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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس پژوهشگاه: 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی باید نقش 
مؤثری در تولید علم جهانی داشته باشد

محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم 
علوم  پژوهشگاه  تأسیس  سالگرد  پنجاهمین  بزرگداشت 
انسانی و مطالعات فرهنگی روز دوشنبه )12 دی ماه 1394( 
طی سخنانی با بیان اینکه علوم انسانی باید مبنای توسعه 
همه جانبه و پایدار در کشور باشد، گفت: در دنیای کنونی 
که بحث توسعه مطرح است با عنایت به مدیریت علوم و 
تبدیل آنها به ثروت نیازمند علومی مانند علوم اجتماعی، 

جامعه شناسی و اقتصاد هستیم.
 وی ادامه داد: علوم انسانی مهم ترین نقش در نهادینه سازی 
توسعه و تفکر انتقادی دارد، چرا که تفکر انتقادی یکی از 
انسانی  علوم  دامنه  است.  جهان  در  توسعه یافتگی  عوامل 
فراتر از علوم دیگر است، چون با جامعه سروکار دارد و پیدا 

کردن راه حل برای انسان چند بعدی کار پیچیده ای است.
با وجود  اینکه  بر  تأکید  با  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
توسعه کّمی علوم انسانی این علوم هنوز نتوانسته نقش خود 
را در توسعه جامعه پیدا کند، عنوان کرد: فقدان برنامه ریزی 
جامع در این حوزه و اختصاص یافتن بودجه های پراکنده از 
عواملی بوده که موجب شده علوم انسانی نتواند به جایگاه 

اصلی خود در جامعه برسد.
و  پژوهش  توسعة  شواری  تشکیل  به  اشاره  با  فرهادی   
فناوری در علوم انسانی گفت: با تشکیل این شورا در زمینة 
انسانی  علوم  به  فناوری  ورود  و  مدل سازی  برنامه سازی، 
کارهایی صورت خواهد گرفت و این شورا سرآغاز اساسی 

در پژوهش های علوم انسانی در کشور خواهد بود.
برای  بسیاری  حرف های  انسانی  علوم  اینکه  بیان  با  وی   
گفتن دارد، یادآور شد: علوم انسانی بر میراث کهن تکیه 
اشعار  و اخالق است. در  پایه معنویت  بر  این علوم  و  زده 
شاعران بزرگ ما معنویت و اخالق موج می زند و محققان 

باید از دل این اشعار نظریه پردازی کنند.
و  دانشگاه ها  تقویت  را  علوم  وزارت  سیاست  فرهادی، 
هدایت  آنها به سمت حل مشکالت کشور دانست و گفت: 
از  ما  و  یابد  تعمیم  نیز  پژوهشگاه ها  به  باید  موضوع  این 
می خواهیم  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 
که مأموریت خود را روی حل مشکالت اجتماعی متمرکز 
کند و به آسیب شناسی مسائل و ارایه راه حل در این زمینه 

بپردازد.
مسائلی  روی  پژوهشگاه  باید  امروزه  علوم،  وزیر  گفتة  به   
چون ورود فناوری به زندگی و آینده پژوهی در این زمینه 
تحقیق  و سبک زندگی اسالمی، ایرانی، دینی طراحی و به 

جامعه ارائه کند.
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  کرد:  تأکید  فرهادی   
فرهنگی باید نقش موثری در تولید علم جهانی داشته باشد 
چرا که اکنون شاخص ها حاکی از آن است که سهم تولید 
علوم انسانی در تولید علم جهانی کم است. امروز از هزار و 
120 نشریة علمی که در کشور منتشر می شود 630 نشریه 
متعلق به علوم انسانی است و اگرچه باالی 50 درصد را به 
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خود اختصاص داده اند، اما تأثیرشان در حوزة بین الملل کم 
است و ما تنها یک یا دو نشریه به زبان غیرپارسی داریم.

 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر حمایت مادی 
و معنوی از توسعه نشریات علمی که در سطح بین المللی 
کارهای  باید  نیز  پژوهش  زمینه  در  گفت:  تاثیرگذارند، 
بیشتری صورت بگیرد، چرا که مشکالت اجتماعی، فرهنگی 
و مردمی زیاد است و این مشکالت باید سرفصل اقدامات 

پژوهشگاه قرار بگیرد.
 فرهادی افزود: در کنار فعالیت پژوهشگاه ها امکانات مراکز 
تاکنون 6 مرکز  نیز مهم است و  انسانی و هنر  رشد علوم 
رشد علوم انسانی و هنر در شهرهایی مانند اصفهان، تبریز، 

مشهد و قم مجوز گرفته و به زودی فعالیت می کنند.

