برگزاري هشتمين نشست اعضاي محترم شوراي پژوهشي بنياد ايرانشناسي
به رياست آيتا ...سيدمحمد خامنهاي

هشتمين نشست اعضاي محترم شوراي پژوهشي ،به رياست آيتا ...سيدمحمد خامنهاي ،پانزدهم مهرماه  1396برگزار شد .به
گزارش روابط عمومي بنياد ايرانشناسي ،در اين نشست كه با حضور جناب آقايان دكتر بهرامزاده ،معاون پژوهشي بنياد ،دكتر احمد
خاتمي ،دكتر حكمتا ...مالصالحي و سركار خانم دكتر زرشناس ،از اعضاي محترم شوراي پژوهشي ،همراه بود؛ ضمن ارائة گزارش
عملكرد معاونت پژوهشي در سال  1395و گزارش طرحهاي در دست انجام اين معاونت در سال  ،1396پيشنهاد طرح
زاگرسشناسي و بررسي مشكالت انجام طرحهاي پژوهشي ارائه شد ،كه مورد بررسي و ارزيابي حاضران قرار گرفت.
بر اين اساس ،آقاي دكتر بهرامزاده ،طي گزارشي به مهمترين اقدامات انجام يافته در معاونت پژوهشي بنياد در سال  1395و نيمة
نخست سال  1396اشاره كرد و چنين بيان داشت :از  35طرح در دست انجام در سال  10 ،1395طرح پايان يافته و  25طرح ديگر
در دست انجام در سال  1396قرار گرفتهاند.
وي تعداد كتابهاي چاپ شده در سال  1395را هشت جلد و تعداد كتابهاي چاپ شده در نيمة نخست سال  1396را يك جلد بيان
كرد .همچنين تعداد كتابهاي فيپا گرفته در سال  ،1396سه جلد و در مرحلة اخذ فيپا ،دو جلد عنوان شد.
معاون پژوهشي بنياد فصلنامههاي در انتظار اخذ مجوز در سال  1396را ،سه فصلنامة «گزارش ايرانشناسي»« ،باستانشناسي ايران
فرهنگي» و «فرانما» معرفي كرد .وي همچنين تعداد كتابهاي خريداري شده در سال  1395را كه به مجموعة مركز اسناد و
كتابخانة بنياد افزوده شدهاند 1152 ،جلد بيان كرد .دكتر بهرامزاده تعداد كتابهاي خريداري شده در سال  1396را نيز  777جلد
عنوان كرد.

ايشان در ادامة گزارش خود ،فعاليتهاي معاونت پژوهشي بنياد را بدين شرح معرفي كرد:
«طرح جايگاه ايرانشناسي در سند ملي توسعة فرهنگ و تمدن اسالمي -ايراني»« ،سند راهبردي سال « ،»1395سند راهبردي
سال  »1396و «طرح چشمانداز برنامههاي معاونت پژوهشي در سال .»1395
بر اين اساس ايشان طرحهاي پژوهشي معاونت پژوهشي در سال  1395را چنين معرفي كرد:
«بانك طبيعت ايران»« ،طرح پژوهشي بازارهاي روز و هفتگي مناطق ساحلي شمال ايران»« ،ايرانشناسي ،اخالق ،عادات و سنن
ايراني»« ،اصطالحنامة هنرهاي سنتي و صنايع دستي( -سنگ و سفال)»« ،معرفي برترينهاي ايران»« ،طرح نقد كتابهاي درسي
پاية دبستان از منظر ايرانشناسي»« ،طرح كتاب ايران»« ،طرح ايرانشناسان»« ،ايرانشناسي براي دبيرستان»« ،مجموعه عكسهاي
چهارمين جشنوارة عكس ايرانشناسي»« ،دانشنامة علوم ايراني (علم نجوم وكيهانشناسي)»« ،تدوين كتابهاي دانشافزايي براي
دانشجويان خارجي رشتة ايرانشناسي»« ،بررسي و نظارت بر محتواي تارنماهاي مرتبط با مطالعات ايرانشناسي»« ،اطلس صنايع
دستي در ايران»« ،مشاهير ايران»« ،آموزش و آموزش عالي در ايران از دوران باستان تاكنون»« ،زبانها ،گويش و لهجـههاي
موجـود در كشور ايران»« ،اطلس استان همدان»« ،دانشنامة جامع ايرانشناسي»» ،دفتر تاريخ»« ،دفتر جغرافيا»« ،دفتر بازيها و
صنايع دستي»« ،دفتر باستانشناسي پيش از تاريخ»« ،طرح اديان و اقوام ايراني از دوران باستان»« ،شهرهاي ايرانشهر( -جلد نهم
و دهم)»« ،تهيه و تدوين كتاب ايرانشناسي دبستان»« ،طرح پژوهشي ترجمة متون غيرفارسي در حوزة ايرانشناسي»« ،اطلس
گاهنگاري تطبيقي ايران و جهان»« ،كتابشناسي مطالعات زرتشتي»« ،حكمت و آيين مغان»« ،وحدت اقوام ايراني»« ،ارتقاي
جايگاه ايرانيان در جهان»« ،گاهنگاري ايران براساس دادههاي مطلق (گاهنگاري مطلق محوطههاي باستانشناسي ايران)»،
«اطلس مرزهاي ايران»« ،نجات علم از سقوط توسط مسلمانان»« ،كتابشناسي آيين زروان»« ،بازار اراك»« ،ايران را بهتر
بشناسيم» و «تدوين سند راهبردي».
