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دکترحداد عادل: نباید علوم انسانی غربی را 
بدون نقد و بررسی تدریس کنیم

ــوم انســانی یکــی از  ــس شــورای تحــول عل ــادل، رئی ــی حدادع غالمعل
ســخنرانان مراســم هفتــه پژوهش در پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات 
فرهنگــی بــود و او هــم بــا حضــور اهالــی رســانه ســخنان خــود را ایــراد 

کــرد.
دکتــر حدادعــادل در خصــوص تحــول علــوم انســانی کشــور بــه مــواردی 
اشــاره کــرد و گفــت:  تحــول در علــوم انســانی مســاله جدیــدی پــس از 
ــن  ــروزی انقــالب اســالمی ای ــدای پی انقــالب اســالمی نیســت و از ابت
ــر و  ــوم انســانی دانشــگاه ها تغیی ــد در عل ــه بای ــوده ک ــب مطــرح ب مطل
تحــول صــورت بگیــرد، در انقــالب فرهنگــی تغییــرات روی علوم انســانی 
متمرکــز بــود بنابرایــن بعــد از بازگشــایی دانشــگاه ها در تهــران، قــم دفتــر 
همکاری هــای حــوزه و دانشــگاه و پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 

فرهنگــی طــی ســه دهــه فعالیت هایــی صــورت گرفــت.
 وی ادامــه داد: در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی چندین 
ــع  ــا و مناب ــد کتاب ه ــاره نق ــزار شــد و کار گســترده ای درب ــش برگ همای
درســی علــوم انســانی صــورت گرفــت. بــه نظــر می رســید ایــن فعالیت ها 
منتهــی بــه یــک نتیجــه جــدی و ملمــوس در برنامــه درســی دانشــگاه ها 
باشــد امــا چنیــن نشــد. بــه هــر حــال مقــام معظــم رهبــری در ســال 88 
روی تحــول علــوم انســانی تاکیــد کردنــد و بــر همین مبنــا شــورای عالی 
انقــالب فرهنگــی اساســنامه ای را مصــوب کرد کــه در آن موضــوع تحول 
جدی تــر گرفتــه شــود و برای پیگیــری آن شــورای مرکــب از صاحبنظران 
و مســئوالن مرتبــط بــا علــوم انســانی در تهــران و قــم تشــکیل شــود. 
رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــه عنــوان عضو 

حقوقــی در ایــن شــورا حضــور دارد.
حدادعــادل بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنون نزدیــک به 110 جلســه از شــورای 
تحــول علــوم انســانی تشــکیل شــده افــزود: ایــن شــورا در جلســه های 
نخســت خــود بــه ایــن نتیجه رســید کــه دبیرخانــه ای داشــته باشــد و این 
شــورا فعالیــت ســتادی کنــد و از ســویی دیگــر کار تحــول علــوم انســانی 
بــه اســتادان رشــته ها واگــذار شــود. همچنیــن شــورا تصمیــم گرفــت از 
میــان همــه رشــته ها 15 رشــته را در اولویــت قــرار دهــد، در هرکــدام از 
ایــن رشــته ها تعــدادی از اســتادان کــه بــه تحــول معتقــد بودنــد و از نظــر 

علمــی حســن شــهرت داشــته و عالقه منــد بــه کار باشــند دعــوت شــد. 
بنابرایــن تاکنــون 200 نفــر بــا شــورای تحــول علــوم انســانی همــکاری 
دارنــد و در ســال گذشــته حاصــل بررســی های شــورا بــه اینجــا رســید که 
برنامه هــای درســی آموزشــی جدیدی بــه وزارت علوم پیشــنهاد شــده و در 

شــورای برنامه ریــزی ایــن وزارتخانــه تصویــب و ابــالغ می شــود.
رئیــس فرهنگســتان زبــان و ادبیات فارســی در ادامه ســخنانش به تشــریح 
اینکــه چــرا بایــد بــه دنبــال تحــول در علــوم انســانی باشــیم پرداخــت و 
گفــت: منظــور از تحــول علوم انســانی زیــر پا گذاشــتن تمام دســتاوردهای 
غــرب در ایــن زمینــه و ســاختن علــم جدیــد نیســت بلکــه مســاله مهــم 
ایــن اســت کــه ما علوم انســانی  داشــته باشــیم کــه با علــوم پایــه متفاوت 
باشــد چــون در علــوم انســانی بــه تعــداد فالســفه بــزرگ مکتــب داریــم 
بــه همیــن دلیــل در بســیاری از کشــورها می بینیــم کــه جامعه شناســی، 

روانشناســی و علــوم تربیتــی و... رویکــرد خــاص خــود را دارد.
ــه بعــد  ــد از رنســانس ب ــای جدی ــان اینکــه فیلســوفان در اروپ ــا بی وی ب
پیامبــران عصــر جدیــد شــدند، اظهــار کــرد: فیلســوفان الزم بــود علــوم 
ــر  را ارزش گــذاری و بــر اســاس مســائل انســانی آن را عرضــه کننــد و ب
ایــن اســاس می خواســتند بــه ســعادت بشــری پاســخ دهنــد. حــال ســوال 
اصلــی ایــن اســت کــه مکتب هــای علــوم انســانی چــه رابطــه ای بــا تفکر 
ــد بایــد توجــه داشــت کــه ایــن مســاله سیاســی،  دینــی و وحیانــی دارن
جناحــی و... نیســت و بعــد از انقــالب در ایــران کســی برای تحکیــم قدرت 

بحــث تحــول علــوم انســانی را مطــرح نکــرده اســت.
حدادعــادل تاکیــد کــرد: مــا بــه عنــوان کشــوری بــا حکومــت اســالمی 
امــکان بیشــتری داریــم کــه بــه ایــن مســاله بپردازیــم چــرا کــه پــس از 
ــرب  ــوم از غ ــایر دانشــگاه ها و واردات عل ــران و س تاســیس دانشــگاه ته
ــا  ــته و کتاب ه ــود نداش ــته ها وج ــن رش ــی ای ــه مبان ــی در زمین خودآگاه
یــا منابــع درســی بــدون خودآگاهــی ترجمــه، بازنویســی و تدریــس شــده 
اســت. حــال ســوال اصلــی اینجاســت کــه امــروز مــا بــه عنــوان یــک 
مســلمان کــه اعتقــاد بــه وحــی و دیــن داریــم نســبت مان بــا مبانــی ایــن 
علــوم چیســت و آیــا مبانــی فکــری علــوم انســانی جدیــد بــا تفکــر دینی 



                                                           خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی                    1                                                                                                                                                                                                                                             2                      خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی                                                                                       

می خواند یا خیر؟
ایــن عضــو مجلــس شــورای اســالمی در ادامــه با بیــان اینکــه نمی توانیم 
بگوییــم تمــدن اســالمی داریــم امــا علــوم انســانی غربــی را بــدون نقــد و 
بررســی تدریــس می کنیــم، افــزود: در علــوم انســانی و در فضــای فکــری 
غربــی 300 ســال اســت کــه گســتره ای از انواع مکاتــب مانند اومانیســم و 

سکوالریســم حاکم اســت.
ایــن مقــام مســئول در بخــش دیگــری از ســخنانش چهار هــدف مطلوب 
در شــورای تحــول علــوم انســانی را برشــمرد و یادآور شــد: اســالمی کردن 
علــوم انســانی ســخت ترین کار مــا در ایــن حــوزه اســت در بخــش دیگــر 
وظیفــه بومی ســازی علــوم انســانی را برعهــده داریــم حکومت باید دســت 
نیــاز خــود را به ســوی متخصصان علــوم انســانی دراز کند و الزمــه کارآیی 

علــوم انســانی غیــر از اســالمی بــودن بومی شــدن اســت.
ــه  ــار مولف ــا چه ــد آنه ــا و نق ــی کتاب ه ــا در تمام ــرد: م ــد ک وی تاکی
ــر  ــدی را در نظ ــدی و کارآم ــردن، روزآم ــردن، بومی ک ــازی ک اسالمی س
می گیریــم متاســفانه مشــکل عمــده شــورای تحــول علــوم انســانی ایــن 
بــوده کــه وزارت علــوم کار خــود را کــرده و بدنــه دانشــگاهی نیــز نظر خود 

را داشــته اســت. بــه طــور مثــال وقتــی کار شــورای تحــول علــوم انســانی 
شــروع شــد در پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی شــورای نقد 
متــون کتــب درســی وجــود داشــت کــه کتاب هــای بســیاری را نقــد کرده 

بــود امــا عمــال نتایــج آن در وزارتخانــه دیــده نشــد.
وی در بخــش پایانــی ســخنانش تاکیــد کــرد: بایــد بیــن شــورای تحــول 
ــود داشــته باشــد و در  ــی وج ــل خوب ــوم تعام ــوم انســانی و وزارت عل عل
ارتباطــی تنگاتنــگ فــارغ از مســائل جناحــی منابــع نقد و بررســی شــود. از 
ســوی دیگــر بایــد بدانیــم کــه پژوهــش بــدون آمــوزش میســر نمی شــود 
و اگــر آمــوزش وجــود نداشــته باشــد پژوهشــی هــم وجــود نــدارد بنابراین 
بایــد نگــران آمــوزش و پژوهــش باشــیم. شــورای تحــول علــوم انســانی، 
پرنــده ای بــا دو بــال اســت کــه در یــک بــال آن اســتادان و صاحبنظــران 
ــح در وزارت  ــت صحی ــرا و مدیری ــال دیگــرش اج ــد و ب ــت می کنن فعالی

ــه اســت. ــوم و درک واقعیت هــای جامع عل

دکتر احمدی: باید در علوم انسانی حرف های جدیدی داشته باشیم
دکتــر وحیــد احمدی معــاون پژوهشــی و فنــاوری وزارت علــوم، تحقیقات 
و فنــاوری  نیــز یکــی از ســخنرانان مراســم هفتــه پژوهش در پژوهشــگاه 
علــوم انســانی  و مطالعــات فرهنگــی بــود. دکتــر احمــدی بــا بیــان اینکه 
یکــی از بزرگتریــن دغدغه هــای مــن جایــگاه علــوم انســانی در توســعه 
کشــور بــوده گفــت: تحقــق جایگاه مناســب برای علوم انســانی در توســعه 
کشــور جــز بــا حضــور خــود اصحــاب علــوم انســانی محقــق نمی شــود و 
این گونــه نبایــد باشــد کــه تصــور کنیــم حتما بایــد مدیــران از رشــته علوم 

انســانی باشــند تــا در کارها پیشــرفت داشــته باشــیم.
ــه  ــی برپای ــی و فرهنگ ــاد علم ــاظ بنی ــا از لح ــور م ــه داد: کش وی ادام
ــو از  ــا ممل ــخ م ــی دارد و تاری ــیار باالی ــای بس ــانی ظرفیت ه ــوم انس عل
ــا  ــا چالش ه ــوم انســانی اســت ام ــار، شــخصیت ها و اندیشــه های عل آث
در ایــن حــوزه هــم کــم نبــوده و بایــد ایــن موانــع تبدیــل بــه نقشــه ای 
بــرای راهبرد و پیشــرفت شــود. در کشــورهای پیشــرفته غربــی که مبنای 
علمــی پایــداری دارنــد علــوم انســانی نقــش موثــری در توســعه علــم ایفا 

می  کننــد و دغدغــه مــا ایــن اســت کــه از فضــای علمــی در ایــن زمینــه 
بــه خوبــی اســتفاده شــود.

معــاون پژوهشــی و فنــاوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در ادامــه 
ــا طــرح ایــن ســوال کــه آیــا علــوم انســانی توانســته نقــش بنیــادی،  ب
عملکــردی و انسجام بخشــی در ســایر علــوم داشــته باشــد یــا خیر افــزود: 
ســوال دیگــر ایــن اســت کــه آیــا علــوم انســانی توانســته نقــش بیــن 
رشــته ای ایفــا کنــد؟ امــروزه رشــته های مهندســی در حــال حــل شــدن 
در مبانــی علــوم انســانی اســت و اگــر شــما بــه رشــته های مهندســی نگاه 
کنیــد بــر علــوم اجتماعــی و روانشناســی مبتنــی هســتند. البتــه اگرمــا به 
ســمت مســائل ارزش افــزوده علمــی می رویــم بــه معنــای کاالیــی کردن 
علم نیســت بلکــه علــم را ابــزاری بــرای تاثیرگــذاری در زندگــی می دانیم. 
علــوم انســانی قطعــاً می توانــد نقــش مهمــی در زندگــی روزمــره مــردم 
ایفــا کنــد چــرا کــه مــردم مــا مســایل فرهنگی شــان در پیونــد بــا علمای 
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علوم انسانی می بینند.
دکتــر احمــدی بــا اشــاره بــه تشــکیل شــورای توســعه پژوهش و فنــاوری 
در علــوم انســانی یادآور شــد: این شــورا در باالترین ســطح رســمی کشــور 
تشــکیل شــده کــه نشــان دهنده اهمیــت ایــن موضــوع اســت و طــرح 

تحــول علــوم انســانی یکــی از کارهایــی اســت کــه می تواند بــه ما کمک 
کنــد و خمیرمایــه آن نیــز خــود اصحــاب علوم انســانی هســتند. اکنــون با 
گذشــت ســی و پنــج ســال از انقــالب اســالمی مــا بایــد حــرف هــای 
جدیــدی در علــوم انســانی داشــته باشــیم و مدلــی کــه ارایه می کنیــم باید 

کارآمــد و عملیاتی در ســطح کشــور باشــد.

حجت االسالم والمسلمین احمد احمدی:
مترجمان قرآن کریم نباید بدون استفاده از 

تفسیر کشاف اقدام به ترجمه کنند
حجت االســالم والمســلمین احمــد احمــدی، رییــس ســازمان مطالعــه و 
تدویــن کتــب علــوم انســانی دانشــگاه ها »ســمت« بــه مناســبت هفتــه 
پژوهش در ســالن حکمت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعات فرهنگی 
بــا موضــوع - روش تفســیر عالمــه طباطبایــی - بــه ایــراد ســخنرانی 
پرداخــت و  گفــت: عالمــه طباطبایــی اعتقــاد داشــت کــه بــرای تفســیر 
ــا کتاب هــای تفســیری  قــرآن بایــد از خــود آن اســتفاده کــرد، ایشــان ب
روایــی بــه شــکلی عالمانــه و عارفانــه برخــورد کردنــد و با اینکه در تفســیر 
فلســفی و عقلــی پیشــرو بودنــد امــا صرفــا بــه ایــن مســاله نپرداختنــد و 
ســعی کردنــد آیــات قــرآن را بــا آیــات دیگــر بــه صورتــی شــفاف تفســیر 

. کنند
عضــو شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی عنــوان کــرد: مرحــوم شــهید 
مطهــری دربــاره کتــاب تفســیر المیــزان عالمــه گفته بــود که ایــن کتاب 
بــه ایــن علــت این کــه تفســیر قــرآن بــا قــرآن اســت همچنــان خواهــد 

درخشــید و اهمیــت آن هــر روز بیشــتر آشــکار خواهــد شــد.
حجت االســالم والمســلمین احمــدی بــا اشــاره بــه اینکه قــرآن نور اســت 
و نیــاز بــه تفاســیر دیگــر ندارد، اظهار داشــت: تفســیر قــرآن کریــم کار هر 
کســی نیســت بلکــه نیــاز بــه توانایــی دارد کــه اهــل فــن می تواننــد بــه 

ایــن کار اقــدام کنند.
وی افــزود: عالمــه طباطبایــی در تفســیر ســوره های قرآنــی بــه کمــال 
رفتــار کــرده و در مســاله تفســیر مطالــب را ســاده وارد تفســیر نمی کــرد.

رییــس ســازمان مطالعــه و تدویــن کتــب علــوم انســانی دانشــگاه ها بیان 

داشــت: عالمــه طباطبایــی بــا وجــود اینکــه دوران زندگــی خــود را بــا فقر 
گذرانــد امــا تفســیری را نوشــته اســت کــه عالمــان بزرگــی نظیــر مرحوم 
مطهــری بــرای ســخنرانی های خــود همیشــه بــه تفســیر المیزان ایشــان 
مراجعــه کردنــد. همچنیــن نبایــد مترجمان قــرآن کریم بــدون اســتفاده از 
تفســیر کشــاف اقــدام بــه ترجمــه کننــد زیــرا ایــن تفســیر ارتبــاط جملــه 
بــه جملــه آیــات قرآنــی را بــه خوبــی بیــان کــرده اســت تــا بتــوان معانی 

ترکیــب جمــالت را بــه خوبــی درک کــرد.
ــد  ــدی دارن ــیار ب ــت بس ــرآن وضعی ــای ق ــروزه ترجمه ه ــزود: ام وی اف
ــه اســت و بســیاری از  ــرار گرفت ــار هــم ق ــچ نظمــی کن ــدون هی کــه ب
ــز از روی همیــن نســخه های فارســی انجــام  ترجمه هــای انگلیســی نی

می شــود.
ــگاه ها  ــانی دانش ــوم انس ــب عل ــن کت ــه و تدوی ــازمان مطالع ــس س ریی
عنــوان کــرد: بایــد یــک گــروه تحقیقاتی تشــکیل شــود کــه دربــاره ابعاد 
ــورد  ــن م ــد در ای ــته باش ــت داش ــی فعالی ــه طباطبای ــای عالم فعالیت ه
ــی  ــوادی آمل ــت اهلل ج ــر آی ــمندانی نظی ــد از دانش ــجویان می توانن دانش

اســتفاده کننــد.
دکتــر احمــدی بــا اشــاره بــه ویژگی هــای اخالقــی عالمــه طباطبایــی، 
بیــان داشــت: عالمــه طباطبایــی انســانی بــود کــه همــواره در حــال ذکــر 
ــه ویــژه امــام رضــا)ع(  ــه اهل بیــت)ع( ب ــوده اســت و نســبت ب گفتــن ب

ارادت خاصــی داشــت کــه قابــل وصــف نبــود.
حجت االســالم احمــدی در پایــان ســخنان خــود ضمــن ابــراز ارادت خــود 
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بــه شــفیعی کدکنی گفــت: ســه ســال پیــش بــا شــفیعی کدکنی ســفری 
بــه عــراق داشــتیم و خاطــرم هســت زمانــی کــه ایشــان بــه آســتانه درب 
ورودی صحــن امیرالمؤمنیــن رســید روی زمین افتــاد و زار زار می گریســت 
و مــن هــر بــار ایشــان را دیــدم کــه بــه حــرم مشــرف می شــدند همیــن 

ــه شــفیعی کدکنی ارادت  ــه هــر حــال مــن همــواره ب حــال را داشــتند ب
داشــتم امــا پــس از ایــن ســفر ارادتــم بیشــتر شــد.

