
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

خربنامه
دوره جدید، سال دوم، شماره چهارده، تیرماه 1394

سخنرانی حجه االسالم ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی، در بزرگداشت چهلمین روز درگذشت زنده یاد 

استاد ارجمند، دکتر صادق آئینه وند 

برگزاری اولین جلسه کمیسیون دائمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال
 

بزرگداشت زنده یاد استاد ارجمند، دکتر صادق آئینه وند در کتابخانه ملی 

نشست مشترک پژوهشگاه علوم انسانی و سازمان سمت برگزار شد 

هم اندیشی انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی ایران در پژوهشگاه برگزار شد 

همایش ملی »رمضان در آیینه اقوام ایرانی، تنوع فرهنگی و وحدت معنوی« برگزار شد 

برگزاری نشست »ایران شناسی در رومانی« 

نشست علمی »نظام سیاسی اسالم« برگزار شد 

تدریس کتاب عضو هیئت علمی پژوهشگاه در دانشگاه  
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آئینه وند  دکتر  درگذشت  روز  چهلمین  بزرگداشت  مراسم  در 
برگزار شد،  سالن حکمت  در  که  ـ  پژوهشگاه  فقید  رئیس  ـ 
شورای  مجلس  رئیس  نایب  ـ  ابوترابی فرد  حجة االسالم 

اسالمی ـ سخنرانی کردند. مشروح سخنان ایشان:

خداوند متعال در کریمة مبارکه ای که قرائت شد )سورة قاف، آیة 31(، 
بر چند امر کلیدی و مهم تأکید فرمودند. اول اینكه محور، انسان است؛ 
همان حقیقتی که استاد بزرگوار و فرهیخته جناب آقای دکتر آئینه وند 
بر آن تأکید داشتند و تاریخ را محصول کار انسان و ثمره و دستاورد آن 
را تربیت انسان می دانستند. در این کریمة مبارکه هم مخاطب انسان 
است و قرآن به احترام انسان نازل شده است و اگر انسان کامل نبود تا 
قلب مطهرش فرودگاه قرآن باشد، نازل نمی شد. قرآن به برکت وجود 
انسان و برای تعالی انسان نازل شده است. می توان گفت مقدس ترین 
تبیین  برای  انسان است و شاید، مهم ترین سخن  امكان،  گوهر عالم 
این جایگاه آن است که خدای متعال از میان تمامي پدیده ها، انسان 
را الیق مقام خلیفة اللهی می داند. این کلمه واقعاً از فهم و درک انسان 
و  علم،  قدرت،  علی االطالق،  کمال  مطلق،  است. هستی  فراتر  بسیار 
حكمت نامحدود، انسان را الیق خلیفة-اللهی خود می داند؛ یعنی انسان 
مدیریت  و  لطف،  رحمت،  اراده،  قدرت، حكمت،  علم،  مظهر  می تواند 
خدا در کرة خاکی باشد و برای رسیدن به این مقام، ظرفیت های بالقوه 
متراکمی دارد که در سایة مشعل پرفروغ عقل، علم و وحی می تواند این 
استعدادهای بالقوة خود را به فعلیت برساند. از همین جا، جایگاه علوم 
انسانی فهمیده می شود؛ دانشی که موضوع و هدف آن انسان است، برای 
انسان می اندیشد، برای انسان قلم می زند، برای انسان قدم برمی دارد، 
و لذا فاخرترین و برترین دانش است. قرآن هم کتاب انسان است و 
موضوع آن، انسان و تربیت و تعالی انسان است و همان طور که استاد 
فرزانه دکتر آئینه وند به خوبی اشاره می کند، می توان گفت قرآن نقشي 
محوری و تعیین کننده در تبیین جایگاه تاریخ برای تربیت و تعالی انسان 
دارد. نگاه تاریخی قرآن، نقش مهمی در برجسته شدن دانش و علم تاریخ 
در دوران تولد اسالم و رشد و بلوغ او داشته است؛ و این عالم بزرگوار 
برای فهم تاریخ اسالم و فهم تاریخ تشیع، قدم های بلند و ماندگاری 
برداشت که آیندگان از آنها بهرة کامل و وافری خواهند برد. حال در این 
کریمة مبارکه )یرفع اهلل الذین آمنوا منكم(، خدای سبحان انسان مؤمن 
را به سمت کمال پیش می-برد، هدایت می کند، و ارتقاء می بخشد. او 

