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خبرانهم
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رونمایی از سامانه ی تعاملی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه
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همایش ملی »بحران کرونا و چالش های فلسفه ی سیاسی-اجتماعی غرب«

هفدهمین نشست کمیته ی طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور
انتخابات رؤسای پژوهشکده ها
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برگزیدهشدنآثاراستادانپژوهشگاهدرسیوهشتمیندورهیجایزهیکتابسال

بــه گــزارش روابــط عمومــی خانــه ی کتــاب و ادبیــات ایــران، برگزیــدگان و شایســتگان تقدیــر سی و هشــتمین دوره ی 
جایــزه ی کتــاب ســال جمهــوری اســالمی ایــران و بیست و هشــتمین دوره ی جایــزه ی جهانــی کتــاب ســال جمهــوری 

اســالمی ایــران، دوم اســفند مــاه 1399، بــا حضــور دکتــر حســن روحانــی رئیــس جمهــور کشــورمان معرفــی شــدند.
ــم  ــه چش ــز ب ــی نی ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــتاد پژوهش ــام دو اس ــن دوره ن ــدگان ای ــع برگزی در جم

می خــورد.

کتــاب »فرهنــگ زبان آمــوز پیشــرفته ی فارســی« تألیــف دکتــر ســیدمصطفی عاصــی به عنــوان اثــر برگزیــده در بخــش 
ــی  ــر مان ــی و دکت ــت اهلل فاضل ــر نعم ــف دکت ــران« تألی ــر ای ــگ معاص ــم اندازهای فرهن ــاب »چش ــی و کت ــان فارس زب
ــال  ــاب س ــزه ی کت ــتمین دوره ی جای ــی سی و هش ــوم اجتماع ــش عل ــر در بخ ــته ی تقدی ــر شایس ــوان اث ــی، به عن کالن

ــران انتخــاب شــدند. جمهــوری اســالمی ای
ایــن موفقیــت را بــه اهالــی علــم و دانــش مخصوصــًا خانــواده ی بــزرگ پژوهشــگاه تبریــک و تهنیــت عــرض می کنیــم 

و امیدواریــم موفقیت هــای ایــن مرکــز علمــی، پژوهشــی هم چنــان ادامــه داشــته باشــد.
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انتخاب»چشماندازهایفرهنگمعاصرایران«درجشنوارهیملینشردانشگاهی

ــگ  ــاب »چشــم اندازهای فرهن ــه کت ــی نشــر دانشــگاهی ب ــزه ی جشــنواره ی مل ششــم اســفندماه 1399، طــی مراســمی جای
ــران«  ــر ای ــگ معاص ــم اندازهای فرهن ــه جلدی »چش ــه ی س ــر مجموع ــاس این خب ــت. براس ــاص یاف ــران« اختص ــر ای معاص
پژوهــش نعمــت اهلل فاضلــی و مانــی کالنــی در دومیــن جشــنواره ی ملــی نشــر دانشــگاهی و در بخــش کتــاب برتر دانشــگاهی، 

ــر شــناخته شــد. ــر برت ــوان اث به عن
ــوای مناســب علمــی،  ــزار شــد. محت ــن جشــنواره از ســوی انجمــن فرهنگــی ناشــران دانشــگاهی برگ ــه ی ای ــن اختتامی آیی
ــر از نظــر  ــه ی اث ــت ارائ ــن کیفی ــن، هم چنی ــی مت ــش علمــی و ادب ــگارش و ویرای ــه ی موضــوع، نحــوه ی ن ــوآوری در ارائ ن
حروف نــگاری، صفحه آرایــی، کیفیــت فنــی چــاپ و صحافــی و طراحــی جلــد معیــار داوران در انتخــاب کتاب هــای برتــر 

بــوده اســت.
ــه«،  ــالی جامع ــا تق ــای اســطوره ت ــن »از تمن ــا عناوی ــد ب ــه جل ــه در س ــران« ک ــگ معاصــر ای ــاب »چشــم اندازهای فرهن کت
»ایــران در گــذر از گذشــته بــه آینــده؛ تفاهــم ملــی یــا نــزاع بی پایــان« و »فرهنــگ ایرانــی در درازنــای تاریــخ؛ آیــا هم چنــان 
ایرانــی هســتیم« از ســوی پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات منتشــر شــده بــه ارزیابــی انتقــادی دیدگاه هــای  اندیشــمندان 
ــه در  ــد کســانی هســتند ک ــرار گرفته ان ــو ق ــرف گفت وگ ــه ط ــن مجموع ــه در ای ــردازد.  اندیشــمندانی ک ــران می پ ــی ای کنون
حــوز ی جامعــه و فرهنــگ معاصــر ایــران تــالش کرده انــد تــا نظریــه یــا ایــده ای را در قالــب کتــاب، مقالــه یــا فیلــم تهیــه یــا 
منتشــر ســازند و البتــه برخــی از آن هــا نیــز نقشــی اساســی در راهبــری نظــام مدیریتــی کشــور و بــه تبــع آن تحــوالت ایــران 
معاصــر داشــته اند؛ اندیشــمندان و صاحب نظــران چــون: جــالل ســتاری، رضــا داوری، ســیدمحمدامین قانعــی راد، محمدرضــا 
اصاًلنــی، ســیدمحمد بهشــتی، ابراهیــم توفیــق، مقصــود فراســتخواه، تقــی آزادارمکــی، عمــاد افــروغ، محســن رنانــی، محمــود 

ــور. ــان و حمیدرضــا جالیی پ ــریع القلم، حســین کچوی س
ــر  ــوان اث ــال، به عن ــاب س ــتمین جایزه ی کت ــران« در سی وهش ــگ معاصــر ای ــم اندازهای فرهن ــاب »چش ــز کت ــن نی ــش از ای پی

شایســته ی تقدیــر معرفــی شــد.
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مشارکتاعضایهیأتعلمیپژوهشگاه
درتدوینکتاببرگزیدهیسال»دانشنامهفرهنگمردمایران«

از برگزیــدگان سی و هشــتمین دوره ی جایــزه کتــاب ســال جمهــوری اســالمی ایــران در بخــش »دایره المعارف هــا 
ــه  ــر فرزان ــه از دکت ــد ک ــاب ش ــندگان، انتخ ــروه نویس ــف گ ــران« تألی ــردم ای ــگ م ــنامه فرهن ــاب »دانش ــا« کت و فرهنگنامه ه
ــب 24 و 30  ــه ترتی ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، ب ــأت علمــی پژوهشــگاه عل ــد، اعضــای هی ــر دالون گشتاســب و دکت
مقالــه در ایــن کتــاب منتشــر شــده اســت. هم چنیــن دکتــر نعمــت اهلل فاضلــی، عضــو شــورای علمــی دانشــنامه فرهنــگ مــردم 

ــأت علمــی پژوهشــگاه اســت. ــز عضــو هی ــران، نی ای
ضمن تبریک، آرزومندیم همه ی عزیزان به توفیقات بیشتری در عرصه های علمی و پژوهشی دست یابند.
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درآخرینجلسهیشورایپژوهشیسال۹۹ازافتخارآفرینانپژوهشگاهقدردانیشد

ــا  ــه روز چهارشــنبه، 13 اســفندماه 1399، به صــورت حضــوری و ب در حاشــیه ی جلســه ی شــورای پژوهشــی پژوهشــگاه ک
ــل به عمــل  ــان پژوهشــگاه تجلی رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی در ســالن حکمــت پژوهشــگاه برگــزار شــد، از افتخارآفرین

آمــد.
 در ایــن جلســه 10 طرح نامــه ی پژوهشــی موظــف اعضــای هیــأت علمــی مــورد بررســی قــرار گرفــت و تصویــب شــد و 
گــزارش طرح هــای پایــان یافتــه و طرح نامه هــای مصــوب طــرح جامــع اعتــالی علــوم انســانی نیــز قرائــت شــد. در انتهــای 
ــگ  ــاب »فرهن ــرای کت ــی ب ــیدمصطفی عاص ــر س ــال؛ دکت ــاب س ــزه ی کت ــتمین دوره ی جای ــدگان سی وهش ــم از برگزی مراس
ــد. ــل آم ــی به عم ــران« قدردان ــگ معاصــر ای ــاب »چشــم اندازهای فرهن ــرای کت ــی ب ــر فاضل ــوز پیشــرفته فارســی« و دکت زبان آم
ــژاد، دکتــر حســنی فر، دکتــر منصــوری و دکتــر هدایتــی   هم چنیــن از زحمــات رؤســای پیشــین پژوهشــکده ها دکتــر محمدن

بــا اهــدای لــوح تقدیــر سپاســگزاری شــد.
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رونماییازسامانهیتعاملیاعضایهیأتعلمیپژوهشگاه

به مناســبت عیــد مبعــث رســول اکــرم )ص( از ســامانه ی تعاملــی اعضــای هیــأت علمــِی پژوهشــگاه علــوم انســانی بــا نهادهــا 
ــت  ــور به همــت معاون ــامانه ی مذک ــی شــد. )http://setak.ihcs.ac.ir/( س ــای پژوهشــی رونمای ــازمان های متقاضــی طرح ه و س
ــاد و  ــور »ایج ــانی به منظ ــوم انس ــای عل ــازی پژوهش ه ــت کاربردی س ــی و مدیری ــانی و فرهنگ ــوم انس ــازی عل کاربردی س
ــای  ــد اعض ــنایی نظام من ــی«، »آش ــأت علم ــای هی ــازمانی اعض ــازمانی و برون س ــات درون س ــا و ارتباط ــامان دهی فعالیت ه س
ــا و  ــنایی نهاده ــی« و »آش ــتگاه های اجرای ــازمان ها و دس ــات، س ــی مؤسس ــای پژوهش ــا و اولویت ه ــا نیازه ــی ب ــأت علم هی

ــا حــوزه ی تخصــص اعضــای هیــأت علمــی« طراحــی شــده اســت.  ســازمان ها ب

ــأت علمــی  ــأت رئیســه و اعضــای هی ــا حضــور اعضــای هی ــفندماه 1399، ب ــنبه 20 اس ــه در روز چهارش ــن جلســه ک در ای
ــازی  ــرد کاربردی س ــه رویک ــه ب ــرورت توج ــادی به ض ــینعلی قب ــر حس ــگاه، دکت ــت پژوهش ــد، ریاس ــزار ش ــگاه برگ پژوهش
ــوم  ــازی عل ــاون کاربردی س ــاپور، مع ــرا پارس ــر زه ــرد. دکت ــاره ک ــگاه اش ــردی پژوهش ــه ی راهب ــاس برنام ــر اس ــا ب طرح ه
ــرای ارتقــای اثربخشــی اقدامــات  ــر اهمیــت و ضــرورت ایجــاد ســامانه های هوشــمند ب انســانی و فرهنگــی ضمــن تأکیــد ب
ــهیل گر  ــامانه تس ــن س ــه ای ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــی، اب ــانی و فرهنگ ــوم انس ــای عل ــازی پژوهش ه ــت کاربردی س معاون

ــد. ــگاه باش ــی پژوهش ــأت علم ــای هی ــازمانی اعض ــات برون س ارتباط
ــردی و  ــای کارب ــار طرح ه ــه آم ــاره ب ــا اش ــانی ب ــوم انس ــای عل ــازی پژوهش ه ــر کاربردی س ــی، مدی ــام ابراهیم ــر اله  دکت
ــا و  ــا نهاده ــاط ب ــراری ارتب ــود در برق ــی موج ــی و اجرای ــکاف های عملیات ــه ش ــا، ب ــد آن ه ــد روبه رش ــی و رون کارفرمای
ــه  ــه میرشــاه والیتی ب ــر فرزان ــرد. دکت ــت اشــاره ک ــن مدیری ــود فرایندهــای ای ــل بهب ــوت و قاب ــاط ق ــه نق ــز ب ســازمان ها و نی
ــرد  ــاره ک ــای ذینفع محــور اش ــه طرح ه ــروزی ب ــان ام ــت جــدی دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها در اقتصــاد دانش بنی ــزوم عنای ل
ــن  ــط ای ــا توس ــی اولویت ه ــازی و معرف ــت کاربردی س ــداء مدیری ــی از مب ــای کارفرمای ــد طرح ه ــدود ۶0 درص ــزود: ح و اف

ــد.  ــدان می کن ــود را دوچن ــای موج ــه ظرفیت ه ــرورت توج ــوع ض ــن موض ــود و ای ــاز می ش ــت آغ مدیری

در ادامــه علیرضــا شمســایی بــه معرفــی ســامانه و امکانــات آن پرداخــت. در پایــان جلســه، از ســامانه رونمایــی و مقــرر شــد 
در جلســاتی بــا اعضــای هیــأت علمــی پیشــنهادهای آنــان بــرای ارتقــای ســامانه دریافــت شــود.
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جایزهیدکترکاظمیآشتیانیبهعضوهیأتعلمیپژوهشگاهتعلقگرفت

جایــزه ی دکتــر کاظمــی آشــتیانی بنیــاد ملــی نخبــگان بــه دکتــر ســیدمحمدهادی گرامــی، عضــو هیــأت 
علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی تعلــق گرفــت.

بــر اســاس ایــن خبــر، بنیــاد ملــی نخبــگان در جدیدتریــن فهرســت برگزیــدگان خــود، جایــزه ی مرحــوم 
ــات  ــی پژوهشــکده ی مطالع ــأت علم ــی عضــو هی ــیدمحمدهادی گرام ــر س ــه دکت ــتیانی را ب ــی آش کاظم

قرآنــی پژوهشــگاه علــوم انســانی اختصــاص داد.
ــس از جــذب  ــا سه ســال پ ــر ت ــزه ی کاظمــی آشــتیانی، اســتادیاران جــوان حداکث ــق شــیوه نامه ی جای طب
ــرای ایــن جایــزه اقــدام کننــد. ایــن جایــزه در قالــب کمــک هزینــه ی پژوهشــی و  ــا ب ــد ت فرصــت دارن

ــه اســتادیاران جــوان پرداخــت می شــود. ــزات ب ــه ی تجهی کمــک هزین

ــس ســابق پژوهشــکده ی  ــدگار علمــی، رئی ــره ی مان ــاد ســعید کاظمــی آشــتیانی چه گفتنی اســت، زنده ی
رویــان و جهــاد دانشــگاهی بــود کــه در ســال ۸4 دار فانــی را وداع گفــت و چهــار ســال بعــد از درگذشــت 

وی، جایــزه ای بــه ایــن نــام بــرای حمایــت و تجلیــل از محققــان برتــر شــکل گرفــت.



۹

خربنامه، سال هشتم، شماره ی هفتاد و چهارم،  اسفندماه 1399

قدردانیازاعضایهیأتعلمیبرگزیدهوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری
درارتباطباجامعهوصنعت

ــه ی  ــا برنام ــق ب ــی مطاب ــردی و کارفرمای ــای پژوهشــی ذی نفع محــور، کارب ــعه ی طرح ه ــت و توس ــرد حمای ــتای رویک در راس
ــن  ــال در ای ــی فع ــأت علم ــای هی ــه از اعض ــأت رئیس ــه ی هی ــفندماه 1399، در جلس ــگاه، 1۷ اس ــردی پژوهش ــعه ی راهب توس
زمینــه؛ دکتــر سیدمحســن علوی پــور، دکتــر ســجادی، دکتــر سیدحســین میرجلیلــی، دکتــر محمدعلــی ابواترابــی و دکتــر الهــام 

ابراهیمــی قدردانــی شــد.
ــا  ــت، تنه ــه و صنع ــا جامع ــاط ب ــاوری در ارتب ــات و فن ــوم، تحقیق ــده ی وزارت عل ــی برگزی ــرح پژوهش ــت، دو ط گفتنی س
ــد. در  ــگاه بودن ــی پژوهش ــأت علم ــای هی ــه اعض ــق ب ــی و متعل ــانی و اجتماع ــوم انس ــوزه ی عل ــی در ح ــای پژوهش طرح ه
عین حــال از میــان شــش عضــو هیــأت علمــی برگزیــده ی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت، 
ســه عضــو از اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه حضــور داشــتند و پژوهشــگاه علــوم انســانی یکــی از ســه پژوهشــگاه برگزیــده 
ــوم و  ــرژی و عل ــواد و ان ــگ، م ــگاه های رن ــار پژوهش ــت در کن ــه و صنع ــا جامع ــاط ب ــی ارتب ــای پژوهش ــه ی طرح ه در زمین

صنایــع غذایــی بــود.
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حمایتویژهیصندوقحمایتازپژوهشگرانوفناورانکشور،
ازرویکردکاربردیپژوهشگاهوبینالمللیشدننشریاتوانتشارات

رئیــس و مدیــران پژوهشــگاه روز سه شــنبه، 5 اســفندماه 1399، طــی جلســه ای بــا رئیــس صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و 
فنــاوران کشــور، راه هــای تحقــق ظرفیت هــای حمایــت از تحقیقــات در حــوزه علــوم انســانی و اجتماعــی را بررســی  کردنــد.

ــام  ــر اله ــع، دکت ــت مناب ــی و مدیری ــاون اداری، مال ــو، مع ــر قنبرل ــه دکت ــن جلســه ک ــس پژوهشــگاه، در ای ــادی، رئی ــر قب دکت
ابراهیمــی، سرپرســت مدیریــت نــوآوری و کاربردی ســازی پژوهش هــای علوم انســانی و دکتــر ســپیده میرمجیــدی، 
ــه  ــر این ک ــد ب ــا تأکی ــتند؛ ب ــور داش ــز حض ــکایات نی ــه ش ــخ گویی ب ــا و پاس ــی، قرارداده ــور حقوق ــت ام ــت مدیری سرپرس
ــت  ــری جه ــای مؤث ــئله محور، قدم ه ــردی و مس ــای کارب ــرای طرح ه ــه اج ــا روی آوردن ب ــگاه ب ــر، پژوهش ــال های اخی در س
پیونــد هرچــه بیشــتر علــوم  انســانی و جامعــه برداشــته اســت، به وجــود تفاهم نامــه ی همــکاری میــان پژوهشــگاه و صنــدوق 

ــا شــد. ــب طرح ه ــد تصوی ــی موجــود در فراین ــع برخــی مشــکالت اجرای ــرد و خواســتار رف اشــاره ک
دکتــر ایمــان افتخــاری، رئیــس صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران کشــور نیــز بــا اشــاره به ضــرورت متنوع ســازی 
ــی،  ــان بیرون ــارکت کارفرمای ــا مش ــه ب ــی چندجانب ــای پژوهش ــرای طرح ه ــکان اج ــردی و ام ــی کارب ــای پژوهش فعالیت ه
پژوهشــگران پژوهشــگاه را ســرمایه ی بزرگــی بــرای علــوم  انســانی کشــور معرفــی کــرد و بــا اعــالم این کــه صنــدوق جهــت 
ــه ی  ــه عرص ــی ب ــای علم ــترش فعالیت ه ــرورت گس ــر ض ــد، ب ــالش می کن ــا ت ــب طرح ه ــی تصوی ــکالت اجرای ــع مش رف
ــه مســاعدتی را در  بین المللــی، ازجملــه بین المللی شــدن نشــریات پژوهشــگاه تأکیــد کــرد و آمادگــی صنــدوق بــرای هرگون

ایــن زمینــه یــادآور شــد.
در ادامــه، حاضــران نظــرات و پیشــنهادهایی را در جهــت تقویــت همکاری هــای دو مؤسســه ارائــه کردنــد و مقــرر شــد ایــن 
موضوعــات و جلســات کارشناســی تخصصــی مــورد بررســی قــرار گیــرد و راهکارهــای تحقــق اهــداف دوجانبــه تدویــن و 

اجرایی شود.



11

خربنامه، سال هشتم، شماره ی هفتاد و چهارم،  اسفندماه 1399

دکتر قبادی در جلسه ی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی:
برایافزایشاثربخشیشبکهینخبگانیبایدمسئلهمحوروخروجیمدارحرکتکنیم

ــا حضــور اعضــای  ــفندماه 1399، ب ــنبه 14 اس ــانی، روز پنج ش ــوم انس ــب عل ــون و کت ــی مت ــورای بررس جلســه ی 225 ش
ــوم انســانی در ســالن حکمــت برگــزار شــد. ــان پژوهشــگاه عل شــورا، رئیــس و معاون

دکتــر حســینعلی قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در ابتــدای ایــن نشســت، ضمــن عــرض 
خیرمقــدم بــه مدیــران شــورا، بــه مســئولیت تمامــی اعضــای شــورا در تقویــت شــبکه ی نخبگانــی اشــاره کــرد و افزایــش 
ــد  ــانی بای ــوم انس ــی عل ــبکه ی نخبگان ــی ش ــش اثربخش ــرای افزای ــت: ب ــار داش ــد. وی اظه ــتار ش ــش آن را خواس اثربخ

ــم. ــر دهی ــد را تغیی ــبک تولی ــه س ــت ک ــی الزم اس ــم و گاه ــت کنی ــور حرک ــئله محور و خروجی مح مس
دکتــر قبــادی در ادامــه بــه کالن مســئله ها پرداخــت و گفــت: کالن مســئله ها ناظــر بــه منابــع درســی در حــوزه ی مأموریــت 
ــا مســائل  ــان برســد ام ــع درســی و کمــک درســی به دســت مخاطب ــد به صــورت مناب شوراســت و محصــوالت شــورا بای

کالن در حــوزه ی مأموریــت گروه هــای تخصصــی اســت کــه آن هــم بایــد معطــوف بــه نیــاز دانشــگاهی باشــد.
ایــن جلســه بــا گــزارش دکتــر کریمــی مطهــر، دبیــر شــورای بررســی متــون دربــاره ی عملکــرد ایــن شــورا در ســال جــاری 
ــاره ی مســائل گروه هــای تخصصــی، نشســت های  ــادل نظــر درب ــه بحــث و تب ــه اعضــای شــورا ب ــت و در ادام ــه یاف ادام

ــد. ــره پرداختن علمــی، مســائل کالن گروه هــا و غی

دکتر معین زاده: حیث هستی شناختی مفهوم فرونسیس در سنت فلسفی دیده نشد
در بخــش پایانــی ایــن نشســت، دکتــر معیــن زاده از اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
بــه ایــراد ســخرانی در خصــوص اثــر خــود در طــرح اعتــالء علــوم انســانی بــا عنــوان کتــاب »تالئــم نظــر و عمــل در تلقــی 

از علــوم انســانی بــه مثابــه فرونســیس« پرداخــت.
معیــن زاده در خصــوص مباحــث ایــن کتــاب توضیــح داد: ارســطو بــا قــراردادن فرونســیس در کنــار چهــار فضیلــت عقالنــی 
دیگــر – اپیســتمه )معرفــت علمــی(، ســوفیا )حکمــت نظــری(، نــوس )عقــل شــهودی( و تخنــه ) هنر/صناعــت( - به عنــوان 
انحائــی کــه ضمــن آن هــا پســوخه بــه حقیقــت نائــل می شــود، گامــی بســیار مهــم و بلکــه تاریخ ســاز در فاصلــه گرفتــن 

از ایــده آل افالطونــی معرفــت برداشــت.
فرونســیس کــه مــا در فصــل اول ایــن نوشــتار بــه تفصیــل دربــاره ی تبــار یونانــی، ســیر تطــور و مفهــوم آن بــرای ارســطو 
پرداخته ایــم، از آن حیــث حائــز اهمیــت بنیادیــن بــود کــه معرفــت عملــی را بــه جــد مــورد عنایــت قــرار مــی داد. ارســطو 
از بیــن ایــن پنــج فضیلــت عقالنــی، ســه فضیلــت اپیســتمه، ســوفیا و نــوس را ناظــر بــر امــوری دانســت کــه تغییــر و تبــدل 
در آن هــا راه نــدارد. بدین ترتیــب فرونســیس نــه ناظــر بــر ثبــات کــه معطــوف بــه ســیالن و تحــول بــود، تأکیــدی کــه بــر 
تعلــق فرونســیس بــه امــور جزئــی و منفــرد از ســوی ارســطو مــی رود البتــه بــه معنــای گســیختگی آن بــا کلیــات نیســت. 
در واقــع بــه یمــن رویکــرد خــاص ارســطو بــه نســبت امــر کلــی و جزئــی و نیــز تلقــی او از اخــالق اســت کــه در مفهومــی 

هم چــون فرونســیس، نظــر و عمــل بــا هــم تالئمــی ذاتــی پیــدا می کننــد.
معیــن زاده افــزود: ایــن نکتــه ی بســیار اساســی در ســنت فلســفی نشــأت گرفته از ارســطو مغفــول مانــد کــه وی فرونســیس 
را از انحائــی دانسته اســت کــه ضمــن و ذیــل آن هــا، روح بــه حقیقــت نائــل می شــود. در ســنت فلســفی مفهــوم فرونســیس 
ــوم  ــیم بندی عل ــرای تقس ــری( ب ــت نظ ــر حکم ــی )در براب ــت عمل ــوان حکم ــت عن ــا تح ــی ی ــی اخالق ــوان مفهوم به عن

ــرح نشــد. ــناختی آن مط ــث هستی ش ــد و حی ــه  ش به کارگرفت
وی تأکیــد کــرد: پــس از هایدگــر، گادامــر فرونســیس را عمــاًل بنیــادی بــرای علــوم انســانی قــرار داد. گادامــر در کتــاب 
ــف  ــه موق ــن س ــز ای ــا نی ــردازد. م ــانی می پ ــوم انس ــت عل ــه ماهی ــتوفا ب ــت و روش– به نحــوی مس ــود –حقیق مشــهور خ
ــوم انســانی  ــک عل ــان در خصــوص ذات فرونتی ــل ســاختن مدعای م ــرای مدل ــر– را ب ــر و گادام ــی – ارســطو، هایدگ اصل
برگزیده ایــم. وی افــزود: مفهــوم فرونســیس می توانــد در بحــث علــوم انســانی و البتــه تقریــب آن بــه قلمــرو کاربــرد –کــه 

منظــور نظــر طــرح جامــع اعتــالی علــوم انســانی معطــوف بــه پیشــرفت کشــور اســت- مدخلیــت پیــدا  کنــد.

ــوم فرونســیس را بررســی  ــی در تطــور مفه ــف اصل ــر، ســه موق ــن اث ــا در ای ــادآور شــد: م ــان ی ــن زاده در پای ــر معی دکت
ــوفان از  ــن فیلس ــی ای ــن تلق ــبتی بی ــا نس ــه جابه ج ــته ایم ک ــالش داش ــه ت ــر و البت ــر و گادام ــطو، هایدگ ــم؛ ارس کرده ای

ــم. ــرار کنی ــر، برق ــوی دیگ ــانی از س ــوم انس ــئله ی عل ــو و مس ــیس از یک س فرونس



12

خربنامه، سال هشتم، شماره ی هفتاد و چهارم،  اسفندماه 1399

مراسمانتخاباترؤسایپژوهشکدههایمختلفپژوهشگاهبرگزارشد

انتخابــات رئیســان پژوهشــکده های پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی از روز نهــم تــا یازدهــم اســفندماه 1399، 
ــار  ــرای نخســتین ب ــه ب ــات ک ــن انتخاب ــأت علمــی پژوهشــکده های مختلــف، برگــزار شــد. در ای ــا مشــارکت اعضــای هی ب
ــن کیفیــت،  ــی و تضمی ــد تشــکیالتی پژوهشــگاه برگــزار می شــد و مدیریــت نظــارت، ارزیاب پــس از اجــرای ســاختار جدی
مســئولیت برگــزاری آن را بــر عهــده داشــت، اعضــای هیــأت علمــی از میــان نامزدهــا، گزینــه ی مــورد نظــر خــود را بــرای 
ریاســت پژوهشــکده های خــود برگزیدنــد کــه بــر اســاس آراء اعالم شــده، افــراد ذیــل بــرای ریاســت پژوهشــکده ها مــورد 

اعتمــاد اعضــا قــرار گرفتنــد:
پژوهشکده ی تاریخ ایران؛ دکتر نیره دلیر

پژوهشکده ی زبان و ادبیات؛ دکتر علیرضا شعبانلو
پژوهشکده ی زبان شناسی؛ دکتر سیروس نصراهلل زاده

پژوهشکده ی مطالعات سیاسی و روابط بین الملل و حقوق؛ دکتر محمدعلی فتح الهی
پژوهشکده ی فلسفه و تاریخ علم؛ دکتر علیرضا منجمی

پژوهشکده ی دانشنامه نگاری؛ دکتر آزیتا افراشی
پژوهشکده ی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و تحقیقات اسناد فرهنگی آسیا؛ دکتر سیده زهرا اجاق

پژوهشکده ی مطالعات اجتماعی؛ دکتر محمدساالرکسرائی
ــر از  ــات رئیســان پژوهشــکده ها، در پژوهشــکده های دارای کمت ــر اســاس آیین نامــه ی انتخاب ــادآوری اســت کــه ب ــه ی الزم ب
ــس پژوهشــگاه منصــوب  ــن پژوهشــکده ها از ســوی رئی ــس ای ــزار نمی شــود و رئی ــات برگ ــأت علمــی، انتخاب 9 عضــو هی

می شــود.
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تأمالتروششناختی،ساحتهاینظریوعینیتاریخپژوهی

ــخنرانی  ــا س ــفندماه 1399، ب ــم اس ــی« نوزده ــی تاریخ پژوه ــری و عین ــاحت های نظ ــناختی، س ــالت روش ش ــت »تأم  نشس
ــد. ــزار ش ــری به صــورت مجــازی برگ ــر محســن الوی دکت

در آغــاز نشســت شــمس الملوک مصطفــوی در معرفــی کمیتــه ی روش شناســی علــوم انســانی شــورای بررســی متــون و کتــب 
درســی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی گفــت: ایــن کمیتــه جهــت گســترش دانــش نوپایــی روش شناســی 
در ایــران و روشــن کــردن نســبت علــوم انســانی بــا روش شناســی بــه نحــو نظــری و عملــی تشــکیل شــده اســت. کمیتــه 
روش شناســی فعالیت هــای خــود را حــول محــور کالن مســئله هایی ماننــد چیســتی روش و روش شناســی، نســبت روش بــا 
اندیشــه، نیــاز بــه بازاندیشــی در روش و... ســامان داده اســت. در راســتای ایــن مســئولیت خطیــر چهره هــای شــاخص علمــی 
و نخبــگان حوزه هــای مختلــف علــوم انســانی ماننــد فلســفه، اقتصــاد، علــوم، اجتماعــی، تاریــخ، حقــوق، روان شناســی و... 

ــا ایــن کمیتــه همــکاری می کننــد. ب
وی ابــراز امیــدواری کــرد بــا حضــور ایــن محققــان کــه هــر 
ــًا  ــل و بعض ــور تأم ــدی و در خ ــار ج ــات و آث ــک مطالع ی
ــم  ــد، بتوانی ــود دارن ــته ی خ ــی رش ــه ای در روش شناس یگان
ــناختی در  ــات روش ش ــود مطالع ــدم وج ــی از ع ــالء ناش خ
علــوم انســانی را پــر کنیــم و نقــش ایــن مطالعــات را در ارتقاء 

ــم. ــوم داری ــه ی علمــی معل ــوم انســانی در جامع ســطح عل
مصطفــوی ادامــه داد: یکــی از چهره هــای شــاخص علمــی در 
حــوزه ی روش شناســی تاریــخ دکتــر محســن الویــری اســت 
ــی و هم فکــری ایشــان  ــه ی روش شناســی از همراه ــه کمیت ک
ــد  ــی بهره من ــی و کیف ــه لحــاظ کم ــا ب ــد کاره ــود رون در بهب
ــوم  ــگاه باقرالعل ــان از دانش ــوی در پای ــت. مصطف ــوده اس ب
ــن  ــزاری ای ــال در برگ ــارکت فع ــر مش ــه خاط ــالم ب علیه الس

ــی. ــای جــدی آت ــه ای باشــد جهــت همکاری ه ــن نشســت زمین ــه ای ــرد ک ــدواری ک ــار امی نشســت سپاســگزاری و اظه
ــه  ــا توجــه ب ــر الویــری برخــی مالحظــات مهــم خــود را در دو ســاحت نظــری و عینــی مطــرح کــرد کــه ب  در ادامــه دکت
ــه پیامدهــای آن بــرای پژوهشــگران حــوزه ی تاریــخ بســیار  چندگانگــی مفهــوم تاریــخ تأمــل در ایــن مالحظــات توجــه ب

ــود.  مفیــد و راه گشــا خواهــد ب
ــه  ــر هرگون ــر ب ــان از بنیادی تریــن مســائل مؤث ــود: چندگانگــی مفهــوم واژه ی تاریــخ هم چن چکیــده ی ســخنان وی چنیــن ب
ــه آگاهــی از آن و گــزارش آن، دو  ــه رویــداد بیرونــی و تاریــخ به مثاب ــاره تاریــخ اســت. تاریــخ به مثاب بحــث اندیشــه ای درب
ســاحت متفــاوت ولــی درهم تنیــده را پدیــد آورده  اســت کــه ایــن تفــاوت و در هم تنیدگــی را در همــه ابعــاد و مســائل آن 
دو می تــوان دیــد. اگــر بپذیریــم کــه تاریــخ بــه مفهــوم نخســت سرشــتی هستی شــناختی و تاریــخ بــه مفهــوم دوم سرشــتی 
ــی  ــای معرفت ــا بن مایه ه ــای روش و ی ــت گونه ه ــش در حقیق ــای پژوه ــه پارادایم ه ــم ک ــر بپذیری ــناختی دارد و اگ معرفت ش
ــناختی  ــل روش ش ــن تأم ــتین و مهمتری ــه نخس ــت ک ــوان گف ــتند، آن گاه می ت ــر هس ــا از یک دیگ ــده ی روش ه ــز کنن متمای
ــه خــود  ــه نوب ــه ب ــد، ایــن نکت ــد می یاب ــه تفــاوت پارادایم هــای پژوهــش در آن هــا پیون ــاره ی ایــن دو ســاحت تاریــخ ب درب
ــه  ــر از آن جا ک ــوی دیگ ــد. از س ــرار می ده ــه ق ــن دو حیط ــگران ای ــش روی پژوهش ــی را پی ــش متفاوت ــای پژوه روش ه
ــداد  ــه شــناخت روی ــخ به مثاب ــخ )تاری ــا تلقــی دوم از تاری ــز به صــورت عمــده ب ــخ نی روش هــای متعــارف پژوهــش در تاری
ــا  ــب تنه ــخ اغل ــی تاری ــل روش شناس ــات ذی ــه موضوع ــت ک ــده اس ــبب ش ــر س ــن ام ــد دارد، ای ــداد( پیون ــزارش روی و گ
ــات  ــاره ی مالحظ ــس درب ــًا هیچ ک ــد و تقریب ــدود بمان ــخ مح ــزارش تاری ــی و گ ــت تاریخ ــناختی معرف ــائل روش ش ــه مس ب

روش شــناختی ســاحت نظــری تاریــخ ســخن نگویــد. 
ــرای  ــناختی ب ــل روش ش ــد تأم ــب چن ــم در قال ــای آن دو را ه ــه، پیامده ــن دو مالحظ ــن ای ــن تبیی ــری ضم ــه الوی در ادام
مخاطبــان توضیــح داد. پــس از اتمــام ســخنان وی، پرســش ها و مســائلی دربــاره ی موضوعــات ارائــه شــده طــرح شــد کــه 

مــورد بررســی و تبــادل نظــر قــرار گرفــت.
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رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در مصاحبه با ایسنا مطرح کرد:
نیلبهمدیریتکاربردیگرا،تولیدمداروپرهیزازهزینهکردبدوندستاورد

رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا بیــان این کــه برنامــه ی توســعه ی راهبــردی پژوهشــگاه علــوم انســانی 
را بــه مرحلــه کاربردی ســازی رســانده  اســت، گفــت: ایــن پژوهشــگاه از مرحلــه ی محصــور بــودن در ســطح تحقیقــات صرفــًا 
ــای  ــر طرح ه ــن پژوهشــگاه درگی ــی ای ــه 50 درصــد از اعضــای هیأت  علم ــک ب ــال حاضــر نزدی ــرده در ح ــور ک ــری عب نظ

راهبــردی توســعه ای و کاربــردی هســتند.

دکتــر حســینعلی قبــادی ضمــن تبریــک اعیــاد مبعــث و اعیــاد 
ــه ایــن نکتــه کــه جشــن های  ــا اشــاره ب شــعبانیه و نــوروز، ب
ــد  ــان را دارن ــی خودش ــه ی تمدن ــگ و مای ــا، رن ــه ملت ه هم
ــر، فلســفه و  ــران و فک ــدن ای ــای تم ــد ژرف ــوروز می توان و ن
فرهنــگ ایرانــی را نشــان دهــد، اظهــار کــرد: نــوروز جشــنی 
ــه ی شــادی و ظاهــری و هــم  ــان، هــم جنب ــه هم زم اســت ک
ــداری  ــن هم ذات پن ــن جش ــوی دارد. ای ــاًل معن ــه ی کام جنب
ــی  ــای جهان بین ــر مبن ــان ب ــدا ایرانی ــت و از ابت ــان اس ــا کیه ب
ــوروز  ــراق، ن ــت اش ــروانی و حکم ــت خس ــهودی، حکم ش
ــرار  ــی ق ــت عمل ــری و حکم ــت نظ ــی حکم ــه تالق را نقط
ــت  ــوروز از ذات و سرش ــن ن ــأت گرفت ــع نش ــد. در واق دادن
ــخ و  ــا گذشــت تاری ــی ب آدمــی، باعــث شــده اســت کــه حت

ــد. ــظ کن ــان حف ــل جه ــر مل ــیاری از دیگ ــان و بس ــان ایرانی ــود را در می ــای خ ــوروز ج ــا؛ ن دگرگونی ه

رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در ادامــه ضمــن اشــاره بــه قدمــت 55 ســاله و تغییــرات ســاختاری 
ــگاه  ــرای پژوهش ــد ب ــازمانی جدی ــاختار س ــده، س ــای انجام ش ــا پیگیری ه ــال 1399 و ب ــت: در س ــگاه گف ــن پژوهش ــر ای اخی
ابــالغ و اعمــال شــد و حســب تحــوالت تشــکیالتی صورت گرفتــه، اکنــون پژوهشــگاه بــه کارآمدتریــن وجــه ســازمانی خــود 
دســت یافتــه اســت؛ بــر اســاس بررســی ها، ایــن پژوهشــگاه بزرگ تریــن پژوهشــگاه علــوم انســانی در قــاره ی آســیا اســت؛ 
چــرا کــه 12 مؤسســه ی تحقیقاتــی »انجمــن حکمــت و فلســفه ی ایــران، بنیــاد شــاهنامه فردوســی، بنیــاد فرهنــگ ایــران، بنیــاد 
فرهنــگ و هنــر ایــران، پژوهشــکده ی علــوم ارتباطــی و توســعه ی ایــران، پژوهشــگاه علــوم انســانی، فرهنگســتان ادب و هنــر 
ایــران، فرهنگســتان زبــان ایــران، فرهنگســتان علــوم ایــران، مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا، مرکــز ایرانــی تحقیقــات خارجــی و 
ــه  ــاد دانشــنامه نگاری ب ــز بنی ــن دو ســال گذشــته نی ــن مرکــز ادغــام شــده. هم چنی ــی مطالعــه ی فرهنگ هــا« در ای مرکــز ایران

مجموعــه ی ایــن پژوهشــگاه اضافــه شــده اســت.

ــی،  ــرات محتوای ــی تغیی ــکلی، در پ ــرات ش ــوازات تغیی ــه م ــر و ب ــال های اخی ــا در س ــاخت: م ــان س ــادی خاطرنش ــر قب دکت
ــر  ــز ب ــد نی ــردی پژوهشــگاه در دوره ی مدیریــت جدی ــه ی راهب ــن نخســتین برنام ــم؛ تدوی ــز بوده ای ــردی نی کارکــردی و راهب
ــه آرمان هــای واالی انقــالب اســالمی،  ــا تأســی ب ــه ی یادشــده در ســال 1393 ب ــت. برنام ــن مهــم صــورت گرف ــه ی همی پای
منویــات امــام راحــل و رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری، منطوقــات اســناد باالدســتی و سیاســت های دولــت تدبیــر و امیــد 
در حــوزه ی علــوم انســانی تدویــن شــد. برنامــه ی راهبــردی نخســت برنامــه ای 5 ســاله بــود و ســال های 1393 تــا 139۸ را 
ــرای حــل معضــالت  ــالش ب ــوم انســانی و ت ــای عل ــق پژوهش ه ــه پژوهشــگاه تعمی ــن برنام ــر اســاس ای ــت. ب در برمی گرف

ــرار داده اســت. فرهنگــی و اجتماعــی را در اولویــت کار خــود ق

رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در خصــوص عملکــرد پژوهشــگاه در مســیر تحقــق برنامــه ی راهبــردی 
ــه طرح هــای پژوهشــی  ــن ارکان پژوهشــی ب ــرد: یکــی از مهم تری ــوم انســانی تشــریح ک ــق پژوهش هــای عل نخســت و تعمی
ــن  ــه ی ای ــد ارائ ــا رون ــری صــورت گرفــت ت ــد تــالش حداکث ــوط می شــود کــه در دوره ی جدی ــأت علمــی مرب اعضــای هی

ــد. ــدا کن طرح هــا ســامان بهتــری پی

ــه  ــی پایان یافت ــای پژوهش ــداد طرح ه ــرانه ی تع ــاظ س ــگاه به لح ــون پژوهش ــا، اکن ــن تالش ه ــه ی همی ــه داد: در نتیج وی ادام
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در بهتریــن شــرایط خــود قــرار دارد و آمارهــا بیان گــر آن اســت کــه در ســال 1394 ســرانه برابــر بــا 0.2۷ طــرح بــه ازای 
هــر عضــو هیــأت علمــی و رونــد آن تــا ســال 1399 صعــودی بــوده اســت به طــوری کــه در ســال 1399 ســرانه بــه 0.5۶ 

طــرح پایان یافتــه بــه ازای هــر عضــو هیــأت علمــی رســیده اســت.

ــزان  ــن می ــه نشــان می دهــد کــه باالتری ــن اســتاد دانشــگاه افــزود: هم چنیــن درصــد رشــد ســاالنه ی طرح هــای پایان یافت ای
رشــد تعــداد طرح هــای پایان یافتــه در ســال 139۷ نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 139۶ اتفــاق افتــاده اســت. میــزان رشــد 

در ســال 139۷ برابــر بــا ۶۸ درصــد بــوده اســت.

ــه  ــوده اســت ک ــالش در جهــت نظام مندســازی رویه هــای پژوهشــی ب ــد ت ــت برآین ــن موفقی ــادی؛ ای ــر قب ــه ی دکت ــه گفت ب
ــره ی  ــا در زم ــه، شــیوه نامه و نظام نامه ه ــن آئین نام ــری شــد؛ تدوی ــردی نخســت پیگی ــه ی راهب در چارچــوب اهــداف برنام
مهم تریــن اقدامــات به منظــور نظام مندســازی رویه هــای پژوهشــی به شــمار مــی رود. از همیــن رو، در دوره ی برنامــه 

ــت. ــگاه دانس ــم پژوهش ــات مه ــیوه نامه ها را از اقدام ــا و ش ــن آیین نامه ه ــه و تدوی ــوان تهی ــت می ت ــردی نخس راهب

وی بــا اشــاره بــه مهم تریــن ایــن اقدامــات اظهــار کــرد: تدویــن شــیوه نامه اجرایــی انتخــاب پژوهشــگران و کارشناســان برتــر 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، آئین نامــه ی ترفیــع پایــه ی اســتحقاقی اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه 
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، آئین نامــه ی شــورای پژوهشــی و شــورای تحصیــالت تکمیلــی پژوهشــگاه، آئین نامــه ی 
ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، شــیوه نامه  ــت اعضــای هیأت علمــی پژوهشــگاه عل ــه ی گرن شــورای انتشــارات، آئین نام
ــت ها«  ــمینارها«، »نشس ــا«، »س ــزاری »همایش ه ــیوه نامه ی برگ ــی و ش ــه ی پژوهش ــف، نظام نام ــی غیرموظ ــای پژوهش طرح ه

ــن اقدامــات هســتند. ــی از ای و »ســخنرانی های علمــی« نمونه های

ــت،  ــردی نخس ــه ی راهب ــودن برنام ــدار ب ــه تمدن م ــاره ب ــا اش ــی؛ ب ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــس پژوهش رئی
ــت تمــدن  ــتای تقوی ــات پژوهشــگاه در راس ــوم تمدن ســاز دانســت و در خصــوص اقدام ــره ی عل ــوم انســانی را در زم عل
ایرانی_اســالمی گفــت: پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی نیــز به عنــوان یکــی از نهادهــای پژوهشــی دیرپــا در 
تاریــخ معاصــر ایــران همــواره بــر صیانــت و تقویــت تمــدن ایرانــی اســالمی همــت گمــارده اســت و خــود بــا بیــش از 55 
ســال ســابقه فعالیــت در عرصــه ی علــوم انســانی کشــور، میــراث دار مجموعــه مؤسســات و نهادهایــی اســت کــه هــر یــک 
ــد. ــد آورده ان ــی را پدی ــار مختلــف گران ســنگ و بی بدیل ــوم، آث ــن مرزوب ــی از ای ــا همــت پیشکســوتان و بزرگان ــی ب ــه تنهای ب

ــی و  ــناد تاریخ ــت از اس ــرای صیان ــدی ب ــی ج ــرو عزم ــالمی_ایرانی درگ ــی اس ــراث تمدن ــدی از می ــه داد: بهره من وی ادام
میــراث مکتــوب اســت. در همیــن راســتا پژوهشــگاه در بــازه ی زمانــی برنامــه ی راهبــردی نخســت، اقداماتــی را در راســتای 
ــل  ــردآوری و تکمی ــه گ ــوان ب ــات می ت ــن اقدام ــن ای ــه مهم تری ــت. ازجمل ــام داده اس ــوب انج ــراث مکت ــداری از می پاس
ــج  ــال گن ــاد شــاهنامه، انتقــال مجموعــه ای از نســخ خطــی دیجیت ــه بنی ــق ب ــر مجموعــه نســخ خطــی شــاهنامه متعل تصاوی
بخــش پاکســتان بــه پژوهشــگاه و انتقــال اســناد اداری و تاریخــی بــه ســازمان اســناد و کتابخانــه ی ملــی ایــران اشــاره کــرد. 
هم چنیــن در ســال های اخیــر اقدامــات مهمــی در راســتای مرمــت ســاختمان کتابخانــه ی مینــوی و سامان بخشــی وضعیــت 
اســناد تاریخــی آن صــورت گرفتــه اســت. افــزون بــر آن، تالش هــای مهمــی بــرای تقویــت زبــان و فرهنــگ ملــی ازجملــه 
تأســیس پایــگاه دادگان زبــان فارســی، تدویــن فرهنــگ جامــع فارســی میانه_فارســی نــو و اجــرای طــرح برنامه ریــزی زبانــی 

صــورت گرفتــه اســت.

رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، بــا اشــاره بــه دســتاوردهای برنامــه ی راهبــردی پژوهشــگاه در دو 
ســطح کالن و خــرد، گفــت: دســتاوردهای ســطح کالن عبــور از »مدیریــت هزینــه« بــه مدیریــت کاربردی گــرا، تولیدمــدار 
و دســتاوردمحور بــود کــه عینــًا ملهــم از رهنمودهــا و ســفارش های مقــام معظــم رهبــری در دیــدار بــا بخشــی از مدیریــت 

پژوهشــگاه بــوده اســت.
ــد  ــال رش ــرای مث ــم. ب ــردی بودی ــاخص های عملک ــه ش ــاء همه جانب ــاهد ارتق ــز ش ــطح دوم نی ــزود: در س ــه اف وی در ادام

ــه ای از آن اســت. ــم در پژوهشــگاه نمون ــد ســرانه ی عل ــه 300 درصــدی تولی ــک ب نزدی
دکتــر قبــادی تغییــر نظــام مدیریتــی پژوهشــگاه را یکــی دیگــر از اقدامــات انجام شــده در جهــت اهــداف پژوهشــگاه عنــوان 
ــه  ــه ب ــای هزین ــر مبن ــت ب ــردی توســعه ی پژوهشــگاه مدیری ــه ی اول راهب ــا اجــرای برنام ــدت ب ــن م ــت: در ای ــرد و گف ک

مدیریــت تولیدمــدار تبدیــل شــده اســت.
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ــز،  ــه نی ــد و در عرصــه ی هزین ــد می کن ــه سیاســتی تولی ــده در عرصــه ی نظــر، راه کار و توصی ــت تولیدکنن ــزود: مدیری وی اف
ــازمان های  ــکالت س ــل مش ــا ح ــد، ب ــته باش ــم داش ــاالنه چش ــوب س ــه مص ــس و بودج ــت، مجل ــه دول ــه ب ــای آن ک ــه ج ب
ــرده و آن را  ــه ک ــت را نهادین ــه ی پژوهشــگاه و صنع ــوآوری، رابط ــز ن ــدازی مرک ــی بخــش خصوصــی و راه ان ــی و حت دولت
تبدیــل بــه مدیریــت کاربــردی می کنــد. در واقــع امــروزه پژوهشــگاه بــا توجــه بــه رویکــرد برنامــه ی راهبــردی، بــه ســمت 

ــرده اســت. ــت ک ــه حرک ــه ی جامع ــا بدن ــد خــود ب ــم پیون کاربردی ســازی و تحکی

ــی مســتقل شــود و  ــای دولت ــزان توانســته از بودجه ه ــا چــه می ــه پژوهشــگاه ت ــن پرســش ک ــه ای ــادی در پاســخ ب ــر قب دکت
نیازهــای خــود را بــر اســاس تــوان و پتانســیل خــود بــر طــرف کنــد، بیــان کــرد: پژوهشــگاه تاکنــون نزدیــک بــه ۷0 پــروژه 
کارفرمایــی، تقاضامنــد و مســئله مند داشــته اســت و ایــن پژوهشــگاه در دهه هــای متوالــی بــه بحث هــای نظــری و تحقیقــات 
ــای  ــر طرح ه ــه 50 درصــد از اعضــای هیأت  علمــی پژوهشــگاه درگی ــک ب ــی در حــال حاضــر نزدی نظــری می پرداخــت ول
ــی برخــی از اعضــای  ــد و گاه ــه کار می گیرن ــز ب ــکاران خــود را نی ــی از هم ــراد طیف ــن اف ــی هســتند و معمــوالً ای کارفرمای

ــوند. ــز وارد کار می ش ــگان نی ــر و نخب ــگاه های دیگ دانش
وی افزود: هم چنین پژوهشگاه سهم خود از اعتبارات دولتی خالص را نیز در طرح های نیازمحور هزینه می کند.

رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی بــا اشــاره بــه بحــث مطرح شــدن نســل چهــارم مؤسســات آمــوزش عالــی، تشــریح کــرد: 
ــن  ــن و ثروت آفری ــوم کارآفری ــل س ــور و نس ــل دوم پژوهش مح ــور، نس ــل اول دانش مح ــگاه های نس ــگاه ها و پژوهش دانش
ــت گذاری های  ــه ی سیاس ــذاری در عرص ــر اثرگ ــر ب ــد ناظ ــگاه ها بای ــگاه ها و دانش ــارم، پژوهش ــل چه ــا در نس ــد. ام بوده ان
اجتمــاع و در خدمــت توســعه ی اجتماعــی و شــکوفایی انســانی باشــند. هــر چنــد نبایــد از ســه هــدف نخســت یعنــی دانــش 

محــوری، پژوهــش محــوری و کارآفرینــی غفلــت شــود.

ــانی را در  ــوم انس ــای عل ــگاه، پژوهش ه ــرد: پژوهش ــار ک ــگاه، اظه ــردی پژوهش ــای کارب ــه فعالیت ه ــاره ب ــن اش وی ضم
ــه ی  ــای پژوهشــگاه در زمین ــه، بخشــی از فعالیت ه ــرای نمون ــی رســانده اســت. ب ــرد بالین ــه ی کارک ــا به مرحل برخــی زمینه ه
ــری  ــای درمان گ ــه ســمت عرصه ه ــانی ب ــوم انس ــی عل ــد، یعن ــاری دارن ــالالت گفت ــه اخت ــی اســت ک ــازی کودکان توانمندس
ــم.  ــن صــورت عمــل کردی ــن در حــوزه ی روان شناســی، مشــاوره، توســعه و امنیــت هــم به همی گام برداشــته اســت. هم چنی
ــور و  ــور، اجتماع مح ــردی مردم مح ــه رویک ــل ب ــت را تبدی ــئله امنی ــه مس ــگاه ب ــگاه ن ــت پژوهش ــعه و امنی ــوزه ی توس در ح
ــردی و  ــای راهب ــاوی داللت ه ــل ح ــور کام ــا به ط ــت، ام ــری اس ــد نظ ــر چن ــوع ه ــن موض ــت. ای ــرده اس ــور ک جامعه مح

ــردی اســت. کارب

ــا ایــن شــیوه توانســتیم هزینه هــای ملــی را کاهــش دهیــم و ســرمایه های انســانی و اجتماعــی را  ــادی افــزود: مــا ب دکتــر قب
صیانــت کنیــم.

وی در ادامــه ی بحــث خــود دربــاره ی نقش آفرینــی پژوهشــگاه در عرصــه ی اجتماعــی، بــه پــروژه ی کاربــردی توانمندســازی 
روســتاهای ســواحل مکــران اشــاره کــرد و توضیــح داد: ایــن پــروژه ی کامــاًل کاربــردی کــه در حــال حاضــر بــه پایــان رســیده 
اســت، بــا حمایــت ســازمان برنامــه و بودجــه، اســتانداری آن منطقــه و فرمانــداری چابهــار، کنــارک و شــهرهای دیگــر انجــام 
شــد. هــدف از انجــام آن پیــدا کــردن راهــی بــرای مهاجــرت معکــوس، توانمندســازی و کشــف مشــاغلی بــود کــه بتوانــد در 

خــود روســتاها احیــا و زنــده شــود. ایــن پــروژه را بــا انجــام مطالعــات بیشــتر می تــوان بــه دیگــر مناطــق نیــز تعمیــم داد.

رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی اقتضائــات رشــته های علــوم انســانی و نــوع نســبت  آن هــا بــا کاربــردی شــدن را، متفــاوت 
دانســت و خاطــر نشــان کــرد: از حــوزه ی فلســفه نمی تــوان انتظــار کاربردهایــی مشــابه بــه علــوم اجتماعــی را داشــت؛ ولــی 
بــا ایــن حــال مــا فلســفه را از حــوزه ی انتزاعیــات فراتــر بردیــم و از قابلیت هــای آن بــرای مواجهــه بــا معضــالت اجتماعــی 
اســتفاده کردیــم. بــرای نمونــه، بحــث »فلســفه و زیســت جهان  امــروز در عصــر کرونــا« را طــرح کردیــم. در ابتــدا خودمــان 
یقیــن نداشــتیم کــه بتوانیــم اصحــاب فلســفه را نیــز وارد ایــن حوزه هــا کنیــم؛ ولــی وقتــی انجــام شــد مشــاهده کردیــم کــه 

چــه دنیــای گســترده ای اســت و مــورد اســتقبال  عالقه منــدان علــوم انســانی قــرار گرفــت.

ــوار« در ســال های اخیــر گفــت: در هفتــه ی پژوهــش  ــدون دی ــه عملی شــدن آرمــان »پژوهشــگاه ب ــا اشــاره ب ــادی ب ــر قب دکت
ســال 9۸ بــرای نخســتین بــار »آرمــان پژوهشــگاه بــدون دیــوار« عملــی شــد و جهــت تعامــل مســتقیم بــا جامعــه، نمایشــگاه 
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ــد  ــگاه مانن ــراف پژوهش ــی اط ــاوری در نواح ــات و فن ــوم تحقیق ــازار وزارت عل ــاوری و فن ب ــش، فن ــتاوردهای پژوه دس
برج  هــای آ. اس. پ و بــرج بین  المللــی تهــران بــرای برگــزاری کارگاه هــا، میزهــای بالینــی و کلینیــکال برگــزار شــد. در ایــن 

ــه مــردم ارائــه شــد. کارگاه هــا خدمــات رایگانــی در حوزه هــای مختلــف علــوم انســانی و اجتماعــی ب
وی ضمــن تشــریح ایــن اقدامــات عنــوان کــرد: در ایــن کارگاه هــا خدمــات رایــگان در حوزه  هــای مختلــف علــوم انســانی 
و اجتماعــی ارائــه شــد، موضوعاتــی نظیــر مســائل تحصیلــی خانواده هــا و مشــکالت آن هــا بــرای حضــور فرزندانشــان در 

فضــای مجــازی طــرح شــد کــه بــا اســتقبال مخاطبــان روبــرو شــد.

ــای  ــش و افق  ه ــن: پژوه ــا عناوی ــک ب ــًا کلینی ــل و بعض ــگاه 5 پن ــراف پژوهش ــه ی اط ــه در محوط ــه داد: ازجمل وی ادام
ــی، پژوهــش و افق  هــای پیشــرفت؛ مشــاوره  ــواده، پژوهــش و افق  هــای پیشــرفت؛ مشــاوره تحصیل پیشــرفت؛ مشــاوره خان
فلســفی بــه والدیــن، پژوهــش و افق  هــای پیشــرفت؛ مشــاوره خالقیــت و پژوهــش و افق  هــای پیشــرفت و مشــاوره ی گفتــار 

و زبــان برگــزار شــد.

رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در ارتبــاط بــا طرح هایــی کــه بــا حمایــت ســازمان برنامــه و بودجــه 
و بــا عنــوان طــرح اعتــالی علــوم انســانی انجــام شــده اســت، تشــریح کــرد: در طــرح اعتــالء، مــا ســه کارگــروه بــا شــش 
مســئله ی مشــترک داشــتیم و در آن تأمالتــی در ذات علــوم انســانی غــرب و هم چنیــن تأمالتــی در نحــوه ی ورود ایــن علــوم 

ــه ایــران داشــتیم، به عــالوه این کــه در کاربســت علــوم یادشــده در ایــران تحقیقاتــی صــورت گرفــت. ب

ــاس آن  ــر اس ــد ب ــه ی نظام من ــک مجموع ــت. ی ــی اس ــه ی ثمرده ــر در مرحل ــال حاض ــرح در ح ــن ط ــه داد: ای وی ادام
طراحی شــد کــه 11 مــاه زمــان صــرف آن شــده اســت و گــزارش ســازمان برنامــه هــم در مرحلــه ی نهایــی آن قــرار دارد. 9 
کتــاب آن منتشــر شــده و 14جلــد نیــز بــه زودی منتشــر می شــود. ده هــا مقالــه ی علمی_پژوهشــی داخلــی و بین المللــی هــم 

از آن اســتخراج شــده اســت.

ــت:  برخــی  ــرد و گف ــاره ک ــوم انســانی اش ــرای کاربردی ســازی عل ــه ی پشــتوانه ی نظــری ب ــه تهی ــه ب ــادی در ادام ــر قب دکت
ــت.  ــه نیس ــه این گون ــت؛ درصورتی ک ــت اس ــروش حقیق ــم و ف ــروش عل ــانی، ف ــوم انس ــازی عل ــه کاربردی س ــد ک معتقدن
ــد. ــدا می کن ــاد پی ــم اعتق ــه عل ــتر ب ــد، بیش ــم را می بین ــد عل ــه فوای ــی ک ــد و کس ــم می افزای ــر ارزش عل ــم ب ــری عل به کارگی
ــا  ــد، ی ــه کاهــش ده ــاد و افســردگی را در جامع ــد طــالق، اعتی ــد آســیب هایی مانن ــوم انســانی بتوان ــر عل ــه داد: اگ وی ادام
باعــث ارتقــای نظــام اخــالق در جامعــه شــود، اعتمــاد عمومــی به خــود را افزایــش می دهــد. حتــی علــوم انســانی می توانــد 

ــی ســاده تر آمــوزش داده شــود. ــه دهــد کــه توســط آن هــا علــوم تجرب ــی ارائ تکنیک های

دکتــر قبــادی افــزود: علــوم طبیعــی هــم محــاط در علــوم انســانی اســت و پایــه، مایــه، ســرانجام و غایــت علــوم تجربــی را 
ــد  ــده داده ان ــدا فیلســوفان ای ــه ابت ــوده اســت ک ــن صــورت ب ــای غــرب هــم به همی ــد. در دنی ــف می کن ــوم انســانی تعری عل
ــدا در حــوزه ی فکــر، فلســفه  ــر جهــان ابت ــم و تغیی ــم، تفســیر مفاهی ــر مفاهی ــوژی به وجــود آمــده اســت. تغیی و بعــد تکنول
ــی  ــانی، یعن ــوم انس ــتقیم عل ــی و مس ــان، ذات ــرد پنه ــا از کارک ــه ی م ــفانه جامع ــی متأس ــت. ول ــوده اس ــانی ب ــوم انس و عل

ــت. ــل اس ــه غاف ــی در جامع معرفت افزای
ایــن پژوهشــگر هم چنیــن بــه اهمیــت مباحــث بومــی و دینــی در برنامــه ی راهبــردی نخســت اشــاره کــرد و بــا برشــمردن 
ــوان کــرد: وجــود تعــداد متنابهــی  ــا ارتقــای هویــت دینــی و بومــی عن ــوم انســانی در رابطــه ب فعالیت هــای پژوهشــگاه عل
از فصلنامه هــای تخصصــی بــا رویکــرد بومــی و دینــی ازجملــه آفاق الحضــاره االســالمی، پژوهش نامــه ی علــوی، 
ــت  ــان، حکم ــان و عرف ــفه و کالم ادی ــه ی فلس ــالمی، نقدنام ــگ اس ــی و فرهن ــات قرآن ــن، مطالع ــم و دی ــه ی عل پژوهش نام

ــت. ــم آورده اس ــی فراه ــی و بوم ــت دین ــه ی فعالی ــترده ای را در زمین ــای گس ــم؛ ظرفیت ه ــفه ی عل ــر و فلس معاص

ــفه،  ــخ گویی فلس ــای پاس ــش »ظرفیت ه ــت: همای ــی گف ــرد دینی_بوم ــا رویک ــی ب ــزاری همایش های ــه برگ ــاره ب ــا اش وی ب
کالم، ادیــان و عرفــان بــه چالش هــای امــروز«، همایــش ملــی »اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری و مطالعــات قرآنــی معاصــر«، 
ــوی«،  ــت عل ــی »حکوم ــش بین الملل ــداری اســالمی«، همای ــی »بی ــش مل ــوی«، همای ــاق عل ــی »میث ــای مل سلســله همایش ه
ــان  ــی »نهج البالغه پژوه ــای ادواری بین الملل ــان«، همایش ه ــه های اسالم شناس ــه در آراء و اندیش ــی »نهج البالغ ــش مل همای

ــتند. ــا هس ــن همایش ه ــی از ای ــی« نمونه های ــی)ع( پژوه ــام عل ــی »ام ــره ی بین الملل ــنواره و کنگ ــان« و جش جه
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دکتــر قبــادی ادامــه داد: بیــش از 4۸ نشســت تخصصــی بــا عناویــن ماننــد »نظــام سیاســی اســالم«، »دولــت در صــدر اســالم«، 
»جهــاد و تــرور در اســالم«، »زن در اســالم«، »دالیــل افــول معتزلــه در جهــان اســالم«، »تحــوالت نشانه شــناختی در دیالــوگ 
میــان دیــن و ســینما«، »دیــن، فرهنــگ و فنــاوری« و بیــش از ۶0 نشســت علمــی در خصــوص امــام علــی)ع( برگــزار شــده 

اســت و از ســال 1393 تــا 139۸شــاهد چــاپ بیــش از 35 عنــوان کتــاب بــا موضوعیــت دینــی هســتیم.

ــه برگــزاری  ــی پژوهشــگاه ب ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ضمــن تشــریح فعالیت هــای بین الملل ــس پژوهشــگاه عل رئی
ــی )ع(  ــام عل ــی مهمــی در حــوزه ام ــرد و گفــت:  کنفرانس هــای بین الملل ــی)ع( اشــاره ک ــام عل ــی ام کنفرانس هــای بین الملل
پژوهــی برگــزار شــده اســت کــه ســومین کنگــره ی بین المللــی امــام علــی)ع( پژوهــی ازجملــه گســترده ترین آن هــا بــود. ایــن 
کنگــره در هیأت رئیســه پژوهشــگاه بــا شــعار »فرهنــگ صلــح در اندیشــه و ســیره امــام علــی علیه الســالم؛ بازخوانــی گفتمــان 

بــا رویکــردی جهانــی، چالــش امــروز و طرحــی بــرای فــردا« در دفتــر ریاســت پژوهشــگاه برگــزار شــد.

ــت  ــاوری، معاون ــات و فن ــوم، تحقیق ــاد و مراکــزی همچــون وزارت عل ــن دوره از کنگــره نه ــه داد: در برگــزاری ای وی ادام
پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری، پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، مرکــز تحقیقــات 
امــام علــی)ع(، دانشــگاه تهــران، دانشــگاه تربیــت مــدرس، دانشــگاه الزهــراء، جامعــه المصطفــی العالمیــه، دانشــگاه مفیــد، 
ــگ و اندیشــه ی اســالمی، مســجدالکوفه المعظــم،  ــت پژوهــش، پژوهشــگاه فرهن ــه معاون ــای علمی ــت حوزه ه ــز مدیری مرک
عتبه العلویــه المقدســه، جامعه الکوفــه، بنیــاد بین المللــی نهج البالغــه، کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران، دانشــگاه فرهنگیــان، 
پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســالم، مؤسســه ی فرهنگــی اکــو، کتابخانــه ی تخصصــی امیرالمومنیــن علــی )ع(، ســیویلیکا، 
مرکــز همکاری هــای علمــی و بین المللــی، حــوزه ی حضــرت خدیجــه )س(، دانشــگاه علیگــری هنــد مشــارکت داشــتند و 

14۸ مقالــه ی داخلــی و خارجــی بــه ایــن همایــش ارســال شــد.

ــل  ــط بین المل ــوالت در رواب ــن تح ــی از مهم تری ــز یک ــی نی ــراز بین الملل ــرح ت ــه ط ــگاه ب ــرد: ورود پژوهش ــوان ک وی عن
پژوهشــگاه بــوده اســت و پژوهشــگاه علــوم انســانی در دوره ی جدیــد توانســت به عنــوان تنهــا مؤسســه ی پژوهشــی علــوم 
انســانی کشــور در کنــار هشــت مؤسســه ی پژوهشــی دیگــر در حوزه هــای علــوم بنیادیــن، فنــی و مهندســی و 1۶ دانشــگاه 
ــه تــراز بین المللــی« حضــور یابــد. جامــع و صنعتــی در طــرح »ارتقــای پنــج دانشــگاه و پنــج واحــد پژوهشــی برتــر کشــور ب
ــی اشــاره داشــت و  ــق فعالیت هــای پژوهشــی بومی_دین ــد حــوزه و دانشــگاه به منظــور تعمی ــت پیون ــه اهمی ــادی ب ــر قب دکت
ــا  در خصــوص فعالیت هــای پژوهشــگاه در راســتای تعمیــق بومی ســازی علــوم انســانی گفــت: پژوهشــگاه علــوم انســانی ب
ــت پژوهشــی حــوزه ی  ــان، معاون ــی، پژوهشــگاه ادی ــر پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه، جامعه المصطف ــادی نظی ــای زی نهاده
ــگ و اندیشــه ی  ــم، پژوهشــگاه فرهن ــوم انســانی ق ــگ و عل ــه، پژوهشــگاه فرهن ــای علمــی حــوزه ی علمی ــه، انجمن ه علمی
اســالمی، دانشــگاه علــوم و حدیــث، تقریــب مذاهــب و دانشــگاه مفیــد ارتبــاط دارد. پژوهشــکده ی مطالعــات قرآنــی و انجمــن 
مطالعــات قرآنــی نیــز در پژوهشــگاه تأســیس شــده اســت. هم چنیــن تنهــا مجلــه ی انتقــادی کشــور به صــورت ماهنامــه در 

ــی نظــری و دســتاوردهای علمــی غــرب دائمــًا نقــد می شــود. پژوهشــگاه منتشــر می شــود کــه طــی آن مبان

وی عنــوان کــرد: افــزون بــر ایــن، تفاهم نامه هــای متعــددی نیــز بــا مراکــز دینــی و مذهبــی ازجملــه بنیــاد مطالعــات اســالمی 
روســیه، دانشــگاه باقرالعلــوم، دانشــگاه ادیــان و مذاهــب، دانشــگاه مطالعــات اســالمی لبنــان، مدرســه ی اســالمی هنــر قــم، 
پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســالمی، معاونــت پژوهشــی حــوزه ی علمیــه قــم، دانشــگاه امــام صــادق )ع(، جامعه المصطفــی 

و انجمن هــای علمــی حــوزه علمیــه ی قــم و پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه منعقــد شــده اســت.

ــت  ــیس معاون ــاله اول؛ تأس ــه ی پنج س ــگاه در برنام ــه در پژوهش ــات صورت گرفت ــن اقدام ــادی مهم تری ــر قب ــه دکت ــه گفت ب
کاربردی ســازی علــوم انســانی و فرهنگــی، جــذب نیروهــای متخصــص، کســب 2۶ جایــزه ی ملــی و بین المللــی در ســال های 
ــگاه،  ــعه ی وب گاه پژوهش ــاء و توس ــازی، ارتق ــانی، روزآمدس ــوم انس ــع عل ــال جام ــم گیر پرت ــعه ی چش 1394 – 1399، توس
گســترش تالش هــا در راســتای ترویجی ســازی علــوم انســانی، مجموعــه فعالیت هــای پژوهشــی پیرامــون اقتصــاد مقاومتــی 
ــوم انســانی  ــالی عل ــع اعت ــد، اجــرای طــرح جام ــق تولی ــی و رون ــی و کاالی ایران ــد مل ــت از تولی ــاالت حمای ــه مق مجموع

معطــوف بــه پیشــرفت کشــور، اجــرای طــرح توانمندســازی اجتمــاع محــور مناطــق محــروم ســواحل مکــران هســتند.

وی ادامــه داد: هم چنیــن همــکاری و ســازماندهی بیــش از 3000 نفــر از اســتادان دانشــگاه های سراســر کشــور در 1۷گــروه 
تخصصــی، تأســیس دفتــر کرســی های نقــد، نــوآوری و نظریه پــردازی و گســترش فعالیت هــای آن تــا 12 کرســی در ســال، 
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تبدیــل هیــأت ممیــزه و هیــأت جــذب پژوهشــگاه بــه قطــب هیأت ممیــزه و جذب مؤسســات پژوهشــی علــوم انســانی وزارت 
علــوم، بــاال بــردن ســطح رفاهــی و معیشــتی کارکنــان و پرداخــت جــدول معیشــتی ســاالنه کم نظیــر نســبت بــه پژوهشــگاه ها 
ــط  ــه و شــیوه نامه های مرتب ــواع نظام نام ــن ان ــور پژوهشــی، تدوی و دانشــگاه های شــهر تهــران، نظام مندســازی فرایندهــای ام
ســامانه ی ســیماپ و یکسان ســازی فرایندهــای امــور پژوهشــی، ایجــاد واحدهــای تــازه ای چــون دفتــر نطــارت و ارزیابــی و 
دفتــر اعضــای هیــأت علمــی و تدویــن برنامــه ی راهبــردی اول و دوم و برانگیختــن اعضــای هیــأت علمــی بــه داشــتن برنامه ی 

راهبــردی پژوهشــی و تــالش بــرای تحقــق آن؛ از دیگــر اقداماتــی صــورت گرفتــه در ایــن پژوهشــگاه اســت.

ــای انســانی و  ــته؛ ظرفیت ه ــه دو دس ــای پژوهشــگاه را ب ــات فرهنگــی ظرفیت ه ــوم انســانی و مطالع ــس پژوهشــگاه عل رئی
ســازمانی تقســیم کــرد و درخصــوص ظرفیت هــای انســانی پژوهشــگاه گفــت: یکــی از اهــداف ترســیم شــده در برنامــه ی 
ــای عملکــرد پژوهشــگاه در  ــن حوزه ه ــود. یکــی از موفق تری ــد ب ــأت علمــی جدی ــردی نخســت جــذب 51 عضــر هی راهب
ــه ی  ــداف ترسیم شــده در برنام ــق اه ــأت علمــی و تحق ــه اعضــای هی ــت در توســعه ی بدن ــا 139۸ موفقی ســال های 1394 ت

راهبــردی نخســت در ایــن زمینــه اســت.

ــد. بیشــترین  ــر کشــور بوده ان ــًا از دانشــگاه های برت ــده اند عمدت ــر جــذب ش ــال های اخی ــه در س ــی ک ــه داد: اعضای وی ادام
ــد  ــه ی بع ــدگان( و در مرتب ــذب ش ــدود 40 درصدج ــر؛ ح ــران )25 نف ــگاه ته ــل دانش ــارغ التحصی ــدگان ف ــداد جذب ش تع

ــد. ــر ( بوده ان ــی )۶ نف ــه طباطبای ــر( و دانشــگاه عالم ــدرس )۸ نف ــت م دانشــگاه تربی

رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی توفیقــات پژوهشــگاه در عرصــه ی راهبــردی و در عرصــه ی کاربــردی 
ــتیم، خاطرنشــان  ــردی دوم هس ــه راهب ــال اول برنام ــون در س ــه اکن ــر این ک ــا ذک ــدار دانســت و ب ــگاه برنامه م را محصــول ن
کــرد: در پنــج ســال اول هدف گــذاری کردیــم تــا فرآینــد پژوهــش کامــاًل اتوماســیون و نظام منــد شــود و ایــن محقــق شــد. 
ــب  ــم و ســرعت تصوی ــت انتشــارات و محصــوالت انجــام دادی ــردن کیفی ــرای باال ب ــز ب ــذاری دیگــری نی ــن هدف گ هم چنی
طرح هــا در شــوراها را نیــز در عیــن حفــظ و ارتقــأ کیفیــت افزایــش دادیــم. به عــالوه پرتــال جامــع علــوم انســانی، توســعه ی 
قابــل مالحظــه ای پیــدا کــرد. یکــی از نقــاط عطــف در مســیر توســعه ی پرتــال جامــع، راه انــدازی نســخه ی جدیــد ایــن بانــک 
ــاختار  ــزاری بیشــتری برخــوردار اســت و س ــات نرم اف ــد از امکان ــن نســخه ی جدی ــهریور 139۷ اســت. ای ــی در ش اطالعات
منعطــف آن بــا معیارهــای کاربردوســتی منطبق تــر اســت. در نتیجــه تحــول یادشــده در میــزان مراجعــه کننــدگان بــه پرتــال 
ــن  ــت. هم چنی ــوده اس ــراه ب ــدی هم ــدودا 300 درص ــد ح ــا رش ــال 139۷ ب ــابه در س ــان مش ــه زم ــبت ب ــال 139۸ نس در س
ــال، از  ــد پرت ــه ی نســخه ی جدی ــس از ارائ ــدگان پ ــزان مراجعه کنن ــا می ــه ب ــا در رابط ــر الکس ــال در وب گاه معتب ــه ی پرت رتب
ســوی کاربــران ایرانــی بــا رشــد 501 پلــه ای و از ســوی کاربــران سراســر جهــان بــا رشــد 1255۷ پلــه ای همــراه بــوده اســت.

ــه ی  ــز ))Google Analytics، در 4 ماه ــوگل آنالتیک ــر گ ــزار معتب ــده از نرم اف ــتخراج ش ــار اس ــه آم ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
نخســت ســال 139۸ بیــش از 3 میلیــون و ۸0 هــزار کاربــر جهــت بهره منــدی از داده هــای پرتــال بــه وب گاه ensani.ir مراجعــه 
ــد داشــته  اند کــه نســبت صفحــه ی  ــال بازدی ــر از بیــش از ۶ میلیــون و ۶00 هــزار صفحــه در پرت ــد. ایــن تعــداد کارب کرده ان

بازدیــد شــده بــه تعــداد کاربــران 2.1 صفحــه بــوده اســت.

ــال جامــع علــوم انســانی در دوره ی برنامــه  ایــن اســتاد دانشــگاه ســه عامــل اصلــی را در توضیــح توســعه ی چشــم گیر پرت
ــات  ــذاری صفحــات، امکان ــرعت بارگ ــود س ــزار، بهب ــر نرم اف ــم از تغیی ــی اع ــل تکنیک ــمرد: 1. دالی ــردی نخســت برش راهب
ــه از  ــتفاده ی بهین ــا اس ــریات ب ــریع تر نش ــانی س ــین، 2. به روزرس ــزاری پیش ــتی های نرم اف ــع کاس ــزاری و رف ــد نرم اف جدی
نیــروی انســانی پژوهشــگاه و کاربســت حداکثــری ظرفیت هــای دانشــجویی و 3- دسترســی رایــگان مخاطبــان بــه مقــاالت 

ــر بانک هــای اطالعاتــی مشــابه در کشــور. ــودن اکث ــی ب ــه پول ــا توجــه ب ــال ب علمــی در پرت
ــه  ــد، بالفاصل ــری اعــالم می کنن ــام معظــم رهب ــه مق ــا ســاالنه شــعار ســال را ک ــرد: م ــان خاطرنشــان ک ــادی در پای ــر قب دکت
ــد و  ــی، تولی ــه در راســتای تحقــق شــعار »اقتصــاد مقاومت ــرای نمون ــم. ب ــال کرده ای ــداوم دنب ــری م ــا ُکنــش مســتمر و پیگی ب
ــا عرصــه ی صنعــت و اجتمــاع انجــام شــد و اثــری مهــم  اشــتغال«، پژوهش هایــی به منظــور تحکیــم پیونــد علــوم انســانی ب
ــدیم و  ــل ش ــع وارد عم ــا به موق ــز م ــالب نی ــه ی گام دوم انق ــا بیانی ــه ب ــن در رابط ــید. هم چنی ــار رس ــه انتش ــه ب در این زمین
نشســت های بســیار متعــددی داشــتیم و حتــی بــا مرکــز الگــوی اســالمی_ایرانی پیشــرفت نیــز همکاری هــای مهمــی صــورت 

گرفــت.
منبع: ایسنا
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دکرت قبادی در دیداربا  گروه پژوهشی مدیریت:
گروهمدیریتمیتواندپلقابلاتکاییدرمسیرپژوهشتقاضامحوروجامعهمحورباشد

ــت  ــر ریاس ــاه 1399، در دفت ــنبه 2۷ بهمن م ــگاه، روز دوش ــس پژوهش ــا رئی ــت ب ــی مدیری ــروه پژوهش ــدار گ ــتین دی نخس
ــر  ــی، دکت ــر ابراهیم ــو، دکت ــر براتل ــه؛ دکت ــن جلس ــر در ای ــای حاض ــه اعض ــادی ب ــر قب ــی دکت ــا خوش آمدگوی ــگاه، ب پژوهش

ــد. ــاز ش ــاه والیتی آغ ــر میرش ــیدکاللی و دکت ــر س ــن نژاد، دکت روش
ــدازِی گــروه مدیریــت در پژوهشــگاه و نقشــی کــه ایــن گــروه  ــان اهمیــت راه ان ــه بی ــادی ب ــر قب ــدای ایــن جلســه دکت در ابت
ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــت: پژوهش ــد، پرداخــت و گف ــته باش ــدن داش ــوی کاربردی ش ــه س ــگاه ب ــری پژوهش ــد در راهب می توان
ــن رو طــرح تأســیس  ــاز داشــت؛ از ای ــت هــم نی ــه پژوهشــکده ی مدیری ــدی، ب ــش کارآم مطالعــات فرهنگــی، در مســیر افزای
پژوهشــکده ی مدیریــت در جلســات کمیســیون و هیــأت امنــا مطــرح شــد کــه در ادامــه ی ایــن مســیر بایــد بــه همــت شــما 

ــه پژوهشــکده محقــق شــود. ــزرگان، تبدیــل گــروه پژوهشــی ب ب
ــا امــکاِن جــذِب نیروهایــی خــوب در فراخــوان جدیــد و ســهمیه ای کــه از  قبــادی تأکیــد کــرد: در ایــن راســتا اول این کــه ب
ــی و  ــای کارفرمای ــا اجــرای طرح ه ــود ت ــد ب ــق خواهن ــا شــما هم اف ــم ب ــه پژوهشــکده های دیگــر ه ــه البت ــروه اســت ک آِن گ
راهبردی شــدن مباحــث نظــری در عمــل تســهیل شــود. در این بــاره اگــر طبــق اعــالم ســازمان یونســکو پژوهــش را بــه ســه 
دســته تقســیم کنیــم؛ پژوهــش اول، پژوهــش نظــری اســت کــه شــامل دو بخــش؛ نظــری بنیــادی و نظــری راهبــردی می شــود. 
بخــش دوم پژوهــش توصیــه ای و بخــش ســوم آن نیــز کاربــردی هســتند، حتــی در فلســفه کــه نظری تریــن رشــته اســت، مــا 
ــا  ــت در موضــوع کرون ــه؛ ورود و دخال ــک نمون ــوان ی ــردی داشــته باشــیم. به عن ــد کارب ــردی و بع ــای راهب ــم طرح ه می توانی
ــی چــون جامعه شناســی،  ــه شــد کــه حوزه های ــوم انســانی می دانســتند، و بعــد گفت ــه عل ــط ب ــدا برخــی آن را بی رب ــه در ابت ک

روان شناســی و مدیریــت هــم در ایــن زمینــه دخیــل هســتند.
ــش  ــیر پژوه ــر در مس ــته های دیگ ــه ی رش ــار هم ــی در کن ــل اتکای ــل قاب ــد پ ــت می توان ــروه مدیری ــه داد: گ ــادی ادام قب
ــا خــدا را شــکر االن  ــی وجــود نداشــت ام ــاًل گــروه مدیریت ــوار باشــد. قب ــدون دی تقاضامحــور، جامعه محــور و پژوهشــگاه ب
گــروه مســتقلی داریــم کــه اســتعداد ســاختاری ذاتــی و ســازمانی بهتــری بــرای رشــد دارد و ایــن بحــث کــه ارائــه شــد دلیلــی 

ــه ضــرورِت تأســیس ایــن گــروه و پژوهشــکده اســت.  ــاور ب ــِل ب از دالئ
وی گفــت: رشــته ی مدیریــت می توانــد بیــش از ایــن در مســئله محور کــردن، نقــش داشــته باشــد چــون راهبــرد بلــد اســت و 
ــا  ــذا م ــد اســت، ل ــره را بل ــازار و غی ــن فن ب ــاوری، هم چنی ــه فن ــن ب ــل ف ــد. راه تبدی ــک را می دان ــه تاکتی ــرد ب ــِل راهب راه تبدی
ســرمایه ی عظیمــی داریــم کــه بــا توجــه بــه رشــته ی مدیریــت می توانــد بــه فعلیــت برســد، اگــر مــا طبــق فرمایشــات مقــام 
معظــم رهبــری کــه در دیــدار بــا شــورای بررســی متــون فرمودنــد؛ »کاری کنیــد کــه محصول تــان بــه بــازار بیایــد« بایــد بــه 
خروجی کــردن آثــار بیاندیشــیم کــه در ایــن راه بایــد بــا انــرژی مضاعــف کار شــود و محصول محــور باشــید کــه مایــه ی دوام، 

قــوام، رشــد و توســعه ی مدیریــت بایــد ایــن باشــد.
در این جلسه دکتر براتلو )مدیر گروه پژوهشی مدیریت( و اعضای حاضر نیز به ارائه ی دیدگاه های خود پرداختند.
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نکوداشتدکترصانعپور

مراســم نکوداشــت اســتاد فرهیختــه و فرزانــه دکتــر مریــم صانع پــور؛ دکتــرای فلســفه ی اســالمی، دکتــرای علــوم و معــارف 
نهــج البالغــه، پژوهشــگر و مؤلــف پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، بــا همــکاری گــروه پژوهشــی مطالعــات 
زنــان پژوهشــکده مطالعــات اجتماعــی، پژوهشــکده غرب شناســی و علــم پژوهــی، پژوهشــکده ی حکمــت معاصــر و گــروه 

پژوهشــی مطالعــات قرآنــی، هفتــم بهمن مــاه 1399 به صــورت حضــوری و مجازی)وبینــار( برگــزار شــد.

در ابتــدای نشســت دکتــر قبــادی، ریاســت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ضمــن تأکیــد بــر حســن ســلیقه 
ــا میــالد حضــرت زهــرا )س( و بزرگداشــت روز زن گفــت: خــدا را شــاکریم کــه  در برگــزاری ایــن برنامــه و تقــارن آن ب
ــران و  ــی از مدی ــه درصــد باالی ــه برخــوردار اســت ک ــم و فرزان ــد، عال ــید، کارآم ــان رش پژوهشــگاه از نعمــت حضــور زن
اعضــای شــورای پژوهشــی پژوهشــگاه را زنــان تشــکیل می   دهنــد و ایــن نشــان دهنــده ی بلــوغ بــاالی جامعــه ی مــا به ویــژه 
جامعــه ی علمــی پژوهشــگاه اســت. امیــد اســت ایــن مســیر تــداوم پیــدا کنــد و همــواره شــاهد نورافشــانی علمــی- فرهنگــی 

و اجتماعــی بانــوان باشــیم.
قبــادی در ادامــه افــزود: بــا مــرور کار، اندیشــه و منــش دکتــر صانع پــور ایــن بیــت حافــظ را متناســب بــا شــخصیت و شــأن 

ــم؛ ــان می بین ایش
           نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود                                       زمانه طرح محبت، نه این زمان انداخت

ــی و  ــوی- علم ــع، معن ــخصیت جام ــوص ش ــه در خص ــار نکت ــت چه الزم اس
اخالقــی دکتــر صانع پــور گفتــه شــود کــه پژوهشــگاه بایــد به عنــوان یــک درس، 
ــل  ــل و فص ــری، ح ــداری، مداراگ ــو م ــوزد: گفت وگ ــی بیام ــل های آت ــه نس ب

ــه. ــازع و منازع ــز از تن ــایی و پرهی ــائل و گره گش مس
ــگاه  ــانی در پژوهش ــزرگ انس ــرمایه ی ب ــه س ــور را ب ــر صانع پ ــات، دکت ــن صف ای
تبدیــل کــرده اســت. اولیــن درســی کــه دکتــر صانع پــور بــه مــا می دهــد، حفــظ 
ــوی، مداراگــرا و گفت وگوگــرا اســت.  ــی، معن ــه شــکل اخالق ــط ســازمانی ب محی
ــت.  ــه اس ــه و مناقش ــر از منازع ــگری باالت ــگاه و پژوهش ــأن پژوهش ــه ش ــرا ک چ
ــه  ــت ک ــن اس ــود، ای ــده می ش ــور دی ــر صانع پ ــه در دکت ــی ک ــاره ی فضائل عص
ــی  ــر واال و جهان ــن و فک ــیم و ذه ــزرگ بیاندیش ــم و ب ــر بروی ــات باالت از مناقش
داشــته باشــیم. دومیــن صفــت دکتــر صانع پــور، فروتنــی و درک نیــاز دائمــی بــه 
آموختــن اســت. امــروز در جهــان افــراد و ســازمان هایی موفــق هســتند کــه دائــم 
خودارزیابــی و بــاور بــه نیــاز دائمــی بــرای آموختــن داشــته باشــند. و ایــن صفــت 
ــود.  ــده می ش ــور دی ــر صانع پ ــی دکت ــی و عمل ــش اجرای ــن در من ــو احس ــه نح ب
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ــراد، گروه هــا و بخش هــای مختلــف داشــتند و  ــی اســت کــه همــواره در داوری طرح هــا، اف ســومین ویژگــی ایشــان، انصاف
ازجملــه نــوادر هیــأت علمــی هســتند کــه قشــر وســیعی از اعضــای غیــر هیــأت علمــی بــه ایشــان اعتمــاد و ارتبــاط داشــتند 
و ایــن ویژگــی، دکتــر صانع پــور را از ســرمایه ی انســانی بــه ســرمایه ی اجتماعــی تبدیــل کــرده اســت. چهارمیــن و آخریــن 
ــا  ــد هویت شــان ب ــن ویژگــی نشــان از پیون ــد کــه ای ــه پژوهشــگاه دارن ویژگــی ایشــان این ســت کــه تعلق خاطــر وســیعی ب
هویــت، تاریــخ؛ گذشــته- حــال و آینــده ی پژوهشــگاه اســت و ایــن، محصــول یــک آگاهــی عمیــق تاریخــی و فلســفی اســت. 
ــه خشــونت، منازعــه و مناقشــه منجــر شــود. ــوده و ممکــن اســت  ب ــا ب ــت بی معن ــه آگاهــی نداشــته باشــیم هوی ــا زمانی ک ت
در ادامــه ی ایــن مراســم دکتــر فــروغ پارســا، مدیــر گــروه پژوهشــی مطالعــات قرآنــی ضمــن اشــاره ی اجمالــی بــه زندگی نامــه 
و  ســیر فعالیت هــای علمــی و فرهنگــی دکتــر صانع پــور گفــت: شــخصیت علمی-فرهنگــی، ســیره ی اخالقــی، اجتماعــی و 
مدنــی ایشــان مجــال و فرصــت آن را دارد کــه موضــوع و محــور کتــاب درســی بــرای زنــان و دختــران ایــران باشــد. بــه نظــر 
ــب  ــال لق ــروش س ــای پرف ــی از کتاب ه ــمار یک ــود، در ش ــف ش ــور تألی ــم صانع پ ــی مری ــاب زندگ ــه کت ــد چنان چ می رس
ــگاه زن در  ــه مبحــث جای ــرا ب ــش از اتمــام مراحــل ارشــد و دکت ــی و پی ــور در خــالل مقاطــع تحصیل ــر صانع پ ــرد. دکت بگی
ــان، بازســازی و  ــرای احقــاق حقــوق زن ــع خاســتگاه فعالیــت علمــی ایشــان تــالش ب ــد شــد. درواق ــخ اســالم عالقه من تاری
نوســازی چهــره ی زن مســلمان ایرانــی بــود. بــه ایــن دلیــل نخســتین اثــر ارزشمندشــان بــا عنــوان »بررســی تاریخــی منزلــت 

زن از دیــدگاه اســالم« بــا مشــارکت دکتــر ثریــا مکنــون در ســال 13۷4 تألیــف و در چنــد نوبــت تجدیــد چــاپ شــد.
دکتــر پارســا افــزود: دکتــر صانع پــور پــس از ورود بــه پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی به مناســبت رشــته ی 
ــر  ــتکاری کم نظی ــا پش ــال و ب ــرب را دنب ــفه ی غ ــث فلس ــد و مباح ــی ش ــکده ی غرب شناس ــود وارد پژوهش ــی خ تحصیل
ــن در  ــدا و دی ــتی«، »خ ــی اومانیس ــی معرفت شناس ــر مبان ــدی ب ــرد. »نق ــف ک ــوزه تألی ــن ح ــته را در ای ــر برجس ــن اث چندی
ــاالت و  ــراه مق ــی« به هم ــه ی غرب ــی و مدرنیت ــی یونان ــن«، »اسطوره شناس ــالق و دی ــفه ی اخ ــتی«، » فلس ــرد اومانیس رویک
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ســخنرانی های بســیار زیــادی در ایــن حــوزه در شــمار آثــاری اســت کــه در طــول یــک دهــه منتشــر شــده کــه در آن هــا، 
فلســفه ی غــرب و انگاره هــا و ایده هــای برآمــده از آن را بــا رویکــردی علمــی و روش منــد مــورد نقــادی قــرار داد. دکتــر 
ــتگاه  ــن خاس ــرب و هم چنی ــفه ی غ ــی فلس ــی معرفت شناس ــه مبان ــد ک ــان ده ــرده، نش ــالش ک ــار ت ــن آث ــور در ای صانع پ
اســطوره های مدرنیتــه ی غربــی آن  طــور کــه تبلیــغ و ترویــج می شــوند، در پــی تکریــم و حرمــت انســان بــه مــا هــو انســان 
نیســت بلکــه صرفــًا به دنبــال پاســداری از حقــوق فــرد مذکــر غربــی بــه عنــوان انســان اســت. بحــث اخــالق در منظومــه ی 
ــای مجــازی:  ــی در دنی ــی اخالق ــاب »چندصدای ــبت کت ــن مناس ــته و به همی ــادی داش ــت زی ــور اهمی ــر صانع پ فکــری دکت
اخــالق شــهروندان دنیــای مجــازی« را بــا تمرکــز بــر قــرأن و نهــج البالغــه بــه رشــته ی تحریــر درآورد کــه ایــن کتــاب در 
پنجمیــن جشــنواره ی علی پژوهــان برگزیــده و مــورد تقدیــر قــرار گرفــت. ایشــان در ایــن آثــار در پــی آن اســت تــا اهمیــت 
و برجســتگی آموزه هــای قرآنــی و اســالمی را تبییــن و نشــان دهــد کــه مبانــی معرفت شناســی اســالم و فلســفه ی اســالمی 
در مقایســه بــا نظریــات و مکاتــب فکــری دیگــر، قابلیت هــای انکارناپذیــری بــرای انســان معاصــر دارد. و ســرانجام بایــد 
ــای  ــی و رهیافت  ه ــات عرفان ــور مطالع ــم صانع پ ــر مری ــه ی دکت ــورد عالق ــن حــوزه ی م ــن و محوری تری ــت؛ اصلی تری گف

اشــراقی و شــهودگرایانه بــوده اســت.
ــا بیــان  در ادامــه دکتــر زهــرا پارســاپور، معــاون کاربــردی ســازی علــوم انســانی و فرهنگــی پژوهشــگاه علــوم انســانی ب
ــه  چنــد کلیــدواژه در وصــف ویژگی هــای دکتــر مریــم صانع پــور گفــت: ایشــان اخالقــی از نــوع اخــالق مراقبــت مادران
ــد  ــوالً پژوهشــگران بع ــه معم ــت اســت، این ســت ک ــز اهمی ــه بســیار حائ ــود. آن چــه ک ــاط ب ــته و بســیار خوش ارتب داش
ــور  ــی محص ــوزه ی قدیم ــان ح ــد در هم ــام دهن ــی انج ــه پژوهش ــده و چنان چ ــود ش ــار رک ــش، دچ ــال پژوه ــی س از س

ــتند. ــم داش ــار ه ــی را در کن ــد و نواندیش ــای جدی ــار و زمینه ه ــه ی آث ــی، مطالع ــور نوخوان ــر صانع پ ــا دکت ــد، ام می مان
ــن روح خــدا را در  ــی از حضــار گفــت: م ــور ضمــن تشــکر و قدردان ــر صانع پ ــز دکت ــن نشســت نی ــی ای در بخــش پایان
وجــود همگــی احســاس و بــه آن عشــق مــی ورزم. از خداونــد بــرای داشــتن خانــواده ی بســیار خوبــی کــه همــواره حمایتــم 
کردنــد، شــاکرم. پــدر و مــادرم کــه عشــق بــه علــم را در مــن بــه وجــود آوردنــد. همســرم کــه همــواره حامــی ام بــوده و 
بــا وجــود چهــار فرزنــد بــه مــن فرصــت پرداختــن بــه عالئــق پژوهشــی ام را داد و فرزندانــم کــه مــرا تحمــل کردنــد و 

همــه ی شــما دوســتان کــه خاطــرات بســیار خوبــی بــرای مــن خلــق کردیــد.
درخاتمــه ی مراســم دکتــر علیرضــا منصــوری، رئیــس پژوهشــکده ی غرب شناســی و علــم پژوهــی، دکتــر اعظــم قاســمی، 
ــان  ــات زن ــروه پژوهشــی مطالع ــاری، عضــو گ ــه بختی ــر آمن ــأت علمــی پژوهشــکده ی حکمــت معاصــر و دکت عضــو هی
ــور  ــر صانع پ ــه دکت ــود، ب ــه رســم یادب ــی ب ــا هدایای ــراه ب ــت و هم ــا را قرائ ــی، تقدیرنامه ه ــات اجتماع پژوهشــکده مطالع

تقدیــم شــد.
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کارکردبالغیدرمتوننثرصوفیه

ــکده ی  ــتادیار پژوهش ــژاد اس ــم علی ن ــر مری ــخنرانی دکت ــا س ــه« ب ــر صوفی ــون نث ــی در مت ــرد بالغ ــازی »کارک ــت مج نشس
ــد. ــزار ش ــفندماه 1399، برگ ــم اس ــی در روز شش ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــنامه نگاری پژوهش دانش

دکتــر علی نــژاد در ابتــدای ســخنانش گفــت: تصویــر و تصویرگــری -بــه معنــای کاربــرد مجــازی زبــان- از زمانــی بــه ادبیــات 
ــان عرفــی و معمــول  ــا تجربیــات و دریافت هــای درونــی و شــهودی، زب منثــور عرفانــی راه یافــت کــه عــارف در مواجهــه ب
ــد و  ــت کنن ــر حــال او دالل ــه ب ــال الفاظــی گشــت ک ــت به دنب ــن حال ــع ای ــس از رف ــن روی پ ــت؛ ازای ــوان یاف را قاصــر و نات
ــه به طــور  ــان هســتند، الفاظــی ک ــن دریافت هــا خــارج از چهارچــوب زب ــه ای ــا ازآن جاک ــد، ام ــال دهن دریافت هــای او را انتق
ــرای  ــن شــرایطی او ب ــت. در چنی ــد نیاف ــت کن ــر آن هــا دالل ــل ب کام
انتقــال بــار معنایــی حاصــل از ایــن دریافت هــا از امکانــات زبــان بــه 

دو صــورت بهــره گرفــت:
  بــا اســتحاله ی معنایــی واژگان و الفاظــی کــه در زبــان وجــود دارنــد، 

اصطالحاتــی را وضــع کرد.
ــی  ــا و تصویرهای ــان، ترکیب ه ــای زب ــادن واژه ه ــم نه ــار ه ــا کن   ب
خلــق کــرد تــا محمــل تــازه ای بــرای توصیــف و تبییــن دریافت هــای 

او باشــد.
ــا از  ــه تنه ــا ن ــال معن ــا در انتق ــا و تصویره ــن ترکیب ه ــت ای قابلی
اصطالحــات کمتــر نیســت کــه چه بســا بیشــتر نیــز هســت؛ به همیــن 
ــبیه،  ــال، از تش ــواع صــور خی ــی، ان ــار عرفان ــه در آث ــل اســت ک دلی

ــود. ــت می ش ــز و… یاف ــل و رم ــا تمثی ــت ت ــتعاره و حکای اس
وی ادامــه داد: آثــار مکتــوب به جامانــده در حــوزه ی عرفــان و 
ــد و از  ــوع برخوردارن ــتردگی و تن ــوا از گس ــر محت ــوف از نظ تص
حکمــت، فلســفه، تفســیر و تأویــل قــرآن و حدیــث گرفتــه تــا بیــان نظــری عقایــد و اصطالحــات صوفیــه، انسان شناســی و 
خداشناســی، اخــالق و آداب و رســوم خانقاهــی، سرگذشــت مشــایخ و بیــان رویاهــا و مکاشــفات و ســخنان وجدآمیــز صوفیــه 

برمی گیرنــد. در  را 
ــع، 2٫  ــب جام ــته؛ 1٫ کت ــه دس ــه ن ــا ب ــیم آن ه ــد تقس ــود دارد مانن ــی وج ــر عرفان ــی از نث ــیم بندی های مختلف ــه تقس اگرچ
ــا، ۸٫  ــا و دفاعیه ه ــی، ۷٫ ردیه ه ــائل عمل ــن مس ــری، ۶٫ تبیی ــائل نظ ــن مس ــا، 5٫ تبیی ــا، 4٫ حکایت ه ــا، 3٫ اندرزنامه ه تذکره ه
ــی آن هــا در دو  ــی و محتوای ــن دو ویژگــی بیان ــا درنظرگرفت ــر، ب ــه از نث ــن پژوهــش، این گون ــا، 9٫ عاشــقانه ها، در ای رمزنامه ه

ــی ــی و خــالق عرفان ــون ذوق ــی و  مت ــون آموزشــی عرفان ــد: مت ــرار گرفته ان ــورد بررســی ق ــی م دســته ی کل
ــه  ــا توجــه ب ــان آن هــا مــرزی مشــخص کــرد، امــا ب اگرچــه نمی تــوان ایــن دو گــروه را کامــاًل از هــم متمایــز ســاخت و می
قصــد نویســنده از نــگارش اثــر و کارکــرد و بســامد عناصــر بالغــی به کاررفتــه در آن هــا می تــوان هریــک را در یکــی از ایــن 
دو گــروه جــای داد یــا این کــه آن هــا را جــزو متــون بینابیــن محســوب داشــت کــه در هــر بخشــی از آن هــا، ویژگــی یکــی از 

ایــن دو گــروه، غالــب اســت.
علی نــژاد یــادآور شــد: مــراد از متــون آموزشــی، متونــی هســتند کــه در درون ســنت و گفتمــان تصــوف و در تبییــن اصــول و 
ــه متونــی اطــالق می شــود کــه حاصــل  ــد، و متــون خــاّلق ب تنظیــم مناســبات و روابــط و آداب و رســوم آن، شــکل می گیرن
دریافت هــای شــخصی و ذوقــی و لحظــات عرفانــی هســتند کــه صوفــی آن هــا را تجربــه می کنــد. آن چــه کــه موجــب تمایــز 
ــه  ــان، ارجاعــی اســت، اغلــب معطــوف ب ــون آموزشــی، ازآن جاکــه زب ــون می شــود آن اســت کــه در مت ایــن دو گــروه از مت
ــوان وضــوح مصداق هــا را انتظــار داشــت؛ چــون در آن هــا  مصداق هــای روشــن اســت، حــال آن کــه در متــون خــالق نمی ت
ــی براســاس  ــر می شــود. دیگــر آن کــه، متــون گفتمان ــان کاســته می شــود و کارکــرد عاطفــی آن قوی ت از کارکــرد ارجاعــی زب
یــک ایــده و اندیشــه ی از پیــش مشــخص شــکل می گیرنــد، اغلــب دارای فصل بندی هــای مشــخصی هســتند و نویســنده در 
هــر فصــل، کمتــر از حــوزه ی بحــث منحــرف می شــود؛ در حقیقــت او خــود را مقیـّـد می دانــد کــه در چارچــوب موضوعــات 
ــا  ــورد ی ــم می خ ــه چش ــر ب ــا کمت ــن فصل بندی ه ــروه دوم ای ــون گ ــه در مت ــد. درحالی ک ــخن بگوی ــول، س ــرح در فص مط
این کــه نویســنده، تقیـّـد کمتــری بــه پیــروی از موضوعــات مطرح شــده در فصــول دارد؛ برهمیــن اســاس اســت کــه در بررســی 
ــی  ــامد قابل توجه ــران، از بس ــول از دیگ ــف و نقل ق ــف و توصی ــی، تعری ــار آموزش ــان آث ــه در می ــم ک ــاهده می کنی ــون مش مت
ــه ســنت تصــوف  ــق ب ــن دســت، بیشــتر تعل ــاری از ای ــن ویژگــی ای از آن جــا ناشــی می شــود کــه آث برخــوردار اســت. چنی
ــا  ــام از کالم ایف ــده ای در زدودن ابه ــا بیشــتر اســت و نقــش تعیین کنن ــه تفســیر در آن ه ــن روی اســت ک ــد و شــاید از ای دارن
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ــران،  ــول از دیگ ــف و نقل ق ــه تعری ــتناد ب ــد، اس ــکل می گیرن ــات شــخصی ش ــاس تجربی ــه براس ــاّلق ک ــار خ ــا در آث ــد، ام می کنن
کاربــرد چندانــی نــدارد.

وی شــرح داد: نتیجــه ی حاصــل از ایــن پژوهــش، آن اســت کــه تصویرهــای بالغــی در آثــار هــر دو گــروه بــه کار رفته انــد، امــا در 
هــر یــک متفــاوت بــا دیگــری. اگرچــه مؤلــف در متــون آموزشــی، بــا به کارگیــری زبــان ارجاعــی، معنــا و مفهــوم مــورد نظــر خــود 
ــر یــک مفهــوم و  ــر و عینی ت ــا، انتقــال ملموس ت ــا گاهــی به منظــور توضیــح و تبییــن یــک معن ــد، ام ــه مخاطــب منتقــل می کن را ب
امــر انتزاعــی یــا اقنــاع مخاطــب، بــه قلمــرو تصویــری زبــان روی مــی آورد؛ درحالی کــه در متــون خــاّلق، زمانی کــه ذهــن عــارف 
ــده، سرشــار از معــارف غیرمشــترک و ناشــناخته اســت و قــدرت اندیشــه و اســتدالل او  ــه ای کــه از ســر گذران ــر تجرب تحت تأثی
ــان و انتقــال اندیشــه  ــز از کارکــرد همیشــگی خــود کــه بی ــان نی ــه ای کارآیــی خــود را از دســت داده، زب ــر چنیــن تجرب تحت تأثی
اســت دور می شــود؛ بنابرایــن زبــان مجــازی بــا تمــام امکاناتــش بــرای بیــان دریافت هــا و درونیــات مؤلــف پــا بــه عرصــه ی متــن 
ــون  ــاخت های گوناگ ــی در س ــور بالغ ــازد. ص ــم می س ــن را فراه ــت مت ــاعرانگی و ادبی ــات ش ــی، موجب ــن ویژگ ــد و همی می نه
خــود در هــر دو گــروه از ایــن متــون به چشــم می خــورد و نمی تــوان آن را منحصــر بــه گــروه خاصــی دانســت، امــا آن چــه آن هــا 

را از هــم متمایــز می ســازد، »محتــوا« و »کارکــرد« ایــن تصاویــر اســت:
ــوان  ــد، می ت ــروی می کنن ــه پی ــد و از ســنت نوشــتاری صوفیان ــه شــکل می گیرن ــون آموزشــی در درون ســنت صوفی ــه مت ازآن جاک
ــوند،  ــه می ش ــه کار گرفت ــا ب ــال آن ه ــان و انتق ــرای بی ــا ب ــن تصویره ــه ای ــه ک ــی آن چ ــا، یعن ــن تصویره ــوای ای ــه محت ــت ک گف
»ماقبلی»انــد؛ به عبارت دیگــر صوفــی ایــن تصاویــر را در نتیجــه ی مطالعــه و غــور در میــان آثــار پیــش از خــود و در بطــن ســنت 
صوفیــه یافتــه اســت. ازایــن روی متــون ایــن رده بیشــتر تفســیرپذیرند، یعنــی ابهامــات موجــود در آن هــا، بــر اســاس ســنت ادبــی 
ــه  ــر، در متــون خاّلقــه ی صوفی ــوای تصاوی ــی اســت کــه محت ــه، روشــن می شــوند. ایــن در حال و تجربیــات شناخته شــده صوفیان
ــرای نخســتین بار اســت کــه مطــرح می شــوند.  ــد؛ چــون ب ــد، اغلــب »مابعدی»ان کــه براســاس تجربیــات شــخصی شــکل می گیرن
ــن  ــف، تبیی ــات مؤل ــات و منوی ــات و تجربی ــات براســاس ذهنیّ ــا ابهام ــد و در آن ه ــن دســت، تأویل پذیرن ــی از ای ــن روی متون ازای

می شــوند.
ــرد« و  ــاوت در »کارک ــوان تف ــه، می ت ــاّلق صوفی ــی و خ ــون آموزش ــان مت ــده می ــای یادش ــر تفاوت ه ــرد: ب ــد ک ــژاد تأکی علی ن
»بســامد« را نیــز افــزود؛ به ایــن معنــا کــه اگرچــه در آثــار هــر دو  گــروه، از تصویرهــای بالغــی اســتفاده شــده اســت و چــه بســا 
ــا  ــه ســخن دیگــر، م ــا دارای کارکردهــای متفاوتــی هســتند؛ ب ــد، ام ــده ای را در انتقــال مفهــوم ایفــا می کنن گاهــی نقــش تعیین کنن
در هــر دو گــروه مشــاهده می کنیــم کــه مؤلــف از تصویرهــای بالغــی بــرای بیــان ذهنیــات خــود و یــا انتقــال مفاهیــم مــورد نظــر 
خــود ســود جســته اســت و نیــز، تصاویــر در هــر دو گــروه اغلــب از »تشــبیه« آغــاز و بــه »تشــبیه تمثیــل« و »تمثیــل« و گاهــی 
»نمــاد« می رســد، امــا آن چــه کــه آن هــا را  از  هــم متمایــز می کنــد، تفــاوت در کارکــرد آن هاســت. به ایــن معنــا کــه تصویــر در متــون 
آموزشــی کــه بــا قصــد و اندیشــه ی از پیــش مشــخص، تدویــن می شــوند، اغلــب در خدمــت ایده هــای مؤلــف و تثبیت کننــده ی 
آن هــا اســت. درحالی کــه در متــون گــروه دوم، تصویرهــا دارای کارکــرد انگیزشــی و اکتشــافی هســتند؛ یعنــی مؤلــف یــا به منظــور 
ــن مخاطــب،  ــه قصــد برانگیخت ــده اســت و ب ــش بوجــود آم ــه ی شــخصی در درون ــه در نتیجــه ی تجرب ــی ای ک ــار عاطف ــال ب انتق
ــا  ــز ب ــل نی ــق تخیّ ــر عم ــر از نظ ــه تصاوی ــرد اســت ک ــاوت در کارک ــن تف ــر ای ــرد. تحت تأثی ــه کار می گی ــی را ب ــای بالغ تصویره
یکدیگــر متفاوتنــد؛ بــه ایــن ترتیــب کــه میــزان خیال انگیــزی تصویرهــا بالغــی بــه کار رفتــه در متــون آموزشــی، نســبت بــه متــون 
خــاّلق، کمتــر اســت؛ به گونــه ای کــه درک و دریافــت معانــی پنهــان در پــس تصاویــر، در آن هــا نیــاز بــه تــالش ذهنــی چندانــی 
از ســوی مخاطــب نــدارد و چنــدان ذهــن او را بــه چالــش نمی کشــاند. در بررســی بســامد ایــن تصاویــر، درمی یابیــم کــه تمثیــل 
ــه ســوی تعلیمی شــدن ســوق  ــا ساده ســازی مفهــوم، آن را هم ســطح فهــم مخاطــب می ســازد، در متــون آموزشــی متــن را ب کــه ب

ــی و خــالق، نمــود بیشــتری دارد. ــای ذوق ــده اســت، در متن ه ــده و فرارون ــی بالن ــه دارای حرکت ــاد ک ــه نم ــد؛ درحالی ک می ده
ــار، عناصــر مقتبــس از »طبیعــت« در هــر   در بررســی خاســتگاه )ســویه ی محســوس( تصاویــر به کاررفتــه در ایــن دو گــروه از آث
دو گــروه از بســامد باالیــی برخــوردار اســت کــه دلیــل آن را می تــوان از ســویی در انــس بیشــتر بــا طبیعــت و از ســویی دیگــر در 
نقــش عناصــر طبیعــی در عینی ســازی ذهنیــات و امــور انتزاعــی جســت وجو کــرد. پــس از آن در متــون آموزشــی، »عناصــر دینــی« 

و »عناصــر دربــاری و پادشــاهی«، و در متــون خــالق، عناصــر مقتبــس از »قــرآن و حدیــث«، بیشــترین بســامد را دارنــد.
دکتــر علی نــژاد در خاتمــه ی ســخنانش گفــت: ایــن نکتــه قابــل یــادآوری اســت کــه اگرچــه تصویرهــای بالغــی در متــون هــر دو 
گــروه، حضــور دارنــد و نمی تــوان آن را خــاص یــک گــروه دانســت، امــا آن چــه کــه در ایــن میــان از اهمیـّـت ویــژه ای برخــوردار 
اســت، نخســت، قصــد مؤلــف از نــگارش اثــر اســت کــه آیــا آن را بــرای انتقــال آموزه هــای صوفیانــه مطــرح می کنــد، یــا این کــه 
ــار عاطفــی و احساســی ناشــی از تجربــه ی خــود بــه مخاطــب بهــره می جویــد؛ و دیگــر،  از آن به عنــوان محملــی بــرای انتقــال ب
نــوع و کارکــرد تصویرهــای به کاررفتــه در متــون اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. مســلم اســت کــه دســت یافتن بــه کنــه 
و ذات تجربیــات عرفــا، امــری تقریبــًا غیرممکــن اســت، آن چــه کــه از آن هــا بــه مــا رســیده، تصویرهایــی اســت کــه در حقیقــت 

نمایان گــر تجربیــات آن هــا هســتند و مــا براســاس ایــن تصویرهــا، بــر قــوت و ضعــف آن هــا حکــم می کنیــم.
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نشســت مجــازی »تعامــل مؤثــر روزنامه نــگاران و نظــام ســالمت در دوران همه گیــری کوویــد19« بــا ســخنرانی دکتــر حمیــد 
ــا دبیــری زریــن زردار )عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه عالمــه  ســوری )اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی( و ب
طباطبایــی( بیســتم اســفندماه 1399، در پژوهشــکده ی مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات و کرســی ارتباطــات علــم و فنــاوری 

یونســکو برگــزار شــد.

