
از سوی پژوهشگاه علوم انسانی منتشر  شد 

فراخوان مقاله
 برای کنگره بین المللی الغدیر 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با انتشار فراخوانی از محققان و عالقه 
مندان برای ارسال اثر به کنگره بین المللی الغدیر دعوت کرد .

و                                                      غدیر  های  آموزه  اسالمی،  امت  و  غدیر  اصلی  محور   3 در  کنگره  این 
بررسی های تاریخی ماجرای غدیر برگزار می شود. 

آخرین مهلت دریافت چکیده مقاالت31 شهریور  ) 16 ذی القعده 1434 و  22 
سپتامبر 2013( ،زمان اعالم چکیده های پذیرفته شده 6 مهر)22 ذی القعده و 

28 سپتامبر( مهلت ارسال اصل مقاالت 24 مهر) 10ذی الحجه /16 اکتبر( و 
زمان برگزاری همایش روزهای چهارشنبه و پنجشنبه اول و دوم آبان )17و18 

ذی الحجه / 23و24 اکتبر ( اعالم شده است. 
در محور نخست این کنگره یعنی » غدیر و امت اسالمی« 4 عنوان غدیر و تمدن 
اسالمی،غدیر و آینده جهان اسالم،غدیر و وحدت امت اسالمی  و از غدیر تا صلح 

جهانی به عنوان موضوعات اصلی اعالم شده اند . 
آموزه های سیاسی و حکومتی غدیر،جایگاه غدیر در منظومه فکری و اعتقادی 

اسالم ، تبیین نگرش های اخالقی پیام غدیر و  نسبت غدیر با رسالت انبیاء 
موضوعات محور دوم کنگره » آموزه های غدیر« هستند . 

عالقه مندان به ارائه اثر مرتبط با محور سوم یعنی» بررسی های تاریخی 
ماجرای غدیر« باید 3 موضوع اصلی چگونگی انعکاس ماجرای غدیر در تاریخ ، 
چالشهای مفهومی و مصداقی در مضامین خطبه غدیر و  نسبت خطبه غدیر با 

آیات منتسب به آن واقعه را مورد نظر داشته باشند .
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نشست علمی تخصصی »شهید مطهری و 

تحول در علوم انسانی«  برگزار شد 
نشســت علمی تخصصی با موضوع »شــهید مرتضی مطهــری و تحول در علوم 

انسانی« در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
در این نشســت که 15 اردیبهشت به مدت 3 ساعت و با حضور بیش از 50 نفر از 
عالقه مندان و صاحب نظران این حوزه برگزار شــد،آقایان دکتر عبدالرزاق حسامي 

فر،دکتر غالمحسین خدری و دکتر حمید رضا آیت اللهی سخنرانی کردند.
گزارشــی از برگزاری این نشســت به اداره کل فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوري ارســال شده اســت.عالقه مندان می توانند با مراجعه به سایت 
پژوهشــگاه به نشانی www.ihcs.ac.ir  و ورود به بخش سخنرانی ها و نشست ها، 
فایل صوتی و تصویری این برنامه را از فهرســت نشست های اردیبهشت ماه دریافت 

کنند.

از سوی پژوهشگاه صادر شد 

هزارمین گواهی شرکت در 
دوره ها و کارگاه های آموزشی 

پژوهشگاه 
تعداد گواهی های صادر شده برای شرکت در کارگاه ها و                     

دوره های آموزشی از مرز هزار نفر گذشت.
 مرکز آموزش های آزاد تخصصی پژوهشگاه علوم انسانی در دو 
سال گذشته، در برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی، ضمن 

در نظر گرفتن اهداف کلی پژوهشگاه ، اهداف کلی ذیل را در 
نظر نیز گرفته است: 

 1( برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی در حوزه های 
مختلف علوم انسانی به منظور رعایت اصل تنوع آموزشی و نیز 

متناسب با نیاز آموزشی 
 2( برگزاری هدفمند دوره ها و کارگاه های آموزشی روش 
تحقیق )اعم از روش های کیفی و کمی تحقیق( به منظور 

ترویج فرهنگ پژوهش محوری و تربیت پژوهشگران 
متخصص و کارا و نیز ایجاد فرصت برای عالقه مندان به 

یادگیری روش های صحیح پژوهش تحت آموزش اساتید 
خبره. 

 3( ارائه فرصت آموزشی برای تمامی عالقه مندان به یادگیری 
در حوزه های مختلف علوم انسانی در سراسر کشور. 

مرکز آموزش های آزاد تخصصی پژوهشگاه علوم انسانی  به 
بهانه صدور هزارمین گواهی شرکت در دوره ها و کارگاه ها 

گزارشی  از فعالیت خود در چند سال گذشته را منتشر کرده 
است. 

بر اساس این گزارش در مقایسه سال 91 و 88 برگزاری 
سخنرانی،کارگاه و همایش با رشد قابل توجهی همراه 

بوده است.در حالی که در سال 88 و 89 هیچ کارگاهی در 
پژوهشگاه برگزار نشد،این عدد در سال 90 به 22 و در سال 91 

به بیش از دو برابر یعنی 46 مورد رسید.تعداد سخنرانی های 
برگزار شده در سال 91 در حالی 126 مورد بوده که در سه 

سال قبل آن به ترتیب 95،88 و 25 مورد بوده است. 
پژوهشگاه همچنین در سال 88 یک،در سال 89 هفت و 
در سال 90 سه  همایش برگزار کرده که این رقم در سال 

91 به 10 مورد رسیده است.تعداد نشست های تخصصی 
نیز مانند سال گذشته 16 مورد بوده است. در میان همه                          

پژوهشکده ها و گروه های پژوهشگاه، پژوهشکده ادبیات در 
مجموع با برگزاری 31 همایش،کارگاه،نشست و سخنرانی 

بیشترین آمار را دارد. مرکز آموزش های آزاد تخصصی 
پژوهشگاه علوم انسانی  همچنین اعالم کرده از سال گذشته در 

کنار افزایش کمی این برنامه ها،ارتقاء سطح کیفی آنها نیز به 
صورت جدی مورد توجه قرار گرفته و این موضوع در سال 92 

نیز در دستور کار قرار دارد. 
جزئیات بیشتری از برگزاری همه این برنامه ها شامل 

موضوع،زمان برگزاری،سخنران،مدرس و ... به تفکیک 
برنامه ها و سال های برگزاری از اینجا در دسترس شماست.
همچنین آرشیو صوتی وتصویری این برنامه های در سایت 

پژوهشگاه در اختیار عالقه مندان قرار دارد. 

از سوی انتشارات اعالم شد 

پردانلود ترین مقاله های 
مجالت پژوهشگاه علوم انسانی 

 انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فهرست پردانلود ترین 
مقاله های مجالت را منتشر کرد. »ناصر زعفرانچی« مدیر انتشارت 

پژوهشگاه،در این فهرست در هر یک از 17 مجله پژوهشگاه، 3 مقاله که 
بیشترین دانلود را داشته همراه با تعداد دفعات مشاهده در سایت و سایر 

مشخصات مقاله را اعالم کرده است. 
جستارهای تاریخی، مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ، حکمت 

معاصر، تحقیقات تاریخ اجتماعی، ادبیات پارسی معاصر، آفاق الحضاره 
اسالمی، زبانشناخت، منطق پژوهی، پژوهش نامه علوی، اقتصاد تطبیقی، 

کهن نامه ادب پارسی، ادبیات پارسی معاصر، تفکر و کودک، جامعه پژوهی 
فرهنگی، غرب شناسی بنیادی، فلسفه علم و  جستارهای فلسفه دین مجالتی 
هستند که مقاالت پرمخاطب آنها در این فهرست اعالم شده است.اخذ درجه 
علمی پژوهشی و افزایش تعداد مجالت منتشر شده و همچنین آنالین کردن 

مجالت علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی یکی از 
اقدامات اساسی پژوهشگاه  در سال گذشته برای توزیع بیشتر ایده ها و افکار 
کارشناسان و پژوهشگران ایرانی بود.انتشار  21 عنوان نشریه علمی پژوهشی 

در حوزه های مختلف علوم انسانی در نوع خود بی نظیر است چرا که به نسبت 
سرانه اعضا هیات علمی این تعداد مجله علمی و پژوهشی در هیچ کدام از 

مراکز دانشگاهی یا پژوهشی سابقه ندارد. کل مجالت دانشگاه تهران در زمینه 
علوم انسانی حدود 74 عنوان است در حالی که بیش از 1500 عضوهیات 

علمی دارد. ولی پژوهشگاه با 76 عضو هیات علمی 21 مجله علمی پژوهشی 
منتشر می کند

در سال 91 این مجالت به طور دو فصلنامه منتشر شده اند. این بدان 
معناست که پژوهشگاه فقط  در سال  گذشته 42 شماره نشریه با درجه علمی 

پژوهشی منتشر کرده است.همه مقاالت تمامی شماره های این نشریات بر 
روی سایت هر کدام در سامانه مدیریت نشریات پژوهشگاه در دسترس و قابل 

دریافت برای عموم است.
جزئیات بیشتر از این مقاالت را می توانید در صفحه 30  ببینید.             
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انتشار چهارمین مجموعه مقاالت 
فلسفي و عرفاني “ اشراق”توسط بنیاد 

مطالعات اسالمي در روسیه

چهارمین شماره سالنامه فلسفي عرفاني “ اشراق “ توسط بنیاد مطالعات اسالمي 
در مسکو منتشر شد .

شماره چهارم اشراق در بر گیرنده 36 مقاله از نویسندگان و محققان برجسته در 
حوزه فلسفه و عرفان اسالمي مي باشد که 12 مقاله از این مجموعه  متعلق به 

نویسندگان ایراني بوده و الباقي آثار نویسندگان روس و کشورهاي آمریکا ، 
بلژیک ،سوییس،لبنان ، پاکستان ،کانادا، ایتالیا و انگلیس  مي باشد .

نویسندگان ایراني این شماره )به ترتیب الفبا ( حمید رضا آیت اللهي ،غالم رضا 
اعواني، سید محمد خامنه اي ،محمود خاتمي ،عبد الحسین خسرو پناه،غالم 

حسین خدري ،محسن جوادي ،فرهاد دفتري ،غالمحسین دیناني ،مستانه 
کاکایي ،کریم مجتهدي و علي اکبر والیتي هستند.موضوع اصلي شماره چهارم 

اشراق بررسي دیدگاه هاي شخصیتهاي فلسفي دوره خواجه نصیر الدین طوسي 
مي باشد.

بنیاد مطالعات اسالمي با هدف تبیین زوایاي مختلف فرهنگ و فلسفه اسالمي 
اقدام به انتشار سالنامه اشراق نموده است.در انتشار این سالنامه انستیتو فلسفه 
آکادمي علوم روسیه مسکو و موسسه حکمت و فلسفه ایران تا به حال همکاري 
مستمر داشته اند و در شماره چهارم اضافه بر این ،انجمن آثارو مفاخر  فرهنگي 

ایران و موسسه اسماعیلي لندن نیز مشارکت نمودند.
شماره چهارم اشراق با 632 صفحه در تیراژ600 نسخه توسط انتشارات آثار 

شرقي مسکو و با مشارکت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شد.

مقاله دکتر هدایتی در یک کنفرانس 
بین المللی 

 4th World Conference on  دکتر مهرنوش هدایتی با حضور در
Psychology, Counseling and Guidance   مقاله خود با موضوع 

 Effects of participation in “Community of philosophical
Inquiry“ را به صورت سخنرانی ارائه کرد . 

این کنفرانس 24 تا 26 می در کشور ترکیه برگزار شد و دکتر هدایتی به دلیل 
ارائه رویکردی جدید در »زوج درمانی« و با توجه به سابقه ارئه مقاله در دوره های 

قبلی این کنفرانس به عنوان دبیر یکی از جلسات انتخاب شد.باال بودن کیفیت 
پنلی که دبیری آن بر عهده خانم هدایتی بود سبب شد سخنرانانی از پنل ها و 
جلسه های دیگر نیز در این بخش حضور پیدا کنند . مقاله خانم هدایتی برای 

چاپ در مجله ISI  که توسط انشتارات الزویر منتشر می شود پذیرفته شده است 
 

فراخوان مقاله
 کنگره بین المللی الغدیر 

دبیرخانه کنگره از عالقه مندان به ارسال اثر 
خواسته تا چکیده مقاالت خود را در قالب فایل ورد 

حداکثر تا 31 شهریور 1392 و از طریق پست 
alghadircongress@ الکترونیک به نشانی
ihcs.ac.ir ارسال نمایند.  الزم است خالصه 

مقاالت ارسالی شامل نام نویسنده، وضعیت 
تحصیلی، آدرس محل سکونت، تلفن تماس، 

آدرس پست الکترونیکی و خالصه سوابق علمی و 
پژوهشی )حداکثر 300 کلمه( باشد. کمیته علمی 
همایش پس از ارزیابی چکیده مقاالت، نتایج را از 
طریق پست الکترونیک به اطالع برگزیده شدگان 

خواهد رساند. مقاالت منتخب با حضور 
نویسندگان آنها، در همایش ارائه خواهند شد . 

برای اطالع از جزئیات بیشتر برگزاری این کنگره 
 alghadircongress.ir می توانید به نشانی

مراجعه کنید.همه اطالعات به زبان های عربی و 
انگلیسی،راهنمای تدوین مقاالت،شیوه استناد و ... 

در این سایت در دسترس است . 

برنامه های مناسبتی در 
پژوهشگاه 

در دو ماه گذشته و همزمان با مناسبت های 
مختلف مذهبی برنامه هایی نیز در پژوهشگاه 

برگزار شد.در روز زن مراسم جشنی  با سخنرانی 
خانم دکتر فروغ پارسا با عنوان بررسی پژوهش 

های انجام شده پیرامون حضرت زهرا)س( برگزار 
شد.در روز مرد نیز مراسم مشابهی برگزار شد. در 
روز زن به خانم ها و در روز مرد نیز به همه آقایان 

شاغل در پژوهشگاه هدایایی تقدیم شد. همچنین 
مراسم نیمه شعبان نیز مانند سال گذشته با 

جشن،سخنرانی،موسیقی و مسابقه شعر خوانی 
همکاران برگزار شد.در بخش مسابقه تعدادی از 
همکاران که از قبل ثبت نام کرده بودند اشعار یا 

قطعات ادبی را به انتخاب خودشان اجرا و تعدادی 
نیز مداحی کردند.در پایان مراسم شرکت کنندگان 

بهترین اجرا ها را انتخاب کردند.بر این اساس 
آقایان ایرانی،سوری و شاهسون موفق به کسب 

بیشترین رای شده و هدایی دریافت کردند.از سوی 
پژوهشگاه نیز به کلیه کارکنان کارت های هدیه 

تقدیم شد.
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 دکتر آیت اللهی در کنفرانس خبری:

عدالت پژوهشی در حوزه علوم انسانی نیاز امروز ماست  

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
در ابتدای این نشســت، با اشــاره به فعالیت های 
صورت گرفته در سال گذشته، اظهار کرد: پارسال 
در حوزه علوم انسانی به توفقیات خوبی رسیدیم از 
جمله مســئله ایجاد عدالت پژوهشی و دسترسی 
پژوهشگران عرصه علوم انسانی به جدی ترین های 
حــوزه کاری، که طــی روال برنامه هــای کاری 
پژوهشگاه صورت پذیرفت؛ ضمن آنکه با پرتالی که 
ایجاد کردیم در واقع ذخیره ای را برای علوم انسانی 
اســالمی انجام دادیم به گونه ای که روزی 40 هزار 

نفر از این سایت بازدید دارند .
وی ادامــه داد: علــوم انســانی اســالمی ایرانی با                             
راه اندازی پرتال یاد شــده، در حوزه فضای مجاری 
بسط و توزیع شد به نحوی که گاها شاهد بودیم که                    
مقاله ای بازدید بیش از دو هزار را به خود اختصاص 
داده بود که حاکی از تبادل تازه های علوم انســانی 
میان صاحب نظران در سطح وب بود، به نحوی که 
در ســالی که گذشــت اهتمام ما بر مجازی کردن 

حوزه های مختلف علوم انسانی بود .
دکتــر آیت اللهی با اشــاره به آثــار و فعالیت های 
پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی بیان 
کرد: ما 21 مجله علمی پژوهشــی داریم، یعنی به 
طور متوســط می توانم بگویم که هر روز یک ایده 
جدید در پژوهشــگاه منتشر می شود و این توفیق 

قابل توجهی است، به این 
معنــا کــه 95 درصــد 
تولیــدات علوم انســانی 
کشــور در این پژوهشگاه 

انجام می شود .
علوم  پژوهشــگاه  رئیس 
مطالعــات  و  انســانی 
فرهنگــی تصریــح کرد: 
تالش ما در سال جدید بر 
ورود هر چه به سطح بین 
المللی است که این مهم از 
طریق برگزاری کنفرانس 
ها، ســمینارها و انتشــار 
مجالت در خارج از کشور 
ممکــن می شــود که در 

دوره  اخیــر )مجــالت( پیگیر امــور مربوط به آن 
هستیم .

وی ادامه داد: ما تــالش کردیم محفل و پاتوقی را 
برای اساتید و دانشجویان علوم انسانی ایجاد کنیم 
که این مهم با ارائه سخنرانی های متعدد، همایش 
هــا و کنفرانس ها صورت گرفت، به نحوی که افراد 
زیادی از حیطه های مختلف علوم انسانی گرد هم 

جمع شدند .
 وی در این کنفرانس عنوان کرد: در پژوهشگاه 11 
پژوهشــکده، 2 مرکز علمی، 55 گروه زیر مجموعه 
وجود دارد که این ســاختار در طول 2 ســال اخیر 
شــکل گرفته و خروجی پژوهشــکده هــا ناظر بر 

برآوردن نیازهای جامعه است .
وی ابراز کرد: ســال گذشته نمایشگاه دائمی کتب 
علوم انســانی را ایجــاد کردیم چراکه خواســته 
پژوهشــگران و دانشــجویان بود، بســیاری از این 
موضوع در رنج بودند که بــرای یافتن کتاب مورد 
نظر باید چندین مسیر و کتاب فروشی را بگذرانند 
و جست وجو کنند، بنابراین نمایشگاه دائمی کتاب 
ما که شــامل آثار 20 انتشــارات از جمله دانشگاه 
تهران، دانشــگاه امام صادق)ع( ، بوستان کتاب قم 
و... سبب شــد تا بسیاری بتوانند راحت تر به کتب 

حوره علوم انسانی دسترسی یابند .
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

با اشــاره به برپایی بیست و ششمین نمایشگاه بین 
المللی کتاب تهران گفت: پژوهشــگاه در نمایشگاه 

امسال 200 عنوان کتاب را عرضه کرد.
رئیس پژوهشــگاه علوم انسانی  در ادامه با اشاره به 
فعالیت های پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات 
فرهنگی گفت: پژوهشگاه در حوزه تحول علمی، تا 
به حال 2900 مقاله علمی دریافت کرده اســت که 

از میان 700 مقاله چاپ شده اند .
وی در خصوص وضعیت کتب این پژوهشــگاه نیز، 
گفت: با وجود گران شــدن کتــاب و کاغذ و پایین 
آمدن درآمد افراد، با اقدامات صورت گرفته توسط 
پژوهشگاه، خوشبختانه میزان فروش کتاب ها روند 
صعودی داشــته است. پژوهشگاه سعی کرده است 
برای اینکه میزان اســتقبال از کتاب هایش کاهش 
نیابد، اقداماتی همچون ارائه تخفیف، آنالین کردن 
مجالت را ارائه کند و همچنین چاپ کتب تخصصی 
را کاهش داده اســت و تا زمان نیــاز مجدد، چاپ 

صورت نمی گیرد.
رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
تالش جهت مجازی کردن امور و فعالیت های این 
پژوهشــگاه را از دیگر برنامه هایی عنوان کرد که از 

سال گذشته صورت گرفته و ادامه دارد. 
وی همچنیــن در خصوص آخرین اقدامات صورت 
گرفته در بحث بازنگری کتب علوم انســانی، گفت: 
پژوهشــگاه طی شش ماه، 38 
سرفصل اصلی علوم انسانی در 
مقطع لیسانس را بازنگری کرد 
و در ســال 90 تحویل وزارت 
علوم داد که این اقدام با حضور 
3000 اســتاد و 12 هــزار نفر 
صورت گرفــت و اگر در همان 
ســال 90 این ســرفصل های 
بازنگری  شده مورد بهره برداری 
قــرار می گرفت، در حال حاضر 
دو ســال بود که دانشــجویان 
می توانســتند از آن اســتفاده 
کنند، اما این روند طوالنی شد، 
البتــه از مهر امســال دروس 
بازنگری شده برای دانشجویان 

نشست خبری حمیدرضا آیت اللهی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اصحاب رسانه، پیرامون تشریح برنامه های سال جدید 
این پژوهشگاه و ارائه گزارشی از برنامه های سال گذشته، به همراه اعالم جزئیات در رابطه با کنفرانس بین المللی “جنبش های اسالمی معاصر 

در اندیشه و عمل، اخوان المسلمین و جنبش های اسالمی همسو“ صبح سوم اردیبهشت ماه، برگزار شد .

 طرح نشر دیجیتال توسط پژوهشگاه پیگیری می شود.تاسیس خبرگزاری علوم 
انسانی هم دنبال می شود.در صورت رفع مشکالت مالی این خبرگزاری برای استفاده 

فعاالن این حوزه راه اندازی خواهد شد تا همه در جریان علوم انسانی در ایران و جهان 
قرار گیرند.

  معمول این است که هنگام مواجه شدن با کمبود بودجه اولین جایی که تحت فشار قرار 
می گیرد، بخش پژوهش است. با این حال پژوهشگاه با وجود مشکالت متعدد در سال 

گذشته توفیقات مهمی در زمینه های مختلف کسب کرد.
  مهم ترین برنامه کاری ما در سال های گذشته تالش برای برقراری عدالت آموزشی و 
پژوهشی بود تا دانشجویان، اساتید و پژوهشگران در سراسر کشور بتوانند به راحتی به 

منابع دسترسی داشته باشند

       از نشر دیجیتال تا خبرگزاری علوم انسانی
ی 
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نهمین جلسه دبیران و صد و جهل و یکمین جلسه عمومی برگزار شد 

آخرین خبر ها  از  
شورای بررسی متون 

نهمین  جلســه شورای دبیران شــورای بررسی متون و کتب علوم انســانی با حضور دبیر 
محترم شــورا، معاون راهبردی و دبیران کار گروههای تخصصی و مسوول اجرایی دبیرخانه 
در تاریخ 24 /1/ 92 در ســالن جلسات پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار 

شد.
 در ابتدای جلسه، آقای نجف پورضمن ارایه گزارشی از فعالیت های شورای دبیران در سال 
گذشــته، به اهمیت این شــورا در ارتقاء فعالیت های شــورای بررسی متون اشاره کرد و از 
دبیران درخواست کرد بعد از صحبت های دبیر شورای متون، به گزارش فعالیت های خود 

درباب مصوبات جلسه قبل شورای دبیران اقدام نمایند .
 در ادامه، جناب آقای دکتر حســینی دبیر شــورای متون، به اهمیــت نقد در تولید علم و 
همچنین تحول علوم انسانی اشــاره کرد و ضمن تشکر از زحمات دبیران گروهها از ایشان 
خواســت تا در سال جدید نســبت به ارتقای کیفی نقدهای انجام شده اهتمام بیشتری به 

خرج دهند .
 بعد از صحبتهای دکتر حســینی دبیران به گزارش فعالیــت های خود و برنامه های پیش 

روی گروه مربوطه پرداختند .
 این جلســه با تصویب چند محور در حوزه فعالیتهای گروههای دبیرخانه به پایان رســید و 

مقرر گردید دبیران در جلســه بعد نسبت به گزارش اجرای مصوبات جلسه اقدام کنند.
همچنین یکصد و چهل و یکمین جلســه  شــورای بررســی متون و کتب علوم انسانی دوم 
خرداد برگزار شــد.بر اساس اعالم دبیر این شورا فهرســت مصوبات این جلسه به شرح زیر 

است :  
طبق مصوبات جلســات قبل تاکید گردید، هریک از روســای گروه ها ویا فردی که توسط 
رئیس گروه تعیین می شود، در خصوص چیستی و مفهوم علوم انسانی رشته های تخصصی 

خود مقاله ویا یادداشتی ارائه نمایند.
1.طبق مصوبات جلسات قبل تاکید گردید گروهها در خصوص نقد مقاالت علمی پژوهشی 

نظرات خود را به دبیرخانه ارائه نمایند.
2.مقرر شــد دبیرخانه نمونه موفق برخی از فرمها جمع بندی نظر نهایی گروه را که با اصول 

ارائه شــده درکاربرگ نزدیک تر باشد را به تمامی گروههای شورا ارسال نمایند.
3.مقررشــد در کلیت فرم جمع بندی نظر نهایی گروه بند مربوط به بومی بودنـ  ملی بودن 

ـ اسالمی بودن پررنگ تر شود.
4.مقرر شــد تهیه گزارش فرم جمع بندی نظرنهایی در هر گروه توسط دبیر مربوطه و تایید 

علمی آن توسط مدیر گروه انجام پذیرد.
5.مقرر شــد دبیرخانه شورا عالوه بر راه اندازی بخشی بنام روابط عمومی، در بحث ارتباط با 

ناشرین و تعامل با روابط عمومی پژوهشگاه اقدام کنند.
6.مقرر شــد دبیران هر گروه با ناشــرین و مولفین گروه مربوطه خود نهایت تعامل را مورد 

توجه قرار دهند.
7.مقرر شــد جناب آقای دکتر حسینی موارد مربوط به ســرفصلها را در فرم موجود اضافه 

نماید.
8.مقرر شــد گروههای شورا هرچه سریعتر نســبت به گزارش نهایی نقدنامه های سال 90 

اقدام نمایند.
9.مقرر شــد گروههای شورا هرچه سریعتر نســبت به گزارش نهایی وضعیت کتب معارف 

اقدام نمایند.

بازدید هیئت 
پژوهشگران آلمانی 

از پژوهشگاه
یک هیئت آلمانی متشکل از نخبگان 
و فرهیختگان این کشــور چهارشنبه 
28 فروردین از پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی بازدید کردند.این 
گروه که در بین آنها اســالم شناسان 
شــناخته شــده اروپایی هــم حضور 
داشــتند،در قالب یک نهــار کاری به 
بحث و تبادل نظر و تجربیات با اساتید 

و مدیران پژوهشگاه پرداختند . 
در این جلســه دکتر آیت اللهی ضمن 
مختلــف  هــای  بخــش  معرفــی 
فعالیــت  از  ای  پژوهشــگاه،خالصه 
پژوهشــکده ها و گروه ها را ارائه کرد و 
در زمینه جذب دانشــجو و رشته های 
موجود در پژوهشــگاه برای مهمانان 

صحبت کرد . 
توضیح آخرین وضعیت انتشار کتب و 
مجالت و همچنین معرفی جداگانه و 
خالصه هــر یک از مجــالت از دیگر 
محورهای سخنرانی دکتر آیت اللهی 

در این نشست بود . 
رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی 
همچنین ضمن معرفــی پرتال جامع 
علوم انسانی،گزارشی از بازدید کاربران 
در نقاط مختلف ایران و جهان ، شیوه 
فعالیت و محتوی این پرتال ارائه کرد . 
در ادامه نشست،جلسه پرسش و پاسخ 
بین دکتر کریم مجتهدی،دکتر بیوک 
محمدی،دکتر ســید جــواد میری و 
دکتر عبــداهلل قنبرلو بــا مهمانان در 
محورهای تخصصی ترجمه آثار،شرق 
شناســی،آخرین وضعیت کشورهای 
منطقــه و ... و همچنیــن دیدگاه آنها 
دربــاره ایران و تجربیات شــان از این 
ســفر برگزار شد. در پایان این نشست 
دکتر آیت اللهی بــرای آغاز همکاری 
بین پژوهشگاه و دانشگاه های هر یک 
از مهمانــان در زمینه تبادل اســتاد و 
محقق،برگــزاری دوره هــای ایــران 
شناسی،تشــکیل کارگاه هــای کوتاه 
مــدت آموزشــی،همکاری کتابخانه 
ای،انجام پژوهش های مشترک و 

... اعالم آمادکی کرد.
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سیدمحمد رحیم ربانی زاده رئیس پژوهشکده تاریخ 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به 

موضوع سخنرانی خود گفت: مایلم در ابتدا مقدمه 
کوتاهی را بیان کنم. وی اظهار داشت: در ماجرای 
سقیفه که بالفاصله بعد از رحلت رسول اکرم)ص( 

اتفاق افتاد، اقلیت مهاجران حاضر در آنجا طی 
محاجه ای که با انصار داشتند، توانستند تهدید 

جانشینی پیامبر را به هر حال به فرصتی برای به دست 
آوردن آن تبدیل کنند و انصار با فهم نادرستی که از 
ساختار قدرت داشتند، در این محاجه پیروز نشدند. 

