پذیــرش قــرار گرفــت و تمدیــد مجــوز برگــزاری کانــون بــه مــدت 24 مــاه دیگــر، بــه پژوهشــگاه علــوم 
انســانی و مطالعــات فرهنگــی ابــاغ شــد. از ایــن رو، پژوهشــگاه آمادگــی دارد تــا بــرای مجموعه هــای مشــابه کــه متقاضــی 
برگــزاری ایــن فراینــد هســتند، کانــون ارزیابــی را برگــزار کنــد. ســازمان های متقاضــی می تواننــد بــرای دریافــت توضیحــات 
تکمیلــی از طریــق مدیریــت نــوآوری و کابردی ســازی پژوهش هــای علــوم انســانی پژوهشــگاه، بــا شــماره تلفــن 88624۵8۷ 

تمــاس حاصــل فرماینــد.
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صدور دومین گواهی خانه ی خالق و نوآوری

پــس از انعقــاد تفاهم نامــه ی همــکاری میــان پژوهشــگاه و معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری در  خردادمــاه 1400 
و تأســیس نخســتین خانــه ی خــاق و نــوآوری علــوم انســانی و فرهنــگ کشــور، مجــوز معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 

جمهــوری نیــز بــه ایــن مرکــز اعطــاء شــد.

مرکــز نــوآوری پژوهشــگاه علــوم انســانی پیــش از ایــن، موفــق بــه دریافــت مجــوز از وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری برای 
ــت  ــدی از معاون ــز گواهــی )مجــوز( جدی ــراً نی ــه اخی ــود ک ــاوری، شــده ب ــوآوری و توســعه ی فن ــز ن ــوان مرک ــت به عن فعالی
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری جهــت فعالیــت به عنــوان اولیــن خانــه ی خــاق و نــوآوری علــوم انســانی و فرهنــگ 

کشــور بــه ایــن مرکــز تعلــق گرفــت.
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دکتر داوری اردکانی: 
فرهنگ، روح جامعه است

 بی توجهی به فرهنگ، آشفتگی اجتماعی را در پی دارد

مراســم ســخنرانی دکتــر رضــا داوری اردکانــی، فیلســوف برجســته ی کشــورمان، بــا موضــوع »در طلــب فرهنــگ« چهاردهــم 
مردادمــاه 1400 بــه میزبانــی شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانِی پژوهشــگاه برگــزار شــد.

دکتــر داوری اردکانــی در ابتــدای ســخنانش گفــت: از لطــف بی شــائبه ی دکتــر قبــادی و پژوهشــگاه علــوم انســانی نســبت بــه 
بنــده تشــکر می کنــم. وی ادامــه داد: زمانــه ی مــا، معنــی الفــاظ را تغییــر داده اســت. زمانــه ی کنونــی بــه گونــه ای شــده کــه 

غیــاب را حضــور و حاضــر را غائــب می دانــد و از ایــن جهــت بنــده به صــورت مجــازی در خدمــت شــما هســتم.
زمــان ســخنرانی بنــده، مصــادف بــا روز مشــروطیت شــده کــه اتفاقــی مبــارک اســت. دریــغ اســت کــه کســی در روز مشــروطه 
حــرف بزنــد، ولــی از آن یــاد نکنــد. مطلــب مــن دربــاره ی فرهنــگ بــا توجــه بــه مشــروطیت روشــن می شــود. اینجــا پــای 
بحــث دربــاره ی مشــروطیت مطــرح نیســت. بــا آمــدن مشــروطه بایــد قــدرت از شــاه بــه دولــت و مجلــس واگــذار شــود و 
شــاه، فقــط نمــاد اســتقال کشــور باشــد و مــردم آزاد باشــند و بــه کار دولــت و مجلــس نظــارت کننــد. در چنیــن شــرایطی 

مــردم دیگــر رعیــت نیســتند و آمــاده ی مشــارکت در امــور مدنــی هســتند.
وی ادامــه داد: پــس کار مشــروطیت ایــن بــود کــه تغییــری در وجــود مــردم بــه وجــود بیــاورد و ایــن تغییــر بــدون تحــول در 
ــری در مــردم صــورت  ــد تغیی ــر در حاکمیــت تمــام نمی شــد و بای ــا تغیی فرهنــگ امــکان تحقــق نداشــت. کار مشــروطیت ب
ــود کــه در همه جــا  ــی کارهــای دشــواری نب ــگ(. برگــزاری مجلــس و تشــکیل محاکــم قضای ــر فرهن ــی تغیی می گرفــت )یعن
صــورت می گیــرد و چــه بســا تغییــری در شــرایط ندهــد. امــا مــردم بــرای تغییــر و تأثیرگــذاری بــر شــرایط بایــد از وضعیــت 
پیشــین خــارج می شــدند )یعنــی تحــول زندگــی(. البتــه بــا مشــروطیت تغییراتــی حاصــل شــد کــه بیشــتر قهــری بــود. فرهنــگ 
ــاده ســازد.  ــد آم ــرای مشــارکت در شــرایط جدی ــردم را ب ــه م ــود ک ــه ب ــی نیافت ــا قوام ــده ام ــده آم ــد هــم به طــور پراکن جدی
کشــور نیازمنــد کســانی بــود کــه بــا فرهنــگ و نظــم جهــان جدیــد آشــنا باشــند و آنــان را بــرای زندگــی در نظــم جدیــد آمــاده 

ســازند. در اروپــا نیــز تحــول ابتــدا در جامعــه روی داد و فرهنــگ تحــول یافــت.
دکتــر داوری ضمــن بیــان اینکــه در ایــران نیــز هــر تحولــی مســتلزم مناســبات جدیــد بــود، گفــت: مشــروعیت حادثــه ی مهمــی 
ــی  ــعر فارســی دانســت ول ــوان آن را دوران شــکوفایی ش ــه می ت ــد ک ــه وجــود آم ــی ب ــعر و ادب ــود. در دوران مشــروطه ش ب
چــرا شــاعران آن زمــان افــق آینــده را روشــن ندیدنــد و گویــی راه مشــروطه را هــم ناهمــوار دیــده بودنــد! هنــوز 1۵ ســال 
از انقــاب مشــروطه نگذشــته بــود کــه بســیاری از طرفــداران بــه مدرنیزاســیون تقلیــدی روی آوردنــد و طــرح ترقی خواهــی 
را پیــش کشــیدند. از رضــا شــاه افــرادی چــون نصــراهلل فیــروز، محمدعلــی فروغــی و ... حمایــت کردنــد و پایه هــای اصلــی 
ــگ خــاص  ــا فرهن ــد ب ــن راه را بای ــه ای ــد درحالی ک ــی مان ــوار باق ــن حــال راهــش دشــوار و ناهم ــا ای ــش شــدند. ب حکومت

همــوار کــرد.
ــی از ادب و  ــا بخش ــان م ــگ در زب ــم. فرهن ــرف می زن ــگ ح ــظ فرهن ــاره ی لف ــی درب ــه کم ــرح داد: در ادام ــتاد داوری ش اس
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تأدیــب بــوده و حــدود یــک قــرن اســت کــه معــادل واژه ی culture اســت. ایــن الفــاظ معنایــی بیــش از ادب دارنــد. بــه قــول 
ــان آن اســت. ــرد خواه ــه هــر ف ــزی را بســازد ک ــه شــکل خســتگی ناپذیری می کوشــد چی ــگ ب نویســنده ی معــروف، فرهن

ــه همیــن دلیــل بایــد در معنــی فرهنــگ بیشــتر  ــه زندگــی نظــم و ســامان دهیــم ب مــا همــه در طلــب چیــزی هســتیم کــه ب
تأمــل کنیــم. در زمانــه ی امــروز معنایــی کــه بــرای فرهنــگ قائــل شــدیم به صورتــی اســت کــه انــگار فرهنــگ ضدپریشــانی و 
آشــفتگی اســت، متقدمــان بــا چنیــن امــوری آشــنایی نداشــتند آنهــا بــه جــای عقــل، خــرد و حکمــت را ســازو کار می دانســتند 
ــخ آن  ــه تاری ــا ب ــدون اعتن ــگ ب ــه فرهن ــوان ب ــده نمی ت ــان منتشــر ش ــه جــای جه ــی در هم ــگ اروپای ــه فرهن ــروز ک ــا ام ام

اندیشــید. فرهنــگ مصــادق اصلــی هنــر، شــعر و ادب و حکمــت اســت.
وی بــا بیــان ایــن ســؤال کــه آیــا اینهــا می تواننــد مــا را در کارهــا ســامان دهنــد و نظــم زندگــی مــا را بســازند، گفــت: مــا 
بی توجــه بــه گذشــته و معــارف آن و بــدون انــس بــه زبــان مــادری راهــی بــه شــعر، هنــر و حکمــت نمی یابیــم. الزم اســت 

ــم. ــخ درس بیاموزی ــون نیازهــا و امکان هــا بیندیشــیم و از تجربه هــای تاری ــه وضــع اکن ب
در عمــل نمی دانــم چــه بگویــم. امــا در نظــر می گویــم کــه راه آینــده را بایــد از مســیر فرهنــگ جســت وجو کــرد. فرهنــگ 
در زبــان و زمــان مــا بایــد شــیوه ی زیســت و راهنمــای زیســت مــا باشــد. مــا اگــر در طلــب چیــزی هســتیم تــا بــه امــور مــا 
نظــم دهــد بایــد در اندیشــه ی فرهنــگ باشــیم. هــر معنایــی بــرای فرهنــگ قائــل باشــیم، بایــد بــه زندگــی مــا نظــم بدهــد. 
گویــی فرهنــگ ضــد بی نظمــی و آشــوب اســت. فرهنــگ بــرای نظــم عقانــی آمــده اســت. اکنــون همــه ی جهــان، فرهنــگ 
ــگ در  ــه فرهن ــی اســت. البت ــام زندگ ــی و نظــم و نظ ــرد زندگ ــه راهب ــگ به مثاب ــی آن می شناســد. فرهن ــای اروپای ــه معن را ب
معنــای شــعر و ادب مــا از میــراث تاریخــی بزرگــی برخورداریــم، امــا آیــا معــارف، شــعر و حکمــت می توانــد بــه زندگــی 

مــا نظــم و ســامان ببخشــد؟ بــرای ایــن نظــم و ســامان بایــد بــه تجربه هــای تاریخــی بیندیشــیم.
دکتــر داوری اردکانــی تأکیــد کــرد: عشــق، اســاس زندگــی اســت کــه راه بــه راســتی می بــرد و آن را بــه مردمــان می آمــوزد. 
ــه ای را  ــا بره ــی اســت. ام ــامان زندگ ــاء و س ــرط بق ــتی ش ــتی و دوس ــه راس ــد. عشــق ب ــتی می رس ــه راه درس ــتی ب راه راس
ــق و  ــه عش ــدند ک ــدگار ش ــر مان ــن خاط ــه ای ــا ب ــعرای م ــه ی ش ــد. هم ــوزی باش ــارغ از دروغ و کینه ت ــه ف ــانیم ک نمی شناس
راســتی و درســتی را بــه یــاد مــا می  آورنــد. در نظــم جدیــدی کــه بــا ظهــور تجــدد در سراســر گیتــی گســترده شــده اســت، 
راســتی و درســتی جــای خــود را بــه خــرد، علــم و فرهنــگ داده اســت. نمی گویــم دیگــر راســتی و درســتی وجــود نــدارد، 
بلکــه کارهــا بــه خــرد و علــم ســپرده شــده اســت و اخــاق کاربــردی نــدارد. چنیــن نیســت کــه دوران قدیــم دوران صلــح، 
دوســتی و درســتی بــوده و دوران جدیــد، دوران جنــگ و خشــونت اســت. جنــگ و خشــونت همــواره بــوده اســت. وقتــی از 
جهــان راســتی و دوســتی ســخن می گوئیــم، مــراد آن نیســت کــه چنیــن جهانــی وجــود داشــته بلکــه مــراد ایــن اســت کــه 
ــا آن را  ــی را وارد می دانســته اند، چــرا م ــن جهان ــکان چنی ــاعران ام ــان و ش ــی عالم ــی وجــود دارد. وقت ــن جهان ــکان چنی ام
بــاور نداشــته باشــیم. آیــا اصــول راســتی و درســتی مــورد قبــول همــگان نیســت. ایــن راه بــا همراهــی دانایــان و فرزانــگان 

ممکــن اســت. امــا آیــا یافتــن راه خانــه دانایــان و فرزانــگان آســان اســت؟
اردکانــی ادامــه داد: وقتــی مشــکات وجــود دارد و مــردم مطالبــه ی حــل آنهــا را دارنــد حکومــت نمی توانــد بــه آنهــا بی اعتنــا 
باشــد. مشــکل همــه ی حکومت هــای معاصــر ایــن اســت کــه سیاســت از پشــتوانه ی فرهنگــی برخــوردار نیســت. فرهنــگ 
ــا دل  ــتیبانی آنه ــی و پش ــد ملیت ــرکت های چن ــه ش ــا ب ــا حکومت ه ــت، گوی ــرده اس ــراض ک ــت اع ــتیبانی سیاس ــم از پش ه
بســته اند! مشــکل اصلــی نشــناختن ســازواری شــرایط کنونــی اســت. مشــکل ریشــه در فهــم گذشــته و اکنــون و آینــده دارد. 
ــگ را  ــزی جــای فرهن ــای فرهنگــی و آموزشــی و بروکراســی اســت. متأســفانه برنامه ری ــت در پیوســتگی نهاده ــز موفقی رم

بــرای توســعه و پیشــرفت گرفتــه اســت. طراحــی برنامــه ای کــه جایگزیــن فرهنــگ باشــد، آســان نیســت.
ــرای توســعه و پیشــرفت معرفــی شــده کــه امــکان  ــر برنامــه ای ب پــس از برنامــه ی بلشــویکی در آغــاز ســده ی بیســتم، کمت
جایگزینــی فرهنــگ را داشــته باشــد. برنامه ریــزی بــرای جایگزینــی فرهنــگ چگونــه ممکــن اســت؟ درســی بخردانــه بــرای 
ــک  ــا ایدئولوژی ــوالً حکومت ه ــت و معم ــت اس ــده ی حکوم ــر عه ــا ب ــرای برنامه ه ــن و اج ــوالً تدوی ــزی ... . معم برنامه ری
ــد. تدویــن هــر برنامــه ای  ــر ایــن شکســت می خورن ــد و بناب هســتند و آنهــا را در تدویــن و اجــرای برنامــه دخالــت می دهن
بایــد بــه قصــد اجــرای آنهــا باشــد و نــه آرزوی آنهــا .... مقصــد دور همــه ی آدمیــان نــه دیــار غربــت، بلکــه شــهر آشــنایی 

اســت، امــا رفتــن بــه شــهر آشــنایی آســان نیســت.
دکتــر داوری در ادامــه ی ســخنانش بــا طــرح ایــن ســؤال کــه چــه کســانی بایــد در تدویــن برنامه هــا مشــارکت کننــد، شــرح 
داد: اول، برنامه نویســان بایــد از شــرایط موجــود آگاه باشــند و دوم، بداننــد کــه پیشنهادشــان بــه بهبــود شــرایط و نــه وخامــت 
اوضــاع بینجامــد. ســوم، هــر برنامــه ای بایــد زمینــه ی مناســبی بــرای اجــرای برنامه هــای بعــدی باشــد. بــا اطــاع از شــرایط و 
ــا اطاعــات و امکان هــای علمــی  ــزی ب ــزی میســر اســت. به طــور خاصــه برنامه ری اطــاع از امکان هــای موجــود، برنامه ری

و عملــی کشــور امکان پذیــر و مبنــای همــه ی اینهــا فرهنــگ بــوده و بــدون فرهنــگ هــر برنامه ریــزی ناقــص اســت.
اســتاد داوری اردکانــی در خاتمــه ی ســخنانش تصریــح کــرد: نتیجــه ی قهــری ایــن فقــدان )روح(، آشــفتگی اســت و گاهــی 
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امــور بیهــوده بــر امــور اساســی غلبــه می یابنــد. مثــًا در مــدارس زبــان مــادری بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت و امــور 
بــدون زبــان ســامان نمی یابــد. متأســفانه زبــان بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت. بــا ایــن همــه، راه امیــد بســته نیســت. 
ایــران همــواره دچــار نابســامانی و گرفتــاری شــده اســت امــا راه خــود را یافتــه اســت، امــا بایــد از تاریــخ درس بگیریــم. 

ناهمواری هــا را بایــد بــا نیــروی همــت همــوار کــرد و باچــراغ فرهنــگ روشــن ســاخت.
وی بــا بیــان اینکــه بــدون مــدد علــم و تکنولــوژی و خــرد نمی تــوان مســیر را پیمــود. علــم بایــد بــا خــرد و فرهنــگ همــراه 
ــا و غــرب، »اصــل« فرهنــگ را بازنشســته کــرده اســت.  ــی زمــان بحــران فرهنــگ اســت. اروپ باشــد، گفــت: زمــان کنون
امــا »نقــش« فرهنــگ را پــاس می دارنــد. )دنیــای جدیــد( فرهنــگ را بــه داده هــا تبدیــل کــرده و بــه همــگان می فروشــد.
آیــا فرهنــگ هنــوز می توانــد »جــان جامعــه« باشــد و بــه اجــزای پراکنــده، جــان دوبــاره ببخشــد؟ امــروز کار فرهنگــی و 

دفــاع از فرهنــگ دشــوار، امــا بســی مهــم و شــریف و ســترگ اســت.

جلسه ی پرسش و پاسخ
دکتــر دری: مــن در آثــار جنابعالــی بــه مفهــوم »فهــم« رســیدم. بــه نظــر فهــم مبنــای مفاهمــه و مفاهمــه مبنــای تفاهــم و 

تعامــل اســت. نظــر شــما در ایــن بــاره چیســت؟
دکتــر داوری: مطلــب درســتی اســت. جامعــه، امــر اعتبــاری نیســت. بلکــه واقعیــت دارد و اثرگــذار اســت. فهــم و مفاهمــه 
ــود و  ــل پیشــرفت مطــرح نب ــًا در دوران قب ــم. مث ــا امــروز اصــول جهــان متجــدد را پذیرفته ای ــم ناشــی می شــود. م از عل

ــر ایــن از پروغــره اســتفاده می کــرد. آخونــدزاده نمی دانســت کــه بــه جــای پروگــرس چــه واژه ای بگــذارد و بناب
ــا مســئله می توانــد مــا را بــه هــدف رهنمــون ســازد تــا روح هماهنگ کننــده را  دکتــر مصطفــوی: آیــا صــرف آشــنایی ب

دریابیــم؟
دکتــر هوشــنگی: اگــر فرهنــگ را به عنــوان روح و نــخ تســبیح تلقــی کنیــم کــه قواعــد زندگــی مــا را تعییــن می کنــد، بــه 

اصالــت فرهنــگ  و شــروع هــر کاری  از فرهنــگ قائــل خواهیــم بــود.
ــرح  ــتاد مط ــه اس ــی ک ــا بحث ــلی: آی ــر توس دکت
کردنــد بــر ایــن مفــروض اســتوار اســت کــه دوران 
ــاده  ــاق افت ــم اتف ــت از دوران قدی ــد در گسس جدی
ــل  ــی قائ ــتاد داوری اردکان ــاب اس ــا جن اســت و آی

ــتند؟ ــت هس ــه گسس ب
دکترمظاهــری: هــر آدم هوشــمند و تیزهوشــی 
ــن  ــود. بنابرای ــل نمی ش ــدی قائ ــه خردمن ــًا ب لزوم
بــه  هوشــمند  انســان های  بــر  عــاوه  جامعــه 
ــن  ــما در ای ــر ش ــاز دارد. نظ ــد نی ــای خردمن آدم ه

ــت؟ ــاره چیس ب

سؤال های دکتر شجاعی:
اســتاد داوری  اگــر فرهنــگ را چنــان کــه   -1
ــر  ــش عناص ــه و وحدت بخ ــان جامع ــد ج فرمودن
ــش  ــتاد در دوره ی درخش ــر اس ــه نظ ــم، ب آن بدانی
ــدن  ــن تم ــش ای ــه وحدت بخ ــامی آنچ ــدن اس تم

ــود؟ ــه ب ــود چ ب
2- امــروزه بحــث اعــاده ی حیثیــت از اوتوپیــا 
به صــورت جــدی مطــرح اســت و نقــش فلســفه ی 
تاریــخ و اخــاق در ایــن میــان مهــم و تعیین کننــده، 
ــه  ــران چ ــر ای ــفه ی معاص ــر اســتاد، فلس ــه نظ ب
ــدد  ــرح مج ــرای ط ــی ب ــات و محدودیت های امکان
اوتوپیــا متناســب بــا تجربــه ی   زیســته ی مــا ایرانیــان 
ــو دارد؟ ــن س ــه ای ــروطه ب ــژه از دوره ی مش به وی
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۳- تلقــی اســتاد از بحــران چیســت؟ هرمنوتیــک بحــران و بحران اندیشــی از دهــه ی 1940 در خــود غــرب مطــرح شــده و در 
تفکــر پســامدرن بــه اوج رســیده اســت. بحــران گاه بــه معنــای پایــان، گاه بــه معنــای مــرگ، گاه بــه معنــای ناکارآمــدی و ... 

عقــل، علــم و فرهنــگ مــدرن بــوده اســت ... تلقــی اســتاد کــدام اســت؟

دکتر داوری:
در پاســخ بــه ســؤال بــه دکتــر مصطفــوی، »چگونــه می   شــود مســائل جهــان کنونــی را طــرح و حــل کــرد؟« عــرض می کنــم 
ــه  ــه شــود. کاری ک ــه نســخه ای ارائ ــدام منتظــر نباشــیم ک ــا هیچ ک ــم، ام ــد بکنی ــه چــه بای ــن اســت ک ــه ی بحــث ای ــه هم ک
ــط  ــا فق ــان نیســتیم. م ــاردار جه ــا اختی ــم، چــون م ــل کنی ــاره تأم ــن ب ــه در ای ــن اســت ک ــم ای ــگ بکنی ــم اهــل فرهن می توانی

ــم. ــم و راه بجوئی ــر کنی ــم فک می توانی
دربــاره ی مطالــب دکتــر هوشــنگی کــه مطالــب خوبــی فرمودنــد، چنیــن اختافــی دویســت ســال پیــش نمی توانســت پیــش 
بیایــد. این هــا مســائل جدیــدی اســت کــه حــادث شــده اســت. مســئله ی اصالــت فرهنــگ، مســئله ی جدیــدی اســت و نبایــد 
اصالــت فرهنــگ را در برابــر اصالــت اقتصــاد قــرار دهیــم. این هــا در کنــار هــم هســتند. بایــد اصــًا از تقابل هــا خــارج شــویم 
و ببینیــم کجــا هســتیم و چــه کار داریــم می کنیــم؟ جهــان مــا بــه چــه ســمت و ســویی مــی رود؟ بایــد ببینیــم مســئله چیســت؟ 
مســئله اگــر محــرز شــد، می تــوان بــه پاســخ آن نیــز فکــر کــرد. اشــاره ی مــن بــه عشــق، اشــاره بــه مبــدأ بــود. پــروا و تدبیــر 
بعــد از بنیان گــذاری جامعــه اســت و در مبــدأ پــروا و تدبیــری نیســت. مطالــب دیگــر را ان شــاءا... در ســخن دیگــری پیگیــری 
می کنیــم. آیــا نقشــی کــه اتوپیــا در قــرون پانزدهــم ایفــا کــرد هم اینــک می توانــد ایفــا کنــد؟ کســانی کــه در دوره ی معاصــر 

دربــاره ی اتوپیــا نوشــتند بیشــتر ضــد اتوپیــا نوشــتند، ماننــد: اورولــی، هاکســلی و ...
دربــاره ی ســؤال دکتــر مظاهــری هــوش موافــق بــا خــرد و هــوش مخالــف خــرد همــواره مطــرح بــوده اســت. هــوش مخالــف 
بــا خــرد بــه جزبــزه اطــاق می شــود کــه عربــی شــده گربــزه فارســی اســت. هــوش همیشــه بــوده و همیشــه مردمــان هــوش 
ــل  ــا عق ــت. ام ــناختی اس ــک و روان ش ــری بیولوژی ــوش ام ــرده اســت. ه ــدا ک ــی پی ــای متفاوت ــل صورت ه ــا عق ــتند. ام داش

مرتبــه ی باالتــری دارد و بــا روان آدمــی مرتبــط اســت کــه مطالبــی در ایــن بــاب نوشــته ام.
ــاره ی گسســت نوشــته ام.  ــاره ی گسســت تاریخــی بحــث کــردم. مــن چیــزی درب دکتــر توســلی تصــور کردنــد کــه مــن درب
ــدن  ــا آم ــت ی ــن حکوم ــن ای ــت. رفت ــی نیس ــی اساس ــت و برخ ــی اس ــی اساس ــه برخ ــد ک ــوالً روی می ده ــت معم گسس
ــن  ــا رفت ــود. ام ــز ب ــکانی ها ناچی ــدن اش ــلوکی ها و آم ــن س ــد رفت ــد. مانن ــم باش ــا مه ــز ی ــت ناچی ــن اس ــت ممک آن حکوم
اشــکانی ها و آمــدن ساســانی مهم تــر بــود. رفتــن ساســانی ها و آمــدن اســام گسســتی اساســی بــود امــا مهم تریــن گسســت 
تاریخــی پایــان قــرون وســطی و آغــاز عصــر جدیــد بــود. گسســت تاریخــی لزومــًا جابه جایــی حکومت هــا نیســت. عصــر 
جدیــد گسســت از قــرون وســطی بــود و تجدیــد پیمــان بــا یونــان باســتان. هیــچ گسســتی، گسســت از تاریــخ نیســت بلکــه 
پیوســتگی بــا تاریــخ دارد. انقطــاع اســت امــا انقطــاع کامــل نیســت. در مشــروطه بی تردیــد گسســت و انقطــاع روی داده اســت. 
چــون اندیشــه ی تغییــر نظــم جامعــه و ایجــاد نظمــی جدیــد مطــرح شــد. تغییــر نظــم و ســامان جامعــه اندیشــه ی دوران جدیــد 
اســت. ایــن طراحی هــا در دوران قدیــم مطــرح نبــود؛ بنابرایــن امــری جدیــد بــود. ایــن تغییــر شــاید در هــزار ســال قبــل روی 
نــداده بــود. تغییــر دیجیتــال جهــان را به ســوی عالــم جدیــد پیــش می بــرد. بــرای پرداختــن بــه برخــی موضوعــات و ســؤاالت 

ــه در نشســت های آتــی موکــول کــرد. مطــرح شــده را ب
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همایش بین المللی شمس تبریزی و موالنا

ــزی و  ــمس تبری ــت ش ــرف تولی ــته، از ط ــالیان گذش ــم س ــا، به رس ــزی و موالن ــمس تبری ــی ش ــش بین الملل ــن همای هفتمی
ــی، مؤسســه ی پژوهشــی حکمــت  ــه طباطبای ــا همــکاری دانشــگاه عام ــات فرهنگــی ب ــوم انســانی و مطالع پژوهشــگاه عل
ــه ی  ــران، نگارســتان اندیشــه و خان ــان اســامی ای ــی یونســکو-ایران، انجمــن علمــی عرف ــران، کمیســیون مل و فلســفه ی ای
اندیشــمندان علــوم انســانی در تاریــخ 1400/0۷/10 آغــاز بــه کار کــرد. در مراســم افتتاحیــه ی همایــش دکتــر مهــدی معین زاده، 

دبیــر علمــی همایــش، گزارشــی از رونــد همایــش بــه شــرح زیــر ارائــه کــرد:
ــتانبول،  ــت اس ــه دانشــگاه های مدنی ــادا و ترکی ــه عضــو خارجــی از فرانســه، کان ــا 42 عضــو، ن ــش ب ــه ی علمــی همای کمیت
دانشــگاه آتاتــورک ارزروم، دانشــگاه مرمــره اســتانبول، دانشــگاه ســلجوق قونیــه، و ۳۵ عضــو داخلــی از دانشــگاه های عامــه 
طباطبایــی، دانشــگاه شــهید مدنــی تبریــز، دانشــگاه زنجــان، دانشــگاه خــوی، مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران، 
ــه، دانشــگاه اراک، دانشــگاه امــام خمینــی، پژوهشــگاه علــوم انســانی  دانشــگاه خوارزمــی، دانشــگاه تهــران، دانشــگاه ارومی

ــی  ــیون مل ــیراز و کمیس ــگاه ش ــی، دانش ــات فرهنگ و مطالع
ــن 1400  یونســکو-ایران کار خــود را از نیمــه ی دوم فروردی
شــروع کــرده اســت. کمیتــه ی علمــی 21 مقالــه ســفارش داده 
اســت، 11 مقالــه از نویســندگان خارجــی )از بنــگادش ســه 
ــن،  ــد بهاالدی ــر محم ــاهدی، دکت ــی الش ــر عیس ــه از دکت مقال
ــر  ــه دکت ــک مقال ــان ی ــرکار، از لبن ــوکام س ــد اب ــر محم دکت
ــد  ــد محم ــر خال ــه دکت ــک مقال ــپانیا ی ــاس، از اس دالل عب
ــادا  ــه، از کان ــر نهــال تجــدد یــک مقال ــده، از فرانســه دکت عب
دکتــر شــیرین بیانــی یــک مقالــه، دکتــر رجبعلــی کاوانــی از 
میشــیگان – امریــکا، دکتــر محمدتقــی وزیــری از کالیفرنیــا- 
ــه  ــلجوق قونی ــگاه س ــزال از دانش ــی تمی ــر عل ــکا، دکت امری
ــورک ارزروم  ــگاه آتات ــم دانش ــت یلدیری ــر نعم ــه، دکت ترکی
ــگاه های  ــی از دانش ــندگان ایران ــه از نویس ــه( و ده مقال ترکی
مختلــف داخلــی از جملــه، پژوهشــگاه علــوم انســانی 
و مطالعــات فرهنگــی، دانشــگاه ارومیــه، دانشــگاه اراک، 
ــوی  ــران و خ ــفه ای ــت و فلس ــی حکم ــه ی پژوهش مؤسس
ــایت  ــه س ــده ب ــال ش ــاالت ارس ــود. از مق ــامل می ش را ش
همایــش تعــدادی مقالــه پــس از داوری، انتخــاب و در 
ــش در  ــید. همای ــد رس ــاپ خواه ــه چ ــاالت ب ــه مق مجموع
ــز  ــوم اســامی ثبــت و کــد isc نی ــگاه اســتناد جهــان عل پای
دریافــت و در وبــگاه همایــش بارگــذاری شــده اســت. دکتــر 
ــر کســی  ــن ب ــه ی »آفری ــا جمل ــن زاده ســخنان خــود را ب معی
ــام  ــه اتم ــود را ب ــخنان خ ــرد« س ــوی ک ــوی را مول ــه مول ک

ــاند. رس

 ســخنران بعــدی مراســم افتتاحیــه دکتــر حســینعلی قبــادی، رئیــس وقــت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، 
ــد از جملــه،  پــس از تشــکر از عوامــل اجرایــی و علمــی همایــش کــه طــی یک ســال تــدارک ایــن همایــش را انجــام دادن
دکتــر معیــن زاده )دبیــر علمــی همایــش(، مهنــدس جعفرپور)سرپرســت تولیــت شــمس تبریــزی و دبیــر اجرایــی همایــش( و 
افســرالملوک ملکــی، و تشــکر از اســتادان داخلــی و خارجــی شــرکت کننده در همایــش، گفــت: در دورانــی زندگــی می کنیــم 
ــزی  ــکار و تأثیرگــذاری اندیشــه ی شــمس تبری ــاره ی زندگــی، اندیشــه و اف ــا درب ــد، م ــد می کن ــا را تهدی کــه خشــونت دنی
ــود و  ــارک می ش ــود آدم مب ــم از وج ــه عال ــت ک ــن اس ــمس ای ــی ش ــام اصل ــم. پی ــزار می کنی ــش برگ ــان، همای روی جهانی
بــه انســانیت آدم هــا احتــرام می گــذارد. دربــاره ی کســی کــه قــرآن را خلیفــه اهلل خوانــد. مــا بایــد قــدر شــمس را بدانیــم و 
رمــز انســانیت را صیانــت کنیــم و در چنیــن ایامــی و برگــزاری چنیــن همایشــی بــه گوهــر انســانی بیشــتر نزدیــک شــویم و 
بشناســیم و بدانیــم مولــوی و شــمس، دو گوهــر تابنــاک، بــه مــا چــه می آموزنــد و مولــوی از شــمس چــه آموختــه اســت.
ــح و  ــا صل ــرون ب ــد در بی ــازه نمی ده ــه اج ــت ک ــی برپاس ــان غوغای ــد درون ش ــونت طلبان بدانن ــرد: خش ــد ک ــادی تأکی قب
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ــه  ــه مــا آموخــت چگون ــاز دارد. شــمس ب ــه آرامــش نی ــار آســایش ب ــام دیگــر اینکــه، انســان در کن ــد. پی ــار کنن آرامــش رفت
می شــود آرامــش یافــت. آرامــش چیــزی خــارج از خواســته ی مــا نیســت. پیــام دوم، بــا توجــه بــه بحران هــای ایــن روزهــا 
ــم  ــاز دارد. از شــمس بیاموزی ــه منــش و شــیوه ی آرامــش داشــتن نی ــز ب ــم. بشــر بیــش از هــر چی آرامــش داشــتن را بیاموزی
چگونــه آرامــش داشــته باشــیم. اندیشــه ی شــمس در کنــار مولــوی کــه محصــول عمــر شــمس و گوهــر وجــود شــمس اســت، 
ــا دیگــران خشــونت نکنیــم و بدانیــم تعامــل و مــدارا بــرای بشــریت بســیار نافع تــر از خشــونت اســت و  ایــن اســت کــه ب
هزینه هــای آرامــش کمتــر از خشــونت اســت و صلــح و مــدارا مــرارت نــدارد امــا خــارج از آن همــه مــرارت اســت. امیــدوارم 

ایــن کنگــره بتوانــد مثــل همیشــه پرشــکوه ادامــه پیــدا کنــد و پیام هــای شــمس و موالنــا را بــه جهانیــان رســاند.

ســخنران ســوم مراســم، دکتــر حجــت اهلل ایوبــی، رئیــس 
کمیســیون ملــی یونســکوی ایــران، از همــه ی کســانی کــه تــا 
بــه امــروز چــراغ همایــش شــمس تبریــز را در خــوی روشــن 
ــت  ــور  )سرپرس ــدس جعفرپ ــه مهن ــته اند از جمل ــه داش نگ
ــی،  ــرالملوک ملک ــا( و افس ــزی و موالن ــمس تبری ــت ش تولی
ــزاری  ــکان برگ ــز ام ــده نی ــال آین ــرد: س ــدواری ک ــراز امی اب
همایــش شــمس در خــوی ایجــاد شــود تــا جمــع یاران شــمس 
و مولــوی در خــوی دور مــزار شــمس گــرد هــم آینــد. شــمس 
تبریــزی خــود گفتــه اســت، مقصــود از خلقــت عالــم ماقــات 
ــم  ــت عال ــود خلق ــتان مقص ــات دوس ــود. ماق ــت ب دو دوس
ــه شــما می دهــم  ــد را ب ــن نوی ــود و هســت. خوشــبختانه ای ب
کــه پرونــده ی دیــدار شــمس تبریــزی و موالنــا در کمیســیون 
ملــی یونســکوی ایــران، آمــاده و در دبیرخانــه نیــز ثبــت شــد 
و ان شــاءاهلل آبان مــاه یــک خبــر خــوب بــرای خــوی، تبریــز و 
مــردم ایــران و دل بســتگان شــمس و موالنــا خواهیــم داشــت و 

امیدواریــم ســال 2022 و 202۳ از رویــداد ماقــات شــمس تبریــزی و موالنــا تجلیــل شــود و ســال تجلیــل از دیــدار ایــن دو 
گوهــر عالم تــاب باشــد کــه رویــداد بســیار مهمــی اســت تــا ابعــاد مختلــف ایــن دیــدار را هــم بــرای مــردم دیــار خودمــان و 
هــم بــرای مــردم جهانیــان روشــن کنیــم. مــا به جــای زندگــی ایــن دو عالــم بــه دیــدار آن هــا توجــه داشــتیم و ثبــت می کنیــم 

ــاره ی موالناســت.  ــد دوب ــدار تول ــن دی ــد ای ــه نظــر می آی ــه ب ک
دکتــر ایوبــی تأکیــد کــرد: همــه ی مــا می دانیــم اگــر ایــن ماقــات و دیــدار نبــود موالنــا هــم فقیهــی بــود مثــل بقیــه ی فقهــا و 
عالمــی بــود بســان بقیــه ی فقهــا و نامــی از او نبــود. ایــن دیــدار بــود کــه آتشــی بــه جــان حضــرت موالنــا زد و موالنایــی از 
او ســاخت کــه امــروز آتشــی در خرمــن جهانیــان افکنــده اســت. نکتــه ی دیگــر کــه امیــدوارم در همایــش مطــرح شــود ایــن 
اســت کــه همــه ی مــردم انتظــار دارنــد بــارگاه حضــرت شــمس ســاخته شــود. همــه ایــن بــارگاه را شــناخته و از بزرگانــی از 
هــر گوشــه جهــان بــه ایــن بــارگاه آمــده و فاتحــه ای خوانده انــد و همــه ی تاش هــا جــواب داده و ایــن بــاور ایجــاد شــده 
کــه ایــن بــارگاه در ذهــن همــه ی مــا ســاخته شــده اســت. گام دوم، یــک طراحــی درســت و مانــدگار بــا مفهــوم بلنــد و در 
خــور حضــرت شــمس تبریــزی و موالناســت کــه می دانیــد بــا چــه زحمتــی ســالیان ســال ســاخته شــده اســت کــه ایــن دو 
ــادر اردالن  ــارگاه را کــه توســط اســتاد ن کار، مهم تریــن کارهایــی بــوده کــه انجــام شــده و امــروز نقشــه های طراحــی ایــن ب
طراحــی شــده آمــاده اســت. متأســفانه در دو دولــت قبلــی بودجــه ی ســاخت ایــن طــرح تصویــب شــد امــا انجــام نشــد و قطعــًا 
در دولــت جدیــد نیــز پیگیــری خواهــد شــد تــا بــا امکانــات دولــت ایــن کار را انجــام دهیــم امــا دولت هــای ناپایــدار رفتنــد 
و ایــن کار مانــد. اگــر مــردم و مســئوالن خــوی همچنــان منتظــر هســتند بــا بودجــه ی دولــت ایــن کار مهــم و مانــدگار انجــام 
شــود کــه انجــام نمی شــود تــا مجــدداً امیــدوار شــویم. درخواســت مــن از بــزرگان خــوی چــه در داخــل کشــور چــه خــارج 
از کشــور ایــن اســت تــا دســت بــه دســت هــم بدهنــد و صندوقــی درســت کننــد و بودجــه ی ســاخت ایــن مــکان را تأمیــن 
کننــد کــه ایــن هزینــه بســیار انــدک امــا ماندگاریســت. گــودار یــک بــار حافظیــه را ســاخت و هیــچ کــس جــرأت خــراب 
کــردن آن را پیــدا نکــرد ایــن بنــا هــم کــه آقــای نــادر اردالن طراحــی کرده انــد هماننــد آن اســت، بنــای کوچــک و زیبایــی 
کــه کســی آن را خــراب نخواهــد کــرد. خیریــن بیاینــد و هزینــه را تأمیــن کننــد و مــن قــول می دهــم در کنــار خیریــن خــوی 
و بــزرگان تبریــز خواهــم بــود تــا همــه بــا هــم بیاییــم و ایــن کار بــزرگ را انجــام دهیــم و ایــن آرزوی مــردم بــرآورده شــود.
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در ادامه دکتر غامحسین دینانی سخنرانی خود را با عنوان »شمس تبریزی کیست و چیست؟« آغاز کرد و گفت:
ــت  ــام اس ــان اس ــزرگ جه ــای ب ــی از عرف ــزی یک ــمس تبری ش
ــمس  ــه ش ــدازه ک ــان ان ــه هم ــت. ب ــدی در آن نیس ــچ تردی و هی
ــچ کار  ــت و هی ــکل اس ــناختن او مش ــت، ش ــزرگ اس ــزی ب تبری
ســاده ای نیســت. او کــم ســخن می گفــت و خامــوش بــود شــمس 
ــتمع  ــنونده و مس ــه ش ــت ک ــد اس ــی مفی ــخن وقت ــت، س می گف
درســت داشــته باشــد، در غیــر این صــورت بی ثمــر اســت. 
ــفر  ــه س ــرد و همیش ــت نک ــال ها صحب ــل س ــن دلی ــمس به همی ش
کــرده تــا باالخــره بــه گوشــی کــه می خواســت در قونیــه ی ترکیــه 
ــا  رســید و موالنــای بلخــی در قونیــه بــود و در ســفر بــه قونیــه ب
او ماقــات کــرد و بــه گــوش شــنوا هــر چــه دلــش می خواســت 
ــناخت در  ــمس را ش ــوان ش ــوی می ت ــار مثن ــت. در آث ــه او گف ب
مثنــوی مولــوی ســخن می گویــد امــا زبانــش شــمس اســت. بــرای 
ــد:  ــت وجو کنی ــد جس ــا بای ــه ی موالن ــمس در اندیش ــناخت ش ش

»بشنو از نی چون شکایت می کند                از جدایی ها حکایت می کند«.
ــاالت شــمس از  ــد. مق ــان می کن ــان شــمس و ســخنان شــمس آن  را بی ــا از زب ــوی حــال موالناســت ام ــات اول مثن ــن ابی ای

ــد. ــای او می رس ــه پ ــی ب ــر کس ــرد و کمت ــدا ک ــوان پی ــمس را در آن می ت ــه ی ش ــه اندیش ــت ک ــم اس ــای عظی کتاب ه

ســپس دکتــر غامرضــا خاکــی بــه موضــوع »شــیخ مثنــوی، خرقه پــوش صحبــت شــمس تبریــز« پرداخــت و گفــت: یکــی 
میــان  معمــول  و  مرســوم  آداب  از 
اســت.  دادن  »خرقــه«  صوفیــان، 
خرقه هــا در فرهنــگ و تشــکیات 
خانقاهــی صوفیــان انواعــی دارنــد کــه 
هــر یــک از آن هــا معنایــی و کاربــردی 

دارد.
ایــن  برابــر  در  تبریــزی  شــمس 
پرســش کــه  پیــر تــو کیســت و 
ــه  ــا حمل ــت؟ ب ــو از کجاس ــه ت خرق
ــت:  ــول، می گف ــنت معم ــن س ــه ای ب
ــته و  ــیخی نداش ــه ش ــری اســت ک دی
ــادی  ــز اعتق ــه ی پارچــه ای نی ــه خرق ب
نــدارد امــا خرقــه ای در خــواب از 
ــرده  ــت ک ــام دریاف ــول علیه الس رس

کــه نــام آن »خرقــه ی صحبــت« اســت. خرقــه ی صحبــت یعنــی پوششــی چهــل تکــه ای )هــزار میخــی( از »کام« زنــده ای 
کــه ماهیتــی کاوش گرانــه و کنش گرانــه دارد و تــار و پــودش بــر بــاالی دل مخاطبــی )کــه همنشــیِن همــدل اســت(، رج رج، 

بافتــه و تکه تکــه دوختــه می شــود:
اگر صحبت خواستمی کردن، همه دقایق لفظی)کاوش گرانه( و معاملتی)کنش گرانه( را بدیدمی.

ــا ســالکی کــه مشــتاق  ــه ی صحبــت اســت ب ــری کــه صاحــب خرق ــه پی ــه و کنش گران  گفت وگوهــای ارشــادی کاوش گران
ــد خــط و نشــان حضــور  ــد کــه می توان ــده« مبــدل می گردان ــده ای بینن ــه »فهمن ــه ب ســلوک در راه حــق اســت، او را رفته رفت

دوســت را در متــن »جــان و جهــان« بخوانــد و از »عریانــی بی معنایــی« بــه »پوشــیدگی اهوایــی« مفتخــر شــود:
  شمس الحق تبریزی با غنچه دل گوید                             چون باز شود چشمت بیننده شوی با ما

شــمس هنــگام اقامــت خــود در قونیــه، »کارگاهــی از کام« را در »محلــه صحبــت« برپــا کــرد و بــر روان موالنــا خرقــه ای از 
ــز ناتمامــش  ــه نگاهــی تمــام دانســت و ازدیدگاهــی دیگــر نی ــوان آن را ب ــه ای کــه می ت صحبــت خویــش را پوشــانید. خرق
خوانــد. شــاید آغــاز ناگهانــی و دیگرگــون مثنــوی و رهاشــدگی آن در پایــان دفتــر ششــم و هفــت دفتــر نشــدنش نیــز رمــزی 

از ایــن ناتمامــی خرقــه ی صحبــت شــمس باشــد. بــاری شــمس گفــت:
- اگر بشنوند! آتشی انداختم و رفت، آن که سوخت، سوخت و آن که ماند، ماند.
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آری، به تعبیر موالنا شمس، دل او را حامله کرد و ناگهان در تاریخ برای همیشه گم شد:
شمس الحق تبریز دلم حامله ی توست!                                  تا کی شود این طفل به اقبال تو زاده

 پیــر بلــخ حــدود یــک دهــه و انــدی در اجبــار پــس از شــمس، در خویــش خامــوش و پنهــان شــد تــا آن »وقــت« برســد، 
آن گاه بــه قابلگــی حســام الدین چلبــی بــه ترتیــب از دل موالنــا شــش فرزنــد از غیــب جهــان پــا بــه جهــان گذاشــتند، او نــام 
هــر یــک از ایــن فرزنــدان را، بــه ترتیــب »دفتــر« نهــاد. همــه همنــام شــدند چــون همگــی ســخن »فقــر« را در دکان وحــدت 
عرضــه می کردنــد، او نــام خاندانــی ایــن دفترهــا را »مثنــوی« نهــاد. ایــن فرزنــدان در همیشــه و همــه جــای تاریــخ روان شــدند 

تــا در زاویــه ی دل هــر ســالکی، خانقاهــی بــر پــا کننــد و وعــده ی شــمس را تحقــق بخشــند کــه گفــت:
چــون گفتنــی باشــد بگویــم و هــر آینــه اگــر چــه بعــِد هــزار ســال باشــد، ایــن ســخن بــه آن کــس برســد کــه مــن خواســته 

باشــم.
 موالنا در وصف این شیخ که خرقه ای هزارمیخ بر تن دارد گفت:

»مثنــوی مــا دلبــری اســت معنــوی کــه در جمــال و کمــال خــود همتایــی نــدارد و همچنــان باغــی اســت مهیــا و رزقــی اســت 
ــا کــه جهــت روشــندالن صاحب نظــر و عاشــقان ســوخته جگر ســاخته شــده اســت«. مهنّ

موالنــا گفــت: بعــد از مــا هــر کــس می خواهــد بــا هدایــت شــمس بــه طریــق حــق راهبــری شــود بایــد کام ایــن شــیخ را 
بشــنود و فهــم کنــد و بــر طریــق آن معاملــه )عمــل( کنــد، امــا ایــن را نیــز گفــت کــه هوشــیار باشــید تــا در ظاهــر قصه هــای 
ــن »شــیخ « را  ــد کام ای ــد و بدانی ــد( نمانی ــز شــما را می خندان ــی نی ــا هزل ــه گاهــی ب ــش )ک ــن شــیخ قصه گــوی خوش کی ای

ــذا: ــه آســانی و رایــگان نمی توانیــد شــنید، ل ب
بس ز نقش لطف های مثنوی                                            صورتی ضال است و هادی و معنوی

بــا تأمــل در کام »شــیخ مثنــوی« اســت کــه می تــوان فهمیــد چــرا پیــر تبریــز کتــاب و رســاله ای ننوشــت، زیــرا شــمس یقیــن 
داشــت فرزندانــش از موالنــا میــراث بــر راســتین اوینــد و از ســویی دیگــر نیــز موالنــا ســخنان و تقریــرات شــمس را در کتابــی 
ــام »مقــاالت و معــارف و خرقــه... شــمس تبریــزی« مــدون نکــرد و آن معانــی را )کــه بــه قــول شــمس »پلنــگ طبــع«  ــه ن ب
هســتند( بــه فرزنــدان بــا وقــارش ســپرد تــا آن هــا بــا مــا بــه نرمــی  ، حدیــث کــوی دوســت و عاشــقان آن را بــاز گوینــد. بــاری! 

پــس چه غــم اگــر شــمس ننوشــت و موالنــا ســخن او را بــه عمــد مــدون نکــرد کــه پیــر رومــی نویــد داده اســت:
آنچه داده ست شمس تبریزی                                         ز من آن جو که من همان دارم

در  موالنــا  و  )شــمس  حســن زاده  رســول  حجت االســام 
ــرا«( ــاک چوپ ــار »دیپ ــر آث ــد ب ــا تأکی ــد ب ــی جدی معنویت گرای
معنویت گرایــی جدیــد در بســتر مدرنیتــه همــراه بــا ظهــور 
نهضت هــای جدیــد دینــی، جنبش هــای عصــر جدیــدی و 
فرهنگــی،  عرصه هــای  در  را  نوینــی  چرخــش  پادفرهنگــی 
اجتماعــی و معرفتــی ایجــاد کــرد. در ایــن رویکــرد معنویت گرایی 
ــا  ــی ت ــون دین ــی و انفســی از مت ــی معرفت از تفســیر و تأویل گرای
ــده  ــن پدی ــده دار می شــود. در ای ــه را عه ــن نهادین ــی دی جایگزین
عــاوه بــر انگیــزه ی هویت جویــی از ســنت های دیریــن فرهنگــی 
و دینــی، تحویل گرایــی و فروکاهــش مفاهیــم و آموزه هــای 
ــد  ــان جدی ــن رو معنویت گرای ــتیم. از همی ــاهد هس ــی را ش متعال
ــت  ــا عنای ــار شــمس و موالن ــی به خصــوص آث ــون عرفان ــه مت ب
ویــژه ای داشــتند. مواجهــه معنویت گرایــان قبــًا به صــورت 

ــا  ــوده، ام ــهود ب ــو مش ــکار و کوئلی ــون اکن ــی همچ ــه در جریان های ــوده ک ــخصیت ها ب ــن ش ــادره ی ای ــی و مص ــرقت ادب س
ــی را  ــن عرفان ــا، مضامی ــعار موالن ــت از اش ــای نادرس ــری و ترجمه ه ــا گزینش گ ــد ب ــر جدی ــش عص ــن جنب ــروزه مروجی ام
ــا  ــرا« یکــی از رهبــران برجســته ی جنبــش عصرجدیــدی اســت کــه ب ــد. »دیپــاک چوپ ــا می کنن ــه مبتذل تریــن وجــه آن معن ب
دریافــت محبوبیــت جهانــی موالنــا، خــود را یــک مولوی شــناس معرفــی می کنــد و تــاش دارد آثــار موالنــا را بــا رویکــردی 
ســطحی گرایانه بــا سیســتم معنایــی معنویــت عصرجدیــد بازخوانــی کنــد. وی بــرای رواج مصرف گرایــی عصرجدیــدی پــای 
ــوان  ــی می ت ــرا« به راحت ــار »چوپ ــه آث ــی ب ــا نیم نگاه ــد. ب ــاز می کن ــی ب ــیقی نیوایج ــن و موس ــد، فش ــان م ــه جه ــی را ب روم
ردپــای نشــانه های گفتمانــی معنویــت عصرجدیــد را در تفاســیر نادرســت از تعالیــم مولــوی مشــاهده کــرد کــه بــه نمونه هایــی 
ــه اشــاره می شــود. الــف: نفــی شــریعت بــه بهانــه ی نقــد شــریعت فرمالیســتی. ب: فردگرایــی،  از ایــن نشــانه ها در ایــن مقال
درون گرایــی، خودابرازگرایــی و خودشــیفتگی معنــوی بــه بهانــه ی ســیر انفســی. ج: غیرواقع گرایــی بــه بهانــه ی ســیر آفاقــی. 
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ــی  ــردی از عناصــر عرفان ــه ی تفســیر کارک ــه بهان ــل، تن آســودگی و مســرت جویی ب د: احســاس گرایی ســطحی، ارضــای می
مثنــوی.

پروفســور نعمــت یلدریــم از دانشــگاه آتاتــورک ارزروم  نیــز بــا موضــوع »پنــد در مثنــوی معنــوی« ســخنرانی کــرد و گفــت: 
ــی  ــی و جهان ــگ ایران ــر فرهن ــود، ب ــر خ ــاهکارهای کم نظی ــق ش ــا خل ــا ب ــون موالن ــی چ ــوی و بزرگ ــخصیت های معن ش
ــزوده  ــن شــخصیت اف ــی ای ــاد جهان ــر ابع ــر روز بیشــتر ب ــه ه ــا جایی ک ــانیده اند. ت ــه اوج خــود رس ــا بخشــیده و آن را ب غن
ــان  ــم و عرف ــزرگان عل ــن ب ــوذ کام ای ــوی و نف ــر معن ــدار تحت تأثی ــرقان نام ــت و مستش ــنگان معرف ــی تش ــود و برخ می ش

ــد. ــرار گرفته ان ق
-  مثنــوی معنــوی مولــوی سراســر پنــد اســت؛ پنــد پیــری جهان دیــده و انســانی کارآزمــوده. موالنــا پنــد پیــران را برخاســته 

ــد. ــه کار بســتن آن ســفارش می کن ــان را در ب ــد و جوان ــان می دان ــه ی آن از تجرب
-  در ایــن مقالــه ســعی کردیــم از بــاغ پنــد مثنــوی معنــوی اســتفاده کنیــم. بخش هایــی از مثنــوی را انتخــاب کردیــم و بــه 

ترکــی اســتانبولی برگرداندیــم.

دکتــر عیســی الشــاهدی از دانشــگاه بنــگادش بــه موضــوع »مریــد مــوالی روم در بنــگادش« پرداخــت و از جایــگاه عرفــان 
ــا در  ــون ام ــا وجــود سمپاشــی وهابی ــت: ب ــرد و گف ــت ک ــگادش صحب ــاره و به خصــوص در بن ــن شــبه ق و تصــوف در ای
ــران  ــور ای ــت بســیاری دارد و شــاعران نام ــوذ و محبوبی ــی مشــرب نف ــردان صوف ــزرگ م ــای ب ــگادش آموزه ه ــه ی بن جامع
ــا مافــوق تصــور اســت و روحانیــون  را گویــا شــاعران خــود ایــن کشــور می داننــد و به خصــوص شــیفتگی آن هــا بــه موالن
ــد.  ــود می دانن ــرای خ ــاری ب ــعدی را افتخ ــظ و س ــوی، حاف ــعرهای مثن ــت از ش ــد بی ــدن چن ــود خوان ــخنرانی های خ در س
الشــاهدی معتقــد اســت مثنــوی معنــوی نقــش کلیــدی دارد و بــرای شــناخت موالنــا بایــد شــمس را شــناخت. دکتــر عیســی 
الشــاهدی در بخــش پایانــی ســخنانش از ترجمــه و شــرح مثنــوی معنــوی توســط وی ســخن گفــت و ازجملــه فعالیت هــای 

ــرد. ــاره ک ــگادش اش ــی در بن ــات مثنوی خوان ــه جلس ــی، ب مثنوی پژوه
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سمپوزیوم   بین المللی »  هندشناسی در ایران«

ســمپوزیوم   بین المللــی »  هندشناســی در ایــران، گام اول: نگاهــی بــه آثــار و فعالیت  هــای علمــی دکتــر ســیدمحمدرضا جالــی 
ــکاری  ــا هم ــی ب ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــی   بین الملل ــای علم ــر همکاری  ه ــت دفت ــه هم ــی« ب نایین
رایزنــی فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران در دهلــی نــو و مؤسســه ی مطالعــات فارســی هنــد، 1۳ شــهریور 1400، برگــزار 
ــی  ــای علم ــر همکاری  ه ــس دفت ــینی،   رئی ــادات حس ــر شکوه الس ــمپوزیوم، دکت ــس س ــخنان   رئی ــا س ــمپوزیوم ب ــن س ــد. ای ش
  بین المللــی پژوهشــگاه و عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی آغــاز شــد. وی دربــاره ی دالیــل 
ــر علمــی ســمپوزیوم،  ــت. ســپس دبی ــزاری ســمپوزیوم ســخن گف ــای علمــی بررســی هندشناســی و نحــوه ی برگ و زمینه  ه
دکتــر فرانــک جهانگــرد، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده ی زبــان و ادبیــات پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
ــا اشــاره بــه همزیســتی دو قــوم ایــران و هنــد در عهــد  در خصــوص »ضــرورت هندشناســی در ایــران« ســخنرانی کــرد و ب
ــی دو قــوم پــس از اســام را مــرور و  باســتان و همســایگی ایــن دو قــوم پــس از مهاجــرت، تاریــخ روابــط فرهنگــی و ادب

ضــرورت هندشناســی در ایــران را تبییــن کــرد.

در ادامــه کلیــپ همایــش پخــش شــد و پــس از آن پروفســور ســیداختر حســین،   رئیــس مؤسســه ی مطالعــات فارســی هنــد و 
 India عضــو هیــأت علمــی مرکــز مطالعــات فارســی و آســیای میانــه دانشــگاه جواهــر الل نهــرو ســخنرانی خــود را بــا عنــوان؛
ــر  ــی هندشناســی، ب ــگاه جهان ــه جای and her people in the poetic frame of the Nal O Drama  آغــاز کــرد و پــس از اشــاره ب

  هندشناســی در ایــران متمرکــز شــد و آن را بــه ســه دوره ی باســتان، میانــه و معاصــر تقســیم کــرد. ســپس بــه معرفــی فیضــی 
دکنــی و مثنــوی نــل و دمــن او پرداخــت. 

 Persian Exposure to the Ramayana Epic: ــه ی؛ ــه ی مقال ــا ارائ ــو ب ــین ذکرگ ــور امیرحس ــمپوزیوم پروفس ــر س ــخنران دیگ س
Introducing the First Annotated and Illustrated Version of Ramayana in Contemporary Persian Language«  دســتاورد آخریــن 

پژوهش  هــای خــود را در حــوزه ی هندشناســی ارائــه کــرد. وی بــه اثــر مهــم رامایانــا در فرهنــگ هنــدی اشــاره کــرد و چهــار 
نســخه ی متفــاوت و مربــوط بــه دوره  هــای مختلــف از ایــن اثــر را مقایســه و تحلیــل کــرد.
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پروفســور اخــاق انصــاری آهــن، اســتاد و محقــق مطالعــات هنــدی و فارســی و عضــو هیــأت علمــی مرکــز مطالعاتــی آســیای 
میانــه ی دانشــگاه جواهــر الل نهــرو، ســخنرانی خــود را بــا عنــوان »مطالعــه ی تطبیقــی ادیــان توســط داراشــکوه و دکتــر جالــی 
ــی  ــر جال ــورد توجــه دکت ــار او ســخت م ــه آث ــد اســت ک ــرد. داراشــکوه از شــخصیت  های برجســته ی هن ــه ک ــی« ارائ نایین
نایینــی قــرار گرفتــه و آثــاری ماننــد منتخبــات داراشــکوه و مجمــع البحریــن بــه اهتمــام دکتــر جالــی نایینــی در ایــران بــه 
چــاپ رســیده اســت، پروفســور اخــاق انصــاری آهــن بــه معرفــی و مقایســه ی آرای ایــن دو اندیشــمند پرداخــت و بــا تمرکــز 

بــر بحــث وحــدت وجــود در آراء و اندیشــه  های داراشــکوه، آرای دکتــر جالــی نایینــی را بــا وی مقایســه کــرد.  

دکتــر صفــورا برومنــد، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده ی علــوم تاریخــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
ــناس  ــای دو هندش ــه و دیدگاه  ه ــی« ارائ ــح اهلل مجتبای ــتاد فت ــد؛ اس ــاق هن ــت وجوگر آف ــوان »جس ــا عن ــود را ب ــه ی خ مقال
برجســته ی معاصــر یعنــی دکتــر جالــی نایینــی و اســتاد فتــح اهلل مجتبایــی را مقایســه کــرد و نقــاط مشــترک آنهــا را تبییــن و 

ــد. تحلیــل کردن

 Contribution of Mohammad Reza Jalali Naini to Indic Studies with Special« ــوان ــا عن ــادری ب ــد ق ــور ارش ــخنرانی پروفس س
ــان  ــر رحم علی خ ــف اث ــب اللطای ــره ی منتخ ــمند تذک ــاب ارزش ــه ی کت Reference to Tazkira Muntakhab-al Lataif«  در زمین

ایمانــی بــود کــه بــه اهتمــام دکتــر جالــی نایینــی منتشــر شــده اســت. پروفســور قــادری بــه دو هــزار شــاعری کــه نــام آنهــا 
در ایــن تذکــره جاودانــه شــده، اشــاره کــرد و در تحلیــل بخش  هــای گوناگــون ایــن تذکــره، تــاش و دقــت کم نظیــر دکتــر 

ــم متنــی دقیــق کوشــیده اند، ســتودند. ــدی را کــه در تنظی ــر عاب ــی نایینــی و دکت جال

ــی  ــاره ی »هندپژوه ــود و درب ــن ســمپوزیوم ب ــر ای ــد، ســخنران دیگ ــران در هن ــزن فرهنگــی ای ــی، رای ــی ربان ــر محمدعل دکت
معاصــر در ایــران« ســخنرانی کــرد و بــا برشــمردن بزرگ تریــن هندشناســان معاصــر بــه معرفــی و بررســی آثــار شــاخص آنهــا 

پرداخــت.

