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دورة جدید، سال دوم، شمارة بیستم، بهمن  1394

پيروزي و سالروز  اّيام ا... دهة فجر  فرارسيدن  به مناسبت  پژوهشگاه   پيام سرپرست 

انقالب اسالمي

مراسم سي و هفتمين سالگشت پيروزي انقالب اسالمي ايران در پژوهشگاه

رونمايي از آئين نامة »کاربردي سازي طرح هاي علوم انساني و اجتماعي«

ديدار دکتر قبادي با اعضاي مرکز تحقيقات امام علي)ع(

گزارشي از نشست »بررسي مباني نظري و بحران محيط زيست«

ديدار دکتر قبادي با اعضاي پژوهشکدة نظريه پردازي سياسي و روابط بين الملل

مناظره علمي »حق رأي در اسالم« برگزار شد

نشست پروژة »نسخه شناسي و مستند سازي نسخه هاي قرآني«

گزارشي از جلسات »نظام سياسي اسالم«

ديدار سرپرست پژوهشگاه با اعضاي پژوهشکده زبانشناسي

 بازديد اعضاي انجمن ايراني »مطالعات قرآني و فرهنگ اسالمي« و دانشجويان دورة

کارشناسي ارشد »علوم قرآن و حديث« پژوهشگاه از مرکز اسناد ملي ايران

س گفتار رموز اشراقي شاهنامه«
گزارشي از هفتمين جلسه دورة آموزشي »در

گزارشی از دومين هم انديشی »جايگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی با موضوع

مبانی معرفتی پژوهش های ميان رشته ای«

ك روزة بازديد از کاخ موزة سعد  آباد به مناسبت دهة مبارك فجر
                  اردوي ي

ارزيابي و  سنجش  »شاخص سازي،  راهبردي  مطالعات  کرسي  جلسة  از   گزارشي 

وضعيت امنيت«
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بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

با سالم به حضور کلية اعضاي مکّرم پژوهشگاه
فرارسيدن دهة فجر، فرصتي نيکو براي بازخوانش چيستي، 
چرايي، چگونگي و ترسيم آيندة انقالب عظيم اسالمي ما 

را فراهم مي سازد.
بزرگ،  انقالب  اين  چيستي  در  سخن  کوتاه ترين  شايد 
وزِن وجه فرهنگي، معرفتي و اجتماعي در برابر جنبه هاي 

سياسي و واکنش ها و تقابل هاي نظامي آن باشد.
از اين ديدگاه، انقالب اسالمي؛ بر بازآفريني نظام فرهنگي و 

معرفتي اين سرزمين و اين تمّدن کهن استوار بود.
فرهنگي  سازه هاي  و  نظام  احياء  درحقيقت  را  انقالب  اين 
و بازيابي ظرفيت و توانش ميراث هاي معنوي و ديني اين 
مرز و بوم مي توان تلقي نمود. درواقع سازه هاي دروني اين 
انقالب را عناصر ديني و معنوي مردم ما تشکيل داده است. 
نو،  با جهان  انقالب، پيوند  اين  اين همه، رويه ديگر  با  اما 
درك مسائل، نيازها و معضالت انسان ها و داشتن رويکرد 

جهاني با همة ابعاد و اليه هاي آن بود.
سفر حضرت امام به فرانسه و اسکان در آنجا و تشکيل اتاق 
فرماندهي انقالب در قلب اروپا و يکي از عمده ترين مظاهر 
تمّدن جديد بود. مشي عمومي امام از ابتداي نهضت از سال 
1324 به بعد و معاشرت و مؤانست ايشان با اصناف گوناگون 
مردم و دانشگاهيان از يك سو و احساس مسؤوليت ايشان 
بويژه  جهان  ستمديدگان  و  محرومان  سرنوشت  برابر  در 
مردم مظلوم فلسطين و ضرورت مقاومت در برابر ستمگران 
از سوي ديگر، جملگي وجه جهاني و انساني انقالب اسالمي 

را نشان مي دهد.
باورها و سلوك متشرعانه و  اين، مشرب عارفانه،  بر  عالوه    
بزرگوار  امام  ستودني  سياسي  و  اجتماعي  هوشمندي هاي 
نيز موجب شد تا انقالب هم از اقبال عمومي وصف ناپذيري 
برخوردار شود و هم وجه انساني و جهاني آن بارزتر جلوه 

کند.
اگرچه در برخي جنبش هاي استقالل طلبانة دنياي معاصر 
مؤثر  حضور  علمي  و  فرهنگي  و  معنوي  شخصيت هاي 
داشته اند، مانند نقش گاندي در نهضت استقالل طلبي هند، 

اما در تمام انقالب هاي دوران معاصر هيچگاه 
يك  رهبري  جايگاه  در  دين ساالري  و  سياستمدار  عارف 
از  نمودي  خود  حقيقت  اين  است.  نداشته  قرار  انقالب 
اسالمي  انقالب  اجتماعي  ـ  معرفتي  ـ  فرهنگي  ماهيت 

به شمار مي آيد.

به چرايی  لذا  نمی پذيرد،  را  بيشتر  بسط  اندك  مجال  اين 
دانش پژوهان،  محققان،  می شود.  اشاره  بزرگ  نهضت  اين 
متفکران و سياستمداران هر کدام در اين باره سخن بسيار 
»چرايی«  می رسد:  نظر  به  چنين  اختصار  به  اما  گفته اند، 
اين نهضت با »چيستی« آن پيوندی عميق برقرار می کند. 
اّوالً بنيان های فرهنگی، معرفتی و اجتماعی ايران در دوران 
جديد بر روی ريل خود حرکت نمی  کرد و به نوعی تنافر و 
تباين دچار شده بود، ثانياً بويژه روال ها و بسياری از نهادها 
فرهنگی،  سازه های  با  پهلوی  دوران  جاری  رويکردهای  و 
حقيقت  در  و  نداشت  انطباق  ايرانيان  اجتماعی  و  معنوی 
تناقص ها،  اگر  حتی  بود.  آمده  پديد  بنيانی  ناسازوارگی 
زير  هم  باز  نبود،  پهلوی  رژيم  وابستگی های  و  نگرش ها 
ساخت ها و بنيان های فرهنگی و ميراثی ايرانيان می طلبيد 
که نظام فرهنگی معنوی و دينی ايران متناسب با ماهيت 
معرفتی و فرهنگی مردم ما تحولي پيشرو را درپيش بگيرد.

بنابراين وقوع انقالب، بسيار شکوهمند و ابتهاج آميز است، 
تعطيلی،  و  تخريب  کمترين  انسانی،  تلفات  کمترين  با 
همراه با بروز شورانگيزترين صحنه های اجتماعی، معنوی و 
دينی، عالی ترين مظاهر پيوست فرهنگی، به ويژه آموزه های 

عاشورايی را حکايت کرد.
انقالبی که مظهر اتحاد و همدلی همة گروه های کشور بود 
دانشگاهی،  معلم،  از  داشتند؛  موثر  سهمی  آن  در  همه  و 
و  کارمند  کارگر،  کشاورز،  دانش آموز،  روحانی،  روشنفکر، 
نظامی و ... جملگی در تفوق و رجحان قلم بر شمشير، گل 
بر گلوله، منطق بر خشم، معرفت بر خشونت، صفا بر جفا 

اتفاق نظر داشته اند. 
رهبری  با  که  است  شاهد  دنيا  امروز  نيز  دليل  همين  به 
داهيانه مقام معظم رهبری و با همت دولت تدبير و اميد، 
منطق انسانی انقالب اسالمی در جهان می درخشد و رويکرد 
خشونت طلبی،  عليه  آن  حقيقت پيشگی  و  معرفت مداری 
و  اجتماعی  ناهنجاری های  و  ترورطلبی  و  داعش پروری 
آشفتگی های ذهنی و سياست رعب و وحشت، پيش از هر 

زمان حقانيت خود را جلوه گر می سازد.
همراه با تجديد پيمان با شهيدان سرافراز انقالب اسالمی 
فرا  بزرگ،  نهضت  اين  پاکباز  آرمان خواه  فداکاران  همه  و 
رسيدن سی و هفتمين بهار آزادی را به همه پژوهشگران، 
تبريك  پژوهشگاه  گرامی  و  عزيز  کارمندان  و  کارشناسان 

عرض می کنم.
با نثار خالصانه ترين ارادت
حسينعلی قبادی

پيام سرپرست پژوهشگاه به مناسبت فرارسيدن 
ايّام ا... دهة فجر و سالروز پيروزي انقالب اسالمي
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مراسم سی و هفتمين سالگشت پيروزی 
انقالب اسالمی ايران در پژوهشگاه

و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت 
مطالعات فرهنگی، به مناسبت ايام دهه فجر اقدام به برپايی 
جشن انقالب کرد. در اين مراسم ابتدا آقای دکتر حسينعلی 
ايراد  رابطه  اين  در  پژوهشگاه، سخنانی  سرپرست  قبادی، 

کرد.
گشت  سال  فرخندة  ايام  تبريك  از  پس  قبادی،  دکتر   
ما  به گردن  ايام حقی  اين  اسالمی، گفت  انقالب  پيروزی 
دارد و نکوداشت اين ايام و برگزاری مراسم های اين چنينی 
را  انقالب  اصالت و خويشتن ماست، دستاورد  به  بازگشت 
بايد برای نسل های آينده منتقل کنيم. وی گفت: يکی از 
وظايف راهبردی پژوهشگاه انتقال دستاوردهای انقالب به 
نسل های آينده است. بايد سوال های جوانان را بشکافيم و 
بگوييم دستاوردهای انقالب چيست و اين را بعد از آزادی 

و آزادگی را چگونه و از کجا کسب کرده ايم. 
سخنران دوم، سرکار خانم مرضيه دباغ، وی درسال های بعد 
انقالب در سمت های مختلفی خدمت کرده اند  پيروزی  از 
از جمله: فرمانده سابق سپاه همدان، مسئول سابق بسيج 
خواهران کل کشور، و سه دوره نيز در سال های گذشته از 

تهران و همدان نماينده مجلس شورای اسالمی بوده اند. 
خانم دباغ در سخنرانی خود گفت: بايد به سؤالی که آقای 
دکتر قبادی مطرح کردند توجه کرد و توسط علمای حاضر 
به  و  تفحص  و  تحقيق  انقالب  پژوهشگاه دستاوردهای  در 
نسل های آينده منتقل شود. من و ُشمايی که امروز به اسم 
سخن  هم  با  مکانی  چنين  در  و  نشسته ايم  اينجا  انقالب 
و  آزادی  از  بعد  اين  توانستيم  و چگونه  کجا  از  می گوئيم. 
آزادگی را داشته باشيم تا حرف دل خود را بيان کنيم و 
از ديگران جواب بخواهيم. اين انقالب انقالبی است که يك 
اين  پايه  ديگر  است،  مهدی  حضرت  دوش  روی  آن  پايه 
مثلث روی دوش امام رضوان اهلل تعالی بود و سپس به دوش 

رهبر معظم انقالب است.
اين انقالب سرمايه گذاری می خواهد. 

ايام قبل از پيروزی انقالب، روزی برای توزيع اعالميه رفته 
بودم و قدری شب دير به منزل برگشتم. همسرم گفتند من 

راضی نيستم شما تا اين موقع از شب بيرون باشيد. من هم 
گفتم چشم ديگر دير وقت برنمی گردم. صبح روز بعد استاد 
سعيدی زنگ زدند و گفتند بايد در مناطق شمالی تهران 
و  توزيع کنيد، من هم عذرخواهی کردم  اعالميه  تعدادی 
گفتم امکانش را ندارم چون همسرم اجازه نمی دهد. ايشان 
گفتند مگر اختيار همه چيز دست اوست؟ بگو بيايد پيش 
من. به اتفاق همسرم رفتيم محضر استاد سعيدی، ايشان 
به همسرم گفت تاجری قصد معامله بسيار بزرگی دارد و 
امکان  من  گفت  همسرم  شود،  شما شريك  با  است  مايل 
نظر سرمايه  مورد  تاجر  استاد گفت:  ندارم،  سرمايه گذاری 
اين  ايشان  نمی خواهد، وقت هم نمی خواهد فقط خواسته 
تدبير  او  برای  ما  را  آنچه  و  بگذاريد  آزاد  را  او  که  است 
تاجر  گفت  و  داد  نشان  مرا  استادم  بدهد.  انجام  می کنيم 
ايشان است. همسر شما. همسرم گفتند اگرچنين است ما 

با مرضيه کاری نداريم مال شما و انقالب.
مبارزات  زندان،  در  فعاليت چه  تمام طول  در  در حقيقت 
کردستان، فرماندهی سپاه يا دوران اشتغال در بسيج کشور، 
به  چون  نکرد  اعتزاض  من  به  همسرم  ديگر  هم  بار  يك 
انقالب اعتقاد داشت. اگر اعتقاد پيدا کنيم که اين انقالب 
سرمايه ای از دست آقا امام زمان است يا سرمايه ای است 
که با خون شهدا و با دل سوختة امام به دست آمده، و در 
اختيار من و شما قرار گرفته است برای حفظ اين سرمايه 

تالش خواهيم کرد.
روزی امام تعدادی از فرماندهان را به حضور خواستند، مثل 
آقای رضايی و چند نفر ديگر، امام گفتند چند روزی است 
و  رفت  جماران  تپه های  پشت  صدام   14 اف  هواپيماهای 
آمد دارد احتماال شاه چيزهايی در اين تپه ها پنهان کرده 
باشد. قسمت هايی از آن تپه ها را زير نظر گرفتند و در آن 
تعداد زيادی موشك در  منطقه چند زاغه پيدا کردند که 
پرتاپ داشت.  قابليت  با اف 14  آنجا وجود داشت و فقط 
امام اين را حدس زده بود و گفت رفت و آمد آن ها نشان 
می داد که چيزی اينجا پنهان شده است. امام اغلب اتفاق ها 
در  که  داشت  ناشناخته ای  زوايای  او  می کرد،  استنباط  را 
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چنين مواقعی روشن می شد.
اين انقالب با افکار و انديشه و پيش بينی های خاص آقا امام 
زمان به اينجا رسيده و امام خمينی هم رهرو ايشان بوده 