بعد از انتخاب ابوبکر و شاید کمی پیشتر از آن، قریب 
به اتفاق آنهایی که ایمان آوردند، از دین برگشتند اال 

قبایلی که در اواخر عمر پیامبر)ص( به اسالم گرویدند 
مثل قبیله قریش. دالیل این بازگشت از اسالم هم 

گوناگون بود. برخی واقعا از دین برگشتند. اما برخی 
دیگر دالیل سیاسی ای برای این بازگشت داشتند و 

نمی خواستند به حاکمیت مدینه تن دهند. منتها آنچه 
اتفاق افتاد، این بود که هر دو گروه از دم تیغ حکومت 
مصون نماندند. سرکوبی این شورش ها به »جنگ های 

رده« مشهور شد که نقش اصلی و فرماندهی این 
جنگ ها در دست قبیله بنی مخزوم و به ویژه خالدبن 

ولید بود .
وی در ادامه با اشاره به نقش خالدبن ولید در 

سرکوبی شورش های رده گفت: از آنجایی که بنی 
مخزوم و خالد بن ولید به خوبی عمل سرکوب را انجام 
داده بودند، توقع داشتند در ساختار سیاسی هم نقشی 
عمده برعهده گیرند. تحلیل شخصی من این است که 

حکومت با چنین زمینه ای حمله به سرزمین های 
خارج از حجاز و فتح آنها را مطرح و تشویق کرد و در 

واقع تهدیدهای شورشیان رده و معارضان قدرت 
حکومت مدینه را این گونه سرگرم کرد. جذابیت 

امپراتوری های ایران و روم هم به عنوان هدف تهاجم 
کار توجیه حمله را آسان کرده بود .

ربانی زاده ادامه داد: به نظرم آنچه در ماجرای فتح 
ایران شاخصه اصلی است، دور کردن شورشیان و 

تهدیدکنندگان حاکمیت از مرکز حکومت بود. لذا 
هیچ گونه نقش جهادی ای برای این فتوحات قائل 

نیستم. معتقدم آنچه اتفاق افتاد، به خاطر این بود که 
حکومت مرکزی از این شورش ها در امان بماند. اینکه 
شروع جنگ های اعراب خارج از سرزمین های حجاز 

منجر به اسالم آوردن عده ای شد، اصل موضوع چرایی 
آغاز تهاجم به همسایگان را توجیه نمی کند. حتی 

فراتر از این، آنچه از منابع تاریخی برمی آید، این است 
که مسائل و مشکالت معیشتی هم در توجیه تهاجم به 

همسایگان نقش داشته است. نتیجه جنگ با 
همسایگان دو مورد بود؛ یا اینکه در اثر این فتوحات 

غنایم و امکانات اقتصادی زیادی به داخل 
سرزمین های اسالمی و مرکز حکومت سرازیر می شد یا 

اینکه معارضان حکومت مرکزی که در سرحدات 
مشغول کشورگشایی بودند، از بین رفته و خطر و 
تهدید آنها برای حکومت مرکزی از بین می رفت .

رئیس پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی با اشاره به نقش علی)ع( در این 

فتوحات گفت: در ادامه همین فتوحاتی که در ابتدا 
عمدتا خیلی حالت جهادی نداشتند، جنگ پل 

– جسر – به فرماندهی ابوعبیده ثقفی روی داد. این 
جنگ منجر به شکست اعراب مسلمان شد و همین 
موضوع خلیفه دوم را نگران کرد، به گونه ای که خود 
قصد عزیمت به جبهه های جنگ را داشت. البته در 

ابتدا صحابه و بزرگان مدینه را به مشورت طلبید. منابع 
تاریخی در روایت این واقعه عمدتا مغشوش هستند. 
مثال دینوری این ماجرا را بعد از جنگ نهاوند مطرح 

می کند .
وی با اشاره به کتاب »مروج الذهب« خاطرنشان 

کرد: به نظرم روایت مسعودی در »مروج الذهب« 
روایتی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با 

توجه به این روایت می شود نقش علی)ع( در این 
جنگ ها را تا اندازه ای مشخص کرد. مسعودی آورده 
است که خلیفه دوم وقتی از صحابه و بزرگان مدینه 

نظرخواهی کرد، عثمان به خلیفه گفت: به جای اینکه 

شما به جبهه بروید، بهتر است که افراد خبره و 
کارکشته نظامی را به آنجا گسیل دارید. این خبره 

نظامی از نظر عثمان، علی)ع( بود و به ایشان پیشنهاد 
می دهد فرماندهی سپاه اعزامی را برعهده بگیرند اما 

علی)ع( این پیشنهاد را قبول نمی کنند .
پژوهشگر تاریخ اسالم با اشاره به تک بودن این 
روایت گفت: بنا بر شواهد و قرائنی که در دیگر آثار 

آمده است، این تک روایت نزدیک به واقعیت است. لذا 
معتقدم بنا بر این تک روایت و روایات دیگری که به 

صورت ضمنی این واقعه را پوشش داده اند، علی)ع( در 
فتوحات ایران نقشی نداشته اند و تنها به مشورت اکتفا 

می کنند. در واقع می توان گفت علی)ع( در ماجرای 
فتح ایران در نقش یک استراتژیست ایفای نقش 

کرده اند .
وی یادآور شد: در برخی منابع تاریخی از جمله 

تاریخ طبری بیان شده که اگرچه خود حضرت علی)ع( 
در فتوحات شرکت نمی کردند ولی فرزندان ایشان 

تحت فرماندهی دیگران در برخی فتوحات ایران 
ازجمله جنگ طبرستان – به فرماندهی سعیدبن عاص 

- حضور داشته اند که این جریان بنا به دالیلی مردود 
است، زیرا امام علی)ع( شخص یا اشخاصی که 

فرماندهی این فتوحات را برعهده داشتند و همچنین 
انگیزه وقوع آن را، قبول نداشتند. پس چگونه 

فرزندان شان را برای شرکت در این لشکر کشی ها روانه 
می کردند؟ 

ربانی زاده در پایان گفت: از روایات مطرح شده و 
منابع تاریخی درباره فتوحات و چگونگی برنامه ریزی و 

انگیزه های شکل گیری چنین برمی آید که 
امیر المومنین)ع( تمایلی برای شرکت در این فتوحات 
نداشتند و نقش ایشان در این زمینه بیشتر مشورتی 

بود و حضرت امیر)ع( در واقع نقش یک استراتژیست را 
در این موارد داشتند. فتوحات صدر اسالم عمدتا به 

خاطر دور کردن نیروهای شورشی از مرکز بود و 
چندان جنبه جهادی در راستای اهداف و ارزش های 

اسالم را نداشت 

در نشست »فرهنگ سیاسی امام علی بر اساس تحلیل روایات منابع تاریخی« 

سلوک امیر المومنین )ع( بررسی شد 
نشست علمی »فرهنگ سیاسی امام علی)ع( براساس تحلیل روایات منابع تاریخی« چهارم خرداد در سالن اندیشه 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد . 
این نشست علمی به همت پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با همکاری انجمن ایرانی 
تاریخ برگزار شد. در این نشست علمی دکتر سیدمحمدرحیم ربانی زاده، رئیس پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی و دکتر نیره دلیر و دکتر صفورا برومند، اعضای هیات علمی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه 
به ترتیب به بررسی موردی فتح ایران، ماجرای حکمیت در زمان امام علی)ع( و نیز روایت متناقض بنی جاجیه و 
طبرستان پرداختند. آنچه پیش رو دارید، گزارش ما از این نشست است .

دکتر سیدمحمد رحیم ربانی زاده: 

علی)ع( در حمله به ایران مشارکت نداشت 
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در ادامه این نشست دکتر نیره دلیر به ماجرای 
حکمیت پرداخت و دلیل انتخاب عنوان فرهنگ 
سیاسی امام علی)ع( را چنین عنوان کرد: قصد 
ما از آوردن فرهنگ در اینجا این بوده است که 

رفتار و منش امام علی)ع( را فقط به دوره و 
مقتضای زمانی ایشان محدود نکنیم. امام 

علی)ع( در یک منظومه فکری و برای زمان ها 
فعالیت کردند. ایشان نمی توانستند در آن مدت 

محدود پنج ساله خالفت، آموزه های ناب اسالمی 
و اهداف واالی مورد نظر خویش را تحقق 

بخشند. لذا معتقدم که امام درصدد هستند در 
یک منظومه فکری و رفتاری عمل کنند تا 

الگویی برای آیندگان شوند .
وی با اشاره به اینکه برای بررسی این منظومه 

فکری ناچاریم به منابع تاریخی رجوع کنیم، 
گفت:

 یکی از این منابع تاریخی »وقعه الصفین« 
است که در واقع تک نگاری ای درباره جنگ 

صفین است. این کتاب را که مطالعه می کنیم - 
علی رغم انگ هایی که به نویسنده زده شده 
است- متوجه بیان کامل و تقریبا بی طرفانه 
موضوع کتاب می شویم. این کتاب با عنوان 

»پیکار صفین« به فارسی ترجمه شده است .

این پژوهشگر تاریخ اسالم در ادامه به موضوع 
بحث خود، ماجرای حکمیت در اثنای جنگ 

صفین، اشاره کرد و گفت: شب قبل از ماجرای 
حکمیت آنقدر از نیروهای طرفین کشته شدند 

که حتی به نوعی خطر انقراض نسل عرب 
می رفت و فردای این شب بود که معاویه و 

عمروعاص قرآن ها را بر سر نیزه کردند و خواهان 
حکمیت شدند، آن هم در وضعیتی که مالک 
اشتر چندین قدم بیشتر با خیمه فرماندهی 

معاویه فاصله نداشت. اهمیت این جنگ در این 
است که برای اولین بار و در نبردی سهمگین 
مسلمانان رودرروی یکدیگر پیکار می کنند .

دلیر با اشاره به شبهات مطرح شده در 
ماجرای حکمیت عنوان کرد: در منطق 

امیر المومنین)ع( ریاست یعنی حضور در میان 
مردم و همگام و هم صدا شدن با آنها. درباره 

پذیرفتن حکمیت از سوی علی)ع( باید گفت که 
ایشان در این جریان به خواست و اراده اکثریت 
سپاه خود گردن نهادند و از خواسته سپاه خود 

تبعیت کردند .
وی افزود: امام علی)ع( حکمیت را پذیرفتند 
چون نمی خواستند نفس حکمیت را زیر سوال 

ببرند. ایشان پذیرش حکمیت و داوری را یکی از 

فرامین الهی و قرآن می دانند. این انسان کامل، 
مصلحت اندیش نبودند و سابقه تاریخی ایشان، 

این را ثابت کرده است. ایشان حکمیت را 
پذیرفتند تا نشان دهند وقتی اکثریت میل به 

انجام کاری دارند، نباید با آن مخالفت کرد. خود 
امام)ع( در نهج البالغه فرموده اند که به این علت 
حکمیت را پذیرفتم که شک و تردیدهای شما را 

برطرف کنم .
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی در پایان با اشاره به فرازمانی 
بودن فرهنگ علوی گفت: علی)ع( مرد اعصار و 

دوران هاست و هرچه تاریخ به پیش می رود، 
چهره  ایشان شفاف تر می شود. هدف علی)ع( به 

یادگار گذاشتن یک فرهنگ اصیل بود که در 
تمام مکان ها و زمان ها صدق کند تا هر انسان 
آزادیخواه، آزادنگر و آزاد اندیشی در هر زمان و 

مکانی با آن برخورد کند، جز آن  را نپسندد. 
ایشان از شدت عدالت و شفافیت کشته شدند، 
زیرا در سایه شفافیت است که فرهنگ اصیل 
شکل می گیرد و پایدار می ماند. ولی همه ما 

می دانیم که معاویه تنها خلیفه 20 ساله زمان 
خودش است و بعد از آن چیزی از وی باقی 

نمانده است .

دکتر نیره دلیر: 

امام علی)ع ( در یک منظومه فکری فعالیت کرد  

دکتر صفورا برومند: 

بنی جاجیه در بصره بودند نه طبرستان  

سخنران پایانی این نشست دکتر صفورا 
برومند، عضو هیات علمی پژوهشکده تاریخ 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بود 
که بحث خود را به »بنی جاجیه و طبرستان؛ 
روایتی از یک تناقض تاریخی« اختصاص داد .

وی درباره علت اینکه چرا سراغ این موضوع 
رفته است، گفت: موضوع تز دکترای من وضعیت 

مسیحیان ایران از سقوط ساسانیان تا زمان 
آل بویه است. این دوره دوره ای است که کمترین 

اطالعاتی درباره مسیحیان وجود دارد. لذا باید 
منابع مربوط به این دوران که حاوی مطالبی 

درباره مسیحیان باشد را مطالعه و در صحت و 
سقم آنها هم کنکاش می کردم .

وی عنوان کرد: در مطالعاتی که داشتم به یک 
کتاب تاریخ محلی برخورد کردم که حاوی 

روایتی از وجود مسیحیان در طبرستان همزمان 

با خالفت علی)ع( بود. براساس این روایت گروهی 
مسیحی به نام بنی جاجیه یا بنوجاجیه بوده اند که 
مسلمان می شوند، بعد مرتد می شوند و درنهایت 

در زمان خالفت علی)ع( سرکوب و قتل عام 
می شوند. این موضوع و روایت برای من چندان 

قابل قبول نبود، لذا درصدد کنکاش و جست وجو 
پیرامون صحت این روایت برآمدم.این پژوهشگر 
تاریخ ایران ادامه داد: از بررسی منابع و روایات 

معتبر تاریخی چنین برمی آید که اصال قوم 
بنی جاجیه در بصره مستقر بودند و نه در 

طبرستان که بعد در زمان خالفت 
امیر المومنین)ع( و به دستور ایشان کشته و اسیر 

شدند.وی با اشاره به کتاب »طبرستان، رویان و 
مازندران« گفت: ظهیر الدین مرعشی در این 

کتاب آورده است: »در ایام خالفت امام علی)ع( 
قومی در طبرستان مرتد و مسیحی شدند و 

امام)ع( مصقله بن حبیره شیبانی را برای سرکوبی 
این قوم فرستاد و... .« بسیاری از محققان تا 
همین عصر حاضر اشتباه تاریخی مرعشی را 

تکرار می کنند و در مواردی از این داستان 
به عنوان نقطه تاریکی در دوران خالفت علی)ع( 

بحث شده است !
وی در پایان در توضیح این ماجرا و اثبات این 
تناقض تاریخی بیان کرد: در منابع تاریخی عربی 
درباره بنی جاجیه آمده که قومی بوده اند در کنار 

دریا و شاید این زیستن در کنار دریا یکی از 
علت های اشتباه تاریخی مرعشی در برداشت غلط 

از دریای شمال به جای جنوب بوده است. حتی 
در منابع تاریخی محلی مانند »تاریخ رویان« اثر 
اولیاء اهلل آملی یا کتاب ابن اسفندیار که همگی 

تاریخ های محلی را ثبت و ضبط کرده اند، به 
سکونت این قوم در مازندران اشاره ای نشده است 



8  خبرنامه داخـلي پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی |  شمـاره25| اردیبهشت،خرداد و تیر ماه92

ار 
ـبـ

اخ
ت

ارا
تش

ان
ی 

خبر
ش 

زار
گ

نی
نرا

سخ
 و 

ت
شس

ن

دکتر صداقت در ابتدا اشاره کرد که در مطالعه احوال جهان اسالم همواره 
باید اموِر اتفاقی و استثنایی، از رویه های مستمر و متناوب جدا شوند و 

موضوعات اصلی از موضوعات پیش پاافتاده و کم اهمیت تمییز داده شوند. 
جهت این کار باید به بسامد آماری وقایع و پدیده ها توجه کرد. زیرا این 

تنها یک پدیده مهاجم نیست که اهمیت دارد بلکه تعداد دفعات تکرار آن 
نیز مهم است. الزمه این امر »رصد کردن« است به عبارتی همواره باید 
بدانیم در جهان اسالم چه کسی با چه کسی دوست و چه کسی با چه 

کسی دشمن است و این کار یک نفر نیست. او سپس در تبیین سیاست و 
رویکرد اصلی دانشگاه های سلفی عربستان در قبال جهان اسالم، به تشریح 

سخنرانی ناصرالدین البانی محدث سرشناس 
سلفی ) 1420-1333ق( در المعهد الشرعی 

)َعمان( به سال 1393ق )1972م( پرداخت که 
به باور وی باید به عنوان مدخل ورود به موضوع 

مطالعات نوین دانشگاهی سلفی ها )وهابی ها( 
مورد توجه واقع شود. این سخنرانی در کتابی 

با عنوان »التصفیة و التربیة و حاجة المسلمین 
الیهما« توسط المکتب االسالمی عمان در سال 
1421 قمری منتشر شده است. به باور آلبانی، 
جهان اسالم دچار ذلت شده است و او مستند 

به روایتی نبوی، تنها راه خروج از ذلت را رجوع 
به دین اسالم می داند و همانند دیگر شیوخ 

سلفی بازگشت به فهم سلف از قرآن و سنت را 
توصیه می کند آلبانی در آن سخنرانی، طرحی 
برای سلفی کردن جهان اسالم ارائه داده است 

که شامل :
1. تصفیه کتاب ها و منابع اسالمی )فقه و 
حدیث و تاریخ( از آنچه بدعت و گمراهی 

می نامد .
2. تربیت نسل جوان بر اساس »متون تصفیه شده« است . 

به باور آلبانی با عبور علم امت از صافی، جوامع اسالمی نیز از صافی رد 
می شوند. آنچه که مراکز آموزشی سلفیه دنبال می کنند، بر اساس همین دو 

مؤلفه است. سپس سخنران به چند تأمل اساسی در این موضوع پرداخت. 
اول آنکه اقتضای مقابله با این سیاست در وهله اول آبادی و رونق مراکز 

علوم قرآنی و حدیثی در کشور است. دوم آنکه باید سیاست تصفیه همواره 
رصد شود. هم جلوی تحریف گرفته می شود و هم آنکه سیاست تصفیه 

می تواند بیانگر نقاط ضعف سلفیه هم باشد. نیز باید سیاست تصفیه و تربیت 

در قبال همه جهان اسالم مورد توجه قرار گیرد و نه تنها شیعه. زیرا این 
سیاست تنها در قبال شیعه نیست بلکه در قبال جهان اسالم است . 

دکتر صداقت بحث خود را از دوران نوین سیاست در عربستان سعودی که با 
سلطنت عبدالعزیز آل سعود )پادشاهی 1953-1902م( آغاز شد، ادامه داد. 
پس از عبدالعزیز، حکومت طبق وصیت ملک عبدالعزیز به ترتیب در اختیار 

فرزندان ارشد او بوده است. دوران فرزندان عبدالعزیز آل سعود )-1959 
تاکنون 2013م(، به ویژه دوران ملک فیصل )1975-1964م( و ملک خالد، 

با عنایت به افزایش درآمدهای نفتی سعودی، دوران گسترش و نوسازی 
مدارس و دانشگاه های سلفی است که تا اواخر دهه 1990م دارای دو ویژگی 
بارز بوده است: 1. آموزش سازمان یافته و 2. آموزش 

فراملی. از اواخر دهه 1990 م نیز آموزش مجازی 
سلفیه در سطح جهان اسالم گسترش یافت. اسامی 

مهم ترین مراکز دانشگاهی عربستان که هریک 
به نوعی در داستان شیعه شناسی دستی دارند، 

عبارت اند از : 
-        دانشگاه اسالمی مدینه، تاسیس در دوران 

حکومت ملک سعود 1381ق / 1961م واقع در 
مدینه .

-        هیئت کبار علمای سعودی سال 1971م 
//  ملک فیصل // ریاض // انتخاب اعضا با دستور و 

انتخاب پادشاه سعودی 
-         دانشگاه اسالمی امام محمد بن سعود، 

تاسیس در دوران حکومت ملک خالد 1395ق / 
1975م واقع در ریاض . 

-        دانشگاه ملک سعود، تاسیس در دوران 
حکومت ملک خالد 1395ق/ 1975م واقع در 

ریاض 
-        جایزه جهانی ملک فیصل، تاسیس در دوران حکومت ملک خالد 

واقع در ریاض )اولین دوره آن در سال 1399ق )1979م( در دوران بود .( 
-        دانشگاه اسالمی ام القری، تاسیس در دوران حکومت ملک خالد  

1401ق / 1980م واقع در مکه . 
او افزود: سلفیه را به صورت های مختلفی دسته بندی می کنند که شامل 

سلفیه رسمی، جهادی اصالح طلب، جامی و سروری می شود. شیعه شناسی 
در تمامی این دسته بندی ها، صورتی کم و بیش یکسان دارد و در سیاقی 

یکسان )متأثر از ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب( واقع است. البته سلفیه 
جهادی در عربستان سعودی و کشورهای عربی گروهی زیرزمینی محسوب 

گزارشی از چهارمین نشست علمی 
مرکز تحقیقات امام علی)ع ( 

چهارمین نشســت علمی مرکز تحقیقات امام علی )علیه السالم( با موضوع »جریان های دانشگاهی مخالف شیعه در 
جهان عرب و لزوم فهم آن در تحقق آرمان های وحدت آفرین امام علی )ع(« دوشــنبه، 27 خردادماه، در سالن الغدیر 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با سخنرانی دکتر کامیار صداقت ثمرحسینی عضو هیئت علمی پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیری سرکار خانم دکتر مریم صانع پور برگزار شد . ... .  

بعد از مزین شدن سال 79 به نام مبارک 
امیرالمومنین علی)ع( از سوی مقام معظم رهبری، 
سازمان ها در حد بضاعت خویش اقداماتی بعمل 
آوردند که از آن جمله برگزاری کنگره بین المللی 
“امام علی)ع( و عدالت، وحدت و امنیت” از سوی 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بود. 
در روزهای پایانی کنگره، زمینه پیشنهاد تاسیس 

“مرکز تحقیقات امام علی”ارائه شد و در خرداد 
1380 ایجــاد این مرکز مورد تاییــد شورای 
گسترش آموزش عالی قرار گرفت. تقویت روح 

بررسی و تتبع و ابتکار در زمینه های علمی، فنی، 
فرهنگی و اسالمی در راستای تحقق بند 4 اصل 3 

قانون اساسی مهم ترین هدف این مرکز است.

معرفی مرکز امام علی)ع( 
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می شوند و ازاین رو حضور رسمی دانشگاهی 
آنها کم رنگ است. اما سلفیه رسمی که مدافع 

نظام حکومت پادشاهی در عربستان سعودی است، 
با حمایت سعودی، بیشترین نفوذ را در دانشگاه های 

نوین جهان عرب دارد و شاخص فکری آنها فتاوی 
هیئت کبار علمای عربستان سعودی مانند عبدالعزیز 

بن باز، ابن عثیمین، عبداهلل الجبرین است. یک دسته از 
شیوخ سلفی نیز در مابین سلفیه رسمی و جهادی قرار 

دارند. اینان فعالیت رسمی در عربستان سعودی دارند ولی به واسطه 
انتقادهایشان از نظام حاکم، زیر فشار بوده اند. از 

زمرة شیعه ستیزان بنام آن می توان به محمد سرور زین العابدین )متولد 1938 - 
سوریه( اشاره کرد که چندین سال در دانشگاه های عربستان سعودی سابقه تدریس دارد. 

او نویسندة اصلی کتابی است با عنوان »و جاء دور المجوس« و در مقدمه آن کتاب تصریح می کند که 
فرد دیگری )بنام عبداهلل الغریب( با سرقت اثر مذکور، آن را در میانه سال های 1981م الی 2008م، 

بارها بنام خود منتشر کرده است. سلفیه جامی و یا مدخلی، جریان افراطی سلفیه رسمی سعودی 
هستند. افرادی مانند محمد امان جامی، ربیع المدخلی، زید المدخلی در این چارچوب فکری قرار 

دارند . 
سخنران در اینجا گریزی به موضوع بیداری اسالمی زد و با معرفی چند شخصیت مانند مرحوم عالمه 

میرزا خلیل کمره ای )1363-1277 ش(؛ مرحوم آیت اهلل حسن سعید تهرانی متوفی 1374ش و 
دکتر سید جعفر شهیدی اشاره کرد که آنان در زمانه خود به خوبی متوجه سیاست های عربستان 

سعودی شده بودند و سپس به تشریح فعالیت های آیت اهلل سعید تهرانی در تأسیس گنجینه قرآن در 
کتابخانه مسجد چهل ستون تهران پرداخت که باید وزارت خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، 
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی، و دیگر مراکز مربوطه بر روی آن سرمایه گذاری کنند. به اعتقاد 

سخنران مراد مقام معظم رهبری از بیداری اسالمی آن نیست که تنها درباره بیداری اسالمی سخن 
گفته شود، و مثاًل در طی تنها چند ماه، چندصد مقاله درباره بیداری اسالمی در همایشهای گوناگون 
ارائه شود! بلکه مراد ایشان آن است که در قبال مسایل اسالم و جهان اسالم بیدار باشیم؛ آنگونه که 

علمایی چون مرحوم آیت اهلل حسن سعید بودند.
 نمونه بارز بیداری را می توان در رویکردها و فعالیتهای ارزشمند حضرت آیت اهلل تسخیری در قبال 

مسایل جهان اسالم مشاهده کرد . 
در ادامه دکتر صداقت  مهم ترین جریان های دانشگاهی ضد شیعه را شامل 1. جریان های مهاجر و 

2. جریان بومی سازی و 3. جریان آموزش در فضای مجازی است چنانکه محمد امان بن علی جامی 
)1416-1349ق( در کتاب »العقیده االسالمیه و تاریخها« می نویسد: »دانشگاه اسالمی مدینه نبوی 

و دانشگاه اسالمی امام محمد بن سعود در ریاض، نقشی اساسی در انتشار عقیده سلفیه، حتی در 
مناطقی دور از آفریقا و شرق آسیا و قاره هند و در بسیاری از کشورهای عربی داشته اند. دانشجویانی 

از آن کشورها به صورت مهمان وارد این دو دانشگاه می شوند، پس از مدتی با اتمام تحصیل و اخذ 
درجات علمی مختلف، به کشور خود مراجعه می کنند 

تا مردمانشان را اندرز دهند و در میانشان عقیده صحیح 
سلفی را منتشر کنند و به چند نقل قول دیگر اشاره دارد 

که در حال حاضر بزرگ ترین جابه جایی جمعیتی استاد و 
دانشجو در تاریخ پیدایش سلفیه در جهان اسالم در حال 

اتفاق است و استفاده از اساتید مهمان و دانشجوی بورسیه 
یکی از طرق انتشار عقاید سلفی بوده است. به گونه ای 

که امروزه تمامی شیوخ سلفی طراز اول مصر تربیت شده 
عربستان سعودی هستند . 

سخنران در پایان نیز با اشاره به نتایج پژوهشی خاتمه  یافته 
دربارة فعالیت های رسانه ای شیوخ سلفی در اینترنت، اشاره 

کرد که نزدیک به هشتاد درصد از شیوخ فعال در زمینه 
اینترنت، محصول جریانهای مهاجر هستند . 