ــر، اســتاد بازنشســته ی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، کــه مطالعــات و پژوهش  هــای  ــر ابوالقاســم رادف دکت
ارزشــمندی در زمینــه ی هندشناســی دارنــد، دربــاره ی »گنجینــه ی غنــی منابــع فارســی در کتابخانه  هــای هنــد« ســخن گفــت و 
ــه توصیــف ســه  ــژه ب ــاد پرداخــت. وی به وی ــر شــهر حیدرآب ــه ب ــا تکی ــه بررســی کتابخانه  هــای مختلــف در جنــوب هنــد ب ب
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کتابخانــه ی مهــم و غنــی ایــن شــهر؛ کتابخانــه ی ســاالر جنــگ، کتابخانــه ی دانشــگاه عثمانیــه و کتابخانــه ی آصفیــه پرداخــت. 
ــه  ــتنویس ها، ک ــناد، یادداشــت ها و دس ــا، نســخه ها، اس ــت کتاب ه ــا از لحــاظ کمی ــه تنه ــا را ن ــن کتابخانه ه ــر ارزش ای رادف

از لحــاظ کیفیــت و ممتــاز بــودن محتــوا شــایان توجــه دانســت.
دکتــر فریبــا افــکاری، مــدرس و پژوهشــگر نســخ خطــی، اســناد و آرشــیو و   رئیــس کتابخانــه ی دانشــکده ی مطالعــات جهــان 
دانشــگاه تهــران، بــه »بررســی نقــش و جایــگاه دکتــر ســیدمحمدرضا جالــی نایینــی در مطالعــات هندشناســی« پرداخــت و بــا 
تبییــن جایــگاه فعالیت  هــای علمــی دکتــر جالــی نایینــی، آنهــا را مأخــذی معتبــر بــرای تدریــس در رشــته ی مطالعــات هنــد 

در دوره ی کارشناســی ارشــد و دکتــری دانســت و بــه لــزوم کتاب شناســی در حــوزه ی مطالعــات هنــد اشــاره کــرد.
ــا  ــه ی خــود را ب ــر الهــام ملــک زاده، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده ی علــوم تاریخــی و دبیــر اجرایــی همایــش، مقال دکت
ــی  ــر ســیدمحمدرضا جال ــات و فعالیت  هــای سیاســی و فرهنگــی دکت ــر حی ــد سیاســت و فرهنــگ، مــروری ب ــوان »پیون عن
نایینــی« ارائــه کــرد و از زاویــه ای دیگــر بــه زندگــی و زمانــه ی دکتــر جالــی نایینــی نــگاه کــرد و پــس از بررســی اوضــاع 
تاریخــی زمــان دکتــر جالــی نایینــی و تبییــن جایــگاه ایشــان در سیاســت عصــر پهلــوی، کارنامــه ی سیاســی ایشــان را تحلیــل 
ــی و  ــای سیاس ــری از فعالیت  ه ــان کناره گی ــا زم ــی را ت ــی نایین ــر جال ــناتوری دکت ــگاری و س ــپس دوران روزنامه ن ــرد. س ک

ــه فعالیت  هــای فرهنگــی بررســی کــرد. عطــف توجــه کامــل ایشــان ب
ــا عنــوان »جهــش باطنــی و هجرتــی زمانه ســاز«  ــی نایینــی، ناشــر و فعــال در امــور فرهنگــی، ســخنان خــود را ب زیبــا جال
دربــاره ی ابعــادی از زندگــی خصوصــی دکتــر جالــی نایینــی بیــان کــرد و ایشــان را نــه تنهــا فرزنــد زمانــه ی خویــش، کــه 

فرزنــد زمانــه ای خوانــد کــه خــود آن را بنیــان نهــاده و دیگــران را نیــز بــه حضــور و بالیــدن در آن فراخوانــده اســت.
در اختتامیــه ی ســمپوزیوم، بــه ضــرورت تأســیس و تقویــت رشــته ی هندشناســی در ایــران اشــاره شــد و همچنیــن ضــرورت 

تدویــن کتاب شناســی مطالعــات هنــد مــورد تأکیــد قــرار گرفــت.
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مراسم بزرگداشت هفته ی دفاع مقدس

معاونــت کاربــردی ســازی علــوم انســانی و فرهنگــی روز ســوم مهرمــاه 1400، مراســم بزرگداشــتی بــه مناســبت هفتــه ی دفاع 
مقــدس در پژوهشــگاه علــوم انســانی ومطالعــات فرهنگــی برگــزار کــرد. ایــن مراســم بــا هــدف پاسداشــت مجاهدت هــای 
ــادی، رئیــس وقــت پژوهشــگاه  ــر قب ــا حضــور دکت ــاع مقــدس و ب ــر شــهیدان و ایثارگــران هشــت ســال دف ــاب و کم نظی ن
علــوم انســانی، حجــت اإلســام محمدحســن ابوترابــی فــرد )امــام جمعــه ی موقــت تهــران( و ســعید بیابانکــی )پژوهشــگر و 

شــاعر دفــاع مقــدس( و بــا اجــرای دکتــر آمنــه بختیــاری )خواهــر ســه شــهید ســرافراز دفــاع مقــدس( برگــزار شــد.
ــام پرشــکوه  ــادی، رئیــس پژوهشــگاه، اربعیــن ســرور و ســاالر شــهیدان را تســلیت گفــت و ن  در ابتــدای برنامــه دکتــر قب
ــن  ــزرگ داشــت و همچنی ــی و عاشــورایی ب ــگ آزادگ ــاد فرهن ــدار عاشــورا و نم ــوان پرچم ــب )س( را به عن حضــرت زین
شــهدا و ایثارگــران هشــت ســال دفــاع مقــدس را پوینــدگان راه امــام حســین )ع( خوانــد. دکتــر قبــادی ارتحــال عامــه و 

عــارف بــزرگ، اســتاد حســن زاده آملــی، را نیــز تســلیت گفــت و یــاد ایشــان را گرامــی داشــت.
رئیــس وقــت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در ســخنان خــود ابــراز امیــدواری کــرد کــه پژوهشــگاه بتوانــد 
منشــأ پیشــرفت کشــور و انتقال دهنــده ی ارزش هــای انقــاب و دفــاع مقــدس باشــد کــه ایــن دو هــدف مــازم یکدیگرنــد. 
وی بــه نقــش ادبیــات به عنــوان یکــی از راه هــای مهــم در انتقــال ارزش هــا و زنــده نگه داشــتن واقعــه ی عاشــورا در تاریــخ 
اشــاره کــرد و به عنــوان شــاهد مدعــا یــادآور شــد: تــا قبــل از قــرن نهــم هجــری، بیــش از پنجــاه شــاعر بــزرگ تــراز اول 
کــه حتــی اهــل ســنت هــم در میــان آن هــا دیــده می شــود، بــا اشــعار خــود کــه سرشــار از تأویل هــای عاشــقانه و عارفانــه 
و تعابیــر اســتعاری بــوده اســت،  واقعــه ی عاشــورا را در طــول زمــان زنــده نگــه داشــته اند. محتشــم کاشــانی نقطــه ی اوجــی 

اســت کــه مدیــون و وام دار پیشــینیان خــود اســت. 
ــال ارزش هــای  ــرای انتق ــات را مســیر مهــم و تأثیرگــذاری ب ــژه ادبی ــر و به وی ــن ســیاق عرصــه ی هن ــه همی ــادی ب ــر قب دکت
انقــاب بــه نســل آینــده خوانــد. دکتــر قبــادی در پایــان ســخنان خــود ایــن تاش هــا و از جملــه ایــن برنامــه را مصداقــی 

ــد. ــاع مقــدس خوان ــه ارزش هــای انقــاب اســامی و دف ــاد نســبت ب ــه و معرفت بنی از ارادت ورزی عالمان

ــاع مقــدس پــس از گرامیداشــت اربعیــن حســینی و  در ادامــه ی مراســم، ســعید بیابانکــی پژوهشــگر و شــاعر حــوزه ی دف
هفتــه ی دفــاع مقــدس دو شــعر ازســروده های خــود، یکــی دربــاب دفــاع مقــدس و دیگــری در رثــای حضــرت زینــب )س( 

ــوی عاشــورا ســروده اند: ــای بان قرائــت کــرد. وی در رث

کیست این زن اینکه بر باالی منبر ایستاده                                        در میان این همه شمشیر و خنجر ایستاده
کیست این زن اینکه با تیغ زبان آتشینش                                         رو به روی صاحبان سبحه و زر ایستاده

گر چه از دشمن فراوان زخم خورده داغ دیده                                   مثل کوهی باز هم اهلل اکبر ایستاده
گاه باالی سر سرهای بی تن گریه کرده                                          گاه باالی سر تن های بی سر ایستاده

در کامش خشم و آرامش تو گویی تواَمانند                                     آری آری آن طرف انگار حیدر ایستاده
کیست این زن زینب کبراست یا زهرای ثانی                                    اینکه در این مسجد بی بام و بی در ایستاده

زن مگو بنت الجال اخت الوقاری آسمانی                                        مثل کوهِ محکمی پشت برادر ایستاده
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با وجود آن همه زخم زبان از اهل کوفه                                           راست قامت عین عباس دالور ایستاده
خم به ابرویش نیامد از مامت های دشمن                                       بر سر حکم الهی چون پیمبر ایستاده
کیست این زن اینکه چون سروی میان آتش و دود                              با وجود آن همه داغ مکرر ایستاده

شام تاریک است و خیل کوفیان در شب شناور                                   زینب اما مثل ماهی روی منبر ایستاده
زینب است این دختر حیدر که از مردان عالم                                      آری آرییک سر و گردن فرا تر ایستاده

پرچم شاه شهیدان تا ابد باالست باال                                                بر سر پیمان خود تا صبح محشر ایستاده
پیوسته نماز در قیام است حسین                                                     هفتاد و دو حج ناتمام است حسین

عمریست که دور مرقدش می گردیم                                               آئینه مسجد الحرام است حسین

در بخــش بعــدی برنامــه، حجت اإلســام محمدحســن ابوترابی فــرد، نماینــده ی ســابق چهــار دوره ی مجلــس شــورای اســامی 
و امــام جمعــه موقــت تهــران، ضمــن گرامی داشــت ایــام اربعیــن و هفتــه ی دفــاع مقــدس در ســخنانی بــا اســتناد بــه آیاتــی از 
قــرآن کریــم بــه تبییــن فلســفه ی دفــاع مقــدس پرداخــت و گفــت: بــدون تردیــد دوران افتخارآفریــن دفــاع مقــدس یکــی از 
زیباتریــن برگ هــای تاریــخ ایــران اســت و تمــام ســرمایه هایی کــه امــروز در دســتان توانــای ملــت عزیــز ایــران و ملت هــای 
ــام  ــژه ام ــران به وی ــزرگ ای ــزرگ و حرکــت عظیمــی اســت کــه ملــت ب مســلمان منطقــه اســت، دســتاورد ایــن حماســه ی ب
ــد و اگــر ایــن پژوهشــگاه و  ــده کل قــوا و همچنیــن خانواده هــای معــزز شــهدا و ایثارگــران آفریدن ــوان فرمان بزرگــوار به عن
بســیاری دیگــر از پژوهشــگاه ها همــت خــود را صــرف تبییــن ایــن پدیــده و عوام الخلــق آن و ریشــه های ســربرآرودن ایــن 
شــجره ی طیبــه کننــد، به جاســت. شــجره ی طیبــه ای کــه تُؤتــی أُُکَلهــا ُکَلّ حیــٍن بـِـإِذِن َربِّهــا. ابوترابی فــرد در ادامــه بــه آیاتــی 
ــوت اشــاره می کنــد  ــا جال ــارزه آن هــا ب ــان قومــی از بنی اســرائیل و مب ــه جری در ســوره ی مبارکــه ی بقــره اشــاره کــرد کــه ب
و از عوامــل کلیــدی کــه می توانــد بــه پیــروزی جامعــه ی انســانی و پیــروزی مــردم ســتمدیده بــر ســتمگران بیانجامــد، نــام 
ــَإِ مِــْن  َــی الَْم ــَر إِل َــْم تَ می بــرد. همیــن عوامــل در دفــاع مقــدس نقــش محــوری داشــته اســت. خــدای متعــال می فرمایــد أَل
. ایــن قــوم از موســی )ص(، پیامبــر خویش  بَنـِـی إِْســَرائِیَل مـِـْن بَْعــِد ُموَســی إِذْ َقالـُـو الِنَبِیٍَّلُهُمــا بَْعثَْلنـَـا َملـِـًکانُ َقاتـِـْل فـِـی َســبِیِل اهلَلّ
درخواســت کردنــد کــه فرمانــده ای بــرای یــک قتــال جــدی انتخــاب کنــد. فلســفه ی ایــن قتــال هــم ایــن بــود کــه ایــن قــوم 
مــورد ســتم واقــع شــده بودنــد و چنیــن نبــود کــه بــا قتــال به دنبــال نشــر معــارف دینــی باشــند، بلکــه جالــوت بــر آن هــا ســتم 
کــرده بــود و آن هــا را از سرزمین شــان بیــرون رانــده و از خانواده هایشــان جــدا کــرده بــود. قــرآن، قتــال بــرای ســرزمین را 
مــورد ســتایش قــرار می دهــد، یعنــی امــروز هــم پیــکار مــردم فلســطین حتــی اگــر فقــط بــرای بازپــس گرفتــن سرزمین شــان 
باشــد مــورد ســتایش و تأییــد الهــی اســت. موســی )ع( طالــوت را به عنــوان فرمانــده برگزیــد و در پــی آن افــرادی بــه ایــن 
ــر  ــا پیامب ــی از او شایســته تر دانســتند، ام ــد و خــود را از جهــت موقعیــت سیاســی، اجتماعــی و مال ــراض کردن انتخــاب اعت
الهــی می فرمایــد: او به دلیــل صاحیــت علمــی، قــدرت فرماندهــی و هدایــت و توانایــی جســمی انتخــاب شــده اســت )زاَدُه 
بَْســَطه ی فـِـی الْعِْلــِم َو الِْجْســِم(. یکــی از عوامــل کلیــدی موفقیــت در رویارویــی بــا دشــمنان، فرماندهــی الیــق و صالــح اســت، 
فرماندهــی کــه از ظرفیــت و بنیــه علمــی الزم برخــوردار باشــد؛ لــذا مــراد از قــوه در تعبیــر خداونــد کــه می فرمایــد؛ َواَِعــّدوا 
ةٍ، علــم و دانــش اســت؛ دانــش و علــم اســت کــه بــه خلــق قــدرت می انجامــد. البتــه ایــن علمــی  لَُهــم َمااســتََطعتُم مـِـن ُقــَوّ
اســت کــه بــا عمــل گــره خــورده، علمی ســت کــه دارنــده ی دانــش بــه آن تعهــد دارد، لــذا مــورد تأییــد خــدای ســبحان اســت. 
عاوه بــر ظرفیــت علمــی، قــدرت حضــور در صحنــه و فرماندهــی نیروهــا در میــدان اســت کــه بــدون تردیــد یکــی از عوامــل 
پیــروزی ملــت ایــران در دفــاع مقــدس بــه ایــن اصــل بــاز می گــردد و فرماندهــی کل نیروهــای مســلح در دســت شــخصیتی 
بــود کــه نمــاد زاَدُه بَْســَطه ی فـِـی الْعِْلــِم بــوده و بــا تکیــه بــر دانــش، معرفــت، ایمــان و اتــکال بــر خــدای متعــال ایــن جبهــه 
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قدرت منــد را هدایــت و رهبــری کــرده اســت و اگــر ایــن فرماندهــی در چهاردهــه ی گذشــته نبــود، قطعــًا امــروز نیروهــای 
مســلح بــه نمــادی از قــدرت، اقتــدار و پاســداران امنیــت کشــور و منطقــه تبدیــل نمی شــدند. 

ــه در  ــی ک ــت و بازوان ــان و معرف ــم، ایم ــش، عل ــر دان ــی ب ــت مبتن ــی و مدیری ــری، فرمانده ــرد: رهب ــد ک ــرد تأکی ابوترابی ف
محضــر او ایفــای نقــش کننــد، رزمندگانــی کــه تحــت فرماندهــی او مســئولیت خــود را ایفــا کننــد. در داســتان مبــارزه بــا 
جالــوت پیامبــر الهــی پیش بینــی کــرده بــود کــه شــما در میــدان ثابت قــدم نیســتید؛ َهــْل َعَســیْتُْم إِْن ُکتـِـَب َعَلیُْکــُم الْقِتَــاُل أاََلّ 
تَُقاتُِلــوا، و همیــن رخ داد و آن هــا بــا عــده ی اندکــی بــه پیــروزی رســیدند امــا یکــی از عوامــل مهــم پیــروزی ملــت ایــران 
در دفــاع مقــدس، کثــرت افــرادی بــود کــه آمــاده قتــال بودنــد و حاضــر شــدند تحــت ایــن فرماندهــی در میــدان نبــرد بــه 
اســتقبال شــهادت در راه خــدا بشــتابند و در ایــن راه کوچک تریــن سســتی در عــزم و اراده ی آن هــا دیــده نشــود. این هــا از 
ــی کــه  ــر دانــش و علــم و رزمندگان ــح، فرماندهــی مبتنــی ب ــروزی اســت. فرماندهــی صال ــم ریشــه های پی ــرآن کری ــگاه ق ن
ــاع مقــدس ایــن عظمــت را در اوج خــود  ــا در دوران دف ــد و م ــه مســئولیت های خــود عمــل کنن ــن فرماندهــی ب تحــت ای
مشــاهده کردیــم و در طــول چهــار دهــه ی انقــاب ایــن شــاکله ی رهبــری و فرماندهــی مبتنــی بــر دانــش، ایمــان و رزمنــدگان 
وفــادار بــه ایــن رهبــری امــروز ایــن اقتــدار مثال زدنــی دفاعــی را بــرای ایــران اســامی آفریدنــد و ایــن امنیــت را بــه ارمغــان 
آوردنــد و راه را بــرای خلــق یــک جبهــه ی مقتــدر در دنیــای اســام همــوار کردنــد. جبهــه ی مقاومــت اســامی دســتاورد 
هشــت ســال دفــاع مقــدس اســت؛ لبنــان، فلســطین، ســوریه، عــراق، یمــن و حرکت هــای الهام بخــش مبتنــی بــر ایمــان و 
عقیــده در جهــان اســام، همــه و همــه دســتاورد هشــت ســال ایســتادگی و مقاومــت همــراه بــا دانــش، معرفــت و ایمــان 

ملــت بــزرگ ایــران اســت.

حجت االســام ابوترابی فــرد در ادامــه ابــراز امیــدواری کــرد کــه خــدای متعــال ملــت ایــران را در ایــن مســیر ثابت قــدم نگــه 
دارد و ایــن افتخــار نصیــب ملــت اســام شــود کــه در ایــن عصــر تحــت یــک فرماندهــی واحــد و یــک هــدف تعیین  شــده 
ــه پیروزی هــای  ــا قــدرت بایســتند و ان شــاءاهلل ب ــد، ب ــرار داده ان ــر کســانی کــه امنیــت و ســعادت آن هــا را هــدف ق در براب
بــزرگ و دســتاوردهای فراتــر دســت پیــدا کننــد. امیــدوارم دعــای مســتجاب امــام عصــر )ع(، شــهدای عالی قــدر، جانبــازان 
پرافتخــار آزادگان صبــور و رزمنــدگان عزیــز بدرقــه ی راه ملــت اســام باشــد و گام هــای بلنــدی را در خلــق قــدرت بردارنــد 
ــداء( را  ــراب مقدمه الف ــا لت ــام عصــر )ارواحن ــن راه مســیر ظهــور ام ــروز شــوند و ای ــر دشــمنان پی و در همــه ی عرصه هــا ب

فراهــم کنــد.
ــان، به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم در هشــت ســال  ــه اهمیــت حضــور زن ــاری ب ــه بختی ــر آمن در بخــش دیگــر برنامــه دکت
دفــاع مقــدس اشــاره کــرد و از بانوانــی کــه نقــش به ســزایی در پیــروزی ملــت ایــران داشــته اند، امــا کمتــر نامــی از آن هــا 
بــه میــان آمــده اســت، بــه نیکــی و بزرگــی یــاد کــرد. در پایــان برنامــه نیــز بــه اعضــای ایثارگــر پژوهشــگاه علــوم انســانی و 

مطالعــات فرهنگــی، خانواده هــای معــزز شــهدا، جانبــازان و ... ادای احتــرام شــد.
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مراسم گرامیداشت روز کارمند و هفته ی دولت

ــت  ــت معاون ــه هم ــتی ب ــم گرامیداش ــاه 1400، مراس ــهریور م ــم ش ــد، روز نه ــت و روز کارمن ــه ی دول ــبت هفت ــه مناس ب
ــد. ــزار ش ــگاه برگ ــِی پژوهش ــانی و فرهنگ ــوم انس ــازی عل کاربردی س

در ابتــدای ایــن مراســم، دکتــر قبــادی، رئیــس وقــت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ضمــن بزرگداشــت 
ــوان اســوه ی  ــر به عن ــی و باهن ــای ســید و ســاالر شــهیدان، از شــهیدان رجائ ــی عزاداری هــا در رث مــاه محــرم و آرزوی قبول

شــهادت یــاد کــرد و بــا بزرگداشــت روز کارمنــد و تبریــک 
بــه کارمنــدان پرتــاش کشــور، بــرای کارمنــدان پژوهشــگاه 
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی آرزوی توفیــق و 

ســامت کــرد.
ــر  ــی گل، وزی ــر زلف ــه دکت ــک ب ــا تبری ــن ب ــادی همچنی قب
از  قدردانــی  و  فنــاوری،  و  تحقیقــات  علــوم،  جدیــد 
ــده ای  ــی، آرزوی آین ــر غام ــر پیشــین، دکت تاش هــای وزی
روشــن بــرای مجموعــه نهادهــای علمی کشــور داشــت. وی 
ــگاه  ــور اداری پژوهش ــازی و ام ــای کاربردی س از معاونت ه

ــرد. ــی ک ــد، قدردان ــم روز کارمن ــزاری مراس در برگ
از  ادبیــات کشــورمان،  اســتاد رشــته ی  قبــادی،  دکتــر 
برنامــه ی پخــش فیلــم »خورشــید« در مراســم بزرگداشــت 
روز کارمنــد ابــراز خشــنودی کــرد و ایــن فیلــم را حادثــه ای 
ــد و آن را همچــون  ــران خوان ــر معاصــر ای ارزشــمند در هن

مانیفســتی بــرای مکتــب هنــری انقــاب اســامی دانســت. وی ایــن اثــر هنــری را اثــری اســتادانه در به کاربــردن نمادهــا و 
ــتیم. ــم هس ــم و سمبلیس ــینی رئالیس ــاهد همنش ــه در آن ش ــد ک ــه خوان ــد الی ــمبل های چن س

دکتــر قبــادی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از مدیریــت بهداشــت و درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران و دکتــر 
ــی کــرد. ــا اهــداء لوحــی از ایشــان قدردان ــدان پژوهشــگاه تشــکر و ب ــرای مســاعدت در واکسیناســیون کارمن حســین پور ب
در بخــش بعــدی برنامــه از کارمنــدان ســختکوش پژوهشــگاه قدردانــی بــه عمــل آمــد. کارمندانــی کــه در ســال جــاری بــه 
ایــن عنــوان انتخــاب شــدند، عبارتنــد از: یزدان پنــاه، اصغــری، بــزرگ بیگدلــی، حاجــی زاده، محمــدی، ایرانــی، جهانگــردی، 

نــوروزی، صنعتــی، اســامی، اشــرف العقایــی، کمالــی، صابــر.
همچنیــن از دکتــر پارســاپور و دکتــر قنبرلــو بــرای هماهنگــی فراینــد واکسیناســیون کارمنــدان پژوهشــگاه تقدیــر و تشــکر 
ــی و  ــتی و هماهنگ ــای بهداش ــت پروتکل ه ــرای رعای ــگاه ب ــه ی پژوهش ــز از مجموع ــین پور نی ــر حس ــه، دکت ــد، در ادام ش

ــاری پژوهشــگاه در مــورد واکسیناســیون تشــکر کــرد. همی
در ادامــه ی برنامــه چهــار بازیگــر نوجــوان فیلــم خورشــید کــه در جشــنواره های معتبــر داخلــی و خارجــی افتخــارات زیــادی 
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کســب کــرده اســت، معرفــی شــدند و هریــک تجربــه ی خــود از بــازی در فیلــم خورشــید را بیــان کردنــد.
دکتــر قبــادی پــس از ســخنان بازیگــران نوجــوان بــا توجــه بــه آشــنایی خــود بــا برخــی زمینه هــای نقــد هنــر و ادبیــات نمایشــی 
ــری  ــی و انســانی اث ــه جهــت اســطوره ای، حماســی، عرفان از جنبه هــای هنــری و انســانی فیلــم خورشــید ســخن گفــت و آن را ب

نوآورانــه و پیشــران خوانــد.
پیــش از پخــش فیلــم از بازیگــران نوجــوان ایــن فیلــم قدردانــی و جوایــزی بــه ایــن عزیــزان اهــداء شــد. ایــن مراســم بزرگداشــت 

بــا پخــش فیلــم خورشــید، اثــر مجیــد مجیــدی بــه پایــان رســید.
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دکتر قبادی:
در ادبیات پایداری به مقوله ی فرهنگ کم توجهی نکنیم

فصلنامــه ی »اندیشــه نامه ی پایــداری« در شــماره ی تابســتان خــود مصاحبــه ای بــا دکتــر حســینعلی قبــادی انجــام داده اســت 
ــا موضــوع ادبیــات پایــداری انجــام گرفتــه اســت کــه در ادامــه، متــن کامــل ایــن  ایــن مصاحبــه در هشــتم تیرمــاه 1400، ب

ــذرد: ــان می گ ــًا از نظرت ــو عین گفت وگ

»دکتر محمدرضا سنگری:
ِحیــِم َوالَْعْصــِر إِنَّ اإْلِنَْســاَن لَفـِـی ُخْســٍر إاِلَّ  ْحَمــنِ الرَّ ِ الرَّ بِْســِم اهللَّ
الَِحــاِت َوتََواَصــْوا بِالَْحــّق َوتََواَصــْوا  ــوا الصَّ ــوا َوَعِمُل الَِّذیــَن آَمنُ

بـْـِر بِالصَّ
خدمــت اســتاد عزیــز و بزرگــوار جنــاب آقــای دکتــر قبــادی 
تقدیــم ســام و ارادت داریــم و صمیمانــه قدردان و سپاســگزار 
لطــف و محبــت ایشــان هســتیم کــه فرصــت ایــن مصاحبــه ی 
صمیمانــه را بــه مــا دادنــد. از دوســتان عزیــز دیگــر هــم کــه 
ــدوارم  ــم و امی ــگزاری می کن ــه سپاس ــد صمیمان تشــریف دارن
ــه ی  ــرای هم ــا ب ــا و راهگش ــو راهنم ــن گفت وگ ــاورد ای ره

مــا باشــد.
ــی مطــرح  ــت حضرتعال ــن ســؤال را خدم ــل از اینکــه اولی قب
کنــم، بحــث مســئله، مسئله شــدگی، و مســئله مندی از مســائل 
ــه نوعــی  ــد ک ــدا می کن ــی ظهــور پی مهــم اســت. مســئله زمان
درگیــری ذهنــِی جمعــی بــرای آن اتفــاق افتــاده باشــد، یعنــی 

ــا موضوعــی، نوعــی مطالبــه ی عمومــی شــده باشــد. آن زمــان اســت کــه مســئله چهــره نشــان می  دهــد و معمــوالً  امــری ی
شــروع و طلــوع مســئله در فضــای نخبگانــی اســت و نخبــگان ابتــدا بــا مســائل مواجــه می شــوند. هــم زادگاه ســؤال و هــم 
ــی هرکــس گســتره  ــم، یعن ــزد و مســئله از عل ــه ســؤال از جهــل خی ــد ک ــروز می گوین ــه ام ــش اســت. البت زادگاه مســئله دان
ــه  ــی هرآنچ ــور طبیع ــرد. به ط ــد ک ــرح خواه ــتری را ط ــائل بیش ــود مس ــد، خودبه خ ــته باش ــتر داش ــی بیش ــای علم و ژرف
مســئله باشــد، بحث برانگیــز و چالشــی خواهــد بــود. ممکــن اســت دیدگاه هــای متعارضــی حتــی در آن زمینــه باشــد. اصــل 
ــا  ــه ی ــتند ک ــانی هس ــد، کس ــائل می پردازن ــرح مس ــه ط ــه ب ــانی ک ــن کس ــی اولی ــئله یابی در حــوزه ی فلســفه اســت. یعن مس

فیلســوف هســتند یــا زاویــه ی نگاهشــان نســبت بــه موضــوع و مســئله در قلمــرو فلســفه اســت.
بــا ایــن مقدمــه، چــون فــرودگاه اصلــی بحــث مــا یــا بــه تعبیــر قــرآن »ایّــاَن ُمرســاها«ی بحــث مــا ادبیــات پایــداری اســت، 
ــه به وجــود می آیــد و شــکل  مــا از مســئله شــروع می کنیــم و اولیــن ســؤال ایــن اســت کــه اصــًا مســئله چیســت و چگون

ــه اســت؟ ــئله چگون ــک مس ــی ی ــیر تکوین ــر س ــا به عبارت دیگ ــرد؟ ی می گی

دکتر حسینعلی قبادی:
ه ی إاِّل بِاهلّل الَْعلِّی الَْعِظیِم. ِ َرّب الَْعالَِمین اَلَحْوَل َو اَلُقوَّ ِحیِم الَْحْمُدهلِلَّ ْحمِن الرَّ بِْسِم اهلّل الرَّ

ــم.  ــاران انقــاب اســامی را گرامــی می داری ــری از ی ــاد و خاطــره شــهید بهشــتی و جمــع کثی ــود. ی ــاه ب ــم تیرم ــروز هفت دی
ــه همــه ی شــهدای  ــا و اولیــای خــود محشــور بفرمایــد. درود می فرســتم ب ــا انبی ــزرگ انقــاب را ب ــد ایــن شــهیدان ب خداون

ــاع مقــدس و نســل های بعــدی. ــه ی آن در دف ــن انقــاب و ادام ــار انقــاب اســامی، پیــش از انقــاب، در حی تب
ــور و  ــان قیصــر امین پ ــژه هم نســان خــودم خصوصــًا مرحوم ــداری به وی ــات پای ــزرگان ادبی ــری از ب ــر خی ــم ذک الزم می دان

ســید حســن حســینی و احمــد زارعــی داشــته باشــم.
از اینکــه بــه پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی تشــریف آوردیــد، خیلــی شــرمنده شــدم و حــق ایــن نبــود کــه 

شــما قــدم رنجــه کنیــد، اگرچــه
رواق منظر چشم من آشیانه ی توست                    کرم نما و فرود آ که خانه خانه ی توست

ــما  ــش اول ش ــتم. از پرس ــداری هس ــات پای ــوزه ی ادبی ــه در ح ــرد عالمان ــاهد رویک ــه ش ــتم ک ــاکر هس ــیار ش ــدا را بس خ
خوشــحال شــدم. ُحسن الســؤال نصف الجــواب. مشــخص اســت کــه ســؤال ها ســنجیده و ســخته هســتند و از تــراز دیگــری 
حکایــت می کننــد. امیــدوارم خداونــد مــدد برســاند و ایــن جهت گیــری علمــی بــا روش منــدی و بــا درنظــر داشــتن قواعــد 
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ــه باشــد، قطعــًا ســود خواهیــم کــرد. ــرود. اگــر این گون ــی روش شناســی پیــش ب فنّ
ــد، کــه خــود از نمودهــای ادبیــات مقاومــت به ویــژه اتصــال  زمانی کــه اســتاد فقیــد و بزرگــوار جنــاب آقــای دکتــر آئینه ون
ــاون پژوهشــی  ــام و مع ــم و قائم مق ــه پژوهشــگاه بیای ــتند ب ــن خواس ــد، از م ــان اســام بودن ــران و جه ــت ای ــات مقاوم ادبی
ــد از  ــم و بع ــتند، پذیرفت ــب داش ــردن اینجان ــدری گ ــق پ ــتادی، ح ــر اس ــه عاوه ب ــان ک ــر ایش ــر ام ــوم، به خاط ــان بش ایش
آمدنــم، متأســفانه ایشــان رحلــت کردنــد و بنــده مانــدگار شــدم. حــال آنکــه واقعــًا مشــغول پژوهــش و تألیــف خــودم بــودم 
ــام آنهــا را هــم تعییــن  و بی اغــراق چهــار پنــج کتــاب دارم کــه بیــش از 9۵ درصــد کارشــان تمــام شــده اســت و حتــی ن

ــد. ــی تعمــداً در دســتم مانده ان ــی از شــدت فشــار کار اجرای ــرده ام، ول ک
بگذریــم، یکــی از نکاتــی کــه در آغــاز آمدنمــان در پژوهشــگاه طــرح کردیــم، بحــث »مســئله محوری« پژوهش هــا بــود. ایــن 
ــود و در واقــع مانیفســت پژوهــش، مسئله شناســی  ــی کــه تقدیــم کــردم حاصــل همــان تکانه هــای چنــد ســال پیــش ب کتاب

. ست ا
امــا دربــاره ی رویکــرد حضرتعالــی و دوســتان، مــن واقعــًا نــه فیلســوف هســتم، نــه روش شــناس ویــژه ای در علــوم انســانی، 
ــم  ــاالت دانشــجویی ام ه ــه و مق ــم و کارنام ــس می کن ــن و تدری ــه روش شناســی را تمری ــی حــدود ســی ســال اســت ک ول
نشــان می دهــد کــه ســعی کــرده ام در ایــن راه کاری انجــام دهــم. دریافــت بنــده از مســئله و خاصــه تمایــز آن بــا »موضــوع« 
و فــرق آن بــا »ســؤال« ایــن اســت کــه اگــر مســئله را معــادلProblem بدانیــم،Problem می توانــد در زبــان فارســی چندیــن 
معنــا داشــته باشــد کــه در حقیقــت یــک طیــف معنایــی هســتند و این طــور نیســت کــه بــا هــم تعــارض داشــته باشــند. مــا 
ــکل،  ــئله و مش ــل، مس ــترک معض ــه مش ــده، وج ــر بن ــم. به نظ ــف کنی ــئله تعری ــل و مس ــکل، معض ــمProblem را مش می توانی
به رغــم تفاوت هــا و ســطوحی کــه بــا هــم دارنــد، ایــن اســت کــه همگــی می خواهنــد از یــک مجهولــی عبــور کننــد. امــا 
ــه ای  ــات، حدس هــای زیرکان ــاده اســت. فرضی ــر آم ــی باالت ــرده و از حدس هــای معمول ــات گــذر ک ــن مجهــول از فرضی ای
ــرض  ــی از ف ــبب، وقت ــد. به همین س ــود دارن ــا خ ــم را ب ــی از عل ــوند و بخش ــرح می ش ــه ط ــه و آگاهان ــه عالمان ــتند ک هس
ــه  ــته باشــد ک ــوآوری داش ــز و ن ــد تمای ــی بای ــب اســت؛ یعن ــای رقی ــِن اشــراف و تصــور فرض ه ــًا متضم ــم، حتم می گویی
مجهــوالت آنهــا را حــل کنیــم و کنــار بگذاریــم و فرضیــه ی خودمــان بدانیــم. مســئله بــا فرضیــه پیونــد دارد، یعنــی مســئله 
ــه تعبیــر دیگــر  می خواهــد از مجهولــی عبــور کنــد. ایــن بــه چــه معناســت؟ یعنــی حــل ایــن مســئله مــا را بــه علــم یــا ب
ــی  ــم، یعن ــه را هــم بگویی ــان ســؤال علمــی و ســؤال های اولی ــرق می ــد ف ــا به نظــرم در اینجــا بای ــه معلومــی می رســاند. ام ب
فــرق میــانQuestion وProblem هــم بایــد بیــان شــود. Question همــه ی پرســش های ناشــی از جهــل اســت. کــودکان دائــم 
ــد از  ــه می توانن ــه ای هســتند ک ــال حــل مســئله نیســتند. ســؤال های اولی ــی دنب ــی خیل ــی می پرســند، ول پرســش های مختلف

ــه Problem تبدیــل نشــوند. فراینــدی عبــور کننــد و تبدیــل بــهProblem شــوند و می تواننــد در همــان جهــل بماننــد و ب
در حقیقــت، مســئله حــاوی ســؤال های آگاهانــه اســت. بخشــی از آگاهــی حاصــل شــده اســت و می خواهــد مابقــی مجهــول 
را حــل کنــد. خــدا بیامــرزد دکتــر شــریعتی را کــه می گفــت: آدم هــا بــه انــدازه سؤالشــان بــزرگ یــا کوچــک هســتند. یعنــی 
ــه  ــادق )ع( گرفت ــام ص ــریعتی آن را از ام ــر ش ــدم دکت ــا فهمی ــد. بعده ــان فهمی ــود از سؤالش ــان ها را می ش ــم انس ــزان عل می
ــاز می پرســد.  ــه برحســب نی ــوان شــناخت؛ یکــی از ســؤالی ک ــق می ت ــد: »شــخصیت هرکــس را از ســه طری ــه می فرماین ک
ــا کســی کــه ســؤالش در  ــوع غیبــت باشــد، ب ــال، فــردی بخواهــد غیبــت کســی را بکنــد و در ســؤالش یــک ن به عنــوان مث
رابطــه بــا کائنــات اســت از لحــاظ شــخصیت کامــًا بــا هــم فــرق دارنــد. دوم، از رســول یــا پیکــی کــه می فرســتد. بنــده در 
رابطــه بــا ایــن موضــوع در مثنــوی خیلــی جســت وجو کــردم و فهمیــدم کــه عظمــت خــدا را از عظمــت رســولش می تــوان 

فهمیــد. ســوم، بــه هدیــه ای کــه بــه شــما می دهــد، دقــت کــن. آن هدیــه، شــخصیت فــرد را بــه شــما می شناســاند.
ــه  ــری را ک ــد شــهید مطه ــا کوچــک. خــدا رحمــت کن ــزرگ هســتند ی ــد ب ــه دارن ــدازه ی مســائلی ک ــه ان ــس انســان ها ب پ
همیشــه مثال هــای خوبــی مــی زد: تمــام هــّم تــو ایــن اســت کــه همســایه ات بیفتــد بمیــرد، یعنــی هیــچ دغدغــه ای نداریــد 
ــاب  ــه ی کت ــی مقدم ــود. وقت ــری یکــی از مسئله شــناس ترین انســان های زندگــی خــودش ب ــن. به نظــرم شــهید مطه جــز ای
»اســام و مقتضیــات زمــان را کــه می خوانیــد، خدمــات متقابــل اســام و ایــران و شــرح اصــول فلســفه و روش رئالیســم« را 
ــات  ــی از ایشــان در دانشــکده ی الهی ــوده اســت. اســناد و عکس های ــدون مســئله نب ــد یــک لحظــه ب ــد، می بینی کــه می خوانی
ــد. ایشــان در تمــام دوران  ــن دانشــجویان ماندن ــی به خاطــر نجــات ای ــت شــده اند، ول ــدر اذی ــی داد چق ــه نشــان م ــدم ک دی
ــا  ــًا ب ــود و واقع ــر مجهــوالت و شــبهه افکنی ها ب ــد. خــب، بخشــی از آثارشــان ناظــر ب زندگــی مشــغول حــل مســئله بودن
ــال حــل مســئله و بحران هــای فکــری،  ــران شــکاندند و همه جــا دنب ــوری در ای ــه لحــاظ تئ ــن کار کمــر مارکسیســم را ب ای

ــد. ــان دنبــال حــل مســئله بودن اجتماعــی و... بودنــد. ایشــان داســتان راســتان می نویســد چــون بــرای جوان
بنابرایــن مــرز بیــن »موضــوع« بــا »مســئله« کم کــم مشــخص می شــود. موضــوع همــان Subject اســت.Subject همــان مواجهــه 
ــه  ــم. ب ــز مســئله حــل نکنی ــی هرگ ــیم ول ــته باش ــا موضــوع داش ــم ده ه ــا می توانی ــا اســت. م ــا پدیده ه ــا ب ــه و خــام م اولی
بحران هــای اجتماعــی نــگاه کنیــد. بــه مســائل خــاص ادبیــات انقــاب اســامی و ادبیــات پایــداری نــگاه کنیــد. می توانیــم 



33

خبرنامه، سال نهم، شماره ی هفتاد و نهم، شهریور و مهر ماه 1400

ده هــا جلســه داشــته باشــیم، ولــی تــا زمانی کــه مســئله را نشناســیم، یــک گام بــه جلــو نبریــم. شــاید بتــوان گفــت مســئله بــه 
یــک معنــا همــان خاء هاســت. آیــا مــا خاءهــای واقعــی را می شناســیم؟ و اگــر مســئله را خــوب بشناســیم، حتمــًا پیشــران 

خواهیــم بــود و بــه جلــو حرکــت خواهیــم کــرد.
مســئله یعنــی برداشــتن ســدها، برداشــتن موانــع و بــه جلــو رفتــن. کارکــرد مســئله یابی در حقیقــت ایــن اســت. مــا از صبــح 
بــا انبوهــی از موضوعــات روبــه رو می شــویم، از ترافیــک و چــراغ قرمــز و بــوق زدن بیجــا گرفتــه تــا ده هــا موضــوع دیگــر. 
امــا اینهــا مســئله ی مــا نیســت. ولــی زمانی کــه بــه منــزل رفتیــم، بایــد از خــود بپرســیم امــروز چنــد مســئله را حــل کردیــم؟ 
آیــا بــه انتشــار یــک کتــاب، بــه یــک نظریــه، بــه عمق بخشــی یــک پــروژه و بــه برقــراری یــک ارتبــاط کــه نیــازی اجتماعــی 

را حــل کنــد و بیــن علــم و جامعــه پیونــد بزنیــم، کمــک کرد ه ایــم؟
ــار صاحــب برنامــه ی توســعه شــد و مــا االن در دومیــن ســال ایــن برنامــه  ــرای اولین ب بعــد از ۵0 ســال، ایــن پژوهشــگاه ب
هســتیم. از همــان روزهــای اول کــه آمــدم، یــازده مــاه شــبانه روز کار کردیــم. منشــور ایــن برنامــه، پژوهشــگاه بــدون دیــوار 
ــازی، و  ــازی، عمومی س ــت ترویجی س ــم سیاس ــذا آمدی ــد. ل ــت کن ــردم صحب ــا م ــد ب ــه بتوان ــگاهی ک ــود، پژوهش می ش
ــل  ــه قب ــمند، چ ــتادان دانش ــا اس ــود دارد. م ــاء وج ــک خ ــم ی ــاس کردی ــون احس ــم چ ــم را راه اندختی ــازی عل کاربردی س
ــه  ــرای اینکــه بقی ــده درخشــیدند. چــرا؟ ب ــن ع ــی از ای ــی قلیل ــاد داشــتیم، ول ــد از انقــاب بســیار زی از انقــاب و چــه بع
عمومــًا مســئله نداشــتند. مــا اســتادان عزیــز و بزرگــواری داشــتیم کــه ۳۵ ســال تدریــس کردنــد، کتابــی نوشــتند، تصحیحــی 
کردنــد، و ســخنرانی کردنــد. در همیــن حــد. امــا همــه ملک الشــعرای بهــار، قزوینــی، عامــه دهخــدا، عامــه همایــی، اســتاد 
فروزانفــر، مرحــوم صفــا، مرحــوم زرین کــوب، اســتاد شــفیعی، دکتــر پورنامداریــان و... نشــدند. بقیــه ی افــراد مســئله نداشــتند. 
ــو  ــد و دانــش علمــی را جل ــد نفــر از آن اســتادان مســئله داشــتند کــه آن را حــل کردن ــد. چن می خواســتند آموزشــگری کنن

بردنــد.
ــدون روش، نامنظــم  ــر، ب ــدد، متکث ــده باشــد و متع ــد جلوبرن ــی اســت و نمی توان ــًا خنث ــری کام ــن، »موضــوع« ام به نظــر م
و پراکنــده اســت. ولــی »مســئله« برعکــس آن منظومــه ای، شــبکه ای، پیشــران و ناظــر بــه خــاء و رافــع خــاء اســت و بــه 
دنبــال حــل یــک مشــکل، معضــل و عبــور از یــک مجهــول اســت. تقــدم »مســئله« بــر »موضــوع« شــاید بیــش از هــر چیــز 
تقــدم ماهــوی باشــد. گاهــی از لحــاظ ُرتبــی این جــور نیســت؛ ممکــن اســت از لحــاظ فراینــدی اول بــا موضــوع برخــورد 
کنیــم و آن را رفــع و تبدیــل بــه یــک چالــش کنیــم و بعــد بــه مســئله برســیم. ولــی بــه لحــاظ ماهــوی مســئله تقــدم دارد 
چراکــه مســئله رویکــرد مــا را تعییــن می کنــد کــه خائــی را رفــع کنــد ولــی موضــوع ممکــن اســت ایــن را نداشــته باشــیم.

دکتر سنگری:
به گونــه ای بــه ســؤال دوم مــا، کــه تقــدم »مســئله« بــر »موضــوع« بــود، پرداختــه شــد. معمــوالً هــر جریــان ادبــی کــه ایجــاد 
ــوند  ــق می ش ــه خل ــی ک ــد. مفاهیم ــوان می کنن ــل عن ــر از جع ــا را ناگزی ــد، م ــود می آین ــه به وج ــی ک ــا پدیده های ــود ی می ش
ــر،  ــِن متکث ــن عناوی ــی ای ــویم و گاه ــی می ش ــق عنوان های ــه خل ــر ب ــا ناگزی ــد، م ــود می آین ــه به وج ــازه ای ک ــای ت و فضاه
ــوع انقــاب اســامی به خصــوص  ــی بعــد از وق ــا، یعن ــد. در روزگار م اشــکاالتی را در فهــم درســت موضــوع ایجــاد می کن
جنــگ هشــت ســاله، بــا عناویــن فراوانــی مواجــه هســتیم. به طــور مثــال، عنــوان ادبیــات انقــاب اســامی یــا ادبیــات دفــاع 
مقــدس داریــم. آیــا ادبیــات دفــاع مقــدس جزیــی از ادبیــات انقــاب اســامی اســت یــا چیــزی مجــزا و جداگانــه اســت؟ 
ــگ  ــن جن ــگ اســت و خاســتگاه ای ــد جن ــاق می افت ــه اتف ــی ک ــان، یکــی از رخدادهای ــد و جری ــک ســیر و فراین ــی در ی یعن
به ســبب همــان عنــوان اســت. یعنــی اگــر انقــاب نبــود، ایــن جنــگ هــم نبــود. یــا عناویــن دیگــری مثــل ادبیــات جنــگ، 
ــان ســامت؛  ــات مدافع ــت، ادبی ــان امنی ــات مدافع ــان حــرم، ادبی ــات مدافع ــروزه ادبی ــی ام ــا حت ــی ی ــگ تحمیل ــات جن ادبی
عناوینــی کــه در هرکدامشــان تولیــدات فراوانــی هــم داریــم. اگــر قــرار باشــد فقــط ســروده های شــاعران دربــاره ی موضــوع 
ــا پنــج کتــاب حــدود ۵00 صفحــه ای خواهــد شــد، یعنــی حداقــل بیــش از 2  ــا جمــع آوری شــود، دســت کم چهــار ی کرون
هــزار صفحــه در ایــن زمینــه تولیــد شــعر داریــم. در ایــن فاصلــه ای کــه بیشــتر از دو ســال نیســت، چندیــن رمــان خیلــی 
ــن زمینه هــا فعــال اســت. ــی در هرکــدام از ای ــن نشــان  می دهــد کــه جامعــه ی ادب ــده اســت. ای ــا آم ــه ی کرون خــوب در زمین
مــا بــا عناویــن ادبیــات پایــداری، ادبیــات جنــگ، ادبیــات جنــگ تحمیلــی، ادبیــات دفــاع مقــدس، ادبیــات انقــاب اســامی 
مواجــه هســتیم؛ کرانه هــای ایــن عناویــن بــا هــم چیســت و چــه نســبت و ارتباطــی بــا هــم دارنــد؟ کــدام کلی تــر و کــدام 

جزئی تــر اســت؟ یــا اگــر شــما تعریفــی در مــورد هــر کــدام از ایــن عناویــن داریــد، بفرماییــد.

دکتر قبادی:
ــه دانشــمنداِن  ــد ک ــر می رس ــم. به نظ ــرض کن ــوژی، ع ــوم، ترمینول ــورد مفه ــه ی روش شناســی در م ــک نکت ــد ی ــدا بای در ابت
ــه انــدازه ی مفهومــی کــه خلــق می کننــد نمــره داد. اگــر می بینیــم ارســطو، افاطــون، ســقراط، کنفســیوس،  جهــان را بایــد ب
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ــدگار شــده اند،  ــدازه مان ــن ان ــه ای ــان خــود ب ــوش شــایگان و... در زم ــی، داری ــه طباطبای ــی، ســهروردی، مرحــوم عام فاراب
ــر کاری روش  ــش از ه ــر بی ــتاد فروزانف ــه اس ــه ام ک ــه گفت ــد. همیش ــع کرده ان ــاح و روش وض ــه اصط ــوده ک ــبب آن ب به س
ــران  ــادی و دیگ ــد اکبرآب ــل ولی محم ــه مث ــناخت ن ــوی ش ــا مثن ــد ب ــوی را بای ــت مثن ــه اس ــر داده و گفت ــی را تغیی متن خوان
ــا ابن عربــی بشناســیم. اســتاد فروزانفــر گفــت کــه روش درســت ایــن اســت کــه مثنــوی را از  کــه گفتنــد مثنــوی را بایــد ب
 Context را داخــل Text خــود مثنــوی و سرچشــمه های آن، یعنــی ســنایی، عطــار و کلیلــه و ُمتنبــی و... بشناســیم، یعنــی ایــن
خــودش و ایــن گزاره هــا را در بافتــار خــودش قــرار داد. مرحــوم عامــه طباطبایــی هــم در تفســیر دقیقــًا همیــن شــاهکار را 
ــبهه برانگیز می شــود. ــدار و مشــتبه و ش ــط اســت و ناپای ــدازه غل ــان ان ــه هم ــانی ب ــوم به آس ــل مفه ــن، جع ــرده اســت. بنابرای ک

ــیم،  ــته باش ــم نداش ــت عل ــه انباش ــا زمانی ک ــرد. ت ــورت بگی ــی ص ــت علم ــه انباش ــرد ک ــکل می گی ــان ش ــک گفتم ــی ی زمان
نبایــد از گفتمــان ســخن بگوییــم. وقتــی شــما یــک پوســته نــازک را دیــوار قــرار بدهیــد، نمی توانیــد آن را بــاال ببریــد، چــون 
ــدازه قوی تــر و پرمخاطب تــر می شــود. اینکــه  ــه چــه ان می ریــزد و منفعــل می شــود. بعــد می بینیــد ادبیــات جنــگ جهانــی ب
بایــد در ایــن زمینــه دقــت بیشــتری کنیــم و بایــد فرصت هــای مســتوفایی بــرای صحبــت بیشــتر باشــد. شــاید درحال حاضــر 
به صــورت اجمالــی و علی العجالــه و موقتــًا بگویــم ادبیــات انقــاب اســامی و ادبیــات دفــاع مقــدس بــا هــم رابطــه عمــوم 

و خصــوص مــن وجــه داشــته باشــند. ایــن را هــم فی البداهــه نمی گویــم. مدت هاســت کــه دغدغــه ی بنــده اســت.
رابطــه ی عمــوم و خصــوص مــن وجــه میــان آنهــا برقــرار اســت. خــب، مــا دانشــجوی قبــل از انقــاب بودیــم و در جریــان 
ــاری کــه  ــم، آث ــی می خواندی ــه انقاب هــای جهان ــوط ب ــادی مرب ــم و کتاب هــای زی ــل از انقــاب بودی ــارزات اســامی قب مب
ــات اورول  ــا قلعــه ی حیوان ــور هوگــو ت ــان ویکت ــر گذاشــتند؛ از بینوای ــی انقاب هــا اث ــار ادب ــر روی انقاب هــا و آث ــًا ب عمیق
ــده  ــر و فلســطین. بن ــون و مســائل انقــاب الجزای ــس فان ــار فرانت ــا آث ــا فاالچــی ت ــچ اوریان ــگ و دیگــر هی ــا زندگــی، جن ت
ــات  ــد ادبی ــلم بدانی ــه مس ــم ک ــرض کن ــم ع ــا می خواه ــودم، ام ــاب ب ــروش و در کار کت ــامی کتاب ف ــن اس ــًا در انجم اتفاق
انقــاب اســامی یــک جنبــه ی بســیار مهــم جهانــی دارد. یعنــی شــما نمی توانیــد انقــاب فرانســه را کــه رمانتیســم فــردی 
را بــه رمانتیســم اجتماعــی تبدیــل کــرده اســت و موجــب شــد تــا رمان هــای بــزرگ تولســتوی، گورکــی، و... پدیــد بیایــد و 
زمینه ســاز نوعــی حماســه در دوران مــدرن شــده اســت، نادیــده بگیریــد. بینوایــان ویکتــور هوگــو بعــد از ســال ها از دل آن 
انقــاب به وجــود آمــده اســت و بــرای ظهــور داستایوفســکی و تولســتوی پلــی شــده اســت. ایــن پــل را دقیقــًا آنهــا زده انــد. 
ــه ای از رمانتیســم اجتماعــی فرانســه و  ــی آمیخت ــه رئالیســم جهان ــم ک ــل از مارکسیســم داری ــک رئالیســم قب ــا ی ــع، م در واق
بیــان دردهــا اســت. بعدهــا اگزیستانسیالیســت ها می آینــد بحــث ادبیــات متعهــد را طــرح می کننــد. بعــد شــما می بینیــد کــه 
انقــاب الجزایــر در ایــران حضــور دارد. بخشــی از الگــوی حجــاب در انقــاب اســامی مــا از انقــاب الجزایــر آمــده اســت. 
حــاال دالیــل دیگــری هــم داشــته اســت. مگــر می شــود انقــاب اســامی را از کتــاب زندگــی، جنــگ و دیگــر هیــچ اوریانــا 
فاالچــی را جــدا کنیــم؟ مگــر می شــود ادبیــات انقــاب اســامی را از ادبیــات مبارزاتــی جهــان و چهره هــای آمریــکای التیــن 

و خصوصــًا از انقــاب فلســطین جــدا کــرد؟
نفــس ادبیــات انقــاب اســامی بســیار جهانــی اســت. به همین ســبب، بســیار انســانی هــم هســت. در واقــع، بخــش زیــادی از 
دغدغه هــای انســان را مطــرح می کنــد. ممکــن اســت آن انســان، مارکسیســم باشــد، انســان آزادیخــواه سرکوب شــده باشــد، 
ــی.  ــم انســانی و هــم جهان ــم اســامی اســت ه ــش از انقــاب ه ــات پی ــس، ادبی و انســان اشغال شــده ی فلســطین باشــد. پ
مــن در کتــاب ادبیــات انقــاب اســامی از قــول مرحــوم اســتاد علی محمــد حق شــناس از روزنامــه ی کیهــان قبــل از انقــاب 
مطلبــی دربــاره ی مرحــوم طاهــره صفــارزاده آورده ام کــه به نظــرم مانیفســت ادبیــات انقــاب اســامی آنجاســت. به نظــر بنــده، 
ادبیــات دفــاع مقــدس از ایــن جهــت کــه بــا مبانــی، اصطاحــات و مانیفســت انقــاب اســامی اتصــال دارد، در ذیــل ادبیــات 
ــود و  ــاب می ش ــات انق ــی از ادبی ــت و بخش ــص اس ــی اخ ــه اش خیل ــوع و دامن ــا موض ــرد، ام ــا می گی ــامی ج ــاب اس انق
ممکــن اســت در محیطــی وارد شــده باشــد کــه مــا در ادبیــات انقــاب اســامی ایــن را نداشــتیم. فــرض کنیــم مــا در ادبیــات 
انقــاب اســامی نبردهــای آبــی، نبردهــای شــیمیایی، فتــح فــاو و جزیــره ی مجنــون را کــه نداشــتیم. پــس در عرصه هایــی بــه 
فراتــر از ادبیــات انقــاب اســامی رفــت و درعین حــال اخــص از آن هــم بــود. شــاید بتوانیــم ایــن تعبیــر را داشــته باشــیم 
کــه اینهــا رابطــه عمــوم و خصــوص مــن وجــه هســتند، یعنــی بعضــی از ویژگی هــای ادبیــات انقــاب اســامی در ادبیــات 

دفــاع مقــدس هســت و بعضــی نیســت و برعکــس.

دکتر سنگری:
زادگاه ادبیــات دفــاع مقــدس، ادبیــات انقــاب اســامی اســت و کامــًا صبغــه ی آن را دارد گرچــه گســتره ی موضوعــات و 
ــا در  ــی آرمان ه ــم ول ــامی داری ــاب اس ــه در انق ــت ک ــی اس ــات و رویدادهای ــا و موضوع ــر از مقوله ه ــائل آن فراوان ت مس
ــا  ــد. ب ــه ای کــه همــان نســل در ایــن هشــت ســال مســائل آن را خلــق می کنن همــان بافــت و فضــا منتقــل می شــوند به گون
ایــن توضیحاتــی کــه فرمودیــد لطــف کنیــد نســبت ایــن را بــا ادبیــات پایــداری هــم بفرماییــد. شــما نســبت ادبیــات دفــاع 
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مقــدس بــا ادبیــات انقــاب اســامی را عمــوم و خصــوص مــن وجــه فرمودیــد، نســبت اینهــا بــا ادبیــات پایــداری چیســت؟

دکتر قبادی:
ابتــدا یــک جملــه دربــاره ی نکتــه ی قبــل بایــد عــرض کنــم. بعضــی از شــاعران و نویســندگان هســتند کــه دربــاره ی ادبیــات 
ــال،  ــور مث ــس. به ط ــد و برعک ــی نکرده ان ــدس صحبت ــاع مق ــات دف ــورد ادبی ــی در م ــد ول ــت کرده ان ــامی صحب ــاب اس انق
ــال،  ــور مث ــا به ط ــان. ام ــی از داستان نویس ــا خیل ــد ی ــعر گفته ان ــگ ش ــورد جن ــی در م ــم بهبهان ــا خان ــیدورد ی ــوم فرش مرح
ــم  ــاب و اقالی ــات انقــاب اســامی فصــل کــرد، کســی کــه تفســیر آفت ــوان از ادبی ــار اســتاد محمدرضــا حکیمــی را نمی ت آث
قبلــه را نوشــته اســت. در واقــع، مبانــی ادبیــات انقــاب اســامی در آثــار ایشــان اســت. ایــن عمــوم و خصــوص مــن وجــه 
به ســبب ذات رخدادهــا در آنجــا ظهــور و بــروز دارد. امــا در مــورد نســبت هــر دو بــا ادبیــات پایــداری، به نظــر بنــده گاهــی 
ادبیــات پایــداری را بــه معنــای اخــص و نــه بــه معنــای اعــم، حداکثــر تــا جنگ هــای ایــران و روس می بریــم کــه اتفاقــًا اگــر 
ــر،  ــه دینی ت ــت ک ــی اس ــا و صحنه های ــا عرصه ه ــود. در آنج ــگفت زده می ش ــد ش ــا را بخوان ــن جنگ ه ــای ای ــی رخداده کس
ــای  ــًا در وصیت نامه ه ــم. مث ــراق می بینی ــران و ع ــگ ای ــه در جن ــت ک ــی اس ــن ارزش های ــوران همی ــر و ف ــیعی تر، عمیق ت ش
محمدحســین خــان و محمدحســن خــان، دو فرمانــده ی قزوینــی، آمــده کــه می گوینــد اگــر کشــته شــدیم مــا را در کربــا دفــن 
ــه ی »نمودهــای دینــی در ادبیــات پیــش از انقــاب« ســعی کــردم بگویــم کــه قبــل از انقــاب هــم دیــن  کنیــد. مــن در مقال
وجــود داشــته اســت. به نظــرم ادبیــات پایــداری بــه ایــن معنــا را بایــد در حماســه ی جرون نامــه ی چنــد قــرن پیــش ببریــم کــه 
دربــاره ی نبردهــای ایــران و پرتغــال اســت و در قشــم ســروده شــده اســت. مــن در قشــم دیــده ام و بســیار شــگفت آور اســت 
ــا را  ــم و اینه ــد بیشــتر جســت وجو کنی ــوده و بای ــد. اینهــا حماســه های بزرگــی ب کــه چطــور توپ هــای پرتغالی هــا را گرفتن

ــم. ــب کنی ــا پژوهــش از دانشــجویان طل ــا رســاله ی ــه ی به صــورت پایان نام
در ارتبــاط بــا ادبیــات پایــداری، کــه هنــوز معیارهــای نهایــی اش مشــخص نیســت، فکــر می کنــم عمدتــًا هــم ادبیــات انقــاب 
ــی این طــور نیســت کــه هرچــه در  ــرد. ول ــداری جــای می گی ــات پای ــاع مقــدس در حــوزه ی ادبی ــات دف اســامی و هــم ادبی
ــات  ــم ادبی ــوط باشــد. فکــر می کن ــداری مرب ــات پای ــه ادبی ــد ب ــات انقــاب اســامی باشــد بای ــدس و ادبی ــاع مق ــات دف ادبی
ــود و  ــانی ب ــیار انس ــون بس ــم، چ ــداری بیاوری ــوزه ی پای ــم در ح ــه نمی توانی ــت ک ــانی داش ــای انس ــامی جنبه ه ــاب اس انق
ــه مؤمــن و کافــر. بخشــی از ادبیــات انقــاب اســامی انســان مقابــل  ــود، ن اتصــال جهانــی داشــت، مســئله انســان و ظلــم ب
ظالــم بــود و بخشــی از آن بحــث ملــی بــود. وقتــی شــهید مطهــری می فرمایــد خدمــات متقابــل اســام و ایــران، همــان اســت 

ــن تبصره هــا. ــا ای ــرد و ب ــن چهارچــوب جــای می گی ــاع مقــدس در ای ــات دف ــات انقــاب اســامی و ادبی ــًا ادبی ــی عمدت ول

دکتر سنگری:
ــی  ــی، کــه در جوان ــا داســتان غســان کنفان ــات مقاومــت در فلســطین اشــغالی ب ــه ادبی ــم ک ــده عــرض کن ــح را بن ــن توضی ای
بــه شــهادت رســید، پدیــد آمــد. ایــن شــخصیت یــک مجموعــه داســتان و مجموعــه ای شــعر جمــع آوری کــرد و اســم آن را 
ــام ادبیــات پایــداری گذاشــتند. زمانی کــه  ــه ن ــان فارســی شــد و معــادل آن را ب ادب المقاومــه گذاشــت. ایــن ترکیــب وارد زب
ادبیــات پایــداری مطــرح شــد، در بــاب گســتره ی ایــن مفهــوم، خیلــی بــا هــم بحــث داشــتیم. منظــورم کســانی اســت کــه در 
ایــن قلمــرو حساســیت داشــتند و قلــم می زدنــد. بعضــی گســتره ی ادبیــات پایــداری را بــه آنجــا رســاندند کــه گفتنــد هرگونــه 
ایســتادگی انســان در مقابــل هــر عنصــر بازدارنــده، نامــش ادبیــات پایــداری اســت. یعنــی اگــر انســان در مقابــل پدیده هــای 
ــا اگــر انســان در مقابــل خویــش می ایســتد، یعنــی  طبیعــت هــم مقاومــت می کنــد، اســمش را ادبیــات پایــداری گذاشــتند. ی
ــات  ــم ادبی ــن را ه ــود، همی ــرح می ش ــان مط ــوزه ی عرف ــن تر در ح ــر و روش ــور بارزت ــاق و به ط ــوزه ی اخ ــه در ح هرآنچ
پایــداری نــام گذاشــتند. ولــی بعدهــا آرام آرام بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه مــا فقــط دو قلمــرو را مشــمول ایــن عنــوان بایــد 
بدانیــم: یکــی، مبــارزات داخلــی در مقابــل اســتبداد و دوم، ایســتادگی در مقابــل تهاجــم خارجــی. یعنــی ایــن دو عرصــه را 

ذیــل ادبیــات پایــداری معنــا کردنــد.
ــه آن  ــادار ب ــد وف ــان جدی ــرو زب ــز در قلم ــود، هرگ ــه می ش ــک واژه ترجم ــی ی ــه وقت ــت ک ــی اس ــی مهم ــه ی خیل ــن نکت ای
حــوزه ی مفهومــی خــود نمی مانــد، آرام آرام ممکــن اســت وســیع تر شــود یــا کوچک تــر شــود. کمــا اینکــه آقــای دکتــر فــرق 
میــان Question و Problem را مطــرح فرمودنــد. ممکــن اســت حتــی امــروز کــه مــا می گوییــم ســؤال و مســئله، وقتــی موالنــا 
می گویــد »هــم ســؤال از علــم خیــزد، هــم جــواب«، به نظــر می رســد بیــش از اینکــه بــه ســؤال بــه مفهــوم امــروزی مــا توجــه 
داشــته باشــد، بــه مســئله توجــه دارد و ایــن مصــداق بــارزش بــه آن قصــه برمی گــردد. به هرحــال، ادبیــات پایــداری را امــروز 
در ایــران معمــوالً در ایــن دو قلمــرو بررســی می کننــد، یعنــی ایســتادگی جوامــع در مقابــل اســتبداد داخلــی کــه نمونه هــای 
درخشــان آن را در گذشــته ی تاریخــی ایــران داریــم. به طــور بــارز و روشــن، ادبیــات عصــر بیــداری، ادبیــات عصــر مشــروطه، 
دوره ی پهلــوی اول و دوم را به طــور مثــال مبــارزات ضداســتبداد می نامنــد و هشــت ســال جنــگ ایــران مقابــل عــراق را، کــه 
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نــه در مقابــل عــراق کــه مقابــل ۵4 کشــور اســت، به عنــوان شــاخه  ای از ادبیــات پایــداری کــه ایســتادگی در مقابــل مهاجــم 
ــاع مقــدس و همــه ی  ــات دف ــات انقــاب اســامی و ادبی ــه این صــورت باشــد،  ادبی ــد. اگــر ب ــا می کنن خارجــی اســت معن
ــا عناویــن جدیــدی کــه داریــم حتــی  ــی امــروزه ب گونه هــای دیگــر خودبه خــود ذیــل ادبیــات پایــداری قــرار می گیــرد. ول
ــا  ــم کرون ــه اس ــاری ای ب ــم بیم ــی نمی کردی ــت پیش بین ــال، هیچ وق ــور مث ــت. به ط ــده اس ــته ش ــف شکس ــن تعری ــار ای حص
ــر آن گذاشــته شــود. ممکــن اســت کســی در  ــوان مدافعــان ســامت ب ــرد و عن ــا شــهید بگی ــد و از جامعــه ی م ــاق بیفت اتف
ایــن عناویــن خدشــه ایجــاد کنــد، امــا باالخــره نســلی مقابــل یــک پدیــده می ایســتند، مقاومــت می کننــد، جــان می دهنــد، 
ــه میــدان می آورنــد و در مقابــل ایــن فاجعــه پایــداری می کننــد. بنابرایــن، همــه ی  همــه ی ســرمایه های وجــودی خــود را ب

ایــن موضوعــات در حــوزه ی ادبیــات پایــداری قــرار می گیرنــد.
اگــر اجــازه بدهیــد از ایــن بحــث عبــور کنیــم و بگوییــم در ایــن حــوزه بــا چــه مســائلی مواجــه هســتیم؟ چــون حــوزه ی 
مطالعــات حضرتعالــی به طــور ویــژه و خــاص در ایــن زمینــه واقعــًا قابــل درنــگ و دقــت اســت و تأمل هــای بســیار خوبــی 
ــًا  ــته اید کام ــارج و داخــل کشــور داش ــه در خ ــخنرانی هایی ک ــاالت و س ــه مق ــی، در مجموع ــار حضرتعال ــته اید. در آث داش
مشــهود اســت و البتــه خودتــان هــم متعلــق بــه ایــن حــوزه و خانــواده ی شــهید هســتید و ایــن موضــوع و مســئله را لمــس و 
حــس کرده ایــد. مــا هم اکنــون در ایــن قلمــرو بــا چــه مســائلی روبــه رو هســتیم و اگــر قــرار باشــد شــاخص ترین مســائل را 
به عنــوان اندیشــکده ادبیــات پایــداری بدانیــم، آنهــا کدام انــد؟ بــه زبــان دیگــر، اگــر قــرار باشــد از حضرتعالــی در کســوت 
عضــو هیــأت امنــای اندیشــکده رهنمــود بگیریــم، بــه مــا بگوییــد کــه چــه کنیــم و بــه چــه مســائلی بپردازیــم و اولویــت مــا 