که باال می برد، خداست و آنكه تحت جاذبة الهی قرار می گیرد، انسان 
مؤمن است. کریمة مبارکه »الیه یسعد کلمه طیب... وعلم صالح یرفع« 
نشان می دهد که انسان مؤمن، کلمة طیبه است. کلمة طیبه هم در قرآن 
تعریف شده است: »کشجرة طیبه، اصلها ثابت، فرعا فی السماء توتی کلها 
...« اصل ثابتی دارد. این اصل ثابت، همان عقل پرورده شده با علم است. 
دکتر صادق آئینه وند کوهي استوار بود. دانش او را به استوانه اي مقتدر، 
ریشه دار و مستحكم تبدیل کرده بود. این ثبات که ویژگی انسان در طراز 
قرآن است، به استحكام مبانی فكری و اعتقادی و نظری برمي گردد. 
خواهران و برادران بزرگوار! هر قدر این استحكام و انسجام ستودنی تر 
باشد، او از مقام انسانی باالتری برخوردار خواهد شد. لذا نقش دانش در 
تبدیل شدن انسان به کلمة طیبه، نقش محوری است: عقل پرورده شده 
با علم؛ و استاد عالیقدر در حوزة تخصص خود، انصافاً نماد این صالبت 

و استقامت و استحكام بود. 
او  بله؛  نبود.  مورخ  او  که  فرمودند  اشاره  قبادی  دکتر  آقای  جناب 
او  رفتار  و  اخالق  و  عقیده  در  اسالم  تاریخ  که  بود  مؤمنی  انسان 
حضور داشت. وقتی از تشیع یاد می کرد، خود نماد انسان پیرو مكتب 
تعریف  این  شاید  است.   ایمان  معنای  همان  این  بود.  بیت  اهل 
)دامت  آملی  جوادی  آیت اهلل  ندیده ام.  به خوبی  دیگران  در سخن  را 
نظری  عقل  و  عملی  عقل  پیوند  ثمرة  ایمان  می فرمایند  برکاته( 
است، خوب می نویسد، خوب  تاریخ  استاد  نظری همان  است. عقل 
عینی  تحقق  عملی،  عقل  و  می کند؛  تدوین  خوب  می گوید،  سخن 
یافته های علمی است. مؤمن، انسانی است که دو حوزة عقل نظری 
رفتارش تجلی  در  او  یافته های علمی  دارد.  با هم  را  و عقل عملی 
و حضور دارد، هر قدر این تجلی و حضور پررنگ تر و پربارتر باشد، 
با  طیبه  کلمة  لذا  دارد.  قرار  معرفت  و  ایمان  از  باالتری  مرتبة  در 
اوج  است،  رفتار  پشتوانة  و  صحیح  دریافت  ثمرة  که  صالح  عمل 
پرواز  خدا  به سوی  مؤمن  انسان  طیب(.  کلمه  یسعد  )علیه  می گیرد 
و  می شود  بهره مند  باالتری  خلیفة اللهی  مقام  از  لحظه  هر  می کند، 
این است معنای سیر الی اهلل؛ و آنچه او را به پرواز درمی آورد، عمل 
او است. عمل او است که ثمرة نظر و اندیشة او است. )العمل صالح 
یرفع(. عمل صالح آقای آئینه وند، او را باال برده است، نه دانشش؛ 
گره خوردن  دارد.  معرفتی  و  علمی  پشتوانة  قطعًا  صالح  عمل  منتها 
در  ما  می سازد.  آئینه وند  دکتر  عملی،  عقل  و  نظری  عقل  حوزة  دو 
که  انسان هایی  داریم؛  نیاز  انسان ها  این  به  حوزه،  در  و  دانشگاه 

