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 پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۱

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1401، سال جدید را سال »تولید؛ 
 دانش بنیان، اشتغال آفرین« نام گذاری کردند. متن پیام رهبر انقالب اسالمی به شرح زیر است:

 بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
 والحمدهلل رّب العالمین و صّلی اهلل علی محّمد و آله الطاهرین سیّما بقیة اهلل فی األرضین

ل حالنا إلی أحسِن الحال یا مقّلب القلوب واألبصار، یا مدبّر اللیل و النّهار، یا محّول الحول و االحوال حوِّ

تبریــک عــرض می کنــم عیــد نــوروز و آغــاز ســال نــو و طبیعــت نــو و روز نــو و روزگار نــو را، کــه امســال 
مصــادف اســت بــا ایــام نیمــة شــعبان کــه متعّلــق اســت بــه خورشــید فــروزان عالــم وجــود، حضــرت بقیــةاهلل 
)ارواحنــا فــداه(. تبریــک عــرض می کنــم بــه مّلــت بــزرگ ایــران و بــه همــة مّلت هــای همــدل و همســان. بــه 
طــور خــاص تبریــک عــرض می کنــم بــه خانواده هــای معّظــم شــهیدان، خاندان هــای صبــور و ارزشــمند کــه 
ان شــاءاهلل خداونــد ســایة ایــن خانواده هــای معّظــم را از ســر مّلــت ایــران، از ســر مــا کوتــاه نکنــد و همچنیــن 
بــه جانبــازان عزیــز و خانواده هــای باگذشــت و صبــور آنهــا و همچنیــن بــه ایثارگــران و خدمتگــزاراِن صمیمی 
مّلــت ایــران در میدان هــای مختلــف؛ چــه در میــدان ســالمت، چــه در میــدان امنیـّـت، چــه در میــدان مقاومــت، 
 چــه در میــدان علــم؛ و بــه همــة ایــن عزیــزان تبریــک عــرض می کنــم ایــن روز شــیرین و عیــد مبــارک را.

ــا همــة  شــیرینی ها و تلخی هــا و فرازهــا  ــان رســید ب ــه پای ســال دیگــری هــم گذشــت. ســال 1400 هــم ب
ــیرینی ها و  ــا و ش ــراز و فروده ــن ف ــه ای از همی ــی مجموع ــی اســت. زندگ ــی طبیع ــه در زندگ ــا ک و فروده
ــزرگ کــه  ــد شــیرینی ب ــراز، چن ــد ف ــران، چن ــت ای ــد اوج از حــوادث مّل ــه چن ــم ب تلخی هاســت. اشــاره کن
ــود. در عیــن شــّدت بیمــارِی  ــزرگ ب ــود، ب ــًا مهــم ب ــات حقیقت ــود. انتخاب ــات ب یکــی از آنهــا مســئلة انتخاب
همه گیــر، بیمــاری کرونــا در اوائــل ســال 1400، مــردم آمدنــد پــای صندوق هــای رأی، و رأی دادنــد. خیلــی 

مهــم اســت. 
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ــر در روز  ــا نف ــا صده ــه م ــی ک ــود. آن روزهای ــاک ب ــه خطرن ــک نقط ــر در ی ــاع دو نف ــه اجتم درحالی ک
ــات  ــرایطی انتخاب ــن ش ــک چنی ــتر. در ی ــم بیش ــاید ه ــصد و ش ــد، شش ــاید پانص ــتیم، ش ــات داش تلف
ــوری  ــه آن ط ــد ک ــدان آم ــه می ــس ب ــی تازه نف ــب دولت ــد و خ ــرکت کردن ــد ش ــردم آمدن ــد. م ــزار ش برگ
بــه حرکت هــا و هدف هــای مردمــی  کــه قرائــن نشــان می دهــد، دولتــی مردمــی و عالقه منــد 
و دارای ریــل جداگانــه ای غیــر از دولــت محتــرم قبلــی در حــال حرکــت هســتند و امیدهایــی 
ــود. ــران ب ــت ای ــوادث مّل ــای ح ــا و اوج ه ــی از فرازه ــن یک ــداهلل. ای ــد بحم ــده کرده ان ــردم زن  را در م

یــک مــورد دیگــر مقابلــة جــّدی بــا بیمــاری همه گیــر کرونــا بــود کــه بــه معنــای واقعــی کلمــه مبارزه شــد، 
مقابلــه شــد. تلفــات ایــن بیمــارِی خطرنــاک از روزی چنــد صدتــا رســید در یــک برهــه ای به روزی بیســت 
تــا، هجــده تــا مثــاًل؛ بــه اینجاهــا رســید. اگرچــه بــاز یــک مقداری بــاال رفتــه، امــا تفاوت بیــن ایــن وضعیتی 
 کــه خــب بحمــداهلل واکســن در اختیــار همــه قــرار گرفــت بــا آن وضعیــت آن روز تفــاوت زیــادی اســت.

ــی  ــه بعض ــور ک ــن در کش ــوع واکس ــد ن ــد چن ــود. تولی ــاوری ب ــم و فنّ ــرفت عل ــر پیش ــک اوج دیگ ی
ــد  ــن بگیری ــی از واکس ــی و فنّ ــف علم ــای مختل ــت؛ و حرکت ه ــرار گرف ــم ق ــی ه ــد جهان ــورد تأیی م
ــال  ــزرِگ س ــای ب ــا اوج ه ــی داشــت. اینه ــای مهم ــداهلل کشــور کاره ــات بحم ــة جه ــواره، در هم ــا ماه ت
ــود. ــم ب ــری ه ــیرینی های دیگ ــود. ش ــم ب ــری ه ــون دیگ ــوادث گوناگ ــور ح ــل کش ــود. در داخ  1400 ب

ــه  ــود ک ــن ب ــال 1400 ای ــیرین س ــوادث ش ــن ح ــی از مهمتری ــور. یک ــن ج ــم همی ــی ه ــة جهان در عرص
ــا  ــه م ــد ک ــان گفتن ــان خودش ــه زب ــد، ب ــراف کردن ــد اعت ــه، آمدن ــر البت ــن اواخ ــا، در همی آمریکایی ه
در فشــار حداکثــری علیــه ایــران شکســت خّفت بــار خوردیــم. تعبیــر »خّفت بــار«، تعبیــر خــود 
ــدا کــرد. هیــچ  ــق پی ــران توفی ــت ای ــروز شــد. مّل ــران پی ــت ای ــة مهّمــی اســت. مّل آمریکایی هاســت. حادث
ــروزی  ــن پی ــک چنی ــه ی ــران ب ــت ای ــد. ایســتادگی مّل ــه خــودش نســبت بده ــن را ب ــد ای ــس نمی توان ک
ــه  ــت ها ک ــه در دوردس ــا، چ ــی م ــه در نزدیک ــم رخ داد؛ چ ــری ه ــدد دیگ ــوادث متع ــید. ح ــی رس بزرگ
ــن  ــت همی ــه راه درس ــان داد ک ــتکبار را. نش ــل اس ــران در مقاب ــت ای ــتی راه مّل ــرد درس ــت ک ــه ثاب هم
ــود. ــیرینی ها ب ــا ش ــب اینه ــد. خ ــت میکن ــتکبار دارد حرک ــل اس ــران در مقاب ــت ای ــه مّل ــت ک ــی اس  راه

ــخت تر و  ــن س ــر م ــه نظ ــه ب ــه از هم ــی را ک ــا آن ــة تلخی ه ــن هم ــه از بی ــتیم، ک ــم داش ــی ه تلخی های
ــا  ــن چیزه ــوّرم و ای ــا و ت ــئله ی گرانیه ــردم، مس ــت م ــی معیش ــم و آن تنگ ــرض میکن ــت ع ــر اس مهمت
ــری اســت، مشــکالت اقتصــادی  ــای عالج پذی ــا[ چیزه ــالج بشــود. ]اینه ــًا ع ــد حتم ــه خــب بای ــود ک ب
ــرف  ــًا برط ــا دفعت ــة اینه ــون هم ــود، چ ــرف بش ــا برط ــی از اینه ــم بخش ــال امیدواری ــا امس ــه م ــت ک اس
نمی شــود، بــه تدریــج برطــرف خواهــد شــد. ایــن کــه آدم عجلــه کنــد، بگویــد نه خیــر، بــه 
این هــا در طــول 1401  از  امیدواریــم بعضــی  همیــن زودی، واقع بینانــه نیســت. لکــن ان شــاءاهلل 
ــود. ــرف بش ــاءاهلل برط ــی ــــ ان ش ــری شمس ــم هج ــرن پانزده ــت، ــــ ق ــم هس ــرن ه ــال اول ق ــه س  ک

ــه  ــرای اینک ــم ب ــرح کردی ــال مط ــعار س ــام ش ــا ن ــی را ب ــک عنوان ــال ی ــر س ــته ه ــال های گذش ــا در س م
ــردم  ــن آحــاد م ــه و همچنی ــوۀ قضائی ــه و ق ــوه ی مقنّن ــه و در حاشــیة آن، ق ــوۀ مجری ــًا ق مســئولین، عمدت
ــــ آن جایــی کــه بــه مــردم ارتبــاط مســتقیم پیــدا می کنــد ــــ در ایــن جهــت حرکــت بکننــد. در بعضــی 
ــه در بعضــی  ــم البت ــا ه ــده. بعضــی جاه ــه دســت آم ــه ب ــن زمین ــم در ای ــی ه ــات خوب ــال ها توفیق از س
ــد، مانع زدایی هــا و پشــتیبانی ها  ــا مســئلة تولی ــه در ســال 1400 م ــی وجــود داشــته ک ســال ها کم کاری های
را مطــرح کردیــم. کارهــای خوبــی هــم نســبتًا انجــام گرفتــه کــه بــاز هــم ادامــه دارد و بایســتی ادامــه پیــدا 

کنــد. 
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ــا یــک  ــا یــک قیــدی، ب در ایــن چنــد ســاله بنــده بــرای شــعار ســال »تولیــد« را عمدتــًا محــور قــرار دادم ب
خصوصیتــی. علــت هــم ایــن اســت کــه تولیــد کلیــد حــل مشــکالت اقتصــادی کشــور اســت. تولیــد مّلــی در 
واقــع راه اصلــی عبــور از ســختی ها و دشــواری های اقتصــادی بــرای کشــور اســت. یعنــی مهمتریــن مســائل 
اقتصــادی کشــور را مســئلة تولیــد، رواج تولیــد مّلــی و رونــق تولیــد مّلــی، حــل می کنــد. طبیعــت تولیــد ایــن 
ــم؛ یعنــی رشــد اقتصــادی را افزایــش می دهــد، اشــتغال  ــه کردی ــد تکی ــا روی تولی ــن اســت کــه م اســت. ای
ایجــاد میکنــد، تــوّرم را کاهــش می دهــد، درآمــد ســرانه را افزایــش میدهــد، رفــاه عمومــی ایجــاد می کنــد. 
عــالوه بــر ایــن دارای تأثیــرات روانــی اســت؛ اعتمــاد بــه نفــس مّلــی را بــاال می بــرد، احســاس عزتمنــدی را 
در مّلــت بــه وجــود مــی آورد. تولیــد، یــک چنیــن اکســیری اســت. یــک چنیــن حادثــة مهّمــی اســت تولیــد 
مّلــی، اگــر ان شــاءاهلل بــه بهتریــن وجهــی پیــش بــرود. لــذا مــا در ایــن چنــد ســال روی مســئلة تولیــد تکیــه 

کردیــم. بی تأثیــر هــم نبــود، بحمــداهلل تأثیــرات خوبــی هــم داشــت. 

ــد از تولیــد  ــد، یــک چهــرۀ جدی ــة جدی ــم. منتهــا یــک الی امســال هــم مــن تولیــد را می خواهــم مطــرح کن
ــه  ــی اینک ــد: یک ــت باش ــه دارای دو خصوصی ــدی ک ــارت اســت از تولی ــم و آن عب ــرح کن ــم مط را می خواه
ــد  ــش جدی ــش، دان ــه دان ــی ب ــان، متّک ــد دانش بنی ــان باشــد. تولی ــتغال آفرین باشــد، یکــی اینکــه دانش بنی اش
ــت  ــتغال آفرین اس ــا اش ــة تولیده ــه هم ــد. البت ــتغال آفرین باش ــه اش ــدی ک ــی، و تولی ــرفت های علم و پیش
منتهــا بعضــی از تولیدهــا بــا اینکــه ســرمایه گذاری اش انبــوه اســت، اشــتغال آفرینی اش آنچنــان نیســت، لکــن 
بعضــی نــه، اشــتغال آفرین اســت کــه حــاال مــن ان شــاءاهلل توضیــح این هــا را در ســخنرانی فــردا تــا حــدودی 

عــرض خواهــم کــرد. 

ــان  ــه دانش بنی ــم ک ــدی بروی ــال تولی ــه دنب ــم و ب ــرار بدهی ــار ق ــان را معی ــد دانش بنی ــا تولی ــه م ــر چنانچ اگ
باشــد بــا خصوصیاتــی کــه عــرض خواهــم کــرد ان شــاءاهلل در ســخنرانی روز اول ســال، بــه نظــرم می رســد 
کــه مــا در همــة ایــن هدف هــای اقتصادی مــان یــک تــکان خــوب، یــک حرکــت رو بــه جلــوی محسوســی 
ان شــاءاهلل خواهیــم داشــت. مســئلة اشــتغال آفرینی هــم همیــن جــور. بنابرایــن امســال مــا شــعارمان عبــارت 
ــد دارم،  ــت مؤّک ــن درخواس ــه م ــت. البت ــد اس ــن تولی ــتغال آفرین«. ای ــان، اش ــد؛ دانش بنی ــن: »تولی ــد از ای ش
ــه اینکــه حــاال روی کاغذهــاِی ســربرگ هاِی  ــد دوســتان ب ــا نکنن ــه اکتف ــم ک ــن را گفت ســال گذشــته هــم ای
ــد  ــت کنن ــو درس ــک تابل ــه ی ــد ک ــرض کنی ــاًل ف ــا مث ــارت را ی ــن عب ــند ای ــون بنویس ــتگاه هاِی گوناگ دس
ــن  ــه روی ای ــی کلم ــای واقع ــه معن ــه ب ــت ک ــن اس ــده ای ــت. عم ــا کار نیس ــد؛ این ه ــاًل بزنن ــان مث در خیاب
سیاســتگذاری بشــود. البتــه ایــن دولــت بــا وضعــی کــه مــن مشــاهده می کنــم، بــا تحّرکــی کــه رئیس جمهــور 
ــن  ــعار روی زمی ــن ش ــی ای ــرد. یعن ــد ک ــرفت خواه ــاءاهلل پیش ــد، ان ش ــان دارن ــکاران ایش ــرم و هم محت
ــود. ــه توفیــق الهــی. لکــن هرچــه بیشــتر کار بشــود، بیشــتر تــالش بشــود، بهتــر خواهــد ب ــد ب  نخواهــد مان

امیدواریــم ان شــاءاهلل کــه خــدای متعــال بــرای مّلــت عزیــز ایــران در ایــن ســال، در ایــن عیــد، 
را  زندگی هــا  کنــد،  خرســند  را  مــردم  و  بفرمایــد  اراده  خیــر  یک ســاله  مغتنــم  فرصــِت  ایــن  در 
ان شــاءاهلل شــیرین کنــد، مــردم را دلشــاد کنــد و ارواح طیّبــة شــهدای عزیزمــان، روح مطّهــر امــام 
بزرگوارمــان، امــام راحــل )رضــوان اهلل علیــه( ان شــاءاهلل شــاد باشــد و ســالم و ارادت و اخــالص 
 همــة مــا را بــه خــاِک پــای بقیــة اهلل االعظــم )ارواحنــا فــداه( ان شــاءاهلل خــدای متعــال برســاند.

والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
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پیام تبریک رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
به مناسبت فرارسیدن سال نو

به مناســبت ســال جدیــد و عیــد ســعید نــوروز، دکتــر موســی نجفــی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، 
پیــام تبریکــی را منتشــر کــرد کــه در ادامــه متــن کامــل ایــن پیــام از نظرتــان می گــذرد:

بسم ا... الرحمن الرحیم
یَا ُمَقلِّـَب الُْقُلـوِب َو األْبْـَصارِ 

َر اللَّیْـِل َو النَّـَهارِ یَا ُمـَدبِـّ
َل الَْحـْوِل َو األْْحـَوالِ  یَا ُمَحــوِّ

ْل َحالَنَــا إِلَی أَْحَسـِن الَْحـاِل َحـوِّ

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی            از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
حافظ

بــا ســالم و درود بــر پیامبــر اســالم صــّل ا... علیــه و آلــه و ســّلم و اهــل بیــت پاکــش صلــوات اهلل علیهــم اجمعیــن و روح 
مطّهــر امــام بزرگــوار و ارواح مطّهــر شــهیدان، فرارســیدن ســال نــو و عیــد باســتانی نــوروز را بــه همــکاران عزیــز پژوهشــگاه 
ــعبان و  ــت ش ــای پرفضیل ــا ماه ه ــارن آن ب ــد و تق ــال جدی ــم و آرزو دارم س ــرض می کن ــک ع ــان تبری ــای آن و خانواده ه
رمضــان، ســالی خجســته و نیکــو، سرشــار از خیــر و برکــت همــراه بــا ســعادت، ســالمتی و توفیــق روزافــزون بــرای شــما 
ــت.  ــت اس ــم طبیع ــگفت انگیز عال ــکوفایی ش ــات و ش ــد حی ــی، تجدی ــت اله ــزال رحم ــدرت الی ــر ق ــار جلوه گ ــد. به باش
نــوروز یــادآور و نمونــه ای از ضــرورت توجــه بــه تمــّدن و فرهنــگ ایــن مــرز و بــوم اســت کــه دارای مؤلفه هــای متنوعــی 
اســت و ضــرورت دارد بــا انجــام پژوهش هــای مختلــف در جهــت شناســایی و تقویــت ارزش هــای دیریــن اســالمی_ایرانی، 
ــا  ــب ب ــی متناس ــو و نقش آفرین ــور از یک س ــت در کش ــاس هوی ــی و احس ــاء فرهنگ ــی، ارتق ــت خودآگاه ــاز تقوی زمینه س
جایــگاه علمــی پژوهشــگاه از ســوی دیگــر باشــیم.  امیــد اســت در ســال جدیــد بــا بازطراحــی پژوهشــگاهی در تــراز تمدنــی، 

شــاهد ارتقــاء هــر چــه بیشــتر ایــن مجموعــه بــزرگ علمــی در کشــور عزیزمــان ایــران باشــیم. 
موفق و سعادتمند و پیروز باشید

موسی نجفی
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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موسی نجفی در گفت وگو با مهر تشریح کرد؛
چرا اهالی علوم انسانی در تصمیم گیری های کشور دخیل نیستند؟

ــه  ــر ب ــزاری مه ــا خبرگ ــی ب ــی در گفت وگوی ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــس پژوهش ــی، رئی ــی نجف ــر موس دکت
ــان  ــه از نظرت ــن مصاحب ــن ای ــًا مت ــه عین ــرد ک ــد ک ــور تأکی ــای کش ــائل و تصمیم گیری ه ــانی در مس ــوم انس ــذاری عل تأثیرگ

می گــذرد:

رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی می گویــد خیلــی از مســئولین مــا فن ســاالر هســتند و در فن ســاالری 
آنچنــان کــه بایــد ایده هــا، مســائل فرهنگــی و علــوم انســانی دیــده نمی شــود. 

ــا  ــگاه ب ــا پژوهش ــگاه ده ه ــس از واژه پژوهش ــی پ ــپ می کن ــگاه را تای ــوگل واژه پژوهش ــت وجوی گ ــش جس ــی در بخ وقت
ــالمی،  ــوم اس ــگاه عل ــل پژوهش ــتند مث ــم هس ــبیه ه ــًا ش ــم بعض ــا ه ــی از آنه ــن خیل ــه عناوی ــم ک ــف می بینی ــن مختل عناوی
پژوهشــگاه علــوم انســانی، پژوهشــگاه علــوم فرهنــگ و اســالمی، پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســالمی و... امــا در میــان 
این همــه پژوهشــگاه، پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی اولیــن و اصلی تریــن مرکــز پژوهشــی در حــوزۀ علــوم 

انســانی کشــور اســت کــه از ســال 1۳4۳ مشــغول بــه فعالیــت اســت. 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی همچنیــن قدیمی تریــن و بزرگتریــن پژوهشــگاه علــوم انســانی و اجتماعــی 
در ایــران و خاورمیانــه اســت. البتــه تــا قبــل از ســال 1۳۷۳ ایــن مرکــز، عنــوان پژوهشــگاه نداشــت و در قالــب بنیــاد و مرکــز 
علمــی فعالیــت می کــرد امــا در ســال 1۳۷۳ شــورای عالــی پژوهشــگاه به منظــور تأکیــد بــر گرایــش علــوم انســانی و مســائل 
فرهنگــی در تحقیقــات پژوهشــگاه، عنــوان »پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی« را بــرای ایــن نهــاد پیشــنهاد کــرد 
کــه مــورد تصویــب شــورای گســترش آمــوزش عالــی قــرار گرفــت. در حــال حاضــر ایــن پژوهشــگاه 1۲ پژوهشــکده دارد و 
به تازگــی بــا حکــم وزیــر علــوم، موســی نجفــی رئیــس ایــن پژوهشــگاه شــد. ایــن اولیــن رئیســی اســت کــه از بدنــه خــود 

پژوهشــگاه عهــده دار ایــن مســئولیت شــده اســت. 

بــه بهانــه ایــن انتصــاب، در روزهــای پایانــی ســال بــه دفتــر او در پژوهشــگاه رفتیــم و بــا او گفت وگویــی انجــام دادیــم کــه 
ــد: ــه مشــروح آن را می خوانی در ادام
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ــن ســمت را  ــن رئیســی هســتید کــه از داخــل پژوهشــگاه انتخــاب شــدید و ای ــای نجفــی شــما اولی * آق
ــن  ــه اصلی تری ــد ک ــد بفرمائی ــنایی داری ــی آش ــه به خوب ــکالت مجموع ــائل و مش ــا مس ــن ب ــد، بنابرای گرفتی

دغدغه تــان در دوره مدیریتی تــان در پژوهشــگاه چیســت؟

بنــده حــدود چهــار ماهــی اســت کــه بــه ایــن ِســَمت منصــوب شــدم و در ســی ســال اخیــر اولیــن رئیســی هســتم کــه از خــود 
مجموعــه پژوهشــگاه انتخــاب شــدم؛ رؤســای قبلــی همــه از مراکــز دیگــر بــه اینجــا آمــده و منصــوب شــده بودنــد. در حــال 
حاضــر در دهــه پنجــم انقــالب هســتیم و طبیعــی اســت کــه اگــر قــرار باشــد تحولــی در انقــالب اســالمی صــورت گیــرد و 
در ســطح کیفــی مســائل انقــالب صــورت پیــدا کنــد، پژوهشــگاه ها و مراکــز دانشــگاهی هــم بایــد بتواننــد متناســب بــا رشــد 
ــز علمــی و پژوهشــی  ــا مراک ــد ام ــم انقــالب و جامعــه رشــد می کن ــه بگویی ــی این طــور نیســت ک ــد. یعن انقــالب رشــد کنن
ثابــت می ماننــد. وقتــی قــرار اســت حرکــت از ســمت نظــام بــه طــرف تمــدن نویــن اســالمی باشــد، همــه ارکان و ســازمان ها 
و زوایــای مختلــف جامعــه بایــد همپــای هــم رشــد کننــد. مــن هــم بــا ایــن ایــده رئیــس پژوهشــگاه شــدم کــه در دهــه پنجــم 
انقــالب اســالمی پژوهشــگاه بایــد در افــق تمــدن نویــن اســالمی حرکــت کنــد و بتوانــد در راســتای تحقــق آرمان هایــی کــه 
ــه بحــث تمــدن  ــرای ایــن کار ایده هایــی هــم دارم. یکــی از جنبه هــای نرم افزاران ــرای جامعــه وضــع شــده حرکــت کنــد. ب ب
ــق  ــای تحق ــن دو موضــوع، بال ه ــع ای ــم اســت  درواق ــازی عل ــوم انســانی و  بومی س ــن اســالمی، موضــوع تحــول در عل نوی
تمــدن نویــن اســالمی هســتند کــه محــل تحققشــان هــم در حوزه هــای علمیــه، دانشــگاه ها و پژوهشگاه هاســت. مــا بایــد در 
ایــن دو زمینــه حــرف بــرای گفتــن داشــته باشــیم. پژوهشــگاه علــوم انســانی فعلــی متناســب بــا ایــن وضعیــت نیســت و بایــد 
ــن راه  ــی درای ــوند. قدم های ــدی ایجــاد ش ــم پژوهشــکده های جدی ــت وه ــم پژوهشــکده های موجــود تقوی ــه ه ــن زمین در ای

برداشــتیم و امیدواریــم در نیمــه دوم ســال آینــده چنیــن آرمانــی تحقــق پیــدا کنــد. 

ــه بحــث تمــدن نویــن اســالمی، موضــوع تحــول در علــوم انســانی و  بومی ســازی علــم اســت  یکــی از جنبه هــای نرم افزاران
ــه،   درواقــع ایــن دو موضــوع، بال هــای تحقــق تمــدن نویــن اســالمی هســتند کــه محــل تحققشــان هــم در حوزه هــای علمی

دانشــگاه ها و پژوهشگاه هاســت. 

* موانع و مشکالت فعلی پژوهشگاه چیست؟

ــکده و  ــدود 1۲ پژوهش ــر ح ــال حاض ــه در ح ــم ک ــت بگوی ــود الزم اس ــکده های موج ــز و پژوهش ــود مراک ــا خ ــه ب در رابط
چندیــن مرکــز مســتقل دارد کــه همگــی بایــد هــم از جهــت برنامه هــای پژوهشــی و هــم از جهــت برنامه هــای علمــی تقویــت 
شــوند. یکــی از موانــع مــا در رشــد کار علمــی پژوهشــگاه ایــن اســت کــه در دوره قبلــی وزارتخانــه علــوم در آئین نامــه  ارتقــا 
ــر پژوهشــگاه ها هــم حاکــم  ــود ب ــر دانشــگاه ها حاکــم ب ــه ب ــی ک ــد و همــان قوانین ــز نبودن دانشــگاه ها از پژوهشــگاه ها متمای
بــود و ایــن یــک ایــراد بــود چــون در دانشــگاه کار اولیــه آمــوزش و کار ثانویــه پژوهــش اســت در حالی کــه در پژوهشــگاه 
برعکــس اســت. چنیــن امــری می طلبــد کــه تغییراتــی ایجــاد شــود. از ابتــدای ورود مــن بــه پژوهشــگاه در ســمت ریاســت 
پژوهشــگاه، کمیتــه تحولــی از همــکاران علمــی ایجــاد شــد کــه بــا اعضــای هیــأت علمــی مصاحبــه کننــد تــا نقــاط قــوت و 
ــل  ــی مث ــای متفاوت ــد طرح ه ــه بای ــد ک ــدی حاصــل ش ــن جمع بن ــًا ای ــود و نهایت ــای پژوهشــی را بررســی ش ــف طرح ه ضع
طرح هــای فــردی، طرح هــای جمعــی و طرح هــای متنوعــی تهیــه شــود تــا پژوهــش از حصــار بســته نوشــته صــرف درآورده 

ــود.  ــا داده ش ــردازی به ــردازی و نظریه پ ــه ایده پ و ب

ــه در  ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــانی وج ــوم انس ــوزه عل ــه در ح ــه همیش ــی ک ــی از نکات ــی یک ــای نجف * آق
ــات  ــی به نظری ــازی داده نمی شــوند و اهمیت ــه اصطــالح ب ــوم انســانی ب ــی عل ــای کشــور اهال تصمیم گیری ه

ــت؟ ــر چیس ــن ام ــل ای ــد دلی ــر می کنی ــود، فک ــی آن داده نمی ش ــم و اهال ــن عل ای

ــه برخــی از ویژگی هایــی برمی گــردد کــه از دوره قبــل از  ــه کار گرفتــه نمی شــود ب اینکــه در تصمیم گیری هــا علــوم انســانی ب
انقــالب مانــده اســت. در آن زمــان متأســفانه علــوم تجربــی و فن ســاالری شــأنی دارد کــه علــوم انســانی نــدارد در حالی کــه 
در کشــورهای توســعه یافتــه مناصــب اصلــی و برنامه ریــزی دســت افــرادی اســت کــه علــوم انســانی خواندنــد و اتفاقــًا ایــن 

افــراد از کســانی کــه علــوم تجربــی و ریاضــی خواندنــد، جایــگاه باالتــری دارنــد.
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 بنابرایــن بــا گذشــت این همــه ســال مــا هنــوز نتوانســتیم ایــن فضــا را تغییــر دهیــم و ایــن تغییــر مســتلزم کار زیــادی اســت. 
پیــش از هرچیــز اهالــی علــوم انســانی بایــد جایــگاه واقعــی خودشــان را بشناســند آن گونــه کــه حوزه هــای علمیــه تــالش 
کردنــد و توانســتند جایــگاه خودشــان را در برخــی از ارکان و نظــام فکــری و سیاســی کشــور تثبیــت کننــد امــا دانشــگاه ها 
خیلــی در ایــن امــر موفــق نبودنــد. عــالوه براینکــه بــه رویکــرد دولت هــا هــم برمی گــردد کــه بخواهنــد بــه دســتاوردهای 
ــت  ــت در حــوزه اقتصــاد، سیاســت، مدیری ــک دول ــاًل اینکــه ی ــرب باشــند. مث ــه روی غ ــا دنبال ــد ی ــه کنن خــود کشــور تکی

بانکــداری و امثــال اینهــا بخواهــد بــه درون نــگاه داشــته باشــد یــا تقلیــد از غــرب کنــد. 

* حتــی وقتــی مدیــران و مســئوالن کشــور هــم کســانی می شــوند کــه علــوم انســانی خواندنــد بــاز هــم 
ــوم انســانی می شــود؛ چــرا؟ ــه عل ــم ب ــن ظل ــاز ای ــد و ب ــاق نمی افت ــن اتف ای

در این بــاره ســه تــا اشــکال وجــود دارد؛ یــک اشــکال مربــوط بــه خــود اهالــی علــوم انســانی اســت کــه ارائــه نظریاتشــان بــه 
جــای اینکــه بومــی باشــد، مناســب جوامــع غیرایرانــی و غیراســالمی اســت و آنهــا می خواهنــد کــه آن نظریــات را به صــورت 
کلیشــه ای در ایــران پیــاده کننــد و چــون کلیشــه ای موفــق نیســت و جــواب نمی دهــد. دومیــن اشــکال ایــن اســت کــه برخــی 
از مســائل علــوم انســانی از حــوزه علمــی خــارج شــده و بــه مســائل سیاســی و جناحــی تبدیــل شــده. ســومین اشــکال هــم 
ــوم  ــی و عل ــائل فرهنگ ــا، مس ــد ایده ه ــه بای ــان ک ــاالری آنچن ــتند و در فن س ــاالر هس ــا فن س ــئولین م ــی از مس ــه خیل اینک

ــده نمی شــود.  انســانی دی

* به نظــر می رســد کــه همیشــه یــک نبــرد دائمــی بیــن دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها وجــود داشــته و یــک 
نــوع شــکاف بیــن ایــن دو نهــاد علمــی وجــود داشــته اســت فکــر می کنیــد علــت ایــن شــکاف چیســت؟

ــه  ــل حوزه هــای علمی ــد. مث ــًا مکمــل یکدیگرن ــد؛ اتفاق ــرد دارن ــه دانشــگاه و پژوهشــگاه باهــم نب ــم ک ــن فکــر نمی کن ــه م ن
ــی در کنــارش فلســفه و ادبیــات هــم می خواننــد و ایــن دو مانع الجمــع نیســت.  کــه کار اصلی شــان فقــه و اصــول اســت ول
ــد و  ــام ده ــش انج ــط کار پژوه ــگاه فق ــه پژوهش ــد ک ــه باش ــد این گون ــم و نبای ــاال ببری ــان را ب ــد ظرفیت م ــا بای ــن م بنابرای
ــی بحــث اولویــت مهــم اســت یعنــی اولویــت پژوهشــگاه پژوهــش و اولویــت  دانشــگاه فقــط کار آمــوزش و تدریــس، ول
ــا هــم تداخــل پیــدا می کننــد امــا بحــث نبــرد  دانشــگاه آمــوزش اســت و خــب طبیعــی اســت کــه گاهــی ایــن حوزه هــا ب
ــیم.  ــته باش ــگاه ها داش ــرای دانش ــب ب ــادر و قط ــش م ــل و نق ــانی مکم ــوم انس ــه در عل ــم ک ــعی کردی ــا س ــاًل م ــت. مث نیس
به همیــن خاطــر هــم مــا در پژوهشــگاه شــورای بررســی متــون داریــم و آثــار علــوم انســانی کــه در دانشــگاه تولیــد می شــود 
ــته  ــود نداش ــیتی وج ــارض و حساس ــون تع ــد و تاکن ــتقبال کردن ــر اس ــن ام ــی از ای ــم خیل ــم و دانشــگاه ها ه ــد می کنی را نق

اســت. 

چرا اهالی علوم انسانی در تصمیم گیری های کشور دخیل نیستند؟

ــگاه  ــًا جای ــراد بعض ــی اف ــگاه علم ــأن و جای ــه در ش ــود ک ــده می ش ــات دی ــی اوق ــی گاه ــای نجف * آق
اســتادان دانشــگاه باالتــر از اســتادان پژوهشــگاه ها دانســته می شــود، آیــا شــما هــم قائــل بــه چنیــن امــری 

ــد.  ــی کنن ــی معرف ــک اســتادی را جای ــد ی ــی می خواهن ــاًل وقت هســتید؟ مث

نــه مــن اصــاًل چنیــن چیــزی را تــا حــاال ندیــده ام و فکــر نمی کنــم چنیــن تفاوتــی کــه شــما می گوئیــد وجــود داشــته باشــد. 
بــه اعتقــاد مــن شــأن هــردو یکــی اســت و اگــر وقتــی یــک خبرنــگار یــا مجــری اســتاد دانشــگاهی را بیشــتر ارج می نهــد 
ــد و بســتگی  ــم ندارن ــی باه ــچ فرق ــه هی ــد وگرن ــتاد دانشــگاه بیشــتر خوشــش می آی ــه از اس ــن اســت ک ــر ای شــاید به خاط
بــه کار علمــی اســتادان دارد و اتفاقــًا به نظــر مــن برعکــس ایــن ماجــرا بیشــتر صــادق اســت و شــأن اســتادان پژوهشــگاه ها 

بیشــتر از شــأن اســتادان دانشــگاه ها باشــد. حتــی احــکام مــا هــم در وزارتخانــه بــا احــکام وزارت علــوم یکــی اســت.

* امروزه تعداد پژوهشگاه ها خیلی زیاده شده و ما برای موضوعات مختلفی از رنگ گرفته تا پلیمر و اقیانوس 
پژوهشگاه داریم درحالی که خیلی از آنها واقعًا در حد پژوهشگاه نیستند و در حد یک اندیشکده و یک مرکز 

علمی کوچک هستند ولی هیچ نظارتی در این باره وجود ندارد نظر شما در این خصوص چیست؟
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ــدارد  ــا نباشــند. خــب مگــر رنــگ دل ن ــه بقیــه دارم کــه بایــد پژوهشــگاه باشــند ی مــا کــه پژوهشــگاه هســتیم و چــه کار ب
ــکال و ضــرری  ــن اش ــر م ــم و به نظ ــم داری ــی ه ــر و اقیانوس شناس ــه، پلیم ــد. پژوهشــگاه زلزل ــته باش ــه پژوهشــگاه داش ک
ــد.  ــاج دارن ــه پژوهــش احتی ــد چــون همــه رشــته ها ب ــت کنن ــک پژوهشــگاه را رعای ــه قواعــد ی ــه شــرطی ک ــدارد ب هــم ن

پژوهشــگاه کــه فقــط نبایــد مختــص علــوم انســانی نباشــد. 

* خب به نظر می آید دوست ندارید به این سؤال پاسخ دهید

خیر، این طور نیست فقط می گویم که اشکالی ندارد پژوهشگاه های دیگری هم فعالیت داشته باشند. 

ذات انقــالب اســالمی بــه علــوم انســانی مربــوط می شــود و مــن دوســت دارم کــه همپــای رشــد تحــول انقــالب اســالمی 
پژوهشــگاه هــم بتوانــد ســهم خــودش را در زمینــه تمــدن نویــن اســالمی و رشــد انقــالب اســالمی به صــورت ابتــکاری و 

اجتهــادی ایفــا کنــد. 

ــا دانشــگاه ها داشــتند ایــن بــود کــه دانشــگاه ها  * یکــی از مشــکالتی کــه ســال های قبــل پژوهشــگاه ها ب
ــن  ــم ای ــوز ه ــد هن ــجو بگیری ــد دانش ــتید نبای ــگاه هس ــون پژوهش ــما چ ــد، ش ــگاه ها می گفتن ــه پژوهش ب

مشــکل وجــود دارد؟

بلــه، در یــک دوره ای دانشــگاه ها می گفتنــد کــه دانشــجو گرفتــن را کــم کنیــد ولــی مــا گــوش نکردیــم و اتفاقــًا بیشــترش 
هــم کردیــم و طــوری هــم نشــد و کســی هــم معتــرض نشــد. البتــه مــا بــرای دانشــجو گرفتــن ســقفی داریــم کــه براســاس 
ــی و  ــگاه های بین الملل ــطح دانش ــگاه را در س ــت پژوهش ــم کیفی ــعی می کنی ــا س ــم. م ــجو بگیری ــم دانش ــداد، مجازی آن تع
ــر دانشــجو  ــا نف ــری ده ه ــاًل دربرخــی از دانشــکده های دانشــگاه آزاد در مقطــع دکت ــم چــون مث ــران نگــه داری دانشــگاه ته

ــر درســت و علمــی نیســت.  ــه ام ــه می شــود ک گرفت

* دوست دارید وقتی دوره ریاست تان به پایان رسید، چه اتفاقی به ثمر نشسته باشد؟

ذات انقــالب اســالمی بــه علــوم انســانی مربــوط می شــود و مــن دوســت دارم کــه همپــای رشــد تحــول انقــالب اســالمی 
پژوهشــگاه هــم بتوانــد ســهم خــودش را در زمینــه تمــدن نویــن اســالمی و رشــد انقــالب اســالمی به صــورت ابتــکاری و 
اجتهــادی ایفــا کنــد و شــاهد طراحــی پژوهشــگاهی باشــیم کــه در تــراز انقــالب اســالمی باشــد. هرچقــدر بیشــتر بتوانــم بــه 
ایــن هــدف نزدیکتــر شــوم از خــودم راضی تــر می شــوم. در دوره هــای قبلــی هــم ایــن بحــث تــا حــدودی در ایــن حــوزه 
ــه بعــد توقــف داشــته و دیگــر اولویــت نداشــته و دنبــال تحقــق ایــن هــدف نبــوده ولــی  جلــو رفتــه ولــی از یک جایــی ب

بــرای مــن ایــن موضــوع اولویــت دارد. 

ــانی  ــوم انس ــازی عل ــق اسالمی س ــا تحق ــتا ب ــه هم راس ــما ک ــدف ش ــه ه ــی اینک ــؤال پایان ــوان س * به عن
اســت، سال هاســت کــه در کشــور مطــرح اســت و مراکــز دیگــری هــم در ایــن حــوزه فعالیــت می کننــد 

ــا ایــن نظــرات مخالــف چــه می کنیــد؟ ولــی ایــن کار مخالفــان خــودش را هــم دارد، ب

مخالفــان ایــن جریــان در همیــن پژوهشــگاه هــم حضــور دارند و فقــط در بیرون پژوهشــگاه نیســتند. آنهــا در پژوهشــکده های 
مختلــف مشــغول زحمــت و پژوهــش هســتند منتهــا موافقــان ایــن جریــان هــم حضــور دارنــد و مــا ســعی می کنیــم نظریــات 
هــردو گــروه را ببینیــم و مانــع مخالفــان نیســتیم. مــن به عنــوان رئیــس پژوهشــگاه بــه علــوم انســانی اســالمی اعتقــاد دارم، 
معاونیــن مــن هــم بــه ایــن جریــان اعتقــاد دارنــد امــا برخــی از همکارانــم هــم مخالــف ایــن موضــوع هســتند ولــی امیــدوارم 
بتوانیــم پژوهشــکده هایی تأســیس کنیــم کــه ایــن موضــوع محقــق شــود. راه انــدازی شــورای متــون و طــرح اعتــالی علــوم 

انســانی هــم در راســتای ایــن امــر اســت. 
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در اولین جلسه شورای پژوهشی در سال جدید صورت گرفت:
تصویب و اجرایی شدن شیوه نامه پژوهشی جدید پژوهشگاه

ســیزدهمین جلســه شــورای پژوهشــی پژوهشــگاه در دوره جدیــد، ۲۲ فروردیــن  مــاه  1400، در ســالن اندیشــه پژوهشــگاه 
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا حضــور اعضــای شــورا برگــزار شــد

در ایــن جلســه پــس از طــرح و بررســی نــکات و پیشــنهادهای مطــرح شــده از ســوی اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه 
در خصــوص شــیوه نامه پیشــنهادی مقــرر شــد، اصالحــات نهایــی از ســوی مدیریــت نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت 

ــرای اجــرا از ســوی معاونــت پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی ابــالغ شــود.  اعمــال و شــیوه نامه پژوهشــی جدیــد ب

لزوم بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های داخلی پژوهشگاه در ارتقاء جایگاه آن
در ابتــدای جلســه دکتــر موســی نجفــی، رئیــس پژوهشــگاه، بــا ســالم و درود بــر پیامبــر گرامــی اســالم )ص(، عیــد نــوروز 
و حلــول مــاه مبــارک رمضــان را بــه اعضــای پژوهشــگاه تبریــک گفــت و اظهــار امیــدواری کــرد، ســال جدیــد، ســالی پــر 
خیــر و برکــت همــراه بــا ســعادت و تندرســتی بــرای اعضــای پژوهشــگاه و خانواده هــای آنــان باشــد و همــه همــکاران از 
ــدر دکتــر یحیــی فــوزی،  ــارک رمضــان بهره منــد شــوند. رئیــس پژوهشــگاه همچنیــن درگذشــت پ ــرکات معنــوی مــاه مب ب
ــر شکوه الســادات حســینی، از اعضــای پژوهشــگاه را تســلیت  ــن و دکت ــر مصطفــی مهرآئی ــه زاده، دکت ــر ســیروس نصرال دکت

گفــت و بــرای آنــان از درگاه خداونــد متعــال، غفــران و رحمــت واســعه الهــی مســألت کــرد. 

در ادامــه دکتــر نجفــی بــا اشــاره بــه رویکــرد جدیــد مدیریــت پژوهشــگاه در پنــج مــاه پایانــی ســال گذشــته مبنــی بــر اداره 
ــه عضویــت شــورای  ــه ظرفیت هــا و توانمندی هــای داخلــی پژوهشــگاه، انتصــاب دکتــر حمیــد تنکابنــی ب ــگاه ب ــا ن امــور ب
پژوهشــی را مبتنــی بــر همین رویکــرد جدیــد دانســت و بــا اشــاره بــه ســوابق طوالنــی خدمــت ایشــان در پژوهشــگاه اظهــار 
امیــدواری کــرد، بــا بهره گیــری از تجربیــات و نظــرات ارزشــمند ایشــان و ســایر اعضــای پژوهشــگاه و شــورای پژوهشــی، 

ضمــن اســتفاده از همــه ظرفیت هــای پژوهشــگاه وضعیــت و جایــگاه ایــن مرکــز علمی_پژوهشــی بهبــود و ارتقــاء یابــد. 

تشریح وضعیت بودجه پژوهشگاه در سال گذشته و حذف پاداش های مرسوم در دوره گذشته
رئیــس پژوهشــگاه بــا تشــریح بخشــی از مشــکالت ســال گذشــته به ویــژه در زمینــه مســائل مالــی و افزایــش انــدک بودجــه 
پژوهشــگاه نســبت بــه ســال  پیــش از آن، بــه تالش هــای صورت گرفتــه بــرای تأمیــن منابــع مالــی در اواخــر ســال گذشــته 
اشــاره کــرد کــه بــا کوشــش های صــورت گرفتــه، پژوهشــگاه موفــق بــه تســویه بخشــی از بدهی هــای معوقــه از دوره هــای 
ــران ســتادی و بخش هــای اداری و اعضــای مختلــف  ــه معاون هــا و مدی ــی ب ــاداش  اعطای ــر نجفــی حــذف پ ــل شــد. دکت قب
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مرســوم شــده از دوره هــای پیشــین را یکــی از اقداماتــی برشــمرد کــه از ســوی مدیریــت جدیــد انجــام شــد تــا ضمــن رعایــت 
عدالــت و انصــاف در بهره منــدی اعضــای پژوهشــگاه از امکانــات مختلــف به ویــژه مشــوق های مالــی، صرفه جویــی 
ــق  ــن طری ــکان پرداخــت بخشــی از بدهی هــای معــوق پژوهشــگاه بدی ــا ام ــز در هزینه هــا انجــام شــود ت قابل مالحظــه ای نی

فراهــم شــود. 

تصحیح فرایندهای مرتبط با فعالیت های پژوهشی و خروج از انحصار طرح گرایی
ــه تشــکیل کمیســیون »ارزیابــی کیفیــت و تحــول در پژوهــش« و  ــا اشــاره ب دکتــر نجفــی در بخــش دیگــری از ســخنانش ب
ــکاری  ــا هم ــد ب ــی جدی ــیوه نامه پژوهش ــن ش ــگاه و تدوی ــی پژوهش ــأت علم ــای هی ــکات اعض ــا و ن ــع آوری دیدگاه ه جم
ــح  ــه تصحی ــو منجــر ب ــه از یک س ــی دانســت ک ــاز راه ــد را آغ ــن فرآین ــت، ای ــن کیفی ــی و تضمی ــارت، ارزیاب ــت نظ مدیری
ســاختار پژوهشــگاه و قــرار گرفتــن فعالیت هــای اعضــای پژوهشــگاه در خدمــت پژوهــش و هزینه کــرد بودجــه پژوهشــگاه 
ــه خــروج انحصــار انجــام فعالیــت پژوهشــی از صــرف  ــر فعالیت هــای پژوهشــی شــده و از ســوی دیگــر منجــر ب مبتنــی ب
ــاد و  ــه ابع ــت نظــرات و مالحظ ــا وجــود کوشــش ها و دریاف ــد: ب ــادآور ش ــس پژوهشــگاه ی ــرح شــده اســت. رئی ــه ط ارائ
زوایــای مختلــف در تدویــن شــیوه نامه جدیــد، مواجهــه بــا نواقــص منتفــی نخواهــد، چــون ممکــن اســت برخــی نواقــص 
ــع  ــه رف ــبت ب ــا، نس ــی بازخورده ــن بررس ــی، ضم ــس از مدت ــه پ ــود ک ــکار ش ــیوه نامه آش ــرای ش ــن اج ــتی ها ضم و کاس

ــد.  ــد ش ــدام خواه ــتی ها اق کاس

برگزاری انتخابات شورای صنفی اعضای هیأت علمی
رئیــس پژوهشــگاه همچنیــن ضــرورت فعال تــر شــدن شــورای صنفــی اعضــای هیــأت علمــی را متذکــر شــد و بــا توجــه بــه 
اتمــام دوره پیشــین ایــن شــورا، از مدیریــت نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت خواســت برنامه ریــزی الزم بــرای ارســال 

فراخــوان و ثبت نــام کاندیداهــای بــرای دوره جدیــد ایــن شــورا را صــورت دهــد. 
دکتــر نجفــی در خاتمــه ســخنان خــود بــا تشــریح وضعیــت فعالیت هــای واحــد نشــر و ویرایــش پژوهشــگاه و بدهی هــای 
ــن  ــه ای ــرای فعالیــت همه جانب ــزی الزم ب ــی و انتشــار کتاب هــا در دوره هــای پیشــین، از برنامه ری ــن واحــد و نحــوه ارزیاب ای
واحــد بــا توجــه بــه ابعــاد مختلــف و گســترده آن شــامل بخــش انتشــار کتــب، فروشــگاه کتــاب و... در روزهــای پیــش رو 

خبــر داد. 

