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خبرانهم

 پژوهش های علوم انسانی و چشم انداز تمدنی انقالب اسالمی
 قرار نیست  »انقالب«  خود را برای افراد فدا کند

چرا انقالب ایران »اسالمی« شد؟



دهــه  فجــر، آن آیینــه ای اســت که خورشــید اســالم در 
آن درخشــید و بــه مــا منعکــس شــد. اگــر ایــن آیینــه 
نبــود، بــاز هــم مثــل همــان دوره هــای تاریــک و قرون 
ــالم  ــمی از اس ــتیم و اس ــا می نشس ــتی م ــه، بایس خالی

می آوردیــم.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان
1368/11/19  
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انتصاب دکرت موسی نجفی

 به ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ــات و  ــوم، تحقیق ــر عل ــی گل، وزی ــی زلف ــر محمدعل ــی از ســوی دکت ــی طــی حکم ــر موســی نجف دکت
ــه مــدت چهــار ســال بــه ســمت ریاســت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی   فنــاوری، ب

منصــوب شــد.

بــر اســاس مصوبــه چهــل و ســومین جلســه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی مــورخ ۲۶ دی مــاه 1400، 
بــا حکــم وزیــر محتــرم علــوم، تحقیقــات و فنــاوری جنــاب آقــای دکتــر زلفــی گل، دکتــر موســی نجفــی 
از تاریــخ ســوم بهمــن مــاه 1400 بــرای مــدت 4 ســال بــه ریاســت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
ــر  ــا حکــم وزی ــر نجفــی ب فرهنگــی منصــوب شــد. )شــایان ذکــر اســت کــه در ۲۶ مهرمــاه 1400 دکت

علــوم به عنــوان سرپرســت پژوهشــگاه منصــوب شــده بــود(.
در بخشی از متن این حکم آمده است: 

نظــر بــه مراتــب تعهــد، تخصــص و تجــارب ارزشــمند جنابعالــی انتظــار مــی رود بــا پیــروی از آموزه های 
ــکاری  ــب هم ــی و جل ــت مردم ــی دول ــای اساس ــی و راهبرده ــه انقاب ــی، روحی ــی علم ــامی، مبان اس
اســتادان، مدیــران و کارکنــان گرامــی )یــاوران علمــی( آن پژوهشــگاه نقشــی شایســته در تحقــق اهــداف 

نظــام علــم و فنــاوری به ویــژه »تحــول در علــوم انســانی« ایفــا نمائیــد.
امیــد اســت بــا تــوکل بــه خداونــد متعــال، مأموریــت و وظایــف آن پژوهشــگاه مرجــع علــوم انســانی 
ــوری  ــدس جمه ــی اســناد باالدســتی نظــام مق ــداف متعال ــق اه ــات فرهنگــی را در مســیر تحق و مطالع
ــامی« و  ــاب اس ــه گام دوم انق ــده در »بیانی ــرح ش ــای ط ــازی راهبرده ــژه عملیاتی س ــامی به وی اس
ــا رویکــردی  ســند دانشــگاه اســامی در حــوزه علــم و فنــاوری و ســبک زندگــی اســامی ـ ایرانــی ب

ــانید. ــام رس ــه انج ــامی« ب ــن اس ــدن نوی ــق »تم ــتای تحق ــئله محور در راس ــه و مس تحول گرایان
توفیــق روزافــزون جنابعالــی را در پیش بــرد اهــداف متعالــی نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران و 
منویــات رهبــر حکیــم انقــاب اســامی، حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای )مدظله العالــی( از درگاه پــروردگار 

متعــال خواســتارم.
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برگزاری مراسم تودیع و معارفه رئیس پژوهشگاه علوم انسانی

 و آئین افتتاح تاالر تمدن با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

ــه رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، روز چهارشــنبه ۶ بهمن مــاه 1400  ــع و معارف مراســم تودی
در تــاالر تمــدن پژوهشــگاه برگــزار شــد.

ــر  ــی از دکت ــع و قدردان ــم تودی ــی، مراس ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــط عموم ــزارش رواب به گ
حســینعلی قبــادی و معارفــه و تکریــم رئیــس جدیــد پژوهشــگاه، دکتــر موســی نجفــی، بــا حضــور مقــام عالــی وزارت، 
ــگاه  ــدن« پژوهش ــاالر تم ــاعت 14 در »ت ــاه 1400، از س ــش بهمن م ــنبه، ش ــی گل، روز چهارش ــی زلف ــر محمدعل دکت

برگــزار شــد.
ــوم  ــر پژوهشــگاه عل ــی ب ــر نجف ــاالر تمــدن«، حکــم ریاســت دکت ــاح »ت ــی گل ضمــن افتت ــر زلف ــن مراســم دکت در ای
انســانی را بــه وی تقدیــم کــرد. وزیــر علــوم همچنیــن از زحمــات دکتــر قبــادی، رئیــس ســابق پژوهشــگاه، تجلیــل 

آورد. به عمــل 
ــام  ــرم فرهنگســتان علــوم( و پی ــی )فیلســوف فرهنــگ و رئیــس محت ــر رضــا داوری اردکان ــام دکت  در ایــن مراســم پی
دکتــر کریــم مجتهــدی )اســتاد برجســته فلســفه غــرب( توســط دکتــر مالــک شــجاعی جشــوقانی، عضــو هیــأت علمــی 

پژوهشــگاه، قرائــت شــد.
ــاوری(، حجت  االســام والمســلمین مصطفــی  ــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فن دکتــر محمدعلــی زلفــی گل )مقــام عال
رســتمی )رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبری)مــد ظلــه العالــی( در دانشــگاه ها(، دکتــر موســی نجفــی )رئیــس 
جدیــد و عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه( و دکتــر حســینعلی قبــادی )رئیــس ســابق پژوهشــگاه(، ســخنان خــود را بــا 

اصحــاب علــوم انســانی درمیــان گذاشــتند. گــزارش کامــل ایــن ســخنرانی ها در ادامــه تقدیــم می شــود:
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باسمه تعالی

پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی یکــی از بزرگتریــن و مهمتریــن مراکــز علمــی و فرهنگــی کشــور اســت. 
اهمیــت بیشــتر ایــن مرکــز علمــی پژوهشــی از آن روســت کــه در زمــان حاضــر علــوم انســانی شــأن و جایــگاه بزرگــی در 
جامعه هــا دارد و می توانــد در ســیر تحــول کشــورها اثرگــذار باشــد. مــا در ابتــدای آشــنایی مان بــا جهــان جدیــد، طبیعــی 

بــود کــه بــه طــب و مهندســی و علــوم دقیقــه، بیشــتر توجــه کنیــم.
بــه علــوم انســانی قــدری دیــر توجــه کردیــم و متأســفانه نتوانســتیم بــا نظــر انتقــادی بــا آنهــا مواجــه شــویم و طبیعــی بــود 
کــه صــرف فراگرفتــن اطاعــات علمــی چنــدان بــه کارمــان نیایــد. صاحب نظــران معــارف، حکمــت و فلســفه و همچنیــن 
دانشــمندان علــوم اجتماعــی تنهــا حامــان علــم نیســتند، بلکــه معرفــت و دانش شــان از تعلــق خاطــر بــه سرنوشــت کشــور 
و پیوســتگی بــا جامعــه و نظــام زندگــی جــدا نیســت. آنهــا در تعلــق خاطرشــان بــه جامعــه اســت کــه علــم اثربخــش و 
ــوم انســانی و اجتماعــی  ــی در عل ــر مطالعــات و پژوهش هــای خوب ــد. خوشــبختانه در دهه هــای اخی ــدا می کنن کارســاز پی
صــورت گرفتــه و کتاب هــای مهمــی در مباحــث و مســائل فرهنگــی و اجتماعــی و تاریخــی تألیــف و ترجمــه شــده اســت.
 علــوم انســانی و اجتماعــی در قیــاس بــا دیگــر علــوم از ایــن مزیــت برخوردارنــد کــه شــناخت علــم و تعییــن مقــام آن در 
زندگــی و جامعــه نیــز بــه عهــده آنهاســت، یعنــی صاحبــان ایــن علومنــد کــه بــه تعییــن و تبییــن مقــام علــم اعــم از علــوم 

دینــی و انســانی و طبیعــی می پردازنــد.
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی نیــز می توانــد بــا عهــده دار شــدن کار تحقیــق در وضــع علــم و فرهنــگ 
ــد  ــد. پژوهشــگاه در گذشــته کارهــای مهمــی انجــام داده اســت و می توان کشــور شــأن خــاص خــود را بیشــتر اثبــات کن
کارهــای بزرگتــری نیــز انجــام دهــد. در ایــن مجلــِس تودیــع و معارفــه از اســتاد محتــرم جنــاب آقــای دکتــر قبــادی کــه در 
چنــد ســال اخیــر ریاســت پژوهشــگاه را بــر عهــده داشــته و بــا بــذل همــت کارهــا را پیــش برده انــد، قدردانــی می شــود 
و از اســتاد دانشــمندی دیگــر کــه ســال های طوالنــی در پژوهشــگاه بــه مطالعــه و تحقیــق اشــتغال داشــته و آثــار خوبــی 
پدیــد آورده اســت، بــرای تصــدی ریاســت پژوهشــگاه و ادامــه خدمــت در راه پیش بــرد علــوم انســانی اســتقبال می شــود. 

ســعی آقــای دکتــر قبــادی مشــکور بــاد.
ــش و دانشــمندان  ــت دان ــدار حرم ــواره پاس ــد و هم ــه دارن ــه ای ک ــش و تجرب ــا دان ــم ب ــی ه ــر نجف ــای دکت ــدوارم آق امی
بوده انــد در کار بزرگــی کــه بــه عهــده گرفته انــد موفــق باشــند و وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری نیــز در راه توســعه 

علــوم انســانی و اجتماعــی کــه نیــاز کشــور اســت از ایشــان حمایــت کنــد. و الســام

پیام تبریک دکتر رضا داوری اردکانی
رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران
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هوالعزیز

ــات و  ــوم، تحقیق ــرم عل ــر محت ــی گل )وزی ــر زلف ــای دکت ــاب آق ــت جن ــامدگویی خدم ــرام و خوش ــام، احت ــرض س ــا ع ب
ــرم. ــان محت ــن میهمان ــاوری( و همچنی فن

از اینکــه بــه ســبب بیمــاری و کســالت، نتوانســتم در ایــن جلســه مبــارک حضــور داشــته باشــم، اظهــار تأســف کــرده و از 
ــم. ــذرت می خواه ــی مع حضــار گرام

اینجانــب، جنــاب آقــای دکتــر نجفــی را از ســال ها پیــش شــخصًا می شــناختم. افــزون بــر اســتعداد ذاتــی او، بایــد بگویــم 
در ایــن چندیــن ســال، ایشــان آشــنایی و الفــت خاصــی نســبت بــه مســائِل کارمنــدان و همــکاران محتــرم داشــته اند. از ایــن 

جهــت بایــد از جنــاب آقــای دکتــر زلفــی گل )وزیــر محتــرم علــوم، تحقیقــات و فنــاوری( تشــکر ویــژه ای داشــته باشــم.
انتخــاِب یــک غریبــه ناآشــنا بــه ایــن محیــط خــاص علمــی کــه وظیفــه بنیان گــذاری علــوم و دانــِش آتــی ایــن مملکــت 
ــا  ــه جنــاب آقــای دکتــر نجفــی و ب ــی داشــته باشــد. به همیــن دلیــل، ضمــن تبریــک ب را دارد، می توانســت نتیجــه نامطلوب
ــًا شایســته  ــن انتخــاب را کام ــد، ای ــرای ایشــان در مســیری کــه پیــش رو دارن ــد متعــال ب آرزوی موفقیــت از درگاه خداون

می دانــم.
ــه  ــت اگرچــه الزم اســت ولیکــن ب ــق، صداق ــرای پژوهــش و تحقی ــم: ب ــز الزم می دان ــه را نی ــک نکت ــادآوری ی ــان ی در پای
ــی  ــش و دانای ــد از دان ــوب در هــر صــورت بای ــج مطل ــه نتای ــرای رســیدن ب ــود. ب ــی نخواهــد ب ــه هیچ وجــه کاف ــی ب تنهای

ــود. هــدف مــا بایــد آموختــن باشــد. آموختــن رگ حیاتــی پژوهــش اســت. برخــوردار ب
بیش از این مصدع وقت حضار گرامی نمی شوم. خداوند یار و یاور همگان باشد.

پیام تبریک دکتر کریم مجتهدی
استاد برجسته فلسفه غرب
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دکتر محمدعلی زلفی گل: 
صرف هزینه در علوم انسانی و علوم پایه، بهترین سرمایه گذاری برای آینده کشور است

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری ضمــن خیرمقــدم بــه حضــار گفــت: خداونــد بــزرگ را شــاکریم کــه بــه یمــن پیــروزی 
انقــاب اســامی شــاهد هســتیم کــه ایــران عزیــز اســامی در منطقــه از نظــر علمــی رتبــه اول را دارد. خــدا را شــاکریم کــه 
بــه پــاس گذشــت و ایثــار جانبــازان و شــهدای عزیــز، امــروز شــاهد امنیتــی در کشــورمان هســتیم کــه شــما دانشــمندان و 
پژوهشــگران عزیــز می توانیــد در کمــال امنیــت بــه کار علمــی بپردازیــد. بیــش از ۲0 میلیــون دانش آموختــه دانشــگاهی در 
کشــور وجــود دارد و در زمینــه بومی ســازی علمــی نیــز بســیار موفــق بوده ایــم. تولیــد علــم در ایــران نســبت بــه کشــورهای 

رقیــب دو برابــر اســت و در زمینــه دانایــی و ترویــج علــم نیــز موفقیت هــای ارزشــمندی داشــته ایم.
دکتــر زلفــی گل بــا اشــاره بــه ســخنی از امیرکبیــر مبنــی بــر اینکــه جامعــه ای موفــق خواهــد شــد کــه مردمــان دانایــی داشــته 
باشــد، نــه شــاه و وزیــر خــوب، اظهــار کــرد: وظیفــه اصلــی اصحــاب علــوم انســانی بایــد در ایــن حــوزه متمرکــز شــود. اگــر 
در طلــب مــردم دانــا هســتیم کــه درســت انتخــاب کننــد، درســت زندگــی کننــد و همــه آرامــش و آســایش داشــته باشــیم، 

حتمــًا حاکمیــت و کشــور بایــد رشــته های علــوم انســانی را در صــدر بنشــاند. ایــن یــک واقعیــت اســت.

حمایت نکردن از رشته های علوم انسانی، ظلم به آیندگان است

ــام  ــوم انســانی دارد، گفــت: مق ــه عل ــژه ای ب ــر اینکــه نظــام مقــدس انقــاب اســامی توجــه وی ــد ب ــا تأکی ــوم ب ــر عل وزی
ــدن طــا  ــل مع ــوم انســانی مث ــه و عل ــوم پای ــه رشــته های عل ــد ک ــر داده ان ــا تذک ــی( باره ــه العال ــد ظل ــری )م معظــم رهب
هســتند. به همیــن دلیــل سیســتم و جامعــه ای کــه بــر علــوم انســانی و علــوم پایــه هزینــه می کنــد، بهتریــن ســرمایه گذاری 
را بــرای آینــده کشــور خــود کــرده اســت. متأســفانه در سیســتم آموزشــی کشــور توزیــع متــوازن اســتعدادها رخ نمی دهــد. 
ــیاری از  ــود. در بس ــد ب ــوازن نخواه ــور مت ــی کش ــازل علم ــده پ ــود، در آین ــع نش ــوازن توزی ــور مت ــتعدادها به ط ــی اس وقت
دبیرســتان های تیزهوشــان رشــته های علــوم انســانی وجــود نــدارد. دانش آمــوز رشــته علــوم انســانی مــدال طــای المپیــک 
ــت.  ــادی اس ــائل اقتص ــران کار و مس ــون نگ ــد! چ ــل می کن ــری تحصی ــته دیگ ــی در رش ــی آورد ول ــات م ــک و ریاضی فیزی
بســیاری از افــراد بــه علــوم انســانی عاقــه دارنــد ولــی فقــط بــه دلیــل دغدغه هــای اقتصــادی بــه ســراغ رشــته های دیگــر 
ــوان مســئوالن  ــا به عن ــدگان اســت. م ــه آین ــم ب ــرد، ظل ــوم انســانی صــورت نگی ــته های عل ــت از رش ــر حمای ــد. اگ می رون

ــم. ــا بگذری ــار اینه ــاوت از کن ــد بی تف کشــور نبای
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فکر از حکیمان و اجرا از حاکمان

دکتــر زلفــی گل بــا طــرح ایــن ســؤال کــه چــرا علــوم انســانی مهــم اســت و مــا بایــد بــرای تقویــت آن چــه بکنیــم و مراکــزی 
ماننــد پژوهشــگاه هســتند کــه بایــد بــه ایــن پرســش پاســخ دهنــد، بیــان کــرد کــه پاســخ ایــن اســت: بایــد فکــر از حکیمــان 
و اجــرا از حاکمــان باشــد. شــما راهــکار بدهیــد مــا می شــویم مســئول اجــرای راهکارهــای شــما. یکــی از دوســتان کــه از 
نخبــگان و بــزرگان علمــی کشــور و دارای شــرکت دانش بنیــان اســت می گفــت، در کشــوری مثــل آمریــکا نخبه تریــن افــراد 
کشورشــان بــه تحصیــل در رشــته های علــوم انســانی هدایــت می شــوند، زیــرا آنهــا مدیریــت کان جامعــه را برعهــده دارنــد 
ــا اســتفاده  ــوب از آنه ــر خــود به نحــو مطل ــر چت ــد و زی ــگان دیگــر کشــورها را جــذب می کنن ــی، نخب ــوم تجرب ــرای عل و ب
می کننــد. اینهــا مســائلی اســت کــه بایــد در علــوم انســانی مــورد توجــه قــرار گیــرد، زیــرا در علــوم انســانی نــوع نــگاه انســان 
ــه علــوم انســانی، تحقــق رفــاه جامعــه اســت و ایــن علــوم،  ــه زندگــی را می تــوان تغییــر داد. یکــی از پیامدهــای توجــه ب ب
ســامت روحــی افــراد را فراهــم می کننــد. وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه اینکــه متخصصــان علــوم انســانی، پزشــکان ســامت 
روحــی جامعــه هســتند، اظهــار کــرد: اگــر پزشــکان و دیگــران آســایش را فراهــم می کننــد، علــوم انســانی هــم آرامــش را 
فراهــم می کنــد. در بعــد دیگــر یعنــی دانایــی نیــز علــوم انســانی مهــم اســت، زیــرا دانــا کســی اســت کــه هــم علــم دارد و هــم 
عقــل. عقــل مربــوط بــه رشــته های علــوم انســانی اســت. عقــل یعنــی برنامه ریــزی بــرای درســت زندگــی کــردن. بنابرایــن 

ــرد. ــوم انســانی بی توجهــی ک ــه رشــته های عل ــوان ب ــم نمی ت ــه بنگری از هــر دیدگاهــی ک

پژوهشگاه ها هادی و علمدار پژوهش های کشور هستند

ــد گفــت: پژوهشــگاه ها هــادی  ــه چــرا پژوهشــگاه ها تأســیس شــده اند، بای ــن ســؤال ک ــورد ای ــه داد: در م ــوم ادام ــر عل وزی
و علمــدار پژوهش هــای کشــور هســتند. پژوهشــگاه بایــد عملــدار پژوهــش باشــد. پژوهشــگران پژوهشــگاه به عنــوان یــک 
مرکــز پژوهشــی مرجــع در حــوزه علــوم انســانی بــه مســائل کان بپردازنــد و در راســتای حــل آنهــا پژوهشــگران ســایر مراکــز 
و پژوهشــگاه ها را بــا خــود همــراه ســازند. رشــد پژوهــش در پژوهشــگاه نــه بــه معنــای افزایــش تعــداد اســتادان، بلکــه بــا 
ــرار دادن اســت.  ــار دانشــمندان دانشــگاه های دیگــر ق ــروژه و در اختی ــه ریزپ ــل پروژه  هــای کان ب نقــش هدایتگــری و تبدی
تمــام اســتادان علــوم انســانی دانشــگاه های کشــور بایــد بــه پژوهشــگاه وابســته باشــند. یکــی از کارهایــی کــه وزارت علــوم 
بایــد در دورۀ جدیــد بکنــد، ایــن اســت کــه بــا اســتفاده از پتانســیل شــورای عالــی علــوم، تحقیقــات و فنــاوری کــه در آنجــا 
ــت  ــا از ظرفی ــد ت ــوم انســانی ارجــاع ده ــه پژوهشــگاه عل ــا را ب ــف می شــود، قســمت عمــدۀ پژوهش ه ــا تعری کان پروژه ه

ــد. دانشــگاه های دیگــر اســتفاده کنن
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دکتــر زلفــی گل ســپس بــه علــت و ضــرورت انجــام پژوهــش پرداخــت و گفــت: انجــام پژوهــش مهــم و ضــروری 
ــر پژوهــش درســت انجــام  ــی. اگ ــم پیش گوی ــرد و ه ــی ک ــم پیش بین ــوان ه ــق پژوهــش می ت ــرا از طری اســت، زی
شــود، می توانــد دســتاوردها و نتایــج پیمایــش هــر مســیر را نشــان دهــد. پــس پژوهشــگاه ها از ایــن جهــت مهــم 
ــیار  ــدی بس ــن توانمن ــد. ای ــی می دهن ــی و پیش گوی ــدرت پیش بین ــه ق ــان جامع ــران و حاکم ــه مدی ــه ب ــتند ک هس

ــرد. ــت ک ــل خــود هدای ــق می ــه را مطاب ــوان جامع ــی می ت ــی و پیش گوی ــدرت پیش بین ــا ق ــه ب ــی اســت ک باالی
ــائل و  ــرای مس ــن راه حــل ب ــه یافت ــته اقتصــاد ک ــی از متخصصــان رش ــول یک ــل ق ــه نق ــاره ب ــا اش ــوم ب ــر عل وزی
ــود  ــور بهب ــه منظ ــرد: ب ــح ک ــائل می دانســت، تصری ــارۀ آن مس ــش درب ــام پژوه ــف کشــور را انج مشــکات مختل
شــرایط و ایجــاد بســتر مناســب بــرای پیشــرفت کشــور از یــک طــرف بــا تحقیــق و پژوهــش می تــوان چشــم اندازی 
ــا نتایــج پژوهش هــای بــه دســت  ــا تغییــر قوانیــن مطابــق ب از مســیر پیــش رو بــه دســت آورد و از طــرف دیگــر ب
آمــده، می تــوان بــه اهــداف خــود دســت یافــت. اگــر در هــر حــوزه قوانیــن بــه درســتی اصــاح شــود، می تــوان 
بــه نتایــج مطلــوب و موردانتظــار دســت یافــت؛ مثــًا یکــی از چالش هــای مهــم پیــش روی کشــور موضــوع افزایــش 
ــائل  ــه مس ــد ک ــک بع ــف آن، در ی ــائل مختل ــاد و مس ــارۀ ابع ــق درب ــر تحقی ــاوه ب ــوان ع ــه می ت ــد اســت ک موالی
ــر داد به طــور  ــواده و ازدواج تغیی ــاد خان ــز در جهــت حمایــت از بنی اقتصــادی اســت برخــی قوانیــن موجــود را نی
مثــال می تــوان معافیــت مالیاتــی را متناســب بــا وضعیــت تأهــل و نیــز تعــداد فرزنــدان اصــاح کــرد تــا هــم جوانــان 

تشــویق بــه تشــکیل خانــواده و ازدواج شــوند، هــم فرزنــدآوری.
ــوم انســانی اســت کــه شــعار انقــاب  ــق رشــته های عل ــد کــرد: از طری ــر زلفــی گل در خاتمــه ســخنانش تأکی دکت
اســامی مــا محقــق می شــود؛ اســتقال، آزادی، جمهــوری اســامی. پــس از هــر منظــر کــه بنگریــم اگــر بخواهیــم 
جامعــه ای داشــته باشــیم کــه بســتر مناســبی بــرای پیشــرفت داشــته باشــد آن بســتر بایــد بــر شــانه های دانشــمندان 

علــوم انســانی ســاخته شــده باشــد.
ــر نجفــی  ــادی، از دکت ــر قب ــن  ســاله دکت ــان ســخنان خــود، ضمــن تشــکر از تاش هــای چندی ــوم در پای ــر عل وزی

بــرای پذیرفتــن ایــن مســئولیت مهــم قدردانــی کــرد.
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حجت االسام والمسلمین مصطفی رستمی:
علوم انسانی نیازمند جسارت هایی برای نقد است

حجت االســام والمســلمین مصطفــی رســتمی، رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری )مــد ظلــه العالــی( در دانشــگاه ها، 
در مراســم تودیــع و معارفــه رئیــس پژوهشــگاه ضمــن ســام و شــکرگزاری از درگاه خداونــد متعــال، بــا تأکیــد بــر اهمیــت 
ــت  ــئولیت مدیری ــور، مس ــی کش ــرفت علم ــیر پیش ــی در مس ــات پژوهش ــگاه ها و مؤسس ــی پژوهش ــوری و اصل ــش مح نق
پژوهشــگاه را مأموریتــی بــزرگ، ســنگین و پرزحمــت بــرای رئیــس جدیــد پژوهشــگاه توصیــف کــرد و گفــت: موضــوع علــوم 
انســانی، موضوعــی اســت کــه به رغــم گذشــت بیــش از چهــل ســال از پیــروزی انقــاب اســامی هنــوز هــم در کــش و قــوس 

امــکان وقــوع اســت و ایــن مســئله  خــودش را حــل نکــرده اســت. 
حجت االســام والمســلمین رســتمی در ایــن رابطــه بیانــات مقــام معظــم رهبــری )مــد ظلــه العالــی( در دیــدار مــاه رمضــان 
ــا دانشــجویان را خاطرنشــان کــرد کــه فرمودنــد: چنــد مســئله از مســائل انقــاب اســامی تصــور می شــد، مســائل  امســال ب
آســانی هســتند امــا به مــرور پیچیدگی هــای آنهــا روشــن شــد. بعضــی از مســائل مســائل بــه ظاهــر آســان بــود، مثــل مســئله 
اسامی شــدن دانشــگاه ها، امــا امــروز به عنــوان مســائل پیچیــده ای اســت کــه روی دســت نظــام مانــده اســت؛ یعنــی نخســت، 
ــاد نمایندگــی  ــس نه ــوب رســیده ایم. رئی ــه مطل ــه محصــول و ب ــم ب ــم بگویی ــرد، دوم، نمی توانی نمی شــود از آن صرف نظــر ک
ــوم انســانی  ــد عل ــری تولی ــه طــرح موضــوع امکان ناپذی ــا اشــاره ب ــی( در دانشــگاه ها ب ــه العال ــد ظل ــری )م ــام معظــم رهب مق
اســامی از ســوی یکــی از اســتادان علــوم انســانی اظهــار کــرد: ایــن موضــوع، موضوعــی اســت کــه انســان های حاضــر بــه 

ــد. ــارزه و زحمــت را می طلب ــاش، مب ت
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پایه  تمدن اسالمی، علم و فرهنگ است

حجت  االســام والمســلمین رســتمی بــا تأکیــد بــر اهمیــت بحــث تمــدن اســامی تصریــح کــرد: پایــه  تمــدن اســامی، علــم 
ــه  ــاوری و ســایر محصــوالت پاســخ دهنده ب ــی اعــم از ســبک زندگــی، فن و فرهنــگ اســت و ســایر مؤلفه هــای هــر تمدن
نیازهــای آن تمــدن، مبتنــی بــر علــم و فرهنــگ اســت و تردیــدی نیســت کــه علــم مبتنــی بــر مبانــی ای اســت کــه آن مبانــی 
در حــوزه  علــوم انســانی و به صــورت خــاص در فلســفه مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه و شــکل  می گیــرد. فلســفه، 
علــوم انســانی را رقــم می زنــد و علــوم انســانی نــوع نــگاه بــه علــوم طبیعــی و بعــد ســایر علــوم فنــی، تجربــی و عناصــر 
ــم در  ــرب ه ــود، در خــود غ ــی می ش ــرال دموکراســی معرف ــاد لیب ــا نم ــه ب ــرب ک ــدن غ ــروز تم ــد. ام ــم می زن ــا را رق آنه

معــرض نقــد قــرار گرفتــه و بــا چالش هــای جــدی مواجــه شــده اســت. 
رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری )مــد ظلــه العالــی( در دانشــگاه ها در ایــن رابطــه بــه مباحــث ســه ســال اخیــر 
فوکویامــا مبنــی بــر ناگزیــری غــرب بــه بازگشــت بــه نوعــی از سوسیالیســم و نقدهــای جــدی ای کــه بــر لیبــرال دموکراســی 
از نظــر او وارد اســت، اشــاره و گفــت: امــروزه افــول هژمونــی تمــدن غــرب و مباحثــی همچــون مــرگ رؤیــای آمریکایــی، 
جــزء مباحثــی اســت کــه نــه از طــرف رهبــران انقــاب اســامی بلکــه ازســوی رهبــران تمــدن غربــی مطــرح می شــود و 

موضــوع فروپاشــی  مبنایــی تمــدن غربــی، موضوعــی جــدی اســت.
ــن  ــت و ای ــد اس ــرای نق ــارت هایی ب ــد جس ــانی نیازمن ــوم انس ــد: عل ــادآور ش ــتمی ی ــلمین رس ــام والمس حجت  االس
ــای  ــردن راه ه ــدا ک ــکنی و پی ــکنی، چهارچوب ش ــه بن بست ش ــر ب ــه حاض ــد ک ــجاعی را می طلب ــان های ش ــارت ها انس جس
جدیــد باشــند. از مراکــز مختلــف فعــال در حــوزه علــوم انســانی به ویــژه پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
کــه دارای ســوابق ارزشــمند، اعضــای هیــأت علمــی فرهیختــه و جریــان فاخــر و توانمنــد بــرای مدیریــت و هدایــت اســت 

انتظــار مــی رود بــا حرکــت خاقانــه و نوآورانــه بتوانــد در ایــن عرصــه پیشــگام باشــد.
رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ها در بخــش پایانــی ســخنانش ضمــن آرزوی توفیــق و بهــروزی 

بــرای دکتــر نجفــی به عنــوان رئیــس پژوهشــگاه و اعضــای پژوهشــگاه، از زحمــات دکتــر قبــادی قدردانــی کــرد.
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دکتر موسی نجفی: 
تمدن اسالمی باید استعمار غرب را کنار بگذارد

ــام  ــی گل، و حجت االس ــر زلف ــاوری، دکت ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــت وزی ــدم خدم ــام و خیرمق ــن س ــی ضم ــر نجف دکت
ــایر  ــی( در دانشــگاه  ها و س ــه العال ــد ظل ــری )م ــام معظــم رهب ــی مق ــاد نمایندگ ــس نه ــتمی، رئی ــی رس و المســلمین مصطف
ــاالر، کــه  ــن ت ــاالر تمــدن« پرداخــت و گفــت: ای ــه شــده در طراحــی »ت ــه ویژگی هــای در نظــر گرفت ــان و حضــار، ب مهمان
امــروز )۶ بهمــن( بــا حضــور وزیــر محتــرم علــوم افتتــاح شــد و »تــاالر تمــدن« نــام گرفتــه اســت، نمــادی از تمــدن گذشــته 
اســامی اســت و در آن تصویــر پنــج نفــر از شــعرای بــزرگ، پنــج دانشــمند علــوم تجربــی، پنــج دانشــمند علــوم انســانی، 
ــام  پنــج فیلســوف و پنــج فقیــه نصــب شــده اســت کــه محــور اینهــا خواجــه  نصیرالدیــن طوســی و شــیخ بهایی اســت و ن
چهــارده معصــوم )ع( در بــاالی آنهــا قــرار داده شــده اســت و همــه ایــن مــوارد داللــت بــر آن دارد کــه ایــن میــراث عظیــم، 
همزمــان دارای عقانیــت فلســفی، معنویــت، ادب فارســی و علــوم تجربــی دارد اســت کــه در کنــار هــم تمــدن اســامی را 

پدیــد آورده انــد. 
ــته اســت،  ــری نداش ــه دیگ ــری خاصــی نســبت ب ــا برت ــن مؤلفه ه ــدام از ای ــه هیچ ک ــه اینک ــاره ب ــا اش ــس پژوهشــگاه ب رئی
ــا را هــم  ــی م ــت و شــخصیت مل ــده شــوند، هوی ــا نیســتند، بلکــه اگــر درســت دی ــا فقــط حافظــه تاریخــی م ــزود: اینه اف
تشــکیل می دهنــد. هویــت و شــخصیت ملــی مــا کــه بــا یــک انقــاب عظیــم ایجــاد شــده، تاریــخ مــا را بــا پیوســتگی بــه 

ــاد. ــر آن نه ــن اســامی« را ب ــدن نوی ــوان »تم ــوان عن ــه می ت ــزی اســت ک ــان چی ــد و هم ــده متصــل می کن آین
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معضل بزرگی به نام »هژمونی مدرنیته« و »استعمار غرب«

دکتــر نجفــی بــا اشــاره بــه دو دورۀ تمدنــی درخشــان ایــران در گذشــته شــامل: 1. دوره اول در قــرن چهــارم و پنجــم کــه 
دوره زریــن تمــدن اســامی بــوده و بیشــتر بــا علــوم تجربــی و پزشــکی شــناخته می شــود و ۲. دوره دوم در دوران صفویــه 
و قــرن دهــم و یازدهــم کــه بیشــتر بــا مبانــی عقانــی، عرفانــی، فلســفی و معمــاری شــناخته شــده اســت، گفــت: بــه نظــر 
می رســد ایرانی هــا قــرار اســت در ســه دوره تاریخــی از جهــت تمدنــی درخشــش داشــته باشــند کــه دو دوره آن گذشــته 
ــا اینکــه مــا دو  اســت و دوره ســوم، به نظــر می آیــد همیــن دوره مــا هســت کــه مفتخــر هســتیم در آن حضــور داریــم و ب
میــراث گذشــته را داریــم امــا بایــد قبــول کنیــم کــه بــا معضــل بزرگــی بــه نــام »هژمونــی مدرنیتــه« و در کنــارش »اســتعمار 
غــرب« مواجــه هســتیم کــه نمی گذارنــد بــه تمــدن بــزرگ اســامی آن طــور کــه شایســته هســت، برســیم، زیــرا در بحــث 
ــن اســاس  ــده می شــود. برای ــب دی ــک رقی ــش داشــته و و به صــورت ی ــاب اســامی نق ــًا انق ــن اســامی حتم تمــدن نوی

تمــدن اســامی بایــد اســتعمار غــرب را کنــار بگــذارد و خــودش را آرام آرام در دنیــا مطــرح کنــد.
رئیــس پژوهشــگاه تأکیــد کــرد: بــه نظــر مــن بایــد بتــوان ایــن میــراث هویتــی را بــه نســل بعــدی و بــه دهــه پنجــم انقــاب 
منتقــل کــرد و بــرای ایــن کار عــاوه بــر اینکــه بایــد روشــنفکر تــراز انقــاب داشــته باشــیم، دولــت تــراز انقــاب داشــته 
باشــیم و مجموعــه دانشــگاهی و حــوزوی مــا هــم بایــد در تــراز انقــاب باشــند؛ بایــد یــک نــوع بازطراحــی در پژوهشــگاه 
در شــأن تمــدن اســامی داشــته باشــیم، تــا پژوهشــگاهی انقابــی و در تــراز انقــاب داشــته باشــیم، و همــه اینهــا در کنــار 

هــم بــه شــکل متعــادل و متناســب، بــه تمــدن نویــن اســامی نزدیــک شــوند.
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ابعاد بین المللی انقالب ایران و نقش اسالم در آن

ــه ســایر  ــگاه دانشــگاه تهــران ب ــل جای ــن مراکــز پژوهشــی مث ــگاه پژوهشــگاه در بی ــه اینکــه جای ــا اشــاره ب ــر نجفــی ب دکت
دانشگاه هاســت، گفــت: ایــن ســخن بدیــن معناســت کــه پژوهشــگاه نقــش محــوری دارد و ایــن موضــوع مســئولیت مــا را 
دوچنــدان می کنــد و همــه بــه ایــن موضــوع واقــف هســتیم، امــا بنــده به عنــوان مدیــر و خــادم فعلــی پژوهشــگاه در ایــن 
مــدت انــدک بــه یــک صورت مســئله جدیــدی رســیدم کــه می خواهــم آن را صادقانــه بــا وزیــر علــوم طــرح کنــم و آن ایــن 
اســت کــه ریاســت ایــن مراکــز فقــط بــه مدیریــت اداری و جایــگاه یــک مدیــر بــرای دســتور دادن و... نیســت. خــودم بــه 
ایــن نتیجــه رســیده ام کــه در دهــه پنجــم انقــاب، یــک انقــاب عظیمــی در یــک ســمت قــرار دارد و امکانــات عظیمــی هــم 
ســمت دیگــر؛ تــا حــاال ایــن دو آن طــور کــه بایــد و شــاید همدیگــر را ندیده انــد. مــن وظیفــه خــودم می دانــم کــه از یــک 
طــرف ایــن انقــاب عظیــم را در چشــم انداز اصحــاب و اندیشــمندان علــوم انســانی، کــه همــکاران مــا هســتند، و از طــرف 
دیگــر هــم دســتاوردهای پژوهشــگران علــوم انســانی و همــکاران خودمــان را در چشــم انداز انقــاب قــرار بدهــم. ایــن تنهــا 
کاری اســت کــه می توانــم بکنــم و ایــن کار هــم نیازمنــد یــک نظریه پــردازی و ارتبــاط فکــری خــوب و تعامــل بــا همــکاران 

اســت کــه بتوانیــم بارهایــی را از دوش ایــن کشــور برداریــم.
رئیــس پژوهشــگاه بــا اشــاره بــه یکــی از تقابــل هــای مصنوعــی و دوقطبــی ایجــاد شــده تحــت عنــوان بحــث اســام و ایــران، 
ــه ایــران مثــل نســبت انقــاب  تصریــح کــرد: آن چیــزی کــه بــه نظــرم می آیــد ایــن اســت کــه نســبت انقــاب اســامی ب
ــاق  ــه در فرانســه اتف ــود ک ــی ب ــود، بلکــه انقاب ــه کشــور فرانســه اســت. انقــاب فرانســه، انقــاب فرانســوی نب فرانســه ب
افتــاد. انقــاب اســامی هــم انقــاب ایرانــی نیســت، بلکــه انقابــی اســت کــه در ایــران روی داد. همان طــور کــه انقــاب 
ــی یــک شــخصیت  ــران و ایران ــه ای ــی داده، انقــاب اســامی هــم ب ــن کشــور یــک بعــد بین المللــی و جهان ــه ای فرانســه ب
ــه در ســومین  ــک افتخــار باشــد ک ــد ی ــا می توان ــا ایرانی ه ــرای م ــن ب ــرده اســت و ای ــی اعطــا ک ــی و جهان ــاز بین الملل ممت
ــا ایــن انقــاب می توانیــم بــرای دنیــا حــرف داشــته باشــیم. ایــن صورت مســئله ای هســت کــه مــن  دوره تمــدن اســامی ب
نســبت بــه خــودم و نســبت بــه زمانــه خــودم می بینــم. لــذا رســالت و مأموریــت مــا ایــن اســت کــه بایــد پژوهشــگاهی را 
بازطراحــی کنیــم کــه در انتقــال و اجتهــاد و بازآفرینــی ایــن میــراث بــرای تکویــن تمــدن نویــن اســامی در ســومین دوره 
تاریخــی تمــدن در ایــران بــرای رشــد و بازخوانــی هویــت ملــی ایــران تــاش کنــد؛ ایــن وظیفــه ای اســت کــه مــا می توانیــم 
اینجــا بــرای خودمــان تعریــف کنیــم. ایــن را هــم بدانیــم وقتــی از تمــدن صحبــت می کنیــم، بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه 
هاضمــه برخــی تمدن هــا ماننــد تمــدن و فرهنــگ ایرانــی ـ اســامی، هاضمــه قــوی، متنــوع، بــزرگ و پیچیــده ای اســت، لــذا 
ــه راحتــی در خــود پذیرفتــه و تحمــل کنــد و برتــری خــود را اثبــات کنــد. ــد افــکار و عقایــد ســایر فرهنگ هــا را ب می توان
دکتــر نجفــی در خاتمــه ســخنانش بــه جملــه و هشــدار یکــی از بــزرگان دوران مشــروطه اشــاره کــرد و گفــت: ایــن دانشــمند 

هشــداری کــه آن زمــان داده، بــه نظــرم هشــداری اســت بــرای امــروز مــا، پژوهشــگاه مــا و تمــدن مــا: 
»نــان خــود بــه ســفره مــردم خــوردن، بــه نعمــت خویــش منــت از دیگــری بــردن، خانــه همســایه ســوختن و چــراغ اجانــب 
برافروختــن، جامــه خویــش دریــدن و کاه بیگانــه دوختــن، نــه کار عقاســت. گفته انــد ُملــک از خردمنــدان جمــال گیــرد، 

دیــن از پرهیــزگاران کمــال پذیــرد.«
والسام علیکم و رحمة اهلل
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دکتر حسینعلی قبادی: 
فرهنگ، روح و حقیقت تمدن است

دکتــر حســینعلی قبــادی، رئیــس ســابق پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، در مراســم تودیــع خــود بــا خوانــدن 
ــَک َو ُقْدِســَک َو اَْعَظــِم ِصفاتـِـَک َو اَْســماَّئَِک اَْن تَْجَعــَل اَْوقاتــی  فــرازی از دعــای کمیــل )یــا َربِّ یــا َربِّ یــا َربِّ اَْســئَُلَک بَِحقِّ
مـِـَن اللَّیْــِل َوالنَّهــارِ بِِذْکــِرَک َمْعُمــوَرًۀ َو بِِخْدَمتـِـَک َمْوُصولـَـًة؛ َو اَْعمالــی ِعنْــَدَک َمْقبُولـَـًة َحتّــی تَُکــوَن اَْعمالــی َو اَْورادی ُکلُّهــا 
ِوْرداً واِحــداً َو حالــی فــی ِخْدَمتـِـَک َســْرَمداً( ســخنانش را آغــاز کــرد و گفــت: از مرحمــت وزیــر محتــرم جنــاب آقــای دکتــر 
زلفــی گل کــه بنــده از قدیــم بــه ایشــان ارادت داشــتم، تشــکر می کنــم و بــرای جنــاب آقــای دکتــر نجفــی آرزوی موفقیــت 
ــه  ــن زحمــت ارزشــمند ب ــرای ای ــم و ب ــی می کن ــم قدردان ــن ســالن ه ــام ایشــان در گســترش و به ســازی ای دارم و از اهتم

ــم. ــک عــرض می کن ایشــان تبری
دکتــر قبــادی ادامــه داد: بــرای همــه شــما یــاران پژوهشــگاه آرزوی ســامت و توفیــق و ســرافرازی دارم. از فردفــرد اعضــای 
ــگزاری  ــد، سپاس ــددکارم بودن ــار و م ــور ی ــه ام ــه در هم ــکاری صمیمان ــی و هم ــا همدل ــگان ب ــه هم ــرم پژوهشــگاه ک محت
می کنــم. همچنیــن بــرای شــادی روح درگذشــتگان پژوهشــگاه از جملــه همــکار جوانمــان آقــای جمالــی و زنده یــاد اســتاد 
صــادق آئینه ونــد ســام و درود می فرســتیم. از تمــام معاونــان و مدیــران و رؤســای محتــرم پژوهشــکده ها و مراکــز کــه طــی 
ســال های گذشــته بــا فــداکاری ایفــای مســئولیت کردنــد، قدردانــی می کنــم کــه برخــی از آنهــا در دوره اول معــاون بودنــد 
ــر  ــای دکت ــاب آق ــژه از جن ــر بروجــردی. به وی ــم دکت ــد، از جملــه ســرکار خان ــه ســمت های اجرایــی ملــی پرداختن و بعــد ب
مایی توانــی، معــاون محتــرم پژوهشــی، از ســرکار خانــم دکتــر پارســاپور، معــاون محتــرم کاربردی ســازی علــوم انســانی و 
فرهنگــی، جنــاب آقــای دکتــر قنبرلــو، معــاون محتــرم اداری مالــی و از مدیــر محتــرم حــوزه ریاســت، جنــاب آقــای دکتــر 
علوی پــور، دبیــر محتــرم هیــات ممیــزه، ســرکار خانــم دکتــر پارســا، رئیــس محتــرم دبیرخانــه جــذب، ســرکار خانــم دکتــر 

ــم. ــی می کن ــادی قدردان قب
دکتــر قبــادی گفــت: بنــده امــروز قصــد گــزارش کار نــدارم، کارنامــه روشــن اســت. امــا یــک نکتــه دربــاره ایــران و علــوم 
ــتفاده  ــرزمین اس ــن س ــگ ای ــوم انســانی و فرهن ــای عل ــرای اعت ــی ب ــن موقعیت ــم از چنی ــم. می خواه ــرض می کن ــانی ع انس
کنــم. ایرانیــان همــواره بیــش از آنکــه بــا ســاح از کشــور خــود صیانــت کننــد، بــا فرهنــگ و منطــق، معرفــت و ادبیــات، آن 
ــد. ایــران، کشــوری اســت عمیقــًا فرهنگ بنیــان. قــوام تمــدن آن نیــز در گــرو  را چــون جــان و روح خــود حفاظــت کرده ان

ــت. ــی اس ــای فرهنگ آرمان ه
آب را آبی است که او میراندش              روح را روحی است کاو می خواندش

رئیــس ســابق پژوهشــگاه در ادامــه بــا اشــاره بــه ریشــه اوســتایی فرهنــگ، یعنــی »ثنــک«، گفــت: بــا توجــه بــه ایــن معنــا 
ــداوم شــکوه یــک ملــت اســت و فرهنــگ، روح و حقیقــت تمــدن اســت. ــل ت ــم کــه فرهنــگ، عام درمی یابی
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ــم گســترش و ایــران فرهنگــی  ــه اقصی نقــاط عال ــود، فرهنــگ ایرانــی آن را ب  اگــر تمــدِن ایــران در خاکــی معیــن، مســتقر ب
ــه انســان دوســتی و درک درد مشــترک انســان ها رســانید. چنانچــه فردوســی  ــزی و ب ــران را پی ری و امپراطــوری فرهنگــی ای

فرمــود:
چو با دانشی شد گشاده جهان                  به آهن چه داریم گیتی نهان

و فرمود:
همان کن، کجا با خرد در خورد                  دل اژدها را خرد بشکرد

دکتــر قبــادی ادامــه داد: اگــر بنــا باشــد اهمیــت و وزن کارکــرد فرهنــگ و اصالــت رویکــرد فرهنگــی را بــرای تاریــخ ایــران 
ــه ایــن ســخن »حســنین هیــکل«  و نقــش آن در جلوگیــری از تشــتت هویتــی ایــران در نظــر داشــته باشــیم، خــوب اســت ب
توجــه کنیــم کــه گفــت: اگــر مــا مصریــان هــم شــاهکاری ماننــد شــاهنامه فردوســی می آفریدیــم، امــروز زبــان قبطــی مصــری 
قدیــم از بیــن نمی رفــت و زبــان عــرب جانشــین آن نمی شــد و مــا ماننــد شــما ایرانیــان هــم دیــن اســام را داشــتیم و هــم 
ــد  ــران بکن ــه ای ــی ب ــات و اســطوره می توانســت چنیــن خدمت ــن، ادبی ــت فرهنــگ، آیی ــان خــود را. چــه چیــزی جــز اصال زب
کــه مــا هــم مســلمان باشــیم و هــم فارســی زبان و بــا زبــان ایرانــی بمانیــم. همیــن نــگاه فرهنگــی اســت کــه ســنایی، نظامــی، 
خاقانــی، عطــار، مولــوی، ســعدی و حافــظ را پــرورده اســت. آری، همیــن نــگاه فرهنگــی اســت کــه قــوم مغــول و تاتــار را در 
خــود اســتحاله کــرده و آنــان را بــه خدمــت زبــان فارســی و دیــن اســام درآورده و چهــره اســکندر متجــاوز را بــه اســطوره 
ــی زاده تبدیــل کــرده اســت و ده هــا اســکندرنامه منثــور و منظــوم را حکمایــی چــون نظامــی خلــق کــرده کــه  ــی ـ ایران ایران
ــا نــگاه فرهنگ بنیانــی می خواهــد مســیر درســت  حتــی اســکندر را بــه مقــام پیامبــری رســانده اســت و ســعدی اســت کــه ب

ــد: هــر توســعه ای را روشــن بســازد و می فرمای

از آن بهره ورتر در آفاق کیست                         که در ملکرانی به انصاف زیست

رئیــس ســابق پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی تصریــح کــرد: یکــی از وظایــف عمــده علــوم انســانی، تغذیــه 
ــی میراث هــای فرهنگــی،  ــا بازآفرین ــد ب ــوم انســانی می توان ــران، عل ــژه در ای ــده نگه داشــتن فرهنــگ اســت، به وی دائمــی و زن
ــه  ــن ناحی ــز از ای ــد و تمــدن نی ــراوت فرهنــگ عرضــه کن ــه بالندگــی و ت ــی و معرفتــی کمکــی شــایان ب ــی، معنــوی، ادب دین
می توانــد بهره منــد شــود. آری کارکــرد علــوم انســانی فقــط بــرای ایجــاد آرامــش و معنویــت محــدود نمی شــود، بلکــه علــوم 
انســانی بــا گشــودن چشــم اندازهای راهبــردی مســیر آســایش و توســعه کشــور را معیــن می ســازد و بــه تعبیــر مقــام معظــم 
رهبــری، علــوم انســانی، افق هــا و مســیر توســعه و مســیر پیشــرفت و حرکــت جامعــه را تعییــن می کنــد، لــذا می تــوان گفــت: 
کشــور مــا در مســیر توســعه آینــده خــود، پیــش از هــر چیــز، بــه علــوم انســانی و نــگاه منطقــی برنامــه ای بــر مبنــای مطالعــات 
اجتماعــی نیازمنــد اســت. البتــه ایــن مهــم بــا ســعه صــدر، رواداری، تحمــل ســائق گوناگــون و بــا مــودت حاصــل می شــود، 

آری بــه قــول حافــظ:
خلل پذیر بود هر بنا که می بینی               مگر بنای محبت که خالی از خلل است
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دکتــر قبــادی در بخــش پایانــی ســخنرانی خــود بــا اشــاره بــه مناســبت برگــزاری ایــن مراســم، گزارشــی بســیار کوتــاه از چنــد 
اقــدام راهبــردی دربــاره منــش و عملکــرد ســال های اخیــر مدیریــت پژوهشــگاه برشــمرد:

ــوم  ــازی عل ــور کاربردی س ــه منش ــتیابی ب ــی و دس ــیر بومی گرای ــانی، در مس ــوم انس ــازی عل ــرای کاربردی س ــش ب 1. کوش
انســانی و تدویــن آن، بــاور همه جانبــه بــه محصول محــوری و متنوع ســازی نتایــج پژوهش هــا، شــگردهای نویــن اثرگــذاری 
ــا اســتخراج توصیه هــای سیاســتی، گزارش هــای راهبــردی،  و حرکــت بــه ســمت نســل چهــارم مؤسســات علمــی به ویــژه ب

ــی و... ــای مل گزارش ه
ــازی  ــا، روزآمدس ــن نظام نامه ه ــعه، تدوی ــه توس ــن برنام ــم از تدوی ــا، اع ــری اعض ــارکت حداکث ــی، مش ــرد درون زای ۲. رویک

اساســنامه.
3. تقویت رویکرد همگرا، برنامه مدار و پرهیز از پژوهش های جزیره ای و اقدام برای مطالعات بین رشته ای.

ــام  ــب مق ــی و کس ــای علم ــی، انجمن ه ــی مل ــارکت نخبگان ــه مش ــه ب ــگاه، توج ــت پژوهش ــمت مرجعی ــه س ــت ب 4. حرک
نخســت در چهــار ســال پیاپــی در جشــنواره نقــد کشــوری و افزایــش تولیــد ســرانه علــم بــا مشــارکت عمــوم پژوهشــگران 
ــوم انســانی. ــب عل ــون و کت ــا شــورای بررســی مت ــازی و ارتق ــاء و محصول محورس ــع اعت ــرح جام پژوهشــگاه و اجــرای ط
ــرای  ــدی ب ــزم ج ــروه و ع ــه 4۲ گ ــی ب ــروه پژوهش ــل ۶9 گ ــازی، تقلی ــق چابک س ــازمان از طری ــی س ــش کارآی 5. افزای

ترویجی ســازی علــوم انســانی و ساختارســازی بــرای آن.
ــانی  ــوم انس ــوزه عل ــاوری در ح ــام ب ــوری و اس ــری و دین مح ــه بومی نگ ــه دغدغ ــاره ب ــا اش ــگاه ب ــابق پژوهش ــس س رئی
گفــت: تجربــه جهانــی و تجربــه فشــرده 4۲ ســاله پــس از انقــاب و تجربــه 150 ســاله پیــش از انقــاب بــه مــا می گویــد در 
شــرایط کنونــی آمــوزش عالــی مــا، علــوم انســانی می توانــد، نقشــی اثرگــذار ایفــا کنــد و راه حــل واقع بینانــه و اجرایــی آن، 
ــی و اسامی شــدن  ــا کاربردی شــدن راه بومی گرای ــوآوری اســت و ب ــی ن ــای نظــام مل ــر مبن ــوم انســانی ب کاربردی ســازی عل
را پیــدا  می کنــد؛ هرچنــد مباحــث نظــری بومی ســازی نیــز بــه همــراه افق هــا و دیــده ای گســترده و جلــب نظــر و مشــارکت 
ــا  ــاح نظریه ه ــازی و اص ــا کاربردی س ــد و ب ــد کار باش ــه و مم ــد مقدم ــور می توان ــانی کش ــرمایه های انس ــگان و س نخب

ــت. ــانی گام برداش ــوم انس ــدن عل ــیر بومی ش ــوان در مس می ت
دکتــر قبــادی در خاتمــه ســخنرانی خــود ابیاتــی از نظامــی گنجــوی را قرائــت و بــرای اعضــای پژوهشــگاه آرزوی توفیــق و 

بهــروزی کــرد:

خدایــا جهــان پادشــاهی تــو راســت   
توئــی             پســتی  و  بلنــدی  پنــاه 
ــرده ای          ــن بصر ک ــو روش ــرد را ت خ
ــگار          ــتی ن ــیدی و بس ــان برکش چن
ــد از رازشــان       ــدس بســی جوی مهن
ــاک         ــره خ ــن تی ــار چنی ــرا در غب م
چنــان گــرم کــن عــزم رأیــم بــه تو     

 ز مــا خدمــت آیــد خدائــی تــو راســت
ــی ــتی توئ ــه هس ــتند آنچ ــه نیس  هم
 چــراغ هدایــت تــو بــر کــرده ای
ــمار ــرد در ش ــارد خ ــه زان نی ــه ب  ک
ــان ــردی آغازش ــون ک ــه چ ــد ک   ندان
تــو دادی دل روشــن و جــان پــاک
ــو ــه ت ــم ب ــم چــو آی  کــه خــرم دل آی
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دکتر موسی نجفی:
راه  تبیین، نشان دادن واقعیاِت تاریخ است

ــی  ــی در گفت وگوی ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــس پژوهش ــی و رئی ــوم سیاس ــتاد عل ــی، اس ــی نجف ــر موس دکت
ــه اهمیــت تبییــن حــوادث تاریخــی و ارائــه روایــت صحیــح از واقعیــات دوران  ــا پایــگاه اطاع رســانی KHAMENEI.IR ب ب

ــذرد: ــان می گ ــو از نظرت ــن گفت وگ ــل ای ــن کام ــه مت ــه در ادام ــه اســت ک معاصــر و ... پرداخت

ــه ای بارهــا مــورد تأکیــد و اشــاره  ــات حضــرت آیــت اهلل خامن ــر در بیان »جهــاد تبییــن« موضوعــی اســت کــه ماه هــای اخی
قــرار گرفتــه اســت و رهبــر انقــاب اســامی ابعــاد مختلــف آن را توصیــف کرده انــد. »»جهــاد تبییــن« یــک فریضــه اســت. 

»جهــاد تبییــن« یــک فریضــه ی قطعــی و یــک فریضــه ی فــوری اســت و هــر کســی کــه میتواند]بایــد اقــدام کنــد[.«
خطابــی عمومــی کــه همــه افــراد جامعــه در جنــگ رســانه ای دشــمن علیــه حقایــق انقــاب اســامی مــردم ایــران، مخاطــب 

آن هســتند و می تواننــد ایفــای نقــش کننــد؛ اگرچــه مســئولین در ایــن زمینــه وظایــف ســنگین تری بــر دوش دارنــد.
ــه بررســی ایــن موضــوع  پایــگاه اطاع رســانی KHAMENEI.IR برهمیــن اســاس در سلســه یادداشــت ها و گفت وگوهایــی ب
ــوم  ــگاه عل ــی پژوهش ــوم سیاس ــتاد عل ــی، اس ــی نجف ــر موس ــا دکت ــی ب ــد گفت وگوی ــه می خوانی ــه در ادام ــردازد. آنچ می پ
انســانی اســت کــه بــه اهمیــت تبییــن حــوادث تاریخــی و ارائــه روایــت صحیــح از واقعیــات دوران معاصــر پرداختــه اســت.

* زمینه و دلیل طرح موضوع »جهاد تبیین« از سوی رهبر انقالب در این برهه از زمان چیست؟

بحــث تبییــن صرفــًا ربطــی بــه ایــن دوره نــدارد و همیشــه بایــد از انقــاب تبییــن داشــته و نســبت  بــه مســائل،  کامــًا آگاهــی 
ــال  ــانه های خارجــی فع ــم رس ــاب ه ــه از اول انق ــه در کشــور وجــود دارد، -البت ــرایطی ک ــل ش ــیم. اآلن به دلی ــته باش داش
ــث  ــیاری از مباح ــده و بس ــیار قوی ترش ــازی بس ــای مج ــته اند- فض ــده داش ــی را برعه ــکار عموم ــی اف ــد و جهت ده بودن
کوتــاه و نقطه گــذاری  شــده  و ذهــن جوانــان و مــردم را هــدف قــرار می دهنــد. طبیعــی اســت کــه مــا نیــز در برابــر آن هــا 
ــی  ــری، فلســفی و مذهب ــی، هن ــا ابزارهــای فکــری، عقان ــد ب ــه داشــته باشــیم. بحــث آگاهــی هــم مهــم اســت و بای مقابل

بتوانیــم تبییــن خودمــان را داشــته باشــیم.

* فکر می کنید چه لطماتی از عدم تبیین در زمینه تاریخ معاصر بعد از انقالب برای ما به وجود آمده است؟

ــوان رســانه  ــه و شــب نامه به عن ــان، بیشــتر روزنام ــد. در آن زم ــاز می کنن ــران را از مشــروطیت آغ ــخ معاصــر ای برخــی تاری
ــتند  ــا توانس ــد. آن ه ــر بودن ــرا عقب ت ــای غربگ ــانه ای از گروه ه ــکیاتی و رس ــی در کار تش ــای مذهب ــرد. گروه ه کار می ک
از ایــن برتــری اســتفاده کننــد؛ حتــی یکــی از عواملــی کــه جریــان مشــروطه را عــوض کــرد و بــرای کودتــای رضاخانــی 

ــود. ــن ب ــدم تبیی ــرد، ع زمینه ســازی ک
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 ایــن عــدم تبییــن باعــث شــد انقابــی کــه بــه نــام آزادی و عدالــت بــود به دســت دیکتاتــوری مثــل رضاخــان بیفتــد و قــرار 
بــود راه نفــوذ بیگانــگان بســته شــود، امــا انگلیــس و کشــورهای دیگــر نیــز از راه دیگــری از طریــق رضاخــان وارد شــدند. 
قهرمانــان هــم جابه جــا شــدند و شــخصیتی ماننــد شــیخ فضــل اهلل نــوری بــه شــهادت رســید. طــول کشــید تــا مــردم دریابنــد 

کــه چــه رهبــری را از دســت داده انــد. ایــن به دلیــل عــدم تبییــن و تحلیــل مــردم بــود.

* چرا »جهاد تبیین« به معنای اخص و اعم کلمه و با قدرت در سال های تاریخ معاصر وجود نداشته است؟

ــاب  ــت، انق ــد؟ نهضــت نف ــه به وجــود آمدن ــا چیســت اند ک ــن انقاب ه ــس ای ــت وجــود نداشــته اســت، پ ــوان گف  نمی ت
ــد. شــاید بتــوان گفــت در حجمــی  اســامی و انقــاب مشــروطه نتیجــه حرکــت بیــداری اســامی و »جهــاد تبییــن« بوده ان
ــت شــده  ــدازه غفل ــن ان ــد و به همی ــد و آن را شکســت دهن ــه دشــمنان توانســتند ضــد آن را بزنن ــه انقــاب صورت گرفت ک
اســت. همیــن  کــه انقــاب اســامی رخ داد، یعنــی »جهــاد تبییــن« کار خــودش را کــرده و دشــمن نتوانســته اســت کــه بــا 
کمــک تبلیغــات خــود در مقابــل رخــداد ایــن انقــاب مقابلــه کنــد، ولــی بعــد از آن دشــمنان از برتــری رســانه های خــود 
اســتفاده کردنــد و شــیوه های تغییــر جهت دهــی افــکار عمومــی را بلــد بودنــد؛ امــا جنــاح مذهبــی و انقابــی و متدینیــن در 
عینــی کــه می تواننــد از وســایل مــدرن اســتفاده کننــد، مجهــز بــه ابزارهــای ســنتی خــود نیــز هســتند. به همیــن دلیــل در دوره 
قبــل از انقــاب توانســتند غلبــه کننــد، زیــرا جنــاح مقابــل فکــر نمی کــرد کــه در مســاجد، منابــر، حســینیه ها و دیگــر اماکــن 
مذهبــی چنیــن قدرتــی بــرای تبییــن افــکار عمومــی وجــود داشــته باشــد. ایــن را اولین بــار حضــرت امــام رحمــه اهلل علیــه 
در تاریــخ معاصــر کشــف کــرد کــه می شــود از ایــن ابــزار مذهبــی و دینــی اســتفاده کــرد و انقــاب بــزرگ دینــی و اســامی 
بــه راه انداخــت. ایــن نشــانگر آن اســت کــه غلبــه صورت گرفتــه، امــا کافــی نیســت؛ چــون دشــمن ضــد آن را می ســازد و 
بایــد تبییــن صــورت بگیــرد. ابزارهــای ســنتی و مذهبــی هــم بعــد از گذشــت چهــل پنچــاه ســال بایــد تغییراتــی در آن هــا 
ــا بتواننــد در مقابــل آن مــوج مؤثــر واقــع شــوند؛ امــا ایــن کار انجــام نشــده اســت. صورت گرفتــه و به روزرســانی شــوند ت

* شــما اشــاره کردیــد کــه بایــد روی شــیوه ها کار شــود. در حــوزه تبییــن تاریخــی چــه ســازوکارهایی 
بایــد شــکل بگیــرد کــه ایــن تبییــن در آینــده بهتــر بــه وقــوع بپیونــدد؟

ــرر  ــده و ض ــار ورشکسته ش ــه یک ب ــردی ک ــد ف ــت. مانن ــن از آن اس ــخ و عبرت گرفت ــود تاری ــن، خ ــای تبیی ــی از راه ه  یک
ــرا  ــوان، زی ــن را بخ ــا ای ــه بی ــد ک ــه او می گوی ــی ب ــد. کس ــرمایه گذاری می کن ــه س ــان نقط ــاره در هم ــت، دوب ــرده اس ک
ــن، نشــان دادن  ــرو. یکــی از راه هــای تبیی ــن راه ن ــو از ای ــد و ت ــد، شکســت خوردن ــن راه رفتن ــو از ای ــل از ت کســانی کــه قب
ــم، عکــس و کلیــپ  ــا کمــک فیل ــد و ب ــخ بســیار ســرمایه گذاری می کنن ــر تاری ــن هــم دشــمنان ب ــرای همی ــخ اســت. ب تاری
بــه تحریــف تاریــخ می پردازنــد؛ مثــًا، در مــورد تاریــخ پهلــوی بســیار دشــوار اســت کــه یــک دوران طایــی از ایــن دوره 
نشــان داده شــود، درحالی کــه چنیــن چیــزی وجــود نداشــته اســت. دوره پــدر و پســر بســیار ســیاه بــوده و ســخت اســت 
ــه تبییــن  ــوان آن را طایــی جلــوه داد. به دلیــل فشــار اقتصــادی و تحریم هایــی کــه اکنــون در جامعــه وجــود دارد، ب کــه بت
نیــاز بیشــتری احســاس می شــود. یکــی از ابعــاد تحریم هــا همیــن جهت دهــی بــه افکارعمومــی اســت تــا مــردم را بــه ایــن 
ســمت ببرنــد کــه نشــان دهنــد انقــاب از اینکــه نیازهــای شــما را پاســخ گو باشــد، ناتــوان اســت؛ بنابرایــن، مجبورنــد رژیــم 
گذشــته را پررنــگ کننــد. همــه مــوارد بــه یکدیگــر ربــط پیــدا می کننــد. یکــی از جاهایــی کــه دشــمنان غیــر از معیشــت و 
اقتصــاد هــدف قــرار دادنــد، افــکار مــردم اســت؛ لــذا، بــرای مقابلــه بــا آن هــا راه هایــی وجــود دارد کــه یکــی از آن هــا تولیــد 
اقتصــادی اســت و دیگــری تولیــد فکــر اســت؛ یعنــی تولیــد فرهنگــی و تولیــد فکــر در مقابلــه بــا تحریــم بســیار مهــم اســت. 
»جهــاد تبییــن«، نقطــه تولیــد فرهنگــی در راســتای مقابلــه بــا تحریم هاســت. تحریم هــا دو جبهــه دارنــد؛ فرهنگــی و روانــی، 
اقتصــادی و معیشــتی. معیشــت مــردم بایــد بــا تولیــد اقتصــادی درســت شــود، امــا جبهــه فرهنگــی را بایــد بــا تولیــد فرهنگــی 

و فکــری سروســامان داد.

* سیره تبیینی امام خمینی رحمه اهلل علیه و رهبری در 43 سال اخیر چه شاخص هایی دارد؟

 امــام رحمــه اهلل علیــه درگیــر صورت مســئله شــاه، آمریــکا و جنــگ بودنــد. رهبــر انقــاب در دوره پــس از جنــگ بودنــد، 
ــاز شــد. برخــی از  ــری ب ــل رهب ــه گســترده تری در مقاب ــود و جبه ــان پابرجــا ب ــگ همچن ــی عــوارض و ســختی های جن ول

ــل وجــود داشــت.  ــر انقــاب به تفصی ــی در دوره رهب ــود، ول ــه به اجمــال ب ــی رحمــه اهلل علی ــام خمین مســائل در دوره ام
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ــئله  ــا در اینجــا صورت مس ــود، ام ــه ب ــان یافت ــز پای ــگ نی ــته و جن ــل را پشت سرگذاش ــم قب ــه رژی ــوط ب ــه مســائل مرب جامع
جدیــدی پیــش آمــد؛ اینکــه کل کشــور چگونــه بایــد اداره شــود. به نظــر مــن، حضــرت امــام خمینــی رحمــه اهلل علیــه بیشــتر 

بحثشــان انتقــال بــه ســطح نظــام بــود و رهبــر انقــاب بیشــتر تبییــن نظــام و حرکــت آن بــه طــرف تمــدن اســت.

* به نظر شما مؤسسات تاریخی و پژوهشکده ها چه نقشی می توانند در »جهاد تبیین« داشته باشند؟

 »جهــاد تبییــن« دو صــورت دارد؛ یکــی بایــد گــروه مخاطــب را هــدف قــرار داد کــه یــک گــروه آن هــا نخبــگان را هــدف 
قــرار می دهنــد و خــواص و گــروه دیگــر تــوده مــردم و قشــر وســیع تری را؛ یعنــی یکــی به طــرف قاعــده هــرم و دیگــری 
ــد  ــروه خــاص بای ــن گ ــد. تبیی ــرق می کن ــا یکدیگــر ف ــروه ب ــن دو گ ــرای ای ــن ب ــد. تبیی ــرم حرکــت می کن به طــرف رأس ه
علمی تــر بــوده و بــر اســاس دالیــل متقــن و عقانی تــر باشــد، ولــی تبییــن گــروه عــوام، تــوده و مــردم عــادی در عیــن  حــال 
کــه بایــد عقانیــت را در خــود داشــته باشــد، بایــد تبلیــغ، حماســه، ادبیــات، هنــر و ســینما را هــدف قــرار دهــد، زیــرا مــردم 
عــادی بــه ایــن زمینه هــا گرایــش بیشــتری دارنــد. کمتــر مــردم عــادی به ســمت اســناد گرایــش دارنــد و بــه ســراغ اســنادی 
نمی رونــد کــه در رژیــم پهلــوی بــوده اســت و نشــان می دهــد کــه رضاشــاه وابســته بــه فــان کشــور خارجــی بــوده اســت. 
ــری  ــر بیشــتر و بهت ــری تأثی ــار هن ــه نســل جــوان و مــردم عــادی آث ــرای نشــان دادن آن ب ــا ب ــد، ام ــول دارن ــن را قب مــردم ای
ــم  ــانه و ه ــم از رس ــکار نمی نشــینند، ه ــد و بی ــوی هســتند و کار می کنن ــا بســیار ق ــه غربی ه ــن زمین ــد داشــت. در ای خواه
ــی شــورش می شــود و نارضایتی هــای  ــن هــم وقت ــرای همی ــد. ب ــد از شــبکه های اجتماعــی اســتفاده می کنن در شــرایط جدی

ــد. ــی بدهن ــت سیاس ــونت ها جه ــه خش ــا ب ــد ت ــه کار می افت ــان ب ــای مجازی ش ــانه و فض ــد، رس ــود می آی ــادی به وج اقتص

ــی  ــات اندیشــه غرب ــا و نظری ــه چارچوب ه ــوم انســانی متکــی ب ــش عل ــا در دان ــه کــه م ــن فرضی ــا ای * ب
ــن بســتری تبییــن چقــدر امــکان رخــداد دارد؟ هســتیم، در چنی

ــه  ــه نیســت ک ــم وجــود دارد و این گون ــا ه ــات م ــا باشــد، بلکــه نظری ــه انحصــار آن در دســت غربی ه ــه نیســت ک این گون
همه جــا را اشــغال کــرده باشــند و مــا بی دســت وپا نشســته باشــیم. در ایــن زمینــه بســیار کار شــده اســت. همیــن انقــاب در 
چهارچــوب نظریــات اســامی مــا بــه وقــوع پیوســت. آن هــا انقــاب را بــه ایــن صــورت تحلیــل کردنــد کــه یکــی بــر پایــه 
ــا  ــن در گروه ه ــد. ای ــتفاده کردن ــان اس ــا در رسانه هایش ــری از همان ه ــروه دیگ ــوده و گ ــان ب ــمندان خودش ــای دانش کتاب ه
ــد. در  ــوده اســت و مــردم اشــتباه کردن و ... ســرریز می شــود. آن هــا مــدل دیگــری هســتند کــه می گوینــد انقــاب فریــب ب
ــده و  ــا گذاشته ش ــن تئوری ه ــا ای ــل آن ه ــم. در مقاب ــاکت نبوده ای ــا س ــود دارد و م ــه وج ــوری و نظری ــا تئ ــم ده ه ــا ه اینج
ــر نظریــات غربــی اســت، اســاتید هــم  ــه نبــوده کــه مــا ســاکت بمانیــم. در برخــی از رشــته های دانشــگاهی غلبــه ب این گون
بیشــتر آن هــا را تدریــس می کننــد و زاویــه ذهــن جوانــان و دانشــجویان را بــرای خودشــان به وســیله نظریــات غربــی اشــغال 

می کننــد.