چیســت؟ و حتــی کمــی باالتــر از اولویــت، فوریــت مــا چیســت؟

دکتر قبادی:
ــده  ــه بن ــد ک ــی می دانی ــاالً حضرتعال ــم. اجم ــس می ده ــن درس پ ــتید و م ــر هس ــت صاحب نظ ــر جه ــود از ه ــه خ ــما ک ش
ســال ها درگیــر ایــن دغدغــه هســتم. مــا چنــد مســئله مهــم داریــم کــه بعضــی از آنهــا نیــاز بــه توضیــح دارد و زمــان مــا زیــاد 
نیســت و ســعی می کنــم به اجمــال بیــان و از آن عبــور کنــم. شــاید بــه یــک معنــا چالــش و بــه یــک معنــا مســئله اســت و 

ــد. ــت از دل آن درمی آی ــت اولوی در حقیق
ــه ی فرهنــگ اســت. مــا ســعی  ــه مقول ــدگان ادبیــات پایــداری ب به نظــر بنــده، یــک مســئله کم توجهــی مــا و همــه ی پردازن
ــی،  ــر، غنــی و سرشــار از لطافــت ایران ــه ببینیــم درحالی کــه فرهنــگ کم نظی ــاع مقــدس تقلیل گرایان می کنیــم در حــوزه ی دف
ــازد و از  ــی بس ــد و غن ــدت ببخش ــا را وح ــده ی م ــض، قطعه قطعه ش ــامان، متناق ــتّت، نابس ــروزِ متش ــات ام ــد ادبی می توان
ــه  ــم و آن را ب ــص کنی ــی اخ ــات را خیل ــم ادبی ــعی می کنی ــا س ــد. م ــات بده ــری نج ــی و محدودنگ ــره ی تقلیل گرای زنجی
فرهنــگ پیونــد نزنیــم. ایــن بــه چــه معنــا اســت؟ چنــد روز پیــش مصاحبــه ای بــا خبرگــزاری ایلنــا داشــتم تحــت عنــوان 
»غفلــت از فرهنــگ در جامعــه ی امــروز«. فرهنــگ بــه یــک معنــا ضمیــر فــردی مــا را بــه ضمیــر جمعــی تبدیــل می کنــد، 
یعنــی مــن را بــه مــا تبدیــل می کنــد. مــا یعنــی یــک ایــران بــزرگ، یــک ایــران ۷ هــزار ســاله، مــا یعنــی پشــتوانه ی اســام و 
معــارف اســامی و فرهنــگ و تمــدن اســامی ایرانــی. مــا معمــوالً ادبیــات را خیلــی محــدود می کنیــم و چــون نگــران زایــل 
ــره  ــت روزم ــای موق ــا دریافت ه ــات را ب ــم و ادبی ــف می کنی ــات را آن طــور تعری ــا هســتیم، ادبی ــک دســته ارزش ه شــدن ی
ــه  ــد. زمانی ک ــس کن ــا را منعک ــر م ــه فک ــت ک ــور ماس ــات مأم ــم ادبی ــر می کنی ــم و فک ــی می گیری ــوری یک ــای ف و نیازه
ــر  ــی« فک ــد »برزمان ــه بای ــود درحالی ک ــی« می ش ــی »درزمان ــود، یعن ــرف می ش ــخ مص ــار تاری ــات دچ ــد، ادبی ــور باش این ط
ــًا ســهروردی کیســت؟ چــرا  ــه مث ــم، متوجــه می شــویم ک ــم و اگــر این طــور را ببینی ــی ببینی ــد برزمان ــات را بای ــم. ادبی کنی
ســهروردی ایــن کار را کــرده اســت؟ چــرا عقــل ســرخ را نوشــته اســت؟ چــرا االلــواح المعادیــه را نوشــته اســت؟ چــرا ســخن 
از آواز پــر جبرئیــل می گویــد؟ چــرا عطــار تذکره االولیــا را این گونــه طراحــی و پــردازش کــرده اســت؟ چــرا حافــظ گفتــه 
ــم  ــادگاری کــه در ایــن گنبــد دوار بمانــد«؟ چــرا گفتــه »نبــود نقــش دو عال »از صــدای ســخن عشــق ندیــدم خوش تــر// ی
کــه رنــِگ اُلفــت بــود // زمانــه طــرِح محبــت نــه ایــن زمــان انداخــت« یــا »در کار گاب و گل حکــم ازلــی ایــن بود//کایــن 
ــازاری وان پرده نشــین باشــد« اگــر ایــن نــگاه باشــد، موجــب می شــود کــه ادبیــات مــا ادبیــات فقیــر و محــدودی  شــاهد ب
باشــد و بــه اصطــاح کفگیــر بــه ته دیــگ برســد. آدم هایــش هــم محــدود و محدودتــر می شــوند. چنــد درصــد از اســتادان 
ادبیــات، فرهنــگ، جامعه شناســی، فلســفه در گیــر ادبیــات انقــاب اســامی هســتند؟ پیونــد نــزدن ادبیــات بــا فرهنــگ ایــن 

ــد: ــوی می گوی ــه مول ــه ک ــا دارد. زمانی ک ــرای م مشــکات را ب
پیش تر از خلقت انگورها                خورده می ها و بکرده شورها
پیر ایشان اند کین عالم نبود             جاِن ایشان بود در دریای جود

بنــده ســال ها در کاس می گفتــم کــه مولــوی عمــًا در اینجــا از صــور اعیــان ســخن بــه میــان آورده اســت و مشــابه آنچــه 
ــک  ــن ی ــم ای ــن حــق دارم بگوی ــی م ــر زیبایی شناس ــا از منظ ــه اســت. ام ــه ســخن گفت ــان ثابت ــام اعی ــه ن ــی از آن ب ابن عرب
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ــه  ــا ک ــت آنج ــاخته اس ــطوره س ــق، اس ــظ از عش ــه حاف ــت چنان ک ــازی اس ــک اسطوره س ــن ی ــت، ای ــو اس ــت کهن الگ ظرفی
می گویــد: »از صــدای ســخن عشــق ندیــدم خوش تــر // یــادگاری کــه در ایــن گنبــد دوار بمانــد« و از هنــر و ادبیــات اســطوره 
ســاخته اســت آنجــا کــه می ســراید: »قلنــدران حقیقــت بــه نیــم جــو نخرنــد // قبــای اطلــس آن کــس کــه از هنــر عاری ســت« 
بنــده در کاس در تدریــس ایــن ابیــات از منظــر زیبایی شناســی ایــن را بــا کهن الگــو پیونــد می زنــم. بعــد از مطالعــات زیــاد 
ــه کتابــت  دیــدم کــه دکتــر شــایگان هــم در متــن ادبــی، بــرای اعیــان ثابتــه ظرفیــت کهن الگویــی قائــل شــده اســت. هــم ب
بت هــای ذهنــی و خاطــره ی ازلــی هــم پنــج اقلیــم حضــور مراجعــه کنیــد. یعنــی وقتــی می گوییــم ایــن می توانــد کهن الگــو 
ــات  ــامی و ادبی ــاب اس ــات انق ــازی ادبی ــرای غنی س ــد ب ــا بای ــم. م ــی می کنی ــات را غن ــدازه ادبی ــه ان ــه چ ــد ب ــد، ببینی باش
ــده  ــود نیام ــبه به وج ــه یک ش ــات ک ــم. ادبی ــد بزنی ــرزمین پیون ــن س ــم ای ــه ور و عظی ــار، مای ــگ پرب ــا فرهن ــداری آن را ب پای
اســت. یــک روزه و یک دهــه نیســت، ایــن ادبیــات بــرای 4 تــا ۷ هــزار ســال تمــدن اســت کــه در آن ایــن واژه هــا به وجــود 
می آیــد. قیصــر امین پــور کــه در واقــع منهــای تاریــخ نیســت، بــا همــان تاریــخ و تمــدن و فرهنــگ اســت. زمانی کــه قیصــر 
ــد  ــی می بینی ــه ســروده ای و... شــما بخش های ــوی نی نام ــدون مول ــو ب ــه ت ــه او گفــت ک ــا می شــود ب ــه را می ســراید، آی نی نام
کــه بــدون شــناخت تاریــخ ابــاذر )ع( نمی شــود آنهــا را شــناخت. امــام خمینــی بســیار فرهنگــی می اندیشــید. امــام خمینــی 
آیــت اهلل طالقانــی را »ابــاذر زمــان« نــام نهــاد. شــما در طــول تاریــخ یــک روحانــی را پیــدا کنیــد کــه بــه روحانــی دیگــری گفتــه 
ــاذر. به نظــر بنــده، ایــن یــک نــوع نــگاه نمادپردازانــه و زیبایی شناســانه اســت و در جــای دیگــر می بینیــم کــه امــام  باشــد اب
ــه ایشــان  ــل ک ــن دلی ــه ای ــرد؟ ب ــی را می ب ــه اش ســه بار اســم ابن عرب ــد اســت، در وصیت نام ــک مجته ــه خــود ی ــی، ک خمین

عمیقــًا انســانی ادب دوســت و فرهنگــی بــوده اســت.
نکتــه دیگــر، خــاء ارتباطــی ادبیــات مــا بــا عرفــان بــه معنــای فرهنگــی اش، یعنــی عرفــاِن بــارور و تربیت کننــده انســان اســت. 
ــه  ــم درحالی ک ــی می کنی ــی تلق ــاب ادب ــراز ن ــطوره و ت ــای اس ــتباهًا آن را به ج ــه اش ــم ک ــی داری ــا تلمیحات ــات م ــی اوق گاه
به نظــر بنــده تلمیــح، کشــنده و زوال گــر اســطوره اســت. البتــه اگــر شــاعری یــا نویســنده ای قــادر باشــد اســطوره اصیــل را 
بازآفرینــی کنــد، کار مهمــی انجــام داده اســت وگرنــه تلمیحــات کــه ارزشــی نــدارد و هرکســی می توانــد تلمیــح بیــاورد. مــا 
بایــد بــرای غنی ســازی، بــاروری و مانــدگاری ادبیــات دفــاع مقــدس به دنبــال قــدرِت هنــری زایــش اســطوره در آن باشــیم. 
اتفاقــًا از ایــن دیــدگاه، فرهنــگ و اســطوره دو روی یــک ســکه اند. اســطوره ادبیــت ســیالی را بــا خــود همــراه می کنــد چــون 
ایــن خاصیــت اســطوره اســت. چــرا اســطوره ی قیصــر بــا اســطوره ی شــاعر عصــر مشــروطیت فــرق می کنــد؟ ایــن اســطوره 
ــه  ــد دیگــری ب ــک بُع ــا قیصــر ی ــتند. ام ــم داش ــا دوره ی مشــروطیت ه ــاعران ت ــرایان و ش ــا و حماسه س ــم م ــان قدی را عارف
ــا اســطوره ی اجتماعــی و حماســی همــه تلفیــق می شــدند، یعنــی  ــی ب آن می دهــد. یعنــی در شــعر قیصــر، اســطوره ی عرفان
ــات  ــخ ادبی ــر تاری ــد. از منظ ــور می کن ــر ظه ــعر قیص ــردن در ش ــگاه ک ــه ای ن ــری، منظوم ــدت، وحدت نگ ــر از وح ــاِن پ جه
فارســی، فرهنــگ، اســطوره و عرفــان ســه ضلــع یــک حقیقــت ادبیــات اســت. مــا نبایــد اجــازه بدهیــم کــه ادبیــات از ایــن 
پشــتوانه محــروم شــود. چــه کســی بایــد جــرأت شــعر گفتــن داشــته باشــد؟ چــه کســی بایــد جرئــت رمــان نوشــتن داشــته 
باشــد؟ کســی کــه عرفــان و فرهنگمــان را خــوب بشناســد. آیــا بــه کســی کــه چهــار رمــان خوانــده اســت یــا چنــد کاس 
شــعر رفتــه اســت بایــد بگوییــم شــاعر انقــاب! خــدا بیامــرزد شــهید بهشــتی را کــه بارهــا تأکیــد می کــرد تشــکیاتی کــه از 
کیســه بخــورد، مــرده اســت. مــا بایــد زاینــده باشــیم، بایــد در صــدد افزایــش یــاران انقــاب اســامی باشــیم، در صــدد افزایــش 

ادبیــات انقــاب اســامی باشــیم. لــذا نیــاز داریــم بــه اتصــال بــه فرهنــگ و عرفــان و اســطوره.
نکتــه ی دیگــر جنبــه ی انســانی اســت. متأســفانه، مــا مقــدار زیــادی در ادبیــات انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس جنبه هــای 
ــد. به نظــرم  ــًا خوانده ای ــب را حتم ــن نوشــته ی محمدرضــا کات ــان آفتاب پرســت نازنی ــم. شــما رم ــگ کرده ای انســانی را کم رن

خیلــی ماهرانــه و بــا حفــظ اصــول، بــه پدیــده ی انســانی پرداختــه اســت. وقتــی مولــوی می فرماینــد:
من که صلحم دائمًا با این پدر                این جهان چون جنتستم در نظر

مــا نبایــد بگوییــم ایــن ادبیــات ضدمقاومــت اســت. خیــر، ایــن اثــر در واقــع انســان را بــزرگ می کنــد، انســانیت را بــزرگ 
ــد: ــی می فرماین ــی فردوس ــد. وقت ــی می کن ــگ را غن ــد، فرهن می کن

چو با دانشی شد گشاده جهان                به آهن چه داریم گیتی نهان
ــم  ــردن اســت. در عمــل می دانی ــه انســانیت خــود آگاه ک ــردن انســان و ب ــزرگ ک ــن ب ــت نیســت، ای ــات ضدمقاوم ــن ادبی ای
ادبیــات انقــاب اســامی ایــران بــه چــه انــدازه مدیــون ادبیــات انســانی جهانــی اســت، ولــی هرچــه جلوتــر آمدیــم، الغرتــرش 
ــامی روی  ــاب اس ــات انق ــه ادبی ــتر ب ــده بیش ــان آین ــم، جوان ــه کنی ــا توج ــن پدیده ه ــه ای ــر ب ــه اگ ــت ک ــم و اینجاس کردی
خواهنــد آورد. در حال حاضــر، ادبیاتــی کــه بــه نــوع دیگــری ایجــاد می شــود، حجــم و اثربخشــی اش بــه چــه انــدازه اســت؟ 

ــورد؟ ــه می خ ــه کســی از کیس و چ
ــری  ــی و گاه به کارگی ــول زیبایی شناس ــه اص ــات و ب ــگردهای ادبی ــون و ش ــه فن ــی ب ــر، کم توجه ــم دیگ ــیار مه ــاء بس خ
ــوان خــود را  ــار دی ــاد ب ــظ شــده اســت؟ بیــش از هفت ــظ چــرا حاف ــا اســت. حاف ــردرون زای آنه ــل، غیرطبیعــی و غی غیراصی
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ــد: ــه بگوی ــادر اســت ک ــرد ق ــن م ــداد. چــرا ای ــن ن ــود، اجــازه ی نشــر و تدوی ــده ب ــه زن ــا زمانی ک ــح کــرده اســت. ت تصحی
به جمال تو چنان صورِت چین حیران شد               که حدیثش همه جا بر در و دیوار بماند

ــرا  ــد؟ چ ــوری کار می کن ــدازه مینیات ــن ان ــه ای ــرا ب ــرد. چ ــدا ک ــت پی ــن بی ــوان در ای ــام می ت ــار ایه ــش از چه ــت کم، بی دس
ــرد. ــداکاری ک ــد، ف ــز ش ــود. متمرک ــن کار ب ــغول همی ــرش  مش ــام عم ــظ در تم ــد؟ حاف ــه کاری می کن ــدر آین این ق

من ملک بودم و فردوس برین جایم بود             آدم آورد بدین دیر خراب آبادم
مــا بایــد واقعــًا از ســعدی و حافــظ یــاد بگیریــم. شــاعران و نویســندگان بایــد بیــش از انــدازه باغــت جدیــد و قدیــم بخوانــد. 
ــه  ــا زمانی ک ــم. ت ــعر بگویی ــم ش ــه می توانی ــم چگون ــن را نفهمی ــا ای ــق«، ت ــی الطری ــن ف ــد »مطروحت ــظ می گوی ــی حاح وقت

نظریــه ی نظــم جورجانــی را متوجــه نشــویم، پدیــده ی ســاخت و صــورت و نظــم را چطــور متوجــه شــویم؟
بحــث دیگــر اینکــه مــا بــا نقــد و نقدپذیــری مأنــوس نیســتیم. آیــا می پذیریــم هنــر مــا پیراســته نمی شــود تــا نقــد نشــویم؟ 
قبــول نداریــم کــه مــا را نقــد کننــد. درحالی کــه چــون ادبیــات یــک امــر در حــال زایــش اســت و جوهــره ی آن در ســیالیت 
زیبایــی اســت، پــس بایــد دائــم صیقــل بخــورد و نقــد بشــود تــا رو بــه تعالــی باشــد. خــدا حفــظ کنــد آقــای دکتــر ابراهیــم 
ــه  ــت درحالی ک ــت اس ــال حرک ــفه در ح ــه فلس ــت ک ــن اس ــا ای ــر دانش ه ــا دیگ ــفه ب ــرق فلس ــد، ف ــه می گوین ــی را ک دینان
خیلــی از علــوم به خاطــر احــکام ثابتــی کــه دارنــد حرکتــی ندارنــد. ادبیــات هــم بایــد بیشــتر از فلســفه حرکــت کنــد. حتــی 
ــازه  ــد آینــده را تصویــر کنــد. ت ــه فاســفه الهــام ببخشــد، چــون ادبیــات برپایــه ی خیــال و تخیــل اســت و تخیــل می توان ب
ــاف  ــیمرغ در ق ــل س ــردازی مث ــم. نظریه پ ــت کنی ــردازی حرک ــه به ســمت نظریه پ ــود ک ــه ای ش ــد مقدم ــا می توان ــه ی اینه هم
ــا آن فاصلــه داریــم. تــا زمانی کــه تمــام باغــت قدیــم را ندانیــم، تــا زمانی کــه تمــام رمزورازهــای  اســت و خیلــی خیلــی ب
موفقیــت امثــال حافــظ، فردوســی، ســعدی، عطــار، ســنایی و نظامــی بــزرگ را ندانیــم، و تــا وقتــی بــر دانــش نقــد ادبــی و 
نظریه هــای جهانــی آگاه نباشــیم، نمی توانیــم بــه ایــن ســمت حرکــت کنیــم. مــن از قــول یکــی شــاگردان یاکوبســن شــنیده ام 
کــه گفتــه بــود، بعدهــا کــه بــا نظامــی آشــنا شــدم بــه ایــن نتیجــه رســیدم سبک شناســی دربــاره ی نظامــی محــال اســت چــون 
آن قــدر خــاق اســت کــه مــا بایــد یــاد بگیریــم، بعــد بگوییــم ســبک چیســت. هــر شــاعری در ایــن دنیــا از نظامــی گفتــه 
ــد درنظــر داشــته  ــده ای داشــته اســت. منتقــد خــوب بای ــده و بالن ــر، زاین ــن، متکث ــی معی ــرای اینکــه منظومــه ی ذهن اســت ب
باشــد کــه چقــدر قــادر اســت در حیــن نقــد، معلمــی هــم بکنــد و چــه بــه فهــم خواننــدگان و دانــش آنــان اضافــه می کنــد 
و چقــدر نظــام نقــد ادبــی را بــه جلــو می بــرد. اگــر از ایــن زاویــه بخواهــم شــخصی را معرفــی کنــم، اســتاد پورنامداریــان 
ــد در نقــد  ــا بای ــد. م ــادی معلمــی می کن ــد نیســت، در حــال نق ــک منتق ــان فقــط ی ــد. اســتاد پورنامداری بیشــتر به نظــر می آی
خــود در ادبیــات انقــاب اســامی قــادر باشــیم معلمــی کنیــم. اگــر یــک نفــر را پیــدا کردیــد کــه هــم نقــد و هــم معلمــی 

کنــد و راه گشــا باشــد، بــه مــن هــم بگوییــد. مــا از نقدمــان بایــد خیلــی موضوعــات یــاد بگیریــم.
به نظر بنده، این چند خاء را داریم و باید اولویت ها را از دل آنها مشخص کنیم.

دکتر سنگری:
ــک  ــط ی ــم. فق ــره گرفتی ــم و به ــتفاده کردی ــیار اس ــد و بس ــخ دادی ــما پاس ــم ش ــا را ه ــدی م ــؤاالت بع ــم س احســاس می کن

نکتــه، مجموعــه ی اندیشــکده ادبیــات 
یــک ضــرورت  از ســر  پایــداری 
حتمــًا  گرفــت.  شــکل  نیــاز  و 
ــدادی  ــه در تع ــتید ک ــتحضر هس مس
از دانشــگاه های کشــور رشــته یــا 
دایــر  پایــداری  ادبیــات  گرایــش 
ــال اســت  ــال های س ــده اســت. س ش
ــه ی  ــا هم ــود. ب ــس می ش ــه تدری ک
نوســاناتی کــه دارد، یــک نکتــه ی 
ــان  ــتر بحثت ــی را در بس ــیار مهم بس
ــت  ــن اس ــد و آن، ای ــرح فرمودی مط
ــه ای نیازمنــد  کــه مــا بــرای هــر مقول
ــون  ــی هســتیم و هم اکن انباشــت علم
مــا  دانشــگاه های  اســتادان  وقتــی 
می خواهنــد هــر واحــد درســی را 
ــار  ــا و آث ــا گزیده ه ــد، ب ــس کنن تدری
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ــوان  ــه می ت ــده وجــود دارد ک ــن گزی ــد، چندی ــس کنی ــی تدری ــد خاقان ــر بخواهی ــال، اگ ــی مواجــه هســتند. به طــور مث فراوان
اســتفاده کــرد. حافــظ یــا تاریــخ بیهقــی و... به همین ترتیــب. نیــاز اولیــه ی مــا انباشــت علمــی در یــک حــوزه و یــک موضــوع 
اســت. طبیعتــًا بــرای ادبیــات پایــداری، یعنــی همیــن رشــته ی نوظهــور یــا نوتأسیســی کــه درحال حاضــر در ایــران اســت و 
در بعضــی از اســتان های مــا بیــش از حــدود 1۵ ســال اســت کــه ایــن رشــته دایــر اســت. چهل وچهــار اســتان کشــور ایــن 
عنــوان را دارنــد، البتــه بعضــی از آنهــا دانشــجو ندارنــد. متأســفانه در بعضــی از واحدهــای درســی اش حتــی یــک اثــر هــم 
وجــود نــدارد. فــرض کنیــد اگــر بخواهیــم بگوییــم مبانــی ادبیــات پایــداری، متأســفانه در ایــن زمینــه چیــزی نداریــم. مثــًا 
تاریــخ تحلیلــی ادبیــات پایــداری، در ایــن زمینــه هــم نداریــم. اگــر بخواهیــم بدانیــم از گذشــته ی تاریخــی کشــور بــه قــول 
ــم.  ــا امــروز چــه ســیری و چــه رخدادهایــی داشــته اســت، چیــزی نداری عزیــزی 8 هــزار ســال شــعر فارســی از گذشــته ت
ــود.  ــده می ش ــًا دی ــداری کام ــا پای ــی م ــار تحلیل ــیرها و آث ــا و در تفس ــای م ــی در اندرزنامه ه ــتید حت ــتحضر هس ــًا مس قطع
ــارور  ــان ب ــدازه ی ایرانی ــه ان ــی هیچ کــس ب ــم، یعن ــرای همــه ی شــاخه های علمــی اســامی بوده ای ــن پشــتوانه ب ــا بزرگ تری م
نکــرده اســت کــه در همــان کتــاب خدمــات متقابــل اســام و ایــران شــهید مطهــری بــه آن اشــاره شــده اســت. بــرای اینکــه 
ایــن رشــته تقویــت شــود، اوالً چــه بایــد کــرد؟ دوم اینکــه اگــر قــرار باشــد مجموعــه ی حضرتعالــی در ایــن زمینــه ورود پیــدا 

ــد؟ ــت باش ــن حرک ــر ای ــه یاریگ ــت ک ــود یاف ــی می ش ــه زمینه های ــد، چ کنی

دکتر قبادی:
مــن از بحــث دوم فرمایــش شــما شــروع کنــم. در پژوهشــگاه، مــا هــم در طرح هایمــان وارد حــوزه ی ادبیــات پایــداری شــده ایم 
ــه  ــه ی مجموع ــرای تهی ــد ب ــا می توان ــن طرح ه ــًا ای ــه دارد و اتفاق ــن ادام ــم و ای ــن و از ریشــه پرداخته ای و بعضــًا از ادوار که
ــار برخــی نویســندگان و  ــاره ی نقــد آث منبــع تاریــخ تحلیلــی ادبیــات پایــداری کمــک کنــد. هــم کارهایــی کــه مــوردی درب
شــاعران حــوزه ی ادبیــات پایــداری انجــام شــده و گاه هــم به صــورت مقایســه بــا ادبیــات برخــی کشــورهای دیگــر. گــروه 
زبــان و ادبیــات فارســی شــورای متــون هــم ورود خوبــی دارنــد و شــما در جریــان آن هســتید کــه بــا همــکاری جنابعالــی و 
ــک هم اندیشــی مشــترک  ــاره در ی ــد دوب ــه می توان ــم ک ــه می دهی ــم و آن را ادام ــه پرداخته ای ــن مقول ــه ای ــم ب ــتان از قدی دوس
دیگــر، چالش هــا و اولویت هــای پژوهــش در حــوزه ادبیــات انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس را بررســی کنیــم. ضمــن آنکــه 

ــاری داشــته باشــید، می توانیــم به صــورت مشــترک چــاپ کنیــم. اگــر آث

دکتر سنگری:
مــن می خواهــم در ارتبــاط بــا ایــن مســئله یــک گام جلوتــر بــروم. هــم به ســبب حضــور حضرتعالــی کــه هــم صاحب  نظــر، 
صاحب قلــم و صاحب اثــر در ایــن زمینــه هســتید، آیــا امــکان نــدارد کــه ایــن رشــته بــا همیــن مضمــون در اینجــا راه انــدازی 
و تدریــس شــود؟ اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد، زمینــه ی تولیــد بســیاری از واحدهــای درســی یــا مقوله هــا را جریان ســازی کنــد. 
البتــه ایــن جریــان در ایــن محــل وجــود دارد، ولــی شــاید احیانــًا چنیــن رشــته ای در اینجــا دایــر شــود، حتــی به نظــر بنــده 
یــک قــدم جلوتــر برویــم و پیشــنهاد دوره ی دکتــری در ایــن مــکان باشــد. چــون درحال حاضــر فقــط دوره ی کارشناســی ارشــد 
ــد  ــه می خواهن ــان دوره ی کارشناســی ارشــد زمانی ک ــه فارغ التحصی ــن اســت ک ــن رشــته همی اســت و یکــی از ضایعــات ای
ــد و ایــن مســیر ادامــه پیــدا نمی کنــد. بنــده از ایــن  ــه ادبیــات محــض برگردن ــاره ب ــد دوب ادامــه ی تحصیــل بدهنــد، مجبورن
جهــت مطــرح کــردم کــه دغدغــه ی جــدی حضرتعالــی اســت و الحمــدهلل ســال های ســال اســت کــه کار می شــود و همیــن 
ســال گذشــته چنــد نشســتی کــه برگــزار شــد و از صاحب نظــران در ایــن حــوزه بهره گیــری شــد، نشــان داد کــه حتــی بیــش 
ــن  ــًا ای ــده صرف ــت می شــود. بن ــن رشــته، خوشــبختانه در مجموعــه ی پژوهشــگاه فعالی ــی ای از بعضــی از دانشــگاه های متول
موضــوع را مطــرح کــردم کــه ذهــن حضرتعالــی در ایــن زمینــه بــاز بشــود و اندیشــه ای شــود کــه شــاید در آینــده در ایــن 

مــکان ایــن امــر صــورت گیــرد.

دکتر قبادی:
بــه نکتــه ی مهمــی اشــاره فرمودیــد. به نظــرم قبــل از هرچیــز بایــد بــه دنبــال کشــف محققــان فاضــل، عاقه منــد، روشــن بین 
و عالــم در ایــن حــوزه بگردیــم تــا آنهــا یکجــا جمــع شــوند. تــا ســرمایه ی انســانی نباشــد، راه انــدازی رشــته بــه ضــد خــودش 
بــدل می شــود. مــا در پژوهشــگاه مجموعــه ی علمــی بســیار قــوی داریــم کــه البتــه بایــد از ایــن منظــر بازآرایــی بشــوند و 

بــرای تحقــق عملــی آن بایــد بــا پروژه هــای تقاضامحــور روبــه رو باشــند.

دکتر سنگری:
شــما ســرمایه ی علمــی را در اینجــا داریــد. کجــا چنیــن ســرمایه ای دارد؟ چــون مــن در دانشــگاه ها دیــده ام افــرادی می آینــد 
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ــًا  ــت واقع ــم اس ــت ه ــداری. درس ــات پای ــد ادبی ــی را می گوین ــاهنامه ی فردوس ــار ش ــد و به ناچ ــه ای ندارن ــچ زمین ــه هی ک
ــه کاری هــم  ــی چــون فــرد نمی شناســد و نمون ــر پایــداری حتــی در جهــان اســت ول شــاهنامه ی فردوســی شــاخص ترین اث
نیســت کــه بتوانــد از آن بهره گیــری کنــد. دانشــگاه های مــا هــم متن محــور هســتند و بــه نظــر بنــده کمتــر جایــی ســرمایه ی 
ــد  ــی و اســتادان اینجــا دارم و آثارشــان را دیــده ام، ایــن شایســتگی می توان ــا شــناختی کــه بنــده از حضرتعال شــما را دارد. ب

تبدیــل بــه بایســتگی شــود و اگــر ایــن اتفــاق در عصــر شــما بیفتــد خدمــت بســیار ارزنــده ای می کنیــد.

دکتر قبادی:
امیــدوارم خــدا ایــن توفیــق را بــه بنــده بدهــد. ولــی آقــای دکتــر می دانیــد کــه بایــد ســرمایه های موجــود کمــی بازآرایــی 
و متمرکــز در ایــن قلمــرو بشــوند ولــی بــه مشــکاتی می خوردیــم. حــاال مــا در بخش هــای پــروژه در حــال کار هســتیم و 

ــم. ــه می دهی ــا ادام ــی کنفرانس ه ــت ها و طراح ــش نشس در بخ
ان شــاءاهلل بنــده ایــن مســئله را هــم طــرح می کنــم تــا اگــر خداونــد توفیــق دهــد، بتوانیــم ایــن را پیــش ببریــم و درعین حــال 
ــر کیفیــت اســت، یعنــی اگــر به دنبــال خلــق منابــع باشــیم  یکــی از آفت هــای کشــور در ایــن زمینــه بحــث غلبــه کمیــت ب
و بتوانیــم آثــار فاخــری بنویســیم و ایــن را تبدیــل بــه یــک گفتمــان علمــی در کشــور کنیــم، ایــن اولویــت مهمــی اســت . 
درعین حــال قســمت های ناموفــق بایــد ارزیابــی شــوند و ادامــه پیــدا نکننــد. ان شــااهلل بــا کمــک جنابعالــی و دوســتان بتوانیــم 
بــه ایــن کیفیــت بیشــتر توجــه کنیــم؛ مــن بــه یــاری خــدا حتمــًا ایــن موضــوع را پیگیــری می کنــم بلکــه خــدا توفیــق داد و 

یــک کار فاخرگزیــن و قابــل دفــاع و اثرگــذار به وجــود بیایــد.

دکتر سنگری:
اصًا ممکن است یک سال کار مطالعاتی در این زمینه صورت بگیرد و بعد به سمت تأسیس رفت.

دکتر قبادی:
در خصــوص بخــش اول ســؤال شــما بــرای خلــق منابــع، به نظــرم بایــد یــک پنــل تخصصــی بــرای آن برگــزار شــود؛ چیــزی 
شــبیه یــک فــاز مطالعاتــی انجــام و تعریــف شــود. ابتــدا داشــته های خــود را یک بــار بررســی و نقــد مــروری کنیــم و بعــد 
ببینیــم چگونــه می تــوان بــا درنظــر داشــتن ایــن خاءهــا و چالش هــا، آثــار درخــور اعتنایــی منتشــر کنیــم کــه عمومــًا همــه 
بدان هــا ارجــاع دهنــد و اســتناد کننــد و قبــول داشــته باشــند. شــاید هــم نیــاز بــه تأمــل و تأنــی بیشــتری داشــته باشــد. آیــا 
ــه اســت؟ باالخــره در  ــا انباشــتی صــورت گرفت ــات صــدر اســام، همــان ســال  های اول نوشــته شــده اســت؟ ی ــًا ادبی واقع
همــان صــدر اســام هــم کــه نــگاه می کنیــم، قــرآن آن قــدر حجیــت ادبــی شــد کــه در واقــع زاینــده ی ادبیــات شــد. بــه طــور 
مثــال، آن ســبعه معلقــه کــه در کعبــه آویــزان می کردنــد یــک مســابقه ی ادبــی بــود. هــر ســال یــک عــده از اشــعار را منســوخ 
ــاَعه ی َوانَْشــقَّ الَْقَمــُر«  می کردنــد و جایگزیــن می دادنــد. می گوینــد دختــر امرالقیــس وقتــی شــنید آیــه شــریفه »اقْتََربَــِت السَّ
نــازل شــد، رفــت شــعر پــدرش را از کعبــه پاییــن آورد و گفــت شــعر پــدر مــن ضعــف دارد و مــن تــازه فهمیــدم کــه مشــکل 
ادبــی دارد. گفتنــد مشــکل کجاســت؟ پــدرم ســاعت را یــک امــر مــادی فــرض کــرد و فکــر می کــرد مثــل یــک جســم اســت 
ــا تناســب دارد. در آن  ــا معن ــظ ب ــن لف ــی ای ــاَعه«، یعن ــِت السَّ ــده اســت »اقْتََربَ ــرآن آم ــه در ق ــد درصورتی ک ــرود می آی ــه ف ک
زمــان، مــردم جاهــل آن قــدر عاقــل بودنــد و ادبیــات می فهمیدنــد. در عصــر جاهلیــت معیــار ادبــی داشــتند. حــاال مــا چطــور 
بــدون معیــار توقــع داریــم کــه ادبیــات انقــاب بیــن مــردم طرفــدار پیــدا کنــد. بــه گفتــه ی جرجانــی، لفــظ بــا معنــا بایــد 
 ِ تناســب داشــته باشــد و اعجــاز قــرآن عمدتــًا همیــن اســت کــه لفــظ و معنــا بــا هــم تناســب دارد: »َفبِمــا َرحَمــه ی مـِـَن اهللَّ
ــا َغلیــَظ الَقلــِب اَلنَفّضــوا مـِـن َحولـِـَکۖ « یــا » َوَذا النُّــوِن إِْذ َذَهــَب ُمَغاِضبـًـا َفَظــنَّ أَْن لـَـْن نَْقــِدَر َعَلیـْـِه  لِنــَت لَُهــمۖ  َولـَـو ُکنــَت َفظًّ
الِِمیــَن« چــه شــاهکاری اســت بــه لحــاظ ادبــی، الم  ــُت مِــَن الظَّ ْــَت ُســبَْحانََک إِنّــی ُکنْ َــَه إاِلَّ أَن ُلَمــاِت أَْن اَل إِل ــاَدی فـِـی الظُّ َفنَ
میــم نــون چقــدر بــا نرم خویــی ارتبــاط دارد و خشــونت چقــدر بــا کلمــات فظــا غلیــظ اســت، انــگار کــه بــه انســان مشــت 

ــه ســر فــرود مــی آورد. ــا نرمــی و متواضعان ــد درصورتی کــه در آنجــا ب می زن
آنهایــی کــه بــا اســام مخالــف بودنــد، ایــن شــاهکار ادبــی قــرآن آنهــا را بــه تأمــل و عمدتــًا بــه انقیــاد نشــاند. مــا بایــد از 
قــرآن یــاد بگیریــم. به ســمت آثــار خیلــی خیلــی فاخرتــری برویــم و جنبــه ی انســانی را فرامــوش نکنیــم. بعــد ببینیــم چــه 
ــه  ــا زمانی ک ــد. ت ــم بکنن ــد ســرمایه گذاری ه ــدس بای ــاع مق ــل شــما و پژوهشــگاه دف ــازمان هایی مث ــم و س ــی داری خاء های
ــو  ــًا 10، 20 عض ــگاه ها بعض ــی دانش ــد. االن برخ ــود نمی آی ــم به وج ــری ه ــار فاخ ــد، آث ــرمایه گذاری نباش ــرای س اراده ای ب
هیــأت علمــی عاقه منــِد فاضــِل محقــق دارنــد کــه بیــش از ۵0، 60 درصدشــان از افــراد خــوب، فاضــل و تــراز اول هســتند. 

بایــد بــه ایــن افــراد پــروژه داد و وارد کارشــان کــرد«.
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بزر گداشت روز شعر و ادب پارسی

ــت  ــه هم ــهریار و ب ــتاد ش ــت اس ــالروز درگذش ــبت س ــی« به مناس ــعر و ادب پارس ــت روز ش ــازی »بزرگداش ــت مج نشس
ــزار شــد. ــات فرهنگــی، 2۷ شــهریورماه 1400 برگ ــوم انســانی و مطالع ــات فارســِی پژوهشــگاه عل ــان و ادبی پژوهشــکده ی زب

در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر اصغــر شــهبازی، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه فرهنگیــان، ســخنان خــود را بــا عنــوان »ادبیــات 
حماســی در کتاب هــای درســی مــدارس«، آغــاز کــرد و گفــت: حماســه ها از ســه منظــر قدمــت، محتــوا و محیــط تقســیم بندی 
می شــوند. از نظــر محتــوا، حماســه ها بــه انــواع اســاطیری، پهلوانــی، تاریخــی، عرفانــی و ... تقســیم می شــوند. حماســه های 
پهلوانــی را در دو شــاخه ی نظــم و نثــر می تــوان مطالعــه کــرد. در شــاخه ی نظــم، بــه جــز شــاهنامه، حماســه هایی همچــون 
گرشاســب نامه، بهمن نامــه، فرامرزنامــه، کوش نامــه، بانوگشســب نامه، برزونامــه، شــهریارنامه، آذربرزین نامــه، بیژن نامــه، 

لهراســب نامه، کک کهــزاد، جهانگیرنامــه، ســام نامه و... وجــود دارد.
ــی،  ــه ی ربیع ــزی، کرت نام ــه، شهنشــاه نامه ی تبری ــزی، ظفرنام ــوم: اســکندرنامه ها، شاهنشــاه نامه ی پایی حماســه ی تاریخی منظ
ــی، شــاهرخ نامه ی قاســمی، شــهنامه ی قاســمی،  ــی، شــاهنامه ی هاتف ــه ی هاتف ــه ی آذری، تمرنام ســام نامه ی ســیفی، بهمن نام

ــه و... ــادری، قیصرنام ــا، شــهنامه ی ن جنگ نامــه ی قشــم، شهنشــاه نامه ی صب
حماســه های دینــی منظــوم: علی نامــه، خاوران نامــه، صاحبقران نامــه، حملــه ی حیــدری بــاذل مشــهدی، مختارنامــه، 
ــش از  ــانامه و... بی ــت نامه، دلگش ــا، اردیبهش ــه ی صب ــی، خداوندنام ــه ی راج ــیری، حمل ــه ی اس ــی، غزونام ــاهنامه ی حیرت ش

ــود دارد. ــی وج ــی در ادب فارس ــه ی دین ــد حماس یک ص
حماسه های عرفانی، حماسه های طنز، حماسه های سیاسی- اجتماعی و حماسه های نو

ــوع  ــک ن ــه ی ــا ب ــدن پژوهش ه ــران، محدودش ــه پژوهی در ای ــوزه ی حماس ــکار در ح ــای آش ــی از ضعف ه ــن یک بنابرای
ــت. ــاهنامه( اس ــاب )ش ــک کت ــم ی ــی( و آن ه ــه )مل حماس

ــدود  ــه ح ــد ک ــان می ده ــار نش ــرج افش ــوم ای ــر مرح ــی، اث ــی فردوس ــر کتاب شناس ــروری ب ــه داد: م ــهبازی ادام ــر ش دکت
ــه  ــه ب ــاری ک ــاالت و آث ــمار مق ــا ش ــت؛ ام ــده اس ــته ش ــاهنامه نوش ــی و ش ــاره ی فردوس ــه درب ــاب و مقال ــش هزار کت ش
منظومه هــای پــس از شــاهنامه، پرداخته  انــد بیــش از چنــد ده عنــوان نیســت. درحالی کــه ادب حماســی پــس از اســام تنهــا 
شــاهنامه نیســت و افــزون بــر آن، همــه ی شــاهنامه های منظــوم و منثــور پیــش از فردوســی تــا منظومه هــای پهلوانــی، دینــی 
ــد و  ــی  مانده ان ــی و خمــول باق ــرده ی گمنام ــان در پ ــن حماســه ها همچن ــب ای ــرد. اغل ــر می گی ــد از او را درب و تاریخــی بع
حتــی بســیاری از خــواص از وجــود آن هــا بی اطاع انــد، تــا چــه رســد بــه عــوام. دربــاره ی علــت ایــن موضــوع بایــد تحقیــق 
کــرد، برخــی معتقدنــد تقریبــًا همــه ی ایــن نــوع منظومه هــا، فاقــد ارزش هــای بــزرگ ادبــی و در شــمار مثنوی هــای متوســط 
ــد  ــه جــای فردوســی نهاده ان ــای ب ــان پ ــه صاحبان ش ــه جــرم اینک ــا ب ــن منظومه ه ــب ای ــتند و اغل ــی هس حماســی و قهرمان
ــای  ــد. ویژگی ه ــق افتاده ان ــم محق ــازند از چش ــی بس ــا دین ــی ی ــی، تاریخ ــه ای مل ــته اند حماس ــده اند و خواس ــد او ش و مقّل
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منحصــر بــه فــرد شــاهنامه، باعــث عــدم توجــه بــه ایــن منظومه هــا شــده اســت.اغلب ســرایندگان ایــن حماســه های دینــی 
ــر  ــان ب ــی را در آثارش ــن ناتوان ــانه های ای ــد و نش ــز بوده ان ــاعرانه عاج ــت ش ــه روای ــاعرانه ب ــت غیرش ــک روای ــل ی در تبدی
ــد. ــدا کنن ــان و ادب فارســی پی ــرو زب ــازی در قلم ــگاه ممت ــته اند جای ــار نتوانس ــن آث ــل ای ــن دلی ــه همی ــد و ب جــای نهاده ان

ــد و  ــل بیشــتری بنگرن ــا تأّم ــن موضــوع ب ــه ای ــان و حماســه پژوهان ادب فارســی ب ــی رود محقق ــار م ــر صــورت انتظ در ه
دســت کم، ایــن آثــار را بــا نــگاه انتقــادی بررســی کننــد و اوج و حضیــض آن هــا را نشــان دهنــد، البتـّـه در آن صــورت، آنچــه 
بــه دســت می آیــد، بی  گمــان بازتــاب بخشــی از مســائل سیاســی، اجتماعــی دوره ای خــاص از تاریــخ ادبــی ایــران اســت کــه 
در بازشناســی دوره هــای ادبــی و حتــی سبک شناســی ســودمند و مغتنــم اســت. عــدم توجــه بــه نــوع ادبــی حماســی در کتــب 
درســی و برنامــه ی درســی رشــته ی زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه نیــز یکــی از موضوعــات مغفــول در ایــن حــوزه اســت.

ادبیات حماسی در کتاب های درسی

کتــاب درســی در نظام هــای آموزشــی متمرکــز، اهمیّــت ، کارکــرد و حساســیت های ویــژه ای دارد. همــه می داننــد کــه کتــاب 
ــردآوری، نگــرش  ــش و گ ــن گزین ــردآوری اســت. در ای ــش و گ ــع نوعــی گزین ــی نیســت و درواق ــر تألیف ــک اث درســی، ی
ــد. چــه بســا گردآورنــدگان دوســت  گردآورنــدگان، راهبردهــای نظــام آموزشــی و اســناد باالدســتی نقــش برجســته ای دارن
داشــته باشــند بخــش مهّمــی از کتــاب را بــه نــوع ادبــی حماســه اختصــاص بدهنــد، امــا سیاســت های نظــام آموزشــی ایــن 
مجــال را بــه ایشــان ندهــد. در هــر صــورت آنچــه بــرای گردآورنــدگان و برنامه ریــزان نظــام آموزشــی مهــم اســت توجــه 

ــی اســت. ــواع ادب ــه کارکــرد و ویژگی هــای ان ب
با این نگاه به بررسی کّمی و کیفی ادبیات حماسی در کتاب های درسی مدارس می پردازیم.

دوره ی دبستان، شش کتاب فارسی )بخوانیم(
ــد از:  ــد( عبارتن ــون در چرخــه ی آموزش ان ــه از ســال 1۳۷8 تاکن ــی ک ــای فارســی دبســتان )کتاب های ــف کتاب ه ــروه تألی گ
فــردوس حاجیــان، حســن ذوالفقــاری، مصطفــی رحمان دوســت، عبــاس زاهــدی، محمدرضــا ســنگری، غامرضــا عمرانــی، 

گلــزار فرهــادی، حســین قاســم پور مقــدم، محمدرضــا کافیــان، فرشــید مثقالــی و شــهین نعمــت زاده

دوره ی متوسطه ی اول، سه کتاب فارسی
ــد از:  ــس می شــوند( عبارتن ــدارس تدری ــه از ســال 1۳92 در م ــی ک ــی )کتاب های ــای فارســی راهنمای ــف کتاب ه ــروه تألی گ

فریــدون اکبــری شــلدره، معصومــه نجفــی پازکــی، حســین قاســم پور مقــدم، محمدرضــا ســنگری و شــهناز عبادتــی

دوره ی متوسطه ی دوم، سه کتاب فارسی
ــد از:  ــد( عبارتن ــه ی آموزش ان ــال 1۳9۵ در چرخ ــه از س ــی ک ــطه ی دوم )کتاب های ــی متوس ــای فارس ــف کتاب ه ــروه تألی گ

فریــدون اکبــری شــلدره، حســین قاســم پور مقــدم، محمدرضــا ســنگری، مریــم عاملــی رضایــی و شــهناز عبادتــی

بررسی کّمی ادبیات حماسی در کتاب های فارسی دبستان
پایــه ی تحصیلــی دوم، کل صفحــات کتــاب: 114، صفحــات اختصاص یافتــه بــه ادب حماســی: 4، جزئیــات دروس حماســی: 
- اشــاره بــه بیــت »توانــا بــود...« ص ۳8 - درس دوازدهــم، درس »فردوســی«، بــه نثــر ســاده ی امــروزی، صــص ۷2- ۷۳ - 

درس ســیزدهم، اشــاره بــه آرامــگاه فردوســی، ص 80 درصــد/ نســبت: ۳/۵
ــات دروس  ــی: 1 ، جزئی ــه ادب حماس ــه ب ــات اختصاص یافت ــاب: 128، صفح ــات کت ــوم، کل صفح ــی س ــه ی تحصیل پای
حماســی: - درس دوازدهــم، در ضمــن شــعر »ایــران عزیــز« - پشــت جلــد شــعر ســعدی )چــه خــوش گفــت فردوســی...(، 

ــر از 1 درصــد درصــد/ نســبت: کمت
ــات دروس  ــی: ۵، جزئی ــه ادب حماس ــه ب ــات اختصاص یافت ــاب: 140، صفح ــات کت ــارم، کل صفح ــی چه ــه ی تحصیل پای
حماســی: - درس ششــم، آرش کمان گیــر، بــه نثــر امــروزی بــا اشــعاری از کســرایی، صــص ۵4- ۵۷ - هفــت بیــت شــعر از 

ــا مضامیــن تعلیمــی(، ص 128، درصــد/ نســبت: ۳/۵ فردوســی )ب
ــات دروس  ــی: 1۳، جزئی ــه ادب حماس ــه ب ــات اختصاص یافت ــاب: 140، صفح ــات کت ــم، کل صفح ــی پنج ــه ی تحصیل پای
حماســی: -پنــج بیــت شــعر از فردوســی )بــه نــام خداونــد جــان و خــرد...( ص ۳2- ص ۵۵، ســه بیــت - در درس هشــتم، 
جنــگ آریوبــرزن بــا ســپاه اســکندر، یــک بیــت از فردوســی )چــو ایــران نباشــد تــن مــن...(، ص ۵6- 61 - درس فردوســی 

فرزنــد ایــران، داســتان زال و ســیمرغ بــا 12 بیــت از شــاهنامه، صــص 91- 9۵، درصــد/ نســبت: 9/2
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ــات دروس  ــی: ۵، جزئی ــه ادب حماس ــه ب ــات اختصاص یافت ــاب: 114، صفح ــات کت ــم، کل صفح ــی شش ــه ی تحصیل پای
حماســی: - درس پنجــم، هفــت خــان رســتم، بــه نثــر امــروزی بــا نــه بیــت از شــاهنامه، صــص ۳۷- 40 - هفــت بیــت شــعر 
از فردوســی، بــا محتــوای تعلیمــی بــرای حفظ کــردن )بــه گیتــی بــه از راســتی پیشــه نیســت(، ص 104، درصــد/ نســبت: 4/۳

بررسی کّمی ادبیات حماسی در کتب فارسی متوسطه ی اول )راهنمایی(
ــات دروس  ــی: 2، جزئی ــه ادب حماس ــه ب ــات اختصاص یافت ــاب: 18۷، صفح ــات کت ــم، کل صفح ــی هفت ــه ی تحصیل پای
حماســی :- شــعرخوانی، شــش بیــت از مقدمــه ی شــاهنامه )تــو را دانــش دیــن رهانــد درســت...(، ص 11۳- تک بیــت )بــه 

دانــش گــرای و بــدو شــو بلنــد...(، درصــد/ نســبت: 1
ــات دروس  ــی: 1، جزئی ــه ادب حماس ــه ب ــات اختصاص یافت ــاب: 126، صفح ــات کت ــتم، کل صفح ــی هش ــه ی تحصیل پای
ــک درصــد ــر از ی ــاد...(، ص 4۳، درصــد/ نســبت: کمت ــن مب ــن م ــد ت ــران نباش ــو ای ــی )چ ــت از فردوس ــک بی ــی :ی حماس
پایــه ی تحصیلــی نهــم، کل صفحــات کتــاب: 146، صفحــات اختصاص یافتــه بــه ادب حماســی: 2، جزئیــات دروس حماســی 
:- درس هشــتم، همزیســتی بــا مــام میهــن، هفــت بیــت از فردوســی )همی خواهــم از کــردگار جهــان...(، صــص 64- 6۵- 
ــرد، درصــد/  ــوان حماســی محســوب ک ــر بت ــس نارنجــک(، صــص ۷9- 8۳ اگ ــی از جن ــم، آرشــی دیگــر )کودک درس ده

نســبت: کمــی بیشــتر از یــک درصــد

بررسی کّمی ادبیات حماسی در کتب فارسی متوسطه ی دوم
ــات دروس  ــی: 1۵، جزئی ــه ادب حماس ــه ب ــاص  یافت ــات اختص ــاب: 1۵2، صفح ــات کت ــم، کل صفح ــی ده ــه ی تحصیل پای
حماســی: بخــش ادبیــات حماســی، رســتم و اشــکبوس، صــص 96- 99، درس گردآفریــد، صــص 10۳- 106، درس دلیــران 

ــون شــاهرخی(، صــص 109- 110، درصــد/ نســبت: حــدود 10 درصــد ــن )شــعر همای ایران زمی
ــات دروس  ــه ادب حماســی: 8، جزئی ــه ب ــاب: 1۵۳، صفحــات اختصــاص  یافت ــم، کل صفحــات کت ــی یازده ــه ی تحصیل پای
حماســی: بخــش ادبیــات حماســی، داســتان کاوه ی آهنگــر، بــا 46 بیــت از شــاهنامه، صــص 96- 100، بخشــی از حملــه ی 
حیــدری بــاذل مشــهدی، 28 بیــت، صــص 10۷- 109، در بخــش ادبیــات پایــداری، درس در امــواج ســند... ، درصــد/ نســبت: 

۵ درصــد
ــه ادب  ــه ب ــاص  یافت ــات اختص ــاب: 10، صفح ــات کت ــاب: 16۳، کل صفح ــات کت ــم، کل صفح ــی  دوازده ــه ی تحصیل پای
حماســی: بخــش ادبیــات حماســی، گــذر ســاوش از آتــش، 4۵ بیــت، صــص 100- 104، خــان هشــتم اخــوان، صــص 109- 

114، درصــد/ نســبت: 6 درصــد

نتایج بررسی کّمی
الف( در دوره ی دبستان

بــه جــز پایــه ی اول، کمتریــن درصــد از پایــه ی ســوم و بیشــترین درصــد در پایــه ی پنجــم اســت. وانگهــی توزیــع نامتــوازن 
اســت، چــون فاصلــه ی درصدهــا زیــاد اســت.

ب( در دوره ی متوسطه ی اول
در هــر ســه پایــه در حــدود یــک درصــد؛ بدتریــن وضعیــت در کتاب هــای درســی، بــدون توجــه بــه بحــث انــواع ادبــی، 

کشــکولی
ج( در دوره ی متوسطه ی دوم

 کمترین درصد از پایه ی یازدهم و بیشترین درصد در پایه ی دهم است. توزیع متوازن و خوب است.
ــت درس  ــوع هش ــه داد: از مجم ــتان ادام ــی دبس ــای فارس ــی در کتاب ه ــات حماس ــی ادبی ــی کیف ــا بررس ــهبازی ب ــر ش دکت
ــی(،  ــتان )فردوس ــی دوم دبس ــِم فارس ــت: درس دوازده ــی اس ــه ی بازنویس ــج درس به گون ــتان، پن ــی در دوره ی دبس حماس
صــص ۷2- ۷۳؛ درس ششــم فارســی چهــارم )آرش کمانگیــر(، صــص ۵4- ۵۷؛ درس هشــتم فارســی پنجــم )آریوبــرزن(، 
ــه داســتان زال و ســیمرغ اســت، صــص 91- 9۵؛ درس  ــه ی آن ک ــران« و ادام ــد ای صــص ۵6- 61 و درس »فردوســی فرزن
پنجــم فارســی ششــم )هفت خــان رســتم(، صــص ۳۷- 40؛ ســه درس، اشــعاری از فردوســی بــرای حفظ کــردن، عمدتــًا بــا 

ــتی و...( ــتی و درس ــی، راس ــدوزی، خردگرای ــی )دانش ان ــن تعلیم مضامی

نتیجــه: گــروه تألیــف کتــب دبســتان، بــا آگاهــی خــوب، بــه بازگردانــی و بازنویســی متــون کهــن، بــا توجــه بــه اقتضائــات 
ــد. ــه کرده ان ــی تهی ــته و خوب ــای پیراس ــته اند . متن ه ــه داش ــتان، توج دوره ی دبس
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بررسی کیفی ادبیات حماسی در کتاب های فارسی دوره ی متوسطه ی اول
در فارســی هفتــم، ص 11۳، شــعر حفظــی، شــش بیــت از مقدمــه ی شــاهنامه )اگــر چشــم داری بــه دیگــر ســرای...( و یــک 

بیــت در ص 1۳۳ )بــه دانــش گــرای و بــدو شــو بلنــد...(
در فارسی هشتم فقط یک بیت از فردوسی وجود دارد، ص 4۳ در ضمن درس: چو ایران نباشد تن من مباد...
در فارسی نهم، در ضمن درس هشتم )همزیستی با مام میهن( ۷ بیت از فردوسی آمده است. صص 64- 6۵

ــی  ــم ادب حماس ــی ه ــر کیف ــد، از نظ ــاهده ش ــی مش ــر کّم ــه از نظ ــطه ی دوم، همچنان ک ــن در دوره ی متوس ــه: بنابرای نتیج
ــدا نکــرده اســت. ــگاه شایســته ی خــود را پی جای

بررسی کیفی ادبیات حماسی در کتاب های فارسی دوره ی متوسطه ی دوم
در هر سه کتاب، بخشی به نام ادب حماسی وجود دارد، البته بدون مقدمه ای درباره ی انواع ادبی و نوع ادبی حماسه

در پایــه ی دهــم، ســه درس بــه ادب حماســی اختصــاص یافتــه: درس رســتم و اشــکبوس )متــن شــاهنامه، بــا یــک مقدمــه ی 
کوتــاه(، درس گردآفریــد )متــن شــاهنامه بــا مقدمــه ی کوتــاه(، دلیــران ایران زمیــن )شــعر محمــود شــاهرخی(

ــی از  ــه(، ابیات ــا مقدم ــاهنامه ب ــن ش ــر )مت ــت: درس کاوه ی آهنگ ــه اس ــی حماس ــوع ادب ــم، دو درس از ن ــه ی یازده در پای
ــه( ــدون مقدم ــدری )ب ــه ی حی حمل

در پایــه ی دوازدهــم دو درس: گــذر ســیاوش از آتــش )متــن شــاهنامه بــا مقدمــه ی خیلــی کوتــاه(، درس خــان هشــتم )شــعر 
اخــوان تقریبــًا کامــل(

نتیجــه: در دوره ی متوســطه ی دوم هــم از نظــر کّمــی و هــم از نظــر کیفــی توجــه بــه ادب حماســی خــوب اســت، گرچــه 
بخــش ادبیــات حماســی و دروس بایــد بــا مقدمــه ی مفّصل تــری شــروع شــوند؛ وانگهــی نبــودن دروس رســتم و ســهراب، 

رســتم و اســفندیار در کتاب هــای درســی جــای ســؤال اســت.
وضعیــت ادبیــات حماســی در کتــاب درســی دوره ی دبســتان خــوب اســت. در دوره ی متوســطه ی اول بســیار نامطلــوب و 

در دوره ی متوســطه ی دوم خــوب اســت. انتظــار تجدیدنظــر

چرا توجه به ادبیات حماسی در کتاب های درسی مهم است؟
الــف( ادبیــات حماســی بــا توجــه بــه علــّو لفــظ و معنــا، برآورنــده و تأمین کننــده ی بخشــی مهــم از اهــداف کان برنامــه ی 
آموزشــی و درســی اســت. بی تردیــد اهدافــی همچــون تقویّــت روحیــه ی خودبــاوری، میهن دوســتی، پــرورش قــوه ی ذوق 

و خاقیّــت در پرتــو توجــه بــه ادب حماســی تحقــق پیــدا می کننــد.
ــی  بشــری اســت: خداپرســتی، راســتی و درســتی،  ــن و شــکوهمندترین معان ــده ی متعالی تری ــات حماســی دربردان ب( ادبی
ــد. ــوج می زن ــران م ــی ای ــت و... در ادب حماس ــداکاری و گذش ــوم، ف ــرز و ب ــی از م ــتی، نگاهبان ــداری، وطن دوس اخاق م
ج( ادبیــات حماســی، به ویــژه شــعر حماســی و مثــل بــارز آن؛ یعنــی شــاهنامه ی فردوســی از نظــر لفــظ هــم در اوج اســت. 
شــاهنامه، زبانــی ســاده و روان دارد؛ صــور خیــال در آن محســوس و ملموس انــد؛ جمــات کوتاه انــد؛ تکّلــف و تصنّــع در 
آن جایــی نــدارد؛ صناعــات ادبــی کم انــد؛ لغــات بیگانــه در آن بســیار کــم اســت؛ ایجــاز آن زبــان زد اســت و ایــن ویژگی هــا 

در کمتــری نوعــی از انــواع ادبــی وجــود دارد.
د( تصاویر دراماتیک نوع ادبی حماسه باعث می شوند که خواننده خود را به جای قهرمانان بگذارد.

ه( شعر حماسی فردوسی، مخالف ندارد.
و( شــعر حماســی از »او« صحبــت می کنــد نــه از »مــن« و »او« رســتم اســت و فریــدون و کیخســرو و... کســانی کــه یــک 

ــد. ــک ملت ان ــدگان ی ــرد نیســتند، نماین ف
ز( خوانش شعر حماسی برای دانش آموزان، به ویژه دانش آموزان دوره ی متوسطه لذت بخش است.

در ادامــه دکتــر آزاده شــریفی، دبیــر زبــان و ادبیــات فارســی، دکتــرای زبــان و ادبیــات فارســی از دانشــگاه تهــران دربــاره ی 
موضــوع »آسیب شناســی آمــوزش ادبیــات فارســی در رشــته علــوم انســانی دبیرســتان« چنیــن گفــت:

هــدف از آمــوزش زبــان و ادبیــات فارســی در دبیرســتان بــا دانشــگاه متفــاوت اســت. تکیــه اصلــی دروس دبیرســتانی بایــد 
ــان و  ــوزش زب ــیوه آم ــه ش ــد. ب ــه باش ــه مطالع ــران ب ــردن فراگی ــد ک ــی و عاقه من ــت فرهنگ ــی، هوی ــای زبان ــر مهارت ه ب
ــک از رشــته های  ــچ ی ــام 6- ۳-۳( هی ــی )نظ ــام آموزشــی کنون ــا در نظ ــای بســیاری وارد اســت، ام ــات فارســی نقده ادبی
ــته ی  ــات رش ــکاالت ادبی ــن اش ــی از اصلی تری ــده اند. برخ ــع نش ــور واق ــانی مهج ــوم انس ــات و عل ــدازه ادبی ــه ان ــری ب نظ

انســانی بــه شــرح زیــر اســت:



45

خبرنامه، سال نهم، شماره ی هفتاد و نهم، شهریور و مهر ماه 1400

ــرای  ــه اســت، ب ــل یافت ــع آن ســرفصل و ســاعات آموزشــی  به طــور محسوســی تقلی ــه تب ــای درســی و ب ــداد کتاب ه 1- تع
نمونــه بــه مقایســه پایــه یازدهــم نظــام جدیــد بــا ســوم انســانی نظــام قدیــم توجــه کنیــد:

ســوم انســانی نظــام قدیــم: کتاب هــای ادبیــات تخصصــی )4 ســاعت آموزشــی(، زبــان فارســی تخصصــی )2 ســاعت آموزشــی 
ــی )2 ســاعت شــامل  ــگارش و ویرایــش(، آرایه هــای ادب ــات زبان شناســی، دســتور تاریخــی و ن ــان، مقدم شــامل دســتور زب
مقدمــات عــروض و قافیــه، بیــان، بدیــع لفظــی و بدیــع معنــوی( و تاریــخ ادبیــات )2 ســاعت شــامل تاریــخ مفصــل ادبیــات 

از قــرن 8 تــا دوره ی معاصــر، مکتب هــای ادبــی، ادبیــات جهــان عــرب(
ــخ  ــی )تاری ــون ادب ــوم و فن ــا ســایر رشــته ها(، عل ــای فارســی )2 ســاعت مشــترک ب ــد: کتاب ه ــم انســانی نظــام جدی یازده

ــاعت( ــگارش) 2 س ــی( و ن ــای ادب ــه و آرایه ه ــروض و قافی ــی، ع ــات و سبک شناس ادبی

1- مجموع ساعات آموزشی از 10 ساعت به 6 ساعت )سه جلسه در هفته( تقلیل یافته است.
2- چهار کتاب تخصصی حذف و با یک کتاب علوم و فنون ادبی )شامل 12 درس( جایگزین شده است.

۳- مباحثی مانند زبان شناسی، مکتب های ادبی ، ویرایش و تاریخ مفصل ادبیات  به طور کامل حذف شده اند.
4- فارسی اختصاصی انسانی حذف با کتاب ریاضی و تجربی یکی شده است.

