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خبرانهم

ویژه نامه هفته پژوهش



ــش و  ــه  پژوه ــت روحی ــئله  تقوی ــئله، مس ــک مس ی
جویندگــی در دانشجوســت ... از جملــه  کارهایــی 
ــوری  ــه ج ــت ک ــن اس ــرد، ای ــام بگی ــد انج ــه بای ک
ــوان  ــه ج ــود ک ــی بش ــد طراح ــی بای ــام آموزش نظ
ــش  ــم و دان ــق عل ــکاری در تعمی ــق، طلب ــه تحقی ــا ب م
ــاخص  ــده و ش ــراد برگزی ــد اف ــود ... بای ــد بش عالقه  من
ــا  ــوان م ــه ج ــد ک ــی کنن ــی را طراح ــینند نظام بنش
ــا  ــد؛ ب ــدا کن ــق پی ــق و تحقی ــش، تعم ــه پژوه ــل ب می

ــد. ــا دارن ــای م ــه جوان ه ــتعدادی ک ــن اس ای

دیدار نخبگان علمی و استادان دانشگاه ها
1387/07/13
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با حکم مشاور وزیر علوم؛
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 عضو »اتاق فکر تحول علوم انسانی« شد

رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی طــی حکمــی از ســوی مشــاور 
ــانی«  ــوم انس ــر تحــول عل ــاق فک ــت »ات ــه عضوی ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی

منصــوب شــد.
 دکتــر موســی نجفــی، سرپرســت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی طــی 
حکمــی از ســوی دکتــر خیرالدیــن، مشــاور وزیــر علــوم در امــور علمــی، تحقیقاتــی و 

فنــاوری بــه عضویــت »اتــاق فکــر تحــول علــوم انســانی« منصــوب شــد.
در بخشــی از ایــن حکــم آمــده اســت؛ »امیــد اســت بــا همــکاری و هم فکــری 
ــل از  ــی حاص ــای عملیات ــا و راهبرده ــه راهکاره ــا ارائ ــوزه و ب ــن ح ــران ای صاحب نظ
اتــاق فکــر مذکــور، اهــداف و سیاســت های ایــن وزارت در زمینــه تحــول علــوم انســانی 

ــد«. ــق یاب تحق
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تجلیل وزیر علوم از استاد پژوهشگاه علوم انسانی
از دکتر زهره زرشناس به عنوان پژوهشگر برگزیده کشور در 

گروه علوم انسانی تجلیل شد

ــه همــراه معــاون علمــی و  ــاوری ب ــوم، تحقیقــات و فن ــر عل ــر زلفــی گل، وزی  دکت
فنــاوری رئیس جمهــور در مراســم بیســت و دومیــن جلســه تجلیــل از پژوهشــگران 
برتــر 1400 از دکتــر زهــره زرشــناس، اســتاد پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 

فرهنگــی تجلیــل بــه عمــل آورد.
در ایــن مراســم کــه ۲۵ آذرمــاه بــه مناســبت روز پژوهــش برگــزار شــد، اســتادان، 

ــتند. ــه  کشــور حضــور داش ــات عالی رتب پژوهشــگران و مقام
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عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 به عنوان سرپرست »سمت« منصوب شد

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا صــدور حکمــی حجت االســام و المســلمین دکتــر داود مهــدوی زادگان را بــه 
عنــوان »سرپرســت ســازمان مطالعــه و تدویــن کتــب دانشــگاهی در علــوم اســامی و انســانی )ســمت(« منصــوب 

کــرد.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت علــوم، دکتــر زلفــی گل در ایــن حکــم انتصــاب خطاب به حجت االســام 
و المســلمین دکتــر مهــدوی زادگان آورده اســت؛ نظــر بــه مراتــب تعهــد، تخصــص و تجــارب ارزشــمند جنابعالــی، به 
موجــب ایــن حکــم بــه ســمت »سرپرســت ســازمان مطالعــه و تدویــن کتــب دانشــگاهی در علــوم اســامی و انســانی 

)ســمت(« منصــوب می شــوید.

انتظــار مــی رود بــا بهره گیــری از آموزه هــای اســامی، مبانــی علمــی، روحیــه انقابــی، راهبردهــای اساســی دولــت 
مردمــی و جلــب همــکاری اســتادان، پژوهشــگران و نویســندگان )یــاوران علمــی( آن ســازمان، نقشــی شایســته در 
ــژه ارتقــاء جایــگاه علــوم انســانی و تحــول در ســرفصل هــای ایــن  ــه وی ــاوری ب تحقــق اهــداف نظــام علــم و فن

مجموعــه علمــی ایفــا کنیــد.
ــت  ــت، حمای ــی در هدای ــازمان پژوهش ــف آن س ــت و وظای ــال مأموری ــد متع ــه خداون ــوکل ب ــا ت ــت ب ــد اس امی
ــازی  ــژه عملیاتی س ــتی به وی ــناد باالدس ــق اس ــیر تحق ــانی را در مس ــوم انس ــوای عل ــن محت ــر تدوی ــارت ب و نظ
راهبردهــای طــرح شــده در »بیانیــه گام دوم انقــاب اســامی« و »ســند دانشــگاه اســامی« بــا رویکــرد تحول گرایانــه 

ــانید. ــام رس ــه انج ــئله محور ب و مس
ــات  ــران و منوی ــی نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ای ــرد اهــداف متعال ــی را در پیش ب ــزون جنابعال ــق روزاف توفی
رهبــر حکیــم انقــاب اســامی، حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای )مدظلــه العالــی(، از درگاه پــروردگار متعــال خواســتارم.

دکتــر مهــدوی زادگان، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی )مدیــر گــروه پژوهشــی 
ــه از  ــت ک ــطح 4( اس ــوزوی )س ــرای ح ــات دکت ــد 1۳4۳ دارای تحصی ــران( و متول ــی در ای ــردازی سیاس نظریه پ
ــت )1۳۷۲(  ــل البی ــی اه ــع جهان ــزی مجم ــات و برنامه ری ــروه تحقیق ــر گ ــه مدی ــوان ب ــی وی می ت ــوابق اجرای س
1۳۷۲-1۳۷0، معــاون تربیتــی طــاب خارجــی مجتمــع شــهید صــدوق )وابســته بــه مرکــز جهانــی علــوم اســامی(، 
ــم،  ــر ق ــی( دفت ــام خمین ــار ام ــر آث ــم و نش ــه تنظی ــه مؤسس ــته ب ــی نشــریه »حضــور« )وابس 1۳۷4-1۳۷۲، نمایندگ
1۳۸0-1۳۷۵، مدیــر گــروه مطالعــات سیاســی و اجتماعــی مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی ره، دفتــر قــم، 

اشــاره کــرد.
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دکتر نجفی در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش:
امروز ایران به دوره تمدنی خود رسیده است

 مراســم گرامیداشــت هفتــه پژوهــش ۲1 آذرمــاه 1400 در ســالن اســتاد بیرشــک پژوهشــکده دانشــنامه نگاری برگــزار شــد. 
ــه پژوهــش ضمــن  ــه  هفت ــات فرهگــی، در مراســم افتتاحی ــوم انســانی و مطالع ــس پژوهشــگاه عل ــی، رئی ــر موســی نجف دکت
تبریــک ایــن هفتــه، بــه اهمیــت عنصــر »زمــان« و »ابتــکار و نــوآوری« در پژوهــش اشــاره کــرد و گفــت: اگــر پژوهــش بــه 
زمانــه خــودش متکــی نباشــد، فایــده ای نــدارد و اگــر پژوهــش نتوانــد بــا گذشــته یــا زمــان فعلــی ارتباطــی برقــرار کنــد یــا 
ــم و  ــی توجــه کنی ــن پیوســتگی زمان ــه ای ــد در »پژوهــش« ب ــا بای ــذا م ــه درد جامعــه نمی خــورد، ل ــده بدهــد، ب ــه آین افقــی ب
اگــر چنیــن نباشــد، »گسســتگی« همــان خطــری اســت کــه نســل مــا را تهدیــد می کنــد. نمونــه بــارز ایــن گسســتگی در یــک 
خانــواده قابــل مشــاهده اســت. بارهــا مشــاهده کرده ایــم کــه بیــن فزرنــد، پــدر و پدربــزرگ یــک خانــواده »گسســتگی« رخ 
داده اســت. مــا اهالــی علــوم انســانی بایــد نگــران ایــن نــوع مســائل باشــیم کــه البتــه صورت مســئله ســاده ای نیســت و بایــد 

بــا دقــت در پژوهــش مــورد توجــه قــرار گیــرد.

اعتراف به پیشرفت ایران

دکتــر نجفــی ادامــه داد: اگــر بخواهــم شــفاف صحبــت کنــم، در کشــور مــا در خصــوص جایــگاه کشــور در جهــان دو تفکــر 
کلــی بیــن جناح هــای سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی دیــده می شــود کــه هــر دو محتــرم هســتند. یــک تفکــر اینکــه، برخــی 
ــم  ــه، پســرفت ه ــته بلک ــا پیشــرفت نداش ــر نه تنه ــال اخی ــران در ۵0 س ــد ای ــد و معتقدن ــاط می بینن کشــور را در حــال انحط
ــا آن  ــه تکامــل اســت و ب ــد. تفکــر دیگــر اینکــه کشــور ایــران رو ب داشــته اســت و البتــه کــه دالیــل خودشــان را هــم دارن
اســتقالی کــه در ســال ۵۷ بــا انقــاب اســامی کلیــد خــورد، رشــد خــودش را کــرده و اکنــون بــه دوره تمدنــی رســیده اســت. 
بــه ایــن معنــی کــه فرهنــگ بــه منصــه ظهــور اجتماعــی رســیده اســت. بــه تعبیــر مرحــوم اســتاد مطهــری »فرهنــگ، جلــوه 
معنــوی تمــدن، و تمــدن جلــوه مــادی فرهنــگ اســت«. اگــر ایــن مرحلــه تبدیــل فرهنــگ بــه تمــدن را در یــک خــط ســیری 

ــه پیشــرفت ایــران اعتــراف می کنیــم. دنبــال کنیــم، ب

شت هفته ژپوهش مراسم گرامیدا
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اگــر مــا بعــد از 40، ۵0 ســال خودمــان را در مرحلــه تثبیــت اجتماعــی ببینیــم، چــه می شــود کــه بایــد دو تفکــر را بررســی 
کینــم. بــه فــرض مــا نگــران کشــور هســتیم کــه بــه انحطــاط رفتــه اســت، اگــر بخواهیــم تاریــخ کشــورمان را بــه صــورت 
ــه ســه  ــرد ک ــج درجــه ای رســم ک ــی پن ــک منحن ــخ کشــورمان ی ــرای ادوار گذشــته و تاری ــوان ب ــم، می ت ــی ترســیم کنی منحن
بــار آن اعتــاء و دو بــار آن انحطــاط بــوده اســت. دو بــار انحطــاط آن می توانــد مربــوط بــه قــرن پنجــم و هفتــم باشــد کــه 
ــی کــه انســجام ایــران از جنبه هــای سیاســی، اجتماعــی از بیــن  ــا ایــن حــال در دوره مغول ــه اوج رســید. ب ــی ب در دوره مغول
رفــت، بــاز هــم شــعرا و ادیبــان بزرگــی چــون ســعدی، حافــظ و مولــوی در همــان دوره  ی انحطــاط مغولــی بــه اوج رســیدند 
و بــا همــان ابتــکارات خــود نگذاشــتند شــیرازه جامعــه از هــم گســیخته شــود و اعتــای دوره بعــد رقــم خــورد و حتــی ایــن 
مشــاهیر، مغول هــا را هــم تربیــت کردنــد و از آن قــوم مهاجــم در دوره دوم مردمانــی متمــدن و ســازنده ســاختند. ایــن همــان 
اثــر فرهنــگ اســت. بنابرایــن عنصــر دوم پژوهــش کــه »ابتــکار« اســت، بــرای کســانی کــه قائــل بــه »فرهنــگ« هســتند، اســقاط 
ــد  ــم( معتقدن ــن گــروه حســاب می کن ــده خــودم را جــزو ای ــه »تمــدن« هســتند، )بن ــل ب ــا کســانی که قائ ــد. ام ــه نمی کن وظیف
ــه خــود ندیــده اســت و ایــن موضــوع بســیار  ــران از دوره قاجــار، پهلــوی و مشــروطه تاکنــون چنیــن اســتقالی ب تاریــخ ای
ارزشــمندی اســت و نبایــد راحــت از کنــار آن گذشــت. قبــًا اجانــب در کشــور مــا هــرکاری می خواســتند، انجــام می دادنــد؛ 
امــا اآلن دستشــان کوتــاه اســت و همیــن موضــوع کــه در ۵ + 1 مــا مقابــل قدرت هــای بزرگــی نشســته ایم کــه همــه آنهــا در 

تــاش بــرای رایزنــی بــا مــا هســتند نشــان دهنده قــدرت ماســت. ایــن مســئله اتفــاق ســاده ای نیســت.
ــدن  ــن اصــل تم ــه مهمتری ــوآوری ک ــکار و ن ــد از عنصــر ابت ــم نبای ــه داری ــی ک ــا مشــکات و مصائب ــزود: ب ــی اف ــر نجف دکت
اســت، غافــل شــویم. ضمــن اینکــه یکــی از عناصــر پژوهــش هــم »خاقیــت« اســت و اگــر در پژوهشــی »خاقیــت« نباشــد، 
آن دیگــر پژوهــش نیســت و »تقلیــد« اســت. تقلیــد همــان متضــاد تحقیــق اســت کــه در پژوهش هایمــان بایــد مراقــب ایــن 

مــوارد باشــیم.

ابتکار و نوآوری مهم ترین اصل تمدن است

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه عنصــر ابتــکار و نــوآوری بــا عنصــر تمــدن ســنخیت پیــدا می کنــد، گفــت: اگــر تعلــق فکــری مــا بــه 
دســته اول اســت، بــاز فرهنــگ جــای خــودش را دارد و ایــن خاقیــت را بــرای اعتــاء در ســال های آینــده نیــاز داریــم، اگــر 
هــم متعلــق بــه دســته دوم هســتیم، پژوهــش »خاقیــت« خــودش را می خواهــد و در ایــن راســتا اول از همــه بایــد از اســتادان 
پیشکســوت ایــن عرصــه تجلیــل کنیــم و نگذاریــم آنهــا فرامــوش شــوند و همیــن کــه بــه فکرشــان باشــیم یــک ارزش اســت.

ــم  ــادی، اســتاد کری ــاد محمــد دام ــه خاطــرات و آموخته هــای ارزشــمندی از اســتادان خــود، زنده ی وی در ادامــه ســخنانش ب
مجتهــدی و زنده یــاد ســیدمحمد علــی روضاتــی، اشــاره کــرد و گفــت: مــا در قبــال نســل های آینــده مســئولیم و بایــد بــرای 
رشــد علــوم انســانی در نســل آینــده برنامــه داشــته باشــیم. دکتــر نجفــی در پایــان پیشــنهاداتی دربــاره انتشــار دانشــنامه علــوم 
انســانی بــرای جوانــان و همچنیــن هدایــت دانش آمــوزان دبیرســتانی و نســل جــوان جامعــه بــرای راه انــدازی مجلــه علــوم 

انســانی در میــان همســاالن را مطــرح کــرد.
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همزمان با برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پژوهش؛
نشست تخصصی »تحول در پژوهش« برگزار شد

 مراســم گرامیداشــت هفتــه پژوهــش )۲1 آذرمــاه 1400(، بــا برگــزاری نشســت تخصصــی »تحــول در پژوهــش« دنبــال شــد 
و ســخنرانان ایــن نشســت دکتــر یحیــی فــوزی، دکتــر مهــدی معیــن زاده و دکتــر آزیتــا افراشــی، بــه برخــی زوایــای مختلــف 

»پژوهــش« پرداختنــد و نظــرات خــود را مطــرح کردنــد کــه متــن ایــن ســه ســخنران بــه ترتیــب از نظرتــان می گــذرد:

دکتر فوزی: نباید در مورد کارآیی علوم انسانی سیاه نمایی کنیم

ــا   اولیــن ســخنران ایــن نشســت تخصصــی، دکتــر فــوزی، معــاون پژوهشــی و تحصیــات تکمیلــِی پژوهشــگاه بــود. وی ب
تبریــک فرارســیدن هفتــه پژوهــش گفــت: بحــث پژوهــش جزئــی از زندگــی همــه ماســت. پژوهــش روح و حیــات جامعــه 
اســت و پژوهش هــای علــوم انســانی مثــل بقیــه علــوم چنــد هــدف را دنبــال می کننــد. یکــی از اهــداف پژوهش هــای علــوم 
انســانی توصیــف و شــناخت واقعیت هــای جهــان انســانی اســت و انســان نیــاز بــه فهــم و آموختــن دارد کــه علــوم انســانی 
ــه  ــع چگون ــد؟ جوام ــر می کن ــه فک ــد و چگون ــار می کن ــه رفت ــان چگون ــد؛ انس ــرح می کن ــه ط ــن زمین ــؤال هایی را در ای س
ــان انســان چیســت و ... ــذرد و زب ــان می شــود؟ درون انســان چــه می گ ــی باعــث انحطــاط جه ــد و چــه عوامل شــکل می گیرن
دکتــر فــوزی تأکیــد کــرد: یکــی از نیازهــای انســان، آموختــن و فهــم اســت و نیــاز بــه اینکــه منطــق حاکــم بــر رفتــار انســان 
ــاز بشــر  ــدن، نی ــه فهمی ــاز ب ــرد و نی ــذت می ب ــدن ل ــرد اســت و بشــر از فهمی چیســت؟ خــود فهــم ایــن ســؤال ها یــک کارب

اســت. بنابرایــن »توصیــف« و »فهــم« یکــی از نتایــج یافته هــای علــوم انســانی اســت.

 با دستکاری علوم انسانی باید نظم مطلوب جهانی را بسازیم

وی ادامــه داد: مرحلــه دوم، قواعــد و ســنت های ایــن رفتارهاســت کــه بایــد بدانیــم چــه اصولــی بــر آن حاکــم اســت و بعــد 
از ایــن تغییــر و تصــرف آن اســت. یکــی از اهــداف علــوم انســانی ایــن اســت کــه مثــل بقیــه علــوم دنبــال تصــرف و تغییــر 
اســت. مــا بایــد بــا دســت کاری علــوم انســانی نظــم مطلــوب جهانــی را بســازیم. علــوم انســانی مهندســی جوامــع و تغییــر 
در رفتــار انســان ها را مدنظــر قــرار می دهــد و در واقــع مهندســی کــردن جوامــع درجهــت بهبــود زندگــی انســان اســت کــه 

یکــی دیگــر از اهــداف علــوم انســانی و پژوهش هــای علــوم انســانی، همیــن بهبــود زندگــی انسان هاســت.
ــی  ــده چــه اتفاق ــد در آین ــد ببین ــت: انســان می خواه ــوم انســانی گف ــی در عل ــه بحــث آینده پژوه ــاره ب ــا اش ــوزی ب ــر ف دکت
می افتــد و در واقــع چــه روند هایــی در گذشــته شــکل گرفتــه اســت و منجــر بــه آینــده می شــود و خــود فهــم ایــن روندهــا 
بــاز یکــی از اهــداف پژوهش هــای علــوم انســانی اســت. بنابرایــن اهــداف علــوم انســانی مثــل بقیــه علــوم توصیــف و شــناخت 
ــرای  ــرای بشــر و آینده پژوهــی جهــان اســت. ب ســنت ها، قواعــد، تغییــر و تصــرف در جهــان و ایجــاد یــک زندگــی بهتــر ب
ــک  ــم و در جهــت ایجــاد ی ــان بداری ــا در ام ــل تهدیده ــان را در مقاب ــم و خودم ــف کنی ــم ســناریوهایی را تعری اینکــه بتوانی

زندگــی بهتــر بــرای بشــر، تــاش کنیــم.
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ــم  ــًا ه ــن مباحــث اســت و واقع ــال ای ــوم انســانی دنب ــرد: عل ــد ک ــی پژوهشــگاه تأکی ــات تکمیل ــاون پژوهشــی و تحصی مع
ــان  ــانی و روان شناس ــوم انس ــان عل ــتیم. جامعه شناس ــانی هس ــوم انس ــون عل ــان را مدی ــا زندگیم ــد و م ــام می ده کارش را انج
همگــی دنبــال عرصه هــای مختلــف و حفــظ نظــم اجتماعــی و بــرآورده کــردن نیازهــای اجتماعــی هســتند، امــا بــا وجــود ایــن 
ــان  ــه آرامــش مــورد نظــر نرســیده اند. بشــر همچن ــی مواجــه شــده اند و ب ــا مشــکات و تنگناهای تاش هــا جوامــع بشــری ب
از نظــر مســائل روانــی یــا از نظــر وضعیــت اقتصــادی وضعیــت مطلوبــی نــدارد. بــا توجــه بــه مباحــث مرتبــط بــا عدالــت، 
ــدارد و  ــی ن ــی خوب ــانی کارای ــوم انس ــه عل ــد ک ــر می رس ــور به نظ ــا این ط ــا و ناهنجاری ه ــی، بحران ه ــکاف طبقات ــث ش بح
ــن  ــد متهــم اول ای ــه دهــد و تصــور می کنن ــی ارائ ــرای مســائل موجــود نســخه خوب ــا ب ــد ی ــد مشــکات را حــل کن نمی توان
ــد  ــد و نبای ــال می کن ــوم انســانی واقعــًا کار خــودش را دنب ــوم انســانی اســت؛ در حالی کــه این طــور نیســت و عل مســائل، عل

ــی علــوم انســانی ســیاه نمایی شــود. ــن در مــورد عملکــرد و کارآی بیــش از ای

ساختار پژوهش الیه های مختلفی دارد

دکتــر فــوزی بــا بیــان این کــه »ســاختار پژوهــش دارای الیه هــای مختلفــی اســت«، تشــریح کــرد: الیــه ابتدایــی ایــن ســاختار 
پژوهشــگران، محققــان و دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی هســتند. الیــه دوم ریل گذاری هــا، قواعــد، ضوابــط و ســاختارهای 

پژوهــش و کلیــه چیزهایــی اســت کــه بــه پژوهــش جهــت می دهنــد.
وی ادامــه داد: این کــه پژوهشــگر بــه ســمت مقاله نویســی رفتــه تــا امتیــاز بگیــرد، بــه ایــن دلیــل اســت کــه ریل هــا او را بــه 
ــه مــن  ــا خــود می گویــد کــه چطــور ب ایــن ســمت هدایــت می کنــد. انســان اصــوالً موجــود حســاب گر و عقانــی اســت. ب
ــمت  ــان س ــه هم ــن، پژوهشــگر ب ــردازی ک ــد نظریه پ ــد و بگویی ــر دهی ــل را تغیی ــر ری ــی! اگ ــا مقاله نویس ــد، ب ــاز می دهن امتی

مــی رود.
ــده  ــه دی ــا آن ک ــه ب ــن الی ــت: ای ــت و گف ــش« دانس ــوزه پژوه ــای ح ــا و جهان بینی ه ــوم را »گفتمان ه ــه س ــوزی الی ــر ف دکت
ــی در  ــاد تفاوت های ــث ایج ــارات از آن باع ــانی و انتظ ــوم انس ــه عل ــگاه ب ــوع ن ــت. ن ــذار اس ــیار تاثیرگ ــی بس ــود ول نمی ش
ــه  ــش و ارزش و این ک ــه دان ــه رابط ــا ب ــگاه م ــوع ن ــم و ن ــان داری ــه انس ــی ب ــه نگاه ــه چ ــی این ک ــود. حت ــزی می ش برنامه ری
ارزش هــا چگونــه بــه دانــش اثــر می گذارنــد و دیــن چــه تاثیــری بــر دانــش دارد و نــوع ایــن رویکــرد، بــر ســاختار پژوهــش 

اثرگــذار اســت.
معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی راه حــل تغییــر و تحــول در پژوهــش را فکــر و برنامه ریــزی 
بــرای هــر ســه الیــه دانســت و گفــت: در الیــه اول کــه پژوهشــگران هســتند، بایــد برنامــه مشــخص داشــته باشــیم. بایــد بدانیــم 
ــه شــخصیت خاصــی دارد.  ــاز ب ــد پژوهشــگر باشــند و نی ــراد نمی توانن ــد پژوهشــگر شــود. همــه اف ــه هــر کســی نمی توان ک
ــه مهــارت،  ــاز ب ــزه، پژوهشــگر نی ــر عاقــه و انگی ــی باشــد. عــاوه ب ــد پژوهشــگر خوب ــرا دارد، نمی توان هــر کســی کــه دکت

روش منــدی و آشــنایی بــا روش هــا دارد. پژوهشــگر نیــاز بــه فضــا و بســتر آرام دارد کــه بتوانــد در آن کار کنــد.
ــر  ــیم. اگ ــته باش ــبی داش ــی مناس ــا جهت ده ــوند ت ــاح ش ــا اص ــط و آیین نامه ه ــد ضواب ــه دوم بای ــرای الی ــه داد: ب وی ادام
می خواهیــم اهــداف و مأموریت هــای خاصــی را دنبــال کنیــم، بایــد آن را اصــاح کنیــم. وقتــی کمیــت مهم تــر از کیفیــت در 
نظــر گرفتــه می شــود، هــر انســان حســاب گری بــه آن ســمت مــی رود. بایــد معیارهــا تغییــر پیــدا کنــد و بــرای ارتقــاء، تبدیــل 

ــد. ــن ســمت برون ــه ای ــا همــه ب ــم ت ــد بهــا بدهی ــوآوری و ایده هــای جدی ــردازی، ن وضعیــت و ... به نظریه پ
ــک اجمــاع  ــه ی ــی و رســیدن ب ــه اجماع ســازی در عرصــه گفتمان ــاز ب ــه ســوم، نی ــرای تحــول در الی ــزود: ب ــوزی اف ــر ف دکت
بین االذهانــی در خصــوص مســائل بنیــادی علــوم انســانی داریــم. در کل بــرای تحــول در عرصــه پژوهــش نیــاز بــه یــک بســته 
جامــع راهبــردی داریــم و بایــد هــر ســه ســطح را ببینیــم. بــه ایــن صــورت پژوهــش می توانــد ارتقــاء پیــدا کنــد، تقویــت شــود 

و زحمــات اســاتید علــوم انســانی کشــور بــه نتیجــه مطلــوب برســد.

وی در پایــان ســخنان خــود اظهــار امیــدواری کــرد کــه پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در دوران جدیــد بتوانــد 
محیــط آرام و بــا نشــاط علمــی و بســتری مناســب بــرای تقویــت پژوهش هــا در کشــور باشــد.



11

خبرنامه، سال نهم، شماره  هشتاد و یکم، آذر ماه 1400

دکتر معین زاده: در »گرداب«، پرداختن به مسائل جزئی بی فایده است

ــراز خرســندی از حضــور در  ــه پژوهــش و اب ــک هفت ــس از تبری ــر پژوهشــِی پژوهشــگاه پ ــن زاده، مدی ــر معی ــه دکت در ادام
ــم.  ــری می کن ــل« پیگی ــش اصی ــوان »پژوه ــا عن ــش را ب ــول در پژوه ــث تح ــده بح ــت: بن ــنامه نگاری، گف ــکده دانش پژوهش
اینکــه پژوهــش اصیــل چیســت؟ مایلــم قبــل از ورود بــه بحــث یــک آیــه از قــرآن و یــک آیــه از انجیــل را قرائــت کنــم . 

ــردازم. ــی پ ــل م ــه انجی ــه آی ــه ب ــم و در ادام ــرآن را عــرض می کن ــه ق اول آی

َوُکلَّ إِنَساٍن أَلَْزْمنَاُه َطآئَِرُه فِی ُعنُقِِه َونُْخِرُج لَُه یَْوَم الْقِیَاَمِة کِتَابًا یَْلَقاُه َمنُشوًرا )آیه 1۳، سوره االسراء(
ــه در مــورد روز قیامــت اســت و منظــور از »کتــاب« اینجــا نامــه اعمــال اســت. مــن همــواره  مشــخص اســت کــه ایــن آی
دوســت داشــتم بگویــم »کتــاب خــودت« کــه مانعــی هــم نمی بینــم کــه بگویــم کتــاب خــودت را بخــوان و دنبــال مســئله 
خــودت بــاش و در آیــه انجیــل کــه از قــول حضــرت عیســی مســیح علیه الســام فرمــوده اســت کــه »انســان تنهــا بــه نــان 
نمی زیــد بلکــه بــه هــر کلمــه خــدا«. اصیــل کلمــه غریبــی اســت کــه اول پژوهــش مــی آوریــم و یــک تنشــی بیــن کاربــرد 
آن در زبان هــای التیــن و عربــی وجــود دارد. در ریشــه انگلیســی و آلمانــی ایــن واژه بخــش auto وجــود دارد کــه بــه معنــی 
»خــود« اســت و اشــاره بــه ایــن دارد کــه امــر اصیــل، امــری اســت مربــوط بــه خــود. مــا در عربــی بایــد دقــت کنیــم تــا ایــن 
را درک کنیــم زیــرا آن را چیــزی می داننــد کــه همــگان بــه آن معتقدنــد نــه خــود فــرد، ایــن درحالــی اســت کــه وقتــی مــا 
ــل  ــوان طنیــن خــود را در آن شــنید. آدم اصی ــم کــه می ت ــه گذشــته ای برمی گردی ــاز ب ــم ب از اصــل و نســب صحبــت می کنی
آدمــی اســت کــه گذشــته اش »پشــت انــدر پشــت« معلــوم و نیکــو اســت. پــس خــود دارد و می توانــد بــه آن ببالــد. پــس هــر 
ســه اشــاره بــه خــود دارنــد. پژوهــش اصیــل پژوهشــی برآمــده از وضــع خــود اســت. ایــن مســئله در فلســفه قــرن بیســت 
ــرای حیــات خــود طــرح  ایــن موضــوع بســیار برجســته اســت. »هایدگــر« معتقــد انســان موضوعــی طرح افکــن اســت و ب

ــرای زندگــی خــود افکنــده اســت، درک می کنــد. می افکنــد و اشــیاء و چیزهــا را ذیــل طرحــی کــه ب
یــک مثــال خــاص در ایــن مــورد، در نظرگرفتــن یــک زوجــی اســت کــه از خیابانــی رد مــی شــوند و به طــور معمــول آقــا 
ــد(.  ــورد عمــوم صــدق نمی کن ــال در م ــن مث ــم هــم جواهــر فروشــی ها را )ای ــرد و خان ــر نظــر می گی کتاب فروشــی ها را زی
وقتــی ایــن دو نفــر بــه صحنــه مشــاهده شــده می اندیشــند هــر کــدام از اینهــا بســته بــه طرحــی کــه بــرای زندگــی خــود 
افکنــده اســت، متوجــه مغازه هایــی می شــود کــه کتــاب یــا جواهــر دارنــد در ذهــن آقــا یــک کتاب فروشــی اســت و خــاء 
ــک  ــا ی ــه دارد ت ــر فروشــی اســت و خــاء ادام ــک جواه ــم ی ــا در ذهــن خان ــک کتاب فروشــی دیگــر، ام ــا ی ــه دارد ت ادام
ــه  ــم ک ــان درک می کنی ــل طرح هایم ــان را ذی ــا اعی ــم م ــان درک نمی کنی ــان را یکس ــا اعی ــن م ــر. بنابرای ــی دیگ جواهرفروش
در ذهــن مــا وجــود دارد و ایــن ذات پژوهــش اســت. مولــوی ایــن موضــوع را بســیار عالــی کاویــده و بیــان کــرده اســت:

در گشاد عقده ها گشتی تو پیر               عقده چندی دگر بگشاده گیر
عقده را بگشاده گیر ای منتهی               عقده سختست بر کیسه تهی
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دکتــر معیــن زاده در ایــن مــورد شــرح داد: همــواره بــه دنبــال ریزبینی هایــی رفتــی کــه بــه وضــع حیاتــت مربــوط نمی شــد. 
ــوان امــروز هــم در نظــر  ــوم دیــن« را می ت ــوم دیــن« چــه کســی هســتم. »ی ــه علم هــا ایــن اســت کــه مــن در »ی جــان جمل
گرفــت. مــن اکنــون در چــه وضعــی هســتم؟ حتــی در مواجهــه بــا تاریــخ، بنــا بــر اصــل معاصــرت و بنــا بــر ایــن کــه مــا بایــد 

بــه نحــوی بــا آن ارتبــاط برقــرار کنیــم کــه بتوانــد وضــع کنونــی زندگــی مــرا رقــم بزنــد.

ــه فراخوانــدن متــن مربــوط اســت.  ــه حــال حاضــر و هــم ب وی ادامــه داد: بنــده کلمــه احضــار را دوســت دارم زیــرا هــم ب
حافــظ ســال ها پیــش اشــعار خــود را ســروده و مــا اکنــون بــا حــاالت، اضطراب هــا، افــکار و احساســات خــود ســراغ اشــعار 
صامــت آن می رویــم. وقتــی دیــوان حافــظ را می خوانیــم، او را احضــار و اســتنطاق می کنیــم. بایــد متــن را از آن خــود کنیــم. 
متــن را از آن مســائل خودمــان می کنیــم. در مــورد وقایــع تاریخــی اجتماعــی هــم همین طــور اســت، بایــد احضــار و اســتنطاق 
کــرد. خــود را ارائــه کــرد و بــرای خــود پاســخ خواســت. دوســت دارم یــک اشــاره ای هــم بــه ماجــرای »نحــوی و کشــتیبان« 

مولــوی بکنــم کــه نمونــه بــارز بــرای ایــن دو نــوع پژوهــش اســت.

ماجــرای نحــوی و کشــتیبان این طــور اســت کــه وقتــی نحــوی از کشــتیبان می پرســد کــه »هیــچ از نحــو دانــی؟«. او می گویــد: 
»ال« و نحــوی جــواب می دهــد کــه نصــف عمــرت بــر فناســت. امــا در ادامــه در دریــای پرتاطــم کــه مــرگ نزدیــک می شــود 
ــود و ...  ــرق می ش ــرداب غ ــن گ ــتی درای ــه کش ــت« چون ک ــوی فناس ــرت ای نح ــد، »کل عم ــوی می گوی ــه نح ــتیبان ب کش
بنابرایــن وقتــی در گــرداب هســتی، پرداختــن بــه مســائلی کــه بســیار بســیار جزئــی هســتند و بــه وضــع مــا ارتباطــی نــدارد، 

بی فایــده اســت. انصــاف نیســت کــه پژوهــش بــه چنیــن ســمت و ســویی ســوق داده شــود.

ــه  ــد و ب ــه کاری بیای ــد ب ــًا بای ــش حتم ــه پژوه ــود ک ــتنباط ش ــن اس ــض م ــاید از عرای ــرد: ش ــح ک ــن زاده تصری ــر معی دکت
تجاری ســازی و فــروش بــرود و تبدیــل بــه دســتورالعمل و آیین نامــه شــود و در دفتــر وزیــر نصــب شــود، بــه دولــت خــط 

ــه خــدا«. ــر کلم ــه ه ــه ب ــد بلک ــان نمی زی ــه ن ــط ب ــور نیســت، »انســان فق ــر این ط ــد. خی مشــی بده

»بــه کار آمــدن« هــم خــود بحــث بســیار ســترگی اســت کــه مــن دوســت دارم در ایــن زمینــه بــه ســه بیــت از مولــوی بپــردازم. 
در ایــن مــورد مخاطبــش نیــز خــودم هســتم. »بــه کار بیایــد« یعنــی »بــه وضــع مــا« کمــک کنــد هــر وضعــی را دنبــال کنیــد 
حتــی اگــر نــان باشــد بــه کلمــه خــدا می رســد. مثــال: اگــر فــردی اتومبیــل تنــدرو می خــرد هــدف آن وصــال اســت، آخــر 

تلفــن همــراه پیشــرفته هــم بــه ارتبــاط می رســد کــه انســانی اســت . نهایــت هــر چیــزی را بگیریــم بــه انســان می رســد.

کار او دارد که حق را شد مرید                   بهر کار او ز هر کاری برید
دیگران چون کودکان این روز چند       تا به شب در خاک بازی می کنند
گوید از کارم برآوردند خلق                غرق بیکاریست جانش تا به حلق
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دکتر افراشی: مسئله محوری عامل پیوند جهان پژوهش و جهان واقعی است

ســخنران ســوم ایــن نشســت تخصصــی، دکتــر آزیتــا افراشــی رئیــس پژوهشــکده دانشــنامه نگاری بــود کــه بــا طــرح ســؤاالتی 
ــال  ــد به دنب ــت وجوی نظام من ــوان جس ــش را می ت ــت: پژوه ــت وگف ــش« پرداخ ــئله در پژوه ــش و مس ــوع »پرس ــه موض ب
پاســخ بــرای یــک یــا چنــد پرســش تعریــف کــرد. بنابرایــن، شــاید بتــوان طــرح پرســش را گام نخســت پژوهــش قلمــداد 

ــه ذهــن می آیــد: کــرد. وقتــی موضــوع پرســش و پرسشــگری مطــرح می شــود ســؤاالت زیــر ب
آیا همه پژوهشگران به یک اندازه پرسشگر هستند؟

آیا هم یه ما پرسش هایی مطرح می کنیم که واقعًا جواب آنها را نمی دانیم؟
آیا ما در طرح این پرسش ها واقعًا به دنبال کنجکاوی های علمی مان هستیم؟

چند وقت هست که پرسش تازه ای برای ما شکل نگرفته است؟

ــا خــود در ســیل  ــد مثــل شــعری کــه شــاعر را ب ــن پرســش ها بای ــا ای ــم ی ــا پرسشــی مطــرح کنی ــم ت ــد تــاش کنی ــا بای آی
ــوند؟ ــاری ش ــند و ج ــرد، بجوش ــاختار می ب ــه و س اندیش

ــیار  ــد بس ــش ها یافته ان ــرای آن پرس ــه ب ــخ هایی ک ــران و پاس ــوی دیگ ــده از س ــرح ش ــش های مط ــاره پرس ــا درب ــب، م اغل
ــد. ــاز باش ــه جریان س ــم ک ــرح کنی ــی مط ــم پرسش ــواری می توانی ــه دش ــه ب ــد ک ــاق می افت ــرر اتف ــی مک ــم، ول می دانی

آیــا پرسشــگری صرفــًا بــه ویژگی هــای شــخصیتی مــا بســتگی دارد یــا فنــی اســت کــه بــا تجربــه و آمــوزش آن را می تــوان 
آموخت؟

بســیار اتفــاق می افتــد کــه پرسشــی در ذهنمــان شــکل می گیــرد، ولــی تردیــد  و تــرس  از قضــاوت جامعــه علمــی مانــع از 
ــم. ــا می کنی ــد پرســش های پژوهشــگران دیگــر اکتف ــاز تولی ــه ب ــع ب ــل در بســیاری از مواق ــن دلی ــان آن می شــود، به همی بی

آیا پژوهشگرانی که پرسش های ناب مطرح می کنند، جسارت و جرأت بیشتری نسبت به دیگران دارند؟ 
آیا این پرسش ها حد و مرزی ندارند و بی پایان اند؟

آیــا در هــر نقطــه از عمــر پژوهشــی خــود کــه باشــیم، همــواره می توانیــم بــه شــیوه و انــدازه ای یکســان بــه طــرح پرســش 
بپردازیــم؟ آیــا بــا توجــه بــه توانمندی هــای ذهنــی و شــناختی مــا چنیــن مســیری میســر اســت؟

اینها صرفًا برخی از ابهاماتی هستند که درباره ماهیت پرسش های پژوهش مطرح اند.

ــزو  ــز ج ــناختی نی ــاظ ش ــه لح ــه ب ــت؛ بلک ــش اس ــن گام در پژوه ــا اولی ــه تنه ــش ن ــرح پرس ــه داد: ط ــی ادام ــر افراش دکت
 ostension مقدماتی تریــن مراحــل شــناخت انســان و جهــان محســوب می شــود؛ کــه فاســفه و زبان شناســان از آن بــه عنــوان
ــن  ــان خــارج می پرســد: ای ــای جه ــه پدیده ه ــا اشــاره ب ــودک ب ــه در آن ک ــه ای ک ــد؛ مرحل ــام می برن ــای اشــاره ای ن ــا معن ی
ــه مــرور زمینه ســاز طــرح پرســش های دیگــری می گــردد ماننــد: او  چیســت؟ در فراینــد تدریجــی شــناخت ایــن پرســش ب
کیســت؟ یــا اینجــا کجاســت؟ انســانی کــه در فرآینــد رشــد شــناختی از مرحلــه درک و تولیــد معنــای اشــاره ای گــذر نکنــد، 

ــی اســت. ــاالت شــناختی و ذهن ــد دچــار اخت بی تردی
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ــواهد از  ــن ش ــه ای ــن ب ــت. پرداخت ــه پرسشگری هاس ــار از این گون ــز سرش ــا نی ــی م ــه جهان بین ــه آیین ــی به مثاب ــات فارس ادبی
ــه لحــاظ فرهنگــی ایرانیــان انســانهایی پرسشــگر هســتند. ایــن رو حائــز اهمیــت اســت کــه نشــان می دهــد ب

چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش          زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست
من نمی دانم کی ام من              لیک یک من در من است

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست          منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست

ــت،  ــد رف ــر آن خواه ــه ذک ــد ک ــه بع ــه مرحل ــر ب ــی اگ ــی و نخســت پژوهــش اســت ول ــرح پرســش ها اگرچــه گام اصل ط
ــناختی  ــه ش ــذر از مرحل ــا گ ــاس ب ــل قی ــه قاب ــن مرحل ــرد. ای ــکل نمی گی ــانی ش ــوم انس ــژه در عل ــش به وی ــد، پژوه نینجام
ــس از طــرح  ــد تدریجــی شــناخت، کــودک انســان پ ــای اســتعاره ای اســت. در فراین ــه معن ــای اشــاره ای ب ــا معن ostension ی

ــردازد. ــور می پ ــه و چط ــرا، چگون ــاره چ ــش درب ــه پرس ــت؟ ب ــا کجاس ــت؟ و اینج ــت؟ او کیس ــن چیس ــر ای ــش هایی نظی پرس
فرایند تفکر و پرسش درباره چرایی و چگونگی، فرایندی انتزاعی است که به طرح مسئله می انجامد.

ــز محــدود نمی شــود؛  ــه فهرســتی از پرســش ها نی ــًا ب ــاز نمی شــود، صرف ــدون طــرح پرســش آغ ــه پژوهــش ب همان طــور ک
بلکــه ایــن پرســش ها بایــد بــه شــکل گیری مســئله منتهــی شــوند. بــرای روشن شــدن موضــوع بــه مثــال زیــر توجــه فرماییــد:

ــه  ــد ک ــت می کنن ــی صحب ــه گویش ــره، ب ــن جزی ــش ای ــه کاه ــاکنان رو ب ــد. س ــر بگیری ــزگان را درنظ ــره الرک در هرم جزی
»کمــزاری« نامیــده می شــود. بســیاری از ســخنگویان کمــزاری، بــه دلیــل کهولــت از بیــن رفته انــد و بســیاری، به دلیــل کمبــود 
امکانــات رفاهــی، تحصیــل، شــغل و نظیــر آن ماننــد ســاکنان بســیاری از جزایــر دنیــا بــه مــرور مهاجــرت کرده انــد؛ در نتیجــه 
در کنــار آداب و رســوم و فرهنــگ ایــن جامعــه زبانــی کــه بــه مــرور اثــری از آن باقــی نمی مانــد؛ گویــش کمــزاری نیــز نــه 

چنــدان تدریجــی، بلکــه بــه ســرعت در حــال نابــودی اســت. آنچــه گفتــه شــد، شــرح یــک مشــکل بــود.

این مشکل در ذهن پژوهشگر زبان شناس به طرح پرسش هایی می انجامد.
ــر  ــا تغیی ــه ی ــن رفت ــدام از بی ــده و ک ــر مان ــش بی تغیی ــن گوی ــای ای ــک از ویژگی ه ــزاری کدام ی ــی کم ــه زبان - در جامع

کرده انــد؟
- چه تفاوت هایی بین گویش زنان و مردان کمزاری وجود دارد؟

- در کمزاری ردی از کدام گویش های ایرانی وجود دارد؟ و نظایر آنها.....
ــن اســت کــه یکــی از گویش هــای  ــی ای ــد؟ مســئله اصل ــرار می گیرن ــل کــدام مســئله ق ــن پرســش ها ذی ــد ای ــد دی حــال بای
ــان  ــه ســبب از می ــودی ب ــا و ناب ــا، گویش ه ــایر زبان ه ــا س ــا در برخــورد ب ــر، از دســت دادن ویژگی ه ــی در حــال تغیی ایران

ــن گویــش را حفــظ کــرد؟ ــوان ای ــه می ت ــن گویشــوران آن اســت. چگون رفت

ــر  ــرفته ای از تفک ــطح پیش ــرد: س ــح ک ــد آن تصری ــل نظام من ــرای ح ــاش ب ــئله و ت ــرح مس ــوص ط ــی در خص ــر افراش دکت
ــن  ــی و تبیی ــی، چگونگ ــا چرای ــد و ب ــا می یاب ــنی معن ــه روش ــانی ب ــوم انس ــژه در عل ــه به وی ــتعاره ای اســت ک ــی و اس انتزاع
ــرای حــل مســئله  ــه پژوهــش ب ــه اســت ک ــه مســئله. و این گون ــل مشــکل ب ــی تبدی ــردن یعن ســروکار دارد. پژوهــش پذیرک
ــرای  ــخ ب ــه ای پاس ــه مجموع ــد، ب ــئله نباش ــل مس ــال ح ــش به دنب ــر پژوه ــد، اگ ــه ش ــه گفت ــود. چنان ک ــه کار گرفته می ش ب

ــت. ــی اس ــان واقع ــش و جه ــان پژوه ــد جه ــل پیون ــئله محوری عام ــود. مس ــل می ش ــؤال ها تبدی ــتی از س فهرس

اگــر پژوهشــی مســئله محور نباشــد، هرچنــد از انســجام درونــی برخــوردار باشــد از بافــت زمانی_مکانــی خــود جــدا می شــود. 
ــن  ــد. اگرچــه ای ــری برخوردارن ــی از ارزش باالت ــی و همه زمان ــه پژوهش هــای همه مکان ــد ک ــا کنن ممکــن اســت برخــی ادع
ــائل  ــه مس ــوف ب ــی معط ــه  مکان ــی و هم ــای همه زمان ــام پژوهش ه ــه، تم ــه تجرب ــی ب ــد، ول ــه باش ــد پذیرفت ــا می توان مدع
ــری اســت  ــی و اث ــان عرب ــاره صــرف و نحــو زب ــی اســت درب ــه اگرچــه کتاب ــیبویه« ک ــاب س ــد »الکت ــد. مانن ــی بوده ان واقع

ــم اســت. ــرآن کری ــای ق ــی در حقیقــت مســئله آن قرائــت و درک معن ــی؛ ول همه زمان

روز پژوهش گرامی؛ و استوار باد قلم هایتان برای پژوهش های مسئله محور
گفتنی ســت، در ادامــه مراســم نیــز دکتــر فاطمــه براتلــو، عضــو کمیســیون ارزیابــی کیفیــت و تحــول پژوهــش، گزارشــی از 

ــرد. ــه ک ــات فرهنگــی ارائ ــوم انســانی و مطالع ــت پژوهشــی در پژوهشــگاه عل آسیب شناســی وضعی
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آسیب شناسی وضعیت پژوهشی در پژوهشگاه

بخشــی از مراســم گرامیداشــت هفتــه پژوهــش بــه ارائــه گــزارش دکتــر فاطمــه براتلــو )عضــو کمیســیون ارزیابــی کیفیــت و 
تحــول پژوهــش( بــا موضــوع »آسیب شناســی وضعیــت پژوهشــی در پژوهشــگاه« اختصــاص داشــت.

ــاب  ــگاه جن ــرم پژوهش ــس محت ــد رئی ــه صاحدی ــا ب ــاه بن ــان م ــل آب ــت: در اوای ــخنانش گف ــدای س ــو در ابت ــر براتل  دکت
آقــای دکتــر نجفــی، کمیســیون پنــج نفــره ارزیابــی کیفیــت و تحــول در پژوهــش تشــکیل شــد تــا در ســه محــور ارزیابــی 
آسیب شناســانه فرایندهــای جــاری کیفی ســازی امــور پژوهشــی، پیشــنهادهای اصاحــی بــرای بهبــود فرایندهــا و نیــز ارائــه 
راهکارهــای بدیــل بــرای ارتقــاء کیفیــت پژوهــش و پژوهشــگاه تحقیقــی میدانــی را بــه انجــام رســاند. پــس از هماهنگی هــای 
ــی،  ــردی، گروه ــکل ف ــه ش ــده، ب ــت ش ــاز و هدای ــای نیمه ب ــا مصاحبه ه ــز و گروه ه ــکده ها، مراک ــای پژوهش ــا رؤس الزم ب
ــه  ــوالت اولی ــاری، مق ــی ج ــیوه نامه های پژوهش ــا و ش ــه آیین نامه ه ــع آوری مطالع ــا جم ــش از آن ب ــد. پی ــاز ش ــی آغ ترکیب
احصــاء شــد. در مجمــوع تــا زمــان ارائــه ایــن گــزارش بــا صــرف 1۲۲ نفر_ســاعت زمــان بــا 9۵ نفــر مصاحبــه بــه انجــام 
ــج منتشــر و در  ــه به تدری ــی حاصــل شــده ک ــه تصمیم ســازی های آت ــتاوردهای بســیاری جهــت کمــک ب رسیده اســت. دس

اختیــار قــرار خواهنــد گرفــت.

دکتــر براتلــو ادامــه داد: اکنــون ارائــه گزارشــی از ایــن ارزیابــی مجالــی بــه دســت داده تــا در این بــاره مطالبــی بــه عــرض 
رســانده  شــود. پیــش از هــر چیــزی بایــد اشــاره داشــت کــه موضــوع تغییــر بــرای دانــش مدیریــت در دو شــاخه مهندســی 
مجــدد و بهبــود مســتمر امــری شــناخته شــده اســت. ســازمان ها در نقــاط عطفــی فرصــت می یابنــد تــا خــود بــا رویکــردی 
ــن موقعیت هاســت.  ــه ای ــی از جمل ــرات مدیریت ــا، تغیی ــد. مناســبات، رویداده ــه خــود بپردازن ــه مشــاهده و مطالع ــه ب نقادان
ــه  ــه نقطــه مشــخص از پیــش تعریــف شــده ای نیســت. بلکــه مقول ــه کیفیــت، رســیدن ب مســئله ایــن اســت کــه رســیدن ب
کیفیــت امــری شــناختی از جنــس بــودن و پیاپــی تــازه شــدن بنــا بــه اضطرارهــا، تجــارب، و یادگیری هــای مســتمر ســازماِن 
بالنــده در تاریــخ خــود از بــدو تکویــن تــا بــه امــروز اســت. بنابرایــن ســخن از کیفیــت، ســخن از نوعــی جستجوســت دربــاره 

»بــودن« و »مانــدن« در مســیر کیفیــت و بهبــود مســتمر.

وی در ادامــه بــا نگاهــی بــه تاریــخ حکمرانــِی دانــش و پژوهــش در ســطح ملــی یــا سیاســت گذاری های کان ملــی تأکیــد 
کــرد: در حــوزه دانــش و پژوهــش می تــوان جریان هایــی را رصــد کــرد کــه حکایــت از تغییــر موضــع یــا مواضــع در یــک 
ــی  ــا خــود تابع ــن جریان ه ــه ای ــدی باشــد. البت ــی فراین ــای مســتمر در نگاه ــد حاصــل یادگیری ه ــن می توان مســیر دارد. ای
ــل  ــگاه ها از نس ــال آن پژوهش ــگاه ها و به دنب ــل های دانش ــر نس ــی و تغیی ــای دانش ــات نظام ه ــه الزام ــی ب ــی جهان از نگاه
ــط  ــا مســائلی چــون مســائل محی ــه بیشــترین درآمیختگــی را ب ــوار اســت ک ــدون دی ــا نســل های دانشــگاهی ب کاســیک ت
ــد  ــز بای ــف را نی ــد ســائق و ترجیحــات سیاســت گذاران در ســطوح مختل ــوارد بای ــن م ــه ای ــه ب ــم دارد. البت زیســتی ... ه
افــزود. جریانــی کــه مســئله یــا دغدغــه آن »کارآیــی« اســت. کیفیــت در ایــن قالــب احصــاء حداکثــری فعالیت هــای ممکــن 

ــاب، نشســت، همایــش و ... ــه، طــرح، کت ــد مقال ــن فعالیت هاســت؛ مانن و افزایــش شــمارگان ای
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بدیهــی اســت هرچــه ایــن تعــداد فزونتــر باشــد، صرفــه اقتصــادی حاصــل از هزینه کــرد ســرمایه های انســانی و غیرانســانی 
ــواع حباب هــا و حباب ســازی شــکل  ــدا و پنهــان بســیاری دارد؛ ان ــات پی ــم آف ــه اقتصــاد عل ــه غلب ــود! البت بیشــتر خواهــد ب
گرفتــه چــون مقاله ســازی، کتاب ســازی، همایش ســازی می توانــد حاصــل ایــن نــگاه ســوداگرایانه بــه پژوهــش، پژوهشــگری 
و مدیریــت پژوهــش باشــد. یــا می تــوان از جریانــی نــام بــرد کــه مســئله یــا دغدغــه آن »اثربخشــی« اســت. در ایــن رویکــرد 
یافتــن مخاطــب پژوهــش مســئله مدیریــت کیفیــت اســت. خــوب مــا تغییراتــی در ســاختار و در دل معاونــت فرهنگــی را 

شــاهدیم کــه دقیقــًا مبتنــی بــر چنیــن رویکردی ســت.

 ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت، روایــت خاصــی از مســئله مندی را بــه دســت داده و البتــه در ســاحت علــوم انســانی بســیار 
ــا ...  ــم ت ــد رســالت عل ــا تحدی ــد ی ــا تهدی ــن ت ــات بنیادی ــت تحقیق ــگاری اهمی ــوده اســت؛ از نادیده ان ــز ب هــم مجادله برانگی
مطالبــی اســت کــه بــه عنــوان چالش هــای درونــی ایــن جریــان برشــمرده شــده و می شــود. البتــه در مقابــل ایــن چالش هــا 
ــرای پژوهــش از دل میدان هــای اجتماعــی،  ــه آن اســت کــه مســئله راســتین ب ــد ب ــه معتق ــدی هــم هســت ک نگاه هــای تأیی
ــن میدان هاســت و  ــد ای ــدن نیازمن ــت درأم ــه فعلی ــرای ب ــا هــم ب فرهنگــی، سیاســی ... برخاســته شــده و حاصــل پژوهش ه
اساســًا دوگانــه ای در میــان نیســت. البتــه بــه فراخــور ارزش هــای فــردی محقــق و الزامــات رشــته، بدیهــی اســت ایــن تفاســیر 

ــز ی نظــری اســت. ــن تفکیــک، تمای ــد. ای ــود. ایــن جریان هــا بســیار در هــم تنیده ان ــر خواهــد ب متفــاوت و متکث

عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در ادامــه ســخنانش بــا بازگشــت بــه ســه محــور پژوهش 
ــا سلســله مراتب  ــا ب ــل بحــث و بررســی اســت. بدیهی ســت م ــا قاب ــن جریان ه ــل ای ــرد: دو محــور نخســت ذی ــح ک تصری
سیاســتی مواجهیــم کــه دربــاره تمامــی آنهــا اختیــار عمــل نداریــم. از ایــن رو مــا بــا مســائلی مواجهیــم کــه برخــی در فاصلــه 
ــا در راســتای محــور ســوم و در مســیر رشــد و  ــل بازنگری ســت، ام ــر قاب ــی بلندت ــه زمان ــاه و برخــی در فاصل ــی کوت زمان
بهبــود مســتمر جمــع را دعــوت می کنــم تــا بیندیشــیم کــدام جریــان مدیریتــی می توانــد مجــال تعیــن و ظهــور بیشــتری را 
بــرای تحقیــق کیفــی و دســتاوردهای باکیفیت تــر فراهــم آورد؟ ایــن مســئله ای اســت کــه ایــن کمیســیون بــه آن پرداختــه و بــه 
عنــوان بحثــی زمینــه ای همــواره مــورد توجــه شــورای محتــرم پژوهشــی خواهــد بــود، امــا دربــاره آنچــه کــه جمــع محتــرم 
ــاره  ــوارد اش ــن م ــه ای ــوان ب ــته اند می ت ــاره داش ــه آن اش ــاط عطــف پرتکــرار ب ــوان نق ــون به عن ــی تاکن ــأت علم اعضــای هی

کــرد:
مشکات صوری-محتوایی-اجرایی در تنظیم، بررسی و تصویب طرح نامه ها

 کنترل و نظارت های پیشینی بر انجام وظایف عضو هیأت علمی )کمیسیون ها و مسائل آن(
 کنترل و نظارت حین انجام طرح )انتخاب و اجرای وظایف ناظر(

 کنترل و نظارت های پسینی )تعدد داوران و تکثر زمان بر داوری ها( تا نشر )حرفه ای بودن چاپ و توزیع
روزآمدی و استفاده از نشر مجازی و نشر محدود طرح های پایان یافته جهت امکان دسترسی در کتابخانه(

تسهیات زیرساختی )امکانات، ملزومات، تسهیل گری ها و حمایت های اداری-مالی
 حمایت های نرم افزاری، دسترسی به بانک های اطاعاتی و ...

 ارزیابی ها و امتیازدهی ها و الزامات تبدیل وضعیت
 ترفیع و ارتقاء و حمایت های حقوقی )در طرح های کارفرمایی( و ...

دکتــر براتلــو در خاتمــه ســخنانش اعــام کــرد: به نظــر می رســد در نبــود تفکــر دربــاره »نظــام دانایــی« و »نظــام دانــش« و در 
ــگری  ــش و پژوهش ــر پژوه ــده گی ام ــی ش ــا ته ــران »از معن ــی بح ــزا به نوع ــده اضطراب اف ــی پیچی ــای بروکراس پیچ وتاب ه
به ویــژه در علــوم انســانی« دچــار شــده ایم. نظــام بروکراســی علــم بــه اداره خــود مشــغول اســت و ارزش هایــی چــون »ارزش 
کنش گــری در علــوم انســانی«، ارزش »انباشــت علــم« چــه در ســطح فــردی، چــه در ســطح گروهــی بــه فراموشــی ســپرده 
شــده اســت؛ بســیاری از اعضــای محتــرم علمــی از دغدغــه »شــکل گیری اجتمــاع علمــی بــه معنــای دقیــق کلمــه« صحبــت 

می کردنــد و ســایر مــواردی کــه امیــدوارم جامــه عمــل بپوشــد.
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اعالم اسامی پژوهشگران برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ــز خــود را از مســئوالن  ــی و جوای ــه پژوهــش معرف ــه هفت ــوم انســانی در مراســم افتتاحی ــر پژوهشــگاه عل پژوهشــگران برت
ــد. پژوهشــگاه دریافــت کردن

 مراســم گرامیداشــت هفتــه پژوهــش ۲1 آذرمــاه 1400 در ســالن اســتاد بیرشــک پژوهشــکده دانشــنامه نگاری برگــزار شــد 
و پــس از ســخنرانی و خیرمقــدم دکتــر نجفــی، رئیــس پژوهشــگاه، نشســت تخصصــی تحــول در پژوهــش برگــزار شــد و 
در ادامــه پــس از ارائــه گــزارش »آسیب شناســی وضعیــت پژوهشــی در پژوهشــگاه« توســط دکتــر فاطمــه براتلــو، گــزارش 
ــی و تجلیــل از پژوهشــگران  ــه پژوهــش قدردان ــی مراســم هفت ــه شــد. بخــش پایان ــر معیــن زاده( ارائ ــر پژوهشــی )دکت مدی

برگزیــده و اهــداء جوایــز آنهــا بــود کــه بــه ترتیــب و بــا نظــم خاصــی برگــزار شــد.
در ادامــه اســامی پژوهشــگران برگزیــده پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و محــل خدمــت آنهــا از نظرتــان 

می گــذرد:

اعضای هیأت علمی برگزیده پژوهشگاه
1 الهام ابراهیمی، گروه پژوهشی مدیریت

۲ حمید سجادی، پژوهشکده مطالعات اجتماعی
۳ آتوسا رستم بیک، پژوهشکده زبان شناسی

اعضای هیأت علمی شایسته تقدیر پژوهشگاه
1 امید طبیب زاده، پژوهشکده زبان شناسی

۲ بهاره نصیری، پژوهشکده مطالعات اجتماعی
۳ حوریه احدی، پژوهشکده زبان شناسی
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کارشناسان پژوهشی برگزیده پژوهشگاه
1 آمنــه بختیــاری، کارشــناس پژوهشــکده مطالعــات 

اجتماعــی
۲ شاهین آریامنش، کارشناس پژوهشکده زبان شناسی

ــر و  ــت نش ــئول مدیری ــناس مس ــادی، کارش ــر اعتم ۳ امی
ــش ویرای

ــکده  ــده پژوهش ــی برگزی ــأت علم ــای هی اعض
دانشــنامه نگاری

1 حسن مجیدیان، پژوهشکده دانشنامه نگاری
۲ محسن بهلولی فسخودی، پژوهشکده دانشنامه نگاری

۳ گل اندام شریفی، پژوهشکده دانشنامه نگاری
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 کارشناســان پژوهشــی برگزیــده پژوهشــکده 
مه نگاری نشــنا دا

1 مسعود امیرخانی، کارشناس پژوهشکده دانشنامه نگاری
۲ زهرا مجاور، کارشناس پژوهشکده دانشنامه نگاری

۳ مرضیه نیکوکار، کارشناس پژوهشکده دانشنامه نگاری

پژوهشگران برتر دانشجویی
ــی، دانشــجوی دکتــری رشــته  1 پورچیســتا گشتاســبی اردکان

ــران ــتانی ای ــای باس زبان ه
۲ علی بهرامی، دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی

۳ نیمــا آصفــی، دانشــجوی دکتــری رشــته زبان هــای باســتانی 
ن یرا ا
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نشست اهی  هفته ژپوهش

گارش اهی  قرآنی رد اریان معاصر گوهن شناسی ن

نظرهی داللت زند مفسران سده اهی متقدم اسالمی

مفهوم التحرری فی التفسیر التحرری و التنوری ابن عاشور

نشست اترخی فرهنگی دافع مقدس)نشست اول، دوم و سوم(

گاه زبان شناسی پیکره ای رد مطالعات زبان شناسی جای

ژپوهش رد ارتباطات و مطالعات فرهنگی

رد ژپوهش اهی روان شناسی هچ می گذرد؟

چالش اهی ارزیابی ژپوهش اهی علوم انسانی از منظر علم شناسی فلسفی

ظرفيت ژپوهش اهی رشته مدریيت رد تأمين نیازاهی جامعه و صنعت: بايسته اه و موانع

ژپوهش رد معنای دیگری

پاندمی کووید19؛ چالش اه و ردس آموخته اه

استقبال از نظامی گنجوی رد شبه اقره هند

لت علمی و تحول  پیکربندی نوينی از عدا
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رد رعةص ژپوهش رد ساةی همه گیری کروان وریوس کووید-19

مسئله رد  اترخی

ز آينده )نشست اول و دوم( اترخی فرهنگی؛ پیشینه، وضعيت کنونی و چشم اندا

نقش فرهنگ رد بازنمایی اهی ادبی، بازنمایی عشق رد آاثر مولوی

بیماری کروان و مواجهه با بحران اه از منظر باستان شناسی افجعه

تحلیل و  آسیب شناسی شایعات کروانیی رد فضای مجازی

موزه اه، علوم انسانی و ارثبخشی اجتماعی

تخیل سیاسی رد زيست-جهان اریانی اسالمی«
نقد و ربرسی کتاب »

ژپوهش رد مفهوم اخالق رد قملرو معماری

م ژپوهی از منظر رویکرد مردم شناساهن ردآمدی رب اقدا

گذر از ژپوهش هب فراژپوهش رد علوم انسانی و مقتضیات معرفتی آن

کهن آنیی یلدا

نشست اهی  هفته ژپوهش
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گونه شناسی نگارش های قرآنی در ایران معاصر

ــا  ــده اســت. ب ــدارک دی ــه نشســت هایی را ت ــه پژوهــش ســال جــاری مجموع ــی در هفت ــات قرآن ــز پژوهشــی مطالع مرک
ــه  ــش در حیط ــوالت پژوه ــت ها »تح ــله نشس ــن سلس ــوان ای ــش«، عن ــول در پژوه ــی »تح ــال یعن ــعار امس ــه ش ــه ب توج
مطالعــات تفســیری قــرآن کریــم« نــام گــذاری شــد. نخســتین نشســت از ایــن مجموعــه »گونه شناســی نگارش هــای قرآنــی 
در ایــران معاصــر« بــود کــه ۲1 آذرمــاه بــا ســخنرانی دکتــر فــروغ پارســا )رئیــس مرکــز پژوهشــی مطالعــات قرآنــی( و دکتــر 

محمدهادی گرامــی )عضــو هیــأت علمــی مرکــز پژوهشــی مطالعــات قرآنــی( برگــزار شــد.
ــاس  ــر اس ــدی ب ــا طبقه بن ــواع ی ــه ان ــای مطالع ــه معن ــی ب ــرح داد: گونه شناس ــا ش ــر پارس ــت دکت ــن شس ــدای ای  در ابت

ــر اســاس امــور همــان  ــده، دانــش و رشــته اســت. گونه شناســی در رشــته های مختلــف ب ویژگی هــای مختلــف یــک پدی
ــر اســاس  ــِی مردم شناســی ب ــال: گونه شناس ــه طورمث ــرد. ب ــش صــورت می گی ــته و دان ــای آن رش ــی ویژگی ه ــته ها یعن رش
نژادهــا و گونه شناســِی دانــش روان شناســی براســاس مــدل شــخصیت های انســانی انجــام می شــود. گونه شناســِی 
مطالعــات قرآنــی نیــز بــر اســاس انــواع مطالعــات و آثــار مختلــف ایــن رشــته صــورت می گیــرد. منظــور از ایــران معاصــر 
ــی، درخشــان ترین دوران  ــازه زمان ــن ب ــع ای ــران اســت. در واق ــاب اســامی ای ــس از انق ــه پ ــار ده ــن جســتار، چه در ای
ادبیــات قرآنــی در طــول تاریــخ تشــیع اســت کــه آثــار قرآنــی در مقایســه بــا تمامــی آثــار 14 ســده گذشــته بــه لحــاظ کّمــی 

و کیفــی افزونــی بســیار قابــل ماحظــه ای داشــته اســت.
ــل تقســیم  ــه قاب ــه پنــج گون ــی ب ــار قرآن ــران معاصــر آث ــی گفــت: در ای ــار قرآن ــر پارســا در خصــوص تقســیم بندی آث دکت
هســتند: نگارش هــای علــوم قرآنــی، نگارش هــای تفســیری، نرم افزارهــای قرآنــی، هنرهــای تجســمی و هنرهــای مفهومــی 
کــه در ایــن نشســت فقــط بــه دوگونــه نخســتین اشــاره می شــود. منظــور از علــوم قرآنــی مجموعــه ای از مباحــث اســت 
کــه موضــوع و محــور آنهــا قــرآن کریــم اســت و ابعــاد گوناگــون آن را مــورد مطالعــه و بررســی قــرار می دهــد. در دوران 
ــی  ــوم قرآن ــواع خاصــی از عل ــا ان ــد، ام ــف کردن ــی تألی ــوم قرآن ــادی در عل ــی کتاب هــای زی ــان ایران ــرآن پژوه معاصــر ق
بیــش از همــه مــورد تمرکــز قــرار داشــته اســت. تاریــخ قــرآن، زبــان قــرآن، خــط قــرآن، تحریــف قــرآن، ســاختار قــرآن و 

نیــز مصاحــف کهــن و نوپدیــد قرآنــی در شــمار ایــن انــواع هســتند.
نگارش هــای تفســیری نیــز بــه نوبــه خــود شــامل چنــد گونــه متمایــز اســت: 1- آثــاری کــه بــه تحلیــل انتقــادی مطالعــات 
ــار تفســیر پژوهانــه؛ 4- ادبیــات  ــار معطــوف بــه ترجمــه قــرآن کریــم؛ ۳- آث قرآنــی خاورشناســان پرداختــه اســت؛ ۲- آث
داســتانی قرآنــی؛ ۵- تفســیرهای جامــع و تــک نگاری هــای تفســیری؛ 6- مطالعــات میــان رشــته ای قرآنــی و ۷- مطالعــات 
ــف شــده اند:  ــی تألی ــه خــود در گرایش هــای مختلف ــه نوب ــز ب ــار تفســیری نی ــن گونه هــا هســتند. آث ــی در شــمار ای عهدین
رویکــرد عقلــی– کامــی و فرقه گرایانــه، رویکــرد واعظانــه و فرقه گرایانــه، رویکــرد اثــری، رویکــرد ســنتی نوگــرا، رویکــرد 
ــره  ــی و باالخ ــای هرمنوتیک ــر، رویکرده ــرد علمی نگ ــری، رویک ــرد تدب ــندگی، رویک ــرد قرآن بس ــی، رویک ــی اخاق تربیت
رویکــرد اجتماعــی در فهــم و تفســیر قــرآن کریــم، رویکردهایــی هســتند کــه در آثــار قرآنــی 4 دهــه اخیــر وجــود دارنــد.
وی افــزود: مطالعــات میــان رشــته ای قــرآن نیــز گونــه دیگــری از آثــار اســت کــه تــاش کــرده از روش شناســی دانش هــای 
مختلــف جهــت فهــم و دریافــت آموزه هــای الهــی اســتفاده کنــد. دانــش زبان شناســی و روش شناســی های آن در مطالعــات 
معناشناســی قــرآن کریــم و مطالعــات ادبــی نویــن و مباحــث زیبایی شــناختی در مطالعــات ادبــی و زیبایــی شــناختی قــرآن 

و دانــش تاریــخ و روش هــای آن، آثــار بدیعــی در مطالعــات تاریخــی فرهنگــی قــرآن پدیــد آورده اســت.
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ــی در  ــای قرآن ــدی نگارش ه ــت: در طبقه بن ــرد و گف ــه ک ــود را ارائ ــخنان خ ــی س ــر گرام ــت دکت ــن نشس ــه ای در ادام
ایــران معاصــر و در حــوزه تفســیر و فراتفســیر بــا دو شــاخه کلــی روبــه رو هســتیم؛ یکــی آثــاری کــه در ســنت تفســیری 
ــی  ــک زیرمجموعه های ــه هری ــد، ک ــدرن می گنجن ــیری م ــرد تفس ــه در رویک ــاری ک ــد و دوم، آث ــرار می گیرن ــیک ق کاس

دارنــد.
در مــورد آثــاری کــه در ســنت تفســیری کاســیک شــکل گرفته انــد بایــد گفــت کــه در ایــن زمینــه و در دوره معاصــر، 
ــز  ــه شــکلی زیرمجموعــه آن هــا طبقه بنــدی می شــوند؛ کــه هریــک نی ــد و تفاســیر دیگــر ب ــار وجــود دارن ســه دســته آث
نماینــده یــک جریــان ســنتی در علــوم اســامی هســتند. اگــر بخواهیــم نماینــده فقــه و کام را در نظــر بگیریــم، بایــد از 
تفاســیر اجتهــادی- فقاهتــی نــام ببریــم. تفســیر قــرآن بــه قــرآن نماینــده جریــان فلســفی اســت و تفســیر تفکیکــی را هــم 

ــرد. ــان اســام تلقــی ک ــا اخباری گــری در جه ــی ی ــان خبرگرای ــداوم جری ــوان ت می ت
 دکتــر گرامــی افــزود: مهم تریــن اثــر در زمینــه اجتهــادی – فقاهتــی، البیــان آیــت اهلل خویــی اســت. ایشــان نماینــده گرایشــی 
اســت کــه وضعیــت مشــخص و ســاختارمندی را کــه در حــوزه فقــه و اصــول وجــود داشــته را در حــوزه تفســیر بــه کار 
بــرده اســت. عامــه طباطبایــی نیــز نماینــده جریــان فلســفی اســت و همچنیــن آثــاری ماننــد منهــج البیــان، نوشــته میانجــی 
یــا مصبــاح الهــدی نوشــته میرزاجوادآقــا تهرانــی نیــز نماینــده جریــان تفکیکــی هســتند. در اینجــا بایــد اشــاره کــرد کــه 
برخــی از تفکیکی هــا ماننــد محمدرضــا حکیمــی بــاور دارنــد کــه ایــن دو نــگاه قــرآن بــه قــرآن و مکتــب تفکیــک، مبنــای 
معرفتــی یکســانی دارنــد و در قــرآن یــک نظــام مســتقل بــرای فهــم آن وجــود دارد. تفکیکی هــا ایــن نظــام را در حــوزه 

ــد. ــرآن آن را تعریــف می کنن ــر و در حــوزه ق ــد و برخــی به صــورت محدودت قــرآن و حدیــث تعریــف می کنن

تأثیر جریان های اسالم شناسی ایران مدرن
وی گفــت: یــک رویکــرد مــدرن نیــز وجــود دارد و از دیــدگاه بنــده نــگاه تفســیری و قرآن پژوهانــه ای کــه در ایــن بخــش 
ــدرن  ــران م ــی در ای ــای اسام شناس ــت. جریان ه ــدرن اس ــران م ــی در ای ــای اسام شناس ــر از جریان ه ــود دارد، متأث وج
ــام پژوهی  ــی و اس ــنفکری دین ــی روش ــی، اسام شناس ــی انقاب ــرد؛ اسام شناس ــیم ک ــش تقس ــه بخ ــه س ــوان ب ــی ت را م
ــوده،  ــته ب ــه در گذش ــاکتی ک ــام پژوهانه س ــا اس ــیری ی ــنت تفس ــرد از س ــاش می ک ــی ت ــی انقاب ــک. اسام شناس آکادمی
بــه ســمت یــک کنــش تفســیری فعــال حرکــت کنــد. ایــن رویکردهــا بیشــتر در دهه هــای چهــل و پنجــاه شمســی مطــرح 

ــت. ــای چــپ در نظــر گرف ــر از جریان ه ــی متأث ــوان آن را کم ــود و می ت ب
ــه اتحــاد جهــان اســام اســت  ــل ب ــن اسام شناســی دو شــاخه وجــود دارد؛ یکــی گرایــش پان اسامیســتی کــه قائ در ای
ــد و  ــام می دانن ــان اس ــاد جه ــور اتح ــامیت را مح ــث اس ــوی بح ــه نح ــت ها، ب ــه. پان اسامیس ــری ملی گرایان و دیگ
ــاز شــد و در  ــان اهــل ســنت آغ ــه و جه ــن بحــث از مصــر، ترکی ــر غــرب باشــد. ای ــد در براب ــن اتحــاد بای ــد ای معتقدن
ایــران از دارالتبلیــغ شــریعتمداری و مجلــه مکتــب اســام شــروع و بــا شــاگردان شــریعتمداری؛ ماننــد مــکارم شــیرازی و 

ســبحانی ادامــه یافــت.
ــیعی_ایرانی  ــی ش ــگاه ملی گرای ــز وجــود دارد. ن ــه نی ــی ملی گرایان ــدگاه، نگاه ــن دی ــار ای ــی شــرح داد: در کن ــر گرام دکت
ــه  ــل ب ــه قائ ــاد کــرد ک ــر شــریعتی و شــهید مطهــری ی ــوان از دکت ــگاه می ت ــن ن ــی ســنی_عربی. در ای ــی گرای ــگاه مل و ن
ــمیت  ــه رس ــث را ب ــن بح ــرات، ای ــوره حج ــه 1۳ س ــت هایی از آی ــد و در برداش ــیعی بودن ــی_ ش ــی ایران ــک ملی گرای ی
شــناخته اند. ایــن، مرحلــه نخســت از اسام شناســی انقابــی بــود کــه تاریــخ آن تــا حــدی بــه پایــان رســیده اســت. گونــه 
دوم اسام شناســی، اسام شناســی روشــنفکری دینــی اســت. ایــن اسام شناســی می خواهــد از ســنت تفســیری کاســیک 
ــد  ــروش و مجته ــر س ــرادی نظی ــد. اف ــت کن ــی حرک ــی و غیرسیاس ــیری اخاق ــش تفس ــک کن ــوی ی ــه س ــی ب و انقاب
شبســتری در حــوزه روشــنفکری دینــی هســتند. ایــن رویکــرد در دهه هــای هفتــاد و هشــتاد بــه اوج خــود رســید. ایــن 
اسام شناســی در زمانــی شــکل گرفــت کــه عطــش فهــم انقابــی از اســام بــا تحقــق انقــاب اســامی بــه اوج رســید و 

ــه رو شــد. ــه انقــاب رو ب ــا وجــوه واقع نگران ــه ای جامعــه مــا ب ــه گون ب
ــی مطــرح شــد کــه همــان بحــث  ــح کــرد: در ادامــه حرکــت به ســمت روشــنفکری دین وی در خاتمــه ســخنانش تصری
ــنتی  ــام س ــا اس ــل ب ــی تقاب ــه کانون ــی نقط ــی انقاب ــه در اسام شناس ــت، در حالی ک ــت. در حقیق ــز اس ــز و آنتی ت ِ ت
ــنکفری  ــه روش ــر اینک ــود. دیگ ــی ب ــی انقاب ــام سیاس ــا اس ــی ب ــنفکری دین ــی روش ــل در اسام  شناس ــه تقاب ــود، نقط ب
ــی کــه  ــری، مقوالت ــد و به صــورت حداکث ــه کن ــی از اســام ارائ ــر عقانیــت تجرب ــی ب ــی می خواســت خوانشــی مبتن دین
به صــورت متافیزیکــی فهــم می شــدند را بــه صــورت تجربــی فهــم کنــد؛ ماننــد بســط تجربــه نبــوی و ... مرحلــه ســوم 
ــوده  ــک ب ــی و آکادمی ــی، برون دین ــی، توصیف ــوع از اسام شناس ــن ن ــت. ای ــک اس ــی آکادمی ــی، اسام پژوهش اسام شناس
ــه  ــت از مرحل ــانه هایی از حرک ــوان در آن نش ــت و می ت ــکل گرف ــران ش ــدی در ای ــورت ج ــر به ص ــه اخی و در دو ده

ــرد. ــاهده ک ــک را مش ــی آکادمی ــمت اسام پژوهش ــه س ــی ب ــنفکری دین ــی روش اسام شناس
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نظریه داللت نزد مفسران سده های متقدم اسالمی

ــت های  ــله نشس ــامی از سلس ــگ اس ــی و فرهن ــات قرآن ــن مطالع ــکاری انجم ــا هم ــی ب ــات قرآن ــی مطالع ــز پژوهش مرک
ــدم  ــزد مفســران ســده های متق ــت ن ــه دالل ــم«، نشســت »نظری ــرآن کری »تحــوالت پژوهــش در حیطــه مطالعــات تفســیری ق

ــرد. ــزار ک ــوری  برگ ــورت غیرحض ــاه به ص ــی، ۲۷ آذرم ــد پاکتچ ــر احم ــخنرانی دکت ــا س ــامی« را ب اس

ــه داشــتم کــه  ــر پاکتچــی در ابتــدای ســخنان خــود گفــت: در بحث هایــی کــه پیشــتر داشــتیم، اشــاراتی را در ایــن زمین دکت
داللــت بــه معنایــی کــه مــا امــروز می فهمیــم، ریشــه کهنــی در عربــی نــدارد. مــاده َدل را بنــده بررســی کــرده بــودم کــه َدل 
در زمــان عربــی بــه صــورت جنبان جنبــان حرکــت کــردن اســت کــه ارتبــاط مســتقیمی بــا داللــت نــدارد و جایــی کــه َدل را 
بــه معنــای داللــت می بینیــم ریشــه ســامی نــدارد بلکــه ریشــه یونانــی دارد کــه بــه معنــای راهنمایــی و آگاه کــردن معــرب 
شــده و ســاخته شــده اســت. در قــرآن کریــم مــواردی را از مــاده َدل داریــم کــه بــه همیــن معنــای راهنمایــی کــردن و نشــان 
دادن اســت؛ از جملــه در مــورد داللــت ادعایــی شــیطان بــه درخــت جاودانگــی در ســوره طــه و داللــت پیامبــر اســام)ص( 

بــه تجارتــی کــه مــردم را از عــذاب دردنــاک نجــات دهــد کــه در ســوره صــف آمــده اســت.
در عیــن حــال بــا اینکــه بــا مــاده اشــتقاقی ســر و کار داریــم کــه در قــرآن نیــز آمــده اســت، اســتقصای منابــع نشــان می دهــد 
ــی  ــده ای را ط ــد پیچی ــک فراین ــم ی ــم و برداشــت می کنی ــروز آن را می فهمی ــا ام ــه م ــی ک ــه معنای ــت ب ــه شــکل گیری دالل ک
کــرده و اینهــا بــه آن انــدازه کــه در نــگاه اول بــه نظــر می رســد، خیلــی واضــح و شــفاف بــوده باشــند، نبودنــد و مســیری را 

طــی کردنــد.

وی ادامــه داد: یــک مفهومــی در زبــان یونانــی بــه نــام نشــانگی وجــود دارد. مــا می بینیــم کــه چطــور از اواخــر قــرن دو بــه 
بعــد هنــگام ترجمــه متــون یونانــی مــاده َدل یَــدل و اســم فاعــل و مفعــول دال و مدلــول از آن معنــای اصلــی عربــی یعنــی 
معنــای آگاه کــردن و نشــان دادن بــه ســمت عامــت گذاشــتن و نشــانه گذاری ســوق پیــدا کــرده اســت. ایــن اتفــاق از اواخــر 
قــرن دو شــروع شــده و امــکان اینکــه ایــن معادل گــذاری مــاده داللــت و واژه هــای دال و مدلــول در تحــول معنایــی و تحــول 

انــگاره داللــت در فضــای زبــان عربــی تأثیــر گذاشــته باشــد، زیــاد اســت کــه نبایــد آن را از نظــر دور داشــت.

گستره معنایی ماده دل یدل در شاخه معنایی آگاه کردن

عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ادامــه داد: در متــون عربــی و بــه خصــوص در متــون 
تفســیری عربــی شــاهد هســتیم کــه مــاده َدل یـَـدل در شــاخه معنایــی آگاه کــردن دچــار یــک گســتره معنایــی شــده اســت امــا 
یــک تفــاوت مهمــی میــان داللــت عربــی و انــگاره داللــت در عربــی و انــگاره ســماینو در یونانــی وجــود دارد. در ســماینوی 
ــد و  ــن کار را می کن ــه ای ــت ک ــانه گذاری هس ــک نش ــی ی ــی گوی ــت؛ یعن ــع اس ــانه گذاری و وض ــا نش ــت ب ــی اولوی یونان
ــد،  ــبیه باش ــا ش ــای در جاده ه ــه عامت ه ــد ب ــه می توان ــده ای ک ــد. پدی ــانه گذاری ها رخ می ده ــاس آن نش ــر اس ــت ب دالل
ــم  ــاق کنی ــر دال را اط ــانه ها تعبی ــن نش ــه ای ــم ب ــه می توانی ــذارد ک ــا می گ ــا را در جاده ه ــن عامت ه ــانه گذاری ای ــک نش ی

و مدلــول ایــن باشــد کــه بــرای رفتــن بــه فــان شــهر از کــدام مســیر بایــد رفــت،
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امــا در فضــای انــگاره ای عربــی، وقتــی بــا داللــت مواجــه می شــویم، یــک تفاوتــی وجــود دارد. در کاربــرد عربــی داللــت، بــا 
ــرد و  ــه ســمت چیــزی می ب ــا را ب ــم و یــک دال م ــی را می بینی ــا یــک جابه جای ــی م ــد انتقــال مواجــه هســتیم؛ یعن یــک فراین
اینجــا الزامــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه وقتــی بــا یــک دال مواجــه هســتیم، یــک نشــانه گذاری از قبــل صــورت گرفتــه باشــد. 
بــر همیــن اســاس در تعریــف ســنتی داللــت، گفتــه می شــود داللــت عبــارت از بــودن شــیء بــه نحــوی کــه از علــم بــه آن، 
علــم بــه چیــز دیگــر الزم آیــد. در ایــن تعریــف، الزامــی نــدارد کــه آن شــیء بــرای یــک معنــا وضــع شــده باشــد و بــه همیــن 
ــد؛  ــه وجــود می آی ــی ب ــل وضــع تعیین ــی در مقاب ــد وضــع تعیُن ــون اســامی، اصطاحــی مانن ــه در فضــای مت ــل اســت ک دلی
یعنــی واضــع نــدارد و داللــت اتفــاق می افتــد یــا برخی هــا در متــون متأخــر از اســتعمال بــه جــای وضــع اســتفاده می کننــد. 

امــا مــن بحثــم را روی ســه قــرن اول متمرکــز می کنــم.

ــردن وارد  ــی آگاه ک ــاخه معنای ــه ش ــم ک ــیر می بینی ــای تفس ــور در فض ــه چط ــت ک ــن اس ــئله ای ــرد: مس ــح ک ــی تصری پاکتچ
می شــود و بــرای زمانــی اطــاق می شــود کــه نصــی مــا را بــر نــص دیگــر آگاه می کنــد و می تــوان از آن بــه تفســیر نــص بــه 
نــص تعبیــر کــرد. نــص اول، قــرآن و نــص دوم می توانــد حدیــث باشــد. در نیمــه آخــر قــرن دو، شــاهد هســتیم کــه داللــت 
در ایــن معنــا شــکل گرفتــه و معنــا پیــدا کــرده اســت. از حــدود 1۵0 تــا ۲00، ســه مــورد از کاربــرد داللــت را بــرای آگاه ســازی 
ــر معنــای قــرآن و دو مــورد از آگاه ســازی  ــر معنــای قــرآن شناســایی کــردم و چهــار مــورد از آگاه ســازی حدیــث ب قــرآن ب
حدیــث بــر معنــای حدیثــی دیگــر. از قــرن ســه بــه جــای اصطــاح داللــت، تفســیر آمــده و جایگزیــن مفهــوم داللــت شــده و 
بــه جــای اینکــه بگوییــم ســنت دال بــر کتــاب اهلل اســت، گفته انــد ســنت مفســر، کتــاب اهلل اســت و بــه ایــن دلیــل، دال و مدلــول 
بــه حاشــیه رفتــه اســت امــا بــاز هــم شــاهد کاربــرد محــدود انــگاره داللــت در حــوزه تفســیر در طــول قــرن ســه هــم هســتیم 
امــا از قــرن چهــار، ایــن معنــا را از دســت می دهــد. در متــون قــرن دو و تــا حتــی در روایت هــا و متــون قــرن ســه، داللــت 

بســیار نزدیــک بــه انــگاره ای بــه کار مــی رود کــه در قرن هــای بعــدی نــام تفســیر را بــه خــود گرفتــه اســت.

ــی  ــد؛ یعن ــا رابطــه اشــتدادی دارن ــون تفســیری م ــای نشــانه در برخــی از مت ــه معن ــای نشــانه و دال ب ــه معن ــه ب ــن آی همچنی
رابطــه ای کــه دو معنــا قریــب هســتند ولــی می تواننــد متــرادف باشــند یــا نباشــند امــا هم ردیــف باشــند. از جملــه کاربردهایــی 
را در تفســیر منســوب بــه امــام حســن عســکری)ع( می بینیــد کــه بــا توجــه بــه نقدهایــی کــه در مــورد ایــن تفســیر هســت، 
نمی توانیــم ایــن تفســیر را واقعــا متنــی نوشــته شــده یــا امــا شــده توســط امــام)ع( بینگاریــم امــا بــه دلیــل شــواهد مختلــف 
ایــن متــن مربــوط بــه قــرن ســوم اســت. در ایــن متــن می بینیــم چطــور آیــه و داللــه در کنــار هــم آمده انــد کــه نشــان دهنــده 
رابطــه اشــتدادی ایــن دو معنــا اســت. در برخــی از کاربردهــای ایــن تفســیر می بینیــم موضــوع رابطــه اشــتدادی بیــن آیــه و 
داللــت بســط داده می شــود؛ یعنــی آیــات قــرآن دلیــل هســتند و آیــه بــه مثابــه دلیــل شــمرده شــده امــا آیــه بــه مثابــه دلیــل 

ــه ثبــوت می رســانند؛ نمونه هــای ایــن مطلــب در تفســیر امــام حســن عکســری)ع( وجــود دارد. نبــوت کــه نبــوت را ب

وی گفــت: در مــواردی هــم می بینیــم آیــات قــرآن بــه مثابــه دلیــل مطــرح می شــوند، امــا نــه دلیــل بــر کلیــت نبــوت رســول 
خــدا)ص( بلکــه بــه مثابــه دلیــل بــر جزئیــات دیــن؛ اعــم از جزئیــات مربــوط بــه عقایــد یــا شــرایع کــه نمونــه آن را در متــون 
ــت می شــود  ــرآن صحب ــورد ق ــی در م ــه وقت ــداهلل تســتری ک ــن عب ــه در تفســیر ســهل ب ــم؛ از جمل مختلــف تفســیری می بینی
از قــرآن بــه مثابــه دلیــل ســخن گفتــه می شــود. در حدیثــی از امــام باقــر)ع( آمــده: صحبــت از ایــن اســت کــه قــرآن کریــم 
داللــت کــرده بــر اینکــه آل محمــد)ص( صــراط هســتند. بــه ایــن ترتیــب قــرآن بــه مثابــه دلیــل بــر یــک آمــوزه دینــی مطــرح 
می شــود و اینهــا نشــان می دهــد چطــور در پایــان قــرن دوم هجــری در نوشــته های باقــی مانــده از محمــد بــن ادریــس شــافعی 
قــرآن بــه مثابــه یــک دلیــل معرفــی می شــود و ســپس شــاهد شــکل گیری دســتگاه ادلــه هســتیم و چطــور کتــاب اهلل در کنــار 

ســنت و اجمــاع و بعــداً عقــل، بــه مثابــه ادلــه شــرع مطــرح می شــوند و ایــن مســیر از قــرن دوم آغــاز شــده اســت.

در بحــث از داللــت در متــون تفســیری ســه قــرن اول یکــی از مــوارد جالــب توجــه، رابطــه تقابلــی بیــن نطــق و داللــت یــا 
رابطــه تقابلــی بیــن منطــوق و مدلــول اســت. در متــون تفســیری قــرون اول، تقابلــی بیــن مفهــوم و مدلــول یــا نطــق و داللــت 
ــه  ــورد حــروف مقطع ــه در م ــی ک ــود ادعای ــؤال می ش ــه س ــده اســت ک ــام حســن عســکری)ع( آم ــیر ام ــم و در تفس می بینی
داریــد، آیــا منطــوق کتــاب اهلل ایــن اســت یــا آرای شــما مدلولــش ایــن اســت؟ در جــواب می گوینــد: رأی صحیــح مــا دلیــل 
بــر ایــن مســئله اســت نــه نطــق کتــاب اهلل و در اینجــا دلیــل بــا رأی ارتبــاط پیــدا می کنــد و در تقابــل بــا نطــق و نــص قــرار 

ــود. ــط می ش ــاد مرتب ــا اجته ــل ب ــرد و دلی می گی
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دلیل و داللت؛ انگاره ای در حال شکل گیری در قرن های اول

پاکتچــی شــرح داد: وقتــی در مــورد دلیــل و داللــت در قرن هــای اول صحبــت می کنیــم بــا یــک انــگاره در حــال شــکل گیری 
ــای ســخت خــودش را  ــرم اســت و معن ــا حــدی ن ــت ت ــگاره دالل ــوز ان ــرن ســه هن ــان ق ــی در پای ــم و حت ــت می کنی صحب
ــه نوعــی آشــنایی زدایی در مــورد  ــم ب ــذا بخــش مهمــی از مســیری کــه در جلســه امــروز طــی می کن ــدا نکــرده اســت؛ ل پی
مفهــوم داللــت اســت. وقتــی می گوییــم داللــت بــه نظــر مــا خیلــی ســهل اســت امــا بــرای اینکــه بتوانیــم مســیر تاریخــی 
ســاخت یافتگی ایــن انــگاره تــا رســیدن بــه مراحــل نهایــی خــودش را بررســی کنیــم بایــد از ایــن دانســته های روزمــره خــود 

و آشــنایی کاذب بــه ایــن انــگاره دســت برداریــم.

ــه رو  ــا آن رو ب ــه ب ــواردی ک ــی از م ــویم، یک ــرن اول می ش ــه ق ــیری س ــون تفس ــای مت ــت در فض ــث دالل ــی وارد بح وقت
می شــویم، داللــت قــرآن بــه قــرآن اســت. در متــون تفســیر اولیــه بــا کاربــرد اصطــاح داللــت روبــه رو هســتیم. جایگزینــی 
انــگاره داللــت بــا تفســیر از قــرن ســوم آغــاز شــده و از قــرن چهــار بــه بعــد، مراتــب تثبیــت خــود را طــی کــرده اســت. در 
ایــن جلســه کــه بحــث متمرکــز بــر ســه قــرن اول اســت از انــگاره داللــت قــرآن بــه قــرآن کــه رواج داشــته، اســتفاده می کنــم. 
یکــی از قدیمی تریــن نمونه هــای شناســایی شــده در مــورد کاربــرد داللــت مطلبــی در مــورد تفســیر ابوحمــزه ثمالــی اســت. 
ــا«، می آیــد و یــک تفســیر  ِریَقــِة َلَْســَقیْنَاُهْم َمــاًء َغَدقً او در تفســیر آیــه 16 ســوره مبارکــه جــن: »َوأَْن لـَـِو اْســتََقاُموا َعَلــی الطَّ
غیرآشــنا ارائــه می کنــد و اســتقامت را اســتقامت بــر طریقــه کفــر می دانــد و می گویــد اگــر ایــن کفــار بــر طریقــه ضالــت 
اســتقامت کننــد، همچنــان خــدا بــر آنهــا آب هــای رحمــت و نعمــت را فــروم ی فرســتد و ایــن کار را از بــاب آزمایــش انجــام 

ــد. ــا آنهــا را عقوبــت کن می دهــد ت

امــا در توضیــح اینکــه بــا چــه حجتــی چنیــن تفســیری را ارائــه می دهــد، می گویــد دلیــل مــن بــرای اینکــه چنیــن تأویلــی 
ــِن  ْحَم ــُر بِالرَّ ــْن یَْکُف ــا لَِم ــَدًة لََجَعْلنَ ــًة َواِح ــاُس أُمَّ ــوَن النَّ ــْواَل أَْن یَُک َ ــد: »َول ــه می گوی ــات دیگــری اســت ک ــم، آی ــته باش داش
ــر  ــه محــل بحــث و اســتقامت ب ــه نشــان می دهــد تفســیر آی ــن آی ــُروَن«. ای ــا یَْظَه ــارَِج َعَلیَْه ــٍة َوَمَع ــْن فِضَّ ــُقًفا مِ ــْم ُس لِبُیُوتِهِ
طریــق کفــر اســت و نــه ایمــان و ایــن نمونــه واضحــی از داللــت قــرآن بــه قــرآن اســت. مــوارد دیگــری هــم در روایــات 

تفســیری ابوحمــزه داریــم کــه از همیــن جنــس هســتند.