است.
وی در پايان تأکيد کرد دشمنان اسالم و قرآن به اشکال 
انقالب را  بايد دستاوردهای  با ما مبارزه می کنند.  مختلف 
حفظ و حراست کرد. اين به عهدة زن ها و مردهای ماست. 
انقالب به سادگی به دست نيامده است. خواهش می کنم از 

انقالب محافظت کنيد.
سخنران سوم خانم کريمی، همسر و خواهر شهيد، سخنان 
با اين حديث آغاز کرد: »قلم علما افضل بر خون  خود را 
داشته  عمامه  هم  می تواند  عالم  کرد،  تأکيد  و  شهداست« 
باشد هم نداشته باشد، وی افزود اگرچه آقای دکتر قبادی  
مطرح کردند وظيفة انسانی همة ما است. و بايد به سؤال 
مذکور پاسخ داده و انشاهلل بتوانيم دستاوردهايی را داشته 

باشيم.
چنين نشست هايی با هدف زنده نگه داشتن ياد شهداست، 
شهدا  ندارند،  نشست ها  اين  به  احتياجی  شهدا  گفت  بايد 
بلکه  ندارند،  داشته شدن  بزرگ  و  بزرگ شدن  به  احتياج 
اين ما هستيم که نيازمنديم در اين نشست ها، گفتگوها، در 
اين بازگويی خاطرات و بازخوانی تاريخ و به خصوص تاريخ 
ملی آميخته با آرمان های ما، چيزهايی را به دست آوريم. 
اين جلسه ها بين ما و تاريخ پيوند ايجاد می کند، به خصوص 
نسل جوان و دانشگاهی ما بايد به بازخوانی تاريخ بپردازد، 
حماسه ها را مرور کند. هر جا که ملت ها حضور دارند، هيچ 
آفريده  حماسه ای  آن ها  بين  که  نمی کنيد  پيدا  را  ملتی 
ملت های  گفت،  بايد  باشد  چنين  اگر  بلکه  باشد،  نشده 
بدون حماسه ملت های بدون حافظه هستند. دهة فجر يك 
جامعه  در  و  دارد  وا  فکر  به  را  ما  بايد  که  است  بازخوانی 
تحول ايجاد کند. اگر کاستی و مشکلی در جريان پس از 
انقالب هست به حساب انقالب نبايد گذاشت. اين سوال که 
چه تحولی موجب بروز انقالب در جامعه می شود؟ بازخوانی 
تاريخ است که به ما نشان می دهد چه هزينه هايی پرداخت 

شده است.

ما هنوز متوجه نشده ايم که چه به دست آورده ايم، امروز که 
ما به قدرتی تبديل شده ايم و نشانه آن در مذاکرات اخير 5 
+1 ديده می شود، قدرت های بزرگ توانمندی های نظامی، 
انسانی و علمی ما را درك کرده و به  نيروهای  سياسی و 
پای ميز مذاکره آمده اند. اين نتيجه تالش در گذشته و بيمه 
شدن انقالب به واسطة خون شهداست، مسائل و مشکالت 
در  انقالبی  هر  از  بزنيم. پس  گره  انقالب  با  نبايد  را  امروز 
صورتی که انقالب از آرمان ها و مسير خود عدول يا منحرف 
شود بايد اصالح صورت گيرد، اصالح برای اين زمان است. 
اصالح در خود خشونت و خون ريزی ندارد، گفتمان و گفتگو 

دارد و راه ها و روش ها در آن ارائه می شود.
فرهنگ  گسترش  در  نمادسازی  اهميت  به  ادامه  در  وی 
تأثير  مکان ها  برخی  گاهی  افزود،  و  کرد  اشاره  انقالبی 
تربيتی دارد، مانند موزه عبرت و قطعه 33 بهشت زهرا که 
اعدامی های قبل از انقالب در آن به خاك سپرده شده اند، 
تاريخ 21  در  کرده ام. همسر من  تجربه  را  اين  من خودم 
بيمارستان  از  را  او  پيکر  پنهانی  ما  و  شدند  شهيد  بهمن 
خارج کرديم تا به خاك بسپاريم. آن روزها  قطعه 33 يك 

نماد بود.
نتيجه و دست آورد چنين نشست هايی به عنوان بزرگداشت 
به  تاريخ است.  با  دهة فجر، که روز ملی ماست، پيوند ما 
لحاظ جامعه شناسی، يادآوری دردها و رنج های ملت ها آن ها 
را به هم نزديك می کند و موجب وحدت و همدلی می شود. 
آنچه امروز کيمياست و ما به آن خيلی نيازمند هستيم. بايد 

تالش کنيم وحدت و همدلی را در جامعه به دست آوريم.
صفات  و  خاطرات  بيان  نشست ها  اين  آورد  دست  ديگر 
چرخه  از  خروج  و  شهداست  و  رزمندگان  خصوصيات  و 
معنا  عصر  را  يکم  و  بيست  قرن  است.  زندگی  بی معنای 
و  آرمان ها  يادآوری  و  ذکر  زمانه  اين  در  گفته اند.  درمانی 
منش ها و سيرة مجاهدان و شهدای انقالب و رزمندگان و 
با نسل  را نديده  پيوند نسل جوان که استعمار و استثمار 
قابل  معنايی  اهميت  است  تجربه کرده  را  اين دوران  قبل 
در  هنوز  فضيلت ها  می دهد  نشان  پيوند  اين  دارد  توجهی 

جامعه زنده است و جامعه هنوز فضيلت ها را می شناسد.
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 رونمايی از »آئين نامة کاربردی سازی طرح های علوم انسانی 
و اجتماعی« در نشست ماهانة اعضای هيأت علمی

روال  به  پژوهشگاه،  علمی  هيأت  اعضای  ماهانة  نشست 
پژوهشگاه،  سرپرست  حضور  با  پيشين  ماه های  مرسوم 
معاونين و مديران در دو بخش برگزار گرديد. در بخش 
نخست ابتدا دکتر حياتی، رئيس پژوهشکدة فناوری سازی 
و  پژوهشی  مدير  طهرانی،  اميری  دکتر  و  انسانی  علوم 
کاربردی سازی  پژوهشکده  راه اندازی  پيشين  مسئول 
از  پژوهشکده  اين  فعاليت  های  تشريح  به  انسانی،  علوم 
مطرح  نکات  اساس  بر  پرداختند.  تاکنون  تأسيس  بدو 
شده در اين گزارش، پژوهشکدة »فناوری سازی در علوم 
اوليه  عنوان  با  و   1393 سال  در  اجتماعی«  و  انسانی 
»کاربردی سازی علوم انسانی و اجتماعی« تأسيس شد و 
در طرح توجيهی تأسيس پژوهشکده به موارد زير استناد 

شده است:
• نام گذاری سال 1393 با عنوان »اقتصاد و فرهنگ« از 

سوی مقام معظم رهبری؛ 
فناوری  تفاهم نامه منعقده فيمابين »معاونت علمی و   •
رياست جمهوری« و »پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
و  انسانی  »علوم  پژوهشکده  تأسيس  دربارة  فرهنگی« 

اجتماعی کاربردی«؛ 
تأکيدات قوانين باالدستی از جمله:

بند »ه« از ماده 15 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر 
آزادانديشی،  و  نقد  نظريه پردازی،  »گسترش کرسی های 
انجام مطالعات ميان رشته ای، توسعة قطب های علمی و 

توليد علم بومی با تأکيد بر علوم انسانی«؛
راهبرد کالن شماره 7 از سند نقشة جامع علمی کشور 
مبنی بر »جهت دهی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری 
به سمت حل مشکالت و رفع نيازهای واقعی و اقتضائات 

کشور«؛  
• بند6 از اقدامات ملی راهبرد کالن شماره 7 بندهای4 
و6 از راهبرد کالن- شماره 10 و بند1 از اقدامات ملی 
راهبرد کالن شماره 10 از سند نقشه جامع علمی کشور 
مبنی بر گسترش گرايش های ميان رشته ای، رفع نيازهای 

علمی و اجتماعی، و کاربردی کردن علوم انسانی.
مشخص  طور  به  پژوهشکده  مأموريت  اساس  اين  بر 

عبارت است از:
اجرا و تشويق »طرح های پژوهشی مسئله محور،کاربردی 
و فرارشته ای در زمينة علوم انسانی، اجتماعی و فرهنگی«  

به منظور اثر بخشی در سياست های اجرايی کشور. 
گروه   3 از  انسانی«  علوم  در  »فناوری سازی  پژوهشکدة 

پژوهشی تشکيل می شود:
• گروه مطالعات نوآوری )در زمينة  موضوعات نظام ملی 
شبکه های  و  رسانه ای کردن،  کاربردی سازی،  نوآوری، 

پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی(.
موضوعات  زمينة   )در  ارزيابی  و  پايش  مطالعات  گروه   •
دانش،  و  علم  پيشبرد  ارزيابی،  و  پايش  روش های 
آثار  اقتصادی،  آثار  بررسی  تأثيرگذاری،  شاخص های 
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اجتماعی و آثار تقنينی(.
• گروه مطالعات پسارشته ای )در زمينة چيستی و چگونگی 
مطالعات فرارشته ای، ميان رشته ای، چندرشته ای، تطبيقی 

و بومی سازی(.
تشکيالتی  ساختار  درباره  اميری طهرانی،  گفتة  به 
ذکر  قابل  نکته  چند  آن  وظايف  و  اهداف  پژوهشکده، 

است:
پژوهشی  فعاليت های  با  پژوهشکده  فعاليت های   •
خود  در  که  معنا  اين  به  نيست؛  موازی  پژوهشگاه 
پژوهشکده هيچ طرح پژوهشی کاربردی در زمينة علوم 
انسانی و اجتماعی اجرا نمی شود و طرح های کاربردی- چه 
به عنوان طرح موظف اعضای هيئت علمی، چه به عنوان 
طرح های کارفرمايی- برای اجرا به پژوهشکده های ذيربط 
در پژوهشگاه يا افراد متخصص شبکه پژوهشی پژوهشگاه 

ارجاع می شود. 
• تأسيس اين پژوهشکده با تقابل طرح های کاربردی و 
پژوهش های نظری در پژوهشگاه مالزم نيست؛ يعنی مقرر 
نشده است که از اين پس طرح های کاربردی در زمينه 
علوم انسانی و اجتماعی در پژوهشکدة فناوری سازی در 
ديگر  در  نظری  پژوهش های  و  انجام  شود  انسانی  علوم 

پژوهشکده ها.
زير  حوزه های  در  پژوهشکده  تحقيقاتی  طرح های   •
علوم  سازی  کاربردی  ويژگی های  و  ابعاد  می شود:  اجرا 
انسانی و اجتماعی، نظام ملی نوآوری در اين علوم، روش 
از  ناشی  تأثيرات  ارزيابی  آن ها،  کاربردی سازی  فرآيند  و 
اجرای طرح های پژوهشی در اين علوم، ابعاد فرارشته ای 
و  فراتخصصی  مطالعه  روش های  و  کاربردی  مطالعات 
چندرشته ای. از اين رو نوع مطالعات پژوهشکده از ماهيت 

روشی و متدولوژيك برخوردار است.
چند  پيچيدة  فرآيند  يك  مثابه  به  نوآوری  ملی  نظام   •
جانبه تعريف می شود که نهادها و  افراد مختلف با وظايف 
تا  می کنند  نقش  ايفای  آن  در  متنوعی  تخصص های  و 
يك مسئله يا يك ايده به راهکار يا يك محصول فرهنگی 
انسانی  علوم  در  فناوری سازی  پژوهشکدة  بيانجامد. 
مسئوليت شناسايی افراد و اجزای اين فرآيند و برقراری 
هدف  به  نيل  منظور  به  را  آن ها  ميان  منطقی  ارتباط 

کاربردی سازی علوم انسانی و اجتماعی به عهده دارد.
• برخی از فعاليت های انجام  يافته در پژوهشکده به شرح 

زير است:
• تنظيم برنامه های عملياتی پژوهشکده »فناوری سازی 
»سياست های  با  مطابق  اجتماعی«  و  انسانی  علوم  در 

برنامه توسعه راهبردی پژوهشگاه«؛
• تنظيم آئين نامه »کاربردی سازی علوم انسانی و اجتماعی 
بر  که  فرهنگی«  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  در 

ارتقای کيفيت پژوهش های کاربردی علوم انسانی و توسعه 
پژوهش های نياز محور و تقاضا محور تأکيد می کند؛

• ارائه پيشنهاد ساختار پژوهشکدة فناوری سازی در علوم 
انسانی و اجتماعی با سه گروه پژوهشی: مطالعات نوآوری؛  

مطالعات پايش و ارزيابی؛ و مطالعات پسا رشته ای؛
شورای   -1 پژوهشکده:  برای  شورا  دو  پيش بينی 
کاربردی.  طرح های  هماهنگی  شورای   -2 پژوهشکده؛ 
اعضای اصلی شورای پژوهشکده، هيأت علمی پژوهشکده 
طرح  تصويب  و  بررسی  آنها  وظايف  شرح  در  و  هستند 
نامه های پژوهشی قيد شده است که از سوی گروه های 
شورای  ترکيب  در  است.  شده  ارجاع  شورا  به  پژوهشی 
اعضای  از  نماينده  دو  نيز  کاربردی  طرح های  هماهنگی 
شورای پژوهشی به انتخاب شورای پژوهشی حضور دارند.