سامان دهی وضعیت نشریات و تعیین سردبیران و مدیران مسئول آنها
ــد  ــک ســال جدی ــا تبری ــز ب ــی پژوهشــگاه نی ــالت تکمیل ــاون پژوهشــی و تحصی ــوزی، مع ــی ف ــر یحی ــه جلســه دکت در ادام
ــرای  و حلــول مــاه مبــارک رمضــان، از اعضــای پژوهشــگاه بابــت حضــور در مراســم درگذشــت پــدر خــود، قدردانــی و ب
ــی  ــالت تکمیل ــی و تحصی ــاون پژوهش ــرد. مع ــی ک ــت اله ــران و رحم ــگاه آرزوی غف ــای پژوهش ــایر اعض ــتگان س درگذش
ــد اعضــای  ــه تأیی ــران مســئول و ســردبیران نشــریات پژوهشــگاه، ب ــی مدی ــد انتخــاب و معرف ــا تشــریح فراین پژوهشــگاه ب
معرفــی شــده از ســوی کمیســیون نشــریات وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری خبــر داد و اظهــار امیــدواری کــرد: بــا رعایــت 
ــا بهره گیــری  ــه ســرعت انجــام و ب مقــررات مصــوب در ایــن حــوزه، ســامان دهی اعضــای هیــأت تحریریــه مجــالت نیــز ب
ــرای  ــزی الزم ب ــت گذاری و برنامه ری ــه، سیاس ــأت تحریری ــات هی ــکیل جلس ــگاه و تش ــای پژوهش ــری از ظرفیت ه حداکث
تــداوم و تســریع فعالیت هــا در نشــریات مختلــف انجــام شــود. دکتــر فــوزی یــادآور شــد: اعضــای هیــأت تحریریــه متناســب 
بــا ظرفیت هــای قانونــی مصــوب از ســوی وزارت عتــف و بــا پیشــنهاد ســردبیران مشــخص خواهنــد شــد و امیــد اســت رونــد 
معرفــی اعضــا به صورتــی باشــد کــه ضمــن بهره گیــری حداکثــری از تــوان و ظرفیــت نیروهــای موجــود در پژوهشــگاه، از 

ــز بهــره گرفتــه شــود.  افــراد شــاخص و برجســته ســایر دانشــگاه ها و مؤسســات پژوهشــی نی

ضرورت نقش آفرینی فعال تر پژوهشگران در تعیین  سیاست ها و ارائه برنامه های پژوهشی
معــاون پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی پژوهشــگاه همچنیــن بــا تشــریح رویکــرد و سیاســت جدیــد مدیریــت پژوهشــگاه 
ــزی از ســوی پژوهشــکده ها و مراکــز  ــاال و اداره و برنامه ری ــه ب ــن ب ــگاه پایی ــر ن ــی ب در مدیریــت فرایندهــای پژوهشــی مبتن
پژوهشــگاه و مشــارکت آنهــا در تصمیم ســازی و ارائــه برنامــه پژوهشــی، بــر محوریــت نقــش پژوهشــگران در ایــن رویکــرد 
ــر شــدن  ــد کــرد و خواســتار فعال ت ــن برنامه هــا از ســوی مســئولین پژوهشــگاه، تأکی ــن و تعیی ــه پایی ــاال ب ــگاه ب ــل ن در مقاب

ــد.  ــکده ها ش ــوی پژوهش ــی از س ــت های پژوهش ــا و سیاس ــن اولویت ه ــی و تعیی ــگران در تحول آفرین ــا و پژوهش اعض
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لزوم نقش آفرینی پژوهشگران حوزه علوم انسانی در تحقق ابعاد مختلف شعار سال
ــا عنــوان  ــد ب ــات مقــام معظــم رهبــری و نام گــذاری ســال جدی ــه بیان ــا اشــاره ب معــاون پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی ب
»تولیــد؛ دانش بنیــان، اشــتغال آفرین«، مخاطــب ایــن نام گــذاری و نقش آفرینــی در زمینــه فعالیت هــای دانش بنیــان را، 
کــه در تدویــن اســناد چشــم انداز ایــران 1404 یــا ســایر برنامه هــای کالن کشــور نیــز دیــده شــده اســت، عــالوه بــر ســایر 
ــوم  ــوزه عل ــمندان ح ــژه اندیش ــگران به وی ــگاهیان و پژوهش ــف، دانش ــای مختل ــت و حوزه ه ــوزه صنع ــت اندرکاران ح دس

انســانی دانســت. 
ــت و  ــتری داش ــط بیش ــترش و بس ــانی گس ــوم انس ــر عل ــای غی ــاًل در عرصه ه ــعه قب ــث توس ــه بح ــد: اگرچ ــر ش وی متذک
شــرکت های دانش بنیــان خوبــی نیــز شــکل گرفته انــد ولــی در علــوم انســانی ایــن موضــوع بــا امــا و اگرهایــی مواجــه بــود 
ازجملــه اینکــه آیــا علــوم انســانی بسترســاز و از مقولــه فرهنگــی اســت یــا اینکــه حداقــل برخــی رشــته های علــوم انســانی 

ــند.  ــته باش ــت داش ــتغال آفرینی فعالی ــوزه اش ــد در ح ــز می توانن نی
ــوزه  ــان در ح ــت  دانش بنی ــزار فعالی ــدود ۷ ه ــا ح ــق گزارش ه ــور مطاب ــون درکش ــه اکن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوزی ب ــر ف دکت
علــوم انســانی وجــود دارد، بــا اشــاره بــه جایــگاه پژوهشــگاه در میــان مؤسســات و نهادهــای علــوم انســانی کشــور، تأکیــد 
ــا  ــوده و ب ــر ب ــه فعال ت ــن زمین ــد در ای ــز بای ــگاه نی ــی پژوهش ــف پژوهش ــز مختل ــکده ها و مراک ــگران پژوهش ــرد: پژوهش ک
ــن  ــا ای ــط ب ــه مرتب ــای خــود را ک ــا و فعالیت ه ــاوری در پژوهشــگاه، برنامه ه ــعه فن ــوآوری و توس ــز ن توجــه به وجــود مرک
حــوزه به ویــژه در ارتبــاط بــا مســائل علــوم انســانی دیجیتــال اســت، ارائــه دهنــد. معــاون پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی 
ــک جلســه از جلســات شــورا  ــا آن در ی ــط ب ــر طــرح موضــوع و ســند مرتب ــت موضــوع، ب ــه اهمی ــا اشــاره ب پژوهشــگاه ب
تأکیــد و اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا همــکاری پژوهشــکده ها و مراکــز مختلــف پژوهشــگاه، بتوانیــم شــاهد نقش آفرینــی 

ــز باشــیم.  ــه نی و پیشــتازی پژوهشــگاه در ایــن زمین

تشریح رویکرد مالی جدید پژوهشگاه متناسب با بودجه انقباضی دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور
دکتــر عبــدا... قنبرلــو، معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع پژوهشــگاه نیــز بــا تبریــک ســال جدیــد و حلــول مــاه  مبــارک 
ــه دســتگاه ها و  ــه ب ــت بودجــه پژوهشــگاه در ســال گذشــته، از بودجــه انقباضــی اختصاص یافت ــا تشــریح وضعی رمضــان، ب
ــر  ــی ب ــگاه مبتن ــزی پژوهش ــت و برنامه ری ــرورت حرک ــگاه ها و ض ــگاه ها و پژوهش ــژه دانش ــور به وی ــف کش ــای مختل نهاده
ایــن وضعیــت خبــر داد. دکتــر قنبرلــو رویکــرد جدیــد مالــی پژوهشــگاه در ســال جدیــد را بــا هــدف صرفه جویــی حداکثــری 
ــای پژوهشــگاه  ــی در مصــارف و هزینه ه ــرای صرفه جوی ــزی الزم ب ــه برنامه ری ــی ممکــن دانســت ک ــن بده و ایجــاد کمتری

ــه اســت.  در بخش هــای مختلــف صــورت گرفت
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ضرورت فعالیت  حضوری اعضای پژوهشگاه در چارچوب مصوبات ابالغی
معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع پژوهشــگاه بــا اشــاره بــه ضــرورت حضــور اعضــای پژوهشــگاه و انجــام فعالیت هــا 
در ســال جدیــد به صــورت حضــوری، از توافــق صورت گرفتــه بــرای حضــور منعطــف اعضــای هیــأت علمــی از ســاعت ۷ 
صبــح تــا ۷ عصــر در پژوهشــگاه خبــر داد و از اعضــای هیــأت علمــی خواســت تــا روز انجــام فعالیــت پژوهشــی خــارج از 

پژوهشــگاه خــود را بــه مدیریــت اداری اعــالم کننــد تــا مشــکلی در ثبــت ســاعات حضــور آنــان به وجــود نیایــد. 

اخذ مجوز راه اندازی دوره دکتری رشته جامعه شناسی
دکتــر روح ا... کریمــی، مدیــر تحصیــالت تکمیلــی پژوهشــگاه نیــز بــا اشــاره بــه اخــذ مجوزهــای الزم بــرای راه انــدازی دوره 
ــک  ــی تبری ــات اجتماع ــژه پژوهشــکده مطالع ــه اعضــای پژوهشــگاه به وی ــت را ب ــن موفقی ــته جامعه شناســی، ای ــری رش دکت

گفــت. 

اهدای تقویم سال ۱۴۰۱ پژوهشگاه به اعضای شورای پژوهشی
ــد  ــک ســال جدی ــز ضمــن تبری ــوم انســانی و فرهنگــی پژوهشــگاه نی ــاون کاربردی ســازی عل ــر ســیدرضا حســینی، مع دکت
ــا  ــم ســال 1401 ب ــارک رمضــان و عــرض تســلیت درگذشــتگان اعضــای پژوهشــگاه، از آماده ســازی تقوی ــاه مب ــول م و حل
ــه اعضــای شــورای  ــود ب ــر داد کــه به رســم یادب ــا پژوهشــگاه و برنامه هــای آن خب ــط ب ــر و اســناد مرتب ــری از تصاوی بهره گی

پژوهشــی اهــدا شــد. 

تصویب شیوه نامه پژوهشی جدید پژوهشگاه و اجرایی شدن آن
ــال  ــد ارس ــا تشــریح فراین ــت، ب ــن کیفی ــی و تضمی ــارت، ارزیاب ــر نظ ــی، مدی ــر مســعود رضای ــورا، دکت ــه جلســه ش در ادام
شــیوه نامه پژوهشــی جدیــد بــه اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه جهــت اعــالم نظــر پیــش از آغــاز ســال جدیــد و فرصــت 
اعــالم نظــر آنــان تــا پایــان تعطیــالت نــوروز، بــا دســته بندی و اعــالم نــکات و پیشــنهادهای اخــذ شــده کــه بیشــتر ناظــر بــه 
ــوده اســت، ضــرورت تشــریح ابعــاد مختلــف ایــن شــیوه نامه در  ــوع »ب« و »ج« ب ابهــام در انجــام فعالیت هــای پژوهشــی ن
جلســه دیــدار عمومــی اعضــای هیــأت علمــی بــا هیــأت رئیســه پژوهشــگاه را متذکــر شــد تــا بــا رفــع ابهام هــا به ویــژه در 
ــژه  ــازی به وی ــا ترویجی س ــط ب ــای مرتب ــف فعالیت ه ــاد مختل ــای پژوهشــی مشــترک؛ ابع ــام فعالیت ه ــا نحــوه انج ــاط ب ارتب

در فضــای مجــازی و... ، زمینــه اجــرای هرچــه بهتــر ایــن شــیوه نامه فراهــم شــود. 
بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه نــکات و مباحــث مطــرح شــده از ســوی اعضــای شــورا، مقــرر شــد نــکات مبهــم و مــورد 
ــزوم در  ــرد و در صــورت ل ــرار گی ــورد بررســی ق ــی در کمیســیون منتخــب شــورای پژوهشــی مطــرح و م ــالف احتمال اخت
ــود  ــنهادی خ ــای پیش ــف، فرم ه ــای مختل ــد پژوهشــکده ها و گروه ه ــنهاد ش ــن پیش ــود. همچنی ــرح ش ــورای پژوهشــی ط ش
ــی و  ــرای مدیریــت نظــارت، ارزیاب ــن و ب ــوع فعالیــت پژوهشــی را تدوی ــا ن ــه طرح نامه هــای مختلــف متناســب ب ــرای ارائ ب
تضمیــن کیفیــت ارســال کننــد تــا پــس از بررســی در کمیتــه ای منتخــب متشــکل از مدیــر پژوهشــی، مدیــر نظــارت، ارزیابــی 
و تضمیــن کیفیــت و یکــی از اعضــای شــورا )دکتــر روح ا... شــهابی( نســبت بــه بررســی و ســاماندهی آنهــا اقــدام الزم انجــام 

شــود. 

برنامه ریزی جهت مشارکت اعضای هیأت علمی برای انجام طرح های کالن ملی
همچنیــن در ایــن جلســه مقــرر شــد از میــان اعضــای شــورا دکتــر فــوزی، دکتر میــری و مهنــدس عطایی آشــتیانی پیشــنهادهای 
خــود را بــرای انجــام طرح هــای کالن و ملــی کــه می توانــد به صــورت مشــترک و گروهــی میــان اعضــای پژوهشــکده انجــام 
ــرای مشــارکت اعضــای مختلــف پژوهشــگاه در اجــرای  ــزی الزم ب ــا برنامه ری ــد ت ــی شــورا مطــرح کنن شــود، در جلســه آت

آنهــا صــورت گیــرد. 
ــه  ــی ب ــأت علم ــای هی ــوی اعض ــی از س ــه طرح نامه های ــز از ارائ ــگاه نی ــی پژوهش ــر پژوهش ــن زاده، مدی ــدی معی ــر مه دکت
ــیوه نامه  ــا ش ــب ب ــکده ها متناس ــورای پژوهش ــدداً در ش ــا مج ــن طرح نامه ه ــد ای ــرر ش ــه مق ــر داد ک ــی خب ــت پژوهش مدیری
پژوهشــی جدیــد طــرح شــوند تــا فرایندهــای الزم و متناســب بــا نــوع فعالیــت پژوهشــی پیشــنهاد شــده جهــت تصویــب، 

ــرد.  ــورت پذی ــد ص ــیوه نامه جدی ــاس ش براس
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ضرورت تعدیل و تغییر در آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی
در بخــش پایانــی جلســه شــورا، آیین نامــه پیشــنهادی ارتقــای مرتبــه اعضــای هیــأت علمــی مؤسســه های پژوهشــی علــوم 
ــن شــده اســت،  ــزه پژوهشــگاه تدوی ــأت ممی ــه هی ــد از ســوی دبیرخان ــا شــیوه نامه پژوهشــی جدی ــه متناســب ب انســانی ک
مــورد بحــث و بررســی اعضــای شــورا قــرار گرفــت. دکتــر حمیدرضــا دالونــد، دبیــر هیــأت ممیــزه پژوهشــگاه، بــا تشــریح 
ســاختار آیین نامــه فعلــی ارتقــای مرتبــه و مــواد و بندهــای مختلــف آن و بــا توجــه بــه دیــدگاه مســئولین مختلــف وزارت 
ــا  ــب ب ــی متناس ــأت علم ــای هی ــه اعض ــاء مرتب ــه ارتق ــری در آیین نام ــزوم بازنگ ــر ل ــی ب ــاوری مبن ــات و فن ــوم، تحقیق عل
ــأت علمــی  ــی از ســوی اعضــای هی ــه فعل ــورد آیین نام ــکات مختلــف مطــرح شــده در م رشــته های مختلــف، ایرادهــا و ن
ــی در  ــا، بی عدالت ــن آنه ــه مهم تری ــد ک ــادآور ش ــانی را ی ــوم انس ــاب عل ــژه اصح ــی به وی ــات پژوهش ــگاه ها و مؤسس دانش

ــوده اســت.  ــای آموزشــی و پژوهشــی ب ــی حوزه ه ــای علم ــه فعالیت ه ــی ب وزن ده
دبیــر هیــأت ممیــزه متذکــر شــد: از آنجــا کــه »مقالــه« مهم تریــن ابــزار در کســب رتبــه در رده بندی هــای علمــی لحــاظ شــده 
اســت، در نــگاه طراحــان آیین نامــه فعلــی، عضــوی شایســته ارتقــاء خواهــد بــود کــه در تولیــد مقالــه موفق تــر باشــد و ایــن 
رونــد منجــر بــه ایجــاد روابــط ناســالم در نــگارش مقالــه از یک ســو و نــگارش مقــاالت متعــدد بــدون توجــه بــه مســائل و 

نیازهــای اساســی کشــور از ســوی دیگــر شــده اســت. 
دکتــر دالونــد ادامــه داد: اگرچــه نــگارش مقالــه می توانــد منجــر بــه دســتیابی بــه جایــگاه مناســب علمــی در منطقــه و جهــان 
ــن فعالیــت اهمیــت بیشــتری داده شــده  ــه ای ــأت علمــی ب ــه اعضــای هی ــاء مرتب ــی ارتق ــه فعل ــا آیین نام شــود و متناســب ب
اســت، امــا ضــرورت دارد پــس از یــک دهــه اجــرای آن، نتایــج حاصــل از اجــرای ایــن آیین نامــه بــا وضعیــت و شــرایط 
علمــی و اقتصــادی کشــور بازاندیشــی شــود. دبیــر هیــأت ممیــزه بــا تأکیــد بــر ضــرورت انفــکاک ارتقــای اعضــای هیــأت 
علمــی رشــته های علــوم انســانی از علــوم مهندســی و تجربــی، ایجــاد نظــام ارتقــای علــوم انســانی مبتنــی بــر ارزش هــا و 
ــت  ــوآورزی و اصال ــردازی؛ ن ــه اولویت هــا و نیازهــای علمــی و فرهنگــی کشــور؛ نظریه پ اهــداف غایــی همچــون توجــه ب
در پژوهــش و... را در کنــار برقــراری تــوازن در محاســبه و ارزش گــذاری فعالیت هــای اعضــای هیــأت علمــی آموزشــی و 

پژوهشــی متذکــر شــد. 
ــه  ــژه اینکــه آیین نامــه فعلــی ارتقــاء مرتب ــه در جلســه شــورا به وی ــه مباحــث صــورت گرفت ــا توجــه ب ــر ایــن اســاس و ب ب
براســاس تجربیــات زیســته اعضــای هیــأت علمــی مهندســی و فنــی تدویــن شــده اســت، بــر لــزوم ارائــه دالیــل توجیهــی 
ــه پیشــنهادی در  ــاد آیین نام ــرر شــد، مف ــد و مق ــه تأکی ــاء مرتب ــی ارتق ــه فعل ــه بازنگــری در آیین نام ــاز ب ــر نی ــی ب ــوی مبن ق

جلســات بعــدی شــورا مــورد بحــث و بررســی قــرار گیــرد. 
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در اولین همایش ملی »انقالب اسالمی و افق تمدنی آینده« صورت گرفت؛
تجلیل از پژوهشگاه علوم انسانی به عنوان یکی از مجموعه های برتر حوزه مطالعات تمدنی

اولیــن همایــش ملــی »انقــالب اســالمی و افــق تمدنــی آینــده« روز سه شــنبه ســوم اســفندماه 1400، بــه همــت دانشــگاه 
ــر اســالمی و ســایر نهادهــا و مؤسســات مختلــف در ســالن  ــگ و هن ــا مشــارکت پژوهشــکده فرهن ــام حســین)ع( و ب ام

ســوره مهــر حــوزه هنــری انقــالب اســالمی برگــزار شــد. 
ــا اشــاره بــه تمایــز میــان نــگاه مادی گرایانــه بــه تمــدن  دکتــر محمدحســین رجبــی دوانــی، دبیــر علمــی ایــن همایــش ب
ــدرت  ــان ق ــبت می ــر، نس ــوی دیگ ــالم )ص( از س ــی اس ــر گرام ــژه پیامب ــی به وی ــران اله ــازی پیامب ــو و تمدن س از یک س
ــا  ــا، چالش ه ــا فتنه ه ــه ب ــم اســالمی باوجــود اینک ــدن عظی ــت: تم ــد و گف ــر ش ــدن را متذک ــا موضــوع تم ــت ب و حاکمی
ــف  ــای مختل ــی در حوزه ه ــول بزرگ ــود و تح ــم ب ــدن عال ــن تم ــا بزرگ تری ــا قرن ه ــد، ت ــه ش ــی مواج ــائل مختلف و مس
سیاســی، اقتصــادی، ســبک زندگــی و... ایجــاد کــرد. آن تمدنــی کــه در عالــم اســالم شــکل گرفــت، در حقیقــت تمــدن 
ــون  ــی همچ ــدن در دوران حکومت های ــن تم ــف ای ــای مختل ــًا حوزه ه ــون بعض ــالم؛ چ ــدن اس ــه تم ــود، ن ــلمانان ب مس
عباســی و... بــا تفکــرات دیگــر تمدن هــا مخلــوط شــد. البتــه در نهایــت تمــدن بــزرگ مســلمانان در جهــان شــکل گرفــت 
و تــا قرن هــا در جهــان حــرف اول را مــی زد. بــا افــول تمــدن مســلمانان پــس از دوران رنســانس و ســیطره جهــان غــرب 
ــالب اســالمی  ــر معظــم انق ــات تمــدن مســلمانان شــد. رهب ــد حی ــه تجدی ــالب اســالمی منجــر ب ــوع انق ــان، وق ــر جه ب
اندیشــه تمــدن نویــن اســالمی را مطــرح کردنــد و امــروز ایــن وظیفــه نخبــگان و عالمــان جامعــه اســت تــا ایــن تفکــر را 

ــوان دور از دســترس نیســت.  ــچ عن ــن اســالمی به هی ــه تمــدن نوی ــد و رســیدن ب ــی کنن ــری و اجرای پیگی
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یــادآور می شــود ریاســت همایــش بــر عهــده دکتــر محمدرضــا حســنی آهنگــر و آیــت ا... ســیدمحمدمهدی میرباقــری، اصغــر 
طاهــرزاده و حســین کچوئیــان ازجملــه ســخنرانان ویــژه ایــن همایــش بودنــد. همچنیــن بخــش دیگــری از ایــن همایــش بــه 
گفت وگــوی علمــی میــان دکتــر عطــاءا... بیگدلــی، دکتــر ســجاد صفارهرنــدی و دکتــر میــالد دخانچــی بــا موضــوع »ایــران 

آینــده از افــول تــا تمــدن« اختصــاص داشــت. 
ــر  ــال و برت ــر و مجموعه هــای فع ــاالت برت ــا و مق ــی از اســتادان، کتاب ه ــا قدردان ــه ب ــش ک ــن همای ــه ای در مراســم اختتامی
ــی از  ــوان یک ــی به عن ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی از پژوهش ــدای لوح ــا اه ــود، ب ــراه ب ــوزه هم ــن ح در ای

ــد.  ــل آم ــی به عم ــی قدردان ــات تمدن ــوزه مطالع ــر ح ــای برت مجموعه ه
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نوروز، سرچشمه وحدت فرهنگی

نشســت »نــوروز، سرچشــمه ی وحــدت فرهنگــی« در آســتانة ســال نــو در روز ۲۲ اســفند مــاه 1400، بــه دعــوت مرکــز اســناد 
فرهنگــی آســیا بــا همــکاری موسســة فرهنگــی اکــو و دانشــگاه فردوســی مشــهد در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 

فرهنگــی برگــزار شــد. 

در ابتــدای ایــن نشســت، دبیــر جلســه دکتــر مریم ســادات فیاضــی، عضــو هیــأت علمــی مرکــز اســناد، بــه اهمیــت نــوروز 
ــن  ــده  ای ــورهای برگزارکنن ــان کش ــی آن را در می ــرد هویت بخش ــرد و کارک ــاره ک ــی اش ــن ایران ــن جش ــام بزرگ تری در مق
ــی  ــای خاص ــه جغرافی ــدود ب ــترک، مح ــی مش ــت فرهنگ ــع دارای هوی ــه جوام ــرد ک ــان ک ــمرد و خاطرنش ــن برش کهن جش
ــتان،  ــران، تاجیکس ــورهای ای ــی در کش ــای جغرافیای ــدن مرزبندی ه ــا درنوردی ــوروز ب ــه ن ــت ک ــد و از همین روس نمی مان
ترکیــه، جمهــوری آذربایجــان، افعانســتان، ترکمنســتان، قزاقســتان، قرقیزســتان، هنــد، آلبانــی و مقدونیــه پــاس داشــته می شــود. 
در ادامــه  ایــن نشســت، مهنــدس زهــره عطایــی آشــتیانی، سرپرســت مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا، ضمــن برشــمردن اهــداف 
مرکــز و کارکــرد فرهنگــی آن در شناســاندن مؤلفه هــای فرهنگــی ایرانــی و اســالمی به عنــوان ابــزاری کارآمــد بــرای مفاهمــه 
میــان اقــوام ایــران فرهنگــی، هــدف نشســت حاضــر را تحکیــم قرابت هــای فرهنگــی و پیوندهــای معنــوی و روابــط دوســتانه 

میــان کشــورهای همســایه معرفــی کــرد. 

دکتــر طاهــر بابایــی، اســتادیار گــروه تاریــخ و تمــدن ملــل اســالمی از دانشــگاه فردوســی مشــهد چگونگــی پاسداشــت نــوروز 
در میــان تــرکان عثمانــی را مــورد تدقیــق قــرار داد و ســخنرانی خــود را بــا اشــاره بــه ریشه شناســی نــوروز در دربــار عثمانــی 
و خاســتگاه ایرانــی ایــن جشــن آغــاز کــرد و در ادامــه بــا معرفــی طبقه بنــدی اجتماعــی چهارگانــة عثمانیــان، بــه تفصیــل در 
بــاب آئین هــای نــوروزی در میــان هــر یــک از طبقــات ســخن گفــت. در ایــن میــان معجــون نوروزیــه، نوروزبخشــی، رســم 
تقدیــم گل و میــوه و پیشکشــی را معرفــی کــرد. همچنیــن بــه تأثیــر نــوروز در ادبیــات دورۀ عثمانــی و ژانــر سورنامه نویســی 
اشــاره کــرد. در ادامــه، چگونگــی انتصابــات نظامــی، شــروع فصــل کشــت و زرع و ســال مالــی را بــه تفصیــل بیــان کــرد. در 

پایــان اشــاراتی بــه برگــزاری جشــن نــوروز در ترکیــه امــروزی داشــتند. 
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دکتــر حمیدرضــا دالونــد، اســتادیار پژوهشــکده زبان  شناســی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا تأکیــد بــر 
خاســتگاه ایرانــی جشــن نــوروز، وجــه نمادیــن درخــت را تشــریح کــرد و داللت هــای ضمنــی آن را برشــمرد. تکریــم انســان 
ــه گرامی داشــت  ــا معرفــی آئین هایــی مربــوط ب ــود کــه ب به عنــوان دلیــل اصلــی پاسداشــت نــوروز محــور ســخنرانی وی ب

درگذشــتگان و احتــرام بــه حیــات بازمانــدگان پــی گرفتــه شــد. 
شــاه منصور شــاه میرزا، کارشــناس میــز تاجیکســتان در مؤسســه اکــو نیــز بــه معرفــی برخــی از رســوم نــوروز در تاجیکســتان 
ــی  ــرد و از برخ ــاره ک ــاورزان اش ــزد کش ــه ن ــوروز خاص ــن ن ــی جش ــت  در برپای ــگ طبیع ــش پررن ــه نق ــت. وی ب پرداخ

ــود.  ــا می ش ــان تاجیک ه ــتی می ــتی و دوس ــرار آش ــدورت و برق ــع ک ــه موجــب رف ــرد ک ــام ب ــی ن آئین های
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به مناسبت میالد امام حسین)ع( تا میالد حضرت قائم)عج(؛
پیوند قیام حسین )ع( با انتظار مهدی موعود)عج(

 دکتر آمنه بختیاری
کارشناس پژوهشی پژوهشگاه

چــرا هرجــا ســخن از حســین )ع( اســت، نــام مهــدی )عــج( نیــز رخ می گشــاید؟ چــرا »عاشــورا« انتظــار »ظهــور« اســت و 
یــاد حســین )ع( آغازیــن کالم مهــدی )عــج( ؟

بــرای پــی بــردن بــه پیونــد میــان حرکــت حســین)ع( و قیــام مهدوی)عــج(، کافــی اســت اندکــی در اصــول، مبانــی و ارکان 
ــال و حضــور حســین)ع( در عرصــه ی آن،  ــام کرب ــم. صفحــه ی تاریخــی قی ــل نمایی ــن دو نهضــت تفکــر و تأم وجــودی ای
ــال و  ــه کرب ــش، واقع ــت آفرین ــدای خلق ــان ابت ــا از هم ــت. گوی ــوادث نیس ــاالت و ح ــه احتم ــده از مجموع ــه ای آکن صفح
هنرنمایــی اباعبــداهلل الحســین)ع( در عاشــورا دیــده شــده بــود و حســین)ع( نیــز بــا علــم بــر راز حکمــت خلقــت هســتی و 
ــری شــد  ــل دســترس ترین معب ــن ســریع ترین، مناســب ترین و قاب ــود. و ای ــت نم ــان خــود حرک ــد در زم ــان اراده خداون بی
بــرای تقــرب. حســین)ع( بــا پذیــرش ابتــالء به دنبــال نتیجهــزودرس حرکــت خــود نبــود و بــه ایــن امــور بــه دیــده مقدمــات 
الزمــی کــه بایــد تحقــق یابنــد تــا فراینــد اســتخالف الهــی در محــور زمــان و در ســطح زمیــن انجــام گــردد، می نگریســت. 
نقــش آفرینــان حرکــت ســرخ حســینی، جلوهــآن ظهــور موعــود را پیشــاپیش محقــق دیــده و خالفــت را بــه حســن وجــه 
در دســت حضــرت حجــت می دیدنــد. به همیــن دلیــل شــهادت و اســارت ظاهــراً نتیجهــروز حرکــت حســین)ع( بــود ولــی 

ــه  و انسان ســاز تاریــخ رقــم خــورد.  در باطــن، حرکــت و قیــام حــق جویان

ــه  ــخ، حرکــت و ســیر انســان و جامعــه بشــری ب ــاره تاری ــگاره درب ــن ان ــم، مهم تری ــخ درمی یابی ــه فلســفه تاری ــا گــذری ب ب
ــه ســوی حاکمیــت کامــل عقالنیــت و ارزش هــا و  ــای حرکــت ب ــه معن ــه ب ــن نکت ــن اســت و ای ســوی کمــال و اوج گرفت
ــات  ــه ای از حلق ــج( حلق ــدی موعود)ع ــام مه ــینی)ع( و قی ــورای حس ــتا، عاش ــن راس ــت. در همی ــدن انسان هاس ــی ش متعال
مبــارزه اهــل حــق و اهــل باطــل دانســته شــده اســت کــه بــه پیــروزی نهایــی اهــل حــق منتهــی می شــود و بیــان می شــود 
کــه ســرمنزل و مقصــد نهایــی ایــن مبــارزه نیــز حاکمیــت اهــل حــق بــر جهــان، گســترش فضیلت هــای اخالقــی، ریشــه کنی 
ــاز اســت و  ــم و سرنوشت س ــده ای مه ــن پدی ــی اســت. ای ــی و عقل ــال اخالق ــه کم ــیدن انســان ب ــت و رس ــرارت و رذال ش
ــاع و اقتصــاد به وجــود  ــا، تفکــرات، سیاســت، اجتم ــا، باوره ــان و در ارزش ه ــی را در کل جه ــرات و تحــوالت بنیادین تغیی
ــورا  ــی عاش ــه نوع ــود. ب ــی بشــری می ش ــای زندگ ــاد و زوای ــای اساســی، در بســیاری از ابع ــث دگرگونی ه ــی آورد و باع م
پشــتوانه و زمینه ســاز انتظــار ظهــور و قیــام مهــدی محقــق کننــدۀ اهــداف عاشــورا در ســطحی جهانــی شــده اســت. یعنــی 
عاشــورا دریچــه ای بــه انتظــار بــرای ظهــور مهــدی موعــود و شــکل گیری فرهنگــی بــا اهــداف راهبــردی بلنــد مــدت اســت 
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ــی آرزوهــای حســینی اســت کــه بخــش مهــم  ــز، تجّل ــوده اســت. و انتظــار نی ــه برهــه تاریخــی خاصــی نب کــه مختــص ب
دســتاورد آن، تکیــه بــر تنــوع و تکثــر بــا محوریــت انســجام و رســیدن بــه توســعه عدالــت فــردی و اجتماعــی اســت. قیــام 
او نقطــه غلیــان تاریــخ و شــوک بــزرگ تاریخــی اســت کــه بــرای رهــا شــدن بشــریت صــورت خواهــد گرفــت. عاشــورا و 

ــتمرار(( می بخشــد.  ــا دیگــری آن را ))اس ــد وب ــالب(( می کن ــام از یکــی ))انق ــا اله ــور، ب ظه

بــه واقــع انتظارمهــدی )عــج(، کربالیــی دیگــر اســت بــه وســعت همــه جهــان و مصــاف حــق و باطــل در زمانــی دیگــر و 
بــه نوعــی مکمــل آن اســت. بیــن ایــن دو نهضــت، پیونــد و ارتبــاط وثیــق و ناگسســتنی وجــود دارد و هــر دو در امتــداد هــم 
و تکمیــل کننــده یکدیگــر ومظهــر اتــم و اکمــل خــدا محــوری، حــّق خواهــی وعقالنیــت اســت.  به طــور کلــی بــا نــگاه بــه 
ــان  ــردی آن ــی، اهــدف و اصــول راهب ــی در مبان ــوان مشــترکات فراوان ــگ و اندیشــه حســینی و نهضــت مهــدوی می ت فرهن
مشــاهده کــرد، اصــول راهبــردی و اســتراتژی کــه دارای نتایــج و خروجی هــای مشــترک ازجملــه تحــول فکــری و عملــی 
ــع  ــا و موان ــی ناهنجاری ه ــه کن ــانی و ریش ــای و االی انس ــای آموزه ه ــازی و احی ــان س ــان ها، انس ــار انس ــار و گفت در رفت
رشــد و کمــال انســان، عدالــت گســتری، جهــل زدایــی و رهایــی انســان ها از بردگــی فکــری و عقیدتــی و تقویــت باورهــای 
راهبــردی و اســتراتژیک اسالمی-انســانی و اخالقــی و مقابلــه و ســتیز بــا ظلــم و بی عدالتــی اســت. حســین)ع( بــا شــجاعت 
ــا  ــگ م ــان در فرهن ــگ، آن چن ــن فرهن ــر بدی هــا شــد و ای ــل اســتقامت و مقاومــت در براب خــود، پایه گــذار فرهنــگ بی بدی
ــز  ــه شــده اســت. انتظــار نی ــم ســتیز و حــق طلبان ــوان الگــو، ســرآغاز بســیاری از حرکت هــای ظل ــده کــه به عن ریشــه دوان
ــأس  ــردن ی ــن ب ــی در از بی ــش بی بدیل ــانی، نق ــای انس ــازترین آرمان ه ــن و انگیزه س ــن، قوی تری ــی از بزرگتری ــوان یک به عن
ــی  ــدی در تمام ــرد اساســی و کلی ــک راهب ــوان ی ــد به عن ــه می توان ــم دارد. همچنان ک ــر ظل ــت ب ــروزی عدال ــدی و پی و ناامی
ابعــاد سیاســی - اجتماعــی، تربیتــی و فکــری یــک جامعــه تأثیرگــذار باشــد. و این گونــه اســت کــه بــا نــگاه بــه فرهنــگ و 
ــن انسا ن ســاز اســالمی را شــکل داد.  ــه درســتی تمــدن نوی ــوان ب اندیشــه حســینی و مهــدوی و حرکــت در مســیر آن می ت
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گزارش »اولین همایش بین المللی تفسیر اجتماعی قرآن کریم در جهان اسالم«

بــه اهتمــام انجمــن ایرانــی مطالعــات قرآنــی و فرهنــگ اســالمی و مرکــز پژوهشــی مطالعــات قرآنــی پژوهشــگاه علــوم انســانی 
ــا« 18 اســفندماه  ــا، چالش ه ــان اســالم: ظرفیت ه ــرآن در جه ــی ق ــی تفســیر اجتماع ــش بین الملل ــات فرهنگــی »همای و مطالع
1400 پــس از تــالوت آیاتــی چنــد از قــرآن کریــم و پخــش ســرود ملــی جمهــوری اســالمی ایــران به صــورت حضــوری و 

مجــازی آغــاز شــد. 
ــس  ــر محســن قاســم پور، رئی ــه حضــار از دکت ــامدگویی ب ــا عــرض خوش ــه ب ــری، مجــری برنام ــم جزائ ــر مری ــدا دکت در ابت
انجمــن مطالعــات قرآنــی و فرهنــگ اســالمی و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی دعــوت بــه ســخنرانی نمــود. 
ــال برگــزاری موفــق همایــش ملــی  ــن همایــش به دنب ــز ضمــن خوشــامدگویی، از ضــرورت برگــزاری ای ــر قاســمپور نی  دکت
ــم در  ــرآن کری ــی ق ــای اجتماع ــه رویکرده ــه ب ــت و توج ــخن گف ــاه 1400 س ــم در تیرم ــرآن کری ــر در ق ــی تدب جریان شناس
حــوزه ی زندگــی مســلمین را دلیــل انتخــاب زمــان برگــزاری ایــن نشســت در پایــان ســال و هم زمانــی تقریبــی آن بــا ســالگرد 
انقــالب اســالمی بیــان کــرد. وی گفــت: همایــش بین المللــی تفســیر اجتماعــی قــرآن کریــم در جهــان اســالم بــا هــدف تبییــن 
کارکردهــای مختلــف ایــن گرایــش تفســیری و تأثیــر آن در تحــوالت سیاســی و اجتماعــی کشــورهای مختلــف جهــان اســالم 
برگــزار می شــود. پــس از اعــالم فراخــوان ایــن همایــش، تعــداد قابــل توجهــی مقالــه کامــل و چکیــده بــه دبیرخانــه همایــش 

ارســال شــده کــه برخــی از آنهــا پذیرفتــه و چکیده هــای منتخــب توســط نویســندگان ارائــه شــد. 

در ادامــه دکتــر فــروغ پارســا، رئیــس مرکــز پژوهشــی مطالعــات قرآنــی و دبیــر علمــی همایــش ســخنان خــود را آغــاز کــرد و 
گفــت: برگــزاری همایــش تفســیر اجتماعــی در جهــان اســالم در شــمار برنامه هــای راهبــردی انجمــن ایرانــی مطالعــات قرآنــی 
و فرهنــگ اســالمی بــوده کــه تبییــن ابعــاد و ویژگــی گرایش هــای مختلــف تفســیری را وجهــه همــت خــود قــرار داده اســت. 
شــکر خــدا ایــن مهــم بــا حمایــت معاونــت قــرآن و عتــرت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی محقــق شــد و دانشــگاه ها و 
ــا همایــش همــکاری داشــتند.  مراکــز پژوهشــی مختلــف و ازهمــه مهمتــر پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ب

ــر قاســم درزی، اســتادیار دانشــگاه  ــن دکت همچنی
شــهید بهشــتی، دبیــری اجرایــی ایــن همایــش را 
ــی و  ــرا نبئ ــکاری زه ــا هم ــه ب ــتند ک ــده داش بعه
دکتــر ســیدمجید نبــوی، خوشــبختانه بــا موفقیــت 
امــور اجرایــی مختلــف را ســامان دادنــد. دبیرخانه 
همایــش از حــدود 5 مــاه پیــش یعنــی مهرمــاه کار 
ــاه  ــدت کوت ــن م ــرد و در همی ــاز ک ــود را آغ خ
ــش از  ــش بی ــن همای ــوان ای ــالم فراخ ــس از اع پ
1۲0 مقالــه کامــل و چکیــده بــه دبیرخانــه همایش 
ارســال شــد کــه برخــی از آنهــا پذیرفتــه شــدند. 
مجموعــه چکیده هــای پذیرفتــه شــده و نیــز 
ــک  ــده نزدی ــاءاهلل در آین ــاالت ان ش ــه مق مجموع
منتشــر خواهــد شــد. از خــالل مقــاالت دریافتــی 
ــش انتخــاب  ــزاری همای ــرای برگ ــد محــور ب چن
شــد و ان شــاءاهلل در روزهــای همایــش یعنــی 18 
و 19 اســفند مطابــق 9 و 10 مــارس ۲0۲۲ برنامــه 
همایــش بــا حضــور بیــش از ۳0 نفــر از اســتادان 
ــب  ــالم در قال ــان اس ــف جه ــگاه های مختل دانش
ــزار می شــود:  ــر گ ــل ب ــن ذی ــا عناوی 6 نشســت ب
• تفســیر اجتماعــی قــرآن کریــم: مبانــی، اهــداف، 

کارکردهــا
ــای  ــم: جریان ه ــرآن کری ــی ق ــیر اجتماع • تفاس

ــالم ــان اس ــی در جه ــالح دین اص
• تفاســیر اجتماعــی قــرآن کریــم: دانش هــا و 

ــن ــا نوی روش ه
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• تفاسیر اجتماعی قرآن کریم: مسائل و شبهات عصری
• نقش تفسیر اجتماعی قرآن کریم در پیدایی انقالب اسالمی ایران

• تفسیر اجتماعی قرآن کریم: مسائل زنان 
امیــد اســت برگــزاری ایــن همایــش و مقــاالت و ســخنرانی های ارائــه شــده در توســعه فهــم عمومــی از آموزه هــای قرآنــی 

و نیــز ارتقــای دانــش و بینــش قرآنــی جامعــه دانشــگاهی تأثیرگــذار باشــد. 
ســپس دکتــر پارســا ســخنرانی خــود را ادامــه داد و گفــت: گرایــش یــا رویکــرد تفســیر اجتماعــی بــه حــق مهم تریــن تحــول 
ــی  ــن تحول ــا چنی ــرآن می گــذرد هرگــز تفســیر ب ــزول ق ــه از ن ــم اســت و در طــی 15 ســده ک ــرآن کری ــخ تفســیر ق در تاری
مواجــه نبــوده اســت.  درواقــع پیــش از ایــن تفســیر قــرآن به مثابــه یــک امــر دانشــی و یــا گونــه ای عبــادت تلقــی می شــده 
ــه ضــرورت تفســیر و  ــاره تفســیر قــرآن مطــرح می شــود کــه ب ــه بدیعــی درب ــا در آســتانه ســده 14 هجــری نظری اســت. ام
فهــم قــرآن بــرای حــل مســائل و مشــکالت اجتماعــی مــردم اصــرار دارد. ایــن نظریــه بــر آن اســت کــه قــرآن به مثابــه کتــاب 
ــا  ــد در قلــب مســلمانان و شــریان های وجــودی آنه ــا کــرده اســت، بای ــم اســالمی را بن ــه تمــدن عظی مقــدس مســلمانان ک
ــرب  ــدوی ع ــه ب ــد جامع ــق ش ــه موف ــور ک ــرآن همان ط ــاز ق ــش و انسان س ــای حیات بخ ــد. آموزه ه ــاری باش ــاری و س ج
ــه ایجــاد  عصــر نــزول را متحــول کنــد و فرهنــگ و تمــدن بی ســابقه ای در بخش هــای مختلــف آســیا و اروپــای قــرون میان

کنــد، امــروز و هــر روز هــم قــادر اســت اقتــدار و بزرگــی مســلمانان را ضمانــت و تــدارک کنــد. 
ــه کســی نیســت جــز ســیدجمال الدین اســدآبادی )18۳8/1۲5-  ــن نظری ــذار ای ــدع و بنیان گ ــرد: مب ــح ک ــر پارســا تصری دکت
189۷/1۳14( کــه در برخــی متــون بــه ســیدجمال الدین افغانــی نیــز مشــهور هســت.  درواقــع اســدآبادی کــه در آســتانه ســده 
بیســتم میــالدی و 14 قمــری از دنیــا رفــت در دورانــی می زیســت کــه مســلمانان از لحــاظ شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی و 
ــد. ســیدجمال به عنــوان شــخصیتی کــه در ســنت های آموزشــی اســالمی تعلیــم  سیاســی در ضعــف و زبونــی به ســر می بردن
ــا هــدف اصــالح  ــع  ســیدجمال ب ــاوت باشــد.  درواق ــی تف ــان اســالم ب ــه مشــکالت جه ــود، نمی توانســت نســبت ب ــده ب دی
ــا  ــوان همــاوردی ب ــی ت ــرای بازیاب ــگاه اســالم و ب ــه جای ــه توســعه و عظمــت از دســت رفت جامعــه مســلمانان و دســتیابی ب
ــا راه کار  ــیدجمال، تنه ــگاه س ــرد. از ن ــرح ک ــرآن را مط ــی ق ــیر عصــری و اجتماع ــم و تفس ــان فه ــزرگ، گفتم ــای ب قدرت ه
مســلمانان در مواجهــه بــا مشــکالت و مســائل اجتماعــی در هــر عصــر و زمانــه ای، بازگشــت بــه قــرآن و رجــوع بــه قــرآن 

بــرای دریافــت پاســخ و راه حــل مناســب از قــرآن اســت. 
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دکتــر پارســا ادامــه داد: مبــارزه بــا اســتعمار و اســتبداد، آزادی خواهــی، عدالت جویــی، اتحــاد جهــان اســالم و امــور دیگــر، 
ــرای آنهــا می گشــت و  به طــور خــاص  ــه الی آیــات قــرآن  به دنبــال راه حلــی ب ــد کــه  ســیدجمال از الب همگــی مســائلی بودن
ــه مبــارزه و اهمیــت مشــارکت مــردم در تغییــرات اجتماعــی  تــالش می کــرد از آیــات قــرآن در تشــویق و ترغیــب مــردم ب
ــُروا َمــا بَِأنُْفِســهِْم« در مقــاالت  ــُر َمــا بَِقــْومٍ َحتَّــی یَُغیِّ َ اَل یَُغیِّ کمــک بگیــرد. آیــه 11 ســوره رعــد اســت کــه می فرمایــد: »إِنَّ اهللَّ
ســید خیلــی کاربــرد دارد و دریافــت و تفســیر ســید از ایــن آیــه آن اســت کــه خداونــد امــور هیــچ قــوم و مردمــی را تغییــر 
نمی دهــد مگــر ایــن کــه خــود آنهــا تغییــر کننــد یعنــی خودشــان بــرای ایــن تغییــر و اصــالح امــور خودشــان تــالش کننــد. 