این فقط قسمت کّمی ماجراست اگر چه این تغییر بیش از حد کمیّت منجر به افزایش کیفیت نشده است.
2- »متن زدایی« از رشته ی ادبیات و علوم انسانی

دکتــر شــریفی تأکیــد کــرد: مفهــوم کلیــدی در رشــته ی ادبیــات و علــوم انســانی چــه در دبیرســتان و چــه در دانشــگاه »متــن« 
اســت. منظــور از متــن فقــط متــون ادبــی و تاریخــی نیســت. همــه ی دانش آمــوزان علــوم انســانی الزامــًا دانشــجوی ادبیــات 
ــت محــوری دارد؛ دانشــجوی  ــن« اهمی ــز »مت ــوم انســانی نی ــا در ســایر رشــته های دانشــگاهی عل ــد شــد ام فارســی نخواهن
حقــوق بایــد بــا »متــن« قانــون ســر و کلــه بزنــد. دانشــجویان جامعه شناســی و روان شناســی و علــوم تربیتــی و ... بــا »متــون 
نظــری« ســر و کار دارنــد . دانشــجویان الهیــات و فلســفه بایــد بتواننــد از متــون دینــی و فلســفی و کامــی اســتفاده کننــد و 
دانشــجویان تاریــخ بایــد قــادر بــه خوانــدن متــون تاریخــی باشــند. ادامــه ایــن رونــد در چنــد ســال آینــده منجــر بــه کاهــش 
شــدید کیفیــت رشــته های علــوم انســانی در دانشــگاه و مقاطــع باالتــر خواهــد شــد چــرا کــه دانشــجویانی وارد ایــن رشــته ها 
می شــوند کــه در دبیرســتان بــه انــدازه ی کافــی متــن نخوانده انــد و بــا مهارت هــای فهــم متــن آشــنا نیســتند. رشــته ی علــوم 
انســانی بدیــن معنــا »متــن زدایــی« شــده اســت. در کتــاب علــوم و فنــون ادبــی )ســه کتــاب از پایــه دهــم تــا دوازدهــم انســانی 
ــده  ــد بیشــتر تــک بیت هایــی از متــون پراکن ــا متــن کاملــی می خوانن ــدرت شــعر ی ــه ن و مجموعــًا ۳6 درس( دانش آمــوزان ب
ــم، پــس از معرفــی هــر  ــی. در کتــاب تاریــخ ادبیــات نظــام قدی ــا آرایه هــای ادب ــرای پیــدا کــردن وزن ی و متنــوع، آن هــم ب

شــاعر یــا نویســنده نمونــه ای از اشــعار یــا نثــر وی آورده می شــد.
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اما مهارت های اصلی برای فهم متن کدام اند؟
1- واژگان: ناگفتــه پیداســت کــه کــم شــدن متــون درســی، دایــره ی لغــات دانش آمــوزان را کاهــش می دهــد. بیشــتر لغاتــی 
ــور  ــت های کنک ــس تس ــدن از پ ــرای برآم ــی و ب ــورت حفظ ــد به ص ــرا می گیرن ــتان ف ــع دبیرس ــوزان در مقط ــه دانش آم ک

اســت نــه افزایــش شــم زبانــی.
2- دســتور زبــان: اینکــه چــرا آمــوزش زبــان فارســی )و نــه ادبیــات( از مقطــع دبیرســتان به طــور کامــل حــذف شــده اســت 
ــه  ــوزان خواهــد گذاشــت پرسشــی اســت ک ــت فرهنگــی دانش آم ــر هوی ــری ب ــر در ســال های پیــش رو چــه تأثی ــن ام و ای
اصحــاب علــوم اجتماعــی بایــد بــه آن پاســخ دهنــد. فلســفه ی تألیــف کتاب هــای زبــان فارســی ایــن بــود کــه هــر فارســی 
زبانــی نیــاز بــه آمــوزش زبــان مــادر در ســطحی فراتــر از کاربــرد روزمــره دارد و نبایــد آمــوزش زبــان را بــا آمــوزش ادبیــات 
ــل  ــان فارســی  به طــور کام ــای زب ــا عقبگــردی حــدوداً ۵0 ســاله کتاب ه ــی آموزشــی ب ــرد. در نظــام فعل ــرض ک یکســان ف
ــات زبان شناســی و  ــار و برخــی مقدم ــان و گفت ــاوت زب ــان، تف ــت زب ــی از ماهی ــچ درک ــوزان هی حــذف شــده اند و  دانش آم
ــای  ــون کتاب ه ــال مت ــده در خ ــکات پراکن ــورت ن ــز به ص ــان نی ــتور زب ــوزش دس ــد. آم ــی ندارن ــان فارس ــای زب ویژگی ه

فارســی گنجانــده شــده اســت بــه گونــه ای کــه تأثیــر محسوســی بــر دانــش زبانــی و انســجام ذهنــی فراگیــران نــدارد.
۳- روابــط برون متنــی: مهم تریــن مؤلفــه ی بافــت متــن اســت. فهــم بســیاری متــون ادبــی در گــروی آشــنایی بــا گفتمان هــای 
کان اجتماعــی و فرهنگــی و تاریخــی اســت. کتاب هــای تاریــخ آهنــگ متفاوتــی بــا کتــاب  فنــون ادبــی دارنــد یعنــی بــرای 
ــد و ســیر حــوادث و  ــخ مشــروطه را نخوانده ان ــوز تاری ــه هن ــد ک ــی می خوانن ــات مشــروطه را زمان ــوزان ادبی ــال  دانش آم مث

ــند. ــراد را نمی شناس اف
4- متــون مشــابه: هــر چــه متن هــای مشــابه بیشــتری از یــک دوره خوانــده شــود تســلط دانش آمــوز بــه آن بیشــتر می شــود. 

در ایــن زمینــه کتاب هــای فارســی مکمــل خوبــی بــرای علــوم وفنــون ادبــی نیســتند.
۳- فاجعه ای به نام کتاب های »علوم و فنون ادبی«

مباحث اصلی این کتاب ها شامل:
1- تاریــخ ادبیــات و سبک شناســی )4 درس در هــر کتــاب و در مجمــوع 12 درس( شــامل تاریــخ زبــان فارســی از دوره ی 
ــاب اســامی  ــعر مشــروطه، معاصــر و دوره ی انق ــدی و ش ــبک هن ــی، س ــبک عراق ــانی، س ــبک خراس ــش از اســام، س پی

ــی. ــه ی مهارت ــه جنب ــدون توجــه ب ــروار ب ــی ناقــص و تیت به صورت

2- آرایه های ادبی:
مبتنی برآموزش بدیع لفظی، بیان و بدیع معنوی به ترتیب در پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم انسانی.

۳- عروض و قافیه
منطــق ایــن تقســیم بندی گنــگ و مبهــم اســت. اگــر قــرار اســت آرایه هــای ادبــی در خدمــت فهــم متــن باشــند و در خــال 
آن تدریــس شــوند چــه لزومــی دارد آمــوزش تمــام آنهــا ســه ســال بــه طــول انجامــد؟ آیــا ممکــن اســت متنــی را بیابیــم کــه 
فقــط شــامل آرایه هــای لفظــی باشــد یــا فقــط بیــان؟ ... وقتــی معلــم در متــون همــان کتــاب فارســی بــا آرایه هــای دیگــری 
از بیــان و بدیــع برخــورد می کنــد بایــد آمــوزش آنهــا را بــه کتــاب فنــون ادبــی ســال آینــده موکــول کنــد؟ اگــر نــه زمانــی 
ــی  ــا مبحث ــون بیشــتر ی ــرای تدریــس مت ــوان ب ــا نمی ت ــاره کاری صــرف می شــود را آی ــی و چندب ــن دوباره گوی ــرای ای کــه ب
ــی هــم تدریــس می شــد و  ــم به هــم پیوســته و در پ ــب در دانشــگاه و در نظــام قدی ــن مطال ــرد؟ همــه ی ای ــه کار ب دیگــر ب
ــی را  ــاک ماجــرا اینکــه پــس دانش آمــوز علــوم انســانی علــوم و فنــون ادب ــه در ســه ســال مجــزا. قســمت دردن می شــود ن

ــد. ــی نمی خوان ــی متن ــد ول ــن بخوان ــا مت ــوزد ت می آم
4- اختصاص حجم قابل توجه و توجیه ناپذیری به آموزش عروض

ــای  ــیاری مهارت ه ــا بس ــد ام ــکیل می ده ــعر تش ــی را ش ــان فارس ــی زب ــراث ادب ــی از می ــش مهم ــه بخ ــت ک ــت اس درس
مهم تــر از عــروض، مغفــول مانــده و از ســرفصل درســی حــذف شــده اســت. در بــاب ضــرورت آمــوزش عــروض و حــدود 
ــد  ــتان بتوان ــد در دبیرس ــوق بخوان ــًا حق ــرار اســت مث ــه ق ــوزی ک ــم اســت دانش آم ــدر مه ــرد. چه ق ــوان بحــث ک آن می ت
وزن اشــعار را بگویــد و اختیــارات شــاعری آنهــا را تجزیــه و تحلیــل کنــد؟ آن دانش آمــوزی هــم کــه قــرار اســت ادبیــات 
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فارســی یــا عربــی بخوانــد در دانشــگاه عــروض را فراخواهــد گرفــت .

گنجاندن عروض با این حجم و محتوا در کتاب های علوم انسانی دو دلیل دارد:
1- نبود برنامه ریزی آموزشی

2- تأکید بر جنبه ی مهارتی و حل تمرین و قابلیت طراحی سؤاالت کنکور
امــا دانش آمــوز علــوم انســانی چه قــدر عــروض می خوانــد؟ چهــار درس از هــر کتــاب یعنــی 12 درس عــروض در مجمــوع 
ســه ســال دبیرســتان و دانشــجوی زبــان و ادبیــات فارســی چقــدر عــروض می خوانــد؟ دو واحــد درســی )شــامل 16 جلســه 

آموزشی(

ــطه ی دوم  ــع متوس ــانی در مقط ــوم انس ــتانی عل ــوز دبیرس ــرح داد: دانش آم ــخنانش ش ــی س ــش پایان ــریفی در بخ ــر ش دکت
حــدود 24 جلســه عــروض می آمــوزد ایــن رقــم بــرای دانشــجویی کــه قــرار اســت کارشــناس ادبیــات فارســی شــود حــدود 
ــبت در  ــن نس ــت دارد. ای ــگاه اهمی ــتر از دانش ــتان بیش ــروض در دبیرس ــد ع ــر می رس ــت. به نظ ــد( اس ــه )دو واح 16 جلس
ســرفصل های دیگــر منطقی تــر اســت مثــًا مجمــوع دروس تاریــخ ادبیــات در دبیرســتان شــش جلســه و در دانشــگاه )مقطــع 

کارشناســی( حــدود 48 جلســه اســت.
ــد  ــای تأیی ــه معن ــی ب ــد نظــام فعل ــز مشــکات و اشــکاالت خــود را داشــت و نق ــم نی ــه نظــام قدی ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
مطلــق نظــام قدیــم نیســت. امــا انتظــار می رفــت، نظــام جدیــد بــا رفــع اشــکاالت و ارتقــای ســطح نظــام قدیــم جایگزیــن 
ــای  ــر اســت. کتاب ه ــم بســیار پایین ت ــام قدی ــی از نظ ــم کیف ــم کمــی و ه ــی ه ــای فعل ــه ســطح کتاب ه آن شــود درحالی ک
کنونــی نــه در خدمــت مهارت آمــوزی و پــرورش شــم زبانــی و ذوق ادبــی هســتند نــه در راســتای هویــت ملــی و فرهنگــی 

ــگ  ــه فرهن ــوزان ب ــردن  دانش آم ــد ک و عاقه من
و زبــا ن فارســی برنامــه ای دارنــد.

ــان  ــته ی زب ــتادان رش ــگاهیان و اس ــه دانش توج
و ادبیــات فارســی بــه آنچــه در دبیرســتان 
ــرا  ــت چ ــروری اس ــیار الزم و ض ــذرد بس می گ
کــه دانش آمــوزان امــروز دانشــجویان فــردا 

ــتند. هس

چند راهکار:

بــا  انســانی  1- کتــاب فارســی علــوم 
مجموعــه ای از متــون مناســب تدویــن و 
ــود. ــی ش ــترک فعل ــاب مش ــن کت جایگزی

2- آمــوزش مجــزای زبــان فارســی در 
دســتور کار قــرار گیــرد.

ــوم و  ــاب عل ــث کت ــاختار و مباح 3- در س
ــود. ــی ش ــر اساس ــی تجدیدنظ ــون ادب فن

به صــورت  فنــی  و  جانبــی  مباحــث   -4
انتخابــی و اختیــاری تدریــس شــود.

5- ســاختار تســت ها و مباحــث کنکــور 
ــد. ــر کن ــانی تغیی انس
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تحلیل مطالعات زبانی و فرازبانی در کودکان دارای نارساخوانی

 نشســت »تحلیــل مطالعــات زبانــی و فرازبانــی در کــودکان دارای نارســاخوانی«  بــا ســخنرانی دکتــر حوریــه احــدی، عضــو 
ــزار  ــازی برگ ــورت مج ــهریورماه 1400،  به ص ــخ21 و 24 ش ــگاه در تاری ــی پژوهش ــکده ی زبان شناس ــی پژوهش ــأت علم هی

شــد.
دکتــر احــدی ابتــدا مقدمــات دانشــی مطــرح در ایــن حــوزه را برشــمرد و بــر ضــرورت توجــه بــه آنهــا در تحلیــل مطالعــات 
تأکیــد کــرد و گفــت: بــرای انجــام یــک تحلیــل درســت و یافتــن نتایــج معتبــر الزم اســت احاطــه ی کاملــی بــر دانــش مطــرح 

در آن حــوزه داشــت.
ــت:  ــت و گف ــد پرداخ ــرور نظام من ــی م ــر روش شناس ــی ب ــژه مبتن ــه وی ــروری ب ــات م ــت مطالع ــه اهمی ــه ب وی در ادام
ــی  ــود و عمل ــش  پژوهشــی خ ــاء دان ــه در جســت وجوی ارتق ــتند ک ــانی هس ــرای کس ــد ب ــزاری مفی ــد اب ــای نظام من مروره
کــردن آن هســتند. ماننــد مرورهــای ســنتی، مرورهــای نظام منــد هــم می تواننــد بــه تشــخیص خألهــای دانــش و همچنیــن 
روشن  ســازی  مــوارد بی نیــاز  از پژوهــش بیشــتر ،کمــک کننــد. خوشــایند بــودن ایــن روش مــرور بــه دلیــل ادعــای داشــتن 
ــه می دهــد.  ــده ارائ ــه خوانن ــی را ب ــدی شــفاف و عین ــذا فراین ــر  و منطقــی و هنجــار شــده اســت. ل ــی، خنثی ت ــدی فن فراین
نظام منــد بــه معنــای کار کــردن بــه روشــی مرتــب، منظــم و مبتنــی بــر رو شناســی بــرای بررســی حجــم بزرگــی از اطاعــات 
و بــه دســت آوردن اطاعــات مفیــد و معنــادار جهــت پاســخ بــه پرسش هاســت؛ لــذا بــرای تحلیــل مطالعــات روش تحقیــق 

مــرور نظــام منــد بســیار مناســب اســت.
ــا  ــات آنه ــل مطالع ــش تحلی ــدی در بخ ــر اح دکت
ــه ای  ــی، مقایس ــی توصیف ــته ی اصل ــه دس را در س
ــه  ــج ب ــان نتای ــن بی ــرار داد و ضم ــه ای ق و مداخل
ــی  ــای پژوهش ــش، خأله ــده در هربخ ــت آم دس

ــرد . ــرح ک ــز مط ــود را نی موج
وی در پایــان بــه تحلیــل و مقایســه ی نتایــج 
ــج  ــرد نتای ــت و کارب ــف پرداخ ــای مختل بخش ه
بــه دســت آمــده را در سیاســتگذاری های مربــوط 
ــی  ــب آموزش ــن کت ــن تدوی ــان و همچنی ــه درم ب

ــرد. ــرح ک ــودکان مط ــن ک ــرای ای ــب ب مناس
وی در ادامــه گفــت: مطالعــات انجــام شــده نشــان 
ــان  و توانایی هــای زبانــی و فرازبانــی  می دهــد زب
ــاط   ــودکان در ارتب ــن ک ــتن ای ــدن و نوش ــا خوان ب
اســت و بــر خوانــدن و نوشــتن آنهــا تأثیــر 
می گــذارد.  بــرای مثــال در مطالعــات مربــوط 
بــه بررســی اگاهــی واج شــناختی و ارتبــاط آن بــا 
ــت  ــه دس ــدی ب ــیار مفی ــای بس ــدن یافته ه خوان
ــدن  ــوزش خوان ــی روش آم ــه در طراح ــده ک آم
مناســب بــرای ایــن کــودکان بســیار مؤثــر اســت. 
در ضمــن تحلیــل مطالعــات نشــان  می دهــد هنــوز 
ــوزه  ــن ح ــماری در ای ــی بی ش ــای پژوهش خأله
وجــود دارد  کــه بایــد  مــورد توجــه جــدی قــرار 
گیرنــد تــا در برنامه ریزی هــای آینــده طرح هــا 
ــت  ــا هدای ــن حوزه ه ــه ای ــط ب ــاله های مرتب و رس

شــوند.
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مؤلفه های جمعیتی، بازار کار و رشد اقتصادی

ــازی  ــد و به س ــع تولی ــن موان ــران؛ تبیی ــادی در ای ــد اقتص ــای رش ــی چالش ه ــی »بازشناس ــش مل ــت همای ــن پیش نشس اولی
ــه  ــر ملیح ــور دکت ــا حض ــادی« ب ــد اقتص ــازار کار و رش ــی، ب ــای جمعیت ــوان »مؤلفه ه ــت عن ــت ها«، تح ــا و سیاس راهبرده
ــی  ــأت علم ــای هی ــانی پور، اعض ــد ساس ــر محم ــری و دکت ــیده زهرا کانت ــر س ــهبازین، دکت ــعیده ش ــر س ــدم، دکت حدادمق
مؤسســه ی تحقیقــات جمعیــت کشــور، بــا دبیــری دکتــر ملیحــه حدادمقــدم در تاریــخ هشــتم شــهریورماه 1400، به صــورت 

مجــازی برگــزار شــد.
ــوم انســانی و  ــأت علمــی پژوهشــگاه عل ــش و عضــو هی ــر علمــی همای ــی؛ دبی ــی ابوتراب ــر محمدعل ــدای جلســه دکت در ابت
مطالعــات فرهنگــی، بــه نمایندگــی از کمیتــه ی علمــی همایــش، توضیحاتــی را در رابطــه بــا کلیــات همایــش، هــدف همایــش، 

زمــان ارســال مقــاالت، نحــوه ی ارســال مقــاالت و ... مطــرح کــرد.
ــی  ــر پیش نشســت(، توضیحات ــأت علمــی مؤسســه ی تحقیقــات جمعیــت کشــور )دبی ــر حدادمقــدم؛ عضــو هی ــه دکت در ادام

ــه داد  ــرد و ادام ــه ک ــش ارائ ــا اهــداف همای ــن مطروحــه در پیش نشســت ب ــاط عناوی ــا و ارتب ــات ارائه ه ــا کلی را در رابطــه ب
ــر رشــد  ــع ناهمگــون جمعیــت ب ــرات توزی ــان و رشــد اقتصــادی«، »اث ــن مطروحــه شــامل »مشــارکت زن کــه تمامــی عناوی
ــر  ــر ب اقتصــادی«، »پیامدهــای ســالمندی و رشــد اقتصــادی« و »ســامت جمعیــت فعــال اقتصــادی«، همگــی از عوامــل مؤث
عرضــه ی نیــروی کار در اقتصــاد هســتند کــه عمدتــًا از کانــال متأثــر ســاختن عرضــه ی نیــروی کار بــر رشــد اقتصــادی اثــر 

خواهنــد گذاشــت.
ــر حدادمقــدم صــورت گرفــت.  ــان و رشــد اقتصــادی« توســط دکت ــوان »مشــارکت زن ــا عن ــن ســخنرانی پیش نشســت ب اولی
وی اذعــان داشــت کــه بــا نگاهــی بــه تحــوالت جهــان در دهه هــای اخیــر مشــخص می شــود کــه فرآینــد رشــد و توســعه ی 
اقتصــادی، نیارمنــد بازنگــری در نقــش نیــروی انســانی به خصــوص نقــش زنــان اســت کــه حــدود نیمــی از جمعیــت جهــان 
را تشــکیل می دهــد. مشــارکت زنــان و برداشــتن موانــع ورود آنهــا بــه بــازار نیــروی کار منجــر بــه بهبــود وضعیــت سیاســی، 
ــود.  اجتماعــی و اقتصــادی جوامــع می شــود کــه ایــن پیش فرض هــا، زمینه ســاز رشــد و توســعه ی پایــدار جوامــع خواهــد ب
ــان دارای رابطــه ای دوطرفــه هســتند؛  ــز اهمیــت اســت کــه متغیرهــای رشــد اقتصــادی و مشــارکت زن ذکــر ایــن نکتــه حائ
یعنــی همان طورکــه مشــارکت زنــان بــر رشــد اقتصــادی اثرگــذار اســت، رشــد اقتصــادی نیــز بــر مشــارکت زنــان تأثیرگــذار 
اســت. وی در ادامــه بــه بررســی کانال هــای اثرگــذاری در ایــن رابطــه ی دوطرفــه پرداخــت و کانال هــای محتمــل اثرگــذاری 
ــان  ــارکت زن ــر مش ــادی ب ــد اقتص ــذاری رش ــای اثرگ ــن کانال ه ــادی و همچنی ــد اقتص ــر رش ــان ب ــادی زن ــارکت اقتص مش
پرداخــت. وی ادامــه داد: در رابطــه بــا تأثیــر رشــد اقتصــادی بــر مشــارکت زنــان، مطالعــات فراوانــی در کشــورهای مختلــف 
انجــام گرفتــه اســت. بخــش عمــده ای از کارهــای تجربــی نشــان می دهنــد کــه زمانــی کــه مقادیــر محصــول ســرانه ی پایین تــر 
ــه کاهــش دارد و زمانــی کــه  ــازار نیــروی کار تمایــل ب ــان در ب هســتند )در مراحــل اولیــه ی رشــد اقتصــادی(، مشــارکت زن
محصــول ســرانه بــه نقطــه ی مشــخصی می رســد، رابطــه ای مثبــت میــان رشــد اقتصــادی و مشــارکت زنــان در بــازار نیــروی 

ــان و رشــد اقتصــادی وجــود دارد.  ــان مشــارکت زن ــه شــکل U می کار شــکل می گیــرد. به عبــارت دیگــر، رابطــه ای ب
دکترحدادمقــدم همچنیــن بــه نتایــج مطالعــه ای کــه توســط خــود او انجــام گرفتــه، اشــاره و عنــوان کــرد کــه رابطه  U-شــکل در 
مطالعــات، در رابطــه بــا 2۳ کشــور مســلمان آســیایی ازجملــه ایــران هــم برقــرار بــوده اســت. در پایــان ایــن ارائــه، توصیه هــای 
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سیاســتی در راســتای افزایــش مشــارکت اقتصــادی زنــان در بــازار نیــروی کار ارائــه و عنــوان شــد کــه در مطالعــات انجام شــده 
ــت ها  ــن سیاس ــی از اثربخش تری ــزو یک ــودکان، ج ــداری از ک ــت نگه ــی در جه ــه ی یارانه های ــت ارائ ــوزه، سیاس ــن ح در ای

ارزیابــی شــده اســت.
دومیــن ارائــه بــا عنــوان »اثــرات توزیــع ناهمگــون جمعیــت بــر رشــد اقتصــادی« توســط دکتــر ســعیده شــهبازین؛ عضــو هیأت 

علمــی مؤسســه ی تحقیقــات جمعیــت کشــور، انجــام شــد. وی در ابتــدا و در مقدمــه ی بحــث گفــت: هم اکنــون مهاجــرت 
داخلــی بــه عامــل اول تغییــرات جمعیتــی، منبــع تغییــر الگوهــای ســکونتی و همچنیــن عامــل اصلــی در توزیــع و بازتوزیــع 
جمعیــت  تبدیــل شــده اســت. مهاجــرت به دلیــل ماهیــت خــاص خــود می توانــد عــاوه بــر تغییــرات کوتاه مــدت، تغییــرات 
ــرای بازارهــای کار،  ــع تأمیــن نیــروی انســانی ب ــر آن، یکــی از مهم تریــن مناب درازمدتــی را در منطقــه ایجــاد کنــد؛ عــاوه ب
توســعه ی اقتصــاد ملــی و محلــی و همچنیــن عامــل تغییــرات اجتماعــی و اقتصــادی در مناطــق مبــدأ و مقصــد اســت. دکتــر 
شــهبازین در ادامــه افــزود کــه در جوامــع توســعه یافته مهاجرت هــای داخلــی بــه دنبــال توســعه ی اقتصــادی همــگام و متعــادل 
ــال توســعه ی  ــه دنب ــا در کشــورهای درحال توســعه، رشــد مهاجــرت ب ــه، ام ــه، صــورت گرفت ــف جامع ــای مختل در بخش ه
اقتصــادی بــرون زا، نامتعــادل،  نابرابــر و یک ســویه در مناطــق مختلــف جامعــه بــوده  اســت. همیــن موضــوع ســبب شــده تــا 

ســاکنان مناطــق محــروم بــرای کســب فرصت هــای بهتــر بــه مناطــق برخــوردار مهاجــرت کننــد.

ــی را  ــرت داخل ــدی از مهاج ــه رش ــریع و روب ــد س ــرایط رون ــن ش ای
ــادی  ــای اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی زی ــه پیامده ــرده ک ایجــاد ک
را بــه دنبــال داشته اســت. در گذشــته ایــن رونــد از جابه جایــی، 
به عنــوان وســیله ای بــرای تخصیــص بهینــه ی منابــع بــه لحــاظ انتقــال 
نیــروی انســانی، ازنظــر اقتصــادی مثبــت بــود؛ امــا امــروزه بــا نرخ هــای 
بــزرگ،  شــهرهای  در  حاشیه نشــینی  افزایــش  مهاجــرت،  بــاالی 
ــن  ــد بی ــطح درآم ــکاری و س ــای بی ــه در نرخ ه ــاوت قابل ماحظ تف
مناطــق مهاجرپذیــر و مهاجرفرســت، ایــن پدیــده بــه مشــکلی جــدی 
ــران  ــه ی نتایــج مطالعــه در ای ــه ارائ ــان ب تبدیل شــده اســت. وی در پای
ــاب مهاجــرت  ــج به دســت آمده در ب ــه نتای ــوان کــرد ک پرداخــت و عن
در ایــران و جریــان آن طــی 2۵ ســال گذشــته و بررســی توزیــع 
ــوزون در  ــر عــدم توســعه ی م ــی آن در کشــور، همــه گواهــی ب فضای
ــات  ــدی از امکان ــری مناطــق در بهره من مناطــق کشــور و وجــود نابراب
و خدمــات مختلــف اســت. عــدم توازنــی کــه موجــب می شــود افــراد 
ســاکن در مناطــق مــرزی و به طورکلــی مناطقــی کــه فاقــد امکانــات و 
خدمــات مناســب منطقــه ای هســتند، راه رســیدن بــه اهــداف و زندگــی 
بهتــر را در مهاجــرت بــه ســوی مناطــق توســعه یافته تر ببیننــد. 
ــت آن از مشــکات  ــا جمعی ــه و ســرزمین ب ــوان منطق ــوازن ت ــدم ت ع
ــت گذاری ها و  ــی در سیاس ــاخص های جمعیت ــه ش ــتن ب ــه نداش توج
برنامه ریزی هــای بیــن منطقــه ای و ملــی اســت کــه موجــب مشــکات 
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ــود.  ــی می ش ــطح مل ــوازن در س ــعه ی مت ــه توس ــت یابی ب ــت دس ــیاری در جه بس

ــی مؤسســه ی  ــأت علم ــری؛ عضــو هی ــرا کانت ــیده زه ــر س ــه ای از دکت ــه ارائ ــوط ب ــه مرب ــوم پیش نشســت ک در بخــش س
مطالعــات جمعیــت کشــور بــود، بــه موضــوع »پیامدهــای ســالمندی و رشــد اقتصــادی« پرداختــه شــد. وی در مقدمــه بحــث 
ــاروری و افزایــش امیــد زندگــی در ســطح جهــان  ــه کاهــش ب عنــوان کــرد: توســعه ی اقتصــادی منتــج از مدرنیتــه منجــر ب
شــده، بــه طوری کــه به تدریــج ســهم جمعیــت ســالخورده در جهــان افزایــش پیــدا کــرده اســت. ایــران نیــز از ایــن قاعــده 
مســتثنی نیســت، به دنبــال افزایــش امیــد زندگــی و کاهــش بــاروری بعــد از انفجــار جمعیتــی دهــه ی 6۵-۵۵، ســهم کــودکان 
از جمعیــت کاهــش یافتــه و ســهم ســالمندان بعــد از ســال 1۳۷۵رو بــه افزایــش گذاشــته اســت. وی در ادامــه اضافــه کــرد 
ــر  ــه کــه ب ــدگاه بدبینان ــدگاه متفــاوت وجــود دارد. اول دی کــه در مــورد پیامدهــای اقتصــادی ســالخوردگی جمعیــت دو دی

ــا کاهــش جمعیــت در ســن کار روبــه رو می شــوند، بــه گونــه ای کــه از  ایــن بــاور اســت جمعیت هــای پیــر و ســالخورده ب
یــک طــرف دولت هــا بــا کاهــش رشــد اقتصــادی مواجــه شــده و از ســوی دیگــر آن هــا ناچارنــد کــه هزینه هــای گــزاف و 
جدیــدی بــرای بیمه هــا، خدمــات و مراقبــت از ســالخوردگان بپردازنــد. در ایــن دیــدگاه گفتــه می شــود موفقیــت اقتصــادی 
بــه انــدازه و کیفیــت نیــروی کار بســتگی دارد. در مقابــل طرفــداران دیــدگاه خوش بینانــه بــر ایــن باورنــد ســالمندی جمعیــت 
ــتگان  ــا گذش ــالم تری در مقایســه ب ــی س ــروزی زندگ ــراد مســن ام ــرا اف ــی آورد، زی ــان م ــه ارمغ ــدی را ب ــای جدی فرصت ه
ــه تجــارب و  ــا توجــه ب ــر کار و فعالیــت داشــته و ب ــرای ســال های طوالنی ت ــد، در نتیجــه توانایــی بیــش تــری ب خــود دارن

ــد.  ــا می کنن ــه مهی ــرای جامع ــی را ب ــای مختلف ــا و نیازه ــر، ظرفیت ه ــای بیش ت مهارت ه
در ادامــه ی ایــن گفت وگــو، دکتــر کانتــری بــه نتایــج پژوهشــی کــه در مــورد ایــران در حــوزه ی ســالمندی انجــام دادنــد، 
اشــاره و عنــوان کــرد: از موضوعــات پرتکــراری کــه در مطالعــات پیشــین بــه آنهــا پرداختــه شــده می تــوان بــه اثــر بلندمــدت 
ــالمندان و  ــادی س ــره وری اقتص ــت، به ــادی جمعی ــارکت اقتص ــئله ی مش ــالمندی و مس ــاد، س ــر اقتص ــالمندی ب ــاخص س ش
توانمندســازی آنهــا، ســالمندی و صندوق هــای بازنشســتگی، اثــر ســالمندی بــر بــار اقتصــادی و هزینــه ی ســامت، افزایــش 
ــورهای  ــده در کش ــت های انجام ش ــرور سیاس ــرد. م ــاره ک ــه اش ــالمندان در بودج ــی س ــای رفاه ــت و هزینه ه ــهم بهداش س

ــود. ــه ب ــا ســالمندی، پایان بخــش ایــن ارائ مختلــف در برخــورد ب

ــأت علمــی مؤسســه ی مطالعــات جمعیــت  ــر محمــد ساســانی پور؛ عضــو هی ــن پیش نشســت توســط دکت ــی ای ــه ی پایان ارائ
کشــور، صــورت گرفــت. وی در بــاب اهمیــت مقولــه ی ســامت جمعیــت فعــال عنــوان کــرد کــه جمعیــت ســنین نیــروی 
کار، به عنــوان جمعیــت بالقــوه مولــد و فعــال، در مطالعــات اقتصــاد و جمعیت شناســی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. 
افــراد در ایــن گروه هــای ســنی در ســال های اوج فعالیــت اقتصــادی خــود قــرار دارنــد و کــودکان و ســالخوردگان در تأمیــن 
نیازهــای اساســی خــود بــه آنهــا وابســته هســتند. در واقــع مرگ ومیرهایــی کــه در ســنین نیــروی کار اتفــاق می افتنــد، نیــروی 
انســانی جوامــع را، کــه پشــتوانه ی توســعه ی هــر کشــور تلقــی می شــود، از بیــن می برنــد. ســامت ضعیــف ایــن بخــش از 
ــا  جمعیــت می توانــد پیامدهــای اجتماعــی- اقتصــادی گســترده ای داشــته باشــد. دکتــر ساســانی پور در ادامــه تأکیــد کــرد: ب
توجــه بــه ســیمای اپیدمیولوژیــک در کشــورهای درحــال توســعه ازجملــه ایــران و نظریــه ی انتقــال ســامت، بــه جــای تأکیــد 
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بــر گروه هــای ســنی کــودکان و ســالمندان، دامنــه ی ســنی میانــی مــورد تأکیــد اســت. ایــن دامنــه ی ســنی، جمعیــت 
ــار  ــش ب ــی در افزای ــش مهم ــاری نق ــل رفت ــه در آن عوام ــد ک ــرار می ده ــروی کار را تحــت پوشــش ق ــنین نی در س

ــد. ــا می کن ــر ایف ــا و مرگ ومی بیماری ه
ســطح بــاالی مرگ ومیــر در محــدوده ی ســنین کار، نشــان از یــک سیســتم ناکارامــد اجتماعــی اســت کــه رفتارهــای 

ــد.  ــرورش می ده ــت پ ــی از جمعی ــان بخــش بزرگ ــن را در می مخــرب و خطر آفری

ــان آور  ــوان ن ــنتی به عن ــور س ــردان به ط ــران، م ــه در ای ــا ک ــت: از آن ج ــخنانش گف ــه ی س ــانی پور در خاتم ساس
خانــواده شــناخته می شــوند و ایــن گروه هــای ســنی در ســال  های اوج فعالیــت اقتصــادی قــرار دارنــد، مــرگ ناشــی 
از حــوادث ترافیکــی و آســیب و معلولیت  هــای ناشــی از آن، بــار اجتماعــی- اقتصــادی ســنگینی بــر دوش خانواده هــا 

و دولــت می گــذارد. بنابرایــن نتایــج مطالعــه ای کــه وی انجــام داده، نشــان می دهــد کــه بــر حســب منافــع اجتماعــی، 
ــر ناشــی از حــوادث  ــه ی کاهــش مــرگ و می ــی، ســود و هزینه هــای اقتصــادی، اعمــال سیاســت هایی در زمین جمعیت

غیرعمــدی خصوصــًآ حــوادث ترافیکــی در ســنین نیــروی کار ضــروری اســت. 
پایــان بخــش ایــن پیش نشســت، صحبت هــای پایانــی دکتــر ابوترابــی و تشــکر از ســخنرانان و حاضــران در جلســه 

بــود.
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اقتصاد در چشم انداز میراث فرهنگی و گردشگری

ــازی  ــد و بهس ــع تولی ــن موان ــران؛ تبیی ــادی در ای ــد اقتص ــای رش ــی چالش ه ــی »بازشناس ــش مل ــت همای ــن پیش نشس دومی
ــا  ــر علیرض ــور دکت ــا حض ــگری« ب ــی و گردش ــراث فرهنگ ــم انداز می ــاد در چش ــوان »اقتص ــا عن ــت ها«، ب ــا و سیاس راهبرده
ــی و  ــراث فرهنگ ــگاه می ــی پژوهش ــأت علم ــای هی ــی، اعض ــر رضای ــر ناص ــی، دکت ــت طاوس ــم نعم ــر مری ــن زاده، دکت حس
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــأت علم ــو هی ــت( عض ــر نشس ــی )دبی ــی ابوتراب ــر محمدعل ــگری و دکت گردش

ــد. ــزار ش ــازی برگ ــورت مج ــهریورماه 1400، به ص ــم ش ــی، پانزده فرهنگ

ــا کلیــات ارائه هــا و ارتبــاط عناویــن پیش نشســت  در ابتــدای جلســه دکتــر محمدعلــی ابوترابــی، توضیحاتــی را در رابطــه ب
ــون  ــاد، قان ــم اقتص ــمار در عل ــای انگشت  ش ــی از قانون  ه ــاس یک ــر اس ــه ب ــه داد ک ــرد و ادام ــه ک ــش ارائ ــداف همای ــا اه ب
ــه  ــد اقتصــادی اســت. بدین گون ــیر تاریخــی رش ــی مس ــر در ط ــده  ای اجتناب  ناپذی ــد پدی ــاختار تولی ــار س ــی-کارک، انتق پت
ــن  ــر اســت. بنابرای ــر و کم  وزن  ت ــای پیشــرفته  تر، خاق  ت ــه بخش  ه ــال ب ــال انتق ــواره در ح ــه بخــش پیشــران اقتصــاد، هم ک
ــه کــه در دوران انقــاب صنعتــی، بخــش صنعــت؛ و در نیمــه ی دوم قــرن بیســتم بخــش خدمــات پیشــران رشــد  همان  گون
بودنــد؛ امــروز بخــش خــاق به عنــوان پیشــران رشــد در نظــر گرفتــه می  شــود. میــراث فرهنگــی به عنــوان خاســتگاه انــواع 
ــی،  ــی، مردم  شناس ــای تاریخ ــی از دیدگاه  ه ــای فرهنگ ــود و جنبه  ه ــناخته می ش ــاق ش ــی و خ ــع فرهنگ ــا و روح صنای هنره
قومــی، زیبایی  شــناختی و اجتماعــی را گــرد هــم مــی  آورد. میــراث فرهنگــی بــر خاقیــت تأثیــر می  گــذارد و منشــأ تعــدادی 

ــن فعالیت هــای فرهنگــی اســت. ــی و همچنی ــات میراث از کاالهــا و خدم

اولیــن ســخنرانی پیش نشســت بــا عنــوان »ابعــاد اقتصــادی میــراث ناملمــوس و سیاســت های توســعه ی پایــدار« توســط دکتــر 
مریــم نعمــت طاوســی )دانشــیار پژوهشــکده ی گردشــگری پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری( صــورت گرفــت. وی 
گفــت: برخــاف نظریــات مســلط در اوایــل قــرن بیســتم، مبتنــی بــر تأکیــد بــر نقــش کانونــی اقتصــاد در رشــد و توســعه ی 
اقتصــادی، اکنــون روشــن شــده اســت کــه فرهنــگ، به ویــژه میــراث فرهنگــی، افــزون بــر ارزش هــای معنــوی بــرای جوامــع 
بشــری، بــه نیــروی محــرک توســعه ی پایــدار تبدیــل شــده اســت. باورمنــدان بــه ایــن رویکــرد بــر ایــن نکتــه پــای می  فشــارند 
ــدار محقــق نخواهــد  ــراث فرنگــی به طــور اخــص، توســعه ی پای ــن نقــش فرهنــگ به طــور اعــم، و می ــده گرفت ــا نادی ــه ب ک
شــد. توســعه ی پایــدار به عنــوان بــرآوردن نیازهــای حــال بشــر بی آن کــه بــرآورده شــدن نیازهــای نســل آینــده را بــه خطــر 
بیاندازیــم، فهمیــده شــده اســت. از همیــن رو، مفهــوم توســعه ی پایــدار در چهارچوبــی گســترده بــرای ارزش گــذاری فرآینــد 
ــعه ی  ــخن از توس ــی س ــون وقت ــرد؛ چ ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــد م ــده بای ــعه ی آین ــول مناســب توس ــن تح ــعه و هم چنی توس
پایــدار بــه میــان می آیــد مفهــوم پایــداری در متنــی گســترده  تر از اصطــاح اقتصــادی در نظــر اســت. بدیــن معنــی کــه بــرای 
رســیدن بــه توســعه ی پایــدار، پایــداری در چهــار حــوزه ی هم عــرض و هم ســو بایســتی مــد نظــر باشــد: پایــداری محیطــی، 
اقتصــادی، اجتماعی-سیاســی، و فرهنگــی. تــا مدت  هــا اصطــاح توســعه و میــراث ناملمــوس بــه نــدرت در کنــار هــم آورده 
ــد، فرهنــگ را  ــی کشــورهای جهــان دســت داشــتند و دارن ــوز هــم بســیاری از کســانی که در امــور اجرای ــی هن می شــد. حت
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ــراث  ــد کــه پاسداشــت می ــن باورن ــر ای ــان ب ــی برخــی از آن ــد. حت ــدار نمی  بینن ــرای توســعه ی پای ــر ب ــزاری مؤث ــوان اب به عن
ــه ی  ــا شــناخت و ارائ ــل شــود، حــال اینکــه ب ــرای رشــد تبدی ــه مانعــی ب ــد ب ــراث ناملمــوس می توان ــژه می فرهنگــی، به وی
راهکارهــای مناســب می  تــوان میــراث ناملمــوس را بــه اصلی  تریــن و مؤثرتریــن محــرک توســعه ی پایــدار تبدیــل کــرد. از 
همیــن رو، پژوهشــگران بســیاری بــر اجراهــای فرهنگــی خاقانــه و نقــش ســاختاری آن در توســعه ی پایــدار تأکیــد می کننــد؛ 

چیــزی کــه می توانــد در خــود، آزادی و شــأن انســان را فراهــم آورد.
ــی  ــراث فرهنگ ــادی و می ــدار اقتص ــعه ی پای ــان توس ــر می ــد مؤث ــاد پیون ــای ایج ــی راهکاره ــن برخ ــه تبیی ــه ب وی در ادام
ناملمــوس پرداخــت؛ راهکارهایــی کــه عــاوه بــر آنکــه جوامــع را بــه ســوی توســعه ی پایــدار ســوق می  دهنــد، می تواننــد 

ــد. ــز فراهــم کنن ــراث ناملمــوس را نی شــرایط پاسداشــت می
ــای برجســته  ــی و بررســی ویژگی  ه ــا آگاه ــه: ب ــرد ک ــدی ک ــه جمع بن ــای ســخنانش این  گون ــر نعمــت طاوســی در انته دکت
ــی  ــرمایه ی فرهنگ ــن س ــری از ای ــادی در بهره  گی ــرد اقتص ــازگارترین رویک ــه س ــم ک ــوس درمی  یابی ــراث ناملم ــارز می و ب
بی آنکــه اصالــت آن بــه خطــر بیافتــد، توســعه ی اقتصادهــای محلــیLED  و اســتفاده از تجــارب موفــق در ایــن حــوزه اســت.
ــر  ــط دکت ــاکرونا« توس ــا در دوره ی پس ــا و چالش  ه ــران: فرصت  ه ــدار در ای ــگری پای ــوان »گردش ــا عن ــخنرانی ب ــن س  دومی

ــره ی  ــأت مدی ــراث فرهنگــی و گردشــگری؛ و عضــو هی ــتادیار پژوهشــکده گردشــگری پژوهشــگاه می ــی )اس ناصــر رضائ
ــفر و  ــت س ــر صنع ــی را ب ــر منف ــترین تأثی ــا بیش ــری کرون ــت: همه گی ــد. وی گف ــام ش ــگری( انج ــی گردش ــن علم انجم
ــزرگ  ــرکت های ب ــافرتی، ش ــر مس ــه دفات ــگری، ازجمل ــت گردش ــف در صنع ــای مختل ــت؛ بخش ه ــته اس ــگری داش گردش
ــد.  ــیب دیده ان ــا آس ــروس کرون ــیوع وی ــس از ش ــی، پ ــفرهای دریای ــتوران ها و س ــی، رس ــای ورزش ــی، رویداده هواپیمای
ارائــه ی  راهکارهایــی مناســب و علمــی بــرای احیــای ایــن صنعــت در مقابلــه بــا آثــار اقتصــادی منفــی بیمــاری کوویــد19 بــا 
تأکیــد بــر شــاخص های توســعه ی پایــدار می توانــد بــه تحــول و احیــای مجــدد ایــن صنعــت ســبز کمــک کنــد، تــا اقتصــاد 
ــد19  ــروس کووی ــری وی ــس از همه گی ــداد گردشــگران پ ــد. کاهــش شــدید تع ــی یاب گردشــگری از خطــر فروپاشــی رهای
ــرد. گردشــگری یکــی از اشــتغال زاترین بخش هــای  ــل ک ــا تبدی ــه بیمــار کرون ــرز 9۷ درصــد، عمــًا گردشــگری را ب ــا م ت
اقتصــادی جهــان بــود و چنیــن رکــودی بــرای ایــن صنعــت ســبب در معــرض خطــر قــرار گرفتــن میلیون هــا شــغل شــد. 
ــی کــه در ســفر ایجــاد  ــل محدودیت های ــرا به دلی ــرد اســت؛ زی ــه ف ــد_19 منحصــر ب ــروس کووی ــد کــه وی دولت هــا دریافتن
شــده، تقاضایــی بــرای خریــد کاال و خدمــات موجــود در ایــن بخــش وجــود نــدارد و ایــن کاهــش تقاضــای مصرف  کننــده 
ــا  ــران )کــه به  تازگــی بن ــوده و ای ــزل دائمــی در ایــن صنعــت شــده اســت. آســیا، آســیب  دیده ترین منطقــه ب باعــث یــک تن
ــده و  ــه در امــان نمان ــز از ایــن ضرب ــود( نی ــدا کــرده ب ــه گردشــگری پی ــر ب ــه دالیلــی رویکــرد مناســبی در ســال  های اخی ب
گردشــگری صدمــات جبران  ناپذیــری از شــیوع کرونــا دریافــت کــرد. بخــش خصوصــی ضعیــف و بخــش دولتــی بی  برنامــه 
ــات جبران  ناپذیــر، ســبب شــد ضعف هــای ایــن بخــش  ــا برخــاف ضرب از ایــن پاندمــی غافلگیــر شــدند. امــا شــیوع کرون
ــا پدیده  هــای این  چنینــی مــورد توجــه قــرار گیــرد. ــرای مقابلــه ب ــزوم برنامه  ریــزی مناســب ب ــان شــده و ل بیــش از پیــش نمای
ــاب  آوری  ــات ت ــن فرصت  هــا را شــامل  اثب ــده ی گردشــگری مهم تری ــا چشــم  انداز آین ــاط ب ــه در ارتب ــی در ادام ــر رضای دکت
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گردشــگری در بحران  هــای گذشــته، امــکان بازســازی )بازاندیشــی( مــدل کســب  وکار بــا نــوآوری و دیجیتالــی شــدن، پایــداری 
ــی،  ــافران بین  الملل ــت دادن مس ــامل از دس ــا را ش ــت(، و چالش ه ــت، بهداش ــتایی، طبیع ــور )روس ــای پایدارمح و بخش  ه
ــا ورشکســتگی خطــوط هوایــی، عــدم عبرت  گیــری از رکودهــای قبلــی، احســاس  اختــال اساســی در صنعــت هواپیمایــی ب
ســفر به  عنــوان یــک خطــر، رکــود جهانــی و افزایــش بیــکاری، نامشــخص بــودن مــدت زمــان بیمــاری همه  گیــر )از جملــه، 

تجدیــد حیــات( و عــدم دسترســی بــه واکســن و شــکل ناشــناخته وضعیــت »عــادی جدیــد« بــر شــمرد.
ــای  ــا پیامده ــه ب ــای صنعــت گردشــگری در مقابل ــرای احی ــم ب ــل مه ــرد: از عوام ــد ک ــه ی خــود تأکی ــدی ارائ وی در جمع بن
ــه  ــد اجــرا شــود. توجــه ب ــف بای ــه در اشــکال مختل ــا اســت ک ــی دولت ه ــش حمایت ــد_19 نق ــروس کووی ــی شــیوع وی منف
ــا  ــا پاندمــی کرون ــواردی اســت کــه ب ــزی ســفر و .... از دیگــر م ــی و امنیــت، ســامت و بهداشــت، در برنامه ری مســائل ایمن
اهمیــت آن هــا را نمایــان ســاخت. به عــاوه، کوویــد_19 بهانــه ای بــرای آغــاز دوران جدیــد همــکاری و روابــط بیــن ملت هــا 
ــود و در  ــاز ش ــی آغ ــافرت های بین الملل ــر از مس ــیار زودت ــی بس ــافرت های داخل ــود مس ــی می ش ــد. پیش بین ــا ش و فرهنگ ه

صــورت مهــار شــیوع ویــروس، زمانــی بیــن 2 تــا 4 ســال بــرای احیــای مجــدد گردشــگری زمــان الزم اســت.
 

ســخنران پایانــی پیش نشســت دکتــر علیرضــا حســن  زاده )اســتادیار و رئیــس پژوهشــکده ی مردم  شناســی پژوهشــگاه میــراث 
فرهنگــی و گردشــگری( بــود، کــه بــه موضــوع »اقتصــاد میــراث و صنایــع فرهنگــی خــاق« پرداخــت. وی پــس از تعریــف 
دو مفهــوم اقتصــاد میــراث و صنایــع فرهنگــی خــاق، نخســت پیونــد میــان توســعه ی پایــدار و میــراث فرهنگــی از یک  ســو، 
و رابطــه ی میــان میــراث فرهنگــی و گردشــگری پایــدار را از ســوی دیگــر، مــورد بحــث قــرار داد. ســپس بــا ذکــر مثال  هایــی 
ــی و  ــی و منظــر طبیع ــت منظــر میراث ــران و موقعی ــت موجــود در ای ــران، وضعی ــی و گردشــگری ای ــف میراث از مناطــق مختل
ــر مفهــوم ثــروت پایــدار،  ــر تکیــه ب ــا ب زیســت محیطی کشــور را تبییــن کــرد. دکتــر حســن زاده در ایــن ســخنرانی کوشــید ت
موانــع موجــود در توجــه کافــی بــه میــراث فرهنگــی و صنایــع فرهنگــی خــاق را برشــمرده و مهم تریــن چالش  هــای موجــود 

ــه بحــث بگــذارد. ــن چشــم  انداز را ب در ای
پایان  بخش این نشست، جمع  بندی دکتر ابوترابی از مباحث مطرح شده، و پاسخ به برخی سؤاالت بود.
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جایگاه رسانه ها در توسعه ی اقتصادی

ــازی  ــد و به س ــع تولی ــن موان ــران؛ تبیی ــادی در ای ــد اقتص ــای رش ــی چالش ه ــی »بازشناس ــش مل ــت همای ــومین پیش نشس س
راهبردهــا و سیاســت ها«، بــا عنــوان »جایــگاه رســانه ها در توســعه ی اقتصــادی« بــا حضــور دکتــر منصــور ســاعی)عضو هیــأت 
ــأت علمــی  ــر محمــد ســلطانی فر )عضــو هی ــر نشســت(، دکت ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و دبی علمــی پژوهشــگاه عل
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات(، دکتــر حمیــد ضیایی پــرور )مــدرس و پژوهشــگر حــوزه ی ارتباطــات(، دکتــر 
حســین امامــی )مــدرس و تحلیل گــر رســانه های اجتماعــی(، دکتــر مســعود رجبــی )مشــاور اقتصادی_تجــاری اســتارت آپ ها 
ــه میزبانــی پژوهشــگاه علــوم انســانی  و کســب و کارهای نویــن(، روز بیســت ونهم شــهریورماه 1400، به صــورت مجــازی و ب

و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد.

ــا کلیــات جلســه، ارائه هــا و ارتبــاط  در ابتــدای جلســه دکتــر منصــور ســاعی، دبیــر پیش نشســت توضیحاتــی را در رابطــه ب
ــه کــرد. ــا اهــداف همایــش ارائ عناویــن پیش نشســت ب

ــی در  ــش خصوص ــای بخ ــوان »چالش ه ــا عن ــود را ب ــخنان خ ــت، س ــخنران پیش نشس ــن س ــلطانی فر، اولی ــد س ــر محم دکت
ــه کــرد. وی گفــت: شــکل گیری اســتارت آپ ها توانســت در بســیاری  ــر اســتارت آپ ها« ارائ ــد ب ــا تأکی توســعه ی اقتصــادی ب
از کشــورها تبدیــل بــه رونــدی بــرای توســعه و پیشــرفت کســب وکارها و توســعه در امــور اقتصــادی آنهــا شــود. وی ادامــه 
داد: متأســفانه در کشــور مــا ایــن جایــگاه نتوانســت تبدیــل بــه پدیــده ای توســعه بخش شــود. بررســی دلیــل عــدم موفقیــت 

ــل شــود. ــده تبدی ــن پدی ــت ای ــرای فعالی ــده ی روشــنی ب ــه آین ــد ب اســتارت آپ ها می توان
ســخنران بعــدی ایــن پیش نشســت دکتــر حســین امامــی بــود، کــه بــه موضــوع »تأثیــر هــوش مصنوعــی بــر رشــد اقتصــادی؛ 
فرصت هــا و نگرانی هــا« پرداخــت. وی بــا تأکیــد بــر ایــن مســئله کــه بــرای دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی و رفــع موانــع تولیــد 
ــی، خســران  ــری از هــوش مصنوع ــه ی بهره گی ــران در زمین ــی ای ــه داد: کم توجه ــل شــد، ادام ــی غاف ــد از هــوش مصنوع نبای
ــه ی  ــد، ارائ ــش تولی ــش رشــد اقتصــادی، افزای ــه اقتصــاد کشــور خواهــد زد. هــوش مصنوعــی موجــب افزای قابل توجهــی ب
خدمــات بهتــر و همچنیــن افزایــش بهــره وری خواهــد شــد. در عصــر فراگیــر شــدن هــوش مصنوعــی، اقتصــاد کشــورهای 
در حــال توســعه، توانایــی رقابــت بــا اقتصادهــای پیشــرفته را نخواهنــد داشــت و بــه یــک جامعــه ی فرســوده و بی مصــرف 
ــه اوج خــود خواهــد  ــه واســطه ی هــوش مصنوعــی در ســال 20۳0 میــادی ب تبدیــل می شــوند. انقــاب چهــارم صنعتــی ب
رســید کــه ایــن یــک زنــگ خطــر و هشــدار بــرای کشــور ماســت کــه اگــر زودتــر بــه ایــن مــوج نرســیم در آینــده یکــی از 
کشــورهای عقــب افتــاده خواهیــم شــد لــذا، مقامــات دولتــی و مســئوالن و برنامه ریــزان بایــد در کنــار فعالیــت جــاری  خــود در 
نگاهــی آینده نگرانــه بــر هــوش مصنوعــی تمرکــز کننــد و ســند توســعه ی اســتراتژی های ملــی هــوش مصنوعــی تدویــن شــود. 
بــا توســعه ی هــوش مصنوعــی »رشــد اقتصــادی« و »بهــره وری« بــه شــکل فزاینــده ای افزایــش پیــدا می کنــد. دکتــر امامــی بــا 
بیــان اینکــه نگرانــی عمــده دربــاره ی اشــتغال و گســترش میــزان بیــکاری در آینــده اســت، تصریــح کــرد: هــوش مصنوعــی 
ــر دســتمزد، توزیــع درآمــد و نابرابــری اقتصــادی تأثیــر بگــذارد. همچنیــن در زمــان فراگیــری هــوش مصنوعــی  ــد ب می توان
در چنــد ســال آینــده شــاهد کارکنــان خودکارفرمــا هســتیم کــه وابســتگی ســازمانی ندارنــد، بلکــه می تواننــد هم زمــان بــرای 
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چنــد شــرکت فعالیــت کننــد. از طرفــی دیگــر هــوش مصنوعــی باعــث از بیــن رفتــن بســیاری از مشــاغل خواهــد شــد ولــی 
در عــوض، مشــاغل جدیــد دیگــری مرتبــط بــا هــوش مصنوعــی پدیــد خواهنــد آمــد. مشــاغل بایــد بتواننــد بیــن رشــته ی 
خــود و توانایــی هــوش مصنوعــی یــک عامــل ارتباطــی پیــدا کننــد تــا از تکنولــوژی عقــب نیفتنــد و شغل شــان را حفــظ کننــد. 
به نوعــی بتواننــد کار کــردن را بــه ماشــین ها ســپرده و بیشــتر بــه فکــر برطــرف کــردن نیازهــا و خاقیــت و نــوآوری باشــند.
ــف نشــان داده اســت برخــی  ــاوت دانســت و گفــت: پژوهش هــای مختل ــن مشــاغل را متف ــن رفت ــرخ از بی ــی ن ــر امام  دکت
ــای  ــون ها، راهنم ــگاه، گارس ــدوق دار فروش ــی، صن ــابقات ورزش ــی، داور مس ــی تلفن ــاغل بازاریاب ــون مش ــاغل همچ از مش
ــت. ــد رف ــن خواهن ــت از بی ــت و حفاظ ــوران حراس ــاختمانی و مأم ــران س ــوس، کارگ ــای اتوب ــا، راننده ه ــگران، نانواه گردش
ــا  ــی تنه ــهور بین الملل ــانه های مش ــت: رس ــانه ها گف ــگاری و رس ــر روزنامه ن ــی ب ــوش مصنوع ــر ه ــوص تأثی وی در خص
ــی، حــذف  ــای دریافت ــد راســتی آزمایی خبره ــی نســپردند بلکــه رون ــه هــوش مصنوع ــار را ب ــم اخب کار خبرنویســی و تنظی
ــذار  ــی واگ ــوش مصنوع ــه ه ــم ب ــان را ه ــرات مخاطب ــش نظ ــر بخ ــارت ب ــون و نظ ــری از مت ــی، خاصه گی ــای جعل خبره

ــوده اســت. ــق ب ــر موف ــن ام ــه ای ــد ک کرده ان
در ادامــه ی پیش نشســت، دکتــر حمیــد ضیایی پــرور ســخنرانی خــود را بــا عنــوان »جایــگاه شــبکه ی ملــی اطاعــات در نظــام 

آینــده ی توســعه ی اقتصــادی و اجتماعــی ایــران« ارائــه کــرد. وی در خصــوص شــبکه ی ملــی اطاعــات گفــت: ایــن شــبکه 
زیرســاخت ملــی فضــای مجــازی کشــور اســت و خــود از ســه الیــه ی بنیادیــن تشــکیل شــده اســت: الیــه ی زیرســاخت، 
الیــه ی خدمــات و الیــه ی محتــوا. در الیــه ی زیرســاخت، دو بخــش اپراتورهــای ارتباطــی و مراکــز داده قــرار دارنــد کــه کار 
اصلــی  آنهــا اتصــال کاربــران نهایــی بــه شــبکه اســت. الیــه ی خدمــات بــه دو الیــه ی خدمــات پایــه و خدمــات کاربــردی 
ــد و در  ــرار دارن ــرور ق ــبکه و س ــت ش ــل و امنی ــتم عام ــای سیس ــه، نرم افزاره ــات پای ــه ی خدم ــود. در الی ــیم می ش تقس
ــات نقشــه و مــکان و  ــردی، مرورگرهــا، جســت وجوگرها، پیام رســان ها و شــبکه های اجتماعــی، خدم ــه ی خدمــات کارب الی
میلیون هــا اپلیکیشــن خدمت رســانی در بخش هــای مالــی، بانکــی، اقتصــادی، آموزشــی، فرهنگــی و اجتماعــی فعــال هســتند. 
در الیــه ی آخــر کــه الیــه ی محتــوا نــام دارد هــر نــوع فعالیــت تولیدکننــده ی محتــوای دیجیتالــی قــرار دارد، ماننــد محتواهــای 

متنــی، تصویــری، صوتــی و ویدئویــی و گرافیکــی.
دکتــر ضیایی پــرور ادامــه داد: از ســال 1۳89 کــه دولــت رســمًا موظــف شــده شــبکه ی ملــی اطاعــات را در ایــران مســتقر 
کنــد تاکنــون، اقدامــات زیــادی بــرای تحقــق ایــن ایــده و طــرح در ایــران انجــام شــده اســت. امــا ایــن شــبکه هنــوز به طــور 
کامــل در ایــران اجــرا نشــده اســت. وی در بخشــی دیگــر از ارائــه ی خــود تصریــح کــرد: مصوبــات شــورای عالــی فضــای 
مجــازی دربــاره ی شــبکه ی ملــی  اطاعــات شــامل  تعریــف شــبکه ی ملــی  اطاعــات )1۳92(، تبییــن الزامــات شــبکه ی ملــی 
 اطاعــات )1۳9۵(، ســند طــرح کان و معمــاری شــبکه ی ملــی  اطاعــات)1۳99( و طــرح صیانــت از کاربــران فضــای مجــازی 

)1400( اســت.
دکتــر ضیایــی پــرور افــزود: وزارت ارتباطــات متولــی اجــرای زیرســاخت ارتباطــی فضــای مجــازی ایــران اســت و اقداماتــی 
کــه تاکنــون انجــام شــده بیشــتر سیاســت ســلبی بــوده اســت. دکتــر ضیایی پــرور مهم تریــن ضعف هــای موجــود را ضعــف 
ــه: فیس بــوک، گــوگل، تلگــرام( ضعــف  ــا )نمون ــا دنی قوانیــن و مقــررات )شــورای عالــی فضــای مجــازی(، عــدم ارتبــاط ب
تولیــد محتــوا و ضعــف در تولیــد خدمــات کاربــردی برشــمرد و قابلیت هــای موجــود را نیــروی انســانی ماهــر IT و گنجینــه ی 

محتوایــی غنــی دانســت. وی در پایــان راه حــل پیشــنهادی را نهضــت نرم افــزار و نهضــت محتــوا برشــمرد.
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ــا  ــه ب ــان اصلــی در مقابل ــراروی رســانه های جری ــوان »چالش هــای ف ــا عن ــر منصــور ســاعی، ســخنران بعــدی نشســت ب دکت
فســاد و قانون گریــزی در ایــران« در بخــش اول ســخنان خــود گفــت: یکــی از موانــع سیاســی کنش گــری رســانه ها در مقابلــه 
بــا فســاد ایــران را »اســرارگرایی در رســانه بــر اثــر ســایه ی ســنگین سیاســت« اســت و دولــت ایــران به دلیــل مســائل سیاســی 
ملــی، فراملــی و منطقــه ای در طــول 40 ســال گذشــته خــود را در یــک شــرایط جنگــی می بینــد. یکــی از روش هــای موفقیــت 
ــگ  ــول وجــود فرهن ــفافیت، معل ــود ش ــات و نب ــدان آزادی اطاع ــع فق ــات اســت. در واق ــظ اســرار و اطاع ــگ، حف در جن
اســرارگرایی در بســیاری از حکومت هــای جهــان و ازجملــه ایــران اســت. اســرارگرایی افراطــی، افشــای بســیاری از اطاعــات 
ــای  ــن مجرای ه ــی از مهم تری ــند، یک ــی نباش ــدرت سیاس ــایه ی ق ــوذ و س ــت نف ــانه ها تح ــر رس ــد. اگ ــی می کن ــرم تلق را ج

شــفافیت و ایجــاد نظــارت بــرای جلوگیــری از فســاد و قانون گریــزی هســتند.

ــکار  ــت اف ــرل و هدای ــرای کنت ــان ب ــزار آن ــی، رســانه ها اب ــگاه بســیاری از دولتمــردان ایران ــرد: در ن ــح ک ــر ســاعی تصری دکت
ــانه ها  ــوده و رس ــور ب ــی کش ــه ی حکمران ــر عرص ــا بازیگ ــت تنه ــه دول ــد ک ــن می انگارن ــردان چنی ــتند. دولتم ــی هس عموم
به عنــوان ابــزاری در جهــت پیشــبرد تمایــات و سیاســت های دولــت و قــدرت سیاســی شــمرده می شــود. در واقــع دولــت و 
قــدرت سیاســی جایگاهــی بــرای جامعــه ی مدنــی )از جملــه رســانه ها( و بخش هــای مدنــی و نقش آفرینــی آنهــا در عرصــه ی 
حکمرانــی قائــل نیســت. وی بــا اشــاره بــه نتایــج مطالعــه ای کــه چندســال قبــل انجــام شــده اســت، گفــت: تجربــه ی تاریخــی 
تلــخ برخــورد سیاســی بــا رســانه ها و روزنامه نــگاران در ایــران )ماننــد اخطــار، لغــو مجــوز ،تعلیــق و توقیــف و...( رســانه ها 
را محافظــه کار کــرده و موجــب گشــته تــا رســانه ها در بیــان انتقادهــا و تحلیل هــا و تفســیرها احتیــاط کــرده و دســت به عصا 
راه برونــد. در غیــاب احــزاب قــوی، رســانه ها بــار ســنگین وظیفــه ی سیاســی حزبــی و جناحــی را بــه دوش کشــیده و ایــن 
ــر حــوادث و رویدادهــای سیاســی بی طــرف و مســتقل نباشــند. یکــی از آفت هــای رســانه ها  ــا در براب امــر موجــب گشــته ت
در جامعــه ی ایــران کارکــرد حزبــی و تبدیــل شــدن رســانه بــه یــک حــزب اســت. دکتــر ســاعی یکــی از مشــکات اساســی 
ــت،  ــت: دول ــرد و گف ــر ک ــد« ذک ــتقل و منتق ــانه های مس ــه رس ــت ب ــی دول ــگاه تزاحم ــاد را »ن ــا فس ــه ب ــانه ها در مقابل رس
ــر  ــری ب ــی و سیاســت گذاری خب ــتفاده از دروازه بان ــا اس ــد ب ــد و ســعی می کن ــد و مســتقل را مزاحــم می دان ــانه های منتق رس
ــا تهیــه و توزیــع خبــر( تأثیــر بگــذارد. وی تأکیــد کــرد کــه دولــت حســن ظــن پایینــی  فرآینــد اطاع رســانی )از رویــداد ت
نســبت بــه نقــش و عملکــرد اطاع دهــی، انتقــادی و نظارتــی رســانه ها در راســتای ایجــاد شــفافیت و جلوگیــری از خطــا و 
فســاد در ســازمان های دولتــی دارد. او گفــت: لــزوم دریافــت مجــوز انتشــار یــا پخــش بــرای رســانه، فعالیت هــای آزادانــه و 
انتقــادی رســانه ها را محــدود کــرده اســت. در واقــع نظــام حقوقــی مطبوعــات و رســانه ها در ایــران از نــوع نظــام پیشــگیرانه 
اســت. در نظــام پیشــگیرانه ایجــاد روزنامه هــا و مجله هــا یــا راه انــدازی رادیــو و تلویزیــون و ســایت های خبــری منــوط بــه 
کســب اجــازه ی قبلــی و دریافــت امتیــاز اســت و این گونــه رســانه ها معمــوالً در اختیــار افــراد یــا گروه  هــای »مــورد اعتمــاد« 

ــد. ــرار می گیرن ــدرت سیاســی ق ق
ــز  ــی »گســتردگی و شــناوری اســتثنائات و خطــوط قرم ــا فســاد یعن ــه ب ــی مقابل ــع حقوق ــن موان ــه یکــی از مهم تری ســاعی ب
ــن  ــانی در قوانی ــاع  رس ــوزه ی اط ــز در ح ــوط قرم ــتثنائات و خط ــا، اس ــت: محدودیت ه ــرد و گف ــاره ک ــانی« اش اطاع رس
رســانه ای کشــور گســترده و مبهــم هســتند و ایــن امــر، مانعــی اساســی در راه کنش گــری رســانه ای در مبــارزه بــا فســاد اســت. 
در بســیاری از کشــورهای موفــق، اســتثنائات و محدودیــت آزادی مطبوعــات حداقلــی هســتند و برعکــس، حــدود دسترســی 
ــد. فهرســت کامــل اســتثنائات آزادی اطاعــات بایــد به صــورت روشــن و دقیــق در قانــون  ــه اطاعــات را گســترده کرده ان ب
ــون آزادی اطاعــات ماننــد امنیــت ملــی، اســرارنظامی و تجــاری و..( معیــن شــود. مؤسســات عمومــی بایــد اطاعــات  )قان
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درخواســتی را بــه متقاضیــان ارائــه دهنــد مگــر آنکــه مطمئــن باشــند اطاعــات درخواســت شــده در قلمــرو نظــام محــدود 
اســتثنائات قــرار دارد.

