
سال  نهم، شماره ی هشتادم، آبان ماه 1400

خبرانهم

  برگزیده شدن سه اثر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان کتاب سال دانشگاهی

  دکتر زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: علوم انسانی جدید در دانشگاه ها دست کم گرفته می شود 
  رئیس پژوهشگاه: همه ی بخش های پژوهشگاه باید در خدمت »پژوهش« باشند

  پیام تبریک رئیس پژوهشگاه به مناسبت میالد باسعادت پیامبر اکرم )ص(
  دکتر معین زاده: هدف ما بهبود و تسهیل روندها و فرآیندهای پژوهشِی پژوهشگاه است
  تجلیل از دکتر گلشنی و دانشجوی پژوهشگاه در جشنواره ی ملی کتاب سال دانشجویی

  انتخابات دوره ی نهم هیأت ممیزه ی پژوهشگاه برگزار شد
  نام گذاری هفته ی پژوهش با عنوان »تحول در پژوهش«

  بازدید رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از پژوهشکده ی  دانشنامه نگاری
  تبریک روز کتاب و تجلیل از همکاران کتابخانه های پژوهشگاه

نشستهاوسخنرانیها
  نشست »قرائت اهل بیت و قرائت عامه: تحلیلی تاریخ انگاره ای از گزارش های کهن شیعی درباره ی قرآن«

پیش نشست »شمول مالی و رشد اقتصادی«
پیش نشست »اقتصاد از نگاه فرهنگ، جامعه و جغرافیا«

نشست های »صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی«
نشست تخصصی »به مناسبت روز و هفته ی ملی کودک«

نشست »نقد و تحلیل نشانه شناسانه ی انیمیشن )پویانمایی( بائو«



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
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پیامتبریکسرپرستپژوهشگاهبهمناسبتمیالدباسعادتپیامبراکرم)ص(

دکتــر نجفــی، سرپرســت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، به مناســبت میــالد باســعادت پیامبــر اکــرم )ص( پیــام 
تبریکــی را منتشــر کــرد. متــن ایــن پیــام بــه شــرح زیــر اســت:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
لََقْد َجاَءُکْم َرُسوٌل مِْن أَنُْفِسُکْم َعِزیٌز َعَلیِْه َما َعنِتُّْم َحِریٌص َعَلیُْکْم بِالُْمْؤمِنِیَن َرُءوٌف َرِحیٌم ﴿توبه / 128﴾

با سالم،
ــل  ــم رس ــم خت ــر اعظ ــعادت پیامب ــالد باس ــک می ــن تبری ضم
ــه همــکاران  ــه و ســلم ب ــه و آل حضــرت محمــد صلــی اهلل علی
ــارن  ــن تق ــه یم ــا ب ــتارم ت ــال خواس ــدای متع ــد، از خ ارجمن
ــده  ــن روز فرخن ــا ای ــگاه ب ــد پژوهش ــت جدی ــتقرار مدیری اس
و آســمانی، در پرتــو راه و مشــی معجزه  گــر پیامبــر نــور و 
ــت، بیــش از پیــش فرهنــگ وحــدت و  رحمــت و مبشــر عدال
همدلــی و بــرادری در بیــن اعضــای شــریف خانــواده ی بــزرگ 

ــاءاهلل. ــود، ان ش ــت ش ــگاه تقوی پژوهش
از ســوی دیگــر، مقــدم همــه ی همــکاران را در عرصــه ی جدیــد 
ــی  ــای ســخت و دشــوار کرونای ــداز ماه ه ــالش بع ــت و ت فعالی
گرامــی مــی دارم و ضمــن آرزوی ســالمت و توفیــق روزافــزون، 
از اظهــار محبــت اهالــی پژوهشــگاه نســبت بــه ا ینجانــب بســیار 

سپاســگزارم.
امیــد اســت در روزهــای آتــی و پــس از ســپری شــدن دوره ی انتقــال مدیریتــی، توفیــق شــنیدن همــه ی پیشــنهادها و انتقــادات 
ســازنده و راهبــردی تک تــک شــما عزیــزان را پیــدا کنــم تــا بــا تقویــت روح جمعــی بتوانیــم در عرصه  هــای تصمیم ســازی 
و تصمیم  گیــری ســربلند شــویم و بــه نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران در جهــت حرکــت بــه ســوی اعتــال و تعالــی 

بیــش از پیــش یــاری رســانیم.
آنچــه بســیار اهمیــت دارد ایــن اســت کــه همــکاران عزیــز بیــش از گذشــته احســاس تعامــل و همدلــی کننــد تــا در کنــار 

ــواده ی بــزرگ مــدد رســانیم، بعــون اهلل تعالــی.   ــه شــکوفایی، آرامــش، عــزت و رشــد ایــن خان یکدیگــر، هرچــه بیشــتر ب
موفق و سربلند و پیروز باشید.
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دکتر نجفی:
همهیبخشهایپژوهشگاهبایددرخدمت»پژوهش«باشند

نخســتین جلســه ی شــورای پژوهشــی پژوهشــگاه دهــم آبان مــاه بــا حضــور رئیــس پژوهشــگاه، دکتــر موســی نجفــی، در 
ســالن اندیشــه برگــزار شــد. 

دکتــر نجفــی در نخســتین جلســه ی شــورای پژوهشــی پژوهشــگاه، خــط  و مشــی و برنامه هــای پژوهشــی جدیــد را اعــالم 
کــرد. رؤســای پژوهشــکده ها و اعضــای شــورا نیــز ضمــن تبریــک و آرزوی موفقیــت بــرای مدیریــت جدیــد پژوهشــگاه، 

بــر همــکاری و تــالش در جهــت پیشــبرد اهــداف پژوهشــگاه تأکیــد کردنــد. 
دکتــر نجفــی در بخشــی از ســخنان خــود ضمــن تأکیــد بــر ایــن نکتــه کــه بــا هم فکــری و مشــورت، جایــگاه پژوهشــگاه 
را در عرصــه ی علــم و در ســطح اجتمــاع ارتقــاء خواهیــم داد، بیــان کــرد: پژوهشــگاه بایــد مــورد اعتمــاد نظــام جمهــوری 

اســالمی باشــد؛ موضوعــات و پژوهش هایــی را در اولویــت قــرار دهــد کــه در تــراز تمــدن نویــن اســالمی باشــد.
رئیــس پژوهشــگاه در بخــش دیگــری از ســخنان خــود عنــوان کــرد کــه همــه ی بخش هــا در پژوهشــگاه، بایــد در خدمــت 
ــا در  ــت در مســائل پژوهشــی، اصــالح برخــی رونده ــای مثب ــه ی رویه ه ــر ادام ــد ب »پژوهــش« باشــند. وی ضمــن تأکی
ــا  ــی از تشــکیل کمیســیونی ب ــر نجف ــن دکت ــر ای ــالوه ب ــرد. ع ــی ک ــم ارزیاب ــز مه ــی را نی ــت علم ــش کیفی ــت افزای جه
ــه جمع بنــدی  ــا طــرح پرســش هایی از اعضــاء ب ــه ب ــوان پژوهشــگاه خبــر داد کــه در ایــن زمین عضویــت 5 عضــو از بان

و نتیجــه نهایــی برســند.
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برگزیدهشدنسهاثرپژوهشگاهعلومانسانیبهعنوانکتابسالدانشگاهی

ــخ در  ــای فلســفه، زبان شناســی و تاری ــات فرهنگــی در حوزه  ه ــوم انســانی و مطالع ــر از انتشــارات پژوهشــگاه عل ســه اث
دومیــن دوره ی انتخــاب کتــاب ســال دانشــگاهی کشــور برگزیــده شــدند.

انجمــن فرهنگــی ناشــران کتــاب دانشــگاهی، در جشــنواره ی کتــاب دانشــگاهی کشــور در ســال 1400 کــه آثار دانشــگاه  های 
ــار پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی را  در ســال  ــر از آث سراســر  کشــور در آن شــرکت داشــته اند، ســه اث

1399، در ســه رشــته ی تاریــخ، زبان شناســی و فلســفه حائــز رتبــه شــناخت. ایــن آثــار برگزیــده  عبارتنــد از:
1- رابطهینظریهوعملازحکمایباستانتارئالیسمانتقادی، اثر دکتر عماد افروغ

2-سنتزردشتیدرروزگاراسالمی،متونفارسیزردشتی )دو جلد(، اثر دکتر حمیدرضا دالوند
3- تاریخنگاریوتاریخنگریمورخانایرانی )سده ی سوم تا ششم هجری( اثر پروین ترکمنی آذر

ــرض  ــک ع ــی تبری ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــی و پژوهش ــواده ی علم ــه خان ــت را ب ــن موفقی ای
می کنیــم و آرزوی موفقیت هــای افزون تــر بــرای مجموعــه ی علــوم انســانی کشــور داریــم.
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تجلیلازدکترگلشنیودانشجویپژوهشگاهدرجشنوارهیملیکتابسالدانشجویی

برگزیــدگان بیست وهشــتمین جشــنواره ی ملــی کتــاب ســال دانشــجویی و نوزدهمیــن جشــنواره ی ملــی پایان نامــه ی ســال 
دانشــجویی معرفــی شــدند.

مراســم اختتامیــه ی بیســت و هشــتمین جشــنواره ی ملــی کتــاب 
ســال دانشــجویی و نوزدهمیــن دوره ی جشــنواره ی ملــی 
ــا حضــور جمعــی  ــاه ب ــه ی ســال دانشــجویی 24 آبان م پایان نام
ــگاهی  ــگران دانش ــماری از پژوهش ــوری و ش ــئوالن کش از مس
ــران  ــگاه ته ــزی دانش ــه ی مرک ــی کتابخان ــه امین ــاالر عالم در ت

برگــزار شــد.
در ایــن مراســم از دکتــر مهــدی گلشــنی )رئیــس اســبق 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی( به عنــوان 
»اســتاد راهنمــای برگزیــده« تجلیــل و لــوح تقدیــری بــه همیــن 

ــد.  ــداء ش ــان اه ــه ایش ــبت ب مناس
ــات  ــان و ادبی ــوم انســانی، شــاخه ی زب ــن در بخــش عل همچنی
فارســی، کتــاب پورچیســتا گشتاســبی، دانشــجوی مقطــع دکتری 

رشــته ی زبان هــای باســتانی ایــران، باعنــوان »ســودگرنامه« 
ــد. ــناخته ش ــجویی ش ــال دانش ــاب س ــنواره ی کت ــتمین جش ــر در بیست وهش ــته ی تقدی شایس

ــرض  ــک ع ــی تبری ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــی و پژوهش ــواده ی علم ــه خان ــا را ب ــن موفقیت ه ای
می کنیــم و آرزوی موفقیت هــای افزون تــر بــرای مجموعــه ی علــوم انســانی کشــور داریــم.
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دکتر زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: 
علومانسانیجدیددردانشگاههادستکمگرفتهمیشود

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا تأکیــد بــر مواجهــه ی نامتــوازن جامعــه بــا علــوم جدیــد و کم توجهــی بــه علــوم 
انســانی، گفــت: عــدم توجــه متــوازن و دســت کم گرفتــن جایــگاه علــوم انســانی در اداره  ی امــور جامعــه و به طــور ویــژه 

ــی دارد. ــراز جهان تمدن ســازی در ت

ــان  ــی گفتم ــرح مل ــمین دوره ی ط ــه ی شش ــه  افتتاحی ــری ب ــی تصوی ــاه در پیام ــم آبان م ــی گل دوازده ــی زلف  محمدعل
ــه آن  ــم نســبت ب ــه بتوانی ــا، مســئله ای نیســت ک ــوم انســانی در کشــور م ــت: مســئله ی عل ــوم انســانی، گف ــگان عل نخب
ــی خــود داشــته باشــیم. جمهــوری  ــر وضــع کنون ــد مــروری ب ــن مســئله، بای ــرای فهــم اهمیــت ای بی تفــاوت باشــیم. ب
ــت و حفــظ  ــی همچــون اســتقالل و عــزت، آزادی و آزادگــی، عدال ــر ارزش هــا و آرمان های ــد ب ــا تأکی ــران ب اســالمی ای
کرامــت و ارزش الهــی انســان پــا بــه عرصــه نهــاد؛ لــذا شــکل دادن بــه حکومتــی کــه بتوانــد در ضمــن تدبیــر امــور عــادی 

ــاز اساســی اســت. زندگــی مــردم، چنیــن ارزش هایــی را نیــز محقــق کنــد، یــک ضــرورت و نی
وی ادامــه داد: مواجهــه ی  مــا ایرانیــان بــا علــم جدیــد، حداقــل از برخــی جهــات، مواجهــه ای نامتــوازن بــوده اســت. از 
جهــان جدیــد و علــم جدیــد، آنچــه بــرای مــا بیشــتر اهمیــت داشــته، علــوم فنــی و مهندســی و پزشــکی و مانند آن اســت. 
البتــه بی تردیــد ایــن علــوم نیــز بــرای پیشــرفت کشــور ضــروری هســتند، ولــی مســئله، عــدم توجــه متــوازن و دســت کم 

گرفتــن جایــگاه علــوم انســانی در اداره  ی امــور جامعــه و به طــور ویــژه، تمدن ســازی در تــراز جهانــی اســت.
ــراد دارای اســتعداد  ــان اف ــه علــوم انســانی در می ــه، کم توجهــی ب ــن زمین زلفــی گل گفــت: آســیب فرهنگــی دیگــر در ای
برتــر اســت. در طــول ســال های گذشــته، متأســفانه فرهنــگ غالــب مــدارس، دانشــگاه ها و حتــی خانواده هــا ایــن بــوده 
اســت کــه نخبــگان و افــراد واجــد اســتعداد برتــر، بیشــتر بــه تحصیــل در رشــته هایی غیــر از رشــته های انســانی تشــویق 

ــده اند. ــب ش و ترغی
شاگردیکردنباتقلیدکردنمتفاوتاست

ــا  ــوم انســانی باعــث شــده م ــه ســمت رشــته های غیرعل ــگان ب ــت نخب ــه اینکــه هدای ــی ضمــن اشــاره ب ــر زلفی گل دکت
ــانی  ــوم انس ــای عل ــی در حوزه ه ــش تخصص ــد دان ــه نیازمن ــور )ک ــم اداره  ی کش ــیار مه ــای بس ــی از عرصه ه در برخ
اســت( افــراد برجســته  ی اندکــی داشــته باشــیم، گفــت: ســومین چالــش در ایــن زمینــه نیــز، »تقلیــدی بــودن« بســیاری از 
مباحــث علمــی مــا در حــوزه ی علــوم انســانی اســت. متأســفانه مــا بیشــتر خــود را مصرف کننــده و مقلــد دیده ایــم. البتــه 
همان گونــه کــه مقــام معظــم رهبــری نیــز بارهــا فرموده انــد، مــا بــا شــاگردی کــردن هیــچ مشــکلی نداریــم و حاضریــم 

از هــر کــس علــم بیاموزیــم، ولــی شــاگردی کــردن بــا تقلیــد کــردن متفــاوت اســت.
ــور  ــای کش ــو و نیازه ــا از یک س ــن ضعف ه ــتن ای ــر داش ــا در نظ ــد: ب ــادآور ش ــاوری ی ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
ــن  ــی برخاســته از مت ــوم انســانی در کشــور، ضرورت ــروزه تحــول در عل ــه چــرا ام از ســوی دیگــر، آشــکار می شــود ک

ــی و آموزشــی ماســت. ــی، اقتصــادی، اجتماع ــای فرهنگ نیازه



8

خبرنامه، سال نهم، شماره ی هشتادم،  آبان ماه 1400

زلفــی گل تأکیــد کــرد: بــر اســاس سیاســت های کلــی علــم و فنــاوری ابالغــی مقــام معظــم رهبــری، تحــول و ارتقــای 
علــوم انســانی از مســیر اقداماتــی همچــون »تقویــت جایــگاه و منزلــت ایــن علــوم«، »جــذب افــراد مســتعد و بــا انگیــزه«، 
ــای  ــز و فعالیت ه ــی مراک ــی و کیف ــاء کم ــی« و »ارتق ــای آموزش ــا و روش ه ــون، برنامه ه ــری در مت ــالح و بازنگ »اص
پژوهشــی مربــوط« دســت یافتنی دانســته شــده اســت. برخــی از ایــن سیاســت ها کامــاًل متناســب بــا همــان ضعف هــا و 

ــده اند. ــوم انســانی ش ــی عل ــث وضــع فعل ــه باع ــی هســتند ک چالش های

بایدزمینهیجذبافرادمستعدوباانگیزهرادرعلومانسانیفراهمسازیم

دکتــر زلفی گلــی ادامــه داد: بــرای تحــول در علــوم انســانی، بایــد اهمیــت ایــن علــوم را در فرهنــگ عمومــی تثبیــت کنیــم 
و بــه دانشــجویان علــوم انســانی بهــا بدهیــم، بایــد زمینــه ی جــذب افــراد مســتعد و باانگیــزه را بــه ایــن رشــته ها فراهــم 
ــم. در  ــا دراندازی ــن حوزه ه ــِی ای ــون آموزش ــیوه ها و مت ــاختارها و ش ــا و س ــا، روش ه ــو در برنامه ه ــازیم و طرحــی ن س
چنیــن شــرایطی، مشــاهده  ی جمعــی از نخبــگان علــوم انســانی کشــور کــه بــه نوبــه  ی خــود، ســعی کرده انــد بــا طرحــی 
ابتــکاری و بــا تمرکــز بــر همیــن نــکات، مســیری نــو بــه ســوی امــر دشــوار تحــول در علــوم انســانی در کشــور بگشــایند، 

مایــه  ی امیــدواری و خوشــحالی اســت.
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری افــزود: نــوع طراحــی برنامه هــای »طــرح ملــی گفتمــان نخبــگان علــوم انســانی« کــه 
ــن  ــه در عی ــرد ک ــد ک ــک خواه ــجویان کم ــه دانش ــت، ب ــمی دانشگاهی س ــای رس ــل برنامه ه ــوازی و مکم ــورت م به ص
ــه مطالعــات خــود عمــق بیشــتری بدهنــد و بتواننــد خألهــای برنامــه ی  آمــوزش  ــا فضــای دانشــگاه، ب ارتبــاط جــدی ب

دانشــگاهی را پــر کننــد.
وی اظهــار داشــت: بــا در نظــر داشــتن سیاســت های کلــی علــم و فنــاوری کشــور، وزارت علــوم نیــز همــواره خــود را 
ــه زودی شــاهد نســل  ــه برکــت خــون شــهدا، ب ــه ب ــم ک ــد و امیدواری ــی می دان ــن طرح های ــت از چنی ــه حمای موظــف ب
جدیــدی از اندیشــمندان جــوان، پرتــالش و پرانگیــزه در قلمــرو علــوم انســانی باشــیم کــه در مســیر اعتــالی ارزش هــای 

ــان می کوشــند. انقــالب اســالمی و ســرافرازی کشــور عزیزم
گفتنــی اســت طــرح ملــی نخبــگان علــوم انســانی از ســال 1394 شــروع بــه فعالیــت کــرده اســت و هــر ســاله پذیــرای 
نخبــگان علــوم انســانی در ایــن طــرح اســت. پــس از وقفــه ای دو ســاله، ششــمین دو ره ی ایــن طــرح بــا حضــور بیــش 
ــن ســال های گذشــته در  ــن داوطلبی ــوم انســانی و همچنی ــده ی کنکــور عل ــگان برگزی ــد از نخب ــر ورودی جدی از ۶00 نف
شــرایط خاصــی کــه بــه واســطه ی شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور وجــود دارد، فعالیــت آموزشــی خــود را به صــورت 

مجــازی ادامــه خواهــد داد. 
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نامگذاریهفتهیپژوهشباعنوان»تحولدرپژوهش«

ــاه  ــوم آبان م ــت و س ــه ی بیس ــی در جلس ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــه ی پژوهش ــأت رئیس هی
دربــاره ی چگونگــی برگــزاری مراســم هفتــه ی پژوهــش تصمیم گیــری و شــعار ایــن هفتــه را نیــز انتخــاب 

کردنــد. 

ــه ی  ــعار هفت ــی، ش ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــه ی پژوهش ــأت رئیس ــه ی هی ــاس مصوب  براس
ــت. ــرار گرف ــاء ق ــد اعض ــورد تأئی ــد و م ــاب ش ــش«  انتخ ــول در پژوه ــوان »تح ــا عن ــش ب پژوه

ــت و تحــول در  ــی کیفی ــه ی ارزیاب ــر بررســی های کمیت ــی ب ــا مبتن ــرر شــد ت ــن جلســه مق ــن در ای همچنی
ــه مطــرح شــود.  ــن زمین ــز در ای ــی نی پژوهــش مباحث

ــه پنــج نفــر از   گفتنــی ا ســت براســاس حکــم ریاســت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، ب
اعضــای هیــأت علمــی ایــن مرکــز، طــی هفته هــای گذشــته مأموریــت داده شــد تــا ضمــن نظرســنجی از 
تمــام اعضــای هیــأت علمــی، نظــرات آنــان را درخصــوص چگونگــی افزایــش کیفیــت پژوهــش، جمع بنــدی 

کــرده و بــرای تصمیم گیــری در جلســه ی شــورای پژوهــش مطــرح کننــد.
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دکتر معین زاده: 
هدفمابهبودوتسهیلروندهاوفرآیندهایپژوهشِیپژوهشگاهاست

سرپرســت مدیریــت پژوهشــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی اظهــار داشــت: در نظــر داریــم تــا نظــرات 
ــه  ــه ب ــه شــود ک ــش گرفت ــت  مســیری در پی ــن شــود و در نهای ــدی و تدوی ــع آوری، جمع بن ــی، جم ــأت علم اعضــای هی
بهبــود و تســهیل روندهــا و فرآیندهــای پژوهشــی و ارتقــاء ســطح پژوهــش بیانجامــد و هــدف مــا رشــد و تعالــی جایــگاه 

پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و توجــه بیشــتر بــه علــوم انســانی در کشــور اســت. 
 بــا دکتــر معیــن زاده، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی کــه طــی حکمــی بــه ســمت 
ــد: ــه می خوانی ــه در ادام ــم ک ــی انجــام دادی ــده اســت، گفت وگوی ــت پژوهشــِی پژوهشــگاه منصــوب ش سرپرســت مدیری

ــه ــددرچ ــئولیتجدی ــیدرمس ــهیجنابعال ــد،دغدغ ــتدرســمتجدی ــکوآرزویموفقی ــرضتبری ــنع *ضم
ــدپرداخــت؟ ــواردیخواهی ــهم ــهچ ــودب ــدایکارخ ــردرابت ــارتدیگ ــهعب ــت؟ب ــیاس زمینههای

ــا اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه صحبــت کنــم.  ــا تشــکر از شــما، خوشــحال هســتم کــه می توانــم از ایــن طریــق ب ب
ــاه  ــا پن ــه اینج ــه ب ــت ک ــه نیس ــد حادث ــگاه از ب ــی پژوهش ــأت علم ــای هی ــاق اعض ــب به اتف ــت قری ــدم اکثری ــده معتق بن
ــه  ــل ب ــواده ی پژوهشــگاه باشــند. حقیقــت و نی ــا شایســتگی و تــالش توانســته اند عضــوی از خان ــا ب ــد، بلکــه آنه آورده ان
آن یــا دســت کم تقــرب بــه ســاحت آن، دغدغــه ی مشــترک همــه ی اعضــاء بــوده اســت. اعضــای محتــرم هیــأت علمــی 
ــی،  ــی کتاب ــد. وقت ــی کن ــدا م ــت تشــفی پی ــک پژوهــش دارای کیفی ــا ی ــا ب ــه تنه ــد ک پژوهشــگاه روح جســت وجوگر دارن
فصلــی یــا حتــی پاراگرافــی در بیــان مافی الضمیــر آنهــا مکفــی می شــود، بهجــت و انبســاط خاطــری پیــدا می کننــد کــه بــا 

کمتــر ســروری در جهــان قابــل مقایســه اســت.