بایــد دانســت پیــش از  ســیدجمال هیــچ گاه چنیــن تفســیری از ایــن آیــه دیــده نشــده اســت. 
دکتــر پارســادر پایــان گفــت: سیدجمال الدین در مواجهــه بــا شــبهه ناکارآمــدی دیــن، شــاخصه عقل گرایــی را جهــت تفســیر 
ــل اســت.  ــرآن عق ــم ق ــرای فه ــیله ب ــن وس ــز مهم تری ــرآن و نی ــوزه ق ــن آم ــد اســت، مهم تری ــد و معتق ــرح می کن ــرآن مط ق
ــورد و  ــم می خ ــدآبادی رق ــیدجمال الدین اس ــوی  س ــم از س ــرآن کری ــی ق ــری اجتماع ــیر عص ــان تفس ــب گفتم ــن ترتی به ای

ــود.  ــات خــودش می ش ــدی از حی ــه جدی ــرآن وارد مرحل تفســیر ق

ــوم انســانی و  ــا همــکاری پژوهشــگاه عل ــش ب ــن همای ــراز خشــنودی از برگــزاری ای ــا اب ــوزی ب ــر ف ــه نشســت دکت در ادام
ــی و فرهنــگ اســالمی،  ــی و ریاســت آن، انجمــن علمــی مطالعــات قرآن مطالعــات فرهنگــی، از پژوهشــکده مطالعــات قرآن
ــایر  ــش و س ــن همای ــی ای ــی و اجرائ ــرم علم ــران محت ــالمی و مدی ــاد اس ــگ وارش ــرت وزارت فرهن ــرآن و عت ــت ق معاون
ــن  ــت: ای ــرد و گف ــکر ک ــته اند، تش ــارکت داش ــش مش ــن همای ــزاری ای ــه دربرگ ــی ک ــی و اجرائ ــز علم ــگاه ها و مراک دانش
ــالب  ــالمی و انق ــداری اس ــه بی ــن در اندیش ــک مبحــث بنیادی ــه ی ــن ب ــرای پرداخت ــبی ب ــی فرصــت مناس ــش بین الملل همای
ــن  ــالم و همچنی ــان اس ــم در جه ــرآن کری ــی ق ــیر اجتماع ــای تفس ــا و چالش ه ــی ظرفیت ه ــی بررس ــران یعن ــالمی ای اس

ــت.  ــی های آن اس ــتاوردها و آسیب شناس ــج و دس ــران و نتای ــن مفس ــط ای ــده توس ــی ش ــیر ط ــی مس بازشناس
ــالم و  ــان اس ــرای جه ــم ب ــرآن کری ــی ق ــیر اجتماع ــتاوردهای تفس ــوان »دس ــا عن ــری را ب ــب مختص ــز مطال ــب نی این جان
ــا  ــلمان ب ــران مس ــخ مفس ــول تاری ــل، در ط ــر و تعق ــر تدب ــرآن ب ــد ق ــر تأکی ــی ب ــوالً مبتن ــم: اص ــرح می کن ــا« مط چالش ه
ــرد  ــری، رویک ــم قم ــم و پانزده ــده چهارده ــا در س ــد. ام ــرآن پرداخته ان ــی و ق ــیر کالم اله ــه تفس ــف ب ــای مختل رویکرده
جدیــدی در بیــن مفســران رایــج شــد کــه می تــوان آن را رویکــرد تفســیری اجتماعــی از قــرآن دانســت. ایــن رویکــرد کــه 
به تدریــج درجهــان اســالم گســترش یافــت، پیامدهــای گســترده و عمیقــی از خــود در تفکــر و تحــوالت جوامــع اســالمی 
برجــای گــذارد. ایــن نهضــت تفســیری تحــت تأثیــر شــرایط و نیازهــای ایــن مقطــع تاریخــی تــالش کــرد تــا بــا بازتفســیر 
آموزه هــای قرآنــی معطــوف بــه نیازهــای جوامــع اســالمی، تبییــن جامعــی از قــرآن بــرای زندگــی مطلــوب را ارائــه دهــد و 

ــد.  ــت وجو کن ــرآن جس ــکالت را از درون ق ــالمی از مش ــع اس ــت جوام ــای برون رف راه کاره
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ــدآبادی )1۲54ـ1۳14ق( و  ــیدجمال الدین اس ــوی  س ــه از س ــن زمین ــر در ای ــن گام مؤث ــت: اولی ــه گف ــوزی در ادام ــر ف دکت
شــاگردش شــیخ محمــد عبــده )1۲66ـ1۳۲6ق( برداشــته شــد و ســپس توســط مفســران دیگــر در جهــان اســالم دنبــال شــد. 
ــوی  ــن ســعادت دنی ــدی اســالم در تأمی ــر توانمن ــد ب ــن و تأکی ــه دی ــه ب ــا رویکــردی حداکثرگرایان ــن مفســران مســلمان ب ای
ــد  ــعی کردن ــد و س ــه کردن ــان، ارائ ــرای مخاطب ــی ب ــد قرآن ــه تفســیرهای جدی ــرای ارائ ــی را ب ــای فراوان و اخــروی، تالش ه
آموزه هــای دینــی را در متــن زندگــی مــردم قــرار دهنــد و در ســایه آن زندگــی اجتماعــی و سیاســی_فرهنگی دیگــری را بــرای 
مســلمانان ارائــه کننــد و بــا آنچــه باعــث انحطــاط و عقب ماندگــی آنــان گشــته مبــارزه کننــد. همچنیــن زمینــه تحــول ذهنــی 
مســلمانان از دیــدگاه فــردی و آخرت گرایــِی صــرف بــه دیــن را، بــه دیــدگاه اجتماعــی و ارائــه راه حــل مشــکالت مــادی و 

معنــوی مســلمانان و درنهایــت تغییــر وضعیــت جوامــع اســالمی در مســیر مطلــوب، فراهــم آورنــد. 
ــر  ــه تفســیری عمومی ت ــن دســتاورد مهــم آن ارائ ــال داشــته اســت. اولی ــن نهضــت تفســیری دســتاوردهای مهمــی را  به دنب ای
ــی و  ــای اجتماع ــکالت و چالش ه ــه مش ــوف ب ــرآن معط ــات ق ــیر آی ــلمان و بازتفس ــای مس ــرای توده ه ــر و ب ــل فهم ت و قاب
ــد.  ــرات اجتماعــی مطلــوب تقویــت کن ــرآن در راســتای تغیی ــا ق ــاط مســلمان را ب ــا ارتب ــود کــه تــالش می کــرد ت سیاســی ب
درایــن راســتا، پیراســتن اســالم از خرافــه و عقایــِد ســخیف و غلوآمیــز، تأویــل آیــات مربــوط بــه امــور خارق العــاده، پرهیــز از 
مبهمــات و نقــد اســرائیلیات و تــالش بــرای نشــان دادن هم ســویی آیــات قــرآن بــا علــم و عقــل و توجــه بــه فلســفه احــکام 

و حقــوق زنــان نیــز مــورد توجــه بــود. 
وی تصریــح کــرد: دســتاورد دیگــر آن برجسته ســازی ابعــاد سیاســی اجتماعــی اســالم، تأکیــد بــر رابطــه دیــن و سیاســت و 
ضــرورت تأســیس حکومــت بــر اســاس دیــن و اجــرای قوانیــن شــریعت معطــوف بــه آموزه هــای دینــی و مــواردی از ایــن 
ــکل گیری  ــالمی و ش ــه های اس ــیر اندیش ــی در بازتفس ــش مهم ــث، نق ــن مباح ــد. ای ــرح ش ــار مط ــن آث ــه در ای ــود ک ــل ب قبی
اندیشــه سیاســی معطــوف بــه تأســیس حکومــت در بیــن جنبش هــای اســالمی و شــیعی و همچنیــن شــکل گیری ایدئولــوژی 
انقــالب اســالمی ایــران داشــت. دســتاورد دیگــر ایــن نهضــت تفســیری، تأثیرگــذاری بــر اندیشــه پیشــرفت و بالتبــع آن بــر 
ــه سیاســت گذاری  ــود. به طوری ک ــد و تجــدد ب ــدن جدی ــا تم ــه ب ــیوه مواجه ــن ش ــن حــوزه و همچنی سیاســت گذاری ها درای

درخصــوص پیشــرفت کشــور به شــدت تحــت تأثیــر ایــن تفاســیر قرارداشــته اســت. 
دکتــر فــوزی در ادامــه توضیــح داد: اصــوالً دو رویکــرد درایــن تفاســیر مطــرح اســت کــه الزامــات ایــن دونــوع رویکــرد در 
ــا محوریــت علــم و تمــدن  ــران امــروز از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. برخــی ب جوامــع اســالمی و به خصــوص در ای
ــد، تفســیری از  ــی جدی ــش اجتماع ــا پیشــینه و دان ــد ب ــالش می کنن ــد و ت ــی از اســالم پرداخته ان ــه تفســیر اجتماع موجــود ب
آیــات قرآنــی ارائــه دهنــد کــه هماهنگــی الزم را بــا نظریه هایــی کــه در علــوم اجتماعــی و جامعه شناســی مطــرح شــده، داشــته 
ــد  ــد کنن ــًا تأیی ــه عمدت ــت زندگــی ک ــی و کیفی ــه مســائل اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و حقوق ــی در زمین باشــد. نظریه های
ــان  ــان تجددگرای ــوان »بنی ــن راستاســت. کــه ایــن رویکــرد را می ت ــن از تمــدن معاصــر و پیشــرفت جوامــع درای حمایــت دی
دینــی« در جامعــه ایــران دانســت، امــا بخشــی دیگــر از ایــن مفســران فــارغ از وضعیــت موجــود به دنبــال کشــف قوانیــن و 
احــکام اجتماعــی مســتنبط از قــرآن و ارائــه نظریــات بدیــل تمدنــی مســتخرج از آموزه هــای قرآنــی می باشــند. برایــن اســاس 
ــن، احــکام و ســنن  ــی و فطــری وی و قوانی ــای واقع ــدی از انســان و نیازه ــم جدی ــال فه ــی از یک ســو  به دنب مفســر اجتماع
حاکــم بــر رفتــار فــرد و جامعــه مبتنــی بــر کالم وحــی اســت. و از ســوی دیگــر به دنبــال کشــف و ارائــه نظریه هایــی بــرای 
ــان نظــری  ــن رویکــرد بنی ــه ای ــی اســت. ک ــای دین ــن آموزه ه ــر ای ــی ب ــی او مبتن ــی و ســبک زندگ ــی سیاســی اجتماع زندگ
اندیشــمندان مســلمانی را تشــکیل می دهــد کــه از نوعــی الگــوی بدیــل درپیشــرفت جوامــع اســالمی دفــاع می کننــد؛ و خــود 

ــند.  ــف می باش ــیر مختل ــاس تفاس ــا براس ــی از دیدگاه ه دارای طیف
وی اشــاره کــرد: درکنــار ایــن دســتاوردها بایــد گفــت کــه بنیــان بخشــی از چالش هــا و اختالفــات در بیــن جریانــات اســالمی 
ــی توســط ایــن مفســران ریشــه  در جهــان اســالم، در تفــاوت در تفســیرهای اجتماعــی سیاســی متفــاوت از آموزه هــای قرآن
دارد. بحــث نــوع تفســیر از توحیــد، حاکمیــت الهــی، مالکیــت الهــی، خالفــت انســان، قوانیــن شــریعت، عدالــت، اســتکبار و 
اســتضعاف، اصالــت صلــح و یــا جنــگ، امــر بــه معــروف، شــورا، بحــث علــم و دیــن و عقــل و دیــن و الگوهــای پیشــرفت 
و مباحــث بســیاری بــا ایــن نــوع تفاســیر پیونــد وثیقــی دارد. به طوری کــه طیفــی از جریانــات اســالمی نوگــرا، اصالح طلــب 
و رادیــکال بــا رویکردهــای مختلــف تحــت تأثیــر ایــن تفاســیر، اقدامــات و تفکــرات خــود را مطــرح می ســازند، لــذا نگاهــی 
ــت  ــا از اهمی ــا و چالش ه ــناخت ظرفیت ه ــر ش ــی ب ــانه مبتن ــردی آسیب شناس ــا رویک ــیری ب ــت تفس ــن نهض ــه ای ــاره ب دوب
خــاص بــرای آینــده جنبــش بیــداری اســالمی درجهــان اســالم و به صــورت خــاص، بــرای ایــران اســالمی برخــوردار اســت 
ــه  ــع ارائ ــن تجمی ــش ضم ــن همای ــد پرداخــت و ای ــه آن خواهن ــش ب ــن همای ــه درای ــان فرهیخت ــران و محقق ــه صاحب نظ ک

ــد.  ــیر باش ــن مس ــد درای ــای جدی ــا و افق ه ــاز پژوهش ه ــد زمینه س ــی، می توان ــای پژوهش ــن یافته ه آخری
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ســخنران بعــدی دکتــر احمــد پاکتچــی، محتــرم ایــران در یونســکو و عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعات 
فرهنگــی بــود کــه صحبت هــای خــود را بــا عنــوان چهــار »مــوج تفســیر اجتماعــی در ایــران« آغــاز کــرد و گفــت: در قــرآن 
ــد و  به طــور  ــه انســانی و مســائل اجتماعــی انســان ها ســخن می گوی ــاره جامع ــه درب ــات پرشــماری وجــود دارد ک ــم آی کری
ــوان تفســیر  ــا آنچــه به عن ــام داشــته اند، ام ــز اهتم ــا نی ــه شــرح و تفســیر آنه ــن ب ــات، مفســران که ــد دیگــر آی ــی، مانن طبیع
ــا  ــی ی ــع، نوشــتن تفســیرهایی اعــم از ترتیب ــد اســت.  درواق ــده ای نســبتًا نوپدی اجتماعــی می شناســیم، در جهــان اســالم پدی
موضوعــی کــه پرداختــن بــه مســائل و معضــالت اجتماعــی در آنهــا وجــه غالــب باشــد، محصــول یــک و نیــم قــرن اخیــر 
و جریان هــای اصــالح دینــی در جهــان اســالم بــوده اســت. بــا وجــود این کــه در مقایســه بــا کل تاریــخ تفســیر، ایــن دوره 
چنــدان بلنــد نیســت، بــا ایــن همــه، اهمیــت تفســیر اجتماعــی ایــن دوره را در مرکــز توجه هــا قــرار داده اســت. از همیــن رو، 
الزم اســت رونــد فــراز و فــرود این گونــه از تفســیر کاویــده و یــک تفکیــک و گونه شناســی از جریان هــا و موج هــای پدیــد 

آمــده در آن صــورت پذیــرد. 

وی ادامــه داد: اگــر در این بــاره بــر ســرزمین ایــران متمرکــز باشــیم، بایــد یــادآور شــویم کــه تفســیر اجتماعــی در ایــن یــک 
و نیــم ســده، چهــار مــوج بــه خــود دیــده اســت کــه البتــه، هــر یــک از آنهــا خــود جــای تقســیمات جزئی تــری هــم دارد. 
مــوج اول در آســتانه مشــروطیت پدیــد آمــده و در جریــان نهضــت مشــروطه نیــز اثــر نهــاده اســت. محــور بحــث از تفســیر 
اجتماعــی در ایــن مــوج، آیــات منتخــب از قــرآن کریــم اســت و هــدف اصلــی در آن، محافظــت از همبســتگی، تقویت هــای 
پیوندهــا در جامعــه اســالمی و تنظیــم مناســبات آن بــا جوامــع دیگــر بــوده اســت. مــوج دوم کــه از دهــه 1۳۲0 دیــده می شــود 
و در حــدود 1۳40ش بــه اوج رســیده اســت، در بردارنــده گونــه ای از تفســیر اجتماعــی اســت کــه بــه جــای آیــات منتخــب، 
ــه یــک تعلیــم  ــا کلیــت خــود به مثاب ــا رویکــردی نظریه محــور، قــرآن را ب ــا ب ــر آن اســت ت ــر کلیــت قــرآن تأکیــد دارد و ب ب

اجتماعــی مطــرح ســازد. 
دکتــر پاکتچــی تصریــح کــرد: مــوج ســوم، کــه از دهــه 1۳40ش آغــاز می شــود، همچنــان بــر آیــات منتخــب تکیــه دارد و بــا 
محوریــت دادن بــه امــر سیاســت و انقــالب، به دنبــال ارائــه الگویــی از قــرآن بــرای تغییــرات بنیادیــن در ســاختار سیاســی_
اجتماعــی اســت. دقیقــًا همیــن مــوج اســت کــه در فراهــم آوردن زمینه هــا بــرای انقــالب اســالمی ایــران مؤثــر بــوده اســت، امــا 
مــوج چهــارم، کــه از دهــه 1۳60 بــه بعــد شــاهد آن هســتیم، به دنبــال رســیدن بــه الگویــی بــرای مدیریــت اجتماعــی، رســیدن 
بــه یــک نظــام اندیشــه جامعه شــناختی یــا ترکیبــی از آن از خــالل رویکــردی نظام منــد و کلیت نگــر بــه قــرآن کریــم اســت. 
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محور اول
تفسیر اجتماعی: مبانی، اهداف و کارکردها

پــس از برگــزاری بخــش افتتاحیــه و یــک اســتراحت کوتــاه، اولیــن محــور همایــش بــا موضــوع »تفســیر اجتماعــی: مبانــی، 
اهــداف و کارکردهــا« بــا ســخنرانی دکتــر نفیســی، دکتــر ایــازی، دکتــر اســماعیلی، دکتــر احمــدزاده و دکتــر نجاتی حســینی 
آغــاز شــد. دبیــر ایــن نشســت دکتــر محســن قاســم پور بــود. دکتــر قاســم پور پــس از ارائــه توضیحاتــی دربــاره ایــن محــور 
از نخســتین ســخنران دکتــر محمدعلــی ایــازی، عضــو هیــأت علمــی بازنشســته دانشــگاه علــوم و تحقیقــات، دعــوت کــرد کــه 

بــه ارائــه ســخنرانی خــود بــا عنــوان »تفســیر اجتماعــی: اقتضائــات، جریان هــا و رویکردهــای معاصــر« بپــردازد. 
دکتــر ایــازی در ابتــدای ســخنانش گفــت: تفســیر اجتماعــی یکــی از گرایش هــای تفســیری اســت کــه در ســده اخیــر شــکل 
ــای انســان معاصــر اســت. مفهــوم ایــن  ــان مســائل اســالم و قضای گرفــت. ویژگــی  مهــم ایــن گرایــش در توفیــق جمــع می
گرایــش آن اســت کــه قــرآن بــرای نســل حاضــر چــه ســخنی بــرای گفتــن دارد. ایــن معنــا مبتنــی بــر خودآگاهــی خاصــی 
ایجــاد شــده بــود کــه بــر اســاس آن نهضــت بیــداری جهــان اســالم، بــا طــرح بازگشــت بــه قــرآن مطــرح شــد و از ســوی 

مصلحانــی نواندیــش از ایــن منطقــه آغــاز شــد. 
وی ادامــه داد: ایــن تفکــر در سراســر جهــان اســالم در قــرن چهاردهــم بــا فــراز و نشــیب و تنــدی و کنــدی و اختــالف شــرایط 
ــگ غــرب و خودآگاهــی و درک و احســاس عقب ماندگــی  ــا فرهن ــه ب ــان، مواجه ــن جری ــد؛ نخســتین بســتر ای به وجــود آم
ــی در جامعــه علمــی  ــه انســانی و دگرگون ــی در اندیشــه جامع ــن خــود تحول ــود و ای ــان ب ــا آن ــس از تمــاس ب مســلمانان پ
ــرد  ــم و رویک ــوزه فه ــی را در ح ــرد و تغییرات ــول ک ــت خوش تح ــیر را دس ــش تفس ــال آن دان ــه به دنب ــت ک ــلمانان گش مس
ــژه ســخنان شــخصیتی آشــنا چــون  ــان رســید و نوشــته هایی از ایــن دســت به وی ــه گــوش ایرانی ــرا شــد. ایــن صداهــا ب پذی
ــت  ــان دست به دس ــن جری ــداران ای ــان طرف ــار در می ــیر المن ــده در تفس ــد عب ــاگردش محم ــدآبادی و ش ــیدجمال الدین اس  س
می شــد. ایــن تحــوالت دارای ابعــاد گوناگونــی بــوده، کــه یکــی از مظاهــر آن در حــوزه معنائــی و روابــط بــا جامعــه، نســبت 
دیــن و علــم، نســبت دیــن بــا عقــل، نســبت دیــن بــا عدالــت بــود. عوامــل بســیاری در ایــن تحــول تأثیرگــذار بــوده اســت. 
دکتــر ایــازی تصریــح کــرد: در مرحلــه نخســت تحــوالت عصــر ارتباطــات بــه دانــش و بینــش ایــن نواندیشــان اثــر گذاشــت 
و عقــل و بینــش اجتماعــی در نگــرش ایــن عالمــان دینــی منزلــت دیگــری یافــت. مباحــث علــوم اجتماعــی و گســترش آن 
ــه  ــی را ب ــام تفســیر اجتماعــی دامــن زد. چنان کــه طــرح اشــکاالت مفســران و فقیهان ــه ن ــه گرایشــی ب ــان مســلمانان ب در می
تکاپــو واداشــت کــه نســبت بــه دیــن و احــکام فقهــی تجدیــد نظــر کننــد، امــا امــروز مســائل دیگــری مطــرح شــده اســت، 
ــات روز اســت، ماننــد قلمــرو دیــن و انتظــار بشــر، ناگفته هــای قــرآن، تحــوالت جوامــع و زیســت  ــا اقتضائ کــه مناســب ب
جهانــی، گســترش اینترنــت، شــبکه های اجتماعــی و حضــور مــردم در عرصه هــای مختلــف اجتماعــی، دیــن و مــردم، حقــوق 
بشــر، نــگاه بــه زنــان و دگراندیشــان کــه هرکــدام از ایــن مســائل نوعــی پاســخ بــه مســائل روز و عصری کــردن دیــن اســت. 
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دکتــر شــادی نفیســی، دانشــیار دانشــگاه تهــران، ســخنران بعــدی بــود کــه بــا عنــوان »تالش هــای تدبــری گونــه ای از تفســیر 
اجتماعــی« بــه صحبــت پرداخــت و گفــت: تفســیر اجتماعــی و تالش هــای تدبــری دو گونــه تــالش قرآن پژوهــی معاصرنــد 
کــه در تبییــن مباحــث تئــوری و عملیاتــی هــر کــدام، آثــاری پدیــد آمــده اســت. تالش هــای تدبــری بــه آن دســته فعالیت هــای 
قرآنــی گفتــه می شــود کــه بــا اســتناد بــه آیاتــی نظیــر 8۲ نســاء در پــی عمومــی ســازی فهــم قــرآن هســتند. ویژگــی مشــترک 
همــه ایــن تالش هــا عمومــی دانســتن فهــم قــرآن در مقابــل تخصصــی دانســتن تفســیر اســت و غالــب ایــن جریان هــا فهــم 
ــرادران صبوحــی  ــور، الهــی زاده، ب ــا پیشــگامی حجــج االســالم نقی پ ــان ب ــد. ایــن جری ــرآن دارن منســجم و ســوره محور از ق
ــای  ــذاری در نشــر آموزه ه ــال و تأثیرگ ــش فع ــازمان یافته نق ــای س ــب فعالیت ه ــردی و در قال ــای اخــوت به صــورت ف و آق

قرآنــی دارد. 

در ادامــه دکتــر نفیســی ایــن پرســش را مطــرح کــرد کــه آیــا ایــن دوگونــه تــالش، کامــاًل مســتقل و جــدا از یکدیگرنــد؟ یــا در 
برخــی مســائل و موضوعــات همگراینــد؟ بررســی بــه شــیوه کتابخانه ای_اســتنادی در پاســخ بــه ایــن ســؤال نشــان می دهــد 
ــه  ــویند. چ ــرا و یک س ــا هم گ ــی و روش ه ــی مبان ــز در برخ ــدف و نی ــتگاه و ه ــی، در خاس ــالِش قرآن پژوه ــن دو ت ــه ای ک
اینکــه در خاســتگاه و هــدِف هــر دو، تــالش بــرای اصــالح جامعــه امــروزی و بهبــود زندگــی دنیــوی و اخــروی بــه وســیله 
پیــام هدایت گرانــه قــرآن کریــم دیــده می شــود. در مبانــی نیــز هــر دو جریــان بــه قابــل فهــم بــودن قــرآن بــر عمــوم مــردم 
و نقــش قــرآن در تحقــق ســعادت دنیــوی و اخــروی باوردارنــد؛ بــاوری کــه ظاهــراً مــورد اختــالف عمــوم مفســران نیســت 

ــده نمی شــود.  ــوازم آن دی ــه ل ــدی ب ــه بعضــًا پایبن در حالی ک
وی تصریــح کــرد: باتوجــه بــه مبانــی یــاد شــده هــر دو جریــان در ســطح روش از طــرح مباحــث غیرضــروری و تخصصــی 
ــات  ــری از آی ــه پیام گی ــان ک ــد. هم چن ــد می ورزن ــی تأکی ــی و فارسی نویس ــر ساده نویس ــد و ب ــاع می ورزن ــیر امتن در تفس
بــرای نشــان دادن کارآمــدی قــرآن در زندگــی امــروز، از مشــترکات هــر دو جریــان اســت، بــا ایــن تفــاوت کــه در تالش هــای 
تدبــری ایــن پیام گیــری از شــیوه منفعــل ذکــر پیــام بــه شــیوه فعــاِل درگیــر ســاختن مخاطــب بــا فهــم قــرآن ارتقــاء یافتــه و 
جریــان تدبــر می کوشــد بــا تدریــس تعاملــی، تربیــت مربــی و بهره گیــری از ابزارهــای تأثیرگــذاری، مســلمانی عامــل تربیــت 
ــادرت ورزد و عمــاًل آموزه هــای  ــه انتخــاب و داوری مب ــا نگاهــی قرآن محــور ب ــد کــه در همــه مراحــل زندگــی خــود ب کن

قرآنــی را در زندگــی پیــاده کنــد. 

ــردازد.  ــه ســخنرانی بپ ــه ب ــرد ک ــوت ک ــان دع ــتادیار دانشــگاه اصفه ــر داود اســماعیلی، اس ــر قاســم پور از دکت ــه دکت در ادام
دکتــر اســماعیلی در ســخنرانی خــود بــا عنــوان »بازخوانــی آراء تفســیر پژوهــان در تحلیــل مبانــی تفســیر اجتماعــی« تصریــح 
ــه پرســش های  ــر شــرایط جدیــد و رخدادهــای نویــن و پاســخی ب ــان تفســیر اجتماعــی واکنشــی جــدی در براب کــرد: جری
نوپدیــد جهــان معاصــر به شــمار می آیــد؛ از ایــن رو مفســران قــرآن تــالش کردنــد تــا بــا ایــن نگــرش از آن به عنــوان جریــان 

تفســیری فعــال در راســتای احیــای آموزه هــای دینــی و قرآنــی بهــره گیرنــد. 
وی اشــاره کــرد: بایســته اســت تفســیر اجتماعــی قــرآن را بازتــاب دوگونــه از تحــول ســلبی و ایجابــی دانســت کــه مفســر 
اجتماعــی تــالش دارد از  ســوئی شــبهات و اشــکاالت وارد بــر دیــن و قــرآن را نفــی و از ســویی دیگــر بــا زبــان و ادبیاتــی 

جدیــد حقایــق قرآنــی را در پیشــگاه مخاطــب عرضــه کنــد.
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 در جریــان تفســیر اجتماعــی افــزون بــر مبانــی عــام تفســیری مبانــی دیگــری نیــز در خــور تأمــل اســت کــه اجتماعی بــودن 
ــای  ــا رویکــرد جامعه شــناختی و پیش فرض ه ــه ب ــن مفســر اســت ک ــه دیگــر ســخن ای ــن تفاســیر را موجــب می شــود؛ ب ای
ــردازد و  ــرآن می پ ــات ق ــری از آی ــیر و پیام گی ــه تفس ــیری ب ــای تفس ــر نگرش ه ــاوت از دیگ ــی متف ــا مبان ــده از آن و ب برآم

ــد.  ــود می دان ــیری خ ــای تفس ــای پژوهش ه ــه را از اولویت ه ــرح در جامع ــبهات مط ــش ها و ش ــه پرس ــخ گویی ب پاس

دکتــر ســیدمصطفی احمــدزاده، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســالمی، ســخنران بعــدی ایــن نشســت بــود. 
ــر،  ــای اخی ــت: در دهه ه ــتم گرایی« گف ــا سیس ــری ت ــی از جزء نگ ــیر اجتماع ــی تفس ــوان »مبان ــا عن ــود ب ــخنرانی خ وی در س
ــیر  ــی تفس ــاره مبان ــود درب ــت های خ ــیری و تک نگاش ــفی، تفس ــار فلس ــان در آث ــی و قرآن پژوه ــران اجتماع ــوفان، مفس فیلس
ــاء، بیشــتر  ــد. بررســی ایــن مبانــی نشــان می دهــد کــه مفســران اجتماعــی هنــگام بحــث از هــر مبن اجتماعــی ســخن گفته ان
بــر همــان مبنــاء متمرکــز شــده اند و کمتــر بــه ارتبــاط میــان مبانــی پرداخته انــد. از ســوی دیگــر، بــه انــواع مبانــی و تفــاوت 
مبانــی بــا یکدیگــر و به دنبــال آن، تقــدم و تأخــر مبانــی چنــدان توجهــی نداشــته اند و به همیــن خاطــر از تأثیــر و تأثــر مبانــی 

بــر یکدیگــر تقریبــًا ســخنی بــه میــان نیامــده اســت. 
وی افــزود: همچنیــن نگاه هــای جزء نگرانــه بــه مبانــی، ســبب شــده از دســتاوردهای نــگاه کل نگرانــه و سیســتمی بــه مبانــی، 
ــی تفســیر اجتماعــی دقــت  ــه مبان ــگاه سیســتمی ب ــد ن ــه و فوای ــگاه جزءنگران ــه نقــوص ن ــن بایســت ب غفلــت شــود. بنابرای

بیشــتری کــرد. 

ــیر  ــک تفس ــوان »پروبلماتی ــا عن ــن ب ــی دی ــر جامعه شناس ــدرس و پژوهش گ ــینی، م ــیدمحمود نجاتی حس ــر س ــپس دکت س
اجتماعــی قــرآن: مســئله، ایــده، پرســش، روش، نظریــه« ســخن خــود را آغــاز کــرد و گفــت: تفســیر، به عنــوان یــک فعالیــت 
ــناختی و  ــی، ش ــرم »ادب ــک ف ــکل ی ــه ش ــود ب ــه داده می ش ــرآن مواجه ــدس ق ــن مق ــا مت ــه ب ــه، به هنگامی ک دانش پژوهان
عقیدتــی« درآمــده و بــه شــرح و تبییــن و تأویــل و معنــاکاوی و توضیــح آیــات قرآنــی اختصــاص می یابــد. چنیــن مواجهــه 
ــرآن  ــان ظهــور ق ــن زم ــرآن« تثبیــت شــده اســت. از آغازی ــش تفســیر ق ــوان »دان ــل عن ــه ای ذی ــه و دین پژوهان ــش پژوهان دان
ــه مــوازات پیدایــی ادبیــات حجیــم و متنــوع »تفاســیر قرآنــی« مــا  ــا دوران معاصــر و ب در تمــدن اســالمی )ســده1 ه/ ۷ م( ت
ــا نوعــی »جریانــات تفســیری« مواجهیــم کــه از تکثــر نگــرش و جهت گیــری شــناختی_عقیدتی بــه »تفســیر قرآن«حکایــت  ب
می کنــد. فــارغ از تیپولــوژی متنــوع ایــن جریانــات تفســیری آن چــه بــرای قــرآن پژوهــی مــدرن محــل تأمــل و بحــث اســت، 
ــل  ــک آن چــه ذی ــک و متدلوژی ــت تئوری ــژه شــناخت ماهی ــدرن« اســت؛ به وی ــات تفسیری»ســنتی و م ــز ماهــوی جریان تمای

ــده شــود.  ــد نامی ــرآن« می توان ــوان »تفســیر اجتماعــی ق عن
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دکتــر نجاتــی در ادامــه گفــت: بن مایــه »تفســیر اجتماعــی قــرآن« منطقــًا بایــد کشــف نــگاه قــرآن بــه »امراجتماعــی« باشــد و 
دســت مایه آن نیــز بایــد بهره بــردن از هرمنوتیــک دینــی و قرآن پژوهــی مــدرن بــرای کشــف ایــن نــگاه اجتماعــی در قــرآن 
باشــد. همچنیــن »تفســیر اجتماعــی قــرآن« ممکــن اســت بــه ســمت شــرح و بیــان و ایضــاح نــص آیــات قــرآن کریــم بــر 
مبنــای »موضوعــات اجتماعــی« و »مســائل اجتماعــی« واقــع در جهــان اســالم و زیســت اجتماعــی مســلمین نیــز جهت گیــری 

شــده باشــد. 
ــن  ــرآن؟« و ای ــی ق ــیر اجتماع ــدش، تفس ــه می نامن ــت آن چ ــه: »چیس ــرح کردک ــش را مط ــن پرس ــی ای ــر نجات ــپس دکت س
که»تفســیر اجتماعــی قــرآن چگونــه تفســیری بایــد باشــد تــا بتــوان آن را اجتماعــی محســوب نمــود؟«. بــرای پاســخ دادن بــه 
ایــن مسئله_پرســش بایــد از »متدلــوژی قــرآن پژوهــی مــدرن«، کــه بن مایــه آن »هرمنئوتیــک دینــی« و »تحلیــل متــن« اســت، 
بهــره ببریــم، امــا منبــع داده هــای مــا نیــز منطقــًا ادبیــات قرآن پژوهــی مــدرن اســت. ایــن ادبیــات بــر مبنــای منطــق پژوهــش 
ــد شــد.  ــش خواهن ــرآن( گزین ــون شــاخص در تفســیر اجتماعــی ق ــه معــرف« )انتخــاب مت ــدرن به صــورت »نمون علمــی م
همچنیــن بــا اتــکاء بــه تکنیــک پژوهشــی »فــرا تحلیــل« )تحلیــل مجــدد و جدیــد از متونــی کــه »دربــاره تفســیر اجتماعــی 
ــه  ــرد. البت ــا محســوب ک ــع داده ه ــز جــزو مناب ــا را نی ــوان اینه ــط می ت ــرآن« هســتند( و در صــورت وجــود متن هــای مرتب ق
مشــروط بــه اینکــه چنیــن متونــی موجــود بــوده و در دســترس نیــز باشــند! در غیــر ایــن صــورت بن مایــه محــوری و اصلــی 
مــا به نوعــی بازخوانــی پروبلماتیــک تیــپ ایدئــال )پروبلماتیــک نــاب و منطبــق بــا امرواقــع و الگــوی اصلــی( یــک نمونــه 

اســتاندارد و مرجــع از »تفســیر اجتماعــی قــرآن« اســت؛ آن گونــه کــه بایــد باشــد. 

محور دوم
تفسیر اجتماعی: قرآن، دانش ها و روش های نوین

پــس از اســتراحتی کوتــاه، نشســت در بعــد از ظهــر روز چهارشــنبه 18 اســفند بــا پنــل تفســیر اجتماعــی: قــرآن، دانشــها و 
روش هــای نویــن و دبیــری دکتــر پارســا آغــاز شــد. در ایــن نشســت دکتــر رضایــی اصفهانــی، دکتــر قدوســی، دکتــر ســعیدی 
روشــن، دکتــر طباطبایــی و دکتــر درزی ارائــه داشــتند و دکتــر پارســا از نخســتین ســخنران دعــوت کــرد تــا بــه ارائــه خــود 

بپــردازد. 
ــا عنــوان  در آغــاز دکتــر محمدعلــی رضایــی اصفهانــی، عضــو هیــأت علمــی جامعــه المصطفی العالمیــه، ســخنرانی خــود ب
ــت: در حــدود  ــرد و گف ــاز ک ــوم« آغ ــرآن و عل ــات میان رشــته ای ق ــش و گســترش مطالع ــر تفســیر اجتماعــی در پیدای »تأثی
1۳0 ســال قبــل در مصــر  ســیدجمال الدین اســدآبادی خطبــه آتشــین »العــود الی القــرآن« را ایــراد و راه کار نجــات مســلمانان 
از عقب ماندگــی و اســتعمار غــرب را بازگشــت بــه قــرآن اعــالم کــرد. یعنــی حاکمیــت قــرآن در زندگــی اجتماعــی، سیاســی 
و ... مســلمانان کــه موجــب پیشــرفت آنهــا می شــود. ایــن نظریــه در مرحلــه اول ســرمایه تفســیری محمــد عبــده )در تفســیر 
عــّم جــزء و دروس تفســیری( شــد کــه توســط رشــید رضــا )در تفســیر المنــار( و ســید قطــب )در تفســیر فــی ظــالل القــرآن( 
گردیــد و در مرحلــه دوم رویکــرد تفســیر اجتماعــی بــه کشــورهای دیگــر مثــل ایــران )تفســیر پرتــوی از قــرآن، تفســیر نمونــه 
ــه  ــرآن( عالم ــن وحــی الق ــه و م ــان )تفســیر الکاشــف مغنی ــودودی( و در لبن ــرآن م ــم الق و... ( و در پاکســتان )تفســیر تفهی

فضــل اهلل و ... شــد. 
ــژه  ــرآن توجــه وی ــات ق ــی و ... در آی ــی، سیاســی، علم ــه مباحــث اجتماع ــرآن ب ــی ق ــت: تفســیر اجتماع ــه گف وی در ادام
ــی به شــکل  ــه گاه ــی( شــد ک ــوم طبیع ــه ســوم زمینه ســاز رشــد تفســیر علمــی )در حــوزه عل ــن رو در مرحل داشــت؛ از ای
ــرآن  ــیر الق ــاوی و تفس ــر طنط ــیر الجواه ــی در تفس ــورت افراط ــی به ص ــت و گاه ــدار گش ــه پدی ــیر نمون ــدل در تفس معت
هوالهــدی و الفرقــان ســر ســیداحمدخان هنــدی خــود را نشــان داد و صدهــا تفســیر تک نــگاری موضوعــی در مصــر، ایــران، 

ــه دارد.  ــا و ... ادام ــب، مجــالت، وبگاه ه ــب کت ــوز هــم در قال ــه هن ــاد ک ــه عرصــه نه ــا ب ــراق، ســوریه و ... پ ــد، ع هن
دکتــر اصفهانــی تصریــح کــرد: در مرحلــه چهــارم در دهه هــای اخیــر تفســیرهای علمــی در حــوزه علــوم انســانی رشــد کــرد 
کــه نمونه هــای آن را در تفســیرهای تخصصــی مثــل التفســیر التربــوی للقــرآن )ســه جلــد از انــور البــاز( و تفســیر موضوعــی 
ــم  ــف می بینی ــای مختل ــیری در حوزه ه ــگاری تفس ــا تک ن ــده( و صده ــد از نگارن ــش جل ــت )ش ــرآن و تربی ــته ای ق میان رش
ــم و مشــهد و ...  ــه ق ــه و حــوزه علمی ــوم در جامعه المصطفی العالمی ــرآن و عل ــه پنجــم رشــته ها و گرایش هــای ق و در مرحل
ــای اعــم(  ــه معن ــه عودالی القــرآن  ســیدجمال الدین اســدآبادی و تفســیر اجتماعــی )ب ــا نظری ــرکات ب شــکل گرفــت و ایــن ب
شــروع شــد و بــه رشــد شــاخه های علــوم اجتماعــی در دامــن قــرآن منتهــی شــد و مــی رود تــا دانش هــای قــرآن بنیــان را 

تولیــد کنــد و تحولــی نویــن در علــوم انســانی ایجــاد کنــد. 
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ــران مرهــون آموزه هــای مکتــب اهــل بیــت)ع( و  ــان از مصــر و شــکوفایی آن در ای ــادآور شــد: شــروع جری ــان ی وی در پای
انقــالب اســالمی ایــران اســت کــه در ایــن زمینــه رهنمودهــای امــام خمینــی )قــدس( در رویکــرد سیاســی و اجتماعــی بــه 
آیــات قــرآن و نیــز راهبــری امــام خامنــه ای )مدظلــه( در مــورد تحــول علــوم انســانی بــر اســاس قــرآن نقــش اساســی داشــته 

و دارد. 

ســپس دکتــر فرهــاد قدوســی عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه ایالتــی ویــن، ایالــت میشــیگان آمریــکا بــا موضــوع بررســی و نقــد 
یــک  مطالعــه رایانــه ای_آمــاری در بعــد شــفاهی قــرآن بــه ایــراد ســخن پرداخــت. 

وی در آغــاز ســخنانش گفــت: ثابــت شــده اســت کــه روش هــا رایانه ای_آمــاری ابــزار بســیار مفیــد و توانمنــد بــرای تجزیــه 
ــه  ــتفاده از رایان ــا اس ــا ســهولت نســبی ب ــوان ب ــی را می ت ــای ســبکی، دســتوری و واژگان ــون هســتند. ویژگی ه ــل مت و تحلی
شناســایی و مقایســه کــرد. امــا باوجــود ایــن  توانایــی بالقــوه، تاکنــون تجزیــه و تحلیــل آمــاری قــرآن تنهــا در ســه زمینــه کلــی 

انجــام شــده اســت. 
ــرای  ــه ب ــاد خلیف ــد جســت وجوی رش ــی مانن ــای مجزای ــه اول تالش ه ــمرد: زمین ــن برش ــا را این چنی ــر قدوســی زمینه ه دکت
پیــدا کــردن  نظم هــای عــددی )مثــاًل مضــرب 19( در دفعاتــی کلمــات و حــروف در قــرآن آمده انــد، بــوده اســت. زمینــه دوم، 
ــرآن اســت کــه گســترده ترین و  ــات ق ــزول ســور و آی ــی ن ــزول زمان ــرای برســی ترتیــب ن ــه تحلیل هــا ب اســتفاده از این گون
پیچیده تریــن کار در ایــن زمینــه مقالــه بهنــام صادقــی تحــت عنــوان »گاهشــماری قرآن_برنامه پژوهشــی سبک ســنجی« اســت . 
ــتر تحــت  ــدرو گ. بنیس ــاب ان ــه کت ــن زمین ــن کار در ای ــه مهم تری ــرآن اســت ک ــفاهی ق ــای ش ــی جنبه ه ــوم، برس ــه س زمین

عنــوان »مطالعــه شــفاهی_فرمولی قــرآن« اســت. 
دکتــر قدوســی ادامــه داد: اینجــا مقصودمــان از شــفاهی تــالوت از حافظــه و یــا انتقــال ســینه بــه ســینه )شــفاهی( قــرآن نیســت. 
بلکــه مقصــود از »شــفاهی« در تقابــل بــا نوشــتاری اشــاره بــه حالتــی دارد کــه یــک متــن در وهلــه اول در آن حالــت شــکل 

گرفتــه، کــه بعضــًا نتایــج  مهمــی بــرای اینکــه یــک  متــن چگونــه بایــد فهمیــده شــود دارد. 

دکتــر محمدباقــر سعیدی روشــن، دانشــیار پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه ســخنران بعــدی بــود کــه بــا موضــوع قضــا و قــدر 
الهــی و نقــش انســان در جهــان بــه صحبــت پرداخــت و گفــت: همــواره ایــن پرســش ها بــرای انســان مطــرح بــوده کــه قضــا 
و قــدر الهــی چیســت، و نســبت آن بــا فاعلیــت خــدا چگونــه اســت؟ نســبت قضــا و قــدر خــدا بــا نظــم و قانــون جهــان 
چیســت؟ آیــا قضــا و قــدر رقیــب نظــام علــی معلولــی و اســباب جهــان اســت یــا نظــام قانونمنــد جهــان خــود فراگیرتریــن 

نمــود قضــا و قــدر الهــی اســت کــه جریــان فاعلیــت خــدارا رقــم می زنــد؟ 
وی ادامــه داد: بــر اســاس تحلیــل عقــل فعــل هــر فاعــل ارادی )مقابــل فاعــل طبیعــی( ناشــی از علــم، خواســت/ اراده و قضــا 
ــم( و قــدر )انــدازه و تعیّــن( اســت. علــم و اراده و قضــا و قــدر از مبــادی فعــل خــدا و از مســائل اساســی  )ایجــاب و تحتّ

الهیــات قــرآن اســت کــه یــک رشــته معــارف عمیــق متافیزیکــی را در پیونــد، خــدا، جهــان و انســان بــاز می کنــد. 
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فهــم صحیــح قضــا و قــدر یــا ایجــاب و تعیــن وجــود هــر پدیــده از ســوی واجــب تعالــی و نقــش انســان در عالــم اثــری 
بســزا در بینــش وُکنــش یــک انســان موّحــد دارد. مســئله قضــا و قــدر الهــی و نقــش انســان در جهــان ازجملــه مســائل کلیــدی 

معــارف قــرآن اســت. 
ــدار نظــام اســباب  ــر م ــت خــدا را ب ــه فاعلی ــادی فعــل خداســت ک ــدر از مب ــرد: قضــا و ق ــر ســعیدی روشــن اشــاره ک دکت
ــل  ــا از مســیر عل ص وجــودی آفریده ه ــه پدیده هاســت و تشــخُّ ــه هم ــت موجب ــد عل ــن اســاس خداون ــد. برای تفســیر می کن
ــه  ــت تام ــه عل ــق اســت و ضــرورت خــود را از ناحی ــان ذاتشــان ممکن التحق ــای جه ــر خداســت. پدیده ه تعیّن بخــش، تقدی
دریافــت می کنــد. سلســله ایــن علــل بــه واجــب بالــذات ختــم می شــود. پــس واجــب تعالــی علــت موِجبــه همــه علت هــا 
ــن  ــه تعیی ــت. همچنان ک ــی« آن اس ــاء اله ــه آن »قض ــت تام ــردن عل ــا فراهم ک ــده ب ــر پدی ــود ه ــاِب وج ــت. ایج و معلول هاس
ــا فراهم کــردن علــل ناقصــه بدیل پذیــر، »تقدیــر« آن اســت. بدیــن رو قضــا و قدرالهــی رقیــب  حــدود وجــودی هــر پدیــده ب
اســباب عالــم نیســت، بلکــه بــر اســاس فاعلیــت مســتقل الهــی و نظــام قانونمنــد جهــان، هــر عاملــی بــه تناســب رتبه وجــودی 
خــود، نمــودی از قانــون عّلیــت و مظهــری از مظاهــر قضــا و قــدر خداســت. در نظــام قانونمنــد جهــان، رابطــه علــت تامــه بــا 
معلــول خــود، نســبت »ضــرورت« اســت، امــا در علــل مرّکــب، نســبت هــر یــک از علــل بــا معلــول خــود، »امــکان« اســت. 
پــس خــدای متعــال در جریــان آفرینــش و تدبیــر، دو گونــه قضــای حتمــی و غیرحتمــی )مشــروط( دارد. قضــای فراگیــر، یــا 

ســنت الهــی، قوانیــن پایــدار حاکــم بــر تمــام آفرینــش  و تغییــر ناپذیراســت. 
وی تصریــح کــرد: قضــا و قــدر خــدا در منظومــه معرفتــی قــرآن منافاتــی بــا نقــش انســان در جهــان و اراده او در سرنوشــت 
خــود نــدارد. آفرینــش الهــی بــر نظــام قانونمنــد اســباب، اقتضــا دارد کــه هــر پدیــده از راه علــت مناســب خــود به وجــود آیــد. 
برایــن اســاس، اراده انســان نیــز جــزء اخیــر علــت تامــه فعــل ارادی انســان و مصداقــی از قضــا و قــدر خداســت. همچنان کــه 
ــدر  ــا و ق ــداق قض ــان، مص ــدن انس ــوارش در ب ــتم گ ــا سیس ــاه ی ــک گی ــش ی ــد روی ــی مانن ــل طبیع ــش عل ــودن نق طبیعی ب
خداســت، ارادی بــودن فعــِل فاعــِل ذی شــعور و ارادی، مثــل انســان نیــز مصــداق قضــا و قــدر خداســت. قضــای الهــی در فعــل 
ارادی انســان، ایــن اســت کــه اراده انســان علــت تامــه ایــن ســنخ فعــل اســت. در منطــق معرفتــی قــرآن رابطــه میــان جهــان و 
انســان، ارتباطــی دوســویه و تأثیــر و تأثــر متقابــل اســت. از ســویی همــه بوده هــای جهــان ظــرف حیــات و تکاپــوی بی پایــان 
انســان اســت. از ســوی دیگــر بـُـرد وجــودی انســان بــا برخــورداری از قــوه شــعور، اراده، مســئولیت پذیری و خالفــت الهــی، 
ــر از ابزارهــای مــادی و فیزیکــی، شــامل عناصــر فراطبیعــی  ــر از همــه موجــودات اســت. قــدرت اســتخدام انســان فرات فرات
ــان مشــهود و نامشــهود را  ــد و جه ــور می کن ــز، از حیطــه وجــود شــخصی او عب ــن رو شــعاع عمــل انســان نی اســت، از همی

ــازد.  ــر می س متأث

ــا عنــوان »تفســیر در  دکتــر طباطبایــی، اســتادیار پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، ســخنران بعــدی نشســت ب
کشــاکش کالم قدیــم و علــم جدیــد: مــورد ســتون های آســمان« بــود. وی گفــت: تــا پیــش از ظهــور نظریــات کیهان شــناختی 
ــق را پشت ســر  ــه موف ــا« دو مرحل ــد ترونه ــر عم ــراز »بغی ــدار شــدند، تفســیر ف ــش پدی ــرن پی ــج ق ــه از حــدود پن ــدرن، ک م
گذاشــته بــود کــه هرچنــد فهم هــای متعارضــی را از ایــن فــراز عرضــه می کردنــد، دســت کم هــر یــک در زمانــه خودشــان از 
ــک از آن دو تفســیر در دو دوره  ــن رو هــر ی ــد و ازای ــش کالن کالم و کیهان شناســی روز برخــوردار بودن ــت هــر دو دان حمای
ــده  ــویی اثبات کنن ــه از س ــدرن، ک ــی م ــور کیهان شناس ــا ظه ــا ب ــد، ام ــان بودن ــران دوران خودش ــاع مفس ــورد اجم ــف م مختل
نیرویــی نامرئــی میــان اجــرام آســمانی اســت و از ســوی دیگــر نافــی وجــود شــیئی واقعــی بــه نــام آســمان اســت، تفســیر آن 
فــراز قرآنــی بــر اســاس علــم روز بــا مشــکل مواجــه شــد. در ایــن میــان، برخــی از مفســران، بــا چشم پوشــی بــر تلقــی علــم 

ــد.  ــه کردن ــوان ســتون های نامرئــی جهــان تکی ــه به عن ــر نیــروی جاذب ــر داللــت ایــن فــراز ب مــدرن از آســمان، تنهــا ب
ــه هــر  ــوم روز ب ــا عل ــرآن ب ــق ق ــش از دغدغه هــای تطبی ــه بی ــرد: بســیاری دیگــر از مفســران، ک ــح ک ــی تصری ــر طباطبای دکت
ــد و مواضــع  ــه خــرج دادن ــاط ب ــن دیدگاهــی احتی ــد چنی ــر کالمــی و تفســیری داشــتند، در تأیی ــی، دغدغه هــای بزرگ ت قیمت
ــن  ــاره داللت هــای علمــی ای ــور نباشــند درب ــا مجب ــد ت ــام، در پیــش گرفتن ــی و ایه ــا کلی گوی ــه ت ــی، از ســکوت گرفت متفاوت
ــرده از یک ســو، و  ــیم ک ــم از خــدا ترس ــه کالم قدی ــری ک ــم از خدشــه دار شــدن تصوی ــد. بی ــر کنن ــار نظ ــراز صریحــًا اظه ف
ــده  ــِی بازنگری ش ــه کالم ــدان نظری ــی فق ــور کل ــر، و  به ط ــوی دیگ ــد از س ــی جدی ــات کیهان شناس ــی نظری ــال فروپاش احتم
دربــاره رابطــه علــم و دیــن، مفســران معاصــر را در اتخــاذ موضعــی قطعــی دربــاره ایــن قبیــل آیــات بــه موضــع ســکوت یــا 

ســردرگمی کشــانده اســت. 
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ــا  ــود را ب ــخنرانی خ ــه س ــود ک ــتی، ب ــهید بهش ــگاه ش ــتادیار دانش ــم درزی، اس ــر قاس ــت دکت ــن نشس ــر ای ــخنران آخ س
ــال  ــه کــرد و گفــت: »تفســیر اجتماعــی قــرآن« به دنب ــد تفســیر اجتماعــی قــرآن: رویکــردی هرمنوتیکــی« ارائ ــوان »فرآین عن
ــن  ــرورت چنی ــت. ض ــر اس ــی در دوران معاص ــائل اجتماع ــل مس ــرای ح ــت آن ب ــرآن و کاربس ــم ق ــازی مفاهی کاربردی س
رویکــردی بــه قــرآن هــر روز بیشــتر از گذشــته نمایــان می شــود. به شــکل خــاص مرتبــط بــا چنیــن فرآینــدی می تــوان بــه 

ــرد.  ــاره ک ــد اش ــن و ابوزی ــون فضل الرحم ــان همچ ــی قرآن پژوه برخ
ــد دو گام  ــرآن بای ــرای تفســیر ق ــدگاه او ب ــد. از دی ــرآن ســخن می گوی ــی ق ــه داد: فضل الرحمــن از تفســیر دوحرکت وی ادام
اساســی برداشــت: 1- از زمــان حاضــر بــه گذشــته و صــدر اســالم؛ ۲- از صــدر اســالم بــه زمــان حاضــر. او نظریــه دوحرکتــی 
ــا  ــن جهــت بن ــرد و از ای ــق شــرایط روز در نظــر می گی ــرآن مطاب ــرای تفســیر ق ــه ای ب را )Double Movement Theory(  نظری
دارد فرآینــدی بــرای تفســیر کاربــردی قــرآن معرفــی کنــد. ابوزیــد از تمایــز ایــن دو حرکــت بــه تمایــز »معنــا« از »مغــزی« 

یــاد می کنــد. در نــگاه ابوزیــد نیــز »مغــزی« بــه معنــای عصــری از آیــات قــرآن تعلــق دارد. 
ــا نظریــه  ــا فرآینــد تفســیر اجتماعــی مــورد نظــر ماســت گرچــه شــباهتی ب دکتــر درزی تصریــح کــرد: آنچــه کــه مرتبــط ب
ــتری  ــل بیش ــا تفصی ــاوت و ب ــات متف ــن در جزئی ــد دارد، لیک ــزی« ابوزی ــا« از »مغ ــز »معن ــن و تمای ــی فضل الرحم دوحرکت
  ) Contextualization( ــازی ــت: 1- زمینه مندس ــر اس ــای زی ــر گام ه ــی ب ــا مبتن ــگاه م ــی در ن ــیر اجتماع ــد تفس ــت. فرآین اس
ــت آن؛ ۳-  ــا باف ــب ب ــاط( متناس ــه )من ــود آی ــتخراج مقص ــزول؛ ۲- اس ــی دوران ن ــت تاریخ ــا باف ــب ب ــرآن متناس ــات ق آی
بافت زدایــی ) Decontextualization( از آیــه و اســتخراج گــزاره تعمیم یافتــه کــه وابســتگی ای بــه بافــت دوران نــزول نــدارد؛ 
  )Conceptualization( ــی؛ 5- مفهوم ســازی ــا شــرایط عصــر کنون ــه متناســب ب 4- باززمینه مندســازی )Recontextualization( آی

ــا شــرایط عصــری.  متناســب ب
ــه  ــه رویکــرد عصــری ب ــد نشــان می دهــد ک ــن فرآین ــرد. ای ــه ۳ ســوره نســاء اشــاره ک ــه آی ــال ب ــوان مث ــا به عن وی در انته
ایــن آیــه بــه ســازمانی بــرای سرپرســتی یتیمــان داللــت دارد و پیــام اصلــی آیــه بــرای دوره معاصــر نیــز ایجــاد یــک ســازمان 

منســجم و اثربخــش بــرای سرپرســتی یتیمــان اســت.