• شناسايی نهادها و مؤسساتی که می توانند با پژوهشگاه 
درانجام طرح های کارفرمايی يا مشارکتی تعامل داشته 
باشند؛ مانند: مرکز علمی کاربردی شهروندی )شهرداری 
تهران(؛ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور؛ 
شرکت آب و فاضالب استان تهران؛ شرکت بيمه کوثر؛ 

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و غيره.
سفارش  سازمان های  و  نهادها  از  تعدادی  با  مذاکره   •
دهنده طرح های کارفرمايی با نمايندگی آقای نورجمالی. 
 3 شامل  کدام  هر  که  نشست  سلسله   2 برگزاری   •
سخنرانی بوده است: 1- نشست های »چگونگی کاربردی 
نعمت اهلل  دکتر  آقايان  با سخنرانی  انسانی«  علوم  سازی 
منصوری؛  عليرضا  دکتر  و  موسوی؛  آرش  دکتر  فاضلی؛ 
علوم  در  کاربردی سازی  موانع  و  »علل  نشست های   -2
دکتر  اردکانی؛  ابويی  دکتر  آقايان:  با سخنرانی  انسانی« 

سيدمحمدباقر نجفی؛ و دکتر مالك شجاعی جشوقانی.
طرح های  سازی  کاربردی   آيين نامه   نمودار  تهيه   •

کاربردی جهت رونمايی در پژوهشگاه.
از  تقدير  با  پژوهشگاه  سرپرست  قبادی  دکتر  سپس 
فعاليت های مسئولين پيشين و وقت اين پژوهشکده، بر 
درحوزه  فناورانه  و  کاربردی  فعاليت های  ترويج  اهميت 

علوم انسانی تأکيد کرد.
بخش دوم برنامه به مراسم تحليف و تجليل از فعاليت های 
با  که  داشت  اختصاص  فاضلی  دکتر  پژوهشی  و  علمی 
فراستخواه  دکتر  بيوك محمدی،  دکتر  آقايان  سخنرانی 
و دکتر علم الهدی انجام گرفت. اساتيد شرکت کننده در 
علم پژوه،  جسور،  روحيه  بر  چيز  هر  از  بيش  بخش  اين 
مطالعات  حوزه  در  فاضلی  دکتر  نوآوری  و  سخاوتمند 
اجتماعی تاکيد داشتند. مقرر است رسم تحليف و تجليل 
علمی  هيأت  محترم  اعضای  کليه  برای  مرسوم  به طور 
پژوهشگاه که به نوعی در حوزه مطالعاتی خود تاثيرگذار 

می باشند، برگزار گردد.
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سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
مرکز  اعضای  با  جلسه ای،  در  فرهنگی 
اين  در  کرد.  ديدار  علی)ع(  امام  تحقيقات 
ديدار که در روز روز سه شنبه 31 بهمن 94 
انجام گرفت، دکتر قبادی ضمن تبريك ايام 
ا... دهة فجر و گراميداشت ياد امام خمينی 
اهداف  انقالب اسالمی و شهدا،  بنيانگذاری 
برگزاری اين ديدار  را،  1- پيگيری برنامة 
انطباق  مورد  در  بحث  و  پژوهشگاه  توسعة 
و  پژوهشکده ها  عملکردهای  و  برنامه ها 
ايفاء  بررسی   -2 توسعه،  برنامه  با  مراکز 
مراکز،   و  پژوهشکده ها  فراملی  و  نقش ملی 
3- تعامل عميق تر با اعضای پژوهشکده ها و 
مراکز، 4- استماع مسائل مشکالت عمومی 

پژوهشکده ها و مراکز عنوان کرد.
از  تشکر  ضمن  حاضران  ديدار  ادامة  در 
مرکز  در  پژوهشگاه  سرپرست  حضور 
برنامه ها  تشريح  به  علی)ع(،  امام  تحقيقات 
فعاليت های  ساير  و  پژوهشی  طرح های  و 
ارائه  جمله:  از  مرکز  اين  اجرای  دست  در 
مرکز،  راهبردی  برنامه  اجرای  از  گزارشی 
معرفی طرح های اعضای هيأت علمی، جلب 
همکاری های بين سازمانی درخصوص طرح 
برگزاری  )ع(،  علی  امام  بزرگ  دانشنامة 
سال  در  پژوهان  علی)ع(  امام  جشنواره 
95، همکاری های بين المللی مرکز همچون 
برگزاری نشست در ايروان، تهيه بانك امام 
به  مناسب  فضای  اختصاص  پژوهان،  علی 

کتابخانه مرکز و ... پرداختند.
در پايان دکتر قبادی ضمن بررسی مسائل 
مطرح شده، تأکيد کرد که کوشش خود را 
برای پيگيری و رفع مسائل به کار می گيرد.

ديدار دکتر قبادی با اعضای مرکز تحقيقات امام علی)ع(
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پژوهشکدة نظريه پردازی سياسی و روابط بين الملل دومين نشست علمی مبانی و بحران محيط زيست را در تاريخ دوم دی 
برگزار کرد. مطابق برنامه تنظيم شده گام اول، بررسی مفهومی محيط زيست در انديشة اسالم و غرب است. در اين جلسه 
يکی از اساتيد به طرح تحوالت مفهومی محيط زيست در انديشه غربی پرداخت و در ادامه ساير اعضای نشست ديدگاه 
خود را مطرح کردند. خالصه اين بحث به قرار زير است. الزم به ذکر است اين نشست علمی در راستای مشارکت علمی 
پژوهشکده نظريه پردازی سياسی و روابط بين الملل در حل بحران محيط زيست به صورت مستمر هر دو هفته يکبار روزهای 

يك شنبه از ساعت 15 تا.16:30 برگزار می گردد.
در اين نشست مسائل مهمی مطرح گرديد از جمله اينکه

نويسندگان و کنش گرانی که به شيوه های گوناگون دربارة آنچه »محيط زيست« خوانده می شود به انديشه ورزی و فعاليت 
از واژه ها و اصطالحات متفاوتی برای بيان مدلول مورد نظر خود استفاده می کنند. به طور معمول  اجتماعی می پردازند، 
»محيط زيست« در ازای environmnet به کار می رود که از environ انگليسی و environner فرانسوی به معنای احاطه 
کردن، دور چيزی را گرفتن و محاصره کردن گرفته شده و شامل همة چيزهای زنده و غيرزنده ای است که ما را احاطه 
 Timothy کرده اند. اگرچه کاربرد اين اصطالح رواج بسيار دارد، برخی از نويسندگان آن را نامناسب می دانند. برای نمونه
Doyle بر اين باور است که اين واژه به طبيعِت ابزاری، به منزلة چيزی جدا و دور از انسان اشاره دارد که آدمی می تواند به 
آن شکل و قالب دهد يا آن را تکميل کند؛ چنين نگرشی، مسئله را از ابتدا به اين سو می کشد که چه بخشی از »محيط« 

که نسبت به انسان، خارجی محسوب می شود بايد »مديريت« شود. 
اصطالح »بيوسفر« را که Eduard Suess در سال 1875 مطرح کرد و بر فضای زيست يا منطقة حيات بر روی زمين داللت 
دارد، می شود از نخستين اصطالحاتی دانست که در بحث محيط زيست به کار رفته است. Vernasky Vladimir واژة 
»اکولوژی« يا بوم شناسی را که Ernst Haeckel در سال 1869 مطرح کرده بود برای مطالعة بيوسفر به کار گرفت. اين 
واژه از oikos يونانی به معنای خانه گرفته شده و همين ريشة معنايی آن سبب می شود که افزون بر کاربرد علمی، ظرفيت 

گزارشی از نشست های

»بررسي مباني نظري و بحران محيط زيست«

نشست اول
اولين نشست بررسي مباني نظري و بحران محيط زيست با حضور جمعي از اساتيد پژوهشکدة نظريه پردازي سياسي و روابط 
بين الملل در بعد از ظهر ششم دي ماه برگزار گرديد. در اين نشست درباره هدف از برگزاري و سازمان و فصل بندي آن بحث 
شد. اشاره شد که به طور کلي درباره محيط زيست سه رويکرد محافظه کار، اصالح طلب و راديکال وجود دارد. هدف اوليه 
اين نشست نگاه انتقادي به اين سه رويکرد است و هدف نهايي ارايه نظريه اي بديع در چارچوب انديشه اسالمي و رويکردهاي 
مطرح است. به گونه اي که بتوان در محافل علمي داخلي و بين المللي مطرح کرد. سازمان يا فرايند اين نشست برگزاري چند 
نشست علمي پيرامون هر يك از سه فصل تعيين شده است. هر يك از نشست هاي علمي گروه به يك کنفرانس نيم روزه با 

حضور ديگر صاحب نظران ختم خواهد شد. سرفصل هاي تعيين شده از اين قرار است:
1( چيستي و مباني معرفتي محيط زيست

2( مسأله محيط زيست )بحران محيط زيست(
3( ديدگاه، رهيافت ها يا رويکردهاي محيط زيست

4( رهيافت اسالمي محيط زيست

نشست دوم
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 Denis .مورد استفاده قرار گرفتن توسط کسانی را داشته باشد که تعبير »خانه« را برای زمين و محيط زيست به کار می برند
Owen در کتاب »اکولوژی چيست« به اين موضوع پرداخته است که فعاليت های انسان نبايد جدا از جهان زندگی يا عالم 
حيات پنداشته شود. TansleyT Arthur نيز در سال 1935 »اکوسيستم« را مطرح کرد تا با تأکيد بر وجه سيستماتيك 
اکوسيستم ها  تنسلی  نظر  به  کند.  برجسته  را  آنها  ميان  مواد  نظام مند  تبادل  و  غيرزنده  و  زنده  موجودات  پيوند  محيط، 
 Arne واحدهای بنيادين طبيعت اند و به اين ترتيب، اکولوژی به منزلة مطالعة اکوسيستم ها تعريف می شود. انديشمند نروژی
Naess در سال 1973 با جعل اصطالح ecology deep يا بوم شناسی ژرف، کوشيد از ارزش درونی طبيعِت غير از انسان 
يا جز- انسان )human-non( سخن بگويد. از اين منظر، الزم است انسان محوری کنار گذاشته شود و طبيعت و موجودات 

زنده نه از جهت فايده ای که برای انسان دارند يا در نسبتی سلسله مراتبی با انسان، بلکه با ارزش مستقل نگريسته شوند. 
ديرپای  و  شده  شناخته  واژة  از  استفاده  هنوز  زيست،  محيط  فعاالن  و  نويسندگان  از  برخی  شده،  ياد  واژه های  وجود  با 
»طبيعت« )Nature( را ترجيح می دهند. استفاده از واژة »طبيعت« به سبب در بر داشتن وجوه فلسفی، زيبايی شناختی، 
روانشناختی و علمی، ظرفيت ها و دشواری های خاصی را پديد می آورد. از يك سو، با توجه به کاربرد آن در زبان عاميانه، 
ممکن است سبب شود که مشکالت محيط زيست چونان موضوعی حاشيه ای و بيرون شهری انگاشته شوند و از سوی ديگر 
با برخورداری از ظرفيت های مذکور امکان جلب توجه افراد بيشتری از حوزه های فکری وسيع تر را دارد. اين که »طبيعت« 
بخشی از يك جهان و فرايند روحانی انگاشته شود- چنان که در تفکر ريشه دار و دوام يافتة نوافالطونی، طبيعت تجلی گاه 
امر الهی است- يا به گونة قائم به خويش و به منزلة زايندة حيات به تصور و ارزش گذاری درآيد، بر پيدايش و ترکيب اعضا و 
راهبردهای عملی جنبش ها و گروه های محيط زيستی تأثير  می گذارد. شناخت درست جريان ها و گروه های گوناگون فعال 

محيط زيستی نيز به فهم همين برداشت ها و رويکردهای آنها وابسته است. 
در تفاوت با مواضع ياد شده دربارة به کارگيری واژه های کلی و فراگير برای پرداختن به موضوع محيط زيست، بايد به ديدگاه 
ابهام ها و برداشت های مختلف، برای رسيدن به  ديگری نيز اشاره کرد که استفاده از اصطالح های کلی را به سبب ايجاد 
کنش های مؤثر مفيد نمی داند و به جای آن استفاده از اصطالح های ُخردتر و عمل گرايانه تر مانند حيات وحش، حيات گياهی 

و جانوری، حقوق حيوانات و پاکيزگی آبها را توصيه می کند.
به طور کلی می شود گفت که افراد و گروه ها بر اساس نگرش های بنيادين خود، و انواع رويکرد معنوی، عاطفی و زيبايی 
اين  گوناگون  ترکيب های  با  متناسب  و  ديگر،  سوی  از  بقامحور  و  کارکردگرا  علمی،  رويکردهای  و  سو،  يك  از  شناختی 
رويکردها، مفاهيم و اصطالح های متفاوتی را برای آنچه مسئله ساز می دانند در مرکز توجه و گفتار خويش قرار می دهند. 
فهم اين موضوع، اهميت بررسی مفاهيم و شناخت واژگان محورِی گفتمان های محيط زيست گرا را برای هرگونه کار نظری 

و عملی مؤثر آشکار می کند.

تبريک
جناب آقای دکتر کاميار صداقت ثمرحسيني

دريافت جايزه جهت مقالة »راهبرد ضد ايراتي و شيعي 
عربستان سعودي در عرصه آموزش و رسانه« در کنگرة 
دنياي  در  تکفيري  جريان هاي  »خطر  بين المللي 
امروز« را به شما تبريك گفته و توفيق روزافزونتان را 

از درگاه خداوند متعال خواستاريم.

مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  عمومی  روابط 
فرهنگی 

تبريک
جناب آقاي دکتر علي اصغر مصلح

فرهنگ«  »فلسفه  عنوان  با  جنابعالی  کتاب  انتخاب 
در بخش کتب منتخب شايسته تقدير سي و سومين 
در  ايران  اسالمي  جمهوري  سال  کتاب  جايزه  دوره 
حوزه فلسفه و روانشناسي را به شما تبريك مي گوييم.