دکتــر زردار در ابتــدای نشســت بــا اشــاره بــه ماهیــت چندوجهــی و پیچیــده ی ارتبــاط نظــام ســالمت و جامعــه گفــت: آن چــه 
ــات و  ــا امکان ــاخت های اقتصــادی ی ــا زیرس ــذارد، تنه ــر می گ ــای ســالمت  محور اث ــت تالش ه ــدم موفقی ــا ع ــت ی در موفقی
تجهیــزات اقتصــادی نیســت، بلکــه بخــش زیــادی از مســئله ی ســالمت بــه بافتــار اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی یــا حتــی 
فرهنگــی مربــوط می شــود و بــرای مواجهــه بــا آن، توجــه بــه کنش گــران متنــوع و متعــدد در ســطوح مختلــف ضــرورت دارد 
چــون، اداره و ارتقــای نظــام ســالمت نیازمنــد تعامــل مــداوم و مســتمر جامعــه متخصصــان و کارکنــان بخــش درمــان، مدیــران 
ــت  ــه اهمی ــع تجــاری و شــهروندان اســت. این جاســت ک ــان مناف نظــام ســالمت، سیاســت گذاران، گروه هــای فشــار، صاحب

ارتباطــات به عنــوان رکــن اساســی و واســطه ی میــان ذی نفعــان پرشــمار نظــام ســالمت روشــن می شــود.
وی افــزود: در دنیــای جدیــدی کــه رســانه های جمعــی و اجتماعــی در همــه ی ســاحت  های آن، دســتی در کار ســاخت معنــا 
ــی  ــای ارزیاب ــر معیاره ــا و تغیی ــوع پلتفرم ه ــه، تن ــرای جامع ــدد ب ــی متع ــای ارتباط ــعه ی امکان ه ــه توس ــه ب ــا توج ــد، ب دارن
نظــام ســالمت از ملــی بــه بین المللــی در ســایه ی توســعه ی تکنولوژی هــای ارتباطــی، نظــام ســالمت بــرای حفــظ ســرمایه ی 
اجتماعــی و مشــروعیت خــود ناگزیــر از تعامــل بــا رســانه ها و جامعــه اســت. امــا ایــن رابطــه در عمــل بــا اختــالالت زیــادی 
ــروز  ــت ام ــد و در نشس ــان می ده ــود را نش ــتر خ ــد19 بیش ــری کووی ــر همه گی ــی نظی ــرایط بحران ــه در ش ــت ک ــه اس مواج

ــد. ــرار می گیرن ــورد بررســی ق ــگاران م مختصــات رابطــه ی نظــام ســالمت و روزنامه ن

ــت  ــر اهمی ــد19 ب ــری کووی ــا همه گی ــه ب ــک ســاله ی مقابل ــه ی ی ــرور تجرب ــا م ــه ی نشســت ب ــد ســوری در ادام ــر حمی دکت
ارتبــاط نظــام ســالمت بــا روزنامه نــگاران بــرای پیشــبرد و ارتقــای ســالمت تأکیــد کــرد و در عیــن حــال بــه اختالالتــی کــه 
ــا رســانه ها در  ــه فقــدان مهــارت و توان منــدی ارتبــاط ب در ارتبــاط وجــود دارد را در چهــار محــور برشــمرد؛ محــور اول، ب
میــان متخصصــان بازمی گــردد. متخصصــان در بســیاری از مــوارد، توان مندی هــای اولیــه بــرای حضــور در یــک رســانه ماننــد 
رادیــو و تلویزیــون را ندارنــد و ایــن بــه فقــدان آمــوزش ارتبــاط بــا رســانه ها در طــول دوره ی تحصیــالت دانشــگاهی مربــوط 
ــه  ــیوه ی مواجه ــالمت ش ــوزه ی س ــان ح ــا  متخصص ــق دنی ــگاهی موف ــای دانش ــه در نظام ه ــت ک ــن در حالی س ــود. ای می ش
ــات  ــم و اصطالح ــا مفاهی ــگاران ب ــدک روزنامه ن ــنایی ان ــه آش ــور دوم، ب ــد. مح ــوزش می بینن ــانه ها را آم ــا رس ــاط ب و ارتب
ــرای  ــوای ســالمت ب ــد محت ــگار را در تولی ــال روزنامه ن ــر مشــارکت فع ــن ام ــوط می شــود. ای ــگاران مرب تخصصــی روزنامه ن

ــود. ــده می ش ــت و گمراه کنن ــات نادرس ــار اطالع ــبب انتش ــوارد س ــی م ــاند و در برخ ــل می رس ــه حداق ــانه ها ب رس
رئیــس کمیتــه اپیدمیولــوژی کرونــا محــور ســوم موجــد اختــالل را ســاختار نهادهــای رســانه ای می دانــد. نــگاه غیراختصاصــی 
ــالمت  ــوزه ی س ــف، ح ــای مختل ــی از حوزه ه ــده روزنامه نگاران ــبب ش ــه س ــالمت ک ــوزه ی س ــه ح ــانه ها ب ــیاری از رس بس
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ــم  ــای مه ــوارد، حوزه ه ــد، ســبب سطحی شــدن پوشــش رســانه ای ســالمت شــده اســت و در بســیاری از م را پوشــش دهن
ــد. ــانه ها دور می مان ــه رس ــالمت از توج س

ســوری محــور چهــارم را »نامشــخص بودن رابطــه ی روزنامه نــگاران و متخصصــان« به ویــژه هنــگام مواجهــه بــا بحران هایــی 
ــًا  ــه لزوم ــود ک ــبب می ش ــاط س ــن ارتب ــیر روش ــدان مس ــد. فق ــی می کن ــد ارزیاب ــای جدی ــروس کرون ــری وی ــر همه گی نظی
ــن  ــوری در چنی ــر س ــد. دکت ــخ ندهن ــالمت پاس ــوزه ی س ــه در ح ــش های جامع ــه پرس ــراد ب ــن اف ــب ترین و مطلع تری مناس
ــی،  ــت کاف ــا دق ــدان تخصــص ی ــل فق ــه به دلی ــی ک ــد. روزنامه نگاران ــاط می دان ــد را متوجــه هــر دو طــرف ارتب ــی نق وضعیت
مناســب ترین مســیر پاســخ بــه پرســش های خــود را شناســایی نمی کننــد و متخصصینــی کــه بــا وجــود عــدم اشــراف کافــی 
ــده  ــات گمراه کنن ــار اطالع ــب انتش ــه موج ــوند و درنتیج ــانه ای می ش ــای رس ــا نهاده ــاط ب ــر وارد ارتب ــوزه ی موردنظ ــه ح ب

می شــوند.
عصــو هیــأت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی تأکیــد کــرد: در حــال حاضــر، رســانه ها جایــگاه روشــنی در 
ســاختار مدیریــت مقابلــه بــا بحــران کوویــد19  ندارنــد در حالی کــه بــا توجــه بــه تأثیرگــذاری عمیــق رســانه ها در هدایــت 

افکارعمومــی، الزم اســت در تمامــی فرایندهــا و ســطوح، حضــور فعالــی داشــته باشــند.
ســوری، در پایــان ســخنانش راه مقابلــه بــا اختــالالت ارتباطــی میــان روزنامه نــگاران و نظــام ســالمت را آمــوزش و ارتبــاط 
ــع  ــر مان ــا یکدیگ ــاط ب ــات ارتب ــرط ها و اقتضائ ــا پیش ش ــان ب ــگاران و متخصص ــنایی روزنامه ن ــر وی، ناآش ــد. از نظ می دان
اصلــی شــکل گیری ارتبــاط مؤثــر میــان ایــن دو گــروه اســت و بــرای اصــالح فراینــد، آموزش  هــای تخصصــی کوتــاه مــدت 
ــن دو  ــرد. از ســوی دیگــر، گفت وگــوی ای ــرار گی ــد در دســتور کار نهادهــای رســانه ای و نظــام ســالمت ق ــدت بای و بلندم
گــروه کــه دارای نظــام ارزشــی و سیســتم تربیتــی متفــاوت هســتند نیــز به عنــوان یــک راه کار مناســب بــرای رســیدن بــه فهــم 

مشــترک از مفاهیــم حــوزه ی ارتباطــات ســالمت و تأمیــن منافــع جامعــه محســوب می شــود.
زردار در خاتمــه ضمــن تشــکر از دکتــر حمیــد ســوری، اظهــار امیــدواری کــرد: بــا توســعه ی حــوزه میــان رشــته ای ارتباطــات 
ســالمت و تقویــت امــکان گفتگــو میــان روزنامه نــگاران و متخصصــان زمینه هــای ارتقــای نظــام ســالمت و تأمیــن هــر چــه 

بیشــتر منافــع عمومــی تقویــت شــود.
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ارتباطاتسالمتوارتقاءآگاهیگروهایاجتماعی

ســخنرانی مجــازی »ارتباطــات ســالمت و ارتقــاء آگاهــی گروهــای اجتماعــی« بــا ســخنرانی دکتــر زهــره کشــاورز )دانشــیار 
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی( و بــا دبیــری دکتــر ســیده زهرا اجــاق در پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات 

و اســناد فرهنگــی آســیا برگــزار شــد.
در ابتــدای نشســت دکتــر اجــاق گفــت: ارتباطــات ســالمت، ماهیتــی چندرشــته ای دارد و از ایــن رو تعاریــف متفاوتــی هــم 
ــی  ــای ارتباط ــالمت، فعالیت ه ــات س ــه ارتباط ــت ک ــن اس ــارت از ای ــف عب ــن تعاری ــه ی ای ــترک هم ــرج مش ــی مخ دارد ول
ــطح ســالمت و  ــود س ــاء و بهب ــان ارتق ــه هدف ش ــد اســت ک ــده و هدف من ــزی ش ــانه ای و برنامه ری ــتقیم، رس به صــورت مس
بهداشــت گروه هــای مختلــف اجتماعــی اســت. او توضیــح داد کــه ســالمت ابعــاد مختلــف جســمی، روانــی، اجتماعــی دارد 
ــوط شــود. یکــی از گروه هــای ســنی  ــی مرب ــا متفاوت ــه موضوعــات مشــابه ی ــد ب و در گروه هــای مختلــف اجتماعــی می توان
کــه موضــوع مهمــی درارتباطــات ســالمت اســت، کــودکان هســتند و تربیــت جنســی یــا آمــوزش صحیــح موضوعــات جنســی 
ــت ســنی  ــل موقعی ــا به دلی ــان شــود، ام ــی توأم ــی و اجتماع ــود ســالمت جســمی و روان ــد موجــب بهب ــا می توان ــرای آن ه ب
کــودکان و مؤلفه هــای فرهنگــی اجتماعــی جامعــه ی مــا بهتــر اســت ایــن آمــوزش از طریــق واســطه کــه بهتریــن آن، والدیــن 
هســتند صــورت بگیــرد و بــرای ایــن منظــور الزم اســت کــه ســواد تربیــت جنســی والدیــن افزایــش یابــد. بــا ابــن توضیــح در 

ــه ماهیــت ایــن نــوع تربیــت و اهمیــت آن می پردازیــم. ایــن نشســت ب

ســپس دکتــر کشــاورز فوایــد داشــتن ســواد ســالمت جنســی را در ۶ مقولــه ذکــر کــرد: دانــش و آگاهــی از سیســتم بــاروری-
تناســلی؛ پیشــگیری از آســیب های جنســی بــه کــودکان و نوجوانــان؛ مراجعــه ی زودهنــگام و پیش گیــری از اختااللــت جنســی 
در آینــده؛ درک بهتــر همســران از یکدیگــر، ســازگاری جنســی؛ رضایــت و صمیمیــت زناشــویی در آینــده؛ کســب مهارت هــای 

فــردی و بیــن فــردی.
ــر  ــح داد: اگ ــرد، توضی ــن صــورت گی ــق والدی ــد از طری ــودکان بای ــت جنســی ک ــوزش و تربی ــه آم ــر این ک ــد ب ــا تأکی  وی ب
تربیــت و آمــوزش جنســی کــودک اصولــی باشــد، او را بــه ســمت مســائل جنســی ســوق نمی دهــد. وی افــزود: آموزش هــا 
ــل از  ــر اســت در ســنین قب ــار درســت می شــود. بهت ــه رفت ــرا اطالعــات درســت و به موقــع منجــر ب ــد به موقــع باشــند زی بای
پیش دبســتان، والدیــن کــه بــه کــودک نزدیک تــر هســتند ایــن آمــوزش را بدهنــد و در ســنین دبســتان بــه بعــد ترجیحــًا والــد 

هــم جنــس یــا مشــاور ایــن وظیفــه را عهــده دار شــود.
دانشــیار دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی در خصــوص نقــش والدیــن در تربیــت جنســی کــودکان تصریــح کــرد: حتــی 
نحــوه ی پوشــش والدیــن در حضــور کــودک واجــد اهمیــت اســت. اگــر چــه جســت وجوی کــودک بــرای دیــدن بــدن عریــان 
جــزو رشــد و تکامــل کــودک اســت. امــا اصــل اساســی تربیتــی ایــن اســت کــه در هیــچ ســنی نبایــد کــودک بــدن عریــان پــدر 
و مــادر را ببینــد و پوشــش والدیــن بــه آرامــی همــراه بــا رشــد کــودک تغییــر کنــد نــه ناگهانــی! مهــم ایــن اســت کــه از شــرایط 
بــه نفــع آمــوزش جنســی اســتفاده شــود. بســیاری از آموزش هــا غیرمســتقیم اســت. مثــاًل بــا خیلــی از رفتارهایمــان می توانیــم 
ــاره ی جامعه پذیــری جنســی  ــم. کشــاورز درب ــم کــه وقتــی پوشــش مان راحــت نیســت آن را اصــالح کنی ــه کــودک بیاموزی ب
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کــودکان توضیــح داد کــه دربــاره ی کــودکان زیــر ۶ ســال نــگاه جنســیتی در تربیــت دختــر و پســر نداشــته باشــیم و پــدر و 
مــادر هــر دو پاســخ گوی کــودک باشــند، امــا باالتــر از ۷ ســال کــه جامعه پذیــری در خــارج از منــزل اتفــاق می افتــد مرجــع 
ــد  ــوان وال ــد. به عن ــت می کن ــان دریاف ــی را توأم ــط جنس ــت و غل ــات درس ــب اطالع ــتند و اغل ــاالن هس ــؤاالتش هم س س
نبایــد بــه کــودک، پاســخ نادرســت بدهیــم تــا دروغ گــو شــناخته شــویم! حریــم خصوصــی کــودک را بــه رســمیت بشناســیم! 

رفتارهایــی مثــل کمیــن کــردن، غافل گیــری و گــوش ایســتادن؛ ســازنده نیســت و مخــرب اعتمــاد کــودک بــه والــد اســت.

ــرای  ــادآور شــد: معمــوالً تکانه هــای جنســی از 10 ســالگی شــروع می شــوند و کــودک در جســت وجو ب ــر کشــاورز ی دکت
مســائل و محتواهــای جنســی فعال تــر اســت، لــذا بایــد مواجهــه ی کــودک بــا رســانه ها و نمادهــای جنســی مدیریــت شــود.
وی تأکیــد کــرد: در اســتفاده از رســانه توســط کــودک تشــخیص بــا والدیــن اســت امــا انتخــاب بــا کــودک اســت. بهتــر اســت 
کــه آموزه هــای جنســی کــودک را بــه رســانه واگــذار نکنیــم. مفاهیمــی مثــل بوســه، در آغــوش گرفتــن و ... بــرای کــودک 
پیام هایــی دارد کــه بایــد والدیــن از آن هــا در جهــت آمــوزش جنســی اســتفاده کننــد. اصــل 30 دقیقــه نظــارت بــر عملکــرد 

کــودک را رعایــت کنیــد.
کشــاورز در خصــوص آزار جنســی و تجــاوز جنســی نیــز توضیــح داد: آزار جنســی بســیار شــایع تر از تجــاوز جنســی اســت 
ــن اســت کــه کــودک بیامــوزد کــه  ــد. اصــل تربیتــی مهــم ای ــرار می گیرن ــران مــورد آزار جنســی ق و پســران بیشــتر از دخت
بــدن مــن مــال خــودم اســت و کســی حــق نــدارد بــه آن دســت بزنــد بایــد تفــاوت غریبه هــا بــا اعضــاء فامیــل را بدانــد و 
به راحتــی بــه دیگــران اعتمــاد نکنــد. قانــون درســت ایــن اســت کــه قــرار نیســت کســی بــه کــودک نزدیــک شــود و همــه 

ــد و ... ــارک، مراکــز خری ــه قلمــداد می شــوند، در پ غریب
در پایــان ایــن نشســت، دکتــر اجــاق ضمــن تشــکر از ســخنران و مهمانــان بــه کتاب هــا و محتواهایــی اشــاره کــرد کــه بــه 
ــر  ــده ی ســالم تر و راحت ت ــا آین ــی ب ــت کودکان ــن در تربی ــه والدی ــد ب ــا در حــال افزایشــند و می توانن ــه ی م ــرور در جامع م

ــد. ــک کنن ــر کم و لذت بخش ت
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گزارشکرسیترویجی»تابعیتوجنسیت«

از »سلســله کرســی های بازخوانــی انتقادی-اصالحــی مقــررات قانونــی مبــوط بــه تابعیــت در حقــوق ایــران« روز 13 اســفندماه 
1399، کرســی ترویجــی بــا عنــوان تابعیــت و جنســیت برگــزار شــد.

 
ارائــه کننــده ی ایــن کرســی ترویجــی حجت االســالم والمســلمین دکتــر مصطفــی دانش پــژوه؛ عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه 

حــوزه و دانشــگاه و ناقــدان:
1. دکتر محمدجواد شریعت باقری؛ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

2. دکتر عباسعلی دارویی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
3. دکتر محمدتقی عابدی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

4. دکتر علیرضا ابراهیم گل؛ استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران بودند.
همچنیــن دبیــر علمــی ایــن نشســت دکتــر تــوکل حبیــب زاده؛ عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه امــام صــادق)ع( و مدیــر گــروه 

فقــه و حقــوق شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی بــود.
ــه همــت گــروه فقــه و حقــوق شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی پژوهشــگاه علــوم انســانی و  ایــن نشســت ب

ــی انقــالب فرهنگــی برگــزار شــد. مطالعــات فرهنگــی، گــروه فقــه وحقــوق پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه و شــورای عال

 
در ابتــدای جلســه دکتــر حبیــب زاده به عنــوان دبیــر علمــی جلســه را آغــاز کــرد. وی ابتــدا تأکیــد کــرد کــه برنامــه ای را در 
پیــش گرفتــه اســت تــا در حوزه هــای مختلــف چالشــی نظــر اســتادان محتــرم را اخــذ کنــد. موضــوع محــوری امســال گــروه 
فقــه و حقــوق، کالن مســئله حقــوق بشــر اســت. دکتــر دانش پــژوه ارائــه ی بحــث کــرد تــا امســال نیــز ایــن نشســت شــکل 

بگیــرد.
در ادامــه، دکتــر دانش پــژوه بحــث خــود پیرامــون مــوادی از قانــون تابعیــت ایــران کــه تداعــی کننــده ی شــبهه نــگاه جنســیتی 
ــه  ــوط ب ــی مرب ــون مدن ــوادی از قان ــی در م ــای حقوق ــی از تفاوت ه ــران، بعض ــوق ای ــت: در حق ــرد و گف ــاز ک ــت را آغ اس
تابعیــت مشــاهده می شــود کــه اگــر ذاتــًا هــم ارتباطــی بــا تبعیــض جنســیتی نداشــته باشــد، در فضــای احساســی ای کــه فریــاد 
طرفــداران رفــع تمــام اشــکال تبعیــض علیــه زنــان و تســاوی تقریبــًا کامــل حقــوق زنــان و مــردان گــوش فلــک را کــر کــرده 
ــت  ــا از دو جه ــن تفاوت ه ــی ای ــود. بررس ــت می ش ــئله ی تابعی ــه مس ــران ب ــون ای ــیتی قان ــگاه جنس ــی ن ــبب تداع ــت، س اس
ضــروری اســت: یکــی از ایــن جهــت کــه آیــا واقعــًا ایــن تفاوت هــا، ناشــی از نــگاه جنســیتی بــه تابعیــت مربــوط اســت؟ و 
دیگــر از ایــن جهــت کــه صرف نظــر از جنســیتی بــودن یــا نبــودن ایــن تفاوت هــا، به ویــژه بــا فــرض جنســیتی نبــودن آن هــا، 
آیــا ایــن تفاوت هــا، از پشــتوانه ی منطقــی کاملــی برخــوردار اســت؟ یــا آن کــه برعکــس، منطــق حقوقــی –و نــه فمینیســتی- 

ــون در جهــت رفــع ایــن تفاوت هاســت؟ مقتضــی اصــالح قان
ــت  ــث از تابعی ــه بح ــی ک ــژه زمان ــت، و به وی ــث تابعی ــس مبح ــان تدری ــش و از زم ــال ها پی ــزود: از س ــژوه اف ــر دانش پ دکت
ایرانــی فرزنــدان ناشــی از نــکاح زنــان ایرانــی بــا مــردان غیــر ایرانــی، در محافــل حقوقــی و اجتماعــی مطــرح شــد، رابطــه ی 
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ــه ایــن  تابعیــت و جنســیت به عنــوان یــک پرســش جــدی حقوقــی برایــم مطــرح شــد کــه نتیجــه جســتجوهایم در پاســخ ب
پرســش، ازجملــه بــه برگــزاری یــک کرســی ترویجــی بــا نگاهــی انتقادی-اصالحــی بــه قانــون ایــران دربــاره ی تابعیــت ایرانــی 
ــون تابعیــت  ــودن قان ــه متفطــن شــدم کــه شــبهه جنســیتی ب ــن نکت ــه ای ــور شــد. در خــالل همــان مطالعــات ب ــدان مزب فرزن
ایــران، اگرچــه بیشــتر دربــاره ی بنــد 2 مــاده 9۷۶ قانــون مدنــی کــه صرفــًا انتســاب بــه پــدر ایرانــی را ســبب ایرانــی محســوب 
ــد،  ــز ســنگینی می کن ــی نی ــون مدن ــواد دیگــری از قان ــر م ــا ســایه ی ســنگین آن ب ــاد می شــود، ام ــد، فری ــد می دان شــدن فرزن

کــه بازخوانــی مجــدد و بررســی انتقادی-اصالحــی ایــن مــواد را ضــروری می ســازد.
ــتای  ــی در راس ــه ی علمی-حقوق ــه جامع ــور ب ــات مذک ــج مطالع ــه ی نتای ــرای ارائ ــر ب ــی حاض ــزاری کرس ــور، برگ به این منظ

ــران، پیشــنهاد شــده اســت. ــت ای ــون تابعی ــرای اصــالح قان ــارک ب تالشــی مب
نمودار اجمالی مباحث وی به این ترتیب بود:

- بخش اول: کلیات مقدماتی
فصل اول: مفهوم شناسی و گونه شناسی تفاوت و تبعیض

فصل دوم: تابعیت و جنسیت
فصل سوم: همانندی ها و برابری ها در برخوردای یا نابرخورداری از تابعیت ایران

- بخش دوم: تأثیر ازدواج بر تابعیت زوجین
فصل اول: تأثیر ازدواج بر برخورداری هریک از زوجین از تابعیت )برخورداری تحققی و شبه تحققی از تابعیت(

فصل دوم: تأثیر ازدواج بر سلب تابعیت از هریک از زوجین )سلب تحققی تابعیت ایران(

ــد سخنان شــان را  ــن ناق ــوان اولی ــری به عن ــر شــریعت باق ــه، دکت در ادام
ایــراد کــرد. وی ابتــدا از تحقیقــات دقیــق و ریاضــی وار دکتــر دانش پــژوه 
ــای  ــته از دغدغه ه ــض برخواس ــه ی تبعی ــت: دغدغ ــرد و گف ــکر ک تش
حقــوق بشــری در جهــان اســت و مقــررات تابعیت فرانســه و کشــورهای 
مختلفــی از آن تبعیــت داشــتند و باالخــره نویســندان قانــون مدنــی نیــز 
بایــد بــه ایــن مســئله توجــه می کردنــد. این کــه فــردی چگونــه تابعیتــی 
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــث دیگ ــد و بح ــت بده ــا از دس ــت آورد ی به دس
ــواده  ــک خان ــد در ی ــد. نبای ــت باش ــواده یک دس ــک خان ــت در ی تابعی
ــره  ــند و باالخ ــته باش ــت داش ــک تابعی ــدام ی ــدان هرک ــرد و فرزن زن، م
بایــد زن یــا مــرد بــه تابعیــت دیگــری در می آمدنــد و حســب اقتضائــات 
ــد. در فرانســه  ــرد درمی آی ــت م ــه تابعی ــه زن ب ــد ک ــع گفتن ــان آن موق زم
ــس  ــوان رئی ــرد به عن ــاًل م ــود و اص ــده ب ــاذ ش ــم اتخ ــن تصمی ــز ای نی
ــض ایجــاد  ــن اندیشــه های تبعی ــواده شــناخته می شــد و آرام آرام ای خان
شــد تــا ســرانجام مــرد تابعیــت زن را بگیــرد. در روزگار فعلــی انتقــادات 
ــه تابعیــت بیشــتر بحــث انتقــال تابعیــت از مــادر بــه فرزنــدان اســت.  ب

بیشــترین ابهــام در ایــن مســئله اســت و ســؤال اســت کــه چــرا اصــاًل نبایــد تابعیــت از مــادر بــه فرزنــد منتقــل نشــود و در فقــه 
هســت کــه اســالم فــرد تابــع اشــرف ابویــن اســت. اگــر ایــن را نیــز لحــاظ کنیــم و تابعیــت نیــز مســئله ی شــناخته شــده در 
اســالم نیــز نیســت و به نظــر ایــن مســئله کــه تابعیــت از طریــق پــدر و مــادر قابــل انتقــال اســت و مشــکل و مغایرتــی نیــز بــا 
اســالم نــدارد و مــادر ایرانــی اشــرف ابویــن محســوب می شــود و بایــد تابعیــت را از مــادر نیــز به راحتــی بگیریــم. و این کــه 

ــور نیســت. ــدارد، این ط ــی ن ــرعی هم خوان ــی ش ــا مبان ــود ب ــه ش ــادر گرفت ــت از م ــر تابعی ــد اگ ــال می کنن خی
در مجمــوع قانــون تابعیــت ایــران مشــکلی از حیــث تبعیــض نــدارد و تغییــر آن موجــب خــراب شــدن آن خواهــد شــد و تنهــا 
مســئله همیــن انتقــال تابعیــت از مــادران ایرانــی اســت کــه قانــون اخیــر مرهمــی بــر ایــن مســئله اســت و مســئله بنیادیــن حــل 

ــت. نکرده اس

همچنیــن دکتــر عابــدی گفــت: نخبــه ی ایرانــی در نــگارش قانــون مدنــی یــک تســامحی در بیــان مــواد تابعیــت داشــته اســت 
کــه ایــن مســئله در مــاده ی واحــد تصویــب شــده ی اخیــر نیــز هســت و ایــن تصــور را ایجــاد کــرده کــه غلبــه در تابعیــت بــا 

مــرد اســت به ویــژه بنــد دوم از مــاده 9۷۶ قانــون مدنــی.
مــاده 9۷۶: اشــخاص ذیــل تبعــه ایــران محســوب می شــوند: 2. کســانی کــه پــدر آن هــا ایرانــی اســت اعــم از این کــه در ایــران 

یــا در خارجــه متولــد شــده باشــند.
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برخــی معتقدنــد کــه قانون گــذار در ایــن مــاده تابعیــت پــدر را مــالک می دانــد و اگــر مقنــن در ایــن بنــد تفاوتــی میــان پــدر 
ــه کار رفتــه اســت و اگــر مــادر  و مــادر نمی گذاشــت، ایــن تصــور ایجــاد نمی شــد. به نظــر تســامحی از ســوی قانون گــذار ب
را هــم اضافــه می کــرد، مســئله ای ایجــاد نمی شــد. اگــر ایــن اصــالح رخ دهــد دیگــر شــبهه جنســیتی بــودن از بیــن خواهــد 

رفــت. اگــر توجــه کــرده باشــید، قانــون اخیــر کــه مبنــای آن ازدواج زن ایرانــی و افغانســتانی و عراقــی بــوده اســت، اصــاًل 
زن ایرانــی پــس از ازدواج بــا همســر افغانســتانی و عراقــی، بــا توجــه بــه قانــون ایــران، افغانســتان و عــراق، ایرانــی نیســت و 
اصــاًل ایرانــی نیســت کــه تابعیــت وی بــه فرزنــد منتقــل شــود. ایــن تســامح، ایــراد بزرگــی اســت و بنــد 4 مــاده 9۷۶ قانــون 

مدنــی بــرای حــل ایــن مســئله کافــی بــود و نیــازی بــه ایــن مــاده ی واحــده نبــود.
ــق  ــک تحقی ــژوه را حــال ی ــر دانش پ ــه ی دکت ــدا مقال ــرد. وی ابت ــه ک ــز ســخنانش را ارائ ــم گل نی ــر علیرضــا ابراهی ســپس دکت

ــی کــرد. ــردی ارزیاب ــع و کارب ــه را بدی ــه دانســت و رویکــرد ضــد تبعیضــی وی را ســتود و موضــوع مقال جامــع و عالمان
ــود و...  ــاده موج ــای جاافت ــل معادل ه ــی در مقاب ــی و تحقق ــت تحصیل ــل تابعی ــده وی مث ــی ضــوع ش ــات و واژگان ــوع ادبی ن
ــه شــعری  ــودن ازدواج به درســتی نگاشــته شــده اســت. به عــالوه اشــاره ب ــورد شــرط شــرعی ب ــق اســت. در م مقــداری مغل
بــودن به نظــر می رســد انعقــاد عقــد ازدواج بــر اســاس مقــررات اســالمی و شــیعی اســت و شــاید بتــوان اســتدالل کــرد کــه 
در خوش بینانه تریــن حالــت بــر اســاس مقــررات ادیــان شــناخته شــده در قانــون اساســی باشــد. هرچنــد ازدواج زنــان ایرانــی 
مســلمان بــا ایــن ادیــان ممکــن نیســت و به نظــر زنــان غیرمســلمان از ادیــان رســمی در قانــون اساســی از شــمول ایــن قانــون 
خارجنــد. به نظــر بایــد مباحــث حــول ایــن مســئله نیــز گنجانــده و اشــاره شــود کــه بحــث شــده اســت یــا خیــر و اگــر شــده 

اســت، چــرا رد شــده اســت؟
ابراهیــم گل ادامــه داد: بــا عــرض احتــرام بــه دکتــر شــریعت باقــری به نظــرم دوگانگــی مقــررات تابعیــت ریشــه اش در دوگانگــی 
مبانــی مقــررات و قوانیــن در ابتنــای بــر مبانــی اســالمی و عرفــی اســت. حــال نمی دانــم کــه در نــگارش مقــررات تابعیــت، 
ــه  ــرای اعطــای تابعیــت ب ــه مالک هــا ب ــا خیــر؟ راجــع ب مــا این هــا را بــدون جــرح و تعدیــل از مقــررات فرانســه گرفتیــم ی
فرزنــدان حاصــل ایــن زادواج هــا کــه حاصــل ازدواج شــرعی و نداشــتن مشــکل امنیتــی ذکــر شــده اســت و ســؤال ایــن اســت 

ــر؟ ــا خی ــا می توانســت مالک هــای دیگــری باشــد ی ــه آی ک
باز کردن این بحث در فقه اسالمی، به روشنی که دکتر شریعت باقری فرمودند، جا دارد.

ــر  ــا دارد تفصیلی ت ــا ج ــت ام ــده اس ــاره ش ــر و.. اش ــوق بش ــی حق ــه جهان ــر و اعالمی ــوق بش ــی حق ــررات جهان ــر مق از نظ
ــه شــود. پرداخت

ــه شــده توســط دکتــر دانش پــژوه و اســتادان حاضــر تشــکر کــرد و گفــت: تفــاوت از  ســپس دکتــر دارویــی از مباحــث ارائ
حیــث جنســیت در تابعیــت می بینیــم امــا ســؤال ایــن اســت کــه ایــن تفــاوت چــه مبنایــی داشــته اســت. به نظــر نــگاه مقنــن 
یــک نــگاه امنیتــی بــوده اســت و مقنــن مانــع ازدواج زنــان ایرانــی بــوده و دلیلــش هــم ایــن بــود کــه ممکــن اســت بــرای 
امنیــت کشــور اخــالل ایجــاد شــود و ســؤال ایــن بــود کــه چــرا بــرای مــرد ایرانــی این چنیــن نبــوده اســت. گفتــه می شــود 
ــه  ــن باعــث می شــد ک ــرد خارجــی مســتحیل می شــود. ای ــواده م ــگ خان ــواده دارد و زن در فرهن ــداری در خان ــرد اقت ــه م ک
ــرد،  ــرای زن و م ــده ب ــاد ش ــاوت ایج ــن تف ــر ای ــود. به نظ ــی ش ــل و موجــب مشــکل امنیت ــد و منتق ــی زن بمان ــت ایران تابعی
ــه امنیــت کشــور می اندیشــیده و دلیــل  ــرای مقنــن اهمیــت نداشــته و مقنــن ب تبعیــض نبــوده اســت بلکــه جنســیت اصــاًل ب
اصلــی ایــن بــوده اســت. بنــده از همین جهــت بــه قانــون جدیــدی نقــد دارم کــه بــدون محدودیــت بــه فرزنــدان زنــان ایرانــی 
ازدواج کــرده بــا مــردان خارجــی، تابعیــت اعطــا می شــود کــه ایــن موجــب تشــویق ازدواج مــردان خارجــی بــا زنــان ایرانــی 
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ــی و  ــب جمعیت ــل ترکی ــد اســت و شــاید به دلی ــون جدی ــن منطــق قان ــوده اســت و ای ــی ب ــذار قبل ــن منطــق قانون گ می شــود. ای
اقتضائــات فعلــی، آن دالیــل قبلــی منتفــی شــده اســت. مبنــا حفــظ امنیــت بــوده اســت نــه تبعیــض میــان مــرد و زن، لــذا ایــن 

تبعیــض جنســیتی در قانــون تابعیــت نبــوده اســت.
ــت  ــوص تابعی ــد در خص ــر نمی توانن ــورهای دیگ ــای کش ــه اعض ــم ک ــم بگوی ــن را ه ــتم ای ــه داد: می خواس ــی ادام ــر داروی دکت

تابعیــن کشــوری دیگــر اظهارنظــر کننــد، لــذا تابعیــت زن ایــران بعــد 
ــا مــرد خارجــی باقــی می مانــد مگــر این کــه  از ازدواج زن ایرانــی ب

زن از ایــن تابعیــت گــذر کنــد.
ــرم  ــن محت ــه فرمایشــات ناقدی ــب زاده ب ــر حبی ــز دکت ــه ای را نی نکت
ــخنان  ــتای س ــی اول، در راس ــی ترویج ــه در کرس ــرد ک ــه ک اضاف
ــوق بشــری هســتند و  ــال حق ــه فع ــراد ک ــی، برخــی اف ــر داروی دکت
ــی  ــتند در بررس ــور داش ــری حض ــوق بش ــای حق ــه ی نهاده از ناحی
ــان  ــن زن ــدان ای ــر فرزن ــر ب ــوق بشــری ناظ ــون، مالحظــات حق قان
ــون  ــا از قان ــن نهاده ــه ای ــت ک ــوده اســت و انتظــار می رف ــی ب ایران
ــه  ــد چراک ــون بودن ــن قان ــان جــدی ای ــا از مخالف ــد ام ــت کنن حمای
معتقــد بودنــد، نبایــد فرامــوش کــرد کــه مــادران ایرانــی بیشــتر بــه 
ــردان افغانســتانی تشــویق  ــه خصــوص م ــردان خارجــی ب ازدواج م
خواهنــد شــد و ایــن مســئله باعــث تشــویق مــردان نیــز می شــود و 
بــه ایــن موضــوع توجــه نمی شــود کــه ایــن زنــان در ازدواج بــا ایــن 

مــردان خارجــی در وضــع بــدی قــرار می گیرنــد و ایــن زنــان در فرهنــگ کشــور همســایه بــا مشــکالت بــدی مواجــه می شــوند.
دکتر دانش پژوه در انتها به جمع بندی مباحث و نکات ارائه شده پرداخت و پایان جلسه اعالم شد.
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مسئولیتپذیریاجتماعی-رویکردیانتقادی

نشســت »مســئولیت پذیری اجتماعی-رویکــردی انتقــادی« در تاریــخ 1۸ اســفندماه 1399، بــا دبیــری زهــرا رجائــی  و مدیریــت 
دکتــر کاظمــی برگزار شــد.

 public(ــی ــائل عموم ــت مس ــاره ی مدیری ــور( درب ــام ن ــگاه پی ــتادیار دانش ــی )اس ــرا رجائ ــر زه ــت دکت ــدای نشس در ابت
ــود و  ــی می ش ــردم ناش ــی  م ــه و آگاه ــوع از مطالب ــن موض ــت: ای ــازمان ها گف ــی در س ــئولیت پذیری اجتماع issue( و مس
ــک روش  ــوان ی ــرکت ها به عن ــازمانی و ش ــردی،  س ــطح ف ــی در س ــئولیت پذیری اجتماع ــازی)institutionalized( مس نهادینه س
زندگــی)way of life( بایــد مدنظــر قــرار گیــرد از طرفــی عمــل بــه تعهــدات و مســئولیت های اجتماعــی اهمیــت فزاینــده یافتــه 
ــر انتظــارات، جنبش هــای حقــوق شــهروندی )civil right movement(، جنبش هــای  ــل تغیی ــرات متعــدد از قبی اســت کــه تغیی
ــرف  ــاد ص ــوان نه ــر به عن ــازمان ها دیگ ــه س ــی و این ک ــای اجتماع ــی و جنبش ه ــای اخالق ــوژی)ecology(و جنبش ه اکول
اقتصــادی مــد نظــر نیســتند، بلکــه به عنــوان نهــاد اجتماعــی و سیاســی)socio political institution( هســتند کــه همیــن موضــوع 
ــه را  ــن حیط ــه ای ــه ب ــه فعاالن ــت و توج ــرده اس ــف ک ــازمان ها مضاع ــطح س ــی را در س ــئولیت پذیری اجتماع ــت مس اهمی

می طلبــد.

ــت:  ــخنانی گف ــی س ــی( ط ــه طباطبای ــگاه عالم ــتاد دانش ــی )اس ــیدمهدی الوان ــر س ــازی دکت ــت مج ــن نشس ــه ی ای  در ادام
ــع  ــود رف ــه می ش ــت و چگون ــتی های آن کجاس ــا و کاس ــی نقصان ه ــادی یعن ــدی انتق ــا دی ــی ب ــئولیت پذیری اجتماع مس
ــازمان  ــه درون س ــوف ب ــه معط ــی ک ــت نگاه ــخص اس ــوان آن مش ــه از عن ــور ک ــی همان ط ــئولیت پذیری اجتماع ــرد. مس ک
اســت تبدیــل می شــود بــه یــک نــگاه بیرونــی. عــالوه بــر در نظرگرفتــن مصالــح و ســود زمــان بایــد بــه جامعــه هــم نــگاه 
ــاد مگــر این کــه  کــرد و نیازمنــد نوعــی تغییــر و تحــول ذهنــی اســت. به قــول »تیلــور« مدیریــت علمــی اتفــاق نخواهــد افت
یــک انقــالب علمــی در ذهن هــای شــما ایجــاد شــود. تحــول بایــد در ذهــن مدیــران مــا اتقــاق بیافتــد. نــگاه خودخواهانــه 
ــرون  ــه بی ــگاه خــود را از درون ســازمان خــودش ب ــد ن ــه نتوان ــری ک ــد. مدی درون نگــر مســئولیت اجتماعــی را درک نمی کن

ــدارد. ــد، آمادگــی مســئولیت اجتماعــی را ن معطــوف کن
الوانــی تأکیــد کــرد: تــا ذهنیت هــا تغییــر نکنــد، خودپســندی و منیــت را از ذهــن خــود بیــرون نکنیــم، مســئولیت اجتماعــی 
حالــت نمایشــی خواهــد داشــت و منافــع عامــه را بــر منافــع خاصــه خــودش مرجــح خواهــد بــود. مســئله ی بعــدی رشــد 
ــوغ داشــته اســت. در کشــورهای ســرمایه داری  طبیعــی پدیده هــا، تئوری هــا و نظریه هاســت کــه  ســیر تحــول و تطــور و بل
بخــش خصوصــی قــوی ســال ها رشــد و اســتحکام و قــوت کافــی پیــدا کــرده اســت، امــا در این جــا بــدون این کــه بخــش 
ــه خصوصی ســازی انجــام می شــود و ســپس مشــکالتی ایجــاد می شــود  ــرده باشــد، به صــورت یک دفع خصوصــی رشــد ک
ــزار تبلیــغ  ــه رشــد دارد هــر نظامــی پله هایــی دارد و... مســئولیت اجتماعــی اب ــاز ب ــد. هــر چیــزی نی کــه مالحظــه می فرمائی

نیســت و بایــد از نیــت خــوب انســان سرچشــمه گرفتــه باشــد.
ــال؛  ــوان مث ــد. به عن ــع می کن ــی وض ــئولیت اجتماع ــرای مس ــی ب ــت قانون ــی دول ــت. گاه ــدن اس ــدی قانونی ش ــئله ی بع مس
مســئولیت اجتماعــی حکــم می کنــد کــه به عنــوان یــک شــرکت نفــت یــا گاز نبایــد آلودگــی محیطــی ایجــاد کــرد. مقــررات 
بــا قــوه ی قهریــه عملــی می شــود امــا مســئولیت اجتماعــی امــری اســت کــه فضیلــت ســازمان یعنــی، فضیلــت اخالقــی مدیــر 
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اســت. مســئولیت پذیری اجتماعــی امــری درونــی اســت امــری اســت کــه به عنــوان یــک ارزش توســط مدیــران و تک تــک 
ــد. بنی بشــر از  ــه دیگــران خدمــت کن ــد ب ــاب »دیگردوســتی« ســینگر، انســان بای ــق کت ــراد ســازمان شــناخته شــود. طب اف
ــه دیگــران کمــک  ــد ب ــان اســت. اگــر نمی توانی ــه خودم ــه دیگــران و نوع دوســتی کمــک ب ــد. کمک کــردن ب یــک گوهرن
کنیــد، حداقــل کــم مصــرف کنیــد. کــم مصرف کــردن نوع دوســتی، مهربانــی و خوبــی اســت. مهربانــی در حــق دیگــران 
ــداری دارد و نســل  ــگاه پای ــردن. مســئولیت اجتماعــی ن ــن نب ــده را از بی ــی حــق نســل آین ــردن یعن ــم مصرف ک اســت. ک
آینــده هــم حقــی دارد. تیلیغــات ابــزار بیشــتر مصرف کــردن اســت. تولیــد کاالهایــی کــه در مــدت کوتاهــی فرســوده شــده 
و مصــرف کننــده را وادار بــه تهیــه ی مجــدد کاال می کنــد. مســئولیت اجتماعــی تبلیــغ بــرای مصــرف زیــاد نیســت. بایــد 
مــردم را بــه انــدازه مصرف کــردن ترغیــب و تشــویق کنیــم. مســئله ی بعــدی ابزاری شــدن مســئولیت اجتماعــی اســت. در 
ــاندن  ــان، آسیب رس ــی محصول م ــه بی کیفیت ــان را ازجمل ــودن مشــکالت خودم ــبز ب ــا س ــد ب ــا نبای ــبز، م ــر س بحــث تطهی
ــر ســازمانی شــفاف و  ــی نیســت. اگ ــه تنهای ــط زیســت ب ــم. مســئولیت اجتماعــی محی ــر کنی ــی را تطهی ــط طبیع ــه محی ب
ــا  ــرای مــردم ایجــاد خواهــد کــرد. مســئله ی بعــدی پاســخ گویی اســت. ت راســت گو نباشــد، آلودگــی روحــی و روانــی ب
مــردم خواهــان مســئولیت اجتماعــی نباشــند، مســئولیت اجتماعــی شــکل نخواهــد گرفــت. ســازمان ها از تــرس مــردم رو 

ــرد. ــد، مســئولیت پذیری شــکل نمی گی ــه پاســخ گویی بطلب ــد. اگــر تشــکلی نباشــد ک ــه مســئولیت اجتماعــی آورده ان ب
ــد  ــث ش ــه باع ــرد: آن چه ک ــاز ک ــن آغ ــخنانش را این چنی ــتاد دانشــگاه فردوســی مشــهد( س ــی )اس ــی کاظم ــر مصطف دکت
مســئولیت اجتماعــی پــا بــه عرصــه ی مدیریــت بگــذارد، بــروز تحــوالت عمــده ای اســت کــه در دنیــای کســب و کار به وجود 

ــع، جهانی شــدن ســازمان ها و ... ــود مناب ــرات اقلیمــی، کمب ــت؛ تغیی ــل رشــد جمعی ــل چالش هــای عمــده مث ــد به دلی آم
ــرن21  ــدار در ق ــد پاســخ گو باشــند. اهمیــت توســعه ی پای ــه اجتمــاع هــم بای ــه درون خــود، بلکــه ب ــا ب ســازمان ها نه تنه
ــوم  ــک مفه ــرکت ی ــی ش ــئولیت اجتماع ــی مس ــد. ازطرف ــرکت ها را می طلب ــی ش ــی و همه گان ــکاری جمع ــزوم هم و ل
ــات تجــاری و  ــای اجتماعــی و زیســت محیطــی در عملی ــام  نگرانی ه ــه به موجــب آن شــرکت ها ادغ ــی اســت ک مدیریت
ــات  ــط زیســتی را در عملی ــا رعایــت مالحظــات اجتماعــی و محی ــد و ب ــا ذی نفعــان خودشــان را انجــام می دهن تعامــل ب
ــون مســئولیت اجتماعــی موجــب  ــا زور و قان ــد. ب ــه انجــام می دهن ــا ذینفعــان به صــورت داوطلبان ــل ب تجــاری و در تعام
تحــول نمــی شــود! مســئولیت اجتماعــی، مســئولیت متوازنــی اســت یعنــی همــه ی اصــول و پایه هــای مســئولیت اجتماعــی 
ــت. از  ــی شرکت هاس ــئولیت اجتماع ــت مس ــود و مدیری ــع موج ــنجش وض ــرای س ــا ب ــود. مدل ه ــده ش ــم دی ــا ه ــد ب بای
ــا  ــه آن ه ــوازن ب ــورت مت ــه، به ص ــده ی 4 گان ــای معرفی ش ــه ی حوزه ه ــه در هم ــدل »کارول« ک ــا، م ــهورترین مدل ه مش
ــه دارای  ــدل DNA ک ــنجد. م ــد می س ــت بع ــی را در هف ــئولیت اجتماع ــاد مس ــه ابع ــت ک ــاندرا« اس ــدل »س ــردازد، م می پ
ــس،  ــدل واالی ــت خــوب، مشــارکت اجتماعــی و دســت کاری زیســت محیطــی. در م ــق ارزش، حاکمی ــد اســت، خل 4 ک
ــوع تأثیــر می بینــد. در هــرم مســئولیت پذیری  کــه یــک مــدل دانشــگاهی اســت، ایــن مــدل تأثیــرات دانشــگاه را در  4 ن
اجتماعــی »کارول« کــه بنیــادش بــر مبنــای مســئولیت اقتصــادی شرکت هاســت؛ بــه مســئولیت قانونــی، مســئولیت اخالقــی 

و مســئولیت انسان دوســتانه می پــردازد.
ــگاه  ــتمی، دانش ــرد سیس ــاس رویک ــر اس ــه ب ــگاه ها USR ک ــئولیت پذیری دانش ــث مس ــه داد: در بح ــی ادام ــر کاظم دکت



36

خربنامه، سال هشتم، شماره ی هفتاد و چهارم،  اسفندماه 1399

عنصــری اساســی از سیســتم اجتماعــی کالن اســت و توجــه دانشــگاه بــه نیازهــای جامعــه و ترویــج فرهنــگ مســئولیت پذیری 
اجتماعــی و تدویــن اســتراتژی مســئولیت اجتماعــی ضــرورت دارد. مســئولیت اجتماعــی دانشــگاهی بــه معنــای خــط مشــی 
کیفیــت اخالقــی عملکــرد USR دانشــگاه از طریــق مدیریــت مســئوالنه تأثیــرات چهارگانــه ســازمانی، آموزشــی، شــناختی و 
اجتماعــی حاصــل از دانشــگاه در گفتمانــی تعاملــی بــا جامعــه به منظــور ترویــج و بهبــود و توســعه ی انســانی پایــدار اســت. 
ایفــای مســئولیت اجتماعــی داوطلبانــه ی دانشــگاه مســتلزم پاســخ بــه ســؤاالتی از قبیــل؛ دانشــگاه در حــال انجــام چــه کاری 
اســت؟ بــر چــه کســانی تأثیرگــذار اســت؟ بــر چــه حیطــه ای تأثیرگــذار اســت؟ نقــش دانشــگاه ها در کاهــش نابرابری هــای 
اجتماعــی و تعادل بخشــی بــه جامعــه چیســت؟ نقــش دانشــگاه در بحران هــای ملــی و جهانــی چیســت؟ آیــا عاملــی بــرای 
ــالن دانشــگاهی، عدالت محــوری در وجــود مخاطــب و  ــی در فارغ التحصی ــت دگرخواه ــا هوی ــی هســت؟ آی ــر اجتماع تغیی

ــد؟ ــج می کن ــالن را تروی ــم فارغ التحصی ــم درون و ه ــی ه ــا و نگرش های ــه ارزش ه ــت؟ چ ــدگان هس یادگیرن
کاظمــی در خاتمــه ی ســخنانش گفــت: بــا پاســخ بــه ســؤاالت بــاال می تــوان وضــع موجــود را ســنجید. در بحــث نقدوبررســی 
ــی در  ــر پژوهش های ــت. اگ ــه اس ــورت نگرفت ــی ص ــی اقدام ــئولیت اجتماع ــوی مس ــازی الگ ــورد پیاده س ــگاه ها، در م دانش
ــر  ــدل »کارول« ب ــه اســاس م ــرده اســت، در حالی ک ــای شــرکت های تجــاری اســتفاده ک ــه از مدل ه دانشــگاه صــورت گرفت
ــار  ــر از متوســط وضــع موجــود اســت. در کن ــای اقتصــادی اســت. در مشــترکات ابعــاد مســئولیت پذیری اجتماعــی کمت مبن
ــته ها مطــرح اســت.  ــودن رش ــد ب ــه مفی ــه توجــه ب ــی شــروع شــده اســت در دانشــگاه ها ازجمل ــی، مباحث ــکات منف ــن ن ای
ــائلی در  ــد. مس ــان باش ــه و ذی نع ــع جامع ــه نف ــج ب ــه نتای ــی رود ک ــته هایی م ــمت رش ــه س ــود ب ــام می ش ــی انج تالش های
بحــث آمــوزش، پژوهــش و توســعه ی کارآفرینــی و جهت گیــری بــه ســمت ایفــای مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه ها از نظــر 
کارآفرینــی و اشــتغال فارغ التحصیــالن نیــز صــورت می گیــرد ولــی هنــوز به طــور کامــل بــه مرحلــه  یعمــل نرســیده اســت. 
پیشــنهاداتی بــرای ارتقــای مســئولیت پذیری اجتماعــی دانشــگاه بــا تأکیــد بــر محتــوای درســی وجــود دارد ازجملــه؛ انتخــاب 
ــی  ــای واقع ــا دنی ــی را ب ــوای درس ــی و محت ــئولیت اجتماع ــازی مس ــی و پیاده س ــرای ارزیاب ــب ب ــوی مناس ــی الگ ــا طراح ی
مرتبــط کنــد، ســواد زیســت محیطی دانشــجویان را افزایــش دهــد، تفکــر نقــد و انتقــاد در دانشــگاه پــرورش دهــد، حمایــت از 
رفتــار مســئوالنه و کمــک بــه کســب مهارت هــای زندگــی و احتــرام و اعتمــاد متقابــل، فراهم ســازی زمینــه ی مشــارکت در 
ــرای دانشــجویان، حضــور در عرصــه ی مســئولیت پذیری و شبیه ســازی  ــی توســط دانشــگاه ب ــی و مدن ــای اجتماع فعالیت ه
مســئولیت اجتماعــی در قالــب دروســی ماننــد کارآمــوزی و پــروژه کــه متأســفانه امــروزه بــه آن بهایــی داده نمی شــود ضمــن 
ــد بســیار کمــک کار باشــد. ــرای دانشــجویان می توان ــن ب ــگان علمــی و اجتماعــی و خیری ــا نخب ــه ی معاشــرت ب این کــه تجرب

ــه  ــت و ضــرورت توجــه ب ــت: اهمی ــاره گف ــت دانشــگاه فردوســی مشــهد( در این ب ــروه مدیری ــدرس گ ــم ســرغانی )م مری
مســئولیت اجتماعــی شــرکتی در حــال حاضــر در ســطح شــرکت منتفــی اســت و در ســطح کالن تــر بــه ایــن موضــوع توجــه 
ــدن و  ــل جهانی ش ــب و کار به دلی ــی کس ــت محیط ــادی و زیس ــی، اقتص ــای اجتماع ــان بخش ه ــادل می ــاد تع ــود. ایج می ش
دســتیابی بــه مزیــت رقابتــی و این کــه CSR جزئــی جدایی تاپذیــر از نــام تجــاری شرکت هاســت و بهبــود موفقیــت شــرکت ها 
ــئولیت پذیری  ــه مس ــت ب ــل اهمی ــی از دالی ــت محیطی و اجتماع ــائل زیس ــت مس ــان از رعای ــاد اطمین ــا ایج ــدت ب در بلندم
ــرد؛  ــاره ک ــوارد اش ــن م ــه ای ــوان ب ــرکتی می ت ــی ش ــئولیت اجتماع ــری مس ــای به کارگی ــن مزای ــت. از مهمتری ــی اس اجتماع
افزایــش کارآیــی و اثربخشــی کارکنــان از طریــق ایجــاد حــس تعلــق، بهبــود تصویــر برنــد کســب وکارها در نظــر مشــتریان، 
ــق ارزش  ــت به ســوی ایجــاد ارزش مشــترک )خل ــط زیســتی کســب وکارها و حرک ــی و محی ــی اجتماع ــرات منف کاهــش اث
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ــازار، افزایــش  اقتصــادی و اجتماعــی(، ایجــاد مزیــت رقابتــی، بهبــود ســطح رقابت پذیــری شــرکت ها و افزایــش ســهم ب
ــی. ــار در ســطح بین الملل ــه و اعتب ــش رتب ــش ریســک و افزای ــفافیت و پاســخ گویی، کاه ش

ــوی  ــودن الگ ــاظ دارا ب ــی به لح ــورت کل ــازمان ها به ص ــرل  س ــی از کنت ــای ناش ــش هزینه ه ــرد: کاه ــد ک ــرغانی تأکی س
رایــج مســئولیت پذیری اجتماعــی دو دســته هســتند؛ 1.دارای الگــوی مرجــع: در ایــن این گونــه ســازمان  ها الگــو متناســب 
ــد.  ــازمان انجــام می  دهن ــی س ــی را در حــد توانای ــدون الگــوی مرجــع: اقدامات ــی می شــود. 2. ب ــازمان بوم ــا شــرایط س ب
مهمتریــن الگــوی مســئولیت  پذیری اجتماعــی توســط »کوفــی عنــان« دبیــر اســبق ســازمان ملــل متحــد در ســال1999 ارائــه 

شــده اســت.