باالبردنجایگاهپژوهشگاهونیلبهمرجعیتعلمیازدغدغههایمناست

بنــده نیــز بــه عنــوان عضــو هیــأت علمــی و هــم بــه عنــوان مدیــر پژوهشــی در پــی تحقــق چنیــن کیفیــت و مــاالً چنــان 
ســرور و بهجتــی در خــود و بــه اقتضــای مســئولیتم در همــکاران هســتم. ضمــن آنکــه بــاال بــردن جایــگاه پژوهشــگاه بــه 
ــای  ــت علمــی از دغدغه ه ــه مرجعی ــل آن ب ــته باشــیم و نی ــرق و تعصــب داش ــدان ع ــد ب ــه بای ــا ک ــه ی دوم م ــوان خان عن
ــا  اینجانــب اســت و البتــه اینکــه تــا چــه حــد توفیــق آن را داشــته باشــم، مســئله ی دیگری ســت. البتــه به نظــر می رســد ب
»نــگاه بــه درون«، چــه بــه لحــاظ پتانســیل های درونــی و چــه بــه لحــاظ مســائل درونــی کشــور کــه مــورد توجــه رئیــس 

پژوهشــگاه اســت، بتــوان آن را از حالــت رؤیــا خــارج کــرد و بــه آن جامــه ی عمــل پوشــاند و بــه آن امیــد بســت.
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* برایافزایشکیفیتپژوهشچهایدهودیدگاهیدارید؟

بــه ایــن مســئله از دو جنبــه ی فــردی و جمعــی می تــوان اندیشــید. بــه لحــاظ فــردی یــک محقــق بــا دو »دوگانــه« روبــه رو اســت 
کــه بایــد بتوانــد آشــتی ای هــر چنــد موقــت بیــن آنهــا ایجــاد کنــد تــا از عهــده ی تحقیقــی بــا کیفیــت مطلــوب برآیــد. نخســت 
ــات و  ــات، ضروری ــد( و مقتضی ــق شــخصی محقــق )کــه طــی عمــری در وی تکویــن یافته ان ــه ای اســت کــه بیــن عالئ دوگان
ــودن یــک فــرد نیــز همیــن اســت کــه  ــد و شــرط الزم محقــق ب نیازهــای جامعــه وجــود دارد. به نظــر مــن اگــر محقــق بتوان
نیازهــا و ضروریاتــی کــه قاطبــه ی مــردم کوچــه و بــازار حــس و لمــس می کننــد را چنــان تعمیــق بخشــد کــه بــا عالئــق علمــی 

و شــخصی او لقــاء پیــدا کنــد. اگــر موفــق بــه ایــن امــر شــود در ایجــاد ایــن آشــتی توفیــق یافتــه اســت.
ــدد.  ــه اســت و غایــت و خواســته هــای بشــر صــورت می بن ــن حقیقــت کــه محقــق آن را هــدف گرفت ــا بی ــه ی دوم ام دوگان
اینجــا کامــاًل بایــد مراقــب بــود کــه هــر چنــد تحقیــق از مســائل مبتالبــه و بــه اصطــالح »وضــع واقــع بــوده« بشــر برمی خیــزد، 
امــا خــادم آن نیســت. حقیقــت، خــادم بشــر نیســت چــرا کــه مــا در ایــن صــورت بــا اومانیســم مواجــه خواهیــم شــد کــه آنچــه 

قــول بــه آن، بشــر را بــا آن رودررو کــرده خــود مجــال دیگــری می طلبــد.

*بهنظرشمااعضایهیأتعلمیپژوهشگاهدرخصوصمسائلوپروژههاتاچهاندازهاشتراکنظردارند؟

بــه نظــر بنــده، از جنبــه ی جمعــی بایــد بتوانیــم بــه ایــن ســؤال ها پاســخ دهیــم کــه آنچــه یــک گــروه را یــک گــروه می کنــد، 
چیســت؟ قــوام یــک گــروه به عنــوان کوچک تریــن واحــد جمعــی پژوهشــگاه بــه چیســت؟ آیــا صرفــًا بــه نحــوی تصادفــی 

و مثــاًل براســاس مــدرک تحصیلــی اســت کــه اعضــای یــک گــروه دور هــم جمــع شــده اند؟
 بــه نظــر بنــده داشــتن افــق مشــترک آن چیــزی اســت کــه اعضــای گــروه را حتــی بــا بــه رســمیت شــناختن تفــاوت اقــوال و 
آراء مشــترک، بــه یــک گــروه تبدیــل می کنــد. مقصــود یــک هماهنگــی، یــک هارمونــی و یــک هم نوایــی اســت کــه گــروه را 
ــاز تأکیــد می کنــم تفــاوت و حتــی تباعــد  گــروه، پژوهشــکده را پژوهشــکده و پژوهشــگاه را پژوهشــگاهی واحــد می کنــد. ب

ــه رســمیت شــناخته می شــود. آراء،  اگــر در خدمــت هم نوایــی باشــد، کامــاًل ب

*سخنپایانییااگرنکتهیخاصیمدنظردارید،بفرمائید؟

در پایــان مایلــم اضافــه کنــم، مقــرر اســت بــا رهنمودهــای رئیــس پژوهشــگاه و هیأتــی کــه مأمــور ایــن کار کرده انــد، نظــرات 
ــه  ــش گرفت ــت ان شــاءاهلل مســیری در پی ــن شــود و در نهای ــدی و تدوی ــأت علمــی، جمــع آوری، جمع بن ــک اعضــای هی تک ت
شــود کــه بــه بهبــود و تســهیل روندهــا و فرآیندهــای پژوهشــی و ارتقــاء ســطح پژوهــش بیانجامــد و هــدف مــا رشــد و تعالــی 

جایــگاه پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و توجــه بیشــتر بــه علــوم انســانی در کشــور اســت.
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انتخاباتدورهینهمهیأتممیزهیپژوهشگاهبرگزارشد

ــالن  ــاه در س ــانزدهم آبان م ــی،  ش ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــزه ی پژوهش ــأت ممی ــم هی ــات دوره ی نه   انتخاب
حکمــت برگــزار شــد.

ــد از  ــی چن ــالوت آیات ــا ت ــأت علمــی پژوهشــگاه )اســتاد و دانشــیار( ب ــر از اعضــای هی ــا حضــور 28 نف ــات ب ــن انتخاب ای
ــی  ــی، نکات ــزه(، ضمــن خوش آمد گوی ــأت ممی ــه ی هی ــد )سرپرســت دبیرخان ــر دالون ــد شــروع شــد، ســپس دکت ــرآن مجی ق
را در خصــوص انتخابــات عنــوان کردنــد. در ادامــه ی مراســم، انتخابــات برگــزار شــد و طــی آن دکتــر یوســف محمدنــژاد 
ــا افراشــی  عالی زمینــی، دکتــر محمدســاالر کســرایی،  دکتــر ابراهیــم التجائــی، دکتــر غالمحســین مقدم حیــدری و دکتــر آزیت

بــه عنــوان نماینــده ی دانشــیاران در هیــأت ممیــزه ی پژوهشــگاه انتخــاب شــدند.
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تبریکروزکتابوتجلیلازهمکارانکتابخانههایپژوهشگاه

ــاب  ــا اعضــای کتابخانه هــای پژوهشــگاه، روز کت ــدار ب ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، در دی  سرپرســت پژوهشــگاه عل
ــن مرکــز علمــی، پژوهشــی  ــا در حفــظ و نگهــداری اســناد و کتاب هــای ای ــدار را تبریــک گفــت و از زحمــات آنه و کتاب

ــل آورد. ــی به عم قدردان

 به مناســبت روز کتــاب و کتابــداری جلســه  ی دیــدار سرپرســت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا اعضــای 
ــه  ی  ــی روز و هفت ــر نجف ــد و دکت ــزار ش ــه برگ ــالن اندیش ــاه، در س ــم آبان م ــت و شش ــگاه، روز بیس ــای پژوهش کتابخانه ه
کتــاب و کتابــدار را بــه اعضــای کتابخانه هــای پژوهشــگاه تبریــک گفــت و نظــرات و پیشــنهادهای آنــان را در مــورد مســائل 

مرتبــط جویــا شــد.

ــن زاده )سرپرســت  ــدی معی ــر مه ــری )مشــاور سرپرســت پژوهشــگاه( ، دکت ــدی جعف ــود جنی ــر محم ــن جلســه دکت در ای
ــراه  ــه هم ــی( ب ــات علم ــناد و اطالع ــز اس ــه و مرک ــر کتابخان ــنی فر )مدی ــن حس ــر عبدالرحم ــی( و دکت ــت پژوهش مدیری

ــتند.  ــور داش ــز حض ــگاه نی ــای پژوهش ــداران کتابخانه ه ــان و کتاب کارشناس

در ادامــه ی جلســه، دکتــر حســنی فر ضمــن تبریــک و آرزوی موفقیــت بــرای هیــأت رئیســه ی جدیــد پژوهشــگاه، گزارشــی 
ــائل  ــا مس ــه ب ــود را در  رابط ــنهادهای خ ــرات و پیش ــز نظ ــرد و اعضــای حاضــر نی ــه ک ــا ارائ ــائل کتابخانه ه ــورد مس در م

ــه آنهــا اهــداء شــد. ــداران ب ــی از کتاب ــرای قدردان ــز هدایایــی ب ــد. در خاتمــه ی مراســم نی کتابخانه هــا مطــرح کردن
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بازدیدرئیسپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیازپژوهشکدهیدانشنامهنگاری

ــاختمان  ــاه در س ــم آبان م ــگاه، نوزده ــکده های پژوهش ــد از پژوهش ــه ی بازدی ــان در ادام ــگاه و همراهانش ــس پژوهش رئی
ــد.   ــور یافتن ــنامه نگاری حض ــکده ی دانش پژوهش

ــدی )مشــاور  ــر جنی ــات فرهنگــی، دکت ــوم انســانی و مطالع ــس پژوهشــگاه عل ــی، رئی ــر موســی نجف ــد دکت ــن بازدی در ای
پژوهشــگاه( و محمدعلــی معتضدیــان )مدیــر امــور اداری و پشــتیبانی( بــا اعضــای هیــأت علمــی و کارکنــان این پژوهشــکده 

ــد. ــو کردن ــدار و گفت وگ دی

ــی داشــت و ســپس از  ــاد و خاطــره  ایشــان را گرام ــر احمــد بیرشــک ی ــاالر دکت ــد از ت ــا بازدی ــدا، ب ــی، در ابت ــر نجف دکت
ــنید. ــا را ش ــنهادهای اعض ــا و پیش ــرد و دیدگاه ه ــدن ک ــنامه نگاری دی ــکده ی  دانش ــف پژوهش ــای مختل واحده

در ادامــه، نشســتی صمیمانــه و کوتــاه در ســالن جلســات پژوهشــکده بــا مدیــران گروه هــا )دکتــر بهلولــی، دکتــر مجیدیــان 
ــار بنــام ایــن  و دکتــر مرشــد( برگــزار شــد. همچنیــن، دکتــر افراشــی، رئیــس پژوهشــکده ی دانش نامه نــگاری، یکــی از آث

مجموعــه را بــا عنــوان »دانشــنامه ی  آزادگان« بــه ایشــان اهــدا کــرد.

ــرا،  ــال اج ــی در ح ــای پژوهش ــی از طرح ه ــزارش کوتاه ــکده، گ ــی پژوهش ــاون پژوهش ــمعیلی، مع ــر اس ــان دکت در پای
ــس پژوهشــگاه،  ــا پیشــنهاد رئی ــه داد و ب ــی و ... ارائ ــای موظف ــای دیگــر، طرح ه ــکاری نهاده ــا هم ــای مشــترک ب طرح ه

ــی منتشــر خواهــد شــد. ــاه آت ــه شــد کــه گزارشــی از آن در م ــه پژوهشــکده ارائ ــرای تألیــف ب طرحــی ب
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انتصابها

دکتر نجفی، سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی طی احکامی جداگانه: 

دکتر غالمحسینمقدمحیدری را به »عضویت شورای پژوهشی پژوهشگاه«، به عنوان »نماینده ی رئیس پژوهشگاه در کمیته ی 

منتخب ترفیعات اعضای هیأت علمی پژوهشگاه« و به »عضویت شورای تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه«،

دکتر حسینصافیپیرلوجه را به عنوان عضو هیأت علمی در کمیته ی منتخب ترفیعات اعضای هیأت علمی پژوهشگاه،

دکتر فاطمهطاهرخانی را به »عضویت کمیسیون ارزیابی کیفیت و تحول در پژوهش«،

دکترسیدهمریمعاملیرضایی را به »عضویت کمیسیون ارزیابی کیفیت و تحول در پژوهش« 

دکتر فریباالساداتمحسنیسهی را به »عضویت کمیسیون ارزیابی کیفیت و تحول در پژوهش« 

دکترسیدهزهرامبلغ را به »عضویت کمیسیون ارزیابی کیفیت و تحول در پژوهش« 

دکتر فاطمهبراتلو را به »عضویت کمیسیون ارزیابی کیفیت و تحول در پژوهش«،

جناب آقایفرزادزیویار را به عنوان »مشاور رئیس پژوهشگاه«،

 دکتر بهزاداصغری را به عنوان »سرپرست معاونت مدیریت امور پژوهشی پژوهشگاه«،

دکتر سیدمحمدرحیمربانیزاده را به »عضویت شورای تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه«

 دکتر علیرضامنصوری را به »عضویت شورای اعتبار پژوهشی )گرنت( پژوهشگاه«، 

دکتر هادیوکیلی را به »عضویت شورای اعتبار پژوهشی )گرنت( پژوهشگاه«، 

دکتر یوسفمحمدنژادعالیزمینی را به »عضویت شورای اعتبار پژوهشی )گرنت( پژوهشگاه«، 

دکتر بهارهنصیری را به سمت »سرپرست مدیریت فرهنگی«

دکتر مرتضیسلماننژاد را به عنوان »نماینده ی رئیس پژوهشگاه در دبیرخانه ی اعتالی علوم انسانی پژوهشگاه« 

منصوب کرد.
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قرائتاهلبیتوقرائتعامه:
تحلیلیتاریخانگارهایازگزارشهایکهنشیعیدربارهیقرآن

ســخنرانی »قرائــت اهــل بیــت و قرائــت عامــه: تحلیلــی تاریخ انــگاره ای از گزارش هــای کهــن شــیعی دربــاره ی قــرآن« بــه 
همــت مرکــز پژوهشــی مطالعــات قرآنــِی پژوهشــگاه بیســت و هشــتم مهرمــاه برگــزار شــد.

 در ایــن ســخنرانی کــه به صــورت غیرحضــوری برگــزار شــد، دکتــر ســیدمحمدهادی گرامــی، عضــو هیــأت علمــی مرکــز 
پژوهشــی مطالعــات قرآنــی گفــت: از زمانی کــه »ایگنــاس گلدزیهــر« بــه بررســی رویکردهــای شــیعه بــه قــرآن پرداخــت، 
ــن خــط توســط خاورشناســان  ــگاه شــیعه وجــود داشــته و ای ــی در بررســی ن ــش اصل ــک گرای ــروز همــواره ی ــه ام ــا ب ت

مختلــف دنبــال شــده اســت. براســاس ایــن خوانــش کلیشــه ای کــه توســط خاورشناســان ارائــه شــده اســت، تشــیع نخســتین 
ــام  ــام ام ــود ن ــی نب ــای کالم ــا چالش ه ــرد ت ــالش می ک ــت و ت ــرآن داش ــف ق ــه تحری ــاور ب ــری ب ــوم هج ــده ی س ــا س ت
علــی)ع( و جانشــینان وی در قــرآن را بــا پیش کشــیدن مســئله ی تحریــف قــرآن بــه دســت عثمــان و دســت اندرکاران جمــع 
ــت اســالمی  ــدرت خالف ــه هســته ی ق ــه و نزدیک شــدن شــیعیان ب ــاز دوره ی آل بوی ــا آغ ــاور ب ــن ب ــد. ای ــه کن ــرآن توجی ق
ــاره ی اعتقــاد شــیعه  ــه روشــنی درب ــا ب ــود ت ــه حاشــیه رانــده شــد؛ به طــور خــاص، شــیخ صــدوق نقطه عطفــی ب کم کــم ب

ــی ســخن گفــت. در خصــوص تحریف ناشــدگی مصحــف عثمان
دکتــر گرامــی ادامــه داد: در کنــار ایــن خوانــش اصلــی، یــک خوانــش حاشــیه ای دیگــر نیــز دربــاره ی بــاور تشــیع متقــدم بــه 
قــرآن وجــود دارد کــه توســط حســین مدرســی طباطبایی مطــرح شــده اســت. مدرســی طباطبایــی منشــأ روایــات تحریــف 
قــرآن در تشــیع را گزارش هــای جمــع و تدویــن قــرآن در اهــل ســنت می دانــد کــه به خاطــر زمینه هــای جدلــی در میــان 
شــیعه رخنــه کــرده اســت. بــه گفتــه ی »مدرســی«، در گــذر زمــان بســیاری از قرائت هــا، روایــات و نظــرات اهــل ســنت، 
ــًا رونویســی هایی از  ــات شــیعی دقیق ــه ائمــه منســوب شــد. بســیاری از روای ــه خطــا ب ــه احادیــث شــیعه راه یافــت و ب ب
مطالــب ذکــر شــده در ادبیــات حدیثــی اهــل ســنت اســت کــه در کتاب هایشــان یافــت می شــود. تنهــا تفــاوت ایــن اســت 
کــه در کتــب شــیعی بــا اســتناد بــه برخــی از رجــال شــیعه و گاهــی بــا سلســله ســند رجــال غیرشــیعی امــا متمایــل به شــیعه 

)متشــیع( یافــت می شــود. وی غــالت را عامــل ورود ایــن نــوع احادیــث بــه ادبیــات شــیعی می دانــد.
ــه  ــاره ی نــگاه شــیعه ب ــا ایــن حــال چنیــن به نظــر می رســد کــه برخــالف گرایــش اصلــی خاورشناســان درب وی گفــت: ب
ــود  ــه ب ــوز شــکل نگرفت ــن آن هن ــای امروزی ــگاره ی »تحریــف القــرآن« در معن ــرآن، در ســده ی دوم هجــری ان تحریــف ق
و شــیعیان و امامــان در پــی ترویــج بــاوری بــه نــام تحریــف قــرآن نبودنــد. از ســوی دیگــر بــر خــالف دیــدگاه حســین 
ــل  ــیعه از اوای ــان ش ــه امام ــد ک ــر می رس ــت(  به نظ ــوده اس ــط را پیم ــیر تفری ــدی مس ــا ح ــه ت ــز )ک ــی طباطبایی نی مدرس
ســده ی دوم هجــری دربــاره ی قــرآن ادعــای ویــژه ای را )در بســتر گفتمــان قرائــات و مصاحــف(  مطــرح کردنــد کــه آنــان را 
از جامعــه ی عــام مســلمان در حــوزه ی قرائــات قــرآن نیــز متمایــز می کــرد. آنــان تــالش کردنــد تــا برخــی دگرخوانش هــای 
ــیعی را در  ــت ش ــیله هوی ــد و به این وس ــرح کنن ــان مط ــه و تابع ــری از صحاب ــزرگان دیگ ــار ب ــف را در کن ــود از مصح خ
حــوزه ی دانــش قــراءات نیــز متمایــز کننــد. بــا ایــن حــال، از ســده ی ســوم هجــری بــه بعــد، برخــی گرایش هــای غالیانــه 
بــا دســتاویز قــرار دادن چنیــن گزارش هایــی تــالش کردنــد تــا آنهــا را در راســتای ترویــج نظریــه ی تحریــف قــرآن بــه کار 

بــرده و صورت بنــدی مجــددی از آنهــا ارائــه کننــد. در پایــان ســخنرانی نیــز جلســه ی پرســش و پاســخ برگــزار شــد.  
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پیشنشست»اقتصادازنگاهفرهنگ،جامعهوجغرافیا«برگزارشد

هشــتمین پیش نشســت همایــش ملــی »بازشناســی چالش هــای رشــد اقتصــادی در ایــران؛ تبییــن موانــع تولیــد و بهســازی 
ــاد و  ــکده ی اقتص ــت پژوهش ــه هم ــا« ب ــه و جغرافی ــگ، جامع ــگاه فرهن ــاد از ن ــوان »اقتص ــا عن ــت ها«، ب ــا و سیاس راهبرده

ــد. ــزار ش ــط( برگ ــوری )برخ ــورت غیرحض ــاه به ص ــوم آبان م ــنامه  نگاری، س ــکده ی دانش پژوهش
 ســخنرانان ایــن پیش نشســت، دکتــر مریــم کامیــار، دکتــر مصطفــی مهرآییــن، دکتــر محمــد موالیــی قلیچــی و دبیــر علمــی 
نشســت دکتــر محمدمهــدی مجاهــدی از اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــکده ی دانشــنامه  نگارِی پژوهشــگاه علــوم انســانی 
و مطالعــات فرهنگــی بودنــد کــه در ابتــدای ایــن جلســه دکتــر محمدمهــدی  مجاهــدی )دبیــر علمــی پیش نشســت( پــس از 

معرفــی ســخنرانان، بــه بیــان اهــداف برگــزاری نشســت و ذکــر نکاتــی پیرامــون آن پرداخــت.