سخنرانی حجه االسالم ابوترابی فرد ـ نایب رئیس مجلس شورای 
اسالمی ـ در بزرگداشت چهلمین روز درگذشت 
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و  زده اند  گره  را  صالح  عمل  عمل،  با  کلمه  واقعی  به معنای  علم 
است،  حوزه  همین  از  ما  کاستی های  است،  حقیقت  این  به  ما  نیاز 
و  نظری  عقل  پیوند  نماد  امام  است.  جا  همین  هم  ما  قوت  نقاط 
علمی  و  عقالنی  پشتوانة  بدون  مؤمن  انسان  لذا  بود.  عملی  عقل 
سخن نمی راند. انسان مؤمن، بدون پشتوانة عقالنی و علمی تصمیم 
آمنوا منكم  )الذین  برنمی دارد  گام  معرفتی  پشتوانة  بدون  نمی گیرد، 
والذین اوتوا والعلم درجات(. با اجازة استادان گرانقدرم، فكر می کنم 
در اینجا علم معنایي فراتر از علم حصولی دارد، چرا که ایمان خود 
محصول پیوند علم حصولی و عمل است. عقل نظری و عقل عملی، 
دانش مدرسه، دانش دانشگاه. اما اگر عقل عملی و عقل نظری گره 
خورد، انسان به ایمان آراسته شد و با عمل صالح اوج گرفت، به کجا 
می رسد؟ به حقیقت علم دست پیدا می کند. از نگاه قرآن کریم، در 
دارد.  دانشگاه  و  مدرسه  علم  از  فراتر  معنایی  علم  آیات،  گونه  این 
شاید سخن فیض کاشانی )اعلی اهلل مقامه( ناظر به این مقام است: 
بنیاد  میكده  آن  در  رفت چرا مدرسه کردند/ جایی که  انصاف کجا 
توان کرد. مدرسه، کالس اول است. باید به علم حضوری راه یافت 
و این علم، ثمرة پیوند علم مدرسه با عمل است. نمی توان به مراتب 
عالی علم دست یافت مگر آنكه به یافته های مدرسه عمل کرد؛ لذا 
اینكه می گویند عقل و عشق در تقابل اند، سخن مقرون به صوابی 
نیست. علم مدرسه درتقابل با علم حقیقی و حضوری نیست. چه زیبا 
می گوید آن عارف بلندمرتبه در همگامی با ابوعلی سینا: هرکجا من 
رفتم، این کور هم با عصا آمد. او با علم حصولی همانجا می آمد که 
من حضور داشتم؛ اما او با علم مدرسه می آمد. علم مدرسه با علوم 
حقیقی همسو است؛ درتقابل با هم نیستند. گام نخست است. بدون 
علم  به  عقل  آراسته شدن  بدون  رسید؛  کمال  به  نمی توان  مدرسه 
)علم حصولی( نمی توان به حقیقت علم دست یافت. لذا می فرماید: 
ایمان،  سایة  در  که  آنان  درجات«.  علم   ... آمنوا  الذین  »یرفع اهلل 
گره زدن عقل عملی و عقل نظری قدم برمی دارند، واوج می گیرند، 
فرزانه  و  فرهیخته  استاد  انصافًا  و  مي یابند؛  دست  علم  حقیقت  به 
دکتر صادق آئینه وند )اعلی اهلل مقامه( با آراستگی به علم، به حقیقت 
علم و به گوهر علم و با آراستگی به ایمان، به حقیقت ایمان و عمل 
صالح که در رفتار، اخالق، سلوک، و مدیریت او موج می زد. قبل از 
اینكه دانش او را ببینیم، اخالق او را می دیدیم، تواضع او را مشاهده 
می کردیم، ادب او را، ایمان او را، صداقت او را، سالمت او را. او با 
این سیر و سلوک، از سالكان الی اهلل بود و شاید اینكه خدای سبحان 
لیاقت و  این  از ما ستاند، برای  انتظار نداشتیم،  او را در دورانی که 
و  الهی  گستردة  خوان  در  برای حضور  بود،  او  شایستگی  و  قابلیت 
صالح  عمل  و  ایمان  سایة  در  که  سرمدی  عالم  ابدی  نعم  از  بهره 
بود. برای این استاد بزرگوار و فرهیخته و آراسته به علم و عمل و 

برگزاری اولین جلسة 
کمیسیون دائمی 

پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی 
در سال 1394 

انسانی  علوم  پژوهشگاه  امنای  هیئت  دائمی  کمیسیون  اولین 
و مطالعات فرهنگی در سال 1394، روز بیست و دوم تیرماه از 
ساعت 18 الی 21 در دفتر سرپرست محترم پژوهشگاه برگزار 
شد. در این نشست، دکتر حسینعلی قبادی ـ سرپرست محترم 
درخصوص  ـ  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 
دادند  توضیح  پژوهشگاه  راهبردی  برنامة  پیاده سازی  و  اجرا 
دائمی، دستورکارهای  اعضای محترم کمیسیون  از آن  و پس 
جلسه را بررسی و دربارة آنها بحث کردند. مصوبه های جاری 
وزارت  امناي  دفتر هیئت  ابالغی  زمان  براساس  امضا  از  پس 
برای تصویب   94/05/19 امنای مورخ  متبوع در جلسة هیئت 