از درگاه ايزد منان توفيق روزافزون، توأم با سالمتي و 
بهروزي را براي شما آرزومنديم.

مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  عمومي  روابط 
فرهنگی 
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با  بين الملل روز سه شنبه 20 دی ماه 94،  اعضای پژوهشکدة نظريه پردازی سياسی و روابط  با  ديدار سرپرست پژوهشگاه 
حضور آقايان دکتر فتح الهی، دکتر علی قنبری، دکتر قنبرلو، دکتر مصلح، حجت االسالم والمسلمين دکتر مهدوی زادگان، 

دکتر علوی پور و خانم مؤيدی کارشناس پژوهشکده تشکيل شد.
در اين جلسه، دکتر قبادی ابتدا ضمن تبريك ايام ا... دهه فجر و گراميداشت ياد امام و شهدا، از اعضای پژوهشکده به واسطة 
فعاليت های صورت گرفته تشکر و اهداف برگزاری اين ديدار را محورهايی از جمله: پيگيری برنامة توسعة پژوهشگاه و بحث 
در مورد انطباق برنامه ها و عملکردهای پژوهشکده ها و مراکز با برنامة توسعه، بررسی ايفای نقش ملی و فراملی پژوهشکده ها 
و مراکز، تعامل عميق تر با اعضای پژوهشکده ها و مراکز، استماع مسائل مشکالت عمومی پژوهشکده ها و مراکز بيان کردند.

در ادامه دکتر فتح الهی، سرپرست پژوهشکدة نظريه پردازی سياسی و روابط بين الملل، ضمن تشکر از حضور دکتر قبادی 
در شورای عمومی اين پژوهشکده، به تشريح وضعيت و فعاليت های اين پژوهشکده از جمله طرح های اعضای هيأت علمی، 
برگزاری نشست ها و سخنرانی ها علمی مرتبط با مسائل روز و جديد )همچون محيط زيست، سياست علوی و...(، ارتباطات 

و تعامالت بيرونی پژوهشکده و... پرداختند.
سپس اعضای هيأت علمی نيز ساير مسائل از جمله: موضوع فضا و امکانات پژوهشکده، وضعيت صفحه مجازی پژوهشکده 
آموزشی و تحصيالت  با وضعيت  پژوهشنامه توسط پژوهشکده، مسائل مرتبط  يا  انتشار خبرنامه  برای  آمادگی  و گروه ها، 
تکميلی، کارشناسان، مجله، فرآيند تصويب طرح نامه های اعضای هيأت علمی در شورای پژوهشی و رساله های دانشجويان 

در شورای تحصيالت تکميلی، ساختار پژوهشکده و ساير مسائل پرداختند.
در پايان دکتر قبادی ضمن بررسی مسائل مطرح شده و اعالم حمايت از برنامه های پژوهشکده، تأکيد کرد که کوشش خود 

را برای پيگيری و رفع مسائل به کار می گيرد.

ديدار دکتر قبادی با اعضای پژوهشکدة 
نظريه پردازی سياسی و روابط بين الملل
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به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی 
با موضوع، حق رأی در  و مطالعات فرهنگی، مناظرة علمی 
فيرحی،  دکتر  المسلمين  و  السالم  حجت  حضور  با  اسالم، 
عضو هيأت علمی دانشگاه تهران، حجت السالم و المسلمين 
امام خمينی  دکتر فخار طوسی، عضو هيأت علمی مؤسسه 
تاريخ   انجمن حقوق بشر، در  قم، و دکتر ضيايی فر، رئيس 

26 بهمن 1394 برگزار شد.
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  بروجردی،  دکتر  خانم  ابتدا  در 
پژوهشگاه گفت: نحوة بهره مندی از فرهنگ دينی مترتب بر 
باورهای دينی اشخاص است. دو ديدگاه در خصوص حق رأی 
وجود دارد، 1- اساساً ما حقی برای رأی افراد قائل نيستيم 
اداره  را  و حکومت  بگيرد  و حاکميت خود می تواند تصميم 
کند. 2- اين حق جزء کرامات انسانی است و افراد بايد حق 
تعيين سرنوشت خود را داشته باشند. مبنای هر دو ديدگاه 
بر اساس برخی از  برداشت هايی است که از آيات و روايات 
موجود است. در ادامه سخنران ها نکته نظرات خود را بيان و 

سپس به بحث و گفتگو پرداختند.
حجت االسالم والمسلمين فخار طوسی با بيان اينکه من در 
انکار نمی کنم،  را  انسان ها  تمام  برای  نظرية خود، حق رأی 
اظهار کرد:  اما به نظر من حق رأی از جهت ادله شرعی از 
آن عموم مردم نيست و تودة مردم نمی توانند در سرنوشت 
آن  از  را  حق  اين  من  بلکه  باشند.  داشته  دخالت  عمومی 
حوادث  کوران  در  آن ها  که  چرا  می دانم،  جامعه  نخبگان 
اجتماعی و سياسی گول نمی خورند و اهل تشخيص هستند. 
درنظر  جامعه  نخبگان  برای  نيز  را  شاخصه هايی  بايد  البته 

بگيريم.
وی در ادامه با بيان اينکه مرحوم منتظری نيز در کتاب خود 
به اين امر اشاره ميکند که مسئول حکومت ولی امر است و 
خود بايد پاسخگو باشد و کارگزارانش را انتخاب کند، گفت: 
البته مرحوم منتظری در چرخش فکری که پيدا می کند حق 
رأی و انتخاب را به نخبگان اختصاص نمی دهد و ادله هايی 

برای اثبات نظريه خود می آورد.
اين استاد انديشه و فقه سياسی اسالمی در ادامه يادآور شد: 
نظر من مشخصاً اين است که ما ادله رأی و نقش رأی را در 
حکومت می پذيريم ولی معتقديم در اين رابطه ادله ديگری 
نيز وجود دارد که بايد از آن ها بهره ببريم و آن حضور نخبگان 
تشخيص  بهتر  را  شاخصه ها  آن ها  که  چرا  است.  عرصه  در 
تعريفی  نخبگان  از  بايد  گفتم  که  همان گونه  ولی  می دهند 

داشته باشيم.
در ادامه حجت االسالم والمسلمين فيرحی با بيان اينکه ما 

مناظرة علمی حق رأی در اسالم برگزار شد

در ابتدا بايد طرح مسأله ای را داشته باشيم و آن اين است 
که اصاًل ماهيت رأی چيست، او عنوان کرد: ما ابتدا بايد به 
ماهيت رأی پی ببريم و پس از آن بگوييم که رأی صرفا 
برأی نخبگان است يا نه ساير مردم هم می توانند در آن 
حضور داشته باشند. آقای فخار به گونه ای بيان کردند که 
حق رأی مخصوص نخبگان است. اما در اينجا اين پرسش 
مطرح می شود که آيا انسان به ماهو بودن انسان حق رأی 
دارد؟ يا خير. اگر هويت خود انسان حق رأی داشته باشد 

پس در اينجا نخبگی به حاشيه می رود.
شويم  بحث  اين  وارد  بخواهيم  اگر  کرد:  خاطرنشان  وی 
اينکه  نخست  بگيريم.  نظر  در  را  مقدمه  دو  بايد  ابتدا 
ماهيت رأی چيست و دوم اينکه بگوييم چه کسانی حق 
که  بگويم  بايد  اين مطلب  روشن شدن  برای  دارند.  رأی 
دانش  با  که حقوق  نگفته اند  تئوری ها  اشرافی ترين  حتی 
اين حق  بر  نيز  وسطی  قرون  نظريات  است.  خورده  گره 
پافشاری نمی کنند. طبق سخن بزرگان ما انسان از زمانی 
که متولد می شود با خود دو حق دارد. يکی حق جان و 

ديگری حق مکان است.
اين استاد انديشه و فقه سياسی اسالمی تأکيد کرد:  همان 
گونه که سنگ مکانی از جغرافيا را اشغال می کند انسان 
اختصاص  خود  به  را  فضايی  می شود  متولد  وقتی  هم 
مالکيت  حق  انسان  برای  فضا  اين  نتيجه  در  و  می دهد 
او بر سر  اما حق مالکيت  می آورد. اگر حق تصرف ندارد 
جای خود باقی است پس نمی توانيم در رابطه با حق رأی 

تمام حقوق را به نخبگان بدهيم.
فيرحی يادآور شد: در فقه ما دو فعاليت بايد همزمان باشد 
يکی شناخت درست موضوع و دوم استنباط دقيق حکم 
به لحاظ منطق اولويت با شناخت موضوع. اگر کسی نتواند 
روی  بر  هم  حکم  بدهد  تشخيص  درستی  به  را  موضوع 
هواست ما در ابتدا در رابطه با مسأله حق رأی بايد بدانيم 
که دولت جديد چگونه دولتی است تا پس از آن به مرحله 

حق رأی برسيم.
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وی يادآور شد: بسياری از متفکران امروز معتقدند که دولت 
جديد برخالف دولت قديم است و ماهيت دوگانه ای دارد. 
تشکيل می دهد  مردم  را حقوق  دولت  اين  از  يك قسمت 
که هيچ ربطی به شريعت ندارد و قسمت بعدی مربوط به 
امور شرعی است که بايد به آن بپردازيم. ما اگر بخواهيم 
کنيم  تقسيم  وزارتخانه   17 به  را  وزارتخانه ها  جامعه  در 
آن ها  تای   5 وزارتخانه   17 اين  از  که  بگوييم  می توانيم 
به  وزارتخانه ديگر ربطی  اما 12  در دست حاکميت است 
شريعت ندارد و درصدد احقاق حقوق مردم است. مثاًل مردم 
ساخته  مدرسه  شود،  درست  خيابان  که  می دهند  ماليات 
شود و خيلی ديگر از اين امور رخ بدهد. بنابراين تمام اين 
حقوقی که مردم به اين 12 وزارتخانه می دهند ماهيتی و 
وکالتی است. اگر يك چهارم از وزارتخانه ها حاکميتی باشد 

سه چهارم آن ها وکالتی و حقوقی است.
اين استاد انديشه و فقه سياسی اسالمی تأکيد کرد: مرحوم 
نايينی نيز در مباحث خود به اين موضوع تکيه کرده است 
که دولت ناشی از حقوق نوعی مردم است. در ادارة کشور 
را  آن  نمی تواند  کسی  هيچ  شد  مشترك  که  چيزی  هر 
وقتی  راحل  امام  مشترکين.  کل  اجازه  با  مگر  کند  تصور 
از جمهوری اسالمی صحبت می کند بزرگترين انديشه های 
متفکران را اين گونه بيان می کند که انديشه های آنها در 
جامعه شناخته نشده است. خداوند در قرآن وقتی می خواهد 
جوامع را مورد خطاب قرار بدهد با ذکر يا ايها  الناس با مردم 
سخن می گويد يعنی تمام مردم را مورد توجه قرا ر می دهد 

نه فقط يك قشر خاص را.
فيرحی ادامه داد: تفاوت نظرية کالسيك با نظرية امام در 
اين است که در نظرية کالسيك حقوق از آن حاکم است. 
حاکم بايد چنين کند و بقيه توان ندارند و تکليفی بر عهده 

که  می شود  مشخص  اينجا  امام  شاهکار  اما  نيست  مردم 
می گويد خطاب خداوند در آيات قرآنی به همة مردم است 
عدالت  و  قسط  امنيت،  شکل گيری  در  بايد  مردم  همة  و 
در جامعه کمك کنند. امام بر اين باور بود که اين تکليف 
خطاب به کل مردم است و مردم بايد راه حل عقاليی پيدا 
را  نهادها  ساير  يا  و  ارتش  قضاييه،  قوة  چگونه  که  کنند 

تأسيس کنند تا ناامنی از کشور رخت بربندد. 
وی يادآور شد: حقوق ربطی به دانش ندارد. در حوزة احکام 
هم احکام متعلق به همه است. اين وظيفه و حق همگانی 
است که مناصب شرعی را انتخاب کنند و از بين صاحب 
صالحيت ها، فقه منصوب را انتخاب و او را به قاضی و ولی 

فقيه به بالفعل تبديل کنند.
در ادامة نشست فخار طوسی با بيان اينکه ما اگر از منظر 
برون به مسأله دينی نگاه کنيم نظرية آقای فيرحی درست  
است گفت:  اما اگر از منظر فقهی به داستان حق رأی نگاه 
کنيم نگاه ها کاماًل متفاوت می شود. تودة مردم نمی توانند 
آينده تصميم گيری کنند چرا که آن ها ممکن است  برای 
به بيراهه بروند به نظر من هر کور و کچلی نمی تواند رأی 
بدهد. حق رأی برای نخبگان است و بايد اين نخبگان در 

جامعه تعريف شوند.
چندين  گذشته  سال  من  اينکه  بيان  با  فيرحی  ادامه  در 
مقاله با عنوان شيعه و مسأله شريعت را ارائه داده ام گفت:  
علی  حضرت  که  آورده ام  روايت  ده ها  مقاله  اين  در  من 
و  می کند  تاکيد  مردم  عامه  روی  بر  رأی گيری  برای  )ع( 
گاهی اوقات سخنان ائمه مطلق نيست بلکه همة مردم را 
دربرمی گيرد. ما برای اينکه حرف خود را اثبات کنيم فقط 
نبايد به يك روايت بنگريم بلکه بايد روايت های مختلفی را 

در نظر بگيريم.