ارزیابیوتحلیلعواملفرهنگیمؤثربرتولیددرهنرومعماریمعاصر

ــر و  ــد در هن ــر تولی ــر ب ــل فرهنگــی مؤث ــل عوام ــی و تحلی ــوان »ارزیاب ــا عن ــه، نخســتین ســخنرانی پیش نشســت ب در ادام
معمــاری معاصــر« توســط دکتــر مریــم کامیــار ارائــه شــد. دکتــر کامیــار در ابتــدای ســخنان خــود گفــت: معمــوالً تصــور 
ــا  ــت. ب ــده اس ــوط می ش ــی مرب ــرافی و اعیان ــاختمان های اش ــه س ــران ب ــاری در ای ــم معم ــن حج ــه بیش تری ــود ک می ش
تمرکــز بــر تاریــخ معمــاری ایــران در نیمــه ی نخســت ســده ی چهاردهــم هجــری شمســی، نادرســتی ایــن برداشــت روشــن 
ــران  ــن حجــم معمــاری ای ــی، بیش تری ــف، متوســط و اعیان ــان ســه دســته از ســاختمان های ضعی ــع، از می می شــود. در واق
در بــازه ی مــورد مطالعــه بــه ســاختمانی های متوســط مربــوط می شــود. ایــن برداشــت نادرســت عمومــی نمونــه ای اســت 
ــه  ــل ب ــی تمای ــد، یعن ــکاف )Gap Instinct(  می نامن ــزه ی ش ــش« آن را غری ــلینگ و همکاران ــه »رس ــناختی ک ــی ش از خطای

ــی. ــات بینابین ــن درج ــده گرفت ــف و نادی ــای متخال ــا در دو گانه ه ــته بندی پدیده ه دس
ــه مفهــوم برســاخته ی رســلینگ اســت(  ــا واقع نگــری ک ــوزه ی  Factfulness ی ــر اســاس آم ــن پژوهــش )ب ــه داد: ای وی ادام
ــی  ــوع معمــاری و مشــارکت معمــاران فرنگــی و ایران ــرور تن ــا م ــر اســاس واقعیت هــای مســتند اســت. ب ــی داوری ب در پ
ــر  ــه گانه ی »کارفرما-معمار-اث ــان س ــه ی می ــم، رابط ــده ی چهارده ــت س ــه ی نخس ــی در دو ده ــای عموم ــاری بناه در معم
ــارف،  ــل وزارت مع ــری بررســی می شــود. ســازمان هایی مث ــرورش ذوق هن ــا »مخاطــب« خصوصــًا از منظــر پ معمــاری« ب
انجمــن آثــار ملــی، اداره ی هنرهــای ملــی و دیگــر نهادهــا و انجمن  هــا و ســازمان هایی کــه از 1289 تــا 131۷ بــا 
سیاســت گذاری در زمینــه ی معمــاری عمومــی ســروکار داشــته اند، از طریــق تأکیــد بــر مضامیــن پربســامدی ماننــد تربیــت 
ملــت، پــرورش افــکار، تقویــت معنــوی، نشــاط و خوشــبختی بــه پــرورش ذوق عمومــی طبقــه ی متوســط همــت گماشــتند. 
مطالعــه ی تغییــر نســبت اســتفاده از تزئینــات ایرانــی و اروپایــی، مصالــح ایرانــی و مــدرن و تلفیقــی، کارفرمــای خصوصــی 
ــات،  ــه ی امکان ــان دهنده ی غلب ــی نش ــی، همگ ــی و اروپای ــاران ایران ــی، معم ــدرن و تلفیق ــنتی و م ــبک های س ــی، س و دولت

ــن ســده ی چهاردهــم اســت. ــی در معمــاری دهه هــای آغازی ــه ی متوســط ایران ــاز طبق ســلیقه، ذوق و نی
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دکتــر کامیــار در پایــان ارائــه ی خــود بــه توصیه هــا و داللت هــای سیاســتی موضــوع مــورد بحــث اشــاره کــرد و گفــت: ایــن 
ــا نیمــه ی  ــرای سیاســت گذاری تولیــدات معمــاری در دوره ی معاصــر از ابتــدا ت ــه تحلیــل نهادســازی هایی کــه ب پژوهــش ب
ــا  ــارات آنه ــف و اختی ــده اند و وظای ــاد ش ــن دوره ایج ــول ای ــه در ط ــی ک ــه اســت. نهادهای ــده، پرداخت ــام ش ــرن 14 انج ق
ــاز تعریــف ارزش هــا و  ــه  طــور خالصــه ذکــر شــده اند و رویکردهایــی از جملــه پــرورش ذوق عامــه در ابتــدای قــرن، ب ب
ارزش آفرینی هــای مبتنــی بــر رشــد فرهنگــی طبقــه ی متوســط، کــه منشــأ نهادســازی های دوران مربــوط بــه خــود بوده انــد، 
ــه اســت. توصیه هــای  ــی، مــورد تحلیــل قــرار گرفت ــا اســتفاده از روش تاریخــی )شــرایط محیطــی حاکــم( و گــروه کانون ب
ــی  ــای نهادهای ــده شــامل احی ــل به دســت آم ــن تحلی ــه از ای ــی ک ــرای پژوهش هــای آت ــردی ب سیاســتی و پیشــنهادهای کارب
ــق  ــای موف ــتفاده از مدل ه ــًا اس ــری و نهایت ــت گذار و مج ــدت سیاس ــازوکار وح ــن س ــد، تعیی ــی دارن ــش فرهنگ ــه آفرین ک

جهانــی اســت.

تحلیلبازیگرانکلیدیومؤثربررقابتپذیریمنطقهایدرایران

ــر محمــد  ــران« توســط دکت ــه ای در ای ــری منطق ــر رقابت پذی ــر ب ــدی و مؤث ــل بازیگــران کلی ــوان »تحلی ــا عن ــه ب ــن ارائ دومی
موالیی قلیچــی، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده ی دانشــنامه  نگاری پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، انجــام 
ــاوت  ــم انداز های متف ــف و چش ــه ای« را تعری ــری منطق ــه« و »رقابت پذی ــدی »منطق ــالح کلی ــاز دو اصط ــد. وی در آغ ش
ــه کل( و  ــرد و جزءب ــی )ُخ ــری بنگاه ــرد رقابت پذی ــپس دو رویک ــرد. س ــی ک ــه ای را معرف ــری منطق ــه ی رقابت پذی در زمین
ــی  ــا رد دو رویکــرد دیگــر، ترکیب ــه داد: رویکــرد ســوم ب ــرده و ادام ــک ک ــی )کالن و کل به جــزء( را تفکی ــری مل رقابت پذی
ــبب  ــه س ــبی ک ــی نس ــت، مزایای ــرح اس ــه ای مط ــری منطق ــوان رقابت پذی ــور« به عن ــر کش ــق در ه ــبی مناط ــای نس از »مزای
ــود.  ــه ای می ش ــرمایه گذاری منطق ــع و س ــر، مناب ــروی کار ماه ــی، نی ــای زندگ ــود معیاره ــد بهب ــاخص هایی مانن ــای ش ارتق
همچنیــن، در زمینــه ی رقابت پذیــری منطقــه ای ســه دیــدگاه نظــری مطــرح اســت: نظریــه ی رشــد نئوکالســیک )تأکیــد بــر 
شــاخص های اقتصــاد پایــه(، نظریــه ی جدیــد جغرافیــای اقتصــادی )تأکیــد بــر فضــا و مــکان و بهــره وری(، و نظریــه ی رشــد 

ــوآوری(. ــش و ن ــر دان ــرمایه گذاری ب درون زا )س
ــل  ــمار تحلی ــای پرش ــی از الگوه ــوان نمونه های ــه ای را به عن ــری منطق ــی رقابت پذی ــوی تحلیل ــش الگ ــه ش  وی در ادام
رقابت پذیــری منطقــه ای نــام بــرد و از ایــن میــان، الگــوی »کالن رقابت پذیــری منطقــه  ای« و اجــزا و تــوان تحلیــل آن الگــو 

را تشــریح کــرد.
دکتــر موالیی قلیچــی تصریــح کــرد: بــر اســاس ایــن مقدمــات، پرســش اصلــی ایــن اســت کــه بــا وجــود توجــه بــه عوامــل 
منطقــه ای و تمرکززدایــی از برنامــه ی ســوم توســعه بــه ایــن ســو، چــرا هنــوز رقابت پذیــری منطقــه ای و توســعه ی متــوازن 
چنــدان پیــش نرفتــه اســت؟ بــا اســتفاده از الگــوی تحلیــل بازیگــران بــا روش آینده پژوهــی )MACTOR(، از ســویی، بازیگــران 
ــا  ــک از آنه ــر ی ــری ه ــپس موضع گی ــدی و س ــر طبقه بن ــبی از یکدیگ ــری نس ــذاری و تأثیرپذی ــای تأثیر گ ــر مبن ــه ای ب منطق
دربــاره ی اهــداف و اولویت هــا و مســائل کلیــدی، شناســایی و تحلیــل می شــوند. در ایــن مســیر متغیرهــای کلیــدی ابتــدا بــا 
روش هــای همگــرا شناســایی و در ماتریــس روابــط مســتقیم و غیرمســتقیم قــدرت قــرار گرفتــه تــا ماتریس هــای همگرایــی و 
واگرایــی و نمودارهــای مرتبــط بــا شــناخت راهبردهــا، اهــداف، اولویت هــا و ارزش گذاری هــای سلســله مراتبی و وزن دهــی 

آنهــا بــه دســت آیــد. 
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ــه، وزارت جهــاد کشــاورزی، برخــی  ــر  اعــم از قــوه ی قضائی ــان اینکــه در ایــن پژوهــش شــانزده بازیگــر مؤث وی ضمــن بی
ــار دانشــگاه ها و ســازمان های  ــاد مســکن در کن ــد بنی ســازمان ها مثــل ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، برخــی بنیادهــا مانن
ــن  ــای ای ــداف و نقش ه ــورد اه ــل حاضــر در م ــت: خروجــی تحلی ــوند، گف ــا تشــخیص داده می ش ــال این ه ــاد و امث مردم نه
ــذاری در  ــدرت تأثیرگ ــن ق ــازی بیش تری ــس و وزارت راه و شهرس ــان، مجل ــن می ــه در ای ــت ک ــن اس ــر ای ــازمان ها بیانگ س
ــازمان  ــط زیســت و س ــازمان محی ــاورزی و س ــاد کش ــد وزارت جه ــران مانن ــر بازیگ ــد. دیگ ــه ای را دارن ــری منطق رقابت پذی
ــی هــم  ــری باالی ــر مهــم هســتند کــه برخــالف گــروه اول تأثیرپذی ــا تأثی ــی ب ــزی اســتان ها و ... بازیگران مدیریــت و برنامه ری
دارنــد. گــروه ســوم ماننــد نهادهــای عمومــی و بنیــاد مســکن بازیگرانــی بــا تأثیــر انــدک ولــی تأثیرپذیــری بــاال هســتند. گــروه 
چهــارم بازیگــران مســتقل هســتند کــه چنــدان اثــری ندارنــد و اثــری هــم نمی پذیرنــد، مثــل دانشــگاه ها و قــوه ی قضائیــه. در 
ایــن پژوهــش شــاخص رقابت پذیــری معرفــی و بــر اســاس آن، ایــن شــانزده بازیگــر بــه ترتیــب اثرگــذاری مرتــب شــده اند. 
در ایــن جــدول، بیشــترین تأثیــر متعلــق بــه مجلــس شــورا و کمتریــن تأثیــر متعلــق بــه دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی اســت. 
وزارت جهــاد کشــاورزی تقریبــًا در میانــه ی طیــف قــرار دارد. در ایــن جــدول 9 بازیگــر واجــد تأثیــری کمتــر از میانــه و هفــت 
بازیگــر دارای تأثیــری باالتــر از میانگیــن هســتند. ارزیابــی اثرگــذاری متقابــل ایــن بازیگــران نســبت بــه یکدیگــر، یکــی دیگر از 
خروجی هــای ایــن پژوهــش اســت. پــس از تعییــن قــدرت بازیگــران، اهــداف مــورد نظــر کــه پیش تــر از طریــق مصاحبــه بــا 
کارشناســان اســتخراج شــده اســت، از نظــر همراهــی بــا هــر یــک از ایــن بازیگــران ســنجیده شــده اند. بیش تریــن همگرایــی 
درمــورد اهــداف میــان بازیگــران مؤثــر دیــده می شــود. خروجــی دیگــر رتبه بنــدی اهــداف بــر اســاس بیش تریــن همگرایــی 

یــا واگرایــی بازیگــران بــر ســر اهــداف اســت.
ــه ای  ــری منطق ــورد رقابت پذی ــت گذاری درم ــوع سیاس ــر ن ــرد: ه ــان ک ــخنانش بی ــدی س ــی در جمع بن ــر موالیی قلیچ دکت
ــروز  ــد کــه تصمیم هــای ام ــن مالحظــه ســامان یاب ــا ای ــد ب ــن همگرایی هــا باشــد، بلکــه بای ــر اســاس بیش تری ــد ب ــا بای نه تنه
سیاســت گذار بــر روندهــای آینــده ی رقابت پذیــری هــم تأثیــر خواهــد گذاشــت. در ایــن زمینــه، وظایــف دولــت در زمینــه ی 
ــرزمینی و  ــش س ــش آمای ــر نق ــد ب ــا تأکی ــًا ب ــعه، خصوص ــم توس ــاله ی شش ــه ی 5  س ــاده ی 2۶ برنام ــت در م ــعه ی عدال توس
ــورد بحــث  ــای سیاســتی موضــوع م ــا و داللت ه ــه ی خــود توصیه ه ــن بخــش از ارائ بودجه گــذاری بررســی شــد. وی در ای
را، همگرایــی بیشــتر ســازمان ها و نهادهــای اثرگــذار، توجــه بــه خوشــه های صنعتــی منطقــه  ای، حمایــت از ظرفیــت صنایــع 
تبدیلــی و تکمیلــی بخــش کشــاورزی، ارتقــای ســطح مدیریــت بخــش خصوصــی و چرخــش دولــت بــه ســوی سیاســت های 
تشــویق مشــارکت مردمــی، تمرکززدایــی خدمــات و فعالیت هــای جــذب جمعیــت در زمینه هــای مختلــف اداری و صنعتــی، 

برشــمرد.

اختاللکارکردی،مانعاصلیرشداقتصادی

آخریــن ســخنرانی ایــن نشســت بــا عنــوان »اختــالل کارکــردی، مانــع اصلــی رشــد اقتصــادی« توســط دکتــر مصطفــی مهرآییــن 
ارائــه شــد. دکتــر مهرآییــن در ابتــدا مفهــوم اختــالل کارکــردی در دیدگاه هــای »آنتونــی پارســونز« و »یورگــن هابرمــاس« را 
تشــریح کــرد و گفــت: مفهــوم عــام اختــالل کارکــردی بــه تعلیــق رابطــه ی نظام منــد میــان اجــزای یــک سیســتم اشــاره دارد. 
جامعــه ی مــا بــا احســاس انــواع اختالل هــای کارکــردی مواجــه اســت. زمینــه ی طــرح ایــن مباحــث در آرای »پارســونز« در 

دهــه ی 1930 شــرایط اقتصــادی و سیاســی و اجتماعــی بســیار نابســامان در غــرب شــکل گرفــت.
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ــای آن روزگار  ــونز« بحران ه ــت: »پارس ــت، گف ــابهی اس ــای مش ــتخوش زمینه ه ــا دس ــه ی م ــه جامع ــان اینک ــن بی وی ضم
ــد. امــروز در ایــران هــم اختــالل کارکــردی لزومــًا مربــوط بــه حــوزه ی  غــرب را ناشــی از اختــالل در فهــم جامعــه می دان
ُخــرد و مدیریــت منابــع ُخــرد نیســت. مشــکالت مــا ریشــه در بحران هــای فعــال درون اندیشــه ی سیاســی و اجتماعــی مــا 
ــه ریشــه ی مشــکالت  ــم نادرســت از جامع ــت دارد. فه ــده ی دولت - مل ــه و سیاســت و پدی ــام جامع ــه و نظ ــورد جامع درم
ــه  یــک نظــم کارکــردی  ــا دهــه ی 1950 نوشــت، جامعــه را به مثاب ماســت. »پارســونز« در کتاب هایــی کــه از دهــه ی 1930 ت
معرفــی کــرد کــه دربرگیرنــده ی چهــار خرده سیســتم اســت کــه بــا هــم مناســبات کارکــردی دارنــد، یعنــی بایــد در تعــادل 
کارکــردی قــرار بگیرنــد. در تعــادل کارکــردی ایــن چهــار خرده سیســتم به یکدیگــر خدمــت می کننــد ولــی جــای یکدیگــر 
را نمی گیرنــد و نســبت بــه یکدیگــر فروکاســتنی نیســتند، در غیــر این صــورت، جامعــه گرفتــار اختــالل کارکــردی می شــود. 
ــروت(،  ــد ث ــع و تولی ــتخراج مناب ــط و اس ــا محی ــاق ب ــتند: اقتصــاد )انطب ــم هس ــار نظ ــل چه ــتم حام ــار خرده سیس ــن چه ای
ــی و  ــام حقوق ــک نظ ــه در چارچــوب ی ــی و یکپارچگــی اجــزای جامع ــاع )همگرای ــداف(، اجتم ــه اه سیاســت )وصــول ب
ــوژی، درونی شــدن و نهفتگــی، و نهفتگــی و اداره ی  ــف اهــداف و ارزش هــا و آرمان هــا و ایدئول ــی(، و فرهنــگ )تعری قانون
ــه کــد  ــه یکدیگــر خدمــت می کننــد و ســبب دوام و بقــا و قــوام هــم می شــوند. مبادل تنش هــا(. ایــن چهــار خرده سیســتم ب
اقتصــاد اســت، تولیــد قــدرت کــد سیاســت اســت. تولیــد ارزش کــد فرهنــگ اســت. و اندیشــه و تولیــد قانــون و نظــم کــد 

اجتمــاع اســت.
ــد.  ــگ دو حــوزه ی اقتصــاد و اجتمــاع را اســتثمار می کنن ــا سیاســت و فرهن ــه ی م ــه داد: در دهــه ی 13۶0 در جامع وی ادام
قــدرت و اید ئولــوژی بــه جــای مبادلــه و تولیــد ثــروت، نظــم و قانــون می نشــینند. از دهــه ی 13۷0 بــه بعــد سیاســت هــر 
ســه حــوزه ی دیگــر را اســتثمار و منطــق خــودش را بــر آنهــا تحمیــل و هــر ســه حــوزه ی دیگــر را تعییــن می کنــد. از کار 
ــرورش و دانشــگاه و  ــازار و مســجد و آمــوزش و پ ــد. ب ــار اختــالل کارکــردی می کن ــا را گرفت ــن ســه سیســتم، م ــادن ای افت
ــا نقــد »پارســونز«، از او فراتــر مــی رود  دیانــت و نظــم اقتصــادی و قانونــی همگــی گرفتــار اختــالل هســتند. »هابرمــاس« ب
و دو مفهــوم دیگــر می ســازد: نظــام اجتماعــی و زیســت جهان. تعــادل ایــن دو ضامــن تعــادل جامعــه اســت. نظــام  جهــان 
عرصــه ی اقتصــاد و سیاســت اســت. زیســت  جهــان عرصــه ی عمومــی زندگــی مــا و حــوزه ی فرهنــگ اســت. همبســتگی 
ــت  ــرور تح ــت جهان به م ــرد. زیس ــکل می گی ــت جهان ش ــی در زیس ــق، همگ ــواده و عش ــا، خان ــانی، ارزش ه ــاس انس و تم
اســتعمار سیســتم قــرار می گیــرد. یعنــی اقتصــاد و سیاســت نظــام رمزنــگاری خــود را بــر زیســت  جهــان تحمیــل کرده انــد. 
مــا زیســت  جهــان را داریــم از دســت می دهیــم. اقتصــاد و سیاســت بایــد از زیســت  جهــان تغذیــه کننــد. درحالی کــه نظــم 
ریاضــی اقتصــاد و نظــم قــدرت سیاســی بــر زیســت  جهــان تحمیــل شــده اســت. »آرنــت« جامعــه را عرصــه ی روایت ســازی 
و روایت گــری می دانســت. ایــن همــان عرصــه ای اســت کــه بــه زبــان »هابرمــاس« در اســتثمار اقتصــاد و سیاســت درآمــده 

اســت.
دکتــر مصطفــی مهرآییــن در خصــوص توصیه هــا و داللت هــای سیاســتی بحــث گفــت: پیشــنهاد »هابرمــاس« یکــی تقویــت 
ــی در عرصــه ی  ــت خــرد ارتباط ــر، تقوی ــان، و دیگ ــان و جوان ــای زن ــل جنبش ه ــی اســت مث ــی و اجتماع ــای مدن جنبش ه
عمومــی بــرای ســاختن اجتمــاع از راه کنــار هــم گذاشــتن ایده هاســت. جامعــه ی مــا نیازمنــد بازاندیشــی دربــاره ی مفهــوم 

جامعــه و ارتبــاط میــان اجــزای آن اســت.
ــران در  ــخنرانان و حاض ــده، از س ــرح ش ــب مط ــدی از مطال ــر مجاه ــدی دکت ــس از جمع بن ــت، پ ــن پیش نشس ــان ای در پای

ــد. ــل آم ــی به عم ــش قدردان ــدگان همای ــه و برگزارکنن جلس
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پیشنشست»شمولمالیورشداقتصادی«برگزارشد

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 هفتمی
ــه همــت پژوهشــکده ی اقتصــاد، بیســت و ششــم  ــی و رشــد اقتصــادی« ب ــوان »شــمول مال ــا عن ــا و سیاســت ها«، ب راهبرده
ــر شــقایق شجری پور)پژوهشــگر پژوهشــکده ی  ــن پیش نشســت، دکت ــاه به صــورت مجــازی برگــزار شــد. ســخنرانان ای مهرم
امــور اقتصــادی(، دکتــر لیلــی نیــاکان )معــاون پژوهشــی و عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده ی بیمــه(، دکتــر هادی موســوی نیک  
)مدیــر کل دفتــر مطالعــات رفــاه اجتماعــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و عضــو هیــأت علمــی مرکــز پژوهش هــای 

مجلــس( و دبیــر علمــی نشســت نیــز دکتــر روزبــه بالونــژاد بودنــد.
ــان برگــزاری همایــش و  ــات و هــدف همایــش، زم ــا کلی ــی را در رابطــه ب ــژاد توضیحات ــر بالون ــن جلســه، دکت ــدای ای در ابت
محــور اصلــی ایــن پیش نشســت کــه مســائل اقتصــادی سیاســتی کالن، مســائل بخشــی و فرابخشــی اقتصــاد، مســائل اجتماعــی 

و زیســت محیطی و مســایل سیاســی و نهــادی اســت، مطــرح کــرد.