نیــم قــرن پــس از ابوحمــزه شــاهد کاربردهــای مشــابهی از انــگاره داللــت قــرآن بــه قــرآن در آثــار محمــد بــن ادریــس شــافعی 
ــه  ــد ک ــاَرُة« را اینطــور تفســیر می کن ــاُس َوالِْحَج ــا النَّ ــه »َوُقوُدَه ــم مشــهور اهــل ســنت را شــاهد هســتیم کــه چطــور آی عال

کتــاب اهلل دلیــل دارد کــه وقــود ایــن آتــش »بعــض النــاس« هســتند و نــه »کل النــاس«.

همزمــان بــا محمــد بــن ادریــس شــافعی عالــم دیگــری در حــوزه علــوم قــرآن و تفســیر داریــم بــه نــام ابوعبیــده معمــر بــن 
مثنــی کــه ایشــان هــم از انــگاره داللــت قــرآن بــر قــرآن در کتــاب مشــهور خــودش بارهــا اســتفاده کــرده اســت؛ از جملــه در 
تفســیر آیــه 4۳ ســوره انفــال، منــام را مجــاز از نــوم گرفتــه اســت و اســم مــکان را مجــاز از خــود خــواب گرفتــه و دلیلــش 

را از آیــه دیگــری اســتفاده می کنــد تــا نشــان دهــد منظــور از منــام معنــای مجــازی آن بــه معنــای نــوم اســت.

بــه حدیثــی از امــام جــواد)ع( اشــاره می کنــم؛ بــر اســاس روایتــی کــه آن را نقــل می کنــم یــک صــورت مســئله ای در دوره 
معتصــم در مــورد حــد ســرقت پیــش آمــده و جایــی کــه می گویــد دســت را قطــع کنیــد از کجــا رخ می دهــد. زرقــان ایــن 
را نقــل می کنــد و می گویــد در آن جلســه کــه امــام جــواد)ع( نیــز بــوده، نظــر برخــی بــر ایــن اســت کــه دســت بایــد از مــچ 
قطــع شــود و می پرســند حجــت شــما در ایــن مــورد چیســت؟ بــه آیــه شست وشــوی دســت در آیــه وضــو اشــاره می کننــد. 
ــه دیگــری اشــاره می شــود و هــر دو  ــه آی ــد: مــراد انگشــتان اســت و بعــد ب از امــام)ع( ســوال می کننــد و امــام)ع( می گوین
طــرف بــه آیــه ای از قــرآن در مــورد وضــو اســتناد می کننــد کــه داللــت قــرآن بــه قــرآن اســت. در حالــی کــه یــک آیــه در 

مــورد حــد قطــع یــد اســت و آیــه دیگــر در مــورد وضــو.
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یکــی از تفســیرها، تفســیر مشــهور بــه علــی بــن ابراهیــم قمــی اســت، هرچنــد کــه متعلــق بــه علــی بــن ابراهیــم نمی توانــد 
باشــد بلکــه متــن مرکبــی اســت کــه تفســیر علــی بــن ابراهیــم هــم یــک الیــه از آن را تشــکیل می دهــد. چیــزی کــه در مــورد 
داللــت قــرآن بــر قــرآن در تفســیر او می تــوان دیــد ایــن اســت کــه قمــی در تفســیر خــودش از تناظــر لفــظ بــه لفــظ اســتفاده 
می کنــد تــا آیــات نظیــر را بیایــد. از جملــه در تفســیر آیــات ابتدایــی ســوره الحاقــه، می گویــد حاقــه یعنــی انســان از اینکــه 
ــوُء  ــْوَن ُس ـِـآِل فِْرَع ــاَق ب ــه »َوَح ــر ب ــاط داشــته باشــد و توضیــح می دهــد کــه در ســوره غاف ــازل خواهــد شــد، احتی عــذاب ن
الَْعــَذاِب« اشــاره شــده اســت. بــا در نظــر گرفتــن یــک تناســب از نظــر اشــتقاق کبیــر، ایــن رابطــه تناظــری را بیــان می کنــد و 

داللــت قــرآن بــه قــرآن را از بــاب تناظــر لفــظ بــه لفــظ مطــرح می کنــد.

مــواردی از نیمــه قــرن دوم هجــری داریــم کــه بــه جــای اســتفاده از آیــات منفصــل، یعنــی اینکــه برونــد بــه ســراغ یــک ســوره 
دیگــر یــا آیــه ای در همــان ســوره امــا بــه صــورت منفصــل بیابنــد، داللــت قــرآن بــه قــرآن را در حــد ســیاق و جملــه برده انــد 
ــرای تفســیر جملــه  ــا جملــه بعــدی را ب ــد ی ــرای تفســیر قســمت دیگــری از جملــه اســتفاده کرده ان و قســمتی از جملــه را ب
قبلــی مــورد اســتفاده قــرار داده انــد. می شــود از آن بــه داللــت قــرآن بــه قــرآن در درون یــک جملــه تعبیــر کــرد. نمونــه ایــن 
ــَاةِ  ــی الصَّ َ ــْم إِل ــوا إَِذا ُقْمتُ ــَن آَمنُ ــا الَِّذی ــا أَیَُّه ــد: »یَ ــه وضــو می گوی ــه در تفســیر آی ــم ک ــده می بینی ــاب ابوعبی ــورد را در کت م
َفاْغِســُلوا ُوُجوَهُکــْم َوأَیِْدیَُکــْم إِلـَـی الَْمَرافـِـِق َواْمَســُحوا بُِرُءوِســُکْم َوأَْرُجَلُکــْم إِلـَـی الَْکْعبَیـْـِن«، »ارجلکــم« بایــد اشــاره بــه غســل 
باشــد و نــه مســح و توضیــح می دهــد کــه دلیــل بــر اینکــه مــراد شســتن اســت و نــه مســح کشــیدن ایــن اســت کــه »الــی 
الکعبیــن« را آورده اســت. ایشــان »الــی الکعبیــن« را دلیــل بــر روشــن شــدن معنــای »ارجلکــم« گرفتــه، در حالــی کــه اینهــا در 

یــک جملــه قــرار دارنــد و بخشــی از عبــارت بــرای بخــش دیگــر دلیــل فــرض شــده اســت.

البتــه بایــد ایــن توضیــح را مطــرح کنــم کــه ممکــن اســت وقتــی عبــارت تفســیر قمــی را بخوانیــد، خیلــی موضــوع واضــح 
باشــد و حــس کنیــد کــه اصــًا بنــده چــرا دارم بــا ایــن توضیحــات وقــت را تلــف می کنــم، امــا دقیقــًا هــدف مــن ایــن اســت 
کــه یــک مقوله بنــدی و روش شناســی از کاربردهــای دلیــل و داللــت در متــون تفســیری قــرن ســه ارائــه کنــم کــه در آن گام گام 
تحــوالت مربــوط بــه انــگاره داللــت و دلیــل را مشــخص کنــم. بنابرایــن ایــن مباحــث مجموعــه ای از اطاعــات رده شناســی 

تاریخ گــذاری شــده اســت کــه قــرار اســت بــه مــا تصویــری از تاریــخ انــگاره داللــت بــه دســت بدهــد.

داللت حدیث بر قرآن

مــورد دیگــر داللــت حدیــث بــر قــرآن اســت. شــاید بــا اصطاحــات امــروز بــه ایــن مــورد، تفســیر روایــی یــا تفســیر بــه 
ــن ادریــس شــافعی  ــار محمــد ب ــوان داللــت مطــرح اســت. در آث ــا در متــون قــرون دو و ســه تحــت عن ــم ام ــور می گفتی مأث
انـِـی َفاْجلـِـُدوا ُکلَّ َواِحــٍد مِنُْهَمــا مِائـَـَة َجْلــَدةٍ َواَل  انِیـَـُة َوالزَّ می توانیــم ایــن کاربــرد را ببینیــم. از جملــه اینکــه در تفســیر آیــه: »الزَّ
ِ َوالْیـَـْومِ اآْلِخــِر َولْیَْشــَهْد َعَذابَُهَمــا َطائَِفــٌة مـِـَن الُْمْؤمِنِیــَن« کــه حــد زنــا  ِ إِْن ُکنْتـُـْم تُْؤمِنـُـوَن بـِـاهللَّ تَْأُخْذُکــْم بِهَِمــا َرأَْفــٌة فـِـی دِیــِن اهللَّ
را تعریــف می کنــد. در الرســاله شــافعی می گویــد بــا اســتناد بــه ســنت نبــوی کــه زانــی محصــن را رجــم کردنــد، ایــن داللــت 

دارد بــر اینکــه منظــور از »الزانــی و الزانیــه« کــه بایــد صــد شــاق بخورنــد، زانــی ای اســت کــه محصــن نباشــد. 

البتــه اصــا غــرض بنــده تاییــد نظــر شــافعی در ایــن مــورد نیســت و ابهامــات جــدی در ایــن مــورد هســت کــه آیــا رســول 
ــن ســنتی را مفــروض  ــگاره ای اســت و شــافعی وجــود چنی ــخ ان ــا تاری ــر. بحــث م ــا خی ــد ی ــی را رجــم کرده ان اهلل)ص( زان

گرفتــه و آن را بــه مثابــه یــک دال بــرای روشــن کــردن معنــای آیــه بــه کار بــرده اســت.

ایــن مســیر کــه در اواخــر قــرن دو گشــوده شــده؛ یعنــی داللــت حدیــث بــر قــرآن در قــرن ســه ادامــه پیــدا می کنــد؛ از جملــه 
ــل عمــل صحبــت  ــورد کیفیــت اخــروی قت ــه 9۳ ســوره نســاء کــه در م ــاب آی ــن ســام در صحبــت خــودش در ب قاســم ب
می کنــد، بــه حدیثــی اســتناد می کنــد کــه نشــان می دهــد یــک کســی کــه قتــل عمــد مرتکــب شــده، می توانــد مــورد غفــران 
الهــی قــرار بگیــرد. همچنیــن ایشــان در تفســیر آیــه 60 ســوره الرحمــن بــه حدیثــی از پیامبــر اکــرم)ص( اســتناد می کنــد، در 
ایــن مــورد کــه نه تنهــا جــزای احســان، احســان اســت بلکــه ممکــن اســت انســان بتوانــد کســی کــه بــدی کــرده را نیــز بــا 
احســان پاســخ دهــد کــه بــر پایــه یــک حدیــث نبــوی آیــه تفســیر می شــود. ایــن کاربردهــا در نیمــه دوم قــرن ســه هــم ادامــه 
ــی را مــی آورد کــه حدیــث  ــم عبارات ــاب یعنــی قــرآن کری ــد: کت ــه دینــوری کــه می گوی ــن قتیب ــار اب ــه در آث ــد؛ از جمل می یاب

معنــای آن را آشــکار می کنــد و در آن اختصــاری اســت کــه ســنت تفســیر کننــده آن اســت.
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وقتــی از داللــت قــرآن بــه قــرآن صحبــت بــود، بیــان شــد کــه در تفســیر قمــی اســتفاده از تناظــر لفــظ بــه لفــظ را داشــتیم. 
در بحــث داللــت حدیــث بــر قــرآن نیــز، در ایــن تفســیر، اســتفاده از تناظــر لفــظ بــه لفــظ بــرای یافتــن حدیثــی کــه بتوانــد 
مفســر قــرآن باشــد را می بینیــم؛ مثــا در آیــه: »َســنَْفُرُغ لَُکــْم أَیُّــَه الثََّقــَاِن« بــه نقــل از یکــی از معصومیــن)ع( می گوینــد مــراد 
از ثقــان یعنــی ثقــل عتــرت و کتــاب اهلل؛ بنابرایــن بــه اســتناد حدیــث »انــی تــارک فیکــم الثقلیــن« و تناظــر لفــظ بــه لفــظ ایــن 
ثقــان کــه در آیــه آمــده، یعنــی ای اهــل بیــت و ای کتــاب اهلل. ایــن نشــان می دهــد برخــی از متــون متقــدم در مــورد یافتــن 

آیــات نظیــر یــا احادیــث مفســر، موضــوع تناظــر لفــظ بــه لفــظ مهــم بــوده اســت

داللت زبان بر معنای قرآن

ســفیر ایــران در یونســکو در خاتمــه ی ســخنانش درخصــوص »داللــت زبــان بــر معنــای قــرآن« توضیــح داد: داللــت قــرآن 
بــه قــرآن و حدیــث بــه قــرآن را پــی گرفتیــم و بایــد بــه تفاســیری اشــاره کنــم کــه در آنهــا داللــت زبــان بــر معنــای قــرآن 
ــرد.  ــش می ب ــت زبان شــناختی پی ــک دالل ــر ی ــت را مســتند ب ــه دالل ــم ک ــرآن را داری ــای ق ــر معن ــی ب ــت عــرف زبان ــا دالل ی
ایــن کاربــرد از انــگاره داللــت را از اواخــر قــرن دوم هجــری می بینیــم. ابوعبیــده معمــر بــن مثنــی، متوفــای ۲09 در تفســیر 
ــرد  ــه مف ــن اســت ک ــن ای ــای م ــر ادع ــل ب ــد: دلی ــم« اســت و می گوی ــر منک ــراد، »ذوی االم ــد: م ــم« می گوی ــر منک »اولی االم
اولــی می شــود ذی و معنــای اولــی االمــر، ذوی االمــر اســت و دلیــل شــاهد زبانــی اســت تــا یــک معنایــی از قــرآن را روشــن 
کنــد. ایــن مســیر نیــز ادامــه می یابــد و در نیمــه اول قــرن ســه، احمــد بــن حنبــل در مباحــث تفســیری خــود در مــورد »ســمیع 

علیــم« می گویــد: ایــن تعبیــر داللــت دارد بــر اینکــه ســمیع جــز معنــای علیــم اســت.

ــن  ــون ای ــد. تاکن ــت می کن ــا تفســیری دالل ــا ی ــر یــک معن ــه ب ــا کــه آی ــن معن ــه ای ــا ب ــه کار مــی رود ام ــت ب ــز دالل گاهــی نی
مــوارد را داشــتیم؛ گــروه اول مــواردی کــه آیــه ای از قــرآن دلیــل بــر معنــای آیــه دیگــر اســت. دســته دوم، جایــی کــه یــک 
حدیــث داللــت بــر معنــای یــک آیــه دارد. دســته ســوم نیــز آن جایــی اســت کــه یــک عــرف زبانــی بــر معنــای یــک آیــه دارد 
امــا دســته چهــارم، مــواردی از کاربــرد انــگاره داللــت اســت کــه در آنهــا آیــه ای از قــرآن بــر معنــا و تفســیری داللــت دارد و 
آیــه ای از قــرآن مــا را بــه ســمت معنــا و تفســیری ســوق می دهــد. اینجــا کاربــرد داللــت بــه تفســیر نزدیــک شــده اســت. بــه 
تعبیــر دیگــر می تــوان گفــت انــگاره داللــت در اینجــا قائــم مقــام و نایــب منــاب انــگاره تفســیر در دوره هــای بعــدی اســت.

از جملــه نمونه هــای کهــن ایــن کاربــرد مربــوط بــه یک شــخصیت 
شــیعی بــه نــام ابــو عمــر و زبیــری از شــاگردان امــام صــادق)ع( 
ــر)ص( چــه  ــه امــت پیامب ــد ک ــک ســؤالی می کن اســت. ایشــان ی
ــد  ــود و بع ــر می ش ــی درگی ــث در آیات ــتند و حدی ــانی هس کس
ــا  ــَد آمِنً ــَذا الْبََل ــْل َه ــُم َربِّ اْجَع ــاَل إِبَْراِهی ــه »َوإِْذ َق ــه آی ــث ب بح
ــاَم« می رســد. ایشــان بــا تکیــه بــر  ــَد الْْصنَ ـِـیَّ أَْن نَْعبُ َواْجنُبْنـِـی َوبَن
ــد  ــت دارن ــد: اینهــا همــه دالل ــه می گوین ــارات آخــر آی ــن عب همی
بــر اینکــه بــرای امــت مســلمان ائمــه ای وجــود نخواهنــد داشــت، 
مگــر اینکــه از ذریــه ابراهیــم)ع( باشــند. مجموعــه ای از مســتندات 
ــه  ــًا از ذری ــه حتم ــد ائم ــت کن ــا ثاب ــود ت ــرح می ش ــی مط قرآن

ــا/ ابراهیــم)ع( هســتند کــه بــت نپرســتیدند. منبــع: ایکن
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جایگاه تفسیر نویافت خواجه عبداهلل انصاری در فرهنگ دینی، ادب عربی و زبان فارسی ما

ــه مناســبت هفتــه پژوهــش، نشســت »جایــگاه تفســیر نویافــت خواجــه عبــداهلل انصــاری در فرهنــگ دینــی، ادب عربــی و  ب
زبــان فارســی مــا« توســط مرکــز پژوهشــی مطالعــات قرآنــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و بــا همــکاری 

انجمــن مطالعــات قرآنــی و فرهنــگ اســامی، ۲۸ آذر مــاه برگــزار شــد.
در ایــن نشســت کــه از سلســله نشســت های »تحــوالت پژوهــش در حیطــه مطالعــات تفســیری قــرآن کریــم« برگــزار شــد، 
ــژوه و  ــا )قرآن پ ــر مرتضــی کریمی نی ــات فرهنگــی( و دکت ــوم انســانی و مطالع ــتادیار پژوهشــگاه عل ــادی )اس ــم قب ــر مری دکت

مترجــم(، بــه ســخنرانی پیرامــون ایــن تفســیر پرداختنــد.

در ابتــدای جلســه دکتــر قبــادی بــه معرفــی اجمالــی خواجــه عبــداهلل انصــاری پرداخــت و گفــت: »ابواســماعیل خواجــه عبــداهلل 
بــن ابی  منصــور محمــد انصــاری«، عالــم حنبلــی و عــارف نامــدار ایرانــی، ُشــهره بــه پیرهــرات، زاده ی ســال ۳96 هـــ در کهنــدژ، 
ــود و در  ــز از دیگــران ب ــه جهــت اســتعداد و هــوش سرشــارش متمای ــود. وی در همــان کودکــی، ب شــهر تاریخــی هــرات ب
مــدت زمانــی کوتــاه موفــق شــد در بســیاری از زمینه هــای علمــی، لغــت، ادب، تاریــخ، حدیــث، فقــه ورود کنــد و در برخــی 
ــت و  ــث نشســت. وی تحــت تربی ــای حدی ــر مســند ام ــد. خواجــه در 14 ســالگی ب ــه احاطــه علمــی دســت یاب ــا ب از آنه
هدایــت علمــی مســتقیم پــدر و اســتادانی چــون قاضــی ابومنصــور ازدی و جــارودی قــرار گرفــت. او در تصــوف هــم اســتادان 
زیــادی داشــت و دو بــار بــه دیــدار شــیخ ابوالحســن خرقانــی رفــت کــه ایــن دیدارهــا در جــان او اثراتــی ژرف برجــای نهــاد.
ــه  ــود. او نســبت ب دکتــر قبــادی در ادامــه عنــوان کــرد: عرفــان خواجــه عبــداهلل انصــاری در چارچــوب شــریعت، محــدود ب
اصــول و فــروع دیــن تعصــب داشــت؛ عمــل بــه احــکام شــریعت را شــرط اساســی و پایــه اصلــی ســیر و ســلوک می دانســت 
و بــا صوفیانــی کــه اوامــر دیــن را مهمــل می گذاشــتند بــه ســختی مبــارزه داشــت. خواجــه در تصــوف از عقــل و برهــان دوری 

می جســت و بــرای اثبــات حقیقــت بــه دلیــل و کام اعتمــاد نداشــت و قــرآن را یگانــه دلیــل و مرشــد مؤمــن می دانســت«.
دکتــر قبــادی تصریــح کــرد: خواجــه به رغــم گرایــش صوفیانــه اش، هرگــز اهــل مــدارا نبــود و بســیار ســختگیر بــود. او نــه 
ــا علــم کام نیــز میانــه خوبــی نداشــت و  ــا فاســفه ســِر ســازگاری نداشــت و تفکــرات آنهــا را برنمی تابیــد، بلکــه ب تنهــا ب
صریحــًا بــا آن مخالفــت می کــرد. ایــن فلسفه ســتیزی و کام گریــزی او ریشــه در  مذهــب او داشــت؛ زیــرا ابــن حنبــل پیــروان 
ــر از نظــر  ــا اهــل کام بازمی داشــت. تنهــا ســند معتب خــود را به شــدت از رای، منطــق و جــدل نهــی می کــرد و از مناظــره ب

او  حدیــث و ســنت بــود.
دکتــر قبــادی در ادامــه ســخنانش بــه فضــای فکــری حاکــم در زمانــه خواجــه عبــداهلل اشــاره کــرد و گفــت: »ســرزمین هــرات 
ــا  ــوم ت ــده های س ــد. در س ــمار می آم ــه ش ــده های 4 و ۵ ب ــوف در س ــای تص ــن پایگاه ه ــی از مهم تری ــه یک در دوران خواج
ــان خراســان به طــور عمــده در  ــود. صوفی ــن کانون هــای اصلــی رشــد و توســعه تصــوف ب پنجــم، خراســان یکــی از مهم تری

شــهرهای هــرات، بلــخ، نیشــابور، تِرَمــذ و طــوس پراکنــده بودنــد.
وی دربــاره آثــار خواجــه شــرح داد: آثــار مانــدگار و شــهرت آفرین خواجــه عبــداهلل انصــاری بیشــتر صبغــه عرفانــی و صوفیانــه 
ــام وی وجــود دارد،  ــه ن ــه ب ــری ک ــط شــده اند. از ۳۲ اث ــت و ضب ــی و دری ثب ــه زبان هــای عرب ــری مســجع ب ــا نث ــه ب دارد ک
ــرات  ــر، حاصــل تقری ــا بخشــی دیگ ــه اســت. ام ــگارش یافت ــود او ن ــه دســت خ ــه ب ــتقل اند ک ــاری مس ــا آث ــماری از آنه ش
وی و نگاشــته شــاگردان او در اواخــر عمــر و پــس از ابتــا بــه نابینایــی اســت. ناگفتــه نمانــد کــه بعضــی صاحب نظـــــران 
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ــز  ــا تفســیری نی ــد. ام ــد دارن ــا تردی ــگارش و ســبک آنه ــل ضعــف ن ــه دلی ــداهلل ب ــه خواجــه عب ــار ب در انتســاب برخــی آث
وجــود دارد کــه منتســب بــه خواجــه عبــداهلل انصــاری اســت. چنــد و چــون ایــن تفســیر، معرکــه آراء پژوهشــگران بــوده و 
ــا، آنچــه  ــه تداعــی می کنــد کــه گوی ــه از خواجــه اســت کــه اینگون ــاره ایــن تفســیر نویافت ــا هــم درب ــر کریمی نی بحــث دکت
به عنــوان تفســیر خواجــه عبــداهلل مطــرح بــوده، تفســیر دیگــری اســت. بــه عنــوان فتــح بــاب بایــد عــرض کنــم کــه دیــدگاه  

پژوهشــگران دربــارة  تفســیر خواجــه عبــداهلل بــا شــک و تردیــد همــراه اســت.

ــا  ــرد و گفــت: ب ــاز ک ــا ســخنان خــود را آغ ــر کریمی نی ــه دکت در ادام
ــاری در  ــداهلل انص ــه عب ــرآن خواج ــیر ق ــخه هایی از تفس ــف نس کش
ــه  ــم ک ــتی می دانی ــون به راس ــه(، اکن ــپارتا )ترکی ــراق( و اس ــف )ع نج
ــر اســاس  ــم هجــری »کشف االســرار« خــود را ب میبــدی در قــرن هفت
ــامان داده  ــورت و س ــرآن ص ــداهلل از ق ــه عب ــیر خواج ــه و تفس ترجم
اســت. امــا بازآفرینــی میبــدی در »کشــف االســرار« ســبب شــده اســت 
تــا بســیاری از ویژگی هــای اصلــی خواجــه عبــداهلل انصــاری در 

ــی اش دگرگــون شــود. تراجــم فارســی و تفســیر عرب
ــرار و  ــاب کشف االس ــار کت ــا انتش ــرد: ب ــح ک ــا تصری ــر کریمی نی دکت
ــدی و  ــن تری از میب ــر روش ــی، تصوی ــه ۳0 شمس ــرار در ده عدة االب
تفســیر وی بــرای مــا ایجــاد گشــت. او در ایــن تفســیر گفتــه، مــن بــه 
تفســیر خواجــه عبــداهلل انصــاری بســط و شــرح داده ام. البتــه در آن زمــان کســی نمی دانســت کــه صــورت و شــکل تفســیر 
خواجــه چگونــه بــوده اســت، امــا مقابلــه تفاســیر میبــدی و تفاســیر یکــی دو قــرن قبــل از میبــدی و معاصــر خواجــه نشــان 
داد کــه تفســیری کــه در درون تفســیر میبــدی اســت، متعلــق بــه خواجــه عبــداهلل نیســت، بلکــه متعلــق بــه پیرهــرات اســت. 

میبــدی فکــر کــرده کــه نــام عبــداهلل تفســیر را منتســب بــه خواجــه می کنــد، ولــی اشــتباه کــرده اســت.
وی اضافــه کــرد: مــا خواجــه عبــداهلل را بــه عنــوان محــدث و واعظــی حنبلــی و صوفــی می شناســیم و طبیعتــًا نبایــد اثــری در 
تفســیر قــرآن از او داشــته باشــیم، امــا مرحــوم حکمــت، تفســیر کشف االســرار را از مؤلفــی ناشــناخته منتشــر کــرد و مرتضــی 
آیــت اهلل زاده شــیرازی در ســال 1۳۷۵ آن را براســاس نســخه ای از یکــی از علمــای شــمال انتشــار داد. البتــه ایــن متــن بخشــی 
از تفســیر خواجــه عبــداهلل بــود )هــم بــه دلیــل سلســله اســناد و هــم زبــان فارســی هراتــی ایــن تفســیر و ویژگــی مبــرز نثــر 

خواجــه عبــداهلل( و آیــت اهلل زاده بــدون اینکــه بدانــد، اثــری از خواجــه را نشــر داده بــود.
دکتــر کریمی نیــا در ادامــه گفــت: میبــدی در تفســیر خــود اثــری منظــم تولیــد کــرده کــه حــاوی ســه بخــش اســت؛ ابتــدا 
ــه ماننــد معنــای واژگان، نحــو، صــرف و لغــت  ــه کــرده اســت. ســپس شــرحی از آی ترجمــه ســاده از هــر فــراز قــرآن ارائ
ــه از  ــه برگرفت ــت ک ــی او اس ــت های عرفان ــیر برداش ــه تفس ــت. ادام ــی را آورده اس ــث فقه ــخ و مباح ــزول و تاری ــأن ن و ش

ــی دارد. ــذاق متفاوت ــه م روح االرواح ســمعانی اســت ک
وی تأکیــد کــرد: نســخه ای از تفســیر خواجــه در نجــف از ابتــدای ســوره »ص« موجــود اســت کــه بــه یــک مفســر قــرن 11 
نســبت داده شــده، امــا در حقیقــت بخشــی از تفســیر خواجــه عبــداهلل بــه فارســی و عربــی اســت؛ نســخه دیگــری از ایــن اثــر 

نیــز در ترکیــه وجــود داشــت کــه دقیقــًا از ســوره »ص« شــروع شــده و تــا انتهــای قــرآن اســت.
ــه  ــی میبــدی ب ــداهلل مشــاهده می شــود وقت ــا در خاتمــه ســخنانش گفــت: در مقاســیه تفســیر میبــدی و خواجــه عب کریمی نی
تفســیر خواجــه دســت یافتــه، بخــش ترجمــه آیــات بــه فارســی را بیــرون کشــیده و نــام آن را تفســیر نوبــه اول گذاشــته اســت 
کــه ترجمــه صــرف آیــات اســت و ممکــن اســت یکــی_دو کلمــه در شــرح یــک واژه اضافــه داشــته باشــد. میبــدی در نوبــه 
دوم از مفســران دیگــر اســتفاده و تفســیر را بــه دانش هــای دیگــر ضمیمــه کــرده اســت و از تفاســیری اهــل ســنت اســتفاده 
کــرده کــه آنهــا بی توجــه بــه عقایــد شــیعه هــم نبوده انــد، امــا اینهــا در تفســیر خواجــه وجــود نــدارد. میبــدی در نوبــه ســوم 
هــم کًا گزارشــی متصوفانــه و عرفانــی غلیــظ دارد کــه رویکــرد آن بــا تفســیر ســنتی 1۸0 درجــه تفــاوت دارد. بنابرایــن در 
مقایســه ایــن دو اثــر، بخــش ترجمــه آیــات و نوبــه دوم اثــر میبــدی، برگرفتــه از تفســیر خواجــه عبــداهلل اســت. زیــرا خواجــه 
فــردی بســیار دانــا بــه اقــوال مختلــف تفســیری و قرائــات اســت و گاهــی در ترجمــه یــک آیــه وجــوه مختلــف تفســیری را 
ذکــر کــرده اســت و براســاس هــر وجهــی، ترجمــه فارســی ارائــه کــرده یــا متــن قــرآن را بــه قرائــات مختلــف تفســیر کــرده 

اســت، امــا میبــدی فقــط براســاس یــک وجــه تفســیری و قرائتــی، تفســیر کــرده اســت.
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مفهوم التحریر فی التفسیر التحریر و التنویر ابن عاشور

مرکــز پژوهشــی مطالعــات قرآنــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا همــکاری انجمــن مطالعــات قرآنــی و 
فرهنــگ اســامی، ۲4 آذر مــاه 1400 نشســتی بــا عنــوان »مفهــوم التحریــر فــی التفســیر التحریــر و التنویــر ابــن عاشــور« از 

سلســله نشســت های »تحــوالت پژوهــش در حیطــه مطالعــات تفســیری قــرآن کریــم« برگــزار کــرد. 

ــا )اســتادیار پژوهشــگاه  ــر آالء وحیدنی ــوران فرانســه( و دکت در ایــن نشســت دکتــر نجم الدیــن خلــف اهلل )اســتاد دانشــگاه ل
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی( بــه ســخنرانی پیرامــون ایــن تفســیر پرداختنــد.

در ایــن نشســت بــه زبــان عربــی برگــزار شــد، در ابتــدای جلســه دکتــر فــروغ پارســا )رئیــس مرکــز پژوهشــی مطالعــات 
قرآنــی(، توضیحاتــی دربــاره هفتــه پژوهــش و نشســت های برگــزار شــده در ایــن هفتــه عنــوان کــرد و از ســخنرانان دعــوت 

کــرد تــا ســخنان خــود را ارائــه کننــد.
ــه بیــان  ــه کــرد و ب ــه شــخصیت »محمــد الطاهــر بن عاشــور« و تفســیر وی ارائ ــا توضیحاتــی راجــع ب ســپس دکتــر وحیدنی
ــن عاشــور در  ــر« و همچنیــن رویکــرد و روش مفســر آن یعنــی عامــه محمدالطاهر ب ــر و التنوی ویژگی هــای تفســیر »التحری
ــات،  ــاه از تحصی ــه و گزارشــی کوت ــف اهلل پرداخت ــن خل ــر نجم الدی ــی دکت ــه معرف ــه ب ــرآن پرداخــت. وی در ادام تفســیر ق

ــه داد. ــان ارائ ــی ایش ــای پژوهش ــا و عاقه مندی ه فعالیت ه
ســپس دکتــر نجم الدیــن خلــف اهلل بــه بیــان مــراد عامــه محمــد الطاهــر بــن عاشــور از واژه »التحریــر« در تفســیر »التحریــر 

و التنویــر« پرداخــت.
در انتها نیز به پرسش های حضار پاسخ داده شد.
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نشست  اول »تاریخ فرهنگی دفاع مقدس«

از مجموعــه ســخنرانی های پژوهشــکده تاریــخ به مناســبت هفتــه پژوهــش نشســت اول »تاریــخ فرهنگــی دفــاع مقــدس«، 
16 آذرمــاه بــه همــت پژوهشــکده تاریــخ ایــران برگــزار شــد.

 دکتــر فتانــه قدیریــان، عضــو هیــأت علمــی دانشــکده پرســتاری دانشــگاه شــهید بهشــتی، در ابتــدای ایــن نشســت گفــت: 
»مراقبــت« عنصــر هستی شــناختِی اصلــی در تفکــر پزشــکی اســت، از ایــن رو بررســی گسســت های گفتمانــِی ایــن عنصــر 
در مقاطــع حســاس تاریخــی در بردارنــده درس آموزهــای زیــادی نــه تنهــا در ســپهر تفکــر پزشــکی، بلکــه در حوزه هــای 
انسان شــناختی و جامعه شــناختی اســت. ایــن کــه چگونــه مراقبــت در بســتر جامعــه ســنتی ایــران از خانــواده بــه نهادهــای 
ــی  ــن عنصــر در نظــام مــدرن، ســازمان و وحــدت گفتمان ــه ای بیمارســتانی و پزشــکان و پرســتاران واگــذار شــد و چگون
یافــت، تاریخــی پرفــراز و نشــیب اســت. تاریخــی کــه نشــان دهنده حاکمیــت نــگاه دیــداری و ابژکتیــو بــر شــناخت بیمــار 
و در نتیجــه فاصلــه گرفتــن از بســتر بیمــار و تــاش بــرای شــناخت بیمــاری در البــه الی نتایــج آزمایشــگاهی و روال هــای 
استاندارد شــده اســت. گفتمانــی کــه نتیجــه آن حرفه زدایــی از حــرف پزشــکی بــا ماهیــت انســانی اســت، امــا پرســش ایــن 
اســت کــه چــه قواعــدی در ایــن نظــم مدرنیتــه امــکان برگشــت نــگاه ســوبژه وار بــه بیمــار و بیمــاری را ممکــن می ســازند؟ 
اگــر ایــن گفتمــان در مقطــع دفــاع مقــدس بــر تفکــر پزشــکی در ایــران حاکــم شــده اســت، از پــس ســتیز چــه عواملــی بــه 

وحــدت گفتمانــی تــن داده و دارای چــه ویژگی هایــی اســت؟

دکتــر قدیریــان ادامــه داد: تغییــر فضــای اجتماعــی ایــران در برهــه انقــاب مراقبــت ســوبژکتیو را در آســتانه زیســت پذیری 
ــانی  ــای اخاقی_انس ــه معن ــد ک ــی بودن ــی اجتماع ــه زمینه های ــتی هم ــق و نوع دوس ــرادری، عش ــری، ب ــی داد. براب ــرار م ق
ــت در آن  ــد معرف ــو و تولی ــرای گفت وگ ــه ای ب ــوان عرص ــی« را به عن ــات اجتماع ــد و »حی ــت می کردن ــت را تقوی مراقب
برجســته می ســاختند. موضــوع محرومیت زدایــی از طبقــه محــروم، اساســی بــود بــرای پیگیــری طــرح طــب ملــی کــه در 
ــه  ــی ب ــود. طــرح طــب مل ــی ب ــای اصل ــود و در آن »حــق« و »فرصــت« ســامتی دو زیربن ــل مطــرح شــده ب دهه هــای قب
ــی »ملــت« را در صــدر تفکــر پزشــکی می نشــاند و از  اســتقرار ســاختاری اهتمــام داشــت کــه از ســویی مــردم و به عبارت
ســویی بــر توزیــع ســامت –و نــه درمــان- در الیه هــای محــروم جامعــه متمرکــز بــود. تشــکیل گروه هــای متکثــر حرفــه ای 
ــاختارهای  ــود س ــت وج ــودجویانه، بداه ــر س ــه و غی ــش داوطلبان ــه در آن کن ــود ک ــه ای ب ــاختار بی طبق ــت زدا س محرومی
ــی مطــرح  ــداد اجتماع ــه ام ــت را به مثاب ــری را مشــروع می ســاخت و مراقب ــم می شکســت و عنصــر نابراب ــی را دره طبقات

می کــرد.
قدیریــان تأکیــد کــرد: بــا شــروع جنــگ در شــهریور ۵9، فضایــی فراهــم شــد کــه در آن نقــش مــردم و نهادهــای مردمــی 
ــا  ــا همــه تکثره ــد، بلکــه اجتمــاع ب ــگان ســخن نمی گفتن ــه در آن حکومــت، سیاســت و نخب ــی ک برجســته تر شــد. فضای
ــیم  ــه ترس ــه ب ــود ک ــی ب ــر پزشــکی فضای ــگ در تفک ــه ســخن می پرداخــت. از ســویی دیگــر جن ــش ب و جــدال نیروهای
ــا زندگــی« می پرداخــت؛ عنصــری کــه »نیروهــای وجودی-پدیدارشناســی« را در انســان به منصــة ظهــور  »رقــص مــرگ ب
ــر  ــدن ظاه ــه کم رنگ ش ــر ب ــر منج ــا یکدیگ ــا ب ــتی آن ه ــی و همزیس ــرگ و زندگ ــای م ــدن لحظه ه ــم تنی ــاند. دره می رس
حــوادث و رفتــن بــه ســمت روابــط انســانی، اندیشــه ها و آرمان هاســت. فضایــی کــه عرصــه بین االذهانــی جهــان تکثرهــا 
اســت، دیالکتیک هــای بیــم و امیــد، مذهــب و ملیــت، زن و مــرد و نظایــر آن. زیســت جهانــی کــه رمزگانــی جدیــد داشــت 
و در آن ســاختارهای سلســله مراتــب ســاز و نــگاه ابــژه وار جــای خــود را بــه روابــط و مفاهیــم عمیــق انســانی مــی داد و 

ــی داد.. ــرار م ــم ق ــار ه ــای سیاســی و جنســیتی در کن ــارغ از خوانش ه انســان ها را ف
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دکتــر قدیریــان در خاتمــه ســخنانش گفــت: خوانــش پدیدارشناســانه »نجــات« در فضــای هستی شــناختی تفکــر پزشــکی 
رویــدادی بــود کــه بــه تولــد زبانــی جدیــد منجــر می شــد. هویتــی کــه برســاختة نظامــی از قوانیــن و اســتانداردها نبــود 
بلکــه ماحصــل مفاهیمــی عمیــق و انســانی همچــون »درد« و »عشــق« بــود. عناصــری کــه تنهــا در فضایــی ایجــاد می شــد 
ــه  ــت ک ــکل می گرف ــی«  ش ــت جمع ــه »هوی ــود ک ــا ب ــن فض ــود و در ای ــار ب ــلطه بی اعتب ــدی و س ــه در آن حکومت من ک
امــکان پرکســیس »همدلــی« را در تفکــر پزشــکی ممکــن می ســاخت؛ »همدلــی« رخــداد ســوژه بــود کــه فضــای بیانــی 
ــه  ــج ممکــن می کــرد. در ایــن بســتر مراقبــت ب ــه درد و رن سوژه_ســوژه را ترســیم می کــرد و تفکــر زیبایی شــناختی را ب
ــد کــه نوعــی  ــه ســپهری دســت یاب ــزاری ب »فراشــد« دســت می یافــت کــه می توانســت از عقانیــت دیوان ســاالرانه و اب
ــود. به زعــم »نجمــی« )1۳90( نیزه هــا تمــام اعضــا و جــوارح  ــی انســانی ب ــه مرزهــای تعال ــده شــدن« و رســیدن ب »خوان

آنــان را تغییــر داد مگــر مــکارم، اراده و شخصیتشــان را کــه ایــن صفــات آنــان از هــر تغییــر و تحولــی در امــان اســت.

 
ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــه پژوهش ــت و جامع ــروه امنی ــگر گ ــی، پژوهش ــی مینای ــت محمدعل ــن نشس ــدی ای ــخنران بع  س

ــرد. ــه ک ــب خــود را ارائ ــدس« مطال ــاع مق ــاد فرهنگــی دف ــوان »ابع ــا عن ــه ب ــود ک ــات فرهنگــی ب مطالع
مینایــی در آغــاز ســخانش شــرح داد: روایت هایــی کــه تاکنــون از دفــاع مقــدس شــده، غالبــًا ســه نــوع بــوده اســت: 1- 
خاطــرات ۲- نظامــی و عملیاتــی ۳- ارزش هــای فرهنگــی برخــی اســطوره ها کــه روایت هــای فرهنگــی ارزشــی تاریخــی 

بــا نــگاه کان، کمتــر مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
ــا دســته بندی ادوار دفــاع مقــدس گفــت: یکــی از دســته بندی های دوران دفــاع مقــدس از حیــث تاریخــی در مــدت  او ب

هشــت ســال بــه ترتیــب زیــر اســت:
1 - دوره مقاومت در برابر تجاوز و اشغال

۲ - دوره تهاجم برای بیرون راندن متجاوز و دفع اشغال
۳ - دوره تهاجم برای تنبیه متجاوز

4-دوره مقابله با بازگشت متجاوز و برقراری صلح
ــدس در  ــاع مق ــردم در دف ــش و مشــارکت م ــرد: نق ــد ک ــگ تأکی ــخ جن ــرای بررســی تاری ــاد الزم ب ــه ابع ــاره ب ــا اش او ب
ــأت گرفته از  ــار نش ــجاعت و ایث ــت. ش ــوده اس ــر ب ــیار مؤث ــده و بس ــل، تعیین کنن ــور، بی بدی ــه مذک ــای چهارگان دوره ه
جوهــره فرهنگــی و ارزشــی مــردم کــه در آن زمــان بــه تازگــی انقــاب اســامی را محقــق کــرده بودنــد، موجــب شــد بــا 
وجــود ضعــف نظامــی آن زمــان، به طــور خودجــوش در دفــاع از ارزش هــای دینــی و ســرزمینی قیــام کننــد. ایــن جوهــره 
فرهنگــی و ارزشــی مــردم بــا رهبــری امــام خمینــی )ره( موجــب شــد ایــران در مقابــل یکــی از قدرتمندتریــن ارتش هــای 

ــه پیروزی هــای افتخارآفریــن نائــل آیــد. ــه در آن زمــان مقابلــه کنــد و ب منطقــه خاورمیان
مینایــی در خاتمــه تصریــح کــرد: اغلــب فرماندهــان اســطوره ای دفــاع مقــدس، از متــن همیــن مــردم بوده انــد. شــناخت 

ابعــاد و زوایــای ایــن جوهــره فرهنگــی و ارزشــی مــردم، دســتمایه ای بــرای قــدرت و اقتــدار ملــی ایــران خواهــد بــود.
ــی  ــه دالیل ــا ب ــه بن ــند ک ــته باش ــخنرانی داش ــز س ــرد نی ــک جهانگ ــر فران ــت دکت ــن نشس ــود در ای ــرار ب ــت ق گفتنی س

ــد. ــته باش ــارکت داش ــت مش ــن نشس ــت در ای نتوانس
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نشست دوم »تاریخ فرهنگی دفاع مقدس«

ــاع مقــدس«،  ــخ فرهنگــی دف ــه پژوهــش نشســت دوم »تاری ــخ به مناســبت هفت از مجموعــه ســخنرانی های پژوهشــکده تاری
۲۳ آذرمــاه بــه همــت پژوهشــکده تاریــخ ایــران برگــزار شــد.

ــا عنــوان »الزامــات   دکتــر محمدامیــر احمــدزاده، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه به عنــوان اولیــن ســخنران در ســخنانی ب
ــل  ــذار در تحلی ــم و اثرگ ــیار مه ــزار بس ــک اب ــه ی ــد به مثاب ــی می توان ــخ فرهنگ ــت: تاری ــدس« گف ــاع مق ــگاری دف تاریخ ن

ــل اغمــاض نیســت. ــات تاریخــی قاب ــن رویکــرد در مطالع ــری از ای ــذا، بهره گی ــد ل ــگ کمــک کن مورخــان حــوزه جن
مدیــر گــروه تاریــخ فکــری و فرهنگــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا برشــمردن ممیــزات تاریخ نــگاری 
ــگ  ــگاری جن ــاد روش شناســی و معرفت شناســی آن در تاریخ ن ــری از ابع ــخ فرهنگــی و بهره گی ــرد: تاری ــد ک ــی تأکی فرهنگ
ــم.  ــاع کنی ــه کار مــی رود، امتن ــع تاریخــی ب ــل وقای ــا از تعمیم هــای جهان شــمول کــه معمــوالً در تحلی ــا م باعــث می شــود ت
از ســوی دیگــر، در تاریــخ فرهنگــی جنــگ مــا بــا شــیوه های تحلیلــی جدیــد و چشــم اندازهای متفاوتــی در پرداختــن بــه 

موضــوع واقعــه و رخــداد مواجــه هســتیم.

دکتــر احمــدزاده بــا برشــمردن ســایر ویژگی هــای تاریخ نــگاری فرهنگــی افــزود: مــورخ فرهنگــی اساســًا نوعــی تاریخ منــدی 
بــرای امــر کنونــی قائــل اســت و در ایــن عرصــه بــا کانونی کــردن نقــش فرهنــگ بــر موضوعاتــی همچــون فرهنــگ روزمــره 
ــی زندگــی را  ــام، عواطــف، احساســات و تجــارب معمول ــگان و گروه هــای خامــوش و گمن ــگ نخب ــه فرهن و عامه پســند ب
بــر اندیشــه¬ها ترجیــح داده و در واقــع، حــوزه موضوعــی تاریــخ در تاریــخ فرهنگــی بســط می یابــد. ایــن پژوهشــگر تاریــخ 
فرهنگــی شــرح داد: مــا در تاریــخ فرهنگــی جنــگ بایــد بــه برجسته ســازی کردارهــا و گفتمان هایــی بپردازیــم کــه تاکنــون 
در حاشــیه تاریــخ قــرار داشــته اند ضمــن اینکــه هــدف از مطالعــه جنــگ در رویکــرد تاریخ نگارانــه فرهنگــی ایــن اســت کــه 
بایــد بــه جســت وجوی معانــی و بازتولیــد ایــن معانــی در درون و بطــن جنــگ بپردازیــم و نــه اینکــه همچــون تاریخ نــگاری 

ســنتی فقــط بــه بررســی صــورت واقعــه و رخــداد جنــگ اکتفــا شــود.
ــژه  ــگران و به وی ــوی پژوهش ــگ از س ــی جن ــگاری فرهنگ ــرد: تاریخ ن ــدواری ک ــراز امی ــخنانش اب ــه س ــدر خاتم  احمدزاده
ــه  ــخ ب ــش تاری ــز دان ــر تجهی ــاوه ب ــم ع ــا بتوانی ــود ت ــع ش ــر واق ــم و درک عمیق ت ــورد فه ــف م ــع مختل دانشــجویان مقاط

ــم. ــز بازتفســیر و بازاندیشــی کنی ــی نی ــر فرهنگ ــه ام ــع تاریخــی به مثاب ــد از وقای ــای کارآم ابزاره

تفکیک تاریخ نگاری جنگ

در ادامــه نشســت، محمــد درودیــان، پژوهشــگر تاریــخ جنــگ و ســردبیر مجلــه نگیــن، ضمــن تفکیــک تاریخ نــگاری جنــگ 
ــه ایــن نتایجــی  ــوده و از مســیر تجربیــات عملــی ب ــه ســه دســته اصلــی گفــت: کار بنــده ثبــت و ضبــط وقایــع جنــگ ب ب
ــان  ــن و زب ــگ را حاصــل ذه ــای جن ــا و گزارش ه ــگ، روایت ه ــرد. او تاریخــن گاری جن ــم ک ــه عــرض خواه ــیده ام ک رس
ــک  ــگ ی ــت: جن ــرد و گف ــگاه ک ــی ن ــد و ارزیاب ــگ از منظــر نق ــگاری جن ــا رویکــرد ســه گانه تاریخ ن ــان برشــمرد و ب راوی

ــد. ــروزی و شکســت در جنــگ سرنوشــت یــک ملــت را تعییــن می کن مســئله اســتراتژیک اســت و پی
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ــرد  ــی و رویک ــرد سیاس ــی، رویک ــی عملیات ــرد تاریخ ــامل رویک ــگ را ش ــه جن ــه گانه ب ــای س ــه رویکرده ــان در ادام درودی
فرهنگــی و معنــوی ارزیابــی کــرد و گفــت: اگــر بخواهیــم فقــط قرائــت واحــدی از جنــگ ارائــه دهیــم، ایــن رویکــرد بــه نفــع 
گذشــته، حــال و آینــده مــا نیســت. او در توضیــح روش شناســی بحــث، بــه توضیــح رویکردهــای ســه گانه بــا نــگاه نقادانــه 
پرداخــت و گفــت: تاکنــون کتاب هــای زیــادی در مــورد تاریخ نــگاری جنــگ نوشــته شــده کــه شــامل حــدود ۲0 هــزار جلــد 
اثــر اســت امــا، در حــوزه پژوهشــی بــه معنــای واقعــی کمتــر از ۵00 اثــر داریــم. او رویکــرد تاریخــی عملیاتــی را از آن ارتــش 
دانســت کــه بــه ارائــه و چــاپ اســناد جنــگ می پردازنــد. از دیــدگاه درودیــان، رویکــرد دوم سیاســی_انتقادی را اپوزیســیون 

ــه نقــد جنــگ پرداختنــد. ــد کــه ب و به ویــژه نهضــت آزادی نمایندگــی می کــرده کــه جــزو اولیــن گروه هایــی بودن

درودیــان تأکیــد کــرد: مؤســس رویکــرد فرهنگــی و معنــوی از جنــگ خــود امــام خمینــی )ره( اســت کــه از جنــگ به عنــوان 
جنــگ اســام و کفــر یــاد کــرده و به لحــاظ اجرایــی شــهید آوینــی پیشــگام ایــن عرصــه اســت. 

ــه انقــاب اســامی  ــه جنــگ گفــت: در ایــن رویکــرد پیوســتگی جنــگ ب او در خاتمــه ســخنانش در مــورد رویکــرد اول ب
مطــرح اســت کــه در ایــن رویکــرد هــدف از تحمیــل جنــگ بــر ایــران، جلوگیــری از صــدور انقــاب بــود و در مقابــل ایــن 

رویکــرد، نظریــه جنــگ »کاوزویتــس« و ســومی رویکــرد امنیتــی بــه جنــگ قــرار دارد.

تبیین تاریخ فرهنگی دفاع مقدس با مفهوم »جنگ فقر و غنا«

ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــأت علم ــو هی ــی، عض ــی فتح اله ــر محمدعل ــت، دکت ــن نشس ــوم ای ــخنران س س
فرهنگــی بــود کــه در تبییــن تاریــخ فرهنگــی دفــاع مقــدس بــا مفهــوم »جنــگ فقــر و غنــا« ســخنان خــود را ارائــه کــرد و 
گفــت: جنــگ تحمیلــی هشــت ســاله، حادثــه ای ناخواســته و پیش بینــی نشــده بــرای مــردم ایــران بــود کــه همــه را درگیــر 
خــود کــرد. ایــن جنــگ نــه تنهــا آثــار فرهنگــی زیــادی را به همــراه داشــت، بلکــه به واســطه جنبــه هویتــی آن می توانــد بــه 
عنــوان پدیــده و مقولــه ای فرهنگــی هــم محســوب شــود. مــردم ایــران خــود را در جنــگ شــناختند و پیــدا کردنــد و شــناخت 
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مــردم ایــران بــدون درک ایــن مقطــع تاریخــی ممکــن نخواهــد بــود.
 مــردم ایــران در جنــگ تجربــه کردنــد کــه همزمــان می شــود جنــگ کــرد و زندگــی کــرد، ازدواج کــرد، تجــارت داشــت و 
درس خوانــد. به ویــژه آنکــه در بحبوحــه مصیبت هــا و شــدائد، می تــوان شــادی و ســرور را هــم تجربــه کــرد. بــه تعبیــری 
جنــگ بخشــی از زندگــی شــد. البتــه ایــن امــر تــا حــدی در جنگ هــای گذشــته مثــل جنگ هــای ایــران و روس هــم تجربــه 

شــده بــود.
او افــزود: در دوران جنــگ تحمیلــی شــهر ها و مناطــق مختلــف کشــور از فرهنگ هــای هــم به ویــژه مناطــق جنگــی شــناخت 
پیــدا کردنــد و بــه هــم نزدیــک شــدند. جنــگ تحمیلــی وحــدت و انســجام ملــی را بــه همــراه داشــت و هنــوز هــم ســرمایه ای 
ــا  ــا خــود دارد. این ه ــاب اســامی را ب ــی و انق ــگ تحمیل ــران خاطــرة جن ــی ای ــة انقاب ــی می باشــد. جامع ــن معن ــرای ای ب
ــه وحــدت  ــن رابط ــی در ای ــف اجتماع ــار مختل ــای اقش ــه حافظه ه ــتند ک ــی هس ــة ایران ــراد جامع ــای اف ــن حافظه ه مهم تری
دارد. تجربــة جنــگ تحمیلــی درک قدســی از هویــت و ملیــت ایرانــی را بــه وجــود آورد. مواجهــة اعتقــادی و دینــی بــا ایــن 
تجربــه، کــه بــا شــهادت ها و جانبازی هــای رزمنــدگان اســام تحقــق پیــدا کــرد، توانســت نــگاه الهــی بــه مــرگ و حــوادث 
زندگــی و رابطــة انســان بــا خــدا را خمیرمایــة هویــت ملــی ایرانــی قــرار دهــد و تعریــف قدســی از ایــران ارائــه کنــد. نمــود 
چنیــن درکــی را می تــوان در بیــان امــام خمینــی )ره(، بنیان گــذار جمهــوری اســامی ایــران، در دیــدار بــا ســفرای کشــورهای 
اســامی در عیــد قربــان )۲۸ مــرداد 1۳۵9( ماحظــه کــرد کــه فرمودنــد: »ایــران یــک موجــود الهــی اســت کــه هیچ چیــز او 

را صدمــه نخواهــد زد.«

معنویت زمان جنگ  هیچ وقت در زندگی گذشتة عامه مردم نبوده است

ــی  ــگ تحمیل ــه در دوران جن ــوی ک ــی معن ــای رشــد و تعال ــار و عرصه ه ــداکاری، ایث ــق ف ــه داد: مصادی ــی ادام ــر فتح اله دکت
ــاب  ــا انق ــه ب ــی ک ــد. معنویت ــوان دی ــخ نمی  ت ــتة  تاری ــود و در گذش ــابقه ب ــام بی س ــدر اس ــر از دوران ص ــد، غی ــر ش ظاه
اســامی و در زمــان جنــگ پدیــد آمــد، هیچ وقــت در زندگــی گذشــتة عامــه مــردم نبــوده اســت. همیــن امــر نقــد گذشــته  
ــود اســت. اینکــه  ــًا مفق ــری تقریب ــش از هــزار ســال گذشــته ام ــخ تمــدن بی ــه همــراه داشــت. بحــث شــهادت در تاری را ب
ــن مقطــع  ــود کــه در ای ــد، نب ــدا کنن ــی روحــی پی ــد تعال ــن ســرعت بتوانن ــه ای ــر شــهادت شــوند و ب ــب ام انســان هایی طال
تاریخــی فضــا و درهــای جدیــدی از معنویــت بــه روی مــردم بــاز می شــود. ورود مــردم در جنــگ تحمیلــی نــه تنهــا نقــد 
گذشــته تاریخــی بــود بلکــه، نقــد ســاختارهای معیــوب زمانــه هــم بــود و نقــد را در جامعــه نهادینــه کــرد و عمــق بخشــید. 
»عــوام جامعــه« قــدرت قضــاوت نســبت بــه خــواص پیــدا کردنــد. ایــن فرهنــگ نقــد حتــی نســبت بــه تصمیم گیری هــای 
ــدون  ــه ارتــش شــکل گرفــت کــه حتــی توانســت ب نظامــی و امنیتــی هــم شــکل گرفــت. در ادامــه نوعــی نقــد ســازنده ب
انحــال ارتــش، ســازمان جدیــد نظامــی ایــران را هــم تولیــد کنــد و نقــد مولــد بــود. نیروهــای حزب اللهــی درون ارتــش در 

ایــن جهــت پیشــگام بودنــد و حــق حیــات بــه گــردن ارتــش داشــتند.
دانشــیار پژوهشــکده مطالعــات سیاســی، روابــط بیــن الملــل و حقــوِق پژوهشــگاه در بخــش دیگــری از ســخنانش تصریــح 
کــرد: از رشــد و تثبیــت فرهنــگ خودکفایــی در جنــگ و پــس از آن هــم می تــوان ســخن گفــت. جنــگ تحمیلــی موجــب 
شــکوفایی مدیریــت انقابــی و جهــادی در سراســر کشــور شــد. همــه پیشــرفت های کشــور در عرصه هــای گوناگونــی کــه 
به ویــژه توســط جوانــان صــورت می پذیــرد، وامــدار فرهنــگ و بــاور شــکل گرفتــه در دوران جنــگ اســت. وقتــی پــس از 
ــژه داعــش برخــاف پیچیدگی هــای  ــری و به وی ــا تروریســت های تکفی ــان ب ــارزه بی ام ــگ، مب ــان جن حــدود ۳0 ســال از زم
سیاســی، نظامــی، جغرافیایــی و فرهنگــی آن بــه ســرانجام می رســد؛ تأثیــر فرهنــگ شــکل گرفتــه در زمــان جنــگ را نمــودار 

می ســازد. همان طــور کــه شــهید ســلیمانی کــه قهرمــان ایــن عرصــه بــود، بارهــا بــر آن تأکیــد داشــت.
 دکتــر فتح الهــی در خاتمــه ســخنانش تأکیــد کــرد: به نظــر این جانــب تعبیــر »جنــگ فقــر و غنــا« مهمتریــن وصــف فرهنگــی 
ــا  ــه جنــگ هشت ســاله اطــاق کــرد ب ــود کــه امــام )ره( ب ــا صفتــی ب جنــگ تحمیلــی هشت ســاله اســت. جنــگ فقــر و غن
ــود. جنــگ مــا  ــا ب ــود و تمام شــدنی نیســت. جنــگ مــا جنــگ فقــر و غن ــر باطــل ب تعبیــری کــه: جنــگ مــا جنــگ حــق ب
ــا ختــم زندگــی وجــود دارد )صحیفــة امــام، ج ۲1، ص ۲۸4(. جنگــی  ــود و ایــن جنــگ از آدم ت جنــگ ایمــان و رذالــت ب
بیــن ایمــان بــه خــدا و زندگــی متشــرعانه و قانونمنــد بــا اندیشــة اومانیســم و خودبنیــادی بشــر صــورت می گیــرد. یک طــرف 
ــدم برمــی دارد و در  ــی در مســیر ایمــان ق ــه حــدود انســانی، اســامی و قانون ــودن ب ــد ب ــا مقی ــه ب ــی اســت ک جنــگ جریان
ــه  ــه هیچ گون ــزام ب ــدم الت ــا ع ــم ب ــگ ه ــر جن ــرف دیگ ــد. ط ــات می کن ــری امکان ــر در به کارگی ــاس فق ــت احس ــن جه ای
اصولــی و احســاس غنــا خــود را جــای خــدا می گــذارد و فعــال مایشــا می شــود! جنــگ فقــر و غنــا »اندیشــه مقاومــت« را 
عمــق می بخشــد و صورتــی از منازعــه  اســت کــه بــا نــوع نــگاه بــه آینــده شــکل می گیــرد. جنگــی بیــن مکتــب انتظــار بــا 

ــد. ــن می کن ــز تبیی ــی را نی ــات گوناگون ــت فرهنگــی منازع ــه ماهی ســلفی گری اســت ک
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نشست سوم »تاریخ فرهنگی دفاع مقدس«

از مجموعــه ســخنرانی های پژوهشــکده تاریــخ به مناســبت هفتــه پژوهــش نشســت ســوم »تاریــخ فرهنگــی دفــاع مقــدس«، 
۳0 آذرمــاه بــه همــت پژوهشــکده تاریــخ ایــران برگــزار شــد.

 در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر داود ضامنــی، معــاون پژوهشــی حــوزه هنــری و از پژوهشــگران تاریــخ جنــگ بــا موضــوع 
»رهــاورد تاریــخ فرهنگــی بــرای پژوهشــگران جنــگ« ســخنرانی کــرد و بــا اشــاره بــه اینکــه مطالعــات تاریــخ فرهنگــی در 
ســه دهــه گذشــته دســتاوردهای زیــادی بــرای پژوهشــگران جنــگ و تاریخ نــگاران حــوزه دفــاع مقــدس بــه همــراه داشــته 
اســت، اظهــار کــرد: در ایــن ســخنرانی ســه رهــاورد را کــه از دیــد مــن بیــش از بقیــه اهمیــت داشــته را شــرح خواهــم داد؛ 
ــود.  ــگاران جنــگ، ساختارشــکنی در مفهــوم »تاریــخ« و مفهــوم »جنــگ« ب ــرای تاریخ ن اولیــن رهــاورد تاریــخ فرهنگــی ب
تاریــخ فرهنگــی بــه مــا می گویــد، جنــگ را نبایــد منحصــر بــه جلوه هــا و تجلیــات افــرادی دانســت کــه فقــط در میــدان 
ــا  ــگ تنه ــخ جن ــد. تاری ــد دی ــم بای ــای دیگــر را ه ــگ، متن ه ــخ فرهنگــی جن ــن تاری ــرای تدوی ــتند. ب ــرد حضــور داش نب
ــای  ــوش و ابژه ه ــا، ســوژه های خام ــا، عواطــف و احساســات، هنره ــا، بدن ه ــیاء، نماده ــه اش ــراد نیســت. بلک ــت اف روای
غایــب نیــز در تاریــخ فرهنگــی جنــگ اهمیــت می یابنــد. تاریــخ کاســیک و ســنتی بــه جنــگ، ایــن ســوژه های غایــب را 

ــه صــدا در نمــی آورد. ــد و آنهــا را ب نمی دی
بــرای تاریــخ ســنتی و کاســیک »تاریــخ نوشــتن« اهمیــت 
داشــت. امــا بــرای تاریــخ فرهنگــی جنــگ »تاریــخ 
خوانــدن« اهمیــت دارد. تاریــخ فرهنگــی، تاریــخ »اکنــون« 
پــای  نباشــد  قــادر  تاریخ نــگار جنــگ  اگــر  اســت. 
رخدادهــا و رویدادهــای گذشــته را بــه »حــال« بــاز کنــد، 

ــت. ــد داش ــی نخواه ــدان خاصیت ــاش او چن ت
ــر  ــخ فرهنگــی عــاوه ب ــرد: تاری ــد ک ــی تأکی ــر ضامن دکت
مفهــوم تاریــخ و جنــگ، مفهــوم »روایــت« را نیز مســئله مند 
ــت.  ــدی فراروایت هاس ــد ج ــی منتق ــخ فرهنگ ــرد. تاری ک
تاریــخ فرهنگــی باعــث شــد تاریخ نــگاران جنــگ و دفــاع 
ــی  ــک دگماتیســم تاریخــی و معرفت ــدس از خــواب ی مق

بیــدار شــوند.
ــه مفاهیمــی چــون  ــرای پژوهشــگران جنــگ، توجــه دادن آنهــا ب وی در ادامــه گفــت: دومیــن رهــاورد تاریــخ فرهنگــی ب
ــد  ــار می ده ــه زنه ــن نکت ــه ای ــگ را ب ــان جن ــی مورخ ــخ فرهنگ ــود. تاری ــی« ب ــت فراموش ــه« و »سیاس ــت حافظ »سیاس
ــی چــون ســاختارهای اجتماعــی،  ــد. عوامل ــه حافظــه جمعــی و خاطــره جمعــی را می ســازند، توجــه کنن ــی ک ــه عوامل ب
ایدئولــوژی، طبقــه، وابســتگی خانوادگــی، شــرایط سیاســی، دیــن و بســیاری از پارامترهــای دیگــر کــه آگاهانــه و ناآگاهانــه 

ــد. ــادآوری کنن ــه یادســپاری و ی ــی و چگون ــزی را، کجــا، چــه زمان ــد، دیگــران چــه چی ــن می کنن تعیی
ایــن پژوهشــگر ســومین رهــاورد تاریــخ فرهنگــی بــرای پژوهشــگران جنــگ را آشــناکردن آنهــا بــا انــواع روش هــای کیفــی 
ــات  ــته توســط بســیاری از پژوهشــگران حــوزه جامعه شناســی فرهنگــی، مطالع ــه گذش ــه ده ــژه در س ــه به وی دانســت ک
ــه  ــود ک ــد و اعتراضــی ب ــداع شــدند. ســنت کیفــی پژوهــی در حقیقــت نق ــخ فرهنگــی اب فرهنگــی، انسان شناســی و تاری
ــات فرهنگــی  ــًا پژوهشــگران مطالع ــز عموم ــذاران آن نی ــی وارد شــد و پایه گ ــان اثبات گرای ــرا و جری ــم عینی گ ــه پارادای ب

ــد. ــی بودن و انسان شناس
ــت،  ــل روای ــوردی، پدیدارشناســی، تحلی ــه م ــا، مطالع ــته از داده ــه برخاس ــگاری، نظری ــی چــون قوم ن کاربســت روش های
تاریخچــه زندگــی، تاریــخ شــفاهی، تحلیــل گفتمــان و … در حــوزه مطالعــات جنــگ و دفــاع مقــدس می توانــد بــه تعمیــق 
ــران  ــخ فرهنگــی و هــم پژوهشــگران جنــگ در ای ــه پژوهشــگران تاری ــه نقــدی کــه هــم ب ــن حــوزه منجــر شــود. البت ای
ــان ســومی کــه در  ــه اســتفاده از روش هــای ترکیبــی Mix Method جری ــی ب وارد اســت اینکــه آنهــا در پروژه هایشــان اقبال

روش شناســی پدیــد آمــده، نداشــتند.
دکتــر ضامنــی در پایــان ســخنان خــود تصریــح کــرد: به نظــرم جــای خالــی یــک کرســی آینده پژوهــی و آینده نــگاری در 

حــوزه مطالعــات تاریــخ فرهنگــی و مطالعــات جنــگ بــه شــدت احســاس می شــود.
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بررسی  های تاریخی جنگ ایران و عراق در غرب

ــوان  ــا عن ــخنانش را ب ــران، س ــی ای ــه مل ــناد و کتابخان ــز اس ــتادیار مرک ــیرگرها، اس ــه شمش ــر محبوب ــخنران دوم، دکت س
ــه  ــه مقول ــه ب ــت توج ــوص اهمی ــرد و در خص ــروع ک ــرب« ش ــراق در غ ــران و ع ــگ ای ــی جن ــی  های تاریخ »بررس
ــرای  ــد آن ب ــث تهدی ــژه از حی ــی، به وی ــگ تحمیل ــت: جن ــا، گف ــکا و اروپ ــراق در آمری ــران و ع ــگ ای ــگاری جن تاریخ  ن
ــرار  ــی ق ــی و استراتژیســت  های غرب ــران نظام ــل و پژوهــش تحلیل گ ــواره محــل تأم ــاز هم ــان آغ ــرب، از هم ــع غ مناف
ــا خاتمــه جنــگ رنــگ نباخــت بلکــه روزبــه روز بــر عمــق و گســتره آن افــزوده  داشــته اســت. ایــن توجــه، نــه تنهــا ب
شــد؛ چــرا کــه تحلیل گــران غربــی برآننــد بــه فهــم ایــن جنــگ بــه منزلــه کلیــدی بــرای حــل مســائل آمریــکا در خلیــج 
ــه  ــن منطق ــد کــه در ای ــران دریابن ــا ای ــی ب ــی در مواجهــه آت ــن راهبردهــا و تاکتیک  هــای عملیات ــژه در تعیی ــارس، به وی ف
اهمیتــی اجتناب  ناپذیــر دارد. ایــن در حالــی اســت کــه در ایــران تــاش بــرای فهــم روایــت غیــر ایرانــی از جنــگ، تنهــا 
بــه ترجمــه تعــدادی از کتاب هــا، انتشــار مقاالتــی معــدود بــه مناســبت انتشــار کتــب و نیــز چنــد کتاب  شناســی  عمدتــًا 
ناقــص خاصــه شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر،  بــا وجــود گذشــت چهــار دهــه از آغــاز بررســی  های تاریخــی جنــگ 
تحمیلــی عــراق علیــه ایــران در خــارج از کشــور، در ایــران کوششــی جــّدی و کارگشــا بــرای درِک چیســتی، چگونگــی  و 
چرایــِی روایــت غیرایرانــی و گاه ضدایرانــی از ایــن جنــگ ماحظــه نمی  شــود. شمشــیرگرها در توضیــح چرایــی توجــه 
بــه ایــن موضــوع توضیــح داد: او بــا درک ایــن مســئله، نظــر بــه جایــگاه و زمینــه فعالیــِت شــغلِی خــود در گــروه پژوهشــِی 
ــا  ــه ب ــن زمین ــا پژوهشــی کتاب  شــناختی در ای ــده ت ــر آم ــی، درصــدد ب ــه مل ــع ایران  شناســی و اسام  شناســِی کتابخان مناب
ــران انجــام دهــد. اهمیــت دســتاورد ایــن بررســی کــه  ــاب هــای انگلیســی منتشــر شــده در خــارج از ای ــر کت تمرکــز ب
ــارِ تحلیل گــراِن  ــر جریان  شناســِی آث ــی؛ نگاهــی ب ــت تحلیل گــران غرب ــه روای ــران و عــراق ب ــگ ای ــوان جن ــا عن ــراً ب اخی
جنــگ ایــران و عــراق در غــرب منتشــر شــده، در ترســیم چشــم  اندازی کلــی از جریــان تاریخ  نویســی جنــگ در غــرب،  
ــی  ــدی  احتمال ــی  ها« و »بهره  من ــن بررس ــل ای ــد و تحلی ــق و نق ــناخت دقی ــروری در »ش ــن و ض ــی آغازی ــه گام به منزل
ــیر  ــل و س ــی از مراح ــر کلیات ــن اث ــون در ای ــت. چ ــی« اس ــای ایران ــل روایت ه ــح و تکمی ــت تصحی ــا در جه از آنه
ــای  ــز و طرح  ه ــندگان، مراک ــران و نویس ــته  ترین تحلیل گ ــرب، برجس ــراق در غ ــران و ع ــگ ای ــگاری جن ــول تاریخ ن تح

ــده اســت. ــا و محورهــای موضوعــی آم ــا، رویکرده پژوهشــی، ســمینارها و کنفرانس  ه

ــزرگ  ــوالت ب ــد تح ــان می ده ــی نش ــران غرب ــار تحلیل گ ــکل  گیری آث ــیر ش ــل در س ــرد: تأم ــح ک ــیرگرها تصری شمش
جنــگ و وقایــع مهــم غــرِب آســیا و منطقــه خلیــج فــارس، از وجــوه متعــدد نظیــِر اهــداف، رویکردهــا، روش  هــا، نقــاط 
ــوان  ــه می  ت ــته  اند. به طوری ک ــر گذاش ــرب اث ــگ در غ ــات جن ــر مطالع ــتندات، ب ــع و مس ــدی از مناب ــز بهره  من ــکا و نی ات
چهــل ســال تاریخ  نــگاری جنــگ در غــرب را در پیونــد بــا رخدادهــا و تحــوالت بــزرگ منطقــه ، ذیــل پنــج مرحلــه یــا 
ــه،  ــن دوره  هــای پنج گان ــک از ای ــن ویژگی هــای هــر ی ــان مهم تری ــا بی ــرد. او در خاتمــه ســخنانش ب ــدی ک دوره، طبقه بن

ســیر تحــول بررســی  های تاریخــی در غــرب را از ابتــدا تاکنــون، مــرور کــرد.
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تأمالتی بر تاریخ نگاری جنگ

ــر  ــی ب ــوان »تأمات ــا عن ــگ ب ــخ جن ــعید فخــرزاده از پژوهشــگران تاری ــن نشســت، حجت االســام س ــوم ای ســخنران س
ــن موضــوع را از دو منظــر؛ »شــکل گیری در دوران جنــگ« و  ــگاری جنــگ« ســخنانش را آغــاز کــرد و گفــت: ای تاریخ ن
»رونــد فعالیــت و تحــوالت« مــورد بررســی قــرار می دهــم. در بحــث شــکل گیری مراکــز تاریــخ نــگاری جنــگ در دوران 
دفــاع مقــدس، دو جریــان در ابتــدای جنــگ در ســپاه شــکل گرفــت کــه ایــن دو جریــان هیــچ ارتبــاط تشــکیاتی و فکــری 

بــا هــم نداشــتند.
ــگاه  ــع جنــگ را رصــد و ثبــت مــی کــرد و جای ــات از بعــد نظامــی حــوادث و وقای فخــرزاده ادامــه داد: یکــی از جریان
تشــکیاتی آن در دفتــر سیاســی ســپاه بــود کــه یکــی از مراکــز مهــم ســپاه محســوب می شــد. اهــداف اصلــی آنهــا ثبــت 
تجربیــات ایــن دوران بــود و ایــن دیــدگاه ریشــه در نــوع نگــرش فرماندهــان ارشــد ســپاه و به طــور خــاص تشــکیات 
دفتــر سیاســی داشــت. اکثــر فرماندهــان ســپاه ســابقه فعالیــت تشــکیاتی )سیاســی_ نظامــی( در دوران مبــارزه علیــه رژیــم 
پهلــوی داشــتند و در ایــن راه بــا مطالعــه منابــع منتشــره از تجربــه مبــارزات علیــه اســتبداد داخلــی و اســتعمار خارجــی 
ــا  ــذا، ب ــد ل ــتفاده می کردن ــت اس ــراری امنی ــا و برق ــرل بحران ه ــروزی در دوران کنت ــس از پی ــارزه و چــه پ چــه دوران مب
اهمیــت ثبــت تجربیــات آشــنایی داشــتند مزیــد بــر آن تأکیــدات امــام راحــل بــر ثبــت حماســه ها انگیــزه ای شــد کــه وقتــی 
از شــوک آغــاز جنــگ خــارج شــدند، در اوایــل ســال 1۳60 پــس از انجــام هماهنگــی بــا فرماندهــی ســپاه بــا راه انــدازی 
ــره  ــد نف ــه تیم هــای چن ــود ک ــن صــورت ب ــه ای ــا ب ــد. روش کار آنه ــگ فعالیــت خــود را شــروع کردن ــان جن ــر راوی دفت
ــف شــاهدان  ــا ســطوح مختل ــه ب ــق مصاحب ــوب از طری ــه مناطــق جنگــی غــرب و جن ــزام ب ــا اع انتخــاب می شــدند و ب
ــت  ــگ و محدودی ــه جن ــل وســعت دامن ــا به دلی ــع داشــتند، ام ــا از حــوادث و وقای ــی آنه ــات عین ــت اطاع ــر ثب ســعی ب
ــان  ــا فرمانده ــط ب ــا فق ــد تیم ه ــه ش ــم گرفت ــن« تصمی ــات »فتح المبی ــی عملی ــال 1۳61 یعن ــر، از س ــروی مصاحبه گ نی
ــیم  ــای بی س ــات جلســات، تماس ه ــام جزئی ــت تم ــت و ثب ــه کار وســعت گرف ــا دامن ــه بعده ــد ک ــه کنن ــا مصاحب یگان ه
ــار،  ــی، اخب ــای عملیات ــه ها و کالک ه ــخه برداری از نقش ــط راوی، نس ــوب توس ــزارش مکت ــه گ ــات، تهی ــان عملی در زم
اســناد و گزارشــات مرتبــط در دســتور کار روایــان قــرار گرفــت تــا پایــان جنــگ ایــن مرکــز حــدود پانصــد هــزار بــرگ 
ســند )مکاتبــات نظامــی، گزارش هــای روزانه_کالــک و نقشــه عملیاتــی، )40 هــزار ســاعت نوارصوتــی( شــامل مصاحبــه 
ــان ، ۲۷ هــزار و 4۲0 قطعــه  ــر یادداشــت و مشــاهدات راوی جلســات و مکالمــات بی ســیم(، یــک هــزار و دویســت دفت

عکــس، اخبــار و اطاعــات و ۷۵0 حلقــه فیلــم ویدئــو جمــع آوری و آرشــیو کــرد.

فخــرزاده اضافــه کــرد: در طــول جنــگ به دلیــل نبــود امکانــات مالــی و نیــرو امــکان تبدیــل و تدویــن منابــع میســر نشــد 
و مــورد اســتفاده قــرار نگرفــت و فقــط گــزارش راویــان از مشــکات و نواقــص موجــود مــورد اســتفاده فرماندهــی جنــگ 

قــرار گرفــت.
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ــه  ــتند ک ــر هس ــال نش ــج در ح ــدند و به تدری ــامان دهی ش ــازی و س ــازی ، نمایه س ــع پیاده س ــر مناب ــگ اکث ــد از جن بع
ــای  ــا، کتاب ه ــس عملیات ه ــان، اطل ــفاهی فرمانده ــخ ش ــگ، تاری ــمار جن ــامل روزش ــاب )ش ــوان کت ــون ۳۵0 عن تاکن
تحلیــل پژوهشــی، ترجمــه( منتشــر شــده اســت. بــا ایــن حــال جریــان دوم در تبلیغــات ســپاه شــکل گرفــت و انگیــزه 
ــه  ــدا ب ــا ابت ــد. آنه ــگ می پرداختن ــه جن ــی ب ــر فرهنگ ــع از منظ ــود و درواق ــدگان ب ــار رزمن ــه ها و ایث ــت حماس ــا ثب آنه
ــری از  ــا بهره گی ــه ب ــرض ک ــن ف ــا ای ــد ب ــه چــاپ دفترچــه خاطــرات کردن ــدام ب ــدگان اق ــت خاطــرات رزمن منظــور ثب
توصیه هــای بــزرگان، ایــن مهــم بــا کمتریــن هزینــه )چــاپ، توزیــع و جمــع آوری آنهــا( و ســریع ترین روش بــه ســرانجام 
ــا اینکــه حــدود یــک میلیــون جلــد دفترچــه در چنــد مرحلــه بیــن رزمنــدگان توزیــع شــد و  می رســید امــا در عمــل ب
ــن  ــگ نوشــتن« در بی ــن آن عــدم وجــود »فرهن ــل متعــددی داشــت مهمتری ــه دالی ــت ک ــچ بازگشــتی صــورت نگرف هی
احــاد جامعــه بــود لــذا بــرای جمــع آوری خاطــرات بــا آمــوزش نیروهــا و اعــزام آنهــا بــه مناطــق جنگــی اقــدام بــه ثبــت 

ــد ــفاهی می ش ــورت ش ــرات به ص خاط
ــق  ــزام از طری ــرای اع ــرو ب ــن نی ــون تأمی ــت چ ــورت می گرف ــا ص ــان عملیات ه ــتر در زم ــا بیش ــرح داد: اعزام ه وی ش
جــذب نیروهــای فرهنگــی به صــورت بســیجی بــود کــه در زمــان عملیات هــا داوطلــب می شــدند و مشــکاتی در انجــام 

کار وجــود داشــت کــه برخــی از آنهــا بــه شــرح زیــر بــود:
ــردن خــود« می دانســتند  ــن کار را »مطــرح ک ــی ای ــه نداشــتند و به نوع ــه انجــام مصاحب ــی ب ــی تمایل ــدگان خیل 1- رزمن
کــه بــرای راضی کــردن آنهــا از بیانــات بــزرگان انقــاب اســتفاده می شــد یــا بــا مثــال آوردن از حادثــه کربــا و تــاش 

حضــرت زینــب )س( و ائمــه اطهــار )ع( بــرای ثبــت و انعــکاس ایــن واقعــه مهــم بهــره می بردنــد.
ــوزش  ــاه( نســبت دوره آم ــر شــش م ــا حداکث ــاه ت ــک م ــد )ازی ــب بودن ــتر داوطل ــر بیش ــای مصاحبه گ ۲- چــون نیروه
نیروهــا بــرای مصاحبــه بــا دوران همــکاری بســیار کــم بــود و مصاحبه هــا از کیفیــت مناســبی برخــوردار نبــود بــرای حــل 

ایــن معضــل تــاش می شــد از نیروهــای ثابــت داوطلــب اســتفاده شــود.
ــه تکــراری وجــود  ــذا، مصاحب ــه مصاحبه گرهــا وجــود نداشــت ل ــراد مصاحبه شــده ب ۳- امــکان اطاع رســانی لیســت اف

داشــت کــه ســعی می شــد بــا دادن اطاعــات بــه افــراد مصاحبــه شــده، از تکــرار مصاحبه هــا جلوگیــری شــود.
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ــرای  ــد و ب ــان می ش ــتباه بی ــه اش ــط راوی ب ــت توس ــدی روای ــی عم ــد و گاه ــل غیرعم ــه دالی ــه ب ــد مصاحب 4- در فراین
مستندســازی، بــرای هــر روایــت اطاعــات جزئــی )یــگان عملیاتــی، جایــگاه راوی، زمــان واقعــه، شــاهدان و موقعیــت مکانــی( 
ــورت  ــد. در این ص ــک می ش ــی تفکی ــگان عملیات ــوع و ی ــاس موض ــر اس ــا ب ــازی روایت ه ــد و در پیاده س ــت می ش دریاف
ــا  ــه ب ــاعت مصاحب ــزار س ــال 1۳۷0 حــدود ۲0ه ــان س ــا پای ــت ت ــد. در نهای ــتی آزمایی می آم ــک راس ــه کم ــت ب ــر روای توات

رزمنــدگان انجــام گرفــت.
ــواده شــهدا و اســرا  ــا چــاپ دفترچــه خاطــرات مخصــوص خان ــرد: در گام هــای بعــدی از ســال 1۳64ب ــد ک فخــرزاده تأکی
ــع و  ــی شــروع شــد و بیــش از 100هــزار دفترچــه توزی ــواده شــهدا و اســرای ایران ــرای جمــع آوری خاطــرات خان تــاش ب
ــرار  ــهید ق ــاد ش ــار بنی ــه در اختی ــی تفاهم نام ــا ط ــن دفترچه ه ــگ ای ــد از جن ــد. بع ــع آوری ش ــه جم ــزار دفترچ حــدود 4۵ه
ــا و همــکاری  ــوزش آنه ــان و آم ــروی عــرب زب ــا جــذب نی ــی از ســال 1۳6۵ ب ــه خاطــرات اســرای عراق ــت. توجــه ب گرف
مرحــوم »نظــران« )رئیــس وقــت کمیســون اســرای عراقــی( از دیگــر فعالیت هــای ایــن مجموعــه بــود کــه تــا پایــان کار ایــن 
دفتــر حــدود 1۵00 ســاعت مصاحبــه بــا آنــان انجــام، ترجمــه و ارشــیو شــد امــا هیــچ اســتفاده ای از آنهــا نشــد! چــون اســرای 

ــد. ــان در عــراق به وجــود آی ــواده آن ــرای خان ــا انتشــار خاطراتشــان، مشــکاتی ب ــد ب عراقــی نگــران بودن
جمــع آوری خاطــرات مــردم در شــهرهای جنگــی از دیگــر فعالیت هــا بــود کــه صــورت گرفــت امــا به دلیــل کمبــود امکانــات 
ــال  ــران در س ــه ای ــدو ورود ب ــی از ب ــا آزادگان ایران ــه ب ــام مصاحب ــد. انج ــام ش ــه انج ــه به صــورت محــدود مصاحب و بودج
ــزار ســاعت  ــه حــدود 4ه ــود ک ــروه ب ــن گ ــت ای ــورد اســتقبال، یکــی دیگــر از شــاخه های فعالی ــای م 1۳69 و در اردوگاه ه
مصاحبــه صــورت گرفــت کــه ایــن منابــع نیــز بعدهــا در اختیــار بنیــاد شــهید قــرار گرفت.گــردآوری منابــع صوتــی، تصویــری 
ــده  ــع آوری ش ــع جم ــد و مناب ــروع ش ــال 1۳69 ش ــه از س ــود ک ــپاه ب ــه در س ــن مجموع ــات ای ــر اقدام ــا از دیگ از یگان ه
ــرات و  ــردآوری خاط ــرای گ ــبانه روزی ب ــاش ش ــه ت ــن مجموع ــوت ای ــاط ق ــد. از نق ــیو ش ــتاندارد آرش ــای اس در قالب ه
ــع در  ــن مناب ــز کار شــد. بعدهــا ای ــه نســبت جمــع آوری، بســیار ناچی ــرداری از آنهــا ب ــا، در بهره ب ــود ام مستندســازی آنهــا ب
ــا تکمیــل داده هــا بــه تدویــن تاریخچــه فعالیــت یــگان مربوطــه اقــدام کننــد  اختیــار یگان هــای عملیاتــی قــرار گرفــت تــا ب

کــه متأســفانه ایــن مــورد هــم در دســترس عمــوم محققیــن قــرار نگرفــت!
همزمــان بــا ایــن دو مجموعــه در ســپاه ، بخــش فرهنگــی جهــاد ســازندگی بــا راه انــدازی دفتــر ثبــث خاطــرات از ســال 1۳6۳ 
اقداماتــی بــرای مصاحبــه بــا جهادگــران انجــام داد کــه نتیجــه آن انجــام هــزاران ســاعت مصاحبــه بــوده اســت بعــد از جنــگ 
بــا تشــکیل کانــون سنگرســازان بی ســنگر و بــا همــکاری مجموعــه امــور ایثارگــران وزارت جهــاد کشــاورزی کلیــه اســناد و 
ــل مصاحبه هــای انجــام شــده  ــگ گــردآوری و آرشــیو شــد و در تکمی ــاد در طــول جن ــا فعالیت هــای جه ــط ب ــدارک مرتب م
در جنــگ اقداماتــی را انجــام دادنــد و ده هــا جلــد کتــاب از ایــن منابــع را منتشــر کردنــد. در اواخــر جنــگ بــا تشــکیل بنیــاد 
ــن در ســطح  ــرای ســامان دهی فعالیت هــای گــردآوری ، آرشــیو و تدوی ــاع مقــدس« تــاش ب »حفــظ و نشــر ارزش هــای دف
نیروهــای مســلح صــورت گرفــت کــه منتــج بــه راه انــدازی مراکــز حفــظ آثــار در نیروهــای نظامــی )ارتــش، ســپاه، نیــروی 

انتظامــی(و دفتــر جمــع آوری آثــار در دولــت شــد.
ــاد  ــا همــت شــهید صی ــش ب ــگ ارت ــأت معــارف جن ــر هی ــرد: تشــکیل دفت ــح ک ــر فخــرزاده در خاتمــه ســخنانش تصری دکت
شــیرازی در ســال 1۳۷4 از دیگــر فعالیت هــا در زمینــه ثبــت و تدویــن تاریــخ جنــگ در ســطح ارتــش بــود کــه ایــن دفتــر بــا 
اعــزام بــه مناطــق عملیاتــی و بــا همــکاری فرماندهــان، نســبت بازخوانــی و ثبــت حــوادث جنــگ اقــدام کردنــد کــه ماحصــل 
ــازان  ــرات جانب ــت خاط ــت. ثب ــع اس ــن مناب ــاب از ای ــد کت ــا جل ــن ده ه ــه و تدوی ــاعت مصاحب ــزار س ــش از ه ــام بی آن انج
توســط بنیــاد جانبــازان و جمــع آوری اســناد و خاطــرات آزادگان ســرافراز توســط ســتاد آزادگان و ثبــت خاطــرات و اســناد 
مرتبــط بــا شــهیدان توســط بنیــاد شــهید پــس از جنــگ از جملــه تاش هــا بــرای جمــع آوری و نگهــداری اســناد و خاطــرات 
مرتبــط بــود کــه بعدهــا بــا ادغــام ایــن مجموعه هــا در بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران، ادامــه ایــن کار در بنیــاد شــهید و امــور 
ایثارگــران دنبــال شــد و بــا تشــکیل اداره کل اســناد، اقــدام اصولــی بــرای نگهــداری آنهــا صــورت گرفــت تاکنــون نزدیــک بــه 
9 میلیــون ســند، 60 هــزار ســاعت صــوت، فیلــم و انتشــار بیــش از 1900 عنــوان کتــاب در کارنامــه آنــان ثبــت شــده اســت. 
تولیــد مســتند توســط گــروه روایــت فتــح، نشــرخاطرات رزمنــدگان توســط دفتــر ادبیــات و هنــر مقاومــت حــوزه هنــری، 
تصویربــرداری از صحنه هــای جنــگ توســط گــروه چهــل شــاهد، واحــد عکاســی ســپاه ، واحــد تلویزیونــی ســپاه و ارتــش ، 
آرشــیو عکــس، فیلــم و صــوت اداره عقیدتــی سیاســی ارتــش از جملــه اقداماتــی بــود کــه در جمــع آوری و نشــر منابــع مرتبــط 

بــا جنــگ صــورت گرفــت.
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جایگاه زبان شناسی پیکره ای در مطالعات زبان شناسی

به مناســبت هفتــه پژوهــش، نشســت تخصصــی »جایــگاه زبان شناســی پیکــره ای در مطالعــات زبان شناســی« توســط 
ــاه،  ــه ۲۲ آذرم ــت ک ــن نشس ــد. در ای ــزار ش ــات فرهنگی،برگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــِی پژوهش ــکده زبان شناس پژوهش

ــد. ــه کردن ــان ارائ ــه مخاطب ــب خــود را ب ــخنرانان مطال س

ــا عنــوان »نخســتین تجربه هــا در کاربــرد پیکره هــای زبانــی در ایــران« کــه توســط دکتــر مصطفــی   در ســخنرانی نخســت ب
عاصــی ارائــه شــد، تعریــف پیکــره در رویکــرد نویــن بــه پیشــینه مطالعــات پیکره بنیــان انجام شــده بــرای زبــان فارســی در 
ــر  ــا و دکت ــر کی ــه کارهــای ارائه شــده توســط دکت ــران اشــاره کــرد و پیشــینه اســتفاده از پیکــره در مفهــوم ســنتی آن را ب ای
ــه در  ــا کمــک رایان ــی ب ــن واژه نامه هــای بســامدی و چندزبان ــه انجام شــده را تدوی ــه کارهــای اولی مقــدم نســبت داد و نمون

فرهنگســتان دانســت.
نخستین تجربه ها در کاربرد پیکره های زبانی در ایران

ــی  ــه مبتن ــگاری ک ــه در حــوزه فرهنگ ن ــه تجــارب شــخصی خــود درخصــوص اســتفاده از رایان ــه ب ــر عاصــی در ادام دکت
بــر اســتفاده پیکــره بــود اشــاره کــرد و گفــت: فرهنگســتان زبــان ایــران )فرهنگســتان دوم 1۳49-1۳۵۷( را می تــوان پیشــگام 
ــن )و شــاید گســترده ترین(  ــه ســوی پیکره هــای امــروزی دانســت. ازآنجاکــه مهم تری حرکــت از دوران پیکره هــای ســنتی ب
فعالیــت در فرهنگســتان واژه گزینــی اســت، بــرای فراهــم آوردن اطاعــات واژگانــی از متــون مهــم و شــاخص زبــان فارســی 
ــن  ــا چندی ــای آنه ــتخراج واژه ه ــی و اس ــان فارس ــی زب ــای تاریخ ــق متن ه ــی دقی ــرای بررس ــتناد، ب ــع قابل اس ــوان مناب به عن
ــاله  ــد رس ــاری مانن ــرای آث ــال انجــام شــد و ب ــن س ــول چندی ــیوة دســتی در ط ــای بســامدی به ش ــن واژه نامه ه ــرح تدوی ط
رگ شناســی و معیارالعقــول ابن ســینا، اشــعار شــهید بلخــی و مقدمــة شــاهنامه ابومنصــوری واژه نامــة بســامدی فراهــم شــد. 
ــش آن  ــکان ویرای ــس از چــاپ، ام ــر اســت و پ ــته کننده و خطاپذی ــر، خس ــیار زمان گی ــتی بس ــه روش دس روشــن اســت ک

نیــز وجــود نــدارد.
ــازه ای  ــة ســازمان برنامــه و بودجــه، مســیر ت ــا فراهــم آمــدن امــکان بهره گیــری از مرکــز رایان وی ادامــه داد: خوشــبختانه ب
بــرای این گونــه فعالیت هــا گشــوده شــد. بــرای برنامه ریــزی، ســامان دهی و اجــرای طرح هــای رایانــه ای نگارنــده 
مأموریــت یافــت بخــش کاربری هــای رایانــه را در فرهنگســتان ایجــاد کنــد. وظیفــة اصلــی ایــن بخــش به کارگیــری رایانــه 
ــژه در  ــی به وی ــدگان، طرح های ــرای پژوهن ــی ب ــای آموزش ــزاری دوره ه ــزء برگ ــود و به ج ــی ب ــای زبان ــة پژوهش ه در هم
زمینــة فرهنگ نــگاری ارائــه شــد و به اجــرا درآمــد. طراحــی سیســتم و برنامه نویســی ســه طــرح تدویــن رایانــه ای فرهنــگ 
ریشه شناســی زبــان فارســی، طــرح تدویــن فرهنــگ چندزبانــه و طــرح تدویــن واژه نامه هــای بســامدی بــا کمــک رایانــه تــا 

ســال 1۳۵4 بــه انجــام رســید، امــا تنهــا طــرح ســوم بــود کــه بــه مرحلــة اجــرا رســید. 
ــرای هشــت  ــد و ب ــه اجــرا گردی ــا کمــک رایان ــا 1۳۵6 طــرح فراهــم آوردن واژه نامه هــای بســامدی ب در ســال های 1۳۵4 ت
ــری،  ــوان منوچه ــن، دی ــس و رامی ــه، گرشاســپ نامه، وی ــق االدوی ــه عــن حقائ ــم، االبنی ــه التنجی ــل صناع ــم الوائ ــن التفهی مت
دیــوان ناصرخســرو، داســتان رســتم و ســهراب و داســتان فــرود از شــاهنامة فردوســی واژه نامــة رایانــه ای تهیــه شــد. البتــه ایــن 
مرحلــة آزمایشــی طــرح بــود و دیگــر بــا پایــان کار فرهنگســتان زبــان ایــران فرصــت نشــد کــه از ایــن سیســتم بهره بــرداری 

کان شــود.
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اســتاد بازنشســته پژوهشــگاه علــوم انســانی تأکیــد کــرد: در ســال های 1۳۵۷ تــا 1۳۵9 بــرای طــرح پژوهشــی فرهنگ نــگاری 
رایانــه ای خــود و بربنیــاد نظریــة متن شناســی مقابلــه اِی »هارتمــن« از مجموعــة هفــت متــن تخصصــی زبان شناســی و ترجمــة 
فارســی آنهــا پیکــرة دوزبانــة رایانــه ای فراهــم ســاختم. گرچــه در آن زمــان نامــی از پیکــرة مــوازی یــا دوزبانــه در کار نبــود و 
در نظریــة هارتمــن بــه متن هــای مــوازی کــه به صــورت دســتی تحلیــل می شــدند اشــاره شــده بــود. به ایــن ترتیــب نخســتین 

واژه نامــة تخصصــی دوزبانــة رایانــه ای پیکره بنیــاد تدویــن شــد )عاصــی، 19۸1(.
دکتــر عاصــی در خاتمــه ســخنانش پیرامــون پایــگاه داده هــای زبــان فارســی شــرح داد: طــی ســال های 1۳۷0 تــا 1۳۷۲ نگارنــده 
طرحــی را بــرای ایجــاد نخســتین پایــگاه داده هــای زبــان فارســی بــا کمــک رایانــه در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
فرهنگــی تهیــه و بــه تصویــب رســاند و فــاز )مرحلــه( نخســت آن تــا ســال 1۳۷9 بــه بهره بــرداری محــدود رســید. از ســال  
ــان فارســی  ــای زب ــگاه داده ه ــی پای ــا معرف ــان ب ــد. هم زم ــه اجــرا درآم ــرای گســترش آن ب ــرح ب ــاز دوم ط ــا 1۳۸1 ف 1۳۷9 ت
ــه،  ــة مقال ــا ارائ ــران )1۳۷4(، ب ــی ای ــس زبان شناس ــومین کنفران ــی در س ــای زبان ــرای پژوهش ه ــتند ب ــی مس ــوان منبع به عن
ــاز ســوم  ــاد زبان شناســی پیکــره ای پرداخــت )عاصــی، 1۳۸۲(. ف ــی رشــتة نوبنی ــه معرف ــی ب ســخنرانی و برگــزاری کارگاه های
طــرح کــه برنامه نویســی و تولیــد نرم افــزار گســترده پایــگاه داده هــا، افزایــش حجــم داده هــا تــا 60 میلیــون واژه و ارائــه برخــط 
و رایــگان آن بــرای همــگان در اینترنــت بــود تــا ســال 1۳۸4بــه بهره بــرداری رســید. شایســته یــادآوری اســت کــه ایــن مرحلــه 
ــزار  ــرات مهــم و بازنویســی کامــل نرم اف ــا تغیی ــز ب ــاز چهــارم نی ــی اطاع رســانی انجــام شــد. ف ــی شــورای عال ــا کمــک مال ب

پایــگاه و افــزودن امکانــات پردازشــی تــازه در خردادمــاه 1۳9۸ رونمایــی شــد.