* در آخر اگر نکته ای هست، بفرمایید؟

در شــرایط دهــه پنجــم انقــاب، بایــد بتوانیــم دقیقــًا برعکــس فضــای یــأس و انحطاطــی کــه تــاش می شــود بــرای انقــاب 
ترســیم کننــد، حرکــت کنیــم و در مقابــل آن انحطــاط، اطاعــات را هدف گــذاری کنیــم و در مقابــل یــأس بــه جامعــه امیــد 
ــرده می شــود.  ــد، دل م ــدش را از دســت بده ــه امی ــه ای ک ــن، جامع ــم. به نظــر م ــن کنی ــت را بیشــتر تبیی ــکات مثب ــم و ن دهی
ــدارد. افــق روشــن آینــده و راه ســختی کــه تاکنــون آمده ایــم نیــز را بایــد درســت تبییــن  ــه ای ن ــا دل مردگــی میان انقــاب ب

کنیــم.
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مراسم گرامیداشت میالد امام علی )ع( برگزار شد

در روز ۲5 بهمن مــاه، مراســمی به مناســبت میــاد باســعادت حضــرت امیرالمؤمنیــن امــام علــی )ع( و بزرگداشــت روز پــدر 
برگــزار شــد. در ایــن مراســم  تــاالر جدیــد پژوهشــگاه بــا نــام »تــاالر حکمــت« نیــز بــه بهره بــرداری رســید.

ــس  ــی، رئی ــر نجف ــد، دکت ــرآن مجی ــد از ق ــی چن ــت آیات ــوری اســامی و قرائ ــس از پخــش ســرود جمه ــن مراســم پ در ای
پژوهشــگاه، ضمــن تبریــک و تهنیــت والدت امــام علــی )ع( و روز پــدر، بــا اشــاره بــه فــرازی از نهج الباغــه دربــاره مباحــث 
مرتبــط بــا مدیریــت گفــت: می تــوان چهــار نکتــه زیــر را از منظــر امیرالمؤمنیــن امــام علــی )ع( مــورد توجــه قــرار داد کــه 

ــد: ــف می کن ــت را تضعی مدیری
1. ضایع کردن مسائل مهم؛

 ۲. سرگرم شدن به امور کم اهمیت؛
 3. به کار گماردن آدم های پست؛
 4. کنار گذاشتن آدم های فاضل.

دکتــر نجفــی تأکیــد کــرد: رعایــت ایــن نــکات در مدیریــت بســیار مهــم هســتند و عــدم توجــه بــه ایــن چهــار نکتــه مهــم، 
ــور  ــف کش ــئولین مختل ــران و مس ــن مدی ــود. بنابرای ــه ش ــک مجموع ــب ی ــی و تخری ــه تباه ــر ب ــی منج ــد به راحت می توان
به ویــژه مدیــران پژوهشــگاه، بایــد ضمــن توجــه بــه ایــن مــوارد و رعایــت آنهــا، بــا تفکیــک امــور کم اهمیت تــر، ابتــدا بــه 
امــور مهم تــر و اصلــی پرداختــه و بــا به کارگیــری افــراد فاضــل و شایســته، از به کارگیــری افــراد ناالیــق در مناســب مختلــف 

پرهیــز کننــد تــا در رســیدن بــه اهــداف و مأموریت هــای خــود موفــق باشــند.
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ضرورت الگوگیری از سیره و حیات اهل بیت)ع( در ابعاد مختلف حیات اجتماعی

رئیــس پژوهشــگاه در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه بیــان خاطــره ای از عامــه جعفــری پرداخــت و گفــت: عامــه 
ــای  ــا و نظریه ه ــث از دیدگاه ه ــگام بح ــخنرانان، هن ــه در آن س ــی ک ــی بین الملل ــه در همایش ــد ک ــل می کردن ــری نق جعف
ــا را بــرای تأکیــد بــر اهمیــت توجــه بــه ایــن  مختلــف دربــاره »شــخصیت انســان«؛ جماتــی از بــزرگان، فیلســوفان و ادب
ــه خواســته ها و  ــه: »ارزش انســان ب ــردم ک ــل ک ــی )ع( نق ــام عل ــن ســخن را از ام ــز ای ــن نی ــد و م ــل می کردن موضــوع نق
آمالــی اســت کــه دارد و هرچــه آمــال و آرزوهــای انســانی متعالی تــر باشــد، ارزشــش هــم بیشــتر اســت«، کــه مــورد توجــه 

ــده آن ســؤال می پرســیدند. ــاره گوین ــرار گرفــت و از مــن درب حاضــران در همایــش ق
رئیــس پژوهشــگاه بــا خاطرنشــان ســاختن برخــورداری مســلمانان به ویــژه پیــروان امامــت و والیــت از گنجینــه معــارف و 
ــه منظــور داشــتن آرمان هــا و اندیشــه های  ــر ضــرورت توجــه و به کارگیــری آموزه هــای اهل بیــت)ع( ب علــوم ائمــه )ع(، ب

ــد کــرد. ــر تأکی متعالی ت
دکتــر نجفــی در خاتمــه ســخنان خــود ضمــن تبریــک مجــدد میــاد فرخنــده امــام علــی )ع( و افتتــاح تــاالر حکمــت، بــا 
ــا و برخــی  ــاع از رســاله ها و پایان نامه ه ــاالر و برگــزاری جلســات دف ــن ت ــری چندمنظــوره از ای ــکان بهره گی ــه ام اشــاره ب
ــای  ــات واحده ــا و زحم ــی در آن، از تاش ه ــخنرانی های علم ــت ها و س ــزاری نشس ــار برگ ــبتی در کن ــای مناس برنامه ه

مختلــف پژوهشــگاه به ویــژه اداره خدمــات و پشــتیبانی در ســاخت و تجهیــز ایــن تــاالر قدردانــی کــرد.
در بخــش پایانــی ایــن مراســم، ضمــن مولودی خوانــی و بزرگداشــت والدت امــام علــی )ع(، هدایایــی بــه رســم یادبــود بــه 

اعضــای پژوهشــگاه تقدیــم شــد.
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یادداشت  رئیس  مرکز  تحقیقات  امام علی )ع(  به مناسبت  والدت  امیرالمومنین )ع(؛
سّر دلبران در حدیث دیگران

سیدمحمدرحیم ربانی  زاده
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و  رئیس  مرکز  تحقیقات  امام علی )ع(

ــه دور از  ــری، ب ــان پی ــه در زم ــود ک ــده ب ــدارک دی ــه ای ت ــه فلســطین مزرع ــر در حوم ــی عم ــرای ســال های پایان ــرد ب پیرم
هیاهوهــای زمانــه در آن جــا روزگار ســپری کنــد.)1( از مــال و مکنــت دنیــا هــم آن قــدر جمــع آوری کــرده بــود کــه دســت 
ــان حــوادث وی  ــا طوف ــد.)۲( ام ــال بگذران ــراغ ِ ب ــا ف ــر را ب ــده عم ــاح باقی مان ــد صب ــا چن ــد، ت ــش کســی دراز نکن ــاز پی نی
ــرد  ــود. پیرم ــوس ب ــم مأن ــی وی ه ــم و حــس ماجراجوی ــاآرام و پرتاط ــه ن ــا روحی ــه ب ــه البت ــادی کشــاند ک ــه ناکجاآب را ب
روزی ســرزمین بــزرگ فراعنــه و فلســطین را فتــح کــرده و بــرای خــود نــام و آوازه ای بــه  هــم زده بــود و بــر آن جــا حکــم 
ــود)4( و بعــد از آن  ــار گذاشــته شــده ب ــد،)3( ولــی چنــد صباحــی پیــش توســط خلیفــه تازه درگذشــته از امــارت کن می ران
کســی احوالــی از وی نپرســیده بــود. حــاال فقــط در گوشــه کوچکــی از آن ســرزمین بــزرگ در کنــار خانــه اشــرافی خــود زیــر 
ســایه یکــی از درختــان باغچــه اش آرمیــده بــود)5( و غــور در مرســوله ای بــود کــه دیشــب به دســت وی رســیده بــود و او 

را در حیرانــی عمیــق فــرو بــرده و ذهنــش را آشــفته کــرده بــود.)۶(
ــته  ــه گذش ــه ناخــودآگاه ب ــه انداخــت ک ــه نام ــی ب ــاره نیم نگاه ــر درخــت باغچــه اش دوب ــداری در زی ــت خواب وبی در حال
ــل  ــه به دلی ــاد آورد روزی را ک ــرد و به ی ــرور ک ــش م ــرات را در ذهن ــرات و خط ــت و خاط ــود برگش ــیب خ پرفرازونش
زبــان آوری و جایــگاه واالیــش درمیــان قــوم و قبیلــه بــه  رســولی مشــرکان قریــش بــرای عــودت یــاران مهاجــر محمــد )ص( 
رهســپار حبشــه شــده بــود و باوجــود زیرکــی و فراســت توفیقــی حاصــل نشــده بــود. گرچــه بــه تجربــه گران بهایــی دســت 

یافتــه بــود.)7(
ــه ســال  ــاره ب ــم خــورد. دوب ــرای وی رق ــه ای دیگــر ب ــه چــرخ روزگار به گون ــود ک ــام گذشــته ســرگردان ب ــان در ای همچن
ــدن در دوراهــی  ــان مان ــود و مــردد می هشــتم هجــری برگشــت و شــبی را مــرور  کــرد کــه دچــار دلهــره شــدیدی شــده ب
شــرک و بت پرســتی، تاریکــی و خــادم بت هــا بــودن و یــا گذاشــتن دل در گــرو فــردی کــه وعــده روشــنایی و بیــداری داده 
اســت و فــردای آن روز تصمیــم گرفــت کــه شــک و تردیــد را کنــار بگــذارد و جهــاز مختصــری بــر ناقــه گذاشــته و رهســپار 
مدینــه شــود. در بیــن راه ناگهــان بــا دوســت و هــم راه قدیمی خــود »خالــد بــن ولیــد« روبــه رو شــد و دوبــاره بــه شــک و 
تردیــد افتــاد، امــا بــا شــنیدن ایــن جملــه از خالــد کــه »راه روشــن اســت« آبــی بــر تمــام آتش هــای درونــش ریخــت و بــا 

هــم رهســپار مدینــه شــدند و دل در گــرو بیعــت بــا رســول اهلل گذاشــتند.)8(
ناگهــان دوبــاره از خــواب پریــد و ذهنــش درگیــر مرســوله تــازه رســیده از جانــب شــام گردیــد و در ایــن اندیشــه بــود کــه در 
ایــن دنیــای وانفســا بهتــر اســت بــا نزدیکانــش بــه شــور بنشــید کــه آن هــا قطعــًا صــاح او را در نظــر می گیرنــد و خیرخــواه 
او خواهنــد بــود. عبــداهلل فرزنــد مهتــرش لــب بــه ســخن گشــود و گفــت: چــون صــاح از مــن خواهــی، رأی صــواب آن 
ــا پیامبــر و  ــًا افتخارآمیــز پــدر را مــرور کــرد. از هم راهــی وی ب اســت کــه گــوش داری کــه چــه می  گویــم و گذشــته تقریب
رضایــت خلیفــه اول و دوم از ایشــان گفــت و ضمــن اشــاره بــه غیبتــش در پیش آمدهــای اخیــر ادامــه داد کــه: »خــدای هــم 
ــداری، از تــو نزیبــد کــه در پیرانه ســر از جهــت مــال  تــو را مکنتــی داده کــه محتــاج کــس نیســتی و نیــز طمــع خافــت ن
دنیــوی خــود را در رنــج انــدازی و درمعــرض دشــمنی جانشــین مصطفــی )ص( برآیــی و خدمــت و مازمــت »پســر هنــد« 
اختیــار کنــی. بــه ســعادت در خانــه خــود بنشــین و می نگــر تــا ایــن کار چگونــه شــود و از پــرده غیــب چــه بــرون آیــد. 
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رأی نــزد مــن ایــن اســت کــه گفتــم، باقــی اختیــار توســت«.)9(
فرزنــد کهتــرش محمــد ســر بــرآورد و گفــت: »تــو امــروز ســرور و مهتــر قریشــی و نــام و آوازه  ای داری و از دیگــران کم تــر 
نیســتی؛ چــه نشســتن در خانــه کار پیرزنــان و دون هّمتــان باشــد«. مصلحــت آن اســت کــه بــه شــام روی و یکــی از مشــاوران 

ارشــد امیــر باشــی.)10(
پیرمــرد بــا نکته ســنجی و تیزبینــی خاصــی کــه داشــت ســخن فرزنــدان را شــنید و بــا همــان طبــع ســودجویانه کــه از دوره 
ــه  ــش ب ــوای گرگ ومی ــت.)11( در ه ــد گذاش ــد جدی ــت پیش آم ــودش را درخدم ــود خ ــم راه او ب ــم زاد و ه ــت ه جاهلی
غــام خــود »وردان« دســتور داد تــا جهــاز بــر شــتر نهــد، امــا در تزلــزل تصمیــم و اضطــراب میــان رفتــن و مانــدن مکــرر 
ــرد در  ــرد پیرم ــاس می ک ــود و احس ــه نب ــکار وی بیگان ــا اف ــه ب ــام ک ــرد. غ ــر می ب ــادن آن به س ــاز و فرونه ــادن جه ــن نه بی
ســردرگمی عجیبی فرورفتــه اســت بــا خــودش کلنجــار رفــت و جســارتًا گفــت: ای ابوعبــداهلل راســتی کــه هذیــان می گویــی، 
اگــر بخواهــی تــو را بــه  آن چــه در دل داری خبــر دهــم؟ گفــت: بگــو. گفــت: دنیــا و آخــرت بــر دلــت عرضــه شــدند، پــس 
ــا جــای آخــرت را  ــدون آخــرت و دنی ــی اســت ب ــن یکــی دنیای ــزد ای ــا و ن ــدون دنی ــی اســت ب ــزد آن یکــی آخرت ــی: ن گفت
نمی گیــرد و در انتخــاب مــردد شــدی. گفــت: آفریــن، از آن چــه در قلبــم بــود هیــچ خطــا نکــردی، پــس صــاح در چیســت 
ای »وردان«؟ گفــت صــاح آن اســت کــه در خانــه  ات بمانــی، اگــر دیــن داران پیــروز شــدند در ســایه دینشــان زندگــی کــن و 

ــود.)1۲( ــاز نخواهــد ب ــو بی  نی ــد از ت ــاداران پیــش بردن اگــر دنی
بــرای پیرمــردی کــه پایــش لــب گــور بــود و در هــر بامــداد بیــم مــرگ داشــت تصمیم گرفتــن بســی دشــوار بــود.)13( آرام 
ــود کــه  ــد نمکــی ب ــدان و غامــش هــم مانن ــا فرزن ــرار نداشــت و در حالــت یــأس و ناامیــدی به ســرمی برد. مشــورت ب و ق
ــان  ــه برایــش چن ــر ســرزمین رؤیایــی فراعن ــی مجــدد ب ــا و حکم ران ــی حــرص و طمــع دنی ــد، ول ــر زخمــش پاشــیده بودن ب
وسوســه انگیز بــود کــه هیــچ نفــس گــرم مســیحایی بــر آهــن ســردش تأثیــری نداشــت وگویــا از قبــل تصمیمــش را گرفتــه 
بــود و گفــت: ای »وردان« اکنــون کــه عــرب مــرا بــه رفتــن نــزد پســر هنــد مشــهور ســاخته جهــاز بــر شــتر نــه)14(. پیرمــرد 

بــا تــرک شــاه راه کوفــه،گام در کــوره راه شــام گذاشــت.
ــد  ــان آم ــتقبال ایش ــد به اس ــام تمام ق ــده ش ــم خودخوان ــد. حاک ــبز دادن ــه کاخ س ــرد ب ــر از ورود پیرم ــان خب ــان نگهبان ناگه
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ــا پیرمــرد  ــد ب ــا وی مصافحــه و خوش وبــش کــرد و او را در صــدر مجلــس نشــاند. پــس از پذیرایــی معمــول پســر هن و ب
درخصــوص محتــوای مرســوله ای کــه قبــًا برایــش فرســتاده بــود وارد شــور شــدند و گفــت: ای بــرادر، همان طورکــه خبــر 
ــرار کــرده اســت،  ــدان مصــر را شکســته و ف ــن حذیفــه درب زن ــد ب ــد کار مهــم در پیش روســت. اّول آن کــه محّم داری چن
دّوم خبــر آورده  انــد کــه قیصــر، پادشــاه روم، قصــد شــام دارد، ســیّوم ماجــرای علــی بــن ابــی طالــب)15( و ادامــه داد: درمیــان 
ــز  ــداهلل نی ــن عب ــر ب ــه  ای ... و جری ــر یافت ــه از آن خب ــدی به انجــام رســید ک ــر و عایشــه همــان پیش آم ــی و طلحــه و زبی عل

رســیده اســت تــا بــرای علــی بیعــت بگیــرد. تصمیمــی  نگرفتــم تــا نظــر و رأی شــما را جویــا شــوم.)1۶(
پیرمــرد پــس از کمــی  تأمــل و اندیشــه و بــا نگاهــی عاقل اندرســفیه بــه پســر هنــد گفــت: اگرچــه هرســه موجــب پریشــانی و 
دل نگرانــی شــدید اســت، ولــی کار محّمــد بــن حذیفــه آســان اســت. اگــر در جنــگ گرفتــار شــد چــه بهتــر و اگــر بگریــزد، 
جهــان در پیــش اوســت، هرکجــا خواهــد رود گــو رو و درادامــه گفــت: اســرای روم را آزاد کــن)17(و »قیصــررا بــه انــواع 

هدایــا و اصنــاف ظرایــف و اجنــاس زّرینــه و ســیمینه ببایــد فریفــت« و آشــتی بایــد کــرد.)18(
اّمــا کار علــّی بــن ابــی طالــب خیلــی دشــوار اســت. در فکــر عمیقــی فــرو رفــت و پــس از مکثــی طوالنــی گفــت: بــه  خــدا 
قســم کــه تــو قابل مقایســه بــا علــی نیســتی و عــرب در همــه امــور علــی را بــر تــو ترجیــح می دهــد.)19( علــی را در جنــگ 
بهــره  ای اســت کــه هیچ یــک از قریــش را نیســت. مگراین کــه بــر او ســتم کنــی. پســر هنــد ســری تــکان داد و گفــت راســت 
ــه مســتانه ای زد و  ــرد قهقه ــم. پیرم ــرد می کنی ــا او نب ــه ب ــن بهان ــم و به همی ــردن او می نهی ــان را به گ ــی خــون عثم ــی، ول گفت
فریــاد برکشــید: چــه رســوایی! عجــب، مــن و تــو و خون خواهــی عثمــان! الاقــل مــا نامــی از کشــتن عثمــان نبریــم. گفــت: 
وای بــر تــو چــرا؟ گفــت: تــو کــه بــا همــراه  داشــتن مــردم شــام دســت از یــاری او بازداشــتی و امــا مــن کــه آشــکارا او را 
ــود کــه پســر هنــد چهــره در هــم کشــید و گفــت: ســخن را رهــا کــن،  ــه فلســطین گریختــم.)۲0( این جــا ب واگذاشــتم و ب
دســت خــود را پیــش آور و بــا مــن بیعــت کــن. پیرمــرد پــس از لختــی درنــگ احســاس کــرد پســر هنــد موضــوع را متوجــه 
نشــده اســت، بــا تأکیــد گفــت: علــی امــروز یگانــه عالــم اســت در انــواع فضایــل و مناقــب،)۲1( و تکــرار کــرد علــی را در 

جنــگ بهــره ای اســت کــه هیــچ یــک از قریــش را نیســت، مگراین کــه بــر او ســتم کنــی.)۲۲(
پیرمــرد تصــور کــرد کــه پســر هنــد ســطح معاملــه را پاییــن آورده اســت و نمی دانــد و یــا خــود را به نادانــی زده اســت کــه 
بــا چــه کســی طــرف اســت. ضمــن برشــمردن اوصــاف گفــت: علــی امــروز یگانــه عالــم اســت در انــواع فضایــل و مناقــب 
و هیچ کــس را آن درجــه و منصــب نیســت در خدمــت مصطفــی )ص( از هجــرت. قربــت قرابــت کــه او راســت و ســوابق 
حمیــده و اوصــاف پســندیده کــه حاصــل دارد و مردانگــی و شــجاعت و فرزانگــی و باغــت او را جمــع شــده اســت و بصــر و 
بصیــرت کــه در محــاورت و مبــارزت دســت داده و حّظــی وافــر کــه از اقبــال روزگار و اتّفاقــات حســنه یافتــه و ... هیچ کــس 

را از بــزرگان وقــت و اکابــر میّســر نبــوده اســت و نیســت.)۲3(
پســر هنــد ســری تــکان داد و لــب به ســخن گشــود کــه شــنیدن آن شــاید بــه مخیلــه پیرمــرد خطــور نمی کــرد و خواســته 
یــا ناخواســته بزرگ تریــن اعتــراف تاریخــی را در حــق حضــرت علــی کــرد و گفــت: »آن چــه از اوصــاف علــی برشــمردی 

از هــزار یکــی و از بســیار اندکــی باشــد«.)۲4(
ــه آغــاز یــک دادوســتد بــزرگ فراهــم شــده بــود. پیرمــرد بــرای معاوضــه  پــس  از ایــن انــگار همه چیــز بــرای پای نهــادن ب
ــه، به خــدا ســوگند دینــم را در راه  ــا وارد چانه زنــی شــد: و عــرض کــرد: ن ــز دنی ــل به دســت آوردن کاالی ناچی دیــن در مقاب
ــن حکــم کــه در جلســه حاضــر  ــود کــه مــروان ب ــرم و این جــا ب ــو نگی ــای ت ــا بهــره خــود را از دنی ــم ت ــی نمی کن ــو قربان ت
ــا  ــر و ب ــود را برت ــن خ ــر از ای ــت و باالت ــد می دانس ــر هن ــه پس ــار و هم پیال ــود را هم تب ــود و خ ــرآمده ب ــش س ــود و طاقت ب
کمــی  تخفیــف الاقــل هم شــأن پیرمــرد می دیــد از این کــه پیرمــرد را خیلــی تحویــل گرفتــه بــود و بــه او توجهــی نمی کــرد 
به خشــم آمــده بــود و گفــت: تــو را چــه می شــود کــه بــا مــن مشــورت نمی کنــی؟ پســر هنــد چهــره درهــم کشــید و گفــت: 

ــو می رســد.)۲5( ــه ت ــن مشــورت ها ب ــاش، ســود ای ســاکت ب
ــه  ــم ب ــو ه ــرد. گفت وگ ــودداری می ک ــرد خ ــه پیرم ــاز ب ــت و از دادن امتی ــره می رف ــی طف ــود، ول ــه ب ــد اهل معامل ــر هن پس
 درازا کشــیده شــده بــود، امــا »عمــرو فرزنــد عــاص« کــه ســرد و گــرم روزگار را چشــیده بــود و سیاســت مداری کهنــه کار و 
مــکار بــود بــا حرکتــی نمایشــی، انــگار کــه قهــر و غضــب وجــودش را فراگرفتــه، بــرای تــرک جلســه خیــز برداشــت، ولــی 

معاویــه گفــت: ســرزمین فراعنــه از آن تــو.)۲۶(
عمروعــاص بــا تــرک شــاه راه کوفــه بــه مصــر رســید و چــه نیــک گفتــه اســت طــه حســین مصــری آن اندیشــمند تیزبیــن و 

منصــف: آزمنــدان به ســمت معاویــه و پارســایان رو بــه علــی )ع( نهادنــد.
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دکتر نجفی در مصاحبه با روزنامه همشهری:
 قرار نیست »انقالب« خود را برای افراد فدا کند

 در آســتانه چهــل و ســومین ســال ســالروز پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی دکتــر موســی نجفــی، رئیــس پژوهشــگاه 
ــه برخــی  ــا روزنامــه همشــهری )شــماره 8433، تاریــخ: 18 بهمــن( ب علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در مصاحبــه ای ب

ــان می گــذرد: ــه از نظرت ــن مصاحب ــل ای ــن کام ــای انقــاب اســامی پرداخــت کــه مت زوای

موســی نجفــی، اســتادتمام علــوم سیاســی و رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی اســت. او در زمینــه تاریــخ 
و فلســفه سیاســی و همچنیــن نظریه پــردازی انقــاب اســامی، کتــب و مقــاالت متعــددی را بــه رشــته تحریــر درآورده اســت. 
ــه  ــخن ب ــاب س ــرای انق ــل ذات تحول گ ــا به دلی ــا و عنوان ه ــاب از نام ه ــور انق ــر عب ــهری ب ــا همش ــو ب او در گفت وگ
میــان مــی آورد و معتقــد اســت انقــاب خــود را در زنــدان عقایــد و نظــرات برخــی محصــور و زندانــی نکــرده و نمی کنــد.

نجفــی در عیــن حــال بــر ایــن عقیــده اســت کــه وضعیــت زندگــی مــردم در ایــران 1400بســیار بهتــر از دوران پهلــوی اســت 
ــوم انســانی  ــد. در ایــن گفت وگــو کــه در محــل پژوهشــگاه عل ــان می کن ــز بی ــی را نی ــن مدعــای خــود گزاره های ــرای ای و ب
ــه ماهیــت انقــاب و آسیب شناســی آن در جــواب شــبهات دهــه پنجــم از عمــر  و مطالعــات فرهنگــی انجــام شــد بیشــتر ب

جمهــوری اســامی پرداختیــم.
ــل  ــد و به دلی ــاب را ندیده ان ــل از انق ــور، دوره قب ــت کش ــد جمعی ــه 70درص ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــی در پاس ــی نجف موس
ــدون هــدف انقــاب  ــردم ب ــه م ــری رســانه های دشــمن دچــار شــبهه شــده اند و این طــور وانمــود می شــود ک ــاران خب بمب
ــل  ــدن دلی ــد. صــرف ندی ــاز نیســت کــه سرمنشــأ آن را ببینن ــد نی ــول کنن ــزی را قب ــرای اینکــه چی ــد، گفــت: مــردم ب کرده ان
بــر نبــودن نیســت. هــر رویــدادی کــه سرمنشــا داشــته باشــد و اصیــل باشــد، جریــان دارد. ندیــدن سرچشــمه، ســبب ندیــدن 

امتــداد نیســت و انقــاب اســامی ایــران هــم مســتثنی از ایــن موضــوع نیســت.

انقالب اسالمی، جریانی اصیل، بزرگ و دارای هویتی  کاماًل مشخص است

امــروز مــردم اثــرات انقــاب و ماهیــت آن را می بیننــد. نبایــد این گونــه تصــور شــود کــه انقــاب صرفــًا ماهیتــی مبتنــی بــر 
ســرنگونی رژیــم شاهنشــاهی داشــته اســت. بلکــه انقــاب وجــوه مفصل تــری را در دل خــود دارد کــه بایــد بــه واکاوی آن 
ــا اشــاره بــه اینکــه انقــاب اســامی، جریانــی اصیــل، بــزرگ و دارای هویتــی  کامــًا مشــخص اســت کــه  پرداخــت. وی ب
ــا  ــن روزه ــد ای ــاب بودن ــان انق ــه در جری ــرادی ک ــا اف ــد ی ــای معان ــزود: برخــی جریان ه ــرد، اف ــان ک ــوان آن را کتم نمی ت
چنیــن ادعــا می کننــد کــه مــردم از ســر شکم ســیری یــا تفنگ بــازی انقــاب کردنــد. ایــن ادعــا از اســاس قابل قبــول نیســت 
چــرا کــه انقــاب مــردم نــه بــرای ســرنگونی یــک رژیــم بلکــه بــرای برانــدازی ســاختارهای غلطــی بــه وقــوع پیوســت کــه 

مــردم آن را قبــول نداشــتند.
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نجفــی بــا بیــان اینکــه انقــاب اســامی ایــران، دارای ابعــاد ناشــناخته ای بــود کــه انقابیــون در آن زمــان حتــی تصــوری از 
وجــود آن نداشــتند، گفــت: در ماجــرای انقــاب فرانســه، انقابیــون نمی دانســتند کــه ایــن رخــداد مبــدأ اتفاقــی بــزرگ ماننــد 
تدویــن اعامیــه جهانــی حقــوق بشــر از دل انقابشــان خواهــد شــد. در انقــاب اســامی ایــران نیــز شــاهد چنیــن اتفاقــی 
ــاد جهانشــمول و چــه وســعتی  ــرد دارای چــه ابع ــد ک ــا خواهن ــه برپ ــی ک ــده، انقاب ــون نمی دانســتند در آین ــم و انقابی بودی
خواهــد شــد. وی بــا تأکیــد براینکــه انقابیــون و مــردم در بهمــن 57دنبــال انقابــی بودنــد کــه فســادی در دســتگاه حکومــت 
ــاره ظرفیت هــا و ویژگی هــای انقــاب درکــی نداشــتند، گفــت: ظرفیتــی کــه دیــن آزاد کــرد  وجــود نداشــته باشــد، امــا درب
در دســت انقابیــون نمانــد و ایــن ظرفیــت بــه گنجینــه 1400ســاله اســام برمی گــردد و انقابیــون تصــور نمی کردنــد ایــن 

ظرفیــت عظیــم را بتواننــد انجــام دهنــد. بنابرایــن مــردم عمــق و ابعــاد موضــوع را درک نکــرده بودنــد.

انقالب از ایران شروع شد اما به ایران ختم نشد

رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا بیــان اینکــه انقــاب اســامی ایــران مردمــی اســت امــا اینکــه مــردم 
همــه ظرفیــت انقــاب را درک کــرده باشــند یــا بتواننــد تمــام ایــن ظرفیــت را درک کننــد، افــزود: اکثریــت انقابیــون عظمــت 
انقــاب را نمی توانســتند درک کننــد کــه انقابشــان تــا آفریقــا هــم برســد. وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه مــردم در ابتــدای 
انقــاب دنبــال جهانــی شــدن انقــاب نبودنــد، گفــت: مهــم نیســت کــه مــردم دنبــال چــه چیــزی بودنــد بلکــه مهــم ایــن بــود 
کــه مــردم موانــع پیــش روی انقــاب را بردارنــد و ایــن کار را نیــز انجــام دادنــد. انقــاب از ایــران شــروع شــد امــا بــه ایــران 

ختــم نشــد و ایــن ویژگــی انقــاب اســامی بــود.
 وی بــه ایــن شــائبه کــه بــا گذشــت 43ســال از پیــروزی انقــاب اســامی، ایــن احســاس دربخشــی ازمــردم ایجــاد شــده کــه 
انقــاب از مســیر و آرمان هایــی کــه بــرای آن ایجــاد شــده فاصلــه گرفتــه اســت و اکنــون کمتــر ســهمی در انقــاب دارنــد، 
بــا تأکیــد بــر اینکــه چنیــن احساســی در جامعــه بــه شــکل انبــوه دیــده نمی شــود، گفــت: بــا وقــوع هرانقابــی قــرار نیســت 
افــراد از آن ســهم خواهی کننــد. هــر نظــام سیاســی بــرای خــود قواعــد و قوانینــی دارد. امکانــات محــدود اســت و بایــد همــه 

امکانــات بــه عدالــت در بیــن مــردم توزیــع شــود.
نجفــی ادامــه داد: دولــت کنونــی وارث مخروبــه ای اســت کــه دولــت قبــل آن را تحویــل داده اســت و کار زیــادی از ســوی 
ــد همــه  ــت بای ــا نیســت کــه دول ــن معن ــه ای ــن ب ــل برداشــته شــود.اما ای ــا ویرانی هــای قب ــد انجــام شــود ت ــت بای ــن دول ای
مــردم را تــک تــک از خــود راضــی کنــد. ایــن کار عمــًا شــدنی نیســت. امــا ایــن را بایــد درنظرگرفــت کــه ایــران دهــه پنجــم 
انقــاب بــا ایــران دهــه اول انقــاب  کامــًا متفــاوت شــده اســت. وی توضیــح داد: عمــق انقــاب در دهــه پنجــم عمــر خــود 
افزایــش یافتــه و رشــد جــدی پیــدا کــرده و بــه شــکل عمیق تــر بــا ســلطه جهانــی در حــال درگیــر شــدن اســت کــه ایــن 
خــود نشــان دهنده آن اســت کــه شــعارهای ابتــدای دوره انقــاب بــه ثمــر نشســته اســت. جمعیــت ایــران از 35میلیــون نفــر 
بــه 85میلیــون نفــر افزایــش یافتــه اســت. به عنــوان مثــال، در ابتــدای انقــاب مــردم مطالبــه بانکــداری اســامی نداشــتند امــا 
االن ایــن مطالبــه را بــه شــکل جــدی مطــرح می کننــد. همیــن مطالبــه در روزهــای ابتــدای انقــاب هــم مطــرح بــود امــا نــه 
عمــق نداشــت و نــه کســی دربــاره آن چیــزی می دانســت امــا اکنــون ایــن مطالبــه انقــاب دارای ابعــاد علمــی و عمیق تــری 

شــده اســت.
ــت: در  ــاب، گف ــاختارهای اول انق ــی س ــرح به هم ریختگ ــا ط ــی ب ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــس پژوهش رئی
ســال های 5۶و57 بــه ظاهــر مســائل اقتصــادی مرتــب بــود و کســی هــم مشــکلی نداشــت امــا آن ســاختار دارای مشــکاتی 
بــود. ایــران قبــل از وقــوع انقــاب حکــم بیمــاری را داشــت کــه بــرای درمــان یــک بیمــاری دیگــر نــزد پزشــک رفتــه و بــا 
ــه مــرگ بیمــار  ــان نمی شــد می توانســت منجــر ب ــن غــده درم ــه پزشــک متوجــه غــده ســرطانی شــده اســت. اگــر ای معاین

شــود امــا بــا جراحــی انقــاب، آن غــده ســرطانی از بــدن ایــران خــارج شــده اســت.

غده وابستگی به بیگانگان خارج شد

نجفــی افــزود: کســانی کــه تصــور می کننــد وضعیــت کشــور قبــل از ســال 57 و وقــوع انقــاب بهتــر از وضعیــت کنونــی بــود، 
حکــم افــرادی را دارنــد کــه از بیمــاری و عمــق آن خبــر نداشــتند چــون دردی ناشــی از بیمــاری حــس نکــرده بودنــد. ایــن 
ــت  ــد می توانس ــه آن رون ــه ادام ــته اند درحالی ک ــری داش ــی بهت ــاب زندگ ــل از انق ــه قب ــد ک ــور می کنن ــه تص ــراد این گون اف

بــه مــرگ فــرد آن هــم بــدون درد منجــر شــود.
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وی بــا بیــان اینکــه غــده وابســتگی بــه خــارج از ایــران )بیگانــگان( خــارج شــده و بــا ایــن اتفــاق، ســطح زندگــی مــردم رشــد 
چشــمگیری پیــدا کــرده اســت تأکیــد کــرد: وضعیــت معیشــت مــردم نســبت بــه ســال های قبــل از انقــاب اســامی بهتــر شــده 
اســت. آمارهــا نشــان می دهــد بســیاری از مــردم تهــران قبــل از انقــاب گاز نداشــتند و در روســتاها نیــز بحــث برخــورداری 
ــتایی ها  ــد و روس ــینان دارن ــد شهرنش ــی مانن ــا خانه های ــتاییان م ــیاری از روس ــا االن بس ــت ام ــوده اس ــر ب ــا صف از گاز تقریب
همــان چیــزی کــه دنیــای مــدرن بــه شهرنشــینان داده اســت در اختیــار دارنــد. ایــن ســطح پیشــرفت زندگــی را در ایــران بعــد 

ــن پیشــرفت ها گذشــت. ــار ای ــه ســادگی از کن ــوان ب ــوع انقــاب نشــان می دهــد و نمی ت از وق

خاطرات »هایزر« را بخوانید و ببینید که او با شاه چگونه مانند یک نوکر برخورد می کند

ایــن اســتاد دانشــگاه، بــا بیــان اینکــه نبایــد یــک واحــد یــا یــک رویــداد را بــا یــک رویــداد دیگــر مقایســه کــرد و بایــد یــک 
مجموعــه را بــا یــک مجموعــه مقایســه کــرد، بــا بیــان اینکــه معاندیــن ایــن شــائبه را ترویــج می کننــد کــه بــا گذشــت زمــان 
اگــر رژیــم پهلــوی در مصــدر امــور بــود می توانســت خدمــات بیشــتری بــه کشــور نســبت بــه انقــاب ارائــه کنــد، گفــت: 
ــا امامــی کــه  ــه ماننــد یــک نوکــر برخــورد می کنــد و ایــن را ب ــا شــاه چگون خاطــرات هایــزر را بخوانیــد و ببینیــد کــه او ب
ــه نیســت.  ــدون هزین ــی کــه مســتقل اســت ب ــرای ایران ــد. ایــن ب ــن را نمی دهــد ببینی ــام نخســت وزیر ژاپ ــدن پی اجــازه خوان

ــدارد. ــت ن ــر واقعی ــری ب ــا اث ــن حرف ه ــد. ای ــیاه نمایی کنن ــد س می خواهن
 نجفــی امنیــت پایــدار را محصــول انقــاب دانســت و بــا بیــان اینکــه برخــی دنبــال ایــن هســتند کــه احســاس ناامنــی را در 
ــد،  ــاب بیندازن ــردن انق ــران رخ داده اســت را گ ــا از ســوی مدی ــه در برخــی حوزه ه ــتباهاتی ک ــد و اش ــج کنن ــه تروی جامع
گفــت: جامعــه امــروز از امنیــت نســبی خوبــی برخــوردار اســت کــه در هیــچ کــدام از کشــورهای منطقــه شــاهد آن نیســتیم. 
ممکــن اســت در کشــور ســوء مدیریت هایی وجــود داشــته باشــد امــا ضعف هــا و مشــکاتی کــه داریــم را نبایــد پــای ذات 

انقــاب گذاشــت چــرا کــه ضعف هــای افــراد ارتباطــی بــه دیــن و انقــاب نــدارد.
او ذات انقــاب اســامی را ذاتــی تحولگــرا دانســت و گفــت: الزم نیســت انقابــی از درون انقــاب دربیایــد. انقــاب مــدام 
در حــال تــازه شــدن اســت و ایــن موضــوع بــه ایــن دلیــل اســت کــه برهه هایــی از زمــان شــاهد ایــن هســتیم کــه انقــاب از 

عــده ای عبــور می کنــد. ایــن عبــور کــردن از نام هــا و افــراد خــود تصدیقــی بــرای تحولگــرا بــودن انقــاب اســت.

مردم اگر از چیزی عبور کنند، دیگر به گذشته بر نمی گردند

رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، در ادامــه در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه در ســال های بعــد از انقــاب 
ــن  ــاده شــدند ای ــا در نهایــت از قطــار انقــاب پی ــد ام ــر ســرکار آمدن ــی ب ــا شــعارهای انقاب اســامی رؤســای جمهــوری ب
اتفــاق را طبیعــی خوانــد و گفــت: انقــاب ماننــد خودرویــی اســت کــه هــر یــک از رؤســای جمهــور بعــد انقــاب غیــر از 
بنی صــدر، بــه شــکل مؤثــری آن را بــه ســمت جلــو هــل دادنــد. ایــن خــودرو حرکــت کــرده اســت و ایــن افــراد تــا زمانــی 
کــه در خدمــت انقــاب و اصالــت آن بودنــد همــراه آن بودنــد امــا هــر وقــت خودخواهــی کردنــد و اجتهــاد خــود را داشــتند 
زمیــن خوردنــد و انقــاب از آنــان عبــور کــرد. قــرار نیســت انقــاب خــود را بــرای ایــن افــراد حــاال هــر عنــوان یــا ســمتی 

کــه داشــته باشــند فــدا کنــد و بــرای آنــان بایســتند. قــرار نیســت انقــاب در عقایــد و ایده هــای ایــن افــراد زندانــی شــود.
ــرای ایــن افــراد و طرفــداران آنهــا  ــا بیــان اینکــه ایــن افــراد ممکــن اســت طرفدارانــی داشــته باشــند امــا اســام ب نجفــی ب
متوقــف نمی شــود، گفــت: ایــن افــراد می تواننــد زاویــه نــگاه خــود را بــه کل بیــان کننــد امــا قــرار نیســت کل بــه ایــن افــراد 
محــدود شــود. مــردم اگــر از چیــزی عبــور کننــد حتــی اگــر از آن هــم بــه نیکــی یــاد کننــد دیگــر بــه گذشــته بــر نمی گردنــد. 
مــردم اگــر چیــزی را بخواهنــد انجــام می دهنــد. در موضــوع بنزیــن مــردم ناراحــت شــدند نــه اینکــه در ایــن ماجــرا گروهــی 

بیایــد و بخواهــد بــه ســرنگونی نظــام فکــر کنــد.
وی توضیــح داد: مــردم هــر مقــداری کــه از نظــام شاهنشــاهی عبــور کردنــد، کرده انــد و اگــر می خواســتند نظــام شاهنشــاهی 
برگــردد ایــن کار را تــا االن انجــام داده بودنــد و کســی هــم نمی توانــد جلــوی مــردم را بگیــرد. اگــر مــردم از هاشــمی عبــور 
ــه او رأی  ــژاد رســیدند و ب ــه احمدی ن کردنــد و بــه خاتمــی رأی دادنــد یعنــی از هاشــمی عبــور کردنــد و اگــر از خاتمــی ب
ــی  ــکان نخــورد و اتفاق ــد، آب از آب ت ــت ش ــژاد رد صاحی ــم احمدی ن ــی ه ــد. وقت ــور کرده ان ــی عب ــی از خاتم ــد یعن دادن
را ندیدیــم. االن ایــن وضــع بــرای روحانــی تکــرار شــده اســت و مــردم هــم از ایــن فــرد عبــور کرده انــد. ایــن بــه آن معنــا 
ــن  ــد. ای ــا را نمی خواهن ــردم دیگــر اینه ــه م ــن معناســت ک ــه ای ــا ب ــدی هســتند ام ــراد آدم هــای حتمــا ب ــن اف ــه ای نیســت ک

عبورهــا از نظــر مــن مثبــت اســت و ایــن تکامــل انقــاب و مــردم و نشــانه آگاه شــدن مــردم اســت. 
حمیدرضا بوجاریان- روزنامه همشهری.
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میزگرد روزنامه ایران با استادان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:
چرا انقالب ایران »اسالمی« شد؟

ــران  ــاب ای ــرا انق ــد و چ ــاب ش ــران انق ــرا در ای ــه چ ــاره اینک ــن، درب ــخ 18 بهم ــماره 7844، تاری ــران در ش ــه ای روزنام
»اســامی« شــد، میزگــردی بــا حضــور دکتــر موســی نجفــی )دکتــرای اندیشــه  سیاســی و رئیــس پژوهشــگاه علــوم  انســانی 
ــرای علــوم  سیاســی و اســتاد دانشــگاه و پژوهشــگر تحــوالت سیاســی و  ــر یحیــی فــوزی )دکت و مطالعــات فرهنگــی(، دکت
فکــری ایــران معاصــر(، دکتــر ســیدجواد میــری )جامعه شــناس و عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم  انســانی و مطالعــات 

ــران(، تشــکیل داد. ــوم  سیاســی و پژوهشــگر تحــوالت سیاســی ای ــرای عل ــی فتح الهــی )دکت ــر محمدعل فرهنگــی( و دکت
ــن اســامی مــورد بحــث و بررســی  ــران و ســهم آن در ســاخت تمــدن نوی ــی انقــاب ای ــن میزگــرد ریشــه های هویت در ای

قــرار گرفــت کــه ماحصــل آن پیــش روی شماســت:
ــان  ــوی انقاب پژوه ــم از س ــی می کنی ــران را بررس ــامی ای ــاب اس ــروز انق ــه های ب ــل و ریش ــی دالی ــران: وقت ــه ای روزنام
داخلــی و حتــی تحلیلگــران بین المللــی، مجموعــه ای از عوامــل ذکــر می شــود کــه اغلــب هــم علــل سیاســی- اجتماعــی و 
اقتصــادی مــورد اشــاره قــرار می گیــرد. امــا کمتــر، انقــاب مــا به عنــوان پاســخی بــه دغدغــه  »هویتــی – فرهنگــی و تمدنــی« 
ــت  ــذر خصل ــًا از رهگ ــران اساس ــاب ای ــد انق ــه معتقدن ــن نظری ــداران ای ــه اســت. طرف ــرار گرفت ــه ق ــورد مداق ــان، م ایرانی
ــت« و  ــری »ایرانی ــه تعبی ــود. ب ــز می ش ــیه متمای ــاب فرانســه و روس ــم از انق ــا اع ــایر انقاب ه ــی اش از س فرهنگــی و هویت

»اســامیت« انقــاب مــا از رهگــذر »ســاحت هویتــی« قابــل بررســی اســت.
ایــن دیــدگاه را در میزگــردی بــا حضــور دکتــر موســی نجفــی، دکتــرای اندیشــه  سیاســی و رئیــس پژوهشــگاه علــوم  انســانی 
و مطالعــات فرهنگــی، دکتــر یحیــی فــوزی، دکتــرای علــوم  سیاســی و اســتاد دانشــگاه و پژوهشــگر تحــوالت سیاســی و فکری 
ایــران معاصــر، دکتــر ســیدجواد میــری، جامعه شــناس و عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم  انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
و دکتــر محمدعلــی فتح الهــی، دکتــرای علــوم  سیاســی و پژوهشــگر تحــوالت سیاســی ایــران، بــه بحــث گذاشــتیم. در ایــن 
نشســت، ریشــه های هویتــی انقــاب ایــران و ســهم آن در ســاخت تمــدن نویــن اســامی مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه 

ماحصــل آن پیــش روی شماســت.
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* چقدر می توان انقالب اسالمی ایران را در راستای پاسخ به یک دغدغه هویتی ایرانیان دانست؟
ــان  ــورد بحــث انقاب پژوه ــات م ــوع آن، از موضوع ــل وق ــران، ریشــه ها و دالی ــاب اســامی ای ــوزی: انق ــی ف ــر یحی دکت

در دنیــا بــوده  و هســت. دلیــل آن هــم ایــن اســت کــه ایــران، در آن دوره زمانــی 
خــاص، اصــًا شــرایط انقــاب نداشــت تــا آنجــا کــه حتــی کارتــر در ســفری که 

بــه ایــران داشــت، از آن بــا عنــوان جزیــره ثبــات ســخن گفتــه بــود. همچنیــن 
ــه داد و در  ــران ارائ ــل از انقــاب ای ــاه قب ســازمان ســیا گزارشــی را ســه م

ــدارد.  ــه انقــاب وجــود ن ــران زمین ــود کــه اصــًا در ای آن تأکیــد کــرده ب
منظــور هــم ایــن بــود کــه انقــاب، زمینــه، بســتر و کنشــگر می خواهــد 
ــا  ــه ی ــت ها هم ــد؛ کمونیس ــود ندارن ــران وج ــگر در ای ــای کنش و نیروه
ــتگیر  ــه دس ــال هم ــی فع ــای مذهب ــد، نیروه ــر بودن ــا تحت نظ ــی ی زندان
ــد، یکســری  ــد و تحت نظــر ســاواک بودن ــی هــم تبعی ــد، مابق شــده  بودن

ــز در خــارج از کشــور  ــی)ره( نی ــام خمین ــف همچــون ام ــران مخال از رهب
بودنــد امــا، بــا وجــود همــه ایــن مســائل بــه یکبــاره انقــاب در ایــران طــی 

مــدت بســیار کوتاهــی )13 -1۲ مــاه( بــه پیــروزی رســید. ایــن نکتــه کــه چــرا در 
ــرای بســیاری  ــره ثبــات قلمــداد می شــد، انقــاب رخ داد؟ ب جامعــه  ای کــه جزی

ــک پرســش جــدی مطــرح  شــد. ــوان ی از تحلیلگــران به عن
تحلیل هــای مختلفــی در ایــن راســتا صــورت گرفــت، برخــی زمینه هــای اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی و علــل کارگــزاری یــا 
ســاختاری را مطــرح کرده انــد کــه در تبییــن انقــاب هــر یــک بــه تنهایــی ناکافــی اســت؛ از جملــه ایــن تحلیل هــا بــه قــرار 
زیــر اســت؛ گروهــی بــر ایــن باورنــد کــه توســعه نامــوزون شــاه و ناهماهنگــی بخش هــای مختلــف آن زمینــه بــروز انقــاب 
ــود،  ــر رانــت نفــت ب ــا کــه چــون اســتبداد شــاه متکــی ب ــه ایــن معن ــر اســتبداد نفتــی شــاه تأکیــد می کننــد ب شــد. برخــی ب
ــر  ــروز انقــاب شــد. گروهــی ب ــه ب شــکافی را بیــن »جامعــه« و »دولــت« به وجــود آورد و ایــن شــکاف در نهایــت منجــر ب
تحلیل هــای سیاســی انگشــت گذاشــتند و معتقــد بودنــد کــه اپوزیســیون ها بخوبــی توانســتند، بــا هــم ائتــاف انقابــی شــکل 
 دهنــد. برخــی حتــی عوامــل روانشــناختی را دخیــل می داننــد و بــر باالرفتــن انتظارهــا و بــرآورده  نشــدن آن تأکیــد می کننــد و 
معتقدنــد شــاه بــا بــاال رفتــن قیمــت نفــت، انتظاراتــی را در جامعــه ایجــاد کــرد و در عمــل نتوانســت ایــن انتظارهــا را بــرآورده 
 کنــد. ایــن فاصلــه منجــر بــه اعتــراض شــد و انقــاب رقــم خــورد. همچنیــن بعضــی از بیمــاری شــاه و کــم شــدن اراده او 
بــرای مقابلــه حــرف می زننــد و عــده ای نیــز بــر شــخصیت کاریزماتیــک حضــرت امــام خمینــی)ره( تأکیــد می  گذارنــد و....

ــه  ــر س ــوان ب ــم می ت ــگاه  کنی ــامی ن ــاب اس ــکل گیری انق ــل ش ــوع عل ــه موض ــری ب ــکل جامع ت ــه ش ــم ب ــر بخواهی ــا اگ ام
ــه  ــرد. در الی ــد ک ــن آن تأکی ــه زیری ــدت در دو الی ــدت و بلندم ــل میان م ــن، عوام ــه روئی ــدت و الی ــل؛ کوتاه م ــطح عوام س
نخســت، بایــد بــر نقــش کارگــزاران انقــاب مثــل نقــش رهبــری امــام خمینــی)ره( و ایدئولــوژی و بســیج مردمــی به عنــوان 
ــای  ــون چالش ه ــدت همچ ــل میان م ــر عوام ــد ب ــه دوم، بای ــرد. در الی ــاره ک ــاب اش ــتاب زای انق ــا ش ــدت ی ــل کوتاه م عل
ــران، یــک ســاختار  ــد کــه ســاختار ای ــن باورن ــر ای ــان ب ــد کــرد؛ چراکــه محقق ســاختار سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی تأکی
ــداوم  ــاب ت ــا دوران انق ــته ت ــال گذش ــد و از دویســت س ــاه محــدود نمی ش ــه دوران ش ــاختار ب ــن س ــوده و ای ــتبدادی ب اس
ــا  ــوده  اســت ی ــران ب ــه ســاختار اســتبدادی طوالنی مــدت در ای ــان انقــاب، ادام ــن، اعتراض هــا در جری داشــته  اســت. بنابرای
ــج  ــران و روس، وابســتگی هایی به تدری ــد کــه بعــد از جنگ هــای ای ــد و معتقدن برخــی از وابســتگی اقتصــادی حــرف می زنن
در ایــران شــکل  گرفــت و بســیاری از جنبش هــای اجتماعــی به خاطــر وابســتگی اقتصــادی بــوده  اســت، حتــی زمــان قاجــار 

و مشــروطه عمدتــًا تــم اصلــی قیــام، مبــارزه بــا وابســتگی ایــران بــوده اســت.
در کنــار ایــن دو ســطح کوتاه مــدت و میان مــدت، الیــه و ســطح ســومِ بلندمدتــی هــم وجــود دارد کــه از اهمیــت بســیاری 
برخــوردار اســت تــا آنجــا کــه حتــی کارگــزاران و ســاختارها را بایــد براســاس آن تفســیر کــرد و آن »الیــه تمدنــی، هویتــی و 
فرهنگــی« اســت. هویــت و فرهنــگ اســت کــه بــه ســاختارها و کارگــزاران شــکل می دهــد، اینکــه چــرا اساســًا مــردم از بیــن 
ــرآورده  کننــده خواســت و  رهبــران مخالــف، حضــرت امــام خمینــی)ره( را به عنــوان رهبــر انتخــاب کردنــد؟ چــون رهبــر ب
نیــاز مــردم اســت. چــرا انقــاب ایــران »اســامی« شــد؟ چــرا کمونیســتی یــا لیبرالیســتی نشــد؟ همــه اینهــا بــه الیــه ســوم یعنی 
ــا نامطلــوب  ــا چــرا مــردم وضعیــت اقتصــادی را نامطلــوب می دانســتند، مطلــوب ی بحــث هویــت و فرهنــگ برمی  گــردد. ی
ــه ســمت  ــران ب ــود و ای ــه توســعه شــاه از نظــر خیلی هــا مطلــوب ب ــًا برنام ــی آدم هــا برمی گــردد، مث ــه تصــور ذهن ــودن ب ب
ــتند؟ چــون  ــراض داش ــه وابســتگی اقتصــادی اعت ــته و ب ــوب دانس ــرا برخــی آن را نامطل ــا چ ــت، ام ــش می رف مدرنیســم پی
ــدی،  ــی و ب ــد. خوب ــان اولویــت داشــت و ایــن ارزش هــا را در ایــن برنامــه توســعه ای نمی دیدن ــرای آن یکســری ارزش هــا ب

ــراد برمی گــردد. ــت اف ــی  و هوی ــی، فرهنــگ، جهان بین ــه تصــور ذهن ــودن ب ــودن و نب مطلــوب ب
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بنابرایــن، ایــن الیــه ســوم، الیــه بســیار مهمــی اســت. اساســًا تصــور از مشــکات ســاختاری و همچنیــن پذیــرش کارگــزاران 
ــود،  ــرده ب ــت ایجــاد ک ــه هوی ــت و کارگــزاران در شــیارهایی ک ــب شــکل گرف ــگ غال ــت و فرهن انقــاب در راســتای هوی
جــاری شــدند. کســی در ایــران براســاس شــعارهای کمونیســتی نمی توانســت انقــاب کنــد چــون شــیار و بســتر آن فراهــم 
نبــود. غیــر از حضــرت امــام خمینــی)ره( کســی نمی توانســت رهبــری انقــاب را به دســت گیــرد. حضــرت امــام خمینــی)ره( 
و انقــاب ایــران بــه صورتــی طبیعــی از ایــن شــیار و ایــن هویــت و فرهنــگ دینــی متولــد و ســخنگوی خواســت اکثریــت 

جامعــه شــدند.

ــه  ــی در حــوزه تمــدن بشــری ب ــا انقالب ــران اســت ی ــه ای ــی محــدود ب ــا انقالب ــا آی * انقــالب اســالمی م
ــی رود؟ شــمار م

دکتــر ســیدجواد میــری: مــا بایــد ســه مفهــوم »انقــاب«، »انقــاب اســامی« و »جمهــوری اســامی« را از هــم تمیــز دهیــم. 
بحث هایــی کــه در فضــای عمومــی شــکل می گیــرد اغلــب ناخواســته ایــن ســه مفهــوم را متــرادف بــه کار می برنــد. معتقــدم 
ــه می شــود ایــن  ــران گفت ــه ای کــه در مــورد انقــاب ای ــم. اولیــن نکت ــاره مفهــوم »انقــاب« صحبــت کنی ــد درب نخســت بای
اســت کــه »انقــاب ایــران اســامی بــود« بعــد می گوینــد »پایه هــای ایــن انقــاب برآمــده از تشــیع بــود« و در ایــران هــم کــه 
ــه های  ــا ریش ــه اینه ــم ک ــر می کنی ــم و فک ــاع می دهی ــا ارج ــه پژوهش ه ــم، ب ــام می دهی ــاب انج ــی انق ــا تاریخ نویس بعده

انقــاب مــا را بخوبــی بررســی کرده انــد.
واقعیــت ایــن اســت کــه مــا ســه انقــاب بــزرگ داریــم؛ انقــاب فرانســه، انقــاب روســیه و انقــاب ایــران. در تاریخ نــگاری 
انقــاب، انقــاب فرانســه، انقابــی بــرای بشــریت شــناخته  می شــود کــه دســتاوردهای آن صرفــًا بــه فرانســه و اروپــا محــدود 
ــم  ــقاط رژی ــرای اس ــران مشــخصًا ب ــاب ای ــا انق ــت را دارد ام ــن وضعی ــا حــدودی همی ــم ت ــیه ه ــاب روس نمی شــود. انق
ــرای مــردم ایــران قلمــداد می شــود. اگــر بخواهنــد ایــن دایــره اثرگــذاری را گســترده تر ببیننــد، آن را  ــا انقابــی ب پهلــوی ی
انقابــی در حــوزه تمدنــی شــیعه و نهایتــًا آن را انقابــی بــرای جهــان اســام می داننــد و اساســًا بیــن انقــاب ایــران، فرانســه 
و روســیه هیــچ ربــط و ارتباطــی نمی بیننــد و معتقدنــد کــه بــرای مرزهــای بیــرون از جهــان اســام هیــچ دســتاوردی نداشــته 

اســت. امــا آیــا واقعــًا چنیــن بــوده  اســت؟
واقعیــت ایــن اســت کــه انقــاب یــک مفهــوم مبتنــی بــر ســوژه اســت. »ســوژه« بــه انســانی اطــاق می شــود کــه خودآگاهــی 
ــر  ــد. اگ ــاب کن ــد انق ــت نمی توان ــی، رعی ــه عبارت ــود. ب ــع موج ــول وض ــر و تح ــرای تغیی ــی و اراده دارد؛ اراده ب تاریخ
هــزار ســال پیــش بطــور آســان انقــاب شــد، آن قیــام و شــورش اســت حتــی در زبــان علمــای اســام گاهــی بــه چنیــن 
حرکت هایــی فتنــه هــم گفتــه می شــد. اینهــا انقــاب نیســت، »انقــاب« زمانــی شــکل می گیــرد کــه انســان بــه خودآگاهــی 
ــل بررســی  ــوم قاب ــن مفه ــل ای ــم در ذی ــران ه ــاب ای ــد؛ انق ــر ده ــد تحــوالت بشــری را تغیی ــد رون ــه می توان ــد ک می رس
اســت. حــال آیــا بیــن انقــاب ایــران، فرانســه و روســیه ارتباطــی هســت؟ به نظــر مــن، انقــاب ایــران در چهارچــوب ســه 
شــعار محــوری »بــرادری«، »برابــری« و »آزادی« قــرار می گیــرد. در نوشــته دنــی دیــدرو، مارکــی دو کندورســه و بســیاری از 
ــا اروپایــی نبــوده  ــر هویــت فرانســوی ی ــًا مبتنــی ب ــرد کــه صرف تحلیلگــران دیگــر، در انقاب هــا ایده ال هایــی شــکل می گی
 اســت بلکــه برآمــده از تغییــر و تحــوالت بشــری اســت کــه حداقــل برخــی پنــج هــزار ، ده هــزار و برخــی چهــل هــزار ســال 

ــود؟ ــا چــه ب ــن ایده آل ه ــا ای ــن شــده اند. ام ــش تدوی پی
ــرادری  ــت و ب ــت و آزادی، عدال ــا حری ــن آنه ــه از مهم تری ــد ک ــی بودن ــال ایده آل های ــخ بشــر، انســان ها به دنب در طــول تاری
ــن  ــد. ای ــمه دارن ــک سرچش ــان ها ی ــه انس ــا ک ــن معن ــت؛ بدی ــری اس ــوع بش ــدت ن ــرادری، وح ــور از ب ــت. منظ ــوده اس ب
ــا در انقــاب  ــه تنه ــوع بشــر اســت ک ــای ن ــده از ایده آل ه ــت فرانســوی نیســت بلکــه برآم ــده از هوی ــا برآم ــا تنه ایده آل ه
فرانســه بــه منصــه ظهــور می رســد و بــا وقــوع انقــاب فرانســه، ایــن نگــرش در اروپــا شــکل می گیــرد کــه آزادی مهم تریــن 
پایــه و اســاس یــک جامعــه مطلــوب اســت. اینجــا مکتــب لیبرالیســم )البتــه آبشــخور آن در قــرن 1۶ و 17 بــوده( آرام آرام 
به صــورت مفهومــی و دقیــق صورتبنــدی نظــری می شــود. بــه زعــم آنــان بــرای اینکــه یــک جامعــه مطلــوب داشــته  باشــیم، 
اصــل بایــد »آزادی« باشــد و طبــق آن عدالــت و وحــدت نــوع بشــری هــم خواهــد آمــد. امــا شــکل گیری ایــن مفاهیــم در 
فرانســه و اروپــا بــا ظهــور اســتعمار همزمــان  شــد؛ یعنــی دقیقــًا نظــام کــه شــکل می گیــرد در پــس آن اروپایی هــا قائــل بــه 
ــرادری نــه ضرورتــی دارد و  ــا آزادی، عدالــت و ب ایــن می شــوند کــه آفریقــا، آســیا و هرجــا غیــر از مرزهــای تمدنــی اروپ
ــه یــک »ایدئولــوژی« تئوریــزه می شــود و یــک عامــت ســؤالی شــکل  ــه مثاب نــه موضوعیتــی. اینجاســت کــه نژادپرســتی ب
ــوع بشــری رســید؟  ــت و وحــدت ن ــق عدال ــه تحق ــوان ب ــت آزادی می ت ــا صــرف حاکمی ــه ب ــن اســت ک ــرد و آن، ای می گی

برخــی در ایــن گــزاره تردیــد کــرده و ایــن جایــگاه را بــه عدالــت دادنــد.
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به همیــن دلیــل، در روســیه »عدالــت« محــور قــرار گرفــت و آنــان معتقــد بودنــد کــه اگــر عدالــت بیایــد، آزادی و وحــدت 
ــد  ــش می آی ــن پرســش پی ــران، ای ــا در ای ــق نمی شــود. ام ــا محق ــن آرمان ه ــم ای ــی آنجــا ه ــق می شــود، ول ــوع بشــر محق ن
ــن  ــا را بی ــته ها و کتاب ه ــیاری از نوش ــر بس ــد؟ اگ ــه باش ــک جامع ــاس ی ــد اس ــک بای ــا »آزادی« کدامی ــت« ی ــه »عدال ک
ــد، مثــل اقتصــاد  ــگاه  کنیــم، می بینیــم کــه همــه پســوند »توحیــد« دارن دهــه چهــل و حتــی دو ســه ســال بعــد از انقــاب ن

ــه  ــد« ب ــن »توحی ــدی و... . ای ــی  توحی ــدی، جهان بین ــت  توحی ــدی، سیاس توحی
ــه  ــرای رســیدن ب ــود کــه ب ــا ب ــد نبــود بلکــه بدیــن معن ــای یگانگــی خداون معن

یــک جامعــه مطلــوب و ایــده ال بایــد »وحــدت نــوع بشــری« بــر جامعــه حاکــم 
شــود. همــه مــا در نــوع بشــریت مان یــک وحدتــی داریــم، اگــر ایــن امــر 

ــت و آزادی رخ  ــکان عدال ــض نباشــد، ام ــه لحــاظ شــود و تبعی در جامع
ــران رخ  ــه در ای ــی ک ــم انقاب ــگاه کنی ــر ن ــن منظ ــر از ای ــد. اگ می ده
ــدن  ــی در حــوزه تم ــه انقاب ــوده بلک ــان نب ــرای ایرانی ــًا ب ــد صرف می ده

ــوده اســت. بشــری ب

دکتــر محمدعلــی فتح الهــی: انقــاب اســامی را به عنــوان مرحلــه انتقــال 
ــر  ــم. تمــدن پ ــا می کنی ــن اســامی« معن ــه »تمــدن نوی از »تمــدن اســامی« ب

افتخــار اســامی کــه در حوزه هــای مختلفــی رشــد و تــداوم داشــته  اســت، پــس 
از 1400 ســال و در مواجهــه بــا تمدن هــای دیگــر، در مرحلــه انتقــال بــه تمــدن 

ــدازه ای اســت  ــه ان ــه تمــدن نویــن اســامی ب نویــن اســامی قــرار گرفتــه اســت. اهمیــت ایــن انتقــال از تمــدن اســامی ب
کــه محتــاج یــک انقــاب اســت. ماهیــت انقابــی ایــن انتقــال بــه ایــن معنــی اســت کــه حرکت هــای بطئــی و آرام جوابگــو 
نبــوده و نیــاز بــه جهــش حرکتــی تــوأم بــا نقــد جــدی گذشــته وجــود داشــته اســت. از ویژگی هــای تمــدن نویــن اســامی 
آن اســت کــه اعتمــاد مســتحکمی بــه »حرکــت عمومــی جامعــه« پیــدا می شــود و در واقــع، اعتمــاد بــه سرنوشــت کلــی عالــم 
رقــم می خــورد. ایــن اعتمــاد در تمــدن گذشــته اســامی وجــود نداشــت و افــراد متناســب بــا داشته هایشــان و بــا تکیــه بــر 
ــار حــوادث قراردهیــم و  ــه مرحلــه ای رســیده ایم کــه احســاس می کنیــم بایــد خــود را در اختی ــد، امــا ب آنهــا عمــل می کردن
بــه آن اعتمــاد کنیــم. ایــن »اعتمــاد بــه سرنوشــت« در واقــع در پــس »اعتمــاد بــه آینــده« شــکل می گیــرد و اینکــه آینــده بهتــر 
از گذشــته خواهــد بــود. ایــن نگــرش، تولــد یــک انســان جدیــد را نویــد می دهــد. انســان قدیــم »اعتمــاد بــه آینــده« را در 
ــد و  ــه دریــای حــوادث می زدن ــود کــه دل ب ــد انســان های جدیــدی ب ایــن ســطح نداشــت. انقــاب اســامی عبــارت از تول
ــرد  ــرده و پیــش می ب ــت ک ــان را هدای ــده آن ــه آین ــد ک ــده داشــتند. ادراک می کردن ــه آین ــا می شــدند و اعتمــاد ب وارد معرکه ه

و انقــاب بــدون پیشــرو داشــتن یــک افــق و جامعــه آرمانــی، بــه هم ریختگــی بیــش نیســت.
ســردار شــهید قاســم ســلیمانی کــه در گوشــه گوشــه حــوادث منطقــه اثرگــذار بــوده  اســت، مثــال بــارزی بــرای ایــن حقیقــت 
اســت. او کار خــود در منطقــه را صرفــًا بــا تکیــه بــر داشــته هایش شــروع نکــرد. اگــر فقــط ماحظــه داشــته هایش را می کــرد، 
ــذا  ــی او را کمــک خواهــد کــرد، ل ــود کــه دســت غیب ــن ب ــی مطمئ ــد، ول ــم را شــروع کن ــن کار عظی شــاید نمی توانســت ای
وارد معرکــه  شــد و کارنامــه درخشــانی را بــه یــادگار گذاشــت. پرســش ایــن اســت کــه او بــا بضاعــت اندکــی کــه داشــت 
چگونــه ایــن ســطح از کار را پیــش بــرد؟ واقعیــت ایــن اســت کــه شــهید ســلیمانی خــود را در اختیــار حــوادث و آینــده قــرار 
داد و کمــک و مســاعدت عوامــل غیبــی را به دســت آورد. چنیــن فرهنگــی بــه ایــن شــکل در گذشــته تمــدن اســامی حضــور 
جــدی نــدارد و انســان ها بــا توجــه و بــا تکیــه بــه داشته هایشــان عمــل می کردنــد، امــا اینکــه بــدون بضاعــت الزم و کافــی 
و بــا امیــد و اطمینــان بــه آینــده عمــل شــود، مرهــون انقــاب اســت. ایــن انســان جدیــد بــا انقــاب متولــد شــد و او اســت 

ــد. ــزی کن ــن اســامی« را پایه ری ــد »تمــدن نوی ــه می توان ک
»تمــدن نویــن اســامی« ویژگــی فراملــی دارد، امــا »تمــدن اســامی« یــک ویژگــی ملــی داشــت. انتقــال از ویژگــی »ملــی« 
بــه وضعیــت »فراملــی« نیــاز بــه یــک انقــاب داشــت. انقــاب باعــث شــد تــا در افق هــای فراملــی تأمــل شــود. در انقــاب 
اســامی ادراک شــد کــه می تــوان در عیــن حفــظ ملیــت خــود، زندگــی در افــق باالتــر فراملــی را هــم تجربــه کــرد. تعابیــر 
مختلــف حضــرت امــام خمینــی)ره( مثــل پیــروزی مســتضعفان عالــم، صلــح جهانــی یــا بــه اهتــزاز درآمــدن پرچــم ال الــه اال اهلل 
برهمــه جهــان و طــرح ایــن دغدغه هــا از ســوی ایشــان، افق  هــای فراملــی را در برابــر انســان انقابــی ایرانــی قــرار مــی داد. 