ارتقاءشمولمالینقشمهمیدرکاهشفقرونابرابریایفامیکند

نخســتین ســخنرانی پیش نشســت بــا عنــوان »اهمیــت و جایــگاه شــمول مالــی در رشــد اقتصــادی« توســط دکتــر شــجری پور 
ارائــه شــد. وی در ابتــدای ســخنان خــود گفــت: طــی ســال های اخیــر، »شــمول مالــی« بــه موضــوع مــورد توجــه نهادهــای 
مالــی، سیاســت گذاران و پژوهشــگران در ســطح جهــان تبدیــل شــده اســت. شــمول مالــی بــه مفهــوم دسترســی و اســتفاده ی 
افــراد و کســب و کارها از محصــوالت و خدمــات مالــی بــا کیفیــت و مقــرون به صرفــه ای اســت کــه بــه شــیوه ای مســئوالنه و 
پایــدار ارائــه شــده تــا نیازهــای آن هــا را بــرآورده ســازد. شــمول مالــی شــامل ســه بُعــد دسترســی، اســتفاده و کیفیــت اســت. 
بُعــد دسترســی، نشــانگر عمــق دسترســی بــه خدمــات مالــی نظیــر نفــوذ شــعبه های بانکــی یــا دســتگاه های ATM اســت. در 
بُعــد اســتفاده، نحــوه ی اســتفاده ی مشــتریان از خدمــات مالــی از جنبه هایــی نظیــر دفعــات و زمــان اســتفاده از خدمــات مالــی 
ــا نیازهــای مشــتریان، گســتره ی  ــی ب ــی انطبــاق خدمــات و محصــوالت مال ــه ارزیاب ــد کیفیــت نیــز ب مــورد توجــه اســت. بُع

انتخــاب مشــتریان، میــزان آگاهــی مشــتریان و شــناخت محصــوالت مالــی می پــردازد.
ــاد، شــاخص هایی تعریــف شــده  ــن ابع ــک از ای ــا هری ــی، متناظــر ب ــرای ســنجش شــمول مال ــه داد، ب ــر شــجری پور ادام دکت
ــراد دارای  ــد اف ــی(، درص ــی )دسترس ــعب بانک ــداد ش ــا و تع ــداد خودپردازه ــه تع ــوان ب ــه می ت ــوان نمون ــه عن ــه ب ــت ک اس
حســاب بانکــی )اســتفاده( و دسترســی بــه مخــارج اضطــراری )کیفیــت( اشــاره کــرد. به منظــور ارائــه ی تصویــری از وضعیــت 
موجــود شــمول مالــی در ایــران و مقایســه ی آن بــا ســایر نقــاط جهــان، برخــی شــاخص های شــمول مالــی در ســه حــوزه ی 
ــر اســاس ایــن شــاخص ها، ایــران در حــوزه ی دسترســی )تعــداد خودپردازهــا و  دسترســی، اســتفاده و کیفیــت ارائــه شــد. ب
ــت مناســبی  ــراد دارای حســاب بانکــی( وضعی ــن برخــی شــاخص های اســتفاده )درصــد اف ــداد شــعب بانکــی( و همچنی تع
دارد. امــا از نظــر ســطح پس انــداز و به ویــژه کیفیــت محصــوالت و خدمــات مالــی )توانایــی تأمیــن مخــارج اضطــراری( در 
جایــگاه پایین تــری نســبت بــه میانگیــن جهانــی قــرار دارد. ارتقــاء شــمول مالــی نقــش مهمــی در کاهــش فقــر و نابرابــری، 
ــی در کاهــش  ــار شــمول مال ــه آث ــد. ازجمل ــا می کن ــع ایف ــد اقتصــادی جوام ــش رش ــی و اقتصــادی و افزای ــات مال ــود ثب بهب
فقــر و نابرابــری می  تــوان بــه افزایــش ســطح درآمــد فقــرا و کاهــش نوســانات درآمــدی، توســعه ی کســب وکارهای خــرد و 

ــرد.  ــاره ک ــوزش و بهداشــت اش ــرمایه گذاری در آم س
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ــی و  ــات مال ــود ثب ــه بهب ــد ب ــی می توان ــات مال ــوالت و خدم ــتر از محص ــتفاده بیش ــی و اس ــه دسترس ــان اینک ــا بی وی ب
اقتصــادی نیــز منجــر شــود، گفــت: بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده، وام دهــی بــه کســب وکارهای کوچــک و متوســط 
ــی  ــای مال ــت نهاده ــاب آوری و مقاوم ــه، ت ــدگان و درنتیج ــاب آوری وام گیرن ــده و ت ــوق ش ــات مع ــش مطالب ــث کاه باع
ــه  ــش دسترســی ب ــه افزای ــد توجــه داشــت ک ــن وجــود، بای ــا ای ــد. ب ــش می ده ــل شــوک های اقتصــادی افزای را در مقاب
اعتبــارات بــدون نظــارت مناســب، می توانــد باعــث افزایــش ریســک های تهدیدکننــده ی ثبــات مالــی شــود. آثــار مثبــت 
شــمول مالــی بــر رشــد اقتصــادی از اوایــل دهــه ی 2000 میــالدی مــورد توجــه واقــع شــد. به طــور کلــی، 4 فرضیــه در 
خصــوص آثــار افزایــش دسترســی و اســتفاده از محصــوالت و خدمــات مالــی بــر رشــد اقتصــادی وجــود دارد کــه شــامل: 
1- فرضیــه ی تأمیــن مالــی پیش برنــده ی رشــد اقتصــادی؛ 2- فرضیــه ی رشــد، پیش برنــده ی تأمیــن مالــی؛ 3- فرضیــه ی 
بازخــورد؛ و 4- فرضیــه ی بی طرفــی هســتند. بــر اســاس فرضیــه ی تأمیــن مالــی پیش برنــده رشــد، تأمیــن مالــی و افزایــش 
ــهیل  ــرمایه گذاری را تس ــداز و س ــی، پس ان ــای مال ــت. بازاره ــادی اس ــد اقتص ــرک رش ــی، مح ــع مال ــه مناب ــی ب دسترس
ــر رشــد  ــی ب ــذاری سیســتم مال ــای اثرگ ــتا، کانال ه ــن راس ــد و در نتیجــه، رشــد اقتصــادی ایجــاد می شــود. در ای می کنن
اقتصــادی، انباشــت ســرمایه و فنــاوری هســتند. بــر پایــه ی فرضیــه ی رشــد_پیش برنده تأمیــن مالــی، ایــن رشــد اقتصــادی 
ــش  ــا افزای ــی، ب ــن مال ــه ی رشــد_پیش برنده تأمی ــر اســاس فرضی ــی می شــود. ب ــن مال ــش تأمی ــه افزای ــه منجــر ب اســت ک
ــه  ــر ب ــادی منج ــد اقتص ــن رش ــد. بنابرای ــش می یاب ــی افزای ــات مال ــوالت و خدم ــرای محص ــا ب ــادی، تقاض ــد اقتص رش
جــذب افــراد و کســب وکارها بــرای ســرمایه گذاری در کشــور شــده و تقاضــای آن هــا را بــرای خدمــات مالــی افزایــش 
می دهــد. فرضیــه ی بازخــورد، نشــانگر رابطــه ی دوســویه بیــن شــمول مالــی و رشــد اقتصــادی اســت. بــر ایــن اســاس، در 
گام نخســت، اقتصــاد نیــاز بــه وجــوه ســرمایه ای نهادهــای مالــی بــرای حرکــت در مســیر رشــد دارد تــا رســیدن اقتصــاد 
ــای ســرمایه گذاری  ــش فرصت ه ــا افزای ــه و ســرمایه گذاران ب ــش یافت ــراد افزای ــداز اف ــدار، ســطح پس ان ــت پای ــه وضعی ب
ــی به منظــور ســرمایه گذاری در طرح هــای ســودآور  ــه اســتقراض از نهادهــای مال ــادرت ب )ناشــی از رشــد اقتصــادی(، مب
ــه ارتبــاط  کننــد. گــروه دیگــری از پژوهشــگران، یــک فرضیــه ی خنثــی را مطــرح کــرده و نشــان می دهنــد کــه هیچگون
ــم عمــل  ــاًل مســتقل از ه ــر کام ــی وجــود نداشــته و دو متغی ــن رشــد اقتصــادی و شــمول مال ــاداری بی مشــخص و معن
ــادی  ــد اقتص ــی و رش ــمول مال ــن ش ــاط بی ــی ارتب ــوص چگونگ ــی در خص ــای متفاوت ــی، دیدگاه ه ــور کل ــد. به ط می کنن
ــده ی رشــد  ــی پیش برن ــا توســعه ی مدل هــای رشــد درون زا، فرضیــه ی تأمیــن مال ــوان گفــت کــه ب وجــود دارد، امــا می ت
ــر رشــد  ــی ب ــت شــمول مال ــار مثب ــًا شــواهد گســترده ای در خصــوص آث ــازه ای شــده و متعاقب ــه ی ت اقتصــاد وارد مرحل

ــده اســت. ــف به دســت آم اقتصــادی در کشــورهای مختل

تدوینسندملیشمولمالیبهمنزلهیرویکردیبرایهماهنگسازیذینفعانمتعدداست

ایــن پژوهشــگر پژوهشــکده ی امــور اقتصــادی تأکیــد کــرد: نظــر بــه اهمیــت شــمول مالــی در رشــد و توســعه ی اقتصــادی، 
نهادهــای بین المللــی از جملــه بانــک جهانــی و صنــدوق بین المللــی پــول، تالش هــای وســیعی را درخصــوص شناســاندن 
نقــش و اهمیــت شــمول مالــی و بهبــود آن در جهــان آغــاز کــرده و ادامــه می دهنــد. بســیاری از کشــورها نیــز برنامه هایــی 
ــی در  ــت های کل ــروه سیاس ــه گ ــد. س ــه کرده ان ــی ارائ ــمول مال ــج ش ــرای تروی ــی ب ــی و محل ــف مل ــطوح مختل در س
ــای  ــوالت و مدل ه ــاد محص ــی و ایج ــدی مال ــی و توانمن ــواد مال ــاء س ــاوری، ارتق ــعه ی فن ــامل توس ــی، ش ــمول مال ش
ــرای هماهنگ ســازی ذی نفعــان  ــه ی رویکــردی ب ــه منزل ــی )NFIS( ب ــی شــمول مال ــن ســند مل کســب وکار هســتند. تدوی
ــش  ــن بخ ــف و همچنی ــای مختل ــی، وزارتخانه ه ــی و ارتباط ــای اطالعات ــی، نهاده ــدگان مال ــد تنظیم کنن ــدد )مانن متع
خصوصــی( در هــر حــوزه ی سیاســت گذاری و تعییــن مســیر شــفاف و هماهنــگ در مســیر ارتقــاء شــمول مالــی اســت. 
بــر اســاس بررســی های موجــود، پیــروی از رویکــردی اســتراتژیک ماننــد تدویــن ســند ملــی شــمول مالــی، ســرعت و 
ــدود  ــال 2010 ح ــد. از س ــش می ده ــی را افزای ــمول مال ــتای ش ــده در راس ــی ش ــت های طراح ــات و سیاس ــر اقدام تأثی
ــدازی آن  ــن و راه ان ــف تدوی ــل مختل ــا در مراح ــد ی ــازی کرده ان ــود را پیاده س ــی خ ــمول مال ــی ش ــند مل ــور، س ۷0 کش
ــی مبنایــی،  ــی دارای ۶ جــزء اصلــی، شــامل ضــرورت تدویــن و چشــم انداز، ارزیاب ــد. ســند ملــی شــمول مال ــرار دارن ق
اهــداف و حوزه هــای سیاســتی، ترتیبــات حکمرانــی، برنامــه اقــدام و نظــام پایــش و ارزیابــی اســت. در بخــش ضــرورت 
و چشــم انداز، اهمیــت تدویــن ســند و هم راســتایی آن بــا ســایر اســناد باالدســتی کشــور بیــان شــده و هــدف بلندمــدت 
از ارتقــاء شــمول مالــی ارائــه می شــود. ارزیابــی مبنایــی شــامل بررســی وضــع موجــود و شناســایی موانــع و فرصت هــا 
ــی از چشــم انداز ســند و محدودیت هــای شناســایی شــده  ــی اســت. اهــداف ســند بازتاب در مســیر توســعه ی شــمول مال
ــد  ــت گذاری )مانن ــای سیاس ــه ای از حوزه ه ــب مجموع ــا را در قال ــوان آن ه ــه می ت ــتند ک ــه آن هس ــتیابی ب ــیر دس در مس

ــرد. ــدی ک ــی و ...( طبقه بن ــتفاده کنندگان نهای ــی، اس ــای مال زیربخش ه
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ــد  ــی فرآین ــان ط ــن ذی نفع ــازی بی ــازوکار هماهنگ س ــکل از س ــی متش ــات حکمران ــه ترتیب ــان اینک ــا بی ــجری  پور ب ش
اجــرای ســند اســت، گفــت: برنامــه ی اقــدام نیــز فهرســت یــا جدولــی از اقداماتــی اســت کــه بایــد در چارچــوب زمانــی 
ــا اهــداف و حوزه هــای سیاســتی مشــخص شــده  ــی انجــام شــود. ایــن اقدامــات بایــد ب اجــرای ســند ملــی شــمول مال
در ســند مطابقــت داشــته باشــند. در نهایــت، نظــام پایــش و ارزیابــی ابــزاری بــرای ســنجش ســرعت حرکــت بــه ســمت 

ــی عملکــرد اقدامــات انجــام شــده اســت. اهــداِف تعیین شــده و ارزیاب
ــه نقــش و  ــا توجــه ب ــان ســخنان خــود توصیه هــا و داللت هــای سیاســتی را مطــرح کــرد و گفــت: ب شــجری پور در پای
اهمیــت شــمول مالــی در رشــد و توســعه ی اقتصــادی، پیشــنهاد می شــود نســبت بــه تهیــه و تدویــن ســند ملــی شــمول 
مالــی ایــران بــه منزلــه ی رویکــردی جامــع و هدفمنــد بــرای ارتقــاء شــمول مالــی اقــدام شــود. در ایــن راســتا، ضــروری 
اســت کــه ضمــن شناســایی تمــام ذی نفعــان مرتبــط و ایجــاد بســتری بــرای همــکاری و تعامــل بیــن آن هــا، اهــداف و 

اولویت هــای اصلــی ســند ملــی شــمول مالــی، بــا توجــه بــه وضعیــت موجــود شــمول مالــی در ایــران تعییــن شــود.

موانعتقاضاوعرضه،موانعیدرمسیرتوسعهیدسترسیواستفادهازبیمههستند

دومیــن ارائــه ی ایــن نشســت بــا عنــوان »بیمــه ی دیجیتــال، راهــکار بهبــود شــمول مالــی و رشــد اقتصــادی« توســط دکتــر 
ــی، نقــش مهمــی در  ــی از شــمول مال ــوان جزئ ــه عن ــاز ســخنانش گفــت: بیمــه ب ــاکان، انجــام شــد. وی در آغ ــی نی لیل
ــت های  ــق سیاس ــه تحق ــک ب ــط، کم ــک و متوس ــای کوچ ــا و بنگاه ه ــدار خانواره ــد پای ــری و رش ــت انعطاف پذی تقوی
ــگاه  ــت و جای ــا وجــود اهمی ــا ب ــد ام ــا می کن ــی ایف ــج توســعه ی بخــش مال ــت ســرمایه گذاری ها، و تروی ــی، تقوی عموم
بیمــه، موانعــی در مســیر توســعه ی دسترســی و اســتفاده از آن وجــود دارد. ایــن موانــع را می تــوان بــه دو گــروه موانــع 
تقاضــا )ســطح پاییــن درآمــد، ناپایــداری درآمــد، ســطح پاییــن ســواد مالــی و بیمــه ای و محرومیــت دیجیتالــی( و موانــع 
عرضــه )چالــش شناســایی و ارتبــاط بــا مشــتری، مدل هــای تجــاری نامناســب و محــدود، طراحــی نامناســب محصــوالت 
ــمول  ــود ش ــع و بهب ــن موان ــع ای ــور رف ــذا، به منظ ــرد. ل ــدی ک ــی( طبقه بن ــذاری و نظارت ــای مقررات گ ــه ای و جنبه ه بیم
مالــی از طریــق بیمــه، راهکارهایــی را می تــوان پیشــنهاد کــرد کــه شــامل 1( گســترش بیمه هــای خــرد؛ 2( ارتقــاء ســواد 
مالــی و بیمــه ای؛ 3( شــراکت بــا ســایر نهادهــا؛ 4( طراحــی مناســب محصــوالت؛ 5( بهبــود محیــط مقررات گــذاری؛ و ۶( 

ــال هســتند. ــای دیجیت توســعه ی فناوری ه
دکتــر نیــاکان اضافــه کــرد: محصــوالت بیمــه ی خــرد بایســتی دارای ویژگی هایــی از قبیــل پرداخــت انعطاف پذیــر حــق 
بیمــه، طراحــی ســاده، مســتندات قــراردادی ســاده و قابــل فهــم، پذیره نویســی بــا حداقــل اســتثنائات یــا محدودیت  هــا، 
ــا  ــوری ب ــارت ف ــت خس ــه و پرداخ ــش هزین ــرای کاه ــاوری ب ــتفاده از فن ــنتی، اس ــع غیرس ــای توزی ــتفاده از کانال ه اس
ــد بیمــه، عــدم درک  ــرای خری ــراد ب ــدک اف ــل ان ــل تمای ــن دالی ــل باشــند. از مهم تری ــات مســتندی خــاص و حداق الزام
اهمیــت بیمــه و آگاهــی انــدک نســبت بــه ریســک، تفــاوت در طبیعــت ریســک های پیــش  روی افــراد و محصــوالت در 

دســترس، ماهیــت پیچیــده ی محصــوالت و فقــدان مهــارت و ســواد دیجیتالــی اســت.
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وی ضمــن بیــان اینکــه توســعه ی ســواد مالــی نقــش مهمــی در افزایــش تمایــل و انگیــزه ی افــراد بــرای خریــد بیمــه ایفــا 
ــا ســایر نهادهــا نیــز ازجملــه راهکارهــای پیشــنهادی بــرای توســعه ی شــمول مالــی  می کنــد، گفــت:  شــراکت بیمــه ب
ــی خــرد،  ــن مال ــه شــامل مؤسســات تأمی ــن شــرکای شــرکت های بیم ــتا، رایج تری ــن راس ــه اســت. در ای ــق بیم از طری
ــرکت های  ــان، ش ــی، خرده فروش ــازمان های اجتماع ــراه، س ــبکه ی هم ــای ش ــی، اپراتوره ــی بانک ــبکه های نمایندگ ش
ــا  ــب ب ــون تناس ــی همچ ــز ویژگی های ــه ای نی ــوالت بیم ــی محص ــر طراح ــتند. از منظ ــا هس ــانی و دولت ه خدمات رس
ــه،  ــق بیم ــودن ح ــه ب ــه صرف ــرون ب ــتری، مق ــای مش ــا نیازه ــش ب ــان پوش ــدت زم ــت م ــا، مطابق ــات و نیازه ترجیح
ــب محصــوالت  ــوری خســارت، ساده ســازی، ترکی ــه، پرداخــت ف ــع آوری حــق بیم ــای جم ــری در روش ه انعطاف پذی

ــز اهمیــت هســتند. بیمــه ای و غیربیمــه ای و تنــوع و کیفیــت محصــوالت حائ
ــی،  ــع مقررات گــذاری و نظارت ــع موان ــرد، در خصــوص رف ــح ک ــأت علمــی پژوهشــکده ی بیمــه تصری ــن عضــو هی ای
ــذار از  ــای مقررات گ ــتیبانی نهاده ــده، پش ــده از مصرف کنن ــن حمایت کنن ــع قوانی ــون وض ــواردی همچ ــه م ــوان ب می ت
فرآیندهــای دیجیتــال، ساده ســازی فرآینــد اخــذ مجــوز و اســتانداردها، رفــع موانــع قانونــی بــرای عرضــه ی محصــوالت 
ــرل  ــتم های تشــویقی و کنت ــعه ی سیس ــق توس ــرداری از طری ــی و کالهب ــای اخالق ــاختن مخاطره ه ــن و محــدود س نوی
ــز اهمیــت اســت.  ــه الزامــات، عناصــر و کاربردهــای آن حائ ــال، توجــه ب ــه ی فناوری هــای دیجیت اشــاره کــرد. در زمین
ــی و توســعه ی  ــه ایجــاد محیــط مناســب، رفــع محرومیــت دیجیتال ــوان ب ــال می ت ــاوری دیجیت ــن الزامــات فن از مهم تری
ــول  ــامل 1( پ ــی، ش ــر اساس ــال، دارای 9 عنص ــای دیجیت ــرد. فناوری ه ــاره ک ــی اش ــی و دیجیتال ــاختارهای مال زیرس
الکترونیکــی؛ 2( داده هــای بــدون ســاختار؛ 3( اینترنــت اشــیاء؛ 4( هــوش مصنوعــی؛ 5( یادگیــری ماشــین؛ ۶( بســترهای 
دیجیتالــی؛ ۷( بالک چیــن؛ 8( خدمــات ابــری؛ و 9( تلماتیــک هســتند. در خصــوص کاربردهــای فنــاوری دیجیتــال نیــز 
می تــوان بــه داده هــای جدیــد و تجزیــه و تحلیــل داده هــا، پلتفرم هــای دیجیتالــی، مشــارکت از طریــق فنــاوری، بیمــه ی 
همتــا بــه همتــا، بیمــه ی مبتنــی بــر شــاخص و بیمــه ی مبتنــی بــر تقاضــا اشــاره کــرد. همچنیــن توســعه ی بیمــه بــا 5 
چالــش اصلــی روبــه رو اســت کــه شــامل الــف( شناســایی مشــتریان؛ ب( ارتبــاط بــا مشــتری )دسترســی نامناســب بــه 
مشــتریان(؛ ج( طراحــی محصــول؛ د( ســواد مالــی و بیمــه ای؛ و ه( مدل هــای تجــاری محــدود اســت. »اینشــورتک« بــرای 
هــر یــک از ایــن چالش هــا، راهکارهایــی ارائــه می کنــد. در خصــوص چالــش شناســایی مشــتریان، راهکارهــای ارائــه 
ــا  ــر شــاخص و تقاضــا و همچنیــن بیمــه ی همت شــده شــامل داده هــای جدیــد و تجزیــه و تحلیــل، بیمه هــای مبتنــی ب
بــه همتــا اســت. بــرای ارتبــاط بهتــر بــا مشــتریان و طراحــی محصــول می تــوان از پلتفرم هــای دیجیتالــی، مشــارکت از 
طریــق فنــاوری و بیمــه ی همتــا بــه همتــا اســتفاده کــرد. در خصــوص ســواد بیمــه ای، توســعه پلتفرم هــای دیجیتالــی، 
مشــارکت از طریــق فنــاوری و داده هــای جدیــد و تجزیــه و تحلیــل آن هــا از جملــه راهکارهــای اینشــورتک هســتند. 
ــی،  ــای دیجیتال ــه توســعه ی پلتفرم ه ــوان ب ــز می ت ــای تجــاری نی ــود مدل ه ــرای بهب ــای پیشــنهادی ب ــه راهکاره از جمل