جلسه با طرح نظرات و دیدگاه های اساتید و محققان 
حاضر در جلسه و پرسش و پاسخ به پایان رسید . 

اولین نشست علمی امام علی)ع( 
پژوهان با هدف گرد هم آوردن 

کسانی که در خصوص سیره نظری و 
عملی حضرت علی )ع( به تحقیق و 

پژوهش پرداخته اند در دوم خرداد در 
پژوهشگاه علوم انسانی و فرهنگی به 
میزبانی مرکز تحقیقات امام علی )ع( 

برگزار شد. در این نشست دکتر حمید 
رضا آیت اللهی رییس پژوهشگاه 

ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان 
در این مراسم با اشاره به اهمیت انجام 
کارهای صرفا پژوهشی و تحقیقی و نه 
تبلیغی و شعاری درمورد حضرت  علی 

)ع( این اقدام را مبنای برای گرد هم 
آوردن علی )ع( پژوهان و جهت دادن 

به فعالیتهای مربوط به حضرت در 
مسیر پژوهش و تحقیقات صرفا علمی 

دانست. 
در ادامه مراسم حجت االسالم               

شاه آبادی رییس بنیاد غدیر پژوهی 
نیز به بیان دیدگاه های خویش در 

مورد تحقیقات پیرامون حضرت 
امیرالمومنین علی )ع( پرداخت .وی 
تاکید کرد فعالیتهای ما در این مورد 
باید به گونه ای باشد که نسل جوان 

و یا افراد نا آشنای با سیره حضرت را 
نیز تحت تاثیر داشته باشد و بتواند 

پاسخگوی نیازهای آنها هم باشد.
در پایان مراسم, امام علی)ع( پژوهان 

به بحث و تبادل نظر در مورد 
دیدگاههای خود پیرامون هدف این 
نشست و همچنین آینده علی )ع( 

پژوهی پرداختند.
همچنین امام علی)ع( پژوهان با 

تکمیل فرمهایی ، اولین اطالعات، 
بانک جامع امام علی )ع( پژوهان 

را تهیه نمودند.مرکز تحقیقات امام 
علی )ع( از کلیه اساتید پژوهشگران 
و مؤلفان آثار امام علی علیه السالم 

خواست با در اختیار قرار دادن 
اطالعات خود به شماره تلفن 

88317196 در تکمیل این بانک 
همکاری کنند.

  

 نخستین نشست 
علمی امام علی پژوهان 

برگزار شد 

کتابخانه 

، در 
از 5500 جلد

 با بیش 
م علی)ع(،

ی اما
تخصص

  اوایل 
ع(، از

م علی)
ث اما

ا مباح
ه 2000 موضوع مرتبط بــ

قریب ب

ن هایی چون: 
ه زبا

ن کتب ب
ه . ای

غاز نمود
د را آ

فعالیت خو
ســال 1384 

و... است.
 ژاپنی 

ی، فرانسوی و
و، روســی، چین

ی، ارد
ی، انگلیس

عرب

ع امام 
ی با موضو

ن نامــه های
ه پایا

 کتابخان
ن این

چنی
هم

ه مندان قرار 
یار عالق

ا در اخت
ع( ر

علی)

داده .

مراد مقــام معظم رهبری از بیداری 
اســالمی آن نیســت که تنها درباره 
بیداری اسالمی ســخن گفته شود و 
مثاًل در طی تنهــا چند ماه، چندصد 
مقالــه دربــاره بیداری اســالمی در 
همایشــهای گوناگون ارائه شود! بلکه 
مراد ایشــان آن اســت کــه در قبال 
مســایل اســالم و جهان اسالم بیدار 
باشــیم؛ آنگونــه کــه علمایی چون 

مرحوم آیت اهلل حسن سعید بودند.

نگاه فوری 
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در ابتدای این نشست دکتر فرشید نادری با اشاره به عنوان سخنرانی خود 
اظهار کرد: عنوانی که انتخاب کردیم برای این سخنرانی - تحت عنوان 
ایران اشکانی: گسست یا استمرار فرهنگی؟- بنابر ضرورت هایی انتخاب 

شده است. ازجمله این ضرورت ها اینکه در تاریخ نگاری چند دهه گذشته، 
تاریخ و فرهنگ ایرانی عصر اشکانی به عنوان یک گسست و انقطاع تاریخی 

و فرهنگی در میان سلسله های پادشاهی ایران پیش از اسالم، انگاشته 
می شد. البته این رویه در سال های اخیر بهبود نسبی یافته و خوشبختانه 
کارهای خیلی خوبی در رابطه با نقض ایده گسست انجام شده است؛ این 
گزاره چه در مورد پژوهشگر های ایرانی و چه درباره پژوهشگران خارجی 

صادق است. لذا تا حدودی از مظلومیت تاریخ 
و فرهنگ اشکانی کاسته شده است. وی با 

اشاره به بخش های سخنرانی خود گفت: در 
ابتدا در رابطه با اینکه چرا تاریخ و فرهنگ 

عصر اشکانی چنین سرنوشتی را به خود دید، 
توضیحاتی عرض می کنم. در بخش دوم و 

سوم هم به طرح دو پرسش و پاسخ های آنها 
خواهم پرداخت.  نادری با طرح این سوال 

که چرا تاریخ و فرهنگ عصر اشکانی چنین 
سرنوشتی یافت، ادامه داد: همان طور که 

می دانید فقدان منابع بومی در تاریخ ایران 
 باستان، مساله بسیار مهمی است. به دلیل 
غلبه و سیطره سنت شفاهی به جای سنت 

مکتوب در تاریخ ایران، متاسفانه عمده منابع 
ما در مورد تاریخ ایران  باستان از دسته 

نخست- سنت  شفاهی- هستند. عالوه بر 
این باید به چند موضوع دیگر در رابطه با 
چرایی این وضعیت اشاره کنم. در مقایسه 

با سایر ادوار تاریخ ایران  باستان میزان و کیفیت حفاری ها و کاوش های 
باستان شناسی برای دوره اشکانی بسیار محدود است. زمانی در علم 

باستان شناسی رسیدن به الیه های زیرین، پیشاتاریخی، ایالمی، ماد و 
هخامنشی در اولویت قرار داشت. تا مدت ها باستان شناسان زمانی که به 
الیه های اشکانی و حتی ساسانی می رسیدند، توجه چندانی نمی کردند 

و بیشتر حوزه عالیق شان را در دوره های قبل تر دنبال می کردند. این 
موضوع باعث شد گزارش های باستان شناسی درباره عصر اشکانی- در 

مقایسه با سایر ادوار تاریخی- بسیار محدود باشد. مساله بعدی سنگالخ 
بودن حوزه پژوهش های عصر اشکانی است. این حوزه بسیار حوزه 

دشواری برای پژوهش تاریخی است و علت هم- همان طور که پیشتر اشاره 
کردم - کمبود اسفبار و فاحش منابع- به ویژه منابع بومی- در مورد تاریخ 

عصر اشکانی است. مورد سوم که به نظرم اهمیت آن بسی بیشتر از دو 
مورد قبلی است، تسلط سایه تاریخ ساسانیان و حتی هخامنشیان بر تاریخ 

اشکانی است. به دلیل تبلیغات گسترده سیاسی- خصوصا در دوران پهلوی- 
درباره شروع عصر امپراتوری و پادشاهی از دوره هخامنشیان، ما می بینیم 

که حجم وسیعی از تحقیقات تاریخی مربوط به این دوره است. در این 
زمینه به ویژه مطرح شدن مباحث مربوط به 2500 ساله بودن شاهنشاهی 
در ایران، مورد نظر بنده است. تاریخ عصر ساسانی هم عرصه فراخ و بسیار 

گسترده ای را در اختیار پژوهشگران و مورخان قرار 
داده است. لذا ما با حجم اندکی از پژوهش های 
تاریخی مربوط به دوره اشکانی مواجهیم. مورد 
بعدی ای که می توانم به آن اشاره کنم، انتساب 

اشکانیان به اقوام بدوی و فاقد پشتوانه های تمدنی 
و فرهنگی است. خوشبختانه تحقیقات جدید 

تاریخی و کاوش های باستان شناسی ای که به ویژه 
توسط روس ها در پارتیای کهن- مقر اولیه و اصلی 

اشکانیان- صورت گرفته است، شواهد جدی ای 
جهت رد این انتساب ارائه کرده است. وی گفت: 

مساله بعدی، موضوع لقب جنجال برانگیز »فیلهلن« 
است که در سکه های اشکانی هویدا می شود و به 

دلیل تسلط چند قرنی منابع یونانی و رومی بر 
تحقیقات دوره اشکانی، ما لقب »فیلهلن« را از 

دید تفاسیر و سنت رومی- یونانی، فهم کرده ایم، 
به این معنی که هیچ گاه به این موضوع فکر 

نکرده ایم که اگر اشکانیان لقب »فیلهلن« را در 
سکه های خود ضرب کرده اند، آیا با اقتضائات خاص 

سیاسی همراه بوده است یا نه؟! و هیچ گاه از جنبه تبلیغاتی بودن این 
لقب به موضوع ننگریسته ایم و نیز همیشه این موضوع جنجال برانگیز را به 
یونانی مآب بودن اشکانیان و پایین بودن  تراز فرهنگی آنها، نسبت داده ایم. 

اما مثال در مورد تخت جمشید و معماری تلفیقی آن، کسی هخامنشیان را 
به یونانی بودن متهم نکرده است! یا کسی نگفته که چرا الواح هخامنشیان 

به زبان ایالمی نوشته شده است؟! و خیلی موارد دیگر. در کل این لقب 
»فیلهلن« سایه شومی بر تحقیقات تاریخی دوره اشکانی انداخت.  نادری 

درباره تاثیر ساسانیان بر این وضعیت گفت: مورد آخری که در این رابطه به 
آن اشاره می کنم، موضوع سلسله ساسانیان است. بر کسی پوشیده نیست 

خالصه ای از نشست 
»ایران اشکانی: گسست یا استمرار فرهنگی؟« 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران، انجمن ایرانی تاریخ و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 
مجموعه سخنرانی هایی با هدف ترویج رویکرد جامعه شناسی تاریخی و تقویت فعالیت های علمی میان رشته ای در دست برگزاری دارد . در همین 
راستا ســالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ساعت 10 الی 12 شــنبه 11 خرداد، میزبان نشست »ایران اشکانی: گسست یا 

استمرار فرهنگی؟« با سخنرانی دکتر فرشید نادری بود. آنچه پیش  روی دارید گزارش ما از این نشست است .  

انجمن جامعه شناسی ایران 
انجمن جامعه شناسی ایران، انجمنی غیرانتفاعی 

است که در سال 1370 تاسیس شده و در 
زمینه های علمی، پژوهشی، کارشناسی و مشاوره 

فعالیت می کند.این انجمن در نهمین جشنواره 
تجلیل از پژوهشگران برتر کشور به عنوان 

“انجمن علمی برتر” معرفی شد.

انجمن ایرانی تاریخ
برای سال ها تشکیل انجمن علمی تاریخ مطرح 

بود و سرانجام در اردیبهشت 87  به همت گروهی 
از استادان و عالقه مندان مجوز تاسیس این انجمن 

با عنوان پیشنهادی وزارت علوم، یعنی”انجمن 
ایرانی تاریخ” اخذ و اولین مجمع عمومی این 

انجمن در دانشگاه الزهرا)س( تشکیل شد .

معرفی مشارکت کنندگان
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که دستگاه تبلیغاتی ساسانیان- گرچه با اغراق و زیاده روی در این زمینه موافق نیستم- در تخریب 
چهره و نقش فرهنگی اشکانیان تاثیر چشمگیری داشته است. ما بازتاب این موضوع را می توانیم در 

متون پهلوی و خدای نامه ها و به تبع آنها در متون دوره اسالمی، رصد کنیم. در این متون از دوره 
اشکانیان با عباراتی نظیر دژ خدایی، سرخدایی، ملوک الطوایفی و از این دست عبارات یاد شده است؛ 
این گزاره  قاعده کلی است، گرچه استثنائاتی هم دارد. پژوهشگر تاریخ ایران باستان در ادامه با طرح 
این پرسش که »آیا ما در دوره اشکانی با یک برهوت فرهنگی مواجهیم و بحث ایران گرایی ای که در 
دوره ساسانیان مطرح شده است، موضوعیت دارد یا خیر؟« اظهار داشت: بررسی چند فاکتور عکس 
این قضیه را نشان می دهد. در سکه های اشکانی ما ردپایی از احیا و پویایی و سرزندگی سنن ایرانی 
و هخامنشی را می بینیم گذشته از سکه های ایرانی، موضوع لقب »شاهنشاه« است. اشکانیان بعد از 
احیای شاهنشاهی و توسعه ارضی، توانستند این لقب را بر سکه ها، الواح و کتیبه ها نقش کنند. این 

موضوع نشانگر این است که ایدئولوژی پادشاهی اشکانیان در واقع استمرار ایدئولوژی پادشاهی کهن 
ایرانی است. همچنین استفاده از زبان آرامی که در دوره هخامنشی مورد استفاده بود، نشانگر تداوم 

سنت های دیوان ساالری در عصر اشکانی است. اوج سنت اساطیری، حماسی و خنیاگری را ما در دوره 
اشکانی شاهد هستیم. در حقیقت بخش پهلوانی شاهنامه به تعبیری روایت تاریخ واقعی اشکانیان 
است. عده زیادی از مورخان بر اشکانی بودن داستان هایی چون »بیژن و منیژه« »دویی و رامین«، 
»درخت آسوریک« و »یادگار زریان« تاکید کرده اند.  نادری خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در 

این بخش می خواهم به آن بپردازم بحث یافته های باستان شناسی است. وقتی که ما در مجسمه ها و 
سکه های اشکانی دقیق می شویم، متوجه بسیاری از سنت های کهن ایرانی در پوشاک و دیهیم گذاری 

و تلبیس اشکانیان می شویم. این پژوهشگر تاریخ در ادامه عنوان داشت: مایلم کمی از منظر 
جامعه شناسی به موضوع بحث بپردازم. آن هم با این پرسش که »آیا جریان ایران گرایی و احیای 

سنت های ایرانی را می توان ابتدا به ساکن به ساسانیان منتسب کرد؟ «
وی یادآور شد: نظریات مطالعات فرهنگی در جامعه شناسی بر مفاهیمی چون پهنه فرهنگی، تماس 

فرهنگی و استمرار فرهنگی تاکید دارند. پهنه فرهنگی مورد نظر ما، ایران فرهنگی است که بسی 
فراتر از مرزهای سیاسی است. عالوه بر این در این زمینه باید به پدیده »اقتباس« توجه داشته باشیم. 
اقتباس پدیده ای دوسویه است که اقتباس گیرنده و اقتباس شونده، هر دو در این فرآیند درگیرند. در 
مورد اشکانیان با تساهل و تسامح باید گفت گرچه در ابتدا از سنت های ایل مدارانه فاصله گرفتند و 
به سنت های دیوانی روی آوردند اما با توجه به تحقیقات جدید آنها مرتبط با سنت های کهن ایرانی 
بودند. در این پدیده اقتباس ما می توانیم میان اشکانیان و ساسانیان رابطه ای دوسویه برقرار کنیم. 
ساسانیان -گرچه در تبلیغات خود اشکانیان را به عنوان دشمنان خونی مطرح می کردند- اما پیوند 
زناشویی با اشکانیان برقرار کردند. نادری تاکید کرد: پدیده های فرهنگی ایران در طول تاریخ جزو 

سخت جان ترین و دیرپاترین پدیده ها بوده اند که در طول تاریخ این سرزمین از دوره ای به دوره دیگر 
منتقل شده اند. استمرار پدیده های فرهنگی ایران در بستر زمان عرصه را بر تحلیل هایی که پیرامون 

احیاگری ساسانیان در رابطه با تاریخ ایران و ایرانی گری مطرح می شوند، تنگ می کند . 
وی در پایان خاطرنشان کرد: اشکانیان پدیده های فرهنگی و سنن کهن ایران را از دوره های پیش 
از خود اخذ کردند و بر آن اثر گذارده و به دوره بعد – ساسانیان- منتقل کرده اند. اگر ما به چنین 

استمراری در تاریخ اشکانیان اعتقاد داشته باشیم، باید 
دید این استمرار از چه راه هایی حاصل شده است؟ من 

طی پژوهشی که در دو سطح کالن سیاسی و فرهنگی- 
اجتماعی در پاسخ به این پرسش سامان دادم به این 

نتیجه رسیدم که جهت اثبات استمرار و نه گسست در 
دوره اشکانی باید در بعد سیاسی مسائلی چون ایدئولوژی 

پادشاهی، سنت های دیوان ساالری، خاندان های 
حکومت گر، سکه شناسی و سپاهی گری و نیز در بعد 
فرهنگی- اجتماعی موضوعاتی چون سنت های ادبی، 
حماسی و اساطیری،  سنت زبانی و گویش های ایرانی 

و نیز معماری و هنر و دین دوره اشکانی مورد توجه و 
پژوهش مقایسه ای – چه با دوره قبل از خود و چه با 

دوره بعد از خود- قرار گیرد .
منبع: روزنامه فرهیختگان/فاروق مقصودی

نشست » میراث مشترک ایران و 
ارمنستان در بستر ایران فرهنگی« 
با حضور مسئوالن پژوهشگاه علوم 

انسانی،سفیر کشور ارمنستان و 
چند میهمان دیگر برگزار شد.در 

این نشست عالوه بر دکتر آیت 
اللهی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی 
و سفیر محترم جمهوری ارمنستان، 
از پژوهشگاه دکتر محمود جنیدی 

معاون اداری و مالی،دکتر شهرام 
یوسفی فر معاون پژوهشی،دکتر 

سید جواد میری مدیر روابط بین 
الملل و همکاری های علمی و 

دکتر سید بیوک محمدی پژوهشگر 
حوزه علوم اجتماعی حضور داشتند. 

حجت االسالم و المسلمین بهمن 
اکبری رئیس ترجمه و نشر آثار 

معارف اسالمی و علوم انسانی 
سازمان فرهنگ و ارتباطات 

اسالمی، وابسته محترم فرهنگی 
سفارت ارمنستان و تعدادی از 

اندیشمندان ارمنی نیز دیگر 
مهمانان این نشست بودند. 

این نشست به دنبال تفاهم نامه 
ای که مدتی قبل  بین پژوهشگاه 

علوم انسانی و دانشگاه دولتی 
ایروان منعقد شده و با هدف تعمیق 

روابط در حوزه فرهنگ و زبان و 
ادبیات فارسی و ارمنی برگزار شد.بر 

اساس این تفاهم نامه در دانشگاه 
ایراوان مرکز مطالعات اسالمی و 

در پژوهشگاه مرکز مطالعات ارمنی 
پژوهی راه اندازی می شود.

حاضران در این نشست پس از 
تاکید بر مشترکات فرهنگی بین دو 

کشور و تاکید بر ضرورت برقراری 
و تقویت چنین روابطی،راهکارهای 

فعالیت های علمی مشترک را 
بررسی و در این رابطه تبادل نظر 

کردند. 

  

نشست » میراث 
مشترک ایران و 

ارمنستان در بستر 
ایران فرهنگی«

اوج سنت اساطیری، حماسی و 
خنیاگری را ما در دوره اشکانی 
شاهد هستیم.بخش پهلوانی 

شاهنامه به تعبیری روایت تاریخ 
واقعی اشکانیان است. عده 
زیادی از مورخان بر اشکانی 

بودن داستان هایی چون »بیژن و 
منیژه« »دویی و رامین«، 

»درخت آسوریک« و »یادگار 
زریان« تاکید کرده اند

نگاه فوری 
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از سوی وزارت علوم ابالغ شد

ساختار جدید علمی پژوهشگاه

بر  اساس این مصوبه، ساختار علمی پژوهشگاه 
دارای 11 پژوهشــکده و 74 گروه پژوهشــی 
خواهد بود تا همه حوزه های علوم انســانی را 

تحت پوشش قرار دهد.

1 - پژوهشکدة زبان و ادبیات فارسي
- گروه پژوهشي پژوهش هاي بنیادین

- گروه تحقیقاتيـ  ادبي در موضوعات مختلف
- گروه تحقیقات میان رشته اي

- گروه ترجمه
-گروه ادبیات و کاربردهاي اجتماعي

-گروه پژوهش هاي بنیادي
-گروه ادبیات غیرعرفانی تا مشروطیت

-گروه ادبیات عرفانی تا مشروطیت
-گروه ادبیات مشروطه و معاصر

2 - پژوهشکدة تاریخ و فرهنگ ایران
- گروه پژوهشي تاریخ اقتصادي ایران
- گروه پژوهشي تاریخ اجتماعي ایران

- گروه پژوهشي تاریخ فرهنگي
- گروه پژوهشي تاریخ سیاسي ایران
- گروه پژوهشي تاریخ ایران فرهنگي
- گروه پژوهشي تاریخ قبل از اسالم

- گروه پژوهشي تاریخ بعد از اسالم تا قاجاریه
- گروه پژوهشي تاریخ قاجاریه و معاصر

- گروه پژوهشي فرهنگ و تمدن ملل

3 - پژوهشــکدة مطالعــات تطبیقي 
اقتصاد و مدیریت

- گروه اندیشه هاي اقتصادي
- گروه  اقتصاد تطبیقي

- گروه  نظام هاي اقتصادي
- گروه پژوهشي مدیریت راهبردي

- گروه پژوهشي دانش و پژوهش
- گروه پژوهشي مدیریت فرهنگي

4 - پژوهشکدة علوم اجتماعي
- گروه پژوهشي تعاون

- گروه پژوهشي جامعه شناسی
- گروه پژوهشي ارتباطات اجتماعی
- گروه پژوهشي تحقیقات کاربردی

- گروه پژوهشي جامعه شناسي نظريـ  فرهنگي
- گروه پژوهشي بررســي مسائل اجتماعي و 

روانشناختي ایران
- گروه پژوهشي جامعه شناسي تاریخي ایران
- گروه پژوهشي فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

- گروه پژوهشي مطالعات توسعه
- گروه پژوهشي امنیت و جامعه
- گروه پژوهشي مطالعات زنان

5 - پژوهشکدة زبان شناسي
- گروه پژوهشي زبان شناسی همگانی

- گروه پژوهشي فرهنگ و زبان های باستانی
- گروه پژوهشي تربیت ویراستار

- گروه پژوهشي حوزة نظري
- گروه پژوهشي حوزة کاربردي

- گروه پژوهشي حوزة میان رشته اي

6 - پژوهشــکدة مطالعات فرهنگي و 
ارتباطات

- گروه پژوهشــي مطالعات نظري فرهنگ و 
ارتباطات

- گروه پژوهشي مطالعات راهبردي و کاربردي 
فرهنگ و ارتباطات

- گــروه پژوهشــي مطالعات بین رشــته اي 
فرهنگ و ارتباطات

7 -پژوهشکدة اندیشة سیاسي، انقالب 
و تمدن اسالمي

- گروه پژوهشي مطالعات نظري سیاست
- گروه پژوهشي مطالعات کاربردي سیاست

- گروه پژوهشي روابط بین الملل
- گروه پژوهشي فلسفة سیاسي

- گروه پژوهشي نظریه پردازي انقالب اسالمي
- گروه پژوهشي تمدن اسالمي

8 - پژوهشکدة حکمت معاصر
- گروه پژوهشي مطالعات تطبیقي عرفان
- گروه پژوهشي مطالعات قرآني و حدیث
- گروه پژوهشي حکمت اسالمي معاصر

- گروه پژوهشي فلسفه براي کودکان )فبک(
- گروه پژوهشي کالم و فلسفة دین

- گروه پژوهشي فلسفه
- گروه پژوهشي منطق

- گروه پژوهشي فلسفة علم

9 - پژوهشکدة غربشناسي و علم پژوهي
- گروه پژوهشي تاریخ و تمدن غرب

- گروه پژوهشي دین و فرهنگ غرب معاصر
- گروه پژوهشي آینده پژوهي

- گروه پژوهشي تاریخ علم و تمدن
- گروه پژوهشي منطق روش شناسي

 10 -پژوهشکدة اخالق و تربیت
- گروه پژوهشي مطالعات بنیادین اخالق

- گروه پژوهشي مطالعات کاربردي اخالق
- گروه پژوهشي فلسفة تعلیم و تربیت

- گروه پژوهشي علم النفس و روانشناسي

11 - پژوهشکدة مطالعات تطبیقي حقوق
- گروه پژوهشي جرم شناسي و پیش گیري

- گروه پژوهشي حقوق رسانه
- گروه پژوهشي فلسفه و حقوق
- گروه پژوهشي حقوق خانواده

- گروه پژوهشي حقوق فکري و معنوي
- گروه پژوهشي مطالعات انتقادي حقوق بشر

- گروه پژوهشي حقوق و اقتصاد

ساختار علمی پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی چند سالی بود که هیچ تغییری نداشت، این 
درحالی است که رشته های علوم انسانی مدام درحال تغییر است و حوزه های جدیدی به آن اضافه می 

شود.
پس از دو سال مطالعه و برنامه ریزی باالخره ساختار جدید پژوهشگاه متناسب با موضوعات روز تدوین 
گردید و سال گذشته به تایید هیات امنای پژوهشگاه رسید و در ابتدای سال جاری رسما از طرف وزارت 

علوم ابالغ شد.
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 گزارشي از کارگاه ها و درس گفتارهاي پژوهشگاه در سال 1392

10 کارگاه در 4 ماه نخست سال
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در راستاي دانش افزایي در حوزه علوم انساني به سیاق چند 

ساله گذشته کارگاه هایي در حوزه هاي متنوع علوم انساني برگزار کرده است.
»شعر غنایي و جایگاه آن در انواع شعر« عنوان درس گفتار دکتر تقي پورنامداریان بود که شنبه ها از تاریخ 7 اردیبهشت 

تا 18 خرداد 1392 به مدت 7 جلسه و 14 ساعت برگزار شد. در این درس گفتار بر شعر غنایي به عنوان بستر مناسبی برای 
گفتگوی تمدن ها تاکید شد و وجوه اشتراک اقوام مختلف بشری در شعر غنایي که اساس آن هیجانی ترین و عاطفی ترین حالت بشر 

است، شناسانده شد.
»آموزش مقدماتی زبان روسی« عنوان کارگاهي بود که در راستاي کارگاه هاي آموزشي زبان هاي تخصصي در سال هاي اخیر پي 

گرفته شد. مدرس این کارگاه خانم تاتیانا واروپایو بود که طي 15 جلسه )45 ساعت( از تاریخ 31 فروردین تا 22 خرداد 1392 مقدمات 
زبان روسي را به کارآموزان آموزش دادند.

»واکاوی آسیب شناسی رسانه و خانواده« عنوان کارگاه یک روزه اي بود که گروه بررسی مسائل زنان مسئولیت برگزاري آن 
را برعهده داشت. این کارگاه که در دوره مقدماتی آن برگزار شد به آموزش سواد رسانه ای پرداخت. دکتر بهاره نصیری )استادیار 

گروه بررسی مسائل زنان(، دکتر عبدالرضا سپنجی )استادیار گروه فلسفه رسانه(، دکتر حسین امامی)مدرس دانشگاه و پژوهشگر 
رسانه های نوین(، دکتر مجید مجد نیا )عضو هیئت علمي دانشگاه عالمه طباطبایی(، دکتر بهاره بخشی )استادیار دانشگاه آزاد 
اسالمی(،  دکترسیده فاطمه حسینی )مدرس دانشگاه و مشاور تخصصی روانشناسی( تدریس در این کارگاه را بر عهده داشتند.

