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خبرانهم

بزرگداشت فردوسی
میراث جهانی تمدن ایرانی در جهان شاهنامه

پاسداشت زبان فارسی، به مثابه پاسداشت هویت ملی و فرهنگی ایرانیان

تأکید پژوهشگاه بر حمایت از برنامه های پژوهشی ناظر بر مسائل و نیازهای روز کشور



شــروع مــاه مبــارک رمضــان، در حقیقــت عیــد بزرگــی 
بــرای مســلمانان اســت و جــا دارد کــه مؤمنیــن، ورود 
ایــن مــاه را بــه هــم تبریــک بگوینــد و یکدیگــر را بــه 
ــد.  ــه کنن ــاه توصی ــن م ــتر از ای ــه بیش ــتفادۀ هرچ اس
چــون مــاه ضیافــت الهــی اســت، در ایــن مــاه فقــط 
ــد،  ــن ضیافتن ــل ورود در ای ــه اه ــانی ک ــن و کس مؤمنی
ــینند.  ــم می نش ــان و کری ــروردگار من ــفرۀ پ ــر س ــر س ب
ــه  ــت ک ــی اس ــرم اله ــام ک ــفرۀ ع ــر از س ــن، غی ای
ــم از آن  ــودات عال ــۀ موج ــه هم ــان ها، بلک ــۀ انس هم
ــان  ــت خاص ــواص و ضیاف ــفرۀ خ ــن، س ــد؛ ای بهره مندن

ــت. ــروردگار اس پ

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان
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ابالغ حکم دکتر نجفی به عنوان »عضو شورای راهبردی موزه ملی ایران«

حکــم دکتــر نجفــی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، کــه پیــش از ایــن از ســوی معــاون وزیــر 
میــراث فرهنگــی و گردشــگری، به عنــوان عضــو شــورای راهبــردی مــوزه ملــی ایــران منصــوب شــده بــود، ابــاغ شــد.

بــه گــزارش اداره کل روابط عمومــی وزارت میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی، بــا حکــم علــی دارابــی، 
قائم مقــام وزیــر و معــاون میراث فرهنگــی کشــور، دکتــر موســی نجفــی اســتاد تمــام دانشــگاه و رئیــس پژوهشــگاه علــوم 

ــران منصــوب شــد. ــه عضویــت شــورای راهبــردی مــوزه ملــی ای انســانی و مطالعــات فرهنگــی ب

در بخشی از این حکم آمده است:
شــورای راهبــردی به منظــور نهادینه ســازی فرهنــگ مشــارکت و اســتفاده از خــرد جمعــی و بــا هــدف افزایــش اثربخشــی 
ــای فکــری  ــدی از ظرفیت ه ــکاری و بهره من ــت هم ــای کان، تقوی ــی و ایجــاد انســجام و یکپارچگــی در برنامه ه و کارای

و علمــی، تشــکیل مــی شــود.
 بــا ســپاس و قدردانــی از قبــول همــکاری، انتظــار دارد در اجــرای راهبردهــای کان وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
و صنایع دســتی مبتنــی بــر تغییــر، تحــول، توســعه و فنــاوری و تحقــق اهــداف و مأموریت هــای شــورا بــا همــکاری ســایر 

اعضــای ارجمنــد و مدیریــت محتــرم مجموعــه اهتمــام جــدی به عمــل آوریــد.
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گزارش مشرق نیوز در مورد فضای آموزش عالی کشور و ...
بسیج توان و ظرفیت پژوهشگاه در جهت تولید محتوای علمی و احیای تمدنی کشور 

وبــگاه مشــرق نیــوز در گزارشــی پیرامــون فضــای آمــوزش عالــی کشــور بــه مســائلی اشــاره کــرده و بــه کاربردی تــر کــردن 
ــر  ــگاه دکت ــامی-ایرانی از ن ــدن اس ــروز تم ــای ام ــا و چالش ه ــا دغدغه ه ــبت ب ــازی آن در نس ــانی و مسئله مندس ــوم انس عل

نجفــی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی پرداختــه اســت.
 در ایــن گــزارش همچنیــن بــه حواشــی انتخــاب دکتــر موســی نجفــی، پرداختــه شــده کــه خــود از اســتادان و اعضــای هیــأت 
ــزارش  ــه گ ــنایی دارد. در ادام ــگاه آش ــوت پژوهش ــف و ق ــاط ضع ــا نق ــی ب ــی رود و به خوب ــمار م ــز به ش ــن مرک ــی ای علم

ــذرد: ــان می گ ــرق نیوز از نظرت مش

موســی نجفــی، نامــی اســت کــه اهالــی علــوم انســانی در کشــور 
مــا بــه خوبــی مــی شناســندش و حتــی اگــر بــه لحــاظ سیاســی 
ــان  ــن اذع ــه ای ــوالً ب ــند، معم ــل او باش ــه مقاب ــادی در نقط و اعتق
ــه  ــل ایــن حــوزه اســت کــه ب ــی اصی ــد کــه او یکــی از اهال دارن
ــن دارد. او از  ــرای گفت ــوی خــود، حــرف ب ــی ق پشــتوانه مطالعات
معــدود اســتادان علــوم انســانی در کشــور مــا کــه صاحــب نظریــه 
اســت و در بــاب تمــدن ایرانی-شــیعی، هــم مکتوبــات گســترده ای 

ــل. ــل تأم ــتدالل های قاب ــم اس دارد و ه
نــواده مرجــع بــزرگ دوران مشــروطیت در اصفهــان، آقــا نجفــی 
ــه  ــه در زمین ــت ک ــی، سال هاس ــر کار علم ــاوه ب ــی، ع اصفهان
ــه بحــث تمــدن  ــد خــود او ب ــه مانن ــروی آکادمیــک ک ــت نی تربی
ایرانی-شــیعی عاقــه و تعهــد داشــته باشــند، مشــغول اســت. در 
فضــای آمــوزش عالــی مــا کــه به هــر دلیــل، نوعــی ســکوالریزم و 
لیبرالیســم آشــکار و نهــان بــر ذهنیــت اســتادان غالــب اســت، دکتر 
نجفــی از همیــن بابــت انگشــت نما و طبعــًا مــورد خصومــت و تقابــل بــوده اســت. از همیــن رو، وقتــی در تابســتان گذشــته، 
ــه  ــال ها ب ــی س ــه نجف ــی ک ــی، جای ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــت پژوهش ــی ریاس ــه اصل ــوان گزین ــام او به عن ن
تدریــس مشــغول اســت، مطــرح شــد، انگشــت ها روی ماشــه رفــت تــا در یــک عملیــات روانی-تبلیغاتــی هماهنــگ، از قــرار 

ــد. ــن مجموعــه اعــام خطــر کنن ــر رأس ای ــک ب ــدروی آکادمی ــک تن ــوع ی ــن قریب الوق گرفت
ــوای علــوم انســانی در کشــور اســت و   ــد محت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی یکــی از مراکــز اصلــی تولی
بــرای لیبرالیســت ها از دســت رفتــن ایــن ســنگر، ضربــه ای دردآور و راهبــردی محســوب می شــد. طبــق ایــن تبلیغــات، دکتــر 
نجفــی )از متفکرانــی کــه رهبــر انقــاب عنایــت ویــژه ای بــه مکتوبــات او در حــوزه تمــدن ایرانی-شــیعی دارد(، قــرار اســت 
بــا داس در رأس پژوهشــگاه قــرار بگیــرد و همــه نیروهایــی را کــه از لحــاظ سیاســی بــا طــرز فکــر او متفــاوت هســتند، درو 

کنــد و فضــای علمــی و فرهنگــی بســته  و مــرده ای را بــر ایــن مرکــز مهــم علــوم انســانی کشــور حاکــم ســازد.
امــا وقتــی در نهایــت دکتــر نجفــی از ســوم بهمــن ســال گذشــته رســمًا ســکان مدیریــت پژوهشــگاه را در دســت گرفــت، 
همــه تبلیغــات و عملیــات روانــی مخالفــان سرســخت خنثــی شــد. نــه تنهــا خبــری از داس و درو و بگیــر و ببنــد و بســتن 
نبــود، کــه ایــن اســتاد کهنــه کار و صاحب ایــده در علــوم انســانی، ضمــن دراز کــردن دســت همــکاری بــا طیف هــای مختلــف 
فکــری در پژوهشــگاه، خــط قرمــز خــود را صرفــًا خطــوط قرمــز اصلــی اتقــاب، یعنــی والیــت و امنیــت ملــی اعــام کــرد.
طبــق ایــن میثــاق، هــر یــک از نیروهــای آکادمیــک رســمی پژوهشــگاه، بــا هــر طــرز فکــری، اگــر نســبت بــه رعایــت حریــم 
ایــن خطــوط قرمــز متعهــد باشــند، درهــای پژوهشــگاه بــه روی آنــان بــاز اســت و امکانــات مجموعــه بــرای کار علمــی در 
اختیــار آن هــا خواهــد بــود. از ایــن رو، برعکــس تبلیغــات شــدید قبلــی مبنــی بــر ملتهــب شــدن فضــای ایــن مرکــز آمــوزش 

عالــی بــا حضــور نجفــی، کم تریــن تنــش و التهابــی در فضــای کار و اقدامــات علمــی آن ایجــاد نشــد.
ــد کــه  ــی کشــور بوده ان ــان حاکــم در فضــای آمــوزش عال ــن لیبرالیســت ها و غرب گرای ــب این جاســت کــه از قضــاء، ای جال
ــد  ــا همفکــران و هم حزبی هــای خــود بوده ان ــال یکدســت کــردن فضــای آکادمیــک ب ــه همــواره به دنب ــا تفکــر انحصارطلبان ب
و ماجــرای کذایــی »بورســیه ها« کــه حملــه بــه آبــرو و اعتبــار بســیاری از افــراد بــود و در نهایــت پــوچ و جعلــی بــودن آن 

اثبــات شــد، دســت پخت همیــن انحصارطلبــی و تمامیت خواهــی در ابتــدای دولــت روحانــی بــود.
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ــه، از ســوی دیگــر،  ــد. البت ــه تمامیت خواهــی متهــم کرده ان ــه انقــاب را ب ــا این حــال، آن هــا همــواره چهره هــای وابســته ب  ب
رئیــس جدیــد پژوهشــگاه در اقدامــی انقابــی، همــکاری پژوهشــگاه را بــا تمــام نیروهایــی کــه بــدون داشــتن مــدرک علمــی 
ــا و  ــوق، مزای ــگاه، از حق ــک پژوهش ــی آکادمی ــط مش ــا خ ــق ب ــی منطب ــای علم ــتن پروژه ه ــت داش ــدون در دس ــط و ب مرتب
ــراد،  ــن اف ــرد. بیشــتر ای ــز نداشــتند، قطــع ک ــا آن مرک ــاط ســازمانی رســمی هــم ب ــچ ارتب ــد و هی ــازات اســتفاده می کردن امتی
چهره هــای سیاســی نزدیــک بــه دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم بودنــد کــه بــه پــاداش همســویی و هم راســتایی بــا دولــت، 
بــرای آن هــا در پژوهشــگاه کارســازی شــده بــود و عمــًا نــه وقــت و تــوان و نــه حتــی اراده کار علمــی نداشــتند. ایــن اقــدام، 
ــرای کار  ــد ب ــه علی االصــول بای ــود ک ــارات پژوهشــگاه ب ــرد بودجــه و اعتب ــردن هزینه ک ــه ک ــازی و عادالن ــت بهینه س در جه

هیــأت علمــی و دانشــجویان و کارمنــدان رســمی پژوهشــگاه هزینــه مــی شــد.
از آن جــا کــه انتصــاب دکتــر نجفــی بــه ریاســت پژوهشــگاه در مقطــع زمانــی نزدیــک بــه پایــان ســال بــود، در یــک اقــدام 
ــن  ــارات ای ــن نشــدن همــه اعتب ــای بودجــه ای و تأمی ــه واســطه تنگن ــد، ب ــا دســتور رئیــس جدی ــی و مردمــی دیگــر، ب انقاب
مرکــز، عیــدی و پــاداش همــه کادرهــای »مدیریتــی« پژوهشــگاه و در رأس آن، رئیــس و معاونــان او، لغــو شــد. نجفــی بــرای 
ایــن کــه انقابــی و مردمــی بــودن را صرفــًا در حــرف و شــعار نگــه نــدارد، دســتور داد کــه تمــام امکانــات رفاهــی مرتبــط بــا 

پژوهشــگاه، در اختیــار تمــام پرســنل قــرار بگیــرد.
ــد پژوهشــگاه  ــودن موســی نجفــی، رئیــس جدی ــر اقتدارگــرا و خــودرأی ب ــی ب ــاز هــم باوجــود تبلیغــات ســوء قبلــی، مبن ب
ــا برگــزاری همــه شــوراها و  ــر اداره شــدن پژوهشــگاه، تــاش کــرد در همیــن چنــد مــاه ب ــا هــدف هــر چــه دموکراتیک ت ب
ــا ســایق و تفکــرات  ــأت علمــی، ب ــه اعضــای هی ــی دانشــگاه را ب ــاده، بخش هــای مختلــف مدیریت ــق افت ــه تعوی جلســات ب
سیاســی مختلــف تفویــض کنــد. نکتــه مهــم دیگــر در مشــی مدیریتــی ایــن مدیــر آکادمیــک انقابــی ایــن اســت کــه از آن جــا 
کــه بــه لحــاظ رزومــه علمــی، ســابقه تدریــس و کارنامــه تالیفــی »واقعــی« و »عینــی«، بــر اســاس سلســله مراتــب رشــد کــرده 
و بعــد از ســال ها تدریــس در پژوهشــگاه و تشــکیل پژوهشــکده اندیشــه و تمــدن اســامی در آن، به صــورت طبیعــی بــرای 
مدیریــت پژوهشــگاه مطــرح شــد، وامــدار هیــچ زدوبنــد و توصیــه و داد و ســتد پشــت پرده ای نبــوده، و از همیــن رو، بــا نوعــی 
ــا تمرکــز  ــع اعضــای هیــأت علمــی را ب ــرای بازبینــی در آیین نامــه ارتقــاء و شــیوه نامه ترفی ــه نفــس، برنامه ریــزی ب اعتمــاد ب

هــر چــه بیشــتر بــر عملکــرد علمــی افــراد، در دســتور کار قــرار داده اســت.
مضافــًا ایــن کــه، در جهــت هــر چــه بیشــتر پیونــد زدن تئــوری و عمــل، به دنبــال آن اســت کــه تــوان و ظرفیــت پژوهشــگاه را 
در جهــت حضــور فعال تــر جهــت تولیــد محتــوای علمــی در راســتای احیــای تمدنــی کشــور بســیج کنــد. بــه عبــارت دیگــر، 

کاربردی تــر کــردن علــوم انســانی 
و مسئله مندســازی آن در نســبت 
چالش هــای  و  دغدغه هــا  بــا 
اســامی-ایرانی  تمــدن  امــروز 
رؤیــای قدیمــی دکتــر نجفــی 
ــد  ــا ح ــد دارد ت ــه قص ــت ک اس

ــد. ــی کن ــکان آن را عمل ام
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در دیدار رئیس پژوهشگاه با اعضای هیأت علمی پژوهشکده های مطالعات فرهنگی و ارتباطات و اخاق و تربیت مطرح شد:

لزوم مشارکت اعضای هیأت علمی جهت اصالح آئین نامه ارتقاء و شیوه نامه ترفیع

دکتــر موســی نجفــی، رئیــس پژوهشــگاه و دکتــر یحیــی فــوزی، معــاون پژوهشــی و تحصیــات تکمیلــی پژوهشــگاه 20 
ــو  ــدار و گفت وگ ــت دی ــات، و اخــاق و تربی ــات فرهنگــی و ارتباط ــا اعضــای پژوهشــکده های مطالع ــاه، ب اردیبهشــت م

کردنــد.
 در ابتــدای ایــن دیــدار، دکتــر نجفــی بــا اهــداء ســام و درود بــر پیامبــر گرامــی اســام )ص( و اهــل بیــت علیهــم الّســام 
ــرح  ــکان ط ــن ام ــن جلســات ضم ــزاری ای ــرد برگ ــدواری ک ــار امی ــه اعضــای حاضــر در جلســه، اظه ــامدگویی ب و خوش
ــه بهبــود وضعیــت پژوهشــی و اداری  مســتقیم مســائل مختلــف علمــی و اداری از ســوی اعضــای پژوهشــکده ها، منجــر ب
ــطح  ــاء س ــو و ارتق ــی از یکس ــه پژوهش ــک مؤسس ــأن ی ــراب و در ش ــه دور از اضط ــاط و ب ــی پرنش ــکل گیری محیط و ش

ــود. ــر ش ــف پژوهشــگاه از ســوی دیگ ــی از مســائل مختل ــای پژوهشــی و آگاه برنامه ه

شرایط و زمینه های تحقق اهداف و مأموریت های پژوهشکده ها و مراکز پژوهشی پژوهشگاه
ــن  ــای ای ــی گروه ه ــن معرف ــات، ضم ــی و ارتباط ــات فرهنگ ــس پژوهشــکده مطالع ــاق، رئی ــرا اج ــیده زه ــر س ــپس دکت س
ــا و  ــی و اعض ــات فرهنگ ــت؛ و مطالع ــگ و سیاس ــات، فرهن ــاوری؛ ارتباط ــم و فن ــات و عل ــامل: ارتباط ــکده ش پژوهش
ــی  ــای پژوهش ــام برنامه ه ــزه در انج ــش انگی ــر افزای ــاوه ب ــدار را ع ــن دی ــزاری ای ــره برگ ــا، ثم ــی آنه ــای پژوهش برنامه ه
همــکاران، تقویــت روحیــه همدلــی و نگــرش مثبــت دانســت. دکتــر اجــاق بهبــود شــرایط ســخت افزاری ازجملــه تأمیــن 
فضــای مناســب بــرای انجــام فعالیت هــای پژوهشــی و اداری اعضــای هیــأت علمــی ایــن پژوهشــکده؛ درخواســت جــذب 
اعضــای جدیــد بــرای گروه  هــای پژوهشــکده؛ تســهیل امــکان اجــرای طرح هــای پژوهشــی کارفرمایــی بــرای ســایر نهادهــا 
ــای  ــتگاه ها و نهاده ــایر دس ــیما و س ــاد اســامی، صــدا و س ــگ و ارش ــل وزارت فرهن ــی کشــور از قبی و مؤسســات اجرای
علمــی و اجرایــی کشــور؛ و نیــز فراهــم کــردن شــرایط و تســهیل برگــزاری نشســت ها و ســخنرانی های مختلــف بــا حضــور 
ــن  ــت ای ــای فعالی ــدن زمینه ه ــترده تر ش ــر و گس ــرای فعال ت ــی ب ــت های اصل ــگاه را از درخواس ــارج از پژوهش ــتادان خ اس

ــمرد. ــرای آن برش ــده ب ــه ش ــای درنظرگرفت ــداف و مأموریت ه ــق اه ــور تحق ــکده به منظ پژوهش
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ــی و  ــات فرهنگ ــکده مطالع ــای پژوهش ــه اعض ــه جلس در ادام
ارتباطــات نیــز ضمــن ابــراز خرســندی از برگــزاری ایــن دیــدار 
ــاد  ــگاه در ایج ــت پژوهش ــای مدیری ــت ها و رویکرده از سیاس
فضــای مطلــوب پژوهشــی به ویــژه تســهیل و تســریع در 
ــن شــیوه نامه  ــا تدوی انجــام فرایندهــای برنامه هــای پژوهشــی ب
ــی و اداری  ــف علم ــائل مختل ــکات و مس ــی، ن ــد پژوهش جدی
خــود را در محورهــای مختلــف مطــرح کردنــد، ازجملــه: 
ــای  ــی در پایگاه ه ــار علم ــاالت و آث ــه مق ــی ب ــاد دسترس ایج
مختلــف به ویــژه Jstor، Web of Science و ســایر پایگاه هــای 
معتبــر؛ تهیــه نرم افزارهــای مخصــوص ترجمــه متــون علمــی بــه 
ــد بررســی درخواســت  ــی؛ تســریع در فراین ــای بین الملل زبان ه
تبدیــل وضعیــت اعضــای هیــأت علمــی؛ درخواســت احتســاب 
هزینه کــرد مربــوط بــه مطالعــات کّمــی ماننــد تهیــه پرسشــنامه 
ــی  ــار پژوهش ــای اعتب ــیوه نامه اعط ــن( و ... در ش ــط )آنای برخ

ــازی و  ــت مســئله برندس ــی؛ اهمی ــش مّل ــه شــکل همای ــه پژوهــش ب ــای مراســم هفت ــزاری برنامه ه ــت(؛ پیشــنهاد برگ )گرن
ــو  ــور از یکس ــی کش ــتگاه های اجرای ــازمان ها و دس ــه، س ــه جامع ــگاه ب ــف پژوهش ــای مختل ــا و برنامه ه ــی فعالیت ه معرف
ــع  ــژه رف ــه حــوزه انتشــارات پژوهشــگاه به وی ــوط ب ــی از ســوی دیگــر؛ مســائل مرب ــع و مؤسســات علمــی بین الملل و مجام
مشــکات شــبکه توزیــع کتــاب؛ مســائل مرتبــط بــا کتابخانــه به ویــژه ضــرورت عــودت کتاب هــا از ســوی اعضــاء در مــورد 
ــا احتســاب و ذخیــره امتیــاز بندهــای مختلــف غیــر  کتاب هــای کم یــاب؛ درخواســت اصــاح شــیوه نامه ترفیــع در ارتبــاط ب

ــازات اخــذ شــده عضــو متقاضــی. ــاغ امتی ــه و اب ــه پای ــل ب ــرای تبدی ــد مقــاالت علمی_پژوهشــی ب از بن

ابعاد مختلف شیوه نامه جدید پژوهشی و امکان ارائه برنامه های پژوهشی متنوع 
ــژه  ــی به وی ــای پژوهش ــه برنامه ه ــرای ارائ ــی ب ــد پژوهش ــیوه نامه جدی ــف ش ــاد مختل ــریح ابع ــا تش ــگاه ب ــس پژوهش رئی
ــارکت  ــا مش ــته ای ب ــورت میان رش ــی به ص ــی گروه ــای پژوهش ــه برنامه ه ــنهاد و ارائ ــترک، پیش ــی مش ــای پژوهش برنامه ه
پژوهشــکده ها و مراکــز مختلــف پژوهشــگاه را از ویژگی هــای برجســته ایــن شــیوه نامه برشــمرد کــه اعضــای پژوهشــکده ها 
و مراکــز مختلــف پژوهشــگاه به ویــژه پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات بــا توجــه بــه ماهیــت رشــته و گرایش هــای 
خــود می تواننــد بــا پیشــنهاد موضوعــات مختلــف، نقــش مؤثــری در پرداختــن بــه مســائل و چالش هــای پیــش روی کشــور 
ــن شــیوه نامه  ــه دیگــر ویژگی هــای ای ــز از جمل ــوع »ب« را نی ــردی ن ــه پژوهشــی ف ــه برنام ــی ارائ ــر نجف داشــته باشــند. دکت
ــوم  ــمندان عل ــگاهیان و اندیش ــان دانش ــر می ــتر و مؤثرت ــاط بیش ــراری ارتب ــازی و برق ــدف از آن ترویجی س ــه ه ــت ک دانس
مختلــف به ویــژه پژوهشــگران حــوزه علــوم انســانی بــا مــردم و جامعــه ضمــن فعالیــت در فضــای مجــازی و تولیــد محتــوای 
ــای  ــت در فضــای مجــازی در برنامه ه ــم فعالی ــگاه مه ــت و جای ــر اهمی ــس پژوهشــگاه ب ــوده اســت. رئی ــی ب علمی_آموزش
ــکده  ــرای پژوهش ــده ب ــه ش ــر گرفت ــای در نظ ــا و مأموریت ه ــب فعالیت ه ــل تناس ــت: به دلی ــرد و گف ــد ک ــگاه تأکی پژوهش
ــا  ــری ایف ــوده و نقــش پررنگ ت ــر ب ــن بخــش فعال ت ــن پژوهشــکده در ای مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات، ضــرورت دارد ای
ــف  ــان های مختل ــال در پیام رس ــاد کان ــرورت ایج ــه ض ــه ب ــا توج ــرد ب ــرر ک ــگاه مق ــس پژوهش ــاس رئی ــن اس ــر ای ــد. ب کن
به منظــور انعــکاس مباحــث پژوهشــی و علمــی اعضــای پژوهشــگاه، دکتــر اجــاق و دکتــر ســاعی برنامــه و ســاختار پیشــنهادی 
ــژه  ــا معاونــت کاربردی ســازی علــوم انســانی و فرهنگــی و مدیریت هــای زیرمجموعــه آن به وی خــود را ضمــن هماهنگــی ب
ــه دهنــد.  مدیریــت ترویــج دســتاوردهای پژوهش هــای علــوم انســانی جهــت طــرح در شــورای پژوهشــی پژوهشــگاه ارائ

لزوم توجه به سیاست ها و برنامه های پژوهشگاه در برگزاری نشست های علمی
دکتــر نجفــی بــا اشــاره بــه سیاســت های راهبــردی و برنامه هــای کان پژوهشــگاه در دوره فعلــی به ویــژه در زمینــه 
به کارگیــری نیروهــای داخــل پژوهشــگاه در مدیریت هــا و بخش هــای مختلــف ازجملــه هیــأت ممیــزه و نشــریات پژوهشــگاه، 
ــی  ــت ها و همایش های ــخنرانی ها، نشس ــت س ــش کیفی ــرای افزای ــه ب ــورت گرفت ــزی ص ــرد و برنامه ری ــریح رویک ــن تش ضم
کــه در پژوهشــگاه برگــزار می شــود، مجــدداً تأکیــد کــرد: یکــی از شــاخص های مهــم در برگــزاری نشســت ها و همایش هــا 
ایــن اســت کــه برآمــده از فرایندهــای طبیعــی پژوهــش ورزی  اعضــای هیــأت علمــی داخــل پژوهشــگاه و منبعــث از مســائل 
ــه در  ــن زمین ــگاه در ای ــت های پژوهش ــرورت دارد سیاس ــد و ض ــگاه باش ــای پژوهش ــه مأموریت ه ــر ب ــای ناظ و پژوهش ه

دعــوت از ســخنرانان ســایر مؤسســات و مراکــز علمــی مــورد توجــه جــدی قــرار گیــرد.
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ضرورت اتخاذ نگاه ملی در مسئله همسان سازی و اولویت برقراری عدالت اجتماعی 
رئیــس پژوهشــگاه بــا تشــریح وضعیــت بودجــه پژوهشــگاه در ســال 1400 و اختصــاص کمتریــن مقــدار بــه پژوهشــگاه در 
میــان مؤسســات پژوهشــی، مســئله همسان ســازی و اجــرای آیین نامــه تمــام وقــت ویــژه اعضــای هیــأت علمــی را ازجملــه 
چالش هــای ایجــاد شــده بــرای پژوهشــگاه در ســال گذشــته برشــمرد کــه در کنــار برنامه هــا و سیاســت های مالــی مدیریــت 
ــر 14  ــغ ب ــدد بال ــای متع ــی و ایجــاد بدهی ه ــت و شــرایط بســیار نامناســب مال ــه ایجــاد وضعی پیشــین پژوهشــگاه منجــر ب

میلیــارد تومــان شــده بــود. 
ــا از یکســو و جــذب  ــا اصــاح هزینه ه ــاش شــد ب ــول مســئولیت ریاســت پژوهشــگاه، ت ــس از قب ــی گفــت: پ ــر نجف دکت
ــس پژوهشــگاه  ــون پژوهشــگاه تســویه شــود. رئی ــده ای از دی ــف از ســوی دیگــر، بخــش عم ــه شــکل های مختل بودجــه ب
عــاوه بــر ضــرورت اجــرای ابــاغ مصوبــات نهادهــا و مؤسســات باالدســتی در بحــث همسان ســازی حقــوق اعضــای هیــأت 
ــا  ــا پیگیــری مســئولین پژوهشــگاه اجــرای بخــش اول همسان ســازی صــورت گرفتــه امــا ضــرورت دارد ب علمــی، گفــت: ب
اتخــاذ نــگاه ملــی و توجــه بــه مشــکات و چالش هایــی کــه ایــن موضــوع در ســطح کشــور ایجــاد می کنــد، ضمــن توجــه 
بــه وضعیــت اقتصــادی ســایر اقشــار جامعــه به ویــژه معلمــان، کارگــران و اقشــار مختلــف جامعــه، قشــر دانشــگاهی کشــور بــا 
همدلــی و انســجام بــا همــه مــردم در تحقــق عدالــت اجتماعــی و پیشــرفت کشــور و گــذر از چالش هــای مختلــف پیــش رو 

بــا مســئولین کشــور همــکاری داشــته باشــند.