افراز شواهد متنی به طبقات هم ارز معنایی

ــان  ــع زب ــگ جام ــره فرهن ــوان »پیک ــا عن ــت ب ــن نشس ــخنرانی دوم ای س
فارســی« کــه قــرار بــود توســط دکتــر علی اشــرف صادقــی ارائــه شــود، 

ــد. ــو ش ــل کســالت ایشــان لغ به دلی
ــم ارز  ــات ه ــه طبق ــی ب ــواهد متن ــراز ش ــوان »اف ــوم باعن ــخنرانی س س
ــن  ــد. وی در ای ــه ش ــان ارائ ــود بی جن خ ــر محم ــط دکت ــی« توس معنای
ــه  ــرار داد و ب ــود ق ــده خ ــز ای ــرث )19۵۷( را مرک ــر ف ــخنرانی نظ س
بررســی معنایــی واژه هــای فارســی در چارچــوب ایــن نظریــه پرداخــت. 
ــوان  ــای عن ــک واژه ه ــخنرانی، تک ت ــوان س ــدن عن ــل فهم ش ــرای قاب ب
ــن راه حــل به صــورت رایانشــی  ــه چگونگــی یافت ــرد و ب ــف ک را تعری
بــرای اســتنتاج معنــای واژه هــا در متــن پرداختنــد. بــرای یافتــن طبقــه 
هــم ارز معنایــی، روش هــای چندنگاشــت )چنــدواژه ای(، ردنگاشــت و 

واژه نمــا گشــت را معرفــی کــرد.

واژگان پایه فارسی و پیکره زبان کودکان ایرانی، نسخه 1

ــان  ــره زب ــی و پیک ــه فارس ــوان »واژگان پای ــا عن ــارم ب ــخنرانی چه س
ــر  ــر شــهین نعمــت زاده و دکت ــی، نســخه 1« توســط دکت ــودکان ایران ک
ــن ســخنرانی در دو بخــش مجــزا  ــه شــد. ای محــرم منصــوری زاده ارائ
طــرح شــد، در بخــش اول دکتــر نعمــت زاده عنــوان کــرد: نظــام آموزش 
ــاد اســت و در آن کتــاب درســی  و پــرورش ایــران متمرکــز و کتاب  بنی
اهمیــت و محوریــت خاصــی در آمــوزش دارد. یکــی از ابعــاد کتاب  های 
درســی، زبــان ایــن کتاب  هاســت و بخشــی از زبــان و شــاید مهمتریــن 
بخــش، واژه  هــای آن اســت. کلماتــی کــه در کتاب هــای درســی بــه کار 

ــد از هــر جهــت مناســب باشــند. ــد بای  می  رون
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بــرای رســیدن بــه ایــن تناســب الزم اســت کــه واژه هــای آشــنا و مشــترک دانش  آمــوزان شناســایی شــود تــا بــا اســتفاده از 
آن هــا مفاهیــم تــازه و واژه  هــای ناآشــنا آموختــه شــود. بــرای یافتــن واژه  هــای مشــترک و آشــنای دانش  آمــوزان ابتدایــی ایــران 
طــرح شناســایی واژگان پایــة دانش  آمــوزان ایرانــی در دورة ابتدایــی بــه ســفارش ســازمان پژوهــش و برنامه  ریــزی آموزشــی 
وزارت آمــوزش و پــرورش بــا همــکاری دانشــگاه الزهــرا )س( اجــرا شــد. ابزارهــای جمــع  آوری اطاعــات در ایــن طــرح 
عبــارت بودنــد از: آزمــون تولیــدی واژه، آزمــون ادراکــی واژه و دفترچــة واژگانــی معلمــان. آزمــون تولیــدی واژه، کتابچــه  ای 
اســت مصــور و رنگــی در 116 صفحــه کــه محــور اصلــی آن 14 موضــوع اســت کــه ایــن موضوعــات بــه کمــک نویســندة 
ــر در  ــه داســتان  هایی مصــور شــده اســت. در مجمــوع 4۳ تصوی ــل ب ــات کــودک و تصویرگــر کتاب  هــای کــودکان تبدی ادبی
کتابچــه آمــده اســت. از دانش  آمــوزان پایــة اول خواســته شــد تــا بــا توجــه بــه تصاویــر ســخن بگوینــد تــا صدایشــان ضبــط 

شــود و از دانش  آمــوزان پایــة دوم تــا پنجــم خواســته شــد تــا در دفترچــه بنویســند.
 آزمــون ادراکــی واژه هــم کتابچــه  ای اســت مصــور و رنگــی در 9۳ صفحــه کــه در آن حــدود ۸00 تــک تصویــر آورده شــده 
اســت. در ایــن آزمــون از دانش  آمــوزان خواســته شــده تــا واژه  هایــی را کــه از زبــان آزمون گــر  می  شــنوند بــا تصاویــر تطبیــق 
دهنــد. در آزمــون واژگانــی معلمــان از معلمــان خواســته شــده تــا دربــارة واژه  هــای دانش  آمــوزن خــود نظــر دهنــد. هــر ســه 
آزمــون قبــل از چــاپ و نهایی شــدن پایلــوت شــدند. براســاس طــرح نمونه  گیــری ویــژه  ای ۲0 هــزار دانش  آمــوز ابتدایــی از 
همــة اســتان  های کشــور در 1۷۵ مدرســة شــهری و روســتایی و عشــایری در ۸۷۵ کاس، تحــت پوشــش طــرح قــرار گرفتنــد 

و بــرای پاســخ گویی بــه آزمــون واژگانــی معلمــان از همیــن 1۷۵ مدرســه، ۸۷۵ معلــم از پنــج پایــه انتخــاب شــدند.
 در مرحلــة اجــرا یــک نفــر دبیــر اجرایــی، 40 نفــر ناظــر اجرایــی و ۲9 نفــر مجــری اســتانی و ۳۵0 آزمون گــر فعــال شــدند. 
اطاعــات مــورد نیــاز بــا هماهنگــی وزارت آمــوزش و پــرورش و نامــة وزیــر در ظــرف یــک هفتــه تــا ده روز در دی مــاه 
1۳۸1 جمــع آوری و بــا نظــارت ناظــران اجرایــی اعــزام شــده، بــه تهــران ارســال شــد. نظــر بــه حجــم وســیع اطاعــات و 
اهمیــت مــدارک بــرای پژوهش  هــای آتــی، آرشــیو طــرح ســازماندهی شــد و مــدارک برچســب  گذاری شــدند و بــرای ورود 
ــا امــکان گزارش  گیری  هــای مختلــف فراهــم شــود. در ســال  ــزار واژه  هــای آشــنا تدویــن و طراحــی شــد ت اطاعــات نرم  اف
1۳۸۳ طــرح در بخــش پژوهش  هــای کاربــردی علــوم انســانی در هجدهمیــن جشــنوارة بین  المللــی خوارزمــی برگزیــده شــد و 

جایــزة دالری آیسســکو )ســازمان اســامی آموزشــی، 
علمــی و فرهنگــی( را در ســال ۲00۵ کســب کــرد. در 
ــرا  ــرح اج ــای ط ــت یافته  ه ــرح کاربس ــال 1۳۸6 ط س
شــد و در ســال 1۳90 کتــاب واژگان پایــة فارســی از 
ــاب  ــن کت ــد. در ای ــر ش ــی منتش ــودکان ایران ــان ک زب
ــار  ــه در چه ــک ۵ پای ــه تفکی ــا ب پربســامدترین واژه  ه

ــده  اند. ــازمان  بندی ش ــوع س ــه و ۲4 موض پل

منصــوری زاده  دکتــر  ســخنرانی،  دوم  بخــش  در 
ــناد  ــه ای از اس ــی مجموع ــره متن ــه پیک ــح داد ک توضی
متنــی اســت کــه بــرای هــدف خــاص و معینــی تهیــه 
ــعه  ــهولت توس ــرای س ــی ب ــای متن ــود. پیکره ه می ش
و کاربــری دارای ســاختارهای کلــی و جزئــی هســتند 
ــاختارها  ــن س ــده اند. ای ــج ش ــان رای ــرور زم ــه به م ک
ســطوح متعــدد ماننــد مجموعه هــا و زیرمجموعه هــای 
ــات  ــا، جم ــا و پارگراف ه ــی، بنده ــند متن ــناد، س اس
ــی از  ــی برخ ــد. یعن ــا را دربرمی گیرن ــًا واژه ه و نهایت
اطاعــات پیکــره )ماننــد زبــان( بــرای کل آن به عنــوان 
ــی  ــود. برخ ــف می ش ــد تعری ــت واح ــک موجودی ی
ــه  ــوع( ب ــد موض ــره )همانن ــای پیک ــر ویژگی ه دیگ
ــب های  ــد. برچس ــق می یابن ــای آن تعل ــر بخش ه زی
ــی جمله هــا و واژه هــا ســطوح بعــدی ســاختارها  زبان
را شــامل می شــوند. ایــن برچســب ها مشــخصات 
ــتند  ــات هس ــا و اصطاح ــی واژه ه ــتوری و معنای دس
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کــه به صــورت دســتی یــا نیمه خــودکار تولیــد می شــوند. پیکــره واژگان پایــه در همیــن چارچــوب و بــا هــدف جمــع آوری 
ــگ  ــان و فرهن ــات زب ــن پیکــره در مطالع ــه شــده اســت. ای ــف و تهی ــی تعری ــودکان ایران ــتفاده ک ــورد اس ــنا و م واژگان آش
ــن پیکــره پوشــش  ــادی دارد. ای ــای زی ــودکان کاربرده ــژه ک ــوای وی ــف محت ــن تألی ــوزش و همچنی شناســی، ســنجش و آم
جغرافیایــی و جمعیتــی بســیار مناســبی دارد و همه نــوع تنــوع جغرافیایــی، فرهنگــی و زبانــی را دربــر می گیــرد. ایــن پیکــره 
شــامل آزمــون ادراکــی واژه، تولیــدی واژه )صوتــی، پایــه اول(، تولیــدی واژه )متنــی( و واژه هــای آشــنا )معلمــان( بــوده اســت. 

ــده  ــوالت فراوری ش ــه محص ــت ک ــان آن هاس ــوز و معلم ــزار دانش آم ــده ۲0 ه ــات جمع آوری ش ــل دارای اطاع ــره کام پیک
ــگ برچســب های دســتوری و  ــان و فرهن ــی منتشرشــده اســت. متخصصــان زب ــای واژگان ــزارش و جدول ه ــب گ آن در قال

ــد. ــای محتوایــی آن افزوده ان ــر غن معنایــی واژگان پربســامد ایــن پیکــره را تعییــن کــرده و ب
وی ادامــه داد: آزمــون تولیــدی واژه بــا14 موضــوع در 11۵ صفحــه طراحی شــده اســت. در نســخه اول پیکــره محتــوای بیــش 
ــردی قابل اســتفاده اســت.  ــرای پژوهش هــای نظــری و کارب ــه ب ــاده شــده اســت ک ــدی آم ــون تولی از ده هــزار دفترچــه آزم
عــاوه بــر متــن اصلــی نوشــته دانش آمــوزان، ایــن محتــوا شــامل اطاعــات دانش آمــوز ماننــد اســتان، مدرســه، پایــه، زبــان 
ــه ســه  ــر اســاس شــماره صفحــه قابل تشــخیص اســت. فایل هــای پیکــره ب ــه معنایــی هــر نوشــته اســت کــه ب و ...، و مقول
ــا نرم افزارهــای  ــه به آســانی ب ــه می شــود ک ــون ارائ ــان پایت ــه زب ــزاری ب ــرم اف ــک بســته ن ــل اکســل و ی ــی، فای صــورت متن
ــتفاده  ــد Antconc قابل اس ــره مانن ــا پیک ــی کار ب ــای تخصص ــن نرم افزاره ــدWord, Excel, … و همچنی ــرداز مانن ــام واژه پ ع
ــون و  ــان برنامه نویســی پایت ــه کمــک زب ــوان ب ــه بت ــرده اســت ک ــه را ایجــاد ک ــن زمین ــون ای ــزاری پایت اســت. بســته نرم اف
کتابخانه هایــی مثــل Nltk, parsivar, Hazm مطالعــات الگوریتمــی را هــم روی آن انجــام داد. برچســب زنی دســتوری و معنایــی 
خــودکار، مدل ســازی موضوعــی، تعبیــه و برداری ســازی واژگان ازجملــه ایــن نــوع مطالعــات اســت. ایــن پیکــره، پــس از 
کســب مجوزهــای الزم از صاحب امتیــاز و مجــری، به صــورت آزاد و رایــگان در دســترس همــه عاقه منــدان قــرار خواهــد 

ــه در صفحــه https://irlab.basu.ac.ir/vp ارائه شــده اســت. ــن زمین گرفــت. اطاعــات بیشــتر در ای

پایگاه داده پارسیک: نخستین پیکره برچسب گذاری شده زبان فارسی میانه

در ادامــه دکتــر فرزانــه گشتاســب و دکتــر نادیــا حاجی پــور ســخنرانی خــود را بــا عنــوان »پایــگاه داده پارســیک: نخســتین 
ــر گشتاســب  ــد. در بخــش اول ســخنرانی، دکت ــه کردن ــه« در دو بخــش ارائ ــان فارســی میان پیکــره برچسب گذاری شــده زب
پایــگاه داده پارســیگ نخســتین پیکــره برچسب گذاری شــده زبــان فارســی میانــه را معرفــی و عنــوان کــرد کــه از ســال 1۳9۷ 
ــا حــدود چهــل هــزار واژه از متــون  کار گــردآوری و برچســب گذاری داده هــای آن آغــاز شــد و در دی مــاه ســال 1۳99 ب
فارســی میانــه زرتشــتی رونمایــی شــد. ایــن پایــگاه در حــال تکمیــل اســت و چشــم انداز آن، ایــن اســت کــه تمــام متــون 
ــا ایــن هــدف شــکل گرفــت کــه  فارســی میانــه برچســب دهی و در ایــن پایــگاه بارگــذاری شــود. پایــگاه داده پارســیگ، ب
ــرار  ــان و پژوهشــگران ق ــار در دســترس محقق ــرای نخســتین ب ــه را ب ــی برچســب گذاری شــده فارســی میان ــای زبان داده ه

دهــد. 
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ــت از  ــارت اس ــه عب ــده اند ک ــب دهی ش ــه برچس ــه الی ــه در نُ ــی میان ــای فارس ــای متن ه ــام واژه ه ــگاه تم ــن پای در ای
امــای واژه بــه خــط پهلــوی، مانــوی و ...، آوانویســی، حرف نویســی، تعییــن نــوع امــای واژه به صــورت هــزوارش یــا 
غیرهــزوارش، معنــی فارســی، برچســب دســتوری، بــن واژه، ارجــاع بــه فصــل و بنــد متــن، ارجــاع بــه صفحــه و ســطر 

نســخه انتقــادی. بــرای متــون زنــد اوســتا، برچســب دیگــری شــامل صــورت اوســتایی واژه نیــز اضافــه شــده اســت.
 برچســب دهی دســتوری واژه در دو الیــه انجــام شــده و الیــه نخســت شــامل مقولــه اصلــی واژه و مشــتمل بــر 11 مــورد 
ــط، حــرف تعریــف،  ــه پســین، حــرف رب ــه پیشــین، حــرف اضاف ــد، حرف اضاف ــر، صفــت، قی اســت: فعــل، اســم، ضمی
اضافــه و ادات فعلــی؛ و در الیــه دوم مقولــه دســتوری دانه ریــز واژه هــا تعییــن شــده اســت. برچســب هایی کــه نــام بــرده 
https:// ــه ایــن داده هــا طراحــی شــده اســت؛ ــرای ارائ شــد، همچنیــن متــن کتاب هــا و ترجمــه  آنهــا در وبگاهــی کــه ب
ــتخراج  ــیگ اس ــگاه داده پارس ــوان از پای ــه می ت ــی ک ــه اطاعات ــت.از جمل ــل جست وجوس www.parsigdatabase.com قاب

ــب های  ــه برچس ــوط ب ــاری مرب ــات آم ــن، اطاع ــراه مت ــا به هم ــاری واژه ه ــات آم ــتخراج اطاع ــه اس ــوان ب ــرد، می ت ک
ــز  ــون و نی ــبکی مت ــی س ــی از ویژگ ــا، اطاعات ــن الگوه ــامد ای ــراه بس ــتوری به هم ــای دس ــتوری واژه، الگوه ــه دس مقول

ــرای نشــان دادن محــل دقیــق واژه در متــن اشــاره کــرد. گزارش هــای گوناگــون واژه نمــا ب

اطالعات آماری پایگاه پارسیگ

ــف( در  ــرد: ال ــان ک ــگاه بی ــن پای ــاری در ای ــرد آم ــا رویک ــش را ب ــث پژوه ــه مبح ــور س ــر حاجی پ ــش دوم، دکت در بخ
پژوهشــی، اســتخراج اطاعــات آمــاری واژه هــا صــورت گرفتــه اســت. توضیــح اینکــه ۸ متــن پهلــوی بــا نام۲هــای انــدرز 
ــد، گــزارش  ــه مزدیســنان، بهــرام ورجاون ــان ب ــدرز دانای ــادان، ان ــدرز خســرو قب ــدرز پیشــینیان، ان ــاد مهرســپندان، ان آذرب
شــطرنج و وضــع نــرد، ســور ســخن، و یــادگار بزرگمهــر انتخــاب شــد. اطاعــات آمــاری استخراج شــده عبــارت بــود 
از »تعــداد بندهــای متــن«، »تعــداد واژه هــا بــا تکــرار متن«،»تعــداد واژه هــا بــدون تکــرار متــن«، »تعــداد بــن واژه در هــر 
متــن«، »طــول متوســط هــر بنــد«، »تعــداد واژه هــای بــا بســامد 1 در هــر متــن«، »تعــداد واژه هــای محتوایــی در هــر متــن«، 
»تعــداد واژه هــای دســتوری در هــر متــن«، »تعــداد هزوارشــها در هــر متــن« و »تعــداد هزوارش هایــی کــه جــزء واژه هــای 
ــن  ــاری از ای ــة آم ــد نتیج ــه چن ــط ب ــاه فق ــال کوت ــن مج ــود«. در ای ــوب می ش ــی محس ــوده و واژه محتوای ــتوری نب دس
ــادگار  ــن و »ی ــن مت ــد« کوتاه تری ــون اشــاره می شــود. مقایســة تعــداد بندهــا و واژه هــا نشــان میدهــد، »بهــرام ورجاون مت
بزرگمهــر« بلندتریــن متــن از نظــر تعــداد بنــد و واژه در ایــن میــان ۸ متــن اســت. اگرچــه متــن »بهــرام ورجاونــد« بســیار 
ــدود 41  ــط ح ــا متوس ــا ب ــن بند ه ــاوی طوالنی تری ــداد واژه، ح ــا و تع ــط بنده ــول متوس ــر ط ــی از نظ ــت ول ــاه اس کوت
واژه در هــر بنــد اســت. تنــوع واژگانــی آن حــدود 6۳% اســت کــه نشــان میدهــد ایــن متــن پیچیــده و درک آن دشــوار 
اســت. در آمــار کلــی، در میــان واژه هــای متــون، 4۷1۷ واژه محتوایــی )6۵/6۳%( و ۲4۷0 واژه دســتوری )۳4/۳۷%( وجــود 

داشــت.

دکتــر حاجی پــور شــرح داد: یکــی  از دالیــل طوالنی بــودن متوســط بندهــا، کاربــرد همیــن واژه  هــای دســتوری اســت کــه 
بــه افزایــش طــول بنــد منجــر شــده و موجــب پیچیــده و مشکل شــدن متــن میشــود. ب( در پژوهــش دیگــری »اســتخراج 
اطاعــات آمــاری دربــارة هزوارشــها« صــورت گرفــت. هزوارش هــا، کلماتــی از اصــل آرامــی هســتند کــه در متــون دورة 
میانــة زبان هــای ایرانــی دیــده می شــوند و هنــگام قرائــت متــن، نــه بــا تلفــظ آرامــی بلکــه بــا تلفــظ همــان زبــان ایرانــی 

ــوند. ــده می ش خوان
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 داده هــای ایــن پژوهــش شــامل ۳1046 واژه فارســی میانــه اســت از ســه منبــع الــف- ۳1 متــن از متــون پهلــوی ماننــد 
ــه  ــا اســت. 1۲ مقول ــدرز اوشــنر دان ــوی خــرد؛ پ- ان ــران و ...؛ ب مین ــه مزدیســنان، شهرســتان های ای ــان ب ــدرز دانای ان
دســتوری بــرای برچســب گذاری تعریــف شــده: فعــل، اســم، صفــت، قیــد، عــدد، ضمیــر، حــرف تعریــف، پیش اضافــه، 
پس اضافــه، حــرف ربــط، ادات و اضافــه کــه همــه در مــورد هزوارشــها بررســی شــد. فراوانــی کلــی واژه هــا در ایــن 1۲ 
مقولــه بــه ترتیــب فراوانــی، شــامل اســم، حــرف ربــط، فعــل، پیش اضافــه، صفــت، اضافــه، قیــد، ضمیــر، حــرف تعربــف، 
عــدد، پس اضافــه و ادات اســت. امــا مقایســة واژه هــا از لحــاظ هــزوارش و امــای پهلــوی در ۳ مقولــه پربســامد نشــان 
می دهــد کــه واژه هــای اســم فقــط در 1۵% مــوارد هــزوارش اســت و بقیــه بــا امــای پهلــوی نوشــته شــده اســت؛ حــرف 

ربــط 90% مــوارد هــزوارش اســت؛ 

در مــورد فعل هــا ۲۳4 فعــل )بــدون در نظــر گرفتــن تکــرار( در ایــن پیکــره بــود کــه از میــان آنهــا تنهــا ۳۲ فعــل همــواره 
هــزوارش بــود و در بقیــه مــوارد یــا بــه هــر دو صــورت هــزوارش و غیــر هــزوارش هســتند یــا فقــط امــای پهلــوی 
ــد. ج( مقایســه فعــل مجهــول گذشــته ســاده در دو متــن گزیده هــای زادســپرم و مینــوی خــرد، چنیــن نتیجــه ای را  دارن
نشــان می دهــد: در گزیده هــای زادســپرم ۵۷ مــورد دیــده شــد کــه ۳۷ مــورد بــا روش بــن مضــارع + īh + ist ســاخته 
شــده اســت. در مینــوی خــرد ۷ مــورد کــه ۲ تــای آن بــا روش گفتهشــده ســاخته شــده اســت. ایــن جســت وجوی ســاده 
ــن  ــده و در مت ــتفاده ش ــتر اس ــول بیش ــل مجه ــت از فع ــطوره اس ــن اس ــک مت ــه ی ــا ک ــن گزیده ه ــد در مت ــان می ده نش
انــدرزی مینــوی خــرد، ســاخت فعــل مجهــول کاربــرد چندانــی نــدارد. بنابرایــن شــاید بتــوان نتیجــه گرفــت کــه در متــون 

اســطورهای فعــل مجهــول کاربــرد بیشــتری دارد.

پیکره مستندات علمی: کاربرد فناوری اطالعات در تهیه پیکره زبانی و رفع چالش ها

ســخنرانی آخــر بــا عنــوان »پیکــره مســتندات علمــی: کاربــرد فنــاوری اطاعــات در تهیــه پیکــره زبانــی و رفــع چالش هــا« 
مســعود قیومــی ارائــه شــد. در ایــن ســخنرانی گزارشــی از عملکــرد وی در طــرح اعتــای معطــوف بــه پیشــرفت کشــور 
ــی،  ــک کار عمل ــام ی ــت و در انج ــای آن پرداخ ــی و چالش ه ــره زبان ــه پیک ــوه تهی ــه نح ــن ب ــد .وی همچنی ــه ش ارائ
ــرای رفــع چالش هــا را معرفــی کــرد. پیکــره تهیه شــده از مقــاالت علمــی متشــکل شــده  راهکارهــای به کارگرفته شــده ب
ــش  ــده، پاالی ــای خزش ش ــابه از وبگاه ه ــاالت مش ــن مق ــود. یافت ــده ب ــردآوری ش ــزش گ ــد خ ــق فراین ــه از طری ــود ک ب
ــود کــه در ایــن ســخنرانی  ــان و رشــته علمــی و همچنیــن پیش پــردازش داده هــا ازجملــه مســائلی ب مقــاالت از نظــر زب

ارائــه شــد.
ــه »مجموعــه پیکره هــا، لغت نامه هــا و ســامانه های پژوهشــکده زبان شناســی«  ــوط ب ــز از صفحــه مرب ــان نشســت نی در پای

کــه در پژوهشــکده زبان شناســی بــه آدرس https://www.ihcs.ac.ir/corpora/fa تهیــه شده اســت، رونمایــی شــد.
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پژوهش در ارتباطات و مطالعات فرهنگی

ــات  ــکده مطالع ــط پژوهش ــش، توس ــه پژوه ــبت هفت ــی« به  مناس ــات فرهنگ ــات و مطالع ــش در ارتباط ــی »پژوه نشســت علم
ــه صــورت غیرحضــوری )برخــط( برگــزار شــد. ــاه ب فرهنگــی و ارتباطــات در ۲۳ آذرم

ــاره وضعیــت فعلــی و  ــن نشســت( درب ــر ای ــر ســیده زهــرا اجــاق )رئیــس پژوهشــکده و دبی ــن نشســت، دکت ــدای ای  در ابت
برنامه هــای پژوهشــکده توضیــح داد و بــر اولویــت شــناخت و مطالعــه در عرصه هــای نویــن ارتباطــات و مطالعــات فرهنگــی 
 تأکیــد کــرد. ســپس دکتــر معصومــه تقــی زادگان، دکتــر منصــور ســاعی، دکتــر داود مهرابــی، دکتــر احمــد شــاکری، دکتــر بشــیر 

معتمــدی و دکتــر ســیده زهــرا اجــاق بــه ارائــه ســخنرانی های خــود پرداختنــد.

مطالعه تصویر، چرخش پارادایمی و موج نوین مطالعات هنر است

ــا موضــوع »مطالعــات هنــر و جایــگاه آن از منظــر ارتباطــات«  ــه عنــوان اولیــن ســخنران ایــن نشســت ب دکتــر تقــی زادگان ب
ــات  ــعه مطالع ــرورت توس ــم، ض ــرار می ده ــد ق ــورد  تأکی ــده م ــاه ش ــث کوت ــن بح ــه در ای ــت: آنچ ــرد و گف ــخنرانی ک س
ارتباطــی هنــر در ایــران اســت. مطالعــات ارتباطــی هنــر، حــوزه ای میــان رشــته ای اســت کــه بــه مطالعــه پدیده هــای هنــری 
ــوژِی و فرهنــگ بصــری  ــان تکنول ــه مطالعــه رابطــه می ــر در رســانه های اجتماعــی و به طــور خاصــه ب ــگاه تصوی ــازه، جای ت
می پــردازد. بــرای شــرح چیســتی ایــن رویکــرد، بــه تمایــز ایــن رویکــرد بــا رویکردهــای پیشــین در مطالعــات هنــر و زمینــه 

ــم. ــاره می کن ــور آن اش ظه
عضــو  هیــأت علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات در ادامــه بیــان کــرد: مطالعــات دربــاره هنــر ایــران چنــد دوره 
ــه  ــون تجرب ــة باستان شناســانه، مردم شناســانه، فلســفی و جامعه شــناختی را از دهــه 1۳10 تاکن ــا مــوج پژوهشــی تاریخ گرایان ی
ــوج پنجــم  ــرد. به نظــر می رســد م ــش رو شــکل می گی ــن در دهــه پی ــه گمــان م ــر ب ــوج پنجــم مطالعــات هن ــرده اســت. م ک
مــوج مطالعــات رســانه ای و ارتباطــی هنــر خواهــد بــود. دلیــل طــرح ایــن ایــده ایــن اســت کــه بــا مطــرح شــدن تحــوالت 
ــانه های  ــتر رس ــازه در بس ــی ت ــای اجتماع ــور پدیده ه ــی و ظه ــی کنون ــریع فرهنگ ــرات س ــتر تغیی ــوان بس ــانه ای به عن رس
جدیــد، مطالعــات ارتباطــی هنــر هــم از مطالعــات جامعه شــناختی در حــال تفکیک شــدن اســت و بــه طــرح مســائل تــازه در 
ــد  ــازه مانن ــم ت ــال و طــرح مفاهی ــی، هنرهــای رســانه ای، هنرهــای دیجیت ــردازد. پیدایــش هنرهــای تعامل ــر می پ مطالعــات هن
ــانه را  ــی و رس ــای ارتباط ــر نظریه ه ــر از منظ ــات هن ــه مطالع ــن ب ــدی و ضــرورت پرداخت ــال، کارآم ــگ بصــری دیجیت فرهن

بیشــتر خواهــد کــرد.
عــاوه بــر ایــن بایســتی بــر یــک چرخــش پاردایمــی مهمــی نیــز  تأکیــد کــرد و آن چرخــش از مطالعــه اثــر هنــری بــه مطالعــه 
تصویــر اســت. حتــی می تــوان آن را چرخــش مطالعــات هنــر بــه مطالعــات فرهنــگ بصــری نامیــد. در دوران کنونــی بیــش 
ــا ظهــور و همه گیــری فناوری هــای  ــار مواجــه هســتیم، ب ــا تصویــری از آث ــار هنــری مواجــه باشــیم ب ــا آث و پیــش از آنکــه ب
ــر  ــانه ای ب ــای رس ــت. فناوری ه ــده اس ــرروزه ش ــی و ه ــه ای عموم ــه تجرب ــل ب ــر تبدی ــا تصوی ــه ب ــد، مواجه ــی جدی ارتباط
اهمیــت و ســلطه بیــان تصویــری افزوده انــد و از ایــن رو شــاهد نزدیــک شــدن حــوزه تصویــر بــه حــوزه ارتباطــات هســتیم. 
مطــرح شــدن مفهــوم »زوال هالــه« از ســوی والتــر بنیامیــن از نخســتین نظریه پردازی هــای ایــن دســته اســت. اصــوالً آنچــه را 

ــح داد. ــم ارتباطــی و جامعه شــناختی توضی ــا مفاهی ــوان ب ــا می ت ــه در حــال رخ دادن اســت، تنه ک
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پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات، میراث ماندگار پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران است

دومیــن ســخنران ایــن نشســت علمــی دکتــر منصــور ســاعی بــه »ســیر تحــول مطالعــات ارتباطــی در ایــران« پرداخــت و عوامــل 
ــا  ــاعی ب ــرح داد. س ــاب را ش ــد از انق ــل و بع ــای قب ــات در دوره ه ــی ارتباط ــی و پژوهش ــائل آموزش ــد و مس ــر رون ــر ب موث
تشــریح قدمــت آمــوزش ارتباطــات پژوهــش در ایــران، توضیــح داد کــه »پژوهشــکده علــوم ارتباطــی و توســعه ایــران« در ســال 
1۳۵۵شمســی، بــه کوشــش دکتــر مجیــد تهرانیــان به عنــوان نخســتین نهــاد مســتقل پژوهشــی در حــوزه علــوم ارتباطــات در ایــران 
ــزی پژوهشــکده، از  ــه و بودجــه تأســیس شــد. پی ری ــران و ســازمان برنام ــی ای ــون مل ــو تلویزی ــا ســازمان رادی ــد ب ــن پیون در عی
ــه کار کــرد، آغــاز شــد. یکــی از  ــران، کــه در ســال  1۳۵۳شمســی شــروع ب ــو تلویزیــون ملــی ای طــرح آینده نگــری ســازمان رادی
ــی در  ــتیبانی ارتباط ــات پش ــه خدم ــازمان در زمین ــی س ــای  پژوهش ــزی فعالیت ه ــری، پی ری ــرح آینده نگ ــی ط ــای اساس هدف ه
توســعه ملــی بــود. بــه گفتــه ســاعی پارادایــم ارتباطــات در خدمــت توســعه در قبــل از انقــاب آنچنــان قــوی و مســلط بــود کــه 
ــات و  ــردی، »ارتباط ــات و جهانگ ــی« در وزارت اطاع ــات عمران ــوان »ارتباط ــت عن ــی تح ــی بخش های ــازمان های دولت ــی س حت
ــرورش ایجــاد  ــرای ســوادآموزی و آمــوزش« در وزارت آمــوزش و پ ــواده« در وزارت بهــداری وقــت و »ارتباطــات ب ــم خان تنظی

کــرده بودنــد.
ــر  ــز ب ــت: تمرک ــرد و گف ــاره ک ــران اش ــامی در ای ــاب اس ــل از انق ــی قب ــات ارتباط ــای مطالع ــن ویژگی ه ــه مهمتری ــاعی ب س
ــا  ــات ب ــن دوره، مطالع ــات ای ــی مطالع ــن ویژگ ــود. مهمتری ــی ب ــعه مل ــه توس ــتیبانی از برنام ــور پش ــعه به منظ ــات و توس ارتباط
ــف و  ــن، توصی ــی در تبیی ــای ارتباط ــی پژوهش ه ــئولیت مل ــای مس ــری و ایف ــن کان نگ ــت. همچنی ــری اس ــرد آینده نگ رویک
ــات  ــکده مطالع ــات پژوهش ــه در مطالع ــود دارد ک ــرا( وج ــد از اج ــن و بع ــل، حی ــی )قب ــای مل ــتیبانی از برنامه ه ــورت و پش مش

ــت. ــهود اس ــی مش ــران به خوب ــعه ای ــی و توس ارتباط
ســاعی  تأکیــد کــرد: متأســفانه در مطالعــات ارتباطــی قبــل از انقــاب نوعــی »رســانه محــوری« افراطــی در مطالعــات ارتباطــی و 
بی توجهــی بــه مقولــه نظــام »ارتباطــات ســنتی نظیــر رهبــران افــکار، منبــر، شــبکه های اجتماعــی آفایــن محلــی و... «، »دیالــوگ 
ــی در  ــان فرهنگــی/ قومــی/ زبان ــواده/ کار/ گروه هــای اجتماعــی، سیاســی و...« و »ارتباطــات می ــان فــردی در خان و ارتباطــات می

ایــران و جغرافیــای فرهنگــی ایرانیــان« وجــود دارد.
ــران  ــعه ای ــی و توس ــوم ارتباط ــکده عل ــای پژوهش ــا و فعالیت ه ــران، برنامه ه ــامی ای ــاب اس ــروزی انق ــس از پی ــه داد: پ او ادام
ــران،  ــی ســازمان  صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ای ــر تحــوالت داخل ــز دچــار رکــود شــدند. در ســال 1۳۵9، تحــت تأثی نی
ــا ادغــام آن در قالــب »مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات فرهنگــی«، کــه  فعالیت هــای ایــن پژوهشــکده متوقــف شــد و ســرانجام ب
بعدهــا بــه »پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی« تغییــر نــام داد، تشــکیل شــد. در مجمــوع بــا شــروع جنــگ عــراق 
ــط  ــت ها و خ ــر سیاس ــازمان ها تغیی ــی و س ــز علم ــی مراک ــی و تحقیقات ــای مطالعات ــی برنامه ه ــات ارتباط ــران، مطالع ــه ای علی

ــوند. ــف می ش ــت، متوق ــی های دول مش
یــک عامــل مهــم تأثیرگــذار بــر امــر پژوهــش و آمــوزش ارتباطــات در بعــد از انقــاب اســامی، رویکــرد قهــر و انــکار و بدبینانــه 
ــی  ــگان سیاس ــوی نخب ــی( از س ــانه های اجتماع ــواره و رس ــو و ماه ــه ویدئ ــی )تجرب ــای ارتباط ــاوری و ابزاره ــانه ها و فن ــه رس ب
ــوند.  ــده می ش ــامی دی ــی و غیراس ــی غرب ــای فرهنگ ــغ ارزش ه ــزار تبلی ــه اب ــی به مثاب ــام ارتباط ــانه و نظ ــه رس ــت ک ــم اس حاک
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ــای  ــترده گفتمان ه ــوالت گس ــر تح ــانه ای تحت تأثی ــی و رس ــت های فرهنگ ــناوری سیاس ــر ش ــم دیگ ــل مه ــن عام همچنی
سیاســی و اجتماعــی دولت هــای ایــران )ســازندگی، اصاحــات، مهــرورزی و تدبیــرو امیــد و مردمــی( اســت کــه اولویت هــا 
و مســئله های مطالعــات ارتباطــی را دگرگــون می کنــد و یــک گفتمــان واحــد ماننــد ارتباطــات و توســعه بــر حــوزه مطالعــات 
ــگاه و  ــگ شــدن جای ــران کم رن ــات ارتباطــی در ای ــر فضــای مطالع ــم دیگــر ب ــل مه ــم نیســت. یکــی از عوام ارتباطــی حاک
کنش گــری دانشــگاه ها و مراکــز علمــی و تحقیقاتــی در برنامه ریــزی و سیاســت گذاری کشــور اســت، ایــن در حالــی اســت 
کــه همزمــان در متــن جامعــه بــا توســعه ســواد پایــه و تحصیــات آکادمیــک، جوانــی جمعیــت و نفــوذ گســترده رســانه ها و 

ــتیم. ــه رو هس ــی روب ــه ایران ــال جامع ــف فع ــن نســل های مختل ــی در بی ــانه های اجتماع ــی و رس ــای ارتباط فناوری ه
ســاعی بــا اشــاره بــه تعــدد مراکــز آموزشــی و تحقیقاتــی ارتباطــات در دوره معاصــر گفــت کــه ایــن تعــدد مراکــز علمــی و 
پژوهشــی در حــوزه مطالعــات ارتباطــی گرچــه بســیار ارزشــمند اســت امــا به نظــر می رســد کــه نوعــی جزیره گرایــی و در 
عیــن حــال هم پوشــانی فعالیت هــا و مأموریت هــا و برنامه هــا مراکــز پژوهشــی و مطالعاتــی وجــود دارد و نوعــی ُخردنگــری 
و فقــدان داشــتن یــک چشــم انداز راهبــردی و برنامــه یــا طــرح جامــع و کان پــروژه ملــی در زمینــه مســئله ها و برنامه هــای 

ارتباطــی کشــور بــه چشــم می خــورد.
ــه رســانه  ــگاه آسیب شناســانه ب ــه ن او در مــورد ویژگی هــای مطالعــات ارتباطــی بعــد از انقــاب اســامی گفــت: نوعــی غلب
ــه رســانه ها  ــگان سیاســی و نظــام سیاســت گذاری ب ــه نخب ــگاه بدبینان ــر ن در مطالعــات ارتباطــی در دانشــگاه ها و تحــت تأثی
ــه  ــیب محور ب ــی و آس ــرد چالش ــا رویک ــاب، ب ــد از انق ــی بع ــات ارتباط ــع در مطالع ــود دارد. در واق ــا وج و فناوری ه
ــور و  ــرد ظرفیت مح ــر از رویک ــی پررنگ ت ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــی، سیاس ــعه فرهنگ ــانه در توس ــات و رس ــش ارتباط نق
فرصت محــور اســت. ســاعی افــزود: نظــام سیاســت گذاری و نظــام تدبیــر ملــی در حــوزه فرهنــگ، ارتباطــات و رســانه بــه 
نتایــج مطالعــات ارتباطــی بی توجــه اســت و ایــن رویکــرد منجــر بــه کاهــش مســئولیت ملــی مطالعــات ارتباطــی و کاهــش 

ــت. ــده اس ــی ش ــات ارتباط ــئله محوری در مطالع مس

جمعی بودن امر سالمت، ضرورت توجه به ارتباطات سالمت از منظر علوم ارتباطی است

ــد پژوهش هــای ارتباطــات ســامت و مســیر پیــش رو«  ــه اهمیــت »رون ــا اشــاره ب ــی ب ــر مهراب ــه ســخنران ســوم دکت در ادام
بیــان کــرد: ریشــه مطالعــات ارتباطــات در ســامت به طــور عمــده از نظــر زمانــی بــه دهــه 1960 میــادی بازمی گــردد کــه 
رشــته های روان شناســی، جامعه شناســی پزشــکی، پزشــکی و مطالعــات فرهنگــی توجــه خاصــی بــه ایــن حــوزه داشــتند. بــه 
گفتــه وی، نقــش مرکــزی ارتباطــات در فراینــد گــردآوری اطاعــات باعــث توجــه روزافــزون بــه ایــن قبیــل مطالعــات شــد. 
ــن اطاعــات  ــه ای ــت ک ــرار می گرف ــان ق ــار کادر درم ــر، اطاعــات متنوعــی از بیمــار در اختی ــری ارتباطــات مؤث ــا به کارگی ب

ــد. می توانســت در فراینــد درمــان نقــش ســازنده ای ایفــا کن
عضــو  هیــأت علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات در ادامــه بیــان کــرد: نقــش اثرگــذار ارتباطــات در حــوزه 
ســامت باعــث تمایــل روزافــزون بــه ایــن حــوزه تحقیقاتــی شــد، به گونــه ای کــه تــا دهــه 19۸0 ضــرورت مشروعیت بخشــی 
بــه حــوزه ای دانشــگاهی کــه ایــن مطالعــات در ذیــل آن قــرار گیــرد، یــک نیــاز اساســی محســوب می شــد. عــاوه بــر ایــن 
نیــاز، تقویــت ادبیــات مرتبــط بــا ارتباطــات ســامت نیــز باعــث شــکل گیری گام هــای اولیــه ای به منظــور نهادینه شــدن رشــته 

ارتباطــات ســامت شــد.
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ــامت و  ــات س ــف ارتباط ــای مختل ــر جنبه ه ــز ب ــا تمرک ــف ب ــای مختل ــکل گیری انجمن ه ــرد: ش ــان ک ــی خاطرنش مهراب
ــه  ــج خــود را ب ــی در ســطوح مختلــف باعــث شــد کــه رشــته ارتباطــات ســامت به تدری ــدازی کنفرانس های ــن راه ان همچنی
ــه کشــورهای  ــرد ک ــح ک ــه تصری ــازد. او در ادام ــرح س ــان مط ــراز اول جه ــتقل در دانشــگاه های ت ــت مس ــک هوی ــوان ی عن
مختلــف بــا بهره گیــری از ظرفیت هــای ارتباطــات ســامت در تــاش بــرای رفــع مشــکات حــوزه ســامت خــود هســتند. 
ــت،  ــی، ســرطان، دیاب ــی_ عروق ــای قلب ــد بیماریه ــا مانن ــف بیماری ه ــواع مختل ــر ناشــی از ان ــال؛ کاهــش مرگ ومی ــرای مث ب
ــا  ــه مــواردی هســتند کــه کشــورها ب ــر ناشــی از تصادفــات جــاده ای ازجمل و فشــار خــون و همچنیــن کاهــش مــرگ و می

ــد. ــش دهن ــا کاه ــن حوزه ه ــود را در ای ــات خ ــار تلف ــد، آم ــاش می کنن ــا ت ــورد آنه ــزی در م برنامه ری
ــردار تصریــح کــرد:  ــا بیماری هــای واگی ــه ب ــا و اولویــت یافتــن را ه هــای مقابل ــه شــیوع کرون ــی ضمــن اشــاره ب ــر مهراب دکت
ــای  ــری ظرفیت ه ــت، به کارگی ــامت اس ــودن س ــر جمعی ب ــر ام ــد ب ــز  تأکی ــامت نی ــاء س ــث ارتق ــه در بح ــه ک همان گون

ــد. ــده باش ــالم تر کمک کنن ــه س ــک جامع ــه ی ــتیابی ب ــد در دس ــود می توان ــات موج ارتباط

تدوین نقشه راه نشر نیازمند مطالعات تطبیقی و شناخت جریان های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است

ســخنران بعــدی ایــن نشســت دکتــر احمــد شــاکری بــه موضــوع »پژوهش هــای نشــر از منظــر مطالعــات فرهنگــی« پرداخــت 
ــات  ــث و موضوع ــه مباح ــر ب ــوع دیگ ــگاه از ن ــادی و ن ــرد انتق ــل رویک ــی به دلی ــات فرهنگ ــنت مطالع ــه س ــاره ب ــا اش و ب
ــوزه  ــن ح ــگران ای ــت. پژوهش ــته اس ــان داش ــن مخاطب ــی در بی ــال خوب ــر اقب ــالیان اخی ــته در س ــن رش ــت: ای ــارف، گف متع
معتقدنــد در مطالعــات فرهنگــی بیــش از آنکــه کمیــت امــر فرهنگــی مدنظــر باشــد، کیفیــت و حــوزه تأثیرگــذاری آن مهــم 
اســت. بــر همیــن اســاس رویــه و فرآیندپژوهــی یکــی از مســائلی اســت کــه می توانــد موضــوع مطالعــه در حــوزه چرایــی و 
چیســتی یــک پدیــده فرهنگــی به شــمار رود. پژوهــش نشــر از منظــر مطالعــات فرهنگــی یکــی از مســائلی اســت کــه همــواره 

ــت. ــته اس ــود را داش ــدان خ ــان و منتق ــی حامی ــت گذاری های فرهنگ ــرای سیاس ــوزه اج در ح
ــه شــمار مــی رود. ایــن حــوزه عــاوه  ــاب یکــی از مهم تریــن حوزه هــا در سیاســت گذاری های فرهنگــی ب صنعــت نشــر کت
ــه در حوزه هــای  ــی ک ــی رود، صنعت ــا به شــمار م ــدزا در دنی ــع درآم ــز یکــی از صنای ــر بعــد فرهنگــی، از بعــد اقتصــادی نی ب
مختلــف خــود بی بهــره از شــناخت جریان هــای متفــاوت فرهنگــی و اجتماعــی نیســت. از ســوی دیگــر، مطالعــات تطبیقــی 
و آمارهــای منتشــره در خصــوص وضعیــت بنگاه هــای انتشــاراتی در جهــان و همچنیــن مشــاهده تجربیــات دیگــر کشــورها، 
خــود مؤیــدی بــر ایــن نکتــه اســت کــه ضــرورت بازتعریــف و به روزرســانی الگوهــا و راهکارهــای مناســب تقویــت صنعــت 

نشــر از طریــق مطالعــه پدیده هــای فرهنگــی نیــازی جــدی در ایــن حــوزه اســت.
وی ادامــه داد: از ســوی دیگــر، صنعــت نشــر از جملــه ابزارهــای هم نشــینی میــان دیپلماســی فرهنگــی و دیپلماســی اقتصــادی 
ــزار  ــد و در حقیقــت اب ــژه خــود را می طلب ــزار وی ــه رشــد صنعــت نشــر، اب ــد پوشــیده نیســت ک هــر کشــور اســت؛ هرچن
ایــن رشــد، مراکــز و مؤسســاتی به عنــوان حلقــه واســط و واصــل میــان تعامــات اجــزای مختلــف انتقــال یــک فرهنــگ بــه 

ــتند.  ــر هس ــگ دیگ ــده آن در فرهن مصرف کنن
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ــا و  ــاذ تصمیم ه ــروزه در اتخ ــه ام ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــر ای ــی ذک ــت گذاری فرهنگ ــای سیاس ــت دغدغه ه در اهمی
سیاســت هایی بــرای حفــظ و توســعه فرهنــگ ملــی و ارتقــاء آن، توجــه بــه مطالعــه نمونه هــای مشــابه موجــود در عرصــه 
بین المللــی می توانــد در رونــد اجــرای یــک تصمیــم و یــا در راســتای ارتقــای کیفیــت انجــام کار بــه تصمیم گیــران کمــک 
ــان بخــش دولتــی و خصوصــی در  ــه بررســی اصــل تعامــل و رقابــت می ــا ب نمایــد؛ بنابرایــن پژوهــش نشــر تــاش دارد ت
مقایســه ای تطبیقــی پرداختــه و تــاش شــود بــه کمــک آمــار موجــود، تصویــری از شــکل مطلــوب بــرای برداشــتن گام هــای 
ــورمان  ــی و ... در کش ــادی، اجتماع ــی، اقتص ــف فرهنگ ــاد مختل ــر در ابع ــت نش ــرفت صنع ــعه و پیش ــوی توس ــد به س بلن
ــه کنــد. به همیــن دلیــل، مــا نیازمنــد پژوهش هایــی در خصــوص بازخوانــی تجربیــات دیگــر کشــورها در حــوزه نشــر  ارائ
هستیم،کشــورهایی نظیــر چیــن، ترکیــه ، فرانســه و ... کــه در حــوزه نشــر خــود گــردش درآمــدی باالیــی از ایــن راه دارنــد، 
تــا بتــوان چگونگــی ارتبــاط دولــت بــا بخــش خصوصــی از مرحلــه تولیــد تــا توزیــع اثــر و مطالعــه مســیر پیمــوده شــده در 
ســه ضلعــی »سیاســت، حمایــت و نظــارت« را ترســیم کــرد. بــر اســاس همیــن پژوهــش، می تــوان پیشــنهادهایی بــرای نقشــه 
راه نشــر در نــگاه کان و نشــر دانشــگاهی به صــورت ویــژه ارائــه کــرد. ایــن پیشــنهادها را می تــوان بــا توجــه بــه دو حــوزه 
داخلــی و بین المللــی و به  منظــور بازآرایــی ظرفیت هــای ایــن بخــش در حــوزه تولیــد محتــوا و نشــر الکترونیکــی، تحقیــق 
ــل و در  ــا نشــر بین المل ــط ب ــات و برنامه هــای مرتب ــی، اقدام ــاب و کتاب خوان ــاوری نشــر، کت و توســعه در حــوزة نشــر، فن
نهایــت ســاماندهی نشــر علمــی و دانشــگاهی به منظــور ســامان دهی وضعیــت نشــر دانشــگاهی و ارائــه مناســب پژوهش هــا 

ارائــه کــرد.

در عصر تصویر قرار گرفته ایم اما پیام های دینی هنوز گفتاری است

ســخنران بعــدی دکتــر بشــیر معتمــدی در ایــن نشســت تخصصــی بــه موضــوع »چیســتی و چالش هــای ارتباطــات دینــی در 
ایــران« پرداخــت و چرایــی عــدم پذیــرش پیام هــای دینــی در جامعــه را بررســی کــرد. ایــن عضــو  هیــأت علمــی پژوهشــکده 
مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات، ارتباطــات دینــی را ارتباطاتــی کــه در بســتر دیــن روی می دهــد تعریــف کــرد و گفــت: بــر 
اســاس تعریــف شــهید مطهــری در کتــاب انســان و ایمــان و همچنیــن ســایر متفکــران مثــل آیــت اهلل جــوادی آملــی، دیــن در 
ســه بخــش اعتقــادات، اخــاق و مناســک تقســیم بندی می شــود. فرآینــد ارتباطــات دینــی نیــز دربرگیرنــده ایــن ســه حــوزه 
اســت کــه فرآینــد ارتبــاط شــامل پیــام، فرســتنده پیــام ومخاطــب اســت و چالش هــای ارتباطــات نیــز در ایــن ســه بخــش 

ــد. ــرار می گیرن ق
ــه لحــاظ جنســیتی،  ــان ب ــت: مخاطب ــان دانســت و گف ــی را در حــوزه مخاطب ــد ارتباط ــش در فراین معتمــدی نخســتین چال
قومیتــی یــا طبقــات اجتماعــی دارای تنــوع و تکثــر بســیار گســترده ای هســتند، امــا در ارتباطــات دینــی ایــن تنــوع و تکثــر در 
نظــر گرفتــه نمی شــود و پیام هــای دینــی کــه فرســتاده می شــود، بــا تصــور یــک قشــر یــا گــروه خــاص و بــا یــک ســبک 
ــه لحــاظ ســطح  ــان ب ــان تنــوع مخاطب ــدون اینکــه ایــن تفاوت هــا لحــاظ شــود. در ایــن می و ســیاق ثابــت داده می شــود، ب
ــای  ــا پیام ه ــا ی ــب گفتاره ــود.عمدتًا مخاط ــه نمی ش ــه آن توج ــی ب ــات دین ــه در ارتباط ــر اســت ک ــه مهم ت ــداری از هم دین
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دینــی، جامعــه دینــداری اســت کــه می خواهــد بــه دینــداری اش عمــق بدهــد و بــرای کســانی کــه از مباحــث دینــی بــه هــر 
ــدارد. ــی متناســبی وجــود ن ــای دین ــد، پیام ه ــه گرفته ان ــی فاصل دلیل

دکتــر معتمــدی مهمتریــن چالــش در حــوزه کانــال یــا شــکل پیــام را تصویــری بــودن آن دانســت و گفــت: طبــق تعریــف مــک 
لوهــان، مــا ســه دوره از اشــکال پیــام را تاکنــون داشــته ایم کــه دوره هــای عصــر شــفاهی و کتابــت را گذرانــده  و اکنــون در 
ــا  تأکیــد بــر اینکــه امــروزه امــر بصــری در همــه حوزه هــا بســیار  عصــر تصویــر قــرار گرفته ایــم. ایــن مــدرس ارتباطــات، ب
برجســته شــده و فهــم مــا نیــز بصــری شــده اســت، گفــت: ارتباطــات دینــی مــا متأســفانه هنــوز بــر پایــه کام و گفتــار اســت 
ــرای تصویــری کــردن پیام هــای دینــی بیــش از ایــن تــاش شــود.  کــه ایــن یــک چالــش جــدی به شــمار مــی رود و بایــد ب
البتــه تصویــری کــردن پیام هــای دینــی را فقــط نبایــد در ایــن خاصــه کنیــم کــه مثــًا نمــاز را نشــان دهیــم و انتظــار داشــته 
ــت  ــود دارد، رعای ــی وج ــینمایی و تلویزیون ــر س ــه در تصاوی ــی ک ــر ظرافت های ــوند. اگ ــوان ش ــردا نمازخ ــردم از ف ــیم م باش

نشــود، طبیعتــًا خــود ایــن نــوع پیــام ممکــن اســت بــه ضــد آن تبدیــل شــود.

ایــن عضــو  هیــأت علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات افــزود: ابتــدا بایــد تصویــر و پیام هــای دینــی توأمــان 
ــه شــدن پیام هــای دینــی در قالــب تصویــر اندیشــه کــرد  ــرای تبدیــل و ارائ به صــورت عمیــق شــناخته شــود. ســپس بایــد ب

کــه ایــن نیــز یــک چالــش جــدی بــرای پیام هــای دینــی اســت.

او در ادامــه بــا بیــان اینکــه در ســال های اخیــر در بیــن ســه حــوزه اعتقــادات، اخــاق و مناســک، عمدتــًا مناســک دینــی پررنگ 
شــده اند، گفــت: تبعــات تکیــه بیــش از حــد بــر مناســک و مناســبت های دینــی آن اســت کــه دیــن را بــه موقعیت هــای خــاص 
ــای  ــم، عزداری ه ــادی را نمی دانی ــکل ش ــا ش ــم، ام ــزاداری را می دانی ــکل ع ــا ش ــون م ــر چ ــوی دیگ ــد. از س ــدود می کن مح
دینــی برجســته می شــوند و در نتیجــه چهــره عمومــی دیــن چهــره غــم، حــزن و انــدوه می شــود کــه ایــن خــود یــک چالــش 
جــدی بــرای حــوزه ارتباطــات دینــی به شــمار مــی رود، ضمــن اینکــه بُعــد احساســی دیــن در مقابــل بُعــد عقانــی پررنگ تــر 

ــده است. ش

بعد کارکردی دین، چالش دیگر پیام های دینداری است

معتمــدی چالــش دیگــر پیام هــای دینــداری را  تأکیــد بــر بعــد کارکــردی دیــن دانســت و گفــت:  تأکیــد بیــش از حــد بــر بُعــد 
کارکــردی دیــن مثــل آن کــه دینــداری باعــث آرامــش روانــی یــا همبســتگی اجتماعــی می شــود، ایــن پیامــد را دارد کــه امــور 
دیگــری مثــل انــرژی درمانــی و ... کــه همــان کارکردهــا را داشــته باشــند، جایگزیــن دیــن خواهنــد شــد؛ کمااینکــه در جامعــه 

ایــن مســائل بســیار افزایــش پیــدا کــرده اســت.

چالــش دیگــر ارتباطــات دینــی آن اســت کــه تقریبــًا از صــد ســال گذشــته وارد دوران مدرنیتــه شــده ایم؛ مدرنیتــه گفتمان هــای 
ــه  ــا ایــن گفتمان هــا پرداخت ــه تضــاد ب ــه جــای هضــم آن هــا و درون دینــی کــردن آنهــا، ب اصلــی دارد کــه پیام هــای دینــی ب
ــم  ــه، عل ــای مدرنیت ــی از گفتمان ه ــود. یک ــرش ش ــل پذی ــه غیرقاب ــرای جامع ــی ب ــای دین ــود پیام ه ــث می ش ــه باع ــت ک اس
ــه  ــت و ب ــرار می گرف ــم ق ــا عل ــی در تضــاد ب ــای دین ــزان از پیام ه ــه چــه می ــم ک ــا مشــاهده کردی ــه در دوران کرون اســت ک
ــوق  ــر و حق ــوق بش ــرد. آزادی، حق ــش می ک ــار چال ــی را دچ ــای دین ــه پیام ه ــد و در نتیج ــج می ش ــات تروی ــای آن خراف ج
زنــان از دیگــر گفتمان هــای جدیــد دوره مدرنیتــه هســتند کــه اگــر دیــن نتوانــد آن هــا را بــه خوبــی بفهمــد و درونــی کنــد، 
دچــار چالــش خواهــد شــد. او توجــه کــم بــه زیبایــی ظاهــری، لبــاس و ... از ســوی ارتباط گــران دینــی بــه عنــوان فرســتندة 

ــد. ــش فرســتنده نامی ــی را چال ــای دین پیام ه

ایــن مــدرس ارتباطــات در ادامــه گفــت: عــاوه بــر ایــن مــوارد، بحــث ارتباطــات دینــی در دو بســتر کان اقتصــادی و سیاســی 
روی می دهــد. در بســتر اقتصــادی موجــود کــه عمدتــًا بســتر ســرمایه داری اســت، نابرابــری اجتماعــی وســیعی وجــود دارد. 
ــای  ــر نابرابری ه ــه در براب ــت ک ــت اول آن اس ــد؛ حال ــت دارن ــه حال ــًا س ــادی عمدت ــتر اقتص ــن بس ــی در ای ــای دین پیام ه
ــید«  ــدا باش ــای خ ــه رض ــی ب ــل »راض ــی مث ــای دین ــی پیام ه ــا برخ ــان ب ــت دوم مبلغ ــد. در حال ــکوت می کنن ــادی س اقتص
ــز خــود آنهــا در زد و بندهــای  ــت ســوم نی ــد. در حال ــه می کنن ــوان »قضــای الهــی« وضعیــت را توجی ــا مباحثــی تحــت عن ی
ــری تبدیــل می شــوند و ایــن مســئله باعــث می شــود پیام هــای دینــی دیگــر  ــه عامــل نابراب ــد و عمــًا ب ــرار دارن اقتصــادی ق

ــد. ــی نامی ــی را دیــن حکومت ــن چالــش در حــوزه پیام هــا و ارتباطــات دین ــل پذیــرش نباشــد. او آخری ــرای جامعــه قاب ب
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فهم تفاسیر گروه های مختلف از علم به درک وضعیت علم در ایران کمک می کند

ــدا  ــات ابت ــی و ارتباط ــات فرهنگ ــکده مطالع ــس پژوهش ــاق رئی ــیده زهرا اج ــر س ــت دکت ــن نشس ــخنران ای ــن س آخری
دربــاره »چیســتی و رونــد مطالعــات در ارتباطــات علــم و فنــاوری« ســخن گفــت و ادامــه داد: تمــام ســخنرانی هایی کــه 
ــه  ــم ب ــز و منظــر عل ــد، چــون از لن ــوای علمــی را دارن ــوان محت ــه شــدن به عن ــکان ارائ ــد، ام ــان دارن ــن روزهــا جری ای
ــه به طــور  ــای علمــی اســت ک ــا نتیجــه گســترش نهاده ــه فعالیت ه موضــوع ســخنرانی نگریســته اند. گســترش این گون
ــه کار پژوهــش و آمــوزش عالــی اشــتغال دارنــد. به طــور تاریخــی، توســعه نهــاد و محتــوای علــم نیازمنــد  حرفــه ای ب
ــش  ــد دان ــه در تولی ــت ک ــه اس ــد و مجادل ــه، نق ــر و اندیش ــادل نظ ــو و تب ــان، گفت وگ ــی متخصص ــای علم همکاری ه
علمــی نقــش دارنــد و ســپس توســعه و رشــد کانال هــای انتقال دهنــده ایــن محتــوا بــه گروه هــای مختلــف مخاطبــان، 
ــی و حــوزه  ــه توســعه فضاهــای گفتمان ــان مــردم ب ــا توســعه و گســترش بحــث و گفت وگــو می کــه انتظــار مــی رود ب

عمومــی منجــر شــود.

در ایــران ســابقه قابــل اســتناد همــکاری و ارتباطــات علمــی درون حــوزه علــم بــه جنــدی شــاپور برمی گــردد و ســابقه 
ارتباطــات حــوزه تخصصــی بــا جامعــه متاخرتــر اســت و مثــًا ارائــه مجالــس ســبعه یــا نــگارش مکاتیــب توســط مولوی 
نمونه هایــی از آن اســت. ارتبــاط حــوزه علــم بــه مفهــوم مــدرن آن بــا جامعــه نیــز از دوره قاجــار بــه این ســو اهمیــت 
ــخنرانی های  ــه س ــًا ب ــتری دارد و مث ــابقه بیش ــه س ــا جامع ــم ب ــوزه عل ــاط ح ــخ ارتب ــرب تاری ــا در غ ــت. ام ــه اس یافت
فــارادی در شــب عیــد ســال نــو در رویــال سوســایتی برمی گــردد. نکتــه مهــم امــا در ایــن تجربــه،  تأکیــد بــر جنبه هــای 
مثبــت علــم بــوده اســت. تمرکــز و برجســته کــردن جنبه هــای مثبــت علــم در ایــران همچنــان رونــد غالبــی محســوب 
می شــود امــا در غــرب مثــًا از زمــان نــگارش بهــار خامــوش توســط راشــل کارســون، یــا نشــت رادیواکتیــو در نیــروگاه 
ــفی و  ــوت فلس ــه نخ ــی از جمل ــه دالیل ــا ب ــا بن ــران ام ــد. در ای ــر ش ــز ظاه ــم نی ــه عل ــادی ب ــگاه انتق ــد« ن »تری آیلن
ناشــکیبایی اســاتید و روشــنفکران بــه قــول میرسپاســی کــه موجــب ارائــه دعــاوی بــدون انجــام کار تجربــی و انــزوا از 
ــم  ــگاران ه ــم فراهــم نشــده اســت. روزنامه ن ــه عل ــادی ب ــگاه انتق ــرورش درســت ن ــکان پ ــه می شــود، ام عمــوم جامع
ــه  ــش watchdog. در حالی ک ــر نق ــا ایفاگ ــتند ت ــتر cheerleader هس ــد؛ بیش ــته می کنن ــت را برجس ــای مثب ــًا جنبه ه عمدت
ارتباطــات علــم تنهــا بــه معنــی تربیــت یک ســری ارتباط گــر، روزنامه نــگار یــا واســط کــه محاســن و مزایــای علــم را 
برجســته ســاختن نیســت بلکــه بــه معنــی ایجــاد فهــم و شــکل گیری تعامــل و مشــارکت دوطرفــه بیــن حــوزه علــم و 

ــردم اســت. ــت، اقتصــاد، صنعــت، رســانه ها و م همــه بخش هــای جامعــه شــامل سیاســت، حاکمی
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در اینجــا از اصطــاح مــاده تاریــک التــور اســتفاده می کنــم. او تفاســیر علمــی و فناورانــه را کنش گرانــی محســوب می کنــد 
کــه بــرای درک جامعــه بایــد مطالعــه شــوند. مرحــوم قانعــی راد هــم بــه توضیــح دربــاره اندیشــه ها و اثرگذاری هــای مرتــون 
و گیبونــز می پــردازد کــه اولــی ســاختار علــم را بــه مــوازات ســایر ســاختارهای اجتماعــی می بینــد ولــی دومــی علــم را در 
ــم و جامعــه را نشــان  ــاط عل ــن رویکردهــا اهمیــت ارتب ــد. هــردوی ای ــا ســاختارهای اجتماعــی و اقتصــادی می بین تاقــی ب
ــاره  می دهنــد ولــی بــه تأســی از التــور می گویــم کــه درک ایــن مــاده تاریــک یعنــی تفاســیری کــه گروه هــای مختلــف درب
ــذار  ــران اثرگ ــی آن و کنش گ ــگاه واقع ــران و جای ــم در ای ــت عل ــد، در درک وضعی ــم دارن ــه عل ــف ازجمل ــای مختل پدیده ه
ــه و  ــا از جامع ــد درک م ــه می توان ــن رشــته ای اســت ک ــم حــوزه ای بی ــذا پژوهــش در ارتباطــات عل ــاری می رســاند؛ ل آن ی
ســاختارهای مختلــف را عمیق تــر ســازد ولــی بــرای توانمنــدی پژوهشــگری در ایــن عرصــه بایــد حداقــل در چهــار عرصــه 
ــرای  ــم ب ــوزه ه ــار ح ــش چه ــه؛ و از دان ــاوری ـ جامع ــم ـ فن ــناختی و عل ــی، علوم ش ــات، جامعه شناس ــود: ارتباط ــه روز ب ب

تعمیــق مطالعــات بهــره جســت: آمــوزش علــوم، فلســفه علــم، تاریــخ علــم و علــوم طبیعــی.

برخی موضوعات پژوهشی برای تعمیق مطالعات مهم هستند

عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی موضوعاتــی را کــه در ایــن حــوزه پژوهشــی اهمیــت 
مطالعاتــی دارنــد، شــامل مــوارد زیــر دانســت: دینامیــک قــدرت در علــم؛ دیالــوگ )نقــد خنثــی بــودن فنــاوری و حقیقــت 
بــودن علــم(؛ دانــش ضمنــی/ بومــی؛ قــرار دادن علــم در بســتر اجتماعــی ـ فرهنگــی و چارچــوب تاریخــی ؛ سیاســت گذاری 

علــم؛ ارتبــاط دانشــگاه بــا کل جامعــه؛ مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی علــم مثــل تقلب هــای علمــی.

وی توضیــح داد کــه طــی ۵0 ســال گذشــته روندهای 
ایــن رشــته را بدیــن شــرح می تــوان برشــمرد: 
افزایــش بهــره وری دانش پژوهــان، همکاری هــای 
ــیتی  ــوع جنس ــی، تن ــن الملل ــه ای و بی ــن مؤسس بی
ــرات اقلیمــی،  ــات )تغیی ــوع موضوع نویســندگان، تن
ــه  ــار جعلــی، عــدم اعتمــاد ب هــوش مصنوعــی، اخب
نهادهــای علمــی، نقــش علــم در نــوآوری(. مضامیــن 
ــم،  ــد از: مشــارکت عمــوم در عل ــز عبارتن ــی نی اصل
رســانه و علــم، موضوعــات و مســائل بغرنــج علــم.

ــرد: در  ــد ک ــخنانش  تأکی ــان س ــاق در پای ــر اج دکت
ــد  ــران چن ــم در ای ــات عل ــش ارتباط ــوزه پژوه ح
ــد  ــه بای ــد ک ــود دارن ــن وج ــه و بنیادی ــش اولی پرس
ــاختار  ــا س ــون آنه ــات پیرام ــد و مطالع ــخ یابن پاس

ــد: یابن
)الــف( مــردم چــه درکــی از علــم و فنــاوری دارنــد؟ 

هیــچ اطاعــات بنیادینــی در ایــن بــاره نداریــم. 
نگرانی هــای  و  نیازهــا  می تــوان  چگونــه  )ب( 
اجتماعــی را حیــن توســعه و رشــد علــوم وفنــاوری 
لحــاظ کــرد و از ارتباطــات علــم در افزایــش انســجام 

اجتماعــی بهــره جســت؟
 )ج(ارتباطــات دربــاره علــم و فنــاوری )اطــاع 
ــره(  ــگاری و غی ــی، روزنامه ن ــط عموم ــانی، رواب رس
ــا چــه دســتورالعمل هایی بایــد صــورت  چگونــه و ب

ــد؟ گیرن
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در پژوهش های روان شناسی چه می گذرد؟

ــِت پژوهشــگاه  ــه همــت پژوهشــکده اخــاق و تربی ــاه  ب نشســت »در پژوهش هــای روان شناســی چــه می گــذرد؟« ۲۷ آذرم
برگــزار شــد.

ــی از  ــت: یک ــخنانی گف ــی س ــدرس(، ط ــت م ــگاه تربی ــیار دانش ــاح )دانش ــز آزادف ــر پروی ــت، دکت ــن نشس ــدای ای  در ابت
ــادی  ــه شــود و در آن کاســتی ها و ضعف هــای زی ــه آن پرداخت ــه ضــرورت دارد ب ــا پژوهــش ک ــط ب ــور مرتب ــن ام اصلی تری
دارد، آشــنایی بــا مباحــث فلســفه علــم اســت. در فلســفه علــم، مفروضه هــا یــا پیش فرض هــای شــاخه علمــی مــورد بحــث 
قــرار می گیــرد. درواقــع از طریــق فلســفه علــم اســت کــه تاریــخ و اصــول تفکــر علمــی در یــک رشــته را می شناســیم. بــا 
ایــن مقدمــه، یــک علــم بــه معنــای عــام وجــود دارد کــه می تــوان آن را معرفــت و شــناخت و معــادل knowledge  دانســت 
و دیگــری علــم بــه معنــای خــاص آن یــا معــادل science اســت. روان شناســی در ایــن ســال ها تــاش کــرد خــودش را در 
بســتر علــم بــه معنــای ســاینس، نشــان دهــد. بــه نظــر می رســد یکــی از اشــتباهات تاریخــی کــه در تفکــر بشــر رقــم خــورد 
و روان شناســی هــم از آن بی بهــره نبــود، ایــن بــود کــه تــاش کــرد همــه چیــز را از مســیر experimental science بشناســد.

دکتــر آزادفــاح ادامــه داد:روان شناســی تمــام تاشــش آن اســت کــه خــود را در قالــب تنــگ علــم تجربــی قــرار دهــد. ایــن 
اشــتباه تاریخــی آن قــدر گســترش پیــدا کــرد، مــا حتــی مفاهیمــی کــه مســیرهای ناب تــری بــرای شــناخت آنهــا وجــود دارد 
ــم و  ــی غافلی ــم تجرب ــای عل ــه از محدودیت ه ــی اســت ک ــن در حال ــم. ای ــی بررســی کردی ــم تجرب ــق عل ــه زور از طری را ب
شــاید نتوانیــم حداقــل در جایــگاه عمومــی بــرای همــه واقعیت هــا مســیری پیــدا کنیــم. ایــن خطــا را در شــعر زیبــای موالنــا 
کــه می فرماینــد: زهــی نــادان کــه آن خورشــید تابــان/ بــه نــور شــمع جویــد در بیابــان، بــه خوبــی نشــان داده شــده اســت. 

دنبــال خورشــیدیم ولــی بــا شــمعی کــه پــژواک آن بســیار کوچــک اســت.

»دانش« ما به سؤال های ما پاسخ نمی دهد

ــان  ــه همچن ــم ک ــا روش اســت. می بینی ــا ب ــنایی م ــدم آش ــا نشــان دهنده ع ــته ها، واژه ه ــاالت و نوش ــرد: در مق ــد ک وی تأکی
صحبــت از اثبــات چیزهــا اســت. ایــن در حالــی اســت روان شناســی کــه تــاش می کنــد خــودش را در قالــب علــم تجربــی 
جــای دهــد، قابلیــت اثبــات چیــزی را نــدارد. فــراوان می بینیــم کــه دانشــجو و اســتاد مــا صحبــت از اثبــات فرضیه هایشــان 
می کننــد، در صورتــی کــه در علــم تجربــی حتــی در فیزیــک هــم مــا قــدرت اثبــات نداریــم. ایــن فقــط یــک واژه نیســت. 
ــم  ــک عل ــگ و تاری ــیر تن ــود از مس ــا می ش ــه ادع ــد ک ــت می کن ــت صحب ــک حقیق ــد، از ی ــات می کن ــت از اثب ــی صحب وقت
تجربــی بــه آن رســیده و هیــچ امــکان تعمیــم نیــز در آن وجــود نــدارد در صورتی کــه در تاریــخ علــم، علومــی مثــل فیزیــک 
ــودن  ــن ضعــف قطعی نب ــم همی ــم یکــی از زیبایی هــای عل ــی حرکــت می کنی ــی در مســیر تجرب ــا نشــان می دهــد، وقت ــه م ب
ــای  ــد و ج ــقوط می کنن ــری س ــد از دیگ ــی بع ــا یک ــد و نظریه ه ــکل می گیرن ــا ش ــتیم، نهضت ه ــاهد هس ــا ش ــت. م اس

ــد.  ــه دیگــری می دهن ــان را ب خودش
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ــم در  ــت داری ــت از حقیق ــک برداش ــت ی ــا در نهای ــود م ــام می ش ــی انج ــه روش تجرب ــی ب ــه روان شناس ــی ک در پژوهش های
ــم کــه از خــود حقیقــت بســیار فاصلــه دارد. نهایــت لمســی از حقیقــت داری

 مــا در علــوم تجربــی و روان شناســی در نهایــت فرضیه هایمــان را تأییــد می کنیــم یــا تأییــد نمی کنیــم. دانــش مــا بــه ســؤاالت 
پاســخ نمی دهــد و ســعی می کنیــم دربــاره ی فرضیــه ای کــه بــرای ســؤالمان طــرح می کنیــم بــه یــک برداشــت برســیم. اینکــه 
چقــدر ایــن برداشــت صحیــح اســت یــا نــه، روشــن نیســت. به نظــر می رســد وقتــی راجــع بــه علــوم صحبــت می کنیــم آن 
ــه موضــوع! چــون فلســفه هــم موضوعــش  ــز دارد، روش اســت ن چیــزی کــه در شــاخه ها و رشــته های مختلــف وجــه تمای
ــا  ــی از لحــاظ روش ایــن شــاخه ها ب ــا بخشــی از موضوعــش انســان هســت، موضــوع روان شناســی هــم انســان اســت، ول ی
ــه دارد،  ــمندی ک ــای ارزش ــم ویژگی ه ــرد به رغ ــورت می گی ــی ص ــوم تجرب ــق عل ــه از طری ــت هایی ک ــد. برداش ــم متفاوتن ه
ــر  ــال های اخی ــای س ــی و دغدغه ه ــوم تجرب ــت عل ــزل اســت. ماهی ــیار متزل ــه بس ــد ک ــد ش ــی خواه ــه برداشــت هایی منته ب
روان شناســی را زیــر ســؤال نمی بریــم امــا ایــن حقیقــت کــه ســرعت پیشــرفت فیزیــک بســیار بیشــتر از روان شناســی اســت، 
بــه دلیــل تــاش در خــروج از قالــب علــوم تجربــی و وارد شــدن بــه قالــب نظــری اســت. فیزیــک دارای محتــوا و موضــوع 
ــد، همــه  ــن اســت کــه تــاش می کن ــی مشــکلی کــه روان شناســی دارد ای ــی اســت ول ــری از لحــاظ تجرب پژوهشــِی راحت ت
وجــودش را در بســتر علــم تجربــی و بــه روش تجربــی جــای دهــد. مــا نبایــد مســیر علــم تجربــی را بــه کل کنــار بگذاریــم 
امــا نبایــد از مســیرهای موجــود دیگــر غافــل شــویم. امــروز در قالــب حوزه هــا و گســتره های بین رشــته ای بایــد ســعی کنیــم، 
ــای  ــم جنبه ه ــت می کنی ــی صحب ــی از روان شناس ــرد. وقت ــی ک ــت را بررس ــی اس ــای مختلف ــد جنبه ه ــه واج ــی ک پدیده های
زیســتی، روانــی، معنــوی، اخاقــی و اجتماعــی را مطــرح می کنیــم. حــال چگونــه اســت کــه مــا فقــط یکــی از ایــن جنبه هــا 
را مــورد اعتنــا قــرار داده باشــیم. پــس یــا بایــد روش هــای بدیــع را در کنــار روش تجربــی قــرار دهیــم یــا حداقــل از وجــود 

ــم. گســتره های موجــود بیــن رشــته ای اســتفاده کنی

مسئله های ما مبتنی بر جهل است نه علم

ــکل  ــی مش ــای آموزش ــان در فضاه ــان و مدرس ــا معلم ــه م ــاورر دارم ک ــرد: ب ــح ک ــدرس تصری ــت م ــگاه تربی ــیار دانش دانش
ــجویان  ــه دانش ــت را ب ــای دارای اهمی ــته ایم چیزه ــم. نتوانس ــاد نکرده ای ــجو ایج ــه دانش ــت و اندیش ــن و ذهنی ــدی در ذه ج
آمــوزش دهیــم و فقــط ارائــه محتــوا و انتقــال صــرف دانــش در عصــری کــه عصــر فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات اســت 

انجــام داده ایــم. ای کاش! بــه جــای انتقــال محتــوا بــه دانشــجویان، 
ــاد  ــا ی ــه آنه ــن مســئله را ب ــه دام انداخت روش اندیشــیدن، روش ب
این طــور نیســت، ماحظــه می کنیــد در  می دادیــم. متأســفانه 
ــد یکــی از مســائلی  ــی دارن ــات تکمیل ــه تحصی ــی ک دپارتمان های
کــه بــرای دانشــجویان اهمیــت دارد، پیــدا کــردن یــک موضــوع و 
ــک  ــان نزدی ــا رساله ش ــه ی ــه پایان نام ــه ب ــت و زمانی ک ــئله اس مس
ــد  ــه بای ــان را چگون ــا موضوع ش ــئله ی ــد مس ــوند، نمی دانن می ش
پیــدا کننــد. دانشــجو عناویــن مختلــف و مقــاالت متعــدد را 
جســت وجو و موضوعــی را از مقــاالت خارجــی گرته بــرداری 

می کنــد.

آزادفــاح در بخــش پایانــی ســخنانش یادآور شــد: متأســفانه بیشــتر 
دانشــجویان مــا، مســئله هایی کــه مطــرح می کننــد مبتنــی بــر جهــل 
اســت نــه علــم. تفــاوت مســئله و ســؤال عالــم و جاهــل در ایــن 
اســت کــه عالــم از دانســتن ســؤال می کنــد و جاهــل از ندانســتن. 
ــش و آگاهــی باشــد.  ــر دان ــی ب ســؤال علمــی ســؤالی اســت مبتن
ــدا کــردن  ــرای پی ــا را ب ــش آنه ــم دان ــه جــای اینکــه بیایی ــی ب یعن
ــراغ  ــا را س ــتقیم آنه ــم، مس ــترش دهی ــؤال گس ــه س ــدون دغدغ ب
ــی  ــرد گاه ــکل می گی ــه ش ــئله ای ک ــتادیم و آن گاه مس ــئله فرس مس
ــد،  ــرح نکرده ان ــؤالی را مط ــن س ــا چنی ــت و در هیج ج ــد اس جدی
امــا شــاید اصــًا ایــن ســؤال و مســئله ارزش علمــی نداشــته باشــد، 
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ــی کــه نیوتــن ســؤال کــرد  ــل آنجای ــر ســؤال و مســئله خــوب اســت، مث ــی ب ــن در حالی اســت کــه اصــل پژوهــش مبتن ای
»چــرا ســیب از درخــت افتــاد«. نکتــه دیگــر اینکــه مــا روایتگــری را بــه دانشــجوها یــاد نداده ایــم. دانشــجویان نمی تواننــد 
یــک صندلــی ببیننــد و در مــورد آن روایتــی بنویســند. امــروزه مقــاالت و نوشــته های دانشــجویان، برگزیــده ای از مقــاالت در 
گوشــه و کنــار دنیــا اســت. مــا بــه دانشــجویان نقــد یــاد ندادیــم، وقتــی دانشــجو پژوهشــی را انجــام می دهــد، اگــر بــه مــرور 
ــم کــه  ــاد نداده ای ــب مختلــف اســت و ی ــد، متوجــه می شــوید کــه گــردآوری فشــرده مطال ــگاه کنی پیشــینه در فصــل دوم ن
در کنــار گــردآوری، آنچــه اهمیــت دارد، داوری اســت. وقتــی ایــن نوشــته، نوشــتار شــما خواهــد شــد کــه بــا دیــده نقــد و 
تحلیــل بــه آنهــا نــگاه کنیــد. متأســفانه گروه هــا، سرشــار از پژوهش هایــی اســت کــه کمتــر اهمیــت دارد. اهمیــت مطالعــاِت 
مــوردی در دپارتمان هــای مــا پذیرفتــه نیســت، اهمیــت مطالعــات کیفــی در بیشــتر ســازمان های مــا پذیرفتــه نیســت. چــرا 
نبایــد مســائل و مشــکاتی کــه در ایــن فرهنــگ مــورد پژوهــش قــرا می دهیــم، فقــط بــه گرته بــرداری از موضوعاتــی باشــد 

کــه در دیگــر نقــاط دنیــا انجــام شــده اســت.
 امــروزه شــاهد هســتیم کــه پژوهش هــا از لحــاظ کّمــی و زمــان انجــام کار، زیــاد هســتند ولــی آن وجاهتــی کــه در تولیــد 
اندیشــه، در تولیــد آگاهــی و در تولیــد علــم بومــی بایــد باشــد و مســئله ای از مســائلی کــه مــا درگیــر آن هســتیم را حــل 

کنــد، شــاید بــه نــدرت ایــن ویژگــی را داشــته باشــند.

انگار مسئله ها از روی دست همدیگر کپی شده اند 

ــا  ــرای مواجهــه ب در ادامــه نشســت دکتــر رضــا پورحســین )دانشــیار دانشــگاه تهــران( ســخنانش را آغــاز کــرد و گفــت: ب
ــا  ــود. وی ب ــه ش ــود پرداخت ــع موج ــی وض ــه آسیب شناس ــت ب ــاز اس ــران، نی ــی در ای ــای روان شناس ــای پژوهش ه چالش ه
تکیــه بــر تجربــه خــود در مدیریــت مجلــه علمــی رویــش روان شناســی کــه بــه صــورت ماهانــه چــاپ می شــود، آســیب های 

وضــع موجــود را شــامل مــوارد زیــر دانســت:
)1(    تکثیــر مقالــه بــه جــای تولیــد علــم: روان شناســی امــروز، بــا نوعــی تــب پژوهشــی هــم بــه لحــاظ روشــی و هــم بــه 
لحــاظ محتوایــی مواجــه اســت. فراگیــری ایــن تــب بــه گونــه ای اســت کــه انــگار مســئله ها و مســائل از روی دســت همدیگــر 
کپــی شــده اند. ایــن موضــوع باعــث شــده اســت برخــی از موضوعــات بــه کــّرات تکــرار شــوند و برخــی دیگــر کــه نیــاز 
جامعــه امــروز مــا هســتند، اصــًا مــورد توجــه قــرار نگیرنــد. نتیجــه ایــن وضعیــت آن شــده اســت کــه پژوهش هــای امــروز 
نــه مبتنــی بــر نیازهــای جامعــه و نــه حتــی مبتنــی بــر نیازهــای علــم باشــد. آنچــه موجــب ایــن وضعیــت شــده آن اســت 
کــه در ذهــن دانشــجویان و ســایر نویســندگان مقــاالت، مســئله یــا آن چیــزی کــه موجــب تنــش ذهنــی در آنهــا شــود وجــود 

نــدارد. پرداختــن بــه موضوعــات پژوهشــی متنــوع و پراکنــده، شــاهدی بــرای ایــن فقــدان مســئله در پژوهشــگران اســت.

 )۲( ســیطره آمــاری: امــروز بــه دلیــل غلبــه کمیّــت، بــا نوعــی ســواد علمــی مبتنــی بــر داده یــا مبتنــی بــر ســیطره آمــاری 
مواجــه هســتیم. در حقیقــت نوعــی مرعوب شــدن نســبت بــه آمــار وجــود دارد، به گونــه ای کــه اگــر پژوهشــی آمــاری بــود، 
ــر چیســتی  ــه ســواد علمــی ناظــر ب ــن در حالی اســت ک ــی می شــود. ای ــر این صــورت، غیرعلمــی تلق آن را علمــی و در غی
نیســت، بلکــه ناظــر بــر چرایــی و چگونگــی یعنــی بایــد ناظــر بــر اندیشــیدن و اندیشــه ورزی باشــد و حتــی علــم تجربــی 

آنجایــی کــه می خواهــد بــه اســتنباط برســد، بایــد از اســتنباط عقانــی اســتفاده کنــد.
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ــل  ــوع تحلی ــر ن ــد ه ــاالت فاق ــا و مق ــث پایان نامه ه ــای بح ــول و بخش ه ــروزه فص ــه ورزی ام ــن اندیش ــدان ای ــل فق  به دلی
ــد.  ــته می پردازن ــات گذش ــای مطالع ــا یافته ه ــا ناهمســویی ب ــات کلیشــه ای همســویی ی ــه طــرح موضوع هســتند و بیشــتر ب
ــا  ــد فلســفه روان شناســی ی ــرای دروســی مانن ــان روان شناســان، ب ــی امــروز باعــث شــده اســت در می فقــدان چنیــن نگاه های

ــد. ــن دروس بپردازن ــس ای ــه تدری ــته ها، ب ــایر رش ــینی از س ــد و مدرس ــته باش ــود نداش ــدرس وج ــی، م شناخت شناس

)۳( عدم پرداختن به شناخت جامعه ایران و مهم تر از آن آینده پژوهی در مورد مسائل جامعه ایران
ایــن موضــوع چالــش دیگــری اســت کــه بــه عنــوان یکــی از آســیب های وضــع موجــود پژوهش هــای روان شناســی در کشــور 
می تــوان از آن نــام بــرد. امــروزه و بــا شــیوع پاندمــی کوویــد19، به روشــنی خــود را نشــان داده اســت، بــا گذشــت حــدود 
ــیوه نامه های  ــد ش ــه بای ــد! در حالی ک ــروع کردن ــود را ش ــات خ ــازه تحقیق ــان ت ــاری، روان شناس ــن بیم ــیوع ای ــال از ش ۲ س

درمانــی از همــان ابتــدا بــرای ارائــه در اختیــار می داشــتند.

)4( رعب فرهنگی
رعــب فرهنگــی، در انتخــاب موضــوع و روش چالــش دیگــری بــوده اســت کــه در ایــن زمینــه جســارت کافــی بــرای نقــض 
ــروزی عــدم ظهــور  ــوم روش هــای ام ــدارد. نتیجــه محت ــازه وجــود ن ــه روش شناســی های ت ــن ب ــی و پرداخت نظریه هــای قبل

ــی اســت. ــاژه و نظریه هــای آنچنان ــد پی افــرادی مانن
دکتــر پورحســین در پایــان ســخنانش ایجــاد فضــای دقیــق پژوهشــی و متعرض شــدن بــه برخــی رویه هــا ماننــد پوزیتیویســم 

افراطــی را راه حلــی بــرای مواجهــه بــا وضــع موجــود ارزیابــی کــرد.

اُفت کیفیت آموزش

ــود  آخریــن ســخنران ایــن نشســت، دکتــر اســماعیل ناصــری )اســتادیار پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی( ب
ــه پژوهــش آن طــور کــه بایــد و شــاید توجــه و اهمیــت  کــه طــی ســخنانی گفــت: متأســفانه در کشــور مــا به طــور کلــی ب
ــون  ــای گوناگ ــا در بخش ه ــج پژوهش ه ــت نتای ــه کاربس ــر پای ــد ب ــدن جدی ــه تم ــت ک ــن در حالی اس ــود. ای داده نمی ش
شــکل گرفتــه اســت. در رشــته روان شناســی برخــاف پتانســیل های انســانی چشــمگیر، امــر پژوهــش بــا چالش هــای جــدی 

روبه روســت.
ــه  ــه در وهل ــی اســت ک ــوزش عال ــوزش در مؤسســات آم ــت آم ــت کیفی ــش، اُف ــرد: نخســتین چال ــد ک ــر ناصــری تأکی دکت
نخســت نتیجــه اولیــه رویکــرد کّمی گرایــی در جــذب دانشــجویان بــوده اســت. فراوانــی چشــمگیر دانشــجویان روان شناســی، 
ــر  ــاتید ب ــغله اس ــور مش ــتنباطی، همین ط ــی و اس ــار توصیف ــق، آم ــث روش تحقی ــوزش مباح ــت آم ــر کیفی ــک ب ــدون ش ب
ــرای  ــه ب ــرای چــاپ مقال ــار ب ــوده اســت. اجب ــذار ب ــاله های دانشــجویی تأثیرگ ــا و رس ــر پایان نامه ه ــا ب ــت نظــارت آنه کیفی
ــز موجــب فســاد در امــر  ــع و تبدیــل وضعیــت اســاتید نی ــان نامه هــا و رســاله های دانشــجویی و همچنیــن ترفی ــاع از پای دف
ــودن مداخــات، و عــدم ریــزش آزمودنی هــا  پژوهــش شــده اســت کــه از مصادیــق آن تأییــد شــدن فرضیه هــا، اثربخــش ب

ــوارد اســت. ــب م ــای پژوهشــی آزمایشــی در غال در طرح ه
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چالش های ارزیابی پژوهش های علوم انسانی از منظر علم شناسی فلسفی

ــی  ــای ارزیاب ــِم پژوهشــگاه نشســت »چالش ه ــخ عل ــات فلســفی و تاری ــاوری، پژوهشــکده مطالع ــم و فن ــروه فلســفة عل گ
ــرد. ــزار ک ــاه 1400، برگ ــفی« را ۲۳ آذرم ــی فلس ــر علم شناس ــانی از منظ ــوم انس ــای عل پژوهش ه

ــوم  ــای عل ــی پژوهش ه ــت: ارزیاب ــت، گف ــی نشس ــر علم ــوان دبی ــی به عن ــا منجم ــر علیرض ــت دکت ــن نشس ــدای ای در ابت
ــی از  ــای فراوان ــوزه و سیاســت گذاران اســت. انتقاده ــن ح ــش روی پژوهشــگران ای ــم پی ــای مه ــی از چالش ه ــانی یک انس
ــد  ــورد نق ــر م ــا کمت ــت، ام ــده اس ــانی ش ــوم انس ــای عل ــی پژوهش ه ــج در ارزیاب ــنجی رای ــای علم س ــری معیاره به کارگی
بنیادیــن از منظــر علم شناســی فلســفی قرارگرفتــه اســت. در ایــن نشســت برآنیــم تــا بــا برجســته کــردن تمایــز میــان علــوم 
انســانی و ســایر حوزه هــای علمــی از منظــر پژوهــش ورزی )research practice(، محصــوالت پژوهشــی )Research output( و 

ــم. ــان دهی ــد را نش ــنجی جدی ــیوه های علم س ــه ش ــاز ب ــای)institution( نی نهاده
ــوم  ــی عل ــای پژوهش ــن نهاده ــی از بزرگ تری ــوان یک ــی به عن ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــزود: پژوهش وی اف
ــه علم ســنجی ســنتی و ماحظــة تجربه هــای جدیــد در ایــن حــوزه چارچــوب و  ــا نقــد عالمان انســانی کشــور می کوشــد ب

ــه دســت دهــد. ــوم انســانی ب ــی پژوهش هــای عل ــرای ارزیاب معیارهــای مناســب ب

نظریة پارادایمی چارچوب مناسبی برای فهم تمایز میان علوم انسانی و سایر حوزه های علمی است

در ادامــه ســخنران اول نشســت، غامحســین مقــدم حیــدری، عضــو هیــأت  علمــی گــروه فلســفه علــم و فنــاوری پژوهشــگاه 
بــه ایــن پرســش مهــم پرداخــت کــه »چــرا علــوم انســانی پارادایمــی نیســت«؟

ــای  ــایر حوزه ه ــانی و س ــوم انس ــان عل ــز می ــم تمای ــرای فه ــبی ب ــوب مناس ــد چارچ ــی می توان ــة پارادایم ــت: نظری وی  گف
علمــی باشــد. ایــن نظریــه اولیــن بــار توســط تامــس کوهــن، فیلســوف و فیزیکــدان معاصــر، در کتــاب ســاختار انقاب هــای 
علمــی طــرح شــد. بــر ایــن اســاس علومــی همچــون فیزیــک، شــیمی، نجــوم، پارادایمــی هســتند. پارادایــم شــامل باورهــا و 
ــه توســط پارادایمــی  ــزاری جامعــه علمــی اســت. یــک علــم اســتقرار یافت پیش فرض هــا، تعهــدات متافیزیکــی، نظــری و اب
ــی. پژوهشــگران درون یــک  ــک نیوتن ــم فیزی ــم نجــوم بطلمیوســی، پارادای ــل پارادای ــت می شــود. مث واحــد نظــارت و هدای
پارادایــم بــه کاری مشــغول اند کــه کوهــن آن را »علــم متعــارف« یــا »علــم عادی«می نامــد. از نظــر کوهــن پارادایــم ویژگــی 
 puzzle ــل ــرگرم گشــودن و ح ــه س ــادی را ک ــت دانشــمندان ع ــی( اســت، فعالی ــوم طبیع ــی )عل ــای علم ــته جامعه ه برجس
هســتند هدایــت می کنــد. پــازل دارای دو ویژگــی اصلــی اســت: اول، »وجــود یــک راه حــل تضمین شــده معیــار معمــا بــودن 
یــک مســئله اســت« دوم، »الزم اســت قواعــدی وجــود داشــته باشــد کــه هــم ماهیــت راه حل هــای قابل قبــول را تحدیــد کنــد 

ــه آن راه حل هــا را« همیــن دو ویژگــی ســبب اجمــاع در جامعــه علمــی می شــود. و هــم گام هــای نیــل ب
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 ایــن اجمــاع یــک ســنت پژوهشــی را فراهــم مــی آورد و بدیــن معناســت کــه مــا بــه جمعــی متعلقیــم کــه بــا علــم و تعلیــم و 
تربیــت بــه یکدیگــر پیونــد خورده انــد.