داده هــای جدیــد و تجزیــه و تحلیــل داده هــا، بیمــه مبتنــی بــر شــاخص و بیمــه همتــا بــه همتــا اشــاره کــرد.
ــرای  ــی، ب ــور کل ــت: به ط ــتی گف ــای سیاس ــا و داللت ه ــون توصیه ه ــخنانش پیرام ــی س ــش پایان ــاکان در بخ ــر نی دکت

ــامل: ــه ش ــنهاد داد ک ــوان پیش ــکار می ت ــال 5 راه ــه دیجیت ــعه ی بیم توس
شناســایی وضعیــت موجــود، مشــورت بــا ذی نفعــان مختلــف و تدویــن یــک اســتراتژی مناســب؛ گســترش فناوری هــای 
دیجیتــال؛ ایجــاد زیرســاختارهای مالــی و دیجیتالــی مناســب و محیطــی مناســب بــرای اســتفاده از فناوری هــای جدیــد؛ 

رفــع محرومیــت دیجیتالی؛حمایــت، آمــوزش و توانمندســازی مصرف کننــده.
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فقراستفادهازخدماتمالیبامیزانشمولیتمالیدرهرکشورقابلرصداست

دکتــر هــادی موســوی نیــک، در آخریــن ســخنرانی ایــن نشســت بــه موضــوع »وضعیــت فقــر اســتفاده از خدمــات مالــی 
در ایــران« پرداخــت. او بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه مفهــوم »فقــر اســتفاده از خدمــات مالــی« بــا میــزان شــمولیت مالــی 
هــر کشــور قابــل رصــد اســت، ادامــه داد: شــمول مالــی را می تــوان در دو ســطح پایــه و ثانویــه ســنجید. در ســطح پایــه، 
شــمول مالــی بــه مفهــوم داشــتن حســاب ســپرده یــا حســاب معامالتــی )جــاری( در بانــک یــا ســایر مؤسســات مالــی یــا 
ارائه دهنــدگان خدمــات پــول موبایلــی اســت کــه می توانــد بــرای انجــام یــا دریافــت پرداخت هــا و ذخیــره یــا پس انــداز 
ــرای  ــی رســمی ب ــارات نهادهــای مال ــه اعتب ــز شــامل دسترســی ب ــه نی ــی در ســطح ثانوی ــول اســتفاده شــود. شــمول مال پ
ــت.  ــک ها اس ــر ریس ــت بهت ــور مدیری ــمی به منظ ــه ی رس ــوالت بیم ــرمایه گذاری و محص ــای س ــدی از فرصت ه بهره من
بــر اســاس آمارهــای موجــود، شــمول مالــی ســطح پایــه در ایــران از وضعیــت مناســبی برخــوردار اســت، امــا در خصــوص 

شــمول مالــی در ســطح ثانویــه، ســه چالــش اساســی وجــود دارد کــه شــامل مــوارد ذیــل اســت:
1. دسترســی ضعیــف بــه اعتبــارات خــرد: بــاال بــودن ســهم بخــش غیررســمی در ســبد بدهــی خانــوار در ایــران و عــدم 

گســترش کارت هــای اعتبــاری در ایــران )رتبــه ی ۷5ام جهــان از منظــر مالکیــت کارت اعتبــاری(؛
ــوار  ــه بدهــی خان ــودن نســبت های وام مســکن ب ــارات کالن )تســهیالت مســکن(: پاییــن ب ــه اعتب 2. دسترســی ضعیــف ب

ــه ارزش مســکن )18 درصــد(؛ )20 درصــد در ســال 1398( و وام مســکن ب
3. عــدم توزیــع مناســب دهکــی و جغرافیایــی تســهیالت بانکــی: توزیــع نابرابــر نســبت وام گیرنــدگان بــه جمعیــت اســتان 
ــر ســهم مانــده  در بیــن اســتان های مختلــف و همچنیــن بیــن دهک هــای مختلــف درآمــدی در هــر اســتان، توزیــع نابراب

تســهیالت )جــاری و غیرجــاری( بیــن اســتان ها.

ایــن عضــو هیــأت علمــی مرکــز پژوهش هــای مجلــس ادامــه داد: در مطالعــات نظــری و تجربــی عــالوه بــر تأثیــر کلیــت 
ــد  ــا می توان ــه تنه ــارات خــرد ن ــژه ای شــده اســت. اعتب ــد وی ــز تأکی ــارات خــرد نی ــر موضــوع اعتب ــر، ب ــر فق ــارات ب اعتب
ابــزاری بــرای کاهــش فقــر شــدید باشــد، بلکــه بــه عنــوان رویکــردی مفیــد بــرای آزادســازی پتانســیل کارآفرینــی فقــرا، 
هموارســازی مصــرف و مدیریــت ریســک حائــز اهمیــت اســت. وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا همــکاری ســایر 
نهادهــای دولتــی، اقدامــات اساســی در راســتای تأمیــن اعتبــارات خــرد در ایــران انجــام داده اســت. برخــی از ایــن اقدامــات 

عبارتنــد از:

1. کارت اعتبــاری رفــاه اجتماعــی ایرانیــان )کارا کارت(: ایــن طــرح از ســال 1394 ویــژه ی مســتمری بگیران و بازنشســتگان 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه مرحلــه ی اجــرا درآمــد و طــی دو ســال ابتدایــی طــرح حــدود 400 هــزار کارت صــادر شــد. 
ــی  ــت. دو ویژگ ــاله اس ــت آن یک س ــدت بازپرداخ ــان و م ــون توم ــر 10 میلی ــزار و حداکث ــل 500 ه ــار حداق ــزان اعتب می
ــت بخــش خصوصــی )فروشــگاه های  ــع بانکــی و اســتفاده از ظرفی ــد از عــدم درگیرشــدن مناب ــن کارت عبارتن ــی ای اصل
ــه  ــد اقســاطی کاال و خدمــات، و تســهیل وثیقــه از طریــق تعریــف فرآینــد کســر از حقــوق ماهان ــرای خری ــره ای( ب زنجی
متقاضیــان در صــورت عــدم پرداخــت اقســاط هســتند. اعتبارســنجی ایــن کارت بــه بانــک عامــل )بانــک رفــاه کارگــران( 

ــا نــرخ 0.۷5% شــده اند. واگــذار شــده اســت. اعتبــارات، مشــمول بیمــه ی عمــر کارت هــای اعتبــاری ب
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ــدود 28  ــت )ح ــد ثاب ــد درآم ــر فاق ــای یارانه بگی ــدف، خانواره ــه ی ه ــا: جامع ــی در دوران کرون ــک میلیون ــهیالت ی 2. تس
میلیــون نفــر( بودنــد کــه توســط وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی شناســایی و معرفــی شــدند. دو ویژگــی کلیــدی ایــن 
طــرح: 1( ارائــه یــک پرونــده ی واحــد از طــرف ســازمان هدفمند ســازی یارانه هــا )بــه دلیــل مقیــاس بــزرگ تســهیالت(؛ و 
2( تســهیل وثیقــه از طریــق تعریــف فرآینــد کســر از یارانــه ی ماهانــه ی متقاضیــان در صــورت عــدم پرداخــت اقســاط بــود. 
اعطــای تســهیالت بــه صــورت وام قرض الحســنه بــا کارمــزد 4 درصــد بــود. بازپرداخــت به صــورت اقســاط 30 ماهــه و از 

ــد. ــام می ش ــوار انج ــه خان ــی ب ــای پرداخت ــل یارانه ه مح

3. کارت اعتبــاری ســهام عدالــت: گــروه هــدف ایــن طــرح، تمــام دارنــدگان ســهام عدالــت هســتند کــه تاکنــون هیــچ میــزان 
ــا توثیــق ســهام عدالــت صــادر شــده  ــه فــروش نرســانده اند. در بانــک ملــی ۷8 هــزار کارت اعتبــاری ب از ســهام خــود را ب
اســت. ویژگی هــای کلیــدی ایــن طــرح: 1( الکترونیکی شــدن کلیــه ی مراحــل تشــکیل پرونــده؛ 2( تســهیل وثیقــه از طریــق 
ــع بانکــی و اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی  ــت؛ 3( عــدم درگیرشــدن مناب احصــاء دارایی هــای بالقــوه ی ســهام عدال
بــرای خریــد اقســاطی کاال و خدمــات؛ و 4( عــدم دریافــت ســود بــر اعتبــارات در صــورت تســویه ی کامــل اعتبــارات تــا 3۶ 

روز پــس از دریافــت هســتند. ایــن تســهیالت تــا ســقف50 میلیــون تومــان پرداخــت می شــود.

ــدی  ــن درآم ــای پایی ــراد در دهک ه ــار اف ــن اعتب ــش اساســی در تأمی ــه چال ــی، س ــور کل ــه داد: به ط ــر موســوی نیک ادام دکت
ــن  ــدم تأمی ــری؛ و 3( ع ــای غربالگ ــده؛ 2( وجــود هزینه ه ــای تشــکیل پرون ــودن هزینه ه ــاال ب ــامل: 1( ب ــه ش وجــود دارد ک
وثایــق مناســب هســتند. راهکارهــای پیشــنهادی بــرای ایــن چالش هــا، بــا توجــه بــه مطالعــات نظــری و تجربیــات اجــرا در 

کشــور ایــران شــامل مــوارد ذیــل هســتند:

چالش 1: باال بودن هزینه های تشکیل پرونده
ــا در  ــازی یارانه ه ــازمان هدفمندس ــط س ــد توس ــده ی واح ــه ی پرون ــد ارائ ــد )مانن ــده ی واح ــق پرون ــه از طری ــکار: ارائ راه
خصــوص تســهیالت یــک میلیونــی کرونــا(، کاربــرد فناوری هــای جدیــد )مثــل الکترونیکــی کــردن تمامــی مراحــل تشــکیل 

ــت(. ــاری ســهام عدال ــده در کارت اعتب پرون

چالش 2: وجود هزینه های غربالگری
راهــکار: ایجــاد ســامانه های اطالعاتــی یکپارچــه در اعتبارســنجی و رتبه بنــدی )ماننــد شناســایی افــراد فاقــد درآمــد ثابــت در 

اعطــای تســهیالت یــک میلیونــی کرونــا(.

چالش 3: عدم تأمین وثایق مناسب
ــد  ــه )مانن ــوان وثیق ــه عن ــد ب ــف فرآین ــی و تعری ــف جمعیت ــای مختل ــوه گروه ه ــای بالق ــاء دارایی ه ــکان احص ــکار: ام راه
تعریــف فرآینــد کســر از حقــوق ماهانــه ی متقاضیــان کارا کارت و فرآینــد کســر از یارانــه ثابــت متقاضیــان وام یــک میلیونــی 

کرونــا( اســت.

ــورد بحــث را مطــرح کــرد و  ــه ی خــود، توصیه هــا و داللت هــای سیاســتی در موضــوع م ــان ارائ ــر موســوی نیک در پای دکت
گفــت: ایجــاد ســامانه ی پنجــره ی واحــد خدمــات رفاهــی و اعتبــاری ایرانیــان، می توانــد راهــکاری مناســب بــرای حمایــت 
از اقشــار آســیب پذیر و افزایــش دسترســی آن هــا بــه منابــع اعتبــاری سیســتم بانکــی باشــد. ایــن پنجــره امــکان ارائــه انــواع 
حمایت هــا ماننــد حمایــت نقــدی، حمایــت کاالیــی، کاالبــرگ، حمایــت اعتبــاری و ســایر مــوارد را فراهــم می ســازد. منابــع 
اعتبــاری متشــکل از وجــوه اداره شــده، منابــع بانکــی، جمع ســپاری، هدیــه و ســایر منابــع هســتند. انــواع یارانه هــا )نقــدی، 
ــامل  ــدگان  داده( ش ــن )تأمین کنن ــد. عاملی ــا می کنن ــن را ایف ــش تضامی ــت و ... نق ــهام عدال ــنوات، س ــتی(، س ــوخت، معیش س
ــت و...  ــت، وزارت صم ــتخدامی، وزارت بهداش ــازمان اداری و اس ــوال، س ــت اح ــازمان ثب ــل س ــی مث ــای دولت ــواع نهاده ان

هســتند.
در پایــان ایــن پیش نشســت، جمع بنــدی مطالــب توســط دکتــر بالونــژاد انجــام شــد و از ســخنرانان و حاضــران در جلســه و 

برگزارکننــدگان همایــش قدردانــی به عمــل آمــد.
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گزارشنشستتخصصیبهمناسبت»روزوهفتهیملیکودک«

ــاِت پژوهشــگاه، دومیــن نشســت تخصصــی به مناســبت »روز و هفتــه ی ملــی کــودک« را روز  ــان و ادبی پژوهشــکده ی زب
18 مهرمــاه بــا حضــور دکتــر محمــد گــودرزی  دهریــزی و دکتــر مرجــان فوالدونــد برگــزار کــرد.

شعرکودکاززمانمشروطهآغازشد

 در ابتــدای جلســه دکتــر گودرزی دهریــزی ســخنان خــود را بــا موضــوع »ســیر تحــول و تطــور شــعر کــودک از مشــروطه 
ــا شــور و  ــان ب ــا 1304( و هم زم ــژه ی کــودک در دوره ی مشــروطیت )1284 ت ــا امــروز« آغــاز کــرد و گفــت: شــعر وی ت
ــد و مــورد توجــه برخــی شــاعران، از جملــه ایــرج میــرزا، ملک الشــعرای  ــه می زن شــتاب جنبــش فراگیــر مردمــی، جوان
بهــار، یحیــی دولــت آبــادی و ... قــرار می گیــرد. عمده تریــن عوامــل ایــن توجــه، تغییــر در مبانــی روان شناســی و علــوم 
ــه  ــه بهداشــت عمومــی، شــکل گیری مدرســه ب ــه کــودک و دوران کودکــی، پرداختــن ب تربیتــی، عــوض شــدن نگــرش ب
ــروع  ــا ش ــروطیت و ب ــس از دوره ی مش ــت. پ ــعِر آن روز اس ــان ش ــی در زب ــی از دگرگون ــادگی ناش ــب و س ــای مکت ج
حکومــت پهلــوی، شــعر کــودک ابتــدا به صــورت شــفاهی و بعــد بــه صــورت مکتــوب )درکتــاب هــا، مجــالت مختــص 

ــد. ــه می دهــد و رشــد می کن ــات خــود ادام ــه حی کــودکان و برخــی نشــریات بزرگســال( ب
دکتر گودرزی ادامه داد: در این 5۷ سال برای شعر کودک سه برهه ی تاریخی را می توان تصور کرد.

ــکل  ــه ش ــه ب ــن بره ــودک ای ــعر های ک ــب ش ــت. غال ــودک اس ــعر ک ــدوزی در ش ــه دوره ی تجربه ان ــا 1320 ک از 1304ت
شــفاهی در کودکســتان ها رواج و رونــق دارد. از ویژگی هــای شــعر کــودک ایــن برهــه، گرایــش مطلــق بــه تعلیمی بــودن 

ــه جوهــری شــعری اســت. و بی توجهــی ب
 از 1320 تــا 1340، کــه دوره ی شــکفتگی نظم هــای کودکانــه اســت. در ایــن دوره، عبــاس یمینــی شــریف در شــعر کــودک 

ایــران ظهــور می کنــد و بــا انتشــار کتــاب »آواز فرشــتگان« خــود را بــه عنــوان شــاعر کــودک مطــرح می کنــد.
ــدازی  ــز راه ان ــا« نی ــان بچه ه ــودکان« و »کیه ــازی ک ــوز«، »ب ــدای دانش  آم ــودک«، »ن ــه ی ک ــل »نغم ــریاتی مث ــن نش همچنی
ــن دوره،  ــودک در ای ــده ی ک ــاعران شاخته ش ــد. به جــز ش ــودک کمــک می کنن ــعر ک ــج ش ــعه و تروی ــه توس ــوند و ب می ش
ــی، محمــد  ــدون تولل ــل فری ــی شــریف، محمــد مشــرف و... شــاعران بزرگســالی مث ــاس یمین ــان، عب ــار باغچه ب ــل جب مث
ــر ســعیدی و گلچیــن گیالنــی نیــز طبــِع خــود را در عرصــه ی شــعر  اســتعالمی، حســین مســرور، ســیاوش کســرایی، نیّ

ــد. ــودک می آزماین ک
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از 1340- 135۷ دوره ی بازنگــری در ســاختار فنــی شــعر کــودک اســت. شــعر کــودک در ایــن دوره بــا پشــتوانه ی تئوریــک 
ــری،  ــروش فک ــون پ ــیس کان ــودک، تأس ــاب ک ــورای کت ــکل گیری ش ــد. ش ــت می کن ــد و حرک ــات می یاب ــوی حی ــیار ق بس

ــه اســت. ــن بره ــودک ای ــی در شــعر ک ــل تحــول کیف ــن عام ــادی عمده تری ــن دولت آب ــوش و پروی ــود کیان ــور محم ظه

شعرکودکپسازانقالبدرسهبرههقابلبررسیاست

ــل اســت(  ــعر دوره ی قب ــه ی ش ــی ادام ــه نوع ــه ب ــز )ک ــالب نی ــس از انق ــودک پ ــعر ک ــت: ش ــزی گف ــودرزی دهری ــر گ دکت
ــس از  ــت؛ پ ــودک اس ــعر ک ــعارزدگی ش ــی و ش ــا 13۶۷ دوره ی کمیت گرای ــت: از 135۷ ت ــی اس ــل بررس ــه قاب ــه بره در س
ــی و  ــه کمیت گرای ــه می شــود و ب ــًا تازه کارهــا ی کم تجرب ــم و غالب ــون اهــل قل ــاگاه دســتمایه ی انقالبی ــه ن ــروزی انقــالب ب پی
شــعارزدگی میــل پیــدا می کنــد. ایــن حرکــت از یــک جهــت مثبــت اســت، چــون زمینــه را بــرای بــروز و ظهــور چهره هــای 
جدیــد فراهــم می کنــد و از ســوی دیگــر منفــی اســت، زیــرا بــه حیثیــت فنــی و شــعریت شــعر کــودک لطمــه می زنــد و بــا 
کمیت گرایــی شــعرناب کــودک قبــل از انقــالب را کــه طــی چهــار مرحلــه ی نــوزادی، خردســالی، کودکــی و نوجوانــی اکنــون 
پــا بــه دوران بلــوغ خــودش گذاشــته و توســط محمــود کیانــوش و پرویــن دولت آبــادی تثبیــت شــده بــود، دوبــاره بــه ســمت 
ــود  ــی می ش ــار دگرگون ــز دچ ــون نی ــاظ مضم ــه لح ــودک ب ــعر ک ــه ش ــن بره ــرد. در ای ــوری می بَ ــعارزدگی و آموزش مح ش
ــارزه، اســتقالل طلبی، وحــدت،  ــن، مب ــی چــون دی ــه موضوعات ــگ، ب ــات سیاســی و جن ــی، جریان ــر از فضــای اجتماع و متأث

ــردازد. ــینان می پ ــم روستانش ــتا و تکری ــد روس ــتم دیدگان، تمجی ــا س ــی ب ــهید، هم حس ــتایش ش س
ــای زیبا شناســی  ــه مایه ه ــه ب ــودک و توج ــاب ک ــعر ن ــل ش ــا 13۷۷ دوره ی تکام ــال 13۶۷ ت ــرد: از س ــد ک ــه تأکی وی در ادام
اســت. بــا فروکش کــردن تــب و تــاب انقــالب، پایــان جنــگ و ورود جامعــه بــه حالــت تعــادل، زمینــه بــرای رشــد محصــوالت 
ــان برخــوردار  ــن برهــه از رشــد کمــی و کیفــی توأم ــه شــعر کــودک فراهــم می شــود. شــعر کــودک در ای فرهنگــی از جمل
می شــود؛ ایــن رشــد چنــد دلیــل عمــده دارد: ثبــات نشــریات ویــژه ی کــودکان، توجــه جــدی بــه نقــد علمــی و روشمندشــعر 
کــودک، گســترش مبانــی نظــری ادبیــات کــودک، تقویــت جشــنواره های مرتبــط بــا شــعر کــودک، پختگــی شــاعران دهــه ی 
قبــل و ظهــور چهره هــای جســور، جــوان و خــالق در عرصــه ی شــعر کــودک می شــود. شــعر کــودک در ایــن برهــه نســبت 
ــی  ــوادث سیاس ــات، ح ــت، حیوان ــی چــون طبیع ــه موضوعات ــد و ب ــوع می یاب ــز تن ــون نی ــه لحــاظ مضم ــل، ب ــه ی قب ــه ده ب

اجتماعــی، مفاهیــم دینــی و مذهبــی، خانــواده، زندگــی روزمــره، مدرســه، آرزو هــا، مســائل خیالــی و فانتــزی می پــردازد.
وی گفــت: از ســال 13۷۷ تــا بــه امــروز دوره ی مواجهــه ی شــعر کــودک بــا رســانه های تصویــری اســت. در ایــن برهــه ظهــور 
ــودک  ــوب ک ــانه های مکت ــه ی رس ــد مطالع ــر رون ــگرفی ب ــر ش ــری تأثی ــذاب کامپیوت ــای ج ــری و بازی ه ــانه های تصوی رس
ــه تبــِع آن شــاعران  ــرای کتــاب را کاهــش می دهــد. ایــن بی ثباتــی، اقتصــاد نشــر و درآمــد ناشــران و ب می گــذارد و تقاضــا ب
ــا جایی کــه حتــی ناشــران دولتــی  ــد ت ــر مخــرب روی شــعر نوجــوان اتفــاق می افت ــان بیشــرین اث ــی دارد. در ایــن می را در پ
هــم از چــاپ شــعر نوجــوان ســر بــاز می زننــد. شــعر ایــن دوره بــه لحــاظ ســبک و ســاختار ادامــه ی شــعر دوره ی قبــل اســت، 