و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  داد:  ادامه  مسئول  مقام  این   
علوم  تخصصی  حوزه های  در  می تواند  فرهنگی  مطالعات 
انسانی، شاخص های تأثیرگذار را شناسایی کرده و در این 
انسانی  علوم  تولید  در  باید  نیز  بردارد. محققان  گام  حوزه 
بومی فعال باشند و با حضور بر جامعه بین الملل دستاوردها 

را به جهان ارائه کنند.
شده  بیشتر  دنیا  با  ما  ارتباطات  اکنون  کرد:  تأکید  وی   
و دیپلماسی علمی در دستور کار ماست. پژوهشگاه علوم 
تولید  بر  را  خود  رسالت  باید  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی 
بر  تکیه  با  محققان  تربیت  و  بومی  ارزشمند  آثار  عرضه  و 

میراث اسالمی و ایرانی قرار دهد.
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دکتر رضا داوری  اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم دوشنبه )12 
دی ماه 1394( در مراسم بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تأسیس 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی طی سخنانی با اشاره 
فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  تأسیس  تاریخ  به 
گفت: حدود سه دهة پیش پس از تشکیل بنیاد فرهنگ ایران 
در سال 1344، با کمک دکتر حجت و با مدیریت پدرانه مرحوم 
بروجردی پژوهشکده های کوچکی که در حوزة علوم انسانی فعال 

بودند، ادغام شدند.
به دورتر  را  پژوهشگاه  این  داد: من می خواهم سابقه  ادامه  وی 
ببرم و به تاریخ 200 ساله آشنایی ما ایرانیان به تجدد، غرب و 
علوم جدید برسانم؛ چرا که این تاریخ قابل تامل است و ما باید 

روی آن تفکر کنیم.
با اشاره به برخی اقداماتی که در حوزة علوم  این استاد فلسفه 
اجتماعی صورت گرفته، افزود: نخستین کتابی که در حوزة علوم 
انسانی جدید نوشته و ترجمه شده کتاب »اقتصاد سیاسی« اثر 
که  نکرده  ادعا  هیچ کس  تاکنون  که  است  سوئیسی  اقتصاددان 
این کتاب را خوانده باشد. بنابراین اثری از آن در ادبیات 160 

ساله ما نیست.
 به گفتة داوری اردکانی، مقالة دیگری که در حوزه علوم انسانی 
نجم الملک،  مرحوم  که  است  جمعیت  علم  درباره  شده  نوشته 
استاد ریاضی دارالفنون بر مقدمه اولین سرشماری تهران نوشته 
مطالعه  هم  آن  نمی آید  نظر  به  که  است  مقاالت خواندنی  از  و 

شده باشد.
درباره  فروغی  از محمدعلی  کتابی  به  اردکانی همچنین  داوری 
و  بوده  درسی  متن  نیز  کتاب  این  گفت:  و  کرد  اشاره  اقتصاد 
و  دانش آموزان  برای  و  شده  رعایت  آن  در  تعلیمی  مالحظات 
دانشجویان مدرسة سیاسی نوشته شده است. از این کتاب هم 
اثری در ادبیات این حوزه نمی بینیم تا این که مرحوم عظیمی در 

پایان عمر کوتاه خود این کتاب را چاپ کرد.
چهره ماندگار فلسفه در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه 
ما علم را از اروپا اقتباس کردیم، بدون اینکه نیازش را بدانیم، 
گفت: ما با مسأله به علم نگاه نکردیم، در حالی که علم باید پاسخ 
جامعه  برای  علم  کردن  انبار  صورت،  این  غیر  در  باشد.  مسأله 

کاربرد ندارد.
 وی با تأکید بر اینکه یکی از مشکالت ما پذیرفتن تقسیم بندی 
علوم از دیدگاه اروپاییان است، توضیح داد: البته این بدین معنی 
نیست که این تقسیم بندی اشتباه است، اما مسأله این است که 
دو  به  را  پژوهش  اینکه  کنیم؛  تفکر  موضوع  این  درباره  باید  ما 
حوزه نظری و کاربردی تقسیم  کنیم، مسأله درستی نیست شما 
اگر علم نظری می خواهید داشته باشید، می توانید کتاب کانت و 
ارسطو را بخوانید. بنابراین ما چیزی به عنوان علم نظری نداریم، 
چرا که همه علوم کاربردی است و اگر علم کاربردی نباشد، علم 

 علم را از اروپا گرفتیم بدون اینکه نیازش را بدانیم/ هنوز کتاب های 
مهمی در حوزه علوم انسانی خوانده نشده است!

دکتر داوری  اردکانی در مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس پژوهشگاه علوم انسانی:

نیست. به گفتة این استاد فلسفه، علم به هر حال برای جامعة 
پاسخ گویی  در  که  می یابد  تحقق  زمانی  و  است  موثر  و  مفید 
به مسایل جامعه باشد. امروز به برکت انقالب اسالمی، دانش 
را توسعه دادیم و خوشبختانه پزشکان، محققان و دانشمندان 

علوم انسانی شایسته ای داریم.
اینکه علوم انسانی را در  از  انتقاد  با   رئیس فرهنگستان علوم 
جامعه به رسمیت نمی شناسند، تأکید کرد: مشکل ما این است 
که به علوم انسانی در جامعه اهمیت نمی دهند، چون نمی دانند 
که این علم برای جامعه چه می کند و چه تأثیری دارد. وقتی 
علوم را به علوم بی فایده و بافایده تقسیم می کنیم، دچار همین 