پیام سرپرست پژوهشگاه به مناسبت آغاز هفته پژوهش
بــه مناســبت آغــاز هفتــه پژوهــش، دکتر قبــادي، سرپرســت پژوهشــگاه، 
طــي پیامــي صمیمانــه خطــاب بــه مدیــران، معاونــان، اعضــاي هیــات 
علمــي و کارکنــان پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــر 
پاسداشــت هفتــه پژوهــش و عــزم فراگیــر بــراي تحقــق اهداف ســازماني 

پژوهشــگاه بــه مــدد همبســتگي و همدلــي فراگیــر تاکیــد کــرد. 
متن پیام بدین شرح است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
در ابتــدا، حلــول مــاه ربیــع االول و والدت پــر برکــت مولــود این مــاه را، نبي 
اکــرم و اشــرف مخلوقــات عالــم، حضــرت محمد مصطفــي، صلي اهلل علیه 

و آلــه و ســلم را تبریــک عــرض مــی کنم. 
ضمــن تبریک هفتــه پژوهش به همــه اســتادان، محققان و پژوهشــگران 
ارجمنــد و کارکنــان شــریف پژوهشــگاه، بــه همــۀ ســروران گرامــی خیــر 
مقــدم مــی  گویــم؛ و قدردانــی از همــه دســت اندرکاران برپایــی مراســم  
هفتــه پژوهــش، و از معاونــان محتــرم، جنــاب آقــای دکتــر علم الهــدی، 
ســرکار خانــم دکتــر بروجــردی، جنــاب آقــای دکتــر ربانــی زاده، به ویــژه 
از جنــاب آقــای دکتــر امیــری تهرانــی، رئیــس محتــرم ســتاد برگــزاری 
هفتــه پژوهــش، روســای محتــرم پژوهشــکده هــا و مراکــز، نماینــدگان 
محتــرم پژوهشــکده ها در ســتاد هفتــه پژوهــش؛  کارکنــان و کارشناســان 
ــی  ــزرگ پاداش ــد ب ــم و از خداون ــی می نمای ــف قدردان ــای مختل حوزه ه

جزیــل بــرای همــه آنــان مســألت دارم.
ــعه  ــه توس ــوب برنام ــگاه در چارچ ــای پژوهش ــال فعالیت ه ــن س در اولی
راهبــردی قــرار داریــم ایــن ســال مقارن اســت با ســالی کــه از ســوی مقام 
معظــم رهبــری بــه عنــوان ســال همدلــی و همزبانــی اعالم شــده اســت، 

ایــن تقــارن را بــه فــال نیــک می گیریــم چراکــه بــا همدلــی و همزبانــی، 
محیــط بــرای حرکــت برنامــه مــدار فراهــم تــر و مناســب تــر می شــود.

ــردی توســعه  ــه راهب ــاب برنام ــه بازت ــن ســال اّول اجــرای برنام در همی
ــم  ــه چش ــاًل ب ــگاه کام ــای پژوهش ــای فعالیت ه ــاد و زوای ــه ابع در هم
می خــورد، مــا اکنــون در ابعــاد موضوعــات همگــراي پیش بینــي شــده در 
برنامــه، ازجملــه در موضوعاتــي زیــر شــاهد شــکوفایي پژوهشــگاه هســتیم: 

• برگزاری همایش های ملّی و بین المللی، 
• نشست های علمی،

• کارگاه های تخصصی، 
• به روز شدن وضعیت مجله ها و خروج آنها از وضعیت زرد و قرمز، 

• افزایش مخاطبان کارگاه ها و پرتال و سایت 
• فعالیت هــای نظام منــد و روزآمــد هیــأت جــذب، هیــأت ممیــزه، هیــأت 

منا ا

ــی و  ــی، اداری و مال ــای پژوهش ــت ه ــی فعالی ــی و کیف ــای کم • ارتق
ــی،  فرهنگ

• افزایش بهره وری سازمان، 
• روزآمدی اقدامات و همکاری های گسترده در حوزه کاربردی 

• افزایش همکاری با نهادها و سازمان ها، 
• تقویت فعالیت های انتقادی درون دانشگاه های مختلف کشور، 
• حرکت به سوی تحقق عملی شبکه نخبگانی در علوم انسانی، 
• همکاری بیشتر اعضای محترم هیأت علمی در امور گوناگون ،

• نظام مندی مدیریت حوزة پژوهش، آموزش، فرهنگی، اداری و مالی، 
• تقویــت همــکاری بــا انجمن هــای علمــی و دیگــر ســازمان های مــردم 
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نهاد علمی، 
ــأت  ــان اعضــای هی ــوازن ســاختن نســبت می ــرای مت ــدام جــدی ب • اق
علمــی و کارشناســان بــا جــذب حــدود 25 عضــو هیــأت علمــی و طّراحی 

ارتقــای کارشناســان بــه دســتیاری پژوهــش،
• اهتمــام ویــژه بــرای ارتقــا نقش پژوهشــگاه در ســطح ملی بویــژه ایفای 
نقــش معیــن در برنامــه ششــم توســعه کشــور بــا داشــتن برنامــه توســعه 
متقــن و طراحــی طــرح جامــع ملـّـی اعتــالی علــوم انســانی معطــوف به 

ــرفت کشور  پیش
ــی  ــی و ایفــای نقــش عمل ــرای ایفــای نقــش فراملّ ــه ب • اقدامــات اولی
پژوهشــگاه در مجموعــه نظــام آمــوزش عالــی و نظــام برنامه ریزی کشــور 

بــه صــورت نهادینــه و مانــدگار، 
• شناسایی و اعاده برخی اموال و امالک پژوهشگاه،

• تقویت فضای اعتمادسازی و روند همدلی،
• ســاماندهی چندیــن طــرح کالن و تســریع در رونــد اجــرای آنهــا بویــژه 

طــرح اطلــس جامــع فرهنگــی کشــور،
• تأسیس 3 پژوهشکده جدید

مــوارد مذکــور جلوه هایــی از نتایــج همدلــی و آرامــش، تعامــل و همــکاری 
ــگاه است. در پژوهش

بخــش دیگــری از تاثیــرات فرآیندهــا برنامــه ریــزی راهبــردی توســعه و 
برآینــد تــالش هــای گســترده اســتادان و محققان و پژوهشــگران و ســایر 
ــم  ــازمان، فراه ــای س ــا و توانایی ه ــر قابلیت ه ــگاه ب ــکاران پژوهش هم
شــدن شــرایط و موقعیــت تعامــل بــا ســازمان های پیرامونــی اســت، بــه 

عنــوان شــاهد مثــال مــی تــوان بــه ایــن نمونه هــا اشــاره کــرد: 
همــکاری بســیار گســترده و عمیــق بــا ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 

 ، ر کشو
• برخــورد ابتــکاری و حضــور فعــال و ثمربخــش در شــورای هماهنگــی 

رئیســان مؤسســات تحقیقاتــی علــوم انســانی کشــور، 
ــول  ــر تح ــت اندرکار در ام ــای دس ــه نهاده ــا هم ــبات ب ــت مناس • تقوی
علــوم انســاني، از دفتــر مقــام معظــم رهبــری گرفتــه تــا وزارت متبــوع و 
شــوراي تحــول علــوم انســاني دانشــگاه ها و پژوهشــگاه حــوزه، دانشــگاه 

و مؤسســات ذی ربــط،
• طراحــی طــرح جامــع اعتــالی علــوم انســانی و ســازمان دادن تشــّکلی 

کامــاًل فراگیــر بــا نگاهــی ملـّـی در ایــن زمینــه، 
 • بازطّراحــی و ارتقــاء ســطح شــورای متــون و بازطراحــی تشــکیالت آن و 

جلــب مشــارکت فعــال بســیاری از دانشــگاه هــا در ایــن زمینه،
• نهایی سازی اقدامات برای استقرار سامانه جامع پژوهشی، 

ــه را  ــا بدن ــتر ب ــل بیش ــه تعام ــه زمین ــاتی ک ــوراها و جلس ــی ش • طراح
ــر و  ــتعدادهای جوانت ــروز اس ــای کشــف و ب ــد و فرصت ه گســترش ده

ــت را فراهــم ســازد  شــکوفایی نظــام مدیری
ــارکتی در  ــور و مش ــی مح ــت دانای ــق مدیری ــی و تحق ــتقرار عمل • اس

ــد،  ــق ببخش ــگاه را عم پژوهش
• به روزرسانی مطالبات حوزه نشر و شورای بررسی متون،

• تبدیل وضعیت استخدامی 18 تن از همکاران قراردادی به پیمانی،
• راه اندازی مدیریت آموزش های آزاد،

• راه انــدازی دفتــر کرســی های نظریه پــردازی، دفتــر امــور هیــأت علمــی، 

دفتــر قطب هــای علمــی، دفتــر نظــارت و ارزیابــی،
ــجویان و  ــام دانش ــوق و ثبت ن ــامانه های حق ــیون س ــام مکانیزاس • انج

مدیریــت امــور دانشــجویان.
برایــن اســاس، و به منظــور تحقــق اهــداف پیش بینــي شــده، چنــد تقاضــا 

از همــکاران گرامي پژوهشــگاه دارم:
1. اگرچــه اولیــن ســال اجــرای برنامــه بــا اولین ســال فقــدان اســتاد فقید، 
ـ  مصــادف شــد و  ـ رضــوان ا... تعالــی علیــه  زنــده یــاد دکتــر آئینه ونــد 
متأســفانه مراســم هفتــۀ پژوهــش امســال بــدون حضــور ایشــان برگــزار 
ــای  ــراث گرانبه ــه می ــم ک ــان می بندی ــا پیم ــه م ــی هم ــردد، ول می گ
کیمیــای وجــود آن اســتاد فرزانــه کــه همانــا اخــالق محــوری و رویکــرد 
ــور  ــژه ام ــور، و بوی ــۀ اخــالق در همــه ام ــت همــه جانب ــی و رعای اخالق
پژوهشــی اســت را پــاس داریــم. از ایــن دیــدگاه، اینجانــب بیــش از همــه 
نیازمنــد یــادآوری و تذکــر هســتم، امــا در عیــن حــال، ایــن برنامــه یــادگار 
ایشــان و نتیجــه زحمــات همــه شــما عزیــزان اســت، هــم ســنت نیکوی 
اخــالق گرایــی او می طلبــد کــه بــا ایــن گــزاره موافق باشــیم کــه؛ اخالق 
مــداری و دانایــی محــوری دو روی یــک ســکه  و مایــه قــوام و دوام برنامه 

توســعه پژوهشــگاه بــه شــمار می آیــد.
در اینجــا بــا تفألــی کــه بــه غزلیــات شــمس بــرای بازخوانش این مراســم 
و گرامی داشــت یــاد آن اســتاد زنده یــاد داشــته ام، ســه بیــت از ایــن فــال 
ــزان  ــه همــه شــما عزی ــات شــمس را ب ــوی در غزلی ــان مول نیکــو از زب

پرمحبــت، تقدیــم می کنــم:
در دو جهان، لطیف و خوش، همچو امیر ما کجا

ابروی او گروه نشد، گرچه که دید صد خطا
چشم گشا  و رو نگر، جرم بیار  و خو نگر

خوِی چو آِب جو نگر، جمله طراوات و صفا
من ز سالِم گرِم او،  آب شدم ز شرم او

وز سخناِن نرم او، آب شوند سنگ ها
ــگاه  ــش و جای ــاء نق ــرای ارتق ــه ب ــش هایی ک ــه کوش ــار هم 2. در کن
پژوهشــگاه در ســطح ملـّـی در حــال پیگیــری اســت، متأســفانه هنــوز در 
نظــام رتبه بنــدی مؤسســات پژوهشــی در رتبــه ای کــه شایســته مکانــت 
و منزلــت آن باشــد، قــرار نگرفتــه اســت، اگرچــه بــا افزایــش ســطح تولید 
علــم در پژوهشــگاه در دو ســال اخیــر از تولید ســرانه 0/8 بــه 1/6، از طریق 
ـ پژوهشــی گام هــای بلنــدی به  افزایــش چــاپ تعــداد مقاله هــای علمــی 
ســوی ارتقــاء رتبه بنــدی برداشــته شــد، امــا تقاضــای مجدانــه آن اســت 
کــه بــا کوشــش مضاعــف و ســاماندهی بهینــه دانــش و زایــش اندیشــۀ 

پژوهشــگاه بــه جایــگاه و رتبــۀ مطلوبــی رســانده شــود.
3. مســلّم اســت کــه پژوهش هــای بنیــادی جــزء وظایــف و رســالت مهم 
ایــن پژوهشــگاه و ضامــن زایــش فرهنــگ بــه مثابــه پاســداری از وجــه 
کارکــرد تمدنــی ایــن ســازمان خواهــد بــود و باید همیشــه ســهمی وافر در 
فعالیت هــای پژوهشــی ما داشــته باشــد، اما علــوم انســانی بــرای پویایی و 
بالندگــی خــود در همــه جــای جهان ناگزیــر از مکالمــه با جامعــه، تقاضاها 
و مســائل و نیازهــای آن اســت، از ایــن روی، پایــه و اســاس برنامه توســعه 
راهبــردی پژوهشــگاه، »نظــام ملــی نــوآوری« )NIS( فرض شــده اســت. 
در مثلــث ارکان نظــام ملــی نــوآوری، یعنــی »1. پژوهش هــای بنیــادی و 
نظــری، 2. تعامــل بــا جامعه و شــناخت مســائل و نیازها، 3. جســتن راه حل 
از مبانــی نظــری بــرای رفــع نیازهــا« الزم اســت پژوهشــهای ایــن نهــاد 
رویکــرد کاربــردی خــود را توســعه و عمــق بخشــد، از گــذرگاه رهیافــت 
برنامــه توســعه راهبــردي پژوهشــگاه بــه خلــق نظــام و ســازه هایــي براي 
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تصمیــم درســت تــر منجــر شــده اســت و اقدامي اســت بــراي خــو گرفتن 
بــا تفکــر راهبــردي و اقدامــات مبتني بــر اســتراتژي و طي آن پژوهشــگاه 
موفــق شــده بــه بازتعریــف مجــدد ســازمان پژوهشــگاه بپــردازد و فرصتي 
بــراي ایجــاد افزایــش بهــره وري از منابــع انســاني، زمــان و امکانــات زیــر 

ســاختي خلــق کند.
ایــن برنامــه می توانــد ضمــن ایجــاد مزیــت نســبي باعــث اســتقرار تفکــر 

ــردد. ــده نگر گ آین
توجــه ویــژه به مســائل اساســي و اصلــي ســازمان در فرآیند تدویــن برنامه 
مبــذول شــده اســت و بویــژه مزیــت انحصــاري ایــن برنامــه پیــش بینــي 

گام هــا و ســاختارهاي الزم بــراي اجــراي برنامه اســت.
در ایــن زمینــه برخــي اقدامــات ســتادی در حــال اجــرا برای تحقــق برنامه 
ــن  ــوان چنی ــه مي ت ــورت خالص ــگاه را به ص ــردی پژوهش ــعه راهب توس

ــرد: ــته بندي ک دس
1. اطمینــان از وضــوح و شــفافیت نقشــه راه و آشــنایی کامل بدنه ســازمان 

بــا ایــن برنامه 
ــنجه ها و  ــی و س ــای عملیات ــام از برنامه ه ــع ابه ــرای رف ــش ب 2. کوش
ــه  ــا و روش اجــرای برنام ــری در حــوزه ســنجه ه ــق حداکث حصــول تواف
3. اهتمــام برای شناســایی ابتــکارات اســتراتژیک و قــرار دادن این ابتکارات 

ــبات سازمان در اولویت مناس
ــرای مخــارج  ــی ب ــع مال ــرای شناســایی و اختصــاص مناب 4. کوشــش ب

اســتراتژیک و تامیــن بودجــه اســتراتژیک
5. اقــدام بــرای گــزارش دهــی منظــم از برنامــه و تــالش بــرای گــزارش 

گیــری هــای منظــم بــا تاکیــد بــر نــوآوری هــا
6. اجرای برنامه راهبردی، ذیل رویکرد تفکر استراتژیک

7. نفــوذ فرهنــگ برنامــه راهبــردی بــه عمــق ســازمان بــا بهره گیــری از 
ابزارهــای تعامــل راهبردی

تقاضــای چهــارم، عنایــت بــه عظمــت کارکــردی روح های بــزرگ و 
همت هــای واال و طبع هــای بلنــد اســت، روح هــاي بــزرگ بــه فرهنــگ 

آفرینــي و تمدن ســازي مــدد مي رســانند.
پژوهشــگاه علــوم انســاني بــا تکیه بــر دانشــمندان با فضیلــت و مجموعه 
ــا  ــطه العقد بن ــد واس ــوه مي توان ــي، بالق ــي و پژوهش ــاي دانش حرکت ه
نهــادن شــالوده فرهنــگ و نقــش آفرینــي در آینــده تمــدن ایــن ســرزمین 
کهــن واقــع شــود، الزمــه بــزرگ مانــدن روح، گذر از خــرده بینــي و جزئي 
نگــري، داشــتن ســعۀ صــدر و بلنــد طبعــي و داشــتن روحیــه گذشــت و 
اغمــاض عمیــق، شــکیبایي، خویشــتن داري، صبــر و حوصله اســت؛ همه 
مــا مطمح نظــر داشــته باشــیم، تمــدن با تعامــل، تفاهــم و همدلي، شــکل 

مي گیــرد و بــا انگاره هــاي دیگــر ســنخیت و مناســبت نــدارد.
»خلــل پذیــر بــود هــر بنــا کــه مي بینــي مگــر بنــای محبــت کــه خالــي 

از خلــل اســت«
این چراغ محبت را روشن نگه داریم. 