تناسب فعالیت ها و مأموریت های پژوهشکده ها با مسائل و نیازهای جامعه
ــکده  ــس پژوهش ــهابی، رئی ــید روح ا... ش ــر س ــه، دکت ــه جلس در ادام
ــس  ــدار، پ ــن دی ــزاری ای ــی از برگ ــا قدردان ــز ب ــت نی ــاق و تربی اخ
ــی  ــن پژوهشــکده و تشــریح و معرف ــابقه تأســیس ای ــه س ــاره ب از اش
ــروری  ــات فکرپ ــامل: مطالع ــکده ش ــن پژوهش ــه گانه ای ــای س گروه ه
ــردی و  ــاق کارب ــس؛ و اخ ــی و علم النف ــودکان؛ روان شناس ــرای ک ب
اعضــای آنهــا، گفــت: تناســب فعالیت هــا و مأموریت هــای ایــن 
پژوهشــکده بــا مســائل و نیازهــای جامعــه را می تــوان از ویژگی هــای 
شــاخص برنامه هــای پژوهشــی اعضــای پژوهشــکده اخــاق و تربیــت 
ــاد  ــه ابع ــن ب ــت پرداخت ــس پژوهشــکده اخــاق و تربی برشــمرد. رئی
ــاد را،  ــوزش، اخــاق و اعتی ــواده، آم ــائلی همچــون خان ــف مس مختل
ــش روی کشــور  ــم پی ــای مه ــه مســائل اساســی و چالش ه ــه ازجمل ک
ــأت  ــای پژوهشــی اعضــای هی ــات برنامه ه ــه موضوع هســتند، ازجمل
ــدی  ــت و توانمن ــان دهنده ظرفی ــه نش ــمرد ک ــروه برش ــن گ ــی ای علم
ایــن پژوهشــکده بــرای ایفــای نقــش در ســطوح باالتــر و ملــی اســت. 
دکتــر شــهابی از تدابیــر و رویکردهــای مطلــوب پژوهشــی مســئولین 
پژوهشــگاه و برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه به منظــور تســهیل 

ــت بیشــتر  ــی و خواســتار حمای ــه درخواســت های مختلــف اعضــای پژوهشــگاه قدردان و تســریع در بررســی و رســیدگی ب
ــد. ــکده ش ــن پژوهش ــای ای ــگاه از برنامه ه ــت پژوهش مدیری

ــی از  ــدار و قدردان ــن دی ــراز مســّرت از برگــزاری ای ــز ضمــن اب ــه جلســه اعضــای پژوهشــکده اخــاق و تربیــت نی در ادام
فضــای مطلــوب پژوهشــی پدیــد آمــده، دیدگاه هــا و مســائل موردنظــر خــود را مطــرح کردنــد، ازجملــه: درخواســت حمایــت 
ــا اعضــای ســایر دانشــگاه ها و مراکــز علمــی بــا محوریــت مســائلی  و امــکان اجــرای طرح هــای کان به صــورت مشــترک ب
ــر  ــرای انجــام هرچــه بهت ــدآوری و جمعیــت؛ بررســی امــکان اختصــاص فضــای فیزیکــی بیشــتر ب ــواده، فرزن همچــون خان
فعالیت هــای مختلــف علمــی و اجرایــی اعضــاء؛ درخواســت تســریع در فراینــد بررســی و انتشــار کتاب هــا از ســوی مدیریــت 
نشــر آثــار علمــی و برنامه ریــزی بــرای توزیــع مناســب کتاب هــای منتشــر شــده؛ مســائل مختلــف ناظــر بــه درخواســت های 
ارتقــاء اعضــای هیــأت علمــی به ویــژه درخصــوص تشــکیل کمیتــه علمــی و نحــوه ارزیابــی مقــاالت اعضــای هیــأت علمــی 
پژوهشــگاه کــه در نشــریات داخــل پژوهشــگاه منتشــر شــده اند؛ درخواســت حمایــت و بررســی امــکان جــذب دانشــجو در 
مقطــع دکتــری در رشــته تعلیــم و تربیــت بــا گرایــش فلســفه بــرای کــودکان؛ درخواســت تغییــر و اصــاح نــام گــروه مطالعــات 
ــا مســائل  ــاط ب ــژه در ارتب ــای آموزشــی به وی ــا و دوره ه ــزاری کارگاه ه ــای برگ ــودکان؛ تســهیل فراینده ــرای ک ــروری ب فکرپ

ــوم انســانی. ــج دســتاوردهای پژوهش هــای عل ــت تروی ــا مدیری ــان و هماهنگــی مناســبتر ب ــام متقاضی هزینه هــای ثبت ن
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تأکید بر حمایت از ارائه برنامه های پژوهشی ناظر به مسائل و نیازهای کشور
ــد  ــه شــده در شــیوه نامه جدی ــه تنــوع برنامه هــای پژوهشــی در نظــر گرفت ــا اشــاره مجــدد ب ــر نجفــی ب ــان جلســه دکت در پای
ــه مســائلی کــه  پژوهشــی و امــکان اجــرای طرح هــای مشــترک و گروهــی، بــر حمایــت مدیریــت پژوهشــگاه از پرداختــن ب
ــت  ــی مدیری ــای اصل ــی از برنامه ه ــد یک ــادآور ش ــرد. وی ی ــد ک ــتند تأکی ــور هس ــای کش ــات و چالش ه ــه موضوع ــر ب ناظ
پژوهشــگاه امــکان ارائــه برنامــه  پژوهشــی در قالب هــای مختلفــی اســت کــه در شــیوه نامه پژوهشــی جدیــد بــا امــکان ارائــه 
ــه ای از  ــارکت مجموع ــا مش ــته ای ب ــترک و میان رش ــی مش ــای پژوهش ــا برنامه ه ــوع »ب« و ی ــردی ن ــی ف ــای پژوهش برنامه ه
پژوهشــگران پژوهشــکده ها و مراکــز مختلــف پژوهشــگاه و در صــورت نیــاز ســایر دانشــگاه ها و مراکــز علمــی، لحــاظ شــده 
اســت. وی گفــت: توجــه و پرداختــن بــه ابعــاد مختلــف مشــکات، مســائل و چالش  هــای مختلــف کشــور ضرورتــی اســت 
کــه بایــد در برنامه هــای پژوهشــی مؤسســات و نهادهــای علمــی همچــون پژوهشــگاه توجــه شــود تــا ضمــن ایفــای نقــش و 
انجــام وظایــف و مأموریت هــای خــود، بــا ارائــه راه حــل و پیشــنهادهای متنــوع مبتنــی بــر پژوهش هــای علمــی، بــه مســئولین 

نهادهــای مختلــف اجرایــی کشــور یــاری رســانند. 

لزوم مشارکت اعضای هیأت علمی در اصالح آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی و شیوه نامه ترفیع
دکتــر نجفــی بــا اشــاره بــه برنامه ریــزی صــورت گرفتــه در شــورای پژوهشــی بــرای اصــاح آئین نامــه ارتقــاء مرتبــه اعضــای 
ــن  ــی، و همچنی ــز پژوهش ــات و مراک ــار از مؤسس ــورد انتظ ــداف م ــا و اه ــا، برنامه ه ــا مأموریت ه ــب ب ــی متناس ــأت علم هی
اصــاح شــیوه نامه ترفیــع پژوهشــگاه، بــر ارســال پیش نویــس پیشــنهادی جهــت دریافــت نظــر اعضــای هیــأت علمــی دربــاره 

مفــاد آنهــا پــس از تدویــن و نهایــی شــدن ویراســت اولیــه تأکیــد کــرد. 
رئیــس پژوهشــگاه بــا اشــاره بــه قوانیــن و مقــررات وضــع شــده در زمینــه برگــزاری کارگاه هــا و دوره هــای آموزشــی، مقــرر 
ــه  ــف آن ازجمل ــاد مختل ــا و ابع ــن دوره ه ــزاری ای ــت های برگ ــه درخواس ــیدگی ب ــریع در رس ــهیل و تس ــور تس ــرد به منظ ک
ــج  ــوم انســانی و فرهنگــی، مدیریــت تروی ــان، کارگروهــی متشــکل از معــاون کاربردی ســازی عل ــام متقاضی هزینه هــای ثبت ن
دســتاوردهای پژوهش هــای علــوم انســانی، مدیریــت تحصیــات تکمیلــی، دکتــر داود مهرابــی، رئیــس پژوهشــکده متقاضــی 
ــاد  ــی ابع ــن بررس ــکیل و ضم ــرورت( تش ــب ض ــه حس ــگاه )ب ــط پژوهش ــای ذی رب ــده ای از واحده ــزاری دوره و نماین برگ

مختلــف موضــوع، نســبت بــه اخــذ تصمیمــات الزم اقــدام کننــد.
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انتخاب رؤسای پژوهشکده  ها و مراکز پژوهشگاه و ضرورت تقویت نقش و جایگاه آنها
ــادآور  ــگاه را ی ــف پژوهش ــز مختل ــکده ها و مراک ــان پژوهش ــات رئیس ــوع انتخاب ــه، موض ــان جلس ــگاه در پای ــس پژوهش رئی
ــان  ــاب رئیس ــه انتخ ــت: اگرچ ــد، گف ــو دارن ــش از 9 عض ــه بی ــکده هایی ک ــات در پژوهش ــزاری انتخاب ــه برگ ــاره ب ــا اش و ب
ــه انتخــاب آنهــا  ــه ای در زمین ــن آئین نام ــا توجــه تدوی ــا ب ــارات رئیــس پژوهشــگاه اســت ام پژوهشــکده ها و مراکــز از اختی
از دوره هــای پیشــین و مزیت هــای آن، مدیریــت پژوهشــگاه ضرورتــی بــرای تغییــر رونــد در ایــن موضــوع احســاس نکــرد. 
وی تأکیــد کــرد: اگــر در پژوهشــکده ها و مراکــزی کــه اعضــای آنهــا کمتــر از تعــداد مشــخص شــده اســت، اجمــاع نظــر در 
معرفــی یــک عضــو بــه عنــوان رئیــس وجــود داشــته باشــد، مدیریــت پژوهشــگاه بــا توجــه بــه رویکــرد خــود در واگــذاری 
ــب و اهمیــت موضــوع، براســاس اتفاق نظــر  ــن جوان ــا در نظــر گرفت ــر کــردن پژوهشــکده ها و مراکــز، ب مســئولیت و فعال ت
اعضــای آن پژوهشــکده یــا مرکــز اقــدام بــه انتصــاب رئیــس آن خواهــد کــرد. دکــر نجفــی تعییــن وضعیــت مدیــران گروه های 
ــس از  ــرورت دارد پ ــه ض ــمرد ک ــز برش ــکده ها و مراک ــان پژوهش ــه رئیس ــای برنام ــز از اولولیت ه ــی را نی ــف پژوهش مختل
برگــزاری انتخابــات و مشــخص شــدن رئیســان، ضمــن معرفــی مدیــران گروه هــا، برنامه هــا و وظایــف مــورد انتظــار از آنهــا 

ــا قــوت و جدیــت بیشــتری پی گیــری شــود. ب
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در چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی صورت گرفت:
لزوم برنامه ریزی برای برگزاری انتخابات ریاست پژوهشکده ها و مراکز

چهاردهمیــن جلســه شــورای پژوهشــی پژوهشــگاه در دوره جدیــد، 19 اردیبهشــت  مــاه، بــا حضــور اعضــای شــورا برگــزار 
شــد.

در ایــن جلســه پــس از بحــث و تبــادل نظــر اعضــاء دربــاره فرم هــای پیشــنهادی بــرای ارائــه برنامــه پژوهشــی فــردی نــوع 
»ب« مقــرر شــد، نســخه اصــاح شــده و ضمائــم موردنیــاز، توســط معاونــت پژوهشــی و تحصیــات تکمیلــی تنظیــم و تدویــن 

و در جلســه آتــی شــورا مــورد بحــث و بررســی قــرار گیــرد.
در ابتــدای جلســه دکتــر موســی نجفــی، رئیــس پژوهشــگاه، بــا اهــداء ســام و درود بــر پیامبــر گرامــی اســام )ص(، ضمــن 
ــارک رمضــان، از  ــاه مب ــوی م ــرکات معن ــدی همــکاران پژوهشــگاه از ب ــق و بهره من ــد ســعید فطــر و آرزوی توفی ــک عی تبری

ــان آرزوی ســامتی کــرد. ــرای اعضــای پژوهشــگاه و خانواده هــای آن ــد ســبحان ب درگاه خداون
ــزاری  ــا برگ ــین پژوهشــگاه در انتصــاب ی ــان پیش ــف رئیس ــایق و سیاســت های مختل ــه س ــاره ب ــا اش ــس پژوهشــگاه ب رئی
ــگاه«  ــت پژوهش ــن کیفی ــی و تضمی ــارت، ارزیاب ــت نظ ــز، از »مدیری ــکده ها و مراک ــان پژوهش ــن رئیس ــرای تعیی ــات ب انتخاب
خواســت تــا مقدمــات برگــزاری انتخابــات را، مطابــق بــا آیین نامــه انتخــاب رئیســان پژوهشــکده ها و مراکــز، در پژوهشــکده ها 

و مراکــزی کــه تعــداد اعضــای آنهــا بیــش از 9 نفــر اســت، فراهــم ســازند.
ــی  ــای داخل ــری از نیروه ــر بهره گی ــی ب ــد مبن ــر سیاســت محــوری و اساســی خــود در دوره جدی ــد ب ــا تأکی ــی ب ــر نجف دکت
ــگاه  ــین پژوهش ــان پیش ــک از رئیس ــی هری ــت های مدیریت ــا و سیاس ــت: برنامه ه ــف، گف ــای مختل ــگاه در انتصاب ه پژوهش
دارای نقــاط قــوت و ضعفــی بــوده اســت کــه در ایــن دوره کوشــش شــده اســت تــا بــا اخــذ نقــاط قــوت آنهــا، برنامه هــا و 

ــال شــود. ــاء و پیشــرفت پژوهشــگاه بیــش از پیــش دنب ــن و مســیر اعت ــد تدوی سیاســت های جدی

صداقت و شفافیت؛ سیاست اصلی مدیریت فعلی است
رئیــس پژوهشــگاه یکــی از مشــکات اساســی پژوهشــگاه را نســبت میــان اعضــای غیــر هیــأت علمــی بــه اعضــای هیــأت 
علمــی دانســت کــه ریشــه در سیاســت های رئیســان پیشــین پژوهشــگاه داشــته اســت. وی تأکیــد کــرد: ضــروری اســت بــا 
توجــه بــه جایــگاه و موقعیــت پژوهشــگاه، در ایــن نســبت تغییراتــی صــورت پذیــرد تــا ضمــن خــروج از فضــای اداری حاکــم 

بــر پژوهشــگاه، مناســبات، شــرایط و محیــط پژوهشــگاه مبتنــی بــر مســائل علمــی، پژوهشــی و فرهنگــی باشــد.
دکتــر نجفــی بــا تأکیــد بــر سیاســت اصلــی مدیریــت پژوهشــگاه مبنــی بــر شــفافیت و انعــکاس صادقانــه مســائل بــه اعضــای 
پژوهشــگاه به منظــور جلوگیــری از شــکل گیری و تشــدید حواشــی، ســوءظن ها و سوءبرداشــت های مختلــف اســت، 
یــادآور شــد: تــداوم فعالیــت دکتــر عبــدا... قنبرلــو به عنــوان معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع پژوهشــگاه، کــه از دوره 
ریاســت پیشــین عهــده دار ایــن ســمت بودنــد، در چارچــوب همیــن سیاســت بــوده اســت و مدیریــت پژوهشــگاه بــا تکیــه بــر 
بینــش اعتقــادی و آرمان هــای اســامی و انقابــی خــود، نیــازی بــه پنهــان کاری در ابعــاد مختلــف ازجملــه در زمینــه مســائل 

مالــی نــدارد.
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بررسی امکان تداوم فعالیت کارکنان دارای مدرک کارشناسی ارشد و سی سال سابقه بیمه
رئیــس پژوهشــگاه در ادامــه ســخنان خــود، بــا اشــاره بــه درخواســت ادامــه فعالیــت برخــی از کارکنانــی کــه دارای مــدرک 
کارشناســی ارشــد بــوده و ســابقه بیمــه ای آنــان بــه ســی ســال رســیده اســت و بــا تشــریح امــکان اســتناد بــه برخــی مفــاد 
قانونــی بــرای ادامــه فعالیــت آنــان از یکســو و نیــز وجــود قوانیــن دیگــر مبنــی بــر ضــرورت بازنشســتگی آنــان از ســوی 
ــر اجمــاع نظــر اعضــای شــورا از ایــن جهــت  دیگــر، گفــت: طــرح ایــن مســئله در شــورا به منظــور تصمیم گیــری مبتنــی ب
حائــز اهمیــت اســت کــه ایــن موضــوع، از ابعــاد مختلــف مالــی و اجرایــی در پژوهشــگاه نتایجــی خواهــد داشــت. وی متذکــر 
ــدگان  ــوان نماین ــز به عن ــکده ها و مراک ــان پژوهش ــور رئیس ــا حض ــی و ب ــرد جمع ــری از خ ــا بهره گی ــرورت دارد ب ــد: ض ش
ــاس  ــکل گیری احس ــف، از ش ــای مختل ــه دیدگاه ه ــه ب ــارکت و توج ــن مش ــا ضم ــود ت ــاذ ش ــی اتخ ــن تصمیمات ــا، چنی آنه

ــری شــود. ــه داشــته اند، جلوگی ــات صادقان ــه ســال ها خدم ــی ک ــی نیروهای ــع حــق و نارضایت تضیی
دکتــر نجفــی در ادامــه بــه تصمیــم و نظــر هیــأت اجرایــی جــذب پژوهشــگاه در ایــن زمینــه، توجــه بــه زحمــات و تاش هــای 
کارکنــان و عاقــه و اشــتیاق آنــان بــه ادامــه خدمــت در پژوهشــگاه را متذکــر شــد و بــر ضــرورت اتخــاذ رویــه ای واحــد در 
ایــن زمینــه تأکیــد کــرد تــا ضمــن حفــظ مصالــح و منافــع پژوهشــگاه و جلوگیــری از آســیب بــه رونــد فعالیت هــا و انجــام 
ــان پژوهشــگاه،  ــاد انســانی و عاطفــی کارکن ــر ماحظــات ابع ــی ب ــا اتخــاذ تصمیمــی مبتن ــف، ب ــت  واحدهــای مختل مأموری

تصمیم گیــری در ایــن زمینــه شــکلی اقناعــی و متناســب بــا شــأن و جایــگاه علمــی و فرهنگــی پژوهشــگاه داشــته باشــد.
ســپس اعضــای شــورا دربــاره ابعــاد مختلــف بازنشســتگی کارکنــان همچــون توجــه بــه مشــکات حاصــل از بازنشســتگی 
برخــی کارکنــان در مســیر فعالیت هــای اداری و اجرایــی واحدهــای مختلــف ایــن مرکــز؛ لحاظ کــردن مــدت خدمــت قانونــی 
ــای  ــری از تبعیــض و ضــرورت بهره منــدی نیروهــای پژوهشــگاه از مزای ــام بازنشســتگی؛ جلوگی ــرای پرداخــت حقــوق ای ب
ــه مشــکات معیشــتی فعلــی؛ و عاقه هــا و مســائل عاطفــی ایجــاد  ــه کار و بازنشســتگی؛ توجــه ب مختلــف دوران اشــتغال ب
ــا توجــه بــه مســائل  شــده میــان اعضــاء بــا پژوهشــگاه در طــول دوران خدمــت و ... بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد. ب
طــرح شــده و بــا بررســی پیشــنهادهای مختلــف مقــرر شــد، کمیتــه ای بــا حضــور تعــدادی از اعضــای شــورا ازجملــه دکتــر 
ــر فریباالســادات محسنی ســهی )کــه  ــر محمدســاالر کســرایی و دکت ــی، دکت ــد تنکابن ــر حمی ــی زاده، دکت ســیدمحمدرحیم ربان
ســابقه فعالیت هــای اجرایــی داشــته و بــا قوانیــن اداری کشــور آشــنا هســتند( تشــکیل شــود و ایــن کمیتــه صرفــًا بــا بررســی 
درخواســت های اعضــای مشــمول بازنشســتگی و متقاضــی ادامــه خدمــت و ابعــاد مختلــف آن، نتیجــه را بــرای تصمیم گیــری 

نهایــی بــه شــورای پژوهشــی ارجــاع دهنــد.

دکتر فوزی: تصویب طرح نامه های پیشنهادی اعضای هیأت علمی براساس شیوه نامه جدید پژوهشی
در ادامــه جلســه دکتــر یحیــی فــوزی، معــاون پژوهشــی و تحصیــات تکمیلــی پژوهشــگاه نیــز ضمــن تبریــک عیــد ســعید فطــر 
و آرزوی ســامتی بــرای همــکاران پژوهشــگاه، اظهــار امیــدواری کــرد: بــا توجــه بــه ابــاغ شــیوه نامه جدیــد پژوهشــی، اعضــای 

هیــأت علمــی بــا انــرژی و نشــاط بیشــتر همــراه بــا آرامش خاطــر بــه فعالیت هــا و برنامه هــای پژوهشــی خــود ادامــه دهنــد. 
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دکتــر فــوزی بــا اشــاره بــه ارجــاع طرح نامه هایــی کــه پیــش از تصویــب شــیوه نامه پژوهشــی جدیــد بــه معاونــت پژوهشــی و 
تحصیــات تکمیلــی ارجــاع شــده بودنــد تــا در کمیســیون ها و شــورای پژوهشــی مطابــق روال شــیوه نامه ســابق طــرح شــوند؛ 
ــا  ــاره طرح نامه ه ــری درب ــئولیت و تصمیم گی ــی در مس ــش اصل ــد نق ــی جدی ــیوه نامه پژوهش ــق ش ــه مطاب ــت: از آنجاک گف
ــی  ــورای پژوهش ــای ش ــکده ها و اعض ــان پژوهش ــرورت دارد، رئیس ــت، ض ــده اس ــذار ش ــز واگ ــکده ها و مراک ــه پژوهش ب
پژوهشــکده ها بــا دقت نظــر و حساســیت بیشــتری نســبت بــه بررســی و تأییــد موضوعــات پیشــنهادی اعضــاء رســیدگی کننــد 

تــا اعتبــار، جایــگاه و نقــش پژوهشــکده ها و مراکــز و شــوراها تقویــت و حفــظ شــود.

