
سال  نهم، شماره هشتاد و دوم،  دی ماه 1400

خبرانهم

دکتر نجفی در همایش بین المللی مقاومت و جهان آینده:

 ویژگی های برجسته رهبری باعث شد سردار بزرگی مثل حاج قاسم سلیمانی طلوع کند



ــش و  ــه  پژوه ــت روحی ــئله  تقوی ــئله، مس ــک مس ی
ــه  ــی ک ــه  کارهای ــت ... از جمل ــی در دانشجوس جویندگ
ــام  ــوری نظ ــه ج ــت ک ــن اس ــرد، ای ــام بگی ــد انج بای
ــه  ــا ب ــوان م ــه ج ــود ک ــی بش ــد طراح ــی بای آموزش
تحقیــق، طلبــکاری در تعمیــق علــم و دانــش عالقه منــد 

ــود. بش
 ... بایــد افــراد برگزیــده و شــاخص بنشــینند نظامــی 
را طراحــی کننــد کــه جــوان مــا میــل بــه پژوهــش، 
ــا ایــن اســتعدادی کــه  تعمــق و تحقیــق پیــدا کنــد؛ ب

ــد. ــا دارن ــای م جوان ه

 دیدار مقام معظم رهبری با نخبگان علمی و استادان دانشگاه ها
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با حکمی از سوی معاون وزیر میراث فرهنگی و گردشگری؛
دکتر موسی نجفی به عنوان عضو شورای راهبردی موزه ملی ایران منصوب شد

ــر  ــراث فرهنگــی و گردشــگری، دکت ــر می ــاون وزی ــا حکمــی از ســوی مع ب
موســی نجفــی بــه عنــوان عضــو شــورای راهبــردی مــوزه ملــی ایــران 

منصــوب شــد.
میــراث  وزارت  روابط عمومــی  اداره کل  به گــزارش 

ــی  ــم عل ــا حک ــتی، ب ــگری و صنایع دس ــی، گردش  فرهنگ
میراث فرهنگــی  معــاون  و  قائم مقــام وزیــر  دارابــی 
کشــور، ســیداحمد محیط طباطبایــی، فارغ التحصیــل 
و  تاریــخ   ارشــد  و   باستان شناســی  کارشناســی 
معــاون اســبق ســازمان میراث فرهنگــی وقــت، حســن 
کریمیــان اســتادتمام باستان شناســی و مدیــر گــروه 
خجســته  حســن  تهــران،  دانشــگاه  باستان شناســی 

ــی  ــاد فاراب ــای بنی ــأت امن ــتادتمام دانشــگاه، عضــو هی اس
تلویزیون هــای  رادیــو و  اتحادیــه  نایب رئیــس ســابق  و 

آســیا و اقیانوســیه، حجــت اهلل ایوبــی دانشــیار دانشــگاه، دبیــرکل 
ــاد،  ــینمایی وزارت ارش ــبق س ــاون اس ــکو و مع ــی یونس ــه مل کمیت

ــدرس دانشــگاه و  ــت رســانه، م ــرای مدیری ــل دکت ــداز فارغ التحصی ــام تیران پی
مدیرعامــل خبرگــزاری فــارس، موســی نجفــی اســتاد تمــام دانشــگاه و رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
ــوان اعضــای شــورای  ــر شــبکه یــک ســیما به عن ــوم سیاســی و مدی ــل عل ــن فارغ التحصی ــد زین العابدی فرهنگــی و مجی

ــدند. ــوب ش ــران منص ــی ای ــوزه مل ــردی م راهب
اعتــای عملکــرد مــوزه بــر پایــه خردجمعــی، تقویــت همــکاری و مشــارکت و بهره بــرداری از ظرفیت هــای فکــری و 
علمــی صاحب نظــران، ارتقــاء و توســعه نقــش مــوزه در جامعــه و دسترســی اجتماعــی بــه آن و نیــز ترویــج و اشــاعه 
ظرفیت هــای تاریخــی، فرهنگــی و اجتماعــی بخشــی از مأموریــت اعضــای شــورای راهبــردی مــوزه ملــی ایــران اســت.
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انتصاب اعضای نهمین دوره هیأت ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ــزه پژوهشــگاه  ــأت ممی ــه اعضــای هی ــی جداگان ــاوری در احکام ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی گل، وزی ــی زلف ــر محمدعل دکت
ــرد. ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی را منصــوب ک عل

 در احــکام صــادره از ســوی وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا اســتناد بــه بنــد»3« مــادۀ »5« دســتورالعمل تشــکیل هیــأت 
ممیــزۀ پژوهشــگاه و وظایــف و اختیــارات آن، عــاوه بــر رئیــس و معــاون پژوهشــی و تحصیــات تکمیلــی پژوهشــگاه، کــه 
به عنــوان اعضــای حقوقــی هیــأت ممیــزه پژوهشــگاه محســوب می شــوند، اعضــای ذیــل بــه مــدت دو ســال بــه عضویــت 

حقیقــی هیــأت ممیــزه پژوهشــگاه منصــوب شــده اند:
دکتــر شــهرام یوســفی فر، دکتــر تقــی پورنامداریــان، دکتــر زهــره زرشــناس، دکتــر امید طبیــب زاده قمصــری، دکتر ســیدمصطفی 
عاصــی، دکتــر احمــد کتابــی، دکتــر ســید بیــوک محمــدی، دکتــر یحیــی مدرســی تهرانــی، دکتــر آزیتــا افراشــی، دکتــر ابراهیــم 
التجائــی، دکتــر سمیه ســادات شــفیعی، دکتــر محمدســاالر کســرائی، دکتــر یوســف محمدنــژاد عالی زمینــی، دکتــر غامحســین 

مقدم حیــدری، حجت االســام و المســلمین داوود مهــدوی زادگان، دکتــر ســیروس نصرالــه زاده.
ــاه 1400، احــکام  ــزه پژوهشــگاه در تاریــخ 16 آبان م ــأت ممی ــات هی ــادآور می شــود پــس از برگــزاری نهمیــن دوره انتخاب ی
اعضــای فــوق بــه پیشــنهاد رئیــس پژوهشــگاه طــی نامــه ای بــه عنــوان اعضــای منتخــب هیــأت ممیــزه پژوهشــگاه بــه وزارت 

علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و تأییــد وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری صــادر شــده اســت.
ــر محمدحســین  ــی، و دکت ــروز اصان ــر فی ــی، دکت ــان عرب ــدی گرجی ــر محمدمه ــن حجت االســام و المســلمین دکت همچنی
ــز  ــس مرک ــر و رئی ــام وزی ــه پیشــنهاد قائم مق ــزه و ب ــأت ممی ــادۀ »5« دســتورالعمل تشــکیل هی ــد»4« م ــتناد بن ــه اس ــی ب رجب
هیأت هــای امنــاء و هیأت هــای ممیــزه وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و تأییــد وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه 

ــده اند. ــزه پژوهشــگاه منصــوب ش ــأت ممی ــت هی عضوی
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دکتر نجفی در همایش بین المللی »مقاومت و جهان آینده«:
ویژگی های برجسته رهبری باعث شد سردار بزرگی مثل حاج قاسم سلیمانی طلوع کند

ــام  ــاری در دانشــگاه ام ــاط وبین ــق ارتب ــه از طری ــده« ک ــان آین ــت و جه ــی »مقاوم ــش بین الملل ــی در همای ــر موســی نجف دکت
خمینــی)ره( قزویــن برگــزار شــد، تأکیــد کــرد: بایــد مراقــب باشــیم و اجــازه ندهیــم خــط تحریفــی ارتبــاط ســردار ســلیمانی 

بــا رهبــری را کمرنــگ نشــان دهــد.

همایــش بین المللــی »مقاومــت و جهــان آینــده«، 14 دی مــاه 1400 برگــزار شــد کــه دکتــر نجفــی )رئیــس پژوهشــگاه علــوم 
انســانی و مطالعــات فرهنگــی( بــا تســلیت ایــام شــهادت صدیقه کبری)س( و گرامیداشــت ســالگرد شــهادت ســردار ســلیمانی، 
ــی گفــت:  ــا بحث هــای تمدن ــاط آن ب ــرد و در خصــوص بحــث مقاومــت و ارتب ــن کنگــره تشــکر ک ــدگان ای از برگــزار کنن
ــام  ــم. همان طــور کــه مســتحضر هســتید، مق ــد دقیقــه در مــورد برخــی ســرنخ ها و کلیدواژه هــا بحــث کن می خواهــم در چن
معظــم رهبــری اخیــراً در بحثــی فرمودنــد کــه شــهید ســلیمانی هــم قهرمــان ملــی بــود و هــم شــخصیت بین المللــی داشــت 
ــری واقعــًا بحــث  ــی« داشــتند. بحــث رهب ــر ایشــان شــهید ســلیمانی هــم شــخصیت ملــی و هــم شــخصیت »اُمت ــه تعبی و ب
خوبــی بــود و ســرنخ های جدیــدی بــه جامعــه دادنــد کــه به نظــرم بایــد در ایــن زمینــه کمــی بحــث کنیــم کــه چطــور فــردی 
هــم بــرای ملــت خــودش شــخصیت مهمــی می شــود و هــم از مرزهــای آن کشــور فراتــر مــی رود و به صــورت بین المللــی 
ــرا برخــی  ــلیمانی چیســت و چ ــردار س ــودن شــخصیت س ــی ب ــز دووجه ــم رم ــد بحــث کنی ــود. بای ــده می ش ــی دی و جهان

ــد؟ ــی می مانن ــی باق ــطح مل ــط در س ــخصیت ها فق ش
دکتــر نجفــی در ادامــه بــا طــرح مثال هایــی از تاریــخ مشــروطه و اینکــه چطــور شــخصیت هایی مثــل مرحــوم ســتارخان یــا 
ــی مطــرح  ــر از ســطح مل ــلیمانی فرات ــردار س ــه س ــت: اینک ــد، گف ــی مانده ان ــی باق ــان ســطح مل ــواری در هم ــی دل رئیس عل
می شــود، بایــد علتــی فراملــی داشــته باشــد کــه آن هــم »اســام« اســت. خــود اســام هــم جنبــه وطنــی نــدارد، بلکــه جنبــه 
ــه یــک حلقــه واســط توجــه کنیــم کــه اگــر ایــن حلقــه  انســانی، بین المللــی و قرآنــی دارد و به نظــرم در ایــن میــان بایــد ب
واســط نبــود، شــخصیت شــهید ســلیمانی در ســطح ملــی متوقــف می شــد وقهرمــان امتــی نمی شــد و آن حلقــه واســط خــود 

»انقــاب اســامی« اســت.
یعنــی شــخصیت حــاج قاســم پیونــد عمیقــی بــا انقــاب اســامی دارد و خــود انقــاب اســامی هــم پیونــد عمیقــی بــا جریــان 
بیــداری اســامی دارد یعنــی ارتبــاط اینهــا باهــم  قطــع نشــده و خــوب دیــده می شــود. گاهــی برخــی اشــخاص ایــن ارتبــاط 
را دارنــد امــا ایــن ارتبــاط بــه نحــوه دقیــق و شــفاف دیــده نمی شــود. شــاید بــه خاطــر مــدل شــهادت ایشــان و ورود آمریــکا 
و شــخص رئیس جمهــور آمریــکا بــود کــه خیلــی ســریع ایــن ارتبــاط دیــده و باعــث شــد آن انفجــار و مــوج عظیــم ایجــاد 
شــود. در مجمــوع مــا چنــد شــخصیت مشــابه بــا شــهید ســلیمانی داشــتیم کــه هــم قهرمــان ملــی هســتند و هــم قهرمــان امتــی 
ــی داشــتند و هــم به خاطــر اینکــه  ــی)ره( باشــند کــه هــم شــخصیت مل ــام خمین ــن اشــخاص ام شــده اند. شــاید یکــی از ای

رهبــری انقــاب اســامی و بیــداری اســامی را بــر عهــده گرفتنــد، بــه یــک قهرمــان امتــی تبدیــل شــدند.
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رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در ادامــه 
ــل  ــودن« و تبدی ــی ب ــان »دووجه ــز قهرم ــاره رم ــخانش درب س
ــق  ــاط وثی ــی را در ارتب ــان امت ــه قهرم ــلیمانی ب ــهید س ــدن ش ش

ــراز انقــاب اســامی  ــرد و گفــت: ایشــان در ت ــی ک ــزرگ انقــاب اســامی ارزیاب ــده ب ــا پدی ــق خــود حاج قاســم ب و عمی
هســتند کــه ممکــن اســت اشــخاصی بــه انقــاب اســامی وصــل باشــند امــا در تــراز انقــاب اســامی مطــرح نشــوند یــا 
در تــراز دهــه چهــارم و پنجــم انقــاب نباشــند. دقــت کنیــم انقــاب اســامی االن از مرحلــه »نهضــت« فراتــر رفتــه و در 
مرحلــه تمدنــی قــرار گرفتــه اســت. بنابرایــن »شــخصیت« هــم بایــد فراتــر از نهضــت رفتــه باشــد و در چارچــوب تمدنــی 

دیــده شــود.
ــرد،  ــه باعــث می شــود ســردار ســلیمانی در چارچــوب تمــدن اســامی جــای بگی ــورد ویژگــی و مشــخصه ای ک وی در م
ــباهتی  ــوند، ش ــر آن ش ــد منک ــم نمی توان ــراد ه ــخت گیرترین اف ــی س ــه حت ــکار آن ک ــای آش ــی از ویژگی ه ــت: یک گف
هســت کــه مراســم تشــییع پیکــر شــهید ســلیمانی بــا مراســم راهپیمایــی اربعیــن داشــت. یکــی از ویژگی هــای بزرگــی کــه 
ــدن وصــل شــود  ــه تم ــی هرچــه شــخصیت و فکــری ب ــی« اســت. یعن ــد »زیســت تمدن ــزرگ ایجــاد می کنن ــای ب تمدن ه

ــرد. ــر می گی ــی را در ب ــوع مل ــا و تن ملت ه
ــا  ــرد. م ــرار می گی ــم کــه معمــوالً قومیت هــا زیرمجموعــه ملت هــا ق ــم و تمــدن هــم داری ــم، ملیــت داری ــا قومیــت داری  م
در ایــران اقــوام مختلفــی داریــم و ایــن اقــوام زیرمجموعــه ملیــت ایــران قــرار می گیرنــد و شــخصیت های ملــی مــا وجهــه 
کرمانــی، تبریــزی، اصفهانــی و ... بــه خــود نمی گیرنــد. درســت اســت کــه هرکــس لهجــه و گویشــی دارد، امــا ایــن ملیــت 

بــه  قــدری قــوی هســت کــه قومیــت هــا را پوشــش می دهــد.
ــد  ــف می توانن ــای مختل ــه ملت ه ــت ک ــی اس ــق تمدن ــدن و تعل ــئله تم ــت، مس ــر از ملی ــرد: باالت ــد ک ــی تأکی ــر نجف دکت
ــرک  ــرب، ت ــی، ع ــرد؛ ایران ــر می گی ــی را در ب ــای مختلف ــم ملیت ه ــامی ه ــدن اس ــند. تم ــدن باش ــک تم ــه ی زیرمجموع
آفریقایــی، غربــی و ... کمــا اینکــه تمــدن غــرب هــم ملیت هــای مختلفــی را در برمی گیــرد؛ آمریکایــی، فرانســوی، آلمانــی 
ــل اســت کــه اســام و غــرب در دوره معاصــر رقیــب هــم شــده اند، چــون هــر دو  ــن دلی ــه همی روســی، انگلیســی و ... ب
زیســت تمــدن وســیع و بزرگــی دارنــد. درســت مثــل مراســم حــج کــه یکــی از جلوه هــای تمدنــی اســام اســت و بــه همیــن 
دلیــل هــم امــام)ره( روی آن تأکیــد داشــتند. در مســئله شــهادت حــاج قاســم و تشــیع پیکرشــان، غــرب آســیا و فراتــر از آن 
ــی در  ــا، و حت ــا، آفریقایی ه ــا، بحرینی ه ــا، لبنانی ه ــم، عراقی ه ــی را دیدی ــت تمدن ــوع و زیس ــن تن ــز ای ــا و ... نی در آفریق

برخــی کشــورهای اروپایــی نیــز دیــده شــد.

باالتر از ملیت، مسئله تمدن و تعلق تمدنی است



7

خبرنامه، سال نهم، شماره  هشتاد و دوم، دی ماه 1400

ــدس«  ــدی المهن ــهید »ابومه ــه ش ــت اینک ــورد عل ــی در م نجف
ــی  ــان مل ــد قهرم ــتر در ح ــلیمانی بیش ــهید س ــار ش ــرزم و ی هم

عــراق باقــی مانــد، گفــت: چــون در عــراق انقابــی اتفــاق نیفتــاده 
ــی مطــرح  ــوان کشــوری مســتقل در عرصــه جهان ــه عن ــا عــراق ب ــی رخ داده و صــدام ســرنگون شــده، ام ــا اینکــه تحول و ب
نیســت، لــذا شــخصیت عراقــی ایــن ماجــرا نتوانســت در کشــورهای دیگــر به عنــوان یــک الگــو مطــرح شــود و تحــت تأثیــر و 
در حاشــیه شــهید ســلیمانی قــرار داشــت کــه البتــه ایــرادی هــم نــدارد. بــه هرحــال هــر دو شــهید، شــخصیت بزرگــی دارنــد و 
حــاج قاســم هــم بــه انقــاب اســامی متصــل بــود و خــود انقــاب اســامی هــم فقــط بــه ایــران تعلــق نــدارد و مثــل انقــاب 

ــی مــی داد، اســت.  ــود و شــعارهای جهان فرانسوی هاســت کــه مختــص ملــت فرانســه نب
انقــاب اســامی، انقــاب ایرانــی نیســت امــا مرکــزش ایــران اســت، لــذا شــخصیت های ایرانــی بیشــتر دیــده و نمایــش داده 
ــی.  ــان بین الملل ــی هســت و هــم قهرم ــان مل ــم شــخصیت حاج قاســم هــم قهرم ــه می بینی ــن منظــر اســت ک می شــوند. از ای
بــه ایــن خاطــر کــه اکثــر قهرمانــان ملــی مــا »بیگانه ســتیز« و »اجنبی ســتیز« بودنــد و بــا شــهادت یــا بــا کار برجســته ای کــه 
ــی  ــزت مل ــس و ع ــزت نف ــکند و ع ــی بش ــای اجنب ــل زورگویی ه ــا در مقاب ــی م ــرور مل ــتند غ ــد، نمی گذاش ــام می دادن انج
ایجــاد می کردنــد. هــم شــهید المهنــدس قهرمــان ملــی اســت و هــم شــهید ســلیمانی کــه نگذاشــتند رئیــس جمهــور آمریــکا 
و فشــار جبهــه اســتکبار، غــرور ملــی و عــزت مــا را بشــکند و از ایــن جنبــه قهرمــان ملــی شــدند. وســعت تشــییع  جنــازه و 
تنــوع ملــی و قومــی یکــی از ویژگی هــای بحــث تمدنــی ایــن شــهید اســت و یکــی هــم خــود انقــاب اســامی در بحــث 

تمدنــی اســت کــه ایــن شــخصیت را در تــراز تمدنــی قــرار می دهــد.

دکتــر نجفــی در بحــث پایانــی ســخنان خــود تصریــح کــرد: مــا در زمانــه ای قــرار داریــم کــه دشــمنان ســعی می کننــد، خــط و 
راهــی را کــه ســرداران ملــی ایجــاد کردنــد، کمرنــگ یــا تحریــف کننــد کــه از ایــن جنبــه بایــد مواظــب باشــیم. حــاال کــه ایــن 
شــخصیت توانســته از خیلــی موانــع عبــور کنــد و دشــمن را درهــم بشــکند و خــط تبلیغــی دشــمن را دفــع کنــد و به صــورت 
یــک ســمبل ملــی درآیــد، بایــد مراقــب باشــیم ایــن خــط کمرنــگ نشــود. وی در مــورد اینکــه چطــور امــکان دارد ایــن خــط 

ــخصیت ها  ــن ش ــی ای ــت برخ ــن اس ــرح داد: ممک ــود ش ــگ ش کمرن
ــان  ــه جری ــد ب ــد و نگذارن ــردی مطــرح کنن ــا را به صــورت ف و الگوه
تبدیــل شــود کــه شــهید ســلیمانی یــک جریــان بــزرگ اســت. خــط 
تحریفــی ارتبــاط ســردار بــا رهبــری را کمرنــگ نشــان می دهــد. یکــی 
از ویژگی هــای خــط تحریفــی ایــن اســت کــه نگذارنــد ایــن جریــان 
ــی  ــود. یعن ــل ش ــی تبدی ــط سیاس ــی و خ ــل اجتماع ــه عم ــزرگ ب ب
می آیــد ویژگی هــای ســردار و حتــی »قهرمــان ملــی بــودن« را مطــرح 
می کنــد، امــا می گویــد ســردار بــرای همــه ملــت اســت و چــرا شــما 
می خواهیــد اســتفاده سیاســی کنیــد؟! همیــن مســائل باعــث مــی شــود 
وحــدت ملــی خدشــه دار شــود کــه خــود ایــن هــم تحریــف اســت. 
اتفاقــًا ســرداران بــزرگ زمانــی ظهــور می کنــد کــه رهبــران بزرگــی در 

کشــورها هســتند، مثــل مالــک اشــتر نخعــی.

وقتــی رهبــر بزرگــی مثــل امــام علــی)ع( هســت، مالــک اشــتر می توانــد در پرتــو خورشــید والیــت امیرالمومنیــن )ع( ظهــور 
کنــد و دیــده شــود. بــه نظــر مــن سردارســلیمانی هــم همیــن طــور اســت. یعنــی ویژگی هــای برجســته رهبــری هســت کــه 
ــن  ــر ای ــد. اگ ــان دربیای ــک جری ــورت ی ــد و به ص ــوع کن ــلیمانی طل ــم س ــاج قاس ــل ح ــی مث ــردار بزرگ ــود س ــث می ش باع
ــک  ــان فکــری و ی ــک جری ــده نشــود، شــهید ســلیمانی به صــورت ی ــان دی ــن جری ــق قطــع شــود و ای ــوی و وثی ــاط ق ارتب

جریــان عمیــق اجتماعــی، دیــده نخواهــد شــد، لــذا بایــد در ایــن زمینــه خیلــی دقــت کنیــم و مراقــب باشــیم.
 از همه دوستان که زحمت کشیدند و این کنگره بزرگ و خوب را برگزار کردند، تشکر می کنم.

»ابومهدی المهندس« قهرمان ملی عراق است

خط تحریفی، ارتباط سردار سلیمانی با رهبری را کمرنگ نشان می دهد

برخی نمی خواهند شهید سلیمانی به صورت یک جریان فکری و یک جریان عمیق اجتماعی دیده شود
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در دیدار اعضای پژوهشکدۀ زبان و ادبیات با رئیس پژوهشگاه مطرح شد:
حمایت از برنامه های پژوهشی با محوریت ایران فرهنگی

ــی  ــر یحی ــس پژوهشــگاه و دکت ــی، رئی ــر موســی نجف ــا دکت ــاه 1400، ب ــات روز 21 دی م ــان و ادبی اعضــای پژوهشــکدۀ زب
ــد. ــدار کردن ــی پژوهشــگاه دی ــات تکمیل ــاون پژوهشــی و تحصی ــوزی، مع ف

در ابتــدای ایــن دیــدار اعضــای پژوهشــکده زبــان و ادبیــات، ضمــن ابــراز مســّرت و قدردانــی از برگــزاری این گونــه دیدارهــا، 
ــه  ــا و مســائل خــود را به صــورت مســتقیم ب ــان دغدغه  ه ــت پژوهشــگاه و بی ــا مدیری ــاط مســتقیم اعضــاء ب ــکان ارتب ــه ام ک
آنــان می دهــد، بــه معرفــی زمینه هــا و محورهــای فعالیــت  پژوهشــی خــود و طــرح دیدگاه هــا، مســائل و پیشــنهادهای خــود 
پرداختنــد و ریاســت دکتــر نجفــی را تبریــک و انتخــاب عضــوی از اعضــای پژوهشــگاه بــه ریاســت آن را آغــاز دوره ای جدیــد 
بــرای پژوهشــگاه دانســتند و اظهــار امیــدواری کردنــد در دورۀ جدیــد عــاوه بــر شــکوفایی، رشــد و ارتقــاء جایــگاه علمــی 
و فعالیت هــای پژوهشــی اعضــاء، آرامــش و انگیــزه فعالیــت بیشــتر بــرای اعضــاء و تعالــی آنــان ایجــاد شــود. ســپس دکتــر 
علیرضــا شــعبانلو، رئیــس پژوهشــکده زبــان و ادبیــات، بــا تشــریح فعالیت هــای مختلــف ایــن پژوهشــکده و گروه هــای آن، 
اظهــار امیــدواری کــرد بــا درایــت و همــکاری همــه اعضــای پژوهشــگاه، پژوهشــگاه بتوانــد بــه جایــگاه اصلــی خــود در مســیر 

پیشــرفت کشــور دســت یابــد.
در ادامــه، دکتــر نجفــی ضمــن عذرخواهــی از تأخیــر در برگــزاری ایــن دیــدار کــه مقــرر بــود پیــش از ایــن برگــزار شــود، 
ــا  ــا پژوهشــکده ها و مراکــز و آشــنایی ب ــت پژوهشــگاه ب ــن دیدارهــا را همــکاری و هم فکــری مدیری هــدف از برگــزاری ای
ــان دانســت.  ــائل آن ــع مشــکات و مس ــرای رف ــا مســائل کان پژوهشــگاه و کوشــش ب ــاط ب ــائل پژوهشــکده ها در ارتب مس
رئیــس پژوهشــگاه بــا اشــاره بــه سیاســت ها و برنامه هــای کان پژوهشــگاه در دوره جدیــد و ایجــاد ثبــات و آرامــش الزم در 
ــا  ــا طرح ه ــط ب ــای مرتب ــری و فراینده ــط علمــی اســت، بازنگــری در جهت گی ــۀ محی ــه الزم ــری ک ــوان ام پژوهشــگاه، به عن
و فعالیت هــای پژوهشــی را حاصــل وضعیــت پژوهشــی نابســامانی دانســت کــه از دوران قبــل در پژوهشــگاه وجــود داشــته، 

کــه ایــن وضعیــت، مســائل و چالش هــای فراوانــی بــرای اعضــای هیــأت علمــی ایجــاد کــرده اســت.
ــط  ــده توس ــه ش ــای تهی ــاس گزارش ه ــای الزم براس ــا و پیش بینی ه ــن فراینده ــا تدوی ــا ب ــرد ت ــدواری ک ــار امی  وی اظه
اعضــای کمیســیون »ارزیابــی کیفیــت و تحــول در پژوهــش«، کــه مبتنــی بــر نظــرات و پیشــنهادهای دریافــت شــده از اعضــای 
پژوهشــکده ها و مراکــز پژوهشــگاه هســتند، نقطــه اتــکای مطلوبــی بــرای پژوهش  هــای آتــی پژوهشــگران ناظــر بــه مســائل 
و مباحــث روز علــوم انســانی و چالش هــای کشــور فراهــم آیــد و منجــر بــه تعالــی و ارتقــاء جایــگاه پژوهشــگاه در ســطح 

جامعــه علمــی کشــور شــود.
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تقویت هویت ملی مصداق عملی از موضوع عمومی سازی علوم انسانی است

رئیــس پژوهشــگاه جهت گیــری پژوهشــکده ها و مراکــز مختلــف پژوهشــگاه در توجــه بــه مســائل و نیازهــای امــروز جامعــه 
ــات  ــان و ادبی ــکده زب ــای پژوهش ــای اعض ــت و پژوهش ه ــگاه دانس ــف پژوهش ــور را از وظای ــف کش ــتگاه های مختل و دس
ــای  ــی از محوره ــه یک ــی، در زمین ــات فارس ــان و ادبی ــت زب ــت و اهمی ــر قدم ــاوه ب ــه ع ــت ک ــاز دانس ــن امتی ــز ای را حائ
ــا تمرکــز بــر پژوهش هــای مــورد نیــاز کشــور در ایــن حــوزه،  اساســی هویــت ملــی کشــور فعالیــت می کننــد و می تواننــد ب
ــگاه علمــی  ــف کشــور از جای ــار مســئوالن مختل ــورد انتظ ــی م ــاء فرهنگــی از یکســو و نقش آفرین ــت و ارتق ــاز تقوی زمینه س

پژوهشــگاه از ســوی دیگــر باشــند.
ــورد  ــای پژوهــش م ــه زمینه ه ــی را از مســائل اساســی کشــور و ازجمل ــت مل ــت هوی ــت در جهــت تقوی ــی فعالی ــر نجف دکت
نیــاز کشــور و مصداقــی عملــی از موضــوع عمومی ســازی علــوم انســانی و بســط و گســترش نقــش و اهمیــت آن در جامعــه 
ــکل ها و  ــه ش ــه ب ــی ک ــد؛ نقش ــته باش ــت داش ــوزه فعالی ــن ح ــد در ای ــات می توان ــان و ادبی ــکده زب ــه پژوهش ــمرد ک برش
روش هــای مختلــف اعضــای ایــن پژوهشــکده  می تواننــد در محورهــای و مؤلفه هــای مقــّوم هویــت ملــی ایرانیــان ایفــا کننــد 
ازجملــه؛ پژوهــش درخصــوص هریــک از مشــاهیر زبــان و ادب فارســی همچــون مولــوی ، حافــظ   و... و پــرورش پژوهشــگران 
ــتگاه های  ــای دس ــه ای از نیازه ــه نمون ــی، ک ــی و ادب ــن مفاخــر علم ــف فکــری و اندیشــه ای ای ــاد مختل ــارۀ ابع برجســته درب
مختلــف فرهنگــی و رســانه ای کشــور اســت و پژوهشــگران پژوهشــگاه می تواننــد در کنــار بــرآوردن نیازهــای ســایر کشــورها 
ــی و  ــراث فرهنگ ــان، می ــه های آن ــخصیت ها و اندیش ــن ش ــا ای ــنایی ب ــی و آش ــرای معرف ــان ب ــش آن ــری از دان در بهره گی
ــا تمایــز میــان حساســیت و تعصــب بــه  علمــی غنــی کشــورمان را نیــز بــه آن کشــورها معرفــی کننــد. رئیــس پژوهشــگاه ب
مفاخــر ادبــی و فرهنگــی همچــون نظامــی، مولــوی و... بــا غــرور و فخرفروشــی؛ بــر لــزوم و جدیــت در پرداختــن بــه معرفــی 
ــه برنامــه  پژوهشــی در ایــن عرصــه و برنامه ریــزی  ــان توســط پژوهشــگران ایرانــی تأکیــد و ارائ شــخصیت و اندیشــه های آن

بــرای پــرورش متخصــص دربــاره ایــن مفاخــر را مــورد حمایــت مدیریــت جدیــد پژوهشــگاه برشــمرد.

تمّدن و روحیه خاص ایرانیان

دکتــر نجفــی بــا اشــاره بــه روحیــه خــاص ایرانیــان در اخــذ مابه االمتیــاز هــر فرهنگــی همچــون علــم و تکنیــک غربــی  در 
ــان و هضــم دســتاوردها و ویژگی هــای خــوب آن فرهنگ هــا در فرهنــگ خــود را، ظرافــت و  عیــن عــدم پذیــرش ســلطه آن
ــز از دیگــر مصداق هــای پژوهش هــای مــورد  ــه را نی ــی دانســت و پژوهــش در ایــن زمین ــه فرهنــگ ایران ظرفیتــی مختــص ب

نیــاز در کشــور برشــمرد.
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 رئیــس پژوهشــگاه انتخــاب دیــن اســام توســط ایرانیــان و همچنیــن شــکل گیری و اخــذ رســم الخط فارســی تحــت تأثیــر 
ــی از  ــان عرب ــوده اســت، از یــک ســو وعــدم پذیــرش زب ــه خــط فینیقــی و ســریانی ب ــز تکامل یافت ــی، کــه آن نی خــط عرب
ســوی دیگــر را نمونــه  شــاخص دیگــری از فرهنــگ، تمــّدن و روحیــه خــاص ایرانیــان برشــمرد کــه روحیــه ای بــر مبنــای 
اعتــدال و میانــه روی بــوده و متأثــر از بحــث هویــت ملــی ایرانیــان اســت و بــا مســئله تفاخــر و برتری بینــی تمایــز اساســی 
ــوزش آن  ــی و آم ــط فارس ــوزه خ ــای الزم در ح ــا پژوهش ه ــات ب ــکده ادبی ــای پژوهش ــت: اعض ــه گف دارد. وی در ادام

ــر عهــده داشــته باشــند. ــی، فرهنگــی و علمــی کشــور ب ــد نقــش مهمــی در مباحــث تمّدن می توانن

اهمیت توجه به آموزش کودکان و دانش آموزان

ــه نفــس و  ــاء اعتمــاد ب ــرروش دانش آمــوزان علــوم انســانی و احی ــا آمــوزش و پ ــاط ب رئیــس پژوهشــگاه پژوهــش در ارتب
تشــویق و احســاس عــّزت دانش آمــوزان ایــن رشــته در برابــر ســایر رشــته ها را نیــز ازجملــه دیگــر زمینه هــای مــورد نیــاز 
ــا اشــاره بــه خاطــره ای از آیــت ا... آملــی الریجانــی، رئیــس وقــت قــوه قضائیــه،  کشــور و از مســائل اساســی برشــمرد و ب
در ســفر بــه ژاپــن و دیــدن دانش آمــوزان ژاپنــی در کاخ دادگســتری آن کشــور، و اینکــه ایــن اقــدام نظــام آموزشــی ژاپــن 
ــداد  ــوس تع ــش محس ــه کاه ــر ب ــل، منج ــل دوران تحصی ــی از اوای ــن مدن ــا قوانی ــوزان ب ــوزش دانش آم ــنایی و آم در آش
ــه  ــه ب ــت توج ــده اســت، اهمی ــان، ش ــت جه ــهرهای پرجمعی ــی از ش ــوان یک ــو، به عن ــهر توکی ــی در ش ــای حقوق پرونده ه
ــی در  ــای هویت بخش ــی از مؤلفه ه ــوان یک ــان به عن ــش زب ــه نق ــه ب ــر و توج ــوزان را متذک ــودکان و دانش آم ــوزش ک آم
کــودکان و نوجوانــان و تربیــت و پــرورش آنــان را از دیگــر مصداق هــای قابــل توجــه در کاربردی ســازی و عمومی ســازی 

علــوم انســانی برشــمرد.

ضرورت پرداختن به مسائل فرهنگی در گسترۀ ایران فرهنگی

ــران فرهنگــی  ــی و علمــی جــاری در گســترۀ ای ــه مســائل فرهنگــی، ادب ــن ب ــه ضــرورت و اهمیــت پرداخت ــر نجفــی ب دکت
)کــه شــامل شــبه قاره، منطقــه قفقــاز و حتــی ســایر کشــورهایی کــه در گذشــته بــه ایــران تعلــق داشــته و هنــوز هــم متأثــر 
از فرهنــگ ایرانــی هســتند و حتــی ســایر کشــورهایی کــه تحــت تأثیــر اندیشــه و فرهنــگ ایرانــی قــرار دارنــد(، بــر عــدم 
محدودســازی فعالیت هــای پژوهشــی اعضــای هیــأت علمــی در چارچــوب مرزهــای فعلــی کشــور تأکیــد کــرد و بــا بیــان 
ــورهای  ــان کش ــاره می ــود در این ب ــت موج ــران و رقاب ــی ای ــی و علم ــذاری فرهنگ ــی و تأثیرگ ــت، نقش آفرین ــت تقوی اهمی
ــترۀ  ــه پژوهشــی در گس ــه برنام ــزوم ارائ ــت و ل ــای فرهنگــی خــود در آن کشــورها، حمای ــی مؤلفه ه ــف در جایگزین مختل
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ــرد. ــی ک ــات ارزیاب ــان و ادبی ــت و پژوهش هــای اعضــای پژوهشــکده زب ــای فعالی ــران فرهنگــی را از دیگــر محوره ای
همکاری و همفکری اعضا در تدوین برنامه های کالن پژوهشگاه

در ادامــه جلســه، دکتــر فــوزی، معــاون پژوهشــی و تحصیــات تکمیلــی پژوهشــگاه نیــز ضمــن ابــراز مســّرت از حضــور 
ــه  ــاره ب ــا اش ــگاه، ب ــکده های پژوهش ــن پژوهش ــی از قدیمی تری ــوان یک ــات، به عن ــکده ادبی ــای پژوهش ــع اعض در جم
رویکردهــای مختلــف مدیــران در تدویــن و برنامه ریــزی بــرای مؤسســات، کــه گاهــی مبتنــی بــر نــگاه از بــاال بــه پاییــن 
ــود،  ــاغ می ش ــاء اب ــط اعض ــرا توس ــرای اج ــن و ب ــز تدوی ــک مرک ــئولین ی ــط مس ــا توس ــت هاو برنامه ه ــوده و سیاس ب
سیاســت  جدیــد پژوهشــگاه در تدویــن برنامه هــای کان بــا همــکاری و همفکــری اعضــای پژوهشــکده ها و مراکــز را بــر 
مبنــای دیــدگاه پاییــن بــه بــاال توصیــف کــرد و آن را واجــد ایــن مزیــت دانســت کــه بــا ایــن روش گروه هــا تشــخص و 
هویــت پیــدا کــرده و بنــا بــه هــدف و مأموریتــی کــه بــرای خــود تعریــف می کننــد، برنامه هــا و چارچــوب فعالیت هــای 
پژوهشــی اعضــای خــود را شــکل  دهنــد و در ایــن جلســه و دیدارهــا نیــز، عــاوه بــر آشــنایی مدیــران پژوهشــگاه بــا 
ــنهادی  ــای پژوهشــی پیش ــد برنامه  ه ــز می توانن ــز، اعضــای پژوهشــکده ها و مراک ــف پژوهشــکده ها و مراک ــائل مختل مس

خــود را بــه صــورت مســتقیم بــا مدیریــت پژوهشــگاه مطــرح کننــد.

پیگیری برقراری دوره های کارشناسی ارشد

در ادامــه جلســه، اعضــای پژوهشــکده زبــان و ادبیــات ضمــن بیــان مســائل و دیدگاه هــای خــود دربــاره مســائل مختلــف 
ــروی  ــت نی ــود وضعی ــا اعضــای بازنشســته و بهب ــی ب ــأت علمــی به منظــور جایگزین ــزوم جــذب اعضــای هی ــه: ل ازجمل
انســانی پژوهشــکده؛ چالش هــا و مســائل ناظــر بــه ارائــه طــرح نامــه و فرایندهــای تصویــب آن؛ رفــع موانــع موجــود در 
فرایندهــای ترفیــع و ارتقــاء اعضــای هیــأت علمــی به ویــژه ناظــر بــه شــیوه نامه اباغــی فرصــت مطالعاتــی در جامعــه و 
صنعــت بــرای اســاتید و پژوهشــگران حــوزه علــوم انســانی؛ مســائل ناظــر بــه مجــات پژوهشــکده و موضــوع انتخــاب 
ــن  ــی ای ــات تکمیل ــای تحصی ــجویان و دوره ه ــی دانش ــت آموزش ــریات؛ وضعی ــن نش ــردبیران ای ــئول و س ــران مس مدی
رشــته در پژوهشــگاه به ویــژه موضــوع منــع جــذب دانشــجویان دوره کارشناســی ارشــد و درخواســت پیگیــری برقــراری 
دوره هــای کارشناســی ارشــد ایــن رشــته در پژوهشــگاه؛ مســئله پرداخــت حق الزحمــه رســاله ها و حق التدریــس اعضــای 
هیــأت علمــی؛ مســائل اجــرای آیین نامــه تمــام وقــت ویــژه اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه و مســائل ناظــر بــه شــیوه 
اجرایــی همسان ســازی حقــوق اعضــای هیــأت علمــی؛ وضعیــت فعالیت هــای پژوهشــی کارشناســان پژوهشــکده؛ و... را 
مطــرح و بــا اشــاره بــه جهت گیــری پژوهشــی مدیــران پیشــین پژوهشــگاه در ضــرورت انجــام پژوهش هــای موضوعــی و 
میان رشــته ای، آن رویکردهــا را مانعــی در راه انجــام پژوهش هایــی بــا محوریــت تصحیــح متــون و اســناد ادبــی و احیــاء 
و انتشــار مواریــث فرهنگــی یــا پــرورش پژوهشــگرانی متخصــص دربــاره مفاخــر ادبــی دانســتند و نقــش سیاســت های 

ــد. ــی کردن ــده  ارزیاب ــن مســائل را مســئله ای تعیین کنن ــارۀ ای ــران پژوهشــگاه در جهت دهــی و تصمیم ســازی درب مدی

پژوهش های مرتبط با نیازهای روز جامعه

در خاتمــه جلســه، دکتــر نجفــی بــا اشــاره بــه رویکــرد مدیریــت جدیــد پژوهشــگاه در پرداختــن بــه مســائل پژوهشــکده ها 
و مراکــز مختلــف پژوهشــگاه و اهمیــت بررســی و حــل مســائل مختلــف داخلــی پژوهشــکده ها و مراکــز پژوهشــگاه بــا 
محوریــت مدیریــت پژوهشــکده ها و مراکــز، بــر لــزوم انعــکاس مباحــث و تصمیم گیری هــای صــورت گرفتــه در جلســات 
مختلــف شــورای پژوهشــی و شــورای تحصیــات تکمیلــی بــه اعضــای پژوهشــگاه از ســوی رئیســان پژوهشــکده ها و 
مراکــز، تأکیــد و اظهــار امیــدواری کــرد کــه ایــن دیدارهــا منجــر بــه آشــنایی بیشــتر بــا مســائل و نگرانی هــای اعضــای 
ــاط مســائل کان پژوهشــگاه و بررســی راهکارهــای الزم در راســتای حمایــت مدیریــت پژوهشــگاه  پژوهشــگاه در ارتب
ــائل و  ــا مس ــط ب ــای مرتب ــام پژوهش ه ــکوفایی و انج ــور ش ــی به منظ ــأت علم ــای هی ــنهادهای اعض ــا و پیش از برنامه ه

نیازهــای روز جامعــه علمــی کشــور و ارتقــاء وضعیــت فعالیت هــای پژوهشــی اعضــای پژوهشــگاه شــود.
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در پنجمین جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه مطرح شد:
لزوم توجه به ظرفیت های مغفول مانده پژوهشکده ها و مراکز پژوهشگاه 

در پرداختن به مسائل کالن ملی

پنجمیــن جلســه شــورای پژوهشــی پژوهشــگاه، 13 دی مــاه 1400، در ســالن اندیشــه پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
فرهنگــی و بــا حضــور اعضــای شــورا برگــزار شــد.