محور سوم
تفسیر اجتماعی: جریان های اصالح طلبی در جهان اسالم

آخریــن پنــل روز نخســت همایــش بــه بررســی تفســیر اجتماعــی 
و جریان هــای اصالح طلبــی در جهــان اســالم اختصــاص یافــت. 
ــا ســخنرانی  ــاری و ب ــر محمدقنده ــری دکت ــا دبی ــن نشســت ب ای
ــد و  ــر هن ــگاه علیگ ــتاد دانش ــوی، اس ــیدمحمدعلی نق ــر س دکت
ــی  ــیر اجتماع ــوان تفس ــا عن ــات، ب ــکده الهی ــابق دانش ــس س رئی
ــیر  ــوی تفس ــر نق ــاد دکت ــه اعتق ــد. ب ــاز ش ــیه قاره آغ ــرآن در ش ق
اجتماعــی قــرآن هــم زمــان بــا تفســیر ســیداحمد خــان هنــدی که 
ــود،  ــی می ش ــدآبادی تلق ــیدجمال الدین اس ــاگرد  س ــه ای ش به گون
ــوان تفســیر  ــان عن شــروع شــد. تفســیرالقرآن و هوالهــدی والفرق
ــه شــیوه عصــری را در  ــل ب ســیداحمد خــان اســت کــه راه تأوی
ــر را  ــگاه علیگ ــان دانش ــود. احمدخ ــرآن گش ــم ق ــن مفاهی تبیی
ــن  ــکالم محی الدی ــرد. ابوال ــاد ک ــالمی بنی ــگاه اس ــوان دانش به عن
ــد و  ــی هن ــره مل ــزب کنگ ــر ح ــد آزاد )1888- 1958( رهب احم
از رهبــران اولیــه جنبــش اســتقالل هندوســتان بــود. تفســیر 
ــه در آن  ــت ک ــکالم اس ــیری ابوال ــاب تفس ــرآن کت ــان الق ترجم

مســائل اجتماعــی به ویــژه مواجهــه بــا اســتعمار انگلیــس را مطمــح نظــر قــرار داده اســت. ســیّد ابواألعلــی مــودودی )اردو: 
ابواالعلــی مــودودی( ) 190۳ – 19۷9( متفکــر هنــدی پاکســتانی و مؤســس جماعــت اســالمی پاکســتان بــود. مــودودی در 
ــای  ــی جریان ه ــه پیدای ــه ب ــد ک ــرح می کن ــی مط ــرآن نظریه های ــیر خــود تفهیم الق ــلفیان مســلمان اســت و در تفس ــمار س ش
ســلفی در جنبش هــای اســالمی معاصــر منجــر شــد. بــه اعتقــاد دکتــر نقــوی، ســابقه تفســیر اجتماعــی در هنــد خیلــی بیشــتر 

ــد.  ــت کرده ان ــیری فعالی ــش تفس ــن گرای ــتر در ای ــدی بیش ــران هن ــت و مفس ــران اس از ای
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ســخنران بعــدی ایــن پنــل دکتــر علــی زهیــر هاشــم الصــراف، اســتادیار دانشــکده تاریــخ و میــراث دانشــگاه کوفــه بــود کــه 
بــا عنــوان منهــج فهــم و توجیــه النــص القرآنــی فــی التفســیر االجتماعــی عنــد المفســرین المعاصریــن ـ تفســیر »مــن وحــی 
ــزد مفســران  ــی در تفســیر اجتماعــی ن ــن قرآن القــرآن« للســید محمــد حســین فضــل اهلل أنموذجــًا )روش فهــم و تفســیر مت
معاصــر: مطالعــه مــوردی تفســیر مــن وحی القــرآن سیدمحمدحســین فضــل اهلل( بــه ســخنرانی پرداخــت. وی گفــت: تفســیر 
ــده  ــد آم ــر پدی ــه در دوران معاص ــت ک ــالمی اس ــراث اس ــیری در ت ــا تفس ــن روش ه ــن و جدیدتری ــی از مهم تری اجتماع

ــد و  ــات عصــر جدی ــه از مقتضی و درصــدد اســت ک
ــد و  ــتفاده کن ــرآن اس ــم ق ــت فه ــف جه ــوم مختل عل
از جمــود و جزم اندیشــی های موجــود در تفاســیر 
ســنتی دوری کنــد. تفســیر اجتماعــی از ســوی دیگــر 
تالشــی اســت بــرای پاســخ بــه انــگاره تقابــل اســالم 
بــا تمــدن و پیشــرفت های جدیــد. تفســیر مــن 
ــل اهلل از  ــین فض ــیدمحمد حس ــر س ــرآن اث ــی الق وح
ــیر  ــن تفاس ــمار مهم تری ــان در ش ــر لبن ــان معاص عالم
اجتماعــی اســت. فضــل اهلل، روش تفســیری خــود را 
حرّکــی نامیــده و منظــورش ایــن اســت کــه بــا الهــام 
ــه را  ــرد و جامع ــت ف ــاط و فعالی ــی، نش ــات اله از آی
ــان  ــرآن درم ــن وحی الق ــیر م ــی آورد. تفس ــم م فراه
مســائل فــردی و اجتماعــی مســلمانان و ایجــاد تغییــر 
ــه  ــری را وجه ــائل عص ــه و مس ــالح در جامع و اص

ــرار داده اســت.  همــت ق

دکتــر ادریــس هانــی، عضــو هیــأت علمــی جامعه المصطفی العالمیــه و متفکــر شــیعه مراکشــی ســخنران بعــدی نشســت بــود 
کــه بــا عنــوان »القرآن الکریــم بیــن ســؤال التثویر وأزمــه التأویــل: مقاربــه تعقیدیــه وتعاقدیــه« بــه ســخنرانی پرداخــت. قــرآن 
کریــم و بحــران تأویــل و پرســش از چگونگــی شفاف ســازی معنــای مســتور آیــات بحــث دکتــر ادریــس هانــی در رابطــه بــا 
چگونگــی تأویــل و دریافــت معنــا از قــرآن کریــم بــود. وی گفــت: فرآینــد »اســتنطاق« چگونــه شــکل می گیــرد و اهــداف آن 
چیســت؟ مــا بــا بحــران تأویــل مواجهیــم و مــا هم اکنــون شــرایط کســانی را داریــم کــه در قــرآن بــه آنــان این گونــه اشــاره 

شــده: أفــال یتدبــرون القــرآن أم علــی قلــوب أقفالهــا ... 
وی ادامــه داد: مهم تریــن مســئله قابــل طــرح در ایــن زمینــه برانگیختــن کنــکاش و جســت وجو در متــن قــرآن کریــم اســت؛ 
هرچنــد کــه ایــن یــک مســئله پیچیــده اســت و فرآینــد آن شــامل األول یعنــی بازگشــت بــه اصــل مفاهیــم. پــس از آن درک 

االن یعنــی لحظــه و زمانــی کــه معنــی دریافــت می شــود و یــک فرآینــد دینامیکــی أســت.  
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تأویــل یعنــی ارجــاع متشــابه بــه محکــم همان گونــه کــه امــام صــادق بــدان اشــاره کــرده اســت.  درواقــع مــا از مســائلی کــه 
بــدان اشــاره شــد در می یاییــم کــه مــا بــا یــک حقیقــت متالطــم و پــر جنب وجــوش و ناقصــی مواجهیــم کــه قــرآن چــراغ 
ــم مدنظــر  ــا را ه ــای جامعه ه ــد پیچیدگی ه ــم بای ــم را دریابی ــرآن کری ــی ق ــد اجتماع ــم بع ــر بخواهی روشــنگر آن اســت. اگ

قــرار دهیــم. یعنــی بایــد مســائل آنــی و در حــال وقــوع جامعه هــا را لحــاظ کنیــم و مســائل را ثابــت ندانیــم. 

دکتــر علــی غضنفــری، عضــو هیــأت علمــی دانشــکده علــوم و فنــون قــرآن تهــران، ســخنران آخــر ایــن پنــل بــود کــه در 
پایــان ایــن نشســت ســخنرانی خــود را بــا عنــوان »بازخوانــی شــاخصه های عقل گرایــی در تفاســیر اجتماعــی بــا محوریــت 
تفســیرالمنار« ارائــه داد. دکتــر غضنفــری در ابتــدا گفــت: بررســی جایــگاه عقــل در خوانــش جدیــد از دیــن، یکــی از مباحــث 
ــیری  ــان تفس ــته ترین جری ــوان برجس ــی به عن ــیر اجتماع ــان، تفاس ــن می ــد. در ای ــمار می   آی ــر به ش ــیر پژوهی معاص ــم تفس مه
معاصــر بــا مؤلفه هایــی چنــد ســعی در شناســاندن چهــره ای پویــا از اســالم دارنــد؛ ماننــد اکتفــا بــه قــرآن و پرهیــز از روایــات 
تفســیری، اذعــان بــه ســازگاری قــرآن بــا حقایــق علمــی، مبــارزه بــا تقلیــد گرایــی، ضــرورت گشــودن بــاب اجتهــاد و تــالش 

بــرای تحقــق تقریــب ادیــان و مذاهــب. 
وی ادامــه داد: پژوهش هــا بــه شــیوه توصیفی_تحلیلــی، بــه هــدف بازخوانــی شــاخصه های عقل گرایــی در تفاســیر اجتماعــی 
بــا محوریــت تفســیر المنــار بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه بــاور بــه پویایــی اســالم و لــزوم ارائــه فهــم جدیــد از قــرآن و 
ســنت به منظــور هماهنــگ کــردن برداشــت های قرآنــی بــا مقتضیــات عصــر نویــن و تــالش بــرای ســازگار نمــودن پــاره ای 
از گزاره هــای قرآنــی بــا تحــوالت اجتماعــی نوپدیــد، مفســر را بــه نواندیشــی در مباحــث دینــی ســوق می دهــد. افــزون بــر 
ایــن، ضــرورت نــگاه اجتهــادی بــرای اســتنطاق قــرآن به منظــور یافتــن چارچوبــی اصالحــی متناســب بــا زندگــی در عصــر 
ــات  ــا مقتضی ــی ب ــرای هماهنگ کــردن احــکام و معــارف دین ــزاری ب ــه اب ــا مفســر عقــل را به مثاب حاضــر موجــب می شــود ت

زمــان بــه کار بــرد. 

محور چهارم
تفسیر اجتماعی و پیدایی انقالب اسالمی

روز دوم همایــش 19 اســفندماه از ســاعت 9 صبــح آغــاز شــد. بخــش نخســت بــه محــور تفســیر اجتماعــی و پیدایــی انقــالب 
اســالمی اختصــاص داشــت و دکتــر نیلســاز و دکتــر فتح الهــی و جعفــری در ایــن نشســت ارائــه داشــتند. 

ســخنرانی نخســت بــا عنــوان نقــش رویکــرد انتقــادی بــه پندارهــای رایــج دربــاره مفاهیــم دینــی در پیدایــی انقــالب اســالمی 
بــا تأکیــد بــر آرای تفســیری مقــام معظــم رهبــری توســط دکتــر نصــرت نیل ســاز، دانشــیار دانشــگاه تربیــت مــدرس انجــام 
شــد. دکتــر نیلســاز گفــت: انقــالب اســالمی ایــران در دورانــی کــه گمــان می شــد نقش آفرینــی دیــن در حیــات بشــری بــه 
ــه  ــر باورهــای اصیــل دینــی و از ســوی دیگــر متکــی ب ــا بســیار محــدود شــده اســت، از یک ســو مبتنــی ب ــان رســیده ی پای
ــردم، تالش هــای مســتمر  ــر در حضــور گســترده م ــل بســیار مؤث ــت. یکــی از عوام ــی شــکل گرف حضــور توده هــای میلیون
ــود کــه ســال های  ــه ای و دیگــران ب ــی، محمدتقــی شــریعتی، آیــت  اهلل خامن ــی چــون شــهید مطهــری، آیــت اهلل طالقان عالمان
ــرآن و  ــی را از پندارهــای غلطــی کــه ریشــه ای در ق ــم دین ــد مفاهی ــار تــالش کردن ــا تألیــف آث ــه ی ــراد خطاب ــا ای ــی ب طوالن
نصــوص معتبــر دینــی نداشــت، رهــا ســازند و معنــای واقعــی ایــن مفاهیــم را از قــرآن و روایــات صحیــح اســتنباط و بــه 

جامعــه عرضــه کننــد. 
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ــارک  ــاه مب ــه اِی ۳5 ســاله در م ــی اندیشــه اســالمی، حاصــل ۲8 ســخنرانی ســیدعلی خامن ــاب طــرح کل ــه داد: کت وی ادام
ــازار سرشــور مشــهد را، بی شــک  ــی علیه الســالم در ب ــام حســن مجتب رمضــان ســال 1۳5۳ هجــری شمســی در مســجد ام
ــران دانســت.  ــن رویکــرد تفســیری در ای ــم تفســیر اجتماعــی در دوران شــکوفایی ای ــای بســیار مه ــوان یکــی از نمونه ه می ت

ــرآن  ــه ق ــرآن ب ــد اســتفاده از شــیوه تفســیر ق ــه تفســیر مانن ــا ویژگی هــای شــاخص رویکــرد اجتماعــی ب ــن خطابه ه در ای
بــرای اســتنطاق قــرآن و دســتیابی بــه پاســخ مســائل مختلــف، تأکیــد بــر لــزوم تدبــر در قــرآن، توجــه بــه مســائل جدیــد 

اجتماعــی و تفســیر موضوعــی قــرآن کامــاًل آشــکار اســت. 
ــاق،  ــرت، انف ــم، مغف ــد رح ــی مانن ــم دین ــف مفاهی ــب بازتعری ــای خطی ــن دغدغه ه ــرد: از مهم تری ــاره ک ــاز اش ــر نیلس دکت
تــوکل، اقامــه صلــوۀ، ایمــان، والیــت، شــفاعت، هجــرت، خواســت خــدا و به ویــژه والیــت بــوده و در همــه ایــن تبیین هــا 
کــه مبتنــی بــر آیــات قــرآن اســت باورهــای عامیانــه و رایــج دربــاره ایــن مفاهیــم بــه نقــد کشــیده شــده اســت. همچنیــن 
نشــان داده شــده اســت کــه نوعــی دینــداری رواج دارد کــه مطابــق بــا آیــات قــرآن نیســت و ایــن مفاهیــم دینــی و بلکــه خود 
دیــن را بــه یــک عامــل مخــدر تبدیــل کــرده اســت و در صــورت اصــالح باورهــا بــا بازگشــت بــه قــرآن، ایــن مفاهیــم دینــی 

بــه عامــل برانگیزاننــده، تحــرک و پیشــرفت اجتماعــی تبدیــل می شــود. 
دکتــر نیلســاز در پایــان گفــت: ایــن رویکــرد بــه فهــم قــرآن بیــش از نیــم قــرن اســت کــه در همــه نوشــته ها و بیانــات مقــام 
معظــم رهبــری بازتابــی آشــکار دارد و رویکــردی کــه زمانــی در پیدایــی انقــالب اســالمی مؤثــر بــود، دیرزمانــی اســت کــه 

ــد.  در زدودن تحریف هــا از بنیادهــای فکــری امــام خمینــی )ره( و انقــالب اســالمی نقش آفرینــی می کن

ــات  ــوم انســانی و مطالع ــأت علمــی پژوهشــگاه عل ــی، عضــو هی ــی فتح اله ــر محمدعل ــن نشســت دکت ــدی ای ســخنران بع
ــت پرداخــت.  ــه صحب ــا مردمســاالری« ب ــم و نســبت آن ب ــرآن کری ــن در ق ــگاه االمیّیّ ــوان »جای ــا عن ــه ب ــود ک فرهنگــی، ب
دکتــر فتح الهــی در آغــاز گفــت: اســالم توانســت در عــوام، قــدرت قضــاوت ایجــاد کنــد. نظریــه قــدرت اســالمی در پــی 
ــوام  ــه ع ــه ب ــرود. ویژگــی اســالم آن اســت ک ــن ن ــردم وجــود داشــته باشــد و از بی ــدرت قضــاوت در م ــه ق آن اســت ک
موضوعیّــت می دهــد. امــام صــادق علیه الســالم مســئولیّت تشــخیص علمــای صالــح از فاســد را بــه عهــده عــوام مســلمین 
می گذارنــد کــه علمــای صالــح را بــرای تقلیــد انتخــاب کننــد. چنیــن بــار مســئولیّتی بــه سیاسی شــدن عامــه مــردم منجــر 
ــع اهــواء و امانــی  ــر عکــس عــوام یهــود کــه قانون گــذاری را تاب می شــود و مردمســاالری دینــی را زمینه ســازی می کنــد. ب
ــد.  ــدا کن ــت پی ــن را داشــته باشــند و مردمســاالری موضوعی ــه آن قوانی ــن نســبت ب می پنداشــتند نمی توانســتند قلب هــای مؤم
وی تصریــح کــرد: شــاید تعبیــر اّمــی بــودن پیامبــر اســالم هــم اشــاره بــه ایــن معنــی داشــته باشــد کــه بــه توده هــای مــردم 

هویــت دادنــد و آنهــا را حامــالن دیــن قــرار دادنــد.



38

خبرنامه، سال دهم، شماره  هشتاد و پنجم،  فروردین ماه 1401

 آنهــا به واســطه پیامبــر اســالم توانســتند قــدرت قضــاوت و شــخصیّت پیــدا کننــد. تعبیــر االمییــن بــه معنــی غیــر اهــل کتــاب 
در قــرآن کریــم کــه ایرانی هــا هــم از آنهــا محســوب شــده اند نســبتی بــا قیــام اهلل و تشــکیل جامعــه مبتنــی بــر ایمــان دینــی 
دارد. هویــت، فردیــت و تشــّخص و مدینــه هــم کــه همــان حکومــت قانــون الهــی اســت، از قیــام بــرای قانونمنــدی به وجــود 
می آیــد و جوهــر جوامــع در قیــام کــردن آنهــا اســت. ایــن قیــام اهلل بــه عهــده عمــوم جامعــه گذاشــته شــده اســت کــه مبنــای 

مردمســاالری دینــی اســت. 

ــا  ــود. وی در ســخنرانی خــود ب ســخنران آخــر ایــن پنــل دکتــر محمدمهــدی جعفــری، اســتاد بازنشســته دانشــگاه شــیراز ب
عنــوان تفســیر اجتماعــی آیــت اهلل طالقانــی، الهیــات رهایی بخــش بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه نخســتین مفســر قــرآن 
ــح  ــرآن را توضی ــراد معاصــر خویــش، برخــی از مبهمــات ق ــاران و اف ــه ی ــود کــه در پاســخ ب شــخص رســول خــدا )ص( ب
مــی داد و از روی برخــی از مطالــب مبهــم آیــات پــرده برمی گرفــت و بــه تبییــن و روشــنگری می پرداختنــد. پــس از رســول 
خــدا )ص( تنــی چنــد از اصحــاب، امــر تفســیر و تأویــل قــرآن را بــه عهــده داشــتند کــه اکنــون بــه تفســیر مأثــور شــهرت 
گرفتــه اســت. لیکــن، بــا گذشــت زمــان و دور شــدن از روزگار رســول خــدا )ص( و اصحــاب نخســتین، حکومت هــا قــرآن 
را وســیله اثبــات حقانیــت خــود قــرار دادنــد و بــا تطمیــع کســانی، احادیثــی در تفســیر جعــل کردنــد و بــه رســول خــدا و 
اصحــاب آن حضــرت نســبت دادنــد و بدیــن وســیله تفســیر را از مســیر درســت و اصلــی خــود بــه کــوره راه هــای مغرضانــه 
منحــرف کردنــد. ســرانجام تفســیر در طــول تاریــخ مســلمانان، بــه مباحــث لفظــی و آرایه هــای ادبــی و داســتان های ســرگرم 
کننــده تبدیــل شــد و هــدف و مقصداصلــی قــرآن کــه آزاد کــردن انســانها از قیــد و بنــد پرســتش طاغوت هــا و تعالــی اخــالق 
افــراد و رفتارآگاهانــه و حرکــت همبســته اجتمــاع بــه ســوی تکامــل بــود، بــه فراموشــی و غفلــت ســپرده شــد و بــه مباحثــی 

ایســتا در آمــد. 
دکتــر جعفــری تصریــح کــرد: در روزگار کنونــی، برخــی از مســلمانان، از غوغــای جهان خــواران و کشورگشــایان و توســعه 
ــان تفســیرها و برداشــت هایی از کتــاب و  ــا درک ایــن واقعیــت کــه چن ــد و ب ــه خــود آمدن ــان اروپایــی بیــدار شــده و ب طلب
ســنت، علــت اصلــی عقب ماندگــی و انحطــاط ملــل مســلمان شــده اســت، بــه قــرآن بازگشــتند کــه ببیننــد چــه درمانــی بــرای 

ــی می بخشــد؟ ــا رهای ــا و بنده ــای مســلمان را از قیده ــی ملت ه ــی در خــود دارد و چــه آیات ــای عقب ماندگ درده
ــاگرد  ــیله ش ــد و به وس ــاز ش ــده، آغ ــفاهی و پراکن ــورت ش ــیدجمال الدین، به ص ــت از س ــن حرک ــت: ای ــه گف وی در ادام
وفــادارش ســیدمحمد عبــده به صــورت وســیع و عمیقــی ادامــه یافــت و ســپس در دیــدگاه شــاگردان تفســیر قــرآن عبــده و 
کســانی کــه در ســال های بعــد تحــت تأثیــر مکتــب تفســیر اجتماعــی وی قــرار گرفتنــد، در کشــورهای اســالمی و ازجملــه 

ــر مانــدگار آیــت اهلل طالقانــی قابــل مالحظــه اســت.  ــه برجســته آن در ایــران در اث ایــران، منتشــر شــد کــه نمون
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محور پنجم
تفسیر اجتماعی، مسائل و شبهات عصری_مسائل زنان

ــا عنــوان »تفســیر اجتماعــی، مســائل و  پــس از اســتراحتی کوتــاه بخــش دوم همایــش، صبــح روز پنجشــنبه 19 اســفند ب
ــه فتاحــی زاده، اســتاد  ــر فتحی ــن نشســت از دکت ــر ای ــر محصــص دبی ــت و دکت ــه یاف ــان« ادام شــبهات عصری_مســائل زن
ــر فتاحــی زاده ســخنان  ــردازد. در ادامــه دکت ــه بپ ــه ارائ ــوان نخســتین ســخنران دعــوت کــرد ب دانشــگاه الزهــرا)س(، به عن
خــود را بــا عنــوان »ارزیابــی جریــان نواعتزالــی متأخــر در فهــم زبــان دیــن )بــا تأکیــد برمســائل اجتماعــی زنــان( آغــاز کــرد 
و گفــت: جریــان نواعتزالــی متأخــر بــا روشــنفکرانی تجددخــواه از قبیــل محمدآرکــون، عابدالجابــری و نصــر حامدابوزیــد 
در تــداوم و احیانــًا در تعــارض بــا جریــان نواعتزالــی متقــدم شــکل گرفــت. مســیر تجددگرایــی در جهــت رفــع تعــارض 
آموزه هــای دینــی بــا مدرنیتــه طراحــی شــده اســت. بنابرایــن، در راســتای عصــری ســازی دیــن تــالش می کنــد و نســبت 
ــد در  ــن بای ــان فکــری، دی ــن جری ــرار می دهــد. در ای ــت ق ــه را در اولوی ــه، مدرنیت ــان ســنت و مدرنیت ــه چالش هــای می ب
ــوده و  ــه شــرایط فکــری فرهنگــی ب ــذا احــکام اجتماعــی اســالم، وابســته ب ــم شــود. ل ــه فه ــا تجــدد و مدرنیت ــاق ب انطب

بایســتی بــا مقتضیــات عصــری واجتماعــی ســازگاری برقــرار کننــد. 

وی تصریــح کــرد: تاریخ منــدی متــون دینــی بــا ایــن تفســیر کــه آموزه هــای دینــی متأثــر از فرهنــگ زمانــه شــکل گرفتــه 
اســت، نیــز عرفــی دانســتن احــکام اجتماعــی اســالم ســبب شــده، بخــش عمــده ای از ایــن احــکام را ســیال و غیرثابــت 
معرفــی کننــد. بــا ایــن توجیــه کــه تحــوالت فکــری و فرهنگــی در اعصــار بعــدی نســبت بــه عصــر نــزول، بسترســاز ایــن 
ــگاه  ــود. در ن ــر فهــم مفســر خواهــد ب ــی ب ــژه فهــم احــکام اجتماعــی اســالم، مبتن ــن به وی ــوده اســت. فهــم دی تحــول ب
ــم مفســر،  ــت داده می شــود و فه ــن اولوی ــه مفســر مت ــن، ب ــده مت ــراد گوین ــر م ــز ب روشــنفکر تجددخــواه، به جــای تمرک
تعیین کننــده خواهــد بــود. برایــن اســاس، احکامــی کــه حکایــت از تمایــز و تفــاوت زن  و مــرد اســت بایــد بــه تســاوی 

زن و مــرد خاتمــه یابــد. 
ــت از  ــمرد: غفل ــورت برش ــن ص ــت بدی ــه اس ــا آن مواج ــر ب ــی متأخ ــر نواعتزال ــه تفک ــی را ک ــان، چالش های وی در پای
جاودانگــی آموزه هــای دینــی، گشــودن بــاب تکثــر قرائت هــای بــی ضابطــه ازمتــن و بــی توجهــی نســبت بــه تمایزهــای 
تکوینــی زن ومــرد کــه ظاهــراً بــا نمــاد دفــاع از حقــوق زنــان شــکل گرفتــه، امــا در عمــل زن را از حقــوق مســلم خویــش 

ــازد.  ــروم می س مح

ســخنران بعــدی دکتــر ســهیال جاللــی کنــدری، دانشــیار دانشــگاه الزهــرا)س( بــا موضــوع »بررســی دالیــل قرآنــی مخالفــان 
ــه  ــان را در عرص ــور زن ــا حض ــیاری از فقه ــت: بس ــود. وی گف ــت« ب ــت دول ــه ریاس ــان درعرص ــی زن ــارکت اجتماع مش
ریاســت دولــت نمی پذیرنــد و ازجملــه بــه آیاتــی اســتناد می کننــد. آنــان معتقدنــد مــردان بــر زنــان فضیلــت تکوینــی از 
حیــث قــدرت تعقــل و تدبّــر دارنــد و به همیــن دلیــل قــّوام و حاکــم بــر زنــان هســتند. آیــه درجــه نیــز تصریــح کــرده 

مــردان بــر زنــان برتــری دارنــد و مقتضــای عقــل آن اســت کــه انســان های برتــر متصــدی امــور جامعــه شــوند. 
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دکتــر جاللــی در ادامــه گفــت: آیــه 18زخــرف درصــدد بیــان طبیعــت زن اســت کــه موجــودی عالقه منــد بــه زیــور بــوده و 
کمــال خــود را در آن می جویــد و در مخاصمــه نیــز دســتخوش احســاس شــده و نمی توانــد ســخن خــود را مدلـّـل و اثبــات 
کنــد. به عــالوه تصــدی ریاســت دولــت بی شــک موجــب ارتبــاط بــا نامحــرم اســت در آیــه۳۳ احــزاب ممنــوع شــده اســت. 
ــه معنــای واژگان کلیــدی، ایــن  ــاره ب ــه جــّو نــزول قــرآن، ســیاق آیــات و نگاهــی دوب ــا توجــه ب در مقابــل اندیشــمندانی ب
دالیــل را نقــد می کننــد و معتقدنــد آیــه قّوامیــت شــوهر را متکفــل امــور همســر خــود معرفــی می کنــد و به همیــن ســبب، 

درجــه ای از برتــری بــر وی دارد. 
دکتــر جاللــی تصریــح کــرد تأمــل در ســیاق آیــه 18زخــرف نیــز نشــان می دهــد خداونــد از فرهنگ و جریــان فکری نادرســت 
جاهلــی نســبت بــه دختــران پــرده برمــی دارد وگرنــه روشــن اســت کــه نــه تمــام زنــان خــود را بــه زیــور برمی آراینــد و نــه 
همــه آنــان در مخاصمــه نااســتوارند. آیــه۳۳ احــزاب نیــز بــه معنــای خانه نشــینی و انــزوا نیســت؛ بلکــه متضمــن آدابــی بــرای 
آمدوشــد در جامعــه اســت. ذکــر ایــن آداب و وجــوب رعایــت پوشــِش مناســب بــر ایــن اســاس اســتوار اســت کــه حضــور 

زن در جامعــه و تعامــل بــا نامحــرم مجــاز اســت. 
تفســیر اجتماعــی و نــگاه زنانــه )بررســی مــوردی التفســیرالبیانی للقرآن الکریــم( عنــوان ســخنرانی بعــدی ایــن نشســت بــود 
کــه توســط دکتــر کبــری روشــنفکر، اســتاد دانشــگاه تربیــت مــدرس، ارائــه شــد. دکتــر روشــنفکر در ابتــدا گفــت: تفســیر 
ــوادث  ــا و ح ــر پدیده ه ــه در آن از منظ ــت ک ــر اس ــیر در دوران معاص ــم تفس ــی عل ــاخه های اساس ــی از ش ــی یک اجتماع
ــِر دارای  ــوند. مفس ــل می ش ــد، تحلی ــی پرداخته ان ــائل اجتماع ــه مس ــه ب ــی ک ــود و آیات ــته می ش ــات نگریس ــه آی ــی ب اجتماع
ایــن گرایــش، معتقــد اســت کــه قــرآن، مســائل اجتماعــی و آنچــه مربــوط بــه زندگــی اجتماعــی انســان اســت را از منظــر 
ــل کــرده اســت.  ــن انســان و خــدا را بحــث و تحلی ــردی و اجتماعــی انســان ها و رابطــه بی ــن ف ــه داده و رابطــه بی الهــی ارائ
وی ادامــه داد: مفســران اجتماعــی غالبــًا بــه مســائل تربیتــی نیــز پرداخته انــد. ایــن جلــوه از تفســیر بیــن صاحب نظــران بــه 
ــا واقعیــات جهــان مناســب تطابــق بیشــتری می یابــد. تــالش عایشــه  نــام تفســیر ادبی_اجتماعــی نیــز معــروف اســت کــه ب
ــتر  ــاطی را بیش ــر، بنت الش ــان معاص ــت. قرآن پژوه ــی اس ــل بررس ــه قاب ــن زمین ــاطی در ای ــه بنت الش ــب ب ــن، ملق عبدالرحم
ــام دارد.  ــی ن ــیر بیان ــار وی تفس ــن آث ــی از مهم تری ــه یک ــند چراک ــی او می شناس ــیر ادب ــه روش تفس ــی ب ــوزه قرآن شناس در ح
بنت الشــاطی مفســر آگاه بــه زمــان و زن اندیشــمند جهــان عــرب و قــرآن پــژوه معاصــر مصــری اســت کــه آرای قرآن شــناختی 

او در چنــد دهــه اخیــر همــواره مــورد توجــه و مرجــع بســیاری از دانشــمندان و محققــان حــوزه قرآن شناســی بوده اســت. 
نتایــج تحقیــق بــه روش تحلیــل محتــوا حاکــی از توجــه مفســر بــه اصالــت قــرآن در فهــم مســائل زندگــی انســان بــا اســتفاده 
ــای انســانی مطــرح  ــن دغدغه ه ــاب الهــی اســت و مهم تری ــی کت ــر وجــوه ادب ــد ب ــا تأکی ــن و ب ــزار زبان  شــناس ی نوی از اب
ــت داری در زندگــی  ــی و اخالقــی چــون مســئولیت پذیری و امان ــی ایشــان شــامل مســائل تربیت در تفســیر و مطالعــات قرآن

دنیــوی اســت. 
ســخنران آخــر ایــن بخــش دکتــر مرضیــه محصــص، اســتادیار دانشــگاه شــهید بهشــتی بــود. عنــوان ســخنرانی دکتــر محصص 
روش شناســی تفســیر اجتماعــی قــرآن در آثــار نومعتزلیــان شــبه قاره هنــد بــود. دکتــر محصــص تصریــح کــرد: جنبــش مــدرن 
اســالمی در طــول زمــان، تحــوالت بنیادینــی را در زمینــه تفســیر به وجــود آورده اســت. اســتدالل آن هــا ایــن اســت کــه قــرآن 

بــا دیدگاه هــای پیشــرفته مــدرن مخالفتــی نــدارد.
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 رونــد مــدرن در تفســیر قــرآن بــه زمــان شــاه ولی اهلل دهلــوی در هنــد بازمی گــردد. او شــرایط مســلمانان هنــد را بــا جنبــش 
اصالح گرانــه اش تغییــر داد. او تقلیــد را مذمــت و از اجتهــاد دفــاع کــرد و از کاربــرد ایده هــای نویــن در تفســیر قــرآن اســتقبال 
ــالمی را  ــع اس ــی جوام ــل عقب ماندگ ــد، دلی ــبه قاره هن ــان ش ــروه نومعتزلی ــوران گ ــر اندیش ــن و دیگ ــل الرحم ــرد. فض می ک
تحجــر فکــری می داننــد و معتقدنــد همیــن امــر، منجــر بــه ناتوانــی جوامــع مســلمان در پاســخگویی بــه چالش هــای دنیــای 

مــدرن اســت. 
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه ضــرورت روش شناســی نومعتزلیــان شــبه قاره هنــد می تــوان گفــت ایــن گــروه از اندیشــه وران 
ــد  ــن تفاســیر نمی توانن ــد ای ــد و معتقدن ــار متقــدم تفســیری مســلمانان وجــود دارد، اشــاره می کنن ــی کــه در آث ــه کمبودهای ب
ــد  نمــای جامعــی از مفاهیــم خــدا، انســان و اجتمــاع را بیــان کننــد. از ایــن منظــر بیشــتر تفاســیر متقــدم قــرآن ســعی دارن
ــش و  ــذا بین ــد، ل ــی می کنن ــانه خال ــاع، ش ــی اجتم ــائل واقع ــه مس ــخ ب ــد و از پاس ــه کنن ــرآن ارائ ــی از ق ــی تحت اللفظ معنای
معرفتــی عمیــق ایجــاد نخواهــد شــد. می تــوان اذعــان داشــت مهم تریــن اصــل مــورد اســتفاده در تفاســیر اجتماعــی از دیــدگاه 
نومعتزلیــان شــبه قاره هنــد، اجتهــاد اســت. از ایــن رهگــذر بــا تفســیر نهایــی قــرآن مخالــف می شــود. آنــان رونــد تفســیر را 
در طــول زمــان مســتمر دانســته و اجتهــاد را وســیله ای بــرای اجــرای اصالحــات اجتماعــی و پیاده شــدن عدالــت اجتماعــی 

ــد.  ــرآن می دان ــر اســاس ق ب

محور ششم
تفسیر اجتماعی: مسائل و شبهات عصری

آخریــن پنــل روز دوم همایــش بــه بررســی تفســیر اجتماعــی و مســائل و شــبهات عصــری اختصــاص یافــت. دکتــر اشــرف 
بروجــردی، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، بــا موضــوع »آمــوزه صلــح و رویکردهــای 
آن در قــرآن کریــم«، نخســتین ســخنران ایــن بخــش بــود. دکتــر بروجــردی گفــت: بقــا و ارتقــاء همــه جوامــع در ســایه صلــح، 
امنیــت و آرامــش تحقــق می یابــد.  درواقــع جنــگ و قتــال، تخاصــم ورزی و منازعــات داخلــی و خارجــی آفــت پیشــرفت و 
ــرای رشــد و ارتقــای  ــات مختلــف شــاخص های مختلفــی ب ــم کــه در آی توســعه هــر جامعــه ای تلقــی می شــود. قــرآن کری

فــرد و جامعــه بیــان داشــته، بــرای صلــح، مــدارا و هــم زیســتی مســالمت آمیز اهمیــت زیــادی قایــل شــده اســت.
  درواقــع آمــوزه صلــح در قــرآن کارکردهــای متمایــز و گوناگونــی دارد. جایــی در مقابــل تهاجــم و جنــگ و گاهــی در برابــر 

نــزاع و تخاصــم درون خانــواده یــا در اجتمــاع و جوامــع بزرگتــر و بیــن قبایــل و یــا امت هــای مختلــف کاربــرد دارد. 
ــرای رســیدن  ــرآن ب ــه رویکــرد ق ــات مختلــف این طــور اســتنباط می شــود ک ــس از بررســی آی ــرد: پ ــح ک بروجــردی تصری
جامعــه بــه رشــد، شــکوفایی، دانــش و اخــالق کــه از اهــداف آفرینــش و ارســال پیامبــران اســت؛ همانــا دســتیابی بــه صلــح 

و امنیــت اســت. ایــن معنــا کــه انســان ها بتواننــد بــه دریافــت حقیقــت و اخــالق حســنه و طهــارت نفــس برســند. 
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چنان که می فرماید:
ُِّمُهــُم الِْکتـَـاَب َوالِْحْکَمــه َوإِْن َکانـُـوا مـِـْن َقبـْـُل  یهـِـْم َویَُعل  »ُهــَو الـَّـِذی بََعــَث فـِـی اأْلُمِّیِّیــَن َرُســواًل مِنُْهــْم یَتُْلــو َعَلیْهـِـْم آیَاتـِـِه َویَُزکِّ

لَفـِـی َضــاَلٍل ُمبِیــٍن«.

ایــن مفهــوم بلنــد نشــان از آن دارد کــه هــدف از ارســال پیامبــران برخــوردار کــردن جامعــه از شــرایط امــن اســت، یعنــی 
آنچــه کــه در ســایه صلــح و آرامــش محقــق می شــود. صلــح نیــز زمانــی حاکــم می شــود کــه رواداری در جامعــه به عنــوان 
ــت.   ــرط پذیر نیس ــر ش ــن ام ــد و ای ــته باش ــور داش ــروز و ظه ــت ب ــه و حاکمی ــاد جامع ــار آح ــی در رفت ــش اخالق ــک من ی
محبــت، دوســتی و مــودت اگــر در جامعــه ای رواج داشــته باشــد، توافــق و صلــح و مصالحــه در همــه امــور ســاری و جــاری 
ــر آن مترتــب نیســت. راه کار آن هــم در گام نخســت، گفت وگــو و در گام دوم گذشــت، عفــو و  می شــود و هیــچ شــرطی ب

اغمــاض از تخلفــی کــه یکــی بــر دیگــری اعمــال کــرده، اســت. 
ــبات  ــتر در مناس ــئله بیش ــن مس ــه ای ــد ک ــه می دان ــدول از مصالح ــی ع ــت را نوع ــدم گذش ــرآن ع ــت: ق ــه گف وی در ادام
اجتماعــی معنــی پیــدا می کنــد امــا آنجایــی کــه پــای جنــگ در میــان باشــد تحقــق صلــح مشــروط بــه حفــظ مصالــح طرفیــن 

ــان باشــد. قــرآن چنیــن می فرمایــد اســت، مگــر آنکــه خدعــه و پیمــان شــکنی در می

: »َوإِْن َطائَِفتـَـاِن مـِـَن الُْمْؤمِنِیــَن اقْتَتَُلــوا َفَأْصلُِحــوا بَیْنَُهَمــاۖ  َفــإِْن بََغــْت إِْحَداُهَمــا َعَلــی اأْلُْخــَریٰ َفَقاتُِلــوا الَّتـِـی تَبْغـِـی َحتـَّـیٰ تَفـِـیَء 
إِلـَـیٰ أَْمــِر اهلَلِّ ۖ َفــإِْن َفــاَءْت َفَأْصلُِحــوا بَیْنَُهَمــا بِالَْعــْدِل َوأَقِْســُطوا ۖ إَِنّ اهلَلَّ یُِحــُبّ الُْمْقِســِطیَن«. 

در اینجــا بغــی بــه معنــی ظلــم اســت و شــرط قتــال مجــدد در اعمــال ظلــم اســت کــه بــا پیمان شــکنی و نقــض عهــد همــراه 
اســت. در رابطــه بــا قتــال و جهــاد نیــز پــس از تبییــن دیــدگاه و فتــاوی فقهــای عظــام به ایــن نتیجــه می رســیم کــه جنــگ 

و قتــال صرفــًا در مقابــل تهاجــم مجــاز اســت و در خصــوص آغازگــری در جنــگ و قتــال اجــازه ای در دســت نیســت. 

ســخنران بعــدی ایــن نشســت دکتــر محیــا صفاری نیــا، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه امــام صــادق )ع( بــود کــه بــا عنــوان 
»تأملــی در نــوع مواجهــه تفســیر اجتماعــی قــرآن و گفتمــان معاصــر حقــوق بشــر« بــه ارائــه مطالــب خــود پرداخــت و گفــت: 
در جهــان کنونــی یکــی از گفتمان هــای غالــب در جامعــه بشــری، گفتمــان حقــوق بشــر بین المللــی اســت. ایــن گفتمــان کــه 
عمدتــًا بعــد از جنــگ جهانــی دوم برجســتگی یافتــه و رشــدونمو پیــدا کــرده اســت، امــروزه جهان شــمول معرفــی می شــود؛ 
ــوم  ــا و عم ــراد و گروه ه ــه اف ــون، هم ــای گوناگ ــاوت ملت ه ــای متف ــا و ویژگی ه ــه فرهنگ ه ــه ورای هم ــه ای ک به گون
عرصه هــای زندگــی آحــاد بشــر را در برمی گیــرد و منحصــر بــه منطقــه خــاص، گــروه یــا عرصــه خاصــی از زندگــی تلقــی 
ــراروی  ــی را ف ــای جــدی و عمیق ــذاری اســت و چالش ه ــال گســترش و اثرگ ــه روز در ح ــان روز ب ــن گفتم ــود. ای نمی ش

کشــورهای مختلــف ازجملــه نظام هــای اجتماعــی و حقوقــی مبتنــی بــر دیــن قــرار داده اســت. 
دکتــر صفاری نیــا اشــاره کــرد: بــرای پاســخ دهی مناســب در قبــال چالــش یــاد شــده، متفکــران دینــی و حاکمــان کشــورهای 
ــر اســالمی  ــذار و محــوری تفک ــای اثرگ ــه جریان ه ــم ازجمل ــرآن کری ــد. مفســران ق ــی را پیموده ان ــای متنوع اســالمی راه ه
ــی برخــوردار  ــل توجه ــت قاب ــوق بشــر را از اهمی ــان حق ــال گفتم ــا در قب ــه آنه ــوع مواجه ــر بررســی ن ــن ام هســتند. همی

می ســازد. 
ــن  ــه فعالتری ــاوت شــناخته میشــوند. تفســیر اجتماعــی ازجمل ــا رویکردهــای تفســیری متف ــرآن ب ــه داد: مفســران ق وی ادام
روش هــا تفســیری در حــوزه مواجهــه بــا پرسشــهای زمانــه ازجملــه مــوارد مطــرح از ســوی گفتمــان حقــوق بشــر اســت. در 
هــر مطالعــه مربــوط بــه شــناخت نــوع مواجهــه روش تفســیری مزبــور در قبــال گفتمــان حقــوق بشــر، در درجــه اول الزم 
اســت نگاهــی بــه نظــام پرســش های ذیربــط صــورت گیــرد، ســپس وحــدت یــا تنــوع طیــف مفســران اجتماعــی در قبــال 
گفتمــان حقــوق بشــر معاصــر واکاوی شــود تــا معلــوم گــردد کــه مجریــان روش تفســیر اجتماعــی آیــا برخــورد یکدســت و 
منجســمی در خصــوص مباحــث گفتمــان حقــوق بشرداشــته و دارنــد، یــا بیــن آنهــا تنــوع و تکثــری را می تــوان شناســایی 
ــرد  ــاره ک ــوان اش ــواردی می ت ــه چــه م ــود ب ــی نم ــدی معرف ــک طبقه بن ــب ی ــور در قال ــوع مزب ــرار باشــد تن ــر ق ــرد و اگ ک
واحیانــا ویژگی هــای مشــترک یــا اختصاصــی هــر مــورد چیســت؟ شناســایی ولــو اجمالــی صــورت مســئله های یــاد شــده، 
ــا بتــوان بــرای حصــول دســتاوردهای علمــی وعملــی مناســب در آینــده، برخــی  ایــن امــکان را فراهــم خواهــد ســاخت ت

پیشــنهادات و راه کارهــا را مطــرح نمــود. 
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ــوان  ــا عن ــدی ب ــخنرانی بع ــی( در س ــه طیاطبای ــگاه عالم ــی دانش ــأت علم ــو هی ــور )عض ــم پ ــن قاس ــر محس ــپس دکت س
ــب  ــم خطی ــد الکری ــت: عب ــن گف ــرآن این چنی ــات ق ــی در تفســیر آی ــی دین ــب و اندیشــه های اصالح طلب ــم خطی عبد الکری
ازجملــه مهم تریــن مفســران اجتماعــی معاصــر محســوب می شــود کــه از حــوزه جغرافیایــی مصــر برخواســته و بــا هــدف 
ارائــه اصــول کلــی حاکــم بــر نظــام اجتماعــی اســالم، بــا شــیوه ای نظــری تشــریحی و تحلیلــی، آیــات قرآنــی را پــردازش 

نمــوده اســت. 
ــا اســتفاده از انســجام موضوعــی و به کارگیــری ســیاق درون متنــی،  ــا روش توصیفــی – تحلیلــی و ب وی ادامــه داد: اگــر ب
متــن تفســیر القرآنــی للقــرآن پیرامــون موضــوع اصالح طلبــی دینــی مــورد واکاوی قــرار گیــرد، می تــوان دریافــت کــه کــه 
ــی را در  ــی دین ــق اصالح طلب ــی، مصادی ــی پژوهش هــای قرآن ــه ســبب گوناگون ــده " و ب ــر از مکتــب تفســیری "عب وی متأث

حــوزه فــردی، اجتماعــی و دینــی بســیار توســعه بخشــیده اســت. 
دکتــر عبــداهلل میراحمــدی )عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه خوارزمــی( آخریــن ســخنران ایــن همایــش بــود کــه ســخنرانی 
خــود را بــا عنــوان راه کارهــای استعمارســتیزی در تفاســیر اجتماعــی بــا تأکیــد بــر اندیشــه امــام خمینــی و عالمه مغنیــه ارائــه 
داد و گفــت: استعمارســتیزی از مهم تریــن مســئله ها و دغدغــه مشــترک اندیشــمندان و مصلحــان دینــی بــه شــمار می آیــد؛ 
ــان  ــد. محروم ــتثمار می کن ــتضعفان را اس ــی مس ــی و اجتماع ــادی، سیاس ــای اقتص ــی، نظام ه ــا گردنکش ــتعمار ب ــرا اس زی
جامعــه نیــز در طــول تاریــخ تــالش کرده انــد تــا از یــوغ آنهــا بیــرون بیاینــد. در ایــن میــان، یکــی از ویژگی هــای مشــترک 

تفاســیر اجتماعــی و قرآن پژوهــان معاصــر، پرداختــن بــه مســئله های اجتماعــی و تــالش بــرای حــل آنهاســت. 
ــه بســیار دغدغــه ظلم ســتیزی  ــی  معاصــر هســتند ک ــه دو اندیشــمند  دین ــه مغنی ــی و عالم ــام خمین ــرد: ام ایشــان اشــاره ک
ــا بررســی های انجــام شــده مشــخص  ــن امــر اشــاره داشــتند. ب ــه ای ــی ب ــد. آنهــا درســخنرانی ها و نگاشــته های فراوان دارن
شــده؛ امــام خمینــی و عالمــه مغنیــه  به طــور مشــترک راه کارهــای مختلفــی بــرای مبــارزه بــا اســتعمار بیــان کردنــد. ازجملــه 
راه کارهــای فــردی، پایبنــدی بــه اصــول اســالمی، خودبــاوری، آزادی خواهــی و همچنیــن شــجاعت ورزی را می تــوان نــام 
بــرد. افــزون بــر ایــن شــیوه ها، دو اندیشــمند دینــی بــه تعــدادی راه کار اجتماعــی بــرای استعمارســتیزی تأکیــد دارنــد کــه 
از آن جملــه بصیــرت افزایــی، بســیج همگانــی، تصمیــم و اراده جمعــی و نیــز جهــاد و مبــارزه را می تــوان اشــاره کــرد. 