واحد آموزش هاي آزاد تحصیالت تکمیلي دو کارگاه در حوزه روش تحلیل کیفي برگزار نمود:
 کارگاه آموزشي »نظریه مبنایی و تحلیل مضمونی« عنوان کارگاه یک روزه اي بود که دکتر محمد سعید ذکایی )عضو هیئت 

علمي دانشگاه عالمه( در تاریخ 18 اردیبهشت 1392 تدریس آن را بر عهده داشت.
 همچنین »کارگاه تحلیل روایت« نیز کارگاه یک روزه اي بود که در آن دکتر مسعود کوثري )عضو هیئت علمي دانشگاه تهران( در 

تاریخ 11 خرداد 1392 تدریس کردند. در هر دو کارگاه با تعاریف و مفاهیم اصلي در سه حوزه روش تحلیل، رویکردهاي نظري در 
این حوزه ها تبیین و چند پژوهش انجام شده در هر حوزه بررسي شد و در پایان هر کارگاه موضوعات جدیدي با مشارکت متقاضیان 
انجام شد.سید جلیل شاهری لنگرودي کارگاه آموزشي »ویرایِش زباني )فّني و نگارشي(« را طي 16 جلسه )32 ساعت( از تاریخ 14 

اردیبهشت 1392 برگزار کرد.
شورای بررسی متون نیز با برگزاري کارگاه یک روزه ي »متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی« توسط دکتر سید حسین حسینی 

سروري در تاریخ 21 خرداد 1392 در فهرست برگزار کنندگان کارگاه در چهار ماهه نخست سال 92 قرار گرفت.
گروه فلسفه براي کودکان )فبک( نیز در چهار ماهه نخست سال 92 سه کارگاه برگزار کرد: 

»کارگاه پیشرفته تفکر انتقادي در حلقه ي کندوکاو« عنوان کارگاه یک روزه ي نخست این گروه در سال جاري بود که در 26 
اردیبهشت 92 توسط دکتر حسین شیخ رضایي و دکتر  سعید ناجي برگزار شد. در این کارگاه مباني تفکر انتقادي و اهمیت آن در 

برنامه فبک و نیز رویکردي که برنامه فبک از این نوع تفکر دارد طرح گردید  و سپس  مهارت هاي اولیه الزم برا ي تفکر انتقادي و مهارت 
هاي شناسایي استدالل از غیر استدالل، شناسایي مغالطات و نحوه شکل گیري آنها به شکل عملي در این کار گاه اموزش داده شد. 

»کارگاه مقدماتي تربیت مربي« دومین کارگاه این گروه در سال جاري بود که طي سه روز از تاریخ 25 تا 28 خرداد 92 به مدت 
16 ساعت برگزار شد. در این کارگاه دکتر مهرنوش هدایتي مفاهیم اصلي مربوط به فبک ) تعریف، ضرورت، اهداف( و نظریه هاي 

روانشناختي فبک، دکتر لیال حبیبي عراقي نقش داستان در رشد شخصیت کودک، دکتر سعید ناجي نقش و ویژگي هاي مربی فبک، 
روح اهلل کریمي حلقه کند و کاو )تعریف و ویژگي ها( و دکتر ملیحه راجي نظریه هاي تعلیم و تربیت در فبک را تدریس کردند.

»کارگاه پیشرفته تربیت مربي« سومین کارگاه گروه فبک در سال جاري بود که 15 و 16 تیرماه 1392 به مدت 16 ساعت برگزار 
شد. در این کارگاه دو روزه دکتر حسین شیخ رضایي چیستي منطق و آموزش منطق، دکتر یحیي قائدي بررسي و نقد برنامه فلسفه 

براي کودکان بر اساس تعلیم و تربیت اسالمي، دکتر ملیحه راجي رویکرد هاي تعلیم و تربیت )پیشرفته(، دکتر سعید ناجي تفکر 
انتقادي، روح اهلل کریمي چیستي اخالق و اصول آموزش اخالق و دکتر مهرنوش هدایتي مهارت های ارتباط با کودک در رویکرد 

آموزشي نوین)کارگاه عملي( را تدریس کردند.
»کارگاه اقتصاد پولی؛ نقش و جایگاه پول در اقتصاد« عنوان کارگاه یک روزه اي بود که در پژوهشکده اقتصاد و مدیریت توسط دکتر 

ابراهیم التجایي در تاریخ 5 تیرماه 1392 برگزار شد. در این کارگاه با طرح تعریف دقیق مبحث پول و ارتباط دادن آن با جنبه های 
کاربردی موضوع، دیدگاه روشنی درباره پول، نقش آن در اقتصاد و مباحث پیرامون آن برای شرکت کنندگان ارائه داد. پول در برابر 

تهاتر، کارکردهای پول، پول به عنوان یک پدیدة اجتماعی، تعاریف محدود و گستردة پول، ابزارهای بازار پول و نقش آنها در گسترش 
تعاریف پول، تعریف پول برپایة تأثیر آن بر متغیرهای اقتصاد کالن، خنثایی پول، نهادهای پولی و مالی، واسطه های مالی و خلق دارایی 

های مالی، مقایسة پول با سایر دارایی های مالی، بازار پول و اوراق قرضه، مقام پولی و عرضة پول، پول درونی و پول بیرونی و سیستم 
های پولی از جمله مباحثي بود که در این کارگاه مطرح و بررسي شد.

گفتني است به تمام شرکت کنندگان در کارگاه ها گواهي هاي مربوطه اعطا شده است.
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امضای تفاهمنامه کتابخانه مجلس
 با پژوهشگاه علوم انسانی 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای 
اسالمی با امضای تفاهمنامه همکاری بر صیانت از فرهنگ مکتوب ایران اسالمی و تبادل 

تجربیات علمی، فنی، اجرایی و خدمات عمومی این دو نهاد، تاکید کردند.
 ایــن توافقنامه که بــه امضای محمد رجبی، رییس کتابخانه، موزه و مرکز اســناد مجلس و 
حمیدرضا آیت اللهی، رییس پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی رســیده است، 
همکاری ها میــان طرفین برای صیانت از فرهنگ مکتوب ایران اســالمی و تبادل تجربیات 

علمــی، فنی، اجرایی و خدمات عمومی را افزایش خواهد داد . 
 طبــق این تفاهمنامه، طرفین امکانات بالفعل و بالقوه خود را برای آشــنایی و آگاهی هرچه 
بیشــتر از امکانات خود برای همکاری با یکدیگر را اعالم خواهند کرد و گزارش این اقدام  ها 
به صورت منظم و از طریق ایمیل، وب سایت، نشریات یا بولتن برای دو طرف ارسال خواهند 
شد . همچنین طرفین در انتقال اطالعات فهرست نویسی، چکیده نویسی و دیجیتالی مربوط 

به کتاب ها، نشــریات و اسناد آرشیوی خود به یکدیگر خواهند کوشید . 
 بخــش دیگر این تفاهمنامــه در مورد تهیه منابع مورد نیاز اســت که به موجب آن طرفین 
لیســت خرید آینده کتب و نشــریات خود را به یکدیگر اطالع می دهند تا با صرفه جویی در 
وقت نســبت به خرید ســایر منابع موردنیاز خود اقدام کنند و دو طرف از طریق اسکن آنها 

مجموعه های خود را تکمیل نمایند . 
  کتابخانه، موزه و مرکز اســناد مجلس شــورای اسالمی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگــی در ایجاد جایگاه مشــترک کتابخانه دیجیتال و کتــاب الکترونیکی نیز با یکدیگر 

همکاری خواهند داشت . 
 همچنین بر اســاس تفاهمنامه امضا شده میان رجبی، رییس کتابخانه مجلس و آیت اللهی، 
رییس پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی طرفین در آسیب شناسی و مرمت آثار 
خطی و نفیس خود همکاری داشته و بازدید متقابل مسووالن و کارشناسان از مراکز یکدیگر 

برای آشــنایی و ارتباط نزدیک تر در مواقع ضروری معمول خواهد شد . 
 همچنین پروژه های گوناگون پژوهشــی، تحقیقاتی، فنی، انتشــاراتی و همچنین برگزاری 
نمایشگاه ها، همایش ها، نشســت های تخصصی در تهران و شهرستان ها با همکاری دو مرکز 

کتابخانه مجلس و پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد . 
 آموزش و ارتقای ســطح کیفی دانش و تجربه همکاران و ارتباط هر چه بیشتر با کتابخانه ها 
و مراکز علمی و پژوهشــگاهی نیز از دیگر مواد این تفاهمنامه اســت . همچنین مقرر شــد 
دفترچه »عقود و اقاریر« ثبت شــده در حضور ســید محمد طباطبایی سنگلجی با همکاری 
کتابخانه مجلس و پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شود. این کتاب که به 
تصحیح شــهرام یوسفی فر نگاشته خواهد شد، از سوی کتابخانه مجلس در 300 نسخه چاپ 

و نشــر و 100 نسخه ی آن نیز به صورت دیجیتال تکثیر خواهد شد . 
 بــا قرارداد همکاری  که میان محمــد رجبی، رییس کتابخانه، موزه و مرکز اســناد مجلس 
شــورای اسالمی و شهرام یوســفی فر، نماینده  پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی 
منعقد شــد، بعد از انجام کلیه مراحل علمی و فنی پیش از چاپ کتاب از ســوی پژوهشگاه، 
کتابخانه مجلس، این اثر منتشــر خواهد شد . میرزا سید محمد طباطبائی )1299 - 1221 
هجری شمســی( معروف به آقا ســید محمد طباطبائی ســنگلجی از مجتهدان شــیعه و از 
آزادی خواهان و رهبران جنبش مشــروطه ایران است. وی در آغاز جنبش مشروطه همراه با 
ســید عبداهلل بهبهانی، به مخالفت با عین الدوله و اســتبداد پرداخت و در مهاجرت به حرم 
حضرت عبدالعظیم شــرکت داشــت. میرزا پس از به توپ بسته شــدن مجلس دستگیر و به 
خراســان تبعید شد، اما با پیروزی مشروطه خواهان به تهران بازگشت و مورد استقبال مردم 

قرار گرفت . 

امضای تفاهم نامه و قرارداد 
های همکاری با سایر نهاد ها 

و سازمان های 
علمی،دانشگاهی و اجرایی 
با هدف به اشتراک گذاری 
توانمندی ها،تجربیات و 

امکانات همواره در دستور  
کار پژوهشگاه بوده است.                             
تا کنون نمونه های موفقی از 

این تجربه در پژوهشگاه 
وجود داشته.ماه گذشته نیز 

دو تفاهم نامه مهم در 
پژوهشگاه نهایی شد.

تفاهم نامه پژوهشگاه و دانشگاه زنجان

  دانشگاه زنجان و پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی در چارچوب اصل ضرورت 

توسعه همکاری علمی بین  مراکز مختلف 
آموزشی، پژوهشی و اجرایی جهت بهره مندی از 

ظرفیت ها و توانمندی های متقابل و به منظور 
ارتقای جایگاه و کارآمدی رشته های علوم انسانی 

در کشور، در خصوص برنامه های پژوهشی و 
آموزشی مورد عالقه و توافق طرفین تفاهم نامه 

همکاری علمی امضا کردند . 
همکاری و مشارکت در زمینه طراحی و اجرای 

طرح  های پژوهشی مشترک از طریق تبادل 
امکانات و تسهیالت مورد نیاز، برگزاری سخنرانی  

ها، میزگردها، گردهمایی  های علمی و دیگر 
فعالیت  های علمی مورد توافق طرفین، برنامه  
ریزی و برگزاری کارگاه  های آموزشی، تبادل 

اطالعات علمی و فراهم نمودن امکان دسترسی 
آسان به منابع علمی شامل کتب، نشریات و سایر 

مدارک علمی، همکاری در زمینه برنامه  ریزی، 
تألیف، ترجمه و ارزیابی متون رشته  های علوم 

انسانی، انتشار کتب، نشریات و ویژه  نامه  ها، 
فراهم کردن زمینه بهره  برداری از ظرفیت  های 

هیأت علمی دو طرف در زمینه مسائل آموزشی و 
پژوهشی،   همکاری در زمینه به روزرسانی 

اساتید، مدرسان و پژوهشگران، بهبود سیستم  
های مدیریت آکادمیک در حوزه علوم انسانی  و 

دیگر همکاری  های دانشگاهی که دو مؤسسه 
روی آنها توافق می کنند از موضوعات مطرح شده 

در این تفاهم نامه می باشد . 

ری
 خب
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گ
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سیدجواد میری، استاد پژوهشکده جامعه شناسی پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری 
تسنیم، از کنفرانس علمی “شــناخت علوم انسانی:  فلسفه، ادبیات، و 
زبان“ که در چارچوب برنامه “ گفتگوی فرهنگ ها : شــرق - غرب “ در 
روزهای 25 و 26 آوریل در محل دانشــکده علوم اجتماعی و انســانی 
دانشگاه رودن مسکو برگزار شده بود سخن گفت: “در این کنفرانس هم 
چنان که از موضوعش بر می آید در مورد نقش ادبیات در اندیشه و رابطه 
ادبیات و فلســفه در ســنن شــرقی و غربی گفت وگو شــد و اساتید و 
نویســندگان برجســته ای از آســیا، اروپا، آمریکا و خود روسیه در آن 
شرکت داشتند. بحث در مورد نقش زبان در فرهنگ های فلسفی شرق، 
روســیه و غرب  یکی از محورهای اصلی کنفرانس بود. اســاتید در این 
کنفرانس مسایلی مانند راه های شــناخت و تفسیر فرهنگ های زبان 
های مختلف، مبانی فلسفی ترجمه و مباحث دیگری را مورد بررسی و 

بحث قرار دادند.“
وی افزود: محورهای موضوعی اساســی کنفرانس در شش موضوع 
خالصه می شد:1.شناخت علوم انسانی: فلسفه، ادبیات و زبان؛ 2.فلسفه 
ترجمه: مبانی فلسفی گفت و گو بین فرهنگ های زبان های مختلف،3. 
مسائل ترجمه متون فلسفی شــرقی، 4. فلسفه و زبان شناسی: جنبه 
های تاثیرگذاری، 5. رابطه فلسفه و ادبیات در فرهنگ روسی، 6. فلسفه  

در ارتباطات زبانی.
میری با بیان این که این کنفرانس توسط گروه فلسفه دانشکده علوم 
انسانی و اجتماعی و با همکاری مرکز فلسفه تطبیقی برگزار شده بود در 
مورد موضوع سخنرانی خود در این کنفرانس تخصصی گفت: موضوع 
سخنرانی و مقاله من در این کنفرانس نگاه عالمه جعفری به لئوتولستوی 
بود که با استقبال خوبی هم روبرو شد. چون تاکنون کسی چه در ایران 
و چه در روسیه در این موضوع نه مقاله و نه سخنرانی انجام نداده است. 
از سوی دیگر اهمیت این موضوع در  روسیه که افرادی مانند تولستوی 
و داستایوسکی و سایر نویسندگان از ادیبان برجسته این کشور هستند 
دو چندان بود، چون برای آنان جذاب بود که شــیوه نگاه و بینش یک 

حکیم مسلمان شرقی را در مورد این افراد بدانند.

وی در مورد موضوع گفتار خویش افزود: عالمه به عنوان یک عالم و 
حکیم شیعی کارش مسبوق به سابقه نبوده است و پس از او هم کسی 
به این صورت نپرداخته اســت که مثال در مورد قرآن یا نهج البالغه و یا 
مثنوی مالی رومی صحبت می کند اما در وسط کالمش به کسانی هم 
چون انیشتین ، تولستوی و متفکران شرقی و غربی و حکمای شرقی و 
چینی اشاره می کند. در ابتدا شاید برای مخاطب عادی این مسئله پیش 
بیاید  که چرا عالمه جعفری در اثنای کالم به این افراد اشــاره می کند. 
جالب اســت که عالمه جعفری قریب به 650 صفحه در 15 جلد شرح 
مثنوی و در 27 جلد شــرح نهج البالغه فقط به ادیبان روس اختصاص 

داده و به افکار یا آثار آنها اشاره کرده است.
استاد جامعه شناســی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
ادامه داد:عالمه خود هم به این مطلب اشــاره کرده و در یکی از آثارش 
می گوید اشــاره های من به افرادی مانند تولستوی، داستایوسکی و یا 
سایر ادبا و متفکران سایر ملل برای صرف زیبای سخنان آنان نیست اگر 

چه نثر و سخنانشان هم زیبا است.
وی افزود: با توجه در آثار عالمه جعفری می توان به این نتیجه رسید 
که در اندیشه ایشان یک متدولوژی خاص بوده است که از آن به نظریه 
فرهنگ مشترک بشری می توان یاد کرد. عالمه جعفری گفتمان خود 
را بر این نظریه مبتنی کرده و بر اساس آن به ادیبان روس پرداخته است.  
در نظر عالمه جعفری تمامی فرهنگ ها و سنن با تمام تفاوت هایی که 
ممکن است داشــته باشند در یک ســری نقاط که ایده های متعالی 
هســتند مشــترکند و از این رو اســت که عالمه به افرادی هم چون 

تولستوی و سایر متفکران اشاره می کند.
در این کنفرانس پژوهشــگران و محققان معروف روســیه همچون 
آندری اسمیرنوف )آکادمیسین و رییس بخش فلسفه اسالمی انستیتوی 
فلسفه آکادمی علوم روسیه(، ایالرا اوماکایوا )رییس بخش زبان شناسی 
مرکز مغول و تیبت شناســی انســتیتوی مطالعات انســانی کالمیکیا 
آکادمی علوم روسیه(، ایگور کندراشین )معاون رییس همایش جهانی 
فلسفی(  و  نویسندگانی از کشورهای ژاپن، ایرلند، کشورهای بالتیک، 

آمریکا و چند کشور اروپایی دیگر شرکت داشتند

گفت وگوی خبرگزاری تسنیم با سیدجواد میری 

نظریه »فرهنگ مشترک بشری« در اندیشه عالمه جعفری 
ماه گذشــته خبرگزاری تسنیم با دکتر سید جواد میری درباره بررســی نظریه »فرهنگ مشترک بشری« در اندیشه عالمه جعفری 
گفتگو کرد. بر اساس نظریه فرهنگ مشترک بشری عالمه جعفری تمامی فرهنگ ها و سنن با تمام تفاوت هایی که ممکن است داشته 
باشند در یک سری نقاط که ایده های متعالی هستند مشترکند و از این رو است که عالمه به افرادی هم چون تولستوی و سایر ادبای 

روس می پردازد.متن این گزارش گفتگو را بخوانید:

دکتر میری:
در نظر عالمه جعفری 
تمامی فرهنگ ها و سنن 
با تمــام تفاوت هایی که 
داشــته  اســت  ممکن 
باشند در یک سری نقاط 
کــه ایده هــای متعالی 
هستند مشــترکند و از 
این رو است که عالمه به 
چــون  هــم  افــرادی 
ســایر  و  تولســتوی 

متفکران اشاره می کند.

انتشار اثر انگلیسی دکتر میری به زبان روسی 
کتاب بررسی اندیشه های اجتماعی عالمه جعفری تالیف دکتر سید جواد میری 
که پیش از این به زبان انگلیسی منتشر شده بود،به زبان روسی و توسط انتشارات 
بنیاد مطالعات اسالمی روســیه با همکاری انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی هم ترجمه و چاپ شد. 
در ایــن کتاب میــری به بازخوانی میراث حکمی عالمــه جعفری در چارچوب 
نظریات اجتماعی پرداخته اســت.محور اصلی گفتمان میری،بر پایه تاســیس 

مکتب اصالت فطرت در اندیشه های عالمه جعفری بنیان نهاده شده است. 
این کتاب در 200 صفحه و با تیراژ اولیه 1000 نسخه منتشر شده است.ترجمه  
این کتاب را خانم دکتر »الگا پاواروزنیک« از فرهنگستان علوم روسیه که خود از 

متخصصان در حوزه علوم اجتماعی است،انجام داده است.
کتاب فوق در آینده نزدیک و به زبان فارســی توســط انتشارت پژوهشگاه علوم 
انسانی منتشر خواهد شد.همچنین کار ترجمه این کتاب به زابن های ایتالیایی 

و عربی نیز آغاز شده است.
تا کنون 4 اثر دیگر مربط با اندیشــه های عالمه جعفری به قلم دکتر میری و به 

زبان های انگلیسی و روسی نگاشته شده است.
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پژوهشگاه با 200 کتاب در نمایشگاه  
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی امسال نیز در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ضمن حضور عالوه بر 

ارائه تعدادی از آثار پیشین،جدید ترین کتاب های انتشارات خود را با 20 درصد تخفیف عرضه کرد. 
پژوهشگاه امسال با 200 عنوان کتاب در نمایشگاه حضور داشت.بر اساس قوانین نمایشگاه،تنها کتاب های منتشر 

شده بعد از نیمه دوم 88 اجازه عرضه دارند،بنابراین این کتاب ها مربوط به محدوده زمانی نیمه دوم 88 تا کنون                 
می شوند. به این ترتیب عالقه مندان حوزه علوم انسانی به 200 عنوان از بهترین آثار این حوزه که از در 30 ماه 

گذشته منتشر شده اند،دسترسی داشتند. 
.

در نمایشگاه امسال انجام شد 

  رونمایی از »فلسفه در دوره تجدد حیات فرهنگی غرب 
از دانته تا کامپانال« 

»فلسفه دردوره تجدد حیات فرهنگی غرب از دانته تا کامپانال«  اثر 
استاد دکتر کریم مجتهدی فردا در نمایشگاه کتاب رونمایی شد.

از دکتر مجتهدی دهها عنوان کتاب و مقاله تا کنون منتشر شده و این 
پنجمین کتاب او است که توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی روانه بازار نشر می شود.پیش از این انتشارات 
پژوهشگاه کتاب های فسلفه در آلمان، افکار کانت، افکار هگل، الیپ 

نیتس و مفسران آراء او از کریم مجتهدی را منتشر کرده بود . 
»فلسفه در دوره تجدد حیات فرهنگی غرب« کتاب  پس از رونمایی 
در 700 صفحه و به قیمت 30 هزار تومان در اختیار عالقه مندان قرار 

گرفته.
تازه ترین اثر دکتر مجتهدی در حقیقت یک مجموعه مقاالت است. 

دکتر مجتهدی در این کتاب تابلوهای نقاشی 
»شام آخر« »ستایش مغ ها« و  طرح »منظره دره رودخانه آرنو« اثر 

لئوناردو داوینچی و »مکتب آتن و مباحثه«  و »مباحثه درباره سر قربانی 
مقدس« اثر رافائل سانتسیو را تحلیل کرده است. نقد و نظر درباره آثار 

دانته، نیکوالس کوزانوس، مارسیلیو فیچینو ، پیکودال میراندوال ، 
دزیدریوس اراسموس ، توماس مور ، ژوردانو برونو و ... هم تعدادی دیگر 

از مقاالت این کتاب هستند .
دکتر کریم مجتهدی، استاد پیشکسوت فلسفه که به مدت نیم قرن 

سابقه تدریس در زمینه فلسفه غرب دارد در مراسم رونمایی درباره 
مضمون این کتاب گفت: در این کتاب چهار قرن تفکر در اروپا بررسی 
شده و تا حدودی می توان آن را دایره  المعارفی دانست که جلوه ای از 

تمام جنبه های فرهنگ غربی در دوره تجدید حیات فرهنگی گردآوری 
شده است . 

به گفته  این استاد بازنشسته فلسفه در این کتاب به بیان مطالبی 
پرداخته شده  که پیش از این از دید تحلیلگران فلسفه مغفول مانده بود.
او در ادامه بیان کرد: محتوای این کتاب فلسفه محض نیست و تاریخ و 
فلسفه با هم آمیخته شده است؛ همچنین به هنر نیز پرداخته، چرا که 
تجدید حیات فرهنگی غرب در واقع تجدید حیات هنری غرب است . 

وی افزود: این تجدید حیات هنری در وهله نخست، هنر معماری را در 

بر می گیرد و معماری تازه ای وارد دنیای هنر می شود که »معماری دوره 
تجدید حیات فرهنگی غرب« نام گرفته است .

 این چهره ماندگار فلسفه ایران که مسلط به زبان فرانسوی است، 
درباره منابع این کتاب عنوان کرد: در تالیف این کتاب بیشتر آثار فالسفه 

و شعرای فرانسوی را مطالعه کردم و تا حدودی هم به منابع انگلیسی و 
کتاب های قبلی ام رجوع کردم . 

همچنین وی درباره این که چرا این دوره زمانی را انتخاب کرده است، 
گفت : متاسفانه این دوره تاریخی آن گونه که باید شناخته نشده است و 
درباره آن بدون در نظر گرفتن جزییات، چهره ها و جوانب دیگر قضاوت 

می شود؛ از سویی در دانشگا ه های ما نیز این دوره بسیار کم تدریس  
می شود؛ در حدی که می توان گفت اصاًل تدریس نمی شود . 
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برای اطالع شما

کتاب های جدید و کتاب های پرفروش 

 در مراســم رونمایی از تازه ترین کتاب دکتر مجتهدی اتفاق جالبی افتاد.در  آئین رونمایی از کتاب »فلســفه در دوره تجدد حیات 
فرهنگی غرب از دانته تا کامپانال« وقتی که دکتر مجتهدی به ســواالت خبرنگاران پاســخ داد،یک سرباز وظیفه با حضور در غرفه پژوهشگاه 

اصرار داشت با دکتر مجتهدی دیدار کند.
اســتوار دوم »ناصر علی عســگری« که ظاهرا و با توجه به درجه اش مدرک تحصیلی باالیی هم ندارد،وقتی در کنار دکتر مجتهدی 

نشســت از عالقه اش به فلســفه گفت و از دکتر مجتهدی خواست به سواالتش پاسخ دهد.او درباره »نو افالطونی ها « در دوران اسکندریه 
ســواالتی پرسید و دکتر مجتهدی هم با حوصله به پرسش های او جواب داد. 

نخســتین نکته جالب این اتفاق عالقه این سرباز وظیفه به کتاب و 
کتابخوانی بود که او را به نمایشــگاه کتاب کشانده بود.استوار یکم عسگری 

که انگار مطالعات آزادی درباره فســلفه هم داشت از حضور یکی از سرشناس 
ترین مدرســان فسلفه در ایران کمال استفاده را کرد و سواالتش  را                   

بی واسطه از دکتر مجتهدی پرسید.     
نکتــه دیگر در این اتفاق مهر و مدارای دکتر مجتهدی دربرخورد  با این 

جوان بود. دکتر مجتهدی که حاال 83 ســال دارد با مهربانی پذیرای این 
عالقه مند به فلســفه شد و با حوصله به او پاسخ داد.استاد مجتهدی که به 
دلیل کهولت ســن این روزها ترجیح می دهد به جای تدریس به مطالعه و 

تالیف بپردازد در حالی مثل یک معلم به پرســش ها این جوان پاسخ داد که 
جند ســالی است حتی دانشجویان دوره دکتری فلسفه هم شانس نشستن 

پای درس او را ندارند. 

     سرباز ساده از دکتر مجتهدی چه می خواست؟ 

انتشارات پژوهشگاه در نمایشگاه امسال 3 کتاب جدید را عرضه کرد.
جامعه شناسی تاریخ اثر منوچهر آشتیانی، فلسفه در دوره تجدد حیات 
فرهنگی غرب از دانته تا کامپانال  اثر استاد دکتر کریم مجتهدی و یک 

جلد تازه از جوامع الحکایات؛باب چهارم، عناوین این آثار تازه منتشر 
شده هستند . در نمایشگاه کتاب امسال همچنین تعدای از اعضاء هیئت 

علمی که آثار آنها توسط انتشارات پژوهشگاه منتشر شده در غرفه 
پژوهشگاه حاضر شدند و به سواالت مراجعه کنندگان پاسخ داند.ناهید 
موید حمکت،ابوالقاسم رادفر،مریم شریف نسب،بیوک محمدی،زهره 

زرشناس،ابوتراب سیاهپوش،کامیار 
صداقت،سعید ناجی و احمد صفار 
مقدم اساتید حاضر شده در غرفه 

پژوهشگاه بودند.فروشگاه و 
نمایشگاه دائمی کتاب های علوم 

انسانی پژوهشگاه هم اکنون به 
عنوان یکی از پایگاه های اصلی 

ارائه کتاب های حوزه علوم انسانی 
به نشانی تهران،ضلع جنوبی پل 
کریم خان،بین خیابان سپهبد 

قرنی و ایرانشهر،پالک 176 میزبان 
دوست داران کتاب است. برای 
سفارش و خرید  کتاب عالوه بر 

مراجعه حضوری به فروشگاه کتاب 

می توانید از طریق سایت   http://ihcs-books.com سفارش تان را 
ثبت کرده و کتاب را در محل مورد نظر تحویل بگیرید.