مشکل می شویم.
 داوری اردکانی تأکید کرد: علم در جامعه باید مسأله را برطرف 
کند و متأسفانه امروز علوم انسانی برای ما در جامعه جایگاهی 
ندارد. پیش از این مؤسسه تحقیقات اجتماعی به ریاست مرحوم 
صدیقی و نراقی در ایران سروسامان یافت و سال ها نیز به خوبی 
کار کرد، اما متأسفانه تعطیل شد و این روند ادامه پیدا نکرد. 
ما مسأله  بود، چون  تفننی  بیشتر  البته در گذشته پژوهش ها 
پژوهشکده هایی  متأسفانه  نیز  امروز  نمی دانستیم.  را  اجتماعی 
و  آموزش  فساد،  مانند  به مسائلی  در جامعه  ندارند که  وجود 

پرورش و... بپردازند.
بدانیم جامعه چه عیب ها،  نداریم  نیاز  ما  آیا  یادآور شد:   وی 
سبک  به  تنها  ما  متأسفانه  دارد؟  خطراتی  و  گسیختگی ها 
در حالی که  کرده ایم،  مطالعه  آنها  پژوهش های  و  مستشرقان 

هنوز علوم انسانی را نمی شناسیم.
تمام  ژاپن  گفت:  سخنانش  پایانی  بخش  در  اردکانی  داوری   
آثار ادبی و فرهنگی علوم اجتماعی غرب را ترجمه کرده و آن 
به  انسانی  علوم  است.  کار گرفته  به  برای حل مسائل خود  را 
ما می آموزد کی، کجا و چه باید بکنیم. علوم انسانی می تواند 
نیازهای کشور و پاسخ آن را به ما بگوید و بنابراین باید به آن 

توجه کنیم.
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بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

رّب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق واجعل 
لي من لدنک سلطاناً نصیرا.

اي! هر دو جهان خاِك رِه سرِو روانت                      
گردون مطوق یکي از فاختگانت

پنهان تر از آني که توانت به نشان یافت 
پیداتر از آني که بپرسند نشانت

سالگشت  پنجاهمین  فرارسیدن  الهي؛  ثناي  و  حمد  با 
ایراِن معاصر و شجرِة طیبِه علم و  حیاِت درخِت معرفِت 
دانش و فرهنگ، یعني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 

فرهنگي را تهنیت عرض مي کنم.
خداوند بزرگ را شاکریم که توفیق رفیق گشت تا شاهد 
چنین روزي فرخنده باشیم. روزي که قدرداني از منزلت 
ماندگار  لحظه هایی  به   را  آن  محققان،  مکانت  و  عالمان 
این  در  استوار،  عاطفِي  تواِن  آفرینِش  و  پایدار  فرصتی 

سازماِن دانشي بدل ساخته است.
روزي که نه تنها بر دوش نیم قرن، اهتمام علمي و پژوهشي 
و مطالعات فرهنگي تکیه زده است، بلکه بر تمّدني انساني 
اتکا  ساله  هزار  چند  معنوِي  سرمایة  و  اشراقي  روحي  با 

دارد.
به مثابه پاسداشت  نیم قرن، عمِر پژوهشگاه،  بزرگداشت 
این  فکري  سرمایه هاي  ساله  پنجاه  پژوهشی  مجاهدت 
مرزوبوم به شمار مي آید که در یک کالم، حاصل زحمات 
را  فرهنگي  مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه  که  آنان 

به نماِد تمدنِي معاصِر ایران در قلمرو علوم انساني تبدیل 
نهاد  بزرگترین  به عنوان  خاورمیانه  سراسر  در  و  کرده 

پژوهشی علوم انساني به تأللو درآورده است.
این از ظرفیت ها و برکات انقالب اسالمي است که به دلیل 
ماهیت فرهنگي و تمّدني آن و شکل گرفتن بر پایة تعالیِم 
وحیانِي اسالم و داعیه هاي انساني و جهانشمولِي بینانگذاِر 
این نهضِت مصلحانة دیني، ضرورت پاسداشت کوشش ها 
و ارزش هاي علمي و تحقیقي گذشتگان و حاضران را به ما 
گوشزد مي کند و به ما الهام مي بخشد که  عالمان را عزیز 

بداریم و تکریم آنان را بر خود فرض بدانیم.
تا درخت دوستي، ِکي »بر« دهد   

حالیا رفتیم و تخمي کاشتیم
از سوي مقام معّظم  به شکر خداوند، اکنون در سالي که 
این  است،  شده  اعالم  همزباني  و  همدلي  سال  رهبري، 
توفیق حاصل گشت که شاهد نمودي درخشان از شکوِه 

این اتحاِد روحاني باشیم.
نظام جمهوري اسالمي و دولت تدبیر و امید برآنند که براي 
پایه گذاري شالودة تمدن نوین خود، تشویق دانشمندان و 
محققان را فرض بدانند، نظامي که منشور اصلي آن، یعني 

قرآن کریم مي فرماید:
العلَم درجات؛  اوتُوا  اللذین آمنوا ِمنکم والذین  »یَرفِع اهلل 
خداوند کساني را که ایمان آورده اند و کساني را که علم 
آیه  )سوره طه/  داده شده درجات عظیم مي بخشد«  به آنها 

)75
و پیامبر گرامي )ص( فرمودند:

متن پیام سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی به مناسبت پنجاهمین سال تأسیس پژوهشگاه 
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إِنَّ اهللّ َ یُِحبُّ بُغاةَ الِعلِم؛ خداوند جویندگان دانش را دوست 
دارد )مصباح  الشریعه، ص 13(.