فرهنــگ و تمــدن؛ بــا عینیت یافتــن بیرونی جهــان درون ماســت، چنانکه 
تمــدن و فرهنــگ اســالمی، بــروز خارجی جهــان درون رســول اکــرم)ص( 

. بود
البتــه الزمــۀ اتخــاذ رهیافــت تمدن ســازانه و حرکــت به ســوی تحقــق آن، 
بــاور جمعــی ترجیــح بــه اصالــت گفتمــان کار، کارمحــوری و پرداختــن به 

ــه جــای حاشیه پردازی هاســت. متــن ب
5. همــه بــا هم بایــد زیرســاخت ها و تمهیــدات گوناگــون اجــرای برنامه را 

فراهــم ســازیم و بــا کوشــش مضاعــف و همدلــی بیشــتر در تحقق ســهم 
هــر ســاله برنامــه اهتمــام بورزیم، اگــر موانعی هســت با مشــورت و تقویت 
ارکان نظــام برنامه ریــزی در دفــع آن همــت بگماریــم. تقاضــای مــا ایــن 
اســت کــه نهایــت همــکاری بــا دفتــر نظــارت و ارزیابــی کمیســیون های 

ذی ربــط شــورای راهبــردی نظــارت به عمــل آیــد. 
ــه ســرمایه های جوان تــر  ــگاه پــرورش و شــکوفایی اســتعدادها ب ــا ن 6. ب
جــذب شــده یــا در حــال جذب هیــأت علمی بنگریــم و بــا دادن نقش های 
مناســب در مســیر فعالیت هــای برنامــه مــدار و رویکــرد اخالقــی، آینــده 

پژوهشــگاه را تضمین بخشــیم.
7. از آنجایــی کــه بــه زودی ســامانه جامــع و هوشــمند پژوهشــگاه مســتقر 
خواهد شــد، با اســتقرار ســامانه پیشــرفته و جامع پژوهشــی، دســته جمعی 
ــد و  ــات نظام من ــد اطالع ــرا و تولی ــم، هم گ ــای منظ ــوی فعالیت ه به س

تحقــق ســازمان هوشــمند حرکــت کنیم.
8. طــرح جامــع اعتــالي علــوم انســاني، برجوشــیده از قلب برنامه توســعه 
ویکــی از مصادیــق بــارز فعالیت برپایه نظــام ملی نــوآوری اســت و اقدامی 
بــزرگ بــرای ارتقــا جایــگاه مانــدگار و آســیب ناپذیر پژوهشــگاه و تبدیــل 
آن بــه واقعیتــی درخــور شــأن در ســطح ملـّـی اســت، از همــه محققــان و 
اعضــای محتــرم هیــأت علمــی بــرای پیشــبرد ایــن طــرح بــزرگ و جامع 
ــه  ــردي دارد ک ــاي منحصر به ف ــرح ویژگي ه ــن ط ــم. ای ــدد می طلبی م

ازجملــه آنهــا مي تــوان به ایــن مــوارد اشــاره کــرد:
1. خاســتگاه و منشــأ ایــن طــرح، برآمــده از اســناد باالدســتی، اساســنامه 

پژوهشــگاه و به ویــژه برنامــه توســعه پژوهشــگاه اســت؛
2. ایــن طــرح از منســجم ترین طــرح هــا بــرای خلــق گفتمــان تحــول در 
علــوم انســانی در چارچــوب توصیــه هــای مقــام معظــم رهبــری در حــوزة 

علوم انســانی اســت؛
3. ایــن طــرح دغدغــۀ دایــه داران و بیدارگــران و مصلحــان جهــان اســالم 
در 150 ســال اخیــر را دربــردارد و کار نیمــه تمام گذشــتگان را به ســرانجام 

ــاند؛ می رس
4. طــرح کامــاًل شــبکه ای، مســأله مدار و بــا پشــتوانۀ آخریــن مطالعــات 

جهانــی و ملّــی تدویــن شــده اســت؛
5. طــرح از حیــث راهبــردی و پیونــد میــان نظریــه و کاربــرد و جامعیــت و 
معطــوف بــودن بــه پیشــرفت کشــور، در تاریــخ معاصــر ایــران و در میــان 
کوشــش هــای مشــابه کل تاریــخ پــس از انقــالب اســالمی، بی بدیــل و 

ــت؛ ممتاز اس
ــن  ــن آخری ــم متضّم ــده، ه ــن ش ــه تدوی ــاًل واقع گرایان ــرح کام 6. ط
یافته هــای دانــش بشــری و هــم برجوشــیده از مبانــی دینــی و فرهنــگ 

بومــی اســت؛
ــرای مجموعــۀ  ــدگار و مکّملــی اســتوار ب 7. ایــن طــرح، پشــتوانه ای مان
شــورای تحــول علــوم انســانی و ســازمان های دســت اندرکار اصــالح نظام 
درســی و تحــول برنامه هــای آموزشــی علــوم انســانی اســت و ســرمایه ای 

ــی تلقــی می شــود؛ ملّ
8. ایــن طــرح زمینه ســاز تحقــق شــبکه نخبگانی علوم انســانی در کشــور 
ــرآمدان  ــگان و س ــا مشــارکت نخب ــته ای و ب ــرد بین رش ــا رویک اســت. ب
پژوهشــگاه و صاحب نظــران تــراز اول در ســطح ملّــی تعریــف شــده اســت.
ــۀ  ــش ران در عرص ــی پی ــۀ واقعیت ــه منزل ــد ب ــرح می توان ــن ط 9. ای
پژوهش هــای حــوزة وزارت متبــوع محســوب شــود و جایــگاه پژوهشــگاه 
را در ســطح جهــان اســالم نیــز ارتقــا بخشــد و مایــۀ غنی ســازی برنامــۀ 
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ششــم توســعه در بخــش آمــوزش عالــی بــه حســاب آیــد.
ایــن طــرح در میــان رهیافت  هــای موجــود در حــوزه علــوم انســانی کشــور 
)نظری گرایــی محــض بــر مبنــای چارچوب هــای نظــری متعــارف دنیــا، 
نظری گرایــی محــض بــا اعتنــا بــه دیدگاه هــای بومــی، کاربــرد گرایــی 
ــی  ــا، کاربردگرای ــارف دنی ــای چارچوبهــای نظــری متع ــر مبن صــرف و ب

محــض مبتنــی بــر دیدگاه هــا و نیازهــای بومــی(
راه میانــه و متعــادل را پــی گرفتــه و بــا ابتنــا بر نظریه نظــام ملّی نــوآوری، 
ــراط و  ــه دور از کاســتی های اف ــا و ب ــه رهیافت ه ــای هم ــع مزیت ه جام
تفریطــی هریــک از آنهــا اســت لــذا طرحــی متمایــز و واجــد نــوآوری اســت.

ــت  ــاله معاون ــج س ــاي پن ــتگذاري ها و برنامه ریزي ه ــت سیاس در فهرس
ــد  ــد، پیون ــکات مــورد تاکی فرهنگــي و اجتماعــي پژوهشــگاه یکــي از ن
ــي  ــائل فرهنگ ــا مس ــي ب ــأت علم ــاي هی ــي اعض ــاي پژوهش طرح ه
و اجتماعــي در ســطح ملــي اســت. آشــنایي مســتقیم و مواجهــه آشــکار 
ــي و  ــي، اجتماع ــاني، فرهنگ ــاي انس ــا مؤلفه ه ــگاه ب ــتادان پژوهش اس
اقتصــادي اســتان هاي کشــور، یکــي از راه هــاي عملیاتــي کردن سیاســت 
مذکــور اســت. بــه همیــن ســبب، چنــد ســفر اســتاني تــا پایــان 1394 در 
برنامه هــاي معاونــت فرهنگــي قــرار گرفتــه بــود کــه در آبان مــاه ســال 

جــاري بــه انجــام رســید.
در مرحلــه اجــراي سیاســت هاي مرتبــط بــا ســفرهاي اســتاني، گزینــش 
اســتان ها و شــهرها بــا توجــه بــه میــزان حساســیت آن هــا در نهادهــاي 
ــه،  ــراي نمون ــت. ب ــتگذاری کشــور صــورت گرف ــری و سیاس تصمیم گی
توجــه بــه ظرفیت هــاي توســعه در مناطقــي کــه بــه ســبب شــکاف هاي 
قومــي یــا مذهبــي مغفــول مانده انــد از اطــراف ایــن سفرهاســت کــه از 

جملــه آن هــا، سیســتان و بلوچســتان اســت.
روز جمعــه 22 آبــان 1394، هیــأت اعزامــي معاونــت فرهنگــي و اجتماعي 
پژوهشــگاه علــوم انســاني  بــه شــهر زاهــدان ســفر کــرد. اعضــاي گــروه 
بــر اســاس فعالیت هــا و وظایــف تعریــف شــده کــه در پــي آمــده اســت، 
طــي یــک نشســت مقدماتي با اســتاندار ســابق سیســتان و بلوچســتان در 
پژوهشــگاه علــوم انســاني، تعامــل و گفتگوهــاي فرهنگي خود را با ســطح 

مدیریــت اســتان آغــاز کرد:
- دکتــر اشــرف بروجردي )معــاون محترم فرهنگي-اجتماعي/ سرپرســت 

گروه(
ــوم  ــأت علمــي پژوهشــکده عل ــي )عضــو هی ــر نعمــت اهلل فاضل - دکت

ــهري( ــزي ش ــص برنامه ری ــي/ متخص اجتماع
- دکتــر فاطمــه جــان احمــدي )عضــو هیــات علمــي دانشــگاه الزهــراء/ 

اســتاد مدعــو در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان (
ــکده  ــات علمــي پژوهش ــو هی ــراهلل زاده )عض ــیروس نص ــر س - دکت
زبان شناســي/ متخصــص تاریــخ و گویش هــاي منطقــه و میــراث 

ــي( فرهنگ
- دکتــر زهــرا حیاتــي )عضــو هیــات علمــي پژوهشــکده ادبیــات/ رئیــس 

پژوهشــکده فنــاوري ســازي در علــوم انســاني و اجتماعــي(.
- منوچهــر صابــر )کارشــناس ارشــد فرهنگــي/ مدیــر اجرایــي ســفرهاي 

اســتاني در معاونــت فرهنگــي و اجتماعــي(.
گــروه اعزامــي معاونــت فرهنگــي و اجتماعــي پژوهشــکده در دو برنامــۀ 

کلــي حضــور یافتنــد:
ــده  ــاب دهن ــه بازت ــزي ک ــا مراک ــهري ی ــي ش ــد از زندگ ــف: بازدی ال
آســیب هاي اجتماعــي هســتند، ماننــد مرکــز بازپــروري زنــان معتــاد در 

شــیرآباد، خانــه )پرورشــگاه( کــودکان گرفتــار در دام مــواد مخــدر، مــدارس 
ــي. ــرایط اســف بار زیســتي و تحصیل ــار و ش ــهر چابه ــیه ش حاش

ب: دیــدار بــا مســئولین سیاســي و محافــل دانشــگاهي ماننــد حضــور در 
جلســه گردهمایــي اســتادان دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان، حضــور در 
نشســت مشــترک بــا دانشــجویان دانشــگاه، دیــدار بــا اســتاندار سیســتان 
و بلوچســتان، شــرکت در جلســه مشــترک اســتانداري و مشــاوران جــوان 
فرمانداري هــا و بخشــداري ها؛ دیــدار بــا اعضــاي شــوراي شــهر زاهــدان 
و مذاکــره بــا فرمانــدار چابهــار دربــارة طــرح پژوهشــی توســعه ســواحل 

مکــران.
گــزارش تفصیلــي ایــن ســفر از ســوي معاونت فرهنگــي و اجتماعــي ارائه 
خواهــد شــد در ضمــن یــادآور مي شــود در پایان ســفرهاي اســتاني مرحلۀ 
اول، نقــش معاونــت فرهنگــي و اجتماعــي در برنامــۀ توســعه راهبــردي 
ــه در  ــن شــده ک ــر طرح هــاي پژوهشــي، تدوی ــر آن ب پژوهشــگاه و تاثی
اختیــار معاونــت فرهنگــي و اجتماعــي وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوري 

قــرار خواهــد گرفــت.

گزارش سفر استاني معاونت فرهنگي و اجتماعي 
پژوهشگاه به سیستان و بلوچستان
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بــه هّمــت پژوهشــکدة حکمــت معاصــر، 
ــن نشســت از سلســله نشســت های  اولی
درآمــدی بــر فلســفۀ دیــن بــا عنــوان 
»گزارشــی از پــروژة فعــل الهی« در روز شــنبه 
23 آبــان 94، بــا ســخنرانی دکتــر رســولی پور 
رئیس دانشــکده ادبیــات دانشــگاه خوارزمی، در 
پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی  

برگــزار گردیــد.
در ایــن جلســه، دکتــر رســولی پور ابتــدا 
بحثــی مقدماتــی دربــاره الهیــات شــک باورانه 
یــا  بــاز  خدابــاوری  و   )Skeptical Theism(
گشــوده )Open Theism( مطــرح کــرد و بعد از 
 Divine( آن بــه تفصیــل از پروژه فاعلیت الهــی
Action( صحبــت کــرد. وی تأکیــد کــرد کــه 

ایــن مبحث بیشــتر بــه منظــور معرفی اســت 
و چنــدان وارد جزئیــات نمی  شــود، همچنیــن 
اذعــان داشــت ایــن ســه بحــث را از داغ تریــن 
و مهم تریــن مباحــث روز فلســفه دیــن در دنیا 
دانســت کــه بنیــاد تمپلتــون، مهم تریــن بنیاد 
ســرمایه گذاری در حــوزه پژوهش هــای دینــی 
در آمریــکا، بــر روی آنهــا ســرمایه گذاری کرده 

اســت. 
وی در توضیــح خدابــاوری بــاز گفــت: کــه در 
ایــن رویکــرد از بــاز بــودن علــم خداونــد بحث 
ــدگاه  ــا دی ــل ب ــدگاه در تقاب می شــود. ایــن دی
کالســیک اســت کــه علــم خداونــد را مطلــق 
 William( ــکر ــام هس ــد. ویلی ــع می دان و جام
Hasker( در ســال 1989 کتابــی تحــت عنــوان 

 God, Time an( »خــدا، زمــان و دانــش«
Knowledge( منتشــر کــرد کــه پــس از آن در 

نقــد و تاییــد آن مقاالتی منتشــر شــد. توماس 
فلینــت )Thomas Flint( در کتــاب خــود تحت 
ــم الهــی«  ــا »عل ــوان »مشــیت الهــی« ی عن
)Providence Divine( دیــدگاه ویلیــام هســکر 
را رد می کنــد. از جملــه افــراد شــاخص 
ــوئین  ــارد س ــه ریچ ــوان ب ــوزه می ت ــن ح ای
نیکــوالس   )Richard Swinburne( بــرن 
ولترســترف )Nicholas Wolterstorff( و پیتر َفن 
این ویگــن  )Peter van Inwagen(  اشــاره کــرد. 
ــات  ــد، الهی ــرح ش ــه مط ــی ک ــث دوم بح
شــک باورانه بــود. در الهیــات شــک باورانه 
نوعــی تواضــع معرفتــی وجــود دارد مبنــی بــر 
اینکــه علــم مــا علــم جامعــی نیســت و بــه 
حکمــت همــۀ افعــال خداونــد به ویــژه افعــال 
ــم. از ایــن روی  ــم نداری ــاِل شــرور عل او در قب
ــتی داوری  ــه درس ــا ب ــارة آنه ــم درب نمی توانی

ــزود:  ــه، اف ــولی پور در ادام ــر رس ــم. دکت کنی
منشــأ ایــن بحــث بــا مقالــه ای کــه ویلیــام رو 
)william Rowe( در ســال 1979 تحــت عنــوان 
ــاوری«  ــواع ناخداب ــی ان ــر و برخ ــئلۀ ش »مس
 The Problem of Evil and Some Varieties of(
Atheism( نوشــت، آغــاز شــد. در ایــن مقالــه، 