ارسال فراخوان برای اجرای طرح های مشترک و کالن
ــف«،  ــوع »ال ــردی ن ــی ف ــای پژوهش ــر برنامه ه ــاوه ب ــد: ع ــر ش ــگاه متذک ــی پژوهش ــات تکمیل ــی و تحصی ــاون پژوهش مع
ــد  ــوع »ب« را پیشــنهاد داده ان ــردی ن ــز برنامه هــای پژوهشــی ف ــأت علمــی پژوهشــکده ها و مراکــز نی تعــدادی از اعضــای هی
ــالی از ســوی  ــه فراخــوان ارس ــاره ب ــا اش ــوزی ب ــر ف ــا در حــال اجراســت. دکت ــد آنه ــیوه نامه پژوهشــی فراین ــق ش ــه مطاب ک
ــا مشــارکت  ــته ای ب ــرای انجــام به صــورت مشــترک میان رش ــی ب ــات کان و مل ــت موضوع ــرای دریاف ــت پژوهشــی ب معاون
ــات پیشــنهادی از برخــی پژوهشــکده ها و  ــت موضوع ــه دریاف ــا توجــه ب ــرد: ب ــدواری ک ــار امی ــز، اظه پژوهشــکده ها و مراک
ــده و  ــرا ش ــر اج ــی فاخ ــی به صورت ــای کان و مل ــن طرح ه ــورا، ای ــی ش ــات آت ــا در جلس ــب آنه ــرح و تصوی ــز و ط مراک
ــور  ــش روی کش ــف پی ــای مختل ــائل و چالش ه ــه مس ــی ب ــن طرح های ــام چنی ــا انج ــه ب ــر اینک ــاوه ب ــد، ع ــگاه بتوان پژوهش

ــد. ــا کن ــتی ایف ــی به درس ــه علم ــت خــود را در جامع ــش و مأموری ــردازد، نق بپ
معــاون پژوهشــی و تحصیــات تکمیلــی در ادامــه ســخنان خــود، بــا اشــاره بــه تعویــق صــدور احــکام ســردبیران نشــریات، 
ــات و  ــوم، تحقیق ــه کمیســیون نشــریات وزارت عل ــردبیران پیشــنهادی ب ــه س ــدارک هم ــد م ــل آن را انجــام مراحــل تأیی دلی
فنــاوری دانســت و گفــت: امیــدوارم پــس از تأییــد و صــدور احــکام همــه ســردبیران، فعالیت هــای نشــریات، هرچنــد هــم 
اکنــون نیــز در حــال انجــام اســت، بــا قــوت بیشــتری تــداوم یابــد و اعضــای هیــأت تحریریــه جدیــد نیــز بــا همکاری هــای 

الزم از ســوی ســردبیران و مدیــران مســئول مجــات معرفــی و مشــخص شــوند.
دکتــر فــوزی در پایــان ســخنان خــود، بــا اشــاره بــه معرفــی سرپرســت جدیــد مدیریــت نشــر آثــار علمی پژوهشــگاه، ســیدرضا 
آقایــی، اظهــار امیــدواری کــرد: بــا توجــه بــه اهمیــت فعالیت  هــای متنــوع ایــن مدیریــت، بــا عنایــت بــه توانمنــدی سرپرســت 

جدیــد بــا همگرایــی و مســاعی نیروهــای موجــود در ایــن مدیریــت، انجــام امــور مختلــف ایــن واحــد تســریع شــود.

تصویب برنامه های پژوهشی پیشنهادی اعضای هیأت علمی
در ادامــه جلســه شــورا بــا توجــه انجــام فرایندهــای تعــدادی از برنامه هــای پیشــنهادی اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــکده ها و 
مراکــز مختلــف پژوهشــگاه مطابــق بــا شــیوه نامه جدیــد پژوهشــی، پــس از اعــام عناویــن و مجریــان ایــن برنامه هــا توســط 
دکتــر مهــدی معیــن زاده، مدیــر پژوهشــی پژوهشــگاه، اعضــای شــورا بــا تصویــب برنامه هــای پژوهشــی پیشــنهادی موافقــت 

ند. کرد

بررسی فرم های پیشنهادی برنامه پژوهشی فردی نوع »ب«
بخــش پایانــی جلســه شــورا بــه بررســی فرم هــای پیشــنهادی برنامــه پژوهشــی فــردی نــوع »ب« اختصــاص داشــت و فرم هــای 
پیشــنهادی پژوهشــکده تاریــخ و فلســفه علــم و پژوهشــکده زبان شناســی کــه در کارگــروه معاونــت پژوهشــی و تحصیــات 

تکمیلــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه بــود، بــا اصاحــات و بازبینی هایــی در اختیــار اعضــای شــورا قــرار گرفــت.
ــر  ــا، ب ــود در آنه ــای موج ــنهادی و ابهام ه ــای پیش ــف فرم ه ــاد مختل ــاره ابع ــی درب ــث و بررس ــن بح ــورا ضم ــای ش اعض
ــا ضمــن آشــنایی هرچــه بیشــتر اعضــای هیــأت علمــی  ــد ت ــد تأکیــد کردن ضــرورت تبییــن مفــاد شــیوه نامه پژوهشــی جدی

ــد. ــد آی ــری پدی ــام کمت ــرای آن ابه ــل اج ــف، در مراح ــی مختل ــای پژوهش ــا و برنامه ه ــا رونده ــگاه ب پژوهش
در خاتمــه جلســه براســاس مباحــث مطــرح شــده و ضــرورت لحــاظ ابعــاد مدیریتــی در فــرم پیشــنهادی از یک ســو و ابعــاد 
پژوهشــی و علمــی آن از ســوی دیگــر، نــکات و پیشــنهادات اصاحــی از ســوی اعضــای شــورا مطــرح و مقــرر شــد، معاونــت 
ــی  ــای پژوهش ــل فعالیت ه ــاء کام ــف و احص ــای مختل ــاخص فرم ه ــکات ش ــع ن ــا تجمی ــی ب ــات تکمیل ــی و تحصی پژوهش
مورداشــاره در مــاده چهــار شــیوه نامه پژوهشــی جدیــد، نســخه اصــاح شــده فــرم پیشــنهادی ایــن نــوع برنامه هــای پژوهشــی 

و ضمائــم متناســب بــا نــوع فعالیــت انتخابــی متقاضــی را بــرای طــرح در جلســه آتــی شــورا تدویــن کنــد.
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در پانزدهمین جلسه شورای پژوهشی انجام شد: 
تشریح دالیل تأخیر فرایند جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی

ــا حضــور اعضــای شــورا برگــزار  ــاه، ب ــد 26 اردیبهشــت  م ــن جلســه شــورای پژوهشــی پژوهشــگاه در دوره جدی پانزدهمی
شــد. در ایــن جلســه ضمــن تصویــب فــرم پیشــنهادی بــرای ارائــه برنامــه پژوهشــی انفــرادی نــوع »ب«، مقــرر شــد ایــن فــرم 
همــراه بــا ضمائــم و پیوســت های آن توســط معاونــت پژوهشــی و تحصیــات تکمیلــی بــرای بهره بــرداری اعضــای هیــأت 

علمــی در اختیــار آنــان قــرار گیــرد.

تأکید بر رعایت عدالت و اخالق، سیاست و راهبرد مسئولین پژوهشگاه
در ابتــدای جلســه دکتــر موســی نجفــی، رئیــس پژوهشــگاه، پــس از ســام و درود بــر پیامبــر گرامــی )ص( و آرزوی ســامتی 
ــرای همــکاران پژوهشــگاه، طــرح و بررســی مســائل مختلــف اداری و علمــی پژوهشــگاه در جلســه شــورای پژوهشــی را   ب
ــا  ــز علمــی و فرهنگــی، ب ــک مرک ــوان ی ــه شایســته اســت در پژوهشــگاه به عن ــی دانســت ک ــرد مدیریت ــن راهب ــر ای ــی ب مبتن
ــرد  ــری صــورت پذی ــک موضــوع و طــرح مســائل و و اخــذ مشــورت از اعضــاء، تصمیم گی ــف ی ــب مختل ــی از جوان آگاه
ــن  ــز ای ــن روش را حائ ــی ای ــر نجف ــود. دکت ــر ش ــگاه پررنگ ت ــای پژوهش ــش اعض ــت نق ــارکت و تقوی ــای مش ــا زمینه ه ت
ویژگــی نیــز دانســت کــه مانــع از شــکل گیری شــایعات، طــرح مباحــث عبــث و نگرانی هــای بی مــورد اعضــای پژوهشــگاه 
می شــود. رئیــس پژوهشــگاه بــا تأکیــد مجــدد بــر مبانــی اخاقــی و دینــی در مدیریــت و اتخــاذ سیاســت شــفافیت و عــدم 
ــرای فعالیت هــای علمــی و پژوهشــی اعضــاء را متذکــر  ــا نشــاط ب پنهــان کاری، ضــرورت ایجــاد و تقویــت فضــای آرام و ب
شــد. وی رویکــرد، منــش و رفتــار ائمــه اطهــار علیهم الســام ازجملــه حضــرت امیرالمؤمنیــن امــام علــی )ع( در ســفارش بــه 
رعایــت عدالــت در قصــاص و برخــورد بــا قاتــل ایشــان، ابن ملجــم، را متذکــر شــد و بــر اهمیــت جایــگاه عدالــت و اخــاق 

ــرد. ــد ک ــد پژوهشــگاه تأکی ــت جدی در تصمیم هــای مدیری

عدم توجه به شایعات درباره ادامه فرایند تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی پیمانی
دکتــر نجفــی بــا اشــاره بــه وقفــه ایجــاد شــده در فراینــد تبدیــل وضعیــت اعضــای پیمانــی پژوهشــگاه، گفــت: قطــع همــکاری 
بــا اعضــای شــاغل در پژوهشــگاه اعــم از هیــأت علمــی یــا غیــر هیــأت علمــی ـ بــا هــر تفکــر سیاســی و در هــر ســطحی 
ـ در سیاســت و برنامــه مدیریــت پژوهشــگاه وجــود نــدارد و اعضــای پژوهشــگاه نبایــد نگرانــی ای از ایــن موضــوع داشــته 
باشــند.  رئیــس پژوهشــگاه بــا تشــریح دلیــل توقــف فراینــد تبدیــل وضعیــت اعضــای پیمانــی بــه علــت تأخیــر در صــدور 
احــکام اعضــای کمیتــه جــذب پژوهشــگاه از ســوی مرکــز جــذب وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، اظهــار امیــدواری کــرد 
بــه محــض صــدور احــکام اعضــای جدیــد، در انجــام روندهــای اداری درخواســت های اعضــای متقاضــی تبدیــل وضعیــت 

تســریع شــود.
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لزوم برقراری ارتباط بیشتر پژوهشگاه با ابعاد و مسائل مختلف مطرح در جامعه
ــا،  ــدا... فاطمی نی ــان، حجت االســام حــاج ســیّد عب ــر نجفــی ضمــن تســلیت درگذشــت اســتاد گرانقــدر اخــاق و عرف دکت
بــر ضــرورت و اهمیــت توجــه و حساســیت در ارج نهــادن بــه مقــام و جایــگاه بــزرگان دینــی، علمــی، اخاقــی و عرفانــی 
ــن علمــا را  ــگاه ای ــام و جای ــل و ارج نهــادن مق ــد کــرد. وی تجلی ــر و گنجینه هــای کشــور هســتند، تأکی کشــور کــه از ذخای
در پــرورش و ارتقــاء ســطح معنــوی و فرهنگــی جامعــه بســیار مهــم توصیــف کــرد و برقــراری ارتبــاط بــا اســتادان مختلــف 

ازجملــه اســتادان اخــاق را یکــی از نیازهــا و وجــوه ارتبــاط میــان پژوهشــگاه بــا جامعــه دانســت.
رئیــس پژوهشــگاه بــا اشــاره بــه اهمیــت برقــراری نســبت میــان برنامه هــا و فعالیت هــای پژوهشــگاه بــا جامعــه و نیازهــای 
ــوم انســانی و  ــتان های عل ــا دبیرس ــاط ب ــراری ارتب ــای مســئولین پژوهشــگاه را برق ــف موجــود در آن، یکــی از برنامه ه مختل
ــع نوعــی از  ــه درواق ــرد ک ــه مطــرح ک ــن زمین ــک نشــریه مشــترک در ای ــوم انســانی و انتشــار ی ــوزان رشــته های عل دانش آم

ــوم انســانی اســت. ــج عل ــازی و تروی عمومی س
دکتــر نجفــی بــا تأکیــد مجــدد بــر اهمیــت برگــزاری همایش هــا و برنامه هایــی کــه برآمــده از پژوهش هــای اعضــای هیــأت 
ــف  ــنهادهای مختل ــی پیش ــرای بررس ــزی ب ــرورت برنامه ری ــتند، ض ــه هس ــائل جامع ــه مس ــوف ب ــگاه و معط ــی پژوهش علم
پژوهشــکده ها و مراکــز در برگــزاری همایش  هــا بــا محورهــای: حفــظ و نگهــداری میراث هــای مختلــف باســتانی و 
فرهنگــی کشــور؛ اهمیــت ایــران فرهنگــی و توجــه بــه تاریــخ فرهنگــی؛ نقــش و جایــگاه زبــان فارســی در تقویــت هویــت 
ــگاه ســخت افزارانه و  ــن جای ــی و تدوی ــن جهان ــم نوی ــن اســامی؛ نظ ــدن نوی ــران و تم ــر محــور در ای ــوزش تفک ــی؛ آم مل

ــد. ــادآور ش ــی ی ــورای پژوهش ــات ش ــران و... را در جلس ــه ای نرم افزاران

دکتر فوزی: ضرورت توجه به نقش فردوسی در تقویت هویت ایرانی ـ اسالمی
ســپس دکتــر یحیــی فــوزی، معــاون پژوهشــی و تحصیــات تکمیلــی پژوهشــگاه نیــز بــا اشــاره بــه روز بزرگداشــت فردوســی 
و اهمیــت و نقــش برجســته ایــن شــاعر ایرانــی در تقویــت و تحکیــم هویــت ایرانــی، برقــراری پیونــد میــان ایــران و اســام 
ــه آن  ــد به نحــوی شایســته در پژوهش هــای مختلــف ب ــد و بای ــه می توان ــی دانســت ک ــز اهمیت ــکات حائ در اشــعار او را از ن
پرداختــه شــود. وی متذکــر شــد بــا  انجــام ایــن پژوهش هــا، عــاوه بــر اینکــه ظرفیت هــای مختلــف مفاخــر علمــی و ادبــی 
ــا  ــه برخــی ب ــی ک ــا مشــخص می شــود، از مصادره های ــروز م ــی ـ اســامی ام ــت ایران و تاریخــی کشــور در برســاختن هوی

اغــراض مختلــف در پــی آن هســتند، جلوگیــری بــه عمــل می آیــد.
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تشریح برنامه های پژوهشگاه در سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
ــا تشــریح برنامه هــای مختلــف پژوهشــگاه در بخش هــای مجــازی و  معــاون پژوهشــی و تحصیــات تکمیلــی پژوهشــگاه ب
حضــوری نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران، از بازدیــد شــخصیت های مختلــف از غرفــه پژوهشــگاه در محــل برگــزاری 
ــه اعضــای  ــار حضــور و مصاحب ــر داد و گفــت:  عرضــه برخــی از کتاب هــای کمیــاب پژوهشــگاه در کن ایــن نمایشــگاه خب
هیــأت علمــی پژوهشــگاه ازجملــه برنامه هایــی اســت کــه در ایــن دوره پژوهشــگاه بــر اجــرای آنهــا تأکیــد داشــته اســت و 

ــد داشــته باشــند. ــه پژوهشــگاه بازدی ــدان و اعضــای پژوهشــگاه دعــوت می شــود از غرف از عاقه من
ــره« از  ــد و مناظ ــردازی، نق ــی های نظریه پ ــزاری کرس ــتگاهی برگ ــه دس ــه کمیت ــاغ »آیین نام ــه اب ــاره ب ــا اش ــوزی ب ــر ف دکت
ــار  ــی، اظه ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــره ش ــد و مناظ ــردازی، نق ــی های نظریه پ ــت از کرس ــأت حمای ــه هی ــوی دبیرخان س
امیــدواری کــرد بــا مشــخص شــدن اعضــای ایــن کمیتــه و تشــکیل جلســات آن، ضمــن بررســی درخواســت های برگــزاری 
کرســی های مختلــف، بــا نیازســنجی و جهت دهــی بــه پژوهش هــای اعضــای هیــأت علمــی و دانشــجویان ناظــر بــه خاءهــا 
ــازات  ــری از امتی ــردازی و بهره گی ــت ایده پ ــای تقوی ــی و...، زمینه ه ــی و اجتماع ــطح علم ــه در س ــف جامع ــای مختل و نیازه
آن بــرای اعضــای پژوهشــگاه فراهــم شــود. یــادآور می شــود پیــش از ایــن بررســی درخواســت های برگــزاری کرســی ها در 
ــا ابــاغ ایــن آیین نامــه، مفــاد  دانشــگاه ها و مؤسســات پژوهشــی، براســاس شــیوه نامه های داخلــی صــورت می گرفــت کــه ب

و ضوابــط اباغــی معیــار ارزیابــی درخواســت ها و اقدامــات اجرایــی بعــدی آنهــا خواهــد بــود.

گزارش کمیته بررسی درخواست تداوم فعالیت کارکنان دارای سی سال سابقه بیمه
ــت  ــداوم فعالی ــت های ت ــی درخواس ــورا در بررس ــین ش ــه پیش ــده در جلس ــاذ ش ــات اتخ ــث و تصمیم ــه مباح ــه ب ــا توج ب
کارکنانــی کــه دارای 30 ســال ســابقه بیمــه هســتند، اعضــای کمیتــه منتخــب بــرای بررســی درخواســت ها، ضمــن قدردانــی 
از رویکــرد رئیــس پژوهشــگاه در ارج نهــادن بــه شــخصیت و فعالیــت کارکنــان پژوهشــگاه و اتخــاذ مشــیء مبتنــی بــر حفــظ 
کرامــت و توجــه بــه عواطــف و احساســات انســانی در کنــار رعایــت قوانیــن و مقــررات اداری، گزارشــی از جلســه برگــزار 

شــده در ایــن زمینــه ارائــه کردنــد.
ــرر  ــا، مق ــای آنه ــور و الیه ه ــن اداری کش ــاد و قوانی ــف از مف ــیرهای مختل ــکان تفس ــه ام ــه ب ــا توج ــاس و ب ــن اس ــر ای  ب
ــر  ــا در نظ ــده  متقاضــی و ب ــس از بررســی پرون ــه تشــکیل و پ ــان، جلســات کمیت ــه حســب درخواســت های متقاضی ــد ب ش
گرفتــن ابعــاد مختلــف آن، ضمــن اتخــاذ رویکــردی مبتنــی بــر تعامــل، عــدم تضییــع حــق و رعایــت حداکثــری عواطــف و 
احساســات انســانی، بــا حفــظ منافــع و مصالــح راهبــردی و بلندمــدت پژوهشــگاه نظــر کمیتــه بــرای طــرح در جلســه شــورا 

ــردد. ــام گ ــری الزم اع و تصمیم  گی

تصویب برنامه های پیشنهادی جدید اعضای هیأت علمی
در ادامــه جلســه دکتــر مهــدی معیــن زاده، مدیــر پژوهشــی پژوهشــگاه بــا اشــاره بــه فراینــد تصویــب برنامه هــای پژوهشــی 
ــا شــیوه نامه پژوهشــی  ــق ب ــأت علمــی و انجــام مراحــل الزم در پژوهشــکده ها و مراکــز مطاب ــد اعضــای هی پیشــنهادی جدی
ــب برنامه هــای پژوهشــی  ــا تصوی ــرد و اعضــای شــورا ب ــت ک ــان برنامه هــای پژوهشــی را قرائ ــد، موضوعــات و مجری جدی

پیشــنهادی موافقــت کردنــد.

اعالم زمان بندی برگزاری انتخابات ریاست پژوهشکده ها و مراکز
ســپس دکتــر مســعود رضایــی، مدیــر نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت پژوهشــگاه، بــا اشــاره بــه اصاحــات و تصویــب 
ــات  ــات ریاســت پژوهشــکده ها و مراکــز در جلســه هیــأت رئیســه پژوهشــگاه، زمان بنــدی برگــزاری انتخاب شــیوه نامه انتخاب
مذکــور را اعــام کــرد. دکتــر رضایــی بــا تشــریح برنامه ریــزی صــورت گرفتــه بــرای ارســال فراخــوان ثبــت نــام داوطلبــان 
ریاســت پژوهشــکده ها و مراکــزی کــه امــکان برگــزاری انتخابــات در آنهــا وجــود دارد، از 7 الــی 11 خــرداد مــاه گفــت: پــس 
از ثبت نــام اعضــای داوطلــب ریاســت در پژوهشــکده ها و مراکــز دارای بیــش از 9 عضــو و اعــام نهایــی اســامی داوطلبــان، 

انتخابــات 22 الــی 24 خردادمــاه برگــزار خواهــد شــد.
ــام داوطلبــان عضویــت در شــورای صنفــی اعضــای هیــأت علمــی از  ــرای ثبــت ن دکتــر رضایــی همچنیــن از برنامه ریــزی ب

نیمــه دوم خــرداد مــاه و برگــزاری انتخابــات آن در اوایــل تیرمــاه خبــر داد.
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بررسی و تصویب فرم پیشنهادی برنامه پژوهشی انفرادی نوع »ب«
در ادامــه جلســه، اعضــای شــورا پــس از بررســی و تصویــب فــرم  تدویــن شــده بــرای ارائــه برنامــه پژوهشــی انفــرادی نــوع 
»ب«، کــه توســط مدیریــت پژوهشــی و براســاس پیشــنهادها و نظــرات اصاحــی جلســه گذشــته اعضــای شــورا مــورد بازبینــی 
ــح  ــا تصحی ــی موجــود همچــون فرم هــای ترجمــه ی ــر فرم هــای الحاق ــد عــاوه ب ــرر کردن ــود، مق ــه ب ــرار گرفت و اصــاح ق
کتــاب؛ برگــزاری کرســی ها، ســخنرانی ها، کارگاه هــا و...؛ بخــش دیگــری از ضمائــم موردنیــاز همچــون فرم هــای مختــص بــه 
ارائــه فعالیت هــای مجــازی و محصــوالت دیــداری و شــنیداری نیــز بــا همــکاری پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی وارتباطــات 

تدویــن گــردد.

بررسی بخشی از مفاد آیین نامه پیشنهادی ارتقاء اعضای هیأت علمی پژوهشگاه
ــأت علمــی پژوهشــی  ــاء اعضــای هی ــه ارتق ــد پیشــنهادی اصــاح آیین نام ــی جلســه شــورا، ســاختار و فراین در بخــش پایان
ــا تشــریح اقدامــات انجــام  ــزه پژوهشــگاه، ب ــأت ممی ــر هی ــد، دبی ــر دالون ــرار گرفــت. دکت مــورد بحــث و بررســی اعضــاء ق
ــا برخــی از  شــده بــرای تغییــر و ارائــه صــورت اولیــه ســاختار جدیــد آیین نامــه ارتقــاء ازجملــه: مصاحبــه صورت گرفتــه ب
همــکاران پژوهشــگاه دربــاره آیین نامــه جــاری ارتقــاء و نقــاط ضعــف و قــوت آن؛ توجــه بــه فعالیت هــای متنــوع در حــوزه 
ترویجی ســازی علــوم انســانی؛ و... گفــت: در آیین نامــه پیشــنهادی ســعی شــده اســت تــا ضمــن رفــع انحصــار موجــود در 
ــا فعالیت هــای متنــوع و متعــدد اعضــای هیــأت علمــی  ــه شــاخص های کیفــی مرتبــط ب ــا احصــاء و ارائ بندهــای وتویــی، ب

پژوهشــی، ارزش هــای علــوم انســانی در ارزیابــی و بررســی فراینــد ارتقــاء متقاضیــان مــورد توجــه قــرار گیــرد.
بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه ســاختار پیشــنهادی بــرای بررســی خروجی هــای مختلــف پژوهشــی و نمونــه پیشــنهادی از 
ســوی دبیرخانــه هیــأت ممیــزه، مقــرر شــد پــس از تکمیــل ســاختار پیشــنهادی ارزیابــی کمــی و صــوری ســایر فعالیت هــا 

همچــون مقالــه و...، در جلســه آتــی شــورا ابعــاد مختلــف بررســی آیین نامــه پیشــنهادی ارتقــاء ادامــه یابــد.
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گزارش مراسم »بزرگداشت فردوسی«

مراســم »بزرگداشــت حکیــم ابوالقاســم فردوســی«، شــاعر حماسه ســرای ایرانــی و ســراینده شــاهنامه، 28 اردیبهشــت ماه، بــه 
همــت پژوهشــکده زبــان و ادبیــات و بــا همــکاری پژوهشــکده زبان شناســی برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن نشســت، دکتــر حمیدرضــا دالونــد، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه و پژوهشــگر حــوزه مطالعــات زرتشــتی 
ــرد و گفــت:  ــاز ک ــن داراب« آغ ــدال ب ــد اب ــگ شــاهنامه موب ــوان »فرهن ــا عن ــان( ســخنان خــود را ب ــگ و زب ــخ، فرهن )تاری
ــام ســرزمین  ــر ن ــد کــه حتــی ب ــر مهاجــرت اســت، چــرا کــه آریایی هــا خــود قومــی مهاجــر بودن ــی ب اســاس تمــدن ایران
تأثیــر گذاشــتند. مهاجــرت اقــوام ایرانــی در دوره هــای گوناگــون و بــه دالیــل مختلــف، پیامدهــای فرهنگــی اثرگــذاری داشــته 
اســت. به عنــوان نمونــه مهاجــرت مانویــان بــه چیــن، ســبب حفــظ فرهنــگ ایرانــی و بخشــی از میــراث اشــکانی در تورفــان 

شــد.