و امیرالمؤمنین  )ع( نیز فرموده است: 
ةُ االَْبْداِن  اِنَّ الِْعلَْم َحیاةُ الُْقلوِب َو نوُر االَْبْصاِر ِمَن الَْعمی َو ُقوَّ

ْعِف؛ ِمَن الضَّ
 به راستي که دانش، مایه حیات دل ها، روشن کنندة دیدگان 
کور و نیروبخش بدن هاي ناتوان است. )تحف العقول، ص 

.)28
و بنیانگذار این نظام، حضرت امام خمیني )ره( فرمودند:

است،  دانشگاه  پشتیبان  اسالم  و  اسالمي  »جمهوري 
براي  که  اساتیدي  پشتیبان  است،  دانشگاهیان  پشتیبان 
)صحیفة  مي کشند، هست«  زحمت  کشور  براي  و  اسالم 

امام خمیني )ره(، ج 14، ص 291(.
و دیدگاه مقام معظم رهبري نیز چنین است که فرمودند:

»موضوع علم و پژوهش در  کشور، ازجمله چیزهایي است 
توسعة  امور  در  کشور  پیشرفت هاي  همة  زیرساخت  که 
مادي و صنعتي و به تبع آن مالي و سیاسي و بین المللي 

است.«
معلمان در یک  اگر جامعة  انسانند؛  »معلمان، سازندگان 
کشور، عزیز و گرامي داشته شوند، این، فقط عزیز داشتن 
یک عّده از مردم نیست؛ این عزیر داشتن علم و تعالي و 

پیشرفت است.« )1379/02/14(.
رئیس جمهوري محترم  نیز اشاره داشته اند: »باید در برابر 
و  زد  زانو  معلّم  برابر  در  باید  فروتن شویم،  دانش  و  علم 
در برابر علم فروتني کرد. سیاستمداران در صورتي موفق 
بزنند. تبختر در  برابر علم و عالمان زانو  مي شوند که در 
برابر عالمان و علم، ]فقط[ به معناي نابودي سیاستمدار 

نیست، ]بلکه[ به معناي نابودي تاریخ و کشور است. 
نکو  اینگونه،  با چنین رویکردي،  نیز  گویي، حافِظ بزرگ 

سروده است:
روضة ُخلد برین، خلوت درویشان است
دولتي را که نباشد غم، از آسیب زوال 
مایةمحتشمي خدمت درویشان است
بي تکلّف بشنو، دولت درویشان است

در این قلمرو، ریاست محترم جمهور، نقش علوم انساني 
را در پیشرفت کشور برجسته تر دانسته اند و یادآور شدند: 
باید  بیشتر  انساني  علوم  باز  هم،  انقالب  راه  ادامه  »براي 
کمک کند. براي توسعه انقالب هم علوم انساني باید بیشتر 
با کمک دولت  داریم؛  توسعه علم  به  نیاز  ما  کمک کند. 
این روي،  از  بهمن 1393(  با مداخله دولت.« )11  نه  و 
بزرگداشت پنجاه سال مجاهدت فکري و معنوي بزرگان 
و صوابمند که  به آئین  است  امري  بوم،  و  مرز  این  دانش 
انگیزه  و  انرژی  تقویت  و  روحی  نشاط  ایجاد  با  می تواند 
کشور  پیشرفت  به  خدمت  برای  را  آنان  عزم  محققان، 

دوچندان بسازد. 
پژوهشگاه این چند ویژگي را توامان و یکپارچه داراست:

1- به میراث فکري ـ تمدني و فرهنگي ایراني ـ اسالمي 
تکیه زده و با هدف اعتالي آن کوشش مي کند، هم وارث 
دستاوردهاي اندیشگاني بزرگاني چون فردوسي، ابن سینا، 
بیروني، فارابي، سعدي و حافظ از گذشتگان است و هم 
در روزگار جدید همت واالي ادیبان و فرزانگاني همچون 
ملک الشعراي بهار، عالمه همایي، استاد فروزانفر، مدرس 
رضوی، استاد زرین کوب، استاد غالمحسین یوسفی، استاد 
شهیدي، استاد منوچهر مرتضوی و ... را مي ستاید و هم 
وامدار متفکران و مصلحان معاصر همچون اقبال الهوری، 
است.  مطهري  شهید  و  امام  حضرت  طباطبایي،  عاّلمه 
درعین حال، بازخواني انتقادِي تاریِخ علوم انساني در ایران 

و جهان را زمینة شکوفایي پژوهش این حوزه مي داند.
به  به سنت، همواره مي کوشد  اتکا  پژوهشگاه، ضمن   -2
مرزهاي دانش جهان و دستاوردهاي فني و علمي حوزة 