بنابرایــن فراملــی شــدن در تمــدن نویــن اســامی بــا انقــاب اســامی رقــم می خــورد.
عاوه بر اینها، در جریان انقاب اسامی، یک خودیابی و درک هویتی جدیدی برای انسان ایرانی حاصل شد. 
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انســان ایرانــی بــا انقــاب اســامی توانســت پلــی مســتقیم و از ورای تاریــخ پــر فــراز و نشــیب گذشــته بــه صــدر اســام بزنــد. 
انقــاب اســامی هــم یــک عقبــه تاریخــی 1400 ســاله دارد و بــر نردبــان چهــارده قــرن گذشــته بــاال رفتــه اســت و هــم ارتبــاط 
مســتقیم، نویــن و باواســطه ای را بــا صــدر اســام و پیــام بعثــت برقــرار کــرده اســت. از طــرف دیگــر افــق آینــده و جامعــه 
آرمانــی مهــدوی را پیــش روی خــود احســاس می کنــد و خــود را در گــرو آن قــرار داده اســت. بــر ایــن اســاس و از رهگــذر 
انقــاب اســامی، هویــت جدیــد انســان ایرانــی در نســبت توأمــان بــا مهدویــت در افــق آینــده و پیــام بعثــت در صــدر اســام 

شــکل می گیــرد کــه بــه نوبــه خــود »تمــدن نویــن اســامی« را رقــم می زنــد.

ــک  ــد، ی ــرح  ش ــه ط ــی ک ــوص بحث های ــی: در خص ــی نجف ــر موس دکت
ــی  ــه درخت ــه مثاب ــاب را ب ــر انق ــه دارم. اگ ــی تکمل ــد و جاهای ــی نق جاهای

ــرات  ــوه و ثم ــون از می ــان چ ــب مخالف ــم، اغل ــر بگیری ــه دار در نظ ریش
ــرح  ــاب ط ــورد انق ــه در م ــی ک ــد، در بحث  های ــان نمی آی آن خوشش
ــی از  ــد. برخ ــکار می کنن ــه را ان ــت و ریش ــًا کل درخ ــد، اساس می کنن
ایــن هــم فراتــر رفتــه )یروانــد آبراهامیــان در کتــاب »ایــران بیــن دو 
ــت  ــد؟ و در نهای ــه ش ــت این گون ــرا درخ ــد چ ــاب«( و می گوین انق

ــد. ــان دهن ــب نش ــک فری ــوان ی ــاب را به عن ــا انق ــند ت می کوش
از ایــن رو، ضــروری می دانــم کــه بــه ســه پرســش بنیــادی در مــورد 

انقــاب اســامی ایــران بپــردازم؛ نخســت آنکــه، چــرا اســام؟ چــرا در 
ایــران؟ و چــرا انقــاب؟ می گوییــم »انقــاب اســامی ایــران« ولــی هــر 

کــدام از ایــن ســه مؤلفــه »انقــاب«، »ایــران« و »اســام« را ســاده می گیریــم. 
ــا  ــد، کم ــی باش ــامی – ایران ــی اس ــه  تحول ــود بلک ــی نش ــت انقاب می توانس
ــی  ــت. می توانســت ایران ــش  رف ــن شــکل پی ــم به همی اینکــه در مشــروطه ه

باشــد، انقابــی باشــد امــا اســامی نباشــد. می توانســت انقــاب اســامی باشــد و در ایــران نباشــد، ایــن ســه بایــد بــه هــم 
یــک ربطــی داشــته  باشــند.

هــر کــدام از اســتادان بــه یکــی از ایــن ابعــاد پرداختنــد امــا نقــدی کــه مــن بــر صحبت هــای دکتــر فــوزی دارم ایــن اســت 
ــه رژیــم شــاه گــره می زنیــم. به نظــر مــن، مــا اساســًا جــای  کــه چــرا وقتــی در مــورد انقــاب حــرف می زنیــم، بحــث را ب
علــت و معلــول را اشــتباه می گیریــم، چــون ایــن دو واقعــه از نظــر زمانــی، طــوری پیــش رفته انــد کــه نخســت رژیــم پهلــوی 
ــم. در  ــط می بینی ــم مرتب ــا ه ــن دو را ب ــن، ای ــرده  اســت. بنابرای ــدا ک ــتقرار پی ــوری اســامی اس ــد جمه ــرنگون شــده و بع س
ــد. ارتبــاط نداشــتنش هــم به خاطــر عظمــت ایــن انقــاب اســت؛  ــه هــم ارتباطــی ندارن ــه اعتقــاد مــن، اینهــا ب صورتی کــه ب
مثــل اینکــه مــا ابوســفیان را در مکــه بگیریــم و اســام بــه ایــن عظمــت را بــه ظلــم ابوســفیان نســبت دهیــم، ایــن در حالــی 

اســت کــه ابوســفیان تنهــا یــک مانــع کوچــک بــود.
معتقــدم، دو واقعــه »ســرنگونی رژیــم شــاه« و »وقــوع انقــاب« بــا هــم اتفــاق افتــاده  اســت و اگــر بخواهیــم نگاهــی ِعّلــی بــه 
ایــن موضــوع داشــته  باشــیم، اتفاقــًا، وجــود انقاب اســامی بــود کــه شــاه را ســرنگون  کــرد نــه اینکــه رژیــم شــاه و کارهــای 
او علــت وقــوع انقــاب اســامی ایــران شــده باشــد. ایــن همــان طــرح نظریــه »هویــت انقابــی« و »انقــاب هویتــی« مــن 
اســت. معتقــدم، ایــن »هویــت انقابــی« از قبــل وجــود داشــته  اســت، حــال در ســیر »شــدن«ش از صــدر اســام بــه صفویــه و 
بعــد بــه مشــروطه رســیده  اســت، نهایتــًا در دوران انقــاب بــود کــه نظــام سیاســی )رژیــم پهلــوی( را به عنــوان یــک مانــع در 
مســیر خــود دیــد. بــه تعبیــری، هویــت انقابــی و اســامی همچــون رودخانــه ای اســت کــه رژیــم پهلــوی تنهــا مانــع جریــان 
یافتــن ایــن رودخانــه بــود، چــون رژیــم پهلــوی دقیقــًا ضــد ایــن جریــان هویتــی عمــل می کــرد به خاطــر همیــن هــم از ریشــه 
کنــده  شــد. بنابرایــن، رانتیــر بــودن شــاه، وابســتگی اقتصــادی و... تنهــا کاتالیــزوری بــرای وقــوع انقــاب اســت و  علــت تامــه 

وجــودی انقــاب نیســت.
ــد،  ــه تمــدن اشــاره می  کن ــر فتح الهــی ب ــال دارد. اینکــه دکت ــه فع ــال داشــته  باشــد، جنب ــه انفع ــت« بیشــتر از آنکــه جنب »هوی
ــی داده ایــم  ــه انقــاب وجهــی انفعال ــا رژیــم پهلــوی فــرو بکاهیــم ب ــارزه ب ــه مب نکتــه درســتی اســت. اگــر مــا انقــاب را ب
ــه چــرا انقــاب  ــن پرســش ک ــه ای ــن، در پاســخ ب ــد اســت. بنابرای ــم و تمــدن جدی ــک عال ــه انقــاب طــرح ی در صورتی ک
»اســامی« بــود؟ بایــد گفــت چــون آبشــخوری هویتــی داشــت.اما چــرا در »ایــران« اتفــاق افتــاد؟ اینجــا بــه بحــث دکتــر میــری 
و شــباهتی کــه میــان انقــاب ایــران، روســیه و فرانســه قائــل شــدند، گریــز می زنــم. معتقــدم، اینهــا در ظاهــر شــبیه هســتند 
ــد. در خصــوص  ــد را دارن ــم جدی ــر اســت. هــر ســه اینهــا ادعــای طــرح یــک عال ــی در باطــن انقــاب اســامی عمیق ت ول

ــد. ــع بودن ــم؛ آنهــا مان ــم نظــام پادشــاهی فرانســه را علــت انقــاب فرانســه در نظــر بگیری انقــاب فرانســه هــم نمی توانی
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ــی را شــکل داده  ــن داشــته ها و عقبه هــای فکــری جمــع شــده و هویت ــم مجموعــه ای ــر، رنســانس و... برگردی ــه ولت ــد ب  بای
و نهایتــًا در فرانســه ســردرآورده  اســت، امــا چــرا فرانســه؟ چــرا انگلیــس و  آلمــان بســتر ایــن انقــاب نشــد کــه ایــن هــم 
قابــل تحلیــل اســت ولــی موضــوع مــا در ایــن بحــث نیســت. می خواهــم بگویــم انقــاب فرانســه مشــخصًا کار فرانســوی ها 
ــور  ــم همین ط ــیه ه ــده  اســت، روس ــت ش ــن هوی ــگاه ای ــا منزل ــل شــکل گرفته و فرانســه تنه ــی از قب ــر و هویت نیســت، تفک

اســت.
انقــاب اســامی هــم کاری بــه ایــران نــدارد، هویتــی بــوده کــه از زمــان صــدر اســام شــکل گرفتــه تــا بــه ایــران رســیده 
 اســت. هــر ســه ایــن انقاب هــا شعارشــان جهانــی اســت و به دنبــال طــرح یــک عالــم جدیــد هســتند و هــر ســه هــم یــک 
ــن نیســت و  ــی شــدند محــل بحــث م ــت انقاب ــگاه آن هوی ــیه منزل ــتند. حــال اینکــه چــرا فرانســه و روس ــزل می  خواس من
مســئله مــن ایــران اســت. چــرا ایــران محــل وقــوع انقــاب اســامی شــد؟ چــون قرائــت خاصــی از اســام در ایــران حاکــم 

ــه تعبیــری، تشــیع اســت. اصیل تریــن میــوه درخــت هویتــی مــا »تشــیع« اســت. ــا ب اســت و آن اســام اصیــل والیــی ی
حــال چــرا »انقــاب« کردیــم؟ چــون عالــم و زمانــه مــا ســکوالر شــده  اســت. هویــت ذاتــًا دینــی اســت؛ »هویــت دینــی« وقتــی 
ــروژه« ای  ــه »پ ــی می شــود. در هیچ کــدام از ایــن ســه مقول ــًا واکنشــش انقاب ــرد، طبیعت ــرار می گی ــم غیردینــی ق ــل عال در مقاب
در کار نیســت. یــک »پروســه«  کامــًا منطقــی دارد، وقتــی یــک جریــان عمیــق دینــی و الهــی در مقابــل یــک عالــم ســکوالر 
ــی  ــا ســلطه جهان ــد ب ــار می زن ــذا همان طــور کــه شــاه را کن ــی می شــود. ل ــرد، واکنــش انقاب ــرار می گی شــده و غیرقدســی ق
و نظــام ســکوالر جهانــی چــه لیبرالیســتی و چــه کمونیســتی سرناســازگاری دارد و به دنبــال تغییــر عالــم اســت. نکتــه ای کــه 
دکتــر فتح الهــی عنــوان کردنــد کــه از رهگــذر انقــاب از تمــدن اســامی بــه تمــدن نویــن اســامی پــل زدیــم هــم به همیــن 

عقبــه هویتــی اشــاره دارد.

اگر بخواهیم از عالم سنتی وارد تمدن نوین شویم، این نوین بودن واجد چه ویژگی هایی است؟
ــر از »تمــدن اســامی« داشــته  ــزی اضافه ت ــد چی ــن اســامی« بای ــد، »تمــدن نوی ــه اشــاره کردی ــی: همان طــور ک ــر نجف دکت
 باشــد  وگرنــه نویــن نیســت و تنهــا احیــای تمــدن گذشــته اســت. تمــدن نویــن اســامی چیــزی بیشــتر و اضافه تــر از احیــای 

تمــدن اســامی اســت و بــه اعتقــاد مــن، آن »خــود عالــم مــدرن« اســت.
ــری  ــکل دیگ ــاب ش ــن انق ــی داد، ای ــاق رخ م ــن اتف ــی، ای ــاب صنعت ــل از انق ــانس و قب ــل از رنس ــه، قب ــر دوره صفوی  اگ
ــا  ــه م ــا روشــن شــود چــرا ک ــف اینه ــد تکلی ــا در عالمــی کــه سکوالریســم و مدرنیســم حاکــم اســت، بای ــدا می کــرد ام پی
نمی توانیــم چهارصــد ســال را نادیــده بگیریــم. تمــدن نویــن همــان رودخانــه ای اســت کــه از قبــل جریــان داشــته و امــروز 

ــا یــک عالــم جدیــد مواجــه شــده  اســت. ب

نسبت به این عالم جدید چه مواجهه ای باید داشت؟
ــدی،  ــل قانونمن ــد مشــترک باشــد مث ــا می توان ــس تمدن ه ــک فصــل. جن ــس و ی ــک جن ــد؛ ی ــا دو بعــد دارن ــی: تمدن ه نجف
ــص  ــه مخت ــد ک ــم دارن ــل ه ــک فص ــا ی ــا تمدن ه ــند، ام ــهیم باش ــد در آن س ــا می توانن ــه تمدن ه ــکار و... هم ــت، ابت عقانی

ــرد. ــو می ب ــا را جل ــه تمدن ه ــن »فصــل« اســت ک ــًا ای ــان اســت و اتفاق خودش
تمدنــی می توانــد تمــدن دیگــری را ببینــد کــه قــدرت هاضمــه داشــته  باشــد. »تمــدن اســامی« بــا یــک انقــاب بــزرگ، بــه 
یــک »تمــدن نویــن« منتقــل می شــود، بــه ایــن معنــی کــه ویژگی هــای تمــدن غربــی را هــم بــا خــود منتقــل می کنــد و تنهــا 
ــه التقاطــی را صــورت دهــد؛ کاری کــه حضــرت  ــا ســنتزی هاضمــه ای ن ــی نیســت و می کوشــد ت ــال نفــی تمــدن غرب به دنب
امــام خمینــی)ره( در جمهــوری اســامی انجــام داد. جمهوریتــی را پذیرفــت کــه غربی هــا هــم پذیرفتــه بودنــد امــا والیــت 
فقیــه نظریــه ســنتی و کهنــی بــود کــه ظرفیــت باالیــی داشــت. ایــن ظرفیــت قبــًا دیــده نمی شــد، حضــرت امــام خمینــی)ره( 
در برخــورد بــا دنیــا و فلســفه سیاســی مــدرن، توانســت ایــن هاضمــه را ایجــاد  کنــد. در تمــدن نویــن اســامی هــم مجــدداً 

ایــن هاضمــه بایــد رقــم بخــورد.

ــدت دارد.  ــدت و دراز م ــدت، میان م ــل کوتاه م ــاب عل ــه انق ــم ک ــرض کن ــی ع ــر نجف ــای دکت ــورد صحبت ه ــوزی: در م ف
بنابرایــن اشــاره بــه رژیــم شــاه و مشــکات آن و همچنیــن مشــکات ســاختاری در ایــران در ۲00 ســال گذشــته اشــاره بــه 
علــل کوتــاه مــدت و میــان مــدت بــود. امــا بنــده نیــز در صحبت هــای قبلــی اشــاره کــردم کــه علــل دراز مــدت شــکل گیری 
انقــاب اســامی در ایــران، »هویتــی« و »فرهنگــی« اســت و اینکــه در مقطــع خاصــی )نــه قبــل و نــه بعــد( »انقــاب« اتفــاق 
می افتــد، به دلیــل تاقــی ایــن مجموعــه علــل بــا یکدیگــر اســت کــه ایــن تاقــی در ایــن مقطــع زمانــی، انقــاب را فعلیــت 

بخشــید.
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ــازی« و  ــازی«، »دولت س ــا در »نظام س ــم ام ــل کردی ــق عم ــی موف ــا در مبان ــه م ــد ک ــن باورن ــر ای ــی ب برخ
ــتید؟ ــق هس ــر مواف ــن اظهارنظ ــا ای ــدر ب ــتیم.  چق ــی  داش ــی طوالن ــازی« توقف »جامعه س

فــوزی: انقــاب یــک مرحلــه اولیــه اســت و بــه تعبیــری »نــه« بــه وضــع موجــود اســت. بعــد از »نــه«، جنبــه اثباتــی قضیــه 
ــا ســرعت و  ــود یعنــی ب ــز پیشــتاز ب ــران نی ــًا در ایــن راســتا انقــاب ای ــرد کــه اتفاق کــه »نظام ســازی« اســت، شــکل می گی
بعــد از حــدود دو مــاه رفرانــدوم نــوع نظــام برگــزار و ســپس قانون اساســی را تصویــب و انتخابــات مختلــف را برگــزار کــرد 
ــتند  ــازی نداش ــه نظام س ــی ب ــای سیاســی رویکــرد مثبت ــن دوران، برخــی جریان ه ــرد. در ای ــت ک ــازی حرک ــرای نظام س و ب
و آن را حرکتــی در مســیر محافظــه کاری در انقــاب و عبــور از وضعیــت انقابــی و خامــوش شــدن آرمان هــا و شــعارهای 
انقابــی می دانســتند. در مقابــل، جریــان سیاســی دیگــری بودنــد کــه رویکــرد مثبتــی بــه تــداوم وضعیــت انقابــی نداشــتند 
و معتقــد بودنــد کــه بایــد بــا ســرعت از دوران انقابــی گــذر کــرد و در قالــب »نظــام نرمــال و معمولــی« عمــل کنیــم. آنــان 
»تــداوم روحیــه انقابــی« را بــا »نظام ســازی« در تعــارض می دیدنــد. ایــن رویکــرد، انقاب هــا را نوعــی حرکــت احساســی 
و غیرعقانــی کــه همــراه بــا تنــدروی اســت، می داننــد و معتقدنــد کــه ایــن وضعیــت بایــد بــه ســرعت متوقــف و »وضعیــت 

نرمــال« شــود و لــذا در ایــن قالــب نمی تــوان »وضعیــت انقابــی« و »نظام ســازی« را جمــع کــرد.
ــه  ــداوم روحی ــاب »ت ــی انق ــران مذهب ــی از رهب ــی)ره( و بخــش مهم ــام خمین ــان، حضــرت ام ــن دو جری ــل ای ــا درمقاب ام
انقابــی« در »قالــب نظــام« را معــارض هــم نمی دانســتند و لــذا ضمــن تأکیــد بــر »نظام ســازی« از ضــرورت »حفــظ روحیــه 
ــد.  ــف می کردن ــخص تعری ــداف مش ــبرد اه ــرای پیش ــی و ب ــی عقان ــاب را اقدام ــان انق ــد. آن ــخن می گفتن ــی« س انقاب
بنابرایــن بــر ضــرورت تأســیس نظــام انقابــی اصــرار داشــتند. بــه ایــن معنــا کــه نظام ســازی بــا اراده مــردم انجــام شــود و 
ــد. ــداوم یاب ــه عنــوان خواســت مــردم در ایــن نظــام جدیــد فرامــوش نشــود و ت ــز ب ــه، آرمان هــا و اهــداف انقــاب نی روحی
ــر ایــن اســاس، رهبــران انقــاب همــواره دولت هــا را بــه حفــظ و تــداوم شــعارها و اهــداف انقــاب توصیــه می کردنــد  ب
و نســبت بــه دورشــدن از اهــداف انقــاب تذکــر می دادنــد. بنابرایــن انقــاب بــه مرحلــه »نظام ســازی« وارد شــده و نظــام 
قدرتمنــد و مســتقلی را بــر پایــه آرای عمومــی و اســامی شــکل داده اســت و به تدریــج بــا تــاش بــرای ایجــاد تغییــرات 
ــی  ــازی فرهنگ ــی و اسامی س ــبک زندگ ــزاری در س ــت نرم اف ــرای تقوی ــزی ب ــخت افزاری و برنامه ری ــترهای س ــم و بس مه

ــت.  ــرده اس ــرح ک ــت هایی را مط ــا و سیاس ــی، برنامه ه اجتماع
ــد  ــال آن بوده ان ــت های کان به دنب ــل در سیاس ــز حداق ــا نی ــده و دولت ه ــس ش ــتی منعک ــناد باالدس ــت ها در اس ــن سیاس ای
وبــا وجــود چالش هــا و موانــع، قدم هــای مهمــی نیــز در ایــن راســتا برداشــته اند هرچنــد ایــن رونــد هنــوز ناکافــی اســت 

و بــا وضعیــت مطلــوب فاصلــه دارد.

نجفــی: دکتــر فــوزی گفتنــد کــه برخــی از جریان هــای سیاســی معتقــد بودنــد کــه بایــد بــا ســرعت از دوران انقابــی گــذر 
ــد«  ــم جدی ــر ســر چیســت؟ اگــر »طــرح عال ــا؟ دعــوا ب ــه چــه معن ــال ب ــم. نرم ــال« عمــل کنی ــب »نظــام نرم کــرد و در قال
نشــود، کــه انقــاب ایــران، روســیه و فرانســه همــه یکــی اســت. همــه از دل عالــم جدیــد برآمده انــد کــه از اروپــا شــروع 
شــده اســت. آیــت اهلل شــهید مطهــری، بحثــی را در فلســفه تاریــخ دارد و عنــوان می کنــد کــه وقتــی حرکــت تاریــخ را دینــی 
تحلیــل کنیــم، بایــد ایــن حرکــت را در »علــت غایــی« ببینیــم یــا »علــت فاعلــی«؟ ایشــان معتقدنــد کــه ایــن حرکــت را اتفاقــًا 
بایــد در »علــت غایــی« دنبــال  کــرد. ایــن در حالــی اســت کــه همــه، حرکــت را در علــت فاعلــی دنبــال می کننــد. اگــر از 
ــگاه و نقــش دیــن عــوض  ــر می شــود، حتــی جای ــه خیلــی عمیق ت ــم، قضی ــگاه  کنی ــه ایــن حرکــت ن ــه علــت غایــی ب زاوی
ــوده  اســت امــا حرکــت تاریــخ را بایــد در »علــت  می شــود. هــر چنــد دیــن در علــت فاعلــی تحــوالت تاریــخ اثرگــذار ب
غایــی« دیــد. شــهید مطهــری معتقــد اســت کــه تاریــخ نســبت بــه حــق و باطــل، عدالــت و ظلــم و... بی طــرف نیســت اگــر 
طــرف عدالــت حرکــت کنیــم، چــرخ دنده هــای تاریــخ بــه نفــع مــا خواهــد بــود و اگــر ظلــم کنیــم، خــود تاریــخ و هســتی 

ــد. ــش می ده واکن

ــردی  ــا رویک ــنت« و »مدرنیســم« و ب ــه »س ــر دوگان ــی ب ــه مبتن ــانی ک ــری، برخــاف کس ــهید مطه ــت ش ــوزی: در حقیق ف
ــه ســمت یــک غایــت  ــخ را ب ــد، مســیر تاری ــن می کنن ــخ را تبیی ــب دور، مســیر تاری ــا در قال ــه ی یکســان انگارانه، یکتاانگاران
تکاملــی و معنــوی و الهــی می داننــد و از مهدویــت ســخن می گوینــد. ایشــان معتقدنــد کــه تاریــخ، حرکتــی بــه ســمت غربــی 
شــدن نیســت، حرکــت تاریــخ فــراز و نشــیب دارد امــا روح کلــی آن بــه ســمت »عقانی شــدن بشــر« و »حکومــت صالحــان« 
اســت. وقتــی بــه مســیر چنیــن نــگاه می کننــد، بــه انقــاب بــه عنــوان یــک امــر غیرعقانــی نــگاه نمی کننــد چــون انقــاب 
ــی  ــا غیرعقان ــه تنه ــن نگــرش، انقــاب ن ــا در ای ــی و تخریب گــر به نظــر می رســد ام ــگاه نخســت یــک کار غیرعقان در ن
و تخریب گــر نیســت کــه بخشــی از رونــد اســت. در واقــع، انقــاب، شــبیه کاری اســت کــه پیامبــر اکــرم)ص( انجــام داد؛ 

یعنــی گــذر از وضعیــت جاهلــی جامعــه بــه ســمت یــک وضعیــت مطلوب تــر.
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نجفی:  بر این اساس،  انقالب روسیه و فرانسه هم روند طبیعی تاریخ است؟
فــوزی: از دیــدگاه اســامی، بخشــی از آن کــه در مســیر ســنت های الهــی همچــون حاکمیــت عدالــت و تحقــق حــق فطــری 
حاکمیــت بشــر بــر سرنوشــت خــود اســت، در رونــد طبیعــی تاریــخ قــرار می گیــرد هــر چنــد بخشــی نیــز خــاف ایــن جهــت 

ــود. ــیر می ش تفس

نجفــی: »آزادی« و »عدالــت« فطــرت انسان هاســت. بــرای همیــن هــم هســت کــه رشــد کــرده  اســت واال جهانــی نمی شــد. 
ــت اســت. ــی آزادی و عدال ــف به خاطــر تفســیر غلط   شــان از مطالبات شــان یعن ــرده  اســت؟ توق ــف ک ــا چــرا توق ام

فــوزی: بنابرایــن، انقابی گــری بــه معنــای جنبشــی اجتماعــی اســت کــه بــر اســاس حرکــت طبیعــی تاریــخ و بــرای رســیدن 
بــه اهــداف خــاص آغــاز شــده اســت. بنابرایــن، ایــن گونــه نیســت کــه وقتــی نظــام شــکل می گیــرد، ایــن حرکــت متوقــف 
ــرد آن  ــرای پیش ب ــیله ای ب ــاانقابی وس ــام پس ــکل گیری نظ ــا اســت و ش ــه آرمان ه ــیدن ب ــاب رس ــدف از انق ــرا ه ــود، زی ش
آرمان هــا اســت.  از ایــن دیــدگاه، انقابی گــری بــه معنــای غیرعقانــی عمــل کــردن و تخریب گــری نیســت، اتفاقــًا بــا نوعــی 
ــن  ــت بنابرای ــری« اس ــل دوران »انقابی گ ــداوم و مکم ــازی« در ت ــت، دوره »نظام س ــن جه ــت. از ای ــزوج اس ــت مم عقانی

ــی« ســخن گفــت. ــوان از »نظــام انقاب می ت

 فتح الهــی: تذکــر بســیار مهمــی را دکتــر نجفــی عنــوان کردنــد کــه انقــاب را نبایــد بــا ســقوط شــاه یکــی گرفــت. برخــی 
پیــروزی انقــاب را بــا ســقوط شــاه تعریــف می کننــد، در صورتی کــه انقــاب پی ریــزی عالــم و انســان جدیــدی اســت کــه 
نیازمنــد نظام ســازی و کار مــداوم و ســنگینی اســت.  انقــاب اســامی تمــام نشــده  اســت و راه هــای نرفتــه زیــادی دارد. تنظیــم 
نوینــی از »رابطــه دولــت و مــردم« از جملــه ایــن راه هــا اســت کــه انقــاب اســامی بایــد تحــول اساســی در ایــن رابطــه بــه 
وجــود آورد. شــکل دادن بــه »دولــت مردمــی« کــه مــردم اداره امــور را بــه عهــده  گیرنــد و دولــت نقــش برطــرف کننــده موانــع 

ــته باشــد.  ــردم را داش ــای م و تســهیل کننده  فعالیت ه
چنیــن نظــام سیاســی و اداری در دنیــای امــروز تجربــه نشــده اســت و در همــه کشــورها دیــوار بیــن دولــت و مــردم را بــه 
گونــه ای شــاهدیم.  برداشــتن ایــن  دیــوار بیــن مــردم و دولــت یــک تجربــه جدیــد اســت و تاشــی 40  ســاله را پشــت ســر 

ــق آن هســتیم. ــوز هــم در مســیر تحق ــی هن ــه پیشــرفت های قابل توجهــی حاصــل شــده اســت ول ــد ک دارد. هرچن

ــن  ــاد ای ــه افت ــی ک ــن اتفاق ــم؛ در شــوروی و چی ــاوت داری ــا انقــاب روســیه، شــباهت و تف ــه ای ب ــک جنب ــا از ی ــی: م نجف
ــوده  اســت؛ چــون از اول کمونیســم  ــًا طبیعــی ب ــاق  کام ــن اتف ــن ای ــی شــدند. به نظــر م ــرال جهان ــود کــه هضــم نظــام لیب ب
ــر  ــم را تغیی ــد، نمی  خواســتند عال ــر دهن ــود. آنهــا فقــط می  خواســتند مناســبات اقتصــادی را تغیی ــر از لیبرالیســم نب ــزی غی چی
دهنــد. اگــر بــا دیــد خودمــان نــگاه کنیــم، هــر دو ناســوتی هســتند، انقاب هــای قدســی نیســتند، بشــر را روی زمیــن قــرار 
می دهنــد؛ چــه عدالت شــان و چــه آزادی شــان هــر دو ناســوتی اســت، لــذا هــر دو ) روســیه و چیــن( بــه خاســتگاه اولیه شــان 
ــرای اینکــه خــود را متفــاوت  ــان ب برگشــتند. در اینجــا روس هــا تاش هایــی را هــم صــورت دادنــد کــه خنــده دار اســت. آن
نشــان دهنــد،  کوشــیدند تــا بــرای تفســیر عالــم، وضــع جامعــه و انقــاب خودشــان یکســری واژه جعــل کننــد کــه بگوینــد 
مــا از آنهــا متفــاوت هســتیم. انقــاب اســامی دقیقــًا عکــس ایــن اســت. واقعــًا می  خواهــد عالــم را عــوض کنــد امــا هنــوز 
وقتــی کــه می خواهیــم راجــع بــه آن صحبــت کنیــم، جعــل واژه نکردیــم و بــا همیــن واژه هــای مــدرن حــرف می زنیــم. وقتــی 
می خواهیــم در مــورد انقــاب و مطالبــات آن یعنــی آزادی و عدالــت و... حــرف بزنیــم، بــه ســراغ واژه هــای مشــترکی می  رویــم 

ــای لیبرالیســم مفهوم ســازی شــده اســت. کــه در دنی
انقــاب اســامی، چــون ذاتــًا ادعــای طــرح عالــم جدیــد داشــته  اســت در ایــن طــرح تصــرف کــرده  اســت. یکــی از اولیــن 
برخوردهــای انقــاب بــا عالــم جدیــد، برخــاف اینکــه برخــورد بــا ظلــم، مناســبات سیاســی، اقتصــادی و حتــی دینــی تلقــی 
می شــود، برخــورد بــا سکوالریســم اســت. در واقــع، انقــاب اســامی برخــورد بــا جنبــه غیرقدســی و ناســوتی عالــم جدیــد 
اســت. بنابرایــن چــون در مســیر حرکــت از »تمــدن اســامی« بــه »تمــدن نویــن« اســت، ایــن  واژه انقــاب  را بایــد بــا خــود 
حمــل کنــد،  امــا آرام آرام در خــود انقــاب هــم تصــرف می کنــد. بــه اعتقــاد مــن، انقــاب اســامی هــر چنــد کــه واژه انقــاب 
را بــه خدمــت گرفتــه  اســت امــا در خــود واژه انقــاب هــم تصــرف کــرده  اســت، حتــی در واژه جمهوریــت هــم در حــال 
ــب در اســتمرار  ــن »شــدن« مرت ــد. ای ــن حــال، در آن هــم تصــرف می کن ــا در عی ــرد ام ــت را می گی تصــرف اســت. جمهوری
ــر می شــود. اســم ایــن تصــرف  ــر شــود، ایــن تصــرف عمیق ت اســت. یــک  دفعــه ای نمی شــود، هــر چقــدر ظرفیتــش عمیق ت

و هاضمــه »تمــدن« اســت.
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میــری: مســیر بحــث مــن، قــدری متفــاوت اســت. مــن بــر ایــن عقیــده هســتم کــه بایــد بیــن مفهــوم »انقــاب« و »نظــام« 
ــم »نظــام« اســت و »انقــاب« نیســت. انقــاب رخــدادی  ــا در آن به ســر می بری ــون م ــه اکن ــزی ک ــل شــد. آن چی ــز قائ تمای
اســت معطــوف بــه یــک ســاحت ایــده ال. یعنــی جامعــه انســانی بــه ایــن می اندیشــیده کــه می توانــد عدالــت، آزادی، توحیــد 
یــا وحــدت نــوع انســانی را در جامعــه ای بــدون تبعیــض، فشــار و ســرکوب روی کــره زمیــن محقــق کنــد. در انقاب فرانســه، 
ــه،  ــاب فرانس ــیرهای انق ــود، تفس ــته  می ش ــا گذاش ــر اینه ــه ب ــیر هایی ک ــال تفس ــود. ح ــور ب ــم همین ط ــران ه ــیه و ای روس
روســیه و ... نیســت بلکــه تفاســیری اســت کــه در »نظــام« صــورت می گیــرد. رخــداد  انقــاب معطــوف بــه »ســاحت ایــده ال« 
ــرد، دیگــر دغدغه هــای  ــی شــکل می گی ــی، نظــام وقت ــع« اســت. یعن ــر واق ــه »ســاحت ام ــا نظــام معطــوف ب رخ می دهــد ام
حفــظ خــودش را دارد. وقتــی می گوییــم مــا وارث انقــاب هســتیم و تفســیر انقابــی ایــن اســت در ظاهــر فکــر می کنیــم 

دقیقــًا »ایــن  همانــی« انجــام داده ایــم امــا آن چیــزی کــه مــا در آن واقــع شــدیم »نظــام« اســت.

نجفــی: در ایــن فضــا، ایرانــی بــودن، فرانســوی بــودن و روســی بــودن ایــن انقالب هــا را چگونــه تفســیر 
می کنیــد؟ شــما نگفتیــد انقــالب لیبــرال فرانســه،  انقــالب کمونیســت روســیه یــا انقــالب اســالمی ایــران. 

چــه چیــز انقــالِب مــا »ایرانــی« اســت. لطفــًا ایــن را توضیــح دهیــد؟
میــری: »انقــاب« وقتــی رخ می دهــد، صفــت ایرانــی، روســی و 
فرانســوی نــدارد بلکــه ســوژه خــودآگاه از نــوع انســان به دنبــال داشــتن 

قســط، آزادی و عدالــت برمی آیــد. ایــن مطالبــات، خــود را در 
ــون  ــورد چ ــت می خ ــا شکس ــد، ام ــان می ده ــه نش ــاب فرانس انق
در پــس انقــاب نظامــی شــکل گرفــت کــه از قضــا بــرای خــود 
مقتضیاتــی داشــت. می کوشــید خــود را حفــظ کــرده و اســتمرار 
دهــد. اینجاســت کــه رنــگ و بــوی فرانســوی، روســی و ایرانــی 
ــی  ــد، یعن ــاب رخ می ده ــی انق ــم وقت ــران ه ــرد. در ای می گی

ــد  ــق کنن ــا را محق ــه آن ایده آل ه ــتند ک ــن هس ــال ای ــا به دنب آدم ه
ــا نظــام بگیریــم، اینجــا یــک اتفاقــی  اگــر مــا انقــاب را مســاوی ب

ــت،  ــورده  اس ــت خ ــاب شکس ــه انق ــم ک ــر می کنی ــا فک ــد و م می افت
ــاب  ــون انق ــورد، چ ــت نمی خ ــت شکس ــاب هیچ وق ــه انق در حالی ک

ــت. ــال آزادی اس ــزاد به دنب ــی آدمی یعن
ــراد و  ــد مــن ضدانقــاب هســتم یعنــی ضــد فطــرت خــودش اســت، ضــد انســانیت خــودش اســت، اف  اگــر کســی بگوی
ــه آن  ــم ب ــم ه ــه بتوانی ــرد ک ــد ک ــر. حــال، اینجــا چــه بای ــاب خی ــا ضــد انق ــام باشــند، ام ــد ضدنظ اپوزیســیون ها می توانن
میــراث، خودمــان را نزدیــک  کنیــم و هــم بتوانیــم نظــام را حفــظ کنیــم. بایــد فضایــی ایجــاد شــود کــه یــک تمایــز تئوریــک 
و نظــری بیــن رخــداد انقــاب و واقعیــت نظــام شــکل  گیــرد کــه در ایــن فضــا بتوانیــم دائــم از نقطه نظــر انقــاب، نظــام را 
نقــد کنیــم تــا نظــام بتوانــد خــود را اصــاح  کنــد و نگویــد مــن تجســم انقــاب هســتم. وقتــی گفتــه می شــود کــه نظــام، 
ــد محقــق  شــود و ایــن  تجســم انقــاب اســت یعنــی »امــر ایــده آل« محقــق شــده  اســت. در حالی کــه امــر ایــده آل نمی توان

ــای وضــع انســانی اســت. یکــی از پارادوکس ه

ــن  ــا ای ــه ب ــد را داشــته  باشــم؛ نخســت اینکــه شــما چگون ــای شــما دو نق ــه صحبت  ه ــن اینجــا ب ــد م ــی: اجــازه دهی نجف
ــد  ــما معتق ــود ش ــه خ ــد. در صورتی ک ــد می کنی ــام« را نق ــم »نظ ــد و ه ــی می کنی ــاب« را بررس ــم »انق ــدرن ه ــای م واژه ه
هســتید کــه ذات ایــن انقــاب »مــدرن« نیســت. از عالــم مــدرن نیامــده و ضــد عالــم مــدرن اســت. چه طــور در تفســیر آن 
ــه  می شــود  ــد کــه همــه مــدرن اســت. دوم اینکــه نتیجــه ای کــه از انقــاب فرانســه و روســیه گرفت ــه کار می بری واژه  هایــی ب
ــی  ــم قدس ــن عال ــه ای ــر را ب ــران بش ــاب ای ــه انق ــت ک ــن در حالی س ــد. ای ــی دور می کن ــم قدس ــر را از عال ــًا بش  کام

برمی گردانــد، اینهــا چه طــور می توانــد ایده هــا و آرمان هــای یکســانی داشــته  باشــند؟

میــری: خــود شــما هــم عنــوان  کردیــد کــه چــون واژه جعــل نکردیــم،  وقتــی بحــث می کنیــم ناگزیــر هســتیم مفاهیــم را در 
قالــب مدرنــش بــه کار بگیریــم. اجــازه دهیــد مــن هــم نقــدی بــه مفهــوم »ســکوالر« کــه در صحبت هــای شــما بســامد باالیــی 

داشــت، داشــته باشــم. 
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در ایــران بســیاری از متفکــران و نظریه پــردازان، مفهــوم ســکوالر را بــا مفهــوم »ضددینــی« و »غیردینــی« متــرادف می گیرنــد و 
بعضــًا هــم حتــی  ســکوالر را بــه »عــرف« تفســیر می کننــد و معتقدنــد کــه سکوالریســم یــک »نــگاه عرفــی« اســت.

امــا واقعیــت ایــن اســت کــه مفهــوم ســکوالر، اصــًا بــه معنــای ضددینــی یــا غیردینــی نیســت. مســیحیان کاتولیــک عالــم را 
ــد.  ــا وصــل بودن ــم معن ــه عال ــد کــه ب ــد؛ اســپریتوال ها کســانی بودن ــه دو بخــش »اســپریتوال« و »ســکوالر« تقســیم می کردن ب
اینهــا روحانیونــی بودنــد کــه خــود را وقــف کلیســای مســیح می کردنــد؛ بــه ایــن معنــا کــه نــه ازدواج می کردنــد و نــه کار. 
مدارجــی هــم داشــتند کــه باالتریــن آنــان پــاپ بــود. در پایین تریــن مرتبــه ایــن مــدارج، مــردم عــادی  بودنــد کــه در کلیســا 
ــه ایــن افــراد »الئیــک« می گفتنــد. فــرد الئیــک،  حضــور نداشــتند و نمی توانســتند خــود را وقــف کلیســا کننــد. روحانیــون ب
بــاور بــه مســیح داشــت امــا نمی توانســت خــود را ۲4 ســاعته وقــف کلیســا کنــد. روحانیــون کاتولیــک هــم بــه ایــن افــراد 
ــی ازدواج، کار و  ــد، یعن ــد؟ چــون اینهــا کارهــای ســکوالر می کردن ــه اینهــا »الئیــک« می گفتن ــا چــرا ب ــد؛ ام ــر« نمی گفتن »کاف

ــد. ــن کارهــا »کارهــای ســکوالر« می گفتن ــه ای ــک ب ــد.  مســیحیت کاتولی تجــارت می کردن
ــت  ــد و آن را بدع ــکوالر می بینن ــام را س ــن اس ــرم )ص( و دی ــول اک ــرت رس ــا، حض ــه کاتولیک ه ــت ک ــن اس ــب ای جال
مســیحی می داننــد. مفهــوم ســکوالر در جهــان معنــای کاتولیــک، یــک معنــای دینــی دارد و اصــًا بــه معنــای ضددینــی نیســت. 
حــال، مــن از شــما می پرســم کــه مــا چــرا بایــد انقــاب و جهــان معنــای خودمــان را براســاس یــک مفهــوم کاتولیکــی تفســیر 
ــد  ــد فردی ــتا، احم ــن راس ــم؟ در ای ــر حــرف نمی زنی ــن منظ ــن اســت و چــرا از ای ــر اســام ای ــم منظ ــم؟ چــرا نمی گویی کنی
می گویــد: »صــدر تاریــخ مــا ذیــل تاریــخ غــرب اســت«. ایــن بــدان معناســت کــه چــون ذیــل تاریــخ غــرب قــرار گرفتیــم بــا 

همــان مفاهیــم حــرف می زنیــم و ایــن گریزناپذیــر اســت.

نجفــی: مــن مفهــوم ســکوالر را کــه بــرای انقــاب اســامی بــه کار نبــردم، مــن در مــورد فرانســه و روســیه از مفهــوم ســکوالر 
ــران از »امــر قدســی« حــرف  ــم، امــا در مــورد انقــاب ای اســتفاده کــردم؛ چــون در مــورد آن فضــای گفتمانــی حــرف می زن
زدم. ایــراد مــن بــه شــما ایــن بــود کــه نبایــد از مفاهیــم مــدرن و غربــی بــرای تفســیر مســائل خودمــان اســتفاده کنیــد. به نظــر 
می رســد کــه گــره کار بــه نکتــه ای کــه دکتــر نجفــی پیش تــر هــم عنــوان کردنــد، یعنــی »جعــل واژه« برمی گــردد و ایــن کاری 
اســت کــه مــا انجــام نداده ایــم. اوالً جعــل واژه بــه چــه معنــا اســت؟ آیــا بدیــن معنــا اســت کــه مــا نتوانســتیم مفهوم ســازی 
کنیــم؟ پرســش دیگــری کــه در ذیــل همیــن پرســش قــرار می گیــرد ایــن اســت اگــر نتوانســتیم مفاهیــم و واژه هــای خودمــان را 
ــه یکــی از پیش شــرط های نظام ســازی و جامعه ســازی  ــی« را ک ــی انقاب ــش و خودآگاه ــم »بین ــه می توانی ــم چگون ــد کنی تولی

اســت در بدنــه جامعــه ایجــاد کنیــم؟

نجفــی: ضعــف مــا در »واژه ســازی« به دلیــل هژمونــی عالــم مــدرن اســت. ایــن هژمونــی بــه راحتــی ایــن اجــازه را نمی دهــد 
کــه مــا مفاهیــم خودمــان و نگاهــی کــه بــه هســتی داریــم را جــا بیندازیــم. اکثــر اهرم هــای قــدرت جهــان سیاســت، فرهنــگ 
ــا  ــه م ــزی را ب ــد چی ــاب می خواه ــن انق ــد، ای ــود می گوی ــگارو خ ــه فی ــو در مقال ــت. فوک ــتان آنهاس ــم در دس ــاد ه و اقتص
غربی هــا یــادآوری  کنــد کــه 400 ســال اســت از زندگــی مــا رخــت بربســته و آن »ورود معنویــت بــه متــن زندگــی اســت«. 

انقــاب در پــی آن اســت کــه مجــدداً ایــن معنویــت را بازســازی  کنــد.
واقعیــت ایــن اســت کــه دنیــای مــدرن بــر مادیــت خاصــی بنــا شــده  اســت. بنابرایــن، ایــن عالــم مــدرن بــه راحتــی اجــازه 
ــق  ــید. موف ــه آن رس ــادی ب ــور ع ــد به ط ــه بای ــری اســت ک ــل واژه ام ــد.  جع ــاب را نمی ده ــده از انق ــم برآم ــاخت مفاهی س
بــودن یــا نبــودن بــه جعــل واژه نیســت، موفــق بــودن و نبــودن بــه عظمــت کار و عظمــت انقــاب اســت. خــود ایــن نــگاه 
جدیــد بــه عالــم و عالــم را در برابــر خــود قــرار دادن، کار بزرگــی اســت. مثــل ماهــی   می مانــد کــه خــود را از آب بــه بیــرون 
ــد  ــرار دارد، نمی توان ــه ماهــی در آب و در آن مختصــات ق ــی ک ــه مادام ــد؛ چــرا ک ــا را ببین ــد کل دری ــا بتوان ــد ت ــرت می کن پ
بــه درکــی از دریــا برســد، بایــد بــه خشــکی بیایــد و از خشــکی بــه دریــا نــگاه کنــد. نســبت ایــن انقــاب بــه عالــم مــدرن، 
 مثــل نســبت آب بــه خشــکی اســت، بــا اقتضائــات آب، نمی تــوان بــه ســراغ خشــکی رفــت. مــا چــون بــا اقتضائــات آن آب 
ــا یــک نــگاه و زاویــه دیــد دیگــری بــه ایــن  و زندگــی ماهی گونــه انــس پیــدا کردیــم، خیلــی برایمــان ســخت اســت کــه ب
کلیــت نــگاه کنیــم. لــذا، اکثــر اشــتباه های مــا در انقــاب در حــوزه توســعه و ... در همیــن فضاســت. فضایــی از آب بــر آب 

ــد. ــگاه را می طلب ــن دو ن ــه آب اســت و ای ــی از خشــکی ب ــه فضــای انقــاب،  فضای اســت. در صورتی ک

ــن  ــه ممک ــد ک ــد. هرچن ــل  کن ــا را منتق ــی از پیام ه ــد بعض ــت و می توان ــده اس ــی کمک کنن ــازی های ترکیب ــی:  واژه س فتح اله
اســت بتــوان واژه هــای جدیدتــری را پیــدا کــرد کــه مقصــود پیــام را بهتــر منتقــل کنــد. به طــور مثــال مفهــوم »نظــام انقابــی« 

نشــان می دهــد کــه تقابــل بیــن »انقــاب« و »نظــام« موضوعیــت نــدارد.
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ــا در نظــام  ــی: درســت اســت کــه انقــاب یــک رخــداد اســت و براســاس آن نظــام سیاســی ســاخته  می شــود، ام فتح اله
انقابــی، انقــاب دائمــی وجــود دارد و نظــام هــم حالتــی انقابــی دارد. »نظــام انقابــی« به طــور دائــم خــود را بازســازی 
می کنــد. حیــات تمــدن نویــن اســامی هــم تــوأم بــا انقــاب خواهــد بــود و ایــن یکــی دیگــر از تفاوت  هــای تمــدن نویــن 

اســامی بــا تمــدن اســامی گذشــته اســت. تمــدن نویــن اســامی یــک »تمــدن انقابــی« اســت.

ــوغ را  ــی و بل ــی، نوجوان ــه دوره کودک ــل بچــه ای ک ــود. مث ــام نمی ش ــت تم ــود، چــون هوی ــام نمی ش ــاب تم ــی: انق نجف
ســپری می کنــد. »نظــام« بلــوغ آن بچــه اســت. کمــا اینکــه والیــت همــان نبــوت اســت در یــک قالــب جدیدتــر. اگــر نظــام، 

نظــام صالــح و درســتی باشــد و بــه پختگــی برســد، مرحلــه بلــوغ آن انقــاب اســت و »تمــدن« بلــوغ نظــام اســت.
ــین دارد و  ــای پیش ــا و الگوه ــل قالب ه ــکنانه در مقاب ــرد ساختارش ــذاری، رویک ــه نام گ ــامی در عرص ــاب اس ــوزی: انق ف
ــد. در عرصــه  ــف کن ــطا« تعری ــه وس ــر »ام ــی ب ــی و مبتن ــف و بین االمرین ــن دو طی ــد خــود را در بی ــاش می کن ــواره ت هم
ــا  ــه ای بیــن دموکراســی و تئوکراســی دفــاع می کنــد و تــاش می کنــد جمهوریــت و اســامیت را ب سیاســی از الگــوی میان
هــم پیونــد بزنــد و بــا تصــرف در آنهــا مــدل جدیــد و میانــه امــا بــا هویــت تــازه ای را در قالــب مردم ســاالری دینــی تعریــف 
کنــد. در عرصــه اقتصــادی بــا نقــد لیبرالیســم و سوسیالیســم به دنبــال پیونــد بیــن آزادی و عدالــت توأمــان اســت و الگــوی 

ــد.  ــه آن را »اقتصــاد اســامی« می نام ــد ک ــی جســت وجو می کن ــدل جهان ــن دو م ــن ای ــه ای را در بی میان
ــا را  ــت آنه ــاد مثب ــد ابع ــاش می کن ــان ســنت گرایی و مدرنیســم ت ــد توأم ــز ضمــن نق در عرصــه اجتماعــی و فرهنگــی نی
بگیــرد و مــدل میانــه ای را بــا تصــرف در هــر دو ایجــاد کنــد کــه نــه ســنت گرایی نــاب اســت و نــه مدرنیســتی غربــی و 
ــا اخــذ عناصــری از ســنت و مدرنیســم و تصــرف در آنهــا  ــدارد بلکــه الگــوی جدیــدی را ب ــا آنهــا ن تقابــل کاملــی نیــز ب
انجــام داده اســت و الگویــی معطــوف بــه هویــت و فرهنــگ و ســنت های دینــی امــا متناســب بــا شــرایط زمــان و مــکان و 
دنیــای معاصــر را مطــرح ســاخته اســت. بنابرایــن معتقــد اســت کــه مــا دنبــال بازگشــت بشــر بــه گذشــته نیســتیم و در عیــن 
ــد. بنابرایــن ایــن مدل هــا و نامگذاری هــای  ــه هــم نزدیــک کنن ــد اینهــا را ب ــم و ســعی می کنن ــه ســنت هــم پایبندی حــال ب

ساختارشــکنانه و بینابینــی جــزو ویژگی هــای ادبیــات و گفتمــان انقــاب اســامی اســت. 
ایــن وضعیــت ضمــن اینکــه پیــام تــازه و نویــی را بــرای همــه ســرخوردگان از مکاتــب مــادی و مکاتــب موجــود جهانــی بــه 
همــراه دارد و راه تــازه ای را بــرای تفکــر و حرکــت می گشــاید امــا در عیــن حــال می تــوان تفاســیر مختلفــی را نیــز از آنهــا 
ارائــه داد کــه ایــن تفاســیر مختلــف سیاســتگذاری های مختلفــی را به دنبــال خواهــد داشــت؛  همــان اتفاقــی کــه در چهــار 
دهــه گذشــته افتــاده اســت و اگــر بــه ادبیــات راســت و چــپ دقــت کنیــد، می بینیــد کــه تقریبــًا واژه هــا مشــترک هســتند 
ولــی یــک بســتر و چنــد رؤیــا اســت و هــر کســی تلقــی و نــگاه خاصــی بــه ایــن واژه هــا دارد از ایــن جهــت دعــوا بــر ســر 
واژه هــا و مفاهیــم، دعــوای مهمــی در انقــاب اســامی اســت. بنابرایــن علی رغــم تازگــی و ســختی کار نیازمنــد تئوریــزه 

شــدن و تثبیــت گفتمانــی و اجماع ســازی گفتمانــی اســت.

ــم  ــان و ادب بخواهی ــا از فرهنگســتان زب ــه م ــا نیســت ک ــن معن ــه ای ــی اســت و ب ــه بســیار مهم ــل واژه« نکت ــری: »جع می
واژه ســازی کنــد، بلکــه بــه جوهــر عالمیــت جدیــد برمی گــردد و مقصــود تصــرف در ایــن عالــم اســت. انقــاب در ایــران 
حداقــل در خوانشــی کــه مــن دارم، مبتنــی بــر »ســوژه« اســت؛ یعنــی ســوژه بایــد قــدرت تصــرف در عالــم را داشــته باشــد، 
ایــن آن بعــدی اســت کــه مــا آن را خیلــی جــدی نگرفته ایــم، نبــض تپنــده عالمیــت جدیــد در »ســاینس« و »تکنولــوژی« 
خــود را نشــان داده اســت و قــدرت ســوژه در ایــن اســت کــه چگونــه در ایــن عالــم تصــرف می کنــد. وقتــی ایــن را جــدی 
ــی  ــات فرانســوی، امریکای ــًا از ادبی ــه مث ــه جــای اینک ــان را ب ــی خودم ــان معنای ــم زیســت جه ــان می توانی ــم آن زم گرفتی
ــه عبــارت دیگــر، پاشــنه آشــیل مــا بحــث  ــا اروپایــی بگیریــم، از زیســت جهــان و نظــام معنایــی خودمــان می گیریــم. ب ی

»زبانــی« نیســت، بحــث »تفکــر« اســت.

فتح الهــی: بــه هــر حــال نســل های جدیــد قــدرت واژه ســازی بیشــتری دارنــد و بایــد منتظــر آنــان بــرای واژه ســازی های 
مناســب و انتقــال مفاهیــم بــود.

نیم نگاه
دکتــر یحیــی فــوزی: هویــت و فرهنــگ اســت کــه بــه ســاختارها و کارگــزاران شــکل می دهــد، اینکــه چــرا اساســًا مــردم 
از بیــن رهبــران مخالــف رژیــم شــاه، حضــرت امــام خمینــی)ره( را بــه عنــوان رهبــر انتخــاب کردنــد؟ چــرا انقــاب ایــران 
ــوب می دانســتند؟ چــرا  ــت اقتصــادی را نامطل ــردم وضعی ــا لیبرالیســتی نشــد؟ چــرا م »اســامی« شــد؟ چــرا کمونیســتی ی
برنامــه توســعه شــاه از نظــر خیلی هــا مطلــوب بــود امــا برخــی برنامــه توســعه شــاه را نامطلــوب دانســته و بــه وابســتگی 
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ــودن  ــوب ب ــدی، مطل ــی و ب ــت و فرهنــگ برمی  گــردد. خوب ــه بحــث هوی ــا ب ــراض داشــتند؟ همــه اینه ــران اعت اقتصــادی ای
ــای فرهنگــی  کــه  ــا خواســت هویتــی و تمن ــراد برمی گــردد. ب ــه تصــور ذهنــی، فرهنــگ، جهان بینــی  و هویــت اف و نبــودن ب
مــا ایرانیــان داشــتیم انتخاب هایــی را رقــم زدیــم کــه منجــر بــه انقــاب شــد. بنابرایــن می تــوان گفــت کــه انقــاب مــا یــک 

انقــاب فرهنگــی و هویتــی و البتــه تمدنــی بــود.
نیم نگاه

ــن  ــدن نوی ــه »تم ــامی« ب ــدن اس ــال از »تم ــه انتق ــوان مرحل ــه عن ــران را ب ــامی ای ــاب اس ــی: انق ــی فتح اله ــر محمدعل دکت
ــی داشــت.  ــا »تمــدن اســامی« یــک ویژگــی مل ــی دارد، ام ــن اســامی« ویژگــی فرامل ــم. »تمــدن نوی ــا می کنی اســامی« معن
انتقــال از ویژگــی »ملــی« بــه وضعیــت »فراملــی« نیــاز بــه یــک انقــاب داشــت. بــه ایــن معنــی کــه حرکت هــای بطئــی و آرام 
جوابگــو نبــوده و نیــاز بــه جهــش حرکتــی تــوأم بــا نقــد جــدی گذشــته وجــود داشــته اســت. از ویژگی هــای تمــدن نویــن 
اســامی آن اســت کــه اعتمــاد مســتحکمی بــه »حرکــت عمومــی جامعــه« پیــدا می شــود و در واقــع، اعتمــاد بــه سرنوشــت 
کلــی عالــم رقــم می خــورد. ایــن نگــرش، تولــد یــک انســان جدیــد را نویــد می دهــد. انســان قدیــم اعتمــاد بــه آینــده را در 
ــد و  ــای حــوادث می زدن ــه دری ــود کــه دل ب ــد انســان های جدیــدی ب ــارت از تول ایــن ســطح نداشــت. انقــاب اســامی عب

وارد معرکه هــا می شــدند.
نیم نگاه

دکتــر موســی نجفــی: می گوییــم »انقــاب اســامی ایــران« ولــی هــر کــدام از ایــن ســه مؤلفــه »انقــاب«، »ایــران« و »اســام« 
را ســاده می گیریــم. چــرا اســام؟ چــرا در ایــران؟ و چــرا انقــاب؟ می توانســت انقابــی نشــود بلکــه  تحولــی اســامی_ایرانی 
ــا اســامی  ــی باشــد ام ــی باشــد، انقاب باشــد، کمــا اینکــه در مشــروطه هــم به همیــن شــکل پیــش  رفــت. می توانســت ایران
نباشــد. می توانســت انقــاب اســامی باشــد و در ایــران نباشــد. ایــن ســه بایــد بــه هــم یــک ربطــی داشــته  باشــند. دو واقعــه 
»ســرنگونی رژیــم شــاه« و »وقــوع انقــاب« بــا هــم اتفــاق افتــاده  اســت و اگــر بخواهیــم نگاهــی درســت بــه ایــن موضــوع 
داشــته  باشــیم، اتفاقــا، وجــود انقــاب  اســامی بــود کــه شــاه را ســرنگون  کــرد نــه اینکــه رژیــم شــاه و کارهــای او علــت 

وقــوع انقــاب اســامی ایــران شــده باشــد. ایــن همــان نظریــه »هویــِت انقابــی« و »انقــاب هویتــی« مــن اســت.
نیم نگاه

دکتــر ســیدجواد میــری: انقــاب یــک مفهــوم مبتنــی بــر ســوژه اســت. »ســوژه« بــه انســانی اطــاق می شــود کــه خودآگاهــی 
تاریخــی و اراده بــرای تغییــر و تحــول وضــع موجــود دارد. بنابرایــن رعیــت نمی توانــد انقــاب کنــد. در انقــاب ایــران، ایــن 
پرســش مطــرح بــود کــه »عدالــت« یــا »آزادی« کدام یــک بایــد اســاس یــک جامعــه باشــد؟ در بســیاری از نوشــته های دهه چهل 
تــا حتــی دو ســه ســال بعــد از انقــاب می بینیــم کــه همــه پســوند »توحیــد« دارنــد مثــل اقتصــاد توحیــدی، سیاســت  توحیــدی، 

 ... و  جهان بینــی  توحیــدی 
ــای  ــه معن ــد« ب ــن »توحی . ای
ــد نبــود بلکــه  یگانگــی خداون
ــرای  ــه ب ــود ک ــا ب ــن معن بدی
جامعــه  یــک  بــه  رســیدن 
بایــد  ایــده آل  و  مطلــوب 
ــر  ــری« ب ــوع بش ــدت ن »وح
جامعــه حاکــم شــود تــا امکان 
عدالــت و آزادی محقــق شــود. 
نــگاه  منظــر  ایــن  از  اگــر 
ــران  ــه در ای ــی ک ــم انقاب کنی
بــرای  صرفــًا  می دهــد  رخ 
ــی  ــوده بلکــه انقاب ــان نب ایرانی
در حــوزه تمــدن بشــری بــوده 

ــت.                                                        اس
مهسا رمضانی، 

خبرنگار روزنامه ایران
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دکتر نجفی در گفت وگوی اختصاصی با صدای حوزه:
آیت اهلل صافی گلپایگانی از بازوان توانمند نظام بود 

دکتــر موســی نجفــی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، آیــت اهلل صافــی گلپایگانــی را فقیهــی سیاســی و 
اجتماعــی توصیــف کــرد و گفــت: ایشــان از بــازوان توانمنــد نظــام بــود و همیشــه در عیــن توجــه بــه مســائل نظــام و کشــور، 

اســتقال رأی داشــته و اســتقال ایشــان در راســتای کمــک بــه نظــام بــود.
بــه گــزارش خبرنــگار صــدای حــوزه، دکتــر نجفــی طــی مصاحبــه ای گفــت: آیــت اهلل لطــف اهلل صافــی گلپایگانــی از مراجــع 
معظــم تقلیــد و روحانیــون مبــارزی اســت کــه پیونــد محکمــی بــا انقــاب اســامی دارد ایشــان از معتمــدان بــه امــام خمینــی 
محســوب می شــود، عالمــی کــه عمــر بــا برکــت خــود را در مســیر نهضــت اســام و خدمــت بــه اســام و انقــاب اســامی 

مصــروف داشــت.

ــه نجــف و حــوزه  ــع شــهر اصفهــان، حــوزه علمی ــه گلپایــگان از تواب ــد ســال 1۲97 و تحصیلکــرده در حــوزه علمی وی متول
ــدند. ــت اهلل بروجــردی محســوب می ش ــاگردان برجســته مرحــوم آی ــه ش ــه از جمل ــد ک ــم بودن ــه ق علمی

ــه مناصــب سیاســی مرحــوم  ــان از جمل ــری شــورای نگهب ــت و دبی ــون اساســی و عضوی ــرگان قان ــس خب ــت در مجل عضوی
آیــت اهلل شــیخ لطــف اهلل صافــی گلپایگانــی اســت. ایــن عالــم وارســته پــس از عمــری بــا برکــت در دوازدهــم بهمــن مــاه ســال 

1400 دارفانــی را وداع گفــت.
در خصــوص شــخصیت علمــی و سیاســی و تاریخــی ایشــان، خبرنــگار صــدای حــوزه گفت و گویــی بــا دکتــر موســی نجفــی، 
اســتاد و پژوهشــگر برجســته تاریــخ معاصــر و رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، داشــته چــرا کــه ایشــان 
از افــرادی هســتند کــه نزدیــک بــه 35 ســال مــراوده بــا آیــت اهلل صافــی گلپایگانــی داشــته انــد و خاطــرات مهمــی از ایشــان 

دارنــد کــه مهمتریــن نــکات آن در ادامــه در اختیــار شــما قــرار گرفتــه اســت:
 

صدای حوزهـ  آشنایی و ارتباط شما با آیت اهلل صافی گلپایگانی از چه زمانی آغاز شد؟
ــر  ــی دبی ــی گلپایگان ــت اهلل صاف ــردم و آی ــس کار می ک ــی مجل ــره حقوق ــس شــورای اســامی در دای ــه در مجل از ســال ۶5 ک
شــورای نگهبــان بودنــد و آن زمــان کتابــی را راجــع بــه نهضــت مرحــوم حــاج آقــا نــوراهلل اصفهانــی نوشــته بــودم، بــا ایشــان 
در خصــوص کتــاب تمــاس گرفتــم و فرمودنــد کــه بــه شــورای نگهبــان رفتــه و کتــاب را ماحظــه کردنــد و خیلــی خوششــان 
آمــد و اســتقبال کردنــد از کتــاب بنــده و همیــن موضــوع باعــث شــد مــراوده بنــده بــا ایشــان آغــاز بشــود و ادامــه داشــته باشــد.
پــس از اینکــه بــه قــم هجــرت کردنــد نیــز در قــم خدمــت ایشــان می رســیدم و همــواره بــا ایشــان در ارتبــاط بــودم حتــی 
زمانــی کــه در بیــت آیــت اهلل گلپایگانــی بودنــد، گاهــی نیــز آیــت اهلل صافــی بــا بنــده تمــاس می گرفتنــد هــم جویــای احــوال 
بنــده می شــدند هــم اگــر کتابــی را نیــاز داشــتند از مــن ســراغ می گرفتنــد، یکــی از علت هــای ارتبــاط بنــده بــا ایشــان و لطفــی 
کــه بــه مــن داشــتند ایــن بــود کــه بــه پــدر بزرگوارشــان مرحــوم آیــت اهلل حــاج شــیخ محمدجــواد صافــی بســیار عاقه داشــتند 

و تأکیــد داشــتند کــه القــاب و عناویــن ایشــان در کتاب هایــی کــه می نویســم بــه خوبــی محفــوظ بمانــد.
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پــدر آیــت اهلل گلپایگانــی از شــاگردان خــاص مرحــوم جــد مــا آقــا نــوراهلل نجفــی بودنــد. هــم آیــت اهلل مامحمدجــواد صافــی 
گلپایگانــی، هــم مرحــوم ثقــه االســام )تبریــزی کــه در تبریــز اعــدام شــدند( و هــم مرحــوم آقــا نجفــی بــه مرحــوم آیــت اهلل 
صافــی گلپایگانــی اجــازه داده بودنــد و مــن اینهــا را در کتابــم چــاپ کــردم و تابلویــی هــم از ایــن اجازه هــا درســت کــردم 

و بــه آیــت اهلل صافــی هدیــه دادم و ایشــان تابلــو را خیلــی دوســت داشــتند.
در زمــان برگــزاری کنگــره مرحــوم آیــت اهلل حــاج آقــا نــوراهلل در ســال 84 و کنگــره مرحــوم آقانجفــی در ســال 90 آیــت اهلل 
صافــی گلپایگانــی پیــام کتبــی ارســال کردنــد و ســخنرانی هــم داشــتند و همیشــه زمانــی کــه راجــع بــه بــزرگان برنامــه ای 

داشــتیم ایشــان مشــوق مــا بودنــد و بــه همــه صــورت مــا را راهنمــود می دادنــد.
یکــی از اهدافــی کــه جــد مــا داشــتند مبــارزه بــا بهائیــت بــود و آیــت اهلل صافــی گلپایگانــی بــه ایــن حــوزه توجــه بســیار 
داشــتند و مراقبــت می کردنــد، ایشــان همانطــور کــه رهبــر معظــم انقــاب در پیــام تســلیت خــود فرمودنــد انســانی واقعــا 
ــژه از پدرشــان در خصــوص مشــروطیت اطاعاتــی  ــه وی ــد و حافظــه تاریخــی بســیار خوبــی هــم داشــتند و ب بصیــر بودن
کســب کــرده بودنــد کــه کســی نمی دانســت و مســائلی را نقــل می کردنــد کــه بســیار نــاب و خــاص بــود و کســی مطلــع 

نبــود.
ــی و  ــد آگاه ــد و مطــرح شــده بودن ــه از رجــال بودن ــه برخــی اشــخاص ک ــی نســبت ب ــی گلپایگان ــت اهلل صاف مرحــوم آی
ــن را آگاه  ــد و م ــراد هشــدار می دادن ــه برخــی اف ــن نســبت ب ــه م ــتند و ب ــاع نداش ــه کســی از آن اط ــتند ک ــناختی داش ش
ــی گاهــی شــبهاتی در  ــد، حت ــل نمــی کنن ــا را روشــنفکران نق ــرد شــرب خمــر هــم داشــته و اینه ــان ف ــه ف ــد، ک می کردن
خصــوص برخــی افــراد مشــروطه داشــتم بــا ایشــان مطــرح می کــردم و ایشــان بــا دقــت بســیار نســبت بــه آن نــکات آگاه 
بودنــد و مــن را آگاهــی می دادنــد و در خصــوص مســائلی کــه مــا بــا ضــرب تحقیــق و ســختی بســیار کســب کــرده بودیــم 

ایشــان آگاهــی کاملــی داشــتند.
ــر  ــر ایشــان تنهــا رهب ــخ نظی ــه تاری ــد و در زمین ــده بودن ــی دی ــی برخــی مســائل تاریخــی را تجرب آیــت اهلل صافــی گلپایگان
معظــم انقــاب را ســراغ دارم اگرچــه آیــت اهلل صافــی گلپایگانــی برخــی مســائل را تجربــی دیــده بودنــد، آیــت اهلل صافــی 
در مســئله تاریــخ و بصیــرت سیاســی بســیار فــوق العــاده بودنــد و بصیــرت سیاســی ایشــان برخاســته از بصیــرت تاریخــی 
ایشــان بــوده اســت. یکــی از مراکــز بهائیــت در اســتان اصفهــان در نزدیکــی گلپایــگان بــوده اســت و مرحــوم آیــت اهلل صافــی 
گلپایگانــی حساســیت ویــژه ای بــه ایــن موضــوع داشــتند و مرحــوم پــدر ایشــان خیلــی علیــه بهائیــت کار کــرده بودنــد. رژیــم 
طاغــوت و دربــار شــاه نیــز پــر بــود از بهائیــان و آیــت اهلل صافــی نیــز کــه از ســال 41 بــه بعــد مبــارزه بــا رژیــم پهلــوی را 
آغــاز کــرده بودنــد و در ایــن زمینــه اقدامــات بســیار مؤثــر و جــدی داشــتند. آیــت اهلل صافــی هــم انقــاب اســامی را خــوب 
دیــده بــود و هــم امــام خمینــی را خــوب درک کــرده بودنــد و هــم آیــت اهلل گلپایگانــی را مرتــب در خدمتشــان بودنــد و لــذا 
هــر زمــان کــه ســؤالی در خصــوص نظــر آیــت اهلل گلپایگانــی در ایــن مــوارد داشــتم بنــده از ایشــان می پرســیدم و ایشــان 
ــر شــورای  ــه واســطه حضــور در مناســبی نظی ــد همچنیــن ب از مواضــع اطــاع و آگاهــی باالیــی کــه داشــتند پاســخ می دان

نگهبــان احاطــه دقیقــی بــه مســائل حقوقــی و قوانیــن کشــور و نهادهایــی نظیــر مجلــس شــورای اســامی داشــتند.
ــه  ــه ب ــی ک ــه جریانات ــای هم ــته ها و کتاب ه ــات و نوش ــد و مج ــه ای بودن ــخصیت پرمطالع ــی ش ــی گلپایگان ــت اهلل صاف آی
دســت ایشــان می رســید را مطالعــه می کردنــد و به همیــن واســطه آگاهــی دقیقــی از مســائل جامعــه و کشــور هــم داشــتند. 
ــا  ــه در دوران انقــاب اســامی و ی ــژه شــخصیت هایی ک ــه وی ــم ب ــراد ه ــان شناســی و شــناخت برخــی اف ایشــان در جری

ــد. مشــروطه مطــرح بودنــد و از اســرار ایــن دوران هــا بــه خوبــی اطــاع داشــتند و مــا را هــم راهنمایــی می کردن
مثــًا ایشــان گزارش هــای نظمیــه را بررســی کــرده بودنــد و متوجــه شــده بودنــد فــان شــخص کــه اســمش در گــزارش 
نیامــده و انســان ظاهرالصاحــی در آن زمــان بــوده و در بیــوت مراجــع رفــت و آمــد داشــت ولــی در حقیقــت مشــغول ارائــه 
اطاعــات و آمــار بــه نظمیــه بــوده اســت ایشــان آن فــرد را تطبیــق داده بودنــد کــه چــه کســی اســت. گاهــی در برخــی کتــاب 
از افــراد اســم بــرده بــودم ایشــان می گفتنــد ایــن شــخص جاســوس بــوده و بــه نظمیــه پهلــوی یــا رضاخانــی گــزارش بیــوت 
مراجــع را مــی داده اســت و ایــن توجــه ایشــان نشــان دهنــده دقــت و علمیــت و حافظــه تاریخــی ایشــان بــود و اکنــون پــس 

از ســالها مــا در بررســی اســناد بــه صحــت و دقــت نظــرات ایشــان پــی برده ایــم.
ــد حتــی در دشــمن  ــراد بودن ــی بســیار انســان منصــف و دقیقــی در موضع گیــری در خصــوص اف آیــت اهلل صافــی گلپایگان
شناســی هــم انصــاف داشــتند و معتقــد بودنــد در قضــاوت افــراد در تاریــخ بایــد دقــت نظــر و انصــاف داشــت و نــکات 
مثبــت افــراد را هــم در نظــر گرفــت و مثــًا نبایــد شــاه های قاجــار را کــه مبــارزه بــا بهائیــت داشــتند بــا شــاه پهلــوی کــه 
ســر تــا پایــش وابســته بــه بهائیــت بــود یکــی کــرد. ایشــان حافظــه دقیــق و عمیقــی در مباحــث تاریخــی داشــتند و حتــی 
کتابــی کــه 80 ســال قبــل را مطالعــه کــرده بودنــد را بــا جزئیــات در خصــوص مطالــب و نویســنده و مســائل مربــوط بــه آن 
ــه  ــد نکت ــه حافظــه تاریخــی ایشــان اشــاره کردن ــام تســلیت خــود ب ــر معظــم انقــاب در پی به خاطــر داشــتند و اینکــه رهب

بســیار درســت و دقیقــی اســت.
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 صدای حوزهـ  به نظر شما کنش های سیاسی آیت اهلل صافی گلپایگانی با دیگر علما متفاوت بود؟
ــا دنیــا  ــه تعبیــر کردنــد کــه مــا ب ایشــان اواخــر عمرشــان نکتــه ای را مطــرح کردنــد کــه بعضــی جناح هــای سیاســی این گون
ــا داشــتند حــدود  ــا دنی ــی ایــن موضــوع درســت نبــود، زمانــی کــه ایشــان موضــع گیــری در خصــوص ارتبــاط ب قهریــم ول
ــود و در  ــوط ب ــل مرب ــت قب ــه دول ــه ب ــی داشــت ک ــان مصداق ــای رئیســی می گذشــت. فرمایشــات ایش ــت آق ــاه از دول دوم
دیــدگاه ایشــان دولتــی کــه چندمــاه قبــل بــر ســر کار بــوده اســت مقصــر نبــود بلکــه مقصــر دولتــی بــود کــه 8 ســال بــر ســر 
ــل نظــام و دولــت قــرار بدهنــد. ــد آیــت اهلل صافــی را در مقاب ــا بازی هــای رســانه ای تــاش کردن ــوده اســت امــا برخــی ب کار ب

ــه کشــورهای مختلــف  ــوده اســت آیــت اهلل رئیســی همــواره مشــغول ســفر ب ــا قهــر ب ــا دنی ــا ب ــت م ــم دول حتــی اگــر بگویی
هســتند و مشــخصا قهــری بــا دنیــا در کار نیســت، امــا برخــی جریانــات سیاســی از رویکــرد فعــال آقــای رئیســی در دیپلماســی 
بیــن المللــی ناراضــی و ناراحــت هســتند و مشــخص اســت موضــع گیــری و جریــان ســازی کــه در خصــوص فرمایشــات 
ــی همیشــه از  ــت اهلل صاف ــوده اســت، آی ــری سیاســی از ایشــان ب ــرای انتقام گی ــتند تاشــی ب ــی داش ــی گلپایگان ــت اهلل صاف آی
ــازوان توانمنــد و خیرخــواه نظــام مقــدس اســامی بودنــد و البتــه ماننــد همــه مراجــع موضــع مســتقل داشــتند و این طــور  ب

نبــود کــه بــه صــورت مطلــق همــه چیــز را تأییــد کــرده و مشــکات را نبیننــد.
زمانــی روزنامــه همشــهری مطلبــی از آقــای جمالــزاده منتشــر کــرده بــود کــه آقــای صافــی نســبت بــه ایــن موضــوع حساســیت 
ــد، ایشــان  ــح بودن ــده و ناصحی ــود و بســیار زنن ــد نب ــل تأیی ــه قاب ــی داشــت ک ــزاده کتابهای ــه جمال ــژه ای داشــتند، چــرا ک وی
ــن  ــه ای ــد و بســیار نســبت ب ــج می کن ــته ها را تروی ــراد و نوش ــن اف ــادگی ای ــن س ــه ای ــه همشــهری ب ــد چــرا روزنام می گفتن
جریانــات دقــت داشــتند. اینکــه یــک جنــاح سیاســی بخواهــد حــرف آیــت اهلل صافــی گلپایگانــی را مصــادره و تحریــف بکنــد 
قطعــًا حافظــه تاریخــی درســتی نــدارد، ایشــان همیشــه علیــه جریــان ســکوالر و غربگــرا موضــع گیــری داشــتند و نمی شــود 
کســی ایشــان را مقابــل نظــام اســامی قــرار بدهــد و تــاش کنــد تاریــخ را تحریــف کنــد. مرحــوم آیــت اهلل صافــی گلپایگانــی 
یــک مرجعــی بودنــد کــه همیشــه همــراه نظــام بودنــد و همیشــه ایشــان از امــام خمینــی بــا همیــن لفــظ امــام خمینــی یــاد 
ــام  ــد ام ــه می گفتن ــان همیش ــی ایش ــی ول ــت اهلل خمین ــا آی ــی ی ــای خمین ــد آق ــا می گوین ــی علم ــه برخ ــد در حالی ک می کردن
ــه  ــم ب ــن ه ــی و قوانی ــه از برخــی مســائل اجرای ــد در حالی ک ــاد می کردن ــری ی ــام و رهب ــرام از ام ــا احت ــی و همیشــه ب خمین
وضــوح و صراحــت نقــد می کردنــد و حساســیت درســتی نســبت بــه موضوعــات داشــتند. ایشــان همیشــه بــا رهبــر معظــم 
انقــاب مــراوده خوبــی داشــتند و بــا احتــرام از ایشــان و امــام خمینــی یــاد می کردنــد و هرگــز مقابــل نظــام و رهبــری و امــام 

خمینــی قــرار نگرفتنــد.
 