ــازل puzzle  مواجــه  ــا پ ــوم انســانی ب ــزود: در صورتی کــه پژوهشــگران حوزه هــای گوناگــون عل ــم اف ــخ عل ــر گــروه تاری مدی
ــن  ــه ای ــی ب ــای علم ــاختار انقاب ه ــم س ــیار مه ــاب بس ــن در کت ــود کوه ــد. خ ــئله problem مواجهن ــا مس ــه ب ــتند بلک نیس
ــدار، اصــًا  ــرای صلحــی پای ــر ب ــا تدبی ــل معالجــه ســرطان ی ــی، از قبی ــد: »مســائل واقعــًا حیات ــه واقــف اســت و می گوی نکت
ــائل دارای  ــن مس ــند« ای ــته باش ــی نداش ــچ راه حل ــا هی ــکان دارد آن ه ــه ام ــت ک ــتر به این عل ــد؛ بیش ــاب نمی آین ــا به حس معم
ــح.  ــر، بزهــکاری، صل ــد فق ــد مانن ــه بســیار مهــم و جالب ان ــن مســائل، انســانی هســتند ک ــر هســتند: اول، ای ویژگی هــای زی
دوم، ایــن مســائل اصــوالً پــازل به حســاب نمی آینــد بدیــن علــت کــه امــکان دارد آن هــا هیــچ راه حلــی نداشــته باشــند. ســوم، 
در بســیاری از مــوارد بــا توجــه بــه شــرایط فــردی یــا اجتماعــی خــاص فقــط می تــوان راه هایــی بــرای کنتــرل دامنــه تغییــر 

مســائل علــوم انســانی ارائــه کــرد.

عضــو فرهنگســتان علــوم پزشــکی افــزود: بایــد توجــه داشــت کــه حوزه هــای علــوم انســانی اساســًا پارادایمــی نیســتند زیــرا 
ــم انجــام  ــل آن پارادای ــای پژوهشــی ذی ــه فعالیت ه ــه هم ــرد ک ــت ک ــان صحب ــب در یک زم ــی غال ــوان از پارادایم اول، نمی ت
ــم از  ــا نمی توانی ــن رو م ــتند. ازای ــازلpuzzle  نیس ــی پ ــادی یعن ــم ع ــائل عل ــس مس ــانی از جن ــوم انس ــائل عل ــود. دوم، مس ش
ــی  ــد جامعــه مبتن ــوم انســانی فاق ــه عل ــا نیســت ک ــدان معن ــن ب ــم. ای ــت کنی ــوم انســانی صحب ــم عــادی در عل دوره هــای عل
ــوان  ــوم انســانی می ت ــم نیســت. در عل ــر پارادای ــی ب ــوم انســانی مبتن ــر ســنت پژوهشــی اســت، بلکــه ســنت پژوهشــی عل ب
ــد. پژوهــش در  ــه می کن ــای خــود از پژوهــش را ارائ ــا و میزان ه ــب معیاره ــر مکت ــه ه ــت. ک ــب schools  ســخن گف از مکات
یــک حــوزه علــوم انســانی مثــًا علــوم اجتماعــی یــا علــوم روان شــناختی یــا علــوم سیاســی برحســب مکاتــب مختلــف دارای 
معیارهــای گوناگــون اســت. به همیــن دلیــل پژوهشــگرانی کــه در مکتب هــای گوناگــون بــه کار مشــغولند بــرای کاوش علمــی 

ــد. ــروی نمی کنن ــانی پی ــن یکس ــن و موازی از قوانی
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نقد علم سنجی سنتی از منظر فلسفة علم

ــد  ــه نق ــه ب ــود ک ــم ب ــخ عل ــفی و تاری ــات فلس ــکده مطالع ــس پژوهش ــی، رئی ــا منجم ــت، علیرض ــدی نشس ــخنران بع س
علم ســنجی ســنتی از منظــر فلســفة علــم پرداخــت و گفــت: علــوم انســانی بایــد در پــی یافتــن ابزارهــا و فرآیندهــای روا 
ــوم انســانی نیســتند.  ــای پارادایمــی مناســب عل ــای ســنجش پژوهش ه ــای خــود باشــد و ابزاره ــی پژوهش ه ــرای ارزیاب ب
ــن  ــة ای ــی هم ــرای ارزیاب ــردی ب ــو و روش منحصربه ف ــود دارد الگ ــته ها وج ــاد رش ــوع زی ــانی تن ــوم انس ــه در عل ازآنجاک

ــدارد. ــود ن ــته ها وج رش
ــا ارزیابــی  وی افــزود: مخالفــت اصحــاب علــوم انســانی بــا شــیوه های علم ســنجی پارادایمــی بــه معنــای مخالفــت آنــان ب
پژوهش هــای علــوم انســانی نیســت، بلکــه دعــوت بــه جســت وجوی روندهــا و معیارهــای متناســب بــا پژوهــش ورزی در 

علــوم انســانی اســت. فهــم درســت و دقیــق پژوهــش ورزی علــوم انســانی کلیــد علم ســنجی آکادمیــک آن اســت.

ایــن عضــو هیئت علمــی افــزود: علم ســنجی رایــج روش ســنتی اســت کــه کاربســت در علــوم انســانی در دهــة گذشــته در 
 Scientometrics جهــان بــه چالــش جــدی کشــیده شــده اســت. انتشــار دو کتــاب علم ســنجی در علــوم انســانی و اجتماعــی
For The Humanities and Social Sciences  در ســال ۲0۲1 از ســوی انتشــارات راتلــج و دیگــری کتــاب ارزیابــی پژوهش هــای 

علــوم انســانی: معیارهــای و روندهــاResearch Assessment in the humanities: Towards Criteria and procedures  در ســال ۲016 
از ســوی انتشــارات اشــپرینگر نشــان از دگرگونــی بنیادیــن رویکردهــای علم ســنجی در حــوزة علــوم انســانی دارد. 

ــتر  ــه بیش ــر چ ــد ه ــت. تولی ــنتی اس ــنجی س ــات علم س ــان دادن مفروض ــد، نش ــرد جدی ــتاوردهای رویک ــن دس از مهم تری
ــوم  ــای عل ــی پژوهش ه ــدی ارزیاب ــار کلی ــی دو معی ــة علم ــه جامع ــرای جلب توج ــا ب ــان آنه ــت می ــی و رقاب ــاالت علم مق
ــن رو  ــت و از همی ــر اس ــی مدنظ ــه علم ــترده تر از جامع ــی گس ــانی مخاطب ــوم انس ــه در عل ــت. درحالی ک ــی اس پارادایم
محصــوالت پژوهشــی منحصــر بــه مقــاالت علمــی نیســتند. تأثیرگــذاری بــر جامعــه در قالــب کتــاب، ســخنرانی، درســگفتار 
ــوارد را  ــن م ــنتی ای ــنجی س ــیوه های علم س ــد ش ــان داده ان ــا نش ــت. پژوهش ه ــانی اس ــوم انس ــی عل ــداف اصل و ... از اه
ــوم طبیعــی  ــا عل ــوم انســانی در مقایســه ب ــن رو در آمارهــای علم ســنجی ســنتی پژوهش هــای عل ــد و ازای پوشــش نمی دهن
بــه لحــاظ کمــی پایین تــر هســتند. نادیــده گرفتــن بخــش مهمــی از پژوهش هــای علــوم انســانی بــه ایــن دلیــل اســت کــه 
ارتبــاط دانشــمندان علــوم طبیعــی بــا جامعــه بــا قالــب ترجمــان دانــش فعالیتــی ژورنالیســتی محســوب می شــود و همیــن 

ــود. ــی می ش ــانی فرافکن ــوم انس ــه عل ــنتی ب ــنجی س ــگاره در علم س ان

عضــو فرهنگســتان علــوم پزشــکی ادامــه داد: از دیگــر معیارهــای علم ســنجی ســنتی نوشــتن بــه زبــان انگلیســی اســت. ایــن 
در حالی اســت کــه بــه دلیــل ابتنــای سرشــت علــوم انســانی بــر فرهنــگ و جامعــه نوشــتن بــه زبــان ملــی امــری ضــروری 
ــد و  ــش نمی دهن ــا را پوش ــه پژوهش ه ــوالت این گون ــنتی WOS و Scopus  محص ــنجی س ــای علم س ــگاه داده ه ــت. پای اس
ــای  ــت برون داده ــل درس ــرای تحلی ــوند و ب ــاظ نمی ش ــد H-index لح ــنتی مانن ــنجی س ــنجه های علم س ــن رو در س از همی
ــه زبان هــای غیرانگلیســی نیازمنــد رویکــرد جــدی هســتیم. رفتــار اســتناددهی متفــاوت، شــیوه های نشــر متنــوع،  علمــی ب
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تأمالتی در مناسبات فلسفه و سیاست پژوهی آموزش_پژوهش عالی

اهــداف و آرمان هــای متمایــز از علــوم طبیعــی ســبب شــده اســت در ســطح جهــان الگوهــای و چارچوب هــای علم ســنجی 
متناســب بــا علــوم انســانی شــکل گیــرد. کشــورهایی همچــون آلمــان، ســوئیس و نــروژ در قالــب طرح هــای ملــی پیشــگام 

ــد. ــن روندهــا بوده ان ای
ــای  ــرای ارتق ــکده ها« ب ــزاع دانش ــی از »ن ــوع درس های ــا موض ــم ب ــن مراس ــر ای ــخنران دیگ ــوقانی س ــجاعی جش ــک ش مال

ــرد. ــخنرانی ک ــی( س ــش عال ــت پژوهی آموزش_پژوه ــفه و سیاس ــبات فلس ــی در مناس ــکده ها )تأمات پژوهش
ــه اینکــه امانوئــل کانــت، فیلســوف آلمانــی قــرن هجدهــم به عنــوان یکــی از چهره هــای فلســفی برجســته  ــا اشــاره ب وی ب
نهضــت روشــنگری اســت، گفــت: در کنــار آثــار فلســفی محــض خــود چــون نقــد عقــل محــض و پــروژه فکــری انقــاب 
کپرنیکــی، در رســاالت سیاســی اجتماعــی خــود و در تکمیــل طــرح فلســفی خــود بــه بحــث از نــزاع دانشــکده ها پرداختــه که 
در قالــب مجموعــه چنــد جســتار، مقالــه بــا همیــن عنــوان منتشرشــده اســت. وی از نــزاع مشــروع و نامشــروع دانشــکده های 
ــر و پایین دســتی  ــا دانشــکده فلســفه به عنــوان دانشــکده فروت ــر، ب الهیــات و حقــوق و پزشــکی به عنــوان دانشــکده های برت
ــوی  ــع دنی ــت مناف ــر در جه ــه دانشــکده های برت ــتاوردهای محسوســی ک ــع و دس ــت مناف ــه جه ــه ب ــد و اینک بحــث می کن
ــردم  ــد حکومت هــا و م ــت و تأیی ــورد حمای ــد، همــواره م ــن ســامت و ســعادت و نظــم اجتماعــی دارن و اخــروی و تأمی
بوده انــد. دانشــکده فلســفه امــا در نــگاه اول، هیچکــدام از کارکردهــای فــوق و بلکــه حتــی کارکــرد مشــابهی بــرای مردمــان 
ــفه  ــکده فلس ــه دانش ــد، اینک ــاد می کن ــام ی ــن نظ ــپ ای ــاح چ ــه جن ــفه به مثاب ــکده فلس ــت، از دانش ــدارد. کان ــت ن و حکوم
همــواره دعــاوی حقیقــت جنــاح راســت را کــه ســه دانشــکده همگــرا بــا مقاصــد حاکمیــت اســت نقــد می کنــد. بنابرایــن 
ــد و هــم شــأن  ــده روشــنگری قــرن هجدهــم هــم بنیان هــای نظــری جــدی خــود را در نقدهــای ســه گانه کانــت می یاب ای
گفتمانــی فلســفه و نقــش آن در نظــم تمدنــی را در رســاالت سیاســی اجتماعــی از جملــه رســاله روشــنگری و رســاله نــزاع 
دانشــکده ها دنبــال می کنــد. یــک تصویــر بــزرگ ایده آلــی بــه نــام روشــنگری هســت و مقدمــات نظــری و گفتمانــی اش در 
ــد  ــا به راســتی فلســفه در گفتمــان هــای فکــری معاصــر هــم چنیــن نقش آفرینــی می توان فلســفه کانــت تأمیــن می شــود. آی
داشــته باشــد؟ عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی افــزود: حداقــل در مــورد خــود نهــاد 
علــم و علــوم انســانی و جایــی کــه علــوم انســانی مــورد ســؤال جــدی و بلکــه اتهــام ناکارآمــدی و فقــدان خروجــی اثربخــش 
ــای  ــه معن ــم ب ــات عل ــه ســنت مطالع ــرد؟ از ســوی دیگــر تجرب ــه ک ــوان ارائ ــرد، چــه ســخن فلســفی ای می ت ــرار می گی ق
ــش و متناسب ســازی آن  ــم وی، توســعه، ویرای ــدی ســه گانه عل ــت ارســطو و طبقه بن ــا محوری ــتان ب ــان باس ــم آن در یون اع
در ســنت تمــدن اســامی را داریــم کــه علم شناســی را در پیونــد بــا هستی شناســی و ارزش شناســی و ایــده خیــر فــردی و 
اجتماعــی دنبــال می کنــد و نــه صــرف نوعــی علم شناســی درون گفتمانــی کــه ناظــر بــه تحلیــل مفاهیــم و بنیادهــای نظــری 

علــم باشــد.
ــیم  ــد بکوش ــرد: بای ــد ک ــه ســخنانش تأکی ــات فرهنگــی در خاتم ــوم انســانی و مطالع ــی پژوهشــگاه عل ــأت علم عضــو هی
ــه  ــا ارجــاع ب ــان اقتصــاد سیاســی علم ســنجی ب ــای پنه ــد الیه ه ــخ علم ســنجی و نق ــای تاری ــه افت وخیزه ــاره ب ضمــن اش
یــک مطالعــه مــوردی، محدودیت هــای جــدی ایــن نــوع نــگاه در ارزیابــی خروجــی پژوهش هــای علــوم انســانی را نشــان 
ــی  ــت )نمونه های ــی اس ــطح بیناتمدن ــم در س ــات عل ــارب مطالع ــه از تج ــی ک ــری از بصیرت های ــا بهره گی ــه ب ــم و اینک دهی
چــون فلســفه حکمرانــی علــوم در رســاله نــزاع دانشــکده های کانــت، تحلیــل تمدنــی ابــن خلــدون از ماهیــت و مقاصــد و 
کارکــرد علــم، امکانــات و محدودیت هــای تجــارب علم ســنجی. دســتاوردهای هرمنوتیــک در فلســفه علــم و فلســفه علــوم 
انســانی و فلســفه دانشــگاه( نوعــی فراتحلیــل معطــوف بــه سیاســت پژوهــی بــرای خودفهمــی، خودانتقــادی و خودســنجی 

علــوم انســانی در دو الیــه آمــوزش و پژوهــش ارائــه دهیــم. منبــع )مهــر(
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ظرفیت پژوهش های رشته مدیریت در تأمین نیازهای جامعه و صنعت: بایسته ها و موانع

ــت  ــی مدیری ــروه پژوهش ــکاری گ ــا هم ــگاه ب ــانِی پژوهش ــوم انس ــای عل ــازی پژوهش ه ــوآوری و کاربردی س ــت ن مدیری
ــن نیازهــای جامعــه و صنعــت:  ــت در تأمی ــوان »ظرفیــت پژوهش هــای رشــته مدیری ــا عن ــاه 1400، نشســتی ب روز ۲4 آذرم

ــرد. ــزار ک ــط( برگ ــوری )برخ ــورت غیرحض ــه ص ــع« را  ب ــته ها و موان بایس

ــی دانشــکده کارآفرینــی دانشــگاه  ــر علــی داوری )عضــو هیــأت علمــی و معــاون اداری و مال ســخنرانان ایــن نشســت دکت
تهــران(، دکتــر بابــک زنــده دل  نوبــری )مدیــر کل برنامه ریــزی و نظــارت ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران(، مهنــدس 
رضــا ســرخوش )مدیــر عامــل شــرکت فنــاوری اطاعــات کیســون(، دکتــر فاطمــه براتلــو )مدیرگــروه پژوهشــی مدیریــت( 
ــوآوری و کاربردی ســازی پژوهش هــای علــوم انســانی  ــر الهــام ابراهیمــی )عضــو هیــأت علمــی گــروه مدیریــت و ن و دکت
پژوهشــگاه( بودنــد. همچنیــن دکتــر فرزانــه میرشــاه والیتی )عضــو هیــأت علمــی گــروه پژوهشــی مدیریــت( به عنــوان دبیــر 

علمــی در نشســت مشــارکت داشــتند کــه در ادامــه گــزارش اجمالــی نشســت از نظرتــان می گــذرد:

نقش تحلیل گری داده ها در دیده بانی کسب وکار

در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر داوری بــه موضــوع »نقــش تحلیل گــری داده هــا در دیده بانــی کســب وکار« پرداخــت و بیــان 
ــن  ــه و صنعــت ضم ــه حــل مســائل جامع ــام آموزشــی بودن اســت و ن ــت نظ ــان در خدم ــرد: مشــکل دانشــگاه ها همچن ک

ــه جــای حــل مشــکات جامعــه وجــود دارد.  اینکــه همچنــان دغدغــه مقاله نویســی ب

وی بــه توصیــف و تشــریح برخــی مدل هــای کمک کننــده بــرای تحلیل گــری داده هــا پرداخــت و در ایــن میــان بــه برخــی 
مدل هــای تعالــی ســازمانی نیــز اشــاره کــرد. دکتــر داوری بــه رونــد تحــول مدل هــا، منســوخ شــدن برخــی مدل هــا بــرای 
ــه روز را مــورد اشــاره قــرار داد و در ایــن زمینــه  ــا مدل هــای جدیــد و ب ــی واقعــی ســازمان و جایگزیــن شــدن آنهــا ب تعال
ــع  ــا و به تب ــل داده ه ــتای تحلی ــی در راس ــای کیف ــا و مدل ه ــری ابزاره ــزوم به کارگی ــه و ل ــواد جامع ــطح س ــش س ــه افزای ب
ــا توجــه بــه تحــوالت فنــاوری اطاعــات و  آن رصــد کســب و کارهــا در آینــده تأکیــد کــرد. وی افــزود: ایــن تحلیل هــا ب
شــکل گیری نیازهــای جدیــد و ارتقــای ســطح بلــوغ ســازمان ها و شــرکت ها مــا را ملــزم بــه ارتقــای توانمنــدی و رویکــرد 

ــد. ــوری می کن داده مح

ــه  ــی اســت ک ــف و خاءهای ــی مناســب، یکــی از وظای ــای تحلیل ــا ابزاره ــی ب ــن مدل های ــرد: تأمی ــح ک ــر داوری تصری دکت
ــته  ــان داش ــی را توأم ــی و کم ــای کیف ــه تحلیل ه ــعه ک ــای توس ــی مدل ه ــر طراح ــا تفک ــد ب ــا بای ــگاه ها و مدیریت ه دانش
باشــند بــه آن بپردازنــد؛ امــا واقعیــت تلــخ، حرکــت کنــدی اســت کــه در ایــن مســیر شــاهدیم. تأکیــد بــر تحلیــل داده هــا و 

ــد. ــدان می کن ــه دو چن ــن زمین ــا را در ای ــاز م ــران نی کان داده هــا ضــروری اســت و شــرایط خــاص ای
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پژوهش های کاربردی؛ حلقه گم شده میان دانشگاه و صنعت

ــان  ــده می ــم ش ــه گ ــردی؛ حلق ــای کارب ــوع »پژوهش ه ــه موض ــخنران ب ــن س ــوان دومی ــرخوش به عن ــدس س ــه مهن در ادام
دانشــگاه و صنعــت« پرداخــت و شــرح داد: پژوهــش عبــارت اســت از مطالعــه آگاهانــه، برنامه ریــزی شــده و روشــمند بــه 
هنــگام مواجهــه بــا مســئله ای پیچیــده و مبهــم بــه قصــد ایجــاد وضــوح و رفــع پیچیدگــی و ابهــام از آن مســئله. وی ســپس 
ــارغ از نشــر  ــی آن ف ــه اصل ــه بن مای ــدی دانســت ک ــردی پرداخــت و پژوهــش را فراین ــف مراحــل پژوهــش کارب ــه تعری ب
یافته هــای علمــی، ایجــاد و خلــق توانمنــدی و ارزش آفرینــی مانــدگار اســت. پژوهشــی کاربــردی اســت کــه بــا اســتفاده از 
نتایــج تحقیقــات بنیــادی به منظــور بهبــود و بــه کمــال رســاندن رفتارهــا، روش هــا، ابزارهــا، وســایل، تولیــدات، ســاختارها و 
الگوهــای مــورد اســتفاده جوامــع انســانی و در نهایــت بــا هــدف پاســخ دهی بــه یــک نیــاز صنعتــی در جامعــه انجــام می شــود. 
یکــی از اهــداف ایــن نــوع تحقیــق برطــرف کــردن یــک معضــل و مشــکل صنعتــی یــا بــرآورده کــردن یــک نیــاز جدید اســت 
 ولــی نتیجــه مــورد انتظــار از پژوهــش به طــور مســتقیم وجــود نــدارد و ارائــه پاســخ نیازمنــد تعریــف و انجــام پــروژه اســت.

مهنــدس ســرخوش تأکیــد کــرد: یکــی از معیارهایــی کــه بــرای ســنجش آمادگــی و بلــوغ فناوری هــا مــورد اســتفاده قــرار 
ــرای ســنجش و  ــی ب ــزاری تحلیل ــر، TRL اب ــی دیگ ــه عبارت ــا TRL اســت. ب ــاوری ی ــی فن ــه اســت، ســطوح آمادگ گرفت
 ارزیابــی ســطح آمادگــی و بلــوغ فنــاوری و مقــدار خطرپذیــری ناشــی از اســتفاده از یــک فنــاوری در توســعه محصــول اســت.

ــاس  ــن اس ــر ای ــت. ب ــهTRL پرداخ ــطح نه گان ــل س ــه تحلی ــپس ب وی س
ــه  ــطوح نه گان ــن س ــک از ای ــا هری ــر ب ــئله را در تناظ ــل مس ــاد ح وی ابع
تعریــف کــرد؛ به گونــه ای کــه نبــوغ، نــوآوری یــا نیــاز منشــاء شــروع چرخــه 
ــد  ــه تولی ــم ب ــود، عل ــم می ش ــد عل ــب تولی ــش موج ــت، پژوه ــش اس پژوه
ــمت  ــه س ــل ب ــا راه ح ــاوری ی ــود، فن ــی می ش ــل منته ــا راه ح ــاوری ی فن
تجاری ســازی و گســترش عمومــی پیــش مــی رود و در نتیجــه تجاری شــدن 
ــد. ــود می آی ــاه به وج ــروت و رف ــد، ث ــل درآم ــی راه ح ــترش عموم  و گس
 مهنــدس ســرخوش در انتهــا بــه چرخــه ارزش آفرینــی پژوهــش اشــاره کرد و 
نبــوغ، نــوآوری و نیــاز را منشــاء آغــاز چرخــه پژوهــش دانســت. وی تصریــح 
ــش  ــا پژوه ــعه ی ــق و توس ــش تحقی ــت بخ ــه در صنع ــا همیش ــرد: در دنی ک
ــی  ــود یعن ــی خ ــای قبل ــفارش دهنده حلقه ه ــه س ــود دارد ک ــعه ای وج توس

ــود. ــده نمی ش ــران دی ــه در ای ــت، ک ــادی اس ــردی و بنی ــای کارب پژوهش ه
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نقش تحقیق در عملیات نرم در توسعه پژوهش های کاربردی و بهبود فرایندهای تصمیم گیری

ــری  ــده دل  نوب ــر زن ــت دکت ــن نشس ــخنران ای ــومین س س
ســخنرانی خــود را بــا موضــوع »نقــش تحقیــق در 
عملیــات نــرم در توســعه پژوهش هــای کاربــردی و 
بهبــود فرایندهــای تصمیــم گیــری« شــروع و بیــان کــرد: 
ــته بندی می شــود:  ــروه دس ــه دو گ ــات ب ــق در عملی تحقی
پژوهــش  و  ســخت(  )مکتــب  عملیــات  در  تحقیــق 
ــخت  ــات س ــق در عملی ــرم(. تحقی ــب ن ــی )مکت عملیات
ــت آن  ــا واقعی ــئله ی ــازی مس ــت از؛ مدل س ــارت اس عب
ــواب  ــا ج ــه ی ــواب بهین ــن ج ــت و یافت ــه هس ــان ک چن
ــه  ــه هم ــت ک ــن اس ــرض آن ای ــش و پیش ف رضایت بخ
ــر  ــا ب ــتند، ام ــف هس ــاختارمند و خوش تعری ــائل س مس
ــائل  ــرم، مس ــات ن ــق در عملی ــرض تحقی ــاس پیش ف اس

دنیــای امــروز بدتعریــف، بدســاختاریافته )ســاخت نیافتــه( و مملــو از عــدم اطمینــان هســتند و ســاختار مســائل نامشــخص و 
ــه  ــه عایــق و انگیزه هــای ذی نفعــان درگیــر در مســئله اســت و ایــن رویکــرد مجموعــه روش هــای ســاختاردهی ب ــه ب آمیخت

را دربرمی گیــرد. مســئله 
ــایی  ــئله را شناس ــل مس ــن گام در ح ــت و مهم تری ــئله پرداخ ــه مس ــاختاردهی ب ــای س ــه رویکرده ــه ب ــده دل در ادام ــر زن دکت
ــی و  ــردی، میان گروه ــان ف ــای می ــط و پیچیدگی ه ــدت و رواب ــات بلندم ــتراتژی، تصمیم ــی اس ــه  طراح ــت. در ادام آن دانس
ــق در  ــرد تحقی ــت رویک ــه کاربس ــخنانش ب ــای س ــت. وی  در انته ــازمان ها دانس ــش روی س ــائل پی ــازمانی را از مس میان س

ــع انســانی اشــاره داشــت. ــرم در حــوزه مناب ــات ن عملی

هویت رشته مدیریت و الزامات پژوهشی آن

کــه  بــود  براتلــو  دکتــر  نشســت  ســخنران  چهارمیــن 
ســخنانش را  بــا موضــوع »هویــت رشــته مدیریــت و 
ــا  ــت ب ــت: مدیری ــرد و گف ــاز ک ــی آن« آغ ــات پژوهش الزام
ــة  ــیس مدرس ــان تأس ــاله از زم ــد س ــت کم ص ــابقه ای دس س
ــة  ــام آن در مدرس ــا ادغ ــال 1۳04 ت ــارت در س ــی تج عال
ــه ســال 1۳09 و ســپس تأســیس دانشــکدة  علــوم سیاســی ب
حقــوق، علــوم سیاســی و اقتصــاد دانشــگاه تهــران در 
ســال 1۳1۳ تــا طــی دورة رشــد و تخصصی شدن شــان 
ــت  ــش مدیری ــد دان ــه در رش ــاتی ک ــدازی مؤسس ــا راه ان ب
اداری  علــوم  مؤسســة  ماننــد  داشــتند،  بســیاری  نقــش 
)1۳۲۳(، مرکــز آمــوزش مدیریــت دولتــی، مرکــز مطالعــات 
ــاد  ــران و ایج ــت ای ــن مدیری ــاد انجم ــران، ایج ــت ای مدیری

مــدارس عالــی بازرگانــی مســیر پرنشــیب و فــرازی طــی کــرده اســت. همچــون همــه رشــته هــای دانشــگاهی 
ــت. ــورده اس ــره خ ــد گ ــل و کارآم ــا، اصی ــای پوی ــا پژوهش ه ــادی ب ــد زی ــا ح ــون ت ــته اکن ــن رش ــش ای ــات اثربخ  حی

وی در ادامــه بــه بیــان الزامــات اثربخشــی »پژوهــش« در رشــتة مدیریــت پرداخــت و گفــت: به طــور مشــخص او بــه تحلیــل 
ایــن  الزامــات در دو دســته شــامل الزامــات ناشــی از رویکــرد میان رشــته ای بــه دانــش مدیریــت و الــزام ناشــی از ضــرورت 
التفــات بــه تحلیــل سلســله مراتبــی و طولــی در ســطوح ســه گانة حکمرانــی، مدیریــت و عملیــات پرداخــت. اگــر مهم تریــن 
ــه نگاشــت و  ــات ب ــن الزم ــه ای ــه ب ــوان بی توج ــم، نمی ت ــش بدانی ــازی موضــوع پژوه ــق را مسئله مندس ــک تحقی بخــش از ی
تحلیــل مســئله پرداخــت. اولیــن نکتــه در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه به لحــاظ ماهــوی مــا بــا یــک میان رشــته  و چه بســا بــه 

ــتیم.  ــه هس ــته ها مواج ــته ای ترین رش ــر میان رش ــارت دقیق ت عب
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مدیریــت بــه همــان انــدازه کــه علمــی »اجتماعــی« اســت، علمــی »انســانی« نیز هســت. بنابرایــن ضمــن بهره بــرداری حداکثری 
از نظریه هــا، روش هــا و نوآوری هــای نظری_روشــی طیــف وســیعی از رشــته ها  بــا همــان رویکــرد پراگماتیــک و عمل گرایانــه 
اش به طــور مــداوم می آمــوزد کــه چگونــه خاقانــه فکــر، اســتدالل و طــرح پرســش کــرده و در بطــن یــک جهــان اجتماعــی 
گســترده و البتــه در دل تاریــخ خــود، نوآورانــه عمــل کنــد. بدیــن ترتیــب بــرای یــک مدیریــت خوانــده مفاهیــم کانــی چــون 
ــار فکــری و فلســفی عمیقــی نیــز هســت. چه بســا  پیشــرفت، توســعه و به طــور کلــی چرخــة حیــات در عین حــال دارای ب
نتــوان بــدون توجــه بــه گســتره های تاریخــی تمدن ســاز، در خویشتن شناســی ســازمانی خیلــی موفــق بــود. از ایــن رو بــرای 
 یــک پژوهش گــری اثرگــذار، جریان ســاز و موفــق بایــد نگاهــی عرضــی بــه هویــت میان رشــته ای دانــش مدیریــت داشــت.

ــی و  ــر نگاهــی طول ــا ب ــا ابتن ــد ب ــه، بای ــل واقع گرایان ــرای تحلی ــگاه عرضــی ب ــن ن ــر ای ــد کــرد: عــاوه ب ــو تأکی ــر براتل دکت
بــا التفــات و هوشــیاری نســبت بــه هــر ســه ســطح ســازمانی شــامل ســطح عملیــات(، ســطح مدیریــت  و ســطح راهبــری 
یــا حکمرانــی  بــه مسئله مندســازی موضــوع پژوهــش پرداخــت. بدیهــی اســت کــه »معضــل محصــور مانــدن«، افــق نــگاه 
پژوهشــگر را کوتــاه کــرده و از اثربخشــی پژوهشــش خواهــد کاســت. از نــگاه او ایجــاد ظرفیــت بــرای اعمــال عقانیــت در 
تدبیــر جامعــه بــه ایجــاد، یــا پاالیــش و بســط زیرســاخت های دانشــی بــرای مدیریــت و ســازمان وابســته اســت تــا بــه ایــن 
ــه« افــزوده شــود. ــر »روزمره گی هــای مدیران ــر احتمــال نفــوذ و تأثیــر آن ب ــار پژوهشــی ب ــه آث طریــق ضمــن عمق بخشــی ب

نقش پژوهش های رشته مدیریت منابع انسانی در تأمین نیازهای جامعه و صنعت

ســخنران پایانــی نشســت دکتــر ابراهیمــی بــود که 
ــای  ــش پژوهش ه ــوع »نق ــا موض ــخنانش را ب س
رشــته مدیریــت منابــع انســانی در تأمیــن نیازهــای 
ــه محــور اقتضائــات  جامعــه و صنعــت« در س
ــن  ــای ای ــانی، کارکرده ــع انس ــای مناب پژوهش ه
حوزه هــای  و  ســازمان ها  بــرای  پژوهش هــا 
ــع انســانی در آینــده پرداخــت.  مــورد توجــه مناب
در  بــدون  مدیریــت  اساســًا  کــرد:  بیــان  وی 
بی معناســت.  افــراد  و  نظــر گرفتــن ســازمان 
در پژوهش هــای مدیریــت منابــع انســانی بــا 
افــراد،  فرایندهــا،  جملــه  از  ســوژه ها  تنــوع 
ــا،  ــگ و ارزش ه ــراد، فرهن اســتراتژی ها، ادراک اف
رفتــار و ســوء رفتار مواجــه هســتیم. ســازمان 
ــاز از  ــه بی نی ــت ک ــوان یاف ــادی را نمی ت ــا نه ی

ــازمان،  ــوغ س ــطح بل ــان و س ــگ، زم ــان، فرهن ــار، انس ــه بافت ــتگی ب ــل وابس ــال به دلی ــد. در عین ح ــردی باش ــش کارب پژوه
پژوهش هــا می شــود. ایــن  پیچیدگــی  باعــث 

ــرای ســازمان ها پرداخــت و  ــع انســانی ب ــدی پژوهش هــای مناب ــه کارکردهــای نگرشــی و فراین ــه ب ــر ابراهیمــی در ادام دکت
وضعیــت ســازمان های دولتــی و خصوصــی در زمینــه فرایندهــای مدیریــت منابــع انســانی را مــورد بررســی قــرار داد )بــازه 

زمانــی 1۳96 تــا 1۳99(.
ــانی  ــع انس ــت مناب ــه مدیری ــذار در زمین ــی اثرگ ــی آت ــای پژوهش ــه حوزه ه ــود ب ــخنرانی خ ــای س ــی در انته ــر ابراهیم  دکت
ــای  ــه حوزه ه ــانی را از جمل ــع انس ــری مناب ــبز و تحلیل گ ــانی س ــع انس ــت مناب ــتعدادها، مدیری ــت اس ــت و مدیری پرداخ
فراینــدی و مناســبات کار و زندگــی، تنــوع نیــروی کار و قراردادهــای روان شــناختی را ازجملــه حوزه هــای نگرشــی مــورد 

ــی کــرد. ــده ارزیاب توجــه در آین
در انتهــای نشســت نیــز دکتــر میرشــاه والیتــی بــه جمــع بنــدی مباحــث پرداخــت و بــر راه کارهــا و موانــع برشــمرده شــده 

در زمینــه ارتبــاط پژوهش هــای رشــته مدیریــت بــا تأمیــن نیازهــای جامعــه و صنعــت تأکیــد کــرد.



68

خبرنامه، سال نهم، شماره  هشتاد و یکم،  آذر ماه 1400

پژوهش در معنای دیگری

نشســت »پژوهــش در معنــای دیگــری«، ۲۷ آذرمــاه، بــه همــت گــروه فبــِک پژوهشــکده اخــاق و تربیــت بــا ســخنرانی دکتــر 
ســعید ناجــی )تعــارض بنیادیــن نظــام آمــوزش و پــرورش فعلــی بــا پــرورش روحیــه ی تحقیــق و راه حــل جایگزیــن(، دکتــر 
ــا گنــج؛ آمــوزش پژوهــش در مــدارس( و دکتــر روح اهلل کریمــی )چــرا آمــوزش عالــی در  نورالدیــن محمــودی )از رنــج ت

پــرورش پژوهشــگر عقیــم اســت؟( برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر ســعید ناجــی ســخنان خــود را بــا عنــوان »تعــارض بنیادیــن نظــام آمــوزش و پــرورش فعلــی 
ــرای  ــی ب ــچ قابلیت ــرورش هی ــوزش و پ ــام آم ــت: نظ ــرد و گف ــاز ک ــن« آغ ــق و راه حــل جایگزی ــه تحقی ــرورش روحی ــا پ ب
آمــوزش پژوهشــگر و محقــق نــدارد. ایــن فقــدان قابلیت هــا بیشــتر بــه بنیادهــای نظــری و عملــی آن مربــوط اســت. یکــی 
ــه مقوله هــای  ــرورش کــه اگــر چــه به صــورت شــعاری معطــوف ب ــارت اســت از اهــداف آمــوزش و پ ــن بنیاد هــا عب از ای
ــن  ــر نحــو ممک ــه ه ــگاه ب ــه دانش ــوز ب ــاندن دانش آم ــور و رس ــی از کنک ــدف آن قبول ــل ه ــا در عم ــمندی اســت ام ارزش
اســت. همچنیــن دیدگاه هــا و نظریــات کان مربــوط بــه معرفــت و آمــوزش کــودکان و نوجوانــان نیــز بــا آمــوزش تحقیــق و 
پژوهــش در دوران مدرســه نــه موافقنــد و نــه آن را ممکــن می داننــد. چــون بنابــه تعریــف و تعییــن توانایی هــای شــناختی 
ــه رســمیت شــناخته نمی شــود. آنهــا  ــان به واســطه نظریــات کان، قابلیــت تحقیــق و کنــدوکاو در آنهــا ب کــودکان و نوجوان
ــه حفــظ کــردن می انجامــد. تعریــف پوزیتویســتی از  ــد کــه عمــًا ب ــاد بگیرن فقــط بایــد کشــفیات دانشــمندان گذشــته را ی
علــم و دانــش نیــز کــه در نظریــات کان آمــوزش و پــرورش وجــود دارد بــه ایــن مشــکل دامــن می زنــد. از طــرف دیگــر 

ــر ایــن  مســئله صحــه می گــذارد. عوامــل اجتماعــی آمــوزش و پــرورش ب

برنامه فبک می تواند مشکالت کودکان و نوجوانان را حل کند

دکتــر ناجــی ادامــه داد:  انتظــار متولیــان آمــوزش و پــرورش و والدیــن از آمــوزش و پــرورش آنــرا در ســطح ابــزاری بــرای 
ــدن  ــق ش ــطه موف ــار به واس ــب افتخ ــد. کس ــل می کن ــن تبدی ــو ممک ــر نح ــه ه ــوب ب ــغل های خ ــه ش ــدان ب ــاندن فرزن رس
فرزنــدان در کنکــور و ... برداشــت اشــتباه والدیــن از تربیــت و عــدم شــناخت از ســاختار واقعــی آمــوزش و پــرورش اســت 
کــه والدیــن را بــه واگــذاری تمــام عیــار تربیــت فرزنــدان بــه مــدارس ســوق می دهــد و ایــن احتمــال عــدم آشــنایی فرزنــدان 
بــا روحیــه و روش هــای تحقیــق در تمامیــت زندگــی را بــاال می بــرد، امــا برنامــه فلســفه بــرای کــودکان بــا اتــکاء به نظریــات 
جدیــد در زمینــه توانایی هــای شــناختی کــودکان و نوجوانــان، نظریــات جدیــد در زمینــه معرفــت و دانــش، نظریــات جدیــد 
در زمینــه تعلیــم و تربیــت و بــا تهیــه متــون درســی متفــاوت کــه الگــوی تحقیــق را ارائــه می دهــد و نیــز بــا آمــوزش مربیــان 
و والدیــن و انتقــال روش هــای جدیــد و مبتنــی بــر تحقیــق و کنــدوکاو مشــترک بــه آنهــا بــه ایــن مشــکل  فائــق می آیــد. 
ایــن برنامــه اساســَا تعریــف آمــوزش و پــرورش را مبتنــی بــر تحقیــق و کنــدوکاو در پــی می گیــرد. بدیــن ترتیــب آمــوزش 
و پــرورش محلــی اســت کــه کــودکان ونوجوانــان بــه همــراه مربیــان خــود بــه تحقیــق می پردازنــد. همچنیــن ایــن برنامــه 
ــرار  ــز و اســتدالل و تقویــت قــدرت پردازش گــری دانش آمــوزان ق هــدف خــود را تقویــت قــدرت قضــاوت، قــدرت تمیی

می دهــد.
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دکتــر ناجــی در خاتمــه ســخنانش تأکیــد کــرد: برنامــه فبــک نــگاه و تعریــف متفاوتــی از تحقیــق، پژوهــش و کنــدوکاو ارائــه 
ــان در دنیــای معاصــر را بازتعریــف و حــل کنــد. همچنیــن  ــد بســیاری از مشــکات کــودکان و نوجوان می دهــد کــه می توان
ــه و  ــش کــه حدس هــای خاقان ــم و دان ــد عل ــز تعریــف جدی ــدی از کــودک و توانایی هــای شــناختی آن و نی تعریــف جدی
ــه به واســطه آن  ــع می شــود ک ــرش واق ــورد پذی ــه م ــن برنام ــی آن اســت، در ای ــر اســاس تضــارب آراء اجــزای اصل ــد ب نق

ــه تحقیــق و اکتشــاف دســت بزننــد. ــان از دوران کودکــی می تواننــد ب کــودکان و نوجوان

پژوهش در مدارس

ــا  ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی( ســخنانش را ب ــن محمــودی )اســتادیار پژوهشــگاه عل ــر نورالدی ــه نشســت دکت در ادام
ــه مــدارس باعــث  ــگاه پژوهش محــوری ب ــا گنــج؛ آمــوزش پژوهــش در مــدارس« آغــاز کــرد و گفــت: ن ــج ت ــوان »از رن عن
ــا و اشــیاء  ــا پدیده ه ــاط مســتقیم ب ــوزان ارتب ــه دانش آم ــم ک ــی طراحــی کنی ــه درســی را به صورت ــوس برنام ــه رئ می شــود ک
ــوزان  ــی دانش آم ــوع ارزیاب ــن ن ــی رود. در ای ــه کار م ــور ب ــیابی پژوهش مح ــور ارزش ــرد پژوهش مح ــند. در رویک ــته باش داش
ــورد  ــوزان را م ــی دانش آم ــوند و خودارزیاب ــنا می ش ــود آش ــای خ ــا و ظرفیت ه ــوت، توانایی ه ــاط ق ــا نق ــم ب ــک معل ــا کم ب
تأکیــد قــرار می گیــرد. در رویکــرد پژوهش محــور معلمــان نیــز دارای مــدل رفتــار پژوهشــی هســتند و از زبــان پژوهــش در 
انجــام دادن فعالیت هــا اســتفاده و آن را در زمینــه محتــوا و هــم در زمینــه روش اســتفاده می کننــد. همچنیــن در پژوهــش بــا 
دانش آموزانشــان تعامــل فعاالنــه دارنــد. معلمــان در جریــان پژوهــش، همــکار یادگیرنــدگان به حســاب می آینــد، ایــن امــر بــه 

فراهــم آمــدن تســهیاتی بــرای ایجــاد جامعــه یادگیرنــده علمــی کمــک می کنــد.

ــورد  ــت. برخ ــه اس ــارج نهفت ــات خ ــا جه ــورد ب ــی و برخ ــش حقیقت یاب ــت پژوه ــه داد: در ماهی ــودی ادام ــر محم دکت
ــوه  ــت و نح ــته اس ــان پیوس ــک جری ــه ی ــود، تجرب ــا می ش ــری در آنه ــه یادگی ــر ب ــی منج ــارب آموزش ــا تج ــوزان ب دانش آم
ــوزان  ــه به صــورت درون زا دانش آم ــبی اســت ک ــزار مناس ــش اب ــد. پژوه ــتقیم باش ــد به صــورت مس ــه بای ــا تجرب ــورد ب برخ
ــی  ــد طبیع ــل رش ــه مراح ــاند ک ــاری می رس ــدارس ی ــش در م ــتفاده از پژوه ــد. اس ــت می کن ــا هدای ــناخت پدیده ه ــه ش را ب
ــد. پژوهــش در آمــوزش و پــرورش یــک امــر مهــم  دانش آمــوزان تقویــت شــود و خودشــان به صــورت مســتقیم یــاد بگیرن
ــه اســت کــه باعــث می شــود نیــروی  ــه پژوهــش پژوهــش اصیــل و دارای ســامت. منظــور یــک پژوهــش یگان اســت، البت
بالقــوه دانش آمــوزان شــکوفا شــود یــک پژوهــش یگانــه کارکــردی فراتــر از یادگیــری دارد بلکــه باعــث می شــود دانش آمــوز 
نســبت خــودش را بــا جهــان کــه وی را در برگرفتــه اســت مشــخص کنــد. همچیــن پژوهــش بــه جــای آنکــه  مســئله محور 
باشــد حقیقت محــور اســت و باعــث رشــد وجــودی می شــود، حقیقت محــوری در پژوهــش یــک گام فراتــر مــی رود و محقــق 
ــود. ــف می ش ــه یگانگــی خــود واق ــد و ب ــگاه خــود را می شناس ــد و جای ــان مشــخص می کن ــت جه وجــود خــود را در کلی
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ضرورت عبور از پارادایم حافظه محور به پارادایم تأملی در آموزش عالی علوم انسانی ایران

ســخنران ســوم ایــن نشســت، دکتــر روح اهلل کریمــی )اســتادیار پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی( کــه ذیــل 
موضــوع »چــرا آمــوزش عالــی در پــرورش پژوهشــگر عقیــم اســت؟« ســخنانش را در چنــد بخــش آغــاز کــرد:

پرورش استدالل نقادانه، شهروند جهانی شدن و تخیل همدالنه

1.    مارتــا نوســباوم )Martha Nuaabaum( فیلســوف بــزرگ آمریکایــی در ســال ۲010 کتابــی نوشــت کــه بســیار مــورد توجــه 
اهالــی علــوم انســانی در سراســر جهــان قــرار گرفــت. نوســباوم در ایــن کتــاب کــه نــه بــرای ســود: چــرا دموکراســی بــه 
ــد  ــان ده ــد نش ــاش می کن ــام دارد، ت ــاز دارد)Not For Profit: Why Democracy Needs the Humanities(  ن ــانی نی ــوم انس عل
کــه مــا در قلــب بحرانــی بــزرگ و مســکوت )silent crisis(  هســتیم کــه اهمیتــی جهانــی دارد، امــا همچــون یــک ســرطان 
ــی  ــه تشــنه ســود مال ــا ک ــا و سیســتم های آموزشــی آنه ــد اســت ملت ه ــده اســت. »نوســباوم« معتق ــول مان ــه شــدت مغف ب
هســتند به شــکلی بی پــروا در حــال کنــار گذاشــتن مهارت هایــی هســتند کــه بــرای زنــده نــگاه داشــتن دموکراســی ها مــورد 
نیازنــد. نوســباوم هشــدار می دهــد کــه اگــر ایــن گرایــش ادامــه پیــدا کنــد، ملت هــای جهــان بــه جــای شــهروندان کاملــی 
ــر  ــخصی دیگ ــای ش ــا و کامیابی ه ــت رنج ه ــد و اهمی ــد کنن ــنت ها را نق ــرده، س ــر ک ــتقل فک ــور مس ــد به ط ــه می توانن ک
ــر  ــاب ب ــه کت ــباوم در ادام ــن رو، نوس ــرد. از ای ــد ک ــد خواهن ــودمند تولی ــین های س ــل هایی از ماش ــه زودی نس ــد، ب را بفهمن
ایــن نکتــه متمرکــز می شــود کــه مــا چــرا و چگونــه بایــد توجــه خــود را بــر ســاختن نظام هــای آموزشــی متمرکــز کنیــم، 
ــوای تفکــر و  ــه از »ق ــرادی ک ــی اف ــد؛ یعن ــا می ده ــرده و ارتق ــت و اجــرا ک ــراد شایســته را حمای ــت اف ــه تربی ــی ک نظام های
تخیــل بهــره می برنــد، قوایــی کــه مــا را به عنــوان انســان متمایــز می ســازند و روابــط مــا را بــه جــای روابــط صرفــًا مبتنــی 
ــی  ــد ســه توانای ــم و تربیــت بای ــد«. از نظــر نوســباوم تعلی ــل می کنن ــی انســانی تبدی ــط غن ــه رواب ــر ســود و کنترل شــده، ب ب

دموکراتیــک را در شــهروندان تقویــت کنــد: اســتدالل نقادانــه، شــهروند جهانــی شــدن و تخیــل همدالنــه.

 تربیت، پرورش و آموزش علوم انسانی در ایران به درستی انجام نمی شود

ــن بحــران شــاید  ــا ای ــرد، در کشــور م ــام می ب ــوان بحــران مســکوت از آن ن ــا عن ــه نوســباوم ب ــر مشــکاتی ک ۲. عــاوه ب
جلوه هــای دیگــری نیــز بــه خــود گرفتــه باشــد. علــوم انســانی در ایــران بــا مشــکل مواجــه شــده اســت و انتظــارات اهالــی 
ــزان  علــوم انســانی اعــم از دانشــجویان و اســاتید، نویســندگان و مترجمــان، مــردم و خانواده هــا، سیاســت مداران و برنامه ری
ــرح  ــی مط ــای متفاوت ــران رویکرده ــانی در ای ــوم انس ــیب های عل ــا و آس ــا چالش ه ــه ب ــد. در مواجه ــرآورده نمی کن و... را ب
ــی شــامل شــرایط سیاســی، فرهنگــی و  ــناختی )شــرایط اجتماع ــه رویکــرد جامعه ش ــوان ب ــا می ت ــان آنه ــه از می شــده اند ک
اقتصــادی الزم بــرای توســعه علــوم انســانی در ایــران فراهــم نیســت(، رویکــرد مدیریتــی )نظــام مدیریــت و سیاســت گذاری 
علــم و آمــوزش عالــی در ایــران مناســب نیســت(، رویکــرد روان شــناختی )روحیــات کنشــگران حوزه هــای علــم و دانشــگاه 

در ایــران بــرای فعالیــت علمــی و دانشــگاهی مناســب نیســت(، 
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رویکــرد توســعه ای )توســعه علمــی پــاره ای از فراینــد توســعه در معنــای جامــع آن اســت و عــدم توســعه یافتگی در سیاســت، 
اقتصــاد، فرهنــگ و اجتمــاع موجــب عــدم توســعه یافتگی علــوم انســانی می شــود(، رویکــرد فرهنگــی )فرهنــگ دانشــگاهی 
ــرد  ــه اســت(، رویک ــعه نیافت ــگ توس ــن فرهن ــران ای ــی اســت و در ای ــای معین ــم دارای مختصــات و ویژگی ه ــگ عل و فرهن
ارتباطــی و زبان شــناختی )گفتمــان و اجتماعــات گفتمانــی مربــوط بــه علــوم انســانی در ایــران شــکل نگرفتــه اســت(، رویکــرد 
تاریخــی و بوم شــناختی )میــان میــراث و ســنت تاریخــی، محیطــی و جغرافیایــی محلــی و بومــی ایــران و علــوم انســانی مــدرن 
نوعــی گسســت وجــود دارد(، رویکــرد معرفت شــناختی )مشــکات علــوم انســانی در ایــران ناشــی از مشــکات روش شــناختی 
مثــل تقلیل گرایــی بــه رویکــرد تحصل گرایانــه یــا روش هــای تجربــی اســت(، رویکــرد سیاســی )توســعه علــوم انســانی فقــط 
در بســتر نظام هــای سیاســی دموکراتیــک اتفــاق می افتــد زیــرا توســعه علمــی حداقــل در زمینــه رشــته های انســانی مســتلزم 
ــال خواهــم  ــن دنب ــه م ــرد. رویکــردی ک ــی، 1۳96: صــص 1۵۵-1۷6( اشــاره ک آزادی و اســتقال دانشــگاهی اســت( )فاضل
کــرد رویکــرد آموزشــی خواهــد بــود بــه ایــن معنــا کــه بــر ایــن فرضیــه مبتنــی اســت کــه تربیــت، پــرورش و آمــوزش علــوم 
ــد  ــه دانشــگاه ها نمی توانن ــران از جمل ــوم انســانی در ای ــور عل ــای ام ــه درســتی انجــام نمی شــود و نهاده ــران ب انســانی در ای
ــا توانایی هــای الزم را در ایــن رشــته ها پــرورش دهنــد و تغییــر در ایــن رویــه نیازمنــد یــک تغییــر  متخصصــان و محققــان ب
ــت از  ــل و راهبردهــای برون رف ــان عل ــن از می ــران اســت. بنابرای ــوم انســانی در ای ــری عل پارادایمــی در نظــام یاددهــی یادگی
معضــات پیــش روی علــوم انســانی، مــا بــه ســراغ موضــوع »آمــوزش« خواهیــم رفــت. در ایــن زمینــه میــان رویکــرد مــا و 
رویکــرد نوســباوم در کتــاب مذکــور اشــتراک وجــود دارد، هــر چنــد ایــن بــدان معنــا نخواهــد بــود کــه موضــوع »آمــوزش« 

در ایــران و مثــًا آمریــکا، بــه وجهــی مشــابه موجــب معضــات علــوم انســانی می شــود.

توانایی تفکر انتقادی در دانشجویان و استادان رشته های علبوم انسانی

ــژه در  ــگاه به وی ــتاد دانش ــل و اس ــجو، فارغ التحصی ــود. دانش ــد ب ــی« خواه ــوزش عال ــر »آم ــا ب ــز م ــه تمرک ــن نقط  ۳. دومی
ــًا  ــه اینکــه صرف ــد )ن ــل کن ــق تحلی ــه شــکل عمی ــی را ب ــد، موضوع ــه فکــر کن ــد نقادان ــد بتوان ــوم انســانی بای رشــته های عل
ــا  ــی نظریه ه ــا و مبان ــا، پیامده ــل، پیش فرض ه ــد(، دالی ــری آن را بفهم ــوای نظ ــا محت ــپارد ی ــر س ــه خاط ــا را ب نظریه ه
ــه  ــتلزم آن اســت ک ــی مس ــن توانایی های ــه چنی ــد ک ــد ش ــان داده خواه ــرح نش ــن ط ــد. در ای ــد کن ــل و نق ــتنتاج، تحلی را اس
ــای  ــا مهارت ه ــی و فلســفی ی ــه، تأمل ــای تفکــر نقادان ــه خاصــی از مهارته ــل مجموع ــوم انســانی واجــد الاق دانشــجویان عل
ــران  ــانی در ای ــوم انس ــگان عل ــد دانش آموخت ــر می رس ــند. به نظ ــود باش ــی خ ــته تخصص ــه رش ــوف ب ــفی معط ــری ـ فلس فک
ــه کــه از ایشــان در مقاطــع مختلــف انتظــار مــی رود نیســتند. »آمــوزش  ــه رشــته خــود آن گون ــوط ب واجــد توانایی هایــی مرب
ــا »یادگیــری تأملــی« )reflective learning( از موضوعــات مهمــی اســت کــه امــروزه  تفکرمحــور« )thinking-based teaching( ی
در جهــان در امــر آمــوزش بســیار بــر آن تأکیــد می شــود، هرچنــد در ایــران، به ویــژه در مقطــع آمــوزش عالــی، کمتــر بــه آن 
ــه دروس در کاس  توجــه شــده اســت. آنچــه بیشــتر در ایــران شــاهد بوده ایــم، خاقیــت شــخصی اســاتید دانشــگاه در ارائ
درس بــوده اســت. همــه شــواهد حاکــی از آن اســت کــه پارادایــم حافظه محــور پارادایــم غالــب در نظــام آمــوزش عالــی ایــران 

از جملــه در علــوم انســانی اســت.

پارادایــم حافظه محــور مفروضاتــی دارد کــه تقریبــًا می تــوان تمامــی آنهــا را در نظــام آمــوزش عالــی در ایــران رصــد کــرد: )1( 
در پارادایــم حافظه محــور آمــوزش بــه معنــای انتقــال معرفــت و دانــش اســت؛ انتقــال از کســانی کــه می داننــد بــه کســانی کــه 
ــودن ارزیابی هــای  ــب ب ــات اســت. جزوه نویســی و غال ــاره جزئی ــی درب ــا کســب داده های ــا ب ــد. کســب دانــش هم معن نمی دانن
ــاره  ــرم در پاســخ از پرســش هایی درب ــان ت ــاب خــاص در آزمون هــای پای ــد کت ــر چن ــا حداکث حافظه محــور از یــک جــزوه ی
ــران  ــری در ای ــی دکت ــد و حت ــی ارش ــتی ورودی کارشناس ــای تس ــف و آزمون ه ــب مختل ــران و مکات ــای صاحب نظ دیدگاه ه
شــواهدی بــر ایــن مدعاســت. ایــن در حالــی اســت کــه در پارادایــم تأملــی آمــوزش نتیجــه مشــارکت در اجتماعــی پژوهشــی 
ــر  ــه ب ــات، ک ــر کســب اطاع ــه ب ــوزش ن ــد آم ــز فراین ــوان تســهیل گر و دانشــجویان اســت. تمرک ــه عن ــتاد ب متشــکل از اس

ســاخت و پرداخــت و فهــم روابــط درونــی و بینابینــی حاکــم بــر موضوعــات پژوهــش اســت.

ــن  ــاخت چنی ــم و س ــای فه ــه توانایی ه ــا، بلک ــات و داده ه ــه اطاع ــود ن ــنجیده می ش ــی س ــم تأمل ــه در پارادای ــن آنچ بنابرای
روابطــی اســت. )۲( در پارادایــم حافظه محــور موضــوع دانــش در علــوم انســانی انســان و امــور انســانی اســت کــه بایــد هرچــه 
بیشــتر نامبهــم، صریــح و غیــر رازآلــود باشــد، از ایــن رو غالــب کتــب درســی علــوم انســانی در ایــران حتی االمــکان روشــن 
و صریــح اســت. نــزد دانشــجویان نیــز هــر چــه تدریــس اســتاد، جــزوه درســی او و کتــب درســی روشــن تر باشــد و ابهــام 

ــود. ــی می ش ــمند تر تلق ــد ارزش ــته باش ــری داش کمت
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 بنابرایــن بــه جــای تأکیــد بــر چالش هــا و مســائلی کــه صاحب نظــران در شــاخه های مختلــف علــوم انســانی بــا آن مواجــه 
ــه دانشــجو  ــن در حالی اســت ک ــد می شــود. ای ــن پرســش ها تأکی ــه ای ــا ب ــر چــه روشــن تر پاســخ آنه ــم ه ــر فه ــد، ب بوده ان
زمانــی بــه تفکــر دربــاره امــور انســانی تحریــک می شــود کــه ایــن امــور در بیــان اســتاد و در کتــب درســی بــه مثابــه امــری 
ــانی  ــوم انس ــف عل ــی مختل ــته های علم ــور رش ــم حافظه مح ــود. )۳( در پارادای ــی ش ــز معرف ــز و رازآمی ــم، چالش برانگی مبه
بــا یکدیگــر هم پوشــانی ندارنــد. ایــن رشــته ها هــر یــک بخشــی از دانــش علــوم انســانی را دربردارنــد و در کنــار هــم کل 
ــوم انســانی  ــف عل ــم تأمل محــور رشــته های مختل ــه در پارادای ــی اســت ک ــن در حال ــوم انســانی را می ســازند. ای ــش عل دان
نــه ناهمپوشــان هســتند و نــه کل دانــش علــوم انســانی را دربردارنــد. بســیاری از ایــن رشــته ها در مرزهــای خــود بــا ســایر 

ــد.  ــد دارن ــته ها پیون رش

ــن  ــن رشــته ها بررســی نشــود و ممکــن اســت رابطــه ای ــچ یــک از ای ــور انســانی در هی ــن ممکــن اســت برخــی ام همچنی
ــم  ــتاد در پارادای ــش اس ــد. )4( نق ــز باش ــئله زا و چالش برانگی ــًا مس ــد کام ــی می کنن ــه بررس ــی ک ــا موضوعات ــته ها ب رش
ــد کــه اســتاد  ــزی را بدانن ــد چی ــی می توانن ــه اســت، چــرا کــه دانشــجویان فقــط در صورت حافظه محــور نقشــی اقتدارگرایان
ــًا  ــه اســتادی کــه غالب ــه شــکل پشت ســر هــم و رو ب آن را پیشــاپیش دانســته باشــد. نحــوه چینــش دانشــجویان در کاس ب
ــر از آنهــا می ایســتد تجلــی همیــن رویکــرد اســت. در حالی کــه در پارادایــم تأملــی رویکــرد اســتاد  ــر روی ســکویی باالت ب
بایــد خطاپذیرانــه باشــد؛ او همــواره آمــاده پذیــرش خطاهــای خویــش اســت و خــود نیــز در کاس بــه همــراه دانشــجویان 
ــوق  ــمت آن س ــه س ــا را ب ــی آنه ــش جمع ــه پژوه ــا ک ــا آنج ــش را ت ــد و پژوه ــش می کن ــده پژوه ــائل طرح ش ــاره مس درب
می دهــد، نــه بــه ســوی موضعــی کــه خــود پیشــاپیش دارد، دنبــال می کنــد.  پارادایــم یادگیــری تأملــی بــر ایــن بــاور اســت 
کــه الگوهــا و راهبردهــای تفکــر را نیــز می تــوان آمــوزش و ارتقــاء داد. ترویــج »یادگیــری تأملــی« الاقــل مســتلزم: )1( توجــه 
بــه شــیوه های نویــن در یادگیــری تأملــی، آگاهــی یافتــن از آنهــا و آگاهــی دادن بــه دانشــجویان و اســاتید در ایــن رابطــه؛ و 
)۲( اعمــال تغییــرات متناســب در برنامــه درســی)curriculum( ، کتــب درســی )textbooks(، نظــام ارزشــیابی، روش یاددهــی 

یادگیــری و احیانــًا برخــی تغییــرات در فضاهــا و امکانــات آموزشــی اســت.

شکاف میان توانایی های کسب شده با اهداف در رشته های علوم انسانی

ــای کسب شــده  ــان توانایی ه ــه می ــن، 1۳۸9( ک ــزاده و آرم ــزی، 1۳۸۳& مهرعلی ــد )عزی ــات نشــان می ده 4. شــواهد و تحقیق
بــا اهــداف قصدشــده در رشــته های علــوم انســانی در ایــران شــکاف بزرگــی وجــود دارد و ایــن معضــل خــود بــه بــی کاری 
ــگان منجــر شــده اســت.  ــی دانش آموخت ــدرک تحصیل ــر از ســطح م ــا بســیار پایین ت ــط ی ــا اشــتغال در شــغل هایی غیرمرتب ی
ــا  ــازگاری  اش ب ــودن آن و ناس ــه ای ب ــران ترجم ــانی در ای ــوم انس ــه عل ــگی ب ــای همیش ــر از انتقاد ه ــی دیگ ــن، یک همچنی
ــل  ــگا ه ها تحصی ــن دانش ــی در بهتری ــی وقت ــران، حت ــانی در ای ــوم انس ــگان عل ــت. دانش آموخت ــوده اس ــی ب ــت بوم ایران زیس
می کننــد و حتــی وقتــی وظایــف تحصیلــی خــود را بــه نحــو احســن انجــام می دهنــد، همچنــان عاجــز از ربــط نظریه هــا بــا 
ــا و  ــا، پایان نامه ه ــر، بســیاری از مقاله ه ــه خــود هســتند. از ســوی دیگ ــره جامع ــای روزم ــا و چالش ه ــات، بحران ه موضوع
ــل درســت مســئله،  ــد مسئله شناســی، تحلی ــه فاق ــن اســت ک ــر ای ــوم انســانی گــواه ب رســاله های دانشــجویان رشــته های عل
اســتدالل درســت بــرای موضــع اتخاذشــده، بیــان پیش فرض هــا و بنیان هــای تئوریــک آنهــا، اســتنتاج پیامدهــا، ربــط نظریه هــا 
و فرضیه هــا بــا شــواهد و مثال هــای عینــی بــرای تأییــد یــا نقــض آنهــا، توجــه به نظریه هــا و فرضیه هــای رقیــب و در نتیجــه 

عاجــز از تعمیــق و توســعه نظریــه یــا فرضیــه مــورد بحــث و نقــد آن هســتند. 
ــا کتابــی درآمــده اســت کــه  همچنیــن، تدریــس در بســیاری از کاس هــای رشــته علــوم انســانی به صــورت ارائــه جــزوه ی
دانشــجویان نیــاز و عاقــه ای بــه حضــور در کاس بــرای فهــم و گذرانــدن درس مربوطــه احســاس نمی کننــد. مــا اگرچــه 
قصــد نداریــم بــا دیــدی تقلیل گرایانــه تنهــا یــک عامــل را علــت همــه ایــن مشــکات بدانــد، امــا ایــن مســائل را بــا موضــوع 
»آمــوزش« علــوم انســانی در ایــران مرتبــط می دانیــم. بســیاری از دانش آموختــگان علــوم انســانی در ایــران فاقــد مهارت هــای 
فکــری – فلســفی الزم بــرای اِعمــال چنیــن مهارت هایــی در زمینــه رشــته تخصصــی خــود هســتند و کاس هــای درس نیــز 
ــری،  ــن موضــوع موجــب افــت کیفــی در یادگی ــه ای ــا نمی دهــد ک ــی را در ایشــان ارتق ــن مهارت های ــا روش موجــود چنی ب
ــا اشــاره شــد. به نظــر می رســد اســتاد و  ــه برخــی از آنه ــه ب ــی می شــود ک ــن باعــث معضات ــس و پژوهــش، و بنابرای تدری
دانشــجو در ایــران  بیشــتر ســرگرم آمــوزش و آموختــن تفکــرات دیگــران در رشــته های علــوم انســانی هســتند به طوری کــه 

فکــر کــردن »مســتقل« در موقعیــت »اینجــا« و »اکنــون« در کاســهای درس کمتــر مجــال بــروز می یابــد.
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منظور از مهارت های فکری - فلسفلی تلفیق ارتقاء مهارت های فکری- فلسفی در زمینه و موقعیت است

ــه هیــچ وجــه ایــن نیســت کــه )1( بتــوان تفکــر فلســفی را بــه مجموعــه ای  ۵. منظــور از مهارت هــای فکــری - فلســفی ب
صــرف از مهارت هــا فروکاســت و آنهــا را بــدون زمینــه در اختیــار دانشــجویان قــرار داد؛ یــا )۲( تفکــر فلســفی را از طریــق 
ــر آن  ــی ب ــری تأمل ــای یادگی ــه الگوه ــًا هم ــرد. آنچــه تقریب ــرات فیلســوفان عرضــه ک ــخ فلســفه و آراء و نظ ــوزش تاری آم
ــته  ــه در اینجــا رش ــت )context( اســت ک ــه و موقعی ــای فکــری- فلســفی در زمین ــاء مهارت ه ــق ارتق ــد، تلفی ــد می کنن تأکی
تخصصــی مهم تریــن مؤلفــه ایــن موقعیــت خواهــد بــود. بــه دیگــر ســخن، موضــوع ایــن اســت کــه چگونــه می تــوان بــه 
ــا داد  ــه دروس یــک رشــته تخصصــی، مهارت هــای فکری_فلســفی را ارتق ــا فلســفه ورزی در زمین ــن شــکل ممکــن ب بهتری
ــه  ــا ب ــد ت ــی و مســئله زا اعمــال کنن ــد آموخته هــای خــود در کاس درس را در موقعیت هــای عین ــگان بتوانن ــا دانش آموخت ت

تحلیــل، تعمیــق، اســتدالل، توســعه، اســتنتاج و نقــد آن موقعیــت از منظــر رشــته تخصصــی خــود بپردازنــد.

 راه حل را باید در آموزش سقراطی سراغ گرفت

6. »نوســباوم« معتقــد اســت از بیــن الگوهــای مختلــف آمــوزش علــوم انســانی، راه حــل را بایــد در آمــوزش ســقراطی ســراغ 
گرفــت. نوســباوم ضمــن تبارشناســی تعلیــم و تربیــت ســقراطی کــه در آن یادگیرنــده فعــال، و مشــارکت کننده ای نقــاد اســت 
و بــر توانایــی یادگیرنــده در فهــم ســاختار منطقــی اســتدالل، شــناخت اســتدالل خــوب از بــد و بــه چالــش کشــیدن ابهام هــا 
ــانه ها و  ــار رس ــر فش ــتادگی در براب ــت ایس ــکاو و قابلی ــد، کنج ــال، منتق ــد فع ــقراطی مانن ــای س ــت و ارزش ه ــز اس متمرک
دیگــران را ترویــج می کنــد، بــا نــام بــردن از فاســفه بــزرگ تربیــت کــه در ایــن مســیر کوشــیده اند ماننــد ژان ژاک روســو، 
جــان پســتالوزی، فردریــش فروبــل، برانســون الکــوت، هــوراس مــان، جــان دیویــی و رابیندرانــات تاگــور، توضیــح می دهــد 
کــه تــاش ایشــان بیشــتر نظــری بــوده اســت و پیشنهاداتشــان بســیار کلــی و بســیار زمان بــر اســت، و مشــکل بزرگشــان ایــن 
ــا بایــد انجــام دهیــم.  ــه مــا نشــان نمی دهنــد اینجــا و اکنــون در مــدارس و دانشــگاه ها چــه کاری می توانیــم ی اســت کــه ب
امــا نوســباوم راه حلــی در یــک برنامــه الگــو می یابــد: »برنامــه فلســفه بــرای کــودکان و نوجوانــان«. نوســباوم ایــن برنامــه را 
به خاطــر توجهــش بــه شــاخصه های منطقــی تفکــر، عرضــه ایده هــای پیچیــده از طریــق روایــت، ارائــه مثال هایــی از اینکــه 
ــا  ــب پیچیدگــی روایت ه ــه درد بخــورد، سلســله مرات ــد ب ــره می توان ــی در زندگــی روزم ــه ســاختار منطق ــه توجــه ب چگون
بــرای مخاطبــان در ســنین مختلــف، و تلقــی اش از موضوعــات فلســفی ماننــد ذهــن و اخــاق و نســبت آنهــا بــا مخاطبــان 
می ســتاید. به نظــر می رســد مشــکاتی کــه نوســباوم از آنهــا نــام می بــرد و راه حــل الگویــی کــه آن را در کنــدوکاو فلســفی 
می یابــد، می توانــد زمینــه خوبــی بــرای ایــن فرضیــه باشــد کــه ممکــن اســت بتــوان از آن بــرای حــل بحــران علــوم انســانی 
در ایــران نیــز بهــره گرفــت. روشــن اســت کــه آنچــه از برنامــه فلســفه بــرای کــودکان و نوجوانــان در اینجــا مدنظــر اســت، 
نــه برنامــه درســی خاصــی اســت کــه توســط »متیــو لیپمــن« نوشــته شــده و در بســیاری از نقــاط جهــان در حــال اجراســت، 
و نــه حتــی معنــای گســترده تر فلســفه بــرای کــودکان اســت کــه از محرک هــای دیگــری جــز داســتان های مؤسســه پیشــبرد 
فلســفه بــرای کــودکان در آنهــا بهــره بــرده می شــود، بلکــه آنچــه در ایــن برنامــه مــورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت مفاهیــم 
ــرای خــود ،تفکــر  ــاال، تفکــر ب ــدوکاو فلســفی ، تفکــر ســطح ب ــه کن ــد حلق ــود، مفاهیمــی مانن ــی خواهــد ب ــی ـ معرفت مبنای

نقادانــه ، تفکــر خاقانــه ، تفکــر مراقبتــی ، معنادهــی بــه تجــارب و ... .

نبود توانایی های فکری_فلسفی در فارغ التحصیالن و برخی اساتید علوم انسانی

۷. فــارغ التحصیــان و حتــی بســیاری از اســاتید علــوم انســانی در ایــران امــروزه فاقــد توانایی هــای فکری_فلســفی هســتند 
ــه درک  ــوان در عرصــه علــوم انســانی: 1. ب ــوان متصــور شــد کــه بت ــدون داشــتن چنیــن مهارت هایــی به ســختی می ت کــه ب
عمیــق و الیه هــای پنهــان نظریــات رایــج در علــوم انســانی نائــل شــد و بنابرایــن بتــوان بــه نقــد عمیــق و دقیــق آنهــا پرداخــت 
ــا  ــناخت پیش فرض ه ــدون ش ــت. ب ــفی اس ــای فلس ــن مهارته ــا از مهم تری ــناخت پیش فرض ه ــگری و ش ــارت پرسش )مه
ــه اســت درک عمیــق  ــردازی ای صــورت پذیرفت و اینکــه چــه مســائل و داده هایــی وجــود داشــته اســت کــه چنیــن نظریه پ
یــک نظریــه ممکــن نخواهــد بــود( ۲. بتــوان پیامدهــا و نتایجــی کــه نظریه هایــی علــوم انســانی مــا را بــدان ســو رهنمــون 
ــوان اســتنتاج نمــود  ــار می ت ــا رفت می ســازند اســتنتاج کــرد )مهــارت تشــخیص پیامدهــا و اســتنتاج آنچــه از یــک گــزاره ی
از مهارتهــای مهــم فکــری – فلســفی اســت( ۳. بتــوان در حــوزه علــوم انســانی بومی ســازی متناســب بــا اقتضائــات محلــی 
ــن دو  ــدون ای ــودن آنهاســت و ب ــو و مســئله محور ب ــی گفت وگ ــری تأمل ــای یادگی ــن ویژگی ه )local( انجــام داد )از مهم تری
ــه ســوی نظریه پــردازی حرکــت کــرد.  ــه امــور عینــی و از عینیــت ب ــه مســائل بطــن جامعــه و ربــط نظریه هــا ب نمی تــوان ب
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مهــارت ربــط میــان عیــن و ذهــن )دیالکتیــک( از مهارتهــای مهــم فکــری_ فلســفی اســت(. 4. بــه فــرض اینکــه بــدون وجــود 
چنیــن مهارت هایــی بتــوان در علــوم انســانی نظریه پــردازی هــم کــرد اگــر تــوان اســتدالل ورزی ضعیــف باشــد صورت بنــدی 
آن نظریــه بــه درســتی و بــه نحــوی کــه در فضــای اکادمیــک مقبولیــت پیــدا کنــد و التفــات کافــی بــدان شــود انجــام نخواهــد 

شــد )مهــارت اســتدالل ورزی از مهم تریــن مهارتهــای فکری_فلســفی اســت(.

ــگاه ها از  ــی در دانش ــروز جامعه شناس ــد »ام ــی می گوی ــگان جامعه شناس ــاره دانش آموخت ــی درب ــذرا جارالله ــال؛ ع ــرای مث  ب
محتــوای خــود، تحــت عنــوان یــک علــم، دور شــده اســت و معمــوالً چــه از لحــاظ پژوهشــی و چــه از لحــاظ آموزشــی، فایــده 
کاربــردی چندانــی در جامعــه نــدارد. یــک دانشــجو نظریه هــای بســیاری می خوانــد، حوزه هــای متعــددی را می آمــوزد، روش 
ــدرت  ــت و ق ــع قابلی ــتر مواق ــی در بیش ــود، ول ــوزش داده می ش ــه او آم ــی ب ــوع دروس مختلف ــد و در مجم ــق می خوان تحقی
ــه آنچــه در جامعــه وجــود دارد،  ــه ب ــه او نمی آمــوزد کــه آموخته هایــش را چگون ــه دســت نمــی آورد. دانشــگاه ب ــل را ب تحلی
ــره  ــی و تخصصــی خــود به ــی عموم ــد از دانای ــد و نمی توان ــا مکانیکــی برخــورد می کن ــد. در نتیجــه، در تحلیل ه متصــل کن
بگیــرد. گاه ایــن آمــوزش آنقــدر بــا مشــکل مواجــه اســت کــه دانشــجو در در پایــان دوره نــه تنهــا گرایــش خاصــی بــه یــک 
دیــدگاه نــدارد، بلکــه تمــام نظریه هــا بــرای او یکســان تلقــی می شــوند، هــم خــوب هســتند و هــم بــد و حتــی مجموعــه ای 
ــری  ــی، 1۳96: 1۵۷-1۵۸(. در یادگی ــل از فاضل ــه نق ــزازی، 1۳۸6، ب ــم می نشــاند« )شــها اع ــار ه ــای متضــاد را کن از نظریه ه
تأملــی دو چیــز بایــد بــه مــوازات هــم پیــش برونــد: تعمیــق در مفاهیــم آن رشــته کــه تنهــا بــا تأمــل فلســفی بــر آنهــا و ورزیــده 

شــدن در مهارتهــای فکری_فلســفی ممکــن اســت.

 جدا شدن شاخه های علوم از یکدیگر باعث کسب نشدن مهارت های فکری_ فلسفی الزم شده است

۸. به نظــر می رســد نســبت مــادری و فرزنــدی میــان فلســفه و ســایر علــوم در گذشــته موجــب  شــده اســت تــا اصحــاب علــوم 
انســانی در حیــن اشــتغال تخصصــی بــه هــر یــک از شــاخه های تخصصــی از جملــه تاریــخ، فقــه، تفســیر، ادبیــات و لغــت، 
ــر چــه بیشــتر شــاخه های  ــا جــدا شــدن ه ــا ب ــی در فلســفه ورزی باشــند، ام ــای حداقل ــوم اجتماعــی و... واجــد مهارت ه عل
علــوم از یکدیگــر در عصــر مــدرن دانشــجویان مهارت هــای فکــری_ فلســفی الزم را در زمینــه رشــته تخصصــی خــود کســب 
نمی کننــد. برخــی از کشــورها بــا تغییــر ســاختار آمــوزش بــه یادگیــری تأملــی در زمینــه رشــته های تخصصــی و برخــی دیگــر 
بــا تأکیــد بــر فلســفه و تفکــر نقادانــه در دوره آمــوزش عمومــی، پیــش از شــروع دوره تخصصــی، در صــدد رفــع ایــن معضــل 
برآمده انــد. ایــن در حالــی اســت کــه در ایــران در دوره آمــوزش عمومــی و حتــی در تدریــس دروســی ماننــد فلســفه و منطــق 
ــز توجــه  ــی نی ــوزش عال ــدارد، و در دوره آم ــال ن ــای فکری _فلســفی را به دنب ــاء مهارت ه ــش از دانشــگاه، ارتق ــوزش پی در آم

چندانــی بــه ارتقــاء چنیــن مهارتهایــی در زمینــه تخصصــی رشــته های علــوم انســانی نشــده اســت.

در پارادایم تأملی جایگاه تفکر و تأمل در آموزش برجسته شده است

ــی  ــبت ها و ارزش های ــا، مناس ــا، واقعیت ه ــان دانش ه ــول هم ــه قب ــد را ب ــل های جدی ــور نس ــی حافظه مح ــم آموزش 9. پارادای
وامــی دارد کــه نســل مــا قبــل  آنهــا، درســت می دانــد. در پارادایــم حافظه محــور چنیــن فــرض می شــود کــه گویــی دانشــجویان 
نیــازی بــه تأمــل، تحلیــل، ارزیابــی و نقــد مطالبــی کــه بــه آنهــا یــاد داده  می شــود، ندارنــد چــرا کــه چنیــن بررســی و تحلیــل 
ــاخت گرایی  ــتقل و برس ــر مس ــی تفک ــم تأمل ــل پارادای ــه ثق ــت. نقط ــده اس ــام ش ــته انج ــل های گذش ــتر در نس ــه ای پیش نقادان
معنــا توســط یادگیرنــده اســت، از ایــن رو، در نــام بــردن از ایــن پارادایــم به طــور معمــول بیشــتر از واژه »یادگیــری« اســتفاده 

می شــود، تــا »آمــوزش«، هرچنــد روشــن اســت کــه هــر نــوع یادگیــری مســتلزم نوعــی
 آمــوزش و هــر نــوع آمــوزش مســتلزم نوعــی یادگیــری اســت. در پارادایــم تأملــی جایــگاه تفکــر و تأمــل در آمــوزش برجســته 
شــده اســت. نقــش ویــژه  و منحصــر به فــردی کــه »فلســفه« در میــان الگوهــای مختلــف پارادایــم یادگیــری تأملــی یافتــه اســت، 

از همیــن جهــت بــوده و ایــن رابطــه متمایــز از رابطــه ای اســت کــه فلســفه بــا نظــام آمــوزش ســنتی برقــرار می کنــد.
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پاندمی کووید19؛ چالش ها و درس آموخته ها

   
ــا  ــا« را ب ــا و درس آموخته ه ــد 19؛ چالش ه ــی کووی ــی »پاندم ــت تخصص ــگاه نشس ــِی پژوهش ــات اجتماع ــکده مطالع پژوهش
ــجادی  ــد س ــر حمی ــی زاده و دکت ــلمان صادق ــر س ــینی، دکت ــادات حس ــر شکوه الس ــفیعی، دکت ــادات ش ــر سمیه س ــور دکت حض
)اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه(، ۲۸ آذرمــاه 1400، به صــورت غیرحضــوری )برخــط( و بــا مشــارکت اســتادان، محققــان 

ــرد.  ــزار ک ــن حــوزه برگ ــدان ای و عاقه من
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، در ابتــدای نشســت دکتــر حمیــد ســجادی )دبیــر 
ــد19  ــا کووی ــه ب ــت در مواجه ــودن شــرایط جامعــه و دول ــت مســئله و حــاد ب ــون اهمی ــی پیرام ــة توضیحات ــه ارائ جلســه(، ب
پرداخــت و گفــت: متأســفانه بایــاي طبیعــي بســیاری وجــود دارد کــه امنیــت جامعــه و منابــع و امکانــات زیســتي و مراکــز 

ــد.  ــب می  کن ــد و تخری ــه شــدت تهدی ــدی را ب تولی
وی بــا بیــان این کــه در دو دهــه اخیــر شــش پاندمــی شــامل ســارس)۲00۳(، آنفوالنــزای اچ1 ان1)۲009(، مــرس)۲01۳-۲01۲(، 
ابــوال)۲014( و ویــروس زیــکا)۲01۵( و کوویــد19)۲0۲0( رخ داده کــه در ایــن میــان پاندمــی کوویــد19 چالش  برانگیزتریــن 
ــریع و  ــیوع س ــت: ش ــت و گف ــد19 پرداخ ــی کووی ــته  ی پاندم ــاخص  های برجس ــان ش ــه بی ــت، ب ــوده اس ــا ب ــن پاندمی  ه ای
شــدت بیمــاری، آمــار بــاالی مرگ ومیــر ناشــی از آن، نوپدیــد بــودن و گســتره بــاالی ناشــناخته  ها نظــام ســامت و بهداشــت 
ــزرگ اقتصــادی  ــه بحــران ب ــه بزرگتریــن بحــران ســامت و ســپس ب ــا چالشــی جــدی مواجــه کــرد و ب تمامــی جوامــع را ب
عصــر مــا تبدیــل شــد. به ویــژه   ایــن کــه ارتباطــات گســترده جوامــع و قــرار گرفتــن جوامــع در یــک شــبکه به  هــم تنیــده در 
جهــان امــروز، بســتر مناســبی بــرای گســترش و اپیدمــی و نهایتــًا پاندمیــک شــدن کوویــد19 شــد. بنابــه ایــن مهــم توجــه و 

به کارگیــری نتایــج تحقیقاتــی کــه در ایــن حــوزه انجــام شــده از اهمیــت اساســی برخــوردار اســت. 

فرصت ها و چالش های حکمرانی در جامعة کرونایی شده

ــده«  ــی ش ــة کرونای ــی در جامع ــای حکمران ــا و چالش ه ــوان »فرصت ه ــا عن ــود را ب ــخنرانی خ ــفیعی س ــر ش ــه دکت در ادام
ــتا  ــن راس ــت. در ای ــد19 پرداخ ــی کووی ــده در دوران پاندم ــش آم ــی پی ــای کل ــا و فرصت ه ــان چالش ه ــه بی ــرد و ب ــه ک ارائ
ــی  ــن( و افــت تحصیل ــوزش غیرحضــوری )آنای ــه نمونه هــای متعــددی همچــون؛ مســائل حــادث شــده منبعــث از آم وی ب
دانش آمــوزان؛ شست وشــو و افزایــش مصــرف آب؛ کاهــش ســفرهای بــرون شــهری کــه به نوعــی کاهــش مصــرف ســوخت و 
افــت منابــع مالــی دولــت از محــل فــروش ســوخت را در پــی داشــت؛ بیــکاری، علی الخصــوص در مشــاغل خدماتــی؛ افزایــش 
ــه کــه حفــاظ  ــه همان گون ــزاری تحــت تأثیــر قــرار داد، درســت ب ــه لحــاظ اب فاصلــه ی اجتماعــی کــه ارتباطــات انســانی را ب
ماســک روی صورت هــا نیــز مانعــی در انتقــال حالــت چهــره و بیــان احساســات شــد؛ فردی شــدن مناســک و مراســم آیینــی 
ــدگان  ــرای بازمان ــود تســایی ب ــرار ب ــی کــه ق ــد؛ ســوگواری ها و عزاداری های ــوده اســت، مانن کــه به طــور تاریخــی جمعــی ب
باشــد و در جامعــه کرونایی شــده به شــکل فــردی یــا جمع هــای بســیار خصوصــی یــا غیرحضــوری )مجــازی( برگــزار شــد؛ 

کــه هــم شــرایط حــادی را ایجــاد کــرد و هــم بــرای ارتبــاط اجتماعــی در معنــای وســیع خــود تأثیرگــذار بــود.
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ــل  ــد19 چالش هــای بســیار جــدی را در تعام ــی کووی ــرد: پاندم ــان ک ــل مســائل بی ــن قبی ــه ای ــن ب ــا پرداخت ــر شــفیعی ب دکت
ــه  ــا ب ــدام از آنه ــر ک ــرات ه ــرآورد اث ــران، ب ــم در ای ــه وجــود شــرایط تحری ــا توجــه ب ــه ب ــت به وجــود آورد ک ــت- دول مل
تنهایــی دشــوار اســت. اگــر پاندمــی کوویــد19 در کشــوری بــود کــه بــه تنهایــی فقــط وضعیــت کرونــا و چالش هــای آن را 

ــود. ــاده تر ب ــیار س ــادی آن بس ــی و اقتص ــیب های اجتماع ــریح آس ــرد، تش ــه می ک تجرب
ــه همــراه داشــته اســت.  ــا و چالش هــای بســیار جــدی را ب ــزوای اجتماعــی، بحران  ه ــا ان ــا از منظــر جامعه شناســی کرون  ام
ازجملــه روابــط اجتماعــی را بــه شــدت شــکننده و ســطح نارضایتــی عمومــی از زندگــی را افزایــش داده و همچنیــن احســاس 

ســعاتمندی را کاهــش داده اســت. 
ــا اشــاره کــرد و یکــی از فرصت هــا در دوران  ــده در دوران کرون ــه فرصت هــای پیــش آم ــر شــفیعی، از ســوی دیگــر، ب دکت
ــی در  ــواع پلتفرم های ــن دوران، ان ــزود: در ای ــمرد. او اف ــی« برش ــبکه های اجتماع ــتر از ش ــتفاده بیش ــد را »اس ــی کووی پاندم
ــتقبال  ــورد اس ــدت م ــه ش ــران ب ــه ای ــل، در جامع ــن قبی ــت ها و از ای ــتاگرام، پادکس ــه، اینس ــی از جمل ــبکه های اجتماع ش
ــن دوران  ــا در ای ــال؛ م ــور مث ــی اســت. به ط ــای جغرافیای ــم شکســتن مرزه ــی موجــب دره ــه خــود به نوع ــت ک ــرار گرف ق
 از تجربــه خیلــی از ایرانی هــای خــارج از کشــور مطلــع شــدیم و بــا ایرانی هــای دور از وطــن بهتــر آشــنا شــدیم. 

وی شــرح داد: در چنیــن فضایــی غیــر از اینکــه اطاعــات بــه اشــتراک گذاشــته و منتقــل می شــود، فضایــی بــرای پرســه زنی و 
گشــت وگذار هســت، کــه باعــث شــده ســرزمین ذهنــی بــه شــدت گســترش یابــد. درواقــع، افــرادی را کــه در طــول عمرمــان 
هرگــز ندیدیــم یــا نخواهیــم دیــد، افــرادی از ســرزمیِن حســی و ذهنــِی مــا هســتند و نســبت بــه آنها احساســات بســیار پرشــور 
)مثبــت یــا منفــی( داریــم. در کنــار ایــن فضــای گســترده، یکــی از نتایــج مطلــوب، گســترش و بســط دولــت الکترونیــک بــوده 
کــه حائــز اهمیــت اســت. چنان کــه پیــش از ایــن خیلــی از کارهــا کــه از نظــر مــا و ســازوکارهای بروکراتیــک متصلــب دولــت 
ــه جــای  ــی ب ــن شــرایط، به نظــر می رســد حکمران ــود، تســهیل شــده اســت. در ای ــا بســیار دشــوار ب ــل م در کشــورهایی مث
اقتــدار رســمی از بــاال بــه پاییــن، بایــد مبتنــی بــر نیازهــا و زندگــی روزمــره مــردم و اقتضائاتــی کــه زندگــی روزمــره دارد، 
باشــد و معنــای حکمرانــی خاســتگاهی مردمــی یابــد. در ایــن مســیر حکمرانــی نویــن ناظــر بــه خواســته ها و مطالبــات مــردم 
اســت. ایــن حکمرانــی می کوشــد شــکاف اطاعاتــی در زمینــه نیازهــای مــردم را بــرای عرضــه هرچــه بهتــر خدمــات و تأمیــن 

رفــاه اجتماعــی پرکنــد و مجدانــه در جهــت تحقــق آن 
ــر ایــن اســاس یکــی از فرصت هــای پیــش  بکوشــد. ب

ــری از کان داده هاســت. ــده بهره گی آم

کــه  کان داده هایــی  افــزود:  شــفیعی  دکتــر   
طریــق  از  و  مختلــف  وبگاه هــای  طــرف  از 
بــرای  منبعــی  بایــد  می شــود،  ایجــاد  کاربــران 
باشــد.  سیاســت گذاری  و  برنامه ریــزی   پژوهــش، 
ــن  ــرد: ای ــان ک ــخنانش بی ــه س ــفیعی در خاتم ــر ش دکت
امــر بســیار مهمــی اســت کــه بایــد بــدان توجــه شــود. 
حکمرانــی نویــن زیــن پــس بایــد بــه کمــک اطاعــات 
بســیار ذی قیمــت کان داده هــا و بــه کمــک تحلیل هــای 
متخصصــان، بیــش از پیــش بــا جوامــع محلــی ارتبــاط 
بــا  مطابــق  برنامه ریزی هایــی  و  یابــد  ســامان مندی 
ــن  ــد. ای ــته باش ــردم داش ــی م ــی واقع ــات زندگ اقتضائ
ــی،  ــات محل ــوع اجتماع ــه تن ــا توجــه ب ــژه ب ــر به وی ام
قومــی عشــیره ای مــا در ایــران اهمیــت مضاعفــی 

می یابــد.
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دوران خانه نشینی مردم سبب آشکارتر شدن وجه اجتماعی هنر شد

ــر در بحــران« پرداخــت.  ــا موضــوع »هن ــة ســخنرانِی خــود ب ــه ارائ ــه ب ــود ک ــر حســینی ب ــن نشســت دکت  ســخنران دوم ای
ــه  ــدن وج ــکارتر ش ــبب آش ــی س ــه به نوع ــان ک ــردم جه ــینی م ــدان در دوران خانه نش ــکار هنرمن ــه ابت ــاره ب ــا اش وی ب
ــترک  ــان مش ــاد زب ــل ایج ــیقی« به دلی ــف، »موس ــای مختل ــان هنره ــد از می ــر می رس ــت: به نظ ــد، گف ــر ش ــی هن اجتماع
ــد.  ــدا کن ــای مجــازی و ارتباط هــای از راه دور، هماهنگــی بهتــری پی ــا ماهیــت دنی ــه و اجــرا توانســته ب ــوع ارائ ــی و ن  جهان
او در ادامــه افــزود: ایــدة اولیــه »هنــر در بحــران« بــا دیــدن کارهایــی از هنرمنــدان در دوران کرونــا بــه ذهــن مــن رســید. بــا 
توجــه بــه مســئولیتی کــه در مدیریــت همکاری هــای علمــی بین المللــی پژوهشــگاه دارم، از چنــد هنرمنــد در زمینــة موســیقی 
ــا در نشســتی در مــرداد  کــه در کشــورهای گوناگــون فعالیــت می کننــد و چنــد اســتاد هنرآشــنای فلســفه دعــوت کردیــم ت

1۳99 شــرکت کننــد.