ســاعی تأکیــد کــرد: دولــت و ســازمان های دولتــی خــود را مالــک )نــه امانــت دار( ســازمان، اطاعــات و اســناد آن می داننــد 
ــد. در یــک جامعــه ی  ــر تصمیمــات وعملکــرد خــود فــرض می کنن ــه شــهروندان در براب ــاز از پاســخگویی ب و خــود را بی نی
مردم ســاالر، تمــام دولــت و اطاعــات آن بــه مــردم تعلــق دارد و حاکمــان و مدیــران جامعــه، به طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم، 
نماینــده و وکیــل مــردم  هســتند. بــر ایــن اســاس، هــر مالکــی می توانــد بــه دارایــی خــود دسترســی داشــته باشــد و از کــم 
و کیــف اداره ی آن مطلــع شــود. اطاعــات موجــود در دســتگاه های دولتــی بــه دولــت تعلــق نــدارد، بلکــه متعلــق بــه مــردم 

اســت و دولــت بــه نمایندگــی از مــردم از آن اطاعــات نگهــداری می کنــد.

دکتــر ســید مســعود رجبــی ســخنران پایانــی این پیش نشســت ســخنان خــود را با عنــوان »جایــگاه اینترنــت موبایل در توســعه ی 
ــه  ــا رویکــرد اینترنــت اشــیاء و حــوزه ی ســامت« ارائ اقتصــادی ب
ــوم  ــران عل ــمندان و صاحب نظ ــیاری از اندیش ــت: بس ــرد و گف ک
ــی  ــد کــه ترکیــب و همگرای ــن باورن ــر ای اجتماعــی و اقتصــادی ب
فناوری هــای نویــن ارتباطــی و تجدیــد ســاختار نظــام ســرمایه داری 
ــع  ــازه ای در جوام ــه ی ت ــر ســبب گشــایش مرحل در دهه هــای اخی
بشــری شــده اســت. پیشــرفت هایی کــه در فنــاوری ارتباطــات رخ 
داده، منجــر بــه افزایــش جریــان اطاعــات در بعــد جهانــی شــده 
اســت، مرحلــه ای کــه بــا اصطاحاتــی نظیــر »جامعــه ی شــبکه ای« 
ــن  ــف و تبیی ــی« توصی ــه ی اطاعات ــتلز و »جامع ــل کاس ــر مانوئ اث
شــده اســت. تردیــد نیســت کــه یــک محــور مهــم ایــن جوامــع، 
ــت  ــه اینترن ــا ک ــن بزرگراه ه ــتند و ای ــی هس ــای اطاعات بزرگراه ه
و تکنولــوژی موبایــل ازجملــه نمونه هــای مهــم در حــال تکویــن آن 

اســت، از نظــر اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی فضــای تــازه ای را بــرای انســان های معاصــر ایجــاد کــرده اســت، فضایــی بــا 
ــه دســت  ــازه، فضایــی بــدون مرزهــای جغرافیایــی و سیاســی و باالخــره تصویــری از انســان همه جــا حاضــر را ب عناصــر ت

ــر هســتند. ــاه و کســب وکار و ... انســانی مؤث ــح، رف ــوزش، تفری ــر ارتباطــات، آم ــا ب ــن بزرگراه ه ــد. ای می ده
ــرایط  ــود ش ــل در بهب ــوژی موبای ــاارزش تکنول ــیار ب ــش بس ــادی روی نق ــز زی ــروزه تمرک ــرد: ام ــح ک ــی تصری ــر رجب دکت
ــع  ــل مناف ــه اســت. توســعه ی فناوری هــای موبای اجتماعــی، اقتصــادی و زیســت محیطــی بازارهــای نوظهــور صــورت گرفت
ــه گــواه مطالعــات انجام شــده بیــن ضریــب نفــوذ موبایــل و رشــد اقتصــادی رابطــه ی  ــی دارد و ب اجتماعی_اقتصــادی فراوان
ــد  ــعه، تولی ــال توس ــورهای درح ــل در کش ــوذ موبای ــب نف ــش ضری ــد افزای ــر 10 درص ــه ازای ه ــود دارد و ب ــتقیمی وج مس
ناخالــص داخلــیGDP  بیــن 0/8 تــا 1/2 درصــد افزایــش می یابــد. وی افــزود: مطالعــات جدیدتــر نشــان می دهــد جایگزینــی 
هــر 10 درصــد موبایــل نســل دوم بــا نســل ســوم یــا 10 درصــد افزایــش ضریــب نفــوذ موبایــل نســل ســوم، تولیــد ناخالــص 
داخلــی را 0/1۵ بــا رشــد مواجــه می کنــد. همچنیــن دوبرابــر شــدن مصــرف دیتــا در موبایــل نســل ســوم موجــب رشــد 0/۵ 
درصــدی در تولیــد ناخالــص داخلــی می شــود. ســهم اکوسیســتم موبایــل در تولیــد ناخالــص داخلــی و نیــز اشــتغال زایی از 
بارزتریــن منافــع اقتصــادی و اجتماعــی اســت کــه مــورد  توجــه محققــان و نیــز سیاســت گذاران قــرار دارد. متوســط ضریــب 
نفــوذ موبایــل در ابتــدای ســال 201۳ بــه 96 درصــد رســیده اســت. امــروزه ضریــب نفــوذ موبایــل در کشــورهای توســعه یافته 
بــه 128درصــد و در کشــورهای درحــال توســعه 89درصــد اســت. همچنیــن تــا ســال 2016 اکوسیســتم موبایــل بیــش از یــک 
میلیــون شــغل را ایجــاد کــرده اســت، ایــن مــورد، شــامل افــراد شــاغلی اســت کــه در ایــن اکوسیســتم به صــورت مســتقیم در 
حــال فعالیــت هســتند. بــر ایــن اســاس مؤسســات مالــی دریافته انــد، جــذب مشــتریان جدیــد از طریــق شــبکه های نوظهــور 
ــراد  ــرمایه گذاری اف ــون س ــری همچ ــادی دیگ ــای اقتص ــبکه ها مزای ــن ش ــترش ای ــت و گس ــن اس ــی ممک ــه راحت ــل ب موبای
خارجــی، دسترســی بهتــر خانواده هــا بــه اطاعــات بهداشــتی و آموزشــی و افزایــش درآمــد دولــت از اعطــای گواهینامه هــا 
ــع  ــت ایجــاد، توزی ــی در جه ــوان پلتفرم ــل به عن ــن ســرویس های موبای ــراه دارد. بنابرای ــه هم ــز ب ــا را نی ــت مالیات ه و دریاف
ــاخت های  ــن زیرس ــد جایگزی ــتم ها می توانن ــن سیس ــود و ای ــتفاده می ش ــات اس ــی و خدم ــای دیجیتال ــرف راه حل ه و مص
ســنتی شــوند. پایان  بخــش ایــن نشســت، جمع  بنــدی دکتــر ســاعی از مباحــث مطــرح شــده، و سپاســگزاری از ســخنرانان و 

حاضریــن در جلســه بــود.
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نقد کتاب »اقتصاد اسالمی و کووید-19«

نشســت »نقــد کتــاب اقتصــاد اســامی و کوویــد-19« 2۵ شــهریورماه 1400، بــه همــت گــروه اقتصــاد شــورای بررســی متــون 
و کتــب علــوم انســانِی پژوهشــگاه برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر ســیدمحمدرضا امیــری طهرانــی زاده، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
فرهنگــی، بــه معرفــی و نقــد کتــاب » اقتصــاد اســامی و کوویــد19؛ پیامدهــای اقتصــادی، اجتماعــی و علمــِی یــک همه گیــری 

جهانــی اثــر چوهــدری؛ انتشــارات روتلــج، 2021« پرداخت.

ــه ی  ــم چوهــدری« یکــی از معــدود محققــان در زمین ــاب گفــت: »مســعود العال ــاره ی نویســنده ی کت ــی زاده درب امیــری طهران
تأمیــن مالــی و اقتصــاد اســامی اســت کــه آثــار او در مراکــز علمــی غربــی و اســامی هــر دو شــناخته شــده اســت و نقــش 
ــود  ــین هایی ب ــتین آکادمیس ــت. او از نخس ــته اس ــامی داش ــاد اس ــی و اقتص ــن مال ــته های تأمی ــی رش ــده ای در معرف تعیین کنن
کــه طــی 40 ســال گذشــته بــه مبانــی معرفت شــناختی اقتصــاد و تأمیــن مالــی اســامی پرداختــه اســت. او تاکنــون بیــش از 
100 مقالــه و ۳0  کتــاب بــه چــاپ رســانده اســت کــه از ســوی ناشــران معتبــر بین المللــی منتشــر شــده اند، آثــاری همچــون: 
روتلــج، مــک میــان، اشــپرینگر فــرالگ، ادوارد الــگار، کلــوور آکادمیــک، ســیج، کگان پــاول، تیلور انــد فرانســیس، نیوپالگریــو، 

و کیمبریــج اســکالرز.  
ــای  ــی در دانشــکده ی اقتصــاد دانشــگاه تری ســاکتی در جاکارت ــن مال او صاحــب کرســی بین المللــی اقتصــاد اســامی و تأمی
اندونــزی اســت و تاکنــون در مراکــز علمــی معتبــری همچــون دانشــگاه تورنتــو، کیــپ برتــون )کانــادا(، یونیورســیتی کالــج 
ــی  ــز جــده، دانشــگاه مل ــک عبدالعزی ــد، دانشــگاه مل ــک فه ــی عمــان، دانشــگاه آکســفورد، دانشــگاه مل ــادا، دانشــگاه مل کان
مالــزی، دانشــگاه رگینــا، دانشــگاه ترنــت، دانشــگاه کارلتــون و دانشــگاه دنــوور بــه آمــوزش و پژوهــش پرداختــه و در برنامــه ی 
ــی و ســرمایه گذاری اســامی در دانشــگاه هــاروارد مشــارکت داشــته اســت. او طــی ۳6 ســال فعالیــت آموزشــی  ــن مال تأمی
ده هــا دانشــجوی دکتــری و کارشناســی ارشــد را راهنمایــی کــرده و مؤسســات علمــی متعــددی را تأســیس کــرده اســت. وی 
درمــورد ایــد ه ی روش شناســی توحیــدی و وحــدت دانــش در ایــن اثــر افــزود: پیامدهــای همه گیــری کوویــد-19 بــه آســیب 
ــرای  ــم دارد. ب ــی ه ــمار و متنوع ــی پرش ــادی و اجتماع ــیب های اقتص ــه آس ــود و بلک ــدود نمی ش ــامتی مح ــتی و س بهداش
نمونــه ویرانــی اقتصــادی و تشــدید فقــر، محرومیــت، نابرابــری و فاکــت به ویــژه میــان کشــورهای درحــال توســعه اســت.
طهرانــی زاده ســپس بــه معرفــی الگــوی پیشــنهادی چوهــدری دربــاب کنتــرل کوویــد-19 اشــاره کــرد و گفــت: چوهــدری بــه 
جــای صــرِف درمــان کوویــد از نظــر پزشــکی، الگــوی جامعــی را بــه نــام مــدِل شــامل یــا فراگیــِر اخاقــِی علمی-اقتصــادی-

ــِی  ــری اخاق ــه، فراگی ــم، اقتصــاد و جامع ــای عل ــان حوزه ه ــد ه ی می ــط و پیونددهن ــه ی رب ــد. مقول ــی پیشــنهاد می کن اجتماع
علمی-اقتصادی-اجتماعــی اســت کــه بــه معنــای کنــش متقابــل یــا هم کنشــی، جامعیــت، و روابــط متقابــِل یادگیــری تکاملــی 
ــن  ــت؛ چنی ــه اس ــال وحدت یافت ــن ح ــه و درعی ــح چندگان ــق توضی ــر، از طری ــته ای تفک ــتم های میان رش ــن سیس ــان ای می
ــدِت  ــن وح ــود. ای ــل می ش ــش کام ــدِت دان ــِت وح ــطه  ی معرف ــه واس ــته ای ها ب ــن میان رش ــناختی بی ــِی روش ش وحدت بخش
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دانــش از اصــل توحیــد اســتنتاج می شــود کــه خــودش را در به هــم پیوســتگِی فراگیــِر اخاقــی در علــم، اقتصــاد و جامعــه 
ــان رشــته ای علمــی، اقتصــادی، اجتماعــی  ــل رویکــرد می ــن رویکــرد از ســویی به دلی ــد. ای در جهان-سیســتم نشــان می ده
ــِی معرفتــی و  ــه اســت. ایــن جهان بین ــه اســت؛ و از ســوی دیگــر به دلیــل فراگیــر آموزه هــای اخاقــی وحــدت یافت چندگان
روش شــناختی، اصــل شــناخت بنیادیــن و جامــع مربــوط بــه جزئیــات میان رشــته ای دربــاره ی »همــه چیــز« اســت. چوهــدری 
ــم، اقتصــاد و جامعــه  ــت میان رشــته ای اســت. و عل ــری دارای ماهی ــا همه گی ــی ی ــه ی پاندم ــادآور می شــود کــه یــک حادث ی
ریشــه ی ایــن پاندمــی و پیامدهــای آن را بــر اســاس چارچــوب معرفت شناســی وحــدِت دانــش می توانــد بشناســد و خواهــد 
ــدی  ــان روا صورت بن ــه و جه ــش یگان ــی و دان ــاِن جهان بین ــه زب ــد ب ــدی بای ــن رو منشــأ هستی شناســی توحی شــناخت. از ای

و کاربــردی شــود.
ــدف  ــه ه ــتیابی ب ــا راه دس ــدری تنه ــر چوه ــی از نظ ــن روش شناس ــزود: ای ــه اف ــاد در ادام ــکده ی اقتص ــتادیار پژوهش اس

ــد-19 و  ــری کووی ــرل همه گی ــان و کنت ــرای درم ــه ب ــِی علم-اقتصاد-جامع ــرِی اخاق ــدِل فراگی ــط م ــان توس ــعادت انس س
ــا  ــان ب ــه همزم ــد اســت ک ــان، معتق ــفبار جه ــت اس ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــدری ب ــده اســت. چوه ــا در آین ــر همه گیری ه دیگ
ــود  ــان وج ــری در جه ــن همه گی ــودِ ای ــد خ ــی همانن ــادی متنوع ــی و اقتص ــای اجتماع ــمی، پیامده ــری جس ــن همه گی ای
دارد؛ همچــون وجــود شــوم فقــر جهانــی، زیان هــای گســترد ه ی مالــی ناشــی از عــدم پرداخــت وام هــا، محرومیــت انســانی، 

ــان اســت. ــل درم ــدل قاب ــن م ــه کمــک ای ــه ب ــره ک ــن اقتصــادی و اجتماعــی و غی ــکاری، بیمــاری مزم ــری، بی نابراب
نویســنده ی ایــن اثــر همچنیــن در کنــار رعایــت ســفارش های پزشــکی و بهداشــتی همچــون: 14 روز قرنطینــه، شست وشــوی 
دســت ها بــا صابــون و ضدعفونی کننــده، رعایــت فاصلــه ی اجتماعــی و زدن ماســک، رفتارهــای عبــادی و اخاقــِی فراگیــر 
ــی  ــکاری جهان ــاکرونا، هم ــه در دوران پس ــت ک ــد اس ــد. او معتق ــه می کن ــز توصی ــه را نی ــای علم-اقتصاد-جامع در زمینه ه
ــه برطــرف شــدن بیماری هــای اجتماعــی، اقتصــادی و  ــرای ســعادت مشــترک جهانیــان و پایــداری آن ب براســاس اخــاق ب
علمــی خواهــد انجامیــد. نمونــه ای از اخــاق فراگیــر زهــد، انســانیت و پاکیزگــی اســت. ایــن صفــات از طریــق ارزش هــای 

اخاقــی دربــاره ی محیــط زیســت، مصــرف، پاکیزگــی و مســئولیت  اجتماعــی بــه کنتــرل پاندمــی می انجامــد.

در ادامــه دکتــر منصــور زراءنــژاد، اســتاد اقتصــاد دانشــگاه چمــران، در معرفــی و نقــد بخــش دوم کتــاب، گفــت: در فصــل 
ــک  ــه ی ــری« ب ــده ی همه گی ــام پیچی ــه در نظ ــی علم-اقتصــاد- جامع ــت اخاق ــی جامعی ــدل کل ــوان »م ــا عن ــاب ب پنجــم کت
ــی و  ــدل جهان ــک م ــوان ی ــد از آن به عن ــا بتوان ــود ت ــاره می ش ــی اش ــری تکامل ــد یادگی ــورد فراین ــی در م ــه ی ریاض نظری
ــی و  ــروزه روش شناس ــرد. ام ــتفاده ک ــورد اس ــا م ــه ی زمینه ه ــکات در هم ــائل و مش ــه ی مس ــرای مطالع ــرد ب منحصربه ف
مدل هــای بررســی مســائل اقتصــادی اجتماعــی در قالــب علــم هــم کارآمــد نیســت و هــم برخــاف جهــان بینــی معرفتــی 
وحــدت دانــش و اخاقی مــدار در فهــم جهــان هســتی اســت. قاعدتــًا بایــد دربــاره ی وجــود روابــط ســازمان یافته بیــن روح، 
ذهــن و مــاده نظریــه ای وجــود داشــته باشــد کــه بتوانــد نظــام علمــی اجتماعــی را یکپارچــه و به صــورت »همه چیــزی« در 
نظــر بگیــرد. درحالی کــه چنیــن نظریــه ای بــه نــام »همه چیــز« در علــوم طبیعــی وجــود دارد. از ایــن رو، مــدل ابتــکاری خــود 
ــد. ایــن مــدل  ــد 19معرفــی و پیشــنهاد می کن ــری، و کوی ــد فقــر، محرومیــت، نابراب ــر مانن ــا باهــای واگی ــارزه ب ــرای مب را ب
تحــت عنــوان جامعیــت اخاقــی علم-اقتصاد-جامعــه اســت و یــک چاچــوب نظریــه ی »همه چیــز« جدیــدی بــرای علــم در 
حــوزه ی اقتصــاد و جامعــه معرفــی می کنــد کــه در آن علــم یکپارچــه، تعاملــی و تکاملــی اســت و از جهان بینــی توحیــدی 
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ــد. حاکــم بــر همــه ی نظــام هســتی )از جملــه علــم( نشــأت می گیــرد و در چارجــوب اخــاق درون زا نمــود و تعیــن می یاب
اســتاد اقتصــاد دانشــگاه شــهید چمــران در تبییــن ایــن مــدل اضافــه کــرد: در ایــن مــدل روابــط بیــن متغیرهــا غیرخطــی، ماهیتــًا 
چنــد رشــته ای، پیچیــده و دارای وحــدت ذاتــی اســت بــا اســتفاده از ریاضیــات پیشــرفته، بیــان و فرمول بنــدی می شــود. ایــن 
روش شناســی توحیــدی جامــع اخاق محــور علــم، نظــام آموزشــی متمایــز و منحصــر به فــرد طلــب می کنــد. تاکنــون فلســفه ی 
دانــش و آمــوزش و پــرورش جهــان از ویژگــی توحیــدی و جامعیــت اخاقــی برخــوردار نبــوده اســت زیــرا بــر مبنــای تفکــر 

نئوکاســیک تجلــی یافتــه در جدایــی علــم از نگــرش توحیــدی و حاکمیــت اخــاق اســتوار بــوده اســت.
زراءنــژاد در ادامــه بــه تبییــن راه حل هــای پیشــنهادی چوهــدری در کنتــرل همه گیــری کوویــد-19 پرداخــت و تأکیــد کــرد: 
نویســنده بــه لــزوم اصاحــات در نظــام آموزشــی بــرای غلبــه بــر بحــران همه گیــری کوویــد 19 می پــردازد و شــواهدی ارائــه 
می کنــد کــه حاکــی از ایــن اســت کــه ایــن نظــام از علــل موجــد همه گیــری کویــد 19 اســت و بــرای غلبــه بــر ایــن بحــران 
نارکارآمــدی اســت. نویســنده معتقــد اســت کــه اگــر روش شناســی علــم و ســاختار مدل هــا بــر اســاس چهــار اصــل اساســی 
ــس  ــان(، حق النف ــان جه ــه ی ادی ــترک در ذات هم ــت مش ــه هوی ــرام ب ــاس احت ــن براس ــن )آزادی دی ــی حق الدی ــام: یعن اس
ــری(، و  ــه ی بش ــه جامع ــاندن ب ــاری رس ــرام و ی ــر )احت ــدا(، حق النص ــه از خ ــأت گرفت ــردی نش ــات ف ــه مقدس ــرام ب )احت
حق المحیــد )احتــرام بــه محیــط زیســت به دلیــل وحــدت انســان و طبیعــت در نظــام الهــی( بنــا شــود، عدالــت در سرتاســر 

جهــان برقــرار خواهــد شــد.
ــان ایــن  ــه تفــاوت ماهــوی می ــع ســعادت انســانی اســتفاده کــرده، ب همچنیــن مؤلــف از تعریــف و فرمول بنــدی ریاضــی تاب
رویکــرد جدیــد و رویکردهــای نئوکاســیک پرداخــت و در پایــان ســخنانش تصریــح کــرد: در آینــده امــکان کنتــرل و درمــان 
ایــن همه گیــری در شــکل کلــی آن بــا رویکــرد روش شناســی موجــود امــکان پذیــر نیســت. جهــان در آینــده تحمــل ایــن نــوع 
ــد و  ــرآن راه و روش را توحی ــه اخــاق و معنویــت اســت. ق ــن همه گیری هــا حاصــل عــدم توجــه ب ــدارد. ای ــری را ن همه گی

ــد. ــن انســان ها می دان ــدردی و اخــوت بی اخــاق و هم
عضــو گــروه اقتصــاد شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی در نقــد ایــن کتــاب و در پایــان ســخنرانی تأکیــد می کنــد: 
ــاق در  ــد و اخ ــر توحی ــش و تأثی ــد و نق ــاز کرده ان ــه ب ــر جامع ــد در براب ــق جدی ــک اف ــاب ی ــن کت ــار ای ــا انتش ــنده ب نویس
ــن  ــیار ارزشمندی ســت. در ای ــدام بس ــن اق ــه ای ــده ک ــاد ش ــازی ایج ــی، و مدل س ــی ، روش شناس ــی، معرفت شناس هستی شناس
ــم:  ــاره می کن ــورد به اختصــار اش ــد م ــه چن ــا ب ــه ی آنه ــه ازجمل ــادآوری اســت ک ــه ی ــه الزم ب ــود ک ــده می ش ــی دی ــر نکات اث
ــاط  ــن ارتب ــه تبیی ــف اقتصــاد اســامی و ب ــچ جــا از تعری ــوان اقتصــاد اســامی اســت، هی ــاب به عن ــن کت برخــاف اینکــه ای
ــار ســایر  ــد 19 درکن ــری کوی ــه همه گی ــاب، ب ــوان کت ــه نشــده اســت. برخــاف عن ــا موضــوع پرداخت منطقــی و روشــن آن ب

همه گیری هــا ماننــد فقــر، نابرابــری، محرومیــت و تخریــب 
ــی  ــادی و اجتماع ــد اقتص ــژه از بع ــه وی ــت توج ــط زیس محی
نشــده اســت. همچنیــن مفاهیــم کلیــدی مربــوط بــه بحــث ماننــد 
اقتصــاد اخاقــی، اقتصــاد معنــوی، اقتصــاد دینــی کــه ســابقه ی 
دیرینــه ای در ادبیــات اقتصــادی دارد، مــورد توجــه قــرار نگرفتــه 
اســت. نظریــات تعــداد قابل توجهــی از فیلســوفان اخــاق، 
اقتصاددانــان، جامعه شناســان و دین شناســان کــه می توانســت 
ارتبــاط تنگاتنــگ بــا مبحــث کتــاب داشــته باشــد، مغفــول مانــده 
ــف  ــث مختل ــرفته در مباح ــات پیش ــتفاده از ریاضی ــت. اس اس
اقتصــادی ســابقه دار اســت و در بســیاری از مــوارد بــه ارتباطــات 
پیچیــده و غیرخطــی میــان متغیرهــا، ماهیــت بین رشــته ای 
ــات و  ــی ارتباط ــت غیرقطع ــی، طبیع ــادی و اجتماع ــوم اقتص عل
تأثیــرات متقابــل پدیده هــا و ... توجــه شــده و در روش شناســی 
و مدل ســازی موضوعــات اقتصــادی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه 
ــتفاده از  ــا اس ــی ب ــور عمل ــنده به ط ــر نویس ــن اگ ــت. بنابرای اس
داده هــای مربــوط بــه یکــی از مصادیــق همه گیــری، مــدل را بــر 
اســاس رویکــرد ابتــکاری خویــش تصریــح و حــل یــا تخمیــن 
ــام رویکــرد و در  ــاوت را در مق ــی زد، و به طــور محســوس تف م

ــود. ــد ب ــرد، بســیار مفی ــن و تشــریح می ک ــج تبیی ــام نتای مق
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علوم انسانی؛ فرهنگ یا قدرت؟
دکتر مصلح: خداوند خالق جهان است اما به انسان قدرت داده که خالق فرهنگ باشد

 
جلســه ی 2۳0 شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی، 11 شــهریورماه 1400، بــا ســخنرانی دکتــر علی اصغــر مصلــح 

برگــزار شــد.
ــادی، رئیــس وقــت پژوهشــگاه علــوم انســانی گفــت: شــورای بررســی متــون به عنــوان مکمــل  در ابتــدای جلســه دکتــر قب
ــا  ــه ب ــد ک ــری می کن ــانی پیگی ــوم انس ــا عل ــبت های آن ب ــگ و نس ــا فرهن ــه ب ــی را در رابط ــاء، بحث ــرح اعت ــای ط بحث ه

ــا ســخنان دکتــر مصلــح ادامــه خواهــد یافــت. ســخنرانی دکتــر داوری آغــاز شــده و ب
در ادامــه دکتــر مصلــح ســخنرانی خــود را آغــاز کــرد و گفــت: عنــوان ســخن مــن »علــوم انســانی؛ فرهنــگ یــا قــدرت؟« 
اســت، پرســش ایــن اســت کــه آیــا علــوم انســانی را بایــد در ذیــل فرهنــگ دیــد یــا در ذیــل قــدرت؟ علــوم انســانی مقــوم 

فرهنــگ اســت یــا مقــوم قــدرت؟

ــان  ــبات جه ــا و مناس ــن نهاده ــان معاصــر اســت و مهم تری ــات ضــروری جه ــوم انســانی از مقوم ــزود: عل ــح اف ــر مصل دکت
کنونــی بــا علــوم انســانی تنظیــم و تقویــم شــده اســت. دربــاره ی چیســتی علــوم انســانی متفکــران همــواره اندیشــیده اند و 
دربــاره ی وجــوه متفــاوت آن نظراتــی عرضــه کرده انــد. اگــر بــه نحــوه ی فلســفی پرســش از هســتی بپردازیــم و چیســتی ایــن 
علــوم را مطــرح ســازیم، می تــوان بــه اولیــن نــگاه ایــن پرســش را مطــرح ســاخت کــه آیــا علــوم انســانی را در ذیــل فرهنــگ 
ــا کنــون، بازخوانــی و بازاندیشــی  ــوان تفکــر فلســفی مــدرن را از آغــاز ت ــا همیــن پرســش می ت ــا قــدرت؟ ب قــرار دهیــم ی

کــرد.
ــران  ــب متفک ــی اغل ــگ اســت. یعن ــل و فرهن ــا عق ــا و رویداده ــه ی پدیده ه ــای هم ــر مبن ــخ تفک ــج در تاری ــت رای در روای
کاســیک، پدیدارهــا ازجملــه علــوم را در متــن تاریــخ و فرهنــگ و نتیجــه ســیری عقانــی دانســته اند. امــا از اواســط قــرن 
نوزدهــم توجــه جدیــدی شــکل گرفــت و همــه ی مقــوالت ازجملــه مقــوالت فرهنگــی در نســبت بــا قــدرت دیــده شــد. وی 
افــزود: رّد ایــن نــگاه را در »اســپینوزا«، »مارکــس« و »نیچــه« می تــوان دنبــال کــرد. »نیچــه« جهــان را اراده ی قــدرت می بینــد. 
ــی  ــخ و انسان شناس ــفه ی تاری ــگ، فلس ــفه ی فرهن ــس فلس ــوان مؤس ــژه دارد. او را می ت ــی وی ــردر« اهمیت ــث »ه ــن بح در ای
فلســفی دانســت. از نظــر »هــردر«، مهم تریــن مقولــه کــه می تــوان شــئون انســانی را بــر اســاس آن شــناخت، فرهنــگ اســت. 
در نظــر او خداونــد خالــق جهــان اســت امــا بــه انســان قــدرت داده کــه خالــق فرهنــگ باشــد. یعنــی فرهنــگ صنــع ثانــی 
اســت. فرهنــگ آفریــده ی انســانی اســت. آدمــی فرهنــگ را در طــول تاریــخ بــرای رفــع نیازهایــش آفریــده اســت. در ایــن 
ــده می شــوند. در ادامــه ی همیــن  ــا علــم و صنعــت در بســتر فرهنــگ دی ــر ت ــان و هن تلقــی همــه ی مقــوالت انســانی از زب

ســنت اســت کــه کســانی ماننــد »دیلتــای« علــوم انســانی را علــوم فرهنگــی می داننــد.
ــاری  ــوان حــوزه ی ادراکات اعتب ــاری اســت و می ت ــدع بحــث ادراکات اعتب ــی مب ــه طباطبای ــد کــرد: عام ــح تأکی ــر مصل دکت
ــرای رابطــه ی  ــی ب ــاری را همــان حــوزه ی فرهنــگ تلقــی کنیــم، باب را همــان حــوزه ی فرهنــگ دانســت. اگــر ادراکات اعتب
فرهنــگ بــا حقیقــت و وجــود پیــدا می شــود. در ایــن تلقــی هــم خاســتگاه علــوم انســانی فرهنــگ اســت. فرهنــگ برخاســته 

از اعتباریــات اســت.
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امــا موضــوع قــدرت در تفکــر غربــی بــه تدریــج برجســته می شــود و بــه مهم تریــن مقولــه ی فلســفی بــرای تحلیــل جهــان 
ــه  ــک کل »اراده ی معطــوف ب ــه ی ــان را به مثاب ــه جه ــن بحــث »نیچــه« اســت ک ــراز ای ــن ف ــل می شــود. مهم تری معاصــر تبدی
قــدرت« می یابــد. »نیچــه« حقیقــت را افســانه معرفــی کــرد و حقیقــت را باژگونــه کــرد. در مکتــب فرانکفــورت و به ویــژه از 
نظــر »آدورنــو«، فرهنــگ یــک صنعــت تلقــی می شــود و همــه ی اجــزا و صورت هــای فرهنــگ بایــد در ذیــل چیــز دیگــری 
ــن بحــث را به طــور جــدی  ــن کســی کــه ای ــدارد. مهم تری ــت ن ــده شــوند. از نظــر آنهــا فرهنــگ دیگــر اســتقال و اصال دی
ــم،  ــون عل ــی چ ــه مقوالت ــان داد ک ــدرن نش ــدی از دوران م ــدی جدی ــا صورت بن ــت. او ب ــو« اس ــل فوک ــرد، »میش ــال ک دنب
ــه نظــر آنهــا عقانیــت مــدرن  ــدرت صورت هــای مختلفــی دارد. ب ــده شــوند. ق ــدرت دی ــل ق ــد در ذی فرهنــگ و تفکــر بای
و علــم در ذیــل قــدرت هســتند. عقــل یــک عامــل نیســت کــه بقیــه ی علــوم را جلــو برانــد. ایــن قــدرت اســت کــه بنیــاد 
و رانــه ی همــه ی امــور دیگــر اســت. از ایــن منظــر مقوالتــی چــون علــوم انســانی و نهادهــای علمــی و پژوهشــی در ذیــل 

قــدرت هســتند و جــز در چارچــوب گفتمــان قــدرت قابــل درک نیســتند.
ایــن اســتاد دانشــگاه در ادامــه ی ســخنرانی خــود گفــت: مــا در جهانــی زندگــی می کنیــم کــه همــه ی امــور در ذیــل برنامــه ی 
اقتصــادی، مالــی و بودجــه فهمیــده می شــود. همــه چیــز در درون ایــن نظــم فهمیدنــی اســت. مهم تریــن برنامــه در سراســر 
جهــان برنامــه ی توســعه اســت. هیــچ کشــوری حتــی در ضعــار نمی توانــد فاقــد برنامــه ی توســعه باشــد. برنامــه ی توســعه 
ــه  ــای کان ب ــعه و برنامه  ه ــای توس ــه درون برنامه ه ــا هنگامی ک ــانی ت ــوم انس ــژه عل ــوم و به وی ــت. عل ــدرت اس ــه ی ق برنام

رســمیت شــناخته نشــوند، جایــگاه و شــأنی نخواهنــد داشــت.
ــی  ــای سیاس ــی و فض ــرایط کنون ــت: ش ــت و گف ــود پرداخ ــب خ ــریح مطل ــه تش ــال ب ــد مث ــه ی چن ــا ارائ ــح ب ــر مصل دکت

افغانســتان بــرای مــا ملمــوس و آشناســت 
ایضــاح  بــرای  خوبــی  نمونــه ی  کــه 
رابطــه ی دانــش و قــدرت اســت. در 
ایــن دو دهــه بیشــترین توســعه ی فضــای 
انســانی  علــوم  به ویــژه  و  دانشــگاهی 
ــه  در افغانســتان صــورت گرفــت کــه البت
دســتاورد قابل توجهــی اســت. مفاهیــم 
جدیــد و مــدرن علــوم انســانی در طــول 
ــه  ــتان آموخت ــای افغانس ــال در فض 20 س
ــد طــی  ــن رون شــده و توســعه یافــت. ای
برنامه ریــزی در نظــم قــدرت صــورت 
ــا همــه ی  گرفــت. در زمــان مــا قــدرت ب
ــچ امــری  امــور و مقــوالت کار دارد و هی
بــدون نســبت بــا قــدرت شــأن و تأثیــری 

ــدارد. ن
ــث  ــارکت و بح ــا مش ــخنرانی ب ــن س ای
ــادل نظــر اعضــای شــورا و پرســش  و تب
و پاســخ حاضریــن در جلســه خاتمــه 

ــت. یاف
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نوآوری های مردمی در ایران

ــا حضــور  ــه همــت پژوهشــکده ی مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات و ب نشســت مجــازی »نوآوری هــای مردمــی در ایــران« ب
ــس  ــیده زهرا اجــاق )رئی ــر س ــات سیاســت علمــی کشــور( و دکت ــز تحقیق ــأت علمــی مرک ــرم قدیمــی )عضــو هی ــر اک دکت
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات(، 1۵ شــهریور مــاه 1400، برگــزار شــد. در ابتــدای نشســت دکتــر اجــاق، دبیــر 
جلســه، ضمــن معرفــی دکتــر قدیمــی، دربــاره ی عجین بــودن نــوآوری بــا زیســت بشــر و اهمیــت نوآوری هــای مردمــی در 
کشــورهای در حــال توســعه و بــرای توســعه ی پایــدار، توضیــح داد و نقــش مطالعــه ی علمــی ایــن نوآوری هــا ذیــل مفهــوم 

ارتباطــات توســعه را تشــریح کــرد.

در ادامــه اکــرم قدیمــی بــا تأییــد ســخنان اجــاق، بیــان کــرد: برخــاف مطالعــه ی ایــن نوآوری هــا در ســطح آکادمیــک و در 
کشــورهای دیگــر، شــناختی دربــاره ی نــوآوری مردمــی در ایــران وجــود نــدارد و ایــن مســئله ی مــورد توجهــی اســت. ســابقه 
ــه حیــات بشــر برمی گــردد کــه براســاس نیازهایــش نوآوری هــای مختلــف و موفقــی داشــته اســت.  نوآوری هــای مردمــی ب
ــردآورد.  ــک موضــوع گ ــاب را حــول ی ــع کمی ــد مناب ــوآوری می توان ــوآوری اســت. ن ــات بشــر ن ــه ی حی ضــرورت و الزم
ــوآوری  ــی از ن ــف مختلف ــت، تعاری ــته های مدیری ــا متخصصــان رش ــره خــورده اســت. از دهخــدا ت ــعه گ ــا توس ــوآوری ب ن
داشــته اند. شــکل گرفتــن و پذیــرش ایــده تــا ابــداع و ابتــکار ازجملــه تعاریــف ایــن واژه هســتند. »شــومپیتر« نقــش مهمــی در 
مطالعــات نــوآوری داشــته کــه البتــه امــروز بــا پارادایــم در حــال تحــول نــوآوری متفــاوت اســت. قبــًا  در مطالعــات نــوآوری 

فقــط اهــداف اقتصــادی مــد نظــر بودنــد امــا امــروزه بــه اهــداف اجتماعــی، نقــش، هنجــار و ارزش هــم توجــه دارنــد.

دکتــر قدیمــی تأکیــد کــرد: طبــق نظــر »موکــر« در انقــاب صنعتــی انگلســتان نوآوری هــای مردمــی نقــش مهمــی داشــته اند 
ــش  ــی و دان ــای مردم ــن نوآوری ه ــی بی ــاط کم ــع ارتب ــت. در واق ــم نمی دانس ــی از عل ــز چندان ــه چی ــز وات« ک ــل »جیم مث
ــای  ــا فرصت ه ــتند. اینه ــدار هس ــعه ی پای ــم توس ــن مه ــه دو رک ــر جامع ــی ب ــات مبتن ــوآوری و اقدام ــود َدارد. ن ــی وج علم
ــا و  ــل بحران ه ــه ح ــک ب ــی در کم ــای مردم ــد. نوآوری ه ــد می آورن ــت گذاری پدی ــات و سیاس ــرای تحقیق ــدی ب جدی
ــان  ــردم را نش ــادی م ــی و اقتص ــای سیاس ــه ای از آرمان ه ــی مجموع ــای مردم ــد. نوآوری ه ــی دارن ــش مهم ــا نق چالش ه
ــا توجــه بــه حفــظ محیــط زیســت هســتند. مؤلفــه ی مهــم ایــن نــوآوری پاییــن بــه  می دهنــد و راه حل هــای جامعه محــور ب
ــه توســعه ی  ــاال بــودن آنهاســت کــه راه حل هایــی بــرای حــل مســائل پیشــنهاد می کننــد و اصــل موضــوع آنهــا دســتیابی ب ب

پایــدار اســت.

ــتفاده  ــا اس ــت( ی ــط زیس ــا محی ــازگاری ب ــودن )س ــبز ب ــح داد: س ــور توضی ــی کش ــت علم ــات سیاس ــز تحقیق ــیار مرک دانش
ــامل  ــا ش ــن نوآوری ه ــت. ای ــی اس ــای مردم ــی در نوآوری ه ــوع اصل ــودن دو موض ــه ب ــبز، و کم هزین ــای س از تکنیک  ه
جنبش هــا، شــبکه های علمــی و فعاالنــی هســتند کــه بــه دنبــال خلــق دانــش و راه حــل مشــکات مختلــف هســتند.  هــدف 
ــی و کارآمــدی  ــود کارای ــرای بهب ــه ب ــکارات فناوران ــع و ارزش هــای جوامــع و مــردم اســت.  ابت ــن نوآوری هــا حفــظ مناف ای
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هســتند. بــه ایــن نوآوری هــا، نوآوری هــای فقــرا هــم گفتــه می شــوند.انگیزه ی ایــن نــوع نوآوری هــا، تجــاری شــدن نیســت 
ــی(  ــودن، مشــارکتی )تعاون ــری، اقتصــادی ب ــری، انطباق پذی بلکــه حــل مســائل خــود و جامعــه اســت. ســادگی، انعطاف پذی
ــدون نشــده هســتند.  ــش م ــا دان ــی ی ــش ضمن ــی و دان ــب نتیجــه ی کار تجرب ــی هســتند. اغل ــوآوری مردم از شــاخص های ن
ــی  ــد اجتماع ــب، تولی ــاوری مناس ــش فن ــده اند. جنب ــدار ش ــه پدی ــی مربوط ــای اجتماع ــی از دل جنبش ه ــای مردم نوآوری ه
ــی  ــازمان های بین الملل ــط س ــا توس ــن جنبش ه ــوالً ای ــتند. معم ــا هس ــن جنبش ه ــای ای ــن از نمونه ه ــاوری جایگزی ــد، فن مفی

ــده اند. ــت ش ــره حمای ــی کار و غی ــازمان بین الملل ــی، س ــک جهان ــد OECD، UNDP، UNEP، بان مانن

دکتــر قدیمــی در ادامــه بــه تجربــه ی هنــد از نوآوری هــای مردمــی برمبنــای تفکــرات »تاگــور« و »گانــدی« و تجربــه بافــت 
پارچــه در ایــن کشــور نیــز پرداخــت کــه خوداتکایــی در تمامــی ابعــاد در روســتاها را مــورد توجــه داشــتند. شــبکه ی زنبــور 
عســل، جنبــش فنــاوری مناســب، جنبــش نهضــت علمــی مــردم را نیــز بــه اختصــار شــرح داد. همچنیــن وی اشــاره داشــت 

ــته اند. ــوط داش ــای مرب ــی و جنبش ه ــای مردم ــی از نوآوری ه ــای جالب ــم نمونه ه ــل ه ــن و برزی ــه آرژانتی ک

رئیــس انجمــن ترویــج علــم ایــران بــه توضیــح مطالعــه ای کــه بــا همــکاری پژوهشــگران دیگــر انجــام داده انــد نیــز پرداخــت و 
گفــت: هــدف آنهــا در ایــن مطالعــه، شناســایی نوآوری هــای مردمــی مبتنــی بــر شــاخص های حاصــل از ادبیــات موضــوع بــود. 
براســاس ایــن پژوهــش بیشــترین نوآوری هــای مردمــی در ایــران در حــوزه ی فنــی و ســپس کشــاورزی و دامپــروری اســت 
کــه عمدتــًا توســط مــردان ) 8۵ درصــد( بــا تحصیــات کارشناســی انجــام شــده اســت. مضامیــن اصلــی نوآوری هــای مردمــی 
در ایــران حــل مســئله، حفاظــت از محیــط زیســت، اقتصــادی بــودن و غیــره اســت کــه  بــا ویژگی هــای نوآوری هــای مردمــی 
در ســطح جهانــی مطابقــت دارد. براســاس ایــن مطالعــه، ازجملــه چالش هــای ایــن نــوآوران عبــارت اســت از عــدم دسترســی 
بــه مــواد و ابزارهــای اولیــه ی مــورد نیــاز، عــدم دسترســی بــه منابــع مالــی، نبــود نهــاد متولــی در ایــن حــوزه، نبــود مشــوق 

مشــکات  انگیزشــی،  برنامه هــای  و 
و  تحریم هــا،  واســطه ی  بــه  اقتصــادی 
ســایر چالش هــای اقتصــادی و فقــدان 

سیاســت های حمایتــی.

دکتــر قدیمــی در بخــش پایانــی ســخنانش 
مطالــب خــود را این گونــه جمع بنــدی 
ــت  ــی ظرفی ــای مردم ــه نوآوری ه ــرد ک ک
ــگ،  ــه فرهن ــک ب ــرای کم ــی ب قابل توجه
اقتصــاد و اجتمــاع دارنــد و می تواننــد 
جامعــه را بــه ســمت رفــع نیازهــای 
امــا  کننــد،  هدایــت  بومــی  و  محلــی 
سیاســت گذاری،  برنامه ریــزی،  مســتلزم 
ســازمان دهی و هدایــت هســتند تــا بتواننــد 
بــه نظــام ملــی نــوآوری کشــور بپیوندنــد. 
ــی  ــوی خوب ــد  الگ ــد می توان ــه ی هن نمون
باشــد. سیاســت گذاری یکپارچــه،  همســو 
و واحــد نیــاز ضــروری ایــن حــوزه اســت 
ــد در توســعه ی  ــا بتوانن ــن نوآوری ه ــا ای ت
کشــور ایفــای نقــش کننــد. گفتمان ســازی 
و تبــادل اطاعــات، تدویــن مقــررات، 
ایجــاد ســامانه بــرای گــردآوری ایــن 
ایجــاد صنــدوق حمایتــی  نوآوری هــا، 
ــت  ــتفاده از ظرفی ــی، اس ــوآوران مردم از ن
ــوآوری  ــن ن ــوزش ای ــرای آم ــمن ها ب س
ازجملــه  پیشــنهادات ایــن نشســت بودنــد 

ــد. ــه ش ــخنران ارائ ــه توســط س ک
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بررسی کاربرد رمزپول ها از دیدگاه اقتصادی-بانکی- فقهی

ــاه 1400 به صــورت  ــهریور م ــی« 11 ش ــدگاه اقتصادی-بانکی-فقه ــا از دی ــرد رمزپول ه ــی کارب نشســت تخصصــی »بررس
مجــازی برگــزار شــد. 

در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر مهــدی نــوری، مــدرس دانشــگاه و کارشــناس حــوزه ی رمــزارز و باکچیــن در ســخنرانی 
خــود بــا عنــوان »بررســی کاربــرد رمزدارایی هــا در اقتصــاد و پیشــنهاداتی جهــت سیاســت گذاری در کشــور« بــه تاریخچــه ی 
ــول از پــول کاالیــی،  پیدایــش رمزارزهــا اشــاره کــرد و برخــی از ویژگی هــای آنهــا را برشــمرد. در ادامــه ســیر تحــول پ
ــواع  ــدی ان ــان و طبقه بن ــا بی ــی و رمزپول ه ــول الکترونیک ــکناس(، پ ــذی )اس ــول کاغ ــره و ...(، پ ــا و نق ــزی )ط ــول فل پ
پول هــای مجــازی مطــرح شــد، ســپس بــا مشــاهده ی کلــی بــازار رمزارزهــا، بــه بیــان برخــی از آمارهــای موجــود ماننــد 
حجــم بــازار )Market cap( کــه در حــدود 2 تریلیــون دالر و وجــود بیــش از 11 هــزار رمــزارز پرداختــه شــد و مــورد تأکیــد 
قــرار گرفــت کــه رمزارزهــا انــواع مختلفــی دارد در نتیجــه در سیاســت گذاری و حتــی بررســی فقهــی موضــوع نیــاز اســت 

بــه ایــن تمایزهــا دقــت شــود و همــه ی رمزارزهــا یکســان در نظــر گرفتــه نشــوند. در ادامــه بــه بررســی ایــن پرســش کــه 
رمزارزهــا می تواننــد در شــرایط فعلــی نقــش پــول را در مبــادالت ایفــا کننــد یــا خیــر، پرداختــه شــد.

ــد  ــه )Medium of Exchange(، 2( واح ــیله ی مبادل ــرد 1( وس ــه و کارک ــه وظیف ــه س ــر آنچ ــاد ه ــه داد: در اقتص ــوری ادام ن
ــا  ــود. ب ــناخته می ش ــول ش ــوان پ ــد، به عن ــازی کن ــره ارزش )Store of Value( را ب ــمارش )Unit of Account(، ۳( ذخی ش
ــه محدودیــت انتشــار برخــی از رمزارزهــا به صــورت خــاص بیت کویــن کــه در نهایــت بیســت و یــک میلیــون  توجــه ب
ایجــاد می شــود در بلندمــدت بــا افزایــش ارزش ذخیــره ی ارز همــراه خواهــد بــود امــا نوســانات )Volatility( بســیار شــدید 
ایــن رمزارزهــا باعــث شــده اســت در دوره هــای کوتــاه مــدت کارکــرد ذخیــره ی ارزش را بــه خوبــی انجــام ندهنــد، بــا 
ــای  ــوز در پرداخت ه ــاوه هن ــرد. به ع ــکل نمی گی ــی ش ــر به خوب ــال حاض ــرد اول و دوم در ح ــاال کارک ــانات ب ــن نوس ای
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــاد م ــا زی ــن آنه ــری )Scalability( و TPS پایی ــه مشــکل مقیاس پذی ــا توجــه ب خــرد )Micropayment( ب
نمی گیــرد. البتــه راه حل هایــی ماننــد Lightening، Side chain و مــوارد دیگــر بــرای آن مطــرح شــده اســت. امــا در مجمــوع 
ــه لحــاظ علمــی نمی تــوان پــول در نظــر گرفــت، امــا در آینــده ایــن امــکان وجــود دارد  در حــال حاضــر رمزرازهــا را ب
 )virtual asset( یــا دارایــی مجــازی )crypto asset( کــه نقــش پــول را ایفــا کننــد. در نتیجــه مناســب اســت آنهــا رمزدارایــی

ــد. ــول را ایفــا کنن ــد نقــش پ ــه رمزارزهــای باثبــات )Stablecoin( می توانن ــه شــود. البت در نظــر گرفت

 Denationalization( ــول ــی( از پ ــی )انحصار زدای ــب اتریشــی و ملی زدای ــه مکت ــوری در بخــش بعــدی ســخنانش ب ــر ن دکت
ــر عــدم دخالــت دولــت در اقتصــاد آنهــا پرداخــت. همچنیــن در  ــا رمزارزهــا اشــاره کــرد و ب of Money( و رابطــه ی آن ب

ــه بیــان مزیت هــا و ریســک های مختلــف رمزارزهــا بــر اقتصــاد پرداختــه و مزیت هــای آنهــا را  ــار اقتصــادی ب بررســی آث
بــه ایــن شــرح عنــوان کــرد:

ــاال در  ــرعت  ب ــن )Transaction cost(، ۳( س ــی پایی ــه ی معامات ــی، 2( هزین ــی بین الملل ــت و دسترس  1(آزادی در پرداخ
ــازی  ــتفاده از ارز مج ــی، ۵( اس ــت ضدتورم ــه و خاصی ــول بی روی ــق پ ــدم خل ــرزی، 4( ع ــی و فرام ــاالت بین الملل انتق
ــفافیت  ــری و ش ــکان رهگی ــردن، ۷( ام ــه ک ــادره و بلوک ــا در مص ــی دولت ه ــدم توانای ــران، 6( ع ــی ای ــرایط تحریم در ش
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)Transparency(، 8( مزیــت نســبی اســتخراج بیت کویــن، 9( انتشــار توکــن و عرضــه ی اولیــه ســکه )ICO(، 10( کاهــش قــدرت 
ــی دو و  ــه ای و تســهیل در پیمان هــای پول ــکان ایجــاد رمزارزهــای منطق ــران، 11( ام ــرای اقتصــاد ای ــکا ب ــم دالری آمری تحری
چندجانبــه، 12( امــکان افزایــش کســب و کارهــای نویــن و افزایــش اشــتغال، 1۳( تســهیل در جهانی شــدن کســب و کارهــای 

ــکان افزایــش ســرمایه گذاری خارجــی ــکان جعــل رمزارزهــا، 1۵( ام ــی، 14( عــدم ام ــود صــادرات غیرنفت ــی و بهب داخل
وی در ادامه درمورد ریسک های موجود در رمزارزها به این موارد اشاره کرد:

 1( نوسانات قیمتی و عدم ثبات، 
2( تهدید اقتصاد واقعی،

 ۳( تضعیف بانک مرکزی و نهادهای واسط،
 4( امکان فرار مالیاتی، پول شویی و گسترش بخش غیررسمی اقتصاد، 

۵( ناآشنایی عموم مردم با ارزهای مجازی،
 6( زمان باالی تأئید تراکنش برای مبادالت داخلی،

 ۷( خروج ارز از کشور،
 8( مصرف باالی انرژی

ــوری  ــت. ن ــرار گرف ــورد بررســی ق ــری م ــت در تنظیم گ ــا، رویکــرد حاکمی ــا و ریســک های رمزارزه ــان فرصت ه ــس از بی پ
تشــریح کــرد: اگرسیاســت گذاران در کشــور هرکــدام از ســه رویکــرد 1( رویکــرد آزادی و رســمیت بخشــی کامل بــدون نظارت 
و تنظیم گــری مناســب، 2( رویکــرد ســلبی و محدودیت هــای شــدید و ۳( رویکــرد تنظیم گــری راهبــردی بــا نقــش فعاالنــه در 
نظــارت را به عنــوان سیاســت مشــخص خــود در نظــر بگیرنــد، تبعــات مختلفــی خواهــد گذاشــت به طوری کــه بــا برگزیــدن 
رویکــرد اول شــاهد به خطــر افتــادن حاکمیــت پولــی و بانکــی کشــور، افزایــش کاهبرداری هــا و فعالیت هــای ســوداگرانه در 
اقتصــاد، عــدم امــکان اعمــال حاکمیــت در کشــور خواهیــم بــود. انتخــاب رویکــرد ســلبی موجــب زیرزمینــی شــدن بســیاری 
ــای  ــه پلتفرم ه ــال ب ــای دیجیت ــال دارایی ه ــرای اقتصــاد کشــور، انتق ــا ب ــای رمزارزه ــتفاده از فرصت ه ــدم اس ــا، ع از فعالیت ه
ــن حــوزه )کاهــش شــفافیت(، افزایــش آســیب پذیری اقتصــاد  ــر داده و اطاعــات حاکمیــت در ای خارجــی، عــدم نظــارت ب
و مهاجــرت نیــروی انســانی نخبــگان خواهــد شــد. امــا بهتریــن راهبــردی کــه دولــت بایســتی برگزینــد رویکــرد تنظیم گــری 
راهبــردی بــا نقــش فعاالنــه در نظــارت اســت کــه در چنیــن شــرایطی می توانــد موجــب شناســایی فعالیــن حــوزه ی رمــزارز 

ــرای  و باکچیــن در کشــور، کاهــش ریســک های موجــود ب
ــات  ــت )مالی ــرای دول ــی ب ــکان درآمدزای اقتصــاد کشــور، ام
ــاوری در  ــن فن ــای ای ــدی از فرصت ه ــکان بهره من و ...(، ام
ــی از  ــوان یک ــن به عن ــتم باکچی ــترش اکوسیس ــور، گس کش
فناوری هــای نوظهــور و اثرگــذار در کشــور، اســتفاده از 
ویژگی هــای مرتبــط بــا قــرارداد هوشــمند و توکنایــز کــردن 

ــیم. ــور باش ــا در کش دارایی ه
ــش از  ــرد: بی ــد ک ــخنانش تأکی ــان س ــوری در پای ــر ن دکت
20 پیشــنهاد سیاســتی مشــخص بــرای تنظیم گــری ایــن 
ــی  ــوع و پیچیدگ ــه تن ــه ب ــم از توج ــدند اع ــان ش ــوزه بی ح
رمزدارایی هــا و عــدم یکســان درنظــر گرفتــن آنهــا، داشــتن 
نــگاه راهبــردی و آینده پژوهانــه در ایــن حــوزه )رصــد 
ــه  ــت گذاران ب ــم سیاس ــرش و فه ــوالت(، پذی ــخص تح مش
ــلبی  ــدام س ــه اق ــری از هرگون ــی، جلوگی ــر در حکمران تغیی
و محدودیــت شــدید، عــدم قانون گــذاری و تنظیم گــری 
ــوزه و  ــن ح ــخص در ای ــادی مش ــت نه ــف، نگاش غیرمنعط
بررســی دقیــق، تدویــن برنامــه اقــدام بــا توجــه بــه شــرایط، 
افزایــش ســطح دانــش و آگاهــی میــان کارشناســان نهادهــای 
مختلــف و مــردم، مشــارکت بــا بخــش خصوصــی و فعــاالن 
آزمــون  محیط هــای  از  اســتفاده  تنظیم گــری،  حــوزه ی 

. و...   )Sandbox(
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در ادامــه ی نشســت دکتــر حســین میثمــی، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده ی پولــی و بانکــی در مقدمــه ی ســخنرانی خــود بــا 
ــده ی  ــک پدی ــا را ی ــا«، بررســی رمزپول ه ــا و توکن ه ــواع رمزپول ه ــه ان ــتخراج و مبادل ــت، اس ــوان »موضوع شناســی ماهی عن

ــی کــرد. »مســتحدث« و نیازمنــد موضوع شناســی و حکم شناســی ارزیاب
وی ضرورت موضوع شناسی جهت بحث فقهی-حقوقی در مورد رمزپول ها را به دالیل زیر برشمرد:

ــه بحــث و  ــاز ب ــره آن نی ــی و غی ــه ی جدیــدی اســت کــه ابعــاد مختلــف اقتصــادی، فنــی، مال  1. پدیــده ی رمزپول هــا مقول
ــا در عمــل  ــت آنه ــرای موفقی ــی رمزپول هــا یکــی از پیش نیازهــای الزم ب ــق دارد. 2. بحــث فقهی_حقوق موضوع شناســی دقی
ــره  ــای هوشــمند و غی ــول، قرارداده ــف پ ــا، کی ــات صرافی ه ــا در عمــل در حــوزه ی معام ــای رمزپول ه اســت. ۳. کاربرده
نیازمنــد پذیــرش فقهی-حقوقــی آنهاســت. وی ســپس بــه تعریــف رمــز ارز و توکــن و تبییــن تفــاوت ایــن دو پرداخــت و 
ــول یــک  ــد. رمزپ ــا واقعــی را نمایندگــی می کن ــال اســت کــه یــک ارزش مجــازی ی گفــت: توکــن یــک موجودیــت دیجیت
ــد در شــرایطی  ــن دارایی هــا می توانن ــال، غیرمتمرکــز و شــفاف موجودیــت دارد. ای ــر بســتر دیجیت ــی کــه ب ــی مال ــوع دارای ن

خــاص کارکــرد پولــی پیــدا کننــد امــا در پژوهش هــای حــوزه ی رمزپول هــا بــه زبــان فارســی بعضــًا توکــن معــادل رمزپــول 
ــی  ــر رمزپول ــوالً ه ــت. معم ــت( اس ــن پرداخ ــاص )توک ــن خ ــوع توک ــک ن ــط ی ــول فق ــه رمزپ ــود. درحالی ک ــور می ش تص
ــر، شــفافیت، پرداخــت  ــای پایین ت ــادالت، هزینه ه ــاال در مب ــول نیســت. وی ســرعت ب ــی رمزپ ــر توکن ــا ه ــن اســت، ام توک
فرامــرزی را از منافــع و نوســانات شــدید قیمتــی، کاربردهــای غیرقانونــی، از دســت دادن دارایــی، ریســک تضعیــف قــدرت 

ــمردند. ــا برش ــرات رمزپول ه ــزی را از مخاط ــک مرک بان
دکتر میثمی در ادامه به گونه شناسی انواع رمزارزها و توکن ها به ترتیب زیر پرداخت:

ــده و  ــردی شناخته ش ــی رویک ــطح بین الملل ــه در س ــی  ک ــویه بین الملل ــک تس ــط بان ــده توس ــول ارائه ش ــوم کل پ -    مفه
ــرار  ــی ق ــذاران در کشــورهای اروپای ــه موردتوجــه مقررات گ ــردی ک ــرد کارب ــی، و رویک ــرد جغرافیای مشــهور اســت، رویک
دارنــد. بانــک تســویه بین المللــی به عنــوان نهــادی معتبــر )درواقــع بانــک مرکــزِی بانک هــای مرکــزی(، بــا در نظــر گرفتــن 
ــواع  ــا و ان ــواع رمزارزه ــا ان ــه ب ــدی  خاصــی در رابط ــل، طبقه بن ــار ذی ــار معی ــن چه ــر گرفت ــا در نظ ــول و ب ــای پ ویژگی ه
پول هــا )به ویــژه بــا تأکیــد بــر جایــگاه بانــک مرکــزی( ارائــه داده اســت.1. همتا به همتــا یــا غیرمتمرکــز بــودن 2. صادرکننــده 

)بانــک مرکــزی یــا غیــرازآن( ۳. دیجیتــال یــا غیردیجیتــال بــودن 4. گســترده یــا محــدود بــودن دسترســی.
-    رویکرد جغرافیایی: 1. رمزارز جهان روا 2.رمزارز بانک مرکزی ۳.رمزارز منطقه ای 4.توکن

ــن  ــی ۳.توک ــا دارای ــادار ی ــن به ــی 2.توک ــا مبادالت ــن پرداخــت ی ــردی )رویکــرد FCA و FINMA(: 1.توک -    رویکــرد کارب
ــردی. کارب

رویکردهــای مقررات گــذاری رمزپول هــا در ســطح بین المللــی شــامل عــدم ممنوعیــت )ژاپــن، آلمــان، کانــادا و ...(، 
ــد وجــه رمزپول هــا،  ــا چن ــک ی ــت ی ــارات، عــراق و ...(، ممنوعیــت بخشــی )محدودی ممنوعیــت کلی)عربستان ســعودی، ام

ــل و ...( در خصــوص آنهاســت. ــس، عمــان، برزی ــق )انگلی ــی و ...(، عــدم اتخــاذ موضــع دقی ــره جنوب ــران، ک ای
میثمــی در بخــش آخــر ســخنرانی خــود بــا بیــان ایــن نکتــه کــه »تاکنــون ادبیــات فقهــی رمزپول هــا فقــط بــر روی مــواردی 
ــادار  ــای به ــزی، رمزپول ه ــک مرک ــول بان ــد رمزپ ــا مانن ــر توکن ه ــواع دیگ ــه ان ــده درحالی ک ــز ش ــن متمرک ــد بیت کوی مانن
)ماننــد صکــوک توکن محــور، ســهام توکن محــور و غیــره(، توکــن کاربــردی جهــت احــراز هویــت، حــق تقــدم در اســتفاده 
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از محصــوالت و غیــره، همگــی قابلیــت تصــور دارد«، توصیه هــای سیاســتی خــود را بــه ایــن شــرح مطــرح کــرد:
ــی مراحــل  ــس و ط ــه مجل ــال ب ــت ارس ــا جه ــا و توکن ه ــا رمزپول ه ــه ب ــرح مشــخص در رابط ــا ط ــن الیحــه ی الف-تدوی

)میان مــدت( قانون گــذاری 
ب- تصویب ابعاد شرعی رمزپول ها و توکن ها در شورای فقهی بانک مرکزی )کوتاه مدت(.