صدای حوزهـ  خاطره ای هم از آیت اهلل صافی گلپایگانی در دوران حضور ایشان در شورای نگهبان دارید؟
ــت منتشــر می شــد  ــه روحانی ــی علی ــا مطالب ــی ی ــل مشــکوک و جریان های ــی نوشــته هایی چــاپ می شــد از ســوی محاف گاه
کــه آیــت اهلل صافــی بــا دقــت و حساســیت پیگیــر ایــن مســائل بودنــد، یــک نمونــه مثــًا در مــوردی کنگــره ای بــرای امــام 
خمینــی گرفتــه شــد مطلبــی بــود مــن بــرای آیــت اهلل صافــی بــردم کــه بــه دســت امــام خمینــی برســانند، بعــدا از ایشــان نتیجــه 
را پیگیــر شــدم کــه گفتنــد خدمــت امــام رفتــم امــا اوقــات ایشــان تلــخ بــود و صــاح ندیــدم بیشــتر از ایــن خاطــر ایشــان را 
مکــدر کنــم. مدتــی بعــد گفتنــد خدمــت امــام رفتــم آقــای اردبیلــی، هاشــمی و خامنــه ای هــم بودنــد جلــوی آنهــا گفتــم و 
نســبت بــه چــاپ ایــن مطالــب در کشــور اعتــراض کــردم و امــام خمینــی نیــز دســتور دادنــد بــا چــاپ چنیــن مطالبــی مخالفــت 

شــده و از آن جلوگیــری بشــود.
 

صدای حوزهـ  به نظر شما مطالبی که در سالروز صدسالگی حوزه علمیه مطرح شد و نسبت هایی که به آیت اهلل 
عبدالکریم حائری و آیت اهلل بروجردی نسبت داده شد اینها با مواضع ایشان تناسب داشت؟

مــن در مطلبــی نوشــتم مرحــوم آیــت اهلل حائــری و آقــا نــوراهلل دو سیاســت بــا یــک هــدف بودنــد، یعنــی در مقابــل یکدیگــر 
نبودنــد بلکــه یکــی به دنبــال حفــظ حــوزه علمیــه و دیگــری در مســیر مبــارزه مســتقیم بــا رضاخــان بــوده و هــردو در حــال مبارزه 
بودنــد، الزم نیســت مبــارزه حتمــا شــکل مســتقیم باشــد بلکــه گاهــی مبــارزه بــرای کســب هویــت می توانــد باشــد، مبــارزه بــرای 
مبــارزه یــک نظریــه مارکسیســتی اســت امــا مبــارزه بــرای کســب هویــت یــک مبنــای شــیعی دارد، روحانیــت شــیعه همیشــه 
مبــارزه مســتقیم نمی کــرده اســت، ســازش نیــز در دســتور کار روحانیــت شــیعه نبــوده اســت، موضــع روحانیــت شــیعه همیشــه 
اســتقال بــوده و گاهــی مبــارزه مســتقیم، گاهــی حفــظ حــوزه علمیــه و گاهــی نوشــتن کتــاب رویکــرد روحانیت شــیعه در مســیر 
مبــارزه بــوده اســت. اینکــه یــک روحانــی علیــه بهائیــت کار می کنــد کار سیاســی اســت، کتــاب نوشــتن و حفــظ حــوزه علمیــه 
هــم مبــارزه سیاســی محســوب می شــود، اینکــه عــده ای در صــد ســالگی حــوزه علمیــه حفــظ حــوزه علمیــه کــه محــل ترویــج 
معــارف اســامی اســت را در مقابــل رضاخانــی کــه در حــال تــاش بــرای حــذف دیــن و ترویــج سکوالریســم اســت، مبــارزه 

سیاســی نداننــد اشــتباه اســت چــون حتمــا مبــارزه نبایــد بــه شــکل نــواب و یــا آیــت اهلل کاشــانی باشــد.
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ــوده اســت کــه گوشه نشــین باشــد، بلکــه  فعالیت هــای فرهنگــی داشــتند، کتاب هــای  ــی عالمــی نب آیــت اهلل صافــی گلپایگان
مهمــی در خصــوص مهدویــت داشــتند و نشــان می دهــد کــه ایشــان هدفمنــد اقــدام می کردنــد و نقطــه زن بودنــد و مانعــی 
ــد  ــد و می گفتن ــی بتازگــی از بیمارســتان مرخــص شــده بودن ــد. خاطــرم هســت زمان ــات بودن ــر مســیر انحراف مهــم در براب
مطلبــی بــه دســت مــن رســیده اســت کــه انحرافاتــی داشــته و مــن کًا بیمــاری خــود را فرامــوش کــردم و الزم اســت کــه 
بــه ایــن نوشــته ها و مواضــع غلــط مقابلــه و موضــع گیــری بشــود و حتــی از مــن نیــز خواســتند کــه جــواب بدهــم علیــه 
آن مطالــب و ایــن درحالــی بــود کــه ایشــان در حــدود صــد ســالگی و در دوره مریضــی بودنــد کــه بایــد دوره نقاهــت خــود 
را ســپری می کــرد. نمی تــوان گفــت، آیــت اهلل صافــی گلپایگانــی سیاســی نبــود بلکــه ایشــان  کامــًا پیگیــر مســائل بودنــد و 

همیشــه نســبت بــه موضوعــات کشــور و جامعــه حساســیت داشــته و رصــد داشــتند و موضــع گیــری می کردنــد.
و نکتــه دیگــری کــه در آیــت اهلل صافــی گلپایگانــی بــود علیــه صوفیــه مواضعــی داشــتند ولی ایشــان اهل انــزوا و گوشه نشــینی 
هــم نبــود و تأکیــد داشــت کــه الزم اســت مراجــع و فقهــا بــه عنــوان بــزرگان جامعــه در نظــر گرفتــه شــوند، آیــت اهلل صافــی 
ــر  ــد باالت ــزوی بودن ــه من ــی ک ــر از دیگران ــت را باالت ــهید اس ــده و ش ــته ش ــرده و کش ــام ک ــه قی ــی ک ــن عالم ــد م می گفتن

می دانــم. ایشــان عالمــی کــه نهضتــی داشــته و بدعتــی را از میــان برداشــته اســت را دارای جایگاهــی ویــژه می دانســتند.
 

صدای حوزهـ  نکته مهمی وجود دارد که باید در خصوص آیت اهلل صافی گلپایگانی مطرح کنید؟
ــح نظــرات  ــوان یــک مجتهــد خیلــی صری ــه عن ــد و ب ــان بودن ــی در شــورای نگهب ــی زمان مرحــوم آیــت اهلل صافــی گلپایگان
خــود را بیــان می کردنــد حتــی اگــر همســو بــا امــام خمینــی نبــود ایشــان بــا شــجاعت و صراحــت نظــرات خــود را مطــرح 
می کردنــد، اســتقال رأی و شــخصیت داشــتند ولــی ایــن اســتقال هرگــز باعــث نشــد موضعــی علیــه نظــام یــا والیــت فقیــه 

داشــته باشــند، حتــی اگــر موضوعــی را قبــول نداشــتند موضــع گیــری علیــه نظــام نمــی کردنــد.
ایشــان در مســائل سیاســی اولویت هــا را می شــناختند و اســتقال ایشــان در مرجعیــت علیــه نظــام نبــود بلکــه اســتقال در 
راســتای حمایــت از نظــام و کمــک بــه نظــام و رهبــری بــود و منجــر بــه تقابــل بــا نظــام نمی شــد، ایشــان هرکجــا بایــد ورود 
ــق زدن هــای روشــنفکرانه و ســکوالر تفــاوت بســیار  ــا ن ــد و رویکــرد ایشــان ب ــد ورود می کردن ــد و تذکــر می دادن می کردن
زیــادی داشــت، ایشــان در مســیر اصــاح امــور و تــاش بــرای دینــی شــدن مســائل بودنــد و ایــن متفــاوت از تــاش برخــی 
جریانــات بــرای ســکوالریزه و غیردینــی کــردن کشــور اســت. اینکــه گفتنــد بــا دنیــا قهــر نکنیــد بــرای حــل مشــکات کشــور 
و برداشــته شــدن فشــار از روی مــردم و تثبیــت نظــام بــوده اســت امــا کســی کــه از ایــن موضــع گیــری ایشــان می خواهــد 
ســوء اســتفاده کنــد به دنبــال افــزودن بــر تحریم هــا و مشــکات کشــور و ســاقط کــردن نظــام اســامی و افــزودن فشــار بــر 
مــردم اســت. اســتقال مرجعیــت بســیار مهــم اســت و بــرای نظــام یــک فرصــت اســت و البتــه بایــد ایــن موضــوع را بایــد 
بــه درســتی نــگاه کــرد. بصیــرت سیاســی آیــت اهلل صافــی گلپایگانــی کــه رهبــر معظــم انقــاب هــم بــه آن اشــاره کردنــد 

برخاســته از بصیــرت و آگاهــی تاریخــی ایشــان اســت.
آیــت اهلل صافــی گلپایگانــی بــه امــام خمینــی عاقمنــد بودنــد و در عیــن حــال اســتقال فقهــی و اجتهــاد خــود را هــم حفــظ 
ــد  ــی کــه ایشــان حرف هــای خــود را مطــرح می کردن ــد و ایــن شــجاعت در محافــل علمــی ارزش اســت امــا زمان می کردن
همیــن کســانی کــه امــروز ضــد انقــاب و امــام خمینــی و لیبــرال هســتند آن زمــان انقابی هــای تنــدرو بودنــد و مواضــع 
ــد  ــی می گفتن ــک مجتهــد نداشــتند و حت ــد و درک درســتی از اســتقال رأی ی ــام تلقــی می کردن ــی را ضــد ام ــت اهلل صاف آی
شــورای نگهبــان ضــد امــام خمینــی اســت و همیــن افــراد امــروز می خواهنــد از دیدگاه هــای ایشــان اســتفاده ابــزاری داشــته 

باشــند.
 

صدای حوزهـ  آیا آیت اهلل صافی گلپایگانی شما یا دیگران را به تقلید از خودشان دعوت کردند؟
مــن از ایشــان مســئله می پرســیدم امــا هرگــز چنیــن کاری نکردنــد کــه بخواهنــد مــن از ایشــان تقلیــد کنــم یــا وقتــی ســؤال 
ــا مقلــد ایشــان هســتم یــا خیــر، حتــی یکبــار و اصــا چنیــن رویــه ای نداشــتند و در عیــن حــال  می کــردم بپرســند کــه آی

پاســخگوی ســؤاالت شــرعی مــن و دیگــران بودنــد و منیــت و خودمحــوری در ایشــان راه نداشــت.

صدای حوزه – رابطه امام و آیت اهلل سید محمد رضا گلپایگانی از نظر ایشان چه طور بود؟
وقتــی آیــت اهلل ســید محمدرضــا گلپایگانــی فــوت کردنــد رهبــر انقــاب پیــام دادنــد کــه ایشــان یکــی از موفــق تریــن مراجــع 
در امــر مرجعیــت بودنــد مــن فکــر می کنــم یکــی از علت هایــی کــه بیــت آیــت اهلل گلپایگانــی دچــار حواشــی نشــد و موفــق 

بــود و حامــی انقــاب و امــام خمینــی )ره( در عیــن اســتقال بــود، همیــن حضــور ایشــان بــود.
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سردار کریم پور: 
انقالب اسالمی از دست غیب پشتیبانی دارد

ــوم،  ــان وزارت عل ــت بســیج کارکن ــز مقاوم ــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی، مرک به مناســبت چهل وســومین ســالروز پی
ــی،  ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــان پژوهش ــیج کارکن ــت بس ــگاه مقاوم ــکاری پای ــا هم ــاوری ب ــات و فن تحقیق

ــرد. ــزار ک ــی را برگ ــت بصیرت افزای ــت های نهض ــه نشس ــت از سلس ــت وهفتمین نشس بیس
در ایــن نشســت کــه 19 بهمن مــاه برگــزار شــد، ســردار ســرتیپ پاســدار دکتــر احمــد کریم پــور بــا موضــوع »آینــده انقــاب 
ــاب« ســخنرانی خــود را به صــورت غیرحضــوری  ــه گام دوم انق ــاد بیانی ــش بســیج در اجــرای مف ــا بررســی نق اســامی ب
)اســکایپی( ارائــه کــرد و نــکات مــورد نظــرش را بــا بســیجیان و فرماندهــان بســیجی دانشــگاه ها، مراکــز آمــوزش عالــی و 

... در میــان گذاشــت.
ســردار کریم پــور در ابتــدای ســخنانش بــا تبریــک فرارســیدن دهــه مبــارک فجــر گفــت: مــا بایــد تحقیــق کنیــم چــرا دهــه 
فجــر بــا ایــن عظمــت رخ می دهــد و چــرا چنیــن فجــری طلــوع می کنــد و ایــن فجــر همــان نــور الهــی اســت کــه آشــکار 
ــور  ــل از ظه ــه چه طــور قب ــد ک ــخ بپردازن ــن تاری ــه تبیی ــان بســیجی ب ــاز اســت جوان ــا اشــاره اینکــه نی شــده اســت. وی ب
اســام در جهــان تاریکــی مطلــق حاکــم بــود کــه متأســفانه کم کــم اســام فرامــوش می شــد تــا انقــاب اســامی رخ داد و 

جهــان را تــکان داد.
ــود، به خاطــرات و  ــه کشــور مســئول یــگان پیاده نظــام ب ســردار کریم پــور کــه در زمــان ورود تاریخــی امــام خمینــی )ره( ب
برخــی معجــزات حضــور امــام )ره( در فــرودگاه و ســپس در بهشــت زهــرا )س( اشــاره کــرد و گفــت: واقعــًا مــا بــا چشــمان 
خودمــان دیدیــم کــه امدادهــا و نیروهــای الهــی پشــتیبان امــام )ره( بودنــد. حتــی زمــان تبعیــد امــام نیــز برخــی دشــمنان قصــد 
داشــتند بــا تصــادف ســاختگی، شــهادت بنیان گــذار جمهــوری اســامی را رقــم بزننــد امــا بــر همــگان ثابــت شــد، انقــاب 
ــد،  ــت می کن ــه انقــاب را هدای ــن انقــاب بی صاحــب نیســت و آن کســی ک ــب پشــتیبانی دارد و ای اســامی از دســت غی

حضــرت مهــدی )عــج( اســت کــه اکنــون نیــز رهبــری معظــم انقــاب را مــدد می رســانند.
شــاید برخــی نشــنیده باشــید امــا دشــمنان قصــد داشــتند همــان ماجرایــی کــه بــر ســر امــام موســی صــدر آورده بودنــد را 
بــر ســر امــام )ره( هــم بیاورنــد امــا امدادهــای الهــی باعــث شــد امــام خمینــی )ره( زنــده بماننــد و ایــن انقــاب مردمــی 

پیــروز شــود.
ــای  ــن نمونه ه ــی از باالتری ــه یک ــدس ب ــاع مق ــال دف ــت س ــه هش ــاب و اینک ــه گام دوم انق ــاره ب ــا اش ــور ب ــر کریم پ دکت
ــا رفتنــد و ایــن انقــاب را تحویــل مقــام معظــم  مقاومــت در جهــان تبدیــل شــده اســت، گفــت: حــاال امــام راحــل از دنی
رهبــری دادنــد کــه در ادامــه مــا بایــد روی »تمــدن اســامی« تمرکــز کنیــم و مقــام معظــم رهبــری نیــز روی آن تأکیــد دارنــد. 
ــا و  ــًا پیشــرفت های موشــکی م ــه واقع ــد باشــیم ک ــد قدرتمن ــی انقــاب بای ــه اهــداف عال ــرای رســیدن ب ــا ب ــن راه م در ای
کاهــش خطاهــای موشــکی مــا بــه ده متــر آن هــم بــا ســه هزار کیلومتــر بــرد، موجــب هــراس دشــمنان تاریخــی اســام و 
انقــاب شــده اســت. مــا می توانیــم بــا تکیــه بــر بصیــرت جوانــان بســیجی و اخــاص آنهــا در گام دوم انقــاب هــم موفــق 

شــویم.
خاتمــه  در  کریم پــور  ســردار 
دکتــر  از  تشــکر  بــا  ســخنانش 
فرمانــده  نصیــرزاده،  حســین 
مرکــز مقاومــت بســیج کارکنــان 
دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی 
و قدردانــی از زحمــات منوچهــر 
ــت  ــگاه مقاوم ــده پای ــر فرمان صاب
ــوم  ــان پژوهشــگاه عل بســیج کارکن
ــه  ــی ب ــات فرهنگ ــانی و مطالع انس
ــای  ــت هرچــه بیشــتر هیأت ه تقوی
ــرد.در  ــد ک ــیج تأکی ــه ورز بس اندیش
بخــش پایانــی ایــن ســخنرانی نیــز 
ــزار  ــخ برگ ــش و پاس ــه پرس جلس

ــد. ش
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راه اندازی وبگاه پایان نامه ها و 
رساله های دانش آموختگان

ــگان پژوهشــگاه  ــا و رســاله های دانش آموخت ــگاه پایان نامه ه وب
علــوم انســانی و مطالعات فرهنگــی راه اندازی شــد.

بــه همــت همــکاران مدیریــت تحصیــات تکمیلــی و 
مدیریــت ترویــج دســتاوردهای پژوهشــی، اداره پرتــال 
رســاله های  و  پایان نامه هــا  »وبــگاه  ســامانه ها،  و 
فارغ التحصیــان پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
بــا  فرهنگــی« راه انــدازی شــد. عاقه منــدان می تواننــد 

ــانی:  ــه نش ــه ب مراجع
33۶5/https://www.ihcs.ac.ir/graduate/fa/page

یــا بــا مراجعــه بــه صفحــه اصلــی وبــگاه پژوهشــگاه بخــش 
»خدمــات فنــاوری اطاعــات« در انتهــای صفحــه اصلــی بــه 

ایــن بخــش دسترســی یابنــد.

برگزاری اولین جلسه هیأت امنای 
پژوهشگاه

ــانی و  ــوم انس ــای پژوهشــگاه عل ــأت امن ــن جلســه هی  اولی
ــد. ــزار ش ــی برگ ــد مدیریت ــی در دوره جدی ــات فرهنگ مطالع
ــگاه،  ــای پژوهش ــأت امن ــم هی ــت از دوره پنج ــن نشس اولی
ــزه  ــأت ممی ــا و هی ــأت امن ــز هی ــاه، در مرک ــم بهمن م پنج
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا حضــور دکتــر 
محمــد ســلیمانی )قائــم مقــام محتــرم وزیــر و رئیــس مرکــز 
ــین  ــر عبدالحس ــزه(، دکت ــای ممی ــا و هیأت ه ــای امن هیأت ه
کانتــری، )رئیــس کمیســیون دائمــی(، دکتــر موســی نجفــی 
ــی(  ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــس پژوهش )رئی
ــاء به صــورت حضــوری_ ــأت امن ــدادی از اعضــای هی و تع

مجــازی برگــزار شــد.
ــای  ــه حوزه ه ــوط ب ــای مرب ــتور کاره ــه، دس ــن جلس در ای
مختلــف پژوهشــگاه از جملــه: بخشــنامه وزارتــی، گــزارش 
حســابرس منتخــب هیــأت امنــا دربــاره عملکــرد مالــی ســال 
1399 پژوهشــگاه، مــوارد مربــوط بــه امــور اداری و پرســنلی 
ــگاه  ــی پژوهش ــأت علم ــر هی ــی و غی ــأت علم ــای هی اعض
مــورد بحــث و بررســی اعضــا قــرار گرفــت و مقــرر شــد، 
ــوم، تحقیقــات و  ــر عل ــد وزی ــات جلســه پــس از تأیی مصوب

فنــاوری، جهــت اجــرا بــه پژوهشــگاه ابــاغ شــود.
الزم بــه ذکــر اســت اعضــای حقیقــی پیشــنهادی پژوهشــگاه 
جهــت عضویــت در کمیســیون دائمــی هیــأت امنــای 
ــید. ــب رس ــه تصوی ــرح و ب ــه مط ــن جلس ــگاه در ای پژوهش

دکتر صداقت  ثمر به عنوان مدیریت 
امور پژوهشی و ارزشیابی »سمت« 

منصوب شد

مهــدوی زادگان، سرپرســت  داود  دکتــر  حجت االســام 
ســازمان مطالعــه و تدویــن )ســمت(، دکتــر کامیــار 
صداقت ثمــر حســینی را به عنــوان سرپرســت مدیریــت 
ــرد. ــوب ک ــازمان، منص ــن س ــیابی ای ــی و ارزش ــور پژوهش ام

بــه گــزارش روابــط  عمومــی »ســمت«، بــر اســاس حکــم 
صــادره از ســوی حجت االســام دکتــر داود مهــدوی زادگان، 
کامیــار صداقت ثمــر حســینی، عضــو هیــأت علمــی 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، به عنــوان 
سرپرســت مدیریــت امــور پژوهشــی و ارزشــیابی ســازمان 
ــوم اســامی و  ــب دانشــگاهی در عل ــن کت ــه و تدوی مطالع

انســانی منصــوب شــد.
در متــن حکــم صــادره از ســوی سرپرســت ســازمان 

»ســمت« آمــده اســت:
بــا عنایــت بــه تعهــد و شایســتگی های فــردی، تــوان علمــی 
ــرم پژوهشــی،  ــه پیشــنهاد معــاون محت ــا ب و تخصصــی، بن
ــما را  ــخ ۲5/10/1400 ش ــاغ از تاری ــن اب ــب ای ــه موج ب
به عنــوان سرپرســت مدیریــت امــور پژوهشــی و ارزشــیابی 

ــم. ــوب می نمای ــازمان منص س
ــه جامعــه  ــی را در خدمــت ب ــزون جناب عال ــق روز اف توفی
دانشــگاهی و میهــن اســامی از درگاه خداونــد متعــال 
مســئلت نمــوده و امیــد اســت بــا توجــه بــه تجــارب ارزنده 
ــری در  ــای مؤث ــی گام ه ــام حضرت عال ــا ســعی و اهتم و ب

ــی برداشــته شــود. ــای مل ــار علمــی و طرح ه ــن آث تدوی
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معرفی سامانه »تاک« پژوهشگاه در نشست جامعه و صنعت

ــکاری  ــن در هم ــای نوی ــا و راهکاره ــداد الگوه ــومین روی ــده در س ــامانه برگزی ــوان س ــه عن ــگاه ب ــاک« پژوهش ــامانه »ت س
ــد. ــی ش ــاب و معرف ــوم انتخ ــت وزارت عل ــه و صنع ــا جامع ــگاه ب دانش

ســومین رویــداد الگوهــا و راهکارهــای نویــن در همــکاری دانشــگاه بــا جامعــه و صنعــت بــه همــت دفتــر ارتبــاط بــا جامعــه 
و صنعــت وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری، در تاریــخ ۲۶ دی مــاه، بــه صــورت غیرحضــوری برگــزار شــد و از ایده هــای  

ــی شــد. ــده دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها قدردان برگزی
ــئولیت  ــی و مس ــا، اثربخش ــعه همکاری ه ــه در توس ــای خاقان ــود از: ایده ه ــارت ب ــداد عب ــن روی ــی ای ــای اصل محوره
ــق و توســعه مشــترک،  ــز تحقی ــردی، مراک ــی کارب ــن الملل ــای بی ــه ای، همکاری ه ــتانی و منطق ــای اس ــی، مأموریت ه اجتماع

فرصت هــای مطالعاتــی در جامعــه و صنعــت و پایان نامه هــای تقاضــا محــور.
در ابتــدای نشســت دکتــر محمدســعید ســیف، مدیــر کل دفتــر ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت، عنــوان کــرد: یکــی از مهم تریــن 
ــری شــده اســت طــرح تحــول در همکاری هــای دانشــگاه ها و  ــوم پیگی ــر در وزارت عل ــی کــه در ســال های اخی  فعالیت های

مؤسســات پژوهشــی بــا جامعــه و صنعــت بــوده اســت.
در ایــن دوره بیــش از 100 ایــده دریافــت و در کمیته هــای داوری بررســی شــدند کــه 10 مــورد از آنــان بــرای ارائــه انتخــاب 
ــا جامعــه و صنعــت  ــداد الگوهــا و راهکارهــای نویــن در همــکاری دانشــگاه ب ــه در قالــب »کتــاب ســومین روی شــد و بقی

ــد. ــد ش ــانی خواه ــگاه ها اطاع رس ــگاه ها و پژوهش ــه دانش وزارت« ب
ــوآوری  ــت ن ــط مدیری ــه توس ــردی( ک ــای کارب ــای پژوهش ه ــی احص ــامانه تعامل ــاک )س ــامانه ت ــرح س ــت، ط گفتنی اس
ــان  ــز در می ــت، نی ــده اس ــی ش ــگاه طراح ــی پژوهش ــانی و فرهنگ ــوم انس ــازی عل ــت کاربردی س ــازی معاون و کاربردی س

ــود. ــده ب ــای برگزی طرح ه
ــا همــکاری ســپهر شمســایی  ــوم انســانی و ب ــوآوری و کاربردی ســازی پژوهشــگاه عل ــت ن ــه همــت مدیری ــاک ب ســامانه ت
)کارشــناس مدیریــت( طراحــی شــده اســت. ســامانه تــاک ســامانه تعاملــی احصــای پژوهش هــای کاربــردی اســت کــه در 
آن بــرای همــه اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی صفحــه ای شــخصی بــرای تعامــل بــا 
دیگــر اعضــا، به روزرســانی ســوابق، آشــنایی بــا ســازمان ها و نهادهــای مرتبــط بــا حــوزه پژوهشــی خــود و نیــز اطــاع از 

ــه و صنعــت ایجــاد شــده اســت. ــی جامع ــن فراخوان هــای پژوهشــی و فرصت هــای مطالعات آخری
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طرح پژوهشگاه
 ایده برگزیده حوزه علوم انسانی در توسعه همکاری با »جامعه و صنعت« شد

ــرای ارزیابــی ســطح آمادگــی پژوهش هــای علــوم انســانی و اجتماعــی« طــرح ارائه شــده از ســوی  ــه الگویــی ب طــرح »ارائ
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، بــه عنــوان تنهــا ایــده برگزیــده حــوزه علــوم انســانی و اجتماعــی در نشســت 
»تجــارب و الگوهــای موفــق دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های کشــور در توســعه همــکاری بــا جامعــه و صنعــت« معرفــی شــد.
دفتــر ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در راســتای تحقــق شــعار ســال و تقویــت ارتبــاط 
ــق دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های  ــای موف ــوان »تجــارب و الگوه ــا عن ــدادی ب ــاله روی ــر س ــت، ه ــه و صنع ــا جامع ــر ب مؤث
کشــور در توســعه همــکاری بــا جامعــه و صنعــت« را رقــم می زنــد کــه نشســت ســال جــاری آن به صــورت غیرحضــوری، 

ســوم بهمــن مــاه، برگــزار شــد.
در ایــن نشســت محورهایــی از قبیــل؛ ارائــه تجــارب الگوهــای موفــق دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های کشــور، بررســی روش 
و راهکارهــای بهبــود و توســعه الگوهــای موفــق در دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های کشــور، مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار 
گرفــت. در ابتــدای نشســت دکتــر محمدســعید ســیف، مدیــر کل دفتــر ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت، هــدف از برگــزاری 
ــه  ــا جامع ــق دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های کشــور در توســعه همــکاری ب ــای موف ــه تجــارب و الگوه ــن نشســت را ارائ ای
و صنعــت بیــان کــرد. وی گفــت: بــرای ایــن منظــور در هفتــه پژوهــش و فنــاوری از دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها خواســته 
شــد تــا تجــارب خــود را در اختیــار دفتــر ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت قــرار دهنــد. 1۲0 ایــده دریافــت و در کمیته هــای 
ــت انتخــاب و از  ــه و صنع ــا جامع ــاط دانشــگاه ب ــای ارتب ــاب الگوه داوری بررســی شــدند. 77 طــرح جهــت نشــر در کت
ــوم  ــی ســطح آمادگــی پژوهش هــای عل ــرای ارزیاب ــی ب ــه الگوی ــه شــد. طــرح »ارائ ــق 10 طــرح ارائ ــان 77 الگــوی موف می
ــر  ــه میرشــاه والیتی و دکت ــر فرزان انســانی و اجتماعــی« از پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی کــه توســط دکت
الهــام ابراهیمــی ارائــه شــد، یکــی از الگوهــای موفقــی بــود کــه در ایــن نشســت ارائــه شــد. هــدف از ایــن طــرح، تعریــف 

ــی اســت. ــوم انســانی اجتماع ــای عل ــی پژوهش ه ــرای ارزیاب ــع ب ــر و جام شــاخص های معتب
دکتــر ابراهیمــی در معرفــی ایــن طــرح عنــوان کــرد: اخیــراً پژوهش هــای علــوم انســانی و اجتماعــی بــه تأســی از پژوهش های 
ــال حفــظ  ــد به دنب ــه دانشــگاهی بای ــه جامع ــل شــده اند ک ــه، مهندســی و پزشــکی به ســوی کاربردی ســازی متمای ــوم پای عل
تــوازن میــان هــر دو نــوع تحقیقــات نظــری و کاربــردی و به ویــژه تعریــف صحیــح کاربردپذیــری در پژوهش هــای حــوزه 
علــوم انســانی و اجتماعــی باشــد. وی تأکیــد کــرد: کاربردی ســازی در علــوم انســانی، خــود یــک حرکــت فناورانــه اســت، 
ــت  ــک فعالی ــود و ی ــی می ش ــل تلق ــه عم ــم در صحن ــه ســمت کاربســت عل ــوری دانشــی ب ــه و تئ ــت از نظری ــرا حرک زی
ــات و  ــق مقتضی ــا مطاب ــا نظریه ه ــد ت ــوری ارجــاع می ده ــه تئ ــل مجــدداً ب ــا را از عم ــه م غیرخطــی و چرخــه ای اســت ک
ارز ش هــا شــکل بگیــرد. در حــوزه  علــوم انســانی و اجتماعــی، هنگامــی کــه صحبــت از کاربردی ســازی بــه میــان می آیــد، 
ــی،  ــرای ارزیاب ــل اســتفاده ب ــزار قاب ــه عنــوان یــک مفهــوم و اب ــاوری TRL را ب می تــوان مفهومــی مشــابه ســطح آمادگــی فن
مدیریــت هــر چــه بهتــر و کاهــش خطــرات مــورد توجــه و اســتفاده قــرار داد، مثــال آنچــه کــه در آیین نامه هــای باالدســتی 
ــا این حــال بایــد توجــه داشــت خط کــش TRL تنهــا  ماننــد آیین نامــه ارتقــای اعضــای هیــأت علمــی عمــًا رخ می دهــد. ب
معیــار و حتــی بهتریــن معیــار بــرای ســنجش ســطح آمادگــی پژوهش هــای علــوم انســانی و اجتماعــی بــرای ورود بــه منصــه 
عمــل نیســت. بــرای رفــع ایــن خــأ مدتــی اســت کــه تاش هایــی صــورت گرفتــه اســت کــه تاش  هــای صــورت گرفتــه 
ــری  ــرد نقش پذی ــازی.۲- رویک ــرد معادل  س ــرد: 1-رویک ــیم ک ــروه تقس ــه گ ــب س ــوان در قال ــازی را می ت ــرای شاخص  س ب
ــا  ــازی ب ــد »شاخص س ــک کن ــا کم ــه م ــد ب ــه می توان ــه ک ــت آنچ ــا در نهای ــاوت، ام ــرد متف ــا رویک ــازی ب 3- شاخص س
رویکــرد متفــاوت« اســت. یعنــی متناســب بــا مقتضیــات علــوم انســانی و اجتماعــی، »معیــار« تعریــف کنیــم. معیــاری کــه 

شــاید بتوانــد از TRL وام بگیــرد، امــا قطعــًا اقتضائــات علــوم انســانی و اجتماعــی را دربــر می گیــرد.
ابراهیمــی شــرح داد: شــاخص های تعییــن ســطح بلــوغ پژوهش هــای علــوم انســانی و اجتماعــی ابعــاد مختلفــی را شــامل 
ــی  ــد اجتماع ــر و...(، بع ــای فک ــت در اتاق ه ــتی، عضوی ــای سیاس ــر در رویه ه ــتی )تغیی ــد سیاس ــه: بع ــود، از جمل می ش
ــج  ــی )تروی ــد فرهنگ ــی و ...(، بع ــی عموم ــرای آگاهی بخش ــش ب ــتاوردهای پژوه ــتفاده از دس ــانه ای، اس ــار رس ــد آث )تولی
یافته هــای پژوهشــی در شــبکه های جمعــی، کمــک بــه توســعه محصــوالت فرهنگــی و ...(، بعــد اقتصــادی )خلــق درآمــد، 
کاهــش مخــارج و ...(، بعــد علمــی )همــکاری بیــن رشــته ای، ارجاعــات، جوایــز علمــی و ...(، بعــد آموزشــی )توســعه منابــع 
انســانی، آموزش هــای همگانــی و ...(.از دیگــر طرح هــای برگزیــده در ایــن نشســت، طــرح »اســتاد، پژوهشــگر و همــکار« از 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر، طــرح »الگــوی ارائــه ســرویس های صنعتــی« از دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران و طــرح »اجــرای 

ــد. ســامانه های تولیــدی و توانمنــدی خدماتــی« از دانشــگاه تربیــت مــدرس بودن
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گزارش هفتمین جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه:
پژوهش های علوم انسانی و چشم انداز تمدنی انقالب اسالمی

هفتمیــن جلســه شــورای پژوهشــی پژوهشــگاه، دوشــنبه 11 بهمن  مــاه، در ســالن اندیشــه پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
فرهنگــی بــا حضــور اعضــای شــورا برگــزار شــد.

در آغــاز ایــن جلســه دکتــر موســی نجفــی، رئیــس پژوهشــگاه، بــا درود بــر پیامبــر )ص( و اهــل بیــت )ع( و ضمــن تبریــک 
ــه ابعــاد مختلــف برگــزاری مراســم تودیــع و  ــارک فجــر و ســالگرد پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی، ب ــام ا... دهــه مب ای
معارفــه ریاســت پژوهشــگاه بــا حضــور دکتــر محمدعلــی زلفــی گل )مقــام عالــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری( اشــاره و 

اظهــار امیــدواری کــرد کــه بتــوان از ایــن پــس مســائل مختلــف پژوهشــگاه را در افــق جدیــدی پیگیــری کــرد.
ــی وزارت پــس از 30 ســال در مراســم تودیــع و معارفــه رئیــس پژوهشــگاه را از چنــد  رئیــس پژوهشــگاه حضــور مقــام عال
جهــت حائــز اهمیــت و اســتثنائی دانســت کــه ازجملــه آنهــا توجــه بــه جایــگاه پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
در میــان مراکــز پژوهشــی از یکســو و توجــه و اهمیــت آن در دوره جدیــد وزارت علــوم و نــگاه عمیــق و جــدی شــکل گرفته 

بــه علــوم انســانی  به طورکلــی، از ســوی دیگــر اســت.

ضرورت توجه به اهداف متعالی انقالب از سوی پژوهشگران در سرآغاز دهه پنجم انقالب
دکتــر نجفــی در ادامــه ســخنان خــود، بــا تشــریح ابعــاد مختلــف و اهمیــت انقــاب اســامی، بــر ضــرورت توجــه بــه اهــداف 
متعالــی انقــاب از ســوی پژوهشــگران در دهــه پنجــم انقــاب و لــزوم ایفــای نقــش آنــان بــه لحــاظ علمــی در پژوهش هــای 
مرتبــط بــا انقــاب و بارورســازی فکــر انقابــی در کشــور تأکیــد کــرد. رئیــس پژوهشــگاه نســبت انقــاب اســامی بــه ایــران 
ــی کــرد و گفــت: انقــاب فرانســه اگرچــه در فرانســه روی داد  ــه کشــور فرانســه معرف ــد نســبت انقــاب فرانســه ب را همانن
امــا فرانســوی نبــود. به نحــوی مشــابه، انقــاب اســامی هــم انقــاب ایرانــی نبــود، بلکــه انقابــی اســت کــه در ایــران روی 
ــد نشــان دهنده  ــی داد، انقــاب اســامی هــم، هرچن ــک بعــد بین الملل ــن کشــور ی ــه ای ــه انقــاب فرانســه ب داد؛ همان طــور ک
ــه ایــران یــک وجهــه بین المللــی و جهانــی اعطــاء کــرد تــا عاوه بــر ظرفیت هــا و اســتعدادهایی کــه  عظمــت ایــران اســت، ب
فرهنــگ ایرانــی در طــول تاریــخ کهــن خــود بــرای ارتبــاط بــا ســایر کشــورها در درون خــود داشــت، کشــور مــا بــا انقــاب 
اســامی توانســت قدرتمندتــر و بــا شــکوه و جایــگاه باالتــری در مجامــع بین المللــی ظاهــر شــده و نقــش تأثیرگذارتــری در 
عرصــه بین المللــی ایفــا کنــد، چنان کــه تأثیرگــذاری در کشــورهای مختلــف مثــل نیجریــه و ارتبــاط بــا شــیخ زکزاکــی، رهبــر 

شــیعیان آن کشــور یــا ســایر کشــورها و رهبــران آنهــا، یکــی از نمونه هــای برجســته تأثیرگــذاری انقــاب اســامی اســت.
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ــی  ــم انداز تمدن ــردن چش ــیع تر ک ــگاه را وس ــئولین پژوهش ــی مس ــالت های اصل ــا و رس ــی از مأموریت ه ــی یک ــر نجف دکت
ــراز  ــا در ت ــام پژوهش  ه ــت از انج ــگاه و حمای ــگران پژوهش ــش روی پژوهش ــای پی ــگاه و پژوهش ه ــامی در ن ــاب اس انق
ــا و  ــداف، برنامه ه ــمت اه ــه س ــگران ب ــای پژوهش ــه پژوهش ه ــی ب ــرف و جهت ده ــک ط ــامی، از ی ــن اس ــدن نوی تم
چشــم انداز تمدنــی انقــاب اســامی و توجــه بــه مســائل و ابعــاد مختلــف آن از طــرف دیگــر برشــمرد و پژوهــش در ابعــاد 
مختلــف بین المللــی انقــاب اســامی را بــه انــدازه تحقیقــات در زمینــه دیگــر ابعــاد فرهنگــی، تاریخــی و سیاســی آن حائــز 

اهمیــت دانســت.
ــای  ــا پژوهش ه ــط ب ــای مرتب ــازی فراینده ــش و چابک س ــرح تحــول در پژوه ــه ط ــاره مجــدد ب ــا اش ــس پژوهشــگاه ب رئی
اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه، فراهــم کــردن امکانــات مختلــف و چابک ســازی ســخت افزاری و فراهــم کــردن شــرایط 
درخــور شــأن اعضــای پژوهشــگاه را نیــز در همیــن چارچــوب ارزیابــی و بازطراحــی تــاالر تمــدن و ســاخت تــاالری جدیــد 
در پژوهشــگاه بــه منظــور برگــزاری شایســته جلســات پژوهشــکده ها و مراکــز، برنامه هــای ســخنرانی، نشســت، همایــش و 

ســایر مراســم ها را در همیــن راســتا توصیــف کــرد.

خوانش قرهنگ و علوم انسانی در نسبت با گفتمان انقالب اسالمی
در ادامــه جلســه، دکتــر یحیــی فــوزی، معــاون پژوهشــی و تحصیــات تکمیلــی نیــز بــا تبریــک دهــه مبــارک فجــر و ابــراز 
امیــدواری بــرای پیشــبرد هرچــه بهتــر امــور پــس از تثبیــت جایــگاه رئیــس پژوهشــگاه، انقــاب اســامی ایــران را پدیــده ای 
زنــده و موضوعــی قابــل توجــه و مهــم در جهــان به ویــژه در عرصــه علــوم انســانی معرفــی کــرد کــه پــس از گذشــت چنــد 

ــته می شــود. ــاره آن نوش ــا درب ــی در دنی ــار مختلف ــاله ها و آث ــا، رس ــا، مقاله ه ــان کتاب ه ــه از آن، همچن ده
دکتــر فــوزی انقــاب اســامی را صرفــًا یــک تغییــر در سیاســت یــا مباحــث اقتصــادی ندانســت بلکــه انقــاب را تحولــی 
معرفــی کــرد کــه دارای پشــتوانه و اثرگــذاری در عرصــه بین المللــی اســت. معاون پژوهشــی و تحصیــات تکمیلی پژوهشــگاه 
بــا اشــاره بــه اهمیــت تحقیــق و توجــه بــه ســؤاالت مختلــف دربــاره انقــاب ازجملــه اینکــه چــرا یــک انقــاب صــورت 
می گیــرد؟ چــرا انقــاب در برخــی مناطــق و کشــورها روی می دهــد؟ و اینکــه آیــا انقــاب متأثــر از مســائل اقتصــادی یــا 
سیاســی اســت؟ و ...، اظهــار کــرد: ریشــه وقــوع انقــاب در ایــران را نمی تــوان صرفــًا سیاســی یــا اقتصــادی دانســت چراکــه 
در کشــورهای دیگــری کــه وضعیــت اقتصــادی یــا سیاســی نابســامان تری داشــتند، انقابــی اتفــاق نیفتــاد، از ایــن رو توجــه 

بــه ابعــاد مختلــف و ریشــه های انقــاب مهــم اســت.
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دکتــر فــوزی بــا اشــاره بــه توجــه اندیشــمندان مختلــف بــه مباحــث مختلــف انقــاب ماننــد ریشــه های انقــاب، نظریــات 
ــای  ــی در پژوهش ه ــای فعل ــن نیازه ــاب را از مهم تری ــه انق ــه ب ــگاه آینده نگران ــای آن، ن ــاب و پیامده ــد انق ــاب، رون انق
کشــور برشــمرد و گفــت: انقــاب در یــک ســطح مواجهــه مــردم بــا شــاه بــود، امــا در ســطح و الیه هــای عمیــق آن ریشــه 
در اتفاقــات و حــوادث چنــد قــرن گذشــته تاریــخ ایــران ازجملــه وابســتگی بــه انگلیــس و ســایر کشــورها در طــول ســالیان 
ــا انجــام  ــد ب ــژه ریشــه در مســائل هویتــی داشــت کــه پژوهشــکده ها و مراکــز مختلــف پژوهشــگاه می توانن متمــادی و به وی
ــاره ابعــاد هویتــی و ســهم آن در وقــوع انقــاب پژوهــش  کــرده و نتایــج و یافته هــای خــود  پژوهش هــا در ایــن زمینــه، درب

را در جامعــه علمــی کشــور ارائــه دهنــد.

دعوت به مشارکت پژوهشگاه علوم انسانی در سیاست پژوهی و سیاست گذاری مسائل زنان و خانواده
ــت  ــواده ریاس ــان و خان ــور زن ــت ام ــردی معاون ــی های راهب ــاون بررس ــی، مع ــادات زعفرانچ ــر لیاس ــه دکت ــه جلس در ادام
جمهــوری، بــا تبریــک ایــام مبــارک دهــه فجــر و پیــروزی انقــاب اســامی و همچنیــن انتصــاب دکتــر نجفــی بــه ریاســت 
پژوهشــگاه، بــه تجــارب ارزنــده ســفرهای اســتانی ریاســت جمهــوری اشــاره کــرد کــه عــاوه بــر ایجــاد زمینــه ای بــرای درک 
درســت وضعیــت مــردم و آشــنایی بــا نیازهــا و مشــکات آنــان، فرصتــی بــرای فهــم مســائل و نیازهــای پژوهشــی مختلــف 

کشــور را نیــز فراهــم کــرده اســت.
دکتــر زعفرانچــی فاصلــه  گرفتــن از پایتخــت و ســفر بــه مناطــق و اســتان های مختلــف کشــور را از عوامــل مهــم در آشــنایی بــا 
ــان و  دغدغه هــا و اولویت هــای مــردم دانســت کــه یکــی از رســالت های معاونــت بررســی های راهبــردی معاونــت امــور زن
خانــواده ریاســت جمهــوری ایجــاد رابطــه  میــان نیازهــای مــردم به ویــژه زنــان و بانــوان کشــور بــا پژوهش هــا از یــک طــرف 
ــردی  ــی های راهب ــاون بررس ــر اســت. مع ــوی دیگ ــان از س ــای آن ــع نیازه ــت رف ــش در جه ــق و پژوه ــانی تحقی و یاری رس
معاونــت امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری مــردم را ولــی نعمتــان واقعــی انقــاب معرفــی کــرد کــه باوجــود گذشــت 

چنــد دهــه از انقــاب، در برخــی مناطــق هنــوز صــدای آنــان بــه گــوش مســئوالن نرســیده اســت.
ــژه  ــور به وی ــف کش ــی مختل ــز پژوهش ــگاه ها و مراک ــف دانش ــگران مختل ــرد: پژوهش ــدواری ک ــار امی ــی اظه ــر زعفرانچ دکت
پژوهشــگاه، یاری رســان ایــن معاونــت در بــاز کــردن گره هــا و مشــکات مــردم باشــند. وی بــا اشــاره بــه ضــرورت انجــام 
ــواده، از  ــان و خان ــائل زن ــا مس ــاط ب ــژه در ارتب ــردم به وی ــف م ــرهای مختل ــکات قش ــا و مش ــورد نیازه ــا در م پژوهش ه
ــای  ــا در قالب ه ــن حوزه ه ــوم انســانی در ای ــای پژوهشــی پژوهشــگران حــوزه عل ــت از انجــام طرح ه ــن معاون ــت ای حمای

ــر داد. ــه و صنعــت« خب ــی در »جامع ــژه فرصــت مطالعات ــرای انجــام پژوهــش به وی ــف ایجــاد شــده ب مختل

شیوه نامه جامع فرآیندهای پژوهشی در راه است
ســپس دکتــر مســعود رضایــی، مدیــر نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت پژوهشــگاه، بــا تشــریح فراینــد تدویــن شــیوه نامه 
پژوهشــی پیشــنهادی ایــن مدیریــت مبتنــی بــر آیین نامــه باالدســتی نظیــر آیین نامــه جامــع مدیریــت دانشــگاه ها و مؤسســات 
ــار  ــه و ...؛ اظه ــاء مرتب ــه ارتق ــی؛ آیین نام ــأت علم ــای هی ــتخدامی اعض ــه اس ــاوری؛ آیین نام ــی و فن ــی، پژوهش ــوزش عال آم
ــأت علمــی  ــت  فعالیت هــای پژوهشــی اعضــای هی ــای کیفی ــه ســاماندهی و ارتق ــد منجــر ب ــر بتوان ــن ام ــرد: ای ــدواری ک امی
پژوهشــگاه متناســب بــا رشــته های تخصصــی آنــان در جهــت دســتیابی بــه نتایــج مطلــوب از پژوهش هــای در دســت انجــام 

ــد. ــع کن ــان را رف ــف آن ــا و چالش هــای مختل ــان شــده و نگرانی ه آن
ــا تشــریح صورت هــای مختلــف درنظــر گرفته شــده بــرای انجــام در قالــب برنامــه پژوهشــی طرح محــور و  دکتــر رضایــی ب
ــه صــورت  ــه ســه شــکل کوتاه  مــدت، میان مــدت و بلند مــدت و ب ــی ب ــه لحــاظ زمان برنامــه پژوهشــی غیرطرح محــور کــه ب
فــردی یــا جمعــی قابــل اجــرا هســتند؛ اظهــار امیــدواری کــرد: بــا مشــارکت و دریافــت نظــر اعضــای شــورا، بتــوان ابعــاد 
ــرار داد و شــیوه نامه ای  ــأت علمــی پژوهشــگاه را مدنظــر ق ــای پژوهشــی اعضــای هی ــف اجــرای برنامه  ه ــای مختل و جنبه ه

جامــع در زمینــه فرایندهــای مرتبــط بــا ارائــه، تصویــب، اجــرا و ارزیابــی برنامه هــای پژوهشــی تدویــن کــرد.
ــن شــیوه نامه  ــاره مســائل مختلــف مطــرح شــده در ای ــه بحــث و تبادل نظــر درب ــی جلســه، اعضــای شــورا ب در بخــش پایان
ــژه  ــه، مهندســی و پزشــکی و ...، به وی ــوم پای ــا عل ــوم انســانی ب ــاوت روش پژوهــش در عل ــه تف ــت توجــه ب ــه اهمی ازجمل
ــف  ــای مختل ــه آئین نامه ه ــر ب ــانی ناظ ــوم انس ــوزه عل ــگران ح ــتادان و پژوهش ــرای اس ــده ب ــای پدید آم ــائل و چالش ه مس
فراســازمانی ازجملــه شــیوه نامه اباغــی فرصــت مطالعاتــی در جامعــه و صنعــت پرداختنــد و مقــرر شــد در جلســه بعــدی 

ــد. ــه یاب ــن شــیوه نامه ادام شــورا، بررســی ای
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بررسی و ارائه نحوه بازنویسی بازی های سنتی و رایج به شکل بازی های فکری_فلسفی

طــرح پژوهشــی »بررســی و ارائــه نحــوه بازنویســی بازی هــای ســنتی و رایــج بــه شــکل بازی هــای فکری_فلســفی و تهیــه 
ــاز دوم« در ســال 1400 توســط دکتــر ســعید ناجــی  ــرای کــودکان؛ ف ــرای کاس هــای فلســفه ب نمونه هــا و راهنمایی هایــی ب

عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده اخــاق و تربیــت در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــه اتمــام رســید.

دکتــر ســعید ناجــی در چهــار فصــل بــه تدویــن گــزارش طــرح حاضــر پرداختــه اســت. فصــل اول شــامل مقدمــه، مســئله 
ــه بازی_ هــای فکــری_ اصلــی طــرح و اهــداف، اهمیــت و ضــرورت اســتفاده از بازی_هــای ســنتی/ رایــج و تبدیــل آنهــا ب
فلســفی، روش تحقیــق و روش کار، چارچــوب نظــری تحقیــق، و پیشــینه تحقیــق در داخــل و خــارج از کشــور اســت. در 
ــاز اول  ــا از ف ــی بازی ه ــی بازیای ــز ویژگ ــا و نی ــفی بازی ه ــری /فلس ــی فک ــه ویژگ ــوط ب ــای مرب ــه ماک ه ــل دوم هم فص
ــت  ــه جذابی ــا )از جمل ــودن بازی ه ــذاب ب ــه و ج ــه بازی گون ــا جنب ــه ویژگی ه ــت. از جمل ــده اس ــتخراج ش ــرح اس ــن ط ای
فراینــد بــازی و داشــتن انگیــزه توســط بازیکنــان، شــرکت فعاالنــه بازیکنــان، داشــتن عنصــر تخیــل و.. (، جنبــه فلســفی بــودن 
ــه  ــه مقول ــد س ــای فکری_فلســفی بای ــن در بازی ه ــناختی. همچنی ــک(، تناســب روان ش ــر فب ــورد نظ ــای م )کســب مهارت ه
ــای فکــری مناســب  ــه و طراحــی بازی ه ــرای ارائ ــه شــود. ب ــادی و تفکــر خــاق در نظــر گرفت ــی، تفکــر انتق تفکــر مراقبت
کاس هــای فلســفه بــرای کــودکان نیــاز اســت ایــن ســه ویژگــی لحــاظ شــود تــا کارکردهــای الزم بازی هــای فکری_فلســفی 
را دارا باشــد، لــذا در ایــن فصــل بــا توجــه بــا ویژگی هــای فــوق بــه اســتخراج بازیهــای ســنتی/رایج مناســب از میــان منابــع 

مختلــف مکتــوب پرداختــه شــده اســت.
از ایــن رو بــازی مــورد انتخــاب ایــن طــرح اول، بایــد از میــان بازی هــای بومــی محلــی رایــج در ایــران می بــود بــه نحــوی 
کــه در حــال حاضــر هــم بــه گونــه ای در شــهرهای مختلــف ایــران رواج داشــته و دســت کــم قابــل اجــرا بــا فضــای کنونــی 
ــا ســه ویژگــی بازی هــای فکــری  ــودکان معاصــر باشــد؛ دوم اینکــه ی ــق و ســلیقه های ک ــا درخواســت ها و عای متناســب ب
ــا  ــن ویژگی ه ــاس ای ــر اس ــند. ب ــته باش ــی را داش ــه ویژگ ــن س ــب ای ــت کس ــا قابلی ــاز اول ی ــده از ف ــتخراج ش ــفی اس فلس
ــاب  ــای انتخ ــی و بازی ه ــورد بررس ــای م ــی از بازی ه ــل دوم نمونه های ــده و در فص ــتخراج ش ــر اس ــورد نظ ــا م بازی ه
شده/نشــده ارائــه شــده اســت. دلیــل کنــار گذاشــتن برخــی از بازی هــای ســنتی بررســی می گــردد و مهمتــر از همــه نحــوه 
ــورد  ــوزال م ــه در پروپ ــی ک ــح داده می شــود. در فصــل ســوم تعــدادی از بازی های ــده توضی ــرای خوانن ــا ب اســتعمال ماک ه
ــودن  ــل اجــرا ب ــت و قاب ــا حــد ممکــن به لحــاظ جذابی ــه ت ــن بازی هــا ک ــس از اینکــه ای ــود بازنویســی شــده اند. پ توجــه ب
ــاره تغییــرات الزم بــر روی آنهــا اعمــال می شــود. بــرای ایــن کار بازی هــای رد  در کاس هــای کــودکان امتحــان شــدند دوب
ــه  ــرار گرفت ــل ق ــورد تحلی ــا م ــل انتخــاب آنه ــاز اول بررســی شــده و دلی ــر اســاس ماک هــای استخراج شــده در ف نشــده ب
اســت. مجــری ســپس بــه بازنویســی ایــن بازی هــا و وارد کــردن عناصرفکری_فلســفی موجــود در منابــع اصلــی فلســفه بــرای 
کــودکان پرداختــه اســت. همچنیــن عناصــر گفت وگویی/کنــدوکاوی بــه آنهــا اضافــه شــده و بــرای بازنویســی عناصــر بازیایــی 

و روان شــناختی )تناســب ســنی یــا پایــه ای( هــم لحــاظ شــده اســت.
دکتــر ناجــی در فصــل چهــارم تــاش کــرده بــر اســاس جــداول، نحــوه و روش انتخــاب و اصــول انتخــاب بازی هــا از میــان 
بازی هــای بومی/محلــی را معرفــی کنــد. همچنیــن نحــوه بازنویســی بازی هــای انتخــاب شــده و تغییراتــی کــه در آنهــا اعمــال 
شــده بــر اســاس جــداول و توضیحــات مشــخص شــود. همچنیــن بــر اســاس ویژگی هــای اولیــه بازی هــای فکری_فلســفی، 
غنــای فلســفی و بازیایــی و تناســب روان شــناختی آنهــا بررســی شــود. ایــن کار می توانــد الگــو و قواعــدی بــرای نویســندگان 

بعــدی فراهــم آورد تــا بتواننــد بــر اســاس آن بــه تبدیــل بازی  هــای ســنتی بــه بازی هــای فکــری فلســفی بپردازنــد.
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نشست »لکنت و دوزبانگی« برگزار شد

نشســت »لکنــت و دوزبانگــی« 17 بهمــن، به صــورت غیرحضــوری و بــه همــت پژوهشــکده زبان شناســِی پژوهشــگاه علــوم 
انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد.

ــم  ــات فرهنگــی و ابراهی ــوم انســانی و مطالع ــی پژوهشــگاه عل ــأت علم ــه احــدی، عضــو هی ــر حوری ــن نشســت دکت در ای
ــد. ــخنرانی کردن ــی، س ــامت اجتماع ــی و س ــوم توانبخش ــگاه عل ــی دانش ــص گفتاردرمان ــرای تخص ــجوی دکت ــر، دانش برزگ
در ابتــدای ایــن نشســت، دکتــر احــدی ضمــن بیــان ایــن نکتــه کــه دوزبانگــی )به طــور کلی تــر، چندزبانگــی( یــک واقعیــت 
ــان در  ــان )۲5 زب ــتقل جه ــان در ۲00 کشــور مس ــان جه ــت: حــدود 5000 زب ــروز اســت، گف ــان ام ــی در جه ــی زندگ اصل
ــتلزم دو  ــوح مس ــان به وض ــورهای جه ــیاری از کش ــهروندان بس ــن ش ــاط بی ــن ارتب ــود، بنابرای ــت می ش ــت( صحب ــر ایال ه
یــا چنــد زبــان اســت. »دیویــد کریســتال« )1997( تخمیــن می زنــد کــه دو ســوم کــودکان جهــان در یــک محیــط دو زبانــه 
بــزرگ می شــوند. شــاید تعجــب آور نباشــد کــه تحقیقــات در مــورد دوزبانگــی، خــواه مبتنــی بــر تئــوری و خــواه عملــی، در 

ــر از نظــر کمیــت، کیفیــت و وســعت رشــد چشــمگیری داشــته اســت. ســال های اخی

دوزبانگی را نمی توان علت تأخیر در شروع تکلم کودکان دانست
ــودکان  ــت: ک ــت و گف ــی پرداخ ــانه های زبان ــودن نش ــئله قراردادی ب ــه مس ــان، ب ــف زب ــن تعری ــدی ضم ــر اح ــه دکت در ادام
ــی  ــود آوای ــرض دو نم ــداق در مع ــر مص ــرای ه ــر ب ــارت دیگ ــد، به عب ــی دارن ــانه آوای ــداق دو نش ــر مص ــرای ه ــه ب دوزبان
قــرار می گیرنــد و ایــن می توانــد یکــی از دالیلــی باشــد کــه بــرای تأخیــر شــروع تکلــم در دوزبانه هــا مطــرح شــده اســت. 
ــی را  ــوان دوزبانگ ــا، نمی ت ــر در تک زبانه ه ــود تأخی ــل وج ــده و به دلی ــام ش ــی انج ــات تجرب ــر مطالع ــود، بناب ــن وج ــا ای ب
علــت تأخیــر در شــروع تکلــم کــودکان دانســت و بایــد ســایر مؤله هــای دخیــل در یادگیــری زبــان، همچــون هــوش، میــزان 

ــرار داد. ــورد بررســی ق ــز م ــودک و ... را نی ــی، مهارت هــای حســی-حرکتی ک ــکات زبان تحری

تفاوت بررسی دوزبانگی در سطح فردی و اجتماعی
وی در ادامــه بــه تفــاوت بررســی دوزبانگــی در ســطح فــردی و اجتماعــی پرداخــت و گفــت: توانــش زبانــی در بیــش از یــک 
زبــان را می تــوان در هــر دو ســطح فــردی و اجتماعــی مــورد بررســی قــرار داد، و این هــا نبایــد آن طــور کــه در ابتــدا تصــور 
ــه  ــای آشــکار چندزبان ــه معن ــه خــود ب ــردم چندزبان ــر از م ــه کشــوری پ ــند. درســت اســت ک ــط باش ــم مرتب می شــود، به ه
ــک کشــور  ــان رســمی بشناســد. برعکــس، ی ــوان زب ــوع را به عن ــا دو ن ــک ی ــط ی ــن وجــود ممکــن اســت فق ــا ای اســت، ب
ــته  ــی داش ــش تک زبان ــط توان ــهروندان آن فق ــر ش ــال اکث ــن ح ــد و در عی ــه باش ــا چندزبان ــه ی ــمًا دوزبان ــن اســت رس ممک
باشــند. بــرای مثــال، بســیاری از ایالت هــای آفریقــا دارای دو زبــان رســمی هســتند )معمــوالً یــک نــوع بومــی قــوی و یــک 
زبــان اروپایــی مهــم( بــرای جمعیت هــای بســیار ناهمگــون و چنــد زبانــه. از ســوی دیگــر، کشــورهایی ماننــد ســوئیس )کــه 
ــد( به ســختی  ــم می کن ــان را به طــور رســمی تحری ــادا )کــه دو زب ــا کان ــه رســمیت شــناخته می شــود( ی ــان ب در آن چهــار زب
بــه محیط هــای غنــی و متنــوع آفریقــا از نظــر زبانــی شــبیه هســتند. البتــه هــر دو مظاهــر فــردی و اجتماعــی دوزبانگــی مهــم 

هســتند، امــا بایــد توجــه داشــت کــه تأکیــدات آن  کامــًا متفــاوت اســت.
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توانش فرد دوزبانه در دو زبان کامل نیست و دارای درجه بندی است
احــدی در ادامــه ضمــن تعریــف دوزبانگــی، گفــت: در تعاریــف اولیــه مربوط بــه دوزبانگی، فــرد دوزبانــه را فردی می دانســتند 
کــه توانایــی یکســان و کاملــی در دو زبــان داشــته باشــد، امــا بــه مــرور ایــن دیــگاه تغییــر یافــت و تقســیم بندی های مختلفــی 
در مــورد دوزبانگــی مطــرح شــد. فراگیــری زبــان دوم به صــورت همزمــان یــا متوالــی از تقســیم بندی های اصلــی مطــرح در 
ایــن حــوزه اســت. اولــی قــرار گرفتــن در معــرض بیــش از یــک نــوع را از شــروع گفتــار یــا حداقــل از ســنین بســیار پاییــن 
ــد(  ــرش نســبتًا دلخــواه پیشــنهاد کرده ان ــک ب ــوان ی ــه عن ــا چهــار ســالگی را ب ــد )برخــی از مفســران ســه ی توصیــف می کن
ــان اول اشــاره دارد. در تقســیم بندی  ــان دوم در ســنین بعــد، یعنــی بعــد از یادگیــری زب ــه یادگیــری زب در حالی کــه دومــی ب
ــا ناهمســان( تقســیم بندی  ــوازن )همســان ی ــوازن و نامت ــوع مت ــه دو ن ــی ب ــه از نظــر توانــش زبان ــراد دوزبان مهــم دیگــری اف
می شــوند. در نــوع همســان توانــش زبانــی فــرد در هــر دو زبــان یکســان اســت و در نــوع ناهمســان توانــش فــرد در دو زبــان 

متفــاوت اســت. بنابرایــن می تــوان گفــت توانایــی فــرد دوزبانــه در دو زبــان دارای درجه بنــدی اســت.

پیامدهای منفی دوزبانگی معمواًل ناشی از عوامل اجتماعی، شخصی، فرهنگی یا عوامل دیگر است
دکتــر احــدی در ادامــه بــه اثــرات مثبــت و منفــی مطــرح شــده دربــاره دوزبانگــی پرداخــت و گفــت: در مــورد دوزبانگــی 
در اذهــان عمومــی و همچنیــن در نوشــته های متخصصــان مشــهور همچــون فــرث و یسپرســن رشــد کلــی زبانــی و ذهنــی 
ــن، پیامدهــای  ــر ای ــد ریســک اندکــی اســت. عــاوه ب ــه کــودکان نیازمن ــرد. تربیــت دوزبان ــرار نمی گی ــر منفــی ق تحــت تأثی
منفــی مشــاهده شــده، معمــوالً ناشــی از عوامــل اجتماعــی، شــخصی، فرهنگــی یــا عوامــل دیگــر اســت و نــه خــود فرآینــد 
دوزبانگــی. درواقــع، بیشــتر ناظــران بــه مزایــای توانــش دوزبانگــی زود هنــگام اشــاره می کننــد. اینهــا بیــش از همــه، منعکــس 
ــی  ــه زمان ــه چ ــورد اینک ــتند. در م ــره هس ــلط، واژگان و غی ــر تس ــطوح باالت ــه و س ــری اولی ــبی یادگی ــهولت نس ــده س کنن
دوزبانگــی در ســنین اولیــه زندگــی بهتــر اســت )از بــدو تولــد، از ســن ســه ســالگی( ســؤال وجــود دارد، امــا دوران کودکــی 
ــتدالل  ــات اس ــی اوق ــی(. گاه ــظ بوم ــی تلف ــرای توانای ــاید، ب ــژه، ش ــری اســت )به وی ــز دیگ ــر چی ــر از ه ــی بهت ــور کل به ط
می شــود کــه مغــز افــراد جــوان نســبت بــه مغــز بزرگترهــا »انعطاف پذیــری« بیشــتری دارد. از ســوی دیگــر، تأکیــد بیــش از 
حــد بــر اکتســاب اولیــه و انعطاف پذیــری مغــز، و ایــن ایــده کــه »دوره بحرانــی« زبان آمــوزی بــرای افــزودن زبــان دیگــری 
قابــل انتقــاد اســت. یادگیرنــدگان مســن تر دارای تجربــه شــناختی هســتند کــه در کــودکان کوچــک وجــود نــدارد و بــا انگیــزه 
کافــی، اغلــب می تواننــد یادگیرنــدگان بهتــری باشــند. اگــر بتوانیــم بلــوغ و ضــرورت بیــان شــده بزرگترهــا را بــا تأثیرپذیــری، 
ــه  ــری ســریع و ماهران ــرای فراگی ــًا دســتورالعملی ب ــم، مطمئن ــب کنی ــا ترکی ــد، خودانگیختگــی و خودآگاهــی کوچکتره تقلی

دوزبانــه خواهیــم داشــت.