 در پنــل نخســت ایــن نشســت، هنرمنــدان پیرامــون تجربیــات و دیدگاه هایشــان دربــارة ابتکاراتــی کــه در اجــرای موســیقی و 
ارتبــاط بــا مخاطبــان داشــتند، صحبــت کردنــد و در پنــل دوم از منظــر فلســفه بــه نقــد ایــن رویکــرد هنــری و ارتبــاط آن بــا 
بحــران پرداختــه شــد. هنرمنــدان پنــل اول: »عدنــان جبــران«، یکــی از اعضــای گــروه فلســطینی جبــران، ســه  عودنــوازی کــه 
پیــام فلســطین را در قالــب نت هــای موســیقی بــه گــوش مــردم جهــان می نوازنــد و تجربــه خــود را در بحرانــی ریشــه دارتر 
بــه نمایــش گذاشــته اند. دوگانــه جنــگ در خیابــان و امنیــت/ ناامنــی در خانــه پدیــده ای اســت کــه پیــش از کرونــا دهه هــا در 
زندگــی مــردم فلســطین مشــهود بــوده و بــرادران جبــران ســمفونی آن را می نوازنــد؛ »آلــدو سباســتین چیکینــی«، ویولونیســت 
ایتالیایــی کــه بــا تمرین هــای عصرانــه در بالکــن خانــه اش جریانــی بــه نــام »کنســرت بالکنــی« راه انداخــت کــه در فضــای 
مجــازی میلیون هــا بــار دیــده شــد و ایــده ای شــد بــرای دیگــر هنرمنــدان کــه دســت بــه ابتکارهــای جالبــی در ایــن زمینــه 
بزننــد؛ و» بابــک رجبــی«، موزیســین ایرانــی مقیــم فرانســه کــه شــعرهای ســروده شــده دربــارة کرونــا را کــه عمدتــًا طنزآمیــز 
بــود، در قالــب ردیف هــای موســیقی ایرانــی بــا عنــوان »کروناخوانــی« اجرا کــرده بــود. او محتواهــای امروزین را در ســاختاری 
 ســنتی و بــا رویکــردی آموزشــی ارائــه کــرد و از یــک تهدیــد جهانــی بــرای آشــنایی بــا فرهنــگ بومــی فرصتــی نــاب آفریــد. 

دکتــر حســینی ادامــه داد: پنــل دوم، بــا عنــوان »تحلیــل انتقــادی رویکــرد هنــر در بحــران« ، بــا حضور»نویــد نــادری«، »آیدیــن 
کیخایــی«، »محمدمهــدی اردبیلــی« و »مــزدک رجبــی«، اســتادان فلســفه در پژوهشــگاه علــوم انســانی ادامــه یافــت. در ایــن 
قســمت، نویــد نــادری، مفهــوم »موســیقی جهــان« و برخــی ســاختارهای تاریخــی حاکــم بــر تولیــد موســیقایی در ایــن فضــای 
ــه چگونگــی  ــاره  مســئله  »حقیقــت و کــذب« هنــر و وابســتگی ایــن مســئله ب فرهنگــی را تبییــن کــرد. آیدیــن کیخایــی درب
مواجهــه  اثــر هنــری بــا صنعــِت )جهانــی( فرهنگ/ســرگرمی ســخن گفــت و در نهایــت اســتدالل  کــرد کــه پاندمــی ِ کرونــا 

روابــط اساســی در جهــان امــروز را تغییــر نــداده اســت.
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 محمدمهــدی اردبیلــی، بــا موضــوع »امیــد بــه هنــر« ایــن پرســش را طــرح کــرد کــه آیــا هنــر می توانــد در زمانــه ی بحــران 
کاری کنــد و چــه کاری؟ و در ایــن راســتا بحــث را بــر ایــدة »رســالِت هنــر« پیــش بــرد، همچنیــن، مــزدک رجبــی، بــه بررســی 
ایــن موضــوع پرداخــت کــه در جهــان مــا کــه وضعیتــی اســت کــه بــا مــرگ متافیزیک، مــرگ دیــن و مرگ هنــر مواجه اســت، 
 هنــر چــه نســبتی بــا وضعیــت مــا دارد و در بحران هایــی ماننــد بحــران اخیــر چــه واکنشــی از جانــب هنــر ارائــه می شــود؟

دکتــر حســینی ادامــه داد: برگــزاری نشســت »هنــر در بحــران« کــه حاصــل بیــش از دو مــاه مطالعــه، گفت وگــو و 
ــم. در  ــر مواجهی ــه هن ــا دوگون ــع ب ــا در واق ــه م ــاخت ک ــکار س ــه را آش ــن نکت ــود، ای ــرکت کنندگان آن ب ــا ش ــی ب هماهنگ
ــه ای  ــت. به گون ــب اس ــه مخاط ــته ب ــد، وابس ــرا می کنن ــرورزان اج ــا هن ــر ی ــه وران هن ــا پیش ــدان ی ــه هنرمن ــری ک ــع، هن واق
ــه  ــه زندگــی خــود ادام ــا ب ــرد ت ــرار گی ــت ق ــورد حمای ــه لحــاظ انگیزشــی و هــم از نظــر اقتصــادی بایســتی م ــه هــم ب ک
ــوی  ــال و از س ــن ح ــد و در عی ــکارتر می کن ــر را آش ــن هن ــی« ای ــة »در زمان ــویی جنب ــازی از س ــای مج ــور فض ــد. ظه ده
ــدازد. ــره می ان ــه مخاط ــات آن را ب ــب، حی ــا مخاط ــد ب ــی هنرمن ــت رویاروی ــدان موقعی ــی و فق ــای اجتماع ــر، فاصله ه  دیگ
ــرد. از  ــرار می گی ــدی ق ــی ج ــورد انتقادهای ــر، م ــه هن ــفی ب ــگاه فلس ــدگی در ن ــة کاالش ــه جنب ــت ک ــن در حالی اس  ای
ــه  ــن زدن آن ب ــود و دام ــا وج ــبت مندی اش ب ــق نس ــک آن، تعلی ــه اپیکوری ــه، جنب ــه جامع ــبت ب ــد آن نس ــر، تعه ــن منظ ای
ــوع  ــر نژادپرســتی، قــوم گرایــی و جنســیت زدگی، مســائلی اســت کــه ایــن ن عناصــر تقویــت کننــدة ســرمایه داری مبتنــی ب
ــود. ــی می ش ــر« منته ــران هن ــارة »بح ــدی درب ــث ج ــه بح ــران« ب ــر در بح ــوع »هن ــد و موض ــش می کش ــه چال ــر را ب  هن
دکتــر حســینی پــس از جمــع بنــدی مطالــب، بــه عنــوان عضــو پژوهشــکده مطالعــات اجتماعــی پیشــنهاد کــرد کــه می تــوان 
ــگاه ملــی و بین المللــی  ــر در بحــران و مقایســه جای ــر اســاس دیدگاه هــای جامعه شــناختی پیرامــون هن همیــن موضــوع را ب

آن بررســی کــرد.

»بحران کرونا« و تعارض میان »وجود« و »موجود«

ــان  ــارض می ــا« و تع ــران کرون ــه »بح ــود ب ــب خ ــة مطال ــن ارائ ــی زاده ضم ــر صادق ــت دکت ــن نشس ــوم ای ــخنران س س
ــان »وجــود« و »موجــود«،  ــا می ــذاری« بحــران کرون ــه گ ــت »فاصل ــر اهمی ــد ب ــا تأکی »وجــود« و »موجــود« پرداخــت. وی ب
ــات  ــای »اپوخــه« در ادبی ــه معن ــتا ب ــن راس ــژه دانســت. در ای ــایان توجــه وی ــی ش ــات اجتماع ــه آن را در مطالع ــن ب پرداخت
ــرای  ــی ب ــن از »وضــع موجــود« را امکان ــه گرفت ــرار داده شــدن »موجــود« اشــاره کــرد و فاصل ــق ق ــی در تعلی هوســرل، یعن
ــرد.  ــان ک ــای »خــود« بی ــِی معن ــیاء، و بازیاب ــت اش ــه اصال ــردن ب ــی ب ــرای پ ــاش ب ــرد، ت ــرای خــود ف ــردن آن ب ــا ک  بازمعن

او ادامــه داد: زمانــی کــه »کرونــا« در جهــان ایجــاد شــد، یکبــاره ســازوکارهای موســوم و مرســوم، و درواقــع تمام ســاختارهای 
ــری شــد.  ــزل و بحــران پیش بینی ناپذی ــا، دســت خوش تزل ــام کیفیت ه ــا تم ــة اشــکال و ب ــی در هم ــه نظــم اجتماع تعیّن    یافت
ایشــان ادامــه داد: در ایــن شــرایط، انســانها ضمــن رانــده شــدن بــه خلــوت خــود، نوعــی »بی  معنــا بودگــی« را در بســیاری 
از اشــکال و ســاز و کارهــای نظــم اجتماعــی یافتنــد کــه ایــن مهــم، خــود ایجــاد ِ فرصتــی بــرای بازگشــت بــه خویشــتن در 
عرصــه فــردی و جمعــی را فراهــم ســاخت در چنیــن شــرایطی ذهــن جمعــی بــار دیگــر در پــی اعــادة معنــای ایکلیبریــوم 
equilibrium اســت زیــرا ایــن مفهــوم فراتــر از معنــای تعــادل جســمی ناظــر بــر »تعــادل ذهنــی« و »تعــادل روانــی« اســت 
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و اساســا مفهومــی سایکوســوماتیک psychosomatic به شــمار مــی رود. 
دکتــر صادقــی زاده بــا تأکیــد بــر اینکــه تعلیــق خــود خواســته بــرای رشــد و تکامــل بشــر بســیار ضروریســت، »کرونــا« را تعلیــق 
ناخواســته کــه در مــواردی توانســت کارکــرد تعلیــق خودســاخته را ایجــاد کنــد، خوانــد و یــادآور شــد: »کرونــا« در کنــار تمامــی 
ــه شــود  ــرای »بازنگــری« در واقعیت هــای اجتماعــی، اقتصــادی و ... در نظــر گرفت ــه »فرصتــی« ب ــه منزل ــد ب تهدید هــا، می توان

کــه توســط خــود مــا انســان ها ســاخته شــده اســت و ماننــد هــر »ســاختن« دیگــری، نیــاز بــه بازســازی دارد.

ــا،  ــر آرمان ه ــق ب ــش منطب ــی بیش ازپی ــم و جهان ــود بازگردی ــه درون خ ــود«، ب ــل »وج ــای تعدی ــم در لحظه ه ــا می توانی  م
ماهیــت، اهــداف و اصالــت وجــودِی خودمــان را بنــا کنیــم. جهانــی کــه ناظــر بــر بیشینه  ســازی ارزش هایــی ماننــد انســانیت، 

آزادی، عدالــت، و کرامــت بشــری باشــد.
صادقــی  زاده خاطــر نشــان کــرد: بحــث بــر ســر »اصالــت وجــود« در وهلــة نخســت اذهــان را متوجــه فلســفة اگزیستانســیال 
ــی  ــفی و عرفان ــای فلس ــی نحله  ه ــث در برخ ــن مبح ــه ای ــال آنک ــدازد. ح ــپرس می  ان ــارتر و یاس ــری س ــای نظ و تاش ه
مشــاهده  را  می  تــوان جریانــی وجودگــرا  اســامی  فلســفة  در  مشــخص  به طــور  دارد.  انکارناپذیــر  جایگاهــی  نیــز 
 کــرد کــه نمونــة برجســتة آن فلســفة متعالیــة صدرالمتألهیــن اســت کــه بــر ارزش تکوینــی انســان تمرکــز می کنــد. 
ماصــدرا ســیر تکاملــی انســان را در چارچــوب حرکــت جوهــری تعریــف می کنــد و انتخــاب واژة جوهــر نیــز در اینجــا حائــز 
اهمیتــی بسزاســت. زیــرا جواهــر انســانی در برابــر اعــراض قــرار می گیرنــد. ایــن دوگانگــی را می تــوان بــر دوگانگــی وجــود 
و موجــود کــه پیــش از آن بــدان اشــاره کردیــم، منطبــق دانســت. درحالیکــه جواهــر ثابتنــد، اعــراض متغیرنــد و همیــن تغییــر 
ــرد.  ــره می گی ــول به ــل و معق ــة اتحــاد عاق ــری نظری ــت جوه ــح حرک ــن در توضی ــل فســادپذیری آنهاســت. صدرالمتألهی عام
ماصــدرا بــر ایــن بــاور اســت کــه انســان پــس از هبــوط بــه عالــم مــاده از دار وحــدت بــه دار کثــرت وارد شــده اســت و 
البتــه ایــن حرکــت افــزون بــر انســان ها شــامل کلیــت اشــیاء اســت، زیــرا بــرای مــاده در هــر آنــی از آنــات صورتــی بعــد از 
صــورت دیگــر حــادث می شــود و بدین ســان حرکــت تکاملــی در جوهــر اشــیا محقــق می شــود. ایــن همــان چیــزی اســت 

ــدان اشــاره می کنــد، آنجــا کــه می گویــد:  ــاره ای از اشــعار خــود ب ــوی نیــز در پ کــه مول

 »منبسط بودیم و یک جوهر همه/ بی سر و بی پا بُدیم، آن سر همه
 چون به صورت آمد آن نور سره/ شد عدد چون سایه های کنگره 

کنگره ویران کنید از منجنیق/ تا رود فرق از میان این فریق« 

ــن  ــود باالتری ــق وج ــان تحق ــز به همین س ــی نی ــلوک عرفان ــیر و س ــم س ــی در عل ــور کل ــرح داد: به ط ــی زاده ش ــر صادق دکت
ــن( و  ــن الیقی ــق )عی ــه تخل ــن( ب ــم الیقی ــق )عل ــت از تعل ــی حرک ــر تعریف ــا ب ــد و بن ــمار می آی ــیرورت به ش ــه از س مرحل
در نهایــت بــه تحقــق )عیــن الیقیــن( ناظــر بــر ســلوک عرفانــی اســت. در عرفــان مولــوی نیــز انســان بــه مثابــه 
ــن  ــود او باالتری ــق وج ــود و تحق ــی می ش ــود تلق ــی در خ ــت، هدف ــده اس ــه ش ــه او آموخت ــی ب ــماء اله ــه اس ــودی ک موج
 غایــت آفرینــش اســت: »بوالبشــر کــو علــم االســما بگســت/ صــد هــزاران علمــش انــدر هــر رگســت )موالنــا(«. 
ــف در آن انســان را از  ــه توق ــد ک ــر می دان ــی پایان ناپذی ــن وجــود انســانی را حرکت ــت در مســیر تکوی ــا حرک ــن موالن همچنی

ــی آورد: ــر م ــز پایین ت ــادات نی ســطح جم

ُکه و دشت روانند، شما بسته چرایید؟ / زمین ها همه پر گنج شما از چه گدایید؟
 کنم شرح زگنجش و ز حلوا و ز قندش / چه حاجت که بگویم که همه غرق عطایید

 دهد میوه و نان ها و نهد آش به خان ها / و کند نورفشان ها که ز ظلمت به درآیید
زر و نقره ز کان ها و گهر از تگ دریا / به خوبی خز و دیبا که تا خوب نمایید 

دکتــر صادقــی زاده بــا رجــوع مجــدد بــه فلســفة ماصــدرا گفــت: در وجودگرایــی ایــن اندیشــمند بحــث بــر ســر تقــدم وجــود 
بــر ماهیــت اســت. امــا اصــل تقــدم وجــود بــر ماهیــت در فلســفه صدرایــی هرچنــد بــر پیــش فــرض تقــدم وجــود بنــا شــده 
اســت امــا اصــل تحقــق وجــود را در خــود مکنــون دارد. همیــن امــر در رابطــه بــا فلســفه اگزیستانسیالیســم ســارتر و یاســپرس 
ــردد.  ــت وجــود بازمی گ ــه اصال ــرایط موجــود ب ــده از ش ــی برآم ــا ناتوان ــه ب ــه انســان در مواجه ــز صــادق اســت، آنجــا ک  نی
ــت:  ــناختی گف ــول معرفت ش ــن تح ــناختِی ای ــای جامعه ش ــه جنبه ه ــاره ب ــا اش ــخنانش ب ــان س ــی زاده در پای ــر صادق دکت
بــه لحــاظ جامعه شــناختی در  بــه لحــاظ معرفت شــناختی و هــم  ســویه های »وجودشــناختی« بحــران کرونــا هــم 
 ذهــن و روان اجتماعــی ایرانیــان تأثیــر ســترگی داشــته و در آینــده ایــن تأثیــر بیش ازپیــش متبلــور خواهــد شــد. 
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ارزیابی راهبردی مدیریت ایران در مواجهه با پاندمی کووید19«

ــا  ــود کــه گزارشــی از نتایــج تحقیقــات خــود در ایــن حــوزه را ب ــد ســجادی ب ــر حمی آخریــن ســخنران ایــن نشســت دکت
عنــوان »ارزیابــی راهبــردی مدیریــت ایــران در مواجهــه بــا پاندمــی کوویــد19« ارائــه کــرد. وی گفــت: درهــم تنیدگــی مســائل 
ــی،  ــای اجتماع ــر حوزه  ه ــه دیگ ــاد ب ــوزه اقتص ــیب از ح ــری آس ــط و تس ــب بس ــی، موج ــای اجتماع ــی حوزه  ه در تمام
فرهنگــی و سیاســی نیــز شــد. درمقابــل دولت هــا در غیــاب هرگونــه درمــان قطعــی توســل بــه قرنطینــه و تدویــن و اجــرای 
پروتکل  هــای بهداشــتی را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد. ایــن سیاســت ها به ســرعت آثــار منفــی خــود را در حــوزه اقتصــاد 
 )رکــود اقتصــادی، ورشکســتگی، زیان هــای مالــی کان و بیشــتر از همــه افزایــش شــدید و گســترده بیــکاری( نمایــان شــد. 

داشــت: کوویــد19  بــه  ملــی  در ســطح  دولت هــا  مختلــف  واکنش هــای  بــه  نگاهــی  ادامــه  در   دکتــر ســجادی 
اجــرای ســریع و دقیــق ایــن اقدامــات بهداشــت عمومــی ســنتی بــه برخــی از کشــورهای کمتــر توســعه یافتــه ماننــد ویتنــام 
اجــازه می دهــد تــا از بدتریــن اپیدمــی جلوگیــری کننــد )پارکــر ، ۲0۲0(. کشــورهایی ماننــد ســنگاپور و کــره جنوبــی زودتــر 
ــه و  ــت ســفر، غربال گــری بهداشــت، قرنطین ــد محدودی ــات ســخت مانن و ســریعتر از بســیاری از کشــورها در اتخــاذ اقدام

آزمایــش و آگاهــی عمومــی اقــدام کردنــد. 

در مقابــل، کشــورهایی ماننــد ایتالیــا بــا تأخیــر و به تدریــج بــه بیمــاری همه گیــر واکنــش نشــان دادنــد و بــا تأکیــد کمتــری 
ــو« در بررســی خــود  ــن رو »کاپان ــی وارد عمــل شــدند. از ای ــای آگاهــی عموم ــی در کمپین ه ــر غربال گــری ســامت، حت ب
ــیوع  ــزرگ ش ــز ب ــن مرک ــا اولی ــت: ایتالی ــان داش ــا بی ــد19 در ایتالی ــراری کووی ــوارد اضط ــت در م ــت دول ــوان ظرفی ــا عن ب

ــود. کوویــد19در جهــان غــرب ب

 از آنجــا کــه کشــور در دهه هــای اخیــر تجربــه جــدی در مــورد ایــن نــوع بیمــاری نداشــته، پاســخ ایــن کشــور نمونــه ای 
نمادیــن از چگونگــی کمبــود اقدامــات آمادگــی خــاص ارزیابــی می شــود. در همیــن حــال، کشــورهایی ماننــد ایــاالت متحــده 
ــفر و  ــای س ــا محدودیت ه ــتند ت ــه داش ــی توج ــه اجتماع ــای فاصل ــاب محدودیت ه ــه انتخ ــتر ب ــدا بیش ــز در ابت ــادا نی و کان

آگاهــی عمومــی.

ســخن این کــه دولت هایــی کــه بــرای همه گیــری آمــاده شــده بودنــد و دارای تجربیــات گذشــته مشــابه بودنــد، 
ماننــد آنهایــی کــه در آســیا بــا H1N1 ، 1-SARS-CoV و MERS ســروکار داشــتند، به میــزان زیــاد محتاطانــه 
ــیدگی  ــرای رس ــان ب ــتم های مالی ش ــی و سیس ــت عموم ــی بهداش ــه توانای ــبت ب ــی نس ــس واقع ــاد به نف ــد و از اعتم بودن
بــه بیماری هــای واگیــر جدیــد برخــوردار بودنــد. آنهــا به خوبــی در مــورد توانایی هــای واقعــی خــود و همچنیــن 
ــاط  ــاری احتی ــه بیم ــبت ب ــا نس ــد آنه ــث ش ــر باع ــن ام ــد. ای ــاری آگاه بودن ــاک بیم ــیار خطرن ــوه بس ــت بالق از ماهی
ــته ای  ــابه در گذش ــه ای مش ــه تجرب ــاال ک ــی ب ــا توانای ــکی ب ــتم های پزش ــا سیس ــرفته ب ــورهای پیش ــل کش ــد. در مقاب کنن
 نزدیــک نداشــتند، پاســخ های دیرتــر، کندتــر و ضعیف تــری نســبت بــه همتایــان باتجربه تــر خــود نشــان دهنــد.
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دکتــر ســجادی در ادامــه بــه تحلیــل وضعیــت مدیریــت ایــران در مواجهــه بــا پاندمــی کوویــد19 پرداخــت و گفــت: مســئله 
ــن  ــن بهتری ــور تدوی ــي به  منظ ــدات بحران ــدی تهدی ــایی و اولویت بن ــران، شناس ــه بابح ــی درمقابل ــام مدیریت ــر نظ ــی ه اصل
راهبــرد بــرای مقابلــه بــا فوری  تریــن تهدیــد اســت. بــا ایــن وصــف درمقالــه پیــش  رو بــا طــرح ایــن پرســش کــه اصلی  تریــن 
تهدیــدات ایــران در شــرایط پاندمــی کوویــد19 کــدام   اســت و راه  حل  هــای مربــوط بــه اصلی  تریــن تهدیــد چیســت، عملکــرد 

دولــت در مدیریــت بحــران پاندمــی کوویــد19 بارویکــرد توصیفی-تحلیلــی ارزیابــی می  شــود:

شناسایی تهدیدات
بــا الگــو بــرداری از مدیریــت ریســک بــه معنــای شناســایی تهدیــدات محتمــل و مستندســازي ویژگي هــاي آنهــا، تهدیــدات 
در شــرایط پاندمــی کوویــد19 در پنــج حــوزه »به شــدت درگیــر« یعنــی حــوزه ســامت، اقتصــاد، اجتمــاع، مدیریــت- سیاســی 

و امنیــت، قابــل شناســایي اســت؛

تهدیدات حوزه سالمت
ــان  ــدم درم ــاری و ع ــاالی بیم ــر ب ــزان مرگ ومی ــد19، می ــیوع کووی ــتره ش ــرعت و گس ــامت به  س ــوزه س ــدات درح تهدی
قطعــی مربــوط می  شــود. توضیــح این کــه طــی دو هفتــه اول شــیوع کوویــد19 در ایــران، تمــام اســتان های کشــور، بیمــاری 

ــرد.  ــر ک ــدت درگی ــند، به ش ــته باش ــی از آن را داش ــم انداز رهای ــه چش ــور را بی  آنک ــه و کش ــترش یافت گس
در ذیــل ایــن عنــوان کلــی مجموعــه  ای از مؤلفه  هــا همچــون؛ ضعــف کادر درمانــی متخصــص، ضعــف تجهیــزات تشــخیص 
ــت در  ــگیری و محدودی ــات پیش ــف در اقدام ــکی، ضع ــای پزش ــوص فوریت  ه ــات در خص ــف امکان ــگاهی، ضع و آزمایش
مدیریــت اضطــراری بهداشــت عمومــی وجــود دارد کــه همگــی نشــان از گســتره اصلــی تهدیــد در ایــن حــوزه داشــته اســت. 

تهدیدات حوزه اقتصادی
شــروع پاندمــی کوویــد19 از بهمــن 1۳9۸و تــداوم آن در ســال 1۳99 اقتصــاد کشــور را در یــک وضعیــت رکــود همــراه بــا 
نااطمینانــی قــرار داد. طبــق نظرســنجی به عمــل   آمــده شــیوع ویــروس کرونــا در ایــران موجــب کاهــش درآمــد ۵0,۷ درصــد 
ــراد اساســًا شغل شــان را از دســت  ــن 1۳,۵ درصــد از اف ــی 41,۷ درصــد از کســب و کارشــان شــده اســت، همچنی و تعطیل
ــت را  ــای دول ــو درآمده ــه از یکس ــود آورده، آن چنان ک ــت به وج ــرای دول ــی را ب ــت وخیم ــرایط وضعی ــن ش ــد. ای داده ان
به شــدت کاهــش داده و از ســوی  دیگر هزینه هــای آن را بــه مراتــب افزایــش داده اســت. بــا ایــن حــال تهدیــد اصلــی متوجــه 
کارگــران نیمــه وقــت، کارگــران موقــت و کارگــران خویش فرماســت، یــا گروه هایــی کــه اساســًا جــذب اقتصــاد غیررســمی 
ــا  ــکاری ی ــه بی ــر سیاســت های پرداخــت بیم ــر چت ــروی کار کشــور، زی ــادی از نی ــه بخــش زی ــح ک ــن توضی ــا ای هســتند. ب
ــد و  ــه دارن ــد روزان ــن بخــش گســترده   از جامعــه درآم ــد. ای ــرار نمی  گیرن ــروی کار ق ــه شــرط حفــظ نی ــگاه ب ــت از بن حمای
ــه خــود ادامــه دهنــد )گــزارش مرکــز پژوهش  هــای مجلــس  ــه کار روزان ــد ب ــارغ از تهدیــدات پاندمــی کوویــد19، مجبورن ف

شــورای اســامی ایــران، 1۳9۸(.
تهدیدات مدیریتی-سیاسی

ــه  ای  ــک دوره دو هفت ــی ی ــًا ط ــان، اساس ــم و گی ــتان ق ــروس در اس ــه وی ــا ب ــوارد ابت ــن م ــام اولی ــس از اع ــران پ ای
ــترش  ــی و گس ــطح آلودگ ــازی س ــرای محدودس ــریع ب ــدام س ــدم اق ــد. ع ــه ش ــد19 مواج ــا کووی ــه  ی ب ــو غافلگیران به  نح
ــی  ــت پاندم ــت در مدیری ــرد دول ــا عملک ــد ت ــب ش ــور، موج ــتان های کش ــام اس ــه تم ــه اول ب ــی دو هفت ــاری ط ــریع بیم س
ــرای  ــگام ب ــدام به ن ــدم اق ــه؛ ع ــوان ب ــا می  ت ــن آنه ــه مهمتری ــه ازجمل ــود ک ــه ش ــادات مواج ــتره   ای از انتق ــا گس ــد19 ب کووی
ــت  ــت محدودی ــدم رعای ــاری، ع ــورد بیم ــه در م ــه جامع ــی الزم ب ــاد آگاه ــدم ایج ــی، ع ــذاری اجتماع ــال فاصله  گ اعم
ــوروزی و  ــفرهای ن ــف س ــرای توق ــزی ب ــدم برنامه  ری ــتی، ع ــای بهداش ــی بخش ه ــده در آمادگ ــف عم ــن، ضع ــه چی ــفر ب س
ــی  ــل اجرای ــوف غیرضــرور و عــدم عکس  العمــل عوام ــق شــدن آن، بازگشــایی صن ــدا و معل ــی در ابت ــای عموم جابه جایی ه
ــرد.  ــاره ک ــی اش ــای ضدعفون ــک و محلول ه ــه ماس ــردم ب ــوم م ــی عم ــازی دسترس ــق در فراهم  س ــدم توفی ــان، ع ــا خاطی  ب
در ایــن راســتا عوامــل زیــر به عنــوان مجمــوع نقــاط ضعــف در ایــن حــوزه شناســایی می شــود: ضعــف ســامانه هشــدار اولیــه 
مخاطــرات، ضعــف در کارکــرد آگاهی بخشــی عمومــی اولیــه، حساســیت زدایی و تقلیــل مشــارکت اجتماعــی، ضعــف قوانیــن 
و مقــررات موجــود در زمینــه کنتــرل بیماري هــاي واگیــر، ضعــف مدیریــت هماهنگ کننــده، چالــش قرنطینــه )بســتن مرزهــا 
ــا ســکانداری وزارت  ــا ب ــا کرون ــارزه ب ــر ایــران و در نهایــت به  لحــاظ ســاختار مدیریتــی نیــز اساســًا ســطح ســتاد ملــی مب ب

بهداشــت( پتانســیل چندانــی بــرای بســیج و مدیریــت همــه امکانــات کشــور در ایــن زمینــه فراهــم نمــی  آورد. 
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تهدیدات اجتماع
ــه ســطح خطــر ناشــی از مخاطــرات طبیعــی و انســان  ــواع مخاطــرات طبیعــی اســت آن چنان ک ــران در معــرض ان کشــور ای
ســاخت در کشــور )بــر اســاس وقــوع مــرگ( ۸ از 10 اســت. توســعه ســریع شهرنشــینی در ایــران موجــب شــده تــا بســیاري 
از ســاکنین روســتاها در حاشــیه شــهرهاي بــزرگ ســاکن شــوند بــا ایــن وصــف از کمتریــن مقاومــت و آمادگــی الزم بــراي 

مواجهــه بــا بایــا برخــوردار نیســتند.

ــی  ــای جمع ــل رفتاره ــران و تداخ ــدن بح ــاد ش ــه و ح ــد19 در جامع ــی کووی ــه اپیدم ــم انداز ناامیدان ــن چش ــر ای ــاوه ب  ع
ــه  ــد اصلــی از یکســو ب ــوده اســت. در مجمــوع تهدی ــر علــت ب ــد ب ــز مزی ــا فاصله گــذاری اجتماعــی نی آیینــی و مناســکی ب
ــوط  ــوزه مرب ــن ح ــه در ای ــارت جامع ــی و مه ــات جمع ــف تجربی ــه ضع ــر ب ــوی دیگ ــه و از س ــیب  پذیری باالی  جامع آس
ــیب  های  ــائل و آس ــت مس ــرای مدیری ــی ب ــک جــدول زمان ــود ی ــی از نب ــه ناش ــردرگمی جامع ــن س ــر ای ــاوه ب ــود. ع می  ش
ــش  ــد چال ــه ج ــه را ب ــل جامع ــتانه تحم ــاب  آوری و آس ــه ت ــی اســت ک ــن تهدیدات ــد19، از مهمتری ــی کووی ــی از پاندم ناش

می  کشــاند.

تهدیدات امنیت
ــای  ــک از حوزه ه ــر ی ــئله در ه ــدن مس ــاد ش ــزء ح ــزی ج ــد19 چی ــی کووی ــرایط پاندم ــت در ش ــوزه امنی ــدات در ح تهدی
ــه در  ــت جامع ــت امنی ــاء و تقوی ــال احی ــا می  بایســت به دنب ســامت، اقتصــاد، مدیریت-سیاســت و اجتمــاع نیســت. دولت ه
برابــر تهدیــدات گوناگــون طبیعــي، محیطــي، اقتصــادي، جانــي، مالــي و ... باشــند. ناکارآمــدی در بــرآورده ســاختن ایــن نیــاز 
ــن  ــازد)OECD, ۲0۲0(. باای ــکننده می  س ــدت ش ــه به ش ــر جامع ــی را در براب ــام سیاس ــطح، نظ ــن س ــت در ای ــن امنی و تأمی
ــدت و  ــاغل کوتاه م ــی مش ــت قطع ــی، محرومی ــی غذای ــکاری و ناامن ــترش بی ــطه گس ــانی به واس ــت انس ــد امنی ــف تهدی وص
زیــان بلند مــدت، عــدم امــکان رفع وحــل مســئله و کشــدار شــدن مســئله در شــرایط پاندمــی کوویــد19 مصــداق تهدیــدات 

امنیتــی اســت. 

اولویت بندی در مدیریت تهدیدات 
اولویــت بنــدی تهدیــدات بــر مبنــای حــاد و بحرانــی بــودن آنهــا به منظــور تمرکــز نظــام مدیریــت بــر آن حائــز اهمیــت اســت. 
در ایــن راســتا ســردرگمی نظــام مدیریتــی در مواجهــه بــا پاندمــی کوویــد19 و در فقــدان راهبــرد ملــی کنتــرل پاندمــی، بیــش 
ــن وصــف  ــا ای ــوده اســت. ب ــدات ب ــدی حوزه  هــای متنوعــی از تهدی ــا و اولویت  بن ــر از کشــاکش دغدغه  ه ــز متأث از هــر چی

برنامه  ریــزی واکنــش بــه تهدیــدات در قالــب چهــار راهبــرد اجتنــاب، انتقــال، تعدیــل و پذیــرش جایابــی می  شــود.
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 بــا ایــن وصــف مدیریــت پاندمــی کوویــد19 باتوجــه بــه گســتره آســیب  ها و طوالنی بــودن بــازه زمانــی بحــران، بــه میــزان 
زیــادی بــه منابع  مالــی متکــی اســت، نظــام مدیریتــی از ضعــف شــدید منابــع مالــی بــرای مدیریــت ایــن بحــران رنــج می  بــرد. 
ــایی  ــدات، شناس ــیعی از تهدی ــتره وس ــروز گس ــد19 و ب ــی کووی ــواره  ها در پاندم ــدن دش ــر ش ــا عمیق  ت ــف ب ــن وص ــا ای ب
ــن  ــه مهمتری ــن راهبردهــای پاســخ ب ــرای تعیی ــا، ب ــودن آنه ــی ب ــدات برحســب حــاد و بحران ــدی تهدی ــدات، اولویت  بن تهدی

تهدیــدات بحرانــی حائــز اهمیــت فــراوان اســت.

 بــا ایــن توضیــح تهدیــدات حــوزه امنیــت بــه عنــوان مهم  تریــن تهدیــد ایــران در بحــران پاندمــی کوویــد19 شناســایی شــد، 
ســپس به  ترتیــب تهدیــد حــوزه اقتصــادی، تهدیــدات در حــوزه بهداشــت و ســامت، تهدیــدات درحــوزه مدیریتسیاســی و 

در انتهــا تهدیــدات درحــوزه اجتمــاع قــرار گرفتنــد! 

بــا ایــن وصــف پاســخ دولــت در قالــب راهبــرد اجتنــاب در حــوزه امنیــت بــا محــور امنیت  زدایــی، راهبــرد انتقــال درحــوزه 
اقتصــاد بــا محــور تحریــک و بازگشــایی، راهبــرد تعدیــل در حــوزه ســامت بــا محورهــای تقویــت درمــان، توصیــه و توســعه 
ــا محــور عادی ســازی و در نهایــت راهبــرد پذیرشــتعدیل درحــوزه اجتمــاع  ــات، راهبــرد انتقــال در حــوزه مدیریــت ب امکان
ــت،  ــی انســجام در مدیری ــای کل ــن راهبرده ــل ای ــدند. در ذی ــدی ش ــازی و صــورت بن ــازی، مفهوم س ــا محــور شخصی س ب
اجتماعی کــردن مســئله، معنابخشــی بــه بحــران و حمایــت از آســیب پذیرترین اقشــار بــه عنــوان مؤلفه هــای اصلــی مدیریــت 

ــایی می شــود.  بحــران شناس

 انسجام مدیریت 
مدیریت با رهبری و مشاوره متخصصان حوزه پزشکی )رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا و تأسیس و تقویت ستادهای مرکزی( از 
جمله ستاد ملی مبارزه با کرونا، شورای عالی همکاری اقتصادی، انسجام قدرت و هماهنگی در ارکان قدرت از جمله مهم ترین 

گزاره های تأیید کننده این حوزه است.

اجتماعی کردن حل مسئله
درگیــر کــردن نهادهــای مدنــی، ارائــه گســتره اقدامــات حمایتــی از طریــق ســازمان های درمانــی و خیریــه ای، چتــر حمایتــی 

بیمــه بــرای درمــان از جملــه مهم تریــن گزاره هایــی تأییــد کننــده ایــن حــوزه اســت.

معنابخشی به بحران
ــه تمــام  ــا احال ــردن مســئله ب ــت، شــخص ک ــت و حاکمی ــه ســمت دول ــت ب ــادار و جهــت دار شــدن وضعی ممانعــت از معن
ــن  ــه مهم تری ــانه ای از جمل ــای رس ــت فض ــت و مدیری ــازی وضعی ــی و عادی س ــپس طبیع ــکار و س ــراد، ان ــه اف ــئولیت ب مس

ــت. ــوزه اس ــن ح ــده ای ــد کنن ــی تأیی گزاره های

حمایت  های حداقلی از آسیب پذیرترین اقشار
ارائــه بســته های معیشــتی؛ حمایت هــای حداقلــی، بســته های معیشــتی، وام هــای یارانــه ای، پرداخــت یارانــه، کنتــرل بــر نظــام 
توزیــع، نظــارت بــر قیمــت کاالهــای اساســی همــراه بــا حسابرســی های شــدید، بازگشــایی زودهنــگام، عــدم ســختگیری بــرای 
رعایــت پروتکل  هــای بهداشــتی، پرداخــت بیمــه بیــکاری و حمایــت از کارفرمــا مبنــی بــر عــدم اخــراج کارگــران از جملــه 

مهم تریــن گزاره هــای تأییــد کننــده ایــن حــوزه اســت.
  

جمع بندی
دکتــر ســجادی در خاتمــه ســخنانش جمع بنــدی کــرد: در مدیریــت اپیدمــی کوویــد19، بیــش از هــر چیــز بــر برنامه ریــزی 
ــی، توســعه  ــی غذای ــی شــغلی و ناامن ــر ناامن ــا تمرکــز ب ــد19 ب ــرای تخفیــف ناامنی هــای جامعــه در شــرایط اپیدمــی کووی ب
ــی،  ــای حیات ــوزه کارکرده ــژه   در ح ــت به وی ــات دول ــتمرار خدم ــن اس ــی، تضمی ــگیری و آمادگ ــه پیش ــت در مرحل مدیری
ــد  ــوزه بای ــن ح ــش در ای ــده دان ــترش فزاین ــودن آن و گس ــد ب ــه نوپدی ــا توج ــته، ب ــابه در گذش ــارب مش ــری از تج بهره  گی
به طــور مســتمر از دانــش بــه روز شــده و تجــارب دیگــر کشــورها بهــره بــرد. ایــن مهــم مســتلزم ارتبــاط مســتمر و رصــد و 
ــه به منظــور پیاده  ســازی و اجــرای ســریع آن باشــد. ــف و جامع ــازمان ها، مؤسســات مختل ــه س ــاغ آن ب ــات و اب ــش اطاع پای
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استقبال از نظامی گنجوی در شبه قاره هند

ــان و ادبیــات  ــه میزبانــی پژوهشــکده زب نشســت تخصصــی بین المللــی »اســتقبال از نظامــی گنجــوی در شــبه قــاره هنــد« ب
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ۲9 آذر مــاه  بــه صــورت غیرحضــوری برگــزار شــد.

 در ایــن نشســت کــه به مناســبت هفتــه پژوهــش برگــزار شــد، پروفســور ســیداختر حســین و دکتــر محمــد ارشــد القــادری 
از هندوســتان و دکتــر عصمــت درانــی و دکتــر انجــم حمیــد از پاکســتان ســخنرانی کردنــد. دبیــر نشســت نیــز دکتــر فرانــک 

جهانگــرد عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــود.
ــود. وی از ســال ۲001  ــی ب ســخنران نخســت جلســه پروفســور ســید اخترحســین اســتاد دانشــگاه جواهــر الل نهــرو دهل
 IIPS عضــو هیــأت علمــی مرکــز مطالعــات فارســی و آســیای میانــه ایــن دانشــگاه و رئیــس مؤسســه مطالعــات فارســی هنــد

هســتند کــه هــدف ایــن مؤسســه را آمــوزش زبــان و ادبیــات فارســی در هنــد عنــوان کــرد.
وی در ایــن نشســت دربــاره جایــگاه نظامــی در ســپهر فرهنگــی شــبه قــاره ســخنان خــود را ارائــه کــرد و گفــت: از نمونه هــای 
تأثیــر نظامــی گنجــوی بــر فرهنــگ هنــد، بــه تأثیــر معمــاری خورنــق کــه در هفــت پیکــر ذکــر آن آمــده، بــر معمــاری دو بنــا 
در شــهرهای الهــور و لکهنــو می تــوان اشــاره کــرد. در واقــع شــعر نظامــی گنجــوی محملــی بــرای انتقــال فرهنــگ ایرانــی 
بــه شــبه قــاره شــده اســت. ایــن اســتاد همچنیــن دربــاره جایــگاه نظامــی و تأثیــر او بــر غالــب و دیگــر شــعرای شــبه قــاره 
ســخن گفــت و در پایــان ســفر غالــب بــه »بنــارس« را بــا بخشــی از لیلــی و مجنــون نظامــی در بــاب رفتــن مجنــون بــه همــراه 

پــدرش بــه مکــه به صــورت تطبیقــی بررســی کــرد.
ــارغ التحصیــل مقطــع دکتــری  در ادامــه نشســت، دکتــر محمــد ارشــد القــادری، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه لکهنــو و ف
ــا عنــوان »مطالعــه تطبیقــی اســکندرنامه  ــان و ادبیــات فارســی از دانشــگاه جواهــر الل نهــرو ســخنرانی خــود را ب رشــته زب
ــه  ــر خواج ــه اث ــوی و قیصرنام ــی گنج ــکندرنامه نظام ــر اس ــه و دو اث ــوی« ارائ ــز کلهن ــه عزی ــوی و قیصرنام ــی گنج نظام

ــرد. ــوی را بررســی ک ــن لکهن عزیزالدی
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وی بــا تأکیــد بــر اینکــه قیصرنامــه کشــمکش و نــزاع شــاهان عثمانــی و روســیه اســت، در یــک مطالعــه تطبیقــی ویژگی هــای 
ــر  ــه ویژگی هــای دو جنگــی کــه در دو اث ــال، شــخصیت ها و مــوارد دیگــر از جمل ــر را از لحــاظ موضــوع، صــور خی دو اث
آمــده، شــرح داد. مقایســه ابــزار و آالت جنــگ، نقشــه میــدان و ابعــاد ایــن دو جنــگ از کارهایــی بــود کــه ایــن اســتاد در 
ــال نظامــی در قیصرنامــه را از لحــاظ لغــات و صــور  ــود و ریشــه ها و رگه هــای باریــک نفــوذ خی ــه انجــام داده ب ــن مقال ای

خیــال و ســایر دقایــق شــعری بررســی کــرد.

ســخنران بعــدی ایــن نشســت، دکتــر عصمــت درانــی دانشــیار دپارتمــان فارســی دانشــگاه اســامی بهاول پــور بــود کــه بیــش 
از 140 اثــر در زمینــه ادبیــات منتشــر کــرده اســت. وی کــه از ســال ۲00۸ بــه تدریــس زبــان فارســی اشــتغال دارد، بــا عنــوان 
»تقلیــد آثــار نظامــی در شــبه قــاره هنــد« ســخنرانی کــرد و بــه بررســی تاریــخ ادبیــات شــبه قــاره پرداخــت و ردپــای نظامــی 

را در ادبیــات شــبه قــاره نشــان داد.
ــرام اســت و  ــه و احت ــورد توج ــاره ســخت م ــبه ق ــاز در ش ــاعری جریان س ــوان ش ــی به عن ــرد: نظام ــد ک ــی تأکی ــر دران دکت
بســیاری از بــزرگان ادب شــبه قــاره بــه اســتقبال نظامــی خمسه ســرایی کرده انــد. در ادامــه فهرســت ایــن شــاعران و ارزش 

کار آنــان در ســخنرانی دکتــر درانــی بــا نگاهــی از زاویــه تاریــخ ادبیــات ارائــه و نشــان داده شــد.

آخریــن ســخنران ایــن نشســت دکتــر انجــم حمیــد، مترجــم، پژوهشــگر و کتاب¬شــناس پاکســتانی بــود کــه دکتــرای خــود 
را در رشــته زبــان و ادبیــات فارســی از دانشــگاه پنجــاب پاکســتان اخــذ کــرده اســت. رســاله دکتــری وی »اســتقبال از نظامــی 
گنجــوی در شــبه قــاره و ایــران« بــوده کــه ایــن رســاله پــس از انتشــار، جایــزه کتــاب ســال ایــران را در ســال ۲01۳ بــه خــود 

اختصــاص داد. 
وی بــا عنــوان »جایــگاه نظامــی گنجــوی در شــبه قــاره هنــد« ســخنرانی کــرد و بــه ایــن مســئله پرداخــت کــه نظامــی چگونــه 

در شــبه قــاره شــناخته شــد و مــورد اســتقبال گســترده قــرار گرفــت؟
دکتــر انجــم حمیــد در ادامــه بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه نظامــی چگونــه بــر شــاعران شــبه قــاره تأثیــر گذاشــته اســت. 

نقطــه تمرکــز ســخنرانی وی بــر مخــزن االســرار و جایــگاه 
ــدود ۷۳  ــای وی ح ــق احص ــود. طب ــاره ب ــبه ق آن در ش
ــی  ــرار نظام ــزن االس ــد از مخ ــه تقلی ــروده ب ــوان س عن
وجــود دارد کــه ایــن آمــار در شــبه قــاره ۷0 مثنوی اســت. 
ــی،  ــگاه نظام ــه جای ــوان ب ــار می ت ــن آم ــه ای ــتناد ب ــا اس ب
ــان  ــان دیگــر جایــگاه عرف ــه بی به ویــژه مخزن االســرار و ب
ــی در  ــعر نظام ــرد. ش ــی ب ــد پ ــاره هن ــبه ق ــی در ش نظام
ــت. وی  ــده اس ــده می ش ــا خوان ــا قرن ه ــا ت ــل عرف محاف
همچنیــن بــه شــرح هایی کــه از مخــزن االســرار در شــبه 
قــاره بــه وجــود آمــده اشــاره کــرد و گفــت: نظامــی شــاعر 
ــر  ــی صاحب اث ــر حماس ــم در ژان ــه ه ــرایی ک داستان س
ــدام  ــی. هــر ک ــی و غنای اســت و هــم در ژانرهــای عرفان
ــورد  ــاره م ــبه ق ــه ای در ش ــه گون ــی ب ــواع ادب ــن ان از ای
توجــه قــرار گرفتــه اســت. به عنــوان نمونــه در ایــن 
ــکندرنامه  ــباهت اس ــون ش ــای گوناگ ــه جنبه ه ــت ب نشس
ــاره شــد.  ــز اش ــه ســروده خواجه عزی ــا قیصرنام ــی ب نظام
ــدن  ــه خوان ــن ک ــر ای ــاوه ب ــز ع ــی نی ــر عرفان در ژان
ــورد  ــخت م ــی س ــل عرفان ــا و محاف ــی در حلقه ه نظام
توجــه بــوده اســت، شــعرایی نیــز در اســتقبال از نظامــی، 
»مخزن االســرار« را مــورد توجــه قــرار داده انــد و بــه 

ــروده اند. ــعر س ــر ش ــن اث ــی در ای ــیوه نظام ش
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پیکربندی نوینی از عدالت علمی و تحول در عرصه پژوهش در دوره همه گیری کروناویروس

ســخنرانی »پیکربنــدی نوینــی از عدالــت علمــی و تحــول در عرصــه پژوهــش در دوره همه گیــری کروناویــروس« ۲9 آذرمــاه  
به صــورت غیرحضــوری )برخــط( برگــزار شــد.

 در ایــن ســخنرانی کــه بــه همــت مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا برگــزار شــد، دکتــر مریم ســادات فیاضــی همســو بــا شــعار 
ــه زیســته خــود در روزهــای کرونایــی  ــه چرایــی طــرح پرســش اصلــی پژوهــش و تجرب »تحــول در پژوهــش«، در ابتــدا ب
اشــاره کــرد و گفــت: اعمــال محدودیت هــا و لغــو ســفرها در آغــاز شــیوع همه گیــری بیمــاری کرونــا، موجــب لغــو جلســه  
ــن  ــا پیشــنهاد ای ــه ب ــا در ادام ــود ام ــه ب ــو صــورت گرفت ــه دعــوت دانشــگاه تورنت ســخنرانی و کارگاه آموزشــی شــد کــه ب
دانشــگاه جلســه ســخنرانی و کارگاه به صــورت مجــازی در 14 ژانویــه ۲0۲1 برگــزار شــد. ایــن رویــداد علمــی کــه بــدون 
بــروز اختــاالت اینترنتــی انجــام گرفــت، زمینــه ای بــرای شــکل گیری، احســاس جهان-وطنــی بــودن علمــی در مــن شــد. 
ــر  ــا آن پژوهشــگاه، ه ــن دانشــگاه ی ــارغ از عرصــه  اشــتغال در ای ــه ف ــن احســاس ک ــرای شــکل گیری ای ــه ای ب ــی زمین یعن
عضــو هیــأت علمــی بــه یــک میــدان علمــی بــه پهنــای جهــان تعلــق دارد و حضــور در چنیــن مجامعــی حــس برخــورداری 

از نوعــی تســاوی میــان خــود و ســایر همــکاران در سرتاســر جهــان را بــه وجــود مــی آورد.

دکتــر فیاضــی ادامــه داد: تــاش بــرای ســنجش صحــت و ســقم ایــن فرضیــه، راه بــه پژوهشــی پیمایشــی بــرد تــا دســتاورد 
ــه  ــاور ک ــن ب ــا ای ــد. ب ــور باش ــی کش ــه  علم ــت گذاران عرص ــرای سیاس ــاکرونا ب ــری در دوران پس ــاز تصمیم گی آن، زمنیه س
ــا یکدیگــر تفــاوت  ــا و پیشــاکرونا ب ــا دوران گــذار از کرون قواعــد جامعه پذیــری و روال هــای زیســت در دوره  پســاکرونا ب

دارنــد و جامعــه  علمــی کشــور هــم از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت.
ــات بشــری  ــخ حی ــه ســال۲0۲0 را نقطــه عطفــی در تاری ــد19در ژانوی ــروس کووی ــری کروناوی ــر فیاضــی آغــاز همه گی دکت
ارزیابــی کــرد کــه طــی آن احســاس توأمــان وحشــت و سرگشــتگی رفته رفتــه جــای خــود را بــه چاره جویــی و ســازگاری 
بــا وضعیــت موجــود داده اســت. وی در ایــن زمینــه گفــت: ایــن بیمــاری، صرف نظــر از پیامدهــای ناگــوار آن بــر ســامت 
ــز  ــدی نی ــر نظام هــای اقتصــادی و مناســبات سیاســی، دســتاوردهای چن ــراد و اثرگــذاری ســوء آن ب ــی اف جســمانی و روان
بــرای بشــریت بــه همــراه داشــته اســت. از آن جملــه، پیکربنــدی تــازه ای اســت از ســاختار روابــط کــه در میــان افــراد شــکل 
ــه ای از اســتقال  ــج گون ــد، به تدری ــا نبوده ان ــان حکومت ه ــر از مناســبات سیاســی می ــه بی تأثی ــرد. مناســبات علمــی ک می گی
ــادگی  ــه س ــی را ب ــای جغرافیای ــازی، مرزه ــای مج ــن فضاه ــه یم ــه ب ــتقالی ک ــد. اس ــه می کنن ــود تجرب ــات خ را در حی

ــد. ــر می کن ــر نزدیک ت ــه یکدیگ ــگانی را ب ــای اندیش ــوردد و قلمروه درمی ن

فضای مجازی می تواند زمینه ساز تداوم حق برخورداری عادالنه از میدان های علمی باشد

وی هــدف از پژوهــش خــود را بررســی نقــش فضــای مجــازی بــرای توســعه  عدالــت علمــی دانســت و درپــی آن بــود کــه 
ــر و  ــرای دسترســی براب ــدازه فضایــی ب ــا چــه ان ــر پاســخ دهــد؛ نخســت اینکــه فضــای مجــازی ت ــه دو پرســش کلــی زی ب
عادالنــه بــه مجامــع علمــی را در اختیــار پژوهشــگران قــرار می دهــد؛ و دوم، بازخــورد و احســاس پژوهشــگران از حضــور 

ــت؟ ــی چیس ــای علم در میدان ه
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 دکتــر فیاضــی در ادامــه توضیــح داد: در پژوهــش خــود متغیــر حضــور در مجامــع مطالعــه شــده و مــواردی همچون دسترســی 
ــه مســئله تحریــم (  ــا توجــه ب ــه منابــع علمــی ماننــد کتــب دانشــگاهی، امــکان ســفارش و خریــد کتاب هــای خارجــی )ب ب
مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت و جامعــه  آمــاری ایــن پژوهــش، اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های 
ــی  ــری تصادف ــا کاربســت روش نمونه گی ــه ب ــوده اســت ک ــر ب ــه ۳۸4 نف ــد و حجــم نمون ــی کشــور بودن ــی و غیردولت دولت
ســاده گزینــش شــدند. ایــن پژوهــش کــه در شــمار مطالعــات کّمــی قــرار دارد، بــه روش پیمایشــی بــه ســامان رســیده اســت. 
ــه کــه پــس از تعییــن  ــز از رهگــذر پرســش نامه محقــق ســاخته ای صــورت پذیرفت گــردآوری داده هــای ایــن پژوهشــگر نی

ــه اســت. ــرار گرفت ــار پرسش شــوندگان ق ــن در اختی ــق ســامانه پرس الی ــه صــورت برخــط از طری ــی آن ب ــی و پایای روای

ــادالت علمــی  ــزان تب ــه می ــم ک ــی دریافت ــه روش توصیف ــای پژوهــش ب ــل داده ه ــس از تحلی ــرد: پ ــد ک ــر فیاضــی تأکی دکت
میــان پژوهشــگران در دوره  همه گیــری کرونــا ویــروس کوویــد19 در فضــای مجــازی رشــد چشــمگیری داشــته و احســاس 
برخــورداری از عدالــت توزیعــی و عدالــت تعاملــی بیــن محققــان افزایــش یافتــه اســت. در طراحــی ایــن مــدل از تعامــات 
علمــی در فضــای مجــازی، میــزان اثرگــذاری روابــط سیاســی میــان کشــورها در ســایه قــرار گرفتــه و شــکل جدیــدی از 
عدالــت علمــی در حــال طرح ریــزی اســت کــه حفــظ و توســعه  رفتارهــای عادالنــه بــا اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه های 
ــت  ــاس عدال ــی احس ــه پدیدآی ــد ب ــی می توان ــای علم ــه میدان ه ــا ب ــاوی آنه ــی مس ــان و دسترس ــر جه ــف از سراس مختل

بیانجامــد و حــس ارزشــمند بــودن را در آنهــا تقویــت  کنــد.

ــر اســاس  عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در خاتمــه ســخنانش نتیجه گیــری کــرد: ب
ــه از میدان هــای علمــی باشــد.  ــداوم حــق برخــورداری عادالن ــد زمینه ســاز ت یافته هــای پژوهشــی، فضــای مجــازی می توان
یعنــی در شــرایط پســاکرونا و برداشته شــدن محدودیت هــا نیــز دسترســی بــه میدان هــای علمــی از طریــق فضــای مجــازی 

همچنــان بــه عنــوان یــک ظرفیــت بــرای تعامــات میــان پژوهشــگران بــه کار گرفتــه شــود.
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گزارش نشست »مسئله در تاریخ«

ــراِن پژوهشــگاه  ــخ ای ــه همــت پژوهشــکده تاری ــر و ب ــره دلی ــر نی ــری دکت ــه دبی ــاه ب ــخ« ۲9 آذرم ســخنرانی »مســئله در تاری
برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر عبدالرحمــن حســنی فر )عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی(، 
ــی  ــا لحن ــت و ب ــش پرداخ ــر پژوه ــی ام ــه آسیب شناس ــرد و ب ــاد ک ــی ی ــات تاریخ ــش در تحقیق ــگاه پژوه ــت جای از اهمی

انتقــادی در مــورد آسیب شناســی امــر پژوهــش گفــت: محقــق نبایــد تحــت تأثیــر مــوارد تصنعــی جنجالــی قــرار گیــرد.
ــی  ــی و هیجان ــای تصنع ــری از فض ــت و تأثیرپذی ــدم دق ــش و ع ــطحی نگری در پژوه ــون س ــواردی چ ــه م ــه ب وی در ادام
تأکیــد کــرد و یــادآور شــد: در موضوعاتــی چــون کودتــای 1۲99ف ملــی شــدند صنعــت نفــت، کودتــای ۲۸ مــرداد و انقــاب 
اســامی پژوهش هــای زیــادی صــورت گرفتــه اســت امــا بــه نظــر می آیــد کــه حاصلــی برآمــده از پژوهــش در برنداشــته اند. 
نگاه هــای محــدود و ابــزاری بــه ایــن وقایــع دســتاورد ایــن مطالعــات اســت! چــرا کــه مــا هنــوز بــا ظرفیــت نیروهــای انســانی 
ــای  ــا نیروه ــه ب ــم در مواجه ــوز نمی دانی ــم و هن ــنایی نداری ــی آش ــه عموم ــش در عرص ــوع کن ــرای وق ــی ب ــری داخل و فک
ــا انباشــت و تجربه انــدوزی از ایــن وقایــع صــورت  ــار »تکــرار« هســتیم کــه گوی خارجــی چــه بایــد بکنیــم. مــا دائــم گرفت

نگرفتــه اســت.

تعریف مسئله در تاریخ دشوار است

ــر  ــاوت ام ــه تف ــخ«، ب ــای »مســئله در تاری ــه مســئله و چیســتی و ویژگی ه ــا اشــاره ب ــی ساالری شــادی ب ــر عل ــه دکت در ادام
مســئله در علــوم تجربــی و علــوم انســانی به خصــوص علــوم تاریخــی پرداخــت و بــا طــرح تردیــد و شــک در وجــود مســئله 
در تحقیقــات تاریخــی بــه نســبت و قیــاس بــا ســایر علــوم خاطــر نشــان کــرد: طــرح مســئله در تحقیقــات تاریخــی محــل 

شــک و تردیــد اســت.
دکتــر ساالری شــادی ادامــه داد: تعریــف مســئله در تاریــخ کمــی دشــوار اســت چــرا کــه چســیتی آن بــه نســبت محققــی بــه 
محقــق دیگــر تفــاوت دارد و ایــن انــگاره گاهــی بــرای کســی معنــا دارد در حالی کــه بــرای کســی دیگــر آن معنــا را نــدارد 
و شــاید همــگان آن را مســئله نشــمرند. مســئله تاریخــی حتــی در صــورت طــرح توســط یــک محقــق تاریــخ، شــاید بــرای 
ــرای  ــی مســئله باشــد و ب ــرای محقق ــه ب ــث آن می شــود ک ــاوت باع ــی نشــود، چــون برداشــت متف دیگــری آن مســئله تلق

ــرای اثبــات ادعــای آن دو نیســت. دیگــری امــری معمولــی و عــادی به شــمار آیــد و چارچوبــی هــم ب
ــا فــرض قبــول و وجــود »مســئله در تاریــخ«، آن مســئله چیســت و چــه ماهیتــی  دکتــر ساالری شــادی یــادآور شــد: حــال ب
ــا  دارد؟ ایــن بســیار مهــم اســت کــه کیفیــت، ماهیــت و چیســتی مســئله در حــوزه تاریخــی، مشــخص و روشــن شــود. آی
ــئله  ــان مس ــئله همچن ــف مس ــان کاش ــز بس ــران آن را نی ــا دیگ ــرد؟ آی ــرار گی ــران ق ــد دیگ ــورد تأیی ــد م ــئله می توان آن مس
ــال  ــا اهم ــر ب ــی اگ ــه حت ــن اســت ک ــود ای ــرح می ش ــخ مط ــئله در تاری ــوان مس ــه تحــت عن ــرم آنچــه ک ــد؟ به نظ می انگارن
و مســامحه آن را بپذیریــم، بیشــترحالتی ترکیبــی از دو عنصــر و وجهــه اســت، یعنــی: اول نحــوه نگــرش و بینــش فــردی و 
ذهنیــت محقــق بــه موضــوع یــا یــک رخــداد تاریخــی اســت کــه چگونــه آن را مســئله فهــم کــرده اســت، دیگــری وجــود 

مــواردی پــر ابهــام یــا آشــفتگی در کیفیــت یــک امــر و پدیــده تاریخــی اســت.
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بررسی همه جانبه موضوع

عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی تأکیــد کــرد: بــا فــرض قبــول مســئله در تاریــخ گویــا 
ــر  ــه ای دیگ ــات آن به گون ــخ و تحقیق ــرم تاری ــتند. به نظ ــان داش ــح آن بی ــه در توضی ــت ک ــن اس ــان تبیی ــور هم ــراد و منظ م
ــر  ــر ومنطقی ت ــن بهت ــا تبیی ــخ ب ــا در تاری ــه م ــه شــود ک ــر اســت گفت ــاید بهت ــس ش ــدان مســئله پذیر نیســت. پ اســت و چن
ــن  ــرادش تبیی ــه شــاید مدعــی مســئله مندی، بیشــتر منظــور و م ــات تاریخــی مواجــه هســتیم ک ــاره موضوع ــی درب و عقای
بهتــر و همه جانبه تــری از موضــوع اســت. ظاهــراً تبییــن خــوب آن اســت کــه بــه چنــد پرســش اساســی و پایــه ای جــواب 
دهــد، از جملــه اســتفهام: اول چگونــه ))HOW، دوم چــرا )WHY( کــه در حیــن بیــان چگونگــی و چرایــی بایــد بــه مــکان و 
زمــان و کنشــگران انســانی و عوامــل دخیــل بــا مجموعــه اقدامــات و فعایت هایــی نظیــر تعامــل، تعــاون، تضــاد، مخاصمــه 
ــا بیشــترین و  ــه موضــوع ب ــد بررســی همه جانب ــن و پاســخی نیازمن ــن تبیی ــه چنی ــه شــود ک ــن اســتمرار آن پرداخت و همچنی
بهتریــن اطاعــات و داده هــا اســت کــه رونــد خــاص خــود را دارد و در نهایــت رخــداد موضوعــی مبهــم و تیــره بــه شــرح 

و تبیینــی ایــده آل و مطلــوب تبدیــل شــود.
ــرد:  ــح ک ــخنانش تصری ــه  س ــادی در خاتم ــر ساالری ش دکت
ــرای  ــار ب ــم و ت ــت مبه ــک وضعی ــخ ی ــت در تاری درحقیق
ــق آن  ــی و تحقی ــه در بررس ــود ک ــل می ش ــی حاص محقق
ــر  ــده آل و مطلوب ت ــن و ای ــن روش ــک تبیی ــه ی ــل ب تبدی
ــی به درســتی صــورت  ــن تبیین می شــود. حــال چنانچــه چنی
ــد آن  ــل و بع ــاره قب ــان نســبت درب ــد هم ــه باشــد، بای گرفت
ــداوم  ــدی و در ت ــوارد بع ــد در م ــًا بای ــد و آن حتم رخ ده
ــی  ــق فعل ــترس تحقی ــارج از دس ــب خ ــوان عواق آن به عن
ســاری و جــاری شــود. به عبــارت دیگــر چنانچــه آن ابهــام 
ــن  ــًا همی ــود، حتم ــن ش ــح تبیی ــن و واض ــوی روش به نح
ــا همطــراز در همــان  ــه ی ــا ادام ــاط ب ــد در ارتب ــت بای موقعی
محــدود تاریخــی، زمانــی و موضوعــی پیــش آیــد یــا وجــود 
داشــته باشــد.به عبارت دیگــر اگــر آن تبییــن به درســتی 
در بــاره آن موضــوع در مقطــع مشــخص تاریخــی رخ نمــوده 
ــه همــان  ــش در ســابقه و ادام ــم و بی ــد همــان ک باشــد، بای

ــد. ــته باش ــود داش ــش وج ــم و بی ــوع، ک موض
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نشست اول »تاریخ فرهنگی، پیشینه، وضعیت کنونی و چشم انداز آینده«

ــکده  ــت پژوهش ــه هم ــاه 1400 ب ــده« ۲۲ آذرم ــم انداز آین ــی و چش ــت کنون ــینه، وضعی ــی، پیش ــخ فرهنگ ــت اول »تاری نشس
ــراِن پژوهشــگاه برگــزار شــد. ــخ ای تاری

 در ابتــدای ایــن نشســت، دکتــر محمدامیــر احمــدزاده، مدیــر گــروه تاریــخ فکــری و فرهنگــی پژوهشــگاه، عنــوان ســخنان 
ــخ  ــا برشــمردن اهمیــت مطالعــات تاری ــد« اعــام کــرد و ب ــگاری جدی ــرای تاریخ ن خــود را »کاربردهــای تاریــخ فرهنگــی ب
فرهنگــی و کاربردهــای ســودمند آن بــرای پژوهش هــای تاریخــی گفــت: تاریــخ فرهنگــی بــا تمرکــز بــر تاریــخ گسســت ها 
باعــث می شــود تــا مــا در تاریخ نــگاری مــدرن از دام قطعی اندیشــی و مطلق گرایــی رهایــی یابیــم و طبعــًا در ایــن صــورت، 

ــود. ــاز می ش ــر آغ ــگاری کلیّت نگ ــی و تاریخ ن ــای سیاسی نویس ــد تاریخ نگاری ه ــا نق ــی ب ــخ فرهنگ تاری

ــا چندبعــدی بــودن تحلیل هــای تاریــخ فرهنگــی در مقابــل تاریخ نــگاری ســنتی افــزود: مــا در تاریخ نــگاری فرهنگــی  وی ب
بــا رویکردهــای تــک تفســیری مواجــه نیســتیم بلکــه ایــن رویکــرد جدیــد و پراهمیــت بــا تحلیل هــای ژرف و چندالیــه از 
ــه  ــه رخــداد ارائ ــه امــر فرهنگــی ببینــد و درک عمیق تــری نســبت ب ــا ایــن رخدادهــا را به مثاب رخــداد تاریخــی می کوشــد ت

دهــد.
ــخ فرهنگــی اساســًا رویکردهــای  ــوان گفــت کــه در تاری ــن مــورخ فرهنگــی معتقــد اســت: از منظــر روش شــناختی می ت ای
تفســیری و تأویل گرایانــه، جایگزیــن رویکــرد پوزیتویســتی بــه وقایــع و حــوادث می شــوند کــه ایــن امــر بــه بســط حــوزه 
و گســترة موضوعــی تاریــخ در تاریــخ فرهنگــی منجــر می شــود. وجــه دیگــر روش شــناختی حائــز اهمیــت در تاریخ نــگاری 
فرهنگــی ایــن اســت کــه در ایــن نــوع جدیــد از تاریخ نــگاری بــه خاطــر فرهنگــی دیــدن رخدادهــا یــک رویکــرد معنامحــور 
بــر امــور مســلط اســت حــال آنکــه در تاریخ نــگاری سیاســی رانکــه ای اساســًا تاریــخ امــری واقعــه محــور و موضــوع مــدار 

اســت.
ــا دوره  ــیس ی ــر تأس ــه و عص ــوز در مرحل ــی هن ــخ فرهنگ ــات تاری ــی مطالع ــو بودگ ــه ن ــه ب ــا توج ــه ب ــان اینک ــا بی  وی ب
ــان فارســی مواجــه هســتیم افــزود: تاریــخ فرهنگــی در ایــران از ســوی مطالعــات  ــه زب ترجمــه متــون از زبان هــای دیگــر ب
ــد.  ــقدم بوده ان ــان پیش ــه مورخ ــبت ب ــروه نس ــن دو گ ــده و ای ــه ش ــر گرفت ــی جدی ت ــی فرهنگ ــی و انسان شناس جامعه شناس
دکتــر احمــدزاده ابــراز امیــدواری کــرد کــه مورخــان جــوان و بانشــاط بتواننــد بــا عبــور از عصــر تأســیس و ترجمــه دانــش 
تاریــخ فرهنگــی وارد مرحلــه تألیــف و خودبســندگی شــوند و بــا توجــه بــه تاریــخ پرتنــوع و پرحادثــه ایــران بهره گیــری از 

ــد. ــته باش ــود را داش ــاص خ ــای خ ــد جذابیت ه ــرد می توان ــن رویک ای

نسبت تاریخ فرهنگی و تاریخ هیجان ها )احساسات و عواطف(

ســخنران دوم ایــن نشســت دکتــر عبــاس احمدونــد، دانشــیار دانشــگاه شــهید بهشــتی ســخنانش را بــا عنــوان » نســبت تاریــخ 
ــف دو حیطــه پرداخــت ضمــن  ــه تعری ــوان ب ــخ فرهنگــی می ت ــت: در تاری ــرد و گف ــه ک ــا« ارائ ــخ هیجان ه فرهنگــی و تاری
ــی  ــدان اندک ــه چن ــب ن ــگاری مطال ــن در تاریخ ن ــرد نوی ــن رویک ــت ای ــا و رهیاف ــی، ویژگی ه ــخ فرهنگ ــاره تاری ــه درب اینک

گفتــه شــده اســت.
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احمدونــد شــرح داد: بــا وجــود ایــن پیشــینه، اکنــون بایــد دانســت کــه تاریــخ فرهنگــی چیســت؟ او بــا طــرح رویکــرد »اوتــه 
دنیــل« در تعریــف تاریــخ فرهنگــی گفــت: طــرح پرســش هایی از گذشــته کــه چطــور مــردم آن دوره خــود را می فهمیدنــد و 
ــان  ــای آن ــه ترتیــب قالب هــای دریافــت و ســاخت معن ــی و اجتماعــی ب ــادی، ذهن ــا چــه انگیزه هــای م ــد؟ ی تفســیر می کردن

ــه ایجــاد می شــد؟ را تحــت تأثیــر قــرار مــی داد و مضامیــن چنیــن قالب هایــی، چگون
ــان  ــات انس ــف و احساس ــه عواط ــه ب ــت ک ــوزه ای اس ــف ح ــات و عواط ــا احساس ــا ی ــخ هیجان ه ــد، تاری ــر می رس به نظ
می پــردازد و به طورخــاص تفاوت هــای آنهــا را در میــان فرهنگ هــای گوناگــون و دوره هــای گوناگــون تاریخــی در 

ــد. ــرار می ده ــر ق ــا مدنظ ــی آنه ــات و بازنمای ــار احساس ــردن و اظه تجربه ک
ــا  ــتم ب ــرن بیس ــرد در ق ــن رویک ــه ای ــرد ک ــان ک ــف بی ــا عواط ــا ی ــخ هیجان ه ــه تاری ــان ب ــه مورخ ــینه توج ــورد پیش او در م
ــت ــق گرف ــرای رون ــر گ ــور  Sensibility and history: How to reconstitute affective life of the past? و پیت ــین ف ــای لوس کاره
The Bourgeois Experience 

ــام و نقــش احساســات و  ــا و قی ــروز جنبش ه ــا از ب ــخ هیجان ه ــورد تاری ــال در م ــد مث ــه چن ــا ارائ ــد ســپس ب ــر احمدون دکت
ــت. ــخن گف ــم س ــی دو عال ــاف علم ــا و اخت ــوع جنگ ه ــا در آن، وق هیجان ه

ــا  ــوم هیجــان، ســاده به نظــر می رســد. ام ــت: مفه ــا پرداخــت و گف ــاد نظــری هیجان ه ــه طــرح بنی ــن پژوهشــگر ســپس ب ای
ــا  ــه هیجان ه ــد ک ــده دارن ــق نرســیده اند. بســیاری از دانشــمندان عقی ــه تواف ــه ب ــن کلم ــی ای ــی واقع ــاره معان دانشــمندان درب
چیــزی جــدا از احساســات هســتند. احساســات شــامل واکنش هــای بــدن هســتند، ماننــد زمانی کــه قلــب شــما از اشــتیاق بــه 
شــدت می تپــد. عــاوه بــر ایــن احساســات شــامل تحریــکات شــدید در حــاالت چهــره و صــدا )ماننــد زمانی کــه شــما وقتــی 
ــه  ــد زمانیک ــت مانن ــا اس ــای م ــامل رفتاره ــا ش ــل هیجان ه ــود. در مقاب ــد »وااای«( می ش ــده اید و می گویی ــزی ش ــذب چی ج

ــم. ــتیم و داد می زنی ــی هس عصبان
از دیــدگاه احمدونــد اگــر چــه هیجان هــا بخش هــای متفاوتــی دارنــد، امــا احساســات معمــوالً مهم تریــن بخــش از هیجان هــا 
هســتند. اکثــر دانشــمندانی کــه دربــاره هیجان هــا مطالعــه می کننــد، بــا پرســیدن ســؤال »چــه احساســی داریــد«؟ میــزان هیجــان 
ــه.  ــا ن ــد ی ــت می گوی ــاتش راس ــاره احساس ــخص درب ــا آن ش ــه آی ــم ک ــم بفهمی ــا نمی توانی ــه م ــنجند. البت ــان ها را می س انس

شــایان ذکــر اســت کــه کلماتــی ماننــد عصبانــی و خوشــحال بــرای افــراد مختلــف، معانــی متفاوتــی دارد.
او در بخــش دیگــری از ســخنان خــود در بــاره تأثیــر هیجان هــا بــر زندگــی و رفتــار مــا گفــت: در طــول زندگــی، هیجان هــای 
ــا باعــث  ــد ی ــردم را می خندانن ــه م ــم ک ــگاه می کنی ــی را ن ــای تلویزیون ــا برنامه ه ــد. م ــر می گذارن ــان تأثی ــر انتخاب هایم ــا ب م
ــت  ــاس رضای ــه احس ــا زمانیک ــم و ت ــوند، دوری می کنی ــا می ش ــرس م ــب ت ــه موج ــان هایی ک ــوند. از انس ــا می ش ــه آنه گری
ــوع  ــد ن ــا چن ــد م ــد. روان شناســان نمی دانن ــا را تعییــن می کنن ــار م ــم. ایــن هیجان هــا در واقــع طــرز رفت ــم غــذا می خوری کنی
ــم،  ــه می کنی ــوع هیجــان مختلــف را تجرب ــا شــش ن ــج ی ــا پن ــه م ــن اســت ک ــا ای ــم. یکــی از تئوری ه ــه می کنی هیجــان تجرب
ــد کــه  ــان می کن ــا هیجــان دیگــر متفــاوت اســت. تئــوری دیگــر بی ــًا ب ــذت و اینکــه هــر هیجــان کام ــد؛ عصبانیــت و ل مانن
مــا دو هیجــان مختلــف را تجربــه می کنیــم ماننــد رضایــت، عــدم رضایــت و آشــفتگی یــا آرامــش. همــه این هــا بــا هــم در 

ــد. ــکل دهن ــا را ش ــای م ــا هیجان ه ــد ت می آمیزن
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ــات تاریخــی شــده اســت، چــه  ــخ احساســات و عواطــف جــزو حیطــه مطالع ــای گذشــته تاری ــد در دهه ه ــه آم ــان ک  چن
هیجــان، احساســات و عواطــف را از مقولــه رفتــار یــا دســت کــم موتــور محرکــه بــروز رفتــار انســانی به شــمار آورده انــد 
و همیــن موجــب شــده اســت کــه بازنمایــی ایــن رفتارهــا یــا رفتارهــای منبعــث از هیجان هــا و عواطــف گذشــته انســان را 
ــا پذیــرش ایــن  در قــال بررســی اســناد مکتــوب، بناهــا، مجســمه ها، موســیقی، زمــان و ... پــی بگیرنــد. در این صــورت و ب
مبنــا، آیــا تاریــخ احساســات و عواطــف یــا هیجان هــا چیــزی جــز نشــانگر الیه هــای زیریــن فهــم و تفســیر انســانی، یکــی 

ــی آن اســت؟ ــخ فرهنگــی در پ ــار و ســاخت معناســت کــه تاری ــروز و ظهــور رفت ــن انگیزه هــای ب از مهم تری
پس تاریخ فرهنگی و تاریخ احساسات و عواطف و هیجان ها درهم تنیده و جدایی ناپذیرند.

 دکتــر احمدونــد گفــت: خوشــبختانه تاکنــون شــمار گوناگونــی از روش هــا در تاریــخ احساســات و عواطــف بــه کار گرفتــه 
شــده اســت کــه واکاوی و بررســی آنهــا اتصــال روش شناســانه تاریــخ فرهنگــی و تاریــخ احساســات و عواطــف را بیــش از 

ــد: ــش نشــان می ده پی
Emotional Style ؛Emotional Regimes ؛Emotional Practice ؛Emotional Habits ؛Emotionology

حوزه های موضوعی و اهمیت تاریخ فرهنگی

در ادامــه دکتــر مرتضــی قلیــچ، اســتادیار جامعه شناســی دانشــگاه بین المللــی امــام خمینــی قزویــن ســخنانش را بــا عنــوان » 
ــی  ــاخه  های پر رونق ــا و ش ــخ فرهنگــی یکــی از گفتمان  ه ــت: تاری ــخ فرهنگــی« و گف ــت تاری ــی و اهمی ــای موضوع حوزه ه
اســت کــه از دهــه 19۷0 بــه بعــد گســترش یافتــه اســت. تاریــخ فرهنگــی دانشــی اســت میان رشــته ای کــه از علــوم مربــوط 
ــتفاده  ــخ اس ــا تاری ــراه ب ــا هم ــال این ه ــات فرهنگــی و امث ــخ، انسان شناســی، جامعه شناســی، مطالع ــامل تاری ــگ ش ــه فرهن ب
ــا فرهنــگ  ــه ب ــوان از حیــث نزدیکــی و فاصل ــوان مدعــی شــد کــه مطالعــات تاریخــی را می ت ــد. از ایــن حیــث می ت می کن
طبقه بنــدی کــرد. بــه هــر روی، تاریــخ فرهنگــی از گذشــته نگاشــته شــده و در آینــده نیــز نگاشــته می شــود. مرکزیــت داشــتن 

ــد. ــی امــر فرهنگــی در همــه حوزه هــای علــوم انســانی و اجتماعــی را چرخــش فرهنگــی می گوین فرهنــگ و اهمیت یاب
ــری در  ــده نوتاریخی گ ــته از ای ــی برخاس ــخ فرهنگ ــه تاری ــوط ب ــث مرب ــادی از مباح ــی زی ــرد: بخش ــد ک ــچ تأکی ــر قلی دکت
مطالعــات تاریخــی اســت. ایــن نوتاریخی گــری در مقابــل دوگونــه تحلیــل از فرهنــگ قــرار گرفتــه اســت. طیــف نخســت 
گروهــی از تحلیل گــران هســتند کــه فرهنــگ و امــر هنــری وابســته بــه فرهنــگ را از منظــر هنــری تحلیــل می کننــد. ایــده ای 
کــه هنــر را از منظــر هنــر تحلیــل می کنــد. در مقابــل، ایــده کاســیک مارکسیســتی اســت کــه هنــر و فرهنــگ را محصولــی 
ــیر  ــری و تفس ــخ را بازنگ ــر تاری ــر معاص ــن و از منظ ــش امروزی ــا خوان ــری ب ــد. نوتاریخی گ ــا می دان ــک و روبن ایدیولوژی
ــه  ــی ک ــر تحول ــرد. ه ــورت می گی ــن ص ــای امروزی ــذر ارزش ه ــخ از رهگ ــی از تاری ــر خوانش ــر، ه ــم آلتوس ــد. به زع می کن
در ارزش هــای امروزیــن رخ می دهــد، منجــر بــه ایــن می شــود کــه مــا نگــرش دیگــری بــه تاریــخ داشــته باشــیم. خاصــه 

ــد. ــرار می گیرن ــت ق ــورد قرائ ــه م ــتند ک ــی هس ــا متن های ــه فرهنگ ه اینک
 بــرای مثــال، بــا توجــه بــه اینکــه احساســات در جامعــه معاصــر اهمیــت یافتــه، امــروزه مطالعــه احساســات در تاریــخ اهمیت 
ــد.  ــا می پردازن ــگ احساســات و عواطــف در گذشــته و تحــول آنه ــه شــناخت فرهن ــه و به نوعــی مورخــان فرهنگــی ب یافت

ایــن نوتاریخی گــری تحــت تأثیــر فوکــو، الیــاس، بوردیــو و میشــل دو ســرتو بــوده اســت.
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 ایــن متفکــران ســر آغــاز راهــی بودنــد کــه باعــث شــد، مورخــان از منظــر دیگــری بــه گذشــته نــگاه کننــد. تحــت تأثیــر 
فوکــو بــود کــه مورخــان تــاش دارنــد رژیــم حقیقــت در ادوار تاریخــی را مطالعــه کنند.حتــی امــروزه ســاخت فیلم هــا و 
ــال، اگــر  ــرای مث ــرد. ب ــخ صــورت می گی ــن و مصــرف تاری ــش امروزی ــر اســاس خوان ــز به نوعــی ب ســریال های تاریخــی نی
ســی ســال قبــل قــرار بــود کــه فیلــم مختــار ســاخته شــود، احتمــاالً بــا موضوعیــت مســائل ۳0 ســال گذشــته ســاخته می شــد.

ــم  ــه می توانی ــرای نمون ــی اســت. ب ــد و گفتمان ــر تاریخ من ــدن ام ــی ب ــا، احســاس ها، عواطــف و حت وی شــرح داد: ذهنیت ه
از منظــر تاریــخ فرهنگــی تاریــخ چشــم را مطالعــه کنیــم. چشــم در گفتمــان حکمتــی ایــران، چشــمی اســت کــه عبرت آمــوز 
و عبرت بیــن باشــد یــا در گفتمــان دینــی، چشــم بایــد از نــگاه بــه نامحــرم بپرهیــزد. به همیــن ترتیــب، در گفتمــان پزشــکی 
چشــم معنــای متفاتــی دارد. بــه احتمــال زیــاد، بعــد از آشــنایی ایرانیــان بــا غــرب چشــم زیبــا چشــم ســبزرنگ و آبی رنــگ 
بــدل بــه چشــم زیبــا شــد. حــال آنکــه، توصیفــات تاریخــی در ادبیــات مــا »شــوخ چشــمی«، »خمــاری چشــم « و »ســیاه 

چشــمان« زیــاد تکــرار شــده اســت.
در حــوزه ای دیگــر، تاریــخ فرهنگــی مجــازات مــرگ می توانــد مطمــح نظــر باشــد. اینکــه چطــور در عصــر جدیــد چیــزی 
تحــت عنــوان همدلــی بــا مجــرم متولــد شــده و انســان امروزیــن نازک طبــع شــده و دیگــر تمایلــی بــه تماشــای مجــازات 
ــی باشــد کــه فوکــو  ــم اجتماعــی شــاید همــان روایت ــی عل ــان اهال ــه در می ــه مشــهورترین صحن ــرای نمون ــدارد. ب مجــرم ن
ــام،  ــن ن ــت، دامی ــانی نگون بخ ــا از انس ــد، او در آن ج ــوب می کن ــا آن میخ ک ــدگان را ب ــهورش خوانن ــاِب مش ــدای کت در ابت
ــا  ــند ت ــَدر می کش ــو آن ق ــار س ــب ها را از چه ــد و اس ــب می بندن ــار اس ــه چه ــتن اش، او را ب ــرای کش ــه ب ــد ک می نویس
ــام، قطــع عضــو و ...  ــاء ع ــا در م ــه اعدام ه ــم ب ــان« ه ــد آبراهامی ــدرن »یروان ــران م ــخ ای ــاب تاری ــود. در کت ــه ش چهارتک

ــد. ــاره می کن اش
 دکتــر قلیــچ همچنیــن اظهــار داشــت: در همیــن کتــاب اخیــر، آبراهامیــان بــه هراس هــا و ترس هــای مــردم ایــران در ابتــدای 
ســده بیســتم اشــاره می کنــد. در ابتــدای قــرن بیســتم مــردم ایــران از چشــم زخــم، طاعــون، وبــا و حملــه حیوانــات وحشــی 
می هراســیدند. امــروزه مــردم از قطــع شــدن اینترنــت و هــک شــدن شــبکه های اجتماعــی، تخلیــه و ســرقت از کارت بانکــی، 

بیمــاری و کفــاف مقرری هــای دوران بازنشســتگی می هراســند. می توانیــم تاریــخ هراس هــا را در ادوار تاریخــی بکاویــم.
در حــوزه تاریــخ مجازات هــا »فوکــو« ایــده درخشــانی دارد. بــه بــاور فوکــو، مجــازات و شــیوه های آن برآمــده از تکنولــوژی 
ــوژِی  ــده از تکنول ــب برآم ــاط اســت و تعذی ــوژِی انضب ــده از تکنول ــدان برآم ــال، زن ــوان مث ــه عن سیاســی مســلط اســت. ب
ــن  ــان دادن ای ــرای نش ــد. ب ــل می کن ــه عم ــدرن چگون ــِر م ــدرت در عص ــد ق ــان ده ــاش دارد نش ــو ت ــا فوک ــونت! ام خش
ــاز  ــازات آغ ــاوت از مج ــًا متف ــبک کام ــده دو س ــکان دهن ــذارِی ت ــار هم گ ــا کن ــازات را ب ــاط و مج ــاِب انضب ــوع کت موض
ــبوعانه  ــش س ــدن ِنمای ــد ش ــت، ناپدی ــای جزایی س ــش رویه ه ــِن کن ــِی بنیادی ــی از دگردیس ــه حاک ــری ک ــد، تصوی می کن
خشــونت در مــاء عــام و به کارگیــری شــیوه ای عمیقــًا مایــم در زنــدان. به زعــم فوکــو همیــن چرخــش خــود نشــان دهنده 

شــیوه عمــل قــدرت در جامعــه مــدرن اســت.
 قلیــچ تصریــح کــرد: همیــن تاریــخ فرهنگــی مجــازات مــرگ از منظــر »نوربــرت الیــاس« یــک فراینــد تاریخــی بلندمــدت 
ــی و  ــی فرهنگ ــرات اجتماع ــده تغیی ــه در برگیرن ــدی ک ــت، فراین ــرف اس ــن ط ــه ای ــطی ب ــرون وس ــی از ق ــه غرب در جامع
ــراد  ــد متمدن شــدن، شــخصیت اف ــا پیشــرفت فراین ــج و ب ــه به تدری ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــاس« ب روان شــناختی اســت. »الی
دســتخوش تغییــر شــده و بــه ســمت حزم اندیشــی و احتیــاط افزون تــر در بــروز رفتارهــا حرکــت کــرده و خویشــتن داری و 
خودلگامــی، طبیعیــت ثانویــه افــراد شــده اســت. هرچــه کــه ایــن کنترل هــای درونــی شــده رفتــار، گســترده تر و خودکارتــر 
ــا  ــز جابه ج ــرم را نی ــیت و ش ــتانه حساس ــج آس ــده و به تدری ــل ش ــع تبدی ــگ جوام ــی از فرهن ــی بدیه ــه بخش ــوند، ب می ش
می کننــد تــا بدان جــا کــه ســرانجام بــا شــهروندانی عقانــی، بازاندیــش و مســئول و مبــادی آداب در جهــان متمــدِن قــرون 

ــج. ــِش رن ــای نمای ــویم، انســان هایی منزجــر از تماش ــوزده و بیســت مواجــه می ش ن
ــا لطمــه زدن در مصیبت هــا و عزاداری هــا  ــی در مــاء عــام ی ــد کــه چــرا نمایــش قمه زن ــوان فهمی از ایــن منظــر حتــی می ت
ممنــوع شــده اســت. یکــی از دالیلــی کــه جرم انــگاری برخــی از اشــکال رنــج کشــیدن های حیوانــات هــم شــکلی از فراینــد 

متمدن شــدن »الیــاس« تحلیــل کــرد.
وی در خاتمــه ســخنانش نتیجه گیــری کــرد: به طــور کلــی، تاریــخ فرهنگــی تاریــخ دموکراتیکــی اســت. تاریــخ پادشــاه نامه 
و فاتحــان تاریــخ نیســت. تاریــخ شکســت خورده هــا، تاریــخ مطــرودان و فراموش شــدگان نیــز هســت. آنچــه کــه پیــش رو 
ــرد. و  ــا انباشــت دانــش شــکل بگی ــر باشــند ت ــن اســت کــه موضوعــات فرهنگــی را نشــریه ها و کتاب هــا پذیرات ــم ای داری
ــه ســایر  ــخ سیاســی ب ــخ از تاری ــت شــود و همســایگان تاری ــش تقوی ــش از پی ــای میان رشــته ای بی ــد همکاری ه اینکــه، بای

ــوند. ــیده ش ــز کش ــی و ... نی ــی و زیست شناس ــی و روان شناس ــا، جامعه شناس ــازات، جغرافی ــوق و مج ــل حق ــا مث عرصه ه
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نشست دوم  ›»تاریخ فرهنگی، پیشینه، وضعیت کنونی و چشم انداز آینده«

ــکده  ــت پژوهش ــه هم ــاه 1400 ب ــده« ۲9 آذرم ــم انداز آین ــی و چش ــت کنون ــینه، وضعی ــی، پیش ــخ فرهنگ ــت دوم »تاری نشس
ــراِن پژوهشــگاه برگــزار شــد. ــخ ای تاری

ــخ  ــت تاری ــوان »اهمی ــا عن ــخنانش را ب ــران(، س ــی ای ــه مل ــناد و کتابخان ــز اس ــتادیار مرک ــی )اس ــواد عبدالله ــر محمدج  دکت
ــای  ــا و آرمان ه ــا ایده آل ه ــه را ب ــی جامع ــای اصل ــا و آرمان ه ــی«، ایده آل ه ــخ فرهنگ ــت: تاری ــرد و گف ــاز ک ــی« آغ فرهنگ
ــار  ــرق انتش ــا بدان ط ــن آرمان ه ــه ای ــرد ک ــز می ک ــیوه هایی تمرک ــر ش ــن رو ب ــت و از ای ــی می گرف ــه یک ــگان جامع نخب
ــوب  ــال، یاک ــرای مث ــتند. ب ــنت هس ــن س ــاخص ای ــده ش ــگا« دو نماین ــان هیوزین ــارت« و »یوه ــوب بورکه ــد. »یاک می یافتن
بورکهــارت ایــن انتقــال و گســترش را بــر حســب مفهــوم ســبک ها فهــم می کــرد یــا بــه عبــارت دیگــر شــیوه های خــاص 
زندگــی کــه در عقایــد آن نخبــگان دربــاره جهــان ریشــه داشــت. بــرای نمونــه ســبک زندگــی شــاهزاده ای از دوران رنســانس، 
تجســم ارزش هایــی بــود کــه مشــخصه فرهنگــی جامعــه ایتالیــا به عنــوان یــک کل در قــرن پانزدهــم اســت. تحقیــق معــروف 
یوهــان هیوزینــگا نیــز بــا عنــوان پاییــز قــرون وســطی منحصــراً بــر پایــه فرهنــگ جامعــه دربــاری بــود. او در ایــن کتــاب 
ــه  ــی و انســجامش ب ــا می توانســت به واســطه زیبای ــوع »ایمــاژ« خــاص از دنی ــک ن ــه ی ــا نشــان دهــد چگون ــر آن اســت ت ب
ــر اذهــان افــراد ادامــه دهــد؛ حتــی مدت هــا بعــد از آن کــه واقعیــات سیاســی و اجتماعــی را کــه ایــن ایمــاژ  تأثیر  گــذاری ب

ــد. ــده بودن ــد ش ــد، ناپدی ــن می کن ــت تبیی ــان می رف گم

اهمیت تاریخ فرهنگی

ــبب  ــه س ــه ای ب ــان حرف ــرای مورخ ــنتی ب ــی س ــخ فرهنگ ــت تاری ــم جذابی ــه 19۲0 کم ک ــرح داد: از ده ــی ش ــر عبدالله دکت
ــدی دیگــری کــه از مســئله فرهنــگ  ــا صورت بن ــگاران ذهنیت هــا ب ــا تاریخ ن ــن رفــت. ام مشــکات روش شــناختی اش از بی
عرضــه داشــتند، دوبــاره توجه هــا را بــه ســوی تاریــخ فرهنگــی جلــب کردنــد. مســئله اصلــی در ایــن صورت بنــدی مجــددِ 
مســئله فرهنــگ، تغییــر توجــه از جهان بینی هــا )جریــان غالــب ســنت ایده آلیســتی ( بــه ســاختارهایی اســت کــه بــه واســطه 

ــد. ــال می یابن ــن مفاهیمــی انتق آن چنی
عبداللهــی در خاتمــه ســخنانش تأکیــد کــرد: تاریــخ ذهنیت هــا بــا عنایــت بــه ایــن دقیقــه بنیــان گــذارده شــد. آنالی هــا بودنــد 
ــت  ــد رهیاف ــال، چن ــب آن ــدن مکت ــش از پدیدآم ــد. پی ــد آوردن ــا را پدی ــخ ذهنیت ه ــد، تاری ــدی جدی ــن صورت بن ــا ای ــه ب ک
عمــده بــه تاریــخ فکــر وجــود داشــت. تاریــخ ذهنیت هــا بــا وجــود قرابــت  مشــخصی کــه بــا ایــن رهیافت هــا دارد، واجــد 
ویژگی هایــی اســت کــه متمایزکننــده آن از ایــن رهیافت هاســت. اصلی تریــن وجــه ممیــزه تاریــخ ذهنیت هــا در ایــن اســت 
کــه می کوشــد محدودیت هــای ســنت ایده آلیســتِی تاریــخ فرهنگــی را بــا مطالعــه حــوزه ای از فرهنــگ کــه به نظــر می رســد 
ــت  ــخ، غفل ــه تاری ــت ایده آلیســتی ب ــده رهیاف ــت عم ــد. غفل ــد، اصــاح کن ــت کرده ان ــن مورخــان ایده آلیســت از آن غفل ای
ــن  ــزد ای ــی داد. ن ــه نشــان م ــگان جامع ــدگان منفعــل آرمان هــای نخب ــا را همچــون دریافت کنن ــه آنه ــود ک ــادی ب ــردم ع از م
مورخــان، مــراد از فرهنــگ، فرهنــگ واال بــود و بــه ایــن دلیــل توجــه خــود را معطــوف بــه رونــد شــکل گیری ارزش هــای 

ــد. ــگان می کردن نخب
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تاریخ فرهنگی چیست: ریشه ها و بنیان ها

ســخنران دوم ایــن نشســت دکتــر مصطفــی مهرآئیــن )اســتادیار پژوهشــکده دانشــنامه نــگاری، پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
ــا عنــوان » تاریــخ فرهنگــی چیســت: ریشــه ها و بنیان هــا« گفــت: تاکنــون در ادبیــات  مطالعــات فرهنگــی( طــی ســخنانی ب
موجــود دربــاره تاریــخ فرهنگــی بــه دو شــیوه بــا ایــن مفهــوم برخــورد شــده اســت: الــف، تاریــخ فرهنگــی یعنــی فرهنــگ 
موضــوع تاریــخ شــده اســت، ب، تاریــخ فرهنگــی یعنــی اتخــاذ یــک رویکــرد فرهنگ گرایانــه بــه تاریــخ . بــی شــک تعریــف 
مــورد قبــول متخصصــان حــوزه تاریــخ فرهنگــی تعریــف دوم اســت کــه از دهــه 19۸0 تاکنــون در حــوزه مباحــث مربــوط 
ــگاه مهمتریــن پرســش آن اســت کــه  ــم. آن ــه تعریــف کنی ــه تاریــخ مطــرح شــده اســت. اگــر تاریــخ فرهنگــی را این گون ب

منظــور از »رویکــرد فرهنگ گــرا« در تعریــف تاریــخ فرهنگــی چیســت.