در ابتــدای جلســه دکتــر موســی نجفــی، رئیــس پژوهشــگاه، ضمــن عــرض تســلیت بــه مناســبت فرارســیدن ایــام شــهادت 
حضــرت فاطمــه زهــرا)س(، بــه روایت هــای مختلــف اهــل تســنن و تشــیع دربــارۀ روز شــهادت ایــن بانــوی بــزرگ اســام 
ــس پژوهشــگاه  ــیعه)ع( دانســت. رئی ــه ش ــر اســام)ص( و ائم ــدان پیامب ــت خان ــادآور مظلومی ــن روز را ی ــرد و ای ــاره ک اش
همچنیــن دومیــن ســالگرد شــهادت ســردار قاســم ســلیمانی را تســلیت گفــت و خاطــره ای را از دیــدار بــا ســردار ســلیمانی 
در محضــر مقــام معظــم رهبــری )مدظله العالــی( و واکنــش ایــن شــهید واالمقــام بــه نــگارش یادداشــت رئیــس پژوهشــگاه بــا 
عنــوان »از ســردار امام قلی خــان صفــوی تــا ســردار ســلیمانی« و مقایســه ای کــه در ایــن یادداشــت  میــان ســردار امام قلی  خــان 
صفــوی، مالــک اشــتر و ســردار ســلیمانی شــده بــود بیــان کــرد و گفــت: ســردار ســلیمانی  در واکنــش بــه مقایســه خــودش بــا 
مالــک اشــتر ســرش را بــه زیــر انداختــه، ســرخ شــده و طلــب اســتغفار کــرد. دکتــر نجفــی، از شــهید ســلیمانی به عنــوان یکــی 
از قهرمانــان ملــی کشــور و از زمــره افــرادی یــاد کــرد کــه عمــوم مــردم و گرایش هــای مختلــف سیاســی، وی را چهــره ای کــه 
ــا بحــث عــزت ملــی ایرانیــان اســت، می شناســند و ایــن ســردار شــهید را یکــی از شــخصیت ها  قــدر مشــترک در ارتبــاط ب

ــت. ــاب دانس ــخ انق ــل تاری ــای بی بدی و چهره ه
ــرد: بســیاری از  ــدواری ک ــراز امی ــت پژوهشــگاه، اب ــد مدیری ــه رویکــرد خــود در دوره جدی ــا اشــاره ب ــس پژوهشــگاه ب رئی
مســائل و مشــکات مختلــف، کــه جنبــۀ داخلــی و در ارتبــاط بــا فعالیت هــای پژوهشــکده ها و مراکــز و واحدهــای مختلــف 
ــع شــود و  ــز رف ــت ریاســت پژوهشــکده ها و مراک ــا مدیری ــز و ب پژوهشــگاه هســتند، در درون خــود پژوهشــکده ها و مراک

ــرای تصمیم گیــری از مســئولین پژوهشــگاه بهــره گرفتــه شــود. ــود، ب اگــر مســئله ای ویــژه و عمیــق مطــرح ب
ــلیت  ــا تس ــی، ب ــانی و فرهنگ ــوم انس ــازی عل ــت کاربردی س ــت معاون ــینی، سرپرس ــیدرضا حس ــر س ــه دکت ــه جلس در ادام
ــه  ــاد شــهید ســردار قاســم ســلیمانی و تســلیت شــهادت ایشــان، ب شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا)س( و گرامی داشــت ی
گزارشــی اجمالــی از برنامه هــای ایــن معاونــت بــه مناســبت ایــام فاطمیــه )س( پرداخــت و از همــه پژوهشــکده ها و کارکنــان 

ــل آورد. ــوت به عم ــا دع ــن برنامه ه ــارکت در ای ــرای مش ــگاه ب پژوهش
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کتاب »تکنولوژی؛ فرانکنشتاین یا پرومته«

ــز  ــکده ها و مراک ــان پژوهش ــی از رئیس ــاه یک ــی و کوت ــخنرانی علم ــرای س ــرر ب ــزی مق ــق برنامه ری ــه، مطاب ــه جلس در ادام
پژوهشــگاه در شــورای پژوهشــی؛ دکتــر علیرضــا منجمــی، رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فلســفی و تاریــخ علــم، گزارشــی 
ــدری، عضــو  ــر غامحســین مقدم حی ــا دکت ــه ویراســت مشــترک ب ــه« ک ــا پرومت ــوژی؛ فرانکنشــتاین ی ــاب »تکنول ــارۀ کت درب
دیگــر ایــن پژوهشــکده اســت، ارائــه داد. دکتــر منجمــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن کتــاب، شــامل مجموعــه مقاالتــی اســت کــه 
توســط اســاتید متخصــص در زمینــه مباحــث مربــوط بــه فلســفه تکنولــوژی در ایــران بــه نــگارش درآمــده اســت، نــگارش 
ایــن اثــر بــه عنــوان نخســتین اثــر تألیفــی در ایــن حــوزه را گام مهمــی دانســت کــه از ســوی پژوهشــگاه و اعضــای هیــأت 

علمــی آن برداشــته شــده اســت.
ــا اشــاره بــه ابعــاد مختلــف بحــث تکنولــوژی و مســائل و چالش هــای آن بــرای کشــور و جامعــه ایرانــی،  دکتــر منجمــی ب
گفــت: بــا وجــود کتاب هــای متعــدد در حــوزۀ فلســفۀ تکنولــوژی در ایــران، همــۀ آنهــا آثــار ترجمــه شــده بودنــد و کتــاب 
»تکنولــوژی؛ فرانکنشــتاین یــا پرومتــه«، اولیــن کتــاب تألیفــی در ایــن زمینــه اســت کــه نویســندگان آن ضمــن مطالعــه مکاتــب 
فلســفه تکنولــوژی، بــا نــگاه فلســفی و تأملــی بــه موضــوع تکنولــوژی پرداختــه و بــا توجــه بــه مســائل مختلــف پدیــد آمــده 
در کشــور و نیــز دل مشــغولی های علمــی  خــود، مقاالتــی در ایــن حــوزه بــه رشــته تحریــر درآورده انــد کــه در قالــب ایــن 

کتــاب منتشــر شــده اســت.
در بخــش پایانــی جلســه، ادامــه گــزارش اعضــای کمیســیون »ارزیابــی کیفیــت و تحــول در پژوهــش« پژوهشــگاه ناظــر بــه 
ــو، عضــو  ــه براتل ــر فاطم ــه شــد. دکت ــای موظــف پژوهشــی، ارائ ــۀ طرح ه پرســش  ســوم بخــش آسیب شناســی نحــوۀ ارائ
ایــن کمیســیون، بــا عــرض تســلیت بــه مناســبت شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا)س( و دومیــن ســالگرد شــهادت ســردار 
قاســم ســلیمانی، ایــن فعالیــت را نمونــه ای مناســب از انجــام فعالیــت پژوهشــی مشــترک و گروهــی دانســت کــه می توانــد 
ــای  ــش مصاحبه ه ــو از افزای ــر براتل ــد. دکت ــگاه باش ــی در پژوهش ــترک و جمع ــای مش ــایر فعالیت ه ــام س ــش انج امیدبخ
ــه   ــاعت مصاحب ــر و 269 نفرس ــه 143 نف ــز پژوهشــگاه ب ــی پژوهشــکده ها و مراک ــأت علم ــا اعضــای هی ــه ب صــورت گرفت
ــا  ــه پژوهش ه ــازی، تنوع بخشــی و عمق بخشــی ب ــار محــور سرعت بخشــی، آسان س ــل چه ــا را ذی ــد آنه ــه برآین ــر داد ک خب

ــر دانســت. ــل ذک ــای پژوهشــی، قاب ــه طرح ه ــور کیفیت بخشــی ب ــه منظ ــاتع( ب )س

موارد مطرح شده ذیل مشکالت ناشی از ساختار بروکراتیک

ــای  ــوی اعض ــده از س ــام ش ــائل اع ــکاالت و مس ــه اش ــیون، ب ــر کمیس ــو دیگ ــغ، عض ــرا مبل ــیده زه ــر س ــه، دکت در ادام
مصاحبه شــونده، گزارشــی دربــارۀ پیشــنهادهای احصــاء شــده از نظــرات اعضــای هیــأت علمــی بــرای بهبــود رونــد اجــرای 
طرح هــای پژوهشــی ارائــه داد. دکتــر مبلــغ بــا اشــاره بــه دســته بندی صــورت گرفتــه از مشــکاتی کــه بــه صــورت مســتقیم 
یــا غیــر مســتقیم بــر کیفیــت و کارآمــدی پژوهش هــا مؤثرنــد، گزارشــی ارائــه کــرد کــه از ســوی اعضــای کمیســیون ذیــل 
ســه دســته 1. مشــکات ناشــی از ســاختار بروکراتیــک؛ 2. مشــکات ناظــر بــه روندهــای اجــرای طرح هــای پژوهــش؛ و 3. 

ــد. ــرار می گیرن ــات احصــاء شــده، ق ــه ای و امکان مشــکات زمین
ــه  ــر ب ــر ناظ ــوی دیگ ــا و از س ــازی آئین نامه ه ــه بهس ــر ب ــو ناظ ــز از یک س ــی نی ــنهادهای اصاح ــت: پیش ــغ گف ــر مبل دکت
ــا  ــا دســته بندی شــده اند. وی ب ــه پژوهش ه ــای موجــود در مســئولین پژوهشــگاه ب ــا و رویکرده ــر نگرش ه بهســازی و تغیی
ــد اجــرای طرح هــای پژوهشــی  ــه تشــریح صورت گرفتــه از ابعــاد مشــکات ناشــی از کاســتی های موجــود در رون اشــاره ب
در جلســات پیشــین شــورا، کــه از ســوی ایــن کمیســیون ارائــه شــده اســت، مــوارد مطــرح شــده ذیــل مشــکات ناشــی از 
ســاختار بروکراتیــک را شــامل: ابهــام در حــدود و تعریــف وظایــف بخش هــای مختلــف؛ نامتناســب بــودن شــمار کارمنــدان 
ــدن  ــگ ش ــا؛ کم  رن ــب گروه ه ــبتًا متصل ــاختار نس ــی؛ س ــای مدیریت ــدید نقش ه ــری ش ــی؛ رقابت پذی ــأت علم ــای هی و اعض
اســتقال و شــأن محقــق در ســایه برخــی قوانیــن و آئین نامه هــا؛ و مــوارد مرتبــط بــا مشــکات زمینــه ای و امکانــات را شــامل: 
مناســب نبــودن معمــاری فضاهــای مختلــف )به ویــژه اتاق هــا و کتابخانه هــا( بــرای کار پژوهشــی؛ کاســتی برخــی امکانــات 
ــی و  ــی داخل ــای اطاعات ــه بانک ه ــدود ب ــیار مح ــی بس ــا؛ دسترس ــی نرم افزاره ــب و برخ ــای مناس ــد رایانه ه ــی مانن فیزیک
ــادی  ــات م ــت امکان ــف؛ محدودی ــل مختل ــی در مراح ــای بین الملل ــراری ارتباط ه ــاد در برق ــای زی ــی؛ محدودیت ه بین الملل

و معنــوی در ایجــاد روابــط علمــی بــا افــراد و ســازمان های بیــرون از پژوهشــگاه و ... برشــمرد.
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ــژه  ــه مراحــل اجــرای طــرح به وی ــای پژوهشــی ناظــر ب ــد اجــرای طرح ه ــود رون ــاره بهب ــف درب  ســپس پیشــنهادهای مختل
نــگارش طرح نامــه و فرایندهــای تصویــب آن ازجملــه شــکل و قالــب ارائــه طرح نامــه؛ مــدت اجــرای طــرح؛ انــواع طرح هــا 
و قالب هــای متناســب ارائــه طرح نامــه دربــاره آنهــا؛ نحــوه تصویــب طرح نامــه؛ و ... مطــرح کــرد کــه مــورد بحــث و بررســی 

اعضــای شــورا قــرار گرفــت.

پرداختن به مسائل کالن ملی

دکتــر حســینی، سرپرســت معاونــت کاربردی ســازی علــوم انســانی و فرهنگــی، نیــز بــا اشــاره بــه مســائل و نگرانی هایــی کــه 
شــیوه نامه اباغــی فرصــت مطالعاتــی در جامعــه و صنعــت بــرای اســاتید و پژوهشــگران حــوزه علــوم انســانی پدیــد آورده، 
بــه تاش هــای صــورت گرفتــه بــرای یافتــن راه هــای جایگزیــن بــا اســتفاده از تجــارب ســایر دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی 

و طــرح موضــوع در جلســه آتــی هیــأت امنــا خبــر داد.
در جمع بنــدی نهایــی جلســه، دکتــر نجفــی بــا توجــه بــه مســائل و ابعــاد مختلــف مطــرح شــده در زمینــه مشــکات و مســائل 
ــت  ــوی مدیری ــم از س ــاره، ه ــه ای در این ب ــنهاد آئین نام ــن و پیش ــر ضــرورت تدوی ــی، ب ــای پژوهش ــود فراینده ــف بهب مختل
نظــارت و ارزیابــی و هــم اعضــای کمیســیون بــه صــورت جداگانــه تأکیــد و اظهــار امیــدواری کــرد: تدویــن ایــن آئین نامــه و 
انجــام بحــث و بررســی های الزم در جلســات آتــی شــورا، منجــر بــه توجــه بــه مســائل و نــکات مــورد نظــر اعضــای هیــأت 

ــان در انجــام پژوهش هــا شــود. ــع و دغدغه هــای آن ــع موان علمــی و رف
رئیــس پژوهشــگاه در بخــش پایانــی ایــن جلســه، بحــث و بررســی جمعــی و پیشــنهاد تدویــن آئین نامــه ای واحــد از ســوی 
مســئولین مختلــف را، واجــد ایــن حســن و برتــری دانســت کــه گاهــی نکتــه ای هرچنــد کوچــک امــا ارزشــمند از زوایــای دیــد 
ــزوم  ــر ل ــر نجفــی ب ــود بیشــتر فرایندهــا و افزایــش کیفیــت پژوهش هــا شــود. دکت ــه بهب ــد طــرح و منجــر ب مختلــف می توان
توجــه بــه ظرفیت هــای مغفــول مانــده پژوهشــکده ها و مراکــز پژوهشــگاه در پرداختــن بــه مســائل کان ملــی و مــورد توجــه 
و نیــاز جامعــه و نظــام تأکیــد کــرد و پرداختــن بــه نیازهــا، مســائل و مشــکات کشــور، دســتگاه ها، نهادهــا و مجموعه هــای 
مختلــف را وظیفــه پژوهشــگاه و پژوهشــگران به ویــژه در حــوزه علــوم انســانی دانســت و بــر اهمیــت تشــخیص، تعریــف و 
برقــراری نســبت و ارتبــاط میــان فعالیت هــا و پژوهش هــا بــا وضعیــت کشــور و مســائل کان و مــورد تأکیــد مســئولین نظــام 
جمهــوری اســامی ایــران را ضــروری ارزیابــی کــرد و از آمادگــی پژوهشــگاه بــرای حمایــت الزم از ایــن دســته پژوهش هــا 

ــر داد. ــا خب و فعالیت ه
ــنهادهای  ــا و پیش ــزارش اعضــای کمیســیون، راهکاره ــه گ ــه ارائ ــن ادام ــورا ضم ــدی ش ــد در جلســه بع ــرر ش ــن مق همچنی

ــرد ــرار گی ــادل نظــر اعضــا ق ــورد بحــث و تب ــای پژوهشــی م ــود فراینده ــه منظــور بهب ــف دیگــر ب مختل
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در ششمین جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه مطرح شد:
ضرورت توجه به رشد و تربیت پژوهشگران و محققان برجسته

 در بستر تحول در کیفیت پژوهش ها

ششــمین جلســه شــورای پژوهشــی پژوهشــگاه، 20 دی مــاه 1400، بــا حضــور اعضــای ایــن شــورا برگــزار و بــر »ضــرورت 
توجــه بــه رشــد و تربیــت پژوهشــگران و محققــان برجســته در بســتر تحــول در کیفیــت پژوهش هــا«، تأکیــد شــد.

در ابتــدای جلســه دکتــر موســی نجفــی، رئیــس پژوهشــگاه، بــه تشــریح و تبییــن اهــداف موردنظــر مســئوالن پژوهشــگاه از 
ــت و تحــول در پژوهــش« پرداخــت. وی  ــی کیفی ــا طرح هــای پژوهشــی و مســئله »ارزیاب ــط ب بازنگــری در فرایندهــای مرتب
ایــن بازطراحــی و بازنگــری و مــرور صورت گرفتــه از فعالیت هــای پژوهشــگاه را مهم تریــن محــور ایــن برنامــه تلقــی کــرد 
کــه در آن دو ویژگــی ثبــات و تحــول قابــل مشــاهده بــوده و نقــش اساســی دارنــد. رئیــس پژوهشــگاه بــا اشــاره بــه اهمیــت 
توجــه بــه فعالیت هــا، روندهــا و اقدامــات صــورت گرفتــه در دوره هــای پیشــین، اهمیــت بازنگــری و بازطراحــی در اجــرای 
روندهــای پژوهشــی را در تدویــن راهبردهــای آینــده یــادآور و مســئله سیاســت عــدم دخالــت مســئولین پژوهشــگاه در امــور 
ــی  ــه تعادل ــز را، نقط ــکده ها و مراک ــه پژوهش ــف ب ــائل مختل ــزی در مس ــری و برنامه ری ــذاری تصمیم گی ــکده ها و واگ پژوهش

میــان تحــول پیــش رو و ایجــاد ثبــات در فعالیت هــای پژوهشــی دانســت.
دکتــر نجفــی بــا تأکیــد بــر وجــه خارجــی و جنــس متمایــز فعالیت هــا و برنامه هــای مــورد انتظــار از مراکــزی نظیــر شــورای 
ــت ها و  ــت سیاس ــگاه را در جه ــز پژوهش ــکده ها و مراک ــای پژوهش ــا و برنامه ه ــا؛ فعالیت ه ــرح اعت ــون و ط ــی مت بررس
ــز  ــر و تجهی ــی؛ تعمی ــی فیزیک ــت از بازطراح ــدم غفل ــگاه ع ــس پژوهش ــرد. رئی ــی ک ــگاه ارزیاب ــی پژوهش ــای درون راهبرده
ــه ای  ــاء سیســتم های رایان ــه ارتق ــات ســخت افزاری ازجمل ــردن امکان ــم ک ــای پژوهشــگاه و فراه ــه و اتاق ه ســالن ها، کتابخان
و ... را در همیــن راســتا ارزیابــی کــرد کــه بــه منظــور ایجــاد محیطــی مناســب بــرای انجــام فعالیت هــای پژوهشــی در حــال 
ــای  ــن برنامه ه ــی را از برجســتگی های ای ــأت علم ــش اعضــای هی ــرای پژوه ــرایط ب ــود ش ــدگاری و بهب ــام اســت و مان انج

عمرانــی دانســت.
اعتماد، همراهی و همکاری

وی خواســتار اعتمــاد، همراهــی و همــکاری رئیســان پژوهشــکده ها و مراکــز، اعضــای هیــأت علمــی و غیــر هیــأت علمــی 
پژوهشــگاه در تحقــق اهــداف و برنامه هــای پژوهشــگاه در دوره جدیــد شــد. دکتــر نجفــی بــا اشــاره مجــدد بــه برنامه ریــزی 
ــن  ــرد: ای ــد ک ــود، تأکی ــزار می ش ــگاه برگ ــه در پژوهش ــی ک ــت ها و همایش های ــخنرانی ها، نشس ــت س ــش کیفی ــرای افزای ب
ــر  ــائلی نظی ــا مس ــود و ب ــرا می ش ــگاه اج ــه در پژوهش ــت ک ــی اس ــودن برنامه های ــق ب ــا عمی ــطحی ی ــا س ــط ب ــوع مرتب موض
ــر  ــمندان دیگ ــاتید و اندیش ــا اس ــری ب ــی و فک ــل علم ــه و تعام ــا آزادی اندیش ــی و ی ــور کل ــی به ط ــای سیاس جناح بندی ه
ــج حاصــل از  ــاره نتای ــکار درب ــا خــارج از کشــور و تضــارب و تعامــل اف دانشــگاه ها و مؤسســات و مراکــز علمــی داخــل ی
طرح هــای پژوهشــی اعضــای هیــأت علمــی به طــور خــاص، کــه منجــر بــه شــکوفایی اندیشــه و پــرورش محققــان برجســته 

خواهــد شــد، ارتباطــی نــدارد.
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ــا مباحــث علمــی و تدریــس اســتادان در کاس هــای درســی پژوهشــگاه  ــاط ب ــد ارتب ــزی را فاق ــن برنامه ری رئیــس پژوهشــگاه، ای
ــی  ــای کیف ــت ارتق ــد در جه ــتادان در اداره کاس می توانن ــزوم، اس ــده و در صــورت ل ــتادان اداره ش ــر اس ــه تحــت نظ دانســت ک
ــان  ــایر متفکــران و محقق ــرای دانشــجویان از نظــر س ــف ب ــای مختل ــرح مباحــث و دیدگاه ه ــنایی و ط ــوزش دانشــجویان و آش آم

ــد. ــره ببرن ــف به ــه شــکل های مختل ــی از ســایر کشــورها ب برجســته، حت

گزارشی از معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی

ــرای  ــر ب ــه ضــرورت برنامه ریــزی دقیق ت ــا اشــاره ب در ادامــه دکتــر یحیــی فــوزی، معــاون پژوهشــی و تحصیــات تکمیلــی نیــز ب
ــت  ــت و کیفی ــمردن وضعی ــه برش ــی از جمل ــا ویژگی های ــا را ب ــزاری همایش ه ــی از برگ ــه گزارش ــا، ارائ ــزاری همایش ه برگ
ــا و  ــری، نوآوری ه ــی و نظ ــتاوردهای عمل ــان دس ــش؛ بی ــاالت همای ــه مق ــده در مجموع ــاالت منتشــر ش ــی و مق ــای دریافت مقاله ه
یافته هــای همایــش؛ برشــمردن نقــاط ضعــف و مغفــول مانــده در یــک حــوزه پژوهشــی و امــکان پژوهش هــای آتــی در ایــن زمینــه 
را از وظایــف دبیــر علمــی همایــش در کنــار ارائــه گزارشــی از فرایندهــای اجرایــی آن دانســت کــه می توانــد منجــر بــه بهبــود و 

ــود. ــا ش ــژه همایش ه ــگاه به وی ــای پژوهش ــطح برنامه ه ــت س ــش کیفی افزای

الگویی راه گشا برای مسئولین

ــگاه در  ــز پژوهش ــکده ها و مراک ــان پژوهش ــی از رئیس ــاه یک ــخنرانی کوت ــرای س ــرر ب ــزی مق ــق برنامه ری ــه، مطاب ــه جلس در ادام
ــل و  ــط بین المل ــات سیاســی، رواب ــس پژوهشــکده مطالع ــی، رئی ــی فتح اله ــر محمدعل ــه ای علمــی در شــورای پژوهشــی؛ دکت زمین
حقــوق، بــا اشــاره بــه ســالروز شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا )س(، بــه نقــل احادیثــی پرداخــت کــه بــه شــأن و جایــگاه واالی ایــن 
بانــوی بــزرگ اســام داللــت دارد. وی بــه نقــل روایتــی از بحاراالنــوار دربــاره آخریــن لحظــات عمــر رســول خــدا)ص( پرداخــت 
ــا  ــْذ لَِم ِــُیّ انُْف ــا َعل ــه ایشــان فرمــود: »یَ ــر)ص( دســت فاطمــه)س( را در دســت علــی)ع( گذاشــت و خطــاب ب ــر آن پیامب کــه بناب
أََمَرتـْـَک بـِـِه َفاِطَمــُۀ َفَقــْد أََمْرتَُهــا بَِأْشــیَاَء أََمــَر بَِهــا َجبَْرئِیــُل« )بحاراالنــوار، ج 22، ص 484(: یــا علــی آنچــه فاطمــه)س( بــه تــو امــر 

کــرد بــه کار بنــد چــه او را بــه چیزهایــی مأمــور کــردم کــه جبرئیــل)ع( بــه آن امــر کــرده اســت.
رئیــس پژوهشــکده مطالعــات سیاســی، روابــط بین الملــل و حقــوق بــا اشــاره بــه حــوادث و اتفاقــات عجیبــی کــه طــی مــدت 75 
روز پــس از رحلــت پیامبــر گرامــی اســام )ص( رخ داده اســت، ایــن روایــت را شایســته تأمــل و تدبــر بیشــتر دانســت کــه براســاس 

آن شــاید بتــوان گفــت، مدیریــت ایــن ایــام بــه حضــرت زهــرا)س( محــول شــده اســت.
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تُنــا فاِطَمــُۀ  دکتــر فتح الهــی بــا اشــاره بــه حدیثــی دیگــر از امــام رضــا)ع( کــه فرموده انــد: »نْحــُن ُحَجــُج اهلَلّ َعلــی َخْلقـِـِه َو َجَدّ
ــُۀ اهلَلّ َعَلیْنــا« )االنتصــار، ج 7، ص 237(: مــا حجت هــای خــدا بــر شــماییم و مــادر مــا فاطمه)علیهــا الســام( حجــت خــدا  ُحَجّ
بــر مــا )اهــل بیــت( اســت؛ ایــن دو روایــت را واجــد نکتــه و اشــاره مهمــی بــه جایــگاه زنــان و قــدرت مدیریــت آنــان به ویــژه 
حضــرت فاطمــه زهــرا)س( و توجــه بــه ایــن مســئله در صــدر اســام دانســت کــه امــروزه می توانــد الگویــی راه گشــا بــرای 
ــان و  ــه حقــوق زن ــر در بحث هــای ناظــر ب مســئولین مختلــف کشــور در ســطح کان، و ســایر مســئولین در ســطوح پایین ت

توجــه بــه اهمیــت نقــش زنــان در عرصه هــای اجتماعــی و سیاســی باشــد.

پرداختن به مباحث مطالعات زنان یا محیط زیست

وی بــا نقــل حدیثــی دیگــر از حضــرت امــام زمان)عجــل ا... تعالــی فرجــه الشــریف( در توقیــع مبارکشــان کــه می فرماینــد: 
َو فـِـی ابْنَــِۀ َرُســوِل اهلَلّ لـِـی أُْســَوٌۀ َحَســنَۀ )االســرار الفاطمیــه، ص 8؛ بحاراالنــوار، ج 52، ص 180(: دختــر پیامبــر خــدا)ص( 
]فاطمــه[ الگــو و اســوه زیبــا بــرای مــردم اســت؛ الگــو قــرار گرفتــن حضــرت فاطمــه زهــرا)س( بــرای ائمــه)ع( و مدیریــت 
ــانی  ــوم انس ــان عل ــای محقق ــام پژوهش ه ــه در انج ــته توج ــت و شایس ــل و با اهمی ــل تأم ــه ای قاب ــان را نکت ــگاه ایش و جای
ــه  ــوق ب ــل و حق ــط بین المل ــات سیاســی، رواب ــس پژوهشــکده مطالع ــژه پژوهشــگران پژوهشــگاه دانســت. رئی کشــور به وی
ایــن خــاء مهــم در برنامه هــای درســی و علمــی درنظــر گرفتــه شــده بــرای دانشــگاه ها و مؤسســات آموزشــی در رشــته های 
مختلــف مثــل علــوم اجتماعــی و ســایر رشــته های مختلــف و اهــداف ترسیم شــده از ایــن دوره هــا در پرداختــن بــه مباحــث 
ــژه  ــگاه ها به وی ــالت های پژوهش ــی از رس ــرد و یک ــاره ک ــت اش ــط زیس ــا محی ــان ی ــات زن ــه مطالع ــته ای ازجمل میان رش
ــد  ــه می توان ــات دانســت ک ــن موضوع ــت در ای ــش و فعالی ــا و پژوه ــن عرصه ه ــه ای ــه ب ــانی را توج ــوم انس پژوهشــگاه عل
ــده و  ــگاه ش ــرای پژوهش ــور ب ــی کش ــه علم ــه در جامع ــن زمین ــگام در ای ــش رو و پیش ــی پی ــکل گیری نقش ــه ش ــر ب منج

ــا نشــان داده شــود. ــن حوزه ه ــری در ای برجســتگی و برت

گزارش کمیسیون »ارزیابی کیفیت و تحول در پژوهش«

در ادامــه گزارش هــای ارائــه شــده پیشــین )از مرحلــه اول( توســط اعضــای کمیســیون »ارزیابــی کیفیــت و تحــول در پژوهــش« 
ــارۀ فراینــد تصویــب طرح نامه هــا و انجــام طرح هــای پژوهشــی، قســمت  ــد درب ــا برنامه ریــزی جدی ــاط ب پژوهشــگاه در ارتب
پایانــی ایــن بخــش از گــزارش ارائــه شــد. دکتــر ســیده زهرا مبلــغ، عضــو ایــن کمیســیون، ضمــن ســپاس از همــکاری اعضــای 
شــورا و اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه در انجــام فرایندهــای مرتبــط بــا مرحلــه اول ایــن کمیســیون، گزارشــی از نتایــج 
به دســت آمــده از مصاحبه هــای صــورت گرفتــه بــا اعضــای هیــأت علمــی در ارتبــاط بــا بهبــود و تســریع فرایندهــای مرتبــط 
ــا رشــته ها؛  ــه  متناســب ب ــه طرح نام ــن عضــو کمیســیون دســته بندی قالب هــای مختلــف ارائ ــه داد. ای ــا ارائ ــا انجــام طرح ه ب
ــه  ــف برنام ــح، ترجمــه، دانشــنامه ای و ...؛ تعری ــف، تصحی ــت پژوهشــی شــامل تألی ــوع فعالی ــا ن ــه متناســب ب ــه طرح نام ارائ
ــه  ــای برنام ــوع خروجی ه ــه تن ــر ب ــدت؛ مباحــث ناظ ــدت و بلندم ــدت، میان م ــی کوتاه م ــای زمان پژوهشــی عضــو در بازه ه
پژوهشــی؛ نحــوه ارائــه و تصویــب و اجــرای طــرح در قالــب: 1. طــرح پژوهشــی فــردی، 2. برنامــه پژوهشــی طرح محــور بــه 
صــورت فــردی یــا جمعــی، و 3. برنامــه پژوهشــی غیرطرح محــور فــردی؛ و ... را از جملــه اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن 
مرحلــه برشــمرد کــه توجــه و برنامه ریــزی الزم بــرای نحــوۀ اجــرای آنهــا می توانــد عــاوه بــر تســهیل روندهــای تصویــب 

ــای اعضــا شــود. ــه پژوهش ه ــوع و عمق بخشــی ب ــی، تن ــت، پویای ــش کیفی ــه افزای ــا، منجــر ب طرح نامه ه

افزایش کیفیت پژوهش ها

در بخــش پایانــی جلســه اعضــای شــورا بــه بحــث و بررســی دربــارۀ مســائل مختلــف مطــرح شــده در ایــن گــزارش به ویــژه 
ــه ابعــاد مختلــف  ــا توجــه ب ــر نجفــی ب ــد و دکت ــا آئین نامه هــای مختلــف فراســازمانی و درون ســازمانی پرداختن ــاط ب در ارتب
و نظــرات مطــرح شــده توســط اعضــا، بــر توجــه و مطمح نظــر قــراردادن نــکات مفیــد مطــرح شــده در جلســه در تدویــن 
ــت  ــن شــده از ســوی مدیری ــای تدوی ــی شــورا آئین نامه ه ــرر شــد در جلســه آت ــرد و مق ــد ک ــای پیشــنهادی تأکی آیین نامه ه
ــی کیفیــت و تحــول در پژوهــش« در جهــت افزایــش  ــی و آیین نامــه پیشــنهادی اعضــای کمیســیون »ارزیاب نظــارت و ارزیاب
کیفیــت پژوهش هــا و رشــد و تربیــت پژوهشــگران شــاخص و برجســته در پژوهشــگاه، تدویــن و طــرح و مــورد بررســی و 

تبــادل نظــر اعضــا قــرار گیــرد.
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در جلسه شورای تحصیات تکمیلی تأکید شد:
نقش علوم انسانی در شکل گیری تمّدن، فرهنگ و پیشرفت کشور و ضرورت چابک سازی آن

جلســه شــورای تحصیــات تکمیلــی پژوهشــگاه، 27 دی مــاه 1400، بــا حضــور اعضــای شــورا  برگــزار و بــر لــزوم فعال تــر 
شــدن اندیشــمندان و علمــای علــوم انســانی و چابک ســازی آن در مســیر پیشــرفت، تعالــی و ارتقــاء شــأن و منزلــت کشــور 

تأکیــد شــد.
در ابتــدای جلســه دکتــر موســی نجفــی، رئیــس پژوهشــگاه، بــا اشــاره بــه اقدامــات عمرانــی جــاری صورت گرفتــه به ویــژه 
ــزی  ــاختمان مرک ــف س ــه همک ــاالر طبق ــاح ت ــگاه، از افتت ــخنرانی پژوهش ــای س ــخت افزاری تاالره ــی و س ــز فیزیک تجهی
ــالروز والدت  ــبت س ــه مناس ــه ب ــمی ک ــا مراس ــان ب ــی و هم زم ــه آت ــنبه هفت ــّدن در روز یکش ــاالر تم ــام ت ــا ن ــگاه ب پژوهش
ــر داد و از همــه اعضــای پژوهشــگاه  ــادر و زن برگــزار خواهــد شــد، خب حضــرت فاطمــه زهــرا)س( و بزرگداشــت روز م

ــد. ــر شــکوه آن بیفزاین ــن مراســم، ب ــا حضــور در ای ــا ب ــرد ت ــوان دعــوت ک ــژه بان به وی
دکتــر نجفــی بــا تشــریح وضعیــت اجــرای آیین نامــه تمام وقــت ویــژه اعضــای هیــأت علمــی و ابعــاد مختلــف مربــوط بــه 
تأمیــن منابــع مالــی آن، اظهــار امیــدواری کــرد: در صــورت تأمیــن اعتبــار بــا پرداخــت معوقــات مربــوط بــه 30 درصــد بخــش 
ــی  ــس و حق الزحمــه راهنمای ــا پرداخــت حق التدری ــأت علمــی پژوهشــگاه همــراه ب ــوق اعضــای هی اول همسان ســازی حق
و مشــاوره رســاله ها تــا پایــان شــهریور ســال 1400، بخشــی از بدهی هــای پژوهشــگاه کســر و در مــورد تأمیــن منابــع مالــی 
بــرای پرداخــت ســایر بدهی هــا نیــز به تدریــج اقــدام الزم صــورت گیــرد. دکتــر نجفــی بــا اشــاره بــه ابــاغ وزارت علــوم و 
عــدم امــکان پرداخــت حق الزحمــه بــه اعضــای هیــأت علمــی خــارج از پژوهشــگاه کــه مســئولیت راهنمایــی یــا مشــاوره 
ــن  ــف ای ــاد مختل ــر ابع ــد ب ــانی و تأکی ــر اطاع رس ــد، ب ــگاه را می پذیرن ــجویان پژوهش ــای دانش ــا پایان نامه ه ــاله ها ی رس

موضــوع بــه ایــن اســتادان و انتخــاب اســتادان راهنمــا و مشــاور، حتی االمــکان، از مجموعــه پژوهشــگاه تأکیــد کــرد.