در پایان این پنل، دکتر سیدمجید نبوی دبیر نشست، به جمع بندی سخنان استادان حاضر در نشست پرداخت. 



۴۴

خبرنامه، سال دهم، شماره  هشتاد و پنجم،  فروردین ماه 1401

دکتر رضا غالمی در همایش »فرهنگ و دانشگاه در ایران«  مطرح  کرد:
نگرشی نو به رابطه فرهنگ با دانش و دانشگاه

ــران«، دوم اســفندماه توســط مؤسســه مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت  نخســتین همایــش »فرهنــگ و دانشــگاه در ای
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و به صــورت غیرحضــوری برگــزار شــد. در روز نخســت ایــن همایــش کــه تــا چهــارم اســفندماه 
ــی  ــات فرهنگــی و اجتماع ــس مؤسســه مطالع ــی، رئی ــر رضــا غالم ــد داشــت؛ حجت االســالم والمســلمین دکت ــه خواه ادام
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه ســخنرانی پرداخــت کــه در ادامــه متــن ســخنان دکتــر غالمــی از نظرتــان می گــذرد:

یکــم. پرســش آغازیــن ایــن اســت کــه مــا چــه تلقــی ای از فرهنــگ داریــم و بــا چــه عینکــی بــه فرهنــگ نــگاه می کنیــم؟ 
روشــن اســت کــه انســان یــک موجــود اجتماعــی و بــه تبــع 
آن فرهنگــی اســت و تمامــی ُکنش هــای انســانی دانســته یــا 
ــرار دارد.  نادانســته در اتمســفر و تحــت پوشــش فرهنــگ ق
ــودن  ــا اقتصــادی ب ــف انســان، از سیاســی ی برخــی در تعری
ــرای  ــی ب ــچ تعریف ــد لکــن مســلمًا هی انســان ســخن گفته ان
ــه  ــم، ب ــودات عال ــایر موج ــزه آن از س ــه ممی ــان و وج انس
انــدازه فرهنگــی بــودن انســان گویــا و تمــام کننــده نیســت. 
نبایــد از نظــر دور داشــت کــه در چنیــن نگاهــی بــه فرهنــگ، 
دیگــر فرهنــگ در عــرض سیاســت و اقتصــاد نیســت بلکــه 
ُمشــرف و روح حاکــم بــر سیاســت و اقتصــاد اســت. جــدا 
کــردن فرهنــگ از ابعــاد اجتماعــی، و مقــدم کــردن سیاســت 
ــوی  ــگ از س ــدن فرهن ــت، بلعی ــد گف ــی بای ــاد )حت و اقتص
ــک  ــه در ی ــوده ک ــی ب ــای بزرگ ــاد( خط ــت و اقتص سیاس

مقطــع زمانــی طوالنــی از ســوی تکنوکرات هــا در جهــان و بعــداً بــا کمــی تأخیــر در ایــران صــورت گرفتــه اســت. مــن اگــر 
ــم خواهــم گفــت: »فرهنــگ، مجموعــه ای  ــه کن ــان ارائ ــف دقیقــی از فرهنــگ خدمتت ــدای بحــث خــود تعری بخواهــم در ابت
ــوی« در بســتر  ــادی« و »معن ــد »م ــه در دو بُع ــه« و »عمــل« ک ــده« و »اکتســابی« حــاوی »اندیشــه«، »عاطف ــم تنی اســت »در ه
»زمانــی« و »مکانــی« مشــخص به نحــوی »فراینــدی« شــکل گرفتــه اســت. فرهنــگ در »ضمیرناخــودآگاه« نهادینــه شــده و بــه 
»انســان« و »جامعــه«، »معنــا«، »یکرنگــی« و »هویــت« می بخشــد. « ایــن تعریــف از فرهنــگ بالمعنی االعــم اســت کــه در جــای 
ــاره واژه واژه آن بــه تفصیــل صحبــت کــرد و مــن معتقــدم کــه ایــن تعریــف نســبت بــه ســایر تعاریــف  خــود می تــوان درب

ــح آن نیســت.  ــی دارد کــه مجــال توضی ــه شــده اســت، مزیت های ــون از فرهنــگ ارائ پرشــماری کــه تاکن

دوم. در مقــام توضیــح نســبت و مناســبات فرهنــگ و علــم و نیــز فرهنــگ و نهــاد علــم چنــد یــک جملــه بایــد گفــت کــه علــم 
ــد،  ــده و اندام وارن ــگ در هم تنی ــای فرهن ــه مؤلفه ه ــا ک ــی رود و از آنج ــمار م ــگ به ش ــای فرهن ــن مؤلفه ه ــی از مهم تری یک
طبیعــی اســت کــه وقتــی علــم را یکــی از مؤلفه هــای فرهنــگ در نظــر گرفتیــم، دانشــگاه نیــز به مثابــه نهــاد و ســازمان تعلیــم 
و تعلــم، در طــول علــم، یــک نهــاد صــد در صــد فرهنگــی اســت. اینکــه گفتــه می شــود دانشــگاه یــک نهــاد فرهنگــی اســت، 
ــرای  ــی ب ــرش آن الزامات ــه پذی ــده اصــل بســیار مهمــی اســت ک ــک شــعار نیســت، بلکــه بیان کنن ــا ی ــک حــرف ی ــًا ی صرف
شــاکله دانشــگاه و همچنیــن مدیریــت آن به وجــود مــی آورد.  درواقــع، هــر یــک از دو گزینــه فرهنگــی و غیرفرهنگــی بــودن 
دانشــگاه را بپذیریــم، بــا دانشــگاه متفاوتــی روبــه رو خواهیــم بــود کــه حتــی ممکــن اســت در مــواردی بــا همدیگــر در تقابــل 
قــرار داشــته باشــند. البتــه زمانــی می تــوان از رابطــه فرهنــگ بــا دانشــگاه به درســتی ســخن گفــت کــه جوهــر و ســاختمان 
ــادار  ــی معن ــی اســت، زمان ــاد فرهنگ ــک نه ــه دانشــگاه ی ــزاره ک ــن گ ــر، ای ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــن باش ــان روش ــگ برایم فرهن
می شــود کــه قرائــت خــود از فرهنــگ، اصــول و مختصــات حاکــم بــر آن را روشــن کــرده باشــیم. بــا ایــن تفســیر عمیــق از 
رابطــه فرهنــگ و دانشــگاه، واضــح اســت کــه دیگــر نبایــد حضــور فرهنــگ در دانشــگاه را حضــور الصاقــی دانســت. حضــور 
الصاقــی یعنــی نــگاه فوق برنامــه بــه فرهنــگ، ایــن در حالــی اســت کــه وقتــی دانشــگاه یــک نهــاد فرهنگــی بــود، فرهنــگ 
ــزاری  ــد خــون در رگ هــا و مویرگ هــای دانشــگاه جــاری و ســاری باشــد و تمامــی ابعــاد ســخت افزاری و نرم اف ــد مانن بای

دانشــگاه را در خــود غــرق کنــد. در این صــورت، تمامــی اجــزاء ریــز و درشــت دانشــگاه متأثــر از فرهنــگ اســت.
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ــا روش هــا،  ــا متــون درســی و کمــک درســی؛ از برنامه هــا و ســرفصل ها ت ــر دانشــگاه و خــط ســیر آن ت  از تفکــر حاکــم ب
ــبات  ــد مناس ــا بای ــه این ه ــگاه، هم ــی دانش ــط فیزیک ــا محی ــگاهی ت ــیپلین های دانش ــد و دیس ــا؛ از قواع ــا و فناوری ه ابزاره

قابــل تعریفــی بــا فرهنگــی داشــته باشــند. 
ــن  ــه ای ــه ب ــت، بلک ــگاه ها نیس ــی در دانش ــای فرهنگ ــردن فوق برنامه ه ــت تلقی ک ــه بی اهمی ــن به منزل ــخن م ــن س ــه ای البت
ــی از  ــی، ناش ــای الصاق ــر برنامه ه ــری دیگ ــه تعبی ــا و ب ــگاه ها در فوق برنامه ه ــگ در دانش ــردن فرهن ــه خالصه ک ــت ک معناس
عــدم درک رابطــه فرهنــگ و دانشــگاه اســت، امــا در جــای خــود و درصــورت تشــریفاتی نشــدن فــوق برنامه هــا، برنامه هــای 

الصاقــی هــم می توانــد در فرهنگــی شــدن یــک نهــاد علمــی اثــرات محــدودی را به دنبــال داشــته باشــد. 

ــگ  ــت از فرهن ــر صیان ــه، مســئولیت خطی ــم دوش حــوزه علمی ــت و روشــنفکری، ه ــر عقالنی ــه مظه ســوم. دانشــگاه به مثاب
ملــی و دینــی را بــر عهــده دارد. ایــن خیلــی طبیعــی اســت کــه هــر فرهنگــی در طــول زمــان و در راه پیچیــده و پــر فــراز و 
ــه  ــن، وظیف ــه رو خواهــد شــد و ای ــات روب ــی انحرف ــواع ناخالصی هــا و آلودگی هــا و حت ــا ان ــد، ب ــد طــی کن ــه بای نشــیبی ک
دانشــگاه اســت کــه در تعامــل بــا حــوزه علمیــه، عــالوه بــر دیده بانــی دائــم از میــدان فرهنــگ، مســئولیت پاالیــش فرهنــگ 
ــن اســت کــه در جهــت  ــردم از دانشــگاه همی ــع، یکــی از توقعــات م ــر عهــده داشــته باشــد.  درواق ــز ب از ناخالصی هــا را نی
ــگاه داشــتن فرهنــگ کوشــش کــرده و مراقــب مهم تریــن ســرمایه اجتماعــی و ملــی آنهــا یعنــی فرهنــگ باشــد.  خالــص ن

ــه  ــود ک ــخص می ش ــد، مش ــان می آی ــخن به می ــی آن س ــز از اندام وارگ ــگ و نی ــزاء فرهن ــی اج ــی از درهم تنیدگ ــارم. وقت چه
نســبت علــم و نهــاد علــم بــا فرهنــگ چگونــه نســبتی خواهــد بــود؛ بــا ایــن حــال، ذکــر ایــن مطلــب خالــی از فایــده نیســت 
کــه اگــر فرضــًا بــرای علــم بتــوان هویتــی مجــّزا از فرهنــگ درنظــر گرفــت، نــه تنهــا علــم و نهــاد علــم نبایــد بــا روح فرهنــگ 
مغایرتــی داشــته باشــد، بلکــه بایــد بیــن فرهنــگ و نهــاد علــم انطبــاق حاصــل شــود. در اینجاســت کــه بایــد ضــرورت آشــنایی 
بــا جوهــر و ســاختمان فرهنــگ و نحــوه تطــور و تکامــل آن را یــادآور شــد. واقعیــت ایــن اســت کــه فرهنــگ ثابــت نیســت 
بلکــه پویــا و متکامــل اســت و خــود علــم و دانشــگاه نیــز در پویایــی و تکامــل فرهنــگ نقش آفریــن هســتند بــا ایــن حــال، 
فرهنــگ از یــک هســته ســخت و از یــک پیرامــون برخــوردار اســت. لــذا هــر تحــول و تغییــری کــه بــر اســاس هســته ســخت 
ــر ایــن هســته ســخت نباشــد، تحــول  ــی کــه مبتنــی ب ــه تحول ــرد، یــک تحــول مثبــت تلقــی می شــود و هرگون صــورت گی
منفــی و مخــرب قلمــداد می شــود. بــا ایــن وصــف، الیه هــای پیرامونــی تــازه ای کــه بــا علــم و فنــاوری نیــز بــرای فرهنــگ 
خلــق می شــوند، هــم بایــد بــا هســته ســخت فرهنــگ مــورد ســنجش قــرار بگیــرد تــا مثبــت یــا منفــی بــودن آنهــا احــراز 

 . د شو
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 پنجــم. نکتــه مهمــی کــه ذکــر آن در اینجــا ضــروری اســت، اهمیــت جانمایــی اســتادان در ســیر حرکــت فرهنگی_تمدنــی 
ــول و  ــه اف ــا چگونگــی توجی ــا زوال تمــدن ایرانی_اســالمی ی ــات ی ــی در خصــوص حی اســت. امــروز نظریه هــای گوناگون
غــروب ایــن تمــدن یــا حیــات تمــدن، وجــود دارد، امــا صرف نظــر از نظریاتــی کــه بــه زوال تمــدن ایرانی_اســالمی اعتقــاد 
دارنــد، از هــر اســتاد و پژوهشــگری در تمامــی علــوم، ایــن توقــع وجــود دارد کــه خــو را در ســیر تکاملــی تاریــخ و تمــدن 
در نظــر بگیــرد و ایــن ســؤال را همــواره از خــودش بپرســد کــه مــن در کجــای ایــن میــدان قــرار گرفتــه ام و چــه نقــش و 
ــران دارم؟ به نظــر می رســد ایــن، خــود مهم تریــن گام در جهــت فرهنگــی شــدن  ــی اســالم و ای ســهمی را در تکامــل تمدن

اســتاد و بــه تبــع آن دانشــگاه اســت. 

ششــم. همان طــور کــه اشــاره شــد، رویکــرد فرهنگــی بــه علــم و فنــاوری منحصــر بــه علــوم انســانی و اجتماعــی نیســت 
و هیــچ یــک از علــوم پایــه، علــوم فنی_مهندســی، علــوم پزشــکی و همچنیــن مجموعــه فناوری هــا نــه تنهــا از فرهنــگ جــدا 
ــه ایــن ترتیــب، درک ایــن مطالــب چنــدان دشــوار نخواهــد  ــد. ب نیســتند، بلکــه زاییــده و مکّمــل فرهنــگ به شــمار می رون
بــود کــه حرکــت همــه آنهــا می بایســت در مــدار فرهنــگ باشــد. در چنیــن شــرایطی، نــه فقــط اشــراب فرهنــگ در همــه 
علــوم و فناوری هــا، حیــات و رونــق آنهــا را به دنبــال دارد، بلکــه جلــوی آثــار و تبعــات تلخــی کــه امــروز ناشــی از جدایــی 

علــم و فنــاوری از فرهنــگ قابــل لمــس اســت را می گیــرد. 

هفتــم. یــک واقعیــت روشــن در اینجــا وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه علــم بومــی و علــم دینــی، مصــداق بــارز پیونــد 
ــگ  ــا فرهن ــم ب ــاد عل ــم و نه ــی عل ــوان از نســبت ذات ــر، نمی ت ــان دیگ ــه بی ــی رود. ب ــمار م ــگ به ش ــم و فرهن ــگ عل تنگاتن
ســخن به میــان آورد و ضــرورت بومی شــدن علــوم را نادیــده گرفــت. البتــه تلقــی نادرســت ایــن اســت کــه تصــور شــود 
بومی شــدن یعنــی نادیــده گرفتــن خــط تجــارب بشــری در حــوزه علــم، ایــن در حالــی اســت کــه بــه هیچ وجــه بومی شــدن 
بــه منزلــه محــروم شــدن علــم بومــی از تجــارب و دســتاوردهای بشــری و تعامــل بــا خــط امتــدادی علــم در ســطح جهــان 
ــم  ــد در عل ــم بای ــه بالمعنی االع ــک جامع ــگ ی ــه فرهن ــی ک ــول و نُرم های ــن اص ــر گرفت ــی در نظ ــدن یعن ــت. بومی ش نیس
منظــور کــرده و چــه در مراحــل ســاخت خــود و چــه در حــوزه کاربــرد، آنهــا را به مثابــه اجــزای مهمــی از یــک دســتگاه 
ــت  ــه اســالمی صحب ــم در جامع ــی از بومی شــدن عل ــی اســت وقت ــن شــرایط، طبیع ــی و اتحــاد برســاند. در ای ــه هم افزای ب
می کنیــم، بحــث جدیــدی بــا عنــوان انطبــاق علــم انســانی و اجتماعــی بــا عقالنیــت اســالمی ظهــور و بــروز پیــدا می کنــد، 

ــان شــده اســت.  چیــزی کــه جزئیــات آن در دیدگاه هــای اینجانــب در عرصــه علــم دینــی بی

ــد، دو وظیفــه درون دانشــگاهی  ــان می آی ــش و دانشــگاه ســخن به می هشــتم. زمانی کــه از نســبت و مناســبات فرهنــگ و دان
ــگ مختصــراً  ــال فرهن ــرایط درون دانشــگاهی در قب ــل تصــور اســت. از ش ــم قاب ــاد عل ــرای نه ــه بُرون دانشــگاهی ب و وظیف
ــی  ــرایط فرهنگ ــه ش ــد ب ــگاه ها نمی توانن ــه دانش ــت ک ــم اس ــب مه ــن مطل ــول ای ــا ح ــث در اینج ــا بح ــد، ام ــت ش صحب
جامعــه ای کــه در آن زیســت می کننــد و حیاتشــان مرهــون آن جامعــه اســت، بــی تفــاوت باشــند. بنابرایــن، دانشــگاه ها در 
اصــالح و تقویــت فرهنــگ عمومــی ســهم و نقــش مهمــی دارنــد. البتــه به طــور طبیعــی، دانشــگاهی کــه فرهنگــی نیســت، 
نــه تنهــا قــادر بــه درک شــرایط فرهنگــی جامعــه نیســت، بلکــه از ظرفیــت الزم بــرای اثرگــذاری فرهنگــی در جامعــه نیــز 

بهــره ای نــدارد. 

نهــم. تربیــت فرهنگــی دانشــجو، یکــی از مباحــث پرمناقشــه ســال های بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی بــوده اســت. در 
ــت فرهنگــی  ــای تربی ــل، بعضــی دیگــر، از دانشــگاه منه ــت محــور و در نقطــه مقاب ــن ســال ها بعضــی، از دانشــگاه تربی ای
ســخن گفته انــد. همــه بحــث بــر ســر ایــن پرســش اســت کــه آیــا دانشــگاه صرفــًا محــل انتقــال اطالعــات و مهــارت بــه 
ــز  ــای الزم نی ــات و مهارت ه ــه از اطالع ــی اســت ک ــرورش انســان های دانای ــا دانشــگاه محــل پ ــر، آی ــا خی ــراد اســت ی اف

ــد؟ برخوردارن
ــه دوم  ــه گزین ــان شــد، روشــن اســت ک ــش و دانشــگاه بی ــا دان ــگ ی ــاره نســبت و مناســبات فرهن ــا مالحظــه آنچــه درب ب
صحیــح اســت. و امــا چــرا روی تربیــت فرهنگــی تأکیــد شــده اســت؟ بــرای اینکــه تربیــت بــه معنــای مصطلــح، مهم تریــن 
ــه  ــد شــاکله وجــودی انســان و جامع ــه می توان ــت اســت ک ــط تربی ــع، فق عنصــر در جهــت فرهنگــی شــدن اســت. درواق

انســانی را فرهنگــی کنــد. 
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دهــم. همان طــور کــه اشــاره شــد، علــم بــدون فرهنــگ تاکنــون پیامدهــای تلــخ و ناگــواری در جهــان داشــته اســت. آســیب زدن 
ــاده  ــه مخاطــره افت ــه محیــط زیســت به نحــوی کــه امــروز زندگــی بشــر و ادامــه حیــات نســل های بعــد کامــاًل ب گســترده ب
ــره؛ از  ــد تولیــد ســالح های کشــتارجمعی و غی ــزرگ در پروژه هــای ضدبشــری مانن اســت؛ مشــارکت علمــاء و دانشــمندان ب
دســت رفتــن آزادی دانشــگاه ها و ســکوت آنهــا در قبــال جنایــات بشــری از ســوی نظــام ســلطه؛ گــره خــوردن پروژه هــای 
ــار کــردن  ــِی نهادینــه شــده در جهــان؛ برکن ــی عدالت ــا خــط ب ــا برنامه هــای نظــام ســرمایه داری و همراهــی ب عظیــم علمــی ب
نخبــگان دانشــگاهی از جایــگاه مصلــح اجتماعــی و منتفــی کــردن نقــش ســازنده آنهــا در رشــد و تعالــی جامعــه و همچنیــن 
ــرب  ــای مخ ــه ای از پیامده ــا گوش ــه تنه ــی ک ــد اخالق ــا مفاس ــگاهی ب ــط دانش ــگاه ها و رواب ــط دانش ــدن محی ــه ش درآمیخت

جدایــی فرهنــگ از علــم و دانشــگاه اســت. 

یازدهــم. همان طــور کــه قبــاًل بیــان شــد، حضــور ذاتــی و عمیــق فرهنــگ در تمامــی الیه هــای زیربنایــی و روبنایــی ســبب 
ــا  ــروز ب ــا ام ــن عرصــه، م ــه شــود. در ای ــده گرفت ــه نادی ــه اصطــالح فوق برنام ــای فرهنگــی ب ــه ارزش فعالیت ه نمی شــود ک
ــی و تشــریفاتی شــدن  ــت صــوری، ویترین ــه رو هســتیم: آف ــای فرهنگــی در دانشــگاه ها روب ــی در فعالیت ه ــای فراوان آفت ه
فرهنــگ؛ آفــت اداری و بروکراتیک شــدن فعالیت هــای فرهنگــی؛ آفــت کنــار گذاشــتن اســتاد و دانشــجو از متــن فعالیت هــا و 
ــر آفــت سیاست زده شــدن فعالیــت فرهنگــی کــه الزمــه رهایــی از ایــن آفت هــا؛ اول، قاعده گــذاری صحیــح و  از همــه مهم ت
دوم، ارتقــاء گام بــه گام درک دانشــگاهیان از فعالیت هــای اصیــل فرهنگــی اســت. البتــه در ایــن میــان، نبــود لــوازم کار فرهنگــی 
ــر روی  ــرای ســرمایه گذاری ب ــوی ب ــود اراده ق ــن عرصــه، نب ــران دانشــگاه ها در ای در دانشــگاه ها، گیجــی و ســردرگمی مدی
فعالیت هــای فرهنگــی، فقــدان یــا کمبــود متخصصــان امــور فرهنگــی، ســاختار ضعیــف، بودجــه ناکافــی و غیــره را نیــز نبایــد 

نادیــده گرفــت. 

ــروز بازنگــری در رویکــرد نظــام  ــه ام ــن اســت ک ــم ای ــد کن ــا دارم روی آن تأکی ــی بن ــه پایان ــوان نکت ــم. آنچــه به عن دوازده
آمــوزش عالــی بــه فرهنــگ از دو منظــر درون دانشــگاهی و بُرون دانشــگاهی کامــاًل ضــروری اســت. تــا وقتــی ایــن بازنگــری 
ــار  ــران انتظ ــگاه ها در ای ــدن دانش ــار فرهنگی ش ــا انتظ ــه تنه ــد، ن ــدا کن ــه پی ــوال ادام ــن من ــع به همی ــرد و وض ــورت نگی ص
ــل خواهــد  ــه مجموعــه ای از فعالیت هــای فرهنگــی تقلی ــا فرهنگی شــدن، ب ــود، بلکــه در دانشــگاه های م ــی نخواهــد ب به جای
ــر محــدودی کــه فعالیت هــای  ــی کــه اشــاره شــد، دچــار هســتند و همــان اث ــه آفت های ــز ب ــن فعالیت هــا نی یافــت کــه همی
ــدری  ــب، به ق ــر اینجان ــن بازنگــری از منظ ــرد. ای ــد ک ــی خواهن ــز خنث ــد گذاشــت را نی ــگ خواهن ــی در عرصــه فرهن الصاق
مهــم و جــدی اســت کــه می تــوان از آن به همــان تحــول بنیادیــن در نظــام آمــوزش عالــی تعبیــر کــرد کــه بارهــا از ســوی 
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی مطالبــه شــده اســت، امــا برخــی در نظــام آمــوزش عالــی به اشــتباه آن را بــا تهیــه و تصویــب 
»نقشــه جامــع علمــی کشــور« پایان یافتــه تلقــی کرده انــد. آنچــه مســلم اســت، نظــام آمــوزش عالــی نیازمنــد تحــول اساســی 

ــت.  ــدن دانشگاه هاس ــول، فرهنگی ش ــن تح ــر ای ــت و گوه ــه اس و همه جانب

در مقام جمع بندی، فهرست وار به چند محور اساسی اشاره می کنم:
یک. دانش و دانشگاه یکی از مهم ترین مؤلفه های فرهنگ است. 

دو. هر یک از مؤلفه های فرهنگ با یکدیگر رابطه درهم تنیده و سیستماتیک دارند. 
سه. فرهنگ در دانشگاه حضور الصاقی ندارد، بلکه حضور ذاتی و همه جانبه دارد. 

چهار. دانشگاه به مثابه مظهر عقالنیت، صیانت کننده از فرهنگ ناب است. 
پنج. حرکت دانشگاه ها و عناصر دانشگاهی تمامًا در سیر تکاملی تاریخ باید جانمایی شود. 

شش. علم بومی و علم دینی، مصداق بارز پیوند تنگاتنگ علم و فرهنگ به شمار می رود. 
هفت. دانشگاه ها در عین خودسازی فرهنگی باید نسبت به خودسازی فرهنگی جامعه نیز احساس مسئولیت کنند. 

ــش و دانشــگاه و حرکــت در مســیر فرهنگــی  ــه ســاختن فرهنــگ در دان هشــت. تربیــت فرهنگــی در دانشــگاه ها، راه نهادین
ــت.  ــگاه ها اس ــدن دانش ش

نه. غیبت فرهنگ در دانش و نهاد دانش، تاکنون پیامدهای تلخی را در جهان به دنبال داشته است. 
ــای مهمــی  ــا آفت ه ــروز ب ــا ام ــن فعالیت ه ــا همی ــر نیســت ام ــای فرهنگــی در دانشــگاه ها در جــای خــود بی اث ده. فعالیت ه

روبــه رو شــده اســت. 
ــا و  ــگ در زیربن ــه فرهن ــق و همه جانب ــع حضــور عمی ــوان توق ــی نمی ت ــوزش عال ــن در نظــام آم ــدون تحــول بنیادی ــازده. ب ی

ــت.  ــگاه ها را داش ــای دانش روبن
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دکتر نجفی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:
»شمس تبریزی« یکی از پایه های هویتی ایران است

بــه نقــل از »پایــگاه اطالع رســانی شــمس تبریــزی«، نشســت مشــترک مدیــران تولیــت شــمس تبریــزی و شــهرداری خــوی بــا 
رئیــس پژوهشــگاه ۲۷ فروردین مــاه 1401، در ســالن اندیشــه برگــزار شــد. 

ــه متأســفانه  ــران اســت ک ــی ای ــای هویت ــزی یکــی از اساســی ترین پایه ه ــت: شــمس تبری ــن نشســت گف ــی در ای ــر نجف دکت
مفقــود مانــده اســت. وی برگــزاری برنامه هــای علمــی و فرهنگــی بــرای معرفــی ایــن شــخصیت برجســته عرفانــی را ضــروری 
ــرای  ــد ب ــه بای ــای علمــی و فرهنگــی اســت ک ــن برنامه ه ــق همی ــزی از طری ــزود: رخ نشــان دادن شــمس تبری دانســت و اف

ــرار داد.  ــار ق ــی را معی ــن و اســالم و دســتورات دین ــن شــخصیت هایی، دی ســنجش چنی
ــان وارســته اســت،  ــان این کــه پاکــی و صداقــت رمــز جاودانگــی شــمس تبریــزی و دیگــر عارف ــا بی ــر موســی نجفــی ب دکت
گفــت: اگــر اراده خداونــد متعــال بــر ایــن تعلــق یافتــه کــه پــس از هشــتصد ســال بــار دیگــر نــام و آوازه شــمس تبریــزی از 

ــراد اســت.  طریــق همیــن برنامه هــا مطــرح شــود، رمــز و راز آن معنویــت و پاکــی همیــن اف
رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، ایــران فرهنگــی را وســیع تر و بزرگتــر از ایــران سیاســی دانســت و 
گفــت: آرامــگاه شــمس تبریــزی در خــوی و شــخصیت عرفانــی وی یکــی از هویت هــای ملــی ایــران اســت کــه بخشــی از 

ــد.  ــران فرهنگــی را شــکل می ده ای
ــان شــده اســت، همــان خــط محبــت  ــی ترســیم و بی ــی کــه توســط ایــن شــخصیت های عرفان ــد کــرد: خــط عرفان وی تأکی

اهــل بیــت اســت. 
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در ادامــه جعفرپــور، مدیــر تولیــت شــمس تبریــزی بــا ارائــه گزارشــی از برگــزاری همایش هــای بین المللــی شــمس و موالنــا 
ــتادان و پژوهشــگران  ــدان به خصــوص اس ــه دلســوزان و عالقه من ــالش هم ــد و ت ــاری خداون ــا ی ــت: ب ــل گف ــال های قب در س
داخلــی و خارجــی توفیقــات خوبــی حاصــل شــده اســت کــه ثبــت هشــتصدمین ســالگرد دیــدار شــمس و موالنــا در یونســکو، 
چــاپ و انتشــار الکترونیکــی مجموعــه مقــاالت هفــت همایــش گذشــته، نمایه شــدن مقــاالت در پایــگاه اســتنادی جهــان اســالم 

ــرای حضــور در ایــن رویــداد بین المللــی از مهم تریــن آن هاســت.  و اســتقبال بســیار گســترده کشــورهای خارجــی ب
مدیــر تولیــت شــمس تبریــزی ایجــاد مرکــز تحقیقــات بین المللــی »شمس پژوهشــی« در شهرســتان خــوی را یکــی از مهم تریــن 
ــا همــکاری پژوهشــگاه علــوم انســانی و  اقدامــات بــرای توســعه فعالیت هــای علمــی در ایــن حــوزه عنــوان کــرد و گفــت: ب
مطالعــات فرهنگــی و دانشــگاه عالمــه طباطبایــی بخشــی از کارهــای ایجــاد ایــن مرکــز انجــام شــده اســت کــه انتظــار مــی رود 

در ســال جــاری ایــن مرکــز تأســیس شــود. 
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خالصه گزارش طرح پژوهشی:
جایگاه خالقیت موقعیتی در رویکردهای تربیت تأملی

طــرح »جایــگاه خالقیــت موقعیتــی )Situated Creativity( در رویکردهــای تربیــت تأملــی )مطالعــه مــوردی برنامــه فبــک(« در 
ســال 1400 توســط دکتــر ســید نورالدیــن محمــودی عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده اخــالق و تربیــت در پژوهشــگاه علــوم 

انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــه اتمــام رســید. 

ــد  ــم جدی ــور پارادای ــا ظه ــالت فلســفی نیســت. ب ــا و تأم ــاز از پژوهش ه ــرای حــل مســائل خــود، بی نی ــت ب ــم و تربی تعلی
آمــوزش  و  پــرورش، یعنــی پارادایــم تأملــی، برنامــه فلســفه بــرای کــودکان و نوجوانــان وارد عرصــه تعلیــم و تربیــت شــد. 
مجــری بــا هــدف بررســی جایــگاه خالقیــت موقعیتــی )Situated Creativity( در رویکردهــای تربیــت تأملــی )مطالعــه مــوردی 
ــه این کــه هــدف از انجــام ایــن پژوهــش تبییــن  ــا توجــه ب برنامــه فبــک( تحقیــق حاضــر را انجــام داده اســت. بنابرایــن و ب
ــق از نظــر  ــن تحقی ــوده، روش ای ــودکان ب ــرای ک ــه فلســفه ب ــی در برنام ــت موقعیت ــگاه خالقی ــن جای ــی و تعیی رویکــرد تامل
ــتراوس و  ــاد اس ــق روش داده بنی ــق از طری ــای تحقی ــت و داده ه ــی اس ــش کیف ــن پژوه ــرد ای ــت. رویک ــادی اس ــدف، بنی ه
کوربیــن )1998( گــردآوری شــده کــه منجــر بــه شناســایی جنبه   هــای متعــدد پدیــده شــده و امــکان تدویــن الگــوی نظــری 

ــق را فراهــم  آورده اســت.  تحقی

محمــودی جهــت بررســی متــون، منابــع معتبــر مکتــب عمــل گرایــی و فلســفه بــرای کــودکان بــا تأکیــد بــر دیــدگاه هانــس 
یــوس را بررســی کــرده و همچنیــن جهــت اعتباربخشــی شــاخصهای شناســایی شــده براســاس روش دلفــی از صاحب نظــران 

حــوزه خالقیــت کــه دارای ســابقه آمــوزش در خالقیــت و تالیــف منابــع درســی بودنــد، اســتفاده کــرده اســت. 

نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه "ارتبــاط و پیونــد، تجربــه به مثابــه جریــان، یکپارچگــی درک جهــان و جامعــه مادگــی" به عنــوان 
ــک  ــای تحری ــق راهبرده ــت" و از طری ــل در موقعی ــت و عم ــاماندهی موقعی ــی "س ــرایط عل ــای ش ــر مبن ــوری ب ــه مح مقول
انگیــزی، تفکــر زایشــگر، تأکیــد بــر امــور متضــاد، یادگیــری از طریــق پایــداری، تغییــر و بازســازی محیــط و گشــودگی بیــان و 
بــا در نظــر گرفتــن زیباســازی زندگــی و عوامــل اجتماعــی و کالبــدی )به عنــوان زمینــه ی الگــو( محقــق می شــود و منجــر بــه 
تحقــق وجــه بــه جنبـــه های عـــاطفی آمـــوزش، خالقیــت یکپارچــه، تقویــت خودارزیابــی و انگیــزه مشــارکت باالمــی گــردد. 

نتیجــه تحقیــق حاضــر نشــان داده کــه توجــه و تأکیــد بــر خالقیــت موقعیتــی در پــرورش تفکــر کــودکان مســیری جدیــدی 
ــی و  ــری آن جنبه هــای شــناختی، عاطفــی، حرکت ــا بکارگی ــا ب ــرار می دهــد ت ــرای کــودکان ق ــان فلســفه ب را پیــش روی مربی

اجتماعــی کــودکان را ارتقــا دهنــد. 
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خالصه گزارش طرح پژوهشی:
تحول پارادایمی در معانی و داللت های مفهوم امنیت و نسبت سنجی آن با ایران امروز

طــرح پژوهشــی »تحــول پارادایمــی در معانــی و داللت هــای مفهــوم امنیــت و نسبت_ ســنجی آن بــا ایــران امــروز« در ســال 
1400 توســط دکتــر ســلمان صادقــی زاده، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده مطالعــات اجتماعــی، در پژوهشــگاه علــوم انســانی 

و مطالعــات فرهنگــی بــه اتمــام رســید. 

ــکال در  ــری رادی ــا تغیی ــواره ب ــی هم ــول پاردایم تح
ــراه  ــی هم ــداف کنشــگران اجتماع ــا و اه پیش فرض ه
اســت. ایــن تغییــر بــا نوعــی »بازشناســی« در مفاهیــم 
بنیادیــن همنشــین اســت؛ مفاهیمــی کــه دانــش مــا از 
ــا در  ــش م ــد و کن ــامان می ده ــی را س ــم اجتماع نظ
ارتبــاط بــا یکدیگــر را معنــا می بخشــد. یکــی از ایــن 

ــم بنیادیــن، مفهــوم امنیــت اســت.  مفاهی
 به طــور کلــی، می تــوان امنیــت را دارای دو بعــد 
بیانگــر  عینــی  امنیــت  دانســت.  ذهنــی  و  عینــی 
صیانــت از موجودیت  هاســت؛ حــال ایــن موجودیــت 
ــت  ــا موجودی ــد ی ــانی باش ــت انس ــد موجودی می  توان
غیرانســانی ماننــد جامعــه، دولــت، ملــت یــا ســازمانی 
ــی در طــول  ــوان گفــت، امنیــت عین خــاص. شــاید بت
ــوی  ــی  های ماه ــت خوش دگردیس ــر دس ــی بش زندگ
و معنایــی شــده و از ایــن گــذر مصادیــق آن نیــز تغییــر 

ــت.  ــده اس ــای آن انجامی ــول در داللت ه ــه تح ــت ب ــی امنی ــل در معان ــع تح ــت.  درواق ــرده اس ک
دکتــر صادقــی زاده در تحقیــق حاضــر در قالــب پنــج فصــل می کوشــد تــا تحــوالت پارادایمــی در مفهــوم امنیــت را واکاوی 
ــرورت و  ــی، ض ــی و فرع ــش های اصل ــئله، پرس ــان مس ــر بی ــتمل ب ــق مش ــی تحقی ــات و مبان ــت، کلی ــل نخس ــد. در فص کن
اهمیــت تحقیــق، چارچــوب نظــری، اهــداف تحقیــق، تعریــف مفاهیــم کانونــی و مفاهیــم همپوشــان بیــان شــده اســت. در 
ــه امنیــت جامعــوی در جهــان و  ــات نظری ــه پارادایمــی، پیشــینه و ادبی ــات نظری ــل ســه بخــش پیشــینه و ادبی فصــل دوم ذی
پیشــینه و ادبیــات نظــری امنیــت جامعــوی در ایــران مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. در فصــل ســوم بــا عنــوان »بحــران 
در پارادایــم سیاســی امنیــت« تــالش شــده تــا بــا بیــان ســیر تحــول پارادایمــی مفهــوم امنیــت، زمینه هــای تحــول در معانــی 
و داللت هــای مفهــوم امنیــت تبییــن و زمینه هــای پیدایــش پارادایــم فرهنگــی امنیــت ترســیم شــود. در فصــل یادشــده گــذار 
پارادایمــی از امنیــت سیاســی بــه امنیــت اقتصــادی و ســپس امنیــت جامعــه ای یــا اجتماعــی را مــورد بحــث و بررســی قــرار 
ــان دیگــر دســت خوش بحــران شــده  ــر زم ــش از ه ــت بی ــوم امنی ــه برداشــت سیاســی از مفه ــه و نشــان داده شــده ک گرفت
ــه  ــی اســت ک ــا. بحــران نخســت بیانگــر گسســت در مفروضــات و نظریات ــا و بحــران در رویه ه اســت: بحــران در انگاره ه
ــه نظــم  ــی اســت ک ــر سســت شــدن رویه های ــگاه می داشــت و بحــران دوم ناظــر ب ــا ن ــت سیاســی را برپ ــش امنی نظــام دان

ــد عینیــت اجتماعــی می پوشــاند.  ــر کالب ــده از امنیــت سیاســی را ب برآم
فصــل چهــارم بــا عنــوان »پیدایــش پارادایــم فرهنگــی امنیــت« بــر تبییــن مختصــات کانونــی پارادایــم فرهنگــی امنیــت متمرکــز 
اســت و تــالش شــده تــا انگاره هــای کانونــی دربــاره جامعــه امــن ذیــل ایــن الگــوواره فرهنگــی بازشناســی شــود. مجــری 
در ایــن بخــش بــر اهمیــت انگاره هایــی همچــون ســوژه، دموکراســی و جنبش هــای اجتماعــی تأکیــد داشــته و نظــام دانــش 

برآمــده از مدرنیتــه متأخــر را در کانــون بحــث مطالعــات امنیتــی جــای داده اســت. 
ــت  ــگاه امنی ــا بحــث و بررســی جای ــروز« ب ــران ام ــوی در ای ــت جامع ــگاه امنی ــوان »جای ــا عن در آخــر و در فصــل پنجــم ب
جامعــوی در ایــران امــروز تــالش شــده تــا پارادایــم فرهنگــی امنیــت در صحنــه اجتماعــی و سیاســی کشــورمان جایابــی و 

ــود.  ــه ش ــی ارائ ــی آن تحلیل ــق عمل ــای نظــری و مصادی ــون داللت ه پیرام
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خالصه گزارش طرح پژوهشی:
 »بازخوانی تناقضات و ابهامات درباره احوال و روند جانشینی خاندان صفوی

 از خواجه علی تا شاه اسماعیل«

طــرح پژوهشــی »بازخوانــی تناقضــات و ابهامــات دربــاره احــوال و رونــد جانشــینی خانــدان صفــوی از خواجــه علــی تــا 
ــال 1400  ــوی« در س ــت صف ــت و نهض ــاره طریق ــرقان درب ــان و مستش ــای مورخ ــد ادعاه ــر نق ــد ب ــا تأکی ــماعیل؛ ب شاه اس
توســط دکتــر علــی ساالری شــادی، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده تاریــخ ایــران در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 

فرهنگی به اتمام رسید. 
بــر اســاس موضــوع مطــرح شــده از ســوی دکتــر 
ســاالری شــادی، حاکمیــت صفــوی یــک حکومــت 
ــی  ــان طوالن ــته از زم ــه گذش ــود ک ــی ب ــای تاریخ دیرپ
ــز  ــی نی ــی خانوادگ ــت طوالن ــابقه و قدم ــت، از س حاکمی
ــذا  ــت. ل ــی داش ــرار خاص ــر آن اص ــه ب ــود ک ــودار ب برخ
ــرف  ــوت ص ــاد خل ــی ب ــت گاه ــر حاکمی ــان عص صفوی
ــه  ــت ب ــاحاکمیت دس ــع پیش ــی مقط ــات تاریخ در روای
ــوی  ــاحاکمیت صف ــع پیش ــد. مقط ــواردی می زدن ــرح م ط
گاهــی بــا الزامــات و اقتضائــات عصــر حکومــت مطابقــت 
نداشــت. به هرحــال مقطــع پیشــاحاکمیت از اهمیــت 
ــرا  ــود؛ چ ــوردار ب ــوی برخ ــت صف ــرای حکوم ــادی ب زی
ــار  ــازی و تب ــرای تاریخ س ــان ب ــرمایه بی پای ــک س ــه ی ک

ــا  ــدان صفــوی ب ــاز داشــتند، امــا مســئله مهــم اینکــه، ایــن مقطــع از خان ــه آن نی جویــی محســوب می شــد کــه به شــدت ب
نگرش هــا و بینش هــای عصــر حاکمیــت و توقعــات آنهــا در تضــاد و تناقــض بــود. بی شــک صفویــان به خاطــر آنکــه ایــن 
ــی و  ــه بازخوان ــا دســت اندازی های مکــرر ب ــد، ب ــا ایده هــا و نگرش هــای عصــر حاکمیــت وفــق و مطابقــت دهن برهــه را ب

ــد.  ــی پرداختن ــود فعل ــت موج ــا وضعی ــع ب ــای آن مقط ــا و تعارض ه ــالح تضاده اص
موضــوع مهــم دیگــر آنکــه صفویــان بــا طــرح آن پیشــینه خانوادگــی، در صــدد ارائــه تاریخچــه مفصــل و شناســنامه ای خــاص 
بودنــد تــا حضــور خــود را از گذشــته های دور به طــور مؤثــر توجیــه و تفســیر کننــد. نــام سلســله صفویــان از دوره مذکــور 
از نــام شــیخ صفــی اخــذ شــده اســت کــه نشــان از اهمیــت مقطــع مذکــور بــرای خانــدان صفــوی دارد. صفویــان در ایــام 
ــی  ــی مدع ــا آن، حت ــد و در پیوســتگی ب ــی کردن ــی فراوان ــی بهره جوی ــت از شــیوخ پیشــین و مخصوصــًا شــیخ صف حاکمی
ــا ایــن  ــده در آن پیش بینــی شــده اســت. ب ــد کــه حــوادث آین ــه دارن ــه شــیخ صفــی در خزان ــی منســوب ب شــدند کــه کتاب
ــد. حــال همیــن  ــاد کرده ان ــا کلی گویــی بــدون تعریــف وظایفــی خــاص از »اینجــا نشــینی« ی ــًا ب حــال منابــع صفــوی صرف
ــن جانشــینی را در فضــای دیگــری ســوق  ــان معاصــر همی ــی محقق ــا وقت ــود. ام ــل اغمــاض ب ــدازه ای قاب ــا ان ــی ت کلی گوی
داده انــد و از آن نهضــت صفــوی ســاخته اند، دیگــر موضــوع متفــاوت شــد. منابــع صفــوی بــا طــرح »اینجــا نشــینی« مدعیــات 
خاصــی را مطــرح نکرده انــد و معلــوم نیســت کــه »اینجانشــینی« موروثــی چــه توجیــه و توضیحــی داشــت. امــا نویســندگان 
معاصــر همــان موضــوع جانشــینی را بــا ادعاهــا و فرضیه هایــی چــون وجــود طریقــت و نهضــت صفــوی و رهبــری موروثــی 
آن مطــرح کردنــد کــه مملــو از تناقــض و ابهــام در نــوع و ماهیــت وظایــف، چگونگــی انتخــاب جانشــینی و کیفیــت معیشــت 
و زندگانــی ایــن خانــدان، مناســبات حســنه بــا حاکمیت هــا و تمولــو ثــروت افســانه ای اســت کــه حداقــل، دو مــورد اخیــر 

در تضــاد بــا وجــود هرگونــه نهضــت اســت. 
مســئله جانشــینی پیوســته در خانــدان صفــوی پیــش از حاکمیــت در منابــع و روایــت رســمی صفویــان مــورد تأکیــد قــرار 
گرفتــه اســت. آنهــا در ایــام حاکمیــت دربــاره جانشــینی و حقانیــت آن انــدر ســایه ســابقه خانــدان صفــوی دســت بــه تــالش 
زیــادی زدنــد و آنجانشــینی موروثــی و پیوســته را بــه هســته مشــروعیت بخشــی بدیــل کردنــد. روایــات رســمی صفویــان، 
ــن  ــال، ای ــا این ح ــد. ب ــو کرده ان ــی آن، بازگ ــی و چرای ــح چگونگ ــدون توضی ــیت خاصــی ب ــا حساس ــینی را ب ــده جانش پدی
ــه اســت  ــات آن پرداخت ــه جزئی ــر ب ــرده و کمت ــدی ک ــی صورت بن ــا کلی گوی ــد ب ــت رســمی موضــوع را باوجــود تأکی روای
چــرا کــه ورود بــه جزئیــات بــا توجــه بــه واقعیــات، ادعــای صفویــان را بــه چالــش می کشــاند. بــا اینحــال به نظــر می رســد 
ــه و  ــواردی توجی ــتای م ــی آن، در راس ــی و چگونگ ــح چرای ــدون توضی ــته را، ب ــی و پیوس ــینی مورورث ــده جانش ــا پدی آنه

ــد ــرده ان ــدی ک صورت بن
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گزارش فرصت مطالعاتی عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( در پژوهشگاه

ــه ابــالغ »شــیوه نامه فرصــت مطالعاتــی اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه ها و مؤسســات پژوهشــی در جامعــه و  ــا توجــه ب ب
صنعــت« از ســوی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، براســاس توافــق صــورت گرفتــه میــان پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
مطالعــات فرهنگــی و دانشــگاه بین المللــی امــام خمینــی )ره(، دکتــر یعقــوب خزائــی، از اعضــای هیــأت علمــی گــروه تاریــخ 
ــای  ــوان »بررســی وضــع زندان ه ــا عن ــاط ب ــن ارتب ــود در ای ــی خ ــی )ره(، فرصــت مطالعات ــام خمین ــی ام دانشــگاه بین الملل
ــه  ــه انجــام رســاند. در ادامــه ضمــن اشــاره  ب تهــران و ســاختار آن« را در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ب
ــع  ــی، دســتاوردها، محدودیت هــا و موان گزارشــی مختصــر از برگــزاری ســه کارگاه  در مــدت اجــرای ایــن فرصــت مطالعات

ــود.  ــریح می ش ــی تش ــی این چنین ــای مطالعات ــرای فرصت ه اج
ضــرورت دارد بــه ایــن نکتــه اشــاره شــود کــه دکتــر خزائــی در ابتــدا، بــرای اجــرای برنامــه فرصــت مطالعاتــی خــود دو طــرح 
ــه  ــی )ره( ارائ ــام خمین ــی ام ــخ دانشــگاه بین الملل ــروه تاری ــه گ ــتان ها را ب ــن تیمارس ــرح جایگزی ــز ط ــدان و نی ــی زن عملیات
کــرده و مقــرر شــد گــزارش فرصــت مطالعاتــی خــود را طبــق مصوبــه گــروه تاریــخ دانشــگاه بین المللــی امــام خمینــی)ره( و 
بــا توافــق بــا معاونــت پژوهشــی پژوهشــگاه علــوم انســانی، یــک پژوهــش تاریخی_پیمایشــی بــا بازدیــد از زندان هــا تهیــه و 
ارائــه کــرده و بــر بنیــاد آن بــه آسیب شناســی وضــع زندان هــا بپــردازد. امــا باوجــود پیگیری هــای صــورت گرفتــه از ســوی 
محقــق و مســئوالن پژوهشــگاه و موانــع موجــود در مســیر اجــرای ایــن طــرح، اجــرای آن بــه شــکل اولیــه میســر نشــد و مقــرر 
ــا موافقــت معــاون کاربردی ســازی و فرهنگــی وقــت پژوهشــگاه، برگــزاری برنامه هــای دیگــری همچــون طراحــی و  شــد ب

برگــزاری کارگاه هــای عملیاتــی از ســوی پژوهشــگر در چارچــوب طــرح اولیــه پیشــنهاد و ارائــه گــردد. 