شاهنامه مانند پناهگاهی امن، حس غربت ایرانیان را تسکین می دهد

دکتــر دالونــد ادامــه داد: شــاهنامه نقطــه پیونــد مهاجــران در طــول تاریــخ بــا فرهنــگ ایرانــی بــوده و هســت. تمایــل و توجــه 
ایرانیــان مهاجــر کنونــی بــه شــاهنامه به عنــوان یــک پناهــگاه در ســختی ها و تنهایی هــا، یــک ویژگــی منحصــر به فــرد بــود. 
شــاهنامه به عنــوان نقطــه اتــکاء و اتصــال مهاجــران بــه ایــران و فرهنــگ ایرانــی در گذشــته و حــال بــوده اســت. انســان در 
ــد می خــورد. شــاهنامه ماننــد یــک  ــا شــاهنامه پیون ــی ب ــد، تنهایــی انســان ایران مهاجــرت احســاس غربــت و تنهایــی می کن
ــارز شــاهنامه در  ــرد. ویژگــی ب پناهــگاه امــن ایــن حــس غربــت را تســکین می دهــد و انســان مهاجــر را در آغــوش می گی
دســتیابی بــه چنیــن جایگاهــی مرهــون نــگاه فردوســی در حفــظ تاریــخ و فرهنــگ کهــن ایران زمیــن و پیونــد آن بــا تاریــخ 
و فرهنــگ زمــان خــود اســت؛ ایــن پیونــد نقطــه اتــکاء ایرانیــان در اعصــار پــس از فردوســی بــا شــاهنامه و میــراث فرهنگــی 

ایرانــی و از رازهــای جاودانگــی شــاهنامه و فردوســی اســت.
وی افــزود: مهاجــرت جامعــه زرتشــتی بــه هنــد، ســبب شــد شــاهنامه در آن ســرزمین و در بیــن آن قــوم مهاجــر نیــز جایــگاه 
ــرد. دو  ــی ک ــد و ردیاب ــوان دی ــد می ت ــراث زرتشــتیان هن ــاهنامه را در می ــرن ششــم حضــور ش ــژه از ق ــد، به وی ــژه ای یاب وی
ــرن  ــاهنامه. در ق ــتی و ش ــون زرتش ــوده اســت: مت ــد ب ــتی در هن ــه زرتش ــترس جامع ــه و در دس ــورد توج ــار م ــته از آث دس
دوازدهــم بــرای فهــم و درک عمیق تــر شــاهنامه از »موبــد ابــدال« خواســته شــد، فرهنگــی بــر شــاهنامه بنویســد. موبــد ابــدال، 
جــزوه کوچکــی تنظیــم کــرد کــه شــامل 15 صفحــه و در هــر صفحــه 13 ســطر بــا یــک مقدمــه بــود. دســت نویس ایــن اثــر 
در مــوزه بریتانیــا موجــود اســت. در ایــن فرهنــگ معنــای حــدود نــود درصــد لغــات از فرهنگ هایــی ماننــد برهــان قاطــع و 
فرهنــگ جهانگیــری گرفتــه شــده و معانــی ای کــه بــا شــاهنامه همخوانــی بیشــتری داشــته، ذکــر شــده اســت، بنابرایــن بیــش 
از دو ســه معنــا بــرای هــر واژه نیامــده اســت، امــا نقطــه قــوت ایــن متــن در ده درصــد واژگان اختصاصــی شــاهنامه اســت 

ــد داشــته اند. ایــن واژگان بیشــتر شــرح داده شــده اند. ــا ســنت زرتشــتی پیون کــه ب
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ــر در ایــن اســت کــه نشــان می دهــد، جامعــه ســنتی  ــد در خاتمــه ســخنانش شــرح داد: اهمیــت دیگــر ایــن اث ــر دالون دکت
زرتشــتی ایرانیــان در هنــد چگونــه و بــه چــه میــزان بــر شــاهنامه تســلط دارد، بــه چــه شــکل می توانــد کلیــد فهــم شــاهنامه 
ــورش در  ــاهنامه و حض ــت. ش ــته اس ــش داش ــتی نق ــی زرتش ــنت دین ــاهنامه در س ــدازه ش ــه ان ــا چ ــد و ت ــت ده را به دس
جامعــه زرتشــتی تــا چــه میــزان اســت و نکتــه قابــل توجــه دیگــر ایــن کــه شــعر زرتشــتی شــعری اســت بــا الگــو و ســیاق 
شــاهنامه. »موبــد ابــدال بــن داراب« ایــن ده درصــد را مطابــق ســنت زرتشــتی خانــدان موبــدی ســنجان آورده اســت. ســنجان 
نخســتین جایــی اســت کــه جامعــه زرتشــتی ایــران در آنجــا حضــور پیــدا کردنــد؛ شــهر مقدســی کــه مــدارس بزرگــی در 
آنجــا قــرار دارد. در مقدمــه ایــن متــن از خــدا و پیامبــر هــم ســخن رفتــه اســت. ایــن بخــش هماننــد متن هــای منشــوروار 
ــه و  ــی پرداخت ــه ای بین ادیان ــه گون ــی ب ــان فارس ــای زب ــری ظرفیت ه ــا به کارگی ــه ب ــت ک ــی اس ــای دین ــرای گفت وگوه ب
ــگارش  ــه ن ــا ب ــد توســط هم کیشــان آنه ــد تصــور کنن ــزرگ می توانن ــان ب ــروان هــر کــدام از ادی ــه پی ــم شــده اســت ک تنظی

درآمــده اســت.

زیبایی شناسی شهرهای اسطوره ای

در ادامــه نشســت دکتــر علی رضــا شــعبانلو، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، ســخنرانی 
خــود را بــا موضــوع »زیبایی شناســی شــهرهای اســطوره ای« بــا بیتــی از فردوســی آغــاز کــرد:

به نام خداوند جان و خرد      کزین برتر اندیشه برنگذرد

ــل  ــی از عوام ــا، یک ــده ها و هزاره ه ــای س ــه ها در درازن ــن اندیش ــت. ای ــی اس ــن ایران ــه های که ــه اندیش ــاهنامه گنجین ش
ــز در ایجــاد نهــاد اجتماعــی و ســاختارهای مهــم سیاســی  ــا، نی ــر در ســاخت شــخصیت و هویــت جمعــی و فــردی م مؤث
ــرده اســت. در برهه هایــی چــون مقاطــع  ــه پیــش ب ــوده اســت و زندگــی مــا را در راهــی روشــن و شــناخته ب ــواده ب و خان
کنونــی کــه آشــفتگی بــر اوضــاع و احــوال اغلــب جهانیــان از جملــه ایرانیــان چیــره شــده اســت و ســامان و ســازواری را 
از زندگــی، خلــق و خــوی و ســاختارهای خانــواده و جامعــه بیــرون رانــده اســت، بازشناســی اندیشــه های کهــن و تطبیــق 
ــدازد و آن را از بی هدفــی و  ــق و راهــی درســت ان ــر مــداری دقی ــا را ب ــد زندگــی م ــا نیازهــای امــروز بشــری می توان آن ب

ــد. ــی برهان بی معنای
ــان  ــش بی ــه آفرین ــوط ب ــه های مرب ــری در اندیش ــه های بش ــن اندیش ــده، بنیادی تری ــان بن ــه گم ــه داد: ب ــعبانلو ادام ــر ش دکت
ــر  ــار مــا را متأث ــوده و همــه امــور، افــکار و رفت ــر ب شــده اند و ایــن اســطوره های آفرینــش در ســازمان اندیشــه بشــری مؤث
ــژه  ــه به وی ــا اندیشــه های بیگان ــنایی ب ــن و آش ــع اندیشــگانی که ــا از مناب ــی م ــل جدای ــن حــال به دلی ــا ای ــاخته اســت. ب س
ــا را از  ــی م ــته می شــود و زندگ ــن کاس ــی و که ــرات بوم ــی تفک ــه روز از کارآی ــروز، روزب ــان ام ــج در جه اندیشــه های رای

ــازد. ــی خــارج می س ــنای قدیم ــدار آش م
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خانــه و شــهر یکــی از مهمتریــن نیازهــای بشــری بــوده کــه در گذشــته همیشــه جنبه هــای قدســی در ســاخت آن اهمیــت 
داشــته اســت و شــهر به عنــوان نمونــه زمینــی بهشــت بایــد زیبــا و منظــم و متناســب بــا اندیشــه های دینــی ســاخته می شــد، 
امــا اکنــون چنیــن نیســت. شــهرها بــدون ســامان ســاخته و گســترش می یابنــد بی آنکــه نشــانه های مهمــی از فرهنــگ کهــن 

و هویــت مــا در آنهــا بــه کار رود.
در ایــن گفتــار برآنیــم تــا بــا ذکــر نمونه هایــی از ســاختار شــهرهای اســطوره ای، نقــش زیبایــی و اهمیــت تناظــر بــا بهشــت 

آســمانی را در ســاختن ایــن شــهرها نشــان دهیــم.
ــه  ــاد ه اولی ــا م ــی ی ــه هیول ــاختار دادن ب ــم و س ــا نظ ــش ب ــایه، آفرین ــل همس ــر مل ــران و دیگ ــاطیر ای ــر اس ــزود: بناب وی اف
ــش  ــاز آفرین ــز آغ ــران نی ــاطیر ای ــلبی نظــم و صــورت اســت. در اس ــه س ــدم جنب ــاز می شــود و ع بی حجــم و بی شــکل آغ
هرمــزدی بــا کرانمنــد کــردن زمــان بیکــران اســت، ســپس هرمــزد آفرینــش مینــوی و پــس آن آفرینــش مــادی را آغــاز کــرد 
کــه در ایــن میــان نخســت آســمان را از گوهــر المــاس نــر بــه صــورت تخــم مــرغ آفریــد کــه درازا و پهنــا و ژرفــای آن برابــر 
بــود و همــه آفریــدگان را درون آســمان بیافریــد. آســمان ماننــد دژی بــود کــه هــر ابــزاری کــه بــرای جنــگ بایســته اســت، 
در میــان نهــاده شــده باشــد. هرمــزد زمیــن را هــم به صــورت ِگــرد و بی نشــیب و فــراز آفریــد کــه درازا و پهنــا و ژرفایــش 
برابــر بــود و راســت در میــان آســمان نهــاده شــده بــود. هرمــزد کیومــرث را هــم روشــن چــون خورشــید آفریــد کــه او را بــه 
انــدازه چهــار نــای بــاال بــود و پهنایــش نیــز چــون بــاال. هرمــزد تــن مردمــان را بســان گیتــی آفریــد همان گونــه کــه گیتــی را 

پهنــا بــا درازا برابــر اســت، مردمــان نیــز بــه همــان گونه انــد: هــر کــس را درازا بــه انــدازه پهنــای خویــش اســت.
از سخنان بندهشن چنین بر می آید که در آفرینش هرمزدی:

1.  بنیاد آفرینش بر ایجاد نظم است که با کرانمند کردن زمان آغاز می شود
ــان آســمان قــرار  ــا آفرینــش آســمان به صــورت دژ مــدور آغــاز می شــود و زمیــن ماننــد گویــی در می 2. آفرینــش گیتــی، ب

ــادل و متناســب ایجــاد می شــوند ــاد متع ــا ابع ــز ب ــان نی ــرث و مردم ــرد و کیوم می گی
3. در آفرینش گیتی اصل تناظر رعایت شده، زیرا زمین چون آسمان است و مردمان نیز چون گیتی.

وی شــرح داد: ایــن نظــم و تعــادل در ســاختمان دژهــا و شــهرهای اســطوره ای هــم دیــده می شــود. مــا نمونه هایــی از دژهــا، 
شــهرها و کاخ هــا را از متــون مختلــف حماســی برگزیدیــم کــه اندازه هــای بندهشــنی دارنــد.

1. کنگ دز.                   درازی و پهناش سی بار سی                      بود گر بپیمایدش پارسی )شاهنامه(
2. سیاووش گرد:            چون آمد بدان شارستان دست یاخت        دو فرسنگ باال و پهنا بساخت )شاهنامه(

3.  پایتخت قیدافه:          یکی شارستان کرده دارد ز سنگ                      که نبساید آن هم ز چنگ پلنگ
                 زمین چار فرسنگ باالی اوی                     برین هم نشان است پهنای اوی )شاهنامه(

1.  پایتخت بهو:             یکی شهر بودش دالرام و َخوش          درازا و پهناش فرسنگ شش )گرشاسپ نامه(
2.  شهر بسیا:               درازا دو فرسنگ و پهنا همین           پر از باغ و باغش پر از یاسمین )کوش نامه(
3.  بهشت شداد:            شده بیست فرسنگ باالی باغ               دگر بیست فرسنگ پهنای باغ )سام نامه(

4. گنبد دژ بهمن:           بفرمود خسرو بدان جایگاه                                      یکی گنبدی تا به ابر سیاه
              درازی و پهنای او ده کمند                                    به گرد اندرش طاق های بلند
5. کاخ آذر مهر برزین:     چهل رش به باال و پهنا چهل                    نکرد از بنه اندرو آب و گل )شاهنامه(

6.  سرای پادشاه چین:     سرایی بدش سر کشیده به ماه               درازا و پهنا دو فرسنگ راه )گرشاسپ نامه(
7. جزیره َهَرنج:             جزیری پر از بیشه ها بود و غیش            به باال و پهنا دو صد میل بیش )گرشاسپ نامه(
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ــب  ــی تناس ــارِ زیبای ــل، معی ــب مل ــه اغل ــتان و البت ــان باس ــه ایرانی ــه در اندیش ــد ک ــد برمی آی ــل ش ــه نق ــی ک از نمونه های
ــای  ــه نمونه ه ــت. از آن رو ک ــود اس ــا موج ــمانی پدیده ه ــای آس ــی و صورت ه ــای ازل ــه در نمونه ه ــت ک ــدال اس و اعت
ــوند،  ــل ش ــا و کام ــه زیب ــرای اینک ــز ب ــی نی ــی زمین ــد، نمونه های ــب و زیبایی ان ــای تناس ــل و اع ــای کام ــمانی، نمونه ه آس

ــند. ــمانی باش ــی و آس ــای ازل ــا نمونه ه ــر ب ــد متناظ بای
چــون پیش نمونــه شــهر ها بهشــت آســمان یــا دژ آســمان اســت کــه ِگــرد و چونــان دژی آفریــده شــده اســت، در داســتان های 
حماســی نیــز شــهرها منطبــق بــر بهشــت و الگــوی آســمانی اند. لــذا ایــن شــهرها ِگــرد هســتند و درون آن هــا چهــار جــوی 
جــاری اســت. کاخ هــا و گنبدهــا و خیابان هــا متقــارن و متناســب و منظــم، مربــع و دایــره هســتند. هــوای ایــن شــهرها نــه 
گــرم و نــه ســرد اســت و در آنجــا مــرگ نیســت. همه جــا ســبز اســت و از فصل هــا، فقــط فصــل بهــار را دارنــد. مردمانشــان 

ــد. ــا و بی مرگن زیب
دکتــر شــعبانلو در خاتمــه ســخنانش تأکیــد کــرد: ایرانیــان از الگوهــای آســمانی و اســطوره ای در ســاخت شــهرهای واقعــی 
ــن  ــره ای از ای ــاد را ســاخته اند. برخــی از شــهرهای دای ــان، فیروزآب ــره ای جه ــن شــهر دای ــد و قدیمی تری ــره گرفته ان ــز به نی
قرارنــد: 1. َهگَمتانــه: بنابــر گفتــه هــرودوت هفــت دیــوار داشــته کــه هــر کــدام بــه رنــگ یکــی از ســیاره ها بوده انــد. یعنــی 
ایــن شــهر کامــًا منطبــق بــر الگــوی کهــن آســمان بــا الیه هــا یــا ســیارات هفتگانــه بــوده اســت. 2. گــور )فیــروز آبــاد(: بــه 
شــکل دایــره بــا قطــر دو هــزار متــر و دارای چهــار دروازه اصلــی بــود. در مرکــز شــهر یــک آتشــکده بــوده اســت. 3. بغــداد: 
در ســال 145 قمــری )762 میــادی( بــا الگــو بــرداری از فیروزآبــاد بنــا نهــاده شــد. بغــداد به صــورت دایــره ای بــه قطــر دو 
هــزار متــر بــود و بــه چهــار قســمت تقســیم می شــد و مســجد در مرکــز شــهر بــود. شــهرهای جــی، ســلوکیه، بصــره، کوفــه 

ــد. ــره ای بوده ان ــز دای و داراب نی
البتــه برخــی شــهرهای مربــع نیــز بوده انــد ماننــد شــهر بیشــاپور کــه از جهــت برابــر بــودن درازا و پهنایشــان دارای تناســب 

ــد. ــا منطبق ان ــا، ســرای ها و باغ ه ــه کاخ ه ــش نمون ــا پی هســتند و ب
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بازشناسی فردوسی و شاهنامه در یک صد سال گذشته

ــی و  ــان پارس ــت زب ــبت »روز پاسداش ــه مناس ــته« ب ــال گذش ــد س ــاهنامه در یک ص ــی و ش ــی فردوس ــت »بازشناس نشس
بزرگداشــت حکیــم ابوالقاســم فردوســی« 19 اردیبهشــت ماه، بــه همــت پژوهشــکده علــوم تاریخــِی پژوهشــگاه علــوم انســانی 

و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد.
در این نشست که به صورت حضوری و غیرحضوری )برخط( برگزار شد، دو سخنرانی علمی ارائه شد.

ــروه  ــر گ ــی و مدی ــوم تاریخ ــکده عل ــی پژوهش ــأت علم ــو هی ــک زاده، عض ــام مل ــر اله ــت دکت ــن نشس ــخنران ای ــن س اولی
تاریــخ اجتماعــی و اقتصــادی بــود. وی ســخنانش را بــا عنــوان »روایــت اســنادی جشــن هــزاره و افتتــاح آرامــگاه فردوســی« 
ــران آغــاز کــرد و گفــت: هــزاره فردوســی اولیــن همایــش  ــا اســتفاده از اســناد منتشــر نشــده موجــود در آرشــیو ملــی ای ب
ــار  ــود کــه به مناســبت هزارمیــن ســال والدت فردوســی برگــزار شــد. واژه هــزاره کــه اولیــن ب بین المللــی و کنگــره ادبــی ب
ــه شــد، در ســال 1311 ش، توســط وزارت معــارف،  ــه کار گرفت ــه ای ب ــی در 1308 ش، در مقال ــط طباطبای توســط محمدمحی
اوقــاف و صنایــع مســتظرفه بــرای نام گــذاری کنگــره میــاد فردوســی اســتفاده شــد. جشــن هــزاره فردوســی از روز چهارشــنبه 
11 مهــر 1313 بــا ورود میهمانــان بــه تهــران شــروع و مراســم افتتاحیــه ســاعت 10 صبــح روز پنــج شــنبه 12 مهرمــاه در ســالن 
ــه کار کــرد. حضــار متشــکل از 40 دانشــمند و خاورشــناس خارجــی  ــا همــان تــاالر دارالفنــون آغــاز ب ــی ی دانش ســرای عال
از 17 کشــور شــامل ژاپــن، آمریــکا، هندوســتان، شــوروی، آلمــان، ایتالیــا، انگلســتان، عــراق، چکســلواکی، افغانســتان، مصــر، 
دانمــارک، ترکیــه، فرانســه، لهســتان و فلســطین، هیــأت دولــت، رجــال و 40 تــن از فضــای کشــور بودنــد. روز اول پــس 
ــد. در روز دوم افتتــاح  ــان هــزاره فردوســی از عمــارت و کتابخانــه گلســتان بازدیــد کردن از برگــزاری جلســه علمــی میهمان
کتابخانــه فردوســی، بازدیــد از مجلــس شــورای ملــی و کنفرانســی راجــع بــه فردوســی در ســالن وزارت معــارف برگــزار شــد. 
روز شــنبه 14 مهــر، جلســه علمــی کنگــره بــا ســخنرانی یکــی از مستشــرقین و نمایــش درام فردوســی در تکیــه دولــت همــراه 
ــا لباس هــای دوران فردوســی و نمایش هــای  ــازی ب ــع مســتظرفه، چــوگان ب ــد از مدرســه صنای ــود. یکشــنبه 15 مهــر بازدی ب
پهلوانــی و نمایــش فیلــم راجــع بــه زندگــی فردوســی انجــام شــد. برنامه هــا در چهارمیــن روز هــزاره فردوســی بــا بازدیــد 
از حفریــات شــهر ری و مســجد ورامیــن همــراه بــود. کنگــره، هفــت روز در تهــران ادامــه یافــت. ضمــن این کــه در ســایر 

ــا شــد. ــه همیــن مناســبت، برنامه هــای متنــوع فرهنگــی، علمــی و جشــن هایی برپ ــز ب ــران نی شــهرهای ای
دکتــر ملــک زاده ادامــه داد: هم زمــان، در برخــی کشــورهای دیگــر دنیــا نیــز بــه مناســبت هــزاره حکیــم ابوالقاســم فردوســی 
ــو و ...  ــدن، بروکســل، ژن ــن، میشــیگان، اســتانبول، ورشــو، واشــنگتن، لن جشــن هایی برگــزار می شــد. پاریــس، مســکو، برل
از جملــه شــهرهای بــزرگ دنیــا بودنــد کــه بــا حضــور باالتریــن مقامــات سیاســی و فرهنگــی خــود بــه برپایــی جشــن ها، 

ــد. ــدام کردن برنامه هــای علمــی و فرهنگــی اق
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در بامــداد ســه شــنبه 17 مهــر، میهمانــان بــا خودروهــای مجــزا بــه ســمت مشــهد حرکــت کردنــد. شــب اول در شــاهرود 
اقامــت کردنــد. 19 مهــر بــه نیشــابور رســیده و از آرامــگاه خیــام بازدیــد به عمــل آوردنــد. روز جمعــه 20 مهــر وارد مشــهد 
شــدند و مســجد گوهرشــاد و از کتابخانــه آســتان قــدس بازدیــد کردنــد. ایــن درحالــی بــود کــه در تمــام ســفر رضاشــاه، 50 
ــه امــور پذیرایــی از میهمان هــا در شــهرهای مختلــف رســیدگی کنــد. کیلومتــر جلوتــر از آنهــا حرکــت می کــرد تــا شــخصاً ب
ــان  ــی از مستشــرقین و میهمان ــا حضــور رضاشــاه و جمع ــگاه فردوســی ب ــر 1313 آرام ــه 20 مه ــر جمع ســاعت 3 بعدازظه
ــتان  ــر بیمارس ــنبه 21 مه ــد. روز ش ــرکت کردن ــان ش ــی خراس ــن ادب ــام انجم ــس ش ــان در مجل ــپس میهمان ــد. س ــاح ش افتت
شــاهرضا مشــهد افتتــاح شــد و عصــر آن روز شــاهنامه خوانی در انجمــن ادبــی خراســان برگــزار شــد. صبــح روز یک شــنبه 

ــه تهــران بازگشــتند. ــان هــزاره فردوســی، ب 22 مهــر، میهمان

پیکر فردوسی را به دلیل شیعه بودن، به گورستان شهر راه ندادند

ملــک زاده، بخــش دوم ســخنرانی خــود را بــه افتتــاح آرامــگاه فردوســی و رونــد تًاســیس آن اختصــاص داد، ضمــن این کــه 
بخش هایــی از اســناد مرتبــط بــا ســخنان خــود را بــرای حضــار قرائــت کــرد. وی در نحــوه شناســایی محــل آرامــگاه تأکیــد 
ــه منطقــه تاریخــی تــوس  ــن منطقــه، ب ــی کــه از شــواهد باستان شناســی مســتفاد می شــود، ای ــه آگاهی های ــا توجــه ب کــرد: ب
ــری  ــدال و درگی ــه ج ــواره منطق ــوس هم ــد. ت ــا ش ــی بن ــوان ایران ــوس پهل ــت ت ــاطیری بهدس ــه در دوره اس ــق دارد ک تعل
ــی  ــدی طوس ــی و اس ــی دقیق ــران یعن ــزرگ ای ــرای ب ــگان و زادگاه دو حماسه س ــلطه بیگان ــا س ــارزه ب ــه و مب ــور مقابل به منظ
بــود. در نقــل قولــی مشــهور، جنــازه فردوســی به دلیــل شــیعه بــودن، بــه گورســتان شــهر راه داده نشــد و ناچــار او را در بــاغ 
خــودش در شــهر طابــران تــوس، نزدیــک بــه دروازه شــرقی رزان بــه خــاک ســپردند. مدفــن وی زیارتــگاه اهــل دانــش و 
معرفــت بــود و بــا وجودی کــه بارهــا ویــران شــد، از نــو ســاخته می شــد. در روایتــی دیگــر کــه چنــدان موثــق هــم نیســت، 

ســپهدار تــوس در زمــان فردوســی، یعنــی ارســان جــاذب، اولیــن بنــا را برگــور ابوالقاســم فردوســی بنــا کــرد.
وی ادامــه داد: در قــرن نوزدهــم، فریــزر انگلیســی کــه مأمــور کمپانــی هنــد شــرقی بــود، در نوشــته های خــود از قبــر فردوســی 
به عنــوان مــزاری محقــر بــا گنبــدی کوچــک مزیــن بــه کاشــی، در وســط خرابــه تــوس یــاد کــرده اســت. بیــش از 50 ســال 
بعــد، در 1875 م، لــرد کــرزن همیــن توصیفــات را از قبــر فردوســی به دســت آورده اســت. از ایــن پــس خبــری از آرامــگاه 