به همت پژوهشکدة مطالعات قرآنی و با همکاری انجمن ايرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی در تاريخ 19 بهمن ماه 
نشستی با حضور خانم دکتر پارسا، پروفسور ميشاييل مارکس و تعدادی از دانشجويان و پژوهشگران حوزة مطالعات قرآنی 

برگزار گرديد.
در اين نشست پروفسور ميشاييل مارکس مدير پروژه corpus coranicum در آکادمی علوم برلين- برندبورگ و مشاور 
ارائه داد. وی  از پروژه نسخه شناسی و مستندسازی نسخه های قرآنی  ايران، گزارشی  جايزه کتاب سال جمهوری اسالمی 
همچنين در زمينة بررسی نسخه های خطی قرآن به ويژه نسخة پاريس- پطرزبورگ، نسخه فسطاط و نسخة دمشق صحبت 

کردد و با توجه به روش های خط شناسی و آزمايش کربن 14، جهت تاريخ گذاری اين نسخه ها توضيحاتی ارائه نمودند.
براساس سخنان پروفسور مارکس می توان گفت قديمی ترين نسخه های قرآن مربوط به اواسط قرن اول هجری )7 ميالدی( 

است.

نشست پروژة نسخه شناسی و مستند سازی نسخه های قرآنی
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جلسه سی و هشتم
پژوهشکدة  نشست  هشتمين  و  سی 
روابط  و  سياسی  نظريه پردازی 
نشست های   سلسله  از  بين الملل  
عنوان »موانع  با  اسالم  نظام سياسی 
جهان  در  اسالمی  وحدت  معرفتی 
اسالم« روز سه شنبه 22 دی 94 با 
طرح بحث از طرف يکی از اساتيد در 

پژوهشکده برگزار شد.
معرفتی  مبانی  مورد  در  بحث 
يا  وحدت گرا  ذهنيت  شکل گيری 
ذهنيت تفرقه گرا بود، گفته شد: ما اگر 
معرفت را به دو گروه معرفت کلی نگر 
در مقابل معرفت جزئی نگر يا معرفت 
حسی در مقابل معرفت فلسفی تقسيم 
کنيم. معرفت حسی از ميل به وحدت 
اِبا دارد و به سمت وحدت سوق داده 
نمی شود در حاليکه معرفت کلی نگر 
وجود  آن  در  وحدت  برای  زمينه ای 
دارد. اگر ذهنيتی فاقد معرفت به طور 
را واجد  فلسفی  باشد و معرفت  کلی 
پرداختن  توانايی  که  معرفتی  نباشد 
در  باشد  نداشته  را  کلی  مسائل  به 
همين  و  می کند  مفاهيم جزئی سير 
معرفت  چنين  که  می شود  باعث  امر 
جزء نگری در ساحت تکثر باقی بماند. 
معرفت فلسفی توانايی اين را دارد که 
ايرانی  تفکر  در  برسد  کلی  حالت  به 
معرفت  است.  فلسفی  نوع  از  معرفت 
که  معرفتی  خاص  طور  به  يا  عربی 
در عربستان وجود دارد معرفت حس 
گرا است و فاقد معرفت فلسفی است. 
است  دليل  همين  به  اينکه  نتيجه 
ايران شکل  در  وحدت  به  دعوت  که 
به  ميل  عربستان  مقابل  در  می گيرد 
وحدت را ندارد و می خواهد در تکثر 
باقی بماند. بعد از انقالب شاهد بوديم 
که در مقابل دعوت به وحدت اسالم 
ايران، اين دعوت نه تنها از  از ناحيه 
نمی شود  استقبال  عربستان  طرف 
وجود  آن  با  هم  تقابل  نوعی  بلکه 

وقتی که يك حرکت  ايران  در  دارد. 
دينی به راه می افتد دعوت به وحدت 
دليل  است.  اصلی  پيام های  از  يکی 
يك  ايرانی  معرفت  که  است  اين 
معرفت فلسفی است که کل گراست 
حسی  معرفت  که  عربستان  برخالف 
دارد. وقتی که معرفت فلسفی وجود 
نداشته باشد برای وحدت قاعدتاً بايد 
به سمت ضرورت های اجتماعی رفت. 
سه  تبيين  به  اساتيد  از  ديگر  يکی 
اشاره  تقريبی  وحدت گرای  گروه 
کردند: گروهی که نگاه سياسی دارند 
واحدی  دشمنان  بخاطر  معتقدند  و 
آنها  با  مبارزه  برای  بايد  داريم  که 
متحد باشيم. نگاه دوم اين که شيعه 
و سنی روی اشتراکات تأکيد کنند نه 
افتراقات. آيت ا... بروجردی می فرمايد: 
بحث خالفت باعث اختالف است بايد 
نگاه  کنيم.  صحبت  اشتراکات  روی 
بايد اصالح کرد  را  اينکه مبانی  سوم 
و  خرافی  اعتقاداتش  از  برخی  شيعه 
تغيير  را  آنها  می توان  است  غاليانه 
طول  در  و  است  تاريخی  اينها  داد 
تاريخ شکل گرفته است و جزء اصول 
به  نگاهش  هم  سنت  اهل  نيستند. 
گرفته  شکل  تاريخ  طول  در  شيعه 
که  است  معتقد  عبده  محمد  است. 
در مبانی هر دو گروه بايد تغيير داده 
شود. اين سه ديدگاه هرکدام الزاماتی 
دارند  سياسی  نگاه  که  کسانی  دارد. 
وحدت  ديد  با  که  است  مشخص 
نگاه سياسی داشتن  نگاه نمی کنند. 
دارد.  مشکالتی  وحدت  مسئله  به 
سياسی  نگاهی  اسالمی  جمهوری 
دارد کنفرانس هايی که تشکيل شده 
حضرت  است.  نداشته  آنچنانی  تأثير 
و  دارد  سياسی  نگاه  هم  امام)ره( 
ديدگاه  ندارند.  قبول  را  سوم  نگاه 
دوم طرفدارانی دارد و به نظر می آيد 
باشد.  راهگشا  مقداری  می تواند 
روی  مثاًل  که  است  اين  الزمه اش 

نکند.  تأکيد  شيعی  خاص  بحث های 
بايد ديد کدام ديدگاه می تواند مؤثرتر 
معرفتی  و  مفهومی  نظر  از  و  باشد 
کدام يك از اينها امکان عملی شدن 
الزاماتی  کدام  هر  پذيرفتن  با  و  دارد 

وجود دارد که بايد آنها را پذيرفت. 
يکی از اساتيد سؤالی را مطرح می کند 
با اين مضمون که چه لزومی دارد که 
باشيم؟  داشته  وحدت گرايانه  انديشه 
نظريه هايی که در حوزه وحدت است 
بيشتر نظريه همدلی و هم گرايی است 
و الزمه آن اين است که دولت ها بايد 
در حوزة وحدت قدم بردارند. دو عنصر 
ائتالف و اتحاد داريم ائتالف در زمان 
جنگ شکل می گيرد و اتحاد در زمان 
. تا به حال بيشتر ائتالف وجود  صلح 
داشته در مقابل دشمن مشترك. در 
حال حاضر مشکل جدی وجود دارد و 
آن وحدت داخلی کشورهای اسالمی 

مستقل است. 
 

جلسه سی و نهم
و  سياسي  نظريه پردازي  پژوهشکدة 
روابط بين الملل، سي و نهمين نشست 
علمي نظام سياسي اسالم را در تاريخ 
برگزار  انديشه  سالن  در  دي ماه   92
کرد. اين نشست ادامة موضوع جلسه 
اسالمي«  »وحدت  عنوان  با  گذشته 
بود. ابتدا يکي از اساتيد مسائل مورد 
که  کرد  مطرح  اينگونه  را  خود  نظر 
است.  ملي  فرا  هويت  يك  وحدت 
تحقق  خواستار  امروزي  شرايط  در 
وحدت  هستيم.  اسالمي  وحدت 
پديده اي اجتماعي است و براي تحقق 
آن نياز به خالقيت داريم. وحدت به 
معناي نابود شدن ملت هاي مسلمان 
نيست. ملت ها در وحدت اسالمي قابل 
پيش بيني است. البته وحدت اسالمي 
بايد يکي  و  احتياج دارد  به مرکزيت 
از هويت هاي ملي بار اين مسأله مهم 
راستا،  همين  در  کشد.  به دوش  را 

گزارشی از جلسات نظام سياسی اسالم
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مانع  سني  و  شيعه  بين  تقابلي  نگاه 
وحدت اسالمي است. اين نگاه تقابلي 
دولت  آمدن  کار  روي  با  اندازه اي  تا 
صفوي اتفاق افتاد. ولي اين تقابل در 
سطح دولت ها است، نه ملت ها. شيعه 
با هم زندگي مي کنند. نبايد  و سني 

وهابيت را در اين بحث داخل کرد.
در ادامه، ديگر عضو جلسه اين مسأله 
را طرح کرد که آيا در وحدت اسالمي 
يا  خواهان وحدت حاکميتي هستيم 
توحيدي  نگاه  با  ديد  بايد  آن.  تکثر 
اين موضوع توجه  به  چگونه مي توان 
شکل  که  شد  تأکيد  مجدداً  کرد. 
گيري هويت بر پايه اسالم، به معناي 
حذف هويت هاي ملي نيست. وحدت 
را  مذهبي  تقابل هاي  اسالم،  پايه  بر 
که  شد  گفته  همچنين  مي زند.  کنار 
تعريف وحدت الزم است. آيا وحدت 
يك نياز موقتي است يا ضرورت پايدار 

است. 
سر  پشت  را  تجربه  دو  غرب  دنياي 
گذاشته است؛ يکي تجربه وستفاليا در 
سال 1648 است که به جدايي دين از 
سياست انجاميد و ديگري جنگ هاي 
قرن بيستم که ماهيت مذهبي نداشت 
بلکه هويت ناسيوناليستي داشت. اروپا 
در اين تجربه نيز همچون تجربه اول 
دست به تعديل هايي زد و روي منافع 
مشترك مانند تجارت پافشاري کرد. 
تنها  شکاف ها  اسالم،  جهان  در  اما 
مذهبي نيست بلکه اختالف هاي قومي 
و  عجم(  و  )عرب  نژادي  قبيله اي،  ـ 
غيره وجود دارد. ديگر استاد حاضر در 
اين  به  نشست  موضوع  درباره  جلسه 
نکته اشاره کرد که دعوت به وحدت 
بايد  ما  است.  قرآني  دعوت  اسالمي، 
در پاره اي از مفاهيم تحوالت معرفتي 
راه بياندازيم. در گذشته بحث از امت 
بود و نه ملت. بايد رابطة امت ـ ملت 
وحدت  حاضر  حال  در  شود.  معلوم 

وحدت  ولي  نيست  ممکن  فکري 
کنفرانس  سازمان  قالب  در  همکاري 
وحدت  مي گردد.  ممکن  اسالمي، 
سياسي ميان جريان هاي اسالم گرا در 
حال حاضر ممکن نيست. ايدة تقريب 
بيشتر قابل تحقق است تا وحدت که 
متنوع  و  گسترده  خيلي  آن  دامنه 
و  بين الملل  نظام  تحول  البته  است. 
فرصت  است  ممکن  شدن  جهاني 

خوبي براي وحدت اسالمي باشد. 

جلسه چهلم
نظام  علمی  نشست  چهلمين 
»انتخابات  عنوان  با  اسالم  سياسی 
انتظارات  اسالمی،  شورای  مجلس 
انديشه  سالن  در  چشم اندازها«  و 
برگزار شد. ابتدا يکی از اعضای علمی 
جلسه،  موضوع  پيرامون  پژوهشکده 
طرح بحث کرد. نکتة اول نگاهی است 
که در بين خارجی ها در مورد جايگاه 
مجلس وجود دارد؛ تحليل گران غربی 
مجلس ايران را مجلسی می دانند که 
قدرت تعيين کننده ندارد در حاليکه 
يکی  دارد.  بيشتری  قدرت  دولت 
قدرت  دارد  بحث  جای  که  نکاتی  از 
مشخص  صورت  به  است؛  مجلس 
که  ابتکاری  توانايی  و  ابتکار  قدرت 
انتظار  اينکه  دوم  نکته  دارد.  مجلس 
مسائل  حول  آينده  مجلس  می رود 
مثال  برای  برود.  پيش  اقتصادی 
بيشترين  سال   18-30 سنی  طيف 
اختصاص  خود  به  را  بيکار  جمعيت 
داده است. مسئله ديگر، مسئله فساد 
دهة  دو  يکی  در  که  است  اقتصادی 
اخير پررنگ تر شده و عليرغم برخورد 
ماندگار  مسئله ای  قضايی  دستگاه 
است. سياست خارجی مسئلة ديگری 
است که آيا مجلس با دولت همکاری 
خواهد کرد. در کل جايگاه مجلس و 
است  موضوعی  دو  مجلس  انتظارات 

که بيشتر مورد نظر است در مورد آن 
بحث شود. يکی از اساتيد در ادامه با 
اسالمی  جمهوری  ساختار  به  نگاهی 
دانستند  مشخص  را  مجلس  جايگاه 
ساختاری  عرصة  در  کردند  اضافه  و 
داريم  تصميم سازی  مختلف  سطوح 
انقالب  ايدئولوژی  خود  سطح  اولين 
است سطح کالن نظريه که در انديشه 
و  می شود  متبلور  انقالب  متفکرين 
اين در قانون جمهوری اسالمی تجلی 
پيدا کرده است. سطح سياست گذاری 
سطح  و  است  نظام  رهبری  بحث 
است.  مجلس  وظيفه  برنامه ريزی 
مجلس کار قانونگذاری و برنامه ريزی 
کالن کشور را انجام می دهد و دولت 
نيز ملزم به اجرای قوانين و برنامه ها 
می باشد. همچنين گفته شد که يکی از 
عوامل ضعف مجلس عدم شکل گيری 
احزاب قوی و قدرتمند در ايران است 
بد  سابقه  آن  دليل  است  ممکن  که 
باشند  خاصی  قدرت های  يا  احزاب 
بگيرد.  شکل  احزاب  نمی خواهند  که 
رهبری در بيانات خود تاکيد داشتند 
که به صورت گروهی رای داده شود و 
اين نشان دهنده اين است که ايشان 
بيشتری  قدرت  احزاب  دارند  تاکيد 
پيدا کنند. در رابطه با مجلس و دولت 
بدون نگاه به ساختار  -که در قانون 
اساسی آمده است- در سال های بعد 
از جمهوری اسالمی مجلس به تدريج 
قدرتمندتر شده است و ميزان دخالت 
در حکومت قوی تر و بيشتر شده است. 
مجلس چيزی جدا از حکومت نيست 
است.  حکومتی  کار  هم  انتخابات 
تا حکومتی  انتخاباتی شکل می گيرد 
و  امنيت  انتخابات  با  شود.  تشکيل 
رد  و  تعيين  می شود.  برقرار  سياست 
تصميم گيری حکومتی  نيز  صالحيت 