ارتباط دوزبانگی و هوش
ــا هــوش پاییــن  دکتــر احــدی در ادامــه ســخنانش شــرح داد: به طــور کلــی، مطالعــات اولیــه تمایــل داشــتند دوزبانگــی را ب
مرتبــط کننــد، و جــای تعجــب نیســت کــه بســیاری از آنهــا در آمریــکا، در زمــان نگرانــی شــدید بــا ســیل مهاجــران از اروپــا 
ــان  ــل زبانش ــران به دلی ــه مهاج ــت ک ــوان دریاف ــی می ت ــی به راحت ــن فضای ــده اند. در چنی ــام ش ــًا 1900-19۲0( انج )تقریب
ــرای  ــی رود. ب ــر م ــا باالت ــری شــده آنه ــد، هــوش اندازه گی ــان انگلیســی اســتفاده کنن ــد و هــر چــه بیشــتر از زب ــوان بودن نات
مثــال، در یــک مطالعــه معــروف بیــان شــده اســت کــه »اســتفاده از یــک زبــان خارجــی در خانــه یکــی از عوامــل اصلــی در 

ایجــاد عقــب ماندگــی ذهنــی اســت«.
ــی  ــرس اجتماع ــی از ت ــتقیم ناش ــور غیرمس ــدودی به ط ــا ح ــه ت ــوش ک ــی و ه ــن دوزبانگ ــی بی ــاط منف ــن ارتب ــاوه برای ع
ــد.  ــل کنترل هــای ناکافــی در روش هــای آزمایشــی خــود دارای نقــص بودن ــز به دلی ــود. برخــی مطالعــات نی ــز ب مهاجــران نی
به عنــوان مثــال، یــک مطالعــه معمولــی تفــاوت ضریــب هوشــی بیــن افــراد تک زبانــه و دوزبانــه شــهری را نشــان نمی دهــد، 
امــا تفــاوت قابــل توجهــی را بــرای کــودکان روســتایی نشــان می دهــد و بــا ایــن حــال تفاوت هــای آشــکار ارتبــاط اجتماعــی 
بیــن ســاکنان شــهر و روســتا یــا شــغل و اجتماعــی را در نظــر گرفتــه نشــده اســت. تحقیقــات بعــدی اساســًا هیــچ رابطــه ای 
را بیــن هــوش و دوزبانگــی نشــان نمی دهــد، زیــرا کنتــرل متغیرهــای مخدوش کننــده عمومــًا بــا دقــت بیشــتری نســبت بــه 
مطالعــات قبلــی انجــام شــده اســت. کنتــرل جنســیت، ســن و تفاوت هــای طبقاتــی اجتماعــی بــه روشــی رایــج تبدیــل شــد، 
زیــرا فقــدان چنیــن کنترلــی به طــور فزاینــده ای باعــث ایجــاد ارتبــاط منفــی در کارهــای قبلــی می شــد. چیــزی کــه برخــی 
ــن هــوش  ــت بی ــه رابطــه مثب ــوط ب ــای مرب ــه یافته ه ــه 19۶0 رخ داد، زمانی ک ــل ده آن را نقطــه عطــف می دانســتند، در اوای
ــا دقــت بیشــتری متغیرهــای مربوطــه را در بررســی  ــرال، پیــل و المبــرت )197۲/19۶۲( ب و دوزبانگــی ظاهــر شــد. در مونت
افــراد ده ســاله دوزبانــه، کنتــرل کردنــد. پــس از مطالعــه پیــل و المبــرت، پژوهش هــای بســیار دیگــری از ارتبــاط مثبــت بیــن 

دوزبانگــی و هــوش حمایــت کردنــد. 
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ــه و ...  ــیم توج ــرل و تقس ــون کنت ــناختی همچ ــای ش ــی از مهارت ه ــه در برخ ــراد دوزبان ــت اف ــان داده اس ــا نش پژوهش ه
ــد. ــارت بیشــتری دارن مه

احــدی در خاتمــه ســخنانش بــه انــواع روش هــای آمــوزش زبــان دوم پرداخــت و توضیــح داد: روش هــای رســمی بســیاری 
بــرای آمــوزش زبــان وجــود دارد. در گذشــته بیشــتر تمایــل بــر حفــظ قواعــد دســتوری و واژگان به صــورت مطالعــه کتبــی 
داشــتند و توجــه کمتــری بــه زبــان گفتــاری شــده اســت. در محیط هــای مــدارس امــروزی، روش آمــوزش تغییــر کــرده اســت 
ــان،  ــتور زب ــری دس ــل از یادگی ــوند قب ــویق می ش ــوزان تش ــت و دانش آم ــده اس ــتر ش ــتر و بیش ــو بیش ــه گفت وگ ــل ب و تمای

ــان اول شــده اســت. ــان دوم، شــبیه یادگیــری زب ــد و به طــور خاصــه، فراگیــری زب به صــورت رســمی صحبــت کنن

 لکنت و ماهیت آن
ــه در آن هماهنگــی  ــی اســت ک ــت، اختال ــت: لکن ــت آن پرداخــت و گف ــت و ماهی ــه لکن ــدا ب ــر ابت ــه جلســه، برزگ در ادام
ــد  ــا کن ــدی متناســب نیســت ی ــه لحــاظ زمان بن ــزی نمی شــود و ب ــی طرح ری ــه خوب ــا ب ــف اســت ی ــاری ضعی حــرکات گفت
ــدون تقــا و تــاش  ــار آرام، ب ــد گفت ــر تولی ــان ب ــار و زب ــن، ســازمان بندی شــناختی، فرمول ســازی گفت ــر ای اســت. عــاوه ب
اثــر می گــذارد. در سرتاســر دوران کودکــی، کــودکان ظرفیــت و توانایــی الزم بــرای گفتــار روان را به دســت می آورنــد. ایــن 
ــی شــناختی اســت.  ــوغ عاطفی_اجتماعــی و توانای ــان، بل ــار، ایجــاد و شــکل گیری زب ــی گفت ــرل حرکت ــا شــامل کنت ظرفیت ه
ــش اســت.  ــه افزای ــدام رو ب ــز م ــودک نی ــا خــود ک ــودکان از ســوی شــنوندگان ی ــال شــده روی ک ــای اعم ــن تقاضا ه همچنی
زمانی کــه ایــن ظرفیت هــا و تقاضاهــا همزمــان توســعه یابنــد، کــودک می توانــد بــه صــورت طبیعــی روان صحبــت کنــد. هــر 

ــدد. ــوع می پیون ــه وق ــت ب ــر از ظرفیت هــای کــودک باشــد، لکن ــن تقاضاهــا فرات ــه ای ــان ک زم

هر چه پیچیدگی زبانی افزایش یابد لکنت بیشتر می شود
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای مربــوط بــه تولیــد گفتــار روان، گفــت: بــرای گفتــار پیوســته، ســریع، و بــدون تــاش 
ــد  ــرعت تولی ــامل س ــار اســت و ش ــی گفت ــرل حرکت ــا کنت ــن آنه ــه اولی ــند ک ــی باش ــای مختلف ــد دارای ظرفیت ه ــا بای بچه ه
ــت  ــه ظرفی ــد ک ــان می دهن ــات نش ــت. تحقیق ــرکات اس ــدی ح ــات و زمان بن ــی از عض ــریع گروه ــرک دادن س ــا، ح هجاه
ــاله آهســته تر  ــودک دو س ــک ک ــی ی ــد، یعن ــعه می یاب ــودک توس ــد ک ــا رش ــراه ب ــته هم ــریع و پیوس ــار س ــرای گفت ــودک ب ک
ــرای  ــودک ب ــت ک ــن ظرفی ــار دارد. همچنی ــری در گفت ــتگی کمت ــاله، پیوس ــای پنج س ــه بچه ه ــبت ب ــد و نس ــت می کن صحب

ــد. ــد می یاب ــج رش ــار، به تدری ــدی گفت ــی و زمان بن ــم و هماهنگ ــرل ریت کنت
ــی و  ــد جمــات طوالن ــرای تولی ــان ب ــتور زب ــن دس ــات و یادگرفت ــی کلم ــامل، بازیاب ــان ش ــان« اســت. زب ــت دوم، »زب ظرفی
ــش  ــی طــول جمــات افزای ــه اســت. وقت ــل و مکالم ــن تعام ــم چنی ــف و ه ــداف مختل ــرای اه ــان ب ــتفاده از زب ــده، اس پیچی
ــار  ــودکان دچ ــرای ک ــد ب ــرعت می توان ــش س ــود. افزای ــاد می ش ــز زی ــتانی نی ــودکان پیش دبس ــار ک ــرعت گفت ــد، س می یاب
لکنــت، نوعــی اختــال در امــر روانــی گفتارشــان شــود. در تحقیقــات متعــددی، رابطــه بیــن ظرفیــت زبــان و لکنــت، ارزیابــی 
شــده اســت و کودکانــی کــه دچــار لکنــت هســتند، غالبــًا در مقایســه بــا گــروه کنتــرل، نمــره زبانــی کمتــری می گیرنــد. در 
ــی  ــه تقاضاهــای زبان ــت بیشــتر می شــود. زمانی ک ــد لکن ــی افزایــش یاب ــه شــد، هــر چــه پیچیدگــی زبان تحقیقــی دیگــر گفت
ــاروان بیشــتر می شــود. ظرفیت هــای شــناختی و اجتماعی_عاطفــی احتمــاالً باعــث  ــد، تعــداد دفعــات تولیــد ن افزایــش می یاب

ــاد نیســت. ــدان زی ــن رابطــه چن ــد شــواهد وجــود ای ــار روان می شــوند هــر چن گفت
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برزگــر بــا اشــاره بــه موضــوع تقاضاهــای روانــی گفتــار، گفــت: فاکتور هــای محیطــی بــرای تشــویق کــودک جهــت »ســریع 
ــوند.  ــودک محســوب می ش ــی کام ک ــتم روان ــر سیس ــی ب ــای حرکت ــی تقاض ــر، نوع ــای کمت ــداد مکث ه ــا تع حــرف زدن« ب
بــرای مثــال رفتــار گفتــاری افــراد خــاص در زندگــی کــودک ممکــن اســت باعــث افزایــش تقاضــای حرکتــی شــود. مثــًا، 
ــاره  ــان نشــده اســت دوب ــه را کــه درســت بی ــر جــواب دهــد، یــک جمل ــه یــک ســؤال پیچیده ت ــرار اســت ب اگــر کــودک ق
تکــرار کنــد، یــک جملــه را بلنــد بگویــد، در آن صــورت ممکــن اســت کــودک تحــت فشــار زمانــی قــرار گیــرد. نیــاز بــرای 
ــر ایــن،  ــی می شــود کــه مســتعد لکنــت هســتند. عاوه ب ــار ســریع و پیوســته احتمــاالً باعــث افزایــش لکنــت در کودکان گفت
گیتــار و همکارانــش )199۲( متوجــه شــدند کــه لکنــت کــودک بــا ســرعت گفتــار والدیــن در ارتبــاط اســت. زمانی کــه مــادر 

ــد. ــش می یاب ــودک کاه ــت ک ــد، لکن ــت می کن ــته تر صحب آهس
تقاضاهــای زبانــی، شــناختی و شــخصیتی می توانــد روانــِی گفتــار را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد. وقتــی والدیــن مــدام از کــودکان 
ــن بررســی نشــان داده  ــد. در چندی ــد، لکنــت آنهــا افزایــش می یاب ــاز دارن ــر نی ــه پاســخ های بلندت ســؤاالتی می پرســند کــه ب
شــد کــه پیچیدگــی زبــان مــادر بــا پایــداری لکنــت کــودک مرتبــط بــوده اســت. مادرانــی کــه از زبــان پیچیده تــری اســتفاده 
ــن  ــدت چندی ــه م ــت ب ــد احتمــاالً کودکشــان از لکن ــد می کنن ــا کلمــات مشــکل تر تولی ــری ب ــا جمــات طوالنی ت ــد ی می کنن

ــرد. ــج می ب ســال رن

لکنت در دوزبانه ها شایع تر از تک زبانه هاست
ایــن دانشــجوی دکتــرای تخصــص گفتاردرمانــی دانشــگاه علــوم توانبخشــی و ســامت اجتماعــی در ادامــه بــه مبحــث لکنــت 
ــت در دو  ــه لکن ــت ک ــان داده اس ــات نش ــد. تحقیق ــاق می افت ــا اتف ــه زبان ه ــت در هم ــت: لکن ــت و گف ــی پرداخ و دوزبانگ
زبانه هــا شــایع تــر از تــک زبانه هاســت. در یــک تحقیــق نشــان داده شــد کــه ســن شــروع لکنــت ۲۶ درصــد از افــراد دارای 
ــن لکنــت و دو زبانگــی  ــاط واضحــی بی ــه ارتب ــوده اســت. البت ــان دوم مصــادف ب ــا شــروع اســتفاده از زب ــه ب لکنــت دو زبان
وجــود نــدارد و فقــط می تــوان گفــت، اســتفاده از دو زبــان بــار زبان شــناختی بیشــتری بــرای کــودک دو زبانــه دارد. همچنیــن 
ــد  ــان اول و دوم می توان ــلط روی زب ــد. تس ــاز دارن ــان نی ــتفاده از زب ــرای اس ــتری ب ــناختی بیش ــع ش ــه مناب ــه ب ــراد دو زبان اف
روی بســامد، توزیــع و ماهیــت لکنــت اثــر بگــذارد. افــراد دارای لکنــت در زبانــی کــه روی آن تســلط دارنــد، لکنــت کمتــری 
ــوند.  ــار می ش ــی گفت ــرل حرکت ــال در کنت ــث اخت ــی و نحــوی باع ــی واژگان ــان دوم، پیچیدگ ــم روی زب ــد. تســلط ک می کنن
ــد فشــار بیشــتری روی  ــد، می توان ــری روی آن دارن ــه تســلط کمت ــی ک ــا زبان ــط ب تقاضاهــای شــناختی و زبان شــناختی مرتب

سیســتم حرکتــی گفتــار وارد کنــد.

تعویق اندازی آموزش زبان دوم
ــت در زبان هــای  برزگــر در خاتمــه ســخنانش شــرح داد: الگوهــای لکن
ــول  ــاوت در ط ــل تف ــناختی )مث ــای زبان ش ــل تفاوت ه ــف به دلی مختل
کلمــه، الگوهــای اســترس و مشــخصات واج شــناختی( کــه در زبان هــای 
مختلــف وجــود دارد، ممکــن اســت متفــاوت باشــد. به تعویــق انداختــن 
ــد و  ــت را کاهــش ده ــروز لکن ــد شــانس ب ــان دوم می توان ــری زب یادگی
همچنیــن شــانس بهبــودی را افزایــش دهــد. نتایــج یــک مطالعــه نشــان 
ــا ســن پنج ســالگی اســتفاده شــود، شــانس  ــان ت داد کــه اگــر از یــک زب
شــروع لکنــت کاهــش و ســرعت بهبــودی افزایــش می یابــد. در مطالعــه 
ــا  ــان دوم ت ــوزش زب ــدازی آم ــه تعویق ان ــه ب دیگــری نشــان داده شــد ک
ــان اول به دســت آورد، شــانس  زمانی کــه کــودک کنتــرل خوبــی روی زب
شــروع لکنــت را کاهــش می دهــد. در زمینــه درمــان لکنــت در کــودکان 
ــه مطالعــات محــدودی انجــام گرفتــه اســت. در یــک مطالعــه از  دو زبان
درمان هــای مبتنــی بــر بازســازی گفتــار بــرای درمــان لکنــت در نوجوانان 
ــه.  ــان انجــام شــد ک ــان روی دو زب ــی همزم ــات درمان ــتفاده و تمرین اس
لکنــت در هــر دو زبــان کاهــش یافــت. همچنیــن در افــراد دوزبانــه اگــر 
برنامــه درمــان لکنــت بــرای یــک زبــان ارائــه شــود، می توانــد به صــورت 
خودانگیختــه بــه زبــان دیگــر تعمیــم یابــد. شــواهد نشــان می دهــد کــه 
ــه کننــد. ــه می تواننــد درمــان موفقــی را تجرب افــراد دارای لکنــت دوزبان
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ــازی  ــد و به س ــع تولی ــن موان ــران؛ تبیی ــادی در ای ــد اقتص ــای رش ــی چالش ه ــی »بازشناس ــش مل ــت همای ــن پیش نشس نهمی
ــروه  ــاد و گ ــکده اقتص ــت پژوهش ــه هم ــی« ب ــانی و کارافرین ــرمایه انس ــت، س ــوان »صناع ــا عن ــت ها«، ب ــا و سیاس راهبرده

ــد. ــزار ش ــط( برگ ــوری )برخ ــورت غیرحض ــاه به ص ــت، اول آذرم ــی مدیری پژوهش
ــژگان  ــر م ــی، دکت ــام ابراهیم ــر اله ــاه والیتی، دکت ــه میرش ــر فرزان ــو، دکت ــه براتل ــر فاطم ــت، دکت ــن پیش نشس ــخنرانان ای س
ــد کــه  ــت بودن ــأت علمــی گــروه پژوهشــی مدیری ــر علمــی نشســت(، اعضــای هی ــادر ســیدکالی )دبی ــر ن روشــن نژاد، دکت

ــد. ــه کردن ســخنان خــود را ارائ

فلسفه صنعت در تاریخ و پیام های آن برای دانش مدیریت
ــا عنــوان »فلســفه صنعــت  نخســتین ســخنرانی پیش نشســت ب
ــط  ــت« توس ــش مدیری ــرای دان ــای آن ب ــخ و پیام ه در تاری
ــی  ــروه پژوهش ــی گ ــأت علم ــو هی ــو، عض ــه براتل دکترفاطم
ــی  ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــت پژوهش مدیری
ارائــه شــد. براتلــو در ابتــدای ارائــه خــود مطــرح کــرد: اگــر 
ــگاه »فلســفه  ــم، آن ــی بدانی ــادی و مبان ــه مب ــم ب فلســفه را عل
ــاره مبــادی صنعــت خواهــد بــود.  صنعــت« نوعــی تأمــل درب
ــخ  ــت در تاری ــوم صنع ــه مفه ــوان ب ــرد می ت ــن رویک ــل ای ذی
لوگــوس نگاهــی داشــت. مبتنــی  بــر ایــن مفــروض کــه آنچــه 
ــه  ــاحات اندیش ــن س ــا ای ــط ب ــد، بی رب ــل رخ می نمای در عم
ــر  ــی ب ــا جهان بین ــر تفکــر ی ــا لحــاظ تأثی ــن رو ب نیســت، از ای
هســتِی صنعــت/ صناعــت و تفاوت هایــی کــه در زایــش ایــن 

ــی چــون  ــی شکســت ایده های ــال از چرای ــوان مث ــوان به عن مفهــوم و طــی مســیر رشــد و بالندگــی اش وجــود دارد، شــاید بت
ــت. ــخن گف ــرزمین س ــن س ــگ ای ــازی در فرهن خصوصی س

وی در ادامــه بحــث بــه مفهــوم صنعــت در یونــان باســتان پرداختــه و گفــت: مفهــوم ســاختن و صناعــت نــزد یونانیــان بــا کار 
و فعالیتــی در ارتبــاط اســت کــه تــوأم بــا رنــج و درد ذاتــی اســت. افاطــون در تبییــن نظریــه ُمثــل دو معنــای الهــی و انســانی 
ــان  ــه دســت انس ــی آنچــه ب ــور کل ــری و به ط ــا، صنعتگ ــن مبن ــر همی ــرد. او ب ــک ک ــت تفکی ــاختن و صناع ــوم س را در مفه
ــزد ارسطوســت، کلمــه  ــم ن ــم مه ــه از مفاهی ــا »اپیســتمه« و تخن ــد. ام ــز می دی ــوی و تحقیرآمی ــری ثان ســاخته می شــود را، ام
یونانــی پوئیســیس بــه معنــای »ســاختن« و »ابــداع کــردن« ســاحتی از وجــود انســان در فلســفه ارســطو اســت کــه معطــوف 
بــه صناعــت یعنــی تخنــه اســت. واژه تخنــه از ابتــدا تــا زمــان افاطــون بــا کلمــه اپیســتمه مرتبــط بــود و هــر دو واژه، بــر 
شــناخت بــه معنــای وســیع کلمــه داللــت داشــت. ارســطو صناعــت را نوعــی از دانایــی می دانــد. شــناخت و صناعــت بــرای 
آدمــی از رهگــذر تجربــه حاصــل می شــود. به نظــر می رســد، تجربــه بســیار شــبیه شــناخت و صناعــت اســت. صناعــت وقتــی 
پیــدا می شــود کــه از تصــورات متعــدد به دســت آمــده از تجربــه حکمــی کلــی دربــاره امــور یــک جنــس، پدیدآیــد. از نــگاه 
ارســطو فصــل ممیــز انســان از ســایر حیوانــات تجربــه ممتــدی اســت کــه آگاهانــه موجــب کشــف شــباهت بیــن تجربیــات 
ــم کــه  ــد. می بینی ــن شــناخت را نوعــی »اپیســتمه« می دان ــن نوعــی اســتدالل و برهــان اســت. ارســطو ای مفــرد می شــود و ای

ــرار می دهــد. ــرارو ق ــم، چشــم اندازی از مفهــوم صنعــت را ف ــان قدی ــزد یونانی ــرد آن ن ــه و کارب ــای تخن معن
ــاره  ــتین اش ــنت آگوس ــتدالل س ــه اس ــوان ب ــه می ت ــوان نمون ــطی به عن ــرون وس ــت در ق ــوم صنع ــاره مفه ــزود: درب ــو اف براتل
ــد  ــی می دانســت کــه گرچــه مانن داشــت کــه تنهــا پیشــرفت حقیقــی، پیشــرفت به ســوی رســتگاری را تأســیس شــهر خدای
ــد؛  ــی باش ــی آدم ــرلوحه زندگ ــت س ــمت آن می بایس ــه س ــت ب ــا حرک ــت، ام ــق نیس ــل تحق ــم قاب ــی در عال ــه افاطون مدین
ــد  ــل واج ــن دلی ــاند و به همی ــدد رس ــدا م ــهر خ ــن ش ــکل گیری ای ــه ش ــه ب ــت ک ــزی اس ــرفت چی ــم و پیش ــات و عل صناع

اهمیــت اســت.
براتلــو در ادامــه بــه مفهــوم صنعــت در عصــر رنســانس و در هنگامــه  گــذار بــه دوران جدیــد اشــاره کــرده و گفــت: عقل گرایــی 
و انســان محــوری عصــر رنســانس را از گذشــته خــود جــدا کــرد. اختراعاتــی چــون بــاروت، قطب نمــا، تلســکوپ ... به ویــژه 

صنعــت چــاپ انســان را بــر آن داشــت تــا آینــده اش را مســتقل از اراده هــای مافــوق بشــری بســازد.
وی همچنیــن بــه مفهــوم صنعــت در تفکــر مــدرن پرداخــت و تصریــح کــرد: عصــر مــدرن، عصــر غلبــه تکنیــک و صنعــت 
اســت. تفکــر مــدرن مبتنــی بــر اصــل کوگیتــوی دکارتــی تعریــف جدیــدی از انســان و جهــان ارائــه داد کــه بــر آن اســاس، 



59

خبرنامه، سال نهم، شماره  هشتاد و سوم، بهمن ماه 1400

ــان »درون« و  ــی، شــکاف می ــر ســنت دکارت ــود. تحــت تأثی ــک امــری ضــروری و قطعــی ب ــوژی و صنعــت تکنولوژی تکنول
ــوه  ــی و ق ــار خودآگاه ــه درکن ــا موجــودی اســت ک ــاز شــده، انســان تنه ــه از دکارت آغ ــژه«، ک ــا »ســوژه« و »اب ــرون« ی »ب
ناطقــه تــوان فهــم خــود و طبیعــت را دارد. در حقیقــت یگانــه ســوژه فکرکننــده حقیقــی اســت و همــه موجــودات، در حکــم 
بازنمودهــا و ابژه هــای ایــن مــِن انســانِی اندیشــمندند. انســان به مثابــه یگانــه ســوژه معنابخــش، اصــل و اســاس تکنولــوژی 
ــا جهــان خــارج  ــر طبیعــت و بســط ســوبژکتیویته می کوشــد ت ــال ســلطه ب ــی تکنولوژیــک اســت کــه به دنب ــد و صنعت جدی

را مطابــق میــل و خواســت ســوژه ســازد.
براتلــو در ادامــه ارائــه خــود، بــه طــرح مفهــوم صنعــت در وضعیــت پســت مــدرن پرداخــت و گفــت: به دنبــال فروریختــِن 
ــردد  ــدرن بازمی گ ــان م ــم و جه ــه عل ــکال او ب ــد رادی ــه و نق ــه نیچ ــرآغاز آن ب ــاید س ــه ش ــه ک ــای مدرنیت خوش خیالی ه
کــه هــر معرفتــی حتــی فیزیــک را نوعــی تفســیر از جهــان می شــمارد، راه بــرای یــک نــگاه انتقــادی بــه مدرنیتــه در تفکــر 
ــه  ــوژی پرداخت ــم و تکنول ــه عل ــار خــود ب ــر در بســیاری از رســاله ها و آث ــاز می شــود. هیدگ ــر« ب ــد »هیدگ فیلســوفانی مانن
ولــی شــاید دو رســاله 1-»عصــر تصویــر جهــان« ۲-»پرســش از تکنولــوژی« مهم تریــن آنهــا باشــند. او بــر ایــن بــاور اســت 
کــه عصــر جدیــد و علــم جدیــد، جهــان را به مثابــه تصویــر می فهمــد و ایــن، رخــداد بنیــادی عصــر جدیــد و فتــح جهــان 
ــا  ــد ت ــوژی می کوش ــتی تکنول ــد و در پرســش از چیس ــدرن می دان ــر م ــوژی را محصــول تفک ــور تکنول ــر ظه اســت. هیدگ
نشــان دهــد امــر تکنولوژیــک غیــر از ماهیــت تکنولــوژی اســت و دیگــر اینکــه این کــه بــر خــاف تصــور غالــب و رایــج، 
ــتتار در آن رخ  ــدم اس ــه انکشــاف و ع ــد ک ــی حضــور می یاب ــوژی در قلمروی ــد، تکنول ــزار نیســت. او می گوی ــوژی اب تکنول
می دهــد، انکشــاف حاکــم در تکنولــوژی جدیــد نوعــی تعــرض بــه طبیعــت اســت. تعرضــی کــه خصلــت اساســی تکنولــوژی 
ــت از  ــا تیمــارداری و مراقب ــوأم ب ــک ت ــش از آن صنعــت و تکنی ــه پی ــی رود، حــال آن ک ــدرن به شــمار م ــع م ــد و صنای جدی
زمیــن و طبیعــت بــود، بی آن کــه انســان به مثابــه ســوژه مطلــق و جــز انســان چــون ابــژه ای در مقابــل او باشــد. البتــه ماهیــت 
تکنولــوژی جدیــد از جهــت تاریخــی بــر تحــول تقویمــی آن مقــدم اســت و ذهنیتــی از انســان محوری مابعدالطبیعــی زمینــه 

ظهــور آن را فراهــم آورده اســت.
وی در پایــان ســخنانش بــا اشــاره بــه مفهــوم صنعــت نــزد مســلمانان و حکمــای اســامی گفــت: مســلمانان اساســًا »صنــع« 
را یکــی از صفــات و صانــع از اســماء الهــی و مفهومــی دینــی و الهــی می دانســتند، خــوب آموزه هــای قرآنــی، احادیــث و 
روایــات منقــول دربــاره صنعــت و صناعــت در کنــار تعالیــم یونانیــان، نظــر متفکــران اســامی را بــه خــود جلــب کــرد. ناصــر 
خســرو، فارابــی، اخــوان الصفــا، ابــن خلــدون، خواجــه نصیرالدیــن طوســی و دیگــر اندیشــمندان مســلمان بــا ابتنــاء به همیــن 
دو منبــع )آموزه هــای دینــی و حکمــت یونانــی( مبانــی روشــن و مســتفلی بــرای صنعــت و صناعــت طــرح کردنــد. به عنــوان 
نمونــه یکــی از فیلســوفانی کــه بــه صنعــت و صناعــت پرداختــه، »میرفندرســکی« اســت. او در رســاله ای بــا عنــوان »رســاله 
ــا شــعور و معرفــت همــراه اســت.  ــری از او صــادر می شــود کــه ب صناعیــه« صناعــت را قــوه ای فاعلــه برمی شــمارد کــه اث
ــت و  ــد اســت مدنی ــد و معتق ــکاری ســخن می گوی ــاون و هم ــه و از تع ــع پرداخت ــع صنای ــه مناف ــه ب ــکی در ادام میرفندرس
حــس تعاونــی کــه در فتوت نامه هــا ذکــر شــده، بایــد احیــاء شــود. بــه اعتقــاد وی صنعــت انســانی بایــد بــه تحقــق عــدل 
بینجامــد امــا ملحــدان، فاســقان و بــدکاران، قلنــدران و تن آســایان در تحقــق ایــن عــدل اخــال ایجــاد می کننــد. او در ادامــه 
نتیجــه می گیــرد کــه هــر کــس بایــد در صناعتــی بکوشــد. از نظــر میرفندرســکی اکثــر اغــراض افــراد مربــوط بــه اصــاح 
حــال خــود اســت و اصــاح حــال شــرکاء موردنظــر نیســت )او می گویــد شــرکاء و نــه دیگــران چــرا کــه از نــگاه او غیــری 
وجــود نــدارد(. او آنهــا را بــه ســه دســته تقســیم می کنــد؛ گروهــی ماننــد چارپایــان بــه دیگــران ســود می رســانند، گروهــی 
ماننــد حیوانــات درنــده هرچــه قوی تــر شــوند، ضــرر بیشــتری خواهنــد داشــت و گــروه ســوم گاه ســود می رســانند و گاه 
ســبب فســاد می شــوند ماننــد؛ بوزینــگان و طوطیــان... . در بیــن متصوفــه و عرفــای اســامی هــم صنعــت و صناعــت مــورد 
ــوت  ــب »فت ــه گاه در قال ــاله ها ک ــن رس ــت. ای ــده اس ــته ش ــب وکار نوش ــددی در آداب کس ــاله های متع ــوده و رس ــه ب توج
نامــه« هســتند، بــه آداب خــاص هــر پیشــه و صنعــت اختصــاص دارنــد. ســخن آخــر ایــن کــه مفهــوم صنعت/صناعــت بــر 
پیشــینه ای اســتوار اســت و احصــاء آنهــا در زیســت بوم های فرهنگی-تمدنــی حــاوی نــکات ظریفــی اســت، نمی تــوان بــی 
ــوان از نوعــی عقانیــت صنعتــی در ظــرف فرهنگ هــا و البتــه  ــِی صنعــت پرداخــت. می ت ــه حکمران ــه آن پیشــینه، ب ــا ب اعتن

بــا ابتنــاء بــر پیشــینه ای تمدنــی ســخن گفتــه و روزآمدانــه بــه رشــد و توســعه صنعــت در جهــان معاصــر هــم اندیشــید.

روندهای آینده نیروی انسانی و انقالب صنعتی چهارم
ــر  ــارم« توســط دکت ــی چه ــاب صنعت ــروی انســانی و انق ــده نی ــای آین ــوان »رونده ــا عن ــن پیش نشســت ب ــه ای ــن ارائ دومی
ــی  ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــت پژوهش ــی مدیری ــروه پژوهش ــی گ ــأت علم ــو هی ــاه والیتی؛ عض ــه میرش فرزان

ــه کــرد: ــل ارائ ــه شــرح ذی انجــام شــد. وی ســخنرانی خــود را حــول ســه محــور اصلــی ســازماندهی و ب
1-مفهوم آینده پژوهی ۲-نیروی انسانی و منابع انسانی 3- انقاب صنعتی چهارم
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میرشــاه والیتی در توضیــح بخــش اول ارائــه خــود بــه بررســی مفهــوم آینــده پژوهــی بــا ایــن توضیــح پرداخــت کــه بــا توجــه 
بــه اینکــه آینــده در فرهنگ هــای مختلــف وجــود داشــته از دوران کهــن و شــاید همپایــه عمــر بشــر بــر روی زمیــن، می توانیــم 

بحــث نــگاه و توجــه بــه آینــده، میــل بــه شــناخت آینــده و 
اطــاع از آینــده را همپایــه عمــر انســان ارزیابــی کنیــم، امــا 
در رویکــرد پارادایــم جدیــد آینــده و تــاش شــناخت آینــده، 
ــه  ــت که ب ــده اس ــرح ش ــی، مط ــام آینده پژوه ــی به ن مفهوم
ــردی، دانــش مضــاف بررشــته های  ــوان یــک دانــش کارب عن
ــد  ــاش نظام من ــک ت ــوان ی ــود و به عن ــوار می ش ــر س دیگ
ــدت در  ــای بلندم ــق آینده ه ــل و خل ــرای شــناخت و تحلی ب
عرصه هــای مختلــف تعریــف می شــود. به خصــوص در 
قــرن حاضــر و هرچــه جلوتــر می رویــم، دنیــا بــا موضوعــی 
بــا عنــوان آینــده مواجــه اســت کــه بی ثباتــی، فقــدان 
قطعیــت، پیچیدگــی و ابهــام، ویژگی هــای قابــل تعریــف آن 
هســتند. پــس شــاهد ایــن هســتیم کــه نــگاه بــه موضوعــات 
مختلــف مثــل بحث هــای بهداشــتی، سیاســی و اجتماعــی یــا 

اقتصــادی در ســطوح مختلــف اعــم از فــردی یــا ســازمانی یــا ملــی و به طــور کل در همــه ایــن ابعــاد بــه شــکل روزافــزون 
ــات ســلبی داشــته باشــیم و  ــا یکســری اقدام ــک  ژوهــی م ــا عین ــی رود ب ــک آینده پژوهــی اســتفاده می شــود. انتظــار م از عین
پروژه هــای بدآتیــه را کــه به نظــر می رســد در آینــده اثــر چندانــی نداشــته باشــد، متوقــف کنیــم و یکســری اقدامــات ایجابــی 
داشــته باشــیم و بازنگــری در مدل هــای کســب و کار و همچنیــن در ارائــه مجموعــه خدمــات و محصــوالت و در عیــن حــال 
بازنگــری در راهبردهــا و مدیریــت عــدم قطعیــت داشــته باشــیم. درمفهــوم آینده پژوهــی مــا موضوعــی تحــت عنــوان هشــدار 
ــا آینده پژوهــی محقــق  ــم ب ــی کــه داری ــال شــناخت و مدیریــت عــدم قطعیت هاســت و انتظارات ــم کــه به دنب پیش دســتانه داری

شــود، همچنیــن بتوانیــم دیگــران را هــم در حرکــت بــه ســمت آینــده مطلــوب جهت دهــی کنیــم.
ــن مضمــون  ــا ای ــع انســانی را ب ــده مناب ــردی روندهــای آین ــه و بخــش دوم ســخنانش موضــوع راهب ــی در ادام میرشــاه والیت
مطــرح کــرد کــه بــا توجــه بــه ویژگی هایــی کــه از آینده پژوهــی ســراغ داریــم، ســه رکــن ایــن حــوزه عبارتنــد از: وزن گذشــته، 
فشــار حــال و کشــش آینــده. بــا توجــه بــه ایــن فلســفه، اولیــن مفهومــی کــه بــرای تصویرســازی از مدیریــت منابــع انســانی 
در آینــده بــه آن بپردازیــم، تحوالتــی اســت کــه تاکنــون مفهــوم منابــع انســانی گذرانــده اســت. منابــع انســانی زاییــده دوران 
انقــاب صنعتــی اســت، زمانی کــه کارخانه هــا بــه سرپرســت احتیــاج داشــتند تــا بــه نتایــج قابــل اطمینــان و اســتاندارد مــورد 
نظــر برســند و بعــد از آن مفهــوم سرپرســتی و اداره امــور کارکنــان بــه بحــث مدیریــت پرســنلی، آمــوزش کارکنــان و روابــط 

صنعتــی تبدیــل شــد.
عضــو هیــأت علمــی گــروه پژوهشــی مدیریــت افــزود : بعــد از دهــه 70 تــا اواخــر دهــه 90 منابــع انســانی به عنــوان منبــع 
راهبــردی و نــه »ابــزار« نــگاه شــد و باالخــره از نســل چهــارم منابــع انســانی نســلی اســت کــه بــا عنــوان حکمرانــی و رهبــری 
مطــرح می شــود و به نوعــی مأموریــت و وظیفــه خــودش را آماده ســازی افــراد بــرای آینــده می دانــد. به عبارتــی اگــر بخواهیــم 
ســیر تحــوالت نــگاه منابــع انســانی بــه مدیریــت منابــع انســانی و بــه انســان را طــی ایــن ادوار بررســی کنیــم، می بینیــم کــه از 
انســان در اســارت ســازمان بــه انســان تحــت کنتــرل شــدید، بــه انســان تحــت مدیریــت و بــه انســان تحــت راهنمایــی راهبــری 
ــار محــور« اســت.  ــا دوره ای شــویم کــه انســان »خودمخت ــد وارد عصــر ی تبدیــل شــد و االن به نظــر می رســد کــه کم کــم بای
وظیفــه مدیریــت منابــع انســانی پــرورش چنیــن منابعــی اســت. به عبارتــی در عصــر اطاعــات و توســعه ســایبر و دیجیتــال 
دیگرکارهــای روتیــن برعهــده فنــاوری اســت کــه قبــًا از منابــع انســانی انتظــار داشــتیم و حــال نقــش منابــع انســانی  کامــًا 
ــی داشــته باشــد: 1-  ــروی انســانی چهــار نقــش اصل ــن هســتیم کــه نی ــال ای ــا به دنب متفــاوت شــده اســت. اینجاســت کــه م
ــوان یکــی از ارکان تحقــق  ــی به عن ــدواژه مهــم نســل چهــار(، 3- نقش آفرین ــردار اطاعــات و دانــش ۲- تحلیلگــر )کلی بهره  ب

ــوع شالوده شــکن. ــوآوری به خصــوص از ن ــردی 4- ن ــداف راهب اه
میرشــاه والیتــی افــزود: می دانیــم کــه تحــوالت منابــع انســانی تابعــی اســت از تحــوالت محیــط راهبــردی، شــرایط اقتصــادی، 
ــت و  ــررات، مأموری ــگ ســازمانی، مق ــه فرهن ــی ک ــار ســازمان، تغییرات ــر در گفت ــن تغیی ــه و همچنی سیاســی، زیســتی، فناوران
ــاد و  ــاق افت ــع آن دورکاری اتف ــه تب ــه ب ــود ک ــا ب ــرات موضــوع کرون ــن تغیی ــی از ای ــد. یک ــاق می افت ــازمان ها اتف ــت س ماهی
ــدگان  ــا بحــث تأمین کنن ــود ی ــات ب ــر در ســبد محصــوالت و خدم ــوم داشــت. بحــث تغیی ــی مفه ــع انســانی خیل ــرای مناب ب
ــراد  ــی جامعــه و اف ــر و دگرگون ــم در حــال تغیی ــرار داده و دائ ــر ق ــران و ذی نفعــان کــه  کامــًا تحــت تأثی و مشــتریان و کارب
ــع انســانی را  ــده مناب ــی درخصــوص آین ــای جهان ــرار باشــد رونده ــر ق ــد. اگ ــدی را شــکل می ده ــای جدی اســت و روند ه
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ــور  ــروی کار، ظه ــرک نی ــش تح ــدن و افزای ــد جهانی ش ــود: رون ــیم می ش ــوع کان تقس ــد موض ــه چن ــم، ب ــته بندی کنی دس
ــن کار و  ــه بی ــروی کار، موازن ــی نی ــی و اجتماع ــه فرهنگ ــاد در عرص ــدت زی ــرات به ش ــد، تغیی ــای جدی ــرورت قابلیت ه ض
زندگــی، بحــث مســئولیت تربیــت فرزنــدان و ... ، تغییــر در محیــط کار به دلیــل چالــش توســعه تکنولوژی هــا، جدیــد اســت. 
ــه افــراد به دنبــال شفاف ســازی باشــد.  بایــد منابــع انســانی در رهبــری خــودش تحــول ایجــاد کنــد و در اختصــاص مزایــا ب
ــد و  ــته باش ــد را داش ــتخدام هدفمن ــت اس ــت، می بایس ــرح اس ــانی مط ــع انس ــروزه در مناب ــه ام ــده ک ــای استفاده ش از واژه ه
ــی شــناختی. باالخــره اهرم ســازی و  ابزارهــای جدیــدی برایــش تعریــف شــود، مثــل تحلیــل رســانه های اجتماعــی و ارزیاب
اســتفاده از قابلیــت تحلیل گــری کارکنــان و نــوآوری آنهــا بــرای بهبــود عملکــرد ســازمانی کــه ایــن بــه معنــی بازتعریــف در 
مدیریــت منابــع انســانی اســت. نمونــه ایــن اتفاقــات در بحــث همه گیــری کرونــا و دورکاری اســت کــه مــا شــاهد ایــن هســتیم 
ــع دورکاری  ــا رف ــی ب ــت، بســیاری از کشــور ها حت ــه انتظــار می رف ــزی ک ــر خــاف آن چی ــه شــدت ب ــات ب ــن اتفاق ــه ای ک

ــان خــود هســتند. ــرای کارکن ــال آن ب ــان به دنب همچن
ــای  ــه برمبن ــویم ک ــی می ش ــاب صنعت ــه انق ــا وارد مقول ــرد: م ــح ک ــود تصری ــخنرانی خ ــوان س ــوم از عن ــث س وی در بح
ــا اتصــال پیوســته،  سیتســم های ســایبر فیزیکــی اســت، چنیــن انقــاب صنعتــی روندهایــی را رقــم زده؛ مثــل کان داده هــا ی
امــکان ارتبــاط مــن و مدیــرم، امــکان ارتبــاط مــن و همکارانــم به شــکل پیوســته در هــر ســاعت شــبانه روز یــا در حــد فاصــل 
ــا ماشــین و مفاهمــی از ایــن قبیــل بــرای مــا پیامدهایــی داشــته  مکانــی، ابرهــوش مصنوعــی، تحویل گــری ارتبــاط انســان ب
اســت، مثــل تغییــر در نحــوه کار یــا تغییــر در شــیوه خلــق ارزش هــا و ضرورتــی کــه ایجــاب می کنــد ایــن اســت کــه مــن 
بایــد مشــاغل را منطبــق بــا تغییــرات جدیــد داشــته باشــم و به همیــن خاطراســت کــه مــا نــه فقــط در حــوزه منابــع انســانی، 
بلکــه در بحــث دفــاع مــا دفــاع نســل چهــار، در اقتصــاد مــا اقتصــاد نســل چهــار، در بحــث آمــوزش مــا آمــوزش نســل چهــار 
داریــم و مشــابه ایــن مفاهیــم مــا منابــع انســانی نســل چهــارم را داریــم کــه می گویــد، مــا بایــد خلــق ارزش کنیــم. بــر ایــن 
ــط  ــکل برخ ــه ش ــت ب ــد. می بایس ــته باش ــی داش ــزوده باالی ــه ارزش اف ــد ک ــی باش ــد روی  فعالیت های ــان بای ــاس تمرکزم اس
ــدی متناســب  ــق مشــاغل جدی ــال خل ــته باشــیم، دنب ــع انســانی داش ــری مناب ــردی و تصمیم گی ــای راهب ــن( همکاری ه )آنای
بــا تحــوالت محیطــی باشــیم، حفــظ شایســتگی و پایــش مســتمر مهــارت کارکنــان را داشــته باشــیم، نقــش اهرمــی نــوآوری 
ــات  ــا، مطالع ــاس و مبن ــن اس ــم. برای ــازی کنی ــد چابک س ــای اداری را بای ــه فراینده ــره اینک ــم و باالخ ــت کم نگیری را دس
ــع  ــه مناب ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــرانه ها ب ــا و پیش ــاس مؤلفه ه ــاس احس ــر اس ــال؛ ب ــور مث ــه، به ط ــورت گرفت ــادی ص زی
ــر ایــن  ــر از مهارت هــا و شایســتگی های متعــارف موجــود داشــته باشــند و ب انســانی آینــده مهارت هــا و شایســتگی هایی غی
مبنــا، الزم اســت کــه چیدمــان جدیــدی در رویکــرد منابــع انســانی و مدیریــت منابــع انســانی داشــته باشــیم، لــذا می توانیــم 
ــا  ــری ت ــت و غافلگی ــانی از غفل ــع انس ــوزه مناب ــه در ح ــیم ازجمل ــته باش ــی داش ــال آینده پژوه ــی در قب ــای مختلف رویکرده
ابتــکار و نــوآوری و اینکــه مــا دورنمــا و چشــم اندازی فراتــر از آن چیــزی را کــه تــا االن بــه آن فکــر می شــد، داشــته باشــیم.

ــی در  ــه اهرم ــا نقط ــن ی ــه رک ــج نقط ــم پن ــدی کنی ــد جمع بن ــرار باش ــر ق ــت: اگ ــود گف ــه خ ــان ارائ ــی در پای ــاه والیت میرش
ــه اســتلزاماتی کــه نســل چهــار صنعــت می طلبــد، بحث هایــی مثــل هویــت  ــا توجــه ب ــع انســانی در آینــده ب خصــوص مناب
)توجــه بــه اهــداف و ارزش هــا(، فنــاوری )چه طــور از ایــن اهــرم می شــود بــرای منابــع انســانی اســتفاده کــرد(، اســتعدادهای 
برتــر، چابــک فرایندهــا و تعالی پذیــری اســت. بــر ایــن مبنــا اگــر بخواهیــم شــش راهبــرد را بــرای ایجــاد قابلیت هــای جدیــد 
ــرای  ــد ب ــای جدی ــروی کار۲ –ایجــاد معیاره ــه نی ــم: 1-تنوع بخشــی ب ــوآور اشــاره کنی ــروی انســانی تحلیلگــر ن و بحــث نی
ارزیابــی منابــع انســانی3- مدیریــت ادغــام فنــاوری در محیــط کار 4- ارتقــاء تجربه کارمنــدان از محیــط کار 5-ایجــاد فرهنــگ 
ــات  ــران خدم ــرای جب ــده ب ــال شخصی ش ــن ح ــه در عی ــام عادالن ــوزش ۶- نظ ــازی آم ــازی و شخصی س ــری چابک س یادگی

و پاداش هــا.

بررسی موانع بلوغ نظام های مدیریت منابع انسانی
ســخنرانی ســوم بــا عنــوان »بررســی موانــع بلــوغ نظام هــای مدیریــت منابــع انســانی« توســط دکتــر الهــام ابراهیمــی؛ عضــو 
هیــأت علمــی گــروه پژوهشــی مدیریــت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ارائــه شــد. ابراهیمــی بحــث خــود 
را در ســه محــور ارائــه کــرد: محــور نخســت، بــه چیســتی مدل هــای بلــوغ مدیریــت منابــع انســانی اشــاره داشــت. در محــور 
ــه  ــوغ ب ــه بل ــل ب ــی در نی ــازمان ها و شــرکت های ایران ــت س ــری از وضعی ــوردی، کان تصوی ــه م ــک مطالع ــه ی ــا ارائ ــد ب بع
نظام هــای مدیریــت منابــع انســانی، به صــورت خــاص در چهــار ســال اخیــر ارائــه کــرد. در نهایــت در محــور ســوم، موانــع 

بلــوغ نظام هــای مدیریــت منابــع انســانی مطــرح شــد.
دکتــر ابراهیمــی در بخــش اول ســخنرانی خــود گفــت: مــا از هــر مــدل بلــوغ مدیریــت منابــع انســانی کــه اســتفاده کنیــم، 
ــات و  ــران خدم ــوزش، جب ــس جــذب، آم ــی از جن ــع انســانی مواجــه هســتیم. فرآیندهای ــا بحــث فرایندهــای مناب ــًا ب قاعدت

ــتند. ــانی وجــود داش ــع انس ــت مناب ــنتی در حــوزه مدیری ــه به صــورت س ــد ک ــای بودن ــرد فراینده ــت عملک مدیری
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ایــن فرایندهــا بــا تحــول حــوزه مدیریــت منابــع انســانی و حرکــت آن بــه ســمت ســرمایه های انســانی فرایند هــا هــم بالغ تــر 
ــا طیــف گســترده ای از فرآیند هــای  ــن جهــت ب شــدند و به همی
مدیریــت منابــع انســانی مواجــه هســتیم. در مدل هــای مختلــف 
بلــوغ بــا ســطوح چندگانــه ای از بلــوغ نیزمواجــه هســتیم. 
ســطوح مختلــف نشــان دهنده ایــن اســت کــه مــا انتظــار داریــم 
یــک ســازمان، رشــد سلســله مراتبــی در بهبــود فرآینــده داشــته 
باشــد. نکتــه ای کــه بســیار اهمیــت دارد، بحــث رشــد متــوازن 
ــال  ــازمان ها به دنب ــوغ به صــورت خــاص در س ــا در بل اســت. م
ــای  ــه مدل ه ــزی ک ــت آن چی ــتیم . در نهای ــوازن هس ــد مت رش
ــد  ــت. بای ــه راه اس ــک نقش ــد ی ــان می دهن ــا نش ــه م ــوغ ب بل
بدانیــم کــه یــک ســازمان یــا شــرکت بایــد چــه مســیری را طــی 
ــا  ــد ت ــی نمای ــی غن ــه ترتیب ــه چ ــود را ب ــای خ ــد و فراینده کن

بتوانــد بــه تعــادل و رشــد متــوازن برســد.
ابراهیمــی در محــور دوم بــا اشــاره بــه مــدل بلــوغ 34000 منابــع انســانی گفــت: در ایــران از ایــن مــدل بلــوغ، بــرای ســنجش 
ســطح بلــوغ فرایندهــای منابــع انســانی اســتفاده گســترده ای شــده اســت. وی ســپس بــه نتایــج مطالعــه مــوردی حــدود 300 
ســازمان دولتــی و خصوصــی کــه از ســال 139۶ تــا 1399 بــر اســاس ایــن مــدل بلــوغ ســنجش شــده انــد، اشــاره کــرد و 
ــی دانشــگاه ها و ســازمان های  ــی و حت ــزرگ دولت ــد، ســازمانهای ب ــدل مشــارکت کردن ــن م ــه در ای ــت: ســازمان هایی ک گف
ــود  ــد باوج ــان می ده ــد، نش ــت آم ــه به دس ــی ک ــدند. نتایج ــامل می ش ــی را ش ــک خصوص ــرکت های کوچ ــی و ش پژوهش
ــد  ــه 50 درص ــازمان ها ب ــن س ــانی در ای ــع انس ــای مناب ــیاری از فراینده ــوغ، بس ــطح بل ــاظ س ــوردی، به لح ــرفت های م پیش
ــع  ــع مناب ــط کار و ســامت جام ــب اســت کــه در ســال 1399 موضــوع رواب ــد. جال ــدا نکرده ان ــاز مــدل هــم دســت پی امتی
ــل  ــم دالی ــی و ه ــل بیرون ــد عل ــه می توان ــا هم ــه این ه ــت. البت ــی گرف ــاز باالی ــازمان ها امتی ــژه در س ــانی به صــورت وی انس
ــود و اقدامــات ســازمان ها در ایــن زمینــه در بحــث HSE نیــز  ــا خیلــی تأثیرگــذار ب بیرونــی هــم داشــته باشــد. بحــث کرون
قابــل توجــه بــود. امــا وضعیتــی کــه مــا شــاهدآن هســتیم، وضعیتــی نیســت کــه از حداقــل قابــل قبولــی طــی ایــن ســال ها 
ــی  ــاس ارزیاب ــن اس ــر ای ــرکت خصوصــی ب ــی و ش ــازمان دولت ــال1398، 174 س ــب در س ــن ترتی ــد. به همی ــوردار باش برخ
ــد و  ــم می کن ــازمان ها فراه ــرای س ــا را ب ــد. چــون حداقل ه ــده بودن ــات پراکن ــال اقدام ــازمان ها به دنب ــدند. بســیاری از س ش
قاعدتــًا در ســطوح بلــوغ جایگاهــی نــدارد. در ســال 1397، 1۶۲ ســازمان دولتــی وشــرکت خصوصــی و در نهایــت در ســال 
139۶ ، 157 ســازمان دولتــی و شــرکت خصوصــی در ایــن فرآینــد مشــارکت داشــتند. در ایــن چهــار ســال متوالــی رونــد 

امتیــاز تفــاوت قابــل ماحظــه ای نداشــته، ضمــن اینکــه فرایندهــا فاصلــه نســبتا زیــادی از ســطح بلــوغ داشــته اند.
ــه  ــرکت هایی ک ــازمان ها و ش ــده س ــث ش ــه باع ــی ک ــد موانع ــر می رس ــزود: به نظ ــوم اف ــور س ــح مح ــی در توضی  ابراهیم
ــد  ــته اند، نتوانن ــانی داش ــع انس ــت مناب ــای مدیری ــوغ نظام ه ــتای بل ــادی در راس ــرمایه گذاری های زی ــان س ــم خودش به زع
ــا  ــع ســاختاری ی ــی، موان ــع محتوای ــل دســته بندی اســت: موان ــه ســطح بلــوغ الزم برســند تحــت ســه ســرفصل کلــی قاب ب
بافتــاری و موانــع نگرشــی. در ســرفصل محتوایــی، عــدم هم راســتایی افقــی و عمــودی فرایندهــای منابــع انســانی، بازاریابــی 
داخلــی و در نظــر نگرفتــن افــق زمانــی مناســب بــرای بلــوغ، اهــم موانــع هســتند. درخصــوص موانــع ســاختاری می تــوان 
بــه هم شــکلی تقلیــدی، نهــادی و نیــز عــدم هم افزایــی سیســتمی فرایندهــا اشــاره کــرد. در نهایــت در موانــع نگرشــی، عــدم 
اعتقــاد یــا حمایــت مدیریــت ارشــد، توجــه بــه واحــد منابــع انســانی به مثابــه مرکــز هزینــه و عطــش بلــوغ کاغــذی از موانــع 

اصلــی نیــل بــه بلــوغ واقعــی در حــوزه مدیریــت منابــع انســانی هســتند.

چالش های مدیریت منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان
ــژگان  ــر م ــط دکت ــان« توس ــش بنی ــرکت های دان ــانی در ش ــع انس ــت مناب ــای مدیری ــوان »چالش ه ــا عن ــدی ب ــخنرانی بع س
ــه شــد. روشــن نژاد، عضــو هیــأت علمــی گــروه پژوهشــی مدیریــت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، ارائ
روشــن نژاد در ابتــدا، ســخنان خــود را بــا بررســی دالیــل و عواملــی کــه منجــر بــه پیدایــش ایــن ســاختارها شــدند، آغــاز 
کــرد. ســپس بــا مــروری بــه ویژگی هــای ایــن ســاختارها بــه بحــث چالش هــای مدیریــت منابــع انســانی پرداخــت و گفــت: 
ــاب  ــا انق ــارم ی ــی چه ــاب صنعت ــا انق ــًا ب ــرات ســریع اســت و اصطاح ــم عصــر تغیی ــرار داری ــا در آن ق ــه م عصــری ک
ــا  ــه دنی ــت ک ــرده اس ــی ک ــال ۲00۲ پیش بین ــر« در س ــر دراک ــود. »پیت ــناخته می ش ــی ش ــی و ارتباط ــای اطاعات فناوری ه
به شــدت در حــال تغییــر و پیچیده تــر شــدن و در نتیجــه نامطمئن تــر شــدن اســت، لــذا مفاهیــم ســنتی ســازمان و مدیریــت 

ــد. ــار خــود را از دســت می دهن ــن عصــری اعتب در چنی
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 چهــار عامــل عمــده در پیدایــش ســاختارهای کوچــک مجــازی در عصر 
ــال های  ــه از س ــناختی ک ــرات جمعیت ش ــد: 1-تغیی ــش دارن ــد نق جدی
ــر توزیــع ســنی  ــدا کــرده اســت. تغیی ــه ایــن طــرف شــدت پی 1990 ب
نیــروی کار، تغییــر ارزش هــا و انتظــارات کاری و تنــوع کارکنــان باعــث 
تغییــرات در ســازمان ها شــده اســت. ۲-تکنولــوژی و فنــاوری کــه بــه 
ســرعت در حــال تغییــر اســت، نحــوه انجــام کارهــا و دقــت و ســرعت 
در انجــام کارهــا را تغییــر داده اســت. 3-جهانــی شــدن کــه خــود ناشــی 
ــی را  ــه بازارهــای محل ــک می باشــد. دسترســی ب ــرات تکنولوژی از تغیی
راحــت کــرده و هزینــه ورود بــه بازارهــا را کــم کــرده، هزینــه انتقــال 
ــی،  ــای سیاس ــور محدودیت ه ــت و همین ط ــده اس ــم ش ــات ک اطاع
ــه  ــد به راحتــی ب ــذا ســازمان ها می توانن ــه اســت. ل فرهنگــی از بیــن رفت

نیــروی کار در سراســر دنیــا دسترســی داشــته باشــند یــا بازارهــای فــروش محصــوالت مخصــوص خودشــان را در جاهــای 
مختلــف دنیــا پیــدا کننــد. 4- تغییــر بازارهــا، کــه ناشــی از مــوارد قبلــی اســت. در واقــع مفاهیــم اقتصــادی تغییــر کــرده اســت. 
ــه  ــکان ارائ ــی ام ــده اســت. یعن ــرح ش ــوه مط ــتری مدار انب ــا االن اقتصــاد مش ــود، ام ــوه ب ــد انب ــای تولی ــر مبن ــًا اقتصــاد ب قب
خدمــات در هــر زمــان و هــر مــکان و متناســب بــا ســلیقه و تقاضــای مشــتری در کمتریــن زمــان فراهــم شــده اســت. ایــن 
عوامــل باعــث شــده اســت تــا ســازمان ها بــه ســمت ســاختارهای کوچــک و منعطــف، گرایــش پیــدا کننــد تــا چابکــی مــورد 

نیــاز بــرای پاســخ بــه شــرایط نامطمئــن بیرونــی را دارا باشــند.
ایــن عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه در رابطــه بــا ســاختارهای کوچــک مجــازی )شــرکت های دانــش بنیــان( گفــت: عوامــل 
ذکــر شــده، باعــث شــد کــه از ســال های 1990 ایــن نــوع ســاختارها کــه بــا عنــوان ســاختارهای کوچــک مجــازی از آن یــاد 
می کنیــم، به وجــود آینــد. ایــن نــوع ســازمان ها هســته کوچکــی دارنــد متشــکل از کارکنــان متخصــص و بــه اصطــاح دانشــی 
کــه در بازارهــای جدیــد و نابالــغ فعالیــت می  کننــد و شــدیداً متکــی بــه فنــاوری هســتند. ایــن ســاختارها دارای هویــت خــاص 
ــی  ــط مبتن ــکل گیری رواب ــت را دارد. ش ــت نیمه ثاب ــان حال ــط کارکن ــد و رواب ــمی ندارن ــازمانی رس ــارت س ــًا چ ــوده،  عموم ب
بــر اعتمــاد متقابــل اســت. در ایــن ســاختارها اشــتراک در مالکیــت دانــش و اطاعــات وجــود دارد و دسترســی بــه اطاعــات 
ســریع و آســان اســت. افــراد، متکــی بــه منابــع خودشــان هســتند. دانــش، مهــارت و تخصص هایــی کــه دارد و ایــن منابــع در 
ســازمان عنصــر مهــم تلقــی می شــود. از نظــر جغرافیایــی پراکندگــی دارنــد. عمدتــًا  فعالیت هــای ســازمان بــه فراســوی مرزهــا،  
ــای  ــا و توانمندی ه ــعه مهارت ه ــتند. توس ــتری مدار هس ــدت مش ــد. به ش ــداد می یاب ــت امت ــم اس ــیار مبه ــه بس ــی ک مرزهای

فــردی ایــن ســازمان ها بســیار اهمیــت دارد.
ــوان در ســه ســطح  ــن ســاختارها را می ت ــای ای ــن ســاختارها گفــت: چالش ه ــای ای ــاره تقســیم بندی چالش ه روشــن نژاد درب
ــردی؛  ــای ف ــم از چالش ه ــام و ســوء تفاه ــراد، ایجــاد ابه ــزوای اف ــرد. احســاس ان ــدی ک ــه طبقه بن ــازمانی و جامع ــردی،  س ف
ــای ســطح  ــراد از چالش ه ــی اف ــزوای عموم ــازمانی و ان ــای در ســطح س ــد از چالش ه ــای جدی ــری فناوری ه ــه به کارگی هزین

جامعــه اســت.
وی ادامــه داد: مدیریــت منابــع انســانی نیــز در ســال های اخیــر تحــت تأثیــر تعییــرات فنــاوری و همچنیــن تغییــر ســاختارها، 

قــرار گرفتــه اســت و در اهــداف، نقش هــا و کارکردهــای مدیریــت منابــع انســانی خــود را نشــان داده اســت:
ــع انســانی  کامــًا اســتراتژیک عمــل کننــد.  ــع انســانی: انتظــار مــی رود کــه مدیریــت مناب 1- تغییــر در اهــداف مدیریــت مناب
یعنــی در طراحــی اســتراتژی و اجــرای آن ســهیم باشــد. اقدامــات و برنامه هایــی خــود را به گونــه ای طراحــی کنــد کــه هــدف 
اســتراتژیک ســازمان را تأمیــن کنــد، کــه به اجــرا در مــی آورد. از مدیریــت منابــع انســانی انتظــار مــی رود کــه هم زمــان اهــداف 

متناقضــی را دنبــال کنــد.
۲- تغییــر در نقش هــای مدیریــت منابــع انســانی: انتظــار مــی رود مدیریــت منابــع انســانی خیلــی فعال تــر عمــل کنــد. یعنــی 
از موضــع منفعانــه به ســوی موضــع فعــال و مشــاوره ای و اســتراتژیک ســوق پیــدا کنــد. از مدیریــت منابــع انســانی انتظــار 
مــی رود کــه موجبــات باالبــردن انگیــزه و تعهــد کارکنــان را فراهــم کنــد. خــود را بــه ســرعت بــا تغییــرات هماهنــگ کنــد و 

تغییــرات فرهنگــی را اداره کنــد.
3- تغییــر کارکردهــا: تأثیــر تغییــرات در کارکردهــا از ســه جنبــه قابــل بررســی اســت: الــف – جنبــه عملیاتــی: فناوری هــای 
جدیــد، امــکان انجــام خــودکار و اتوماتیــک کارهــا را فراهــم کرده انــد و انجــام کارهــا بــه تعــداد کمتــری نیــروی انســانی نیــاز 
دارد. البتــه خــودکار شــدن عمدتــًا در حــوزه کارهــای روزمــره و ســاده اســت و به نوعــی جنبه هــای عملیاتــی مدیریــت منابــع 

انســانی را تحــت تأثیــر خــود قــرار می دهــد.
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ــان  ــود و کارکن ــر می ش ــازمان منتش ــرعت در س ــه س ــات ب ــازی، اطاع ــک مج ــاختارهای کوچ ــی: در س ــه ارتباط  ب- جنب
زیــادی در مــورد بخش هــای مختلــف از جملــه بخش هــای تولیــدی و اداری دارنــد کــه می توانــد کیفیــت خدمــات را بهتــر 
ــد  ــاوری جدی ــی: فن ــه تحول آفرین ــد. ج- جنب ــرار می ده ــر خــود ق ــع انســانی را تحــت تأثی ــی مناب ــای ارتباط ــد و جنبه ه کن
ــای سیاســی و  ــرده و مرزه ــم ک ــی را فراه ــی و بین الملل ــع انســانی در ســطح گســترده تر جغرافیای ــه مناب ــکان دسترســی ب ام
جغرافیایــی را درهــم نوردیــده اســت. لــذا مدیریــت منابــع انســانی بــا فرهنگ هــای مختلــف روبــه رو می شــود کــه می توانــد 
ــر  ــع انســانی تحــت تأثی ــت مناب ــی مدیری ــه تحول آفرین ــن جــا جنب ــوآوری در ســازمان منجــر شــود. در ای ــت و ن ــه خاقی ب

ــرد. ــرار می گی ق
 عضــو هیــأت علمــی گــروه مدیریــت پژوهشــگاه در نهایــت چالش هــای پیــش روی مدیریــت منابــع انســانی در ســاختارهای 
ــع انســانی و  ــی،  چالش هــای مناب ــه ســه دســته چالش هــای رقابت ــان را ب ــا همــان شــرکت های دانــش بنی کوچــک مجــازی ب
ــا عائــق کارکنــان دســته بندی کــرد. دســته اول، چالش هــای رقابتــی ناشــی از فنــاوری و  ــا کارکنــان ی چالش هــای مرتیــط ب
جهانی شــدن اســت. ازجملــه مواجهــه بــا تفاوت هــای فرهنگــی، رقابــت شــدیدتر،  تغییــرات فنــاوری و هزینــه آن؛ پاســخ دهی 
بــه تغییــرات اســت. دســته دوم، چالش هــای منابــع انســانی اســت کــه عمدتــًا مرتبــط بــا کارکردهــای مدیریــت منابــع انســانی 
ــاری  ــل جــذب و به کارگم ــای آن مث ــانی در حــوزه کارکرده ــع انس ــت مناب ــای مدیری ــات و برنامه ه ــه اقدام ــود و اینک می ش
ــرات و  ــا تغیی ــا ب ــن و اجــرا شــوند ت ــه تدوی ــداری و... چگون ــظ و نگه ــت عملکــرد،  حف ــوزش و توســعه، مدیری ــراد، آم اف
ــی  ــه به نوع ــت ک ــان اس ــق کارکن ــا عائ ــط ب ــای مرتب ــوم چالش ه ــته س ــند. دس ــگ باش ــازمان هماهن ــتراتژیک س ــدف اس ه
دغدغــه کارکنــان محســوب می شــود و مدیریــت منابــع انســانی بایــد در راســتای برطــرف کــردن آن تــاش کنــد. ازجملــه 
ــوع  ــن ن ــن کار و زندگــی شــخصی، در ای ــه بی ــان و چگونگــی موازن ــات کارکن ــودن اطاع ــظ محرمانه ب ــا، حف ــن چالش ه ای
ســاختارهای مجــازی اســت کــه دسترســی بــه اطاعــات در آن ســریع و آســان بــوده و مرزهــای زمانــی و مکانــی و به تبــع 

ــم می شــکند. ــواده دره ــن کار و خان ــای بی آن مرزه

مدیران رده باال و بنیان های شناختی کارآفرینی و نوآوری
ســخنرانی پایانــی ایــن پیش نشســت بــا عنــوان »مدیــران رده بــاال و بنیان هــای شــناختی کارآفرینــی و نــوآوری« توســط دکتــر 
ــأت علمــی گــروه پژوهشــی مدیریــت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، انجــام  ــادر ســیدکالی، عضــو هی ن

گرفــت. ســیدکالی کــه دبیــر نشســت نیــز بــود ضمــن جمع بنــدی 
مباحــث طــرح شــده توســط ســخنرانان پیشــین، ســخنرانی مســتقلی 
ــه  ــور ک ــت: همان ط ــود گف ــه خ ــدای ارائ ــت. وی در ابت ــم داش ه
واقــف هســتید امــروزه وقتــی در مــورد رشــد و توســعه اقتصــادی 
ــت.  ــوآوری نپرداخ ــی و ن ــوان به کارآفرین ــود، نمی ت ــت می ش صحب
ــورهای  ــروز در کش ــادی ام ــد اقتص ــه رش ــور محرک ــع موت در واق
توســعه یافته کارآفرینــی و نــوآوری اســت. قدمــت بحث هــای 
علمــی و دانشــگاهی کارآفرینــی یــا Entrepreneurship در دوران 
معاصــر عمدتــًا بــه مکتوبــات و آثــار شــومپیتر، اقتصــاددان اتریشــی 
برمی گــردد کــه بــه نقــش کارآفرینــی در اقتصــاد پرداخــت. اکنــون 
عصــر کارآفرینــی و نــوآوری اســت و در دنیــای رقابت و کســب وکار 
هــر ســازمانی بــرای موفقیــت ضروریســت کارآفریــن و نــوآور باشــد. 