گرفت. خواهد  قرار  دستورکار  در  نهایی 

تقوی از خدای سبحان علو درجات، برای خاندان بزرگوار او، همسر، 
فرزندان شایسته و برومند و آراسته به ایمان، حجاب، تقوا و دانش 
از خداوند متعال صبر جمیل مسئلت دارم. خداوند دل های آنان را به 
لطف و رحمتش، آرامش روزافزون مرحمت بفرماید و به شاگردان و 
تربیت یافتگان در مدرسة این عالم بزرگوار که خدمت بزرگی به عالم 
اسالم، عالم تشیع، مكتب اهل بیت کرد و راه را برای تبیین تمدن 
اسالمی و ایرانی هموار ساخت، آرزوی تداوم این راه و آفرینش آثار 
ماندگار از خدای سبحان مسئلت دارم. اگر بخواهیم تمدن اسالمی 
و برآمده از خاک پاک ایران را بیابیم، حتمًا آثار ارزشمند او مشعل 
بهره بگیریم. مجددا  از آن ها  امیدوارم  پرفروغی فراروی ماست که 
سوگوارند،  انصافًا  که  بزرگوار،  آن  ارجمند  و  عزیز  همكاران  خدمت 
اخالق،  و  علم  به  آراسته  مشعلی  کنار  در  پرتالطم،  دورانی  از  بعد 
در  که  می کردند  تجربه  علمی  وسلوک  سیر  با  همراه  را  آرامشی 

معرض این اراده الهی قرار گرفت، تسلیت عرض می کنم.
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بزرگداشت زنده یاد استاد 
ارجمند، دکتر صادق آئینه وند 

در کتابخانه ملی 
 

به مناسبت چهلمین روز درگذشت زنده یاد استاد ارجمند دکتر صادق آئینه وند، 
همكاری  با  و  تاریخ  پژوهشگر  زنان  انجمن  همت  به  بزرگداشتي  مراسم 
چهارشنبه  عصر  ایران،  اسالمی  جمهوری  ملی   کتابخانة  و  اسناد  سازمان 
1394/4/10 با حضور دکتر صالحی امیری ـ رئیس کتابخانه و اسناد ملی 

کشور ـ در این کتابخانه برگزار شد
فعالیت های  و  یادآوری خدمات  امیری ضمن  این مراسم، رضا صالحی  در 
منحصربه فرد مرحوم آئینه وند، اظهار داشت: کتابخانة ملی آمادگی دارد به هر 
شكلی نام، یاد و خاطرة این استاد گرامی را در کتابخانة ملی و سازمان اسناد 
از شخصیت های بزرگ که خدمات  برگزار کند. وی تصریح کرد فهرستی 
شایان توجه فرهنگی در کشور انجام داده اند، برای تجلیل تهیه شده است و 
ازجمله اسامی که در صدر این فهرست قرار داشت، مرحوم صادق آئینه وند 

بود و امروز متأسفم که چرا این تجلیل در زمان حیات وی انجام نشد.
صالحی امیری، از ساخت و نصب تندیس مرحوم آئینه وند در تاالر کتابخانة 
ملی خبر داد و افزود: نسل امروز ما باید بدانند که فرهنگ این مملكت ریشه 
دارد و یكی از مصادیق این فرهنگ ریشه دار، افرادي چون مرحوم آئینه وند 

هستند.
رئیس سازمان کتابخانة ملی، برگزاری همایش ملی اعتدال را یادآور شد و 
خاطره ای از درخواست رئیس جمهور از مرحوم آئینه وند در ابتدای دولت تدبیر 

و امید نقل کرد.
به گفتة صالحی امیری، بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، رئیس جمهور 
از مرحوم آئینه وند خواست دربارة اعتدال قلم بزند. مرحوم آئینه وند نیز ضمن 
استقبال از این درخواست به عضویت شورای راهبردی همایش اعتدال در آمد 
و ضمن نوشتن مقاله ای درباب اعتدال، داوری کتاب اعتدال در قرآن را نیز 

انجام دادند و شرحی بر آن  نوشتند.
با  وی  که  گفت  آئینه وند  مرحوم  قول  از  همچنین  ملی  کتابخانة  رئیس 
تعطیلی برنامة چهره های ماندگار سازمان صدا و سیما مخالف بوده و خواستار 
همكاری کتابخانة ملی و دانشگاه تهران برای احیای این برنامه و تجلیل از 

شخصیت های بزرگ فرهنگی و علمی کشور شده است.
در  همایش  این  در  نیز  ـ  الزهرا  دانشگاه  تاریخ  استاد  ـ  ناصری  عبداهلل 
نحوة  پیرامون  نكاتی   و  تبیین  را  آئینه وند  مرحوم  فكری  شیوة  سخنانی، 
تاریخ نگاری این چهرة ماندگار بیان کردند. در این مراسم، سرکار خانم دکتر 
پروین ترکمنی آذر، آقای دکتر قیس آل قیس، و همسر مرحوم دکتر آئینه وند 

هم سخنرانی کردند.