بــا تغییراتــی کمــی و افتــی نســبی. 
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رماننوجواندرایرانپیشازآغازانقالبمشروطهشکلگرفت

ــه رمــان نوجــوان  ــه موضــوع »نگاهــی مختصــر ب ــد در ســخنرانی خــود را ب ســخنران دوم نشســت دکتــر مرجــان فوالدون
ایــران از مشــروطه تــا امــروز« پرداخــت و گفــت: رمــان نوجــوان در ایــران نیــز ماننــد رمــان بزرگســال در تحــوالت مقدماتــی 
ــا »ســفینه ی  ــاب احمــد« ی ــه »کت ــد ک ــن باورن ــر ای ــت. بســیاری ب ــاز انقــالب مشــروطه شــکل گرف ــش از آغ فرهنگــی پی
طالبــی«، نوشــته ی عبدالرحیــم طالبــوف )1311 ه.ق( را نــه تنهــا از نخســتین رمان هــای فارســی کهــن، بلکــه نخســتین رمــان 

ــوان دانســت.  ــران هــم می ت نوجــوان ای
وی بــا بیــان اینکــه کتــاب احمــد )بــه اعتبــار شــخصیت اصلــی کــه کــودک اســت( همــواره به عنــوان ســرآغاز رمان نویســی 
بــرای کــودک و نوجــوان شــناخته می شــود، گفــت: بایــد توجــه داشــت، تمــام »ابنــای وطــن« کــه مشــتاق یافتــن جــواب 
ــه  ــت ک ــت آن اس ــر دور داش ــد از نظ ــه نبای ــری ک ــه ی دیگ ــتند. نکت ــاب هس ــان کت ــتند، مخاطب ــان هس ــؤاالت علمی ش س
نوجوانــی بــه  عنــوان مفهومــی اجتماعــی و ذهنــی امــری تــازه اســت، می بینیــم شــخصیت داســتان طالبــوف کــه ســؤاالت 
ــن مباحــث  ــرای طــرح ای ــه ب ــزده ســاله )ک ــا پان ــاًل دوازده ســاله ی ــه مث ــد، هفــت ســاله اســت، ن مهمــی را مطــرح می کن
بســیار مناســب تر اســت(؛ زیــرا »مفهــوم نوجوانــی« هنــوز شــکل نگرفتــه و نویســنده ناچــار بــود شــخصیت داســتانش را یــا 
کــودک انتخــاب کنــد یــا بزرگســال. بنابرایــن نویســنده »احمــد هفــت ســاله« را خلــق می کنــد کــه بــه  واســطه ی هوشــش 
نبــوغ آمیــزش می توانــد در حــد فاصــل کودکــی- بزرگســالی قــرار بگیــرد. اگرچــه ایــن کتــاب و نظایــر آن را بــا معیارهــای 
ــه  و  ــوان پیش نمون ــود، به عن ــان خ ــا در زم ــی آنه ــر از ارزش اجتماع ــا صرف نظ ــد؛ ام ــان خوان ــوان رم ــروزی نمی ت ام

ــد. ــت بســیاری برخوردارن ــز از اهمی ــان فارســی نی ــاز شــکل گیری رم زمینه س
دکتــر فوالدونــد دربــاره ی رمان هــای همه خــوان شــرح داد: ایــن کتاب هــا مشــخصًا بــرای نوجوانــان نوشــته نشــده امــا آنهــا 
هــم در کنــار بزرگســاالن بخشــی از مخاطبیــن کتــاب را تشــکیل می دهنــد. »حکایــت رضــا و ربابــه« یــا کتــاب »شــرافت« و 
»سرگذشــت یتیمــان« از نمونه هــای اولیــه ی ایــن رمان هــا در زبــان فارســی هســتند. ایــن کتاب هــا بیــش از آنکــه ویــژه ی 
ــوان  ــد نوج ــه می توانن ــد ک ــام دارن ــی ع ــتند و خوانندگان ــم هس ــب رمانتیس ــه مکت ــق ب ــند، متعل ــوان باش ــا نوج ــودک ی ک
ــای عاشــقانه،  ــز.  رمان ه ــز دیکن ــر چارل ــزرگ« اث ــای ب ــا »آرزوه ــور توییســت« ی ــد »الی ــا بزرگســال باشــند، درســت مانن ی
ــه  ــی ک ــود حکیم ــار محم ــل آث ــی مث ــی و انقالب ــرد مذهب ــا رویک ــی ب ــی، و رمان های ــا تخیلی-علم ــند( ی ــی)عامه پس پلیس
عمومــًا در قطــع پالتویــی، بــا جلــد مقوایــی و ارزان ویــژه ی مخاطــب نوجــوان تولیــد می شــد و در دهــه ی 40 و 50 بســیار 
پرطرفــدار بــود نیــز از جملــه رمان هــای همه خــوان بــه حســاب می آینــد. ایــن کتاب هــا مشــخصًا بــرای ایــن گــروه ســنی 

ــد. ــوان« نامی ــان نوج ــی »رم ــکل تخصص ــا را به ش ــوان آنه ــدند و نمی ت ــر نمی ش منتش
ــکارا  ــه آش ــر چ ــه اگ ــد ک ــا از آل احم ــت کندوه ــد سرگذش ــی مانن ــت: رمان  های ــی گف ــای تمثیل ــورد رمان ه وی در م
اســتعاری و سیاســی اســت امــا از آن رو کــه داســتان در الیــه ی بیرونــی زبانــی ســاده و ســاختاری ماجرایــی دارد بــه عنــوان 
ــری  ــازی و شــکل ظاه ــازی، طراحــی، عرضــه، کتاب س ــت، کتاب س ــن پیرامتنی ــوند. همچنی ــناخته می ش ــان نوجــوان ش رم

ــد. ــد شــده اند ندارن ــان تولی ــرای نوجوان ــه ب ــی از آن ک ــچ نشــانه ای حاک ــا هی ــن رمان ه ــام ای تم
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فوالدونــد بــا بیــان اینکــه حتــی شــیوه و مــکان عرضــه ی آنهــا نیــز بــا کتاب هــای بزرگســاالن یکســان بــوده اســت، گفــت: از 
ایــن رو شــاید بتــوان گفــت، نخســتین رمــان نوجــوان ایــران بــه معنــا و معیــار امــروزی را کــه صرفــًا بــرای نوجوانــان نوشــته، 

طراحــی و تولیــد و عرضــه شــده اســت، بایــد در میــان کتاب هــای کانــون جســتجو کــرد.

»طلسمشهرتاریکی«نخستینرمانایرانیاستکهتمامویژگیهاییکرماننوجواندارد

ــه چــاپ رســید. »طلســم شــهر تاریکــی« نوشــته ی  ــون در ســال 134۷ ب ــی کان ــان تألیف ــح داد: نخســتین رم ــد توضی فوالدون
»رضــا مرزبــان« را می تــوان نخســتین رمــان ایرانــی دانســت کــه تمــام ویژگی هــای یــک رمــان نوجــوان را بــه لحــاظ ســاختار 
ــون  ــان تألیفــی کان ــی« تنهــا رم ــر »ناصــر ایران ــوْن »ســختون« اث ــان دومِ کان ــوا و کتاب ســازی و عرضــه دارد. رم داســتان، محت
ــرا  ــود. زی ــه ب ــوان ترجم ــرای نوج ــده ب ــر ش ــای منتش ــده رمان ه ــد عم ــال های بع ــی رود. در س ــمار م ــاه به ش ــه ی پنج در ده
ــون تنهــا  ــرای ایــن گــروه ســنی بســیار کــم نوشــته می شــد. در سراســر دهــه ی شــصت خورشــیدی کان رمان هــای تألیفــی ب
ــاز  ــه ب ــد ک ــی منتشــر کردن ــای جنگ ــری رمان ه ــوزه ی هن ــل ح ــر مث ــران دیگ ــاند و ناش ــاپ رس ــه چ ــوان ب ــان نوج ــه رم س
ــد توجــه  ــون منتشــر شــد. بای ــی در کان ــان تألیف ــوان رم ــار عن ــا چه ــز تنه ــه ی ۷0 نی ــد. در ده ــه حســاب می آم همه خــوان ب
ــان، کتاب هــای  ــه جــز تعــداد انگشت شــماری رم ــد و ب ــه فعــال نبوده ان ــن زمین ــدان در ای ــز چن داشــت کــه ناشــران دیگــر نی
ــود. در ســال های بعــد  ــاه ب ــه چــاپ می رســید، مجموعــه داســتان های کوت ــرای مخاطــب نوجــوان ب داســتانی کــه مشــخصا ب
اقبــال خواننــدگان بــه رمــان و نبــود قانــون کپی رایــت در ایــران موجــب شــد تــا چــاپ رمــان ترجمــه بــرای ناشــران ســودآور 
ــت  ــرار گرف ــه ق ــای ترجم ــخیر رمان ه ــوان در تس ــودک و نوج ــاب ک ــازار کت ــابقه ای ب ــکل بی س ــل به ش ــن دلی ــد. به همی باش
ــان یکــی  ــرای رم ــودن حق التألیــف ب ــن ب ــاب خــوب را هــم نداشــتند. پایی ــل معیارهــای یــک کت کــه بســیاری از آنهــا حداق
ــادی داشــت( رغبــت نشــان  ــه صــرف وقــت زی ــاز ب ــه نوشــتن آن )کــه نی ــدان ب ــی چن ــود کــه نویســندگان ایران از دالیلــی ب

ــد. ــتن آن نمی زدن ــه نوش ــردی دســت ب ــه ی ف ــر عالق ــز از س ــد و ج نمی دادن
وی در خاتمــه ی ســخنانش گفــت: در ســال 1389 کانــون بــا طــرح »رمــان نوجــوان امــروز« از تمــام نویســندگان دعــوت کــرد 
ــزده رمــان  ــد. حاصــل ایــن طــرح در همــان ســال اول )1389( پان ــه ایــن طــرح بپیوندن ــان ب ــرای نوشــتن رمــان نوجوان ــا ب ت
تألیفــی بــود و تــا ســال 1395، پنجــاه و شــش رمــان دیگــر بــه ایــن مجموعــه اضافــه شــد. بــا تغییــر مدیریــت کانــون طــرح 

ــچ  ــون هی ــال 9۶ کان ــد و در س ــف ش متوق
ــال ها  ــن س ــا در ای ــرد؛ ام ــر نک ــی منتش رمان
ناشــران زیــادی بــه جرگــه ی ناشــران کــودک 
و نوجــوان وارد شــده بودنــد و موفقیــت طرح 
رمــان نوجــوان در کانــون آنهــا را هــم تشــویق 
ــد.  ــتقبال کنن ــی اس ــوع ادب ــن ن ــا از ای ــرد ت ک
معیارهــای حق التحریــر در رمــان )تحــت 
بهبــود  کانــون(  قیمت گذاری هــای  تأثیــر 
ــل قبــول  ــز قاب ــرای نویســندگان نی یافــت و ب
ــای  ــار رمان ه ــه در کن ــد ک ــن ش ــود. چنی ب
ترجمــه هــر ســاله ده هــا عنــوان رمــان تألیفــی 
بــرای نوجوانــان منتشــر می شــود کــه در 
تمــام جنبه هــای ظاهــری،  کتاب ســازی و 
حتــی عرضــه و تبلیــغ بــا کتاب هــای کــودک 
ــد. ــاًل آشــکار دارن ــی کام ــا بزرگســال تفاوت ی
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نشستهایطرح»صیانتازحقوقکاربراندرفضایمجازی«برگزارشد

نخســتین نشســت مجــازی بررســی طــرح »صیانــت از حقــوق کاربــران در فضــای مجــازی« در تاریــخ 2۶ مهرمــاه و  دومیــن 
نشســت  بــا عنــوان »بررســی طــرح صیانــت از حقــوق کاربــران در فضــای مجــازی )ناگهــان صیانت(« بــه صــورت غیرحضوری 
ــکده ی  ــوی پژوهش ــرح، از س ــن ط ــان ای ــان و موافق ــدگاه مخالف ــرح از دی ــن ط ــای ای ــاد و پیامده ــدف ابع ــا ه ــط( و ب )برخ

مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــاِت پژوهشــگاه، بیســت و هفتــم مهرمــاه  برگــزار شــد.

ــام صــادق )ع(، اشــاره کــرد:  ــأت علمــی دانشــگاه ام ــر محمدصــادق نصراللهــی، عضــو هی ــدای  نشســت نخســت دکت در ابت
ــه کل طــرح نیســت و  ــر ب ــق و ناظ ــت مطل ــن موافق ــم، ای ــو می کن ــن طــرح گفت و گ ــورد ای ــق در م ــوان مواف ــن به عن ــر م اگ
ــن   ــفانه ای ــم. متأس ــذاری موافق ــی و قانون گ ــس در نظم ده ــل ورود مجل ــا اص ــا ب ــات آن دارم، ام ــه جزئی ــی ب ــًا انتقادات طبیعت
ــس در خصــوص فضــای مجــازی  ــه ی مجل ــن مصوب ــگام اســت. آخری ــر هن ــه حــوزه ی فضــای مجــازی دی ــس ب ورود مجل
مربــوط بــه قانــون جرائــم رایانــه ای 12 ســال گذشــته اســت. عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه امــام صــادق)ع( افــزود: ســال 88 
شــبکه های اجتماعــی موبایلــی نفــوذ خیلــی جــدی در زندگــی مــردم نداشــتند، امــا امــروز شــاهد ایــن هســتیم کــه اصلی تریــن 
ــاد  ــس نه ــارک اســت. مجل ــون و مب ــن ورود میم ــس ای ــی اســت؛ پ ــان های اجتماع ــردم پیام رس ــی م ــرم زیســت اجتماع پلتف
ــه ای  ــس مصوب ــر مجل ــم اگ ــه می دانی ــود و هم ــی اداره می ش ــرد جمع ــاس خ ــت اســت و براس ــاره ی مل ــذاری و عص قانون گ

بگــذارد، اگرچــه ناقــص اجــرا شــود، ثمــره ای بــر آن مترتــب اســت.
ــا وصــف نامنظــم بــودن، خطابــش  وی تأکیــد کــرد: اصــل ورود مجلــس در حــوزه ی فضــای مجــازی کــه مــن می خواهــم ب
کنــم، یــک اتفــاق مبــارک اســت کــه بایــد پیــش از ایــن اتفــاق می افتــاد. در حــال حاضــر عمــاًل کالن داده ی کشــور مــا در اختیــار 
ــوک  ــه ســامانه های فیس ب ــی کاًل ب ــل از تلگــرام نیمه آمریکای ــت قب ــر دول ــه لطــف تدابی ــه ب ــا اســت کــه البت ــر از م کســانی غی
کامــاًل آمریکایــی منتقــل شــد. در عصــر انقــالب اطالعــات، داده ارزشــمندترین ســرمایه ی یــک کشــور اســت کــه عــالوه بــر 
اشــتغال، از ابعــاد مختلــف می توانــد بــرای کشــور فرصت آفریــن باشــد و متأســفانه مــا ایــن فرصــت و ظرفیــت را از دســت 
ــتغال زایی و  ــم اش ــت عظی ــک ظرفی ــروز ی ــت، ام ــکل می گرف ــا ش ــی م ــامانه های داخل ــن کالن داده در س ــر همی ــم.  اگ داده ای
تحلیــل داشــتیم. امــروز پرونده هایــی داریــم کــه امــکان پیگیــری قضایــی آنهــا وجــود نــدارد، به دلیــل اینکــه ســامانه اطالعات 
ــه ی  ــه بهان ــه ب ــی ک ــا محدودیت های ــد. آی ــکاری نمی کن ــا هم ــا م ــامانه ب ــت و آن س ــور نیس ــا در داخــل کش ــه آنه ــوط ب مرب
تروریســت بــر ملــت مــا تحمیــل می کننــد، اتفــاق خوبــی اســت؟ بومی ســازی حمــل و نقــل آنالیــن، چــه قــدر اشــتغال ایجــاد 
کــرده اســت. آیــا امــکان انجــام  ایــن امــر در حــوزه ی پیام رســان ها وجــود نداشــت؟! مهم تریــن اقــدام و تــالش مــا بایــد در 
جهــت شــکل گیری ایــن کالن داده در داخــل کشــور باشــد. موضــوع ایــن طــرح صرفــًا شــبکه های اجتماعــی و مسدودســازی 
ــد. ایــن طــرح ابعــاد مختلــف دارد کــه  ــه حاشــیه ران ــی رســانه ای کــه انجــام شــد ایــن طــرح را ب نیســت و به نظــرم بازنمای
ــود و  ــی« ب ــت در ســال 9۷ »هاتگــرام« و »تلگــرام طالی ــروژه ی دول یکــی از آنهــا بومی ســازی شــبکه های اجتماعــی اســت. پ
در نزدیکــی موعــدی کــه قــرار بــود جداســازی اتفــاق بیفتــد، هاتگــرام و تلگــرام طالیــی توســط گــوگل از گوشــی های مــردم 
حــذف شــد و عمــاًل همیــن ســناریو در مــورد ســامانه ی »ذره بیــن« اتفــاق افتــاد و از گوشــی های مــردم حــذف شــد کــه ایــن 

در حــوزه ی وابســتگی مــا در سیســتم های عامــل اســت.

بااصلورودمجلسدرنظمدهیوقانونگذاریموافقم
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وی بــا ایــن ســوال ادامــه داد کــه آیــا واقعــًا نبایــد بــرای ایــن مشــکل چــاره ای اندیشــید؟! مــا نبایــد بتوانیــم به شــکل داخلی 
ــی  ــه  ای، ظرفیت های ــات پای ــر تالشــی در جهــت بومی ســازی خدم ــذا ه ــت: ل ــه گف ــم؟ و در ادام ــا پاســخ بدهی ــه نیازه ب
ــوده و  ــی ب ــن طــرح بســیار منف ــه ای ــی نســبت ب ــًا بازنمای ــم شــویم. واقع ــم از آن متنع ــه همــه می توانی ــد ک ایجــاد می کن
ابعــاد مختلــف ایــن طــرح را بــه تبصــره دو مــاده 28 منحصــر کــرده کــه ممکــن اســت بعــد از یــک ســال، یــک شــبکه ی 
اجتماعــی غیرمجــاز مسدودســازی شــود؛ ایــن اجحــاف بــه ایــن طــرح اســت. مــا بــا یــک معضــل بســیار جــدی در کشــور 
مواجــه هســتیم و آن تکثــر رگوالتورهــای فضــای مجــازی اســت؛ بــدون اینکــه هیــچ نــوع تقســیم وظیفــه  ای در میــان آنهــا 

شــکل گرفتــه باشــد.
ــاور کنیــم  ــان اینکــه فضــای مجــازی کل زندگــی مــردم مــا و واقعــًا زیســت دوم اســت، گفــت: اگــر ب ــا بی نصراللهــی ب
فضــای مجــازی یــک فضــای زندگــی اســت، آن قــدر راحــت قبــول نمی کنیــم کــه هــر کــدام از ایــن رگوالتورهــا به طــور 
نامنظــم بــه کار خــود ادامــه بدهنــد. آن چنان کــه کشــورهای خارجــی بــه ســمت نظم دهــی رگوالتورهــا حرکــت می کننــد. 
وجــود یــک ابــر رگوالتــور بــرای کشــور یــک نیــاز مبــرم اســت. الزم نیســت مثــل خیلــی از کشــورهای دیگــر بــه ســمت 

یــک رگوالتــور همگــرا برویــم! مــا پاســخگو بــودن رگوالتــور را پیش بینــی کرده ایــم.
وی ادامــه داد: اتفــاق دیگــر ایــن اســت کــه در بخش هــای مختلــف ایــن طــرح تأکیــد شــده اســت کــه بخــش خصوصــی 
ــت  ــدوق حمای ــد شــده اســت و صن ــر شــفافیت تأکی ــا ب ــاده ی حمایت ه ــد. در م ــی کن ــه نقش آفرین ــات پای ــد در خدم بای
موظــف اســت مــوارد حمایــت را شــفاف کنــد. یکــی از ماده هــای مهــم ایــن طــرح مــاده ی 13 اســت کــه بــه حمایــت از 

خدمــات پایــه و حمایــت از فرهنــگ ایرانــی و اســالمی تأکیــد شــده اســت.

چرابایداطالعاتمادراختیاردیگرانباشد؟

در ادامــه ی ایــن نشســت، عبــاس عبــدی روزنامه نــگار و پژوهشــگر اجتماعــی، نیــز گفــت: آدم غصــه می خــورد کــه چــرا 
بایــد اطالعاتــش در اختیــار دیگــران باشــد و اختیــار قطــع و وصــل آن در دســت دیگــران باشــد. البتــه بایــد غصــه بخوریــم 
کــه چــرا بــه مــا دارو نمی دهنــد و چــرا نمی توانیــم نفــت بفروشــیم. چــه وضعیتــی وجــود دارد کــه مــردم برخــالف ایــن 

حرف هــای درســت، نســبت بــه ایــن طــرح حســاس هســتند؟
وی تأکیــد کــرد: مســئله ی اصلــی ایــن نیســت کــه بتوانیــم اســتقالل داشــته باشــیم. در همیــن فضــای مجــازی نخســتین کار 
ایــن اســت کــه دنبــال درســت کــردن شــغل مــردم باشــند. امــا برخــی اصــاًل باکشــان نیســت و ســرعت اینترنــت را کــم و 
کســب و کار مــردم را دچــار مشــکل می کننــد. ایــن کار بــه دلیــل انحصــار رســانه اســت. صددرصــد موافقــم کــه مجلــس 
ــد  ــد، شــبکه های خارجــی نمی توانن ــی درســت کار کنن ــن ماجــرا ورود کــرده اســت. اگــر نرم افزارهــای داخل ــه ای ــر ب دی
ــا ایــن سیســتم نمی شــود. اســاس هــر کاری بایــد بــر ایــن مبتنــی باشــد کــه اینترنــت  ــا داخلی هــا رقابــت کننــد، امــا ب ب
یــک ضــرورت اســت و بایــد آن را گســترش بدهیــم و الزمــه ی آن آزادی هــم اســت.  اگــر فضــای رســانه را آزاد بگذاریــد 
کســی بــرای کســب خبــر بــه دنبــال تلگــرام نمــی رود. هیــچ کــدام از نیازهایــی کــه دکتــر نصراللهــی بــه درســتی اشــاره 
کردنــد، در جریــان ایــن طــرح و اجــرای آن به دســت نمی آیــد. وی در بخــش پایانــی ســخنان خــود گفــت: فکــر می کنــم 
ــادت داده  ــانه ای ع ــه انحصــار رس ــم. متأســفانه برخــی خودشــان را ب ــانه را بازنگــری کنی ــه رس ــان نســبت ب ــد نگاه م بای
ــداف  ــن می شــوند و آن اه ــون جایگزی ــو و تلویزی ــن مســئله حــل شــود، رادی ــر ای ــد. اگ ــر از آن را ببین ــد غی و نمی توانن
ــای  ــرای نیازه ــردم را ب ــی جــز اینکــه م ــر اقدام ــد و در ســاختار انحصــار رســانه ای ه ــش می آی ــن ســاختاری پی در چنی

رســانه ای بــه ســمت دیگــری ســوق می دهــد، نتیجــه ی دیگــری نخواهــد داشــت.
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 نشســت دوم »بررســی طــرح صیانــت از حقــوق کاربــران در فضــای مجــازی« بــه دبیــری دکتــر منصــور ســاعی )عضــو 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی( و بــا ســخنرانی دکتــر باقــر انصــاری )دانشــیار حقــوق دانشــگاه شــهید 
ــرای سیاســت گذاری فرهنگــی فضــای  ــان )دکت ــر آرش وکیلی بهشــتی و پژوهشــگر حقــوق ارتباطــات و رســانه ها( و دکت

مجــازی( برگــزار شــد.