مهنــدس مجیــد منبتــی )مدیرعامــل شــرکت پاالیــش گاز شــهید هاشــمی نژاد، خان گیــران( در مــورد موضــوع ایــن نشســت 
گفــت: مباحــث دانشــگاهی به عنــوان یــک تئــوری در ســطح کالن بــا آن چیــزی کــه در کــف جامعــه در عمــل صــورت 
ــدد آن  ــت می پیون ــه واقعی ــه ب ــی ک ــک وقت ــیمی، در فیزی ــرایط در ش ــه ی ش ــتی هایی دارد. در هم ــرد، کم وکاس می پذی
ــه  ــا ب ــگاه م ــد. ن ــه باش ــا واقع بینان ــم ت ــار آن می گذاری ــم کن ــب K ه ــک ضری ــد ی ــاق می افت ــل اتف ــه در عم ــزی ک چی
مســئولیت های اجتماعــی یــک ابــزار دو طرفــه اســت. اگرچــه دیــد مــا بــه بیــرون اســت ولــی در حقیقــت بــه کســب وکار 
ــرار  ــتایی ق ــًا در راس ــم طبیعت ــرکت کنی ــرآمدی ش ــزه س ــک جای ــه در ی ــت ک ــن اس ــد ای ــم. مانن ــک می کنی ــان کم خودم
ــا 5  ــادی شــرکت ماســت، م ــد. مســئولیت اجتماعــی از ارزش هــای بنی ــدار کمــک می کن ــه توســعه ی پای ــه ب ــد ک می گیری
ارزش بنیــادی داریــم کــه شــامل؛ احتــرام بــه ارزش هــای دینــی، توجــه بــه مســئولیت های اجتماعــی ســازمان در عمــارت 
تعالــی، تعلــق و تعهــد ســازمانی، هم دلــی و تــالش جمعــی و بهبــود مســتمر. مأموریــت مــا سهیم شــدن در توســعه و رفــاه 
جامعــه بــا فراهــم آوری انــرژی پــاک بــه چشــم اندازمان کــه ســرآمدترین شــرکت پاالیــش گاز کشــور در افــق 1404 بــا 
ــه ارزش افــزوده دســت یابیــم. ــی، ب ــه ی محصــوالت و خدمــات عال ــا از طریــق ارائ تولیــد پایــدار و ثروت آفرینــی اســت ت
مهنــدس منبتــی ادامــه داد: برخــی از پروژه هــای مهــم بــا رویکــرد اقتصــادی، زیســت محیطی و مســئولیت پذیری اجتماعــی، 
پــروژه تغلیــظ گاز اســیدی، عملیــات ســاخت تأسیســات تولیــد محصــوالت گوگــردی توســط خریــداران گوگــرد مــذاب، 
ــوآوری وزارت نفــت  ــن مرکــز رشــد ن ــرداری از اولی ــه ســوزها، بهره ب ــه زبال ــرار گوگــرد ب ــری از ف ــروژه جلوگی اتمــام پ
و ایجــاد بســتر مناســب جهــت داخلی ســازی قطعــات توربیــن گازی موتورســیچ اســت. مســئولیت اجتماعــی همــواره بــه 
ــا جــذب شــرکت های خصوصــی هــم بیــکاری را پوشــش  ــه ای نیســت کــه بایــد مــا پــول خــرج کنیــم، بلکــه مــا ب گون
داده ایــم و فعالیت هــای اقتصــادی توســعه پیــدا کــرد. مســئولیت پذیری اجتماهــی در بنگاه هــای دولتــی متفــاوت از بخــش 
خصوصــی اســت. برخــی از رویکردهــای زیســت محیطی مــا شــامل صفــر کــردن انتشــار آالینده هــای هــوا، صفــر کــردن 
پســاب های خروجــی، صفــر کــردن گازهــای ارســالی مشــتعل، صفــر کــردن تولیــد پســماند و صفــر کــردن اتالفــات اســت. 
بــرای درک حصــول بــه حداکثــر منافــع فقــط یــک راه وجــود دارد و آن درک مســئولیت های اجتماعــی و اســتقرار آن در 
ــًا  تمــام برنامه هــا و شــئونات شــرکت اســت. هــر کســی کــه بــه مســئولیت اجتماعــی می اندیشــد و عمــل می کنــد مطمئن
ــن  ــت قوانی ــامل تقوی ــا ش ــی م ــه ی محل ــرای CSR در جامع ــراروی اج ــای ف ــودش دارد. فرصت ه ــرای خ ــم ب آورده ای ه
باالدســتی، توجــه بــه موضــوع در مقیــاس ملــی، پیشــتازی وزارت نفــت در CSR رشــد اجتماعــی– فرهنگــی جامعــه محلــی 
و کســب بلــوغ ســازمانی در شــرکت اســت کــه از مه متریــن چالش هــای فــراروی CSR  در جامعــه ی محلــی مــا انتظــارات 
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ــه و  ــت منطق ــراوان و محرومی ــای ف ــازی، نیازه ــانی و فرهنگ س ــف اطالع رس ــادی، ضع ــای اقتص ــی، بحران ه ــه ی محل جامع
نبــود قوانیــن و مقــررات حمایتــی اســت.

مهنــدس قدســیه مســتغنی یزدی )مدیــر توســعه ی روابــط فرهنگــی و اجتماعــی شــرکت صنایــع پــودر شــیر مشــهد، دنــون( 
ــادر باشــیم ارزش هــای  ــدار اســت کــه ق ــا پای ــی کســب وکار م ــم، زمان ــاور داری ــودر شــیر مشــهد ب ــع پ ــا در صنای گفــت: م
بلندمــدت را بــرای تمــام ذی نفعانمــان در زنجیــره ی ارزش ایجــاد کنیــم و ایــن رویکــرد باعــث شــده هــم رونــد صعودی رشــد 
اقتصادی مــان تضمیــن شــود و هــم بــرای تمامــی ذی نفعانمــان؛ اعــم از کارمنــدان، مشــتریان، تأمین کننــدگان، محیط زیســت و 
ســهام داران ردپاهــای قابــل اثباتــی داشــته باشــیم، به طوری کــه در ســال  9۷ جایــزه ی نقــره ای را بــرای نهادینه شــدن فرهنــگ 
ــا را  ــام حوزه ه ــی در تم ــئولیت پذیری اجتماع ــزه ی مس ــن جای ــال 9۸ باالتری ــازمان و س ــی در س ــئولیت پذیری اجتماع مس
دریافــت کردیــم. مــا  ایــن میــراث را از بنیان گــذار »دنــون« داریــم کــه در ســال 19۷2 گفــت؛ مســئولیت مــا درب کارخانــه 
ــئولیت پذیری  ــان مس ــان زم ــد. از هم ــدا می کن ــم تســری پی ــه در آن کار می کنی ــه ای ک ــه در جامع ــد، بلک ــدا نمی کن ــان پی پای

اجتماعــی در تــارو پــود شــرکت تنیــده و بــه جزئــی از DNA مــا تبدیــل شــد.
دنــون بــا ادغــام اصــول پایــداری درکســب و کار، اهــداف اســتراتژیک خــود را در قالــب ســه مــدل  تعریــف کــرد: 1. مــدل 
کســب وکار کــه ســودآوری از طریــق نــوآوری اســت.2. مــدل برنــد کــه بــر ســالمتی مــردم و ســالمت کــره ی زمیــن تأکیــد 
ــر توانمند ســازی کارکنــان و جلــب مشــارکت مشــتریان، تأمین کننــدگان و جامعــه ی محلــی  در  دارد.3. مــدل تراســت کــه ب
ــا تعریــف موضوعــات کلیــدی  خلــق ارزش مشــترک تأکیــد دارد. برنامــه یDANONE WAY  همــان مــدل CSR اســت. کــه ب
ــه  ــم ک ــه ای انجــام دهی ــان را به گون ــه هــر روز عملیات م ــد ک ــا کمــک می کن ــه م ــرای اجــرا  و شــاخص های عملکــردی ب ب
ایــن  اهــداف محقــق شــود. اهدافــی کــه تمــام اصــول مســئولیت پذیری اجتماعــی در آن مســتتر اســت، در کل دنیــا بــرای خــود 
ــزان  ــن DANONE WAY  می ــالوه برای ــم. ع ــم می کنی ــق آن تنظی ــت تحق ــان را جه ــا نقشــه ی راه م ــد و م ــد ایجــاد می کن تعه

ــد. ــری می کن ــاالنه اندازه گی ــداف را س ــق اه ــا  در تحق پیشــرفت م
ــه  ــگاه ب ــذا، اول ن ــوان حــرف از مســئولیت اجتماعــی زد ل ــای شــرکت درســت نباشــد نمی ت ــه بنیان ه ــم زمانی ک ــا می دانی م
درون داریــم و ســاختارهای الزم بــرای تحقــق مصالــح ذی نفعــان داخلــی را می ســازیم، ســپس خــود را بــا الزامــات »دنــون« 
ــه ی  ــدار می شــود. و در مرحل ــق شــده و کســب وکارمان پای ــا ارزش خل ــد از عملکــرد م ــه ی بع ــم، در مرحل ــاق می دهی انطب

آخــر نــگاه مــا بــه بیــرون شــرکت و اثرگــذاری بــر ذی نفعــان بیرونــی و درون جامعــه اســت.
ــای  ــق پایان نامه ه ــت: اول، از طری ــرد و گف ــه ک ــگاه ارائ ــی دانش ــرای اهال ــنهاد ب ــخنانش دو پیش ــان س ــتغنی یزدی در پای مس
ــادر  ــه ق ــد ک ــت کن ــرادی را تربی ــد. دوم، اف ــرکت ها« کار کن ــی ش ــئولیت پذیری اجتماع ــی مس ــدل بوم ــجویی روی »م دانش
ــه ماهیــت کار سازمان شــان مســئولیت پذیری  ــا توجــه ب ــه آن هــا نشــان دهنــد ب باشــند در کنــار شــرکت ها قــرار بگیرنــد و ب
اجتماعــی را از کجــا بایــد شــروع کننــد و چگونــه پیــش برونــد کــه مــا آمادگــی داریــم در هــردو مــورد کنــار دانشــگاه از ایــن 

ــه انجــام دهیــم. پروژه هــا حمایــت پژوهشــی داشــته و انتقــال دانــش و تجرب
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رئالیسمجادوییدرادبیاتوسینمایایرانومکزیک

ــوم  ــگاه عل ــی پژوهش ــی بین الملل ــای علم ــر همکاری ه ــت دفت ــا هم ــز«، ب ــیا مارک ــل گارس ــبت زادروز »گابری به مناس
انســانی و مطالعــات فرهنگــی و بــا همــکاری ســفارت جمهــوری اســالمی ایــران در مکزیــک، دانشــکده ی فلســفه و ادبیات 
دانشــگاه اونــم )مکزیــک( و مرکــز پژوهشــی مطالعــات کشــورهای اســپانیایی زبــان دانشــگاه تهــران، وبینــار بین المللــی بــا 

عنــوان »رئالیســم جادویــی در ادبیــات و ســینمای ایــران و مکزیــک« در روز 14 اســفند 1399، برگــزار شــد. 
ــاعر و  ــری )ش ــداهلل کوث ــک(، عب ــگاه از مکزی ــتاد دانش ــی و اس ــرداز ادب ــل )نظریه پ ــوس آورورا پیمنت ــت ل ــن نشس در ای
ــیار  ــتا )دانش ــم حق روس ــتان( و مری ــینما از انگلس ــگر س ــد و پژوهش ــاز، منتق ــد )فیلم س ــز جاه ــران(، پروی ــم از ای مترج
ــر  ــر شــکوری ب ــن نشســت را نیلوف ــان ای ــان اســپانیولی دانشــگاه تهــران( حضــور داشــتتند و ترجمــه ی همزم گــروه زب

عهــده داشــت.
در ابتــدای نشســت شــکوه حســینی )مدیــر دفتــر همکاری هــای علمــی بین المللــی پژوهشــگاه( و مریــم حق روســتا پــس 

از خوش آمدگویــی بــه مخاطبــان بــه معرفــی نشســت و ســخنرانان پرداختنــد.
نخســتین ســخنران ایــن نشســت آئــورا پیمنتــال بــود کــه بــا خوانــدن چنــد صفحــه ای از کتــاب »صدســال تنهایــی« گابریــل 
گارســیا مارکــز ســخنان خــود را آغــاز کــرد و گفــت: در طــول داســتان از دهکــده ای بــه نــام ماکونــدو ســخن بــه میــان 
می آیــد. ایــن دهکــده در کــدام مــکان جغرافیایــی قــرار دارد؟ هرچنــد مــکان آن مهــم نیســت، امــا چیــزی کــه ارزش منــد 
اســت زمــان اســت. در چــه زمانــی داســتان رخ داده اســت؟ در قــرن بیســتم؟ در زمــان اختــراع راه آهــن؟ یــا نــه، تاریــخ 

آن بــه زمــان ابداعــات اولیــه برمی گــردد؟ شــاید روســتایی در مقدونیــه؟
مارکــز بــه خوبــی از عناصــر مــکان و زمــان اســتفاده می کنــد تــا فضایــی بســازد کــه واقعیــات وجهــی واقعــی خــود را از 
دســت بدهنــد. فضایــی کــه زمــان بــه راحتــی تغییــر می کنــد. عنصــری بــه نــام مــکان آن چنــان کــه می شناســیم وجــود 
ــا  ــان حــال اســت، ام ــر از حــال نیســت«. داســتان در زم ــزی غی ــده گذشــته ای اســت کــه چی ــدارد و »در آین خارجــی ن
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ــه حــال مــی آورد و از آینــده نیــز بهــره می جویــد. گذشــته را ب
پیمنتــال  ادامــه داد: بازتاب هــای دایــره ای و تکــراری، در صــد ســال تنهایــی، توســط گابریــل گارســیا مارکــز، در جاده هــای 
پــر دســت انداز زمــان عبــور می کننــد. حتــی اعــداد بــدون فکــر قبلــی در داســتان های مارکــز اســتفاده نشــده اند و هــر کــدام 
ویژگــی خاصــی دارنــد. یــک رمــان بــا ســبک رئالیســم جادویــی، سرشــار از تعامــالت و تأثیــرات واقعیــت و جــادو، تخیــل و 

حتــی هذیــان و توهــم، از طریــق رفتــار گارســیا مارکــز بــا زمــان به وجــود آمــده اســت.
تبدیــل واقعیــت بــه جهانــی جادویــی و شــگفت انگیز چیــزی اســت کــه گارســیا مارکــز از طریــق روایــت و بالغــت بــه آن 
دســت می یابــد. در دهــه ی 1920، فرانتــس رو، منتقــد هنــری آلمانــی، اصطــالح رئالیســم جادویــی را بــرای توصیــف تأثیــر 
کار هنــری بــر بیننــده، توانایــی نشــان دادن غیرواقعــی یــا عجیــب به عنــوان چیــزی روزمــره و معمــول بــه کار بــرد. عــالوه بــر 
ــد کــه از لحــاظ زمانــی  ــار اســتنادی قــوی وجــود دارن ــا ب اســتراتژی های بالغــی، توصیفــی و روایــی، کلمــات و نام هایــی ب
و فرهنگــی مشــخص شــده اند و تأثیــری جادویــی در معنــای واقعــی کلمــه، جهانــی را می ســازند. »صــد ســال تنهایــی« دارای 
ــی و کنشــی-بنیادی اســت کــه ســاخت جهــان روایــت شــده در هــر داســتانی براســاس  ــی، زمان مختصــات ســه گانه ی مکان

آن بنــا شــده اســت.
خانــم دکتــر حق روســتا در پایــان صحبت هــای خانــم دکتــر »پیمنتــل« اشــاره کــرد کــه نخســتین ترجمــه مارکــز بــه فارســی 
بــه حــدود 4۸ ســال پیــش بــاز می گــردد. مارکــز نــه تنهــا بــه ادبیــات آمریــکای التیــن بلکــه بــه ادبیــات جهانــی تعلــق دارد 
و نویســندگان ایرانــی هــم تحــت تأثیــر رئالیســم جادویــی او قــرار گرفته انــد. خــود مارکــز اذعــان مــی دارد کــه تحــت تأثیــر 

ادبیــات شــرق و ادبیــات ایــران نیــز بــوده اســت.
وی بــه گفتــه کارولــس فوئنتــس دیگــر نویســنده ی مکزیکــی اشــاره کــرد کــه مارکــز در ســفرش بــه ایــران بــه تأثیــرش از 

هــزار و یــک شــب اشــاره کــرده بــود.
دومیــن ســخنران پرویــز جاهــد بــود کــه ســخنان خــود را دربــاره اهمیــت مارکــز آغــاز کــرد. بــه بیــان او مارکــز فقــط متعلــق 
ــا از  ــاط مختلــف دنی ــدان در نق ــی دارد. بســیاری از نویســندگان و هنرمن ــن نیســت بلکــه شــخصیتی جهان ــکای التی ــه آمری ب
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ســبک و آثــار مارکــز تأثیــر پذیرفته انــد. تأثیــر آثــار او در کشــورهای توســعه نیافتــه و جهــان ســومی امــا بیشــتر اســت. 
ــه نوعــی بیانگــر فضــای اجتماعــی و سیاســی آن منطقــه اســت. دو عنصــر تاریــخ و  در آمریــکای التیــن ایــن ســبک ب

سیاســت نقــش مهمــی در ایــن بیــن دارنــد.
رئالیســم جادویــی مارکــز بیانگــر و آینــه زندگــی اهالــی آمریــکای التیــن اســت. البتــه تفکیــک رئالیســم، سورئالیســم و 

رئالیســم جادویــی در بســیاری از مواقــع کاری دشــوار اســت.
ــع آن فیلم هــای  ــار غالمحســین ســاعدی و به تب ــه آث ــوان ب ــران می ت ــی در ای ــز و رئالیســم جادوی ــار مارک ــرات آث از تأثی
ســاخته شــده توســط داریــوش مهرجویــی اشــاره کــرد. امــا در مجمــوع می تــوان گفــت در ســینمای ایــران عمــال فیلــم 

و محصولــی بــا مشــخصه رئالیســم جادویــی ســاخته نشــده اســت.
ــور  ــوف ک ــود و ب ــا وارد می ش ــون، اژده ــوت، هام ــل، ملک ــزاداران بی ــر ع ــی نظی ــا و فیلمهای ــه کتاب ه ــد ب ــر جاه دکت
اشــاره کــرد و گفــت: نبــود آثــاری بــا مشــخصه های رئالیســم جادویــی در ایــران بــه فضــای مذهبــی هــم بازمی گــردد. 
ــد و محدودیت هــا در اســتفاده  ــازی کنن ــد ب ــه و شــیطان نقش هــای پررنگــی می توانن ــی ارواح و اجن در رئالیســم جادوی

ــد. ــی را نمی ده ــل توجه ــار قاب ــران اجــازه ســاخت آث ــی در ای ــن المان های از چنی
امــا محدودیت هــای دیگــری نیــز در نقــاط دیگــر دنیــا باعــث شــده تــا از آثــار مارکــز محصــوالت بــه نســبت کمــی در 
ســینما را شــاهد باشــیم. طبــق گفتــه ی مارکــز بــه نقــل از یکــی از دوســتان کارگردانــش، ســاخت فیلمــی کــه ویژگی هــای 
رئالیســم جادویــی را بــه خوبــی آنچــه در داســتان ها هســت، نشــان دهــد بســیار ســخت اســت، و از طرفــی، مــردم بــه 
ــود و یــک فیلــم نیزســاخت، امــا چنیــن  ــی عاشــق ســینما ب ــد. خــود مارکــز زمان ــرار می کنن ــاط برق ــا آن ارتب ســختی ب

عواملــی شــوق او را نســبت بــه ســینما کــم کــرد.
ــنده  ــن نویس ــود اولی ــای خ ــه برخــی ترجمه ه ــاره ب ــا اش ــه ب ــود ک ــری ب ــداهلل کوث ــن نشســت عب ــخنران ای ــومین س س

امریــکای التیــن و محبــوب تریــن آن هــا 
برایــش کارلــوس فوئنتــس بــوده اســت.
دالیــل خاصــی در مــورد این که رئالیســم 
التیــن  آمریــکای  از  چــرا  جادویــی 
حقیقــت،  در  دارد.  وجــود  برخاســت 
رئالیســم جادویــی تالشــی بــرای یافتــن 
ــود کــه از  ــن ب ــکای التی هویــت در آمری

ــد. ــاز ش ــه 1950 آغ ده
ــن  ــکای التی ــی در آمری ــم جادوی رئالیس
ــردد.  ــرزمین بازمی گ ــن س ــخ ای ــه تاری ب
ــا  ــبک ب ــن س ــانه ها در ای ــخ و افس تاری
ــری  ــد و توانســته اند ژان هــم در آمیخته ان
ایجــاد کننــد کــه واقعیــت آمریــکای 

ــد. ــو کن ــن را بازگ التی
مــردم آمریــکای التیــن خــود می گوینــد: 
ــز  ــار مارک ــه آث ــد ک ــیاری می گوین »بس
عجیــب اســت، امــا ایــن واقعیتــی اســت 

ــم«. ــی می کنی ــا در آن زندگ ــه م ک
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همایشملی»بحرانکروناوچالشهایفلسفهیسیاسی-اجتماعیغرب«

بــه همــت بســیج اســتادان پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و بــا مشــارکت پژوهشــگران، محققــان و اعضــای 
ــا و چالش هــای فلســفه ی سیاســی-اجتماعی  ــی »بحــران کرون ــأت علمــی مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی، همایــش مل هی

غــرب« روز 12 اســفندماه 1399، به صــورت حضــوری و مجــازی در پژوهشــگاه برگــزار شــد.

دکتر زیویار؛ کرونا، آزمون بزرگ و پیچیده ی نسل حاضر

ســخنران اول همایــش؛ دکتــر فرهــاد زیویــار، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه و مســئول همایــش، ضمــن تبریــک اعیــاد مــاه 
مبــارک رجــب بــه حاضریــن در همایــش خیرمقــدم گفــت و اظهــار داشــت: شــیوع ویــروس کرونــا آثــار متعــددی بــر زندگــی 
ــی  ــک ایســتگاه تاریخــی و آزمون ــذرد ی ــر می گ ــالی عالم گی ــن ب ــال از ای ــش از یک س ــه بی ــون ک ــته اســت. اکن بشــر گذاش
ــا  ــر کســی ی ــدت کمت ــه و طویل الم ــون پردامن ــن آزم ــراً ای ــتم دیده اســت. ظاه ــرای نســل حاضــر و س ــده ب ــزرگ و پیچی ب
ــه  ــد. همان طورک ــور می کنن ــی آن عب ــخت تر از صاف ــت ها س ــا و دانه درش ــه پرطمطراق ه ــدازد. البت ــم می ان ــزی را از قل چی
پیش تــر مطــرح شــد، وزن و حجــم تمــام »کرونــا ویروســی« کــه عالــم و آدم را تــا بــه امــروز بــه خــود مبتــال کــرده، آن قــدر 
ناچیــز اســت کــه بیشــتر از چنــد گــرم نیســت اّمــا جمعیتــی کــه بــه آن مبتــال شــدند پــس از یک ســال از مــرز صــد میلیــون 

نفــر عبــور کرده انــد کــه از ایــن میــان دو تــا ســه درصــد ایــن آمــار جــان خودشــان را از دســت داده انــد.
وی ادامــه داد: صرف نظــر از نظــام غیرعادالنــه قــدرت جهانــی و فقــدان عدالــت در توزیــع امکانــات و تجهیــزات پزشــکی 
ــات و  ــب، امکان ــب و غری ــروس عجی ــن وی ــادی ای ــادی و غیرم ــات م ــالء و تلف ــه، ابت ــای ظالمان ــه تحریم ه ــه ب ــا توج ب
ســازوکارهای اجتماعــی دانــه درشــت ها را بیشــتر نشــانه گرفتــه اســت و اگــر چــه تلفــات انســانی آن بــرای همــه ی آحــاد 
بشــر تأثــر برانگیــز اســت اّمــا از حیــث مقــام و مرتبــت بــا فقیــر و فقــرا کمتــر دســت بــه گریبــان شــده اســت. به عبارتــی 
ــی  ــا زورآزمای ــگ کرون ــالن جن ــر، در اع ــض و طویل ت ــر و عری ــفره هایش رنگین ت ــه و س ــتر و داعی ــش بیش ــس بام ــر ک ه
ــه  ــا فاصل ــکا را ب ــا و امری ــروس، اروپ ــن وی ــات و خســارات ای ــت و نســبت تلف ــه مرتب ــا این ک ــد کم ــد بکن ســخت تری بای
ــت از  ــم حکای ــده ه ــود آم ــای به وج ــا و دوگانه ه ــام و رویارویی ه ــداد و ارق ــت. اع ــه اس ــش انداخت ــا پی ــیا و آفریق از آس
ایــن قضیــه دارد: دوگانــه ی ســالمت و اخــالق/ دوگانــه ی ســالمت، اقتصــاد و معیشــت/ دوگانــه ی ســالمت و کارآمــدی در 
حکمرانــی یــا چالش هــای بنیــادی: ســبک زندگــی، امکانــات و فضــای کالبــدی نهادهــای عریــض و طویــل اقتصــادی، رفاهــی، 
آموزشــی، ورزشــی، تفریحــی، چالش هــای سیاســت و متدهــای متــداول آن، چالش هــای کارآمــدی و ناکارآمــدی تکنیــک و 
تکنولــوژی، چالش هــای کارآمــدی و ناکارآمــدی و آســیب های فضــای مجــازی بــا شــمولیت گســترده ی آن، همــه ی این هــا 
ایــن نکتــه را متبــادر می کنــد کــه ایســتگاه تاریخــی کرونــا نقطــه عطفــی در بنیــاد و نهادمنــدی و ســازه های سیاســی_اجتماعی 
ــد  ــورت قاعده من ــدت آن، به ص ــال و طوالنی م ــش از یک س ــون بی ــد و آزم ــمار می آی ــر به ش ــان معاص ــای جه قدرتمندتره
ســفره ی این هــا را بیشــتر تهدیــد کــرده اســت. توانایــی مدیریتــی، فلســفه ی اجتماعــی و نمایــش اخــالق عمومــی در نــوع 
توجــه بــه حقــوق همــگان در توزیــع و امــکان بهره گیــری از تجهیــزات پزشــکی وحتــی منفعت گرایــی در نــگاه بــه ســالمندان 
و افــرادی کــه عوایــد چندانــی بــرای جامعــه ندارنــد بــه تعبیــر مقــام »معظــم رهبــری« شکســت خــورده قلمــداد می  شــود. و 
ایــن در حالــی اســت کــه بنیــاد فکــری و ســازوکارهای نظــام جمهــوری اســالمی طــوری طراحــی شــده  اســت کــه تــالش 
ــر  ــی اگ ــل نمی شــود و حت ــر و جــوان قای ــن پی ــی بی ــد بلکــه تفاوت ــاد به شــمار می آی ــا جه ــه تنه ــه، ن ــن بلی ــا ای ــه ب و مقابل
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ــن جبهــه هــم  ــگان ای ــت جان باخت ــرای مرتب ــد و ب ــدا می کنن ــا رجحــان پی ــا و پیره ــل باشــد ضعیف تره ــی قای هــم اولویت
ــه می شــود. شــهادت در نظــر گرفت

دکتــر زیویــار، در پایــان ســخنانش شــرح داد: ایــن همایــش ملــی آثــار و پژوهش هــای خــود را در همیــن راســتا بــا محــور 
ــا ایــن  نقــد فلســفه ی سیاســی ـ اجتماعــی غــرب، مناســبات اجتماعــی، کارآمــدی دولت هــا و نهادهــای آن در مواجهــه ب

بحــران برگــزار کــرده اســت. امیدواریــم کــه گامــی هــر چنــد کوچــک در ایــن راه برداشــته شــده باشــد.

دکتر فوزی؛ چند الیه ای بودن بحران کرونا و پیامدهای تمدنی آن

دکتــر یحیــی فــوزی، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه و دبیــر کمیتــه علمــی همایــش، ســخنران بعــدی مراســم بــود کــه 
بــه ارائــه ی گزارشــی از فعالیت هــا، نحــوه ی اجــرا و محورهــای همایــش مزبــور پرداخــت و بیــان کــرد: 40 اثــر بــه ایــن 

ــد. ــرار گرفته ان ــی ق ــود کــه مــورد داوری و ارزیاب همایــش ارســال شــده ب
وی در ادامــه گفــت: بحــران کرونــا کــه بــا اپیدمــی ویــروس کرونــا جهــان امــروز را در برگرفتــه اســت پدیــده ای چندالیــه 
ــوان  ــا بت ــف اســت ت ــای مختل ــن الیه ه ــناخت ای ــد ش ــای آن نیازمن ــاد و پیامده ــم ابع ــرای فه ــه ب ــی اســت ک و چندوجه
شــناخت درســتی از آن به دســت آورد. اگــر بــا رویکــردی تحلیــل الیــه ای، پدیــده ی بحــران کرونــا را مــورد بررســی قــرار 
دهیــم، می تــوان ایــن پدیــده را پدیــده ای هرمــی تصــور کــرد کــه ســطح بــاال و قلــه ی آن ماهیتــی بهداشــتی و پزشــکی دارد 
کــه علــت آن یــک ویــروس جهش یافتــه یــا جهــش داده شــده اســت کــه بــا ســرعت در جهــان در حــال گســترش بــوده و 
بخــش مهمــی از مــردم جهــان را از تــرس مــرگ بــه پناهــگاه بــرده و زندگــی روزمــره ی مــردم را دچــار چالش هــای جــدی 
ــا، شــاهد  ــل بحــران کرون ــی و تحلی ــه ی میان ــرد. در ســطح و الی ــراد را می گی کــرده اســت و هــرروز جــان تعــدادی از اف
ــن  ــه درای ــی هســتیم ک ــاد اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی، روان شناســی، فرهنگــی و حقوق ــاد فراپزشــکی  هم چــون ابع ابع
رابطــه می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: ابعــاد اقتصــادی بحــران  کرونــا هم چــون کاهــش رشــد اقتصــادی، گســترش 
فقــر، بیــکاری، شــکاف طبقاتــی، تعطیلــی کارگاه هــای تولیــد و خدماتــی و… . ابعــاد سیاســی بحــران و چالش هــای جدیــد 
ــی در  ــت مدل هــای مختلــف حکومت ــزان موفقی ــع و نقــش و می ــری درجوام ــی و تصمیم گی ــی و نظــام اجرائ سیاســی امنیت
ــکال و  ــدی اش ــائی توان من ــرای شناس ــی ب ــا را آزمون ــران کرون ــی بح ــه برخ ــکالت به طوری ک ــل مش ــران و ح ــار بح مه
مدل هــای مختلــف حکومتــی در بحــران دانســته اند.  هم چنیــن در ابعــاد اجتماعــی گســترش شــکاف طبقاتــی و اجتماعــی 
و در عرصــه ی فرهنگــی و ابعــاد دینــی و مذهبــی بحــران کــه موجــب تحــول رویکردهــا بــه ماهیــت شــرور در ادیــان و نــوع 
مواجهــه ی مناســب بــا آن هــا شــده اســت. ابعــاد روحــی و روانــی بحــران نیــز وجــه دیگــر آن اســت کــه از یک ســو نقــش 
عوامــل روانــی در شــکل گیری و تقویــت بحــران و از ســوی دیگــر چگونگــی حــل بحران هــای روحی-روانــی و راه هــای 
بــرون رفــت از ناشــی از بحــران اســت. به همیــن ترتیــب بایــد بــه ابعــاد حقوقــی، مدیریتــی و هنــری و… اشــاره کــرد کــه 
ــد و درمجمــوع نشــان می دهــد، همان طــور کــه در ظاهــر و درســطح اول،  هریــک ابعــاد گســترده و قابــل مطالعــه ای دارن
نقــش علــوم پزشــکی از اهمیــت برخــوردار اســت، در ســطح دوم، نقــش علــوم انســانی بســیار پررنــگ اســت و ایــن ســطح 

دوم پدیــده، عمدتــًا ماهیتــی علــوم انســانی و اجتماعــی دارد.
فــوزی در ادامــه بــه الیــه ی ســوم بحــران کرونــا اشــاره کــرد و گفــت: بحــران کروناویــروس، الیــه ی ســومی نیــز داردکــه 
ــان  ــا را نش ــران کرون ــی بح ــذار تمدن ــه تأثیرگ ــت و وج ــان دانس ــب برجه ــدن غال ــیدن تم ــش کش ــوان آن را به چال می ت
ــا  ــه و حفره ه ــؤال رفت ــر س ــی، زی ــود جهان ــم موج ــر نظ ــلط ب ــطوره های مس ــا و اس ــه گفتمان ه ــن عرص ــد. درای می ده
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ــارت دیگــر  ــه چالــش کشــیده اســت، به عب وخالءهــای آن آشــکار شــده و گفتمــان غالــب درعرصــه ی تمــدن بشــری را ب
ــا  ــا نشــان داد کــه بســیاری از ســخت افزارها، نرم افزارهــا، نظام هــا و ســاختارهای اجتماعــی تمدنــی موجــود ب بحــران کرون
اشــکاالت و ایــرادات مختلفــی در گــذار بشــر امــروز از بحــران مواجهنــد. ایــن ســاختارها و نظام هــای جدیــد کــه عمدتــًا 
محصــول غلبــه ی تمــدن غربــی برجهــان امــروز از طریــق پــروژه یــا پروســه ی جهانی شــدن اســت و نــوع نظام هــای سیاســی 
اجتماعــی و ســبک زندگــی یک ســانی درجهــان را بــا تأثیرپذیــری از تجربــه ی غــرب توصیــه می کــرد کــه منجــر بــه آن شــد 
تــا آســیب پذیری جوامــع درخصــوص بحــران بــه یکدیگــر شــباهت زیــادی پیــدا کنــد. بحــران کرونــا گفتمــان نئولیبرالیســتی 
ــطوره هایی  ــر اس ــه ب ــعه ک ــال توس ــع درح ــی از جوام ــتی در بخش ــبه مدرنیس ــان ش ــی گفتم ــرب و حت ــتی در غ و مدرنیس
ــر  ــد ب ــی و تأکی ــت اجتماع ــدن عدال ــیه ران ــودمحور، به حاش ــادی س ــی و آزادی اقتص ــی، فردگرائ ــت حداقل ــون دول  هم چ
ــید و  ــش کش ــه چال ــدت ب ــده اند را به ش ــا ش ــطوره ها بن ــن اس ــی برای ــی مبتن ــبک زندگ ــی س ــی و نوع ــم اجتماع داروینیس

توانایــی آن هــا در کاهــش و رفــع رنــج بشــر در دوران بحــران را بــا ســؤاالت جــدی مواجــه ســاخت.
 دکتــر فــوزی در توضیــح ایــن بحــث بــه یــک مثــال اشــاره کــرد و گفــت: بحــران کرونــا نشــان داد کــه کارآمــدی نظام هــای 
سیاســی در مواجهــه بــا بحــران تنهــا تحــت تأثیــر کوچک بــودن یــا دخالــت حداقلــی یــا دموکراتیــک بــودن صــوری مــورد 
ــوع ارتبــاط  تأکیــد در کشــورهای شــبه مدرن و حتــی برخــی دموکراســی های غربــی نیســت، بلکــه کیفیــت دموکراســی و ن
دولــت و ملــت و میــزان کاهــش شــکاف بیــن دولت_ملت هــا و مشــروعیت مردمــی دولت هــا موجــب همــکاری گســترده تر 
مــردم بــا دولت هــا و کارآمــدی بیشــتر آن هــا در مواجهــه بــا بحــران شــده اســت. ایــن امــر ضــرورت بازنگــری در الگوهــای 
ــن  ــد.  هم چنی ــرار می ده ــد ق ــورد تأکی ــف را م ــع مختل ــای جوام ــه ویژگی ه ــوف ب ــدی و معط ــه کارآم ــوف ب ــی معط سیاس
بحــران کرونــا نشــان داد کــه اگــر نظــام اداری و اجتماعــی، تقســیم کار و شــکل محلی تــری داشــته باشــد، موفــق تــر اســت. 
بحــران کرونــا نشــان داده اگــر الگوهــای شهرنشــینی و معمــاری متناســب بــا هویــت، فرهنــگ و نیازهــای جوامــع مختلــف 
ــت  ــای زیس ــود و فض ــهرها نب ــر در ش ــع دیگ ــاری جوام ــص از معم ــرداری ناق ــا الگوب ــی ب ــم این چنین ــر تراک ــد و اگ باش
ــاری می توانســت  ــک بیم ــا ی ــد، آی ــاری مناســب تری برخــوردار بودن ــهرها از معم ــر ش ــم و اگ ــاهد بودی مناســب تری را ش
ــر  ــد؟ اگ ــرآور می ش ــدر زج ــا این ق ــک و آپارتمان ه ــازل کوچ ــدن در من ــا مان ــود ی ــران ش ــک بح ــه ی ــل ب ــن تبدی این چنی
نظــام اقتصــادی عادالنه تــری وجــود داشــت و شــکاف فقیــر و غنــی بــه انــدازه ی وضعیــت کنونــی نبــود، آیــا بیمــاری تبدیــل 
ــر نیازهــای واقعــی انســان،  ــی ب ــط تعریف شــده تر مبتن ــن و توســعه رواب ــع می شــد؟ اگــر دی ــرای جوام ــک بحــران ب ــه ی ب
بــه هــر دو را در تمــدن مــدرن داشــتند؛ آیــا افــراط و تفریط هــای کنونــی در مواجهــه بــا بحــران بیــن دیــن داران در جوامــع 
وجــود داشــت کــه برخــی آن را آخرالزمــان بداننــد و برخــی آن را عالمتــی بــر پایــان نقــش دیــن در جهــان قلمــداد کننــد؟ 
ــا مــرگ و شــیوه های عمیقــی از اصــالح روحــی و روانــی   هم چنیــن اگــر تعریــف مناســبی از معنــاداری و نــوع مواجهــه ب
بشــر شــکل گرفتــه بــود، آیــا چنیــن اضطرابــی را در جوامــع بشــری درمواجهــه بــا آن شــاهدبودیم و اگــر اخــالق اجتماعــی 
از بنیادهــای الزم وعمیــق برخــوردار بــود آیــا شــاهد داروینیســم اجتماعــی و طبقه بنــدی انســان ها براســاس ســن، رنــگ و 

جنــس در حمایت هــای الزم بــرای مقابلــه بــا کرونــا درمــورد آن هــا دربرخــی جوامــع مــدرن بودیــم؟
ــن  ــر ســؤال رفت ــد در زی ــا را بای ــر تأثیر گــذاری بحــران کرون ــد کــه ســطح عمیق ت ــان می کن ــن مباحــث بی ــن اســاس ای برای
تقلیــد کورکورانــه یــا ناقــص از نظامــات اجتماعــی اقتصــادی و سیاســی و ســبک زیســت و زندگــی متأثــر از نظــام تمدنــی 
مســلط غربــی و درحــال گســترش درجهــان امــروز کــه توســط الگوهــای توســعه در جوامــع امروزیــن شــکل گرفتــه، بایــد 

ــرد. ــت وجو ک جس
ــه ایــن ســه ســطح از بحــران یعنــی ســطح بهداشــتی، ســطح انســانی و اجتماعــی، ســطح  ــا توجــه ب فــوزی تأکیــد کــرد: ب
ــاط ســطوح  ــوع ارتب ــن ســه ســطح و ن ــد فهــم مناســب از ای ــز نیازمن ــت از آن نی ــرای برون رف ــی و ســبک زندگــی، ب تمدن
ــا به صــورت اجمــال  ــده ی آن را مطــرح ســاخت. ام ــوان چشــم انداز مناســبی از پیامدهــای آین ــا بت مختلــف باهــم هســتیم ت
می تــوان در خصــوص پیامدهــای آینــده ایــن بحــران توجــه داشــت؛ ایــن بحــران در ســطح اول و الیــه ی روییــن، بحرانــی 
ــه  ــع بحــران خارق العــاده و خــارج از تصــور بشــر نیســت، بلکــه ویروســی اســت کــه بشــر آن را ب پزشــکی اســت درواق
خوبــی می شناســد و مراکــز مختلــف ویروس شناســی در جهــان بــر روی خانــواده ی آن مطالعــات گســترده ای انجــام داده انــد 
ــرای  ــنی ب ــرد و دارو و واکس ــد ب ــکل گیری آن پی خواهن ــل ش ــود به عل ــی های موج ــوب روش شناس ــاالً ً در چارچ و احتم
ــا حــل و کاهــش بحــران درســطح  ــا ب ــد شــد، ام ــار خواهن ــروس ســرکش باالخــره مه ــن وی ــرد و ای ــد ک ــه خواهن آن تهی
ــا شــدت  ــی اقتصادی-اجتماعــی دارد، ب ــه ماهیت ــن بحــران، ک ــن بحــران مرتفــع نخواهــد شــد، بلکــه ســطح دوم ای اول، ای
زیــادی در ســال های آینــده تــداوم خواهنــد داشــت و منجــر بــه تغییــرات مهمــی خواهنــد شــد. گســترش رکــود اقتصــادی 
ــکاف های  ــا و ش ــمت چالش ه ــع را به س ــا، جوام ــران بدهی ه ــدید بح ــی، تش ــر و غن ــکاف فقی ــدید ش ــان و تش در جه
ــرای کاهــش بحــران  ــر در رویکردهــای گذشــته ب ــد تغیی ــد داد به طوری کــه نیازمن اجتماعی-اقتصــادی مهمــی ســوق خواهن
ــود و اقتصادهــا درون گراتــر خواهــد شــد. در عرصــه ی سیاســی دولت هــا به ســمت نوعــی ملی گرائــی معطــوف  خواهنــد ب
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ــه پیــش خواهــد رفــت. جوامــع  ــا بحــران در چارچــوب مرزهــای ســرزمینی ب ــه ارتقــاء کارآمــدی دولت هــا در مواجهــه ب ب
ــوص  ــر در خص ــای بنیادی ت ــت و پژوهش ه ــی و بهداش ــاه اجتماع ــه ی رف ــتری در عرص ــرمایه گذاری های بیش ــا، س دولت ه
مســائل بیولوژیــک به عنــوان یــک تهدیــد امنیتی_سیاســی انجــام خواهنــد داد. زیرســاخت های الکترونیــک در جوامــع تقویــت 
ــر  ــی ب ــی منطقه گرائ ــدت نوع ــد و در کوتاه م ــد ش ــه خواه ــدی مواج ــای ج ــا تردیده ــی ب ــت حداقل ــطوره های دول و اس
ــرگ و  ــا م ــر ب ــر بش ــه ی جدی ت ــر مواجه ــی به خاط ــای فرهنگی_دین ــت و در عرصه ه ــد یاف ــت خواه ــی اولوی جهانی گرائ
ــدا خواهــد کــرد و رویکردهــای جدیــدی  ــه دیــن و معنویــت در زندگــی پی تــرس؛ »مــرگ« رویکرهــای جدیــدی نســبت ب
ــدرن  ــدن م ــن زدا در تم ــت. اســطوره های دی ــد گرف ــد شــکل خواه ــدن جدی ــت در تم ــن، اخــالق و معنوی ــه رابطــه ی دی ب

ــد. ــد ش ــر خواهن کم رنگ ت
فــوی در پایــان ســخنانش بــا اشــاره بــه محورهــای بحــران کرونــا در ســطح ســوم یعنــی ســطح تمدنــی یــادآور شــد: کرونــا 
ــردازان درعرصــه ی  در ســطح ســوم، تأثیــرات عمیق تــری دارد و تردیدهــای جدیــدی را حداقــل در ســطح متفکــران و ایده پ
جهانــی مطــرح خواهــد کــرد. نقــد الگوهــای یکســان انــگار غربــی از توســعه در جوامــع و نقــد وضعیــت الگــوی تمدنــی حاکم 
برجهــان را تشــدید کــرده و الگوهــای توســعه، شــکل بومی تــر، تاریخ مندتــر و بافت مندتــری بــه خــود خواهنــد گرفــت. ایــن 
رونــد می توانــد الگوهــای موجــود توســعه ی اقتصــادی و اجتماعــی متأثــر از تقلیــد و پیــروی از مؤلفه هــای مســلط برتمــدن 
ــرد. توجــه  ــرار  گی ــورد توجــه ق ــاد انســانی توســعه م ــه ابع ــا ســرعت بیشــتری متحــول کــرده و توجــه بیشــتر ب ــی را ب غرب
ــای  ــور تصمیم گیری ه ــورها به منظ ــوم زیست کش ــه ب ــوف ب ــی معط ــی و حک مران ــی و سیاس ــد مدیریت ــای جدی ــه الگوه ب
کارآمدتــر و الگوهــای اجرائــی و مدیریتــی در عرصــه ی بحــران، شــتاب بیشــتری خواهــد گرفــت.  هم چنیــن الگوهــای موجــود 
ــوالت  ــن تح ــوع ای ــت . درمجم ــد گرف ــادی قرارخواه ــورد نق ــدن م ــی و جهانی ش ــاری و ارتباطات جمع ــازی و معم شهرس
ــر  ــران و سیاســت گذاران، زمینه ســاز نوعــی تغیی ــد در صــورت اندیشــه ورزی و اســتفاده ی مناســب اندیشــمندان، رهب می توان
پارادایــم در الگوهــای توســعه ی ملــی کــه بســتر الگوهــای توســعه ی مناســب تر بــرای زیســت بشــر و طبیعی تــر بــا نیازهــای 
ــرای  ــه ب ــر و زمین ــلط معاص ــال تس ــا درح ــلط ی ــدن مس ــزار تم ــخت افزار و نرم اف ــر در س ــت تغیی ــع و در نهای ــی جوام واقع

تقویــت و احیــاء تمدن هــای منطقــه ای را در افقــی میــان مــدت و دراز مــدت فراهــم آورد.