علوم انساني دنیا متصل باشد و همراه آن حرکت کند.
3- در تاریخ معاصر ایران و دهه ها اخیر، پژوهشگاه، کانون 
محققان  و  اندیشه ورزان  فرهیختگان،  تعامل  و  درخشش 
بیش  خلق  یا  بازآفریني  است.  بوده  انساني  علوم  نامدار 
دیني،  ـ  اخالقي  فرهنگي،  و  تمدني  ارزنده  اثر   500 از 
ادبي از مجموعه میراثهاي این مرزوبوم با هّمت گران ارج 
محققان عضو پژوهشگاه یا نخبگان خارج از پژوهشگاه و 
به شمار  برکات  این  از  نمونه اي  تربیت ده ها محقق موفق 
مي آید و مسیر تعامل پژوهشگاه با بزرگان و اندیشمندان 
یافت  انجمن هاي علمي تداوم خواهد  بویژه  از آن،  خارج 
و پژوهشگاه براي گسترش این تعامالت در سطح ملّي و 

فراملّي کوشش خواهد کرد.
نخبگان  شبکه اي  مرکز  و  تکیه گاه  پژوهشگاه،  اکنون   -4
نویِن  تمدِن  ارتقاِي  دغدغه منداِن  و  کشور  انساني  علوم 
به عنوان  باید  پژوهشگاه  دلیل،  همین  به  است،  اسالمي 
اسالمي  انقالب  آرمان هاِي  تداوِم  معرفتِي  عظیِم  پشتوانِة 
و عزیمتگاِه ترقي و پپیشرفت جمهوري اسالمي نقش ایفا 
کند. از همین روي، پژوهشگاه مي تواند به مثابه نقطة اتکا 
و اتصال و مرکز گفتگوي فرهنگهاي شرق و غرب به شمار 

آید. 
بنابراین در همین جا اعالم مي شود که با تکیه بر پنجاه 
سال زیست پژوهشی و تجربیات دانشی دبیرخانِة دائمِي 
شبکِة ارتباطي با نخبگاِن علوم انساني برای بهره مندی از 
نخبگان  دیگر  و  پژوهشگاه  قدیمي  محققان  واالي  همت 
علوم انساني و انجمنهاي مردم نهاِد علمِي در این سازمان 

تشکیل خواهد شد.
توانمندي،  این  از  نمودي  خود  امروز،  نکوداشت  مراسم 

پیشینه و ظرفیت به شمار مي آید.



                                                                                7          خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی      

جمهوری  بنیانگذاِر  میراِث  پشتوانِه  به  که  کشوری  در 
و  ایران  شریف  مردِم  بی دریِغ  حمایت های  و  اسالمی 
و  تدابیر  و  رهبری  معظِم  مقاِم  هوشمندانِه  راهبرِی  با 
امید،  و  تدبیر  فرهنگ ْپروِر  دولِت  شایستِة  برنامه ریزِی 
چنین  است،  شده  تبدیل  منطقه  کشور  باثبات ترین  به 
پژوهشگاهی بیش از پیش آمادگی دارد تا برای مشارکت 
گام  اسالمی  نویِن  تمدِن  تحقِق  سوی  به  نقش  ایفاي  و 
توسعِة  مغزافزارِي  پشتوانِة  اصلِي  نهاِد  به عنوان  و  بردارد 

کشور محسوب گردد.
نگاهي بسیار گذرا به ابعادي از توانمندي ها و ظرفیت هاي 

پژوهشگاه در اینجا بایسته به نظر مي رسد: 
این نکوداشت، از نگاهی فراتحلیلی، به مثابه نمود پیروزی 
نشانگر  و  است  فرهنگی  گسست  علیه  اسالمی  انقالب 
از تاریخ که رخدادهای  آن است که بر خالف برهه هایی 
گوناگون، موجبات لطمه به اعتالی تمدن ما را فراهم کرده 
بود، انقالب اسالمی را باید، احیاگر عظمت و میراث هاي 
معنوي و فکري این مرز و بوم و نشانِة اوِج اتصاِل فرهنگی 
اصالِت  نشانگر  و  آورد  شمار  به  ایران  تمدن  حوزه  در 
عظمِت فرهنگ و میراث های معنوی این سرزمین دانست. 
نهضِت  این  آرمان هاي  اصلي ترین  از  یکي  حال،  عین  در 
همه  استقالل  بزرگش،  رهبر  اندیشه  سایة  در  ریشه دار 
از  بهره گیري  و  تاریخي  سیاسي،  فرهنگي،  علمي،  جانبة 
همة دستاوردهاِي دانشِي بشِر امروز و جهان کنوني است. 
راه های  که  کند  اعالم  که  است  مفتخر  پژوهشگاه  امروز، 
ارتقاِی فرهنگی و اعتالی علوم انسانی در کشور را یافته و 
با تمام وجود در مسیر اعتالی علوم انسانی گام برمی دارد 
توسعه  و  پیشرفت  به  کمک  براي  آن  دستاوردهاي  از  و 

کشور بهره می گیرد.
پژوهشگاه با تکیه بر برنامِه توسعِه راهبردِی خود، اکنون 
به حّدی از توانمندی رسیده است که مي تواند گنجینه ها 
و مزایا و ظرفیت هاِی علوِم انسانِی ایرانی، بویژه ادبیات و 
فرهنگ آن را به جهانیان معرفی کند و به همگان اعالم 
نماید که حقیقِت تمدن، همان فرهنگ است و فرهنگ در 
علوم انسانی ریشه دارد و پژوهشگاه به این وظیفه خطیر 
خود در بازشناسی و بازآفرینی میراثهای معنوی اسالمی 
ـ ایرانی و شناساندن آن به جهانیان عمل خواهد کرد. و 
به تربیت نسل آینده که این پرچم را در اهتزاز نگه دارند، 

همت خواهد گماشت.
برنامِه  نهایِي  تصویِب  با  پژوهشگاه  مجموعه  اکنون، 
توسعه  و  دانایي محوري  رویکرد  با  خود  راهبردِي  توسعِه 
دانش مداری و حرکت در مسیِر خرِد جمعي و مشورتهاِي 
پیوستِة عمومي مي رود تا عزم تمّدن سازانة خود را نهادینه 

و ماندگار سازد.