فردوســی نبــود تــا این کــه به تدریــج همــان گنبــد کوچــک نیــز از بیــن رفــت و مزرعــه گنــدم قبــر شــاعر را فراگرفــت.
در دوره ناصــری، شــاه بــه آصف الدولــه شــیرازی، والــی خراســان، مأموریــت داد قبــر فردوســی را بیابــد. آصف الدولــه نیــز 
بــا همراهــی چنــد فرانســوی، بــه تــوس رفــت و مــزار شــاعر را پیــدا کــرد. دو اتــاق هــم به منظــور اســتفاده ارکان دولــت و 
البتــه در حــد و شــأن فردوســی، از امکانــات روی قبــر بنــا کــرد کــه در شــاأن جایــگاه فردوســی باشــد، امــا در زمــان کوتاهــی 
ــه  ــدند و در نتیج ــا ش ــود ره ــال خ ــه ح ــا ب ــن برنامه ه ــان، ای ــت خراس ــه از حکوم ــاری آصف الدول ــا برکن ــن، ب ــس از ای پ

نتوانســت چنان کــه بایــد و شــاید کاری از پیــش ببــرد.
ــا قدرت یابــی رضاخــان و اهتمــام برخــی بــرای ارتقــای روحیــه ملی گرایــی در ایــران، کســانی چــون ملک الشــعرای بهــار  ب
کوشــیدند بــه رضاخــان القــاء کننــد اثبــات ملی گرایــی اش در گــرو ســاخت آرامــگاه فردوســی درخــور شــأن وی اســت. پــس 
از تأســیس انجمــن آثــار ملــی در ســال 1301، بــه همــت محمدعلــی فروغــی رئیــس انجمــن، کوشــش هایی بــرای ســاختمان 
آرامــگاه آغــاز شــد. چــون نیــت ایــن بــود آرامــگاه شــاعر بــزرگ ملــی بــه هزینــه مــردم و نــه از بودجــه دولــت ســاخته شــود. 
در ســال 1304، بــا نشــر بیانیــه ای از مــردم خواســته شــد، اعانــات خــود را بــرای ایــن منظــور بــه حســاب انجمــن پرداخــت 
کننــد. در اردیبهشــت ســال 1305، کیخســرو شــاهرخ، نماینــده زرتشــتیان در مجلــس شــورای ملــی، از طــرف انجمــن و بــه 
ــس از جســت وجو در  ــه مشــهد شــد. پ ــق خاکســپاری فردوســی ب ــت شناســایی محــل دقی ــی مأموری ــی راه ــراه گروه هم
بــاغ حــاج میــرزا علــی قائــم مقــام نایب التولیــه، تختــگاه بــه طــول شــش متــر و عــرض پنــج متــر یافتنــد کــه همــان مدفــن 
ــدره گــدار فرانســوی  ــزاد و آن ــگاه ســه نقشــه به وســیله هرتســفلد، طاهــرزاده به ــای آرام ــرای ســاخت بن ــود. ب فردوســی ب
ــا تغییراتــی مــورد قبــول واقــع شــد. 6 ســال بعــد کــه کار بــه انتهــا نزدیــک می شــد، بــرای  پیشــنهاد شــد. نقشــه »گــدار« ب
ــا  ــی ی ــت بخت آزمای ــروش بلی ــا ف ــد ب ــرار ش ــی نخســت وزیر ق ــی فروغ ــنهاد محمدعل ــه پیش ــا ب ــن بخشــی از هزینه ه تأمی
التــاری فردوســی افــزون بــر شــرکت دادن مــردم عــادی در ســاخت ایــن بنــا، مابقــی هزینه هــای اتمــام آن تأمیــن شــود. تمــام 
رونــد اجرایــی شــدن ایــن برنامــه، در روزنامــه اطاعــات آن دوران منعکــس می شــد. بعضــی مــدارس بــا تشــکیل جلســاتی 
در مــدارس، اولیــای دانش آمــوزان را بــه ایــن همــکاری تشــویق می کردنــد و ســرانجام بــرای فــروش بلیت هــای باقی مانــده 

یــک میهمانــی بــزرگ برگــزار شــد و بدیــن وســیله مبلــغ مــورد نیــاز تأمیــن شــد. 
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گــدار رئیــس اداره باستان شناســی، مقبــره را بــه شــکل اهــرام مصــر طراحــی کــرد کــه در همــان مراحــل اولیــه، بــا مخالفــت 
ــر عهــده  ــه ســبک ایرانی_هخامنشــی ســاخته شــود. طراحــی ایــن مقبــره ب ــا به جــای آن مقبــره ای ب فروغــی تخریــب شــد ت
حســین لــرزاده کــه معمــاری جــوان بــود، گذاشــته شــد. اشــعار کتیبه هــا بــه خــط اســتاد عماد الکتــاب نوشــته شــد کــه ابتــدا 
بــر روی ســنگ ها خوشنویســی و ســپس بــر روی نمــا انتقــال داده شــد. ســاختمان آرامــگاه در ســال 1311 آغــاز و طــی 18 

مــاه بــه پایــان رســید. لــرزاده جــوان کــه طبــع شــاعری داشــت، تاریــخ اتمــام مقبــره فردوســی را چنیــن ثبــت کــرد:

به شمسی شد اتمام آرامگه        هزار و سه صد از پی اش سیزده

دکتــر ملــک زاده شــرح داد: بنــای آرامــگاه فردوســی، در قالــب مجموعــه ای فرهنگــی بــه نــام بــاغ آرامــگاه فردوســی، در شــهر 
تــوس در 20 کیلومتــری شــهر مشــهد بــه طــرف قوچــان بــه یــاد حکیــم ابوالقاســم فردوســی ســاخته شــد. مســاحت ســاختمان 
945 متــر بــود کــه چــون طراحــی بنــا از محاســبات فنــی دقیــق برخــوردار نبــود و مقاومــت خــاک و مصالــح پــی، به درســتی 
ــای  ــرات و مراقبت ه ــرد. تعمی ــت و نشســت ک ــه جــذب رطوب ــروع ب ــال های نخســت ش ــان س ــود، از هم ــه ب ــام نگرفت انج
ســی ســاله هــم کارگــر نشــد. در نتیجــه لــزوم تجدیــد بنــا مطــرح و بــه دســتور انجمــن آثــار ملــی، در ســال 1343 بازســازی 
بنــا بــا نظــارت مهنــدس هوشــنگ ســیحون در دســتور کار قــرار گرفــت. بدیــن ترتیــب در ســال 1347 و اوایــل 1348، بنــای 
جدیــد بــر اســاس آرامــگاه کــوروش از بتــون، ســنگ و کاشــی در حالی کــه بهتریــن حجــار آن تصاویــری از شــاهنامه را بــر 
ــر از عناصــر تزیینــی دوره  ــا کاشــی کاری معــرق، متأث ــد، مرمــت و نوســازی شــد. ســقف داخلــی ب دیوارهایــش حــک کردن
هخامنشــی و عصــر فردوســی روکاری و دیوارهــای آن تمامــًا بــا ســنگ هایی از منطقــه تــوس نماســازی شــد. بنــای پیشــین 
ــرض  ــم ع ــر و دارای دو ورودی ک ــم عمق ت ــر و ک ــل آن کوچک ت ــا داخ ــود، ام ــی ب ــای فعل ــبیه بن ــی ش ــای بیرون دارای نم

شــرقی و غربــی بــود.
ســال ها بعــد مهــدی اخــوان ثالــث در گوشــه ای از ایــن مجموعــه در کنــار مدفــن فردوســی بــه خــاک ســپرده شــد. در حــال 
حاضــر نیــز بــاغ آرامــگاه کــه حــدود شــش هکتــار مســاحت و یــک مــوزه و کتابخانــه دارد، ســاالنه بیــش از یــک میلیــون 
گردشــگر را می پذیــرد. محــل مــوزه در گذشــته، چایخانــه ســنتی و مکانــی بــرای اســتراحت بازدیدکننــدگان بــود! کــه در ســال 
1361، بــا کشــف آثــار باســتانی در شــهر قدیــم تــوس و همچنیــن اهــدای اشــیای تاریخــی توســط افــراد مختلــف، بــه مــوزه 

تبدیــل شــد. در ســال های اخیــر نیــز مدفــن اســتاد آواز ایــران محمدرضــا شــجریان شــد.
ملــک زاده، در پایــان ســخنرانی خــود بــا اشــاره بــه تعــدادی از اســنادی کــه قرائــت کــرد، توجــه مخاطبــان را بــه برگــزاری 
نمایشــگاه مجــازی تصاویــر و اســناد مرتبــط بــا شــاهنامه و هــزاره فردوســی کــه مجموعــه کاملــی از ســندهای مــورد اســتفاده 

در ایــن ســخنرانی را در بــر می گیــرد و هفتــه آینــده در وبــگاه پژوهشــگاه قابــل دســترس خواهــد بــود، جلــب کــرد.

چگونگی عملکرد بنیاد شاهنامه فردوسی

ســخنران دوم ایــن نشســت انیــس ســجادی، از دانش آموختــگان رشــته تاریــخ ایــران در دوره اســامی و از پژوهشــگران جــوان 
ــا عنــوان »بررســی زمینه هــای شــکل گیری و عملکــرد بنیــاد شــاهنامه فردوســی« آغــاز کــرد و بــا  ایــن حــوزه، مطالبــش را ب
اشــاره بــه مبحــث بنیــاد شــاهنامه گفــت: بنیــاد شــاهنامه فردوســی در پــی تدویــن یــک تصحیــح انتقــادی از متــن شــاهنامه 
ضمــن لحــاظ کــردن جنبه هــای زبانــی، ادبــی، تاریخــی، فرهنگــی و هنــری آن و به منظــور اســتفاده از ایــن اثــر در رهبــری و 
ارشــاد نســل جــوان کشــور پدیــد آمــد. اگرچــه، حــوزه فعالیت هــای ایــن مؤسســه بــه امــر شــاهنامه پژوهی محــدود می شــد، 
امــا در آن بــه شــاهنامه به عنــوان متنــی کــه ناقــل زبــان فارســی و فرهنــگ ایرانــی از دوران باســتان بــه دوران اســامی اســت، 
توجــه می شــد. از ایــن منظــر، اســتفاده از شــاهنامه به عنــوان یکــی از مهمتریــن عناصــر شــکل دهی و تــداوم هویــت ایرانیــان 
در رئــوس سیاســت های فرهنگــی حکومــت قــرار گرفــت. لــذا، در ایــن مؤسســه فعالیت هایــی صــورت پذیرفــت کــه ورای 
ــریه  ــور در نش ــل کش ــی داخ ــاهنامه پژوه ــات ش ــاختن مطالع ــز س ــز متمرک ــاهنامه و نی ــتان هایی از ش ــح داس ــار تصحی انتش
ســیمرغ و تشــکیل جلســات علمــی هفتــه فردوســی و هفتــه شــاهنامه و مشــارکت فعــال در جشــنواره طــوس بــه بهره بــرداری 

ــی می پرداخــت. ــر در تدویــن زیرســاخت های علمــی هویــت ایران از ایــن اث
ــود کــه از  ــرای حکومــت فراهــم مــی آورد، تعریفــی ب ــن مؤسســه حاضــر ب ــن دســتاوردی کــه ای ــه داد: بنابرای ســجادی ادام
ــی در دوره  ــان ایران ــا، انس ــن مبن ــر ای ــد. ب ــه می ش ــوی دوم ارائ ــت پهل ــی حکوم ــال های پایان ــی در س ــان ایران ــت انس هوی
پهلــوی دوم، متکلــم بــه زبــان فارســی و میــراث دار اثــر ارزشــمندی چــون شــاهنامه بــوده کــه در عیــن تعلــق بــه ســرزمینی 
باســتانی، در پیونــد فرهنگــی عمیــق و اســتوار بــا کشــورهای همســایه اســت و همــگام بــا مدرنیزاســیون ایــران و آشــنایی وی 
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ــداوم خــود در عرصــه رقابت هــای  ــف م ــاء و بازتعری ــه احی ــدرن ب ــک جامعــه م ــات ی ــا، ایجاب هــا و ملزوم ــا ضرورت ه ب
ــاز می شناســاند. ــرای دیگــری ب ــر دیگــری و ب ــان خــودی در براب ــا زب ــردازد و خــود را ب ــی می پ جهان

ســجادی همچنیــن بــه تفصیــل از انگیزه هــای شــکل گیری بنیــاد شــاهنامه، زمینه هــای مؤثــر در شــکل گیری بنیــاد شــاهنامه، 
ســاختار ســازمانی آن و کارگزارانــی کــه در قالــب اعضــای هیــأت امنــاء، دبیــرکل، رئیــس بخــش تحقیقــات، رئیــس دبیرخانــه 
علمــی، مشــاوران پژوهشــی و کارمنــدان تحقیقاتــی و فنــی کــه در بنیــاد شــاهنامه مشــغول خدمــت بودنــد ســخن گفــت و در 
ادامــه، اهــداف بنیــاد مبتنــی بــر اساســنامه آنچــه را کــه ضــرورت ایجــاد ســازمانی روشــمند جهــت تصحیــح انتقــادی متــن 

شــاهنامه تبییــن می کــرد، مــورد بررســی قــرار گرفــت و وظایــف بنیــاد نیــز به طــور مشــروح ارائــه شــد.
چگونگــی عملکــرد بنیــاد شــاهنامه فردوســی، بخــش پایانــی ســخنان ســجادی بــود کــه بــا محوریــت اقدامــات و خدمــات 
ــار  ــف انتشــارات و آث ــای مختل ــاد در بخش ه ــتاوردهای بنی ــر دس ــه ذک ــاهنامه، ب ــاد ش ــس بنی ــوان رئی ــوی به عن ــی مین مجتب
ــاد  ــوان ارگان بنی ــیمرغ به عن ــت. نشــریه س ــتان های آن اختصــاص یاف ــاهنامه و داس چــاپ شــده درخصــوص فردوســی، ش
ــا »روز فردوســی« منتشــر و تــا پیــش از انقــاب 5 شــماره از آن بــه چــاپ رســید، از  کــه از 25 اســفند 1351 ، مصــادف ب
دیگــر اقدامــات بنیــاد شــاهنامه مطــرح و ارائــه شــد. در ادامــه عملکــرد بنیــاد شــاهنامه فردوســی بــه مــوارد متعــددی ازجملــه: 
برگــزاری روز فردوســی در ســال 1353، برگــزاری هفتــه گفتگــو دربــاره فردوســی بــه ســال 1354، مشــارکت در برگــزاری 
جشــنواره طــوس، دعــوت از هنرمنــدان، شــاعران و نویســندگان، تشــکیل نمایشــگاه دائمــی بــرای معرفی فردوســی و شــاهنامه 
بــه مــردم تهــران، همــکاری بــا مؤسســات تربیتــی و تربیــت بدنــی بــرای اســتفاده از حماســه فردوســی جهــت ارشــاد جوانــان، 
همــکاری بــا ســازمان جلــب ســیاحان و اســتانداری خراســان بــرای تشــویق زائــران حــرم رضــوی جهــت بازدیــد طــوس و 

آرامــگاه فردوســی و فعالیت هــای متنــوع دیگــر اشــاره شــد.
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گسترش نفوذ شاهنامه و فردوسی در کشورهای آسیایی

به نام خداوند جان و خرد     کزین برتر اندیشه بر نگذرد

پژوهشــکده علــوم تاریخــی و گــروه تاریــخ اجتماعــی و اقتصــادی، بــا همــکاری دانشــگاه گرجســتان و دانشــگاه راجشــاهی 
ــخ 21  ــیا«، را در تاری ــورهای آس ــی در کش ــاهنامه و فردوس ــوذ ش ــتره نف ــی »گس ــت بین الملل ــگادش، نشس ــور بن از کش

ــرد. ــزار ک ــت ماه، برگ اردیبهش
ــد  ــخ، از رون ــخ اجتماعــی و اقتصــادی پژوهشــکده تاری ــر گــروه تاری ــر الهــام ملــک زاده، مدی ــن نشســت دکت ــدای ای در ابت
ــی  ــان فارس ــترش زب ــت گس ــوان معاون ــرو فراخ ــت: پی ــرد و گف ــه ک ــی ارائ ــت، گزارش ــن نشس ــرای ای ــزی و اج برنامه ری
و ایران شناســی در خــارج از کشــور مرکــز همکاری هــای علمــی و بین المللــی وزارت علــوم و فنــاوری، به مناســبت 
»پاسداشــت زبــان پارســی و بزرگداشــت حکیــم ابوالقاســم فردوســی«،، کــه 25 اردیبهشــت هــر ســال اســت، گــروه تاریــخ 
ــله  ــتا، سلس ــن راس ــی در همی ــزاری برنامه های ــکان برگ ــی و ام ــای علم ــه توانمندی ه ــه ب ــا توج ــادی ب ــی و اقتص اجتماع

ــرار داد. ــود ق ــتور کار خ ــوان را در دس ــن فراخ ــارکت در ای ــت مش ــی جه ــای علم برنامه ه

دکتــر ملــک زاده تأکیــد کــرد: بــا توجــه بــه مًاموریت هــای پژوهشــی خــود در مطالعــه، بررســی و ارائــه پژوهــش و برنامه هــای 
ــی  ــادالت علم ــکان تب ــو و ام ــای تاریخــی از یک س ــن در عرصــه پژوهش ه ــای بنیادی ــای آگاهی ه ــر ارتق ــر ب ترویجــی مؤث
ــرا  ــی و اج ــی را طراح ــت علم ــه فعالی ــر، س ــوی دیگ ــران، از س ــخ ای ــی تاری ــای اجتماع ــر مؤلفه ه ــی ب ــته ای مبتن بین رش
ــته«، 19 اردیبهشــت ماه  ــاله گذش ــد س ــاهنامه در یکص ــی و ش ــی فردوس ــوان »بازشناس ــا عن ــتی ب ــه، نشس ــن برنام ــد. اولی کن

برگــزار شــد. نشســت دوم نیــز برنامــه مشــترک 
کنونــی اســت کــه در ســه مبحــث ارائــه شــد. ســومین 
ــام  ــا ن ــزاری نمایشــگاهی مجــازی ب ــز برگ ــه نی برنام
ــه روایــت تصویــر« متشــکل  »فردوســی و شــاهنامه ب
از اســناد و تصاویــر مرتبــط بــا جشــن هــزاره، 
هم زمــان  برجای مانــده،  شــاهنامه های  و  آرامــگاه 
بــا روز »پاسداشــت زبــان پارســی و بزرگداشــت 
ــگاه  ــگاه پژوهش ــی« در وب ــم فردوس ــم ابوالقاس حکی
ــترس  ــی در دس ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس عل

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــدان ق عاقه من
نخســتین ســخنرانی نشســت بین المللــی بــا نــام 
»جســتاری بــر تأثیــر فردوســی و شــاهنامه در حــوزه 
ایــران فرهنگــی« توســط الهــام ملــک زاده ارائــه شــد. 
ــه  ــه درون مای ــاره ب ــن اش ــود ضم ــخنان خ وی در س
ــان  ــار دودم ــدن چه ــی، گنجانده ش ــاهکار ادب ــن ش ای
پادشــاهی پیشــدادیان، کیانیــان، اشــکانیان و ساســانیان 
ــران از  ــخ ای ــانه ها و تاری ــطوره ها، افس ــب اس در قال
ــاره  ــورد اش ــران را م ــه ای ــراب ب ــه اع ــا حمل ــاز ت آغ
قــرار داد و تقســیم ســه بخــش اســطوره ای، پهلوانــی 
ــده  ــوان پیونددهن ــی به عن ــط فردوس ــی توس و تاریخ
ــران  ــگ ای ــا فرهن ــام ب ــش از اس ــران پی ــگ ای فرهن
پــس از اســام را نقطــه اوج ایــن شــاهکار برشــمرد 
کــه در بــازه زمانــی دو، ســه هزارســاله پیــش تاکنــون 

ــه اســت. ــداوم یافت ت
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وی در ادامــه ترجمه هــا، پژوهش هــا و انتشــار نســخه های متعــدد شــاهنامه فردوســی در اقصــی نقــاط گیتــی را امــری مهــم 
ــدگان،  ــان پژوهن ــر ســترگ وی در می ــه فردوســی و اث ــات ب ــی روبه روســت و توجه ــال جهان ــا اقب ــان ب ــه همچن برشــمرد ک
ــی  ــران فرهنگ ــه ای ــاره ب ــا اش ــپس ب ــت. س ــرده اس ــب ک ــود جل ــه خ ــان را ب ــات جه ــخ ادبی ــان تاری ــان و محقق ایران شناس
به عنــوان گســتره نفــوذ فرهنگــی تمــدن ایرانــی در کشــورهایی کــه اینــک در جغرافیــای سیاســی فراتــر از مرزهــای کنونــی 
ــن  ــی دارد، کشــورهای ای ــان آبشــخور اصلــی فرهنگی شــان ریشــه در فرهنــگ و تمــدن ایران ــا همچن ــد، ام ــرار دارن ــران ق ای

ــا محــور نقــش و جایــگاه نفــوذ شــاهنامه فردوســی مــورد بررســی قــرار داد. حــوزه را ب
ــان پارســی در ســال 1811 میــادی  ــه زب ــار متــن کامــل شــاهنامه ب ــرای نخســتین ب ملــک زاده اضافــه کــرد: در هندوســتان ب
ــار و در  ــرای اولین ب ــران ب ــخ اســت کــه در ای ــن تاری ــه 40 ســال بعــد از ای ــود کــه نزدیــک ب ــی ب ــن در حال منتشــر شــد. ای
زمــان ســلطنت ناصرالدیــن شــاه قاجــار، شــاهنامه چــاپ شــد. ایــن مســئله، حاکــی از توجــه و اقبــال غیرایرانیــان بــه شــاهنامه 

در مقایســه بــا ایرانیــان بــود.  
از جملــه مطالــب دیگــری کــه ملــک زاده در ســخنرانی خــود بــدان اشــاره کــرد، نفــوذ و نقــش شــاهنامه و فردوســی در میــان 
ــات  ــه ادبی ــدان ب ــان و عاقه من ــورد توجــه ادیب ــر م ــا ســعدی، کمت ــام ی ــوی، خی ــه برخــاف مول ــود ک ــی ب کشــورهای عرب
کاســیک بــوده اســت. از نظــر وی می تــوان ملی گرایــی شــاهنامه و تقابــل ادبیــات عربــی بــا ایــن موضــوع، حماســی بــودن 
شــاهنامه در مقایســه بــا اشــعار مطلــوب شــاعران عــرب کــه وجــه حماســی نداشــته تــا جایــی کــه وزن متقــارب کــه شــاهنامه 
بــر آن ســروده شــده اصــًا در زبــان عربــی وجــود نــدارد؛ همچنیــن غربگرایــی مفــرط ادیبــان عــرب را از دالیــل اصلــی ایــن 
بی توجهــی برشــمرد. آشــنایی جهــان عــرب بــا شــاهنامه از قــرن هفتــم هجــری و ترجمــه فتــح »بــن علــی بنــداری« در دمشــق 
اتفــاق افتــاد و پــس از آن هــم ادیبــان مصــری بودنــد کــه بیشــتر بــه شــاهنامه و فردوســی توجــه داشــته اند. ســایر ادیبــان و 

محققــان کشــورهای عربــی چنیــن توجــه و عاقــه ای از خــود نشــان نداده انــد.
روســیه یکــی دیگــر از کشــورهایی بــود کــه ملــک زاده در ســخنرانی خــود بــدان اشــاره کــرد و یــادآور شــد: از اواســط قــرن 
ــام  ــی انج ــی ایران ــات و هنرشناس ــی، ادبی ــته های زبان شناس ــی در رش ــای گوناگون ــیه پژوهش ه ــادی، در روس ــم می نوزده
ــتان  ــکی« داس ــادی »ژوکوفس ــال 1849 می ــت. در س ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــاهنامه م ــه ش ــی و ترجم ــه علم ــت و مطالع یاف
رســتم و ســهراب را از روی ترجمــه آلمانــی، بــه روســی برگردانــد و نخســتین ترجمــه کامــل شــاهنامه از روی متــن اصلــی 
ــود. شــعرا و نویســندگان برجســته روســیه  ــی ب ــان اوکراین ــه زب ــه ب ــه البت ــادی منتشــر شــد ک در ســال های 1895-1896 می
ــی  ــی فردوس ــه زندگ ــا مطالع ــه ب ــتوی ک ــد. تولس ــام گرفتن ــود از وی اله ــار خ ــناختند و در آث ــی را می ش ــی فردوس به خوب
شــناخت زیــادی از وی یافتــه بــود، بــرادرش کــه بــه زعــم وی شــباهت زیــادی بــه فردوســی داشــت، فردوســی صــدا مــی زد. 
ــال های  ــی س ــی ط ــبتی بزرگ ــی و مناس ــای ترویج ــاهنامه پژوهی و برنامه ه ــه ش ــی در زمین ــای عمیق ــیه فعالیت ه در روس
مختلــف انجــام یافــت کــه از آن جملــه برگــزاری هــزاره فردوســی هم زمــان در ایــران بــود کــه در دو شــهر ســن پطرزبورگ 
و مســکو برپــا شــد. کشــورهای حــوزه قفقــاز و آســیای مرکــزی ماننــد ارمنســتان، تاجیکســتان، قزاقســتان و تفــاوت میــزان 
اطــاع و اســتقبال ادیبــان و مــردم ایــن کشــورها از شــاهنامه و نفــوذ اشــعار و حماســه های شــاهنامه در فرهنــگ و زندگــی 