ــازمان ها  ــت س ــه شــکل دهنده اقتصــاد کشــورهایند و اهمی ــتند ک ــازمان ها هس ــن س ــروزه ای ــه مســتحضرید، ام ــور ک همان ط
ــا مثــل وال مــارت، اپــل و گــوگل و ســایر شــرکت های موفقــی  ــاد شــده اســت، به طوری کــه شــرکت هایی در دنی بســیار زی
ــه گوشــمان می خــورد اهمیــت اقتصــادی و حتــی غیــر اقتصــادی بیشــتری از بســیاری از دولت هــا  کــه هــر روز اسمشــان ب
در جهــان پیــدا کرده انــد. درآمدهــای برخــی از ایــن شــرکت ها از ده هــا کشــور در دنیــا بیشــتر اســت و تأثیــرات اجتماعــی و 
فرهنگــی آن هــا، اگــر بیشــتر از بســیاری از کشــورها نباشــد کمتــر نیســت. بنابرایــن طــی چنــد دهــه اخیــر ســازمان ها شــدیداً 
بــه ایــن فکــر افتاده انــد کــه در مســیر کارآفرینــی و نــوآور شــدن یــا کارآفرین تــر شــدن و نوآورتــر شــدن قــدم بردارنــد، امــا 
چه طــور می شــود فهمیــد کــه یــک ســازمان بــه معنــای عــام یــا یــک شــرکت بــه معنــای خــاص، کارآفریــن هســت یــا نــه؟ 
ــد کــه شــرکت ها و ســازمان های مختلــف از لحــاظ  ــد دی بحثــی کــه در اینجــا مطــرح می شــود بحــث عملکــرد هســت. بای
ــرد. در گذشــته  ــه دســته بندی ک ــد طبق ــه چــه صــورت هســتند. Performance را می شــود در چن ــا Performance ب عملکــرد ی
ــت. ــرار می گرف ــاک ق ــا Financial Performance توجــه می شــد و مشــخصًا ســود ســازمان ها م ــی ی ــه عملکــرد مال ــًا ب صرف
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ــه  ــر شــرکت های خصوصــی هســت و ن ــا ب ــد م ــه در اینجــا تأکی ــود. البت ــر ب ــای عملکــرد بهت ــه معن ــًا ســود بیشــتر ب  طبیعت
بخــش عمومــی. در ادامــه بــه عملکــرد بــازاری هــم پرداختنــد. بــه ایــن معنــا کــه صرفــًا ســود مهــم نیســت بلکــه ســهم بــازار 
و درآمــد هــم اهمیــت دارد. برخــی اوقــات اهــداف توســعه بــازار می توانــد اهمیــت بیشــتری از اهــداف ســودمحور پیــدا کنــد.
ســیدکالی در ادامــه ســخنانش گفــت: محققــان بــه عملکــرد کارآفرینــی و نــوآوری پرداختنــد و گفتنــد کــه ســازمان های مــا 
اگــر از لحــاظ عملکــرد مالــی و بــازاری ســطح بــاال هســتند، بایــد از لحــاظ عملکــرد کارآفرینــی و نــوآوری هــم ارتقــا پیــدا 
ــازمان ها  ــرد س ــی عملک ــاخص های ارزیاب ــتقیم در ش ــور مس ــوآوری به ط ــی و ن ــای کارآفرین ــه متغیره ــود ک ــا ب ــد و اینج کنن
ــده اســت.  ــی ش ــف مختلف ــروزی چیســت؟ تعاری ــازمان های ام ــوآوری در س ــی و ن ــا مقصــود از کارآفرین ــت، ام ــای گرف ج
ــاری  ــد ســه ویژگــی رفت ــی را برآین ــی هســتند، کارآفرین ــان برجســته حــوزه کارآفرین ــن از محقق ــن و اســلوین کــه دو ت کوی

همزمــان دانســتند: نوآوری جویــی، ریســک پذیری و پیش نگــری.
نــوآوری می توانــد یــک محصــول یــا خدمــت جدیــد باشــد یــا می توانــد بــه شــکل نــو شــدن در فرآیندهــای ســازمانی باشــد 
یــا می توانــد نــو شــدن در مــدل کســب وکار ســازمان باشــد. مــا نیازمنــد ایــن هســتیم کــه عملکــرد کارآفرینــی و نــوآوری را در 
ســازمان های خــود بهبــود ببخشــیم: کســب وکارهــای جدیــد و مدل هــای کســب وکار نــو ایجــاد کنیــم، فرایندهــای قدیمــی 
ــا  ــم. این ه ــه کنی ــدی ارائ ــات جدی ــا خدم ــد ایجــاد و محصــوالت ی ــم، شــرکت های اقمــاری جدی ــه روز کنی را بازنگــری و ب
مســائلی هســتند کــه اهمیــت بســیار زیــادی در دنیــای رقابتــی پیــدا کرده انــد، به خصــوص در صنایعــی کــه ماهیــت فناورانــه 

رند. دا
ــی و  ــح داد: حــال چه طــور می شــود به کارآفرین ــوم انســانی توضی ــت پژوهشــگاه عل ــأت علمــی گــروه مدیری ــن عضــو هی ای
ــای  ــف، بحث ه ــای مختل ــدگاه نظریه ه ــتند. از دی ــوآوری هس ــی و ن ــی موجــب کارآفرین ــرد؟ عوامل ــدا ک ــوآوری دســت پی ن
ــا  ــه در قابلیت ه ــه و نوآوران ــر کارآفرینان ــرد بهت ــه عملک ــه ریش ــم ک ــور می گویی ــر قابلیت مح ــی از منظ ــده ول ــی ش گوناگون
و اســتراتژی های ســازمان اســت. بنابرایــن به تناســب اینکــه ســازمان قابلیت هــای بیشــتر و کیفی تــر و اســتراتژی های 
مناســب تری داشــته باشــد، احتمــال دســتیابی بــه عملکــرد بهتــر کارآفرینــی و نــوآوری بیشــتر خواهــد شــد. ایــن قابلیت هــا 
چــه می تواننــد باشــند؟ ایــن قابلیت هــا از صنعتــی بــه صنعــت دیگــر و از ســازمانی بــه ســازمان دیگــر ممکــن اســت متفــاوت 
باشــند، مثــًا یــک قابلیــت خیلــی مهــم قابلیــت فرصت شناســی هســت کــه بایــد در ســازمان، به شــکل معمــول و فرایندهــای 
ســازمانی و دســتورالعمل ها و آئین نامه هــا و رویه هــا ایجــاد شــود. هــر ســازمانی بایــد بتوانــد به شــکلی فرصت هــای 
ــای  ــد، همکاری ه ــته باش ــود داش ــا وج ــن فرصت ه ــد ای ــرای رص ــازمانی ب ــت های س ــًا پس ــد؛ مث ــد کن ــی را رص محیط
بین ســازمانی داشــته باشــد و قابلیت هــای دیگــری مثــل ظرفیــت ســرمایه گذاری ایجــاد و تقویــت شــود. بــه جــز قابلیت هــا، 
ــه  ــا گرایــش ب ــازاری ی ــر هســتند؛ مثــل جهت گیــری ب اســتراتژی ها و جهت گیری هــای اســتراتژیک ســازمانی نیــز بســیار مؤث
بلندمــدت. مثــًا ســازمانی کــه بــه بلندمــدت گرایــش دارد، بهتــر از رقبــا می توانــد بــر نوآوری هــای رادیــکال و نوآوری هایــی 

ــد. ــد ســرمایه گذاری کن ــاج دارن ــه زمــان احتی کــه ب
ــا  ــم، ی ــا کنی ــتراتژی ها اکتف ــا و اس ــن قابلیت ه ــه ای ــط ب ــم فق ــا می توانی ــه آی ــت ک ــئله اینجاس ــزود: مس ــیدکالی اف ــادر س ن
ــتند؛  ــی هس ــای اصل ــای آن هاMicrofoundationه ــران و قابلیت ه ــًا مدی ــد. اتفاق ــت برخوردارن ــم از اهمی ــا ه ــران م ــه مدی اینک
ــه ســمت قابلیت هــای اســتراتژیک هدایــت  اینکــه مدیــران مــا از لحــاظ رفتــاری و شــناختی قــادر هســتند کــه ســازمان را ب
ــاس  ــود. براس ــرح می ش ــناختی مط ــای ش ــث توانمندی ه ــی بح ــران یک ــردی مدی ــای ف ــن ویژگی ه ــر؟ از بی ــا خی ــد، ی کنن
رویکــرد شــناختی ریشــه رفتارهــای انســانی در شــناخت افــراد اســت و طبیعتــًا ایــن رفتارهــای برآمــده از شــناخت هســتند 
کــه بــه عملکردهــای فــردی و ســازمانی جهــت می بخشــند. مدت هاســت کــه محققــان علــوم شــناختی، مدیریــت شــناختی و 
ــا عنــوان علمــی اعصــاب ســازمانی خوانــده می شــود، در ایــن زمینه هــا  ــان فارســی ب Organizational Neuroscience کــه در زب

ــه می نویســند؛ از جملــه تحقیقــی کــه بنــده اخیــراً انجــام داده ام و بــه زودی منتشــر خواهــد  تحقیــق می کننــد و کتــاب و مقال
ــازمان ها  ــوآوری را در س ــد ن ــه می توانن ــران اســت ک ــناختی مدی ــای ش ــن پژوهــش درخصــوص برخــی از ویژگی ه شــد. ای
ــره شــرکت ها  ــأت مدی ــل و اعضــای هی ــران عام ــه مدی ــرده ام ک ــن پرســش را مطــرح ک ــن پژوهــش ای ــد. در ای ــت کنن تقوی
بایــد چــه ویژگی هــای شــناختی داشــته باشــند تــا بتواننــد ســازمان ها را بــه ســمت کارآفرینــی و نــوآوری پیــش ببرنــد. مهــم 
اینجاســت کــه ایــن افــراد بــه فریم هــا و فرآیندهــای شــناختی ویــژه مجهــز باشــند. فریــم شــناختی بــه معنــای لنــزی هســت 
کــه مدیــران بــه چشمانشــان می زننــد، مثــل عینکــی کــه شــما بــا آن بــه دنیــا نــگاه می کنیــد. آیــا نــگاه همــراه بــا تعصــب و 

برآمــده از ایدئولــوژی هســت؟ 
ــد،  ــه داری ــی ک ــار فریم ــد و در کن ــاق می افت ــما اتف ــن ش ــه در ذه ــت ک ــی هس ــان پردازش های ــناختی هم ــای ش فراینده
تصمیم گیــری را امکان پذیــر می کنــد. بنابرایــن مــا هــم فریــم شــناختی داریــم و هــم فراینــد شــناختی. هرچقــدر فرآیندهــای 

ــود. ــری ش ــج بهت ــه نتای ــج ب ــد منت ــای او می توان ــًا تصمیم گیری ه ــد قطع ــر باش ــرد قوی ت ــک ف ــناختی ی ش
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ــا   مثــًا مهــم هســت کــه در زمینــه فریم هــای شــناختی تمایــز داشــته باشــیم یعنــی تعــدد لنــز داشــته باشــیم و بتوانیــم ب
لنزهــای مختلــف بــه دنیــا نــگاه کنیــم، نــه اینکــه مدیــر فقــط مجهــز بــه یــک لنــز باشــد و بــه همــه پدیده هــا و اتفاقــات 
و اخبــار و رخدادهــا بــا همیــن یــک لنــز بنگــرد؛ چنیــن مدیــری طبیعتــًا نمی توانــد در جهــان به شــدت پیچیــده و رقابتــی 

ــه روز دشــوارتر می شــود، موفــق شــود. مــا، کــه درک آن روزب
ــا  ــه ب ــا در رابط ــن فریم ه ــوع خاصــی از ای ــًا ن ــح داد: مث ــا توضی ــن فریم ه ــیدکالی درخصــوص چیســتی ای ــه س در ادام
ــی  ــی و بلندمدت گرای ــی از کوتاه مدت گرای ــده ترکیب ــه آین ــق ب ــران موف ــگاه مدی ــه ن ــا ک ــن معن ــه ای ــی هســت، ب آینده گرای
اســت؛ یعنــی نســبتی میــان آینــده نزدیــک و دور برقــرار می کننــد. البتــه ایــن نــگاه متناســب بــا نــوع موضوعــات متفــاوت 
ــد،  ــرون می آی ــرمایه گذاری بی ــه س ــه از دل کمیت ــی ک ــًا تصمیم ــه مث ــد ک ــازمان ها می بینی ــیاری از س ــون در بس اســت. اکن
براســاس نــگاه محــدود و کوته نظرانــه اســت و طبیعتــًا نتیجــه خوبــی عایــد ســازمان نخواهــد شــد. ویژگــی شــناختی دیگــر، 

ســبک شــناختی مدیــران اســت. در پژوهش هــا بــه سیســتم یــک و سیســتم دو اشــاره شــده اســت.
 سیســتم یــک بیشــتر بــر حالــت حیوانــی انســان داللــت دارد، یعنــی تصمیماتــی کــه مبتنــی بــر شــهود اســت. در فراینــد 
تکاملــی انســان، ابتــدا سیســتم یــک در مغــز انســان رشــد کــرده اســت. سیســتم دو همــان قــدرت تجزیــه و تحلیــل اســت. 
مدیــران موفــق، مدیرانــی هســتند کــه میــان سیســتم یــک و دو تناســب برقــرار می کننــد. البتــه توجــه کنیــد کــه مقصــود مــا 
از شــهود، کشــف و شــهود عارفانــه نیســت بلکــه مقصودمــان نــوع خاصــی از شــهود اســت کــه بــه آن شــهود برآمــده از 
تخصــص یــا تجربــه می گوینــد، یعنــی فــردی کــه در زمینــه ای ســال ها تجربــه و تخصــص دارد و گمانه زنی هایــش برآمــده 
ــه ایــن  از تجزیــه و تحلیل هایــی اســت کــه در گذشــته انجــام داده اســت. ویژگــی بعــدی دوســوگرایی هیجانــی اســت. ب
معنــا کــه مدیــران موفــق مــا، فقــط نیمــه خالــی لیــوان را نمی بیننــد حتــی فقــط نیمــه پــر لیــوان رو هــم نمی بیننــد، بلکــه 
همزمــان بــه هــر دو توجــه دارنــد و در دل تهدیدهــا فرصت هــا را جســت وجو می کننــد و در دل فرصت هــا، تهدیدهــا را. 
این گونــه نیســت کــه شــرایط را فقــط تهدیــدزا ببیننــد یــا فقــط فرصــت زا چــون بعــداً حتمــًا از تصمیــم خودشــان پشــیمان 
خواهنــد شــد، به خصــوص در محیط هایــی کــه تغییــرات بیشــتر اســت، چــه محیــط صنعــت، چــه محیــط عمومــی کســب 
وکار و چــه محیــط ملــی. بنابرایــن دوســوگرایی هیجانــی هــم بــرای تقویــت عملکــرد کارآفرینــی و نــوآوری اهمیــت دارد.

ســیدکالی گفــت: بحثــی را از گذشــته داشــته ایم بــا عنــوان »تفکــر اســتراتژیک«. تــاش مــن ایــن بــوده کــه کمــی فراتــر 
ــه ایــن ترتیــب از  ــا نگاه هــای کارآفرینانــه و نوآورانــه پیونــد بزنــم. ب از تفکــر اســتراتژیک بــروم و تفکــر اســتراتژیک را ب
تفکــر پیچیده تــری ســخن بگویــم. البتــه ایــن بحثــی اســت کــه محققــان زیــادی در جهــان بــه آن می پردازنــد و بنــده هــم 

بــه ســهم خــودم تحقیقاتــی را در ایــن زمینــه انجــام داده و می دهــم.
وی در پایــان صحبت هایــش بــه مقالــه ای از پروفســور »ونکاترامــان« اشــاره کــرد و گفــت: ونکاترامــان در ایــن مقالــه ارزشــمند 
ــار تاریــخ ادبیــات و نمایشنامه نویســی  ــو و ژولیــت شکســپیر، کــه یکــی از مهم تریــن آث بحثــی را براســاس نمایشــنامه رومئ
جهــان اســت، طــرح کــرده اســت. ایــن نمایشــنامه در رابطــه بــا عشــق دو جــوان بــه همدیگــر اســت، عشــقی تراژیــک. در 
ــا  ــو صحبت هــای ژولیــت ب ــاغ. رمئ ــو در ب ــر بالکــن هســت و رومئ ــرده دوم از نمایشــنامه، ژولیــت ب یکــی از صحنه هــای پ
ــا مشــاهده  ــش ی ــه از نمایشــنامه واقعــاً شــورانگیز اســت. خواندن ــن صحن ــد. ای خــودش را می شــنود و ســپس رخ می نمایان
تئاتــر یــا فیلم هایــی کــه از آن ســاخته شــده، خالــی از لطــف نیســت. پروفســور ونکاترامــان بــا اشــاراتی کــه بــه ایــن ماجــرا 
ــت  ــه مدیری ــد ک ــد و می گوی ــرار کن ــتراتژی برق ــی و اس ــان کارآفرین ــدی می ــتعاری پیون ــان اس ــه زب ــد ب ــعی می کن دارد، س
اســتراتژیک، بالکــن بــدون »رمئــو« اســت. دیوارهــای بــاغ نشــان دهنده محدودیت هــا در وصــال ایــن دو عاشــق و معشــوقند. 
دیوارهــا اتفاقــا خیلــی هــم بلنــد هســتند کــه نشــان دهنــده دشــواری ارتبــاط اســت. بالکــن در واقــع همــان اســتراتژی اســت و 
اگــر ســازمان بتوانــد از شــر دیوارهــای بلنــد رهایــی پیــدا کنــد البتــه کــه خــوب و الزم اســت چــرا کــه در اکثــر ســازمان ها، 
مــا گرفتــار دیوارهــای مرتفــع هســتیم. ایــن ســازمان ها هنــوز حتــی بــه اســتراتژی و بالکــن هــم دسترســی پیــدا نکرده انــد. 

اگــر هــم بتواننــد بــه اســتراتژی و بالکــن دسترســی پیــدا بکننــد، تــازه آن وقــت نیــاز بــه رمئویــی خواهــد بــود.
در نتیجــه بالکــن خالــی کفایــت نمی کنــد و اینجاســت کــه »ونکاترامــان« به کارآفرینــی اشــاره می کنــد و می گویــد: کارآفرینــی 
رمئــو بــدون بالکــن اســت. بنابرایــن ســازمان های دوران جدیــد بــه پیونــد زدن اســتراتژی و کارآفرینــی نیــاز دارنــد، کــه امــروزه 
تحــت عنــوان کارآفرینــی اســتراتژیک شــناخته می شــود و بــه عنــوان قلمرویــی نوظهــور مطــرح شــده اســت. در ایــران آینــده 
بــه مدیرانــی احتیــاج خواهیــم داشــت کــه از یــک ســو ســازمان هایی اســتراتژیک خلــق کننــد و از ســوی دیگــر رفتارهــای 
کارآفرینانــه داشــته باشــند؛ یعنــی رمئوهایــی باشــند در بالکن هــای ســازمانی تــا بــه امیــد خــدا راه هــای جدیــدی بــاز شــود و 

رهایــی از ایــن حصارهــا و دیوارهــا ممکــن شــود.
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گزارش اولین  نشست همایش
بازشناسی چالش های رشد اقتصادی در ایران؛

 تبیین موانع تولید و به سازی راهبردها و سیاست ها

اولیــن نشســت همایــش ملــی »بازشناســی چالش هــای رشــد اقتصــادی در ایــران؛ تبییــن موانــع تولیــد و به ســازی راهبردهــا 
ــا دبیــری دکتــر ناهیــد پوررســتمی؛ اســتادیار دانشــگاه تهــران  و سیاســت ها«، بــه همــت پژوهشــکده اقتصــاد، 11بهمن مــاه ب

دانشــکده مطالعــات جهــان برگــزار شــد.
ایــن همایــش بــا ســخنرانی دکتــر یحیــی فــوزی )معــاون پژوهشــی و تحصیــات تکمیلــی پژوهشــگاه( آغــاز شــد. فــوزی در 

ابتــدای ســخنان خــود بیــان کــرد:
پژوهشــی  معــاون  به  عنــوان  کــه  اســت  افتخــار  موجــب 
ــدای  ــی، در ابت ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش
ایــن همایــش مطالــب مختصــری دربــاره اهمیــت ایــن همایــش 
ــای پژوهشــگاه علــوم  ــا مأموریت  ه ــوع آن ب و ارتبــاط موض
ــه  ــدا ده ــم. در ابت ــرح می کن ــی مط ــات فرهنگ ــانی و مطالع انس
فجــر و ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی را گرامــی داشــته و 
ــی از  ــاد یک ــوزه اقتص ــم. ح ــک می  گوی ــان تبری ــه ایرانی ــه هم ب
ــد  ــال های بع ــاب و س ــز در دوران انق ــای بحث برانگی حوزه ه
ــارزه  ــون در دوران مب ــت. انقابی ــوده اس ــامی ب ــاب اس از انق
بــا رژیــم پهلــوی، بــا طــرح مســائلی همچــون نابرابــری، فقــر، 
ــرمایه داری و  ــای س ــد ایدئولوژی ه ــتضعاف و نق ــتثمار و اس اس

سوسیالیســتی، خواســتار تحــول در اقتصــاد و تغییــر در مناســبات اقتصــادی معطــوف بــه مبانــی دینــی و فرهنگــی و شــرایط 
و نیازهــای جامعــه ایــران بودنــد. بــا پیــروزی انقــاب اســامی، ایــن مباحــث بــه شــکل ایجابــی و ارائــه راهبردهــای بدیــل 
مطــرح شــد و در نهایــت، برآینــد ایــن مباحــث در قانــون اساســی آمــد و بــه تأییــد آرای عمومــی رســید و دولت هــای بعــد 
از انقــاب نیــز تــاش کردنــد آن را محقــق کننــد کــه محورهــای آن در قانــون اساســی و ســپس در اســناد باالدســتی نظــام 
منعکــس شــده اســت کــه مؤلفه هــای آن: تــداوم رشــد بــاالی اقتصــادی مبتنــی بــر مشــارکت مردمــی، تحقــق توأمــان عدالــت 
اقتصــادی و اجتماعــی، مقابلــه بــا فســاد، ربــا و اســتثمار اقتصــادی، نظــارت دولــت بــرای پیشــبرد ایــن امــور و بسترســازی 
بــرای تعالــی معنــوی جامعــه بــود، امــا بــا وجــود تأکیــد اســناد باالدســتی بــر ایــن رویکردهــا، در چهــار دهــه گذشــته، عرصــه 

ــوده اســت. ــا مشــکات جــدی مواجــه ب اقتصــاد ب
دکتــر فــوزی ادامــه داد: باوجــود این کــه همــه دولت هــا در ســال های بعــد از انقــاب مخصوصــًا دولت  هــای بعــد از جنــگ 
ــد،  ــی همچــون اصــاح ســاختار تولی ــر اصول ــران اجمــاع داشــته و ب ــر کلیــت ضــرورت تحــول ســاختاری در اقتصــاد ای ب
تقویــت و ثبــات در رشــد اقتصــادی، گســترش عدالــت اجتماعــی، خصوصی ســازی، اصــاح نظــام بانکــی، ارزی، مالیاتــی، 
و نظــارت و مقابلــه بــا مفاســد اقتصــادی و ... تأکیــد می کردنــد، امــا اگــر از دولت هــای دوران گــذار و دولــت زمــان جنــگ 
بگذریــم کــه به دلیــل مشــکات خــاص انقابــی و جنــگ نتوانســتند تحــول ســاختاری مهمــی را در عرصــه اقتصــادی کشــور 
ــورت  ــات را به ص ــن اصاح ــتند ای ــا نتوانس ــی موفقیت ه ــود برخ ــز باوج ــگ نی ــد از جن ــای بع ــد، دولت ه ــای بگذارن بر ج
ــذا رونــد فــراز و نشــیب و عــدم ثبــات شــاخص های اقتصــادی در ایــن 40  جامــع پیــش بــرده و جامــه عمــل بپوشــانند، ل
ســال به عنــوان یــک رونــد مســلط در عرصــه اقتصــادی کامــًا مشــهود اســت. رونــد رشــد اقتصــادی کشــور رونــد مــداوم 
صعــودی نداشــته و از ثبــات برخــوردار نبــوده و همــواره دارای فــراز و فرودهــای مختلفــی بــوده اســت. تغییــرات نــرخ تــورم، 
نــرخ بیــکاری و ضریــب جینــی نیــز وضعیــت باثبــات و مثبتــی را در بســیاری از مقاطــع مختلــف تجربــه نکــرده اســت و بــا 
فــراز و فــرود همــراه بــوده اســت کــه نشــان دهنده آن اســت کــه حرکــت به ســوی عدالــت اقتصــادی بــا آرمان  هــای مــورد 

نظــر انقــاب فاصلــه بســیار دارد، و در ایــن راســتا همــواره مــورد نقــد رهبــری معظــم انقــاب قــرار داشــته اند.
ــی، ارزی،  ــاختار بانک ــود )س ــادی موج ــاختارهای اقتص ــر در س ــث تغیی ــد بح ــر چن ــال  ها ه ــن س ــی ای ــرد: ط ــد ک وی تأکی
ــا  ــت، ام ــه اس ــداوم یافت ــواره ت ــی هم ــای نفت ــتقل از درآمده ــادی مس ــاد اقتص ــا و ...( و ایج ــی، و یارانه ه ــی، مالیات گمرک
باعــث نشــد یــک برنامــه جامــع و تحول آفریــن در عرصــه اقتصــادی کشــور شــکل گیــرد. لــذا قصــه تکــراری رشــد تــورم 
ــن  ــف و ادواری و مخصوصــًا در دومی ــع مختل ــازی در ســکه و خــودرو در مقاط و نقدینگــی و رشــد قیمــت ارز و بورس ب
ــه  ــده و دغدغ ــی از آین ــراب و احســاس ناامن ــی و اضط ــاخته و نگران ــار مشــکل س ــردم را دچ ــی م ــا ... زندگ دوره دولت  ه
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معیشــت را در بیــن اقشــار مختلــف همــواره طــی ســال های مختلــف تــداوم بخشــیده اســت. عــاوه برایــن  زمینــه تهدیــدات 
و فشــارهای بیرونــی علیــه امنیــت ملــی کشــور را نیــز افزایــش داده اســت. اصــوالً تــداوم تحریم هــا و فشــارهای بین المللــی 
ــر  ــده ای ب ــرات محدودکنن ــوده اســت کــه تأثی ــز یکــی از روندهــای مســتمر در چهــار دهــه گذشــته ب ــر اقتصــاد کشــور نی ب
دسترســی آســان ایــران بــه بازارهــای بین المللــی و تبــادل مالــی به  جــای گــذارده و بــر رونــد رشــد اقتصــادی تأثیــر زیــادی 
نهــاده، امــا بدیهــی اســت کــه درصــورت تــداوم رونــد گذشــته و عــدم اصاحــات ســاختاری، رفــع تحریم هــا نیــز هــر چنــد 
ــدت و  ــاخص ها در بلندم ــی را در ش ــول مهم ــد تح ــا نمی  توان ــد، ام ــاد کن ــی را ایج ــایش های کوتاه مدت ــت گش ــن اس ممک
ــه پایه ریــزی یــک اقتصــاد  میان  مــدت به  وجــود آورد، و عــدم پیگیــری و عملیاتــی شــدن اصاحــات ســاختاری نمی  توانــد ب
قدرتمنــد و رضایت  بخــش در داخــل و مقــاوم در مقابــل تکانه هــای بیرونــی منجــر شــود. تــداوم ایــن وضعیــت باعــث شــده 
ــران  ــه اقتصــاد ای ــا این ک ــرد. ب ــرار گی ــا ق ــن ضعف ه ــا به شــدت تحت الشــعاع ای ــای اقتصــادی دولت ه ــا موفقیت ه اســت ت
یکــی از اقتصادهــای بــزرگ در منطقــه و جهــان اســت و ظرفیــت باالیــی بــرای رشــد دارد، امــا ایــن مشــکات و عــدم پیشــبرد 
ــازندگی  ــعه و س ــد و توس ــه رش ــا در عرص ــای دولت ه ــیرینی موفقیت ه ــا ش ــت، ت ــده اس ــب ش ــادی موج ــات اقتص اصاح
کشــور، در غبــار تــورم و نابرابری هــای اقتصــادی گــم شــود و همــواره از آن به عنــوان وجــه مهــم آســیب پذیر انقــاب یــاد 

شــود.

آینده اقتدار انقالب اسالمی ایران تا حد زیادی وابسته به انجام اصالحات بنیادین و همه جانبه در حوزه اقتصاد است

اســتاد پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی تصریــح کــرد: بــا نگاهــی بــه روند هــای چهــار دهــه گذشــته می تــوان 
گفــت، آینــده اقتــدار انقــاب اســامی ایــران تــا حــد زیــادی وابســته بــه انجــام اصاحــات بنیادیــن و همه جانبــه در حــوزه 
ــا  ــرای اصــاح وضــع موجــود ب ــی ب ــک اراده سیاســی و مل ــد ی ــز نیازمن ــن اقتصــادی نی اقتصــاد اســت و اصاحــات بنیادی
اســتفاده از نظــر اندیشــمندان و نخبــگان کشــور اســت. برنامــه ای کــه در یــک ســو، نیــاز بــه اســتفاده از مدیــران و کارگــزاران 
ــع باندهــای نوکیســه اقتصــادی  ــر نفــوذ و مناف ــر تحــت تأثی ــم، توســعه گرا، ســالم و فسادســتیزی اســت کــه کمت ــوی، عال ق
ــد و از ســوی دیگــر، اســتفاده مــداوم از نظــرات اندیشــمندان و نخبــگان علمــی و اقتصــادی کشــور و ایجــاد  قــرار می گیرن
ــا  ــاط مراکــز سیاســت گذاری و اجرایــی اقتصــادی ب ــا مشــارکت اندیشــمندان مذکــور و تقویــت ارتب ــاق فکــر اقتصــادی ب ات
ایــن مراکــز علمــی، اندیشــکده ها و پژوهشکده هاســت. ایــن اقدامــات می توانــد کشــور را بــه ســوی اقتصــادی پویــا، قــوی 

ــد. ــی رهنمــون کن ــر تکانه هــای بیرون ــاوم در براب و مق
ــوم انســانی  ــن پژوهشــگاه عل ــوان بزرگتری ــوم انســانی به  عن ــادآور شــد: پژوهشــگاه عل ــوزی در خاتمــه ســخنانش ی ــر ف دکت
ــت پژوهشــکده ها  ــتفاده از ظرفی ــا اس ــرد ب ــد ک ــاش خواه ــنامه خــود، ت ــه در اساس ــای محول ــر مأموریت ه ــی ب کشــور مبتن
و نیروهــای متخصــص خــود بــه ایــن چالش هــا جدی تــری وارد شــده و در قالــب طرح هــای پژوهشــی، برگــزاری 
نشســت های تخصصــی و همایش  هــا بــه ارائــه تبییــن دقیق تــر و عالمانــه از علــل ایــن چالش هــا و ارائــه راهبــرد بــه مراکــز 
ــت جســت وجوی  ــر محوری ــد ب ــا تأکی ــش ب ــن همای ــتا، ای ــن راس ــد. در ای ــک کن ــی در کشــور کم سیاســت گذاری و اجرای
علــل فــراز و نشــیب ها و نوســان های رشــد اقتصــادی در ایــران تــاش کــرده تــا بــه یکــی از ایــن مباحــث مهــم، کــه از دیــد 
برگزارکننــدگان همایــش علت العلــل ایــن مشــکات و چالش هاســت، بپــردازد؛ و امیــد اســت بتوانــد بــا اســتفاده از نظــرات 
اندیشــمندان و مشــارکت  کنندگان بــه اهــداف مــورد نظــر خــود برســد و در تعمیــق و گســترش دانــش و به  صــورت خــاص 
ــی  ــه علت  یاب ــًا در زمین ــران مخصوص ــاد ای ــای اقتص ــی چالش ه ــوزه علت  شناس ــان در ح ــتاورهای محقق ــن دس ــه آخری ارائ
ــت  گذاران و  ــه سیاس ــک ب ــتی و کم ــردی و سیاس ــای راهب ــه توصیه ه ــن ارائ ــادی و همچنی ــات اقتص ــد باثب ــای رش چالش ه

ــردارد. ــری را ب ــای مؤث ــان اقتصــادی کشــور قدم ه مجری

رشد اقتصادی مهم ترین رکن توسعه و شرط اساسی توسعه است
ســخنرانی دیگــر گشــایش همایــش توســط دکتــر ابراهیــم التجائــی، دانشــیار پژوهشــکده اقتصــاد پژوهشــگاه علــوم انســانی و 

مطالعــات فرهنگــی و دبیــر علمــی همایــش، انجــام شــد.
دکتــر التجائــی گفــت: رشــد اقتصــادی ظاهــراً یــک مفهــوم کّمــی اســت کــه داللــت بــر رشــد تولیــد ناخالــص )داخلــی یــا 
مّلــی( دارد. رشــد GDP همزمــان بــا رشــد جمعیــت، رشــد درآمــد ســرانه را رقــم می زنــد کــه یــک معیــار مهــم بــرای ســنجش 
ــه ظاهــر کّمــی  ــوان در همیــن مفهــوم ب ــا رشــد اقتصــادی را می  ت ــی آی ــاه و توســعه ملت هــا و جوامــع اســت. ول ســطح رف
خاصــه کــرد و بــه ســادگی از کنــار آن گذشــت؟ بــا کمــی دقــت در ماهیــت و الزامــات رشــد متوجــه می شــویم کــه مســئله 

بــه ایــن ســادگی نیســت.
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ــد،  ــت تولی ــر آن، ظرفی ــه در اث ــدار ک ــدی پای ــد: »فراین ــف می کن ــه تعری ــودارو )1989: ۶۲۲( رشــد اقتصــادی را این  گون  ت
ــم مهمــی اشــاره  ــه مفاهی ــف ب ــن تعری ــی می شــود«. ای ــد مل ــش ســطح درآم ــد و ســبب افزای ــش می یاب ــان، افزای طــی زم
ــوان  ــه جــرأت می ت ــن ب ــد و افزایــش ســطح درآمــد ســرانه. بنابرای ــداری، افزایــش ظرفیــت تولی ــد، پای دارد: داشــتن فراین
ــد کّمــی  ــًا کّمــی نیســت. حتــی اگــر از بُع ــه هیــچ  روی یــک مفهــوم تک  بُعــدی و صرف ادعــا کــرد کــه رشــد اقتصــادی ب
ــم، ایــن رشــد مهم تریــن رکــن توســعه و شــرط اساســی توســعه اســت. مجمــع عمومــی  ــه رشــد اقتصــادی بنگری هــم ب
ــورها  ــه کش ــی هم ــادی و اجتماع ــعه اقتص ــرای توس ــدار را ب ــادی پای ــد اقتص ــال 1997، رش ــد در س ــل متح ــازمان مل س
به ویــژه کشــورهای در حــال توســعه بســیار ضــروری دانســته اســت. از طریــق چنیــن رشــدی، کــه بایــد به طــور گســترده 
به نفــع همــه مــردم باشــد، کشــورها قــادر خواهنــد بــود اســتانداردهای زندگــی مــردم خــود را از طریــق ریشــه  کنی فقــر، 
گرســنگی، بیمــاری و بی  ســوادی و فراهــم کــردن ســرپناه کافــی و اشــتغال مطمئــن و حفــظ پایــداری محیــط زیســت بهبــود 

بخشــند )مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد، 1997:۲(.
ــر  ــی بســیار کمت ــا حت ــران ی ــا ای ــر ب ــًا براب ــد ســرانه  ای تقریب ــه درآم ــرن گذشــته بســیاری از کشــورهایی ک در طــول نیم  ق
ــعه  ــاه و توس ــه، رف ــرانه )و در نتیج ــد س ــته اند درآم ــرده و توانس ــه ک ــی را تجرب ــل توجه ــادی قاب ــد اقتص ــته اند، رش داش
ــد  ــون و تأکی ــر گوناگ ــی از مناظ ــیل  های باالی ــود پتانس ــران، باوج ــانند. در ای ــی برس ــطح باالی ــه س ــود را ب ــادی( خ اقتص
ــادی  ــد اقتص ــای رش ــه نرخ  ه ــت یابی ب ــر دس ــتی ب ــناد باالدس ــایر اس ــی و س ــعه اقتصادی_اجتماع ــدد توس ــای متع برنامه  ه
بــاال و پایــدار، میانگیــن رشــد اقتصــادی بلندمــدت بســیار اندکــی به  دســت آمــده و در نتیجــه، درآمــد ســرانه در ســطحی 
پاییــن قــرار گرفتــه اســت. ایــن میانگیــن بســیار پاییــن رشــد اقتصــادی ایــران در دوره ای بلنــد، موجــب شــکاف های قابــل 
ــا کشــورهای در حــال توســعه و هم  ردیــف ایــران و حتــی کشــورهای همســایه ایــران شــده  توجهــی در درآمــد ســرانه ب
ــران شــرایط  ــراز و نشــیب هایی وجــود داشــته و در برخــی از زیردوره هــا رشــد اقتصــادی ای ــه در ایــن دوره ف اســت. البت

ــدت،  ــا در بلندم ــرده اســت، ام ــه ک ــری را تجرب نســبتًا بهت
میانگیــن رشــد اقتصــاد بســیار پاییــن بــوده اســت.

ــاف  ــرد: اخت ــح ک ــخنانش تصری ــه س ــی در خاتم التجائ
ــران و  ــرانه ای ــد GDP س ــن رش ــن میانگی ــه بی ــل توج قاب
ــد  ــه، درآم ــده ک ــث ش ــته باع ــال گدش ــان در 45 س جه
ســرانه ایــران اکنــون بــه کســری از درآمــد ســرانه جهــان 
کاهــش پیــدا کنــد. ایــن فاصلــه و شــکاف اگــر بخواهــد 
در آینــده باقــی بمانــد یــا گســترش یابــد، پیامدهــای آن از 
ــای  ــت و در حوزه ه ــد رف ــر خواه ــاد فرات ــوزه اقتص ح
ــت.  ــد داش ــی خواه ــب نامطلوب ــی عواق ــی و امنیت سیاس
ــران، در  ــدت ای ــد م ــادی بلن ــد اقتص ــودن رش ــن ب پایی
داخــل کشــور نیــز پیامدهــای اقتصــادی گســترده ای 
داشــته اســت. از بیــکاری و تــورم تــا فقــر و مهاجــرت و 
ســرمایه  گذاری خصوصــی انــدک و پیامدهــای نامطلــوب 
ــد  ــن رش ــه ای ــت ک ــوان گف ــه می ت ــک جمل ــر. در ی دیگ
اقتصــادی انــدک، توســعه را دچــار بحــران کرده اســت. از 
ــن  ــوان ادعــا کــرد کــه مهم تری ــه جــرأت می ت ــن رو، ب ای
ــران در  ــی ای ــی سیاســی و اجتماع مســئله اقتصــادی، حت
حــال حاضــر، پاییــن بــودن رشــد اقتصادی کشــور اســت.

رشد اقتصادی ایران در افق بلندمدت: مسئله ما چیست؟ نظریه  ها چه می گویند؟
ســپس در نشســت اول ایــن همایــش، اولیــن ســخنرانی بــا عنــوان »رشــد اقتصــادی ایــران در افــق بلندمــدت: مســئله مــا 
ــابداری  ــت و حس ــاد، مدیری ــکده اقتص ــتاد دانش ــاوری؛ اس ــم ی ــر کاظ ــط دکت ــد؟« توس ــه می گوین ــا چ ــت؟ نظریه  ه چیس

دانشــگاه یــزد ارائــه شــد.
ــد داشــت.  ــه خواه ــاه جامع ــر رف ــی ب ــیار مهم ــای بس ــدت داللت ه ــتر در درازم ــد بیش ــد درصــد رش ــت: چن ــاوری گف ی
کشــوری کــه بــه طــور متوســط ۲ درصــد رشــد درآمــد ســرانه دارد، 35 ســال بایــد منتظــر بمانــد تــا ایــن درآمــد دو برابــر 
ــد ســرانه  ــر شــدن درآم ــد از 14 ســال شــاهد دو براب ــد ســرانه دارد، بع ــه 5 درصــد رشــد درآم ــی کشــوری ک شــود. ول

ــود.  خــودش خواهــد ب
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البتــه رشــد اقتصــادی یــک هــدف غایــی نیســت، ولــی بــدون دســت یابی بــه یــک نــرخ رشــد اقتصــادی پایــدار و البتــه قابــل 
قبــول، رســیدن بــه ســایر اهــداف توســعه اقتصــادی اگــر غیرممکــن نباشــد، بســیار دشــوار خواهــد بــود. بهداشــت، آمــوزش، 
ــاه، ســامت روح و روان جامعــه و ... مســتلزم داشــتن درآمــد کافــی اســت. فرمایــش حضــرت علــی )ع( »کاد الفقــر ان  رف

ــد. ــت می کن ــرا« کفای یکــون کف
وی افــزود: اگــر یــک نــگاه اندیشــمندانه و تعقانــه بــه همــه نظریه  هــا و مدل هایــی کــه در زمینــه رشــد اقتصــادی و عوامــل 
آن در ادبیــات علــم اقتصــاد ارائــه شــده اســت، بیانداریــم و همــه آن هــا را اعــم از مدل هــای بــدون مبانــی خــرد، مدل هــای 
ــر مبانــی خــرد، مدل هــای درون زا و نیمــه درون زا و کامــًا درون زا و ... به صــورت یــک مجموعــه در نظــر بگیریــم،  مبتنــی ب
بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه تقریبــًا کمتــر عامــل یــا پارامتــری بــوده کــه بــه لحــاظ نظــری تأثیــرش بــر ســطح درآمــد ســرانه 
ــی و  ــش عموم ــی دان ــم از فزون ــده اســت. انباشــت ســرمایه فیزیکــی، انباشــت ســرمایه انســانی )اع ــول مان و رشــد آن مغف
تخصصــی و فراگیــری ضمــن عمــل و آثــار برون زایــی و ســریز آن(، رشــد فــن آوری، ســهم عوامــل تولیــد در بخــش تحقیــق 
و توســعه، رشــد جمعیــت و ســاختار هــرم ســنی جمعیــت، و صرفه  هــای مقیــاس، محیــط نهــادی بــه انضمــام پارامترهایــی 
نظیــر درجــه ریســک گریزی، نــرخ ترجیــح زمانــی، نــرخ پس  انــداز و نــرخ اســتهاک و ... می توانــد ســطح درآمــد ســرانه یــا 
رشــد اقتصــادی یــا هــر دو را تحت تأثیــر قــرار بدهــد. بــه ایــن نظریه  هــا و مدل هــای رشــد بایــد اضافــه کــرد همــه ایده هــا 
و نظریه  هایــی کــه در خصــوص توســعه اقتصــادی به  تدریــج در تاریــخ علــم اقتصــاد و بــه ویــژه بعــد از جنــگ جهانــی دوم 
شــکل گرفــت و نمــو کــرد؛ چــون بــه بــاور متخصصــان توســعه همــه عواملــی کــه فرآینــد توســعه اقتصــادی را تحــت تأثیــر 
قــرار می دهنــد، به یقیــن بــر رشــد بلندمــدت اقتصــادی اثــر خواهنــد گذاشــت و البتــه بالعکــس. قطعــًا تأثیــر یــا عــدم تأثیــر 
ــوان  ــی می ت ــم و حت ــرار دهی ــن پژوهــش ق ــر ذره بی ــران زی ــورد اقتصــاد ای ــم در م ــل و پارامترهــا را می توانی ــن عوام همــه ای
ــا شــرایط و وضعیــت اقتصــادی  ســاعت ها هــم در خصــوص فــروض مدل هــای رشــد و محدودیت هــای آن هــا و این کــه ب
کشــور منطبــق اســت یــا خیــر بحــث کــرد. آیــا انباشــت ســرمایه فیزیکــی در کشــور مــا بــه حــدی کافــی بــوده اســت؟ آیــا 
ــوق  ــدرک لیســانس و ف ــه م ــا کارخان ــان انباشــت ســرمایه فیزیکــی اســت؟ آی ــام در کشــور هم ــروژه نیمه  تم ــزار پ ــا ه ده ه
لیســانس و دکتــری راه انداختــن همــان انباشــت ســرمایه انســانی اســت؟ آیــا واقعــًا ســرمایه انســانی در تولیــد کشــور نقشــی 
دارد؟ آیــا ســاختار انگیزه هــا در جهــت رشــد اقتصــادی اســت یــا فعالیت هــای رانت  جویانــه؟ آیــا مــا شــاهد رشــد فــن آوری 
بــه معنــای واقعــی در صنایــع مختلــف بــوده و هســتیم؟ آیــا اســتراتژی جایگزینــی واردات کمکــی بــه رشــد اقتصــادی کشــور 

نمــوده اســت؟ و ده  هــا ســؤال دیگــر.
دکتــر یــاوری ادامــه داد: اگــر در یــک افــق بســیار طوالنــی بــه وضعیــت رشــد اقتصــادی کشــور نــگاه کنیــم، بــه یــک مســئله ای 
دیگــر در کنــار ســایر مســائل رشــد پــی خواهیــم بــرد کــه به نظــر می رســد مهم تریــن مســئله کنونــی نیــز باشــد. ایــن مســئله 
پدیــده ســقوط های شــدید و مکــرر رشــد اقتصــادی کشــور در یــک افــق زمانــی طوالنــی اســت؛ کــه انتظــار تکــرار آن در 
آینــده نیــز دور از ذهــن عالمــان اقتصــاد و دور از واقعیت هــای جامعــه نیســت. ایــن وضعیــت کمابیــش ماننــد جــاده ای اســت 
کــه هــر 50 کیلومتــر یــک چالــه ای عمیــق در آن به وجــود آمــده اســت کــه باعــث شــده راننــدگان ســایر مســایل و مشــکات 
ــادن در  ــن چاله هــا باشــد کــه در صــورت افت ــی اصلــی آن هــا وجــود ای ــه فراموشــی بســپارند و دغدغــه و نگران جــاده را ب
آن هــا اگــر حتــی ســالم بماننــد، یقینــًا جلوبنــدی اتومبیل هــا خــرد خواهــد شــد و زمــان زیــادی طــول خواهــد کشــید تــا آن هــا 

را تعمیــر کننــد. وضعیــت اقتصــادی کشــور در یــک افــق بلندمــدت همین گونــه بــوده اســت.
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 بــا توجــه بــه حوادثــی کــه در یــک افــق بلندمــدت در کشــور اتفــاق افتــاده و ســقوط های شــدید رشــد اقتصــادی از تبعــات 
ــی  ــا دلیل ــرد، بلکــه تکــرار آن ه ــگاه ک ــرون زا ن ــل ب ــوان عوام ــن ســقوط ها به عن ــه ای ــوان ب ــوده اســت، دیگــر نمی  ت ــا ب آن ه
ــد  ــن پیام ــده خــود نظــام سیاســی_اقتصادی کشــور اســت و مهم تری ــی کــه زایی ــن معن ــر درون زا شــدن آن هــا. بدی اســت ب

آن هــا گرفتــار شــدن اقتصــاد کشــور در تلــه متوســط رشــد پاییــن اقتصــادی اســت.
اگــر در ادامــه حیــات اقتصــادی کشــور از بــروز چنیــن ســقوط هایی جلوگیــری نشــود، تبعــات اقتصــادی و سیاســی و امنیتــی 
ــی  ــد، ول ــقوط ها باش ــن س ــروز چنی ــل ب ــن عوام ــی از مهم تری ــت یک ــاید نف ــد. ش ــته باش ــال داش ــد به دنب ــواری می توان ناگ
ســایر عوامــل سیاســی و منطقــه ای و قــرار گرفتــن در منطقــه خــاص جغرافیایــی و نیــز اتخــاذ راهبردهــای مغلــوب و وقــوع 
ــر  ــور بی تأثی ــاد کش ــیر اقتص ــی در مس ــن چاله های ــاد چنی ــگان در ایج ــار بیگان ــز فش ــرب و نی ــا غ ــده ب ــای مزمن ش تنش ه
ــرار  ــر ق ــل پیش  بینی ت ــر و قاب ــیری هموارت ــور را در مس ــاد کش ــار اقتص ــد قط ــت بتوان ــن دول ــت ای ــد اس ــت. امی ــوده اس نب
دهــد، تــا مانــع ســقوط های شــدید رشــد در آینــده شــود و البتــه بــر تمامــی مســؤلین و سیاســت گذاران اقتصــادی اســت کــه 
ســایر موانــع رشــد اقتصــادی را نیــز بــه تدریــج مرتفــع کننــد. در ایــن خصــوص اســتفاده از تجــارب تلــخ و شــیرین ســایر 

ــه می شــود. ــی دوم تاکنــون به دســت آمــده اســت توصی کشــورهای در حــال توســعه کــه بعــد از جنــگ جهان

HRV آسیب شناسی چالش های رشد اقتصادی ایران با رویکرد
ــا رویکــرد HRV« توســط  ــران ب ــه مشــترک »آسیب شناســی چالش هــای رشــد اقتصــادی ای ــه مقال ــه ارائ دومیــن ســخنرانی ب

دکتــر یــداهلل دادگــر؛ اســتاد اقتصــاد دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه بهشــتی انجــام شــد.
دادگــر در ابتــدا بیــان کــرد: ایــن مقالــه بــه بررســی آسیب  شناســی رشــد اقتصــادی ایــران در مقایســه بــا کشــورهای منتخــب 
ــات  ــی از موضوع ــعه یافته یک ــر توس ــورهای کمت ــژه کش ــورها، به وی ــادی کش ــد اقتص ــاس رش ــردازد. براین اس ــی می پ نفت
ــران  ــر نشــان گر وجــود چالش هــای جــدی در اقتصــاد ای ــد رشــد اقتصــادی در دهه هــای اخی ــدی اســت. بررســی رون کلی
اســت کــه یکــی از آن، پایین بــودن رشــد اقتصــادی اســت. رشــد اقتصــادی پاییــن آثــار خــود را بــر متغیرهــای کان کشــور 

ماننــد بیــکاری دو رقمــی، تــورم دو رقمــی، درآمــد ســرانه پاییــن، شــاخص فاکــت و توزیــع نابرابــر نشــان داده اســت.
 وی ادامــه داد: بــر اســاس عملکــرد رشــد اقتصــادی ایــران ســؤاالت زیــادی قابــل طــرح اســت. این کــه چــرا اقتصــاد ایــران 
ــران  ــد اقتصــادی ای ــرای رش ــی ب ــر نمی رســد؟ چــه موانع ــورد نظ ــای م ــه نرخ ه ــد اقتصــادی ب ــذاری رش باوجــود هدف گ

ــرای برون رفــت از وضــع یادشــده وجــود دارد؟ ــا راه کاری ب وجــود دارد و آی
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در ایــن مقالــه از رویکــرد آسیب شناســی رشــد اچ آر وی بــرای کنکاشــی در ایــن رابطــه اســتفاده شــده اســت. ایــن رویکــرد 
دنبــال شناســایی محدودیــت رشــد اقتصــادی و تعییــن عوامــل آن اســت. در مــورد یــک اقتصــاد کم رشــد، قبــل از تعریــف 
ــا  ــد ت ــک می کن ــد کم ــی رش ــرد. آسیب  شناس ــال ک ــی اعم ــرد آسیب  شناس ــه آن رویک ــبت ب ــتی نس ــعه، بایس ــخه توس نس
سیاســت ها و برنامه هایــی طراحــی شــوند کــه بــا در نظــر گرفتــن شــرایط اقتصــادی و نهــادی کشــور مــورد نظــر بــه رفــع 
محدودیت هــای شناســایی شــده، اقــدام شــده و اصاحــات مــورد نیــاز را بــر اســاس آن هــا مشــخص کنــد. یافته هــای ایــن 

پژوهــش نشــان می دهــد ســاختارهای نهــادی و حکمرانــی ضعیــف، چالــش اصلــی رشــد اقتصــادی ایــران هســتند.

HRV نامتوازنی های سیستم مالی و مسئله رشد اقتصادی پایین در ایران: رویکرد
ــران:  ــن در ای ــادی پایی ــد اقتص ــئله رش ــی و مس ــتم مال ــای سیس ــترک »نامتوازنی ه ــه مش ــه مقال ــا ارائ ــخنرانی، ب ــومین س س
ــات  ــوم انســانی و مطالع ــی، اســتادیار پژوهشــکده اقتصــاد پژوهشــگاه عل ــی ابوتراب ــر محمدعل رویکــردHRV « توســط دکت

فرهنگــی انجــام شــد.
ابوترابــی بیــان داشــت: متوســط رشــد اقتصــادی ســاالنه اقتصــاد ایــران در ســال های بعــد از انقــاب 1/7 درصــد و در دهــه 
ــه  ــریع تر ب ــه س ــت یابی هرچ ــرای دس ــد ب ــع رش ــاختارهاِی مان ــتم ها و س ــاح سیس ــن اص ــت. بنابرای ــوده اس ــر 0/4 ب اخی
ــا پیــروی از رهیافــت  ســطوح باالتــر درآمــد ســرانه و جبــران فرصت  هــای از دســت رفته ضــروری اســت. ایــن پژوهــش ب
ــران  ــاد ای ــی« در اقتص ــن مال ــودن تأمی ــن ب ــل »پایی ــر عل ــکو )۲005( ب ــک و والس ــمن، رودری ــری هاس ــت تصمیم  گی درخ
متمرکــز می شــود و توضیــح می دهــد کــه چگونــه سیســتم مالــی نامتــوازن و ســاختار مالــی نامتــوازن مانــع رشــد اقتصــادی 
ــک  ــب ی ــت  ها( در قال ــتمداران و سیاس ــای سیاس ــود، دیدگاه  ه ــت موج ــران )وضعی ــاد ای ــواهد اقتص ــده اند. ش ــران ش ای
اســتراتژی بقامحــور قابــل فهــم هســتند، در حالــی کــه بهبــود وضعیــت رفاهــی کشــور نیازمنــد یــک اســتراتژی رشــدمحور 
ــال از اســتراتژی  ــه انتق ــوازن« ب ــی مت ــوازن« و »توســعه مال ــی مت ــرای »ســاختار مال ــن اســت کــه تــاش ب اســت. انتظــار ای

بقامحــورِ کنونــی بــه اســتراتژی رشــدمحور کمــک کنــد.
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پی ریزی تحقق رشد اقتصادی پایدار در برهه های سرنوشت ساز

ســخنرانی پایانــی ایــن نشســت بــا ارائــه مقالــه مشــترک »پی ریــزی تحقــق رشــد اقتصــادی پایــدار در برهه هــای 
سرنوشت ســاز: فهــم علــل ناکامــی ایــران )13۶8-1400(« توســط دکتــر کامــران ربیعــی، اســتادیار دانشــگاه تربیــت مــدرس 

انجــام شــد.

ــع  ــاال، توزی ــی ب ــاه عموم ــه ســطح رف ــرای دســت یابی ب ــا ب ــن معیاره ــار داشــت: رشــد اقتصــادی یکــی از مهم تری وی اظه
عادالنــه درآمــد و در نهایــت، توســعه اقتصــادی کشــورها اســت. رشــد اقتصــادی در یــک تعریــف عــام و رایــج برابــر اســت 
بــا افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی یــک کشــور نســبت بــه دوره قبــل. در مقالــه حاضــر رشــد اقتصــادی پایــدار در چارچوب 
نهادگرایــی جدیــد مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه می شــود. از همیــن رو، تأکیــد بــر تغییــرات نهــادی بــه منظــور دســتیابی بــه 

رشــد اقتصــادی پایــدار عمــًا پدیدآورنــده توســعه در کشــورها اســت.
دکتــر ربیعــی ادامــه داد: ســؤال پژوهــش ایــن اســت کــه چــرا ایــران پــس از جنــگ هشــت ســاله نتوانســت بــه یــک رشــد 
پایــدار و مســتمر کــه الزمــه توســعه اقتصــادی و نیــل بــه یــک اقتصــاد توســعه  یافته اســت برســد؟ بــر ایــن اســاس، هــدف 
ــران در مســیر رشــد  ــه ای ــد ک ــوم برهــه سرنوشت ســاز می خواهــد نشــان ده ــق مفه ــه از طری ــن اســت ک ــه حاضــر ای مقال
ــرای پاســخ  ــای شــوم شــده اســت. ب ــی، وارد چرخه ه ــای تکامل ــرده و به جــای چرخه ه اقتصــادی خــود فرصت ســوزی ک
بــه پرســش اصلــی ایــن پژوهــش، از دســتگاه نظــری نــورث و همــکاران دربــاره شــاخص های یــک دولــت توســعه گرا و از 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــاز تاریخ ــای سرنوشت س ــوص برهه ه ــون در خص ــو و رابینس ــه عجم اوغل نظری
ــر اســاس  ــی انجــام شــده اســت. ب ــل روایت ــر اســاس روش تفســیر تاریخــی و تکنیــک تحلی ــزود: مطالعــه حاضــر ب وی اف
ــه  ــبت ب ــرب نس ــع غ ــر موض ــر تغیی ــاز در اث ــه سرنوشت  س ــال 137۶ بره ــه در س ــد ک ــر می رس ــش، به نظ ــای پژوه یافته  ه
دولــت منتخــب و تغییــر فضــای داخلــی شــکل گرفتــه بــود. در ایــن برهــه، گفتمــان غالــب در جهــان گفتمــان دموکراســی و 
حقــوق بشــر بــود و رئیــس جمهــور منتخــب بــا همــان گفتمــان ســخن می گفــت و آزادی، مردم  ســاالری، جامعــه مدنــی و 
حقــوق بشــر در کانــون توجــه او بــود و به لحــاظ گفتمانــی گفتمــان اصاحــات حــول همیــن موضوعــات بــود. از ایــن رو، 
دســت دادن ایــن گفتمــان بــه گفتمــان غالــب جهانــی آن دوره موجــب شــکل گیری برهــه سرنوشت  ســاز پــس از انتخابــات 
دوم خــرداد 137۶ شــد کــه ســبب شــده بــود کشــور در مســیر چرخه هــای تکاملــی حرکــت کنــد. در یــک ارزیابــی کلــی 
به نظــر می رســد کــه عمــًا ایــران نتوانســت از ایــن فرصــت و موقعیــت در راه دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی پایــدار اســتفاده 
کنــد؛ چــرا کــه کشــور بــه مــرور وارد مرحلــه ای شــد کــه روند هــای طــی شــده در آن هم ســو بــا توســعه و رشــد اقتصــادی 
نبــود. ایــن روندهــا و رویدادهــا تأثیــرات ســاختاری منفــی بــر اقتصــاد کشــور اعمــال کردنــد، به نحــوی کــه یــک دهــه بعــد 

ایــران در شــرایطی قــرار گرفــت کــه ســازماندهی جامعــه دیگــر توســعه ای نبــود. 
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گزارش  دومین نشست همایش
بازشناسی چالش های رشد اقتصادی در ایران؛ 

تبیین موانع تولید و به سازی راهبردها و سیاست ها

ــازی  ــد و به س ــع تولی ــن موان ــران؛ تبیی ــادی در ای ــد اقتص ــای رش ــی چالش ه ــی »بازشناس ــش مل ــت همای ــن  نشس دومی
راهبردهــا و سیاســت ها«، بــه همــت پژوهشــکده اقتصــاد، 11 بهمن مــاه  بــا دبیــری دکتــر ســیدکمیل طیبــی؛ اســتاد دانشــگاه 

ــد. ــزار ش ــازی برگ ــورت مج ــر به ص ــدول زی ــق ج ــاد، مطاب ــوم اداری و اقتص ــکده عل ــاد دانش ــروه اقتص اصفهان، گ

مروری بر چالش های رشد اقتصادی ایران با تأکید بر بخش خارجی

ســخنرانی اول نشســت دوم همایــش بــا ارائــه مقالــه مشــترک »مــروری بــر چالش هــای 
رشــد اقتصــادی ایــران بــا تأکیــد بــر بخش خارجــی« توســط دکتــر ابوالقاســم مهــدوی، 

دانشــیار دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه تهــران، ارائه شــد.
ــت: ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــیFDI و  ــدای ســخنانش گف ــدوی در ابت ــر مه دکت
تأثیــر آن بــر رشــد و توســعه اقتصــادی کشــورها به لحــاظ نظــری و تجربــی همــواره 
ــل  ــوان عام ــران از FDI به عن ــیاری از تحلیلگ ــروزه بس ــت. ام ــوده اس ــه ب ــورد توج م
ــد و آن  ــاد می کنن ــان ی ــای اقتصــادی جه ــی در فعالیت ه ــای مال ــام بازاره ــی ادغ اصل
 FDI ــد ــی جهانی شــدن برمی شــمارند و معتقدن ــوان یکــی از مؤلفه هــای اصل ــه عن را ب
ــری در حــل مشــکات اقتصــادی کشــورهای در حــال توســعه  ــش مؤث ــد نق می توان
ایفــا کنــد. عــاوه بــر FDI، صــادرات نیــز از جملــه ارکان بخش خارجــی هــر کشــوری 
محســوب می شــود. به طوری کــه بســیاری از کشــورها از اســتراتژی توســعه صــادرات 
ــا  ــه ب ــن مقال ــد. در ای ــره می گیرن ــود به ــادی خ ــد اقتص ــه رش ــیدن ب در سرعت بخش
توجــه بــه نقــش ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی و صــادرات در رشــد اقتصــادی، بــه 
مقایســه ی تطبیقــی وضعیــت ایــن دو متغیــر مهــم در ایــران بــا کشــورهایی پرداخته ایــم 

کــه بــا عنایــت بــه مــوارد مذکــور در مقالــه امــکان مقایســه بــا ایــران را دارنــد. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می دهــد  باوجــود 
ــا کشــورهای درحــال  ــاس ب ــران در قی ــن برنامه هــای توســعه و نهادســازی، بخش خارجــی ای ــران در تدوی ســابقه بیشــتر ای

توســعه ای کــه اســتراتژی های توســعه و بســتر نهــادی آن هــا مؤخــر بــر ایــران بــوده، دارای عملکــرد مطلوبــی نیســت.
 

آیا تحقق رشد شتابان اقتصادی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی بدون الحاق به WTO ممکن است؟

دومیــن ســخنرانی بــا ارائــه مقالــه »آیــا تحقــق رشــد شــتابان اقتصــادی از طریــق توســعه صــادرات غیرنفتــی بــدون الحــاق 
بــه WTO ممکــن اســت؟« توســط دکتــر محمدحســن زارع، استادیاردانشــکده اقتصــاد، مدیریــت و حســابداری دانشــگاه یــزد، 

انجــام شــد.
ــرای افــق 1404 ابــاغ شــد، تأکیــد  دکتــر زارع بیــان کــرد: در ســند چشــم انداز بیســت ســاله کشــور کــه در ســال 138۲ ب
شــده کــه ایــران بایــد بــه جایــگاه اول اقتصــادی، علمــی و فنــاوری منطقــه آســیای جنــوب غربــی دســت یابــد و بــا رشــد 
پرشــتاب و مســتمر اقتصــادی و ارتقــاء نســبی ســطح درآمــد ســرانه بــه اشــتغال کامــل برســد. از همــان زمــان، تمامــی  مقامــات 
کشــور بــر ایــن  امــر اتفــاق  نظــر داشــتند کــه تحقــق ایــن هــدف بــدون اتخــاذ راهبــرد توســعه صــادرات غیرنفتــی و رهایــی 
از اقتصــاد متکــی بــه نفــت امکان پذیــر نیســت. هــدف ایــن مقالــه پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه آیــا اصــوالً موفقیــت 
راهبــرد توســعه صــادرات و به دنبــال آن تحقــق اهــداف مطرح شــده در ســند چشــم انداز، بــدون عضویــت در تنهــا ســازمان 

بین المللــی متولــی امــور تجــارت جهانــی، یعنــی ســازمان جهانــی تجــارت )بــا 1۶5 کشــور عضــو(، امکان پذیــر اســت؟
 بــه ایــن منظــور، بــا روش توصیفی_تحلیلــی، مهمتریــن اصــول و مقــررات ســازمان جهانــی تجــارت، بــا الزامــات راهبــرد 
ــه این کــه تنهــا کشــورهای  ــا توجــه ب ــن مطالعــه نشــان داد کــه از یک ســو، ب ــج ای ــق داده شــد. نتای توســعه صــادرات تطبی

عضــو ســازمان، مشــمول اصــل عــدم تبعیــض در روابــط تجــاری خــود بــا یکدیگــر هســتند.
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ــا و عــدم  ــت تعرفه ه ــه کاهــش و تثبی ــات شــفافیت و اطاع رســانی، تعهــد کشــور عضــو ب  از ســوی دیگــر، به خاطــر الزام
ــی( و  ــی و صنعت ــر مکــرر مقــررات تجــاری داخلــی، رعایــت حقــوق مالکیــت فکــری )در هــر دو حــوزه مالکیــت ادب تغیی
امــکان طــرح شــکایت از کشــور نقض کننــده الزمــات ســازمان از طریــق نظــام فیصلــه اختافــات تجــاری، ایــن ســازمان نقــش 
ــرد توســعه صــادرات و جــذب ســرمایه گذاری  ــی اعضــای خــود در راهب ــرای کامیاب ــه الزم ب ــی در فراهم کــردن زمین بی بدیل
خارجــی دارد؛ به طوری کــه هیــچ ترتیبــات تجــاری دیگــری نمی توانــد جایگزیــن آن شــود. بــا ایــن همــه، عضویــت در ایــن 
ســازمان شــرط الزم بــرای تحقــق رشــد اقتصــادی پرشــتاب از طریــق توســعه صــادرات اســت، امــا کافــی نیســت. مطالعــات 
ــوند و  ــد ش ــی بهره من ــازمان به خوب ــن س ــت ای ــته اند از ظرفی ــعه  توانس ــال توس ــورهای در ح ــد کش ــان می ده ــف نش مختل

ــازار به طــور جــدی دنبــال کرده انــد. همزمــان، اصاحــات اقتصــاد داخلــی را از طریــق اجــرای الزامــات نظــام اقتصــاد ب

شناسایی پیشران های اقتصاد دانش بنیان در ایران

ــران  ــر مه ــط دکت ــران« توس ــان در ای ــایی پیشــران های اقتصــاد دانش بنی ــه مشــترک »شناس ــه مقال ــا ارائ ــخنرانی، ب ــومین س س
ــد. ــام ش ــاورزی، انج ــاد کش ــری اقتص ــا، دکت حکمت نی

دکتــر حکمت نیــا گفــت: شــرکت های دانش بنیــان جهــت تبدیــل ایده هــا و نوآوری هــا بــه محصــول، تجاری ســازی 
پژوهش هــا، هم افزایــی علــم، ثــروت، توانمندســازی و هدایــت دانش آموختــگان جهــت ورود بــه فضــای کســب وکار ایجــاد 
ــل  ــایی و تحلی ــه شناس ــدا ب ــه ابت ــان اســت؛ ک ــران های اقتصــاد دانش بنی ــایی پیش ــش حاضــر، شناس ــدف پژوه ــوند. ه می ش
عوامــل پیشــران کلیــدی پرداختــه شــده و ســپس رتبه بنــدی شــاخص های اقتصــاد دانش بنیــان در ایــران را تدویــن می کنــد. 

چارچــوب نظــری ایــن تحقیــق، پارادایــم هنجــاری و برنامه ریــزی بــا رویکــرد وفادارانــه بــه اســناد باالدســتی اســت.
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 افــق زمانــی تحقیــق حاضــر ســال 1404 هجــری شمســی اســت. داده هــای اولیــه تحقیــق بــا اســتفاده از پیشــینه های تحقیــق و 
پرســش نامه از محققــان ملــی و بین المللــی جمــع آوری و بــا اســتفاده از تحلیــل سلســله مراتبــی و نمــودار MIC MAC تجزیــه 
و تحلیــل شــده اند. در نهایــت، نتایــج حاصــل از به کارگیــری روش تحلیــل تأثیــرات متقاطــع حاکــی از آن بــود کــه 14 عامــل 

کلیــدی از میــان عوامــل 3۲ گانــه شناســایی شــده بیشــترین تأثیــر را در آینــده اقتصــاد دانش بنیــان دارد.

ارزیابی قانون بودجه سال 1400: درس هایی برای نظام بودجه ریزی در ایران

ســخنرانی پایانــی ایــن نشســت بــا ارائــه مقالــه »ارزیابــی قانــون بودجــه ســال 1400: درس هایــی بــرای نظــام بودجه ریــزی 
در ایــران« توســط دکتــر جــال منتظــری شــورکچالی، اســتادیار پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، انجــام شــد.
ــت را نشــان  ــی دول ــع و مصــارف مال ــه مناب ــاده ک ــند حســابداری س ــک س ــا ی ــروزه بودجــه تنه ــت: ام ــر منتظــری گف دکت
ــن  ــود. در بط ــداف کان اقتصــادی محســوب می ش ــق اه ــرای تحق ــوی ب ــزار سیاســت گذاری ق ــک اب ــد، نیســت و ی می ده
بودجه ریــزی جدیــد شناســایی راهبردهــای رشــد و توســعه اقتصــادی کشــورها و پیگیــری اهــداف کان اقتصــادی از جملــه 
ــل  ــرد بی بدی ــی بودجــه و کارک ــت ذات ــن وجــود و برخــاف اهمی ــا ای ــدار مشــهود اســت. ب ــریع و پای ــد اقتصــادی س رش
بودجــه و سیاســت های بودجــه ای در جهــت ایجــاد ثبــات و هدایــت اقتصــاد بــه ســمت اهــداف ترســیمی، همچنــان مســائل 

ــتند. ــمار هس ــران بی ش ــاد ای ــزی در اقتص ــه و بودجه ری ــب بودج و مصائ
وی افــزود: مطالعــه حاضــر تــاش می کنــد تــا بــا اســتفاده از شــاخص های عملکــردی مختلــف، قانــون بودجــه ســال 1400 
ــع و مصــارف  ــش 47/7 درصــدی مناب ــه: 1( افزای ــر اســاس بررســی های انجــام گرفت ــد. ب ــرار ده ــی ق ــورد ارزیاب کشــور م
ــد19،؛ ۲( تشــدید  ــه شــرایط تحریمــی و بحــران کووی ــدون توجــه ب ــون ب ــه تصویــب قان ــت در مرحل بودجــه عمومــی دول
ــع  ــی از مناب ــای مالیات ــهم درآمده ــش س ــی؛ 4( کاه ــای نقت ــه از درآمده ــی خوش بینان ــی؛ 3( پیش بین ــراز عملیات ــری ت کس
ــش  ــاخص پوش ــت؛ ۶( ش ــی دول ــع عموم ــی از مناب ــای مال ــذاری دارایی ه ــدی واگ ــهم 33/45 درص ــت؛ 5( س ــی دول عموم
ــای ســرمایه ای؛ و  ــذاری دارایی ه ــص واگ ــده خال ــش نگران کنن ــه؛ ۶( افزای ــت هزین ــن و تشــدید ضعــف مدیری ــی پایی مالیات
ــای  ــن عارضه ه ــت، مهم تری ــی دول ــای ســرمایه ای از مصــارف عموم ــک دارایی ه ــه و کاهــش ســهم تمل ــب غیربهین 7( ترکی

شناســایی شــده مربــوط بــه قانــون بودجــه ســال 1400 هســتند.
دکتــر منتظــری در خاتمــه ســخنانش تأکیــد کــرد: به نظــر می رســد مشــکات و معضــات قابــل ماحظــه ســاختار بودجــه 
ــتاندارد  ــچ اس ــور هی ــاالنه کش ــه س ــن بودج ــه در تدوی ــردد ک ــت برمی گ ــن واقعی ــه ای ــور ب ــزی در کش ــد بودجه ری و فرآین
علمی-قانونــی وجــود نــدارد و ســلیقه ها در تدویــن قوانیــن بودجــه ســاالنه کشــور بســیار اثرگــذار هســتند. بنابرایــن، تعریــف 
یــک ســری اســتاندارها بــرای نظــام بودجه ریــزی کشــور و تبدیــل آن هــا بــه قوانیــن حاکــم بــر نظــام بودجه ریــزی کشــور 
و پایــش ایــن اســتانداردها توســط یــک نهــاد مســتقل و غیروابســته بــه دولــت و مجلــس، مهم تریــن توصیــه سیاســتی ایــن 

مطالعــه خواهــد بــود.
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گزارش  سومین نشست همایش ملی
بازشناسی چالش های رشد اقتصادی در ایران؛

 تبیین موانع تولید و به سازی راهبردها و سیاست ها

ســومین  نشســت همایــش ملــی »بازشناســی چالش هــای رشــد اقتصــادی در ایــران؛ تبییــن موانــع تولیــد و به ســازی راهبردهــا 
و سیاســت ها«، بــه همــت پژوهشــکده اقتصــاد، 1۲بهمن مــاه بــا دبیــری دکتــر امیرحســین مزینــی؛ دانشــیار دانشــگاه تربیــت 

مــدرس، به صــورت غیرحضــوری )برخــط( برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر حســن دلیــری، اســتادیار اقتصــاد دانشــگاه گلســتان، مقالــه خــود را باعنــوان »بررســی ارتبــاط 
ســرمایه اجتماعــی و رشــد اقتصــادی در کشــورهای دنیــا« ارائــه کــرد.