نشست مشترک پژوهشگاه ]              [
علوم انسانی و سازمان سمت 

برگزار شد

نشست مشترک سرپرست و معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی به همراه دبیر و تعدادی از اعضای شورای بررسی 
متون در تاریخ 9 تیرماه1394 با سازمان سمت برگزار شد و طرفین 

به منظور تنظیم تفاهم نامه ای در اسرع وقت اعالم آمادگی کردند.
در ابتدای این نشست، دکتر احمد احمدی ـ رئیس سازمان سمت ـ 
ضمن بیان اطالعاتی دربارة مجموعة تحت مدیریت خود، به تألیف 
تاکنون  و گفتند:  اشاره کردند  این مجموعه  در  1900 عنوان کتاب 
مبنایی  به 1800 کتاب درسی و 100 کتاب  نزدیک  موفق شده ایم 

تألیف و به جامعه دانشگاهی عرضه کنیم.
در ادامه، دکتر هاجری ـ معاون پژوهشی سازمان سمت ـ به انتشار 
ما  گفتند:  و  کردند  اشاره  جاری  سال  پایان  تا  کتاب  جلد   2000
آماده ایم با پژوهشگاه علوم انسانی همكاري کنیم و تاکنون تجربة 

300 کار مشترک با سازمان های مختلف را داشته ایم.
دکتر حسینعلی قبادیـ  سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
و  احمدی  اخالقی دکتر  و  به شخصیت علمی  اشاره   با  ـ  فرهنگی 
ارتباط  دربارة  دانشگاهی،  بخش  در  سمت  سازمان  شاخص دانستن 
پژوهشگاه  توسعة  برنامة  براساس  گفتند:  و سمت  پژوهشگاه  میان 
با نظام ملی نوآوری در علوم انسانی تنظیم شده، لزوم  که مطابق 
همكاری پژوهشگاه با برخی سازمان ها همانند سمت دیده شده است 
برای  پشتوانه ای  پژوهشگاه  برجستة  استادان  این خصوص،  در  که 

همكاری مشترک هستند.
دکتر قبادی، با بیان اینكه امكان همكاری در زمینة ترجمه و تألیف 
همكاری  آمادة  پژوهشگاه  گفت؛  دارد،  وجود  نهاد  دو  میان  کتاب 
و  باستانی  زبان های  روش شناسی،  مانند  حوزه هایی  در  مشترک 

ادبیات کالسیک است.
سرپرست پژوهشگاه، با توضیحاتی دربارة جایگاه شورای بررسی متون 
و کتب علوم انسانی اظهار داشتند: زمینة همكاری دیگر، حضور شبكه 
2هزار نفری از استادان علوم انسانی در قالب عضو شورا و یا داوران 
شورا از دانشگاه های سراسر کشور و از رشته های مختلف دانشگاهی 
است که به دلیل تأکید رهبر معظم انقالب بر واردشدن شورای بررسی 
متون در بخش تألیف، این شورا می تواند عالوه بر نقد در تألیف کتاب 

هم وارد همكاری مشترک با سمت شود.
یک  قالب  در  است  آماده  پژوهشگاه  که  کردند  تصریح  ایشان 
را شروع کند.  را عملیاتی و همكاری های مشترک  تفاهم نامه، کار 
در این زمینه الزم است سرعت عمل به  خرج دهیم و از تشریفات 

بپرهیزیم. 
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و  پژوهشگاه  از  بازدید  برای  کردند  دعوت  احمدی  دکتر  از  قبادی  دکتر 
دیدار با اعضای هیئت علمی آن، به پژوهشگاه تشریف بیاورند.

در ادامه، دکتر سید حسین حسینی ـ دبیر شورای بررسی متون و کتب 
را  آن  فعالیت های  و  مأموریت  و  متون  بررسی  شورای  ـ  انسانی  علوم 
رشته های  اکثر  در  فعال  اکنون 14 گروه  گفتند:  و  بیان کردند  به اجمال 
جغرافیا  رشتة  در  فقط  و  دارد  وجود  پژوهشگاه  در  انسانی  علوم  مختلف 
گروهی تأسیس نشده است. این شورا عالوه بر اعضای ثابت در هر یک 
از گروه های 14گانه، با شبكة عظیمی از اعضای وابسته که در مجموع 
نزدیک به 2400 استاد از سراسر کشور را شامل می شود، در ارتباط است.