عمومی سازی علوم انسانی

در ادامــه جلســه و ضمــن بررســی طرح نامه هــای  پیشــنهادی دانشــجویان دوره دکتــری و بحــث و تبــادل نظــر اعضــاء دربــاره 
ــازی  ــوع عمومی س ــت موض ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــگاه ب ــس پژوهش ــاله ها، رئی ــن رس ــر ای ــر ب ــف ناظ ــای مختل ــاد و جنبه ه ابع
علــوم انســانی در جامعــه، یکــی از وظایــف و رســالت های اساســی پژوهشــگاه را یافتــن راهــی بــرای تحقــق ایــن امــر دانســت 
ــب به شــکلی قابل فهــم  ــق مســائل علمــی از ســوی پژوهشــگران و دانشــجویان، مطال ــگارش علمــی و دقی ــر ن کــه عــاوه ب
بــرای عمــوم مــردم از یکســو و قابــل اســتفاده بــرای متخصصــان علــوم دیگــر ازجملــه اســتادان علــوم مهندســی، پزشــکی و 
... از ســوی دیگــر، ارائــه شــود. دکتــر نجفــی آثــار گــروه فلســفه بــرای کــودکان )فبــک( را نمونــه ای موفــق از عمومی ســازی 
مباحــث تخصصــی فلســفی برشــمرد و بــا تأکیــد بــر اهمیــت برقــراری ارتبــاط میــان نســل جــوان و پژوهشــگران و اســتادان 
ــن  ــگاه در ای ــژه پژوهش ــی به وی ــز پژوهش ــگاه ها و مراک ــی دانش ــت و نقش آفرین ــرورت فعالی ــت و ض ــگاه ها، اهمی دانش
ــگاه  ــف پژوهش ــز مختل ــکده ها و مراک ــای پژوهش ــا و پژوهش ه ــال فعالیت ه ــی و اتص ــزوم هم افزای ــادآور و ل ــوع را ی موض

ــد. ــر ش ــاره را متذک در این ب

در تبدیل »فرهنگ« به »تمّدن« به علوم انسانی نیاز است

ــوم انســانی در شــکل گیری  ــت عل ــش و اهمی ــتن نق ــی برخــی مســئوالن کشــور و نادیده انگاش ــس پژوهشــگاه کم توجه رئی
تمــدن یــک کشــور را آســیبی اساســی بــه جامعــه دانســت و شــرح داد: در تبدیــل »فرهنــگ« بــه »تمــّدن« بــه علــوم انســانی 
نیــاز اســت و علــوم انســانی، اســاس شــکل گیری فرهنگی اســت کــه بــه تمــدن یــک کشــور تبدیــل می شــود. وی بــر لــزوم 
فعال تــر شــدن اندیشــمندان و علمــای علــوم انســانی و چابک ســازی آن در مســیر پیشــرفت، تعالــی و ارتقــاء شــأن و منزلــت 

کشــور تأکیــد کــرد.
دکتــر نجفــی نقش آفرینــی و برنامه ریــزی مراکــز پژوهشــی نظیــر پژوهشــگاه در افزایــش کیفیــت مباحــث علــوم انســانی و 
ــز آن و  ــکده ها و مراک ــای پژوهش ــی فعالیت ه ــت هم افزای ــگاه در جه ــوه پژوهش ــات بالق ــا و امکان ــری از ظرفیت ه بهره گی
دوری کــردن از فعالیت هــای جزیــره ای را بــرای تحقــق ایــن امــر و تغییــر نــگاه مســئولین بــه علــوم انســانی مهــم تلقــی کــرد.
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صحبت های معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی

ــه تولیــدات صورت گرفتــه در مؤسســات  ــا اشــاره ب در ادامــه دکتــر فــوزی، معــاون پژوهشــی و تحصیــات تکمیلــی، نیــز ب
پژوهشــی از قبیــل پژوهشــگاه کــه از ســنخ پژوهــش بــوده و توســط اعضــای هیــأت علمــی و دانشــجویان پژوهشــگاه انجــام 
ــی از  ــه گزارش ــزوم ارائ ــرای ل ــزی ب ــگاه پژوهشــگاه و برنامه ری ــان در وب ــای آن ــکاس فعالیت ه ــر ضــرورت انع ــوند، ب می ش
ــر  ــن ام ــریع در ای ــت تس ــردم و اهمی ــوم م ــژه عم ــگران به وی ــان و پژوهش ــه مخاطب ــی ب ــور معرف ــان به منظ ــای آن پژوهش ه

تأکیــد کــرد.
ــه امــکان جــذب دانشــجو در مقطــع کارشناســی ارشــد در برخــی  ــه جلســه، دســتور جلســات مقــرر شــورا از جمل در ادام
رشــته های خــاص نظیــر فلســفه بــرای کــودکان یــا دیــن، رســانه و... و لــزوم ارائــه دالیــل توجیهــی از ســوی پژوهشــکده های 
متقاضــی در جلســات آتــی شــورا؛ بررســی دســتورالعمل راهنمایــی و مشــاوره پژوهشــگاه و تعــداد مجــاز پذیــرش راهنمایــی 
ــاد  ــوع و ابع ــن موض ــان ای ــذب متقاضی ــرایط ج ــری و ش ــت دکت ــه پس ــی؛ آیین نام ــأت علم ــو هی ــک عض ــط ی ــاله توس رس
مختلــف آن و ... مــورد بحــث و بررســی اعضــای حاضــر قــرار گرفــت و مقــرر شــد کمیتــه ای بــا نظــارت معــاون پژوهشــی 
و تحصیــات تکمیلــی پژوهشــگاه و حضــور برخــی از اعضــای شــورا، ضمــن بررســی مفــاد شــیوه نامه موجــود، اصاحــات 

پیشــنهادی الزم را بــرای طــرح در جلســات آتــی شــورا ارائــه دهنــد.
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برگزاری اولین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای پژوهشگاه در دوره جدید 

ــه حوزه هــای مختلــف  ــوط ب ــای پژوهشــگاه، دســتور کارهــای مرب ــأت امن ــن نشســت کمیســیون دائمــی هی در اولی
ــی ســال  ــاره عملکــرد مال ــاء درب ــأت امن ــی، گــزارش حســابرس منتخــب هی ــه؛ بخشــنامه وزارت پژوهشــگاه از جمل

ــرار گرفــت. ــورد بحــث و بررســی اعضــا ق 1399 پژوهشــگاه و ... م
ــات فرهنگــی،  ــوم انســانی و مطالع ــای پژوهشــگاه عل ــأت امن ــن نشســت از دوره پنجــم کمیســیون دائمــی هی  اولی
ــس  ــوم و رئی ــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت عل ــری، مع ــر عبدالحســین کانت ــا حضــور دکت ــاه 1400، ب 21 دی م
کمیســیون دائمــی و اعضــای دور جدیــد کمیســیون، معاونیــن و مشــاوران پژوهشــگاه در ســالن اندیشــه برگــزار شــد.
در ایــن جلســه دســتور کارهــای مربــوط بــه حوزه هــای مختلــف پژوهشــگاه از جملــه؛ بخشــنامه وزارتــی، گــزارش 
حســابرس منتخــب هیــأت امنــاء دربــاره عملکــرد مالــی ســال 1399 پژوهشــگاه، مــوارد مربــوط بــه امــور اداری و 
ــرار گرفــت و  ــورد بحــث و بررســی اعضــا ق ــأت علمــی پژوهشــگاه م ــر هی ــأت علمــی و غی پرســنلی اعضــای هی
ــاء  ــأت امن ــن نشســت هی ــرای اولی ــات جلســه اصــاح و ب ــر اســاس مصوب ــرر شــد صورت جلســه کمیســیون ب مق

آمــاده شــود.
در پایــان نشســت دکتــر نجفــی، رئیــس پژوهشــگاه از همــکاری و فعالیــت اعضــای دوره چهــارم کمیســیون دائمــی 

و نیــز از ســرکار خانــم جواهــری به عنــوان رئیــس دبیرخانــه هیــأت امنــای پژوهشــگاه، تقدیــر و قدردانــی کــرد.
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معرفی کتاب»روایت سرباز«
سیری در احوال و اندیشه های سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی )قدس سره(

ســیزدهم دی مــاه، دومیــن ســالگرد شــهادت حــاج قاســم ســلیمانی اســت کــه هنــوز هــم غــم فقــدان ایــن ســالک الــی اهلل بــر 
ــرای  ملــت شــهیدپرور ایــران ســنگینی می کنــد  و هــر روز کــه می گــذرد زوایــای جدیــدی از مکتــب ایــن شــهید معــزز ب

ــتدارانش کشــف می شــود. دوس
 دکتــر کامیــار صداقت ثمرحســینی، عضــو هیــأت علمــی ایــن پژوهشــگاه، کتابــی بــا نــام »روایــت ســرباز« نگاشــته اســت کــه 
ــر صداقت ثمــر حســینی  ــن مناســبت دکت ــد. به همی ــی به عمــل آی ــه زودی طــی مراســمی خــاص از آن رونمای ــرار اســت ب ق

بــه معرفــی بخشــی از فصــول ایــن کتــاب پرداختــه اســت کــه در ادامــه از نظرتــان می گــذرد:

ــهید  ــردار ش ــت س ــرباز« در پاسداش ــت س ــس »روای ــنواره عک ــب جش ــر منتخ ــه تصاوی ــن ب ــرباز« مزیّ ــت س ــاب »روای کت
ــری از  ــاب دفت ــن کت ــود و ای ــزار شــده ب ــی برگ ــری رودک ــاد فرهنگــی هن ــه در ســال 1399 توســط بنی ــلیمانی اســت ک س
احــوال و اندیشــه های ســردار ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی قدس ســره اســت کــه زندگانــی وی را به عنــوان یکــی 
ــات، اندیشــه ها و  ــی در اخاقیّ ــرار می دهــد. نکته هــای ناب ــزرگ صلــح و وحــدت اســامی مــورد توجــه ق ــه داران ب از طای
روحیّــات او موجــود اســت کــه در فهــم اینکــه چگونــه شــخصیّت جهــادی او روز بــه روز در تصاعــد هندســی بــوده اســت 
ــدن شــخص او  ــل از آنکــه دی ــه ی زندگــی شــهید ســلیمانی، قب ــده و راه گشاســت. غــرض از مطالع ــود، آموزن ــد ب و خواه
باشــد، یافتــن راهی ســت کــه او را این چنیــن آســمانی کــرده اســت. اگــر »شــهید نظــر بــه وجــه اهلل می کنــد« )امــام خمینــی، 
1378: ج13/ 514( کتــاب شــهید نیــز بایــد آن افــق اعلــی را نشــان دهــد. افقــی کــه در کام مقــام معظــم رهبــری )حفظــه اهلل( 
ــا چشــم یــک مکتــب، یــک راه، یــک مدرســه  ــز را ب ــر شــده اســت: »ســردار شــهید عزی ــه مکتــب شــهید ســلیمانی تعبی ب
ــه ای  ــیدعلی خامن ــی س ــرت آیت اهلل العظم ــار حض ــر آث ــظ و نش ــر حف ــانی دفت ــگاه اطاع رس ــم«. )پای ــگاه کنی ــوز ن درس آم

)1399/10/13 )مد ظله العالــی( 
کتاب »روایت سرباز« در چهار فصل به شرح زیر تنظیم شده است:

فصل اول به زندگی و عملکرد جهادی شهید حاج قاسم سلیمانی می پردازد. در بخشی از آن چنین آمده است:
حــاج قاســم هــم »مقــام« داشــت و هــم »ُعنــوان«. مقــام هــر کــس بــا گوهــر وجــودی او پیونــد خــورده اســت؛ ولــی عنــوان، 
ــی  ــودن مقــام اســت ول ــوان؛ دانشــمند ب ــی فرماندهــی لشــکر، ُعن ــودن مقــام اســت ول تکلیــف اجتماعــی اوســت. شــهید ب
ــرای  ــه ب ــام شــهادت سروَدســت می شکســتند و ن ــه مق ــرای رســیدن ب ــدگان اســام ب ــوان. رزمن ــودن ُعن ــس دانشــگاه ب رئی
کســب عناویــن و درجــات نظامــی یــا سیاســی؛ امــا وقتــی درجــه و ســمتی می یافتنــد، آن را به مثابــه تکلیــف شــرعی خــود 

ــز خــود از دیگــران. ــرای تمیی ــه عاملــی ب ــد، ن می دیدن
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حــاج قاســم مقــام شــهید داشــت. همــه می دانســتند کــه مقــام معظــم رهبــری صراحتــًا او را شــهید زنــده نامیــده بــود. چــه 
قرابتــی اســت میــان حــال و هــوای وصیـّـت شــهید احمــد کاظمــی کــه در اّول وصیّت نامــه اش بافاصلــه پــس از شــهادتین، 
از آرزو و امیــدش بــه شــهادت نگاشــت: »خداونــدا فقــط می خواهــم شــهید شــوم، شــهید در راه تــو ...« بــا وصیّت نامــه ی 
حــاج قاســم کــه نوشــت: »... یــا ارحم الراحمیــن! مــرا بپذیــر؛ پاکیــزه؛ آن چنــان بپذیــر کــه شایســته ی دیــدارت شــوم. جــز 

دیــدار تــو را نمی خواهــم، بهشــت مــن جــوار توســت یــا اهلل!«
فصــل دوم، »شــهید ســیلمانی و آداب دانــی جهــاد« نــام دارد و در آن بــه چهــل مــورد از مبانــی و مآخــذ دینــی مجاهــدان حــرم 
در مبــارزه بــا ســازمان تروریســتی_تکفیری داعــش پرداختــه شــده اســت؛ ماننــد: حفــظ حرمــت  مردمــی کــه نمی جنگنــد؛ 
به ویــژه در مــورد پیــران، کــودکان و زنــان؛ عــدم تعــرض بــر نوامیــس »دشــمِن محــارب«؛ نهــی از مسموم ســازی شــهرها؛ 
پرهیــز از مؤاخــذه ی اشــخاص بــه گنــاه دیگــران؛ مقدم داشــتن هشــدار زبانــی یــا تیرانــدازی اخطــاری بــر شــلیک مســتقیم 
ــر  ــن کاف ــدم جــواز برده گرفت ــردم؛ ع ــت و آســایش خاطــر م ــظ امنی ــوارد مشــکوک؛ وجــوب حف ــا م ــه ب ــان مواجه در زم
ــان و ... در  ــن گناه ــه بزرگ تری ــان به مثاب ــتِن بی گناه ــق و کش ــه ناح ــل ب ــرد؛ قت ــا م ــم از زن ی ــی، اع ــر کتاب ــا غی ــی ی کتاب

ــم: ــی از آن می خوانی بخش
ــد برخــاف  ــث می ش ــه ی ســجادیه باع ــه و صحیف ــا نهج الباغ ــنّت و ب ــرآن و س ــا ق ــان حــرم ب ــتنی مدافع ــاط ناگسس ارتب
ــام  ــوند: مق ــر  ش ــات باالت ــب مقام ــر و صاح ــا دل آرام ت ــدند، آن ه ــی تر می ش ــد، وحش ــه می جنگیدن ــه هرچ ــی ها ک داعش
صبــر، مقــام رضــا، مقــام محبــت، و مقــام شــهادت ... هیچ یــک نمی خواســتند مصــداق نکوهــش امــام علــی علیه الســام از 
صاحبــان علــم بی عمــل و عمــل بی علــم باشــند؛ دلشــان، دل بــود، از آن دل هــا کــه سرشــار از عشــق بــه خــدا و در آتــش 

غــم وصــال الهــی بــود:
دلی دارم در آتش خانه کرده      میان شعله ها کاشانه کرده

دلی دارم که از شوِق وصالت    وجودم را ز غم ویرانه کرده

ــر  ــادی شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در براب ــه دســتاوردهای جه ــۀ داعــش، ب ــان شــجرۀ خبیث ــوان پای ــا عن فصــل ســوم ب
ــرای تمامیــت جهــان اســام و  ــا تبییــن خطــر داعــش ب ســازمان مخــوف تروریســتی_تکفیری داعــش اختصــاص دارد و ب
ــی غیرمســلمانان، ارزش  ــی و حت ــی و افریقای ــا پاکســتان و کشــورهای عرب ــزی ت ــزی، مال ــان از اندون ــه  مســلمانان جه هم
ــن  ــد. در بخشــی از آن چنی ــن می کن ــرای بشــریت تبیی ــر، ب ــلیمانی را در مقیاســی بزرگ ت ــادی شــهید س ــتاوردهای جه دس

آمــده اســت:
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حــاج قاســم و هم رزمانــش به خوبــی متوجــه ایــن مســئله شــده بودنــد کــه فتنــه ی داعــش متوجــه سراســر جهــان اســام 
ــامی، از  ــورهای اس ــی کش ــش، تمام ــتی داع ــازمان تروریس ــمی س ــأ« ارگان رس ــه ی »النب ــال، در هفته نام ــرای مث ــت؛ ب اس
پاکســتان تــا مصــر و از مصــر تــا اندونــزی و مالــزی، بــه مثابــه ی دار الکفــر ترســیم می شــدند؛ چنانکــه دولــت و مقامــاِت 
ــا مــردم  ــأ، 18 صفــر 1441، ع204: 11( ت ــأ،17 شــعبان 1439، ع130: 11؛ النب ــأ، 1437/2/16، ع7: 3؛ النب کشــور تونــس )النب
عــادی آن کشــور کــه در انتخابــات شــرکت می کردنــد )النبــأ، 13 محــرم 1441، ع199: 3؛ النبــأ، 22 ربیع الثانــی 1441، ع213: 
3( یــا احزابــی نظیــر اخوان المســلمین تونــس )النبــأ، 24 ربیــع االول 1441، ع209: 11( همگــی »تکفیــر«  و تهدیــد بــه قتــل 

شــدند و ...
فصل چهارم به شهادت شهید سلیمانی و برخی بازتاب های آن اشاره دارد. در بخشی از آن چنین آمده است:

ــهادت  ــی ش ــا پیش بین ــد. باره ــهید را می شناس ــهید، ش ــًا ش ــت، اص ــهید داش ــناختن ش ــی در ش ــد طوالی ــم ی ــاج قاس ح
ــود. کم کــم  ــی کــرده ب ــی و شــهید محمــد جمال هم رزمانــش را همچــون شــهید ماشــاء اهلل رشــیدی ، شــهید حســین همدان

ــک اســت ــز نزدی ــروج خــودش نی ــع ع می دانســت موق
مرا این زندگی از بوی یار است

وگرنه جان بدین پیکر چه کارست؟
ــن  ــخ چنی ــی، تشــییع شــد؛ تاری ــا ایران ــان، روی دســت میلیون ه ــا کرم ــواز ت ــج روز از اه ــر حــاج قاســم، پن ... پیکــر مطه
ــلیمانی،  ــم س ــاج قاس ــهید ح ــپهبد ش ــردار س ــرانجام س ــود. س ــده ب ــود ندی ــران به خ ــهرهای ای ــر ش ــه ای را در سراس حماس
در 18 دی مــاه 1398ش، به عنــوان یــک هــزار  و  دوازدهمیــن شــهید گلــزار شــهدای کرمــان در کنــار مــزار شــهید حســین 
ــهید  ــعار ش ــه اش ــم ب ــک ریزان، ُمترنّ ــال ها اش ــه س ــم ک ــاج قاس ــر ح ــاال دیگ ــد. ح ــپرده ش ــاک س ــه خ ــف اللهی ب یوس

ــود: ــیده ب ــش رس ــه آرزوی ــود، ب ــف اللهی ب یوس
یاران همه رفتند، افسوس که جا مانده منم    حسرتا این گل خارا، همه  رانده منم

پیر ره آمد و طریق رفتن آموخت        آن که نارفته و جامانده منم
ــه  ــوط ب ــه همــراه مشــخصات کتاب شناســی تألیفــات مرب در انتهــای کتــاب وصیت نامــه الهــی _سیاســی شــهید ســلیمانی ب

آن شــهید عزیــز ضمیمــه شــده اســت.
ــف  ــت ســرباز« در احــوال و اندیشــه های ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی )قدس ســره( تألی ــاب »روای گفتنی ســت کت
دکتــر کامیــار صداقت ثمرحســینی، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی اســت کــه توســط 
بنیــاد فرهنگــی هنــری رودکــی و بــا همــکاری پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی منتشــر و ان شــاء اهلل بــه زودی 

از آن رونمایــی خواهــد شــد.
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یادداشت دکتر زهرا حیاتی
جهاِن بدوِن سردار سلیمانی چگونه جهانی است؟

مقــارن دومیــن ســالگرد شــهادت ســردار قاســم ســلیمانی، ایــن پرســش کلیــدی قابــل طــرح اســت کــه جهــاِن بــدوِن ســردار 
ســلیمانی چگونــه جهانــی اســت؟

ــگاه  ــا یادداشــت کوتاهــی ن ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی( ب ــأت علمــی پژوهشــگاه عل ــی )عضــو هی ــر زهــرا حیات دکت
خــودش را بــه جهــاِن بــدون ســردار ســلیمانی بــه تصویــر کشــیده اســت 

ــذرد: ــان می گ ــه از نظرت ــه در ادام ک
ــانه  ــه آن را از دروغ و افس ــت ک ــه اس ــی نهفت ــطوره« مفاهیم در »اس
ــدس  ــر مق ــا ام ــه ب ــد ک ــک می دان ــی نزدی ــه واقعیت ــد و ب ــدا می کن ج
و جاودانــه در پیونــد اســت. ایــن قداســت و جاودانگــی فراتــر 
در  اســت.  محدوده هــای خردگرایــی  و  تاریخــی  واقعیت هــای  از 
جای جــای جهــان، فرهنــگ قومــی و هویــت ملــِی جوامــع، بــر 
ــف  ــان« تعری ــطوره ها »قهرم ــام اس ــذارد و تم ــا می گ ــطوره پ دوش اس
می شــوند: اَبرمــردی کــه بــا نیــروی بی بدیــل خــود بــر اهریمــن چیــره 
ــا  ــا و گرفتاری ه ــود را از تنگناه ــون خ ــان های پیرام ــود و انس می ش

ــت. ــوب اس ــردم، محب ــان م ــد و در می ــی می بخش رهای
مــرور نــام جاودانه تریــن اســطوره های ایرانــی، همچــون آرش کمانگیــر، 

ــا و  ــا تاریکی ه ــرد ب ــه نب ــه ب ــی ک ــا، نشــان می دهــد پهلوانان ــد آنه کاوه آهنگــر، رســتم فرخــزاد، ابومســلم خراســانی و مانن
پلیدی هــا رفتــه و ایــران را بــه پیــروزی و ســربلندی رســانده اند، در همــه ســاحت های اجتماعــی ماننــد سیاســت، فرهنــگ 

ــه شــده اند. ــن، درخشــیده و جاودان و دی
ــه خــود دیــده اســت و یکــی از ایــن هــزاران، جنــگ هشــت ساله ای ســت کــه دوران  تاریــخ ایــران، جنگ هــای بســیاری ب
معاصــر آن را تجربــه و بــه »دفــاع مقــدس« تعبیــر کــرد. تاریــِخ پــس از روزگار مــا آشــکار خواهــد کــرد، کــدام شــخصیت ها 
در غبــاری کــه بــر خاطــرات می نشــیند، پنهــان نخواهنــد شــد و نــام کــدام پهلوانــان، در برابــر بیــم نابــودی هویــت ملــی، 
قــد علــم خواهــد کــرد و حافظــه جمعــی مــا هنــگام خطــر، کــدام داســتان رزمــی و کــدام پیــکار را بــه یــاد خواهــد آورد کــه 
قهرمــان آن بــا خطــر مــرگ روبــه رو شــده اســت تــا نــه تنهــا از کیــان، آرمــان، ملیــت و هویــت خــود؛ از شــأن و شــرافت 

انســانی پاســداری کنــد.
ــه در  ــی ک ــان آتش ــم و در می ــش را دیدی ــام داع ــه ن ــی ب ــیاه اهریمن ــای س ــه جنگ افروزی ه ــتیم ک ــی هس ــردم دوران ــا م م
ــه  ــردی ک ــم. اَبرم ــلیمانی بودی ــم س ــام قاس ــه ن ــی ب ــور قهرمان ــور و حض ــاهد ظه ــت، ش ــود برافروخ ــتیزه جویی های خ س
پیشــینه جنــگاوری اش، تاریخــی چهــل ســاله دارد و گســتره فتوحاتــش، جغرافیایــی فراتــر از ایــران را دربرگرفتــه، و پنــدار، 
گفتــار و کــردار نیکــش بــه یــاری بــاور دینــِی اســامی اَش، سرشــت انســانی را فراتــر از تنگ نظری هــای سیاســی و حزبــی، 

پــاس داشــته اســت.
بــا شــهادت ســپهبد، قاســم ســلیمانی بــاب گفت وگــو از یــک اســطوره ملــی و مذهبــی گشــوده شــده؛ زیــرا در ذهــن مــردم، 
او کســی اســت کــه هــم مرزهــای ایــران را پاســداری کــرد و هــم بــه بــاوری راســتین تکیــه زد کــه او را بــا قهرمانــان کربــا 

پیونــد مــی داد.
ــم  ــدون قاس ــان ب ــد: جه ــخن می گوی ــطوره س ــوان اس ــه عن ــش او ب ــه از نق ــت ک ــده اس ــرح ش ــی مط ــانه ها، پرسش در رس

ــی اســت؟ ــه جهان ــلیمانی چگون س
ــِخ  ــای تاری ــه درازن ــا نگاهــی گــذرا ب ــم اســت، ب ــد از تقوی ــی چن ــد گــذر برگ های ــن پرســش، نیازمن ــه ای گرچــه پاســخ ب
اســطوره درمی یابیــم: زیــن پــس بازهــم خورشــید از شــرق طلــوع و در غــرب، غــروب می کنــد و بــا هــر طلــوع و غــروب 
ــه می شــوند و مــردم  ــر فــراز صحــن مطهــر رضــوی نواخت صــدای اذان از گلدســته ها شــنیده می شــود؛ و بازهــم نقاره هــا ب
ــا ایــن  ــود؛ و ب ــا خواهــد ب ــد و نمــاز می خواننــد؛ و بازهــم راهپیمایــی اربعیــن برپ ــد و وضــو مــی گیرن ــه زیــارت می رون ب

وجــود، ایــن جهــان، دیگــر جهــان پیــش از ســپهبد ســلیمانی نیســت!
ــای  ــی و قصه ه ــای درس ــی و کتاب ه ــناد فرهنگ ــتین و اس ــگاراِن راس ــِخ تاریخ  ن ــای تاری ــلیمانی در برگ ه ــم س ــهید قاس ش
شــفاهی تواتــر خواهــد یافــت. ایــن را بــا صــدای بلنــد می گویــم و در همیشــه تاریــخ بمانــد کــه اســطوره قاســم ســلیمانی 

زنــده اســت.
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یادداشت دکتر محمدعلی فتح الهی:
قیام مردمی نهم دی

دکتــر محمدعلــی فتح الهــی، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی به مناســبت فرارســیدن 
ســالروز 9 دی، روز بصیــرت و میثــاق امــت بــا والیــت، طــی یادداشــتی نــگاه خــود بــه ایــن حماســه را ارائــه کــرده اســت.

ِ َوما أَنا مَِن الُمشِرکیَن« ِ َعلی بَصیَرۀٍ أَنا َوَمِن اتَّبََعنی َوُسبحاَن اهللَّ »ُقل هِذهِ َسبیلی أَدعو إِلَی اهللَّ
»بگــو: ایــن راه مــن اســت مــن و پیروانــم، و بــا بصیــرت، بــه ســوی خــدا دعــوت می کنیــم! منــّزه اســت خــدا! و مــن از 

مشــرکان نیســتم!« )آیــه 108 ســوره یوســف(

بصیــرت عبــارت از داشــتن شــناخت و قــدرت تشــخیص و تحلیــل اســت. بصیــرت، شــناخت راه و شــناخت دوســت و 
ــبب  ــرت س ــازد. بصی ــد می س ــمنان را کن ــای دش ــود و توطئه ه ــه می ش ــت آگاهان ــث حرک ــرت باع ــت. بصی ــمن اس دش
ــود.  ــمن می ش ــلط دش ــب تس ــرت موج ــود بصی ــا نب ــود، ام ــی ش ــث گمراه ــد باع ــه نتوان ــی فتن ــه غبارآلودگ ــود ک می ش
ــوای الهــی  ــح و تق ــای نفســانی، اعمــال صال ــت هواه ــه در نتیجــه اطاعــت الهــی و مدیری ــرت، روشــن بینی اســت ک بصی
ــا شــناخت حقایــق و درک دقیــق  ــا تاریکی هــا و ظلمــات را برایشــان روشــن نمایــد و ب ــه بنــدگان خــدا داده می شــود ت ب
ــق آن  ــور و تحق ــه ظه ــد؛ بلک ــد نمی آی ــی پدی ــورت دفع ــه ص ــی و ب ــرت، ناگهان ــوند. بصی ــظ ش ــا حف ــور، از لغزش ه ام
ــر هــم کســی اســت کــه بصیــرت، هویــت او شــده  تدریجــی اســت و ریشــه در رفتارهــا و بینش هــای پیشــین دارد. بصی
ــران  ــرای مــردم ای ــد. جلوه هــای تحقــق و نمایــش بصیــرت ب ــا بصیــرت شــکل می گیرن ــز ب باشــد. هویت هــای جمعــی نی

ــت. ــراغ گرف ــی س ــم تاریخ ــوادث مه ــوان در ح را می ت
 انقــاب اســامی بــا بصیــرت همگانــی مــردم شــکل گرفــت و بصیــرت را در ایــران عمومــی کــرد. چهــل ســال اول نظــام 
اســامی، دوران تعمیــق ایــن بصیــرت در جامعــه رو بــه رشــد ایــران و حماســه نهــم دی مــاه از مصادیــق برجســته آن اســت. 
اهمیــت نهــم دی تنهــا در عبــور دادن جامعــه از فضــای فتنــه ســال 88 نبــود، بلکــه مهم تــر از آن، حماســه نهــم دی مــاه، 
تبدیــل بــه ســرمایه بــزرگ و دائمــی بــرای افزایــش بصیــرت مــردم و حرکــت سیاســی و اجتماعــی آنهــا بــرای ســال های 

بعــد شــد کــه اکنــون اهمیــت و تعیین کنندگــی آن روشــن تر شــده اســت.
ایــن واقعــه باعــث شــد کــه مــردم درک عمیق تــری نســبت بــه مســائل داخلــی و خارجــی و جایــگاه ایــران در جهــان پیــدا 
کننــد. از طــرف دیگــر، نــگاه ناظــران خارجــی را نیــز نســبت بــه مــردم ایــران تغییــر داد. نهــم دی مــاه، بیــن مــردم وحــدت 
ــا مشــکات  ــه ب ــرای مواجه ــد و ب ــی کنن ــان را بازیاب ــی خودش ــت اســامی ایران ــا مجــدداً هوی ــرد ت و انســجام ایجــاد ک
آمادگــی داشــته باشــند. واکنــش مناســب جامعــه در قبــال فتنــه نشــان داد کــه بــاور متعالی تــری در جامعــه شــکل گرفتــه 
اســت و ایــن درک و هویــت تبدیــل بــه ســرمایه عظیمــی شــد تــا جامعــه بتوانــد بحران هــای گوناگــون را تــا حــد قابــل 
ــم  ــه نه ــر واقع ــی شــد. اگ ــرای شــکل گیری اقتصــاد مقاومت ــی، ســرمایه ای ب ــت متعال ــن هوی ــی پشت ســر بگــذارد. ای قبول
دی در ســال 88 نبــود، شــاید مقاومــت امــروز مــردم در مقابــل مشــکات گوناگــون تحریم هــای اقتصــادی و تــورم میســر 
ــق  ــاع دقی ــود اط ــته های خ ــه آن از داش ــه ب ــا مراجع ــه ب ــت ک ــی اس ــرمایه فرهنگ ــک س ــم دی ی ــه نه ــد. حماس نمی ش
ــت  ــی توانس ــه مردم ــن حماس ــم. ای ــره بری ــا به ــون از آنه ــوادث گوناگ ــا ح ــه ب ــرای مواجه ــم ب ــم و می توانی ــدا می کنی پی

ــد. ــی کن ــی را خنث ــی و بین الملل ــران داخل ــای فتنه گ فعالیت ه
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ــر  ــی، اگ ــژه در حــوزه امنیت ــه اســت. به وی ــی جامع ــای مدیریت ــردم در عرصه ه ــش م ــای نق ــرای ایف ــی ب ــاه الگوی ــم دی م نه
حضــور مــردم نباشــد، صــرف برخــورد امنیتــی بــا اغتشاشــگران تبعــات اجتماعــی پیــدا می کنــد و میــزان توفیقــش هــم قابــل 
ــد و صــف اعتراضــات مــردم  ــه کن ــا اغتشاشــگران مقابل ــد ب ــه اســت کــه می توان ــی نیســت. حضــور مــردم در صحن پیش بین

عــادی را از اغتشاشــگران جــدا کنــد.
مأموریــت اغتشاشــگران آن بــود کــه برخــی اعتراضــات مردمــی را تبدیــل بــه مخالفــت بــا اصــل نظــام کننــد و اگــر هــم در 
ایــن جهــت موفــق نشــدند، حداقــل مانــع آگاه شــدن مــردم بــه توطئه  هــای دشــمنان شــوند تــا جریانهــای فاســد بتواننــد بــه 
حیــات خــود ادامــه دهنــد. قصــد آنهــا ایــن بــود کــه بــا اســتناد بــه اغتشاشــگری از جانــب عــده ای، بــاور و معرفتــی کاذب 
ــه  ــود ک ــوم انســانی ب ــن ســنخی از عل ــا، تدوی ــه آنه ــد. برنام ــرای همیشــه انقــاب را محکــوم کنن ــد ب ــد و بتوانن ایجــاد کنن
زندگــی مــردم را خــاف آرمان هــای انقــاب و اســام جهــت دهــد. امــا نهــم دی مــاه بیعــت مجــددی از طــرف مــردم بــا 
والیــت دینــی و الهــی را رقــم زد. ایــن واقعــه تنهــا پاســخ بــه فتنه هــای ســال 88 نبــود، بلکــه در ورای ایــن حضــور گســترده 

مــردم، وفــاداری بــه نظــام و والیــت مــوج مــی زد.
 هویــت اســامی ایرانــی در نســبت و برقــراری ارتبــاط مــردم بــا نهــاد والیــت تعریــف می شــود و بــدون آن جامعــه ایرانــی 
ــاب  ــت و در انق ــران اس ــت ای ــجام مل ــی انس ــه کانون ــا )ع( نقط ــام رض ــت ام ــام والی ــد. مق ــته باش ــی داش ــد هویت نمی توان
ــه عنــوان مقــام والیــت در جامعــه ظهــور کــرد و باعــث انســجام و هویت یابــی مــردم  اســامی، نایــب امــام زمــان )عــج( ب
ایــران شــد. جامعــه ایرانــی بــا والیــت فقیــه کــه عنایــت و هدیــه الهــی بــود، توانســت خــود را بیابــد. جامعــه ایرانــی نیــاز 
داشــت تــا مجــدداً نســبت و درک خــود از مقــام والیــت را بازآفرینــی کنــد و حماســه نهــم دی مــاه موقعیتــی را فراهــم کــرد 

تــا چنیــن بیعــت مجــددی صــورت پذیــرد.
ــدد را  ــت مج ــه بیع ــرورت ب ــاز و ض ــدی نی ــوادث بع ــی ح ــود، ول ــده ب ــف نش ــری تضعی ــا رهب ــردم ب ــه م ــه رابط  اگرچ
ــت وارد شــویم و  ــدرت و صاب ــا ق ــه ای ب ــه در مســائل منطق ــری باعــث شــد ک ــام معظــم رهب ــا مق ــا بخشــید. بیعــت ب معن
تعیین کننده تریــن قــدرت در مســائل منطقــه ای باشــیم. ایــن تجدیــد بیعــِت به هنــگام، در مســائل داخلــی هــم بــا وجــود همــه 
معضــات توانســت بــه جامعــه یــاری برســاند. اگــر جمهــوری اســامی توانســت در بحران هــای منطقــه ای ماننــد ســوریه و 
عــراق وارد شــود و در مقابلــه بــا داعــش موفــق شــود، تحــت تأثیــر اتفــاق بــزرگ نهــم دی و انســجام و اراده ای اســت کــه 

در آن جــا شــکل گرفــت.
 ایــن روز در تاریــخ ایــران مانــدگار شــد و هــر ســال ضمــن یــادآوری ایــن رویــداد بــه همــه موافقــان و مخالفــان ایــن انقــاب 
اعــام می شــود کــه مــردم بــا وجــود تمــام مســائل و معضــات درونــی و بیرونــی بــر عهــد خــود بــا انقــاب اســامی راســخ 
ــق مــردم  ــران اســت کــه از آن طری ــخ ملــت ای ــی در تاری ــرگ زرین ــاه ســال 1388ب ــد. حماســه نهــم دی م و اســتوار می مانن
ــر عهــد خــود در  ــد و ب ــاق کردن ــد میث ــی )ره( و شــهیدان انقــاب اســامی تجدی ــام خمین ــا آرمان هــای ام ــران ب ســرفراز ای

پافشــاری بــر عــزت و ســربلندی نظــام جمهــوری اســامی ایــران ایســتادند.
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یادداشت دکتر امیر احمدزاده:
روایتی از فساد ستیزی امیرکبیر

ــان  ــران در زم ــم ای ــر )1186-1230ش( صدراعظ ــه امیرکبی ــهور ب ــی مش ــان فراهان ــت میرزاتقی خ ــالگرد درگذش  20 دی س
ــِخ  ــأت علمــی پژوهشــکده تاری ــر احمــدزاده، عضــو هی ــر محمدامی ــن مناســبت دکت ــن شــاه قاجــار اســت. به همی ناصرالدی
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، در یادداشــتی بــه روایــت فســاد ســتیزی و اصاحــات سیاســی_اجتماعی ایــن 

شــخصیت تاریــخ معاصــر ایــران پرداختــه اســت.
مقدمه

میرزاتقــی خــان امیرکبیــر میراثــدار وضعیــت نابســامانی از دوره 
محمدشــاه و وزیــرش حاجــی میرزا آقاســی بــود. در آن دوره، بســیاری 
ــرده  ــدا ک ــر پی ــه وضــع اســفناک تغیی ــی ب ــی حکمران از اصــول و مبان
ــاق  ــه اتف ــر گون ــکان ه ــداوم، ام ــورت ت ــه در ص ــای ک ــود به گونه ب
دلخراشــی بــرای مملکــت از جملــه تجزیــه ایــران قابــل تصــور بــود. 
ــا جلــوس ناصرالدیــن شــاه هجــده ســاله  بنابرایــن، میرزاتقــی خــان ب
به عنــوان مســئول ترتیــب اثــر دادن بــه امــور ملــک و ملــت منصــوب 
ــا  ــه اصاحــات سیاســی مملکتــی و مبــارزه ب شــد و از همــان ابتــدا ب
ــود  ــرای بهب ــوان یکــی از معیارهــای الزم ب ــی به عن فســاد اخــاق مدن

اوضــاع تمرکــز کــرد.
قانون محوری و نظم در مبارزه با فساد

ــان و  ــدازی رســوم رشــوه خواری، دزدی، پیشــکش دادن حــکام و دیوانی ــه بران ــی ب میرزاتقــی خــان در اصــاح اخــاق مدن
سیورســات )جیــره، غلــه و خــوراک لشــکریان( همــت گمــارد. او تملق گویــی و القــاب و عناویــن ناپســندیده اهــل دولــت و 
مدیحه ســرایی شــاعران را منســوخ کــرد. هرزگــی و لوطی بــازی، قداره کشــی و عربــده کشــیدن مســتانه در کــوی و بــرزن را 
از بیــن بــرد. جوهــره نظــم میرزاتقــی خــان بــر قانــون و عدالــت اســتوار بــود و در نامه هایــش بــه اهتمــام والیــان و حاکمــان 
ــود کــه قواعــد ظلــم و تعــدی و اجحــاف را از  ــر آن ب ــر ب ــه و آســودگی مــردم را داشــته اســت.  امی ــون ثابت در اجــرای قان

میــان بــردارد.
در مبــارزه بــا فســاد کوشــید تــا وضــع مالیــه و دخل وخــرج کشــور نظــم کلــی بیابــد. بــرای دربــار و شــاه، حقــوق ثابتــی 
ــادل در  ــرزا آقاســی عــدم تع ــان حــاج می ــرد. در زم ــی از مســتمری ها را محــدود ک ــان و خیل ــرد. مواجــب دیوانی ــرار ک برق
ــرور مخــارج  ــال دو ک ــر س ــه ه ــود به طوری ک ــاد شــده ب ــیورغال زی ــول و س ــزاف و دادن تی بخشــش ها و مســتمری های گ

ایــران بــر مداخــل آن زیادتــی پیــدا کــرد.  

کاستن از مقرری ها  و جلوگیری از پرداخت های بی حساب
میرزاتقــی خــان بــرای اصــاح امــور مذکــور ســعی کــرد تــا از مواجــب و مســتمری ها  بکاهــد. گمــرکات کــه تــا آن زمــان در 
دســت افــراد بودنــد از دســت آنــان گرفــت و تحــت اداره دولــت قــرار داد. او مبلــغ ششــصدهزار تومــان را کــه حاجــی میــرزا 
آقاســی در حــق دوســتان ماکویــی خــود برقــرار کــرده بــود، یکســره مقطــوع کــرد. کاردار انگلیــس در بررســی اقدامــات چهــار 

ماهــه اول امیرکبیــر می نویســد کــه امیــر نظــام ســخت مشــغول اصــاح خطاکاری هــای دولــت زمــان محمدشــاه اســت.
ــی کســر  ــر نظــام مواجــب مــردم را کســر کــرد ول اعتمادالســلطنه در صدرالتواریــخ می نویســد: اگرچــه میرزاتقــی خــان امی
او بهتــر از زیــادی و افــزودن دیگــران بــود. به خاطــر اینکــه در عهــد شــاه مرحــوم و صــدارت حاجــی میــرزا آقاســی، اســم 
مواجــب زیــاد و رســم مواجــب کــم بلکــه هیــچ بــود.  شــخصی کــه ده هــزار تومــان مواجــب می دادنــد ولــی چــون وصــول 
نمی شــد صاحــب آن مجبــور می شــد آن بــرات را بــه هــزار تومــان بفروشــد و بــه ازاء آن هــزار تومــان هــم اســباب خــرازی 

فرنــگ بگیــرد.  

تالش برای تعدیل بودجه دولتی
امیــر تبعیــض روا نداشــت و همــه حرفــش برانداختــن فســاد، تبعیــض و بی عدالتــی بــود. او بــرای تعدیــل بودجــه دولــت 
حتــی از حقــوق شــاه کاســت و مقــدار آن را ماهــی دو هــزار تومــان و ســاالنه پانــزده هــزار تومــان تعییــن کــرد حــال آنکــه 

حقــوق محمدشــاه بیــش از شــصت هــزار تومــان بــود.
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 او در نامــه بــه شــاه می نویســد، فــدوی دینــاری بــه احــدی نخواهــد داد. او برنامــه تعدیــل دخل وخــرج کشــور و مســتمری 
ــرد. از  ــی ک ــر کل ــیورغال تجدیدنظ ــول و س ــاب و تی ــتمری های بی حس ــر مس ــام داد. او در دفت ــت انج ــا جدی ــول را ب و تی
مســتمری ها  کاســت و در مــواردی قطــع کــرد. تیــول را محــدود ســاخت یــا یکســره ضبــط دیوانکــرد. او در قطــع مســتمری 

و تیــول مفتخــوران درنگــی نکــرد.