مردمــان ایــن مناطــق و ادبیــات ایــن کشــورها، بخــش بعــدی ســخنرانی ملــک زاده را تشــکیل مــی داد.
کشــورهای شــرق دور یعنــی چیــن و ژاپــن به عنــوان نمــاد گســترش حــوزه نفــوذ شــاهنامه و جایــگاه فردوســی و تأثیــر آن 
بــر ادبیــات ایــن دو کشــور از دیگــر مطالبــی بــود کــه توســط دکتــر ملــک زاده بــدان پرداختــه شــد. تحلیــل جایــگاه شــاهنامه 
در چیــن و شــباهت دو اثــر منثــور چینــی کــه از نظــر مضمــون و حماســی بــودن، همچنیــن نقشــی کــه در رشــد و تکامــل 
زبــان چینــی، )هماننــد نقشــی کــه شــاهنامه در حفــظ و تکامــل زبــان پارســی ایفــا کــرد( داشــتند، حکایــت از نفــوذ و جایــگاه 
شــاهنامه بــر ادبیــات چیــن دارد. یــا در ژاپــن کــه قدیمی تریــن ســند تاریخــی ایــران در ژاپــن و نخســتین پیــام بشــر دوســتانه 
ایــران پــس از اســام، بیتــی اســت از شــاهنامه فردوســی اســت کــه در معبــدی در شــهر کیاســای ژاپــن نگهــداری می شــود و 
متعلــق بــه 786 ســال قبــل یعنــی ســال 1217 میــادی اســت. ایــن ســند از ســوی بازرگانــی ایرانــی بــرای راهب هــای بودایــی 
نوشــته شــده و در آن بیــت »جهــان یــادگار اســت و مــا رفتنــی ز مــردم نمانــد بجــز مردمــی« از شــاهنامه آمــده اســت. بخــش 
پایانــی ســخنرانی ملــک زده بــه دو کشــور ترکیــه بــا کمتریــن میــزان اثرگــذاری و افغانســتان بــا بیشــترین اشــتراکات فرهنگــی 
در مواجهــه بــا فردوســی و شــاهنامه پرداختــه شــد. بــا ایــن ماحظــه کــه محــل وقــوع برخــی داســتان های شــاهنامه، از نظــر 
ــذا از گذشــته های بســیار دور از شناخته شــده ترین کتاب هــا  ــاده اســت. ل ــاق افت ــی اتف ــی در مناطــق افغانســتان کنون جغرافیای
در بیــن افغان هــا بــوده اســت. ایــن در حالی اســت کــه در حــال حاضــر و بــا توجــه بــه سیاســت های حاکمــان ایــن کشــور 
ــن مشــکات  ــتان، همچنی ــان افغانس ــان و ادیب ــی محقق ــان پارســی و پراکندگ ــت از زب ــدم حمای ــر در ع ــال های اخی ــی س ط
داخلــی ایــن کشــور، نــه تنهــا جایــگاه فردوســی و شــاهنامه در ایــن کشــور کــم رنــگ شــده، حتــی شــاهنامه خوانی ســنتی 

نیــز ممنــوع اســت.
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ســخنران دوم نشســت بین المللــی »گســتره نفــوذ شــاهنامه و فردوســی در کشــورهای آســیا«، پروفســور الکســاندر چولوخــادزه، 
ــان و ادبیــات فارســی و مطالعــات خاورمیانــه و رئیــس بخــش خاورشناســی دانشــگاه گرجســتان و رئیــس بخــش  اســتاد زب

مطالعــات گرجــی_ شــرقی انســتیتوی مطالعــات گرجســتان بــود.
پروفســور چولوخــادزه ســخنانش را بــا عنــوان »نقــش شــاهنامه فردوســی در توســعه ادبیــات گرجســتان« آغــاز کــرد و گفــت: 
زبــان و ادبیــات فارســی کاســیک از دوره آغــاز گســترش در منطقــه قفقــاز جنوبــی در ســده 5 ه. ق بــر زبــان و فرهنــگ ملــت 
گرجســتان رتأثیــر گذاشــت. در ایــن دوره ادبیــات عرفــی یــا غیــر مذهبــی گرجــی بــر اســاس عناصــر بومــی و بــه نوعــی بــا 

تأثیــر از ادبیــات بیزانســی، عربــی و به ویــژه فارســی کاســیک شــکل می گرفــت.
وی ادامــه داد: »شــاهنامه« فردوســی از گذشــته های دور توجــه گرجیــان را بــه خــود جلــب کــرده بــود و در ادبیــات کاســیک 
ــه گرجــی بازتــاب قابــل توجهــی داشــته و همــواره بخــش مهــم زندگــی معنــوی ملــت گرجســتان شــد. در منابــع  و عامیان
ــهراب،  ــتم، س ــد: رس ــاهنامه«، مانن ــان »ش ــاص قهرمان ــامی خ ــیاری از اس ــده های 5-12 ه ق بس ــی س ــف گرج ــی و مختل غن
تهمینــه، مهــراب، گیــو، گــودرز، بیــژن، زال، تهمــوراث، هوشــنگ، لهراســب، افراســیاب، کتایــون، منوچهــر، آرش، اثــرط، تــور، 
بهــرام، رودابــه، روییــن، جاماســپ، نریمــان، نوشــه، جمشــید، کیخســرو، کیــکاووس، اســفندیار، ســیاوش و غیــره بــا آوانویســی 
ــان رواج دارد.  ــان گرجی ــز می ــروز نی ــی ام ــا حت ــر آنه ــه اکث ــود ک ــده می ش ــور دی ــه وف ــاص ب ــظ خ ــی و تلف ــای گرج الفب
ــات  ــود دارد. در ادبی ــی وج ــان گرج ــه زب ــان ب ــاهنامه« در جه ــه »ش ــای حماس ــن ترجمه ه ــن و کامل تری ــی از قدیمی تری یک
گرجــی »روســتومیانی« عنــوان عمومــی روایت هــای گرجــی »شــاهنامه« اســت کــه همچنیــن بــه آن »داســتان رســتم« نیــز گفتــه 
می شــود. جامعــه فئودالــی گرجســتان در قــرون وســطی بــا وجــود آنکــه ترجمــه »شــاهنامه« از زبــان بیگانــه انجــام گرفتــه، 

همــواره شــیفته روحیــه حماســی_پهلوانی ایــن اثــر جهانــی شــده بــود.
جنبه هــای اجتماعــی داســتان های »شــاهنامه« گرجیــان را بــه یــاد اخــاق و آداب و رســوم اجدادشــان در دوران هــای گذشــته 
می انداخــت کــه باعــث شــهرت بســیار و گســترش ســریع داســتان های مختلــف »شــاهنامه« در گرجســتان شــد. ترجمه هــای 
قدیمــی »شــاهنامه« مربــوط بــه ســده های 6-7 ه ق به دلیــل تاخــت و تــاز مکــرر بیگانــگان بــه گرجســتان، امــروز در دســت 
نیســت. امــا در ســده های 9-12 ه. ق. در »عصــر احیــای ادبیــات گرجــی« ترجمه هــای متعــدد بخش هــای مختلــف »شــاهنامه« 
ــاهنامه«  ــی »ش ــای گرج ــف روایات ه ــای مختل ــت. بخش ه ــه اس ــورت گرفت ــدداً ص ــر مج ــم و نث ــه نظ ــی ب ــان گرج ــه زب ب
ــه  ــات عامیان ــاهنامه« در ادبی ــتان های »ش ــی از داس ــد. برخ ــام ش ــوم انج ــور و منظ ــوم و 3. منث ــور، 2. منظ ــورت 1. منث به ص
ــژه«  ــژن و منی ــژه داســتان های »رســتم و ســهراب«، »بی ــرده اســت؛ به وی ــدا ک ــز گســترش چشــم گیری پی ــت گرجســتان نی مل
ــان«  ــه بی پای ــه »شــاهنامه« »گنجین ــا ب ــد. گرجی ه ــام برخــوردار بودن ــردم ع ــت و شــهرت خــاص م ــه محبوبی و »ســیاوش« ب
ــد و ارزش هــای  ــه ترجمــه آن پرداخته ان ــراد مختلفــی، در دوره هــای مختلــف ب ــه یک دفعــه ترجمــه نشــده و اف ــد ک می گفتن
ادبــی روایت هــای گرجــی »شــاهنامه« نیــز یکســان نیســت. روایت هــای گرجــی ترجمــه تحت اللفظــی »شــاهنامه« محســوب 
نمی شــود، بلکــه ترجمــه ادبــی و ویرایــش شــده آن می باشــد. »شــاهنامه« در ســده های 9-12 ه. ق در گرجســتان به عنــوان اثــر 
ادبــی جــذاب، خواندنــی و آموزنــده محســوب می شــد کــه در ســاختار آمــوزش و پــرورش جوانــان و نوجوانــان آن دوره نیــز 
در کنــار »پلنگینه پــوش« حماســه ملــی گرجیــان، ســروده و تــا روســتا ولــی، جایــگاه واال داشــت. جوانمــردی، میهن پرســتی، 
ــی بانوهــای  ــی و درون ــی بیرون ــاداری، زیبای ــان و هوشــیاری، پارســایی، احساســات، وف جانفشــانی، عشــق و عاشــقی پهلوان
ــه  ــان جامع ــان و نوجوان ــت جوان ــم و تربی ــذار در تعلی ــر تأثیرگ ــارز و مظه ــه ب ــوان نمون حماســه فردوســی در آن دوره به عن

روایــات  می شــد.  شــمرده  گرجســتان 
ــی  ــا ارزش ــع ب ــاهنامه« از مناب ــی »ش گرج
ــخ  ــّور و تاری ــائل تط ــی مس ــرای بررس ب
نظــم و نثــر گرجــی دوره مذکــور به شــمار 
ــای  ــوارد ترجمه ه ــی م ــی رود. در بعض م
گرجــی حــاوی نــکات جالبــی بــرای انتقاد 
و تصحیــح متــن فارســی اســت. در محافل 
ــق  ــر صاحب نظــران، بررســی و تحقی معتب
مطالــب دربــاره »شــاهنامه« و روایــات 
ــر  ــی از اواخ ــه زمان ــی آن در فاصل گرج
قــرن 19 م. تــا زمــان حــال به عنــوان 
ــی  ــاز ایران شناس ــته ممت ــم، رش ــن مه رک
و وظیفــه خطیــر ایران شناســان گرجســتان 

ــود.  ــی می ش تلق
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متــون انتقــادی روایت هــای گرجــی »شــاهنامه« حکیــم ابوالقاســم فردوســی در ســه مجلــد منتشــر شــد، ضمــن این کــه در 
ســال 2011 میــادی ترجمــه معاصــر »شــاهنامه« فردوســی بــه کوشــش »بــا شالواشــویلی« در تفلیــس منتشــر شــد کــه موفــق 

بــه دریافــت جایــزه کتــاب ســال جمهــوری اســامی ایــران شــد.

 پروفسور کمال الدین: فردوسی یکی از معروفترین شاعران ایران در سرزمین بنگالدش است

پروفســور محمــد کمال الدیــن، اســتاد گــروه زبــان و ادبیــات فارســی، دانشــگاه راجشــاهی بنــگادش ســخنران ســوم ایــن 
نشســت بین المللــی، بــا عنــوان »فردوسی شناســی در بنــگادش« بــود. وی در ســخنرانی خــود بــه ایــن مــوارد پرداخــت کــه 

ــان رســمی بــود. فارســی در شــبه قاره از ســال 1203 تــا 1863م زب

ــود. فردوســی یکــی از معروفتریــن شــاعران  ــر فارســی در سراســر کارهــای اداری، آموزشــی، تاریخــی و ... مشــهود ب  تأثی
ایــران در ســرزمین بنــگادش اســت و شــاهنامه به عنــوان یکــی از شــاهکارهای ادبیــات جهــان بــرای مــردم بنــگادش کــه 
طــی ســده های متمــادی بــا زبــان فارســی بــه عنــوان زبــان رســمی دربارهــای هنــد آشــنایی داشــتند، اثــری شــناخته شــده 
اســت. از آن جــا کــه در حــال حاضــر در چهــار دانشــگاه بنــگادش ماننــد دانشــگاه داکا، دانشــگاه راجشــاهی، دانشــگاه چیتــا 
ــداد دانشــجویان فارســی حــدوداً  ــس می شــود و تع ــات فارســی تدری ــان و ادبی ــوق لیســانس زب ــگ دوره لیســانس و ف گن
هــزار نفــر اســت و بیشــتر از 30 نفــر اســتاد فارســی در حــال تدریــس فارســی هســتند، بدیهی اســت کــه تعــداد قابــل توجهــی 
ــی خــود جــذب  ــه تحصیل ــات دروه هــای عالی ــن ریشــه های فرهنگــی، در تحقیق ــل همی ــان فارســی به دلی ــدگان زب از آموزن
ــا  ــی آنه ــاله های تحصیل ــه و رس ــب پایان نام ــز در قال ــدی نی ــن عاقه من ــه ای ــوند. نتیج ــذاب آن ش ــن ج ــاهنامه و مضامی ش

ــد. ــدا می کن ــود پی نم
پروفســور کمال الدیــن افــزود: در ســده گذشــته، همچــون فردوســی کــه بــرای خلــق شــاهنامه ســی ســال زحمــت کشــید، 
منیرالدیــن یوســف شــاعر و مترجــم معــروف بنگالــی، شــاهنامه را طــی هفــده ســال )1963-1981م( و بــا قبــول زحمــات 
ــی  ــی فرهنگ ــک رایزن ــا کم ــال 1991م و ب ــی، در س ــزاره شاهنامه نویس ــبت ه ــه به مناس ــن این ک ــرد. ضم ــه ک ــادی ترجم زی
ــر  ــل ذک ــه قاب ــه چــاپ رســاند. نکت ــاب را ب ــن کت ــد ای ــی، در شــش جل ــگا آکادم ــران، بن ــوری اســامی ای ســفارت جمه
ــان بنگالــی، ســال ها پــس از فــوت مترجــم انجــام یافــت. قســمتی از آن در  ــه زب این کــه، انتشــار ترجمــه کامــل شــاهنامه ب
ــفرکرد، آن قســمت  ــران س ــه ای ــن ب ــه ضیاء الرحم ــی ک ــال 1977م، هنگام ــود. در س ــده ب ــال 1977 م و 1979م چــاپ ش س
چــاپ شــده شــاهنامه فردوســی بــه زبــان بنگالــی را همــراه خــود بــه ایــران آورد و در زمــان ماقــات بــا محمدرضــا پهلــوی 
)شــاه مخلــوع(، آن کتــاب را بــه وی هدیــه داد. شــاه مخلــوع از دیــدن ایــن هدیــه پــر اهمیــت، خوشــحال شــد و گفــت: چــه 
چیــزی بهتــر از ایــن هدیــه وجــود دارد کــه شــاهنامه فردوســی بــه زبــان بنگالــی ترجمــه شــده و بــه دســتم رســیده اســت. 
ایــن موضــوع را در احیــای ارتبــاط دو کشــور مؤثــر دانســتند. ســال ها بعــد و در حــدود ســال 2012 م، دوره شــش جلــدی 

شــاهنامه، تجدیــد چــاپ شــد
ــات  ــته ادبی ــی رش ــی اصل ــواد درس ــی از م ــوان یک ــگادش، به عن ــور بن ــی، در کش ــاهنامه فردوس ــد، ش ــر ش ــه ذک چنان ک
ــوند، در  ــس می ش ــی تدری ــان بنگال ــه زب ــه ب ــی ک ــته های تحصیل ــایر رش ــه در س ــن این ک ــود. ضم ــس می ش ــی تدری فارس
ــده می شــود. داســتان  ــز خوان ــه می شــود نی ــی پرداخت ــه اشــعار بین  الملل ــه ب ــل واحــد درســی ک ــف، ذی دانشــگاههای مختل
ســهراب و رســتم خیلــی مشــهور اســت. نمایشــنامه و کتاب هــای کوچکــی هــم راجــع بــه ایــن داســتان نوشــته شــده اســت. 
مــردم بنــگادش فردوســی و شــاهنامه هــر دو را خیلــی خــوب می شناســند. ایــن در حالــی اســت کــه بیــش از هشــت هــزار 
کلمــه فارســی در زبــان بنگالــی به طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــه کار بــرده می شــود. در واقــع ادبیــات بنگالــی، متًاثــر از 
زبــان پارســی رونــق گرفتــه اســت. ارتبــاط زبــان پارســی و بنگالــی، تاریخــی قدیمــی دارد. ارتبــاط دو ملــت و دو زبــان و 

دو ادبیــات کــه ناگسســتنی اســت.
در پایــان نشســت بین المللــی »گســترش نفــوذ شــاهنامه و فردوســی در کشــورهای آســیا«، بــا تًاکیــد بــر پیوســتگی فرهنگــی 
ــر  ــاهنامه و اث ــش ش ــی و نق ــات فارس ــذاری ادبی ــی و اثرگ ــران فرهنگ ــوزه ای ــوص، ح ــه خص ــیا ب ــورهای آس ــان کش می
ــات پارســی، اســتادان مدعــو از دانشــگاه های گرجســتان و بنــگادش،  ــان، فرهنــگ و ادبی ــی زب ــر مانای ســترگ فردوســی ب
همکاری هــای متقابــل گســترده تر علمــی در جهــت هم افزایــی هرچــه بیشــتر میــان مراکــز پژوهشــی و آکادمی هــای علمــی 

ســه جانبــه را پیشــنهاد دادنــد.
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یادداشت به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی:
تمدن ایرانی در جهان شاهنامه

دکتر فرانک جهانگرد
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ــاره سرگذشــت شــاهان  ــر حماســی درب ــک اث ــًا ی ــه شــاهنامه صرف ــا شــاهنامه مأنوســند آشــکار اســت ک ــه ب ــر کســانی ک ب
نیســت، بلکــه اثــری اســت کــه چکیــده فرهنــگ و تمــدن ایرانــی را بــه تصویــر می کشــد؛ گویــی آنچــه در خــرد و اندیشــه 
ــن  ــطوره ای در ای ــای اس ــب روایت ه ــه، در قال ــی رفت ــردی و قوم ــت ف ــای زیس ــتی و بلندی ه ــا پس ــورد ب ــان در برخ ایرانی
کتــاب بــزرگ ثبــت شــده اســت. عظمــت فردوســی در ایــن اســت کــه ایــن روایت هــا را کــه چکیــده نــگاه ایرانیــان بــه دیــن، 
ــه منویــات یــک  ــا زبانــی به گزیــن ثبــت کــرده اســت. آنچــه در شــاهنامه می بینیــم ن اخــاق، خــرد و هنــر ایرانــی اســت، ب
نفــر، بلکــه عصــاره تفکــر و شــیوه زیســت و تمــدن یــک قــوم در طــول تاریــخ دیرپــای خــود اســت. توجــه بــه اخــاق و 
محوریــت آن در شــاهنامه، خــرد و خــردورزی، راســتی و پایبنــدی بــه آن در ایــن متــن مــوج می زنــد. قهرمانــان و پهلوانــان 

ــد. ــرورش می دهن ــا را پ ــی، روان ه ــش پهلوان ــی من ــا نوع ــتان ها ب در خــال داس

ــد.  ــد و روان او را می پاالی ــور می ده ــانی عب ــات انس ــوی احساس ــده را از هزارت ــت. خوانن ــف اس ــاب عواط ــاهنامه کت ش
جوانمــردی و پهلوانــی، شــادی و غــم، نــام و ننــگ، عشــق و کیــن، امیــد و نومیــدی و دیگــر عواطــف انســانی را در شــاهنامه 
ــن  ــن چنی ــد. ای ــده را در ذات خــود غــرق می کنن ــدام از عواطــف انســانی خوانن ــه اقتضــای داســتان هــر ک ــد. ب ــوان دی می ت
ــودن احساســات  ــاب ب ــور شــده اســت. ن ــه آن در شــاهنامه متبل ــان ب ــگاه ایرانی ــوع ن ــان زیســت انســانی و ن ــه جه اســت ک
ــا آن  ــا ابعــاد وجــودی خــود آشــنا می ســازد؛ چیــزی کــه در طــول تاریــخ هــر انســانی ب شــخصیت ها، هــر خواننــده ای را ب

آشــنا و البتــه غــرق در معمــای آن اســت.
دیــن در شــاهنامه همــان راه راســتی اســت کــه بــا معیــار خــرد ســنجیده می شــود و در نهایــت خــرد، خــردورزی و راســتی 
ــانی  ــف انس ــان و عواط ــه انس ــی ک ــا زمان ــان ت ــود. بی گم ــره می ش ــی چی ــر بی اخاق ــاق ب ــد و اخ ــژه ای می  یاب ــگاه وی جای

ــد گشــت. ــده و دست به دســت خواه ــاب خوان ــن کت ــته باشــد ای وجــود داش
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ــا و  ــور از روایت ه ــًا عب ــد، صرف ــت می کنن ــاهنامه دریاف ــه ش ــس از مطالع ــدگان پ ــه خوانن ــد، آنچ ــه ش ــه گفت ــر آنچ بناب
داســتان ها نیســت، شــاهنامه نوعــی پاالیــش اخاقــی می دهــد و شــکوه خــردورزی را بــه نمایــش می گــذارد؛ خــردورزی ای 
ــا اخــاق در آیینــه داســتان ها و روایت هــا برجســته شــده اســت. فردوســی چنیــن اخــاق و چنیــن خــردی  کــه همســو ب
ــی ســاخته و هضــم کــرده، ســپس آن را ســخت می ســتاید و رواج می دهــد. هــر جــا ســخن  ــی درون ــه خوب را نخســت ب
از خــرد و دانــش اســت، نــاگاه توســن ســخن را بــه ســمت زیباتریــن تعابیــر و جاودانه تریــن تصاویــر هدایــت می کنــد و 
ســخن را بــه عــرش می رســاند. این چنیــن اســت کــه ناخــودآگاه در شــاهنامه حســی از گرایــش بــه اخــاق و خــرد جــاری 
می شــود، بی آنکــه مخاطــب عــام یــا خــاص بتوانــد بــر آن دســت نهــد و بگویــد دقیقــًا راز عظمــت ایــن کام در چیســت.