دبیر شورای بررسی متون افزودند: شبكة اجتماعی و علمی ایجادشده در شورا، 
به یک شبكة اجتماعی نقد و یک ظرفیت علمی تبدیل شده است که استادان 

فرهیخته در این شبكه به یک نگاه نقادانه و بومی اسالمی دست یافته اند.
انتقادهایی که امروزه متوجة  از  سید حسین حسینی افزودند: شاید یكی 
متن های تولیدی است، این است که دانشجو را به سمت نقد پیش نمی برد. 
نگاه  نباشد. ما سعی می کنیم  نقاد  اما  باشد،  استاد  نویسنده ممكن است 
نقادانه پررنگ تر و چرخة نقد دانشگاهی کشور فعال شود. بدین منظور، در 
سایت شورا هم سامانه نقِد نقد فعال شده است. تولید متن همراه با نگاه 

نقادانه، زمینة بسیار خوبی برای همكاری با سمت ایجاد می کند.
جهانی  مطرح  نظریه های  نقد  به  اشاره  با  متون،  بررسی  شورای  دبیر 
دربارة خروجی های  نظریه های جهانی،  نقد  در  آن  انتشار  و  توسط شورا 
ـ  مقاالت علمی  انتشار  انتقادی جهت  پژوهشنامة  گفتند: فصلنامة  شورا 
پژوهشی نقد، کتاب نقدنامه گروه های تخصصی و نقد نظریه های جهانی، 
از مهم ترین آثار شورا است و در کنار اینها، خروجی های اداری همچون 
نامه به ناشر و مؤلف و برگزاری نشست ها و همایش ها و جلسه های نقد 

هم در شورا صورت می پذیرد.
حوزه  چهار  مشترک  همكاری های  عملیاتی شدن  برای  حسینی،  دکتر 
یعنی طرح های  پیشنهاد دادند؛ 1. چاپ مشترک کتب، 2.  تدوین متن 
دراختیارگذاشتن  و  استادان  انتقال   .3 اسالمی،  بومی-  نگاه  با  پژوهشی 
شبكة اجتماعی استادان علوم انسانی، 4. برگزاری نشست های مشترک 

طبق تفاهم نامه ای که به زودی تدوین می شود.
در ادامه، دکتر فكری ـ رئیس مرکز تحقیقات و توسعة سمت ـ تصریح 
یكدیگر  ظرفیت-های  از  بهره مندی  و  متقابل  همكاری  برای  کردند: 
اتحاد  و  نزدیكی  برای  خوبی  فرصت  که  می شود  دیده  جدی  اراده اي 
پژوهشگاه و سازمان سمت است و من فكر می-کنم بین نهادهایی که با 

آنها ارتباط داریم، بیشترین نزدیكی بین این دو نهاد وجود دارد.
رئیس مرکز تحقیقات و توسعة سمت، با اشاره به این موضوع که سمت با 1500 
استاد از دانشگاه های کشور ارتباط دارد، گفتند: هدف ما، استفاده از ظرفیت بیرونی 
استادان در دانشگاه ها است. ایشان در ادامه دربارة همكاری مشترک گفتند: 
کتاب های مبنایی و نشست ها با توجه به مأموریت های دو مرکز، زمینه های 
همكاری مشترک است. البته بحث نیازسنجی رشته ها هم باید مدنظر قرار گیرد 

تا چنین نشود که کتابی نوشته شود ولی خواننده ای نداشته باشد.
با طرح شدن برخی پیش زمینه های همكاری، دکتر احمد احمدی ـ رئیس 
در  علمی  نهاد  دو  این  بیشتر  هرچه  همكاری  لزوم  به  ـ  سمت  سازمان 
کشور اشاره کرد و گفتند: ما پیشنهاد همكاری را به عنوان وظیفه و تكلیف 
می پذیریم و درخصوص چاپ کتاب و سایر زمینه ها اعالم آمادگی می کنیم. 
ایشان با بیان این موضوع که وظیفة ما نگهداری از فرهنگ کشور است، 

گفتند: امیدوارم پیوند بسیار عمیقی بین دو مرکز شكل بگیرد.