تأسیس دیوانخانه عدالت و وضع قوانین
از اقدامــات امیــر توجــه و تــاش در کارآمــد کــردن دیــوان عدالــت بــود. در واقــع، نبــودن یــک رویــه قضایــی منظــم باعــث 
ــا در  ــد ت ــث می ش ــتی ها  باع ــن کاس ــود. ای ــال ش ــفتگی و اخت ــار آش ــوق دچ ــاق حق ــژه احق ــر قضــاوت و به وی ــد ام می ش
ــن  ــت و آیی ــه دول ــردم علی ــه دادخواهــی م ــد. او ب ــاد کنن ــون ی ــه جامعــه ای بی قان ــران به مثاب ــه از ای چشــم قدرت هــای بیگان

دادخواهــی اقلیت هــای مذهبــی و برانداختــن رســم شــکنجه متهــم و مجــرم اقــدام کــرد.
امیــر بــه ایــن امــر مقیــد بــود تــا محاکــم شــرع را از آلودگــی رشــوه خواری مبــرا کنــد و در ایــن راســتا کارهــای شــگرفی 
انجــام داد.  از دیــدگاه امیــر رأی قضایــی ناســخ نداشــت و بایــد قانــون اجــرا شــود.  امیرکبیــر در دیوانخانــه عدالــت رســیدگی 
بــه امــوری همچــون دعــاوی عرفــی بیــن افــراد و نیــز دعــاوی میــان افــراد و دولــت ماننــد اختــاف مالیاتــی و ... قــرار داده 
بــود. او همچنیــن می نویســد، دیوانخانــه مبارکــه بــرای غوررســی )تعمیــق در بررســی مســائل( امــور و رفــع هــر نــوع ظلــم 

از فقــرا و ضعفــا قــرار گرفتــه شــده اســت.
او در نامه هایــش اجــرای عدالــت را فــرض حکومتــی شــمرده و همــگان را موظــف بــه احقــاق حــق و جلوگیــری از اغمــاض 
و چشم پوشــی می دانــد. امیرکبیــر و اقداماتــش از ایــن حیــث کــه در پیــکار بــا فســاد عمومــی و تأثیــری کــه از ایــن جهــت 
ــدران  ــه قل ــود ک ــون نب ــت قان ــری از حکوم ــر خب ــل از امی ــت. در دوره قب ــین برانگیز اس ــیار تحس ــت بس ــه گذاش ــر جامع ب
ســتمگر را محکــوم کنــد، بلکــه آنــان خــود را هواخــواه عالی تریــن ارزشــهای انســانی جلــوه می دادنــد و ریــا و دروغ فلســفه 

دولــت آنــان و کجــروی و تبهــکاری قانــون زندگــی آنــان بــود.  
امیرکبیــر در نهایــت قــدرت، صالــح بــود و علیــه فســاد و اخــاق مدنــی بــه نبــرد پرداخــت به گونــه ای کــه در دولــت کوتــاه 
ــاد.  ــتی ها  برافت ــا و کاس ــیاری از کژی ه ــان او بس ــود. در زم ــود آورده ب ــی به وج ــول محسوس ــاع تح ــأت اجتم ــود در هی خ

ــه نیکویــی گراییدنــد. عمــوم مــردم ســنت های زشــت را تــرک کردنــد و ب

مبارزه با رشوه خواری
 او بــا نادرســتی و رشــوه خواری پیــکار کــرد. رشــوه خواری شــامل پیشــکش، مداخــل، سیورســات بــود. وزیــران و بــزرگان 
ــد. مجمــوع اینهــا همــان  ــان مداخــل داشــتند و لشــکریان سیورســات می بردن ــد. دیوانی ــد و می گرفتن ــوم پیشــکش می دادن ق
دزدی طبقــه حاکمــه از جیــب مــردم بــود و زیــان آن بیــش از همــه گریبــان رعیــت و کســبه و افــراد خرده پــا را می گرفــت. 
رشــوه خواری بــه آن مفهــوم صــورت بنیــاد مدنــی شــناخته ای یافتــه و از شــاه مملکــت تــا ســردمدار محلــه بــه آن خــو گرفتــه 
بودنــد. »واتســون« در ایــن خصــوص می نویســد: از مجمــوع خصیصه هایــی کــه در خــوی ایرانیــان نمــو یافتــه بعــد از غــرور 

توخالــی زیــادی کــه دارنــد، شــوق دائمــی آنــان بــه ســودجویی نامشــروع اســت. 
لفــظ مداخــل... بــه گــوش ایرانیــان بــس دلپذیــر اســت و لطــف آن را کمتــر اروپایــی درمی یابــد. مداخــل اطــاق می شــود 
بــه هــر چــه کــه بتــوان بــه رشــوه، فریــب، زورســتانی و از هــر راه نادرســت دیگــری به دســت آورد و آنچــه مــردم ایــران 
به دنبالــش می رونــد، همــان مداخــل اســت نــه مواجــب. مواجــب سرراســت میــدان تجلــی اســتعدادهای ایرانــی نیســت. آن 
اســتعدادهای فــراوان در ریــاکاری، تقلــب، اجحــاف، تملق گویــی و فروتنــی چاپلوســانه ظهــور دارنــد. از ایــن رو شــغلی کــه 

فقــط حقــوق خوبــی داشــته باشــد و مجــال مداخــل را ندهــد، حرفــه ای بی مقــدار اســت.  
ــود  ــوق آن ب ــی ماف ــه و می نویســد: امیرنظــام به کل ــن رشــوه خواری پرداخت ــر در برانداخت ــه ســتایش از اراده امی »واتســون« ب
کــه کســی بتوانــد او را بــه رشــوه بفریبــد. مصمــم گشــت آن نظــام رشــوه خواری را کــه از شــش جهــت احاطــه اش کــرده 
بــود، برانــدازد. از نظــر ایرانیــان فوق العاده تریــن و حتــی شــگفت انگیزترین جنبــه اخاقــی امیــر همــان فســادناپذیری مطلــق 

ــاره می نویســد: پولــی کــه امیرنظــام حاضــر نبــود بگیــرد در راه برانداختــن او خــرج شــد. وی بــود.  »پــوالک« در این ب

نقشه برای رشوه خواری و دزدی
ــام دادن را هــم  ــی و انع ــد و رســم مژدگان ــدش می آم ــان هــم ب ــه و ارمغ ــه از هدی ــود ک وســواس او در درســتی به حــدی ب
منســوخ ســاخت. او از میرزامحمدخــان کارپــرداز حاجــی ترخــان کــه ظــرف آب پاشــی بــرای امیــر فرســتاده بــود، می نویســد: 
ــاهی  ــه پادش ــاب علی ــدام اعت ــه خ ــب و ن ــه این جان ــود . .. ن ــب نمی ش ــنودی این جان ــندی و خش ــه خرس ــا مای ــن چیزه ای

ــم.   ــه جــز ظهــور خدمتگــزاری توقــع دیگــر نداری هیچ کــدام ب
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او بــا درســتی و پاکدامنــی خــود قانــون برانداختــن رشــوه خواری را نهــاد و بــا سیاســت ســخت بــه اجــرای قانــون آن تأکیــد 
داشــت. او بــرای ایــن کار ضمــن وضــع قوانیــن و تضمیــن ضمانــت اجرایــی آن، پایــه کار را بــر عدالــت و سیاســت گذاشــت. 
ــم و  ــپاهی بی ک ــی و س ــب دیوان ــا مواج ــد ت ــرآن ش ــوه خواری و دزدی ب ــای رش ــور زمینه ه ــری از ظه ــرای جلوگی  او ب
کاســت ســر مــاه برســد، زیــرا معتقــد بــود کــه تنگدســتی یکــی از علــل به وجــود آمــدن مداخــل و از انگیزه هــای نادرســتی 
اســت. ســرباز نیمــه گرســنه و دیوانــی مواجــب نرســیده، قانــون چــرا بشناســد؟ او معتقــد بــود کــه وقتــی مواجــب به موقــع 

پرداخــت شــود، رشــوه گیری و به زورســتانی دیگــر موجــه نیســت.
امیــر بــه دنبــال ایــن قانــون و سیاســت طــی نامــه ای بــه حــکام والیــات و مباشــران مالیــه و ســرکردگان لشــکر آییــن رشــوه 
و سیورســات در مملکــت را منســوخ اعــام و تأکیــد کــرد کــه حاکــم خطاپیشــه مــورد بازخواســت قــرار می گیــرد و معــزول 
ــدی و  ــه تع ــه ب ــود و آنچ ــیده می ش ــه کش ــه محاکم ــت ب ــه عدال ــج رو در دیوانخان ــه ک ــل مالی ــر و محص ــود و مباش می ش

ــده می شــود. ــش برگردان ــه صاحب ــرده شــود، مســترد و ب بی حســابی ب
 او در فرمــان ابطــال رســم سیورســات کــه دامنــه آن وســیع و حتــی جنبــه مشــروع یافتــه بــود، اعــام کــرد کــه بعــد از ایــن 
هیــچ مأمــور دیوانــی و محصــل مالیاتــی و ســرباز قشــونی بــه هــر کجــا کــه رود نمی توانــد آذوقــه و بنــه مــورد نیــاز خــود 
را بــه زور و رایــگان از رعیــت بگیــرد، بلکــه هــر کــس بایــد سیورســات خــود را موافــق معمــول ابتیــاع کنــد و بــه رعیــت 
آزار نرســاند.  امیرنظــام بــر ایــن موضــوع تأکیــد داشــت کــه مــردم از قانــون دولــت آگاه شــوند و بداننــد کــه نابــه کار بــه کیفــر 

می رســد و درســتکار پــاداش می یابــد و بــرای اطــاع ملــت بــه نشــر قوانیــن در روزنامــه پرداخــت.  

مبارزه با ناامنی اجتماعی و تأسیس قراولخانه
اقــدام دیگــر امیــر مبــارزه بــا ناامنــی اجتماعــی بــود. ایــن مســئله شــامل خودســری و یاغی گــری، ظلــم حــکام، جــور محثــل 
مالیــات، زورگویــی ســپاهی، بی عدالتــی دیوانخانــه و هــر مســئله کــه باعــث نفــی حقــوق جامعــه می شــد را دربرمی گرفــت. 
ــد و  ــان نبودن ــردم در ام ــت و م ــهرها رواج داش ــازی در ش ــی و لوطی ب ــی و قمه کش ــی هرزگ ــرزا آقاس ــی می در دوره حاج
ــه حاجــی  ــود. ســربازان فــوج ماکویــی کــه متعلــق ب دولــت خــود در فراهــم کــردن زمینه هــای ناامنــی اجتماعــی دخیــل ب
ــه  ــد و صاحبخان ــرای دزدی می رفتن ــا  ب ــه خانه ه ــد و ب ــن می کردن ــراغ روش ــب ها چ ــت ش ــد، به صراح ــی بودن ــرزا آقاس می
ــی مســت می شــدند زن بیچــاره و بچــه  ــرکان ماکوئ ــه اعتمادالســلطنه ت ــه گفت ــد، جــرأت دم زدن نداشــت! ب هــم کــه می دی
ــت.  ــه را نداش ــدن از خان ــرأت بیرون ش ــی ج ــه و زن ــچ بچ ــد هی ــه می ش ــروب ک ــد ... غ ــد، می بردن ــی را می دیدن بی صاحب

ــب  ــمرده، مرتک ــت ش ــت را غنیم ــا فرص ــم آنه ــه اس ــم ب ــواط ه ــایر ال س
ــدند.   ــرارت ها می ش ــاره ای ش پ

 بنابــه نوشــته وقایــع اتفاقیــه تــا پیــش از زمــان امیــر ســربازان در تجــاوز 
نســبت بــه مــردم اعمــال زشــت شــریرانه ای مرتکــب می شــدند. اهالــی از 
دســت اشــرار و الــواط بــه جــان آمــده بودنــد »واتســون« در فســاد اخــاق 
ــکارا  ــای آش ــه هرزگی ه ــی صحن ــای عموم ــد: حمام ه ــی می نویس اجتماع

بــود و ...
 در زمــان امیــر همــه ایــن تبهکاری هــا  برافتــاد و مــردم امــن و امانــی یافتند. 
ــی  ــاد اخاق ــه فس ــارزه علی ــان در مب ــی خ ــد: میرزاتق ــون می نویس واتس
ــت نما  ــدان انگش ــفانه ب ــده و متأس ــه دوان ــش ریش ــع هموطنان ــه در طب ک
گشــته اند تأملــی نکــرد ... کســانی را کــه هرزگــی در گرمابه هــا  را وســیله 
ــود  ــا را ناب ــرد و آن پلیده ــه ک ــد تنبی ــرار داده بودن ــش ق ــودجویی خوی س

ســاخت.  
ــود و  ــپرده ب ــه س ــده قراولخان ــر عه ــهرها را ب ــت ش ــئولیت امنی ــر مس امی
ــز  ــد ترکمــان و بلوچســتان نی در مناطــق مــرزی و نواحــی دوردســت مانن
قلعه هــای نظامــی ســاخت. در تهــران چهــل قراولخانــه و در ســایر شــهرها 
ــن  ــم شــد کــه مجمــوع ای ــن ترتیــب نظــام امــن و آرامشــی تنظی ــه همی ب
ــم  ــر آن ه ــه در اث ــاخت ک ــرار س ــور برق ــازه ای در کش ــت ت ــر امنی تدابی
کســب و کار مــردم رونــق یافــت و بلکــه خانوارهــا و عشــایر ســرحدی بــه 

ــد. ــازه ای پیــش گرفتن ــن خــود بازگشــتند و راه و رســم ت ــه و زمی خان
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یادداشتی از دکتر ابراهیمی:
نگاهی به پیشینه و کارنامه کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی و اجتماعی در پژوهشگاه

ــوم  ــای عل ــازی پژوهش ه ــوآوری و کاربردی س ــر ن ــت و مدی ــروه مدیری ــی گ ــأت علم ــو هی ــی )عض ــام ابراهیم ــر اله دکت
ــوم  ــی در پژوهشــگاه عل ــوم انســانی و اجتماع ــای عل ــازی پژوهش ه ــه کاربردی س ــه پیشــینه و کارنام ــی ب ــا نگاه انســانی( ب
انســانی و مطالعــات فرهنگــی یادداشــتی نگاشــته و در ایــن خصــوص نکاتــی را شــرح داده اســت کــه در ادامــه متــن کامــل 

ــذرد:  ــان می گ ــت از نظرت ــن یادداش ای

ــذار دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها از نســل نخســِت  ــای گ ــا، یکــی از راهبرده ــرد و کاربردی ســازی پژوهش ه ــه کارب توجــه ب
ــی و سیاســت گذاری اســت. مناقشــه  ــارمِ کارآفرین ــه نســل های ســوم و چه آموزش محــوری و نســل دومِ پژوهش محــوری ب
بــر ســر موضــوع کاربردی ســازی علــم و به ویــژه علــوم انســانی و اجتماعــی، از دیربــاز وجــود داشــته و کمــاکان نیــز منتقــدان، 
دالیلــی در ایــن بــاب دارنــد. هرچنــد امــروزه شــاید دیگــر بحــث بــر ســِر »چرایــی« ایــن موضــوع نباشــد و »چگونگــی« منظــر 
اصلــی نگریســتن بــه ایــن مهــم بــه شــمار آیــد. مباحثــات رایــج در بــاب تقلیــل و فروکاســت علــوم انســانی و اجتماعــی از 
طریــق کاربــردی شــدن، تــا حــدی موضوعیــت خــود را از دســت داده  و آنچــه محــور گفت وگوهــای اندیشــمندان ایــن حــوزه 
اســت، صورت بنــدِی الگوهــا، اتــکا بــر رویکردهــا و یافتــن راهکارهــای عالمانــه بــرای برقــراری ارتبــاط میــان پژوهش هــای 

علــوم انســانی و اجتماعــی بــا نیازهــای ذی نفعــان در جامعــه و صنعــت اســت.
ــگارش  ــس ن ــا بالعک ــری ی ــای نظ ــر پژوهش ه ــردی ب ــای کارب ــاِن پژوهش ه ــات رجح ــدف اثب ــا ه ــت ب ــن یادداش ــه ای البت
ــردازی  ــردی، نظریه پ ــش کارب ــه پژوه ــام هرگون ــاز انج ــت؛ پیش نی ــکا دارد. نخس ــی ات ــرض اساس ــر دو ف ــه ب ــده؛ چراک نش
ــات  ــک اقتضائ ــی هری ــانی و اجتماع ــوم انس ــف عل ــته های مختل ــری اســت. دوم؛ رش ــای نظ ــر پژوهش ه ــا دســت کم ابتناب ی
خــاص خــود را در بحــث کاربــرد دارنــد؛ به گونــه ای کــه ارائــه یــک نســخه واحــد بــرای کاربردپذیــری ایــن علــوم بــدون 
ــری پژوهشــگاه  ــذار و جهت گی ــاه ازگ ــه ای کوت ــه مقدم ــا، در ادام ــن پیش فرض ه ــن ای ــا تبیی ــود. ب ــد ب شــک راه گشــا نخواه
ــه  ــه ارائ ــن زمین ــهیل گر در ای ــات تس ــتی و اقدام ــت گذاری های فرادس ــتندات و سیاس ــی مس ــازی، برخ ــث کاربردی س در بح

می شــود.
کتاب »درآمدی بر کاربردی سازی علوم انسانی در ایران«

نگــرش متمایــز بــه بحــث کاربردی ســازی پژوهش هــای علــوم انســانی و اجتماعــی در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
فرهنگــی به عنــوان بزرگ تریــن پژوهشــگاه علــوم انســانی در کشــور، محصــول چنــد رخــداد مهــم بــود کــه در ادامــه اجمــاالً 
ــد  ــویق و تمهی ــر تش ــی ب ــاوری مبن ــات و فن ــوم، تحقیق ــد وزارت عل ــرد جدی ــاذ رویک ــا اتخ ــان ب ــذرد. همزم ــر می گ از نظ
ــه  ــا جامع ــاط ب ــر ارتب ــای انجــام شــده در دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های کشــور و شــکل گیری دفت ــردن پژوهش ه کاربردی ک
و صنعــت در وزارت عتــف، در مهرمــاه 1393، پژوهشــکده ای بــا عنــوان »پژوهشــکده علــوم انســانی و اجتماعــی کاربــردی« 
در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی تأســیس شــد. در بــدو تأســیس، اهتمــام پژوهشــکده، بــر فرهنگ ســازی 
ــا  ــا، مشــکات و چالش ه ــا و تهدیده ــی، فرصت ه ــاب چیســتی و چرای ــزاری نشســت هایی در ب ــو و برگ ــق گفت وگ از طری
ــر  ــدی ب ــاب »درآم ــب کت ــه در قال ــود ک ــه ب ــن زمین ــه برخــی تجــارب دانشــگاه های داخــل و خــارج از کشــور در ای و ارائ

ــران« منتشــر شــد. ــوم انســانی در ای کاربردی ســازی عل
به تدریــج بــا نهادینــه شــدن لــزوم توجــه بــه ایــن مبحــث در ســطح کشــور و تقویــت و توســعه مکانیســم ها و زیرســاخت های 
ــی،  ــأت علم ــای هی ــه اعض ــای مرتب ــه ارتق ــد آیین نام ــتی مانن ــای فرادس ــات آیین نامه ه ــی الزام ــا و حت ــن طرح ه ــام ای انج
ــام  ــف انج ــته های مختل ــگاه در رش ــی پژوهش ــأت علم ــای هی ــط اعض ــه توس ــی ک ــردی و کارفرمای ــای کارب ــداد طرح ه تع

ــت. ــش یاف ــز افزای می شــدند نی
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 »آیین نامه کاربردی سازی طرح های علوم انسانی و اجتماعی« در دی ماه 1397 به تصویب هیأت امنای پژوهشگاه رسید و پس از 
آن برای ایجاد هم راستایی و هماهنگی در به انجام رساندن طرح های کارفرمایی، مبنای کار قرار گرفت. 

ــا  ــت ب ــک مدیری ــه ی ــگاه خــود را ب ــن پژوهشــکده جای ــازمانی پژوهشــگاه، ای ــاختار س ــی س ــی بازآرای ــال 1398 در پ در س
ــوم انســانی و  ــت کاربردی ســازی عل ــل معاون ــوم انســانی« ذی ــوآوری و کاربردی ســازی پژوهش هــای عل ــت ن ــوان »مدیری عن
ــه  ــز ب ــری نی ــا ظرفیت هــای بیشــتر، برون دادهــای متعــدد و متکث ــی ب ــب مدیریت ــن توســعه ســاختاری در قال فرهنگــی داد. ای
ــی  ــأت علم ــای هی ــاختن اعض ــر س ــگاه و درگی ــی پژوهش ــردی و کارفرمای ــای کارب ــودی طرح ه ــد صع ــت. رون ــراه داش هم
ــب پژوهشــکده دانشــنامه نگاری  ــاد دانشــنامه نگاری در قال ــن مدعاســت. پیوســتن بنی ــر همی تمامــی پژوهشــکده ها، گواهــی ب

بــه پژوهشــگاه نیــز بــه ایــن رشــد کّمــی و کیفــی کمــک شــایان توجهــی کــرد.
ــردی  ــرای تقویــت طرح هــای پژوهشــی کارب ــا 1400 تاش هــای زیرســاختی و کارکــردی دیگــری ب طــی ســال های 1398 ت

و ذی نفع محــور انجــام شــد کــه اهــّم آن هــا عبارتنــد از:
ــات  ــند الزام ــا س ــق ب ــاه 1399 مطاب ــی در تیرم ــانی و اجتماع ــوم انس ــای عل ــازی طرح ه ــه کاربردی س ــری آیین نام 1. بازنگ
ــور  ــاوری به منظ ــات و فن ــوم تحقیق ــاوری وزارت عل ــی و فن ــی، پژوهش ــات آموزش ــی مؤسس ــای تحقیقات ــاد قرارداده انعق

ــتی ــناد باالدس ــا اس ــت ب ــردن و مطابق ــد ک قاعده من
ــان آیین نامــه  ــد می ــراری پیون ــق برق ــان طرح هــا از طری ــرای مجری 2. تدویــن و اجــرای شــیوه نامه های حمایتــی و تشــویقی ب
ــت  ــه گرن ــع، آیین نام ــه ترفی ــی، آیین نام ــه پژوهش ــد نظام نام ــگاه مانن ــای پژوهش ــر آیین نامه ه ــا دیگ ــی ب ــای کارفرمای طرح ه

و شــیوه نامه انتخــاب پژوهشــگر برتــر
ــامانه  ــاتع و س ــامانه س ــه س ــاوری از جمل ــات و فن ــوم تحقیق ــط وزارت عل ــعه یافته توس ــامانه های توس ــرداری از س 3. بهره ب

ــأت علمــی پژوهشــگاه ــه اعضــای هی ــه و صنعــت ب ــای پژوهشــی جامع ــرای اطاع رســانی اولویت ه ســاجد ب
4. طراحــی و توســعه ســامانه »تــاک« بــه عنــوان ســامانه داخلــی پژوهشــگاه بــا اولویــت اطاع رســانی اولویت هــای پژوهشــی 

و فرصت هــای مطالعاتــی جامعــه و صنعــت بــه اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه
5. کســب گواهــی صاحیــت ارزیابــی شایســتگی های عمومــی مدیــران دســتگاه های اجرایــی توســط پژوهشــگاه از ســازمان 

امــور اداری و اســتخدامی کشــور
ــور  ــافا( به منظ ــران )س ــاوری ای ــی فن ــامانه ارزیاب ــگاه در س ــی پژوهش ــأت علم ــای هی ــی اعض ــای پژوهش ــت طرح ه 6. ثب

ــاوران( ــدی فن ــی توانمن ــی )TRL آمادگ ــطوح آمادگ ــای س ــا اعط ــات ب ــا و اختراع ــی فناوری ه ارزیاب
ــرای اعضــای  ــی ب ــردی و کارفرمای ــای کارب ــوان ورودی طرح ه ــه عن ــه ب ــن طرح نام ــای آموزشــی تدوی ــزاری کارگاه ه 7. برگ
ــی  ــوان خروج ــه عن ــردی ب ــای راهب ــگارش گزارش ه ــزاری کارگاه ن ــز برگ ــگاه و نی ــجویان پژوهش ــی و دانش ــأت علم هی

ــی ــردی و کارفرمای ــای کارب طرح ه
ــا آیین نامــه و شــیوه نامه اجرایــی ارتقــای مرتبــه اعضــای  ــرای آشــنایی اعضــای هیــأت علمــی ب 8. برگــزاری نشســت هایی ب

هیــأت علمــی موسســه های آمــوزش عالــی و پژوهشــی در ارتبــاط بــا طرح هــای کاربــردی و کارفرمایــی
ــا  ــور ب ــگاه های کش ــگاه ها و پژوهش ــا دانش ــگاه ب ــارب پژوهش ــهیم تج ــرای تس ــخنرانی هایی ب ــت ها و س ــزاری نشس 9. برگ
ــاوری، دانشــگاه  ــات و فن ــوم تحقیق ــه و صنعــت وزارت عل ــا جامع ــاط ب ــر ارتب ــاوری و دفت ــت پژوهــش و فن حضــور معاون
ــی و  ــات فرهنگ ــه مطالع ــوزه و دانشــگاه و مؤسس ــگاه ح ــامی، پژوهش ــگ اس ــوم و فرهن ــگاه عل ــی، پژوهش ــه طباطبای عام

اجتماعــی
10.  برگزاری دو دوره نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار و رونمایی از طرح های کاربردی پژوهشگاه

11.  برگزاری سلسله نشت هایی با عنوان جایگاه علوم انسانی و اجتماعی در پشتیبانی و رفع موانع تولید

تأکید مقام معظم رهبری بر »علِم نافع«
ــف  ــازی و تلطی ــگ کاربردی س ــدن فرهن ــه ش ــه، نهادین ــن زمین ــه در ای ــورت گرفت ــای ص ــداد تاش ه ــن برون ــاید مهم تری ش
نگاه هــا نســبت بــه فلســفه وجــودی ایــن گونــه طرح هــا باشــد. افزایــش آمــار طرح هــای کاربــردی پژوهشــگاه و مشــارکت 
ــن  ــگاه بزرگ تری ــت جای ــه تقوی ــد ب ــا می توان ــن طرح ه ــگاه در ای ــف پژوهش ــکده های مختل ــی پژوهش ــأت علم ــای هی اعض
نهــاد علمــی کشــور در حــوزه علــوم انســانی و اجتماعــی کمــک شــایان توجهــی کنــد. به رغــم پیشــینه بیــش از پنجــاه ســاله 
ــال  ــر از ده س ــابقه ای کوتاه ت ــگاه س ــای پژوهش ــازی پژوهش ه ــی، کاربردی س ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش
دارد و ایــن نشــان می دهــد، هنــوز در ابتــدای ایــن مســیر پــر فــراز و فــرود هســتیم. تأکیــد مقــام معظــم رهبــری بــر »علــِم 
ــات و  ــوم، تحقیق ــرم عل ــر محت ــت جــدی وزی ــد و حمای ــه و کشــور را حــل می کن ــه مســائل جامع ــه علمــی ک ــع« به مثاب ناف
فنــاوری بــر لــزوم انجــام تحقیقــات کاربــردی بــا هــدف »ظهــور نقــش نهــاد علــم در جامعــه« می توانــد مقــّوم حرکــت مســتمر 

پژوهشــگاه در راســتای تحقــق ایــن هــدف واال باشــد. 
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یادداشت دکتر ژاسنت صلیبی:
میالد مسیح )ع( و بشارت صلح و مهرورزی

مســیحیت به عنــوان یکــی از ادیــان ابراهیمــی و نزدیک تریــن دیــن بــه اســام دوره هــای پرفــراز و نشــیبی را پشــت  سرگذاشــته 
اســت. حقایــق دیــن مســیحیت در مســیر تاریخــی خــود دســتخوش تحوالتــی شــد و بــه تبــع آن هویــت و  شــخصیت عیســی 
مســیح )ع( و نقــش سیاســی_اجتماعی آن حضــرت در 

تاریــخ به گونــه ای دیگــر ترســیم شــد.
مخالفــت  زمینه ســاز  کــه  از  مهمتریــن عواملــی   
ــی را  ــوادث تاریخ ــد و ح ــیح )ع( ش ــی مس ــا عیس ب
به گونــه ای دیگــر رقــم زد،  تشــکیک در تولــد و 
ــه در  ــت ک ــیح )ع( اس ــی مس ــد عیس ــی تول چگونگ
ــی  ــه چگونگ ــم ب ــرآن کری ــی از ق ــوره های مختلف س
ــی  ــادر گرام ــی م ــد عیســی مســیح )ع( و پاکدامن تول
ایشــان،  حضــرت مریــم )س(، در کنــار داســتان 
زندگــی عیســی مســیح )ع( و ترســیم چهــره ای 
ــرآن  ــت. ق ــده اس ــاره  ش ــی از او اش ــی و تاریخ واقع
ــد:   ــد عیســی مســیح )ع( می فرمای ــارۀ تول ــم درب کری
ــن  ــهُۥ مِ ــِل َءاَدَم َخَلَق ــَد ٱهلَلّ َکَمثَ ــی ِعن ــَل ِعیَس إَِنّ َمثَ
ــران/ 59(  ــوُن )آل عم ــن َفیَُک ــهُۥ ُک َ ــاَل ل ــَمّ َق ــَراٍب ثُ تُ

اگرچــه دربــارۀ تاریــخ دقیــق تولد عیســی مســیح )ع( 
ــن حــال 25  ــا ای ــت، ب ــوان یاف ــر مســتندی نمی ت خب
دســامبر، تاریخــی  اعامــی از ســوی جهان مســیحیت، 

روز بزرگداشــت ایــن پیامبــر الهــی اســت.  
به همیــن مناســبت پیــام تبریــک دکتــر ژاســنت 
ــوم  ــگاه عل ــی پژوهش ــأت علم ــو هی ــی، عض صلیب
انســانی و مطالعــات فرهنگــی به عنــوان یکــی از 

پیــروان  ایــن دیــن الهــی، بــه مخاطبــان گرامــی تقدیــم می شــود:
25 دســامبر مصــادف چهــارم دی مــاه، ســالروز تولــد عیســی مســیح اســت؛ تجســمی از روح ازلــی خداونــد بــر زمیــن، چراکــه 
او از بطــن مریــم باکــره بــه دنیــا آمــد؛ مریــم  مقــدس بنــا بــر اراده الهــی، حضــرت عیســی )ع( را در جــان و تــن خــود پــرورش 
ــر در تاریــخ خلقــت بشــر. آمــدن عیســی )ع( را در بســیاری از کتــب عهــد عتیــق )تــورات( بشــارت  داد؛ معجــزه ای بی نظی
داده و او را منجــی قــوم یهــود خوانــده بودنــد و حتــی ایشــان را پادشــاه یهــود نامیدنــد، امــا پــس از آنکــه عیســی )ع( اعــام 
پیامبــری کــرد، برخــی کاهنــان یهــودی بانفــوذ بــه مخالفــت برخاســتند و عیســی نبــی را در دادگاه هــای خــود محکــوم کردنــد. 
عجبــا کــه مســیح مجرمــی بــود  پیــام آور محبــت، صلــح، دوســتی و بــرادری در میــان مــردم و ســرانجام در مســیر مــرگ بــا 
کوبیــده شــدن میخ هــا بــر بــدن بــر روی صلیــب بــه کنایــه از لقــب  پادشــاهی یهــود، تاجــی بافتــه شــده از خــار را بــر ســر او 
نهادنــد. کاهنــان قــوم یهــود پیام هــای اصلــی بشــارت عیســی ناصــری را در نیافتنــد؛ آنهــا نپذیرفتنــد کــه روح ازلــی در عیســی 
تجلــی یافتــه اســت و ســخن عیســی را درنیافتنــد کــه از تأثیــر عشــق میــان آدمیــان بــرای بهــره گرفتــن از تمامــی مواهــب 
ــا و  ــوام و ملت ه ــان اق ــح می ــا دمِ مســیحایی خــود از صل ــا ســخن می گفــت. عیســی ب ــک آنه ــان هســتی، توســط تک ت جه

تــاش انســان ها در کنــار یکدیگــر بــه نــام خــدا و  بــرای تعالــی اهــداف الهــی و انســانی ســخن می گفــت.
 امــروز بیــش از دو هــزار ســال از تولــد معجزه گــون عیســی مســیح )ع( می گــذرد و جهــان امــروز عرصــه ســلطه باالدســت 
ــه  ــی اســت ک ــا عامل ــت ی ــر مل ــه ه ــان ب ــی آن ــلطه گران و زورگوی ــزد س ــتی ن ــع بهزیس ــدن مناب ــم ش ــر فرودســت، متراک ب
ــی از  ــا رنگ وبوی ــه از آنه ــی ک ــی اهداف ــا طراح ــر روز ب ــلطه گران ه ــد. س ــد کن ــان را تهدی ــادی و سیاسی ش ــع اقتص مناف
ــه ای  ــا ایجــاد تنش هــای منطق ــگ ســرد و چــه ب ــب جن ــده نمی شــود، چــه در قال ــر الهــی دی ــن پیامب ــز ای پیام هــای صلح آمی
ــروی از  ــا پی ــا ب ــخ را تنه ــر تل ــن تصوی ــد. ای ــغ می کنن ــوم دری ــان های مظل ــب آن را از انس ــی و مواه ــی، زندگ و بین الملل

ــوان زدود. ــر می ت ــی بش ــوق واقع ــت حق ــی و رعای ــرد، صلح طلب ــب خ ــی در قال ــای اله پیام ه
ــح و  ــت، صل ــام محب ــق پی ــرای تحق ــه ب ــام انســان هایی ک ــر تم ــادی ب ــو می ــی آن ســال ن ــاد عیســی مســیح )ع( و در پ می

ــتند. ــریت هس ــی بش ــاهان واقع ــیر پادش ــن مس ــهدای ای ــاد. ش ــارک ب ــند، مب ــر می کوش ــان بش ــی در می ظلم زدای
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در مصاحبه با دکتر براتلو مطرح شد:
گامی به سوی تحول کیفی پژوهش های علوم انسانی

 کمیســیون ارزیابــی »کیفیــت و تحــول در پژوهــش« از آبــان مــاه ســال جــاری فعالیــت خــود را در پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
مطالعــات فرهنگــی آغــاز کــرده اســت.  مأموریــت اصلــی ایــن کمیســیون شناســایی وضعیــت و بررســی نقــاط قــوت و ضعــف 
سیاســت و روندهــای پژوهشــی در پژوهشــگاه و ارائــه پیشــنهاداتی جهــت ارتقــای وضعیــت کنونــی بــه شــورای پژوهشــی 

پژوهشــگاه اســت.

ــی از  ــه نمایندگ ــه ب ــت ک ــیون اس ــن کمیس ــای ای ــی از اعض ــگاه، یک ــی پژوهش ــأت علم ــو هی ــو عض ــه براتل ــر فاطم دکت
ــا  ــه ای ب ــی مصاحب ــش« ط ــول در پژوه ــت و تح ــی »کیفی ــوه ارزیاب ــاء و نح ــت اعض ــد فعالی ــوص رون ــیون در خص کمیس
ــج بررســی های کمیســیون را کــه حاصــل ســاعت ها گفت وگــوی  ــری، سرپرســت مدیریــت فرهنگــی، نتای ــر بهــاره نصی دکت
چهره به چهــره، صمیمــی، صریــح و انتقــادی اعضــای کمیســون بــا اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه بــوده، ارائــه داده اســت. 

ــذرد: ــان می گ ــه از نظرت ــن مصاحب ــن ای مت

* بــا توجــه بــه اقــدام ارزشــمند »کمیســیون ارزیابــی کیفیــت و تحــول در پژوهــش پژوهشــگاه« و نظرســنجی 
و تحلیــل نظــرات اعضــاء هیــأت علمــی، مهمتریــن و پرتکرارتریــن دغدغه هــای اعضــاء هیــأت علمــی در 

حــوزۀ پژوهــش چــه بــوده اســت؟

ضمــن تشــکر از توجــه و لطــف معاونــت فرهنگــی بــه ایــن فعالیــت کمیســیون، بایــد بگویــم دامنــه  کار انجــام شــده وســیع 
اســت. ایــن مطالعــه کیفــی بــوده و مصاحبــه بــا اعضــای محتــرم هیــأت علمــی پژوهشــگاه به صــورت نیمه بــاز انجــام شــده 
اســت. مــا ســه پرســش مشــخص داشــتیم؛ پرســش اول دربــاره  آسیب شناســی امــر پژوهــش بــود، یعنــی شــناخت مســائلی 
ــت  ــم حال ــا ه ــود. بحث ه ــاد ب ــورد بســیار زی ــن م ــد. نظــرات در ای ــد می کنن ــا تهدی ــد و ی ــا را  تحدی ــروزه پژوهش ه ــه ام ک
ماهــوی داشــته و بــر ماهیــت یــا نفــس پژوهشــگری در حــوزه علــوم انســانی متمرکــز می شــد وهــم به نوعــی متوجــه رســالت  
ــًا  ــد که اساس ــث ش ــاره بح ــور در این ب ــد. همین ط ــته باش ــده داش ــر عه ــت ب ــگاه می بایس ــه پژوهش ــود ک ــی ب و مأموریت های
ــت  ــل  کیفی ــی مث ــم: مباحث ــش می کنی ــل مدیریت ــرده و در عم ــف ک ــه آن را تعری ــم، چگون ــه می بینی ــش« را چگون ــا »پژوه م
ــی پژوهــش کــه شــامل آن  ــز کل حکمران ــی دانــش و نی ــی کل حکمران ــم و دانــش در ســطح کان، یعن ــی نظــام عل حکمران
ــه  ــه آن پرداخت ــم ب ــه در سیاســت گذاری های عل ــم آنچــه ک ــد، ه ــه آن فکــر می کن ــی ب ــاع علم ــه کل اجتم ــزی اســت ک چی
ــام   ــه انج ــش ب ــام پژوه ــِت نظ ــد هدای ــا قص ــت مداران ب ــط سیاس ــی توس ــوع ریل گذاری های ــا آن ن ــب ب ــود و متناس می ش
می رســد،  و هــم آنچــه کــه بــزرگان علــم و عالمــان علــوم انســانی دغدغــه آن  را دارنــد و در اجتماعــات علمــِی رســمی و 

ــم و اخــاق پژوهــش و پژوهش گــری ... . ــا مســائلی چــون اخــاق عل ــد ت غیررســمی مطــرح می کنن
در ایــن مصاحبه هــا عــاوه برموضوعــات کان در ســطوح ملــی و فراملــی، در مــورد مســائل مطــرح در مدیریــت پژوهشــی 
ــِت وقــت  ــران و مدیری ــه دیدگاه هــای مدی ــا حــال هــم صحبــت شــد. بخشــی از ایــن صحبت هــا ب پژوهشــگاه از گذشــته ت
نســبت بــه پژوهــش و کیفیــت پژوهــش بازمی گشــت. هــم نگاه هــای تأییــدی مطــرح شــد و هــم نگاه هــای انتقــادی، ناگفتــه 

نمانــد در کنــار انتقــاد، در کام خیلــی از اعضــاء قدردانــی نیــز نمایــان بــود. 
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واقعیــت ایــن اســت کــه در تاریــخ پژوهشــگاه همــواره بنــا بــر کیفیت افزایــی بــوده، امــا پرســش ایــن اســت کــه کیفیــت را 
چگونــه دیــده و بدنبــال آن مدیریــت پژوهــش را متولــی انجــام کــدام فعالیت هــا دانســته ایم. طبیعــی اســت کــه رویکردهــای 
مختلــف، رفتارهــای نظام بخــِش مدیریتــی و خروجی هــای پژوهشــِی متفاوتــی خواهــد داشــت. مــن در برنامــه هفتــه پژوهــش 
در ســخنرانی ای کــه داشــتم، از چنــد جریــان صحبــت کــردم. جریانــی بــر ایــن بــاور اســت کــه مســئله  مهــم در بحــث از 
کیفیــت پژوهــش، افزایــش کارایــی اســت. بــرای ایــن جریــاِن فکــری، افزایــش کارایــی یــک ارزش اســت. کارایــی تعریــف 
ــی و انســانی  ــاده مال ــا نه ــاال ب ــی ب ــا کارآی ــازمان ب ــی رود س ــار م ــی سیســتمی انتظ ــر نگاه ــی ب بســیار مشــخصی دارد. مبتن
مشــخصی کــه دارد بــه حداکثــر میــزان از خروجی هــای ممکــن برســد. طبیعــی اســت اگــر در ایــن شــرایط، امــر پژوهــش 
ــا  ــخنرانی ها و گزارش ه ــت ها، س ــا، نشس ــا، مقا له ه ــا، کتاب ه ــمارش طرح ه ــته و ش ــا فروکاس ــه ای از فعالیت ه ــه مجموع ب
ــر فعالیت هــای ممکــِن حاصــل از  ــت، حداکث ــا درنهای ــه م ــد ک ــاق می افت ــی اتف ــان، جای ــن جری ــت در ای آغــاز  شــود. موفقی
پژوهش هــا را احصــاء کــرده باشــیم،  در ایــن حالــت کاهــش قیمــت تمام شــده هــر خروجــی، بی تردیــد موفقیتــی مدیریتــی 

ــد. ــمار می آی ــه ش ب
جریــان بعــدی جریانــی اســت کــه تابــع تغییــرات رخ داده در نظــام علــِم جهــان اســت. تغییــر نســل های دانشــگاهی از نســل 
کاســیک تــا نســل های نــو، از نســل کاســیک کــه دور دانشــگاه و پژوهشــگاه را دیــوار کشــیده بــود و علــم را فقــط به مثابــه 
علــم و مکتوبــات علمــی می دیــد تــا نســلی کــه دیوارهــا را از دور دانشــگاه و پژوهشــگاه برداشــته و پژوهــش را درارتباطــی 
ــا همــه   ــه را در صــورت کان آن و ب ــن جامع ــد. شــما ای ــه هــم می دی ــه جامع ــی مســتقیم ب ــه و در خدمت ــا جامع ــل ب متقاب
اجزایــی کــه ممکــن اســت داشــته باشــد، در نظــر بگیریــد شــامل صنعــت یــا امــور مربــوط بــه صنعــت در آن بخشــی کــه بــه 
حوزه هــای علــوم انســانی هــم مربــوط می شــود، سیاســت یــا امــور سیاســی، فرهنــگ یــا امــور فرهنگــی و اقتصــاد یــا امــور 
اقتصــادی و ...؛ ایــن جریانــی اســت کــه کیفیــت در پژوهــش را ذیــل مفهــوم کلــی »اثربخــش بــودن« دنبــال می کنــد، گــو ایــن 
کــه علــم بایــد بــا کمتریــن فاصلــۀ زمانــی تأثیــر مســتقیمی بــر جامعــه هــم داشــته باشــد. هریــک از ایــن ارزش هــا کــه حاکــم 
می شــود ادبیــات خــاص خــود را هــم بوجــود مــی آورد؛ طبیعــی اســت کــه در ایــن بیــن بــا هــر جریانــی مفاهیمــی ماننــد 
ــان امــر و مشــارکت کنندگان  ــه تخصص هــای متولی ــا توجــه ب ــژه، ب ــد می شــود. به وی ــز تولی ــی، برون ســپاری و ... نی کارفرمای
در امــر سیاســت گذاری از حوزه هــای پزشــکی و یــا مهندســی مفاهیــم و ادبیــات خــاص آن حــوزه هــم وارد حــوزه علــوم 
ــت در  ــان  هــم موفقی ــن جری ــد. در ای ــت کنی ــی چــون ناظــر و ... دق ــارات و اصطاحات ــه عب انســانی خواهــد شــد، شــما ب
پژوهــش، شــاخص های خــود را دارد، مثــًا موفقیــت مدیــر می توانــد وابســته بــه تعــداد طرحــی باشــد کــه ســفارش گرفتــه 
ــه خــود مســئله  ــد. در واقــع اگــر بخواهیــم ب ــه مــن اینهــا را الیه هایــی می بینــم کــه یکدیگــر را کامــل می کنن اســت، ... البت
کیفیــِت پژوهــش بپردازیــم، همــه  اینهــا جــای خــود را دارنــد، امــا مهــم ایــن اســت کــه هیچ کــدام از اینهــا بــر دیگــری غلبــه 