اگرفرایندشفافترشود،برخیازاشکاالتخودرانشانمیدهند

 در ابتــدای نشســت دوم، دکتــر وکیلیــان از موافقــان طــرح صیانــت در مجلــس، گفــت: مســیری کــه طــی شــده بیــش از 
اینکــه متوجــه محتــوا و ماهیــت طــرح باشــد، بــه شــیوه ی قانون گــذاری در ایــران مربــوط می شــود. بــا توجــه بــه اینکــه 
برخــی از رســانه ها اطــالع دقیقــی از رویــه ندارنــد و فقــط نتیجــه را می بیننــد، بــه همیــن دلیــل برایشــان عجیــب اســت. 

اگــر ایــن فراینــد شــفاف تر شــود یکســری از ایــن اشــکاالت خــود را نشــان می دهــد.
او بــا اشــاره بــه ســابقه ی طــرح صیانــت در کشــور، گفــت: عنــوان نشســت »ناگهــان صیانــت« بــه گونــه ای اســت کــه اگــر 
کســی مطلــع نباشــد فکــر می کنــد تمــام ایــن ماجــرا بحثــی کامــاًل جدیــد اســت امــا ســابقه ی آن مربــوط بــه ســال 9۶ در 
ســند سیاســت ها و الزامــات پیام رســان ها در مصوبــه ی شــورای عالــی فضــای مجــازی اســت. تــا جایی کــه در جلســه ی 
شــورای عالــی فضــای مجــازی شــاکله ی تصویــب و تطــورات ایــن شــاکله بــه طــرح صیانــت منجــر شــد. در آن زمــان 
مقرراتــی بــرای ســامان دهی پیام رســان ها بــا یــک تعریــف وســیع مــورد نظــر قــرار گرفــت، ولــی رئیــس جمهــور وقــت 
ــی دســت وپا شکســته، تدریجــی و ظریــف آن طــرح را  ــر اجــرای آن نداشــتند و وزارت ارتباطــات هــم خیل اصــراری ب
اجــرا کــرد. در ســال 9۷ کــه بحــث برخــورد بــا تلگــرام پیــش آمــد، بــر ایــن تأکیــد شــد کــه در حــوزه ی قوانیــن مربــوط 
ــا یــک تعریــف وســیع مــورد نظــر  ــرای ســامان دهی پیام رســان ها ب ــه پلتفرم هــا ضعــف داریــم. در آن زمــان مقرراتــی ب ب

ــود. ــرا نمی ش ــا اج ــرد ام ــرار می گی ق
وکیلیــان افــزود: در مجلــس جدیــد هــم دو طــرح در چنــد مــاه اول ارائــه و هرکــدام بــه یــک کمیســیون ابــالغ شــد. بــا 
توجــه بــه اینکــه دو طــرح همپوشــانی داشــتند، نماینــدگان عنــوان طــرح را تغییــر دادنــد و تــالش کردنــد ایــن هم پوشــانی 
ــرات  ــی و نظ ــوع کارشناس ــد، موض ــا برمی گردان ــز پژوهش ه ــه مرک ــرح را ب ــی ط ــیون فرهنگ ــد. کمیس ــع کنن را مرتف
متخصصیــن اخــذ می شــود و بــا اصالحاتــی بــه کمیســیون برمی گــردد. در این جــا کمیســیون کار را بــه ذی نفعــان بخــش 
ــوند  ــر می ش ــد، غافلگی ــرار می گیرن ــرح ق ــان ط ــمی در جری ــورت غیررس ــداً به ص ــا بع ــد و آنه ــه نمی ده ــی ارائ خصوص

ــد. ــد می کنن ــاس تهدی و احس
وکیلیــان رویــه ی نماینده هــا در قانون گــذاری طــرح صیانــت را پرابهــام خوانــد و گفــت: ایــن رویــه ی پــر ابهــام نماینده هــا 
ــل دســت  ــال قب ــه نســخه ی س ــود، درحالی ک ــرح وارد ش ــه ط ــیاری ب ــای بس ــا نقده ــود ت ــث می ش ــذاری باع در قانون گ

مــردم بــود و تــازه در تیــر مــاه، مجلــس نســخه ی جدیدتــری رونمایــی کــرد کــه قــرار اســت بــه رأی گذاشــته شــود.
ــا  ــه ت ــذاری، از بحــث مشــارکت کمیســیون های تخصصــی گرفت ــد قانون گ ــات و اشــکاالت فراین ــرد: ابهام ــح ک او تصری
بحــث اعــالم وصــول دو طــرح همپوشــان، بحــث عــدم ارتبــاط بــا افــکار عمومــی، عــدم ارتبــاط صحیــح بــا ذی نفعــان، 
عــدم اطالع رســانی بالقــوه و… ســبب شــد تــا ابهــام بزرگــی در افــکار عمومــی شــکل بگیــرد. افــرادی کــه از ایــن طــرح 
ــن  ــی از موفق تری ــن یک ــده ی م ــه عقی ــه ب ــد ک ــدازی کردن ــرح راه ان ــن ط ــه ای ــی علی ــد، کمپین ــد می کردن ــاس تهدی احس

ــود. ــر ب ــی در ســال های اخی ــانه ای_ روان ــات رس عملی



35

خبرنامه، سال نهم، شماره ی هشتادم، آبان ماه 1400

ــه  ــه ذهــن می رســد کــه طــرح صیانــت مخفیان  به طوری کــه اگــر اینترنــت دچــار یــک مشــکل فنــی شــود، فــوراً ایــن ب
در حــال اجراســت. یعنــی عنــوان صیانــت تبدیــل بــه برچســبی بــرای جاهایــی شــد کــه کاربــران احســاس تضییــع حقــوق 

می کننــد.

مشکلاصلیمادراینحوزهها،موضوعشناسیاست

ــا ذکــر  ــه شــمار مــی رود، در ایــن نشســت ب در ادامــه ی نشســت دکتــر باقــر انصــاری، کــه از مخالفــان طــرح صیانــت ب
تاریخچــه ای از قوانیــن مختلــف دربــاره ی فضــای مجــازی در کشــور، گفــت: ورود مــا بــه فضــای مجــازی از اواخــر دهــه ی 
13۷8 بــود و در همــان ســال مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام یکســری سیاســت هایی بــرای فضــای مجــازی تصویــب 
کــرد و گــروه پاالیــش در شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی ایجــاد شــد و از ســال 1380 شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی 
ــدا کــرد و بحــث فیلترینــگ اینترنــت را از بخــش خصوصــی گرفــت و  ــه ایــن مباحــث ورود پی ــی ب به صــورت غیرقانون
ــی  ــه ســرعت باالی ــا کــه در خاورمیان ــرار داد و بعــد از ایــن ماجــرا، اینترنــت کشــور م ــت ق اینترنــت را در انحصــار دول
داشــت، دچــار افــول شــد. بعــداً مــا بــه قانــون جرایــم رایانــه ای ورود کردیــم، متــن قانونــی آن را در ســال 83 تهیــه کردیــم 

و در ســال 1388 قانــون جرایــم رایانــه ای تصویــب شــد.
ــای  ــه پایگاه ه ــن بحــث مطــرح شــد ک ــال 1384 ای ــه در س ــم ک ــادآوری کن ــم ی ــه را ه ــن نکت ــه ای ــزود: البت انصــاری اف
ــت  ــزام ثب ــایت ال ــوان »س ــا عن ــرد ب ــن ک ــه ای تعیی ــت مصوب ــاس، دول ــن اس ــر همی ــوند. ب ــامان دهی ش ــانی س اطالع رس
ســایت های اینترنتــی«. بعــد از ایــن ســال ها مــا شــاهد مصوبه هــای زیــادی از ســوی شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی و 

ــم. ــت بودی مرکــز فضــای مجــازی در خصــوص اینترن
ایــن پژوهشــگر حقــوق ارتباطــات بــا اشــاره بــه ســوابق ســند طــرح صیانــت از حقــوق کاربــران، گفــت: طــرح صیانــت 
ــادی  ــای زی ــن طــرح چــون انتقاده ــان ســال ای ــه در هم ــران، نخســتین بار در ســال 1395 مطــرح شــد ک ــوق کارب از حق
روبــه رو شــد، در قالــب متــن باقــی مانــد. در همــان ســال بــا توجــه بــه مــوج انتقادهــا ایــن متــن در مجلــس تصویــب نشــد 
و بــه شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی ارجــاع داده شــد و بعــد از ورود بــه مرکــز فضــای مجــازی، عنــوان »سیاســت ها و 

ــت. ــام گرف ــی« ن ــان های اجتماع ــامان دهی پیام رس ــات س اقدام
او ادامــه داد: در مجمــوع شــورای عالــی فضــای مجــازی بحــث را در ایــن مصوبــه جمع بنــدی کــرد و یکــی از ابهامــات 
مــن بــه عنــوان حقوقــدان ایــن اســت کــه مگــر شــورای عالــی فضــای مجــازی چــه کاری انجــام نــداده کــه مجلــس در 
طــرح صیانــت بــه دنبــال آن اســت؟ هــر آنچــه در طــرح صیانــت اســت، در طــرح شــورای عالــی فضــای مجــازی هــم 
موجــود اســت. در طــرح صیانــت، بســیاری از بندهــا و مــوارد ذکــر شــده در مصوبــه ی شــورای عالــی فضــای مجــازی هــم 

ذکــر شــده و اصــاًل نیــازی بــه متــن، بنــد و سیاســت جدیــدی در ایــن زمینــه نیســت.
دکتــر انصــاری بــا اشــاره بــه ایــرادات طــرح صیانــت، توضیــح داد: مشــکل اصلــی مــا در ایــن حوزه هــا، موضوع شناســی 
ــق  ــای دقی ــاًل معن ــا اص ــت و م ــود داش ــئله وج ــن مس ــم ای ــش بودی ــال پاالی ــه به دنب ــال 13۷8 ک ــان س ــت. از هم اس
اینترنــت، فضــای مجــازی، پایــگاه اطالع رســانی، نشــریات الکترونیکــی، پلتفــرم، عصــر دیجیتــال را نمی دانیــم. متأســفانه 

ــتند. ــن فضــا نیس ــتند و متوجــه تحــوالت گســترده ی ای ــب هس ــیار عق ــا بس ــن حوزه ه ــا در ای ــران م تصمیم گی
ــات اســت.  ــون مطبوع ــع قان ــه مجــوز نشــریات الکترونیکــی تاب ــن مبحــث هســتیم ک ــر ای ــان درگی ــا همچن ــت: م او گف
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ــه  ــر وجــود دارد ک ــر فراگی ــه ی رســانه های صــوت و تصوی ــدون پشــتوانه ی علمــی در زمین ــق و ب بحث هــای بســیار معل
ــران  ــود دارد و تصمیم گی ــادی وج ــای زی ــه نقده ــا ک ــاره ی پلتفرم ه ــند! درب ــیما باش ــدا و س ــازمان ص ــر س ــر نظ ــد زی بای
ــته و  ــرات خواس ــی از تأثی ــد گاه ــر از چن ــد و ه ــا می دهن ــه آنه ــان را ب ــبکه و پیام رس ــتر، ش ــون بس ــی چ ــار عنوان هر ب
ناخواســته آنهــا می گوینــد. در مجمــوع وجــود مصوبــه و قانون هــای زیــاد در ایــن زمینــه، حاکــی از خلــأل دانــش علمــی و 
تخصصــی تصمیم گیــران در ایــن حــوزه اســت. وقــت آن رســیده چشــمان خــود را بــاز کنیــم و از عقب افتادگــی و جعلــی 

ــم. ــار آن شــده ایم، خــود را نجــات دهی ــه گرفت ک
انصــاری بــا نقــد متــن و محتــوای طــرح صیانــت، گفــت: متــن طــرح صیانــت از حقــوق کاربــران پــر از اشــکال اســت. 
آنچــه در ذهــن قانون گــذار اســت، از منظــر »دغدغــه بــودن« درســت اســت و همــه جــای دنیــا ایــن دغدغــه وجــود دارد 
و کســی نمی گویــد فضــای مجــازی رهــا باشــد و همــه جــای دنیــا بــرای ایــن فضــا قانــون وضــع شــده اســت و از ســال 
1995 کشــورها قانون هــای دقیقــی وضــع کردنــد. بحــث مــا عــدم قانــون نیســت، امــا قانــون بایــد بــا معرفــت و دانــش، 
شــناخت موضــوع، شــناخت تحــوالت، نوشــته شــود. قانــون بایــد به گونــه ای باشــد کــه بشــود از ماهیــت آن دفــاع کــرد. 
مــن بعیــد می دانــم خــود نماینــدگان مجلــس چنیــن متنــی را خوانــده باشــند. متأســفانه فــارغ از ایــرادات محتوایــی، متــن 

ــر از غلط هــای ویرایشــی اســت. پ
او ادامــه داد: متننــگارش شــده به گونــه ای اســت کــه گویــی یــک دانشــجو ایــن متــن را نوشــته اســت. به نظــرم زیبنــده ی 
ــد  ــر در کشــورهای دیگــر بخواه ــی اگ ــن متن ــل شــود. چنی ــون تبدی ــه قان ــا ب ــرای م ــی ب ــن متن ــه چنی کشــور نیســت ک
ــاره ی آن کار کارشناســی انجــام می شــود. مــا قانون هــای زیــادی چــون »صیانــت از  تصویــب شــود، هــزاران صفحــه درب
داده هــا«، »قانــون انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعــات«، »قانــون جرایــم رایانــه ای« داریــم، آیــا احــکام ایــن قوانیــن اجــرا 

می شــود؟
ایــن اســتاد و پژوهشــگر حقــوق ارتباطــات و رســانه تصریــح کــرد: مــا نبایــد فقــط به دنبــال قانون گــذاری باشــیم در ایــن 
حــوزه حتمــًا بایــد نگاهــی بــه دیگــر کشــورها داشــته باشــیم و از تجربیــات آنــان کمــک بگیریــم. همــه ی کشــورها قبــل 
از قانون گــذاری بــرای فضــای مجــازی، زمینــه و مقدمــات کار را فراهــم کردنــد، کاری کــه مــا اصــاًل انجــام ندادیــم. مــا 

بایــد بــا زبــان دنیــا صحبــت کنیــم.

اگرپایهیخدماتکاربردیراهاندازینشود،مردمعماًلمحصولیازآننخواهنددید

 دکتــر وکیلیــان در ادامــه ی بحــث گفــت: مــا از زمــان برنامــه ی توســعه ی ســوم بحــث تصویــب قانــون فنــاوری اطالعــات 
و تصویــب قانــون فنــاوری رســانه را در دســتور کار دولــت قــرار دادیــم. عــالوه بــر آن در ســال 89 پــروژه ای در وزارت 
ــاد  ــگ و ارش ــم وزارت فرهن ــر می کن ــد. فک ــایی ش ــذاری شناس ــی حــوزه ی قانون گ ــوان اصل ــج عن ــرا و پن ــات اج ارتباط
ــه  ــه ی ثمردهــی نرســیده اســت. ب ــه مرحل ــه کــرده و هیچ کــدام ب ــا 98 بیــش از هفــت الیحــه تهی اســالمی از ســال 84 ت
نظــر می رســد کــه نــه در دولــت و نــه در مجلــس، زیــر ســاخت وضــع قوانیــن مهــم چارچــوب بخــش فضــای مجــازی 
را نداریــم و دولــت و مجلــس مــا هــم ظرفیــت وضــع چنیــن قوانینــی ندارنــد، مجمــوع ایــن وضعیــت، مقدماتــی بــرای 

شــیوه ی ورود ایــن وضعیــت شــد.
ــًا  ــت، طبیعت ــی داش ــذاری جامع ــوان قانون گ ــی نمی ت ــرد: وقت ــد ک ــازی تأکی ــای مج ــت گذاری فض ــگر سیاس ــن پژوهش ای
یــک راه حــل ایــن اســت کــه یــک قانون گــذاری راهبــردی ناظــر بــر یــک مشــکل حــاد و اساســی بــرای کشــور انجــام 
ــه ســمت قانون گــذاری  ــاکام، معقــول اســت کــه نتوانیــم قانون گــذاری کنیــم و ب داد. بنابرایــن بعــد از 1۶ ســال تــالش ن

راهبــردی برویــم.
او در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چــرا برخــالف مصوبــات شــورای عالــی فضــای مجــازی، مجلــس بــه ایــن حوزه هــا ورود 
کــرده اســت، گفــت: اول اینکــه مصوبــات بــا نظــر دولــت قبــل در شــورای عالــی فضــای مجــازی بــه تصویــب رســیده 
بــود، ولــی دولــت در ادامــه تصمیــم گرفــت کــه مصوبــات را اجــرا نکنــد، ایــن امــر ســبب شــد تــا منتقدیــن دولــت بــه 
ــد  ــاز کننــد، می توان ــرای آن ب ــر قانونــی بدهنــد و ضمانــت اجرایــی قــوی ب ــه را ترتیب اث ایــن نتیجــه برســند، اگــر مصوب

جلــوی اســتنکاف دولــت از مصوبــات شــورای عالــی فضــای مجــازی را بگیــرد.
ــردی به صــورت خــاص هدف گیــری شــده  ــه ایــن ســؤال کــه چــرا پایــه ی خدمــات کارب ــا پاســخ ب ــان در ادامــه ب وکیلی
ــی  ــبکه ی مل ــرح کالن ش ــه ی 95 و ط ــات مصوب ــی اطالع ــبکه ی مل ــات ش ــند الزام ــات در س ــن خدم ــت: ای ــت، گف اس
ــه ای اســت کــه کارایــی شــبکه ی ملــی اطالعــات منــوط  ــه ی 99 شــورای عالــی فضــای مجــازی، به گون اطالعــات مصوب
بــه ارائــه ی ایــن خدمــات بــه شــکل قابــل قبــول در کشــور اســت. اگــر پایــه ی خدمــات کاربــردی را راه انــدازی نکنیــم و 
همــه ی بخش هــای دیگــر پــروژه ی شــبکه ی ملــی اطالعــات را اجــرا کنیــم، مــردم عمــاًل محصولــی از آن نخواهنــد دیــد. 
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شــبکه ی خدمــات کاربــردی هــم مــوارد مشــخصی دارد.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از پیشــنهادات ایــن بــود کــه ایــن مــوارد دقیقــًا در متــن طــرح احصــاء شــود تــا بعــداً ســوء تفاهــم 
پیــش نیایــد، گفــت: در حــوزه ی خدمــات پایــه ی کاربــردی مثــل بحــث پیام رســان، سیســتم عامــل، پــردازش ابــری و نظایــر 
آن رگوالتــور بخشــی نداریــم. یــک راهــکار ایــن بــود کــه مجلــس یــک رگوالتــورِ بخشــی درســت کنــد و یــا مســئولیت آن 
را بــه کمیســیون مجلــس و شــورای عالــی فضــای مجــازی بســپارد. ســپردن آن بــه مجلــس بــه چنــد دلیــل برمی گــردد. اول 
اینکــه مســئولیت آن بــه وزارتخانــه خاصــی برنمی گــردد. دوم چــون گفتــه می شــد کــه ایــن مســئله جنبــه ی حاکمیتــی دارد 

و صرفــًا بــه دخالــت دولــت برنمی گــردد و بحــث اســتقالل رگوالتــوری آن از دولــت مطــرح بــود.
وکیلیــان بــا توضیــح دربــاره ی بحــث طــرح نظــام مجوزدهــی گفــت: در آن جــا ایــن بحــث مطــرح شــده کــه چــون تعــداد 
ــاد می شــود. در این جــا  ــه همــه مجــوز دهنــد، حجــم کار زی ــاد اســت و اگــر بخواهنــد ب ــه ی ایــن خدمــات خیلــی زی ارائ
ــن مجــوز هســتند،  ــد گرفت ــذار نیازمن ــف اثرگ ــر حســب تعری ــه ب ــواردی ک ــداد م ــذار مطــرح شــده اســت. تع بحــث اثرگ

مشــخص کردنــد.