به همه حاضران فرهیخته  ضمن عرض خیرمقدم مجدد 
و سروران گرامی و تشکر از شرف حضور همه میهمانان 
حضور  با  که  امام  حضرت  مکرم  خاندان  از  گرانقدر، 
زهرا  دکتر  خانم  سرکار  فرموده اند:  منّور  را  مجلس  خود 
مصطفوِي خمیني، همسر مرحوم دکتر بروجردي، رئیس 
طباطبایي  دکتر  خانم  سرکار  و  پژوهشگاه  اسبق  فقید 
شخصیت هاي  برخي  حضور  و  می کنم  سپاسگزاری 
محترم از دفتر مقام معّظم رهبري که این محفل را مزیّن 
و  االسالم  حجت  حضرت  دارم.  امتنان  بسیار  فرموده اند، 
معظم  مقام  بین الملل  محترم  معاون  قمی،  المسلمین 
فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای  محترم  عضو  و  رهبری 
المسلمین معّزی، حضرت حجه  و  حضرت حجه االسالم 
محترم  وزیر  حضور  همچنین  میرمحمدی،  االسالم 
فرهادی،  دکتر  آقای  جناب  فناوري،  و  تحقیقات  علوم، 
فانی،  دکتر  آقای  جناب  پرورش،  و  آموزش  محترم  وزیر 
دکتر  آقای  جناب  جمهوري،  ریاست  محترم  مشاوران  و 
آشنا، و اعضاي مکّرم شوراي عالي انقالب فرهنگي، استاد 
بزرگوار حضرت حجت االسالم و المسلمین ریاست محترم 
از  مي کنم.  تشکر  مراسم  در  حضور  براي  سمت  سازمان 
نمایندگان محترم مجلس شوراي اسالمي ازجمله حضرت 
معاونان  و  مقدم،  مصباحی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
جناب  احمدی،  دکتر  آقای  جناب  متبوع،  وزارت  محترم 
برخي  و  روشن  دکتر  آقای  جناب  و  هاشمی  دکتر  آقای 
دیگر از مسؤوالن محترم وزارتخانه و اعضاي محترم هیأت 
امنا و  خانوادة معّظم شهدا و خانوادة محترم درگذشتگان 
پژوهشگاه و خانوادة شریف استاد زنده یاد دکتر آئینه وند، 
نخست  روز  از  که  مدیراني  و  اعضا  از همة  و  سپاسگزارم 
تاکنون در راه شکل گیري و قوام و دوام و ارتقا و پیشرفت 
میان  از  بویژه  و  تشکر مي کنم  این مجموعه کوشیده اند، 
میرزامحمد،  دکتر  آقای  جناب  فرزانه  استاد  حضور  آنان 
رئیس اسبق پژوهشگاه و دیگر مسئوالن سابق پژوهشگاه 
آقاي  فرهیخته جناب  استاد  از حضور  مغتنم می دانم.  را 
براي حضور  ابولقاسمی  دکتر داوري و جناب آقاي دکتر 
و قبوِل زحمِت افاضه، بسیار سپاسگزارم. از استاد فرزانه، 
اسبق  رئیسان  از  دیگر  یکی  حجت،  دکتر  آقاي  جناب 
پژوهشگاه و مبتکر ادغام مؤسسه هاي پژوهشی 12 گانه و 
تأسیس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي براي 
تشکر  سخنراني  ایراد  و   مراسم  این  در  تشریف فرمایي 

مي کنم. 
کارمند،  از  اعّم  مجموعه  این  درگذشتگان  همة  براي 
براي  بویژه  رئیسان،  و  مدیران  علمي،  هیأت  کارشناس، 
آئینه وند،  دکتر  فقید،  استاد  پژوهشگاه،  رئیس  آخرین 

غفران الهي را مسألت دارم.
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و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  سرپرست  خبری  نشست 
پنجاهمین  برگزاری  مناسبت  به  فرهنگی  مطالعات 
سالگرد تأسیس پژوهشگاه روز دوشنبه مورخ 14 دی ماه 

1394 از ساعت 10 الی 12 در پژوهشگاه برگزار شد.
در این نشست که با حضور خبرنگاران از خبرگزاری های 
مهر،  دانشجو،  )ایسنا(،  ایران  دانشجویان  )ایبنا(،  کتاب 
شبستان، رسا، ایکنا، فارس و دیگر مراکز خبری، برگزار 
شد. دکتر حسینعلی قبادی سرپرست پژوهشگاه، ضمن 
محکوم کردن اقدام رژیم آل سعود در قتل شیخ نمر و 
تسلیت شهادت این عالم بزرگوار، گفت: از همه کسانی که 
از سال 1344 تاکنون سنگ بنای پژوهشگاه علوم انسانی 
درگذشتگان  برای  و  می کنم  تشکر  کردند،  پی ریزی  را 