نکــرده و جــای دیگــری را تنــگ نکنــد؛ تحقیقــات بنیــادی و کاربــردی هــر کــدام جــای خــود را دارنــد.
در اینجــا و در ادامــه بحث هــای قبلــی بایــد بــه یــک دوگانــه ای هــم اشــاره کــرد؛ مــا اساســًا دو نقطــه  مرجــع اســتراتژیک در 
ســازمان ها داریــم؛ بحــث اراده مدیریتــی، یعنــی آنچــه در بخــش ســتاد اتفــاق می افتــد و بخــش ظرفیــت مجموعــه، یعنــی 
آنچــه کــه در بخــش صــف اتفــاق افتادنــی اســت. طبیعــی اســت کــه اراده هــای مدیریتــی در کنــار ایــن ظرفیت هــا و توأمــان 
می تواننــد مجــال ظهــور و بــروز فرصت هــای کیفیــت افــزا را فراهــم آورنــد. کیفیــت اعضــاء هیــأت علمــی کــه البتــه فقــط 
ــردی و ســائق  ــا، ترجیحــات ف ــوع دغدغه ه ــم نیســت، بلکــه ن ــی اعضــاء ه ــردازش ذهن ــدرت پ ــت و ق ــه کیفی محــدود ب
ــی و  ــای علم ــا انجمن ه ــده و ی ــی ایده دهن ــات علم ــال در اجتماع ــور فع ــت و حض ــزان عضوی ــه کاری، می ــی، تجرب پژوهش
ــه  ــت ک ــن اس ــودم ای ــود،  مقص ــد ب ــا تأثیرگذارخواهن ــی در پژوهش ه ــر کیفیت افزای ــا و در ام ــا در اینج ــیاری از متغیره بس

ــان بســیاری دارد. ــدا و پنه ــای پی ــا الیه ه ــت پژوهش ه ــت کیفی ــت در پژوهــش و مدیری بحــث کیفی

 * بــا توجــه بــه توضیــح مقدماتــی شــما، برآینــد نظــرات اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه بــرای ارتقــاء 
کیفیــت پژوهــش بــر چــه مســئله ای متمرکــز بــود؟

ــأت علمــی در پژوهشــگاه مشــغول  ــم حــدود 150 عضــو هی ــد بگوی ــات، حــال در جــواب ســؤال شــما بای ــن مقدم ــا ای ب
ــی  ــرح آسیب شناس ــن ط ــام ای ــه ن ــد. البت ــزی می نگرن ــاص و متمای ــره ای خ ــی، از پنج ــه آسیب شناس ــک ب ــه هری ــتند ک هس
گذاشــته شــده اســت کــه ای کاش! آسیب شناســی نبــود، چــون مــا بــه مســئلۀ کیفیــت در پژوهــش و پژوهشــگاه پرداختیــم و 

ــه تجــارب زیســته  روزمــره  ماســت.  ــگاه ب ــًا ن ــگاه، طبیعت ــًا آسیب شناســی. حــال از ایــن دریچــه اولیــن ن ــه صرف ن
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تجربــه  زیســته مــِن پژوهشــگر، حــول فرایندهــای حاکمــی شــکل گرفتــه اســت کــه مــن بــا آن هــا دســت بــه گریبانــم؛ هرآنچــه 
ــا ترفیــع اســت و ... خــوب  ــه ارتقــاء و ی در قالــب آیین نامــه، شــیوه نامه و نظام نامــه تعریــف شــده و هرآنچــه کــه مربــوط ب
ــش  ــِت پژوه ــول در کیفی ــف تح ــوه مختل ــودن از وج ــاز ب ــل نیمه ب ــه دلی ــا ب ــه در مصاحبه ه ــد ک ــه ش ــر گفت ــه پیش ت اگرچ
ــه  ــم ب ــده ه ــد ش ــه نق ــواردی ک ــن م ــع اولی ــوده و به طب ــائل ب ــن مس ــه ای ــوط ب ــی مرب ــترین فراوان ــا بیش ــده، ام ــت ش صحب
همیــن فرایندهــا مربــوط اســت، بویــژه بــه مراحــل آغازیــن پژوهــش و فرایندهــای مربــوط بــه تکمیــل و تصویــب طرحنامــه. 
ــه  ــم ک ــم وارد اســت. می دانی ــام عل ــی در نظ ــه بروکراس ــه ب ــردد ک ــاز می گ ــی ب ــان نقدهای ــه هم ــم ب ــا ه ــب نقده ــه غال البت
ــن منظــور،  ــرای ای ــت اســت. ب ــردن کارِ اداره و مدیری ــا هــدف آســان ک ــرد بروکراســی، ساده ســازی و یکسان ســازی ب کارک
ــکان  ــد ام ــا ح ــا ت ــده و تفاوت ه ــم ش ــوند، تنظی ــت ش ــرار اســت مدیری ــه ق ــی ک ــط آن اجتماع ــد وس ــرای ح ــا ب آیین نامه ه
نادیــده گرفتــه می شــوند. اگــر یــک مقــدار ســختگیرانه عمــل شــود حــد انتظــار را کمــی باالتــر قــرار می دهنــد تــا کســانی 
کــه پایین تــر از میانگیــن هســتند، خــود را بــه حــد مطلــوب برســانند، ولــی نمی تــوان ایــن قوانیــن و مقــررات را مبتنــی بــر 
نخبــگان حاضــر در آن فضــا تنظیــم کــرد، چــون در عمــل محــال اســت. بنابرایــن، حــدی از انعطاف پذیــری در اینجــا از »کمتــر 
ســختگیرانه« تــا »ســختگیرانه« دیــده می شــود؛ از نــگاه »کمتــر بروکراتیــک« تــا »بیشــتر بروکراتیــک« بــرای جــاری کــردن نظــم 

در امــور پژوهشــی.
ــی و  ــوری، محتوای ــده: ص ــده ش ــر دی ــد منظ ــا از چن ــم. طرح نامه ه ــرح کن ــته بندی را مط ــک دس ــم ی ــا می خواه در اینج
ــیاری  ــگاه صــوری بس ــش اســت. در ن ــک پژوه ــاز و انجــام ی ــرای آغ ــده ب ــزاری طراحــی ش ــه اب ــی. خــوب طرح نام اجرای
ــۀ  ــال طرح نام ــرای مث ــود. ب ــده ش ــراد دی ــاوت اف ــی تف ــات و حت ــته ها و موضوع ــاوت رش ــه الزم اســت تف ــد ک ــد بودن معتق
موجــود ممکــن اســت بــرای رشــته اقتصــاد یــا مدیریــت خــوب باشــد، امــا کســی کــه فلســفه خوانــده، بــا تکمیــل آن چالــش 
دارد. یعنــی بدتریــن قســمت پژوهــش بــرای او عبــور از ایــن ســد اســت! در ایــن زمینــه پیشــنهادهایی هــم مطــرح شــد. از 
ــه، از ســازمان  ــه عنــوان نمون ــد. ب ــد کــه ایــن مشــکل را به طریقــی حــل کرده ان ــال می زدن جملــه، اعضــاء ســازمان هایی را مث
ــرای مثــال  ــرای رشــته های مختلــف متفــاوت اســت و ب ــام بــرده شــد کــه برگه هــای اســتاندارد شــدۀ داوری  آن ب »ســمت« ن
معیارهــای داوری یــک متــن فلســفی مرتبــط بــا الزامــات رشــته فلســفه تهیــه شــده اســت. خواســت مصاحبــه شــدگان ایــن 
بــود کــه پژوهشــگاه هــم چیــن انعطافــی را قائــل شــود. شــاید بتــوان گفــت، در نظام نامــه موجــود در جایــی کــه تفاوت هــای 
خروجی هایــی ماننــد ترجمــه و یــا خروجــی معــادل مقالــه عــاوه بــر گــزارش طــرح آمــده، بــه نوعــی انعطــاف دیــده شــده 
اســت. خــوب در ایــن بیــن توجــه داریــم کــه متأســفانه بخشــی از دشــواری ها بــرای منعطف تــر بــودن بــه پیچیدگــی سیاســتی 
و الزامــات وزارتخانــه ای و باالدســتی بازمی گــردد، بــه هــر حــال از نــگاه اعضــا محتــرم هیــات علمــی ایــن مســائل مهــم اســت 
و بایــد بــا گفت وگــو و تفاهــم بــه ســرانجامی مطلــوب برســد. بــه هــر حــال در ایــن بــاره همــکاران در صحبت هــای خــود 
متولیــان امــر را بــه دیــدن تفاوت هــا، تمایزهــا و تکثــر موجــود دعــوت می کردنــد و شــاید یکــی از مهم تریــن خروجی هــای 
ــن تمایزهاســت کــه  ــه رســمیت شــناختن هرچــه بیشــتر ای ــا ب ــا احصــاء و برجسته ســازِی تفاوت هــا و تمایزهاســت. ب کار م
ــدد  ــای متع ــدی ه ــا و دغدغه من ــا تخصص  ه ــف ب ــراد مختل ــری از اف ــر و متکثرت ــای متنوع ت ــار خروجی ه ــم انتظ می توانی

داشــته باشــیم.
ــی  ــوارد اجرای ــه م ــدا ب ــود. ابت ــی ب ــای اجرای ــم انتقاده ــی و بخشــی ه ــادات محتوای ــه، انتق ــه طرح نام ــادات ب بخشــی از انتق
ــکیل  ــدف از تش ــا ه ــر پژوهش ه ــی ب ــارت کیف ــد نظ ــل و در فراین ــد. در عم ــوس تر و ملموس ترن ــه محس ــم ک ــاره می کن اش
ــه در  ــرا ک ــوند، چ ــی نش ــورای پژوهش ــاره وارد ش ــه یک ب ــی ب ــای پژوهش ــه طرح ه ــوده ک ــن ب ــتی ای ــیون ها، به درس کمیس
شــورای پژوهشــی تخصص هــا متعــدد و زمــان محــدود اســت و خــود عضــو هیــأت علمــی کــه صاحــب طرح نامــه هســت 
ــد به خوبــی  ــا رئیــس پژوهشــکده بتوان ــر ی ــود کــه مدی ــًا می تــوان امیــدوار ب ــدارد. در شــورای پژوهشــی نهایت نیــز حضــور ن
ــه درک واحــدی  ــرود و مــا بتوانیــم ب ــی پیــش ب ــال خــوش، طرح نامــه در مســیر خوب ــه اقب ــا ب ــا بن از طرح نامــه دفــاع کنــد ی
از آن پژوهــش در شــورای پژوهشــی برســیم، امــا ایــن نهایــت خوشــبختی اســت و تجربــه هــم نشــان داده کــه اغلــب ایــن 

ــد. ــاق نمی افت اتف
 بــا همیــن دغدغــه، کمیســیون های تخصصــی شــکل گرفتــه اســت تــا افــراد شناخته شــده، مرتبــط و متخصــص در موضــوع 
پژوهــش در آن حضــور یابنــد و یاریگــر پژوهشــگر باشــند، بــه تحقیــق غنــا بخشــند و بــه محقــق کمــک کننــد تــا حــد ممکــن 
مســئله را بــرای خــود درونــی کنــد و مطمئــن باشــد کــه در مســیر درســتی قــدم برمــی دارد. اغلــب افــراد معتقــد بودنــد ایــن 
ــت نشــده  ــداری در آن رعای ــه تخصص م ــه اینک ــی مشــکاتی دارد. از جمل ــه لحــاظ اجرای ــا ب ــی اســت ام ــده  خوب ــده، ای ای
اســت. گاهــی ترکیــب کمیســیون ها بــرای افــراد مختلــف و در موضوعــات متفــاوت تکــراری و یکســان بــوده اســت یــا گاهــی 
ــگ  ــه فرهن ــز ب ــواردی نی ــکاران در م ــل می شــده اســت. هم ــه پژوهشــگر تحمی ــن کمیســیون  ها مســئله دیگــری ب طــی همی
حاکــم در کمیســیون نقــد داشــتند و می گفتنــد گاهــی رابطــه ، رابطــه قــدرت اســت و مجالــی اســت تــا اعمــال قــدرت شــکل 

گیــرد یــا فضــای ارتباطــی اســتاد -شــاگردی حاکــم می شــود. 
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ــا  ــم، ام ــار می کنی ــی افتخ ــه دانش جوی ــم و ب ــاور داری ــم ب ــان عل ــدی در جه ــام رتبه بن ــه نظ ــه ب ــه هم ــت ک ــت اس درس
ــک  ــراری ی ــع هــدف کمیســیون برق ــد.  در واق ــل می کن ــو را مخت ــن کمیســیونی، گفت وگ رابطــه اســتاد- شــاگردی در چنی
گفت وگــوی خــوب اســت، امــا بــا ایــن نحــو از روابــط مســائلی پیــش می آیــد کــه ایــن گفت وگــو در آن محقــق نمی شــود. 
ــداری و  ــه تخصص م ــر ب ــی کمیســیون ها، توجــه جدی ت ــدف اصل ــق ه ــرای تحق ــی ب ــأت علم ــرم هی پیشــنهاد اعضــاء محت
ــو  ــد گفت وگ ــی خــود بای ــق هــدف اصل ــع کمیســیون ها مطاب ــود. در واق ــی علمــی ب ــه گفت وگوی ــت دادن ب ــن اهمی همچنی
ــد باشــد.  ــده اســت، نمی توان ــه آزارن ــدرت ک ــال ق ــرل و اعم ــرای کنت ــزاری ب ــرده شــوند. کمیســیون ها اب ــش ب ــه پی محوران
ــه  ــه ازطــرف همــکاران مطــرح شــد. سیســتم گاهــی باعــث حــذف دغدغ ــود ک ــی ب ــکات اجرای ــن ن ــکات، مهمتری ــن ن ای

ــود. ــگرانه می ش پژوهش
ــی  ــم؛ گاه ــه می کن ــته بندی ارائ ــک دس ــرات اعضــاء ی ــوع نظ ــه برداشــت هایم از مجم ــا توجــه ب ــم ب ــی ه  به لحــاظ محتوای
در طرح نامه هــا قــرار اســت یــک کار یــا یــک ایــده کلــی پژوهــش در چنــد مرحلــه و بــه صــورت چندفــاز، در یــک خــط 
ســیر مشــخصی پیــش بــرود. طبیعتــًا طرح نامــه و فضــای طرح نامه نویســی بــرای فــاز دوم تــا حــدودی متفــاوت اســت، امــا 
چنیــن نگاهــی هنــوز در فرهنــگ نظــارت و یــا کنتــرِل پژوهش هــا جایــگاه چندانــی نــدارد. روندهــای فــاز دوم و ســوم ... از 
جملــه داوری طرح  هایــی بــا ماهیــت چندفــاز یــا چنــد مرحلــه ای هم خــوان نیســت و مواجهه هــا همــواره شــبیه مواجهــه بــا 
یــک طــرح تک مرحلــه ای و یــا تک فــازی اســت. مســئله دیگــر ایــن اســت کــه انباشــت علــم گاهــی در حرکــت انفــرادی و 
مجموعــۀ پژوهش هــای فــردی اتفــاق می افتــد و گاهــی زمانــی اتفــاق می افتــد کــه مــا بــه کار گروهــی یــا جمعــی اصالــت 
می دهیــم. ایــن گــروه یــا جمــع می توانــد جمــع محققانــی باشــد کــه در پژوهشــی بــا موضــوع معیــن ایفــای نقــش دارنــد، 
گاهــی در اجتمــاع بیــن ناظــر و داوران و ... امــا قالــب طرح نامــه به گونــه ای نیســت کــه بتــوان ایــن فضــای کار گروهــی را 
در آن محقــق ســاخت. خیلــی از همــکاران بــه ایــن موضــوع پرداختنــد و گایــه داشــتند. البتــه ناگفتــه نمانــد در ایــن میــان 
نظرهایــی هــم بــود کــه مطــرح می کردنــد مــا ایــن سیســتم را شــناخته ایم و بهتــر اســت تغییــری در آن رخ ندهــد، چــرا کــه 
اگــر سیســتم تغییــر کنــد تــا مــا و کارشناســان بــا آن آشــنا شــویم، بــه برزخــی دچــار خواهیــم بــود. طبیعــی اســت کــه افــراد 
بــرای افــزودن احســاس امنیــت روانــی و ادامــه بقــا، ناگزیــر بــه شــناخت قواعــد سیســتم و همســویی بــا آننــد؛ سیســتمی کــه 
گاهــی باعــث می شــود دغدغــه پژوهشــگرانه در حصــارِ آن حــذف و صرفــًا دغدغــه همســویی بــا سیســتم بــرای ادامــه بقــا 

برجــا می مانــدو در ایــن حالــت بــه جــای پژوهشــگر، فــردی مســتحیل شــده در سیســتم باقــی مانــده اســت.

ــا تشــکر از توضیــح شــما در مــورد تمرکــز اعضــای هیــأت علمــی بــر مســائل اجرایــی و صــوری و  * ب
محتوایــی کلــی مربــوط بــه طرح نامه هــا، آیــا اســتادان مالحظاتــی در مــورد نــکات خــاص  و حاشــیه های 

مختلــف در مــورد پژوهــش و طرح هــای پژوهشــی خــود نیــز داشــتند؟

ــود و  ــان ب ــورد طرح نامه هــا بحــث زم ــه اینکــه یکــی از بحث هــای پرتکــراردر م ــود از جمل ــکات مختلفــی مطــرح ب ــه ن بل
ــرای  ــال؛ اســتاد همــکاری داشــتیم کــه می گفــت ب ــرای مث ــده نشــده. ب ــده شــده و دی همین طــور موضــوع خروجی هــای دی
برگــزاری یــک همایــش بایــد شــش مــاه مطالعــه کــرد، امــا آیــا راه انــدازی یــک همایــش به عنــوان یــک خروجــی دیــده شــده 
یــا می توانــد دیــده شــود؟ اصــًا مطابــق قانــون فعلــی نمی توانــد دیــده شــود، چــون بــا قاعــدۀ ارائــه 120 یــا 150 صفحــه 
متــن مکتــوب بــه ظاهــر منطبــق نیســت یــا اســتاد همــکار دیگــری می گفــت، مــن درســی را قبــول کــرده ام کــه هیــچ منبعــی 
بــرای آن وجــود نداشــت و ماهیتــی کامــًا میان رشــته ای داشــت، مــن در تمــام هفتــه بایــد بــرای یــک جلســه کاس مطالعــه 

می کــردم و ایــن شــرایط تــا یــک ســال ادامــه داشــت و در نهایــت، حاصــل آن ســی دی های درســی شــد.
ــکات از  ــن ن ــرد؟ ای ــن نمی پذی ــانه ای را از م ــای چندرس ــن خروجی ه ــگاه ای ــرا پژوهش ــن کار چ ــوآوری در ای ــۀ ن ــا هم  ب
مــواردی بــود کــه مــا را دعــوت می کــرد کــه خــود را در ادارۀ محــض امــور پژوهشــی محصــور ندانیــم و قائــل بــه لــزوم 
ــا  ــرل اســت. ام ــای کنت ــر مبن ــا مدیریــت پژوهــش. مدیریــت پژوهــش ب ــه صرف ــی در پژوهــش باشــیم، ن ــرارِی حکمران برق
ــا  ــرل ب ــل کنت ــی از دالی ــه یک ــم ک ــه می دانی ــت. البت ــم اس ــناور حاک ــف و ش ــی منعط ــی، نظارت ــام پژوهش ــی نظ در حکمران
تعاریــف ریــز و جزئــی، کنتــرل فســاد اســت. امــا فســاد بــا وجــود همــه ایــن کنترل هــا خــود را بــه اشــکال جدیــدی مثــل 
ــا از  ــا امکان ه ــدام از اینه ــر ک ــی فســاد در دل ه ــد. یعن ــاره بازمی نمایان ــرده، دوب ــد ک مقاله ســازی و طرح ســازی و ... بازتولی
بیــن نمــی رود و بــه شــکلی نــو اتفــاق می افتــد. در بحــث زمــان و بــه عبارتــی مهلــت انجــام طــرح بعضــی می گفتنــد، شــاید 
ــرای طرحــی کــه  ــا ب ــد م ــم و برخــی  می گفتن ــل دهی ــم شــش ماهــه تحوی ــم و بتوانی ــا طرحــی داشــته باشــیم کــه بخواهی م
تعریــف کرده ایــم بــه دو ســال زمــان نیــاز دارد و بــه اتمــام رســاندن آن در کمتــر از دو ســال محــال اســت. پیشــنهاد برخــی 

همــکاران ایــن بــود کــه بنــا بــه جنــس کار، زمــان را شــناور ببینیــم.
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ــی  ــیون های تخصص ــت کمیس ــۀ فعالی ــود و ادام ــای وج ــه امتیازه ــه ب ــب طرحنام ــورد تصوی ــی، در م ــث قبل ــل بح در تکمی
اشــاره شــد و نیــز بــه تمــام اصاحاتــی کــه بایــد در شــیوۀ برگــزاری آن بایــد انجــام شــود و نیــز احتــرام بــه حاکمیــت اصــل 
ــی  ــازمان مشــروعیت علم ــدام بخــش از س ــه ک ــود و آن این ک ــرح  ب ــم مط ــری ه ــا بحــث دیگ ــداری و ... ، ام تخصــص م
ــت پژوهشــی؟ اگــر از مســأله های  ــا معاون ــن کمیســیون ها باشــد؟ پژوهشــکده/گروه ی ــی برگــزاری ای ــا متول بیشــتری دارد ت
ــا  ــکده ها و گروه ه ــه پژوهش ــتری ب ــش بیش ــد نق ــم، بای ــی نداری ــم، تخصص گرای ــی نداری ــاع علم ــه اجتم ــن اســت ک ــا ای م
بدهیــم واز آن هــا قبــول مســئولیت بیشــتری را مطالبــه کنیــم بــه ایــن دلیــل کــه وقتــی آنهــا مســئولیت پذیرتر باشــند، خــود را 
ــد  ــس شــورا می توان ــد داشــت و ... پ ــت خروجــی ســهم خواهن ــد و همگــی در کیفی ــه می بینن ــای هم ــدان طرح نامه ه در می
نقــش تنفیــذی داشــته باشــد و ایــن مســئولیت را بــه خــود پژوهشــکده ها و گروه هــا تنفیــذ کنــد و از آنهــا بخواهــد در مســیر 

ــد. ــل کنن ــر عم ــا فعال ت ــی پژوهش ه ــت افزای کیفی
نکتــه دیگــری کــه مطــرح شــد، در مــورد نقــش ناظــر بــود، خــوب همــان اتفاقــی کــه دربــارۀ طرح نامه هــا می افتــد، گاهــی 
در نظــارت بــر طرح هــا هــم رخ می دهــد. یکــی از اســتادان از کلمــه »احســاس صغــارت« اســتفاده کــرد یــا عباراتــی مبنــی بــر 
نقــض »کرامــت« را می شــنیدیم و اینهــا دال بــر ایــن بــود کــه گویــی در نظــارت هــم گاهــی پیــش می آیــد کــه روابــط قــدرت 
حاکــم شــده یــا ارتبــاط مبتنــی اســت بــر رابطــۀ شــاگرد و اســتادی. البتــه پیش تــر هــم توضیــح دادم کــه همــه  مــا می فهمیــم 
کــه در نظــام علــم درجه بنــدی  وجــود دارد و به طــور ذاتــی و طبیعــی مــن در برابــر اســتادی کــه از مــن باتجربه تــر، داناتــر و 
دانــش اندوخته تــر اســت، ســر تعظیــم فــرود مــی آورم و بــه ایــن تواضــع افتخــار می کنــم، امــا اگــر ایــن بــه شــکل تصنعــی 
اتفــاق بیفتــد، تبدیــل بــه رابطــه ی قدرتــی می شــود کــه آزار دهنــده اســت و  احســاس صغــارت را بــه همــراه دارد. ایــن نکتــه 

از مــواردی بــود کــه بســیاری آن را بــه شــیوه های گوناگــون مطــرح کردنــد.

* از آنجــا کــه در پژوهشــگاه، قلــب و اصــل وظیفــه اعضــای هیــأت علمــی، انجــام طرح هــای پژوهشــی 
اســت، همان طــور کــه در فرمایشــات شــما نیــز مشــخص شــد، قطعــاً بحــث در مــورد خروجــی ایــن 
ــی های  ــت. در بررس ــده اس ــرح ش ــی مط ــاخه های مختلف ــت و در ش ــم اس ــث مه ــا از مباح طرح ه

ــا ایــن موضــوع مطــرح شــد؟ ــد ب کمیســیون ارزیابــی کیفیــت و تحــول چــه مســائلی در پیون

ــگاه دو  ــن ن ــود. ای ــکاران ب ــیاری از هم ــی بس ــب نارضایت ــه موج ــگاه کمیت انگاران ــم ن ــا ه ــی  طرح ه ــورد خروج ــه در م بل
حالــت دارد، چــون کمیــت و انــدازه تعریــف شــده اســت؛ یعنــی 150 صفحــه متــن و ایــن بــدان معناســت کــه عضــو عیــأت 
ــزان خروجــی  ــن می ــت ای ــا کیفی ــزان نباشــد، ام ــن می ــر از ای ــش کمت ــه خروجــی متن ــد ک ــاش کن ــش و ت ــد پای ــی بای علم
چقــدر اســت؟ هــزار راه وجــود دارد کــه حتــی متنــی کــه خیلــی باکیفیــت هــم نیســت بــدداوری یــا نــاداوری  شــود و گاهــی 
بالعکــس. از طرفــی بــرای مثــال فــرد می گویــد، مــن 500 صفحــه متــن تولیــد کــردم، امــا آیــا فرقــی هــم دارد؟ یــا فــردی 
ممکــن اســت متنــی غنــی بــا منابــع دســت اول ارائــه دهــد، در هــر حــال  سیســتم پاالیــش می کنــد کــه آیــا همــه بیــن 120 تــا 
150 صفحــه ارائــه کرده انــد یــا نــه. در واقــع کنتــرل کیفیــت پژوهــش اینجــا اتفــاق نمی افتــد یــا در مــورد دیگــری خروجــی 
مــن طبــق اعــام اولیــه، یــک مقالــه بــوده اســت و مــن توانســتم پنــج مقالــه بنویســم؛ باالخــره ایــن نشــانه خوبــی اســت یــا 
ــد؟ همــکاران حرف هــا و درددل هایــی در ایــن مــورد داشــتند کــه در  ــر حجیم نگاری هــای حســابگرانۀ ب ــه دلیلــی اســت ب ن

نــوع خــود بــرای مدیریــت شــنیدنی اســت.
ــا را  ــه شــرایط م ــود ک ــن ب ــتند و نگرانی شــان ای ــد داش ــه نق ــگاه ســوداگرانه و بنگاه گرایان ــن ن ــه ای ــکاران ب  بســیاری از هم
بــه  جایــی نرســاند کــه بــه جــای داشــتن دغدغــه پژوهــش، حتــی پژوهشــگران اصیــل هــم ناگزیــر بــه محاســبه گری هــای 

ــرد و .... ــای ناســالمی شــکل بگی ــی رقابت ه افراطــی شــده و حت
ــود. همان طــور کــه می دانیــد در حــال حاضــر  ــود، مســئله نشــر ب ــه دیگــری کــه در مــورد خروجــی طرح هــا مطــرح ب  نکت
یــک مســئله مهــم در مــورد کیفیــت، بــه روز بــودن اســت و متأســفانه نشــر مــا بــه روز نیســت. در حالــی کــه دربــارۀ چگونگــی 
مســئله مندِی پژوهــش از مــن ســؤال می شــود، بــرای امــروز چــه حرفــی داری و مــن یــک ســال تــا یــک ســال و نیــم وقــت 
می خواهــم تــا بــه یــک خروجــی و بــه عبارتــی دقیق تــر بــه حرفــی نــو یــا حرفــی کارآ و کارآمــد بــرای امــروز جامعــه )در 
ــر بــه طــول می ا نجامــد، ممکــن اســت یافتــه مــن دیگــر  ــا ...( برســم. چــون فراینــد چــاپ شــدن یــک اث اجتمــاع علمــی ی

جــزو نیازهــای جامعــه نباشــد و حتــی تــا طی شــدن روال طوالنــی نشــر مــن خــودم، از یافتــۀ خــود عبــور کــرده باشــم. 
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در بیــن نظــرات ایــن بــه روز بــودن یــا روزآمــدی، هــم در انجــام چــاپ و هــم در تکنولوژی هــای مربــوط بــه آن مطــرح 
بــود. بــرای مثــال در مــورد نشــر مجــازی و الکترونیــک ســؤال می کردنــد مگــر مســئله  هایی چــون حفــظ محیــط زیســت، 
ــار و ســهولت توزیــع ...  ضــرورت صرفه جویــی در مصــرف کاغــذ، مزیــت رقابتــی مهمــی چــون در دســترس بــودن آث
مطــرح نیســت، پــس چــرا در پژوهشــگاه نشــر الکترونیــک اتفــاق نمی افتــد؟ اگــر مانــع درآمــد اســت خــوب ضمــن نشــر 

مجــازی می تواننــد بــه درآمدزایــی آن هــم فکــر کننــد و راه هایــی بــرای ایــن منظــور وجــود دارد. 
برخــی همــکاران بــه مســئله توزیــع آثــار نشــریافته اشــاره داشــتند، حتــی بــه ســاعات کاری فروشــگاه خیابــان کریمخــان 
ــا  ــه خیلی ه ــود؛ درحالی ک ــته می ش ــاعت 16 بس ــی س ــت، یعن ــاعات اداری اس ــابه س ــاعات آن مش ــه س ــد ک ــاره کردن اش
ــع  ــود نشــر و توزی ــث می ش ــًا باع ــدن نشــر طبع ــازمانی دی ــد. اداری و س ــاب می رون ــد کت ــال خری ــه دنب ــر ب ــداز ظه بع
ــد و  ــه می کردن ــی مقایس ــرهای خصوص ــراز نش ــا ت ــگاه را ب ــارات پژوهش ــراز انتش ــیاری ت ــد. بس ــاق نیفت ــه ای اتف حرف
ــود کــه نشــر  ــن ب ــد و نظرشــان ای ــا بخــش خصوصــی و برون ســپاری را مطــرح می کردن مســئله همــکاری انتشــارات ب
یــک کار تخصصــی اســت و چــرا پژوهشــگاه بایــد خــود را درگیــر مســئله نشــر کنــد، درحالــی کــه می توانــد بــا بــرون 
ســپاری بــه سبک ســازی وظائفــش کمــک کنــد. مســئله طــرح شــدۀ دیگــر ایــن بــود کــه چــرا ایــده حتمــًا بایــد ابتــدا 
بــه کتــاب تبدیــل شــود و بعــد منتشــر شــود؛ چــرا نشــر ایــده را بــه صــورت محــدود پیــش از نــگارش اثــر بــه رســمیت 
ــم،  ــه نشــر عل ــرای سرعت بخشــی ب ــان ب ــر جه ــف در سراس ــی از دانشــگاه های مختل ــیم. چــرا همچــون خیل نمی شناس

ایده هــا را منتشــر نمی کنیــم؟ و ... .
در مــورد خروجــی طرح هــا هــم ایــن پرســش بــود کــه چــرا نســخه ای از طرح هــای متعــددی کــه پیش تــر انجــام شــده ،  
بــه کتــاب تبدیــل نشــده  و در کتابخانــه در دســترس نیســت؟ از ســوی برخــی همــکاران اشــاره شــد کــه وضعیــت بــه 
گونــه ای اســت کــه ممکــن اســت مــن از تولیــد همــکار مجــاور خــودم بی خبــر باشــم، یعنــی همیــن اکنــون اعضــاء از کار 
پژوهشــی یکدیگــر بی خبرنــد، چــه برســد بــه گذشــتۀ پژوهشــی آنــان و اینکــه در گذشــته چــه کارهایــی در پژوهشــگاه 
انجــام شــده اســت. البتــه بــرای خــروج از ایــن معضــل، یکــی از اســتادان همــکار پیشــنهادی داشــت مبنــی بــر اینکــه هــر 
از گاهــی فراتحلیلــی از کارهــای انجــام شــده صــورت بگیــرد و خروجی هــا طبقه بنــدی و دســته بندی شــود. بــا ایــن کار 

می توانیــم کمــک کنیــم تــا ایــن نظــام دانــش بــه یــک نظــام دانایــی تبدیــل شــود و هم افزایــی اتفــاق بیفتــد. 



39

خبرنامه، سال نهم، شماره  هشتاد و دوم، دی ماه 1400

ــی  ــرح کل ــی از ط ــد بخش ــس می توان ــدن هرک ــرد ش ــد از خ ــه بع ــت ک ــرح کان اس ــک ط ــب ی ــی در قال ــی هم افزای گاه
ــا و اعمــال ویراســتاری حرفــه ای نتایــج تجمیــع شــده و  ــا وجــود یــک ویراســتار توان ــه انجــام برســاند و در نهایــت ب را ب
طرحــی پژوهشــی در مقیاســی بــزرگ بــه ثمــر می رســد. گاهــی نیــز هم افزایــی بــا عطــف توجــه بــه پژوهش هــای گذشــته 
ــر رشــته  ــر حــوزه و در ه ــا بررســی شــود در ه ــه  رجــوع می شــود ت ــای پایان یافت ــی طرح ه ــه بایگان ــرد؛ ب صــورت می گی
چــه کارهایــی انجــام شــده اســت. مــن بــه یــاد دارم زمانــی یکــی از همــکاران تعریــف می کــرد کــه چنــدی قبــل به طــور 
ــه  ــوم اجتماعــی ســابق( بعــد از زلزل ــه کــه در پژوهشــکده مطالعــات اجتماعــی )عل اتفاقــی در پژوهشــگاه تحقیقــی را یافت
مهیــب رودبــار و بــه طــور میدانــی انجــام شــده بــود، ایشــان ایــن طــرح را بعــد از زلزلــه بــزرگ دیگــری پیــدا کــرده بــود 
و متوجــه شــده محتــوای آن تحقیــق به گونــه ای بــوده کــه انــگار پــس از همــان زلزلــه اخیــر بــه انجــام رســیده اســت، ایــن 
اتفــاق حــاوی نــکات جالــب توجهــی بــود. در حالــی کــه گاه تکــرار مســائل مشــابه اند و پیــش از ایــن متونــی در پژوهشــگاه 
ــه  ــن هزین ــا کم تری ــم. تســهیل و آســان ســازی نشــر ب ــخ و ســابقه تولیداتمــان بی خبری ــا از تاری ــا م ــد شــده اســت، ام تولی
می توانــد ایــن برخــی از ایــن مشــکات را پوشــش دهــد و بــه ایــن ترتیــب، بــه خــود نشــر هــم بایــد در فواصــل زمانــی 

منظــم نگاهــی نــو داشــته باشــیم.
بخــش دیگــر از صحبت هــا کــه بــاز هــم خیلــی همه گیــر بــود، بحــث ارزیابی  هــا و امتیازدهی هــا بــرای تبدیــل وضعیــت و 
ترفیــع بــود. ایــن احســاس در بیــن همــکاران حاکــم بــود کــه عضــو هیــأت علمــی پژوهشــی نســبت بــه آموزشــی، شــهروند 
درجــه دوم تلقــی می شــود. بــا ایــن قانــون کــه طــرح دو امتیــاز و مقالــه دســت کــم دارای پنــج امتیــاز اســت، فــرد بــا خــود 
ــه متأســفانه سیاســت ها  ــگاه حســابگرانه حاکــم شــود ک ــرای طــرح بگــذارم. اگــر ن ــد وقــت خــود را ب ــد چــرا بای می گوی
ــم و  ــت عل ــت اصال ــر پاسداش ــه ب ــرادی ک ــت اداری اف ــت، سرنوش ــان سوس ــه هم ــده ب ــه هدایت کنن ــت ک ــه ای اس به گون

ــا چــه می شــود؟ ــت طرح ه ــا سرنوشــت کیفی ــد شــد و اساس ــد چــه خواه ــبه گری مانده ان ــی محاس پژوهــش ب

ــه در  ــی ک ــای داخل ــل آیین نامه ه ــما تعدی ــر ش ــه نظ ــت، ب ــن وضعی ــه ای ــه ب ــا توج ــر! ب ــم دکت * خان
دســترس تر و ممکن تــر اســت، در اولویــت نیســت؟

ــه موجــود را ســخت گیرانه  ــم نظام نام ــا ه ــود. آنه ــز ب ــکاران نی ــی از هم ــر خیل ــد، نظ ــاره داری ــما اش ــه ش ــه ای ک ــن نکت ای
ــتند و  ــئله داش ــه مس ــادل مقال ــا مع ــه ی ــورد ترجم ــیاری در م ــا. بس ــی از خروجی ه ــورد بخش ــًا در م ــد؛ مخصوص می بینن
می پرســیدند چگونــه و بــا چــه معیــاری پنــج مقالــه را معــادل طــرح قــرار دادنــد. بســیاری از مــا در حوزه هــای علمــی ای 
فعالیــت می کنیــم کــه متونــی در آن حــوزه در جهــان تولیــد شــده اســت و ایــن متــون بافاصلــه بایــد ترجمــه و وارد نظــام 
علمــی کشــور شــود، امــا گویــا خــودِ ترجمــه جایــگاه چندانــی نــدارد و بــرای قبــول انجــام آن بایــد فراتــر از ترجمــۀ صــرف، 

ــه اســتقبال ترجمــه خواهنــد رفــت. کارهایــی هــم انجــام داد و ایــن کار را دشــوار می کنــد. احتمــاال افــراد کمتــری ب
ــه  هــم تــا حــد اســتفاده از تعابیــری چــون تمثیــل ایــن انتخــاب چــون انتخــاب »طنــاب بــر  ــارۀ موضــوع معــادل مقال  درب
گــردن« بســیار پرتکــرار بــود. بویــژه بــا دشــواری هایی کــه در فضــای چــاپ مقالــه وجــوددارد. ایــن تعابیــر بــرای مــن خیلــی 
معنــادار بــود و نشــان از ضوابــط ســخت گیرانه حاکــم بــود. البتــه حتمــا قانونگــذار متوجــه ضــرورت مقابلــه بــا مفســده های 

احتمالــی بــوده ... بــه هــر حــال بایــد بــه نقطــۀ تعادلــی دســت یافــت.
 

ــام  ــاء و انج ــورد ارتق ــه در م ــائلی ک ــی از مس ــد؛ یک ــاره ش ــاء اش ــن ارتق ــه قوانی ــما ب ــت ش * در صحب
طرح هــا در پژوهشــگاه مــورد توجــه اســت، بحــث جلــب کارفرمــا و حمایــت مالــی بــرای طرح هاســت. 