دکتــر دلیــری گفــت: ایــن مطالعــه بــه بررســی تأثیــر ســرمایه اجتماعــی بــر تولیــد ســرانه و رشــد اقتصــادی در 180 کشــورهای 
دنیــا می پــردازد. به منظــور شناســایی اهمیــت ســطوح درآمــد بــر ارتبــاط بیــن ســرمایه اجتماعــی و رشــد اقتصــادی، کشــورهای 
ــر از متوســط و کشــورهای پردرآمــد دســته بندی شــدند. عــاوه  ــر و پایین ت ــد، باالت ــا در چهــار دســته درآمــدی کم درآم دنی
بــر ایــن، کشــورها بــر اســاس پتانســیل ســرمایه اجتماعــی نیــز، در دو دســته ســرمایه اجتماعــی باالتــر از متوســط و پایین تــر 
ــر  ــر ســرمایه اجتماعــی ب ــات، اث ــا بهره گیــری از مــدل رگرســیون باثب ــرای هــر یــک از آن هــا ب ــه و ب ــرار گرفت از متوســط ق
تولیــد ســرانه ارزیابــی شــد. نتایــج بــرآورد در ســطوح مختلــف درآمــدی کشــورها نشــان از آن دارد کــه ســرمایه اجتماعــی بــر 
تولیــد ســرانه کشــورهای کم درآمــد و پردرآمــد اثــر مثبــت داشــته، امــا در بیــن کشــورهای بــا درآمــد متوســط، ایــن اثرگــذاری 
معنــی دار نبــود. نتایــج نشــان از آن دارد کــه در دســته کشــورهای بــا ســرمایه اجتماعــی بــاال، اثــر ســرمایه اجتماعــی بــر تولیــد 
ســرانه بســیار مهــم بــوده اســت، حــال آن کــه در کشــورهایی بــا ســرمایه اجتماعــی پاییــن، ســرمایه اجتماعــی اثــر معنــی دار 

بــر تولیــد ســرانه و رشــد اقتصــادی کشــور نــدارد.
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اثر سالخوردگی جمعیت بر رشد اقتصادی با تاکید بر سیاست های مالی در ایران

دومیــن ســخنرانی بــا ارائــه مقالــه مشــترک »اثــر ســالخوردگی جمعیــت بــر رشــد اقتصــادی بــا تأکیــد بــر سیاســت های مالــی 
در ایــران« توســط دکتــر عبــداهلل خوشــنودی، اســتادیار اقتصــاد دانشــگاه بجنــورد، انجــام شــد.

ــر  ــد ب ــا تأکی ــد اقتصــادی ب ــر رش ــت ب ــالخوردگی جمعی ــر س ــی اث ــه بررس ــن مقال ــدف ای ــرد: ه ــان ک ــنودی بی ــر خوش دکت
ــرای  ــران اســت. ب ــی در ای سیاســت های مال
ــان  ــل های هم پوش ــوی نس ــور، الگ این منظ
دو دوره ای بــرای اقتصــاد ایــران بــا اســتفاده 

ــد. ــره ش ــکا، کالیب ــزار متمتی از نرم اف
ــی  ــی، یعن ــذار جمعیت ــی گ ــزود: ط وی اف
ــت  ــت یکنواخ ــیدن از وضعی ــیر رس در مس
اولیــه )جوانــی جمعیــت( بــه وضعیــت 
یکنواخــت جدیــد )ســالخوردگی جمعیت(، 
ــی  ــده میان ــات ترجیحــی رأی دهن ــرخ مالی ن
کاهــش می یابــد. نتایــج نشــان می دهــد 
ســالخوردگی جمعیــت در هــر دو وضعیــت 
سیاســت مالــی درون زا و بــرون زا اثــر مثبــت 
ــر  ــن اث ــا ای ــادی دارد، منته ــد اقتص ــر رش ب
ــد  ــر رش ــت ب ــالخوردگی جمعی ــت س مثب
وضعیــت  در  ایــران  کشــور  اقتصــادی 
سیاســت مالــی بــرون زا بیش تــر از سیاســت 

ــت. ــی درون زا اس مال

اقتصاد سیاسی صلح و توسعه: چرا بدون صلح، توسعه ناممکن است؟

ســومین ســخنرانی، بــا عنــوان »اقتصــاد سیاســی صلــح و توســعه: چــرا بــدون صلــح، توســعه ناممکــن اســت؟« توســط دکتــر 
ســعید عطــار، دانشــیار دانشــگاه یــزد انجــام شــد. دکتــر عطــار گفــت: بــروز کشــمکش و نــزاع، واقعیــت بشــری اســت، امــا 
ــد )صلح  ســازی(،  ــل کنن ــر تبدی ــه رقابت هــای مؤث ــرون از کشــور خــود را ب ــه توانســته اند تعارضــات درون و بی جوامعــی ک
امکان هــای زیــادی بــرای رشــد و توســعه اقتصــادی پیــدا کرده انــد. گزارش هــا نشــان می دهنــد کــه از ســال ۲007 بــه ایــن 
ســو، تعــداد مردمانــی کــه در مناطــق پرتنــش زندگــی می کننــد ۲ برابــر افزایــش یافتــه اســت؛ به طــوری کــه در خاورمیانــه و 

شــمال آفریقــا، از هــر 5 نفــر، 1 نفــر در مناطــق بســیار پرتنــش و مرگبــار زندگــی می کنــد.
ــه و شــمال آفریقــا، در پائین تریــن ســطح  ــه گــزارش شــاخص جهانــی صلــح در ســال ۲018، منطقــه خاورمیان ــا توجــه ب  ب
ــرای کشــورهای ایــن منطقــه، 1.79  ــه مســتقیم و غیرمســتقیم خشــونت و ناامنــی ب ــرار داشــته و هزین بهره منــدی از صلــح ق
ــا  ــمکش ها ی ــر کش ــه درگی ــه خاورمیان ــور منطق ــور از 18 کش ــر، 9 کش ــه اخی ــول دو ده ــت. در ط ــوده اس ــون دالر ب تریلی
ــده  ــارت وارد ش ــور خس ــن 9 کش ــی ای ــص داخل ــد ناخال ــه تولی ــارد دالر ب ــد و 175 میلی ــی بوده ان ــای ژئوپولیتیک بی ثباتی ه
ــرای کشــمکش ها و  ــه الزم ب ــد19، زمین ــی بحــران کووی ــن بحــران، یعن ــه همــراه پیامدهــای جدیدتری ــل ب ــن عوام اســت. ای
ــی در  ــک جهان ــرده اســت. بان ــم ک ــا فراه ــه کشــور م ــه از جمل ــیاری از کشــورهای منطق ــای خشــونت آمیز را در بس نزاع ه
ــا درآمــد کــم و  ــا ســال ۲030، زندگــی مــردم دو ســوم کشــورها ب گزارشــی پیش  بینــی کــرده کــه کشــمکش و خشــونت ت
متوســط را شــدیداً تحــت تآثیــر قــرار خواهــد داد. به دلیــل ایــن وضعیــت، اتفاقــی نیســت کــه ایــن منطقــه پرتنــش، یکــی از 

ــوده اســت. ــز ب ــان نی ــر توســعه  یافته جه مناطــق کمت
ــه  ــرار گفت ــورد توجــه ق ــر م ــات توســعه کمت ــن موضــوع در مطالع ــت مســئله صلح ســازی، ای ــه داد: باوجــود اهمی وی ادام
اســت. در ایــن ســخنرانی، ایــن موضــوع را بــه بحــث می گذاریــم کــه صلــح، فقــط یــک ایــده انتزاعــی نیســت، بلکــه کاالیــی 

توأمــان خصوصــی، عمومــی و مشــترک اســت کــه در فقــدان آن، رشــد و توســعه اقتصــادی در مضیقــه قــرار می گیــرد.



79

خبرنامه، سال نهم، شماره  هشتاد و سوم، بهمن ماه 1400

 بــا بررســی وضعیــت کنونــی توســعه در ایــران و گیــر افتــادن اقتصــاد کشــور در تله هــای مختلــف، بحــث خواهیــم کــرد 
کــه بــرای خــروج از وضعیــت کنونــی، نیــاز بــه دگرگونــی در درک سیاســت  گذاران و تغییــر یــا اصــاح برخــی قوانیــن 
اســت. مطالعــات مربــوط بــه پیامدهــای صلح ســازی بــرای توســعه کشــورها نشــان می دهنــد کــه بایــد صلح ســازی، متغیــر 
اصلــی مســیر جدیــد باشــد؛ چــرا کــه بــدون تولیــد حــد قابــل قبولــی از ایــن کاال )صلــح(، تحقــق رشــد مســتمر اقتصــادی 

و دســت یابی بــه توســعه اگــر نــه ناممکــن، حداقــل بســیار دشــوار خواهــد بــود.
ــه  ــران، چگون ــه در ای ــخ داد ک ــن پرســش پاس ــه ای ــح محــور« ب ــعه صل ــوم »توس ــرح مفه ــا ط ــه، ب ــار در ادام ــر عط  دکت
می تــوان توســعه صلح  محــور ســاخت. هــر چنــد پاســخ بــه پرســش چگونگــی، مبحثــی پیچیــده و چندحــوزه ای اســت، 
ــران مــورد بحــث و  ــر برخــی از متغیرهــا، مختصــات توســعه صلح  محــور در ای ــا تمرکــز ب ــا ایــن حــال، تــاش شــد ب ب

بررســی قــرار گیــرد.

پیش درآمدی بر سنجش زیرساختارهای اجتماعی ایران برای تحقق رشد پایدار

پایــان ایــن نشســت بــا ســخنرانی »پیش درآمــدی بــر ســنجش زیرســاختارهای اجتماعــی ایــران بــرای تحقــق رشــد پایــدار« 
توســط دکتــر ناصــر الهــی، دانشــیار دانشــگاه مفیــد و عضــو هیــأت مدیــره انجمــن علمــی اقتصــاد اســامی ایــران، انجــام 

. شد
دکتــر الهــی گفــت: یکــی از پرســش  های اساســی اقتصــاد رشــد در حــوزه بین  کشــوری، چگونگــی و ریشــه  یابی 
شــکل  گیری فاصلــه کشــورها از بُعــد اقتصــادی اســت. ســولو کشــف کــرد کــه اختــاف رشــد درآمــد ســرانه کشــورهای 
مختلــف، صرفــًا بــه حجــم ســرانه ســرمایه برگشــت نمی  کنــد و بــه عامــل ناشــناخته و برون  زایــی بــه نــام پیشــرفت فنــی 
بســتگی دارد، کــه به صــورت کارافــزا تابــع تولیــد ســرانه مؤثــر را دســت خوش تحــول و تغییــر می  کنــد و پســماند ســولو 
انعکاســی از آن اســت. او فقــط توانســت آن را شناســایی کنــد، امــا بســتر و زمینــه خیــزش آن، پویــش و دینامیــک آن و 
عوامــل محیطــی مؤثــر بــر آن در هالــه  ای از ابهــام باقــی مانــد؛ تــا اینکــه در اقتصــاد رشــد درون  زا، تحلیل  هــای جدیــدی 

ــن پرســش  های اساســی معطــوف گشــت. ــه ای ب
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ــل  ــا و عوام ــانی، جغرافی ــرمایه انس ــل س ــددی از قبی ــترهای متع ــل و بس ــد، عوام ــات نوپدی ــن ادبی ــه داد: در ای وی ادام
ــد و  ــرار می گیرن ــل اقتصــادی ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــی م ــوزش، ســرمایه اجتماع ــت آم ــادی، کیفی زیســت  بومی، ســاختار نه
ــی گــره می  خــورد.  ــا محیــط پیرامون ــا نظــام اجتماعــی و مناســبات او ب ــه کیفیــت تعامــل انســان ب ــه رشــد اقتصــادی ب مقول
یکــی از رویکردهــای پیشــرو در ایــن زمینــه، عطــف توجــه جــدی ای اســت کــه توســط اولســون )19۶5 و 198۲(، بامــول 
ــه رفتارهــای اجتماعــی صــورت گرفــت کــه در نهایــت،  ــدل )1995( و وینگســت ب ــورث )1990(، گریــف و کن )1990(، ن
هــال و جونــز )1999( توانســتند نشــان دهنــد کــه زیرســاختارهای اجتماعــی می توانــد مدخلــی قابــل توجــه بــرای درک بهتــر 
رشــد درون زا باشــد. بــر اســاس دیــدگاه هــال و جونــز، اگــر کشــوری زیرســاختارهای اجتماعــی خــود را بــه گونــه  ای تحکیــم 
کنــد کــه جذابیــت تولیــد از یک ســو و هزینه  هــای رانت  جویــی و چپــاول از دیگــر ســو بــرای کنشــگران اقتصــادی افزایــش 
ــا دو پیامــد وخیــم زیــر  یابــد، ایــن کشــور در مســیر رشــد پایــدار مطلوبــی قــرار می  گیــرد. در غیــر این صــورت، اقتصــاد ب

به صــورت هم زمــان روبــه رو می  شــود:
الــف. اتــاف منابــع کمیــاب اقتصــادی: چــون در چنیــن اقتصــادی، رانت جویــی و یغماگــری predatory از جذابیــت بیشــتری 
برخــوردار اســت، بخشــی از منابــع کمیــاب تولیــد تــا آن جــا کــه تولیــد نهایــی بخــش یغماگــری بــا بخــش تولیــدی برابــر 
ــی: در  ــات حفاظت ــا و خدم ــه کااله ــد ب ــات مول ــا و خدم ــد از کااله ــراف تولی ــردازد؛ ب. انح ــری می  پ ــه یغماگ ــود، ب ش
ــوان خــود را  ــام ت ــد تم ــوند، نمی  توانن ــص داده می ش ــد تخصی ــه بخــش تولی ــه ب ــع اقتصــادی ای ک ــی مناب ــن اقتصــاد حت ای
ــا دســت رنج و  ــد ت ــوان خــود را صــرف حفاظــت protection کنن ــد بخشــی از ت ــد، بلکــه بای ــد production کنن صــرف تولی

ــه چپــاول یغماگــران نــرود. ــان ب دســتاوردهای آن
ــهم  ــه س ــا مقایس ــوان ب ــی را می ت ــرمایه اجتماع ــره س ــکل  گیری ذخی ــاختاری در ش ــر زیرس ــرد: فق ــح ک ــی تصری ــر اله دکت
ــدازه  ــراز ان ــا اقتصــاد کشــور ت کاالهــا و خدمــات حفاظتــی در تولیــدات اقتصــاد مــورد مطالعــه و ســهم چنیــن کاالهایــی ب
ــاد اســت و  ــره شــمول آن زی ــوع اســت و دای ــی در اقتصــاد، بســیار گســترده و متن ــای حفاظت ــه کااله ــت. گرچــه دامن گرف
می  تــوان حجــم قفــل و دزدگیــر تعبیــه شــده در منــازل و خودروهــا را مصداقــی از آن دانســت، یــا حجــم و منابــع مــازادی 
ــرای جداســازی مســیر رفــت و برگشــت  ــات فیزیکــی  ای ب ــرای تابلوهــای راهنمایــی و رانندگــی و نرده  هــا و امکان را کــه ب
خیابان  هــای شــهری جوامــع فقیــر تلــف می  شــود را در مقایســه ســنجید، امــا خدمــات انتظامــی و خدمــات قضایــی بهتریــن 
ــا مقایســه حجــم و  متغیــر نماینــده بــرای شناســایی تولیــدات حفاظتــی به شــمار مــی رود و می  تــوان فقــر زیرســاختاری را ب
رشــد ایــن خدمــات بــا کشــورهایی کــه در اثــر انباشــت ذخیــره ســرمایه اجتماعــی، پلیــس را از جامعــه حــذف کرده  انــد و 

ــری کــرد. ــد، اندازه  گی ــی را کاهــش داده  ان ــات قضای ــه خدم ــاز ب نی
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گزارش  چهارمین نشست همایش ملی
بازشناسی چالش های رشد اقتصادی در ایران؛ 

تبیین موانع تولید و به سازی راهبردها و سیاست ها

ــد و به ســازی  ــع تولی ــن موان ــران؛ تبیی ــای رشــد اقتصــادی در ای ــی »بازشناســی چالش ه ــش مل ــن  نشســت همای چهارمی
راهبردهــا و سیاســت ها«، بــا عنــوان »بحــث و گفت وگــو در چالش هــای رشــد اقتصــادی ایــران« بــه همــت پژوهشــکده 

ــزار شــد. ــاه  به صــورت غیرحضــوری )برخــط( برگ اقتصــاد، 1۲ بهمن م
در ایــن نشســت شــماری از اســتادان اقتصــاد شــامل دکتــر عبــاس شــاکری، دکتــر ســیداحمدرضا جالــی نائینــی، دکتــر 
ناهیــد پوررســتمی، دکتــر ســیدکمیل طیبــی، دکتــر امیرحســین مزینــی، دکتــر حســن طائــی، دکتــر ابوالقاســم مهــدوی و 
دکتــر ابراهیــم التجائــی بــه بحــث پیرامــون موضــوع رشــد اقتصــادی ایــران پرداختنــد. دبیــری ایــن نشســت بــر عهــده 

دکتــر ســیدکمیل طیبــی؛ اســتاد اقتصــاد دانشــگاه اصفهــان بــود.

در سیاست گذاری اقتصادی انسجام سیاستی یک رویکرد و ابزار است

ــی  ــه طباطبای ــی؛ دانشــیار دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه عام ــر حســن طائ ــن ســخنران نشســت چهــارم همایــش دکت اولی
بــود. وی گفــت: سیاســت گذاری به معنــای طراحــی ســازوکاری مبتنــی بــر دانــش نظــری، نظــام داده و اطاعــات قــوی، 
ــه  ــرای حرکــت کارگــزاران اقتصــادی و بازیگــران اجتماعــی ب ــرای ایجــاد فضــا ب ــی و تجربه کارشناســی ب خــرد مدیریت
ســمت وضعیــت مطلــوب یــا همــان برنامــه مــورد نظــر مدیــران و رهبــران جامعــه اســت. در سیاســت گذاری اقتصــادی 
ــی  ــا چشم پوش ــا و آرمان ه ــداف و آرزوه ــیاری اه ــاز و از بس ــن« را آغ ــه گفت ــا »ن ــع م ــادی در واق ــزی اقتص و برنامه ری
می کنیــم. اصــوالً در عرصــه علــم، خصوصــًا در عرصــه علــم اقتصــاد هیــچ جــادو و معجــزه ای در کار نیســت. گام هــا و 
برنامه هــای جــاه طلبانــه عمومــًا بــا شکســت مواجــه می شــوند. تمــام کســانی کــه در حــوزه سیاســت گذاری می خواهنــد 
عملــی داشــته باشــند بایــد پیــرو ایــن Incrementalism باشــند. یعنــی سیاســت گذاری بــرای تغییــرات کوچــک و تدریجــی 
ــوالت  ــت وجوی تح ــد در جس ــه گام، ذره  ذره، بای ــه، گام ب ــرد و پله پل ــاال بب ــت را ب ــداف و موفقی ــق اه ــکان تحق ــه ام ک

اپســیلونی باشــیم.
ــزار اســت. انســجام اقتصــادی  ــک رویکــرد و اب ــزود: در سیاســت گذاری اقتصــادی انســجام سیاســتی ی ــی اف ــر طائ دکت
چنــد مقولــه را بــا هــم ادغــام می کنــد. مســائل اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، زیســت محیطــی و سیاســی، در ســطوح 
ــم ســه  ــه انســجام سیاســتی صحبــت می کنی داخلــی، منطقــه ای و بین المللــی. در چرخــه سیاســت گذاری وقتــی راجــع ب

مرحلــه حائــز اهمیــت هســتند:
ــد  ــی سیاســت و تعه ــی عنصــر ســازنده آن یعن ــه شــرط الزم اســت. شــرط کاف ــداف ک ــدی اه ــن و اولویت بن  اول تعیی
سیاســتی اســت. دوم، سیاســت هماهنگــی و اجــرا. سیاســت هماهنگــی و اجــرا شــرط الزم اســت. عنصــر ســازنده  طراحــی 
ــت،  ــی اس ــورد قبل ــر از دو م ــًا مهم ت ــت گذاری، حتم ــه سیاس ــومین مرحل ــت. س ــتی اس ــی سیاس ــازگارهای هماهنگ س
نظــارت، گزارش گیــری و تحلیــل اســت. ایــن نیــز شــرط الزم اســت، شــرط کافــی یــا عنصــر ســازنده ، نظام هایــی بــرای 

نظــارت، گــزارش گیــری، تحلیــل، اصــاح و تعدیــل مســتمر سیاســت اســت.
ــل  ــه عوام ــت گذاری و به مثاب ــع سیاس ــدی مان ــور ج ــه به ط ــر ک ــای اخی ــادی در دهه ه ــد اقتص ــای رش ــاب چالش ه در ب

ــوان برشــمرد: ــر را می ت ــوارد زی ــد م رشــدزدا بوده ان
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الف( کاستی های نهادی و دیرپای اقتصادی
ــازارکار  ــدان ب ــرمایه گذاری، فق ــذب س ــت ج ــودن ظرفی ــن ب ــوب، پائی ــی مطل ــرای حکمروای ــجم ب ــا منس ــر ن ــام تفک • نظ
مدیــران و شایســته ســاالری، بــی اعتمــادی بیــن کارگــزاران اقتصــادی و بازیگــران اجتماعــی، کنــد و بطئــی بــودن پدیــده 
ــد  ــزی و کار نامول ــی، کارگری ــادی و اجتماع ــخ گویی اقتص ــفافیت و پاس ــدم ش ــی، ع ــی، سیاس ــادی، اجتماع ــت اقتص انباش

ــاع از کار(. )امتن
ب( همآیی چالش ها در دهه نود

از رشــد ماندگــی اقتصــاد، کمبــود ســرمایه گــذاری و ناکارائــی آن، کســری بودجــه، بیــداری مجــدد تــورم خفتــه در اقتصــاد 
ایــران، صندوقهــای بازنشســتگی، نظــام بانکــی، محیــط زیســت، منابــع آبــی، ســامت و بهداشــت، بیــکاری.

ج( مسائل محیطی در دهه نود
ــادی در  ــان اقتص ــرل ذی نفع ــارج از کنت ــه خ ــی، مداخل ــای داخل ــش تنش ه ــه، افزای ــت دوگان ــابقه حاکمی ــری بی س اوج گی
بازارهــای اقتصــادی، حضــور گســترده مستشــاری و ... در مناقشــات منطقــه ای، تقابــل جــدی بــا نظــام بین الملــل، برقــراری 

ــابقه تحریم هــای اقتصــادی. بی س
د( مسائل اقتصادی در دهه نود

عــدم انســجام سیاســتی، ســرمایه گذاری انــدک، بودجــه عمرانــی در حداقــل، محیــط کســب وکار به شــدت متزلــزل افزایــش 
روزافــزون هزینه هــای مبادلــه، افزایــش فســاد مالــی و اداری و گســترش رانت جویــی، تعمیــق شــکاف بیــن ثــروت و درآمــد 

دهک هــای اقتصــادی جامعــه، رشــد اقتصــادی نزدیــک بــه صفــر، ایجــاد اشــتغال بــدون افزایــش بهــره وری.

ــتادیار  ــتمی؛ اس ــد پوررس ــر ناهی ــت، دکت ــن نشس ــه ای در ادام
دانشــکده مطالعــات جهــان دانشــگاه تهــران و دکتــر امیرحســین 
مزینــی، دانشــیار دانشــگاه تربیــت مــدرس که دبیران دو نشســت 
پیشــین همایــش بودنــد، توضیحــات اجمالــی از مباحــث مطرح 
ــر ســیدکمیل  ــن دکت ــد. همچنی ــه کردن شــده در نشســت ها ارائ
ــار  ــرد و اظه ــان ک ــی خاصــه  مباحــث نشســت دوم را بی طیب
کــرد: ایــن درســت اســت کــه تجــارت موتــور رشــد اســت، اما 
ــه تجــارت به وجــود آیــد. الگوهــای  ــگاه جدیــدی ب بایســتی ن
نویــن تجــاری امــروزه در قالــب تجــارت درون صنعتــی اســت 
و نــه تجــارت بین صنعتــی و بین بخشــی. زیــرا تجــارت نویــن 
ــرریزی های  ــری و س ــی رقابت پذی ــی و درون بخش درون صنعت

تکنولــوژی و فنــاوری را رونــق می بخشــد، کــه خــود از عوامــل 
ــده رشــد اقتصــادی اســت. تعیین کنن

در روند تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران و اثر آن بر رشد بالقوه اقتصادی، دو دوره قابل تفکیک است

ســخنران بعــدی دکتــر احمدرضــا جالــی نایینــی؛ اســتاد مؤسســه عالــی آمــوزش و پژوهــش در برنامه ریــزی و توســعه بــود. 
وی در شــروع ســخنانش گفــت: در خصــوص رونــد تشــکیل ســرمایه ثابــت در اقتصــاد ایــران و اثــر آن بــر رشــد بالقــوه 
اقتصــادی به طــور کلــی می توانیــم دو دوره را از هــم تفکیــک کنیــم: یــک دوره کــه وفــور نســبی درآمدهــای نفتــی داشــتیم 

و دوره دیگــر خصوصــًا در دهــه 1390 کــه در آن محدودیــت منابــع را  کامــًا ماحظــه می کنیــم،
ــای  ــه در برنامه ه ــی ک ــه آن هدف ــوه ب ــد بالق ــت رش ــز ظرفی ــوده هرگ ــاال ب ــبتًا ب ــد، نس ــه رش ــی ک ــی در دوره های ــا حت  ام

ــم. ــت نیافتی ــوده، دس ــر ب ــاله مدنظ پنج س
وی ادامــه داد: عملکــرد رشــد مــا در ایــن ســال ها قابــل قبــول نبــوده و ایــن مســئله باعــث شــده ســند چشــم انداز 1404 کــه 
بنــا بــود در منطقــه اقتصــاد اول را داشــته باشــیم، نــه تنهــا بــه آن هــدف نرســیدیم، بلکــه فاصلــه مــا بــا رتبــه اول هــم در طــی 
ــرخ رشــد اقتصــادی  ــر ن ــر ب ــه بهــره وری، یکــی از عواملــی کــه به طــور مؤث زمــان بیشــتر شــده اســت. صرف نظــر از مقول
ایــران در افــق آینــده )افــق برنامــه هفتــم( مانــع ایجــاد کــرده، نــرخ تشــکیل ســرمایه ثابــت اســت. لــذا یکــی از مشــکات مــا 
غیــر از بهــره وری پاییــن عوامــل تولیــد اینســت کــه منابــع کافــی در اقتصــاد خــرج نکردیــم. بنابرایــن نیــاز بــه یــک جهــش 

در ســرمایه گذاری داریــم تــا بتوانیــم در مســیر رشــد قــرار بگیریــم.
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 الگوهــای تعامــل چندگانــه نشــان داده کــه اگــر بــه عللــی انباشــت ســرمایه و نســبت ســرمایه بــه نیــروی کار کاهــش پیــدا 
ــدت دســت  ــادل بلندم ــه تع ــاال ب ــدت و دســت ب ــادل بلندم ــت تع ــک سیســتم های اقتصــادی، اقتصــاد را از حال ــد، دینامی کن
پاییــن کــه اصطاحــًا »تلــه فقــر« نامیــده می شــود، می رســاند. راهــکار ایــن حالــت ایــن اســت کــه از منابــع ســرمایه گذاری 
یــا از طریــق تجهیــزات منابــع داخلــی یــا منابــع خارجــی اســتفاده کنیــم، امــا در اینجــا ایــن ســؤال مطــرح اســت کــه چگونــه 
ــه ایــن ســؤال بایــد دو مطلــب را در نظــر گرفــت: اول  ــرای پاســخ ب ــد داشــته باشــیم؟ ب می توانیــم جــذب ســرمایه های مول

ــع و مخاطراتــی در بخــش ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی وجــود دارد؟ اینکــه، چــه موان
 دوم اینکه، چگونه می شود این موانع را رفع کرد؟

دکتــر جالــی نایینــی شــرح داد: می تــوان ایــن موانــع را بــه دو دســته تقســیم کــرد: 1- موانــع زیرســاختی کــه شــامل محیــط 
سیاســی، حقوقــی و کیفیــت حکمرانــی اســت کــه ایــن موضــوع ناظــر بــر اینســت کــه تصمیم گیــری بــرای ســرمایه گذاری در 
صــورت وجــود نااطمینانــی مشــکل را پیچیده تــر خواهــد کــرد. چــون بــه علــت عــدم آگاهــی بــه آینــده و فقــدان معیارهــای 
ــدن  ــیر ش ــف و سســت تفس ــدارد. ۲- ضعی ــود ن ــده وج ــان آین ــل ریســک و زی ــی و تحلی ــرای پیش بین ــی ب ــی، چارچوب کم
ــی در سیاســت های اقتصــادی و مالیات هــا، مشــکات روابــط  حقــوق مالکیــت، تعــدد رویه هــای اقتصــادی، تغییــرات ناگهان
ــی را  ــه نااطمینان ــی هســتند ک ــی و ... عوامل ــای گمرک ــن و تعرفه ه ــریع در قوانی ــرات س ــی و تغیی ــه ای و جهان سیاســی منطق
ــی  ــط سیاســی و حقوق ــن زیرســاخت های محی ــن ای ــد. همچنی ــرمایه گذاری را کاهــش می دهن ــه س ــت ب ــش داده و رغب افزای
ــود  ــاالری و وج ــدان شایسته س ــت و پاگیر، فق ــای دس ــن و فراینده ــع اداری، قوانی ــل: موان ــی مث ــب حکمران ــط نامناس و محی

ــش داده اســت. ــی کســب و کار را افزای ــا فضــای نااطمینان مونوپولی ه

برای پرداختن به بحث اقتصاد، به مطالعه فلسفه اجتماعی و تاریخ اندیشه نیز نیاز داریم

ــاد  ــتاد اقتص ــاکری؛ اس ــاس ش ــر عب ــط دکت ــدی توس ــخنرانی بع س
ــرد: از  ــان ک ــاکری بی ــد. ش ــام ش ــی انج ــه طباطبای ــگاه عام دانش
ــت،  ــی اس ــوم اجتماع ــاخه های عل ــی از ش ــاد یک ــه اقتص ــی ک آنجای
بنابرایــن بایــد بــه روش شناســی ایــن حــوزه دقــت داشــته باشــیم، لــذا 
ــی  ــی یعن ــه چندوجه ــه مطالع ــه بحــث اقتصــاد، ب ــن ب ــرای پرداخت ب
فلســفه اجتماعــی و تاریــخ اندیشــه نیــز نیــاز داریــم. در دســته بندی 
ــرش  ــکل نگ ــا مش ــدا م ــت: 1- ابت ــد گف ــوزه بای ــن ح ــکات ای مش

ــم. ــعه داری ــزی توس ــعه و برنامه ری توس

 به عبارتــی ایــده توســعه، یعنــی ایــن کــه متناســب بــا منابــع، 
ــن  ــل و همچنی ــطح بین المل ــورمان در س ــگاه کش ــتعدادها و جای اس
بــا آمایــش و پیمایش هــای صحیــح در افــق زمــان و در پهنــه مــکان 

هدف گــذاری کنیــم. ســپس الزاماتــی کــه بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف الزم اســت مــورد توجــه قــرار گیــرد و دولت هــا، 
ــد باشــند و برنامه هــای کوتاه مــدت، برنامه هــای پنج ســاله، بودجه هــای ســاالنه و تمــام مســائل  ــه آن پایبن ــگان ب مــردم و نخب
بایــد در ایــن راســتا حرکــت کنــد. ۲- مشــکل ریل گــذاری از قبــل تعییــن شــده توســط تعدیــل گزینشــی و بعــد همراهــی 
ــا آنهــا را نیــز داریــم. به عبارتــی مشــکل اصلــی مــا مشــکل توســعه نیافتگــی اســت کــه در دل آن  ــان از تحریــم ب رانت جوی
مشــکل ایــده اصلــی و عمیــق توســعه ای، برنامه ریــزی توســعه و رانت جویی هایــی کــه محــرک  فعالیت هــای اقتصــادی شــده 

اســت، وجــود دارد.
اهمیت عوامل غیراقتصادی

ســخنران بعــدی نشســت، دکتــر ابوالقاســم مهــدوی، دانشــیار دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه تهــران بــود. مهــدوی ابــراز داشــت: 
در توســعه اقتصــادی قائــل بــه جســت وجو در ریشــه ها هســتم. واکاوی هــای فلســفی، حکمــی، تاریخــی، فرهنگــی و سیاســی 
در کنــار کاویــدن مســائل اقتصــادی و اجتماعــی شــرط دقــت در اظهــارات مربــوط بــه توســعه اســت. حتــی همیــن کــه رشــد 
ــص  ــد ناخال ــل تولی ــای کان اقتصــادی، مث ــت متغیره ــدازه و کمی ــا ان ــاز توســعه  اقتصــادی اســت و ب ــه پیش نی اقتصــادی ک
داخلــی، ســرانه  آن و ســرمایه گذاری و غیــره ســر و کار دارد، در کشــورهایی اتفــاق می افتــد و در جوامعــی اتفــاق نمی افتــد، 
حاکــی از ایــن اســت کــه بایــد عوامــل زیــادی را در نظــر گرفــت و بــه یــک عامــل اکتفــا نکــرد. چــه رســد بــه توســعه کــه 

ــا کیفیت هــا ســروکار دارد. ابعــاد غیرکمــی آن اهمیــت دارد و ب
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ــرا  ــه چ ــت ک ــرح اس ــش مط ــن پرس ــه داد: ای ــدوی ادام ــر مه دکت
ــروطیت  ــت مش ــی از نهض ــک معن ــه ی ــال و ب ــر 150 س ــغ ب ــا بال م
ــم،  ــدرن بوده ای ــعه م ــه توس ــه حلق ــتن ب ــر پیوس ــه فک ــد، ب ــه بع ب
نهادســازی های مــدرن از دولــت و پارلمــان و عدلیــه کرده ایــم، 
ــره  ــه و غی ــزی و وزارتخان ــاد برنامه ری ــگاه و نه ــن و راه و دانش راه آه
ــم. مشــروطیت  ــه توســعه دســت نیافته ای ــوز ب ــم و هن درســت کرده ای
و نهضــت ملی شــدن حاکــی از تحــول طبقــه  متوســط بــود. اهــل فکــر 
ــع  ــای مرج ــان، و گروه ه ــتادان، معلم و دانشــگاهیان، دانشــجویان، اس
از دانشــگاهیان و روحانیــت نســبت بــه اســتبداد، بــدون دیــدن ابعــاد 
ــن  ــاق توســعه مطــرح اســت، نظــر داشــتند. ای ــه در اتف ــده ای ک پیچی
ــت  ــرف اهمی ــه ط ــعه را ب ــان توس ــعه دان ها و اقتصاددان ســؤاالت توس

عوامــل غیــر اقتصــادی توســعه می کشــاند. درحــوزه اقتصــاد کســانی همچــون اســتیگلیتز و نــورث و رودریــک و بســیاری 
از دیگراندیشــان و از جملــه مهم تریــن مکتــب دگراندیــش اقتصــادی، یعنــی نهادگرایــی، بــه فلســفه و تاریــخ و سیاســت و 
نقــش دولت هــا و الجــرم حکمرانــی روی آورده انــد. کار توجــه بــه عوامــل غیراقتصــادی در توســعه اقتصــادی تــا جایــی پیــش 
رفــت کــه اجمــاع واشــنگتنی ابتــدا جــای خــود را بــه سیاســت های دوســتی بــا بــازار داد و ســپس »دانیــل کوفمــن« از ســوی 
ــدوق  ــی و صن ــک جهان ــی تخصیــص وام هــای بان ــرد و حت ــی را مطــرح ک ــی شــاخص های شــش گانه حکمران ــک جهان بان
بیــن المللــی پــول کــه قبــًا در قالــب سیاســت های تعدیــل پرداخــت می شــد، تأثیراتــی پذیرفــت و رعایــت شــاخص های 
حکمرانــی در ارتبــاط بــا درحــال توســعه ها از ســوی ایــن نهادهــا مــورد ماحظــه قــرار گرفــت. نهــادی کــه نماینــده فیزیکــی 
و فکــری جهانی شــدن اســت، یعنــی بانــک جهانــی، حتــی عنــوان گــزارش ســاالنه ســال ۲017 خــود را قانــون و حکمرانــی 

Law and Governance نام گــذاری کــرد.

سرمایه همچنان شرط الزم است، گرچه شرط کافی نیست

دکتــر مهــدوی تأکیــد کــرد: ایــن همــه نکاتــی اســت کــه اقتصاددانــان را از نحله هــای مختلــف فکــری و نهادهــای بین المللــی 
بــه ســمت اهمیــت عوامــل غیراقتصــادی کشــاند تــا حکمرانــی و قانــون، عــاوه بــر تاریــخ و فرهنــگ بــر تعیین کنند ه هــای 
توســعه افــزوده شــود. اگــر بــه قــول »نــورث« توســعه وابســته بــه مســیر نبــود، شــاهد ایــن همــه مکــث و ســقوط در مســیر 
رشــد و توســعه جوامــع نبودیــم. این اســت کــه اندیشــمندانی در حــوزه اقتصــاد و ســایر علــوم اجتماعــی را بــر آن داشــته کــه 
ــه قــول  ــودن ایــن ســقوط ها پافشــاری کننــد. خاصــه آنکــه ب ــر درونــی ب ــد و ب شکســت ها و ســقوط ها را نهادینــه بینگارن
عجــم اوغلــو و رابینســون داالن یــا کریــدور توســعه از بســیاری از جریانــات و پســتی و بلندی هــا عبــور می کنــد. ماحظــه 
کنیــد کــه مــا در رژیــم شــاه ســرمایه داشــتیم. درواقــع بــه یــک معنــی ســرمایه فیزیکــی و وفــور آن در قالــب چهــار برابــر 

شــدن درآمدهــای نفتــی، نــه تنهــا موجــب موفقیــت آن رژیــم نشــد، بلکــه مقدمــات ســقوط آن را فراهــم آورد. 
ــه ســرمایه را اساســی ترین  ــار و ســولو از آن رو ک ــارود دوم ــای ه ــب اقتصــادی به نظریه ه ــه در کت ــت اســت ک ــن عل به همی
عامــل توســعه می دانســتند، نقــد می شــود. البتــه دوران بنیادگرایــی ســرمایه بــه معنــی تنهــا عامــل، بــه ســرآمده امــا ســرمایه 

همچنــان شــرط الزم اســت، گرچــه شــرط کافــی نیســت.
ــد  ــران تأکی ــت بخــش خارجــی اقتصــاد ای ــر اهمی ــه شــد، ب ــه ارائ ــه ای ک ــه داد: در نشســت روز گذشــته طــی مقال وی ادام
کــردم، از آن رو کــه اجــزای ارکســتر توســعه بایــد نقــد و تحلیــل شــود، بایــد موانــع، بلکــه امتناعاتــی را کــه در حــد بحــران 
ــی و  ــرمایه گذاری خارج ــب س ــی در دو قال ــش خارج ــعه بخ ــتر توس ــزای ارکس ــی از اج ــم. یک ــرح کنی ــود دارد، مط وج
ــره نادرســت  ــق و نشــان دادن چه ــع از بررســی دقی ــر اقتصــادی مان ــع غی ــت مســائل و موان تجــارت خارجــی اســت. اهمی
بخــش خارجــی اقتصــاد ایــران نمی شــود. وقتــی ســال ها تولیدکننــده و مصرف کننــده بــوی خــودرو خارجــی را نمی توانــد 
ــده و  ــه ضــرر مصرف کنن ــن ب ــت می شــود، ای ــا زور از انگشت شــمار شــرکت هایی حمای ــن حــال، ب ــد و درعی استشــمام کن
تولیدکننــده به طــور همزمــان اســت. نتیجــه ایــن تصمیــم، چهــل ســال صنعــت به اصطــاح نــوزادی می شــود کــه ســرانجام 
در 1384 توســط وزیــر وقــت صنعــت و معــدن بــه مــوزه مــی رود و هنــوز درحالی کــه بــا کــره جنوبــی شــروع کــرده بودیــم، 
ــچ  ــس و هی ــیم. هیچ ک ــردم می فروش ــه م ــاال ب ــت ب ــا قیم ــت را ب ــس بی کیفی ــم و جن ــرار داری ــا ق ــر آنه ــا پشت س دهه ه
ــد.  ــه نشــان می ده ــه عین ــعه نیافتگــی را ب ــع شــود توس ــی جم ــه  وقت ــد. این هاســت ک ــس نمی ده ــم حســاب پ ــی ه بنگاه
صنعــت نــوزاد کــه در ادبیــات اقتصــادی نیــز آمــده، حــد زمانــی دارد. تــا کــی صنعــت نــوزاد، تــا کــی نظــام تعرفــه ای و تــا 

ــان مطــرح اســت. ــه ای؟ زم ــر تعرف کــی محدودیت هــای غی
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ــر  ــه تأخی ــارت را ب ــوزش و مه ــاد، آم ــردن« اقتص ــل ک ــته عم ــدار »بس ــن مق ــت: ای ــود گف ــخنرانی خ ــان س ــدوی در پای مه
ــر از  ــیاری دیگ ــورث و بس ــول ن ــه ق ــعه ب ــت توس ــاس حرک ــود. اس ــی می ش ــی، مهارت زدای ــای مهارت زای ــدازد. به ج می ان
اندیشــمندان بــر آمــوزش اســت. یادگیــری ضمــن کار learning by doing و دانــش ضمنــیtacit knowledge بــا ایــن حــد از بســته 
بــودن، از بیــن مــی رود. در رقابت پذیــری کاالهــای صادراتــی یادگیــری مطــرح اســت. یادگیــری بــرای صادرکننــده شــدن و 
ــه وجــود می آیــد.  ــاز بــودن منطقــی اقتصــاد ب ــا تعامــل و ب یادگیــری در حیــن صــادرات بســیار مهــم اســت. ایــن هــر دو ب
مقیــاس فکــری مســئوالن و صنعتگــران و تجــار و کارگــران در گــرو تعامــل بــا دنیاســت. تمرکــز زیــاده از حــد در کاالهــای 
ــا  ــا خبــرگان دنی ــر شــرکا و مقاصــد صادراتــی قلیــل و محــدود، فکــر مــا را محــدود می کنــد. تعامــل ب صادراتــی، تمرکــز ب
خاقیــت و آفرینــش مــی آورد. بایــد بــر ایــن حــد از بســتگی و تمرکــز فائــق آییــم. داالن توســعه، داالن عبــور از دولــت محلــی 

و گشــایش بین المللــی اســت. هرچنــد راهــی دشــوار و صعــب باشــد، گریــزی از آن نیســت.

ماهیت و الزامات رشد اقتصادی

ســخنرانی پایانــی نشســت توســط دکتــر ابراهیــم التجائــی، دانشــیار پژوهشــکده اقتصــاد پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
فرهنگــی و دبیــر علمــی همایــش انجــام شــد. وی بــا تأکیــد مجــدد بــر اهمیــت رشــد اقتصــادی چنــد واقعیــت را در زمینــه  
رشــد اقتصــادی ایــران را بیــان کــرد و توجــه بــه آنهــا را بســیار ضــروری دانســت. از جملــه این کــه رشــد اقتصــادی اگرچــه 
ظاهــراً یــک مفهــوم کّمــی اســت، ولــی بــا کمــی دقــت در ماهیــت و الزامــات رشــد متوجــه می شــویم کــه الزامــات رشــد 
اقتصــادی، آن را چندبُعــدی می کنــد. بــا توجــه بــه ایــن کــه الزمــه  رشــد اقتصــادی اتفــاق افتــادن آن طــی یــک فراینــد مــداوم 
ــًا  ــوان ادعــا کــرد، رشــد اقتصــادی به هیــچ روی یــک مفهــوم تک بُعــدی و صرف ــدار طــی زمــان اســت، به جــرأت می ت و پای
کّمــی نیســت. حتــی اگــر از بُعــد کّمــی هــم بــه رشــد اقتصــادی بنگریــم، رشــد مهمتریــن رکــن توســعه و شــرط اساســی 

توســعه اســت.
 همچنــان کــه مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد )1997( نیــز رشــد اقتصــادی پایــدار بــرای توســعه  اقتصــادی و اجتماعــی 
ــران،  ــور ای ــه کش ــن ک ــر ای ــت. دیگ ــته اس ــروری دانس ــیار ض ــعه را بس ــال توس ــورهای در ح ــژه کش ــورها به وی ــه کش هم
ــن پتانســیل ها و  ــن ای ــچ تناســبی بی ــا متأســفانه هی ــرای رشــد اقتصــادی دارد، ام ــون ب ــر گوناگ ــی از مناظ پتانســیل  های باالی
وضعیــت بالفعــل اقتصــاد وجــود نــدارد. رشــد اقتصــادی در ایــران در بلند مــدت، بســیار پرنوســان و دارای میانگیــن بســیار 
پاییــن بــوده کــه در نتیجــه آن، درآمــد ســرانه در ســطحی پاییــن قــرار گرفتــه اســت. ایــن مســئله، باعــث شــده تــا اقتصــاد 
ایــران شــکاف درآمــدی عمیقــی بــا کشــورهای توســعه یافتــه و نیــز کشــورهای در حــال توســعه و حتــی کشــورهای همســایه 
پیــدا کنــد. ایــن فاصلــه و شــکاف اگــر بخواهــد در آینــده باقــی بمانــد یــا گســترش یابــد، پیامدهــای آن از حــوزه  اقتصــاد 

ــی خواهــد داشــت. ــی عواقــب نامطلوب ــر خواهــد رفــت و در حوزه هــای سیاســی و امنیت فرات
ــن همایــش گفــت: پژوهشــکده  اقتصــاد پژوهشــگاه  ــه اهــداف برگــزاری ای ــا اشــاره ب ــان ســخنانش ب ــی در پای ــر التجائ دکت
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ایــده  برگــزاری همایش هــای دوره ای پیرامــون رشــد اقتصــادی را بــا ایــن امیــد مطــرح 
کــرد کــه ایــن موضــوع و مســئله  بســیار مهــم در کانــون توجــه اندیشــمندان و سیاســت گذاران قــرار گیــرد و بــه حــل و رفــع 

مشــکات اقتصــادی کشــور کمــک کنــد.
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نشست »نقد و بررسی واژه نامه فرهنگ نویسی« برگزار شد

ــوم  ــران و پژوهشــگاه عل ــه همــت کارگــروه تخصصــی انجمــن زبان شناســی ای ــاه، ب ــد و بررســی، 17 بهمــن م نشســت نق
ــزار شــد. ــار به صــورت غیرحضــوری )برخــط( برگ ــا همــکاری انتشــارات به ــات فرهنگــی و ب انســانی و مطالع

ــراً توســط  ــه اخی ــدان ک ــد خن ــاغر شــریفی و احم ــر س ــف دکت ــه تألی ــه فرهنگ نویســی« ب ــاب »واژه نام ــن نشســت کت در ای
انتشــارات کتــاب بهــار بــه چــاپ رســیده اســت، بــا حضــور اســتادان حــوزه فرهنگ نویســی دکتــر حســین ســامعی )عضــو 
دانشــگاه امــوری، امریــکا(، دکتــر امیــد طبیــب زاده )عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی(، 
ــأات  ــا قطــره )عضــو هی ــر فریب ــان و ادب فارســی( و دکت ــأت علمــی فرهنگســتان زب ــر محمدرضــا رضــوی )عضــو هی دکت

علمــی دانشــگاه الزهــرا( مــورد بررســی قــرار گرفــت.
ــن  ــرای تدوی ــر ب ــن اث ــی ازمؤلفــان ای ــر ســامعی، از اســتادان برجســته فرهنگ نویســی، ضمــن قدردان ــدای جلســه دکت در ابت
ایــن واژه نامــه، کتــاب حاضــر را اولیــن نمونــه فارســی در نــوع خــود دانســته و بــه اهمیــت و جایــگاه چنیــن تألیفاتــی بــرای 
ــه،  ــاب را کــه متشــکل از ســه بخــش مقدم فرهنگ نویســان و پژوهشــگران فرهنگ نویســی اشــاره کــرد. ســپس ســاختار کت

واژه نامــه انگلیسی_فارســی و واژه نامــه فارسی_انگلیســی اســت، واکاوی کــرد.
ــت توجــه  ــا، اهمی ــگ«، آرایــش مدخل ه ــه« و »فرهن ــز »واژه نام ــزوم درک تمای ــر ل ــی نظی ــه موضوعات ــن بررســی ب وی در ای
ــه اصــول موضوعــه در تألیــف فرهنگ هــا  ــران فرهنــگ، چالــش درج حوزه هــای معنایــی در فرهنگ لغــت، پایبنــدی ب به کارب

و .. اشــاره کــرد.
ــی و  ــه زبان شناس ــت ب ــدان در خدم ــدس خن ــات مهن ــه زحم ــی از مجموع ــن قدردان ــز ضم ــب زاده نی ــد طبی ــر امی دکت
ــی و پیشــنهادهایی را در راســتای  ــن حــوزه ارزیاب ــری درخــور توجــه در ای فرهنگ نویســی، »واژه نامــه فرهنگ نویســی« را اث
بهبــود کیفیــت ایــن اثــر در ویرایش هــای بعــدی ارائــه کــرد. از مهم تریــن مــواردی کــه وی بــه آن تأکیــد داشــت، یک دســت 

ــرف،  ــه ح ــا )حرف ب ــم واژه ه ــیوه تنظی ــدن ش ش
ارجــاع  بــه  توجــه  ترکیبــی(،  و  کلمه به کلمــه 
صحیــح و رعایــت اصــول موضوعــه )به ویــژه 
ــه  ــه برنامه نویســان و خدمــت ب ــه ب ــه منظــور ارائ ب

ــود. ــینی( ب ــه ماش ترجم
ــن  ــز ضم ــوی نی ــا رض ــر محمدرض ــه دکت در ادام
تشــکر از مؤلفــان ایــن واژه نامــه پیشــنهاداتی را 
اثــر مطــرح  ایــن  بعــدی  بــرای ویرایش هــای 
ــی،  ــای فارس ــی از برابرنهاده ــی برخ ــرد. بازبین ک
ــه از  ــت واژگان پای ــات، فهرس ــا و ارجاع مترادف ه
جملــه مــواردی بــود کــه توســط وی طــرح مســئله 

شــد.
آخریــن ســخنرانی این نشســت بــه دکتر فریبــا قطره 
اختصــاص داشــت. وی بــا تأکیــد بــر دشــواری این 
پــروژه و چالش هــای محتمــل پیــش روی مؤلفــان در 
تهیــه ایــن واژه نامــه، نمونــه حاضــر را منبــع مفیــدی 
بــرای دانشــجویان و پژوهشــگران ایــن حــوزه 
مطالعاتــی دانســت و در ادامــه، ســؤاالتی را خطــاب 

بــه مؤلفــان اثــر مطــرح کــرد. 
ــی از  ــریفی، یک ــر ش ــز دکت ــت نی ــان نشس در پای
ــی  ــه معرف ــن ب ــن پرداخت ــر، ضم ــندگان اث نویس
دیدگاه هــای اصلــی نگارنــدگان در تهیــه ایــن 
ــط  ــده توس ــرح ش ــش های مط ــه پرس ــه، ب واژه نام
ــده  ــات عنوان ش ــخ داده و موضوع ــخنرانان پاس س

کردنــد. شفاف ســازی  را 
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برگزاری پیش نشست »همایش بین المللی دوساالنه فرهنگ و زبان های باستانی«

ــاه، به همــت پژوهشــکده زبان شناســی  ــگ و زبان هــای باســتانی، ۲8 دی م ــی دو ســاالنه فرهن ــش بین الملل پیش نشســت همای
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی به صــورت غیرحضــوری برگــزار شــد.

در ایــن پیش همایــش ســیزده نفــر از پژوهشــگران و اســتادان بــه ارائــه مقالــه و ســخنرانی پرداختنــد. در ابتــدای ایــن نشســت 
ــان ســومین  رئیــس پژوهشــکده زبان شناســی طــی ســخنانی گفــت: پژوهشــکده زبان شناســی بســیار مفتخــر اســت کــه میزب
همایــش دوســاالنه فرهنــگ و زبان هــای باســتانی اســت. دو همایــش پیشــین به صــورت داخلــی در دانشــگاه شــهید بهشــتی و 
دانشــگاه تهــران برگــزار شــد. ســومین همایــش دوســاالنه به صــورت بین المللــی در پژوهشــکده زبان شناســی تصویــب شــد. 
ــران باســتان و زبان شناســی و گویش هــای  پژوهشــکده زبان شناســی ســابقه ای 50 ســاله در پژوهــش و مطالعــه زبان هــای ای
ایرانــی دارد و همچنیــن افــزون بــر 30 ســال فعالیــت آموزشــی در دو زبان هــای باســتانی و زبان شناســی همگانــی در مقطــع 

ارشــد و دکتــری دارد کــه بــا ایــن پشــتوانه توانســته ایــن همایــش مهــم را به صــورت بین المللــی پیــش ببــرد.
ــر عمیق تریــن  ــی به صــورت شــعر ظهــور یافــت کــه مبتنــی ب ــات اندیشــه ایران ــه زاده ادامــه داد: نخســتین تجلی ــر نصرال دکت
دیــدگاه در خصــوص خیــر و شــر بــود. ایــن ســرودها کــه نامــش گاهــان اســت، بــه یــک تعبیــر مربــوط بــه حــدود 1۲00 
ــرت  ــا مهاج ــت. ب ــته اس ــان آن روز داش ــه جه ــم در اندیش ــری مه ــی تأثی ــه ایران ــن اندیش ــت؛ ای ــاد اس ــش از می ــال پی س

ایرانیــان، زبــان اینــان، به صــورت شــفاهی، گســترش یافــت تــا 
ــتون  ــه بیس ــی و در کتیب ــوش هخامنش ــان داری ــه در زم این ک
ــت  ــه کتاب ــتان، ب ــه فارســی باس ــی، مشــهور ب ــان ایران ــک زب ی
درآمــد. از ایــن زمــان و بــا تأســیس دو سلســله دیگــر ایرانــی، 
یعنــی اشــکانیان و ساســانیان، دو گــروه زبانــی پهلــوی اشــکانی 
ــن دو سلســله توســعه  ــه ساســانی در قلمــرو ای و فارســی میان
یافــت. پــس از رفتــن ساســانیان و آغــاز دوره تــازه، کــه موســوم 
بــه دوره فارســی نــو اســت، در نبــود سلســله ای مســلط ایرانــی، 
ــد  ــت و قدرتمن ــامان یاف ــی دری، س ــا فارس ــی، ی ــان فارس زب
شــد و توانســت افــزون بــر هــزار ســال زبــان، ادب و فرهنــگ 
ــا  ــو ب ــان فارســی ن ــی شــود. زب ــوع غیرایران ــای متن حکومت ه
ــگاه  ــزرگ توانســت در جای ــی خراســان ب قــدرت فقیهــان ایران
ــر،  ــاعری دیگ ــاز ش ــن دوره ب ــیند. در ای ــز بنش ــن نی ــان دی زب
ــتن  ــان و نوش ــن زب ــتحکام ای ــاهنامه او، در اس ــی و ش فردوس

ــی در  ــتار زبان ــن پیوس ــه و ای ــه یافت ــدرت ادام ــا ق ــون ب ــو تاکن ــن دوره ن ــم داشــت. ای ــان شــعری نقشــی مه ــه زب ــخ ب تاری
طــول تاریــخ ایــران نقشــی مهــم در تــداوم هویــت ایرانــی داشــته اســت. در همراهــی بــا زبــان، تاریــخ ایرانــی هــم از همیــن 

ــوده اســت. ــون برخــوردار ب ــا اکن ــان و ت پیوســتاری و پیوســتگی در درازای زم
وی شــرح داد: کهن تریــن اشــاره  بــه تاریــخ ایرانیــان در یشــت های اوســتا اســت و ذکــر نــام ایــران و جغرافیــای ایرانــی؛ بــا 
روی کار آمــدن هخامنشــیان بــاز ایــن کتیبــه بیســتون اســت کــه نخســتین تاریخ نــگاری مــا در آن نوشــته شــده اســت. بــا ظهــور 
اشــکانیان و ساســانیان تاریــخ فرهنــگ و تمــدن ایرانــی جلوه هــای تــازه یافــت. در اواخــر دوره ساســانی بــه ســبب شــرایط 
خــاص سیاســی، در غــرب روم و در شــرق هجــوم بیابانگــردان مخــرب کــه دالوری و سلحشــوری اشــکانیان و ساســانیان 
در برابــر ایــن دو، ســاحت ایــران را نگــه داشــت، موجــب تاریخ نــگاری تــازه ای از ســوِی ساســانیان شــد کــه »خدای نامــه« 
نــام گرفــت. ایــن شــکل تاریخ نــگاری، کــه در شــاهنامه هــم انعــکاس یافتــه، مبتنــی اســت بــر پیشــدادیان و کیانیــان و اندکــی 
اشــکانیان و ساســانیان. ایــن تصــور از تاریــخ کــه علــت خاصــی داشــته و خبــری از مــاد و هخامنشــی یــا تفصیــل اشــکانیان 
ــرایط  ــبب ش ــار به س ــود. در دروه قاج ــی ب ــته تاریخ ــان از گذش ــم ایرانی ــای فه ــه و مبن ــه یافت ــر ادام ــا دوره معاص ــت ت نیس
ــای تخت جمشــید و بیســتون و  ــت کتیبه ه ــره و قرائ ــد و غی ــای اســتعماری، تصــرف هن ــی و توســعه قدرت ه خــاص جهان
ــه گذشــته  ــازه ب ــران، دریچــه ای ت ــی از ای ــی و روم ــع یونان کتیبه هــای ساســانی و کشــفیات باستان شناســی و اطاعــات مناب
ــه  ــان ب ــن زم ــد. از ای ــانیان رخ نمودن ــیع تر ساس ــکانی به صــورت وس ــی و اش ــاد، هخامنش ــام، م ــد و عی ــران گشــوده ش ای
ــه آموختــن  ــازه نســلی از ایرانیــان از همــان آغــاز شــروع ب بعــد فهــم مــا از گذشــته دیگرگــون گشــت. در ایــن مواجهــه ت
زبان هــای ایرانــی کردنــد و ایــن دانــش مهــم در شــناخت فرهنــگ و تمــدن ایرانــی را تــا بدین جــا رســاندند. امیدواریــم بــا 
برگــزاری ایــن نــوع همایش هــا در گســترش مطالعــات ایرانــی در تمامــی طــول تاریــخ، ایــن تاریــخ بلنــد و گرامــی را بهتــر 

بشناســیم و بشناســانیم.
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 دکتــر نصرالــه زاده در خاتمــه ســخنانش گفــت: درود می فرســتم بــه روان آن بــزرگان و اســتادانی کــه ایــن رشــته را تأســیس 
کردنــد و بــه آن پروبــال دادنــد و بــرای اســتادان حاضــر آرزوِی تندرســتی و شــادی افــزون دارم.

به امید دیدار همه دوستان در همایش 4 و 5 بهمن ماه.

فعل اخباری در بندهای شرطی اوستا

در ادامــه دکتــر مه لقــا مرتضایــی در مــورد »فعــل اخبــاری در بندهــای شــرطی اوســتا« سخنانشــان را ارائــه کــرد و گفــت: فعــل 
در بندهــای شــرط و جــواب شــرط زبــان اوســتایی، بــر اســاس بافــت و مقصــود آنهــا غالبــًا در وجــه التزامــی یــا تمنایــی آمــده 
اســـت. گاهــی، هــم در بنــد شــرط و هــم در جــواب شــرط فعــل اخبــاری بــه کار رفتــه اســت. ایــن امــر موجــب شــده کــه 
برخــی از پژوهشــگران در ایــن بافت هــا کاربــرد فعــل اخبــاری را مناســب نداننــد، مثــًا در بنــد 13 خورشــید نیایــش، فعــل 
بنــد شــرط و جــواب شــرط مضــارع اخبــاری اســت و برخــی بــا توجــه بــه نمونه هایــی کــه از دیگــر بخش هــای اوســتا نقــل 
ــر ایــــن، جمله هــای دیگــری در اوســتا  کــرده، فعــل تمنایــی را در ایــن جملــه مناســب تر دانســته اند؛ حــال آنکــه عــاوه ب

آمــده کــه در بنــد شــرط و جــواب شــرط فعــل مضــارع اخبــاری بــه کار رفتــه اســت، ماننــد جمله هــای 18 و ۲1 مهریشــت.
ــی در جمــات شــرطی  ــواع وجه هــای فعل ــک از ان ــرد هــر ی ــاره کارب ــن ســخنرانی درب ــرد: در ای ــد ک ــی تأکی ــر مرتضای دکت
ــی و  ــی، تمنای ــه التزام ــنده در وج ــور نویس ــود و منظ ــاس مقص ــر اس ــل ب ــرطی، فع ــات ش ــد. در جم ــان می آی ــخن به می س
خبــری بــه کار رفتــه اســت. در جمــات شــرطی کــه مضــارع اخبــاری بــه کار رفتــه، مقصــود نویســنده یــا گوینــده بیــان خبــر 

اســت، نــه درخواســت و احتمــال یــا بیــان فــرض.

بررسی ساختاری دستگاه فعل در گویش وزوانی

ــه  ــی« ارائ ــش وزوان ــل در گوی ــوان »بررســی ســاختاری دســتگاه فع ــا عن ــا ســخنان خــود را ب ــه باصف ــر راضی ــه دکت در ادام
ــش  ــل در گوی ــتگاه فع ــاختاری دس ــی س ــش  نامه و بررس ــه و پرس ــیله مصاحب ــه   وس ــع  آوری داده ب ــورد جم ــرد و در م ک

ــه  ــو ک ــی ن ــای ایران ــا و گویش  ه ــت: زبان  ه وزوان گف
ــای  ــه قرابت  ه ــر پای ــد، ب ــا می  رس ــه صده ــان ب شمارش
ــی و شــرقی  ــروه غرب ــه دو گ ــی ب ســاختاری و جغرافیای
تقســیم می شــوند. براســاس تقســیم  بندی ویندفــور، 
ــماِل  ــای ش ــیع گویش  ه ــروه وس ــه گ ــی ب گویش وزوان
تعلــق دارد کــه مرکــز آن منطقــه کاشــان  مرکــزی 
اســت. گویش  هایــی مثــل آرانی  _بیدگلــی، دلیجانــی، 
و  میمــه  ای،  جوشــقانی،  قهــرودی،  ابوزیدآبــادی، 
ــدی،  ــه  ای، یارن ــل ابیان ــر مث ــی از مناطــق دورت گویش  های
ــا  ــد. ب ــای می  گیرن ــی در آن ج ــادی، و طرق ــزی، ب نطن
ــی  ــباهت و نزدیک ــی و ش ــت جغرافیای ــه موقعی ــه ب توج
ــقانی،  ــه  ای و جوش ــای میم ــه گویش  ه ــش وزوان ب گوی
ــان  ــراف کاش ــای اط ــته گویش  ه ــه دس ــش ب ــن گوی ای

ــق دارد. تعل
ــاره گویش  هــای جوشــقانی و میمــه  ای  ــر باصفــا درب دکت
ــای  ــادآور شــد: پژوهش  ه ــان ی ــان کاش ــش یهودی و گوی
مســتقلی هــم در مــورد دســتور زبــان و هــم واژگان انجام 
شــده اســت و واژه  هــای بعضــی از ایــن گویش  هــا مثــل 
گویش  هــای  جامع  تــر  فرهنگ  هــای  بــه  جوشــقانی 
ــت  ــای حسن  دوس ــگ گویش  ه ــل فرهن ــو مث ــی ن ایران
ــاره  ــی درب ــن تحقیقات ــای چنی ــا ج ــت، ام ــه اس راه یافت
ــت  ــن غفل ــل ای ــی   اســت. وی دلی ــی خال ــش وزوان گوی
را بــه احتمــال نزدیکــی و شــباهت فوق  العــاده ایــن 

ــا گویــش میمــه  ای دانســتند. ــش ب گوی
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داستان سغدی سه ماهی

ســخنران ســوم نشســت نخســت ســمیه مشــایخ بــود کــه ســخنرانی خــود را بــا عنــوان »داســتان ســغدی ســه ماهــی« ارائــه کــرد 
و گفــت: مانویــان کــه مترجمــان هوشــمند و زبردســتی بودنــد، از هیــچ فرصتــی بــرای انتقــال فرهنــگ از طریــق نوشــتار غافــل 
نشــدند. در کفاالیــا، مانــی بــه جــای واژه »آمــوزه« از کلمــه »خــرد« اســتفاده می کنــد. پــس ایشــان کــه آمــوزه پیشــوای خــود 
ــون  ــاِن مت ــد. در می ــود برگردانن ــان خ ــه زب ــا را ب ــایر فرهنگ ه ــز س ــتان های حکمت آمی ــا داس ــد ت ــد، برآنن ــرد« می نامن را »خ
ســغدی مانــوی دیــده می شــود کــه برخــی از ایــن متــون برگرفتــه یــا ترجمــه ای از متــون سانســکریت باشــند. در ایــن میــان 
داســتان »ســه ماهــی« کــه هنینــگ در مجموعــه »داســتان های ســغدی« آن را منتشــر کــرده و ترجمــه فارســی متــن ســغدی و 
داســتان سنســکریت توســط اســتاد ارجمنــد دکتــر زرشــناس بــه چــاپ رســیده که،قطعــه بســیار موجــز ســغدی مانــوی اســت. 
بنابرتحقیــق هنینــگ اصــل آن برگرفتــه از کتــاب پنجــه تنتــره اســت. در داســتان چهاردهــم از کتــاب اول پنچــه تنتــره باعنــوان 
ــاب  ــار می شــود. در داســتان ششــم از کت ــادان گرفت »آبگیرســه ماهــی«، دوماهــی باهــوش آزادمی شــوند، درحالی کــه ماهــی ن
پنجــم، دوماهــی گرفتــار می شــوند و ماهــی نــادان رهایــی می یابــد. داســتان ســغدی بــا دومیــن داســتان هــم خواناســت کــه 
بنابــه عقیــده »بــن فــی بــی« تردیــد از ملحقــات بعــدی بــه داســتان پنچــه تنتــره اســت. وی بــرای اولین بــار آوانویســی متــن 

ســغدی و سانســکریت را به همــراه ترجمــه ارائــه کــرد.