ــه  ــر ب ــواره رازی س ــول نمی گنجــد و هم ــه در سخن ســنجی های معم ــه اســت ک ــز از آن گون ــاهنامه نی ــت در ش ــه باغ البت
ــه تقســیم بندی های معمــول علــوم ادبــی تــن نمی دهــد و  ــه ب ــر وجــود دارد کــه هیــچ گون مهــر در عظمــت ســپهر ایــن اث
همــواره از آن فراتــر مــی رود. شــاید ایــن راز در تواضــع فردوســی در برابــر متنــی باشــد کــه خــود پیــش از آن کــه بــه نظمــش 
ــد،  ــوده و در حکمتــی کــه اخــاق و خــرد و دیــن را از یــک جنــس می بینــد و در یــک راســتا می دان درآورد، شــیفته آن ب

ــا آنچــه در دوره هــای سپســین از آن یــاد می  شــود، کم وبیــش متفــاوت اســت. کــه ب
ــا  ــرود داســتان ها و رویدادهــای شــاهنامه، اوج ه ــراز و ف ــا در بطــن فردوســی ســبب می شــود در ف درونی شــدگی روایت ه
ــه تعالــی برســند و حضیض هــا ضرباهنگــی قوی تــر نمایــان ســازند. نبــض شــاهنامه، انبســاط و انقباض هــا، برآمدن هــا و  ب
فرورفتن هــا، همســو بــا نبــض فردوســی ضربــان می یابــد و ایــن چنیــن یکی شــدن و درهــم تنیده شــدن فردوســی بــا متــن 
ــد  ــتانی نمی توانن ــای باس ــا دانش ه ــی ی ــوم ادب ــت و عل ــه باغ ــه ای ک ــرده به گون ــاوار ک ــری معم ــاهنامه را اث ــه ش اســت ک
به طــور کامــل توصیف گــر آن باشــند. طرفــه آن کــه در طــول تاریــخ پرفــراز و نشــیب، هــر دم شــاهنامه توانســته همســو بــا 
ــواز فــراز و فــرود و دلداری دهنــده و پشــت گرم کننــده  ــان بتپــد و صدایــش در طــول قــرون و اعصــار گوش ن قلــب ایرانی

مــردم ایــران زمیــن باشــد.
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یادداشت به مناسبت گرامیداشت روز زبان و ادبیات فارسی:
پاسداشت زبان فارسی، به مثابه پاسداشت هویت ملی و فرهنگی ایرانیان

یوسف محمدنژاد
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطاعات فرهنگی

بسی رنج بردم در این سال سی       عجم زنده کردم بدین پارسی

ــناخته  ــدان بازش ــان ب ــخصیت ملی م ــت و ش ــزرگ از هوی ــی ب ــه بخش ــت ک ــاکان ماس ــای نی ــراث گران به ــی می ــان فارس زب
ــن  ــادگار که ــن ی ــیفته و دلبســته ای ــی خــاص، ش ــا آیین ــت ی ــه، قومی ــروه، طایف ــه گ ــان ب ــان جــدا از پیوندش می شــود. ایرانی
پیشــینیان خویشــند و بــدان می بالنــد. بــه همیــن روی پــس از اســام آوردنشــان نیــز بــر خــاف برخــی از مردمــان مســلماِن 
ــان پاســداری کــرده و حتــی آن را در راه  ــه فراموشــی نســپرده اند، بلکــه از ایــن زب ــان فارســی را ب ــه تنهــا زب دارای تمــدن ن
ــه و  ــیای میان ــبه قاره، آس ــردم ش ــیاری از م ــون بس ــت، اکن ــد گف ــه بای ــته اند؛ چنانک ــه کار بس ــود ب ــن خ ــن نوی ــترش دی گس
همچنیــن بخش هایــی از شــرق آســیا و اروپــا اســام آوردنشــان را وامــدار ایرانیــان و زبــان فارســی هســتند. بنابرایــن بی هیــچ 
ــع  ــگاه رفی ــای اســام و جای ــه دنی ــی ب ــر فکــری اندیشــمندان ایران ــات بی نظی ــه خدم ــوان گفــت ک ــد و واهمــه ای می ت تردی
عرفــان اســامی در ادبیــات پرمایــه فارســی آن را بــه زبــان دوم جهــان اســام تبدیــل کــرده و گنجینه هــای علمــی، دینــی و 

عرفانــی فراوانــی را بــرای مســلمانان بــه ارمغــان آورده اســت.
زبــان فارســی افــزون بــر آنکــه گنجینــه گران بهــای ملــی و مذهبــی ماســت و زیباتریــن مفاهیــم و تعابیــر عرفــان اســامی در 
خــود بازتــاب مــی دهــد، سرشــار از هنرنمایی هــای ایرانیــان اســت کــه در قالــب شــعر و نثــر نمــود یافتــه و جهانیــان را بــه 
ــه خیــام، وســعت اندیشــه مولــوی،  تحســین واداشــته اســت؛ چنانکــه شــکوه حماسه ســرایی فردوســی، پرســش های حکیمان
ــاعران  ــک ش ــظ رش ــداری حاف ــری و روام ــت فک ــی، و عظم ــی و بیان ــاز زبان ــعدی، اعج ــی س ــردازی و مردم شناس معنی پ
دیگــر مردمــان گیتــی را برانگیختــه اســت و شــماری از نماینــدگان فرهنگــی، ادبــی و هنــری ایرانیــان، منبــع الهــام برخــی از 

ــده اند. ــان ش ــاعران جه ــن ش نام آورتری
همیــن جایــگاه ارجمنــد و رشــک برانگیــز نماینــدگان فکــری و فرهنگــی ایرانیــان در میــدان اندیشــه و فرهنــگ جهــان، در 
ســال های اخیــر برخــی از کشــورها و حکومــت هــای دنیــا را بــر آن داشــته اســت تــا ایــن اندیشــه ورزان و نــام آوران ادب و 
هنــر ایرانــی را در شــمار نماینــدگان فکــری و فرهنگــی خــود جــای دهنــد و بــه نــام خــود مصــادره کننــد، دریــغ از نامهربانــی 

ــا! ــران فرهنگــی م ــزان و مدی ــت سیاســت گذاران و برنامه ری ــا و غفل ه
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افــزون بــر اینهــا زبــان فارســی یکــی از اســتوارترین بنیادهــای وحــدت ملــی و تمامیــت ارضــی کشــور ماســت. در میــان اقــوام 
گوناگــون ایرانــی کــه هــر یــک بــه زبانــی و گویشــی ســخن می گوینــد، تنهــا ایــن زبــان، زبــان همدلــی و یگانگــی، و زبــان 
گفــت و شــنود ملــی اســت. ایــن همدلــی، یگانگــی و گفــت و شــنود ملــی در هــر برهــه و موقعیتــی حیاتــی اســت، ولــی در 
موقعیت هــای پرخطــر بــرای وحــدت ملــی و تمامیــت ارضــی کشــور حیاتی تــر اســت. شــاید مــا اکنــون در چنیــن موقعیتــی 
باشــیم. در چنیــن موقعیتــی هیــچ چیــز نمی توانــد جــای زبــان مشــترک ملــی یعنــی زبــان فارســی را بگیــرد و بــه انــدازه آن 

بــه همدلــی و هم افزایــی اقــوام ایرانــی کمــک کنــد.
ــه  ــان را ب ــه آن ــدس دارد؛ از آن رو ک ــد و مق ــس ارجمن ــی ب ــان جایگاه ــزد ایرانی ــی ن ــان فارس ــه، زب ــخن اینک ــاه س  کوت
ــد،  ــظ می کن ــان حف ــی و مذهبی ش ــتگی های دین ــا دلبس ــا را ب ــتگی آنه ــد، پیوس ــد می ده ــان پیون ــی و ملی ش ــته تاریخ گذش
بازتاب دهنــده ذوق سرشارشــان در آثــار ادبــی و هنــری اســت، و ســرانجام عامــل ایجــاد وحــدت ملــی و همبســتگی در برابــر 
دشــمن مشــترک اســت، قــدر ایــن میــراث ارجمنــد و آیینــه تمــام نمــای هویــت ملــی و فرهنــگ ایرانــی و نیــز عامــل همدلــی 

و همبســتگی قومــی را بدانیــم!
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عرضه آثار کمیاب پژوهشگاه علوم انسانی در سی وسومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

ــرد.  ــه کار ک ــاز ب ــران آغ ــی ته ــل مصل ــت ماه در مح ــران از 21 اردیبهش ــاب ته ــی کت ــگاه بین الملل ــومین دوره نمایش سی وس
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی نیــز طبــق ســنوات قبــل در ایــن نمایشــگاه حضــور فعــال داشــت.

ــاب فرصــت دورهمــی و  ــت: نمایشــگاه کت ــن خصــوص گف ــار علمــی پژوهشــگاه، در ای ــر نشــر آث ــی، مدی  ســیدرضا آقای
گردهم آیــی بــزرگ فرهیختــگان علــم و دانــش اســت و پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ضمــن شــادباش ایــن 
جشــن کتــاب بــه خانــواده بــزرگ علــوم انســانی، از همــه دوســتداران کتــاب دعــوت به عمــل  آورد، ضمــن بازدیــد از غرفــه 

پژوهشــگاه در مصلــی تهــران، از نمایشــگاه مجــازی پژوهشــگاه بازدیــد فرماینــد.
وی افــزود: پژوهشــگاه در ســی و ســومین نمایشــگاه بین المللــی کتــاب بــا بیــش از 500 عنــوان اثــر شــرکت کــرد و برخــی از 

آثــار خــود را بــا 40 درصــد تخفیــف بــه عاقه منــدان بــه فــروش رســاند.
ــه اینکــه جامعــه هــدف پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، اقشــار متخصــص و همچنیــن  ــا اشــاره ب آقایــی ب
عاقه منــدان گســترده مباحــث علــوم انســانی در سراســر کشــور هســتند، تأکیــد کــرد: پیــرو انتظــار و تقاضــای اهالــی علــوم 
ــن دوره از  ــد، در ای ــده بودن ــاب ش ــترده کمی ــتقبال گس ــل اس ــه به دلی ــگاه ک ــده پژوهش ــر ش ــار منتش ــی از آث ــانی، برخ انس

ــد. ــدام کردن ــه آن اق ــرای تهی ــدان و متخصصــان ب ــد و عاقه من نمایشــگاه عرضــه ش
ــاب  ــل کت ــار علمــی پژوهشــگاه بعــد از خاتمــه نمایشــگاه بین المل ــت آث ــزود: مدیری ــار علمــی پژوهشــگاه اف ــر نشــر آث مدی
نیــز آثــار منتشــره خــود را در نمایشــگاه دائمــی و فروشــگاه تخصصــی کتــب علــوم انســانی، واقــع در خیابــان کریم خــان بــه 

ــد. ــه می کن ــدان عرض عاقه من
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مســائل و نیازهــای فرهنگــی و علــوم انســانِی جامعــه، محــور اصلــی فعالیت هــای مدیریــت نشــر آثــار 
علمــی پژوهشــگاه هســتند، تأکیــد کــرد: شناســایی نیــاز و تقاضــای جامعــه علمــی کشــور و پاســخ بــه ایــن نیازهــا در حــوزه 
علــوم انســانی، یکــی از راهبردهــای جدیــد مدیریــت پژوهشــگاه اســت، لــذا تعامــل و دیــدار بــا عاقه منــدان و متخصصــان 
علــوم انســانی کمــک بزرگــی در پیشــبرد ایــن هــدف خواهــد بــود. مــا همیشــه نظــرات و پیشــنهادات اهالــی علــوم انســانی 

ــم. ــتقبال می کنی ــا اس ــم و از آنه ــم می دانی را مغتن
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یادداشت به مناسبت روز جهانی ارتباطات:
فناوری های اطالعاتیـ  ارتباطی برای استقالل سالمندی

سیده زهرا اجاق
عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات

ــران  ــه در ای ــت ک ــی اس ــه اطاعات ــرات( و جامع ــرد )مخاب ــات دورب ــی ارتباط ــی روز جهان ــا 17 م ــر ب ــت براب 27 اردیبهش
ــرای ایــن روز معرفــی می  کنــد کــه امســال  ــزرگ داشــته می  شــود. انجمــن مربوطــه هــر ســال مضمــون خاصــی را ب هــم ب
»فناوری  هــای دیجیتــال بــرای ســالمندان و ســالمندی ســالم« را برگزیــده اســت بــا هــدف نشــان دادن اهمیــت فناوری  هــای 

ــن فناوری  هــا در زندگــی. ــی در زیســت انســانها و افزایــش آگاهــی از نقــش ای ارتباطــی_ اطاعات

ــوند.  ــامتی ش ــا س ــوام ب ــری ت ــالمندی و پی ــه س ــب تجرب ــد موج ــف می  توانن ــیوه  های مختل ــه ش ــال ب ــای دیجیت فناوری  ه
ــان  ــه آن ــد؛ و هــم ب ــا توســعه دهن ــد ی ــا هــم روابطشــان را حفــظ کنن ــد ت ــر و ســالمندان کمــک می کنن ــراد پی ــه اف ــی ب یعن
کمــک می کننــد تــا از نظــر جســمی، احساســی و مالــی مســتقل باشــند. مثــًا یــک شــخص پیــر بــا اســتفاده از وســایل یــا 
نصــب اپهــا و گجت هــای خــاص )ماننــد مانیتورهــا، ســاعت مچــی، تلفــن هوشــمند و...( می توانــد وضعیــت ســامت خــود 
را دائمــًا کنتــرل کنــد. هــدف اصلــی از توســعه ایــن فناوری هــا افزایــش اســتقال یــا کمــک بــه حفــظ اســتقال ســالمندان 
اســت. درواقــع، وجــود ایــن امــکان بــرای پیــران و ســالمندان کــه بــرای انجــام کارهایشــان از اســتقال برخــوردار باشــند، 
»ســالمندی ســالم« نامیــده می شــود و اکنــون متخصصــان رشــته های مختلــف از جملــه ارتباطــات اجتماعــی، مهندســی های 
ــت در  ــکی و بهداش ــددکاری، پزش ــی، م ــی، روانشناس ــیاء، جامعه شناس ــت اش ــی، اینترن ــوش مصنوع ــر، ه ــف کامپیوت مختل
همــکاری و هم افزایــی بــا یکدیگــر در فراینــد فراهــم ســاختن چنیــن امکانــی بــرای ســالمندان بــا میانجیگــری فناوری هــای 

ــد. ــکاری می کنن ــف هم مختل

داشــتن دوره ســالمندی ســالم آرزوی بــزرگ، مهــم و خوبــی اســت. کســانی کــه ایــن دوره را تجربــه کرده انــد یــا می کننــد 
درک خوبــی از شــرایط دارنــد و اینکــه در فرهنــگ مــا رایــج شــده کــه بزرگترهــا بــه جوانــان جماتــی همچــون »الهــی پیــر 
شــی« یــا »خــدا هیــچ کــس را از دســت و پــا نینــدازد« می گوینــد، حاکــی از آرزوی داشــتن عمــر دراز تــوام بــا اســتقال و 
ســامتی بــرای آنــان اســت. ایــن موضــوع در شــرایط معاصــر کــه جوامــع بــه ســمت میان ســالی و ســالمندی پیــش میرونــد، 
ــه میان ســالی  ــران در آســتانه ورود ب ــران حاکــی از ایــن اســت کــه ای ــه اســت. تحــوالت جمعیتــی ای اهمیــت بیشــتری یافت
ــند. در  ــال خورده باش ــران س ــت ای ــد جمعی ــیدی 25 درص ــال 1430 خورش ــا س ــد ت ــان می دهن ــا نش ــت و پیش بینی ه اس
ــش از 65 ســال، ســن داشــته  ــان بی ــت جه ــا ســال 2050، 16 درصــد جمعی ــه ت ــی می شــود ک ــی هــم پیش بین ســطح جهان
ــر  ــاون وزی ــال 1399 مع ــود. س ــر می ش ــی معنادارت ــه زندگ ــد ب ــن امی ــار س ــام در کن ــن ارق ــتن ای ــم گذاش ــار ه ــند. کن باش
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بهداشــت اعــام کــرد کــه ســن امیــد بــه زندگــی در ایــران 76 ســال اســت )درگاه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری، 1400(.
اگرچــه داشــتن ســالمندی ســالم نیازمنــد طــی کــردن دوره هــای کودکــی و جوانــی ســالم و به ویــژه بــرآورده شــدن نیازهــای 
اساســی همچــون اشــتغال و ازدواج اســت، امــا یکــی از نتایــج تحــوالت جمعیتــی، افزایــش هزینه هــای درمــان و انتظــارات 
ــه نیازهــای  ــان امــروز و پاســخگویی ب ــرآوردن نیازهــای جوان بیمــه ای ایــن گــروه ســنی اســت. سیاســتگذاری در جهــت ب
ــازی  ــرای آگاه س ــعه ب ــق و توس ــای تحقی ــرف بودجه ه ــی و ص ــرد پژوهش ــا هزینه ک ــتا ب ــد هم راس ــی بای ــالمندان کنون س
ــردن  ــوزش و توانمندک ــا، و آم ــن ابزاره ــه ای ــد و عرض ــل خری ــا حداق ــاخت ی ــی و س ــه، طراح ــناخت، مطالع ــه، ش جامع

ســالمندان بــرای اســتفاده از ایــن وســایل و اپهــا باشــد.
ایجــاد شــرایط اجتماعــی و محیطــی مناســب کــه بــه ســالمندان امــکان دهــد تــا اســتقال عملکــرد خــود را در ایــن دوره 
از زندگیشــان حفــظ کننــد، یکــی از رویکردهــای مهــم و پیشــرو معاصــر اســت. ویژگی هــای ســالمندی ســالم عبارتنــد از: 
ــظ  ــری، تصمیم ســازی و حف ــای اساســی، یادگی ــرآوردن نیازه ــی، اســتقال در ب ــی جابجای ــت حرکــت و توانای ــظ قابلی حف
روابــط قبــل، ایجــاد روابــط جدیــد، و بــودن در اجتمــاع. برخــی از ابزارهــا اساســًا بــرای بــرآوردن نیازهــا و خواســته های 
ــد  ــادی تولی ــه 1990 می ــا از ده ــن ابزاره ــد. ای ــام دارن ــاوری )Gerontechnology( ن ــده اند و ژروفن ــالمند ایجــاد ش ــراد س اف
ــای  ــد فناوری ه ــد؛ مانن ــام دهن ــود را انج ــره خ ــمی روزم ــا جس ــناختی ی ــای ش ــا کاره ــد ت ــک می کنن ــالمندان کم ــه س و ب
ــا ســایر مشــکات شــناختی  ــه دمنــس ی ــه افــراد مبتــا ب کمکــی هوشــمند )Intelligent Assistive Technologies )IAT(( کــه ب
ــد  ــم کمــک خاصــی نمی کنن ــا ه ــد. برخــی از فناوری ه ــپری کنن ــری س ــا مشــکات کمت ــی را ب ــا زندگ ــد ت کمــک می کنن
ــری  ــا ابزارهــای اندازه گی ــگ شــخصی ی ــد ابزارهــای مانیتورین ــد، مانن ــه می دهن ــاز را ارائ ــورد نی ــا اطاعــات الزم و م و تنه
وضعیت هــای فیزیکــی ـ شــناختی ماننــد ضربــان قلــب، مصــرف کالــری، گام شــمار، زمــان واکنــش، ردیابــی و.... در ایــران 

ــوع اســت. ــن ن ــای ای ــه فناوری ه ــراه از جمل ســامت هم
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ــه می ش ــان توصی در پای
همیــن میــزان فناوری هــای اطاعاتــی ـ ارتباطــی 
در دســترس، هــر کــدام از مــا نســبت بــه معرفــی 
ــا  ــا ی ــن فناوری ه ــل یکــی از ای ــوزش حداق و آم
قابلیت هــای گوشــی هوشــمند بــه ســالمندان 
پیرامــون خــود کمــک کنیــم تــا زندگــی شــادتری 
داشــته باشــند. تجربــه زندگــی در دوره همه گیــری 
ــالمندان را  ــه س ــا از جمل ــه م ــد ـ 19 ، هم کووی
ــنا  ــتر آش ــا بیش ــن فناوری ه ــای ای ــا ظرفیت ه ب
ســاخت. آمــوزش و یــاددادن عملــی نحــوه 
ــه  ــترس ب ــای در دس ــن فناوری ه ــتفاده از همی اس
ــا  ــتقال آنه ــش اس ــد در افزای ــالمندان، می توان س

ــل اندکــی داشــته باشــد. نقــش حداق

منبع:
ــوری )1400(،  ــتگی کش ــدوق بازنشس درگاه صن
پیونــد ســن بازنشســتگی بــا ســن امیــد بــه 
https://www.cspf. :زندگــی، قابــل دسترســی در

/18595/ir
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گزارش نشست »مرکز تحقیقات امام علی)ع(« به مناسبت شب های قدر؛
»برادری انسانی« به مثابه یک عیار تمدنی

ــی  ــأت علم ــو هی ــی، عض ــب اهلل بابای ــر حبی ــخنرانی دکت ــا س ــی« ب ــار تمدن ــک عی ــه ی ــانی« به مثاب ــرادری انس ــت »»ب نشس
پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی، جمعــه دوم اردیبهشــت ماه مصــادف بــا شــب بیســت و یکــم مــاه مبــارک رمضــان و 
ــه همــت مرکــز تحقیقــات امــام علــی)ع(  ــه مناســبت شــب های قــدر، ب شــهادت امیرالمؤمنیــن امــام علــی علیه الســام و ب

برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر حبیــب ا... بابایــی گفــت: موضــوع »اخــوت انســانی« از چنــد جهــت حائــز اهمیــت اســت 
ــی، 3.  ــم اجتماع ــانی و نظ ــوت انس ــی، 2. اخ ــاق جهان ــانی و اخ ــوت انس ــرار داد: 1. اخ ــل ق ــورد تأم ــوان آن را م و می ت
اخــوت انســانی و ارتبــاط فرهنگــی بــا ملــل و فرهنگ هــای دیگــر، و 4. اخــوت انســانی بــه مثابــه یــک شــاخص تمدنــی و 
ضــرورت توجــه بــه اخــاق برادرانــه و همینطــور نظــم برآمــده از اخــوت و بــرادری در صورتبنــدی کان نظــام مناســبات 
انســانی در ســطح امــت اســام. وی در ادامــه بــه بیتــی از اشــعار ســعدی اشــاره کــرد کــه در آن بــه بحــث »اخــوت انســانی« 

توجــه شــده اســت:

بنی آدم اعضای یکدیگرند                    که در آفرینش ز یک گوهرند
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انتصاب

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

آقای سیدرضا آقایی را به سمت »سرپرست مدیریت نشر آثار علمی پژوهشگاه«،

آقای علی مرالی را به سمت »سرپرست دبیرخانه هیأت  اجرایی جذب اعضای هیأت علمی پژوهشگاه«، 

دکتر زهرا پارساپور را به  سمت »سرپرست کتابخانه مرحوم استاد مینوی«

 منصوب کرد.

دکتــر بابایــی متذکــر شــد ایــن نــگاه از ســوی اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری قابــل پذیــرش نبــوده و مــورد نقــد قــرار گرفتــه 
اســت. از نظــر اســتاد مطهــری هرچنــد مضامیــن شــعر ســعدی بســیار عالــی اســت، امــا براســاس آنچــه در روایــات نبــوی 
آمــده اســت، ایــن مؤمنیــن هســتند کــه شــبیه یــک پیکــر بــوده و از روح واحــد ایمانــی برخوردارنــد. می تــوان گفــت اســتاد 
مطهــری بــر اخــوت ایمانــی و اخــوت اســامی تأکیــد دارنــد و ایــن اخــوت و بــرادری را در میــان امــت اســام کارســاز و 

ــد. ــروری می دانن ض
ــع در  ــاب »وحــدت جوام ــی در کت ــت اهلل جــوادی آمل ــدگاه آی ــه دی ــاره ب ــا اش وی در بخــش دیگــری از ســخنرانی خــود ب
ــرای  ــانی«، ب ــوت انس ــث از »اخ ــان در بح ــت: ایش ــاره گف ــن ب ــنیم«، در ای ــیر تس ــاب »تفس ــور در کت ــه« و همین ط نهج  الباغ
ــا  ــی ب ــل روای ــی در تشــریح دلی ــت اهلل جــوادی آمل ــل فلســفی.  آی ــی و دلی ــل روای ــد: دلی ــه می کن ــوع اســتدالل ارائ آن دو ن
اشــاره بــه روایــت »االنســان اخ االنســان احــب او کــره« )انســان بــرادر انســان اســت چــه دوســت داشــته باشــد چــه دوســت 
نداشــته باشــد(، می گویــد اگــر ایــن حدیــث، ســند روایــی داشــته باشــد از مصادیــق و تعابیــر زنــده و جهــان شــمول حقــوق 
بین الملــل اســامی اســت. آیــت ا... جــوادی آملــی در تبییــن فلســفی از »اخــوت انســانی« بــه موضــوع فطــرت مشــترک بشــری 
ــدی اخــوت انســانی پرداخــت. ــوان به صورتبن ــه براســاس آن می ت ــد ک ــان  انســان ها توجــه می کن ــی مشــترک می ــه بنیان ــه مثاب ب

ــواع »اخــوت انســانی«، »اخــوت دینــی«، »اخــوت اســامی«،  ــا جمع بنــدی و ذکــر ان ــان ســخنان خــود، ب ــر بابائــی در پای دکت
و »اخــوت ایمانــی« بــه رابطــه اخــوت انســانی بــا اخــوت دینــی ـ اســامی ـ و ایمانــی پرداخــت و بــر ایــن نکتــه تأکیــد کــرد 
کــه اخــوت انســانی قبــل از ورود بــه مرحلــه ایمــان، اگرچــه اخــوت انســانی اســت ولــی بســیط و ابتدایــی اســت، در حالیکــه 
اخــوت ایمانــی در فراینــد ایمــان، اخــوت انســانی اســت ولــی پیشــرفته و مترقــی. اساســًا ایمــان و ارتبــاط عمیــق بــا خــدا، 
منجــر بــه رشــد و توســعه انســانیت در درون آدمــی و در نســبت بــا انســان های دیگــر شــده )لیثیــروا لهــم دفائــن العقــول( و 
بــر ایــن اســاس بــر ایــن دیــدگاه تأکیــد می شــود کــه ایمــان بــدون انســانیت درحقیقــت نمی توانــد ماهیــت ایمــان راســتین 

را داشــته باشــد.
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بازاندیشی خویشتن در نقاشی زنان معاصر ایران

ــران« 30  ــر ای ــان معاص ــی زن ــتن در نقاش ــی خویش ــوان »بازاندیش ــا عن ــی  زادگان ب ــه تق ــر معصوم ــخنرانی دکت ــه س جلس
ــی  ــان انجمــن ایران ــن نشســت گــروه مطالعــات زن ــن نشســت اولی ــدان برگــزار شــد. ای ــا حضــور عاقه من ــاه، ب فروردین م
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــات پژوهش ــکده ارتباط ــکاری پژوهش ــا هم ــه ب ــود ک ــات ب ــی و ارتباط ــات فرهنگ مطالع

فرهنگی برگزار شد.
در ایــن ســخنرانی دکتــر تقــی زادگان بــا اشــاره بــه مفهــوم 
بازاندیشــی و پیونــد آن بــا دوره مــدرن گفــت: بازاندیشــی 
ــا تأمــل انتقــادی  ــراد ایــن توانایــی را می دهــد کــه ب ــه اف ب
هویــت خــود را مشــخص تر و واضح تــر ســازند. ایــن 
قــدرت عمــل توســط گروه هــای اجتماعــی حاشــیه ای 
ــاش  ــان ت ــه و آن ــرار گرفت ــتقبال ق ــورد اس ــان م چــون زن
ــرای  ــه ای ب ــه عرص ــل ب ــدرن را تبدی ــا دوره م ــد ت کرده ان
بازاندیشــی خویشــتن خــود ســازند، لــذا بایــد روایت هــای 
ــه  ــه بحــث ب ــپرد. در ادام ــه فراموشــی س ــی از زن را ب قالب
ایــن پرســش پرداختــه شــد کــه چگونــه آثــار زنــان نقــاش 
ــه دار  ــیده و خدش ــش کش ــه چال ــنتی از زن را ب ــم س مفاهی

می کننــد؟
ــر  ــان ســه مفهــوم هن ــز می ــا طــرح تمای ــر تقــی  زادگان ب دکت

ــان افــزود: هنــر زنانــه، محصــوِل کلیشــه های فرهنگــی از زنــان اســت، امــا بایــد در نظــر  زنانــه، هنــر فمنیســتی و هنــر زن
داشــت کــه آنچــه واقعــی اســت تجربه هــای هنــری زنــان اســت. در ایــران نیــز طــی ســه دهــه گذشــته آثــار زیــادی خلــق 
ــد  ــار تــاش کرده ان ــودن« در جامعــه اســت، نقاشــان ایــن آث ــان از موقعیــت »زن ب شــده اند کــه نشــان دهنده بازاندیشــی زن
ــدی از زن  ــر جدی ــن ســنتی از زن را مخــدوش و تصوی ــده از مت ــه، انتظــارات برآم ــری اســتراتژی های هنرمندان ــا به کارگی ب
ارائــه کننــد. عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ادامــه داد: »زن بــودن« مفهومــی یکدســت 
و یکپارچــه متعلــق بــه جهــان ســنتی اســت، امــا در جهــان در حــال تغییــر کنونــی بازاندیشــی خویشــتن زنــان ســرعت گرفتــه 
ــی  ــی بازاندیش ــای بازنمای ــی از عرصه ه ــی یک ــپرد. نقاش ــی س ــه فراموش ــی از زن را ب ــای قالب ــد روایت ه ــذا بای ــت و ل اس
خویشــتن زنــان اســت. به عنــوان مثــال؛ »زهــرا پــرکاه« در آثــارش تصویرگــر زنانــی اســت کــه بــا نــخ هــای مزاحــم از پــرواز 
بازمانده انــد یــا در اثــری دیگــر جوانه هــای تفکــر زن توســط ســنت قیچــی می شــوند. ارغــوان خســروی نیــز در آثــار خــود 

بــه نقــد انگارهــای ایدئولوژیــک دربــاره نســبت زن و مــرد مــی پــردازد.