هم اندیشی انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی 
ایران در پژوهشگاه برگزار شد

مراسم انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی ایران روز دوشنبه 22 تیرماه مصادف با 26 ماه مبارک رمضان  رأس ساعت 19 در محل سالن 
حكمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، حاضران به آیاتی چند از کالم اهلل مجید گوش جان سپردند؛ سپس دکتر پارسا ـ رئیس محترم انجمن مطالعات قرآنی و 
فرهنگ اسالمی ایران ـ ضمن عرض خیر مقدم و آرزوی قبولی طاعات برای  حاضران، نتایج انتخابات هیئت مدیره را اعالم و سیاست های کلّی 

انجمن، مصّوبه های هیئت مدیره و نیز فعالیت های صورت گرفته در انجمن را تبیین کردند.
در ادامة مراسم، دکتر پاکتچی در زمینة مطالعات علمی و روش مند قرآن کریم سخنرانی و چشم اندازی از فعالیت های انجمن مطالعات قرآنی و 

فرهنگ اسالمی ایران را برای حّضار ترسیم کردند.
در بخش بعدی برنامه، دکتر ایازی پیرامون باالبردن سطح کیفیت مطالعات قرآنی صحبت و خاطر نشان کردند که در سال های اخیر، بیشتر به 

افزایش کّمی مطالعات قرآنی توجه شده است و از این پس باید به  کیفی کردن فعالیت ها توجه شود.
پس از مراسم سخنرانی، نماز جماعت در محل نمازخانة پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد و سپس میهمانان در ضیافت 

افطاری که از سوی انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی ایران تدارک دیده شده بود، شرکت کردند.
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همایش ملی »رمضان 
در آیینه اقوام ایرانی، 

تنوع فرهنگی و وحدت 
معنوی« برگزار شد

همایش ملی »رمضان در آیینة اقوام ایرانی، تنوع فرهنگی و 
پژوهشگاه  پژوهشكدة مردم شناسی  به همت  وحدت معنوی« 
میراث فرهنگی و گردشگری و دبیرخانة دائمی میراث مشترک 
اسناد  مرکز  اکو،  فرهنگی  مؤسسة  با همكاری  و  ایرانی  اقوام 
فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  آسیا،  فرهنگی 
در  تیرماه،  مراکز مرتبط دیگر، دهم  و  و مؤسسات  موزة ملی 
آستانة میالد باسعادت امام حسن )ع(،  در  موز ملی برگزار شد.

نام های  با  کتاب  سه  همایش،  این  برگزاری  با  همزمان 
مردم نگاری رمضان، رمضان در آیینة فرهنگ اقوام ایرانی، و 

چكیدة مقاالت همایش رونمایی شد.
در این همایش، از سید احمد وکیلیان ـ صاحب آثار ارزشمند 
در زمینة مردم شناسی و فرهنگ عامه -  ازجمله اثري با عنوان 

رمضان در فرهنگ مردم تجلیل  شد.
در حاشیة این همایش، نمایشگاه عكس کوچكی تحت عنوان 

»جلوه های رمضان در فرهنگ مردم ایران« نیز برگزار شد. 
سالن های  در  موازی  شكل  به  و  گروه  دو  در  همایش،  این 
جداگانة  موزة ملی و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، 

با ارائة  20 سخنرانی به کار خود ادامه داد.
اقوام  آیینة  در  »رمضان  ملی  پیش همایش  است  گفتنی 
ایرانی، تنوع فرهنگی و وحدت معنوی« 26خردادماه در سالن 

همایش های کتابخانة ملی برگزار شده بود.
دکتر  آقایان  فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  از 
سید سجاد علم الهدی )معاون پژوهشی و تحصیالت تكمیلی(، 
و  ثمرحسینی  کامیار صداقت  دکتر  مهدوی زادگان،  داود  دکتر 
دکتر محمد نجاری سخنرانی کردند و سرکار خانم دکتر ثریا 

مكنون رئیس جلسة پنل اول بودند.

برگزاری نشست 
»ایران شناسی در رومانی«

انسانی  علوم  پژوهشگاه  بین المللی  و  علمی  همكاری های  مدیریت 
رومانی،  و  ایران  دوستی  انجمن  همكاری  با  فرهنگی،  مطالعات  و 
برگزار کرد.  ا/94/4  تاریخ  را در  ایران شناسی در رومانی«  »نشست 
و  تئودورسكو،  کریستین  آقای  رومانی  سفیر  جلسه،  این  سخنران 
موضوع سخنرانی ایشان »وضعیت مطالعات ایران شناسی در رومانی 