نشانه های جمع

در نشســت دوم نخســت فاطمــه شــیبانی فرد ســخنرانی خــود را بــا عنــوان »نشــانه های جمــع /-Ak/ و /-At/ در گونــه براهویــی 
رودبــار جنــوب« آغــاز کــرد و در مــورد زبــان براهویــی توضیــح داد: زبانــی غیرایرانــی از شــاخه شــمالی خانــواده زبان هــای 
دراویــدی اســت کــه محــل اصلــی رواج آن کشــور پاکســتان اســت، امــا در ایــران نیــز گویشــورانی دارد. گروهــی اقلیــت بــا 
ــاکن اند.  ــوب س ــار جن ــتان رودب ــع شهرس ــری از تواب ــتای تم می ــان و در روس ــوب کرم ــر در جن ــزار نف ــر از ه ــت کمت جمعی

ــی منطقــه  ــا اهال بیــش از دو قــرن مجــاورت و هم زیســتی ب
ــا،  ــا آن ه ــل ب ــرای تعام ــاری ب ــش رودب ــتفاده از گوی و اس
ــی  ــان براهوی ــدی از زب ــه جدی ــدن گون ــود آم ــث به وج باع
ــوب  ــار جن ــی رودب ــه براهوی ــه آن را گون ــت ک ــده اس ش
ــانه  ــوب، دو نش ــار جن ــی رودب ــه براهوی ــد. در گون نامیده ان
ــه  ــود دارد: /-Ak/ و /-At/ ک ــامی وج ــتن اس ــرای جمع بس ب
در شــرایط مختلــف و تحت تأثیــر ســاختار آوایــی و هجایــی 
اســم مفــرد ماقبــل خــود، بــه یکــی از ایــن دو شــکل ظاهــر 
ــه اســامی  ــگام اضافه شــدن نشــانه های جمــع ب می شــود. هن
ــی، و  ــی، هجای ــرات آوای ــی، تغیی ــه زبان ــن گون ــرد در ای مف
ــش  ــد . وی در پژوه ــود می آی ــی به وج ــاختاری گوناگون س
ــا ذکــر مثال هــای  ــن مــوارد ب ــه بررســی تک تــک ای خــود ب

ــه پرداخــت. متعــدد از ایــن گونــه زبانــی در مقال

بررسی و تحلیل واژگان کهن ایرانی در زبان 
آذربایجانی

درادامــه نشســت دوم مقالــه »بررســی و تحلیــل واژگان کهــن 
ــه  ــی ارائ ــی خدای ــی« توســط عل ــان آذربایجان ــی در زب ایران
ــان  ــه« را در آذربایج ــا آذریّ ــوی ی ــش »فهل ــد. وی گوی ش
رایــج دانســت و گفــت: جهانگــردان بســیاری، در ســده های 
گذشــته، به وجــود ایــن گویــش در آن ســرزمین اشــاره 
کرده انــد؛ امــا چــون اکنــون زبــان ترکــی آذربایجانــی 

ــت. ــده اس ــم ش ــش قدی ــن آن گوی جایگزی
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ــگامان  ــه پیش ــی ک ــه نمونه های ــد ک ــن می دانن ــل را ای ــد و دلی ــکار کرده ان ــان ان ــوی« را در آذربایج ــده ای رواج آن »فهل ع
ــم  ــرای فارســی زبانان ه ــی ب ــب و حت ــد، بســیار غری ــوان شــاهد می آورن ــن آذربایجــان به عن ــش که ــه گوی پژوهــش در زمین
ــارات  ــر اش ــی ب ــود گواه ــا، خ ــن آذربایجانی ه ــاورات امروزی ــی در مح ــن واژگان ایران ــود ای ــا وج ــت ام ــم اس غیرقابلِ فه

ــت. ــان اس ــان آن روزگار آذربایج ــوص زب ــیاحان در خص س

بررسی دو ساخت کهن فعل سببی در زبان طبری و مازندرانی

ــان  ــوان »بررســی دو ســاخت کهــن فعــل ســببی در زب ــا عن ــده ابراهیمــی ســخنرانی خــود را ب ــی و حمی ــی میرزای محمدعل
ــرای  ــیده  اند؛ ب ــدی رس ــه ادوار بع ــه ب ــتانی ک ــای ســاخت باس ــورد برخــی از بقای ــد و درم ــه کردن ــی« ارائ ــری و مازندران طب
ــد  ــان فارســی اختصــاص ندارن ــه زب ــط ب ــدل شــده  اند و فق ــای متعــدی و الزم ب ــه ماده  ه ــه ب ــا ک ــن بقای ــن«. ای ــال، »تاخت مث
ــن /  ــال بتاجندی ــد: افع ــد؛ مانن ــوظ مانده  ان ــز محف ــی نی ــان مازندران ــا در زب ــه آن  ه ــت ک ــد آن   اس ــواهد مؤی ــی از ش و برخ
ــا و  ــببی، در معن ــال س ــری از افع ــته دیگ ــدن«. دس ــن / dǝgārdeniyan »برگردان ــدن« و دگاردنی bǝtājendiyǝn »تازان
کاربــرد، افعــال متعدی  انــد، امــا ظاهــر ســببی داشــته  اند. نمونه  هایــی از ایــن افعــال در شــعر امیــر پــازواری، نصــاب طبــری، 
و تاریــخ طبرســتان آمــده اســت؛ در ایــن ســخنرانی، بــه واکاوی دقیق  تــر نمونه  هــای مازندرانــی افعــال دســته اول بــا رویکــرد 

ــه   شــد. ــا پرداخت ــن بررســی ســاخت  های ســببی و غیرســببی آن  ه تاریخــی، همچنی

بررسی واژه  های هندی و گجراتی

درآخــر جلســه نشســت دوم پورچیســتا گشتاســبی اردکانــی ســخنرانی خــود بــا عنــوان »بررســی واژه  هــای هنــدی و گجراتــی 
موجــود در پنــج فصــل نخســت شــکند گمانیــک ویچــا« )آوانویســی صــورت هنــدی و گجراتــی، پازنــد، پهلــوی، برگــردان 
فارســی، ریشه  شناســی، و صــورت باســتانی واژه  هــا( ارائــه داد. ایشــان واژه  هایــی کــه در پنــج فصــل نخســت شــکند گمانیــک 
ویچــار توســط پازند  نویــس از زبــان هنــدی و گجراتــی در متــِن پازنــد آورده شــده اســت، به همــراه صــورت پازنــد، پهلــوی، 

برگــردان فارســی واژه  هــا، ریشه  شناســی، و صــورت باســتانی آن هــا را بررســی کــرد.
ــه  ــزددات ک ــک ویچــار و نویســنده آن را، َمردان  فُروخــا پســر ُهرمِ ــاب شــکند گمانی ــی کت ــع اصل ــح منب گشتاســبی در توضی

ــام بــرد و  پــس از ســفر بــه هندوســتان تألیــف کــرده ن
گفــت: چــون بــا ســفر بــه هندوســتان بــا زبــان گجراتــی 
ــِن  ــِس مت ــود و پازند  نوی ــرده ب ــدا ک ــنایی پی پارســی آش
ــن  ــت، به همی ــوده اس ــد ب ــیان هن ــز از پارس ــاب نی کت
ــی  ــدی و گجرات ــان هن ــیاری از زب ــای بس ــبب واژه  ه س
ــده  در همــه فصل  هــای ایــن کتــاب آورده اســت. نگارن
ــان هنــدی  ــا زب ــه و ســخنران کــه آشــنایی کامــل ب مقال
و گجراتــی دارد، همــه ایــن واژه  هــا را در زبــان هنــدی 
و گجراتــی یافتــه و مطالعــه کــرده اســت. در ایــن 
ــان نویســنده کتــاب  پژوهــش، مشــخص شــد چــون زب
ــرای  ــت، ب ــوده اس ــی ب ــی پارس ــس گجرات و پازند  نوی
بســیاری از واژه  هــا صــورت هنــدی و گجراتــی پارســی 
ــدی  ــای هن ــه واژه  ه ــن، هم ــد. همچنی ــه کار برده ان را ب
ــت  ــل نخس ــج فص ــود در پن ــص موج ــی خال و گجرات
ــی  ــورت آوانویس ــه به ص ــی ک ــای آوانویس و صورت  ه
ــورد  ــت، م ــده اس ــتایی آورده ش ــط اوس ــا خ ــدی ب هن
بررســی قــرار گرفــت و بــرای هــر واژه مقولــه دســتوری 
و جنســی کــه آن واژه در زبــان هنــدی و گجراتــی 
ــر  ــورد ه ــی( دارد، آورده و در م ــث، خنث ــر، مؤن )مذک
ــد. ــه ش ــت  هایی ارائ ــه یادداش ــورت جداگان واژه به ص
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تأملی در مبانی انسان شناسی متون پهلوی ساسانی

در ادامــه نشســت ســوم دکتــر شــیدا ریاضــی هــروی ســخنرانی خــود را بــا عنــوان »تأملــی در مبانــی انسان شناســی متــون 
پهلــوی ساســانی« ارائــه کــرد. وی در مــورد ادیــان باورمنــد بــه ذات قدســی کــه بــر اســاس بینــش خــود نســبت بــه انســان، 
جایــگاه و خویشــکاری او در جهــان هســتی، مراتــب تکامــل معنــوی او را در نیــل بــه ســعادت نهایــی اش ترســیم می کننــد، 
ــز  ــه در روان وی و نی ــوی نهفت ــای معن ــم و روح، نیروه ــم از جس ــان اع ــودی انس ــاحت های وج ــامل س ــش را ش ــن بین ای
ــه  ــه ب ــر اســاس نگاهــی ک ــان ب ــان دیگــر، ادی ــه بی ــد. ب ــر وجــودی انســان دارن ــه از حقیقــت و گوه تفســیری دانســت ک
سرشــت و سرنوشــت انســان دارنــد، مســیر رشــد و تعالــی مــادی و مینــوی انســان را بــه وی نشــان می دهنــد؛ مســیری کــه 

بــه خودآگاهــی و خداآگاهــی منتهــی می¬شــود.
ــتگاه  ــانی پرداخــت. خاس ــوی ساس ــون پهل ــی انسان شناســی مت ــل در مبان ــه بررســی و تأم ــی ب ــا روش تحلیل وی ســپس ب
ــی  ــی انسان شناس ــی مبان ــال بررس ــه به دنب ــن رو زمانی ک ــت، از ای ــت اس ــان زرتش ــی گاه ــه اله ــوی اندیش ــون پهل ــه مت اولی
ــن نظــری  ــه شــناخت و تبیی ــم شــد کــه ب ــی مواجــه خواهی ــا نوعــی انسان شناســی دین ــد ب ــون پهلــوی هســتیم، بی  تردی مت
ــی کــه همــان ذات قدســی  ــه حقیقــت غای ــل ب واقعیــت وجــودی انســان، هدایــت وی و فراهــم کــردن شــرایط امــکان نی
اســت می پــردازد. در بخــش نخســت ســخنرانی ابعــاد و نیروهــای وجــودی انســان و نیــز مراتــب ســیِر کمــال معنــوی او را 
در متــون پهلــوی مــورد بررســی قــرار داد؛ ســپس نظــری بــه مفهــوم انســان کامــل و مصادیــق آن در متــون پهلــوی داشــت. 
در متــون پهلــوی، کیومــرث )نخســتین انســان(، زرتشــت و سوشــیانش کــه هــر کــدام بــه ترتیــب در آغــاز، میانــه و فرجــام 
جهــان هســتی ظهــور می کننــد، از یک ســو تجلــی گیتیانــه  »اورمــزد« بــر زمیــن هســتند و از ســوی دیگــر نمونه هــای عینــی 
انســان کامــل و متعالــی )مــرد اهلــو( در جهــان هســتند کــه بــا جانبــداری از اورمــزد، خیــر و نیکــی را در جهــان می پرونــد 
و بــه پیــکار شــرور و بدی هــا در جهــان می رونــد. ایــن مظاهــر گیتیانــه و مصادیــق انســان کامــل بــر جهــان هســتی تعبیــر 
و تفســیر جامعــی از آفرینــش انســان، ماهیــت وجــودی و خویشــکاری او در سلســله مراتــب هســتی آن گونــه کــه در متــون 

ــد. ــت می ده ــت، به دس ــده اس ــوی آم پهل

تحلیل گفتمانی یسن

از دیگــر ســخنرانان ایــن نشســت ســمیرا قنبرنــژاد بــود کــه ســخنرانی خــود را بــا عنــوان »تحلیــل گفتمانــی یســن 4۶ گاهــان 
ــه کــرد و گفــت: از آنجاکــه چنیــن پژوهشــی روی اوســتا  ــاد )هلیــدی، ۲004(« ارائ ــه دســتور نقش گــرای نظــام بنی ــر پای ب
ــاد  ــا دســتور نقش گــرای نظــام بنی ــف( آی ــد: ال ــن قرارن ــه اســت، پرســش های اصلــی پژوهــش بدی ــون صــورت نگرفت تاکن
ــای  ــد ویژگی ه ــش می توان ــن پژوه ــت؟ ب( ای ــن 4۶ اس ــی_گفتمانی یس ــل نقش ــرای تحلی ــبی ب ــری مناس ــوب نظ چهارچ
گفتمانــی و نیــز زبانــی یســن 4۶ را عــاوه بــر آنچــه کــه مطالعــات ســنتی متذکــر شــده اند، توصیــف کنــد؟ بــرای دســتیابی 
ــای  ــد. یافته ه ــل ش ــی تحلی ــاظ گفتمان ــپس به لح ــوی و س ــاظ صرفی_نح ــت، به لح ــن 4۶ نخس ــش، یس ــداف پژوه ــه اه ب
ــل نقشــی یــک متــن اوســتایی کهــن اســت.  ــه تحلی ــادر ب ــاد ق پژوهــش نشــان داده اســت کــه دســتور نقش گــرای نظام بنی
ــکاس  ــرای انع ــی ب ــردی و تجرب ــای بیناف ــرد فرانقش ه ــد کارب ــی، مانن ــای گفتمان ــا ویژگی ه ــا نه تنه ــن یافته ه ــن، ای همچنی
صــدای زردشــت، وضعیــت ذهنــی و شــرایطش بــدون هیچ گونــه گفت وگــوی همزمــان، بلکــه برخــی از جنبه هــای زبانــی 
ــن  ــیاق ای ــه س ــو ب ــه نگرشــی ن ــی ب ــد راه ــی یســن 4۶ می توان ــای گفتمان ــازد. ویژگی ه ــم روشــن می س ــن یســن را ه ای

ــه بگشــاید. ــوان خــود زندگینام یســن به عن

هم سنجی نام چهار ماه از گاه شمار هخامنشی با گاه شمار اوستایی

درنشســت ســوم مقالــه ســعید کریمــی بــا عنــوان »هم ســنجی نــام چهــار مــاه از گاه شــمار هخامنشــی بــا گاه شــمار اوســتایی 
ــمارِ  ــاره گاه ش ــی درب ــی های گوناگون ــه بررس ــی« ب ــمار بابِل ــا گاه ش ــمار ب ــن گاه ش ــاه از ای ــک م ــان و ی ــگ کیه ــه زی برپای
ــتا،  ــد اوس ــی مانن ــای ایران ــری از گواه ه ــا بهره گی ــن ب ــی نوی ــه ایران پژوه ــر پای ــا ب ــرد ت هخامنشــی پرداخــت و کوشــش ک
ــه ریشــه¬های  ــان ب ــگ کیه ــت( زی ــا آســگی )محوری ــای زادســپَرم، دینکــرد ششــم و ب نســک¬های بُن دهشــن، ِوزیدگی ه
فرهنگی_دانشــی چهــار مــاه از گاه شــمار هخامنشــی یعنــی ماه هــای دوم، هفتــم، نهــم و دهــم پرداختــه شــود. هم چنیــن بــه 

رازگشــایی از ریشــه نــام مــاه یازدهــم گاه شــمار هخامنشــی از گاه شــمار بابِلــی پرداخــت.
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 ریشه یابی اسطوره ضحاک )زمان، سازندگان، نویسندگان، و رویکرد های این اسطوره(

ــطوره«  ــن اس ــای ای ــندگان، و رویکرد ه ــازندگان، نویس ــان، س ــاک )زم ــطوره ضح ــه یابی اس ــه »ریش ــارم مقال ــت چه درنشس
ــر  ــژاد برت ــان خــود را ن ــا آنکــه آریایی ــه شــد . اســطوره ضحــاک یکــی از اســاطیر اســت. ب توســط اســما ســندک زهی ارائ
می دانســتند، دادوســتدهای فرهنگــی بســیاری بــا اقــوام بومــی ایــران داشــتند و از میــراث آن هــا ماننــد هنــر، ثــروت، زبــان، 
خــط، مذهــب، علــم، اســاطیر و در یــک کلمــه از فرهنــگ آنهــا اســتفاده کردنــد. بــا آنکــه در متــن خــود اســطوره، ضحــاک 
»بابلــی« عنــوان می شــود و از جریــان اتفاقــات می تــوان چنیــن فهمیــد کــه ایــن اســطوره در غــرب ایــران اتفــاق افتــاده اســت، 
به دلیــل تشــابه ایــن اســطوره بــا برخــی از اســاطیر هنــدی، عــده ای از مورخــان آن را متعلــق بــه عصــر هندوایرانــی می داننــد، 
درحالی کــه ممکــن اســت دلیــل ایــن تشــابهات را بــه مبحــث متواتــرات در اســاطیر مربــوط دانســت؛ عاوه برایــن، اســطوره 
بــه دوره ساســانی هــم نســبت داده شــده اســت. حــال آنکــه شــواهد و قرائــن تاریخــی بســیاری وجــود دارد کــه ایــن نظریــات 
ــن  ــه ای ــرار داد و ب ــر ق ــه دقیق ت ــورد مطالع ــطوره را م ــن اس ــی ای ــه های تاریخ ــد. وی ریش ــرار می ده ــد ق ــورد تردی را م
پرســش ها پاســخ داد کــه: 1- قــوم ســازنده اســطوره ضحــاک چه کســانی هســتند؟ ۲- ایــن اســطوره بــه دســتور چه کســی و 
توســط چه کســانی نوشــته شــده اســت؟ 3- رویکردهــای اســطوره کدام انــد و بــا چــه هدفــی وارد متــون دینــی شــده اســت؟ 
نتایــج مشــخص کــرد کــه قــوم ســازنده اســطوره ضحــاک بومیــان ایــران بوده انــد، ولــی ایــن اســطوره بــه دســتور آن هــا ثبــت 

نشــده اســت و ایــن آریایی هــا بودنــد کــه کوشــیدند تــا ایــن اســطوره را ثبــت و ضبــط و در آن تغییراتــی اعمــال کننــد.

اردستان؛ زادگاه خسرو انوشیروان

ســخنرانی دیگــر ایــن نشســت بــا عنــوان »اردســتان؛ زادگاه خســرو انوشــیروان« توســط محمــود کوهکــن ارائــه شــد. وی در 
خصــوص مشــخصات اردســتان شــرح داد: شهرســتان اردســتان در شمال شــرقی اصفهــان و جنــوب کاشــان، در حاشــیه کویــر 
مرکــزی ایــران قــرار گرفتــه اســت. پیشــینه ایــن شــهر بــه عصــر اســاطیری و کهــن تاریخــی بازمی گــردد و یادمان هایــی از 
دســتان، رســتم، زواره، فرامــرز، شــیده، و دیگــر پهلوانــان اســاطیری تــا کی خســرو و بهمــن پســر  اســفندیار کیانــی در خــود 
دارد. همچنیــن، بنــای آتشــکده ای منســوب بــه بهمــن پســر اســفندیار کــه بــا اردشــیر اول هخامنشــی یکــی دانســته شــده، تــا 
اینکــه بــرای مدتــی پایتخــت اردوان چهــارم اشــکانی بــوده اســت، روایاتــی از اهمیــت ایــن شــهر در دوران تاریخــی اســت. 
بــه اســتناد برخــی منابــع، اردســتان در دوره ساســانیان نیــز از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار بــوده و گفتــه شــده اردشــیر بابــکان 
بنــای شــهر جدیــد را نهــاده اســت، امــا مهم تریــن رویــدادی کــه در عصــر ساســانی در اردســتان اتفــاق افتــاده، تولــد خســرو 
ــد زادگاه خســرو انوشــیروان  ــا می توان ــگاه اردســتان در دوره ساســانی پرداخــت و اینکــه آی ــه جای انوشــیروان اســت. وی ب
ــا توجــه بــه پیشــینه اســاطیری و گذشــته تاریخــی ایــن شــهر و نیــز بــه  باشــد؟ یافته هــای تحقیــق نشــان داده اســت کــه ب

اســتناد منابــع و آثــار تاریخــی برجــای  مانــده، اردســتان یکــی از گزینه هــای اصلــی بــرای ایــن امــر به شــمار مــی رود.

هفت  خان زال در شاهنامه
ــورد  ــد. وی در م ــه ش ــاهنامه« ارائ ــان زال در ش ــوان »هفت  خ ــا عن ــری ب ــعید اکب ــط س ــت توس ــخنرانی نشس ــن س آخری
هفت  خان/خــوان، هفــت  وادی و الگوهــای مشــابه آن  هــا کــه مضمون  هــای مهــم و پُرتکــرار در ادبیــات حماســی و عرفانــی 
ــی  ــی حت ــیار و گاه ــواری  های بس ــاف دش ــف، برخ ــع مختل ــالک از موان ــا س ــوان ی ــتن پهل ــئله گذش ــت: مس ــت، گف اس
ــز  ــی نی ــی و آیین ــاظ دین ــه به  لح ــت؛ آنچ ــن الگوهاس ــام ای ــه تم ــت او بن  مای ــروزی و موفقی ــت پی ــی و در   نهای باورنکردن
ــی از  ــت. زال یک ــر اس ــالک موردنظ ــا س ــوان ی ــی پهل ــی و نهای ــوغ حقیق ــرف و بل ــل تش ــی از مراح ــش مهم ــوان بخ به  عن
ــرورش  ــری، نحــوه پ ــای ظاه ــه به لحــاظ ویژگی  ه ــران اســت ک ــاطیر ای ــاهنامه و اس ــم و محــوری در ش شــخصیت  های مه
ــا ســیمرغ، شــرایط تبدیل شــدن بــه شــخصیتی آرمانــی و مانــدگار را داراســت.  و زیســت غیرطبیعــی، و همچنیــن ارتبــاط ب
ــه داســتان زندگــی زال و مطابــق آنچــه در شــاهنامه فردوســی آمــده اســت، بخــش مربــوط  ــا ایــن رویکــرد ب وی افــزود: ب
ــوان  ــدان رزم را می  ت ــی شــگفت او در می ــب آن هنرنمای ــر از زال و متعاق ــار منوچه ــدان درب ــه پرســش  های شــش  گانه موب ب
ــان زال  ــری آن  را هفت  خ ــمار آورد و به تعبی ــالک به ش ــت  وادی س ــا هف ــوان ی ــان پهل ــای هفت  خ ــر از الگوه ــه  ای دیگ نمون
نامیــد؛ هفت  خانــی کــه ضمــن تصدیــق نیــروی شــگفت پهلوانــی زال، بیــش از هرچیــز بیانگــر کمــال دانایــی و خردمنــدی 

اوســت.
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همایــش بین المللــی دو ســاالنه فرهنــگ و زبان هــا ی باســتانی بــا حضــور پژوهشــگران مختلــف از ایــران و دیگــر کشــورهای 
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــکده زبان شناس ــت پژوهش ــاه، به هم ــم بهمن م ــارم و پنج ــان در دو روز چه جه

فرهنگــی به صــورت حضــوری و وبینــاری برگــزار شــد.

دکتر فوزی: زبان فارسی، عامل اصلی وحدت ملی ایرانیان است

در ابتــدای ایــن همایــش دکتــر یحیــی فــوزی )معــاون پژوهشــی و تحصیــات تکمیلی پژوهشــگاه( ضمــن عــرض خیرمقدم به 
ــان و تشــکر از اعضــای پژوهشــکده زبان شناســی پژوهشــگاه، به خصــوص  ــان و زبان شناس ــش، ایران شناس حضــار در همای
دکتــر نصرالــه زاده رئیــس پژوهشــکده و همچنیــن تشــکر از مدیــر علمــی همایــش از بابــت برگــزاری ســومین دوره از ایــن 
همایــش، گفــت: یکــی از اهــداف پژوهشــگاه علــوم انســانی ومطالعــات فرهنگــی بــر اســاس اساســنامه مصــوب آن، پژوهــش، 
ــی و  ــطح مل ــی در س ــوی تمدن ــش وگفت وگ ــادل دان ــامی و تب ــی اس ــی ایران ــراٍث تمدن ــت و می ــی هوی ــی و معرف بازنمای
فراملــی اســت و ایــن پژوهــش بــا موضــوع فرهنــگ و زبان هــا ی باســتانی، گامــی درایــن راســتا محســوب می شــود. اصــوالً 
شــناخت جهــان کهــن کــه به واســطه مطالعــات باســتان و از طریــق فرهنــگ و زبان هــای کهــن قابــل درک اســت، می توانــد 
ــگ،  ــه فرهن ــز باشــد و مطالع ــی بســیار مؤث ــف هویت ــن ســطوح مختل ــد بی ــا و پیون ــروز م ــت ام ــری از هوی در درک عمیق ت

تاریــخ زبان فارســی و شــناخت و بررســی گویش هــای ایرانــی درایــن ارتبــاط از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.
ــول  ــی آن اســت و به ق ــا گذشــته تاریخــی، فرهنگــی و زبان ــد ب ــران در پیون ــروز جامعــه ای ــت ام ــزود: هوی ــوزی اف ــر ف دکت
عامــه شــهید مرتضــی مطهــری تحــت تأثیــر دوالیــه ایرانــی و اســامی اســت کــه درخصــوص الیــه ایرانــی آن محققــان بــر 
وجــود مؤلفــه جغرافیایــی، فرهنگــی و زبانــی اشــاره دارنــد. دربــاره مؤلفــه جغرافیایــی هویــت ملــی محققــان بــر گردآمــدن 
مجموعــه ای از انســان ها حــول فــات مرکــزی ایــران اشــاره دارنــد کــه طبیعتــًا ایــن عامــل جغرافیایــی بــرای ســاکنان ایــن 
ــن  ــت مشــترک را بی ــی و هوی ــی همگرای ــرد و نوع ــدات مشــترکی را ایجــاد می ک ــا و تهدی ســرزمین، سرنوشــت ، فرصت ه

ــرد. ــت می ک ــا تقوی آنه

اصوالً فرهنگ  ایرانی  تحت  تأثیر معرفت شناسی  شرقی  و اشراقی اندیشی  شرقی  قرار دارد

ــانه و  ــای معرفت شناس ــر مؤلفه ه ــوان ب ــت ، می ت ــن هوی ــر ای ــز ب ــتان مؤث ــران باس ــی ای ــای فرهنگ ــاره مؤلفه ه ــت: درب او گف
ــرد  ــان اشــاره ک ــر آداب و رســوم ایرانی ــت و ب ــن زرتشــت شــکل گرف ــای دی ــر آموزه ه ــه تحت تأثی ــی مشــترکی ک جهان بین
کــه اصــوالً فرهنــگ  ایرانــی  تحــت  تأثیــر معرفت شناســی  شــرقی  و اشراقی اندیشــی  شــرقی  قــرار دارد و اعتقــاد بــه  مــاورای  
ــوم   ــت و آداب  و رس ــی  اس ــن  معرفت شناس ــه  ای ــی  نتیج ــی  آن  جهان ــر و زندگ ــر و ش ــای  خی ــزدا، نیروه ــت ، اهورام طبیع
ــه  نظــام  سیاســی  اســت   ــوع  نگــرش  ب ــی ، انسان شناســی  و ن ــوع  معرفت شناســی ، جهــان  بین ــن  ن ــان  تجلــی  ای فرهنگــی  ایرانی

ــه  اســت . ــی  یافت ــی  تجل ــان  و ادب  فارســی ، جشــن ها و مراســم  مل کــه  در زب

همایش بین المللی دوساالنه فرهنگ و زبان های باستانی
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ــری  ــا تأثیر پذی ــی ب ــوام ایران ــن اق ــداری ، در بی ــاوری و دین م ــدی ، خداب ــان دیگــر فرهنــگ توحی ــه بی ــوزی گفــت: ب ــر ف  دکت
ــتان  ــران باس ــی در ای ــم هویت ــای مه ــی از مؤلفه ه ــرقی، یک ــی ش ــی و جهان بین ــت و معرفت شناس ــن زرتش ــای دی از آموزه ه
اســت کــه ایــن فرهنــگ نوعــی هویــت و تشــخص و تمایــز را بــرای ایرانیــان و شــرق در مقابــل معرفت شناســی و جهان بینــی 
ــتیزی و  ــم س ــه ظل ــه روحی ــوان ب ــن می ت ــود. همچنی ــود آورده ب ــان آن روز به وج ــرب و یون ــه غ ــان مدار و مادی گرایان انس
اســتقال طلبی و پیونــد دیــن و سیاســت در ایــران باســتان اشــاره کــرد کــه تــداوم آن را تاکنــون در تاریــخ و سیاســت ایــران 

ــرد. ــاهده ک ــی مش ــوان به خوب می ت

ایران امروز نیازمند تبارشناسی هویتی و شناخت مؤلفه ها و ابعاد فرهنگی پیوند دهنده بین گذشته و حال است

فــوزی افــزود: ایــن رگه هــای فرهنگــی مبتنــی بــر وحــدت  درونــی  ادیــان  توحیــدی  همــان عامــل پیونددهنــده هویتــی ایرانیــان 
ــی  و  ــود و مابعدالطبیعه  گرای ــنایی نب ــای ناآش ــان آموزه ه ــرای ایرانی ــام ب ــی اس ــای دین ــه آموزه ه ــود به طوری ک ــام ب ــا اس ب
اشــراقی گری  ایرانــی  در اســام  مــورد تأکیــد قــرار داشــت و اســام ، جهانــی  متشــکل  از عرصــه  مــادی  و معنــوی  را ترســیم  
می کــرد کــه  جهــان  ناآشــنایی  بــرای  ایرانیــان  نبــود، لــذا بــا ســرعت و رغبــت بخــش بزرگــی از ایرانیــان اســام را پذیرفتنــد 
و تــاش کردنــد بیــن هویــت ایرانــی و هویــت اســامی جدیــد بــا محوریــت اســام پیونــد برقــرار کننــد و ایرانــی  مســلمان  
تــاش  کــرد تــا بعــد از پذیــرش  اســام  ابعــاد مختلــف  زندگــی  خــود را بــر اســاس  ایــن  چهارچــوب  جدیــد ســامان دهــد. 
براســاس ایــن پیونــد بــود کــه هویــت ایرانی_اســامی شــکل گرفــت کــه تقویــت ایــن هویــت در ایــران امــروز نیازمنــد ایــن 

تبارشناســی هویتــی و شــناخت مؤلفه هــا و ابعــاد فرهنگــی پیوند دهنــده و مشــترک بیــن گذشــته و حــال اســت.
وی گفــت: امــا درکنــار ایــن عوامــل و به عنــوان عامــل مهــم دیگــر هویت ســاز در ایــران بایــد بــه زبــان فارســی اشــاره کــرد 
ــای  ــی از مؤلفه ه ــت یک ــوان گف ــه می ت ــت. به طوری ک ــوردار اس ــان خ ــت ایرانی ــر هوی ــی ب ــگاه مهم ــان از جای ــن زب ــه ای ک
هویتــی و تمدنــی ایــران اســامی ، فرهنــگ و زبــان فارســی و ادبیــات غنــی آن وگویش هــای ایرانــی اســت و بــه گفتــه یکــی 
ــای  ــد و منشــورها و فرمان ه ــدان ســخن می گفتن ــوش ب ــورش و داری ــه ک ــی ک ــان چــه در آن روزگاران ــن زب ــان، ای از محقق
ــر پیشــانی صخره هــا و ســتون ها حــک می کردنــد، چــه آن زمــان کــه فردوســی بــزرگ حماســه ســترگ خــود  خویــش را ب
ــان نشــان  ــه ایرانی ــاوری را ب ــرو بخشــد و خودشناســی و خودب ــا آن نی ــی و فرهنگــی را ب ــق مل ــا عای ــا آن می ســرود ت را ب
دهــد، چــه هنگامــی کــه مولــوی آفریننــده بــزرگ ادبــی عرفانــی ایــران و جهــان آثــار خــود را بــا آن ســرود تــا اصالــت دینــی 
ــا آن نوشــتند، و  ــار ادبــی خــود را ب ــه مــردم بیاموزانــد، چــه هنگامــی کــه حافــظ و ســعدی ماندگارتریــن آث و عرفانــی را ب
چــه زمانــی کــه رهبــران انقــاب اســامی ایــران از طریــق ایــن زبــان پیام هــای معنــوی، سیاســی و رهایی بخــش خــود را بــه 
جهــان ارســال کردنــد؛ همــواره نقــش اصلــی و ویــژه ای در پایــداری و حیــات ایرانیــان و وحــدت ملــی ایفــا کــرده و می کنــد.

 زبان فارسی که ما امروز صحبت   می کنیم، دنباله زبان فارسی میانه است

ــه در   ــده ک ــان، شــاهکارهایی به وجــود آم ــن زب ــت دارد در ای ــف اهمی ــات مختل ــان فارســی از جه ــزود: زب ــوزی اف ــر ف دکت
ــان  ــد زب ــا تنهــا چن ــن آنه ــان وجــود داردکــه در بی ــا شــش هزار زب ــد کــه در دنی ــر اســت. زبان شناســان می گوین ــا کم نظی  دنی
هســت کــه در آن، آثــاری مثــل شــاهنامه    فردوســی، کلیــات شــمس، کلیــات ســعدی و غزلیــات حافــظ به وجــود آمــده باشــد. 
ــی  ــن افتخــار مهم ــده بســیار محــدود اســت و ای ــا به وجــود آم ــم در آنه ــن مه ــاری چنی ــه آث ــی ک ــداد زبان ها ی ــع   تع درواق
ــط بیــن اقــوام مختلــف ایرانــی  ــان فارســی ایــن اســت کــه راب ــان فارســی به شــمار مــی رود. از دالئــل اهمیــت زب ــرای زب ب
اســت. ایــران کشــوری   دارای قومیت هــای گوناگــون اســت کــه هــر کــدام زبــان خــاص خــود را دارد و رابــط بیــن ایــن اقــوام، 
و هویت بخــش مشــترک آنهــا زبــان فارســی اســت. فارســی، زبانــی اســت کــه از نظــر ســابقه تاریخــی گذشــته اش مشــخص 
اســت و ایــن   بــرای کمتــر زبانــی در دنیــا حاصــل شــده اســت. زبــان فارســی کــه مــا امــروز صحبــت   می کنیــم، دنبالــه زبــان 
فارســی میانــه اســت کــه در دوره ساســانی تکلــم می شــده، و  زبــان دوره ساســانی دنبالــه زبانــی اســت کــه در دوره هخامنشــی 
تکلــم می شــده، لــذا شــناخت ایــن پیوســتگی از اهمیــت مهمــی برخــوردار اســت. به عبــارت دیگــر، زبــان فارســی به عنــوان 
زبــان رســمی کشــور ایــران، بازمانــده زبــان فارســی میانــه و فارســی باســتان اســت، بنابرایــن شــناخت دقیــق و علمــی ایــن 
ــان جــزء از راه مطالعــه تاریخچــه و پیشــینه آن امکان پذیــر نخواهــد بــود. و در ایــن راســتا شــناخت عمیــق از زبان هــا ی  زب

ــز باشــد. ــان  فارســی و ادبیــات غنــی آن و نیــز گویش هــای ایرانــی بســیار مؤث باســتانی می توانــد در شــناخت زب
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 او گفــت: عــاوه بــر اینکــه فهــم فرهنــگ و زبان هــا ی باســتانی ایــران می توانــد در شــناخت بنیادهــای زبانــی ایــران فرهنگــی 
بســیار کمک رســان باشــد و تقویــت آن عامــل پیوند دهنــده بیــن کشــورها و اقــوام مختلــف حــول اشــتراکات زبانــی خواهــد 
ــا  ــان فارســی اســت. گذشــته از اینهــا، در ســه ت ــان   رســمی ســه کشــور ایــران، افغانســتان و تاجیکســتان زب ــود امــروز زب ب
 چهــار قــرن پیــش، زبــان فارســی زبانــی بین المللــی بــود و از هنــد تــا جنــوب   اروپــا، زبــان فارســی، زبــان ادبــی بــود و در 
ــل  ــت، عام ــی اس ــا ی هندوایران ــاخه های زبان ه ــی از ش ــه یک ــی ک ــا ی ایران ــت، زبان ه ــوان گف ــترده تر می ت ــگاه گس ــک ن ی
پیوند دهنــده تمدنــی بیــن کشــورها و مناطــق ایــران، افغانســتان، تاجیکســتان، بخشــی از پاکســتان، کردســتان ترکیــه، کردســتان 
ــران و  ــف ای ــق مختل ــون در مناط ــه اکن ــی ک ــا  و گویش های ــت و زبان ه ــاز اس ــه و قفق ــیای میان ــی از آس ــراق و بخش های ع
کشــورهایی نظیــر تاجیکســتان، افغانســتان، پاکســتان، هندوســتان و بخش هایــی از عــراق، ســوریه، ترکیــه و حتــی قفقــاز بــه 
ــر از زبان هــا ی  ــذا درک عمیق ت ــی هســتند، ل ــدگان زبان هــا ی کهــن ایران ــی از بازمان ــه لحــاظ وراثت ــم می شــود و ب آنهــا تکل
باســتانی و کهــن ایــران به عنــوان بنیــاد زبــان فارســی امــروز از اهمیــت خاصــی بــرای برقــراری پیونــد عمیق تــر بیــن ایــن 

کشــورها و مناطــق برخــوردار اســت.

زبان فارسی همیشه چون حلقه ای مرئی و نامرئی، هویت فرهنگی و ملی مردم ایران و اقوام آن را به یکدیگر پیوند داده

معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه در خاتمــه ســخنانش گفــت: درحقیقــت زبــان فارســی همیشــه چــون حلقــه ای مرئــی و نامرئــی، 
هویــت فرهنگــی و ملــی مــردم ایــران و اقــوام آن را به یکدیگــر پیونــد داده و همچنــان عامــل اصلــی وحــدت ملــی ایرانیــان 
اســت، لــذا حفــظ و تقویــت آن بــا شــناخت بنیادهــا و گویش هــا و ادبیــات غنــی آن وظیفــه ای ســترگ بــر دوش همــگان و 
وظیفــه ای ملــی بــرای پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و ایــن همایــش وزیــن خواهــد بــود کــه امیــد اســت 
ــد و در تعمیــق و  ــه اهــداف مــورد نظــر خــود دســت یاب ــا اســتفاده از نظــرات اندیشــمندان و مشــارکت کنندگان ب ــد ب بتوان
ــان باســتانی ایــران  ــه آخریــن دســتاورهای محققــان درحــوزه فرهنــگ و زب گســترش ایــن دانــش و به صــورت خــاص ارائ
قدم هــای مؤثــری بــردارد تــا بتــوان از ایــن دســتاورها بــرای پیونــد بیــن گذشــته و حــال و تقویــت هویــت ملــی درایــران 

اســامی ســود بــرد.

دکتر زرشناس: فرهنگ روح یک تمدن است و فرهنگ ایران حتی در فلسفه غربی هم متجلی است

ــران،  ــت: ای ــخنانی گف ــی س ــش، ط ــن همای ــزاری ای ــاره برگ ــش درب ــی همای ــر علم ــناس، دبی ــره زرش ــر زه ــه دکت در ادام
ــخ بشــر  ــن مســیر تاری ــز تعیی ــی و نی ــن، نقــش به ســزایی در ایجــاد و شــکل گیری تمــدن جهان ــی که ــوان وارث تمدن به عن
داشــته اســت. لــذا، شــناخت و شناســاندن ایــن تمــدن از اهمیــت شــایانی برخــوردار اســت. فرهنــگ روح یــک تمــدن اســت 
ــده  ــران را نماین ــی، ای ــی هــم متجلــی اســت؛ چنان کــه هــگل، فیلســوف نامــی آلمان ــران حتــی در فلســفه غرب و فرهنــگ ای
راســتین انتقــال تاریــخ از شــرق بــه غــرب می دانــد و بــر نقــش پررنــگ آن در گســترش تمــدن بشــر تأکیــد می کنــد. یکــی 

ــی ماســت. ــت مل ــان فارســی اســت کــه یکــی از ارکان اساســی هوی ــی، زب ــِگ غن ــن فرهن ــن شــاخص های ای از مهم تری
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او افــزود: خوشــبختانه، از دوره میانــه و باســتاِن زبــان فارســی اســناد و نوشــته های بســیاری در دســت اســت. افــزون بــر زبــان 
فارســی، از دیگــر زبان هــا ی دوره باســتان و میانــه نظیــر اوســتایی، ســغدی، خوارزمــی، ختنــی، و بلخــی نیــز اســناد بســیاری 
موجــود اســت. همچنیــن، ایــران از تنــوع زبانــی و گویشــِی حائــز اهمیتــی برخــوردار اســت کــه در نقــاط دیگــر جهــان کمتــر 
مشــاهده می شــود. مطالعــه ایــن اســناد و متــون و شــناخِت ایــن زبان هــا  و گویش هــا، مــا را در شــناخِت بیشــتر فرهنــگ و 

تمــدِن ایــن ســرزمین و نیــز تقویــت زبــان فارســی یــاور و راهنماســت.
ــی و کیفــی در گســترش مجموعــه ایران شناســی و  ــر از لحــاظ کّم ــه در ســال های اخی ــی ک وی گفــت: باوجــود موفقیت های
ــوز مســیری  ــا ی باســتانی به طــور خــاص، در کشــور حاصــل شــده اســت، هن ــگ و زبان ه ــی، و فرهن زبان شناســی به طورکل
طوالنــی و پرفرازونشــیبی پیــش روی ایــن جامعــه علمــی قــرار دارد. حقیقــت امــر ایــن اســت کــه ایــن جامعــه علمــی بایــد 
نشــان دهــد، عــزم و تــوان ایــن را دارد کــه در جهــت برطرف کــردن نیازهــای علمــی و پژوهشــِی حــال و آینــده کشــور گام 

بــردارد.

تأکید به همایش های دوساالنه فرهنگ و زبان ها ی باستانی

ــاعه  ــار، و اش ــه، انتش ــتانی و ترجم ــمند باس ــای ارزش ــن متن ه ــاره ای ــق درب ــش و تحقی ــرد: پژوه ــد ک ــناس تأکی ــر زرش دکت
ــل و  ــف، تحلی ــط، توصی ــت و ضب ــق ثب ــران، از طری ــای ای ــا  و گویش ه ــدگاری زبان ه ــظ و مان ــه حف ــک ب ــز کم ــا و نی آن ه
تبییــن آن هــا، در راســتای بومی ترکــردن ایــن دانش هــا و نیــز رشــد و اعتــای آن هــا در ایــران می توانــد بســیار مؤثــر باشــد. 
ــو؛  ــه و ن ــتان، میان ــی باس ــون ایران ــا ، و مت ــگ، زبان ه ــه فرهن ــتاوردهای پژوهشــی در زمین ــن دس ــا آخری ــنایی ب ــور آش به منظ
همچنیــن بررســی گســترده زبان هــا ی ایرانــی به عنــوان یکــی از عوامــل پیونــد میــان ملت هــای جهــان ایرانــی؛ و نیــز ایجــاد 
انگیــزه در پژوهشــگران جــوان بــرای مطالعــه بیشــتر و ژرف تــر در عرصــه زبان شناســی ایرانــی و ایران شناســی، همایش هــای 

ــده اســت. ــزار ش ــزی و برگ ــتانی برنامه ری ــا ی باس ــگ و زبان ه ــاالنه فرهن دوس
ــن  ــتی و دومی ــهید بهش ــگاه ش ــی دانش ــه میزبان ــرداد ب ــای 1 و ۲ خ ــال 139۶ در روزه ــش در س ــن همای ــتین دوره ای نخس
دوره آن در روزهــای 10 و 11 اردیبهشــت 1398 بــه میزبانــی دانشــگاه تهــران برگــزار شــده اســت. در دادوســتدهای علمــی 
ــرورت  ــی از ض ــی و ارتباط ــای علم ــری ابزاره ــد، به کارگی ــات جدی ــان و نظری ــِی جه ــوالت علم ــی از تح ــور آگاه به منظ
ــد  ــه، می توان ــن زمین ــات، در ای ــن اقدام ــی از بهتری ــی یک ــای بین الملل ــزاری همایش ه ــت و برگ ــوردار اس ــیاری برخ بس
ــن حــوزه و از ایران شناســان نامــی جهــان  ــام ای ــن هــدف، از اســتادان صاحب ن ــه ای ــن رو در راســتای دســتیابی ب باشــد. ازای

ــول  ــورد قب ــه م ــد، ک ــل آم ــوت به عم ــه ســخنرانی دع ــرای ارائ ب
گروهــی از آنــان قــرار گرفــت. جــای بســی خوشبختی اســت کــه 
در ایــن همایــش از ســخنرانی های ارزنــده اســتادان و دانشــمندان 
ــادا،  ــا، کان ــتان، ایتالی ــان، انگلس ــی چــون آلم کشــورهای گوناگون
فرانســه و چیــن در کنــارِ اســتادان، صاحب نظــران، و پژوهشــگران 

ــد. ــم ش ــد خواهی ــی بهره من ایران
همــکاران،  اســتادان،  کــرد:  تصــرح  همایــش  علمــی  دبیــر 
ــد و  ــکاری کرده ان ــا هم ــا م ــیاری ب ــتان بس ــجویان و دوس دانش
مــا را یــاری رســانده اند کــه مجــال نام بــردن از یکایــک آنــان در 
ایــن مختصــر نیســت؛ از همــه آن هــا از صمیــم قلــب سپاســگزارم 
ــود را از  ــان خ ــب امتن ــد. مرات ــان کرده ان ــرا وام دار محبتش ــه م ک
ــگاه، و از  ــرم پژوهش ــت محت ــی، ریاس ــر نجف ــای دکت ــاب آق جن
جنــاب آقــای دکتــر فــوزی، معــاون محتــرم پژوهشــی پژوهشــگاه، 
ــراز  و همــکاران محتــرم حــوزه ریاســت و معاونــت پژوهشــی اب
مــی دارم. از جنــاب آقــای دکتــر قنبرلــو، معــاون محتــرم مالــی و 
اداری پژوهشــگاه و همــکاران محترمشــان، از ســرکار خانــم دکتــر 
ــا در  ــط عمومــی کــه همــکار م ــرم اداره رواب ــر محت احــدی، مدی
گــروه زبان شناســی نیــز هســتند، و همــکاران محترمشــان و جنــاب 
آقــای مهنــدس صالحــی، مدیــر محتــرم بخــش مدیریــت فنـّـاوری 
اطاعــات و همــکاران محترمشــان، کــه بــرای ُحســن اجــرای ایــن 

ــگزارم. ــت سپاس ــیده اند، بی نهای ــیار کوش ــش بس همای
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زرشــناس گفــت: جنــاب آقــای دکتــر نصرالــه زاده، رئیــس محتــرم پژوهشــکده زبان شناســی، و ســرکار خانــم دکتــر گشتاســب، 
ــرای  ــز هســتند، نهایــت مســاعدت را ب ــی همایــش نی ــران اجرای ــرم گــروه فرهنــگ و زبان هــا ی باســتانی کــه دبی ــر محت مدی
ــم. از  ــم قلــب تشــکر می کن ــد، از صمی ــاور و مددرســان بوده ان ــذول داشــتند؛ از ایشــان کــه همــواره ی برگــزاری همایــش مب
ــه برگــزاری ایــن  ــه پشــت گرمی آن عزیــزان می تــوان ب ــه فردفــرد همکارانــم در پژوهشــکده زبان شناســی، کــه ب ــن جــان ب ُب

ــم. ــرام می کن ــود، ادای احت ــدوار ب همایــش امی
او ادامــه داد: ســرکار خانــم دکتــر شــبنم مرزیجرانــی، از دانشــجویان گــروه زبان هــا ی باســتانی پژوهشــگاه، در چنــد مــاه اخیــر 
ــش  ــوع همای ــور مختلــف و متن ــاالت و انجــام ام ــرای هماهنگــی و برگــزاری جلســات، آماده کــردن چکیده هــا و اصــل مق ب
ــا در  ــر شــاهین آریامنــش، همــکار م ــای دکت ــاب آق ــد کــه ســتودنی اســت؛ و جن ــر و شــایانی کرده ان کمک هــای بســیار مؤث
ــده  ــه چکی ــا در مجموع ــده مقاله ه ــردن چکی ــردآوری و هماهنگ ک ــته ای در گ ــیار شایس ــش بس ــی، نق ــکده زبان شناس پژوهش
ــت سپاســگزارم.  ــزان بی نهای ــن عزی ــته اند؛ از ای ــش داش ــه همای ــوط ب ــای مرب ــی در هماهنگی ه ــش و به طورکل ــاالت همای  مق
ســرکار خانــم اکــرم نــوری، از دانشــجویان گــروه زبان هــا ی باســتانی پژوهشــگاه، ویرایــش چکیــده  مقــاالت همایــش را از ســر 
لطــف بــر عهــده داشــته اند و مــا را وام دار محبتشــان کرده انــد؛ از ایشــان تشــکر می کنــم. خوشــبختانه بــا تــاش شــبانه روزی 
همــکاران محتــرم پژوهشــکده و پژوهشــگاه، به ویــژه ســرکار خانــم دکتــر شــبنم مرزیجرانــی و جنــاب آقــای دکتــر شــاهین 
آریامنــش و همــکاران محترمشــان، مجموعــه چکیــده  مقــاالت ســومین همایــش دوســاالنه فرهنــگ و زبان هــا ی باســتانی آمــاده 

شــده اســت.
ــناس  ــتاد سرش ــدمحصل، اس ــی راش ــر محمدتق ــتانی و دکت ــا ی باس ــگ و زبان ه ــه فرهن ــتاد فرهیخت ــوزگار، اس ــه آم ــر ژال دکت

ــد. ــش بودن ــایش همای ــن گش ــخنرانان آیی ــی از س ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش
دکتــر نیــکاس ســیمز-ویلیامز، دکتــر حســن رضایــی باغ بیــدی، دکتــر ووتــر هنکلمــن، دکتــر ســمرا آذرنــوش، دکتــر چنگیــز 
موالیــی، دکتــر محمــد شــکری فومشــی، دکتــر فرزانــه گشتاســب و دکتــر مســعود قیومــی، شــماری از ســخنرانان روز نخســت 

همایــش بودنــد کــه دربــاره فرهنــگ، زبــان و باستان شناســی و تاریــخ ایــران بــه ســخنرانی پرداختنــد.
ــر  ــت، دکت ــد حسن دوس ــر محم ــی زاده، دکت ــی منش ــر مجتب ــی، دکت ــری دهق ــود جعف ــر محم ــز دکت ــش نی در روز دوم همای
ســیروس نصرالــه زاده، دکتــر شــاهرخ رزمجــو، دکتــر مثیــم لبــاف، دکتــر شــاهین آریامنــش، دکتــر حمیدرضــا دالونــد و دکتــر 

ــه ســخنرانی پرداختنــد. عســکر بهرامــی ب
ــیای  ــران و آس ــات ای ــته مطالع ــتاد بازنشس ــز، اس ــیمز ویلیام ــکاس س ــن، نی ــش، 4 بهم ــت روز دوم همای ــتین نشس در نخس
مرکــزی از انگلســتان ســخنرانی خــود را بــا عنــوان »هفــت مصیبــت« در ســرود ســغدی مانــوی آغــاز کــرد. وی در مجموعــه 
تورفــان برلیــن، M1۲00 و M900، درمــورد یــک برگــه تقریبــًا کامــل بــا یــازده خــط متــن در هــر طــرف کــه به نظــر می رســد 
ــا چهــار بیــت نوشــته شــده اســت، پژوهــش  ــی کــه هــر کــدام ب ــا مصراع های ــات ی ــن متــن ســرودهایی باشــد کــه در ابی ای
کــرده بــود و بــه جالب تریــن جزئیــات ایــن متــن اشــاره بــه »هفــت مصیبــت« داشــت کــه در »بهشــت نورانــی« وجــود نــدارد، 

یعنــی: ســرما، گرمــا، گرســنگی، تشــنگی، انــدوه، بیمــاری، مــرگ.
 ســخنرانی بعــدی بــا عنــوان »رهیــگ و Ēwēn-Mahr« نگاهــی جدیــد بــه چشــم انداز زندگــی پــس از مــرگ در کتیبه هــای 
»کردیــر« کــه توســط حســن رضایــی باغ بیــدی، اســتاد دانشــکده زبــان و فرهنــگ و فــارغ التحصیــل دانشــگاه اوزاکای ژاپــن، 
ارائــه شــد. کردیــر یکــی از موبــدان زرتشــتی تأثیرگــذار ایــران ساســانی اســت کــه نامــش بــا تجربــه عرفانــی رؤیــت زندگــی 
پــس از مــرگ گــره خــورده اســت. کردیــر در دو کتیبــه از چهــار کتیبــه موجــود در پارســی میانــه بــه مراســمی مرمــوز بــه نــام 
ــه  ــادر ب ــایی ق ــور معجزه آس ــد، به ط ــر می گذارن ــن را پشت س ــن آیی ــه ای ــگ ک ــان رهی ــد. راوی ــاره می کن ــر اش ــوون ماه چ
دیــدن رؤیــای زندگــی پــس از مــرگ و تعــدادی از موجــودات روحانــی از جملــه کردیــر هنگــرب »شــبیه کردیــر« هســتند. 
ــی  ــی معمای ــران و زرتشت شناس ــی ای ــان زبان شناس ــرای محقق ــاز ب ــح واژگان ēwēn-mahr و rehīg از دیرب ــیر صحی تفس

بــوده اســت. وی بــا مــروری بــر تمامــی مطالعــات قبلــی ســعی در ارائــه تفســیری جدیــد از ایــن آییــن مرمــوز ارائــه داد.

بابلی ها در تخت جمشید

ــت  ــخ فعالی ــا در تاری ــورد نقــش بابلی ه ــه در م ــود ک ــر هنکلمــن ب ــر ووت ــوان ســخنرانی دکت ــا در تخت جمشــید« عن »بابلی ه
ســاختمانی »در پارســا« در ســال های 15 و 1۶ دوره داریــوش اول واز هــزاران کارگــر از بابــل صحبــت کردنــد کــه به عنــوان 
»ســنگ تــراش« منصــوب شــده اند. وی معتقــد اســت اگرچــه ایــن متــون ماهیــت اقتصــادی دارنــد و هیــچ فرآینــد ســاختمانی 
را توصیــف نمی کننــد، ممکــن اســت گفتــه شــود کــه گروه هــای بســیار بزرگــی کــه آنهــا مســتند می کننــد در ســاخت تــراس 
تخت جمشــید مشــغول بوده انــد. ایــن امــر بــه نوبــه خــود ســؤاالتی را در مــورد ســازماندهی کار و وضعیــت کارگــران ایجــاد 

می کنــد.
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در ســخنرانی پایانــی نشســت اول، ســمرا آذرنــوش، کارشــناس ارشــد زبان هــای ایــران باســتاِن پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
ــی در  ــای کام ــه در بحث ه ــه یکــی از شــخصیت هایی ک ــه در دینکــرد ششــم ب ــر مجادل ــورد هن ــات فرهنگــی، درم مطالع
ــا ارزش  ــه متن هــای او روایت هــای ب ــغ فرخــزادان« پرداخــت. در حالی ک ــام »آدور فرنب ــرد، به ن ــه شــرکت می ک ــار خلیف درب
ــط  ــا توس ــی از آن ه ــه بخش های ــی ک ــد. بقایای ــر می رس ــی به نظ ــیار واقع ــدل بس ــر ج ــس او در هن ــت، تدری ــی اس آموزش
ــی در  ــات عموم ــاص جلس ــتورالعمل های خ ــد دس ــتیان بای ــه زرتش ــد ک ــان می ده ــت، نش ــده اس ــل ش ــارم نق ــرد چه دینک
ــود،  ــا آداب الجــدل کــه در قــرن دهــم شناســایی شــده ب مجــادالت بیــن مذهبــی را می شــناختند و قواعــد و تشــابهاتی را ب
در ســخنرانی طــرح کــرد. نشســت دوم، بعــداز ظهــر روز اول همایــش به طــور همزمــان در دو ســالن به صــورت برخــط و 

ــران نشســت ها برگــزار شــد. حضــوری توســط مدی

پیشنهادی درباره قرائت و معنی یک واژه اوستایی در وندیداد

درنشســت دوم نخســتین ســخنران دکتــر چنگیــز مــوالی، از اســتادان دانشــگاه تبریــز بــا عنــوان »پیشــنهادی دربــاره قرائــت 
و معنــی یــک واژه اوســتایی در وندیــداد« ارائــه کــرد. ســخنران بعــدی دکتــر محمودزهــی بــا عنــوان »َرد )= َســرَور( بــودن 
ــر و  ــه عم ــوان »پیمان ــا عن ــرام ب ــی وره ــر لیل ــی باســتان براســاس ویســپرد و بُندهــش« و دکت ــِی ایران ــا در جهان بین پدیده ه
ــزد مهــر درگاهــان« ســخنرانی  ــا کامبیــن در مــورد »ای ــر مین ــد و اروپایــی« و دکت ــات :یــک اســتعاره مفهومــی هن رشــته حی
کردنــد. درســالن شــماره ۲ دکتــر یــداهلل منصــوری ســخنرانی خــود را بــا عنــوان »واژگان فلســفی درزبــان پهلــوی« ارائــه کــرد 
و بعــد از وی دکتــر محمــد شــکری فومشــی درمــورد »دیوهــای بابلــی و غول هــای آرامــی درکیــش مانــوی و ســپس دکتــر 
مســعود قیومــی و دکتــر فرزانــه گشتاســب و دکتــر نادیــا حاجی پــور درمــورد »بررســی ســبکی الگوهــای زبانــی درمتــون« 
ــا ناصــری  ــر فریب ــه داشــتند. آخریــن ســخنران ســالن ۲ دکت ــدرز اوشــنر«، »مینــوی خــرد« و »گزیده هــای زادســپرم« ارائ »ان
ــادار، براســاس پاپیروس هــای فارســی  ــی پساساســانی، یزدان پ ــام محل ــوان »بازشــناخت مق ــا عن ــه خــود را ب ــی مقال کوهبنان

میانــه ساســانی و تاریــخ قــم« ارائــه کــرد.

کمربند ستاره شناس دردادستان دینی

ــر  ــت و دکت ــی« پرداخ ــتان دین ــناس دردادس ــد ستاره ش ــورد »کمربن ــی در م ــود جعفری دهق ــر محم ــوم دکت ــت س در نشس
ــور  ــا حاجی پ ــر نادی ــد. دکت ــخنرانی کردن ــی اســت«؟ س ــه معن ــه چ ــدگ منشــی ب ــی درخصــوص »بون احمدرضــا قائم مقام
ــر  ــر فهیمــه شــکیبا و دکت ــرد و در آخــر دکت ــان هــزار دادســتان« ســخنرانی ک در »موضــوع گــرو و گــرو گذاشــتن در مادی
ــا  ــا عنــوان »بررســی تطبیقــی نســخه ختنــی IOL KHOT 5/14 و مقایســه آن ب ســمیه خانی پور موضــوع پژوهشــی خــود را ب

ــد. ــه کردن ــخه چینی T.no.300« ارائ نس
در ادامــه دکتــر مجتبــی منشــی زاده »ســیر تحــول حــرف اضافــه wasnad در زبان هــای ایرانــی میانــه«، دکتر محمد حسن دوســت 
»خلوصــی یکــی از زبان هــای آریایــی جنــوب ایــران« ، دکتــر مهــدی ســبزواری درمــورد »بررســی رونــد تصریف زدایــی در 
زبــان فارســی« ، دکتــر حامــد خرازیــان »تحــول خوشــه های همخوانــی آغــازی واژگان دخیــل درزبــان فارســی نــو« آخریــن 

نفــر در نشســت ســوم بودنــد.

واژه های تدفینی در قلمرو شاهنشاهی اشکانی

در نشســت چهــارم دکتــر شــاهرخ رزمجــو درمــورد »شــیوه های تدفیــن در قلمــرو هخامنشــی« و دکتــر ســیروس نصرالــه زاده، 
ــاهی  ــرو شاهنش ــی در قلم ــای تدفین ــوان »واژه ه ــا عن ــود را ب ــخنرانی خ ــگاه، س ــی پژوهش ــکده زبان شناس ــس پژوهش رئی
اشــکانی« ارائــه کــرد و در ادامــه دکتــر شــاهین آریا منــش، از اعضــای کمیتــه اجرایــی همایــش ســخنرانی خــود را بــا عنــوان 

»تدفیــن در قلمــرو شاهنشــاهی اشــکانی« ارائــه کــرد.
 دکتــر چنــگ تانــگ درمــورد »تأثیــر عناصــر بیگانــه در ســاختن دل و جــان ایرانیــان - زبــان، ادبیــات و دیــن« گفــت: زبــان 
پوشــش مــادی اندیشــه اســت. زبــان فارســی بــه عنــوان زبــان رســمی ایــران از خــط عربــی اســتفاده می کنــد، در حالی کــه 
ایــن زبــان از دوران باســتان بــه ارث رســیده اســت. زبــان فارســی و خــط عربــی ســرانجام ادبیــات درخشــان فارســی را شــکل 

داده انــد، ژن هــا و نشــان فرهنــگ ایرانــی را تشــکیل می دهنــد.



99

خبرنامه، سال نهم، شماره  هشتاد و سوم، بهمن ماه 1400

ــد: خــط میخــی  ــان خــود اســتفاده می کردن ــرای زب ــوع خــط از فرهنگ هــای دیگــر ب ــخ از ســه ن ــان در تاری ــزود: ایرانی وی اف
خــط برگرفتــه از آرامیــاک و خــط عربــی. از آنجایــی کــه زبــان ایــران باســتان توســط آریایی هــا بــه فــات ایــران آورده شــد، 
دســتور زبــان فارســی ســاده شــده، امــا اساســًا تغییــری نکــرده اســت. در رونــد طوالنــی مبــادالت فرهنگــی و توســعه خــود 

زبــان، زبــان فارســی نیــز تعــداد زیــادی از واژه هــا ماننــد آرامــی، یونانــی، عربــی، ترکــی را جــذب کــرده اســت.

رویکردی زبان شناختی به همنام های ماد)ه( و ماد)ه( از اوستایی تا فارسی محاوره ای

ســخنران بعــدی دکتــر امیــد مــاک بهبهانــی از اســتادان پژوهشــکده زبان شناســی پژوهشــگاه علــوم انســانی مقالــه خــود را بــا 
عنــوان »رویکــردی زبان شــناختی بــه همنام هــای مــاد)ه( و مــاد)ه( از اوســتایی تــا فارســی محــاوره ای« ارائــه کــرد.

ســپس آلیســا زوبانــی مقالــه خــود را بــا عنــوان »کاوش در شــگفتی تکنولــوژی در دربــار ساســانیان« درمــورد وســایل مکانیکــی 
در کاخ هــای ســلطنتی ساســانی و ســاختارهای بصــری کــه در عرصــه سیاســی آن زمــان مفیــد بــود و بــه عنــوان نمادهــای واقعــی 
قــدرت حاکــم عمــل می کــرد، بــه تجزیــه و تحلیــل گزیده هــای مرتبــط از منابــع اولیــه، کاوش در تاریــخ مکانیــک در ایــران 
باســتان را ارائــه کــرد. »نظــام نــگارش هتــر و گرافیــک فارســی میانــه: تاریــخ نــگاری کوتــاه« عنــوان ســخنرانی اولیویــا رامبــل 
ــه درک  ــه و اینک ــتاری فارســی میان ــارز سیســتم نوش ــای ب ــی از ویژگی ه ــای آرام ــر و گرام ه ــتفاده از هت ــاره اس ــه درب ــود ک ب
نادرســت پژوهش هــای غربــی از هتــر و گرافیــک فارســی میانــه و به ویــژه ایــن فــرض کــه آرامئوگرام هــا واژه نامــه هســتند در 
ــا نیمــه دوم قــرن نوزدهــم، علــت نادرســت خوانی های  مــورد مطالعــه کتیبه هــای ساســانی و نســخه های خطــی زرتشــتی را ت
جــدی و ریشــه بحث هــای شــدیدی کــه دانشــمندان را در مــورد موضوعاتــی ماننــد ماهیــت زبــان فارســی میانــه و همچنیــن 
رابطــه زبانــی بیــن کتیبــه ای و خطــی فارســی میانــه متمایــل کــرده بــود و درمــورد برخــی از محققــان حتــی »اصالــت« ایــن زبــان 
مشــکوک »مخلــوط« و درنتیجــه صحــت نســخه های خطــی زرتشــتی را کــه توســط آنکتیــل دوپــرون از هنــد بازگردانــده شــده 

اســت، زیــر ســؤال بردنــد، ســخنرانی کــرد.

تصحیح و احیای متون فارسی زردشتی

در نشســت پنجــم دکتــر حمیدرضــا دالونــد از اعضــای 
هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی در مــورد »تصحیــح 
و احیــای متــون فارســی زردشــتی« به عنــوان واپســین 
ــت،  ــای زردش ــتی از آموزه ه ــش زردش ــان کی ــت مؤمن روای
ــرد و در  ــخنرانی ک ــی، س ــه ایران ــگ و اندیش ــتر فرهن در بس
ــتی در  ــه زردش ــته، جامع ــال گذش ــه در700 س ــورد اینک م
تعامــل بــا جامعــه مســلمان ایــران فــراز و فرودهــای بســیاری 
ــژواک آن را تنهــا در همیــن  پشــت ســر نهــاده اســت کــه پ
متــون فارســی زردشــتی می تــوان یافــت. متــون یادشــده را در 
زمــره ادبیــات دینــی و اینکــه هــر اثــر ابــزاری بــرای پیشــبرد 
ــه ســنت  ــکا ب ــد؛ ات ــمار می آی ــروان به ش ــت پی ــن و هدای دی

ــا دانســت. ــارز آن ه را ویژگــی ب
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ــه موضــوع »جاماســب نامه« پرداخــت. دکتــر ســید ســعیدرضا منتظــری درمــورد   دکتــر عســگر بهرامــی ســخنران بعــدی ب
»تجربــه زیســته تصحیــح متــن صــد در نثــر و صــد بندهــش« ســخنرانی کــرد. ســپس دکتــر شــروین فریدنــژاد بــه ســخنرانی 

خــود بــا عنــوان »آیین هــا و مناســک زرتشــتی در بســتر روایــات فارســی زرتشــتی« پرداخــت.

سنگ نبشته اورارتویی ترقه، جنوبی ترین کتیبه شناسایی شده اورارتویی

ســپس دکتــر مریــم دارا و دکتــر میریــو ســالوینی بــه موضــوع »سنگ نبشــته اورارتویــی ترقــه، جنوبی تریــن کتیبــه شناســایی 
شــده اورارتویــی« پرداختنــد. دکتــر آزاده احســانی چمبلــی مطالــب خــود را بــا عنوان»عــوج بــن عنــق و گنــدرو دیــو« ارائــه 
ــده در  ــتی بخش و میرانن ــزد هس ــوان »ای ــا عن ــان ب ــماعیل پور سخنرانی ش ــم اس ــر ابوالقاس ــری و دکت ــین جهانگی ــرد. راش ک
اســاطیر ایرانــی« بــود و در ادامــه راحلــه خردمنــد بــه »بررســی نقــوش اســاطیری در تزئینــات ســقانفارهای مازنــدران بــر 

پایــه متــون کهــن و اســاطیری ایرانــی« پرداخــت.

اهمیت احیای آثار آذر کیوانیان و نکاتی در تصحیح آنها

در آخریــن بخــش همایــش، در نشســت ششــم، دکتــر فرزانــه گشتاســب ســخنرانی خــود را بــا عنــوان »اهمیــت احیــای آثــار 
ــه روایــت  ــازه ب ــا نگاهــی ت ــا علیمــرادی »ب ــه کــرد. دومیــن نفــر دکتــر پوری ــان و نکاتــی در تصحیــح آنهــا« ارائ آذر کیوانی
ــا  فارســی زنــد وهمــن یشــت« ســخنرانی کــرد. میرســاالر رضــوی آخریــن نفــر ایــن نشســت از ســالن 1 سخنانشــان را ب

عنــوان »گزارشــی دربــاره تصحیــح ارداویــراف نامــه منظــوم زرتشــت بهــرام« ارائــه کــرد.
در ادامــه دکتــر محمدرضــا چیت ســاز در مــورد »سنگ نوشــته نبطــی النمــاره )3۲8م( و واژه ف ر س« کــه می توانــد فــارس 

)اســب ســوار، چابــک ســوار( و فــرس )اســب( یــا فــرس /فارس)ایــران ( باشــد، به طــور مشــروح ســخنرانی کــرد.
در ادامــه نشســت فائــزه عقیقــی ســخنرانی خــود را بــا عنــوان »تحلیــل انتخــاب شــخصیت های الگــوی ایرانــی اســاطیری و 
ــه، ســیرالملوک،  ــه انوشــیروان، آفرین نام ــرون 4 و 5 هجــری، مطالعــه مــوردی: پندنام باســتانی در اندرزنامه هــای فارســی ق
قابوس نامــه، کیمیــای ســعادت، نصیحــت الملــوک و خردنامــه« ارائــه کــرد. دکتــر یاســر ملــک زاده نیــز ســخنان خــود را بــا 
عنــوان »زبــان بومــی، زبــان ادبــی، زبــان رســمی و بــان آل بویــه و مســئله زبــان ایرانــی به طــور مشــروح ارائــه کــرد. درآخــر 
ــون کاســیک«  ــا مت ــازی ب ــع قفق ــانی: مقایســه مناب ــن زرتشــتی در دوره ساس ــیمای دی ــورد »س ــر درم ــرام روشــن ضمی به

ســخنان خــود را ارائــه کــرد.
دربخــش پایانــی همایــش اســتادان زبان شناســی بــا همفکــری و مشــورت، دانشــگاه تبریــز را میزبــان همایــش آتــی دوســاالنه 

فرهنــگ و زبان هــای باســتان، پیشــنهاد کردنــد.
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پیام تسلیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 در پی ارتحال آیت اهلل العظمی لطف اهلل صافی گلپایگانی

ــم الشــأن حضــرت  ــدر و مرجــع عظی ــه عالی ق ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ارتحــال فقی پژوهشــگاه عل
ــر  ــه محض ــه( را ب ــه الزکی ــدس اهلل نفس ــی )ق ــی گلپایگان ــف اهلل صاف ــیخ لط ــاج ش ــای ح ــی آق آیت اهلل العظم
حضــرت ولــی عصــر )عــج(، مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی(، مراجــع عظــام )دامــت برکاتهــم(، بیــت 
معظــم آن مرجــع عظیــم الشــأن )رضــوان اهلل تعالــی علیــه( و عمــوم مــردم ایــران عزیــز و مســلمانان جهــان 
تســلیت عــرض می کنــد و از درگاه حضــرت احدیــت بــرای ایشــان رحمــت و غفــران الهــی و علــو درجــات 
و حشــر بــا ائمــه اطهــار علیهم الســام و بــرای بازمانــدگان بیــت شــریف ایشــان صبــر و اجــر جزیــل مســئلت 

دارد.
افــزون بــر منزلــت علمــی و تســلط کامــل و جامــع ایشــان بــر علــوم حــوزوی و فقــه اهــل بیــت علیهم الســام 
و آثــار گران بهــای مانــدگار از آیت اهلل العظمــی آقــای حــاج شــیخ لطــف اهلل صافــی گلپایگانــی، ایشــان الگــوی 
حســن اخــاق، فروتنــی، طهــارت نفــس، و صفــای باطــن بــود و عمــر شــریف خــود را در راه اعتــای اســام 
و ترویــج معــارف الهــی و اهــل بیــت علیهــم الســام ســپری کــرد و همــواره در خدمــت بــه مــردم شــریف 
ــه  ــری )مدظل ــام معظــم رهب ــام راحــل )ره( و مق ــران و در مســیر نهضــت انقــاب اســامی و همراهــی ام ای

العالــی( پیشــگام بــود.
آیــت اهلل صافــی گلپایگانــی ســال 1۲97 در گلپایــگان دیــده بــه جهــان گشــود و عضویــت در مجلــس خبــرگان 
قانــون اساســی، عضویــت در شــورای نگهبــان و دبیــری آن از جملــه مناصــب سیاســی ایشــان بــوده اســت. 
ــه 80  ــی نزدیــک ب ــار فراوان ــود و آث ایــن مرجــع تقلیــد شــیعیان از شــاگردان برجســته آیــت اهلل بروجــردی ب
ــه رشــته تحریــر  ــاره امــام دوازدهــم شــیعیان ب ــر« درب عنــوان فارســی و عربــی ازجملــه کتــاب »منتخــب االث

ــد. ــد کــه برخــی از آنهــا، جایــزه کتــاب ســال والیــت و کتــاب ســال مهدویــت را کســب کرده ان درآورده ان
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