وي همچنين طرحهاي در دست انجام براي سال  1396را اينگونه معرفي كرد:
«دانشنامة جامع ايرانشناسي استانهاي كشور»« ،طرح زبان و گويش مردم ايران (اطلس زبانها و لهجهها)« ،طرح صنايع دستي و
هنرهاي سنتي و بومي (اطلس صنايع دستي ايران)»« ،طرح بزرگ و ملي مفاخر و مشاهير كشور ايران»« ،طرح تاريخ تحول و
تطور آموزش و آموزش عالي در ايران از دوران باستان تا امروز»« ،اطلس استان همدان»« ،اديان باستاني در ايران ،آسيا ،اروپا و
شمال آفريقا»« ،ارمنستانشناسي (مجموعة مقاالت)»« ،دانشنامة علوم ايراني (علم نجوم و كيهانشناسي)»« ،دانشنامة ايرانشناسان
جهان (ايرانشناسان روسيه)»« ،طرح پژوهشي ترجمة متون غيرفارسي در حوزة ايرانشناسي»« ،طرح نقد كتابهاي درسي پاية
دبستان از منظر ايرانشناسي»« ،بانك طبيعت ايران»« ،طرح پژوهشي بازارهاي روز و هفتگي مناطق ساحلي شمال ايران»،
«ايرانشناسي ،اخالق ،عادات و سنن ايراني»« ،معرفي برترينهاي ايران»« ،مجموعه عكسهاي چهارمين جشنوارة عكس
ايرانشناسي»« ،كتابشناسي زرتشت»« ،تدوين سند راهبردي»« ،گاهنگاري ايران براساس دادههاي مطلق (گاهنگاري مطلق
محوطههاي باستانشناسي ايران)»« ،ارتقاي جايگاه ايرانيان در جهان»« ،حكمت و آيين مغان» و «ايرانشناسي ،اخالق ،عادات و
سنن ايراني».

آقاي دكتر بهرامزاده همچنين كتابها و فصلنامههاي چاپ شده و فيپا گرفته شده و در دست فيپا در سالهاي  1395و  1396را
چنين معرفي كرد:
«مناسبتهاي ايراني (چاپ شده)« ،اصطالحنامة صنايعدستي -خط و كتابت (چاپ شده)»« ،تاريخچة مهديه و مسجد صاحبالزمان
كرمان (چاپ شده)»« ،كرمان در آينة گردشگري (چاپ شده)»« ،كتابشناسي مطالعات مهرپرستي (چاپ شده)»« ،جواهر الزواهر
(چاپ شده)»« ،حكمرانان (چاپ شده)»« ،ويلهلم واسموس (چاپ شده)»« ،فصلنامة مطالعات خليج فارس (چهار شماره چاپ شده
است)»« ،فصلنامة مطالعات ايرانشناسي (چهار شماره چاپ شده است)»« ،فصلنامة باستانشناسي ايران فرهنگي (براي اخذ مجوز
ارشاد)»« ،فصلنامة گزارش ايرانشناسي (براي اخذ مجوز ارشاد)»« ،فصلنامة فرانما (براي اخذ مجوز ارشاد)»« ،تاريخ دريانوردي از
آغاز تاكنون (فيپا گرفته شده)»« ،گاهنگاري دورة پارينه سنگي (چاپ شده)»« ،اصطالحنامة سنگ و سفال (فيپا گرفته شده)»،
«كتابشناسي مهرپرستي (فيپا گرفته شده)»« ،نجات علم از سقوط (فيپا گرفته شده)»« ،شهرهاي ايرانشهر (جلد هفتم و هشتم)
(فيپا گرفته شده)» و «شهرهاي ايرانشهر (جلد نهم و دهم) (در دست فيپا)».