است.
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پژوهشکدة  اعضای  با  پژوهشگاه  سرپرست   ديدار 
زبان شناسی، روز شنبه سوم بهمن با حضور اعضای هيأت 
راکعی،  افراشی، دکتر  احدی، دکتر  علمی، خانم ها دکتر 
دکتر رستم بيك، دکتر زرشناس، دکتر گشتاسب، دکتر 
ميرفخرايی و آقايان دکتر دالوند، دکتر صفارمقدم، دکتر 
عاصی، دکتر مدرسی و دکتر نصراله زاده و نيز کارشناسان 
اين پژوهشکده با حضور خانم وزوايی، خانم شاه محمدی، 
حاجی پور،  خانم  وثوق،  خانم  لوائی،  خانم  لطيفی،  خانم 

خانم قوامی تشکيل شد.
در اين جلسه، دکتر قبادی ابتدا اهداف برگزاری نشست را  

اين چنين مطرح کرد:
مورد  در  بحث  و  پژوهشگاه  توسعه  برنامه  پيگيری    -1
برنامه  با  پژوهشکده ها  عملکردهای  و  ها  برنامه  انطباق 

توسعه
2-  بررسی ايفای نقش ملی و فراملی پژوهشکده ها

3   تعامل عميق تر با اعضای پژوهشکده ها
4- استماع مسائل مشکالت عمومی پژوهشکده ها

شکوهمند  برگزاری  از  تشکر  ضمن  حاضران  ادامه  در 

تأسيس  سال  پنجاهمين  جشن  و  پژوهش  هفته  مراسم 
از  که  موضوعاتی  عنوان  به  را  زير  مسائل  پژوهشگاه، 

مديريت پژوهشگاه انتظار آن را دارند، مطرح کردند:
• تسريع در تشکيل قطب های علمی

• تجهيز و به روز رسانی کتابخانه و امکان تخصيص قرائت 
با  ارتباط  تقويت  و  علمی  هيأت  محترم  اعضای  به  خانه 

کتابخانه های بين المللی و کتابخانه ملی
• اتصال به مجالت الکترونيکی و تقويت کيفيت مجله های 

پژوهشگاه
• افزايش فضای پژوهشی

• فضا و امکانات برای ايجاد آزمايشگاه زبان
• تشکيل گروه های جديد )ازجمله گروه ترجمه(
• تقويت کيفيت آموزش و پژوهش در پژوهشگاه

• کمك به تبديل وضعيت کارشناسان
• روان سازی مقررات تحصيالت تکميلی

در پايان دکتر قبادی ضمن بررسی، گفتگو و ارائة توضيحاتی 
دربارة مسائل مطرح شده، تأکيد کرد که کوشش خود را 

برای پيگيری و رفع مسائل به کار می گيرد.

 ديدار سرپرست پژوهشگاه با اعضای پژوهشکدة زبان شناسی
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بازديد اعضای انجمن ايرانی »مطالعات قرآنی و فرهنگ 
اسالمی« و دانشجويان دورة کارشناسی ارشد »علوم قرآن 

و حديث« پژوهشگاه از مرکز اسناد ملی ايران

بازديد اعضای انجمن ايرانی »مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی« و دانشجويان دورة کارشناسی ارشد »علوم قرآن و حديث« 
پژوهشگاه از مرکز اسناد ملی ايران ، پيرو مذاکرات انجام شده جهت امضای تفاهم نامه بين »انجمن ايرانی مطالعات قرآنی و 

فرهنگ اسالمی« و »سازمان اسناد و کتابخانة ملی ايران«؛ در روز سه شنبه 6 بهمن 94 انجام گرديد.
آرشيو مخازن مرکز اسناد اولين بخشی بود که اعضا از آن ديدن کردند. در اين قسمت اسناد به صورت استريل و تحت شرايط 
کنترل رطوبت و دما و حفاظت از آتش سوزی نگهداری می شوند. اين مرکز عالوه بر نگهداری اسناد مهم، آمادگی پذيرش و 
نگهداری از اسناد و آثاری که به اين مرکز اهدا می شوند و يا به صورت امانی به اين مرکز سپرده می شوند را نيز، دارا است.

بخش بعدی آزمايشگاه بيولوژی بود. اسناد قديمی در اين مرکز مورد بررسی بيولوژيك قرار می گيرند و از نظر آلودگی های 
باکتريايی، قارچی و يا وجود الرو حشرات، آزمايش می شوند. در صورت وجود آلودگی سند می بايست تحت سم زدايی قرار 

گيرد تا آلودگی بيش از بيش به بافت سند صدمه وارد ننمايد.
 آزمايشگاه شيمی قسمت ديگری بود که مورد بازديد اعضا قرار گرفت. در اين بخش اسناد از لحاظ ميزان اسيديته مورد 
آزمايش قرار می گيرند و آثار برجای مانده از ترميم های نادرست قبلی مثل آثار چسب از روی آنها زدوده می شود. همچنين 
در اين قسمت لوازمی که مرکز برای نگهداری اسناد تهيه می کند از نظر ميزان استحکام در برابر رطوبت و ...، آزمايش می 

شوند تا  همواره بهترين لوازم  برای حفظ کيفيت و نگاهداری اسناد تهيه گردد.
بخش ترميم از قسمت های ديگری بود که در ادامه بازديد شد. در اين بخش اعضای انجمن از نزديك با نحوة استفاده از کاغذ 

تيشيو و کاغذهای ترميم برای ترميم اسناد و نسخ خطی آشنا شدند و فرآيند ترميم توسط کارشناسان توضيح داده شد.
در انتها، اعضا از تاالر پژوهش ديدن کردند و چگونگی جستجو و سفارش اسناد برای آنها توضيح داده شد.



                                                                                17          خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی      

اشراقی  رموز  آموزشی »درس گفتار  دورة  هفتمين جلسة   
دوشنبه   روز  در  عاليخاني  بابك  دکتر  توسط  شاهنامه« 
مورخ 82 دي از ساعت 14 الي 16 در ساختمان فرهنگ 

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار شد.
در ادامه گزارشی از اين جلسه آمده است.

اگر سياوش از بودنی ها باخبر بود چرا دربارة اقامت در توران 
با پيران مشورت کرد؟

گر ايدونك  با من تو پيمـان کنی   
شناسم کـه پيمــان مـن نشکنـی

گر از بودن ايدر مرا نيکويی است   
بر اين کردة خود نبايد گريست

وگــر نيـست فرمــای تــا بگـذرم   
نمــايی ره کشـــوری ديـگــرم

مشورت  با  روزگار  رازهای  از  آگاهی  که  است  اين  پاسخ 
فروتنی  و  ادب  روی  از  گاه  مشورت  چون  ندارد،  تعارض 
ة افراسياب اشتباه  است. پيران نيز دربارة ايزدی بودن بالقّوّّّ
سياوش  با  مصاحبت  که  بود  دانسته  به خوبی  و  نمی کرد 
چهرة انسانی افراسياب را از ورای توده های تاريکی نمايان 
نگفت؛ چه  دروغ  نيز  وفاداری خود  دربارة  خواهد ساخت. 
تا آخرين لحظه بر سر پيمان خود بود و هرگز عهد خود 
را با سياوش نشکست. آنچه پيران نمی دانست )و سياوش 
می دانست و نمی گفت( تأثير سوء برادر افراسياب بود که از 

حسد نشأت می گرفت.
سياوش و پيران به بهشت کنگ  رسيدند که »خرم  سرای 
درنگ« بود. کنگ دژ، نام شهری است که سياوش در آنسوی 
دريای چين، يعنی در شرق اوسط )عالم مثال( ساخته بود. 
مرکز افراسياب نيز کنگ خوانده می شد، چراکه تقليدی از 
شهر سياوش بود. افراسياب جادوگری بود که در عالم مثال 
آمد و شدی داشت. وی برخالف فرهمندانی مانند سياوش 
و کيخسرو به مرتبة فوق عالم مثال که مرتبة عقلی است 
راه نداشت. وجود بهشت کنگ با زندگی ايلی تورانيان وفق 
ندارد و ويژگی تقليدی بودن از نام آن نيز به خوبی آشکار 
در جای  که  بسياری هست  دربارة کنگ دژ سخنان  است. 

خود آورده خواهد شد.
سياوش چو در پيش ايوان رسيد   

سر طاق ايوان به کيـوان رسيد
بيامـد بر آن تخت زريـن نشست   

هشيوار جان اندر انديشه بست
باليد و سر به فلك  با رسيدن سياوش به خود  کاخ کنگ 
هفتم برآورد. سياوش در آنجا به فکر فرو رفت. انديشة او 

به جز تأسيس شهر »سياوشگرد« نيست که از روی سرمشِق 
شهر مثالی کنگ ساخته خواهد شد. وی از رژيم سياسی 
ايران و توران، ناخشنود است و در فکر درانداختن طرحی 

نو است. 
بيا تا گل برافشانيم و می در ساغر اندازيم        

فلك را سقف بشکافيم و طرحی نو دراندازيم
سياوش در ميدان چوگان با هفت يار ايرانی خود در برابر 
افراسياب با هفت يار تورانی او قرار گرفت. افراسياب با يك 
ابرها پرتاب کرد و هنوز گوی به  تا  زخم چوگان، گوی را 
زمين نرسيده بود که سياوش ضربتی بر آن نواخت که به 
کلّی از ديده ها ناپديد شد و محو گشت. وی گوی ديگر را 
چنان بزد که گويی به مالقات ماه رفت. در متون پهلوی، 
ماه  سپس  پايه،  ستاره  پس  ابرهاست،  پاية  پايه،  کمترين 
پايه و سرانجام خورشيد پايه. خورشيد پايه از آِن سيمرغ 
است و پاية سياوش همان ماه  پايه است. سهروردی در لغت 
موران آورده است که ماه در وقت مقابله با خورشيد که از 
مس« می گويد )بر وزن  او سراسر نور گرفته است »أنا الشَّ
به پيشواز  بار  برای نخستين  الحق(. هنگامی که پيران  أنا 
بر پشت  که  آراست  را  پيل سپيد  سياوش می رفت، چهار 
تخت،  آن  بر سر  و  بودند  نهاده  فيروزه  تخت  آنها  از  يکی 
درفش بنفش رنگی زده بودند که بر فراز آن يك ماه زرين 
قرار داشت. اين ماه زرين رمزی از شخصيت معنوی سياوش 
رنگ  به  است  اشاره  بنفش  رنگ  به شمار می رود، چنانکه 
شب که مهتاب در آن نور می افشاند. در اينجا با يك »رمز« 
به معنی دقيق کلمه سر و کار داريم. حال آنکه تشبيهات 
شاعرانه يا همان صور خيال نيز در شاهنامه ديده می شود؛ 
فی المثل آنجا که فرنگيس، ماه است  و سياوش، خورشيد. 
بوستان  و سرو  آسمان  ماِه  به  را  ممدوح خود  نيز  رودکی 
تشبيه کرده است که اين گونه صنايع ادبی را با رمز و تمثيل 

به معنی فّنی کلمه نبايد اشتباه کرد.
ميدان  در  است  گرفته  روشنايی  سيمرغ  از  که  سياوش 
جهت  شش  در  که  است  خورشيدی  قهرمانی  هنرنمايی، 
پرتو می افشاند: با ضربة چوگان، گوی را به ماه پايه پرتاب 
با  سپس  و  هدف  سوی  به  )نخست  تيراندازی  با  و  کرد 
گردش بر دست راست( به جهات چهارگانة اصلی و سپس 
به دو  را طوالً  پايين که گوری  به  باال  از  با ضربة شمشير 
نيم کرد، به همه نشان داد که سيمرغ روی زمين است. در 
اين باره، سخن سهروردی را در تعبير دوبارة داستان رستم 

و اسفنديار به ياد آوريم. 