به ویژه دکترآیینه وند طلب مغفرت دارم.
انسانی   دکتر قبادی گفت: بزرگترین واقعیتی که علوم 
جامعه ایرانی در مسیر بومی شدن دارد، همان کاربردی 
شدن است برای اینکه ما با ملت و مخاطبی روبرو هستیم 
که بر یک تمدن چند هزار ساله با نظام وحیانی، دینی 
و اسالمی تکیه دارد و تسلیم هر علم، شاخه و گرایشی 

نخواهد شد.
علمی  مجاهدت  قرن  نیم  جشن  آیین  افزود:  وی 
عالم  افراد  پاسداشت  فقط  انسانی  علوم  پژوهشگران 
نیست، بلکه نکوداشت توان تمدنی این مرز و بوم است 
که در غالب و ساختار 12 مؤسسه پژوهشی اصیل شکل 
گرفته بود و بعد از ادغام درسال 1360 از سوی وزارت 

علوم به عنوان پژوهشگاه علوم انسانی نامیده شد.
انسانی عنوان کرد: امروز این  سرپرست پژوهشگاه علوم 
پژوهشگاه به لطف الهی نه تنها بزرگترین پژوهشگاه علوم 
و  نظیر  هم  خاورمیانه  در  بلکه  است،  ایران  در  انسانی 
بدیلی ندارد و با توجه به مطالعات تدوین و برنامة توسعه 
پژوهشگاه، در مقایسه با 39 مؤسسه مشابه در سطح دنیا 

نیز کم نظیر است.
به گفتة او جامعیت و شمول همة رشته ها، توان کار بین 
اجرای  برای  توان  داشتن  گروهی،  کار  اثبات  رشته ای، 
پروژه های ملی و فراملی، مزایا و امتیازاتی است که این 

پژوهشگاه را از سازمان های دیگر متمایز کرده است.
کم بدیل  سرمایه های  سال،   50 طول  در  ضمن  در  و 
نخبه ای جذب پژوهشگاه شدند که توانسیتم در خدمت 

3 نسل از دانشمدان این مرز و بوم باشیم.
بسیار  تجربة  گفت:  انسانی،  علوم  پژوهشگاه  سرپرست 
شبکة  صورت  به  شدن  تبدیل  در  پژوهشگاه  موفق 
هیچ  تقریباً  که  است  گونه ای  به  انسانی  علوم  نخبگانی 
دانشگاه و مؤسسة توانمندی در کشور پیدا نمی شود که 

مناسبات علمی با آن نداشته باشد.

نشست خبری سرپرست پژوهشگاه به مناسبت پنجاهمین 
سالگرد تأسیس پژوهشگاه علوم انسانی
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دانشگاه ها  انسانی  علوم  متون  بررسی  شورای   1374 سال  از 
هستة اولیة شبکة نخبگانی را محقق کرده است که به ویژه در 
این شبکه رسمیت و هویت پیدا کرده است که  دو سال اخیر 

پایگاه و جایگاهی جدی در توسعه دارد.
وی در ادامه گفت: این شبکة نخبگانی را به عنوان ظرفیتی مهم 
در گسترش و توسعه توانمندی علوم انسانی در کشور که مقصد 
نهایی آن کمک به تحقق تمدن نوین اسالمی در آینده خواهد 

بود به کار خواهیم گرفت.
انسانی  علوم  داشت:  اظهار  انسانی،  علوم  پژوهشگاه  سرپرست 
علوم منزوی مشغول به خود نیست بلکه از تقاضامحوری و مسأله 
محوری حرکت کرده و در فرآیند عمل محوری و نظریه های علوم 
انسانی قادر به حل مساله است که بعد از شناخت دقیق مسائل 

خود به اصالح تئوری پرداخته و روز آمد می شود.
جامعة  انسانِی  علوم  که  واقعیتی  بزرگترین  کرد:  عنوان  قبادی 
ایرانی در مسیر بومی شدن دارد همان کاربردی شدن است چرا 
که ما با ملت و مخاطبی روربرو هستیم که بر دوش یک تمدن 
چند هزار ساله با نظام وحیانی، دینی و اسالمی تکیه دارد که 

تسلیم هر علم، شاخه و گرایشی نخواهد شد.
است  برخوردار  باالیی  کنش گری  توان  از  ملت  این  افزود:  وی 
را  خود  شدن  بومی  مسیر  خوبی  به  انسانی  علوم  حقیقت  در 
از  نمی خواهیم  ما  که  نیست  معنا  بدان  این  اما  می کند،  طی 
دستاوردهای جهان استفاده نکنیم اگر ما تاریخ معاصر را خوب 
مطالعه کنیم علوم انسانی ما در تاریخ سرشار از این میراث های 

معنوی است.
علمی  دستاوردهای  گفت:  انسانی،  علوم  پژوهشگاه  سرپرست 
را  خود  معرفت  و  اندیشه ها  مبادی  که  است  فرصتی  ما  ملت 