رونمایی از دو کتاب جدید 
مراسم رونمایی از دو کتاب جدید دکتر نعمت اهلل فاصلی عضو هیات 

علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز سه شنبه 17 
اردیبهشت در غرفه پژوهشگاه علوم انسانی در نمایشگاه بین المللی 

کتاب تهران برگزار شد.در این مراسم رونمایی که با استقبال مخاطبان 
و اهالی رسانه نیز روبرو شد، در فضای کوچک و پر رفت و آمد غرفه، در 

ابتدا دکترفاضلی معرفی کوتاهی از 
ویراست جدید کتاب فرهنگ و شهر ارایه 

داد و سپس به معرفی اجمالی کتاب 
جدید خود »پشت دریاها شهری است« 

پرداخت. نحوه شکل گیری, اهداف، 
محتوای فصل ها و نیز رویکردهای 

جدید ارایه شده در زمینه مردمنگاری 
شهری از جمله مباحثی بود که به 

تفصیل درباره آنها سخن گفته شد. در 
ادامه نیز پرسش و پاسخ کوتاهی با 

حضور حاضران و خبرنگاران برگزار شد.
حاضران در مراسم توانستند کتاب های 

جدید دکتر فاضلی را با امضا وی 
خریداری کنند.

 فهرســت پرفروش ترین کتاب های انتشــارات پژوهشگاه 
علوم انســانی و مطالعات فرهنگی در ســال 91 اعالم شد.بر 
اساس اعالم فروشــگاه کتاب پژوهشگاه کتاب های درآمدی 
بر جامعه شناســی زبان،اینترنت و امنیت اجتماعی،االحکمه 
االشراقیه جلد1،شیعه شناســی اهل سنت،تفکر انتقادی در 
کالس درس،پژوهش نامه امنیت اجتماعی،رســاله در اثبات 
بزرگی شیخ جام،از علم ســکوالر تا علم دینی،داستان هایی 
برای فکر کردن و تحلیلی از دیدگاههای فلسفی فیزیکدانان 
معاصر به ترتیب عناوین پرفروش ترین کتاب های انتشارات  

در سال گذشته هستند .

  پرفروش ترین ها
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 سخنرانی دکتر پیران با موضوع نظریه راهبردی و سیاست سرزمینی 

برنامه ریزي آینده در گروي بازنویسي تاریخ ایران    

 دکتر پیران در ابتداي سخنانش نظریه »راهبرد و 
سیاست سرزمیني جامعه ایراني« را حاصل بیش از 25 

سال کار به همراه حدود هزار دانشجو خواند و درباره 
نحوه تکوین و شکل گیري این نظریه چنین گفت: 

صمیمانه مي گویم که این تحقیق نشان مي دهد که 
وقتي رابطه صمیمانه یک استاد با دانشجویانش 
دوستانه باشد، مي تواند کارهاي عظیمي را که 

موسسات بزرگ انجام دهند، به سرانجام برساند. من 
زماني که از امریکا به ایران آمدم، بسیار مغرور بودم، 

چون فکر مي کردم که تا زماني که در دانشگاه شهید 
بهشتي بودم، هشت ترم شاگرد اول بودم، در امریکا هم 

که در کنار دکتري دو جایزه گرفته بودم و با مقام 
دانشیار به ایران بازمي گشتم. در دانشگاه تهران دو 
درس »آسیب شناسي اجتماعي« و »تاریخ جامعه 

شناسي« را در محل قدیمي دانشکده علوم اجتماعي 
در سرچشمه تدریس مي کردم که آنقدر شلوغ شد که 

جلسات بعدي در سالن قریب برگزار مي شد.
 اما بعد از مدتي این احساس در من به وجود آمد که آیا 

این حرف ها در جامعه ایران موضوعیت دارد یا خیر؟ 
من به واسطه لطف دکتر مظهري و دکتر رضا صدوقي 

زیاد جامعه گردي مي کردم و این مساله برایم به وجود 
آمد که اگرچه نظریه هاي امثال دورکهیم و وبر و 

مارکس جزیي از علم جهاني هستند، اما چرا 
موضوعیت شان در ذهن دانشجوي ایراني جاي نمي 

گیرد؟ چرا ما نمي توانیم از 
کارکرد این نظریه ها درباره 

جامعه خودمان اطمینان 
حاصل کنیم؟ به تدریج این 
احساس حقارت در من به 

وجود آمد که شاید عمرم را 
تباه کرده ام! در پي پاسخ به 
اینکه چه باید کرد، به تاریخ 

ایران رجوع کردم. 
خوشبختانه از اتفاقات 

خوشایند زندگي ام برخورد 
با اساتیدي چون دکتر 

محمدرضا شفیعي کدکني 
بود که با ایشان و بزرگاني 

چون دکتر مصطفي رحیمي 
و دکتر مهرداد بهار و جمال 
میرصادقي به کوه مي رفتم. 

از طریق آشنایي با این 
بزرگان فهرستي از حدود 
300 کتاب تهیه کردم که 

البته در ابتدا بیشتر در حوزه 
شهرشناسي بود. بعد با 
استادان مختلف بحث 

کردیم که اگر کسي بخواهد ایران را در بستر تاریخي 
بشناسد، چه سواالتي مطرح مي شود. گز و متر ما هم 

این بود که از ملموس و مشهود و عیني به نامشهود 
برسیم. در نتیجه 33 سوال با 104 متغیر مطرح شد. 
بعدا سوال ها به 44 و متغیرها به 135 مورد گسترش 

یافت. این سوال ها در قالب پرسشنامه هایي به 
دانشجویان داده شد تا از میان کتاب هاي مذکور پاسخ 

آنها را بیابند. 
بعدا پرسشنامه ها دو تا شد، یعني 600 پرسشنامه 
براي 300 کتاب. این گسترش ادامه داشت تا اینکه 
پرسشنامه ها 4 تا شد و این یعني 1200 پرسشنامه 

براي 300 کتاب. این روند از سال 1362 تا امروز ادامه 
داشت و در این میان یک بار چهار سال اخراج شدم، 

یک بار یک سال و یک بار هم ممنوع التدریس 
شدم!دکتر پیران سپس به روش کار و پیش فرض هاي 

نظري بحث اشاره کرد و گفت: البته من اصالقائل به 
روش پوزیتیویستي نیستم، اما در 25 پیمایش ملي که 
عمدتا براي سازمان ملل و دانشگاه هاي خارج از کشور 
تهیه شده، حضور داشته ام و معتقدم که کار پیمایشي 

اگرچه با فلسفه اش قرابت نداشتم، به ذهن نظم مي 
دهد. من معتقدم که اوالتئوري تولید مي شود. 

تئوري یک روایت است. نظریه یي که من به آن اشاره 
مي کنم، یک نظریه آغازین هدایت کننده است. تمام 

دانش بشري نظري است، نظریه ها رد و اثبات                  

نمي شوند، بلکه بر اساس برد معنایي )scope( که 
ایجاد مي کنند، جایگزین هم مي شوند. هر نظریه 
روایتي است که یک پدیده را معنادار مي کند. لذا 

پارادایم نسبي گرایي در همه این بحث ها جاري است. 
البته کار میداني همچون فکر منطقي به تولید نظریه 
ها کمک مي کند. ضمن آنکه معتقدم نظر و عمل را 
نمي شود تفکیک کرد، بلکه این دو با هم دیالکتیک 

دارند. به همین خاطر نظریه »راهبرد و سیاست 
سرزمیني جامعه ایراني« را ادامه نظریه هاي دیگر 

درباره جامعه ایران مي دانم. از طرف دیگر همه نظریه 
ها و دانش هاي بشري سیاسي و اجتماعي هستند. 
دکتر پیران در ادامه به زمینه تحقیقي نظریه اش و 

استفاده اش از نظریه آنال استفاده کرد و گفت: بخشي 
از رساله دکتراي من درباره تاریخ نگاري مکتب آنال 

است که در سال 1929 در فرانسه توسط کساني چون 
لوسین فبور و مارک بلوخ تشکیل شد. من البته درباره 
فرناند برودل کار کرده بودم و بخشي از کتاب »سرمایه 

داري و حیات مادي« را نیز ترجمه کردم.
 در سراسر این کار همواره یک حرف برودل که در 

کتاب »مدیترانه و دنیاي مدیترانه یي در عصر فیلیپ 
دوم« آمده مد نظرم بود. برودل در جریان تحقیقاتش 

درباره مدیترانه مي گوید، ما غربي ها همیشه مدیترانه 
را از منظر اروپا مي بینیم، در حالي که نصف بیشتر آن 
در آفریقاست. به همین دلیل برودل بعد از تحصیل به 
الجزایر مي رود. او سال ها پیش 

از بحث هاي راجع به هژموني 
غرب و غرب محوري، این دیدگاه 
ها را به چالش مي کشد. من هم 
در جریان تحقیق بر افغانستان 

متوجه شدم که در نقشه 
افغانستان زائده یي هست که کوه 
هایي عظیم دو سوي آن هستند، 

این زائده تنگه وخان است که 
تنها گذرگاه شرق به غرب 

هستند. همین نکته سبب شد که 
به اهمیت ژئواستراتژیک و 

ژئوپولتیک ایران توجه کنم. 
وقتي نقشه ایران را مي بینیم، 

متوجه مي شویم که عبور از غرب 
به شرق یا بالعکس از شمال 

دریاي خزر یا جنوب خلیج فارس 
اگر نه غیرممکن که بسیار دشوار 
است، با روش آنال حساب کردیم 
که اگر از خلیج فارس مال التجاره 

ها بخواهند منتقل شوند، باید 
چندین کشتي تایتانیک تعبیه 
شود و از شمال خزر در منطقه 

صبح روز شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه دکتر پرویز پیران استاد بازنشسته دانشگاه عالمه طباطبایي در پژوهشگاه علوم انساني 
و مطالعات فرهنگي در دومین جلسه از سلسله نشست هاي جامعه شناسي تاریخي به بحث درباره  نظریه اش پرداخت .گزارشی 

از این سخنرانی را بخوانید.

 پرویز پیران جامعه شناس و متولد شهر همدان به سال ۱۳۲۹ است. تحصیالت ابتدایی و دبیرستان را در چند مدرسه 
در همدان، صحنه و کرمانشاه ادامه داده و در سال ۱۳۴۹ دیپلم ریاضی را در همدان می گیرد. در سال ۱۳۴۹ تحصیل در 

رشته جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ملی )شهید بهشتی فعلی( را آغاز می کند و در سال ۱۳۵۳ 
هم فارغ التحصیل می شود. او برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می رود و در دانشگاه مورهد ایاالت متحده تحصیل 

می کند و با پروفسور پلی فورپ استاد معروف جرم شناسی آمریکا کار می کند. عنوان پایان نامه اش»تحلیل محتوای 
اشعار سفیدپوستان از نظر روانشناسی اجتماعی« بوده که تأثیر تبعیض نژادی را در اشعار و ترانه های سیاه پوستان 

مطالعه کند.در مقطع تحصیل دکترا در کانزاس تحصیل  و  تاریخ نگاری مکتب آنال فرانسه را برای تز دکترا انتخاب 
می کند. با اخذ مدرک دکترا، عضو هیأت علمی دوره های فوق لیسانس و دکترای دانشگاه مذکور می شود و ۴ سال در 

دانشگاه کانزاس تدریس کرد.همزمان با تحوالت انقالب اسالمی  به وطن بازمی گردد و به تدریس در دانشگاه عالمه 
طباطبایی و دانشکده های هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دانشکده علوم زمین و نیز معماری و شهرسازی دانشگاه 

شهید بهشتی می پردازد.
او تألیف ۳ کتاب به زبان انگلیسی که توسط سازمان ملل متحد چاپ شده را در کارنامه کاری اش دارد  و تاکنون از او 

حدود ۵۰ مقاله به زبان فارسی و ۱۰ مقاله به زبان انگلیسی به چاپ رسیده است.وی مشاور ارشد سازمان ملل متحد از 
سال ۱۹۹۹ تاکنون،عضو هیأت علمی آکادمی سوئیس برای توسعه از سال ۲۰۰۳ تاکنون،عضو هیأت مشاوران علمی 

فصلنامه »کودکان، جوانان و محیط زیست« دانشگاه کلرادو ایاالت متحده آمریکو عضو هیأت مشاوران بسیاری از 
مجالت داخلی همچون رفاه اجتماعی معماری و فرهنگ است.

دکتر پیران مقاله »شهردار مدرسه« را در چهارمین کنگره جهانی شهرهای آموزش دهنده در شیکاگوی آمریکا مطرح 
می کند و این طرح به عنوان یکی از ۱۷ مقاله منتخب از میان ۵۶۰ طرح معرفی می شود. در سال ۱۹۹۷ این طرح در گزارش 

یونسکو به عنوان تجربه موفق آموزش شهروندی شناخته شد. 

       آشنایی با دکتر پرویز پیران
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ترکمنستان امروز گروه هاي راهزن خطرناکي بوده اند. 
در نتیجه ایران بر سر راه وقایع تاریخ بشري بوده است. 
البته جاهاي دیگري مثل حلب هم چنین بوده اند، اما 

هیچ کدام مثل ایران نیستند. منظورم از ایران هم 
جایي است که حاکمیت زبان فارسي در آن بوده و از 

آمودریا و جیحون و سیحون تا دریاي سیاه را دربرمي 
گرفته است. با در نظر گرفتن این اطالعات و ترکیب 

آنها با پیش فرض هاي جغرافیایي، اقتصادي و سیاسي 
نتایج غریبي گرفتیم. دکتر پیران سپس به پژوهش 
هاي خود درباره زلزله شناسي و کار به عنوان مدیر 

پروژه زلزله در سازمان ملل اشاره کرد و گفت: بعد از 
 stress( زلزله بم روي فشارهاي روحي- رواني

disorder( کار کردم و این پرسش برایم به وجود 
آمد که آیا انسان ایراني بعد از این حوادث تروماتیک 

دائما با این استرس زندگي نمي کند؟
 یافته هاي ما نشان مي دهد که در تاریخ ایران حدود 
1200 جنگ جدي رخ داده است، جنگ هاي محلي 

بسیاري بیش از این بوده است. بیش از هزار سال اقوام 
غیرایراني به ایران حمله مي کردند و ایرانیان همواره 

چهره دیگري به خود مي گرفتند. 
اگر گوش تاریخي مان جرم نگرفته باشد، صداي سم 
اسب هاي مهاجمان را بر ستون فقرات ذهن تاریخي 
مان مي شنویم. البته تاریخ بشر همواره خونین بوده 

است اما اگر به تاریخ ایران بنگریم، درمي یابیم که 
مفهوم امنیت، بدون جایگزین است. ما چندین منبع 

ناامني را رصدکردیم. دکتر پیران درباره منبع این 
ناامني ها گفت: مهم ترین ناامني در اثر کشاکش هاي 
نظامي رخ داده است، منبع دیگر ناامني، ناامني در راه 
هاست. سومین منبع ناامني تقسیم آب است که تا به 

امروز ادامه داشته است.
 چهارمین منبع محدود بودن منابع است. این ناامني 

ها عرصه زندگي ایران را به دو عرصه مي کاهد، نخست 
هرج و مرج دائمي در همه سطوح و نابودي و ویران 

کردن و قتل و تجاوز و دوم تمرکز و نابود شدن حقوق 
فردي انسان. انسان ایراني همواره در طول تاریخ 

مجبور بوده یکي از این دو را انتخاب کند. این انتخاب 
آگاهانه رخ مي داده و به همین خاطر انسان ایراني 

کنشگر )agent( است. 
نمونه هاي ناگزیر بودن انتخاب میان یکي از این دو 
وجوه در آثار تاریخي مثل تاریخ بیهقي آشکار است. 
وقتي تاریخ ایران را بررسي مي کنیم، 400 جنبش 

اجتماعي مي بینیم که به مجرد پیروزي قطعي درست 
الگوي قبلي را بازتولید مي کنند. 

دکتر پیران سپس به اشکاالتي که نگرش یونان محور 
بر تاریخ و فرهنگ ایران ایجاد کرده پرداخت و گفت: 

عمده منابع و اطالعات ما از ایران باستان از منظر 
چشم یونانیان است. در حالي که یونانیان را باید در 

امتداد جهان ایراني مطالعه کرد. بسیاري از آثار یوناني 
در سده هاي نخست اسالمي به عربي ترجمه شد، اما 
جالب است که به مفاهیمي چون شهروندي و اجتماع 
)community( اشاره نشد، زیرا موضوعیت نداشت. 

درباره الگوهاي متفاوت حکومت هم بحث نشد، زیرا 
موضوعیت نداشت. به همین خاطر است که به این 

نتیجه رسیدیم که جامعه ایران را باید بر اساس نظریه 
راهبر سرزمیني شناخت. بر اساس این نظریه به یافته 

هاي جدیدتري مي رسیم. 
این نظریه سه سطح دارد. سطح کالن نظریه، ساختار 

اجتماعي را بررسي مي کند. نکته دیگر آنکه نظریه 
آبادي را جانشین نظریه غیرممکن شهر ایراني مي 

کند. بحث من این نیست که ما شهر نداریم. بحث این 
است که ما با یک درخت یا یک خانه آبادي داشتیم. 
این نظریه در سطح میانه در مقیاس شهري از ابنیه 

منفرد یا تک بنا صحبت مي کند.
 در ایران در بررسي تفاوت شهر و روستا به تک بناهایي 

که نهاد مذهب و سیاست هستند، مي رسیم. یعني 
الگوي رویش و زایش شهرها در ایران همان طور است 

که لردبایرون در توصیف دمشق مي گوید، یعني 
شهري که حول و حوش آب و مسیر آن شکل گرفته و 
به همین خاطر درهم و برهم است. دکتر پیران سپس 
به دو عرصه نیمه خصوصي و خصم در زندگي ایراني 

اشاره کرد و گفت: زماني که شعار شهر ما- خانه ما را به 
شهرداري دادم، در توضیحاتي پیرامون آن نوشتم که 
البته این شعار ارتجاعي است، زیرا شهر باید مقدم بر 

خانواده باشد، اما در جامعه ایراني چاره یي جز این 

نداریم. هر جا شهروندي وجود داشته باشد و نهادهاي 
مدني و عرصه عمومي تقویت شده باشد، مقیاس 

ساختن شهر تفکر ریاضي و هندسي است، اما هرجا 
چنین نیست، شهر خودرو و مثل جریان آب است و در 
این فضاست که ابنیه منفرد خود را تحمیل مي کنند. 

دکتر پیران در ادامه بحث به نقد از دیدگاه هایي که 
مشارکت اجتماعي را امري سابقه دار در تاریخ ایران 

مي دانند پرداخت و گفت: هیچ جامعه یي بدون 
همکاري هاي اجتماعي امکان بقا ندارد. 

ما در ایران دو جور همکاري داریم: اول همکاري هاي 
خون محور، تبار محور، محله محور مثل عروسي، عزا 
و... و دوم همکاري هاي اجباري دقیقه 90. بنابراین 

نمي توان به سادگي از تعاون و همکاري به صرف 
وجود کلمه اش حرف زد، زیرا ریشه دواندن یک مفهوم 

نیازمند ضرورت هاي تاریخي، اقتصادي و سیاسي 
است. 

تاریخ تنها روایت گذشته نیست بلکه تاریخ گذشته و 
حال و آینده در هم مي روند و بازتعریف و بازتولید مي 
شوند. مشارکت به معناي فني و تخصصي در تاریخ ما 

وجود نداشته است، زیرا زمینه هاي ناامن ساز به قدري 
زیاد بودند که به خودمحوري دامن مي زدند و این 

ناشي از یک عقده حقارت شدید تاریخي در ترکیب با 
عقده خودبزرگ بیني بوده است. 

دکتر پیران سپس به نقد دیدگاه هایي که همچون 

یونانیان، ایرانیان را بخیل، خودمحور، ترسو و... مي 
خوانند پرداخت و گفت: من در سخنراني که در بازل 
داشتم، نشان دادم که آنجا که تاریخ ایران آرامش و 

امنیت داشته است، این خصال ناپسند کمتر بوده 
است، اما وقتي شرایط نامناسب مي شده، این                   
ویژگي ها پررنگ مي شدند. همین طور هر چه به نهاد 

قدرت نزدیک مي شدیم، این ویژگي ها موکد مي 
شدند، اما وقتي به سطح توده نزدیک مي شدیم، 

تضعیف مي شدند. بنابراین ویژگي هاي منفي 
شخصیت ایران را مي توان صورتک ها یا سازوکارهاي 

انطباق و بقا دانست. دکتر پیران ضمن تاکید بر اهمیت 
پژوهش هاي محققاني چون محمد توکلي طرقي و 

ابراهیم توفیق تاکید کرد و ضمن نقد از دیدگاه هاي 
استعماري غربي گفت: ارسطو در جریان پژوهش 

هایش »دهبد« را »دسپوت« خواند و از آن زمان و 
حتي از عصر پیشاسقراطیان این دایکاتومي )دو راهي( 

میان غرب دموکرات و شرق استبدادزده مطرح بوده 
است. تا جایي که هومر در حماسه بزرگش سیکلوپ ها 

را به دو دلیل بربر مي خواند: اول اینکه براي اجتماع 
)کامیونیتي( فراتر از خانواده واژه یي ندارد و دوم اینکه 

براي وضع قانون جمع و سالن و اسمبلي ندارند. در 
دوران جدید مونتسکیو، انگلس، مارکس، جونز، آدام 

اسمیت و... از این دوگانه استفاده مي کنند. طوري که 
این دوگانه بنیاد فلسفه سیاسي غرب بوده و حتي 

استعمار را توجیه مي کرده است.
 در حالي که در تحلیل هاي شهودي درمي یابیم که 
دموکراسي و پلیس نخست در سومر شکل مي گیرد. 

این تنها ویل دوران است که در »مشرق زمین گاهواره 
تمدن« به نقش بین النهرین اشاره مي کند.

    دکتر پرویز پیران هجوم اقوام بیابانگرد را منشا 
کاسته شدن فرهنگ ایراني خواند و گفت: برخالف نظر 
آرامش دوستدار معتقدم که تا قرن سوم و چهارم عصر 

با شکوه اسالمي است، حتي زکریاي رازي که بسیار 
مهجور است، نماینده کامل طبقه متوسط شهري 

است. اما با هجوم سلجوقیان این تمدن از بین مي رود. 
زیرا این بیابانگردها قادر نبودند تمدن را اداره کنند و 

شهرهاي بزرگ مقیاس بسازند. 
در نتیجه همیشه قشري از ایرانیان به عنوان دبیران در 

خدمت حکومت هاي ایشان بودند، چهره هایي چون 
خواجه رشیدالدین و فضل الدین فضل اهلل بن جمال 
الدین روزبهان حکومت را مي گرداندند. این واسطه 
گري ایرانیان بین حکومت ها و مردم حتي در سطح 
روستاها به شکل کدخداها حضور داشته است. نکته 

دیگري که باید توجه داشت این است که استبداد 
ایراني چنین نبوده که مثل شمشیر داموکلس باالي 

سر هر ایراني حضور داشته باشد. بلکه بیشتر اوقات به 
صورت یک آونگ بوده و پایین نمي آمده است. 

دکتر پیران در پایان بر اهمیت بازنویسي تاریخ ایران 
براي برنامه ریزي آینده تاکید کرد و گفت: کار بعدي 

باید بازتاب این نظریه ها در زمینه مدرنیته ایراني 
باشد. وقتي اقوام بیابانگرد به ایران حمله کردند، بنیان 

هاي شهري ما را از بین بردند. امروز جامعه ایران با 
تناقضات عجیب و غریبي دست و پنجه نرم مي کند. 

ایران کشور تضادها و تناقضات خواست هاي 
تکرارشونده و قول و قرارهاي زیرپا گذاشته شده است.

 تاریخ تنها روایت گذشته نیست بلکه 
گذشته و حال و آینده در هم مي روند و 

بازتعریف و بازتولید مي شوند. مشارکت 
به معناي فني و تخصصي در تاریخ ما 

وجود نداشته است، زیرا زمینه هاي ناامن 
ساز به قدري زیاد بودند که به خودمحوري 

دامن مي زدند و این ناشي از یك عقده 
حقارت شدید تاریخي در ترکیب با عقده 

خودبزرگ بیني بوده است. 

مرور فوری 
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محور اصلی و مبنای سخنان دکتر آذرشب در این نشست علمی، 
کتاب پربار و ارزشــمند نهج البالغه بود. دکتر آذرشب سخنانش را با 

تذکر درباره یک تذکر شروع کرد . 
مدرس دانشگاه تهران گفت: تذکر در فارسی جنبه منفی دارد، در 
حالی کــه بزرگترین و مهمتریــن واژه قرآن کریم تذکر اســت. در 
بســیاری موارد انســان نیاز به آموزش ندارد بلکه نیاز دارد چیزها و 
مســایل مهمی را که فراموش کرده به او یادآوری و تذکر داده شود. 
مهمترین مساله ای که باید در محافل ما یادآوری شود، تمدن سازی 
است، زیرا کل اسالم تمدن سازی است. اسالم برای احیاء آمده است. 
انسان زنده، تمدن ساز است و بنابراین می توان گفت کل طرح اسالم 
تمدن سازی است. وقتی به متن نهج البالغه و قرآن و متون عرفانی با 
دید تمدن ســازی نگاه کنیــم، به کلی با خوانشــی متفاوت ر وبه رو 
خواهیم شــد. توحید، نبوت، تقوا، صبر و عقل با دید تمدن ســازی 
معنــای متفاوتی پیدا می کند. تمدن ســازی می خواهد با نگرشــی 
احیاگر، انســان مرده و عقب مانده را احیا کند. قرآن کریم تفاســیر 
بســیاری دارد که هدف آن ها تمدن ســازی اســت که از آن جمله 
می توان به آیه شــریفه »یخرجهم من  الظلمات الی  النور« اشاره کرد 

 .

دکتر آذرشــب با مهم شمردن تفکر در همه مسایل بیان کرد: ما 
نســبت به تفکر خیلی اهمیت قایل نیستیم، به ویژه در آموزش های 
دانشگاهی باید ببینیم چقدر به دانشجویان تفکر کردن یاد داده ایم. 
امروز در کشــورهای اروپایی یکی از آموزه های مهم این اســت که 
دانشــجویان روی هر پدیده ای که می بینند، فکر کنند. این مســاله 
مهمی اســت که به ویژه در مباحث علوم انسانی باید مورد توجه قرار 

بگیرد . 
وی افزود: در بین پیروان اســالم دو جریان وجود داشت؛ جریان 
تمدن سازی و جریان خشونت و عقب ماندگی. شروع تمدن سازی با 
قرآن و پیامبر اعظم)ص( و ادامه آن با علی )ع( و آل علی )ع( اســت. 
ما باید نشان دهیم که تمدن سازی در بستر مکتب اهل بیت )ع( رشد 
و گسترش یافته اســت. مکتب اهل بیت )ع( مکتب فکر، پیشرفت و 

تمدن ساز در مقابل تحجر است . 
محمد علی آذرشب در ادامه جلســه عنوان کرد: گفتمان ما باید 
یک گفتمان جهانی و انسانی و فرا دینی باشد. گفتمان احیاگران در 
طول تاریخ چنین بوده اســت. وحدت امت اســالمی هم در ســایه 
تمدن سازی تحقق پیدا می کند. اگر ما داعیه ایجاد وحدت بین امت 

اسالمی را داریم، ابتدا باید به فکر تمدن سازی باشیم . 