گزارشی از هفتمين جلسة دوره آموزشی 
»درس گفتار رموز اشراقی شاهنامه« 
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دومين هم انديشی »جايگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم 
فعاالن  حضور  با   1394 بهمن   24 شنبه  روز  در  انسانی« 
ديدار  تجديد  برای  هم انديشی  اين  شد.  برگزار  حوزه  اين 
پيش فرض  زيرا  است،  قرآن پژوهان  ساالنة  گردهمايی  و 
انسانی  علوم  پژوهشگاه  که  است  اين  قرآنی  مطالعات 
ايرانی  علمی  انجمن  همچنين  و  فرهنگی  مطالعات  و 
دارد  را  اين ظرفيت  اسالمی«  فرهنگ  و  قرآنی  »مطالعات 
که محلی برای گردهم آوری اصحاب قرآن و مرکزی برای 
بازخوانی و بازگويی مسائلی باشد، که قرآن پژوهان در سطح 

آموزش عالی با آن مواجه هستند. 
پيروزی  نخستين  سال های  از  انسانی  علوم  تحول  بحث 
در  خمينی  امام  حضرت  و  بوده  مطرح  اسالمی  انقالب 
سال های 58 و 59 و   مقام معظم رهبری از سال ها قبل از 
حدود سال 68 ايدة تحول و ارتقای علوم انسانی را پيگيری 
با عنوان »شورای  باالخره در سال 88 شورايی  تا  کردند  
عالی  شورای  در  انسانی«  علوم  تحول  و  ارتقا  تخصصی 
انقالب فرهنگی پايه گذاری شد که به طور مؤثر در اين باره 

فعاليت داشته باشد.
ايدة لزوم تحول در علوم انسانی البته امر غيرقابل انکاری 
است. همة متفکران و انديشمندان اين حوزه نيز با آن موافق 
نظريه های  پيدايی  بسته اند.  به کار  را  آن  عماًل  و  هستند 
اساساً  و  علمی  نوين  حلقه های  و  مکاتب  ظهور  جديد، 
تغييرات و دگرگونی هايی که تاريخ علم و فلسفه علم با آن 
مواجه گشته همه نشان از تحول علوم انسانی دارد. بشريت 
شاهد اين هست که مکتبی ، مکتب ديگر را نقد می کند و 
هر روز ايدة جديدی به بار می نشيند. مدرنيسم ، انديشه های 
منجر  مدرنيسم  نقد  و  می کشد  چالش  به  را  وسطا  قرون 
به پسامدرنيسم می شود. پاراديم ها و الگوواره هايی که يکی 
پس از ديگری در تاريخ علم پيدا می شوند و بعضاً غلبه پيدا 
می کنند همگی بيانگر اين معنا هستند که علوم و بالتبع آن 
علوم انسانی دستخوش تحول شده و اساساً اين الزمه تفکر 
و انديشه ورزی بشر است. به ويژه در چند دهه اخير حيات 
بشريت اين تحوالت با شتاب بيشتری در حال انجام است. 
عصر اطالعات، عصر تکنولوژی، عصر ارتباطات، دورة زبانی، 
فاصله دهه 60  در  تنها  که  ادواری هستند  فرهنگی  دوره 
سده بيستم تا به امروز ظهور پيدا کردند و هريك به گونه ای 
علوم انسانی را متحول نموده اند. اما تحولی که حضرت امام 
ره و مقام معظم رهبری نسبت بدان نظر دارند تحول علوم 
انسانی به سوی اسالمی شدن هست. امام خمينی رحمه اهلل 
عليه بيش از هر چيز نگران اعتقادات دانشجويان بودند و 

از اين که در دانشگاه ها معنويت وجود ندارد اظهار ناراحتی 
می کردند.

مقام معظم رهبری نيز دغدغه های مشابهی دارند. با عتقاد 
ايشان نگاه اسالم به انسان با نگاه مکاتب اومانيستی غربی 
اسالمي  نگاه  و  الگو  در  انسان  است.  متفاوت  انسان  به 
موجودي است هم طبيعي و هم الهي؛ دوبُعدي است؛ اما در 
نگاه غربي، انسان يك موجود مادي محض است و هدف او 
لذت جويي، کام جويي، بهره  مندي از لذائذ زندگي دنياست، 
که محور پيشرفت و توسعه در غرب است؛ ايشان معتقدند:

علوم انساني غرب مبتني بر جهان بيني و نگاه مادي است. 
که  متعارض با مباني قرآني و اسالمي است؛ در حالي که 
ريشه و پايه و اساس علوم انساني را در قرآن بايد پيدا کرد. 

)ديدار با جمعي از بانوان قرآن پژوه کشور، 88/7/28(.
نقطه عزيمت حرکت ما در واقع همين جاست. پاسخ دادن 
نيازی که مطرح شده است. راهکار عملياتی  اين اعالم  به 
امکان  اساساً  چيست؟  انسانی  علوم  شدن  اسالمی  برای 
چنين تحولی وجود دارد؟ چه موانعی در اين مسير وجود 
و  مختلف  حرکت های  مستحضريد  که  گونه  همان  دارد؟ 
برخی  گرفته.  انجام  جهت  اين  در  مختلفی  سو گيری های 
برای چنين  امکانی  اين پاسخ را مطرح می کنند که  طبعاً 
و  ساده  خيلی  معتقدند  هم  برخی  ندارد.  وجود  تعاملی 
علوم  می توان  اسالمی  و  قرآنی  آموزه های  خالل  از  آسان 
انسانی اسالمی را استخراج کرد. متخصصان حوزة پژوهش 
از  و  بدهند  پاسخ  پرسش  اين  به  بايد  قرآنی  مطالعات  و 
حرکت های غير علمی و غير تخصصی که در اين رابطه صورت 
گرفته جلوگيری کنند. با اين پيشينه سال گذشته موضوع 
جايگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی در قالب يك 
و  انديشمندان  و  شد  مطرح  ما  پژوهشگاه  در  هم انديشی 
قرآن پژوهان از منظرهای مختلف اين مساله را مورد بررسی 
به  گذشته  سال  هم انديشی  گزارش  عنوان  به  دادند.  قرار 

برخی از نتايج بحث ها در اينجا اشاره می کنم:
و  مقدس  کتاب  مثابه  به  کريم  قرآن  که:  اين  اول  نکته   •
آموزه های وحيانی منزل بر رسول خدا )ص( مورد احترام، 

تقديس و تعظيم قاطبه مسلمانان و قرآن پژوهان است .
که  نيست  معنا  باين  کريم  قرآن  از  عمومی  فهم  امکان   •
مهارت  و  تخصص  مستلزم  کريم  قرآن  درباره  نظر  اظهار 

نيست و تدبر در قرآن  الزامات ويژه ای ندارد .
• انتظار بشريت امروز از دين تبيين علوم به معنای رسمی 

آن نيست .
• در اين حرکت يعنی ايجاد تحول در علوم انسانی قرآن 

»مبانی معرفتی پژوهش های ميان رشته ای«

دومین هم اندیشی »جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی«: 
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به مثابه يك دانش که  بلکه  به مثابه يك متن مقدس  نه 
دخالت  می تواند  می ناميم  قرآنی  مطالعات  را  آن  ترجيحاً 
کند. در واقع آنچه قابليت و ظرفيت مداخله در امر تحول 
علوم انسانی را دارد همانا مطالعات قرآنی به مثابه يکی از 

دانش های علوم انسانی است.
• در مواجهة علوم انسانی با مطالعات قرآنی و علوم اسالمی 
بايد به اين نکته توجه کرد که علوم انسانی غربی اليه های 
آشکار و پنهانی دارند. اگر چه الية آشکار علوم انسانی غربی 
از  نوعی  علوم  اين  پنهان  اليه های  در  ولی  است  مدرنيته 
و  قرآنی  مطالعات  داد.  تشخيص  می توان  را  گرايی   سنت 
اليه های  است.  مختلفی  اليه  های  واجد  نيز  ما  دينی  علوم 
ارتباطی درست  در صدد تنظيم  سنتی و مدرن. اگر واقعاً 
و منطقي ميان اين علوم هستيم مطالعة اليه شناختي اين 
علوم بسياري از معضالت پيچيده را حل نموده و از افراط و 

تفريط احتمالی جلوگيری می نمايد.
• »مطالعة مؤلّفه اي« پيشنهاد ديگری برای مطالعه نسبت 

بين مفاهيم مدرن و مفاهيم دينی است.
حوزة  در  مفاهيم  پيدايی  و  تکوين  که  اين  به  توجه  با   •
علوم انسانی روند تدريجی داشته و مراحلي را طّي کرده و 
آمده اند می توان در  به وجود  مؤلّفه هايي  ترکيب  از  احتماالً 
مواردی با تجزيه دقيق مفاهيم مدرن به چند مؤلفه نشان 
داد که آن مؤلّفه ها لزوماً محصول عصر مدرن نيستند، بلکه 
پيشينه ای در سّنت هم داشته اند و می توان آنها را در متون 

ديني نيز پي جويي و پيدا نمود.
• تأثير و جايگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی در 
يك سازوکار مطالعات ميان رشته ای قابل تعريف هست. در 
واقع مطالعات قرآنی با هريك از رشته های علوم انسانی از 
جمله روانشناسی، اقتصاد، جامعه شناسی می تواند وارد يك 

ارتباط ميان رشته ای شود.
که   دارد  ويژه ای  مقتضيات  ميان رشته اي  مطالعه  يك   •
بايد بدانها توّجه نمود. در واقع در مطالعات ميان رشته ای، 
مبنايی  مقتضيات  يك؛  دارند:  وجود  مقتضيات  گونه  سه 
)Principal(، دو؛ مقتضيات روش شناختي، سه؛ مقتضيات 
زباني و اصطالح شناختی. در يك ارتباط ميان رشته ای اين 

سه ساحت بايد مورد نظر و توجه قرار بگيرد.
امر  علم  دو  ميان رشته ای  ارتباط  برقراری  اساس  اين  بر   •
مباني  خودش  براي  علمي  هر  نيست.  ساده ای  و  سهل 
داده هاي  کشف  برای  علم  هر  همچنين  دارد  معرفتي ای 
جديد خود دارای مبانی روش شناسی است و نيز بايد توجه 
نمود که هر علم نظام اصطالحات و زبانشناسی خاص خود 

را دارد.
• بر اين اساس اين ديدگاه که با اضافه کردن چند آيه و 
حديث به يك مطلب علمی می توان آن را اسالمی و قرآنی 
تلقی کرد مردود است. همچنين بر اين اساس اين ايده که 
استخراج  قابل  علوم  همه  اسالمی  روايات  و  قرآن  متن  از 

هستند غير موجه و غير واقعی تلقی می گردد.
با توجه به مقتضيات سه گانه ارتباط ميان رشته ای يعنی 
مبانی معرفت شناختی، مبانی روش شناختی و مبانی زبانی 
و اصطالح شناختی اين نتيجه حاصل شد که در نخستين 
گام در دومين هم انديشی امکان ارتباط ميان رشته ای بين 
مطالعات قرآنی و علوم انسانی به لحاظ مقتضيات معرفت 
صاحب نظران  و  گيرد  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  شناختی 
رشته های مختلف علوم انسانی در اين باره اظهار نظر کنند. 
در واقع در اين نشست ما بحث را به جز حوزه قرآن پژوهان 
نيزمنتقل  انسانی  علوم  ديگر  رشته های  صاحبنظران  به 
اين  به  را  خودشان  پاسخ  يکديگر  با  تعامل  در  که  کرديم 
مساله اعالم نمايند. اميدواريم که اين تالش ها گام مؤثری 
در تدقيق و شفاف شدن مسأله تحول علوم انسانی باشد و 

دغدغه مسؤالن عالی رتبه نظام را برطرف نمايد.
در ادامه مروری بر برخی از چکيده های سخنرانی ها خواهيم 

داشت:

نسبت ميان مطالعات قرآن و علوم تجربی
دکتر سّيد محّمدعلی ايازی استاديار دانشگاه آزاد اسالمی، 
واحد علوم و تحقيقات تهران، در ادامة جلسه گفت: يکی 
از مقوالتی که بايد در تنقيح مطالعات قرآنی مورد بررسی 
رابطه  و   - عاّم  به معنای   - دين  و  علم  رابطة  گيرد،  قرار 
است.  دو  اين  ميان  نسبت  و  تجربی  علوم  با  قرآن  معارف 
اين همانی  يا  و  متن  اين  فهم  برای  تجربی  علوم  از  اينکه 
ازآن جمله  به مشّخص کردن مبانی،  استفاده شود،  شدن 
تعيين جايگاه و زبان دين، بستگی دارد. اهّمّيت اين بحث 
علوم  مباحث  از  برخی  در  امروزه  که؛  است  دليل  اين  به 
از علوم تجربی  نيز در تفسير قرآن،  و  اعجاز،  مانند  قرآن، 
استفاده می شود، درحالی که هريك از اين دو مقوله، خود 
ساحتی عظيم برای تحقيق و تنقيح مبانی و مسايل متنّوع 
را دربرمی گيرد؛ ولی يکی از مقوالت، تعيين جايگاه هرکدام 
زبان قرآن  به  توّجه  با  نبايد آن  و  بايد  و  در حوزه تفسير، 
و تعارض علم و دين است. در اين که برای فهم اين متن، 
از علوم مبادی استفاده شود که کمك به فهم متن کنند، 
مانند زبان شناسی، تاريخ و يا معناشناسی، ترديدی نيست. 
اثبات  برای  از گزاره های قرآن  اّما تفسير علمی و استفاده 
اعجاز، منوط به نظام يکپارچه زبانی و اثبات اين نظريّه دارد 
که جايگاه اين کتاب به لحاظ زبانی و جهت گيری چيست؟ 
از نکات مهّمی که قابل توّجه است، تأويل گرايی برخی از 
مفّسران در بعضی از آيات، و ساکت ماندن در بعضی ديگر 
سراغ  به  توانستيم  هرجا  که  است  آسان  خيلی  اين  است. 
سراغ  به  نتوانستيم  که  صورتی  در  و  برويم،  علمی  تفسير 
تأويل و يا هرجا که نتوانستيم، به نظريّه زبان عرفی برسيم. 
هدف اين گفتار آن است که مبادی و مبانی و چالش های 

بحث روشن، و نظام واحدی برای تفسير ارائه شود.
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از نظر اينجانب قرآن در مقام بيان اين علوم تجربی نيست 
و علوم تجربی تقسيم به علم دينی و علم غيردينی به وصف 
تجربی آن هم نيست. و قرآن پژوهان تکليف خود را در اين 
ميدان روشن کنند. البته می توان اهداف و کارکردهای علم 
را ارزشگذاری کرد اما نفس خود علم را بايد بر اساس قواعد 
و ادوات خود بررسی کرد و اين دانش امری بشری و تجربی 

است و قرآن در مقام بيان چنين علومی هم نبوده است.