و فرصت ها و چشم اندازهای آن در آینده« بود. 
در این نشست، سفیر محترم رومانی که خود دانش آموختة دانشگاه 
تهران در سال های 50 شمسی بود و زبان فارسی را به خوبی صحبت 
بزرگ  ایران شناسان  و  ایران شناسی  تاریخی  سیر  دربارة  می کرد، 
در  و  امروز  تا  دیرباز  از   رومانی  و  ایران  فرهنگی  روابط  و  رومانی 
مهم  محورهای  از  یكی  کرد.  سخنرانی  پساتحریم  دوران  فردای 
سخنرانی ایشان، نقش ادب ایرانی و شعر و حكمت در تقویت روابط 
ایران و رومانی در عرصة بین المللی بود. ایشان به عنوان دیپلمات و 
دانشگاهی و فردی آگاه، به نكات جالبی درمورد تعمیق ایران شناسی 
و تأثیر آن بر تغییر نگرش رومانی ها به ایران و اهمیت سرمایه گذاری 
اقتصاد و  رابطة  به  و  اشاره کردند  دانشگاهی و علمی  داد و ستد  و 
حضار  پایان،  در  داشتند.  نغزی  اشارات  نیز  ایران شناسی  مطالعات 
تبادل نظر کردند و مقرر شد پژوهشگاه و دانشگاه دولتی بخارست 
رایزن  همكاری  با  دانشجو  و  استاد  تبادل  و  تفاهم نامه  عقد  برای 

فرهنگی رومانی برنامه ریزی کنند. 

تبریک
دکتر حمید تنكابنیـ  استادیار پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی در پژوهشكدة علوم اجتماعیـ  به مقام دانشیاری ارتقا یافت.
دکتر فروغ پارساـ  استادیار پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی در پژوهشكدة حكمت معاصر ـ نیز به مقام دانشیاری ارتقا 

پیدا کرد.

انتصاب
دکتر حسینعلی قبادی ـ سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی ـ طی حكمی، آقای دکتر ابراهیم التجایی را به سمت ریاست 

پژوهشكدة مطالعات تطبیقی اقتصاد و مدیریت منصوب کردند.
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نشست علمی »نظام سیاسی اسالم« 
برگزار شد

سی و چهارمین جلسه از سلسله نشست های علمی نظام سیاسی اسالم در تاریخ 24 خرداد در 
سالن اندیشة پژوهشگاه برگزار شد. موضوع این جلسه عبارت بود از »شاخص های مصلحت 
نظام«. ابتدا یكی از استادان پژوهشكدة نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل به این نكته 
اشاره کرد که یكی از مسائل عمده در تشخیص مصلحت نظام، نبود تفاهم در شاخص های 
مصلحت نظام است و اینكه بر مبنای کدام شاخص ها می توان امری را به عنوان مصلحت 
فرد یا مصلحت نظام تشخیص داد. لذا الزم است قبل از تشخیص مصلحت نظام، به بررسی 
به هشت  ادامه،  در  وی  کرد.  توجه  مصالح  سایر  از  نظام  مصلحت  تمیزدهندة  مالک های 
مالک برای مصلحت نظام اشاره کرد، که ازجملة آنها عبارت بود از اینكه مصلحت نظام 
قابل معاوضه نیست، رقیب ندارد، و به طور تقریبی پایدار و تغییرناپذیر، و مبنایی برای تغییر 
حكم است. دیگر استاد جلسه بر وجه تربیتی مصلحت نظام اشاره کرد. وجه دیگر مصلحت 
نظام در مقولة پیشرفت و ترقی به گفتة وی، از زاویة دیگر، مصلحت در تراز ملی و جهانی یا 
امت اسالمی قابل بررسی است. بر این اساس، دولت اسالمی عهده دار مصالح ملی است؛ اما 

والیت مطلقة فقیه فراتر از آن باید مصالح امت اسالمی را نیز درنظر داشته باشد.

تدریس کتاب 
عضو هیئت علمی 

پژوهشگاه در 
دانشگاه ایروان

تألیف  خالقیت  آنگاه  پرهیزگاری،  کتاب 
دکتر محمود جنیدي جعفري ـ رئیس مرکز 
کتاب  به عنوان  ـ  )ع(  علي  امام  تحقیقات 
درسي دانشگاه ایروان ارمنستان انتخاب شد.

قرار است این کتاب درسي برای دانشجویان 
دولتي  دانشگاه  فارسي  ادبیات  و  زبان  رشتة 

ایروان تدریس شود.
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی این 

امر را به آقای دکتر جنیدی تبریک می گوید.

سردبیر: دکتر محسن علوی پور
هیئت تحریریه: افسرالملوک ملكی، فرزاد 
حسینی، محسن باباخانی و سمانه خودچیانی، 

شهرام اصغری
طراح و صفحه آرا: شهره خوری

www.ihcs.ac.ir  
 ravabet1@ihcs.ac.ir
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