 

دکتر قبادی؛ افق گشایی پژوهشگاه در حوزه ی علوم انسانی در مقابله با پیامدهای کرونا

ســخنران ســوم همایــش؛ دکتــر حســینعلی قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، بــا اشــاره بــه در 
پیش بــودن مبعــث نبــی اکــرم )ص( برگــزاری ایــن همایــش گــران ارج را بــه فــال نیــک گرفــت و ســخنان خــود را بــا قرائــت 
لــوا تَبدیــاًل« آغــاز  ــُه َومِنُهــم َمــن یَنتَِظــُر َومــا بَدَّ َ َعَلیــِه َفِمنُهــم َمــن َقضــی نَحبَ »مـِـَن الُمؤمِنیــَن رِجــاٌل َصَدقــوا مــا عاَهــُدوا اهللَّ
کــرد و گفــت: بعثــت، جویبــار زالل برانگیختگــی اســت کــه بــرکات آن همــواره جــاری خواهــد بــود و دائمــًا مــا را دعــوت 

می کنــد کــه از درون برانگیختــه شــویم و مراقــب باشــیم تــا در مســیر »اهلل«، لحظــه ای غافــل نمانیــم.
ــی آرزوی ســالمت و  ــارگاه اله ــش از ب ــن همای ــی ای ــان گرام ــژه میهمان ــران، به وی ــت ای ــه ی مل ــرای هم ــه داد: ب ــادی ادام قب
ــه ی  ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، به نحــو مضاعــف، مای ــن محفــل علمــی در پژوهشــگاه عل صحــت دارم. برگــزاری ای
خرســندی و مســّرت اســت و حکایــت از رویکــرد علمــی و پژوهشــی نهــاد بســیج اســتادان ایــن پژوهشــگاه دارد. از ایــن روی 
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ــن  ــزاری ای ــوزی در برگ ــر ف ــش، دکت ــی همای ــر علم ــژه دبی ــان به وی ــکاران محترم ش ــار و هم ــر زیوی ــه از دکت جــای دارد ک
ــر دارا، رئیــس  ــر زارعــی، رئیــس بســیج اســتادان کشــور و دکت ــه دکت همایــش ســپاس گزاری و ضمــن عــرض خیرمقــدم ب

ــم. ــی کن ــان قدردان ــدی علمــی آن بســیج اســتادان تهــران از رویکــرد و عالقه من
ــده،  ــذاری ش ــد نام گ ــش تولی ــال جه ــری، س ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــه از س ــالی ک ــاکریم در س ــدای را ش ــت: خ وی گف
پژوهشــگاه، بــه لطــف الهــی موفــق شــد بــا تقویــت رویکــرد کاربــردی و خروجی محــور و محصول مــدار تعــداد طرح هــای 
تقاضا محــور را قریــب بــه هفتــاد پــروژه و طــرح  بــا نزدیــک بــه بیســت میلیــارد ریــال اعتبــار برســاند. اکنــون بســیج اســتادان 
ــدام شایســته  ــن اق ــه ای ــوم انســانی در ابعــاد گوناگــون اجتماعــی- فرهنگــی ب ــه اثربخشــی عل ــا ایمــان ب پژوهشــگاه هــم ب
دســت یازیــده اســت کــه مقــّوم رویکــرد کاربــردی در برنامــه ی توســعه ی راهبــردی پژوهشــگاه بــه شــمار می آیــد. خداونــد 
ــف آالم  ــوم انســانی در تخفی ــای عل ــث افق گشــایی توانمندی ه ــه درمجمــوع پژوهشــگاه از حی ســبحان را ســپاس گزاریم ک
اجتماعــی ناشــی از کرونــا تاکنــون چهــار جلــد کتــاب بیــش از صــد مقالــه و ده هــا پویــش اجتماعــی در فضــای مجــازی و 
بیــش از پنــج پنــل تخصصــی حــول محــور کرونــا برگــزار کــرده اســت کــه نشســت امــروز نیــز می توانــد بــر ایــن کارنامــه 

وزیــن بیفزایــد.
قبــادی افــزود: راهبــرد اصلــی پژوهشــگاه در ورود بــه مقولــه ابعــاد اجتماعــی- فرهنگــی کرونــا افزایــش امیدآفرینــی و ارتقای 
ــوده اســت. در عین حــال،  ــی ب ــه ی اســتکبار جهان ــم ظالمان ــران در دوران تحری ــاب آوری عمومــی ملــت شــریف ای ســطح ت
پژوهش هــای علــوم انســانی نشــان می دهــد؛ بخــش قابــل توجهــی از منشــاء درمان هــای کرونــا را بایــد در داخــل جســت، 
ــا  ــوان درده ــه می ت ــی ک ــق بوم ــی و مسئله شناســی دقی ــی عموم ــی، هم دل ــدارای اســالمی- ایران ــوّدت و م ــگ م در دل فرهن
ــم از حــوزه ی ســالمت و  ــون، اع ــای گوناگ ــای نهاده ــد. بازخورده ــر را کاهــش ده ــه فراگی ــن بلی ــای ناشــی از ای و رنج ه
دســتگاه های اجرایــی در اســتقبال از ایــن اقدامــات در فضــای مجــازی و غیــره نشــان از اثربخشــی رویکــرد خروجی محــوری 
و محصول محــوری در پژوهش هــای علــوم انســانی پژوهشــگاه بــوده اســت. اقــدام بــه راه انــدازی پرتــال ویــژه ی ابعــاد علــوم 

ــه مرجعیــت در ایــن حــوزه اســت. ــه نهاینه ســازی و رســیدن ب انســانی و اجتماعــی در پژوهشــگاه به مثاب
ــرب  ــام اندیشــه گان مســلط در غ ــد در نظ ــایی های جدی ــه کشــف نارس ــا ب ــد کرون ــن حــال بررســی ها نشــان می ده در عی

نیــز منجــر شــده اســت، ازجملــه:
1-  قربانی شدن عملی سالمت عمومی تحت حاکمیت سرمایه داری محض

2-  فردگرایی افراطی، خودگرایی و به محاق رفتن جنبه ی اجتماعی در سالمت عمومی
3-  نابســنده بودن مداخــالت علمی_تکنیکــی صــرف 

ــا ــروس کرون ــری وی ــر همه گی ــرای تدبی ب
ــون  ــی هم چ ــای بین الملل ــودن نهاده ــیب پذیر ب 4-  آس
ســازمان جهانــی بهداشــت در مواجهــه بــا هژمونــی نظــام 

ســلطه ی ســرمایه داری
ــانی  ــوم انس ــاب عل ــدن آراء اصح ــه نش ــه کار گرفت 5-  ب
ــور  ــدم حض ــری و ع ــار همه گی ــر مه ــی تدابی در طراح
ــا در  ــتادهای کرون ــر س ــانی در اکث ــوم انس ــاب عل اصح

ــان. ــاط جه ــتر نق بیش
و  انســانی  علــوم  متفکــران  از  بهره گیــری  کــم    -۶
فن ســاالرانه  و  )بوروکراتیــک(  دیوان ســاالرانه  ظهــور 
)تکنوکراتیــک( بــدون توجــه بــه زمینــه و زمانــه و 
ــادی ــی و اقتص ــی، سیاس ــی، اجتماع ــای فرهنگ مؤلفه ه
ــش  ــن همای ــج ای ــع نتای ــار به موق ــا انتش ــت ب ــد اس امی
ــانی  ــوم انس ــودن عل ــش ب ــان اثربخ ــنگ، گفتم گران س

ــود. ــت ش ــش تقوی ــش از پی بی
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دکتر زارعی؛ کرونا و چالش نظریه های غربی

ــکر از  ــن تش ــش، ضم ــن همای ــدی ای ــخنران بع ــوان س ــور، به عن ــتادان کش ــیج اس ــس بس ــی، رئیی ــی زارع ــر مجتب دکت
دســت اندرکاران ایــن همایــش، بااشــاره بــه مطالعــات انجام شــده ی آسیب شــناختی و روان شــناختی شــیوع ویــروس کرونــا، 
فروپاشــی تمــدن معاصــر را در دنبالــه ی شــیوع ویــروس، یــادآور شــد و محورهــای بحثــش را مطــرح کــرد. وی در محور اول 
ســخنانش گفــت: بــا آمــدن کرونــا نظریــه ی خدامحــوری علــم بــه چالــش کشــیده شــد و ابهــت علــم از میــان رفتــه و علــم 
بــه کار بشــر امــروز نیامــده اســت. محــور دوم، مســیر توســعه، خطــی به هــم ریختــه اســت کــه همــه ی کشــورها و جوامــع، 
ــه خــود محــوری اســت.  ــی ب ــش از فردگرای ــر گرای ــد. محــور ســوم، تغیی مســیر مشخص شــده ی توســعه را طــی نمی کنن
کانــون فلســفه ی غــرب، انســان بــود کــه بــه نــاآگاه پــس از شــیوع ایــن ویــروس، تغییــر پیــدا کــرد. محــور چهــارم، ایــن بــود 
کــه پایــان تاریــخ را اعــالم کــرده بودنــد! امــا دیگــر امــکان تولیــد آن اَبرانســان وجــود نــدارد. غــرب، از موفقیت هــای شــرق 
در مواجهــه بــا کرونــا ســخنی بــه میــان نمــی آورد. محــور پنجــم، بــه برســاخته ی شــرق اشــاره دارد. وقتــی از خلق و خــوی 
ــار  ــی ای کاش! از رفت ــد ول ــاره می کردن ــان اش ــوم آن ــات مذم ــه خلقی ــد، ب ــت می کردن ــان صحب ــژه ایرانی ــرقی ها و به وی ش
مهربانانــه و کمک هــای مؤمنانــه ی آنــان در مواجهــه بــا کرونــا، گــزارش منتشــر می کردنــد. درصورتی کــه وضــع غــرب در 
ــاده اســت. حتــی  ــود. محــور ششــم، این کــه در اوج جهانی شــدن، محلی شــدن اتفــاق افت ــر از قبــل شــده ب ایــن دوران بدت
اتحادیــه ی اروپــا در شــرایط کنونــی بــرای خــود کشــورهای اروپایــی عضــو اتحادیــه نیــز، ســودمند و مفیــد نبــود. محــور 
ــرای بهزیســتی  ــه جایــی نمی رســد، مگــر این کــه ب ــرای بهزیســتی انســان امــروز هســت و وضعیــت بشــر ب آخــر، فکــر ب
ــا بــه مــا یــادآوری  و ســعادت او فکــر و چــاره ای اندیشــیده شــود. همــه ی ایــن مــوارد به واســطه ی شــیوع ویــروس کرون

شــده اســت.
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دکتر نجفی: کرونا و چالش های نظم نوین لیبرال دموکراسی

دکتــر موســی نجفــی، عضــو هیــأت علمــی و رئیــس پژوهشــکده ی سیاســی، انقــالب و تمــدن اســالمی پژوهشــگاه،  عنــوان 
ســخنرانی خــود را »کرونــا و چالــش در نظــم نویــن لیبــرال دموکراســی در افــق پایــان تاریــخ و طلیعــه ی مجــدد موعودگرایــی« 
ــه رخ کشــیده و نشــان داده کــه شــر مطلــق نیســت و شــر نســبی  ــا را ب ــا ضعف هــای م ــروس کرون ــه کــرد و گفــت: وی ارائ
اســت. ویــروس کرونــا هــم بــا مــا و هــم بــا غــرب نســبت خــاص خــودش را دارد، البتــه بحــران غــرب عمیــق  بــوده و بــه 

بحــران تمدنــی مبــدل شــده اســت کــه کرونــا هــم ایــن بحــران را آشــکارتر کــرده اســت.
نجفــی تأکیــد کــرد: بــا بــروز دوبــاره چهــره ی  »هابــزی« غــرب یعنــی این کــه انســان گــرگ انســان اســت؛ به خوبــی می تــوان 
نوعــی اقتــدار مدنــی را در محدویت هــای آزادی شــاهد بــود و ایــن نقــد و شکســت »نظریــه ی پایــان تاریــخ« اســت. »جــان 
الک« روی چهــره ی انســان غربــی هابــز یــک الیــه آزادی کشــیده بــود کــه حــاال بــا شــیوع ویــروس کرونــا، انســان غربــی از 
پشــت نقــاب آزادی الکــی، خــارج شــده و چهــره  ی هابــزی خــود را نشــان داده اســت. این جاســت کــه پایــان ایــده ی لیبــرال 
دموکراســی نمایــان شــده اســت. صیانــت ذات و صیانــت جــان، خــط قرمــز غــرب بــوده و در شــرایط کنونــی از آزادی هــم 
ــورد  ــان م ــره ی انس ــود، چه ــان داده می ش ــی نش ــت کشــورهای غرب ــه از وضعی ــنی ک ــای خش ــده اســت. صحنه ه ــر ش مهم ت
ــه  ــد و بیگان ــی شــبکه های معان ــران نیــز مشــکالت و مســائلی داریــم، ول ــه نمایــش گذاشــته اســت. در ای ــز را ب تعریــف هاب
ــا شکســت خــورده و بشــر متوجــه  ــه ی کرون ــداری داشــته در آین ــن کــه انســان توهــم خداپن از آن هــا بحــران می ســازند. ای
ــودن  ــتباه انســان محوری ب ــده و اش ــیده ش ــرب فروپاش ــن غ ــم نوی ــت اســت. نظ ــت او در هســتی عبودی ــه واقعی ــود ک می ش
غــرب بــه اثبــات رســیده اســت. پــس، انســان در پنــاه حضــرت حــق و بــا بندگــی خــدا، بــه جایــگاه خــودش بایــد بر گــردد.

دکتر پارسانیا: کرونا؛ مجال ظهور عرصه های جدید از حیات دین داری
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ســخنران آخــر نوبــت صبــح ایــن همایــش؛ حجه االسالم والمســلمین دکتــر حمیــد پارســانیا، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه 
تهــران و عضــو شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، بــود کــه بــه پیامدهــای مختلــف کرونــا در نظــام سیاســی لیبــرال دموکراســی 
اشــاره کــرد و گفــت: هنگامــی کــه کرونــا فراگیــر شــد، بــا دو تجربــه روبــه رو بودیــم؛ یکــی از این هــا آن اســت کــه غــرب 
ــز  ــی نی ــای سیاس ــت پیامده ــن اس ــه ممک ــن دو تجرب ــد ای ــود دارد و گفتن ــن وج ــه در چی ــی آن چ ــد و یک ــرح می کن مط
داشــته باشــد. لــذا مــدل غربــی و چینــی را دیدیــم و نحــوه ی مواجهــه ی دو نظــام سیاســی را مشــاهده کردیــم. یکــی لیبــرال 
دموکراســی غربــی اســت کــه در کانــون آن آمریکاســت و دیگــری نیــز بــرای چیــن اســت کــه میــراث بخشــی از نظــام شــرق 

ــا ایــن بیمــاری برخــورد کــرد. اســت کــه بــا یــک مدیریــت ســامان یافته، ب
به نظــر می رســد کــه تجربــه ی ایــران به عنــوان یــک مــدل ســوم، قابــل تأمــل اســت و بنــده ایــن تجربــه را در چنــد محــور 
ــالمی،  ــالب اس ــم؛ انق ــرح کن ــئله را ط ــن داری مس ــن و دی ــا دی ــه ب ــع مواجه ــم از موض ــم و می خواه ــیم کن ــم تقس می توان
نماینــده ی حیــات فرهنگــی جهــان اســالم مطــرح شــده و ایــن پدیــده بــا انقــالب اســالمی ایــران و بــا دیــن و دیــن داری مــا 
مربــوط اســت. امــا در روزهــای ابتدایــی شــیوع کرونــا، برخــی از دوســتان مقاالتــی را نوشــتند و احســاس خطــر می کردنــد 
از این کــه کرونــا بــه گونــه ای دیــن داری و مناســک دینــی را کــه هویــت اجتماعــی دارد، در معــرض آســیب قــرار دهــد، چــون 

ــد. ــی آســیب می بین ــت اجتماع ــب هوی ــن ترتی ــرد و به ای ــزار ک ــوان برگ ــن مناســک را نمی ت ای
پارســانیا ادامــه داد: نشســتی در حــوزه ی علمیــه برگــزار شــد و نســبت بــه ایــن مســئله احســاس خطــر کردنــد و مقالــه هــم 
نوشــتند و خیلی هــا حســاس شــدند کــه چــه اثــری می گــذارد. ایــن نظریــه داده شــد، امــا تجربــه ی یک ســال گذشــته نشــان 
داد کــه برخــالف این کــه مســاجد و مناســک اجتماعــی در حیطــه ی ســنتی بــا چالــش مواجــه شــدند، امــا مناســک اجتماعــی 
ــروز داد. چنان کــه چنــد دهــه پــس از جبهــه  ــا عرصــه ی جدیــدی از حیــات دیــن داری را ب جدیــدی به وجــود آمــد و کرون
نیــز از بــرکات نهادهــای آن زمــان بهــره بردیــم، کرونــا نیــز توانســت عرصه هــای جدیــد و نوعــی مناســبات اجتماعــی جدیــد 
ــا  ماننــد حــوادث اجتماعــی دیگــری نظیــر ســیل و ... به وجــود آورد کــه فرصــت جدیــدی بــود و حرکت هــای اجتماعــی ب
هویــت دینــی را به وجــود آورد. مــا در ایــن یک ســال، چنــد مقطــع داشــتیم؛ تجربــه ی اول، همیــن تجربــه ای اســت کــه شــور 
مــردم و فعالیــت مــردم را در حالتــی کــه یــک بهت زدگــی اجتماعــی گرفتــه بــود، بــه حرکت هایــی ســوق داد، هرچنــد کــه 
نســبت بــه مناســک احســاس خطــر می شــد. از طرفــی هــم نتوانســتیم اقبــال مــردم کــه می توانســت در چارچــوب مناســک 
ــردم  ــا باشــند، می توانســت از شــور م ــون فرماندهــی کرون ــه کان ــه ای ک ــز محل ــم. مراک ــت کنی ــادار شــود را هدای ــی معن دین
اســتفاده کنــد، امــا ســتادی کــه بــرای ایــن مســئله شــکل گرفــت، برنامــه ای بــرای ایــن بخــش نداشــت تــا این کــه بــه محــرم 
ــات ســه دســته شــدند؛ بخشــی از  ــه انجــام شــد، هیئ ــی ک ــی می شــد آســیب ها جــدی شــود و در تحقیق رســیدیم. پیش بین
آن هــا کــه جنبه هــای نواندیشــانه داشــتند، در مواجهــه بــا کرونــا، تعطیــل شــدند و در تعــدادی از شــهرها ایــن اتفــاق افتــاد و 

برخــی گفتنــد کــه تعطیــل می کننــد و هزینــه ی ایــن مناســک را بــه خدمــات بهداشــتی اختصــاص می دهنــد.
ــد و  ــت نبودن ــل رعای ــد و اه ــت کردن ــتورالعمل ها مخالف ــا دس ــًا ب ــنتی، نوع ــای س ــک فض ــا در ی ــری از این ه ــش دیگ بخ
ــانی  ــود، کس ــه ب ــم جامع ــش اعظ ــه بخ ــری ک ــش دیگ ــا بخ ــود! ام ــزاداری نمی ش ــس ع ــل مجال ــا داخ ــه کرون ــد ک می گفتن
بودنــد کــه بــا نوعــی رعایــت به ســوی نوآوری هایــی رفتنــد و شــکل های جالبــی را ایجــاد کردنــد. اگــر تــا قبــل از آن مــردم 
ــدی به وجــود  ــت و شــکل های جدی ــای آزاد شــکل گرف ــد و فضاه ــا ش ــه جابه ج ــن معادل ــد، ای ــب می رفتن ــراغ خطی ــه س ب
آمــد و هیأت هایــی کــه بــا ابــداع وارد شــدند، مــورد اســتقبال قــرار گرفتنــد و در حاشــیه ایــن هیئــات، خدمــات عمومــی و 
اجتماعــی از ایــن ســنخ نیــز فعــال شــدند. خدماتــی کــه از ناحیــه ی ایــن هیئــات جمــع می شــد نیــز بــه مراتــب بیشــتر از آن 

ــد. ــام می ش ــوع اول انج ــای ن ــه در هیأت  ه ــود ک ــی ب کمک های
پارســانیا در خاتمــه ی ســخنانش تصریــح کــرد: در مقطــع ســوم کــه پــس از عاشــورا بــود، ایــن حرکتــی کــه خالقیــت مــردم 
و مذهــب را داشــت، بــه خدمــت گرفتــه نشــد و مدیریــت نداشــت کــه در اتفاق هــای اجتماعــی ســامان دهی شــود و در ایــن 
مقطــع، شــاهد پیــک بزرگــی هســتیم کــه پیــش آمــد و ایــن مســئله موجــب بازگشــتی به ســوی وارد کــردن فرهنــگ دینــی 
ــد مقطــع و مــدل و  ــن چن ــدا کــرد. ای ــد و مشــارکت، مجــدداً ســامان پی ــد و طــرح شــهید ســلیمانی را به وجــود آوردن رفتن
ســطوح همــکاری اســت کــه بیــن فرهنــگ دینــی و ســامان دهی ها بــه ایــن مســئله شــکل گرفــت. عــالوه بــر ایــن، حضــور 
بســیج نیــز مجــدداً شــکل گرفــت و ارتبــاط بســیج بــا مســاجد را بــرای مقابلــه بــا کرونــا فعــال کــرد و فعالیتــی کــه بســیج 

ــد. ــه هیئــات را در فعالیت هــای خــود قــرار دادن ــود. این هــا ســرویس دادن ب ــر ب داشــت، حتــی در محــرم نیــز مؤث
***

ــه کار خــود  ــل ب ــا موضــوع ذی ــی ب ــف علم ــای مختل ــزاری نشســت ها و پنل ه ــا برگ ــه ب ــش در ادام ــن همای ــوع ای در مجم
خاتمــه داد: پنــل فلســفه و عقالنیــت در بحــران کرونــا، پنــل بحــران کرونــا و تأثیــر آن بــر سیاســت و اجتمــاع، پنــل رســانه 

ــل. ــی و بین المل ــا در عرصــه ی داخل ــا کرون ــه ب در مواجه
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معناشناسینحویخطبهیشقشقیهدرنهجالبالغه

ســخنرانی »معناشناســی نحــوی خطبــه ی شقشــقیه در نهج البالغــه« چهــارم اســفندماه 1399، بــا ســخنرانی دکتــر یــداهلل رفیعــی 
به صــورت مجــازی برگــزار شــد.

ــرن چهــارم برخــی از  ــاب نهج البالغــه گفــت: ســید رضــی در ق ــون گــردآوری کت ــدای ســخنانش پیرام ــر رفیعــی در ابت دکت
ــا،  ــه بخــش خطبه ه ــاب را در س ــن کت ــه گذاشــت و ای ــام آن را را نهج البالغ ــرد و ن ــردآوری ک ــی )ع( را گ ــام عل ــخنان ام س
ــای  ــر دره ــن اث ــرا ای ــادم زی ــام نه ــه ن ــاب می نویســد: آن را نهج البالغ ــه ی کت ــرد. او در مقدم ــم ک ــا تنظی ــا و حکمت ه نامه ه

ــاید. ــده می گش ــه روی خوانن ــت را ب بالغ

وی ادامــه داد: ســید رضــی بــرادر ســید مرتضــی و هــر دو بزرگــوار از شــاگردان شــیخ مفیدنــد. مشــهور اســت کــه شــیخ مفیــد 
در عالــم رویــا مشــاهده کــرد کــه حضــرت فاطمــه زهــرا )س( دســت امــام حســن و امــام حســین )ع( را گرفتــه و پیــش او 
ــه ایــن دو فرزنــد فقــه بیامــوز. شــیخ مفیــد پــس از بیــداری بــه حیــرت و تفکــر فــرو مــی رود،  آورده اســت و می فرمایــد ب
تــا آن کــه صبــح همــان شــب، فاطمــه مــادر ســید مرتضــی و ســید رضــی، دو پســر خــود را کــه در آن موقــع خردســال بودنــد 
پیــش شــیخ آورد و گفــت: ای شــیخ ایــن دو، پســران مــن هســتند، این هــا را پیــش تــو آورده ام کــه بــه آنــان فقــه تعلیــم دهــی. 
ــم و  ــه تعلی ــوی جلیل القــدر بازگــو کــرد و ب ــه آن بان ــرار گرفــت و خــواب را ب ــر ق ــد تحــت تأثی ــگام شــیخ مفی ــن هن در ای
تربیــت آن دو بــرادر واالگهــر پرداخــت تــا بــه آن مقــام عالــی علــم و اجتهــاد نائــل آمدنــد کــه هــر دو از ذخیره هــای ارزشــمند 

اســالم و از نــوادر و نوابــغ روزگارشــدند.
رفیعــی تأکیــد کــرد: کتــاب نهج البالغــه عــالوه بــر این کــه یــک کتــاب مرجــع دینــی و اعتقــادی اســت، اثــری اســت کــه در 
حوزه هــای مختلــف علــوم انســانی ازجملــه ادبیــات و جامعــه شناســی قابلیــت پژوهــش، بررســی و تعمــق دارد. نهج البالغــه 
جــدای از دینــی و معنــوی بودنــش یــک کتــاب ادبــی و اثــری جامــع و حیرت انگیــز در حــوزه ی علــوم انســانی اســت کــه 
متأســفانه در عصــر حاضــر مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت. خطبــه ی شقشــقیه ســومین خطبــه ی نهج البالغــه اســت کــه در 
آن تاریــخ مختصــری از حــوادث زمــان رحلــت پیامبــر اکــرم )ص( تــا زمــان درخواســت مــردم از آن حضــرت بــرای پذیــرش 
خالفــت و در حقیقــت بیعــت مــردم بــا امــام )ع( بیــان شــده اســت و در پایــان خطبــه اشــاره ای بــه ناکثیــن، مارقیــن و قاســطین 

دارد. امــام علــی )ع( در آن بی پــرده و صریــح از نکوهــش خلفــای ســه گانه ســخن گفتــه اســت.
ــام نهاده انــد زیــرا امــام )ع( در آن  ــام بــرای ایــن خطبــه ذکــر شــده اســت: 1- مقمصیــه 2- شقشــقیه. آن را مقمصیــه ن  دو ن
خالفــت را بــه قمیــص )پیراهــن( تشــبیه کــرده اســت و علــت شــهرت آن بــه شقشــقیه بــه ســبب فــراز پایانــی آن اســت. زیــرا 

ــال  ــام )ع( در ح ایــراد خطبــه بــود کــه مــردی از حاضــران از وی ســؤاالتی را پرســید و امــام )ع( پــس از پاســخ ام
ادامــه نــداد »ابــن عبــاس« از وی خواســت کــه خطبــه را ادامــه دهــد و امیرالمومنیــن )ع( در پاســخ آن مــرد خطبــه را 

بــه »ابــن عبــاس« فرمــود: »تلــک شقشــقة هــدرت ثــم قــرت« )ای پســر عبــاس ایــن آتــش درونــی بــود کــه زبانــه کشــید و 
ســپس فروکــش کــرد( بــر ایــن اســاس خطبــه ی شقشــقیه بــه تعبیــر خــود امــام علــی )ع( زبانــه کشــیدن آتــش درون دل اســت.
رفیعــی شــرح داد: معناشناســی نحــوی شــاخه ای از معناشناســی اســت کــه بــه بررســی معنــای کلمــات بــا توجــه بــه نقــش 
ــی خــاص دارد.  ــب آن معن ــراب و ترکی ــه اع ــا توجــه ب ــی ب ــر واژه ای در جمــالت عرب ــرا ه ــردازد زی ــه می پ ــا در جمل آن ه
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ــام علــی )ع( را  ــی کالم ام ــون نتوانســته اســت معان ــد کــه بســیاری از ترجمه هــای نهج البالغــه تاکن ــر ایــن عقیده ان گروهــی ب
بــه مخاطبــان منتقــل کنــد زیــرا مترجمــان در ترجمــه ی نهج البالغــه بــه ســاختار صرفــی، نحــوی و بالغــی کالم امــام توجــه 
ــه ســاختار و بافــت نحــوی و بالغــی نهج البالغــه یکــی از مشــکالت  ــارت دیگــر عــدم توجــه مترجمــان ب ــه عب ــد ب نکرده ان

ــورد. ــم می خ ــه چش ــا ب ــب ترجمه ه ــه در اغل ــت ک ــا اس ــایع در ترجمه ه ش
 

ــاَلٌن َو  ــا ُف َصَه ــْد تََقمَّ ِ لََق ــا َو اهللَّ ــه ی »أََم ــه خطب ــا اشــاره ب ــه شقشــقیه ب ــر رفیعــی در بررســی معناشناســانه ســاختاری خطب دکت
یـْـُر« تصریــح کــرد: ایــن خطبــه  ــیُْل َو اَل یَْرَقــی إِلـَـیَّ الطَّ َحــی یَنَْحــِدُر َعنِّــی السَّ إِنَّــُه لَیَْعَلــُم أَنَّ َمَحلِّــی مِنَْهــا َمَحــلُّ الُْقْطــِب مـِـَن الرَّ
ــْد«  ــده و »َق ــه در جــواب قســم آم ــد ک ِ« قســم، »َل« حــرف تأکی ــه، »َو اهللَّ ــا« حــرف تنبی ــاز می شــود »أََم ــد آغ ــار تأکی ــا چه ب
حــرف تحقیــق کــه بــرای تأکیــد پیــش از فعــل ماضــی واقــع شــده اســت. و ایــن بیان کننــده ی آن اســت کــه امــام )ع( قطعــًا 
ــه خــدا  ــان! ب ــد: )ه ــه کرده ان ــه ترجم ــارت را این گون ــن عب ــان ای ــی مترجم ــد ول ــان بفرماین ــی را بی ــب مهم ــد مطل می خواهن
ســوگند کــه آن مــرد لبــاس خالفــت بــر تــن کــرد( گویــا امــام )ع( خبــری را بــا ایــن تأکیدهــا بــه مــردم می رســاند و حــال آن 
کــه آن هــا خــود می داننــد، پرســش این جاســت کــه چــرا امــام )ع( ایــن خبــر را بــا تأکیــد آغــاز می کنــد؟ دقــت در ســاختار 
ــرا  ــه خالفــت تشــبیه کــرده، زی ــا« پیراهــن را ب َصَه ــا اســتفاده از واژه ی »تََقمَّ ــام )ع( ب ــا را می دهــد، ام واژگان پســین پاســخ م
تقمــص از واژه ی قمیــص گرفتــه شــده اســت بــه معنــی زیــر پیراهــن کــه وجــه شــبه آن تــالزم و پیوســتگی اســت و از ســویی 
دیگــر خالفــت بــه لبــاس تشــبیه شــده اســت زیــرا، وقتــی انســان لباســی را می پوشــد، لبــاس را به عنــوان ابــزاری بــه خدمــت 
می گیــرد تــا از آن در جهــات مختلفــی، چــون پوشــش، زیبایــی، حفــظ بــدن در برابــر گرمــا و ســرما و... بهــره ببــرد بــر ایــن 
ــده  ــه عه ــخصی ب ــرداری ش ــرای بهره ب ــت را ب ــرد، خالف ــه آن ف ــت ک ــام )ع( دریاف ــا را از کالم ام ــن معن ــوان ای ــاس می ت اس
گرفتــه اســت و هماننــد لبــاس آن را بــه خدمــت گرفتــه اســت. در ادامــه امــام )ع( می فرماینــد: »او در حالــی خالفــت را ماننــد 
لبــاس بــر تــن کــرد کــه قطعــًا می دانســت جایــگاه مــن در خالفــت ماننــد محــور ســنگ آســیاب اســت کــه ســنگ آســیاب 
بــدون آن محــور از حرکــت بــاز می ایســتد. ســیل علــم و معرفــت از کوهســار وجــود مــن فــرو می ریــزد و مــرغ اندیشــه را 

یــارای پــرواز بــه بلنــدای مــن نیســت.
امــام )ع( در ایــن بخــش از کالم خــود خالفــت را بــرای خودشــان نــه بــه لبــاس کــه آن را بــه محــور ســنگ آســیب تشــبیه 
ــت. ــه از خالف ــرداری شــخص خلیف ــه بهره ب ــت اســت ن ــور خالف ــت دارد چرخــش ام ــد چــون آن چــه از نظــر وی اهمی می کن
رفیعــی در خاتمــه ی ســخنانش افــزود: بــا تأمــل در آن چــه گفتــه شــد، می تــوان دریافــت کــه بررســی معناشناســانه ی کالم امــام 
ــه ســبب عــدم توجــه مترجمــان  )ع( بســیاری از معانــی بلنــدی را کشــف می کنــد کــه در بســیاری از ترجمه هــا و شــرح ها ب

ــد. ــب مانده ان ــه از آن بی نصی ــه ســاختار نحــوی و بالغــی نهج البالغ و شــارحان ب
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هفتمینهماندیشیجایگاهمطالعاتقرآنیدراعتالیعلومانسانی
»باززاییالهیاتدرعصرپساکرونا«

پژوهشــکده ی مطالعــات قرآنــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا عنایــت خداونــد در تاریــخ چهارشــنبه 
ــات در  ــی الهی ــوان »باز زای ــا عن ــانی ب ــوم انس ــالی عل ــی در اعت ــات قرآن ــگاه مطالع ــی جای ــن هم اندیش ــفند 99، هفتمی ۶ اس
عصــر پســاکرونا« را برگــزار کــرد. ایــن هم اندیشــی بــا حضــور اســتادان رشــته های مختلــف علــوم انســانی از دانشــگاه های 

مختلــف و در پنــج محــور به صــورت مجــازی و برخــط برگــزار شــد.

ــکده ی  ــس پژوهش ــی و رئی ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــیار پژوهش ــا؛ دانش ــروغ پارس ــر ف ــم دکت ــاز مراس در آغ
مطالعــات قرآنــی و دبیــر علمــی هم اندیشــی، ضمــن خوش آمدگــی بــه مخاطبــان یــادآوری کــرد کــه پژوهشــکده ی مطالعــات 
قرآنــی از ســال 1393 تاکنــون جهــت مطالعــه ی چگونگــی فراینــد تحــول و اعتــالی علــوم انســانی در ســه محــورِ مبانــی 

ــرده اســت. ــزار ک ــه را برگ ــن برنام ــالیانه ای معرفت شناســی، روش شناســی و اصطــالح شناســی، به صــورت س
ــا  تأثیــرات اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی قابــل توجهــی بــر حیــات انســان ها در سراســر  وی اشــاره کــرد: پاندمــی کرون
ــزه ای  ــده انگی ــذا ایــن پدی ــرار داده اســت. ل ــا داشــته و به طــور خــاص رویکردهــای دیــن داری مــردم را تحت الشــعاع ق دنی
ــالش  ــی ت ــات قرآن ــکده ی مطالع ــد و پژوهش ــا کرونا« ش ــر پس ــات در عص ــی الهی ــی »باز زای ــزاری هم اندیش ــرای برگ ب
ــا،  ــا کرون ــه ب ــی در مواجه ــای دین ــرد آموزه ه ــن و کارک ــار بشــر از دی ــه انتظ ــوط ب ــد در مباحــث مرب ــای جدی ــرد ایده ه ک
ظرفیت هــای فلســفه و عرفــان در پیدایــی الهیــات جدیــد،  تأثیــر کرونــا در مناســک دینــی و تحلیل هــا و خوانش هــای نویــن 

ــه اشــتراک بگــذارد. ــان ب ــا مخاطب ــه را در ایــن هم اندیشــی ب ــن زمین ــون مقــدس در ای از مت
ــا ســخنرانی دکتــر  ــا در نوزایــی الهیــات از منظــر اهمیــت شــرور« ب ــا موضــوع الهیــات و عنــوان »تأثیــر کرون اولیــن پنــل ب
ســعیده میرصــدری؛ پژوهشــگر و دکتــری دانشــگاه پادربــورن آغــاز شــد. عنــوان ســخنرانی وی »از زلزلــه لیســبون تــا پاندمــی 
جهانگیــر؛  تأثیــر شــرور طبیعــی بــر جهش هــای الهیاتــی« بــود. دکتــر میرصــدری در ابتــدای ســخنان خــود گفــت: مســئله ی 
ــا در دهه هــای اخیــر  شــرّ همواره مســئله ای حاشــیه ای در مباحــث جــّدی فلســفی و الهیاتــِی تاریــخ اندیشــه بــوده اســت اّم
ــِم  ــش های مّه ــن و پرس ــفه ی  دی ــیِ  فلس ــث اصل ــی از مباح ــه یک ــده و ب ــرح ش ــّدی مط ــی ج ــورت گفتمان ــرب به ص در غ

پیــش روی خدابــاوری و الهیــات تبدیــل شــده اســت.
وی ادامــه داد: در ســال 1۷55 میــالدی زلزلــه ی مهیبــی در لیســبون پرتغــال اتفــاق می افتــد کــه در پــِی آن شــهر بــه ویرانــه ای 
ــِب طبیعــی، گفتمــاِن شــّری شــکل  ــن شــّر مهی ــا ای ــاه کشــته می شــوند. در مواجهــه ب ــل شــده و هــزاران انســان بی گن تبدی
ــران هــم  ــرار می دهــد. در فضــای فکــری ای ــه شــّر را مــورد هجمــه ق ــرد کــه پاســخ های الهیاتــی و فلســفی ســنّتی ب می گی
ــروز پاندمــی  ــا در پــی ب – همچــون کّل جهــانِ  اســالم – مســئله ی شــرّ  هیــچ گاه به صــورت جــّدی مطــرح نبــوده اســت، اّم
ــا در فضــاِی  ــه در فضــای رســمی دانشــگاهی، اّم ــد ن ــه هرچن ــم ک ــاِن شــّری بودی ــر شــاهد شــکل گیری گفتم ــِی اخی جهان

فکــرِی مجــازی به صــورت پررنــگ مطــرح شــده اســت.
ــا اشــاره بــه نمونه هایــی از ایــن گفت وگوهــا گفــت: در مســئله ی شــر در ســنت ایرانی_اســالمی پرســش هایی مطــرح  وی ب
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ــی  ــی ســنت دین ــون در بازخوان ــی تاکن ــد بازنگــری جــدی هســتند و روشــنفکران دین اســت لیکــن پاســخ های ســنتی نیازمن
ــد فکــر اســت. متفکــران ســنتی در ایــن  ــد. به نظــر می رســد معضــل اصلــی در مســئله ی شــر، رکــود در تولی ناموفــق بوده ان
چالــش همــان پاســخ های ســنتی را مطــرح می کننــد و روشــنفکران دینــی گویــی از روی دســت متفکریــن غربــی رونویســی 
ــده را  ــرح ش ــیحی مط ــودی و مس ــنت یه ــه در س ــخ هایی ک ــیحیان، پاس ــای مس ــه پیش فرض ه ــه ب ــدون توج ــد و ب می کنن
ــا توجــه بــه غنــای زیــاد ســنت اســالمی در ایــن زمینــه می تــوان از ظرفیت هــای ایــن ســنت اســتفاده  ارائــه می دهنــد لــذا ب

کــرد و بــه ســؤاالت پاســخ داد.
دومیــن ســخنران ایــن پنــل دکتــر نعیمــه پورمحمــدی، اســتادیار فلســفه دیــن در دانشــگاه ادیــان و مذاهــب بــود. وی ســخنان 
خــود را بــا عنــوان »آیــا می تــوان از الهیــات بیمــاری و الهیــات بیماری نگــر ســخن گفــت؟ « ارائــه داد. پورمحمــدی در آغــاز 
ســخنانش گفــت: »مطالعــات جدیــد بیمــاری« شــاخه ای از »مطالعــات جدیــد بــدن« اســت کــه بــا درگیــری یک ســاله ی جهــان 
بــا بیمــاری کرونــا بــر اهمیــت ایــن مطالعــات افــزوده شــده اســت. مطالعــات بیمــاری ارتباطــی دوســویه بــا علــوم گوناگــون 
ــم  انداز  ــا چش ــر ب ــوی دیگ ــد و از س ــادی می کن ــان و نق ــاری را بی ــاره بیم ــوم درب ــک از عل ــر ی ــدگاه ه ــو دی دارد. از یک س
ــوم بیماری نگــر، ضــروری  ــی ایجــاد و گســترش عل ــی دارد. در پ ــف عرضــه م ــوم مختل ــدی از عل بیمــاری نســخه های جدی
اســت الهی دانــان در مرحلــه ی نخســت درک الهیاتــی خــود را از بیمــاری در همــه ی محورهــای الهیاتــی شــامل خداشناســی، 
انسان شناســی و آخرت شناســی بازخوانــی و نقــادی کننــد و در مرحلــه ی دوم خداشناســِی بیماری نگــر، انسان شناســِی 

ــد. ــه کنن ــر ارائ ــِی بیماری نگ ــر و آخرت شناس بیماری نگ
وی در ادامــه بــه شــرحی از الهیــات بیمــاری و الهیــات بیماری نگــر پرداخــت بــا طــرح مثال هایــی تصریــح کــرد: در الهیــات 
ــا  ــبانی از آن ه ــای ش ــوان مراقبت ه ــت عن ــیحی تح ــون مس ــه در مت ــت ک ــار هس ــه بیم ــک ب ــرای کم ــی ب ــنتی ظرفیت های س
ــودن،  ــترس ب ــرش، در دس ــه پذی ــوان ب ــا می ت ــه آن ه ــه ازجمل ــد ک ــنهاد می کنن ــات را پیش ــوع الهی ــازده ن ــود و ی ــاد می ش ی
ــه  ــه گفت ــرد ک ــاره ک ــی اش ــق و رودرروی ــذاری، عش ــهادت دادن، خدمت گ ــت، ش ــیت، اطاع ــت، حساس ــخ گویی، مراقب پاس

ــده اســت. ــی عیســی)ع( برداشــت ش ــود از زندگ می ش
ــی  ــا چشــم انداز بیمــار، الهیات ــات می خواهــد ب ــن الهی ــات بیماری نگــر گفــت: ای ــاره ی الهی ــن درب ــر پورمحمــدی هم چنی دکت
ــدارد، بلکــه ارزش گذاری هــای  ــا ســالمت و ناخوشــی را ن ــه ی کمــال و نقــص ی را بازســازی کنــد کــه نظــام ارزشــی  دوگان
دیگــری را مطــرح می کنــد. در ســنت مســیحی روی ایــن الهیــات بیماری نگــر کار شــده و حتــی حضــرت مســیح)ع( را بیمــار 
ــی. بنابرایــن  ــداری کن ــا آن هم ذات پن ــا ب ــی داشــته باشــی ت ــی الگوی ــز می توان ــو نی ــد ت ــه بیمــار بگوین ــا ب ــد ت ــر کرده ان تصوی

ــات بیماری نگــر اســالمی پیشــنهاد داد و روی آن بحــث کــرد. ــک الهی ــز ی ــع اســالمی نی ــوان در مناب می ت
پنــل بعــد بــا موضــوع تفســیر و عنــوان »خوانش هــای نــو از متــون مقــدس پــس از کرونــا« بــا ســخنرانی دکتــر جعفــر نکونــام، 

اســتاد دانشــگاه قــم بــا عنــوان »تأثیــر پاندمــی بــر خوانش هــای اســطوره ای از متــن مقــدس« آغــاز شــد. وی در ابتــدا گفــت:
در گفتمــان کتــاب مقــدس و قــرآن ســخن از ایــن اســت کــه هــرگاه یــک عــذاب و مصیبــت فراگیــر طبیعــی بــر اقوامــی وارد 
ــه قبــول شــده  ــان قدمــا تلقــی ب ــی در می ــی اســت کــه آن اقــوام مرتکــب شــده اند. چنیــن گفتمان ــه ســبب گناهان ــد، ب می آی
بــود؛ امــا در میــان متأخــران تشــکیکاتی را پدیــد آورده و ســبب ایــن تشــکیکات چالش هایــی اســت کــه بــرای آنــان فراهــم 
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ســاخته اســت.
ــن  ــای ســرایت بیمــاری اســت. در ای ــه معن ــخ پرداخــت. »عــدوی« ب ــث »ال عــدوی«، در گــذر تاری ــه شــرح حدی ــام ب نکون
حدیــث، واگیــرداری بیمــاری نفــی شــده اســت. درایــن مجموعــه احادیــث کــه معنــای »ال عــدوی« در همــه وجــود دارد، ایــن 
مضمــون منــدرج اســت کــه بیمــاری طبــق خواســت خــدا اســت، لــذا اگــر حتــی کســی بــه بیمــاری واگیــرداری مبتــال باشــد، 
دیگــران در معاشــرت بــا او مبتــال نخواهنــد شــد. زیــرا تقدیــر خداونــد در ایــن زمینــه مهــم اســت و عوامــل طبیعــی  تأثیرگــذار 

نیســتند. در ادامــه ایــن حدیــث توســط وی بــه روش پدیدارشناســانه شــرح و بررســی شــد.
ســخنران بعــدی پنــل دکتــر ســیدمحمدعلی ایــازی، اســتادیار دانشــگاه آزاد اســالمی، واحــد علــوم و تحقیقــات بــود. عنــوان 
ــن  ــازی ســخنان خــود را ای ــر ای ــود. دکت ــن داری در عصــر پســاکرونا« ب ــی دی ســخنرانی وی »ضــرورت بازاندیشــی در مبان
ــی  ــای دین ــه فعالیت ه ــی کشــانده و ب ــه تعطیل ــر ب ــی را به صــورت ظاه ــای تعلیمــی و تربیت ــا کاره ــرد: کرون ــاز ک ــن آغ چنی
لطمــه زده اســت. اگــر زمــان ایــن تعطیلی هــا طوالنــی شــود و جایگزین هــای مناســب و جبران کننده هــای خاصــی بــرای آن 
تــدارک دیــده نشــود، طبعــًا اثــرات ســوئی باقــی خواهــد گذاشــت کــه به تدریــج نمایــان خواهــد شــد. یکــی از ایــن اثــرات 
ــا یکدیگــر اســت. جامعــه تعامــل و رواداری و گفت وگــو و ارتبــاط را می پذیــرد. امــا  در شــیوه ی زندگــی و تعامــل مــردم ب
فرهنــگ عمومــی جامعــه ی دینــی بــه ســمت هویت ســازی هایی مــی رود کــه در جهــت طــرد و نفــی دیگــران و ترویــج کینــه 
و خشــونت و مقابلــه اســت. بیــش از آن کــه معــارف قــرآن ایــن امــور را تأییــد کنــد، تفســیر خاصــی از دیــن و معــارف قرآنــی 

ــد. اســت کــه فضــای تکفیــر و ناســازگاری را دامــن می زن
ــر هویــت دینــی  ــه ب ــا تکی ــا می تــوان منظومــه ای از آیــات را نشــان داد کــه ب ــا طــرح ســؤاالتی گفــت: اول، آی وی ســپس ب
رواداری دینــی، زمینــه ی بازاندیشــی در مبانــی دیــن داری را نشــان دهــد. دوم، روش ایــن بازاندیشــی چیســت و چــه شــواهدی 

بــر درســتی ایــن الگــو و منظومــه هســت؟ ســوم، چــه آثــار و نتایجــی 
برجــای خواهــد گذاشــت؟

ــن  ــرای ای ــخ هایی ب ــرح پاس ــه ش ــث ب ــه ی بح ــازی در ادام ــر ای دکت
ــش فکــری  ــن چال ــرای حــل ای ســؤاالت پرداخــت و گفــت: اگــر ب
ــت و از  ــد رف ــش خواه ــونت پی ــکاف و خش ــمت ش ــه س ــود، ب نش
طرفــی زمینــه ی دین گریــزی را تشــدید خواهــد کــرد. قــرآن فضــای 
گفت وگــو را ترویــج می کنــد، بخشــی از بدبینــی و تنــدی کاســته، و 
زمینــه ی همــکاری و فهــم نظــر مقابــل فراهــم می شــود. لــذا نخســتین 
ــن جهــت اســت کــه یــک  ــم ای ــه آن توجــه کنی ــد ب ــزی کــه بای چی
تفســیر عقالنــی از مســئله ی دیــن داشــته باشــیم و یکــی از آن جهــات 
ــن  ــه ای ــت ک ــد دانس ــت و بای ــران اس ــناختن دیگ ــمیت ش آن به رس
ــئله ی  ــد. مس ــورت باش ــن ص ــه ای ــم ب ــه عال ــت ک ــه ی خداس برنام
ــی در دوره ی  ــت نواندیش ــه ی وضعی ــه در زمین ــت ک ــن اس ــر ای دیگ
ــی  ــیانه ی گروه ــه و ناش ــخیف جاهالن ــخنان س ــاهد س ــا، ش کرون
ــه برکــت شــبکه های اجتماعــی اگــر کســی حــرف  ــم. امــروز ب بودی
نــادر و عجیبــی بزنــد، بــه ســرعت منتشــر می شــود، لــذا بایــد از ایــن 

ســخنان ســخیف پرهیــز کــرد.
ــز  ــر نی ــت بعدازظه ــی در نوب ــتراحت کوتاه ــس از اس ــی پ هم اندیش
ــای  ــوان »ظرفیت ه ــا عن ــان ب ــفه و عرف ــل فلس ــا پن ــت و ب ــه یاف ادام
ــاز  ــاکرونا« آغ ــی پس ــوالت الهیات ــالمی در تح ــان اس ــفه و عرف فلس
شــد و دکتــر مهــدی اصفهانــی )اســتادیار پژوهشــگاه علــوم انســانی 
ــل بعدازظهــر، ســخنان  و مطالعــات فرهنگــی( نخســتین ســخنران پن
ــاز  ــات« آغ ــش الهی ــتن و باززای ــوان »درک از خویش ــا عن ــود را ب خ
کــرد. وی در ابتــدا بــر معنــای باززایــش متمرکــز شــد و تأملــی کوتــاه 
بــر وضعیتــی تاریخــی کــه رنســانس نامیــده شــده، داشــت. ســپس بــه 
ریشه شناســی لغــت پرداختــه و مفهــوم زایــش و باززایــی را بررســی 
ــات  ــی الهی ــکان باززای ــرایط ام ــپس از ش ــی س ــر اصفهان ــرد. دکت ک
ــد  ــه می زای پرســش هایی مطــرح کــرد و گفــت: ازآن جــا کــه خــدا ن

ــردد. ــاز می گ ــان ب ــه انس ــی ب ــود، باززای ــه زاده می ش ن
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 اصفهانــی تصریــح کــرد: در گام بعــد پرســش از معنــای باززایــش الهیــات بــا توجــه بــه تغییــر در انســان مطــرح می شــود و 
ــر درک  ــد دالیــل مختلفــی داشــته باشــد. در ادامــه صحبت هــای ایشــان، تغیی تأکیــد کــرد کــه تغییــر درک از خویــش می توان
انســان از خویــش -به طــور خــاص در دوران بیماری هــای فراگیــر- مــورد اشــاره قــرار گرفــت و ســپس بــه کرونــا به عنــوان 
پاندمــی قــرن 21 اشــاره شــد کــه در آن انســان قــرن 21، گام تــازه ای در درون خــود می گــذارد. وی به طــور خــاص بــه تحــول 
مفهــوم فــرد و جمــع پــس از پایــان کرونــا توجــه کــرد و آن را مــورد بررســی قــرار داد و در پایــان بــر مبنــای ایــن تحــول بــه 

بنیادهــای الهیــات تــازه ای کــه از ایــن نــگاه تــازه بــه انســان، بــه دســت می آیــد اشــاره کــرد.
ــا ســخنرانی »الهیــات  ســخنران بعــدی پنــل دکتــر هــادی وکیلــی، دانشــیار پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ب
ــه  ــد آی ــن آغــاز کــرد: در چن ــود. وی ســخنان خــود را این چنی ــی و خــالق« ب ــات انقالب ــا الهی ــات ســکوت ت ــت؛ از الهی اجاب
ــت  ــه اجاب ــده و خــود را ب ــردن فراخوان ــه دعاک ــدگان خــود را ب ــد به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم، بن ــم، خداون ــرآن کری از ق
ملــزم دانســته اســت. در برخــی آیــات حتــی دعــا بــه منزلــه ی عامــل اصلــی اعتنــای خداونــد بــه بنــدگان معرفــی شــده اســت. 
روایــات بســیاری نیــز، به شــدت بــر دعــا تأکیــد کرده انــد و هــم بــه ذکــر انــواع، آداب، شــرایط و موانــع آن پرداخته  انــد. لــذا 
در مجمــوع می تــوان بــا فروکاهــش دعــا بــه ارتبــاط، دعــا را ارتبــاط بنــده بــا خــدا، و اجابــت را ارتبــاط خــدا بــا بنــده دانســت.
ــًا در ســه قالــب وارد شــده اند: ادعیــه ی نیایــش، ادعیــه ی درمــان و ادعیــه ی  وکیلــی در ادامــه گفــت: ادعیــه ی اســالمی عمدت
ــا اشــاره بــه قســم ســوم ادعیــه تصریــح کــرد: ابــن عربــی در فــص شــیثی از فصــوص الحکــم خــود  حاجــت و نیــاز. وی ب
بــه بهانــه ی بحــث از انــواع عطایــا )داد و دهش هــای الهــی( بــه بحــث از انــواع دعــا و اجابــت پرداختــه اســت. او دعــا را بــه 
دعــای ســؤالی و غیرســؤالی، و دعــای ســؤالی را بــه ســه قســم ســؤال اســتعجالی، ســؤال احتیاطــی و ســؤال امتثالــی تقســیم 
ــد.  ــه عیــن ثابتــه می دان ــا تفصیلــِی ســائل ب ــی ی می کنــد و دعــای غیرســؤالی را ناشــی از ســبقت قضــای الهــی و علــم اجمال
بــر ایــن اســاس، خداونــد در طیفــی گســترده از اجابــت قــرار گرفتــه اســت کــه یــک ســر آن، اجابــت اســتعجالی و ســر دیگــر 
آن اجابــت ابطایــی اســت. در هرحــال اجابت هــای اســتعجالی الهــی بــه لحــاظ تجربــی و بــه شــرط کنتــرل متغیرهــای مزاحــم 
محیطــی/ عّلــی/ اعــدادی، بــه شــکل اقّلــی اســت کــه مســتلزم واکنــش انقالبــی، تطابقــی و خــالق از جانــب اوســت و در بیشــتر 

ــی اخــروی اســت. ــت ابطای ــز و اجاب ــع به شــکل ســکوت مصلحت آمی مواق
دکتــر وکیلــی در پایــان اشــاره کــرد: به نظــر می رســد کــه الهیــات اســالمی، بــا نادیده گرفتــن متغیرهــای محیطــی، ســهم خــدا 
را در اجابــت بیــش از انــدازه ی الزم بــرآورد می کنــد و پژوهش هــای تجربــی می توانــد بــرای تعییــن ســهم خــدا در بــرآورده 

ســاختن مســتقیم حاجــات و نیازهــا از کمینه بــودن ایــن ســهم پــرده بــردارد.
ــر احمــد پاکتچــی؛  ــل توســط دکت ــن پن ســخنرانی آخــر ای
ــی  ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــیار پژوهش دانش
و ســفیر ایــران در یونســکو بــا موضــوع »تجربه هــای 
ــی  ــن داری جمع ــر آن در دی ــا و اث ــودی دوره ی کرون وج
پســاکرونا« ایــراد شــد. وی در ابتــدای ســخنان خــود اشــاره 
ــودن  ــنت ب ــِت س ــاظ ماهی ــه لح ــی ب ــنت های دین ــرد: س ک
ــی  ــن ویژگ ــد و ای ــدگاری دارن ــه مان ــش ب ــواره گرای هم
ــا  ــداق دارد؛ ام ــی مص ــای دین ــا و کنش ه ــره باوره در دای
ــی گاه از  ــای محرک ــواره نیروه ــه هم ــت آن اســت ک واقعی
بیــرون و گاه از درون ســنت های دینــی وجــود دارنــد 
ــه  ــم مواج ــا تالط ــدگاری و ب ــش مان ــا چال ــا را ب ــه آن ه ک
می کننــد و جریان هــای دینــی را بــه ســوی تحــول و 

ــد. ــوق می دهن ــو س ــی ن ــدن طرح درافکن
ایــن  مهم تریــن  درون دینــی،  منظــر  از  داد:  ادامــه  وی 
ــن  ــت و ای ــودی اس ــای وج ــه، تجربه ه ــای محرک نیروه
ــردی  ــطح ف ــد از س ــی می توانن ــا زمان ــا تنه دســت تجربه ه

بــه  و  رونــد  دیــن داری فراتــر  در  تحولــی 
نیــز جمعــی بیانجامنــد کــه  تجربه هــا  آن  اصــل 
مشــترک  و  باشــد.جمعــی 

تجربه هــای  برخــی  بررســی  بــه  ادامــه  در  پاکتچــی 
ــن  ــا از چنی ــری کرون ــرایط همه گی ــده از ش ــودی برآم وج
ــا  ــر کرون ــت: تمــدن غــرب، در اث منظــری پرداخــت و گف
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ــا وجــود دارد را می تــوان  ــا رفورماســیونی جدیــد مواجــه اســت. واکاوی هایــی کــه در مــورد عملکــرد کلیســا در موردکرون ب
ــرای پیش بینــی یــک رفورماســیون جدیــد در غــرب قــرار داد. در جوامعــی ماننــد جمهوری هــای اســتقالل یافته از  زمینــه ای ب
شــوروی یــا جوامعــی کــه از ســنت های دینــی به عنــوان میثــاق هویت بخــِش جمعــی اســتفاده کردنــد، ایــن ویژگــِی اســتفاده 
ــت  ــن هوی ــکاف بی ــود، ش ــث می ش ــا باع ــل از کرون ــای حاص ــا تجربه ه ــه دارد، ام ــی ادام ــای دین ــودانگارانه از هویت ه س
اعالم شــده اجتماعــی و تجربه هــای زیســته دینــی در الیه هــای زیریــن جامعــه بیشــتر شــود و بیــن روســاخت و زیرســاخت 

ــد. ــود می آی ــکاف به وج ــه ش ــی جامع دین
امــا در جوامــع اســالمی و کشــوری ماننــد ایــران، بــا وضعیــت پیچیــده ای روبــه رو هســتیم. در ایــران به دلیــل نقــش مهــم دیــن 

در الیــه حاکمیتــی، بــا شــرایطی مشــابه بــا شــرایط جوامع 
نــوع دوم مواجــه هســتیم و بعیــد اســت تجربه هــای دینــی 
ــن  ــمی دی ــروز رس ــود و ب ــر روی نم ــتقیمی ب ــر مس  تأثی
ــن  ــای زیری ــود الیه ه ــث می ش ــن باع ــند. ای ــته باش داش
و روییــن دیــن ورزی، دچــار شــکاف شــود، امــا به دلیــل 
این کــه برخــی از جوامــع اســالمی ازجملــه ایــران رونــد 
اصــالح دینــی را از 150 ســال قبــل آغــاز کرده انــد، 
ــد  ــد ایــن رون ــا، می توان ــده کرون ــد پدی ــی مانن رخدادهای
ــر  ــد و ب ــدت ده ــع ش ــن جوام ــی را در ای ــالح دین اص
ــا در  ــه م ــت ک ــل اس ــن دلی ــد. به همی ــت آن بیفزای اهمی
جوامــع اســالمی پیشــرو ماننــد ایــران و برخــی کشــورها 
ــب  ــده ُمرک ــت پیچی ــا وضعی ــر، ب ــه و مص ــد ترکی مانن

مواجــه هســتیم.