در نشست علمی گفتمان تمدن سازی امیرالمومنین علی)ع( عنوان شد

شـروع تمدن سازی با قرآن و پیامبر)ص( 
و ادامه آن با علی)ع( است 

نشست علمی گفتمان 
تمدن سازی 

علی  امیرالمومنیــن 
)ع( با سخنرانی دکتر 
محمدعلی آذرشــب، 
علمی  شــورای  عضو 
مرکــز تحقیقات امام 
علی)ع( و رییس مرکز 
مطالعــات فرهنگــی 
ایــران و غــرب، بــه 
دبیری مصطفی دلشاد 
تهرانــی در آخریــن 
فروردیــن  روزهــای 
امسال در سالن الغدیر 
علــوم  پژوهشــگاه 
انســانی برگزار شــد. 
خبرنــگار  گــزارش 
خبرگــزاری کتاب از 
این نشست را بخوانید:

گزارش نشست  »الگوی زیست مسلمانی بر اساس نهج البالغه«

10 فرمان الگوی
 زیست مسلمانی

نشست علمی »الگوی زیست مسلمانی بر اساس                         
نهج البالغه« دوشنبه 23 اردیبهشت با سخنرانی دکتر 

دلشاد تهرانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی برگزار شد.

گزارش پیش رو خالصه ای از آن نشست است...

دکتر مصطفی دلشاد تهرانی در این نشست گفت: امیرمؤمنان می فرماید که ریشه مشکالت 
مسلمانان در این است که هر انسان برای خودش مقام خدایی قائل شده به محض اینکه کسی 

برای خودش الوهیت قائل شود مورد لعن خدا قرار می گیرد و لعن بر او جاری می شود .
وی افــزود: در خطبه 160 نهــج البالغه امیر مؤمنان درباره پیامبر و این آیه قرآن که فرمود 
پیامبر اســوة حسنه اســت مطلبی درباره پیامبر اکرم آورده اند که پیامبر)ص( برای شما یک 
الگوی بســنده اســت بنابراین از پیامبر پاکتان پیروی کنید او نمونه خوبی برای پیروی کردن 

است. محبوب ترین افراد نزد خدا کسی است که به پیامبرش تأسی کند.
مدیر گروه نهج البالغه دانشگاه علوم و حدیث شهر ری گفت: در تاریخ اسالم سیره و سنت 
پیامبر مالک پیروی افراد قرار گرفته اســت همچنانکه پیامبر خودش کفشش را پینه می زد 
ســوار االغ لخت می شــد یک نفر را هم سوار ترکش می کرد با ســه انگشت غذا می خورد، 
موهایش را به یک طرف شانه می کردند و عبا به تن می کرد و شمایلش زیبا بود این جزئیات 
زندگی او که مســلمانان اینها را حفظ کردند، ولی به روح رفتار پیامبر)ص( و سبک زندگی او 
توجه نکردند. اگر به سیره پیامبر)ص( توجه می کردند قواعد عملی کلی ثابت بر زندگی او را 
پیدا می کردند. یک قاعده در رفتار پیامبر اســت و آن ساده زیستی و پارسایی است حاال او با 
ســه انگشــت غذا می خورده و یا بر زمین می نشسته امروز دیگر دلیلی ندارد همانگونه رفتار 
کنیم مهم آن ساده زیستی و پارسایی پیامبر)ص( است.آیا می شود قرآن که پیامبر را الگوی 
حسنه ای برای همه اعصار و همه افراد معرفی کرده است تبیینی از این اسوه نکرده باشد؟ آیا 
می شود الگویی برای همیشه و برای همه پیدا کرد؟ مسلمانان به حرکات پیامبر خیلی دقت 
می کردند اما کمتر به قواعد عملی کلی ثابت بر زندگی او و روح رفتار و ســبک زندگی ایشان 
توجه کردند.زندگی پیامبر)ص( و ائمه معصومین همه یک وحدت رویه دارد و در طول 273 
ســال)23 سال زمان پیامبر و 250 سال زمان ائمه( یک قاعده ثابت که همه معصومین به آن 

عمل کرده اند معلوم می شود.
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وی با تاکید بر اهمیت حفظ کرامت انســانی در جامعه اســالمی اظهار کرد: گاهی 
خیلی از انحطاط های اخالقی در جهان اسالم رنج می بریم.  پدیده هایی در جهان اسالم 
پیدا می شــود که در غرب هم نیست و دلیل آن هم افول تمدن سازی است که منجر به 
افول کرامت انســانی می شــود. وقتی انســان احســاس کرامت نمی کند، تمام غرایز 

حیوانی اش اوج می گیرد . 
 رییس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و غرب همچنین با شاره به موضوع تمدن سازی 
درباره رابطه فرهنگ و تمدن، بیان کرد: ما باید از فرهنگ و تمدن تعریفی داشته باشیم 
که متناســب با تز فرهنگی و اسالمی ما باشد. از فرهنگ ت عاریف بسیاری شده است 
ولی آیا با تعاریف رایج، حتی یک مجموعه بشری وجود دارد که فرهنگ نداشته باشد!؟ 
با این تعریف حتی وحشــی ترین و عقب مانده ترین قبایــل دورافتاده دنیا هم فرهنگ 

دارند ولی آیا همه آن ها تمدن هم دارند . 
 مدرس دانشــگاه تهران اظهار کرد: وقتی اســالم در جزیره العرب ظهور کرد، همه 
دیدند که مردم عقب مانده و از هم گســیخته پس از یک قرن به کجا رســیدند. ایجاد 
مدارس بزرگ در جهان اســالم نمونه هایی از آن است. اسالم فرهنگ تمدن ساز دارد و 
تاریخ هم این را نشــان داد که اســالم از یک مشت انســان های عقب مانده و پراکنده، 
آدم های متحرک تمدن ســاز ساخت اما باید دید چه شده است که امروز اثر چندانی از 
این تمدن نمی بینیم و جوامع اســالمی جایگاه شایســته ای در تمدن سازی در عرصه 

جهانی ندارند. در واقع، عوامل تمدن ساز فرهنگ اسالمی تضعیف شده اند . 
 آذرشب با تاکید بر نقش علی)ع( در احیای فرهنگ تمدن ساز اسالمی گفت: در آن 
دوران امیرالمومنین)ع( به عنوان شاگرد قرآن و پیامبر)ص(، مولفه های تمدن سازی را 
در فرهنگ اســالمی فعال و تقویت کرد. علی)ع( پس از وفات پیامبر اعظم)ص( برای 
جلوگیری از ارتداد در امت اســالم، ایــن مولفه ها را احیاء کرد و مهمترین کار حضرت 
علی)ع( در دوران خالفت و پیش از آن، همین بود که حیات امت اسالمی را حفظ کرد 

 .
ســخنران جلســه با ذکر 10 مورد از مهمتریــن مولفه های تمدن ســاز از دیدگاه 
امیر المومنین)ع( در نهج البالغه بیان کرد: نخســتین مولفه »عزت« است. عزت، اصل 
اصول اســالم اســت، زیرا عزت؛ حیات و ذلت؛ مرگ اســت. علی)ع(، امام حسین)ع(، 
حضــرت زینــب)س( و دیگر بزرگان دیــن در برهه های زمانی مختلف و در شــرایط 

گوناگون بر اصل حفظ عزت تاکید داشتند. وی ادامه داد: دومین مولفه »تعارف« است. 
در اینجا تعارف نه به معنای شناخت یکدیگر، بلکه به معنای مبادله معرفتی است. یعنی 
منش انســان مسلمان این اســت که هرچه دارد، به مســلمان دیگر بدهد و بالعکس. 
ســومین و بزرگترین مولفه تمدن ساز اســالمی نیز »آرمان بزرگ« است. انسان ها به 
اندازه بزرگی آرمانی که دارند، پیشــرفت می کنند. انسان ها برای حرکت به سمت علم، 
حکمت، رحمت، عدالت و جمال باید به سمت خدا حرکت کنند و این به معنای حرکت 

به سمت کمال مطلق است . 
رییس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و غرب »منیت« را چهارمین مولفه ذکر کرد و 
گفت: بزرگترین بتی که مانع از حرکت انســان به ســمت تکامل می شود، منیت است. 
دعوت علی)ع( برای رها شــدن از منیت و ترک دنیا، به معنای خروج از صحنه زندگی 
نبود، بلکه به این علت این بود که به جای این که انسان در مهار دنیا باشد، دنیا در مهار 

انسان باشد . 
 آذرشب مولفه های پنجم و ششم تمدن ساز را »عزم و اراده« و »ارزش کار« دانست 
و گفت: کار در فرهنگ جاهلیت ننگ و عار بود. در قرآن کریم و در نهج البالغه بر ارزش 
کار بسیار تاکید شده اســت. مولفه هفتم نیز »ارزش زمان« به معنای غنیمت داشتن 

فرصت هاست . 
 مدرس دانشــگاه تهران مولفه هشتم را »وســطیت« عنوان کرد و افزود: وسطیت 
یعنی فرهنگ میانه روی که در فرهنگ اسالم و مکتب اهل بیت)ع( کامال نمایان است. 
افراط و تفریط هایی که امروز در برخی کشــورهای اسالمی رخ می دهد، مربوط به جا 

نیفتادن درست مکتب اهل بیت)ع( است . 
 وی در پایان ســخنانش یادآور شد: »عطش تکاملی« و »مبارزه با ظلم و ستم« دو 
مولفه مهم دیگر تمدن ســاز مورد تاکید نهج البالغه اســت. تا عطش معرفت در وجود 

انسانها پدیدار نشود فرهنگ و تمدن سازی ممکن نخواهد بود . 
پس از پایان ســخنان دکتر محمد علی آذر شــب، دکتر مصطفی دلشاد تهرانی، به 
جمع بندی مهمترین نکات و مباحث مطرح شــده در جلسه پرداخت. در پایان نشست 
نیز بین اســتادان حاضر در جلسه و دکتر آذرشــب سوال و جواب هایی درباره مباحث 
جلســه عنوان شد و برخی از صاحب نظران نظرات مخالف و موافق خود را با موضوعات 

مطرح شده، بیان کردند . 

تنها ایمان خالی و یا تنها عمل خالی انسان را به جایی نمی رساند بلکه این عمل 
ایمانی است که انسان را به مقصد همان بهشت است می رساند. ما در زندگی نیاز 
به الگو و نیاز به یک میزان و ترازو داریم. معموالً می گویند با عقل خودمان بسنجیم 
اما فراتر از عقل نیاز است. نیاز به فهم درست احکام اسالی داریم به تعداد انسانها 
اسالم وجود دارد اما کدام اسالم، اسالم راستین و حقیقی است؟ اسالم تکه تکه هم 
جوابی که باید بدهد نمی دهد باید کل اســالم را در نظر بگیریم. همه آموزه های 
قرآن و ائمه معصومین باید با فقه الحدیث و نقد الحدیث استفاده بشود و در کنار 

آموزه های آنها رفتار شان پاالیش شود.
مدیر گروه نهج البالغه دانشــگاه علوم و حدیث شهر ری گفت:نهج البالغه یک 
ترجمان مصداقی خوبی از قرآن اســت، علی)ع( تربیت شده خوب از قرآن است، 
علی )ع( بهترین تربیت شــده پیامبر)ص( است، امام )ره( فرمود پیامبر اکرم آمد 
همه را علی کند حاال نشد یک بحث دیگر است ولی دلش می خواست همه مثل 
علی بشــوند. اگر همه نهج البالغه و همه آمــوزه های امیر مؤمنان را مد نظر قرار 
دهیم یک الگوی زیست مسلمانی در ده فرمان می توانیم جستجو کنیم. این 10 
اصل باید در همه عرصه های زندگی فردی و اجتماعی حاکم باشد و از آن تبعیت 

کرد.
وی این 10 فرمان را چنین بر شمرد: 1 - اصل مرزبانی و حریم داری، 2 - اصل 
پایبندی به کیفیت اســتخدامی، 3 - اصل اعتدال و میانه روی 4 - اصل پارسایی     
5 - اصل تکریم کرامت خود و دیگران 6 - اصل پاسداشت حقوق 7 - اصل رفق و 
مدارا کردن در همه حوزه های زیســتی 8 - اصل صریح بودن و صداقت 9 - اصل 

پایبندی به عهد و پیمان و 10 - اصل سالمت.
مدیر گروه نهج البالغه دانشــگاه علوم و حدیث شهر ری از این 10 فرمان اصل 
مرزبانی و حریم داری را توضیح داد و گفت: حضرت می فرماید: اگر انســانی برای 

خودش حریم و حرمت قائل نباشد در ازای دادن کرامت اگر همه عالم را بدهند هم 
فایده ای ندارد. بهایی جز بهشت برای شما نیست خودتان را کمتر از بهشت ندهید. 
امیرمؤمنان می فرماید که ریشــه مشکالت مسلمانان در این است که هر انسان 
برای خودش مقام خدایی قائل شــده به محض اینکه کسی برای خودش الوهیت 
قائل شود مورد لعن خدا قرار می گیرد و لعن بر او جاری می شود. زیست مسلمانی 

یعنی پاسداشت همه حریمها.
دلشــاد اظهارداشت: خداوند حرمت مسلمانی را از همه حرمت ها واالتر داشته 
در گره گاه توحید خداوند حقوق مســلمانان را محکم کرده اگر این حقوق رعایت 
نشــود دینداری معنایی ندارد. یک بیانی اســت که در نهج البالغه تأکید شده و 
مسلمانان کمتر به آن توجه دارند و آن رحمت بر معصیت کاران و گناهکاران است. 
امیر مؤمنان می فرماید: شــکر پاکدامن بودن انسان را وا می دارد که بر معصیت 
کاران رحمت بورزد چطور مســلمانی جرأت پیدا می کند که برادر ایمانی اش را 
ســرزنش کند اگر کســی گرفتار گناهی شده او بیمار است آیا مسلمانی که عیب 
جویی برادر ایمانی اش را می کند آیا نمی داند چقدر گناهانش را خداوند پوشانده 

است.
مدیر گروه نهج البالغه دانشگاه علوم و حدیث شهر ری گفت: در صحنه نظامی 
هم حرمت ها باید حفظ شــوند در حین جنگ صفین عده ای از اصحاب حضرت 
امیر به دشمن ناسزا گفتند حضرت بر آشفت و گفت دشنام ندهید حرمت ها را در 
همه حال حفظ کنید به جای دشنام برای دشمن دعا کنید گفتند ما در حال جنگ 
با معاویه هستیم دعا کنیم؟ چه دعایی کنیم حضرت فرمود بگویید خداوندا خون 
ما و دشمنان ما را حفظ کن، بین ما و آنها را اصالح کن، آنها را از راه باطل برگردان. 

این است الگوی زیست مسلمانی کجای دنیا کسی برای دشمنش دعا می کند؟
در پایان سخنرانان به سواالت و پرسش های پژوهشگران پاسخ دادند. 
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   مشخصات فعلی پرتال
-  تعداد 1050 مجله در پرتال از ســال 1300 تا کنون 

نمایه شده است.
-  هم اکنون بیش از 310 هزار رکورد علمی )شــامل 
مقاله، پایان نامه ،معرفی کتاب و ...(در پرتال وجود دارد.

-  از 310 هزار رکورد علمی 230هزار مقاله تمام متن 
است.

-  پرتال شــامل 17 پایگاه اصلی متناسب با رشته های 
مختلف علوم انسانی و 3100 پایگاه زیرمجموعه است.

-  هــم اکنون در الکســا alexa  رتبــه پرتال در بین 
پربازدیدترین ســایت های کاربران ایرانی رتبه 483 می 

باشد  

   آمار کلی سال 1391
- کل بازدیدگنندگان سال قبل: 7,411,228 نفر

- صفحات بازدید شده: 17,369,508 صفحه
- متوسط بازدید روزانه از پرتال: 20,304 نفر

- متوســط صفحات بازدید شده د ر یک روز: 47,587 
صفحه

   بازدید برحسب مناطق جغرافیایی
- 78 درصد بازدید کننده داخلی و 22 درصد خارج از 

کشور
- کشورها به ترتیب بازدید:

1 - جمهوری اسالمی ایران 5,789,830 نفر 
709,998 نفر  2 - ایاالت متحده آمریکا 

3 - آلمان 64,690 نفر

4 - بریتانیا کبیر 63,873 نفر
5 - افغانستان 44,428 نفر

6 - کانادا   37,064 نفر

   استان های ایران بر حسب بازدید:
45 درصد 1 - تهران 

2 - خراسان )رضوی،شمالی و جنوبی(7 درصد
3 - مازندران 5,7 درصد

5 درصد 4 - اصفهان 
4,3 درصد 5 - فارس 
4,1 درصد 6 - خوزستان 
2,7 درصد 7 - کرمانشاه 
2,4 درصد 8 - همدان 
2,2 درصد 9 - گیالن 

   مقاالت با دریافت باال:
1 - مقالــه نقد و معرفی کتــاب روش تحقیق در علوم 

انسانی 5313 دریافت مجله کتاب ماه علوم اجتماعی
2 - مقالــه نقــد و معرفی کتــاب روش های طراحی 

پرسشنامه مجله کتاب ماه علوم اجتماعی
3 - مقاله نقش سیاســی خرم سلطان سوگلی سلیمان 
قانونی، مجله مسکویه دانشگاه آزاد ری )توضیح : احتماال 
به علت پخش سریال ترکیه ای حریم سلطان از ماهواره(
4 - دعاوی مالکیت و خلع ید امالک در مراحل مختلف 

ثبتی در رویه قضایی ایران مجله حقوقی دادگستری
5 - درآمــدی بر برنامه ریزی اســتراتژیک و عملیاتی 

مجله راهبرد یاس

آمار جدید منتشر شد

پرتال جامع علوم انسانی در سال 91
پرتال جامع علوم انســانی با هدف ایجاد یک بانک بزرگ مقاالت علوم انسانی و در دسترس پذیری بیشتر آنها در راستای توزیع 
ایده ها و ایجاد عدالت پژوهشی بیشتر تقریبا از سال 89 پس از یکسال مطالعه و برنامه ریزی آغاز به کار کرد و در سال 91 به یکی از 

منابع اصلی پژوهشگران در حوزه علوم انسانی تبدیل شد.

وجــه تمایــز پرتال 
جامــع علوم انســانی با 
ســایر پایگاه داده های 
مشــابه، دســته بندی 
موضوعــی داده هــای 
علمی در آن می باشد که 
در قالــب بیش از 3100 
موضــوع، حــوزه های 
مختلف علوم انســانی را 
شامل می شــود. مزیت 
دیگــر پرتال جامع علوم 
انسانی دسترسی آسان و 
رایــگان مخاطبــان به 
منابع پرتال جامع علوم 

انسانی می باشد.

هماهنگی برگزاری مراسم بزرگداشت
 اندیشه و آثار آقا علی تهرانی  

جلسه هماهنگی برگزاری مراسم بزرگداشت اندیشه و آثار آقا علی تهرانی  
اسفند ماه 92 در پژوهشــگاه با حضور آقای آیت اهلل فیاضی رئیس هیات 
مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی و آقای خراسانی از مجمع و آقای دکتر 
حمیدرضا آیت اللهی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و 
آقای دکتر غالمحســین خدری رئیس پژوهشکده حکمت معاصر برگزار 

شد.
این مراســم در راســتای تفاهم نامه فی مابین صورت گرفته و مســولیت 
کمیته تجمیع و اجماع آثار آقا علی تهرانی با مدیریت پژوهشگاه و همکاری 
ســازمانهای همکار از جملــه بنیاد حکمت صدرا، پژوهشــگاه فرهنگ و 

اندیشه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه انجام میشود .

تفاهم نامه پژوهشگاه و نهاد های فرهنگی
 برای انتشار 40 اثر به زبان عربی 

بــا همکاری پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگــی و چند نهاد 
پژوهشی و انتشاراتی دیگر و با قول مساعد وزارت فرهنگ کویت چهل اثر 
فاخر ادبی و فرهنگی کشور به زبان عربی ترجمه خواهد شد.بر این اساس 
انتشــارات سمت و انجمن مفاخر ایران در حاشــیه نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران با تنی چند از مدیــران وزارت فرهنگ کویت صورت گرفت، 
قرار بر این شــد تا با هزینه این وزارتخانــه چهل اثر فاخر ادبی و فرهنگی 
کشــور به زبان عربی ترجمه و پس از چاپ در کویت توزیع شــود. در این 
جلسه پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی 35 اثر از بهترین آثار 
بعد از انقالب خود را جهــت ارزیابی های علمی در وزارت فرهنگ کویت 

ارایه داد.
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دکتــر ناصر تکمیل همایون در آغاز این نشســت با خواندن 
اشعاری از سعدی گفت : 

»این که در شهنامه ها آورده اند
رستم و رویینه تن اسفندیار 
تا بدانند این خداوندان ُملک

کز بسی خلقست دنیا یادگار 
نام نیکو گر بماند ز آدمی

به کز او ماند سرای زرنگار«
همان طور که از این شعر برمی آید، آغاز جامعه شناسی از دل 
تاریخ برمی آید. در اسناد و مدارک ترجمه شده درباره تعریف 
جامعه شناســی تاریخــی چیزی نوشــته نشــده اســت. 
جامعه شناسی تاریخی به معنای اصول نبوده و نوعی مطالعه 
اجتماعی تاریخ به شمار می رود. در دیگر کشورها نیز تعریف 
دقیقی برای آن نیست. چندی پیش کتابی از دکتر منوچهر 
آشــتیانی در حال انتشــار دیدم که نامش »جامعه شناسی 

تاریخی« بود و به معنا و مسایل این موضوع می پردازد . 
وی ادامه داد: در روزگاران پیش دانشــجویان بسیاری برای 
تحصیل به خارج رفته اند و هنگامی که بازگشــتند همگی از 
یونان حرف به میان آوردند، در کتاب »چهار رســاله«  آمده 
است که مثل این که چین جنگل وحشتناک و سیاهی بوده 
که چیزی در آن نبوده است اما ایرانیان و دیگر اقوام نیز چنین 

مسایلی را در دوران های مختلف داشته اند . 
این جامعه شناس تاریخ افزود: افرادی چون طبری، یعقوبی، 
ابن خلــدون و ابن مســکویه از بزرگان تاریخ ایران به شــمار 
می روند که می توان آثارشــان را با هم  دوره ای های اروپایی 
آن ها مقایســه کرد. دیدگاه های دانشــمندان اجتماعی در 
کتاب هایی مانند »احسن التقاسیم« به مطالعات مردم شناسی 
به همان شــیوه های »تایلر« و »مورگان« پرداخته اســت. 
سفرنامه ها، »مسالک الممالک«ها که 12 کتاب از این دست 
داریم، کتاب هایــی که نام  آن ها با »البلدان« پایان می یابد و 
»شهرنامه« ها همگی از دسته کتاب هایی اند که مطالب شان 
هم تاریخی و هم جامعه شناســی اســت. بــرای مطالعات 
جامعه شناســی در ایــران این کتاب ها تنهــا منابع موجود 

به شمار می روند . 
دکتر تکمیل همایون با اشــاره به کتــاب »روضه الصفا«ی 
رضاقلــی هدایت بیان کرد: هدایت در این کتاب نگاه خاصی 
به جامعه دارد. وی همان گونه ای که »اشپیگلر« و »اسپنسر« 
گفته اند به حرکت جامعه اشــاره می کند و جامعه صفوی را 
دارای مرحله های کودکی، جوانی و پیری تقسیم بندی کرده 
است. ابن خلدون نیز در کتاب هایش به این مساله می پردازد 
.این تاریخ نــگار به مقاله ای در »یادنامه دکتر زریاب خویی« 
درباره وقایع نگاری نیز اشــاره کرد و گفــت: مورخان ایرانی 
بیشــتر بخشــی از اعضای دربارها، دیوان ها و منشــی های 
درباری بودند. البته تمامی آن ها این کار را انجام نمی دادند و 

برخــی آن ها مانند بیهقــی با گردآوری اســناد دیوانی که 
به دستشــان می رســید، شــنیده ها و دیده هایشــان در 
لشکرکشی ها را در قالب تاریخ روایت می کردند. رشیدالدین 
فضــل اهلل همدانــی نیز فرد دیگری اســت که بــا دعوت از 
تاریخ نگاران دیگر ملت ها آن ها را به سلطانیه می آورد تا تاریخ 
سرزمین شان را بنویســند. »تاریخ فرنگ« و »تاریخ چین«، 
باب اســرایلیات و باب مربوط به اسماعیلیه برخی از کارهای 

وی به شمار می روند . 
وی افزود: تاریخ نویســی به مثابه وقایع نــگاری، پس از دوره 
مغول و تیموری رو به افول گذاشــت. در دوره صفوی نیز به 
حوادث و شــرایط اجتماعی و موقعیت ها پرداخته نمی شد. 
تاریخ های این دوره به تعریف از حکومت ها و پادشاهان بوده 
و زیر نظر آن ها نوشته می شدند. کتاب »تاریخ محمدی« در 
دوره قاجار کتابی اســت که از ســوی موالنا محمد ساروی 
نوشــته شده و نویسنده بر صحت و بی طرفی آن تاکید دارد، 
در حالی که به دلیل همراهی وی با آغامحمدخان نمی توانسته 

مثال درباره کشتار مردم کرمان بنویسد . 
این جامعه شــناس با بیان این مســاله که در دیگر دوران ها 
تاریخ به مثابه علم نبوده است، گفت: کتاب های تاریخی مانند 
»تاریخ ذوالقرنین« و »اکسیرالتواریخ«،»ناســخ التواریخ«، 
»روضه الصفا« و »حقایق ناصری« از مهم ترین منابع تاریخی 
ایران به شــمار می روند. در حالی که بســیاری از تاریخ های 
نوشته شده، تاریخ »بِفرموده« و به دستور پادشاهان  است . 

استاد پژوهشــکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی به زندان ها و هویت تاریخی آن ها اشاره کرد و بیان 
کرد: در دیگر کشــورها مانند فرانسه و زندان باستیل، عکس 
افراد معروفی که در آن جا زندانی بوده اند همراه با اطالعات شان 
آمده اســت اما در زندان های ایــران مانند »موزه عبرت« یا 
»زندان قصر« ایــن اطالعات کامل نیســت. این ها همگی 
بخشی از جامعه اند که نوشتن تاریخ  آن ها برای مردم اهمیت 

دارد . 
تاثیر دیگر حوزه ها بر تاریخ بسیار با اهمیت است 

تکمیل همایــون در ادامه توضیح داد: میرزا آقاخان کرمانی، 
احمد کسروی، اقبال، مشیرالدوله و رشید یاسمی از افرادی 
به شــمار می روند که در دوره قاجار به تاریخ نگاری مشغول 
بودند اما تاریخ نویسی در ایران پس از جنگ جهانی دوم تغییر 
می کند . بســیاری معتقدند که نوشــتن تاریخ کاری فردی 
نیســت و باید به صورت دســته جمعی نوشته شود. از سوی 
دیگر تاثیر دیگر حوزه ها بر تاریخ بسیار با اهمیت است. عامل 
جغرافیــا، اقتصاد، دین و مســایل نژادی تاثیر بســیاری بر 

تاریخ نگاری ها دارند . 
این نشست » با پرسش و پاسخ و همچنین ارایه دیدگاه های 
حاضران برای بهبود برنامه های آینده این سلسله نشست ها 

پایان یافت . 