ســخنران دیگــر ایــن نشســت آیــت اهلل غامرضــا مصباحی مقــدم، اســتاد اقتصــاد دانشــگاه امــام صــادق)ع(، در آغــاز ســخنرانی 
ــی  ــرعی، موضوع شناس ــم ش ــه ی حک ــاز ارائ ــت: پیش نی ــن« گف ــوِل بیت کوی ــرد رمزپ ــی کارب ــی فقه ــوان »بررس ــا عن ــود ب خ
اســت کــه موجــب تبییــن موضــوع می شــود و بــه ایــن ترتیــب فقیــه اصــول و مبانــی را ارائــه کــرده و پاســخ می دهــد. بــا 
ــادی در  ــرد را دارد و ســؤاالت زی ــوع رمــز پــول )رمــز ارز(، بیت کویــن گســترده ترین کارب ــازده هــزار ن ــه وجــود ی توجــه ب
مــورد آن مطــرح اســت. بایــد اشــاره کــرد کــه موضــوع معامــات »مــال« اســت. مــال اســت کــه مــورد مبادلــه قــرار می گیــرد. 
مــال شــامل کاالهــا، منافــع، حقــوق، امتیــازات و دیــون اســت کــه رمزپول هــا جــزو هیچ کــدام نیســتند و چــون مالیــت آنهــا 
احــراز نشــده اســت نمی تــوان حکــم بــه اســتفاده و تولیــد آنهــا داشــت. همچنیــن منشــاء پیدایــش رمزپول هــا مبهــم اســت. 
موضــوع مبادلــه بایــد از ابعــاد مختلــف شــفاف باشــد. چــه کشــوری آن را تولیــد کــرده، سرنوشــت آنهــا چیســت؟ اگــر روزی 

بیت کویــن از دســترس خــارج شــود چــه کســی پاسخگوســت؟
دکتــر مصباحی مقــدم ادامــه داد: بی ثباتــی و نوســانات شــدید رمزپول هــا موجــب »غــرر« اســت. اگــر فــرض کنیــم رمزپــول 
نوعــی پــول اســت، بایــد دانســت یکــی از کارکردهــای پــول مقیــاس ارزش اســت و تنهــا درصــورت ثبــات می توانــد ایــن 
ــود  ــث می ش ــن باع ــوند و ای ــر می ش ــر و گران ت ــر روز پیچیده ت ــن ه ــد بیت کوی ــتگاه های تولی ــد. دس ــرا کن ــرد را اج کارک
ــا  ــد و تنه ــل می کن ــول به ســمت انحصاری شــدن می ــن رمزپ ــد ای ــت تولی ــر شــوند و در نهای ــر و کمت تولیدکننده هــای آن کمت

افــراد محــدودی از اصــل آنهــا بهــره خواهنــد بــرد.
دکتــر مصباحی مقــدم دربــاره ی احتمــال تولیــد رمزپــول قانونــی توســط بانــک مرکــزی شــرح داد: اگــر بانــک مرکــزی ایــران 
یــا مجموعــه بانک هــای مرکــزی کشــورهای منطقــه اقــدام بــه تولیــد رمزپــول مشــترک بگیرنــد و هم زمــان مقررات گــذاری 
مناســبی انجــام شــود و ایــن رمزپول هــا مــورد قبــول منطقــه ای یــا بین المللــی قــرار گیــرد و به عنــوان واســطه ی مبادلــه، مــا 
را از ســوئیفت و ســایر کانال هــای مبادلــه بی نیــاز کنــد، بســیار مــورد اســتقبال و تأییــد قــرار می گیــرد، زیــرا بــه ایــن ترتیــب 
منشــأ معتبــر قانونــی بــرای ایــن رمزپــول ایجــاد می شــود، مالیــت آن احــراز شــده و تمــام منافعــی کــه بــرای ایــن رمزپول هــا 

شــمرده شــده، غالــب می شــود و اغلــب مشــکات مطــرح شــده از بیــن مــی رود.
رئیــس گــروه اقتصــاد شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانِی پژوهشــگاه در خاتمــه ی ســخنانش بــا اظهــار تأســف 
از بابــت کاهــش ارزش پــول ملــی گفــت: بــا کاهــش مقبولیــت پــول ملــی، مــردم در صــدد هســتند آن را بــه یــک ســرمایه ی 
مانــدگار یــا ارز خارجــی تبدیــل کننــد. امیــداور هســتیم در دولــت جدیــد شــاهد اســتقال بانــک مرکــزی باشــیم و انضبــاط 
ــاز از  ــورد نی ــع م ــای آن مناب ــرد و به ج ــزی صــورت نگی ــک مرک ــتقراض از بان ــرد و اس ــکل بگی ــا ش ــای م ــی در بانک ه مال
بــازار بین بانکــی تأمیــن شــود تــا مــا شــاهد انتشــار بی رویــه ی پــول توســط بانــک مرکــزی و تضعیــف ارزش پــول ملــی و 

از بیــن رفتــن ویژگــی معیــار ارزش بــودن پــول نباشــیم.
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دکتر قبادی در مراسم نکوداشت استادان زبان شناسی:
جامعه ی علمی جز با نخبه گرایی محصول نمی دهد

دکتــر حســینعلی قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در مراســم نکوداشــت اســتادان زبان شناســی، 
ــکده ی  ــته ی پژوهش ــای بازنشس ــی از اعض ــاک بهبهان ــد م ــر امی ــی و دکت ــه راکع ــر فاطم ــی، دکت ــیدمصطفی عاص ــر س دکت
زبان شناســی کــه 24 مهرمــاه 1400 در پژوهشــگاه برگــزار شــد، برگــزاری مراســم نکوداشــت بــزرگان زبان شناســی پژوهشــگاه 
ــال نیــک گرفــت و گفــت: جامعــه ی علمــی  ــه ف را در آســتانه ی میــاد نبــی اکــرم )ص( و میــاد امــام جعفــر صــادق )ع( ب
ــادِ پژوهشــکده ی  ــه محصــول خواهــد داد کــه خوشــبختانه »نخبه گرایــی« بنی ــا خواهــد گرفــت و ن ــه پ ــا نخبه گرایــی ن جــز ب

ــده می شــود. ــن پژوهشــکده دی ــرکات آن در ای ــز ب ــوز نی ــه هن ــوده اســت ک زبان شناســی ب
دکتــر قبــادی افــزود: ایــن اســتادان، اســتادان بزرگــی از اعضــای هیأت علمــی پژوهشــکده ی زبان شناســی بوده انــد و همچنــان 
هســتند و آثــار ارزنــده ای بــه قلــم پژوهشــگران ایــن پژوهشــکده منتشــر شــده اســت. دکتــر عاصــی همچــون گذشــته به صورت 
تمام وقــت بــه فعالیــت علمــی خــود می پردازنــد کــه بســیار ارزنــده اســت. دکتــر راکعــی و دکتــر بهبهانــی نیــز همچنــان در 

صحنــه هســتند و بــه فعالیــت علمــی می پردازنــد و امیــدوارم ســایه ی ایــن بزرگــواران متعالــی و پرتوافکــن باشــد.
ــه ســه عضــو بازنشســته ی پژوهشــگاه  ــراز ارادت ب ــا اب در ادامــه دکتــر علیرضــا مایی توانــی، معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه ب
گفــت: افتخــار داشــتم آثــاری از ایــن بزرگــواران را بخوانــم کــه چهره هــای درخشــان و مانــدگار در تاریــخ علــم ایــران هســتند 
ــن بزرگــواران را نه تنهــا از  ــر و بیشــتر شــناخته خواهــد شــد. عملکــرد ای ــان بهت ــگاه آن ــده اهمیــت و جای و در دهه هــای آین
ــژه در  ــش زبان شناســی به وی ــه و شایســته در دان ــار کریمان ــش انســانی و رفت ــل من ــی بلکــه به دلی ــاد علمــی و اخاق ــد نم دی
ــد  ــری خلــق و بتوانن ــار ماندگارت ــد دانــش بدرخشــند و آث ــان در عرصــه ی تولی ــدوارم کــه همچن پژوهشــگاه می ســتایم و امی

ــد. ــل کنن ــه نســل های بعــدی منتق ــات گران ســنگ خــود را ب تجربی
ــزرگان را از ســنت های  ــزاری مراســم نکوداشــت ب ــز برگ ــس پژوهشــکده ی زبان شناســی نی ــه زاده، رئی ــر ســیروس نصرال دکت
ــن ســنت  ــی را در جهــت همی ــاک بهبهان ــر م ــی و دکت ــر راکع ــر عاصــی، دکت ــک پژوهشــکده دانســت و نکوداشــت دکت نی
ــا  ــد و مقاله ه ــت خــود می پردازن ــه فعالی ــان ب ــس از بازنشســتگی همچن ــتادان پ ــت: بســیاری از اس ــرد و گف ــداد ک ــک قلم نی
ــانی  ــوم انس ــع در عل ــتند و درواق ــگران هس ــت پژوهش ــن دس ــزرگان از ای ــن ب ــه ای ــند ک ــده ای می نویس ــای ارزن و کتاب ه

ــدارد. ــی ن بازنشســتگی معن
دکتــر دالونــد ادامــه داد: امیدواریــم کــه میــراث دار ســنت های اخاقــی و علمــی ایــن ســه اســتاد بزرگــوار باشــیم و بتوانیــم 
ــژه از  ــتانی به وی ــای باس ــگ و زبان ه ــته ی فرهن ــه رش ــیاری ب ــت بس ــی خدم ــر بهبهان ــم. دکت ــل کنی ــدگان منتق ــه آین آن را ب
ــای  ــم و فعالیت ه ــواره آموخته ای ــز هم ــی نی ــر راکع ــد. از دکت ــوی کرده ان ــات مان ــه ی مطالع ــان در زمین ــق ترجمه هایش طری
علمــی و اجتماعــی ارزنــده ای داشــته اند. دکتــر عاصــی نیــز از دیــد علمــی و اخاقــی فــرد واالیــی اســت کــه همیشــه در ایــن 

پژوهشــکده از ایشــان یــاد گرفتــه ام و ...
در ادامــه دکتــر یحیــی مدرســی تهرانی، اســتاد پیشکســوت زبان شناســی بازنشســتگی را یکــی از نقــاط عطــف زندگــی انســان 
ــا افــراد مختلــف و در جاهــای مختلــف کار کــرده ام امــا تاکنــون جمعــی ماننــد همــکاران  دانســت و گفــت: ســالیان ســال ب
پژوهشــکده ی زبان شناســی را کمتــر دیــده ام. دوســتی مــن بــا دکتــر عاصــی بــه بیــش از ۵0 ســال می رســد و دوام پیــدا کــردن 
ــب، خوش خــو و اهــل فضــل  ــر عاصــی اســت. وی انســانی شــریف، نجی ــی دکت ــه ی مداراجوی ــل روحی ــن دوســتی به دلی ای
ــر راکعــی انســانی نرم خــو و اهــل  ــز بیــش از 40 ســال همــکاری و دوســتی دارم. دکت ــر راکعــی نی ــا دکت و اندیشــه اســت. ب

مــدارا بــا ســری پرشــور و قلبــی مهربــان هســتند. دکتــر 
بهبهانــی نیــز از همــکاران گرامــی مــا هســتند کــه بیــش 
ــا وی همــکاری کــرده ام و از همراهــی و  از ۳0 ســال ب

ــم. ــا ایشــان بهــره برده ای همگامــی ب
در ادامــه دکتــر زهــره زرشــناس، مســعود قیومی، آتوســا 
رســتم بیک و فائــزه توکلــی از اعضــای پژوهشــکده نیــز 
ــته،  ــتاد بازنشس ــه اس ــن س ــام ای ــت مق ــن پاسداش ضم
ســخنانی را در بــاب تشــکر و  ســپاس از آنــان مطــرح 
کردنــد. در پایــان مراســم هدایایــی به رســم یادبــود بــه 

ایــن بزرگــواران اهــدا شــد.
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دکتر گلشنی در جلسه ی شورای بررسی متون:
باید نگاه کلی به علوم انسانی تغییر کند

ســخنرانی دکتــر مهــدی گلشــنی، عضــو شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانِی پژوهشــگاه، بــا موضــوع »فرهنــگ، 
ــاری برگــزار شــد. علــوم انســانی و پیشــرفت کشــور« در نشســت 2۳1 ایــن شــورا روز اول مهرمــاه 1400، به صــورت وبین

ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی  ضمــن  ــادی، رئیــس وقــت پژوهشــگاه عل ــر حســینعلی قب ــن نشســت دکت ــدای ای در ابت
ــی و مهندســی  ــان رشــته های فن ــکان همــکاری می ــروز، ام ــاز ام ــن نی ــر گلشــنی، گفــت: مهم تری ــه دکت ــدم ب عــرض خیرمق
ــد و  ــق پیون ــرد: از طری ــوان ک ــاع مقــدس، عن ــه ی دف ــه ضمــن پاسداشــت هفت ــا هــم اســت. وی در ادام ــوم انســانی ب و عل

ــرد. ــل ک ــده منتق ــه نســل آین ــدس را ب ــاع مق ــای دف ــوان ارزش ه ــر می ت ــر بهت ــوم انســانی و هن ــی عل هم افزای

در ادامــه، دکتــر گلشــنی ضمــن بیــان اینکــه مســئله ی فرهنــگ، مهم تریــن مســئله اســت، گفــت: امــا متأّســفانه در جامعــه بــا 
عینــک فرهنگــی بــه امــور نــگاه نمی شــود. در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی نیــز گفتــه ام کــه فرهنــگ مــا نــه شــرقی، نــه 
غربــی و نــه اســامی اســت. درحالی کــه در اســام همــه چیــز ابــزاری بــرای رســیدن بــه معنویــت اســت و علــم و فنــاوری 

را بــرای فرهنــگ و معنویــت می خواهیــم.
بــه گفتــه ی دکتــر گلشــنی، ریشــه ی فرهنــگ در علــوم انســانی اســت امــا متأّســفانه در کشــور مــا علــوم انســانی شــأنی نــدارد. 
البتــه نحــوه ی ورود علــم غربــی بــه ایــران نیــز مؤثــر بــوده کــه ابتــدا فنــی مهنــدس، وارد شــده و علــوم انســانی شــأنی نداشــته 

اســت. ایــن درحالی اســت کــه امــروزه علــوم انســانی در غــرب شــأن واالی علمــی دارد.

دکتــر گلشــنی در ادامــه بــه تجربیــات کشــورهای غربــی در بهــاء دادن بــه علــوم انســانی پرداخــت و گفــت: افــزودن علــوم 
انســانی بــه علــوم فنــی و تجربــی بــه یــک ضــرورت در غــرب تبدیــل شــد چراکــه تکنیــک بــه خــدای جدیــد انســان تبدیــل 
ــوم انســانی  ــه عل ــی ب ــگاه کل ــد ن ــدان بیشــتری داده شــود. بای ــوم انســانی می ــه عل ــه ب شــده اســت و الزم به نظــر رســید ک
تغییــر کنــد و گروه هــای علــوم فنــی و مهندســی، جایــگاه علــوم انســانی و نقــش آن را به عنــوان مکمــل فرهنگــی و هویتــی 

بپذیرنــد.
ــن  ــگ هویت ســاز اســت و ای ــوم انســانی هویت ســاز اســت چــون فرهن ــزود: عل ــه اف ــن اســتاد مطــرح دانشــگاه در ادام ای
احســاس حقــارت کنونــی ناشــی از ضعــف فرهنــگ و ضعــف علــوم انســانی اســت کــه نمی توانــد ارتبــاط میــان نســل های 
کنونــی بــا هویــت تاریخــی خــود را برقــرار کنــد. بــه گفتــه ی دکتــر گلشــنی یکــی از دالیــل ضعــف فرهنگــی کم اطاعــی از 

هویــت و میــراث تاریخــی کشــور اســت.
وی افــزود: علــوم انســانی به ویــژه فلســفه بــه انســان دیــد کل نگــر می دهــد تــا جهــان را بــا عینــک تخصصــی خــود نبینــد. 
ــر نگــرش  ــد تغیی ــه هســتند و بای ــوم انســانی بیگان ــا عل ــی، مهندســی و پزشــکی ب ــه دانشــکده های فن ــن درحالی ســت ک ای

ایجــاد شــود و ایــن علــوم بــا هــم همــکاری و پیونــد داشــته باشــند.
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گزارش اولین جلسه ی ستاد هفته ی پژوهش

ــاه 1400، به صــورت غیرحضــوری  ــم مهرم ــن ســتاد نوزده ــا حضــور اعضــای ای ــه ی پژوهــش ب ــن جلســه ی ســتاد هفت اولی
برگــزار شــد. در ابتــدای جلســه، دکتــر علیرضــا مایی توانــی، معــاون پژوهشــی و تحصیــات تکمیلــی وقــت پژوهشــگاه بــا 
تشــریح اهمیــت و اهــداف برگــزاری هفتــه ی پژوهــش، بــر ضــرورت مشــارکت فعاالنــه ی دیگــر معاونت هــا، مدیریت هــا و 
واحدهــای مختلــف پژوهشــگاه بــه همــراه پژوهشــکده ها و مراکــز در برگــزاری شایســته و باشــکوه مراســم هفتــه ی پژوهــش 

و بــا حضــور حداکثــری اعضــای پژوهشــگاه تأکیــد کــرد.
ســپس دکتــر مســعود رضایــی، مدیــر پژوهشــی و مدیــر ســتاد هفتــه ی پژوهــش، بــا اعــام شــعار منتخــب هفتــه ی پژوهــش 
پژوهشــگاه در ســال 1400 بــا عنــوان »علــوم انســانی و مســئله های انســانی ـ اجتماعــی ایــران«، کــه بــه تصویــب  هیــأت رئیســه 

پژوهشــگاه رســیده اســت، محورهــای آن را چنیــن برشــمرد:
- پژوهش های علوم انسانی به مثابه یک مسئله؛

- پژوهش های علوم انسانی زیربنای سایر پژوهش ها؛
- پژوهش های علوم انسانی تقاضامحور در خدمت جامعه و تولید؛

- پژوهش های علوم انسانی در مواجهه با فاجعه های انسانی؛
- پژوهش های علوم انسانی و آسیب های اجتماعی؛

- پژوهش های علوم انسانی و محیط زیست؛
- پژوهش های علوم انسانی و مسئله ی فرهنگ؛

- علوم انسانی و قرن آینده.
ــه منظــور اجــرای هرچــه شایســته تر مراســم  ــه ب ــات صــورت گرفت ــه تشــریح اقدام ــن ب ــر پژوهشــی پژوهشــگاه همچنی مدی
هفتــه ی پژوهــش پرداخــت، ازجملــه برگــزاری جلســات شــورای مشــورتی مدیــران معاونــت پژوهشــی و بررســی و پیشــنهاد 
شــعار و محورهــای هفتــه ی پژوهــش پژوهشــگاه و ارســال بــه  هیــأت رئیســه جهــت تصویــب؛ معرفــی نماینــده ی پژوهشــگاه 
بــه وزارت علــوم جهــت مشــارکت فعاالنــه در نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش، فنــاوری و فن بــازار وزارت علــوم، تحقیقــات 
و فنــاوری؛ صــدور احــکام اعضــای ســتاد هفتــه ی پژوهــش؛ اصــاح شــیوه نامه ی انتخــاب پژوهشــگران برگزیــده و جایــزه ی 
ویــژه ی ســال پژوهشــگاه و تصویــب آن در  هیــأت رئیســه، ارســال فراخــوان  شــرکت در رقابــت پژوهشــگر برتــر بــه اعضــای 
ــا رئیســان پژوهشــکده ها و مراکــز و درخواســت مشــارکت فعاالنــه آنــان در برنامه هــای   هیــأت علمــی پژوهشــگاه؛ مکاتبــه ب
ــکده ها و  ــارکت پژوهش ــا مش ــگاه ب ــته ی پژوهش ــتادان بازنشس ــخنرانی اس ــرای س ــزی ب ــش؛ برنامه ری ــه ی پژوه ــم هفت مراس

مراکــز.
ــه ی  ــه و مشــابه ســال های گذشــته، مراســم هفت ــزی صــورت گرفت ــق برنامه ری ــه داد: مطاب ــه ی پژوهــش ادام ــر ســتاد هفت مدی
پژوهــش پژوهشــگاه در چارچــوب و هماهنگــی بــا برنامه هــای مراســم هفتــه ی پژوهــش وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 

در آذرمــاه ســال جــاری برگــزار خواهــد شــد.
ــن  ــه شــامل: تعیی ــرای جلســه را ک ــرر ب ســپس اعضــای حاضــر در جلســه دیدگاه هــای خــود درخصــوص موضوع هــای مق
ــن مســئول نمایشــگاه  ــگ؛ تعیی ــه  و نماهن ــه ی ویژه نام ــن مســئول تهی ــی پژوهشــگاه؛ تعیی ــزاری نمایشــگاه داخل مســئول برگ
ــات و  ــه ی تبلیغ ــئول کمیت ــن مس ــاوری؛ تعیی ــات و فن ــوم، تحقیق ــازار وزارت عل ــاوری و فن ب ــش، فن ــتاوردهای پژوه دس
اطاع رســانی هفتــه ی پژوهــش؛ مشــارکت پژوهشــکده ها و مراکــز پژوهشــگاه در مراســم هفتــه ی پژوهــش و... بــود، مطــرح 

ــد. کردن
ــری از  ــری حداکث ــر ضــرورت بهره گی ــوارد مختلــف ب ــاره ی م ــا بحــث و گفت وگــو درب ــه ی جلســه اعضــای ســتاد ب در ادام
فضــای مجــازی بــرای معرفــی فعالیت هــا و دســتاوردهای پژوهشــگاه بــه مخاطبــان و عاقه منــدان به ویــژه بــا ایجــاد صفحــه 
نمایشــگاه مجــازی در ســایت پژوهشــگاه؛ برنامه ریــزی بــرای اطاع رســانی مناســب برنامه هــای مراســم هفتــه ی پژوهــش بــه 
ــان واحدهــای مختلــف پژوهشــگاه  ــژه برگــزاری نشســت خبــری مراســم؛ تعامــل و همــکاری می شــیوه های مختلــف و به وی
ــت  ــورت پاورپوین ــی به ص ــز پژوهش ــکده ها و مراک ــرد از پژوهش ــزارش عملک ــذ گ ــا؛ اخ ــه و نماهنگ ه ــه ویژه نام در تهی
ــاوری و  ــش، فن ــتاوردهای پژوه ــگاه دس ــر در نمایش ــته و پررنگ  ت ــور شایس ــم؛ حض ــازی مراس ــه ی مج ــکاس در صفح و انع
ــا  ــی طرح ه ــی پژوهشــگاه و معرف ــأت علم ــه اعضــای  هی ــا مشــارکت فعاالن ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــازار وزارت عل فن ب
ــه و برگــزاری کارگاه هــای  ــن زمین ــاوری پژوهشــگاه در ای ــوآوری و توســعه ی فن ــز ن ــان، همــکاری مرک ــر آن و ایده هــای برت

مختلــف در ایــن نمایشــگاه تأکیــد کردنــد.
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کتاب جدید طرح اعتاء آماده ی انتشار شد:
علوم انسانی و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

ــان طرح هــا،  ــار پژوهشــی مجری ــه پیشــرفت کشــور، در ادامــه ی انتشــار آث ــوم انســانی معطــوف ب طــرح جامــع اعتــای عل
ــی  ــوی اســامی ایران ــانی و الگ ــوم انس ــاب »عل ــرد. کت ــد ک ــال 1400، منتشــر خواه ــز س ــری را در پایی ــد دیگ ــاب جدی کت
ــی  ــر یحی ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، دکت ــم اســتاد پژوهشــگاه عل ــه قل ــب یافته هــای پژوهشــی« ب پیشــرفت: فراترکی

ــه رشــته ی تحریــر درآمــده اســت. فــوزی، ب

در ایــن کتــاب چنان کــه از عنــوان آن پیداســت دربــاره ی چیســتی و چگونگــی الگــوی پیشــرفت در ایــران و نســبت آن بــا 
علــوم انســانی در کشــور صحبــت شــده اســت.

ــن  ــاره ی ای ــی از اندیشــه ها درب ــن نوشــته اســت: طیف هــای گوناگون ــن موضــوع چنی ــاره ی ای ــر درب ــه ی اث ــف در مقدم مؤل
ــدی  ــی طبقه بن ــان کل ــا را در دو جری ــوان آن ه ــه به صــورت کان می ت ــد ک ــف فکــری را مطــرح کرده ان موضــوع آرای مختل
ــد و  ــت وجو می کردن ــرب جس ــه ی غ ــه تجرب ــوف ب ــان انگارانه معط ــی یکس ــت را در الگوی ــه راه برون رف ــانی ک ــرد؛ کس ک
ــران  ــا بســتر فرهنگــی و  زیســت بوم ای ــه نیازهــا و شــرایط و هم ســو ب ــر نوعــی الگــوی پیشــرفت معطــوف ب کســانی کــه ب

ــد. ــد می کردن تأکی
رویکــرد اول تحت تأثیــر نظریه پــردازان اولیــه ی توســعه ی جوامــع  را بــه  ســنتی  و مــدرن  تقســیم  کــرده  و معتقــد بودنــد کــه  
ــدرن ، کــه  نقطــه ی اوج  آن   ــه  ســمت  جامعــه ی م ــی  خــود را ب ــر حرکــت  تکامل ــع  ســنتی  بهطــور اجتناب ناپذی همــه ی جوام
ــوم   ــر جهان   س ــنتی  ب ــه ی س ــا زوال  جامع ــج  ب ــدرن  به تدری ــه ی م ــان ، جامع ــر آن ــد. بهنظ ــی  می کنن ــد، ط ــورهای  غربی  ان کش
حاکــم  خواهــد شــد و کشــورهای غیرغربــی راهــی به جــز پیــروی کامــل از الگــوی تعقیب شــده در غــرب بــرای پیشــرفت 

ندارنــد.
در مقابــل، بخــش مهمــی از اندیشــمندان بــر ضــرورت الگــوی پیشــرفت معطــوف بــه نیازهــا و شــرایط و هم ســو بــا بســتر 
فرهنگــی و بوم زیســت ایــران تأکیــد می کردنــد؛ به طــوری کــه می تــوان گفــت گفتمــان غالــب در خصــوص پیشــرفت بیــن 

اندیشــمندان ایرانــی در دو قــرن گذشــته حمایــت از ایــن رویکــرد بــوده اســت.
ایــن اســتاد علــوم سیاســی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در ادامــه مقدمــه ی خــود دربــاره ی پیشــینه رویکــرد 
ــای  ــد از جنگ ه ــوص بع ــار و به خص ــرد از دوران قاج ــن رویک ــوالً ای ــد: اص ــن می نویس ــرفت چنی ــوع پیش ــه موض دوم ب
ایــران و روس مطــرح شــده و در زمــان مشــروطه و پهلــوی و در ســال های بعــد از انقــاب تــداوم داشــته اســت. از جملــه ی 
ــن  ــارالدوله و همچنی ــف مستش ــان، یوس ــب اف، میرزاملکم خ ــر، طال ــرزا، امیرکبی ــه عباس می ــوان ب ــمندان می ت ــن اندیش ای
اندیشــمندان مشــروطه ماننــد آیــت اهلل نائینــی و در ســال های بعــد ایرانشــهر، کســروی، فروغــی، آل احمــد، شــریعتی، شــایگان، 
ــا وجــود تنــوع دیدگاه هــا، اغلــب  ــان، ب آیــت اهلل مطهــری، امــام خمینــی و آیــت اهلل خامنــه ای اشــاره کــرد کــه دغدغــه ی آن
بحــث از پیشــرفت هم ســو بــا بوم زیســت ایــران و بــرای حــل مشــکات کشــور و همچنیــن تأکیــد بــر چگونگــی نقــش دیــن 
بــه منزلــه ی مهم تریــن عنصــر فرهنگــی جامعــه ی ایــران در الگوهــای پیشــرفت بــوده اســت. و بــه ایــن منظــور راهبردهــای 
مختلفــی را در خصــوص چگونگــی اثرگــذاری عناصــر ملــی و دینــی در الگــوی پیشــرفت مطــرح کرده انــد امــا در درون ایــن 
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جریــان، نیروهــای فکــری مختلفــی وجــود دارنــد؛ به طوری کــه بخشــی از آن هــا از پیونــد هویــت ملــی و ناسیونالیســم ایرانــی 
بــا تجــدد و برخــی دیگــر از پیونــد اســام و تجــدد ســخن گفته انــد و گروهــی نیــز الگویــی یکتا انــگار و تأسیســی فــارغ از 

ــد. ــه ی غــرب را مطــرح کرده ان تجرب
ــه ی الگــوی  ــان دینــی کــه از اقتبــاس و تصــرف در تجــدد و ارائ ــه ی گفتمــان نوگرای ــا غلب در ســال های بعــد از انقــاب و ب
ــد.  ــدی ش ــه ی جدی ــن مباحــث وارد مرحل ــرد، ای ــاع می ک ــران دف ــی در ای ــی و مل ــای دین ــه مؤلفه ه ــوف ب ــی معط تجددگرای
نگرش هــای مختلفــی دربــاره ی چگونگــی پیونــد تجــدد و دیــن و ملیــت مجــدداً در بیــن نوگرایــان دینــی طــرح شــد کــه بــه 
ــرای عملیاتی کــردن الگــوی موردنظــر خــود را  ــان تــاش ب ــن جری ــت فقهی اجتهــادی نوگــرا ای ــی قرائ ــه ی گفتمان ــل غلب دلی
آغــاز کــرد و در عرصه هــای مختلــف سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی بــرای تأســیس ســاختارهای جدیــد مبتنــی بــر الگــوی 

پیشــرفت معطــوف بــه قرائــت خــود از دیــن و ملیــت در ایــران پرداخــت.
دکتــر یحیــی فــوزی در ادامــه طــرح موضــوع خــود دربــاره ی الگــوی دوم پیشــرفت بــه وضعیــت دهه هــای اخیــر ایــران در 
ــر از مؤلفه هــای  ــال الگویــی متأث ــد و چنیــن نوشــته اســت: برخــاف اینکــه انقــاب ایــران خــود به دنب ایــن زمینــه می پردازن
ــا  ــای خــود پرداخــت، ام ــا و جهت گیری ه ــه تأســیس نهاده ــر آن ب ــی ب ــود و مبتن ــرای پیشــرفت کشــور ب ــی ب ــی و ایران دین
در دو دهــه ی اخیــر بحــث از ضــرورت تأســیس الگــوی  اســامی ایرانــی پیشــرفت مجــدداً در فضــای گفتمانــی و نخبگانــی 
ــه ی  ــی دو ده ــو ط ــن الگ ــازی ای ــی عملیاتی س ــتی و چگونگ ــن چیس ــرای تبیی ــرد و ب ــرح ک ــاب مط ــری انق ــران را رهب ای
ــاب و  ــه، کت ــا مقال ــه صده ــوم انســانی منتشــر شــده اســت؛ به طوری ک ــف و گســترده ای در عرصــه ی عل ــار مختل گذشــته آث
رســاله و اثــر پژوهشــی دربــاره ی ایــن موضــوع نگاشــته شــد کــه هــر یــک از دیدگاهــی خــاص بــه ایــن الگــو نگریســتند و 
ــرای  ــوه از اطاعــات ضــرورت یــک فرامطالعــه و یکپارچه ســازی ب ــد. ایــن حجــم انب ــن آن را آغــاز کردن ــرای تبیی تــاش ب
ــای  ــا و نظره ــا دیدگاه ه ــار ب ــن آث ــای ای ــابه های یافته ه ــا و تش ــایی تفاوت ه ــا و شناس ــترک آن ه ــته ی مش ــه هس ــیدن ب رس
پیشــین در دو قــرن گذشــته در خصــوص ایــن الگــو و دســت یابی بــه تبیینــی اجماعــی و عالمانــه از پدیــده ی الگــوی  اســامی 
ــر ایــن  اســاس، مســئله ی ایــن پژوهــش تبییــن ویژگی هــا و وجــوه نوآورانــه ی یافته هــای ایــن  ایرانــی را الزامــی می ســازد. ب
ــن الگــو در  ــران و چرایــی و چیســتی ای ــات و اندیشــه های متفکــران پیشــین بومی گــرا در ای ــا نظری پژوهش هــا در مقایســه ب

آثــار منتشرشــده ی محققــان علــوم انســانی و ارائــه ی مدلــی بــرای تبییــن نظــری آن اســت.
در ایــن اثــر مؤلــف بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن ســؤال 
اصلــی اســت کــه الگــوی پیشــرفت اســامی ایرانــی 
ــوف  ــه های معط ــات و اندیش ــا نظری ــبتی ب ــه نس چ
ــوم انســانی دارد؟  ــن متفکــران عل ــه پیشــرفت در بی ب
ــو، در  ــن الگ ــاره ی ای ــده درب ــای انجام ش و پژوهش ه
دو دهــه ی گذشــته در ایــران، چــه یافته هــای متمایــز 
و نوآورانــه ای در مقایســه بــا الگوهــای پیشــین مطــرح 

ســاخته اند؟
کتــاب علــوم انســانی و الگــوی اســامی ایرانــی 
بــا  پژوهشــی  یافته هــای  فراترکیــب  پیشــرفت؛ 
ــار  ــال در اختی ــز امس ــخه در پایی ــمارگان ۳00 نس ش
انســانی  علــوم  نظــری  مباحــث  منــدان  عاقــه 
خصوصــًا دوســتداران موضــوع پیشــرفت و توســعه ی 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــور ق کش
ــر  ــن اث ــب ای ــت مطال ــاع از فهرس ــرای کســب اط ب
ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــگاه پژوهش ــه وب ــد ب می توانی
ــا  ــارات ی ــای انتش ــش تازه ه ــی بخ ــات فرهنگ مطالع

ــد. ــه فرمائی ــاء مراجع ــع اعت ــرح جام بخــش ط
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آغاز سال تحصیلی 1400 در پژوهشگاه

ــا  ــار و ب ــق وبین ــاه 1400، به صــورت مجــازی از طری ــورخ ۷ مهرم ــنبه م ــد روز چهارش ــی جدی ــاز ســال تحصیل مراســم آغ
حضــور جمعــی از دانشــجویان جدیدالــورود و دانشــجویان قدیمــی، اســتادان و کارشناســان مدیریــت آمــوزش و تحصیــات 

تکمیلــی پژوهشــگاه برگــزار شــد.

ایــن مراســم بــا قرائــت قــرآن آغــاز شــد و در ابتــدای جلســه، دکتــر حســینعلی قبــادی، رئیــس وقــت پژوهشــگاه، ضمــن 
گرا میداشــت ایــام اربعیــن حســینی علیه الســام و ایــام بزرگداشــت دفــاع مقــدس، شــروع ســال جدیــد تحصیلــی را تبریــک 
گفــت و بــرای دانشــجویان جدیــد، آرزوی موفقیــت و ســامتی کــرد. وی بــا اشــاره بــه برگــزاری ایــن مراســم، از زحمــات 
ــی را  ــادی نکات ــر قب ــی کــرد. دکت ــی تشــکر و قدردان ــام کرونای مدیریــت آمــوزش و کارشناســان تحصیــات تکمیلــی در ای
مطــرح کــرد و خواســتار توجــه بــه آنــان شــد؛ نکتــه ی اول، دانشــجویان محتــرم از همیــن حــاال بــه فکــر موضــوع و مســئله ی 
ــا اســتادان پژوهشــگاه  ــه ی دوم، ب ــر می شــود«. نکت ــور »چــه زود، دی ــر قیصــر امین پ ــول مرحــوم دکت ــه ق رســاله باشــند و ب
بســیار در ارتبــاط باشــند و اســتادان نیــز وقــت و زمــان کافــی بــرای ایــن موضــوع مطابــق جــدول زمانــی اختصــاص دهنــد. 
ســوم اینکــه، کارشناســان آمــوزش، بــرای پاســخ گویی بــه دانشــجویان در ایــام کرونایــی، وقــت و اهتمــام ویژه تــری داشــته 
باشــند و برنامه ریــزی الزم صــورت پذیــرد. نکتــه ی چهــارم، در طــول هــر نیم ســال تحصیلــی، حداقــل دو جلســه بــا  هیــأت 
ــی دانشــجویان  ــان تحصیل ــدت زم ــزار شــود. پنجــم اینکــه، م ــی برگ ــا حضــور دانشــجویان گرام رئیســه ی پژوهشــگاه و ب
خیلــی طوالنــی مــدت نشــود و بــا حفــظ و نیــز افزایــش کیفیــت، امــور آموزشــی و پژوهشــی، دانشــجویان در زمــان مقــرر 
ــی و  ــداول آموزش ــی و مت ــای قانون ــا فرآینده ــز ب ــه دانشــجویان نی ــر اســت ک ــر، بهت ــن ام ــرای ای ــوند. ب ــل ش فارغ التحصی
پژوهشــی آشــنا شــوند. نکتــه ی ششــم، دانشــجویان تــوان تحقیقاتــی بیشــتری از خودشــان نشــان بدهنــد و امیــد داریــم کــه 
ــکده ها  ــد. پژوهش ــگاه ها باش ــز و دانش ــر مراک ــر از دیگ ــر و با کیفیت ت ــگاه، قوی ت ــری در پژوهش ــاله های دوره ی دکت رس
ــا نــگاه بــه  و اســتادان پژوهشــگاه زمینه هــای تحقیــق و پژوهــش خــود را از قبــل اعــام کننــد تــا پذیــرش دانشــجو نیــز ب
ــای کاربردی ســازی و ترویجی ســازی پژوهشــگاه در  ــا حوزه ه ــه ی آخــر، دانشــجویان ب ــرد. نکت ــن موضــوع صــورت گی ای
ارتبــاط باشــند و حلقــه ی اســتاد و پژوهــش توســط دانشــجو تکمیــل شــود. ایــن حوزه هــای مذکــور، زمینــه ی کار و فعالیــت 

بســیار زیــاد دارنــد.
دکتــر قبــادی در پایــان ســخنان خــود، ضمــن عــرض تبریــک مجــدد بــه پذیرفتــه شــدگان دوره ی دکتــری در پژوهشــگاه، 

بــرای آنــان از خداونــد متعــال، ســامتی و تندرســتی و موفقیــت مســألت کــرد.

ــه دانشــجویان  ــود کــه ضمــن خیرمقــدم ب ــی، معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه ب ــر مایی توان ــن نشســت، دکت ســخنران دوم ای
جدیدالــورود پژوهشــگاه، بــرای آنــان ســامتی و موفقیــت آرزو و ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا پایــان یافتــن ایــام کرونــا، 

ــود.  ــزار ش ــارف و حضــوری برگ ــی به صــورت متع ــی و آموزش ــای درس کاس ه
وی ادامــه داد: پژوهشــگاه از بزرگ تریــن مؤسســات پژوهشــی  اســت کــه حــدوداً 60 ســال تجربــه دارد و وجــه تمایــزش بــا 
ســایر مراکــز آموزشــی و پژوهشــی، در برگــزاری کارگاه هــا، نشســت های علمــی تخصصــی و همایش هاســت و توصیــه کــرد 
کــه دانشــجویان نیــز حتمــًا در ایــن برنامه هــا شــرکت کننــد و از محتــوای آموزشــی آنهــا اســتفاده و بهــره ببرنــد کــه به عنــوان 
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ــی  ــاون پژوهش ــرد. مع ــاره ک ــاه 1400( اش ــال )آذرم ــش امس ــه ی پژوه ــرای هفت ــده ب ــی ش ــای پیش بین ــه برنامه ه ــه ب نمون
ــزی  ــا برنامه ری ــا ب ــت ت ــز خواس ــجویان نی ــرد و از دانش ــاره ک ــی اش ــدن دوره ی تحصیل ــل طوالنی ش ــه معض ــگاه، ب پژوهش
درســی مناســب در زمــان مقــرر، درس را بــه اتمــام برســانند. وی در پایــان ســخنرانی خــود، بــه رســاله های دکتــری پرداخــت 
و توجــه دانشــجویان را بــه ایــن موضــوع مهــم جلــب کــرد کــه از اآلن بــه فکــر طــرح مســئله بــرای رســاله خــود باشــند و بــا 
راهنمایــی اســتادان محتــرم پژوهشــگاه بــه آن بیندیشــند، چراکــه فرصت هــا زود ســپری می شــوند و اگــر رســاله ی پژوهشــی 
ــه ی علمــی- ــاله ی خــود مقال ــه از رس ــد. دانشــجو موظــف اســت ک ــچ کاری نمی آی ــه هی ــز ب ــداً نی ــد، بع ــد مســئله باش فاق
پژوهشــی ارائــه کنــد و ایــن مقالــه بایــد ســخن نوآورانــه و کوتــاه پژوهــش انجام شــده ی وی باشــد. اگــر دانشــجو در ذهــن 

خــود مســئله داشــته باشــد و از قبــل بــرای آن مطالعــه کــرده باشــد، مقالــه بــا کیفیــت بهتــری نوشــته می شــود.

ســخنران بعــدی، دکتــر روح اهلل کریمــی، مدیــر آمــوزش و تحصیــات تکمیلــی پژوهشــگاه، ضمــن خیرمقــدم و خوشــامدگویی 
ــای  ــا فعالیت ه ــد و ب ــه کنن ــگاه را مطالع ــابقه ی پژوهش ــًا س ــه حتم ــت ک ــان خواس ــورود، از آن ــجویان جدیدال ــه دانش ب
پژوهشــگاه از گذشــته تــا کنــون بیشــتر آشــنا شــوند. چــون ایــن شــناخت بــه اســتفاده ی بیشــتر از فرصت هــا کمــک می کنــد. 
ــری برخــوردار هســتند و  ــوان پژوهشــی باالت ــرا از ت ــد زی ــز دارن ــا ســایر فارغ التحصیــان تمای فارغ التحصیــان پژوهشــگاه ب
ــی و  ــه ی درس ــور در برنام ــن منظ ــم به ای ــش ورزی ه ــت. درس پژوه ــوم انسانی س ــگر عل ــت پژوهش ــر تربی ــد ب ــا تأکی این ج

ــه آن نگریســته شــود.  ــوان فرصــت خــوب ب ــد  به عن ــده کــه بای آموزشــی دانشــجویان لحــاظ گردی
ــداول  ــل و مت ــیوه ی قب ــه ش ــای حضــوری ب ــزاری کاس ه ــکان برگ ــا؛ ام ــا شکســت کرون ــه ب ــرد ک ــدواری ک ــراز امی وی اب
فراهــم شــود کــه ایــن امــر نیــز تابــع تصمیمــات ســتاد ملــی کرونــا و اباغیــه ی وزارت عتــف خواهــد بــود. دکتــر کریمــی، 
از دانشــجویان خواســت تــا آن زمــان نیــز، زمینه هــای پژوهشــی و آموزشــی را در خودشــان تقویــت کننــد. مدیــر آمــوزش، 
ــری خواهــد  ــه ی پژوهشــی رســاله ی دکت ــر اســاس طرح نام ــری ب ــرش دانشــجویان دوره ی دکت ــی پذی شــرح داد: از ســال آت
بــود کــه بــر اســاس اعــام و اطاع رســانی پژوهشــکده ها و اســتادان اقــدام خواهــد شــد. وی بــا اشــاره بــه تدویــن برنامــه ی 
ــرد  ــح ک ــوارد خــاص، تصری ــد کمیســیون م ــای جدی ــری و اباغیه ه ــی دانشــجویان دوره ی دکت ــای تحصیل ــی فعالیت ه زمان
ــف  ــجو موظ ــه، دانش ــوان نمون ــود. به عن ــال می ش ــل اعم ــخت گیرانه تر از قب ــیار س ــی بس ــنوات تحصیل ــوص س ــه در خص ک
ــد.  ــا نکن ــود را نامشــخص ره ــت خ ــد و وضعی ــدام کن ــام اق ــه ثبت ن ــی نســبت ب ــال تحصیل ــر نیم س ــاز ه ــه در آغ اســت ک
دانشــجویان می تواننــد رســاله های کارفرمایــی را کــه در ارتبــاط بــا ســایر نهادهــا و ســازمان ها اســت، پیشــنهاد بدهنــد و پــس 
از تصویــب بــه انجــام آن بپردازنــد کــه منافــع مــادی و غیرمــادی بــرای آنــان دارد. ایــن موضوعــات معمــوالً پــس از وصــول بــه 
ــد موضــوع  ــز می توانی ــی- تخصصــی نی ــا و نشســت های علم ــزاری کارگاه ه ــرای برگ ــود. ب ــانی می ش پژوهشــگاه، اطاع رس
پیشــنهاد بدهیــد و درصورتی کــه تمایــل و امکانــش را داشــته باشــید، اجــرای آن را نیــز بــر عهــده بگیریــد. دکتــر کریمــی در 
پایــان ســخنانش، بــه معرفــی همــکاران و شــرح وظایــف کارشناســان آمــوزش پرداخــت و ســپس دانشــجویان جدیدالــورد بــه 

معرفــی خــود پرداختنــد.
ایــن مراســم به صــورت حضــوری و مجــازی برگــزار شــد و همــکاران عضــو هیــأت علمــی و غیــر هیــأت علمــی در ایــن 

مراســم مشــارکت داشــتند.
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مرور کارنامه ی اجمالی پژوهشگاه از سال 95 تاکنون در دیدار ماهانه ی اعضای هیأت علمی

دیــدار ماهانــه ی اعضــای  هیــأت علمــی بــا  هیــأت رئیســه ی پژوهشــگاه، مــورخ 29 شــهریور مــاه 1400 به صــورت مجــازی 
برگــزار شــد. بــا توجــه بــه تعطیلــی دوشــنبه ابتدایــی مهرمــاه بــه دلیــل اربعیــن حســینی، جلســه ی ماهانــه ی مهــر مــاه یــک 
هفتــه زودتــر برگــزار شــد. دکتــر حمیــد ســجادی، مدیــر دفتــر امــور  هیــأت علمــی، جلســه را بــا تشــکر از همراهی همیشــگی 
ــیوه نامه ی  ــن »ش ــوان تبیی ــا عن ــه ب ــن جلس ــوع ای ــی از موض ــی مقدمات ــرد و توضیحات ــاز ک ــگاه آغ ــه ی پژوهش ــأت رئیس  هی
ــی  ــأت علم ــای  هی ــث اعض ــورد بح ــم و م ــه ی مه ــوان دغدغ ــژه«، به عن ــت وی ــام وق ــی تم ــأت علم ــای  هی ــت اعض خدم

پژوهشــگاه، ارائــه کــرد.
وی بــا ایــن مقدمــه از دکتــر مایی توانــی، معــاون پژوهــش و تحصیــات تکمیلــی وقــت به عنــوان متصــدی اصلــی تدویــن 
ــرات  ــه نظ ــش  ها و نقط ــس از آن پرس ــد و پ ــان فرماین ــیوه نامه بی ــاره ی ش ــی درب ــا توضیح ــرد ت ــت ک ــیوه نامه درخواس ش
اعضــای  هیــأت علمــی پژوهشــگاه طــرح و پاســخ داده شــود و نــکات اصاحــی و پیشــنهادی آن هــا محــل بحــث و بررســی 

و احیانــًا اصــاح قــرار گیــرد.

ــراز  ــا ف ــگاه ها ب ــازی دانش ــد از همسان س ــگاه ها بع ــه پژوهش ــازی ب ــری همسان س ــه تس ــان اینک ــا بی ــی ب ــر مائی توان دکت
ــادی پیــش می آمــد، از تاش هــای شــبانه روزی  ــع زی ــود و ایــن کــه مــدام مشــکات و موان و فرودهــای بســیاری همــراه ب
ــتن اعضــای  ــکان پیوس ــت ام ــه در نهای ــادی، ک ــر قب ــژه شــخص دکت ــی به وی ــأت علم رؤســای پژوهشــگاه  ها و اعضــای  هی

ــر و تشــکر کــرد. ــه طــرح همسان ســازی را فراهــم آورد، تقدی ــأت علمــی پژوهشــی ب  هی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه خوشــبختانه صــدور احــکام آن نیــز در مــاه گذشــته بــه ســرعت در دســتور کار قــرار گرفــت و صــادر 

شــد بیــان کــرد: طــرح همسان ســازی دو قســمت دارد؛
بخــش اول شــامل تمــام اعضــای  هیــأت علمــی می شــود کــه احــکام آن صــادر شــد و طبیعتــًا هیــچ تبصــره و الزامــی هــم 
بــر آن بــار نبــود، امــا بخشــی دومــی هــم دارد کــه بــا عنــوان اعضــای  هیــأت علمــی تمــام وقــت ویــژه از آن یــاد می شــود. 
ایــن بخــش یــک شــرایط و ضوابطــی اســت کــه  هیــأت امنــای وزارت علــوم مصــوب کــرده و هــر کــدام از دانشــگاه.ها و 

ــی ســاختند. ــن چارچــوب اصل ــا ای ــق ب ــن شــیوه نامه ای منطب ــه تدوی ــزم ب پژوهشــگاه ها مل

ــوم انســانی و مطالعــات  ــن وصــف پژوهشــگاه عل ــا ای ب
فرهنگــی نیــز بــا ابتنــای بــر آن چارچــوب اصلــی طراحی 
ــده ای  ــی ش ــی بوم ــوم، متن ــوی وزارت عل ــده از س ش
ــی  ــأت علم ــای  هی ــت اعض ــیوه نامه ی خدم ــوان ش به عن
ــات  ــی و تحصی ــت پژوهش ــژه در معاون ــت وی تمام وق
ــیوه نامه در  ــن ش ــس ای ــرد. پیش نوی ــن ک ــی تدوی تکمیل
چندیــن جلســه ی پیاپــی در  هیــأت رئیســه مــورد بحــث 
ــد.  ــوب ش ــت مص ــت و در نهای ــرار گرف ــی ق و بررس
ــه ای  ــدا مجموع ــور، ابت ــیوه نامه ی مذک ــن ش ــرای تدوی ب
ــی  ــز علم ــگاه ها و مراک ــایر دانش ــه س ــیوه نامه ها ک از ش
ــت و  ــرار گرف ــرداری ق ــورد بهره ب ــد، م ــرده بودن ــه ک تهی
ســعی شــد شــیوه نامه بــه ســاده ترین و معتدل تریــن 
ــت  ــه اکثری ــان ک ــن و طراحــی شــود. آن چن شــکل تدوی
ایــن  مزایــای  از  بتواننــد  علمــی  اعضــای  هیــأت 

شــوند. بهره منــد  همسان ســازی 
ــرار  ــأت علمــی ق ــار اعضــای  هی ــن شــیوه نامه در اختی ای
گرفــت و تــاش شــد تــا اکثریــت اعضــای  هیــأت علمــی 
ــی از  ــی برخ ــوند. در جای ــد ش ــکان بهره من ــن ام از ای
ــن  ــد. در ای ــز شــرایط نبودن ــأت علمــی حائ اعضــای  هی
مرحلــه معاونــت پژوهشــی به صــورت تک تــک بــا 
اعضــای  هیــأت علمــی تمــاس گرفتنــد و مســائل آن هــا 
و راهــکار بــرای هــر یــک را بــرای آن هــا شــرح دادنــد.
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برخــی مشــکاتی داشــتند کــه در حــال بررســی و حــل اســت، تعــداد معــدودی از بهره منــدی از ایــن مزیــت و قــرار گرفتــن 
به عنــوان  هیــأت علمــی تمــام وقــت ویــژه انصــراف دادنــد، بســیاری هــم پرونده هایشــان را تکمیــل کردنــد.

ــا آن برخــی از  ــب ب ــرون نداشــته باشــند. مترت ــزام و آن اینکــه کاری بی ــک ال ــا ی ــه اســت ب ــک تعهدنام شــیوه.نامه اساســًا ی
آیین نامه هــا نیــز بایــد اصــاح و بازبینــی شــوند از جملــه آیین نامــه ی ترفیــع. بــر ایــن اســاس در معاونــت پژوهشــی تاکنــون 
چهــار جلســه تشــکیل شــده و آیین نامــه ی ترفیــع نیــز بازنگــری شــد. بــا ایــن توضیــح دکتــر مائــی خــود شــنونده ی نظــرات 

و مســائل دوســتان و همــکاران شــدند.

ــرای  ــا ب ــگاه و معاونت.ه ــت پژوهش ــبانه روزی ریاس ــاش ش ــکر از ت ــر و تش ــن تقدی ــی ضم ــام ابراهیم ــر اله ــدا دکت در ابت
ــد محدودیــت حــادث شــده از  ــان چن ــه بی ــرای محقــق شــدن آن ب ــه ثمــر رســیدن همسان ســازی و اقدامــات ســازمانی ب ب
شــیوه نامه پرداخــت و گفــت: ایــن مســئله، دغدغــه ی بســیاری از اعضــای  هیــأت علمــی پژوهشــی اســت. همــان تفرقــی کــه 
ــه حــل شــد در خصــوص شــیوه نامه تســری  ــه البت ــود ک ــأت علمــی آموزشــی و پژوهشــی ب در همسان ســازی اعضــای  هی
ــی  ــته حت ــای پژوهشــی نداش ــش فعالیت ه ــا بیســت درصــد افزای ــت ی ــام وق ــا حضــور تم ــه اســت. اساســأ مشــکلی ب یافت
منافــع و مزایــای مــادی حاصــل از فعالیت هــای خــارج از پژوهشــگاه در حــوزه ی تدریــس را نیــز قابــل اغمــاض بیــان کــرد. 
ــژه  ــا دانشــگاه به وی ــاط ب ــی و ارتب ــأت علمــی پژوهشــی از تدریــس، راهنمای ــع مســئله ی محــروم کــردن اعضــای  هی در واق
ــا  ــا ایــن اقــدام عــاوه بــر محــروم شــدن عضــو  هیــأت علمــی پژوهشــی از ارتبــاط ب دانشــگاه های ممتــاز کشــور اســت. ب
دانشــگاه، از مزایایــی کــه عضــو  هیــأت علمــی نیــز می توانســت بــر اســاس آیین نامــه ی ارتقــاء از تدریــس، راهنمایــی رســاله 
ــأت علمــی  ــن اعضــای  هی ــا داشــته باشــد محــروم می شــود. این جــا شــکاف بی ــه و بســیاری دیگــر از فعالت ه ــان نام و پای
ــی  ــن در حال ــد. ای ــا دانشــگاه از دســت می ده ــش را ب ــز ارتباطات ــود و پژوهشــگاه نی ــر می ش آموزشــی و پژوهشــی عمیق ت

اســت کــه پژوهشــگاه بــدون دیــوار اساســًا شــعار مــا بــوده اســت.

دکتــر مائی توانــی در پاســخ بیــان کــرد کــه ایــن مســائل هــم مــورد اندیشــه و دغدغــه ی مــا بــوده اســت امــا متأســفانه در 
مصوبــه ی  هیــأت امنــاء، روح محدود کننــده و انــزوا جویانــه وجــود دارد. از همیــن رو مــا نیــز نظــرات پیشــنهادی خــود را در 

ــم. ــوم ارســال کرده ای ــرای وزارت عل ــن و ب ــا ایــن محدودیت هــا تدوی مواجهــه ب
وی بیــان داشــت: بــه نظــر مــن، ایــن مصوبــه بــه ایــن شــکل قابــل اجــرا نیســت، زیــرا حتــی دانشــگاه ها نیــز بــرای آمــوزش 
بســیاری از دروس خــود نیازمنــد بــه اســتادان خــارج از مجموعــه ی خــود هســتند و ایــن محدودیــت منبعــث از شــیوه نامه، 
ــن  ــه ای ــه ب ــن مصوب ــا ای ــد. درضمــن ب ــاق می افت ــر و اصــاح اتف ــن تغیی ــه نظــرم به ســرعت ای مسئله ســاز اســت و اینکــه ب
ــه پتانســیل  ــأت علمــی پژوهشــی ک ــرای اســتادان  هی ــژه ب ــد، به وی ــه وجــود دارد ارتباطــات علمــی آســیب می بین نحــوی ک

زیــادی بــرای تدریــس دروس تخصصــی دارنــد.
ــای کشــور اســت کــه محدودیــت ایجــاد  ــأت امن ــات  هی ــار ماســت، مصوب ــر اســاس آنچــه اکنــون در اختی ــا ایــن حــال ب ب
کــرده و در حــال حاضــر نمی تــوان از آن تعــدی کــرد، هرچنــد امیدواریــم کــه هرچــه زودتــر ایــن تغییــر و اصــاح صــورت 
بگیــرد تــا بتــوان از ذخایــر انباشــته شــده اعضــای  هیــأت پژوهشــی بــرای آمــوزش نیــز اســتفاده کــرد. ســخن ایــن کــه ایــن 
ــه  ــع آن ب ــد و مناف ــل برس ــه حداق ــازی ب ــی از همسان س ــای ناش ــه زیان ه ــم ک ــوده و امیدواری ــرح ب ــدت مط ــات به ش مطالب

حداکثــر برســد.

در ادامــه دکتــر حمیــد ســجادی گفــت: محدودیت هــای ارتباطــی شــیوه نامه بــرای اعضــای  هیــأت علمــی کــه از ســال گذشــته 
ــای  ــه اعض ــاله ها ک ــی رس ــوص راهنمای ــژه درخص ــه، به وی ــا ن ــود ی ــال می ش ــا اعم ــن محدودیت ه ــز ای ــدند نی ــد ش متعه
 هیــأت علمــی قبــل از ســال 1400 متعهــد شــده و پذیرفته انــد. مســئله ی دیگــر مربــوط بــه نادیــده گرفتــن رتبه هــای علمــی 

اســت کــه میــزان متفاوتــی از ســاعات حضــور را بــرای اعضــای  هیــأت علمــی طلــب می کــرد.
ــل از 1400  ــه قب ــس ک ــه و تدری ــاله و پایان نام ــی رس ــه راهنمای ــی ک ــأت علم ــای  هی ــخ داد: اعض ــی پاس ــر مائی توان دکت
ــه  ــا ب ــدارد، و بن متعهــد شــده اند شــامل ایــن شــیوه نامه نمی شــود، امــا در خصــوص ســایر فعالیت هــا ایــن امــکان وجــود ن
مصوبــه ی  هیــأت امنــا نمی تــوان ارفاقــی قائــل شــد. در خصــوص رتبــه ی اعضــای  هیــأت علمــی هــم مصوبــه ی  هیــأت امنــاء 
ــا  ایــن تفــاوت را لحــاظ نکــرده اســت. اتفاقــا ایــن پیشــنهاد را در  هیــأت رئیســه طــرح کردیــم امــا به واســطه ی مغایــرت ب
مصوبــه ی  هیــأت امنــاء مــورد قبــول واقــع نشــد. در خصــوص بیســت درصــد افزایــش امتیــازات نیــز قابــل ذکــر اســت کــه 
20 درصــد را بایــد در آیین نامــه ی ترفیــع دیــده شــود کــه شــامل مجموعــه فعالیت هــای پژوهشــی اعضــای  هیــأت علمــی از 
جملــه شــرکت در همایــش، مقالــه علمــی گروهــی، ســخنرانی و ... اســت. در مجمــوع شــرایط آســانی را دارد و اساســأ فکــر 

نمی کنــم کــه دشــواری وجــود داشــته باشــد.
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ــا آیین نامه هــا و اســناد باالدســتی طــرح کــرد. دکتــر مائی توانــی در  ــو پرســش خــود را از مغایــرت ب دکتــر ســمیه توحیدل
ــه در ســامانه ی اســناد و  ــن شــیوه نامه همچــون مســائل مســتحدثه هســتند ک ــه همسان ســازی و تدوی ــرد ک ــان ک پاســخ بی
ــن وصــف  ــا ای ــود. ب ــه اصــاح ش ــن مصوب ــای ای ــر مبن ــد ب ــا بای ــایر آیین نامه ه ــع آن س ــه تب ــده و ب ــرح ش ــا ط آیین نامه ه
ــن  ــدی تدوی ــای جدی ــع آن آیین نامه ه ــه تب ــود و ب ــاح می ش ــم اص ــای قدی ــه آیین نامه ه ــرا ک ــدارد چ ــود ن ــی وج تناقض

ــع اســت. ــه ی ترفی ــه ی آن هــا آیین نام خواهــد شــد کــه از جمل

دکتــر نــادر ســیدکالی نیــز بــا اشــاره ی کوتاهی بــه تاریخچــه ی تمــام وقت ویــژه در وزارت بهداشــت، اســاس همسان ســازی 
را مشــوقی بــرای اســتادان جهــت پیوســتن و فعالیــت در دانشــگاه دانســته و تســری آن را بــر مبنــای نارضایتــی بیــن اعضــای 
 هیــأت علمــی عتــف بــا اعضــای  هیــأت علمــی وزارت بهداشــت دانســت. وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه همسان ســازی اعضــای 
 هیــأت علمــی یعنــی ایــن کــه آن هــا حاضــر شــوند تمــام وقــت ویــژه بشــوند. در ایــن راســتا بــه ازای هــر پنــج ســال یــک 
پایــه ی تشــویقی نیــز بــه آن هــا اعطــا می شــود. بــا ایــن مقدمــه ایــن پرســش را مطــرح نمودنــد کــه آیــا در رابطــه بــا مزایــای 
مثــل پایــه ی تشــویقی در پژوهشــگاه برنامــه ای هســت و ایــن کــه چــرا دانشــگاه ها تفســیری موســع تری از مصوبــه کــرده 

و امتیــازات بیشــتری را لحــاظ کرده انــد.
ــا شــیوه نامه ی تمامــی  ــاء خیلــی مفصــل هســت ام ــأت امن ــی پاســخ داد: شــیوه نامه ی وزارت علــوم مصــوب  هی ــر مائ دکت
دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی چیــزی متفــاوت از ایــن مصوبــه نیســت و در خصــوص دریافــت پایــه ی تشــویقی در ازای 
ــل اعمــال در پژوهشــگاه هــم هســت چــرا کــه اساســأ مصــوب  ــن قاب ــژه صحیــح اســت و ای ــد ســال تمــام وقــت وی چن

 هیــأت امنــاء بــوده و قابــل اجــرا اســت.

درادامــه ی نشســت دکتــر قبــادی، نیــز بــا بیــان خرســندی از شــنیدن نظــرات دوســتان کــه مســئله را از زوایــای گوناگــون 
ــل و بحــث اســت. وی  ــل تأم ــد و گاه قاب ــی ایجــاز دارن ــی خیل ــه گاه ــان ک ــد، آن چن ــرار می دهن ــورد بحــث ق ــرح و م ط
پاســخ های دکتــر مایــی را تأییــد کــرد و شــرح داد: دکتــر مائــی به خوبــی مســئله را بیــان کردنــد و توضیحــات را کامــل 
ــا  ــد. ب ــان کردن ــی بی ــوده، همــه را به خوب ــاز ب ــرای پژوهشــگاه جــا ب ــه ب ــی ک ــات و جای ــا و امکان ــه داد و محدودیت ه ارائ
ایــن توضیــح کــه اصــل زحمــت تدویــن شــیوه نامه خدمــت  هیــأت علمــی تمــام وقــت ویــژه را معاونــت پژوهشــی کشــیدند 
کــه تمــام ایــن مــوارد بایــد بــه بازدهــی فعالیت هــای پژوهشــی منجــر شــود، از ایــن رو معاونــت پژوهشــی متولــی ایــن امــر 

ــت. ــرار گرف ــیوه نامه ق ش
بــرای بارهــا و بارهــا پیش نویس هــای متعــددی از شــیوه نامه در مــدت کوتاهــی طــرح و در دســتور جلســه ی  هیــأت رئیســه 
ــه ایــن شــیوه نامه رســیدیم. در آن جــا مســئله ی اصلــی مــا محقــق شــدن هــر چــه ســریع تر  ــا در نهایــت ب قــرار گرفــت ت

ایــن امــر بــود.
ــد طــی  ــی از اجــرای فراین ــدت زمان ــد م ــه بای ــی اســت ک ــم طبیع ــرار داری ــی ق ــه ی نوین ــک تجرب ــا در ی ــه داد: م وی ادام
بشــود تــا مســائل آن روشــن شــود و خــدارا شــکر معــاون پژوهشــی مــا خــودش یــک پژوهشــگر برتــر اســت و اساســأ 
دغدغه هــای همــه ی دوســتان بــرای آن آشــنا بــوده و دغدغــه ی خــود ایشــان نیــز بــوده اســت. چــرا کــه دکتــر مایی توانــی 
ــود کــه وی بیشــتر از هشــت آیین نامــه نوشــتند  ــد. از همیــن رو ب ــه ی زیســته ی موفــق پژوهشــی داشــته و دارن خــود تجرب

ــیدند. ــا رس ــا بدین ج ت
ــت  ــم در ویراس ــتی را ه ــن کاس ــود ای ــت، می ش ــت هس ــر درس ــه نظ ــک نقط ــم از ی ــتان ه ــش دوس ــال فرمای ــن ح ــا ای ب
ــه  ــی رتب ــئوالن عال ــه مس ــم ب ــت ه ــتی اس ــناد باالدس ــا و اس ــه آیین نامه ه ــوط ب ــه مرب ــا ک ــد و آن ج ــه دی ــد آیین نام بع
ــات بتوانیــم فعالیت هــا و خروجــی بهتــر و باالتــری و بهتــری از  ــو ایــن امکان ــا ایــن امیــد کــه در پرت پیشــنهاد می شــود. ب

ــیم. ــاهد باش ــگاه ها را ش پژوهش

ــای پژوهشــی اعضــاء  ــه 20 درصــد بیشــتر فعالیت ه ــن پرســش پرداخــت ک ــرح ای ــه ط ــم هاشــمی ب ــر مری ــه دکت در ادام
ــه حاصــل شــود؟ چگون

دکتــر مائی توانــی در پاســخ گفــت: ایــن امتیــازات از تمــام فعالیت هــای پژوهشــی تعییــن شــده در آیین نامــه ارتقــاء قابــل 
احصــاء اســت. وی ادامــه داد: بســیاری از اعضــای  هیــأت علمــی پژوهشــگاه امــکان و فرصــت فعالیــت در حــوزه ی تدریــس 
و آمــوزش را تاکنــون نداشــته اند. بــا ایــن حــال از آن جایــی کــه امــکان پرداخــت حق التدریــس نیســت امــکان جــذب اســتاد 
از بیــرون هــم نیســت، نیازمنــد بازنگــری بــرای بهره گیــری بیشــتر و توزیــع منطقی تــر آموزشــی بیــن اعضــاء  هیــأت علمــی 

پژوهشــی هســتیم. ایــن ضــرورت بــه پژوهشــکده ها نیــز ابــاغ شــده اســت.
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ــرای تحقــق همسان ســازی داشــتند و  ــران و اعضــای پژوهشــگاه تــاش ویــژه ای ب ــر اینکــه مدی ــا اذعــان ب ــی ب دکتــر ابوتراب
ــر از  ــا تقدی ــن ب ــن پژوهشــگاه پرداخــت. وی همچنی ــس و معاونی ــر و تشــکر از زحمــات رئی ــه تقدی ــد، ب ــا بوده ان از پی روه
ــی  ــای اجرای ــی و فعالیت ه ــغله های مدیریت ــد مش ــه می کنن ــی ک ــای پژوهش ــر فعالیت ه ــاوه ب ــه ع ــگاه ک ــران پژوهش مدی
بســیاری هــم دارنــد، از دغدغــه ی مشــترکی کــه رئیــس پژوهشــگاه و معاونیــن پژوهشــگاه بــا اعضــای  هیــأت علمــی دارنــد 
ــوص  ــگاه در خص ــت پژوهش ــاره ی ذهنی ــود درب ــئله ی خ ــرح مس ــه ط ــرده و ب ــکر ک ــد، تش ــر گرفتن ــا را در نظ ــائل م و مس
ــه در مــورد تعــداد صفحــات پژوهش هــای موظفــی، سیســتم داوری  ــات و آیین نامه هــا از جمل رویکــرد ســختگیرانه ی مصوب
ــختگیری  ــن س ــه ای ــت و اینک ــژه پرداخ ــت وی ــی تمام وق ــأت علم ــی  هی ــاب، حق التدریس ــور و غی ــث حض ــه، بح و طرح نام
ــی  ــط عموم ــه رواب ــت پژوهشــگاه( را ب ــن مســئله )ذهنی ــد می شــود. وی راهــکار ای ــال و قانون من ــراد فع ــر اف بیشــتر دامن گی
پژوهشــگاه مربــوط دانســت و درخصــوص رویکــرد ســخت گیرانه ای آیین نامــه ای کــه البتــه ســختی آن بــرای کســانی باقــی 

ــد. ــه ای ش ــرایط آیین نام ــهیل ش ــتار تس ــد، خواس ــل می کنن ــد عم ــه قانون من ــد ک می مان

ــی گفــت: پژوهشــگاه در انجــام همسان ســازی ها از مؤثرترین هــا  ــر مائ ــادی و دکت ــر قب ــا تشــکر از دکت ــغ ب ــر زهــرا مبل دکت
بــوده اســت. وی همچنیــن بیــان کــرد: پژوهشــگاه در مقایســه بــا دوران قبــل شــاهد اتفاقــات خیلــی خــوب بــوده اســت و ایــن 
امــری قابــل تقدیــر و تشــکر اســت. بــا ایــن توضیــح وی تاکیــد کــرد کــه همــه ی مــا موظــف هســتیم، فعــال باشــیم و در ایــن 
ــاد  ــه مســئله ی شــیوه نامه پرداخــت و آن اینکــه مســئله ی ایــن آیین نامــه همچــون بســیاری از آیین نامه هــا، کــم و زی راســتا ب
ــت  ــئله دار از ماهی ــم مس ــی از فه ــده ناش ــن ش ــای تدوی ــاس آیین نامه ه ــه اس ــت درحالی ک ــت اس ــه و کار و فعالی ــدن مقال ش
دانــش هســت، نگاهــی ماشــینی بــه اعضــای  هیــأت علمــی کــه می تواننــد دانــش تولیــد کننــد. ایــن درحالی ســت کــه دانــش 
ــم  ــگاه را اصــاح کنی ــن ن ــم ای ــه داری ــا وظیف ــن م ــط حاصــل می شــود. بنابرای ــا مجموعــه ی جامعــه و در شــبکه ای از رواب ب
ــر از آن صــدای علــوم انســانی را بیــان کنــد. علــوم انســانی جــدی گرفتــه  و پژوهشــگاه بایــد صــدای مــا را برســاند و فرات
ــه  ــن آیین نام ــد ای ــه تنهــا بای ــن وصــف ن ــا ای ــد اصــاح شــود. ب ــوم انســانی بای ــه عل ــگاه مخــدوش ب ــن رو ن نمی شــود از ای
را نقــد کنیــم، بلکــه بایــد رویکــرد کلــی ایــن آیین نامــه را نقــد و اصــاح کنیــم، بــا نوشــتن، البــی کــردن و بــا هــر ابــزار و 

توانــی کــه داریــم ایــن نــگاه بــه علــم را زیــر ســؤال ببریــم.