اســتادان محتــرم در ایــن مــورد چــه نظــری داشــتند؟

ایــن موضــوع یکــی از بحث هــای مهــم بــود. بســیاری از اعضــاء راجــع بــه حمایت هــای حقوقــی کــه به ویــژه  در طرح هــای 
ــن خــودم را  ــای باالســری چیســت؟ م ــکاران می پرســید، معن ــد. یکــی از هم ــی را مطــرح کردن ــی می شــود، نکات کارفرمای
ــرای پژوهشــگاه دارم، در ازای آن پژوهشــگاه از  ــه آورده ای ب ــی انتظــار دارم همان طــور ک ــم، یعن ــر ســازمان می بین ــر چت زی
ــی  ــد. یعن ــزوم تســهیل گری کن ــن نگــه داشــته و در صــورت ل ــاالی ســر م ــی اش را ب ــت حقوق ــر حمای ــا چت ــا انته ــدا ت ابت
دســت کم اگــر قــرار اســت موضــوع کارفرمایــی در میــان باشــد، دیگــر مــن بــرای ایــن کار یــک مانــع درونــی نداشــته باشــم 
ــاندِن آن  ــام رس ــه فرج ــش و ب ــام پژوه ــیر انج ــوار ی ها در مس ــود و این دســت دش ــی حــذف ش ــای حقوق ــکان خطاه و ام

وجــود نداشــته باشــد.
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 اگــر سیاســت ها مبنــی بــر جلــب حمایت هــای مالــی از بیــرون پژوهشــگاه اســت پــس دســت کم بایــد وقــوع آن را تســهیل 
ــی  ــای حقوق ــی حمایت ه ــاره چگونگ ــت. در ب ــی اس ــای حقوق ــدن حمایت ه ــم آم ــرو فراه ــم در گ ــهیل آن ه ــرد و تس ک

ــود. ــرح ب ــی مط گایه های
ــش  ــه اقتصــاد دان ــی ب ــگاه کارفرمای ــود، هنگامی کــه ن ــن ب ــه خــود جلــب کــرد ای ــه ای کــه بیشــتر توجــه مــن را ب ــا نکت ام
ــًا هــدف از طــرح  ــه اساس ــوش می شــود ک ــه فرام ــن نکت ــول توجــه می شــود، ای ــه ورود پ ــًا ب ــد و صرف ــدا می کن ــل پی تقلی
ــن هــدف،  ــوش شــدن ای ــا فرام ــه  اســت. ب ــش ســهم اعضــا در حــل مســائل جامع ــی، توســعه مشــارکت و افزای کارفرمای
ــل  ــرح در پژوهشــگاه تبدی ــِت انجــام ط ــرای کیفی ــی ب ــار ارزیاب ــه معی ــی ب ــای کارفرمای ــد حاصــل از طرح ه ــوع درآم مجم
ــه نســل پژوهشــگاه های  ــا ب ــده و م ــو آم ــا جل ــن جریان ه ــش ای ــک نظــام دان ــه در ی ــوش می شــود ک می شــود. اصــًا فرام
»بــدون  دیــوار« رســیدیم و در ایــن برهــه اقتصــاد دانــش آورده ای فرعــی اســت کــه خــود ره آورد افزایــش مشــارکت درتوســعۀ 
ابعــاد مختلــف جامعــه بــوده و بــه طبیعــی اتفــاق خواهــد  افتــاد. نکتــه جالــب دیگــر ایــن بــود کــه بســیاری معتقــد بودنــد 

بایــد دربــاره  اســتفاده از کلمــه ناظــر یــا کارفرمــا کــه جنــس مهندســی دارد، بازاندیشــی کنیــم.
 آن هــا ایــن کلمــات را تحقیرآمیــز می دانســتند کــه نــه تنهــا مــن پژوهشــگر، بلکــه هــم علــوم انســانی و هــم عالــم علــوم 
ــا  ــده، ام ــارات در اســناد باالدســتی هــم آم ــن واژه هــا و عب ــه ای ــد. درســت اســت ک ــر می کن انســانی و پژوهشــگاه را تحقی

ــل و اصــاح واژگان داشــته باشــد. ــرای تعدی ــد پیشــنهادهای ب پژوهشــگاه می توان
ــه صراحــت  ــود. برخــی ب ــی ب ــه آن اشــاره داشــتند، مســائل مال ــل توجهــی از همــکاران ب ــه تعــداد قاب دغدغــه دیگــری ک
ــم. مســائل  ــم کیفیــت پژوهــش را تضمیــن کنی ــه می توانی ــان تأمیــن نشــود، چگون ــد، اگــر کیفیــت زندگی م مطــرح می کردن
همسان ســازی کــه اخیــراً طــرح شــده نیــز احتمــاالً ناظــر به همیــن رفــع مســائل معیشــتی اســت، امــا آیــا ایــن در نهایــت بــه 
رفــع مســائل معیشــیتی اعضــاء می انجامــد یــا خیــر پرسشــی اســت کــه فعــًا پاســخ آن مشــخص نیســت. برخــی از همیــن 
ــه  ــه، فــان تعــداد مقال ــن تعــداد مقال ــه جــای ای ــد کــه مــن در فــان ســال ب ــن پرســش را طــرح می کردن ــادی ای منظــر م
نوشــتم؛ اگــر کمتــر نوشــته بــودم توبیــخ می شــدم، امــا حــال کــه بیشــتر نوشــتم مشــمول دریافــت پــاداش مــادی هســتم؟ در 
واقــع بــا ایــن عبــارات بــود کــه دغدغه هــای مالــی و معیشــتی همــکاران خــودش را نشــان مــی داد. برخــی از همــکاران نیــز 
بــر اســاس ویژگی هــای خــاص شــخصیتی و وضعیــت اقتصــادی، فــارغ از بــود یــا نبــود نیازهــای مالــی بــه نیــاز دیگــری 
اشــاره می کردنــد. آنــان در پاســخ بــه پرســش از مهمتریــن نیــاز می گفتنــد مــا نیــاز بــه اجتمــاع علمــی و امــکان گفت وگــو 
داریــم. مــا می خواهیــم در اجتماعــات علمــی قــرار بگیریــم؛ ایــن اجتماعــات گاه در یــک گــروه در درون پژوهشــکده اســت 
و گاهــی مرزهــا را برمی داریــم و اجتمــاع بین گروهــی یــا بیــن پژوهشــکده ای اســت و گاهــی نیــز در مرتبــۀ باالتــر در ســطح 
بین الملــل، مثــل لینکدین هــا  یــا دیگــر شــبکه های اجتماعــی. همــکاران بــر ایــن بــاور بودنــد کــه دنیــا بــه اهمیــت اجتمــاع 
علمــی دســت یافتــه اســت، امــا اگــر مــا زمینــه تشــکیل نشســت های علمــی اصیــل را در پژوهشــگاه فراهــم نمــوده و حتــی 
در عمــل آن را بــه تکــرار بــه اجــرا درآوریــم، می بینیــم در هیــچ آیین نامــه ای امتیــازی بــرای آن وجــود نــدارد. ایــن بدیــن 
ــأت  ــرای عضــو هی ــن ب ــه ای ــی نیســت، درحالی ک ــاع علم ــکل گیری اجتم ــود، مشــوق ش ــه سیاســت های موج معناســت ک
علمــی مهــم اســت، در اجتمــاع علمــی اســت کــه عضــو هیــأت علمــی خــود و دانشــش را بازیابــی و بازتعریــف می کنــد. 
ــازی،  ــه همسان س ــوط ب ــت های مرب ــت. در سیاس ــده اس ــت های محدودکنن ــن، سیاس ــاف ای ــا برخ ــت های م ــا سیاس ام
اتفاقــًا محدودیــت حاکــم اســت و منطــق آن پشــت میــز نشســتن و تنهــا تولیــد متــن کــردن اســت. هرگونــه ورود بــه عرصــه 
ارتبــاط و تعامــل و حتــی تدریــس رفتــاری برخــاف ایــن سیاست هاســت. ایــن برخــاف عضویــت فعــال در یــک اجتمــاع 
آزادانــه ی علمــی انتخاب شــده توســط پژوهشــگر اســت کــه بناســت در آن بــا تعامــل و تبــادل ایــده و ... انــرژی پژوهشــی اش 

را مضاعــف کنــد.
 

* خانــم دکتــر! بــا توجــه بــه همــه ایــن مباحــث به نظــر شــما دغدغــه ریشــه ای و بنیادیــن اعضــای هیــأت 
علمــی در مــورد پژوهــش  در پژوهشــگاه چیســت؟

اگــر در یــک جملــه بخواهــم بگویــم بســیاری از همــکاران بــا توجــه به همیــن مســائلی کــه اشــاره شــد بــه طــور صریــح 
یــا ضمنــی هشــدار می دادنــد کــه بایــد مراقــب از معنــا تهــی شــدگی پژوهــش، پژوهشــگری و پژوهشــگاه باشــیم. برخــی 
تأکیــد داشــتند ســازوکارهای پیچیــده بروکراتیــک حاکــم، دلیــل عمده ای ســت کــه ممکــن اســت ایــن از معنــا تهی شــدگی 
را ایجــاد کنــد )اشــاره بــه نظریــه »قفــس آهنیــن ماکــس وبــر«(. در مــورد همــه ســطوح ایــن مســئله مطــرح اســت. از مصادیــق 
ــرای  ــدد ب ــای متع ــل فرم ه ــودن تکمی ــر ب ــر و انرژی ب ــت، وقت گی ــن وضعی ــاینده در ای ــی های فرس ــادن در بوروکراس درافت

امــوری چــون ارتقــاء بــود. به جــز آن البتــه مبهــم و دشــوار بــودن فراینــد ارتقــاء اغلــب باعــث نگرانــی  بــود.
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ــدارد و ممکــن اســت عضــو هیــأت علمــی 20 ســاعت از 24 ســاعت شــبانه روز،  ــا کــم کاری و ... ن  ایــن نگرانــی نســبتی ب
مشــغول کار علمــی باشــد، امــا کمــاکان ایــن اضطــراب باقــی باشــد

ــرا  ــه چ ــد ک ــان می آوردن ــه می ــش را ب ــن پرس ــد و ای ــی می کردن ــی تلق ــراب را ناآگاه ــن اضط ــأ ای ــکاران منش ــی هم . برخ
ــود؟  ــام نمی ش ــت، انج ــی اس ــم مدیریت ــث مه ــه از مباح ــازه وارد« ک ــخص ت ــردن ش ــر ک ــوع »جامعه پذی ــدو ورود موض در ب
بســیاری از همــکاران ســال ســوم یــا چهــارم فعالیــت علمــی خــود در پژوهشــگاه هســتند و نمی داننــد کــه بایــد ســاالنه پایــه 
ــان  ــل وضعیت ت ــت تبدی ــه وق ــه رو می شــویم ک ــا اخطــار روب ــاره ب ــه یک ب ــده ب ــش آم ــان پی ــا برایم ــی از م ــا خیل ــد ی بگیرن
ــًا اینجــا کســی  ــبه گری؛ متوجــه موضــوع نشــده ایم و اتفاق ــه محاس ــم، ن ــش بودی ــا چــون مشــغول پژوه ــته اســت! ام گذش
کــه محاســبه گرتر اســت، ممکــن اســت شــرایط بهتــری داشــته باشــد تــا کســی کــه دغدغــه اش در پژوهــش اســت. یکــی از 
اســتادان می گفــت جامعه پذیــری کــه بمانــد، دســت  کم فرایندهــای پژوهشــی و فرایندهــای اداری نظــام پژوهشــی موجــود را 
روز اول تشــریح کنیــم تــا اعضــاء آگاهانــه در ایــن مســیر قــدم بگذارنــد. بــه ایــن ترتیــب، بخــش زیــادی از اضطــراب اعضــاء 

ــته می   شــود.  ــم کاس ــی پژوهشــگاه ه ــای کنترل ــار  شــده و از دغدغه ه مه
پیشــنهاد دیگــر ایــن بــود کــه روی صفحــات رایانــه شــخصی مان یــک جــدول زمانــی داشــته باشــیم کــه یادآورباشــد بــرای 
مثــال؛ شــش مــاه دیگــر موعــد اقــدام بــرای فراینــد دریافــت پایــه و ارتقــاء اســت و بایــد درخواســت تبدیــل وضعیــت بدهــی 

و بــرای تبدیــل وضعیــت قبــًا ایــن آمــوزش داده شــده باشــد.
 

* بحــث جامعه پذیــری و آمــوزش بــه اعضــای جدیــد یــا بازآمــوزی بــرای اعضــاء قدیمــی و به روزرســانی 
ــری و  ــما پیگی ــر ش ــا از نظ ــا آی ــد. ام ــر می رس ــروری به نظ ــه و ...ض ــورد آیین نام ــا در م ــات آنه اطالع
زمان بنــدی امــور اداری مربــوط بــه وضعیــت اعضــاء بیشــتر بــه روحیــه خودمدیریتــی و نظــم شــخصی بــاز 

ــر مشــکل حــل می شــود؟ ــا اقدامــی مشــابه ایــن پیشــنهاد اخی ــا واقعــًا ب نمی گــردد و آی

ــی هســتند و شــاید  ــای موقت ــا و راه حل ه ــم ایده ه ــا ه ــا این ه ــم اســت، ام ــی مه ــه شــخصی خیل ــه روحی درســت اســت ک
ــی  ــای مدیریت ــا در بحث ه ــود اســت. م ــک موج ــب بوروکراتی ــله مرات ــاتید در سلس ــد اس ــیر رش ــت، تســهیل مس ــوان گف بت
ــم.  ــی کنی ــان را ارزیاب ــم خودم ــیم و دائ ــتمر باش ــود مس ــیر بهب ــا در مس ــه م ــت ک ــن اس ــم ای ــم. مه ــی نداری ــل قطع راه ح
ــه پژوهــش« باشــد، بزنگاهــی کــه  ــد مناســبت »هفت ــگاه  می توان ــه ایــن بزن ــرای ایــن کار وجــود دارد کــه نمون بزنگاه هایــی ب
مــارا فرامی خوانــد بــه کیفیــت فکــر کنیــم. ایــن کیفیــت می توانــد کیفیــت فــردی پژوهــِش مــن پژوهشــگر باشــد یــا کیفیــت 
ــی باشــد کــه فــرد بازنگــری کنــد کــه تاکنــون چــه کــرده  ــد مجال ــران. تغییــر مدیریت هــا نیــز می توان پژوهــش از نظــر مدی
و مســیر تاکنــون چگونــه پیــش بــرده شــده اســت و در حــال حاضــر چگونــه بایــد پیــش بــرده شــود؟ زمــان شــروع بــه کار 
مدیریــت قبلــی، اولیــن کاری کــه زنده یــاد دکتــر آیینه ونــد انجــام دادنــد پیگیــری ایــده توســعه راهبــردی پژوهشــگاه بــود. در 
آن هنــگام بــرای اولیــن بــار ســند راهبــردی بــرای پژوهشــگاه بــه تنظیــم درآمــده و بــه اجــرا هــم رســید. آن زمــان هــم دغدغــه 

تحــول کیفــی مطــرح بــود، در حــال حاضــر هــم به نوعــی دغدغــه همیــن اســت.
 

* آیــا در ایــن مصاحبه هــا، نظــرات یــا دیدگاه هایــی را دریافــت کردیــد مبنــی بــر اینکــه چطــور می توانیــم 
ــًا در  ــای علمــی صرف ــت ه ــار و فعالی ــا آث ــا بخشــیم ت ــه ارتق ــای پژوهشــی را در جامع ــذاری کاره تأثیرگ

کتابخانــه نمانــد؟

 دو محــور را بایــد اینجــا تفکیــک کنیــم؛ یکــی انباشــت علــم اســت کــه مــا بایــد اول بــه انباشــت حداکثــری علــم برســیم و 
محــور بعــدی انــواع مصــرف یــا کاربســت دانــش اســت. کاربســت آن دانــش دیگــر در حیطــه  پژوهشــگر بــه تنهایــی نیســت 
کــه اتفــاق می افتــد. ایــن مهــم در اجتماع هــای مختلــف اتفــاق می افتــد و بنابرایــن بحــث جامعــه هــدف بــه میــان می آیــد. 
اجتمــاع علمــی هــم یکــی از اجتماعــات هــدف اســت، امــا تنهــا اجتمــاع نیســت. هــر یــک از بخش هــای جامعــه می توانــد 
یــک اجتمــاع هــدف باشــد. خــوب در مــورد تأثیرگــذاری و بحــث جامعــۀ هــدف ایــن پرســش مطــرح می شــود کــه آیــا بــه 
ــک  ــژه هــر ی ــال پژوهشــگر و تخصص هــای وی ــه دنب ــا ب ــد آنه ــا باشــیم نبای ــال کارفرم ــا دنب ــال به جــای اینکــه م ــوان مث عن
ــۀ  ــا الزم ــد؛ ام ــت می کن ــرداز و پژوهشــگر و پژوهشــگاه صیان ــت بیشــتر از شــأن نظریه پ ــدام حال از پژوهشــگران باشــد؟ ک
ایــن کار ایــن اســت کــه پیش تــر پژوهشــگاه تــاش کنــد تــا هویــت علمــی اعضایــش را بــه جامعــه معرفــی کــرده و دربــارۀ 
ــی و  ــه علم ــه جامع ــان ب ــای آن ــار و فعالیت ه ــی اعضــاء و آث ــی معرف ــع، پژوهشــگاه متول ــد. دراق ــانی کن ــان اطاع رس آثارش

جوامــع هــدف اســت. ایــن نکتــه ظریــف و مهمــی اســت.
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امــا در مــورد یکــی از مســائل بنیادیــن پژوهــش کــه مــورد ســؤال شــما بــود قصــد دارم در اینجــا نکتــه ای دربــارۀ پیشــرفت 
ــن شــد  ــه چی ــن چگون ــارۀ اینکــه چی ــت درب ــۀ مدیری ــتادان دانش آموخت ــم. یکــی از اس ــت شــما عــرض کن ــن خدم در چی
بحثــی را مطــرح  می کــرد و توضیــح  مــی داد هیــچ جایــی در چیــن وجــود نــدارد کــه یــک بخــش تحقــی و توســعه)R&D( آن 
ــه در  ــد شــده مرتبــط بافاصل ــوم تولی ــد؛ چــه در سیاســت گذاری ها، چــه در صنعــت و چــه در ... تمــام عل را حمایــت نکن
آنجــا ترجمــه می شــود. متأســفانه مــا درگیــر ایــن مطلــب هســتیم کــه آیــا ترجمــه حقیــر اســت یــا نــه! بــه عنــوان مثــال در 
صنعــت، کار ایــن واحدهــای تحقیــق و توســعه ایــن اســت کــه هــر روز تمــام مقــاالت علمــی تولیــد شــده را رصــد می کنــد 
و بافاصلــه ایــده را بــه روز وارد خــط تولیــد می کنــد یــا مثــًا در کشــورهای توســعه یافته تر هیــچ خــط مشــی ای در حــوزه 
ــورد  ــورد کام م ــی در م ــن حت ــد. ای ــی آن را پشــتیبانی کن ــات تفصیل ــن نمی شــود، مگــر اینکــه مطالع سیاســت گذاری تدوی
اســتفاده یــک سیاســتمدار هــم صــدق می کنــد، چــون تک تــک واژه هــا بارهــای معنایــی دارنــد و عــدم توجــه بــه آن ممکــن 

اســت مشــکات بســیاری بــه بــار آورد. 
متخصصیــن مختلــف از روان شــناس و جامعه شــناس و ... همــه جوانــب کام را بارهــا بررســی می کننــد. امــا در جامعــه مــا 
ــن نابســامانی ها  ــن ای ــدا می شــود، اقتصــاد آشــفته می شــود و.... از نظــر م ــب پی ــا یــک کلمــه، بحران هــای عجیــب و غری ب

از تبعــات اهمیــت نــدادن بــه نظــام دانــش و بویــژه  دانــش علــوم انســانی اســت.
 

*  از نظر شما این ارتباط را چه کسی باید برقرار کند؟

ــی  ــت فرهنگ ــد معاون ــا ش ــه بن ــتیم. روزی ک ــی نداش ــت فرهنگ ــگاه، معاون ــر در پژوهش ــا پیش ت ــری، م ــر نصی ــم دکت خان
ــط شــود.  ــی خل ــط عموم ــا ادارۀ رواب ــی ی ــور عموم ــد اداره ام ــت نبای ــن معاون ــه کار ای تأســیس شــود، به نظــر می رســید ک
ــه  ــم ک ــی داری ــت اداری مال ــک معاون ــم. ی ــه در کشــور داری ــوه ای ک ــل ســه ق ــک تقســیم کار داشــت، مث ــوان ی ــی می ت یعن
ــه  ــع ب ــه راج ــم ک ــاره کن ــا اش ــه. )در اینج ــه و کتابخان ــش رایان ــل بخ ــی مث ــد؛ بخش های ــن کن ــاخت ها را تأمی ــد زیرس بای
کتابخانــه هــم بحث هــای زیــادی مطــرح بــود و تأکیــد می شــد، کتابخانــه بایــد کمــک کنــد دانــش بــه روزی داشــته باشــیم، 
ایجــاد فضــای مناســب بــرای مطالعــه را بایــد در پژوهشــگاه جــدی بگیرنــد و بویــژه بــا وجــود عــدم تناســب میــان تعــداد و 
فضاهــای فیزیکــی موجــود بــه ایــن هــم توجــه کننــد کــه کتابخانــه رخ پژوهشــگاه و نوعــی نمــاد اســت و بایــد کاســتی های 

آن برطــرف شــود(. 
معاونــت دیگــر، معاونــت پژوهشــی اســت کــه بــه عملیاتــی شــدن برنامــه راهبــردی شــمل مأموریــت و رســالت پژوهشــگاه 
... کمــک می کنــد. در شــورای پژوهشــی مســائل مختلــف پژوهــش و پژوهشــگری در حــوزۀ علــوم انســانی اندیشــیده شــده 
و برخــی تصمیم ســازی ها و تصمیم گیری هــا اتفــاق می افتــد، درســت ماننــد بزرگتریــن و مهم تریــن اتاق فکــری کــه 
نماینــدگان از همــۀ بخش هــا در آن حاضرنــد. در کنــار این هــا، معاونــت فرهنگــی آمــده اســت و احتمــاالً بایــد نقــش پــل را 
داشــته باشــد. پلــی در درون پژوهشــگاه و بیــن پژوهشــگاه و پیرامونــش. محلــی بــرای کمــک بــه شــکل گیری اجتمــاع علمــی 
چــه بســا مربــوط بــه معاونــت فرهنگــی اســت کــه هنــوز جــزو وظایــف معاونــت دیــده نشــده اســت. به خاطــر دارم زمانــی 
ــه  ــد ب ــت فرهنگــی بای ــا نیســت کــه فعالیت هــای معاون ــن معن ــه ای ــا ب ــت حمایــت می شــدند، ام انجمن هــا از طــرف معاون

حمایــت از انجمن هــا تقلیــل پیــدا کنــد.
گفت وگوهــا،  بــه  می توانــد  فرهنگــی  معاونــت 
فرهنــگ  گســترش  و  شــکل گیری  و  گفت وگوگــری 
ــط  ــگاه و محی ــان پژوهش ــگاه و می ــو« در پژوهش »گفت وگ
ــی و  ــو درون ــن گفت وگ ــد. بخشــی از ای ــی کمــک کن بیرون
ــی متوجــه  ــی اســت. قســمتی از بخــش بیرون بخشــی بیرون
ــی_ ــی و قســمتی دیگــر متوجــه حــوزه اجرای حــوزه عموم
ــه  ــد متوج ــمتی از آن می توان ــت و قس ــور اس ــتی کش سیاس
ــی- ــای فرهنگ ــی نهاده ــا و حت ــایر بخش ه ــایرینی از س س
علمــی هــم باشــد؛ همچنان کــه در تعریــف مدیریت هــا ایــن 
بخــش بــه خوبــی دیــده شــده و فعالیت هــای بســیاری هــم 
در دســت انجــام و اقــدام اســت. بــاز هــم تکــرار می کنــم مــا 
ــم و ســاختارها و وظایــف  ــی توقــف کنی ــد در بزنگاه های بای

ــم. ــه روز کنی ــان را ب ــدام خودم ــم و م ــگاه کنی ــا را ن آنه
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* شــما به عنــوان فــردی کــه از ابتــدا در حــوزه سیاســت های راهبــردی حضــور داشــتید، بــه نظرتــان ایــن 
مســیری کــه طــی شــده چقــدر بــه ســمت بهتــر شــدن پیــش رفتــه اســت؟ آیــا وضعیــت موجــود نســبت بــه 
ــا می تــوان گفــت در حــال حاضــر شــرایط بهتــر  ــاداری پیــدا کــرده اســت؟ آی وضعیــت قبــل تفــاوت معن

شــده اســت؟

ایــن ســؤال مهمــی اســت. بــه خاطــر دارم بعــد از پایــان تدویــن اولیــن برنامــه راهبــردی رســیدیم بــه مرحلــه ای کــه الزم بــود 
فراخــوان بدهیــم تــا اعضــاء فعالیت هــای فــردی خــود را طــی مــدت پنج ســالۀ برنامــه ارائــه کننــد. در آن زمــان یــک پرســش 
مهمــی مطــرح شــد، برخــی می گفتنــد پــس چــه اتفــاق جدیــدی رخ داده، ایــن اعــان  فعالیت هــا کــه همیشــه بــوده اســت! 
ــه گذشــته نــگاه می کنــم می فهمــم کــه یــک حلقــۀ مفقــوده ای وجــود داشــت و آن  ــود، االن کــه ب ــا حــدی درســت ب ایــن ت
ــردی  ــا ســطح فعالیت هــای ف ــان آن ت ــردی پژوهشــگاه در هــر یــک از پژوهشــکده ها و بعــد جری ــۀ راهب جــاری شــدن برنام
بــود کــه ایــن البتــه بــه معنــای دخالــت در برنامه هــای پژوهشــی فــردی نیســت. اگرچــه ارادۀ آن وجــود داشــت، امــا در عمــل 
بــه هــر دلیــل کــه پرداختــن بــه آن مجــال دیگــری می طلبــد، انجــام نشــد یــا دقیق تــر بگویــم کامــل انجــام نشــد. عرضــی کــه 
دارم مقــداری وجــه خودانتقــادی هــم دارد. امــا در عیــن حــال بــاور دارم کــه بایــد آن مســیر را تجربــه می کردیــم و طــی مســیر 
ــم. اگــر  ــرار داری ــا در مســیر رشــد ق ــم م ــم بگوی ــه می توان ــن زاوی ــه بازنگــری و اصــاح خــود می اندیشــیدیم. از ای دائمــًا ب
امــروز یــا هــر زمانــی بدمدیریتــی اتفــاق افتــد، صحبــت دیگــری اســت، امــا بنــا بــوده کــه در مســیر رشــد باشــیم و از تمــام 
ــه دیروزهــا  ــگاه انتقــادی ســخت نســبت ب ــا ن ــم و ب ــم. اگــر درس نگیری سیاســت گذاری ها و برنامه ریزی هایمــان درس بگیری

احســاس کنیــم چــرخ را بایــد از نــو بســازیم، معنــای آن ایــن اســت کــه مــا مســیر رشــد را خــراب کرده ایــم.
ــه   ــت تجرب ــا فرص ــت؛ م ــوده اس ــگاه ب ــرای پژوهش ــی ب ــن فرصت ــاده، ای ــه افت ــا نظام نام ــه ی ــب آیین نام ــی در قال ــر اتفاق  اگ
ــد اســت، توقــف یعنــی  ــرای ســازمان ب ــوده، امــا توقــف ب ــه هــم ب ایده هایــی را داشــتیم کــه برخــی در زمــان خــود نوآوران
تغییــر نکــردن. کیفیــت را »نقطــه« تعریــف کــردن، بــه ایــن معنــی کــه قــرار بــود بــه نقطــه ای بــا مشــخصه های ایــن تعــداد 
ــگاه  ــان کاذب می شــود. ایــن ن ــه و ایــن تعــداد تحقیــق و ... دســت یابیــم ایــن همــان چیــزی اســت کــه موجــب اطمین مقال
همــان جایــی اســت کــه اتفاقــا بــرای مــا آفــت اســت، در حقیقــت کیفیــت جویــی یــک جریــان اســت و اصــًا تعریفــی کــه 

مــا از ســازمان بالنــده داریــم، همیــن اســت.
 

ــی مســاعد  ــه  پژوهشــگران اســت، یعن ــه دغدغ ــی ک ــه آن نقطــه امن ــا را ب ــد م ــان می توان ــن جری ــا ای * آی
شــدن شــرایط از نظــر بهداشــت روان و امنیــت روانــی پژوهشــگر برســاند و ایــن ســاختارها پژوهشــگر را 

ــد؟ ــدود نمی کن مح

حرفتــان را کامــًا می فهمــم اینجــا هــم بــاز می تــوان یــک دوگانــه تعریــف کــرد و آن این کــه چقــدر متغیرهــا بــرای تغییــر در 
دســترس مــا و چقــدر خــارج از دســترس مــا هســتند. نمی  خواهــم بگویــم دســت یابی بــه مــوارد خــارج از دســترس، محــال 
اســت، امــا اصــوالً کارهــای مدیریتــی بــه کارهــای زودبــازده و دیربــازده تقســیم می شــوند. ایــن مربــوط بــه نــوع کنش گــری 
پژوهشــگاه هــم می شــود. خــوب در کوتاه مــدت راه حل هــای موجــود بــرای بخشــی از مســائلی در اختیــار خــود پژوهشــگاه 
اســت و می توانــد بــا بازنگری هایــی برخــی از روندهــا را تســهیل کنــد. بــرای مثــال؛ االن می گوینــد دورکاری خــاف قانــون 
ــم  ــم. می دانی ــف کنی ــت پژوهشــی« تعری ــام  »مأموری ــه ن ــزی ب ــم چی ــا نمی توانی ــا م ــم آی ــر می کن ــا خــودم فک ــن ب اســت! م
قوانیــن همــواره قابــل تفســیرند به شــرطی کــه اراده ای بــرای انجــام آن تفاســیر وجــود داشــته باشــد. آن قــدر تبصــره داریــم کــه 

بــا آنهــا می تــوان کار را ســخت یــا آســان کــرد و آنچــه تعیین کننــده اســت، اراده مدیریتــی اســت.
 

* خانــم دکتــر! از شــما بابــت فرصتــی کــه اختصــاص دادیــد و توضیحــات بســیار خــوب و ارزشــمندتان 
سپاســگزارم. اگــر در پایــان نکتــه خاصــی داریــد، بفرماییــد.

از شــما هــم ممنونــم. مــن ســعی کــردم آیینــه ای از نظــرات همــکاران باشــم و امانتدارانــه نظــرات آنهــا را تــا حــد ممکــن در 
ایــن فرصــت پیش آمــده جمع بنــدی کنــم و البتــه بــا توجــه بــه تجــارب تحلیلــی هــم در کنــار آن ارائــه دهــم.
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نگاهی تازه به شعر معاصر ایران

نشســت تخصصــی »نگاهــی تــازه بــه شــعر معاصــر ایــران«، 20 دی مــاه  بــه همــت پژوهشــکده زبــان و ادبیــات پژوهشــگاه 
برگــزار شــد.

ــده ای از  ــر ع ــت: به نظ ــران گف ــر ای ــات معاص ــاره ادبی ــت( درب ــر نشس ــب )دبی ــم شریف نس ــر مری ــه دکت ــدای جلس  در ابت
ــال زاده،  ــی جم ــرد و محمدعل ــه »افســانه« خــود را منتشــر ک ــا یوشــیج منظوم ــه نیم صاحب نظــران، ســال 1300 شمســی ک
ــاره  ــه چــاپ رســاند، مبــدأ تاریــخ ادبیــات معاصــر ایــران به شــمار می آیــد. هرچنــد کــه درب ــود، یکــی نبــود« را ب »یکــی ب
ایــن موضــوع اختــاف نظرهایــی وجــود دارد، اگــر ایــن مبــدأ را بپذیریــم، امســال )1400 خورشــیدی( در یک صــد ســالگی 
ادبیــات معاصــر قــرار داریــم. پژوهشــکده زبــان و ادبیــات در راســتای رســالت خــود، نشســت تخصصــی را در مــورد ادبیــات 
ــه  ــر صدیق ــات دکت ــوزه ادبی ــص در ح ــر و متخص ــتاد صاحب نظ ــت دو اس ــن نشس ــه در ای ــد ک ــدارک دی ــران ت ــر ای معاص

ــد. ــه می کنن ــی ســخنان خــود را ارائ ــر زهــرا حیات ــور و دکت ــوران( علیپ )پ
در ادامــه دکتــر علیپــور، دانشــیار گــروه زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان، ســخنان خــود را بــا موضــوع 

ــا  ــران )ب ــاه آزاد ای ــی شــعر کوت »شــعر چــگال« مانیفســت تحلیل
ــات  ــت ادبیّ ــت: هوی ــرد و گف ــاز ک ــانه(، آغ ــی آسیب شناس نگاه
ــژه،  ــور وی ــی به ط ــان ادب ــر جری ــام و ه ــور ع ــی به ط ــر ملت ه
ــت.  ــی اس ــایی و بررس ــل شناس ــان، قاب ــام آن جری ــق ن از طری
جریان هــا به همــراه گفتمان هــا و حتــی شــکل¬های ادبــی اساســًا 
بــا توجــه بــه شــرایط اجتماعــی در هــر عصــر یــا دوره  می کننــد. 
ــاوت و در  ــه اســتراتژی متف ــاوت، منجــر ب ــای متف ــی میدان ه یعن
نتیجــه ذائقــۀ متفــاوت و تولیــدات ادبــی متفــاوت می شــوند. مــا 
ــای  ــی در دوره ه ــکل های متنوع ــه ش ــاه را ب ــعر کوت ــۀ ش تجرب
ــی  ــۀ ادب ــن گون ــز ای ــون نی ــته ایم و اکن ــته مان داش ــی گذش ادب
تحــت تأثیــر همیــن اســتراتژی بــه شــکل تــازه ای پــا بــه میــدان 
ادبــی گذاشــته اســت، در دنیایــی بــه نــام مــدرن کــه زندگــی بــا 
ــعر در دوران  ــر، ش ــرف دیگ ــادی دارد. از ط ــت زی ــار قراب اختص

مدرنیتــه، اساســًا بــه یــک فرهنــگ فســتیوالی و جشــنواره ای تبدیــل شــده اســت و مرزهــای بیــن ژانرهــا و ســبک ها معلــوم 
نیســت. به جــزء جریان هایــی کــه میــراث دار ســنت های ادبــی اســت، مابقــی به طــرز شــدیدی دچــار بحــران نــام و تشــتت 
تعریــف اســت؛ لــذا بررســی موشــکافانۀ علمــی ایــن جریــان، بــرای نام گــذاری و رســیدن بــه یــک تعریــف جامــع، ضــروری 

اســت.
دکتــر علیپــور ادامــه داد: شــعر کوتــاه مــدرن، همان طــور کــه در جاهــای مختلــف اشــاره شــده، در ایــران معاصــر بــا شــاعرانی 
مثــل: زهــری، نیمــا، شــاملو، شــمس لنگــرودی و شــاعران جریان هــای مــوج نــو آغــاز شــد کــه غالبــًا شــاعران نامبــرده در 
کنــار اشــعار بلنــد، گاهــی کوتــه ســروده های نیــز داشــته اند. مطالعــات آثــار ادبــی پیشــینۀ ایــران )متــون اوســتایی و میانــه( 
نیــز برخــی از شــاعران چــون اخــوان ثالــث را بــه ســمت زنــده نمــودن برخــی از جریانــات گذشــتۀ ادبــی مثــل: خســروانی ها 
ــر  ــران نیــز عامــل مؤث و شــعر هجایــی کشــاند. ترجمــۀ  »هایکــو« در ســطح جهانــی و توســط شــاعرانی مثــل شــاملو در ای
دیگــری در تکویــن ایــن جریــان اســت، امــا چیــزی کــه به نظــر نگارنــده از قلــم افتــاده، خوانش گزینشــی مخاطبــان شــعر 
معاصــر و حتــی شــعر ایــران در روزگاران همیشــه بــوده اســت. بریــدۀ اشــعار شــاعران زیــادی بــدون هیــچ یــادی از دنبالــۀ آن 
شــعرها، در حافظــۀ مــردم زنــده مانــده اســت. ایــن اتفــاق دقیقــًا بــه اعتبــار اســتراتژی جمعــی خواننــدگان و یــک واقعیــت 
اجتماعــی در میــان تولیــدات ادبــی تبدیــل شــده اســت: »بــه انتظــار تصویــر تــو / ایــن دفتــر خالــی / تــا چنــد / تــا چنــد/ 

ورق خواهــد خــورد؟« )شــاملو(/ »بهتریــن چیــز رســیدن بــه نگاهی ســت / کــه از حادثــۀ عشــق/ تــر اســت.« )ســهراب(
ــف در  ــکل های مختل ــا ش ــران ب ــان در ای ــن جری ــا ای ــده ت ــث ش ــی، باع ــطح جهان ــی در س ــی ادب ــرح داد: همگرای وی ش
کشــورهای دیگــر آمیختــه شــود و درنتیجــه عــدم انســجام تعریــف جریــان و شــناخت ناکافــی از آن موجــب آســیب هایی 
ــای  ــال و گونه ه ــعر مینی م ــو، ش ــل:  هایک ــری مث ــای دیگ ــا جریان ه ــان ب ــن جری ــن ای ــه مرزبی ــا جایی ک ــت. ت ــده اس ش
ــاد و  ــام گذاری هــای زی ــه ن ــور و ... معلــوم نیســت. مهمتریــن آســیب ها ب ــل: کلمــات قصــار، کاریکلمات ــی، مث مختلــف ادب
ــی، ارزش هــای نامشــهود  ــک دارای ــوان ی ــام هــر اصطــاح به عن ــوط می شــود. ن ــن مرب ــت و ســاختار معی ــف ثاب عــدم تعری

آن را مشــهود می ســازد.
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ــرای  ــان خــود را ب ــول مخاطب ــد اعتمــاد و قب ــه ای کــه بتوان ــه گون ــا ســاختار آن اســت ب ــا ب ــاق معن ــه انطب ــام ب ــار هــر ن  اعتب
ــۀ  ــه هم ــود دارد ک ــره وج ــو و غی ــکا،  هایک ــیجو، تان ــل: س ــتقلی مث ــای مس ــن، نام ه ــن و چی ــت آورد. در ژاپ ــرش به دس پذی
آنهــا شــعر کوتــاه هســتند و عــاوه بــر کوتــاه بــودن، شــاخصه های مخصــوص بــه خــود را دارنــد کــه باعــث می شــود هــر 
کــدام از دیگــری مجــزا شــود. در اروپــا نیــز نام هــای مجزایــی بــرای انــواع شــعر کوتــاه وجــود دارد: کانکریــت، ســینکویین، 
ــدی شــده اســت: رباعــی،  ــاه به صــورت مجــزا طبقه بن ــام شــعرهای کوت ــن ن ــش از ای ــز پی ــران نی ــره. در ای آکروســتیک و غی
ــای  ــا در دنی ــواع مشــخص اســت؛ ام ــن ان ــدام از ای ــا و تفاوت هــای هــر ک ــه مرزه ــره ک ــی، خســروانی و غی ــی، تک بیت دوبیت

ــی نیســت. ــق و علم ــا جایگاهشــان دقی معاصــر نام ه
ــد  ــت نمی توانن ــن دس ــال و از ای ــعر مینی م ــتۀ ش ــی نوش ــا فارس ــی ی ــوی ایران ــل:  هایک ــده، مث ــزه ش ــای ایرانی نام گذاری ه
هویــت شــعر کوتــاه مــدرن ایــران را بــه مخاطبــان، چــه در ســطح ملــی و چــه در ســطح فراملــی، بشناســانند. در ایــران نام هــای 
پیشــنهادی زیــادی توســط برخــی از شــاعران یــا ژورنال هــا مطــرح شــده اســت کــه در ادامــه مــورد بررســی قــرار می گیــرد. 
ــر  ــامل زی ــودش ش ــه خ ــپید ک ــاه س ــعر کوت ــره ش ــاه و باالخ ــی کوت ــوواره، نیمای ــپید،  هایک ــه گانی س ــی، س ــه گانی نیمای س
مجموعه هــای: طــرح، ترانــک، چامــک، فرانــو، شــعرک، شــعر کوتــاه ســپید، شــعر کوتــاه محلــی، هساشــعر، کلمــات قصــار و 
کاریکلماتــور اســت. بمانــد کــه کلمــات قصــار و کاریکلماتــور اساســًا شــعر نیســتند. بــرای نمونــه »ســه گانی« ایــن نــوع شــعر 
کوتــاه مــوزون از قدیــم بــوده اســت؛ ســاختار و قالــب مشــخص و نــام شناســنامه ای خــود را دارد. عنــوان »ســه گانی ســپید«، 
به عنــوان یــک گونــۀ ادبــی مســتقل جایگاهــی بــرای طــرح نــدارد. »والــت وایتمــن« هــم ســاختار »couplet« را در هــم شکســت. 