وي در پايان گزارش خود با اشاره به طرح پيشنهادي زاگرسشناسي ،اين طرح را تدبير رياست محترم بنياد ايرانشناسي ،حضرت
آيتا ...سيدمحمد خامنهاي معرفي كرد ،كه محصول و زاييدة طرح گاهنگاري مطلق محوطههاي باستانشناسي ايران خواهد شد.
همچنين در اين نشست ،اعضاي محترم شوراي پژوهشي حاضر در نشست ،ضمن مثبت ارزيابي كردن اقدامات انجام يافته در
معاونت پژوهشي ،پيشنهادهايي را جهت بهبود روند انجام امور پژوهشيِ بنياد ،بدين شرح مطرح كردند:
 رايزني و عقد تفاهمنامة همكاري با دانشگاههاي علمي -پژوهشي( ،و بطور ويژه) ،ناشران معتبر بخش خصوصي ،بمنظور چاپ وانتشار محتواي توليد شده از سوي بنياد؛
 رايزني با سازمانهايي همچون :وزارت ارشاد و نهاد عمومي كتابخانهها ،بمنظور جذب ياري حداكثري اين سازمانها جهت چاپكتابهاي مرجع و دانشنامهها؛
 اختصاص سوبسيد دولتي به بنياد ايرانشناسي ،در راستاي انجام امور پژوهشي بنياد بنحو مطلوب.در پايان آيتا ...سيدمحمد خامنهاي ،رئيس بنياد ايرانشناسي ،نيز با بيان اين موضوع كه در قرن اخير بطور عمد سرزمين ايران از
سوي غربيها بگونهاي معرفي شده كه سرزميني با مردمان بيسابقه و بيهويت جلوه نمايد و سكوت سنگيني بر شناخت و معرفي
تاريخ و هويت ايران فرهنگي حكمفرما است ،چنين بيان داشت :كار براي انجام بسيار است.
پژوهشگران امروزه بيشتر عادت به نقل كردهاند و خبري از تحليل موضوعات و يافتههاي باستاني و تاريخي نيست؛ درصورتيكه
پژوهشگرِ تحليلگر ميتواند از مجموعة دادهها به تعارضها دست يابد و به كشف و ارائة يافتة سومي بنام فرضيه -كه حال يا اثبات
خواهد شد يا ردّ -نائل شود.

ايشان با بيان اينكه طرح زاگرسشناسي ميتواند سرچشمة خيلي از سئواالت و فرضيات مهم دربارة خاستگاه نسل بشر امروزي قرار
گيرد ،چنين مطرح كرد :خواستگاه و محل پراكنش نژاد بشر امروزي كجاست؟ آيا از ايران است؟ يا آفريقا؟ يا بينالنهرين و يا ديگر
نقاط زمين؟
بنابر مؤيداتي كه از سوي خود غربيها ارائه شده است ،ايران بعنوان خاستگاه اولية نسل بشر امروز معرفي ميشود؛ و اگر اين خاستگاه
بطور مثال در آفريفا باشد ،دليل و برهان آن چيست؟
بر اساس نكات علمي قرآن مجيد كه ميتواند بعنوان سندي مطمئن مورد بررسي قرار گيرد ،به سخن گفتن بشر امروزي -آدم و
حوا -از همان بدو خلقت اشاره شده است؛ اما قديميترين زبان كدام زبان بوده كه پدر و مادر نسل بشر امروز بدان سخن گفتهاند؟
آيتا ...سيد محمد خامنهاي در پايان سخنان خود با بيان اينكه حتي اگر سند در خوري در اين باب ارائه نشود ،بنياد ايرانشناسي را
ميتوان بعنوان كرسي فرضيهسازي در اين حوزه معرفي كرد ،كه وارد عمل شده و فكر و تجربة پژوهشگران ميتواند بصورت فرضيه
براي آيندگان باقي بماند ،تا بدان پاسخ داده و آنرا به نتيجه رسانند.
پس از ارائة گزارش مهمترين اقدامات انجام يافته در معاونت پژوهشي بنياد در سال  1395و نيمة نخست سال  ،1396و ارائة
پيشنهادهاي الزم جهت بهبود انجام امور ،اعضاي حاضر در جلسه گزارش ارائه شده را مورد تأييد قرار دادند.