نقاشی زنان عرصه نمایش بازاندیشی و جدال با روایت های قالبی است
وی تأکیــد کــرد: ســنت از زن انتظــارات رفتــاری مشــخصی دارد امــا زنــان هویــت خــود را در دوره مــدرن فراتــر از وظایــف 
ــد و  ــد می کنن ــان را نق ــنتی زن ــای س ــت نقش ه ــان به صراح ــار زن ــی از آث ــذا برخ ــد، ل ــازمان دادن ــنتی س ــای س و انگاره ه
ــنتی زن  ــای س ــته شــده و جایگاه ه ــی پنداش ــای طبیع ــا نقش ه ــارض ب ــه در تع ــی ک ــان را در موقعیت های ــر زن برخــی دیگ
همچــون فضاهــای بســته خانــه اســت، تصویــر می کننــد، ماننــد آثــار شــادی قدیریــان یــا برخــی آثــار فاطمــه طــراح کــه زن 
ــای  ــه و زیب ــر الهه گون ــل تصوی ــار در مقاب ــر کشــیده شــده اســت. برخــی دیگــر از آث ــه تصوی ــان ب در حــال تأمــل در خیاب
ــی و  ــدام عضان ــاه، ان ــای کوت ــا موه ــی ب ــر زنان ــد و تصویرگ ــش  می گیرن ــتراتژی جنســیت زدایی را در پی ــنتی از زن، اس س
ــا کــردن چهــره و تصویــر زن در پوشــش خانگــی و موقعیت هــای غیررســمی  ــا نازیب گردن هــای کلفــت هســتند و حتــی ب

ــد. ــاره می کنن ــان اش ــی زن ــای غیرنمایش ــه موقعیت ه ب
ــی  ــن ایران ــان انجم ــات زن ــروه مطالع ــر گ ــی  زادگان و مدی ــر تق ــان دکت ــوی می ــال گفت وگ ــخنرانی و در خ ــان س در پای
مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات، دکتــر سمیه ســادات شــفیعی، بــه نقــش زنــان در میــدان نقاشــی پیــش از انقــاب و جایــگاه 
ــار نقاشــان زن شــاخصی چــون »ایــران درودی« وجــه  ــازار هنــر پرداختــه شــد و اینکــه الزامــًا در آث ــار بازاندیشــانه در ب آث

ــود. ــده نمی ش ــانه دی بازاندیش
دکتــر شــفیعی در پایــان از محققــان و عاقه منــدان مطالعــات زنــان بــا رویکردهــای فرهنگــی، ارتباطــی و اجتماعــی دعــوت 
کــرد تــا بــا هماهنگــی بــا گــروه مطالعــات زنــان انجمــن ایرانــی مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات مباحــث خــود را در قالــب 

ســخنرانی بــرای طــرح در نشســت های آینــده انجمــن ارائــه دهنــد.
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گزارش طرح پژوهشی:
 بازشناسی گرایش های تفسیری باطنی و غالیانه شیعه در سده های متقّدم هجری

ــّدم هجــری  ــیعه در ســده های متق ــه ش ــی و غالیان ــای تفســیری باطن طــرح پژوهشــی »بازشناســی گرایش ه
ــر  ــای دکت ــاب آق ــط جن ــال 1400 توس ــری(« در س ــوم هج ــده  س ــده دوم و س ــه دوم س ــاز دوم: نیم )ف
ــوم انســانی و  ــی در پژوهشــگاه عل ــوم قرآن ــز مطالعــات عل ــأت علمــی مرک ــی عضــو هی ــادی گرام محمده

ــام رســید. ــه اتم ــات فرهنگــی ب مطالع

بــر اســاس آنچــه کــه دکتــر گرامــی در بخــش تبییــن و اهمیــت موضــوع بــدان پرداختــه پژوهش هــای مربــوط 
بــه اندیشــه های تفســیری و تاریــخ تفســیر یکــی از حوزه هــای مطالعاتــی شــناخته شــده در مطالعــات قرآنــی 
و تفســیری اســت و کارهــای زیــادی در ایــن حــوزه صــورت گرفتــه اســت. بــا ایــن حــال تاکنــون پژوهــش 
مســتقلی دربــاره نگــرش تفســیری غــات و جریان هــای وابســته بــه آنهــا بــه آیــات قرآنــی صــورت نگرفتــه 
اســت. مجــری در ایــن پژوهــش کوشــیده اســت رویکردهــای تفســیری باطنــی و غالیانــه شــیعی را در نیمــه 
دوم ســده دوم و ســده ســوم هجــری بررســی کنــد. بــه طــور خــاص مفهــوم انگاره هــای باطــن، تحریــف، 

تنزیــل، تأویــل و ...از دیــد جریان هــای تفســیری شــیعه در آن دوره مدنظــر بــوده اســت.
در ایــن پژوهــش بــا کاربســت رویکــرد تاریــخ انــگاره و اندیشــه در مطالعــات تاریــخ تفســیرتاش شــده، تــا 
ــر گرایش هــای باطنــی و  ــا  تأکیــد ب ــاره ایــن دوره کهــن تفســیری شــیعه ب نتایــج تاریخــی و ملموســی درب
غالیانــه ارائــه شــود کــه در پژوهش هــای پیشــین مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت. در پیجویــی گرایش هــای 
غالیانــه و باطنــی تفســیری شــیعه در اواخــر ســده دوم و ســده ســوم هجــری در مجمــوع ســه گرایــش وجــود 
دارد؛ در ایــن دوره ســه گرایــش تفســیری تأویل/تنزیــل، ظاهر/باطــن و تحریف/تنزیــل فعــال بــود و کنشــگری 
داشــت. گرایــش تفســیری تأویل/تنزیــل کــه از عصــر امــام باقــر)ع( آغــاز شــد و بــه طــور برجســته تــا پایــان 
ســده دوم هجــری بــه حیــات و تکامــل خــود ادامــه داد. گرایــش تفســیری ظاهر/باطــن کــه از عصــر امــام 
باقــر)ع( آغــاز شــده بــود تــا ســده ســوم هجــری بــه حیــات خــود ادامــه داد و بــه اوج رســید. از آن ســو 
گرایــش تحریف/تنزیــل تــازه از اواخــر ســده دوم هجــری پاگرفــت و در ســده ســوم هجــری بــه اوج خــود 
رســید. در نهایــت و بــا توجــه بــه نتیجــه تحقیــق بــه نظــر می رســد رویکردهــای تفســیری باطنــی و غالیانــه 

شــیعی در ســده ســوم هجــری بــه اوج خــود در بــازه چنــد قــرن نخســتین اســامی رســید.
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بزرگداشت دکتر محمدرضا باطنی؛
استادی که در وطن ماند و اجازه نداد در قطعه نام آوران خاکش کنند 

همزمــان بــا هفتــه بزرگداشــت مقــام معلــم، مراســم اولیــن ســالگرد درگذشــت شــادروان دکتــر محمدرضــا باطنــی بــا حضــور 
ــن( در  ــکل حضــوری و برخــط )آنای ــه ش ــان، 20 اردیبهشــت ماه، ب ــاگردان و دوســت داران ایش ــکاران و ش ــی از هم جمع

تــاالر حکمــت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
برگــزار شــد.

به گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
ــن  ــت انجم ــه هم ــه ب ــم ک ــن مراس ــی، در ای ــات فرهنگ مطالع
ــگاه و  ــی پژوهش ــکده زبان شناس ــران و پژوهش ــی ای زبان شناس
انتشــارات فرهنــگ معاصــر برگزار شــد، جمعــی از همــکاران و 
شــاگردان قدیمــی روانشــاد دکتــر محمدرضــا باطنــی ســخنرانی 
کردنــد. ایــن مراســم به دبیــری دکتــر شــهین نعمــت زاده، رئیس 

ــد.  ــزار ش ــران، برگ ــی ای ــن زبان شناس انجم

ــت  ــن بزرگداش ــخنران ای ــتین س ــایری نخس ــن عش ــر حس دکت
ــه جلســات  ــی ب ــر باطن ــا دکت ــود. ایشــان آشــنایی خــود را ب ب
ــایری  ــر عش ــبت داد. دکت ــران نس ــگاه ای ــال 1365 در دانش س
ــان  ــز و زب ــی مغ ــگامان بررس ــی از پیش ــر باطن ــت: »دکت گف
ــران  ــگاه ای ــاینس دانش ــمپوزیوم نوروس ــن س ــد و در اولی بودن
ــه  ــن ســمپوزیوم ادام ــا همــت ایشــان ای ــد و ب ســخنرانی کردن
یافــت«. ایشــان مقاومــت علمــی دکتــر باطنــی در برابــر برخــی 
ــن  ــای ای ــی را از ویژگی ه ــد علم ــبه علمی و ض ــای ش بحث ه
ــه  ــورد ترجم ــایری درم ــر عش ــمرد. دکت ــته برش ــتاد برجس اس
کتــاب »مغــز مــن« دکتــر باطنــی گفــت: »اگــر نویســنده 
ــه ایــن شــفافی  ــه فارســی بنویســید، ب می خواســت کتــاب را ب
»زیبایی شناســی  کتــاب  از  پایــان  در  وی  نمی توانســت!«. 
ــی را  ــر باطن ــرد و دکت ــاره ک ــی اش ــان آلمان ــه زب ــت« ب مقاوم

ــمرد. ــاب برش ــن کت ــق ای ــی از مصادی یک

ــه  ــن خان ــه ای ــش ب ــه چراغ ــتادی ک ــی، اس ــر باطن دکت
ــید ــنی بخش ــن( روش )وط

ــه آمــوزگار دل نوشــته خــود  در ادامــه ســرکار خانــم دکتــر ژال
ــوزگار  ــر آم ــرد. دکت ــت ک ــد« قرائ ــه ماندن ــوان »آنانک ــا عن را ب
ــود  ــتادانی ب ــه اس ــی از جمل ــر باطن ــبختانه دکت ــت: »خوش گف
ــه ایــن خانــه روشــنی  کــه قــدرش دانســته شــد و چراغــش ب
بخشــید. در ایــن خانــه خامــوش شــد امــا انــوارش ســال های 
ــته  ــی برجس ــان ویژگ ــود«. ایش ــد ب ــنی بخش خواه ــال روش س
ــور و  ــن کش ــاختن ای ــران و س ــدن در ای ــی را مان ــر باطن دکت
ــا برشــمرد. وی  ــا همــه مشــکات و صدمه ه ــدن ب ــی مان ایران
ــان از »دوســتان کم طاقــت« گلــه کــرد کــه در ســال های  در پای
ــزود: »در  ــوزگار اف ــر آم ــد. دکت ــرک کرده ان ــور را ت ــر کش اخی

ایــن اواخــر بارهــا از او شــنیدم: »خوشــحالم کــه ایــران مانــدم. مــن از اینجــا تــکان نمی خــورم«. او صدمــه دیــد امــا تحمــل 
کــرد و مانــد و در همین جــا درخشــید«. دکتــر  آمــوزگار افــزود: »او در اینجــا خواهــان داشــت و از اندیشــه اش جــدا نشــد«.
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»روشن نویســی« از ویژگی هــای علمــی دکتــر باطنــی 
ــود ب

دکتــر علی اشــرف صادقــی دیگــر ســخنران ایــن بزرگداشــت 
ــف  ــای مختل ــاره جنبه ه ــت: »درب ــی گف ــر صادق ــود. دکت ب
علمــی و اخاقــی دکتــر باطنــی صحبــت زیــاد شــده اســت. 
ــود«.  ــان ب ــته ایش ــای برجس ــی از ویژگی ه ــت یک ــا مدیری ام
دکتــر صادقــی بــه ذکــر خاطراتــی از زمــان مدیرکلــی آمــوزش 
دانشــگاه تهــران دکتــر باطنــی پرداخــت و بــه تغییــرات 
ــر باطنــی در دانشــکده ها اشــاره کــرد.  بنیادیــن آموزشــی دکت
ــر باطنــی را هــم بســیار  ــر صادقــی مدیریــت علمــی دکت دکت
ــی  ــی« را ویژگ ــان »روشن نویس ــد. ایش ــق خوان ــدی و دقی ج
ــا  ــی )ب ــر باطن ــزود: »دکت ــمرد و اف ــی برش ــر باطن ــی دکت علم
نــگارش مقــاالت در مجــات( زبان شناســی را بــه میــان 
مــردم بــرد«. وی در پایــان بــه نقــش همســر دکتــر باطنــی در 

ــرد. ــاره ک ــان اش ــای ایش موفقیت ه

ــود کــه  ــن جلســه ب ــور دیگــر ســخنران ای ــر رضــا نیلی پ دکت
بــه شــکل برخــط )مجــازی( ســخنرانی کــرد. دکتــر نیلی پــور 
ــت  ــگاه صحب ــد از دانش ــی بع ــر باطن ــش دکت ــاره درخش درب
ــران را  ــگاه ته ــی دانش ــروه زبان شناس ــیس گ ــرد. وی تأس ک
ــل  ــت نس ــار تربی ــه در کن ــد ک ــی خوان ــتاوردهای مهم از دس
جــوان، در بینــش علمــی نســبت بــه زبــان تأثیرگــذار بــود و 
ــا دوران  ــود. ام ــر باطنــی ب جــزو دوران نخســت فعالیــت دکت
ــد از خــروج از دانشــگاه  ــی بع ــر باطن شــکوفایی مجــدد دکت

ــود.    تهــران ب

فعالیت های مرحوم باطنی نخستین نهضت عالی زبان شناسی 
در ایران بود

ــی در  ــر باطن ــش دکت ــه نق ــه ب ــی در ادام ــین وثوق ــر حس دکت
حفــظ جایــگاه زبان شناســی در ایــران از بــدو تأســیس رشــته 
در دانشــگاه تهــران پرداخــت و بــر اهمیــت تأثیرگذاری ایشــان 
ــا  بــر دیگــر پژوهشــگران تأکیــد کــرد و تأثیــرات ایشــان را ب
ــر وثوقــی فعالیت هــای  ــدو سوســور قیــاس کــرد. دکت فردینان
مرحــوم دکتــر باطنــی را نخســتین نهضــت عالــی زبان شناســی 
در ایــران خوانــد. دکتــر وثوقــی تشــکیل انجمــن زبان شناســی 
ــه  ــمرد ک ــی کشــور برش ــن نهضــت زبان شناس ــران را دومی ای
ــوده اســت.  ــر ب ــای زبان شناســی بســیار مؤث در توســعه افق ه
ــرای تحقــق نهضــت ســوم  ایشــان همچنیــن پیشــنهاد کــرد ب
زبان شناســی در کشــور، دایره المعــارف از زبان شناســان و 

آثارشــان تهیــه شــود.

درخواست هویدا برای تدریس خصوصی را رد کرد
ســخنران بعــدی جلســه دکتــر شــهین باطنــی، همســر مرحــوم 
ــن  ــزاری ای ــن تشــکر از برگ ــود. ایشــان ضم ــی ب ــر باطن دکت
ــت.  ــی پرداخ ــر باطن ــی از دکت ــر خاطرات ــه ذک ــت ب بزرگداش
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دکتــر شــهین باطنــی کــه روزگاری شــاگرد دکتــر باطنــی بودنــد، ویژگــی برجســته و متفــاوت مرحــوم دکتــر باطنــی را انگیــزه 
بــزرگ ایشــان در »مدرســی بــه تمــام معنــا بــودن« دانســت کــه از راه خــود هرگــز منحــرف نشــد. بــرای نمونــه بــه درخواســت 
هویــدا بــرای تدریــس خصوصــی نظریــات چامســکی پاســخ منفــی داد و گفــت: »مــن مــدرس دانشــگاه هســتم. هرکــس کــه 
بخواهــد چیــزی بیامــوزد بایــد ســر کاس درس حاضــر شــود. مــن معلــم ســرخانه هیچکــس نیســتم.«. ایشــان همچنیــن بــه 
شــرط دکتــر باطنــی بــرای قبــول مســئولیت اجرایــی در دانشــگاه تهــران مبنــی بــر قبــول نکــردن پیشــنهاد و توصیــه اشــاره 
کــرد. دکتــر شــهین باطنــی افــزود: »پــس از درگذشــت ایشــان پیشــنهادهایی بــرای خاکســپاری در قطعــه فرهیختــگان مطــرح 
ــه خــاک ســپرده  ــان مــردم عــادی ب ــر باطنــی ایشــان در می ــه درخواســت دکت ــود کــه ب ــه همــه اینهــا ایــن ب شــد. جــواب ب

می شــود«. 

ــود از  ــرات خ ــر خاط ــه ذک ــار ب ــز نوبه ــر مهرانگی ــپس، دکت س
دوران دانشــجویی پرداخــت و گفــت: »در روش تدریــس دکتــر 
ــود«.  ــه ب ــا صمیمیــت در هــم آمیخت ــه و جدیــت ب ــی جذب باطن
ــه  ــی همچنان ک ــر باطن ــه دکت ــرد ک ــه اشــاره ک ــن نکت ــه ای وی ب
در حــوزه زبان شناســی متخصــص بودنــد در حــوزه شــعر هــم 
ــوده  ــات یاریگــر ب ــرای ادبی تخصــص داشــتند و زبان شناســی ب
اســت. وی بــه نوشــته دکتــر باطنــی در رد جزمیــت شــعری نیــز 

اشــاره کــرد.

ــی  ــر باطن ــش دکت ــت نق ــه اهمی ــم زاده ب ــب اهلل قاس ــر حبی دکت
ــاب  ــت کت ــه اهمی ــت و ب ــان پرداخ ــی زب ــد روان شناس در رش
»زبــان و تفکــر« کــه در ســال 1349 منتشــر شــد، اشــاره کــرد 
و گفــت: »مســائلی کــه در ایــن کتــاب مطــرح شــده هنــوز هــم 
ــه  ــرد ک ــد ک ــه تأکی ــن نکت ــر ای ــه ب ــی دارد«. وی در ادام تازگ
ــی زد و  ــرف م ــوب ح ــت، خ ــوب می نوش ــی: »خ ــر باطن دکت
خــوب فکــر می کــرد. روشــن و شــفاف«. دکتــر قاســم زاده در 
پایــان افــزود: »کاش در دانشــگاه های مــا دو درس فرزانگــی و 
ــن نظــر بســیار  ــرا از ای ــد. زی ــه می کردن آزادگــی را هــم اضاف

وضــع وخیمــی داریــم.«

دکتر باطنی عشق و علم را با هم درآمیختند
دکتــر فاطمــه راکعــی به عنــوان ســخنران بعــدی از رفتــار علمی، 
آموزشــی و معلمــی دکتــر باطنــی گفــت و بــه ذکــر معیارهــای 
ــرای علــم،  اخــاق علمــی ایشــان پرداخــت از جملــه: علــم ب
ــای  ــلفی و ارتق ــری و فس ــی و فک ــد و تعال ــرای رش ــم ب عل
اندیشــه خــود و دیگــران، علــم بــرای خدمــت، علــم بــا هــدف 
ــم  ــدون بخــل، عل ــم ب ــردی شــدن و حــل مشــکات، عل کارب
ــا قلمــروی نامحــدود و پرداختــن  ــا پژوهــش، علــم ب همــراه ب
بــه حوزه هــای میان رشــته ای. درمــورد اخــاق معلمــی ایشــان 
هــم بــه مداومــت بــر مطالعــه و پژوهــش و تســلط عملــی بــه 
موضــوع تدریــس و شــرکت دادن دانشــجو در فراینــد تدریــس، 
مهربانــی همــراه بــا جدیــت، عدالــت آموزشــی و اهمیــت دادن 
بــه تــک تــک دانشــجویان، رعایــت دقــت و انصــاف و ارزیابــی 

علمــی دانشــجو، در دســترس بــودن و اســتقبال از ســؤاالت علمــی، نــوآوری و طــرح مســائل جدیــد و تــاش بــرای درک 
مســائل پیچیــده و انتقــال آن بــه دانشــجویان اشــاره کــرد. راکعــی در پایــان تأکیــد کــرد کــه دکتــر باطنــی عشــق و علــم را بــا 

هــم درآمیختنــد.
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دکتــر مصطفــی عاصــی نیــز بــه برخــی ویژگی هــای شــخصیتی 
ــدی  ــی و چندبع ــخصیت چندوجه ــه ش ــی از جمل ــر باطن دکت
ــا  ــی ب ــر باطن ــزود: »دکت ــی اف ــر عاص ــرد. دکت ــاره ک ــان اش ایش
تمــام جدیــت در کار، بســیار خوش طبــع بودنــد و طنــز 
ــد  ــی جدی ــگامان زبان شناس ــی از پیش ــتند و یک ــیرینی داش ش
بودنــد کــه بــا نثــر شــیوا و شــیرین و ســاده، مــوج اســتقبال از 
ــه  ــد«. وی در ادام ــود آوردن ــه وج ــران ب ــی را در ای زبان شناس
ــی و پیشــگامی در  ــنگری علم ــان در روش ــار ایش ــش آث ــه نق ب

حوزه هــای مختلــف زبان شناســی پرداخــت. 

ــن  ــا ای ــت: »نســل م ــه گف ــز در ادام ــی مدرســی نی ــر یحی  دکت
بخــت را داشــت کــه در یــک دوره طایــی و در نــزد اســتادان 
ــی  ــر باطن ــتادان، دکت ــن اس ــن ای ــد. در بی ــرورش یاب ــزرگ پ ب
ــی در  ــر باطن ــش دکت ــر نق برجســتگی خاصــی داشــت«. وی ب
ــزود:  ــر مدرســی اف ــرد. دکت ــار زبان شناســی اشــاره ک ــد آث تولی
ــر  ــه ذک ــه ب ــود«. ایشــان در ادام ــم واقعــی ب ــی معل ــر باطن »دکت
ــم  ــه معل ــه اینک ــت از جمل ــی پرداخ ــم واقع ــای معل ویژگی ه
ــار نیســت بلکــه انســانی  ــه گفت ــن ب ــل مت واقعــی ماشــین تبدی
ــش،  ــه دان ــذار ک ــئول و اثرگ ــاس، مس ــق، بااحس ــت عاش اس
ــت  ــد و آدم تربی ــاد بده ــی را ی ــم زندگ ــش و رس ــش، من بین
کنــد. دکتــر مدرســی میــراث دکتــر باطنــی را در عرصــه علــم و 
ــمرد. ــوزه را برش ــر ح ــای ه ــرد و ویژگی ه ــه ک ــی خاص زندگ

ــی در  ــر باطن ــا از همــکاران دکت ــم زهــرا احمدی نی ســپس، خان
ــه دشــواری ســخن گفتــن از  فرهنــگ معاصــر ضمــن اشــاره ب
دانشــمندی چــون دکتــر باطنــی گفــت: »دکتــر باطنــی بــه ســیاق 
بســیاری از دانشــمندان شــرق، علــم را از غــرب فراگرفتنــد امــا 
ــان فارســی  ــم زب ــر بگوی ــا بهت توانســتند آن را از آن خــود و ی
ــزود:  ــازند«. وی اف ــو س ــی واگ ــب ایران ــرای مخاط ــد و ب کنن
ــمندی و  ــدی، اندیش ــی، خردمن ــون سخت کوش ــی چ »مفاهیم
ــه ای  ــکل مجموع ــت، به ش ــن دس ــی از ای ــت و واژه های خاقی
معنایــی در ذهنــم جــا بازکرده انــد و مصــداق ایــن مجموعــه را 

ــم.« ــی می بین ــر محمدرضــا باطن ــارج دکت ــان خ در جه

دکتــر امیــد طبیــب زاده به عنــوان آخریــن ســخنران ایــن 
ــی در  ــر باطن ــات دکت ــی از خدم ــر خاطرات ــه ذک بزرگداشــت ب
ــر رهنمــا پرداخــت و گفــت:  ــل از دکت ــه نق ــران ب دانشــگاه ته
»مهمتریــن مؤلفــه هویــت ملــی مــا چیــزی جــز فرهنــگ نیســت 
و یکــی از ویژگی هــای ایــن فرهنــگ ایــن اســت وقتــی یکــی 
از بــزرگان مــا دچــار مشــکلی در مواجهــه بــا قــدرت می شــود، 
ــر  ــرای دکت مــا رهایــش نمی کنیــم. ســه مــورد از ایــن اتفــاق ب
ــن مــوارد پرداخــت.  ــه ذکــر ای ــه ب باطنــی رخ داد«. وی در ادام
گفتنــی اســت از طــرف انتشــارات فرهنــگ معاصــر بــه 
ــوان  ــا عن ــی ب ــر باطن ــاب دکت ــن کت ــه، آخری ــخنرانان جلس س
ــم فاطمــه  ــا خان »درد، منشــأ رنــج و تلخکامــی« کــه مشــترکًا ب

ــد.  ــدا ش ــت، اه ــده اس ــه ش ــدی ترجم محم
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