در جامعــۀ ادبــی همــگان او را پدیدآورنــدۀ شــعر آزاد آمریــکا می داننــد، نــه شــاعر دوبیتــی آزاد.   
ــع  ــی کــه از وقای ــج هجای ــی و پن ــی، هفــت هجای ــج هجای هایکــو: شــعری کــه از 17 هجــا تشــکیل شــده در ســه ســطر: پن
عینــی و ملموســات طبیعــی ســخن می گویــد و ســویه¬ای هستی شناســانه دارد و البتــه در شــعر شــاعران ایرانــی ســویۀ انســانی 
و عاطفــی پیــدا کــرد. آنچــه از شــعر  هایکــو بــه جهــان وارد شــد، کوتاهــی و شــکار آنــی ذهــن مکاشــفه گر اســت؛ وگرنــه 
کشــف و ظهــور طبیعــت در ادبیّــات مــا دیرینــه ای بــزرگ دارد: »پشــت در یــک نامــه افتــاده اســت/ بــرگ بــاد آوردۀ پاییــز« 

)میرافضلــی(
طــرح: فلکــی در کتــاب ســلوک شــعر طــرح را بــا ترانــک متــرادف دانســته و بــرای تعییــن حــد و مــرز ایــن نــام بــا نام هــای 
ــای مشــخصی  ــه ســاخت و معن ــی اســت ک ــعر کامل ــن ش ــک کوتاه تری ــا تران ــرح ی ــد: »ط ــه را مطــرح می کن ــه نکت ــر س دیگ
دارد، شــعرک، تنهــا تصویــری واحــد اســت و  هایکــو تنهــا دیــدار طبیعــت اســت، بی تصویــر.« )فلکــی، 1378: 248( کــه ایــن 

تمایزهــا خــود جــای بحــث دارد: ســاخی/ می گریســت/ بــه قنــاری کوچکــی/ دل باختــه بــود. )احمــد شــاملو(
ــال  ــعر مینی م ــع ش ــه تاب ــری ک ــش دیگ ــی: گرای ــال ایران ــعر مینی م ش
ــه  ــاز ارائ ــورت پایان ب ــه به ص ــی ک ــیار کوتاه ــعر بس ــت. ش در اروپاس
می شــود و معمــوال بــازی بــا زبــان اســت و ســعی در روایت گریــزی 
ــر  ــل/ ب ــد. آواز حواصی ــنده می کن ــم بس ــک واج ه ــه ی ــی ب دارد. گاه

فــراز دریــا... )غامرضــا رزبــان(

مینی مالیسم یک مکتب است
 دکتــر علیپــور شــرح داد: مینی مالیســم یــک مکتــب اســت کــه 
مینی مــال،  موســیقی  می کننــد:  پیــروی  آن  از  مختلــف  هنرهــای 
داســتان مینی مــال، نقاشــی مینی مــال، هنرهــای تجســمی، شــعر 
ــش  ــت نقاش ــر دوس ــت تأثی ــس، تح ــرت الک ــره. راب ــال و غی مینی م
ــال  ــوان شــاعر انتزاعــی مینی م ــام خــود را به عن ــارد« توانســت ن »رینه
بــه سراســر جهــان معرفــی کنــد. در یکــی از شــعرهایش واژۀ گل را بــه 
چنــد هجــا تقســیم کــرد و بعــد آن را کاهــش داد و به صــورت عمــودی 
نوشــت تــا بــه شــکل یــک گل دیــده شــود یــا شــعر دیگــر او کــه بــا 
یــک کلمــه کــه تکــرار می شــود و به صــورت عمــودی نوشــته شــده، 
نمایــان شــود. اشــعار رنگــی الکــس بخــش قابــل توجهــی از کار او را 
تشــکیل می دهــد: »ســیاه و ســفید ســیاه و ســفید ســفید ســیاه و ســفید 
ســفید ســیاه و ســفید ســفید /ســفید ســفید ســفید ســفید ســیاه ســفید 

ســفید مشــکی...«  
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در ایــران، شــعر مینی مــال، ســاختاری متفــاوت بــا دیگــر نمونه هــای شــعر کوتــاه نــدارد: »تــو را می بینــم/ و تمــام گرگ هــای 
جهــان/ زوزه می کشــند. « غامرضــا رزبــان

نام هــای چامــه، ترانــه بــدون کاف تصغیــر و شــعرک در ادبیّــات گذشــتۀ مــا نام هــای اختصاصــی بــرای برخــی از گونه هــای 
ــه  ــر چ ــه ای: »ه ــا پنج ــنهادۀ علی رض ــاختۀ پیش ــک« س ــرد. »چام ــوض ک ــان را ع ــوان هویت ش ــس نمی ت ــد؛ پ ــی بوده ان ادب

ــار! « ــت انتظ ــود/ رخ ــر می ش ــرک مرده ت ــم/ چ ــوید دل می ش
»فرانو« ساختۀ اکبر اکسیر: »صفر را بستند/ تا ما به بیرون زنگ نزنیم/ از شما چه پنهان/ ما از درون زنگ زدیم!«

»شعرک«ساختۀ اسماعیل نوری: »تا در چشمان ستارگان/ شرمسارم نسازی/ آوازم را نشکن!« )نوری عا(

شــعر پســت مــدرن کوتــاه، گونــه ای از شــعر کــه مرکززدایــی می کنــد: »چگونــه/ بــر بیمــاری تــرس از ارتفــاع غلبــه کنیــم/ 
ــن انصــاری زاده( ــاب.« )صدرالدی ــی/ الی بال هــای عق کتاب

و باالخره »شعر کوتاه« که تعداد شاعرانی که از این عنوان استفاده می کنند، بیشتر است:
ــود.« )حمیدرضــا شکارســری(/  ــا در اشــغال تنهایــی ب ــاز هــم شــمارۀ خــود را گرفــت/ تمــام دنی »گوشــی را برداشــت/ و ب

ــان( ــه اش نمی رســد.« )گــروس عبدالملکی ــه خان ــه هیچکــس/ ب ــان شکســته اســت/ ک ــل/ در کجــای جه ــدام پ »ک
»تــو رودی/ کــه هرچــه مــی رود/ هنــوز نرفتــه اســت.« )شــهرام پارســا مطلــق(/ »مــی آیــی/ و آوازت/ آواز مســافری اســت/ کــه 
ــد/ وقتــی برگشــت/ میله هــا  ــاد شــد و از قفــس پری ــم/ ب ــده/ گفــت: نمی مان ــاد(/ »پرن مــی رود.« )محمــد شــریفی نعمــت آب
ــن باغچــۀ  ــوۀ ای ــن کاکتــوس پشــت پنجــره خشــکید/ تمــام جل ــد رفعتــی(/ »آخری ــد.« )مجی ــوز در انتظــار ایســتاده بودن هن

کوچــک/ بــه نــگاه تــو بــود.« )پــوران علیپــور(

شکی نیست که شعر کوتاه ایران توانسته راه خودش را پیدا کند

ــه در  ــک ســاختار مشــابهی وجــود دارد؛ البت ــن شــعرها ی ــم در مت ــا را خواندی ــه نمونه ه ــور ک ــرد: همان ط ــد ک ــور تأکی علیپ
ــز نشــده اســت. شــکی  ــی در عنوان بنــدی نام هــا و تعاریــف دقیــق متمای ــدک تفاوتــی وجــود دارد؛ ول ــاره ای از مــوارد،  ان پ
در ایــن نیســت کــه شــعر کوتــاه ایــران توانســته راه خــودش را پیــدا کنــد، ســبک و ســاختار خــودش را، زیربنــای فرهنگــی، 
فکــری و محتوایــی خــودش را و باالخــره جایــگاه خــودش را به عنــوان یــک نــوع ادبــی در ادبیّــات معاصــر به دســت آورده 
اســت، لــذا بایــد نــام هویــت یافتــۀ خــودش را داشــته باشــد. نامــی کــه آن را از همــۀ جریان هــای غیــر ایرانــی مجــزا ســازد و 
دربرگیرنــده همــۀ ایــن گونه هــا باشــد. بــرای بررســی ســاختار یــک نــام یــا اصطــاح بایــد بــه دو بخــش کلــی توجــه داشــته 
باشــیم: هســته )مفاهیــم و توصیفــات( و بــرون هســته )انطبــاق داشــتن بــا سیســتم نام گــذاری و ســازگار بــودن بــا فرهنــگ 
بومــی(. واژۀ پیشــنهادی »چــگال« اســت. واژۀ فارســی و مصــوب فرهنگســتان، معــادل واژۀ انگلیســی )Condensed( در لفــظ 
یعنــی متراکــم، فشــرده و تغلیــظ شــده. در لغــت نامــۀ دهخــدا شــعری از »فرهنــگ آننــدراج« ذکــر شــده اســت کــه واژۀ چــگال 
در آن بدیــن معنــی آمــده اســت: »پیــش طبعــش گــران هــوای ســبک/ پیــش حلمــش ســبک زمیــن چــگال.« )رضی الدیــن 

نیشــابوری(

چگال، شعری فشرده با افزایش قدرت کالم در تولید معنا در فضایی محدود و کوچک است

ــای لفظــی واژه،  ــه معن ــا توجــه ب ــرد: ب ــح ک ــان تصری ــر کرم ــهید باهن ــات فارســی دانشــگاه ش ــان و ادبی ــروه زب دانشــیار گ
می تــوان چنیــن برداشــت کــرد کــه چــگال، شــعری فشــرده بــا افزایــش قــدرت کام در تولیــد معنــا در فضایــی محــدود و 
کوچــک اســت. وقتــی می گوئیــم چــگال، تراکــم و انباشــتگی از یــک طــرف و فشــردگی و غلظــت از طــرف دیگــر معنــی 
پیــدا می کنــد. از فضــا می گوییــم چــون شــکل مکانــی و زمــان درونــی نوشــتار در ایــن نــوع شــعری نامحــدود اســت. ارزش 
معنایــی کلمــات به خاطــر همیــن فشــردگی، گاه دو یــا چنــد برابــر می شــود. نهایــت بهره گیــری از کیفیــت به جــای کمیــت 
اتفــاق می افتــد. تراکــم کانونــی عناصــر شــعر و اقتصــاد زبــان در آن بســیار اهمیــت دارد. هیــچ مــازاد زبانــی وجــود نــدارد. 
کلمــات همــه نقــش اصلــی و حتــی در دو یــا بیشــتر نقــش ایفــا می کننــد؛ مثــل ایهــام و اســتخدام و صناعــات ادبــی کــه بــا 
ــد. ســکوت ها و صداهــا، نوشــتارها و ســفید نوشــته ها بســیار مهــم هســتند.  ــا کمــک می کنن ــد بیشــتر معن ــه تولی فشــردگی ب
از طــرف دیگــر، اصطــاح چــگال، جوهــره هــم معنــا می دهــد. یعنــی جوهــره شــعری دارد؛ یعنــی بایــد همــه عناصــر شــعری 
)خیــال، عاطفــه، موســیقی، زبــان( را داشــته باشــد. نــو و ســپید بــودن محــل تجزیــه نیســت، چــون ایــن هــر دو شــعر آزاد 
هســتند. شــعر آزاد یعنــی شــعری کــه فــارغ از بنــد اســت؛ ولــی ایــن بــه معنــی الــزام نداشــتن آهنــگ و موســیقی در شــعر 

نیســت. بــه قــول الیــوت، غیــاب قافیــه و غیــاب وزن اســت نــه بــه معنــای مطلــق آزاد.
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ســاختار پیشــنهادی بــرای شــعر چــگال: طــرح کلــی ســاختار شــعر چــگال بــا اقتصــاد زبــان رابطــۀ نزدیکــی دارد. پــس مــاک 
تعــداد ســطرها نیســت؛ بلکــه چگالــی بــودن شــعر اســت. ممکــن اســت شــعری در 6 ســطر نوشــته شــده باشــد، ولــی چــگال 
ــی روی،  ــه کجــا م ــن ک ــره کافی اســت/ همی ــن کلمــات روزم ــو/ همی ــرای ســتایش ت ــن شــعر لنگــرودی: »ب ــل ای نباشــد؛ مث
ــن یــک شــعر ســپید اســت و  ــی بســازم.« ای ــو بت ــا از ت ــو / همیــن گل و ســنگریزه کافی اســت/ ت ــرای ســتایش ت دلتنگــم/ ب
کوتــاه یــا بلنــدی آن جــزو ســاختارش نیســت؛ همان طــور کــه مثنــوی، مثنــوی اســت؛ چــه ابیــات آن، بلنــد تــا هــزاران بیــت 

باشــد و چــه مثنــوی بیســت بیتــی، امــا مؤلفه هــای تعیّن بخــش ســاختار شــعر چــگال چیســت؟

در این خصوص 10 مورد ارائه می شود که 5 مورد آن جنبۀ عمومی دارد و 5 مورد، مختص شعر چگال است:
ــنازدایی  ــود، آش ــار معه ــود و از گفت ــه می ش ــره گرفت ــد به ــب می افزاین ــای مطل ــه غن ــه ب ــی ک ــع ادب 1.    از واژگان و صنای

می کنــد.
2.    احساسات زنده و واقع نمایانه در کنار دیگر عناصر ادبیت، باعث دمیدن روح در کالبد شعر می شوند.

ــل تفســیر  ــعر را قاب ــان ش ــای پنه ــعر، الیه ه ــان ش ــی، احســاس و زب ــن عناصــر ادب ــد منســجم بی ــی و پیون ــم معنای 3.    نظ
می کننــد.

4.    اســتفاده از فردیــت در خاقیــت موســیقی و تولیــد ایده هــای تــازه بــرای ریتــم شــعر. )صرفــًا ریتم هــای رایــج در انــواع 
شــعر موجــود در گذشــتۀ ادبــی تــا دوران معاصــر مــاک نیســت(.

ــی،  ــی، دین ــقانه، حماس ــانه، عاش ــی، هستی شناس ــی: اجتماع ــج محدودیت ــدون هی ــوع ب ــات متن ــان موضوع 5.    آزادی در بی
ــره ــی و غی مذهب

ویژگی های اختصاصی:
6.    مفاهیم در الیه های پنهان شعر به صورت فشرده تعبیه می شود.

7.    از واژگان دقیق و پر معنی در جای خود استفاده و از واژگان مبهم و زینتی قطعًا پرهیز می شود.
8.    لحن، ژانر، تصویر، نماد و عناصر شاعرانۀ دیگر در کمال فشردگی، مفهوم خود را به مخاطبان می رسانند.

9.    از ابهام آفرینی پرهیز و گفتار روشنی ارایه می شود.
10.     به خاطــر چگالــی بــودن ایــن نــوع شــعر، ســفید خوانــی اش زیــاد اســت و مخاطبــان از ایــن طریــق بــا شــعر پیونــد 

ــد. ــری دارن عمیق ت

هر رویدادی باید شناسنامه ای داشته باشد
دکتــر علیپــور در خاتمــه ســخنانش گفــت: همان طــور کــه شــرح داده شــد، هــر رویــدادی بایــد شناســنامه ای داشــته باشــد؛ 
ــاه هنــوز شناســنامه اش صــادر نشــده اســت. ســردرگمی ریشــه های پیشــامد ایــن  ــام، ســاختار تعین بخشــی و ... شــعر کوت ن
شــاخۀ ادبــی از یک¬طــرف و مشــخص نبودن شــاخصه هایی بــرای تعییــن هویــت شــعر کوتــاه از طــرف دیگــر، ایــن جریــان 
ــد. برخــی  ــرار نکنن ــاط برق ــا آن ارتب ــان، درســت ب ــی از مخاطب ــا خیل ــا کشــانده اســت و باعــث شــده ت ــد راهه ه ــه چن را ب
حتــی ســعی در کوبانــدن یــا تخریــب ایــن جریــان بــا عبــارات تعریض آمیــزی چــون: »یــک دلنوشــته کوتــاه بــا یــک کنایــه 
یــا یــک صنعــت ادبــی دیگــر«، »یــک جملــه احساســی کــه شــاعرانگی نــدارد« و ... دارنــد. کســانی هــم هســتند کــه به خاطــر 
ــی و آگاهی ســازی  ــدم معرف ــا به خاطــر ع ــۀ اینه ــد. متأســفانه، هم ــد می کنن ــذ آن را نق ــر نکــردن صفحــۀ کاغ ــودن و پ کوتاه ب
ــی  ــه تمــام بشــود و حت ــت نیســت ک ــان موق ــک جری ــران، ی ــاه آزاد ای ــر خــاف ادعــای برخــی، شــعر کوت ــق اســت. ب دقی

ــد. ــی باش ــعری جهان ــد ش ــتثنائات، می توان ــی اس ــزء در برخ به ج
ــن از  ــه شــناخت م ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــن نمی ت ــه قطــع یقی ــود. البت ــت موضــوع ب ــان حقیق ــه، بررســی و بی ــن بیانی ــدف ای ه
ــرد. ــرح ک ــه ط ــن زمین ــه در ای ــری و تبادل اندیش ــش فک ــرای چال ــود را ب ــنهادۀ خ ــوان پیش ــی می ت ــت؛ ول ــتر اس ــری بیش دیگ

سپاس ویژه دارم از پژوهشگاه علوم انسانی که این فرصت را در اختیار بنده قرار داد تا بیانیه را به اشتراک بگذارم.
از زنده به گوری بر نگشته ام / که باز بمیرم

 بگذار این لیلی/ کمی زلف هایش را         در هوای آزاد بیفشاند. )پوران علیپور(
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تقابل ها: بازتاب دگردیسی باورها در شعر دهه هشتاد شمسی

ــته¬ای،  ــان رش ــات می ــه و مطالع ــد و نظری ــی نق ــروه پژوهش ــیار گ ــی، دانش ــرا حیات ــر زه ــت دکت ــن نشس ــخنران دوم ای س
ــا موضــوع »تقابل¬هــا: بازتــاب دگردیســی باورهــا در  ــود کــه ســخنان خــود را ب ــان و ادبیــات پژوهشــگاه، ب پژوهشــکده زب
شــعر دهــه هشــتاد شمســی«، آغــاز کــرد و گفــت: بررســی شــعر فارســی دهــه هشــتاد شمســی، تفکــر و عاطفــه حاکــم بــر 
ــر و  ــنت  ها، تغیی ــت از س ــجم، گسس ــوژی منس ــدان ایدئول ــت، فق ــران هوی ــد بح ــی مانن ــد. عوامل ــان می  ده ــن دوره را نش ای
تحــول ارزش  هــا و نیــز بــروز تفکــر خــاق در ذهــن و زبــان ادبــی، از مــواردی اســت کــه در نخســتین مواجهه  هــا بــا شــعر 
ایــن دهــه نمایــان می  شــود؛ و ایــن ویژگی  هــا در تقابل  هــای دوگانــه موجــود در اشــعار خــود را نشــان می  دهــد. توجــه بــه 
ــا  ــان ب ــان تقابل  هــای موجــود در جهــان و نحــوه برخوردم ــا انتخــاب  از می ــا ب دوگانه  هــا، ســاختار طبیعــی ذهــن اســت و م
ایــن تقابل  هــا، از یــک ســو ایدئولــوژی پنهــان خــود را آشــکار می  کنیــم و از ســوی دیگــر تــوان پــردازش خاقانــه خویــش 

ــم. ــی نشــان می  دهی ــک ســاختار طبیع را از ی
دکتــر حیاتــی افــزود: فهرســت تقابل  هــای دوگانــه در شــعر فارســی دهــه هشــتاد و نیــز رابطــه معنایــی و نقــش زیبایی  آفرینــی 
کــه در آن هــا نهفتــه اســت، گفتمــان شــعری ایــن دوره را بهتــر نشــان می  دهــد. ایــن امــر در پژوهشــی کــه در ســال 1394 
ــه در انتخــاب شــاعران،  ــه، واکاوی شــده اســت. از آنجــا ک ــات فرهنگــی انجــام یافت ــوم انســانی و مطالع در پژوهشــگاه عل
ــوژی  ــردان؛ حضــور دو ایدئول ــان و م ــد حضــور نســل گذشــته و نســل جــوان؛ حضــور دو گــروه زن ــی مانن ــل مختلف عوام
ــان؛  ــن جری ــی از ای ــی و جدای ــزه ادب ــت جای ــق گفتمــان رســمی(؛ حضــور در جشــنواره  ها و دریاف ــف و مواف ــل )مخال متقاب
و ارتبــاط بــا ناشــر دولتــی یــا خصوصــی مــورد نظــر بــوده اســت، نتیجــه تحقیــق، میانگینــی از همــه جریان  هــای فکــری و 

ادبــی خواهــد بــود.
شــاعران مــورد بررســی 20 نفــر بوده  انــد: احمدرضــا احمــدی، علــی اســداللهی، علــی آبــات افتلــی، غامرضــا بروســان، رزا 
جمالــی، ســاره دســتاران، مجیــد رفعتــی، علــی ســهامی، محمــد شــمس لنگــرودی، عبــاس صفــاری، گــروس عبدالملکیــان، 
الیــاس علــوی، مســعود کریم خانــی، ســجاد گــودرزی، ســارا محمــدی اردهالــی، داریــوش معمــار، شــهاب مقربیــن، حافــظ 

موســوی، احســان مهتــدی، پونــه ندائــی، اورهــان ولــی و مجیــد یــاری.
ــا  ــی تقابل  ه ــت و منف ــویه مثب ــرای س ــه ب ــن ده ــاعران ای ــتر ش ــرد: بیش ــری ک ــخنانش نتیجه گی ــه س ــی در خاتم ــر حیات دکت
ــاده شــاعران  ــر س ــه تعبی ــد. ب ــی را لحــاظ می  کن ــم بیشــتر ســویه منف ــار ه ــن اعتب ــد و ای ــاری یکســان در نظــر می  گیرن اعتب
ــول  ــه اف ــی ب ــاد اجتماع ــی انتق ــد نوع ــگاه می  توان ــن ن ــتند. ای ــد هس ــه ب ــت هم ــان در حقیق ــای جه ــوب و بده ــد خ معتقدن
ــه ســیاه  ــد و همــه ب ــد و تکــرار ایــن کــه ســیاه و ســفیدها ارزش خــود را از دســت داده  ان ــز باشــد؛ یعنــی تأکی ارزش  هــا نی

ــن گاه در جامعــه اســت. ــد ای ــک هســتند، خــود نق نزدی
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اختالل ارتباطی در خانواده ایرانی؛ روایت فرزندان از تعامل و ارتباط با والدین

ــکده  ــط پژوهش ــن« توس ــا والدی ــاط ب ــل و ارتب ــدان از تعام ــت فرزن ــران؛ روای ــواده ای ــی در خان ــال ارتباط ــخنرانی »اخت س
مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات بــا حضــور دکتــر منصــور ســاعی )عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
ــورت  ــه ص ــاه  ب ــات( در 14 دی م ــی و ارتباط ــات فرهنگ ــکده مطالع ــس پژوهش ــاق )رئی ــیده زهرا اج ــر س ــی( و دکت فرهنگ

غیرحضــوری )برخــط( برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن نشســت، دکتــر ســیده زهــرا اجــاق، دبیــر ایــن نشســت دربــاره اهمیــت ارتباطــات انســانی به ویــژه تعامــات 
ــا توجــه  ــرد. او ب ــن اشــاره ک ــه رســانه های نوی ــن تعامــات از جمل ــده ای ــل مختل کنن ــه عوام ــرد و ب ــت ک خانوادگــی صحب
ــی  ــا را موضــوع مهم ــواده ه ــل در خان ــو و تعام ــوان گفت وگ ــش ت ــه، افزای ــد ســرعت تحــوالت فناوران ــد روبه رش ــه رون ب

برشــمرد.

دگرگونی ارتباط میان والدین و فرزندان

در ادامــه دکتــر منصــور ســاعی ســخنان خــود را بــا ایــن نکتــه آغــاز کــرد کــه بــا مــرور مطالعــات ارتباطــی درمی یابیــم، ایــن 
مطالعــات در ایــران خصلــت رســانه ای برجســته ای دارنــد و در ارتباطــات انســانی خــأ وجــود دارد. ایــن خــأ را روان شناســان 
ــه دو دســته گســترده و هســته ای  ــی به طــور کلــی ب ــواده ایران ــد. خان ــرار داده ان ــا رویکردی هــای خودشــان مــورد توجــه ق ب
تقســیم می شــود. در خانــواده گســترده، ارتباطــات به صــورت سلســله مراتبــی اســت. نقــش خانــواده، تولیــد ارزش افــزوده و 
اقتصــادی اســت، تربیــت کــودکان و مراقبــت از ســالخوردگان نیــز از دیگــر وظایــف خانــواده گســترده اســت، امــا تحت تأثیــر 
گــذر از مدرنیتــه، توســعه شهرنشــینی، مهاجــرت و تحصیــل، شــکل خانــواده از گســترده بــه هســته ای تغییــر یافتــه اســت. البتــه 
مــا در دوران انتقالــی بــه خانــواده هســته ای هســتیم و خانــواده هســته ای ناقصــی را تجربــه کرده ایــم. یعنــی گرچــه  انــدازه 
خانواده هــا کوچکتــر شــده اند )مثــًا براســاس آمــار 1395 میانگیــن انــدازه خانــواده ایرانــی 3.5 نفــر اســت( امــا هنــوز رابطــه 
ارگانیکــی بــا خانــواده  گســترده قبلــی و خویشــاوندان ســنتی دارنــد. بدیــن معنــا کــه خانــواده هســته ای ناقــص ایرانــی ترجیــح 
می دهــد کــه حتــی از نظــر جغرافیایــی و فیزیکــی کــه در نزدیکــی والدیــن ســنتی خــود ســکنی گزینــد تــا از نظــر ارتباطــی، 

عاطفــی و حتــی اقتصــادی از مزیت هــای خانــواه ســتنی خــود بهره منــد شــود.

ــزه شــدن  ــر برشــمرد: دموکراتی ــواده را به شــرح زی ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی تحــوالت خان اســتادیار پژوهشــگاه عل
ــا و  ــدن تجربه ه ــا فردی ش ــا ی ــوار، تنه ــد خان ــش بع ــروری، کاه ــری و فرزندپ ــع، جامعه پذی ــداد مناب ــواده، تع ــاختار خان س
ــا  ــه اینه ــم هم ــد مه ــه پیام ــده اند ک ــدان ش ــن و فرزن ــان والدی ــامح می ــش تس ــب کاه ــه موج ــلی ک ــرات ارزش بین نس تغیی
دگرگون شــدن ارتبــاط میــان والدیــن و فرزنــدان اســت. ارتباطــات انســانی میان  فــردی بــه معنــی فراینــد خلــق و مبادلــه و بــه 
اشــتراک گذاری نمادهــا، احساســات، معانــی، نیازهــا، تجــارب از طریــق رفتارهــای کامــی و غیرکامــی اســت. اولیــن جایــی 

ــواده اســت. ــد، خان ــه می کنن ــردی را تجرب ــت ارتباطــات میان ف ــوع و کیفی ــراد ن ــه اف ک
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فقط گردهمایی 3 ساعته شبانه در وعده شام، حضوری است

ــه کــرد و  عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات در ادامــه گزارشــی از نتایــج تحقیــق خــود ارائ
ــه در  ــد ک ــا 18 ســاله بودن ــر و پســر متوســطه دوم 16 ت ــوزان نوجــوان دخت ــق، دانش آم ــن تحقی ــح داد: روایت گــران ای توضی
ــه  ــد. ایــن پژوهــش در ســال 1398 انجــام شــده اســت. او به عنــوان اولیــن یافتــه ب مــدارس دولتــی تهــران تحصیــل می کردن
طــرح ایــن ســؤال پرداخــت کــه فرصت هــای ارتباطــی و الگــوی زمانــی ارتباطــات والدیــن و فرزنــدان چقــدر اســت یعنــی 
ــار هــم هســتند؟ و گفــت: نتایــج نشــان می دهــد کــه فقــط گردهمایــی 3 ســاعته شــبانه در وعــده شــام  ــراد چقــدر در کن اف
ــود  ــا وج ــت. ب ــاوری اس ــق فن ــدار و از طری ــاه، ناپای ــاط کوت ــن ارتب ــتغال والدی ــل اش ــول روز به دلی ــت. در ط ــوری اس حض
فرصــت گردهمایــی 3 ســاعته فرصــت بــرای خلــق گفت وگــو وجــود نــدارد و عواملــی هســتند کــه در ایــن رابطــه اختــال 
ایجــاد می کننــد: ماننــد تماشــای تلویزیــون بــدون اظهــار نظــر دربــاره موضــوع »خســتگی و دیــر آمــدن والدیــن« سرگرم شــدن 
ــا بازی هــای کامپیوتــری و دیــر برگشــتن فرزنــدان از فعالیت هــای فراغتــی یــا آموزشــی و مطالعــه درســی شــبانه  فرزنــدان ب

فرزنــدان.
ــدن و  ــی در خانه مان ــت. یعن ــانه محور اس ــردی و رس ــتر ف ــدان بیش ــن و فرزن ــی والدی ــای فراغتی_ارتباط ــوی برنامه ه الگ
ــت.  ــر اس ــته جمعی و خانواده محــور کمت ــی دس ــت فراغت ــود و فعالی ــح داده می ش ــه ترجی ــراه و رایان ــن هم ــا تلف ــرگرمی ب س
ــت،  ــو، صحب ــل، گفت وگ ــات انســانی، تعام ــه شــکل گیری ارتباط ــه زمین ــی هســتند ک ــا، رویدادهای ــن برنامه ه ــه ای در حالی ک
ــی از  ــاب نمونه های ــدن کت ــترک، خوان ــه ورزش مش ــن ب ــردی، رفت ــاژ گ ــد. پاس ــن می کنن ــی را ممک ــا و معان ــال باوره انتق
ــدان خانگــی و  ــد گفــت کــه برنامه هــای ارتباطــی فراغتــی فرزن ــا براســاس ایــن مطالعــه بای فعالیت هــای جمعــی هســتند. ام

رســانه ای شــده اســت.

الگوی ارتباط »جدلی و مناظره ای«

ســاعی در ادامــه ســخنانش بــه موضــوع »مهم تریــن 
جمعــی  فراغــت  در  اختــال  ایجــاد  عوامــل 
ــح داد: خســتگی  خانواده محــور« پرداخــت و توضی
و بی حوصلگــی ناشــی از کار بی وقفــه والدیــن، 
ــه  ــدن منفعان ــفر، دی ــه س ــادت و برنام ــتن ع نداش
تلویزیــون، غــرق شــدن توأمــان والدیــن و فرزنــدان 
بــودن و  از  نبــردن  لــذت  در دنیــای مجــازی، 
ــرزنش،  ــر، س ــی از تذک ــن )ناش ــا والدی ــی ب همراه
ــدان در  ــه( و شــرکت فرزن ــق زدن، نصیحــت آمران ن
ــردی،  ــعه ف ــی و توس ــری، مهارت ــای  هن کاس ه
مطالعــه درســی و انجــام تعهــدات مدرســه از جملــه 

ــل هســتند. ــن عوام ای
الگــوی ارتباطــات کامــی والدیــن و فرزنــدان، 
ــه  ــت، بلک ــارکتی« اس ــنودی و »مش ــر گفت وش کمت
بیشــتر »جدلــی و مناظــره ای« اســت. یعنــی والدیــن 
ــا  ــت و شکســت دادن ی ــی و رقاب ــارز طلب ــرای مب ب
ــد.  ــاط دارن ــا ارتب ــا آنه ــدان ب ــردن فرزن محکوم ک
ــدل  ــتر از م ــم بیش ــن ه ــی« والدی ــت گوی »نصیح
ــدان  ــن شــرایط فرزن »گفت وشــنودی« اســت. در ای
ــکوت  ــرک و س ــو را ت ــد، گفت وگ ــذت نمی برن ل
ــد خــود  ــی فرزن ــر کودک ــن تصوی ــد.  والدی می  کنن
را فرامــوش نمی کننــد و همــواره بــه نصحیــت 
ــد  ــان می ده ــه نش ــوند ک ــغول می ش ــدان مش فرزن

ــت. ــت نیس ــن درس ــری والدی ــبک های والدگ س
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ایــن پژوهشــگر توضیــح داد: مهم تریــن محــور بحث هــا و گفت وگوهــای والدیــن و فرزنــدان دربــاره مدرســه و فعالیت هــای 
ــا داســتان یــک فیلــم، برنامــه و آرزوهــا در رتبه هــای بعــدی قــرار  روزمــره اســت. بیــان تجربیــات، محتــوای یــک کتــاب ی
دارنــد. به نظــر ایــن اســتاد دانشــگاه، ناکارآمــدی نهــاد آمــوزش موجــب شــده کــه والدیــن غیــر از امــور اقتصــادی و تربیتــی، 
ــری  ــت گزارش گی ــاه و حال ــا تکــراری، کوت ــن گفت وگوه ــه ای ــد. او شــرح داد ک ــری کنن ــور آموزشــی را هــم پی گی ــد ام بای
ــن  ــی از والدی ــود. خیل ــر نمی ش ــی منج ــه هم افزای ــا ب ــن گفت وگوه ــد. ای ــد می کنن ــه رص ــد را در مدرس ــن فرزن دارد.  والدی
داســتان گویی بلــد نیســتند یــا هدفشــان از بیــان تجربــه و خاطــره ســرگرم کردن فرزنــد اســت. در حالی کــه خاطــره بایــد در 
دل یــک بحــث شــکل بگیــرد. براســاس یافته هــای ایــن پژوهــش 38 نفــر از 40 دانش آمــوز می گفتنــد در خانــواده مــا اصــًا 

کتــاب مطالعــه نمی شــود در حالی کــه کتــاب ســوژه ای بــرای خلــق یــک ارتبــاط پدیــد مــی آورد.

خودافشایی کودکان

براســاس نظــر دکتــر منصــور ســاعی یکــی از شــاخص های خانــواده هنجــار، گفت وگــو دربــاره برنامه هــا، نقشــه ها، آرزوهــا 
ــادی   ــی و حمایــت روحــی و عاطفــی و م ــد موجــب افزایــش همدل ــراد اســت کــه می توان ــده اف و اولویت هــای حــال و آین
ــن و  ــات والدی ــت ارتباط ــا کیفی ــد، ام ــت می کنن ــن صحب ــا والدی ــاره ب ــر در این ب ــد، کمت ــان گفته ان ــا بیشــتر نوجوان شــود، ام
فرزنــدان چگونــه اســت؟ منظــور میــزان صمیمیــت، احســاس نزدیکــی و قرابــت والدیــن و فرزنــدان اســت کــه در  مؤلفه هایــی 
مثــل خودافشــایی و احســاس همدلــی خــود را نشــان می دهــد. نوجوانــان کمتــر عاقــه بــه مطــرح کــردن مســائل و درد دل هــا 
ــن  ــد و ســهم والدی ــواده اتفــاق می افت ــرون از خان ــد. بیشــترین خودافشــایی در بی ــن دارن ــا والدی و نگرانی هــا و شکســت ها ب

و ســایر افــراد خانــواده کمتــر اســت.
 بیشــتر فرزنــدان موضوعــات خصوصــی و شــخصی را بیشــتر بــا دیگــری بیــرون از خانــواده انجــام می دهنــد و بــا والدیــن 
تنهــا در مــوارد غیرحســاس و معمولــی حــرف می زننــد. ایــن وضعیــت به دالیــل زیــر اســت: حــس اســتقال طلبی فرزنــدان، 
نگرانــی از ناراحت شــدن و عصبانی شــدن والدیــن، ســرکوفت زدن والدیــن، نصیحت هــای تکــراری بــدون راه حــل، 
راحت نبــودن بیــان و ابــراز مشــکات بــه والدیــن بــه  دلیــل عــدم صمیمیــت، پیــش داوری والدیــن، تمســخر و تحقیــر شــدن، 
عــدم همدلــی، تشــدید مســئله، انــگ زدن )تــو ضعیفــی!(، عــدم خــود افشــایی والدیــن، عــدم رازداری والدیــن، وجــود فضــای 

ــود! ــا والدینــش قهــر ب ــًا یکــی از دانش آمــوزان 7 ســال ب قهــر و تنش هــای خانوداگــی بیــن والدیــن و فرزندانشــان. مث

ــای  ــه در خانواده ه ــات همدالن ــی و ارتباط ــت همدل ــه وضعی ــد ک ــات نشــان می ده ــن پژوهشــگر ارتباط ــات ای ــج تحقیق نتای
مــورد بررســی کــه در 5 منطقــه تهــران حضــور داشــتند، بیشــتر بــر ارتباطــات غیرهمدالنــه اشــاره دارنــد، مثــل اینکــه والدیــن 

ــد و ... . ــر می دانن ــد، مقص ــرزنش می کنن ــا را س ــد. آنه ــدان را درک نمی کنن ــی فرزن ــای روح نیازه
ــد. حــال  ــی کمــی دارن ــا همدل ــد ام ــی تــاش کرده ان ــن مال ــواده و تأمی ــرای معیشــت خان ــد ب ــا جایی کــه می توانن ــن ت  والدی
آنکــه دیــده شــدن مثــًا پاســخ بــه همــه تماس هــای فرزنــدان خیلــی بــرای فرزندانشــان مهــم اســت، امــا والدیــن از آن غافــل 
هســتند. بیشــتر نوجوانــان می گفتنــد کــه حتــی تــا صبــح در فضــای مجــازی حضــور دارنــد ولــی در ارتبــاط بــا والدیــن از 
ایــن رســانه ها بــرای اطاع رســانی کارهــای روزانــه اســتفاده می کردنــد و کمتــر حــاوی پیام هــای احساســات و عواطــف یــا 
بــه اشــتراک گذاری مطالــب جــذاب، مفیــد، طنــز و ســرگرمی یــا گفت وگــو هســتند، امــا بــرای بیــان نیازهــا، درخواســت های 

شــخصی یــا کســب اجــازه بــرای بیــرون رفتــن بــا دوســتان از ایــن وســایل اســتفاده می کننــد.

خانواده رها شده

ــن و  ــه والدی ــت دارد ک ــی دالل ــکاف ارتباط ــک ش ــه ی ــا ب ــه م ــرد: مطالع ــری ک ــخنانش نتیجه گی ــه س ــاعی در خاتم ــر س دکت
فرزنــدان کمتــر بــرای هــم وقــت می گذارنــد و دورهــم بودنشــان ناپایــدار اســت. از جملــه مصادیــق کــه مانــع ایجــاد تعامــل 
طوالنــی می شــود کاهــش برنامه هــای فراغتــی و تفریــح مشــترک هســتند. ایــن نتیجــه مصــداق »خانــواده رهــا شــده« اســت 
و تأییــدی بــر وجــود شــکل رابطــه »مــن ـ آن« »مارتیــن بوبــر« اســت یعنــی فرزنــد را بــه شــکل جســم بی جــان می بینیــم و 
ارتباطمــان بــا آنهــا بــر اســاس نقش هایشــان اســت نــه بــه عنــوان انســان اصیــل. امــا در »مــن ـ تو«یــی روابــط برابــر و افقــی 
ــا  ــه خاطــر وجــود منحصــر به فــردش می پذیــرد و ب ــر اعتمــاد و پذیــرش اســت. زیــرا هــر فــرد، فــرد دیگــر را ب و مبتنــی ب

ــد. ــدف کشــف دیگــری رخ می ده ه
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در نخستین جلسه »مدرسه زمستانی زبان شناسی پیکره ای« تصریح شد:
زبانشناسی پیکره ای باعث تسریع گردآوری و انسجام داده ها می شود 

ــت زاده  ــهین نعم ــر ش ــخنرانی دکت ــا س ــاه 1400، ب ــره ای«، 13 دی م ــی پیک ــتانی زبان شناس ــه زمس ــه »مدرس ــتین جلس نخس
)رئیــس انجمــن زبان شناســی ایــران(، ارســان گلفــام )دانشــیار زبان شناســی دانشــگاه تربیــت مــدرس(، دکتــر ســید مصطفــی 
عاصــی )اســتاد پژوهشــگاه علــوم انســانی و دبیــر علمــی نشســت(، و دکتــر هانیــه یارمنــد )مدیــر اجرایــی نشســت و عضــو 
ــناختی  ــتاد علوم ش ــانی و س ــوم انس ــگاه عل ــِی پژوهش ــکده زبان شناس ــارکت پژوهش ــا مش ــناختی( ب ــوم ش ــعه عل ــتاد توس س

ــد. ــزار ش به صــورت غیرحضــوری )برخــط( برگ

در ابتــدای ایــن نشســت، دکتــر یارمنــد توضیحاتــی پیرامــون جلســات ســال گذشــته مدرســه تخصصــی زبان شناســی پیکــره ای 
کــه مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه بــود، ارایــه کــرد و گفــت: در ســال گذشــته بــر مطالعــات پیکره بنیــاد و کاربرد هــای آن در 
ــر مصطفــی عاصــی برگــزار  ــری علمــی دکت ــا دبی هــوش مصنوعــی و ترجمــه ماشــین و زبان شناســی پیکــره ای جلســاتی ب
شــد. ایــن نشســت ها از 6 دی مــاه آغــاز شــده و تــا 23 اســفند ســال جــاری در روزهــای دوشــنبه از ســاعت: 16 به صــورت 
ــای آن  ــره ای و کاربرده ــی پیک ــو زبان شناس ــتادان مدع ــط اس ــود توس ــاش می ش ــد، ت ــد ش ــزار خواه ــوری برگ غیرحض

تدریــس شــود.
ــش  ــال پی ــی س ــه از س ــرد و اینک ــرح ک ــره ای ط ــی پیک ــه زبان شناس ــاره تاریخچ ــی درب ــت زاده مقدمات ــر نعم ــه دکت در ادام
ــی  ــر مصطف ــتاد دکت ــر اس ــر نظ ــه زی ــاب و مقال ــن کت ــف چندی ــا تألی ــره ای ب ــی پیک ــی زبان شناس ــوزه مطالعات ــران ح در ای
عاصــی رونــق گرفــت. ســتاد علوم شــناختی رویــداد خوبــی در برگــزاری نخســتین مدرســه زمســتانی در ســال پیــش رقــم 
ــود. نعمــت زاده شــرح  زد و همایــش در هفتــه پژوهــش توســط دکتــر قیومــی در مــاه آذر 1400بســیار منســجم و خــوب ب
ــد  ــتری خواه ــم بیش ــرعت و نظ ــود و س ــد ب ــهل تر خواه ــا س ــجام داده ه ــردآوری و انس ــره ای گ ــی پیک داد: در زبان شناس
داشــت. فیلســوفان علــم در طبقه بنــدی علــم معتقدنــد؛ علــوم خدمتگــزار، بــه عبارتــی برخــی علــوم خــادم علــوم دیگرنــد و 

ــت. ــوم اس ــر عل ــته های دیگ ــادم رش ــره ای خ ــی پیک زبان شناس
در ادامــه دکتــر عاصــی ســخنان خــود را بــا عنــوان »مــروری بــر مفاهیــم و نظریه هــای زبــان شناســی پیکــره ای بــه کارکردهــا 
ــی در  ــای زبان ــره Corpus در بحث ه ــه 1340 واژه پیک ــت: از ده ــرد و گف ــه ک ــته« ارائ ــن رش ــن ای ــوالت نوی ــیر تح و س
کاس هــا مطــرح شــد کــه زنــده یــاد دکتــر مقــدم و دکتــر کیــا نخســتین بار واژه پیکــره رابــه معنــای داده هــای زبانــی بــه کار 
ــای آن  ــا و کاربرده ــن و تفاوت ه ــره نوی ــنتی و پیک ــره س ــون پیک ــه پیرام ــر عاصــی در ادام ــه پنجاه(.دکت ــل ده ــد )اوای بردن
توضیحاتــی ارائــه کــرد و گفــت: قبــًا داده هــا گــردآوری می شــد امــا بــا روش دســتی بــود و بعــد تحلیــل می شــد کــه پیکــره 
نویــن بــه چنــد دهــه گذشــته بــر می گــردد از زمانی کــه رایانــه بــه میــدان آمــد و زبان شناســان بــه توانایــی آن پــی بردنــد، 
بــه برداشــت جدیــدی از پیکــره رســیدند. روش دســتی محــدود و اغلــب ناکافــی بــود، امــا حجــم داده هــای زبانــی بــا رایانــه 
زمینــه پــردازش را فراهــم کــرد و واژه پیکــره تعریــف جدیــدی یافــت. در ادامــه ایــن نشســت دکتــر عاصــی مباحثــی در مــورد 
ــامل  ــروزی ش ــای ام ــای پیکره ه ــا و ویژگی ه ــی و پیکره ه ــای زبان ــای آن، نظریه ه ــره ای و کاربرده ــی پیک ــته زبان شناس رش
متــون پیوســته و روزآمــدی و ثبــت و ضبــط دقیــق، چنــد منظــوره و دائمــی و رایانشــی مطــرح کــرد و ســپس در مــورد بنیــاد 

نظــری زبان شناســی پیکــره ای مطالــب عالمانــه و مفیــدی ارائــه کــرد.
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»زبان« ستون اصلی همبستگی و روایتگر اندیشه است

ــارج  ــور خ ــاق از کش ــورت قاچ ــه به ص ــنادی ک ــاره اس ــگاه، درب ــر پژوهش ــجوی برت ــا دانش ــگان« ب ــوی »فرهیخت گفت وگ
شــده اند

نیمــا آصفــی، دانشــجوی دکتــری زبان هــای باســتانی در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، در هفتــه پژوهــش 
به عنــوان پژوهشــگر برتــر  پژوهشــگاه معرفــی شــد و جایــزه خــود را از دســت مســئوالن دریافــت کــرد. وی در بررســی های 
علمــی خــود بــه یک ســری اســناد تاریخــی برخــورده کــه به صــورت قاچــاق از کشــور خــارج شــده و در کشــورهای غربــی 
مــورد مطالعــه و پژوهــش قــرار گرفتــه و طــی مصاحبــه ای بــا روزنامــه فرهیختــگان )7 دی مــاه400( دربــاره اهمیــت هویتــی 
اســناد تاریخــی و وضعیــت پژوهــش در ایــن حــوزه مــواردی را مطــرح کــرده اســت. مشــروح گفت وگــوی »فرهیختــگان« بــا 

ــان می گــذرد: ــن پژوهشــگر زبان هــای باســتانی از نظرت ای

* شــما در پایان نامــه خــود اســنادی را بررســی کرده ایــد کــه از کشــور خــارج شــده و دیگــر بــاز نگشــته 
اســت. بــرای شــروع بحــث، ماوقــع را شــرح بدهیــد تــا بــه ســؤاالت برســیم.