بر همین اساس و پس از دریافت و بررسی برنامه ها و کارگاه های پیشنهادی برای اجرای این دوره ازجمله: 

الف( موضوعات پیشنهادی حوزه تخصصی زندان
1ـ آسیب شناسی رفتار زندان بان ها با زندانیان دوران پهلوی )1۳5۷ ـ 1۳4۲(

۲ـ آسیب شناسی دارالتأدیب ها در دوران پهلوی
۳ـ زندان زنان و مسائل زنان در زندان های تهران عصر پهلوی دوم

ب( موضوعات پیشنهادی در زمینه روش تحقیق و روش شناسی
1ـ آموزش گام به گام روش پدیدارشناسی

۲ـ فردگرایی و کل گرایی روش شناختی در علوم اجتماعی
۳ـ روش پیر بوردیو در تحلیل مسائل اجتماعی

4ـ روش ابطال گرایی و کاربست آن در علوم اجتماعی

در نهایــت بــا توجــه بــه مالحظــات مختلــف و جمع بندی هــای صــورت گرفتــه مقــرر شــد تــا پژوهشــگر ســه کارگاه زیــر را 
در بــازه زمانــی تابســتان و پاییــز برگــزار کنــد. بدین ترتیــب بــا تالش هــای مســئوالن پژوهشــگاه علــوم انســانی ســه کارگاه 

زیــر در تاریــخ و زمــان مقــرر برگــزار شــد:

۱ـ کارگاه »آموزش گام به گام روش پدیدارشناسی«؛ تاریخ برگزاری: روز ۱5 و 22 شهریور ماه ۱۴۰۰
ــوم  ــون عل ــی همچ ــته های مختلف ــجویان رش ــان و دانش ــان، دانش پژوه ــن از محقق ــش از ۲0 ت ــرکت کنندگان در کارگاه بی ش
ــن  ــه روش هــا مهــم و در عی ــد. روش پدیدارشناســی ازجمل ــخ بودن ــی و تاری ــوم قرآن سیاســی، جامعه شناســی، معمــاری، عل
حــال فنــی اســت کــه بــه شــکل کاربــردی و کاربســتی در علــوم اجتماعــی کمتــر مــورد توجــه و آمــوزش قــرار گرفتــه اســت. 
علــت اصلــی ایــن موضــوع ماهیــت فلســفی ایــن روش اســت کــه باعــث شــده اســت کارورزان علــوم اجتماعــی کمتــر بــه 

ســراغ آن برونــد. 
در ابتــدای کارگاه بــه پیشــینه روش پدیدارشناســی در افــکار دکارت، کانــت، فیشــته اشــاره شــد. ایــن روش چشــم انداز نوینــی 
ــا سیاســت و دیــن می گشــاید. پدیدارشناســی  پیــش روی دانش پژوهــان علــوم اجتماعــی از جامعه شناســی و تاریــخ گرفتــه ت

در علــوم اجتماعــی همچــون تاریــخ و جامعه شناســی در ذیــل سوبژکتیویســم تعریــف می شــود. 
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ــوم  ــواه عل ــای تمامیت خ ــر گرایش ه ــه در براب ــود ک ــرل ب ــود. هوس ــی ب ــوف آلمان ــرل فیلس ــی هوس ــذار پدیدارشناس بنیانگ
ــژه در قلمــرو زندگــی انســانی مقاومــت کــرد و اشــکال و صــور گوناگــون پوزیتیویســم را رد کــرد. هوســرل  طبیعــی به وی
بــه شــاگردان خــود آمــوزش داده بــود کــه روش شــک آوری دکارتــی را دنبــال کننــد و نهیــب مــی زد کــه یــک فلســفه دقیــق 
ــراد از آن  ــرار دارد و م ــون فلســفه پدیدارشناســی ق ــق در کان ــا باشــد. تعلی ــا ره ــی پیش فرض ه ــل از تمام ــد به طــور کام بای
در پرانتــز گذاشــتن برخــی احــکام یــا معلومــات و تعلیــق آنهاســت. پژوهــش پدیدارشناســی بــا توســل بــه روش تعلیــق پیــش 

مــی رود و »تعلیــق بــه معنــای وانهــادن باورهاســت«. 
ــا یکــی  ــن تأویل ه ــه از مهم تری ــه دوگون ــل شناســایی اند ک ــا رد و ارجــاع قاب ــل ی ــوع تأوی ــه 6 ن ــب ب ــار هوســرل قری در آث
ــا کنــار گذاشــتن تمــام سیســتم ها فقــط بــه عیــن اشــیاء عنایــت می کنــد. دیگــری  تأویــل فلســفی اســت کــه در آن ذهــن ب
ــا صــرف  ــاد به وجــود جهــان ذهــن فقــط مواجــه ب ــق اعتق ــا توقیــف و تعلی ــل پدیدارشــناختی اســت کــه ب ــا تقلی ــل ی تأوی
پدیــدار اســت. از نظــر ایــن روش جامعــه تــا حــدی به گونــه ای پدیدارشناســانه توســط بازیگــران و ناظــران ســاخته می شــود. 
ــر نحــوه ی عمــل و کــردار مــا و دیگــران تأثیــر می گــذارد و  معنــای ایــن ســخن ایــن اســت کــه ذهنیــات مــا از جامعــه ب

ــد.  ــه کمــک می کن ــه نحــوه شــکل گیری جامع ــه خــود ب ــه نوب ــز ب ــا نی ــای م کنش ه
ــی را  ــت اجتماع ــی و واقعی ــت طبیع ــن واقعی ــاوت بی ــو« تف ــان »ویک ــل از زم ــی حداق ــیر ذهن ــرورت تفس ــداران ض طرف
ــف  ــی، توصی ــث التفات ــه، حی ــون اپوخ ــن روش همچ ــف ای ــل مختل ــر مراح ــد. در کارگاه حاض ــی می کردن ــده تلق تعیین کنن
ــای  ــکان و رهیافت ه ــان، م ــارغ از زم ــت ف ــن روش می بایس ــوزش ای ــا آم ــد. ب ــوزش داده ش ــک آم ــناختی یک به ی پدیدارش
ــه پدیده هــا نســبت  ــزی را ب ــرار نیســت از خــود چی ــن جهــت پدیدارشــناس ق ــدار مواجــه شــد. از ای ــا پدی ــان ب تاریخ گرای
ــی و  ــه ارزش داوری، ارزیاب ــا حــق ورود ب ــن روش م ــر ای ــد. از نظ ــه ســخن آی ــده ب ــود پدی ــد خ ــازه می ده ــد. او اج بده

ــت.  ــم داش ــا را نخواهی قضاوت ه
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یکــی از ســخنان نــو و جدیــد در کارگاه کنونــی کــه بــرای نخســتین بار مطــرح می شــد، ایــن بــود کــه ســعی شــد تمایــزات 
ــد راســل فیلســوف تحلیلــی  ــان شــود؛ یعنــی وقتــی کــه برتران ــان توصیــف پدیدارشــناختی و توصیــف پوزیتیویســتی بی می
ــا توصیــف پدیدارشــناختی هوســرل کامــاًل متفــاوت اســت،  دانشــگاه کمبریــج از توصیــف ســخن می گویــد، موضــع وی ب
لــذا دانش پژوهــان علــوم اجتماعــی وقتــی از توصیــف ســخن می گوینــد معمــوالً ایــن تمایــز را در نظــر نمی گیرنــد. یکــی از 
تفاوت هــا نــوع نــگاه بــه رابطــه میــان ســوژه و ابــژه اســت. در توصیــف راســلی جدایــی میــان ســوژه و ابــژه برقــرار اســت؛ 
ــف  ــه در توصی ــود، در حالی ک ــم ب ــن پارادای ــدع ای ــه دکارت مب ــت، همچنان ک ــناختی اس ــی هستی ش ــکاک، انفکاک ــن انف ای
ــن  ــدارد. درضم ــا وجــود ن ــان آنه ــه ای می ــد و فاصل ــرار دارن ــی ق ــه بین االذهان ــک رابط ــژه در ی ــناختی ســوژه و اب پدیدارش
ــان در  ــه هوســرل همچن ــت. در حالی ک ــرار گرف ــورد بحــث و بررســی ق ــزات پدیدارشناســی هوســرلی و هایدگــری م تمای
ــور و  ــد، هایدگــر ضمــن عب ــه رســمیت نمی شناســد و آن را اپوخــه می کن ــد، جهــان خــارج را ب ــم آگاهــی تفکــر کن پارادای
یــورش بــه اصــل آگاهــی جهــان و هســتی را در اولویــت اصلــی روش پدیدارشناســی خــود قــرار می دهــد. از نظــر هایدگــر 

چیــزی کــه اپوخــه ناپذیــر اســت، همانــا هســتی اســت کــه هوســرل بــدان دســت نیافتــه بــود. 

2ـ کارگاه »آسیب شناسی دارالتأدیب ها در دوران پهلوی«؛ تاریخ برگزاری: 26 آبان ماه ۱۴۰۰
ــوق  ــش حق ــوق )گرای ــته های حق ــی در رش ــالت تکمیل ــع تحصی ــجویان مقاط ــر و از دانش ــرکت کنندگان در کارگاه 15 نف ش
ــاراتی  ــته اش ــی در دوران گذش ــوم کودک ــه مفه ــدای کارگاه ب ــد. در ابت ــخ بودن ــوم سیاســی، جامعه شناســی و تاری ــزا(، عل ج
شــد و تنبیــه کــودکان در تاریــخ گذشــته ایــران بــر بنیــاد مراجــع دســت اولــی همچــون قابوس نامــه عنصرالمعالــی، اخــالق 
ناصــری خواجــه نصیرالدیــن طوســی و گلســتان ســعدی مــورد واکاوی قــرار گرفــت. در بخشــی از کارگاه آمــوزش و تنبیــه 
کــودکان در مکتب هــا مــورد بحــث قــرار گرفــت و ایــن نتیجــه گرفتــه شــد کــه تنبیــه بخــش الینفکــی از آمــوزش کالســیک 

را تشــکیل مــی داد. 
در بخــش دیگــری از کارگاه ایــن مبحــث مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه جوامــع بشــری بــا دوره ای بــه نــام کودکــی آشــنا 
ــدک  ــان اندک ان ــرن 19.م اســت. از آن زم ــر ق ــه اواخ ــوط ب ــر و مرب ــیار متأخ ــی بس ــه کودک ــت نســبت ب ــد، و معرف نبوده ان
ــب  ــام دارالتأدی ــه ن ــر کــرد. بدین ترتیــب نهــادی ب ــان تغیی ــا آن ــار ب ــوع رفت ــه رســمیت شــناخته شــد و ن حقــوق کــودکان ب
بــرای نگهــداری کــودکان خطــاکار به وجــود آمــد. در دوره معاصــر ایــران هــم بــا تدویــن حقــوق کیفــری نویــن، کــودک و 
حتــی کــودک مجــرم هــم واجــد حقوقــی شــدند. در تمــام جوامــع کــودکان بزهــکاری یافــت می شــوند کــه به دلیــل ارتــکاب 
جرائــم آنهــا را در جایــی محبــوس می ســازند. پیــش از دوران جدیــد کــودکان هــم در کنــار بزرگســاالن محبــوس می شــدند 

ولــی در اواخــر دوران قاجــار به تدریــج ســاخت نهــادی بــرای کــودکان بزهــکار در نظــر گرفتــه شــد. 
در ایــن کارگاه بــا اســتفاده از اســناد و تصاویــر منتشــر نشــده دوران پهلــوی و مجــالت تخصصــی شــهربانی، پلیــس، نظمیــه 
و ســالنامه پــارس وضــع کــودکان در دارالتأدیب هــای دوران پهلــوی مــورد بررســی قــرار گرفــت. تمرکــز اصلــی بحــث بــر 
ــود.  ــاد و ســاری اســتوار ب ــز در بخشــی از زمــان کارگاه درخصــوص دارالتأدیب هــای عادل آب ــدان قصــر و نی دارالتأدیــب زن
ــده  ــاخته ش ــا س ــه زندان ه ــوی در محوط ــای عصــر پهل ــام دارالتأدیب ه ــه تم ــود ک ــن کارگاه آن ب ــع ای ــکات بدی ــی از ن یک
بودنــد و متأســفانه قرارگیــری محــل حبــس زندانیــان بالــغ بــا کــودکان آســیب های جبران ناپذیــری بــرای کــودکان به دنبــال 
داشــت. قــرار بــود کــه بــا ســاخت دارالتأدیــب، کــودکان در فضایــی امــن و ســالم بــه حیــات خــود ادامــه دهنــد ولــی به دلیــل 
ــذا یکــی از پیشــنهادات  ــود، ل ــن کار متصــور نب ــدان ســودی از ای ــس عمــاًل چن ــا در محوطــه محاب ــری دارالتأدیب ه قرارگی
ــرای اینکــه خطاهــای گذشــته  ــه ب ــن اســت ک ــا ای ــژه دارالتأدیب ه ــی کشــور و به وی ــه مســئوالن قضای ــن کارگاه ب ــی ای اصل
تکــرار نشــود، بایســته اســت دارالتأدیب هــا یــا کانــون اصــالح و تربیــت در فضایــی مســتقل ایجــاد گردنــد. انتظــار مــی رود 
بــا شناســایی مخاطراتــی کــه در کارگاه مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت، راه حل هایــی بــرای کــودکان امــروزی در دارالتأدیب هــا 

ارائــه شــود تــا بدین وســیله خطاهــا و انحرافــات گذشــته تکــرار نشــود. 

ــزاری:  ــخ برگ ــوی )۱357 ـ ۱3۴2(«؛ تاری ــان دوران پهل ــا زندانی ــا ب ــار زندان بان ه 3ـ کارگاه »آسیب شناســی رفت
2۴ آذر مــاه و ۱ دی مــاه ۱۴۰۰

ــد. در  شــرکت کنندگان در کارگاه 1۳ نفــر و از رشــته های حقــوق )گرایــش حقــوق جــزا(، علــوم سیاســی، تاریــخ و ... بودن
ــًا از دانــش زندان بانــی و  ابتــدا بــه زندان بانــی به عنــوان یــک دانــش در حقــوق اشــاره شــد و اینکــه مســئوالن زنــدان تقریب
نــوع رفتــار بــا زندان یــان بهــره ای نداشــتند. در کارگاه مــورد نظــر بــا اســتفاده از اســناد و تصاویــر منتشــر نشــده کــه از آرشــیو 
مجلــس شــورای اســالمی، مؤسســه مطالعــات تاریــخ معاصــر ایــران، اســناد بایگانــی راکــد قــوه قضائیــه گــردآوری شــده بــود 
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و نیــز دیگــر مراجــع رســمی و غیررســمی همچــون روزنامه هــا و کتــب و فیلم هــای مســتند شــرحی از وضعیــت زندان یــان 
و رابطــه آنــان بــا زندان بان هــا ترســیم شــد.  قبــل از ورود بــه بحــث اصلــی نقــش تعیین کننــده ســاواک در تغییــر وضعیــت 
ــود کــه کنتــرل و بازجویــی از زندانیــان را  زندان هــا مــورد بررســی قــرار گرفــت. اداره ســوم ســاواک، مهم تریــن اداره ای ب
عهــده دار بــود. آموزش هــای اعضــای ســاواک در اســرائیل و آمریــکا یکــی از مباحــث کلیــدی کارگاه بــود کــه ایــن افــراد بــا 
ــوان نمونه هــای  ــی همچــون »ســاقی« به عن ــد. در اینجــا تیپ های ــم زدن ــان را رق ــا زندانی ــی ب ــاری نوین ــدان رفت ــه زن ورود ب
ــا ایــن بررســی ایــن ادعــای برخــی زندانبان هــا کــه  زندان بان هــای متعهــد و اخالق مــدار مــورد بررســی قــرار گرفتنــد و ب

ــازد.  ــار می س ــاًل بی اعتب ــد، را کام ــکنجه ها بوده ان ــام ش ــه انج ــور ب مجب
ــر  ــه شــکنجه های دهشــتناک را ب ــرادی ک ــب اف ــد. اغل ــرار گرفتن ــورد بررســی ق ــم م ــناختی ه ــر روان ش ــا از نظ زندان بان ه
ــان  ــران رضایت خاطرش ــکنجه دیگ ــی و ش ــای روان ــا عقده ه ــه ب ــد ک ــت هایی بودن ــد، سادیس ــال می کردن ــان اعم زندانی
ــدد  ــه م ــوژی ب ــه تکنول ــو اینک ــد گ ــی ش ــکنجه ها بررس ــا ش ــد ب ــای جدی ــه فن آوری ه ــور رابط ــد. همین ط ــب می ش جل
ــد، شــدیدترین شــکنجه ها همچــون  ــی بگذارن ــی باق ــدن زندان ــر ب ــا بی آنکــه رد از شــکنجه ب ــود ت ــده ب ــوی آم ــم پهل رژی
ــعه  ــی«، » اش ــوک الکتریک ــکنجه از »ش ــی ش ــایل قدیم ــر از وس ــه 40 و 50 به غی ــد. در ده ــورت دهن ــی را ص ــوک برق ش

خیره کننــده« و »آمپول هــای تضعیــف اراده« اســتفاده می شــد. 
ــه  ــه افشــاگری کــرده و روحی ــه ســرعت شــروع ب ــه دو دســته تقســیم می شــدند. برخی هــا ب ــر شــکنجه ب ــان در براب زندانی
ــر  ــی گاه زی ــد و گاه و ب ــه مقاومــت می گرفتن ــم ب ــد کــه تصمی ــد. عــده ای هــم بودن ــن شــکنجه می باختن ــا کمتری خــود را ب
شــکنجه جــان می باختنــد. ولــی زندانیــان اغلــب در برابــر اقدامــات مقامــات زنــدان حالــت انفعالــی نداشــتند. آنهــا بــه طــرق 
ــرار  ــدان برق ــا خــارج از زن ــور ب ــای دیگــر و همین ط ــا ســلول ها و کوریدوره ــه خــود را ب ــد رابط ــف درصــدد بودن مختل
ســازند. در ایــن رابطــه اســتفاده از مــورس، اتــاق مالقــات، دادن رشــوه بــه زندانبان هــا امــکان برقــراری ارتبــاط را فراهــم 
ــد.  ــدان می ش ــای خــاص وارد زن ــا ترفنده ــی ب ــه مل ــوده و جبه ــه حــزب ت ــای ممنوع ــب روزنامه ه ــاخت. بدین ترتی می س

ــه مشــترک، آگاه شــدند.  ــور، رئیــس کمیت ــرور زندی پ ــه از ت ــق روزنام ــان از طری ــه زندانی ــوان نمون به عن
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در ایــن کارگاه ســعی شــد فضــای زندان هــای مختلــف بــا یکدیگــر مقایســه شــود در زنــدان خــارک زندانیــان در جزیــره آزاد 
ــه مشــترک  ــرادی کمیت ــه ســلول های انف ــا می نشســتند، درحالی ک ــه تماشــای منظــره دری ــب ســاحل ب ــا در ل ــد و روزه بودن
ــه  ــان ب ــا زندانی ــت ســعی داشــت ت ــود. همین طــور دول ــل شــده ب ــوع شــکنجه تبدی ــن ن ــه نمــادی از بدتری و اویــن خــود ب
ــن جهــت  ــد و به همی ــا آب و هــوا و شــرایط ســخت بیشــتر مجــازات کن ــی ب ــاک و متمــرد را در زندان های اصطــالح خطرن
ــا دمــای هــوای 50  ــدان مبــدل ســاختند. حضــور در برازجــان ب ــه زن ــری ب ــر کارب ــا تغیی کاروانســرای ســنگی برازجــان را ب
ــان  ــی گاه زندانی ــن شــرایط ســخت و دشــوار گاه و ب ــود و در ای ــر  ب ــان مؤث درجــه خودبه خــود در تشــدید مجــازات زندانی
مبــادرت بــه خودکشــی می کردنــد. یکــی از مباحــث مفصــل کارگاه زیســت روزمــره زندانیــان بــود؛ اینکــه زندانیــان صبــح را 
ــا  ــه ب ــت؟ و چگون ــا چیس ــرگرمی های آنه ــد، س ــت می کنن ــول روز دریاف ــی در ط ــه خوراک های ــد، چ ــاز می کنن ــه آغ چگون
ــا  ــه زندانبان ه ــود  به طوری ک ــم ب ــم مه ــدان ه ــی در زن ــد؟ تعارضــات عقیدت ــی می کنن ــار یکدیگــر زندگ ــاوت کن ــد متف عقای
و ســران شــهربانی از آن بــه ســود خــود بهــره می گرفتنــد. نمــاز از اصلــی تریــن مناســک هم گرایــی بیــن مذهبی هــا بــود و 

ــش می گذاشــتند.  ــه نمای ــن خــود را ب ــی بی ــذا هم گرای ــا اعتصــاب غ ــرا ب ــان چپ گ برعکــس زندانی
ــام  ــًا تم ــت. تقریب ــرار گرف ــی ق ــورد ارزیاب ــوی م ــم پهل ــروعیت زدایی از رژی ــدان در مش ــر زن ــی کارگاه تأثی ــش پایان در بخ
ــامل  ــراد ش ــن اف ــتند. ای ــوی را داش ــم پهل ــدان رژی ــه زن ــد، تجرب ــرار گرفتن ــال 5۷ ق ــون در س ــه در رأس انقالبی ــانی ک کس
ــای  ــان، طیف ه ــا و روحانی ــف، علم ــران احــزاب مختل ــران، س ــون نویســندگان ای ــم از اعضــای کان ــف اع ــای مختل طیف ه
مختلــف مردمــی اعــم از کارگــران و بازاری هــا می شــد. درحقیقــت رژیــم پهلــوی چنیــن می پنداشــت کــه بــا زندانــی کــردن 
مخالفــان امنیــت رژیــم خــود را تضمیــن می کنــد ولــی برعکــس پــس از چنــد دهــه مشــخص شــد جریانــی کــه بــه انقــالب 

منتهــی شــد ریشــه در زنــدان داشــت. 
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سرپرست »پژوهشکدۀ فلسفه« انتخاب و معرفی شد

دکتــر موســی نجفــی، رئیــس پژوهشــگاه و دکتــر یحیــی فــوزی، معــاون پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی پژوهشــگاه، ۲9 
فروردین مــاه 1401، در ســالن اندیشــه بــا اعضــای پژوهشــکده مطالعــات فلســفی و تاریــخ علــم دیــدار و گفت وگــو کردنــد. 

در ابتــدای ایــن دیــدار، دکتــر نجفــی بــا ســالم و درود بــر پیامبــر گرامــی اســالم )ص( و تبریــک حلــول مــاه مبــارک رمضــان 
و آرزوی قبولــی طاعــات و عبــادات و بهره منــدی از بــرکات معنــوی ایــن مــاه بــرای اعضــای حاضــر؛ بــا ابــالغ صورتجلســه 
اولیــن نشســت از دوره پنجــم هیــأت امنــای پژوهشــگاه، از تصویــب تفکیــک و ارتقــاء برخــی پژوهشــکده ها و گروه هــای 

پژوهشــی پژوهشــگاه خبــر داد. 
ــر از یک ســو و ضــرورت انجــام وظایــف و  ــه گســتردگی عملکــرد پژوهشــگاه در ســال های اخی ــا اشــاره ب ــر نجفــی ب دکت
ــی( در  ــری )مدظله العال ــم رهب ــام معظ ــای مق ــق رهنموده ــتای تحق ــژه در راس ــگاه به وی ــه پژوهش ــه ب ــای محول مأموریت ه
بیانیــه »گام دوم انقــالب« از ســوی دیگــر، ضــرورت بازبینــی و اصــالح ســاختار قبلــی پژوهشــگاه را ناگزیــر توصیــف کــرد. 

تفکیک پژوهشکده غرب شناسی و فلسفه علم به پژوهشکده  فلسفه و پژوهشکده تاریخ و فلسفه علم
ــا اشــاره بــه ســابقه ادغــام دو پژوهشــکده غرب شناســی و فلســفه علــم در دوره پیشــین و درخواســت  رئیــس پژوهشــگاه ب
اعضــای ایــن پژوهشــکده بــرای تفکیــک مجــدد، تفکیــک ایــن پژوهشــکده و تشــکیل دو پژوهشــکده فلســفه بــا گروه هــای 
پژوهشــی ســه گانه فلســفه غــرب، فلســفه اســالمی و حکمــت معاصــر، فلســفه دیــن و پژوهشــکده تاریــخ و فلســفه علــم بــا 
گروه هــای پژوهشــی ســه گانه فلســفه علــم، تاریــخ علــم و تمــدن و روش شناســی علــوم انســانی را متذکــر و بــر ضــرورت 
ــز  ــکده ها و مراک ــات پژوهش ــزاری انتخاب ــان برگ ــا زم ــده ت ــکده های تفکیک ش ــف پژوهش ــای مختل ــور و برنامه ه ــام ام انج

در خردادمــاه تأکیــد کــرد. 
دکتــر نجفــی بــا تشــریح رویکــرد و سیاســت مدیریــت پژوهشــگاه مبنــی بــر عــدم دخالــت در امــور پژوهشــکده ها و مراکــز و 
واگــذاری مســئولیت، مدیریــت و برنامه ریــزی بــرای انجــام امــور مختلــف پژوهشــی و علمــی بــه آنهــا، یکــی از نتایــج مهــم 
ــا سیاســت ها،  ــف پژوهشــگاه متناســب ب ــز مختل ــگاه پژوهشــکده ها و مراک ــش و جای ــت نق ــد و تقوی ــرد را رش ــن رویک ای

راهبردهــا و مســائل موردنظــر پیشــنهادی از ســوی اعضــاء دانســت. 
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ــا تبریــک حلــول مــاه مبــارک رمضــان و  در ادامــه ایــن دیــدار اعضــای پژوهشــکده مطالعــات فلســفی و تاریــخ علــم، ب
قدردانــی از برگــزاری ایــن دیــدار، ضمــن معرفــی اعضــای گروه هــای مختلــف ایــن پژوهشــکده، بــه بخشــی از ســوابق و 

ــد. فعالیت هــای مختلــف علمــی، آموزشــی و پژوهشــی خــود اشــاره کردن
ــن  ــژه تدوی ــی از سیاســت های او به وی ــرای رئیــس پژوهشــگاه و قدردان  اعضــای پژوهشــکده، ضمــن آرزوی موفقیــت ب
ــگاه در  ــل پژوهش ــای داخ ــت نیروه ــوان و ظرفی ــام ت ــری از تم ــت و بهره گی ــاد فرص ــد و ایج ــی جدی ــیوه نامه پژوهش ش
ــد کــه  تصــدی مســئولیت  واحدهــای علمــی و اداری، دیدگاه هــا و مســائل خــود را در محورهــای مختلــف مطــرح کردن
ازجملــه آنهــا می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: نیــاز بــه بهره گیــری و جــذب اعضــای هیــأت علمــی در گروه هــای 
ــئوالن  ــت مس ــت و حمای ــرورت تقوی ــم؛ ض ــفه عل ــخ و فلس ــکده تاری ــژه پژوهش ــد به وی ــکده های جدی ــف پژوهش مختل
ــهیل  ــده؛ تس ــر گرفته ش ــای در نظ ــداف و مأموریت ه ــق اه ــرای تحق ــکده ها ب ــن پژوهش ــای ای ــگاه از برنامه ه پژوهش
ــا پژوهشــگران ســایر کشــورها؛ درخواســت بررســی امــکان مشــارکت دانشــجویان ممتــاز  در فراینــد برقــراری ارتبــاط ب
ــی  ــأت علم ــای هی ــری از اعض ــکان بهره گی ــی؛ ام ــای پژوهش ــا و برنامه ه ــام طرح ه ــکاری در انج ــرای هم ــاخص ب و ش
ســایر دانشــگاه ها بــرای تدریــس در رشــته هایی کــه بــا کمبــود اســتاد متخصــص مواجــه هســتند؛ امــکان تأمیــن منابــع و 

ــه تخصصــی و... .  ــأت علمــی و تشــکیل کتابخان ــاز اعضــای هی کتاب هــای تخصصــی موردنی

تأکید بر ضرورت بهره گیری و استفاده از ظرفیت های داخلی پژوهشگاه در حوزه های مختلف
در ادامــه رئیــس پژوهشــگاه بــا تذکــر مجــدد بــر رویکــرد و سیاســت مدیریــت پژوهشــگاه در نــگاه بــه درون و بهره گیــری 
حداکثــری از ظرفیت هــا و تــوان اعضــای داخــل پژوهشــگاه به ویــژه در انتخــاب اعضــای هیــأت ممیــزه و کمیســیون های 
ــای موجــود و  ــت نیروه ــرای تقوی ــزی ب ــر ضــرورت برنامه ری ــران مســئول نشــریات، ب ــا انتخــاب ســردبیران و مدی آن ی
ــتادان  ــارب اس ــری از تج ــکان بهره گی ــرد و ام ــد ک ــجویان تأکی ــی دانش ــای آموزش ــژه در زمینه ه ــتی ها به وی ــران کاس جب

ــد اشــکال برشــمرد.  ســایر دانشــگاه ها در موضــوع داوری و مشــاوره رســاله ها را فاق
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توجه به تنوع برنامه های پژوهشی در شیوه نامه جدید پژوهشی
دکتــر نجفــی همچنیــن وضعیــت و کیفیــت نامناســب طرح هــای پژوهشــی انجــام شــده در دوره هــای قبــل و بایگانــی شــدن 
ــه  ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ــرده ب ــر ک ــد پژوهشــی را ناگزی ــیوه نامه جدی ــن ش ــرای تدوی ــزی ب ــه برنامه ری ــر شــد ک ــا را متذک آنه
تنوع بخشــی بــه برنامه هــای پژوهشــی در ایــن شــیوه نامه و امــکان انجــام طرح هــای گروهــی و مشــترک به صــورت 
ــران  ــوی مدی ــت الزم از س ــزی و مدیری ــا برنامه ری ــرد، ب ــدواری ک ــار امی ــکده ای، اظه ــا میان پژوهش ــکده ای ی درون پژوهش
گروه هــا و رؤســای پژوهشــکده ها و مراکــز، کیفیــت فعالیت هــای پژوهشــی ارتقــاء و رشــد پیــدا کــرده و پژوهشــگاه بتوانــد 

بــه جایــگاه شایســته خــود دســت یابــد. 

 دکتر فوزی: سیاست گذاری و جهت دهی به فعالیت ها و برنامه های پژوهشی اعضای هیأت علمی
ســپس دکتــر یحیــی فــوزی، معــاون پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی پژوهشــگاه، بــا ابــراز مســّرت از حضــور در میــان اعضای 
ــا دغدغه هــا، مســائل و انتظــارات اعضــای پژوهشــکده ها و  ایــن پژوهشــکده ، هــدف از تشــکیل ایــن جلســات را آشــنایی ب
مراکــز دانســت و بــه تشــریح اقدامــات مختلــف صــورت گرفتــه در معاونــت پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی و مدیریت هــای 
ــا  ــط ب ــه تشــکیل جلســات مرتب ــأت علمــی ازجمل ــف اعضــای هی ــا رویکــرد تســهیل در انجــام درخواســت های مختل آن ب

ترفیــع، گرنــت، تأمیــن منابــع موردنیــاز پژوهشــگران و... پرداخــت. 
معــاون پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی پژوهشــگاه بــا اشــاره بــه مأموریــت ایــن معاونــت در سیاســت گذاری و جهت دهــی 
ــا کمــک و هم فکــری  ــد پژوهشــی ب ــن شــیوه نامه جدی ــأت علمــی، تدوی ــه فعالیت هــا و برنامه هــای پژوهشــی اعضــای هی ب

رئیســان پژوهشــکده ها و مراکــز و اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه را نمونــه ای از کار گروهــی موفــق برشــمرد. 
ــه فعالیت هــای متنــوع پژوهشــی از  دکتــر فــوزی ازجملــه ویژگی هــای شــیوه نامه جدیــد پژوهشــی را انعطــاف و امــکان ارائ
ســوی اعضــاء شــامل نــگارش کتــاب، مقالــه، گزارش هــای راهبــردی و سیاســتی و... در کنــار فعالیت هــای ترویجی ســازی و 
ــته ای و مشــترک از ســوی  ــای پژوهشــی به صــورت میان رش ــه برنامه ه ــکان ارائ ــای موظــف؛ ام ــوان فعالیت ه ــانه ای به عن رس

پژوهشــکده ها و مراکــز مختلــف پژوهشــگاه؛ توجــه بــه جایــگاه و اســتقالل پژوهشــکده ها و مراکــز برشــمرد. 
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ضرورت مسئولیت شناسی و دقت در تصویب برنامه های پژوهشی
معــاون پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی پژوهشــگاه بــا تشــریح سیاســت های مدیریتــی جدیــد پژوهشــگاه مبنــی بــر نــگاه 
پاییــن بــه بــاال و امــکان تعییــن اولویت هــا و برنامه هــای پژوهشــی از ســوی متخصصــان و پژوهشــگران، اظهــار امیــدواری 
ــران گروه هــا و رئیســان بخش هــای مختلــف  ــه پژوهشــکده ها و مراکــز، مدی ــن مســئولیت ســنگین ب ــا واگــذاری ای کــرد: ب
پژوهشــگاه بــا مسئولیت شناســی، دقــت و اهتمــام جــدی در تعییــن و تصویــب برنامه هــای پژوهشــی اعضــای هیــأت علمــی 
ــق  ــم شــده و پژوهشــگاه در تحق ــز فراه ــش پژوهشــکده ها و مراک ــت هرچــه بیشــتر نق ــای تقوی ــا زمینه ه ــند ت ــته باش داش

ــته باشــد.  ــق بیشــتری داش ــای پژوهشــی توفی ــژه تحــول در برنامه ه ــای خــود به وی ــداف و مأموریت ه اه

تشریح وضعیت نشریات علمی پژوهشکده و تعیین سردبیران و مدیران مسئول این نشریات
ــه نشــریات علمــی مختلــف ایــن پژوهشــکده ازجملــه منطق پژوهــی، پژوهش نامــه علــم و دیــن،  ــا اشــاره ب دکتــر فــوزی ب
ــا پیشــنهاد  ــن نشــریات، ب ــران مســئول ای ــن ســردبیران و مدی ــی و تعیی ــادی، و حکمــت معاصــر، از معرف غرب شناســی بنی
ــات  ــه ظرفیت هــا و توانمندی هــای موجــود در داخــل پژوهشــگاه براســاس مصوب ــا توجــه ب ــن پژوهشــکده و ب اعضــای ای
و مقــررات ابالغــی از ســوی کمیســیون نشــریات وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری خبــر داد. وی بــا اشــاره بــه تصویــب 
ــر ضــرورت تســریع در انتخــاب و معرفــی  ــران مســئول از ســوی کمیســیون نشــریات، ب ــالغ احــکام ســردبیران و مدی و اب
اعضــای هیــأت تحریریــه هریــک از ایــن نشــریات مطابــق بــا قوانیــن ابالغــی و انجــام فعالیت هــای مختلــف مرتبــط بــا ایــن 

نشــریات تأکیــد کــرد. 

انتخاب و معرفی دکتر سیدمصطفی شهرآئینی به عنوان سرپرست پژوهشکده فلسفه
ــرای تصــدی  ــه ضــرورت تســریع در معرفــی عضــوی از اعضــای پژوهشــکده فلســفه ب ــا توجــه ب ــدار، ب ــان ایــن دی در پای
سرپرســتی و انجــام امــور مختلــف پژوهشــکده، دکتــر ســیدمصطفی شــهرآئینی بــا نظــر اعضــای ایــن پژوهشــکده به عنــوان 

سرپرســت پژوهشــکده انتخــاب و معرفــی شــد. 
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یادداشت دکتر علی رضا شعبانلو؛ عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛

آغاز قرن پانزدهم هجری و یک روایت اشتباه

 بنــا بــر گــزارش مرکــز تقویــم مؤسســه ژئوفیزیــک دانشــگاه تهــران، معنــای قــرن یــا ســده، یکصــد ســال اســت. هــر تقویــم 
ــری  ــرن هج ــتین ق ــود. روز اول نخس ــوب می ش ــک« محس ــال »ی ــم س ــر تقوی ــال ه ــن س ــرف اولی ــدأ دارد و در ع ــک مب ی
خورشــیدی، جمعــه 1 فروردیــن 1 و روز پایــان آن، سه  شــنبه ۲9 اســفند 100، اســت. روز اول قــرن دوم هجــری خورشــیدی، 
ــیدی، از  ــری خورش ــم هج ــرن چهارده ــت. ق ــفند ۲00، اس ــنبه ۲9 اس ــر آن، یک ش ــن 101 و روز آخ ــنبه 1 فروردی چهارش
روز چهارشــنبه 1 فروردیــن 1۳01، آغــاز شــده و روز یک شــنبه ۲9 اســفند 1400 بــه انجــام رســید. بنابرایــن، روز اول قــرن 

پانزدهــم هجــری خورشــیدی، دوشــنبه 1 فروردیــن 1401 اســت. )منبــع خبــر: مؤسســه ژئوفیزیــک دانشــگاه تهــران(
خبــر فــوق، خبــر نادرســتی اســت. زیــرا زمــان یعنــی تاریــخ هیــچ گاه از 1/1/1 شــروع نمی شــود و ابتــدای تاریــخ از 1/1/1 

نیســت، بلکــه از 00-00-00 اســت یعنــی روز صفــر و مــاه صفــر و ســال صفــر. 
وقتــی زمــان از صفــر شــروع شــد و ۲4 ســاعت گذشــت، روز 1 و مــاه صفــر و ســال صفــر خواهیــم داشــت: روز 01- مــاه 
00- ســال 00 و قــس علــی هــذا. ایــن اشــتباه از ایــن جــا ناشــی شــده اســت کــه زمــان را شــیء هســتومند ُصلــب )ماننــد 
یــک تکــه آجــر یــا یــک قطعــه ســنگ یــا یــک نفــر انســان یــا یــک عــدد گــردو و بــادام( تلقــی کرده انــد کــه در شــمارش 
آنهــا از یــک شــروع می کنیــم و صفــر نداریــم، زیــرا اینهــا دارای هســتی اند و شــکل دارنــد در حالی کــه زمــان ماننــد مقادیــر 
دیگــر مثــل وزن و طــول از اجــزا تکویــن می یابــد و کامــل می شــود و شــکل می گیــرد و بــه یــک واحــد مثــل دقیقــه، روز، 
ــم در نقطــه  ــر بروی ــر جلوت ــک مت ــم ی ــاز ایســتاده ایم و می خواهی ــه در نقطــه آغ ــا وقتی ک ــل می شــود. م ــه و ســال تبدی هفت
یــک نیســتیم بلکــه در نقطــه صفــر هســتیم و بایــد حرکــت کنیــم تــا از صفــر بــه یــک برســیم. حــال اگــر بخواهیــم یــک 
ســاعت بدویــم بــاز شــروع حرکــت مــا از یــک نخواهــد بــود زیــرا زمانــی کــه ایســتاده ایم و حرکــت نکرده ایــم، زمــان صفــر 
ــه پایــان  ــه ســوی ارقــام بعــدی حرکــت می کنــد وقتــی کــه ثانیه هــا ب ــا حرکــت مــا، زمــان از صفــر ب اســت و بالفاصلــه ب
ثانیــه 59 رســیدند یــک دقیقــه شــکل می گیــرد. فاصلــه میــان صفــر تــا اول ثانیــه 59 یــک دقیقــه نیســت ولــی درون دقیقــه 
اول اســت. درســت ماننــد مســابقه فوتبــال، وقتــی 40 دقیقــه و ۳0 ثانیــه از بــازی گذشــته اســت یعنــی ســاعت ۳0: 40: 00 
ــه از  ــم 40 دقیق ــازی گذشــته بلکــه می گویی ــه از ب ــم 41 دقیق ــی نمی گویی ــا درون دقیقــه 41 هســتیم ول را نشــان می دهــد م

بــازی گذشــته و در دقیقــه 41 بــازی هســتیم. 
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تصویر نمودار:

انتصاب

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

دکتر حمید تنکابنی را به عضویت شورای پژوهشی پژوهشگاه،

دکترسیدمحمدرحیم ربانی زاده را به عنوان مسئول راه اندازی پژوهشکده علوم قرآنی، 

آقای حسن اسدی افخم را به عنوان معاون مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، 

دکتر سیدمصطفی شهرآئینی را به عنوان سرپرست پژوهشکده فلسفه

 منصوب کرد.

محــور اعــداد بــاال را در نظــر بگیریــد چنــان می بینیــم صفــر در میــان محــور قــرار دارد و نقطــه آغــاز بــه ســوی طرفیــن 
اســت. از صفــر تــا پایــان 9 شــامل ده مقطــع اســت و از آغــاز 10 تــا پایــان 19 نیــز ده مقطــع اســت و از ۲0 تــا پایــان ۲9 
و از ۳0 تــا پایــان ۳9 و از 40 تــا پایــان 49 و از 50 تــا پایــان 59 و از 60 تــا پایــان 69 و از ۷0 تــا پایــان ۷9 و از 80 تــا 
پایــان 89 و از 90 تــا پایــان 99 نیــز هــر کــدام دارای ده مقطــع هســتند. اگــر ایــن مقطع هــا را جمــع کنیــم بــه عــدد 100 

می رســیم یعنــی از صفــر تــا پایــان 99 شــامل 100 مقطــع اســت. 
حــال اگــر ایــن مقطع هــا را ســال بنامیــم از 00 – 00-00 یعنــی از ثانیــه آغــاز هجــرت )کــه نــه روز کامــل داریــم و نــه 
مــاه و نــه ســال( تــا پایــان ۲9 اســفند ســال 99 شمســی )ســال ۳65 روزه نــه ۳55 روزه( شــامل صــد ســال کامــل خواهــد 
شــد و یــک ســده یــا قــرن بــه حســاب خواهــد آمــد. اگــر ایــن شــمارش در جهــت مثبــت محــور باشــد ســال های بعــد 

از هجــرت را مشــخص می کنــد و اگــر در جهــت منفــی باشــد ســال های قبــل از هجــرت را نشــان می دهــد. 
ــم  ــان 99 را 100 ســانتی متر محســوب می کنی ــا پای ــر ت ــان صف ــه می ــه اســت. فاصل ــز همین گون ــری طــول نی در اندازه گی
و صــد ســانتی متر دوم را از 100 تــا پایــان 199 می دانیــم نــه از 101 تــا پایــان ۲00. پــس ۲9 اســفند 1۳99 پایــان ســده 
ــای روز ۲9  ــاز شــده اســت و در انته ــن 1400آغ ــم از یکــم فروردی ــم هجــری شمســی اســت و ســده پانزده چهارده

ــد.  ــان می یاب ــفند 1499 پای اس
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به مناسبت ۲5 اسفندماه بزرگداشت پروین اعتصامی؛
شعر پروین سراسر حکمت و اندیشه است

ــات فرهنگــی، به مناســبت ۲5  ــوم انســانی و مطالع ــأت علمــی پژوهشــگاه عل ــی، عضــو هی ــه راکع ــر فاطم یادداشــتی از دکت
ــی: ــن اعتصام اســفندماه، بزرگداشــت پروی

جایــگاه وزیــن پرویــن اعتصامــی در تاریــخ ادبیــات کشــورمان بــر کســی پوشــیده نیســت، گرچــه متأســفانه در دوره حیــات 
ــن  ــام پروی ــه ن ــاعری ب ــود ش ــانی وج ــار وی، کس ــت آث ــان و وزان ــتحکام زب ــاال، اس ــی ب ــل ارزش ادب ــًا به دلی ــان، دقیق ایش
اعتصامــی را منکــر شــدند و آثــار او را بــه مــرد یــا مردانــی نســبت دادنــد، چــون الاقــل تــا آن زمــان، زنــی بــه ایــن انــدازه 
در ادبیــات فارســی ندرخشــیده بــود. آثــار شــعری پرویــن نه تنهــا همتــا و هــم وزن دیگــر شــاعران مــرد، بلکــه برتــر از آثــار 
ــی  ــه جای ــه راه ب ــه البت ــد ک ــت را بپذیرن ــن واقعی ــتند ای ــا نمی خواس ــتند ی ــده ای نمی تواس ــن ع ــود. بنابرای ــان ب ــی از آن برخ

نبردنــد. 
امــا آن چــه شــعر پرویــن را مانــدگار و به عنــوان یــک واقعیــت نامتزلــزل در ادبیــات فارســی تثبیــت کــرد، ایــن اســت کــه 
ــا  ــاعران ی ــی  از ش ــفانه برخ ــم، متأس ــه می دانی ــور ک ــت. همان ط ــاز اس ــر دو، ممت ــخصیت، ه ــعر و ش ــاظ ش ــن به لح پروی
هنرمنــدان برجســته هســتند کــه به لحــاظ نــوع زندگــی فــردی و اجتماعــی، تجانــس و هماهنگــی الزم بیــن آثــار و شــخصیت 
آنــان به چشــم نمی خــورد، امــا آثــار پرویــن از ایــن حیــث کامــاًل هماهنــگ و درواقــع، انعــکاس حقیقــی روح، ضمیــر، تفکــر 
و تعقــل آن شــخصیت معنــوی و اخالقــی اســت. شــعر پرویــن سراســر حکمــت و اندیشــه اســت؛ دلســوزی مادرانــه و زنانــه 
ــک  ــم و از ی ــودک یتی ــک ک ــا ی ــیده ت ــرزن رنج کش ــک پی ــواری او از ی ــی و غم خ ــتره هم دل ــد؛ گس ــوج می زن ــعر او م در ش
ــگاه اجتماعــی بســیار قــوی دارد و منتقــد  ــن ن ــرد. پروی ــر می گی ــاه را در ب ــه بی پن ــا یــک گرب ــده آشــیان از دســت داده، ت پرن
ــی کــه در  ــدرز و حکمت ــد، ان ــر معنویــت و اخــالق کــه در کالم وی ســاری و جــاری اســت، پن اجتماعــی اســت. عــالوه ب
اکثــر قطعــات او به چشــم می خــورد، اعتبــاری خــاص بــه آثــارش بخشــیده، کــه نــوع کار او را از بســیاری از شــاعران متمایــز 
ــه اشــعار عاشــقانه و  ــار وی ب می ســازد. نکتــه دیگــری کــه در مــورد شــعر پرویــن بایــد گفــت، ایــن اســت کــه اگــر در آث
عاطفــی، بــه مفهومــی کــه در ادبیــات مــا مطــرح اســت، کمتــر برمی خوریــم، بــه ایــن دلیــل اســت کــه پرویــن از نظــر تربیــت 
و نــوع فرهنــگ خانوادگــی و هم چنیــن شــخصیت وزیــن فرهنگــی پــدرش، کــه تأثیرگــذار بــر شــخصیت وی بــوده، تمایلــی 

بــرای بیــان احساســات و عواطــف شــخصی خــود در شــعر نداشــته اســت. 
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کســانی کــه مــالک زنانگــی شــعر را تنهــا بیــان عریــان احساســات و عواطــف زنــان می داننــد، آثــار پرویــن را فاقــد زبــان 
ــعر  ــه در ش ــان زنان ــالک زب ــان، م ــان توســط زن ــی احســاس و عواطــف عری ــا، بازگوی ــرای آن ه ــرا ب ــد، زی ــه می خوانن زنان
ــه آنهــا داده می شــود.  ــارغ از ایــن کلیشــه ها، کــه گاه رنــگ و لعــاب علمــی و معاصــر ب اســت. واقعیــت ایــن اســت کــه ف
زبــان پرویــن کامــاًل زنانــه اســت، زیــرا عواطــف و احساســات زنانــه در شــعر او مــوج می زنــد و همیــن اســت کــه آثــارش 

را ایــن همــه تأثیرگــذار کــرده اســت. 
ــه آواره، یــک مرغــک بی آشــیان و یــک  ــج یــک گرب ــد درد و رن تنهــا شــعر صمیمــی و جوشــیده از جــان یــک زن می توان
ــات مختلــف،  ــی کــه وی به صــورت دراماتیــک بیــن حبوب ــد. مکالمات ــان کن ــا ایــن حــد تأثیرگــذار بی ــی را ت ــا پیرزن ــم ی یتی
وســایل آشــپزخانه، نــخ و ســوزن و امثــال آن هــا برقــرار می کنــد، تــا حکایــت و انــدرزی بــه جامعــه منتقــل شــود، همــه حاکــی 
از زبــان و شــعر زنانــه پرویــن اســت؛ چــرا کــه همــه این هــا چیزهایــی اســت کــه عمومــًا زنــان بــا آن هــا ســروکار دارنــد. بــه 
ــی  ــر مســائل اجتماعــی و انســانی و اندیشــه های فلســفی و اخالق ــدر ذهنــش درگی ــن اعتصامــی آن ق ــده، پروی ــده نگارن عقی
بــوده، کــه شــعرهایش مشــحون از ایــن قضایاســت. در هــر حــال، شــعر و شــخصیت پرویــن چیــزی نیســت کــه انــکار، یــا بــا 
ــه فراموشــی ســپرده شــود. بی تردیــد او یکــی از بزرگتریــن شــاعران در تاریــخ ادبیــات گران ســنگ ایــران  گذشــت زمــان ب

اســت. 