ــه رو هســتیم: در برخــورد  ــا دو دســته تعریــف روب ــز ب ــاال نی ــه پرســش ب ــی در پاســخ ب ــزود: به طــور کل ــن اف ــر مهرآئی دکت
نخســت بــا فرهنــگ چنیــن تصــور می شــود کــه فرهنــگ یعنــی نظــام معانــی و تاریــخ فرهنگــی چیــزی جــز بررســی تاریــخ 
نظــام معانــی در جوامــع مختلــف نیســت. در رویکــرد دوم کــه مــورد توجــه اندیشــمندانی چــون فوکــو، مــری داگاس و 
ژاک دریــدا قــرار گرفتــه اســت گفتــه می شــود کــه مســئله معنــا دیگــر مهمتریــن مســئله نظریــه فرهنــگ نیســت و امــروزه 
نظریــه فرهنــگ مفهــوم یــا پرابلماتیــک »ارتبــاط« را در کانــون خــود جــای داده اســت. در اینجــا به جــای آنکــه گفتــه شــود، 
فرهنــگ مجموعــه ای از نظــام معانــی اســت، چنیــن گفتــه می شــود کــه فرهنــگ تنهــا میانجــی ارتبــاط مــا بــا خــود، جهــان 

و دیگــران اســت و فرهنــگ حــد و مــرز ذهنــی مــا در برخــورد بــا جهــان، خــود و دیگــران را مشــخص می ســازد.
وی تأکیــد کــرد: اگــر این گونــه بــه فرهنــگ نــگاه کنیــم، آنــگاه تاریــخ فرهنگــی یعنــی مطالعــه هــر پدیــده از ایــن حیــث کــه 
چــه حــد و مرزهــای زبانــی را در تاریــخ تحــول خــود خلــق کــرده و زمینه ســاز ارتبــاط بــا جهــان و جامعــه در چارچــوب 
ــورد  ــی م ــخ فرهنگ ــر تاری ــی« را از منظ ــده »بی خواب ــر پدی ــال، اگ ــوان مث ــت. به عن ــده اس ــی ش ــای زبان ــد و مرزه ــن ح ای
ــه ســمت نوشــتن تاریــخ فرهنگــی بی خوابــی حرکــت کنیــم، محقــق بایــد به جــای بررســی ســیر  مطالعــه قــرار دهیــم و ب
ــی را  ــی و معنای ــان چــه گشــایش های مفهوم ــای زب ــون در دنی ــده تاکن ــن پدی ــد ای ــده نشــان ده ــن پدی تحــول تاریخــی ای
ممکــن کــرده و بــه شــکلی میانجــی رابطــه میــان مــردم بــا خــود، جهــان و دیگــران شــده اســت. در اینجــا محقــق می کوشــد 
ــا  ــاط ب ــکی، در ارتب ــای پزش ــی در دنی ــای زبان ــاد حدومرزه ــا ایج ــی ب ــه بی خواب ــه چگون ــد ک ــان ده ــال، نش ــوان مث به عن
عشــاق شــب زنــده دار، در ارتبــاط بــا داســتان گویــی، در ارتبــاط بــا افــراد عصبــی، در ارتبــاط بــا کار، در ارتبــاط بــا عــدم 
فعالیــت در شــب، در ارتبــاط بــا نــور، در ارتبــاط بــا مصــرف چــای، قهــوه و شــکر در ســاعات بی خوابــی، در ارتبــاط بــا 
آگاهــی و خواب آگاهــی، در ارتبــاط بــا شــهر و شــهرهایی کــه در شــب نمی خوابنــد و ... توانســته اســت یــک دنیــای زبانــی 

و مفهومــی بســازد و مــا می توانیــم از منظــر ایــن مفهــوم بــه قرائــت تاریــخ یــک جامعــه بپردازیــم.
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مناسبات میان رشته گی میان »مطالعات فرهنگی« و »تاریخ«

ســخنران ســوم ایــن نشســت غیرحضــوری، دکتــر فاطمــه براتلــو )اســتادیار پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی(، 
ــی،  ــات ادب ــامل مطالع ــی ش ــات فرهنگ ــنت مطالع ــار س ــان چه ــه در می ــاره داشــت ک ــد اش ــت: بای ــخنانش گف ــدای س در ابت
ــده و در  ــخ، پیچی ــی و تاری ــات فرهنگ ــان مطالع ــه می ــه رابط ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــخ می  ت ــی و تاری ــی، انسان  شناس جامعه شناس
عین حــال ناشــناخته  تر اســت. تأثیــر   و تأثــر مطالعــات فرهنگــی و تاریــخ مســئله اصلــی مــن در ایــن ارائــه بــوده کــه در یــک 
جملــه قابــل بیــان اســت: »همــان انــدازه کــه مطالعــات تاریخــی تحــت تأثیــر   فرهنــگ اســت، مطالعــات فرهنگــی هــم تحــت 
تأثیــر   تاریــخ قــرار دارد«. بیــان ایــن نســبت از مناســبات میــان مطالعــات فرهنگــی و تاریــخ در برهــه ای از معرفــت شناســی 
ــش  ــخ و ... چرخ ــی، تاری ــی، انسان شناس ــد جامعه شناس ــته  هایی مانن ــگ در رش ــده  فرهن ــوذ ای ــه نف ــد ک ــاق می افت ــی اتف علم
فرهنگــی یــا حتــی گمانــه  »مــرگ رشــته  « را پدیــدآورده؛ از ســویی در دهه  هــای اخیــر محققــان علــوم انســانی_اجتماعی توجــه 

ــه بینــش تاریخــی هــم داشــته  اند. خاصــی ب
ــن پدیده  هــای اجتماعی_فرهنگــی در رشــته  ها باعــث شــده بســیاری  ــا تبیی ــح و ی ــان در توصیــف، توضی ــد زم ــه بُع  توجــه ب
ــن  ــه ای ــت. البت ــده در دروِن رشته  هاس ــی به وجودآم ــی خودآگاه ــن نوع ــد. ای ــدا کنن ــم پی ــی ه ــت تاریخ ــات سرش از تحقیق
ــه هویــِت رشــته  ها نیســت، امــا در بیــان ایــن  ناقــض ضــرورت تعریــف مرزهــای رشــته      ای و ضــرورت صراحــت بخشــی ب
نســبت بحث هــای زیــادی شــکل  گرفته  ، برخــی برآننــد اســتفاده از عبــارت »مطالعــات« بیانگــر طبیعتــی میان رشــته بــرای هــر 
دو حــوزه و در هــم تنیدگــی تلویحــی و ضمنــی آنهاســت کــه البتــه خــود فرصتــی اســت بــرای عبــور از مرزهــای ســنتی گاه 
محــدود کننــدة رشــته ها ... مــرور محققانــه  تاریــخ بــه معنــای همــه  اتفاق  هــا، حــوادث تاریخــی، داســتان نبردهــا، پیروزی هــا 
و شکســت  ها، انقاب  هــا ... اگرچــه در البــه  الی ســطور زمــان اتفــاق می افتــد امــا ایــن داده هــا در هــر دوران، ایــن دو حــوزه 
ــارغ از زمــان  ــا مســائل زیســت اجتماعــی، ف ــارة مســئله ی ــان کــه انجــام پژوهش  هایــی درب ــد، همچن را در هــم خلــط می کنن

یــا مــکان نخواهــد بــود.
 همچنیــن می تــوان از رابطــه میــان دو ســنت رشــته ای بــا توجــه بــه مفهــوم حافظــه فرهنگــی یــا تاریخــی هــم ســخن گفــت. 
ــل  ــا خــود حم ــگ را در خــود و ب ــی از فرهن ــم صبغه های ــخ و ه ــی از تاری ــات انســانی صبغه های ــم اجتماع ــم انســان و ه ه
می کننــد. در گــذار تاریخــی- فرهنگــی جوامــع حافظــه جمعــی یــا حافظــه تاریخــی بــا گزینــش و غربــال اطاعــات، عواطــف 
ــرد، تاریخــی ســاخت یافته را ایجــاد  ــرون از ف ــق مجموعــه ای از ســازوکارها، راهبردهــا و فرایندهــای بی و احساســات از طری
کــرده و بــا نوعــی تــداوم و اســتمرار در تبدیــل حافظــه بــه تاریــخ در حــوزه فرهنــگ، ســیر تحولــی رقــم می  خــورد کــه در 
فرهنــگ عینــی نمایــان اســت. در چارچوبــی از رویدادهــای تاریخــی دیرپــا یــا گــذرا، مناســک، رخدادهــای کوچــک و بــزرگ 
ــوم ...  ــات منظ ــعر  ها و ادبی ــی  ها، ش ــازی ها، نقاش ــا، مجسمه س ــا، معماری  ه ــوگواری  ها، هنره ــا س ــن ها ی ــد جش ــی مانن آیین

اســت کــه حافظــه تاریخــی بــه صــورت فرهنــگ عینــی ثبــت و ضبــط شــده و تجســد می  یابــد.
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مواجهه فرهنگ  با امر تاریخی منجر به  نوعی خودآگاهی  می شود

دکتــر براتلــو ادامــه داد: در نظریــه فرهنگــی »دورکهایــم« زندگــی اجتماعــی »در تمامــی ابعــاد و تمامــی دوره هــای تاریخــی اش 
ــن برحســب جامعــه ای کــه  ــا تعریــف نظــم نمادی ــم ب ــی گســترده ممکــن شــده اســت«. دورکهای ــه واســطه نمادگرای فقــط ب
دارای انســجام آرمانــی اســت، فرهنــگ را از گذشــته ای کــه در حافظــه زنــده و بامعناســت، بــرای زمــان حــال، اخــذ می کنــد. 
»هالبواکــس« نیــز بــا الهــام از »دورکیــم« معتقــد بــه ضــرورت احســاس تــداوم هــر جامعــه بــا گذشــته خویــش بــود و همچــون 
دورکیــم قائــل بــه ماهیــت جمعــی آگاهــی اجتماعــی و تأثیــر   گذشــته مشــترک در بازســازی همبســتگی اجتماعــی بــود. حافظــه 
جمعــی از نظــر او همیشــه قالب بنــدی اجتماعــی دارد. زیــرا ایــن گروه هــای اجتماعــی هســتند کــه آنچــه بــه یادماندنی ســت 

ــد. ــن می کنن ــادآوری آن را تعیی و نحــوه ی
وی تأکیــد کــرد: »اســتوارت هــال« به درســتی اســتدالل می کنــد کــه فرهنــگ تحــت تأثیــر   شــبکة گســترده  ای از پیش فرض هــا 
ــح از  ــه ادراِک صحی ــد. بدیهی ســت، هرگون ــر و تحــّول می یاب ــِق »انباشــتگی« و »رســوب« طــی گذشــِت ســال ها، تغیی از طری
فرهنــگ نیازمنــِد مفهو م ســازِی فرایندهایی ســت کــه در بســتر تاریــخ و تنهــا بــا نگرشــی تاریخــی اتفــاق می  افتنــد. از ایــن رو 
الزم اســت روِش مطالعــه فرهنــگ، تاریخــی هــم باشــد. شــاید به همیــن دلیــل هســت کــه در نظریه هــای مختلــف فرهنگــی 
در هــر یــک از نظریه هایــی کــه بــه شــناخت و درک شــاکله  فرهنــگ به عنــوان ارزش ، قاعــده، روایــت، ایدئولــوژی، گفتمــان 
ــاختار و  ــگ از س ــری فرهن ــا تأثیر  پذی ــذاری ی ــف تأثیر  گ ــای مختل ــه الگوه ــی ک ــروه از نظریه های ــا آن گ ــد ی و ... می  پردازن
ــه  ــی ک ــا نظریه های ــد ی ــال می  کنن ــری ... را دنب ــی، و جامعه پذی ــتگی، هم گرای ــات، همبس ــن ثب ــد؛ تأمی ــی مانن ــی اجتماع زندگ
معطــوف بــه شــناخت راه هایــی اســت کــه فرهنــگ از طریــق آنهــا، عمــل انســانی را در تعامــل فرد_فرهنــگ تحــت مضامیــن 

ــدا و پنهــان تاریــخ مشــهود اســت. ــه  ای حضــور پی کنــش، عاملیــت و ... شــکل می دهــد؛ به گون
 بــه تعبیــر هابرماســی هــر زیســت جهانی، تاریخــی خــاص دارد کــه در »تخیــل یــا مخیلــه اجتماعــی« همــان نقشــی را بــرای 
جامعــه ایفــا می کنــد کــه تخیــل یــا مخیلــه یــک فــردی در حیــات روانــی اوایفــا کــرده اســت. درواقــع فرهنــگ در مواجهــه 
بــا امــر تاریخــی اســت کــه می  توانــد نوعــی خودآگاهــی را در شــناخت شــیوه زیســت و ارزش هــای جامعــه شــکل بخشــد. 
ــد؛ سیاســت فرهنگــی،  ــی مانن ــم گوناگون ــاره  مفاهی ــاِت تاریخــی درب ــدون التف ــد ب ــه معاصــر نمی  توان ــِگ جامع ــه  فرهن مطالع
ــبک  ــته، س ــه زیس ــهر، تجرب ــرف، ش ــوژی، مص ــانه  ای،آگاهی، ایدئول ــانه، سوادرس ــدرت، رس ــوژه  گی، ق ــگ، س ــوِن فرهن هژم
ــر  ــگ، تغیی ــد فرهن ــگ، بازتولی ــع فرهنگــی، اقتصــاد فرهن ــت، ســرمایه فرهنگــی، صنای ــژاد، هوی ــت، ن ــره، قومی زندگــی روزم
یــا تحــول فرهنگــی، واســازی، تمایــز، زبــان، نشــانه، طبقــه، بازنمایــی، جماعــت، تــوده، جامعــه مدنــی به درســتی بــه بحــث 

بنشــیند.

رونق مجدد تاریخ فرهنگی

دکتــر براتلــو شــرح داد: حضــور تاریــخ را در نــوع مسئله شناســی، تحلیــل و تبییــن مســائل در دســتگاه فلســفی و جامعه شــناختی 
ــد  ــد، رون ــر را تشــکیل می ده ــار وب ــی آث ــه کانون ــه نقط ــت ک ــوم عقانی ــم. در مفه ــم می بینی ــر« ه ــی چــون »وب نظریه پردازان
تغییــر جهــان و در نتیجــه تســلط زندگــی حقوقــی، اداری، اجتماعــی و سیاســی بــر تجربــه  انســان مــدرن بــا نوعــی هرمنوتیــک 
تاریخــی تبییــن می شــود یــا در تجربــه  »کارل مارکــس« کــه بــا اســتناد بــه اصــل ماده گرایــی تاریخــی یــا ماتریالیســم تاریخــی 
عام تریــن قوانیــن مربــوط بــه تکامــل جامعــه انســانی و روش  هــای تحــول جوامــع توضیــح  داده می  شــود. یــا وجــدان جمعــی 
»دورکهایــم« برســاخته  ای از تصــورات جمعــی، آرمان هــا، ارزش هــا و احساســات مشــترک همــه افــراد در هــر جامعــه ای اســت 

کــه پیــش از فــرد وجــود دارد و خــود را بــه فــرد تحمیــل می کنــد. 
گذشــته، روش هــای کنونــی زندگــی را بــه واســطة ســاختارهای احســاس رقــم می  زنــد. »ســاختار احســاس« مفهومــی اســت 
کــه »ریمونــد ویلیامــز« آن را پــی می گیــرد و بــر روح یــا وجهــی از یــک فرهنــگ خــاص به مثابــه تجربــه ای زنــده و پویــا در 
اکنــون جامعــه داللــت دارد کــه اتفاقــًا محصــول تاریــِخ همــان جامعــه اســت، داللــت دارد. درســت مثــل مفهــوم روح زمــان 
هــگل. ســاختار احساســی کــه اکنــون تجربــه می شــود یــک کل ســیال و پیچیــده اســت کــه خصیصــه فــرد بــه تنهائــی نیســت، 
بلکــه میراثــی تاریخی ســت کــه گســتره و افــق اجتمــاع را رقــم   می  زنــد و درواقــع »برســاختی فرهنگــی و تاریخــی« در جوامــع 

مختلــف اســت.
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 از ســوی دیگــر مطالعــات تاریخــی جدیــد هــم متأثــر از انباشــت آموزه  هــای حاصــل از مکاتــب مختلفــی چــون مکتــب آنــال، 
ســنت تاریخ نــگاری مارکسیســتی، نظریــه فرهنگــی و انتقــادی، پساســاختارگرایی، پسامدرنیســم و ... بــه افــق متفاوتــی دســت 
یافتــه  ؛ اکنــون تاریــخ در جایــگاه یــک علــم و به عنــوان یــک برســاخت، مأموریــت روایــِت نظمــی را دارد کــه اغلــب از آن 
ــای  ــا و ذخیره  ه ــر ظرفیت  ه ــه ب ــا تکی ــه ب ــگ عام ــه فرهن ــد، مطالع ــگاری جدی ــد. در تاریخ ن ــاد می  کنن ــرفت ی ــوان پیش به عن
ــه و شــناخت  ــرای مطالع ــت بیشــتری ب ــخ شــفاهی، مطالعــات حافظــه و ... قابلی ــل گفتمــان، تاری ــد تحلی روش شــناختی مانن
پدیده هــای فرهنگــی و اجتماعــی در رشــته تاریــخ پدیــد آورده و ایــن متفــاوت از مشــی توصیف  گرایانــه مورخــان اجتماعــی 
پیشــین اســت کــه حضــور و تأثیــر   سیاســت و فرهنــگ را در تجربــه فــردی و نیــز شــیوه  های ایجــاد زندگــی اجتماعــی، اغلــب 
نادیــده می  گرفتنــد. امــروزه یــک مــورخ فرهنگــی، در عیــن حــال یــک مــورخ اجتماعــی اســت و برعکــس. ایــن از ماهیــت 
تاریــخ نشــأت می گیــرد کــه هــم می توانــد فرهنگــی و هــم اجتماعــی باشــد. از ایــن رو حتــی بــا تأکیــد بــر عناصــر متفاوتــی 

از گذشــته و حتــی بــا وجــود روش  هــای متمایزشــان بــه شــیوه  هایی راهبــردی بــا هــم مرتبــط و بــر هــم تأثیر  گذارنــد.

چشم انداز دانش مطالعات فرهنگی

عضــو هیــأت علمــی پزوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی تصریــح کــرد: بــد نیســت یــادآور شــویم کــه اساســًا 
پیدایــش تاریــخ فرهنگــی تــا حــدی در پاســخ بــه ضرورت  هــای شــناختی معطــوف و متمرکــز بــر حــوزه معنایــی و نمادیــن 
جامعــه بــوده   اســت. »پیتــر بــرک« در کتــاب معــروف »تاریــخ فرهنگــی چیســت؟« تاریــخ فرهنگــی را گفتمانــی می دانــد کــه 
از دهــة 19۷0م. بــه بعــد بــا رویکــردی بین رشــته ای دو حــوزة اصلــی علــوم انســانی یعنــی تاریــخ و فرهنــگ را بــه یکدیگــر 
وصــل کــرده و در تعامــل بــا هــم پیــش رانــده اســت. البتــه تاریــِخ »تاریــخ فرهنگــی« حکایــت از آن دارد کــه تاریــخ فرهنگــی 
ابــداع یــا کشــف جدیــدی نیســت. می تــوان گفــت، تاریــخ فرهنگــی رونــق مجــددی یافتــه اســت و به نوعــی شــیوة تحلیــل 
ــدة  ــی وســیع هــم دربردارن ــگ در قلمروی ــخ فرهنگــی، فرهن ــه جامعــة معاصــر اســت. در تاری ــا نوعــی رویکــرد خــاص ب ی
ــات  ــش مطالع ــم انداز از دان ــن چش ــت. در ای ــی اس ــوده/ توده  گان ــگ ت ــدة فرهن ــم دربردارن ــی و ه ــه/ نخبگان ــگ نخب فرهن

فرهنگــی، حقیقــت همــواره متأثــر از ســاختارها و تجــارب فرهنگــی- تاریخــی جامعــه اســت.
ــه  ــف رابط ــه توصی ــره ب ــی روزم ــی از زندگ ــا مثال های ــت. او ب ــاس« اس ــرت الی ــته  ها کار» نورب ــوع نوش ــن ن ــه ای از ای  نمون
ــدن  ــش و تم ــوم پاالی ــه در مفه ــی )ک ــای اجتماع ــار( و پویایی ه ــرم و انزج ــات ش ــناختی )احساس ــای روان ش ــن پویایی ه بی
ــای اجتماعــی  ــراد و ممنوعیت ه ــی اف ــی در ســاختار روان ــای اروپای مســتتر اســت( و چگونگــی توســعه تاریخــی خصیصه ه
ــاب  ــه در کت ــارت« ک ــوب بورکه ــورخ سوئیســی »یاک ــا م ــردازد. ی ــده  می پ ــد ش ــا بازتولی ــی در آنه ــه به صــورت خودکنترل ک
»فرهنــگ رنســانس در ایتالیــا« تغییــراِت فرهنــگ رنســانس را از طریــق مقایســه آثــار پیــش و پــس از ایــن دوره و تغییراتــی 
کــه بــه آهســته  گی در آن تاریــخ روی داده ماننــد ظهــور و بــروز نوعــی فردیــت یــا خودآگاهــی و ... بازگــو می کنــد. در اینجــا 

ــه اســت.  ــاش چهــرة زمان ــورخ نق ــه م ــده مطــرح می  شــود ک ــن ای به طــور تلویحــی ای
همچنیــن می تــوان به عنــوان نمونــه اثــر تاریــخ اجتماعــی ایــران  متعلــق بــه مرتضــی راونــدی )1۲9۲- 1۳۷۸( از تاریخ نویســان 
ــیوه های  ــه ش ــوم، ب ــر، عل ــگ ، هن ــخ ، فرهن ــون تاری ــی چ ــات مختلف ــا موضوع ــد ب ــه در ده جل ــرد ک ــران را نام  ب ــر ای معاص
ــاز اصاحــات،  ــر و صنعــت، سدســازی، کشــاورزی و کشــاورزان، تقســیم آب، آغ ــی، زندگــی اقتصــادی، وضــع هن حکومت
قشــرهای مختلــف در روســتا، رســتنی های ایــران، آفــات کشــاورزی، ســبزیجات و چاشــنی ها، مشــکل آب، زندگــی 
چادرنشــینی، طبقــات و قشــرهای گوناگــون اجتماعــی، مالکیــن و ســرمایه داران، وضــع کارگــران و پیشــه وران، روحانیــون و 
وعــاظ و نقــش و جایــگاه آن هــا در جامعــه، موقعیــت اجتماعــی زنــان، بررســی وضــع اجتماعــی مــردم و طبقــات مختلــف 
اجتماعــی، جمعیــت و قومیت هــا، اخــاق و رســوم اجتماعــی، فرقه هــای مذهبــی، تاریخچــه فعالیت هــای ورزشــی، وضعیــت 
خــوراک و پوشــاک مــردم، تفریحــات، تاریخچــه موســیقی و ســازهای ایرانــی، اســتفاده از مــواد افیونــی، حیــات ادبــی مــردم 
ایــران، آداب و ســنن جامعــه، وضــع عمومــی مــردم و رابطــه آنهــا بــا شــعرا و ادبــا، افــکار و اندیشــه های فلســفی_ اجتماعــی 

ــردازد. ــا دوران معاصــر می پ ــکار و ... ت ــوم، اف ــخ فلســفه، عل ــران، تاری در ای
ــه  ــی جامعه شــناختی ب ــا تحلیل ــاوت و ب ــی متف ــا رهیافت ــه ب ــی )1۳۸0( ک ــاس ول ــش از ســرمایه داری عب ــران پی ــاب ای ــا کت  ی
ــا مســتندات تاریخــی،  ــردازد. او ب ــران پیشاســرمایه داری می  پ ــاره ای ــدرن درب ــان تاریخــی م ــی گفتم بررســی ســاختار مفهوم
چارچــوب نظــری متفاوتــی را بــرای تبییــن مناســبات اجتماعــی، ســاختارهای اقتصــادی و نهادهــای سیاســی بــه کار برده اســت 
ــران در عصــر قاجــار کــه »فلــور« ایران شــناس مشــهور هلنــدی صرف نظــر از  ــا کتــاب جســتارهایی از تاریــخ اجتماعــی ای ی
اغــراض شرق  شناســانه  اش، بــه مطالعــه اصنــاف در دوره قاجــار ماننــد منصــب کانتــری، محتســب و داروغــه بــازار، تجــار، 

صرافــان، تغییــر و گســترش سیســتم قضایــی، گمــرک، نقــش سیاســی پدیــده اجتماعــی لوطیــان و ... پرداختــه اســت.
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 یــا کتــاب حیــات اقتصــادی ایرانیــان در دوره مشــروطه از دکتــر ســمیه توحیدلــو کــه شــناخت وضعیــت جامعــه ایرانــی را 
از منظــری اقتصــادی و بــا ترســیم ایــن تاریــخ بــه روایــت ســوژه های انســانی و کنش گــران اقتصــادی، بــا توجــه بــه ســبک 

ــم کشیده  اســت. ــه قل ــات اقتصــادی ب ــای حی ــات و ویژگی ه زندگــی، خلقی

تاریخ در مطالعات فرهنگی در ذخایر فرهنگی نمود می  یابد

ــه  ــک رویکــرد ب ــای موجــود، ی ــار ســایر الگوه ــم در کن ــخ فرهنگــی ه ــو در خاتمــه ســخنانش شــرح داد: تاری ــر براتل دکت
ــرده و  ــا ک ــر ایف ــه  اخی ــد ده ــِی چن ــان تاریخ ــوالت گفتم ــر و تح ــذاری را در تغیی ــش تأثیر  گ ــت و نق ــگاری اس تاریخ ن
ــث برخــورداری از  ــگ را از حی ــا حــوزه فرهن ــخ ی ــات حــوزه تاری ــا مطالع ــا آنه ــوان ب ــه می ت شــاخصه  هایی وجــود دارد ک
رویکــرد تاریــخ فرهنگــی محــک زد، ازجملــه توجــه تاریــخ فرهنگــی بــه نمادهــا و بازنمایی هــای فکــری همچنیــن نقــش زبان 
ــگاری  ــه تاریخ ن ــزاری ک ــوان اب ــم به عن ــگاری و ه ــک موضــوع تاریخ ن ــوان ی ــم به عن ــی، ه ــخ فرهنگ و کاربســت آن در تاری
تحــت تأثیــر   آن دســت خوش تحوالتــی شــده؛ و کم رنــگ شــدن روایــت سیاســی بــه ایــن دلیــل کــه وقتــی تاریــخ فرهنگــی 

ــود،  ــر می ش ــا تعبی ــور نماده ــتر حض ــوان بس به عن
ــی  ــِت برســاخته گفتمان هــا واقعیت ــن رویکــرد واقعی ــد. در ای ــگ می کنن ــت سیاســی را کم رن ــن روای ســمبل ها خودبه خــود ای
ــزد. واحــد  ــره برمی خی ــن رویکــرد از پدیده هــای مشــترکی در زندگــی روزم ــه شــده اســت و مســئله پژوهــش در ای پذیرفت
ــرات،  ــه خاط ــه، دفترچ ــتان های عامیان ــی، داس ــون ادب ــان در مت ــت آن ــادی و ذهنی ــردم ع ــش م ــرد کن ــن رویک ــل در ای تحلی
ــیوها،  ــود در آرش ــناد موج ــده، اس ــی پراکن ــندهای مال ــه و س ــوت نام ــه، فت ــون صوفی ــر، مت ــا، تصاوی ــا، نام گذاری  ه بنچاق ه
ــا در  ــن کنش ه ــی ای ــورت بیرون ــت، ص ــنادی اس ــایر اس ــال و س ــرات رج ــه و خاط ــای مردم نگاران ــفرنامه ها و گزارش ه س
حافظــه یــا خاطــره جمعــی، در چگونگــی بــه یــادآوری و بــه فراموشی ســپاری، مناســک، آداب و رســوم و چگونگــی نــگاه مــا 
ــا یافتــه و چگونگــی بازنمایــی و مصــرف نظام هــای معنایــی  به عنــوان پرســش از کیســتی و چیســتی )هویــت( شــکل و معن

ــد. ــم می  زن ــا را رق م
ــن دو  ــان ای ــرز می ــک م ــن تفکی ــد. بنابرای ــم آمیخته  ان ــی( دره ــاوت های ــباهت ها و تف ــا ش ــی )ب ــات فرهنگ ــخ و مطالع تاری
ــگ در  ــه فرهن ــد. همچنان ک ــود می  یاب ــی نم ــر فرهنگ ــی در ذخای ــات فرهنگ ــخ در مطالع ــت. تاری ــر اس ــختی امکان  پذی به س
مطالعــات تاریخــی به صــورت نظــام معنــا بخشــی بــه چارچــوب تجســد یافتــه ای از ایده هــا، ارزش هــا و افــکار تعیــن پیــدا 
می کنــد. هــر دو دریافــت مــا از گذشــته را از طریــق بازســازی آگاهــی گذشــته در زندگــی روزمــره امــروز یادآورنــد، بنابرایــن 
در هــر دو گذشــته یــک تجربــه جمعــی تبلوریافتــه اســت. هــر دو می  تواننــد بــا تفســیر و تحلیــل رویدادهــای گذشــته »بقــاء« 
متمایــز اجتماعی_فرهنگــی را بــرای جوامــع مختلــف رقم  بزننــد. هــر دو »افــق  مشــترکی« را شــکل می  دهنــد، به گونــه ای کــه 
معنــای آن در طــول قرن هــا قابــل درک باشــد. هــر دو بــه رمزگــذاری و رمزگشــایی معانــی در زیســت جهــان انســانی توجــه 

دارنــد. تاریــخ در کنــار مطالعــات فرهنگــی حافظــه فرهنگــی را حفــظ و به طــور مســتمر بازتولیــد می  کننــد.
ــه  آداب، رســوم، آئین هــا، ســنت ها، هنجارهــا، ارزش هــا، میــراث تاریخــی/ ــرای کلی ــا ب  نتیجــه ایــن بازتولیــد، آفرینــش معن
ــر و  ــون، تصاوی ــط شــهری، مت ــا و نشــانه های محی ــا، نماده ــتاوردهای بشــری، مکان ه ــات و دس ــا، صناع فرهنگــی، یادبوده
ــی  ــی و حت ــی، سیاســی و مدیریت ــی، آموزشــی، حقوق ــای تربیت ــی، نهاده ــیقیایی/ ادب ــری/ موس ــای فکــری/ هن ســایر قالب ه
ــه و ... اســت.  ــد پوشــش، گویــش، تغذی ــی، کیفیــت فناوری هــا، داللت هــای مختلــف ســبک زندگــی مانن طبیعــت جغرافیای
ــه  ــی، تجزی ــی تاریخ ــه درک ــی ب ــر تاریخ ــارت تفک ــردو مه ــده ای دارد و در ه ــن کنن ــش تعیی ــر دو نق ــی در ه ــر زمان تفک
ــا  ــه ب ــر دو، حافظ ــرای ه ــود. ب ــر می  ش ــاس آن منج ــر اس ــئله ب ــل مس ــری و ح ــی و تصمیم گی ــیر تاریخ ــل و تفس و تحلی
نســبیتی فرهنگــی، موضوعــی درخــور توجــه اســت. به عنــوان نمونــه در اولیــن سیاســت  های فرهنگــی مــدرن ماننــد ایجــاد 
ســمبل  های جدیــدی چــون پرچــم، ســرود ملــی، یادبودهــا، جشــن ها،... برســاخت حافظــه ای از ایــن دســت را رقــم  زده  ، ایــن 
ــه گفتمــان  ــا در تلقــی مطالعــات فرهنگــی به مثاب ــِد مطالعــات فرهنگــی در شــاخه سیاســت فرهنگــی ی در گفتمان هــای جدی
سیاســت فرهنگــی و بــا اســتناد بــه مفهــوم حکومت  منــدی فوکــو بــه تفصیــل قابــل بحــث و گفت وگوســت. ضمــن ایــن کــه 

ــه بررســی حافظــه رســمی و غیررســمی داشــته اند.  ــادی ب مورخیــن هــم توجــه زی
در نهایــت اینکــه فرهنــگ در انتخــاب ســبک زندگــی، تمنیــات و آرزوهــا، احــراز تمایــز و تشــخص حامــل معنایــی بــرای 
ــردن  ــر ک ــرای فک ــتفاده از آن ب ــِی اس ــتلزم چگونگ ــم مس ــخ ه ــه تاری ــد، همچنان ک ــی معاصرن ــی در زندگ ــل و بازاندیش تأم
ــد  ــته باش ــخنرانی داش ــن نشســت س ــز در ای ــد نی ــر احمدون ــود دکت ــرار ب ــرروزه  ماســت. گفتنی ســت، ق ــی ه ــاره  زندگ درب
کــه بنــا بــه دالیلــی ســخنرانی او محقــق نشــد ضمــن اینکــه دکتــر ســلمی نیــز بــه زبــان انگلیســی ســخنرانی کــرد کــه فایــل 

ــاری آن در بخــش چندرســانه ای بارگــذاری شــده اســت. وبین
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نقش فرهنگ در بازنمایی عشق در آثار مولوی

ــگ در  ــش فرهن ــخنرانی »نق ــش س ــه پژوه ــبت هفت ــه مناس ــات ب ــان و ادبی ــکده زب ــخنرانی های پژوهش ــه س از مجموع
ــد. ــزار ش ــاه برگ ــوی«، ۲۸ آذرم ــار مول ــق در آث ــی عش ــی، بازنمای ــای ادب بازنمایی ه

 دکتــر علیرضــا شــعبانلو بــا تأکیــد بــر اینکــه عرفــان اســامی بــرای شــناخت حــق یــا رســیدن بــه خــدا دو عنصــر بســیار 
مهــم دارد کــه یکــی عشــق اســت و دیگــری مــرگ، گفــت: عشــق پیشــرانة حرکــت بــه ســوی شــناخت خداســت و مــرگ 
وســیله رســیدن بــه خــدا یــا فنــاء فــی اهلل اســت )اغلــب کارهایــی کــه ســالک بــرای رســیدن بــه معشــوق انجــام می دهــد 
یعنــی اعمــال ســالک ماننــد ریاضــت، انتخــاب پیــر، فقــر در ذیــل ســامانة مــرگ می گنجنــد. مــرگ کلــی اســت و آنهــا اجــزاء 
ــه الگــوی  ــن ک ــرای ای ــد و ب ــمار می رون ــی به ش ــناختی عرفان ــم در الگــوی ش ــرگ و عشــق عناصــری مه ــذا م ــد(. ل مرگن

ــا شــناختی دقیــق از مــرگ و عشــق به دســت آوریــم. شــناختی عرفــا را بشناســیم ناگزیریــم ت

دکتــر شــعبانلو تأکیــد کــرد: بدیــن منظــور مفاهیــم مــرگ و عشــق را در آثــار مولــوی بررســی و در طــرح بررســی عشــق، 
ــد،  نخســت اوصــاف و ویژگی هــای عشــق را احصــا کــردم. ســپس »مســتعارمنه هایی« را کــه محمــل اوصــاف عشــق بودن
ــی  ــا و مبان ــارم زمینه ه ــردم و در گام چه ــایی ک ــق را شناس ــتعاره های عش ــوم کان اس ــة س ــردم و در وهل ــایی ک شناس
ــردم و  ــی ک ــایی عشــق را بررس ــی و شناس ــرای معرف ــتعارمنه ها« ب ــر در انتخــاب »مس ــی مؤث ــری و فرهنگ اندیشــگانی، فک

ــرده اســت: ــی ک ــا و اوصــاف معرف ــن ویژگی ه ــا ای ــوی عشــق را ب ــه مول ــن نتیجــه رســیدم ک بدی
آموزنــده، آموختنــی، ارتقــا دهنــده، ازلــی و ابــدی، اصــل همــه چیــز، بازیچــه، بــزرگ و فــراوان، بخشــنده، پــاک، پاالینــده، 
ــنایی بخش،  ــه، روش ــش، دیوان ــل، حیات بخ ــذاب، حام ــده، ج ــل کنن ــده، تبدی ــده و رهانن ــاه دهن ــروت، پن ــت و ث پرنعم
ــر، واال  ــره، مقــدس، مقصــد، نابودگ ــا، لذت بخــش، چی ــد، گران به ــا، ســرکش، شــجاع، شــورمند، صی ــر، زیب ــی، رهب روییدن
و یاریگــر. همــة ایــن اوصــاف اوصافــی هســتند کــه بــرای رســاندن عاشــق بــه معشــوق الزم اســت، لــذا همگــی اوصــاف 
فــوق حــول محــور نقــش شــناختی یــا معرفت بخشــی عشــق می چرخنــد و یــک معلــم توانــا بایــد تمــام اوصــاف فــوق را 

داشــته باشــد.

کالن استعارۀ عشق در اندیشة مولوی، عشق خداست

ــن  ــردازش اســتعاری ای ــرای پ ــوی ب ــه داد: مول ــات فرهنگــی ادام ــوم انســانی و مطالع ــأت علمــی پژوهشــگاه عل عضــو هی
ــه اســت: ــدأ بهــره یافت ــوان حــوزه مب ــه عن ــر ب ــم زی ــم از مفاهی اوصــاف و مفاهی
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خــدا، ســامری، آب، ابــر، بــاران، دریــا، ســیل، آفتــاب )خورشــید(، بــاد، آب حیــات، کوثــر، اســرافیل، ســقا، آتــش، جــان، بهــار، 
طبیــب، عیســی، خــورش، عســل، خــون، شــراب )بــاده(، عمــر )زندگــی جــاودان(، پــدر و مــادر، خــال و عــم، بــرادر، دایــه، 
ــا، خرمــن، شــتر،  ــه، صیقــل، دری ــان، نجــار، اســتاد، آیین ــزم، درس، مدرســه، نردب کان )معــدن(، درخــت، ســدرة المنتهــی، قل
بــاغ، گرمابــه، انــار، بهشــت، گنــج، تتــق، جوشــن گر، حصــار، کشــتی، ســرا، شــهر، کشــور، جهــان، مصــر، زمــرد، صحــرا، النــه 
همــای، کلیدســاز، اکســیر، عصــار، زرگــر، چــراغ، روز، ســتاره، شــمع، نــور، صبــح صــادق، اســب، بــراق، بــال و پــر، پرنــده، 
ــاب زن،  ــه، فلــک، قاضــی، شــاه، کنــب، ب ــر، قصــاب، آمــوزگار، دالل ــر، پیغامب ــر و ســاربان، پی ــام، امی ــه، ام ــن، قبل ایمــان، دی
پهلــوان، خرمشــاه، داوود، چوگان بــاز، کیقبــاد، ســلیمان، ســیل، نویســنده، فرمانــده، قیصــر، ُزهــره، اژدهــا، قیصــر روم، ابراهیــم، 
خضــر، شــیر، تیــغ )شمشــیر(، ســپاهی، کـِـرم، نهنــگ، همــای، صیــاد، عقــاب، عنقــا، بــاز، جــاد، داس، دروگــر، موســی، عصــای 
موســی، بیمــاری بی درمــان، عزرائیــل، دزد، قمــار، شــحنه، دام، ُخــم، زنــدان، علــی )ع(، پلنــگ، هدیــه، ســاقی، مطــرب، میکــده، 

دمشــق، طــاووس، اســب، مــاه، یوســف، عســل، مقناطیــس، َشــَکر، دیوانــه، لــذت بی کرانــه، قمــار بــاز.

دکتــر شــعبانلو شــرح داد: از تحلیــل و طبقه بنــدی داده هــای فــوق بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه از نظــر مولــوی عشــق دارای 
ــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه  ویژگی هــای معشــوق و شــاه اســت و از تحلیــل اوصــاف شــاه و معشــوق و تجمیــع ایــن دو ب
کان اســتعاره عشــق در اندیشــة مولــوی »عشــق خداســت«. منابــع اندیشــگانی و فکــری و فرهنگــی مولــوی در پــردازش مفهــوم 
عشــق و معرفــی عشــق بــا اوصــاف و تصاویــر فــوق عبارتنــد از دانــش دینــی )قــرآن و حدیــث(، اطاعــات مربــوط بــه عرفــان 
ــع ایدئولوژیــک و  ــی و مناب ــان وجــوه بســیار مهــم عشــق از مبان ــرای بی ــوی ب و فلســفة کهــن و اندیشــه های اســاطیری. مول
فرهنگــی بهــره بــرده اســت و در ایــن زمینــه تقریبــًا هیــچ خاقیتــی نــدارد یــا چیــزی را از تجربــة زیســتة خــود بــدان نیفــزوده 
اســت. بــاور بنــده ایــن اســت کــه اندیشــة بنیــادی همــة انســانها در همــة زمانهــا، مربــوط بــه بنیادی تریــن امــور زندگــی آنــان 
اســت؛ یعنــی اندیشــه های مربــوط بــه هســتی و آفرینــش. ایــن اندیشــة بنیــادی مبنــای تفکــرات و اعتقــادات بشــر در دیگــر 
امــور ماننــد عشــق، مــرگ، عــدل، خیــر و زیبایــی و ... اســت. اگــر نیــک بنگریــم می بینیــم کــه بنیــاد اندیشــه های افاطــون، 
یــاران و پیروانــش، همــان نظریــة مثــل اســت کــه بــا اســتفاده از آن نظریــه همــه امــور و مفاهیــم را توجیــه می کننــد و شــرح 
ــز  ــه عنــوان اصــل همــه چیــز اســت کــه در ســایر حوزه هــا نی ــوار ب ــه نوراالن ــان، اعتقــاد ب ــاد اندیشــة ایرانی ــا بنی می دهنــد. ی
ســرایت کــرده و مبنــای تفکــر قــرار گرفتــه اســت از جملــه در باورهــای دینــی، آیین هــای ملــی، آداب، رســوم و هنرهــا کــه 

ــده می شــوند. مجموعــًا فرهنــگ نامی

رئیــس پژوهشــکده زبــان و ادبیــاِت پژوهشــگاه علــوم انســانی تصریــح کــرد: مولــوی نیــز در پــردازش اســتعاره های عشــق و 
ترســیم ســیمای آن، از نظریــة مثــل و اندیشــة کهــن ایرانــی یــاری جســته اســت. وی اندیشــة ایرانــی نــور بــه عنــوان اصــل 
همــه چیــز را )کــه در عناصــری چــون خورشــید و آتــش و مــاه و ... تجلــی مــی یابــد( در قالــِب ُمثــل افاطــون ریختــه و از 
ایــن رهگــذر ســیمای حقیقــت را ترســیم کــرده و از روی ســیمای حقیقــت، ســیمای عشــق را برســاخته و حتــی عشــق میــان 

خــود و شــمس را در قالــب همــان معنــا و مفهــوم مرکــب ایرانــی و افاطونــی ریختــه اســت.
ــه در  ــی اســت ک ــن اندیشــه، اندیشــة بســیار کهن ــی عشــق اســت. ای ــن ویژگ ــت بخشــی عشــق مهمتری ــی و معرف آموزندگ
دیــدگاه هــای عرفــای مســلمان و یونانیــان باســتان به ویــژه افاطــون دیــده می شــود. از نظــر مولــوی شــناخت زمانــی حاصــل 
می شــود کــه میــان شناســا و »شــناخته شــونده« ســنخیتی حاصــل شــود. یعنــی عرفــان پــس از وصــال حاصــل می شــود، امــا 
کســانی چــون »ابن عربــی« معتقدنــد کــه شــناخت پیــش از عشــق قــرار دارد در حالی کــه مولــوی عشــق را مقــدم بــر شــناخت 

می دانــد.
دکتــر شــعبانلو در خاتمــه ســخنانش گفــت: زبــان اســتعاری مولــوی، زبــان اســاطیری اســت، یعنــی مفاهیــم ســخنان وی بــه 
مفاهیــم اســاطیر شــبیه اســت همــان اســاطیری کــه بــرای مردمــان باســتان دربــارة وجــوه مختلــف شــاه، خــدا و معشــوق و 
ــارة  ــن درب ــاطیر و اندیشــه های که ــوی اس ــًا مول ــه الزام ــا نیســت ک ــدان معن ــن ســخن ب ــد. ای ــای آن ســخن رانده ان ویژگی ه
ــی و اندیشــگانی  ــار زبان ــه آث ــا اســت ک ــن معن ــه بدی ــه اســت. بلک ــر پذیرفت ــا اث ــده و از آنه ــاه، خــدا و معشــوق را خوان ش
ــوده اســت و  ــده و در باورهــای عامــه و فضــای جامعــة وی برجــای ب روایــات کهــن همچنــان در متونــی کــه مولــوی خوان
ــه  ــود و آن را دارای چنــان ویژگی هایــی می دانســت )ب ــه چنیــن شــناختی از عشــق رســیده ب چــه بســا مولــوی بــدون اراده ب
عبارتــی دیگــر، ســاختار ذهنــی وی منطبــق بــر اندیشــه های کهــن بــود(، و آن اوصــاف را اغلــب بــا همــان تعابیــر اســاطیری 
بیــان کــرده و گاهــی نیــز از زبــان غیــر اســاطیری بهــره بــرده اســت. )مثــًا عناصــر اســتعاره های مربــوط بــه شــاه و معشــوق، 
همــان عناصــر اســاطیر خورشــیدی اســت کــه برخــی از طریــق اســاطیر بــه اندیشــه های مولــوی راه یافته انــد: عناصــری ماننــد 

آفتــاب، خورشــید، بــاران، ابــر، اســب، آتــش و نــور(.
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بیماری کرونا و مواجهه با بحران  ها از منظر باستان  شناسی

ســخنرانی »بیمــاری کرونــا و مواجهــه بــا بحران  هــا از منظــر باستان  شناســی« به مناســبت فــرا رســیدن هفتــه پژوهــش، توســط 
پژوهشــکده تاریــخ ایــران در ۲1 آذرمــاه برگــزار شــد.

 ســخنران ایــن برنامــه، دکتــر مهســا ویســی، در آغــاز ســخنان خــود، هــدف از ارائــه ایــن بحــث را گشــودن طرحــی در بیــان 
ــا  ــرد. وی ب ــان ک ــدرن بی ــای م ــه دنی ــای معاصــر و نقــش آن در خدمت گــذاری ب ــش باستان  شناســی در دنی ــای دان کارکرده
ــت و در  ــرده اس ــم ک ــر خ ــی کم ــتان  گرایی و گنج  یاب ــگ باس ــار ان ــر ب ــا زی ــور م ــی در کش ــش باستان  شناس ــه دان ــان اینک بی
جایــگاه اصلــی و کارکــرد واقعــی خــود نتوانســته تثبیــت شــود، عنــوان کــرد: باستان  شناســی به عنــوان یکــی از شــاخه های 
علــوم انســانی بــه خــودی خــود دارای کارکردهــای کاربــردی در ارتبــاط بــا جامعــه، انســان امــروز و دنیــای معاصــر اســت و 
می  تــوان بــه خوبــی از آن اســتفاده کــرد منــوط بــر اینکــه ایــن تعاریــف و کاربردهــا در ماهیــت پذیرفتــه شــده ایــن دانــش 

در کشــور مــا نیــز وارد شــود.

ــی در کاربردی ســازی  ــد طرح هــای نوین ــی بتوان ــن چنین ــه اینکــه طــرح موضوعــات ای ــدواری ب ــراز امی ــا اب ــر ویســی ب دکت
ــن  ــاخه  های نوی ــی از ش ــف یک ــا تعری ــت: ب ــود آورد، گف ــه وج ــا ب ــور م ــی در کش ــه باستان  شناس ــانی از جمل ــوم انس عل
ــز »باستان  شناســی گذشــته  ــه »باستان  شناســی گذشــته معاصــر« و نی ــوان »باستان  شناســی معاصــر« کــه ب ــا عن باستان  شناســی ب
ــان  ــترده تر جه ــی گس ــی و اجتماع ــات علم ــه مطالع ــناختی ب ــک باستان ش ــدف آن را کم ــت، ه ــروف اس ــز مع ــک« نی نزدی
ــی چــون باستان شناســی  ــود بخشــد و رویکردهای ــروز را بهب ــان ام ــت جه ــد وضعی ــه ســعی می کن ــرد ک ــوان ک معاصــر، عن

ــرد. ــی ک ــاخه  های آن معرف ــز از زیرش ــه را نی فاجع

دانش باستان  شناسی ایران زیر بار انگ باستان  گرایی و گنج  یابی کمر خم کرده است

ــرای  ــر شــواهد و حــل مســئله از باستان شناســی ب ــی ب ــه نوعــی اســتفاده مبتن ــه داد: باستان شناســی فاجع ــر ویســی ادام دکت
کمــک بــه مقامــات بــرای یافتــن آنچــه اتفــاق افتــاده، در یــک صحنــه فاجعــه و کمــک بــه فاجعه دیــدگان در رونــد بازیابــی 
اســت کــه بــا مدیریــت بحــران و سیاســت های پیشــگیری در سرتاســر جهــان ســر و کار دارد. درک اینکــه چــه زمانــی، کجــا، 
چــرا و چگونــه مخاطــرات طبیعــی رخ می دهنــد اولیــن قــدم بــرای بــه حداقــل رســاندن تأثیــر آنهــا بــر زندگــی مــا اســت. 
ــی  ــه الگوهای ــت ک ــت اس ــی از آن جه ــذارد در باستان شناس ــان می گ ــرایط انس ــر ش ــه ب ــه فاجع ــری ک ــه تأثی ــت مطالع اهمی
ــه  ــادی ک ــیار زی ــرات بس ــه تغیی ــه ب ــا توج ــد. ب ــر آن را نشــان می ده ــه انســان ب ــای غلب ــی و راهکاره ــل محیط ــان عوام می
ــرار  ــع ق ــته بندی فجای ــز در دس ــوان آن را نی ــت، می ت ــرده اس ــاد ک ــع ایج ــف جوام ــطوح مختل ــد19 در س ــری کووی همه گی
ــر الگوهــای مســتخرج از تغییــرات فرهنگــی تأکیــد دارد، بررســی کــرد. ــا رویکردهــای باستان شناســی فاجعــه کــه ب داد و ب
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وی گفــت: باستان شناســان بــرای تحلیــل بیماری هــای همه گیــری کــه در سراســر تاریــخ اتفــاق افتــاده و باالخــص در مواجهــه 
ــی  ــکونتگاه ها، و باستان شناس ــی س ــهری، باستان شناس ــی ش ــد باستان شناس ــی مانن ــتانی از تخصص های ــایت باس ــک س ــا ی ب
تدفیــن بهــره می جوینــد. بــرای مثــال؛ همه گیــری کوویــد19 تغییــرات خاصــی در نحــوه تدفیــن و خاکســپاری درگذشــتگان 
ــده ای کــه  ــن اســت. هــر پدی ــه وجــود آورد کــه بررســی آن جــزو رویکردهــای باستان شناســی تدفی ــن بیمــاری ب ــر ای در اث
توســط انســان ســاخته شــده یــا تغییــر داده شــده باشــد، قابلیــت بررســی به عنــوان موضوعــی باستان شــناختی را دارد. اپیدمــی 
ــه  ــل مطالع ــی قاب ــای باستان شناس ــه از دیدگاه ه ــی را داشــت ک ــی اثرات ــه در ســطح جهان ــک فاجع ــوان ی ــه عن ــز ب ــا نی کرون

اســت.
دکتــر ویســی در ادامــه بــا بیــان چنــد نمونــه از پژوهش هایــی کــه باستان شناســان در ســایر کشــورها در ارتبــاط بــا کوویــد19 
ــن  ــام داده ای ــی انج ــن باستان شناس ــرد دیری ــا رویک ــی ب ــه باستان شناس ــی ک ــی از کارهای ــرد: یک ــوان ک ــد، عن ــام داده ان انج
ــه  ــرای مطالع ــًا ب ــه قب ــد ک ــتفاده کرده ان ــد19 از روشــی اس ــر کووی ــاری همه گی ــرات فیزیکــی بیم ــرای درک اث ــه ب اســت ک
ــا موفقیــت  ــد ب ــه شــبکه های فیلوژنتیــک می توانن ــا نشــان دهــد چگون ــود ت جمعیت هــای ماقبــل تاریــخ توســعه داده شــده ب

بــه ردیابــی منابــع عفونــت کوویــد19 کمــک کننــد.

ــر  ــا اگ ــرد: م ــح ک ــود تصری ــخنان خ ــان س ــی در پای ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــأت علم ــو هی عض
ــد و  ــر کن ــد تغیی ــا بای ــای سیســتمی م ــیم، واکنش ه ــر باش ــده انعطاف پذیرت ــی در آین ــن رویدادهای ــر چنی ــم در براب می خواهی
ســریع تر بشــود و جــای واکنش هــای فــردی را بگیــرد. بنابرایــن مطالعــات نظام منــد باستان  شناســی معاصــر یــا گذشــته اخیــر 
ــا  ــه همه گیری ه ــی ب ــخ های چندمقیاس ــورد پاس ــی در م ــاهدات باستان شناس ــی اســت و مش ــیار قابل توجه ــیل بس دارای پتانس
ــرای  ــوه اج ــا و نح ــط دولت  ه ــده توس ــه ش ــی های ارائ ــن خط مش ــت بی ــازی گسس ــا برجسته س ــه ب ــیل را دارد ک ــن پتانس ای
ــه سیاســت گذاران ایــن حــوزه در مــورد نحــوه تدویــن و اجــرای ایــن دســتورالعمل  ها آگاهــی  مــادی آنهــا توســط افــراد، ب
بدهــد. چنیــن مداخاتــی ممکــن اســت بــر شــکل دهی معنــادار رفتارهــای بلندمــدت متمرکــز باشــد تــا کوتاه مــدت. بنابرایــن، 
باستان شناســی معاصــر می  توانــد نــه تنهــا منبعــی بــرای تأمــل انتقــادی در مــورد لحظــه کنونــی، بلکــه نقطــه شــروعی بــرای 

ــد. ــی باش ــای جهان ــون بحران ه ــر گوناگ ــه مظاه ــک شــدن ب ــرای نزدی ــده ب ــان و سیاســت گذاران آین باستان  شناس
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تحلیل و آسیب شناسی شایعات کرونایی در فضای مجازی

ــأت  ــی )عضــو هی ــد هاتف ــر محم ــی در فضــای مجــازی« توســط دکت ــایعات کرونای ــل و آسیب شناســی ش ســخنرانی »تحلی
علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی( ۲۷ آذرمــاه  به صــورت وبینــاری )برخــط( برگــزار شــد و ســخنران بــا تأکیــد بــر محورهــای 
ــی یافته هــای خــود را  ــت اپیدم ــده در وضعی ــن پدی ــت ای ــا، شــایعه و مدیری ــل، آسیب شناســی، فضــای مجــازی، کرون تحلی

بــه مخاطبــان ارائــه کــرد.
 عضــو هیــأت علمــی گــروه ترجمــه و کاربردهــای اجتماعــی ادبیــات در ابتــدای ســخنانش بیــان کــرد: تحلیــل ایــن مقولــه 
مســتلزم اتخــاذ یــک رویکــرد روشــی و نظــری اســت. در تعریفــی ســلبی می تــوان »شــایعه« را در مقابــل »خبــر« قــرار داد 
کــه اولــی تولیدکننــده ناآگاهــی و دومــی تولیدکننــده آگاهــی اســت. بنابرایــن در یــک برآینــد نهایــی، مدیریــت شــایعه بایــد 
معطــوف بــه جایگزینــی و تقویــت نظــام خبــری بــه جــای نظــام تولیــد شــایعه باشــد. شــایعه برخــاف خبــر »   منشــأ« دارد 
نــه »منبــع«. در فراینــد تولیــد شــایعه ســه نــوع ســوژه دخیــل هســتند: ســوژه کنش گــر، ســوژه اثرپذیــر و ســوژه کنش پذیــر. 
ســوژه کنش پذیــر ســوژه  ای اســت کــه بــه علــت اختــال در نظــام حســی بــر اثــر یــک تکانــه ،    منشــأ تولیــد شــایعه می شــود 
ــازی و خنــده و لــدت  ــرای ب ــه  ای ب ــه بهان ــی اســت آن را ب ــه علــت ایــن کــه تحــت تأثیــر نظــام هیجان ــر ب و ســوژه اثرپذی
ــار مدیریــت و آســیب زدایی از ایــن فراینــد خطرنــاک بــر عهــده ســوژه  تبدیــل کــرده آن را گســترش می دهــد و بنابرایــن ب
ــع اشــاعه شــایعه می شــود،  ــا مان ــه تنه ــر ن ــزاری ســوژه های اثرپذی ــری اب ــق به کارگی ــه از طری ــرار دارد ک ــر ق آگاه و کنش گ

ــرد.  ــز از بیــن می ب ــد آن را نی بلکــه    منشــأ تولی

هاتفــی بــا اشــاره بــه نمونه    هایــی از شــایعات کرونایــی برگرفتــه از فضــای مجــازی، تولیــد شــایعات کرونایــی را بــا مقاطــع 
تحــول ویــروس کرونــا از ابتــدا تــا درمــان منطبــق دانســت و گفــت: بــه تناســب اهمیــت و ابهامــی کــه در مقولــه بیمــاری 
وجــود داشــت، نیــروی الزم بــرای تولیــد شــایعات نیــز ایجــاد شــد. نخســتین شــایعات کرونایــی راجــع بــه وجــود یــا عــدم و 
نیــز راجــع بــه   منشــأ آن بــود امــا در فراینــد گســترش حوزه هــای مختلــف فرهنگــی، اقتصــادی، سیاســی و .... را درنوردیــد و 
هــر حــوزه  ای بــه تناســب ماهیــت خــاص خــودش   منشــأ تولیــد شــایعه شــد، به عنــوان مثــال؛ افــرادی کــه تولیدکننــده بودنــد 
شــایعاتی راجــع بــه انــواع محصــوالت تولیــدی ماننــد ماســک و دارو را تولیــد کردنــد تولیــد شــایعه در هــر حــوزه توســط 
ــراد  ــی، اف ــر یعن ــوژه های کنش گ ــز س ــی نی ــطح مدیریت ــن در س ــرد، بنابرای ــورت می گی ــوزه ص ــر آن ح ــوژه های کنش پذی س

متخصــص و آگاه همــان حــوزه می تواننــد دامنــه  شــایعات مربــوط را برچیننــد و محــدود ســازند.
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وی ســپس بــا بیــان چنــد مثــال از شــایعاتی کــه در مــواردی تــا پنجــاه نفــر را بــه کام مــرگ بردنــد، پرداخــت و گفــت: شــایعه 
در نظــام تقابلــی نشــانه  ای یعنــی در نســبت بــا دوگانــه زندگی/مــرگ، در ســویه »مــرگ« قــرار می گیــرد و بنابرایــن همچــون 
خــود ویــروس عاملــی بــرای ایجــاد مــرگ اســت، چــون در شــرایطی کــه کرونــا پنجــاه نفــر را می کشــت چــه بســا ویــروس 
ــار نظــام خــاص  ــم اســت در کن ــن بســیار مه ــرد. بنابرای ــد نمی ک ــرگ تولی ــزان م ــه آن می ــا ب ــی ت در آن شــرایط زمانی_مکان

ســامت، ســایر حوزه هــای ایمنــی بــه کار گرفتــه شــوند.

 شایعه برخالف خبر »   منشأ« دارد نه »منبع«
هاتفــی تأکیــد کــرد: شــایعه نظــام حقیقــت را وارونــه می ســازد و از ایــن طریــق می توانــد جاهایــی باعــث شــود بــه فضایــی 
ــد نظــام  ــن شــایعه می توان ــرود. بنابرای ــار تشــخیص اصــل از تقلــب و جعــل از دســت ب شــبهه ناک هدایــت شــویم کــه معی
شــناخت را مختــل ســازد. از ایــن رو نمی تــوان بــه صــرف آگاهــی عمومــی راجــع بــه مقولــه شــایعه و آســیب زا بــودن، آن را 
مدیریــت کــرد، بلکــه بایــد ســازوکار علمــی و تخصصــی مدیریــت آن را پیــدا کــرد و در نظــر گرفــت و وظیفــه تحلیــل ایــن 
اســت. ایــن کار مســتلزم قــرار دادن مســئله در بســتر یــک رویکــرد تحلیــل اســت و مــن آن را در بســتر نظام هــای گفتمانــی 
پــی گرفتــه ام. مطابــق ایــن رویکــرد می توانیــم ببینیــم کــه به لحــاظ جبــری در چارچــوب کــدام نظــام گفتمانــی قــرار داریــم 
کــه فضــای مقــدورات مــا را شــکل می دهــد و ســپس می توانیــم بــا اعمــال آگاهــی مضاعــف، بــر فــراز ایــن نظــام مدیریــت 

جبــری، نظــام مدیریتــی خــودآگاه را پیــاده کنیــم.

ــام  ــب نظ ــن در قال ــرد چی ــم رویک ــگاه می کنی ــا ن ــف در دنی ــورهای مختل ــرد کش ــه و رویک ــه تجرب ــی ب ــه داد: وقت وی ادام
گفتمانــی برنامه محــور و کنترلــی قــرار می گیــرد و در مقابــل آن رویکــردی قــرار دارد کــه دولــت ایــاالت متحــده اتخــاذ کــرد 
و مدیریــت ایــن مقولــه را بــه فرایندهــای بــازار محــول کــرد. رئیــس جمهــور آمریــکا نــه تنهــا شــایعات را کنتــرل نمی کــرد، 
ــه اشــتباه  بلکــه آن را عمــداً رهــا می کــرد چنانکــه برخــی منتقــدان او را خطرناک تــر از خــود ویــروس می دانســتند! نبایــد ب
فکــر کنیــم او »منشــاء« بــود، زیــرا منشــاء تولیــد شــایعه بــر اســاس نظــام ناآگاهــی و بــر اســاس تکانه هــای حســی بــه کنــش 
ــه تناســب نظــام گفتمانــی و پیش گفتمانــی عمــداً رهــا  منجــر می شــود امــا او در نظــام مدیریتــی و در بســتر آگاهــی آن را ب
مــی کــرد تــا به طــور خــودکار و در چارچــوب نظــام رقابــت قــرار گیــرد. دو نظــام گفتمانــی دیگــر هســتند کــه در بینابیــن 
قــرار می گیرنــد کــه کشــورهایی ماننــد ایــران و کشــورهای اســکاندیناوی و سوســیال دموکــرات را بایــد در ایــن دســته میانــی 
ــر  ــه در وضعیــت رهاســازی مطلــق. در کشــورهای اســکاندیناوی اصــل ب ــه در وضعیــت کنتــرل هســتند و ن قــرار داد کــه ن
عــدم کنتــرل اســت مگــر کنتــرل ضــرورت داشــته باشــد امــا در کشــورهایی مثــل کشــور مــا کــه در قانــون اساســی عدالــت 
ــر کنتــرل اســت مگــر در حــدودی کــه عــدم  به عنــوان محــور شــناخته شــده و نهادهــای عمومــی مســئول هســتند، اصــل ب
کنتــرل منعــی نداشــته باشــد. بنابرایــن چهــار رویــه مدیریتــی بــر اســاس چهــار نظــام گفتمانــی به دســت می آیــد کــه در فراینــد 
ــد. فضــای پیشــاگفتمانی در  ــات ایدئولوژیــک و فضــای پیشاگفتمانی شــان شــکل گرفته ان ــر اســاس مقتضی ــری ب تکاملــی جب
ــت اقتصــادی نســبت  ــی در رقاب ــی و ناتوان ــه توانای ــی را ب ــرگ و زندگ ــه م ــرال و بازارمحــور اســت ک ــام نئولیب ــکا نظ آمری
ــن،  ــز اســت. در کشــورهای بینابی ــده همــه چی ــت تعیین کنن ــرار دارد، دول ــق ق ــرل مطل ــن کــه رویکــرد کنت می دهــد و در چی
مدیریــت نیــز دوگانــه اســت چنانکــه در کشــور مــا گاهــی بــه وصــف »شــل کــن، ســفت کــن« می توانســتیم تعبیــر کنیــم. ایــن 
ــن فضــا هســتند  ــای خــاص ای ــم و ... مؤلفه ه ــای اقتصــادی، تحری ــری اســت. محدودیت ه ــی از فضــای جب دوگانگــی تابع
ــرد  ــای رویک ــه تناســب و اقتض ــور ب ــر کش ــن ه ــد. بنابرای ــت تســری می یاب ــال مدیری ــه اعم ــر گون ــه ه ــواه ب ــه خواه ناخ ک
پیشــاگفتمانی اش و نیــز توانایــی خــود در اعمــال کنتــرل در مقولــه پاندمــی، فضــای مجــازی و شــایعات مربــوط بــه آن معضــل 

ــد. ــت می کن ــری را مدیری همه گی

دکتــر هاتفــی در پایــان ســخنانش شــرح داد: اینــک کــه دانســتیم و نشــان دادیــم، مواجهــه بــا پدیــده شــایعه نســخه واحــد 
ــا  ــم ب ــی و پیشــاگفتمانی خــاص خــودش اســت، می توانی ــع فضــای گفتمان ــدارد و هــر فضــای مدیریتــی خواه_ناخــواه تاب ن
ــای  ــه جداســازی فضاه ــان نســبت ب ــدورات فضــای خودم ــه تناســب مق ــار دیگــر ب ــت، ب ــه وضعی ــن آگاهــی ب ــزودن ای اف
رســانه  ای و هدایــت و مدیریــت آن اقــدام کنیــم. زیــرا بــا آگاهــی بــه فضــای جبــری، می توانیــم فضــای آگاهانــه را اعمــال 
ــی و  ــوژه های میان ــری از س ــا بهره گی ــد ب ــی( می توان ــام مدیریت ــر )نظ ــوژه کنش گ ــود، س ــت خ ــه وضعی ــی ب ــا آگاه ــم. ب کنی

ــد. ــرار ده ــی ق ــیر زندگ ــرگ و در مس ــیر نه-م ــأ را در مس ــر و    منش ــوژه های کنش   پذی ــا س ــت آنه هدای
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موزه ها، علوم انسانی و اثربخشی اجتماعی

نشســت علمــی و تخصصــی »موزه هــا، علــوم انســانی و اثربخشــی اجتماعــی« ازجملــه برنامه هــای پژوهشــکده تاریــخ ایــران 
در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــود کــه به مناســبت هفتــه پژوهــش در تاریــخ ۲۳ آذرمــاه برگــزار شــد.

 ایــن نشســت بــا حضــور دکتــر جبرئیــل نوکنــده )رئیــس مــوزه ملــی ایــران(، رضــا دبیری نــژاد )رئیــس مــوزه ملــی ملــک( و 
دکتــر صفــورا برومنــد )عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده تاریــخ ایــراِن پژوهشــگاه علــوم انســانی( بــه صــورت غیرحضــوری 

)برخــط( برگــزار شــد.

موزه ها از توانایی باالیی برای افزایش آگاهی عمومی
ــه بازخوانــی اهمیــت و  ــر تعاریــف رســمی به عمــل آمــده از موزه هــا، ب ــا مــروری ب در ایــن نشســت ابتــدا دکتــر برومنــد ب
عملکــرد ایــن نهادهــای فرهنگی-اجتماعــی و ارتبــاط بنیادیــن آنهــا بــا حوزه هــای دانشــی علــوم انســانی پرداخــت. یــادآور 
شــد کــه موزه هــا به عنــوان نهادهــای فرهنگــی- اجتماعــی، به مثابــه حلقــه اتصــال گذشــته، حــال و آینــده، رســانه ارتباطــی 
قلمــداد می شــوند کــه زمینــه بازخوانــی تجربیــات فرهنگــی و تمدنــی نســل های مختلــف را فراهــم می کننــد. بخــش دیگــر 
ــه تعاریــف رســمی از موزه هــا اختصــاص داشــت. بدیــن شــرح کــه مــوزه در تعریــف  ــه ارائ صحبت هــای دکتــر برومنــد ب
شــورای بین المللــی موزه هــا یــا ایکــوم، »مجموعــه ای غیرانتفاعــی و مؤسســه ای دائمــی، در خدمــت جامعــه و پیشــرفت آن و 
گشــوده بــر روی عامــه مــردم«، توصیــف شــده اســت و در ایــن تعریــف مــوزه، محلــی بــرای مطالعــه، آمــوزش، گــردآوری، 
ــه تعریــف  ــط زندگــی آنهاســت. وی ســپس ب ــادی مــردم و محی حفاظــت، پژوهــش، عمومیت بخشــی و نمایــش شــواهد م
ــوان نهــاد فرهنگی-اجتماعــی اشــاره کــرد و گفــت: در تعریــف  یونســکو درخصــوص ویژگی هــا و کاربردهــای مــوزه به عن
یونســکو کــه در سی وهشــتمین کنفرانــس عمومــی کــه در تاریــخ 1۷ نوامبــر ۲01۵م. در پاریــس برگــزار شــد، عملکــرد مــوزه 

چنیــن توصیــف شــده اســت:

»موزه  هــا به عنــوان فضاهایــی بــرای انتقــال فرهنگــی، گفت وگــوی بینافرهنگــی، یادگیــری، بحــث و آمــوزش )شــامل یادگیــری 
رســمی، غیررســمی و مادام العمــر(، انســجام اجتماعــی و 
توســعه پایــدار، نقــش مهمــی ایفــا می کننــد. موزه هــا از 
ــرای افزایــش آگاهــی عمومــی درخصــوص  توانایــی باالیــی ب
ارزش میــراث فرهنگــی و طبیعــی و مســئولیت همه شــهروندان 
بــرای کمــک بــه مراقبــت و انتقــال آنهــا برخوردارنــد. موزه هــا 
همچنیــن بــه واســطه صنایــع فرهنگــی و خــاق و گردشــگری 
ــای  ــا فضاه ــد. موزه ه ــت می کنن ــادی حمای ــعه اقتص از توس
عمومــِی حیاتــی به شــمار می رونــد کــه بایــد بــه همــه جامعــه 
ــا و انســجام  ــعه پیونده ــد در توس ــن می توانن ــد، بنابرای بپردازن
ــی  ــای جمع ــاب هویت ه ــهروندی و بازت ــی، ایجــاد ش اجتماع
ــل دســترس  ــد. موزه هــا مکان هایــی قاب نقــش مهمــی ایفــا کنن
ــی  ــه گروه هــای محــروم و فضای ــه ازجمل ــی جامع ــرای تمام ب
ــی،  ــورد مســائل تاریخــی، اجتماع ــل و بحــث در م ــرای تأم ب

ــد.« ــمار می رون ــی به ش ــی و علم فرهنگ

دکتــر برومنــد بــه تعریــف ارائــه شــده از موزه هــا در جلســات شــورای بین المللــی موزه هــا )ایکــوم( در ســال ۲019م. نیــز 
بدیــن مضمــون اشــاره کــرد کــه »موزه هــا فضاهایــی مــردم ســاالرانه، فراگیــر بــرای گفت وگویــی منتقدانــه پیرامــون گذشــته 
ــیاء و  ــده اش ــال، نگهدارن ــان ح ــای زم ــا و چالش ه ــردن تضاده ــناختن و حل ک ــمیت ش ــن به رس ــا ضم ــد. موزه ه و آینده ان
ــن  ــد و همچنی ــرای نســل های آینده ان ــوع گذشــته ب ــظ خاطــرات متن ــه و حاف ــع جامع ــه نف ــای تاریخــی ارزشــمند ب نمونه ه
موزه هــا، ضامــِن برابــرِی حقــوق و دسترســی بــه میــراث بــرای همگانــی هســتند«. وی در ادامــه بــه ایــن نکتــه تأکیــد کــرد 
کــه تعاریــف رســمی کــه از مــوزه به عمــل آمــده، خــود گویــای اهمیــت ارتبــاط ایــن نهــاد فرهنگــی- اجتماعــی بــا علــوم 

ــا آنســت.  انســانی و حوزه هــای دانشــی مرتبــط ب
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درواقــع، ماهیــت و عملکــرد مــوزه آن گاه کــه به عنــوان عاملــی بــرای توســعه پیوندهــا و انســجام اجتماعــی، ایجــاد شــهروندی 
ــخ،  ــه تاری ــانی ازجمل ــوم انس ــعب از عل ــی منش ــای دانش ــا حوزه ه ــود، ب ــف می ش ــی توصی ــای جمع ــاب هویت ه و بازت
باستان شناســی، فرهنــگ و زبان هــای باســتان، هنــر و حوزه هــای دانشــی مرتبــط بــا علــوم اجتماعــی ازجملــه جامعه شناســی، 
ــداد  ــد دارد. رشــد 60 درصــدی تع ــی پیون ــر ســخن مردم شناســی اجتماع ــه دیگ ــا ب مردم شناســی، انسان شناســی فرهنگــی ی
ــی و بازشناســی موزه هــا در  ــر اهمیــت بازخوان ــز ب موزه هــا در دهــه گذشــته و وجــود 9۵ هــزار مــوزه در سراســر جهــان نی
حوزه هــای دانشــی علــوم انســانی افــزوده اســت. همچنیــن، مــروری بــر شــعار روز جهانــی مــوزه کــه هــر ســال در هجدهــم 

مــاه مــه مصــادف بــا بیســت و هشــتم اردیبهشــت مــاه در دو دهــه گذشــته مبیــن ایــن ارتبــاط موضوعــی و علمــی اســت.

ــرفت  ــا پیش ــد: ب ــادآور ش ــت ی ــن نشس ــه ای ــی در ادام ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــأت علم ــو هی عض
فنــاوری، موزه هــا از حالــت مــکان یــا فضــای فیزیکــِی محــل نگهــداری آثــار و مضامیــن فرهنگــی و تمدنــی، فراتــر رفتــه و 
ــا پلتفرم هــای آنایــن دیــداری و شــنیداری به ویــژه  ــا اســتفاده از فرصت هایــی کــه رســانه های ارتبــاط جمعــی و بســترها ی ب
ــا  ــا موزه ه ــان ب ــتر مخاطب ــاط بیش ــراری ارتب ــه برق ــد؛ زمین ــرار دادن ــان ق ــار مخاطب ــه در اختی ــری و قرنطین در دوران همه گی
فراهــم شــده اســت. به گونــه ای کــه مخاطــب فــارغ از محدودیت هــای زمانــی و مکانــی و حتــی بــا تمرکــز بیشــتر از طریــق 
ــد.  ــت می یاب ــوزه ای دس ــار م ــخصی از آث ــت ش ــه و روای ــه تجرب ــود و ب ــا وارد می ش ــای موزه ه ــه فض ــن ب ــای آنای پلتفرم ه

ــرار می شــود. ــوزه برق ــن مخاطــب و م ــب، ارتباطــی دو ســویه بی ــن ترتی بدی

دکتــر برومنــد در خاتمــه یــادآور شــد: طــی دهه هــای اخیــر، موزه هــا در عرصــه آمــوزش، اطاع رســانی و ســرگرمِی اقشــار 
مختلــف اجتماعــی، نقــش مهمــی ایفــا کردنــد. از ایــن رو طــی ایــن دوران و به ویــژه بــا شــروع همه گیــری کوویــد19، زمینــه 
مطالعــه  موزه هــا، فرآینــد عملکــرد آنهــا و چگونگــی اثربخشــی آنهــا در ســاختار اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه در رشــته های 

منشــعب از علــوم انســانی مدنظــر قــرار گرفتــه اســت.

موزه های باستان شناسی پلی بین علوم انسانی و علوم تجربی هستند

در ادامــه دکتــر جبرئیــل نوکنــده، رئیــس مــوزه ملــی ایــران و مســئول ســابق پایــگاه دیــوار تاریخــی گــرگان، بــا موضــوع »نقــش 
مــوزه ملــی ایــران به عنــوان پلــی بیــن باستان شناســی و جامعــه« ســخنرانی کــرد. وی ابتــدا بــه معرفــی تاریخچــه تأســیس و 

ــادر پرداخــت. وی  ــوزه م ــوان م ــران به عن ــی ای ــوزه مل ــت م فعالی
ســپس بــر ایــن نکتــه تأکیــد کــرد کــه مــوزه فقــط از آثار باســتانی 
ــرای ارائــه  و تاریخــی تشــکیل نمی  شــود، بلکــه محلــی اســت ب
دســتاوردها و اکتشــافات باستان شــناختی. مــوزه و آثــاری کــه در 
ــوم  ــاط رشــته های دانشــگاهی عل ــه ارتب ــه می شــود، زمین آن ارائ
انســانی بــا مــردم را فراهــم می کنــد. درواقــع، مــوزه پلــی اســت 

ــردم. ــن حوزه هــای دانشــی و م بی

ــناختی  ــای باستان ش ــه پژوهش ه ــاره ب ــده ضمــن اش ــر نوکن  دکت
ــول ۲00  ــه ط ــت ب ــه دیواری س ــرگان ک ــوار گ ــدوده دی در مح
کیلومتــر در حــد فاصــل ســاحل دریــای کاســپین تــا سرچشــمه 
ــت،  ــده اس ــا ش ــانی برپ ــه در دوران ساس ــرگان ک ــه گ رودخان
ــن  ــه ای ــناختی ب ــتاوردهای باستان ش ــت دس ــوص اهمی درخص
ــر کارکــرد دفاعــی،  نکتــه اشــاره کــرد کــه ایــن دیــوار عــاوه ب

ــوره زار  ــکل گیری ش ــری از ش ــر آن جلوگی ــرد دیگ ــت و کارک ــوده اس ــوردار ب ــانی برخ ــرای آب رس ــرفته ب ــات پیش از تأسیس
ــیار  ــوار بس ــن دی ــداث ای ــرای اح ــانی ب ــده در دوره ساس ــل آم ــبه به عم ــت. محاس ــوده اس ــی ب ــیاب های فصل ــژه س و به وی
دقیــق بــوده اســت. امــا برخــاف هشــدارهای هیأت هــای باستان شــناختی، در ایــن منطقــه عملیــات جاده ســازی انجــام شــد 
ــت. حاصــل ســخن اینکــه بخشــی از  ــر آب رف ــه زی ــا ب ــوع ســیل، بخــش عظیمــی از گمیشــان و آق ق ــا وق ــت ب و در نهای
ــه  ــکان مطالع ــه ام ــرد. خاصــه آنک ــرار بگی ــان ق ــار مخاطب ــا در اختی ــق موزه ه ــد از طری ــناختی می توان ــتاوردهای باستان ش دس

ــود دارد. ــا وج ــی در موزه ه ــرفت تمدن ــرای پیش ــی ب ــی بین الملل ــبکه های علم ش
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ــکاری  ــا هم ــی از آن ب ــه بخش ــک« ک ــرگ در نم ــع« و »م ــت وجوی مناب ــان در جس ــگاه های »انس ــال، در نمایش ــور مث  به ط
مــوزه معــدن در ایالــت بوخــوم آلمــان و پژوهش هــای باستان شــناختی در معــدن چهرآبــاد زنجــان در حــال حاضــر در مــوزه 
ملــی ایــران برگــزار شــده اســت، آثــاری از تجربه هــای مشــابه درخصــوص فعالیــت بشــر در معــادن معاصــر دوره  ی اشــکانی 
و ساســانی ارائــه شــده اســت. بنابرایــن، موزه هــا هــدف دانــش باستان شناســی بــرای بازســازی جوامــع گذشــته بــرای درک 
ــی  ــای باستان شناس ــق موزه ه ــب، از طری ــن ترتی ــد. بدی ــق می کنن ــته را محق ــات گذش ــرفت ها و تجربی ــای پیش مکانیزم ه

ــی مشــاهده می شــود. ــت جمعــی در موزه هــای مل ــک هوی ی

دکتــر جبرئیــل نوکنــده در ادامــه بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه در مــوزه شــیء بــا مخاطــب صحبــت می کنــد و بــرای انتقــال 
پیــام شــیء مــوزه ای نیــازی بــه فــرد ســوم نیســت. موزه هــای باستان شناســی پلــی بیــن علــوم انســانی و علــوم تجربــی بــه 
ــوم  ــا عل ــط ب ــای دانشــی مرتب ــر حوزه ه ــیمی و دیگ ــک و ش ــی چــون فیزی ــان از علوم ــرا باستان شناس ــد. زی ــمار می رون ش

ــار نیــز در موزه هــا بــه نمایــش درمی آیــد. ــار باســتانی و تاریخــی اســتفاده می کننــد و ایــن آث تجربــی بــرای بازخوانــی آث

موزه ها باید با زیست امروز جوامع ارتباط برقرار کنند

در ادامــه ایــن نشســت رضــا دبیری نــژاد، رئیــس مــوزه ملــی 
ــوان  ــدا عن ــوزه، ابت ــات م ــک و پژوهشــگر حــوزه مطالع مل
نشســت را مــد نظــر قــرار داد و یادآور شــد: برگــزاری چنین 
نشســت هایی فرصــت مغتنمــی اســت بــرای طــرح پرســش 
و گفت وگــو به ویــژه در محفــل مــوزه داران، حوزه هــای 
دانشــی علــوم انســانی و پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
مطالعــات فرهنگــی مبنــی بــر ایــن کــه درخصــوص نســبت 
ــه  ــی چ ــی اجتماع ــانی و اثربخش ــوم انس ــا، عل ــن موزه ه بی
ــه  ــی پرداخت ــه مباحث ــه چ ــون ب ــود دارد؟ تاکن ــبتی وج نس
ــت؟  ــده اس ــول باقی مان ــی مغف ــه مباحث ــت؟ و چ ــده اس ش
ــددی  ــته های متع ــه رش ــرد ک ــد ک ــه تأکی ــن نکت ــر ای وی ب
کــه  می رونــد  به شــمار  انســانی  علــوم  زیرمجموعــه 
ــی  ــه فرهنگ ــی وج ــت و به نوع ــرز اس ــا مح ــت آنه اهمی
ــر  ــوم انســانی اســت و اگ ــات عل ــی، ماحصــل مطالع زندگ

چالش هــای اجتماعــی و فرهنگــی وجــود دارد، راه حــل بــرای رفــع آنهــا، بررســی و تحلیل هایــی اســت کــه بایــد در حــوزه 
ــوم انســانی محقــق شــود. عل

ــته های  ــی رش ــانی یعن ــوم انس ــته از عل ــا دو رش ــک ی ــا ی ــرا تنه ــه چ ــرد ک ــرح ک ــش را مط ــن پرس ــپس ای ــژاد س دبیری ن
ــانی  ــوم انس ــر در عل ــی دیگ ــای دانش ــه حوزه ه ــال آنک ــد؟ ح ــرار گرفته ان ــر ق ــا مدنظ ــخ در موزه ه ــی و تاری باستان شناس
به طــور مثــال انسان شناســی یــا انسان شناســی فرهنگــی در ســاختار موزه هــای جدیــد از کاربــرد درخــور توجهــی 
ــب و  ــوزه از جوان ــه مســتندات م ــن ک ــه ای ــا توجــه ب ــه ب ــن پرســش پرداخــت ک ــه طــرح ای ــن ب ــد. وی همچنی برخوردارن
ــتیم  ــرا نتوانس ــود دارد، چ ــف وج ــب مختل ــا از جوان ــی آنه ــی و معرف ــکان بررس ــود و ام ــکیل می ش ــدد تش ــای متع الیه ه
ــرد  ــه رویک ــر ب ــوزه منحص ــات م ــوی مطالع ــمت و س ــد س ــع، نبای ــم؟ در واق ــی بپردازی ــای اختصاص ــه موزه ه ــران ب در ای
باستان شــناختی و تاریخــی باشــد. نبایــد فقــط در گذشــته مانــد و مــوزه بایــد بــا زیســت امــروز جوامــع نیــز ارتبــاط برقــرار 
ــن  ــوم انســانی ضــروری اســت. بدی ــای دانشــی عل ــا دیگــر حوزه ه ــا ب ــاط موزه ه ــه ارتب ــن شــرایط اســت ک ــد و در ای کن
ــا  ــا آنه ــط ب ــی مرتب ــای دانش ــوان از حوزه ه ــا می ت ــف در موزه ه ــای مختل ــتاوردهای دانش ه ــی دس ــرای معرف ــب، ب ترتی
ــوزه  ــه م ــود. ازجمل ــم می ش ــای خــاص فراه ــه شــکل گیری موزه ه ــن صــورت، زمین ــد. بدی ــد ش ــوم انســانی بهره من در عل
کــودکان، مــوزه تاریــخ اجتماعــی تهــران و ... ایــن امــری اســت کــه تاکنــون در موزه هــای ایــران رخ نــداده و حداکثــر بــه 
ــه ایــن  ــه محــدود شــده اســت. نکت ــه اطاعــات قوم نگاران ــر حــوزه دانشــی مردم شناســی و ارائ ایجــاد موزه هایــی مبتنــی ب

ــی مردم شناســی وارد نشــده. ــم اصل ــی مفاهی ــر یعن ــه باالت ــه الی ــوزه ای ب ــن م ــه چنی اســت ک
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رئیــس مــوزه ملــی ملــک ســپس ایــن پرســش را مطــرح کــرد کــه به طــور مثــال؛ نشــانی از روایــت مردم شناســانه بــرای 
آشــنایی بــا شــکل گیری زیســت و فرهنــگ و برقــراری ارتبــاط اهالــی یــک شــهر بــا طبیعــت در موزه هــای مردم شناســی 
ــا ایــن مباحــث، به مــرور نشــانه هایی از مباحــث  ــه چشــم نمی خــورد. بدیــن ترتیــب، در نبــود تحلیــل مرتبــط ب بومــی ب
مختلــف مرتبــط بــا مســتندات مردم شــناختی ارائــه شــده در موزه هــا کم کــم فرامــوش می شــود و شــکافی بیــن 

ــود. ــاد می ش ــه ایج ــت بوم و جامع زیس

ــوم  ــوم انســانی بســیار ضــروری اســت. حوزه هــای دانشــی عل ــا عل ــط ب ــادآور شــد: ایجــاد موزه هــای مرتب ــژاد ی دبیری ن
ــه واســطه  ــال؛ فلســفه ب ــد. به طــور مث ــه کنن ــه ارائ ــه جامع ــا دســتاوردهای خــود را ب ــق موزه ه ــد از طری انســانی می توانن
ــان عمومــی دســتاوردهای  ــرای بی ــوزه راهی ســت ب ــد. م ــی کن ــه جامعــه معرف ــان فلســفی را ب ــد بی ــوزه فلســفه می توان م
علــوم انســانی. موزه هــا مراکــز آمــوزش عمومــی غیــر رســمی همگانــی بــه شــمار می رونــد. امــا ایــن نقــش مــوزه، مغفــول 
باقــی مانــده اســت و نهادهایــی آکادمیــک چــون پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی یــا انجمــن حکمــت و 
ــوی  ــد. از س ــا کنن ــده ای ایف ــش تعیین کنن ــا نق ــن زمینه ه ــازی در ای ــرای جریان س ــد ب ــتان ها می توانن ــفه و فرهنگس فلس
ــا  ــرای ارتبــاط بیــن حلقه هــای حوزه هــای دانشــی در علــوم انســانی شــبکه ای ایجــاد کننــد ت دیگــر موزه هــا می تواننــد ب
بدیــن ترتیــب دســتاوردهای علــوم انســانی مستندســازی و بایگانــی شــود. البتــه ارائــه ایــن دســتاوردها نبایــد بــه مضامیــن 

مرتبــط بــا گذشــته محــدود شــود و بایــد دســتاوردهای نــو در علــوم انســانی را نیــز شــامل شــود.

پرســش دیگــری کــه دبیری نــژاد مطــرح کــرد ایــن بــود کــه چــرا در موزه هــا نیــز بــه آثــار مــوزه ای از منظــر حوزه هــای 
دانشــی علــوم انســانی توجــه نشــده اســت؟ درصورتــی کــه بــا بررســی آثــار مــوزه ای از دیــد رشــته های مختلــف علــوم 
ــل  ــه حلقــه اتصــال دانش هــای مختلــف تبدی ــرد و مــوزه ب ــرار می گی ــار مدنظــر ق ــن آث انســانی، الیه هــای جدیــدی از ای
ــود.  ــل می ش ــه تبدی ــه روی جامع ــانی ب ــوم انس ــه دروازه عل ــوزه ب ــرد و م ــکل می گی ــته ای ش ــش بین رش ــود، پژوه می ش
وی از ســالن علــوم اســامی در مــوزه ملــی ملــک به عنــوان محلــی بــرای برقــراری نســبت بیــن علــوم و تفکــر فلســفی و 
طــرح پرســش در ایــن خصــوص یــاد کــرد و بــا اشــاره بــه شــرایط ناشــی از پاندمــی و قرنطینــه و نقشــی کــه موزه هــا در 
ایــن شــرایط بــرای ایجــاد آرامــش ایفــا کردنــد، پرداخــت و یــادآور شــد: موزه هــا می تواننــد محــل یــادآوری اخــاق و 

همــدردی باشــند کــه از مباحــث روز جوامــع بــه شــمار مــی رود و بــه یــک موضــوع تاریخــی محــدود نمی شــود. 

ــد از درون گرایــی دور  ــز بای ــد، امــا موزه هــا نی ــه ظرفیــت موزه هــا پــی نبرده ان اگرچــه متفکــران علــوم انســانی تاکنــون ب
شــوند و امــکان تعامــل بیشــتر بــا متفکــران علــوم انســانی را فراهــم ســازند. بــه طــور مثــال؛ اگــر قــرار باشــد موزه هایــی 
ــوم انســانی شــکل گیری  ــای دانشــی عل ــات حوزه ه ــا کمــک مطالع ــًا ب ــا عشــق ایجــاد شــود، قطع ــرگ ی ــا موضــوع م ب
ــه شــیء تاریخــی و تفرجــگاه تبدیــل  ــه محــل ارائ ــر این  صــورت مــوزه تنهــا ب چنیــن موزه هایــی میســر می شــود. در غی
می شــود. در صحبــت از قطــب فرهنگــی مــوزه نیــز توجــه بایــد بــر ایــن امــر باشــد کــه مــوزه بــه محــل الهــام، کشــف و 
تولیــد دانش هــا تبدیــل شــود. بــا کمــک مســتندات مــوزه ای شــبکه دانشــی ایجــاد شــود و بدین ترتیــب، مــوزه بــه قطــب 
فرهنگــی تبدیــل می شــود، امــا تاکنــون موزه هــا بــه قطــب فرهنگــی تبدیــل نشــده اند و ایــن امــر از عــدم رجــوع متولیــان 

ــرد. ــأت می گی ــا نش ــای موزه ه ــه ظرفیت ه ــانی ب ــوم انس ــته های عل رش

ــرار  ــا ق ــک موزه ه ــا در تمل ــتاوردهای موزه ه ــه دس ــرد ک ــد ک ــه تأکی ــن نکت ــه ای ــش ب ــان صحبت های ــژاد در پای دبیری ن
ندارنــد و متعلــق بــه همــگان هســتند. امــروز بایــد در موزه هــا فضاهــای تحلیلــی و پژوهشــی فراهــم شــود و ایــن امــر بــه 

ــوم انســانی محقــق می شــود. ــا متفکــران حوزه هــای دانشــی عل ــاط ب واســطه ارتب

ــت  ــه و فعالی ــه تجرب ــا اشــاره ب ــان نشســت، ب ــدی نظــرات میهمان ــد ضمــن جمع بن ــر برومن ــز دکت در خاتمــه نشســت نی
ــی  ــز معرف ــانی و نی ــوم انس ــمندان عل ــا اندیش ــا ب ــل موزه ه ــرورت تعام ــه ض ــا، ب ــود در موزه ه ــی خ ــی و پژوهش فرهنگ
ــزاری  ــوم انســانی پرداخــت. ضــرورت برگ ــای دانشــی عل ــات در حوزه ه ــت مطالع ــرای تقوی ــا ب ــوه موزه ه ــرایط بالق ش
ــه  ــود ک ــوم انســانی از دیگــر صحبت هــای وی ب ــا و پژوهشــگران عل ــن دســت اندرکاران موزه ه نشســت های مشــترک بی
در پایــان نشســت »موزه هــا، علــوم انســانی و اثربخشــی اجتماعــی« مطــرح شــد و مــورد اســتقبال مدعویــن ایــن جلســه 
ــات  ــوم انســانی و مطالع ــژاد از پژوهشــگران پژوهشــگاه عل ــده و رضــا دبیری ن ــل نوکن ــس از آن جبرئی ــت و پ ــرار گرف ق

فرهنگــی بــرای فعالیــت مشــترک درخصــوص بازشناســی و تحلیــل دســک بــه عمــل آوردنــد.
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نقد و بررسی کتاب »تخیل سیاسی در زیست-جهان ایرانی اسالمی«

ــد و  ــه پژوهــش، نشســت »نق ــه فرارســیدن هفت ــا توجــه ب ــوق ب ــل و حق ــط بین المل ــات سیاســی و رواب پژوهشــکده مطالع
ــرد. ــاه برگــزار ک ــی اســامی« را ۲4 آذرم ــل سیاســی در زیســت-جهان ایران ــاب تخی بررســی کت

در ایــن نشســت پــس از ارائــه مباحــث مقدماتــی توســط مدیــر جلســه )دکتــر طیبــه محمدی کیــا(، مؤلــف ایــن اثــر )دکتــر 
محمدعلــی فتح الهــی(، چکیــده ای از مباحــث ایــن کتــاب را بیــان کــرد. بــه بــاور نویســنده جهــت فهــم هرچــه بهتــر کتــاب، 
بایســته و شایســته اســت بــا مبانــی فلســفه اســامی بــه ایــن بحــث ورود کنیــم. دکتــر فتح الهــی در ایــن زمینــه تأکیــد کــرد: 
تــاش ایــن بــوده اســت تــا تخیــل سیاســی را، کــه مفهومــی نــو در علوم سیاســی اســت، در دل میــراث خــود بیابیــم. حــوادث 
ــم  ــان رخدادهــا حضــور داشــتند، می توانی ــر از کســانی کــه در زم ــه ژرف ت ــل و زیســت متخیان ــا قــدرت تخی گذشــته را ب
ــه  ــن نکت ــه ای ــد ب ــر بای ــی دیگ ــد. در مبحث ــت می آی ــه دس ــده ب ــته در آین ــر از گذش ــای عمیق ت ــع فهم ه ــم. درواق درک کنی
توجــه کــرد کــه »تخیــل« امــکان و پتانســیل بحــث روش شناســانه را نیــز داراســت و روش شناســی مبتنــی بــر تخیــل بــرای مــا 

ــود. ــو می ش ــی ن ــام پژوهش-های ــاز انج زمینه س

در ادامــه دکتــر نجمــه کیخــا، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی، بــه ارائــه دیدگاه هــای خــود در ارتبــاط بــا کتــاب 
پرداخــت و ایجــاد فلســفه سیاســی بــر مبنــای خیــال را نقطــه تمایــز ایــن اثــر ارزیابــی کــرد. وی در ایــن زمینــه شــرح داد: 
مباحــث کلــی فلســفه سیاســی بــر مبنــای خیــال و در چارچــوب جدیــد، طــرح شــده  اســت. انســان بــر مبنــای خیــال تعریــف 
شــده و انســان ناطــق مبنــای رویکــرد سیاســی قــرار نگرفتــه اســت. آدمــی بــا قــدرت خیــال از عالــم طبیعــی فاصلــه دارد و 
عالــم خیــال بــه حــوزه خصوصــی تعلــق نــدارد بلکــه در حــوزه عمومــی مــورد نظــر اســت. در ســطحی دیگــر نســبت میــان 
اخــاق و سیاســت را می تــوان در البــه الی اثــر رصــد کــرد. کوشــش بنــده واکاوی رویکردهــای کتــاب بــر مبنــای نســبت 
اخــاق و سیاســت اســت. توجــه بــه کرامــت انســان ها از دریچــه ارتبــاط اخــاق و سیاســت در کتــاب بــه جــد دنبــال شــده 
اســت. کتــاب مباحــث فلســفه اســامی و فلســفه تاریــخ را از زاویــه فلســفه سیاســی بــه بحــث نهــاده و بــه مفاهیــم شــیعی و 
تاریــخ تشــیّع رنــگ فلســفه سیاســی داده اســت. تبییــن ارتبــاط اخــاق و سیاســت بــا بهره گیــری از کلیــدواژه ایمــان رویکــرد 

جالــب توجــه اثــر اســت. تلقــی ویــژه از کلیــدواژه ایمــان ارتبــاط دهنــده اخــاق و سیاســت اســت.