الزامات  تأمين  در  تلفيقی  رهيافت های  ضرورت 
معرفت شناختی علوم انسانی قرآن بنيان

دکتر عادل پيغامی، استاديار و معاون پژوهشی دانشگاه امام 
مقّدسی  آسمانی  کتاب  تنها  قرآن کريم،  گفت:  صادق)ع(، 

است که در حال حاضر در دسترس بشريّت است.
توّجه به منبع و منشأ صدور کالم اهلل مجيد، و اينکه اين 
با  را  پژوهشگر  است،  بی نهايت  مطلق  خدای  متن،کالم 
وضعّيتی بی نظير و منحصر به  فرد مواجه می کند؛ به  نحوی که 
الوهی  متن  اين  و همسان پنداری  همگن  هرگونه  چه  بسا 
مبانی هستی شناختی  به لحاظ  بشری - چه  با ساير متون 
معرفت شناختی  مبادی  به لحاظ  چه  و  غايت شناختی،  يا 
باشد.  رهزن  بسيار   - روش شناختی  خطّ مشی های  و 
بی نهايت بودن ابعاد وجودی صادرکننده اين متن، در بعد 
معناشناختی مساوی است با بی نهايت بودن ژرفای معنايی 
آن متن، و در بُعد هستی شناختی مساوی است با جامعّيت 
کسی  آن.  )عينّيت گرايی(  واقع نمايی  و  واقع گرايی  گستره 
که در مقام فهم و ترجمان يك روايت قرار می گيرد، قبل 
از هرچيز، سعه و ظرفّيت معنايی راوی و قايل يا ماتن را 
فرض گرفته، و بر آن مبنا عمق معنايی و روايی مورد نظر 
عمق  اين  خدا  کالم  در  اّما  می کند.  مشّخص  را  بحث  از 
فيزيکی  ابعاد  از  بعدی  هيچ  به  محدود  و  است،  بی نهايت 
يا زيستی يا ترانس فيزيکی نيست؛ چرا که صاحب روايت، 
فيزيك دان يا زيست شناس يا متافيزيسين نيست. از اين رو؛ 
اجتماعی  و  انسانی  هرگونه فرض تك رشتگی در مطالعات 
در قرآن، ناقص وکم توان خواهد بود، و به کارگيری گستره 
به  تلفيقی، الزمه ورود  انواع رهيافت ها و روش های  از  تاّم 

قرآن و رمزگشايی از پيام های آن است، تا حداکثر التزام به 
الزامات معرفتی علوم انسانی قرآن بنيان رعايت شده باشد. در 
اين گفتار، سعی خواهد شد تا تأّملی در اين باب ارايه، و به 

نظر گذارده شود.

و  امکان ها  اسالمی؛  فلسفه  بر  قرآن کريم  تأثير 
واقعّيت ها

دکتر سّيد محسن ميری استاديار جامعة المصطفی العالمیّة 
در اين گفتار، گونه های مختلف تأثير معارف قرآنی بر فلسفه 
از هويّت خود فاصله بگيرد موردبحث و  را بی آنکه فلسفه 
بررسی قرار داد. وی گفت: برخی از اين تأثيرات عبارت اند 
از: جهت دهی، طرح مسأله، تکميل ادلّه، ارائة استدالل های 
جديد، ايجاد مسائل جديد به همراه پاسخ، و ايجاد پيوند 
ميان فلسفه و دغدغه های انسان اينجا و اکنون. همچنين؛ 
اين گونه تأثيرات، هم درفلسفه موجود و متحّقق مورد توّجه 

قرارمی گيرد ، وهم امکان های پيشروی بررسی می شود.

نسبت معرفت ديني با معارف بشري
از  بخشی  در  مفيد  دانشگاه  استاديار  اديب  مسعود  دکتر 
مراسم گفت درك و فهم قرآن، نه تنها به عنوان يك واجب 
معرفت  فضيلت  به  دستيابی  يا  مسلمانان،  برای  دينی 
برای همگان است، بلکه الزمه پاسخ به سؤاالت نوپديد، و 
جستجوی راه حلّ های احتمالی اين متن مقّدس برای مسائل 
امروزين جامعه اسالمی نيز هست. مطالعات ميان رشته اي 
آموزه هاي  ميان  قرآن، مستلزم پی جويی نسبت  در حوزه 
آن با ديگر دستاوردهاي بشري است. يافتن رشتة ارتباط 
ميان قرآن و علوم بشري، مستلزم انديشيدن در مباحثی 
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مطالعات ميان رشته ای وتأثير آن بر تفسير قرآن
مؤّسسه  علمی  هيأت  عضو  فراستخواه  مقصود  دکتر 
پژوهش و برنامه ريزی آموزش عالی گفت: تحّوالت دوران 
اخير در عرصة معرفت و دانش، و ظهور آفاق بينارشته ای 
وپسارشته ای شدن، برای انديشه دينی ما، هم يك مسأله 
الزم  ابتدا  است.  حّل  راه  يك   - حال  عين  در   - وهم 
درميان  مخاطبان  با  گفتار،  اين  پيش فرض  چند  است؛ 
در  وحدت   .2 آگاهی،  به شرط  زندگی   .1 شود:  گذاشته 
سرچشمة آگاهی، 3. وحدت در فاعل آگاهی، 4. کثرت 
 .6 آگاهی،  کثرِت  در  وحدت   .5 آگاهی،  در صورت های 
ضرورت آگاهی گفتگويی. همچنين؛ در اين گفتار، درك 
گوينده از فلسفه معرفت شناختی تفسير متن مقّدس - 
که همانا نوعی آگاهِی گفتگويِی صلح آميز و همدالنه، در 
تاريخ متن مقّدس است - توضيح داده می شود. سپس، 
برپاية اين پيش فرض ها، و ازطريق برخی شواهد، کوشش 
خواهد شد تا چنين استدالل شود که؛ دانش ميان رشته ای 
مفّسران، چگونه ظرفّيت و امکان های معرفتی، برای عمق 
و غنای گفتگو با متن را افزايش می دهد، و موجبات بسط 
آگاهی گفتگويی در يك حوزة تمّدنی متن بنياد را فراهم 
می آورد، به گونه ای که نقد اين آگاهی نيز، جز با دانش 

ميان رشته ای مقدور نيست.

قرآن و مبانی معرفتی اخالق عصر ارتباطات
دکتر مريم صانع پور استاديار پژوهشکده غرب شناسی و 
علم پژوهی، پژوهشگاه علوم انسانی در بخشی از مراسم 
ارتباطات  مقوالت  مهم ترين  از  اخالقی،  روابط  گفت: 

معرفتي  ارزش  قرآن،  از  استفاده  لزوم  چرايي  همچون: 
و  وحياني،  معارف  و  عقل  ميان  نسبت  وحياني،  داده هاي 
اين دو دسته  از تعارض هاي احتمالي ميان  راه برون رفت 
معرفت است. بررسی نسبت گزاره های وحيانی با گزاره های 
ميان  نسبت سنجی  نيز  و  عرفی،  معلومات  و  تجربی  علوم 
عقل و دين - به معنای بررسی رابطة گزاره های وحيانی با 
عقل، که البته موکول به تدقيق معنای عقل است. ازجمله 

مهم ترين مسائلی هستند که بايد بدان ها پرداخته شود.

ارتباطات  امکان  فّناوری های ديجيتال،  امروزه که  اجتماعی است. 
هم زمان را برای مردم سراسر کره زمين فراهم کرده، ضرورت روابط 
بيش  اهّمّيتی  در جهان،  اجتماعی  امنّيت  برقراری  اخالقی جهت 
اختالط  موجب  سايبری،  فضای  که  آنجا  از  است.  يافته  پيش  از 
و  اروپايی  آمريکايی،  افريقايی،  آسيايی،  مختلف  جوامع  فرهنگی 
استراليايی شده است؛ به  نظر می رسد تکّثر اخالقی اين جوامع، به 
سّيالّيت مخّرب ارزش های اخالقی در ارتباطات جهانی منجر شود، 
و در نتيجه اخالقی زيستن را غيرممکن کند. روشن است که در اين 
آميختگی اديان و فرهنگ های متکّثر نمی توان جوامع را به پيروی 
از يك نسخة واحد )خواه دينی، خواه سکوالر( وادار کرد؛ زيرا فضای 
چند صدايی دنيای مجازی، در برابر تحميل معيارهای سوبژکتيو 
يك فرهنگ خاّص مقاومت می کند. در اين مجال، گوينده در صدد 
بر  با فرآيندی معرفت شناختی، معيارهای اخالقی مبتنی  تا  است 
مشترکات انسانی را از قرآن کريم اخذ کند؛ مشترکاتی که هرچند 
از کتاب مقّدس مسلمانان اخذ می شود، اّما برای همه فرهنگ ها 
و اديان، از اديان ابراهيمی گرفته تا اديان شرقی، و حّتی 
اين معيارها  زيرا  باشد،  قابل پذيرش  برای غيردين داران 
بر  تنها مبتنی  بلکه  نيستند؛  اعتقادات خاّصی  به  مقّيد 

اشتراکات انسانی می باشند.

حوزه   در  ميان رشته ای  پژوهش های  گونه شناسی 
قرآن کريم

دکتر حامد شيواپور استاديار دانشگاه مفيد اظهار کرد: 
به طور کلی بايد در پژوهش های ميان رشته ای در حوزة 
مطالعات قرآنی، بين پژوهش های جديد و تفاسير علمی 
به معنای عاّم آن در سّنت اسالمی)شامل تفاسير کالمی، 
بايد به  فقهی، عرفانی و فلسفی( تمايز نهاد. همچنين؛ 
در حوزه  ميان رشته ای جديد  پژوهش های  انواع  تفاوت 
پژوهش ها،  اين  از  دسته ای  نمود.  ويژه  توّجه  نيز  قرآن 
ناظر به توّجه به دانش های جديد به مثابه روش پژوهش 
برای  جديد  دانش های  از  ديگر،  برخی  و  قرآن اند،  در 
به  توّجه  استفاده می کنند.  قرآن  معارف  با  آنها  تطبيق 
تفاوت پژوهش های جديد ناظر به »روش« يا »تطبيق« 
اين  در  رويکرد،  دو  اين  از  يك  هر  ويژه  اقتضائات  و 

سخنرانی مورد بررسی قرار می گيرد.
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نظام  اجمالي  معرفي  به  زاهديان  اين جلسه دکتر  در 
آماري کشور و روندها و فرايند هاي آن پرداختند. ايشان 
با شرح ساختار سلسله مراتبي آمار در ايران، شوراي 
عالي آمار را عالي  ترين نهاد ارائه آمار در ايران دانسته 
و نحوة کسب آمار توسط اين مرکز را مشتمل بر اقسام 
مختلف از جمله داده  هاي اداري که در فرآيند مراجعه 
داده  هاي  و  مي آيد  دست  به  اداري  مراکز  به  کاربران 
به  آمارگيران  مستقيم  مراجعه  اثر  در  که  پيمايشي 
داشتند  بيان  و  دانسته  مي شود،  محقق  هدف  جامعه  
تالش ما در راستاي گسترش سطح و عمق داده هاي 
ادامه دارد.  اداري همچنان  آماري در بخش داده  هاي 
گروه  مدير  مينايي،  علي  محمد  آقاي  جلسه  اين  در 
پژوهشی جامعه و امنيت و  دبير کرسي شاخص سازي، 
ارائه آمار  با هدف  نهاد آماري  بر تعريف و تعبيه يك 
ارزيابي  منظور  به  امنيت  شاخص هاي  با  مرتبط  هاي 
دقيق و پيوسته تغيير و تحوالت رخ داده در اين حوزه 
تأکيد کردند. در اين جلسه تصميم بر آن شد تا مراتب 
مذکور به منظور سياست سازي به دستگاه هاي ذي ربط 

منتقل شود.

اناهلل و انا الیه راجعون

جناب آقای امیر اعتمادی بزرگ

مصیبــت درگذشــت پــدر بزرگوارتــان را تســلیت عــرض كرده، 
از خــداي ســبحان، براي ایشــان علــو درجات و بــراي جنابعالي 
و ســایر بازمانــدگان صبــر جمیــل و اجــر جزیل مســئلت داریم.

روابط عمومی  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

گزارشي از برگزاري جلسة كرسي مطالعات راهبردي 

»شاخص سازي، سنجش و 
ارزيابي وضعيت امنيت«

اردوي يک روزة بازديد از کاخ 
موزة سعد آباد به مناسبت 
دهة مبارك فجر برگزار شد

و  کارکنان  از  کثيري  جمع  استقبال  با  که  اردو  اين  در 
دانشجويان پژوهشکده برگزار شد از چهارموزه به نام هاي 
کاخ موزة ملت، کاخ موزة سبز، موزة کاخ شمس و موزة 

آشپزخانه سلطنتي سعد آباد ديدن کردند . 
تاريخچه  بيان  با  موزه  هر  راهنماي  گزارش  اين  براساس 
ساخت  بناها و تشريح تاالرهاي هر ساختمان نسبت به 
معرفي آثار تاريخي به جا مانده از دوره هاي قبل پرداخته، 
همکاران و دانشجويان  در محيطي صميمي و دوستانه با 
نماي هر  از کاخ موزه ها،  بازديد  آثار آشنا شدند. در  اين 
ساختمان به خوبي، هنر و ذوق معماري ايراني را به نمايش 

مي گذاشت. 
از نکات قابل توجه در اين ديدار، موزه کاخ سبز بود که 

مورد توجه همکاران قرار گرفت. 
واقع  سعدآباد  تاريخي  فرهنگي  مجموعه  است  گفتني 
ديدني  مراکز  از  دربند  سرسبز  دره  در  تهران  شمال  در 
گرانبهاي  بسيار  تاريخي  آثار  از  که  است  گردشگري  و 
سه  و  موزه  کاخ   17 داراي  مرکز  اين  است.  برخوردار 

نمايشگاه مي باشد. 
قدمت اين منطقه به دورة قاجار باز مي گردد که در اين 
دوره محل استقرار و سکونت تابستاني شاهان اين سلسله 

بوده است.
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