66

خبرنامه، سال دهم، شماره  هشتاد و پنجم،  فروردین ماه 1401

در هشتمین جلسه شورای پژوهشی مطرح شد:
لزوم توجه به تنوع فعالیت های پژوهشی

هشــتمین جلســه شــورای پژوهشــی پژوهشــگاه ۲ اســفند مــاه 1400، در ســالن اندیشــه پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
فرهنگــی بــا حضــور اعضــای شــورا برگــزار شــد. 

ضرورت هم گرایی و تعامل میان اعضای پژوهشگاه به منظور افزایش کیفیت فعالیت های پژوهشی
ــژه والدت  ــب به وی ــارک رج ــاه مب ــاد م ــک اعی ــا تبری ــگاه، ب ــس پژوهش ــی، رئی ــی نجف ــر موس ــه دکت ــن جلس ــدای ای در ابت
حضــرت امیرالمؤمنیــن امــام علــی)ع( اظهــار امیــدواری کــرد: فعالیت هــا و برنامه هــای مختلــف برگزارشــده در پژوهشــگاه 

ــت )ع( باشــد.  ــار و اهــل بی ــی اســالم)ص( و ائمــه اطه ــر گرام ــی پیامب در راســتای تحقــق اهــداف و آرمان هــای متعال

 دکتــر نجفــی بــا اشــاره بــه دســتور جلســه شــورای پژوهشــی، از اختصــاص برنامــه چنــد جلســه آتــی شــورا بــه بررســی 
ــه  ــر داد و ب ــش« خب ــول در پژوه ــت و تح ــی کیفی ــیون »ارزیاب ــای کمیس ــنهادی اعض ــی پیش ــیوه نامه پژوهش ــس ش پیش نوی
تشــریح اهمیــت آن و درخواســت نهادهــا و مراجــع باالدســتی بــرای تدویــن شــیوه نامه ای جداگانــه بــرای مؤسســات پژوهشــی 

فعــال در حــوزه علــوم انســانی و هنــر پرداخــت. 

ــب مختلــف آن،  ــن شــیوه نامه و برســی ابعــاد و جوان ــه ای ــن اولی ــس از تدوی ــدواری کــرد: پ  رئیــس پژوهشــگاه اظهــار امی
بــا حمایــت مســئوالن وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و طــرح و تصویــب آن در شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، ایــن 
ــرای اســتفاده ســایر مراکــز و مؤسســات پژوهشــی فعــال در کشــور تبدیــل شــود.  ــه ســندی محــوری ب شــیوه نامه تبدیــل ب
دکتــر نجفــی همچنیــن بــا تأکیــد مجــدد بــر ضــرورت انعــکاس مباحــث و تصمیم گیری هــای صــورت گرفتــه در جلســات 
ــه اعضــای پژوهشــکده ها و مراکــز از ســوی رؤســای آنهــا و  مختلــف شــورای پژوهشــی و شــورای تحصیــالت تکمیلــی ب
ــل اعضــای  ــی و تعام ــت مشــارکت، هم گرای ــر اهمی ــز طــرح بازخــورد نظــرات اعضــای پژوهشــگاه در جلســه شــورا، ب نی
ــد  ــا و دســتاوردهای پژوهشــی تأکی ــت فعالیت ه ــش کیفی ــگاه پژوهشــگاه و افزای ــاء جای ــف پژوهشــگاه به منظــور ارتق مختل

کــرد. 

ابعاد و موانع اجرایی ساختن آیین نامه تمام وقت ویژه اعضای هیأت علمی
در ادامــه جلســه دکتــر عبــدا... قنبرلــو، معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع پژوهشــگاه، بــا اشــاره بــه ابعــاد مختلــف مســئله 
همسان ســازی و آیین نامــه تمــام وقــت ویــژه اعضــای هیــأت علمــی، مشــکالت و مســائل ناشــی از تأمیــن منابــع آن از محــل 
درآمدهــای اختصاصــی یــا فــروش امــوال مــازاد دانشــگاه ها و مؤسســات یــا ســایر درآمدهــای اختصاصــی آنهــا را مطابــق 
بــا مصوبــه ابالغــی دانســت و امــکان تحقــق و اجرایــی ســاختن آن را منــوط بــه تخصیــص اعتبــار و تصویــب در نهادهــای 
ــع عمــوم  ــه مناف ــی و ناظــر ب ــا تشــریح طــرح موضــوع در ســطح کالن و مل ــو ب ــر قنبرل ــن آن دانســت. دکت ــط و تأمی ذی رب
ــه چالش هــای مختلــف ایجــاد  ــا توجــه ب ــرای اجــرای آن در پژوهشــگاه خبــر داد و ب ــی ب ــع مال مــردم، از عــدم تحقــق مناب
شــده بــرای پژوهشــگاه و نظــر اعضــای جلســه، مقــرر شــد احــکام صــادره بــر مبنــای آیین نامــه تمــام وقــت ویــژه ملغــی و 

احــکام براســاس مصوبــات ابالغــی از ســوی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری تنظیــم شــد. 
 

قدردانی از مجری مراسم تودیع و معارفه و دست اندرکاران ساخت و تجهیز تاالرهای پژوهشگاه
در ادامــه، دکتــر مالــک شــجاعی جشــوقانی، سرپرســت مدیریــت ترویــج دســتاوردهای پژوهش هــای علــوم انســانی به عنــوان 
ــر اداری و  ــان، مدی نماینــده دســت اندرکاران برگــزاری مراســم تودیــع و معارفــه ریاســت پژوهشــگاه و محمدعلــی معتضدی
پشــتیبانی پژوهشــگاه، به عنــوان نماینــده واحدهــای مختلــف مشــارکت کننده در ســاخت و تجهیــز تاالرهــای پژوهشــگاه، در 
جلســه شــورا حضــور یافتنــد و از تالش هــا و مســاعی واحدهــا و نیروهــای مختلــف به ویــژه نیروهــای شایســته خدماتــی، 
ــه  ــی ب ــی قدردان ــدای هدایای ــا اه ــای پژوهشــگاه ب ــازی تاالره ــده و آماده س ــم  یادش ــته و باشــکوه مراس ــزاری شایس در برگ

عمــل آمــد. 
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بررسی شیوه نامه پژوهشی پیشنهادی اعضای کمیسیون »ارزیابی کیفیت و تحول در پژوهش«
ــت و تحــول در پژوهــش« پژوهشــگاه  ــی کیفی ــیوه نامه پژوهشــی پیشــنهادی کمیســیون »ارزیاب ــی جلســه، ش در بخــش پایان
بــا حضــور اعضــای ایــن کمیســیون، مــورد بحــث و بررســی اعضــای جلســه قــرار گرفــت. ابتــدا دکتــر فاطمــه براتلــو، عضــو 
ــا تشــریح برخــی ضرورت هــای بازنگــری در روش هــا قبــل، بــه پایــان موعــد اجــرای نظام نامــه اشــاره و  ایــن کمیســیون، ب
ــار  ــای اختی ــور مشــخص از اعط ــه پژوهشــی، به ط ــا نظام نام ــیوه نامه ب ــن ش ــز ای ــتراک و تمای ــکات اش ــان بخشــی از ن ــا بی ب
ــه پژوهشــکده ها، مراکــز و گروه هــای پژوهشــی در ایــن شــیوه نامه خبــر داد و آن را از نقــاط قــوت ایــن شــیوه نامه  بیشــتر ب
دانســت. دکتــر براتلــو در ادامــه بــا تبییــن ســاختار شــیوه نامه پژوهشــی پیشــنهادی، افــزود: منطــق تنظیــم شــیوه نامه پژوهشــی 
حاضــر مبتنــی بــر اهــداف مصــرح در اساســنامه پژوهشــگاه و اســناد باالدســتی نظیــر آیین نامــه جامــع مدیریــت دانشــگاه ها 
و موسســات آمــوزش عالــی، پژوهشــی و فنــاوری، آیین نامــه ارتقــاء مرتبــه اعضــای هیــأت علمــی و شــیوه نامه اجرایــی آن 
و نیــز آیین نامــه اســتخدامی اعضــای هیــأت علمــی اســت و عــالوه بــر مطالعــات میدانــی از اســناد ســایر مراکــز تحقیقاتــی 
مشــابه، تــالش شــده بــا مطالعــه کیفــی و مصاحبه هــای بــه عمــل آمــده از اغلــب قریــب بــه اتفــاق اعضــا هیــأت علمــی، کــه 
ــود، نقطــه نظــرات  ــا رویکــرد تحــول در پژوهــش و ارتقــای کیفیــت فعالیت هــای پژوهشــی انجــام شــده ب چنــدی پیــش ب
اعضــا نیــز در تدویــن آن لحــاظ شــود. وی به عنــوان نمونــه توجــه بــه تعــدد و تنــوع و اختــالف رشــته ها وتخصص هــا در 
ــر  ــن تکث ــا ای ــر اســاس آن تــالش شــده ت ــه ب ــی برشــمرد ک ــز را یکــی از نمونه های پژوهشــکده ها/گروه های مســتقل و مراک
در متــن شــیوه نامه بــه طــرق مختلــف مــورد توجــه قــرار گیــرد. دکتــر براتلــو در ادامــه از قالب هــای مختلــف لحــاظ شــده 
بــرای انــواع وظایــف و تکالیــف پژوهشــی اعضــای هیــأت علمــی بــر مبنــای نــوع فعالیــت )طــرح، فعالیــت، برنامه پژوهشــی(، 
نحــوه اجــرا )فــردی یــا گروهــی(، بازه هــای زمانــی شــناور و مختلــف )کوتــاه مــدت، میــان مــدت، بلنــد مــدت( و مراجــع 
مختلــف تأییدکننــده هریــک از آنهــا )شــورای پژوهشــی پژوهشــگاه کمیســیون منتخــب شــورای پژوهشــی، شــورای پژوهشــی 

ــه تشــریح آنها پرداخــت.  ــر داده و ب پژوهشــکده،( خب

ــن شــیوه نامه  ــف مســائل مطــرح شــده در ای ــاد مختل ــاره ابع ــادل نظــر درب ــه بحــث و تب ــان جلســه اعضــای شــورا ب در پای
)به ویــژه ناظــر بــه اولیــن بخــش از چهارگانــه پیشــنهادی( پرداختنــد و بــا توجــه بــه دیدگاه هــای مطــرح شــده، مقــرر شــد 
ــورخ 4  ــنبه م ــه روز چهارش ــی، ک ــه آت ــال و در جلس ــیوه نامه اعم ــس ش ــورا در پیش نوی ــای ش ــنهادی اعض ــات پیش اصالح

ــد.  ــه یاب ــیوه نامه پیشــنهادی ادام ــای ش ــایر بخش ه ــی س ــد شــد، طــرح شــده و ارزیاب ــزار خواه اســفندماه برگ
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در نهمین جلسه شورای پژوهشی مطرح شد:
 اهمیت انتقادپذیری و لزوم انعطاف در مسیر رشد و تعالی پژوهشگاه

نهمیــن جلســه شــورای پژوهشــی پژوهشــگاه چهــارم اســفند ماه 1400، در ســالن اندیشــه پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
فرهنگــی بــا حضــور اعضــای شــورا برگزار شــد. 

دست یابی به رشد و تعالی در سایه انتقادپذیری مسئوالن پژوهشگاه
در ابتــدای جلســه دکتــر موســی نجفــی، رئیــس پژوهشــگاه، بــه کالمــی از حضــرت امیرالمؤمنیــن علــی )ع( دربــاره لــزوم توجه 
ــن و  ــد: احمق تری ــه فرمود ه ان ــرد ک ــاره ک ــد، اش ــم می زنن ــت وی را رق ــی سرنوش ــال آدم ــه اعم ــروی و اینک ــات اخ ــه حی ب

ــد.  ــدا کن ــای دیگــری ف ــرد کســی اســت کــه آخرتــش را به خاطــر دنی ــن ف بدبخت تری
دکتــر نجفــی بــا تأکیــد بــر اهمیــت رعایــت قوانیــن مختلــف شــرعی و اخالقــی، گفــت: از ملزومــات مدیریــت یــک دســتگاه 
توجــه بــه هزینه کــرد بیت المــال بــوده و ضــرورت دارد مســئول یــک مجموعــه، عــالوه بــر توجــه بــه موازیــن قانونــی، موازیــن 
شــرعی و اخالقــی را در فعالیت هــا و اقدامــات خــود به ویــژه در مــورد مصــارف بیت المــال معیــار قــرار دهــد. ایــن نــگاه در 
کنــار توجــه بــه قدردانــی از زحمــات و تالش هــای مضاعــف هریــک از نیروهــا و واحدهــای مجموعــه پژوهشــگاه، رویکــرد 
مدیریــت پژوهشــگاه در تشــویق و ایجــاد انگیــزه بــرای اعضــای مختلــف هیــأت علمــی و غیــر هیــأت علمــی بــوده و ضــرورت 
ــای  ــرای فعالیت ه ــزه ب ــه ایجــاد انگی ــه منجــر ب ــزار، رویکــردی اســت ک ــا و مســاعی اعضــای خدمت گ ــی از تالش ه قدردان

بیشــتر از یک ســو و پیشــرفت و تعالــی مجموعــه پژوهشــگاه از ســوی دیگــر خواهــد شــد. 
رئیــس پژوهشــگاه همچنیــن انتقادپذیــری و توجــه بــه تذکــر، نــکات و دغدغه هــای مختلــف قابــل طــرح در زمینــه فعالیت هــا 
ــا  ــا ب ــی برشــمرد کــه طــرح مســتقیم آنه ــه ویژگی های ــران پژوهشــگاه در حوزه هــای گوناگــون را ازجمل و عملکردهــای مدی
مســئوالن پژوهشــگاه مــورد اســتقبال مدیریــت جدیــد اســت و حتــی تــالش می شــود بــرای آگاهــی از آنهــا بــه مســائل مطــرح 
ــودن انتقادهــا  ــا بررســی و در صــورت برحــق ب ــا ب شــده در فضــای مجــازی و شــبکه های ارتباطــی مختلــف توجــه شــود ت
یــا نگرانی هــا، بــا رفــع و اصــالح روندهــا و موضوعــات مــورد ســؤال، بــا بهبــود شــرایط و ایجــاد فضایــی ســالم و همدالنــه، 

شــرایط رشــد و تعالــی پژوهشــگاه فراهــم شــود. 
دکتــر نجفــی بــا اشــاره بــه جلســه پیشــین شــورا و بررســی پیش نویــس شــیوه نامه پژوهشــی پیشــنهادی کمیســیون »ارزیابــی 
ــا و  ــه نگرانی ه ــه ب ــد و توج ــیوه نامه جدی ــی در ش ــوع پژوهش ــای متن ــاء فعالیت ه ــر احص ــش«، ب ــول در پژوه ــت و تح کیفی

ــد کــرد.  ــأت علمــی تأکی دیدگاه هــای مختلــف اعضــای هی
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ادامه بررسی شیوه نامه پژوهشی پیشنهادی کمیسیون »ارزیابی کیفیت و تحول در پژوهش«
ادامــه جلســه شــورا بــه بررســی شــیوه نامه پژوهشــی پیشــنهادی کمیســیون »ارزیابــی کیفیــت و تحــول در پژوهــش« پژوهشــگاه 
اختصــاص یافــت. ابتــدا دکتــر فاطمــه براتلــو، عضــو ایــن کمیســیون، بــا اشــاره بــه اصالحــات صورت گرفتــه در پیش نویــس 
ــای  ــا فعالیت ه ــه ی ــواع برنام ــا ان ــط ب ــای مرتب ــه بخــش اول از بخش ه ــته، ب ــنهادهای اصالحــی جلســه گذش ــاس پیش براس
پژوهشــی عضــو هیــأت عملــی پرداخــت و بــا تقســیم آنهــا بــه محتوایــی و شــکلی، از اعمــال آنهــا در شــیوه نامه خبــر داد. 

ــای مطــرح شــده در  ــاد و محوره ــاره بخــش دیگــری از ابع ــادل نظــر درب ــه بحــث و تب ــه جلســه اعضــای شــورا ب در ادام
ــکات مطــرح شــده، مقــرر شــد، اصالحــات پیشــنهادی اعضــای  ــا توجــه به نظــرات و ن ــد و ب شــیوه نامه پیشــنهادی پرداختن
شــورا در پیش نویــس شــیوه نامه اعمــال و در جلســه آتــی، کــه روز شــنبه مــورخ ۷ اســفندماه برگــزار خواهــد شــد، بررســی 

ــد.  ــه یاب ــنهادی ادام ــیوه نامه پیش ــای ش ــایر بخش ه ــی س و ارزیاب
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در دهمین جلسه شورای پژوهشی مطرح شد:
 تأکید بر نقش و جایگاه رشته های  علوم انسانی در پرورش نسل های بعدی

ــا حضــور اعضــای شــورا برگــزار شــد و پیش نویــس  دهمیــن جلســه شــورای پژوهشــی پژوهشــگاه ۷ اســفند  مــاه 1400، ب
شــیوه نامه پیشــنهادی کمیســیون »ارزیابــی کیفیــت و تحــول در پژوهــش« مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار گرفــت و بخش هایــی 

از آن مصــوب شــد. 

ضرورت اتخاذ رویکرد عدالت محور در بررسی فعالیت ها و دوری از تعصب و یکجانبه نگری
ــی اســالم)ص( و اهــل  ــر گرام ــر پیامب ــر موســی نجفــی، رئیــس پژوهشــگاه، ضمــن ســالم و درود ب ــدای جلســه دکت در ابت
بیــت )ع( و خوشــامدگویی بــه اعضــای حاضــر در جلســه و آرزوی ســالمتی بــرای اعضــای پژوهشــگاه و خانواده هــای آنــان، 
ــان از  ــداد متقاضی ــه تع ــا توجــه ب ــت: ب ــرد و گف ــه تشــویقی اشــاره ک ــت پای ــرای دریاف ــه درخواســت های ارســال شــده ب ب
ــه  ــای پای ــی اعط ــه داخل ــتی و آیین نام ــای باالدس ــاس آیین نامه ه ــود براس ــای موج ــر محدودیت ه ــوی دیگ ــو و از س یک س
ــه بیــش از 5 نفــر از  تشــویقی مصــوب هیــأت امنــای پژوهشــگاه، کــه براســاس آن ســاالنه امــکان اعطــای پایــه تشــویقی ب
اعضــای رســمی مقــدور نیســت، کوشــش می شــود بــا رعایــت عدالــت از تضییــع حقــوق متقاضیــان جلوگیــری شــود. رئیــس 
ــه تشــویقی، انجــام فعالیتــی  ــرای اعطــای پای ــه مالک هــا و معیارهــای مختلــف درنظــر گرفته شــده ب ــا اشــاره ب پژوهشــگاه ب

شــاخص در ســطح ملــی را یکــی از مالک هــای مهــم در ایــن خصــوص دانســت. 
ــات  ــا و اقدام ــی فعالیت ه ــر برخ ــده ب ــرح ش ــادات مط ــرات و انتق ــه تذک ــگاه ب ــت پژوهش ــه مدیری ــر توج ــی ب ــر نجف دکت
ــه  ــرد ک ــف ک ــی توصی ــای مذموم ــا را از ویژگی ه ــب نابه ج ــرد و تعص ــد ک ــف تأکی ــای مختل ــه در حوزه ه صورت گرفت
ــن شــرعی،  ــق موازی ــد. وی تــالش در مســیر عدالت محــوری و عمــل مطاب ــالل کن ــد مدیریــت را دچــار اخت ــد فراین می توان
قانونــی و اخالقــی را ســرلوحه مدیریــت پژوهشــگاه برشــمرد کــه عــالوه بــر ایجــاد انگیــزه منجــر بــه رشــد و ارتقــاء ســطح 

ــد.  ــد ش ــگاه خواه ــای پژوهش ــای اعض فعالیت ه

نقش ترویجی سازی علوم انسانی در پرورش نسل نوجوان
ــنهادی  ــی پیش ــیوه نامه پژوهش ــس ش ــی پیش نوی ــورا و بررس ــر ش ــات اخی ــتور جلس ــه دس ــاره ب ــا اش ــگاه ب ــس پژوهش رئی
ــراری  ــج اندیشــه های علمــی در ســطح جامعــه و برق ــی کیفیــت و تحــول در پژوهــش«، گســترش و تروی کمیســیون »ارزیاب
ارتبــاط میــان متخصصــان و نخبــگان علــوم انســانی بــا عمــوم مــردم را مســئله ای اساســی دانســت کــه از رســالت های مراکــز 
ــای  ــداف وجــود و فعالیت ه ــا و اه ــا ضرورت ه ــه ب ــا جامع ــوم انســانی اســت ت ــژه پژوهشــگاه عل ــف پژوهشــی به وی مختل

آنــان آشــنا شــده و دســتاوردهای متنــوع اصحــاب علــوم انســانی مــورد اســتفاده مــردم قــرار گیــرد. 
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برایــن اســاس دکتــر نجفــی توجــه بــه تنــوع فعالیت هــای اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه به ویــژه در فضــای مجــازی و 
احصــاء آنهــا بــه شــکل دقیــق و فراگیــر را ضــروری برشــمرد و غفلــت از ظرفیت هــای  علــوم انســانی به ویــژه در پــرورش 

نســل های بعــدی را یکــی از نقــاط ضعــف در امــر آمــوزش و پــرورش دانش آمــوزان دانســت. 
رئیــس پژوهشــگاه توجــه اندیشــمندان علــوم انســانی به ویــژه اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه، به عنــوان بزرگتریــن مرکــز 
ــای ترویجــی  ــه ای از فعالیت ه ــوم انســانی را نمون ــتان های عل ــوزان دبیرس ــه دانش آم ــوم انســانی در کشــور، ب پژوهشــی عل
مهــم و موردنیــاز کشــور دانســت کــه می تــوان بــا برنامه ریــزی مناســب و بــا برقــراری ارتبــاط و تبییــن و تعریــف اهــداف 
ــده شــغلی دانش آمــوزان  ــا آین ــاط ب ــژه در ارتب ــن حــوزه، به وی ــاز کشــور در ای ــن رشــته و ظرفیت هــای موجــود و موردنی ای
رشــته علــوم انســانی، احســاس حقــارت موجــود در میــان دانش آمــوزان رشــته علــوم انســانی در مقطــع پیــش از دانشــگاه 
ــویق  ــس و تش ــه نف ــاد ب ــاء اعتم ــه احی ــرد و ب ــع ک ــی را مرتف ــوم تجرب ــی و عل ــته های ریاض ــوزان رش ــه دانش آم ــبت ب نس

ــته ها پرداخــت.  ــایر رش ــر س ــته در براب ــن رش ــوزان ای دانش آم
ــته های  ــه رش ــش ب ــی و گرای ــی و مهندس ــی، تجرب ــته  های ریاض ــگان رش ــرد دانش آموخت ــر رویک ــگاه تغیی ــس پژوهش  رئی
مختلــف علــوم انســانی در مقطــع کارشناســی ارشــد و به ویــژه دکتــری را نکتــه ای حائــز اهمیــت در ایــن زمینــه برشــمرد کــه 
ــگاه رشــته های  ــت و جای ــن موضــوع، اهمی ــف ای ــاد مختل ــا بررســی ابع ــوان ب ــوم انســانی دارد و می ت ــت عل نشــان از اهمی

مختلــف علــوم انســانی را بــرای دانش آمــوزان مقطــع دبیرســتان تبییــن و تشــریح کــرد. 

بررسی نوع دوم از فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی؛ برنامه پژوهشی گروهی
ــی کیفیــت و تحــول در پژوهــش« پژوهشــگاه و  ــه جلســه شــورا، شــیوه نامه پژوهشــی پیشــنهادی کمیســیون »ارزیاب در ادام
اصالحــات آن مــورد بحــث و بررســی اعضــای جلســه قــرار گرفــت. ابتــدا دکتــر فریباالســادات محسنی ســهی، عضــو ایــن 
کمیســیون، پــس از تشــریح اصالحــات صــورت گرفتــه در پیش نویــس براســاس پیشــنهادهای اصالحــی جلســات گذشــته، 
ــا  ــه ی ــواع برنام ــش دوم از ان ــف بخ ــاد مختل ــی، ابع ــورت گروه ــته ای به ص ــای بین رش ــت فعالیت ه ــه اهمی ــاره ب ــا اش ب
ــان اجــراء و  ــه مرجــع تصویــب ایــن طرح هــا دانســت و مــدت زم ــأت علمــی را ناظــر ب فعالیت هــای پژوهشــی عضــو هی

ــرد.  ــرای آن را تشــریح ک ــده ب ــای احصــاء ش خروجی ه
ــیوه نامه  ــش از ش ــن بخ ــده در ای ــرح ش ــای مط ــاره محوره ــر درب ــث و تبادل نظ ــه بح ــورا ب ــای ش ــه اعض ــه جلس در ادام
ــنامه ای،  ــه ای و دانش ــای ترجم ــاره طرح ه ــژه درب ــده به وی ــرح ش ــکات مط ــرات و ن ــه به نظ ــا توج ــد و ب ــنهادی پرداختن پیش
ــی و  ــورا بررس ــی ش ــه آت ــال و در جلس ــیوه نامه اعم ــس ش ــورا در پیش نوی ــای ش ــنهادی اعض ــات پیش ــد، اصالح ــرر ش مق

ــد.  ــه یاب ــنهادی ادام ــیوه نامه پیش ــای ش ــایر بخش ه ــی س ارزیاب
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در یازدهمین جلسه شورای پژوهشی صورت گرفت:
بررسی پیش نویس نهایی شیوه نامه پژوهشی پژوهشگاه

ــا حضــور  ــاه 1400، ب ــات فرهنگــی، 16 اســفند م ــوم انســانی و مطالع ــن جلســه شــورای پژوهشــی پژوهشــگاه عل یازدهمی
ــت.  ــرار گرف ــی ق ــی و ارزیاب ــورد بررس ــگاه م ــی پژوهش ــیوه نامه پژوهش ــی ش ــس نهای ــزار و پیش نوی ــن برگ ــورا ای ــای ش اعض
ــرای اعضــای حاضــر در جلســه،  ــن آرزوی ســالمتی ب ــس پژوهشــگاه، ضم ــی، رئی ــر موســی نجف ــدای جلســه دکت   در ابت

ــت.  ــک گف ــعبانیه را تبری ــاد ش ــم )ص( و اعی ــر اعظ ــت پیامب ــده بعث ــبت های فرخن مناس
ــری در  ــری و انعطاف پذی ــگاه در انتقادپذی ــد پژوهش ــت جدی ــرد مدیری ــه رویک ــدد ب ــاره مج ــا اش ــگاه ب ــس پژوهش رئی
ــح مســائل طــرح شــده در جلســات  ــق و صحی ــال دقی ــر انعــکاس و انتق ــی، ب ــای مدیریت ــا و انجــام فعالیت ه تصمیم گیری ه
شــورای پژوهشــی بــه اعضــای پژوهشــگاه تأکیــد کــرد کــه منجــر بــه ایجــاد فضایــی ســالم و شــفاف در پژوهشــگاه شــده و از 

ــد.  ــل می آی ــری به عم ــالم جلوگی ــای ناس ــف و فض ــایعات مختل ــکل گیری ش ش
دکتــر نجفــی بــا یــادآوری امــکان وجــود کاســتی و نواقــص در اجــرای امــور در هــر ســطحی، طــرح تذکــر و پرداختــن بــه 
برخــی نــکات مــورد تردیــد دربــاره فعالیــت  و عملکــرد مدیــران پژوهشــگاه را مــورد اســتقبال مدیریــت جدیــد دانســت کــه 
ضــرورت دارد بــا بررســی انتقادهــا یــا نگرانی هــا، ضمــن رفــع و اصــالح روندهــا و مســائل مــورد ســؤال، شــرایط و محیطــی 
ســالم و عــاری از شــائبه بــرای ارتقــاء ســطح فعالیت هــای اعضــاء از یــک ســو و رشــد و تعالــی پژوهشــگاه از ســوی دیگــر 

فراهــم شــود. 
ــگاه،  ــون پژوهش ــویه دی ــه و تس ــن بودج ــرای تأمی ــه ب ــای صورت گرفت ــریح تالش ه ــا تش ــن ب ــگاه همچنی ــس پژوهش رئی
اظهــار امیــدواری کــرد: بــا توجــه بــه نزدیک شــدن بــه پایــان ســال، بتــوان در حــّد مقــدورات، رفــاه نســبی را بــرای اعضــای 

پژوهشــگاه فراهــم ســاخت. 

تدوین شیوه نامه پژوهشی به منظور تسهیل و ارتقاء سطح فعالیت های پژوهشی
ــام  ــرای انج ــد ب ــیوه نامه ای کارآم ــن ش ــرای تدوی ــف ب ــات مختل ــا و الزام ــه ضرورت ه ــاره ب ــا اش ــی ب ــر نجف ــن دکت همچنی
ــم پیش نویــس شــیوه نامه  ــوع و مختلــف پژوهشــگاه، تنظی ــا مأموریت هــای متن برنامه هــا و فعالیت هــای پژوهشــی متناســب ب
ــا بیــش از 140 عضــو از اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه را از  پژوهشــی پژوهشــگاه پــس از ماه هــا تــالش و مصاحبــه ب
برنامه هــای مهــم مدیریــت پژوهشــگاه در حــوزه ارتقــاء بخــش نرم افــزاری برشــمرد کــه در کنــار تغییــرات ســخت افزاری و 
فیزیکــی همچــون ایجــاد، تعمیــر و تجهیــز تاالرهــای پژوهشــگاه، محیطــی آرام و بانشــاط بــرای انجــام فعالیت هــای پژوهشــی 

فراهــم کنــد. 
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در ادامــه جلســه دکتــر یحیــی فــوزی، معــاون پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی پژوهشــگاه نیــز بــا تبریــک اعیــاد شــعبانیه، 
ــه انعــکاس فعالیت هــای صــورت گرفتــه در معاونــت پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی در وبــگاه معاونــت اشــاره کــرد و  ب
ــی و  ــت نظــارت، ارزیاب ــز مدیری ــت و تحــول در پژوهــش« و نی ــی کیفی ــا و زحمــات اعضــای کمیســیون »ارزیاب از تالش ه

ــرد.  ــی ک ــی قدردان ــیوه نامه پژوهش ــی ش ــس نهای ــن پیش نوی ــگاه در تدوی ــت پژوهش ــن کیفی تضمی
ســپس دکتــر ســیدرضا حســینی، معــاون کاربردی ســازی علــوم انســانی و فرهنگــی، بــا تأکیــد بــر رویکــرد مدیریت پژوهشــگاه 
در ایجــاد شــفافیت و پرهیــز از حاشــیه ها و ایجــاد شــائبه در محیــط پژوهشــگاه، برخــورداری رئیــس پژوهشــگاه از مزایــای 
مختلــف به ویــژه مزایــای رفاهــی و مالــی را، کــه مــورد ســؤال قــرار گرفتــه بــود، متذکــر شــد و گفــت: دکتــر نجفــی پــس 
از انتصــاب به عنــوان رئیــس پژوهشــگاه، نپذیرفته انــد کــه دریافــت مالــی ای خــارج از حقــوق مقــرر داشــته باشــند و از ایــن 
امتیــاز بهــره ای نداشــته اند و هرچنــد بــه لحــاظ قوانیــن اداری و مالــی بــه ایشــان تذکــر داده شــد کــه امــکان برخــورداری از 
ــد. همچنان کــه برخــی  ــان از ایــن مزیــت بهــره  نمی برن ــد، همچن ــار رئیــس دســتگاه را دارن ــغ خــارج از شــمول در اختی مبال
مدیــران پژوهشــگاه همچــون دکتــر فــوزی نیــز به دلیــل قوانیــن ناظــر بــه رعایــت ســقف حقــوق کــه از ســوی دولــت اعــالم 

شــده اســت، امــکان دریافــت مزایــای مالــی رفاهــی را نداشــته اند و بهــره ای از ایــن مزایــا نمی برنــد. 

بررسی پیش نویس شیوه نامه پژوهشی
در ادامــه جلســه شــورا، پیش نویــس نهایــی شــیوه نامه پژوهشــی کــه از ســوی مدیریــت نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت 
ــود، مــورد بحــث و  پژوهشــگاه براســاس مباحــث جلســات گذشــته شــورا و اصالحــات پیشــنهادی اعضــا تدویــن شــده ب
ــا تشــریح اصالحــات  بررســی اعضــاء قــرار گرفــت. دکتــر مســعود رضایــی، مدیــر نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت، ب
ــا در  ــن برنامه ه ــف ای ــواع مختل ــی و ان ــا گروه ــردی ی ــب ف ــی در دو قال ــای پژوهش ــف برنامه ه ــته بندی های مختل و دس
ــی را  ــای پژوهش ــف برنامه ه ــواع مختل ــب ان ــرا و تصوی ــد اج ــرای رون ــده ب ــی ش ــای پیش بین ــف، فراینده ــای مختل قالب ه

تشــریح کــرد. 
ــه  ــیوه نامه ازجمل ــده در ش ــی ش ــف پیش بین ــث مختل ــا و مباح ــی بنده ــه بررس ــورا ب ــای ش ــه اعض ــی جلس ــش پایان در بخ
مباحــث ناظــر بــه بــازه زمانــی و مرجــع تصویــب هــر یــک از انــواع و گونه هــای برنامه هــای پژوهشــی، نحــوه نظــارت بــر 
اجــرای طــرح در انــواع مختلــف، فراینــد ارزیابــی و تعییــن داوران و... پرداختنــد و مقــرر شــد نــکات و مالحظــات پیشــنهادی 
ــی و تســهیل  ــأت علم ــای پژوهشــی اعضــای هی ــه برنامه ه ــل در ارائ ــت آزادی عم ــور رعای ــژه به منظ ــورا، به وی اعضــای ش
و تســریع روندهــای اجرایــی، در پیش نویــس شــیوه نامه اعمــال و در جلســه آتــی شــورا بررســی و ارزیابــی ادامــه بندهــای 

ــد.  ــه یاب شــیوه نامه پیشــنهادی ادام
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در دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی مطرح شد:
برگزاری انتخابات ریاست پژوهشکده ها و مراکز در خردادماه سال ۱۴۰۱

دوازدهمیــن جلســه شــورای پژوهشــی پژوهشــگاه، ۲۳ اســفند  مــاه 1400 بــا حضــور اعضــای شــورا برگــزار و پیشــنهادهای 
مکتــوب اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه، درخصــوص اصــالح برخــی از بخش هــای شــیوه نامه پیشــنهادی مــورد بررســی 
قــرار گرفــت و اصالحــات نهایــی اعمــال شــد. در ایــن جلســه مقــرر شــد نســخه نهایــی شــیوه نامه مجــدداً بــرای اعضــای 
هیــأت علمــی پژوهشــگاه ارســال شــود تــا در صــورت ضــرورت در ســال جدیــد شــورای پژوهشــی نســبت بــه بررســی و 

اعمــال اصالحــات اقــدام کنــد. 

تشریح ابعاد مختلف اقدامات صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ و تبریک سال نو
در ابتــدای جلســه دکتــر موســی نجفــی، رئیــس پژوهشــگاه، بــا ســالم و درود بــر پیامبــر گرامــی اســالم )ص(، اعیــاد شــعبانیه 
به ویــژه والدت حضــرت علی اکبــر علیــه الســالم و روز جــوان و امــام عصــر )عــج( را تبریــک گفــت. دکتــر نجفــی بــا بیــان 
اینکــه ایــن جلســه آخریــن جلســه شــورای پژوهشــی در ســال 1400 اســت، ضمــن تبریــک ســال جدیــد و عیــد باســتانی 
نــوروز، اظهــار امیــدواری کــرد ســال جــاری بــرای همــه اعضــای پژوهشــگاه و ملــت ایــران بــا ســالمتی و شــادی پایــان یابــد 

و ســالی پــر خیــر و برکــت همــراه بــا ســالمتی، ســعادت و توفیــق پیــش رو داشــته باشــند. 
رئیــس پژوهشــگاه بــا اشــاره بــه تغییــر مدیریــت و ریاســت پژوهشــگاه در اواخــر مهرمــاه ســال جــاری، بــا تشــریح اقدامــات 
ــا امــور  ــط ب ــن مــدت به منظــور بازطراحــی پژوهشــگاه، پیشــرفت و ســرعت انجــام فرایندهــای مرتب ــه در ای صــورت گرفت
ــه رغــم تعهــدات و بدهی هــای ســابق پژوهشــگاه، مناســب  ــز تاالرهــا و... را ب ــر و تجهی ســخت افزاری شــامل ایجــاد، تعمی
توصیــف کــرد کــه در ســال آینــده نیــز بــا توجــه بــه درخواســت های اعضــای پژوهشــگاه بــرای بهبــود امکانــات مختلــف 
ــش  ــری از ورود صــدا و ایجــاد آرام ــای دوجــداره به منظــور جلوگی ــه پنجره ه ــا ب ــز اتاق ه ــا و تجهی ــاء رایانه ه ــژه ارتق به وی
ــرای ارتقــاء کیفیــت پژوهش هــا  ــد ب بیشــتر ادامــه خواهــد یافــت. دکتــر نجفــی تنظیــم و تدویــن شــیوه نامه پژوهشــی جدی
ــت پژوهشــگاه دانســت  ــای مدیری ــزاری برنامه ه ــه نرم اف ــای پژوهشــی اعضــاء را جنب ــد انجــام برنامه ه و چابک ســازی رون
ــأت  ــای هی ــکات اعض ــا و ن ــع آوری دیدگاه ه ــش« و جم ــول در پژوه ــت و تح ــی کیفی ــیون »ارزیاب ــکیل کمیس ــا تش ــه ب ک
علمــی پژوهشــگاه، منجــر بــه تدویــن شــیوه نامه پژوهشــی پیشــنهادی جدیــدی شــد کــه در طــول دوران مختلــف پژوهشــگاه 
ــت  ــش کیفی ــگاه و افزای ــگاه پژوهش ــاء جای ــی در ارتق ــل توجه ــم و قاب ــتاوردهای مه ــت دس ــد اس ــوده و امی ــابقه ب بی س
فعالیت هــای پژوهشــی داشــته باشــد. وی اظهــار امیــدواری کــرد بــا اتمــام بررســی نهایــی ایــن شــیوه نامه در جلســه شــورای 
ــا رفــع نواقــص و نــکات مبهــم  پژوهشــی و تصویــب و ابــالغ آن، پــس از یــک ســال اجــرای آزمایشــی ایــن شــیوه نامه، ب
ــات  ــز و مؤسس ــایر مراک ــرداری س ــت بهره ب ــز جه ــر نی ــع باالت ــب در مراج ــرح و تصوی ــرای ط ــتاورد ب ــن دس ــی، ای احتمال

پژوهشــی ارســال شــود. 
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برگزاری انتخابات ریاست پژوهشکده ها و مراکز در خردادماه سال ۱۴۰۱
ــاختار  ــالح س ــی و اص ــرورت بازبین ــگاه و ض ــین پژوهش ــاختار پیش ــود در س ــص موج ــه نواق ــاره ب ــا اش ــی ب ــر نجف دکت
ــزوم ایجــاد پژوهشــکده های جدیــد شــد، از  ــه ل پژوهشــکده ها، مراکــز و ســایر واحدهــای اجرایــی پژوهشــگاه کــه منتــج ب
برگــزاری انتخابــات ریاســت پژوهشــکده ها و مراکــز در خــرداد مــاه خبــر داد تــا بــه همــراه انتصــاب رئیســان پژوهشــکده ها 
و مراکــزی کــه بــا نظــر رئیــس منصــوب خواهنــد شــد، وحــدت رویــه ای در احــکام صــادره و مــدت زمــان ریاســت آنــان 

حاکــم شــود. 
ــری  ــأت علمــی در دوران شــیوع همه گی ــت اعضــای هی ــا تشــریح وضعیــت حضــور و فعالی ــن ب رئیــس پژوهشــگاه همچنی
کوویــد 19، اظهــار امیــدواری کــرد در ســال جدیــد بــا توجــه اقدامــات شایســته قدردانــی دولــت به ویــژه وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی به ویــژه فداکاری هــای کادر درمــان کشــور در کنتــرل آن، محدودیت هــای حضــور کاهــش یافتــه 

و شــرایط بــرای فعالیت هــای عــادی مطابــق بــا شــرایط پیــش از شــیوع کرونــا مهیــا شــود. 

لزوم حرکت در مسیر آرمان های انقالب اسالمی
ــای  ــده و تصمیم گیری ه ــرح ش ــائل ط ــات مس ــال جزئی ــکاس و انتق ــرورت انع ــر ض ــاره ب ــح چندب ــا تصری ــی ب ــر نجف دکت
ــکده ها و  ــای پژوهش ــه اعض ــی ب ــالت تکمیل ــورای تحصی ــی و ش ــورای پژوهش ــف ش ــات مختل ــه در جلس ــورت گرفت ص
مراکــز از ســوی رئیســان آنهــا و نیــز طــرح بازخــورد نظــرات اعضــای پژوهشــگاه در جلســه شــورا، اظهــار امیــدواری کــرد 
بــا مشــارکت، تعامــل، همدلــی و همراهــی اعضــای پژوهشــگاه، ضمــن حفــظ و ارتقــاء نقــاط قــوت و ظرفیت هــای موجــود 
ــی،  ــرای انجــام طرح هــای مل ــزی ب ــژه برنامه ری ــا اجــرای برنامه هــا و فعالیت هــای پژوهشــی مختلــف به وی در پژوهشــگاه، ب
ــه مســائل و  ــار برگــزاری کارگاه هــا، همایش هــا و نشســت های علمــی برخاســته از پژوهش هــا و ناظــر ب بین رشــته ای در کن
نیازهــای کشــور، پژوهشــگاه بــه جایــگاه اصلــی خــود در میــان دانشــگاه ها و مؤسســات پژوهشــی کشــور دســت یابــد. دکتــر 
نجفــی بــر لــزوم ایفــای نقــش مؤثــر و درخشــان تر پژوهشــگاه بــا انجــام وظایــف و مأموریت هــای خــود تأکیــد کــرد تــا از 
ایــن طریــق پژوهشــگاه بتوانــد بــا برداشــتن بخشــی از بارهــا به ویــژه در موضــوع تحــول در علــوم انســانی و پرداختــن بــه 
مســائل و چالش هــای اساســی و پیــش روی کشــور، در مســیر آرمان هــا و ارزش هــای انقــالب عظیمــی کــه اســتقالل کشــور 

را حفــظ کــرده، حرکــت کنــد و بتوانــد جایــگاه بی بدیــل خــود را نشــان دهــد. 