سخنرانی دکتر تکمیل همایون

جامعه شناسی از دل  تاریخ آغاز می شود  

ناصر تکمیل همایون، 
تاریخ نگار، 

جامعه شناس و استاد 
پژوهشکده تاریخ 

پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات 

فرهنگی در نشست 
»تحلیل رابطه 

جامعه شناسی و 
تاریخ« که 31 

فروردین در سالن 
اندیشه این 

پژوهشگاه با حضور 
جمعی از استادان، 

متخصصان و 
دانشجویان 

رشته های 
جامعه شناسی 

تاریخی، 
جامعه شناسی و 

تاریخ برگزار شد 
سخنرانی کرد.
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خالصه اي  از مهمترین سخنرانی ها    

کنفرانس جنبش هاي اسالمي معاصر؛
ریشه یابی تحوالت اخیر منطقه

نخستین کنفرانس جنبش هاي اسالمي معاصر هفتم اردیبهشت امسال در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آغاز به کار 
کرد.دکتر شهرام یوسفی فر به عنوان دبیر علمي همایش در مراسم آغازین آن ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده برای 
برگزاری این همایش ارائه کرد. وی برگزاری این همایش را در راستای ماموریت های پژوهشگاه و با هدف رصد فعالیت ها در عرصه 

علوم انسانی ارزیابی کرد که بر علوم انسانی در سطح دنیا و ایران و منطقه تمرکز دارد.وی تاکید کرد:» بنابراین یکی از مأموریت های 
ما ریشه یابی این تحوالتی است که اخیرا در سطح جهانی رخ داده و هم اکنون با برگزاری این همایش به بحث و بررسی این تحوالت 

پرداخته می شود. «
دکتر یوسفی فر تاکید کرد با اعالم اینکه از مهرماه سال گذشته با تشکیل دبیرخانه ای ثابت فعالیت و برنامه ریزی در این خصوص 

محقق شده از دریافت 80 مقاله به زبان های فارسی،عربی و انگلیسی خبر داد.

استاد خسروشاهي   1

روابط ايران و اخوان
استاد خسروشاهي به عنوان اولین سخنران علمي موضوع خود را با 

عنوان »روابط ایران و اخوان« شروع کرد.نکات کلیدي دیدگاه وي شامل 
موارد ذیل بود:

-  روابط ایران و اخوان سابقه 60 ساله دارد و به دوران قبل از 
انقالب اسالمي بر مي گردد.

-  اندیشه سید جمال الدین اسد ابادي بر شکل گیري جنبش 
اخوان المسلمین و دیدگاه حسن البنا )موسس آن( موثر بوده است.

احتمال توافق و همکاري حسن البناء و ایت اهلل کاشاني از ایران   -
در صورت  کشته نشدن بنا وجود داشت.

آیت اهلل طالقاني، آیت اهلل خلیل کمري و شهید نواب صفوي در   -
کنفرانس هاي »اخوان« در مورد قدس مشارکت داشته اند.

در جریان ملي شدن صنعت نفت ایران و در زمان انقالب اسالمي از آن 
حمایت کردند؛ به ایران در آن زمان جهت تبریک به مردم سفر و کتابهایي 

در حمایت از انقالب ایران منتشر کردند.
بخاطر قدرت اخوان در میان کشورهاي عربي و شاید تالشي که   -

ممکن است اخواني ها جهت الگوگیري از انقالب ایران که شیعه هست 
داشته باشد در اسرائیل در کنفرانسي تنها بستر ایجاد امنیت رژیم 

صیهونیستي اختالف میان شیعه و سني اعالم شده است.

                           دکتر صباح زنگنه 

  2  جريان هاي موازي اخوان
دکتر صباح زنگنه سخنراني خود را با عنوان »جریان هاي هم زمان)موازي(

اخوان المسلمین در کشورهاي اسالمي«بود. نکات کلیدي دیدگاه وي شامل 
موارد ذیل است:

شرایط شکل گیري اخوان جنگ جهاني اول، اشغال کشورهاي   -
اسالمي، انحالل امپراتوري عثماني، اعاده اندیشه سیاسي اسالمي مثل 

اندیشه احیاء خالفت، شکل گیري یک هیجان عمومي در میان مسلمانان، 

رشد اندیشه هاي ناسیونالیستي)توراني،عربي و فارسي( و سوسیالیستي، در 
خالء قرار گرفتن اتباع امپراتوري عثماني مثل حجاز و مصر،

از نظر »بناء« فرد مسلمان، خانه مسلمان، ملت مسلمان و دولت   -
مسلمان باید بر اساس اندیشه و احساسات اسالمي باشد.اما با این اوصاف این 

اندیشه خیلي واضح نیست و صرفا بیان کلیات است.
جریان موازي یا هم زمان »اخوان« جریان علماء اندیشمند   -
االزهر، قاهره و اروپا است که مهمترین جریان در آن جریان عبدالرزاق 

سنهوري  است.
جریان موازي با همزمان دیگر با »اخوان«، اسالم گرایان   -

هندوستان هستند که با خلیفه عثماني بخاطر صالحیت دیني آن و نه 
سیاسي جهت ارتباط معنوي با آن بیعت مي کنند.

3  
دکتر بهمن اکبري

مواجه الگوهاي اسالمي با 
گفتمان انقالب اسالمي

دکتر بهمن اکبري سخنراني خود را با عنوان »تحلیل توصیفي و تعلیلي 
مواجه الگوهاي اسالمي با گفتمان انقالب اسالمي« مطرح کرد. نکات کلیدي 

دیدگاه وي شامل موارد ذیل است:
جنبش اجتماعي دیني مفروض بحثي بنام »الهیات اجتماعي«   -

داشتن است.
دو گفتمان اسالمي و غربي داریم که بجاي واژه تمدن از گفتمان   -

استفاده شده است چرا که به جغرافیاي فرهنگي مي پردازد
عموما جنبش هاي معاصر در طیف تعامل و تبادل با گفتمان   -
غرب هستند یعني تالش مي کنند اصیل بیندیشند و معاصر باشند.مثل 

جنبش اخوان المسلمین و عبدالرزاق سنهوري
اسالم در حال حاضر در مصر 4 رویکرد یا جلوه )سنتي،بنیادگرا   -

و سلفي،تصوفي و جنبشي از نوع اخوان که میان الهیات و اجتماع پیوند مي 
زند( دارد.

چهار الگو و رویکرد اسالم در مصر در مخالفت با ایران و در   -
موافقت با اسرائیل هم داستان هستند.)البته موافقت و مخالفت طیفي است(
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4 
دکتر احمد السیوفي

مراحل اخوان المسلمين

دکتر احمد الســیوفي از مصر سخنراني خود را  با عنوان »مراحل 
اخوان المسلمین«ارائه کردند. نکات کلیدي دیدگاه وي شامل موارد 

ذیل است:
در مرحله تکوین یا اول »اخوان« توسط حسن البناء   -

اقداماتي چون: جا انداختن بحث وحدت اسالمي، تالش در جهت 
طراحي شرایط جدید، تأسیس دارالعلوم جدید، مطالعه مکتب 

ســیدجمال الدین اسد آبادي تا رشیدرضا،تالش در جهت احیاء اسالم با 
فرض کامل دانســتن دین اسالم در وضعیتي که استعمار در جامعه 

اسالمي حضور دارد انجام شد.
حســن البناء در طریقه صوفیه قرار دارد و بدنبال تقریب بین   -
شــیعه و سني است. برخي معتقدند که اخوان حرکتي سلفي و حقیقتا 
صوفیانه  دارد.او مخالف ترور و خشــونت است چرا که معتقد است دین 
اســالم دین حکمت و موعظه حسنه است. بناء همچنین موسس گروه 

طرفداران فلســطین است.در فلسطین گروه »کتائب فلسطین« را بوجود 
آورد.چرا که در مواجهه با اسرائیل نگاهش جهادي است.

-  مرحله دوم »اخوان«، مرحله سخت اخوان است؛چرا که 
تحــت کنترل و تحت نفوذ بودند؛برخي از آنها بعد از ترور نافرجام ناصر 

اعدام )مثل ســید قطب( و برخي زنداني شدند؛ در این مرحله نزاع با 
حکومت به وجود آمد.

مرحله سوم »اخوان«، مرحله اي است که اخواني ها نقش   -
مهمي در تحریک و تشــویق مردم در به میدان آمدن مصري ها داشتند؛ 

در انتخابات پارلماني پیروز شدند.

دکتر محمد علي مهتدی

اخوان المسلمين و بيداري   5
اسالمي

دکتر محمد علي مهتدي سخنراني خود را  با عنوان »اخوان المسلمین و 
بیداري اسالمي«ارائه کردند. نکات کلیدي دیدگاه وي شامل موارد ذیل بود:

در موضوع نقش اخوان در انقالب مصر باید گفت که نقششان نه تنها   -
مثبت نیست که منفي است.چرا که در حال حاضر هرج و مرج در مصر غوغا مي 
کند؛اسلحه زیاد است؛صندوق ذخیره ارزي مصر تا سه ماه دیگر بیشتر ندارد؛این 

اتفاقات حاصل اشتباه اخوان است.
انقالب مصر به صورت ناگهاني بود و همه از جمله امریکایي ها،   -

اسرائیلي ها و حتي خود اخواني ها غافلگیر شدند.
تصور مي شد مصر، بعد انقالب محور مقاومت علیه اسرائیل مي شود.  -

اما اخواني ها با متوقف کردن انقالب در دام »محور سنت علیه شیعه« قرار 
گرفتند.این در حالي است که مصر فراتر از مداهب و حتي ادیان است؛ اینکه 

مرسي )رئیس جمهور( مصر که اخواني است به عربستان مي رود قبل از آمدن به 
ایران، ظلم به مصر است. 

مصلحت گرایي در اخوان با بدست گرفتن قدرت در مصر زیاد شده   -
است.البته خود آنها مي گویند »عمل گرا« هستند در حالي که این عمل گرایي 

مخالف فقه سیاسي اهل سنت است.
کاري که اخواني ها باید بکنند متوقف کردن محور اختالف شیعه و   -

سني و حمایت از نظام سوریه است.

دکتر فریبرز محرم خاني

اخوان المسلمين و بحران   6
هويت در مصر

دکتر فریبرز محرم خاني سخنراني خود را  با عنوان »اخوان المسلمین و 
بحران هویت در مصر«ارائه کردند. نکات کلیدي دیدگاه وي شامل موارد ذیل 

است:
زمان دو سال براي ارزیابي و تحلیل رفتار اخوان کافي نیست.  -
اخوان علیرغم اینکه ارزشهاي سنتي دارد تحت تأثیر بستر   -

جدید)اینترنت،فعال شدن جمعیت زنان، جامعه شبکه اي، مرکزیت زدایي از 
دولت و دسترسي به رسانه ها، ظهور بازیگران جدید(قرار دارد.

در سال 1980 سیاست»انفتاح« در مصر براي دستیابي به بازار   -
جهاني بخاطر نداشتن نفت شروع شد که در مصر منجر به رها کردن قیمت 

ها، خصوصي سازي و استقراض از بانک جهاني شد.
بعد از آزاد سازي و باز کردن درها، دولت نقش دوگانه اي پیدا کرد   -
از یک طرف  محدود شدن حاکمیت و از طرف دیگر تقویت نهادهاي امنیتي و 

اطالعاتي که البته این نگرش در دیگاه »کاستلز« تئوریزه شده است.
در شرایط ازادسازي چون تعریف هویت از کانال رسمي)دولت(  -

صورت نمي گیرد مردم سردرگم و دچار بحران هویت مي شوند لذا مردم به 
دنبال هویت مي فتند و در مصر جنبشي در بستر جدید)جامعه شبکه اي و 
رسانه هاي متفاوت و غیره(شکل گرفت.از آنجا که هویت امر تداومي است و 

اگر انقطاعي صورت بگیرد در شرایط تحرک به ریشه هاي هویتي خودش 
برمیگردد از جمله گروه هاي نظام مند که در راستاي هویت یابي مردم مصر 
بودند اخواني ها بودند چرا که سنتهاي هویت ساز مصري ریشه در جریان و 

مذهب سنت دارد که اخوان ها داشتند.

 ابومحمد سمره

بررسي عملكرد اخوان  7
المسلمين بين تئوري و عمل

ابومحمد سمره از مصر سخنراني خود را  با عنوان »بررسي عملکرد اخوان 
المسلمین بین تئوري و عمل«ارائه کردند. نکات کلیدي دیدگاه وي شامل موارد ذیل 

است:
همه جامعه شناسان معتقدند که اخوان یک گروه اصالحي است نه یک   -

گروه انقالبي.
در انقالب مصر، گروه هاي متفاوت سوسیالیست و لیبرالیست و اسالم   -

گراها هرکدام دیدگاه و آرمان خودشان را مي بینند.اخواني ها معتقدند که اسالم باعث 
شکل گیري انقالب در مصر شده است چرا که این انقالب در مساجد و بعد از اداء نماز 
خصوصا نماز جمعه هاي مساجد اسکندریه و فتح شروع مي شد و در مقابل نیروهاي 

لباس شخصي )چاقو کشان و چماقداران(حکومتي به دو مسجد اسکندریه و فتح 
حمله مي کردند.

عمر انقالب مصر 18 روز نیست بلکه 80 سال است؛ اخواني ها در مساجد   -
و جاهاي متفاوت کار کردند تا اینکه به پیروزي رسیدند.

در انقالب ایران رهبري واحد وجود داشت و در مورد انقالب مصر رهبري   -
واحد وجود نداشت.

از اشتباهات اخوان1.تقسیم و انشقاق بین اسالمگراها2.دست نخوره باقي   -
ماندن ساختار رژیم سابق و عوامل آنها در حکومت3.عدم تعامل اخواني ها با رسانه ها 

در شرایطي که دهها شبکه در اختیار مخالفان است.4.عدم پاکسازي نظام قضایي و 
قضات مصر به عنوان مهمترین مسئله مصر5.حذف کامل دیگران و ناتواني در حل 

مشکالت موجود6.فعال بودن اسالمگراهاي سلفي که مخالف شیعه هستند و 
فتواهایشان را از عربستان سعودي مي گیرند.



26  خبرنامه داخـلي پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی |  شمـاره25| اردیبهشت،خرداد و تیر ماه92

ار 
ـبـ

اخ
ت

ارا
تش

ان

8  
 دکتر احمد موثقي

اخوان المسلمين؛آسيب 
شناسي ماهيت و عملكرد

دکتر احمد موثقي ســخنراني خود را  با عنوان »جنبش اخوان 
المسلمین:آســیب شناسي ماهیت و عملکرد«ارائه کردند. نکات کلیدي 

دیدگاه وي شامل موارد ذیل است:
مشــکل اصلي جنبش هاي اسالم گرا غلطیدن به سمت   -

ســلفي گري و بنیادگرایي است؛ در اینگونه جنبش ها یک رهبر 
کاریزمایــي ظهور مي کند خالء ها را پر مي کند اما چون چارچوب 

فلســفي و فکري وجود ندارد به بنیادگرایي و سلفي گري کشیده مي 
شوند.

در جنبش هاي اســالم گرا سوال اصلي این است که اصوال   -
هدف آنها از جنبش چیســت؟چرا که اگر صرفا روي کار آمدن گروهي 

بجاي گروه دیگر باشــد فکر مقدسي نیست.هدف در مقایسه با ملل 
دیگر در حوزه هاي اقتصادي و سیاســي تعریف مي شود.یعني اینکه 
این جنبش ها در مورد موضوعات سیاســي، اقتصادي  و بین المللي 

نگاهشان چیست.
اخوان بیشــتر از آنکه  تحت تأثیر سیدجمال باشد تحت تأثیر   -

رشــیدرضا است که گرایش سلفي دارد؛رشیدرضا ،مودودي و سید 
قطب ســه متفکري هستند که گرایشات سلفي دارند.

اخوانــي ها در دهه نود بخاطر افتادن در زندان بریدند و به   -
آراء هضیبي)رهبر دیگر اخوان در زمان ســید قطب که سید قطب 

توســط وي محکوم شد(رسیدند و بجاي حرکت هاي توده اي و انقالبي 
با حکومت ها در صلح هستند.

9  
 دکتر مهدي فرازي

اخوان المسلمين و موضوع 
سياست خارجي 

دکتر مهدي فرازي سخنراني خود را  با عنوان » اخوان المسلمین و موضوع 
سیاست خارجي «ارائه کردند. نکات کلیدي دیدگاه وي شامل موارد ذیل است:
در سیاست خارجي مصر سه دوره هست:دوره ناصر-دوره سادات و   -

مبارک- دوره فعلي. در دوره ناصر ، مصر محوریتي در جهان عرب داشت. در دوره 
سادات و مبارک،با غرب متحد بود و بدنبال حفظ وضع موجود بود و بخاطر اتحاد 

با آمریکا منفعالنه عمل مي کرد. در دوره فعلي)حکومت 
اخوان(شرایط خاصي حاکم است؛ تفکرات اقتصادي داراي 

اهمیت است؛نگاه واقعگرایي وجود دارد؛رئیس 
جمهور)مرسي( بدنبال سیاست موازنه است چرا که به 

عربستان، چین، آلمان،پاکستان،هند و حتي ایران سفر مي 
کند؛با سران اتحادیه اروپا صحبت مي کند؛مرسي بدنبال 

پویایي در سیاست خارجي است؛ مرسي به بازیگران 
فرامنطقه اي توجه دارد؛بدنبال مشروعیت زایي دولت 

است.بدنبال پاسخگویي به نیازهاي مردم خصوصا نیازهاي 
اقتصادي است.مصر در حال حاضر در پي اخذ وامي از 

IMFاست.مرسي بندبال بازگرداندن جایگاه سابق مصر 
است.

دکتر مسعود فکری 

اخوان در جامعه اسالمي؛   10
دستاوردها و شكست ها

دکتر مسعود فکري سخنراني خود را  با عنوان »اخوان المسلمین و 
نقش آنها در جامعه اسالمي:دستاوردها و شکست ها« به زبان عربي 

ارائه کردند. نکات کلیدي دیدگاه وي شامل موارد ذیل است:
اخوان داراي نگاه عمیق فکري در حوزه هاي متفاوت   -

فرهنگي، سیاسي و اقتصادي است واین نگاه منسجم است.
اشکال اخوان این بوده که بیشتر از نگاه فکري به نگاه   -

سیاسي پرداختند و در این زمینه کشورهاي عربي بیشتر از کشورهاي 
عربي گرایش داشتند.

در نگاه »حسن البناء« وحدت عربي مقدم بر وحدت   -
اسالمي بود.

اخوان ها در ایجاد کردن موسسات فعال نبوده به نسبت   -
فعالیت هاي سیاسي و اجتماعي که فعالیت بیشتري داشته است.

محمد جعفر خسروي11

كالبد شكافي انديشه سياسي 
اخوان المسلمين

آقاي محمد جعفر خسروي سخنراني خود را  با عنوان » اخوان 
المسلمین و کالبد شکافي اندیشه سیاسي آن«ارائه کردند. نکات 

کلیدي دیدگاه وي شامل موارد ذیل است:
اخوان مراحل شکل گیري1928 تا مرگ حسن البناء،   -

فاروق و کودتاي ناصر، همزیستي با سادات، تضاد و درگیر در دوره 
سادات و مبارک و کسب قدرت و نفوذ را سپري کرده است.

در اندیشه سیاسي اخوان عامل عقب ماندگي جدایي دین   -
از سیاست قلمداد شده و الزم است احکام اسالم به عنوان روش 

اجتماعي پیاده شوند و دولت براي جلوگیري از اشغال و رفع سلطه 
تأسیس شود.

در حوزه قانون و شریعت معتقدند که دین الزم است در   -
متن اجتماعي باشد؛قرآن قانون اساسي کاملي است و قوانین مدني 

باید مبتني بر قوانین قرآني باشند.
الگوي حکومت مطلوب اخوان خالفت   -

است و مجریان باید انتخاب شوند و اطاعت از 
مجري اطاعت از شخص نیست بلکه اطاعت از 

شریعت است. در حوزه فناوري قائل به استفاده از 
آن هستند. در حوزه وحدت اسالمي تالش مي 

کنند و معتقدند جامعه اسالمي باید وحدت داشته 
باشد

-نگاه اخوان در ابتدا به حزب خوب نبود بعد 
نظرشان عوض شد.کشتي امروز »اخوان« تجربه 

عملي در عرصه سیاست ندارد و داراي بحران است 
و براي حرکت الزم است این بحران ها حل شوند.

  بــه نظر می رســد  با شــرایط 
زیســت جهان و اتفاقــات درون 
ادیان ، ما بایــد در صورت های 

ادیان نیز تجدیدنظر کنیم .
 ایــن مســاله بــا درآویختــن در 
عناصر دنیــای معاصر حاصل 

خواهد شد. 

مرور فوری 
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12  
 دکتر محمد علي سبحاني

اخوان المسلمين؛چشم انداز 
آينده 

دکتر محمد علي سبحاني سخنراني خود را  با عنوان» اخوان 
المسلمین؛چشم انداز آینده «ارائه کردند. نکات کلیدي دیدگاه وي شامل 

موارد ذیل است:
بعد از فروپاشي امپراتوري عثماني در 1920 سه موج در جامعه   -

اسالمي روي دارد:1 -موج استقالل خواهي که ضد استبدادي هم 
بود)مثال مصر(2 -موج ضد اشغال که موج مقاومت هم هست)مورد اشغال 

سرزمین فلسطین(3 -موج حقوق مدني)مورد امروز در جهان عرب(که 
برخي آن زا در مقابل موجهاي قبلي قرار مي دهند.

کار اخوان با موج حقوق مدني همراه شده است.  -
سه نوع اسالم سنتي، اسالم صوفي که بدنبال اخالقیات   -

است-اسالم سلفي، اسالمي رادیکال است اسالم جهادي است-اسالم 
سیاسي که قائل به نوسازي و اصالح است در مصر وجود دارد.

اخوان یک جنبش است نه یک حزب.  -
نگاه سید قطبي مورد نظر اخواني ها نیست چرا که معتقدند   -

آن خطي بود با مداد که پاکش کردیم.
اندیشه اخوان نوگرا است و مربوط به اصالحات است.  -

القاعده یک گروه تروریستي است و ربطي به اخوان ندارد.   -
طالبان یک گروه اسالم گرا است که طرح امارت اسالمي را مطرح مي 

کند. اخوان در برابر استبداد فکري و فردي شکل گرفته است.
- اخواني ها با سلفي ها در انتخابات اخیر متحد شدند که با این کار 

نیمي از طرفداران خود را از دست دادند.
در صورت پاسخگو نبودن اخوان به نیازهاي مردم و نیازهاي   -

جامعه مدني مشکالتي در آینده خواهند داشت.

13  
دکتر قاسم پور حسن 

اخوان المسلمين مصر؛گذار 
جنبش به دولت و مسئله 

فلسطين
دکتر پور حسن سخنراني خود را  با عنوان » اخوان المسلمین 

مصر؛گذار جنبش به دولت و مسئله فلسطین«ارائه کردند. نکات کلیدي 
دیدگاه وي شامل موارد ذیل است:

در سال 2011 اخوان از یک جنبش به به یک حزب سیاسي   -
تبدیل شد.

اخواني ها تصور این مقدار تحول را نداشتند.  -
در حال حاضر یکي از مسائل اخوان کنار آمدن با موضوع   -

فلسطین است که جزئي از هویتشان بوده است.
در حال حاضر زیر ساختها در اختیار  بقایاي دولت قبلي است.  -
دولت قبلي مصر)مبارک( تعهدات فراواني داشته که به دولت   -

فعلي)مرسي( منتقل شده است.
اخوان در سر دو راهي پذیرش فلسطین و نپذیرفتن آن قرار   -

گرفته است.
هر گونه فاصله از مولفه هویت بخشي ان یعني فلسطین باعث   -

ریزش هوادارانش مي شود.

 مهران پوزش

14  
 چشم انداز الگوي كنش 

سياسي
-آقاي مهران پوزش سخنراني خود را  با عنوان » اخوان 
المسلمین حاکم در مصر  و چشم انداز الگوي کنش سیاسي«ارائه کردند. 

نکات کلیدي دیدگاه وي شامل موارد ذیل است:
گروه هاي اسالم گرا در مصر شامل اخوان المسلمین،حزب   -

الوسط و سلفي ها مي شوند.
گروه هاي غیر مذهبي در مصر شامل حزب وفد جدید،حزب   -
کمونیست،حزب دموکراسي عربي، حزب تجمع ملي ترقي خواه،حزب 

سوسیال لیبرال و حزب فردا مي شوند.
اخوان سابقه 80 ساله دارد؛طالیه دار میانه روي در جهان عرب   -

است.اخوان میانه دو طیف »اصول گرایي« و »عمل گرایي« که بیشتر به 
عمل گرایي گرایش دارد، قرار دارد.

15  
سید جالل غمامي

اخوان المسلمين اردن

 آقاي سید جالل غمامي سخنراني خود را  با عنوان » اخوان المسلمین 
اردن؛ کامیابي و عدم کامیابي در تحوالت اخیر «ارائه کردند. نکات کلیدي 

دیدگاه وي شامل موارد ذیل است:
-روش »استنباط« احکام و »عملیاتي« کردن آنها داراي اشکال است

رفتار آمریکا در جهت کند کردن حرکت جنبش هاي اسالمي   -
بوده است هم در حوزه شیوه استنباط احکام و هم مدل عملیلتي کردن آنها 

امکان انحراف وجود دارد و به نوعي این جنبش ها را به »ابزار« تبدیل                     
مي کند.در مورد جنبش اخوان اردن چنین آسیبي وجود دارد.

16  
 حیدر فرامرزي

 آينده اخوان المسلمين در 
عصر جهاني شدن

آقاي حیدر فرامرزي سخنراني خود را  با عنوان »بررسي آینده جنبش 
اخوان المسلمین در عصر جهاني شدن«ارائه کردند. نکات کلیدي دیدگاه وي 

شامل موارد ذیل است:
در این سخنراني به علل شکل گیري اخوان که بحران هویت،   -

استعمار و نداشتن دولت ملي بوده و اینکه اخوان باید در فضاي جهاني شدن 
حرکت کند.

بااستقرار دموکراسي ونهادینه شدن آزادي هاي مدني ازطریق   -
موج جهاني شدن،جنبش اخوان المسلمین بافعالیت قانوني درپارلمان و یا 
شرکت در دولتها، رسمیت و مشروعیت یافته و فعالیتهاي تبلیغي فردي و 

جمعي آنان با آزادي بیشتري صورت مي گیرد.
جهاني شدن با دامن زدن به بحران مشروعیت،کاهش نظارت   -

برشهروندان وتضعیف هویت ملي،نهاد دولت – ملت را با چالش مواجه کرده 
واین موارد،فعالیت خیریه و عام المنفعه اخوان المسلمین درقالب NGO ها 
را تسهیل وفعالیت تبلیغي آنانرا آسانتر و آزادترمي کند و این خود بسیج توده 

ها را تسهیل وقدرت چانه زنی سیاسی آنها را بیشتر وحضور پررنگ درکف 
خیابان ها را در مواقع لزوم تضمین می کند.
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چهار کتاب جدید 
در حوزه مطالعات 

رسانه رونمایی شد 
نشســـــت رونمـــایی از چهار کتاب حوزه 
مطالعات رسانه روز گذشته در محل پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. این 
مجموعه که قرار است در 10 جلد منتشر شود 
به مطالعات رسانه در حوزه فلسفه رسانه، دین 

و رسانه، جامعه شناسی رسانه و تاریخ رسانه 
در قالب مجموعه مقاالت می پردازد. در روزهای 

پایانی سال گذشته چهار جلد نخست این 
مجموعه منتشر شد و 6 جلد دیگر هم تا پایان 

سال جاری منتشر خواهد شد . 

لزوم تولید ادبیات مکتوب برای مطالعات رسانه ای 
دکتر سید حسن حسینی مدیر گروه مطالعات رسانه پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی و سر ویراستار جلد اول این مجموعه که به »فلسفه رسانه« 

می پردازد، در این نشست با اشاره به این نکته که حوزه مطالعات رسانه در 
کشور یک حوزه جدید است تصریح کرد: رسانه شناسی را اگر به معنای خاص 

یک علم در نظر بگیریم در جهان هم قدمت طوالنی ندارد و علمی نو پا 
محسوب می شود . 

دکتر حسینی هدف از انتشار چنین مجموعه ای را پرداختن آکادمیک به موضوع 
رسانه دانست و تصریح کرد: از آنجا که همه دانش ها به یکدیگر مرتبط هستند 

این مجموعه سعی دارد ادبیات مکتوبی برای حوزه رسانه شکل دهد . 
وی گفت: این پژوهش تنها یک کار علمی صرف نیست بلکه باید از نتیجه آن 

برای تولید در رسانه استفاده مطلوب کرد چرا که آنچه این مجموعه دنبال 
می کند توجه به نیازهای بومی کشور است و برحسب نیازهای بومی که در رسانه 

به ویژه رادیو و تلویزیون احساس شده است چنین پژوهشی انجام گرفته است . 