پنــل بعــدی بــا موضــوع جامعه شناســی و بــا عنــوان »نوزایــی الهیاتــی پســاکرونا از منظــر جامعه شناســی« بــا ســخنرانی دکتــر 
مهــراب صادق نیــا، اســتادیار دانشــگاه ادیــان و مذاهــب آغــاز شــد. »نیــاز بــه الهیات هــای جدیــد در جهــان پســاکرونا« عنــوان 

ســخنرانی وی بــود.
ــه در  ــد ک ــده می مان ــته ای پرن ــه دس ــدرن ب ــات در روزگار م ــه الهی ــت ک ــد اس ــت معتق ــت کلمن ــت: کی ــا گف ــر صادق نی دکت
جهــات مختلفــی در حــال پــرواز هســتند. بنابرایــن وقتــی از نیــاز بــه الهیــات در روزگار پــس از کرونــا ســخن می گوییــم، بــا 
ایــن چالــش روبــه رو هســتیم کــه دقیقــًا از کــدام الهیــات ســخن گفتــه می شــود؟ بــا ایــن حــال، در بیشــتر الهیات هــای جدیــد، 

یــک امــر بــه چشــم می خــورد: »حساســیّت بــه امــر واقــع«.
ــود  ــه خــدای فراب ــای معطــوف ب ــا چالش ه ــه می کوشــید ت ــات متعهدان ــه الهی ــرد: برخــالف روزگار ســنت ک ــح ک وی تصری
را حــل کنــد، در روزگار مــدرن الهی دان هــا می کوشــند تــا چالش هــای انســان را حــل کننــد. جنگ هــا، آشــوب ها، 
ــا  ــری ب ــد عمیق ت ــده و پیون ــن ش ــدری فروت ــات ق ــه الهی ــده اند ک ــبب ش ــر س ــای فراگی ــترده، و بیماری ه ــای گس تبعیض ه
ــه  ــاز ب ــه نی ــا نشــان داد ک ــه الهی دان ه ــرزی، ب ــت م ــک موقعیّ ــه ی ــه مثاب ــا، ب ــروس کرون ــد. وی ــدا کن ــی اش پی ــت اجتماع باف
الهیــات در جهــان جدیــد، نیــاز دیگــری اســت. انســان زخم خــورده و رنجــور از کوئیــد 19، حــاال نیــاز دارد کــه بدانــد الهیــات 

ــد. ــلی ده ــد او را تس ــه می توان چگون
ــه ماهیــت حســاس الهیــات گفــت: ایــن بیمــاری مناســک را در جهــان متوقــف کــرد و  ــا اشــاره ب  دکتــر صادق نیــا ســپس ب
درســنت اســالمی نیــز آیین هــای مختلفــی ماننــد رمضــان و ... تعطیــل شــدند. کرونــا، الهیــات را بــه خلــق عبــادات دیجیتالــی 

و مناســک دیجیتالــی کشــاند و نشــان داد الهیــات بــرای این کــه الهیــات باشــد، نیازمنــد انعطــاف بیشــتری اســت.
ســخنران بعــدی پنــل جامعه شناســی دکتــر عبدالمجیــد مبّلغــی، اســتادیار پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا 

ــا و گفت وگوپذیــری الهیاتــی در گســتره ی جهانــی« بــود. عنــوان ســخنرانی» چالــش کرون
ــکل  ــروز ش ــان ام ــترک را در جه ــی مش ــد19، چالش ــری کووی ــرد: فراگی ــاز ک ــه آغ ــود را این گون ــخنان خ ــی س ــر مبلغ دکت
ــک اصطــالح آســیب شناســانه در  ــر از ی ــری« فرات ــا مفهــوم »فراگی ــا ســبب شــده اســت ت بخشــیده اســت. اثرگــذاری کرون
گفتمــان پزشــکی، بــه وجــوه مختلــف زندگــی بشــر تســری یابــد. بــه یــک معنــا کرونــا، فراتــر از هــر بحــران دیگــری پــس از 

جنــگ جهانــی دوم، در تمــام ســطوح زیســت جمعــی مــا توســعه یافتــه اســت.
ــرای  ــته ب ــیب دیده و سرگش ــه ی آس ــک جامع ــای ی ــاز اعض ــل و نی ــن از می ــش از ای ــی پی ــان اجتماع ــت: روان شناس وی گف
ــر اســت  ــی فراگی ــه قدرت ــن گفت وگــو توجــه ب ــه ویژگی هــای ای ــد. ازجمل ــه بودن گفت وگــو در شــرایط بحــران ســخن گفت
ــر از  ــدرت، فرات ــن ق ــود. ای ــبب می ش ــی را س ــه ی جمع ــم روحی ــی ترمی ــناختی نوع ــری روان ش ــه آن از منظ ــرد ب ــه رویک ک
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مقــدورات و امکانــات، راهــی را )دســت کم ذهنــی و عاطفــی( بــه ســوی رفــع بحــران و حــل مشــکل میگشــاید کــه می توانــد 
ــه را در شــرایط بحــران ســبب می شــود. ــم روحی نوعــی ترمی

دکتــر مبلغــی تصریــح کــرد: اهمیــت ایــن مســئله تــا آنجــا اســت کــه در شــرایط شــکل گیری بحران هــای فراگیــر در ســطوح 
مختلــف شــاهد پدیــداری گروه هــای تــازه ی اجتماعــی هســتیم کــه مخــرج مشــترک اعضــای آن در معــرض بحــران بــودن 
اســت. در ایــن شــرایط رویکــرد بــه گفت وگــوی معطــوف بــه فراقــدرت، منطقــی الهیاتــی یافتــه و در دل نظــام آگاهــی الهیاتــی 
ــای  ــا شــاهد گســترش گفت وگوه ــع م ــدا نمــوده اســت. درواق ــی( بســط و توســعه پی ــه جهان ــه مشــترک )جامع ــن جامع ای
ــا  ــی بحــران کرون ــدار شــده در پ ــی پدی ــوی الهیات ــن گفتوگ ــی هســتیم. ای ــل و حــوزه ی جهان ــی در عرصــه ی بین المل الهیات
میتوانــد، چونــان ظرفیتــی زبانشــناختی در عرصــه عمومــی جهانــی، تــوان حــوزه ی مشــترک جهانــی را بــرای نقــد معطــوف 

بــه منافــع مشــترک بشــری گســترش دهــد.
پنــل پایانــی هم اندیشــی بــا موضــوع مناســک و عنــوان »تأثیــر کرونــا بــر مناســک دینــی« بــا ســخنرانی دکتــر فــروغ پارســا 
بــا عنــوان »مناســک گرایی دینــی در دوران پســاکرونا« آغــاز شــد. دکتــر پارســا در ابتــدا بــه شــرح کوتاهــی دربــاره ی مناســک 
پرداخــت و گفــت: مناســک بــه معنــای آیین هــای نیایــش و آداب عبــادی در همــه ی ادیــان و مذاهــب وجــود دارد. در واقــع 
اگــر دیــن را »مجموعــه ای از باورهــا و عقایــد و تکالیــف و اعمالــی کــه منشــاء ماورایــی دارنــد« تعریــف کنیــم، مناســک ناظــر 

بــه تکالیــف دینــی و اعمالــی اســت کــه انجــام آن هــا به گونــه ای تجویــز شــده اســت.
وی ادامــه داد: دیــن اســالم و آموزه هــای قرآنــی نیــز بــر کارکــرد اخالقــی و اجتماعــی مناســک تأکیــد کــرده و بزرگداشــت 
مناســک را نشــانه ی پرهیــزکاری دانســته اســت. بــا ایــن همــه بایــد گفــت، در ســنت های شــیعیان مســأله ی مناســک متفــاوت 
اســت و در مقایســه بــا مذاهــب دیگــر نقــش پررنگ تــری دارد و بــه واســطه ی میــراث امامــان شــیعه، بــه عرصــه ی دعاهــا و 

زیــارات و اوراد و نمازهــای مســتحبی مختلــف گســترده شــده اســت.
ــا، بســیاری از مناســک و اعمــال  ــری بیمــاری کرون ــی و همه گی ــرد: محدودیت هــای ناشــی از پاندم ــح ک ــر پارســا تصری دکت
عبــادی کــه جنبــه ی اجتماعــی داشــتند را تحــت  تأثیــر قــرار داد. مســاجد بــه مثابــه ی محــل برگــزاری نمــاز جماعــت، و نیــز 
مهم تریــن مناســک عمــل عبــادی جمعــی مســلمانان یعنــی حــج در ایــن دوران تحــت شــعاع کرونــا قــرار گرفتنــد و تعطیــل 
شــدند. امــا مناســک گرایی شــیعی، تعطیلــی آســتان های مقــدس امامــان و مقابــر امــام زادگان شــیعی را جایــز نمی دانــد و بــر 
دارالشــفا بــودن ایــن مکان هــای مقــدس تأکیــد دارد. لــذا می تــوان گفــت، مناســک گرایی دینــی در مواجهــه بــا پاندمــی کرونــا 
ــق و پژوهــش  ــن همــه، مطالعــه ی عمی ــن داشــته اســت و ای ــه دی ــی و فقهــی ب ــا رویکردهــای کالم چالش هــای عمــده ای ب

روشــمند در خاســتگاه های ایــن گرایــش را ضــروری ســاخته اســت.
ســخنرانی پایانــی هم اندیشــی بــا عنــوان » تأثیــر دوگانــه ی کرونــا بــر مناســک دینــی« توســط دکتــر ســید محمدهــادی گرامــی 
اســتادیار پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ارائــه شــد. وی بــا اشــاره بــه ظهــور بیمــاری کرونــا و چالش هــای 
زیــادی کــه در پــی داشــته اســت گفــت: حــوزه ی الهیــات و شــئون دینــی نیــز از ایــن پیامدهــا بی نصیــب نمانــده و یکــی از 
ــان جمعیت هــای مختلــف  ــر شــده، مناســک دینــی در می مهم تریــن حوزه هــای دینــی کــه از پیامدهــای ایــن همه گیــری متأث

مذهبــی بــوده اســت.
دکتــر گرامــی ادامــه داد: به نظــر می رســد کرونــا دو  تأثیــر کامــاًل متمایــز بــر مناســک دینــی گذاشــته اســت. مناســکی دینــی 
ــر شــده اند.  ــذورات، تعویــذات، درمان هــا و ...( فربه ت ــا ایــن بیمــاری قــرار داشــتند )ماننــد دعــا، ن کــه در ارتبــاط مســتقیم ب
ــر گشــته اند.  ــارات و ...( نحیف ت ــادات، زی ــد عب ــتند )مانن ــا نداش ــه کرون ــی ب ــا ارتباط ــه ضرورت ــی ک ــایر مناســک دین ــا س ام
فربهــی مناســک مرتبــط بــا کرونــا دور از انتظــار نبــود، امــا نحیــف شــدن مناســک و آئین هــای بدنــی و نمادیــن جالــب توجــه 
ــه برنامه هــای  ــل مناســک ب ــر تقلی ــی ب ــر ســلبی تشــکیل نشــدن اجتماعــات مذهب ــل آن را  تأثی ــد دلی ــه احتمــاالً بای اســت ک

ــی نمــود یافــت. ــن و ... به خوب ــه در عزاداری هــا، مناســک تدفی ــرای نمون ــی کــه ب ــی دانســت. واقعیت مجــازی و تلویزیون
وی تصریــح کــرد: بــا ایــن حــال، در ایــن دوره مناســکی کــه در ارتبــاط مســتقیم بــا ایــن بیمــاری قــرار می گرفــت، فربه تــر 
شــد. در کنــار طــب مــدرن، رهیافت هــای مختلفــی بــرای درمــان ایــن بیمــاری براســاس طب هــای مکمــل )ســنتی، اســالمی 
ــا در عملکــرد  ــا الگوهایــی کــه پیــش از ظهــور کرون ــی از تربــت امــام حســین )ع( ب ــاًل اســتفاده درمان و ..( مطــرح شــد. مث

ــود، در دوره ی پســاکرونا شــکل گرفــت. شــیعیان مســبوق به ســابقه نب



58

خربنامه، سال هشتم، شماره ی هفتاد و چهارم،  اسفندماه 1399

دیداراعضایهیأتعلمیورودی۹8و۹۹باهیأترئیسهیپژوهشگاه
 

ــدار اعضــای هیــأت علمــی ورودی ســال های 139۸  ــاه 1399، جلســه ی دی ــر امــور هیــأت علمــی 2۸ بهمن م ــه همــت دفت ب
ــرایط  ــل ش ــه به دلی ــن جلس ــد. ای ــزار ش ــی برگ ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــه ی پژوهش ــأت رئیس ــا هی و 1399 ب
ــد ســجادی  ــر حمی ــدای جلســه دکت ــزار شــد و در ابت ــت شــیوه نامه های بهداشــتی به صــورت مجــازی برگ ــی و رعای کرونای
سرپرســت دفتــر امــور هیــأت علمــی بــا عــرض خیرمقــدم بــه اعضــای هیــأت علمــی و تشــکر از هیــأت رئیســه بابــت حضــور 
و همراهیشــان، توضیــح داد کــه جلســه ی ایــن مــاه بــه اعضــای هیــأت علمــی ورودی دوســال اخیــر اختصــاص دارد و این کــه 
امیــد بــه برگــزاری جلســه حضــوری و نهایتــًا میســر نشــدن ایــن امــر بنابــه شــرایط کرونایــی کــه کمــاکان تــداوم دارد، علــت 
تأخیــر در برگــزاری ایــن جلســه بــوده اســت. بــا ایــن وصــف وی از آشــنایی بــا بســیاری از اعضــای هیــأت علمــی جدیــد 

ســخن گفــت و جــذب چنیــن اســتادان  برجســته ای را از افتخــارات پژوهشــگاه برشــمرد.
در ادامــه دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه، اعضــای جدیــد هیــأت علمــی پژوهشــگاه را، آرامــش خاطــر خــود بــرای حفــظ 
اصالــت روحیــه ی علمــی و ســرزندگی پژوهشــگاه به ویــژه بعــد از بازنشســتگی اســتادان  برجســته و به نامــی هم چــون اســتاد 
پورنامداریــان و اســتاد عاصــی و ... برشــمرد. دکتــر قبــادی بــه همــه ی اعضــای جلســه و متناســب بــا شــأن و بالندگــی آن هــا 

دو بیــت از شــاهنامه ی فردوســی بــزرگ را تقدیــم کــرد:
اگر بر درخت بَرومند، جای  نیابم که از بر شدن نیست رای

پی افکندم از نظم کاخی بلند  که از باد و باران نیابد گزند
ــه  ــا برخــی از اســتادان  جــوان قبــل از ورود ب دکتــر مالیی توانــی، معــاون پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی نیــز از آشــنایی ب
پژوهشــگاه از طریــق آثــار و کتــاب و مقــاالت ســخن بــه میــان آورد و شــنونده ی نظــرات، پیشــنهادات و انتقادهــای آن هــا شــد 

و پژوهشــگاه را نیازمنــد نــگاه تــازه و باطــراوات اعضــای هیــأت علمــی جدیــد دانســت.
جلســه مذکــور طــی رویــه ی معمــول بــا هــدف آشــنایی بیشــتر و صمیمانه تــر اعضــای هیــأت علمــی جدیــد بــا اعضــای هیــأت 
رئیســه ی پژوهشــگاه و مدیــران ذی ربــط برگــزار شــد و اعضــای بــه تحصیــالت و مختصــری فعالیت هــای علمــی و اجرایــی 
خــود اشــاره کردنــد. بــا ایــن حــال جلســه روی دیگــری نیــز داشــت و آن اســتفاده از نظــرات بدیــع اعضــای جدیدالــورود 
ــود.  ــی ب ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــرد پژوهش ــود عملک ــی و بهب ــای علم ــتر فعالیت ه ــه بیش ــاء هرچ در ارتق
اعضــای جدیدالــورود از معاونت هــا و اقــدام مجدانــه ی هیــأت جــذب و ریاســت پژوهشــگاه در پاسداشــت و وســواس های 
آکادمیــک و مراقبــت از دقائــق علمــی بــرای جــذب اعضــای هیــأت علمــی در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، 
ــک و اداری  ــوار بوروکراتی ــی و دش ــل طوالن ــی مراح ــذب در تمام ــأت ج ــه هی ــغ و همه جانب ــای بی دری ــن حمایت ه هم چنی

و شــروع بــه فعالیــت اعضــای هیــأت علمــی در پژوهشــگاه تجلیــل کردنــد.

معرفیوگفتوگو
ــه شــد.  ــر مدیریــت همکاری هــای بین المللــی ارائ ــرای دفت در بخشــی از گفت وگوهــا پیشــنهاد تشــکیل شــورای پشــتیبانی ب
ــود،  ــور ب ــوان متص ــرد آن می ت ــا کارب ــم ت ــه از عل ــه ای ک ــازی و فاصل ــوم کاربردی س ــط مفه ــرای بس ــی ب ــن ایده های هم چنی
ــن  ــت پژوهشــی در به ســرانجام رســاندن حلقه هــای پژوهشــی، از دیگــر مباحــث ای ــأت علمــی از معاون انتظــار اعضــای هی

جلســه بــود.
معرفــی اعضــاء بــه ترتیــب قــرار گرفتــن اســامی در ســامانه انجــام گرفــت، بــا ایــن وصــف هــر یــک اعضــای محتــرم هیــأت 
علمــی ضمــن معرفــی خــود و فعالیت های شــان، نقطــه نظــرات و درخواســت ها و پیشــنهادات خــود را نیــز بــا هیــأت رئیســه 

ــتند: درمیان گذاش
ــت رصــد  ــد داشــتند و از اهمی ــل  تأکی ــت ارتباطــات  بین المل ــر اهمی ــر شــاکری ب ــا و دکت ــر آال وحیدنی ــان، دکت ــر جعفری دکت
اوضــاع  بین المللــی و ضــرورت توجــه بــه محدودیت هــای  بین المللــی ســخن گفتنــد. در ایــن میــان دکتــر شــاکری بــه طــرح 
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــای  بین الملل ــرای فعالیت ه ــش ب ــکان بخ ــی ام ــه فضای ــی به مثاب ــت بین تمدن فرص

فرهنگــی اشــاره داشــت.
ــن  ــه چنی ــه ب ــه توج ــن ک ــت و ای ــخن گف ــی س ــای  بین الملل ــرای فعالیت ه ــاختاری ب ــای س ــی از محدودیت ه ــر اردبیل دکت

ــد. ــگاه باش ــی پژوهش ــای  بین الملل ــارات از فعالیت ه ــده ی انتظ ــد تبیین کنن ــاختاری بای س
دکتــر اصفهانــی ضمــن ســپاس از تســهیل گری مدیریــت دفتــر امــور  بین الملــل )دکتــر حســینی(، در تحقــق فعالیــت  بین المللــی 
ــوان اســتاد راهنمــای پروژه هــای دانشــجویان خارجــی در کشــور آلمــان- مســائل بخــش انگلیســی ســایت  ــت به عن - فعالی

پژوهشــگاه را طــرح کــرد و بــر ضــرورت ســامان یابی و پایــداری اطالعــات و یک دســتی فرمــت رزومه هــا  تأکیــد داشــت.
ــی از  ــرای انجــام فعالیت هــای  بین الملل ــه پایگاه هــای علمــی ب ــاء امــکان دسترســی ب ــر موالیی قلیچــی ضمــن طــرح ارتق دکت
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امــکان و ضــرورت ارتقــاء نشــریات پژوهشــگاه در دوزبانه کــردن مجــالت هم چنیــن ضــرورت انجــام طرح نامــه ی مشــترک 
و میان رشــته ای را مــورد  تأکیــد قــرار داد و بــا ایــن توضیــح طــرح حلقه هــای پژوهشــی را ایــده ی مهــم برشــمرده و پی گیــر 
ــب  ــه در قال ــترک ک ــی و مش ــت گروه ــی از فعالی ــا قدردان ــز ب ــقاقی نی ــر ش ــتا دکت ــن راس ــد. درای ــرح ش ــن ط ــرانجام ای س
ــب آن شــد. ــر ســرانجام تصوی ــن شــده، پی گی ــت پژوهشــی پژوهشــگاه طراحــی و تدوی حلقه هــای پژوهشــی توســط معاون

دکتــر زعفرانچــی نیــز بــا اشــاره بــه ضــرورت نیــاز محــور بــودن پژوهش هــا و طراحــی تعامــالت داخلــی بــر امــکان بخشــی 
ــه  ــه ب ــر توج ــالوه ب ــی را ع ــالت داخل ــه تعام ــه ب ــن توج ــت. وی هم چنی ــد داش ــتا  تأکی ــن راس ــی در ای ــای پژوهش حلقه ه
ــه گانه ی پژوهشــگاه،  ــطوح س ــیم نقشــه ی راه در س ــرار داد و از ضــرورت ترس ــه ق ــورد توج ــی م ــی  بین الملل ــالت علم تعام

ــت. ــخن گف ــی س ــی و  بین الملل مل
دکتــر اکرمــی، دکتــر صادقــی و دکتــر کریمــی ضمــن معرفــی خــود از اقدامــات حمایتــی هیــأت رئیســه ی پژوهشــگاه تشــکر 

و قدردانــی کردنــد.
دکتــر تقــی زادگان بــا اشــاره بــه جلســات بیرونــی پژوهشــگاه، حضــور اعضــای هیــأت علمــی مرتبــط بــا حــوزه ی تخصصــی 

مربوطــه را پیشــنهاد کــرد.
ــرای  ــوم ب ــه عل ــح ک ــن توضی ــا ای ــرد. ب ــه ک ــم ارائ ــا در خصــوص کاربردی ســازی عل ــر منتظــری پیشــنهادات خــود را ب دکت
ــی گســترده تر  ــح تعریف ــن توضی ــا ای ــه حــوزه ی اجــرا برســند ب ــا ب ــد ت کاربردی شــدن گاه مســیر صدســاله ای را طــی می کنن
ــر  ــانی دارد ب ــوم انس ــگاه عل ــه پژوهش ــی ک ــگاه رفیع ــان جای ــا بی ــا ب ــت. وی ب ــروری دانس ــازی را ض ــوم کاربردی س از مفه
ــا ارکان کالن  ــی ب ــتن تفاهم نامه های ــتا نوش ــن راس ــته و در ای ــد داش ــطح کالن  تأکی ــگاه در س ــذاری پژوهش ــکان تأثیرگ ام
ــترش  ــرای گس ــی ب ــی  بین الملل ــگارش تفاهم نامه های ــن ن ــگاه، هم چنی ــی پژوهش ــای دانش ــی حوزه ه ــت گذاری در تمام سیاس

ــنهاد داد. ــی را پیش ــطح  بین الملل ــی در س ــأت علم ــای هی ــای اعض ــه ی فعالیت ه زمین
دکتــر طباطبایــی نظــرات خــود را بــا طــرح ضــرورت فعالیــت علمــی در حــوزه ی  بین الملــل متمرکــز ارائــه کــرد و ارائــه ی آثــار 

و تولیــدات علمی- بین المللــی و اســتفاده از آثــار دیگــران در حــوزه ی  بین الملــل را دو محــور اصلــی ایــن حــوزه برشــمرد.
ــر اســاس خالءهــا و نیازهــای اساســی  ــر ترجمــه را به منظــور جهــت دادن ترجمه هــا ب ــن پیشــنهاد تأســیس دفت ــر مهرآیی دکت
ــگاه در  ــی در پژوهش ــای علم ــوع فعالیت ه ــه تن ــه ب ــا توج ــی ب ــای پژوهش ــای طرح نامه ه ــردن فرم ه ــور داد و متنوع ک کش
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ــوم  ــه عل ــا از مرجعیت بخشــی ب ــر رهنم ــت دکت ــرد. در نهای ــنامه ای را درخواســت ک ــه ای و دانش ــای ترجم ــب فعالیت ه قال
ــان آورد. ــه می ــخن ب ــی س ــته های علم ــتر در رش ــی بیش ــق هم افزای ــانی از طری انس

از دیگــر اعضــای هیــأت علمــی جــذب شــده در دوره ی دوســاله ی اخیــر بــه رزومــه ی دکتــر احمــد پاکتچــی، ســید محمدتقی 
موحــد ابطحــی،  هــادی رهنمــا، ســیدنورالدین محمــودی نیــز پرداخته شــد.

در ادامــه هــر یــک از اعضــای هیــأت رئیســه بــه فراخــوار نظــرات و درخواســت های اعضــای هیــأت علمــی در مقــام توضیــح 
و پاســخ برآمــده و گفت وگویــی دوطرفــه را شــکل دادنــد. دکتــر قبــادی در تأییــد درخواســت دکتــر تقــی زادگان، آمادگــی 
تمــام و کمــال پژوهشــگاه در تمــام حوزه هــا بــرای دعــوت و همراهــی اعضــای هیــأت علمــی بــه فراخــور تخصــص اعضــا 
ــی  ــد، همراه ــی چن ــمردن مصادیق ــن برش ــت و ضم ــی پژوهشــگاه ســخن گف ــی و درون ــرای حضــور در جلســات بیرون ب

اعضــای علمــی و فعالیــت آن هــا را در امــور پژوهشــگاه، خواســتار شــد.
دکتــر قبــادی متفق القــول بــا دکتــر مالیی توانــی و در مواجهــه بــا اعضــای هیــأت علمــی جــذب شــده بــا رزومه هایــی کــه 
هــر یــک در معرفــی خــود تنهــا بــه گوشــه ای از آن اشــاره داشــتند را بــه نفســی تــازه تعبیــر کــرد، روح بی غــش و آالیشــی، 
ــا ایــن وصــف دکتــر قبــادی از  ــا نــگاه نــو و پیشــنهادات خالقانــه آن هــا پژوهشــگاه از روزمرگــی ایمــن می ســازد. ب کــه ب
اهمیــت و ضــرورت رصــد نســلی در اعضــای هیــأت علمــی و گســتره ی فعالیت هــای افتخارآفریــن نســل جدیــد کــه تــداوم 

اســتادان  بزرگــوار و برجســته ی نســل قدیــم اســت، ســخن بــه میــان آورد.
دکتــر زهــرا پارســاپور، معــاون کاربردی ســازی علــوم انســانی و فرهنگــی، حضــور اعضــای هیــأت علمــی جــوان و توان منــد 
در چندســاله ی اخیــر را ثمــره ی مراقبت هــای علمــی و مقاومــت در مقابــل ســفارش و توصیه هــا در جــذب اعضــای هیــأت 
ــد داشــت و در  ــأت علمــی  تأکی ــای اعضــای هی ــی فعالیت ه ــر همــکاری و هم افزای ــأت جــذب برشــمرد و ب علمــی در هی
ــه و  ــتفاده ی نهادین ــر اس ــردی ب ــای کارب ــدن طرح ه ــترده دی ــر گس ــی ب ــی مبن ــأت علم ــای هی ــر اعض ــرح نظ ــه ط ــخ ب پاس
ــت  ــاء معاون ــرای ارتق ــاء ب ــه ی اعض ــرده و از هم ــد ک ــازی  تأکی ــورتی کاربردی س ــه ی مش ــی در کمیت ــای علم ــد اعض نظامن

کاربردی ســازی دعــوت به عمــل آورد.
دکتــر قنبرلــو، معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع نیــز در مــورد دورکاری اعضــای هیــأت علمــی گفــت: پژوهشــگاه در 
ــر  ــن ام ــا بســط ای ــی را میســر ســاخت و ب ــأت علم ــرای اعضــای هی ــکان دورکاری ب ــری ام ــا به شــکل حداکث ــن روزه ای

ــت. ــگاه نیس ــار پژوهش ــت و در اختی ــه رو اس ــه ای روب ــی آیین نام ــای اساس ــی محدودیت ه ــا برخ ــده ب ــوان قاع به عن
در ادامــه مدیــر دفتــر امــور هیــأت علمــی بــا طــرح درخواســت عــام به ویــژه اعضــای هیــأت علمــی جدیــد الــورود پرداخــت: 
ــی  ــأت علم ــب اعضــای هی ــرای غال ــتخدامی ب ــم اس ــی و حک ــن رأی پیمان ــی مابی ــل توجه ــی قاب ــه ی زمان ــه فاصل ــن ک ای
ــه،  ــده از بیم ــذب ش ــراد ج ــال اف ــن ح ــد. در ای ــول می انجام ــال به ط ــدود یک س ــی ح ــه گاه ــود دارد ک ــگاه وج پژوهش
ــن مســئله درخواســت تمامــی اعضــای  ــأت علمــی، محــروم هســتند. حــل ای ــای هی ســابقه ی کار و اســتفاده از دیگــر مزای
هیــأت علمــی به ویــژه در چنــد ســال اخیــر بــوده اســت. وی ایــن پیشــنهاد را ارائــه کــرد کــه بــرای جبــران ایــن فاصلــه ی 
ــی  ــه ی علم ــه مقال ــرط ارائ ــا ش ــده، ب ــذب ش ــای ج ــتخدامی اعض ــم اس ــا حک ــی ت ــن رأی پیمان ــه بی ــن ماه ــی چندی زمان
ــن خــالء  ــی ای ــل جبران ــوان حداق ــه تشــویقی به عن ــن شــرایط از یــک پای ــا ای ــد ب ــأت علمــی بتوانن پژوهشــی، اعضــای هی

ــی برخــوردار شــوند. زمان
در مقابــل مدیــران همراهــی بی شــائبه و صمیمانــه ی خــود را در ایــن خصــوص بــه اعضــای هیــأت علمــی ابــراز داشــتند. 

ــه شــد. ــه ریاســت پژوهشــگاه ارائ ایــن درخواســت طــی نامــه ای به طــور خــاص از طــرف دفتــر امــور اعضــای علمــی ب
در ادامــه دکتــر مالیی توانــی، معــاون پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی نیــز در پاســخ بــه دوســتانی کــه دغدغــه ی فعالیت هــای 
ــه ی  ــن روحی ــندی از ای ــراز خرس ــن اب ــد، ضم ــده بودن ــی ش ــای پژوهش ــه ی حلقه ه ــر آیین نام ــتند و پی گی ــی را داش جمع

جمعــی و فعالیــت مشــترک علمــی از نهایی شــدن ایــن آیین نامــه و ارائــه ی آن بــرای اقــدام در چنــد روز آینــده خبــر داد.
ــر حســینی ضمــن اســتقبال  ــود و دکت ــی پرتکــرار ب ــر همکاری هــای  بین الملل ــی دفت نظــرات در خصــوص حــوزه ی مدیریت
از نقطــه نظــرات دوســتان و توضیــح انجــام برخــی اقدامــات ازجملــه ارتقــاء ســایت انگلیســی و ... بــه ریاســت پژوهشــگاه 
درخواســت بهره منــدی از حضــور دوســتان صاحــب تجربــه در کمیســیون مشــورتی دفتــر مدیریــت همکاری هــای 
ــق ایجــاد شــورای مشــورتی  ــن اعضــاء از طری ــر دعــوت از ای ــن مهــم ب ــد ای ــادی ضمــن تأیی ــر قب  بین المللــی را داد و دکت

پشــتیبان،  تأکیــد کــرد.
ــال  ــتند از ضــرورت انتق ــه هس ــتان صاحب تجرب ــل دوس ــوزه ی  بین المل ــه در ح ــن وصــف ک ــا ای ــادی ب ــر قب ــان دکت در پای
ــا،  ــیل و ظرفیت ه ــل درآوردن پتانس ــرای بالفع ــی ب ــأت علم ــای هی ــر اعض ــه دیگ ــتادان  ب ــن اس ــمند ای ــات ارزش تجربی
ــای  ــی اعض ــرد و همراه ــد ک ــد  تأکی ــی توان من ــأت علم ــای هی ــته های اعض ــبرد خواس ــهیل گری در پیش ــی و تس امکان بخش
هیــأت علمــی در امــور پژوهشــگاه را از تمامــی اعضــاء خواســتار شــد تــا خاتمــه ی ایــن جلســه ی خــاص و مجــازی اعــالم 

شــود.
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کودتاوظهورلویاتانایرانی

ــای  ــت جنبش ه ــن سال گش ــت های »یک صدمی ــله نشس ــه ی سلس ــانی در ادام ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــخ سیاس ــروه تاری گ
ــل پســیان، نشســت  ــوب و کلن ــی، جن ــیخ محمد خیابان ــگل، ش ــش؛ جن ــار نشســت جنب ــزاری چه ــس از برگ پسامشــروطه، پ
پنجــم را به مناســبت یک صدمیــن ســالگرد کودتــای ســوم اســفند 1299، تحــت عنــوان »کودتــا و ظهــور لویاتــان ایرانــی« بــا 
ســخنرانی دکتــر محمدعلــی اکبــری، اســتاد گــروه تاریــخ دانشــگاه شــهید بهشــتی در تاریــخ چهارشــنبه ۶ اســفند 1399 برگــزار 

کــرد.

ــر نیــره دلیــر ضمــن  ــه رو شــد، نخســت دبیــر جلســه دکت ــی از ســوی مخاطبیــن روب ــا اســتقبال خوب در ایــن نشســت کــه ب
معرفــی ســخنران نشســت، افــزود: همان گونــه کــه مســتحضرید مــا در آســتانه ی تغییــر قــرن قــرار داریــم، هــر چنــد بــه تعبیــری 
یک ســال دیگــر هــم باقــی مانــده، امــا بــه هــر حــال در حــال عبــور از 1300 بــه 1400 هســتیم و از آن جــا کــه اتفاقــات بســیار 
مهمــی در یک صــد ســال پیــش در همیــن زمــان رخ داده بــود، ایــن مهــم را الزم دانســتیم مهم تریــن قیام هــای یــک ســده ی 
پیــش، و هم چنیــن کودتــای ســوم اســفند کــه در انتهــای ســال 1299 شــکل گرفــت را مــورد بررســی قــرار دهیــم. از ایــن رو 

چهــار نشســت برگــزار شــد، در ادامــه ی ایــن سلســله نشســت ها بــه موضــوع کودتــای ســوم اســفند پرداختــه می شــود.
دکتــر محمدعلــی اکبــری ســخن خــود را بــا ایــن مطلــب آغــاز کــرد کــه پیــش از کودتــای ســوم اســفند حداقــل دو کودتــای 
جــدی دیگــر هــم در مجلــس اول و در پایــان مجلــس دوم در ایــران شــکل گرفتــه بــود. از ایــن رو، بــا یــک پدیــده بدیــع و 
ــای  ــود. دو کودت ــوب می ش ــا محس ــن کودتاه ــی از همی ــم یک ــفند ه ــوم اس ــای س ــتیم و کودت ــه رو نیس ــردی روب منحصربه ف
دیگــر منجــر بــه تغییــرات قابــل توجهــی در مســیر خــود شــدند. کودتــای ســوم اســفند دوران کوتاهــی داشــته و طــی دولــت 
کودتــا، تغییــر شــگرفی صــورت نگرفتــه اســت. هــر چنــد بــه ماننــد هــر کودتــای دیگــری بــا پــاره ای مســائل روبــه رو بــوده، 
ــن اســت چــرا  ــه مطــرح می شــود ای ــکات، پرســش اساســی ک ــن ن ــه ای ــا توجــه ب ــود. ب ــراه ب ــی هم ــا خشــونت کم ــا ب ام
کودتــای 1299 این قــدر مهــم تلقــی شــده و آثــار متعــددی دربــاره ی آن نوشــته شــده و محــل مناقشــات تاریخــی و سیاســی 
فراوانــی قــرار گرفتــه و حــول آن هویت یابی هــای سیاســی جــدی هــم صــورت گرفتــه اســت. کودتایــی کــه عمــری کوتــاه 
دارد، منجــر بــه تغییــرات جــدی در دوران کوتــاه ســه ماهــه ی خــود نشــده، بعــد از کودتــا هــم دولتــی بــر ســر کار می آیــد 
کــه مجلــس چهــارم را تشــکیل می دهــد و گویــی روال امــور بــه ســابق بــر می گــردد. پــس چــرا ایــن رخ داد این قــدر مــورد 

توجــه قــرار گرفتــه اســت؟
اکبــری در پاســخ بــه ایــن پرســش افــزود: ایــن واقعــه بیــش از دوره ی ســه ماهــه ی رخــداد بــود. کودتــا ســرآغاز یــک دوران 
ــام »رضاخــان میرپنــج« وارد عرصــه ی  ــه ن ــران قلمــداد شــده کــه از مدخــل آن عنصــر قدرت منــدی ب جدیــدی در تاریــخ ای
ــا، محــل  ــن واقعــه، وارد قــدرت سیاســی می شــود. خــودِ رخــداد کودت ــه واســطه ی ای ــرد ب ــن ف ــران می شــود. ای سیاســی ای
اهمیــت نیســت، بلکــه کودتــا یــک موقعیــت ممتــاز بزنگاهــی در تاریــخ ایــران تلقــی شــده کــه گویــی چرخشــی بزرگــی در 
ــر  ــتن ب ــس از نشس ــی آن و پ ــرد و ط ــدرت را به دســت می گی ــردی ق ــه در آن ف ــد ک ــران صــورت می ده ــخ معاصــر ای تاری
تخــت ســلطنت، تغییــرات بنیادینــی را ایجــاد می کنــد کــه می تــوان از آن دوره بــه بعــد را عصــر جدیــدی در تاریــخ معاصــر 
ــدرت و  ــه مناســبات ق ــرای ورود عنصــری ب ــی بازشــدن دریچــه ای ب ــا یعن ــد مهــم کودت ــع پیام ــرد. در واق ــران قلمــداد ک ای
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ــت  ــه تأســیس دول ــه منجــر ب ــی ک ــت تحوالت ــی آورد و در نهای ــد م ــن موضــوع پدی ــه ای ــی ک ــش و واکنش های ــن کن هم چنی
ــرار داده اســت. ــن دوره را در خــور توجــه ق ــوی می شــود، ای پهل

ــا عناصــری از داخــل  ــن کودت ــاران ای ــارزی داشــت. معم ــک وجــه ب ــل، ی ــای قب ــا به خــالف کودتاه ــن کودت ــزود: ای  او اف
ســاختار قــدرت و مناســبات سیاســی نبودنــد، بلکــه دولــت بریتانیــای کبیــر بــرای تحکیــم منافــع خــود در منطقــه در پایــان 
جنــگ اول، بــه اســتناد مــدارک موجــود، کودتــا را شــکل دادنــد و کارگــزاران داخلــی بخشــی از بــازی شــطرنج بریتانیایی هــا 
بودنــد. کابینــه ی »ســیدضیاء الدین طباطبایــی« تحــت حمایــت کامــل دولــت انگلســتان، به طــور اخــص ســفارت انگلســتان و 

فرمانــده منطقــه ای آن هــا ژنــرال »آیــرون ســاید« بــود. ایــن امــر نیــز بــر اهمیــت رخــداد کودتــا می افزایــد.
اکبــری تأکیــد کــرد: نقــش کودتــا صرفــًا یــک امــکان جدیــد و فرصتــی بــرای تغییراتــی پدیــد آورد و کارگــزار مهمــی را وارد 
ــه ای طراحــی شــده توســط ســفارت  ــًا برنام ــا صرف ــود. کودت ــده ای داخلــی نب ــا پدی ــازی قــدرت کــرد. مــن معتقــدم کودت ب
انگلیــس بــود، بــرای حــل نگرانی هایــی کــه داشــتند. او افــزود: کودتــا فــارق از منشــاء ظهــورش، چــه چیــزی را در ایــران 
آن روز بــه چالــش کشــید؟ کودتــا ایــن امــکان را بــرای ایــن طــرح بحــث به وجــود آورد کــه آیــا مشــروطه راه حــل مناســبی 
بــرای خــروج ایــران از نابســامانی بــه ســوی پیشــرفت و حفــظ تمامیــت ارضــی ایــران بــوده اســت؟ بحــث ایــن اســت. آن چــه 
در پیامــد کودتــا به عنــوان مســئله ی آن دوران آشــکار شــد، ایــن امــر بــود کــه آیــا دولتــی کــه مــا بــا مشــروطه در پــی تأســیس 
آن برآمدیــم و آن  را برقــرار کردیــم، در تجربــه ی عملــی خــود کارنامــه موفقــی داشــت یــا خیــر؟ پیــش از مشــروطه بــا دولــت 
قاجــار بــا منابــع قــدرت پراکنــده و ضعیــف روبــرو هســتیم و دولت هــای خارجــی در بیشــتر امــور نفــوذ داشــتند و مشــکالت 
موجــود ضعــف دولــت را پیشــتر آشــکار می کنــد. مســئله ی مشــروطه آن بــود کــه دولتــی ســرکار آیــد کــه بتوانــد از تمامیــت 
ارضــی ایــران، مرزهــای ایــران، از امنیــت و ثبــات در ایــران، اجــرای عدالــت و قانــون و تامیــن حقــوق و آزادی هــای مصــرح 
ــق  ــه از طری ــت ک ــان مل ــت منتخب ــود از دول ــارت ب ــت عب ــن دول ــد. ای ــت و محافظــت کن ــدی حمای ــی بع ــناد حقوق در اس
مجلــس منتخــب ملــت و دولتــی کــه منبعــث از آن اســت و کاســتن و محــدود کــردن قــدرت پادشــاه برقــرار می شــود. قانــون 

ــس  ــدرت مجل ــش و ق ــر نق ــم آن ب ــروطه و متم مش
ــته  ــارت داش ــت نظ ــر دول ــه ب ــد دارد و این ک تأکی
باشــد و مــورد پرســش قــرار دهــد و اگــر صالحیــت 
ــرا عــزل کنــد. ایــن ایــده ی دولــت بــود.  نداشــت آن
ایــن تجربــه، امیدهــای زیــادی ایجــاد کــرد کــه ایــران 
ــه  ــد و ب ــات می یاب ــرا نج ــی و قهق ــچ تاریخ از آن پی
قافلــه ترقــی می پیونــدد. امــا در عمــل این گونــه 
ــان  ــه می ــد. رابط ــف ش ــت تضعی ــاد دول ــد. نه نش
جامعــه و جامعــه سیاســی و نهادهــای اجتماعــی کــه 
ــش  ــم دچــار چال ــد، کم ک در حــال شــکل گیری بودن
بی اعتمــادی و چالــش  الگــوی  و مشــکل شــد. 
همیشــگی جــای آنــرا گرفــت. بــه تدریــج در مناطــق 
مختلــف حرکت هــای اعتراضــی شــکل گرفــت. 
ــم  ــه ه ــود، کابین ــل ب ــی تعطی ــه نوع ــه ب ــس ک مجل
همین طــور و دولــت در واقــع یــک شــیر کاغــذی و 
ــارغ از مجلــس اول کــه نماینــدگان  ــود. ف شــبح وار ب
آن به صــورت طبقاتــی برگــزار شــد، مجلــس را 
ــی  ــش سیاس ــه گرای ــرادی ک ــا اف ــن ی ــب مالکی اغل
خاصــی را دنبــال نمی کردنــد، تشــکیل می دادنــد 
ــرای  ــی ب ــه محل ــای آن ک ــه ج ــج ب ــم به تدری و ه
ــا  ــرای رقابت ه ــی ب ــد، میدان ــردم باش ــی م نمایندگ
ــد و  ــب ش ــه مناص ــیدن ب ــی و رس ــای سیاس و بازیه
عمــاًل ارتبــاط خــود را بــا ســاختار اجتماعــی ایــران 
و بــا منافــع و گرایش هــای اقشــار مختلــف ایــران از 
دســت داد و نمایندگــی از درون تهــی شــد. در ایــن 
ــرح  ــو مط ــوان آلترناتی ــر و راه به عن ــک فک ــه ی زمان
ــس  ــروطه و مجل ــام مش ــه نظ ــود ک ــن ب ــد. آن ای ش



63

خربنامه، سال هشتم، شماره ی هفتاد و چهارم،  اسفندماه 1399

نمی تواننــد ایــران را نجــات دهنــد، و خــودش را در فاصلــه ســال های 1300 تــا 1304.خ تحــت عنــوان تجــدد معرفــی کــرد 
کــه شــامل ارتــش قــوی، دفــاع از تمامیــت ارضــی ایــران، پیشــرفت و .. میشــد، البتــه بــه دســت دولتــی مرکــزی قدرت منــد 
ــوند. ــل می ش ــروطیت تعطی ــتاوردهای مش ــام دس ــن دوره تم ــی ای ــد. ط ــام می ش ــای آن انج ــروطه و چارچوب ه غیرمش

دکتــر اکبــری دربــاره ی ظهــور لویاتــان ایرانــی گفــت: هابــز مســالهای را طــرح می کنــد کــه در اندیشــه ی سیاســی تحــت 
ــر  ــد. ایــن اختــالف منافــع کــه ب ــزی مطــرح اســت. در جامعــه ای کــه انســان ها اختــالف منافــع دارن ــوان مســئله ی هاب عن
ایــن پایــه شــکل گرفته انــد، انســان ها را در قالــب گرگــی بــه جنــگ علیــه یکدیگــر وا مــی دارد، اگــر یــک نهــاد باالدســتی 
ــی  ــی اجتماع ــف زندگ ــا یکدیگــر موجــب تضعی ــا ب ــگ گرگ ه ــا را ســرجای خــود بنشــاند، جن ــن گرگ ه ــه ای نباشــد ک
و نظــم موجــود خواهــد شــد. در نتیجــه بــه دولتــی قدرتمنــد نیــاز اســت و همــه بایــد اختیــار خــود را در دســت آن قــرار 
ــا آن حکومــت بــدون قیــد شــرط و محدودیــت اوضــاع را در دســت گیــرد و چنیــن حکومتــی راه حلــی پایــدار  دهنــد ت
اســت بــرای مســئله ای کــه »هابــز« تحــت عنــوان »همــه علیــه همــه« طــرح می کنــد. او اصطــالح »لویاتــان« را وام می گیــرد 
ــه  ــی وجــود دارد ک ــه دریای ــد و عظیم الجث ــی موجــودی قدرت من ــاطیر قدیم ــر اســاس آن در اس ــه ب ــی ک ــاطیر قدیم از اس
ــزی،  ــت هاب ــع دول ــت. در واق ــان هس ــام او لویات ــد و ن ــار می کن ــه را مه ــند و او هم ــا از او می ترس ــودات دری ــام موج تم
دولــت لویاتــان اســت کــه بــر ســر کار می آیــد. امــا مــن بــه موضــوع این گونــه هابــزی نــگاه نمی کنــم. در آثــار اســاطیری 
ــع، اژدهــای  ــات مســیحی، موجــودی جهنمــی اســت، در واق ــان موجــودی شــرور اســت. در روای ــم لویات ــگاه میکنی کــه ن
هفت ســر جهنمــی اســت. »هابــز« او را از موجــودی شــر بــه موجــودی خیــر و ضــروری تبدیــل می کنــد کــه بــرای اتمــام 
»جنــگ همــه علیــه همــه«، وجــودش ضــروری اســت. فــارغ از خوانــش هابــز، اعتقــاد دارم کــه از پــس مشــروطه و حــوادث 
پــس از آن، آن چــه کــه به عنــوان راه حــل در ایــن دوره پدیــد آمــد دولــت اژدهــای هفــت ســر بــود. مــن معتقــدم دولــت 
ــران را از آن پیــچ  ــوان ایــده ی جایگزیــن و راه حــل جامعــه ای اســتبداد منــور کــه نام گــذاری شــد، دولتــی نبــود کــه به عن
تاریخــی عبــور داده باشــد. آن چــه پدیــد آمــد پیشــرفت، امنیــت و ثبــات را بــرای جامعــه ی ایرانــی در بلندمــدت تاریخــی، 
ــر جــای  ــت ب ــش مشــروعیت دول ــا مســئله و چال ــد، ام ــوارد دســتاوردهایی به دســت آم ــاورد. در برخــی م ــان نی ــه ارمغ ب

خــود باقــی مانــد.
در خاتمــه ی نشســت دکتــر اکبــری بــه برخــی پرســش های حاضــران در جلســه پاســخ داد. دکتــر ابوالحســنی پرســید: اگــر 
ــه جــان  ــر شــما گرگ هــا ب ــه تعبی ــر از هــرج و مــرج اســت و ب ــا، دوره ای پ ــا کودت آن دوره ی آشــفته پــس از مشــروطه ت
ــان می دهــد را  ــن شــرایط پای ــه ای ــا کســی کــه ب ــدرت ســنتی و مــدرن تضعیــف شــده اند، آی ــد و نهادهــای ق هــم افتاده ان
ــد و  ــردی می آی ــه ف ــت ک ــر اس ــی هفت س ــود اژدهای ــت، خ ــا آن وضعی ــم ی ــبیه کنی ــر تش ــی هفت س ــه اژدهای ــوان ب می ت
ایــن ســرها را قطــع می کنــد؟ اکبــری پاســخ داد: مــن وقتــی لویاتــان را وام می گیــرم، می خواهــم اســتفاده ی دیگــری فــارغ 
از خوانــش »هابــز« داشــته باشــم. اتفاقــی کــه رخ داد، به دلیــل آن کــه در دســتیابی بــه قــدرت، از همــه ی مرزهــای قانونــی 
عبــور کــرده و ملتــزم بــه هیچ کــدام نبــوده اســت. فکــر می کردنــد بــا قبضــه ی کامــل قــدرت می تواننــد وضعیــت مطلــوب 
ــد. مــن ایــن شــیوه ها  را برقــرار کننــد و دولــت مشــروطه را مخــل می دانســتند، و در ایــن راه از شــیوه هایی اســتفاده کردن
را بــه اژدهــای هفتســر تعبیــر کــردم. در ادامــه ســؤاالت دیگــری نیــز مطــرح کــه به دلیــل ضیــق وقــت امــکان پاســخ گویی 

فراهــم نشــده، امــا گــروه در تــالش بــرای برگــزاری برنامــه ای دیگــر بــا حضــور دکتــر اکبــری خواهــد بــود.
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سرزمینوحیبهروایتسفرنامهنویسانمعاصرعرب

دکتــر معصومــه نعمتی قزوینــی، عضــو هیــأت علمی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 1۶ دی مــاه 1399، ســخنرانی 
خــود را بــا عنــوان »ســرزمین وحــی بــه روایــت سفرنامه نویســان معاصــر عــرب« از طریــق وبینــار و فضــای مجــازی ارائــه کــرد.