دربرخیموارد،بخشخصوصینیازمندحمایتویژهیدولتاست

ــه نقدهــای دیگــر ایــن طــرح اشــاره کــرد و گفــت: نکتــه ی بعــدی بحــث حضــور بخــش خصوصــی  وکیلیــان در ادامــه ب
اســت، در برخــی مــوارد ورود بخــش خصوصــی موفــق بــوده و در برخــی هــم مثــل جویشــگر، بخــش خصوصــی نمی توانــد 

بــه تنهایــی موفــق شــود و نیازمنــد حمایــت ویــژه ی دولــت اســت. بنابرایــن صندوقــی را بــرای حمایــت تعبیــه کردنــد.
ــا  ــا ب ــکاری آنه ــزوم هم ــی و ل ــای خارج ــث پلتفرم ه ــه بح ــاره ب ــا اش ــازی ب ــای مج ــت گذاری فض ــگر سیاس ــن پژوهش ای
ــا  ــن پلتفرم ه ــر نیســت. ای ــن دو نف ــاط بی ــًا ارتب ــر و … صرف ــا توییت ــه اینســتاگرام ی ــده گرفــت ک ــد نادی کشــور گفــت: نبای
آن قــدر قــدرت داشــتند کــه رئیــس جمهــور مســتقر در کاخ ســفید را حــذف رســانه ای کردنــد. بــه عبارتــی پلتفرم هــا االن 
ــارات  ــه حــدود اختی ــی در آمریکاســت ک ــوای حقوق ــک دع ــن ی ــد و ای ــی حــذف کنن ــر جای ــد هرکســی را در ه می توانن
ــی را در  ــود، هرکس ــا اراده ی خ ــد ب ــتاگرام می توان ــل اینس ــی مث ــت. االن پلتفرم ــان کجاس ــوزه ی آزادی بی ــا در ح پلتفرم ه
هرجایــی حــذف کنــد و شــخص حــذف شــده نمی توانــد هیــچ کاری بکنــد. وقتــی بــا یــک غــول فنــاوری مواجــه هســتید 

ــه آن موضــع داشــته باشــید. ــد، منطقــی اســت کــه نســبت ب ــی می کن ــچ ضابطــه ای حکمران ــدون هی کــه ب
ــا کشــوری ســازگار کنــد، حــق نــدارد کــه در چارچــوب آن  او ادامــه داد: بــه هرحــال اگــر پلتفرمــی نمی توانــد خــود را ب
ــن  ــی کشــور تظاهــرات ســازماندهی شــود. ای ــه تمــام ارکان قانون ــی بعــد در داخــل آن علی کشــور، ســرویس دهــد و مدت
ــد جلــوی  ــا بای ــد کــه م ــودم نماینده هــا بگوین ــدوار ب ــد. امی ــران هــم بیفت ــد در ای ــاده اســت و می توان ــکا افت اتفــاق در آمری
پلتفرم هــای داخلــی و خارجــی قاطعانــه بایســتیم ولــی بایــد مــاده 25 ایــن طــرح شــفاف نوشــته شــود و پلتفــرم تکلیــف و 

منظــور برخــی عبــارات را بدانــد.
در ادامــه دکتــر انصــاری بــا انتقــاد دربــاره ی نــوع قانون گــذاری سیاســت گذاران دربــاره ی فضــای مجــازی، گفــت: شــبکه ی 
ــه اینترنــت مــا تبدیــل شــود. درحالی کــه شــبکه ی  ملــی اطالعــات طبــق توضیحــات دکتــر وکیلیــان، گویــی قــرار اســت ب
ــک مســئله ی  ــت ی ــوارد ضــروری ماســت. اینترن ــرای م ــک بســتر اضطــراری ب ــط ی ــدل و فق ــک علی الب ــات ی ــی اطالع مل
ــا  ــم ی ــان را داری ــای جه ــتفاده از فناوری ه ــد اس ــم و قص ــا را داری ــا دنی ــاط ب ــد ارتب ــت قص ــا اینترن ــا ب ــت. م ــی اس جهان
می خواهیــم از دیتــا ســنتر دنیــا اســتفاده کنیــم نــه اینکــه فقــط از اینترنــت داخلــی اســتفاده کنیــم مگــر در مــوارد خــاص. در 
آن مــوارد خــاص هــم دیگــر کشــورها هــم بــرای آن فکــر و برنامه ریــزی کردنــد. طبیعتــًا مــا هــم بایــد ایــن کار را انجــام 

دهیــم.
او تصریــح کــرد: گره خــوردن و وصــل فضــای مجــازی بــه قوانیــن و ضوابــط بــه نظــرم یــک خطــای اســتراتژیک اســت. 
ــش  ــه بخ ــا اینک ــرد. ام ــود را بگی ــه ی خ ــم و برنام ــد تصمی ــد می توان ــث ورود کن ــن مباح ــه ای ــد ب ــت می خواه ــر دول اگ
خصوصــی وارد شــود و صحبــت از جویشــگر و شکســت بــازار بزنــد، اظهــارات بی معنایــی اســت. پــس ابتــدا بایــد مباحــث، 
ــن مســئله ای  ــال چنی ــات از فضــای مجــازی جــدا شــود. مث ــی اطالع ــاره ی شــبکه ی مل ــم و سیاســت ها درب مســیر، تصمی

کشــور چیــن اســت.
ایــن حقوقــدان بــا اشــاره بــه نــگاه غلــط سیاســت گذاران بــه رگوالتــور، گفــت: رگوالتــوری یــک تعریــف مشــخص، آداب و 
قوانیــن خــاص خــود را دارد. در حــال حاضــر متأســفانه مــا تعریــف نادرســتی از رگوالتــوری و اجــرای آن در کشــور داریــم. 
چــرا کــه چنــد وزارتخانــه و نهــاد را کنــار هــم قــرار دادیــم و نــام آن را رگوالتــور گذاشــتیم و بــه غیــر از جــزء کوچکــی از 

نظــام صنفــی رایانــه ای، هیــچ یــک از اعضــای بخــش خصوصــی در آن جــا حضــور نــدارد.
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انصــاری بــا انتقــاد رویــه ی رگوالتــوری در ایــرا ن، گفــت: مــا بایــد بــه ایــن نکتــه هــم توجــه کنیــم کــه افــراد حاضــر در 
ــر  ــا ب ــم در این ج ــاز ه ــند. ب ــته باش ــگ در فضــای مجــازی نداش ــی و فیلترین ــوری سیاســت محرومیت زای بخــش رگوالت
ــه  ــت، بلک ــت گذار نیس ــذار و سیاس ــور قانون گ ــه رگوالت ــرا ک ــم. چ ــد می کن ــور تأکی ــف رگوالت ــی در تعری ــواد حقوق س
مجــری اســت. بایــد قانــون باشــد تــا رگوالتــور آن را اجــرا کنــد .وقتــی مــا هیــچ قانونــی دربــاره ی فضــای مجــازی نداریــم، 
ــاده کــردن  ــدون آم ــون ب ــه نوشــتن قان ــا تنهــا ب ــد! متأســفانه م ــزی را رگولیــت کن ــور حاضــر می خواهــد چــه چی رگوالت

ــم. ــی ورود کرده ای ــش حقوق بســتر و فضــا و دان

قیاسخودباکشورهایاروپاییوآمریکایینادرستاست

انصــاری بــا بیــان اینکــه قیــاس نادرســت خــود بــا کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی از دیگــر آســیب هایی اســت کــه در 
مباحــث قانــون فضــای مجــازی در کشــور مــا قــرار دارد و تفاوت هــای زیــادی میــان نــوع قانون گــذاران، نــوع سیاســت ها 
ــک قانون گــذار  ــد در حکــم ی ــک قاضــی می توان ــکا ی ــال در آمری ــن وجــود دارد، گفــت: به طــور مث ــوع اجــرای قوانی و ن
باشــد در حالی کــه در کشــور مــا قاضــی حکــم مجــری را دارد، پــس نمی تــوان بــا یــک قیــاس بگوییــم یــک بازپــرس در 

ایــران بایــد تلگــرام را فیلتــر کنــد.
ــت  ــن صیان ــه مت ــه ب ــا توج ــت: ب ــت، گف ــتر دول ــری بیش ــت و نظاره گ ــند صیان ــب س ــای تصوی ــمردن پیامده ــا برش او ب
ــه  ــر شــده ک ــن ســند ذک ــی در ای ــا ایجــاد خواهــد شــد. از طرف ــور در کشــور م ــل 23 رگوالت ــران، حداق ــوق کارب از حق

ــت. ــمارش نیس ــل ش ــاًل قاب ــه آن اص ــد ک ــد ش ــاد خواه ــیون ایج ــط کمیس ــم توس ــی ه ــای بخش تنظیم گره
ــا چنــد نهــاد ســر و کار دارنــد. مثــل  انصــاری تأکیــد کــرد: کســانی که در فضــای مجــازی فعالیــت داشــتند می دانســتند ب
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، ســاترا، کمیتــه ی فیلترینــگ، فتــا و… امــا طبــق ایــن ســند افــراد فعــال در فضــای مجــازی 
ــر  ــور ذک ــرای رگوالت ــه ب ــی ک ــرح وظایف ــق ش ــد. طب ــی می کنن ــر و نه ــه ام ــد ک ــد ش ــه رو خواهن ــر روب ــاد ناظ ــا 23 نه ب
شــده بایــد 33 مصوبــه در ایــن کمیســیون تصویــب شــود کــه رگوالتــور آن را اجرایــی کنــد. خــب بــا توجــه بــه اعضــای 
کمیســیون و تعــداد رگوالتــور و مصوبه هــا و شــناخت پاییــن خــود اعضــای کمیســیون از مباحــث مطــرح شــده دربــاره ی 

ــه ســیاه می بینــم. ــه صــورت یــک جعب فضــای مجــازی، چشــم انداز چنیــن ســندی را در صــورت تصویــب ب
انصــاری بــا انتقــاد بــه سیســتم مجوزدهــی بــه رســانه ها و نظــام ارتباطــی گفــت: اگــر بخواهــم بــه مبحــث مجوزدهــی ورود 
کنــم بایــد از همیــن ابتــدا ایــن نقــد را داشــته باشــم کــه چــرا مــا از مســئله ی مجوزدهــی درس نمی گیریــم؟ آیــا سیســتم 
مجوزدهــی مــا تــا بــه امــروز کارآمــد بــوده اســت؟ آیــا ایــن مجوز هــا جــز رانــت بــرای بخــش خصوصــی کارایــی دیگــری 

داشــته اســت؟ متأســفانه بحــث مجوزدهــی در ایــن ســند بــاز ذکــر شــده اســت.
انصــاری همچنیــن تأثیــر ســند صیانــت بــر ارتباطــات فــردی و جمعــی پرداخــت و گفــت: هــر انســانی دارای آزادی هــای 
فــردی و اجتماعــی اســت و در زندگــی فــردی از حمایت هــای شــخصی و خصوصــی برخــوردار اســت. مثــاًل در کشــورهای 
ــه راحتــی  ــا فــرد ب ــه دنبــال حمایــت از ارتباطــات افــراد در فضــای مجــازی اســت کــه آی آمریکایــی خیلــی از قوانیــن ب
ــر  ــا اگــر مطلبــی را الیــک کــرد دچــار اتهامــی نشــود. به همیــن خاطــر ب ــد از شــبکه های اجتماعــی فیلــم ببینــد ی می توان
همیــن اســاس وظیفــه ی دولــت در بحــث ارتباطــات فــردی ایــن اســت کــه تفحــص، تجســس و فضولــی نکنــد و بســتر 
ــد را  ــای بان ــد پهن ــت خــط تلفــن می کشــید االن بای ــاًل در گذشــته دول ــد. مث ــی را فراهــم کن ــر ســاخت های ارتباطات و زی
فراهــم کنــد. حــال ســؤال ایــن اســت کــه آیــا ایــن طــرح بــر ارتباطــات فــردی تأثیــر می گــذارد؟ بــه نظــرم بــه لحاظ هــای 

مختلــف تأثیرگــذار اســت. نخســتین تأثیــر آن دسترســی بــه وســایل ارتباطــی اســت.
انصــاری بــا اشــاره بــه دیگــر پیامدهــای ایــن طــرح از منظــر حــق ارتبــاط و حقــوق شــهروندی گفــت: اگــر دولــت کنترلــش 
بــر شــبکه ی ملــی اطالعــات کامــل و بیشــتر شــود، بایــد نگــران محرمانگــی اطالعــات شــد. چــون در حــال حاضــر دولــت 
به صــورت نیم بنــد اطالعــات زیــادی را کنتــرل می کنــد. بــا تصویــب ایــن ســند، نظــارت و کنتــرل دولــت بیشــتر می شــود 

چــون پایــش و نظــارت آن باالتــر مــی رود.
وی در خاتمــه افــزود: ایــن طــرح بــر حــق دسترســی آزاد افــراد بــه اطالعــات اثرگــذار اســت. همچنیــن پلتفرم هــای مــا را 

محــدود خواهــد کــرد و امــکان دارد مــا را مجبــور بــه اســتفاده از پلتفرم هــای کنــد کــه کشــش الزم را ندارنــد.
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نقدوتحلیلنشانهشناسانهیانیمیشن)پویانمایی(بائو

نشســت تخصصــی »نقــد و تحلیــل نشانه شناســانه ی انیمیشــن )پویانمایــی( بائــو«، ســیزدهم آبان مــاه بــه میزبانــی گــروه هنــر 
شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانِی پژوهشــگاه برگــزار شــد.

ــگاه  ــی دانش ــروه پویانمای ــی گ ــأت علم ــو هی ــدی، عض ــارش زن ــر کی ــط( دکت ــوری )برخ ــت غیرحض ــن نشس ــخنران ای س
ــوِع  ــو موض ــن بائ ــل انیمیش ــه در تحلی ــود ک ــانی ب ــوم انس ــب عل ــون و کت ــی مت ــورای بررس ــر ش ــروه هن ــو گ ــوره و عض س
 »مهاجــرت، ســنت و خانــواده« را  بررســی و ابعــاد اجتماعی_فرهنگــی آن را از منظــری نشانه شناســانه ارزیابــی کــرد.

ــای  ــاد و رویکرده ــان ابع ــی، بی ــز دریافت ــر، جوای ــردان اث ــون کارگ ــی پیرام ــی و توضیحات ــش پویانمای ــا نمای ــت ب ــن نشس ای
مختلفــی آغــاز شــد کــه می تواننــد  دیــد متنــوع و شــناخت جامع تــری از انیمیشــن بائــو  بــه دســت دهنــد. دکتــر 
ــاد  ــا ایج ــان ت ــردم جه ــب م ــی اغل ــا زندگ ــد آن ب ــرت و پیون ــه ی مهاج ــرح داد: درون مای ــخنانش ش ــدای س ــدی در ابت زن
ــر  ــرد مهاج ــط ف ــداء توس ــور مب ــِی کش ــبات اجتماع ــی و مناس ــای خانوادگ ــا، پیونده ــنت ها، باوره ــع از س ــاختاری مرج س
ــک از مهاجــران شــاکله ی  ــر ی ــای کشــور مقصــد توســط ه ــرش هنجاره ــزاِن درهم آمیختگــی و پذی ــن نحــوه و می و همچنی
ــی و  ــنت، نوگرای ــاد س ــب نم ــه ترتی ــدر را ب ــد و پ ــادر، فرزن ــه شــخصیِت م ــورد بحــث اســت. وی س نشســت انیمیشــن م
ــا و ســنت های شــرقی  ــد از چارچــوِب باوره ــه فرزن ــی ک ــرد و گفــت: آنجای ــا ســویه های مهاجــرت قلمــداد ک ســازگاری ب
ــار  ــد کن ــای جدی ــا دنی ــش ب ــِی خوی ــای فرهنگ ــظ بن مایه ه ــا حف ــدر ب ــی دود و پ ــش م ــان نوین ــاخت جه ــمت س ــه س ب
ــد و .... ــاوت می انجام ــی متف ــق دنیای ــه خل ــه ب ــد ک ــر می ده ــخی دیگ ــرت پاس ــی از هج ــات ناش ــه تعارض ــادر ب ــد م  می آی

دکتــر زنــدی در مــورد جزئیــات ایــن پویانمایــی توضیــح داد: »بائــو« نخســتین شــرحی بــر پویانمایــی )انیمیشــن( 
 کوتــاه بــه کارگردانــی خانــم »دومــی شــی« اســت کــه جایــزه ی نودویکمیــن دوره ی اســکار را بــه ارمغــان آورد.

ــندروم  ــژه س ــناختی، به وی ــد علوم ش ــون از بع ــت و تاکن ــل اس ــه و تأم ــل توج ــدت قاب ــه ش ــود ب ــوع خ ــر در ن ــن اث ای
ــر«  ــت داکت ــدی  »پی ــت ج ــه حمای ــه ب ــا توج ــه ب ــه البت ــت؛ ک ــرار گرفته اس ــیار ق ــه ی بس ــورد مطالع ــی« م ــیانه ی خال »آش
ــی و  ــتودیو دیزن ــد در اس ــرای تولی ــر ب ــن اث ــاال و روح( از ای ــرون، ب ــون؛ درون و ب ــینمایی چ ــن های س ــردان انیمیش )کارگ
ــد. ــر آن پرداخته ان ــای دیگ ــه جنبه ه ــر ب ــدان کمت ــا منتق ــد، ام ــته باش ــاختی آن برجس ــه روان ش ــه وج ــار بدیهی ســت ک  پیکس

ــه  ــق قراردهــم و ب ــا ویژگی هــای برجســته ی نشانه شناســانه ی آن را مــورد تدقی ــن مجــال کوشــیده ام ت ــد کــرد: در ای وی تأکی
ــی«  ــک »چینی_کانادای ــود ی ــی خ ــم ش ــه خان ــردازم ک ــه ای بپ ــی الی ــر نشانه شناس ــی آن از منظ ــی و فرهنگ ــای اجتماع نکته ه
اســت و مهاجــرت را بــه عنــوان یــک تجربــه ی زیســته می شناســد. مــا نیــز در ایــران همگــی مهاجــرت را از نزدیــک لمــس 
ــه ی  ــا جامع ــوری ب ــوان کش ــه عن ــه ب ــان و چ ــایه و هم زب ــورهای همس ــی از کش ــان مهاجران ــوان میزب ــه به عن ــم؛ چ کرده ای
 بزرگــی از مهاجــران بــه دورتریــن نقــاط جهــان، تــا جایی کــه هــر خانــواده ی ایرانــی حداقــل یــک ســفرکرده در خــود دارد.
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پدیــده ی مهاجــرت یــا کــوچ بــا بیــان ســاده بــه خاطــر ایجــاد بن بســت هایی  ماننــد ســختی زندگــی، کار، تحصیــل یــا شــرایط 
سیاســی و اجتماعــی و ... در محــل زندگــی بــه عنــوان مبــداء ســفر، در جوامــع مختلف پیــش می آید که فــرد یا افــراد را مجبور 
بــه انتقــال بــه مقصــدی دیگــر می کنــد، بــا ایــن آرزو کــه آن موانــع در مقصــد برطــرف و زندگی راحت و آســوده میســر شــود، 
امــا جالــب اینجاســت کــه اکثــر مهاجــران؛ کــه از مبــداء )وطــن و زادگاه( می بُرنــد و بــه مقصــد مــورد نظــر خــود می رونــد؛ بــا 
 خــود مبــداء را نیــز می بُرنــد و می بَرنــد و در مقصــد یــک مبــداء کوچــک می ســازند و در کلونــی خودشــان باقــی می ماننــد!

ــه  ــد« ب ــرقی و »فرزن ــداء ش ــور مب ــنت کش ــاد س ــوان نم ــه عن ــادر« ب ــخصیت »م ــه ش ــق س ــا خل ــی ب ــو« به زیبای در »بائ
ــنت  ــا س ــه ب ــن دو ک ــه ی واســط ای ــوان حلق ــه عن ــدر« ب ــی و »پ ــی کشــور مقصــد غرب ــی و نوگرای ــاد تجددطلب ــوان نم عن
بــا جامعــه ی نویــن مقصــد؛ زندگــی کاری اش را هماهنــگ کرده اســت را می بینیــم.  مبــداء؛ زندگــی شــخصی و 

ــب  ــان مطال ــرای بی ــانه ای را ب ــام نش ــرد نظ ــواره کارک ــی هم ــای پایان ــا نم ــا ت ــتین نم ــان از نخس ــن می ــدی: در ای ــر زن دکت
ــوزی«  ــم »بائ ــه اس ــی ب ــنتی چین ــذای س ــک غ ــن ی ــال پخت ــادر در ح ــه م ــن ک ــکانس آغازی ــتیم. از س ــاهد هس ــوق ش ف
اســت )کــه نــام بائــو از ایــن غــذا گرفتــه شده اســت( و در عالــم امــکان دراماتیــک انیمیشــن کودکــی از میــان 
ــان  ــزگان در بی ــوان رم ــری به عن ــر بص ــی عناص ــا( تمام ــود م ــودی خ ــانه ی نخ ــد افس ــد )مانن ــا می آی ــرف به دنی ــن ظ ای
ایــن متــن عمــل می کننــد و بالفاصلــه در صحنــه ی بعــدی بــا بازشــدن پنجــره ی کوچــک منــزل ایــن خانــواده 
ــن  ــان نوی ــرون و جه ــوی بی ــرت به س ــداء مهاج ــه مب ــنتی ب ــتگی س ــان وابس ــان هم ــرای بی ــول ب ــون دال و مدل ــه همچ ک
ــاهدیم. ــک« ش ــن کوچ ــن »چی ــا  ای ــه ب ــو« را در پس زمین ــی.ان تورنت ــی »س ــرج مخابرات ــاد ب ــل نم ــود، تقاب ــاز می ش  ب

ــده  ــش آفری ــواری منزل ــادا و در چهاردی ــادر در دل کان ــه م ــن کوچکــی ک ــد: چی ــادآور ش ــه ی ســخنانش ی ــدی در خاتم زن
ــی  ــروت )مانِک ــه ی پیشــواز و شــانس و ث ــد گرب ــی مانن ــی و مجســمه های ســرامیکی و چین ــا طومارهــای خطاطــی چین و ب
نِکــو( و اســباب زندگــی و ظــروف آشــپزخانه و ... بــر در و دیــوار آن را نشــانه گذاری کرده اســت تــا خانــواده اش را چینــی 
نگــه دارد و چینــی بپوشــاند و چینــی بخورانــد! امــا رفته رفتــه پســر از ایــن شــرق کوچــک فرهنگــی فاصلــه می گیــرد و در 
کنــار جامعــه ی دوســتان دیگــرش )کــه کارگــردان آگاهانــه طراحــی شــخصیت آن هــا را از نژادهــای گوناگــون انتخاب کــرده 
تــا چندفرهنگــی کانــادا را بــا ایــن نمادهــا نشــان دهــد( بــه زندگــی مقصــد غربــی گرایــش پیــدا می کنــد و همــواره درهــا 
ــه ســوی زندگــی جدیــد رهســپار می شــود! جایــی کــه ســندروم آشــیانه ی  ــه روی مــادر می بنــدد و ب را پشــت ســرش و ب
ــر را  ــن اث ــنی ای ــه ی انیمیش ــه جان مای ــود ک ــش می ش ــی برای ــی خیال ــق جهان ــزوا و خل ــردگی، ان ــث افس ــادر، باع ــای م تنه

ــد. ــکل می ده ش



41

خبرنامه، سال نهم، شماره ی هشتادم، آبان ماه 1400



سـردبـیر: حوریه احدی
دبیرتحریریه: شهرام اصغری

هیأت تحریریه: محسن باباخانی، مجید زارع، سعیده زندی و صادق کیا
ravabet1@ihcs.ac.ir

www.ihcs.ac.ir
@ihcss,  @pajoheshgah :پیام رسان ها