توزیع اندیشه از تولید آن مهمتر است 
دکتر حمید رضا آیت اللهی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

در این مراسم، انتشار این کتاب را واقعه علمی نامید و افزود : یکی از ویژگی های 
بارز این کتاب این است که قبل از این که مباحث آن به صورت شعار در جامعه 

مطرح شوند یک کار دقیق 
و علمی در چهار جلد 

بدون در نظر گرفتن تقدم 
و تاخر عناوین درحوزه 

رسانه انجام شده است و 
ادبیات بسیار خوبی در 

زمینه این مسأله اجتماعی 
مهم شکل گرفته است . 
یکی از آسیب های علمی 

که در ایران وجود دارد 
توزیع نشدن اندیشه است. 
در ایران اندیشه به خوبی 

تولید می شود اما توزیع 
خوبی نداریم به همین 

دلیل افکار عمومی به رشد 
مطلوبی نمی رسند . 

 رسانه و  نهادینه کردن باورهای دینی 
در ادامه این نشست دکتر محمد مهدی لبیبی استاد جامعه شناسی دانشگاه عالمه 

طباطبایی و مدیر پژوهش های رادیو که سرویراستاری جلد چهارم این مجموعه 
با عنوان »جامعه شناسی رسانه« را به عهده داشته است، گفت: در دنیای جدید 
شاهد حضور رسانه های نو پدید هستیم و به همین جهت باید به حفظ ماهیت 

رسانه های قدیمی توجه کنیم تا کارکرد جدیدی داشته باشند. در این راستا ایجاد 
رادیوهای فصلی و رادیوهای تصویری از نتایج حاصل از مباحث نظری جدید حوزه 

رسانه محسوب می شود . وی با اشاره به موضوع فرهنگ جامعه در حوزه رسانه 
تصریح کرد: این که باورهای دینی و هنجارهای اجتماعی را چگونه نهادینه کنیم 
و نقش رسانه به عنوان یک واسطه در این بین چیست بحث گسترده ای است که 
باید برای تشریح مبانی و کارکرد های جامعه شناختی رسانه به آن توجه کرد. این 

استاد جامعه شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی با اشاره به بحث خانواده و رسانه 
که از مباحث مهم محسوب می شود، گفت: بحث تحول ماهیت خانواده و ارتباط 

بین اعضای خانواده از مباحثی است که دچار خلل هایی شده است و در این میان 
رسانه نقشی اساسی برای بهبود و شکل دهی مجدد ماهیت خانواده دارد 

مطالعات رسانه در ایران
یکی دیگر از مباحث مورد توجه در این مجموعه تازه منتشر شده، بحث »تاریخ 

و رسانه« است که مبحثی جدید در حوزه رسانه محسوب می شود، دکتر ویدا 
همراز سرویراستار جلد »تاریخ و رسانه« با اشاره به جوان بودن این حوزه از 

مطالعات در کشور گفت: در ایران 
مطالعات رسانه جوان و مطالعات 

تاریخ و رسانه از آن هم جوان تر است 
در حالی که پیرامون این مباحث 

در دانشگاه های معتبر امریکا و اروپا 
مطالعات گسترده ای صورت گرفته 

است. دکتر همراز تصریح کرد: تاریخ 
رسانه نگاهی به سیر تحول رسانه 

در ایران دارد. در کشور ما در حوزه 
تاریخ مطبوعات پژوهش هایی انجام 
شده است اما در حوزه تاریخ رادیو 
و تلویزیون کاری انجام نشده است، 

بنابراین تدریس واحد های درسی این 
موضوع در دانشگاه ها باعث می شود 

تا بتوانیم با ارائه نظریات بومی به 
اقتضای شرایط جامعه خود مباحث 

جدیدی را ارائه دهیم . 

دکتر عالیه شکر بیگی استاد جامعه شناسی نیز از دیگر مؤلفان این مجموعه بود که به 
بحث رسانه ها و سبک زندگی پرداخته است. وی با اشاره به این نکته که رسانه ها در 

خلوت زندگی افراد راه یافته اند و به همین دلیل می توانند کوچکترین رفتار انسان ها را 
شکل دهند، گفت: خانواده و فروپاشی آن از بحران هایی است که امروزه در جامعه مطرح 
است و وظیفه رسانه این است که وارد این میدان شده و با ارائه سبک زندگی صحیح این 
مسأله را سامان بخشد. وی در ادامه اذعان کرد: امروزه در جامعه نیازمند بازنگری ذهنیت 

و عینیت در حوزه رسانه هستیم که این بازنگری با توجه به فلسفه رسانه منجر می شود 
که به رسانه نگاهی معناکاوانه و معرفت شناسانه داشته باشیم. در ایران جامعه شناسی 
داریم اما معنا و ماهیت شناسی نداریم که همین مسأله موجب بروز مشکالت اجتماعی 
بسیاری شده است و امید است با داشتن نگاه جامعه شناسانه به رسانه این مشکالت از 

بین بروند . 

باید به رسانه نگاهی معرفت شناسانه داشته باشیم 
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از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 »جستارهای تاریخی« به 
شماره ششم رسید 

ششمین شماره 
دو فصل نامه 

علمي پژوهشی 
»جستارهای 

تاریخی« با مدیر 
مسئولی دکتر 

حمدی رضا آیت 
اللهی و سردبیری 

دکتر پروین ترکمنی 
آذر توسط پژوهشگاه 

علوم انساني و 
مطالعات فرهنگي 

منتشر شد.
ششمین شماره »جستارهای تاریخی 

دربردارنده 7 مقاله است که اولین مقاله آن را 
عبدالمهدي رجائي و مرتضي نورائي با عنوان 
وضعیت امنیت  راه های اصفهان در سال های 

پس از مشروطه نگاشته اند.
 ســحر و جادو، طلسم و تعویذ و دنیای زنان در 

عصر قاجار به قلم داریوش رحمانیان و زهرا 
حاتمی، بررسی و تحلیل گفتمان امارت  محور 

در ظفرنامة شرف الدین علی یزدی از فاطمه 
رستمی و مهدی فرهانی منفرد، نوروزیه و 

نوروزیه نویسی در عصر صفوی از زهره 
زرشناس و محسن جعفری ، مواضع علما در 

برابر جمهوری رضاخاني از حجت فالح توتکار 
و محسن پرویش، نقش روسیه در سرکوب 
انقالب مشروطة مشهد به قلم محسن مدیر 

شانه چی و ملیحه خوش بین و مطالعة تئوریک 
جریان  راست سازش کار در جنبش جنگل از 

عباس نعیمی، رضا معصومی راد، احسان 
فرهادی و رضا علیزاده دیگر مقاالت شماره 

جدید دو فصل نامه جستارهای تاریخی است.
چکیده مقاالت این شماره و شماره های قبل 

مجله جستارهای تاریخی را می توان  از آدرس 
اینترنتی

http://www.ihcs.ac.ir/Pages/Fea-
 tures/BookDetail.aspx?id=6359

دریافت کرد . شماره تلفن 88052301 نیز 
برای ارتباط با دفتر نشریه اعالم شده است. 

شماره های پنجم و ششم دو فصل نامه علمی 
پژوهشــی غــرب  شناســی بنیادی توســط 
پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی 

منتشر شد. 
دشــمنان جمهوری؛ بررسی علل اصلی اخراج 
شاعران از آرمان شهر افالطونی نوشته علیرضا 
اســمعیل زادة برزی، بررســی رهیافت اندرو 
فینبرگ و مارتین هایدگــر برای برون رفت از 
فضای تکنولوژیک حاکم نوشته خشایار برومند 
و مصطفی تقوی، تلقی انگلیســیـ  اتریشی از 
فلسفة تحلیلی نوشــته عبدالرزاق حسامی فر، 
جستارهایی در باب فلسفة تاریخ هردر نوشته 
علی اصغر المعی و حســین کلباســی، هگل و 
اقتصاد سیاسی به قلم علی مرادخانی و آویسا 
شــهبازی، ضرورت خیرهای اولیه و مســئلة 
بی طرفی نوشــته ســیدرضا موســوی و نقش 
ویلهلم دیلتای در پایه گذاری علوم انسانی و دفاع از عینیت آن نوشته روح اله نوری و محمدرضا 

ریخته گران مجموع مقاالت شماره پنجم این مجله است. 
عالقه مندان و پژوهشگران حوزه غرب شناسی می توانند برای تهیه این شماره یا ارسال مقاله 

به پایگاه اینترنتی http://occidentstudy.ihcs.ac.ir مراجعه نمایند. 

دوران نقادی منتشر شد
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کتاب دوران نقادی )تحلیل کانت از مدرنیته و نقد 

آن از دیدگاه مرتضی مطهری( را در سال 1392 منتشر کرد.
دوران نقــادی در دو بخش تحلیــل مدرنیته از دیدگاه کانت و نقــد مدرنیته کانتی از دیدگاه 
مرتضی مطهری به قلم دکتر علی اکبر احمدی نوشته شده است. مولف در این اثر تالش کرده 
تا تصور کانت از دوران نو و طرح نوینی که در آثار این اندیشــمند غربی آورده شــده را توضیح 

دهد و پس از آن تحلیل اســتاد مطهری 
درباره کانت را تشریح کند. 

مولف در پیشــگفتار کتاب تصریح کرده 
است که مطهری، کانت را در کنار اشاعره 
می نشــاند و آراء او را وفق مبانی اشعریت 
تحلیل و تفســیر می کند. از نظر مطهری 
گوهر تفکر اشعری جدایی تعقل از تدین 
و در معنایی وسیع تر جداسازی انسان از 
خداست. مطهری در فلسفه کانت صورت 
جدیدی از اشــعریت مــی بیند و اگر چه 
اشــعریت جدید نمی تواند در آثار و نتایج 
متفاوت با اشــعریتی باشد که در گذشته 

متصور بود. 
هــدف دکتر احمدی از نــگارش این اثر، 
شرح فلسفه کانت یا مطهری نبوده است 
بلکــه در صدد بوده تــا »تصور« کانتی از 

مدرنیته را بکاود و ارزیابی مطهری در باره آن »تصور« را دریابد. 

شماره های جدید غرب شناسی منتشر شد
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شــماره جدید دوفصل نامه علمی 
پژوهشــی مطالعات میان رشته ای 

دررسانه و فرهنگ منتشر شد. 
آیت اللهــی  حمیدرضــا  دکتــر 
مدیرمســئول و دکتر سیدحسن 
حســینی ســردبیر ایــن مجله 

هستند. 
عوامل مؤثر در عناصر ارتباطی از 
دیدگاه قرآن)علی اســکندری و 
رامین چابکــی درزآبی ( مروری 
انتقادی بــر مهم ترین نظریه های 
تکنولوژی رسانه)میثم امیدعلی و 
سیدحســن حسینی( بررســی رابطه  میان نگرش سیاسی، اعتماد به رسانة 

ملــی، مخاطبان فعــال، و گرایش دانشــجویان دانشــگاه های تهران به 
شــبکه های اجتماعی مجازی ) مجتبی امیــری و یونس نوری مرادآبادی 
(،بررســی عوامل مؤثر در گرایش به ازدواج اینترنتی در بین دانشجویان با 
رویکرد آسیب شناســانه به ازدواج اینترنتی) نگین برات دستجردی و آرزو 
عرفان( ،تلویزیون و فرهنگ همگرایی رســانه ای ) حســن بشــیر و احمد 
کوهی (،ارتباط میان فرهنگ و فّناوری اطالعات و ارتباطات و  آســیب های 
فرهنگی اینترنت) طاهر روشــندل اربطانی و منوچهر صابر (تجربة جهانی، 
مدل  گذار از نظام انحصاری به نظام متکثر رادیوـ  تلویزیونی) فؤاد صادقی، 
مریم جمشــیدی، و ســیدعمار کالنتری ( فهرســت مقاالت این شماره 

هستند.
پایــگاه اینترنتی این مجلــه  http://mediastudy.ihcs.ac.irو نشــانی 
الکترونیک آن  mediastudies@ihcs.ac.ir است. چکیده و اصل مقاالت 

این شماره و شماره های قبلی مجله را هم می توانید از اینجا دریافت کنید

مطالعات میان رشته ای دررسانه  و فرهنگ منتشر شد

»زندگی و اندیشه های ادم اسمیت« 
تالیف جک راسل وینستین توسط 
انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی روانه بازار نشــر 
شــد.  این کتاب عــالوه بر مقدمه 
مترجم، مقدمه دکتر رنانی، اسامی 
آثار اسمیت، دارای مقدمه و نتیجه 
گیری و پنج فصــل به این عناوین 
اســت: زندگــی و تاثیــرات، اثار 
نخستین و بنیادین، نظریه عواطف 
انسانی، ثروت ملل و عدالت و درس 

گفتارهایی درباره فلسفه حقوق . 
فصل نخست، زندگی و تاثیرات فلسفی اسمیت را مورد بحث قرار می دهد، فصل 

دوم، نخستین اثر شناخته شده اسمیت 
یعنی اصول راهبر و راهگشای پژوهش های فلسفی به همراه نمونه هایی از تاریخ 

نجوم را بررســی می کند و در فصــول بعد به دو اثر نظریــه عواطف اخالقی و 
پژوهشی درباره ماهیت و علل ثروت ملل می پردازد . 

 دکتر شــیرزاد پیک حرفه مترجم کتاب ادم اســمیت، هدف از ترجمه این اثر را 
بازخوانی و قرائتی جدید از ادم اسمیت بر پایه نظریه عواطف اخالقی این فیلسوف 
اخالقی و چهره شناخته شده تاریخ علم اقتصاد می داند .دکتر محسن رنانی نیز 
در مقدمه ای بر این اثر منتشــر شده توسط پژوهشگاه علوم انسانی، این کتاب را 
برای کســانی که تمایلی برای ورود به کتاب حجیم ثــروت ملل ندارند را مفید 
دانسته و هم برای کسانی که اسمیت را مطالعه کرده اند اما می خواهند از فراز به 
آن نگاه کنند. همچنین وقتی ترجمه ای از کتاب نظریه عواطف اخالقی اسمیت 
به زبان فارسی موجود نیست، این کتاب بهترین منبع برای درک نظریه ای است 

که اسمیت در کتابش بسط داده است . 
عالقه مندان به اندیشه های فلسفی و اقتصادی اسمیت می توانند برای تهیه این 
اثر به فروشــگاه پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی به شماره تماس 
http://ihcs- 02188317191 و بــرای خرید اینترنتی به نشــانی اینترنتی

books.com مراجعه کنند 

زندگی و اندیشه های  ادم اسمیت منتشر شد

کتــاب »حکمت اســالمی و و 
عالم معاصر« به کوشش دکتر 
غالمحســین خدری، توسط 
انتشــارات پژوهشــگاه علوم 
انســانی و مطالعات فرهنگی 

روانه بازار کتاب شد . 
این کتاب مجموعه مقاالت و 
ســخنرانی هایی است که در 
نشســت دو روزه »حکمــت 
اســالمی و عالم معاصر« در 
پژوهشــگاه علوم انســانی و 
مطالعات فرهنگی برگزار شد. 
این نشســت در دو محور حکمــا )عالمه طباطبایی، شــهید مطهری،           

آیت اهلل جوادی آملی و عالمه جعفری( و حکمت اسالمی برگزار شد.
ایــن کتاب از یک مقدمه به قلم غالمحســین خدری عضو هیئت علمی 
گروه فلســفه، کالم و عرفان اسالمی و چهار بخش سخنرانی ها، حکمت 
اســالمی و عالــم معاصر از منظر چهار تن از حکمای اســالمی، حکمت 
اســالمی و چالش های عالــم معاصر و حکمت اســالمی و چالش های 

فرهنگی  معاصر تشکیل شده است .
کتاب حکمت اســالمی و عالم معاصر شــامل متن دقیق سخنرانی ها و               
ده ها  مقاله علمی در حوزه حکمت، حکما و فیلسوفان اسالمی است که 
به قلم نویســندگانی همچــون دکتر رضا اکبری، دکتــر مرتضی واعظ 
جوادی، دکتر حمید پارســانیا، دکتر حسین کلباسی، دکتر سید یحیی 
یثربــی، دکتر عبدالرحیم گواهی، دکتر مســعود امیــد، دکتر علی اکبر 
احمدی ، دکتر علی اصغر مصلح، حجت االسالم دکتر مسعود اسماعیلی 

و دکتر مهدی دهباشی می باشد.

حکمت اسالمی و عالم معاصر در بازار کتاب 
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    بیشتر آشنا شوید 

 پربازدید کننده ترین مقاالت مجالت پژوهشگاه

تعداد دانلود تعداد مشاهده عنوان مقاله / نویسنده نام مجله

جستارهای 
تاریخی

تحول های دینی عصر صفویه و نقش عالمان عاملی: مطالعة موردی محقق کرکی و شهید ثانی؛ 
صادق آئینه وند؛ سید هاشم آقاجری؛ محمد کاظم رحمتی؛ حسین مفتخری

320132

بررسی جایگاه و توانایی اثرگذاری قشر »رهبران شبکه ای« در شبکة اجتماعی آنالین  رسانه و فرهنگ
فیس بوک/ میالد میرمحمدصادقی

318192

36991آرای روش شناختی و فلسفی  هابرماس، جواد اکبری تختمشلوفلسفه علم

جستارهای فلسفه 
دین

18097نگاه تاریخی به دین در فلسفه هگل؛ علی اصغر مصلح

غرب شناسی 
بنیادی

442192نظریه بازیهای زبانی ویتگنشتاین؛ بیت اهلل ندرلو

جامعه پژوهی 
فرهنگی

بررسی عوامل موثر بر مصرف کاالهای فرهنگی در بین جوانان؛ مجید الیاسی، فاطمه پرده دار، 
سوده ترشیزی، غالمرضا خوش فر، مجید دنکو

340795

بررسی نظریة ویگوتسکی از دیدگاه روانشناسی و ارتباط آن با مبانی نظری آموزش فلسفه به تفکر و کودک
کودکان: مژگان رشتچي

345412

ادبیات پارسی 
معاصر

4571004بررسی و تأویل چند نماد در شعر معاصر-  تقی پورنامداریان؛ ابوالقاسم رادفر؛ جلیل شاکری

کهن نامه ادب 
پارسی

617367بازتاب شاهنامه در تاریخ جهانگشای جوینی مرتضی مقصودی؛ ابوالقاسم رادفر

قدمه ای بر اقتصاد رفتاری: مفهوم،  روش شناسی و شیوه های استخراج ترجیحات/ حبیب اقتصاد تطبیقی
انصاری سامانی ؛ علی رضا پورفرج؛ مسعود زارع؛عباس امینی

266

مسئولیت پذیری کارگزاران و مدیران از دیدگاه امام علی )ع( با تأکید بر مؤلفه های اخالق پژوهش نامه علوی
حرفه ای

710

283قضیة ناتمامیت گودل و فلسفة ذهن کامران قیوم زادهمنطق پژوهی

220490آزوفا: رویکردی جدید در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، احمد صفاري مقدم زبانشناخت

آفاق الحضاره 
اسالمي

2281045الشهاده و الشهید فی الشعر العربی المعاصر امیر مقدم متقی

تحقیقات تاریخ 
اجتماعي

دگرگونی نظام قشربندی اجتماعی در ایران از سقوط ساسانیان تا پایان امویان
شهرزاد ساسان پور؛ حسین مفتخری

239259

پژوهش نامه 
تاریخ اجتماعي و 

اقتصادي

جامعه شناسی تاریخی موقعیت و عملکرد اقلیت های مذهبی در شهر اصفهان دورة صفوی 
)مطالعة موردی: ارامنة جلفای اصفهان در عصر صفوی( علی اکبر جعفری

497331

56351استاد مطهری و نقد ایدئالیسم عبد الرزاق حسامی فرحکمت معاصر

 انتشــارات پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی فهرست پردانلود ترین مقاله های مجالت را منتشر کرد. در 
این فهرســت در هر یک از 17 مجله پژوهشــگاه، 3 مقاله که بیشترین دانلود را داشته همراه با تعداد دفعات مشاهده در 

سایت و سایر مشخصات مقاله اعالم شده است. 
جدول زیر فقط نخســتین مقاله پر بازدید کننده در هر مجله را اعالم کرده اســت.البته از زمان استخراج این آمار تا 
حاال،حتما آمار بازدید باالتر هم رفته است.شما می توانید برای آشنایی با مقاالت تازه منتشر شده در هر مجله تخصصی 

پژوهشگاه،یا دریافت رایگان مقاالت شمارهای قبلی به سایت www.ihcs.ac.ir مراجعه کنید
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 جناب آقای دکتر سید ســجاد علم الهدی،ریاست 
محترم پژوهشــکده اقتصاد تطبیقی درگذشــت  والده 

مکرمه را تسلیت عرض می کنیم.

جناب آقای ناظر مشــاور محترم حقوقی پژوهشگاه ، 
درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت عرض می کنیم.

جناب آقــای ناصر زعفرانچی مدیر محترم نشــر و 
ویرایش،مصیبت وارده را تسلیت می گوییم.

همکاران محترم آقایان براتعلــي و مهدي فرهادي  
درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت 

می گوییم.

همکار محترم جناب آقاي محمد غالمي،تسلیت ما بابت 
درگذشت برادر گرامیتان را پذیرا باشید.

همکار محترم جناب آقاي مداحي ضایعه  درگذشت پدر 
گرامی تان را تسلیت می گوییم.

جناب آقــاي فراهاني متصدي محتــرم بانک ملي، 
بانهایت تاسف در گذشت پدر محترم تان را تسلیت می گوییم.

همکار محترم جناب آقــاي خدابخش مصیب وارده را 
تسلیت می گویم و برای بازماندگان آرزوی طول عمر داریم.

جناب آقاي دکتر رضایــي عضو محترم هیئت علمی 
پژوهشکده ادبیات  ما را هم در غم از دست دادن پدر بزرگ 

وارتان شریک بدانید.

 همکار محترم ســرکار خانم زهرا شادمان، آرزوی ما 
غفــران الهی برای  محروم پدرتان و صبــر و طول و عمر برای 

بازماندگان است. 

جناب آقــاي دکتر آیت اللهي   محترم پژوهشــگاه 
مصیبت وارده را به شــما و خانواده گرامي تان تســلیت عرض                

مي کنیم.

جناب آقاي دکتر خدري ریاست محترم پژوهشکده 
حکمت معاصر براي والده مرحومــه تان  علو درجات و براي 

شما و خانواده محترمتان صبر جمیل آرزومندیم.

همکار محترم ســرکار خانم سهیال صمیمي درگذشت 
مادر گرامیتان را تســلیت گفته و براي آن مرحومه علو درجات 

آرزو می کنیم.

تسلیت 

 آقای مرتضي جاویدکار در سمت مدیریت حراست 
ابقا شد.

 دکتر عبدالرســول عمادي به سمت سرپرستي 
مدیریت امور آموزش هاي تخصصي و تحصیالت 

تکمیلي 
 دکتر حمید رادفر به سمت سرپرست کتابخانه  

منصوب شد.
 دکتر عبدالرحمن افضلي به ســمت مدیر امور 
حقوقي، قراردادها و پاســخگویي به شــکایات 

منصوب شد.
 دکتــر حامد مومني به ســمت مدیر امورمالي 

منصوب شد.
 آقای ناصر زعفرانچي به ســمت مدیر نشــر و 

ویرایش منصوب شد.
 دکتر عباس صفري به سمت مدیر برنامه ریزي 

فرهنگي و اجتماعي منصوب شد.
 دکتر موسي نجفي به سمت رئیس پژوهشکده 
اندیشه سیاسي، انقالب و تمدن اسالمي منصوب 

شد.
 دکتر فرهاد زیویار به ســمت رئیس پژوهشکده 

مطالعات فرهنگي و ارتباطات منصوب شد.
 دکتر سیروس نصراله زاده به سمت رئیس مرکز 

اسناد فرهنگي آسیا منصوب شد.
 آقــاي دکتر ســیدمحمدرحیم ربانــي زاده به 
ســمت رئیس پژوهشــکده تاریخ ایران منصوب 

شد.
 دکتر ســیدمصطفي عاصي به ســمت رئیس 

پژوهشکده زبانشناسي منصوب شد.
 دکتــر غالمحســین خدري به ســمت رئیس 

پژوهشکده حکمت معاصر منصوب شد.
دکتــر شــهرام یوســفي فر به ســمت معاون 
پژوهشــي و تحصیــالت تکمیلي پژوهشــگاه 

منصوب شد.
 دکتــر هــادي وکیلي به ســمت سرپرســت 
پژوهشــکده غرب شناسي و علم پژوهي منصوب 

شد.
 دکتــر ناهیــد موید حکمت به ســمت رئیس 

پژوهشکده مطالعات اجتماعي منصوب شد.
 دکتر اصغر باقري به ســمت مدیراموراداري و 

پشتیباني منصوب شد.
 دکتر زهرا حیاتي به ســمت معاون پژوهشکده 

زبان و ادبیات منصوب شد.
 دکتر فاطمه براتلو به سمت معاون پژوهشکده 

مطالعات اجتماعي منصوب شد.
 آقای قاسم شکري به سمت مدیر بودجه، تحول 

اداري و بهره وري منصوب شد.
 دکتــر علیرضــا میرزامحمد به ســمت رئیس 

پژوهشکده زبان و ادبیات منصوب شد.
 دکتر سیدجواد میري منیق به سمت سرپرست 
مدیریــت همکاري هــاي علمي و بیــن المللي 

پژوهشگاه منصوب شد.
 دکتر محمود جنیدي به سمت معاون فرهنگي 

و اجتماعي منصوب شد.
 دکتر فرزاد زیویار به سمت معاون اداري، مالي 

و مدیریت منابع پژوهشگاه منصوب شد.
 دکتر مقدم حیدري به سمت مدیر گروه فلسفه 

علم و فناوري منصوب شد.
 دکتر مالئي تواني به ســمت مدیر گروه تاریخ 

سیاسي ایران منصوب شد.
 دکتر رادفر  به عنوان مدیر گروه تحقیقاتي ادبي 

در موضوعات مختلف منصوب شد.
 دکتر یوســفي فر به سمت مدیر گروه پژوهشي 

تاریخ اجتماعي ایران منصوب شد.
 دکتر زهرا پارســا پــور به ســمت مدیر گروه 

تحقیقات میان رشته اي منصوب شد.
 دکتر پورنامداریان ه سمت مدیر گروه پژوهش 

هاي بنیادین منصوب شد.
 دکتــر ژاســنت صلیبي به ســمت مدیر گروه 

بررسي مسائل اجتماعي منصوب شد.
 دکتــر نعمت اهلل فاضلي به ســمت مدیر گروه 

مطالعات توسعه منصوب شد.
 آقاي ســیدابوتراب ســیاهپوش به سمت مدیر 
گروه پژوهشــي فرهنگ و تمدن اســالم و ایران 

منصوب شد.
 دکتــر مریم صانــع پور به ســمت مدیر گروه 

پژوهشي مطالعات زنان منصوب شد.
همچنین امور اداری محل جدید ادامه 

خدمت تعدادی از همکاران را اعالم کرد.
 آقایان سیدهاشم حسینی و مرتضي 

پورعطایي به اداره کارگزینی و رفاه کارگران 
منتقل شدند.

 محل جدید خدمت خانم ویدا محسني  
شوراي بررسي متون و کتب علوم انساني 

اعالم شد.
  خانم ماریا مومني نیز به پژوهشکده علوم 

سیاسي انتقال یافت.

انتصاب های جدید
در چند ماه گذشته و مخصوصا پس از ابالغ ساختار جدید پژوهشگاه تغییرات مختلفی 

در پژوهشگاه ایجاد شد.
با حکم دکتر آیت اللهی همکاران جدیدی به مجموعه اضافه شدند و محل خدمت                

عده ای نیز تغییر کردمجموعه انتصاب های و جابجایی ها در چند ماهه اخیر به این 
شرح است: 