ویلیــام رو بحــث شــر قرینــه ای را مطــرح کرد. 
ــألۀ  ــه ای مس ــر قرین ــث ش ــا بح ــان ب هم زم
ــی آن  ــود. در پ ــرح می ش ــودی مط ــر وج ش
در   )Stephen Wykstra( وایکســترا  اســتفان 
ــع  ــوان »مان ــا عن ــه ای ب ــال 1984 در مقال س
هیومــِی اســتدالل های قرینــه اِی برگرفتــه از 
 the Humean Obstacle of Evidential( »رنــج
مســأله  بــه   )Arguments from Suffering

شــر قرینــه ای پاســخ می دهــد. از جملــه 
افــراد شــاخصی کــه در حــوزة یــاد شــده قلــم 
زده انــد می تــوان بــه ویلیــام آلســتون، ویلیــام 
 Michael( هســکر، آلوین پلنتنــگا، مایــکل رِی
ــن  ــر ف ــروس راســل و پیت ــام رو، ب Rea(، ویلی

ــرد. ــاره ک ــن اش این ویگ
 دکتــر رســولی پور پــس از ایــن مــرور اجمالــی 
بــر دو بحــث قبلــی، وارد بحــث اصلــی ایــن 
نشســت شــد و پــروژة فعــل الهــی را معرفــی 
کــرد. وی گفت: فعــل الهی پروژه ای 15 ســاله 
 Observatory( اســت کــه رصدخانــه واتیــکان
VO(  the Vatican(( و مرکــز علــوم و الهیــات 

 The Center for( ــا ــی کالیفرنی ــگاه برکل دانش
 Theology and the Natural Sciences )CTNS(
in Berkeley( طــی ســال های 1988 تــا 2003 

آن را پیــش برده انــد. دو شــخصیت مهــم ایــن 
پــروژه رابــرت راســل )Robert Russell( )مقالــۀ، 
 George Coyne , S.J فیزیکــدان و کشــیش( و
)کشــیش و اختــر فیزیکــدان( در گفتگوهایــی 
بــا نانســی ُمرفــی )Nancy Murphy( و ویلیــام 
ــل  ــث فع ــه بح ــتگر )William Stoeger( ب س
الهــی پرداختنــد. ایــن گــروه، از راهنمایی هــای 
بزرگانــی از حــوزة علــم و دیــن همچــون ایان 
باربــور، آرتــور پیــکاک و جــان پوکینگهــورن 
اســتفاده کردنــد. کیفیــت علمــی ایــن پــروژه 
بــه قــدری باالســت کــه روش شناســی آن، به 
تنهایــی قابل تأمل اســت و برای پژوهشــگران 
ــده باشــد.  ــد بســیار آموزن ــن حــوزه می توان ای
پــروژة فاعلیــت الهــی در قالــب سلســله 
کنفرانس هایــی بــا حضــور اندیشــمندان 
ــر برگــزار  مختلــف در موضوعــات علمــی زی

شــده اســت: 
1( جهان شناســی کوانتــوم و قوانیــن طبیعــت 

)برگــزار شــده در ســال 92 در ُرم(؛
2( آشــوب و پیچیدگــی )برگزار شــده در ســال 

94 در برکلــی کالیفرنیا(؛
ــده در  ــزار ش ــناختی )برگ ــور زیست ش 3(  تط

ــال 96 در ُرم(؛ س
4( عصب شــناختی )برگــزار شــده در ســال 98 

لهستان(؛ در 
5( مکانیــک کوانتــوم )برگــزار شــده در ســال 

2000 در ُرم(؛
پــروژه  ایــن  اهــداف  مهم تریــن  از 
اصطالح شناســِی واژگانــی می تــوان بــه 
مــواردی ماننــد قوانین طبیعــت، مداخله گرایی، 
ناســازگاری و  نامداخله گرایــی، ســازگاری، 
حکــم الهــی اشــاره نمــود. نتایــج بحث هــا و 
کنفرانس هــا را می تــوان در شــش محــور نــام 
بــرد: 1( ســازمان دهی واژه هــا و اصطالحــات؛ 
ــق؛  ــای تحقی ــی از مهارت ه ــش برخ 2( نمای
3( طبقه بنــدی روشــن دیــدگاه هــای رقیــب 
در موضــوع فعــل الهــی؛ 4( تشــخیص تأثیــر 
باورهــا و طبایــع الهیاتی و فلســفی فعــل الهی؛ 
5( بیشینه ســازی کشــِش بیــن دیــن و علــوم 
طبیعــی؛ 6( تولیــد انبوهــی از نگره هــای قابــل 

اســتناد در فعــل ارادی الهــی. 
ــد بحــث  در بخــش ســازمان دهی واژگان چن

کلیــدی مطــرح شــده اســت:
ــی  ــه عبارات ــی؛ اینک ــی دین ــف( زبان شناس ال
چــون »فعــل الهــی« و»قصــد الهــی«،  
ــتعاره ای و  ــا اس ــت ی ــی اس ــری و لفظ ظاه

ــی؟  تمثیل
ــز  ــل الهــی و تمای ــای فع ــه معن ب( توجــه ب
دو اصطــالِح  فعــل الهــی عــام و فعــِل الهــی 
 General Divine( ــام ــی ع ــل اله ــاص؛ فع خ
Action(، بــه ایــن معناســت کــه خلقــت اولیه 

ــا  ــات خارجــی ت ــای همــه واقعی جهــان و بق
جائیکــه فــرض هیــچ مقصــد و مشــیت الهی 
یــا هــدف خاصــی را ضــروری ندانیــم. فعــل 
ــه  ــاص )Special Divine Action(، ب ــی خ اله
ایــن معناســت کــه قصــد و مشــیت الهــی را 
در زمــان یــا مکانــی خــاص، و یــا احتمــاالً در 
ــته  ــر داش ــا در نظ ــا و مکان ه ــۀ زمان ه هم
باشــیم. در ایــن پــروژه آنچــه مــورد نظر اســت   

فعــل الهــی خــاص اســت.  
و  نامداخله گرایــی  تمایــز  بــه  توجــه  پ( 

گزارشی از نشست »پروژة فعل الهی« در پژوهشگاه
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ــت  ــک روای ــاس ی ــی؛ براس مداخله گرای
ــا  ــق ب ــه مطاب ــاص ک ــی خ ــل اله از فع
ســاختارهای تعبیــه شــده در طبیعــت باشــد، 
یــک فعــل الهــی خــاِص »نامداخله جویانــه« 
ــا نظــم و چارچــوب درون طبیعــت مطابــق  ب
خواهــد بــود؛ در حالیکــه فعــل الهــی خــاِص 
»مداخله جویانــه«، بــا نَســخ، تعلیــق و غفلــت 
ــراه  ــت هم از نظــِم ســاختار موجــود در طبیع
ــواردی  ــی م ــاد برخ ــه اعتق ــود. )ب ــد ب خواه
ــر، از مصادیــق  مثــل برخاســتن مســیح از قب
ــدا  ــدرت خ ــه ن ــر و ب ــی بی نظی مداخله جوی

تلقــی می شــوند(.
ت( توجــه بــه بحــث ســازگاری یا ناســازگاری 
ــار  ــأله اختی ــه مس ــه ب ــار( ک ــت/ اختی )حتمی

ــد.  ــوح می بخش ــان وض ــان در جه انس
سه وجه برای این بحث ذکر شده است:

دعــاوی )نا(ســازگارگرایی انســانی- فیزیکــی 
کــه در آن، اختیــار انســان )نا(ســازگار بــا 

ــت. ــی اس ــر فیزیک حتمیت/جب
دعــاوی )نا(ســازگارگرایی انســانی- الهیاتی که 
در آن، اختیــار انســان )نا(ســازگار بــا حتمیــت/

ــت. جبر الهی اس
دعــاوی )نا(ســازگارگرایی خــدا- فیزیکــی کــه 
در آن، اختیــار انســان )نا(ســازگار بــا حتمیــت/

جبــر فیزیکی اســت.
ــل الهــی  ــروژة فع ــت در پ ــه ســوم قطعی وج
مقصود اســت. یعنــی، ناســازگارگرایی مفروض 
می گیــرد کــه قطعیــت فیزیکی مســتلزم عدم 
ــه  ــل الهــی خــاص نامداخله جویان ــکان فع ام
ــرد  ــروض می گی ــازگارگرایی مف ــت و س اس
کــه فعــل الهــی خــاِص غیرمداخلــه جویانــه، 
ــت  ــدم قطعی ــا ع ــت ی ــا قطعی ــی ب تعارض

فیزیکــی نــدارد. 
ــا  ــت؛ آی ــن طبیع ــه بحــِث قوانی ــه ب ث( توج
قوانیــن طبیعــی صرفــاً شــأن توصیفــی دارند؛ 
ــم و  ــر نظ ــاً بیانگ ــه صرف ــا ک ــن معن ــه ای ب
انتظــام موجــود در طبیعــت، ارتباطــات، حوادث 
و روندهــا هســتند. یــا قوانیــن طبیعــی، شــأن 
هســتی  شناســانه دارنــد؛ بــه ایــن معنــا کــه به 
اصــول مســتقل هســتی شناســانه اشــاره دارند 
ــع  ــه مرج ــده را ب ــاد ش ــات ی ــام توصیف و تم

ــد.          ــاع می دهن ــتی ارج هس
ج( توجــه بــه »الگوهــای خدابــاوری«؛ در 
پــروژه فاعلیــت الهــی از میــان انــواع الگوهای 
خدابــاوری بــه منظــور دوری از طوالنی شــدن 
ــوع الگــوی  ــه ســه ن ــروژه، ب ــش از حــدِّ پ بی

ــاوری توجــه شــده اســت: خداب
1( همــه خدایــی )Pantheism( کــه بــر اســاس 

ــت و  ــل نیس ــق کام ــدون خل ــد ب آن خداون
ــد. ــر کن ــان تغیی ــا جه ــد ب می توان

 Personal( شــخص انگارانه  خدابــاورِی   )2
ــدون  ــد ب ــاس آن خداون ــر اس ــه ب theism( ک

خلــق کامــل اســت و خداونــد می توانــد همراه 
بــا تغییــر جهــان تغییــر کنــد.

 )Classical theism( خدابــاوری کالســیک )3
کــه براســاس آن خداونــد بــدون خلــق کامــل 

اســت و بــا تغییــر جهــان تغییــر نمی کنــد. 
دکتــر رســولی پور در بخــش پایانی ســخنرانی 
خــود اشــاره ای بــه دیدگاه هــای رقیــب 
و طرفــداران آنهــا در فعــل خــاص الهــی 
ــده  اســت. در  ــروژه مطــرح ش ــه در پ ــرد ک ک
ــود:  ــرح می ش ــی مط ــدگاه اصل ــدا دو دی ابت
 ،)Wildman(ــن ــی )وایلدم ــدگاه غیرعین 1( دی
و 2(    ))Davis( دیویــس  و   )Drees(دریــس
دیــدگاه عینــی .  ذیِل دیــدگاه عینــی، دو دیدگاه 
وجــود دارد: 1( ســازگار بــا قوانیــن )از طرفداران 
آن می تــوان از جملــه بــه پیــکاک و کلیتــون 
ــزاع  ــن؛ ن ــا قوانی ــازگار ب ــرد(، 2( ناس ــاره ک اش
ایــن دو گــروه بــر ســر موضــوع علیــت اســت. 
ذیــل گــروه دوم، چهــار دیــدگاه وجــود دارد: 1( 
تخمینــی )پوکینگهــورن طرفــدار ایــن دیدگاه 
اســت(؛ 2( توصیفــی )راســل و ُمرفــی طرفــدار 
ایــن دیــدگاه هســتند( 3( هستی شناســانه 
)افــرادی چــون تریســی و الیــس )Ellis( طرفدار 
ــانۀ  ــتند(  4( هستی شناس ــدگاه هس ــن دی ای
قــوی )ایــن رویکــرد طرفــداری در میــان 

ــدارد(. متخصصــاِن پــروژه فعــل الهــی ن

برخــی منابــع ارائــه و مطالعــه بیشــتر دربــاره 
ــاز: ــاوری ب خداب
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ســی و پنجمین جلســه از سلســله جلســات هفتگــی پژوهشــکده نظریه 
ــه شناســی  ــا موضــوع »جامع ــل ، ب ــط بین المل ــردازی سیاســی و رواب پ
سیاســی وهابیــت در عربســتان« در روز سه شــنبه نوزدهــم آبان در ســالن 

اندیشــه پژوهشــگاه برگــزار گردیــد.
در ابتــدای جلســه یکــی از اعضــای پژوهشــکده بــا بیــان دو مقدمــه بــه 
ــه شناســی سیاســی چــه  ــد. اول اینکــه از جامع طــرح مســئله پرداختن
مقصــودی داریــم، دوم دالیــل مهــم پرداختــن بــه ایــن موضــوع )جامعــه 
شناســی سیاســی وهابیــت در عربســتان(  چیســت؟ جامعــه شناســی از 
دیــدگاه گروهــی مربــوط بــه بحــث منازعــات طبقاتــی اســت، و از دیدگاه 
گروهــی دیگــر معتقدنــد کــه جامعه شناســی سیاســی مربوط به بررســی 
پدیده هــا در مناســبات قدرت اســت و عــده ای نیز معتقدند جامعه شناســی 
سیاســی بــه مشــروعیت سیاســی توجــه دارد. می تــوان گفت که هر ســه 
دیــدگاه قابــل تصــور اســت. وهابیــت به عنــوان یــک جریــان فکــری در 
چنــد عنصــر اصلــی می تــوان مــورد بررســی قــرار گیــرد. یکــی در مقوله 
مشــروعیت زایی ایــن جریــان یــا مشــروعیت بخشــی قــدرت اســت. در 
بعــد دیگــر مســئله هویت بخشــی و ملت ســازی اســت و اینکــه وهابیت 
در موضــع قــدرت در چــه موقعیتــی اســت نیــز راه مســئله دیگــری اســت.
اهمیــت مســئله جامعه شناســی وهابیــت ایــن اســت کــه امــروزه وهابیت 
ــه شــدت جنبه هــای خشــونت آمیز را در  ــدا کــرده و ب ــروز پی ظهــور و ب
ســطح منطقــه شــاهد هســتیم. خــود ایــن مســئله مهــم اســت چــرا 
وهابیــت بــه ایــن ســمت ســوق داده شــده؟ آیــا ایــن حرکــت از ســوی 
ــش  ــا نق ــه ای دارد؟ در اینج ــابقه دیرین ــا س ــت؟ ی ــد اس ــت جدی وهابی
عربســتان در جهــان اســالم هــم مهــم اســت. عربســتان در چنــد دهــه 
ــدا کــرده از جهــت خادم الحرمیــن  ــر در جهــان تســنن ســیادتی پی اخی
ــد.  ــدا می کن ــاط پی ــا وهابیــت هــم ارتب ــن ســیادت ب ــع ای ــودن، بالطب ب
ظاهــراً خــود ایــن ســیادت ســعودی ها هــم مهــم اســت. مســئله دیگری 
کــه اهمیــت دارد ایــن اســت کــه چیــزی کــه مــا شــاهدآن هســتیم این 
اســت کــه دنیــای مــدرن بــا وهابیــت مشــکلی نــدارد و عکس العمــل 
تنــدی از ســوی وهابیــت نشــان نــداده اســت یــا ســاز و کارهــای وهابیت 
را مــورد تحدیــد قــرار نــداده اســت. ایــن خــود ســوال برانگیــز اســت و 
می تــوان گفــت کــه رابطــۀ هویتــی میــان وهابیــت و اندیشــۀ مــدرن یــا 
غــرب برقــرار اســت کــه علیــه آن عکس العمــل تنــد نشــان نمی دهــد یا 
اینکــه مســئله تاکتیکــی اســت. دلیل دیگــر می تــوان مشــاهداتی مربوط 
بــه حــج امســال در مکــه و مدینــه باشــد. خصوصــاً در مکــه مردمــی که 
بــا آنهــا در تمــاس بودیــم نــوع رفتارشــان و حضــور پــر رنگ وهابیــت در 
ایــن رفتارهــا بــرای مــن بحــث برانگیــز بــود خصوصــاً لحظــه خــروج از 
منــا و ورود بــه شــهر عکس العمــل معمولــی بود و هیــچ تغییــری در رفتار 
مــردم وجــود نداشــت. در مراکــز مذهبــی هــم همینطــور بــود. احســاس 

»جامعه شناسی سیاسی وهابیت در عربستان«
گزارشی از سلسله جلسات هفتگی پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل

می شــود کــه ایــن قضیــه بــا وهابی گــری ارتباطــی دارد و شــاید بتــوان 
از ایــن زاویــه ایــن قضیــه را مطــرح کــرد. 