دکتــر مائی توانــی ضمــن تقدیــر از نــگاه عمیقــی کــه اعضــای  هیــأت علمــی پژوهشــگاه بــه مســئله داشــتند، قبــل از هــر چیــز 
پیشــنهاد طــرح ایــن موضوعــات در قالــب یــک پنــل و ســخنرانی در ذیــل علــوم انســانی و مســائل آن، در هفتــه ی پژوهــش را 

طــرح کــرد کــه بتــوان ایــن نــکات را مــورد ارزیابــی دقیق تــری قــرار داد.
ــود کــه شــما  ــم مطلــوب همــان ب ــم، کــه اگــر بودی ــرار نداری ــی ق ــا در یــک شــرایط ایده آل ــان اینکــه م ــا بی ــن وی ب همچنی
ــرای  ــه پذی ــراد ک ــی از اف ــرای برخ ــژه ب ــت به وی ــررات ضروریس ــن و مق ــیاری از قوانی ــه بس ــد ک ــح دادن ــد توضی می فرمایی
حداقــل مسئولیت هایشــان نیســتند. عــاوه برایــن از نظــر ســازمانی نیــز ســطحی از الزامــات ضروریســت. از یــک نقطه نظــر 
نیــز بایــد بــه ایــن ریشــه ی تاریخــی و فرهنگــی مســئله توجــه داشــت کــه تعــارض رویکــرد مســئولین و مدیــران بــا جامعــه 
همیشــه وجــود داشــته و مســئله ی ذهنیتــی کــه از آن ســخن رفــت ریشــه های تاریخــی و فرهنگــی دارد. بــا این حــال تــاش 
مــا ایــن بــوده کــه متعادل تریــن شــرایط را ایجــاد کنیــم آن هــا از طریــق مشــورت و در جلســات کارشناســی و متعــدد بــا ایــن 

دغدغــه کــه تمامــی ذی نفعــان را در برگیــرد و بیشــترین منافــع را حاصــل کنــد.

ــن کــه اساســًا کار و فعالیت هــای مــن به شــکل آزمایشــگاهی و تیمــی اســت و به شــکل گروهــی  ــان ای ــا بی ــر شــریفی ب دکت
فعالیــت می کنیــم و اعضــای ایــن تیــم بیشــتر در بیــرون پژوهشــکده هســتند بــه طــرح مســئله ی خــود در رابطــه بــا شــیوه نامه 
ــا دانشــگاه ها و دانشــجویان در خــارج از  ــکاری ب ــای وی آزمایشــگاهی اســت و به صــورت هم ــه کاره ــن ک ــد و ای پرداختن
ــا ضوابطــی کــه تعریــف کــرده اساســأ ایــن رویکــرد را  پژوهشــگاه حاصــل می شــود. ایــن در حالــی ا ســت  کــه شــیوه نامه ب

بــا چالشــی اساســی روبــه رو ســاخته اســت.

ــا بیــان ایــن کــه عضــو  هیــأت علمــی اساســأ تحــت هــر شــرایط مســاعد و نامســاعدی کار درســت و  دکتــر افراشــی نیــز ب
ــرا  ــد چ ــاد نمی کن ــترس ایج ــی اس ــن خیل ــخص م ــرای ش ــا ب ــه آیین نامه ه ــح داد ک ــد توضی ــام می ده ــود را انج ــب خ مناس
ــا ایــن حــال مســئله ایــن اســت کــه تعارضــات آیین نامــه ای  کــه یــک پژوهشــگر در نهایــت کار خــود را انجــام می دهــد. ب
ــخن  ــازمانی س ــات برون س ــازی از ارتباط ــت کاربردی س ــی معاون ــه در جای ــف ک ــن وص ــا ای ــت ب ــده اس ــاد ش ــیاری ایج بس

ــد. ــی می کن ــه ای را الزام ــه رابط ــر گون ــع ه ــیوه نامه قط ــی ش ــد و در جای می گوی
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بــا ایــن حــال وی تأکیــد کــرد کــه علــوم انســانی آن قــدر قــدرت دارد کــه ایــن تعارضــات را نپذیــرد و پژوهشــگر علــوم 
انســانی در نهایــت آن کاری را کــه درســته اســت، انجــام می دهــد.

دکتــر قبــادی در پایــان بــا بیــان ایــن کــه مســائل بــه خوبــی در ایــن جلســه رصــد و مــورد تبییــن قــرار گرفــت، توضیــح 
ــه رو می شــود.  ــا چنیــن مســائلی روب دادنــد کــه همــه ی ایــن نــکات طبیعــی اســت چــرا کــه هــر کار بزرگــی در آغــاز ب

ــارز ایــن وضعیــت اســت. ــه و مصــادق ب تدویــن آیین نامــه ترفیــع و ارتقــاء نمون
دکتــر قبــادی افــزود: پژوهشــگاه ها بــرای کشــور فرصــت و نعمــت هســتند، ایــن کــه یــک گــروه بزرگــی از فرهیختــگان 
ــد. در  ــرار بدهن ــورد بحــث و تفحــص ق ــات را م ــد و موضوع ــر کنن ــا تفک ــد در این ج ــن پژوهشــگاه ها بای ــه در ای جامع
ایــن میــان پژوهشــگاه علــوم انســانی از جایگاهــی اســتراتژیک برخــوردار اســت. بــا ایــن توضیــح وی گزارشــی از حــوزه ی 

فعالیت هــای پژوهشــگاه را تیتــروار برشــمرد کــه تکمیــل شــده ی آن در ذیــل آورده شــده اســت:

1. تصویب اساسنامه ی جدید پژوهشگاه.
2. برای نخستین بار تدوین برنامه ی راهبردی پژوهشگاه به منظور پایش و راهبری این برنامه  ها.

۳. بازآرایــی و چابک ســازی ســاختار ســازمانی: اجــرای ســاختار جدیــد پژوهشــگاه کــه بــا حــذف مدیریت هــای زائــد و 
ــه  ــات صورت گرفت ــن اقدام ــوده، یکــی از مهم تری ــد همــراه ب تأســیس و پویاســازی گروه هــای علمــی و پژوهشــی روزآم

ــر اســت. ــال های اخی در س
4. نظام مند سازی فرایندهای پژوهش: از طریق تدوین و تصویب 8 آیین  نامه، نظام نامه  و شیوه نامه  ی پژوهش

ــون احــکام دائمــی برنامه هــای  ــر اســاس قان ــه ب ــا )ک ــأت امن ــات  هی ــه ی مصوب ــررات: کلی ــن و مق ۵- شفاف ســازی قوانی
ــد در وب ســایت پژوهشــگاه  ــرای پژوهشــگاه اســت(، به صــورت شــفاف و نظام من ــذار ب توســعه کشــور، مرجــع قانون گ

در دســترس همــگان قــرار گرفتــه اســت.
6. حرکــت بــر مبنــای خــرد جمعــی و تقویــت مدیریــت درون زا و شــورایی: )بالــغ بــر 2۵ کمیتــه، کمیســیون و شــورا در 

پژوهشــگاه تشــکیل شــده اســت(.
ــزان  ــاالنه ی می ــش س ــدام افزای ــن اق ــه ای ــیماپ(: نتیج ــش )س ــات پژوه ــت اطاع ــه مدیری ــامانه ی یکپارچ ــیس س ۷. تأس
ــه،  ــور طرح هــای پژوهشــی پایان یافت ــد چهــار فاکت ــد علــم را براین ــزان تولی ــود. چنان چــه می ــد علــم در پژوهشــگاه ب تولی
ــوان  ــا بررســی داده هــا می ت ــم، ب ــه شــده در نظــر بگیری ــاب و ســخنرانی های ارائ مقاله هــای علمــی - پژوهشــی، چــاپ کت
رشــد 200% ســرانه ی تولیــد خالــص علــم )مقــاالت علمــی- پژوهشــی( و در مجمــوع ۳2/. تولیــدات پژوهشــی را مشــاهده 

کــرد.
8. اقدامــات حقوقــی مؤثــر بــرای اعــاده ی مالکیــت پژوهشــگاه بــر امــاک و ســاختمان های مختلــف در شــهرها و مناطــق 
گوناگــون: مــواردی ماننــد زمیــن وردآورد، زمیــن قلهــک، ســاختمان گلفــام، ســاختمان مفتــح، اراضــی چهارصــد دســتگاه، 

و همچنیــن ثبــت تمامــی امــوال غیرمنقــول پژوهشــگاه در ســامانه ی اســناد کشــور.
9. انجــام اقدامــات عمرانــی راهبــردی: ازجملــه مهــار آب هــای زیرزمینــی در طبقــه ی منفــی ســه پژوهشــگاه و گســترش و 

کیفی ســازی فضــای کالبــدی؛ بازســازی ســالن اندیشــه و رســتوران پژوهشــگاه.
10. گسترش نوآوری و نظریه پردازی در علوم انسانی: دفتر کرسی های نقد، نوآوری و نظریه پردازی.

11. گسترش همکاری با حوزه  های علمیه در جهت تحقق حداکثری پیوند حوزه و دانشگاه
12. ایجــاد گســترده ترین شــبکه ی نخبگانــی در حــوزه ی نقــد متــون: هم اکنــون شــورای بررســی متــون در حــوزه ی علــوم 
انســانی همــکاری و مشــارکت حــدود ۳000 نفــر از اســتادان 2۳0 دانشــگاه و مرکــز علمــی سراســر کشــور را در 1۷ گــروه 

تخصصــی فراهــم کــرده اســت.
1۳. صیانــت از میــراث فرهنگــی و احیــای نســخ خطــی تاریخــی: برگــزاری متنــاوب جلســات  هیــأت امنــای کتابخانــه ی 
مینــوی و جلــب اعتمــاد اعضــای ایــن  هیــأت بــرای بازگشــایی مهــر و مــوم اســناد و نســخ خطــی و ســنگی ایــن کتابخانــه 
و اقــدام در جهــت جمــع آوری، تدویــن و انتشــار یادداشــت ها و اندیشــه های اســتاد مینــوی از جملــه مهم تریــن اقدامــات 

ــه اســت. ــه در ایــن زمین صورت گرفت
ــدات  ــی و تولی ــای علم ــازی خروجی  ه ــانی و متنوع س ــوم انس ــردی عل ــور کارب ــن منش ــردی و تدوی ــرد کارب 14. رویک

ــی. پژوهش
1۵. ورود پژوهشگاه به طرح تراز بین المللی وزارت علوم برای نخستین بار.

16. فعالیــت در جهــت یکپارچه ســازی اقدامــات  هیــأت ممیــزه و  هیــأت جــذب در کشــور: تبدیــل  هیــأت ممیــزه و  هیــأت 
ــه  ــوم به طوری ک ــانی وزارت عل ــوم انس ــی عل ــات پژوهش ــذب مؤسس ــزه و ج ــأت ممی ــب  هی ــه قط ــگاه ب ــذب پژوهش ج
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تعــداد مؤسســات تابعــه آن بــه 1۳ نهــاد پژوهشــی رســید.
1۷. توســعه ی کمــی و کیفــی پرتــال جامــع علــوم انســانی: ارتقــاء ۵01 پلــه ای در میــان کاربــران ایرانــی پرتــال و همچنیــن رشــد 

12۵۵۷ پلــه ای در وب ســایت مرجــع الکســا از جهــت تعــداد کاربــران سراســر جهان.
ــر 100  ــوم انســانی: ســاالنه افــزون ب ــج یافته هــای پژوهــش در حــوزه ی عل 18. متنوع ســازی دســتاوردهای پژوهشــی و تروی
کارگاه، درس گفتــار و 2۵0 نشســت علمــی در مرکــز آموزش هــای تخصصــی آزاد پژوهشــگاه برگــزار شــده اســت. راه انــدازی 
مرکــز نــوآوری علــوم انســانی و خانــه ی خــاق علــوم انســانی و فرهنــگ نیــز در ایــن زمینــه قابــل توجــه اســت کــه ثمــرات 

آن در ســال های پیــش رو بیــش از پیــش بــروز خواهــد یافــت.
19. اثرگــذاری در عرصــه ی سیاســت گذاری کان بــا انتشــار گزارش هــای راهبــردی و توصیه هــای سیاســتی: ایــن اثرگــذاری 
در باالتریــن ســطح از دســتگاه های سیاســت گذاری کشــور و از جملــه در نهادهایــی ماننــد دبیرخانــه ی شــورای عالــی امنیــت 
ملــی، کمیســیون »امــور زیربنایــی، صنعــت و محیــط زیســت«  هیــأت دولــت، کمیســیون امــور اجتماعــی و دولــت الکترونیــک 
ــزی و  ــع برنامه ری ــر مراج ــی و دیگ ــور اجتماع ــورای کار وزارت کار و و ام ــور و ش ــی کش ــورای اجتماع ــت، ش ــأت دول  هی

ــه اســت. سیاســت گذاری کشــور صــورت گرفت
20.روزآمدسازی، ارتقاء و توسع ی وب سایت پژوهشگاه.

21. جــذب نیروهــای کامــًا نخبــه و متخصــص و جایگزین ســازی اســتادان و پژوهشــگران بازنشســته یــا در حــال بازنشســتگی 
ــته  گزینی«  ــر »شایس ــگاه در ام ــط: پژوهش ــکده های ذی رب ــال پژوهش ــارکت فع ــر و مش ــاس نظ ــر اس ــوان ب ــمندان ج ــا دانش ب
به مثابــه آرمانــی محــوری در برنامــه ی راهبــردی نخســت، اقدامــات بنیادینــی صــورت داد کــه جــذب 6۳ نفــر از فارغ التحصیــان 
ــر کشــور )عمــده ی جذب شــدگان از فارغ التحصیــان دانشــگاه تهــران - 2۵ نفــر؛ حــدود 40 درصدجــذب  دانشــگاه های برت

شــدگان- و دیگــر دانشــگاه های تــراز اول کشــور هســتند( از جملــه مهم تریــن بــروزات آن اســت.
22. تأسیس قطب زبان شناسی پیکره ای به عنوان تنها قطب زبان شناسی در کشور

ــی در ســال های 1۳94 - 1۳99 از  ــی و بین الملل ــزه ی مل ــی پژوهشــگاه و کســب 26 جای ــی و بین الملل ــگاه مل ــاء جای 2۳. ارتق
ســوی اعضــای  هیــأت علمــی در رشــته های مختلــف.

24. ارتقاء سطح رفاهی و معیشتی کارکنان پژوهشگاه
ــار متعــدد علمــی و کســب مقــام نخســت کشــور در جشــنواره ی  ــا: انتشــار آث ــا بحــران فراگیــر کرون 2۵. مواجهــه ی فعــال ب

ــا روایــت. کرون
26. اجــرای طــرح جامــع اعتــای علــوم انســانی و جلــب ردیــف بودجــه مســتقل بــرای آن در چارچــوب بودجــه ســاالنه ی 

پژوهشــگاه و ...

دکتــر قبــادی در انتهــای ســخنانش تأکیــد کــرد: بایــد بــه اعضــای  هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگی 
افتخــار کــرد، همچنیــن بــرای رونــق بیشــتر پژوهشــگاه و حــوزه ی مطالعــات علــوم انســانی بایــد کارهــای نوتــر انجــام شــود 
ــم. از ایــن رو تدویــن و  ــاب گفت وگــو پیــش ببری ــودن ب ــاز ب ــی، تعامــل و پی گیــری ب ــا یــک مقــدار واقع بین ــد ب و اینکــه بای

ــری آن را خواســتار شــد ــن جلســه به منظــور پی گی ــأت علمــی در ای ــای اعضــای  هی ــم خواســته ها و دغدغه ه تنظی
.

دکتــر مائی توانــی نیــز مطالــب مطــرح شــده را راه گشــا دانســت آن چنان کــه بــا ابتنــای بــر آن اجــرای درســت تر شــیوه نامه های 
 هیــأت علمــی تمــام وقــت را می تــوان انتظــار داشــت. بــا ایــن حــال وی تصریــح کــرد: مشــکل تعــارض قوانیــن، مســئله ای 
ــدان  ــدت چن ــژه در کوتاه م ــل آن به وی ــا ح ــرد ام ــرار می گی ــتور کار ق ــای آن در دس ــری ارتق ــه پی گی ــت و اگرچ ــام اس ع
چشــم انداز مثبتــی نــدارد. از ایــن رو توصیــه کــرد کــه اگــر مســئله ای خــاص بــرای هــر یــک از اعضــای  هیــأت علمــی قابــل 
طــرح بــود، بــا کمــک رئیــس پژوهشــکده همچنیــن بــا کمــک شــواری پژوهشــی پژوهشــکده راه حلــی تدویــن شــود و ایــن 

کــه معاونــت پژوهشــی نیــز حتمــأ پذیــرا خواهــد بــود.

ــت  ــا معاون ــگاه ب ــی پژوهش ــأت علم ــای  هی ــوی اعض ــازی و گفت وگ ــه ی مج ــن جلس ــن در ای ــؤاالت حاضری ــرح س ــا ط ب
پژوهشــی و تحصیــات تکمیلــی و ریاســت پژوهشــگاه، تمامــی وقــت تعییــن شــده بــرای دســتور جلســه بــه تبییــن و گفت وگو 
دربــاره ی شــیوه نامه اختصــاص یافــت از ایــن رو دو دســتور جلســه ی دیگــر بــه برنامــه ی آتــی جلســه ماهانــه ی اعضــای  هیــأت 
علمــی بــا  هیــأت رئیســه ی پژوهشــگاه موکــول شــد. در پایــان، بــا تشــکر از حاضریــن در جلســه و آرزوی ســامتی و موفقیــت 

بــرای هموطنــان و همــکاران خاتمــه ی ایــن نشســت مجــازی اعــام شــد.
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سیاست گذاری اقتصادی بخش فرهنگ

ــد و بهســازی  ــع تولی ــن موان ــران؛ تبیی ــی »بازشناســی چالش هــای رشــد اقتصــادی در ای ــش مل ــن پیش نشســت همای چهارمی
ــو  ــدی )عض ــا مری ــور محمدرض ــا حض ــگ« ب ــش فرهن ــادی بخ ــت گذاری اقتص ــوان »سیاس ــا عن ــت ها«، ب ــا و سیاس راهبرده
ــر ایــن نشســت(، دکتــر حمیدرضــا ششــجوانی )پژوهشــگر مؤسســه ی توســعه ی  ــر تهــران و دبی  هیــأت علمــی دانشــگاه هن
ــه میزبانــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات  صنایــع فرهنگــی و خــاق(، روز 4مهرمــاه 1400، به صــورت مجــازی و ب

فرهنگــی برگــزار شــد.

ــج  ــت، نتای ــاد کپی رای ــوان »اقتص ــا عن ــود را ب ــخنان خ ــت، س ــخنران پیش نشس ــن س ــجوانی اولی ــا شش ــر حمیدرض دکت
سیاســت گذاری تنظیمــی در بخــش فرهنــگ بــا تأکیــد بــر نویســندگان ادبــی« ارائــه کــرد. ایــن ســخنرانی بــا هــدف بررســی 
ــه  ــار عرضــه ی نیــروی کار آن هــا ارائ ــی کشــور و تغییــرات رفت ــازار کار نویســندگان ادب ــر ب ــار سیاســت گذاری تنطیمــی ب آث

شــد.
دکتــر ششــجوانی گفــت: قانــون کپی رایــت عــاوه بــر جنبــه ی حقوقــی، امــری اقتصــادی اســت کــه تــا کنــون کمتــر مــورد 
توجــه بــوده اســت و بــا توجــه بــه رشــد بخــش خــاق در کشــورها، رفته رفتــه بــه ویژگــی غالــب کپی رایــت بــدل خواهــد 
ــش  ــه بی ــدان اســت ک ــن و هنرمن ــن، مصنفی ــت از مؤلفی ــون حمای ــگ، قان ــن سیاســت تنظیمــِی بخــش فرهن شــد. قدیمی تری
ــن سیاســت در  ــاِت اقتصــادی ای ــن تبع ــه ای ــن موضــوع ک ــن و اجــرای آن می گــذرد، لیکــن بررســی ای از ۵0 ســال از تدوی
رفتــار نویســندگان چــه بــوده اســت بــه نــدرت بررســی شــده اســت. وی شــرح داد کــه ایــن ســخنرانی مبتنــی بــر پژوهشــی 
ــه نشــان داد  ــن مطالع ــای ای ــده اســت. یافته ه ــه دســت آم ــا 91 نویســنده ب ــق ب ــه ی  عمی ــای آن در مصاحب ــه داده ه اســت ک
ــازار کار نویســندگان ادبــی را بــه هــم زده اســت. درآمــد ناشــی  اجــرای ضعیــف سیاســت تنظیمــی کپی رایــت، مختصــاِت ب
از کپی رایــت در میــان نویســندگان بســیار پاییــن اســت، درآمــد 90% نویســندگان از کپی رایــت آثارشــان کمتــر از 200 هــزار 

تومــان در مــاه بــوده اســت.
ــد.  ــش مییاب ــدود 124% کاه ــراد ح ــی اف ــی رایت ــد کپ ــرارداد، درآم ــف در ق ــطح تخل ــک س ــن ی ــزود: در ازای باالرفت وی اف
بــرای نویســنده ای کــه باالتریــن ســطح تخلــف در قراردادهــا را تجربــه کــرده، زمــان چندشــغله بودنــش حــدود دو ســال و 
ــی از  ــد کپی رایت ــه درآم ــر ، 1۷۵% ب ــای دیگ ــه زبان ه ــده ب ــه ش ــاب ترجم ــک کت ــتن ی ــه ازای داش ــود. ب ــه می ش ــم اضاف نی
ــری ارز اســت. ــرخ براب ــز ن ــی در ســایر کشــورها و نی ــل رعایــت حــق مالکیــت ادب ــه دلی ــن ب ــزوده می شــود. ای نویســندگان اف

ســخنران بعــدی، دکتــر محمدرضــا مریــدی بــه موضــوع »هنرمنــدان نوظهــور و سیاســت های اشــتغال هنرمنــدان« پرداخــت. 
وی ضمــن پرداختــن بــه ویژگی هــای اشــتغال هنــری و بــازار کار هنرمنــدان شــرح داد کــه سیاســت های اشــتغال هنرمنــدان 
در دوره هــای مختلــف و دولت هــای مختلــف مطــرح و دنبــال شــده اســت. گام اول در ســال 1۳82 بــود کــه »شــورای اشــتغال 
ــر اســاس شــیوه نامه ای  ــا ب ــر« وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی تشــکیل شــد. ایــن شــورا تصویــب کــرد ت در حــوزه ی هن
ــرار  ــان اجــرای آن( ق ــا )در زم ــاس پیش بینی ه ــر اس ــد. ب ــگ، وام اختصــاص ده ــتغال زا در حــوزه ی فرهن ــای اش ــه طرح ه ب
ــدی ســه ســاله 49 هــزار  ــن حــوزه، طــی فراین ــده در ای ــه عمــل آم ــا اعطــای تســهیات یادشــده و ســرمایه گذاری ب ــود ب ب
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ــدون مطالعــه ی  ــر، ایجــاد شــود. اجــرای ایــن طــرح شــتاب زده و ب و 20۵ نفــر اشــتغال مســتقیم در حــوزه ی فرهنــگ و هن
اشــتغال در حــوزه ی هنــر بــود، از همیــن رو طرحــی ناتمــام مانــد. وی افــزود: در دوره هــای بعــد طرح هــای دیگــر مســتقیم 
یــا غیرمســتقیم بــه اشــتغال هنــری توجــه کردنــد. همچــون طــرح حمایــت از بنگاه هــای زودبــازده در ســال 1۳89 و طــرح 
حمایــت از مشــاغل خانگــی کــه ســال 1۳89 بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســید و از ســال 1۳90 اجــرا شــد. از 
ــراث  ــا زیرمجموعــه ی می ــع دســتی ی ــرای مشــاغل خانگــی تعــداد 9۵ شــغل در حــوزه ی صنای ۳۳8 شــغل تعریــف شــده ب
فرهنگــی و صنایــع دســتی و 12۷ شــغل در حــوزه ی هنرهــای آفرینشــی یــا زیرمجموعــه ی وزات فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ثبــت شــد؛ یعنــی 6۵ درصــد مشــاغل خانگــی مرتبــط بــا هنــر هســتند. بــا ایــن حــال طــی ســال 1۳90 تــا 1۳9۳ بیشــترین 

ــد پوشــاک، فعالیت هــای شــکار و  ــد منســوجات، تولی ــه فعالیت هــای اقتصــادی تولی ــق ب ــت تســهیات متعل ســهم در دریاف
دامــی و کشــاورزی بــود.

دکتــر مریــدی ادامــه داد: در حــال حاضــر طرح هایــی چــون طــرح »گــذر فرهنــگ و هنــر« کــه از ســال 1۳9۷ مطــرح شــد و 
از آغــاز ســال 1400 اجــرا شــد. همچنیــن طــرح »تحفــه«، طــرح »کارا« و طــرح »خانه هــای خــاق«. همــه ی ایــن طرح هــا 
ــه ی تســهیات بانکــی، مشــاغل و کســب و کار هنــری را توســعه دهنــد. امــا بایــد ایــن پرســش را  ــا ارائ ــد ب تــاش کرده ان
دنبــال کــرد کــه آیــا تســهیات بانکــی توانســته اســت بــه توســعه ی مشــاغل هنــری کمــک کنــد یــا پــس از مدتــی هنرمنــدان 
را بــه بدهــکاران غیرمولــد بانکــی تبدیــل کــرده اســت؟ ارزیابــی دقیقــی از موفقیــت و ناکامــی ایــن طرح هــا منتشــر نشــده 
اســت. روشــن نیســت اجــرای ایــن طرح هــا چه قــدر بــر اشــتغال هنرمنــدان تأثیــر داشــت.. در ایــن زمینــه گــزارش تفصیلــی 

و طــرح پژوهشــی اجــرا نشــده اســت و ...
ــر اشــاره  ــن طرح هــا در اشــتغال زایی هن ــج و پیامدهــای اجــرای ای ــه برخــی از نتای ــدی تــاش کــرد ب ــر مری ــان دکت  در پای

کنــد و درمــورد دالیــل ناکامــی یــا ناتمــام مانــدن برخــی بحــث کنــد.
ــر نشســت( از مباحــث مطــرح شــده، و سپاســگزاری  ــر محمدرضــا مریــدی )دبی پایان  بخــش ایــن نشســت، جمع  بنــدی دکت

از ســخنرانان و حاضریــن  در جلســه بــود.
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چالش های رشد اقتصادی در ایران و سیاست های پولی و تجاری و خصوصی سازی

پنجمیــن پیش نشســت از سلســله پیش نشســت های »همایــش ملــی بازشناســی چالش هــای رشــد اقتصــادی در ایــران؛ تبییــن 
ــادی در  ــد اقتص ــای رش ــوان »چالش ه ــا عن ــاه 1400، ب ــم مهرم ــت ها«، دوازده ــا و سیاس ــازی راهبرده ــد و به س ــع تولی موان
ــوم انســانی و  ــه همــت پژوهشــکده ی اقتصــاد پژوهشــگاه عل ــی و تجــاری و خصوصی ســازی« ب ــران و سیاســت های پول ای

مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد.

در ایــن نشســت کــه ســه مقالــه ارائــه شــد، ابتــدا دکتــر ســیدکمیل طیبــی )دبیــر جلســه( و عضــو  هیــأت علمــی گــروه اقتصــاد 
دانشــگاه اصفهــان، پــس از معرفــی ســخنرانان بــه اهــداف برگــزاری نشســت پرداخــت و ســپس بــه اهمیــت رشــد اقتصــادی 
و چالش هــای آن اشــاره داشــت. وی در ایــن خصــوص گفــت: عوامــل متعــددی بــر رشــد اقتصــادی پایــدار کشــورها مؤثــر 
اســت کــه از آن جملــه می تــوان بــه فعالیت هــای بخــش خصوصــی در بهبــود فضــای کســب وکار، گســترش روابــط تجــاری 
به عنــوان موتــور رشــد اقتصــادی، سیاســت های اقتصــادی در ایجــاد تحــول در بازارهــای پــول و ســرمایه اشــاره کــرد. بــدون 
ــد.  ــد می کن ــای رش ــن فرصت ه ــی را جایگزی ــوق چالش های ــای ف ــک از زمینه ه ــر ی ــوب در ه ــت گذاری نامطل ــک سیاس ش
ــا و  ــادی، فرصت ه ــش اقتص ــرمایه گذاری بخ ــش س ــه نق ــی ب ــری و تجرب ــای نظ ــت از جنبه ه ــن نشس ــاظ در ای ــن لح بدی

ــه می شــود. ــول در رشــد اقتصــادی کشــور پرداخت ــازار پ ــی و ب چالش هــای صادرات

اولیــن مقالــه ی ایــن پیش نشســت بــا عنــوان »چالش هــای رشــد اقتصــادی در ایــران بــا تأکیــد بــر نقــش بخــش خصوصــی« 
توســط دکتــر زهــرا زمانــی، پژوهشــگر پســادکتری اقتصــادِ دانشــگاه اصفهــان و مدیــر پژوهــش و بررســی های اقتصــادی اتــاق 
بازرگانــی اصفهــان، ارائــه شــد کــه بــا مشــارکت دکتــر ســیدکمیل طیبــی تهیــه شــده بــود. ابتــدا دکتــر زمانــی ضمــن تحلیــل 
رونــد رشــد اقتصــادی ایــران از ســال 1۳68 تــا ســال 1۳98 تأکیــد کــرد کــه رونــد مذکــور بــا نوســان های زیــادی همــراه بــوده 
ــه دلیــل تشــدید تحریم هــا  امــا در کل به صــورت نزولــی بــوده اســت. به ویــژه رشــد اقتصــادی در ســال های 1۳91و 1۳98 ب
منفــی شــده اســت. از آن جــا کــه رشــد اقتصــادی بــر متغیرهایــی ماننــد بیــکاری، فقــر، توســعه، تجــارت، توســعه ی پایــدار و 
ماننــد آن اثرگــذار اســت، لــذا مطالعــه ی عوامــل تعیین کننــده بــر آن بــرای کشــورها ضــرورت دارد. همچنیــن بــا توجــه بــه 
ــاش  ــه ت ــن مطالع ــده دارد، در ای ــر عه ــه 90 درصــد اشــتغال را ب ــژه در اشــتغال به طوری ک ــت بخــش خصوصــی به وی اهمی

شــده اســت کــه چالش هــای رشــد اقتصــاد ی ایــران از ایــن منظــر مــورد مطالعــه قــرار گیــرد.
ــر  ــر باشــد پیشــرفت آن کشــور محســوس تر و نمایان ت ــک کشــور پررنگ ت  در عمــل هرچــه نقــش بخــش خصوصــی در ی
ــرای  ــه را ب ــورد توجــه اســت کــه زمین ــی م ــوآوری در بخــش خصوصــی بیــش از بخــش دولت ــی و ن ــرا کارآفرین اســت، زی
تولیــد محصــوالت جدیــد و در نتیجــه رشــد اقتصــادی باالتــر مســاعد می کنــد. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه تقویــت بخــش 
خصوصــی نیــاز بــه حمایــت دولت هــا دارد، بدیــن معنــا کــه دولت هــا بــا فراهــم آوردن محیــط مقرراتــی و قانونــی مناســب 
ــی خــوب  ــاخت ها، حکمران ــرمایه گذاری در زیرس ــع س ــد. درواق ــهیل کنن ــت بخــش خصوصــی و کســب وکارها را تس فعالی
و باثبــات، کاهــش نااطمینانــی، اتخــاذ سیاســت های مناســب پولــی، تجــاری و اقتصــادی و ماننــد آن ســبب کاهــش هزینــه ی 
ــان و شــکوفایی اقتصــاد می شــود. ســرمایه گذاری  ــط  کســب وکار، تشــویق کارآفرین ــود محی ــه ی بخــش خصوصــی، بهب مبادل
ــر  ــی رشــد اقتصــادی کشــورهای در حــال توســعه را تحت تأثی خصوصــی به طــور مســتقیم و بیشــتر از ســرمایه گذاری دولت
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قــرار می دهــد. به منظــور تقویــت رشــد اقتصــادی بــه جــای افزایــش ســرمایه گذاری دولتــی بایــد نهادهــای کاراتــری ایجــاد 
ــد. ــر نمای ــرای بخــش خصوصــی را جذاب ت ــا ســرمایه گذاری ب شــود ت

ــل  ــی دولــت، بهــره وری نهایــی مخــارج دولــت را افزایــش می دهــد کــه در مقاب ــی اضافــه کــرد: کیفیــت حکمران ــر زمان دکت
ســبب افزایــش بهــره وری خصوصــی می شــود. وی در ادامــه بــه شــاخص امنیــت ســرمایه گذاری اشــاره کــرد کــه بــر اســاس 
ــاس  ــر اس ــود. ب ــبه می ش ــس محاس ــای مجل ــز پژوهش ه ــط مرک ــی توس ــای پیمایش ــاری و مؤلفه ه ــای آم ــروه مؤلفه ه دو گ
ــل )6/46(  ــه فصــل قب ــه نســبت ب ــده اســت ک ــزارش ش ــدد 6/2۷ گ ــز 1۳99 ع ــرمایه گذاری فصــل پایی ــت س ــاخص امنی ش
ــی در کل وضعیــت مناســبی را نشــان می دهــد )ایــن شــاخص بیــن صفــر و 10 اســت و هــر  اندکــی بهبــود یافتــه اســت ول
چــه بــه عــدد 10 نزدیک تــر باشــد حاکــی از وضعیــت بدتــر اســت(. مطابــق بــا شــاخص امنیــت ســرمایه گذاری ایــن نتیجــه 
به دســت می آیــد کــه امنیــت ســرمایه گذاری در گــرو سیاســت های مناســب دولــت اســت از جملــه ثبــات نــرخ ارز، تــورم و 
ماننــد آن. بنابرایــن تقویــت ســرمایه گذاری وام دار حمایــت و پشــتیبانی بخــش نهــاد دولــت و نــه دخالــت آن اســت. در ادامــه 
وی ضمــن الگــوی مطالعــه )تابــع تولیــد الگــوی رشــد سولو-ســوان( اشــاره کــرد کــه بــر اســاس ســه نــوع موجــودی ســرمایه؛ 
شــامل موجــودی ســرمایه ی بخــش خصوصــی، دولتــی و انســانی الگــو تصریــح شــده اســت. نتایــج حاصــل از بــرآورد الگــوی 

ــن مطالعــه حاکــی از آن اســت: ــی و یافته هــای ای تجرب
  سرمایه گذار ی بخش خصوصی در تمام حالت ها اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی ایران داشته است.

  ســرمایه گذار ی دولتــی در برخــی از حــاالت اثــر مثبــت و در برخــی از حــاالت اثــر منفــی و معنــاداری بــر رشــد اقتصــادی 
داشــته اســت کــه حاکــی از اثــر بــرون رانــی ایــن نــوع ســرمایه گذار ی در اقتصــاد ایــران اســت.

ــه لحــاظ  ــوده، امــا ب   ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی هــر چنــد در تمــام مــوارد در الگــوی رشــد دارای عامــت مثبــت ب
آمــاری معنــی دار نبــوده اســت.

  شاخص های حکمرانی خوب در تمام موارد اثر مثبت بر رشد اقتصادی کشور داشته است.
ــر رشــد اقتصــادی  ــر مثبــت و معنــی داری ب ــز اث ــی و ســرمایه گذار ی بخــش خصوصــی نی ــی شــاخص حکمران ــر ضرب   متغی

داشــته اســت.
در پایان وی چند پیشنهاد و راهکار برای تقویت بخش خصوصی و رشد اقتصادی ارائه کرد:

-  حمایت از بخش خصوصی از طریق تأمین مالی سرمایه گذاری بخش خصوصی
-  برخورداری از یک الگوی استراتژیک برای نیل به حکمرانی خوب

-  حکمرانی پویا عاملی برای کارآمدی بخش خصوصی در اقتصاد ایران است.
ــل  ــادی تبدی ــد اقتص ــرای رش ــد ب ــای جدی ــق فرصت ه ــه خل ــادی را ب ــد اقتص ــش رش ــی چال ــش خصوص ــت بخ -  تقوی

می نمایــد.
-  سیاســت گذاری مناســب در جــذب ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی بــرای تضمیــن رشــد اقتصــادی از مســیر ســرریزهای 

فنــاوری، مالــی و مدیریتــی

ــا  ــت را ب ــه ی نشس ــن مقال ــه، دومی ــبورگ فرانس ــگاه استراس ــا در دانش ــی بت ــز تحقیقات ــتاد مرک ــرد، اس ــاس امینی ف ــر عب دکت
عنــوان »ســازوکار اثرگــذاری سیاســت های پولــی در 
چارچــوب نظریــه ی ســاختار زمانــی نــرخ بهــره در 
ــاره  ــه اش ــن  نکت ــه ای ــرد. وی ب ــه ک ــران« ارائ ــاد ای اقتص
کــرد کــه در تحلیــل اثرگــذاری سیاســت پولــی، ســاختار 
ــال  ــازوکار انتق ــوان س ــد به عن ــره می توان ــرخ به ــی ن زمان
سیاســت پولــی بــر متغیرهــای اقتصــادکان شــامل تولیــد، 
تــورم و بــازده اوراق بهــادار ایفــای نقــش کنــد. بــر ایــن 
اســاس در مقالــه ی ارائــه شــده از الگــوی تعــادل عمومــی 
ــا )2009(،  ــادار زاگالی ــی بازدهــی اوراق به ــای تصادف پوی
ــش  ــک بخ ــدت ی ــره بلندم ــای به ــه نرخ ه ــه ای ک به گون
ــی اســت، اســتفاده  ــال پول ــر مکانیســم انتق ــی ناپذی جدای
شــده اســت و بــا شــیوه ی بیزیــن بــرای داده هــای ایــران 

ــن زده شــده اســت. تخمی
مقایســه ی  از  آمــده  به دســت  نتایــج  داد:  شــرح  وی 
گشــتاورهای داده هــای شبیه ســازی شــده بــا گشــتاورهای 
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ــرات در  ــان داد تغیی ــس نش ــه ی واریان ــل از تجزی ــج حاص ــن نتای ــت دارد. همچنی ــی مطابق ــی به خوب ــای واقع ــای دنی داده ه
ــول  ــده ی پ ــح داده می شــود. مان ــی توضی ــوژی، عرضــه اوراق بهــادار و سیاســت پول محصــول به وســیله ی شــوک های تکنول
ــت.  ــده اس ــح داده ش ــادار توضی ــه اوراق به ــول و عرض ــای پ ــی، تقاض ــت پول ــوک های سیاس ــیله ی ش ــم به وس ــی ه حقیق
ــی در  ــی ســاختار زمان ــی پویای ــل اصل ــول عوام ــی و تقاضــای پ ــادار، سیاســت پول ــن شــوک های عرضــه ی اوراق به همچنی
بلندمــدت هســتند. تحلیــل پاســخ های آنــی الگــو نشــان داد کــه عــاوه بــر شــوک سیاســت پولــی، همچنیــن تغییــرات بــرون زا 
ــر رشــد  ــد جابه جایی هــا در نرخ هــای بهــره بلندمــدت را توضیــح داده و ب در تقاضــای پــول و عرضــه اوراق بهــادار می توان

اقتصــادی نیــز اثرگــذار باشــد.

ــورم و کاهــش  ــرای کنتــرل ت ــه کــرد: کــه نتایــج و یافته هــای ایــن تحقیــق نشــان داد کــه ب ــر امینی فــرد اضاف  در ادامــه دکت
ــاز بــر ســطح قیمت هــا و تولیــد  ــازار ب ــا اســتفاده از ابــزار عملیــات ب انتظــارات تورمــی ، بانــک مرکــزی کشــور می توانــد ب
اثرگــذار باشــد. برایــن اســاس، توصیه هــای سیاســتی در خصــوص برطــرف ســاختن چالش هــای رشــد اقتصــادی ایــران بــه 

ــه می شــود: ــر ارائ شــرح زی
ــه  ــز یکــی از مشــکات اساســی کشــورها ب ــد اقتصــادی( نی ــر رش ــژه ب ــار آن )به وی ــرات زیان ب ــورم و اث ــه ت -  از آنجــا ک
ــز  ــورم و رشــد اقتصــادی متمرک ــن ت ــاط بی ــن ارتب ــر چگونگــی تبیی ــاش خــود را ب ــان ت ــن محقق ــد. بنابرای حســاب می آی

نمــوده انــد.
ــد  ــرمایه گذار ی می توان ــش س ــه ی کاه ــرمایه گذار ی و در نتیج ــک س ــرمایه و ریس ــه ی س ــش هزین ــورم در افزای ــش ت -  نق

ــه رشــد اقتصــادی داشــته باشــد. ــده نســبت ب ــرات منفــی و بازدارن اث
-  پیشــنهاد می شــود بانــک مرکــزی بــا اســتفاده از ابــزار عملیــات بــازار بــاز زمینــه ی کنتــرل تــورم را فراهــم آورد و از طریــق 
تأمیــن مالــی خــرد )micro finance( بنگاه هــای کوچــک و متوســط، از ظرفیت هــای خالــی ایــن بنگاه هــا بــرای افزایــش 

تولیــد و به تبــع آن رشــد اقتصــادی اســتفاده کنــد.
-  بــرای برطــرف کــردن چالش هــای رشــد اقتصــادی در ایــران بایــد یــک افــق روشــن اقتصــادی ترســیم شــود. ایــن افــق 
ــاذ  ــه از اتخ ــت. در نتیج ــر اس ــادی امکان پذی ــای کان اقتص ــودن متغیره ــر ب ــا و پیش بینی پذی ــات قیمت ه ــایه ی ثب در س
ــرد، باالخــص  ــرایط موجــود می شــود بایســتی حــذر ک ــر شــدن ش ــث بدت ــه باع ــتوری ک ــه سیاســت اقتصــادی دس هرگون
کاهــش دســتوری نــرخ بهــره بــا هــدف افزایــش ســرمایه گذار ی آن هــم در شــرایطی کــه نــرخ بهــره ی واقعــی منفــی اســت. 
بــرای کاهــش نــرخ بهــره ابتــدا بایــد تــورم را کنتــرل کــرد و ســپس نــرخ بهــره از طریــق بــازار بین بانکــی به طــور طبیعــی 

کــم خواهــد شــد.

ســومین ســخنرانی ایــن نشســت دکتــر مهــدی یزدانــی، عضــو  هیــأت علمــی گــروه اقتصــاد دانشــگاه شــهید بهشــتی بــود کــه 
ــا  ــران«، ب ــه ای منتخــب ای ــع کارخان ــای اقتصــادی در صنای ــی ناشــی از تحریم ه ــان صادرات ــوان »زی ــا عن ــه ی خــود را ب مقال

مشــارکت لیــا صانعــی، دانشــجوی تحصیــات تکمیلــی آن دانشــگاه تهیــه شــده بــود، ارائــه کــرد.
دکتــر یزدانــی گفــت: امــروزه توســعه ی صــادرات بــر اســاس فرضیــه ی رشــد صــادرات محــور، یکــی از عوامــل اصلــی و 
ــد باعــث افزایــش مزیــت نســبی، ایجــاد  ــرا می توان ــدار در کشورهاســت؛ زی ــرای رشــد و توســعه ی اقتصــادی پای ــی ب حیات
تــوان رقابتــی در تجــارت بین الملــل، پــرورش و توســعه ی مهارت هــای نیــروی انســانی و در نتیجــه، بهبــود کارایــی اقتصــادی 
ــط تجــاری  ــل، رواب ــای اقتصــاد بین المل ــاس نظریه ه ــه براس ــن در حالی اســت ک ــود. ای ــای اقتصــادی ش ــه ی حوزه ه در هم
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و اقتصــادی دوجانبــه یــا چندجانبــه عمدتــًا بــازی برد-بــرد اســت و ایجــاد هرگونــه محدودیــت بــر ســر راه تجــارت به ویــژه 
ــرات منفــی  ــن وجــود اث ــا ای ــد. ب ــده و تحریم شــونده آســیب وارد می کن ــه هــر دو طــرف تحریم کنن ــا اعمــال تحریم هــا، بـ ب
تحریم هــای اقتصــادی بــر وضعیــت اقتصــادی کشــورهای در حــال توســعه می توانــد در مقایســه بــا کشــورهای توســعه یافته 
بیشــتر باشــد؛ زیــرا کشــورهای در حــال توســعه معمــوالً دارای مزیــت ابتدایــی در زمینــه ی مــواد اولیــه )به دلیــل مزیــت طبیعــی 
و فراوانــی مــواد اولیــه ی تولیــد و نهــاده( بــوده و ایــن موضــوع وابســتگی زیــاد کشــور بــه درآمــد صادراتــی را نشــان می دهــد.
ــای  ــی بنگاه ه ــیل صادرات ــش پتانس ــادی در کاه ــای اقتص ــرب تحریم ه ــش مخ ــت نق ــه اهمی ــه ب ــا توج ــاس ب ــن اس ــر ای ب
ــا شــدت کــم و زیــاد بــر عرضــه ی صــادرات  اقتصــادی، در ایــن مطالعــه اثــر تحریم هــای اقتصــادی در قالــب تحریم هــای ب

ــون  ــر درســت نمایی پوآس ــنجی حداکث ــتفاده از روش اقتصادس ــا اس ــزان صــادرات ب ــا بیشــترین می ــه ای ب ــت کارخان 11 صنع
ــن  ــی ناشــی از ای ــان صادرات ــز شــد کــه زی ــز ســعی نی ــه نی ــی شــد. در ادام نمــا )PPML( طــی دوره ی 1۳۷4-1۳9۷ ارزیاب
ــی  ــدی دو رقم ــاس طبقه بن ــر اس ــی ب ــورد بررس ــع م ــود. صنای ــایی ش ــز شناس ــای آن نی ــن کننده ه ــبه و تعیی ــا محاس تحریم ه
کدهــای HS انتخــاب شــدند کــه شــامل فرآورده هــای غــات و... )کــد 19(، فرآورده هــای میوه هــا و ســبزیجات )کــد 20(، 
صنایــع شــیمیایی )کــد ۳8-28(، مــواد پاســتیکی )کــد ۳9(، چــرم )کــد 41(، قالــی و کف پــوش )کــد ۵۷(، منســوجات )کــد 
۵8-۵0 بــه جــز کــد ۵۷(، فلــزات آهنــی )کــد ۷۳-۷2(، فلــزات غیرآهنــی )کــد 80-۷4(، مخــازن رآکتــور )کــد 84(، ماشــین 

آالت )کــد 8۷( هســتند.
ــر از ۵۷( و ۷2-۷۳،  ــه غی ــر از گروه هــای کاالیــی کدهــای ۵8-۵0 )ب ــه غی ــان صادراتــی نشــان می دهــد کــه ب  محاســبات زی
ــی  ــای کاالی ــن گروه ه ــورد بررســی شــده اســت. همچنی ــی م ــای کاالی ــا باعــث کاهــش صــادرات در ســایر گروه ه تحریم ه
کــد ۳8-28، متحمــل بیشــترین کاهــش صادراتــی شــده و بــر اســاس محاســبات صــورت گرفتــه، زیــان صادراتــی حــدود ۵1/8 
میلیــارد دالر را در ایــن صنایــع طــی دوره ی مــورد نظــر رقــم زده اســت. همچنیــن نتایــج الگــوی اقتصادســنجی نشــان دهنــده 
ــاد بــر عرضــه ی صــادرات صنایــع مــورد مطالعــه بــوده اســت.  ــا شــدت کــم و زی اثرگــذاری منفــی تحریم هــای اقتصــادی ب
ــای منتخــب شــده اســت.  ــث کاهــش صــادرات کااله ــاد باع ــم و زی ــا شــدت ک ــای اقتصــادی ب ــال تحریم ه ــن رو اعم از ای
ایــن در حالــی اســت کــه افزایــش ظرفیــت تولیــدی در صنایــع مــورد بررســی باعــث بهبــود جریــان صــادرات، کاهــش اثــرات 
منفــی تحریم هــای اقتصــادی بــر عرضــه ی صــادرات و کاهــش زیــان صادراتــی در ایــن صنایــع می شــود. از ایــن رو افزایــش 
ــی و  ــرمایه های داخل ــذب س ــت ج ــاخت های الزم جه ــود زیرس ــد بهب ــف مانن ــای مختل ــه روش ه ــدی ب ــای تولی ظرفیت ه
ــش  ــی و افزای ــای بین الملل ــی در بازاره ــادی داخل ــای اقتص ــری بنگاه ه ــدرت رقابت پذی ــود ق ــث بهب ــد باع ــی می توان خارج
ــه امکانــات و ســرمایه های موجــود می توانــد  ــا اتــکاء ب پتانســیل صادراتــی آن هــا شــود. همچنیــن بهبــود ظرفیــت تولیــدی ب

تــا حــد زیــادی اثــرات منفــی تحریم هــای اقتصــادی را خنثــی کنــد.
دکتــر یزدانــی همچنیــن اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه اثرگــذاری مثبــت نــرخ ارز حقیقــی بــر صــادرات صنایــع مــورد مطالعــه، 
ــه فعالیت هــای  ــدی ب ــع خــروج ســرمایه از بخش هــای تولی ــد مان ــورم می توان ــرخ ت ــا ن ــرخ ارز اســمی متناســب ب ــش ن افزای
ســوداگرانه و واســطه ای شــود. بــر ایــن اســاس اصــاح بــازار ارز و تثبیــت نــرخ ارز حقیقــی بــا برنامــه ای مــدون و کارا می تواند 
ــرخ ارز  ــان های ن ــن، نوس ــد. عاوه برای ــش ده ــی افزای ــای بین الملل ــادی را در بازاره ــای اقتص ــری بنگاه ه ــدرت رقابت پذی ق
حقیقــی باعــث کاهــش صــادرات صنایــع منتخــب و افزایــش زیــان صادراتــی می شــود، و اثــر منفــی ایــن متغیــر در شــرایط 
تحریمــی افزایــش می یابــد. از ایــن رو، اقداماتــی کــه نااطمینانــی در وضعیــت بــازار ارز را کاهــش دهــد، بایــد از الویت هــای 
سیاســت گزارن باشــد. همچنیــن، اتخــاذ سیاســت های پولــی مناســب و کارا توســط بانــک مرکــزی، بایــد در راســتای کاهــش 
نوســان های نــرخ ارز حقیقــی باشــد. بــا ایــن وجــود محدودیــت عرضــه ارز به عنــوان یــک قیــد مهــم در ایــن زمینــه اســت.
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 وی افــزود: از دیگــر متغیرهــای اثرگــذار بــر عرضــه ی صــادرات و زیــان صادراتــی، متغیــر سیاســت های حمایتــی بــود کــه 
ــان  ــرای زی ــرآوردی ب ــه ی ب ــر منفــی در معادل ــرای عرضــه صــادرات و اث ــرآوردی ب ضرایبــی مثبــت در همــه ی معــادالت ب
صادارتــی دارد. از ایــن رو سیاســت گزار از طریــق سیاســت های تشــویقی جدیــد، می توانــد انگیــزه ی تولیدکننــدگان را بــرای 
ــدی  ــای تولی ــت از بنگاه ه ــایی و حمای ــا شناس ــد ب ــت می توان ــن دول ــد. همچنی ــش ده ــتر افزای صــادرات محصــوالت بیش

ــره وری در  ــتند، به ــی هس ــیل صادرات ــه دارای پتانس ــان ک دانش بنی
تولیــد و مزیــت نســبی ایــن بنگاه هــا را در بازارهــای بین المللــی 
ارتقــاء دهــد. بنابرایــن، شــواهدی از نظریه ی پورتــر )1990( مبنی 
ــدگان  ــی از صادرکنن ــت های حمایت ــت سیاس ــذاری مثب ــر اثرگ ب
توســط دولــت بــر عرضــه ی صــادرات ایــن صنایــع در اقتصــاد 
ــبی در  ــت نس ــود مزی ــن وج ــود. همچنی ــاهده می ش ــران مش ای
فرآینــد تولیــد کاالهــای قابــل تجــارت می توانــد باعــث تقویــت 
تــوان رقابتــی صنایــع مــورد مطالعــه در بازارهــای بین المللــی و 
کاهــش هزینــه فرصــت ایــن صنایــع در تولیــد شــود. بنابرایــن، 
توجــه بــه تولیــد کاالهــای دارای مزیــت نســبی در ایــن صنایــع، 
نکتــه ای مهــم در افزایــش ســهم محصــوالت آن هــا در بازارهــای 

جهانــی اســت.

ــا جمع بنــدی مقــاالت ارائــه  در ادامــه ی نشســت پــس از بخــش پرســش و پاســخ، دکتــر طیبــی، دبیــر پنجمیــن نشســت ب
شــده و بــا یــک مــرور کلــی بــر یافته هــای نظــری و تجربــی آن هــا اظهــار امیــدواری کــرد کــه مــورد توجــه سیاســت گذاران 
و تصمیم گیــران اقتصــادی قــرار گیــرد، به طوری کــه توصیه هــا و پیشــنهادهای مطــرح شــده در ایــن نشســت بتوانــد برخــی 
ــن  ــت اندرکاران ای ــخنرانان و دس ــد. وی از س ــل کن ــد تبدی ــای رش ــه فرصت ه ــور را ب ــادی کش ــد اقتص ــای رش از چالش ه
نــوع همایش هــا به ویــژه مســئوالن پژوهشــکده ی اقتصــادِ پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی تقدیــر و تشــکر 
کــرد. در پایــان مراســم نیــز دکتــر التجایــی رئیــس پژوهشــکده ضمــن اظهــار رضایــت از برگــزاری ایــن نشســت، از دبیــر 

جلســه، ســخنرانان و حاضریــن تقدیــر و تشــکر کــرد.
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بررسی ابعاد انسانی و زیست محیطی چالش های اقتصادی در صنایع کشاورزی و دامپروری

ــازی  ــد و به س ــع تولی ــن موان ــران؛ تبیی ــد اقتصــادی در ای ــای رش ــی »بازشناســی چالش ه ــش مل ششــمین پیش نشســت همای
راهبردهــا و سیاســت ها«، بــا عنــوان »بررســی ابعــاد انســانی و زیســت محیطی چالش هــای اقتصــادی در صنایــع کشــاورزی و 
دامپــروری« بــه همــت پژوهشــکده ی اقتصــاد و پژوهشــکده ی دانشــنامه نگاری 19مهرمــاه 1400، به صــورت مجــازی برگــزار 
ــدام شــریفی، دکتــر ریمــا مرشــد و دکتــر مســعود رضایــی )اعضــای  هیــأت  شــد. ســخنرانان ایــن پیش نشســت، دکتــر گل  ان
علمــی پژوهکشــده ی دانشــنامه نگاری و دبیــر علمــی نشســت(، دکتــر الهــام ابراهیمــی )عضــو  هیــأت علمــی گــروه مدیریــت 

پژوهشــگاه( بودنــد.
ــا کلیــات و هــدف همایــش،  ــه توضیحاتــی را در رابطــه ب در ابتــدای جلســه دکتــر الهــام ابراهیمــی دبیــر علمــی نشســت، ب
زمــان برگــزاری همایــش و محــور اصلــی ایــن نشســت کــه مســائل بخشــی و فرابخشــی اقتصــاد و به صــورت خــاص مســائل 
ــا  اجتماعــی و زیســت محیطی اســت، مطــرح کــرد و ایــن نشســت را نمونــه ای از نشســت های کامــًا میان رشــته ای مرتبــط ب

هــدف همایــش برشــمرد.