دکتــر کیخــا افــزود: ایــن کتــاب از اخــاق و ایمــان تدریجــی ســخن می گویــد و ایــن ایــده کــه اخــاق دفعــی بــه خشــونت 
ــز مبحــث  ــی آن در سیاســت نی ــای الهیات ــون در معن ــه قان ــه و رویکــرد ب ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــر م ــن اث ــد در ای می انجام
مهــم دیگــری اســت کــه در کتــاب دنبــال شــده اســت. قانــون خــدا، تعبیــری اســت کــه نویســنده در ایــن فــراز از آن بهــره 
ــردازد.  ــوب می پ ــن سیاســت مطل ــه تبیی ــیعی در اخــاق ب ــردن عناصــر ش ــا وارد ک ــر نویســنده ب ــرازی دیگ ــرد. در ف می گی

ــد در جامعــه اســت. ــردن انتظــار و امی ــون و درونی ک ــه قان ــای عمــل ب ــه معن ــد ب ــد، توحی ــه نویســنده می گوی آن طورک
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در ادامــه دکتــر محمدی کیــا بــه ارائــه دیدگاه هــا و نظراتــش در ارتبــاط بــا اثــر پرداخــت و گفــت: نویســنده، ایــن کتــاب را از 
دو زاویــه متن پژوهانــه و روش شناســانه مــورد بررســی قــرار داده و اثــر داری نقــاط قــوت بســیاری اســت. در گام نخســت اثــر 
بــه ارائــه عبــارت مهــم و کمتــر دیــده شــده تخیــل سیاســی خطــر می کنــد. چنیــن رویکــردی کتــاب را در شــمار آثــار بدیــع 
ــه  ــه لحــاظ ظاهــری و مضمونــی واجــد نوآوری هایــی اســت. در ایــن میــان بایــد ب ــه قــرار می دهــد. کتــاب هــم ب و نوآوران
بیــان شــیوه و تعابیــر زیبــا و متفــاوت اثــر، توجــه کــرد. البتــه خواننــده اثــر در واژه پــردازی و واژه ســازی نیــز بــا نوآوری هــای 
ــد و ای  ــه معنــای موســعی کــه از تخیــل سیاســی مــراد کــرده اســت، می توان ــا توجــه ب ــه رو می شــود. کتــاب ب بســیاری روب
بســا بایــد دربردارنــده مطالعاتــی مؤثــر در ارتبــاط بــا عرفــان سیاســی، ادبیــات فارســی و فلســفه سیاســی کاســیک و معاصــر 
باشــد. تــاش بــرای پیونــد زدن میــان عیــن و ذهــن و عبــور از ایــن ویژگــی فلســفه سیاســی کاســیک را بایــد ویژگــی کلــی 
اثــر دانســت کــه در همــه مباحــث کتــاب دنبــال شــده اســت. کتــاب در عیــن اینکــه دارای نوآوری هــای بســیاری اســت، بــه 
ــش و عمــل  ــه شــکل جــدی در ســاحت کن ــل سیاســی ب ــا تخی ــاز می شــود ت ــز احســاس نی ــه دیگــری نی ــای ناگفت بخش ه
سیاســی مــورد بحــث واقــع شــود. توجــه بــه آرمان شــهر برخاســته از تخیــل سیاســی و چندوچــون برپایــی آن را بایــد ازجملــه 

مباحثــی دانســت کــه می توانســت در ایــن اثــر مــورد توجــه نویســنده قــرار گیــرد.

در ادامــه، دکتــر ســیدجواد میــری ســخنران بعــدی نشســت بــا توجــه بــه مطالعاتــش دربــاره تاریــخ ایــران و ملیــت ایرانــی 
بــه بررســی کتــاب تخیــل سیاســی پرداخــت و گفــت: ســه گفتمــان برجســته دربــاره ملیــت ایرانــی امــروز در جامعــه دیــده 
می شــود کــه شــامل: باســتان گرایی، هویــت ایرانــی ذیــل دیــن )ملــه( و ملــت بــه مثابــه ناســیون می شــود. هــر یــک از ایــن 
رویکردهــا ذیــل گفتمانــی ویــژه مطــرح می شــود. در ایــن میــان بــا بازگشــت بــه مباحــث کتــاب ایــن پرســش رخ می نمایــد 
کــه آیــا ملیــت ایرانــی امــکان حضــور گرایش هــای گوناگــون را بــاز گذاشــته اســت؟ آیــا ملیــت ایرانــی امــکان ایفــای نقــش 
را بــر همــگان در عرصــه سیاســت می گشــاید؟ ایرانیــت یــک مفهــوم متنــوع و متکثّــر اســت. کتــاب بایــد بــه تنــوع موجــود 
ــاب از چندوچــون ظهــور  ــن کت ــرار دهــد. در ای ــورد توجــه ق ــه م ــن زمین ــرت را در ای ــن کث التفــات ورزد و وحــدت در عی
ملیــت ایرانــی در آینــده پرســش شــده اســت. کتــاب نقــاط قــوت بســیاری دارد. اثــر در ادامــه کان پــروژه پژوهشــی نویســنده 
قــرار می گیــرد کــه بــه تعبیــر »الکاتــوش« یــک برنامــه پژوهشــی اســت. در ایــن برنامــه ابعــاد مختلــف موضــوع محــل تأمــل 
قــرار می گیــرد. ذهنیــت ایرانــی دچــار نوعــی چندپارگــی شــده اســت و ذیــل هریــک از گفتمان هــای پیــش گفتــه، اصالــت 
را بــا اندیشــه مــدرن، امــر باســتان یــا شــریعت و وحــی می دهــد. امــروز بایــد تــاش شــود رونــد و راهــکار ســازگاری میــان 

ایــن ســه برقــرار شــود.

در ادامــه ایــن نشســت حاضــران در جلســه نیــز بــه ارائــه پرســش هایی پرداختنــد. دکتــر میرمجیــدی بــا توجــه بــه مباحــث 
ــا توجــه  ــر مقیمــی ب ــد. دکت ــه جرم شناســی پرداختن ــه طــرح پرســش در زمین ــل سیاســی ب ــون و تخی ــاط قان ــاره ارتب ــر درب اث
ــه رویکــرد فلســفه اســامی مباحــث کتــاب را واکاوی کــرد و ضــرورت ابهــام  زدایــی از مفاهیــم مرکــزی ماننــد تخیــل را  ب
پیشــنهاد داد. دکتــر ربانــی زاده ضمــن برشــمردن نقــاط قــوت اثــر خوانشــی انتقــادی از کتــاب طــرح کــرد و کتــاب را بــا توجــه 
بــه ســبک نگــرش و نــگارش و نیــز مباحــث ویراســتاری مــورد انتقــاد قــرارداد. دکتــر مبلغــی ضمــن بــر شــمردن نقــاط مثبــت 
کتــاب، بــه جــای خالــی رویکــرد مبحــث زبــان در معنــای عــام کلمــه و زبــان فارســی بــه صــورت خــاص بــا توجــه به نســبت 
ــه و هــم پــس از آن در ســطوح  ــان فارســی هــم پیــش از صفوی ــاب اشــاره کــرد و گفــت: زب ــا تخیــل در کت ــه ب آن دو مقول
مختلــف )زبــان دیوانــی و اداری، زبــان حــوزه عمومــی، زبــان تغزلــی و ادبــی و زبــان ارتباطــی مــردم( مهمتریــن عرصــه بــر 
آمــدن خیــال جمعــی مــا ایرانیــان بــوده اســت. امیــد آنکــه در تجدیــد چــاپ کتــاب، ایــن مهــم مــورد توجــه بیشــتری واقــع 
شــود. دکتــر شــقاقی بــا مطــرح کــردن جایــگاه خیــال و تخیــل در فلســفه اســامی بــه طــرح پرســش دربــاره مبحــث فرهنــگ 
ــر اکبــری  ــرار داد. در ادامــه دکت ــا توجــه مباحــث کتــاب مــورد ســؤال ق ــاط فرهنــگ و تخیــل سیاســی را ب پرداخــت و ارتب
بــه طــرح پرســش پرداخــت و معتقــد بــود، مطالــب و محتــوای کتــاب بایــد محــل تأمــل بیشــتری قرارگیــرد و بــا ویرایــش 
دقیق تــری مــورد بازبینــی واقــع شــود. پیش رفتــن تخیــل بــا توجــه بــه تکثّرهــای سیاســی مطــرح شــده در کتــاب، موضــوع 
دیگــری بــود کــه توســط دکتــر اکبــری مطــرح شــد. از میــان مخاطبــان برخــط نیــز دکتــر فــوزی و آقــای دکتــر صداقت ثمــر 

ــه پرســش و دیدگاه هــای خــود پرداختنــد. ــه ارائ ــاره کتــاب ب درب
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گزارش سخنرانی های هفته پژوهش در پژوهشکده دانشنامه نگاری

پژوهشــکده دانشــنامه نگاری به مناســبت هفتــه پژوهــش ســال جــاری ســه نشســت برگــزار کــرد.  در نشســت نخســت کــه 
ــا موضــوع »پژوهــش در مفهــوم اخــاق در قملــرو معمــاری«، محمدمهــدی  ــار ب ۲۲ آذرمــاه برگــزار شــد، دکتــر مریــم کامی
مجاهــدی بــا موضــوع »دانشــنامه نگاری به مثابــه یــک گونــه پژوهشــی« و دکتــر اصغــر اســمعیلی بــا موضــوع »بررســی ابعــاد 

ــا تکیــه بــر ضبــط اعــام« ســخنرانی کردنــد. ویرایــش در دانشــنامه ها ب

پژوهش در مفهوم اخالق در قملرو معماری

ــال 190۷،  ــت: در س ــخنانش گف ــدای س ــار در ابت ــر کامی دکت
ادعایــی  لــوس،  آدولــف  وینــی،  معمــار  کــه  هنگامــی 
تزئینــات  از  اســتفاده  بــر جرم بــودن  مبنــی  تحریک آمیــز 
ــرم  ــاله ف ــزار س ــه ســنت ه ــید ک ــرد، به نظــر می رس مطــرح ک
ــن  ــان رســیده اســت. او در ای ــه پای ــی ب ــری به طــور ناگهان هن
زمینــه فقــط بــه معمــاری بســنده نکــرد و همــه چیــز از جملــه 
ــم هــدف  ــات را ه ــرات و مصنوع ــا جواه ــذا، ت پوشــاک و غ
ــراط را  ــل اف ــدرن تحم ــی م ــه وی، زندگ ــه گفت ــرار داد. ب ق
ــه  ــت. البت ــم را داش ــن حک ــًا همی ــات دقیق ــت و تزئین نداش
تغییــر یک شــبه اتفــاق نیفتــاد، امــا جنبــش اصــاح پاکســازی 
و پاالیشــی کــه »لــوس« بــه راه انداخــت، تمــام مدیاهــا را در 
ــزی کــرد  ــرم را پایه ری ــد ف ــر گرفــت و چشــم اندازی از تولی ب
کــه در ظاهــر بــا واقعیــت جدیــد صنعتــی و سیاســی/ اجتماعی 
مطابقــت داشــت. ایــن فرآینــد عمدتــًا بــر معمــاری بــه عنــوان 

ــا  ــود، ام ــز ب ــات می شــد، متمرک ــش از همــه شــامل تزئین ــرار دارد و بی ــه بیشــتر در دســترس عمــوم ق ــری ک ــرم هن ــک ف ی
ســایر حوزه هــای هنــری نیــز به طــور قطــع تحــت تأثیــر قــرار گرفتنــد. بــا ایــن حــال از دیــدگاه امــروزی، آنچــه کــه به نظــر 
می رســید ضربــه مهلــک قطعــی و تغییرناپذیــر بــرای تزئینــات باشــد، تنهــا نشــانه ای از یــک مرحلــه طوالنــی ناپدیــد شــدن 
اســت. تزئینــات بــه معمــاری کــه وســیع ترین بســتر ظهــور را دارد و همچنیــن بــه مدیاهــای دیگــر بازگشــت. همان طــور کــه 

ــد. ــعله ور ش ــاره ش ــترده تری دوب ــکل گس ــه ش ــن موضــوع ب ــه ای ــه پژوهشــگران ب عاق
دکتــر کامیــار ادامــه داد: البتــه همیــن بازگشــت بــه تزئیــن به ویــژه در زمینــه معمــاری، و به عنــوان مثــال در تحقیقــات بــدون 
مشــکل نیســت. پتانســیل عجیــب تزئیــن بــرای ترکیــب هم زمــان لــذت و قــدرت، اعتبــار و سلســله مراتــب، آن را بــه یــک 
رســانه قــوی بــرای تعریــف جوامــع و نخبــگان از خــود تبدیــل کــرده بــود. در گذشــته، تزئیــن نــه تنهــا بــرای درگیــر کــردن 
ــی، خاطــرات جمعــی، ارزش هــا و سلســله مراتــب سیاســی اجتماعــی  ــان معان ــه کار می رفــت، بلکــه به منظــور بی فردیــت ب
نیــز مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت. عــاوه بــر ایــن، ادعایــی بــرای عاملیــت رســمی و نیمــه مســتقل بــه شــمار می رفــت. 
ایــن ســنت، بــا اولویــت فعلــی کــه تولیــد معنــا بــرای تزئینــات معمــاری معاصــر را بی اهمیــت تلقــی می کنــد و یکســره در 
بســتر جهانــی اســتفاده می شــود، تفــاوت عمــده ای دارد. امــا چنیــن تفاوتــی تمرکــز بــر روی هــر دو نگــرش را بیشــتر کــرده 

و فضایــی را بــرای تجدیــد نظــر در عوامــل مــوازی شــک برانگیز و نادیــده گرفتــه شــده بــا گذشــته بــاز می کنــد.

دانشنامه نگاری به مثابه یک گونه پژوهشی

ســخنران دوم ایــن نشســت دکتــر محمدمهــدی مجاهــدی در ابتــدای ســخنانش گفــت: دانشــنامه نگاری در بــاور عــام صرفــًا 
روشــی بــرای جمــع آوری و تنظیــم و تنســیق دســتاوردهای جاافتــاده پژوهشــی در حوزه هــای گوناگــون دانــش بــرای اســتفاده 
ــروری  ــس از م ــی ســنجیده می شــود. پ ــاور عموم ــن ب ــار ای ــار، وزن و عی ــن گفت ــدگان ناآشــنا دانســته می شــود. در ای خوانن
تاریخــی بــر دگردیســی های سبک شــناختی و گونه شــناختِی دانشــنامه نگاری، ویژگی هــای متمایزکننــده دانشــنامه  ها در 

ــود. ــمرده می ش ــد برش دوران جدی
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ــاره ســیر دگردیســی دانشــنامه نگاری و ویژگی هــای سبک شــناختی  دکتــر مجاهــدی ادامــه داد: براســاس بینــش تاریخــی درب
ــی و  ــاور عموم ــه در ب ــنجیده ک ــی نس ــر از انگاره های ــه فرات ــود ک ــن می ش ــد، روش ــنامه  های جدی ــناختی دانش و گونه ش
عامیانــه دربــاره دانشــنامه نگاری جاافتــاده اســت، ســه ویژگــی منحصربه فــرد دانشــنامه نگاری را از دیگــر ســبک ها و 
ســنخ های پژوهشــی متمایــز می کنــد و از آن گونــه ای منحصر به فــرد می ســازد: از ســویی، دانشــنامه نگاری بخشــی از 
ــب  ــای تاریخــی، دانشــنامه ها اغل ــه گواهــی گزارش ه ــگ اســت. ب ــت و فرهن ــراز معرف ــی در ت ــای تمدن ــد هویت یابی ه رون

ــی از شــکوفایی های  ــه افق ــد ک ــر آورده ان ــر ب ــی س در زمانه های
تمدنــی فــراروی جامعــه میزبــان و فرهنــگ علمــی و عمومی آن 
ــنامه نگاری  ــه دانش ــام ب ــن، اهتم ــت. این چنی ــوده اس ــوده ب گش
ــت، و  ــدن تمدن هاس ــانه های برآم ــا و نش ــره نماد ه ــم در زم ه
هــم گاهــی می توانــد در شــمار عناصــر مقــوم هویت یابی هــای 
ــد. از دیگــر ســو، دانشــنامه نگاری مســتلزم  ــی به شــمار آی تمدن
ــه  ــورد مطالع ــوع م ــه موض ــی ب ــه دوم ــی مرتب ــودن نگاه گش
و فراچنــگ آوردن شــناختی فراگیــر و ســنجیده از بــاال و 
ــن  ــی معی ــوزه موضوع ــا ح ــوع ی ــک موض ــاره ی ــرون درب بی
دو  و  پل صفت انــد  دانشــنامه ها  دیگــر،  ســوی  از  و  اســت 
ــا  ــانند و ب ــم می رس ــه ه ــوارگذر را ب ــکاف هایی دش ــوی ش س
ــان  ــًا می ــده مث ــکاف هایی شناخته ش ــد، ش ــتی می دهن ــم آش ه
پژوهــش و آمــوزش، زبــان خــاص ـ  تخصصــِی عالمــان و زبــان 
ــه  ــش و عرص ــی دان ــه نخبگان ــه، عرص ــی جامع ــام ـ  عموم ع

ــر از چرخــه شــفافیت و  ــی جدایی ناپذی ــی، وجه ــژه در دوران کنون ــن شــکاف ها به وی ــر روی ای ــل زدن ب ــش. پ ــی دان عموم
نقــادی و ســودمندی دانــش اســت. ایــن ســه ویژگــی در هیــچ گونــه پژوهشــی دیگــری بــه انــدازه دانشــنامه نگاری در کنــار 

ــد. ــم نمی آین ــر فراه یکدیگ
مجاهــدی در پایــان ســخنان خــود بیــان کــرد: دانشــنامه نگاری، این چنیــن، تکاپویــی اســت درهم تنیــده از کنش هــای علمــی، 
ــای  ــه تفاهم ه ــیدن ب ــا بخش ــی، ژرف ــاحت عموم ــه در س ــان مفاهم ــازی زب ــرای شفاف س ــی ب ــی و سیاس ــی، اخاق اجتماع
عمومــی دربــاره جهــان درون و پیرامــون و شــئون گوناگــون آن، انتظــام بخشــیدن بــه انگاره هــای عــام دربــاره اوضــاع و امــور 

ــه  ــی، نقادان و اشــیاء، ممکــن ســاختن رأی ورزی گفت وگوی
و دموکراتیــک در ســپهر عمومــی، و باالخــره، گســتردن 
ویژگی هــای  ایــن  درک  بــا  معرفتــی.  عدالــت  بســاط 
درهم تنیــده، می تــوان نگاهــی ژرف نگرتــر بــر وجــوه 
تمدنــی و اجتماعــی و معرفتــی دانشــنامه نگاری گشــود، 
ــه  ــق آن را ب ــناخت، و ح ــر آن را ش ــش جای گزین ناپذی نق

ــرد. ــش و پژوهــش کشــور ادا ک ــام دان ــع در نظ ــدر وس ق
ــمعیلی  ــر اس ــر اصغ ــت، دکت ــن نشس ــخنران ای ــومین س س
ــش  ــه ویرای ــنامه ای از جمل ــش دانش ــف ویرای ــاد مختل ابع
ــع را  ــش مناب ــل و ویرای ــه مداخ ــش بدن ــا، ویرای مدخل ه
بررســی کــرد و در بخــش ویرایــش مداخــل توجــه بــه ضبط 
ــذاری  ــا از دو راه حرکت گ ــش آنه ــا و ویرای ــظ مدخل ه تلف
ــتقیم و  ــل مس ــه مداخ ــه ب ــن توج ــی و همچنی و آوانویس
معکــوس و همچنیــن اشــهر بــودن مدخــل را شــرح داد. در 
بخــش ویرایــش بدنــه مقالــه، توضیحاتــی دربــاره ویرایــش 
ــه شــد.  ــی ارائ ــش صــوری و تصویرویرای ســاختاری، ویرای
ــم  ــع و تقدی ــش مناب ــه چین ــه ب ــز توج ــع نی ــش مناب در بخ
ــرار  ــد ق ــورد تأیی ــف م ــای مختل ــا در روش ه ــر آنه و تأخی

ــت. گرف
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ــا موضــوع »فرهنــگ و باورهــای فرهنگــی نقش ســاز قالــی ایــران« و دکتــر  در نشســت ۲۳ آذرمــاه، دکتــر نازیــا دریایــی ب
ــد. ــر اقدام پژوهــی از منظــر رویکــرد مردم شناســانه« ســخنرانی کردن ــدی ب ــا موضــوع »درآم ــی ب ــی کان مان

فرهنگ و باورهای فرهنگی نقش ساز قالی ایران 

ــر ایــن نظــر  ــر دریایــی در ابتــدای ســخنانش گفــت: اگــر ب دکت
هــم رأی باشــیم کــه فرهنــگ در یکــی از معانــی خــود موجبــات 
هویت بخشــی، آبادانــی و فــر تمدن هــا را فراهــم مــی آورد، 
می توانیــم قائــل بــه ویژگی هایــی نیــز باشــیم کــه در ارتبــاط بــا 
فرهنــگ، باورهایــی را شــکل می دهنــد کــه در اعصــار مختلــف 
تــا بــه امــروز، در وجــود انســان نهادینــه شــده و یکــی از راه های 
ــری رد تطــور و تکاملشــان  ــا، قابلیــت ظهــور و پیگی ــی آنه تجل
ــت.  ــری اس ــاوت هن ــای متف ــکال و نقش پردازی ه ــأت اش در هی
ایــن باورهــای فرهنگــی جایگاهــی خــاص بــر پهنــه قالــی ایــران 
ــه واســطه نقــش و طــرح از آن خــود می ســازند. باورهایــی  را ب
کــه بــا زبــان شــکل و رنــگ، اعجــاز زیبایــی قالــی ایــران را عمق 

ــد. ــران می افزاین ــر فاخــر ای ــن هن ــار و اعتــای ای ــه پرگســتره اعتب ــر دامن فحوایــی بخشــیده و ب

دکتــر دریایــی افــزود: نقــش فرهنــگ، ارائــه تصویــری از اجتمــاع در قالــب شــکل اســت. نوعــی زبــان الگویــی کــه قابلیــت 
ــات عــزت زندگی هــای  ــای موجب ــن مؤلفه هــا ســنگ بن ــا خــود همــراه دارد. ای افشــای مشــخصه های هویــت اجتمــاع را ب
جمعــی و تمــدن را اســتوار و درخــت دانــش و فرهنــگ ملت هــا را بــارور و شــکوفا می ســازد. فرهنــگ کلیاتــی از عقایــد و 
دســتاوردهای بشــر در تجــارب تاریخــی اســت و محتــوای رفتــاری جامعــه فرهنــگ را شــکل می دهــد )امریکانــا(، شــناخت 
ــه قدرتمنــدی و توســعه ملــل و اخاق منــدی و رفتــار شایســته انســانی آحــاد  و خودشناســی فرهنگــی اســت کــه منجــر ب
جامعــه و در نتیجــه صلــح جهانــی و زندگــی مســالمت آمیز ابنــای بشــر در کنــار هــم خواهــد شــد. چــون فرهنــگ شــیوه 

زندگــی اســت و مجــرای اصلــی انتقــال آن خانــواده اســت.

درآمدی بر اقدام پژوهی از منظر رویکرد مردم شناسانه

در ادامــه دکتــر کانــی بــا تأکیــد کــرد: در ایــن ســخنرانی در 
ــم  ــی کن ــی را معرف ــاوت از اقدام پژوه ــی متف ــر دارم فهم نظ
ــدی  ــه صــورت فراین ــه از اســم آن پیداســت، ب ــه ک و آن گون
از نظــر تــا عمــل-در مقــام نوعــی روش شناســی- بــر اهمیــت 
هم زمــان درگیری هــای نظــری و فلســفی پژوهشــگر تــا 
تعهــد عملــی او بــه اقــدام و تغییــر را، مــورد توجــه قراردهــم. 
ــق،  ــدان تحقی ــه در می ــن ک ــی ای ــی یعن ــا اقدام پژوه بدین معن
پژوهشــگر به گونــه ای بتوانــد دســت بــه اقــدام و تغییــر بزنــد 
کــه هــم ارزش هــای نظــری پژوهشــگر و هــم نیازهــای زندگی 
روزمــره مشــارکت کنندگان در تحقیــق، هــر دو محقــق شــوند؛ 

ایــن امــر فراینــدی دشــوار امــا ممکــن اســت.
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ــا ســخنرانی دکتــر مصطفــی مهرآئیــن  ســومین نشســت پژوهشــکده دانشــنامه نگاری به مناســبت هفتــه پژوهــش ۲4 آذرمــاه ب
بــا موضــوع »گــذر از پژوهــش بــه فراپژوهــش در علــوم انســانی و مقتضیــات معرفتــی آن« و دکتــر محمــد موالیــی قلیچــی بــا 

موضــوع »فراتحلیــل پژوهش هــای مرتبــط بــا اخــاق زیســت محیطــی در ایــران« برگــزار شــد.

گذر از پژوهش به فراپژوهش در علوم انسانی و مقتضیات معرفتی آن
ــای  ــه زمینه ه ــوالت در هم ــرعت تح ــه س ــه ب ــا توج ــت: ب ــت گف ــن نشس ــخنران ای ــن س ــوان اولی ــن به عن ــر مهرآئی دکت
اجتماعــی، به ویــژه زمینــه پژوهــش علــوم انســانی، و آشــفتگی و آشــوب فکــری حاصــل از آن، انجــام یــک توقــف فکــری 

ــته یکــی از  ــه گذش ــی ب ــی تحلیل ــگاه خودارزیاب ــک ن ــن ی و انداخت
مهمتریــن ضرورت هــای علــوم انســانی در وضعیــت فعلــی جامعــه 
ماســت. وی ادامــه داد: فراپژوهــش یــا فراتحلیــل کــه خــود شــامل 
دو مقولــه فرعــی فرانظریــه و فــراروش اســت، چیــزی جــز فرآینــد 
خودارزیابــی تحلیلــی علــوم نیســت. در فراپژوهــش محقــق ســعی 
در شــناخت ایــن دو مســئله دارد کــه اول معرفــت انســانی تاکنــون 
ــه  ــون چگون ــه چــه اندیشــیده اســت و دوم معرفــت انســانی تاکن ب

اندیشــیده اســت. 
ــران و  ــروز ای ــانی ام ــوم انس ــل عل ــش در مقاب ــن دو پرس ــرح ای ط
دســتیابی بــه پاســخ های آن هــم بــه مــا می گویــد کــه تاکنــون چــه 
کرده ایــم و دســت بــه چــه گزینش هــای تاریخــی در حــوزه علــوم 
ــه مــا  انســانی زده ایــم و درچــه مســیرهایی پیــش رفته ایــم و هــم ب

ــر و  ــا هموارت ــه م ــیر تحــول تاریخــی در جامع ــا مس ــم ت ــت کنی ــو حرک ــدام سمت وس ــه ک ــد ب ــده بای ــه در آین ــد ک می گوی
شــود. کم هزینه تــر 

ــه  ــود ک ــی ب ــی قلیچ ــر موالی ــت دکت ــن نشس ــدی ای ــخنران بع س
گفــت: هــدف از ســخنرانی حاضــر، فراتحلیــل پژوهش هــای 
ــه  ــت ک ــوده اس ــران ب ــت محیطی در ای ــاق زیس ــا اخ ــط ب مرتب
ــی در  ــار پژوهش ــتماتیک آث ــرور سیس ــری از م ــا بهره گی در آن ب
ــی  ــت وجو، ارزیاب ــق جس ــت محیطی؛ از طری ــاق زیس ــوزه اخ ح
ــج الزم  ــر، نتای ــا یکدیگ ــا ب ــب آنه ــتخراج داده و ترکی ــت، اس کیفی
ــه در حــوزه  ــوای 61 مقال ــا بررســی محت ــده اســت. ب به دســت آم
اخــاق زیســت محیطی، مشــخص شــد کــه پراکندگــی در بررســی 
ــورد  ــزار و روش م ــن اب ــه چشــم می خــورد. همچنی موضوعــات ب
اســتفاده در مقــاالت دارای نواقــص اساســی اســت. از دیگــر نتایــج 
ــری،  ــوه نظ ــر وج ــرف ب ــد ص ــه تأکی ــوان ب ــده می ت ــت آم به دس

توجــه بســیار ناچیــز مطالعــات بــه تنــوع زیســتی به عنــوان یکــی از 
مهم تریــن پارامترهــای اخــاق زیســت محیطــی؛ ضعــف رویکــرد سیســتماتیک در ارائــه نتیجه گیــری، تکــراری بــودن نتایــج 
بیشــتر تحقیقــات و ذکــر برخــی مســائل بدیهــی و مطالعــات ضعیــف مــوردی در حــوزه مباحــث جغرافیایــی اشــاره کــرد.

موالیــی قلیچــی در انتهــای ســخنان خــود بــه ارائــه پیشــنهادهای پژوهشــی از قبیــل مطالعــه تطبیقــی بــا آثــار منتشــر شــده بــه 
زبان هــای التیــن، بررســی تخصصــی یکــی از جنبه هــای اخــاق زیســت  محیطی )رویکــرد اســتقرایی(، آینــده پژوهــی مباحــث 
مرتبــط بــا اخــاق زیســت محیطــی و تدویــن ســناریوهای محتمــل، توجــه بیشــتر بــه مطالعــات مــوردی و کاربردی ســازی 

ــا اخــاق زیســت محیطی پرداخــت. ــط ب پژوهش هــای مرتب
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کهن آیین یلدا

ــا  ــیا و ب ــی آس ــناد فرهنگ ــز اس ــت مرک ــه هم ــاه ب ــز، ۳0 آذرم ــب پایی ــن ش ــبت آخری ــدا« به مناس ــن یل ــت »کهن آیی نشس
ــد. ــزار ش ــی برگ ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــران پژوهش ــخ ای ــکده  تاری ــکاری پژوهش هم

ــز اســناد فرهنگــی آســیا،  ــأت علمــی مرک ــر جلســه و عضــو هی ــر مریم ســادات فیاضــی، دبی ــن نشســت دکت ــدای ای  در ابت
آیین هــا را بیــان نمادیــن باورهــای اجتماعــی هــر جامعــه تعریــف کــرد کــه در قالــب کنشــی منظــم متجلــی می شــوند. وی 
ــح  ــد و به صــورت صری ــانه ای می یاب ــردی نش ــان کارک ــول زم ــگ، در ط ــده از فرهن ــِی برآم ــِی آیین ــامِ اجتماع ــه داد: نظ ادام
ــی و  ــات فرهنگ ــوزه مطالع ــگران ح ــه پژوهش ــتناد ب ــا اس ــی ب ــر فیاض ــد. دکت ــت می کن ــی دالل ــی خاص ــر معان ــی ب و ضمن
اجتماعــی، آیین هــا را در مقــام کنــِش معنــادار گروهــی و ریشــه آیین هــا را ارزش هــای معنــوی اقــوام برشــمرد کــه وجــوه 
گوناگــون یــک فرهنــگ را در خــود جــای می دهنــد و وجــه متمایــز آن قــوم بــا اقــوام دیگــر می شــوند یعنــی؛ اگرچــه بنیــان 
و هســته  شــکل گیری آیین هــا در هــر نظــام تمدنــی یکســان اســت، لیکــن بــه فراخــور اقلیــم، زبــان و باورهــا رنــگ قومــی 

ــد. ــاص می بخش ــوه ای خ ــن جل ــه آیی ــر ب ــن ام ــد و ای ــود می گیرن به خ
ــتگاه  ــتند، خاس ــی هس ــوه افتراق ــود و وج ــرد خ ــر به ف ــای منحص ــد ویژگی ه ــه واج ــان ک ــا توأم ــرح داد: آیین ه ــی ش فیاض
پیدایــش یکســانی دارنــد و ایــن همــان رشــته ناگسســتنی و نادیدنــی ای اســت کــه پیوســتاری از انســجام و پیوســتگی را در 
ــوان  ــا را می ت ــن منظــر آیین ه ــد. از ای ــی زندگــی می کنن ــک قلمــرو جغرافیای ــه در ی ــی آورد ک ــه وجــود م ــی ب ــان مردمان می
مولفه هــای فرهنگــی ای در نظــر آورد کــه در عیــن دارا بــودن نقــش وحدت آفرینــی، ممیــز معنــای قومــی نیــز هســتند. نظــر 
ــی و  ــت اجتماع ــه باف ــته ب ــان وابس ــا و کارکردهایش ــی، داللت ه ــد، معان ــاد و فرهنگ مقیدن ــا جامعه بنی ــه آیین ه ــن ک ــه ای ب
قومــی ای هســتند کــه در آن بــه کار می رونــد. تقریبــًا در سرتاســر جهــان، هیــچ قومــی را نمی تــوان یافــت کــه بــه باورهــای 
ــی خــود  ــا، ارزش هــا و آداب غذای ــه تناســب نظــام باوره ــی را ب ــن آیین های ــی نبخشــیده باشــد و چنی ــی آیین خــود وجاهت

جلــوه ای بومــی و قومــی نــداده باشــد.
در ادامــه نشســت دکتــر صفــورا برومنــد، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــه تفصیــل 
پیرامــون ایــن موضــوع ســخن گفــت. وی ســخنرانی خــود را بــا عنــوان »گاه شــماری ایرانــی« آغــاز کــرد و در ادامــه چرایــی 
ــور  ــا و به ط ــذاری ماه ه ــی نام گ ــا چگونگ ــث ب ــح داد. بح ــید را توضی ــوع خورش ــه طل ــداران ب ــاورزان و دام ــتن کش دل بس
مشــخص خــرم روز پــی گرفتــه شــد و در همیــن راســتا بــه وجــه تســمیه چلــه و انــواع چلــه تابســتان، چلــه بــزرگ و چلــه 
کوچــک اشــاره شــد. همچنیــن در بــاب واژه »یلــدا« نیــز بــا اســتناد بــه روایــات اســاطیری ایــران اطاعــات روشــنی در اختیــار 

مخاطبیــن قــرار داده شــد.
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ــدا و  ــباهت های یل ــل ش ــور مفص ــدا، به ط ــناختی یل ــای نشانه ش ــه ویژگی ه ــذارا ب ــاره ای گ ــا اش ــپس ب ــد س ــر برومن دکت
ــی  ــت و قصه های ــاص یاف ــه اختص ــات عامیان ــه ادبی ــرکار وی ب ــخنرانی س ــش س ــن بخ ــا مهم تری ــمرد، ام ــمس را برش کریس
ــای  ــه شــب چره ها و خوراکی ه ــن ب ــت. همچنی ــاز گف ــین ب ــان و هرس ــو، کازرون، بروجــرد، دلف ــتان، دااله ــق لرس را از مناط
بــوم آورد مناطــق مختلــف ایــران پرداخــت و بــه اهمیــت تغذیــه ای آنهــا و نقش شــان در پیشــگیری از بیماری هــا به خصــوص 

انــار و هندوانــه اشــاره کــرد.
وی در ادامــه بــه کنــش فرهنگــی نَقل انــدازی و حافظ خوانــی، شــاهنامه خوانی و خیام خوانــی پرداخــت و بــه اهمیــت نقــش 

کــودکان به عنــوان واســطه های انتقــال بینانســلی آیین هــا، نــکات ارزشــمندی را متذکــر شــد. همچنیــن، افــزون بــر شناســایی 
ــزد  ــن ن ــن آیی ــرد ای ــای منحصربه ف ــه ویژگی ه ــی، ب ــر ایران ــی و غی ــوام ایران ــان اق ــدا در می ــن یل ــتگاه های مشــترک آیی خاس
هــر یــک از اقــوام ایرانــی و ســایر مردمــان ســاکن در نیمکــره شــمالی اشــاره کــرد و در پایــان ســخنانش برگــزاری چنیــن 
ــام ایــران در ســال ۲0۲۲  ــه ن نشســت هایی را در آســتانه ثبــت آییــن یلــدا در شــمار میــراث فرهنگــی ناملمــوس یونســکو ب

میــادی واجــد اهمیــت چشــمگیری دانســت.
ــز مهنــدس زهــره عطایی آشــتیانی، سرپرســت مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا، ضمــن برشــمردن  ــی نشســت نی در بخــش پایان
ــرای  ــد ب ــزاری کارآم ــوان اب ــای فرهنگــی ایرانی_اســامی به عن ــرد فرهنگــی آن در شناســاندن مؤلفه ه ــز و کارک ــداف مرک اه
مفاهمــه میــان اقــوام ایــران فرهنگــی، زمینه هــای تولیــد و ســاخت مســتند »چله شــب گیانــی« را به عنــوان رهیافــت تــازه ای 
ــا جامعــه برشــمرد. گفتنی ســت، ایــن مســتند  ــاط ب ــرای ارتب ــرای کاربســت دســتاورد طرح هــای پژوهشــی و راه مناســبی ب ب

ســیزده دقیقــه ای بــه ســفارش مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا و بــه کارگردانــی فــرزاد فخرایــی ســاخته شــده اســت.
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حضور دکتر نجفی در میزگرد روزنامه ایران با موضوع »هویت مقتدر ما ایرانیان«

روزنامــه ایــران در شــماره ۷۷۸۳، شــنبه 6 آذرمــاه  متــن میزگــردی بــا حضــور دکتــر موســی نجفــی، رئیــس پژوهشــگاه 
ــر رضــا غامــی، رئیــس پژوهشــکده مطالعــات  ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و حجت االســام والمســلمین دکت عل
ــت  ــوان »هوی ــا عن ــه ب ــو ک ــن گفت وگ ــل ای ــن کام ــرد. مت ــی دانشــگاه شــاهد را منتشــر ک اســامی آســیب های اجتماع

ــان می گــذرد: ــان« منتشــر شــده اســت، از نظرت ــا ایرانی ــدر م مقت

میزگرد »ایران«
هویت مقتدر ما ایرانیان

ــک های  ــا و عروس ــد، بادکنک ه ــه می کن ــب  توج ــهر جل ــطح ش ــه در س ــاه، آنچ ــن م ــی بهم ــه پایان ــال در هفت ــر س ه
ــر  ــتفروش ها را پ ــاط دس ــا بس ــا ت ــن مغازه ه ــه از ویتری ــت ک ــزی اس ــای قرم ــا روبان ه ــکات ب ــای ش ــز و جعبه ه قرم
ــه  ــن« به نوعــی خــود را ب ــل یکــی از نمادهــای »روز ولنتای ــد حداق ــا خری ــا ب ــه می کوشــند ت ــی ک ــرده  اســت و مردم ک
ــود  ــن ب ــن جشــن ها، جشــن هالووی ــن ای ــم، یکــی از متأخرتری ــر نروی ــد. دورت ــره بزنن ــی گ ــگ غرب ــن رخــداد فرهن ای
ــگ  ــتقبال از مراســم فرهن ــن ســطح از اس ــا چــرا؟! ای ــتند. ام ــم نگذاش ــتقبال از آن، ک ــه در اس ــاز قشــری از جامع ــه ب ک
ــا چالش هــای هویتــی در جامعــه مــا زنــگ  ــد نشــانه ای از خــأ هویتــی در جامعــه مــا باشــد؟ آی ــا می توان غیربومــی آی
ــا »مســئله مند«  ــا هویــت در جامعــه م ــه صــدا درآورده اســت؟ آی ــی جامعه شناســی و علوم انســانی ب ــرای اهال خطــر را ب
شــده اســت؟ ایرانــی امــروز خــود را در برابــر تجــدد چگونــه بایــد تعریــف کنــد بــدون اینکــه دچــار آشــفتگی هویتــی 
شــود؟ مجموعــه ایــن پرســش ها باعــث شــد تــا »وضعیــت هویــت در ایــران امــروز« را در میزگــردی بــا حضــور دکتــر 
موســی نجفــی، رئیــس پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و صاحــب نظریــه »تکویــن و تکــون هویــت ملــی 
ــات  ــکده مطالع ــس پژوهش ــی و رئی ــرای علوم سیاس ــی، دکت ــا غام ــر رض ــلمین دکت ــام والمس ــان« و حجت االس ایرانی
اســامی آســیب های اجتماعــی دانشــگاه شــاهد و رئیــس شــورای سیاســت گذاری مجمــع عالــی علوم انســانی اســامی، 
بــه بحــث بگذاریــم. هــر دو اســتاد، بــر ایــن باورنــد کــه ذات هویــت ایرانــی آســیب  ندیــده بلکــه در طــول تاریــخ تقویــت 

هــم شــده اســت و بــرای ایــن ادعــای خــود دالیلــی را اقامــه می کننــد کــه بســیار خواندنــی اســت.
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* برخــی از اصحــاب علوم انســانی بــر ایــن باورنــد کــه »هویــت« در جامعــه مــا »مســئله مند« شــده 
اســت، چقــدر بــا ایــن اظهارنظــر همــدل هســتید؟

ــد هویــت ذات  ــد کــه برخــی معتقدن ــد گفــت هویــت از یــک »ذات« برخــوردار اســت )هرچن ــر موســی نجفــی: بای دکت
ــش  ــدارد، گرای ــی ن ــی ذات ــت ایران ــه هوی ــن نگــرش ک ــه ای ــرا، ب ــگاه غرب گ ــا ن ــراد ب ــب اف ــناور اســت. اغل ــدارد و ش ن
دارنــد(. مــن در نظریــه »تکویــن و تکــون هویــت ملــی ایرانیــان« اثبــات کــردم کــه هویــت ایرانیــان ذات دارد و ایــن ذات 
ــت  ــده ذات هوی ــری، اســام تکمیل کنن ــه تعبی ــده اســت. ب ــت ش ــا اســام تقوی ــردد و ب ــل از ورود اســام برمی گ ــه قب ب
ایرانــی بــوده اســت. بنابرایــن، دیــن و اســام جــزء ذات هویــت مــا اســت، امــا ایــن ذات یــک »پیرامــون« هــم دارد، وقتــی 
از بحــران هویــت صحبــت می کنیــم، نــگاه مــا بــه ایــن بحــران نیــز بــه دو صــورت اســت؛ بحــران در ذات و بحــران در 

پیرامــون.
از نظــر مــن »ذات هویــت ایرانــی« هیچــگاه آســیب ندیــده و در طــول تاریــخ تقویــت هــم شــده اســت، امــا »پیرامــون« بــا 
آســیب هایی مواجــه شــده اســت و دلیــل ایــن آســیب ها، گسســت های فرهنگــی متعــددی اســت کــه بیشــتر آنهــا از دوره 
ــه آســیب دیــدن »پیرامــون« شــده اســت،  ــه اســت. مجموعــه ایــن گسســت ها منجــر ب ــه بعــد صــورت گرفت مشــروطه ب
ــک دوگانگــی  ــد ی ــر می آی ــد. به نظ ــی دی ــت ایران ــی و... هوی ــای فرهنگــی، اجتماع ــوان در زمینه ه ــن آســیب ها را می ت ای
در پیرامــون و یــک وحــدت هویتــی در ذات هویــت ایرانــی وجــود دارد، ایــن وحــدت و کثــرت در مجمــوع وضعیــت 

ــران را نشــان می دهــد. فرهنگــی ای
حجت االســام والمســلمین دکتــر رضــا غامــی: همان طــور کــه جنــاب آقــای دکتــر نجفــی اشــاره فرمودنــد، هویــت یــا 
»کیســتی« همــان چیــزی اســت کــه انســان  و جامعــه انســانی را از دیگــر انســان ها و دیگــر جوامــع متمایــز می کنــد. بــه 
ــای اساســی و تمایزبخــش  ــات و ویژگی ه ــه خصوصی ــی مجموع ــی، یعن ــت اجتماع ــت انســانی و هوی ــر، هوی ــان دیگ بی
انســان و جامعــه کــه شناســنامه هــر انســان و جامعــه را خلــق می کنــد. در واقــع، ایــن عنصــر تمایزبخــش بیــن انســانی، در 
بطــن خــود اشــتراکاتی عمدتــًا از جهــت فرهنگــی دارد و همیــن اشــتراکات اســت  کــه امــکان یکرنگــی و وحدت بخشــی 
در جامعــه را پدیــد مــی آورد و بــا خلــق یــک شناســنامه خــاص بــرای جامعــه، یــک جامعــه را از دیگــر جوامــع متمایــز 

می کنــد.
ــا در جــای  ــه اینه ــت هم ــژاد و قومی ــگ« اســت. ســرزمین،  ن ــی هویت ســاز »فرهن ــل اصل ــم، عام ــد می کن در ضمــن تأکی
ــد  ــی می توانن ــگ« نیســتند و حت ــراز »فرهن ــت در ت ــت در بحــث هوی ــدام از جهــت اهمی ــچ ک ــا هی ــم اســت ام خــود مه
در بطــن فرهنــگ هضــم شــوند. بنابرایــن، هویــت، هــم وجــه »تمایزبخــش« دارد و هــم  وجــه »وحدت بخــش«. هویــت 
ــا دچــار آســیب و بیمــاری شــود، در ایــن صــورت، هویــت حتمــًا یــک مســئله  می توانــد شــدت و ضعــف پیــدا کنــد ی

ــد. ــه آن ورود کنن ــد ب ــان بای ــان و فرهنگ پژوه ــت و جامعه شناس ــی اس ــم اجتماع مه
البتــه در ادامــه فرمایــش اســتاد نجفــی تأکیــد می کنــم کــه ماننــد فرهنــگ کــه از دو الیــه ســخت و نــرم برخــوردار اســت، 
هویــت هــم از دو الیــه ســخت و نــرم برخــوردار اســت. الیــه ســخت هویــت چیــزی نیســت کــه بــه راحتــی تغییــر کنــد 
ــود.  ــوض می ش ــرد و ع ــرار می گی ــر ق ــی تحت تأثی ــت و منف ــرات مثب ــه و تغیی ــرایط زمان ــا ش ــب ب ــرم متناس ــه ن ــا الی ام
البتــه نــه اینکــه الیــه ســخت غیرقابــل تغییــر باشــد، خیــر، آن هــم در صــورت وارد آمــدن آســیب های جــدی، پــی در پــی 

آســیب می بینــد ولــی  ســطح مقاومــت آن بســیار بــاال اســت.
آیا »هویت« را مسئله امروز جامعه ما می دانید؟

ــی اســت و  ــی و دین ــت مل ــف هوی ــران تضعی ــه ای ــه، بی شــک یکــی از آســیب های اجتماعــی در جامع ــی: بل ــر غام دکت
دلیــل عمــده آن یکــی در عــدم ســرمایه گذاری قــوی، عمیــق و هوشــمندانه در فرهنــگ و دیگــری کــه از جهاتــی مهمتــر 
اســت، هجمــه فرهنگــی غــرب نــه فقــط طــی 4۲ ســال گذشــته بلکــه طــی 1۲0 ســال اخیــر اســت. البتــه به دلیــل همیــن 
ــه آن بــه خوبــی اشــاره کردنــد، ملــت مــا مقاومــت  هســته ســختی کــه هویــت ملــی و دینــی مــا دارد و اســتاد نجفــی ب
اعجــاب آوری در برابــر تهاجــم فرهنگــی از خــودش نشــان داده اســت. هــر ملتــی بــه جــای ملــت مــا بــود، همــان چنــد 
ســال نخســت تســلیم شــده بــود. ایــن بــه  همــان هســته ســخت فرهنــگ و هویــت برمی گــردد. بــا ایــن حــال، خداونــد 
چــک ســفید امضــا بــه مــا نــداده اســت، مــا هــم اگــر ســرمایه گذاری هوشــمندی در فرهنــگ نداشــته باشــیم، حتــی همیــن 
هســته ســخت را هــم به تدریــج در معــرض نابــودی قــرار خواهیــم داد؛ آن وقــت هضــم شــدن فرهنــگ مــا در فرهنــگ 

غربــی و از بیــن رفتــن هویــت ایرانــی اســامی چیــز عجیبــی نخواهــد بــود.



120

خبرنامه، سال نهم، شماره  هشتاد و یکم،  آذر ماه 1400

ــاز و کاری را  ــه س ــت، چ ــیب دیده اس ــد آس ــه معتقدی ــی« ک ــت ایران ــون هوی ــم »پیرام ــرای ترمی * ب
ــد؟ ــنهاد می کنی پیش

دکتــر نجفــی: همان طــور کــه دکتــر غامــی بــه درســتی اشــاره کردنــد، وجــود ذات در هویــت ایرانــی بــه منزلــه چــک ســفید 
ــا ورود کمونیســت ها از هســته اصلی شــان دور  امضــا نیســت؛ بــرای مثــال، جمهوری هــای مسلمان نشــین شــوروی ســابق، ب
شــدند، امــا ذات هویــت مــا تــا بــه امــروز ضربــه جــدی ندیــده اســت بــا ایــن حــال، بایــد در حــوزه هویــت، نظریه پــردازی 

کان داشــته باشــیم.
واقعیــت ایــن اســت کــه هویــت بــا انقــاب اســامی پیونــد ناگسســتنی دارد، انقــاب اســامی به نوعــی هــم مؤیــد هویــت 
و هــم معلــول هویــت اســت تــا آنجــا کــه می تــوان انقــاب اســامی را یــک »انقــاب هویتــی« دانســت کــه بــا پیــروزی در 

مراحــل اولیــه، هویــت را تکمیــل کــرد.

* »ذات هویت ایرانی« در بردارنده چه مؤلفه هایی است؟

دکتــر نجفــی: هویــت ملــی ایرانیــان، ســه بخــش طولــی دارد؛ نخســت بخــش ۵00 ســاله اســت کــه از صفویــه شــروع و بــا 
تشــیع آمیختــه شــده اســت. تشــیع در ایــران یــک ملــت تأســیس کــرد، از ایــن جنبــه، ایــران کامــًا در بیــن ملــل دنیــا ممتــاز 
ــه  ــال اگــر ب ــرای مث ــا تشــیع ملیــت خــود را تشــکیل داده باشــد. ب ــا ســراغ نداریــم کــه ب اســت. مــا هیــچ کشــوری در دنی
نامگــذاری اســامی دختــر و پســر دقــت کنیــم، درمی یابیــم کــه ۵ اســم اول از اســامی ائمــه اســت حتــی خانــدان پهلــوی کــه 
بیشــتر بــر هویــت باســتانی ایرانــی تمرکــز داشــتند، اســم رضــا در نامگــذاری فرزنــدان شــان بســامد باالیــی دارد و ایــن نشــان 
می دهــد کــه تشــیع بیشــترین نقــش را در زندگــی مــا ایفــا می کنــد، عاشــورا و ســنت نــذری دادن و... همــه بیانگــر قــدرت 

تشــیع در هویــت ملــی مــا ایرانیــان اســت.
دوم زبــان فارســی اســت، رهبــر معظــم انقــاب بــه ایــن بخــش دوم از هویــت ایرانــی بســیار تأکیــد دارنــد، کــه به نوعــی مــا 
را از کشــورهای عربــی جــدا می کنــد و تشــخص خاصــی بــه مــا می بخشــد. فردوســی، ســعدی، حافــظ و مولــوی اینهــا هــر 
یــک ســتارگان درخشــانی هســتند و اصــًا در مقابــل تشــیع و دیــن قــرار نمی گیرنــد. اینهــا امتــداد دیــن و تشــیع محســوب 

می شــوند.
ــت.  ــی اس ــی ایران ــت مل ــد از هوی ــن بع ــر ای ــی تداعی گ ــوروز به نوع ــد ن ــال عی ــر س ــت. ه ــا اس ــتان م ــران باس ــوم، ای س
پهلوی هــا از ایــران باســتان مــا یــک ایدئولــوژی درســت کردنــد، ســومین بخــش هویــت ایرانــی را در جایــگاه نخســت قــرار 
دادنــد و تشــیع را بــه بخــش ســوم تنــزل دادنــد. اینجــا اســت کــه بحــران هویــت ایجــاد شــد. اصــًا یکــی از دالیــل پدیــدار 
ــل انقــاب حساســیت هایی در مــورد بخــش  ــوده اســت. اوای ــی ب ــوار طول ــن دی شــدن انقــاب اســامی برهــم خــوردن ای
ســوم )ایــران باســتان( ایجــاد شــد و برخــی آن را بــه کلــی انــکار کردنــد در صورتــی کــه بخــش ســوم هویــت ایرانــی یعنــی 
ایران باســتان انکارناپذیــر اســت؛ تخــت جمشــید، دانشــگاه جندی شــاپور و امثالهــم جنبــه تمدنــی مــا اســت و هــم از یــک 
مهندســی پیشــرفته در دوران باســتان خبــر می دهــد. همیــن دیــد پیشــرفته و تمدنــی باعــث شــد تــا ایرانیــان اهــل بیــت)ع( را 
از اســام انتخــاب کننــد؛ یعنــی فهمیدنــد کــه حقیقــت اســام بــه اهــل بیــت)ع( اســت، بــرای همیــن طــرف امامــت را گرفتنــد 
نــه خافــت، ایــن یــک فهــم اســت. برخــی ملت هــا هنــوز بــرای خافــت جایــگاه مهمتــری از امامــت قائــل هســتند. جــا 
بــه جایــی ایــن اجــزای هویتــی اشــتباه اســت و انقــاب اســامی آمــد تــا ایــن نســبت ها را اصــاح کنــد. هــر ســه بخــش 

بــرای »ســاخت تمــدن نویــن اســامی« و »تعریــف نســبت مان بــا غــرب« الزم و ضــروری اســت.
ــرار خواهــد  ــا آن نســبت برق اگــر ذات و هســته به درســتی تعریــف شــود، پیرامــون را هــم به درســتی خواهــد ســاخت و ب
کــرد. اینجــا اســت کــه مــا بــه جنبــش نرم افــزاری نیــاز داریــم. اساســًا جنبــش نرم افــزاری به معنــای ایــن اســت کــه هســته 
بتوانــد بــرای پیرامــون تولیــد فکــر و محتــوا کنــد. مثــل کاری کــه صفویــه  کــرد، هســته را کــه برقــرار کردنــد بــا معمــاری، 
هنــر و شهرســازی اســامی پیرامــون خــود را هــم درســت کردنــد. ایــن پیرامــون از دوران پهلــوی و قاجــار دچــار آســیب 
شــد. کاری کــه 400 ســال پیــش صفویــه انجــام داد، در پیرامــون آســیب دیــده اســت. انقــاب اســامی آمــد تــا هــم ذات را 

ــاره برقــرار کنــد. به جایــگاه نخســت خــود بازگردانــد و هــم ارتبــاط »ذات« و »پیرامــون« را دوب
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ــد ناظــر به چــه مؤلفه هایــی باشــد؟ اساســًا  ــی هویــت بای * سیاســت گذاری مــا در حوزه هــای پیرامون
هویــت چقــدر قابــل مهندســی و سیاســت گذاری اســت؟

دکترغامــی: فرهنــگ یــک امــر انســانی اســت و بــه انــدازه خــود انســان ظرایــف و پیچیدگــی دارد امــا اگــر بــه امــکان اصاح 
ــگاه صددرصــد  ــای ن ــن به  معن ــم. ای ــم پذیرفته ای ــت را ه ــت هوی ــکان اصــاح و تقوی ــیم، ام ــل باش ــگ قائ ــت فرهن و تقوی
ــتر  ــک بس ــی در ی ــرات فرهنگ ــه تغیی ــاده ب ــک فوق الع ــه کم ــه به منزل ــت بلک ــی نیس ــاح فرهنگ ــه اص ــه مقول ــروژه ای ب پ
طبیعــی اســت. مــن حتــی موافــق به کارگیــری واژه »مهندســی« بــرای تغییــرات مثبــت فرهنگــی نیســتم ؛ چراکــه در بطــن آن 
ــر  ــای اهل نظ ــه ذهن ه ــی ب ــی ساده اندیش ــا نوع ــه بس ــود و چ ــاظ نمی ش ــتی لح ــگ به درس ــر فرهن ــم ب ــای حاک پیچیدگی ه
متبــادر می شــود. البتــه فرامــوش نکنیــم کــه حتــی لیبرال تریــن صاحبنظــران هــم مخالــف امــکان مداخلــه در فرهنــگ نیســتند 
و لــذا در کشــورهای لیبــرال هــم مداخــات فرهنگــی در قالب هــای گوناگــون، نوشــته و نانوشــته، حتــی در حــد مهندســی 
ــه  ــدن شــیوه مداخل ــول دی ــار گذاشــتن ســطحی نگری و معق ــزوم  کن ــر ســر ل ــن بحــث ب ــی وجــود دارد؛ به نظــر م اجتماع
ــا سیاســت گذاری  ــب مهندســی ی ــه در قال ــور در مداخل ــن فاکت ــت، مهم تری ــن  جه ــرات اســت. در ای ــدن تغیی ــی ندی و دفع
ــا  ــر نقــاط قــوت فرهنگــی اســت. تفــاوت بیــن تعامــل فرهنگــی ب »تقویــت خودآگاهــی« اســت و ســپس ســرمایه گذاری ب
هجمــه فرهنگــی، همیــن »خودآگاهــی« اســت. مــا در فرهنــگ و تمــدن اســامی ابایــی بــرای ارتبــاط، تعامــل و هم افزایــی بــا 
ــا  ــا و تمدن ه ــه دیگــر فرهنگ ه ــان ب ــای خودم ــا از دارایی ه ــم  م ــخ، ه ــم. در طــول تاری ــا نداری ــا و تمدن ه ســایر فرهنگ ه
ــر اســاس  ــا ب ــم لکــن همــه اینه ــره برده ای ــا و تمدن هــای دیگــران به ــوت فرهنگ ه ــاط ق ــا و نق ــم و هــم از دارایی ه داده ای
خودآگاهــی بــوده اســت. خودآگاهــی نــه تنهــا بــه معنــای شــناخت خــود و هویت منــدی اســت، بلکــه به  معنــای هوشــیاری 
اســت. وقتــی خودآگاهــی باشــد، نــه انفعــال و وادادگــی وجــود خواهــد داشــت و نــه مســتی و خواب آلودگــی. بایــد قبــول 
کــرد اکثــر کســانی کــه امــروز در جامعــه مــا ســبک زندگــی غربــی را تقلیــد می کننــد خودآگاهــی خــود را از دســت داده انــد 
و اگــر بتوانیــم خودآگاهــی را بــه آنــان برگردانیــم، دوبــاره بــه ســبک زندگــی ایرانــی و اســامی بــاز خواهنــد گشــت. البتــه 
غــرب در تهاجماتــی کــه بــه ســایر جوامــع می کنــد، ابتــدا آن جوامــع را ناهوشــیار می کنــد زیــرا تــا وقتــی هوشــیاری باشــد 

جامعــه زیــر بــار هــر چیــزی نخواهــد رفــت.

* یکــی از واقعیت هــای دنیــای امــروز تجــدد و مواجهــه بــا غــرب اســت، خودمــان را در برابــر ایــن 
تجــدد چگونــه بایــد تعریــف کنیــم؟

دکتــر نجفــی: دغدغــه ای کــه شــما طــرح کردیــد به نوعــی شــبیه مســئله ای اســت کــه مــا در بانکــداری بــا آن مواجــه هســتیم. 
مــا بــا یــک بانکــداری پیشــرفته و قدرتمنــد غربــی مواجهیــم و عــده ای می کوشــند تــا ایــن بانکــداری را در برابــر صنــدوق 

قرض الحســنه مســاجد قــرار دهنــد. معلــوم اســت کــه ایــن دو اصــًا باهــم قابــل مقایســه نیســتند.
جمهــوری اســامی در چهــل ســال گذشــته کوشــیده اســت تــا بانکــداری پیشــرفته غربــی را دســتکاری کــرده و به نوعــی آن 
را اصــاح کنــد. راه حــل آن هــم همیــن اســت چراکــه مــا یــا بایــد از صفــر شــروع کنیــم و یــک بانکــداری از نــو تأســیس 
ــن  ــن همــه دســتاوردهایی کــه بشــر در طــول ای ــن پرســش مطــرح می شــود کــه تکلیــف ای ــن صــورت ای ــم کــه درای کنی
ــا بیســت  ــد ت ــا نمی مان ــه هــم منتظــر م ــه بانکــداری داشــته اســت، چــه می شــود؟ از طــرف دیگــر، جامع ســال ها در زمین

ســال دیگــر مــا از نــو یــک بانکــداری اســامی تأســیس کنیــم. ایــن امــر شــدنی نیســت.
قبــول کنیــم کــه بایــد بــه یــک دوره برزخــی فکــر کنیــم. فرهنــگ مــا در دوره بــرزخ اســت و ایــده آل مــا نیســت. شــاید بتوانیم 
بــرای همــه نهادهــای دنیــای مــدرن، نمونه هایــی درســت کنیــم امــا غــرب در خصــوص نمونه هــا و نهادهــای دنیــای امــروز 
ــن حــال، در حــوزه بانکــداری، طــی 40 ســال  ــا ای ــا پیشــرفت نکــرده اســت. ب ــا نمونه هــای م ــد، ام ۲00 ســال کار کرده ان
ــا  اخیــر، از خیلــی از کشــورهای اســامی جلوتــر هســتیم. کار ســختی اســت، جنبــش نرم افــزاری و متخصــص می طلبــد. ب

ایــن حــال نشــدنی نیســت امــا امــری زمان بــر اســت.
نمی توانیــم بــرای هرچیــزی مشــابه درســت کنیــم، آیــا مشــابه ســینما، تئاتــر روحوضــی یــا تعزیــه اســت؟ خیــر. آیــا می تــوان 
بــه یــک نــوع هنــر اســامی رســید کــه زایــش آن »ســینمای اســامی« باشــد؟ در خصــوص امــکان ایــن امــور بایــد اندیشــید 
ــای  ــردن نهاده ــم )اســامی ک ــن مه ــه ای ــه ب ــرادی را ک ــی همــت اف ــد. از طرف ــروز نتیجــه نمی ده ــا اندیشــه و فکــر، ام ام

ــد. جامعــه( اعتقــاد داشــته باشــند، می طلب
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 متأســفانه در برهه هایــی از انقــاب اســامی مــا اعتقــادی بــه ایــن مســائل وجــود نداشــت بنابرایــن بــه یــک روبنــا و شــکل 
ظاهــری از اســام بســنده شــد درحالــی کــه در باطــن شــیفتگی بــه تمــدن غربــی وجــود داشــت. بنابرایــن هیــچ گاه بــرای 
تبدیــل »فرهنــگ ابتدایــی« بــه »تمــدن« فکــر اساســی نشــد و اینچنیــن فرهنــگ در مرحلــه بالقــوه باقــی مانــد و هیــچ وقــت 

بــه فعلیــت خــود نرســید.
ــل  ــم. تبدی ــل کنی ــه تمــدن تبدی ــت بالقــوه خــارج و ب ــی را از حال ــگ دین ــد فرهن ــی تحــول فرهنگــی هســتیم بای اگــر در پ
ــانی  ــه تحــول علوم انس ــوان ب ــه می ت ــاز دارد، از آن جمل ــای خاصــی نی ــاخت ها و پروژه ه ــه زیرس ــدن« ب ــه »تم ــگ« ب »فرهن
ــر اســت، امــروز بایــد آنچــه را از  و هنــر و... اشــاره کــرد. امــا از آنجــا کــه عملیاتــی شــدن ایــن جنــس از پروژه هــا زمان ب
غــرب وارد شــده اصــاح کنیــم. خــود شهرنشــینی یکــی از مســائلی اســت کــه بایــد مــورد اصــاح قــرار گیــرد، پرســش 
اصلــی اینجــا اســت کــه آیــا اصــًا »شــهر اســامی« داریــم؟ تهــران شــهر اســامی نیســت. یــک شــهر بــزرگ اســت کــه ســعی 
می کنیــم بعضــی از قســمت های آن را رتــوش کنیــم، البتــه ایــن امــر، خــاص جامعــه مــا نیســت؛ خــود کعبــه در محاصــره 

ــت. ــی اس ــمان خراش های غرب آس
تهــران شــهر بی رحمــی اســت، پایتخــت جمهوری اســامی اســت امــا جنــس بی رحمــی آن، از جنــس تمــدن غربــی اســت و 
انســان ها در آن احســاس عــزت نمی کننــد، نخســتین ویژگــی یــک شــهر اســامی بایــد ایــن باشــد کــه مــردم در آن احســاس 
عــزت کننــد. مســجد و مــکان مقــدس در آن احســاس غربــت نکنــد. در تهــران مصلــی هســت امــا مرکــز شــهر نیســت. در 
کربــا، مشــهد، قــم و ســایر شــهرهای مذهبــی بــا اینکــه مظاهــر تمــدن غربــی در آنهــا زیــاد شــده امــا هنــوز هــم فاصلــه تــا 

حــرم حــرف اول را می زنــد و پیــدا اســت کــه حــرم مرکزیــت شــهر را در دســت دارد.

نبایــد بــا همــان ذهنیت هــای دهــه شــصت در ســال 1400 بــا فرهنــگ غــرب بجنگیــم. شــعاری کــه رهبــری در ســال 1400 
دادنــد »تمــدن نویــن اســامی« اســت. بــا ایــن تفکــر و در پــس ایــن شــعار نبایــد بــا مظاهــر تمــدن غــرب بجنگیــم بلکــه 
نســبت برقــرار کنیــم. ایــن نســبت برقــرار کــردن ممکــن اســت، حــذف، گرفتــن یــا اصــاح باشــد. بســتگی دارد کــه مــا بــه 

چــه چیــزی نیــاز داریــم و ایــن مــا هســتیم کــه تعییــن می کنیــم نــه آنهــا.

ــع شــرقی، مواجهــه  ــع اســامی و به طــور کل جوام ــا و ســایر جوام ــت م ــل آشــفتگی در هوی ــن عام ــی: مهم تری ــر غام دکت
ناصحیــح بــا تجــدد اســت. تجــدد و غلبــه فرهنــگ تجــدد بــر بخــش مهمــی از جهــان، مســئله ای نیســت کــه بتــوان به ســادگی 
از کنــار آن گذشــت . مــا ایرانی هــا بیــش از یــک ســده اســت کــه بــا مســئله تجــدد روبــه رو شــده ایم و البتــه هنــوز هــم ایــن 
ــن  در اینجــا  ــم. م ــه کرده ای ــم تجرب ــی شــدن را ه ــده جهان ــر، پدی ــه اخی ــد ده ــم. در چن مســئله را به درســتی حــل نکرده ای
کاری بــه  وجــه پــروژه ای جهانــی شــدن نــدارم ،لکــن اگــر بــه جهانــی شــدن از منظــر یــک پروســه نــگاه کنیــم، ایــن  پدیــده 

بــه مــدد فضــای مجــازی، به طــور طبیعــی مواجهــه مــا بــا تجــدد را بســط و عمــق چشــمگیری داده اســت.

ــم،  ــخن می گویی ــی س ــی از خودآگاه ــم. وقت ــد می کن ــی« تأکی ــاره روی »خودآگاه ــن دوب ــما، م ــؤال ش ــه  س ــخ ب در پاس
منظورمــان هــم جنبــه فــردی خودآگاهــی اســت و هــم  جنبــه اجتماعــی آن. به نظــر می رســد اگــر جامعــه ای بــه وحــدت و 
انســجام نســبی برســد و در ایــن شــرایط در مســیر یــک تعامــل و هم افزایــی، تولیــد هوشــیاری بشــود جامعــه بــه خودآگاهــی 
خواهــد رســید و همیــن خودآگاهــی می توانــد زمینه ســاز یــک تحــول بــزرگ باشــد. در خودآگاهــی اجتماعــی، جامعــه بــه  
ــاله  ــزار س ــد ه ــی چن ــک پیشــینه تمدن ــا از ی ــا ایرانی ه ــال م ــوان مث ــت می شــود، به عن ــای خــود ملتف ــا و دارایی ه ظرفیت ه
برخورداریــم. اینکــه جنــاب اســتاد نجفــی، ایــران  باســتان را یکــی از مؤلفه هــای تمدنــی مــا ایرانی هــا معرفــی کردنــد، ســخن 
ــی بســیار  ــرار دارد، دینــداری وجــود دارد، یــک نظــم  مدن ــران  باســتان  مــا حکمــت خســروانی ق ــود. در ســابقه ای بجایــی ب
پیشــرفته قــرار دارد و همان طــور کــه فرمودنــد، یکــی از مهم تریــن عوامــل ورود ســهل اســام بــه ایــران و خدمــات عظیــم 
و منحصربه فــرد ایرانیــان بــه اســام، زمینه هــای فکــری و فرهنگــی  مســاعدی بــود کــه از گذشــته های دور در ایــران وجــود 
ــان دو چنــدان شــد کــه بایــد در فرصــت  ــی ایرانی ــران شــکوفایی فرهنگــی و تمدن ــه ای ــه بعــداز ورود اســام ب داشــت، البت

دیگــری دربــاره آن صحبــت کنیــم.

جــدای از بحــث خودآگاهــی، مــن معتقــدم در گام اول، بایــد بــا تجــدد یــک مواجهــه منطقــی داشــته باشــیم. تجــدد از منظــر 
تفکــر اســامی یــک پدیــده کامــًا ســیاه نیســت. در تجــدد، هــم اشــکاالت، معایــب و نقــاط ضعــف جــدی و مخــرب وجــود 
دارد و هــم  نقــاط قــوت فــراوان. دأب اســام  ایــن نیســت کــه ارتبــاط و تعامــل بیــن تمدنــی را کنــار بگــذارد، لــذا طبیعــی 
اســت کــه مــا می توانیــم بــا یــک رویکــرد کامــًا گزینشــی بــا تمــدن غــرب روبــه رو شــویم  و تاکنــون هــم تــا حــدودی ایــن 

کار را کرده ایــم.
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از طــرف دیگــر، بایــد بــا کنــار گذاشــتن انفعــال و وادادگــی در برابــر غــرب، توجــه داشــته باشــیم کــه غربــی شــدن سرنوشــت  
محتــوم مــا نیســت. ایــن حــرف روشــنفکرانه، یکــی از مصایــب مــا طــی ســده اخیــر بــوده اســت. دائمــًا در ذهــن مــردم ایــران 
خوانده انــد کــه شــما چــاره ای جــز غربــی شــدن نداریــد و اگــر هــم  نخواهیــد غربــی شــوید، غــرب شــما را در درون خــود 

بلــع و هضــم خواهــد کــرد!

ــز  ــا غــرب نی ــت ب ــا نیســت، بلکــه رقاب ــی شــدن سرنوشــت برگشــت ناپذیر م ــا غرب ــه تنه ــه ن ــن اســت  ک مســئله دیگــر ای
ناممکــن نیســت. مــا می توانیــم  بــا اعتمــاد بــه ســرمایه های عظیمــی کــه در اختیــار داریــم و خودبــاوری کــه انقــاب اســامی 
بــه مــردم ایــران بازگردانــده اســت، در مســیر شــکل گیری یــک تمــدن جدیــد در عــرض تمــدن غــرب قــدم برداریــم. ایــن در 
حالــی اســت کــه تمــدن غــرب بــه اذعــان خــود غربی هــا در شــرایط افــول و غــروب قــرار گرفتــه و ایــن شــرایط فرصــت 
ــد صیانت بخــش و مقــوم هویــت ایرانــی و  ــار مــا قــرار داده اســت. به نظــر مــن، ایــن طــرز تلقــی می توان خوبــی را در اختی

اســامی مــا در برابــر تجــدد باشــد. 

نیم نگاه

دکتــر نجفــی: اگــر در پــی تحــول فرهنگــی هســتیم بایــد »فرهنــگ دینــی« را از حالــت بالقــوه خــارج و بــه »تمــدن« تبدیــل 
کنیــم. تبدیــل »فرهنــگ« بــه »تمــدن« بــه زیرســاخت ها و پروژه هــای خاصــی نیــاز دارد، امــا از آنجــا کــه عملیاتــی شــدن ایــن 
ــا همــان ذهنیت هــای  ــد ب ــم. نبای ــد آنچــه را از غــرب وارد شــده اصــاح کنی ــروز بای ــر اســت، ام جنــس از پروژه هــا زمان ب
دهــه 60 در ســال 1400 بــا فرهنــگ غــرب بجنگیــم. شــعاری کــه رهبــر معظــم انقــاب در ســال 1400 دادنــد »تمــدن نویــن 
ــا مظاهــر تمــدن غــرب بجنگیــم بلکــه بایــد نســبت برقــرار  ــا ایــن تفکــر و در پــس ایــن شــعار نبایــد ب اســامی« اســت. ب
کنیــم؛ ایــن نســبت برقــرار کــردن ممکــن اســت، حــذف، گرفتــن یــا اصــاح باشــد. بســتگی دارد کــه مــا بــه چــه چیــزی نیــاز 

داریــم و ایــن مــا هســتیم کــه تعییــن می کنیــم نــه آنهــا

نیم نگاه

دکتــر غامــی: مهم تریــن عامــل آشــفتگی در هویــت مــا، مواجهــه ناصحیــح بــا تجــدد اســت. تجــدد و غلبــه فرهنــگ تجــدد 
بــر بخــش مهمــی از جهــان، مســئله ای نیســت کــه بتــوان بــه ســادگی از کنــار آن گذشــت . مــا ایرانی هــا بیــش از یــک ســده 
ــم. »خودآگاهــی«  ــوز هــم ایــن مســئله را به درســتی حــل نکرده ای ــه هن ــه رو شــده ایم و البت ــا مســئله تجــدد روب اســت کــه ب
نــه تنهــا بــه معنــای شــناخت خــود و هویت منــدی اســت، بلکــه بــه  معنــای هوشــیاری اســت. وقتــی خودآگاهــی باشــد، نــه 
انفعــال و وادادگــی وجــود خواهــد داشــت و نــه مســتی و خواب آلودگــی. بایــد قبــول کــرد کــه اکثــر کســانی کــه امــروز در 
جامعــه مــا ســبک زندگــی غربــی را تقلیــد می کننــد خودآگاهــی خــود را از دســت داده انــد و اگــر بتوانیــم خودآگاهــی را بــه 

آنــان برگردانیــم، دوبــاره بــه ســبک زندگــی ایرانــی و اســامی بــاز خواهنــد گشــت.
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در مصاحبه با دکتر فوزی، معاون پژوهشی و تحصیات تکمیلی پژوهشگاه:
 برای ارتقاء پژوهش در علوم انسانی، نیازمند یک بسته راهبردی جامع هستیم

پــس از تغییــر و تحوالتــی کــه در ســطوح مدیریتــی پژوهشــگاه رخ داد، دکتــر یحیــی فــوزی اســتاد علــوم سیاســی، به عنــوان 
ــم و  ــام دادی ــی انج ــه گفت وگوی ــن بهان ــه همی ــدند. ب ــوب ش ــی منص ــات تکمیل ــی و تحصی ــت پژوهش ــت معاون سرپرس

نظراتشــان را دربــاره مســائل و مشــکات مربــوط بــه »پژوهــش« جویــا شــدیم.

• به عنــوان اولیــن ســؤال، مشــکالت و مســائل ریشــه ای پژوهش هــای علــوم انســانی و راه حــل آن هــا 
ــد؟ ــه می بینی را در کشــور چگون

ــم.  ــرار دهی ــم درســه ســطح مــورد بحــث ق ــوم انســانی را می توانی ــا پژوهــش در کشــور و پژوهشــگاه عل ــط ب مســائل مرتب
ســطح اول، مســائل مرتبــط بــا کارگــزاران پژوهــش اســت، یعنــی مســائل مرتبــط بــا پژوهشــگران و دانشــجویان تحصیــات 
تکمیلــی و کارشناســان پژوهــش کــه ســربازان خــط مقــدم پژوهــش در کشــورند و نقــش کلیــدی را در پیشــبرد کیفیــت و 
ــه  ــای پژوهشی ســت ک ــط( و آیین نامه ه ــا )ضواب ــاختارها و نُرم ه ــد. ســطح دوم، ســطح س ــده دارن ــه عه ــش ب ــت پژوه کمی
ریــل و مســیر پژوهــش و جهت گیری هــا را تعییــن و هدایــت می کننــد. ســطح ســوم، گفتمان هــا و رویکردهاســت کــه نــوع 

ــد. ــه بنیادهــای پژوهــش را مشــخص می کنن نگــرش ب

• ارزیابی شما از چالش های این سطوح که مطرح شد، چیست؟

اگــر مــا بخواهیــم چالش هــا در هــر حــوزه از ســطوح ســه گانه مذکــور را بیــان کنیــم، در ســطح کارگــزاران مســائلی وجــود 
دارد کــه می تواننــد در نــوع پژوهــش کشــور اثرگــذار باشــند. ازجملــه می تــوان بــه برخــی از آنهــا اشــاره کــرد؛ مثــًا بحــث 
انگیــزه و عاقــه  پژوهشــگر یکــی از مباحــث مهــم در ایــن ارتبــاط اســت و کیفیــت و خروجــی یــک اثــر ارتبــاط تنگاتنگــی 
ــد،  ــته باش ــش نداش ــرای پژوه ــزه الزم ب ــه و انگی ــگری عاق ــر پژوهش ــق دارد. اگ ــخصی محق ــای ش ــق و انگیزه ه ــا عای ب
نمی توانــد اثــر موفــق یــا کار باکیفیتــی تولیــد کنــد. همچنیــن پژوهشــگر، عــاوه بــر دارا بــودن انگیــزه الزم، نیازمنــد توانمنــدی 
و مهارت هــای کافــی بــرای پیشــبرد کار پژوهشــی خــود اســت. در ایــن ارتبــاط، آشــنایی و تــوان بهره منــدی الزم و کاربســت 
روش هــای مناســب در پژوهــش از اهمیــت خــاص برخورداراســت، زیــرا اصــوالً پژوهــش بــدون »روش«، پژوهــش نیســت، 
بلکــه نوعــی تدویــن یــا گــردآوری اســت. نکتــه مهــم بعــدی لــزوم آشــنایی و ارتبــاط پژوهشــگر بــا مســائل، مشــکات و 

چالش هــای جامعــه خــود اســت.
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 پژوهشــگر بایــد بتوانــد مسئله شناســی مناســبی در پژوهــش داشــته باشــد و پژوهــش او در راســتای حــل یــا تبییــن درســت 
یــک مســئله معرفتــی یــا کاربــردی باشــد و همچنیــن بتوانــد بیــان کنــد کــه پژوهــش او چــه مشــکلی را حــل می کنــد و بــا چــه 
نــوع سیاســت گذاری ارتبــاط دارد؟ درواقــع رابطــه پژوهــش بــا جامعــه و ذی نفعــان، بحــث مهمــی اســت. چالــش دیگــری کــه 
بــر کارایــی کارگــزاران پژوهــش موثــر اســت، دغدغه هــای برهم زننــده آرامــش روانــی پژوهشــگران اســت. پژوهشــگر بایــد 
بتوانــد بــا خیــال راحــت و بــدون دغدغــه اقتصــادی و معیشــتی درفضایــی آرام کار کنــد؛ این دســت مشــکات پژوهشــگران، 
بــر رونــد و ثمــره پژوهــش آن هــا تأثیــر منفــی می گــذارد. محیــط آرام و شــرایط مناســب اقتصــادی می توانــد کیفیــت و کمیــت 
پژوهــش را ارتقــاء دهــد. موضــوع دیگــر »اســتفاده بهینــه از توانمندی هــای محققــان« و قــرار گرفتــن آنهــا در جایــگاه مناســب 
ــر  ــه شــود، ب ــه کار گرفت ــبی ب ــناخته شــود و در جــای مناس ــق ش ــای محق ــر توانمندی ه ــا تخصــص آنهاســت. اگ ــط ب و مرتب
کیفیــت پژوهشــش بســیار اثرگــذار خواهــد بــود. مــورد دیگــری کــه می تــوان بــه آن اشــاره کــرد، کارهــای مشــترک و گروهــی 
پژوهشــی در علــوم انســانی اســت کــه باعــث تعامــل فکــری بیــن نیروهــا بــا تجربه تــر و نیروهــای جدیــد می شــود؛ در ایــن 
ــم  ــای تکــراری« ه ــده کاری و انجــام کاره ــوارد »پراکن ــوت الزم برخــوردار نیســت. در برخــی م ــا از ق ــای م ــه فعالیت ه زمین

ــزاری پژوهــش مطــرح اســت. ــه در ســطح کارگ ــا و چالش هایی ســت ک ــه بحث ه ازجمل

ــر پژوهــش در ســطح دوم »ســازمان و ســاختارها و آییــن نامه هــای پژوهشــی« اســت کــه ریــل حرکــت  ــر ب امــا عوامــل مؤث
کارگــزاران را شــکل داده. بــرای نمونــه می تــوان بــه بحــث ترفیــع، ارتقــاء، آیین نامه هــای پژوهشــی و آیین نامه هــای 
ــوه  ــردد. نح ــش بازمی گ ــه پژوه ــوط ب ــائل مرب ــطح دوم مس ــه س ــی ب ــه همگ ــرد ک ــاره ک ــجو و ... اش ــتاد و دانش ــذب اس ج
ــد پژوهــش و پژوهشــگران را در مســیر خــاص هدایــت و تعییــن کنــد  ــط، کامــًا می توان تدویــن آیین نامه هــا  و تنظیــم ضواب
پژوهش هــا بایــد بــه چــه سمت و ســویی برونــد و پژوهشــگر بــرای ترفیــع و ارتقــاء بایــد چــه اقداماتــی انجــام دهــد. درواقــع، 
آیین نامه هــا کار هدایــت پژوهــش را انجــام می دهنــد و اگــر خــوب نوشــته نشــوند، کمیــت و کیفیــت پژوهــش و در نهایــت، 
ــا مشــکات مختلفــی مواجــه می شــود. به نظــر می رســد بخشــی  ــه اهــداف کان در پژوهش هــای علــوم انســانی ب دســتیابی ب
از چالش هــای علــوم انســانی مربــوط بــه همیــن آیین نامه هــا و ضوابــط )نُرم هــا( و قواعــد اســت کــه ســاختارها در نــگارش 

ــد. ــش اساســی دارن ــور نق ــای مذک ــد و ریل گذاری ه ــن قواع ای

ســطح ســوم، ســطح گفتمان هــا و رویکردهاســت کــه الیــه زیریــن پژوهــش را می توانیــم در ایــن ســطح ببینیــم. نــوع پاســخ 
بــه ســؤاالتی همچــون پژوهش هــا در علــوم انســانی بــا چــه هدفــی بایــد انجــام  گیــرد؟ ماهیــت پژوهش هــای علــوم انســانی 
ــه توســعه  ــًا معطــوف ب ــوم انســانی صرف ــا پژوهــش عل ــه اســت؟ آی ــوم انســانی چگون چیســت؟ رابطــه نظــر و عمــل در عل
ــوم  ــا عل ــا ب ــه ارزش ه ــوع رابط ــانی دارد؟ ن ــوم انس ــی در عل ــه جایگاه ــازی چ ــازی و تجاری س ــت؟ کاربردی س ــت اس معرف
انســانی چگونــه اســت؟ و ســؤاالتی از ایــن قبیــل را می تــوان ســؤاالت مرتبــط بــا الیــه  گفتمانــی چالش هــای علــوم انســانی 
ــای چالشــی مطــرح اســت  ــن بحث ه ــوز ای ــع هن ــی در کشــور وجــود دارد و درواق ــای مختلف ــه دیدگاه ه ــن زمین ــد. در ای دی
و انتظــارات متفاوتــی از علــوم انســانی وجــود دارد و درواقــع اگــر در زمینــه ایــن رویکردهــا بــه اجمــاع کاملــی نرســیم، ایــن 
چالش هــا، اثــرات و پیامدهــای خــود را در پژوهــش خواهنــد داشــت، لــذا ارائــه تعریــف درســت از انتظــارات از علــوم انســانی 
ــا علــوم دیگــر خیلــی مهــم اســت. یکــی از بحث هــای مهــم، رابطــه »دانــش« و »ارزش« و  ــاط علــوم انســانی ب ــوع ارتب ــا ن ی
نحــوه پیونــدزدن میــان آن هاســت. اینهــا موضوعاتــی هســتند کــه در گفتمــان و رویکــرد »پژوهش هــا« مهــم و مؤثرنــد و بایــد 

بــه بحــث گذاشــته شــوند تــا بتــوان بــه اجمــاع نظــری بیــن االذهانــی رســید.

• با این توصیف برای حل این چالش ها چه راهکاری ارائه می کنید؟

ــا توجــه بــه ایــن ســطوح ســه گانه از چالش هــا و بــرای حــل چالش هــای موجــود در عرصــه پژوهش هــای علــوم انســانی   ب
د رایــران، نمــی تــوان یــک نســخه تــک بعــدی ارائــه داد، بلکــه بــه یــک بســته و »راه حــل« چندســطحی نیــاز داریــم، بســته ای 
ــد راه حل هــای کوتاه مــدت در  ــا نیازمن ــژه ای داشــته باشــد. م ــرای هرکــدام از ایــن ســطوح و الیه هــا راه حــل وی ــد ب کــه بتوان
عرصــه کارگــزاری و راهکارهــای میــان مــدت بــرای ســطح دوم هســتیم و در درازمــدت در خصــوص رویکردهــا و گفتمان هــا 
نیــز بایــد راه حــل ارائــه کــرد، تــا بتــوان بــا کمــک ایــن بســته راهبــردی جامــع، راهکارهایــی واقع بینانــه بــرای حــل چالش هــا 

در هرســه ســطح ارائــه داد و پژوهش هــای علــوم انســانی را از نظــر کمــی وکیفــی ارتقــاء داد.
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• ارزیابی شما از مشکالت پژوهشی در پژوهشگاه چیست؟

ــن راه حل هــای  ــرای ارتقــاء پژوهــش در پژوهشــگاه، مشــکات را در چهــار ســطح طبقه بنــدی کــرده و در حــال تدوی ــا ب م
مناســب بــرای هــر حــوزه هســتیم. اولیــن حــوزه، حــوزه تولیــد پژوهــش اســت کــه پژوهشــکده ها و گروه هــای پژوهشــی 
و پژوهشــگران متولــی آن هســتند. تاکنــون نیــز در پژوهشــگاه کارهــای ارزشــمندی انجــام شــده اســت، امــا نیــاز اســت تــا 
ــور  ــتی کش ــناد باالدس ــگاه و اس ــت کان پژوهش ــه مأموری ــوف ب ــا معط ــکده ها و گروه ه ــش در پژوهش ــوری پژوه برنامه مح
ــو  ــر عض ــای ه ــگاه پژوهش ه ــد و جای ــته باش ــدی داش ــخص و هدفمن ــه مش ــی برنام ــروه تخصص ــر گ ــود و ه ــت ش تقوی
ــار هــم در راســتای پیشــبرد  ــد در کن ــا اعضــای یــک گــروه بتوانن ــًا مشــخص باشــد ت ــه گــروه کام ــأت علمــی در برنام هی
مأموریــت و اهــداف کان پژوهشــگاه و اســناد باالدســتی و نیازهــای کشــور پیــش برونــد و پژوهشــگاه علــوم انســانی بتوانــد 
تأثیرگــذاری ملــی خــود را داشــته باشــد. در واقــع، هــر گــروه علمــی بایــد معیــن کنــد طبــق اســناد باالدســتی بــه دنبــال چــه 
اهدافــی اســت و چــه برنــد و پــروژه فکــری را دنبــال می کنــد. بحــث اســتفاده بهینــه از توانمنــدی هرعضــو هیــأت علمــی 
ــم دیگــر  ــدام مه ــرد. اق ــرار گی ــورد توجــه ق ــد م ــز بای ــای موجــود نی ــان و کارشناســان پژوهشــی و نیروه و پتانســیل محقق
ــه رشــد  ســاماندهی کارشناســان پژوهــش و ارتبــاط بیــن کارشناســان و محققــان داخــل پژوهشکده هاســت و همــه این هــا ب
تولیــد و کیفیــت پژوهــش خدمــت می کننــد. افزایــش دســتاوردهای پژوهشــی و تولیــد محصــوالت جدیــد و داشــتن تنــوع 
محصــوالت پژوهشــی نیــز از جملــه مــوارد دیگــر در ایــن زمینــه اســت کــه می تــوان در حــوزه تقویــت »تولیــد پژوهــش« 

بــه آن اشــاره کــرد.

ســطح دوم در ســازمان و ســتاد پشــتیبانی پژوهــش در پژوهشــگاه اســت کــه بایــد کامــًا چابــک باشــد و بخش هــای دیگــر، 
بــه خصــوص »اداری و مالــی« پژوهشــگاه بایــد کمک کننــده و تســهیل کننده پژوهــش باشــند و نوعــی همســویی بیــن ســازمان 

پژوهــش و بخش هــای دیگــر پشــتیبانی پژوهــش بــه وجــود بیایــد.
ــه روز شــود و  ــه بایــد ب ســطح ســوم، خدمــات پژوهــش اســت کــه برنامه هایــی بــرای آن تنظیــم شــده اســت؛ مثــًا کتابخان
کتابخانــه دیجیتــال شــکل بگیــرد. وضعیــت انتشــارات و کیفیــت منشــورات نیــز الزم اســت، ارتقــاء پیــدا کنــد و رونــد توزیــع 
آثــار بهبــود یابــد. نشــریات پژوهشــگاه )حــدود ۲4 نشــریه علمی_پژوهشــی بــا ظرفیــت خوبــی داریــم( بایــد بــا مأموریــت 
پژوهشــگاه همــراه شــوند و ارتبــاط بیشــتری بــا پژوهشــکده ها داشــته باشــند. درواقــع نشــریات بایــد ابــزاری بــرای پیشــبرد 
برنامــه جامــع گروه هــا و پژوهشــکده ها باشــند و اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه نقــش بیشــتری در آن هــا داشــته باشــند. 
در مجمــوع، نشــریات پژوهشــگاه بایــد ســاماندهی شــوند تــا از ظرفیــت نشــریات اســتفاده بیشــتری شــود. همچنیــن بــرای 
بهره منــدی هرچــه بیشــتر محققیــن و دانشــجویان، الزم اســت کــه در مراکــز و بانک هــای اطاعاتــی بیشــتری عضــو شــویم.

در نهایــت، عرصــه »آمــوزش« قــرار دارد کــه بایــد توازنــی بیــن آمــوزش و پژوهــش در پژوهشــکده ها و بخش هــای آمــوزش 
ــی از  ــش یک ــار پژوه ــوزش در کن ــت آم ــن، تقوی ــند. بنابرای ــته باش ــل داش ــر تعام ــا یکدیگ ــا ب ــن بخش ه ــود و ای ــرار ش برق
ــت  ــا ظرفی ــه م ــای دانشــجویی اســت ک ــاماندهی پژوهش ه ــدی، س ــال شــود. بحــث بع ــد دنب ــه بای سیاســت های ماســت ک
باالیــی در ایــن زمینــه داریــم، رســاله های دکتــری هرکــدام یــک پژوهــش علمــی و روشــمند اســت کــه اگــر خــوب مدیریــت 
شــوند، می تواننــد بــه پژوهش هــای فاخــر تبدیــل شــوند. مــا در پژوهشــگاه بیــش از 140 دانشــجوی دکتــری داریــم کــه اگــر 
ــذاری  ــی و تأثیرگ ــاء معرفت ــه ارتق ــد ب ــت شــوند؛ می توانن در چارچــوب مســئله محور و به صــورت روشــمند و خــوب هدای
علــوم انســانی کمــک کننــد. بنابرایــن، امیــدوارم بــا برنامه هــا و طرح هایــی کــه بــرای چهــار حــوزه تولیــد پژوهــش، ســازمان 
ــوم  ــاء عل ــگاه پژوهــش در پژوهشــگاه و ارتق ــاء جای ــه ارتق ــوان ب ــم بت ــوزش داری ــات پژوهــش و بخــش آم پژوهــش، خدم

انســانی در کشــور کمــک کــرد.

• چگونه می توان تأثیرگذاری پژوهش های علوم انسانی را در جامعه ارتقاء داد؟

امــروزه اثربخشــی علــم، بحــث مهمــی در جهــان اســت و شــاخص های مختلفــی هــم بــرای اثربخشــی علــم معرفــی می کننــد. 
اثربخشــی علــم می توانــد درون ســازمانی یــا برون ســازمانی باشــد. برخــی بــا تعــداد مقاالتــی کــه از یــک پژوهــش اســتخراج 
ــا وقتــی از  ــوده اســت ی ــاد ب ــد اثرگــذاری فــان پژوهــش زی ــا تعــداد اســتنادات و برون داده هــای پژوهــش، می گوین شــده ی
یــک پژوهــش، کتابــی چــاپ یــا کارگاهــی بــا آن موضــوع برگــزار  شــود، نشــان می دهــد کــه ایــن اثــر تأثیرگــذار بــوده اســت. 