یکــی دیگــر از اســاتید بیــان کــرد: از بــدو اســالم دو جریــان شــیعی و 
تســنن داشــتیم. وهابیــت چیــز ســومی بــود کــه پدیــد آمــد و در تاریــخ 
اســالم ســابقه ای نداشــته اســت؛ ایــن هــم بحــث علمــی دارد، هــم 
بحــث سیاســی و هــم بحــث اجتماعــی. حتــی اختــالف بیــن شــیعه و 
ســنی بــا تمایزاتــی که بیــن وهابیــت و مســلمانان بــوده اینگونــه نبوده 
اســت. یعنــی شــیعه و ســنی بــا اختــالف در کنــار هــم زندگــی می کنند 
ولــی وهابیــت همــه چیــز دارد و اختالفــات را به همه عرصه ها کشــانده 
اســت و از وقتــی متولــد شــده همیشــه مســئله بــوده اســت، از عــوارض 
آن بعضــی خشــونت ها، قدرت هــا و رفتارهــای سیاســی اســت. وهابیــت 
از ســیصد ســال گذشــته دائمــاً مســئله بــوده اســت و اکنــون نیــز بــا 
مطــرح شــدن مســئله ای مثــل داعــش وهابیــت دو مســئله خواهد شــد. 
خــود وهابیــت در تاریــخ اســالم مثــل و مانندی نداشــته و جهان اســالم 

بــا آن درگیــر اســت.
چیــزی کــه در مــردم عربســتان شــاهد آن بودیــم یــک دیانــت فــردی 
شــده در عربســتان بــود کــه هیــچ ظهــور و بــروزی در عرصــۀ جامعــه 
و سیاســت نــدارد و تنهــا در بعضــی رفتارهــا مشــاهده و ظهــور و بــروز 
مذهبــی فقــط در مکا ن هــای مذهبــی مثــل مســاجد دیــده می شــود 
خــارج از ایــن مکان هــا هیــچ گونــه ظهــور و بــروزی وجــود نــدارد. حتی 
بســیاری از مســاجد تاریخــی تخریــب شــده اســت کــه ایــن خیلی مهم 
اســت از طــرف دیگــر مســاجدی ســاخته شــده کــه کامــاًل مــدرن و 
بــا تجهیــزات هســتند. ســعی بســیار شــده کــه بســیاری از نمادهــای 
دینــی حتــی در مســاجد انجــام نشــود مثــاًل نــام پیامبــر)ص( همــراه 
ــبت  ــی نس ــی و بی حرمت ــش بی احترام ــد. گرای ــوات نمی باش ــا صل ب
ــی از  ــی تقدس زدای ــه نوع ــود دارد ک ــی در آن وج ــاجد تاریخ ــه مس ب
مســاجد محســوب می گــردد. خوابــگاه بــودن مســاجد یــک نمونــه از 
بی احترامــی سعودی هاســت. یعنــی انــدازه ای کــه خوابــگاه بــودن نمــود 
ــی  ــن تقدس زدای ــدارد. پیامــد ای ــودن مســاجد نمــود ن ــگاه ب دارد عبادت
ایــن اســت کــه قــدرت خیلــی راحــت توانســته ســلطه مقتدرانــه  پیــدا 
کنــد. پرســش ایــن اســت کــه چــه چیــزی در فــردی شــدن دیانــت 
نقــش داشــته اســت؟ پاســخ ایــن اســت کــه وهابیــت در فــردی شــدن 
دیانــت در عربســتان بســیار موثــر بــوده، مضافــاً اینکــه عالوه بــر فردی 
شــدن دیانــت وهابیــت در یــک نــوع ملت ســازی و دولت ســازی نیــز 
نقــش داشــته اســت. حاکمیــت جدیــد در عربســتان تــا جایی اســت که 

پژوهشــگران غربــی از آن بــه عربســتان مــدرن یــاد می کننــد.
ــودن  ــاز ب ــه مسأله س ــه وج ــد ک ــر گردی ــا متذک ــر از اعض ــی دیگ یک
وهابیــت در ایــن بحــث روشــن نیســت و کمتــر از نــگاه جامعه شناســی 
ــردی شــده  ــت ف ــه موضــوع توجــه شــد. و رد ضمــن دیان سیاســی ب
بیشــتر آلــت دســت قــدرت اســت یــا دیانــت سیاســی شــده؟ ظاهــراً 
دیانــت سیاســی شــده بیشــتر مطمــع نظــر قدرتمنــدان اســت. بــه ایــن 
نکتــه نیــز بایــد توجــه کــرد که چگونــه یک عقیــده از ســویی دیانــت را 

گزارش سی و پنجمین 
نشست نظام سیاسی اسالم



گزارش سی و ششمین 
نشست  نظام سیاسی اسالم

پژوهشــکده نظریه پــردازی  سیاســی و روابــط بین الملــل  ســی و 
ششــمین جلســه از سلســله نشســت های علمــی نظام سیاســی اســالم 
ــتان را روز  ــت در عربس ــی وهابی ــی سیاس ــه شناس ــوع جامع ــا موض ب
سه شــنبه مــورخ 26 آبــان 94 برگــزار کــرد. در ابتــدای نشســت یکــی 
از اســاتید، بــا مــروری بــه مســائل مطــرح شــده در جلســه قبــل، چهــار 
دســته مســئله را مجــدداً مطــرح کــرد و گفــت: اولین مســئله خاســتگاه 
اجتماعــی وهابیــت و تعاملــی اســت که وهابیــت با ایــن خاســتگاه دارد؛ 
ــا جامعــه عربســتان دارد کــه  بــه نظــر می رســد وهابیــت مناســبتی ب
همیــن مناســبت ها باعــث شــده کــه وهابیــت در چنیــن جایــی پاگیــر 
شــود. دومیــن مســئله دیــدن وهابیــت در مناســبات قــدرت ســعودی و  
نظــام بین الملــل اســت. مســئله ســوم، مناســبت ایــن جریــان فکــری 
ــا نظــام اندیشــگی فرهنگــی- سیاســی غــرب اســت. آیــا می تــوان  ب
نســبتی بیــن وهابیــت و دنیــای جدیــد غــرب برقرار کــرد؟ آیا مشــابهت 
و تفاوتــی بیــن آنهــا وجــود دارد؟ مســئله آخــر بررســی نســبت وهابیــت 
بــا انقــالب اســالمی و تشــیع اســت کــه بــه صــورت عام تــر نســبت 

وهابیــت بــا مذاهــب اســالمی قابــل بحــث اســت. 
امــا دربــارة خاســتگاه اجتماعــی وهابیــت مطــرح شــد کــه اگــر مکــه را 
به عنــوان نمــاد عــرب جاهلــی آن زمــان در نظــر بگیریــم، بایــد گفــت 
کــه بــه علــت وجود تعلقــات و بافــت فرهنگــی عقیدتی خاصــی هویت 
فرهنگــی عــرب جاهلــی بــا وهابیت نســبت برقــرار کــرده اســت. عرب 
جاهلــی و وهابیــت همدیگــر را در قــرن 12 پیــدا کرده انــد و وارد یک داد 
و ســتد شــده  و باعــث پویایــی یکدیگــر هــم شــده اند. از ایــن جهــت به 
نظــر می رســد فهــم هویــت عــرب جاهلــی بســیار مهــم اســت. آنچــه 
از مکــه قبــل از اســالم ســراغ داریــم آن اســت کــه ایــن شــهر فــارغ از 

یــک مدنیت سیاســی بــوده  و چنیــن مدنیتی در آن شــکل نگرفته اســت. 
بــه نوعــی می تــوان گفــت حکومتــی در مکــه حکم فرمــا نبــوده و شــاید 
بتــوان گفــت نوعــی نظــام آنارشیســتی در مکــه غالــب بــوده اســت. مردم 
در مکــه همدیگــر را تحمــل می کردنــد. در مکــه بیــش از آنکــه گرایــش 

هویتــی بــه مدینــه و طائــف باشــد بــه نجدد اســت. 
ــه شــدت بت پرســت  ــی ب ــه عــرب جاهل ــم ک ــن می دانی ــر ای عــالوه ب
بــود و ایــن بت پرســتی در خــود مکــه بیشــتر از ســایر جاهــا بــوده اســت. 
ــی  ــت نوع ــن اســت. فردی ــی قری ــت جاهل ــی فردی ــا نوع بت پرســتی ب
خودپرســتی اســت و خودپســندی یعنــی کســی جــز مــن حجّیــت نــدارد. 
ایــن عــدم حجّیــت دیگری اگــر بخواهد ظهــور کنــد در آیین بت پرســتی 
ظهــور می کنــد. همیــن خصلــت باعث شــد کــه مدنیت سیاســی شــکل 
نگیــرد و مکــه به وســیله شــیوخ اداره شــود. در عیــن حــال هیچ کــس هــم 
پای بنــد بــه قانــون نبــوده اســت در واقــع قانونــی نبــوده تــا کســی بــه آن 
پای بنــد باشــد. رفتارهــا مبتنــی بــر عدالــت نبــود. مثــال اگــر از یــک قبیله 
فــردی را از قبیلــه دیگــری می کشــت قبیلــه دوم بــه قبیلــه اول حملــه 
و  آنهــا را تــارو مــار می کــرد. خصیصــه دیگــر عــرب جاهلیــت تجــارت 
اســت کــه اســاس کار مــردم مکــه بــود کــه به واســطه مراســم حــج مرکز 
مهمــی بــرای فــروش کاال پدیــد آمــده بــود و بازارهــای مهمــی داشــت. 
تجــارت بــرای عــرب جاهلــی مکــه از همــه چیــز مهم تر بــود، همــه چیز 

بــه گونــه ای بــود کــه ایــن تجــارت به هــم نخــورد و قطــع نشــود. 
در ایــن فضــا بــا ورود اســالم بت پرســتی کنــار زده شــد امــا فردیــت در 
عــرب جاهلــی باقــی مانــد و منتقــل شــد. بعــد از اســالم هویــت عــرب 
ــت و  ــۀ سیاس ــه عرص ــور و ورود ب ــروز و ظه ــرای ب ــی ب ــی مجال جاهل
تکاپوهــای اجتماعــی پیــدا نمی کنــد و ایــن وضعیــت همین گونــه ادامــه 
پیــدا می کنــد و لــذا مکــه هیــچ گاه به صــورت پایتخــت سیاســی خلفــا 
قــرار نگرفتــه اســت. ایــن فضــا ادامــه دارد تــا قــرن هفتــم که ابــن تیمّیه 
ــا  ــد ب ــر می رس ــد به نظ ــرح می کن ــه مط ــی را ک ــد مطالب ــور می کن ظه
جامعــه جاهلــی عــرب هم ســویی دارد. البتــه همیــن مکتــب ابــن تیمّیــه 
آن زمــان پــا نمی گیــرد و چنــد قــرن می گــذرد تــا در عربســتان شــخصی 
پیــدا می شــود و عالقــه بــه ابــن تیمیــه پیــدا می کنــد. ایــن اســت کــه 
می بینیــم عــرب جاهلــی بعــد از اســالم در قــرن دوازدهــم در تاســیس 
دولــت، ملــت مشــارکت می کنــد .ایــن امــر در اثــر تعامــل ابن وهــاب بــا 
ابن ســعود بوجــود آمــد. دولــت، ملــت جدیــدی بــا چنیــن بافــت فرهنگــی 
کــه در جوهــرة آن فردیــت جاهلــی عربــی نهفتــه اســت، شــکل می دهد. 
ایــن وهابیــت بــود کــه توانســت فرهنــگ عــرب جاهلــی را بازخوانــی و 
بازتولیــد کنــد و ملــت و دولــت جدیــدی را شــکل دهــد. وهابیت توانســت 
بســیج تــوده ای عــرب عربســتان را شــکل دهــد و بــا ائتالفــی کــه بــا 
آل ســعود داشــت در اختیــار آل ســعود قــرار دهــد. بــه نظــر می رســد کــه 
وهابیــت در واقــع یــک نــوع هم ســخنی بــا عربســتان داشــته اســت. زبان 
مــردم ســرزمین شــده و حــرف دل آنهــا را زده اســت. بــا ایــن هم ســنخی 

اقبــال هــم پیــش می آیــد.
در ادامــه یکــی از اســاتید، نکاتــی را در نقــد بحــث مطــرح شــده بیــان 
کردنــد. اول اینکــه مســئله عربســتان جامعــه واحــدی نیســت دو یــا ســه 
کشــور بودنــد کــه عربســتان فعلــی را شــکل دادنــد؛ منطقــه نجــد، حجاز 
و یمــن در واقــع ســه کشــور تبدیــل بــه یــک کشــور شــده اســت. حجــاز 
ــرن 12 در نجــد  ــت در ق ــوده و وهابی ــت نب محــل نشــر و نمــای وهابی
شــکل گرفتــه اســت و مســائل حجــاز ربطــی بــه مســائل وهابیت نــدارد. 
جنــوب عربســتان نیــز یمنــی هســتندکه جــزء عربســتان شــده اســت. 
اگــر منظــور از عــرب جاهلــی در اینجــا اعــراب بادیه نشــین باشــد شــامل 

ــت ســازی نقــش دارد. ــد و از ســوی دیگــر در مل ــردی می کن ف
در این بــاره توضیــح داده شــد کــه دیانــت وقتــی فــردی می شــود آلــت 
ــه  ــردد و ب ــت می گ ــرای سیاس ــیله ای ب ــرد و وس ــرار می گی ــت ق دس
دیانــت سیاســی شــده تبدیــل می شــود. بنابرایــن دیانــت سیاســی شــده 
روی دیگــر دیانــت فردی شــده اســت. امــا وجه فــردی شــدن دیانت آن 
اســت کــه انســان تربیــت شــده وهابی تنها اســت و بــا کســی نمی  تواند 
ارتبــاط برقــرار کنــد چــرا کــه شــرک محســوب می شــود، حتــی عقایــد 
دینــی خــود را نمی توانــد بــروز دهــد زیــرا معتقــد اســت یکــی از مظاهر 
شــرک مــی باشــد. از ایــن رو تقدس زدایــی ایجــاد می شــود کــه یکــی 
از جنبه هــای وهابیــت اســت بــرای مثــال کاری بــرای فــرد فــوت شــده 
نمی کننــد و فقــط تحویــل کارگــر قبرســتان می شــود، حتــی محــل قبر 
را نیــز مشــخص نمی کننــد زیــرا اعتقــاد دارنــد کــه یکــی از مصادیــق 

شــرک اســت. 
دیگــر عضــو این نشســت علمی بــه جنبه هــای اســتفاده ابــزاری از دین 
توســط جریان هــای افراطــی وهابــی، یهــودی و نیــز پیــروی محــض 
جامعــه وهابــی از رأس قــدرت اشــاره کردنــد. در پایــان نشســت دربــارة 
ــلفی گری در  ــا س ــبت آن ب ــالمی و نس ــری اس ــی احیاگ جریان شناس

گذشــته و حــال عربســتان بــه تفصیــل مطالبــی ذکــر شــد. 
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حجــاز و مکــه نمی شــود. عــرب جاهلــی را نمی تــوان بــا فضــای مکــه 
یکســان گرفــت. فضــای مکــه هیچ وقــت این طــور نبــوده کــه از مدنیت 
سیاســی خالــی باشــد. دومیــن مطلــب مربــوط بــه بحــث فردیت اســت،  
منظــور از فردیــت چیســت؟ انســان در جمــع و در وابســتگی کامــل بــه 
ــه دنیــا می آیــد و البتــه در مســیر آزاد شــدن قــرار دارد و هــر  محیــط ب
روز فردیــت خــود را بیشــتر درک می کنــد. ایــن فردیــت در یــک فضــای 
حاکمیــت قانونــی درک می شــود و فــرد احســاس فردیــت می کنــد. در 
یــک حاکمیــت قانونــی اســت کــه مفهــوم آزادی، تســاوی، فردیــت معنا 
پیــدا می کنــد. درواقــع نیــل بــه فردیــت و درک آن، خــود نشــانه مدنیــت 

ــد.  سیاســی می باش
نســبتی کــه بیــن عــرب جاهلــی و ابــن تیمیــه برقــرار می شــود هــم 
ــن  ــه ای ــرن چگون ــد از 7 ق ــای آن چیســت و بع جــای ســؤال دارد. مبن
ــد؟ ابن عبدالوهــاب ســالیان متمــادی را در عــراق  نســبت بوجــود می آی
تحصیــل کــرده، حــدود چهــار یــا شــش ســال هــم در اصفهان ســکونت 
کــرده و جامعه شناســی مــردم ایــران و روحیات مــردم ایــران را درک کرده 

اســت. آیــا می توانیــم نســبتی بیــن او و ایــران برقــرار نکنیــم؟ 
یکــی دیگــر از اســاتید بیــان داشــتند: عربســتان از ســه منطقــه یــا بــه 
عبارتــی از چهــار منطقه تشــکیل شــده اســت منطقــه شــرقیه، منطقه ای 
ــود.  ــناخته می ش ــزا ش ــادی مج ــی و اقتص ــاظ مذهب ــه از لح ــت ک اس
بحریــن کــه نزدیکــی زیــادی بــا منطقــه شــرقیه دارد. منطقــه نجــد که 
ــر  ــا خواســته و ب ــه پ ــت نجــدی دارد و از نجــد ب ــت ســعودی اصال دول
گفتمان شــیعی شــرقیه تســلط یافته اســت. پیوند وهابیت و آل ســعود در 
شــکل گیری دولــت ســعودی بســیار اهمیــت دارد. نقــش علمــای وهابی 
و تعامــل آنهــا بــا آل ســعود در ایــن جــا مهــم اســت. علمــای ســعودی 
کمتــر در حــوزه سیاســت وارد شــده اند. سیاســت و دیــن از نظــر هویتــی 
فاصلــه ای ندارنــد ولــی بیــن عمــل سیاســی و عمل دینــی فاصلــه ایجاد 

شــده اســت. 