ــمار  ــه ش ــی ب ــفرهای دین ــکوه ترین س ــال باش ــن و در عین ح ــی از مهم تری ــج یک ــفر ح ــت: س ــخنانش گف ــدای س  او در ابت
ــه  ــی ک ــد خــورده اســت. از آن جای ــی اقتصــادی پیون ــا مســائل سیاســی، فرهنگــی و حت ــی ب ــد دین ــر بع ــزون ب ــه اف ــد ک می آی
یکــی از مهم تریــن دســتاوردهای ایــن ســفر، تحقــق بخشــیدن بــه آرمــان وحــدت امت اســالمی اســت، ســفر حــج همــواره در 
ــه خــود اختصــاص  ــان را ب ــی آن ــرار داشــته و به تبــع آن بخشــی از تولیــدات فرهنگــی و ادب ــون توجــه جوامــع اســالمی ق کان
داده اســت. بــر ایــن اســاس بررســی ســفرنامه های حــج در بســترهای تاریخــی و اجتماعــی آن هــا می توانــد ابعــاد بیشــتری از 

ــد. ــه یابی کن ــن و ریش ــلمان را تبیی ــای مس ــی ملت ه ــی و فرهنگ ــط تاریخ رواب

ــه 1330- ــم و پرحادث ــال های مه ــالل س ــی در خ ــج عرب ــفرنامه های ح ــی س ــه و بررس ــه مطالع ــاره ب ــا اش ــی ب  نعمتی قزوین
13۶0 قمــری گفــت: در کنــار تبییــن نــوع نــگاه اندیشــمندان معاصــر عــرب بــه حــوادث بخــش مهمــی از جهــان اســالم، اســناد 
ارزشــمندی را پیرامــون ســفر روحانــی حــج بازنمایــی کنــد. بررســی ســه ســفرنامه ی حــج از ســه نویســنده و اندیشــمند معاصــر 
عــرب در دوره ی یادشــده؛ یعنــی شــکیب ارســالن، محمــد لطفــی جمعــه و محمــد حســین هیــکل نشــان دهنده ی نــکات زیــر 

اســت:
ــد  ــه کرده ان ــاز ارائ ــرزمین حج ــی س ــی و اقلیم ــت جغرافیای ــاره ی وضعی ــترده ای را درب ــات گس ــرب، اطالع ــندگان ع -  نویس
ــگاه  ــوع ن ــت که ن ــن درحالی اس ــان دارد. ای ــگاه آن ــئله از ن ــن مس ــت ای ــان از اهمی ــده، نش ــه ش ــات ارائ ــتره ی اطالع و گس

ــت. ــت اس ــاًل مثب ــاز، کام ــم حج ــبت اقلی ــوم نس ــور عم ــالف تص ــر خ ــرب، ب ــان ع سفرنامه نویس
ــر  ــد. به نظ ــخن گفته ان ــفر س ــواری  های س ــذارا از دش ــر و گ ــور مختص ــود به ط ــفرنامه های خ ــرب در س ــندگان ع -  نویس
می  رســد از نــگاه آنــان دشــواری  های ایــن ســفر روحانــی در ازای دســتاوردهای عظیــم معنــوی آن بســیار ناچیــز و کــم اهمیــت 

جلــوه کــرده اســت.
-  در ســفرنامه های عربــی اطالعــات فرهنگــی ارزشــمندی ارائــه شــده اســت کــه عمــده ی آن مربــوط بــه وضعیــت فرهنگــی 

ــه اســت. ــژه در دو شــهر مکــه و مدین حجــاز و به وی
-  سفرنامه نویســان عــرب، توجــه خاصــی را بــه مســائل سیاســی حجــاز داشــته و اطالعــات ارزشــمندی را در ایــن خصــوص 
ــگاه  ــی ن ــور کل ــد. به ط ــود بوده ان ــر خ ــته ی عص ــی برجس ــال سیاس ــنده از رج ــه نویس ــر س ــه ه ــژه این ک ــد به وی ــه کرده ان ارائ
ــواع  ــا ان ــارزه ب ــل و مب ــت کام ــراری امنی ــت. برق ــت اس ــعود مثب ــاز در دوران آل س ــی حج ــع سیاس ــرب به وض ــندگان ع نویس

ــا اســت. ــن دســتاوردهای سیاســی آل ســعود از نظــر آن ه ــج، از مهم تری مفاســد رای
-  نویســندگان عــرب نســبت بــه مســائل حجــاز و به ویــژه امــر حــج از نگاهــی انتقــادی برخودارنــد و مصالــح سیاســی مانــع از 
بیــان نقــاط ضعــف و کاســتی های موجــود نشــده اســت. نکتــه ی مهــم در این بــاره ایــن اســت کــه انتقادهــای صــورت گرفتــه 
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نــه بــا هــدف عیب  جویــی و شــکایت بلکــه بــا هــدف اصــالح صــورت گرفتــه و غالبــاً بــا ارائــه ی پیشــنهاد همــراه اســت.
-  نویســندگان عــرب در کنــار توجــه بــه مســائل پیرامونــی حــج، بــه توصیــف مناســک و حکمت  هــای آن نیــز توجــه 
داشــته اند. ایــن رویکــرد ســبب شــده تــا ســفرنامه های عربــی تــا حــدی از صبغــه گزارشــی فاصلــه گرفتــه و صبغــه ای 

تأملــی بــه خــود گیرنــد.
-  در حــوزه ی اندیشــهی دینــی، مهم  تریــن محــور فکــری نویســندگان عــرب، اندیشــهی وحــدت اســالمی بــه مرکزیــت 
ــه  ــبت ب ــتیزه جویانه نس ــی و س ــگاه تقابل ــد ن ــز مانن ــی و تفرقه  انگی ــای مذهب ــاس گرایش  ه ــن اس ــر ای ــت. ب ــه اس مک
ــری و  ــی افراطی  گ ــود. نف ــده نمی ش ــی دی ــورد بررس ــفرنامه های م ــیع در س ــژه تش ــالمی  و به وی ــب اس ــر مذاه دیگ
ســطحی  نگری از دیگــر بنیان  هــای فکــری نویســندگان یادشــده اســت کــه نمــود آن را در انتقــاد ایشــان از سیاســیت  های 

ــد. ــوان دی ــه می ت ــی برخــی اماکــن متبرک ــون در ویران افراطــی وهابی

نعمتی قزوینــی در خاتمــه ی ســخنانش تأکیــد کــرد: ملی گرایــی بــه ســه صورت در منظومــه ی فکــری اندیشــمندان عــرب 
تبلــور یافتــه اســت. اول: ملی گرایــی وطنــی؛ دوم: ملی گرایــی قومــی؛ ســوم: ملی گرایــی اســالمی. در ایــن میــان اندیشــه ی 
ــون آن شــکل  ــوده و دو اندیشــه ی دیگــر پیرام ــی ب ــن محــور فکــری سفرنامه نویســان عرب ــی اســالمی، مهم تری ملی گرای
ــده  ــد ش ــالمی هم تأکی ــت اس ــر هوی ــده، ب ــان آم ــخن به می ــت( س ــت قومی)عربی ــا از هوی ــه هرج ــد به طوری ک گرفته ان
اســت. بــه دیگــر بیــان، مرزهــای هویــت قومــی در منظومــه ی فکــری نویســندگان عــرب تــا جایــی گســترش می یابــد 
کــه در تعــارض بــا هویــت اســالمی قرار نگیــرد. افــزون بــر ایــن نویســندگان عــرب، در عیــن تمایــل بــه مدرنیســم، در 
ــنفکری  ــمندان روش ــری از آرای اندیش ــد اثرپذی ــر می  رس ــد. به نظ ــه برخوردارن ــی واقع  بینان ــرب از نگاه ــا غ ــه ب مواجه
ــا تفکــر و  ماننــد ســیدجمال الدین اســدآبادی و محمــد عبــده و نیــز زندگــی و تحصیــل در غــرب و آشــنایی نزدیــک ب
تمــدن غربــی در بــروز چنیــن نگاهــی مؤثــر بــوده اســت. ایــن درحالی اســت کــه در نــگاه آنــان، در وهلــه ی نخســت، 

ــد. ــه شــمار می آین ــت عربی_اســالمی ب ــا، »دیگــری« هوی غــرب و ســپس ترک  ه
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استعارهیمفهومیدرپژوهشهایادبی

ــازی  ــورت مج ــار و به ص ــق وبین ــفندماه 1399، از طری ــارم اس ــی« چه ــای ادب ــی در پژوهش ه ــتعاره ی مفهوم ــت »اس نشس
برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن نشســت، دکتــر مونــا بابایــی، مــدرس دانشــگاه تهــران بــا موضــوع »مفهوم ســازی اســتعاری در متــون عرفانــی 
ــی  ــناختی در معرف ــی ش ــگران زبان شناس ــه پژوهش ــی ک ــن نکات ــی از مهم تری ــت: یک ــرد و گف ــخنرانی ک ــی« س ــان فارس زب

اســتعاره های مفهومــی بــه آن اشــاره کرده انــد ایــن اســت کــه جایــگاه 
ــرای  ــا معمــوالً ب ــه در واژه هــا، کــه در اندیشــه ی ماســت. م اســتعاره ن
درک حوزه هــای انتزاعــی و غیرملموس تــر از حوزه هــای عینــی و 
ــر  ــی را ب ــای عین ــاختار حوزه ه ــم و س ــتفاده می کنی ــده تر اس شناخته ش
حوزه هــای انتزاعــی فرافکنــی می کنیــم. بنابرایــن اســتعاره های موجــود 
در متــون ادبــی نیــز دقیقــًا همــان  اســتعاره های قــراردادی ای اســت کــه 
ــا  ــه آن ه ــوالً ب ــم و معم ــه کار می بری ــی ب ــره در زندگ ــکل روزم به ش
ــون  ــی چ ــی انتزاع ــا از مفاهیم ــه ی م ــیوه ی درک هم ــم. ش بی توجهی
ــا شــده اســت.  ــه ی اســتعاره بن ــر پای ــان اساســًا ب مــرگ، زندگــی و زم
شــعرا و نویســندگان نیــز در آثــار خــود از همــان اســتعاره های بنیادیــن 
ــا گســترش، شــرح و  ــواردی ب ــد در م ــد، هرچن ــره بهــره می گیرن روزم
بســط و زیــر ســؤال بردن اســتعاره های قــراردادی و نیــز ترکیــب چنــد 

اســتعاره قــراردادی بــا هــم اســتعاره ها را در ســطح مفهومــی و زبانــی از اســتعاره های قــراردادی فراتــر می برنــد و آن هــا را 
ــه اســتعاره های شــاعرانه بــدل می کننــد. بنابرایــن، اســتعاره های شــاعرانه برآمــده از همــان اســتعاره های قــراردادی  اســت. ب
ــاس  ــن براس ــی در ذه ــم انتزاع ــی مفاهی ــد ساختاربخش ــاور دارن ــناختی ب ــان ش ــوع، زبان شناس ــه داد: در مجم ــی ادام بابای
تجربه هــای زیســتی و دانــش فرهنگــی و یــا براســاس تجربه هــای بدنــی ماســت. بدنمنــدی ذهــن مــا بــه ایــن معنــی اســت 
کــه شــناخت در انســان به شــدت بــه جســم فیزیکــی او وابســته اســت و معنــا در تجربــه ی حســی_حرکتی مــا زمینه ســازی 
ــور،  ــم. همین ط ــان درک می کنی ــات بدنی م ــاس تجربی ــی را براس ــم زندگ ــی از مفاهی ــش مهم ــا بخ ــه، م ــود. درنتیج می ش
ــا  ــه کار گرفتــه می شــود. مــا دنی دانــش فرهنگــی و زیســتی مــا از دنیــای پیرامــون نیــز در مفهوم ســازی های اســتعاری مان ب
ــتاری  ــا پیوس ــا ب ــازی ها م ــد مفهوم س ــت، در فرآین ــد. درنهای ــی می کن ــا معرف ــه م ــان ب ــه فرهنگم ــیم ک ــور می شناس را آن ط

ســروکار داریــم کــه فرهنــگ و بــدن دو وجــه عمــده ی آن هســتند.
ــده  ــا ش ــی بن ــتعاره های مفهوم ــاس اس ــر اس ــادی ب ــد زی ــا ح ــی ت ــم انتزاع ــا مفاهی ــان ب ــل سروکارش ــی به دلی ــون عرفان مت
اســت. مفاهیمــی چــون خداونــد، معرفــت و ســلوک عارفانــه، کــه از مرکزی تریــن مفاهیــم حــوزه ی تصــوف اســت، بــدون 
ــم داد  ــواردی از مفهوم ســازی های اســتعاری نشــان خواهی ــر م ــا ذک ــه ب مفهوم ســازی های اســتعاری درک نمی شــود. در ادام
ــری  ــا را راهب ــم انتزاعــی حــوزه ی تصــوف اندیشــه ی م ــی در مفهوم ســازی مفاهی ــای ملمــوس و عین ــه چه طــور قلمروه ک

می کننــد.
وی بــا اشــاره بــه گفتــه ی لیــکاف و ترنــر )19۸9( کــه »زندگــی ســفر اســت«، گفــت: یکــی از قراردادی تریــن اســتعاره هایی 
اســت کــه مــا بــرای مفهوم ســازی حــوزه ی زندگــی از آن بهــره می گیریــم. مــا در فهــم زندگــی براســاس ســفر از دانش مــان 
دربــاره ی ســفرها اســتفاده می کنیــم. ســفرها مســتلزم مســافران، مســیرهای پیمــوده شــده مکان هــای شــروع ســفر و جاهایــی 
ــی را  ــر زندگ ــت. اگ ــد اس ــداء و مقص ــز دارای مب ــا نی ــی م ــم. زندگ ــور می یابی ــا حض ــفر در آن ه ــول س ــه در ط ــت ک اس
ــی«  ــاز راه ــوز در آغ ــو هن ــی »ت ــارت زبان ــال؛ عب ــرای مث ــم. ب ــر می گیری ــز در نظ ــدی نی ــش مقاص ــم، برای ــد بدانی هدف من
برگرفتــه از همیــن اســتعاره ی قــراردادی اســت. محمــد عبدالشــکر منعــم )200۶( نشــان داده اســت کــه در قــرآن کریــم نیــز 
زندگــی دنیــوی براســاس ســفر مفهوم ســازی می شــود: انســان بایــد در صــراط مســتقیم حرکــت کنــد و بــه ســبیل مجرمیــن 
منحــرف نشــود. ســلوک معنــوی نیــز دقیقــًا براســاس طــرح واره ی ذهنــی مــا از ســفرها مفهوم ســازی شــده اســت. خــود واژه ی 
ســلوک بــر همیــن امــر داللــت دارد. اصطالحــات دیگــری چــون ســالک، طریقــت، ســیر الــی اهلل، عقبــه، وادی، مقــام، مســافر 
و اســفار در متــون عرفانــی دقیقــًا مفهــوم ســفر را، کــه برگرفتــه از تجربــه ی زیســتی و دانــش فرهنگــی ماســت، بــر مفهــوم 

ــد. ــاق می دهن ــوی انطب انتزاعــی ســلوک معن
ــر ســر  ــال رباطــی اســت ب ــر مث ــا ب ــت آورده و دنی ــه ســفر قیام ــه مســافران اند، روی ب ــان هم ــرد: عالمی ــح ک ــی تصری بابای
ــاال و پهنــای آن ســفر اســت. ســال ها چــون منــازل اســت، ماه هــا چــون مراحــل  بادیــه ی قیامــت نهــاده، عمرهــای خلــق ب
اســت، شــب و روز بــر مثــال فرســنگ اســت، نفس هــا هم چــون گام هــا، ســفر دور و دراز اســت و عقبــه ی تنــد و دشــوار 
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اســت و مســافر غافــل و کاهــل و بیــکار اســت. )کشــف األســرار و عــده األبــرار، ج10، 232(
راه خــدا کــدام اســت، بگــو؟ می گویــم طریــق خــدا ایــن اســت. البتــه، گــذر بــه آق سراســت، و البتــه آن گذشــتن اســت بــر 
پــول جاهــدوا باموالهــم و انفســهم. اول ایثــار مــال اســت. بعــد از آن کارهــا بســیار اســت، ااّل اول ممــر بــه بــا آق سراســت. 
ــر  ــو. اگ ــی هســت، بازگ ــر مانع ــو آن چــه هســت اگ ــت چیســت؟ بگ ــش دل ــرا هســت... پی ــذر نیســت ااّل آق س ــچ گ هی
بازگویــی مانــع را، مــن طریــق بیامــوزم کــه بــر تــو ســهل شــود. مــن طریــق بــه از تــو دانــم. )مقــاالت شــمس تبریــزی، 

)119
ــه  ــد ب ــون فلســفی و کالمــی خداون ــد در مت ــح داد: هرچن ــی« توضی ــون عرفان ــد در مت وی در مــورد »مفهوم ســازی خداون
ــه  ــد او را ب ــوری از خداون ــتن تص ــرای داش ــا ب ــن م ــل ذه ــود، در عم ــی می ش ــناخت ناپذیر معرف ــودی ش ــه ی موج منزل
ــون  ــن اســتعاره هایی اســت کــه در مت ــه ی انســان از کالن تری ــه مثاب ــد ب ــد. اســتعاره ی خداون شــکل اســتعاری درک می کن
ــم و موضوعــات غیرانســانی را براســاس  ــا در انســان انگاری )personification( مفاهی ــده می شــود. م ــی دی ــی و عرفان مذهب
تجربیــات انســانی و نیــز بــدن خودمــان مفهوم ســازی و درک می کنیــم. در متــون عرفانــی دو اســتعاره ی خداونــد پادشــاه 
ــان اســت. حــوزه ی  ــد انس ــام خداون ــتعاره ی ع ــری اســت از اس ــتعاره های خاص ت ــد معشــوق اســت اس اســت و خداون
ــول  ــان ها در ط ــه انس ــت ک ــی اس ــتی ترین حوزه های ــده و دم دس ــی از شناخته ش ــتلزام های آن یک ــت و اس ــی حکوم مفهوم
ــن موضــوع  ــد« ای ــرای خداون ــه ی »اســتعاره هایی ب ــد. سوییتســر )2005( در مقال ــاط بوده ان ــا آن در ارتب ــواره ب ــخ هم تاری
ــتعاره شــکل  ــن اس ــد براســاس همی ــاره ی خداون ــدس درب ــاب مق ــه بخشــی از مفهوم ســازی های کت ــد ک را مطــرح می کن
گرفتــه اســت. در قــرآن نیــز خداونــد پادشــاهی اســت دارای عــرش و کرســی کــه بــر ملــک اســتیال دارد: فتعالــی اهلل ملــک 
ــه حــوزه ی فرمانروایــی  ــد ب الحــق )23:11۶(. در متــون عرفانــی نیــز بخــش مهمــی از مفهوم ســازی های اســتعاری خداون

ــود: ــوط می ش مرب
نمی دانــی کــه پادشــاه مــرا کــدام خلعــت خواهــد پوشــانیدن و کــدام ملــک خواهــد بخشــیدن. )مقــاالت شــمس تبریــزی، 

)1۸0
جز به دست و دل محمد نیست حل و عقد خزانه ی اسرار )حدیقه الحقیقه، 100(

خداوند معشوق است
الگــوی ذهنــی مــا از عشــق آســمانی براســاس تجربه مــان از عشــق زمینــی مفهوم ســازی می شــود. طرحــواره ی ذهنــی مــا 
از عشــق بــه گفتــه ی کوچــش )1393( براســاس یکــی شــدن و نزدیکــی مکانــی شــکل گرفتــه اســت. در متــون کالســیک 
ــازی  ــد مفهوم س ــال و خ ــت و دارای خ ــم، خوش قام ــرو، سیاه چش ــانی کمان اب ــورت انس ــد به ص ــقانه خداون ــوف عاش تص
می شــود و قصــد عاشــق نزدیکــی و اتصــال بــه اوســت. همان طــور کــه مشــخص اســت، مفهوم ســازی های عشــق الهــی 

براســاس تجربــه ی عشــق جســمانی یــا دانشــمان از آن عشــق شــکل گرفتــه اســت:
تــو چــه دانــی ای عزیــز! کــه ایــن شــاهد کــدام اســت و زلــف شــاهد چیســت و خــد }خــط{ و خــال کــدام مقــام اســت؟ 

)29 )تمهیدات، 
جوانمردا یُحبُّهم با یُحبّونه هم سر شده است و ال زحمًه فی البین.

خالی است سیه بر آن لبان یارم  ُمهری است ز مشک بر شکر پندارم
گر شاه حبش به جان دهد زنهارم  من بشکنم آن مهر و شکر بردارم )همان، 29(

خلق می خواهند حور و روضه ی رضوان ولی  جز وصال آن پری پیکر نمی باید مرا
     )دیوان حالج، ۶4(

معرفت دیدن است / عدم وجود معرفت ندیدن است
دکتــر بابایــی توضیــح داد: ایــو سوییتســر )1990( نشــان داد کــه اســتعاره ی دانســتن دیــدن اســت، کــه درواقــع صــورت 
ــرد.  ــدا ک ــوان پی ــی می ت ــد و اروپای ــای هن ــیاری از زبان ه ــت، را در بس ــم اس ــن جس ــتعاره ذه ــت از اس ــری اس خاص ت
ــی  ــال؛ وقت ــرای مث ــم. ب ــی مفهوم ســازی می کنی ــدن را براســاس ادراک هــای حــس بینای ــد فهمی ــا فراین ــن اســتعاره م در ای
فــردی را دارای بصیــرت می دانیــم، منظورمــان آگاه بــودن اوســت و حــوزه ی دانســتن را، کــه انتزاعی تــر اســت، براســاس 
حــوزه ی حســی بینایــی مفهوم ســازی می کنیــم. معرفــت، کــه از شــاخص ترین مفاهیــم حــوزه ی تصــوف اســت، در متــون 
صوفیــه براســاس اســتعاره ی قــراردادی دانســتن دیــدن اســت ســاختار یافتــه اســت. در ایــن مفهوم ســازی معرفــت الهــی 
بــا حــس بینایــی پیونــد می خــورد و اصطالحاتــی نظیــر رؤیــت قلبــی، مشــاهده، معاینــه و تجلــی حاصــل همیــن انطبــاق 
اســت. اگــر معرفــت و دانســتن بــه واســطه ی چشــم حاصــل شــود، وجــود موانــع در بینایــی بــه نادانســتن و عــدم حصــول 
ــتعاره ی  ــا اس ــون تصــوف ب ــوری در مت ــا و ک ــن، عم ــرده، حجــاب، غی ــب اصطالحــات پ ــد. به این ترتی ــت می انجام معرف

ــد می خــورد: ــن اســت پیون ــدن درنیافت ندی
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َکاَلّ بـَـْل راَن َعلــی  ُقُلوبِهـِـْم مــا کانـُـوا یَْکِســبُوَن. ایــن طایفــه اول در دنیــا خــود در دوزخ بودنــد کــه امــروز در حجــاب معرفــت 
باشــند و فــردا بــه حســرت از رؤیــت و مشــاهده ی خدا محــروم باشــند. )تمهیــدات،41(

چــون تــو را بــه ســلوک طریــق راه دهنــد دیــده ای یابــی. چــون دیــده یافتــه باشــی، درنگــری و بــه خــود بینــا گــردی. بدانــی 
کــه هرگــز خــود را ندیــده ای و از خــود در حجــاب بــوده ای. اشــراق نــور اهلل تــو را دیــده ای داد. از پوســت بیــرون آمــدی. 

بدانســتی کــه هرگــز ندانســتی و بدیــدی کــه هرگــز ندیــدی. )همــان، 35۸(

ــاره ی »اســتعاره ی معرفــت خــوردن اســت« شــرح داد: اســتعاره ی قــراردادی دیگــری اســت کــه مفهــوم  ــر بابایــی درب دکت
ذهنــی فهمیــدن را براســاس مفهــوم حســی خــوردن ســاختار می بخشــد. به این ترتیــب، بــا ایــن اســتعاره ســاختار قلمــروی 
ــد. اصطالحــات  ــاق می یاب ــی دانســتن و آگاهــی )معرفــت الهــی( انطب ــا قلمــروی ذهن حســی خــوردن و اســتلزا م های آن ب
ــن  ــتلزام هایی از ای ــوف اس ــون تص ــاده در مت ــاکر و ب ــدن(، تس ــیدن(، ری )سیراب ش ــت، ذوق )چش ــراب معرف ــکر، ش س
اســتعاره ی مفهومــی اســت و از آن جملــه ذوق و شــرب اســت و ایــن عبارتــی بــود از آن کــه ایشــان یابنــد از ثمــرات تجلــی و 
نتیجه هــای کشــف و پیداآمــدن واردهــای بدیهــی و اول ایــن ذوق بــود، پــس شــرب و پــس ســیری. هرکــه دوســتی او قــوی 

بــود، شــرب وی دائــم بــود و چــون ایــن حــال دائــم بــود، شــرب او را ســکر نیــازد. )ترجمــه ی رســاله ی قشــیریه،114(
-  چــون مــرد بــدان مقــام رســد کــه از شــراب معرفــت مســت شــود، چــون بــه کمــال مســتی و بــه انتهــای خــود رســد نفس 

محمــد را کــه لقــد جاء کــم رســوٌل مــن انفســکم بــر وی جلــوه کننــد. )تمهیــدات، 59(
پاکدلی نظیف بودن است

مفهــوم پاکیزگــی در فرهنگ هــای مختلــف بــا آب گــره خــورده اســت. فــرد بــا شست وشــوی جســم خــود را از آلودگی هــا 
ــن  ــا ای ــن عمــل ب ــی اســت. ای ــای مذهب ــی بســیاری از آیین ه ــارت هســته ی اصل ــد. همین طــور، غســل و طه ــاک می کن پ
بــاور تــوأم اســت کــه بــا پاکــی جســم بــه پاکــی درون می رســیم. به همیــن علــت در متــون مقــدس بــه افــرادی کــه قصــد 
توبــه دارنــد دســتور داده می شــود کــه بــا انجــام غســل و ایجــاد پاکیزگــی جســمی بــه پاکیزگــی معنــوی دســت پیــدا کننــد. 
کنایه هایــی ماننــد آب توبــه بــر ســر کســی ریختــن و گنــاه کســی را شســتن از انطبــاق میــان پاکیزگــی جســمی بــا پاکیزگــی 
ــاق  ــه از انطب ــارت و تزکی ــل، طه ــت، غس ــس، نجاس ــای رج ــز اصطالح ه ــی نی ــون عرفان ــد. در مت ــود می آی ــوی به وج معن
ــا پاکیزگــی جســمی می تــوان  ــر ایــن اســت کــه ب ــا نظافــت به وجــود آمــده اســت و درواقــع، گمــان ب حــوزه ی پاکدلــی ب

بــه پاکیزگــی معنــوی رســید و آثــار گناهــان قبلــی را از بیــن بــرد:
-  »الیمّســه ااّل المطهــرون«. ایــن خطــاب بــا کســانی باشــد کــه جــز طهــارت صــورت فهــم نکننــد... هیــچ نمــاز مقبــول 

حضــرت نباشــد مگــر بــا چنیــن وضــو و طهــارت کــه شــنیدی. )تمهیــدات، ۷9(
-  و از ابویزیــد می آیــد کــه گفــت: »هــرگاه کــه اندیشــه ی دنیــا در دلــم گــذر کنــد، طهارتــی بکنــم و چــون اندیشــه ی عقبــی 

گــذرد غســل آرم از آنــچ دنیــا محــدث اســت و اندیشــه ی آن حدث باشــد. )کشــف المحجــوب، 3۷۷(
اشتیاق داشتن تهیدستی است

ــه ی فرهنگــی و  ــه انســان در تجرب ــداء رایجــی اســت ک ــای مب ــه آن از قلمروه ــوط ب حــوزه ی اقتصــاد و اســتلزام های مرب
زیســته ی خــود فــراوان بــا آن ســروکار داشــته اســت. در عبــارات زبانــی ای چــون فقیــر، فقــر، درویــش، ســؤال و نیــاز )کــه 
در متــون عرفانــی بــه کــّرات بــه کار رفته انــد( از فرافکنــی ارزش هــای مــادی بــر ارزش هــای معنــوی اســتفاده شــده اســت 

ــا نیازمنــدی مــادی مفهوم ســازی شــده اســت: ــاط ب ــاز در ارتب ــد بی نی ــه ســاحت خداون و اشــتیاق ب
-  ای عزیــز، طالبــان از روی صــورت بــر دو قســم آمدنــد؛ طالبــان و مطلوبــان... ایــن طلــب را فقــر خواننــد. اولــش »الفقــر 

فخــری« باشــد. بــه اصطالحــی دیگــر فنــا باشــد. )تمهیــدات، 19(
تا سر بر آستانت نهادیم پای فقر  بر هفت فرق گنبد دوار می نهیم

  )دیوان حالج، ۷5(

ــتر  ــی بس ــم انتزاع ــا مفاهی ــتن ب ــبب سروکارداش ــه س ــی ب ــون عرفان ــرد: مت ــری ک ــخنانش نتیجه گی ــه ی س ــی در خاتم بابای
ــون  ــن مت ــی موجــود در ای ــن و اصل ــی اســت. اســتعار های بنیادی ــه ی اســتعاره های مفهوم ــرای پژوهــش  در زمین مناســبی ب
ــم.  ــه کار می بری ــول ب ــی معم ــودآگاه در زندگ ــا به صــورت ناخ ــه م ــره ای اســت ک ــراردادی و روزم ــتعاره های ق ــان اس هم
ــا دخــل و  ــه اســت و برخــی دیگــر ب ــی انعــکاس یافت ــه همــان شــکل در صــورت زبان ــن اســتعاره ها برخــی ب ــان ای از می

ــت. ــده اس ــعری درآم ــتعاره های ش ــورت اس ــاعرانه به ص ــای ش تصرف ه

در ادامــه دکتــر مرتضــی براتــی، مــدرس دانشــگاه فرهنگیــان اهــواز ســخنان خــود را بــا موضــوع »اســتعاره ی مفهومــی نــور 
در قــرآن کریــم« آغــاز کــرد و گفــت: اســتعاره از چشــم اندازهای مختلفــی بررســی شــده اســت و دو دیــدگاه کلــی دربــاره ی 
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اســتعاره وجــود دارد. نظریــه ی ســنتی، اســتعاره را جایگزینــی یــک واژه بــه جــای واژه ی دیگــر می دانــد یــا بــه تعبیــر علــم 
بیــان اســتعاره تشــبیهی اســت کــه یکــی از طرفیــن آن باقــی مانــده اســت. در دیــدگاه ســنتی، اســتعاره صنعتــی آرایشــی اســت 

کــه بــرای آراســتن کالم بــه کار مــی رود و مخصــوص زبــان ادبــی اســت.
زبــان اســتعاری زبانــی انحرافــی و ثانویــه اســت. بیــش از 
ــن تعریــف در بالغــت شــرق و غــرب  دو هــزار ســال ای
حاکــم بــوده اســت. در قــرن 20 نــگاه بــه اســتعاره متحــول 
ــود  ــتعاره به وج ــاره اس ــددی درب ــای متع ــد. دیدگاه ه ش
آمــد. دیــدگاه »ماکــس بلــک« دیــدگاه اســتعاره ی تعاملــی 
ــل  ــل تعام ــتعاره حاص ــک اس ــس« بل ــر »ماک ــت. به نظ اس
بیــن مســتعار منــه و مســتعارله اســت. ویژگی هــا و 
ــا هــم تعامــل می کننــد و  صفاتــی از دو طــرف اســتعاره ب
اســتعاره را می ســازند. ایــن ویژگیهــا بایــد از یــک پاالیــه 
ــد اســتعاره  ــد و آن چــه باقــی می مان ــور کنن ــا صافــی عب ی

می ســازد. را 
براتــی بــا اشــاره بــه این کــه، دیــدگاه »دونالــد دیویدســون« 
ــه  ــا اســت، گفــت: او در مقال ــدون معن ــدگاه اســتعاره ب دی
اســتعاره چــه معنایــی می دهنــد، می گویــد اســتعاره ها 
معنایــی جــز معنــای تحت اللفظــی ندارنــد. اســتعاره 

مربــوط بــه حــوزه ی تأثیــر و کاربــرد اســت. بــرای مثــال، کمــرم شکســت را در بافــت فارســی مدنظــر می گیریــم. اگــر خســته 
باشــیم و بگوییــم کمــرم شکســت، یــک معنــی می دهــد. اگــر مصیبتــی بــر مــا وارد شــده باشــد و بگوییــم کمــرم شکســت 
معنــای دیگــر. اگــر از ارتفــاع بــه زمیــن پــرت شــده باشــیم بگویــم کمــرم شکســت بــه معنــای دیگــر اســت. اگــر بگوییــم 
»بــا گل زودهنــگام کمــر تیــم شکســت« معنــای دیگــری دارد. دیــدگاه شــیخ اصفهانــی شــبیه دیــدگاه »دونالــد دیویدســون« 
ــردازد و او هــم معتقــد اســت کــه  ــه بحــث اســتعاره می پ ــه االذهــان« ب ــی در کتــاب »وقای اســت. شــیخ محمدرضــا اصفهان
ــان مصــری وارد می شــود،  ــر زن ــی حضــرت یوســف)ع( ب ــال، وقت ــرای مث ــد. ب ــای تحت اللفظــی دارن ــط معن اســتعاره ها فق
زنــان مصــری می گوینــد »حــااش لللــه مــا هــذا بشــر ان هــو اال ملــک کریــم«. اصفهانــی می گویــد، اگــر ملــک را بــه معنــای 
ــته ای  ــا فرش ــد، »یوســف در این ج ــه می گوی ــم ک ــی را بپذیری ــر اصفهان ــر نظ ــی رود. اگ ــن م ــت از بی ــم بالغ یوســف بگیری

ــاًل درک می شــود. ــه کام ــن صــورت مبالغ زیباســت« در ای
 نمونــه ی دیگــر، داســتان فرزنــدان حضــرت یعقــوب)ع( اســت وقتــی بــه نــزد حضــرت یعقــوب آمدنــد و گفتنــد کــه بنیامیــن 
دزدی کــرده اســت و او را بــه جــرم ســرقت دســتگیر کرده انــد؛ حضــرت یعقــوب حــرف آن هــا را بــاور نکــرد. آن هــا گفتنــد، 
و ْســئَِل الَْقْریـَـه ی الَّتـِـی ُکنـَّـا فِیهــا. از شــهری کــه در آن بودیــم بپــرس. اصفهانــی معتقــد اســت کــه شــهر در این جــا بــه معنــای 
حقیقــی خــود بــه کار رفتــه اســت زیــرا از نظــر بــرادران یوســف دزدی بنیامیــن چنــان آشــکار اســت کــه در و دیــوار شــهر 

هــم گواهــی می دهنــد.
ــی،  ــتعاره ی مفهوم ــه ی اس ــا در نظری ــود ام ــر ب ــای واژه ی دیگ ــه ج ــک واژه ب ــی ی ــتعاره ی جایگزین ــنتی، اس ــدگاه س در دی
اســتعاره فهــم یــک حــوزه ی مفهومــی بــر اســاس حــوزه ی مفهومــی دیگــر اســت. ایــن دیــدگاه کــه بنیان گــذار آن لیــکاف و 
ــا آن هــا زندگــی می کنیــم« مطــرح شــده اســت. اســتعاره در ایــن دیــدگاه،  جانســون هســتند در کتــاب »اســتعاره هایی کــه ب
فهــم یــک حــوزه ی مفهومــی بــر اســاس حــوزه ی مفهومــی دیگــر اســت. دو نقــش عمــده بــرای حوزه هــای مفهومــی قــرار 
گرفتــه در اســتعاره مفهومــی وجــود دارد. حــوزه ی مبــداء حــوزه ی مفهومــی کــه نمــودار بیانــات اســتعاری اســت و حــوزه ی 
مقصــد؛ حــوزه ی مفهومــی کــه ســعی در درک آن داریــم. بــرای مثــال؛ در اســتعاره ی »زندگــی ســفر اســت«، زندگــی حــوزه ی 
مقصــد و ســفر حــوزه ی مبــداء اســت. لیــکاف و جانســون بــرای بیــان ارتبــاط حــوزه ی مبــداء و مقصــد از اصطــالح نگاشــت 
ــداء و  ــوزه ی مب ــازنده ح ــزای س ــن عناصــر و اج ــه بی ــی اســت ک ــی از ارتباطات ــتگاه منظم ــد. نگاشــت دس ــتفاده می کنن اس
مقصــد وجــود دارد. در این جــا یــک حــوزه ی ذهنــی و انتزاعــی بــر اســاس یــک حــوزه ی عینــی و محســوس مفهوم ســازی 
و درک می شــود. راز مانــدگاری زبــان و پویایــی آن در اســتعاری بودنــش اســت و هرچــه زبــان اســتعاری تر باشــد درک مــا 

از هســتی درســت تر و ارتبــاط مــا بــا آن بیشــتر خواهــد بــود.
ــوس  ــوالً محس ــده و معم ــناخته ش ــوری ش ــی ام ــان ها یعن ــره ی انس ــی روزم ــارب زندگ ــوالً از تج ــداء معم ــای مب حوزه ه
ــر حــوزه  ــتعاره از ه ــا اس ــان ی ــک گفتم ــه در طراحــی ی ــداول موجــب می شــود ک ــداء مت ــای مب هســتند. شــناخت حوزه ه

ــم. ــداء نامربوطــی اســتفاده نکنی مب
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ــرآن  ــی در ق ــرد اســتعاره های مفهوم ــداء پرکارب ــای مب ــن حوزه ه ــرد: مهمتری ــد ک ــه ی ســخنانش تأکی ــی در خاتم ــر برات دکت
ــات، بناهــا، ابزارهــا، تجــارت و کســب و کار هســتند. اســتعاره  ــدن و افعــال انســان، گیاهــان، ســالمت و بیمــاری، حیوان ب
ــراً  ــه ظاه ــزی اســت ک ــر چی ــرآن ه ــور در ق ــرآن اســت. ن ــتعاره ها در ق ــن اس ــی از کلیدی تری ــرآن یک ــور در ق ــی ن مفهوم
ــور آســمان ها  ــده، ن ــز آم ــرآن نی ــه در ق ــه ک ــد همان گون ــور، خداون ــی ن ــره باشــد. در اســتعاره ی مفهوم لنفســه و مظهــر لغی
ــداء و مقصــد  ــور اوســت و مب ــی از ن ــر خداســت جلوه های ــه غی ــی اســت. آن چ ــتعاره ی مفهوم ــن اســت و کالن اس و زمی
همــه ی ایــن نورهــا خداســت. هــر چیــزی کــه بــه ســمت ایــن مقصــد مــی رود یــا می کشــاند نــور اســت و هــر آن چــه از 
ایــن مقصــد بازمــی دارد و مانــع رســیدن بــه آن می شــود ظلمــت اســت. در ایــن اســتعاره، خداونــد در مرکــز و نوراالنــوار 
اســت و اســالم، کتاب هــای آســمانی، پیامبــران، اولیــاء، امامــان، علــم، اســتدالل، حــق و حقیقــت و امثــال این هــا به عنــوان 
ــه می شــوند. چــون مقصــد همــه ی این هــا  ــی آن در نظــر گرفت خوشــه ها ایــن کالن اســتعاره و نمودهــای اســتعاره های زبان

خداونــد اســت خــود آن هــا نیــز نــور و زایــل کننــده تاریکــی و ظلمــت هســتند.

ــا  ــر علیرض ــازی دکت ــت مج ــن نشس ــخنران ای ــومین س س
ــانی  ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــأت علم ــو هی ــعبانلو، عض ش
ــوان  ــا عن ــخنانش را ب ــه س ــود ک ــی ب ــات فرهنگ و مطالع
ــاز  ــوی« آغ ــار مول ــرگ در آث ــتعاره ی م ــاطیری اس »بنیاداس
کــرد و گفــت: در اســاطیر ملــل، دیدگاه هــای متنوعــی 
ــا از  ــن دیدگاه ه ــر ای ــی اکث ــود داد، ول ــرگ وج ــاره ی م درب
یــک جهــت بــا هــم مشــترکند و آن پایــان راه دانســتن مــرگ 
ــد  ــفر می بینن ــد س ــی را مانن ــاطیر زندگ ــان اس اســت. صاحب
ــای  ــد و در آیین ه ــت راه می دانن ــد و نهای ــرگ را مقص و م
ــر  ــال ه ــت و کم ــان و نهای ــردن پای ــن ک ــرای نمادی خــود ب
چیــزی از مــرگ اســتفاده می کنــد. در نظــر عرفــای اســالمی، 
ــاز  ــدا آغ ــه از خ ــدور دارد ک ــِد م ــت و رون ــش، حرک آفرین
ــن چرخــه،  ــم می شــود. در ای ــم خت ــه خــدا ه می شــود و ب
آفرینــش بــه منزلــه ی دور افتــادن از اصــل و جدایــی از حــق 

ــت. ــدان اس ــتن ب ــل و واصل گش ــه اص ــی ب ــه ی نزدیک ــه منزل ــا ب ــرگ و فن ــت؛ و م ــت اس و حقیق
شــعبانلو افــزود: غالــب تفّکــرات عرفــای مســلمان، ازجملــه مولــوی دربــاره ی مــرگ، بــر بنیــاد دیــدگاه قرآنــی و اســالمی بنــا 
شــده، امــا از اندیشــه های اســطوره ای و فلســفی کهــن نیــز بهــره گرفتــه اســت. مولــوی اندیشــه ی بنیــادی خــود دربــاره ی 
رابطــه ی میــان هســتی مــاّدی و خالــق را بــا تمثیــل مــوج و دریــا بیــان می کنــد. از نظــر وی انســان و دیگــر مظاهــر هســتی 
موج هایــی هســتند کــه از دریــا بــر آمده انــد و بــدان بازمی گردنــد، یعنــی اجزائــی  هســتند کــه بــه حکــم قاعــده ی »یَْرِجــُع 

ُکلُّ َشــْیءٍ إِلـَـی أَْصلـِـِه«، بــه ســوی اصــل خــود بــاز خواهنــد گشــت:
عقل پنهان است و ظاهر عالمی،  صورت ما موج یا از وی نمی

ــن روال در  ــا« را به همی ــدن در دری ــا« و »فروش ــوج از دری ــدن م ــی« و »برآم ــورت از بی صورت ــوع »زادن ص ــوی موض مول
ــه کار  ــه و معرفــی رابطــه ی ســخن و اندیشــه ب ــا را در توجی ــرد و تمثیــل رایــج مــوج و دری ــز پــی می گی بخــش بعــدی نی
می بــرد؛ ولــی از همیــن نتیجــه، مقدمــه ای می ســازد بــرای نتیجه گیــری نهایــی خــود کــه »إِنَّــا هلّل وإِنـّـا إِلَیــِه َراِجُعــوَن« اســت.

شــعبانلو بــا اشــاره »تمثیــل مــوج و دریــا« توضیــح داد: مولــوی در ایــن تمثیــل بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه زندگــی و مــرگ، 
ــم  ــار ه ــار زاده شــویم و یک ب ــط یک ب ــات فق ــه در طــول حی ــه نیســت ک ــد. این گون ــم ندارن ــِی مســتقل از ه وجــود حقیق
بمیریــم؛ بلکــه هــر لحظــه زادنــی و مردنــی اســت و زندگــی و مــرگ پیوســته در جریاننــد. ایــن اندیشــه ی مولــوی متأثـّـر از 
درک اســطوره ای از زمــان اســت. زمــان در بینــش اســطوره ای، جریــان خطــی نــدارد؛ بلکــه حرکــت زمــان ِگــرد و دایــره وار 

اســت کــه در مقاطــع مشــخصی از ســال، »زمــان« نــو می شــود و »جهــاْن« زندگــی را از ســر می گیــرد.
ــاد اســطوره ای  ــی، بنی ــرز تلق ــن ط ــس. ای ــد و زن را نف ــل می دان ــرد را عق ــت او« م ــرب و جف ــرد ع ــتان »م ــوی در داس مول

ــد. ــد می کن ــا را تأیی ــابهت آن ه ــت کم مش ــا دس ــی ی ــه ی عرفان ــطوره در اندیش ــر اس ــی، و تأثی ــه ی عرفان اندیش
ماجرای مردو زن افتاد نقل    آن مثال نفِس خود می دان و عقل 

این زن و مردی که نفس است و خرد    نیک بایسته ست بهر نیک و بد
در اســاطیِر اغلــب ملــل کهــن ماننــد ایرانــی، چینــی، یونانــی، بابلــی، شــمال اروپــا و آمریــکا، تاریکــی و زمیــن و دوزخ و 
دریــا و آب، مؤنــث هســتند و روشــنایی و آســمان، مذکرنــد. مولــوی متأثــر از ایــن اندیشــه، بــرای نشــان دادن برتــری عقــل 
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بــر نفــس، از اســتعاره ی مــرد و زن بهــره بــرده اســت.
نمونه ای دیگر، دیدگاه های مربوط به رستاخیز است:

دردمی در صورگویی الصال    بر جهید ای کشتگان کربال
ای هالکت دیدگان از تیغ مرگ    بر زنید از خاک سر چون شاخ و برگ 

آن چــه کــه در ایــن بیــت اهّمیـّـت دارد، ایــن اندیشــه اســت کــه مــرگ ماننــد دروگــر اســت و انســان ها چــون گیــاه، همــان 
ــد  ــرگ ســر برمی آورن ــز بعــد از م ــد، انســان ها نی ــی آورد و می روی ــر م ــاره ســر ب ــدن دوب ــس از دروی ــاه پ ــه گی ــه ک گون

ــده می شــوند. )رســتاخیز( و زن
ایــن اندیشــه، بســیار شــبیه بــه اندیشــه ی اســطوره ای خدایــان شهید شــونده اســت کــه در جهــان کهــن، روایــی بســیاری 
داشــته. بنیــاد اندیشــه بــر ایــن بــوده اســت همان گونــه کــه غــالت پــس از دروده شــدن )بریــده شــدن سرشــان و کشــته 
شدنشــان(، مدتــی بعــد در فصــل بهــار و موســم گــرم ســال می روینــد و زندگــی را از ســر می گیرنــد و به همــان بالندگــی 
ــوان  ــوند. به عن ــده ش ــر زن ــی دیگ ــا در زمان ــوند ت ــته می ش ــه کش ــان غل ــوان خدای ــز به عن ــان ها نی ــند، انس ــود می رس خ
نمونــه می تــوان بــه اســطوره ی ســیاوش کــه از خونــش گیــاه سیاوشــان می رویــد و بــه اســطوره ی ایزیــس و اوزیریــس 

اشــاره کــرد.
ــه این کــه بســیاری از اســتعارات مــرگ در مثنــوی، بنیــاد اســطوره ای  ــا اشــاره ب دکتــر شــعبانلو در خاتمــه ی ســخنانش ب
ــه زادن کــه  ــه، کــه همــان اســطوره ی فــوق اســت و تشــبیه مــرگ ب ــه دان ــد، یــادآور شــد: ازجملــه تشــبیه انســان ب دارن

ــد. ــد می کردن ــی مانن ــی گیاه ــه زندگ ــانی را ب ــی انس ــر و اندیشــه اســت و زندگ ــن تفّک ــک به همی ــیار نزدی بس
استعاره ی »مرگ سفر است«، کالن استعاره ی مرگ در مثنوی است و زیر استعاره های آن عبارتند از:

مرگ شناخت است
مرگ بازگشت است

مرگ صعود است
مرگ، رهایی روح از زندان است

مرگ جدایی عناصر است
اســتعاره ی ســفر و زیــر اســتعاره های همگــی بــه نقــش شــناختی مــرگ در وصــول بــه حقیقــت اشــاره دارنــد. مولــوی در 
اســتعاره های زیــادی بــه نقــش مــرگ در شــناخت حقیقــت پرداختــه اســت، ازجملــه در حکایــت »آوردن پادشــاه جهــود 
ــان آتــش«، از اســتعاره ی »مــرگ زادن  ــن او طفــل را در آتــش و به ســخن آمــدن طفــل در می ــا طفــل و انداخت ــی را ب زن
اســت« بهــره بــرده اســت. زیــرا همان گونــه کــه رنــگ و جنســیت کــودک پیــش از زاده شــدن، مشــخص نیســت و پــس 
از آن اســت کــه مشــخص می شــود بــه چــه کســی تعّلــق دارد؛ و بــه قــول مولــوی زنگــی اســت یــا رومــی؛ مــرگ نیــز 

آشــکار کننــده ی حقایــق اســت.
حکایــت اخیــر، کامــاًل مشــابه بخشــی از اســطوره ی ایزیــس و اوزیریــس اســت. بــر اســاس ایــن اســطوره، ایزیــس فرزنــد 
ــد. در ایــن هنــگام مــادر  ــه صدمــه برجــای مان ــدون هیچ گون ــا گــرم شــود و کــودک ب ــان شــعله ها نهــاد ت شــاه را در می
کــودک کــه وارد تــاالر شــده بــود، از دیــدن فرزنــدش در میــان شــعله های آتــش وحشــت زده شــد و کــودک را از میــان 
ــه  ــد ب ــای می مان ــعله ها برج ــان ش ــر در می ــی دیگ ــودک اندک زمان ــه ک ــت، چنان چ ــس گف ــید. ایزی ــرون کش ــش بی آت

جاودانگــی دســت می یافــت، امــا اکنــون فقــط عمــر زیــادی خواهــد داشــت.
تعابیــر اســتعاری مولــوی از مــرگ و نقــش آن در ایجــاد شــناخت و وصــول بــه حقیقــت، از اندیشــه ی جهــان فــروری در 
حکمــت ایــران باســتان متأثــر اســت کــه بــر اســاس آن صــور نخســتین همــه ی انــواع از انســان، جمــاد و نبــات به صــورت 
مینــوی در آن عالــم مینــو، در آغــاز آفرینــش توســط خــدا آفریــده شــد. ایــن اندیشــه بعدهــا از ســوی افالطــون بــا نــام 
نظریــه ی ُمثــل طــرح شــد. اســاس ایــن اندیشــه، اعتقــاد بــه دو وجهــی بــودن انســان )بعــد روحــی و مــاّدی داشــتن( اســت. 
در ایــن میــان روح اصــل اســت و کالبــد در حکــم مرکــب یــا زنــدان وی اســت. بــر اســاس ایــن تفّکــر آفرینــش دارای 
ــاّدی و مظاهــر هســتی  ــه ی م ــه مرتب ــا ب ــه ت ــزل یافت ــه ی خــود تن سلســله مراتــب اســت. به این صــورت کــه روح از مرتب

رســیده اســت و بایــد دوبــاره پاالیــش یابــد و تصعیــد شــود تــا بــه مقــر اصلــی خــود بازگــردد.
ایــن اندیشــه کــه بــر اســاس اســناد موجــود، نخســتین بــار در اوســتا )یشــت ســیزدهم( طــرح شــده اســت و پــس از آن 
در آثــار افالطــون آمــده اســت، به وجــود مینــوگ موجــودات اصالــت می دهــد و صــورت مــاّدی و محســوس موجــودات 
ــن  ــل اســت و در ای ــم ُمثُ ــا عال ــو ی ــق در جهــان مین ــار می شــمارد. همــه ی حقای ــد اعتب ــوگ و فاق را ســایه ی وجــود مین
ــق  ــرای آگاهــی از راز هســتی و شــناخت حقای ــد. پــس ب ــق را می شــود دی ــا فقــط ســایه های تحریــف شــده ی حقای دنی
راهــی جــز انداختــن پرده هــا و رســیدن بــه عالــم ُمثـُـل یــا عالــم صــور مینــوی وجــود نــدارد. گفتنی اســت، دکتــر یوســف 

محمدنــژاد، رئیــس پژوهشــکده ی زبــان و ادبیــات پژوهشــگاه دبیــر علمــی ایــن نشســت بودنــد.
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ارزیابیانتقادیفمینیسمپساساختارگرا

ــادی  ــی انتق ــازی »ارزیاب ــی مج ــت تخصص ــی، نشس ــات اجتماع ــکده ی مطالع ــان پژوهش ــات زن ــی مطالع ــروه پژوهش گ
ــا  ــاه 1399، ب ــگاری« را روز 25 بهمن م ــدا، کریســتوا و ایری ــر آرا و اندیشــه های دری ــه ب ــا تکی فمینیســم پساســاختارگرا ب
حضــور و ســخنرانی دکتــر حامــد علی اکبــرزاده پژوهشــگر فلســفه و دبیــر علمــی نشســت دکتــر آتنــا غــالم نیارمــی، دبیــر 

ــرد. ــزار ک ــران برگ ــی ای ــن جامعه شناس ــی تاریخــی انجم ــروه جامعه شناس گ
درابتــدای برنامــه دکتــر نیارمــی، دبیــر علمــی نشســت صحبــت خــود را بــا مقدمــه ای در بــاب پارادایــم پساســاختارگرایی 
ــه های  ــه ای از اندیش ــتاد، مجموع ــه ی هش ــت: از ده ــرد و گف ــاز ک ــم آغ ــن پارادای ــم در ای ــور فمینیس ــی حض و چگونگ
فیلســوفان و  جامعه شناســان بــا گرایــش فرانســوی ایجــاد شــد کــه در صــدد توســعه ی پارادایــم ســاختارگرایی و درواقــع 
ــدا و  ــد دری ــان مانن ــد. برخــی از آن ــان فرانســوی پساســاختارگرایی شــهرت یافتن ــه جری ــد و ب ــور از ســاختارها بودن عب
کریســتوا و ایریــگاری بــه فمینیســم بــا نگاهــی پساســاختارگرایانه نگریســته و مبحــث زبــان را به عنــوان زیرشــاخه ای از 
ــه ی  ــوان یــک نظری ــان، در فمینیســم به عن ــگاه آن ــد. از ن مباحــث پســا ســاختارگرایی در حــوزه ی جنســیت مطــرح کردن
اجتماعــی، ابتــدا تنهــا مســئله ی جنســیت مطــرح بــود؛ امــا اندک انــدک بــه یکــی از مســائل مهــم در حــوزه ی زبــان تبدیــل 
ــه  ــان به نوعــی، رویکــرد جنســیتی را ب ــم پساســاختارگرایی محســوب می شــد. آن ــر مجموعه هــای پارادای ــه از زی شــد ک
ــی  ــق کالم ــیدن منط ــش کش ــا به چال ــدا ب ــد. دری ــرد پرداختن ــه ی زن و م ــی دوگان ــه نف ــرده و ب ــفه وارد ک ــوزه ی فلس ح

ــا نهــادن را در پسا ســاختارگرایی مطــرح کــرد. ــو بن فلســفه ی غــرب، نوعــی واســازی و از ن
ــن  ــاخص ای ــای ش ــدگاه چهره ه ــاختارگرایی و دی ــان پساس ــه جری ــفه ب ــگر فلس ــرزاده، پژوهش ــر علی اکب ــه دکت در ادام
حــوزه اشــاره کــرد و گفــت: ســاختارگرایی جریانــی اســت کــه بــا فیلســوفان و اندیشــمندانی ماننــد میشــل فوکــو، ژاک 
دریــدا و دیگــران شــناخته شــده و در حوزه هــای مختلــف فکــری و علمــی ماننــد ادبیــات، تاریــخ، فلســفه و مطالعــات 
اجتماعــی تأثیرگــذار بــوده اســت. ایــن جریــان کــه ادامــه و واکنشــی در برابــر ســاختارگرایی بودن اســت در فرانســه شــکل 
ــا بنیان گرایــی و تعییــن و هــر  ــز خــود را تســری داد. ایــن نگــرش به شــدت ب گرفــت و کم کــم در کشــورهای دیگــر نی
گونــه ثباتــی در حــوزه ی معنــا و دیگــر حوزه هــا مخالــف اســت و حیــات و پویایــی را در تغییــر مســتمر و مــداوم و نفــی 
هرگونــه مفهــوم متعالــی و مرکــزی می بینــد. ایــده ی ساخت گشــایی یــا ساختارشــکنی از دل همیــن جریــان بیــرون آمــده 

و بــه حــوزه ی فمینیســم هــم گســترش یافتــه اســت.
ــه  ــای مردان ــی از نگرش ه ــر تمرکززدای ــان به خاط ــن جری ــرد ای ــاخص ترین ف ــوان ش ــدا به عن ــت: دری ــرزاده گف علی اکب
ــاالرانه را رد  ــرش مردس ــت. او نگ ــه اس ــرار گرفت ــت ها ق ــه فمینیس ــورد توج ــردان، م ــع م ــه نف ــیت گرایی ب ــی جنس و نف
ــر فیلســوف  ــگاری دیگ ــت. ایری ــرد و .... را نمی پذیرف ــد زن و م ــگاری مانن ــه دوگانه ان ــًا هرگون ــه اساس ــرا ک ــرد چ می ک
ــه اســت  ــت مســتقل زنان ــع از شــکل گیری هوی ــان مان ــه ی زب ــود، گرایــش مردان ــد ب ــز معتق فمینیســت پساســاختارگر نی
ــی و ساخت گشــایی شــود.  ــد تمرکززدای ــه بای ــان مردان ــرد. زب ــه ایجــاد ک ــی زنان ــن تبعیــض، زبان ــع ای ــرای رف ــد ب و بای
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کریســتوا نیــز معتقــد بــود بایــد نظــم موجــود در تفکیــک زن و مــرد را بایــد بــر هــم زد. ایــن نظــم عقالنیــت را انحصــاری 
کــرده و تکنوکراســی و فن ســاالری را حاکــم کــرده اســت. زبــان مســلط بــر تکنوکراســی هــم زبــان مردانــه و نره ســاالری 

اســت. ایــن نظــم و ســلطه بایــد بــر هــم بخــورد و کارکردهــای متنــوع ایجــاد شــود و زبــان مســلط مردانــه کنــار رود.
وی افــزود: پساســاختارگرایی جریانــی اســت کــه بــا فیلســوفان و اندیشــمندانی ماننــد میشــل فوکــو، ژاک دریــدا و دیگــران 
شــناخته شــده و در حوزه هــای مختلــف فکــری و علمــی ماننــد ادبیــات، تاریــخ، فلســفه و مطالعــات اجتماعــی تأثیرگــذار 
بــوده اســت. ایــن جریــان کــه ادامــه و واکنشــی در برابــر ســاختارگرایی بودن اســت، در فرانســه شــکل گرفــت و کم کــم 

در کشــورهای دیگــر نیــز خــود را تســری داد.
ــف  ــا مخال ــر حوزه ه ــا و دیگ ــوزه ی معن ــی در ح ــه ثبات ــر گون ــن و ه ــی و تعیی ــا بنیان گرای ــدت ب ــرش به ش ــن نگ ای
ــده ی  ــد. ای ــزی می بین ــی و مرک ــوم متعال ــه مفه ــی هرگون ــداوم و نف ــر مســتمر و م ــی را در تغیی ــات و پویای اســت و حی
ساخت گشــایی یــا ساختارشــکنی از دل همیــن جریــان بیــرون آمــده اســت و بــه حــوزه ی فمینیســم هــم گســترش یافتــه 

اســت.