ــران« توســط  ــد و صــادرات زعف ــی در تولی ــانی و اجتماع ــع انس ــوان »بررســی موان ــا عن نخســتین ســخنرانی پیش نشســت ب
دکتــر گل انــدام شــریفی ارائــه شــد. دکتــر شــریفی در ابتــدای ســخنان خــود بــه معرفــی کلــی گیــاه زعفــران به عنــوان ادویــه ای 
پرداخــت کــه از کاله هــای خشـــک شـــده گل هــای زعفــران به دســـت می آیــد و طعــم دهنــده و رنــگ دهنــده ی غذاهــا و 

داروی گیاهی در بســـیاری از کشـــورهاست.
 وی افــزود: ایــن گیــاه کــه نیــاز آبــی باالیــی نــدارد، در مناطــق خشـــک کشـــور و به خصـــوص اســـتان پهنــاور خراســـان 
به شـــکل گســـترده ای کاشــت می شـــود. زعفــران، یکــی از صـــادرات غیــر نفتــی مهــم ایــران محســـوب می شــود به گونــه ای 
کــه بــا اختــاف نظــر جزئــی، حــدود 9۵ درصـــد از زمین هــای زیــر کشـــت زعفــران بــه ایــران اختصـــاص دارد و ســـایر 
کشـــورها از جملــه اســـپانیا، یونــان، مراکــش و آرژانتین درصـــد بســـیار پایینی از ســـطح زیر کشـــت را دارند. بررســـی موانع 
ــواری  ــا آن، دش ــط ب ــانی مرتب ــات انس ــوار و مطالب ــت دش ــد، برداش ــان می ده ــران نش ــق زعف ــی موف ــه و بازاریاب ــد بهین تولی
ــم و بســته بندی نامناســب از دالیــل عمــده ی عــدم موفقیــت  خشــک کــردن و حمــل و نقــل، واســطه گری و موضــوع تحری
در صــادرات ایــن گیــاه هســتند. در تمــام ایــن مــوارد دخالــت انســــان کامــًا مشـــهود اســـت و ایــن موضــوع ســبب شــده در 
عرصـــه ی رقابــت بین المللــی، بــه جــای زعفــران ایرانــی، زعفــران اســـپانیا به عنــوان یــک محصـــول شـناخته شـــده و مرغــوب 

در اذهــان عمومــی مصـــرف کننـدگـــان جـــای گیرد.
ــًا شــامل  ــوده و تقریب ــاه زعفــران نب ــن مشــکات تنهــا مختــص گی ــد کــرد: ای ــر شــریفی در ادامــه ی ســخنان خــود تأکی دکت
ــران از  ــد زعف ــرای خری ــی ب ــرخ حداقل ــن ن ــی مناســب، تعیی ــته بندی و بازاریاب ــر محصــوالت کشاورزی ســت. بس ــال اکث ح
کشــاورزان، شناســایی نــوع نیــاز مصرف کننــدگان و صــادرات محصــول فــراوری شــده برخــی راهکارهــای اشــاره شــده بــرای 

افزایــش صــادرات زعفــران بــود کــه در پایــان ســخنان دکتــر شــریفی مــورد اشــاره قــرار گرفــت.
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دومیــن ارائــه در ایــن نشســت بــا عنــوان »نگرانی هــای زیســت محیطی؛ موانــع نوپدیــد در توســعه ی پایــدار تولیــدات دامــی« 
ــار و  ــازمان خواروب ــی س ــار جهان ــه ی آم ــا ارائ ــود را ب ــخنرانی خ ــد س ــر مرش ــد. دکت ــام ش ــد انج ــا مرش ــر ریم ــط دکت توس
ــزان مصــرف گوشــت از ســال 1980  ــن ســازمان می ــار ای ــر اســاس آم کشــاورزی ملــل متحــد FAO آغــاز و اعــام کــرد: ب
ــن افزایــش  ــال ای ــر شــود. به دنب ــز حــدوداً دو براب ــا 20۵0 نی ــی می شــود، از ســال 1999 ت ــر شــده و پیش بین ــا 2002 دوبراب ت
تقاضــا، بهره بــرداری از دامداری هــای صنعتــی و مــزارع پرورشــی مــدرن نیــز در جهــان رشــد چشــمگیری داشــته؛ به گونــه ای 
کــه بــه پیامدهــای نامطلوبــی نظیــر آلودگــی و فرســایش خــاک، آب، جنگل هــا، انقــراض گیاهــان و حیوانــات، مصــرف منابــع 
تجدیدناپذیــر و به ویــژه ایجــاد گازهــای گلخانــه ای منتهــی شــده اســت. طبــق پیش بینــی ســازمان خــوار و بــار و کشــاورزی 
ملــل متحــد، دامپروری هــا مســئول تولیــد 14.۵ درصــد از گازهــای گل خانــه ای جهــان هســتند و پدیــده ی تخمیــر روده ای در 

ــن ســهم را شــامل می شــود. نشــخوارکنندگان 60 درصــد ای

در ادامــه، دکتــر مرشــد بــه ارتبــاط ایــن آلودگــی بــا توســعه ی پایــدار صنعــت دامپــروری پرداخــت و رشــد متــوازن اقتصــادی، 
ــعه ی  ــه توس ــتیابی ب ــه ی دس ــدار و الزم ــعه ی پای ــوان ارکان توس ــت محیطی را به عن ــی و زیس ــی، فرهنگ ــی، سیاس اجتماع

ــت. ــت دانس ــن صنع ــه در ای همه جانب
ــداری در صنعــت دامپــروری تصریــح کــرد: پایایــی ایــن صنعــت تنهــا درصورتــی  ــا پای ــه اهمیــت پایایــی ی ــا اشــاره ب وی ب
ــکان و  ــا ام ــر و زای ــته، متکث ــیوه ای همبس ــه ش ــف ب ــتم های مختل ــا اکوسیس ــراه ب ــانی هم ــع انس ــه جوام ــود ک ــق می ش محق
ــورد  ــه در م ــار جامع ــی اقش ــطح آگاه ــای س ــح، ارتق ــذاری صحی ــد. قانون گ ــظ کنن ــود را حف ــدت خ ــت حضــور بلندم ظرفی
آالینده هــا، جلوگیــری از تغییــر کاربــردی اراضــی، مدیریــت پســماندهای دامــی و اصــاح ژنتیــک دام هــا از راهکارهــای ارائــه 

ــه پایایــی صنعــت دامپــروری بــود. شــده توســط دکتــر شــریفی بــرای دســتیابی ب

آخریــن ســخنرانی بــا عنــوان »موانــع کارآفرینــی زنــان در بخــش کشــاورزی« توســط دکتــر مســعود رضایــی ارائــه شــد. دکتــر 
ــه  ــوان یــک منبــع مهــم اقتصــادی کــه نقــش به ســزایی در دســـتیابی ب ــان به عن ــه اهمیــت کارآفرینــی زن ــا اشــاره ب رضایــی ب
توســـعه ی پایــدار ایفــاء می کنــد، ســخنرانی خــود را آغــاز کــرد. وی اشــاره کــرد: اقتصـــادهایی کــه فعالیــت کارآفرینانــه زنــان 
ــد.  ــه می کنن ــری را تجرب ــادی کمت ــی اقتصـ ــتند و عقب ماندگ ــر هسـ ــی مقاوم ت ــای مال ــر بحران ه ــت، در براب ــا باالسـ در آن ه

توســـعه ی کارآفرینــی زنــان نقــش مهمــی در کاهــش شـــکاف جنســـیتی نیــز دارد.
ــدازی  ــرای راه ان ــان ب ــد زن ــزان قصـ ــن می ــی، گفــت: میانگی ــی کارآفرین ــان جهان ــه گــزارش دیده ب ــا اشــاره ب ــی ب ــر رضای دکت
کســـب وکار در جهــان 1۷/6 درصـــد اســـت کــه بســیار پایین تــر از درصــد مشــابه بــرای مــردان اســـت. در عین حــال بــا اشــاره 
بــه آمــار دیگــری افــزود: در ســـال 20-2019 ، ســـهم زنــان 18 تــا 64 ســاله ی ایرانــی کــه در مراحل اولیــه ی راه انــدازی فعالیت 
کارآفرینانــه هســتند، کمتــر از 10 درصـــد اســت و ایــران در بیــن 11 کشـــور مــورد مطالعــه در خاورمیانــه و آفریقا رتبــه ی هفتم 

را به خود اختصـــاص داده اســـت.
دکتــر رضایــی اشــاره کــرد: زنــان هنــگام تــاش بــرای مشـــارکت در فعالیت هــای کارآفرینــی و مشـــاغل اقتصـــادی بــا موانــع 
فرهنگــی، اقتصـــادی و اجتماعــی منحصـــر بــه فــردی روبــه رو هســتند و ایــن موانــع در جوامــع روســـتایی بــه دلیــل شـــرایط 
خــاص فرهنگــی و اجتماعــی آشـــکارتر اســـت. وی ســــه دســــته ی کلــی موانــع بــرای زنــان کارآفرینــان را برشــمرد؛ موانعــی 
کــه بــرای همــه ی کارآفرینــان زن و مــرد مشـــترک هســـتند، موانعــی کــه به دلیــل شـــرایط خانوادگــی، اجتماعــی و قانونــی برای 
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کارآفرینــی زنــان اهمیــت بیشـــتری دارنــد و موانــع منحصـــربه فردی کــه زنــان کارآفریــن بــا آن هــا مواجــه هســتند. مهم تریــن 
موانــع کارآفرینــی پیــش روی زنــان در قالــب موانــع فرهنگی-اجتماعــی، موانــع مالــی، موانــع رفتــاری، موانــع آموزشــــی، موانع 
شــــغلی، موانــع قانونــی و موانــع زیرســــاختی دســته بندی می شــوند. از بعــد موانــع قانونــی و اجتماعــی، قوانیــن تبعیض آمیــز. 
مقــررات و هنجارهــای اجتماعــی مانــع از ایــن می شــوند کــه زنــان کســب وکار پایــدار خــود را شــروع و آن را تثبیــت کننــد. 
ــوزش  ــای آم ــرای برنامه ه ــرای اج ــب ب ــن راه مناسـ ــز یافت ــازی و نی ــوزش و توانمندسـ ــدان آم ــی، فق ــع آموزش ــد موان از بع
کارآفرینــی از مشـــکات اسـاســـی برنامه هــای توســـعه ی کارآفرینــی هســـتند. بی ســـوادی، ســــطح پاییــن آمــوزش و نبــود 
مهارت آمــوزی و آمــوزش کســــب وکار و تجربــه، می توانــد ظرفیــت زنــان کارآفریــن روســــتایی را بــرای تثبیــت شــرکت های 
پایــدار محــدود کنــد. از بعــد موانــع زیرســاختی، دسـترســـی محــدود بــه خدمــات مالــی و تجــاری بــر رشـــد مشـــاغل زنــان 
روســـتایی تأثیــر می گذارنــد. زنــان کارآفریــن در مناطــق روســـتایی اغلــب به دلیــل نبــود اطاعــات، عــدم درک نیازهایشـــان و 
نداشـــتن وثیقه هــای مناســـب در دسـترســـی بــه خدمــات مالــی دچــار مشــکل می شــوند. بــه عــاوه، کســب وکارهای زنــان 
عمدتــًا غیررســمی هســتند و موانــع زنــان در دسترســی بــه بازارهــای داخلــی و صادراتــی ظرفیــت آنــان را بــرای دســتیابی بــه 

رشــد، ایجــاد شــرایط کاری مناســب و معیشــت پایــدار محــدود می کنــد.
دکتــر رضایــی در پایــان ســخنان خــود 
موانــع  رفــع  بــرای  را  راهکارهایــی 
ایجــاد  برشــمرد.  زنــان  کارآفرینــی 
یــک محیــط مناســب بــرای کارآفرینــی 
ــت از  ــبکه ها و حمای ــت ش ــان، تقوی زن
ــای  ــود مهارت ه ــان، بهب ــی زن کارآفرین
کارآفرینــی زنــان روســتایی و توســعه ی 
خدمــات مالــی و تجــاری حســاس بــه 
ــی  ــق تدریج ــب تلفی ــیت و ترغی جنس
مشــاغل زنــان روســتایی در اقتصــاد 
رســمی نمونــه ای از ایــن راهکارهــا 

ــد. بودن
پیش نشســت،  ایــن  پایــان  در 
دکتــر  توســط  مطالــب  جمع بنــدی 
ابراهیمــی انجــام شــد و از ســخنرانان و 
ــدگان  ــه و برگزارکنن ــران در جلس حاض
همایــش قدردانــی بــه عمــل آمــد. 
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روز جهانی صلح

نشســت روز جهانــی صلــح« ۳1 شــهریورماه 1400، بــا ســخنرانی دکتــر محمدرضــا حافظ نیــا، دکتــر مصطفــی قــادری حاجــت 
و دکتــر جعفــر حق پنــاه برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن نشســت مجــازی دکتــر مهــدی کریمــی، دبیــر نشســت، روز جهانــی صلــح را بــه فعــاالن حــوزه ی مطالعــات 
صلــح تبریــک گفــت و پیــام دبیــر کل ســازمان ملــل به مناســبت روز جهانــی صلــح بــرای حاضریــن در نشســت پخــش شــد. 
ــح  ــرد، صل ــگ س ــه اســت. در دوره ی جن ــر یافت ــرد تغیی ــگ س ــس از جن ــح در دوره ی پ ــات صل ــت مطالع ــت: ماهی وی گف
ــی داشــت و به صــورت فقــدان جنــگ بیــن کشــورها تعریــف می شــد. در دوره ی پــس از جنــگ  به نوعــی ماهیتــی بین الدول
ســرد، تغییــر در ماهیــت تهدیــدات، پیچیــده شــدن شــرایط بین الملــل و تکثــر بازیگــران سیاســی باعــث شــد تــا تعریــف ســنتی 
از صلــح بــه چالــش کشــیده شــود و مســائلی مختلفــی ماننــد فمینیســم، تغییــرات اقلیمــی، تخریــب محیــط زیســت، نســل 

کشــی هــا و غیــره در تعریــف صلــح مدنظــر قــرار گیــرد. 

بــا ایــن مقدمــه، ســخنرانی دکتــر حافظ نیــا از اســتادان دانشــگاه تربیــت مــدرس ایــراد شــد. عنــوان ســخنرانی وی عبــارت بــود 
از: »ژئوپلیتیــک و صلــح«. وی در ایــن ســخنرانی بــه تبییــن رابطــه ی بیــن ژئوپلیتیــک و صلــح پرداخــت و عنــوان کــرد کــه 
ژئوپلیتیــک می توانــد در بنــای صلــح جهانــی نقــش مؤثــری داشــته باشــد. وی در ادامــه بــه موانــع اســتقرار صلــح در جهــان 

پرداخــت و راهکارهایــی نیــز جهــت اســتقرار صلــح پایــدار در مقیاس هــای مختلــف جغرافیایــی ارائــه کــرد.
 

در ادامــه، ســخنرانی دکتــر قادری حاجــت بــا عنــوان »صلــح عادالنــه« آغــاز شــد. وی پــس از ارائــه ی یــک چارچــوب نظــری 
ــه بررســی  ــدگاه »روی باســکار«، ب ــر دی ــه ب ــا تکی و ب
ــی  ــی، بی عدالت ــت فضای ــد عدال ــی مانن ــم اصل مفاهی
فضایــی و انزواگزینــی پرداخــت و در ادامــه از واگرایی، 
تروریســم، حاشیه نشــینی و نقــض صلــح به عنــوان 
نــام  فضایــی  بی عدالتــی  مهم تریــن خروجی هــای 
ــح  ــاخص های صل ــاره ی ش ــث درب ــس از بح ــرد. پ ب
و آمارهــای موجــود در ایــن زمینــه، بــه انطبــاق نتایــج 
ــت و  ــی پرداخ ــت فضای ــح و عدال ــاخص های صل ش
نشــان داده شــد کــه هم پوشــانی باالیــی بیــن ایــن دو 

ــر وجــود دارد.  متغی

عنــوان  بــا  پنــاه  حــق  جعفــر  دکتــر  ســخنرانی 
ــه وی در  ــود ک ــتان« ب ــح در افغانس ــم انداز صل »چش
ــت  ــه وضعی ــی نظــری، ب ــس از بحث ــن ســخنرانی پ ای
فعلــی افغانســتان و چرایــی شکســت در پــروژه ی 
در  پرداخــت.  کشــور  ایــن  در  دولت-ملت ســازی 
ادامــه بررســی ســناریوهای پیــش رو در افغانســتان 
ــروز مشــکل  ــود، امــا به دلیــل ب ــز اندیشــیده شــده ب نی
اتصــال بــه اینترنــت بــرای دکتــر حــق پنــاه ایــن بخــش 

ــد.  ــص مان ــخنرانی ناق از س
ــخ  ــش و پاس ــه ی پرس ــز جلس ــخنرانی نی ــان س در پای
ــود  ــؤاالت خ ــه س ــن در جلس ــد و حاضری ــزار ش برگ
ــن ســؤاالت  ــه ای ــز ب ــد و ســخنرانان نی را طــرح کردن

ــد. پاســخ دادن
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مراسم روز جهانی کودک

مراسم روز جهانی کودک، 1۷ مهر 1400، به همت پژوهشکده ی زبان و ادبیاِت پژوهشگاه برگزار شد.
ــال  ــت: در خ ــودک گف ــی ک ــاره ی روز جهان ــب، درب ــم شریف نس ــر مری ــت، دکت ــی نشس ــر علم ــه دبی ــدای جلس در ابت
ــد؛ تعــدادی دچــار معلولیــت جســمی؛ عــده ای درگیــر  جنــگ جهانــی دوم کــودکان بســیاری جــان خــود را از دســت دادن

ــا تک سرپرســت  ــی؛ برخــی بی سرپرســت ی آســیب های روان
ــر جســم  ــی ب ــرات ســوء فراوان ــگ تأثی شــدند و درکل، جن
ــبب  ــن س ــت. به همی ــی گذاش ــان باق ــودکان جه ــان ک و ج
ــا پیشــنهاد  ــت ب ــم گرف ــل در ســال 19۵2 تصمی ســازمان مل
روزی به عنــوان »روز جهانــی کــودک« توجــه دولت هــا 
ــدف از  ــد. ه ــب کن ــودکان جل ــوق ک ــه حق ــا را ب و ملت ه
ــد  ــد و کارآم ــای مفی ــن قانون ه ــن روز، تدوی ــذاری ای نام گ
ــری از  ــودکان و جلوگی ــوق ک ــت حق ــظ و حمای ــرای حف ب
خشــونت  علیــه آنهــا بــود. بــه ایــن مناســبت روز 20 اکتبــر 
ــد و  ــنهاد ش ــان پیش ــه جه ــودک ب ــی ک ــوان روز جهان به عن
ــک  ــذاری ی ــنهاد )نام گ ــن پیش ــت ای ــورها کلی ــب کش اغل
ــاس  ــد و براس ــودک( را پذیرفتن ــی ک ــوان روز مل روز به عن

فرهنــگ بومــی خــود، روزی را در تقویــم رســمی کشــور خــود 
ــد. ــذاری کردن ــودک، نام گ ــرای ک ب

در کشــور مــا نیــز در ســال 1۳۷2 کمیســیونی متشــکل از نماینــدگان آمــوزش و پــرورش، کانــون پــرورش فکــری کــودکان و 
نوجوانــان، ســازمان بهزیســتی و ... تشــکیل و درمــورد نام گــذاری روز ملــی کــودک تصمیم گیــری شــد. در ایــن کمیســیون 
ــران اعــام شــد. پــس از موافقــت یونســکو و تصویــب در  ــر یونســکو در ای ــه دفت ــده و ب ــاه( برگزی ــر )16 مهرم روز 8 اکتب
ــر  ــا 2۳ مه ــودک و 16 ت ــام ک ــه ن ــور ب ــمی کش ــم رس ــاه در تقوی ــال 1۳۷6 روز 16 مهرم ــی، از س ــگ عموم ــورای فرهن ش

ــت شــد. ــودک ثب ــه ی ک ــوان هفت به عن
ــان  ــا زب ــه ب ــره ی جامع ــد پیک ــرای پیون ــت ب ــه سال هاس ــات ک ــان و ادبی ــکده ی زب ــرح داد: پژوهش ــب ش ــر شریف نس دکت
ــد؛  ــزار می کن ــی برگ ــی و تخصص ــت های ترویج ــی نشس ــی و ادب ــون فرهنگ ــبت های گوناگ ــی، در مناس ــات فارس و ادبی
به مناســبت روز و هفتــه ی ملــی کــودک نیــز دو نشســت تخصصــی برگــزار می کنیــم: نشســت نخســت )1۷ مهــر( بــا حضــور 
ــن صــدری زاده  ــر نگی ــات هســتند: دکت ــان و ادبی ــگان برجســته ی پژوهشــکده ی زب ــردو از دانش آموخت ــه ه دو ســخنران )ک
ــر محمــد  ــا حضــور دو ســخنران برجســته ی دیگــر )دکت ــاه( ب ــز )18 مهرم ــر محســن ذکاء اســدی و نشســت دوم نی و دکت

ــد( برگــزار خواهــد شــد.   گــودرزی دهریــزی و دکتــر مرجــان فوالدون

در ادامــه دکتــر نگیــن صــدری زاده ســخنان خــود را دربــاره ی »ادبیــات داســتانی و رشــد کــودک« آغــاز کــرد و گفــت: ادبیــات 
کــودک، ادبیاتــی مخاطب محــور اســت و هــر متــن خاقــه ی ادبــی کــه کــودک، بــه نوعــی بــا آن ارتبــاط برقــرار کنــد و بــه 
هــر گونــه ای از آن بهــره بــرد، در حیطــه ی ادبیــات کــودک قــرار می گیــرد. در حقیقــت ادبیــات کــودک فراینــدی ارزشــمند، 
ــری کــه در  ــن اث ــن شــده. بنابرای ــرای طــرِح آموخته هــای از پیش تعیی ــی پیش ســاخته ب ــه قالب خــاق و ناخــودآگاه اســت، ن
ــد  ــی و زیباییشــناختی بهره من ــای ادب ــات بزرگ ســاالن از ارزش ه ــد ادبی ــد مانن ــرد، بای ــودک جــای می گی ــات ک ــره ی ادبی زم
ــی، قصه گویــی و  ــه ی آموزشــی و تربیتــی ادبیــات کــودک به صــورت دســتاوردهای فرعــی، از فرایندکتاب خوان باشــد و جنب

ــود. ــج می ش ــودکان منت ــرای ک ــتان خوانی ب داس
ــت.  ــی اس ــای زندگ ــودک، مهارت ه ــد ک ــد رش ــذار در فراین ــروری و تأثیرگ ــای ض ــی از آموزش ه ــر یک ــوی دیگ از س
ــای  ــی مهارت ه ــی و به طورکل ــی، اخاق ــن اجتماع ــری موازی ــخصیت و فراگی ــکل گیری ش ــرای ش ــن ب ــب ترین س مناس
زندگــی دوران کودکــی اســت. در ادبیــات داســتانی کــودک نیــز اغلــب، به صــورت غیرمســتقیم، پیامــی نهفتــه اســت. همچنیــن 
ــواری  ــد کار دش ــودکان، می توان ــای ک ــا نیازه ــب ب ــای متناس ــش کتاب ه ــودک، گزین ــاب ک ــزاران کت ــار ه ــبب انتش ــه س ب
باشــد. بنابرایــن ضــروری می نمایــد کــه مربیــان، والدیــن و فعــاالن حــوزه ی کــودک و نوجــوان بــا ضــرورت و چگونگــی 
ــن  ــرورش ای ــودک در حــوزه ی رشــد و پ ــار داســتانی ک ــش آث ــای گزین ــن مؤلفه ه ــای زندگــی و همچنی ــوزش مهارت ه آم
ــای داستان نویســی  ــژه و مناســب عناصــر داســتان و تکنیک ه ــری وی ــا توجــه به کارگی ــد ب ــا بتوانن ــا آشــنا شــوند ت مهارت ه
ــات  ــت ادبی ــودک، از فرص ــتانی ک ــات داس ــتی های ادبی ــا و کاس ــاب و کمبود ه ــکل کت ــازی و ش ــی و تصویرس و صفحه آرای
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داســتان در فراینــد رشــد کــودک بهــره ببرنــد.
دکتــر صــدری زاده ادامــه داد: در نشســت روز ملــی کــودک، ظرفیــت ادبیــات داســتانی کــودک در دهــه ی 80 و 90 بررســی 
می شــود. ایــن انتخــاب بــه علــت در دســترس بــودن آثــار دهــه ی هشــتاد و نــود بــرای مخاطــب و برخــوردار بــودن از شــرایط 
کیفــی و کمــی ایــن کتاب هــا، صــورت گرفتــه اســت. بــه ایــن منظــور از آثــار انتشــارات رســمی و معتبــر ادبیــات کــودک و 
نوجوانــان بهــره برده ایــم. ناشــرانی ماننــد کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان، مؤسســه ی پژوهشــی تاریــخ ادبیــات 
ــی،  ــای طوط ــباویز، کتاب ه ــی، ش ــی و فرهنگ ــر، علم ــر نظ ــاپ و نش ــتان، چ ــتا، نیس ــق، چیس ــکوفه، اف ــه، ش ــودکان، بنفش ک

مبتکــران، مرکــز، بافرزنــدان، ماهــی، آفرینــگان، چــرخ فلــک، پیدایــش و....
هــدف پژوهشــگر شــرح اجمالــی مهارت هــای زندگــی، ویژگی هــای دوران رشــد، چگونگــی آمــوزش و نهادینه ســازی آنهــا 
در کنــش و انتخاب هــای کــودکان و نوجوانــان و بررســی تأثیــر ادبیــات داســتانی در ایــن فراینــد اســت. بنابرایــن در ره آورد 
ایــن نشســت، کارکــرد، قابلیــت و شــگردهای ادبیــات داســتانی در فراینــد رشــد کــودک بررســی و روش بهره منــدی از ایــن 
ــا و  ــن کمبود ه ــود، همچنی ــر می ش ــی میس ــای زندگ ــن مهارت ه ــری و تمری ــان یادگی ــردن و توام ــذت ب ــت ل ــار در جه آث
ــان، خانواده هــا و ناشــرین و  ــه معلمــان، مربی ــه مشــخص و پیشــنهاداتی ب کاســتی های ادبیــات داســتانی کــودک در ایــن زمین

ــود. ــه می ش ــودک ارائ نویســندگان ک
صــدری زاده تأکیــد کــرد: در مباحــث مقدماتــی از کــودک، ادبیــات کــودک و ادبیــات داســتانی تعریــف می شــوند. هــدف از 
طــرح ایــن مســائل آشــنایی بیشــتر مــا بــا کــودکان و مــواد خواندنــی آنــان اســت. ســپس در ادامــه بــه مهارت هــای زندگــی 
ــود.  ــه می ش ــی، ارائ ــت جهان ــازمان بهداش ــیم بندی س ــاس تقس ــر اس ــی ب ــای زندگ ــش، مهارت ه ــن بخ ــم. در ای می پردازی
ــن مهارت هــای زندگــی  ــن می شــود. ای ــر مجموعه هایــش تعریــف و تبیی ــا اجــزا و زی ــن ده مهــارت زندگــی همــراه ب بنابرای
عبارتنــد از؛ خودآگاهــی، هم دلــی، ارتبــاط مؤثــر، روابــط بیــن فــردی، مقابلــه بــا هیجانــات و رهایــی از تنــش، تفکــر انتقــادی، 
تفکــر خــاق، تصمیم گیــری و حــل مســئله. ســپس بــه ذکــر و شــرح تأثیــر ادبیــات داســتانی در رونــد دوران  رشــد کــودکان 
ــد  ــای رش ــه دوران ه ــه ب ــا توج ــودک را ب ــتانی ک ــات داس ــی ادبی ــی و پرورش ــای تربیت ــب، ارزش ه ــن ترتی ــردازد. بدی می پ
کــودکان ارائــه می شــود و بــر ضــرورت در نظــر گرفتــن مراحــل رشــد زبانــی، شــناختی، شــخصیتی و اجتماعــی کــودکان بــه 

ــرای کــودکان، تأکیــد می شــود. ــی ب ــار ادب هنــگام گزینــش آث
ــه نقــش برنامــه ی »فلســفه بــرای کــودکان« در آمــوزش مهارت هــای زندگــی می پــردازد. ایــن بخــش، مخاطــب  بعــد از آن ب
ــد اســتفاده از  ــی، ضــرورت و فوای ــای زندگ ــوزش مهارت ه ــودکان در آم ــا ک ــه ی فلســفه ب ــا ضــرورت اســتفاده از برنام را ب
داســتان در ایــن برنامــه و چگونگــی ارتبــاط داســتان و آمــوزش مهارت هــای زندگــی در برنامــه ی »فلســفه بــرای کــودکان«، 

ــد. ــنا می کن آش
در پایــان بــه معرفــی و بررســی توصیفــی و تحلیلــی نمونه  هایــی از آثــار برگزیــده داســتانی کــودک در آمــوزش مهارت هــای 
زندگــی می پــردازد کــه بازتــاب دهنــده ی نیازهــای کــودکان در مراحــل مختلــف فراینــد رشــد اســت و بــا ارائــه گزیــده ای از 
آثــار مناســب و پرکشــش و بررســی مهارت هــای زندگــی در آنهــا، مخاطــب را بــا چگونگــی بهره منــدی از ادبیــات داســتانی 
در فراینــد کــودکان آشــنا می کنــد. در خــال بررســی توصیفــی -تحلیلــی گزیــده داســتان ها، بــه راه هایــی کــه نویســندگان از 
پیرنــگ، شــخصیت پردازی، درون مایــه، ســبک، زاویه دیــد و تصویــر و شــکل ظاهــری کتــاب بــرای آفرینــش داســتان های بــه 
یــاد ماندنــی و آمــوزش مهارت هــای زندگــی بهره برده  انــد، اشــاره می شــود. همچنیــن از آن جــا کــه فراگیــری ایــن مهارت هــا، 
ــا تفکــر و اســتدالل منطقــی دارد در ایــن بخــش، بــر اســاس هــر داســتان، پرســش های تفکربرانگیــز بــرای  پیونــد عمیقــی ب
ــودک در حــوزه ی  ــات ک ــت ادبی ــر وضعی ــرای درک بهت ــن ب ــود. همچنی ــرح می ش ــی، ط ــای زندگ ــزاری کارگاه مهارت ه برگ
آمــوزش هــر مهــارت، نگاهــی بــر بســامد و تعــدد آثــار داســتانی کــودک در زمینــه ی پــرورش مهارت هــای زندگــی خواهیــم 
ــان داده  ــنی، نش ــروه س ــک گ ــه تفکی ــارت و ب ــر مه ــای ه ــا را در زیرمجموعه ه ــداد کتا ب ه ــب از تع ــن ترتی ــه ای ــت ب داش

ــان شــود. ــی نمای ــای زندگ ــران در حــوزه ی مهارت ه ــودک ای ــات ک ــتی های ادبی ــا و کاس ــا توانایی ه می شــود ت
دکتــر صــدری زاده در بخــش پایانــی ســخنانش تأکیــد کــرد کــه ایــن ســخنرانی، برگرفتــه از پایان نامــه ی کارشناسی ارشــد در 
ــرا  ــر زه ــتادان، دکت ــمند اس ــغ و ارزش ــای بی دری ــا راهنمایی ه ــه ب ــی اســت ک ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس پژوهشــگاه عل
ــون  ــز کان ــور در مراک ــال ها حض ــد. در آن س ــاع ش ــفندماه 1۳89 دف ــام و در اس ــب انج ــم شریف نس ــر مری ــاپور و دکت پارس
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان و دغدغــه ی گزینــش کتاب هــای مناســب بــرای کــودکان و نوجوانــان، ســبب بررســی 
معیارهــای ارزیابــی ادبیــات کــودک، آشــنایی بیشــتر بــا نظریه هــای ادبــی و آموزشــی ادبیــات، شــناخت برنامــه »فلســفه بــرای 

ــودک شــد. ــی« ک ــای زندگ ــت »مهارت ه ــودکان« و درک اهمی ک

ســخنران دوم ایــن نشســت دکتــر محســن ذکاء اســدی ســخنانش را بــا موضــوع »ادبیــات کــودک و زبــان آمــوزی در دوره ی 
دبســتان« آغــاز کــرد و پــس از معرفــی مختصــر خــود، ســخن را بــا بیــان تجربــه ی زیســته ی خــود در تدریــس درس فارســی 
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در مقاطــع دبیرســتان، راهنمایــی و دبســتان بیــان کــرد و گفــت: هــر چــه ســن و مقطــع تحصیلــی دانش آمــوزان باالتــر اســت 
رونــد زبان آمــوزی و آمــوزش ادبیــات بــه دانش آمــوزان دشــوارتر اســت و ممکــن اســت یــک معلــم در دبیرســتان بــا تــاش 
بســیار هــم نتوانــد مهارت هــای زبانــی دانش آمــوزان را افزایــش بدهــد یــا مثــًا دانش آمــوزان را بــه خوانــدن کتــاب راغــب 

کنــد، امــا یــک معلــم دبســتان بــا تــاش بســیار کمتــری 
در ایــن قبیــل امــور موفــق خواهــد بــود.

ــتانی  ــوزان دبیرس ــه داد: دانش آم ــدی ادام ــر ذکاء اس دکت
ایرانــی حتــی در مدرســه های خیلــی خــوب تهــران 
ــار  ــوزی دچ ــه ی زبان آم ــای چهارگان ــم در مهارت ه ه
مشــکات بســیاری هســتند و کتاب هــای درســی و 
ــاز نمی کننــد و  کنکــور هــم گرهــی از ایــن مشــکات ب
ــای  ــد. مهارت ه ــزون می کنن ــکات را اف ــا مش ــه بس چ
چهارگانــه ی زبان آمــوزی یعنــی نوشــتن، خواندن، ســخن 
گفتــن و گــوش کــردن مهم تریــن هــدف درس فارســی 
ــت  ــیار کم اهمی ــل بس ــه دالی ــه ب ــت ک ــتان اس در دبس
ــوزان  ــوزی دانش آم ــطح زبان آم ــود و س ــته می ش پنداش

ــوزان در مقاطــع  ــن اســت و بســیاری از مشــکات دانش آم ــان مادری شــان بســیار پایی ــه ی زب ــران در زمین فارســی زبان در ای
ــت. ــب اس ــدن و درک مطل ــارت خوان ــا در مه ــکل آن ه ــی از مش ــف ناش ــای مختل ــر و در درس ه ــی باالت تحصیل

وی پــس از بیــان ایــن مســائل مطالعــه ی بین المللــی «پرلــز» را معرفــی و تاریخچــه ی مختصــری از ایــن مطالعــه و یافته هــای 
ــا  ــران و مقایســه ی آن ب ــاره ی کشــور ای ــز 2016 درب ــا بررســی یافته هــای مطالعــه ی پرل ــان کــرد. اولویــت ســخنان ب آن را بی
کشــورهای دیگــر بــود کــه در کتابــی بــه نــام یافته هــای مطالعــه ی پرلــز 2016 منتشــر شــده و در انتشــارات مدرســه مفصــًا 
بیــان شــده اســت. بــر اســاس یافته هــای ایــن مطالعــه دانش آمــوزان ایرانــی در زمینــه ی توزیــع پیشــرفت تحصیلــی خوانــدن 
ــه نشــان  ــد ک ــا ۵0 را کســب کرده ان ــن 4۵ ت ــای بی ــا رتبه ه ــان ۵0 کشــور دنی ــب در می و پیشــرفت در فرایندهــای درک مطل

ــد. ــت بســیار نابســامانی دارن ــان فارســی وضعی ــه در زب ــه ی مهارت هــای چهارگان ــی در زمین ــوزان ایران می دهــد دانش آم
دکتــر ذکاء اســدی در ادامــه مطــرح کــرد: یکــی از دالیــل ضعــف دانش آمــوزان اشــکاالت جــدی در کتاب هــای فارســی بــه 
خصــوص کتاب هــای فارســی دبســتان اســت. متأســفانه در کتاب هــای درســی فارســی متن هــای بســیاری وجــود دارد کــه 
دشــوار و نامتناســب بــا ســن مخاطــب اســت و عاقــه ی دانش آمــوزان را بــه خوانــدن فارســی برنمی انگیــزد. در کتاب هــای 
ــن دو مهــارت در  ــر ای ــه مهارت هــای ســخن گفتــن و گــوش کــردن کــم توجــه شــده و در مقاطــع باالت فارســی دبســتان ب
ــات  ــد از ادبی ــتان بای ــای فارســی دبس ــای کتاب ه ــه نشــده اســت. متن ه ــر گرفت ــای درســی فارســی در نظ طراحــی کتاب ه
ــون  ــا ششــم دبســتان مت ــدارد کــه یــک کــودک کاس پنجــم ی ــچ دلیلــی وجــود ن کــودک و نوجــوان انتخــاب شــوند و هی
پیچیــده و غامــض ادبــی را بــدون اطــاع از کلیــت یــک متــن و ســبک و دوره ی آن بخوانــد و از متنــی بــه متــن دیگــر بپــرد. 

ــد. ــی دور می کن ــا را از فارس ــط بچه ه ــد و فق ــی می افت ــی فارس ــاب درس ــاق در کت ــن اتف ای
وی در خاتمــه ی ســخنانش گفــت: کتاب هــای فارســی از نظــر بصــری و بــا نــگاه تصویرگــری هــم فاقــد جذابیــت هســتند 
و ایرادهــای متنــی و تصویــری هــم در کتاب هــا وجــود دارد. از جملــه داســتان زال و ســیمرغ در کتــاب فارســی پنجــم کــه 
ســال ها بــه اســم زاغ و ســیمرغ منتشــر شــد و ایراد هایــی کــه در تصویرگــری داســتان هفــت خــان رســتم در کتــاب فارســی 
ــوزی  ــه ی زبان آم ــای چهارگان ــم متأســفانه از موضــوع مهارت ه ــن ه ــزود بســیاری از والدی ــه ی ششــم وجــود دارد. او اف پای
ــه دانش آمــوزان  ــی را ب ــان و آرایه هــای ادب ــد دســتور زب بی اطــاع هســتند و از درس فارســی و از معلــم فارســی توقــع دارن
ــد. از ســوی  ــطه برآین ــی و متوس ــدارس راهنمای ــای ورودی م ــه  ای در آزمون ه ــؤال های چهارگزین ــس س ــا از پ ــد ت ــاد بده ی
ــف اقتصــادی و فرهنگــی  ــل مختل ــد و به دالی ــی را جــدی نمی گیرن ــه و کتاب خوان ــا مطالع ــم بســیاری از خانواده ه دیگــر ه
ــاب غیردرســی  ــدن کت ــن بچه هایشــان را از خوان ــی برخــی والدی ــی نیســت و حت ــاب بخشــی از ســبد خانواده هــای ایران کت
برحــذر می دارنــد. مجمــوع ایــن عوامــل باعــث شــده اســت کــه زبان آمــوزی در کشــور مــا و زبــان فارســی وضــع به ســامانی 
نداشــته باشــد. او همچنیــن ضمــن تشــکر از پژوهشــگاه علــوم انســانی به خاطــر فرصــت ایجــاد شــده بــرای ســخنرانی، ابــراز 
امیــدواری کــرد کــه ادبیــات کــودک جایــگاه بهتــری در ایــران پیــدا کنــد و کــودکان ایرانــی بتواننــد مهارت هــای چهارگانــه ی 

زبان آمــوزی را بــه کمــک ادبیــات کــودک ارتقــا دهنــد.
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چالش های محیط سرمایه گذاری در ایران

 نشســت »چالش هــای محیــط ســرمایه گذاری در ایــران« 8 مهرمــاه 1400،  بــه همــت گــروه اقتصــاد شــورای بررســی متــون 
و کتــب علــوم انســانِی پژوهشــگاه برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر علیرضــا گرشاســبی، عضــو  هیــأت  علمــی مؤسســه ی مطالعــات و پژوهش هــای بازرگانــی، بــه 
ارائــه ی ســخنرانی خــود بــا عنــوان »بررســی چالش هــای محیــط ســرمایه گذاری در ایــران« پرداخــت.

ــای  ــت بنیان ه ــر تقوی ــرمایه ب ــت س ــرمایه گذاری و انباش ــت س ــدی در اهمی ــادی تردی ــران اقتص ــان متفک ــت: در می وی گف
ــا ایــن حــال، در دهــه ی اخیــر، وضعیــت تشــکیل ســرمایه ی  اقتصــادی از هــر دو ســمت عرضــه و تقاضــا وجــود نــدارد. ب
ــه قیمــت ثابــت در ســال 1۳99  ناخالــص در وضعیــت مطلوبــی قــرار نداشــته اســت )ارقــام تشــکیل ســرمایه ی ناخالــص ب
ــط ســرمایه گذاری اســت؛  ــاط کیفیــت محی ــن ارتب ــدی در ای ــوده اســت(. یکــی از موضوعــات کلی ــر از ســال 1۳90 ب پایین ت
ــط کســب وکار و  ــود محی ــه بهب ــًا معطــوف ب ــوارد توجــه سیاســت گذاران عمدت ــه در بســیاری از م ــی ا ســت ک ــن در حال ای
ــه ی  ــرمایه گذاران در وهل ــه س ــت ک ــه داش ــد توج ــع بای ــود. درواق ــادی می ش ــای اقتص ــام فعالیت ه ــان انج ــا و زم هزینه ه
نخســت عــاوه بــر هزینه هــای انجــام فعالیــت بــر ریســک و بــازده انجــام آن فعالیــت در فضــای اقتصــادی توجــه خواهــد 
داشــت. بنابرایــن، مســئله ی اصلــی آن اســت کــه محیــط ســرمایه گذاری تــا چــه میــزان بــرای حضــور فعــاالن اقتصــادی در 

ــت. ــاعد اس ــاری مس ــدی و تج ــای تولی عرصه ه
وی در ادامه به بیان یافته های وضعیت سرمایه گذاری و انباشت سرمایه در ایران به شرح زیر پرداخت:

ــان دهنده ی ضــرورت  ــرمایه در کشــور نش ــرمایه  گذاری و انباشــت س ــا س ــط ب ــای اقتصــادی مرتب ــت متغیره ــی وضعی بررس
ــت. ــوزه اس ــن ح ــر در ای ــای مؤث ــود مؤلفه  ه ــازان در بهب ــت  گذاران و تصمیم  س ــژه سیاس ــه وی توج

*  رونــد کاهنــده ی تشــکیل ســرمایه در کشــور در دهــه ی اخیــر )محدودیــت در تحریــک تقاضــا و محدودیــت در 
ظرفیت ســازی(؛

*  کاهش سهم تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی کشور در دهه ی اخیر؛
*  جذب سرمایه گذاری خارجی محدود در قیاس با سایر کشورها در منطقه؛

*  سهم کمتر انباشت سرمایه در بخش های تولیدی )صنعتی، معدنی و تجاری( در قیاس با سایر بخش ها؛
*  طوالنی شدن انجام سرمایه گذاری های دولتی در حوزه  ی طرح های تملک دارایی  های سرمایه  ای؛

ــت:  ــرد و گف ــدام ک ــران اق ــت ای ــی وضعی ــرمایه گذاری و بررس ــط س ــتی محی ــریح چیس ــه تش ــه  ب ــبی در ادام ــر گرشاس دکت
ــا،  ــه فرصت ه ــی اســت ک ــا و سیاســت های عموم ــه ای از کااله ــرمایه گذاری )Investment Climate(، مجموع ــط س محی
ــش  ــت و کاه ــع رقاب ــش موان ــرات، کاه ــش مخاط ــق کاه ــا را از طری ــرمایه گذاری بنگاه ه ــرای س ــاد الزم ب ــا و اعتم انگیزه ه
ــام  ــای انج ــهولت رویه ه ــور در س ــک کش ــر ی ــای بهت ــه رتبه ه ــت ک ــت آن اس ــاور نادرس ــک ب ــد. ی ــم می کن ــا فراه هزینه ه
ــه  ــت؛ درحالی ک ــرمایه گذاری اس ــور در س ــر آن کش ــیل باالت ــان دهنده ی پتانس ــًا نش ــب وکار)Doing Business(، لزوم کس
ــط  ــی محی ــد در بررس ــت. هرچن ــرمایه گذاری اس ــط س ــده ی محی ــود دهن ــل بهب ــی از عوام ــا بخش ــا تنه ــش هزینه ه کاه
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ــه  ــه مؤلف ــادی س ــل اقتص ــا عوام ــاط ب ــال، در ارتب ــا این ح ــود؛ ب ــد   می  ش ــز تأکی ــادی نی ــل غیراقتص ــر عوام ــرمایه  گذاری ب س
ــه  ــوان از جمل ــرات را می  ت ــک  ها و مخاط ــت( و ریس ــام فعالی ــان انج ــه و زم ــام کار )هزین ــهولت انج ــت، س ــت رقاب وضعی

ــت. ــر گرف ــرمایه  گذاری در نظ ــط س ــر محی ــر ب ــادی مؤث ــل اقتص ــن عوام مهم تری
ــاخص  های  ــگاه ش ــه ی ن ــور از دریچ ــه ی کش ــه رتب ــت ک ــی از آن اس ــی  ها حاک ــاره، بررس ــورد اش ــای م ــر مؤلفه  ه از منظ
ــش  ــی در پای ــای داخل ــن، نهاده ــر ای ــدارد. عــاوه ب ــرار ن ــوب ق ــت مطل ــا ســایر کشــورها در وضعی ــاس ب ــی در قی بین  الملل
ــاالن  ــروی فع ــای پیش ــب ترین متغیره ــوان نامناس ــی به  عن ــر موضوعات ــز ب ــرمایه گذاری نی ــت س ــب  وکار و امنی ــط کس محی
ــه  ــر ضــرورت توجــه ب ــار دیگــر ب ــًا از جنــس هزینه  هــای کســب  وکار نیســتند. ایــن امــر ب ــد کــه لزوم اقتصــادی تأکیــد   دارن
محیــط ســرمایه  گذاری و تأکیــد   مجــدد بــر برنامه  ریــزی بــرای کلیــه عوامــل مؤثــر بــر ســرمایه  گذاری بــه جــای توجــه صــرف 

بــر هزینه  هــای کســب  وکار در سیاســت  گذاری  ها تأکیــد   دارد.
عضــو  هیــأت  علمــی مؤسســه ی مطالعــات و پژوهش  هــای بازرگانــی مهم تریــن چالش  هــای محیــط ســرمایه  گذاری در ایــران 

را  به  شــرح زیــر ارائــه کــرد:
*  چالش های مرتبط با بی  ثباتی و ناپایداری اقتصاد کان همچون تورم باال و رشد اقتصادی پایین؛

*  باال بودن دشواری محیط کسب وکار و موانع انجام فعالیت های اقتصادی؛
*  بازدهی باالی بازارهای مالی و محدودیت بخش های تولیدی در جذب منابع و سرمایه های خرد و کان؛

*  محدودیت های قانونی و مقرراتی برای توسعه ی سرمایه گذاری داخلی و خارجی؛
*  ظرفیت های پایین جذب سرمایه گذاری در برخی از استان ها؛

*  سهم باالی فعالیت های سرمایه بر در کل سرمایه گذاری  های تولیدی؛
*  تداوم درخواست سرمایه گذاری برای فعالیت هایی که مازاد ظرفیت در کشور روبه رو هستند؛

*  بهره برداری محدود از ظرفیت های بازار ملی و منطقه ای برای تبدیل بخشی از تجارت کاالها به سرمایه گذاری.

دکتر گرشاسبی در پایان سخنانش توصیه های سیاستی پیشنهادی خود را به این ترتیب مطرح کرد:
ــا آن  ــط ب ــل مرتب ــود عوام ــط ســرمایه گذاری مدیریت شــده و بهب ــده، شــکل  گیری محی ــه بررســی  های به  عمــل آم ــا توجــه ب ب

در یــک چارچــوب ســه گانه )مطابــق بــا عوامــل مــورد بررســی در فــوق( قابــل توصیــه اســت.

1. رقابت و ایجاد بازار
*  توجه به سامان دهی مجوزها در رشته ی فعالیت  های دارای مازاد ظرفیت؛

*  تسهیم بازار هدف مند درخصوص سرمایه گذاری های جدید با هدف ایجاد تولیدات رقابت پذیر؛
*  توجه به سرمایه  گذاری کاربر، آب اندوز و فناورانه در مناطق و استان ها براساس ظرفیت های بومی؛

*  توجه به ادغام های عمودی و افقی در برخی از حوزه های تولیدی برای توسعه مقیاس؛
*  تصویب الیحه مشارکت عمومی و خصوصی؛

2- سهولت کسب  وکار
*  تسریع در رفع نواقص طرح اخیر مجلس شورای اسامی برای مجوزها و تصویب آن؛

ــن و  ــد قوانی ــی )از بع ــن اجتماع ــات و تأمی ــی، مالی ــن مال ــوزه ی تأمی ــژه ح ــب  وکار به وی ــر کس ــای دیگ ــود مؤلفه ه *  بهب
ــررات(؛ مق

*  تسریع در ترخیص کاالها و نهاده های مورد نیاز در طرح های سرمایه گذاری؛
*  رفع محدودیت در دسترسی به سامانه های جامع، برخط و یکپارچه در حوزه صدور محوزها؛

۳- ریسک و مخاطرات
*  حل و فصل عزت مندانه موضوع هسته  ای و تحریم؛

*  تقویت کارکردهای مرتبط با محیط سرمایه  گذاری در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید )ملی و استانی(؛
*  گسترش شفافیت ها در معامات اداری با هدف کاهش نفوذ و تبانی؛

*  تسریع در تامین مالی پروژه های ملی و استانی و فراهم کردن زمینه برای مشارکت بخش خصوصی؛
*  نظارت دقیق در جهت تحقق وعده های مسئوالن به فعاالن اقتصادی.
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ــه  ــوان ســخنران دوم نشســت ب ــس به عن ــای مجل ــز پژوهش ه ــیاح عضــو مرک ــر س ــید امی ــر س در بخــش دوم نشســت، دکت
ــای  ــک اســتان ها و حوزه ه ــه تفکی ــران ب ــت ســرمایه گذاری درای ــی شــاخص امنی ــوان »معرف ــا عن ــه ی ســخنرانی خــود ب ارائ

کاری« پرداخــت.
ــت  ــت امنی ــناخت وضعی ــا ش ــتغال، ب ــد و اش ــد تولی ــرمایه  گذاری و رش ــای س ــهیل فض ــی را تس ــن بررس ــدف از ای وی ه

ســرمایه گذاری در ایــران بــه تفکیــک اســتان ها و حوزه هــای کاری و ارائــه توصیه هــای الزم بــرای بهبــود امنیــت 
ــات  ــا ثب ــاد کان ب ــه در آن، اقتص ــت ک ــرایطی اس ــت: ش ــرمایه  گذاری گف ــت س ــف امنی ــت. و در تعری ــرمایه گذاری دانس س
ــن و مقــررات، تصمیم هــای مســئوالن و  ــرار باشــد و اِعمــال شــود، قوانی ــون برق ــی باشــد، حاکمیــت قان ــل پیــش بین ــا قاب ی
رویه هــای اجرایــی کشــور، باثبــات باشــند و بــه طــور ســهل و مؤثــری اجــرا شــوند و در صــورت ضــرورت داشــتن تغییــر 
در هریــک از آنهــا، تغییــرات قبــًا بــه اطــاع ذینفعــان برســد؛ همچنیــن اطاعــات مؤثــر بــر فعالیت هــای اقتصــادی بــه طــور 
شــفاف و برابــر در دســترس همــه شــهروندان باشــد و نهادهــای قضایــی و انتظامــی چنــان مجهــز و ســالم و کارآمــد باشــند کــه 
هرگونــه نقــض حقــوق مالکیــت شــهروندان، یــا اســتفاده بــدون اجــازه از دارایــی فیزیکــی یــا معنــوی دیگــران، بــرای هیــچ 
کــس اعــم شــخص حقیقــی و حقوقــی از جملــه مســئوالن کشــور، مقــرون بــه صرفــه نباشــد و شــهروندان مالباختــه بتواننــد 
بــا مراجعــه بــه نهادهــای ذی صــاح، در کمتریــن زمــان، مــال از دســت رفتــه خــود را بــه همــراه خســارت مربوطــه، دریافــت 

کننــد. فرهنــگ وفــای بــه عهــد و صداقــت هــم برقــرار و جــان و مــال شــهروندان مصــون از تعــرض باشــد.
ــن  ــت: ای ــرد و گف ــدام ک ــران اق ــرمایه گذاری در ای ــت س ــی امنی ــاخص مل ــای ش ــریح مؤلفه ه ــه تش ــپس ب ــیاح س ــر س دکت
شــاخص شــامل ۷ نماگــر و ۳8 مؤلفــه اســت. نماگرهــا شــامل تعریــف و تضمیــن حــق مالکیــت، ثبــات اقتصــاد کان،ثبــات 
ــت و  ــد و صداق ــه عه ــای ب ــگ وف ــامت اداری، فرهن ــفافیت و س ــی، ش ــای اجرای ــررات و رویه ه ــری مق ــش بینی  پذی و پی
درســتی، مصونیــت جــان و مــال شــهروندان از تعــرض و عملکــرد دولــت هســتند کــه هــر کــدام تعــدادی مؤلفــه ی آمــاری 

و پیمایشــی دارا هســتند.
ــال شــهروندان  محاســبه شــاخص امنیــت ســرمایه گذاری در ســال 1۳99 نشــان داده اســت کــه نماگــر مصونیــت جــان و م
بهتریــن نماگــر و عملکــرد دولــت بدتریــن نماگــر ایــن شــاخص بــوده انــد. همچنیــن در بررســی انجــام گرفتــه وضعیــت تــک 

تــک اســتان های کشــور بــرای هــر نماگــر از 1 تــا ده )بهتریــن تــا بدتریــن( بــه تفکیــک مشــخص شــده اســت.
ایــن عضــو مرکــز پژوهش هــای مجلــس مــوارد زیــر را به عنــوان نتایــج بررســی خــود درمــورد شــاخص امنیــت ســرمایه گذاری 

ــرح کرد: مط
ــه  ــی ب ــئوالن مل ــل مس ــده« و »عم ــادی داده ش ــای اقتص ــه وعده ه ــی ب ــتانی و محل ــئوالن اس ــل مس ــای »عم 1.  مؤلفه  ه
وعده هــای داده شــده« بدتریــن ارزیابــی را در میــان همــه مؤلفه هــا بــه خــود اختصــاص داده انــد کــه قابــل توجــه اســت و 

ــد. ــده دادن بیشــتر توجــه کنن ــار وع ــز مه ــا و نی ــه وعده ه ــل ب ــی در عم ــا دارد مســئوالن محل ج
2.  اســتان های خراســان جنوبــی، یــزد و همــدان در نماگــر فرهنــگ وفــای بــه عهــد و صداقــت و درســتی بهتریــن اســتان و 

دو اســتان تهــران و اصفهــان بدتریــن اســتان ها ارزیابــی شــدند.
ــف و  ــادکان« و »تعری ــات اقتص ــای »ثب ــال 99 نماگره ــادی در س ــت اقتص ــاخص امنی ــه ش ــای هفتگان ــان نماگره ۳.  در می
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تضمیــن حقــوق مالکیــت« بدتــر از بقیــه و نماگرهــای »مصونیــت جــان و مــال شــهروندان از تعــرض« و »عملکــرد دولــت« 
 بهتــر از بقیــه ارزیابــی شــده انــد.

4.  وجــود برخــی مؤلفه هــای آمــاری نظیــر اجــرای کامــل و بــه موقــع احــکام قضایــی، ثبــات مســئوالن اســتانی، ضــرب و 
ــه ی اســتان را در شــاخص  ــد رتب ــاق اســتانی می توان ــک اتف ــاوت دارد، ی ــا هــم تف ــه آمارهــای اســتان ها ب جــرح عمــدی ک
ــی احتیاطــی در  ــی روشــن شــود ب ــکار عموم ــه اف ــرای همــه از جمل ــال ب ــوان مث ــد. به عن ــر ده ــت ســرمایه گذاری تغیی امنی
رانندگــی و تصــادف منجــر بــه فــوت یــا جــرح یــا نــزاع منجــر بــه ضــرب و جــرح یــا بــد عهــدی یــا حتــی تغییــر مســئوالن 
اســتانی باعــث کاهــش رتبــه اســتان می شــود. اعــام و جلــب توجــه عمومــی بــه ایــن شــاخص می توانــد بــه رقابت  هــای 
مثبــت میــان اســتان ها منجــر شــود و بــه همــکاری مــردم و فعــاالن اقتصــادی و مســئوالن اســتانی بــرای بهتــر شــدن رتبــه و 

ــن از اســتان های رقیــب بینجامــد. پیشــی گرفت
ــر  ــرف ب ــکای ص ــه ات ــد ک ــان می ده ــادی نش ــاالن اقتص ــی فع ــمی و ارزیاب ــای رس ــان آماره ــه می ــل توج ــاف قاب ۵.  اخت
ــه،  ــراد، تجرب ــن، در شــاخص پیمایشــی، اف ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــا کن ــا را دچــار خط ــای رســمی ممکــن اســت تحلیل  ه آماره
ــا واقعیــت، تفــاوت فاحــش داشــته باشــد؛  ــد ب ــه می دهنــد کــه می  توان ــاره ی مؤلفه هــا ارائ ادراک و احساســات خــود را درب
همان طورکــه داده هــای آمــاری نیــز بــه دلیــل تورش هــای آمــاری می تواننــد بــا واقعیــت فاصلــه داشــته باشــند. بــرای نمونــه 
شــاخص  هایی کــه امنیــت و تــورم و رشــد اقتصــادی و اشــتغال و کارایــی می تواننــد بــا احســاس امنیــت، احســاس تــورم، 
ــای شــکاف  ــن تفاوت هــا گوی ــوان گفــت کــه ای ــی، متفــاوت باشــند. شــاید بت احســاس رشــد و اشــتغال و احســاس کارای

میــان ادعاهــا و نتایــج واقعــی عملکــرد دولــت از یــک ســو و مطالبــات و انتظــارات مــردم از ســوی دیگــر اســت.
ــوردار در  ــوردار و نابرخ ــتان های برخ ــی اس ــی پراکندگ ــاهد نوع ــاری، ش ــای آم ــاس داده ه ــتان ها براس ــدی اس 6.  در رتبه بن
پاییــن و بــاالی فهرســت هســتیم. توجــه بــه ایــن نکتــه نیــز الزم اســت کــه هرچنــد یــک بنــگاه اقتصــادی کــه در یــک اســتان 
ــر  ــد متأث ــتان ها می توان ــر اس ــرمایه گذاری در دیگ ــت س ــکل دهنده ی امنی ــای ش ــا از مؤلفه ه ــد، ام ــت می کن ــاص فعالی خ
باشــد. بــه عبــارت دیگــر نوعــی درهم تنیدگــی ملــی وجــود دارد کــه ایفــای مســئولیت اجتماعــی آحــاد افــراد در یــک اســتان 
فقــط شــاخص آن اســتان را بهبــود نمی بخشــد، بلکــه آثــار جانبــی مثبــت بــرای ســایرین به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم دارد.
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از اجتماع علمی تا محفل های دانشگاهی: تأملی بر قبایل دانشگاهی در ایران

نشســت مجــازی »از اجتمــاع علمــی تــا محفل هــای دانشــگاهی: تأملــی بــر قبایــل دانشــگاهی در ایــران«، 28 شــهریور مــاه 
ــه همــت پژوهشــکده ی ارتباطــات و مطالعــات فرهنگــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار  1400، ب
شــد. در ایــن نشســت دکتــر عبــاس کاظمــی، عضــو  هیــأت علمــی مؤسســه ی مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم، 

بــه ســخنرانی پرداخــت.

وی در ابتــدا بــه ســابقه ی تأمــات اندیشــمندان خارجــی و ایرانــی پیرامــون مســئله ی دانشــگاه پرداخــت و گفــت: مفهــوم 
قبایــل دانشــگاهی نــه بــار مثبــت دارد و نــه بــار منفــی. خــود مفهــوم قبیلــه، مفهومــی اســت کــه از جامعــه ی ســنتی وام گرفتــه 
شــده اســت، امــا در دهــه ی 80 میــادی ایــن مفهــوم در زمینــه ی جامعــه ی مــدرن احیــاء شــد، در عیــن حــال تفاوت هایــی 

هــم بــا آن دارد.
دکتــر کاظمــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مفهــوم در ابتــدا در خــارج از میدان هــای دانشــگاهی تعریــف شــد، اظهــار داشــت: 
ــه، از  ــد جامع ــت جدی ــع وضعی ــی مســیر تازهــای در جامعه شناســی می گشــاید. درواق ــدرن ســقوط فردگرای در جامعــه ی م
طریــق مناســبات عاطفــی و غیرســازمان یافتــه و در قالــب گروه هــای کوچــک شــکل می گیــرد و جامعــه بــا گروه بندی هــای 
کوچــک ممکــن می شــود و جلــو مــی رود. همچنیــن عواطــف و احساســات جمعــی از طریــق مناســک و آیینهــای مختلــف 
به وجــود می آیــد و جامعــه ی جدیــد را تشــکیل می دهــد. درصورتی کــه در تبییــن پیــش از آن، جامعــه ی عقانــی و 
خــردورز محوریــت داشــت. بنابرایــن جامعــه ی جدیــد، بــر محوریــت نوعــی قبایــل اجتماعــی به وجــود می آیــد کــه در آن 
ــه هــم می آینــد، دوســتان و دشــمنان خــود را تعریــف می کننــد. در  ــر اســاس ســنت قبیلــه، افــراد حــول چیزهایــی کــه ب ب
عیــن حــال بــر خــاف گذشــته، خــود مــردم قبیله هــا را می ســازند و یــک فــرد می توانــد عضــو چندیــن قبیلــه باشــد و از 
ایــن طریــق خــودش را بازتعریــف میکنــد. در قبایــل جدیــد نیــز همچــون قبایــل ســنتی، عصبیــت، اعتمــاد و آشــنایی مشــاهده 
می شــود. یعنــی افــراد بــه ســراغ آدم هایــی می رونــد کــه در حلقــه ی خودشــان هســتند یــا خــود در حلقــه ی آن هــا هســتند و 

ــد. ــان ده ــی را نش ــد قبیله گرای ــن می توان ای
ــگاه و ورود  ــای دانش ــون ویژگی ه ــادی پیرام ــه ی 90 می ــد از ده ــات جدی ــه تحقیق ــه ب ــی در ادام ــأت علم ــو  هی ــن عض ای
مفهــوم قبایــل دانشــگاهی اشــاره کــرد و افــزود: ایــن مفهــوم حــول مرزهــای رشــته ای شــکل می گیــرد و مرزهــای رشــته ای 
ــر اســاس ایــن مفهــوم، دانشــگاهیان از قلمروهــای رشــته های خــود محافظــت می کننــد و  را پــر رنــگ می کنــد. در واقــع ب
اجــازه نمی دهنــد کــه شکســته شــود. نکتــه ی دیگــر اینکــه خــود ســاختار هــم بــه تحکیــم ایــن قبایــل از طریــق بودجــه ای 
کــه بــرای رشــته ها تعییــن می شــود، مــدد می رســاند. همچنیــن نــام و نشــان دانشــگاه ها همــان نقــش اســامی قبایــل ســنتی 
را دارد. در ایــران همچنیــن چیــزی وجــود دارد کــه در دعــوت از ســخنران ها، توزیــع منابــع پروژه هــا، گرفتــن پایان نامه هــا 

ــد. و ... خــود را نشــان می ده
وی در ادامــه ویژگی هــای دیگــر ایــن قبایــل دانشــگاهی را برشــمرد و خاطر نشــان کــرد: ازجملــه ایــن ویژگی هــا اولویــت 
عواطــف و احساســات بــر عقانیــت و اســتدالل اســت. احساســات نیــز، هــم مثبــت اســت و هــم منفــی کــه می توانــد خشــم 
و نفــرت و حســادت نســبت بــه همــکاران یــا عشــق و محبــت بــه آن هــا باشــد. همچنیــن در ایــن تعامــل قبیلــه ای دیگــر 
ــاالت  ــر مق ــی نظی ــق میانجی های ــز از طری ــی نی ــا نیســت، بلکــه ســرمایه ی اقتصــادی و منزلت ــل علمــی حکم فرم ــًا تعام صرف
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ــراد  ــا اف ــرد ی ــه ف ــی کــه ب ــان اســتادان، درس های ــن پایان نامه هــا، ســمت ها، تقســیم دانشــجویان می مشــترک، نشــریات، گرفت
ــد. ــی می کن ــود و ... نقش آفرین ــی داده می ش خاص

دکتــر کاظمــی در ادامــه بــه تحقیقاتــی کــه در مــورد وضعیــت دانشــگاه در ایــران شــده اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: مطالعــات 
در ســه دســته تقســیم می شــوند. یــک دســته بــه ضعــف ســاختار ارتباطــی بیــن اســتادان می پردازنــد. دســته ی دوم رابطــه ی 
دانشــجو و اســتادان یــا دانشــجو و دانشــجو را مــورد مطالعــه قــرار می دهنــد و نشــان داده انــد کــه دانشــگاه در انتقــال ارزش هــا 
و هنجارهــای دانشــگاهی بــه دانشــجویان ناتــوان بــوده اســت. ســومین دســته از مطالعــات بــر روی تولیــد دانــش در میــان 
اعضــای  هیــأت علمــی متمرکــز اســت. ایــن مطالعــات هــم بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه گروه هــای آموزشــی دچــار چنــد 
ــش دچــار مشــکل  ــد دان ــا در تولی ــه م ــدان همــکاری باعــث شــده ک ــن فق ــدارد و ای دســتگی اســت و همــکاری وجــود ن
شــویم. درواقــع سیســتم دانشــگاهی فاقــد زنجیــره ی تعامــل بیــن اســتادان اســت، اگرچــه یــک اســتاد ممکــن اســت خــودش 

ــا افــرادی در تعامــل باشــد. در نتیجــه فضــای گفت وگویــی بیــن آن هــا شــکل نمی گیــرد. ب
وی ضعــف هنجارهــای اخاقــی را از نقــاط ضعــف دانشــگاه دانســت و افــزود: مطالعــات نشــان می دهــد کــه دانشــگاهیان 
بیشــتر دغدغــه ی ارتقــاء و منزلــت دارنــد و در نهایــت به دنبــال درآمــد و ســرمایه ی اقتصــادی هســتند. یعنــی بیشــتر به دنبــال 
ــی  ــای علم ــه هنجاره ــت ک ــی از آن اس ــات حاک ــه مطالع ــی. مجموع ــای علم ــا دغدغه ه ــتند ت ــادی هس ــای اقتص دغدغه ه
جایــگاه چندانــی در فضــای دانشــگاهی نــدارد و همــکاری علمــی وســیع و برنامه هــای پژوهشــی مشــترک وجــود نــدارد و 

ــد. ــی می کن ــی خودنمای ــی و محفل گرای ــتر قبیله گرای بیش
دکتــر کاظمــی بــه نتیجه گیــری از ایــن مباحــث پرداخــت و تصریــح کــرد: مفهــوم اجتمــاع علمــی، مفهومــی نابســنده اســت و 
نمی توانــد وضعیــت دانشــگاه های ایــران را توضیــح دهــد، امــا مفهــوم قبایــل دانشــگاهی مفهومــی اســت کــه همــه ی مــا در 
ــا آن مواجــه  تجربیــات روزمــره دانشــگاهی، در گروه هــای آموزشــی، در نشــریات دانشــگاهی، در انجمن هــای علمــی و ... ب
ــح  ــرای توضی ــوم را ب ــن مفه ــد ای ــذا بای ــم، ل ــان را مشــاهده می کنی ــای بی پای ــات و جنگ ه ــواع و اقســام منازع هســتیم و ان
وضعیــت دانشــگاه بــه کار ببریــم. در واقــع جهــان دانشــگاه یــک جهــان عاطفــی و احساســی اســت کــه تفاوتــی بــا جامعــه ی 
ــا  ــذا ب ــود دارد. ل ــادت ها و ... وج ــا و حس ــر خصومت ه ــانی نظی ــبت های انس ــزان مناس ــان می ــه هم ــد و ب ــرون نمی کن بی

ــا چنیــن ویژگی هایــی مواجــه هســتیم، نــه مجموعــه ی دانشــمندان. مجموعــه ی دانشــگاهیان ب
ــه مطالعــه ی  ــم ب ــا در ســه ســطح می توانی ــت دانشــگاه پیشــنهاد کــرد: م ــن وضعی ــورد تبیی ــده در م ــرای تحقیقــات آین وی ب
ــری رخ  ــای فک ــگاه ها و جریان ه ــن دانش ــه بی ــت ک ــی اس ــای بزرگ ــطح اول جنگ ه ــم. در س ــران بپردازی ــگاه در ای دانش
ــا هــم داشــته باشــند. مثــل  می دهــد کــه حتــی ممکــن اســت آدم هــا همدیگــر را نشناســند ولــی جبهه بندی هــای شــدیدی ب
ــه  ــا میان ــطح دوم ی ــت. در س ــی اس ــکل از قبیله گرای ــک ش ــن ی ــران. ای ــگاه های ای ــا در دانش ــا و پوپری ه ــگ فردیدی ه جن
آن جایــی ا ســت کــه تعــارض احساســات و منافــع و ... وجــود دارد یــا جنگ هــای بیــن رشــته ای کــه در بعضــی دپارتمان هــا 
ــا  ــی وجــود دارد و این ه ــای علم ــن انجمن ه ــه بی ــا جنگــی ک ــا جامعه شناســی، ی ــگ انسان شناســی ب ــل جن وجــود دارد، مث

ــرد. ــورت می گی ــه ص ــخنرانی هایی ک ــا س ــود ت ــاپ می ش ــه چ ــی ک ــوع مقاالت ــه دارد، از ن ــای مطالع ج
وی ســطح ســوم را ســطح ُخــرد دانســت و افــزود: در ســطح ُخــرد هــم گاهــی جنــگ درون خــود گروه هــای آموزشــی اســت 
کــه بیشــتر بــا مفهــوم بانــد و جنــاح مواجــه هســتیم. یعنــی مفهــوم بانــد در ذیــل مفهــوم قبیلــه شــکل می گیــرد. ایــن باندهــا 
ــد  ــتراک می گذارن ــه اش ــم ب ــن ه ــان را بی ــای خودش ــات و دارایی ه ــه امکان ــتند ک ــی هس ــای کوچک ــگاه، گروه ه درون دانش
ــن  ــد. ای ــری ایجــاد کن ــا تغیی ــه شــود ی ــروه اضاف ــه آن گ ــرد دیگــری ب ــد ف ــد و اجــازه نمی دهن ــوی دارن ــای ق و مرزبندی ه
باندهــا دائمــًا بــا هــم در ســتیز هســتند و ایــن ســتیز علمــی نیســت و معمــوالً علــم نقابــی اســت کــه خصومت هــای برخاســته 
ــه  ــی علمــی کــه گفت ــن بی طرف ــع ای ــروز و ظهــور دارد. درواق ــع در آن ب ــا تعــارض مناف ــات شــخصی از گذشــته ی از تجربی

ــدارد. ــوارد وجــود ن می شــود، در بســیاری م
ــی ســنت های علمــی کــه وجــود دارد،  ــه کــردم، ناف ــن ارائ ــی کــه م ــح کــرد: بحث ــان ســخنانش تصری ــر کاظمــی در پای دکت
ــد، آن  ــا نشــان می ده ــه م ــه ب ــوم قبیل ــه مفه ــا آنچــه ک ــل وجــود دارد. ام ــن قبای ــی درون ای ــنت های علم ــی س نیســت. یعن
وجهــی از زندگــی دانشــگاهیان اســت کــه در زیــر ایــن لــوای رســمی دانشــگاه پنهــان شــده اســت. مطالعــه ی ایــن احساســات 

ــود. ــخ دانشــگاه بســیار ارزشــمند خواهــد ب ــرای تاری ــه ای ب ــط فرقه ای،گروهــی و قبیل و رواب
در انتهای نشست، دکتر کاظمی به تعدادی از سؤاالت حاضران پاسخ داد.
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