ــنبه  ــل روز سه ش ــط بین المل ــردازی سیاســی و رواب پژوهشــکده نظریه پ
ــن جلســه از سلســله نشســت های  ــاه 94 ســی و هفتمی ــورخ 3 آذرم م
نظــام سیاســی اســالم را بــا موضــوع جامعه شناســی سیاســی وهابیــت 

در عربســتان را برگــزار کــرد.
ســخنران جلســه در ادامــۀ مبحــث دوجلســۀ قبــل بــه محور ســوم بحث 
یعنــی نســبت تفکر وهابیت بــا فرهنگ و سیاســت غرب مــدرن پرداخت. 
تعامالتــی در ســطح منطقــه و بین الملــل بیــن وهابیــت و دنیــای غــرب 
وجــود دارد و بــه هــر حــال نوعــی تســامح یــا مماشــات وجــود میــان 
ایــن دو را شــاهد هســتیم؛ گویــی نزاعــی بیــن وهابیــت و دنیــای غــرب 
دیــده نمی شــود و رابطــه خیلــی خوبــی بــا هــم دارنــد. البتــه وهابیــت را 
در عربســتان بــه نیروهــای افراطــی و معتــدل تقســیم می کننــد. جریــان 
افراطــی را می گوینــد منتقــد غــرب اســت کــه ظهــور و بروز برجســته ای 
نــدارد. امــا آیــا ســنخیتی بیــن اردوگاه وهابــی و غربــی وجــود دارد؟ ایــن 
ســنخیت از چــه جنســی اســت؟ فرهنگــی یــا سیاســی اســت؟ بــه نظــر 

گزارش سی و هفتمین 
جلسه نظام سیاسی اسالم

می رســد نوعــی تعلقــات و ســنخیت عقیدتــی و اخالقــی بیــن وهابیت 
ــت در ســاحت  ــه وهابی و مذهــب پروتســتان وجــود دارد، خصوصــاً ک

سیاســت ورود پیــدا نمی کنــد. 
وجــه تشــابه بیــن ایــن دو ایــن اســت کــه در انسان شناســی پروتســتان 
انســان تنهاســت و هیــچ کــس و هیــچ چیــزی بــه او کمــک نمی کند و 
خــود بــه تنهایــی کارهــای خــود را انجــام می دهــد ایــن انسان شناســی 
در وهابیــت نیــز دیــده می شــود. بــا ایــن تفــاوت کــه  در پروتســتان بــر 
خــالف انسان شناســی فردگرایانــه بــه کار عقالنــی بــه مثابــه تکلیــف 
ــذا  ــود. ل ــده می ش ــی دی ــه پویای ــن جامع ــه در ای ــرد، در نتیج می نگ
انسان شناســی وهابــی در عربســتان باعــث می شــود افــراد تــن پــرور 
ــه  ــدارد و وابســته ب ــی ن ــد، برایشــان شــغل اهمیت ــار می آین ــکار ب و بی
پاداش هــا و دریافت هــای دولــت هســتند، تــالش و کوشــش در چنیــن 
جامعــه ای دیــده نمی شــود. ولــی چــون جوهــرة هــردو فردگرایانه اســت 
قرابــت بیــن وهابیــت و فرهنــگ غربــی شــکل می گیــرد. از ایــن رو، 

دنیــای مــدرن خــود را در تعــارض بــا وهابیــت نمی بینــد.
در ادامــه ایــن ســوال  مطــرح  شــد کــه آیــا تســامحی که بیــن وهابیت 
و غــرب اســت کل غــرب را شــامل می شــود یــا بخش هایــی مربــوط 
بــه فرهنــگ پروتســتان را شــامل مــی شــود؟ ایــن ارتبــاط چگونه جنبه 
سیاســی پیــدا می کنــد؟ در پاســخ بیــان شــد کــه پروتســتان به اندیشــۀ 
مــدرن نزدیک تــر اســت تــا کاتولیــک. چــون در پروتســتان برخــالف 
کاتولیــک، فردیــت و تنهایــی پذیرفتــه شــده و جــزو عقایــد مربــوط بــه 
ایــن فرقــه اســت. غالبیتــی کــه وجــود دارد به دلیــل نزدیکی پروتســتان 
بــا اندیشــه مــدرن یــا همــان فردیــت اســت. بــه نظــر می رســد غلبــه 
بــا پروتســتان اســت اگــر کاتولیک هــا حضــور دارند در ســاحت سیاســی 
و نــه عقیدتــی اســت ولــی حضــور پروتســتان در هــر دو اســت. ایــن 
امــر  در انسان شناســی وهابــی وجــود دارد یعنــی فردیــت نوعــی امــر 
پذیرفتــه شــده اســت و در تثبیت قــدرت حاکــِم آل ســعود، وهابیت نقش 

دارد. پررنگی 
ــای مشــترک  ــه کــرد یــک مبن ــه دیگــر عضــو جلســه  اضاف در ادام
فردیــت بیــن مدرنیته و پروتستانتیســم وجــود دارد. همین مســئله باعث 
می شــود کــه رابطــۀ بهتــری از لحــاظ سیاســت داشــته باشــند. چیــزی 
کــه مــا از فردیــت مــدرن می دانیــم ســه ویژگــی اســت کــه عبارتنــد از 
اســتقالل، آزادی و اصالــت. کــه هــر ســه ایــن ویژگــی بــه امــری خارج 
از وجــودش نســبت داده می شــود. یعنــی همــه چیــز مبــاح اســت، یعنی 
مــن تصمیــم گیرنــده هســتم، مــن مختــارم. امــا آنچــه کــه در تفکــر  
وهابیــت اســت مبتنــی بــر تکلیــف اســت و کمتــر بــه ســمت فردیــت 

مــدرن پیــش مــی رود و بــه ظاهــر ماهیــت متفاوتــی دارد.
یکــی از حضــار ادامــه می دهــد چیــزی کــه مــا از وهابیــت می شناســیم 
ــور  ــف مح ــب تکلی ــت، مذه ــی اس ــب اجتماع ــش و مذه ــک جنب ی
ــان  ــم وهابیــت یــک جری ــی می گویی در حــوزه اجتماعــی اســت. وقت
احیاگرایانــه اســت، احیــا در محیــط جامعــه انجــام می شــود. مذهبــی 
کامــاًل خدامحــور و احیاگــر ســنت گذشــته اســت. اینهــا تفاوتــش بــا 
فرهنــگ غــرب بســیار زیــاد اســت. در حــوزة سیاســی و ایدئولوژیــک 
ســه عنصــر تکفیــر، هجــرت و جهاد همــه اجتماعــی هســتند. وهابیت 
هجــرت بــه جامعــه مومنیــن را مطــرح می کنــد، تکفیــر را نســبت بــه 
مظاهــر مخالــف جامعــه پیامبــر)ص( انجــام می دهــد و جهــاد را امــری 
ــر  ــی ب ــام مســلمین نظــر دهــد و مبتن ــد ام ــد کــه بای جمعــی می دان
مشــروعات دینــی باشــد. بــرای مثــال مــدل داعــش مدلــی اســت کــه 
ــد  ــاد را شــخصی می نمای ــد و جه ــاع نمی کن ــچ کشــوری از آن دف هی



ایــن شــخصی شــدن جهــاد بــه بازگشــت جامعــه مدنــی اشــاره دارد. در 
اینجــا فردیــت معنــا نــدارد و در جامعــه اســت کــه فــرد هویــت پیــدا 

ــود. ــر می ش ــت متکث ــورت وهابی ــد. در این ص می کن
ــت  ــه بحــث از فردی ــود ک ــن ب ــاتید ای ــر از اس ــدی یکــی دیگ جمع بن
ــاوت اســت  ــت متف ــود. چــون برداشــت ها از فردی کارگشــا نخواهــد ب
و تمرکــز روی کلمــه فردیــت شــاید مــا را بــه جایــی نرســاند. بحــث 
ــا نســبتی بیــن  ــری مطــرح کــرد کــه آی ــوان در جهــت کلی ت را می ت
ــت  ــر در وهابی ــت تکفی ــود دارد؟ سیاس ــت وج ــرب و وهابی ــان غ جه
شــباهت زیــادی بــه ســنت تکفیــر مســیحیان در جنگ هــای صلیبــی 
ــبیه  ــم ش ــا ه ــاد تکفیری ه ــد. جه ــر می کردن ــه را تکفی ــه هم دارد ک
جهــاد صلیبی هاســت و هیــچ گاه بــا جهــادی کــه در قــرآن آمــده یکــی 
نیســت و بــا ادبیــات قرآنــی نمی خوانــد. در قــرآن کافــر کســی اســت 
کــه شمشــیر علیــه اســالم کشــیده اســت مثــل آمریــکا. آنقدر کــه ابن 
تیمیــه و وهابیــت از مســیحیت تاثیــر پذیرفته انــد، از فرق اســالمی متاثر 

نبوده انــد.

تجلیل سرپرست 

پژوهشگاه از رئیس 

و پرسنل امور مالی به 

مناسبت روز حسابدار
ــوم  ــه مناســبت روز حســابدار، سرپرســت پژوهشــگاه عل ب
انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا حضــور در دفتر امــور مالی 
پژوهشــگاه، ضمــن دیــدار با مســئولین و کارکنان ایــن واحد 

از زحمــات آنهــا تقدیــر کــرد.
در ایــن دیــدار، دکتــر قبــادی بــا بیــان اینکــه امــور مالــی 
یکــی از بخش هــای مهــم هــر نهــاد و موسســه ای اســت، 
کارکنــان امــور مالــی و حســابداران پژوهشــگاه را از جملــه 
دلســوزترین و متعهدترین حســابداران کشــور خواند و آنها را 

از جملــه ســرمایه های پژوهشــگاه برشــمرد. 
در پایــان ایــن دیــدار، دکتــر ربانــی زاده، معــاون اداری-مالــی 
ــاس  ــه پ ــأت رئیســه و ب ــی از هی ــه نمایندگ پژوهشــگاه ب
قدردانــی از کارکنــان امــور مالــی هدیــه ای را به رســم یادبود 

بــه آنــان اهــدا کــرد.
گفتنــی اســت روز 15 آذرمــاه بــه نــام روز حســابدار در تقویم 

ثبت شــده اســت.

بازدید دانشجویان دانشگاه 
جامع علمی کاربردی رشته 

روابط عمومی و رسانه )واحد 
46( از پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی
بــه مناســبت روز دانشــجو در تاریــخ 15 آذر 1394 دانشــجویان رشــته 
روابــط عمومــی و رســانه، بــرای بازدیــد از پژوهشــگاه، بــه پژوهشــگاه 
ــری، رئیــس  ــر محمــود جنیدی جعف ــدای جلســه دکت ــد.  در ابت آمدن
مرکــز تحقیقــات امــام علــی)ع(، گفــت: ما به عنوان دانشــجو و کســی 
کــه در مســیر دانــش افزایــی قرارداریــم چــه وظیفــه ای داریــم؟ آیــا 
پژوهــش و تحقیــق منحصــر بــه افــرادی اســت کــه در پژوهشــگاه 
کار مــی  کننــد؟ خیــر، چنیــن مــرزی وجــود نــدارد. دانشــگاه، جامعــه 
تحصیــل کــردگان و همــه کســانی کــه در ایــن مســیر قــرار دارنــد 
بایــد بــا پژوهش عجین باشــند، مــِن اســتاد از دانشــجو آنچــه از درس 
درمی یابــد و پژوهــش می کنــد را می خواهــم، اینکــه چــه براداشــتی 
دارد و بــه آن چــه مقــدار اضافــه می کنــد. امــروزه عصــر کاربــرد علــم 
اســت، پژوهشــکده علــوم کاربــردی در پژوهشــگاه بــه همیــن دلیــل 
تاســیس شــده اســت. اگــر هر فــردی، هــر دانشــجویی در مســیر علم 
بــه چنیــن تفکــری برســد، جامعــه از جامعــۀ بی حــال خــارج و تبدیــل 
بــه جامعــۀ پویــا، متحــرک و فعــال در مســیر علــم و دانــش مــی شــود. 
مــا امــروزه در عصــری هســتیم کــه علــم بــا ســرعت بســیار بــه جلو 
مــی رود و مــدام بــا فضاهــای حقیقــی و مجــازی روبــه رو هســتیم. 
مســیر علمــی اســتاد و دانشــجو پژوهــش اســت. در پژوهــش اصــول 
مهمــی کــه بایــد رعایــت شــود، اصــول اخالقــی اســت. اولیــن اصل، 
امــر امانتــداری اســت و دومیــن، قضــاوت مســتدل، و مســتند اســت. 
نــگاه پژوهشــگر بایــد نقادانــه و در عیــن حــال نقدپذیــر باشــد. ایــن 
نــگاه، نــگاه علمــی اســت. پژوهشــگر بایــد رازدار باشــد. کثرت گرایــی 
روش شــناختی اســت، یعنــی پژوهشــگر بایــد محــدود به حصر نباشــد 
و کثرت گــرا باشــد و مطلــب را بــا یــک عینــک نبینــد، کثرت گرایــی 
روش شــناختی داشــته باشــد، نــه حصرگرایی و پژوهشــگر بایــد حریم 
ــی  ــول اخالق ــر در اص ــۀ دیگ ــد. نکت ــت کن ــراد را رعای ــخصی اف ش
پژوهــش، صداقــت اســت کــه بایــد ســر لوحــه محقــق و دانشــجو 
باشــد. و نکتــه آخــر حلــم و بردبــاری اســت، یعنــی در امــر تحقیــق 

عجــول نباشــد و صبــر و متانــت نشــان دهــد.
ــگاه  ــاتید دانش ــدی از اس ــن عمی ــر حس ــه دکت ــن جلس ــه ای در ادام
علمــی- کابــردی )واحــد 46( کــه بــه همــراه دانشــجویان خــود آمــده 
بــود، ســخنانی ایراد کرد و ســپس دانشــجویان از کتابخانه پژوهشــگاه 
ــاختار و  ــگاه و س ــف پژوهش ــای مختل ــا بخش ه ــد و ب ــد کردن بازدی

عملکــرد آن آشــنا شــدند.
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دومیــن نشســت تطبیــق تحقیقــات علوم 
ــا نیازهــای جامعــه برگــزار شــد. در  انســانی ب
ابتــدای ایــن نشســت، دکتــر معتمــدی مدیــر 
ــن  ــی ضم ــی و اجتماع ــزی فرهنگ برنامه ری
ــت ها  ــن نشس ــورد ای ــات در م ــه توضیح ارائ
ــت ها، در  ــن نشس ــزاری  ای ــدة برگ ــت: ای گف
ــبب  ــن س ــی بدی ــی اجتماع ــت فرهنگ معاون
شــکل گرفــت کــه اغلــب نتایــج تحقیقــات 
علــوم انســانی بیشــتر بحث هــا نظــری اســت 
و خیلــی کاربردی نیســت و در ســطح جامعه و 
مــردم مطــرح نمی شــود و فقــط در حد جلســۀ 
دفــاع پایان نامــه باقــی می  مانــد. ضمــن آنکــه 
ــت  ــن اس ــا ای ــکاالت پایان نامه ه ــی از اش یک
کــه در اغلــب مواقــع مرتبــط با مســائل جامعه 
نیســت و درگیــر یک ســری از ذهنیاتی اســت 
کــه اگــر اثبــات یــا رد شــود خیلــی هــم بــرای 

جامعــه تفاوتــی نمی کنــد.
وی در ادامــه تأکیــد کــرد: مــا تــالش داریــم 
ایــن فرصــت و امــکان را ایجــاد کنیم تــا نتایج 
ــا  ــتر ب ــه   بیش ــی ک ــات و پژوهش های تحقیق
مســائل جامعــه مرتبــط اســت و راه حل هایــی 
بــرای جامعــۀ امــروز مــا ارائــه می دهــد، امکان 
ــا نتایــج آن در ســطح  ــاره بدهیــم ت ــه دوب ارائ
وســیع تری از عمــوم و رســانه ها مطــرح شــود 
و افــرادی کــه در معــرض ایــن نتایــج نبودنــد، 

ــد. ــد گردن بهره من
ــد  ــرد: فرآین ــان ک ــر نش ــن خاط وی همچنی
اســاس  بــر  پایان نامه هــا  انتخــاب 
آیین  نامــه ای اســت کــه در معاونــت فرهنگــی 
و اجتماعــی تدویــن شــده و شــورایی متشــکل 
از اســاتید پژوهشــگاه از میــان پایان نامه هــای 
ارشــد و دکتــری در گروه هــای مختلــف، 
ــا  ــتر ب ــه بیش ــاله هایی ک ــا و رس پایان نامه ه
مســائل جامعــه مرتبط هســتند، ارزیابــی کرده 
و از میــان آنهــا تعــدادی را بــرای ارائــه در ایــن 

ــد. ــاب می کنن ــتها انتخ نشس
معتمــدی در انتهــا اظهار داشــت: اولین جلســه 
ــته  ــال گذش ــفند س ــت ها، اس ــن نشس از ای
ــت  ــوع »مدیری ــا موض ــاد و ب ــوزة اقتص در ح
دانشــگاه و کارآفرینــی« برگــزار شــد. در ایــن 
ــتانه  ــه در آس ــه واســطه اینک ــز ب نشســت نی
ــون اساســی جمهــوری  ــب قان ســالروز تصوی
اســالمی ایــران در 12 آذر 1358 هســتیم، 
ــی،  ــون اساس ــا قان ــط ب ــای مرتب موضوع ه
بحــث والیــت فقیــه در قانــون اساســی بــه 