انتصاب ها

دکتر قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی طی احکامی جداگانه، 
دکترسیدهزهرااجاق را به عنوان سرپرست پژوهشکده ی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و 

تحقیقات اسناد فرهنگی آسیا،
دکترآزیتاافراشی را به عنوان سرپرست پژوهشکده ی دانشنامه نگاری،

دکترعلیرضامنجمی را به عنوان سرپرست پژوهشکده ی مطالعات فلسفی و تاریخ علم،
دکترسیدروحاهللشهابی را به عنوان سرپرست پژوهشکده ی اخالق و تربیت،
دکترسیروسنصراهللزاده را به عنوان سرپرست پژوهشکده ی زبان شناسی، 
دکترعلیرضاشعبانلو را به عنوان سرپرست پژوهشکده ی زبان و ادبیات،

دکترنیرهدلیر را به عنوان سرپرست پژوهشکده ی تاریخ ایران،
دکتر امیدطبیبزاده، به سمت »سرپرست گروه گویش شناسی«،
دکترابراهیمالتجائی را به عنوان سرپرست پژوهشکده ی اقتصاد،

دکترموسینجفی را به عنوان سرپرست پژوهشکده ی اندیشه ی سیاسی، انقالب و تمدن اسالمی، 
دکترمنصورساعی را به سمت »سرپرست گروه ارتباطات و علم و فناوری،

دکترسعیدناجی را  به سمت »سرپرست گروه مطالعات فکرپروری کودک و نوجوان« 
منصوب کرد.
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تمثیلهایمشترکمثنویوغزلیاتشمس

ســخنرانی دکتــر زهــرا حیاتــی، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه بــا موضــوع »تمثیل  هــای مشــترک مثنــوی و غزلیــات شــمس« 
روز 1۸ بهمن مــاه 1399 برگــزار شــد.

ــی  ــل ادب ــه از تمثی ــته  بندی  هایی ک ــا و دس ــه ی تعریف  ه ــه در هم ــر این ک ــد ب ــا تأکی ــخنانش ب ــدای س ــی در ابت ــر حیات  دکت
شــده اســت، گفــت: یــک زیربنــای واحــد؛ یعنــی اشــتراک ســاختار تشــبیهی در گونه  هــای مختلــف تمثیــل وجــود دارد و دو 
وجــه تمایــز خودنمایــی می  کنــد؛ 1- پیونــد تمثیــل بــا روایــت داســتانی؛ 2- اســتوار بــودن تمثیــل بــر بالغــت ادبــی )تمثیــل 
ــل بالغــی  ــه بحــث تمثی ــا را ب ــا تشــبیه بالغــی م ــل ب ــد تمثی ــم، پیون ــه بگذری ــی ک بالغــی(. از تمثیل  هــای داســتانی و روای
ــی  ــون دین ــا، مت ــن تمثیل  ه ــز هســت و اصــاًل یکــی از خاســتگاه  های ای ــات نی ــان و ادبی ــی عرف ــه نقطــه ی تالق می  رســاند ک

اســت.
حیاتــی افــزود: بالغیــون تمثیــل را در دایــره ی تشــبیه جــای داده  انــد و تفــاوت آن بــا تشــبیه ایــن اســت کــه در تمثیــل، وجــه 
ــه واقعیــت  ــر ب ــی اســت و کمت ــز متعــدد تشــکیل شــده اســت؛ هم چنیــن عقالن ــد چی شــبه مفــرد و واحــد نیســت و از چن
ــل در  ــرد تمثی ــوط اســت. به  هــرروی، کارب ــل مخاطــب هــم من ــه تفســیر و تأوی ــز، آشــکار نیســت و ب ــک اســت؛ و نی نزدی
ادبیــات عرفانــی بســامد باالیــی دارد؛ زیــرا شــاعر یــا نویســنده، ناگزیــر اســت مفاهیــم دشــوار عرفانــی را از طریــق معــادل 
قــراردادن بــا امــور محســوس و قابــل فهــم، تفهیــم کنــد. بــرای مثــال، مولــوی می  خواهــد ایــن مســئله را بــه مــا بگویــد کــه: 
ــد«. او  ــان می  گرون ــه آن ــد و ب ــه کســوت ارشــاد درآمده  ان ــد کــه ب ــان دروغینــی را می  خورن ــاآگاه، فریــب مدعی »انســان  های ن
ــب آواز  ــم فری ــه ه ــده ی بی  تجرب ــد: »پرن ــرد و می  گوی ــره می ب ــب به ــک مشــبه  به حســی مرک ــب از ی ــن مطل ــان ای ــرای بی ب
ــد/  ــد«؛ هــر خســی دعــوی داودی کن ــرواز می  کن ــدگان شــباهت دارد و به  ســوی او پ ــه آواز پرن ــه ب ــادی را می  خــورد ک صی
هــر کــه بی  تمییــز، کــف در وی زنــد / از صیــادی بشــنود آواز طیــر/ مــرغ ابلــه می  کنــد. آن ســوی ســیر )25۶4/3( می  تــوان 
ــت؟  ــل اس ــوع تمثی ــدام ن ــمس ک ــات ش ــوی و غزلی ــترک مثن ــای مش ــور از تمثیل  ه ــه منظ ــرد ک ــرح ک ــش را مط ــن پرس ای
تمثیل  هــای داســتانی و روایــی؟ یــا تمثیل  هــای بالغــی و اقناعــی؟ آشــکار اســت کــه در مثنــوی ماننــد دیگــر آثــار تعلیمــی، 
ــوی، از  ــای انتزاعــی، شــهودی و معن ــال تجربه  ه ــرای انتق ــد ســنایی و عطــار، ب ــوی مانن ــب اســت و مول ــی غال تفکــر تمثیل
هــر دوگونــه تمثیــل بهــره بــرده اســت؛ هــم تمثیــل بالغــی و اقناعــی؛ هــم تمثیل  هــای داســتانی و روایــی. امــا قالــب غــزل 
ــاالی  ــامد ب ــد. بس ــار می  رون ــی کن ــای روای ــش، تمثیل  ه ــن پژوه ــد و در ای ــی را برنمی  تاب ــل روای ــی، تمثی ــوع ادب غنای و ن
تمثیل هــای مشــترک مثنــوی و غزلیــات شــمس بــه تمثیل  هــای کوتــاه اقناعــی مربــوط می شــود کــه گاه در قالــب غــزل بــه 

ــی تشــبیه برمی  گــردد. ــه ی خــود، یعن شــکل اولی
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وی ادامــه داد: بــرای مثــال، تصویرهایــی کــه در مثنــوی بــا عناصــر آهــن و آینــه ســاخته شــده  اند، ایــن معنــی و معانــی مشــابه 
ــی و  ــه اخــالق ربان ــد، ب ــاک نکن ــا زمانی کــه همــه ی اوصــاف ناشایســت را از وجــود خــود پ ــد کــه انســان ت ــان می  کنن را بی

اوصــاف الهــی آراســته نمی  شــود؛ همان طــور کــه آهــن تــا زمانــی کــه زنــگارش زدوده نشــود، بــه آینــه تبدیــل نمی  شــود.

گر ز نام و حرف خواهی بگذری                            پاک کن خود را ز خود هین یک سری
هم چو آهن زآهنی بی رنگ شو                                          در ریاضت آینه ی بی زنگ شو
خویش را صافی کن از اوصاف خود                      تا ببینی ذات پاک صاف خود )1/ 345۸(

در مثنــوی کــه یــک اثــر تعلیمــی اســت، موالنــا به  عنــوان یــک معلــم از ایــن مضمــون کــه »انســان بایــد ریاضــت بکشــد تــا 
بــه صفــای درون برســد، همان طــور کــه آهــن بایــد صیقــل خــورد تــا بــه آینــه تبدیــل شــود«، به  عنــوان یــک موضــوع مــورد 
تعلیــم بــا مخاطــب )تــو( ســخن می  گویــد. تصویــر ادبــی ایــن شــعر یــک امــر غایــب اســت کــه و لحــن موالنــا، تجویــزی 
ــر، در غزلیــات شــمس کــه ذیــل ادبیــات  و ترغیبــی و سرشــار از جمــالت امــری اســت. امــا همیــن معنــی و همیــن تصوی
غنایــی اســت، خطــاب بــه خــود )مــن( یــا در وصــف مــِن شــاعر بیــان می شــود و لحنــی انشــایی و انگیزشــی عاطفــی دارد 

ــد: ــی می  گوی و در غزل

دال در بوته ی آتش درآ مردانه بنشین خوش                         که از تأثیر این آتش، چنان آئینه شد آهن

و در غزلی دیگر می  گوید:
                               

آهنی  ام ز عشق تو، خواسته نور آینه                               آتش و زخم می  خورد، چون که صفا بخواستم

هم چنیــن اســت دربــاره ی آهــن و آهن  ربــا. در مثنــوی از ایــن امــر ســخن مــی  رود کــه هرچیــزی در جهــان، هم  ســنخ خــود 
ــه  ــا، ک ــد و کهرب ــن را می  کش ــا، آه ــه آهن  رب ــد؛ چنان ک ــود می  کش ــوی خ ــوی، آن را س ــر مول ــه تعبی ــد و ب ــذب می  کن را ج
ــر را می  کشــد، و رشــد )راه راســت( مرشــد را. ــار هــر آدمــی شــناخته می شــود، چنان کــه کفــر، کاف ــق، عی را، و از ایــن طری

 در جهان، هرچیز، چیزی می  کشد                                 کفر کافر را، مرشد را َرشَد
کهربا هم هست و مغناطیس هست                        تا تو آهن یا کهی، آیی به شست
برد مغناطیست از تو آهنی                             ورکهی بر کهربا برمی  تنی )4/ 1۶33(

امــا در غزلیــات کــه رابطــه ی انســان و جهــان و رابطــه ی انســان و خــدا نــه از یــک معلــِم منبرنشــین، بلکــه از نــگاه یــک عاشــق 
شــیدا بیــان می شــود، افعــال در محــور جانشــینی تغییــر می  کننــد و ایــن بــار مولــوی به  جــای این کــه بگویــد در جهــان هــر 
ــاوت کشــیدن  ــزی دوان اســت. تف ــال چی ــه دنب ــز ب ــان هرچی ــد در جه ــد، می  گوی ــزی را می  کشــد و جــذب می  کن ــز، چی چی
ــبک  ــای س ــی از تفاوت ه ــتاق بودن، یک ــودن و مش ــای مجذوب ب ــودن به  معن ــا دوان ب ــردن ب ــودن و جذب ک ــای جاذب ب به  معن

بالغــی در ادبیــات تعلیمــی و غنایــی اســت.

جمله خیاالت جهان، پیش خیال او دوان                  مانند آهن پاره  ها، در جذبه ی آهن ربا

تفــاوت فعــل دوان بــودن و کشــیدن، عــالوه براین کــه تفــاوت دیــدگاه و جهان  بینــی شــاعِر ادبیــات تعلیمــی را بــا شــاعِر غنایــی 
ــش انســانی  ــل و کن ــردن فع ــد و به  کارب ــی نشــان می  ده ــاژ ادب ــم در ســاختار ایم ــای دیگــری را ه ــد، تفاوت  ه نشــان می  ده
ــر  ــی همــان مضمــون و همــان تصوی ــی تشــخیص توجــه می  دهــد؛ یعن ــه شــگرد ادب ــا را ب ــا، م ــرای آهن  پاره  ه ــودن ب دوان ب
تمثیل  ســاز مثنــوی در غزلیــات شــمس یــک تشــخیص را ســاخته و پرداختــه اســت. در نمونــه ی مشــابه در غزلــی دیگــر، آهــن 

ــد: ــاری می  کن ــت و سبک س ــار اس ــا سبک س ــه ی آهن  رب از جذب

خروش و جوش هر مستی ز جوش خم »می« باشد               سبک ساری هر آهن ز تو آهن  ربا باشد
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نقدوبررسیرمان»قوهاانعکاسفیلها«

نشســت علمــی نقــد و بررســی رمــان »قوهــا انعــکاس فیل هــا« در روز چهارشــنبه، ســیزدهم اســفندماه 1399ٍ بــه میزبانــی 
ــان و  ــی زب ــا همــکاری انجمــن ایران ــات فرهنگــی و ب ــوم انســانی و مطالع ــات پژوهشــگاه عل ــان و ادبی پژوهشــکده ی زب
ادبیــات فرانســه به صــورت مجــازی برگــزار شــد. ســخنرانان ایــن نشســت دکتــر حمیدرضــا شــعیری، منتقــد آثــار هنــری 
و ادبــی و اســتاد دانشــگاه تربیــت مــدرس و دکتــر فرانــک جهانگــرد، عضــو هیــأت  علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
مطالعــات فرهنگــی بودنــد. رمــان »قوهــا انعــکاس فیل هــا« اثــر پیــام ناصــر در ســال 139۷ بــه چــاپ رســیده و در همــان 

ســال جایــزه ی »احمــد محمــود« را دریافــت کــرد.

دکتــر شــعیری، ســخنران نخســت نشســت، در بررســی ایــن اثــر گفــت: نــام ایــن رمــان از تابلــوی مشــهور »ســالوادور دالــی« 
ــاز  ــو آغ ــود را از تابل ــت خ ــای حرک ــت، مبن ــت. روای ــده اس ــه ش ــد« گرفت ــس می کنن ــا را منعک ــا فیل ه ــوان »قوه ــا عن ب
می کنــد. در طــول روایــِت آقــای ناصــر ایــن تصویــر پخــش و متکثــر می شــود و در پایــان نویســنده آن را تجمیــع می کنــد؛ 

ایــن مســئله از نکته هــای جــذاب روایــت اســت.

بیــن زبــان ایــن اثــر و تصویــر تابلــو ارتبــاط تنگاتنگــی وجــود دارد. »دالــی« مــا را بــا جهانــی دولبــه مواجــه می کنــد. مــا 
بــر لبــه ی چنیــن جهانــی ایســتاده ایم. یــک لبــه ی ایــن جهــان، ســبُک و ســفید و لبــه ی دیگــر آن ســنگین و پایــدار اســت. 
ــرای تثبیــت  ــه ی  ســنگین ب ــه ی ســبک و در حــال تالطــم و حرکــت هســتند و فیل هــای لب ــی، قوهــا در لب ــر دال در تصوی
ــبکی اســت.  ــرای س ــی ب ــد و تمرین ــت می کن ــاال هدای ــه ب ــا را ب ــی اســت و م ــه ی  ســبک رهای ــد. لب ــالش می کنن خــود ت
لبــه ی  ســنگین مــا را بــه پاییــن و بــه افتــادن و ســقوط دعــوت می کنــد. در تابلــوی دالــی بال هــای قــو، گوش هــای فیــل 
را می ســازند و گــردن قوهــا، خرطــوم فیل هــا را و درختــان پاهــای فیل هــا را کــه انعکاســی از فضــا در فضــا و از وجــود 
ــو  ــد کــه تالطــم هســتی اســت. در تابل ــزی به دســت می آی در وجــود مشــاهده می شــود. از ضــرب وجــود در وجــود چی
انســانی پشــت بــه درختــان ایســتاده و روبــه روی او فضایــی تاریــک قــرار دارد، به گونــه ای کــه اگــر بــه عقــب برگــردد، بــه 

ــاب می شــود. ــو رود پرت ــه جل ــر ب ــد و اگ دریاچــه می افت
ــان  ــور هم زم ــه به ط ــد، ک ــی از زندگی ان ــاد تخیل ــان خشــکیده نم ــی درخت ــای دال ــه ی تابلوه ــرد: در هم ــد ک شــعیری تأکی
ــد  ــتا و منجم ــود، ایس ــر می ش ــم می پیچــد و زنجی ــال دره ــه در عین ح ــی ک ــد؛ حرکت ــان می دهن ــاد را نش ــت و انجم حرک
ــان  ــول رم ــه در ط ــل و دوگان ــان دوب ــن جه ــر می کشــد. ای ــه را به تصوی ــی دوگان ــه و وضعیت ــی دوگان ــی جهان اســت. دال
ــورا کســی اســت  ــد. ن ــوان دی ــورا« می ت ــام »ن ــی در ن ــه ی آن را در توصیــف تابلــوی بشــارت و حت تکــرار می شــود. نمون
کــه مقابــل پرتــو نــور قــرار می گیــرد؛ گویــا نــورا و نــور در تقابــل بــا هــم قــرار دارنــد. دوگانه بــودن راوی و دالــی، کــدام 
یــک شــبیه دیگــری نقاشــی می کنــد؟ در کتــاب بــه ایــن نکتــه اشــاره شــده کــه هــر آدمــی، یــک اثــر هنــری و یــک نقاشــی 

اســت، بنابرایــن هــر آدمــی دوبــل اســت کــه حتــی راوی خــودش را هــم ماننــد نقاشــی آبســتره می دانــد.
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ــکاس  ــخصیت ها، انع ــکاس ش ــد. انع ــا نمی کن ــا را ره ــود دارد و م ــن راوی وج ــول مت ــکاس در ط ــه داد: انع وی ادام
نــورا، انعــکاس زبــان در هســتی و هســتی در تصویــر و انعــکاس زمــان در زمــان )زمــاِن گذشــته همــواره در زمــان حــال 
ــی  ــا آن را جای ــه م ــزی ک ــکاس نیســت! چی ــزی جــز انع ــه هســتی چی ــد ک ــا نشــان می ده جــاری اســت(. همــه ی  اینه
دیــده و نســبت بــه آن واکنشــی نشــان داده ایــم. بارهــا در کتــاب ایــن نکتــه آمــده اســت کــه ذات زندگــی در تقابــل شــکل 
ــز  ــتند. هیچ چی ــم هس ــراه ه ــیطان بودن هم ــته بودن و ش ــد. فرش ــش می رون ــانه پی ــی و زوال شانه به ش ــرد؛ جاودانگ می گی
بــا هیچ چیــز، همه چیــز اســت. زیبایــی و مانــدگاری هــم یــک وضعیــت دوگانــه و متضــاد می ســازند و باالخــره جنــون و 
آگاهــی، ایــن دو همــواره دوبــل و در عین حــال متضادنــد و بــه هــم نیــاز دارنــد. آگاهــی بــه جنــون نیــاز دارد و بالعکــس.
ــًا در هــر صفحــه یــک پرســش هستی شــناختی  شــعیری توضیــح داد: ایــن کتــاب یــک داســتان پرســش گر اســت. تقریب
مطــرح می شــود؛ راوی بی آن کــه پاســخ مســتقیمی بــه پرســش ها بدهــد، تنهــا پیشــنهاداتی برگرفتــه از تجربــه ی  خــود را 
ــد در کجــای هســتی ایســتاده اســت؟  ــن اســت کــه هنرمن ــاب ای ــد. ســؤال و پرســش هستی شناســانه ی کت مطــرح می کن
برکــدام لبــه؟ لبــه ی  واقعیــت یــا خیــال؟ ایســتادن بــر لبــه باعــث می شــود گاه بــه عالــم خیــال و گاه بــه عالــم واقعیــت 
پــرت شــود. پرســش اساســی دیگــری کــه مرتــب در کتــاب مطــرح می شــود دربــاره ی  مــرز بیــن جنــون و آگاهــی اســت. 
ایــن مــرز هم چنــان کــه بســیار ضعیــف اســت، بســیار طوالنــی اســت. مــا کجــای ایــن مــرز ایســتاده ایم؟ هنرمنــد کجــا 
ایســتاده اســت؟ راوی کجاســت؟ مــرز زمــان هــم مطــرح می شــود: زمــان گذشــته و حــال. راوی جســتجوگر اســت. او 
در جســتجوی چیســت؟ دو نــوع زمــان را جســت وجو می کنــد؛ یکــی زمــان تخیــل و واقعیــت و دیگــر زمــان گذشــته و 
حــال را. ســه زمــان گذشــته، حــال و آینــده زمان هــای گرامــری و دســتوری اند. امــا زمــان دیگــری هــم داریــم بــا عنــوان 
»زمــان بزنــگاه« کــه زمــان دســتوری نیســت. یکــی از مســائل مهــم کتــاب همیــن زمــاِن بزنــگاه و در بزنــگاهِ زمــان بــودن 
اســت. در تصویــر تابلــوی دالــی درســت اســت کــه کســی ثابــت ایســتاده، امــا در لبــه ی  قــو و فیــل بــودن، زمــان بزنــگاه 

اســت. در ابتــدای کتــاب هــم از آن ســخن مــی رود؛ جایــی کــه راوی مــورد حملــه ی زن خشــمگین قــرار می گیــرد.
ــه ای  ــتی، لحظ ــان گسس ــن زم ــرد: ای ــف ک ــه تعری ــوان این گون ــگاه را می ت ــاِن بزن ــای زم ــح داد: ویژگی ه ــعیری توضی ش

ــده  ــی کن ــان از جای ــت؛ ناگه ــی اس و ناگهان
ــت و  ــان عزل ــرد. زم ــکل می گی ــود و ش می ش
انــزوای خــاص اســت، چــرا کــه چیــزی شــبیه 
ــود.  ــه بعــداً خواهــد ب ــوده و ن ــاًل ب ــه قب آن، ن
ــاری  ــه فش ــت ک ــردی اس ــر به ف ــان منحص زم
ــد  ــا شــوکی نامنتظــر ایجــاد می کن شــدید و ی
ــه آن  ــرای ورود ب ــی ای ب ــچ آمادگ ــون هی چ
نداریــم. ایــن زمــان جهــش دارد، از عــادت و 
تکــرار گریــزان و محصــول درخشــش اســت. 
دارای فوریتی ســت کــه نمی تــوان جلــوی 
ــد  ــت. مانن ــه نیس ــل معامل ــت. قاب آن را گرف
ــا  ــدارد، ام ــتگی ن ــد؛ پیوس ــل می کن ــه عم بارق
تعددپذیــر اســت. ممکــن اســت بارهــا اتفــاق 
ــی  ــان دال ــه جه ــد. نامنظــم اســت. اگــر ب بیفت
ورود پیــدا کنیــم، همــه ی  تابلوهــای او چنیــن 
ــزی  ــگاه، چی ــان بزن ــد. در زم ــی ای دارن ویژگ
ــد  ــود؛ مانن ــک می ش ــا ح ــم م در روح و جس
جــای زخمــی کــه در طــول روایــت بــر ســر 
ــان  ــن نمــی رود. زم راوی حــک شــده و از بی
اســت،  اســتقالل  قــدرت و  دارای  بزنــگاه 
ــط آن  ــا توس ــت. م ــزی نیس ــه چی ــته ب وابس
بنیــان  اســت،  بنیادیــن  می شــویم.  ربــوده 
ــته  ــگاه وابس ــان بزن ــه زم ــد ب ــداد« جدی »رخ
ــش در  ــش و پایان ــروعش در پایان ــت. ش اس
شــروعش اســت. دارای ریتــم کوبشــی اســت. 
ــدا از  ــت. ابت ــرون اس ــه بی ــاب از درون ب پرت
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درون منقلــب و ســپس متوجــه بیــرون می شــویم. بقیــه زمان هــا برعکس انــد.
ــگاه را در جاهــای مختلــف  ــگاه زمــان غافلگیــری اســت. راوی بزن دکتــر شــعیری در خاتمــه ی ســخنانش گفــت: زمــان بزن
ــت شــناختی درنظــر  ــا شــناخت و وضعی ــول ی ــت و معل ــا عل ــرای آن ه ــوان ب ــه نمی ت ــی ک ــد. زمان های ــه می کن ــاب تجرب کت
گرفــت. جهــان روایــت قوهــا جهــان مانــدن و ســقوط و جهــان ادامــه و اســتمرار یــا فروپاشــی اســت. روایــت بندبــاز کــوری 
اســت کــه یــک پایــش بــر لبــه ی بــام و پــای دیگــرش بــر ســیم فلــزی اســت، در لحظــه ی جــدا شــدن از بــام، در زمــان بزنــگاه 

ــد. ــه می کن ــودن« را تجرب ــه ب ــر دو لب ــاده ی ســقوط اســت و هم زمــان »ب ــرار دارد و آم ق
ــن  ــطوره ای و که ــد اس ــاس نق ــر اس ــا« را ب ــکاس فیل  ه ــا انع ــان »قوه ــرد رم ــک جهانگ ــر فران ــت دکت ــش دوم نشس در بخ
ــس در  ــا بئاتری ــه ب ــدار دانت ــس دی ــوی درخشــان، از جن ــورا؛ بان ــا ن ــدار راوی ب ــن بخــش دی ــرد. در ای ــه ای بررســی ک نمون
کمــدی الهــی و راوی بــا زن اثیــری در بــوف کــور صــادق هدایــت، دیــداری بــا آنیمــا؛ نیمــه ی دیگــر وجــود و یــا بــه تعبیــر 

ــه همگــی از  ــرما، ک ــاران و در س ــم ب ــر نم ن ــبانگاه، زی ــدار ش ــن دی ــد. ای ــده ش ــته خوان ــا فرش ــدار ب ــان دی ــر پورنامداری دکت
ــر راوی  ــت عــدم تعــادل ب ــورا در حال ــر می دهــد. ن ــد و مســیر زندگــی راوی را تغیی ــاق می افت ــه هســتند، اتف نمادهــای زنان
ــته های او  ــته ها و نداش ــر ندانس ــه ب ــای راوی، ک ــات و دارایی ه ــر معلوم ــه ب ــا، ن ــاه آن ه ــوی کوت ــد. در گفت وگ رخ می نمای
انگشــت می گــذارد، چیــزی کــه مبنــای ســفر راوی در زندگــی و در عالــم خیــال می شــود. راوی در زندگــی دوگانــه اش در 
واقعیــت و در عالــم خیــال بــا شــخصیت هایی همــراه می شــود کــه در تمــام مســیر داســتان بــا او هســتند و غیبــت هــر دســته 

بــا ظهــور دســته دیگــر همــراه اســت.
ــت  ــه بادق ــی ک ــت، نام های ــام شــخصیت ها یاف ــوان در ن ــان را می ت ــن بخــش از رم ــد درک ای ــه داد: کلی ــر جهانگــرد ادام دکت
انتخــاب و بــر شــخصیت ها نهــاده شــده اســت. عالــم خیــال بــا ســمیر )کــه در لغــت بــه معنــای مــرد افســانه گوی اســت(، 
هنــر، فال بینــی ... و عالــم واقعیــت بــا پایان یافتــن دوران دانشــجویی راوی و کار گرفتــن و اجاره کــردن خانــه، در هــم تنیــده 

می شــود.
ــد. راوی  ــه ی اســطوره ای دارن ــه بن مای ــد ک ــم وجــود دارن ــی ه ــی داســتان، خــرده روایت های ــت اصل ــح داد: روای وی توضی
پــس از پایــان تحصیــالت خانــه ای اجــاره می کنــد کــه خــود آن را غــار می نامــد و کاری پیــدا می کنــد در اتاقــی کوچــک و 
بــی روزن و بــه آن نــام تابــوت می دهــد. او حرکــت خــود از غــار بــه تابــوت را حرکتــی بیــن بدویــت و مــرگ می خوانــد. 
بن مایــه ای کــه یــادآور اســطوره »ســیزیف« اســت. در بخشــی دیگــر از رمــان از نقاشــی ســخن مــی رود کــه تابلوهــای خــود را 
ــش  ــزدان آفرین ــادآور ای ــاش ی ــن نق ــود می ســازد. ای ــا را ناب ــرداری ســاختمان ها می کشــد و به این شــکل آن ه در محــل گودب

ــده ی موجــودات هســتند. ــده و در عین حــال از بین برن ــه آفرینن ــف اســت ک در فرهنگ هــای مختل
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هفدهمیننشستکمیتهیطرحجامعاعتالیعلومانسانیمعطوفبهپیشرفتکشور

هفدهمیــن نشســت کمیتــه ی »طــرح جامــع اعتــالی علــوم انســانی معطــوف بــه پیشــرفت کشــور« در تاریــخ دوم اســفند ماه 
ــای  ــانی، اعض ــوم انس ــوزه ی عل ــتادان ح ــی از اس ــارکت جمع ــا مش ــوری ب ــازی و حض ــورت مج ــیدی به ص 1399، خورش

کمیتــه ی علمــی طــرح جامــع اعتــالء برگــزار شــد.
در ابتــدای نشســت، دکتــر قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه، ضمــن تبریــک مناســبت های مبــارک مــاه رجــب، میــالد حضــرت امــام 
علــی)ع( و مبعــث حضــرت ختمــی مرتبــت محمــد مصطفــی)ص(، از تالش هــای دســت اندرکاران دبیرخانــه ی طــرح جامــع 
ــاره ی  ــرار داد و درب ــورد اشــاره ق ــالء را م ــه موضــوع کتاب هــای منتشرشــده در طــرح اعت ــرد و در ادام ــی ک ــالء قدردان اعت
اهمیــت و جایــگاه برخــی از ایــن آثــار نکاتــی را بیــان کــرد. رئیــس طــرح جامــع اعتــالء در ادامــه بــر موضــوع ضــرورت 
ــای  ــا و خروجی ه ــازی یافته ه ــون ترویجی س ــای گوناگ ــاذ راه ه ــالء و اتخ ــع اعت ــرح جام ــای ط ــایر خروجی ه ــه به س توج
ــی اســت  ــه اقدامات ــی ازجمل ــزاری جلســات علمــی و نشســت های نخبگان ــزود: برگ ــرد و اف ــد ک ــا تأکی ــه ی طرح ه مجموع
کــه بایــد در راســتای انتشــار آثــار صــورت گیــرد. از دیگــر اقدامــات مهــم در ایــن راســتا توزیــع گزارش هــای راهبــردی و 
توصیه هــای سیاســتی بــه نحــو مقتضــی در جامعــه ی علمــی و مهمتــر از آن رســاندن ایــن دســت خروجی هــا بــه ذی نفعــان 

در سراســر کشــور اســت.
ــه فضــل  ــد کــرد و گفــت: ب ــاب تأکی ــب کت ــد انتشــار طرح هــا در قال ــر ضــرورت اســتمرار فرآین ــان ســخنانش ب وی در پای
ــالت  ــت پژوهشــی و تحصی ــن معاون ــع و  هم چنی ــت مناب ــی و مدیری ــت اداری، مال ــکاری معاون ــداوم هم ــا ت ــروردگار و ب پ

ــت. ــد یاف ــه خواه ــز ادام ــده نی ــال آین ــا در س ــای طرح ه ــد خروجی ه ــارات پژوهشــگاه رش ــًا انتش ــی، خصوص تکمیل
در ادامــه مدیــر نشســت و دبیــر کمیتــه علمــی، دکتــر فرهــاد زیویــار، برنامــه ی رونمایــی از ۸ اثــر منتشــر شــده در طــرح جامــع 

اعتــالء را اعــالم کــرد. هشــت کتــاب رونمایی شــده بــه ایــن شــرح هســتند:
ــش و  ــه ی پژوه ــتاد مؤسس ــتخواه، اس ــود فراس ــر مقص ــر دکت ــی؛ اث ــر اجتماع ــئله ی تأثی ــانی و مس ــوم انس ــاب عل 1-  کت

برنامه ریــزی آمــوزش عالــی
2- اخــالق در زندگــی کنونــی و شــرایط اخالقــی پیشــرفت و اعتــالی علــوم انســانی؛ اثــر دکتــر رضــا داوری اردکانــی، اســتاد 

دانشــگاه تهــران و رئیــس فرهنگســتان علــوم جمهــوری اســالمی ایــران
3- تالئــم نظــر و عمــل در تلقــی از علــوم انســانی بــه مثابــه فرونســیس؛ اثــر دکتــر مهــدی معیــن زاده، اســتادیار پژوهشــگاه 

علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی
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4- تعامــل حــوزه ی علمیــه بــا رشــته های علــوم انســانی؛ اثــر دکتــر عبدالمجیــد مبلغــی، اســتادیار پژوهشــگاه علــوم انســانی 
و مطالعــات فرهنگــی

ــتادیار  ــی زاده، اس ــری طهران ــیدمحمدرضا امی ــر س ــر دکت ــران؛ اث ــی در ای ــوم اجتماع ــی عل ــر مسئله شناس ــدی ب 5- پیش درآم
ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی پژوهشــگاه عل

۶- نــگاه ی انتقــادی بــه علــوم اجتماعــی در ایــران )آمــوزش، مهــارت و اشــتغال( نویســندگان: دکتــر محمدســاالر کســرایی؛ 
دانشــیار پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و دکتــر آتنــا غالم نیارمــی؛ پژوهشــگر مطالعــات اجتماعــی.

۷- علــم تربیــت در ایــران )بازخوانــی نــود ســال آمــوزش علــوم تربیتــی در ایــران(؛ اثــر دکتــر ســیدروح اهلل شــهابی، اســتادیار 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی

۸- بازخوانــی هشــتادودو ســال آمــوزش رشــته ی باستان شناســی درایــران )تأســیس، توسعه،اشــتغال( اثــر دکتــر مهســا ویســی، 
اســتادیار پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی

ــتغال  ــارت و اش ــا مه ــبت آن ب ــی و نس ــوزش عال ــزی آم ــم برنامه ری ــئله ی مه ــل مس ــی در ذی ــرح پایان ــه ط ــت س گفتنی اس
ــدند. ــر ش ــی و منتش ــانی طراح ــوم انس ــته های عل ــگان رش دانش آموخت

ــه ی طــرح،  ــر یحیــی فــوزی، جانشــین رئیــس در طــرح جامــع اعتــالء و رئیــس دبیرخان در ادامــه ی مراســم رونمایــی، دکت
دربــاره ی هــر یــک از آثــار رونمایــی شــده توضیحاتــی بیــان کــرد و مهمتریــن ویژگی هــای هریــک از طرح هــا را برشــمرد. 
وی در بخــش دوم صحبت هــای خــود بــه ارائــه ی توضیحاتــی اجمالــی از دیگــر خروجی هــای طرح هــا و موضــوع اثربخشــی 
ــه انتشــار  ــا برون دانشــگاهی، ب ــه موضــوع اثربخشــی برون نهــادی ی ــوزی ضمــن اشــاره ب ــالء پرداخــت. ف ــع اعت طــرح جام
ــا  ــع خالء ه ــرای رف ــرد: ب ــد ک ــا، تأکی ــتخرج از طرح ه ــردی مس ــای راهب ــن گزارش ه ــی و  هم چنی ــاالت علمی-پژوهش مق
ــگاه  ــکاری کل پژوهش ــراه ی و هم ــد هم ــالء نیازمن ــرح اعت ــه ی ط ــی، دبیرخان ــوزه ی اثربخش ــود در ح ــتی های موج و کاس
ــگاه،  ــای پژوهش ــت مجموعه معاونت ه ــت. حرک ــیر اس ــن مس ــت در ای ــرای حرک ــگاه ب ــخ پژوهش ــزم راس ــی ع و به عبارت
ــا  ــر بخش ه ــگاه و دیگ ــی پژوهش ــط عموم ــن رواب ــی،  هم چنی ــانی و فرهنگ ــوم انس ــازی عل ــت کاربردی س ــًا معاون خصوص
ــا  ــاط ب ــراری ارتب ــر اســت. برق ــیار مؤث ــا بس ــرای اثربخشــی طرح ه ــالش ب ــتاوردها و ت ــازی دس ــرای موضــوع ترویجی س ب
ــن  ــه و  هم چنی ــی جامع ــای آگاه ــو و ارتق ــط از یک س ــات ذی رب ــا و مؤسس ــت گذارانه و نهاده ــف سیاس ــای مختل حوزه ه
ارتبــاط بــا حــوزه ی آمــوزش اعــم از آمــوزش عالــی و آمــوزش و پــرورش از ســوی دیگــر، همــه نیازمنــد برقــراری ارتبــاط 
ــا بخش هــای مختلــف جامعــه و همــکاری متمرکــز همــه ی اعضــای پژوهشــگاه در ایــن زمینــه اســت. در ســطوح گوناگــون ب

دکتــر فــوزی در پایــان ســخنانش از اعضــای کمیتــه علمــی تقاضــا کــرد تــا پیشــنهادهای ســازنده و مؤثــر خــود را در زمینــه ی 
موضــوع »راهکارهــای ارتقــای اثربخشــی طرح هــا« بــه دبیرخانــه ارائــه کننــد

.
ــته و  ــال های گذش ــا س ــه آن ب ــاری و مقایس ــال ج ــا در س ــت طرح ه ــاری وضعی ــزارش آم ــه گ ــت ب ــدی نشس ــش بع بخ
ــه شــد. وی  ــار ارائ ــر زیوی ــه توســط دکت ــده اختصــاص داشــت ک ــا در ســال آین ــه چشــم انداز انتشــار طرح ه ــن ارائ  هم چنی
ضمــن اشــاره بــه این کــه تــا پیــش از ســال 1399 تنهــا 3 طــرح از مجموعــه طرح هــای طــرح جامــع اعتــالء، امــکان انتشــار 
در قالــب کتــاب را داشــتند، افــزود: انتشــار ۸ عنــوان کتــاب تــا نیمــه زمســتان 1399 کــه احتمــاالً تــا پایــان ســال ایــن تعــداد 
ــاری  ــرآورد آم ــر اســاس ب ــالء دارد. ب ــاالی خروجی هــای طــرح جامــع اعت افزایــش هــم خواهــد داشــت، نشــان از رشــد ب
ــای الزم  ــه حمایت ه ــد، و چنان چ ــرار دارن ــارات ق ــون انتش ــل گوناگ ــز در مراح ــر نی ــر 14 اث ــال حاض ــه در ح صورت گرفت
ــار باشــیم. در همین راســتا  ــان تــداوم داشــته باشــد، در نیمــه ی نخســت ســال 1400 می توانیــم شــاهد انتشــار ایــن آث هم چن
بیــش از 9 طــرح دیگــر نیــز از ســوی مجریــان طرح هــا تحویــل دبیرخانــه شــد کــه مراحــل داوری خــود را می گذارننــد و 

بــه زودی بــرای چــاپ بــه واحــد انتشــارات ارســال خواهنــد شــد.
بخــش دوم نشســت کمیتــه ی علمــی بــر اســاس روال معمــول بــه بررســی طرح نامــه ی پیشــنهادی از ســوی مجریــان اختصاص 
داشــت. ایــن طرح نامه هــا پیشــتر مراحــل بررســی و داوری هــای الزم را در »کارگروه هــای تخصصــی طــرح جامــع اعتــالء« 
طــی کــرده و  هم چنیــن »کمیســیون تخصصــی کمیتــه علمــی« نیــز نظــرات خــود دربــاره ی آن هــا را ارائــه کردنــد. در زمــان 
ــه پیشــنهادی و فرآیندهــای طــی شــده  ــاره ی طرح نام ــس کارگــروه مربوطــه درب ــه ی علمــی، رئی ــه در کمیت ــه ی طرح نام ارائ

دربــاره ی آن و  هم چنیــن امتیــازات طــرح، توضیحــات الزم را بــرای اعضــای کمیتــه ارائــه می کننــد.
چهــار طرح نامــه ای کــه در ایــن نشســت کمیتــه ی علمــی بررســی شــدند، همــه بــه کارگــروه تخصصــی کاربســت مســائل 
ــک از  ــاره ی هری ــوان رئیــس کارگــروه مربوطــه درب ــر عبدالرحمــن حســنی فر به عن ــوم انســانی اختصــاص داشــت و دکت عل

ــرد. ــان ک ــا توضیحــات الزم را بی ــن طرح ه ای
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آموزشکدامزبانفارسی:سواددرعصرواگرایی

ســخنرانی مجــازی »آمــوزش کــدام زبــان فارســی: ســواد در عصــر واگرایــی« بــا ســخنرانی دکتــر حســین ســامعی، اســتاد 
ــات  ــوم انســانی و مطالع ــا همــکاری  پژوهشــگاه عل ــران و ب ــه همــت انجمــن زبان شناســی ای ــکا، ب ــوری امری دانشــگاه ام

ــاد ســعدی 2۶ بهمــن 1399 برگــزار شــد. فرهنگــی و بنی

در ابتــدای نشســت، دکتــر شــهین نعمــت زاده، رئیــس انجمــن زبان شناســی ایــران، گفــت: انجمــن زبان شناســی بنــا دارد از 
فرصــت برگــزاری نشســت های مجــازی بــرای دیــدار منظــم بــا زبان شناســان بهــره ببــرد. وی در ادامــه بــه معرفــی دکتــر 
ســامعی  پرداخــت و افــزود: دکتــر ســامعی، دکتــری زبان شناســی از دانشــگاه تهــران، متخصــص حــوزه ی صــرف و یکــی از 
ســه مؤلــف فرهنــگ هــزاره و فرهنــگ اصطالحــات دوره ی قاجــار اســت کــه  پیشــتر عضــو شــواری واژه گزینــی فرهنگســتان 

نیــز بــوده اســت و اینــک در دانشــگاه امــوری بــه تدریــس زبــان فارســی و زبان شناســی مشــغول هســتند.
در ادامــه دکتــر ســامعی ســخنرانی خــود را این گونــه آغــاز کــرد: موضــوع ســخنرانی از یــک تجربــه ی شــخصی شــروع و بــه 
یــک ســؤال عمومــی کــه تــالش می شــود بــه آن  پاســخ داده شــود، منتهــی می شــود. وی افــزود: بیســت ســال قبــل بــرای 
ــان فارســی مطــرح  ــوان مــدرس زب ــن مســئله ای کــه به عن ــه دانشــگاه امــوری دعــوت شــد. اولی ــان فارســی ب تدریــس زب
بــود، ایــن بــود کــه کــدام زبــان فارســی را بایــد آمــوزش دهــد. زبــان فارســی ادبــی، زبــان فارســی روزمــره، زبانــی کــه در 
ایــران صحبــت می شــود یــا زبــان فارســی کــه در دیگــر نقــاط صحبــت می شــود؟ دانشــگاه دســتورالعمل مشــخصی بــرای 
تدریــس نــدارد و از نظــر آن هــا یــک زبــان فارســی وجــود دارد. در ابتــدا تصورشــان اولویــت زبــان فارســی، زبــان فارســی 
ادبــی و کالســیک بــود امــا بعــد متوجــه شــدند کــه چنیــن چیــزی نیســت و زبــان بــرای ایجــاد ارتبــاط در اولویــت اســت.
دکتــر ســامعی گفــت: »جــان پــری« در ســال 2012 مقالــه ای منتشــر کــرد کــه در آن بــه شــکل گیری زبــان فارســی به عنــوان 
زبــان عمومــی و زبــان مشــترک در منطقــه ی وســیعی از آســیا می پــردازد. از ابتــدا شــروع می کنــد و می گویــد، چــه عواملــی 
ــار  ــا اختی ــا ت ــدن ایرانی ه ــا مسلمان ش ــه ت ــی گرفت ــان عرب ــود زب ــد. از خ ــر بودن ــترک مؤث ــان مش ــن زب ــکل گیری ای در ش
خــط عربــی و همــه ایــن مباحــث. و درنهایــت بــه یــک زبــان عمومــی مشــترک می  رســد. وی از اصطــالح »هوموگالســیا« 
ــه اســت.  ــه کار نرفت ــد، اصطالحــی کــه در زبان شناســی ب ــان فارســی در دوره بعــد از گســترش آن اســتفاده می کن ــرای زب ب
ــا  ــپونر« ب ــان اس ــه »برای ــت ک ــری هس ــه ی دیگ ــد. مقال ــی خوان ــی و هم زبان ــا تک زبان ــی ی ــود آن را تک زبان گونگ می ش
ــی  ــترک فارس ــان مش ــه زب ــه چه گون ــد ک ــث می کن ــه بح ــن مقال ــد. وی در ای ــی« می نویس ــی، دری و تاجیک ــوان »فارس عن
ــود. در  ــری« دور می ش ــی »پ ــد و از هم زبان گونگ ــه می کن ــه و تفرق ــه تجزی ــروع ب ــد، ش ــه بع ــالدی ب ــرن 15 و 1۶ می از ق
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ــان فارســی در امریــکا را  ــا وضعیــت آمــوزش زب ــه ت ــه دســت انگلیســی ها گرفت ــان فارســی در هنــد ب نهایــت از تغییــر زب
ــد. ــرح می کن مط

دکتــر ســامعی افــزود: یــک دوره ی هم گرایــی داریــم کــه زبــان فارســی از چیــن مرکــزی در شــرق و تــا اروپــای شــرقی در 
بوســنی شــکل می گیــرد. زبانــی اســت به شــدت بــاز، شــبیه انگلیســی امــروز. همــه چیــز را جــذب می کنــد و زبــان ســواد 
می شــود. البتــه بــا آن گفت وگــو می کننــد امــا زبــان مکتــوب و کاربــردی اســت. و ایــن زبــان، زبــان ادب و زبــان فرهنــگ 
ــی دوره ای  ــان فارس ــی زب ــد. دوره ی واگرای ــت می یاب ــان اهمی ــن زب ــورد ای ــوزش درم ــواد و آم ــن رو، س ــود. ازای واال می ش
ــوادث  ــه و ح ــا در منطق ــور غربی ه ــود. حض ــیم می ش ــی تقس ــعبه های مختلف ــه ش ــج ب ــی به تدری ــان فارس ــه زب ــت ک اس

تاریخــی بــه ایــن واگرایــی کمــک می کنــد و االن در ایــن عصــر واگرایــی هســتیم.
دکتــر ســامعی دربــاره ی وضعیــت تاریخــی آمــوزش زبــان فارســی در دوره ی ماقبــل مــدرن، دوره ی هم گرایــی در منطقــه ی 
وســیعی مثــل ایــران هنــد، آناتولــی و افغانســتان امــروز و آســیای مرکــزی گفــت: زبــان فارســی در ایــن دوره زبــان ارتبــاط 
ــی و همــراه آن هــا آمــوزش داده می شــده اســت.  ــار تمــام زبان هــای محل ــوده اســت. در کن ــان مشــترک ب و فرهنــگ و زب
ــد  ــدارس قدیمــی بوده ان ــا و م ــًا مکتب خانه ه ــوزش داده می شــده اســت. عموم ــی آم ــون ادب ــگ و فن ــان و فرهن خــط و زب
و معلمــان هــم عمدتــا منشــی یان و اهــل قلــم و نویســندگان و شــعرا بودنــد. شــاگردان آن هــا هــم طبقــات بــاالی جامعــه ی 
ــن  ــو در ای ــان گفت وگ ــچ گاه زب ــًا هی ــی ضرورت ــان فارس ــوند. زب ــد ش ــواد بهره من ــتند از س ــه می توانس ــد ک ــهری بودن ش
ــان اداری و رســمی بــوده اســت. مثــاًل عالمــه  منطقــه وســیع نبــوده اســت و درواقــع زبانــی فراقومــی و فرامنطقــه ای و زب
ــزود:  ــت. وی اف ــوده اس ــی ب ــخن گویان فارس ــن س ــی از قوی تری ــا یک ــرده ام ــت نمی ک ــی صحب ــوری« فارس ــال اله »اقب
ــان رســمی  ــی آغــاز می شــود کــه فارســی را از زب ــی زمان ــد نقطــه رخ می دهــد. در عثمان ــی فارســی در چن شــروع واگرای
کنــار می گذارنــد. در افغانســتان از نیمــه ی قــرن هیجدهــم در زمــان احمدشــاه درانــی شــروع اعتــالی پشــتو اســت. تغییــر در 
هنــد هــم نمونــه ای دیگــر از واگرایــی فارســی اســت. انگلیســی ها از قــرن هیجدهــم وارد هنــد می شــوند درحالی کــه زبــان 
فارســی، زبــان دیوانــی و رســمی اســت. مــوج نوشــتن دســتورهای زبــان فارســی ازطریــق انگلیســی ها متعلــق بــه ایــن دوره 
ــد  ــم می گیرن ــی ها تصمی ــال 1۸35 انگلیس ــود. در س ــا می ش ــد برپ ــر هن ــی در سراس ــان فارس ــوزش زب ــدارس آم ــت. م اس
ــرد. از  ــان اردو هــم تقویــت می شــود و جــای فارســی را می گی ــه زب ــد. البت ــن کنن ــه جــای فارســی، انگلیســی را جایگزی ب
ــی  ــه واگرای ــد، ب ــا را برمی اندازن ــت ازبک ه ــزی می شــوند و حکوم ــیای مرک ــا وارد آس ــه روس ه ــم ک ــرن نوزده ــه ی ق نیم

ــود. ــروع می ش ــج ش ــی به تدری ــوذ روس ــد و نف ــک می کنن ــی کم ــان فارس زب

ــران  ــود. در ای ــی می ش ــه زبان ــه گون ــل س ــی تبدی ــا، فارس ــن واگرایی ه ــال ای ــرد: به دنب ــد ک ــه تأکی ــامعی در ادام ــر س دکت
ــان  ــد. در افغانســتان از 19۶4 نامــش زب ــه ای را طــی می کن ــات جداگان ــان رســمی اســت و حی ــی و زب ــان فارســی و مل زب
دری می شــود. تاجیکــی هــم در تاجیکســتان بــا عناصــری از زبان هــای محلــی مثــل ازبکــی و تحــت تأثیــر روســی حیــات 
تــازه ای را شــروع می کنــد. هرچنــد ایــن ســه زبــان هنــوز هــم به شــدت وابســته هســتند امــا واگــرا می شــوند. فارســی از 
ــد. دری افغانســتان از انگلیســی و تاجیکــی از  ــی از فرانســه و بعــد از انگلیســی می کن ــری واژگان ــه وام گی ــی شــروع ب زمان
روســی وام واژه می گیرنــد. البتــه از زبان هــای محلــی هــم تأثیــر می گیرنــد. از 192۸ در تاجیکســتان مســئله ســواد متفــاوت 
می شــود و خــط روســی خــط کتابــت می شــود. بنابرایــن، ســواد کــه امــر مهمــی اســت و باعــث اتصــال منطقــه وســیعی 
ــان اول  ــوان زب ــا به عن ــی در این ج ــوزش فارس ــد. آم ــی می کن ــی را ط ــیرهای متفاوت ــه مس ــن منطق ــت در ای ــده اس می ش
ــان دوم دارد؟ حــال بایــد فکــر کــرد  ــان فارســی به عنــوان زب بحــث شــد. امــا ایــن وضعیــت چــه تأثیــری بــر آمــوزش زب
ــان دوم  ــوان زب ــی به عن ــان فارس ــوزش زب ــود. آم ــوزش داده ش ــد آم ــه بای ــن منطق ــان در ای ــدام زب ــان دوم ک ــوان زب به عن
ــان اول از دســت  ــب زب ــه پیشــروی خــود را در قال ــته اســت. فارســی باوجودی ک ــابقه داش ــرای انگلیســی ها س ــد ب در هن
ــا  ــت. ب ــده اس ــی درس داده می ش ــی ادب ــن دوره فارس ــت. در ای ــی اس ــان باق ــان دوم هم چن ــوان زب ــا به عن ــد ام می ده
کاهــش نفــوذ فارســی در ایــن منطقــه ی فرهنگــی، جوامــع غربــی براســاس نیــاز خودشــان شــروع بــه آمــوزش زبــان فارســی 
ــی داده  ــوزش م ــان فارســی کالســیک آم ــالدی دانشــگاه پنســیلوانیا زب ــاد می ــه ی هفت ــا ده ــاًل از ســال 1949 ت ــد. مث می کنن
ــی  ــل سیاس ــت. به دالی ــرده اس ــر ک ــکا تغیی ــا در امری ــون نیازه ــد. چ ــوزش می ده ــدرن را آم ــی م ــس فارس ــت. از آن پ اس
متعــدد فارســی ایــران بیشــتر از فارســی افغانســتان و تاجیکســتان مــورد توجــه قــرار می گیــرد. رشــد ســواد و ادبیــات باعــث 
ــار گذاشــته می شــود و  ــان کالســیک کن ــن دوره زب ــرد. در ای ــرار گی ــورد توجــه ق ــران بیشــتر م ــان فارســی ای ــا زب شــد ت
آمــوزش زبــان زنــده اولویــت اســت امــا مســئله ایــن اســت کــدام فارســی ایــران مــورد توجــه اســت: گفتــاری، نوشــتاری 
یــا کالســیک؟ ســرگردانی در ایــن زمینــه وجــود دارد هرچنــد کــه تأکیــد بــر زبــان گفتــاری شــده اســت. امــا ایــن تأکیــد بــر 
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ــوزش داده نمی شــود و  ــن دوره فارســی در مدرســه ها آم ــی بیشــتر می شــود. در ای ــاری خــود موجــب واگرای ــان گفت زب
ــی رود. ــگاه ها م ــه دانش ب

ــان  ــوزش زب ــیوه های آم ــام ش ــرگردانی در تم ــی س ــان فارس ــوزش زب ــرای آم ــد: ب ــادآور ش ــه ی ــامعی در خاتم ــر س دکت
فارســی در امریــکا دیــده می شــود. مؤلــف کتــاب هنــوز نمی دانــد بــا کــدام زبــان کار می کنــد؟ کتــاب واحــد نیــز وجــود 
نــدارد. البتــه ایــن مشــکل از معلــم ناشــی نمی شــود بلکــه مســئله بــه گونــه ی زبانــی بــاز می گــردد. مربیــان زبــان فارســی 
عمدتــًا افــرادی خــارج از حــوزه ی زبــان هســتند کــه وارد حــوزه ی زبــان شــده اند. وی در پایــان گفــت مشــکالتی کــه در 
حــوزه ی زبــان فارســی از بیســت ســال قبــل بیــان شــده اســت هم چنــان امــروزه باقــی اســت. مطالعــات نظــری گســترش 
ــداد دانشــجویان فارســی  ــه تع ــزون براین ک ــا همــان روش هــای محــدود و آشــنای معلمــان اســت. اف ــا روش ه ــه ام یافت
ــان فارســی در  ــوزش زب ــد. سرنوشــت آم ــز کاهــش می یاب ــای دوره نی ــا انته ــدا ت ــج از ابت ــه اســت و به تدری کاهــش یافت

غــرب و مخصوصــًا امریــکا نامعلــوم اســت.
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