انعطاف پذیری و توجه به تنوع فعالیت های پژوهشی در شیوه نامه پژوهشی پیشنهادی
ــاد شــعبانیه، تدویــن  ــا تبریــک اعی ــز ب ــر یحیــی فــوزی، معــاون پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی پژوهشــگاه نی ســپس دکت
شــیوه نامه پژوهشــی را فعالیتــی بااهمیــت توصیــف کــرد کــه اگرچــه ممکــن اســت در نــگاه اول اجــرای آن دشــوار به نظــر 
ــا  ــای کالن ی ــژه طرح ه ــی به وی ــای پژوهش ــوع  فعالیت ه ــری، تن ــه انعطاف پذی ــیاری ازجمل ــرات بس ــا و ثم ــا مزای ــد، ام برس
ــی و... در آن  ــتاوردهای پژوهش ــم و دس ــازی عل ــی، ترویجی س ــای پژوهش ــی فعالیت ه ــه اثربخش ــه ب ــته ای، توج میان رش
ــای پژوهشــی پژوهشــگران حــوزه  ــای فعالیت ه ــاد و تفاوت ه ــه ابع ــا اشــاره ب ــوزی ب ــر ف ــه اســت. دکت ــرار گرفت مدنظــر ق
علــوم انســانی بــا مهندســی، نیــاز بــه آزادی عمــل در ارائــه و پیشــنهاد برنامه هــای پژوهشــی  و انجــام پژوهش هــای متناســب 

ــم دانســت.  ــیار مه ــانی بس ــوم انس ــای عل ــای فکــری پژوهشــگر را در پژوهش ه ــا شــخصیت و دغدغه  ه ب

برنامه ریزی برای بودجه سال جدید و پرداخت معوقات و بدهی  سال های پیشین
دکتــر عبــدا... قنبرلــو، معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع پژوهشــگاه نیــز بــا تبریــک اعیــاد پیــش رو و آرزوی ســالی نیکــو 
بــرای اعضــای پژوهشــگاه، از لغــو احــکام مربــوط بــه همسان ســازی و آیین نامــه تمــام وقــت ویــژه اعضــای هیــأت علمــی 
ــه در  ــر داد و اصالحــات صــورت گرفت ــاوری خب ــات ابالغــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فن ــا مصوب پژوهشــگاه متناســب ب
احــکام اعضــای هیــأت علمــی در کنــار تعدیــل برخــی بندهــای احــکام اعضــای غیــر هیــأت علمــی مرتبــط بــا اضافــه کار 
آنــان متناســب بــا بودجــه ســال جــاری پژوهشــگاه را تشــریح کــرد. معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع پژوهشــگاه بــا 
بیــان وضعیــت مالــی موجــود پژوهشــگاه و معوقــات و بدهی هــای باقی مانــده از ســال های پیشــین، اظهــار امیــدواری کــرد 
ــا  ــد ت ــده، پژوهشــگاه بتوان ــای انجــام ش ــا اولویت بندی ه ــا متناســب ب ــرای پرداخــت بدهی ه ــه ب ــالش صــورت گرفت ــا ت ب
پایــان ســال بخشــی از ایــن بدهی هــا را پرداخــت و بــا برنامه ریــزی متناســب بــا بودجــه ســال آینــده نیــز بتوانــد معوقــات 

ــد.  ــت کن ــز پرداخ ــا را نی ــده بدهی ه و باقی مان
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ــژه اعضــای هیــأت علمــی، از محاســبه  ــه لغــو اجرایــی ســاختن آیین نامــه تمــام وقــت وی ــا اشــاره مجــدد ب ــو ب دکتــر قنبرل
ــرای  ــرای اســتادیار، ۲8 ســاعت ب ــن پیشــین معــادل ۳۲ ســاعت ب ــا قوانی ــأت علمــی، متناســب ب زمــان حضــور اعضــای هی
دانشــیار و ۲4 ســاعت بــرای اســتادان خبــر داد کــه مقــرر شــد ایــن موضــوع نیــز از طریــق مســئوالن ذی ربــط بــه اعضــای 

ــود.  ــانی ش ــگاه اطالع رس ــی پژوهش ــأت علم هی

ادامه بررسی پیش نویس شیوه نامه پژوهشی
ــته  ــات گذش ــث جلس ــاس مباح ــگاه براس ــی پژوهش ــیوه نامه پژوهش ــده ش ــالح ش ــس اص ــورا، پیش نوی ــه ش ــه جلس در ادام
ــاره  ــورا درب ــای ش ــده از اعض ــذ ش ــای اخ ــرات و دیدگاه ه ــه به نظ ــا توج ــت. ب ــرار گرف ــاء ق ــی اعض ــث و بررس ــورد بح م
بندهــای مختلــف شــیوه نامه اصــالح شــده، دکتــر مســعود رضایــی، مدیــر نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت، بــا تشــریح 
ابعــاد مختلــف پیشــنهادهای ارائــه شــده و اعمــال برخــی از آنهــا در پیش نویــس، بــر ضــرورت طــرح بخشــی از پیشــنهادهای 
ــد در شــورا، در شــیوه نامه پژوهشــی اعمــال  ــس از اعــالم نظــر اعضــاء و تأیی ــا پ ــرد ت ــد ک ــی در جلســه شــورا تأکی دریافت
گــردد. بــر ایــن اســاس اعضــای شــورا بــه بحــث و تبــادل نظــر دربــاره پیشــنهادهای مختلــف در مــورد بندهــای پیش نویــس 
ــی از  ــا برخ ــی ب ــأت علم ــای هی ــتخدامی اعض ــه اس ــاده ۲4 آیین نام ــاد م ــاق مف ــام در انطب ــه ابه ــی ازجمل ــیوه نامه پژوهش ش
انــواع برنامه هــای پژوهشــی؛ امــکان نیــاز بــه بازبینــی آثــار یــک پژوهشــگر پــس از گذشــت مقاطــع زمانــی؛ اهمیــت انجــام 
ــی؛  ــای پژوهش ــنیداری در فعالیت ه ــداری ـ ش ــف دی ــدات مختل ــتاوردها و تولی ــاء دس ــزوم احص ــی و ل ــای ترویج فعالیت ه
تعییــن بــازه زمانــی اجرایــی هریــک از فعالیت هــای نــوع دوم فــردی؛ لــزوم تبییــن و تصریــح جایــگاه و وظایــف کمیســیون 
ــا تصویــب انــواع مختلــف برنامه هــای پژوهشــی و طــرح مــوارد اختالفــی  منتخــب شــورای پژوهشــی به ویــژه در ارتبــاط ب

در ایــن کمیســیون و... پرداختنــد. 

برنامه ریزی برای بازبینی در آیین نامه ارتقاء و شیوه نامه ترفیع اعضای هیأت علمی
ــا توجــه بــه مســائل و نــکات طــرح شــده دربــاره نحــوه احتســاب امتیــاز فعالیت هــای پژوهشــی، مقــرر  در پایــان جلســه ب
شــد دکتــر حمیدرضــا دالونــد، دبیــر هیــأت ممیــزه پژوهشــگاه، نســبت بــه بازبینــی در آیین نامــه ارتقــاء و همچنیــن دکتــر ســید 
ــس پیشــنهادی  ــه پیش نوی ــع و ارائ ــی در شــیوه نامه ترفی ــه بازبین ــع پژوهشــگاه، نســبت ب ــه ترفی روح ا... شــهابی، عضــو کمیت

بــرای طــرح در جلســات بعــدی شــورا اقــدام الزم را صــورت دهنــد. 
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در آخرین جلسه شورای تحصیالت تکمیلی سال 1400 مطرح شد:

تأکید بر ضرورت نقد روایت مستشرقین در رساله های دانشجویی
ــاه 1400 از  ــن م ــورخ 18 بهم ــنبه م ــال 1400 روز چهارش ــی پژوهشــگاه در س ــالت تکمیل ــورای تحصی ــن جلســه ش آخری
ــری  ــاله های دکت ــنهادی رس ــه  پیش ــد و طرح نام ــکیل ش ــورا تش ــای ش ــور اعض ــا حض ــه ب ــالن اندیش ــاعت 10:00 در س س

ــب رســید.  ــه تصوی ــادل نظــر اعضــا، ب ــس از بررســی و تب دانشــجویان پژوهشــگاه پ

برنامه ریزی برای برگزاری جلسات دفاع از رساله ها و پایان نامه های دانشجویی در تاالر حکمت

ــس از ســالم و درود  ــات فرهنگــی، پ ــوم انســانی و مطالع ــس پژوهشــگاه عل ــی، رئی ــر موســی نجف ــدای جلســه دکت در ابت
ــه  ــاره ب ــا اش ــعبانیه، ب ــاد ش ــک اعی ــالم و تبری ــم الس ــت علیه ــل بی ــّلم و اه ــه و س ــه و آل ــّل ا... علی ــم ص ــر خات ــر پیامب ب
ــاله ها و  ــاع از رس ــات دف ــزاری جلس ــت، برگ ــاالر حکم ــژه ت ــگاه به وی ــای پژوهش ــخت افزاری تاالره ــی و س ــز فیزیک تجهی
ــر ایــن اســاس رئیــس  ــاالر برشــمرد. ب ــه شــده از احــداث ایــن ت پایان  نامه هــای دانشــجویی را یکــی از اهــداف درنظرگرفت
ــای  ــکده ها و واحده ــا پژوهش ــای الزم ب ــام هماهنگی ه ــا انج ــا ب ــت ت ــی خواس ــالت تکمیل ــت تحصی ــگاه از مدیری پژوهش

ــد.  ــام ده ــت را انج ــاالر حکم ــات در ت ــن جلس ــزاری ای ــرای برگ ــزی الزم ب ــف، برنامه ری مختل

ضرورت نگاه نقادانه به روایت مستشرقان در مطالعات تاریخی

رئیــس پژوهشــگاه در بخشــی از جلســه شــورا بــا تأکیــد بــر اهمیــت توجــه و شــناخت صحیــح جهت گیری هــا و اهــداف 
ــکای  ــران، ات ــگ ای ــوام و فرهن ــاره اق ــژه درب ــای تاریخــی به وی ــکاس رویداده ــرقین در انع ــژه مستش ــان به وی برخــی مورخ
ــر  ــه آســیب هایی برشــمرد کــه عــالوه ب ــاره را ازجمل ــان در این ب ــار و روایــت آن ــه آث صــرف پژوهشــگران و دانشــجویان ب
ــا  ــی ب ــر نجف ــوام شــده اســت. دکت ــه برخــی اق ــز نســبت ب ــای تحقیرآمی ــه شــکل گیری نگاه ه ــات، منجــر ب ــف واقعی تحری
ــی  ــوام ایران ــان از آداب و رســوم اق ــه برخــی شرق شناســان و روایت هــای نادرســت آن ــه و غرض ورزان ــگاه جانبداران نقــد ن
ــد  ــژه در رســاله های دانشــجویی تأکی ــان به وی ــه روایت هــای آن ــر ضــرورت بررســی دقیــق و نقادان در دوره هــای تاریخــی ب

کــرد.
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ــردن  ــو ک ــه  قاپ ــی، از تخت ــی و مل ــل سیاس ــی از رج ــوان یک ــدرس، به عن ــوم م ــت مرح ــه روای ــگاه ب ــس پژوهش رئی
عشــایر در دوره رضاشــاه و نســبت های ناروایــی چــون غارتگــری بــه آنــان دادن را متذکــر شــد و طــرح ایــن ادعاهــای 
نادرســت دربــاره عشــایر را توجیهــی بــرای اقدامــات و برنامه هــای رضاشــاه ازجملــه یکجانشــینی آنــان دانســت. دکتــر 
ــی  ــور ایران ــایر سلحش ــوام و عش ــاره اق ــی درب ــن روایت های ــای چنی ــل و زمینه ه ــه عل ــن ب ــش و پرداخت ــی پژوه نجف
ــد گامــی  ــه آنهــا، می توان ــن ب ــه نیازهــای فرهنگــی کشــور برشــمرد کــه پرداخت ــژه توســط دانشــجویان را ازجمل به وی
ــی باشــد و از تفرقه  افکنــی و نگاه هــای  ــاوری اقــوام ایران مهــم در تقویــت همبســتگی و انســجام ملــی و ارتقــاء خودب

افراطــی جلوگیــری کنــد. 

بررسی و تصویب طرح نامه پیشنهادی رساله های دانشجویان مقطع دکتری

ــری از  ــجویان دوره دکت ــاله های دانش ــنهادی رس ــه  پیش ــرر، طرح نام ــه مق ــق دستورجلس ــورا مطاب ــه ش ــه جلس در ادام
ــالمی؛ و  ــدن اس ــالب و تم ــی، انق ــه سیاس ــران؛ اندیش ــخ ای ــم؛ تاری ــخ عل ــفی و تاری ــات فلس ــکده های مطالع پژوهش
ــاع دانشــجویان از طرح نامه  هــای پیشــنهادی خــود  ــس از دف ــن بخــش از جلســه پ زبان  شــناس ی بررســی شــد. در ای
ــه  ــژه در زمین ــر موضوعــات پیشــنهادی به وی ــاره ابعــاد و مســائل مختلــف ناظــر ب ــادل نظــر اعضــاء درب و بحــث و تب

ــید.  ــورا رس ــای ش ــب اعض ــه تصوی ــده ب ــی ش ــای بررس ــش، طرح نامه ه ــی پژوه ــؤاالت اصل ــا و س فرضیه ه
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گزارش نشست »نادر و شورای مغان«

 پژوهشــکده تاریــخ ایــراِن پژوهشــگاه علــوم انســانی از سلســله نشســت های مســائل تغییــر سلســله ها، ۲4 بهمن مــاه 1400، 
مقــارن بــا ایــام برگــزاری شــورای مغــان، نشســت بــا عنــوان »نــادر و شــورای مغــان« و بــا همــکاری اســتادان و پژوهشــگران 

مختلــف برگــزار کــرد. 
ســه ســخنران ایــن نشســت دکتــر محمدعلــی فتح الهــی، دکتــر علــی ساالری شــادی و دکتــر نیــره دلیــر، هــر ســه از اعضــای 
هیــأت علمــی پژوهشــگاه بودنــد کــه هــر کــدام مســئله ای را در بــاب شــورای مغــان مطــرح کردنــد. دبیــر نشســت، دکتــر 
دلیــر ضمــن خوش آمدگویــی بــه حضــار، مقدماتــی دربــاره شــورای مغــان و تقــارن محــدوده زمانــی بــا ایــن شــورا یــاد کــرد 

و از اســتادان حاضــر جهــت ارائــه ســخنرانی دعــوت بــه عمــل آوردنــد. 

شورای مغان، گسستی از گذشته و شروعی برای آینده

ســخنران اول دکتــر فتح الهــی، ســخنان خــود را بــا موضــوع »شــورای مغــان، گسســتی از گذشــته و شــروعی بــرای آینــده« 
ــکل گیری  ــرای ش ــروعی ب ــوان ش ــان را می ت ــورای مغ ــکیل ش ــژه تش ــادر به وی ــی ن ــای سیاس ــت: تجربه ه ــرد و گف ــاز ک آغ
تاریــخ معاصــر ایــران تلقــی کــرد. او وضــع ســنتی دوره صفویــه دربــاره نســبت مــردم بــا دولــت را تغییــر داد و ســعی کــرد 
ــردم  ــی م ــای عموم ــا و نگرش ه ــری در دیدگاه ه ــد و تغیی ــزی کن ــبات پی ری ــن مناس ــم ای ــرای تنظی ــدی را ب ــاس جدی اس
به وجــود آورد. او قــدرت واقعــی را به دســت آورده بــود و مبنــای مشــروعیت و نظــم ایلــی را بــرای حکومــت خــود قائــل 
ــرای تعییــن حاکــم را موضوعیّــت داد.  ــرای تقدس زدایــی از خانــدان صفــوی، شــیوه انتخــاب هرجنــد صــوری ب ــود، امــا ب ب
ــری کــرد  ــود پیگی ــر ب ــوع خــود بی نظی ــا اجتمــاع صــد هــزار نفــری مغــان کــه در ن ــن مهــم را ب ــزود: ای ــر فتح الهــی اف دکت
کــه اهمیــت و تأثیــر بســزایی در ایــن تغییــر نگــرش جامعــه داشــت. هــدف مهــم دیگــری کــه شــورای مغــان دنبــال می کــرد، 
ــوان  ــا تعریــف از تشــیع به عن ــن کار را ب ــادر ای ــود. ن ــردن رســمیت سیاســی آن ب سیاســت زدایی از مذهــب تشــیع و از بین ب
ــرای  ــیعی ب ــت ش ــتعداد فقاه ــه اس ــل از آنک ــرد. غاف ــش ب ــنت پی ــل س ــه اه ــب اربع ــداد مذاه ــی در ع ــب فقه ــک مذه ی
ــادر گامــی بــرای  سیاسی شــدن کمتــر از جنبه هــای کالمــی و اجتماعــی آن نبــود. وقایــع قــرن دوازدهــم هجــری و ظهــور ن
خــروج از فضــای ســنتی و تمنــای ورود بــه دنیــای جدیــد و شــروع زندگــی علمــی بــود. هرچنــد ایــن ورود ســلبی بــود و 
حالــت ایجابــی نداشــت و نمی توانســت عمیــق باشــد. عبــور از نظــام ســنتی و داشــتن رهیافــت علمــی بــه سیاســت هرچنــد 
کــه به شــکل صــوری تجربــه شــود مقدمــه ای بــرای تشــکیل حکومــت دینــی می شــود. تعــارض جــدی بیــن نــادر و علمــای 

دینــی و اقدامــات او در ایــن جهــت درنهایــت در خدمــت جریــان دینــی بــرای تأســیس اساســی تــازه شــد. 
ــا اتــکاء بــه مــردم ســبب شــد  وی تأکیــد کــرد: اســتقالل مالــی رهبــران دینــی از دولــت و قــدرت یافتــن تدریجــی آنهــا ب
ــران شــاهد باشــیم. برجسته شــدن جنبه هــای فقهــی تشــیع هــم  ــه ای را در ســاحت سیاســی و اجتماعــی ای کــه نظــام دوگان
ــی را زمینه ســازی کــرد.  ــده را فراهــم و مردم ســاالری دین ــه در آین ــه خــود زمینه هــای اجتماعــی تحقــق والیــت فقی ــه نوب ب
ــا  ــوان ت ــر مســتقیم آنهــا را می ت ــژه غی ــار به وی ــا آث ــد، ام ــداوم نیافتن ــد ت ــادر هرچن ــه ایــن ترتیــب اندیشــه ها و تجربیــات ن ب

مشــروطیت و حتــی انقــالب اســالمی مالحظــه کــرد.



8۰

خبرنامه، سال دهم، شماره  هشتاد و پنجم،  فروردین ماه 1401

ــوالت  ــد و تح ــته باش ــر داش ــی را در ب ــت حاصل ــم نتوانس ــاری ه ــه در دوره قاج ــنت صفوی ــه س ــت ب ــه بازگش ــل ب  تمای
ــرای  ــادر ب ــات سیاســی ن ــن برگشــتی را نمــی داد. به هرحــال تجربی ــه اجــازه چنی ــود ک ــر ب ــه ای مؤث ــه به گون صــورت گرفت

ــود.  ــت ب ــران دارای اهمی ــه ای ــاالرانه در جامع ــه های مردم س ــرح اندیش ط

تشکیل شورای مغان برای تغییر سلسله از صفوی به افشار نبود

ســخنران بعــدی دکتــر ساالری شــادی مباحــث خــود را بــا توجــه بــر ایــن موضــوع کــه شــورای مغــان یکــی از معروفتریــن 
وقایــع دوره نــادری در بهمن مــاه رخ داد و اهــداف و اغــراض خاصــی ازجملــه تغییــر سلســله صفــوی بــه افشــاری در آن 
رقــم خــورد. نــادر اهدافــی چندگانــه و البتــه مرتبــط بــا هــم داشــت ازجملــه اهدافــی چــون؛ موروثــی شــدن ســلطنت در 
خانــدان او، حمایــت نکــردن بــزرگان و رؤســای طوایــف از خانــدان صفــوی و حــل اختالفــات بــا دولــت عثمانــی بــا توجــه 
بــه رویکــرد مذهبــی بــود. نکتــه مهــم دیگــر حضــور و دعــوت بخش هایــی از مــردم در شــورای مغــان بــود کــه درظاهــر 
بــرای مشــورت فراخوانــده شــدند. ایــن نکتــه به همــراه اهــداف و شــرایط و الزامــات دیگــر شــورای مغــان شایســته بحــث 
و بررســی اســت. دربــاره انگیــزه و چرایــی برگــزاری شــورای مغــان مطالــب زیــادی گفتــه شــده اســت، امــا نطفــه اصلــی 
شــواری مغــان نــه تغییــر ســلطنت بلکــه رویکــرد مذهبــی آن بــود کــه در آن دایــره وســیع مســائل تکلیــف ســلطنت را هــم 

مشــخص کردنــد. 
ــلطنت نداشــت و  ــای س ــت مشــکلی در ادع ــی مقبولی ــی و حت ــی و سیاس ــر نظام ــادر از نظ ــرد: ن ــد ک ــاالری تأکی ــر س دکت
صفویــان هــم  درواقــع توســط محمــود بــه ســقوط کشــیده شــده بودنــد و بــه تاریــخ پیوســته بــود شــاید ندانــم کاری نــادر 
باعــث شــد تــا طهماســب رفیــق نیمــه راه وی شــود کــه عمــاًل او هیــچ ســودی بــرای نــادر نداشــت امــا نــادر حداقــل وی را 
در مــدت کوتاهــی مطــرح کــرد. پــس شــاید بتــوان گفــت، درنتیجــه تشــکیل شــورای مغــان بــرای تغییــر سلســله از صفــوی 
بــه افشــار نبــود و ایــن از تبعــات ترکیبــی شــورای مغــان بــود چــرا کــه حاکمیــت صفــوی از قبــل ســقوط کــرده بــود. نــادر 
بی شــک دربــاره اتحــاد مذهبــی جــدی بــود و بســیار بــه ایــن بــاور عالقه منــد بــود او می دانســت در ایــران تحــت قلمــرو 
او ایــن موضــوع بســیار اهمیــت داشــت. اصــل شــورای مغــان ایــن بــود نــه تغییــر ســلطنت. اگــر صــرف تغییــر ســلطنت بــود 
کــه ایــن مدت هــا قبــل رخ نمــوده بــود و تــا حــد زیــادی ربطــی بــه نــادر هــم نداشــت حاکمیــت صفــوی توســط محمــود 
بــه ســقوط کشــیده شــده بــود از طرفــی امثــال نــادر تعهــد و خــط و نشــانی بــه صفویــان نســپرده بودنــد کــه صفویــان را بــر 

اریکــه ســلطنت بنشــانند، لــذا موضــوع تغییــر ســلطنت از اســاس و عمــاًل خاتمــه یافتــه بــود. 
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شورای مغان و تکوین مناسبات جدید دانش_قدرت در تحوالت اجتماعی و سیاسی ایران معاصر

ســخنران آخــر ایــن نشســت غیرحضــوری دکتــر نیــره دلیــر بــود کــه بــا موضــوع »شــورای مغــان و تکویــن مناســبات جدیــد 
دانش_قــدرت در تحــوالت اجتماعــی و سیاســی ایــران معاصــر« ســخنان خــود را آغــاز کــرد. دلیــر در ابتــدا اشــاره کــرد کــه 

تفصیــل ایــن بحــث به شــکل مقالــه پژوهشــی در مجلــه جامعه شناســی تاریخــی بــه چــاپ خواهــد رســید. 
دکتــر دلیــر شــرح داد: شــورای مغــان یکــی از مهم تریــن وقایــع تاریــخ ایــران و به خصــوص دوره معاصــر اســت کــه تأثیــر 

ات عمیقــی بــر رونــد پــاره ای از حــوادث و وقایــع گذاشــت. 
در وهلــه نخســت مهــم اینکــه، در شــورای مغــان اصنــاف و اقشــار مختلفــی بــرای اولین بــار در امــر مهمــی به حضــور فــرا 
خوانــده شــدند کــه تاکنــون چنیــن چیــزی در ســنت تاریخــی ایــران ســابقه نداشــته اســت و به نوعــی بــه رسمیت شــناختن 
اصنــاف و طبقــات بــود کــه ایــن امــر اثــرات تداومــی خــود را در تحــوالت پســانادری تــا انقــالب اســالمی برجــای گــذارد. 
نکتــه مهــم دیگــر، ماهیــت و نــوع شــکل گیری شــورای مغــان به خصــوص دربــاره اتحــاد مذهبــی کــه رابطــه و مناســبات 
نــادر را بــا علمــاء شــیعه کــه شــاید برخــی ازآنهــا مخالــف شــورای مغــان به خصــوص رویکــرد تغییــر ســلطنت و همچنیــن 
اتحــاد مذهبــی بــود را دچــار تغییــر و چالــش کــرد. از آن بــه بعــد بیشــتر علمــای شــیعه چنــدان بــا نــادر مناســبات حســنه ای 
نداشــتند و نــادر نیــز بــا اخــذ امــوال و اوقــاف آنهــا را بیشــتر از خــود دلســرد و نگــران ســاخت، لــذا مناســبات نــادر بــا 

علمــا و روحانیــون تشــیع دچــار چالــش فــراوان شــد. 
ــود و هــم  ــرای روحانیــون شــیعه، هــم تهدیــد ب ــادآور شــد: هــر چنــد ایــن چالــش ب دکتــر دلیــر در خاتمــه ســخنانش ی
فرصــت، بــا این وجــود در ابتــدا تهدیــد علیــه روحانیــون شــیعه بــود کــه بــا مهاجــرت آنهــا بــه عــراق از اســتقالل قلمــروی 
ــادر و حکومت هــای بعــدی نبــود و همین امــر نوعــی  ــع قلمــرو حاکمیــت ن و تابعیتــی برخــودار شــدند، چــون دیگــر تاب
ــدی  ــق در دوره بع ــت و شبکه ســازی منســجم و دقی ــا ایجــاد مرجعی ــه توانســتد ب ــرد ک ــا ک ــا عط ــه آنه اســتقالل عمــل ب
ــاد  ــس از نه ــاًل پ ــد و عم ــی_اجتماعی بپردازن ــه  سیاس ــادی در زمین ــای زی ــه نقش آفرینی ه ــار ب ــد قاج ــوص در عه به خص
ســلطنت و حاکمیــت بــه قدرتمندتریــن بخــش جامعــه ایــران درآمدنــد. تاجایی کــه حکومــت قاجــار در بســیاری از مــوارد 
ــل  ــی خــود یکــی از عوام ــی و اهمیت یاب ــن نقش آفرین ــد و همی ــب کن ــا را جل ــندی آنه ــت و خرس ــرد، رضای ســعی می ک

دخالــت جــدی روحانیــون در انقــالب مشــروطیت و محــدود کــردن قــدرت ســلطنت مطلقــه در ایــران شــد. 
در آخر جلسه حاضرین در نشست درباره مباحث مطرح شده پرسش ها و اظهار نظراتی را مطرح کردند. 
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گزارش نشست »بازتاب هویت ملی در ادبیات و سینما«

نشســتی تخصصــی »بازتــاب هویــت ملــی در ادبیــات و ســینما« 1۷ اســفندماه 1400، بــه اهتمــام »پژوهشــکده زبــان و ادبیــات« 
و »مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا« برگــزار شــد. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی دکتــر زهــرا حیاتــی، دبیــر علمــی نشســت، ایــن 
جلســه را بــا ابیاتــی از مهــدی اخــوان ثالــث آغــاز کــرد:

ز پوچ جان هیچ اگر دوست دارم تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم
تو را ای کهن پیر جاوید برنا تو را دوست دارم اگر دوست دارم

... تو در اوج بودی به معنا و صورت من آن اوج قدر و خطر دوست دارم
دگرباره بَر شو به اوج معانی که ت این تازه رنگ و ُصور دوست دارم

ــه داد و  ــینما« ادام ــات و س ــی ادبی ــان روای ــت در گفتم ــای هوی ــش معن ــوع »خوان ــا موض ــود را ب ــخنان خ ــی س ــر حیات دکت
ــی  ــت جمع ــاخه  ای از هوی ــی، ش ــت مل ــی، هوی ــات اجتماع ــی و مطالع ــوزه جامعه  شناس ــگران ح ــاور پژوهش ــه ب ــت: ب گف
اســت. بازشناســی و بازیابــی مؤلفه  هــای هویــت ملــی، چیــزی اســت کــه همیشــه ایــام در خــودآگاه یــا ناخــودآگاه هــر ملتــی 
وجــود داشــته اســت و تنهــا در بزنگاه  هــای خاصــی از تاریــخ، بــا اقبالــی ویــژه روبــه  رو می شــود. از آنجاکــه هویــت هــم در 
ــوان زمینه  هــای رشــد  ــا شــناخت آن می  ت ــِد تعاملــی اجتماعــی اســت، ب شــکل فــردی هــم در شــکل اجتماعــی خــود، برآین
و توســعه را همــوار ســاخت و بــه راه کارهــای عملــی دســت یازیــد. هــم  از این روســت کــه شــاخصه  های هویــت ملــی در 
منابــع و بســترهای گوناگونــی ماننــد جغرافیــا، دیــن، زبــان، هنــر و ادبیــات، آداب و رســوم، و مصادیــق دیگــر، قابــل بررســی 
اســت. چنان کــه از عنــوان ایــن نشســت برمی  آیــد، قلمــرو مــورد تأکیــد در مطالعــات هویــت، ادبیــات و ســینما اســت؛ و بــر 
ــوان یــک پیش  فــرض حاکــم اســت و آن اینکــه، ادبیــات و ســینما هــم می  تواننــد هویــت را بازنمایــی کننــد و هــم  ایــن عن
ــی و شــیوه  ــر عهــده شــگردهای روای ــت ب ــات و ســینما، معناســازی هوی ــِی ادبی ــد آن را برســازند. در گفتمــان روای می  توانن
ــا  ــه واکاوی معن ــر ب ــا یکدیگ ــا ب ــاط آن ه ــت و ارتب ــازنده روای ــل عناصــر س ــا تحلی ــی ب ــد ادب ــردازی اســت؛ و منتق روایت  پ

می  پــردازد. 
دکتــر حیاتــی ادامــه داد: خوانــش معنــای هویــت بــا رمزگشــایی از متــن روایــی یکــی از برنامه  هــای پژوهشــی او در گــروه 
ــا  ــری را ب ــاله دکت ــتا دو رس ــن راس ــت و در ای ــگاه اس ــته  ای« در پژوهش ــای بین رش ــه و پژوهش ه ــد و نظری ــِی »نق پژوهش
ــل  ــارت« و »تحلی ــی روالن ب ــرد روایت شناس ــا رویک ــی ب ــرام بیضای ــای به ــت در فیلمنامه/فیلم ه ــی هوی ــِن »بازنمای عناوی
ــه  ــه دو مقال ــت ک ــرده اس ــی ک ــیک« راهنمای ــی پساکالس ــرد روایت  شناس ــا رویک ــود ب ــه ن ــان ده ــت در رم ــه هوی درونمای

ــود.  ــه می ش ــر ارائ ــت حاض ــا در نشس ــتخرج از آن ه مس
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ــی  ــر محمــد نجــاری، »بازنمایــی هویــت ایران ــوان ســخنرانی دکت ــح کــرد: عن ــی در معرفــی ســخنران بعــد تصری ــر حیات دکت
ــه می شــود. از آنجاکــه  در اقتبــاس ســینمای از ادبیــات کهــن فارســی« اســت کــه از ســوی مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا ارائ
هویــت، مفهومــی اســت کــه براســاس تشــابه  ها و تمایزهــای خــود و دیگــری شــناخته می شــود، مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا 
ــا  ــد در گام هــای بعــد، نشســت هایی را ب ــا بتوان ــات همــراه شــد ت ــان و ادبی ــا پژوهشــکده زب در برگــزاری ایــن نشســت ها ب
محوریــِت مناســبات هویتــی ایــران و آســیا ادامــه دهــد، امــا در ایــن نشســت، بحــث بــا هویــت ایرانــی و بازتــاب آن در ادبیــات 

ــاز می شــود.  ــران آغ و ســینمای ای

طبقه  بندی اهمیت هویت ایرانی برای ایرانیان

دکتــر محمــد نجــاری، کــه در هــر دو رشــته ادبیــات و ســینما از تحصیــالت دانشــگاهی برخــوردار اســت و بیــش از ده ســال 
در مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا بــه فعالیت  هــای پژوهشــی در حــوزه مطالعــات تطبیقــی علــوم انســانی و هنــر پرداختــه اســت، 

ســخنان خــود را بــا طبقه  بنــدی اهمیــت هویــت ایرانــی بــرای ایرانیــان، در چهــار دوره تاریخــی گفــت:
نخســتین بــاری کــه هویــت ملــِی ایرانــی، بــرای ایرانیــان اهمیــت می یابــد، قــرن ســوم اســت کــه تــرکان غزنــوی بــر ایــران 

ــق می شــود.  ــی شــاهنامه فردوســی خل ــی یعن ــن حماســه مل ــن دوران، بزرگتری ــد، در ای حکومــت می  کنن
دوره دوم، دوره صفــوی اســت، در ایــن دوران، بازنمایــی هویــت ملــی بــا دگردیســی قهرمــان ملــی بــه دینــی، تجلــی می  یابــد، 
ــواده رســتم اســت و... ؛ دوره ســوم،  ــا، فرســتاده ســلیمان نبــی، ن در متــون ایــن دوران، رســتم، مســلمان می شــود، زریــن َقب
عصــر مشــروطه اســت؛ کــه در ایــن دوران، اســتعمار و نبــود قانــون، بیــش از هرچیــز هویــت ملــی ایرانــی را تهدیــد می  کــرد؛ 
ــد؛  ــرار دارن ــورد توجــه ق ــان را م ــگ و زب ــخ، فرهن ــن دوران، عناصــری همچــون: ســرزمین، تاری شــعرا و نویســندگان در ای
دوره چهــارم، دوره پــس از انقــالب اســالمی و هشــت ســال دفــاع مقــدس اســت؛ در ایــن دوران، خــاک و ســرزمین، بیــش از 

هرچیــز مــورد توجــه نویســندگان اســت. 
دکتــر نجــاری، غفلــت ســینمای ایــران از ادبیــات کهــن فارســی را کم  توجهــی بــه هویــت ایرانــی و اندیشــه و هنــر آن دانســت 
و گفــت: بــا توجــه بــه کثــرِت اقتبــاِس ســینمای جهــان از ادبیــات کالســیِک خــود، پیوســته ایــن پرســش مطــرح اســت کــه 
ــای  ــی و احی ــوس فرهنگ ــوس و ناملم ــراث ملم ــه می ــه ب ــدک اســت؟! توج ــی ان ــات مل ــران از ادبی ــینمای ای ــهم س ــرا س چ
ــعه  ــِی توس ــای عمل ــه الگوه ــرای تفکــر خــالق در ارائ ــرار آن، راه را ب ــد و تک ــه  جــای تقلی ــوی ب ــادی و معن پیشــینه  های م

ــا اســت.  ــت پوی ــای هوی ــد یکــی از مؤلفه  ه ــی جدی ــای بیان ــار گذشــتگان در ابزاره ــی آث می  گشــاید. بازآفرین
 دکتــر نجــاری پــس از ایــن مقدمــه، بــه برخــی راه کارهــای بازآفرینــی ادبیــات کهــن فارســی در ســینما اشــاره کــرد، ماننــد اینکه 
ــی همــگام اســت،  ــات روایت هــای غرب ــا اقتضائ ــه ب ــوم ســینما ک ــه مدی ــا ســاختار کهــن شــرقی ب ــال داســتان هایی ب در انتق
می  تــوان از میان بُرهــای فرهنگــی و هنــری بهــره بــرد کــه حداکثــر ســازگاری را تأمیــن کنــد؛ یــا اینکــه در تبدیــل آثــار کهــن 
ــد،  ــی آن را فهــم کن ــت بوم ــه مخاطــب، اصال ــه ای حفــظ شــود ک ــی داســتان ها به گون ــگ اصل ــه، اگــر پیرن ــه فیلمنام ــی ب ادب
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هویــت ملــی به خوبــی القــاء و احیــاء می شــود و یکــی از بهتریــن روش هــا در بازآفرینــی ادبیــات کهــن فارســی در ســینما 
اســتفاده از فضاهــا و امکانــات مختلــف هویت هــای قومــی اســت. وی افــزود: اســتفاده از هویــت قومــی، بــه همــراه خــود، 
رنــگ، معمــاری، لبــاس، آییــن، تاریــخ، اســطوره و... را مــی  آورد کــه همــه ایــن مــوارد، بــه زیبایــی  شناســی رســانه ســینما 

می  افزاینــد. 
ــه دو دوره  ــرد ک ــدی ک ــه جمع  بن ــی، این گون ــار ادب ــی در آث ــت ایران ــار دوره هوی ــادن چه ــم نه ــار ه ــا کن ــر نجــاری، ب  دکت
نخســت، بــا وجــود ویژگی هــای برجســته نمایشــی بــرای اقتبــاس، از دیــد ســینماگران مغفــول مانــده اســت، در دوره ســوم 
نمونه  هــای اقتباســی خوبــی در ســینما ارائــه شــده اســت؛ امــا دوره چهــارم، اگرچــه هنــوز اثــر ادبــی شــاخصی خلــق نشــده، 
ــه  ــه توج ــده ک ــق ش ــی خل ــی خوب ــینمایی اقتباس ــار س ــی، آث ــش دولت ــرمایه  گذاری  های بخ ــا و س ــل حمایت ه ــا به دلی ام

مخاطــب را جلــب کــرده اســت. 
دکتر محمد نجاری گفتار خود را با این بیت به پایان برد:

»مجال ما این همه تنگ مایه بود و دریغ
که مایه خود همه در وجه این حکایت رفت«

بازنمایی هویت ملی و قومی در فیلم »باشو غریبۀ کوچک«

ــی  ــاره »بازنمای ــی، درب ــه طباطبائ ــگاه عالم ــری دانش ــه دکت ــدی، دانش آموخت ــه قن ــر ریحان ــت، دکت ــخنران نشس ــومین س س
هویــت ملــی و قومــی در فیلــم باشــو غریبــه کوچــک« اظهــار داشــت: باشــو، روایــت پســرک جنــگ  زده  ای اســت که ناخواســته 
و ناآگاهانــه بــه علــت رخــداد جنــگ از ســرزمین خــود بــه ســرزمین دیگــری پرتــاب می شــود. مواجهــه باشــو بــا دیگــری 
نــه به صــورت تدریجــی کــه ناگهانــی و یکبــاره اســت. باشــو بــه منزلــه غریبــه  ای اســت کــه در قلمــرو دیگــری بــه او نــگاه 
می شــود؛ غریبــه  ای آســیب  دیــده و ناشــناخته کــه به دلیــل تفاوت هــای ظاهــری، قومــی، زبانــی و در دایــره  ای محدودتــر بــا 
عالئــق غذایــِی متفــاوت، رفتــار و عملکــرد متمایــزی دارد و مــورد طــرد دیگــری قــرار می  گیــرد. هویــت و فردیــت باشــو 

بــرای روســتاییان غیرقابــل پذیــرش اســت.
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 نایــی، زن شــمالی کــه نقــش مــادر دارد و اســطوره مــام وطــن را یــادآور اســت، در جهــت حفاظــت از باشــو بــرای برقــراری 
ارتبــاط بــا او تــالش می  کنــد و بــا سیاســت های گفتمانــِی خــاص خــود در صــدد جــذب باشــو بــه خــود برمی  آیــد. زبــان 
ــل  ــا را تقلی ــان آ ن ه ــه می ــد و فاصل ــرار می  کن ــاط برق ــی شــمال ارتب ــان باشــو و اهال ــان مشــترک، می ــگاه زب ــار در جای معی
می  دهــد. نایــی بــا پیــش رفتــن روایــت بــرای نگهــداری از باشــو و حفــظ مناســبات خــود و او برابــر دیگــری بــا اقتــدار 
می  ایســتد و همســر مخالــف خــود را در ایــن جریــان همــراه خــود می  کنــد. در صحنــه پایانــی روایــت، بیضایــی تصویــری 
ــرزمین  ــول در س ــورد قب ــی م ــو در جایگاه ــد و باش ــر می  کش ــه تصوی ــی را ب ــت مل ــل هوی ــی ذی ــای قوم ــع تقابل ه از رف

ــرد.  ــرار می  گی ــری ق دیگ

رمان رهش آخرین اثر رضا امیرخانی

غزالــه صباغیــان، دانشــجوی دکتــرِی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، آخریــن ســخنران نشســت بــود. او 
گفــت: رمــان رهــش آخریــن اثــر رضــا امیرخانــی نویســنده معاصــر اســت کــه هــم اقبــال عمــوم و هــم اقبــال منتقــدان را بــه 
خــود جلــب کــرده اســت. ایــن رمــان طــی یــک ســال بــه چــاپ شــانزدهم رســیده و برنــده جایــزه کتــاب ســال جمهــوری 
ــان  ــن رم ــگ ای ــز شــده اســت. یکــی از درون مایه  هــای پررن ــی جــالل آل احمــد نی ــزه ادب ــان و جای اســالمی در بخــش رم
ــردازد. هویــت شــهری و هویــت  ــه نســبت فــرد و جامعــه می  پ ــی اســت کــه ب بحــث »مــا«ی جمعــی اســت. رهــش رمان
ملــی موضوعاتــی هســتند کــه ایدئولــوژی رمــان در نســبت آنهــا بازشناســی می شــود. رمــان براســاس معرفــی پشــت جلــد 
و جوایــزی کــه بــه آن تعلــق گرفتــه، نوشــته  ای در راســتای تقویــت هویــت شــهری اســت. اقبــال جوایــز رســمی و دولتــی 
هــم نشــان می  دهــد کــه در پیام هــای روســاخت اثــری دغدغــه منــد شــناخته شــده کــه تعارضــی بــا هویــت ملــی نــدارد. 
امــا در پژوهــش مــا دو خوانــش متفــاوت از ایــن رمــان در تناقــض بــا هــم قــرار می  گیرنــد: خوانــش قصدگــرا کــه به دنبــال 
ــر اســاس معانــی مــورد نظــر نویســنده اســت و خوانــش نشــان یــاب کــه به دنبــال رمزیابــی از متــن طبــق  تفســیر متــن ب
نشــانه هایی از حــاالت ذهنــِی ناخــودآگاه یــا کشــف ناشــده نویســنده یــا وضعیــت فرهنگــی اســت. در خوانــش نشــان  یاب 
می  تــوان دربــاره ایدئولــوژی ایــن رمــان دو فرضیــه مطــرح کــرد. اول اینکــه در ایــن رمــان، هویــت ملــی در ســایه هویــت 
شــهری کم رنــگ می شــود و دیگــر اینکــه حتــی هویــت شــهری هــم در ایــن رمــان تضعیــف می شــود.  درواقــع مــا شــاهد 
یــک تناقــض در پیام هــای آشــکار و پنهــان رمــان هســتیم و ایــن اتفــاق ســه دلیــل عمــده دارد: ارائــه تعریفــی انحصــاری 
و غیرقابــل وفــاق از »مــا« در هویــت شــهری و پررنــگ کــردن تقابــل بومــی/ غیربومــی بیــن ســاکنان تهــران در درونمایــه 
داســتان؛ تأکیــد بــر تقابــل تهرانــی/ شهرســتانی در شــخصیت پــردازی قهرمــان و ضدقهرمــان و بــار ارزشــی کــه بــا آن همــراه 

ــتان.  ــتعاره  های داس ــد؛ و اس می کن

جمع  بندی مباحث
ــروز و ظهــور  ــه شــکل  های ب ــر نجــاری ب ــه جمع  بنــدی مباحــث پرداخــت و گفــت: دکت ــی، ب ــر زهــرا حیات ــان، دکت در پای
هویــت ایرانــی در ادوارِ مختلــِف تاریخــی اشــاره کــرد و پــس از آن، از بایدهــا و نبایدهــا و شــایدها در بازآفرینــی ادبیــات 
کهــن فارســی در ســینمای ایــران ســخن گفــت. دکتــر قنــدی دســتاورد یکــی از فصل  هــای رســاله دکتــری خــود را کــه در 
مقالــه مشــترکی، تألیــف شــده اســت ارائــه داد و گفــت: بیضایــی در پــِس شــیوه  های روایــی خــود در فیلــم »باشــو غریبــه 
ــان فارســی،  ــد زب ــی مانن ــگ کــرده و نقــش مؤلفه  های ــر هویــت ملــی کمرن کوچــک«، چالش هــای هویــت قومــی را دربراب
آداب و رســوم، و مراســم آیینــی و اســاطیری را برجســته کــرده اســت. بایــد بــه گفتــه ایشــان افــزود: کتــاب فارســی ســال 
اول دبســتان کــه نمــادِ آشــکار زبــان فارســی اســت، حلقــه اتصــال هویت  هــای قومــی اســت و خوشــبختانه در همــه کشــور 
ــه داده، گفــت: نویســنده  ــری خــود را ارائ ــای رســاله دکت ــز نتیجــه یکــی از فصل ه ــان نی ــه صباغی ــس می شــود. غزال تدری
رمــان رهــش در پــِس رویدادهایــی کــه خلــق کــرده، دیدگاهــی کــه روایــت را بــا آن پیــش بــرده، و نیــز اســتعاره  هایی کــه 
ــل، هویــت ملــی  ــن تقاب ــد بیشــتری نشــان داده و در ای ــِل هویــت تهرانی/شهرســتانی تأکی ــر تقاب ــن جــای داده، ب در دل مت
کمرنــگ شــده اســت.  دبیــر علمــی نشســت بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه مباحــث فــوق در حــد یــک طــرح بحــث اســت و نقــد 
ــان  ــه پای ــار، نشســت را ب ــی از ملک الشــعرای به ــا ابیات ــود، ب ــول می ش ــه فرصــت دیگــری مؤک ــای پژوهشــگران ب یافته  ه

رســانید. 
به هوش باش که ایران تو را پیام دهد                تو را پیام به صد عز و احترام دهد
نسیم صبح که بر سرزمین ما گذرد                 ز خاِک پاِک نیاکان، تو را سالم دهد

گذشته، پایه و بنیان حال و آینده است                   سوابق است که شغل را نظام دهد
به کارنامه پیشنیان نگر، بد و خوب                      که تلخ کامیت آرد پدید و کام دهد
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تسلیت به مناسبت درگذشت محّمدعلی علوی گرگانی

انا هلل و انا الیه راجعون

ــاج  ــای ح ــت  ا... آق ــأن آی ــع عظیم الش ــدر و مرج ــه عالی ق ــال فقی ــی ارتح ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش
ــی(، مراجــع  ــه العال ــی عصــر )عــج(، مقــام معظــم رهبــری )مدظل ــه محضــر حضــرت ول ــی را ب محّمدعلــی علــوی گرگان
ــی علیــه( و عمــوم مــردم ایــران عزیــز و  عظــام )دامــت برکاتهــم(، بیــت معظــم آن مرجــع عظیــم الشــأن )رضــوان ا... تعال
ــان  ــرای ایش ــت ب ــرت احدی ــد و از درگاه حض ــرض می کن ــلیت ع ــتان تس ــن گلس ــردم مؤم ــژه م ــان به وی ــلمانان جه مس
رحمــت و غفــران الهــی و علــو درجــات و حشــر بــا ائمــه اطهــار علیهم الســالم و بــرای بازمانــدگان بیــت شــریف ایشــان 

ــل مســئلت دارد.  ــل و اجــر جزی ــر جمی صب

ایــن مرجــع عالی قــدر عالمــی بــزرگ و دارای مــکارم اخــالق، الگــوی حســن خلــق، تواضــع، فروتنــی، قناعــت، ساده زیســتی 
و مناعــت طبــع بــود. ایشــان عمــر شــریف خــود را در راه نشــر، ترویــج، ارشــاد وتدریــس علــوم و معــارف الهــی و اهــل بیت 
علیهم الســالم صــرف کــرد و بــا تربیــت شــاگردان متعهــد و نــگارش کتــب و آثــار ارزنــده مختلــف، خدمــات ارزشــمند و 
مانــدگاری را در راه اعتــالی اســالم و ارزش هــای واالی انســانی بــه یــادگار گذاشــت. آیــت ا... علــوی گرگانــی از مجاهــدان 
ــام  ــام راحــل و مق ــوق ام ــورد وث ــای م ــه طاغــوت و از چهره ه ــارزات سیاســی علی ــه ای درخشــان در مب ــا کارنام نســتوه ب

معظــم رهبــری مدظله العالــی در پیشــبرد اهــداف انقــالب و پشــتیبان نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران بــود. 
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تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر قاسم انصاری

انا هلل و انا الیه راجعون 
استاد گرامی سرکار خانم دکتر شهره انصاری

درگذشــت اســتاد گرانمایــه و عــارف وارســته حضــرت اســتاد دکتــر قاســم انصــاری را بــه محضــر ســرکار عالــی و خانــواده 
محترمتــان تســلیت عــرض می کنیــم و از درگاه خداونــد بــرای روح آن اســتاد فرهیختــه آرامــش و بــرای بازمانــدگان صبــر 

جمیــل خواهانیــم. 
پژوهشکده زبان و ادبیات

ــان و  ــته زب ــانس رش ــذ فوق لیس ــه اخ ــق ب ــال 1۳48 موف ــود، وی در س ــن ب ــد 1۳14 در قزوی ــاری، متول ــم انص ــر قاس دکت
ادبیــات فارســی از دانشــگاه تهــران شــد و در همــان ســال بــا کســب رتبــه نخســت در دوره دکتــری بــه تحصیــل در رشــته 
ادیــان و عرفــان دانشــگاه تهــران پرداخــت.  تدریــس در مراکــز دانشــگاهی، مدیریــت گروه هــای ادبیــات فارســی برخــی از 
ــا بســیاری  ــی، همــکاری ب ــی و مل ــی بین الملل ــای علمــی و ادب ــا و کنگره ه دانشــگاه ها؛ حضــور و ســخنرانی در همایش ه
ــرا، داوری مقــاالت  ــی کارشناســی ارشــد و دکت ــی، مشــاوره و داوری پایان نامه هــای تحصیل از نهادهــای فرهنگــی، راهنمای
و نشــریات پژوهشــی ازجملــه فعالیت هــای دکتــر انصــاری بــود. اســتاد انصــاری کــه بیــش از 50 تألیــف و ترجمــه و نیــز 
40 مقالــه در حــوزه ادبیــات فارســی در کارنامــه خــود دارد، در روز ۲9 اســفند 1400 هجــری شمســی در قزویــن دار فانــی 

را وداع گفــت. 



88

خبرنامه، سال دهم، شماره  هشتاد و پنجم،  فروردین ماه 1401

 کتاب های جدید منتشر شده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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