عنــوان یکــی از اصــول قانــون اساســی، مــورد  
ــت. ــرار گرف بررســی ق

 در ادامــۀ نشســت دکتــر مردشــتی، نویســندة 
پایان نامــه  نتایــج  ارائــه  بــه  پایان نامــه 
ــی از  ــت: لیبرالیســم یک ــت و گف ــود پرداخ خ
دروغ هــای بــزرگ دنیــای غــرب اســت و 
حتــی در کشــورهای غربــی ایــن مفهــوم بــه 
واقعیــت نمی پیونــدد. چــون اســتکبار جهانــی 
ــر  خواســته های کارتل هــای صهیونیســم را ب
آرای مــردم خــود ترجیــح می دهد.کاپیتالیســم 
ــت در  ــی حکوم ــور اصل ــرمایه داری، مح و س
جهــان غــرب اســت کــه ایــن محــور معمــواًل 
بــا اســتفاده از واژه های لیبرالیســم، دموکراســی 
و کلماتــی مشــابه مطــرح می شــود و در واقــع 
ــه و  ــتعمار کهن ــق اس ــرب از طری ــای غ دنی
ــد حکومت هــای  ــالش می کن ــو ت اســتعمار ن
ملــی در ســایر کشــورها بــه ویــژه کشــورهای 
آرمان هــای  اختیــار  را در  نیافتــه  توســعه 

ــد . ــرار ده ــرمایه داری ق س
بــه اعتقــاد او، امــروز ظهــور گروه  هــای 
تکفیــری و داعــش یــک خیانت و مکــر جدید 
غــرب اســت کــه به منظــور تجزیه کشــورهای 
اســالمی از ســوی غــرب ایجــاد شــده و تجزیه 
ــز یکــی از نقشــه های اســتکبار  عربســتان نی
ــک  ــا کم ــتان ب ــه عربس ــی ک ــت. در حال اس
بــه گروه هــای تکفیــری مســیر ایــن تجزیــه 
ــا  ــواره ب ــرمایه داری هم ــد. س ــوار می کن را هم
دیــن مقابلــه می کنــد و حتــی بــا دین ســازی 
و دین نمایــی تــالش می کنــد تــا دیــن 
ــر  ــد و اگ ــیه بران ــه حاش ــی را ب ــی و واقع اصل
چــه ســرمایه داری بــه عنــوان محــور حکومت 
در غــرب مطــرح اســت، ولــی محــور حکومت 
دینــی، توحیــد اســت که بــه دنبــال آن نبوت و 
امامــت مطــرح می شــود و حکومــت اســالمی 
ــد. در دوران  ــدا می کن ــتمرار پی ــت اس ــا امام ب
حضــور امــام معصــوم )ع(، افــراد صالــح بــرای 
حکومــت انتخــاب می شــوند و حضــرت 
ــت در  ــرای مدیری ــرادی را ب ــز اف ــی)ع( نی عل
ــن  ــالمی تعیی ــت اس ــق حکوم ــی مناط برخ
ــام  ــت ام ــن در دوران غیب ــرد.  همچنی می ک
ــر  ــث پیامب ــا احادی ــه ب ــانی ک ــر)ع( کس عص
اکــرم)ص( و ائمه معصومین)ع( آشــنا هســتند، 
بــه عنــوان حاکــم و فقیه عــام مطرح هســتند 

کــه تبلــور آن در والیــت فقیــه اســت.
ــام  ــرات ام ــه نظ ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام

خمینــی)ره( دربــارة والیــت فقیــه و طــرح 
ایــن موضــوع پــس از پیــروزی انقــالب 
ــالب،  ــدای انق ــان ابت ــت: از هم ــالمی گف اس
امــام خمینــی)ره( بــر تصویــب قانــون اساســی 
جمهــوری اســالمی اصــرار داشــتند کــه ایــن 
ــدی و در  ــان ســال 1358 جمع بن ــون در آب قان
ــردم  ــب قاطــع م ــه تصوی ــان ســال ب آذر هم
ــت  ــوع والی ــه موض ــی ک ــید. زمان ــران رس ای
ــی  ــون اساس ــرگان قان ــس خب ــه در مجل فقی
ــی  ــا بهانه های ــت ب ــت موق ــد، دول ــرح ش مط
ــون  ــرگان قان ــس خب ــالل مجل ــد انح قص
اساســی را داشــت کــه بــا درایــت و قاطعیــت 
ــی شــد. ــه خنث ــن توطئ ــی)ره( ای ــام خمین ام

وی بــا بیــان مطالبــی دربــارة جایــگاه والیــت 
فقیــه در قانــون اساســی جمهــوری اســالمی 
و تغییــرات ایجــاد شــده در مجلــس خبــرگان 
ــت  ــت: والی ــال 68، گف ــی س ــون اساس قان
ــن  ــر تعیی ــالمی عالوه ب ــۀ اس ــه در جامع فقی
سیاســت های کلــی نظــام، در نهادهــای 

ــز حضــور دارد. ــف نی مختل
ــه  ــا اشــاره ب مردشــتی در حاشــیۀ نشســت ب
تبلیغــات دنیــای غــرب بــرای حــذف جایــگاه 
ــت:  ــالم گف ــن اس ــی دی ــی و اجتماع حکومت
ــرح  ــا ط ــد ب ــالش می کنن ــن ت ــمنان دی دش
ــگاه  ــژه جای ــی به وی ــه دین ــبهات، اندیش ش

ــد. ــزوی کنن ــان من ــه را در جه ــت فقی والی
بــا توجــه بــه بحــث پلورالیســم، دنیــای غــرب 
ســعی می کنــد تــا تمــام راه هــای غیــر از دیــن 
ــن را  ــال آن، دی ــه دنب ــه حــق دانســته و ب را ب
منــزوی و اندیشــه های مــادی را جایگزیــن آن 

. کند
ــن در  ــور دی ــت حض ــت اهمی ــد اس  او معتق
عرصه هــای حکومتــی، قانون گــذاری، اداره 
کشــور، اســتقالل، کســب آزادی هــای فــردی 
و اعتــالی جوامــع عقــب مانــده از مهمتریــن 
موضوع هایــی اســت کــه در ایــن زمینــه بایــد 
ــرای  ــه ب ــه ای را ک ــان نام مطــرح شــود و پای
مقطــع دکتــری نوشــته ام بــه ایــن موضوع هــا 

بــا محــور والیــت فقیــه اشــاره دارد.
مردشــتی افــزود: از همــان زمانــی کــه اصــل 
والیــت فقیــه در قانــون اساســی بــه تصویــب 
ــت و  ــه عل ــیاری در زمین ــث بس ــید، مباح رس
چرایــی ایــن موضــوع بــه عنــوان یــک پدیــده 
ــده و  ــرح ش ــر مط ــای معاص ــور در دنی نوظه

دومین نشست تطبیق تحقیقات علوم 
انسانی با نیازهای جامعه برگزار شد



ــن  ــر ای ــا ب ــد ت ــز تــالش کردن برخــی نی
اصــل خدشــه وارد کنند و فلســفۀ وجــودی آن 
را زیــر ســوال ببرنــد. ایــن تحلیل گــر سیاســی 
افزود: اینگونه برداشــت و تفســیرهای مختلف، 
ــرات  ــر مذاک ــاره ب ــروری دوب ــی و م بازخوان
خبــرگان قانــون اساســی در هنــگام تصویــب 
ــد  ــروری می نمای ــه را ض ــت فقی ــل والی اص
تــا بــا یــک نــگاه تاریخــی بــه مبانــی فکــری 
و اعتقــادی تصویــب کننــدگان، اصــل والیت 
فقیــه و میــزان تطبیــق آن بــا مبانــی فقهــی 
ســنجیده شــود.  وی پایان نامــۀ خــود را پاســخ 
ــی دانســت کــه دشــمنان اســالم  ــه تبلیغات ب
بــرای حــذف جایــگاه حکومتــی و اجتماعــی 
ــد و اظهــار داشــت: در  اســالم انجــام می دهن
ایــن پایان نامــه اهمیــت جایــگاه والیــت فقیه 
و پاســخ بــه شــبهات مطــرح شــده به ویــژه بــا 
توجــه بــه متــن مذاکــرات اعضــای مجلــس 
خبــرگان قانــون اساســی مــورد بررســی قــرار 

گرفتــه اســت.
ــرات  ــان نظ ــن بی ــود ضم ــۀ خ او در پایان نام
ــارة  ــر درب ــدم و متأخ ــای متق ــی از علم برخ

مســائل فقهــی والیت فقیــه، بــه مبانی فقهی 
اصــل والیت فقیــه در قانــون اساســی پرداخته 
و مذاکــرات خبــرگان قانــون اساســی را دربــارة 

نحــوه انتخــاب رهبــر بررســی کــرده ام.
ــل  ــان اص ــان و مخالف ــن آرای موافق همچنی
ــرگان  ــس خب ــه در مجل ــه را ک ــت فقی والی
قانــون اساســی مطــرح شــده، بررســی کــرده 
و همچنیــن نظــرات موافقــان و مخالفانــی که 
بیــرون از مجلــس نظراتــی در ایــن زمینــه ارائه 
کــرده بودنــد، از نظــر فقهــی و سیاســی را مورد 
بررســی قــرار داده ام و در فصــل چهــارم، عالوه 
ــاب اصــل  ــا در ب ــا و فقه ــان آرای علم ــر بی ب
ــد از انقــالب اســالمی  ــه کــه بع ــت فقی والی
مطــرح شــده، موضوع هایــی چون مشــروعیت 
و مقبولیــت، نظریه نصــب و انتخاب و گســتره 
اختیــارات والیــت فقیــه یعنــی والیــت مطلقه 
و مقیــده را مــورد بررســی قــرار داده ام و ســپس 
ــه  ــی )ره( را ب ــام خمین ــرت ام ــرات حض نظ
عنــوان اولیــن فقیهــی کــه حکومــت دینــی 
را تجربــه کــرد، مطــرح کــرده ام. بررســی 
اختیــارات والیــت فقیــه در شــورای بازنگــری 

قانــون اساســی بــه عنــوان مبحــث 
ــده  ــه ش ــاله ارائ ــن رس ــده در ای ــل کنن تکمی
و موضوع هــای حــذف شــرط مرجعیــت و 
حــذف شــورای رهبــری مــورد بررســی قــرار 

گرفتــه اســت.
او در پایــان بــه شــبهات مطــرح شــده در ایــن 
ــت  ــت: تضــاد والی ــرد و گف ــاره ک ــه اش زمین
ــودن نظــام  ــی ب ــا دموکراســی، مکتب ــه ب فقی
و مســأله دیکتاتــوری از نکاتــی اســت کــه در 
مقابلــه بــا والیــت فقیــه مطــرح مــی شــود.

ایــن جانبــاز روشــن دل دیمــاه ســال گذشــته از 
ــی  ــا عنــوان »بررســی مبان پایان نامــه خــود ب
فقهــی اصــل والیــت فقیــه در قانون اساســی 
ــه  ــرد ب ــا رویک ــران ب ــالمی ای ــوری اس جمه
ــی  مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی نهای
قانــون اساســی« بــا راهنمایی حجت االســالم 
داود مهــدوی زادگان و مشــاوره عبــداهلل قنبرلــو 
در مقطــع دکتری و در رشــته علوم سیاســی در 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعات فرهنگی 

دفــاع کــرد.

گزارشی از کارگاه یک روزة

 »آشنایی با شیوه های گردآوری داده در مطالعات 
زبان شناختی: معرفی چند ابزار«

کارگاه یــک روزة »آشــنایی بــا شــیوه های گــردآوری داده در مطالعــات زبان شــناختی: معرفــی چنــد ابــزار« در روز چهارشــنبه 20 آبــان در ســالن 
حکمــت برگــزار شــد. دکتــر رســتم بیک تفرشــی در ایــن کارگاه به مباحثــی چــون اهمیــت داده در مطالعــات زبانــی، تفــاوت داده در پژوهش های 
کیفــی و کمــی، انــواع داده هــای زبانــی و روش هــای گــردآوری داده در روان شناســی و همچنیــن روش گــردآوری داده در دو آزمــون رشــد زبــان 
)TOLD3( و آزمــون نارســاخوانی )نمــا( را بــا اشــاره بــه خــرده آزمون هــای ایــن دو آزمــون و ارائــۀ نمونــه مــورد بررســی قــرار داد. در ادامــۀ کارگاه 
دکتــر نعمــت زاده بــه تشــریح روش گــردآوری داده، مفاهیــم اصلــی مرتبــط بــا طــرح ملــی واژگان پایــه )که خــود از مجــری این طرح می باشــد(،  
همچنیــن مالحظــات و مشــکالت گــردآوری داده در طرح هــای کالن و ملــی پرداخــت. دکتــر دســتجردی نیــز بــه شــرح مفاهیــم اصلــی در 
آزمــون آگاهــی واج شــناختی )کــه خــود از طراحیــن آن بودنــد(، همچنیــن بــه بررســی اهمیــت آگاهی واج شــناختی در رشــد خواندن، مشــکالت 

خوانــدن، روش هــای گــردآوری داده بــا معرفــی خــرده آزمون هــای ایــن آزمــون مــورد بحــث قــرار داد.
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هفتــۀ پژوهــش همــه ســاله در اواخــر آذرمــاه برگزار می گــردد، امســال نیز 
بــه حــول قــوة الهــی بــا حضــور فعــال اعضــای محتــرم پژوهشــگاه علوم 
انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد. طــی حکمــی از ســوی معاون 
پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی جنــاب آقــای دکتــر ســید محمد رضــا 
امیری تهرانــی زاده بــه عنــوان رئیــس ســتاد هفته پژوهــش و آقای اســالم 
نــوروزی بــه عنــوان دبیــر اجرایــی ســتاد هفتــه پژوهــش انتخــاب شــدند. 
ســتاد هفتــه پژوهش براســاس آییــن نامــه موجــود، کار خود را با تشــکیل 

دوکمیتــه علمــی و اجرایــی آغــاز کرد.

• در خصــوص اعضــای کمیتــه علمــی هفتــه پژوهــش نامــه ای بــرای 
ــا  ــود را ت ــدة خ ــد و نماین ــال گردی ــز ارس ــکده ها و مراک ــای پژوهش روس
تاریــخ شــنبه 18 مهرمــاه معرفــی نمودنــد اســامی نماینده هــای اعالمــی 

بــه شــرح ذیــل بــود:
اعضــای کمیتــه علمــی: جنــاب آقای دکتــر مالک شــجاعی )پژوهشــکده 
فرهنــگ معاصــر(، جنــاب آقــای دکتــر علیرضــا منجمــی )پژوهشــکده 
ــی  ــر امیری تهران ــای دکت ــاب اق ــی(، جن ــم پژوهش ــی و عل غربشناس
)پژوهشــکده اقتصــاد و مدیریــت(، جنــاب اقــای دکتــر رمضــان رضایــی 
)گــروه عربــی( و ســرکار خانــم فرانــک جهانگــرد )گــروه ادبیــات فارســی( 
پژوهشــکده ادبیــات، جنــاب اقــای دکتر یحیی فــوزی )پژوهشــکده نظریه 
پــردازی سیاســی(، ســرکار خانــم دکتــر نیــره دلیــر )پژوهشــکده تاریــخ(، 
ســرکار خانــم دکتر ناهیــد موید حکمت )پژوهشــکده مطالعــات اجتماعی(، 
جنــاب آقــای ســید رضا حســینی )پژوهشــکده اندیشــه سیاســی(، ســرکار 
خانــم زهــره عطایــی آشــتیانی )مرکــز اســناد آســیا(، جنــاب آقــای دکتــر 
امیــر عبدالرضــا ســپنجی )پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات(، 
ــر اعظــم قاســمی )پژوهشــکده حکمــت و معاصــر(،  ــم دکت ســرکار خان
ــی(،  ــکده زبان شناس ــدم )پژوهش ــد صفاری مق ــر احم ــای دکت ــاب آق جن
جنــاب آقــای دکتــر محمد امیــر احمــد زاده )معــاون مدیــر امور پژوهشــی(، 
ســرکار خانــم دکتــر زهــرا حیاتــی )پژوهشــکده کاربــردی ســازی در علوم 

انســانی(، ســرکار خانــم دکتــر مریــم قبــادی )نماینــده معاونــت فرهنگی و 
اجتماعــی و پژوهشــکده مطالعــات قرآنــی(.