ــار ملــی و همچنیــن کاوش هــای غیرمجــاز و خــروج  ــودم موضــوع اهمیــت و نگهــداری از آث زمانی کــه دانشــجوی ارشــد ب
غیرقانونــی آثــار و اســناد تاریخــی بحثــی بــود کــه در کاس هــای مــا همــواره مطــرح می شــد، به ویــژه از جانــب اســتادم دکتــر 
ســیروس نصرالــه زاده، ایشــان بــه ســبب ســابقه شــغلی ای کــه در ســازمان میــراث فرهنگــی داشــت و مواجهــه مســتقیم بــا ایــن 
ــری ام می گشــتم، متوجــه  ــه دکت ــرای پایان نام ــال موضــوع مناســب ب ــه به دنب ــی ک ــود. زمان ــد ب ــات، بســیار دغدغه من موضوع
شــدم اســنادی وجــود دارد کــه بــه زبــان پهلــوی اســت؛ یعنــی بــه زبانــی کــه در دوره ساســانی، زبــان رســمی و دیوانــی و 
دربــاری بــود و بــه آن خــط نوشــته شــده اســت. ایــن اســناد کــه اکثــرا متعلــق بــه ایــن دوره اســت، از ایــران خــارج شــده اند. 
اینکــه چــه زمانــی خــارج شــده اند، دقیقــا مشــخص نیســت. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن اســناد بــه زبــان و خــط پهلــوی اســت 
و همچنیــن اهمیــت تاریخــی ایــن اســناد و نیــز ســابقه  ای کــه عــرض کــردم، پــس از مشــورت بــا اســاتید گرامــی دکتــر مهشــید 

میرفخرایــی و دکتــر ســیروس نصرالــه زاده تصمیــم گرفتــم موضــوع رســاله دکتــری ام ایــن اســناد باشــد.
امــا درمــورد ایــن اســناد بایــد عــرض کنــم در ســال 1988 تعــدادی ســند بــه زبــان و خــط پهلــوی توســط داللــی بــرای فروش 
بــه دانشــگاه برکلــی آمریــکا عرضــه شــد. چنــد نمونــه از ایــن اســناد بــرای آزمایــش کربــن 14 بــه دانشــگاه آریزونــا فرســتاده 
شــد. طبــق آزمایش هــای اولیــه مشــخص شــد بــازه زمانــی ایــن اســناد بیــن 700 تــا 1100 میــادی اســت. در 1988 چنــد 
دانشــمند از طــرف دکتــر آذرپــی بــه دانشــگاه برکلــی دعــوت شــدند تــا ایــن اســناد را بررســی کننــد. ازجملــه آقــای هارپــر 
ــه درازا می کشــد. در ســال  ــا 2001 ب ــود. ایــن ماجــرا ت ــر ژینیــو کــه متخصــص پهلــوی ب کــه متخصــص مهر شناســی و دکت

ــد. ــی اهــدا می کن ــه دانشــگاه برکل ــل ب ــن اســناد را می خــرد و به صــورت کام 2001 شــخصی ای

مــا  
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ــه  ــن شــخص ب ــچ اســمی از ای ــده ام هی ــن خوان ــه م ــی ک ــا و مقاالت ــن شــخص کیســت چــون در تمــام کتاب ه ــم ای نمی دانی
میــان نیامــده و مشــخص نیســت چــه کســی ایــن کار را کــرده اســت. دانشــگاه برکلــی در تمــام گزارش هایــش نوشــته کــه ایــن 
اســناد اهــدا شــده اند. تعــداد ایــن اســناد 260 ســند اســت کــه روی پوســت و چــرم و پارچــه نوشــته شــده اســت. 
همــه ایــن اســناد بــه زبــان پهلــوی اســت. البتــه بــه نظــر می رســد ایــن مجموعــه بزرگ تــر از ایــن 260 ســند باشــد. 40 ســند 
نیــز در دانشــگاه آزاد برلیــن اســت کــه از لحــاظ ســن و خــط و درونمایــه از همیــن دســت اســناد اســت و بایــد آنهــا را نیــز 
ــه ایــن مجموعــه اضافــه کــرد. هشــت ســند در دســت یــک مجموعــه دار شــخصی در تهــران اســت و تــا جایــی کــه مــن  ب
می دانــم اســم او در جایــی نوشــته نشــده اســت، 6 ســند در دســت مــوزه هنــر باســتان لس آنجلــس اســت کــه ظاهــرا آن هــم 
بــه همیــن مجموعــه تعلــق دارد و یــک ســند در دســت شــخصی بــه نــام عبــاس مــزدا، یــک مجموعــه دار شــخصی اســت کــه 
ایــن ســند هــم ظاهــرا بــه همیــن مجموعــه تعلــق دارد. در ســال 2001 کــه ایــن اســناد به طــور قطعــی بــه دانشــگاه برکلــی 
ــه دانشــگاه  ــش ب ــرای آزمای ــناد ب ــتند و از آنجــا مجــدداً اس ــت خــود می فرس ــه بنکراف ــه بخــش کتابخان ــا را ب ــند، آنه می رس
ــورت  ــرد. به ص ــام می گی ــن 14 انج ــش کرب ــتری آزمای ــای بیش ــتر و روی نمونه ه ــت بیش ــا دق ــار ب ــد و این ب ــا می رون آریزون
کامــل مشــخص می شــود کــه اســناد اصالــت دارنــد و بــازه زمانــی ایــن اســناد 600 تــا 888 میــادی بــا 95 درصــد اطمینــان 

اســت.
امــا تــا ایــن زمــان اســناد کمــی خوانــده شــده بــود چــون خــط آنهــا به شــدت دشــوار اســت و بــا خــط مرســوم متــون پهلــوی 
ــدن ایــن اســناد کار می کــرد.  ــر ژینیــوی فرانســوی روی خوان مــا متفــاوت اســت. آن زمــان فقــط یــک دانشــمند، یعنــی دکت
به جــز اینکــه اینهــا ســند نوشــتاری دارد، اثــر مهــر هــم دارد. یعنــی ایــن اســناد مهــر و مــوم شــده بــوده کــه حــدود 82 اثــر 
مهــر وجــود دارد. برخــی اســناد دو اثــر مهــر دارنــد، یعنــی دو بــار مهــر و مــوم شــده اســت. بقیــه اســناد نیــز حتمــا مهــر و مــوم 

ــد.  ــاز کــرده و بعــد اهــدا کرده ان ــی یابنــدگان آنهــا را ب داشــته اند ول
خــط ایــن اســناد آخریــن مرحلــه خــط پهلــوی و شکســته ترین نــوع ایــن خــط اســت کــه خوانــدن آن بســیار دشــوار اســت و 
کســی کــه مثــل مــا پهلــوی خوانــده و پهلــوی بلــد اســت، نمی توانــد ایــن خــط را بخوانــد و بایــد دوره ای کامــل روی ایــن 
اســناد کار کنــد تــا بتوانــد آنهــا را بخوانــد، در ایــن صــورت بازهــم نمی تــوان همــه آنهــا را دقیــق خوانــد و برخــی بخش هــا 
ــد و مشــخص می شــود  ــناد می کن ــن اس ــدن ای ــه خوان ــو شــروع ب ــر ژینی ــای دکت ــده می شــوند. آق ــان خوان ــا حــدس و گم ب
بخشــی از ایــن اســناد اقتصــادی اســت و رســید دریافــت کاال یــا ســفارش کاال بوده انــد. بعــد از دکتــر ژینیــو فــردی بــه نــام 
ــری  ــای دقیق ت ــا و خوانش ه ــد و گزارش ه ــر آن اســناد می کن ــه بررســی دقیق ت ــن شــروع ب ــر از دانشــگاه برلی ــر وب ــر دیت دکت
ــی  ــل از فروپاش ــه قب ــا ب ــی از اینه ــد بخش ــد و می گوی ــیم می کن ــش تقس ــد بخ ــه چن ــناد را ب ــن اس ــد. او ای ــه می ده ارائ
ساســانی ها برمی گــردد، بخشــی بــا خــط شکســته مرســوم اواخــر پهلــوی نوشــته شــده و بخشــی مشــخصا بــه دوره اســامی 
ــا از  ــا بســیار مهــم اســت، چــون م ــرای م ــه دوره اســامی ب ــوط ب ــن اســت. بخــش مرب ــر مطمئ ــن ام ــوط اســت و از ای مرب

ــم.  ــی داری ــار کم ــذرد، اخب ــراب می گ ــیطره اع ــی تحت س ــع ایران ــه در جوام ــامی و آنچ ــده های اول اس س
ایــن اســناد بــه مــا بــرای شــناخت آن دوره کمــک می کنــد. ایــن اســناد تمامــًا اقتصــادی نیســت و بخشــی از آنهــا می توانــد 
در شــناخت تاریــخ زرتشــتیان ســده های اول و دوم اســامی بــه مــا کمــک زیــادی کنــد. از درون اســناد مشــخص اســت کــه 
محــل نــگارش آنهــا حــوزه قــم اســت. یعنــی اطاعــات زیــادی از زرتشــتیان قــم و نواحــی اطــراف آن بــه مــا می دهــد. اســم 

قــم چندین بــار در ایــن اســناد آمــده و مــا مطمئــن هســتیم کــه بــه منطقــه ای مربــوط اســت کــه مرکزیتــش بــا قــم اســت.
ــون  ــد، چ ــا را برگردان ــرد و آنه ــری ک ــود پیگی ــاید بش ــت و ش ــده اس ــارج ش ــران خ ــاق از ای ــورت قاچ ــناد به ص ــن اس ای
به صــورت قاچــاق کاوش شــده و به صــورت قاچــاق خــارج شــده اســت و هیــچ کار قانونــی ای صــورت نگرفتــه اســت. ایــن 
اســناد بــه شــخص تعلــق نــدارد و بلکــه اســناد رســمی و دیوانــی بــوده اســت. اســم اســتاندار و اســم بــزرگان منطقــه در ایــن 
ــن  ــه همی ــد و ب ــا اســنادی رســمی بوده ان ــد. اینه ــوم نشــده بودن ــل نگهــداری و مهــر و م ــن اســناد بی دلی ــد و ای اســناد می آی

ــدند. ــداری می ش ــل نگه دلی
نکتــه ایــن اســت کــه شــاید بــا پیگیری هــای حقوقــی بتــوان ایــن اســناد را برگردانــد ولــی مهــم تنهــا برگردانــدن ایــن اســناد 
نیســت، بحــث نگهــداری هــم بســیار مهــم هســت. درحــال حاضــر دسترســی بــه ایــن اســناد کار دشــواری اســت. مــن هرچــه 
پیگیــری کــردم تــا از آرشــیو اســتفاده کنــم، نشــد. آرشــیو دانشــگاه برکلــی عمومــی نیســت، تنهــا آنهایــی را کــه خوانــده و 
ــس و آن  ــوزه لس آنجل ــن، اســناد م ــا چهــل ســند برلی ــرد. مث ــدا ک ــاالت و کتاب هایشــان پی ــوان در مق ــد می ت منتشــر کرده ان
ــد و  ــد، چــون خوانده ان ــا کیفیــت خــوب چــاپ کرده ان هشــت ســند مجموعــه شــخصی در تهــران را به صــورت رنگــی و ب
در ایرانیــکای 15 چــاپ کرده انــد. تعــدادی نیــز در مقاله هــا چــاپ شــده اســت. در غــرب اســم ایــن اســناد را پهلــوی آرکایــو 
گذاشــته اند و مــا بــه آن مجموعــه اســناد پهلــوی قــم می گوییــم. ایــن اســم بــه پیشــنهاد اســتادم دکتــر نصرالــه زاده روی ایــن 

اســناد گذاشــته شــده اســت.
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* چرا این اسناد را در دسترس قرار نمی دهند؟

آنهــا بــرای خودشــان حقــی قائــل هســتند کــه اول خودشــان اســناد را بخواننــد، درحالــی کــه اگــر حقــی باشــد اول از همــه 
ــان  ــه زب ــال ماســت و ب ــد دسترســی داشــته باشــم. اســناد م ــی حتمــا بای ــوان یــک دانشــجوی ایران از آن ماســت. مــن به عن
فارســی میانه نوشــته شــده اســت. مشــکل اینجاســت کــه اوالً مــا متخصصــی بــرای خوانــدن اینهــا نداریــم. یعنــی اگــر امــروز 
ایــن اســناد بــه ایــران بیایــد هیــچ ایرانــی نمی توانــد آنهــا را بخوانــد و همیــن چهــار ســندی هــم کــه در ایــران اســت اصــا 
ــم  ــان نمی کنی ــا ســرمایه گذاری درســتی روی دانش هــای خودم ــر می گــردد کــه م ــن ب ــه ای ــن مســاله ب ــده نشــده اند. ای خوان
ــا  ــد. م ــه می کنن ــن کار هزین ــت ای ــد و باب ــن کار را می کنن ــا ای ــی آنه ــم، ول ــت نکرده ای ــا تربی ــن حوزه ه و متخصصــی در ای
امــروز متخصصــی بــرای خوانــدن اینهــا نداریــم و کســی نمی توانــد اســنادی از ایــن دســت را کــه در ایــران اســت، بخوانــد.
چــرا بــرای غربی هــا ایــن امــر مســاله بــوده کــه فــردی را تربیــت کننــد کــه بتوانــد زبــان پهلــوی را بخوانــد و در ایــن حــوزه 
ــه ایــن  ــا وجــود اینکــه ایــن اســناد پیشــینه و هویــت ماســت، مــا توجهــی ب ــی اســت کــه ب متخصــص شــود؟ ایــن درحال

ــته ایم. ــاله نداش مس
مــا درمــورد زبــان پهلــوی متخصــص داریــم، متخصصــان خوبــی هــم داریــم، اگــر زبان هــای ایــران باســتان را بــه دو دوره 
ــرد و بعــد  ــر بگی ــی دو دوره ای کــه یکــی اوســتا و فارســی باســتان را در ب ــم -یعن ــه تقســیم کنی ــر و میان ــی دوره کهن ت یعن
دوره ای کــه پهلــوی باشــد-، قبــا درمــورد ایــن دو دوره، تمــام مرکــز علــم، در غــرب بــود ولــی امــروز درمــورد پهلــوی، ما در 
ایــران کارهــای بســیار خوبــی کردیــم. بــرای مثــال در همیــن پژوهشــگاه دکتــر نصرالــه زاده اخیــرا کتابــی درمــورد کتیبه هــای 
ــدازی  ــگاه دادگان پارســیگ را راه ان ــر گشتاســب پای ــم دکت ــا خان ــا مث خصوصــی پهلــوی نوشــتند کــه فوق العــاده اســت. ی
کــرد کــه یــک کار بســیار ارزشــمند اســت. درمــورد ترجمــه متــون هــم همین طــور اســت، بــرای نمونــه اســتاد دانشــمندم 
دکتــر میرفخرایــی اخیــرا ترجمــه متــن دشــوار دادســتان دینــی را چــاپ کــرد. مقــاالت خوبــی هــم در همیــن زمینــه داریــم 
ــوی دارد. در  ــان پهل ــورد زب ــی درم ــیار خوب ــاالت بس ــی مق ــر قائم مقام ــال دکت ــرای مث ــی ب ــرد ول ــاد ک ــه ی ــوان از هم نمی ت
نســل قدیمی تــر هــم دانشــمند درجــه یکــی مثــل دکتــر تفضلــی داشــتیم و همچنیــن اســتاد ارجمنــد دکتــر آمــوزگار را داریــم 
ــوی  ــورد پهل ــا درم ــن م ــرد. بنابرای ــاد ک ــن مختصــر گفت وگــو نمی شــود از همــه ی ــه در ای ــره دیگــری ک ــراد خب ــه اف و البت
پژوهشــگران خوبــی داریــم کــه روی آثــار برجــای مانــده از پهلــوی کارهــای خوبــی کردنــد. امــا در ایــن حــوزه خــاص کــه 
بــه آخریــن مرحلــه خــط پهلــوی مربــوط می شــود هیــچ متخصصــی نداریــم و در ایــران هیچ کســی در ایــن امــر متخصــص 
نیســت. در دنیــا نیــز دو نفــر هســتند کــه متخصــص ایــن کار نــد؛ یکــی آقــای دکتــر ژینیــو و دیگــری دکتــر دیتــر وبــر و کــس 

دیگــری در انــدازه اینهــا نیســت.
بــه نظــر مــن در ایــران درمــورد بهــا دادن بــه رشــته فرهنــگ و زبان هــای باســتانی کــم کاری شــده اســت، البتــه نــه از ســوی 
دانشــمندان و پژوهشــگران ایــن رشــته، بلکــه از بیــرون و از حیــث مدیریتــی موردتوجــه قــرار نگرفتــه اســت. ایــن شــیوه 
سیاســتگذاری خوبــی نیســت. امــروز دانشــجویان ایــن رشــته واقعــًا ســر خورده انــد. اکثــر دانشــجو ها یــا انصــراف می دهنــد 
یــا اگــر فارغ التحصیــل شــوند ســعی می کننــد از ایــران خــارج شــوند. بــه نظــر می رســد در ایــن دوران بحرانــی ایــران کــه 
بســیاری از کشــور ها ســعی در دور کــردن اندیشــه و دل هــای ایرانیــان از هــم دارنــد و به دنبــال فروپاشــی در مناطــق خــاص 
هســتند، ایــن رشــته بــا توجــه بــه اینکــه پیشــینه مــا را نشــان می دهــد و مشــخص می کنــد مــا بــه درازای تاریــخ همبســتگی 
داشــتیم، بــه کار مــا می آیــد و اگــر ایــن رشــته و ایــن متــون را برجســته کنیــم در اتحــاد و یکپارچگــی ایرانیــان تأثیــر خواهــد 

شت. ا د

ــن موضــوع، مســئله غــرب اســت و این طــور تخصصــی وارد کار  ــن اســت کــه چــرا ای * ســؤال مــن ای
شــده اند؟

ــن اســت کــه  ــده اســت. مســئله مهــم ای ــم و بســیار پیچی اینکــه سیاســت های آنهــا در حــوزه کان چیســت را مــن نمی دان
دانشــمندان آنهــا واقعــا بــه ایــن موضوعــات عاقه مندنــد. گاهــی دولت هــا به دنبــال مقاصــد سیاســی خودشــان هســتند مثــا 
می دانیــم کــه فــان دانشــمند رســمًا جاســوس انگلیــس بــود و ایران شــناس نیــز بــوده اســت. ولــی اکثــر دانشــمندان غربــی 
واقعــا عاقه منــد هســتند. موضــوع مهــم ایــن اســت کــه حکومــت و دولت هــای آنهــا ایــن هزینــه را برایشــان می کننــد تــا 
ــا غیرمســتقیمی از ایــن دانــش می شــود، ایــن در حــوزه فکــری و  ــی اینکــه بعد هــا چــه اســتفاده مســتقیم ی رشــد کننــد ول
کاری مــن نیســت. مــا در ایــران چنیــن هزینــه ای نمی کنیــم و بیشــتر دانشــجویان خــوب ایــن رشــته ســعی می کننــد از ایــران 
ــدارد. فارغ التحصیل هــای ایــن رشــته در انتهــا بایــد  ــرای رشــته مــا هیــچ شــغلی وجــود ن خــارج شــوند. چــون در ایــران ب

عضــو هیات علمــی شــوند ولــی مگــر چنــد دانشــگاه در ایــن حــوزه داریــم؟
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 از ایــن رو ایــن دانشــجویان تمایــل دارنــد از کشــور خــارج شــوند و در آن ســو پژوهــش کننــد یــا اینکــه پــس از ســال ها 
درس خوانــدن و پــس از دانش آموختــه شــدن در مقطــع دکتــری بــه کلــی از ایــن پیشــینه می گذرنــد و بــه ســراغ کارهــای 
ــد  ــدک اســت. بای ــا شــغل و کار و محــل پژوهــش بســیار ان ــد چــون در رشــته م ــد. چــاره ای هــم ندارن ــط می رون غیرمرتب
محلــی و بودجــه ای بــرای پژوهــش باشــد تــا دانش آموختــگان جــذب کارهــای پژوهشــی بشــوند امــا هیــچ جایــی نیســت و 
ــوان عضــو هیات علمــی اســت کــه آن هــم بســیار محــدود اســت. ــه اســتخدام به عن برنامــه ای هــم نیســت، فقــط همــان قضی
یکــی از بحث هایــی کــه ذیــل ایــن اســناد می تــوان طــرح کــرد، اهمیــت آنهــا از حیــث هویتــی اســت. بــه نظــر شــما ایــن 
قبیــل اســناد چــه تأثیــری بــر هویــت ایرانــی دارنــد؟ شــاید از ایــن منظــر هــم بتــوان بــه اهمیــت ایــن رشــته و ایــن اســناد 

هــم رســید.
ایــن اســناد از چنــد منظــر اهمیــت دارد، یکــی اینکــه پیشــینه زبــان فارســی اســت. زبــان فارســی تنهــا زبــان ایرانــی اســت 
کــه ســه دوره زبانــِی باســتان و میانــه و نــو را داراســت و هیــچ زبــان ایرانــی دیگــری ایــن شــواهد را نــدارد. قدیمی تریــن آن 
بــه کتیبــه بیســتون داریــوش برمی گــردد کــه اولیــن نوشــته بــه زبــان فارســی اســت. مــا می توانیــم ایــن رهگیــری را داشــته 
باشــیم ولــی مشــکل ایــن اســت کــه در دو ســه ســده اول بعــد از ساســانی ها مــدارک کمــی درمــورد زبــان فارســی داریــم. 
درحقیقــت بــرای مســئله تکویــن زبــان فارســی دچــار مشــکل هســتیم و نقاطــی پوشــیده و تاریــک داریــم کــه ایــن اســنادی 
کــه ذکــر کــردم، دقیقــا مربــوط بــه همــان بــازه هســتند. ایــن اســناد بــه زبــان پهلــوی نوشــته شــده اند و کســانی کــه آنهــا را 
نگاشــته اند، ســعی کرده انــد همچنــان زبــان پهلــوی را به عنــوان زبــان اداری اســتفاده کننــد؛ ولــی بــه احتمــال زیــاد تاثیــرات 
ــم رد  ــاال بتوانی ــم نوشــته شــده اند احتم ــه ق ــم. دوم اینکــه چــون در منطق ــدا کنی ــم در آن پی ــه را می توانی ــان فارســی اولی زب
پــای گویــش قدیــم منطقــه قــم را در ایــن اســناد ببینیــم و تأثیــرات آن را بیابیــم. منظــر ســوم خط شناســی و تکویــن خــط 
ــم اســت،  ــز مه ــا از لحــاظ نام شناســی نی ــا به جــز اینه ــوی اســت. ام ــه خــط پهل ــن مرحل ــن آخری ــوی اســت چــون ای پهل
ــزرگان زرتشــتی در  ــن شــخص از ب ــادار؛ ای ــام یزدان پ ــه ن ــل شــخصیتی ب ــم مث ــون می بینی ــن مت ــام اشــخاصی را در ای ــا ن م
ــام همیــن شــخص را در متــن تاریــخ قــم هــم  آن منطقــه بــوده و فعالیت هــای مهــم اقتصــادی و مدیریتــی داشــته اســت، ن
ــم  ــا می توانی ــن م ــا بســیار مهــم هســتند. همچنی ــرای م ــن اســناد از منظــر شخصیت شناســی و نام شناســی ب ــم. بنابرای می بینی

اســامی کهــن آن منطقــه را در ایــن اســناد پیــدا کنیــم.
امــا از لحــاظ اهمیــت هویتــی ایــن اســناد یــک مثــال می زنــم تــا بحثــم روشــن شــود. امــروز عــده ای می گوینــد اســم ایــران 
بســیار متأخــر اســت و رضاخــان ایــن اســم را بــر ایــران نهــاده اســت. لــذا می خواهنــد هویــت ایرانــی را بســیار متأخــر کننــد. 
امــا اســناد کامــل پهلــوی و اوســتایی و... اســم ایــران را تــا دوره اوســتا عقــب می برنــد. یعنــی مــا در پهلــوی، نــام ایرانشــهر 
و ایــران را داریــم و ایــن نام هــا بار هــا آمــده اســت )در متــون فارســی کهــن هــم داریــم کــه از بحــث فعلــی خــارج اســت(. 
اگــر مــا متــون باســتان را بخوانیــم اینهــا نمی تواننــد ایــن بــا را بــر ســر مــا بیاورنــد و هویــت مــا را آن قــدر متاخــر کننــد و 
بگوینــد ایــران کشــوری بــا حوزه هــای مختلــف بــود و هــر حــوزه بــه زبانــی دیگــر صحبــت می کــرده و هرکســی در جایــی 

هویتــی دیگــر داشــته و رضاخــان ایــران واحــد را شــکل داده اســت.
مــا همیشــه یــک زبــان رســمی داشــته ایم. برخــی می گوینــد کــه در کنــار زبــان فارســی زبان هــای دیگــری را رســمی کنیــم 
ــا چقــدر  ــر کشــور م ــوان یــک کشــور در براب ــل ســوئیس نباشــیم. ســوئیس به عن ــان داشــته باشــیم و چــرا مث و دو ســه زب
هویــت و پیشــینه دارد؟! قرن هاســت کــه زبــان فارســی زبــان یــک قــوم خــاص نیســت. همیــن اســناد بــه مــا نشــان می دهنــد 
ــزی جــز  ــم چی ــی ق ــان محل ــه زب ــم ک ــا می دانی ــان اســت، م ــان همبســتگی و یکپارچگــی همــه ایرانی ــان فارســی زب ــه زب ک
ــان فارســی پشــتیبان رســمی  ــد و زب ــت مرکــزی کــه ساســانیان باشــند، فروافتاده ان ــا وجــود اینکــه دول ــا ب ــوده ام فارســی ب
ــه( نوشــته اند. بنابرایــن  ــان )فارســی میان ــه ایــن زب ــدارد، در قــم کــه اصــًا زبان شــان فارســی نبــوده، اســناد را ب و دولتــی ن
زبــان فارســی زبــان همــه ایرانیــان بــوده و هســت و تنهــا اســمش فارســی اســت و متــون مــا ایــن را نشــان می دهنــد. ایــن 

پیشــینه ای اســت کــه مــا داریــم و اکثــر کشــور های منطقــه ندارنــد.

* آیــا امــکان بازگردانــدن ایــن اســناد بــه لحــاظ حقوقــی وجــود دارد و ممکــن اســت تالش هــا در ایــن 
زمینــه توفیــق یابــد؟

بحــث برگردانــدن ایــن اســناد بــه نظــر مــن بحــث بســیار خوبــی اســت. بــرای اینکــه مرکــز ایران پژوهــی و مرکــز هویــت 
ایرانــی بایــد ایــران باشــد. امــا ایــن موضــوع نیــاز بــه بودجــه و ارزش گــذاری درســت دارد. دیدیــم کــه در چندســاله اخیــر 
ــس  ــا را پ ــی آنه ــود ول ــرده شــده ب ــی ب ــه و به صــورت قانون ــرای مطالع ــکا برگشــت، آن اســناد ب اســناد هخامنشــی از آمری
ــم  ــن اســنادی کــه درمــورد آنهــا صحبــت کردی ــه شــد. ای ــی آن اســناد پــس  گرفت ــا پیگیــری مســائل قانون ــا ب ــد ام نمی دادن

ــری حقوقــی کاری کــرد. ــا پیگی ــوان ب به صــورت قاچاقــی خــارج شــده اســت و شــاید بت
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ــن اســناد را  ــا ظرفیــت نگهــداری ای ــا م ــن اســناد اســت آی ــز موضــوع نگهــداری ای ــن اوصــاف یــک بحــث نی ــا همــه ای ب
ــال  ــا 1400 س ــته هایی ب ــته و پارچه نوش ــا پوست نوش ــرد. اینه ــار ک ــی انب ــی معمول ــناد را در جای ــن اس ــوان ای ــم؟! نمی ت داری
قدمــت هســتند. بایــد امکانــات خوبــی بــرای نگهــداری ایــن اســناد وجــود داشــته باشــد. اگــر قــرار اســت ایــن اســناد را بــه 
ایــران بیاوریــم بایــد بســتری بــرای نگهــداری آن ایجــاد کنیــم و بــه ارزش آنهــا واقــف باشــیم. دوم اینکــه بایــد روی آنهــا 
پژوهــش صــورت گیــرد. کــدام پژوهشــگری می توانــد بیایــد و روی ایــن اســناد کار کنــد؟! اصــا بودجــه ای بــرای ایــن کار 
ــه نفــع  ــد ب ــگاه کنی ــن منظــر اگــر ن ــد و اینجــا خــاک می خــورد. از ای ــاره می آی ــن اســناد دوب ــذا ای ــد. ل اختصــاص نمی دهن
ــزی درســت  ــاش و برنامه ری ــا ت ــم چــون آنه ــدون تعــارف می گوی ــن را ب ــن ای ــا باشــد. م ــا دســت غربی ه اســناد اســت ت
بــرای خواندن شــان دارنــد امــا اینجــا این طــور نیســت. تــا زمانــی کــه برنامه ریــزی مدیریتــی درســتی نداشــته باشــیم وضــع 
همین گونــه اســت. مــا پژوهشــگری در ایــن حــوزه تربیــت نکرده ایــم، برنامــه ای هــم نداریــم. بایــد چنــد نفــر از دانشــجویان 
زبــده در حــوزه زبــان پهلــوی را بــه آن ســو بفرســتیم تــا آمــوزش ببیننــد. اگــر آن دو فــرد یعنــی دکتــر وبــر و دکتــر ژینیــو از 
دنیــا برونــد دیگــر کســی نیســت کــه ایــن اســناد را بخوانــد. اســناد زیــادی مانــده کــه خوانــده نشــده اســت. اســناد زیــادی 
بــه ایــن خــط و زبــان اســت کــه هــر از چندگاهــی کشــف می شــود. چهــار ســند در ســوادکوه کشــف شــده اســت. تصویــر 
ــت  ــن کار تربی ــرای ای ــم. چــون ب ــم بخوان ــن نمی توان ــی م ــد ول ــن هــم دادن ــه م ــد ســوادکوهی ب ــای باون ــن اســناد را آق ای
ــذا تنهــا  نشــده و آمــوزش ندیــده ام. فراهــم کــردن بســتر نگهــداری و فراهــم آوردن بســتر پژوهشــی بســیار مهــم اســت. ل
اینکــه اســناد را بیاوریــم، کافــی نیســت؛ بایــد بســتر نگهــداری و پژوهــش و همچنیــن رویکــرد و سیاســتگذاری مدیریتی مــان 

را درســت کنیــم.

* شــاید ایــن نــوع نــگاه ریشــه در ایــن بــاور داشــته باشــد کــه برخی عقیــده دارنــد مطالعــات ایــران باســتان ما 
را بــه ورطــه ناسیونالیســم افراطــی می کشــد، ایــن حــرف چقــدر قابــل نقــد اســت؟

بایــد دوفضــا را از هــم جــدا کنیــم. ایــن مســئله در فضــای مجــازی دیــده می شــود. ناسیونالیســم ایرانــی را به شــدت در ایــن 
ــتان  ــران باس ــی از ای ــال و آرزو های ــال آم ــازی به دنب ــا در فضــای مج ــان م ــا جوان ــیاری از وقت ه ــی بس ــد، یعن ــا می بینی فض
هســتند کــه اصــا وجــود نداشــته اســت. یعنــی تخیــات خودشــان اســت. توجــه کنیــد ایــران باســتان هویــت مــا و افتخــار 
ماســت؛ شــکی نیســت. اگــر تخت جمشــید داریــم، ایــن باعــث افتخــار ماســت؛ چــون پیشــینه فرهنگــی و پیشــینه معمــاری 
ــان را به ســمت  ــد و جوان ــش موضــوع را دســت گرفته ان ــه عــده ای بی  دان ــاده ک ــی در فضــای مجــازی افت ــا اتفاق ماســت. ام

نژادپرســتی ایرانــی می برنــد. دلیــل ایــن اتفــاق ایــن اســت کــه اهــل علــم از ایــن دایــره خــارج هســتند. 
افتخــار ایــران باســتان بــه اندیشــه و دانــش و فرهنــگ اســت، نــه نــژاد. ایــن فرهنــگ و اندیشــه در کتاب هایشــان ثبــت شــده 
کــه بخشــی بــه دســت مــا رســیده اســت. بایــد بــه پژوهشــگران تاریــخ و متــون باســتانی میــدان بدهیــد و پشــتیبانی کنیــد تــا 
کار خــوب بکننــد و بعــد آن کار خــوب را در فضــای مجــازی بــرای عمــوم بازتــاب بدهیــد. اگــر اهــل علــم می توانســتند 
ــه  ــاز برمی گــردد ب ــه هدایــت می شــد، ایــن هــم ب ــاد و مســیر خردمندان ــن اتفاق هــا نمی افت ــد ای ایــن مســیر را دســت بگیرن

رویکــرد مدیریتــی مــا نســبت بــه ایــران باســتان.
ــعی  ــد و س ــته باش ــود داش ــی وج ــد ایران ــت ندارن ــی دوس ــه دیگران ــت ک ــن اس ــئله ای ــن مس ــم مهم تری ــر می کن ــن فک م
می کننــد مــا را از هــم دور کننــد یعنــی بگوینــد ترک زبــان، کردزبــان و... جــدا هســتند و ســعی در تجزیــه فیزیکــی مرز هــای 
ایــران دارنــد تــا مــا را از هــم دور کننــد ولــی تاریــخ و فرهنــگ و اندیشــه ایــران از باســتان تــا امــروز مــا را بــه هــم پیونــد 
ــا یکــی  ــت م ــا و روای ــان رســمی م ــا و زب ــخ م ــم و تاری ــخ یکــی بوده ای ــا در طــول تاری ــد م ــد، چــون نشــان می ده می زن
بــوده اســت. مــا شــاهنامه را در خراســان داریــم و درعین حــال شــاهنامه کــردی هــم داریــم. ایــران باســتان پیشــینه یکدســت 

ــا می دهــد. ــه م ــی را ب ــت ایران و یکپارچگــی هوی
ــی  ــی را تاجیک ــم یک ــند اس ــی می رس ــه فارس ــی ب ــی وقت ــت ول ــی اس ــا انگلیس ــای دنی ــه ج ــی در هم ــام انگلیس ــد ن ببینی
می گذارنــد و بــه یکــی می گوینــد دری و بی بی ســی دری درســت می کننــد! چــرا ایــن اتفــاق بــرای انگلیســی رخ 
ــا یکــی هســتیم.  ــد م ــا می گوی ــه م ــی نوشــته ها و اســناد کهــن ب ــد ول ــا را از هــم دور کنن ــد م نمی دهــد؟! برخــی می خواهن
ــد ایرانیــان اســتفاده درســت نمی کنــد؟  ــرای پیون ــه مدیریتــی مــا از ایــن پتانســیل ب حــال پرســش ایــن اســت کــه چــرا بدن

ــم؟ ــی را نمی دانی ــناد تاریخ ــون و اس ــن مت ــرا ارزش ای چ
ــد. در  ــرار بدهن ــان ق ــه ایرانی ــل بقی ــان را در مقاب ــان ترک زب ــا هموطن ــد ت ــته می کنن ــی را برجس ــان ترک ــث زب ــی بح به تازگ
اینکــه زبــان ترکــی زبانــی زیبــا و پرتــوان اســت، تردیــدی نیســت. امــروز چندیــن اســتان ترک زبــان شــبکه محلــی دارنــد 
و بــه زبــان محلــی خــود آزادانــه صحبــت می کننــد و تولیــد دارنــد و در دانشــگاه رشــته دانشــگاهی زبــان کــردی و ترکــی 
داریــم. ایــن مســیری اســت کــه در ایــران امــروز درحــال پیگیــری اســت. در کل آمــوزش زبــان مــادری هیــچ اشــکالی نــدارد، 
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ــان مــادری اشــکال دارد، خیلــی هــم اشــکال دارد، یعنــی نمی شــود در هــر  ــه زب خیلــی هــم خــوب اســت، امــا آمــوزش ب
نقطــه مملکــت زبــان آن منطقــه بــرای آمــوزش دانش آمــوزان اســتفاده شــود. اشــکالش واضــح و آشــکار اســت؛ همبســتگی و 
ارتبــاط ایرانیــان را نابــود می کنــد و آنهایــی کــه آرزوی فروپاشــی ایــران را دارنــد دنبــال همیــن دســت برنامه هــا هســتند. بــه 
ــه مــا وحــدت و  نظــر مــن در ایــن تنگنــا مهم تریــن کاری کــه رشــته زبان هــای باســتانی می توانــد بکنــد ایــن اســت کــه ب

یکپارچگــی می دهــد. عشــق بــه ایــران باســتان یعنــی عشــق بــه ایــران و ایرانــی.
زبــان ســتون اصلــی همبســتگی اســت چــون زبــان روایتگــر اندیشــه اســت. اگــر می خواهیــد بــه کســی اندیشــه بدهیــد بایــد 
بــا زبــان بگوییــد و بــار را زبــان بــر دوش می کشــد. برخــی بــه شــکلی بســیار قــوی ضــد ایــن کار را بــا مــا می کننــد. مــا 
ــان و...  ــان و کردزب ــه ترک زب ــد ب ــدرت می خواهن ــا ق ــدر ب ــازی چق ــای مج ــه در فض ــم ک ــم و می بینی ــه را داری ــن دغدغ ای
ــا هویــت خــود را برجســته کنــی! درحالی کــه چــه منافاتــی دارد  ــان فارســی بــروی ت ــه جنــگ زب بفهماننــد کــه تــو بایــد ب
کــه مــن زبــان محلــی ام را دوســت داشــته باشــم و برایــش کوشــش کنــم ولــی زبــان ملــی مــن کــه وســیله ارتبــاط برقــرار 
کــردن بــا هموطنانــم اســت، بــر ســر جایــش باشــد. مــا شــهریار را داریــم کــه از مهم تریــن شــاعران معاصــر زبــان فارســی 
اســت و بــه ترکــی هــم شــعر می گویــد. پــس عشــق بــه زبــان ملــی منافاتــی بــا عشــق بــه زبــان مــادری نــدارد. امــروز بــه 
جــوان مــا می گوینــد اگــر بــه زبــان فارســی عشــق داشــتی و بــرای برجســته کــردن زبــان فارســی کوشــش کــردی، بــه زبــان 
مــادری خــود خیانــت کــرده ای و ایــن حــس را القــا می کننــد. مــن فکــر می کنــم ایــن پیشــینه مشــترک نشــان می دهــد کــه 

ــت. ــور نیس این ط

انتصاب ها

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

دکتر مسعود قیومی را به عنوان سرپرست دفتر همکاری های علمی بین المللی پژوهشگاه،

مجید اسمعیلی  زارع را به عنوان بازرِس شورای صنفی کارکنان پژوهشگاه،

راهله جمالی را به عنوان عضو علی البدل شورای صنفی کارکنان پژوهشگاه،

مجید الیاسی را به عنوان عضو شورای صنفی کارکنان پژوهشگاه،

مهدی جعفری را به عنوان عضو شورای صنفی کارکنان پژوهشگاه،

مهدی فریدنی را به عنوان عضو علی البدل شورای صنفی کارکنان پژوهشگاه،

افسرالملوک ملکی تیرآبادی را به عنوان عضو شورای صنفی کارکنان پژوهشگاه،

حبیب صحرایی را به عنوان عضو شورای صنفی کارکنان پژوهشگاه،

محمد غیاثوند را به عنوان عضو علی البدل شورای صنفی کارکنان پژوهشگاه،

بهنام گودرزی را به عنوان عضو شورای صنفی کارکنان پژوهشگاه،

 و محمدمحسن گلدانی را به عنوان بازرِس شورای صنفی کارکنان پژوهشگاه، 

منصوب کرد.
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