هــر چــه ارجاعــات بــه یــک پژوهــش بیشــتر باشــد، نشــان می دهــد کــه آن اثــر بــرای جامعــه اهمیــت بیشــتری دارد. 
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مثــًا اگــر از دســتاوردهای یــک پژوهــش، فیلــم و کارهــای هنــری وآثــار دیگــر بســازند و کارگاه تشــکیل دهنــد یــا جــذب 
ــر از اهمیــت بیشــتر و تأثیرگــذاری  ــی بیشــتر از یــک پژوهــش شــود، نشــان می دهــد کــه ایــن اث بودجــه و حمایت هــای مال
ــه  ــد ک ــت می کن ــی ثاب ــف، همگ ــنواره های مختل ــزه از جش ــت جای ــرکت و دریاف ــن، ش ــت. همچنی ــوردار اس ــری برخ باالت
نتیجــه آن پژوهــش بــا اقبــال بیشــتری از طــرف نخبــگان مواجــه شــده اســت. اثربخشــی یــک پژوهــش اصــوالً در حوزه هــای 
ــد. اگــر  مختلــف، تعریــف خاصــی دارد. اثربخشــی درحــوزه اقتصــاد، حــوزه سیاســت و... هــر کــدام تعریــف خاصــی دارن
یــک پژوهــش بتوانــد بــر افــکار، نگــرش و رفتــار افــراد تأثیــر بگــذارد، یعنــی ایــن اثــر موفــق بــوده اســت. بررســی ایــن کــه 
یــک اثــر تــا چــه حــد در حــوزه سیاســت گذاری بــر توســعه سیاســتی و سیاســت های کان کشــور تأثیرگــذار اســت یــا تــا 
ــاخص هایی  ــد ش ــدام می توانن ــر ک ــد، ه ــر ده ــاص تغیی ــی خ ــت گذاران را در موضوع ــت سیاس ــد ذهنی ــزان می توان ــه می چ
داشــته باشــند. بنابرایــن برخــی پژوهش هــا درون دانشــگاه یــا پژوهشــگاه اثرگــذار هســتند، امــا برخــی در عرصــه سیاســت، 
اجتمــاع و فرهنــگ و بــا ابعــاد مختلفــی تأثیــر می گذارنــد. اثربخشــی ممکــن اســت در حــوزه تقویــت معرفــت، تقویــت رفتــار 
خــاص، ایجــاد یــک فنــاوری یــا ارائــه یــک توصیــه سیاســتی باشــد کــه ایــن مــوارد همگــی بــه ماهیــت اثــر برمی گــردد و 
ــه  ــا توجــه ب ــذاری مشــابهی داشــته باشــند، بلکــه ب ــا در کشــور تأثیرگ ــه پژوهش ه ــع داشــته باشــیم هم ــم توق ــا نمی توانی م
ــن می بایســت اثربخشــی  ــا داشــت. بنابرای ــی از پژوهش ه ــد انتظــارات مختلف ــوم انســانی بای ــت حوزه هــای مختلــف عل ماهی
آثــار پژوهشــی به صــورت مــوردی بررســی شــود و حیطــه و انتظــار مــا از اثــر، از همــان ابتــدا ودربرنامــه پژوهشــی محقــق، 
ــا  ــب ب ــرد و متناس ــش بب ــود را پی ــذار خ ــتاوردهای اثرگ ــش دس ــوزه پژوه ــود در آن ح ــته ش ــق خواس ــخص و از محق مش

ــرد. ــف ک ــر پژوهــش را تعری ــتاوردهای پژوهشــی دره ــذاری دس ــار از تأثیر گ ــر حــوزه انتظ ــای ه ویژگی ه

• درخصوص کاربردی سازی علوم انسانی چه نظری دارید؟

ــد،  ــاره وجــود دارد. برخــی معتقدن ــی در این ب ــای مختلف ــک بحــث چالشــی اســت و دیدگاه ه ــز ی ــازی نی بحــث کاربردی س
علــوم انســانی علمــی اســت بــا تأثیــرات درازمــدت و بــا ماهیــت فرهنگــی و علــوم انســانی فقــط بــرای »امــور« بسترســازی 
ــا بســیار  ــدارد ی ــی ن ــوم انســانی معن ــازی در عل ــازی و تجاری س ــذا، رویکــرد کاربردی س ــد؛ ل ــازی می کن ــًا تصمیم س و عمدت
ــرد و  ــه راهب ــال حــل مســئله و ارائ ــه دنب ــد، علــوم انســانی یــک »علــم« اســت و علــم ب ــا برخــی معتقدن کم رنــگ اســت. ام
ــق از  ــراط و تفریــط هســتند و به نظــر می رســد تعریــف مضی ــن دو رویکــرد دچــار نوعــی اف ــروت اســت. ظاهــراً ای ــی ث حت
ــه کنیــم، می توانیــم بیــن  کاربردی ســازی ســبب ایــن مباحــث شــده اســت و اگــر تعریــف وســیع تری از کاربردی ســازی ارائ
ــت  ــن واقعی ــی، کشــف و تبیی ــم را معرفت افزای ــارت دیگــر، اگــر هــدف عل ــه عب ــم. ب ــاوت جمــع کنی ــن رویکردهــای متف ای
ــوان  ــم درآن صــورت می ت ــود زندگــی بشــر بدانی ــرای حــل مســئله به منظــور بهب ــرد ب ــی راهب ــت و ارائه ــر در واقعی ــا تغیی ی
ــه نافــع بــودن علــم اســت  ــا کاربردهــای مختلــف نظــری و عملــی  ســخن گفــت کــه معطــوف ب از طیــف کاربردی ســازی ب
و ایــن نفــع می توانــد هــم در حــوزه نظــری و ارتقــاء معرفتــی و هــم در حــوزه عملــی و حــل مســئله اتفــاق بیفتــد. لــذا در 
پژوهش هــا از ســه نــوع پژوهــش نظــری، پژوهــش توســعه ای و پژوهــش کاربــردی ســخن بــه میــان می آیــد کــه هرســه بــه  
ــه معنــای عــام آن هســتند.  حتــی می تــوان براســاس ایــن تعریــف موســع از کاربردی ســازی،   دنبــال نوعــی کاربردی ســازی ب

ــرد. ــال ک ــانی را دنب ــوم انس ــازی درعل ــرای کاربردی س ــت گذاری و اج سیاس

• اگر سخن یا نکته ای به عنوان خاتمه این مصاحبه دارید، مطرح بفرمائید؟

ــا کمــک و همفکــری اعضــای هیــأت علمــی و فرهیختــه پژوهشــگاه، امــر پژوهــش را ارتقــاء بخشــیم  درخاتمــه امیــدوارم ب
و بتوانیــم بــا ایجــاد محیطــی تــوأم بــا نشــاط علمــی و همــراه بــا امکانــات الزم پژوهشــی، شــرایط مناســب را بــرای فعالیــت 
پژوهشــگران فعــال و فرهیختــه پژوهشــگاه فراهــم کنیــم و ایــن مرکــز علمــی و پژوهشــی را بــه جایــگاه واقعــی اش برســانیم 
تــا پژوهشــگاه بتوانــد به عنــوان یــک مرکــز مهــم و بــزرگ پژوهشــی در کشــور، در راســتای پیشــبرد مأموریــت خــود و اســناد 
ــوم انســانی را در سیاســت گذاری ها و  ــش عل ــران اســامی از اثربخشــی الزم برخــوردار شــود و نق باالدســتی و پیشــرفت ای

ــد. ــاء ده ــه ارتق ــکات جامع ــل مش ــای کان و ح برنامه ریزی ه
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»شب چّله« و شکل گیری آداب و فرهنگ سالمت

بازتاب آئین های یلدایی در فرهنگ ایرانی
یادداشت؛

دکتر صفورا برومند، عضو هیأت علمی پژوهشکده تاریخ ایران
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ــه ای  ــزاری مجموع ــرای برگ ــز، آغازیســت ب ــاه و فصــل پایی ــن روز آذر م ــامگاه آخری ــی، ش ــوام ایران ــی اق ــگ بوم در فرهن
ــوروز منتهــی  ــن و جشــن ن ــه آئی ــه ســرانجام ب ــز سراســر زمســتان ک ــاه و نی ــی )Ritual Ceremony( در دی م از مراســم آئین
ــی  ــداد نجوم ــا رخ ــت، ب ــده اس ــل ش ــی تبدی ــی فرهنگ ــه کنش ــان ب ــت زم ــا گذش ــه ب ــا ک ــن آئین ه ــزاری ای ــود. برگ می ش
ــی، از  ــرای مجموعــه ای از مراســم آئین ــی ب ــوان مبنای ــه عن ــن رخــداد نجومــی ب ــاط دارد. انتخــاب ای انقــاب زمســتانی ارتب
ــره  ــه نیم ک ــد ک ــی رخ می ده ــتانی هنگام ــاب زمس ــد. انق ــت می کن ــماری حکای ــوم و گاه ش ــش نج ــان در دان ــر ایرانی تبح
ــره شــمالی، بیشــترین  ــرد، در نتیجــه ســاکنین نیم ک ــرار می گی ــش خورشــید ق ــزان تاب ــن می ــر کم تری ــن، در براب شــمالی زمی
ــا شــب را ســپری می کننــد. اگرچــه مــدت ایــن تاریکــی تنهــا دقایقــی از شــب های دیگــر بیشــتر اســت،  زمــان تاریکــی ی
در بــاور مردمــان روزگاران کهــن، آخریــن شــب پاییــز بــه عنــوان طوالنی تریــن شــب ســال شــناخته شــده اســت. شــبی کــه 
ــا ســپری شــدن آن، بــر مــدت زمــان تابــش خورشــید افــزوده می شــود. بدیــن ترتیــب نامگــذاری ایــن شــب بــه عنــوان  ب
ــر اســاس تقســیم بندی در  ــد اســت. ب ــش و تول ــی زای ــه معن ــریانی ب ــان باســتانی ُس ــدا در زب ــد. یل ــا می یاب ــز معن ــدا« نی »یل
ــا عنــوان »شــب  ــوده اســت و از آن ب ــا شــروع یکــی از چّله هــای ســه گانه نیــز همزمــان ب ــران، یلــدا ب گاه شــماری کهــن ای

ــود. ــاد می ش ــز ی ــه« نی چّل
توجــه بــه رخــداد نجومــی انقــاب زمســتانی و برگــزاری مراســم آئینــی یلــدا، از شــیوه معیشــت جامعــه کشــاورزی و شــبانی 
ــه کاشــت و  ــز ب ــژه در تابســتان و پایی ــه دیگــر ســخن، کشــاورزان کــه در طــول ســال به وی ــه اســت. ب ــران نشــأت گرفت ای
داشــت و برداشــت محصــوالت مشــغول بودنــد، در روزهــای پایانــی پاییــز، حاصــل کشــت و زرع را انبــار می کردنــد کــه 
ــا را  ــدا، دام ه ــش از یل ــز پی ــبانان نی ــد. ش ــاده می ش ــش رو آم ــرد پی ــای س ــرای ماه ه ــکبار ب ــورت خش ــه ص ــی از آن ب بخش
بــه آغل هــا برمی گرداندنــد و آخریــن شــب پاییــز، شــروع دوران فراغــت آنهــا از کار بــود. بدیــن ترتیــب، یلــدا بــه جشــن 
کشــاورزان و دامپــروران تبدیــل شــد و بــه مــرور، برگــزاری آن در جوامــع شــهری نیــز رواج یافــت. در واقــع، شــب یلــدا 
آغازیســت بــرای نوزایــی طبیعــت و مراســم آئینــی مرتبــط بــا آن، گونــه ای پاسداشــت فزونــی تابــش نــور خورشــید، برکــت 

و فراوانــی اســت.



129

خبرنامه، سال نهم، شماره  هشتاد و یکم، آذر ماه 1400

برافروختن آتش بر بام  خانه ها
کشــاورزان و دامپــروران امیــد داشــتند کــه فصــل ســرما را بــه ســامتی ســپری کننــد و به همیــن امیــد، اعضــای خانــواده در 
ــاز  ــید و آغ ــوع خورش ــته و از طل ــر گذاش ــال را پشت س ــن شــب س ــا طوالنی تری ــد ت ــم می آمدن ــز گرده ــن شــب پایی آخری
ــا آداب و آئین هایــی همــراه بــود کــه برخــی از آنهــا  ــه، ب طوالنــی شــدن روز اســتقبال کننــد. ایــن شب نشــینی یــا شــب چّل
تــا امــروز نیــز در نقــاط مختلــف ایــران متــداول اســت. از جملــه برگــزاری دو مراســم آئینــی بــا عنــوان چّلــه زری شــب ســی ام 
آذر مــاه و عمــو چّلــه )شــب یلــدا( در محــدوده مایــر، برافروختــن آتــش بــر بــام  خانه هــا بــه نیــت پیــش رو داشــتن ســالی 
ــام  ــاالی ب ــر ب ــه زنجیــری وصــل شــده و مــردان ب ــی کــه ب ــا آتــش زدن بوته های پربرکــت در برخــی روســتاهای بروجــرد ب
ــد کــه در برخــی روســتاهای خراســان،  ــدن اشــعاری، ســالی نیکــو و آرام را آرزو می کردن ــا خوان ــد و ب دور ســر می گرداندن
ــد،  ــل کاکاون ــی ای ــه گویــش اهال ــا ب ــه ی ــد. روشــن کــردن آتــش در شــب چّل ــه شــمار می رون ــدا ب از آئین هــای پیشــواز یل
ــا آتــش نــوروزی  ــه« بــه جشــنی تبدیــل شــده اســت کــه آن را »آِگــر نــوروزی« ی در محــدوده دلفــان و هرســین، »شــو چّل
ــران  ــراث ناملمــوس ای ــوان می ــا خورشــید( برگــزار می شــود و به عن ــر )مهــر ی ــد مِی ــن در پاسداشــت تول ــن آئی ــد. ای می نامن

نیــز ثبــت شــده اســت.
همچنیــن گســتردن خــوان یلــدا، از آداب مشــترک بــرای ســپری کردن طوالنی تریــن شــب ســال اســت. بیشــتر اقــوام ایرانــی 
ــن  ــمع ها مزی ــور ش ــه ن ــید ب ــنایی و خورش ــتقبال از روش ــت اس ــه نی ــه ب ــزد« ک ــا »َمی ــب چره« ی ــفره »ش ــن س ــار ای در کن
ــه  ــر ناحی ــی ه ــرایط اقلیم ــور ش ــه فراخ ــب چره ب ــفره ش ــوزانند. س ــپند می س ــاری، اس ــا و بیم ــع ب ــور دف ــود، به منظ می ش
از ایــران بــا انــواع میوه هــای پاییــزی چــون انــار، خرمالــو، ازگیــل و خشــکبارِ تهیــه شــده از میوه هــای تابســتانی و تنقــات 
ــی  ــد. در برخ ــش دارن ــات نق ــن تنق ــاب ای ــل در انتخ ــت و چه ــه هف ــداد رازگون ــه اع ــت ک ــی اس ــود. گفتن ــن می ش تزیی
نواحــی گرمســیری، حلــوای ارده، خرمــا، انجیــر، ارده شــیره، رنگینــک )مخلــوط خرمــا، مغــز گــردو و آرد تفــت داده(، گــردو 
و کنجــد را بــه ســفره شــب چّلــه اضافــه می کننــد. آجیــل شــب چّلــه بــر اســاس محصــوالت کشــاورزی هــر منطقــه، شــامل 
نخودچــی، کشــمش یــا مویــز، پســته، بــادام، فنــدق، گــردو، تــوت خشــک، انجیــر خشــک یــا خرمــا، برگــه زردآلــو، قیســی، 
تخمه هــای کــدو، هندوانــه و خربــزه اســت. تهیــه آجیــل و خشــکبار نیــز بــا مراســمی خــاص همــراه بــوده اســت و به ویــژه 
در نواحــی چــون ســیرجان و کازرون، کدبانــو و دختــران جــوان خانــه از تابســتان در تــدارک آجیــل شــب یلــدا بودنــد. ایــن 
ــرای  ــا ب ــن تنقــات و میوه ه ــد. انتخــاب ای ــه از زیســت روســتایی و شــبانی دارن ــی برگرفت تنقــات همگــی نشــانی از آئین
ســفره شــب چّلــه نیــز بــا حکایاتــی درخصــوص تأثیــر آنهــا بــر ســامتی عجیــن شــده اســت. ازجملــه در برخــی نواحــی 
خراســان بــر ایــن باورنــد کــه خــوردن هویــج، گابــی، انــار، انگــور و زیتــون در شــب چّلــه باعــث ســامتی و در امــان مانــدن 
از بیماری هــای تابســتان اســت. همچنیــن، حلــوا ارده، ســیر، کاســنی و کلــم باعــث در امــان مانــدن از درد چشــم و مفاصــل و 
بیماری هــای لثــه می شــود. بدیــن ترتیــب، شــب چّلــه بــه شــکل گیری گونــه ای از آداب در حــوزه الگــو و فرهنــگ ســامت 

منجــر شــده اســت.



130

خبرنامه، سال نهم، شماره  هشتاد و یکم،  آذر ماه 1400

خوردن میوه ها در شب یلدا و رفع سوزندگی جگر در تابستان؟

ــا تنوعــی  ــه صــورت بومــی و ب ــار کــه ب ــر میوه هــای پاییــزی چــون ان ــود کــه عــاوه ب ــر ایــن ب ــان ب ــاور ایرانی ــاز ب از دیرب
درخــور توجــه در بیشــتر نقــاط ایــران موجــود اســت، میوه هــای تابســتانی چــون هندوانــه، خربــزه و انگــور نیــز در ســفره 
ــه  ــن ک ــه ای ــت. از جمل ــه کار می رف ــا ب ــن میوه ه ــدن ای ــرای تازه مان ــی ب ــور تمهیدات ــن منظ ــرد. بدی ــرار گی ــه ق ــب چّل ش
ــه  ــد. هندوان ــدا از شــاخه جــدا می کردن ــش از یل ــی پی ــد و مدت ــرار می دادن ــاک را در کیســه هایی ق ــر ت خوشــه های انگــور ب
ــا خــوردن  ــه ب ــد ک ــاور بودن ــن ب ــر ای ــگاه می داشــتند. پیشــینیان ب ــی درون کاه ن ــدا در انبارهای ــا شــب یل ــز ت ــزه را نی و خرب
انــار و هندوانــه کــه طبــع ســرد دارنــد، بــدن بــرای تحمــل گرمــای تابســتان آمــاده می شــود. اهالــی خراســان و اراک چنیــن 
می گفتنــد کــه خــوردن ایــن میوه هــا در شــب یلــدا، ســوزندگی جگــر در تابســتان را دفــع می کنــد. در واقــع، ایــن عبــارت 

ــه سرزمســتانی، خاصیتــش تیرمــاه معلــوم می شــود!« ــود کــه »هندوان ــه ب نقــل مجالــس شــب  چّل

برخــاف هماننــدی تنقــات ســفره شــب چره در بیشــتر نواحــی ایــران، شــام شــب یلــدا بســیار متنــوع اســت و بــر اســاس 
محصــوالت بومــی هــر منطقــه و برگرفتــه از باورهــای آئینــی اهالــی تهیــه می شــود. از خوراک هــای ایــن شــب می تــوان از 
ــرد  ــام ب ــرش و آش کشــک، ن ــدون گوشــت، آبگوشــت، دلمــه کلم ت ــو، خورشــت ســبزی ب ــو، کشــمش پلو، هویج پل ــار پل ان
کــه هــر یــک بنابــر روایتــی کهــن، بــر ســفره شــب  یلــدا قــرار می گیرنــد. از جملــه روایتــی از اهالــی روســتایی در دینــور 

دربــاره خامــوش شــدن تنــور خانــه ای کــه بــه مناســبت ایــن شــب در آن آش »دانــه کوالنــه« تهیــه نشــود.

ــه  ــاالن خان ــدازی کهن س ــا نَقل ان ــرایی ی ــت، داستان س ــی اس ــه فراموش ــروزه رو ب ــه ام ــدا ک ــمند شــب یل ــای ارزش از آئین ه
ــد.  ــان می کردن ــه را بی ــا شــب چّل ــط ب ــن مرتب ــا مضامی ــتان هایی ب ــانه ها و داس ــر شــب، افس ــواده از س ــالمندان خان ــود. س ب
داســتان فرشــته هایی محصــور در زمیــن تاریــک کــه بــه دنبــال نــور بودنــد، دل باختــن مــاه بــه خورشــید، نبــرد ایــزد مهــر و 
خورشــید، دیــو شــب یلــدا و خورشــید، افســانه اَهَمــن و بهمــن، رجزخوانــی چّلــه بــزرگ و کوچــک، قــارون هیزم شــکن،... 
کــه هــر یــک نشــانی از باورهــای کهــن و باســتانی درخصــوص چرایــی وقــوع یلــدا را در برداشــتند. نقــل داســتان هایی چــون 
ــی،  ــا امیری خوان ــاعره ی ــه، مش ــی از نهج الباغ ــی، روایات ــتان های مذهب ــتری، داس ــرد شبس ــین ک ــدار، حس ــان نام ــر ارس امی
شــاهنامه خوانی یــا اجــرای نمایــش نبــرد رســتم و اســفندیار، خیام خوانــی و تفــأل بــه دیــوان حافــظ از دیگــر آداب یلدایــی 

اقــوام ایرانــی بــه شــمار مــی رود.

 نقش دختران

در برخــی مراســم آئینــی شــب یلــدا، کــودکان و نوجوانــان به ویــژه دختــران نقــش مهمــی را ایفــا می کننــد. ازجملــه اینکــه 
دختــران در برخــی نواحــی چــون مایــر، وظیفــه آماده ســازی یــا چیــدن ســفره شــب چّلــه را برعهــده دارنــد. در کازرون نیــز 
دختــران کوچــک در برابــر آینــه، شــمع و ســفره شــب چّلــه می نشــینند و بــرای خورشــید کــه در ایــن شــب بــرای روشــن 
ــن  ــد و بی ــرار می دهن ــد و توشــه راه خورشــید را در آن ق ــی مــی رود، خورجینکــی می دوزن ــه ســفری طوالن کــردن جهــان ب
ــالی را  ــان ش ــان و جوان ــزی، نوجوان ــتان و اســتان مرک ــه لرس ــد. در بیشــتر مناطــق از جمل ــران دم بخــت تقســیم می کنن دخت
ــا  ــه ای کــه شــال آنهــا را ب ــرای صاحب خان ــدن ترانه هــا ب ــا خوان ــزان می کننــد و ب ــام خانه هــا آوی ــه ریســمانی بســته و از ب ب
تنقــات ســفر شــب چّلــه پــر کنــد، آرزوی خیــر و برکــت دارنــد. فرســتادن خوانچــه بــرای خانــواده دختــر عقــد کــرده، شــامل 
هفــت نــوع میــوه تابســتانی و پاییــزی، شــیرینی، حنــا یــا خــوراک خــاص شــب چّلــه در بیــن بیشــتر اقــوام ایرانــی متــداول 

اســت و از آداب یلدایــی در خراســان، کردســتان و آذربایجــان بــه شــمار مــی رود.

کوتــاه ســخن اینکــه یلــدا و شــب چّلــه بــه گســتردگی فرهنــگ اقــوام ایرانــی، بــا آداب و کنش هــای فرهنگــی همــراه اســت 
ــات  ــی و تجربی ــتاوردهای دانش ــمند از دس ــی ارزش ــه میراث ــه منزل ــد و ب ــأت گرفته ان ــردم نش ــه م ــاور عام ــی از ب ــه همگ ک
ــران  ــرو ای ــه در قلم ــب چّل ــی و ش ــای یلدای ــزاری آئین ه ــت. برگ ــده  اس ــی مان ــن باق ــده از روزگاران که ــته ای بازمان زیس
ــد اســت کــه  ــد و امی ــی را ایجــاب می کن ــراث جهان ــوان می ــن رخــداد کهــن به عن فرهنگــی، ضــرورت شناســایی و ثبــت ای
ــی  ــراث جهان ــوان می ــده به عن ــال آین ــت در س ــد و برک ــارت دهنده امی ــن، بش ــن کهن آئی ــده، ای ــل آم ــات به عم ــرو اقدام پی

ــود.  ــه ش ــکو پذیرفت ــوسIntangible Heritage  در یونس ناملم
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در جلسه شورای تحصیات تکمیلی مطرح شد:
ضرورت پرداختن به مسائل روز علوم انسانی و آسیب های اجتماعی در پایان نامه های دانشجویی

جلسه شورای تحصیات تکمیلی پژوهشگاه، ۲9 آذر ماه با حضور اعضای شورا برگزار شد.

ــرض  ــن ع ــی، ضم ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــس پژوهش ــی، رئی ــی نجف ــر موس ــه دکت ــن جلس ــدای ای  در ابت
ــام شــهادت  ــا تســلیت فرارســیدن ای ــواده پژوهشــگاه، ب ــا و خان ــرای آنه ــه اعضــای شــورا و آرزوی ســامتی ب ــدم ب خیرمق
حضــرت زهــرا)س( و درود و صلــوات بــر پیامبــر گرامــی اســام)ص( و اهــل بیــت)ع(، بــا اشــاره بــه ضــرورت جهت گیــری 
ــائل  ــر مس ــگاه، ب ــی پژوهش ــأت علم ــای هی ــای اعض ــر پژوهش ه ــاوه ب ــجویی، ع ــای دانش ــاله ها و پایان نامه ه ــوع رس موض
روز علــوم انســانی و معضــات و آســیب های اجتماعــی، توجــه بــه نــکات مــورد تأکیــد اســناد و نهادهــای باالدســتی کشــور 
از جملــه بحــث الگــوی اســامی ـ ایرانــی پیشــرفت را یــادآوری کــرد. در ایــن ارتبــاط دکتــر نجفــی تهیــه و تنظیــم آیین نامــه 
ــه موضــوع  ــی ک ــوی از رســاله ها و پایان نامه های ــی و معن ــف مال ــای مختل ــا شــیوه نامه ای را در جهــت تشــویق  و حمایت ه ی

آنهــا ناظــر بــه ایــن مســائل اســت، پیشــنهاد کــرد.
 

ــت ها و  ــزاری نشس ــرد: برگ ــد ک ــا تأکی ــت ها و همایش ه ــت نشس ــش کیفی ــرورت افزای ــه ض ــاره ب ــا اش ــی ب ــر نجف دکت
همایش هــا در جهــت مســائل روز و منافــع ملــی، کــه برآمــده از فرایندهــای طبیعــی پژوهــش ورزی  اعضــای هیــأت علمــی 
پژوهشــگاه و موضوعــات رســاله ها و پایان نامه هــای دانشــجویان پژوهشــگاه باشــد، یکــی از راه هــای ســاماندهی بــه 

برگــزاری ســخنرانی ها، نشســت ها و همایش هــای پژوهشــگاه اســت.

ــات  ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــگاه، ب ــی پژوهش ــات تکمیل ــت تحصی ــت مدیری ــی، سرپرس ــر  روح اهلل کریم ــه، دکت ــه جلس در ادام
ــگاه  ــجویان پژوهش ــای دانش ــاله ها و پایان نامه ه ــی از رس ــخه های الکترونیک ــه نس ــه تهی ــه در زمین ــورت گرفت ــده ص ارزن
و اقدامــات مشــابه صــورت گرفتــه در ســایر دانشــگاه های کشــور، از راه انــدازی »ســامانه پایان نامه هــا و رســاله های 
ــه ای،  ــا پرداخــت هزین ــد ب ــان بتوانن ــر نظــر اعضــای شــورا مقــرر شــد، متقاضی ــا ب ــه بن ــر داد ک دانشــجویی« پژوهشــگاه خب

ــند.  ــته باش ــا را داش ــن از آنه ــرداری آنای ــکان بهره ب ام
ــه  در ادامــه، دســتور جلســات مقــرر شــورا مــورد بحــث و بررســی و تبــادل نظــر اعضــاء قــرار گرفــت و درخصــوص ارائ
نمــره زبــان دانشــجویان، برگــزاری آزمون هــای پایانــی نیمســال اول ســال تحصیلــی 1401-1400 بــه صــورت حضــوری و 
ــوم،  ــا بخش نامه هــا و آیین نامه هــای اباغــی وزارت عل ــق ب ــز نحــوه برگــزاری کاس هــای نیمســال دوم، مقــرر شــد مطاب نی
تحقیقــات و فنــاوری اقــدام شــود و پژوهشــکده ها بــا لحــاظ کــردن دشــواری ها و جنبه هــای مختلــف موضــوع بــا بررســی 
ــات موجــود پژوهشــگاه، پیشــنهادهای خــود را  ــه مشــکات دانشــجویان، توانمندی هــا و امکان ابعــاد و الیه هــای آن از جمل

مطــرح کننــد.
ــجویان  ــنهادی دانش ــای پیش ــارة طرح نامه ه ــاء درب ــر اعض ــادل نظ ــی و تب ــن بررس ــورا، ضم ــه ش ــی جلس ــش پایان در بخ
ــگاه در  ــکده های پژوهش ــای پژوهش ــان اعض ــکاری می ــل و هم ــت تعام ــر اهمی ــی ب ــر نجف ــف، دکت ــکده های مختل پژوهش
ــا طرح نامه هــا و مســائل دانشــجویان در درون خــود پژوهشــکده ها تأکیــد کــرد. جهــت رفــع مســائل و مشــکات مرتبــط ب
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گزارش اعضای کمیسیون »تحول در پژوهش« در جلسه شورای پژوهشی

دکتــر موســی نجفــی، رئیــس پژوهشــگاه، در دومیــن جلســه شــورای پژوهشــی کــه در 1۵ آذرمــاه برگــزار شــد، ضمــن آرزوی 
ســامتی بــرای خانــواده بــزرگ پژوهشــگاه، تأکیــد کــرد: از دوره گــذار پژوهشــگاه عبــور کرده ایــم و پژوهشــگاه بــه ثبــات 

رســیده اســت.
 دکتــر نجفــی در رابطــه بــا وظایــف شــورای پژوهشــی تصریــح کــرد: بایــد وظایــف شــورا گســترش پیــدا کنــد و بــه مســائل 
ــن ایده هــا در  ــر اســت ای ــل بهت ــردازی عجیــن اســت، به همیــن دلی ــا ایده پ ــردازد. علــوم انســانی ب ــر علــوم انســانی بپ مهم ت

شــورای پژوهشــی مطــرح شــود.
ــه فهرســت پژوهشــکده های  ــار پژوهشــکده ب ــزوده شــدن چه ــه توســعه پژوهشــکده ها و اف ــی ضمــن اشــاره ب ــر نجف دکت
ــه ظرفیت هــای داخلــی  ــد ب ــراد بای پژوهشــگاه در آینــده نزدیــک، در مــورد انتصاب هــای پژوهشــگاه گفــت: در انتخــاب اف

ــه اســت. ــن دوره از داخــل پژوهشــگاه صــورت گرفت ــا در ای ــل همــه انتصاب ه ــن دلی توجــه شــود و به همی

ــد  ــه پژوهــش اشــاره و تأکی ــه برنامه هــای هفت ــر فــوزی )معــاون پژوهشــی و تحصیــات تکمیلــی( ب در ادامــه جلســه، دکت
ــرای برگــزاری  ــز ب ــه پژوهــش امســال بیــش از ۳0 ســخنرانی و نشســت برگــزار خواهــد شــد و یــک روز نی کــرد: در هفت

مراســم گرامیداشــت هفتــه پژوهــش درنظــر گرفتــه شــده اســت.
ــه قرائــت دســتور جلســه شــورای پژوهشــی پرداخــت و طــی آن 16 طــرح  ــر پژوهشــی ب ــن زاده، مدی ــر معی ــه ، دکت در ادام
پایان یافتــه قرائــت و بــه تصویــب شــورای پژوهشــی رســید. پــس از آن »اعضــای شــورای انتشــارات پژوهشــگاه« بــا نظــر 

اعضــای شــورای پژوهشــی انتخــاب شــدند.
در پایــان جلســه، اعضــای کمیســیون »ارزیابــی کیفیــت و تحــول در پژوهــش« ضمــن ارائــه گــزارش کمیســیون، بــه ترســیم 
فراینــد پژوهشــی در پژوهشــگاه پرداختنــد. بــر اســاس ایــن گــزارش، پیشــنهادهای اعضــای هیــأت علمــی بــرای بهبــود و 
تغییــر ســازوکارهای پژوهــش بــا مصاحبــه و اعــام نظــر اعضــای هیــأت علمــی جمــع آوری و در ســه بخــش »دشــواری های 
شــیوه پیشــین«، »پیشــنهاد بــرای شــیوه بهتــر« و »ارائــه الگــوی بدیــل« دســته  بندی شــده اســت و بــا پاالیــش آنهــا بــه زودی 

نســخه ابتدایــی شــیوه نامه پژوهشــی ارائــه خواهــد شــد.
گفتنی ســت، اعضــای کمیســیون »ارزیابــی کیفیــت و تحــول در پژوهــش« پژوهشــگاه متشــکل از دکتــر مریــم عاملــی رضایــی، 

دکتــر فاطمــه براتلــو، دکتــر فاطمــه طاهرخانــی، دکتــر ســیده زهرا مبلــغ و دکتــر فریــب الســادات محسنی ســهی هســتند.
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گزارش سخنرانی معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی در مرکز الگوی اسامی_ایرانی پیشرفت
پرسش از مناسبات علوم انسانی و الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت

ــوی  ــانی و الگ ــاب »علوم انس ــی از کت ــه گزارش ــوع ارائ ــا موض ــرفت ب ــامی_ایرانی پیش ــوی اس ــز الگ ــی مرک ــت علم نشس
ــد. ــزار ش ــی پیشــرفت« برگ اســامی ایران

 ایــن کتــاب بــا عنــوان »علــوم انســانی و الگــوی اســامی ایرانــی پیشــرفت: فراترکیــب یافته هــای پژوهشــی« بــه قلــم دکتــر 
یحیــی فــوزی، اســتاد علــوم سیاســی و معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، بــه رشــته  تحریــر 

درآمــده اســت.

ــا  ــران و نســبت آن ب ــاره چیســتی و چگونگــی الگــوی پیشــرفت در ای ــوان آن پیداســت درب ــه از عن ــاب چنانک ــن کت در ای
علــوم انســانی در کشــور صحبــت شــده اســت. مؤلــف در مقدمــه اثــر دربــاره  ایــن موضــوع چنیــن نوشــته اســت: طیف هــای 
ــوان  ــورت کان می ت ــه به ص ــد ک ــرح کرده ان ــری را مط ــف فک ــوع آرای مختل ــن موض ــاره  ای ــه ها درب ــی از اندیش گوناگون
آنهــا را در دو جریــان کلــی طبقه بنــدی کــرد؛ کســانی کــه راه برون رفــت را در الگویــی یکســان انگارانه معطــوف بــه تجربــه  
غــرب جســت وجو می کردنــد و کســانی کــه بــر نوعــی الگــوی پیشــرفت معطــوف بــه نیازهــا و شــرایط و همســو بــا بســتر 

ــد. ــد می کردن ــران تأکی ــت بوم ای ــی و  زیس فرهنگ

رویکــرد اول تحت تأثیــر نظریه پــردازان اولیــه  توســعه  جوامــع  را بــه  ســنتی  و مــدرن  تقســیم  کــرده  و معتقــد بودنــد کــه  همــه  
ــه  نقطــه  اوج  آن  کشــورهای   ــدرن ، ک ــه  م ــه  ســمت  جامع ــی  خــود را ب ــر حرکــت  تکامل ــع  ســنتی  به طــور اجتناب ناپذی جوام
ــد  ــم  خواه ــان    ســوم  حاک ــر جه ــه  ســنتی  ب ــا زوال  جامع ــج  ب ــدرن  به تدری ــه  م ــان ، جامع ــد. به نظــر آن ــد، طــی  می کنن غربی  ان

شــد و کشــورهای غیرغربــی راهــی به جــز پیــروی کامــل از الگــوی تعقیب شــده در غــرب بــرای پیشــرفت ندارنــد.
در مقابــل، بخــش مهمــی از اندیشــمندان بــر ضــرورت الگــوی پیشــرفت معطــوف بــه نیازهــا و شــرایط و همســو بــا بســتر 
ــرفت  ــوص پیش ــب در خص ــان غال ــت، گفتم ــوان گف ــه می ت ــوری ک ــد؛ به ط ــد می کردن ــران تأکی ــت بوم ای ــی و  زیس فرهنگ

بیــن اندیشــمندان ایرانــی در دو قــرن گذشــته حمایــت از ایــن رویکــرد بــوده اســت.

ایــن اســتاد علــوم سیاســی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در ادامــه مقدمــه  خــود دربــاره  پیشــینه رویکــرد 
ــای  ــد از جنگ ه ــار و به خصــوص بع ــرد از دوران قاج ــن رویک ــد: اصــوالً ای ــی نویس ــن م ــه موضــوع پیشــرفت چنی دوم ب
ایــران و روس مطــرح شــده و در زمــان مشــروطه و پهلــوی و در ســال های بعــد از انقــاب تــداوم داشــته اســت. از جملــه  
ــن  ــارالدوله و همچنی ــف مستش ــان، یوس ــب اف، میرزاملکم خ ــر، طال ــرزا، امیرکبی ــه عباس می ــوان ب ــمندان می ت ــن اندیش ای
اندیشــمندان مشــروطه ماننــد آیــت اهلل نائینــی و در ســال های بعــد ایرانشــهر، کســروی، فروغــی، آل احمــد، شــریعتی، شــایگان، 
آیــت اهلل مطهــری، امــام خمینــی)ره( و آیــت اهلل خامنــه ای اشــاره کــرد کــه دغدغــه  آنــان، بــا وجــود تنــوع دیدگاه هــا، اغلــب 
ــر چگونگــی نقــش  ــد ب ــن تأکی ــرای حــل مشــکات کشــور و همچنی ــران و ب ــا زیســت بوم ای بحــث از پیشــرفت همســو ب
دیــن بــه منزلــه  مهم تریــن عنصــر فرهنگــی جامعــه  ایــران در الگوهــای پیشــرفت بــوده اســت. و بــه ایــن منظــور راهبردهــای 
ــا در درون  ــد ام ــی در الگــوی پیشــرفت مطــرح کرده ان ــی و دین ــذاری عناصــر مل ــی را در خصــوص چگونگــی اثرگ مختلف
ایــن جریــان، نیروهــای فکــری مختلفــی وجــود دارنــد؛ به طوری کــه بخشــی از آن هــا از پیونــد هویــت ملــی و ناسیونالیســم 
ایرانــی بــا تجــدد و برخــی دیگــر از پیونــد اســام و تجــدد ســخن گفته انــد و گروهــی نیــز الگویــی یکتا انــگار و تأسیســی 

ــد. ــه  غــرب را مطــرح کرده ان ــارغ از تجرب ف

ــوی  ــه  الگ ــدد و ارائ ــرف در تج ــاس و تص ــه از اقتب ــی ک ــان دین ــان نوگرای ــه  گفتم ــا غلب ــاب و ب ــد از انق ــال های بع در س
ــد.  ــدی ش ــه  جدی ــث وارد مرحل ــن مباح ــرد، ای ــاع می ک ــران دف ــی در ای ــی و مل ــای دین ــه مؤلفه ه ــوف ب ــی معط تجددگرای
نگرش هــای مختلفــی دربــاره  چگونگــی پیونــد تجــدد و دیــن و ملیــت مجــدداً در بیــن نوگرایــان دینــی طــرح شــد کــه بــه 
ــردن الگــوی موردنظــر خــود را  ــرای عملیاتی ک ــاش ب ــان ت ــن جری ــرا ای ــادی نوگ ــت فقهی اجته ــی قرائ ــه  گفتمان ــل غلب دلی
آغــاز کــرد و در عرصه هــای مختلــف سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی بــرای تأســیس ســاختارهای جدیــد مبتنــی بــر الگــوی 
ــه طــرح موضــوع  ــوزی در ادام ــی ف ــر یحی ــران پرداخــت. دکت ــن و ملیــت در ای ــت خــود از دی ــه قرائ پیشــرفت معطــوف ب
ــن نوشــته اســت:  ــد و چنی ــه می پردازن ــن زمین ــران در ای ــر ای ــای اخی ــت دهه ه ــه وضعی ــاره الگــوی دوم پیشــرفت ب خــود درب
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 رویکرد دوم به موضوع پیشرفت

ــور  ــرفت کش ــرای پیش ــی ب ــی و ایران ــای دین ــر از مؤلفه ه ــی متأث ــال الگوی ــود به دنب ــران خ ــاب ای ــه انق ــاف اینک برخ
بــود و مبتنــی بــر آن بــه تأســیس نهادهــا و جهت گیری هــای خــود پرداخــت، امــا در دو دهــه  اخیــر بحــث از ضــرورت 
ــری انقــاب مطــرح  ــران را رهب ــی ای ــی و نخبگان ــی پیشــرفت مجــدداً در فضــای گفتمان تأســیس الگــوی  اســامی ایران
کــرد و بــرای تبییــن چیســتی و چگونگــی عملیاتی ســازی ایــن الگــو طــی دو دهــه  گذشــته آثــار مختلــف و گســترده ای 
در عرصــه  علــوم انســانی منتشــر شــده اســت؛ به طوری کــه صدهــا مقالــه، کتــاب و رســاله و اثــر پژوهشــی دربــاره  ایــن 
ــه ایــن الگــو نگریســتند و تــاش بــرای تبییــن آن را آغــاز  موضــوع نگاشــته شــد کــه هــر یــک از دیدگاهــی خــاص ب

کردنــد.
ــه هســته  مشــترک آن هــا  ــرای رســیدن ب ــوه از اطاعــات ضــرورت یــک فرامطالعــه و یکپارچه ســازی ب  ایــن حجــم انب
ــته در  ــرن گذش ــین در دو ق ــای پیش ــا و نظره ــا دیدگاه ه ــار ب ــن آث ــای ای ــابه های یافته ه ــا و تش ــایی تفاوت ه و شناس
خصــوص ایــن الگــو و دســتیابی بــه تبیینــی اجماعــی و عالمانــه از پدیــده  الگــوی  اســامی ایرانــی را الزامــی می ســازد. 
ــه  ــا در مقایس ــن پژوهش ه ــای ای ــه  یافته ه ــوه نوآوران ــا و وج ــن ویژگی ه ــش تبیی ــن پژوه ــئله  ای ــاس، مس ــن  اس ــر ای ب
ــار منتشرشــده   ــن الگــو در آث ــی و چیســتی ای ــران و چرای ــرا در ای ــات و اندیشــه های متفکــران پیشــین بومی گ ــا نظری ب

محققــان علــوم انســانی و ارائــه  مدلــی بــرای تبییــن نظــری آن اســت. 

در ایــن اثــر مؤلــف بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن ســؤال اصلــی اســت کــه الگــوی پیشــرفت اســامی ایرانــی چــه نســبتی 
ــده  ــای انجام ش ــانی دارد؟ و پژوهش ه ــوم انس ــران عل ــن متفک ــرفت در بی ــه پیش ــوف ب ــه های معط ــات و اندیش ــا نظری ب
دربــاره  ایــن الگــو، در دو دهــه  گذشــته در ایــران، چــه یافته هــای متمایــز و نوآورانــه ای در مقایســه بــا الگوهــای پیشــین 

ــاخته اند؟ ــرح س مط
بــرای مطالعــه گــزارش تفصیلــی ســخنرانی مؤلــف کتــاب در سلســله نشســت های اندیشــه ورزی مرکــز الگــوی اســامی_

ایرانــی پیشــرفت پیرامــون ایــن کتــاب و نقــد و نظــر صاحب نظــران بــه اینجــا مراجعــه کنیــد.

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

دکتر مالک شجاعی جشوقانی را به عنوان »سرپرست مدیریت ترویج دستاوردهای 
پژوهش های علوم انسانی«  

دکتر داود مهرابی را به عنوان »مشاور معاونت کاربردی سازی علوم انسانی و فرهنگی 
 پژوهشگاه«  

 
و آقای منوچهر صابر را به عنوان »سرپرست معاونت مدیریت نشر آثار علمی پژوهشگاه« 

منصوب کرد.
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گزارش دیدار اعضای پژوهشکده زبان شناسی با دکتر نجفی

اعضــای پژوهشــکده زبان شناســی روز ۲۳ آذرمــاه بــا دکتــر نجفــی دیــدار کردنــد.  در ایــن دیــدار اعضــای پژوهشــکده 
ــا دکتــر نجفــی در میــان گذاشــتند. زبان شناســی نقطه نظــرات و پیشــنهادهای خــود را ب

در آغــاز ایــن مراســم، دکتــر نصرالــه زاده، رئیــس پژوهشــکده زبان شناســی، بــا تبریــک ریاســت دکتــر نجفــی گفــت: ایــن 
اتفــاق مهمــی اســت کــه اســتادی از خــود پژوهشــگاه، بــرای نخســتین بــار ریاســت ایــن مرکــز علمی_پژوهشــی را بــر 
عهــده گرفته انــد. در ادامــه وی بــه معرفــی اجمالــی پژوهشــکده پرداخــت و وظایــف ســه گــروه پژوهشــی پژوهشــکده، 
ــای  ــز بخش ه ــد و نی ــرح داده ش ــا ش ــف آنه ــی، و وظای ــی و گویش شناس ــی همگان ــتانی و زبان شناس ــای باس زبان ه
دیگــر پژوهشــکده همچــون آزمایشــگاه زبان شناســی، پایــگاه دادگان زبــان فارســی، پایــگاه دادگان زبــان فارســی میانــه 
و پایــگاه داده هــای گویشــی معرفــی شــدند. همچنیــن دکتــر نصرالــه زاده بــر توســعه ایــن پایگاه هــا و هــوش مصنوعــی 
ــائل  ــر مس ــد. دیگ ــد کردن ــانی تأکی ــوم انس ــی عل ــاز اساس ــش روز و نی ــبب دان ــه س ــال ب ــانی دیجیت ــوم انس ــز عل و نی

ــروی  پژوهشــکده همچــون جــذب نی
ــز  ــوزش نی ــد و بســط آم علمــی جدی

شــرح داده شــد.
در ایــن نشســت کــه دکتــر زرشــناس 
ــتاد  ــی، دو اس ــی تهران ــر مدرس و دکت
پیشکســوت پژوهشــکده نیــز حضــور 
آرزوی  و  تبریــک  ضمــن  داشــتند 
جدیــد  مدیریــت  بــرای  موفقیــت 
پژوهشــگاه نظــرات و ایده هــای خــود 
را بــرای شــکوفا شــدن هرچــه بیشــتر 
ــراز  ــن پژوهشــکده و پژوهشــگاه اب ای

ــتند. داش

ما  ایرانی ها سه نوع هویت داریم

ســپس دکتــر نجفــی کــه خــود در حــوزه »تکویــن و تکــون هویــت ملــی ایرانیــان« صاحــب نظــر اســت، هویــت را دارای 
ــه  ــان فارســی« و »منطق ــوند.  »اســام«، »زب ــا می ش ــن ذات معن ــار ای ــل در کن ــایر عوام ــه س ذات واحــدی  برشــمرد ک
ــا توجــه بــه آنچــه در ســیر تاریخــی و بســتر  جغرافیایــی ایــران« را ســه عنصــر هویتــی دانســت کــه در هــر دوره ای ب
ــر ایــران رفتــه، الیه هــای مختلفــی را شــکل داده اســت، وی در ادامــه گفــت: مــا ایرانی هــا ســه نــوع هویــت  زمانــی ب
داریــم؛ یــک هویــت سیاســی بــه عنــوان شــیعه کــه مرکــز آن را می تــوان در حــرم امام رضــا )ع( دانســت، یــک هویــت 
حاکمیتــی کــه مرکــز آن را می تــوان حافظیــه شــیراز دانســت و دیگــری هویــت زبانــی کــه مربــوط بــه همیــن میــراث و 
ــاط  ــا ارتب ــژه زبان شناســی باســتانی خواســت ت ــه وی ــه از گــروه زبان  شناســی ب زبان هــای باســتانی ماســت. وی در ادام
ــری داشــته  ــا مشــارکت خــود در ایــن زمینــه در تقویــت ایــن هویــت نقــش مؤث ــا جامعــه را بیشــتر کننــد و ب خــود ب

باشــند.
ــس  ــوان رئی ــگاه به عن ــه پژوهش ــردی از بدن ــاب ف ــحالی از انتخ ــراز خوش ــن اب ــناس ضم ــر زرش ــم دکت ــه مراس در ادام
پژوهشــگاه و اعــام بازنشســتگی خــود، درخواســت کــرد امکانــی فراهــم باشــد تا اعضــای بازنشســته پژوهشــگاه در یک 
فضــای آرام و مناســب در پژوهشــگاه حضــور داشــته باشــند. وی در ادامــه پیشــنهاد داد، بــا توجــه بــه بازنشســتگی های 

متعــدد، جــذب نیروهــای جدیــد در پژوهشــکده  زبان شناســی مــورد توجــه جــدی قــرار گیــرد.
ــل  ــه دلی ــی ب ــکده زبان شناس ــی پژوهش ــأت علم ــای هی ــداد اعض ــش تع ــئله کاه ــه مس ــب ب ــر گشتاس ــپس دکت س
بازنشســتگی های متعــدد پرداخــت و بــر لــزوم جــذب نیــرو جهــت حفــظ ســطح و جایــگاه پژوهشــکده تأکیــد کــرد. 
در ادامــه دکتــر رســتم بیک بــه پیگیــری برقــراری دوره هــای کارشناســی ارشــد زبان شناســی در پژوهشــگاه پرداخــت و 

همچنیــن اهمیــت حضــور دوره ارشــد در کیفیــت دوره دکتــری را مــورد بحــث قــرار داد.
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همچنیــن فائــزه توکلــی تقاضــای انتشــار کتــاب »تاریــخ شــفاهی« پژوهشــگاه را داشــت کــه ایــن اثــر طــی مصاحبــه بــا صــد 
نفــر تکمیــل شــده و ارزش خاصــی دارد.  دکتــر دالونــد ضمــن قدردانــی از توجــه دکتــر نجفــی بــه پژوهشــکده زبان شناســی، 
از نــگاه متعــادل و بی طرفانــه دکتــر نجفــی در حــوزه علــوم انســانی و تأکیــد ایشــان بــر تحــول در پژوهــش قدردانــی و در 

ادامــه بــر مرتبــط بــودن پژوهش هــا بــه زمانــه و حــوزه دیجیتــال نیــز اشــاره کردنــد.
ــه  ــگاه و تهی ــال در پژوهش ــانی دیجیت ــوم انس ــه عل ــه ب ــان توج ــنهادی خواه ــه پیش ــا ارائ ــت ب ــن نشس ــی در ای ــر قیوم دکت
پایگاه هــای داده شــد. وی بــه منویــات رهبــری درخصــوص اهمیــت بــه »هــوش مصنوعــی« اشــاره کــرد و گفــت: یکــی از 
راه هــای حرکــت در ایــن مســیر تهیــه داده در قالــب پیکره هــای زبانــی اســت. همچنیــن وی پیشــنهاد کــرد ایــن موضــوع در 

ــه نیــز مطــرح شــود. شــورای تحــول علــوم انســانی در وزارتخان
در ادامــه دکتــر احــدی ضمــن بیــان دغدغه هــای مربــوط بــه کیفیــت پژوهــش، درخواســت خــود در خصــوص فراهم شــدن 

ــه پایگاه هــای مجــات بین المللــی و تقویــت ســرعت ایــن دسترســی ها را طــرح کــرد. ــگان ب امــکان دسترســی رای
ــد ایده هــا و پیشــنهادهای خــوب مطــرح شــده توســط  ــا تایی ــی ب در بخــش دیگــری از ایــن نشســت، اســتاد مدرســی تهران
همــکاران، گفــت: جــای بســی خوشــبختی  اســت کــه شــخص رئیــس پژوهشــگاه ایده هــا و تفکــرات خوبــی بــرای رشــد و 
پیشــرفت هرچــه بیشــتر مجموعــه دارد. دکتــر مدرســی در ادامــه بــه لــزوم توجــه بــه نیروهــای جــوان موجــود در پژوهشــگاه 
ــت  ــر اهمی ــان ب ــود و در پای ــه ش ــکده توج ــود در پژوهش ــای موج ــی و ظرفیت ه ــه توانای ــرد ب ــت ک ــت و درخواس پرداخ
فراهــم شــدن دسترســی آســان بــه منابــع و ابزارهــای پژوهــش و همچنیــن برقــراری دوره کارشاســی ارشــد زبان شناســی در 

پژوهشــگاه تأکیــد کــرد.
ــان  ــای زب ــه پیکره ه ــزوم تهی ــر ل ــال ب ــه دیجیت ــی در زمین ــر قیوم ــای دکت ــه توانمندی ه ــاره ب ــا اش ــب زاده ب ــر طبی ســپس دکت
فارســی و گویشــی تأکیــد و تصریــح کردنــد کــه این گونــه فعالیت هــا می توانــد در پاسداشــت زبــان فارســی بســیار اثربخــش 
ــع مشــکات  ــرای رف ــی را ب ــا پرداخــت و راهکارهای ــع کتاب ه ــه مشــکات موجــود در حــوزه توزی ــه ب باشــد. وی در ادام

پیشــنهاد نمــود کــه مــورد توجــه و تأییــد دکتــر نجفــی قــرار گرفــت.
ــات اول  ــن فضاســازی طبق ــکاران و همچنی ــنیداری هم ــش بصــری و ش ــرای آرام ــا ب ــورد برخــی طرح ه ــی در م ــر نجف دکت
ــی  ــکده زبان شناس ــه پژوهش ــوم ک ــه س ــت: در طبق ــرد و گف ــد ک ــراث، تأکی ــدن، می ــگ، تم ــبت های فرهن ــه مناس ــوم ب ــا س ت
نیــز واقــع شــده و مربــوط بــه میــراث اســت، همــکاران می تواننــد هــر ایــده ای کــه دارنــد ارائــه دهنــد تــا ان شــاءاهلل مــورد 
ــه میراث هایــی چــون طــاق کســری و تخــت جمشــید اشــاره کــرد کــه می تواننــد در فضاســازی  بررســی قــرار گیــرد. وی ب
ــر  ــرر شــد، مدی ــز مق ــی پژوهشــکده نی ــورد ســردبیری نشــریات داخل ــع شــوند. در م ــورد توجــه واق ــی پژوهشــگاه م داخل
مســئولی مجلــه »زبان شــناخت« بــه دکتــر طبیــب زاده واگــذار شــود. در خاتمــه نشســت نیــز، دکتــر فــوزی )معــاون پژوهشــی 
ــن نشســت هایی کــه چهره به چهــره مســائل پژوهشــگاه  ــت برگــزاری چنی ــراز خرســندی از باب ــا اب ــی( ب و تحصیــات تکمیل
عنــوان می شــود، حمایــت خــود را از ایده هــا و پیشــنهادهای اعضــای هیــأت علمــی بــرای تعالــی جایــگاه ایــن مرکــز علمــی-

پژوهشــی اعــام کرد.
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همایش گویش شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ــا  ــار نشســت و ب ــاه  در چه ــات فرهنگــی«  1۳ آذرم ــانی و مطالع ــوم انس ــش گویش شناســی پژوهشــگاه عل نخســتین »همای
یــازده ســخنرانی برگــزار شــد. دبیــر عملــی ایــن همایــش دکتــر امیــد طبیــب زاده و دبیــر اجرایــی آن مهــدی عبدی ویشــکایی 
بودنــد. در ابتــدای همایــش دکتــر ســیروس نصــراهلل زاده، رئیــس پژوهشــکده زبان شناســِی پژوهشــگاه، دربــاره علــل اهمیــت 
مطالعــات گویشــی ســخنانی را مطــرح کــرد و بعــد از وی دکتــر امیــد طبیــب زاده، مدیــر گــروه گویش شناســی، بــه اختصــار 
دربــاره تاریخچــه گــروه گویش شناســی در پژوهشــگاه و اهــداف گــروه فعلــی ســخنانی را بیــان کــرد. در ادامــه اهــم ســخنان 

ارائــه شــده توســط هــر ســخنران از نظرتــان می گــذرد:

دکتر ایران کلباسی )استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(
جشنی برای سالگرد ثبت ملی زبان سمنانی

در ایــن ســخنرانی بعــد از مقدمــه ای کوتــاه، چنــد اصطــاح زبانــی مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه ایــن اصطاحــات شــامل 
زبــان، گویــش، لهجــه بودنــد. ســپس بــه ویژگی هــای زبــان ســمنانی همــراه بــا مثال هایــی از ایــن زبــان پرداختــه شــد؛ برخــی 
از ایــن ویژگی هــا وجــود ســاختار کنایــی، جنــس طبیعــی و جنــس دســتوری، حالــت )case( و وجــود حــرف اضافــه پســین 
بودنــد. در پایــان نیــز شــعری ســمنانی همــراه بــا برگــردان آن بــه فارســی و همــراه بــا مصداق هایــی از ویژگی هــای ذکرشــده 

در زبــان ســمنانی قرائــت شــد.
دکتر سالومه غامی )عضو گروه زبان شناسی تطبیقی در دانشگاه گوته فرانکفورت(

یک رویکرد جدید به گویش شناسی گورانی
موضــوع ایــن ســخنرانی بررســی مشــکات گویش شناســی گورانــی و پرداختــن بــه راهکارهــای جدیــد بــا دیــدگاه تطبیقــی 
ــردی از ســوی دیگــر  ــا گــروه ک ــی ب ــاط گوران ــک  ســو و ارتب ــی از ی ــا گوران ــی ب ــاط زازاک ــر ارتب ــرای درک بهت تاریخــی ب
بــود؛ لــذا چهــار دیــدگاه در قبــال زبــان گورانــی مطــرح شــد: گورانــی گویشــی از کــردی اســت، گورانــی زبانــی مســتقل از 
گــروه کــردی اســت، گورانــی ریشــه در زبان هــای منطقــه دیلمــان دارد و گورانــی و زازاکــی یــک گــروه زبانــی را تشــکیل 
ــن مشــکات  ــرای حــل ای ــی ب ــان راهکارهای ــان شــد و در پای ــن دیدگاه هــا و مشــکات آن هــا بی ــد. هــر کــدام از ای می دهن

ــد. ــی ش ــای واژی-نحــوی معرف ــر ویژگی ه ــز ب ــدگاه تطبیقی-تاریخــی و تمرک ــری دی ــد به کارگی مانن

مهرداد نغزگوی کهن )عضو گروه زبان شناسی دانشگاه بوعلی سینا(
جمع همراهی و شباهت در تعدادی از زبان های ایرانی

در ایــن ســخنرانی ایــن مــوارد شــرح داده شــد کــه جمــع همراهــی ناظــر بــر یــک اســم )بــا مصــداق انســانی( بــه همــراه یــک 
ــه همــراه مــوارد مشــابه اســت. هــم جمــع  ــز نشــان دهندة یــک اســم ب ــد فــرد دیگــر اســت. جمــع شــباهت نی ــا چن فــرد ی
همراهــی و هــم جمــع شــباهت مجموعه هایــی را می ســازند کــه اعضــای آن هــا همگــون نیســتند و بــا یکدیگــر تفاوت هایــی 
دارنــد. ایــن نکتــه مهــم جمــع همراهــی و شــباهت را از جمــع متعــارف متمایــز می ســازد. در زبان هــای جهــان جمــع همراهــی 
ــات در  ــن امکان ــه بررســی ای ــن مقال ــا در ای ــان می شــوند. هــدف م ــی بی ــی مختلف ــی و تحلیل ــات ترکیب ــا امکان و شــباهت ب

ــی اســت. ــی از زبان هــای ایران منتخب
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 نتایــج ایــن تحقیــق نشــان می دهــد کــه در بعضــی از زبان هــای ایرانــی )مثــل گونــة فارســی همدانــی یــا لــری بروجــردی( 
دو روش وندگــذاری و دوگان ســازی بازتابــی به صــورت تکمیلــی بــرای بیــان جمــع شــباهت بــه کار گرفتــه می شــود. نکتــة 
ــل  ــی اســت )مث ــان جمــع همراهــی در زبان هــای ایران ــرای بی ــات جمــع شــباهت ب مهــم دیگــر اســتفاده از بعضــی از امکان
ــداق  ــا مص ــی ب ــرد دارد، وقت ــان کارب ــای بی ج ــرای مصداق ه ــباهت ب ــع ش ــه در جم ــات ک ــن امکان ــنه ای(. ای ــی و س فارس

ــر اجتماعــی مصــداق انســانی در نظــر گوینــده هســتند. ــگاه پایین ت ــر جای ــد ناظــر ب ــرار می گیرن انســانی مــورد اســتفاده ق

دکتر محمد راسخ مهند )دانشگاه بوعلی سینا(
داستان »را« در فارسی نو؛ تحلیل بر اساس نقشه های معنایی

ایــن ســخنرانی بــه وضعیــت کنونــی »را« و همین طــور بــا نگاهــی تاریخــی بــه وضعیــت آن در قرن هــای مختلــف در زبــان 
فارســی پرداخــت. بعــد از ارائــه مثال هــای مختلــف از نقش هــای معنایــی »را« بــه وقــوع و بســامد آن در دوره هــای مختلــف 
و همین طــور آثــار به جامانــده از ایــن نقش هــای تاریخــی در زبــان فارســی نــو پرداختــه شــد. ایــن پژوهــش روشــن ســاخت 
کــه نشــانه »را« در زبــان فارســی و در طــول تاریــخ، بــه تدریــج بــه نشــانگر مفعولــی تبدیــل شــده و ســایر نقش هــای معنایــی 

خــود را از دســت داده اســت کــه برخــی از ایــن نقش هــا بــه نــدرت قابــل مشــاهده هســتند.

دکتر راحله ایزدی فر )پژوهشگر سازمان مستندنگاری زبان های در معرض خطر(
میزان در خطر بودن زبان ها و گویش های ایرانی بر اساس معیارهای جهانی

ــه یکــی از  ــا ب ــودن زبان ه ــر، در معــرض خطــر ب ــه در دهه هــای اخی ــه شــد ک ــن موضــوع پرداخت ــه ای ــن ســخنرانی ب در ای
مهم تریــن چالش هــای پیــش روی زبــان شناســان تبدیــل شــده اســت. در فراینــد در معــرض خطــر بــودن، گویشــوران برخــی 
جوامــع زبانــی، کاربــرد میــراث زبانــی اجدادشــان را کنــار گذاشــته و شــروع بــه اســتفاده از زبانــی دیگــر می کننــد. در ایــن 
ارائــه پــس از مقدمــه ای کوتــاه در مــورد درخطــر بــودن زبان هــای جهــان، بــه معرفــی چارچــوب یونســکو )۲009( در اطلــس 
ــه،  ــه شــد و در ادام ــوگ پرداخت ــگاه اثنول ــان در وب ــای در خطــر جه ــدی زبان ه ــان و ســپس طبقه بن ــای در خطــر جه زبان ه

ــد. ــا بررســی ش ــن طبقه بندی ه ــی« در ای ــی »تات ــروه زبان ــت گ ــی، وضعی ــای ایران ــه ای از زبان ه ــوان نمون به عن

دکتر بهروز محمودی بختیاری )دانشگاه تهران(
تاریخچه نخستین انجمن زبان شناسی ایران به روایت اسناد

ــان در  ــازمان یافته ایرانی ــای س ــد. فعالیت ه ــرح ش ــران مط ــی در ای ــات گویش شناس ــه ای از مطالع ــخنرانی تاریخچ ــن س در ای
مــورد مطالعــات گویشــی کــه شــامل اقدامــات دولتــی، حضــور دانشــگاهیان و زبان شناســان، پژوهش هــای حرفــه ای گویشــی 

ــود. ــن ســخنرانی ب ــی و خارجــی و »اطلــس زبان شناســی« از بحث هــای بعــدی در ای و حضــور زبان شناســان داخل

فاطمه تباری )پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(
از فرهنگ ساز دیروز تا اطلس امروز: مرور بر فعالیت های گویش شناختی در ایران

در ایــن گفتــار بــه شــرح مختصــری از فعالیت هــای حــوزه گویــش کــه توســط نهادهــا و مراکــز علمــی و فرهنگــی کشــور 
ــراث فرهنگــی،  ــه شــد. مراکــزی چــون فرهنگســتان دوم و ســوم، می ــه اســت، پرداخت ــروز صــورت گرفت ــا ام از ســال 49 ت
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و دایره المعــارف بــزرگ اســامی. همچنیــن فعالیت هــای پراکنــده گویشــِی 

ــا نگاهــی آمــاری بررســی و مقایســه شــد . ــه و پایان نامــه ب منتشــر شــده در قالــب کتــاب، مقال
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دکتر آتوسا رستم بیگ تفرشی )عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(
فرایندها و ابزارها در مستندسازی زبان ها و گویش های در خطر

ایــن ســخنرانی بــه مستندســازی زبــان یعنــی ثبــت و ضبــط پایــا و چندمنظــوره یــک زبــان کــه مســلتزم مجموعــه ای از ابزارهــا 
ــگاری، حاشیه نویســی، آرشــیو و انتشــار آن هــا اســت و همین طــور اســتفاده از  ــرای انجــام فعالیت هــای مختلفــی چــون آوان ب
ــه بحــران در حــال رشــد زبان هــای  ــه واکنــش ب ــه اســت. ایــن کار در ب نرم افزارهــای مــورد اســتفاده در ایــن حــوزه، پرداخت
ــه  ــوان ب ــل می ت ــن دالی ــد؛ از ای ــه ش ــا پرداخت ــل زوال زبان ه ــر و دالی ــای درخط ــث زبان ه ــه بح ــپس ب ــت. س ــر اس در خط
ــی  ــه ای، مل ــر منطق ــه زبان هــای قدرتمندت ــر ب ــش نســل جوان ت قدرت هــای اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی و گرای
یــا جهانــی اشــاره کــرد. و در پایــان بــه ایــن نکتــه اشــاره شــد کــه زبان شناســان بایــد از بهتریــن و به روزتریــن روش هــا در 
مستندســازی و توصیــف دیجیتالــی زبــان اســتفاده کننــد کــه تــا حــد زیــادی نگهــداری و حفــظ آن هــا را در دراز مــدت افزایــش 

می دهنــد.

دکتر شادی داوری )دانشگاه علوم پزشکی تهران(
هنر دستورنویسی برای گویش های ایرانی: بحثی در مقوالت »ممکن« و »موجود«

ایــن ســخنرانی در واقــع نقــدی بــود بــر کتاب هــا و مقــاالت منتشــر شــده بــا موضــوع گویش هــای ایرانــی. ایــن ســخنرانی بــا 
تمرکــز بــر مفهــوم مقــوالت ممکــن یــا pre established کــه از ســوی هســپلمت ۲00۷ ارائــه شــده اســت، در پــی پاســخ گویی 
ــا و  ــوص زبان ه ــه در خص ــی ک ــعت پژوهش های ــه وس ــه ب ــا توج ــروز و ب ــه ام ــا ب ــرا ت ــه چ ــت ک ــؤال پرداخ ــن س ــه ای ب
ــه  ــا mirativity دلنســی، ب ــد ی ــبیه evidentiality آیکهنوال ــتوری ش ــه ای دس ــیده اســت، مقول ــه انجــام رس ــی ب ــای ایران گویش ه
دنیــای زبان شناســی معرفــی نشــده اســت؟ در ایــن ســخنرانی بــه کنــدوکاو در شــیوه نــگارش، جمــع آوری داده هــا و تحلیــل 
مقــوالت نحــوی در کتــب دســتوری کــه بــرای گویش هــای ایرانــی بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت، بــه ایــن نتیجــه دســت 
ــوالت  ــده ای از مق ــش تعیین ش ــت از پی ــاس لیس ــر اس ــی ب ــای ایران ــا و گویش ه ــای زبان ه ــیاری از داده ه ــه بس ــد ک ــه ش یافت
ممکــن کــه در زبــان فارســی به عنــوان زبــان اســتاندارد وجــود دارنــد، تحلیــل و دســتور ایــن زبان هــا بــر ایــن اســاس نگاشــته 

شــده اســت.

دکتر ایفا شفایی )پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(
معرفی اطلس جهانی ساخت های زبانی)والس(

ــی_ ــی زبان ــس اطلس ــد. وال ــه ش ــس( پرداخت ــان )وال ــاخت های زب ــی س ــس جهان ــد اطل ــی و نق ــه معرف ــخنرانی ب ــن س در ای
رده شــناختی اســت کــه در آن پراکندگــی جغرافیایــی ویژگی هــای ســاختی زبــان در مقیاســی جهانــی بررســی شــده اســت. در 
ــذاری و  ــا، نام گ ــش زبان ه ــیوه گزین ــس، ش ــده در وال ــاختی بررســی ش ــای س ــا و پارامتره ــواع ویژگی ه ــی ان ــه معرف ــه ب ادام

ــا هــر یــک از مــوارد فــوق بررســی شــد. کدگــذاری آن هــا پرداختــه شــد و نیــز ماحظــات و محدودیت هــای مرتبــط ب

مهدی عبدی ویشکایی )پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(
معرفی مشخصه های واج شناختی اطلس جهانی ساخت های زبان )والس(

در ایــن ســخنرانی بــه معرفــی ویژگی هــای واج شــناختی بــرای طبقه بنــدی زبان هــا در اطلــس جهانــی والــس پرداختــه شــد و 
ــت  ــان آورده شــد. ســپس وضعی ــف جه ــای مختل ــی از زبان ه ــی شــد و ســپس مثال های ــا را معرف ــن ویژگی ه ــده ای از ای گزی
ــت  ــد از فهرس ــا عبارتن ــن ویژگی ه ــی از ای ــت. برخ ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــده، م ــوب معرفی ش ــق چارچ ــی طب ــان فارس زب
ــت  ــف، وضعی ــای مختل ــا در زبان ه ــی واج ه ــود برخ ــدم وج ــا ع ــود ی ــی، وج ــبت صامت-مصوت ــا، نس ــا، مصوت ه صامت ه
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــس ب ــته بندی های وال ــپس دس ــد و س ــی ش ــا معرف ــن ویژگی ه ــدام از ای ــر ک ــال آن. ه ــی و امث ــام هجای نظ
ــه  ــا ک ــد. از آنج ــته بندی ها مشــخص ش ــن دس ــک از ای ــر ی ــان فارســی در ه ــگاه زب ــت جای ــد، و در نهای ــا آورده ش ویژگی ه
روش گــردآوری داده هــا در والــس اســتفاده از کتاب هــای دســتور مختلــف بــود، در ایــن ارائــه نیــز از اطاعــات موجــود در 

ــرای گــردآوری داده هــای مــورد بحــث اســتفاده شــد. ــان فارســی ب کتاب هــای دســتور زب
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معرفی و نقد کتاب صرف:
 رویکردهای نظری و کاربرد آن ها در تحلیل  زبان فارسی

نشســت معرفــی و نقــد کتــاب »صــرف: رویکردهــای نظــری و کاربــرد آن هــا در تحلیــل  زبــان فارســی« به همــت کارگروه 
ــی، 1۷  ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــکدة زبان شناس ــران و پژوهش ــی ای ــن زبان شناس ــرف انجم ص

آذرمــاه برگــزار شــد.
ــران،  ــی ای ــن زبان شناس ــرف انجم ــروه ص ــر کارگ ــت، دبی ــا عظیم دخ ــر ذلیخ ــدة دکت ــر عه ــت ب ــن وب نشس ــری ای  دبی
بــود . در ایــن نشســت نویســندگان اثــر، دکتــر فائــزه ارکان، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه حضــرت معصومــه)س( و دکتــر 
تهمینــه حیدرپــور بیدگلــی، مــدرس دانشــگاه و ناقــدان دکتــر شــهرام مــدرس خیابانــی، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه 
آزاد اســامی، و دکتــر عــادل رفیعــی، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه اصفهــان و نیــز جمعــی از اســتادان، دانشــجویان و 

ــی صــرف حضــور داشــتند. ــه حــوزة مطالعات ــدان ب عاقه من
در ابتــدای برنامــه نویســندگان، دکتــر فائــزه ارکان و دکتــر تهمینــه حیدرپــور، بــه معرفــی فصل به فصــل ایــن اثــر تخصصــی 
پرداختنــد کــه بــرای درس هــای نظریه هــای صــرف، صــرف پیشــرفته، صــرف در دوره هــای دکتــری و کارشناســی ارشــد 
ــان انگلیســی و رشــته های  ــه غیرفارســی زبانان، مترجمــی زب ــان فارســی ب ــی، آمــوزش زب رشــته های زبان شناســی همگان

مرتبــط تألیــف شــده اســت.
دکتــر ارکان در آغــاز ســخنان خــود دربــارة ایــن کتــاب شــرح داد: مطالعــات صرفــی یــک زبــان بــه بررســی و توصیــف 
ســاختار درونــی کلمــات، واحــد تحلیــل ســاخت صرفــی )واژه یــا تکــواژ( در آن زبــان، فرایندهــای واژه ســازی، زایــش 
ــگان  ــه در صیغ ــای کلم ــن صورت ه ــط بی ــز رواب ــتقاقی و نی ــای اش ــات در خانواده ه ــن کلم ــط بی ــد، رواب ــات جدی کلم
تصریفــی آن زبــان می پردازنــد. عــاوه بــر ایــن، حــوزة صــرف یــک زبــان بــا حوزه هــای دیگــر زبــان یعنــی واج شناســی، 
نحــو و معناشناســی نیــز تعامــل دارد، بــه ایــن دلیــل کــه زبــان همچــون شــبکة به هم بافته ای اســت کــه زیرنظام هــای آن 
بــا وجــود اســتقال، از جهاتــی بــه یکدیگــر وابســته اند. البتــه، میــزان ایــن وابســتگی ها در رویکردهــای نظری_صرفــی 

متفــاوت اســت و ضــروری  اســت در مطالعــات صرفــی بــه آن هــا توجــه شــود. 
وی ادامــه داد: کتــاب »صــرف: رویکردهــای نظــری و کاربــرد آن هــا در تحلیــل  زبــان فارســی« بــه بررســی شــماری از 
موضوعــات اصلــی صــرف فارســی از منظــر چندیــن رویکــرد نظــری می پــردازد و هــدف از تألیــف آن در حــوزة صــرف 
ــردارد و  ــی در حــوزة صــرف ب ــات زبان ــی کوچــک در راســتای بومی ســازی مطالع ــه گام ــن اســت ک ــان فارســی ای زب
ــن  ــه همی ــر ســازد؛ ب ــر و قوی ت ــر، جامع ت ــا پشــتوانة نظــری غنی ت ــان فارســی را ب ــل صــرف زب ــد تحلی ــن، بتوان همچنی

دلیــل در ایــن کتــاب، رویکردهــای نظــری معاصــر معرفــی و توضیــح داده شــده اند.
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در ادامــه دکتــر حیدرپــور دربــارة ســاختار کتــاب حاضــر کــه مشــتمل بــر دو بخــش بــا ده فصــل اســت، توضیحاتــی ارائــه 
کــرد و گفــت: در بخــش اول؛ فصل هــای اول، دوم و ســوم بــه بررســی مقدمــه ای کوتــاه دربــارة حــوزة صــرف و جایــگاه 
آن در زبان شناســی معاصــر، مفاهیــم بنیــادی در ایــن حــوزه و ســپس، پیشــینه ای در خصــوص مطالعــات صرفــی در قــرون 

گذشــته تــا پایــان ســاختگرایی و مراحــل آغازیــن دســتور زایشــی تــا دهــة هفتــاد میــادی در قــرن بیســتم می پــردازد.
ــی  ــاب، مبان ــم کت ــا هفت ــارم ت ــای چه ــرح داد: در فصل ه ــاب ش ــش دوم کت ــی بخ ــه در معرف ــور در ادام ــر حیدرپ دکت
ــاد،  ــاد، صــرف واژه بنی ــه صــرف تکواژبنی ــح داده شــده اند، ازجمل ــی و توضی ــی معاصــِر تأثیرگــذار معرف نظریه هــای صرف
صــرف توزیعــی و نیــز رویکردهــای صرفــی غیرخطــی )نظیــر بهینگــی(، کــه در نیمــة دوم قــرن بیســتم در راســتای دســتور 
زایشــی شــکل گرفته انــد، و مهمتــر آنکــه پــس از معرفــی ایــن نظریه هــا در هــر فصــل، صــرف زبــان فارســی بــه شــکل 
عملــی، تــا حــد امــکان، در چهارچــوب ایــن نظریه هــا و رویکردهــای نظــری تحلیــل شــده اســت. در فصــل هشــتم، در 
چهارچوبــی غیرزایشــی، صــرف ســاختی و کاربــرد آن در تحلیــل صــرف زبــان فارســی بررســی شــده اســت. فصــل نهــم 
بــه رویکــرد تاریخــی در تحلیــل صرفــی اختصــاص دارد. همچنیــن، فصــل دهــم بــه تعامــل صــرف بــا دیگــر حوزه هــای 

زبــان اختصــاص دارد.
ــان  ــه در پای ــر آنک ــاوه ب ــه ع ــت ک ــن اس ــر ای ــاب حاض ــه کت ــور توج ــکات درخ ــی از ن ــزود: یک ــور اف ــر حیدرپ دکت
ــاب،  ــای بخــش دوم کت ــک از فصل ه ــان هری ــده اســت، در پای ــاب، خاصــه ای از مباحــث آن آم ــای کت ــی فصل ه تمام
ــرای بحــث و بررســی ایجــاد شــود. ــی ب ــرای دانشــجویان تحصیــات تکمیل ــی ب ــا فضای ــه شــده اســت ت ــی ارائ تمرین های

پــس از معرفــی کتــاب، دکتــر شــهرام مــدرس خیابانــی بــه بررســی و بیــان نکاتــی دربــارة این اثــر ارزشــمند پرداخــت. وی 
ــی  ــرد. از نکات ــرار گی ــد مــورد اســتفاده ق ــاب می توان ــی پیشــنهادی اشــاره کــرد کــه در ویرایش هــای بعــدی کت ــه نکات ب
ــه،  ــود. در ادام ــاب ب ــر کت ــات در سراس ــازی اصطاح ــزوم یکسان س ــرد، ل ــد ک ــر آن تاکی ــی ب ــدرس خیابان ــر م ــه دکت ک

نویســندگان نیــز بــه برخــی مباحــث مطــرح شــده پاســخ دادنــد.
در بخــش پایانــی ایــن نشســت نیــز دکتــر رفیعــی، ضمــن بیــان نکاتــی دربــارة کتــاب از نــگارش چنیــن اثــر ارزشــمندی 
ــار تخصصــی در حــوزة صــرف ضــروری  ــه گفتــة وی، انتشــار چنیــن آث ــرای دانشــجویان زبان شناســی تشــکر کــرد. ب ب
بــود و می تــوان اثــر ارزشــمند »صــرف: رویکردهــای نظــری و کاربــرد آن هــا در تحلیــل  زبــان فارســی« را بــه دانشــجویان 

ــرد. ــس ک ــی و تدری زبان شناســی معرف
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آیت اهلل مدّرس؛ مردی که مسیر تاریخ را عوض کرد

ــال  ــن رج ــه از نامدارتری ــت ک ــیعی اس ــتمدار ش ــه و سیاس ــدّرس فقی ــت اهلل م ــهادت آی ــالگرد ش ــم آذر ، س  ده
سیاســی و مذهبــی ایــران و روحانــی مبــارز شــیعه بــه شــمار مــی رود و نامــش یــادآور مبــارزه بــا اســتبداد اســت؛ 

ــود: ــر می ش ــته منتش ــخصیت برجس ــن ش ــورد ای ــتی در م ــبت یادداش ــن مناس به همی
یادداشت از محمدرضا معتضدیان

ــذاری  ــراِف تأثیرگ ــخصیت جامع االط ــوان ش ــختی می ت ــران، به س ــر ای ــخ معاص ــان تاری ــای نمای ــان چهره ه در می
همچــون »ســیّد حســن مــّدرس« یافــت. چهــره ای آفتــاب خــورده و چروکیــده بــا اندامــی ورزیــده و اســتخوانی که 
در ســوارکاری و تیرانــدازی و امــور بنایــی هــم اســتاد بــود. بــا اینکــه در علــوم عقلــی و نقلــی از شــخصیت های 
طــراز اول علمــا به حســاب می آمــد و بــرای همیــن هــم بــه »مــدّرس« معــروف شــده بــود، اّمــا نــان خــود را از 

کارگــری به دســت مــی آورد.
ــفیر و  ــل، س ــر، وکی ــاه، وزی ــود و ش ــده ب ــی مملکــت ش ــور سیاس ــّکان دار ام ــه س ــی ک ــا و در زمان ــی بعده حت
ــه روســتاهای اطــراف  ــل و جمعه هــا به طــور ناشــناس ب ــد، بازهــم روزهــای تعطی ســردار از او حســاب می بردن
ــه خــودش را تأمیــن کنــد. آری! آن چهــره  ــان ســفره ســاده و زاهدان ــا ن ورامیــن می رفــت وکارگــری می کــرد ت
ــد، محصــول همیــن ســیر و ســلوک  ــده کــه در عکس هــای قدیمــی از »مــدّرس« می بینی آفتاب خــورده و چروکی

فــردی و اجتماعــی بــود.
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ــه حضــور »مدحــت پاشــا«  ــا ب ــد« راهــی اســتامبول شــد ت ــِت در تبعی ــِی »دول ــدّرس« براســاس طــرح مل ــه »م ــی ک زمان
امپراطــور عثمانــی برســد و رجــال ســرگردان ایرانــی را در »بــاب عالــی« رهبــری کنــد، خــودش را بــه تنهایــی و بــا یــک 
اســب و کمــی آذوقــه از تهــران بــه اســتامبول رســاند. پادشــاه عثمانــی بــه افتخــار او و میهمانــان صاحــب منصــب ایرانــی، 
ــر روی اســب  ــدازی ب ــا کمــال شــگفتی، خــودش در مســابقه تیران ــدّرس« ب ــب داد. »م مراســم جشــن و مســابقه ای ترتی
ــور و  ــن ته ــروز ای ــا ب ــر دوم شــد! ب ــارس و عــرب، نف ــرک، ف ــداز و تک ســوارِ ت ــه تیران ــان آن هم ــرد و در می شــرکت ک
جنــگاوری از ســوی ایــن مجتهــد و سیاســتمدار طــراز اول، احتــرام و عظمــت هیــأت ایرانــی در بــاب عالــی دو چنــدان 

شــد.
مقــام علمــی او تــا به حــّدی بــود کــه از ســوی مراجــع عظــام نجــف اشــرف، به عنــوان عضــو »هیــأت نُّظــار َخمســه« بــه 
مجلــس شــورای مّلــی آمــده بــود تــا به همــراه چهــار مجتهــد مدعــو دیگــر، نگهبــان قانــون اساســی کشــور و ناظــر بــر 
ــود،  ــده ب ــاب مشــروطیت به وجــود آم ــس از انق ــه پ ــودی ک ــای دردآل ــر رخداده ــا به خاط ــد. ام ــس باش ــات مجل مصوب
به ویــژه شــهادت مظلومانــه »شــیخ فضــل اهلل نــوری« و تــار و مــار شــدن آرمان هــای اولیــه قیــام عدالتخواهانــه مــردم ایــران، 
ــار و  ــان غمب ــا جری ــی و همراهــی ب ــاد شــورای مّل ــازه بنی ــه حضــور در مجلــس ت اغلــب علمــای درجــه یــک، حاضــر ب

ــام مشــروطه نمی شــدند. ــار نظ خونب
 از همیــن رو، مراجــع و علمــای دینــی چنــدان اهتمــام و توجهــی بــه تشــکیل یــا عــدم تشــکیل »هیــأِت نُّظــار َخمســه« کــه 
جایــگاه شــورای نگهبــان فعلــی را در نظــام مشــروطه آن موقــع داشــت، نمی کردنــد. ایــن  هیــأت، درســت و حســابی پــا 
نگرفــت و پــس از یــک دوره، آن هــم فقــط بــا حضــور مــدرس و امــام جمعــه خوئــی، در بوتــه فراموشــی و اضمحــال 

فــرو رفــت.
در ایــن شــرایط بــود کــه »شــهید مــدّرس« خــودش را نامــزد وکالــت دومیــن دوره مجلــس شــورای مّلــی عصــر مشــروطه 
کــرد و بــا کســب باالتریــن میــزان رأی، به عنــوان وکیــل اول مــردم تهــران مشــغول کارزار قانون گــذاری و سیاســت گذاری 
شــد و چنــان نفــوذ معنــوی و سیاســی باالیــی پیداکــرد کــه جلســات مجلــس شــورای مّلــی بــدون حضــور وی، بیهــوده و 
ــی،  ــه تنهای ــد کــه حضــور مــدرس در مجلــس ب ــان می کردن ــن و علمــا رســمأ بی ــی احســاس می شــد. اغلــب متدینی خال

جــای  هیــأت خمســه و بلکــه جــای همــه شــهدای مشــروطه را پـُـر کــرده اســت.
ــت  ــس، اصــل اتحــاد دیان ــاب زرد« و در نطق هــای مجل ــژه در »کت ــوب خــودش، به وی ــار شــفاهی و مکت ــدّرس« در آث »م
ــا ســرحد  ــار آن تبدیــل شــد و ت ــه مجســمه تمــام عی و سیاســت را تبیــن و تئوریــزه می کــرد، امــا خــودش هــم عمــًا ب
شــهادتش، ایــن آرمــان الهــی و انســانی را بــه پیــش بــرد. »مــدّرس« بیــش از یــک دهــه ســّکان دار ســفینه سیاســت و دیانــت 

تاریــخ معاصــر مــا بــود و الگویــی کامــًا نمایــان و پرصابــت از »مــرد دیــن و سیاســت« بــر جــای گذاشــت.
ــود: » ســیّد  ــه او گفتــه ب اســتاد فلســفه و عرفانــش، »مرحــوم جهانگیرخــان قشــقائی«، در جملــه ای پیشــگویانه خطــاب ب
ــم  ــه حکی ــه شــد ک ــی«! و همان گون ــخ را عــوض می کن ــا مســیر تاری ــرد اّم ــی ب ــور نخواه ــه گ ــالم ب ــو ســر س حســن! ت
قشــقایی پیشــگویی کــرده بــود. مجاهدت هــای او نــه تنهــا در زمــان خــودش حیاتبخــش و نجات دهنــده مســیر تاریخــی 
ایــران بــود، بلکــه بــه تمــام ارکان تاریــخ رســوخ کــرد و از نهضــت مشــروطه ای کــه هیــچ و پــوچ شــده بــود، پایه هایــی 
بــرای ظهــور اســتقال و آزادی ایــران ســاخت. به ویــژه بــا تأثیــر شــگرف بــر قلــب و ذهــن و شــخصیت روح اهلل جــوان، 
ــا » اَبــَـر پدیــده انقــاب اســامی ایــران« را در عصــر ماتریالیســم  ــرای امــام خمینــی)ره( شــد ت الگــوی عملــی کاملــی ب
شــرقی و غربــی پدیــد آَوَرد. امــام خمینــی )ره( در ضــرورت شــناخت شــخصیت ایشــان فرموده انــد: »اینــک کــه بــا ســر 
بلنــدی از بیــن مــا رفتــه اســت، بــر ماســت کــه ابعــاد روحــی و بینــش سیاســی و اعتقــادی او را هــر چــه بهتــر بشناســیم 

ــارزان حق جوســت. ــده اســت و الگــوی تمامــی مب ــرا کــه او زن و بشناســانیم«. زی
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تجلیل از مقام پرستار به مناسبت سالروز والدت حضرت زینب )س(

رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی طــی مراســمی بــا تبریــک ســالروز والدت حضــرت زینــب )س( از مقــام 
پرســتاران و زحمتکشــان ایــن عرصــه، تجلیــل بــه عمــل آورد.

ــل و  ــور تجلی ــری )س( و به منظ ــب کب ــعادت حضــرت زین ــاد باس ــالروز می ــیدن س ــبت فرارس ــه مناس  ب
ــز بهداشــت،  ــتاری مرک ــان ســامت کشــور از کارشــناس پرس ــتاران و مدافع ــام شــامخ پرس ــم از مق تکری

ــه عمــل آمــد. ــوا« تجلیــل ب ــاک نان »روپ
در ایــن مراســم کــه ۲0 آذرمــاه 1400 برگــزار شــد، دکتــر نجفــی بــا اهــداء لوحــی از زحمــات کارشــناس 
پرســتاری مرکــز بهداشــت پژوهشــگاه قدردانــی کــرد ضمــن اینکــه در ایــن مراســم دکتــر ســیدرضا حســینی 
ــس  ــاور رئی ــری )مش ــود جنیدی جعف ــر محم ــی( و دکت ــانی و فرهنگ ــوم انس ــازی عل ــاون کاربردی س )مع

پژوهشــگاه( نیــز حضــور داشــتند.
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به مناسبت »روز جهانی معلوالن«؛
تجلیل از کارشناس پژوهشکده  مطالعات اجتماعی

معــاون کاربردی ســازی علــوم انســانی و فرهنگــی بــا اهــداء لوحــی بــه مناســبت »روز جهانــی معلــوالن« 
از معصومــه شــیرعلی زاده، کارشــناس پژوهشــکده  مطالعــات اجتماعــی تجلیــل به عمــل آورد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، دکتــر ســیدرضا حســینی، 
ــه  ــاق کار معصوم ــا حضــور در ات ــاه 1400، ب ــوم انســانی و فرهنگــی 1۳ آذرم ــاون کاربردی ســازی عل مع
ــت. ــک گف ــه وی تبری ــوالن« را ب ــی معل ــل آورد و »روز جهان ــل به عم ــات وی تجلی ــیرعلی زاده از زحم ش
در ایــن مراســم شــیرعلی زاده بــه مــواردی از مشــکات اســتخدامی خــود در ادوار گذشــته اشــاره کــرد کــه 
دکتــر حســینی، ضمــن بررســی موضــوع، دســتور داد تــا مشــکل وی از طــرق قانونــی پیگیــری و برطــرف 

. د شو
 در این مراسم دکتر بهاره نصیری، مدیر فرهنگی و منوچهر صابر نیز حضور داشتند.
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تجلیل از دانشجویان پژوهشگاه به مناسبت روز دانشجو

ــاه   ــوم انســانی و فرهنگــِی پژوهشــگاه، 16 آذرم ــت کاربردی ســازی عل ــه همــت معاون مراســم گرامی داشــت روز دانشــجو ب
بــا حضــور جمعــی از دانشــجویان برگــزار شــد.

ــدی  ــود جنی ــر محم ــی(، دکت ــانی و فرهنگ ــوم انس ــازی عل ــاون کاربردی س ــینی )مع ــیدرضا حس ــر س ــم، دکت ــن مراس  در ای
)مشــاور ریئــس پژوهشــگاه(، دکتــر روح اهلل کریمــی )مدیــر تحصیــات تکمیلــی(، دکتــر بهــاره نصیــری )مدیــر برنامه ریــزی 
فرهنگــی( و منوچهــر صابــر )معــاون مدیریــت فرهنگــی( در جمــع دانشــجویان حضــور یافتــه و ضمــن تبریــک به دانشــجویان 

پژوهشــگاه و قدردانــی از کارمنــدان تحصیــات تکمیلــی مــوارد زیــر مــورد توجــه قــرار گرفــت:
•  دعوت به حضور بیشتر دانشجویان در کارگاه هایی که توسط پژوهشگاه برگزار می شود

• پیشنهاد برگزاری کارگاه توسط دانشجویان به بخش تحصیات تکمیلی
• استفاده حضوری از کتابخانه مخصوصًا دانشجویانی که واحد پایان نامه و رساله دارند

ــتمین  ــوان بیس ــجویی و فراخ ــال دانش ــاب س ــی کت ــنواره مل ــت ونهمین جش ــوان بیس ــوص فراخ ــانی در خص • اطاع رس
ــت کســب  ــده اســت )جه ــاد دانشــگاهی مطــرح ش ــازمان انتشــارات جه ــه از ســوی س ــال ک ــه  س ــی پایان نام جشــنواره مل

ــد(. ــد فرمایی ــی بازدی ــور فرهنگ ــت ام ــگاه مدیری ــد از وب ــتر می توانی ــات بیش اطاع
 همچنیــن مقــرر شــد، در صــورت نیــاز دانشــجویان بــه مشــاوره، اتــاق 1۳۷ مدیــر برنامه ریــزی فرهنگــی بــه این منظــور در 

نظــر گرفتــه شــود.
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عکسی از شهید ایرانی که جهانی شد

عکــس زیبایــی از یــک شــهید کــه ۲۸ اســفند 1۳6۳ در جنــوب بصــره گرفتــه شــده اســت، بــه همــراه هــزاران پیــام، جهانــی 
. شد

 »اســتخبارات عــراق« بعــد از شکســت در عملیــات کربــای ۵، بــرای ترمیــم ابعــاد خبــری و جهانــی آن خبرنــگاران را بــه 
بازدیــد صحنــه درگیــری بــا ایــران، بــرده اســت، عکاســی بــه نــام »پاولوســکی« عکســی از یــک شــهید بســیجی جــوان تهیــه 

ــد. ــرت زده می کن ــا را حی ــود، و کل دنی ــه می ش ــه جاودان ــد ک می کن
ــس از ســاعت ها  ــه پ ــی ک ــر پســر جوان ــل ه ــده، مث ــن شــهید می نویســند: پســرک آرام خوابی ــرای عکــس ای ــگاران ب خبرن
ــده.  ــد روزی ســت کــه همیــن جــا آرمی ــه باشــد، رنــگ چهــره اش نشــان می دهــد چن ــه خــواب ســنگینی فرورفت تــاش، ب
ــدارد. حالــت دســت هایش شــبیه کســی اســت کــه در خنــکای یــک  ــا و معصومــش نشــانی از وحشــت و درد ن ــه زیب قیاف
ــو اســت. او تنهــا کســی  ــه می کنــد. جورابــش ن ــم را تجرب ســحر بهــاری، شــیرین ترین قســمت از بهتریــن خواب هــای عال
ــت.  ــتی اش خالیس ــه پش ــدارد. کول ــا ن ــه پ ــش ب ــت. کف ــار می گذاش ــات کن ــرای عملی ــر، ب ــز و عط ــاس تمی ــه لب ــت ک نیس
فانوســقه اش بــاز شــده. پســر رشــیدمان، آنقــدر عمیــق خوابیــده بــوده کــه هرچــه داشــته، برده انــد و او بیــدار نشــده اســت. 

ــد. ــن اش را در برگرفته ان ــدن نازنی ــا ب ــا گل وحشــی و زیب ــک دنی و ی
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