اولیــن جلســه کمیته علمــی هفتــه پژوهــش در روز دوشــنبه 20 مهرماه با 
حضــور معــاون پژوهشــی،رئیس ســتاد هفتــه پژوهــش و اعضــای کمیته 
علمــی هفتــه پژوهــش تشــکیل شــد. کمیتــه علمــی در طــول دو مــاه تا 
برگــزاری مراســم هفتــه پژوهــش حــدود 10 جلســه بــا حضــور اعضــای 
ــای  ــی فرم ه ــه بررس ــه در دو جلســه آن ب ــود تشــکیل جلســه داد ک خ
پژوهشــگر برتــر اختصــاص یافــت. عــالوه بــر جلســات کمیتــه علمــی، 
ــور  ــه ط ــر ب ــگر برت ــان پژوهش ــای داوطلب ــی پرونده ه ــروه بررس کارگ

ــد.  ــاده در 3 جلســه تشــکیل گردی فوق الع

• احــکام اعضــای کمیتــۀ اجرایــی در روز سه شــنبه 14 مهرمــاه بــه شــرح 
ــل صــادر گردید. ذی

ــر  ــای عبدالرحمــن حســنی فر )مدی ــاب آق ــی: جن ــۀ اجرای اعضــای کمیت
ــاون  ــی )مع ــین صاف ــر حس ــای دکت ــاب آق ــی(، جن ــالت تکمیل تحصی
مدیریــت تحصیــالت تکمیلــی( جنــاب آقــای دکتــر حمیدرضــا دالونــد 
)مدیــر نظــارت ارزیابــی(، جنــاب آقای دکتــر محمد امیــر احمــدزاده )معاون 
مدیــر امــور پژوهشــی(، جنــاب آقــای دکتــر حمیدرضــا رادفــر )سرپرســت 
کتابخانــه و مدیــر اجرایــی نمایشــگاه داخــل پژوهشــگاه(، جنــاب آقــای 
حســین صالحــی )مدیر امــور مالی(، جنــاب اقــای ناصر زعفرانچــی ) مدیر 
انتشــارات(، ســرکار خانــم دکتــر طاهــره ایشــانی )مســئول راه انــدازی دفتر 
کرســی های نظریه پــردازی، ســرکار خانــم دکتــر سمیه ســادات شــفیعی 
)مســئول دفتــر امور هیــات علمــی و سرپرســت امــور اداری(، جنــاب آقای 
منوچهــر صابــر نمایندة حــوزه معاونت فرهنگــی و مدیر اجرایی نمایشــگاه 

ــاوری. ــوم، تحقیقــات و فن ــازار وزارت عل فن ب
اولیــن جلســۀ کمیتــۀ اجرایــی در تاریــخ ششــم آبان مــاه بــا حضــور جناب 
آقــای دکتــر امیری تهرانــی و اعضــای کمیتــۀ اجرایــی تشــکیل شــد. الزم 

بــه ذکــر اســت امورکمیتــۀ اجرایــی در 4 جلســه بــه اتمام رســید. 

گزارشی از هفته پژوهش در پژوهشگاه

جامعهپژوهش
توسعه پایدار
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عملکرد هفتۀ پژوهش 1394
ده نفر بعنوان پژوهشگر برتر انتخاب شدند. به ترتیب :

آقــای دکتــر محمدامیــر احمــدزاده، آقــای دکتــر جــواد میــری، آقــای دکتر 
علیرضــا مالیــی توانــی، خانــم دکتــر سمیه ســادات شــفیعی، خانــم دکتــر 
ــه  ــر حوری ــم دکت ــه گشتاســب، خان ــر فرزان ــم دکت طاهــره ایشــانی، خان
احــدی، خانــم دکتــر نیــره دلیــر، خانــم دکتــر مهرنــوش هدایتــی، آقــای 

ــور. ــر محســن علوی پ دکت
ــه  ــر انتخــاب شــدند. ب •  ســه نفــر به عنــوان پژوهشــگر شایســتۀ تقدی

ترتیــب: 
خانــم دکتــر معصومــه نعمتــی، آقــای دکتــر نعمت اله فاضلــی، آقــای دکتر 

بهشتیان. محمد  
• از دو نفــر کارشــناس برگزیــده )فــوق لیســانس و دکتــری نیــز( تقدیــر 

ــب:  ــه ترتی ــد. ب به عمــل آم
خانم دکتر مریم هاشمی، خانم آمنه بختیاری

•  از 3 نفر کارشناس )شایسته تقدیر( تقدیر به عمل آمد. به ترتیب: 
آقای امیر اعتمادی، آقای فرزاد زیویار، خانم فاطمه دژبانی مقدم. 

• از افــراد افتخــارات ملــی و فراملــی نیــز تقدیــر شــد. بــه ترتیــب: ســرکار 
خانــم دکتــر روح انگیــز کراچــی بــرای کتــاب پرویــن اعتصامــی همــراه با 
ــرای کتــاب  کتاب شناســی توصیفــی، آقــای دکتــر شــهرام یوســفی فر ب
ــود  ــر محم ــای دکت ــینی، آق ــهر و شهرنش ــبات ش ــتارهایی در مناس جس

جنیــدی بــرای کتــاب پارســایی، آنــگاه خالفــت 
ــده  ــر دانشــجوی برگزی ــری و 2 نف ــده دکت ــر دانشــجوی برگزی • از 2 نف

کارشناســی ارشــد تقدیــر بعمــل آمــد:
آقــای علــی صابونچــی ) دکتری(، خانم شــهناز جنگجــو ) دکتــری(، آقای 

رضــا صادقــی ) ارشــد(، اقای میــالد جهانگیرفر )ارشــد(.

سخنرانی های داخلی
ــارکت  ــا مش ــخنرانی هایی ب ــه س ــش مجموع ــه پژوه ــم هفت درمراس

ــداز:  ــه عبارتن ــد ک ــزار ش ــکده ها برگ پژوهش
ســخنرانی جنــاب آقای دکتــر مهــدوی زادگان با عنــوان »کاربردی ســازی 
علــوم انســانی بــا تاکیــد بر علــوم سیاســی«، ســخنرانی جناب آقــای دکتر 
معیــن زاده بــا عنــوان »تلقی از پژوهــش در ایران«، ســخنرانی جنــاب آقای 
دکتــر علــی صادقی بــا عنــوان »تلقــی از پژوهــش در ایــران«، ســخنرانی 
جنــاب آقــای دکتــر میــری بــا عنــوان »نقــد گفتمان هــای علــوم انســانی 
غربــی«، جنــاب آقــای دکتــر ناجــی بــا عنــوان »نســبت علــوم انســانی با 
فنــاوری«، ســخنرانی جنــاب آقــای دکتــر فاضلــی بــا عنــوان »نســبت 
علــوم انســانی بــا فنــاوری«، ســخنرانی جنــاب آقــای دکتــر حســنی فــر 

بــا عنــوان »پژوهــش ورزی و ابهامــات آن«، ســخنرانی جنــاب آقــای دکتر 
مجتهــدی بــا عنــوان »دانشــجویی و نســبت آن بــا پژوهش«، ســخنرانی 
ســرکار خانــم دکتــر مبلــغ با عنــوان »چــرا علــوم انســانی، مطالعــات زنان 
را جــدی نمی گیرنــد«، ســخنرانی ســرکار خانــم دکتــر پارســاپور بــا عنوان 
»کفایه الطــب، یــک تجربــه«، گــزارش طــرح ســرکار خانــم دکتــر حیاتی 
بــا عنــوان »فرهنــگ تمثیل های غیــر داســتانی در مثنــوی«، اجــرای پنل 
پژوهشــکده زبانشناســی بــا عنــوان »زبان شناســی و دانش هــای دیگــر در 
قــرن بیســت ویکم« بــا حضــور جنــاب آقــای دکتــر عاصــی، جنــاب آقای 
دکتــر صفارمقــدم، جنــاب آقــای دکتــر نصــرا... زاده و ســرکار خانــم دکتــر 

افراشی.

سخنرانان میهمان
مراســم هفتــه پژوهــش در پژوهشــگاه بــا ســخنرانی  مدعوینــی از خــارج 

پژوهشــگاه ادامــه یافــت کــه بــه شــرح زیــر می باشــد:  
ســخنرانی جنــاب آقــای دکتــر وحیــد احمــدی معــاون پژوهشــی وزارت 
علــوم تحقیقــات و فنــاوری، ســخنرانی جنــاب آقــای دکتــر حــداد عــادل، 
ســخنرانی جنــاب آقــای دکتــر احمــد احمــدی، ســخنرانی جنــاب آقــای 
دکتــر محمد علــی اکبــری بــا عنــوان »الــزام و امــکان گــذار از کارفرمایــی 
و بنگاهــداری دولتــی در پژوهش هــای علــوم انســانی«، ســخنرانی جنــاب 
ــوم  ــان عل ــرآن و زب ــان ق ــوان »زب ــا عن ــد پاکتچــی ب ــر احم ــای دکت آق
انســانی« و ســخنرانی جنــاب آقــای دکتــر مقصــود فراســتخواه بــا عنــوان 
ــر هم کنشــی دانشــگاه و  ــد ب ــا تأکی ــران ب ــانی در ای ــوم انس »وضــع عل

ــم اندازها. ــا و چش ــر چالش ه ــی ب ــه«، تأمل جامع

نمایشگاه هفته پژوهش
در نمایشــگاهی کــه به مناســبت هفتــه پژوهــش در داخل پژوهشــگاه دایر 

شــد، کتــب و طرح هــای منتخــب ذیــل بــه نمایــش درآمد: 
• کتب انتشارات پژوهشگاه و غیر پژوهشگاه در سال 93و 94

•  طرح های پایان یافته پژوهشکده ادبیات 
•  سکه های تاریخی توسط پژوهشکده تاریخ

•  کتب نفیس مرکز فرهنگی اسناد آسیا
•  کتب نفیس کتابخانه مرکزی

•  کلیپ معرفی پژوهشگاه
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• ارائــه چهــار پایــگاه داده هــای اطالعاتــی و علمــی که توســط چهار 
کارشــناس متخصــص جنــاب آقــای دکتــر مســعود قیومــی، ســرکار 
ــور و  ــا حاجی پ ــم نادی ــرکار خان ــور، س ــمیه ملکی پ ــر س ــم دکت خان
ســرکار خانــم یاســمن قوامــی از طریــق نمایش ویدئــو پرژکتــور ارائه 
گردیــد. ایــن پایگاه هــا عبارتنــداز: 1- ســایت پایــگاه داده هــاي زبــان 
فارســي 2- ســایت پایــگاه آزوفــا: آمــوزش زبــان فارســي و فرهنــگ 
بــه غیــر فارســي زبانــان3- ســایت پهلــواژ: فرهنــگ جامــع فارســی 

میانــه بــه فارســي4- اطلــس شــاخص هــاي فرهنگــي کشــور
ــت از رویکردهــای کالن، عملکــرد و ظرفیت هــای  ــه پاورپوین • ارائ

پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.

ویژه نامۀ هفتۀ پژوهش
ــرم  ــای محت ــا رؤس ــه ب ــاوی 16 مصاحب ــش ح ــه پژوه ــۀ هفت ویژه نام
پژوهشــکده ها و اعضــای محتــرم هیــات علمــی پژوهشــگاه و معرفــی 
ــج ســاله پژوهشــگاه، طــرح تأســیس پژوهشــکدة  ــردی پن ــۀ راهب برنام
فنــاوری ســازی در علــوم انســانی، طــرح تأســیس پژوهشــکدة مطالعــات 

ــید. ــاپ رس ــه چ ــی در 32 صفحــه و 500 نســخه ب قرآن

 رویدادهای هفتۀ پژوهش
ــوم  ــرم عل ــر محت ــادی، وزی ــد فره ــر محم ــای دکت ــاب آق ــد جن • بازدی
تحقیقــات و فنــاوری، از غرفــۀ پژوهشــگاه علوم انســانی در روز چهارشــنبه 

ــاه 25 آذرم
• بازدیــد جنــاب آقــای دکتــر وحیــد احمــدی، معــاون محتــرم پژوهشــی 
وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری، از غرفــه پژوهشــگاه علــوم انســانی در 

ــاه ــنبه 26 آذرم روز پنج ش
• اعــالم تأســیس کانــون اعضــای هیــات علمــی بازنشســته بــا حضــور 

جنــاب آقــای دکتــر تکمیــل همایــون 
• برگــزای پنــل تجربــۀ زیســتۀ بــزرگان پژوهــش علوم انســانی بــا حضور 
جنــاب آقــای دکتــر احمــد کتابــی، جنــاب آقــای دکتــر یحیــی مدرســی و 

جنــاب آقــای دکتــر بیــوک محمدی.

دیگر اقدامات ستاد هفتۀ پژوهش 
• تهیــه لــوح قدردانــی و جوایــز برای اعضــای هیأت علمی و پژوهشــگران 

برگزیــدة کمیتۀ علمی
• برگــزاری نشســت مطبوعاتــی هفتــه پژوهــش در تاریــخ 94/9/18 در 
جمــع بیــش از 25 تــن از خبرنــگاران بــرای معرفــی برنامه هــای هفتــه 

پژوهــش 
• افتتــاح کانــال پژوهشــگاه در 3 شــبکه اجتماعــی تلگــرام، بیســفون و 

لینکد یــن
• تهیۀ کلیپ سه دقیقه ای برای معرفی پژوهشگاه

ــه پژوهــش از خبرگزاری هــا  ــار و برنامه هــای هفت • اطــالع  رســانی اخب
ــا- مهــر- شــفقنا- فرهنــگ امــروز-  ــارس- ایکن ــا- شبســتان- ف )ایبن
ایســنا- روزنامــه شــهروند- روزنامــه ایــران(، ســایت های خبــری، 

روزنامه هــا و شــبکه های اجتماعــی 

نمایشگاه فن بازار
در نمایشگاهی که به مناسبت هفته پژوهش در نمایشگاه فن بازار 

دایر شد، فعالیت های زیر انجام پذیرفت:
• برگزاری کارگاه آموزشی »فلسفه و فکرپروري براي نوجوانان« 

توسط جناب آقای دکتر کریمی
• نمایش کتاب ها و طرح های پژوهشی

مدیر مسئول: سّیدمحسن علوی پور
سردبیر: حوریه احدی
هیأت تحریریه: 
 سمانه خودچیانی، 
محسن باباخانی، 
شهرام اصغری و
 سّیدفرزاد حسینی

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

انتصاب
سرپرســت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
طــی احکامــی، دکتــر سیدحســین میرجلیلــی را بــه ســمت 
»مدیــر گــروه پژوهشــی دانــش و پژوهــش« و دکتــر 
سیدمحســن علوی پــور را به عنــوان »رئیــس ســتاد برگــزاری 
پنجاهمیــن ســالگرد تأســیس پژوهشــگاه« منصــوب کــرد.

ا إِلَْیِه َراِجعوَن إِنَّا هلِلِّ َوإِنَـّ

سرکار خانم آقاجاني
ــلیت  ــان را تس ــدر بزرگوارت ــت پ ــت وارده درگذش مصیب
ــو  ــان عل ــراي ایش ــبحان، ب ــداي س ــوده، از خ ــرض نم ع
درجــات و بــراي جنابعالــي و ســایر بازمانــدگان صبر جمیل 

و اجــر جزیــل مســألت داریــم.
روابط عمومی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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دوره آموزشی: علم بدون تبیین  )تبیین علم به مثابه »بازی زبان«، توصیف و نه تبیین، مردم شناسی علم(
مدرس: دکتر غالمحسین حیدری )عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی(

زمان برگزاری: شنبه 24 بهمن ماه ساعت 13 الی 17:30
مدت زمان دوره: 6 ساعت

هزینه ثبت نام:  600/000  ریال
دانشجویان و اعضای هیأت علمی : 500/000 ریال

برای دریافت اطالعات بیشتر به سایت پژوهشگاه به نشانی  www.ihcs.ac.ir  مراجعه فرمایید.

دوره آموزشی: بررسی تطبیقی شعر معاصر ایران و عرب
مدرس: دکتر عبدالحسین فرزاد )عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی( 

زمان برگزاری : شنبه ها 3 بهمن ماه لغایت 24 بهمن ماه ساعت برگزاری: ساعت 10 الی 12
مدت زمان دوره: 8 ساعت  )4 جلسه 2 ساعته(

هزینه ثبت نام:  600/000  ریال
دانشجویان و اعضای هیأت علمی : 500/000 ریال

برای دریافت اطالعات بیشتر به سایت پژوهشگاه به نشانی  www.ihcs.ac.ir  مراجعه فرمایید.

درس گفتار حافظ خوانی: شرح و تحلیل غزلهای حافظ
مدرس: دکتر طاهره ایشانی )عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی( 

زمان برگزاری : یکشنبه ها 4 بهمن ماه 94 لغایت 22 فروردین ماه 95
مدت زمان دوره : 20 ساعت )10 جلسه دو ساعته( ساعت برگزاری : 18-16

هزینه ثبت نام:  1/500/000 ریال
دانشجویان و اعضای هیأت علمی : 1/000/000 ریال

برای دریافت اطالعات بیشتر به سایت پژوهشگاه به نشانی  www.ihcs.ac.ir  مراجعه فرمایید.

کارگاه آموزشی: آشنایی با ویژگی ها و مؤلفه های داستان های برنامه فبک و راهنمای آن
مدرسان: دکتر سعید ناجی، دکتر روح اهلل کریمی، دکتر مهرنوش هدایتی، دکتر لیال حبیبی

زمان برگزاری : 9 و 10 بهمن ماه 94 ساعت 
مدت زمان دوره : 14 ساعت )10 جلسه دو ساعته( ساعت برگزاری : 8 الی 15

هزینه ثبت نام:  1/200/000 ریال
دانشجویان و اعضای هیأت علمی : 1/000/000 ریال

برای دریافت اطالعات بیشتر به سایت پژوهشگاه به نشانی  www.ihcs.ac.ir  مراجعه فرمایید.

چگونگی تحلیل انسجام و پیوستگی متون با رویکردی نو
مدرس: دکتر طاهره ایشانی

زمان برگزاری: 5 بهمن  لغایت 11 اسفند 94 از ساعت 16 الی 18
روز برگزاری : دوشنبه و سه شنبه هر هفته

هزینه ثبت نام:  2/000/000 ریال
دانشجویان و اعضای هیات علمی : 1/500/000 ریال

برای دریافت اطالعات بیشتر به سایت پژوهشگاه به نشانی  www.ihcs.ac.ir  مراجعه فرمایید.