اساس و پایه قرار دهیم.
علوم  جامع  طرح  طراحی  پژوهشگاه  ملی  و  بزرگ  اقدامات  از 

انسانی است.
اقدامات بزرگ و ملی پژوهشگاه طراحی طرح  از  افزود:  قبادی 
جامع علوم انسانی است که برای اولین بار در ایران اتفاق افتاده 
علوم  تحول  حوزة  در  اقدامات  تمامی  مکمل  طرح  این  است 
انسانی در اندیشة مصلحان جهان اسالم در 200 سال اخیر است 
معیاری  با  تعریف شده  دارای مسیر  اسالمی  ایران  یعنی حوزة 

مشخص و مبتنی بر تمدن ایران اسالمی است.
مکمل  و  شده  مطالعه  کاماًل  ما  حرکت  این  داشت:  اظهار  وی 
بقیه نهادهای علوم انسانی در وزارت شورای تحول علوم انسانی، 
پژوهشگاه، حوزه و دانشگاه است که بر مبنای توسعة پژوهشگاه 

مصوب و مورد تشویق اعضا واقع شده است.
سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی، بیان داشت: امتیاز طرح اعتال، 
با مجموعه  به توسعه و پیشرفت کشور است ما  کاماًل معطوف 
نظام و دولت کاماًل هماهنگ حرکت کردیم تا این طرح در حوزة 

نظری و مبانی بتواند کاربردی باشد.
قبادی گفت: در توسعة پژوهشگاه پیش بینی کردیم که در تولید 
سرانة 0/8 در مقابل هر فرد را دست کم به 2/6 دهم برسانیم، 

این توسعه نیز واقع بینانه و با احتیاط پیش بینی شده است.
انتشار کتاب به کیفیت توجه خاص  وی عنوان کرد: در بخش 
کم  کاغذی  به صورت  را  کتاب  این شمارگان  بر  افزون  کردیم 
کرده و در فضای دیجیتال به آن پرداختیم در سال 93 به لطف 

الهی موفق شدیم با احتساب تجدید چاپ 58 اثر تولید کرده که 
امروز به مرز 60 اثر رسیده است.

بزرگترین راهبرد برنامه توسعه حرکت بر دانایی است
سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی، بیان داشت: بزرگترین راهبرد 
ما  رهیافت  بزرگترین  و  است  دانایی  بر  حرکت  توسعة  برنامة 

کاربردی سازی علوم انسانی است.
قبادی ابراز کرد: یکی از توفیقات ما در دو سال اخیر اعاده امالك 
پژوهشگاه بوده است که در طول چندین دهه بی صاحب یا در 
در  مکانی  لحاظ  به  استادان  استقرار  در  ما  بود  دیگران  تصرف 
مضیقه هستیم که امیدواریم دستگاه ها، به خصوص، قوة قضائیه 

از ما دفاع کنند.
اتفاقات خوب پژوهشگاه در سال 94 امکان رصد  وی افزود: از 
جامع  اطلس  عنوان  تحت  پژوهشی  طرح  در  اطالعات  دائمی 
دیگر  برجستة  کار  است،  بوده  کشور  کل  در  آمار  فرهنگی 

پژوهشگاه »فرهنگ تاریخی زبان فارسی« است.
زبان فارسی قدرت بالندگی باالیی دارد

سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی، اظهار داشت: پروژة برجستة 
دیگر پژوهشگاه پایگاه داده های زبانی بود چرا که زبان فارسی 
 7 یا   6 ملتی  هیچ  است  برخوردار  بزرگ جهانی  میراث های  از 
را نشان  فارسی  زبان  بالندگی  این قدرت  ندارند  بزرگ  شاهکار 

می دهد.
به  فارسی  زبان  آموزش  دیگر  بزرگ  پروژة  گفت:  قبادی 
به صورت پیشرفت فنی روزانه و چند رسانه  زبانان  غیرفارسی 
ای است، از دیگر اقدامات راه اندازی چندین دفتر در پژوهشگاه 
باید  ما  آزاد است  آموزش های کاربردی و تخصصی  با مدیریت 
راه عمومی سازی علم را پیدا کنیم که در حال حضار در حوزه 
آموزش این مساله را وسعت بخشیدیم. اگر قرار است علوم انسانی 
بومی شود باید در بسته های آموزشی مخاطب پسند عرضه شود 
این همان طی کردن مسیر کاربردی سازی علوم انسانی است که 

در این زمینه مدیریت مستقلی تأسیس کردیم.
سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی، بیان داشت: ما قصد داریم با 
هدف قطب علمی شدن در حوزه آسیا حرکت کنیم این آرمان 
قابل تحقق است، اقدام دیگر دفتر کرسی های مناظره و نقد بوده 
که در حال رونق است امیدوارم که این باورمندی درحوزه نظریه 

پردازی توسعه پیدا کند.
اقدام دیگر نظارت بر حین اجرا است یکی از آفت های توسعه این 
است که همه نظارت ها بر پس از برنامه موکول می شود اما ما با 
تشکیل شورای نظارت و ارزیابی امکان سنجش در حین سنجش 

را فراهم نموده ایم.
ما نزدیک به یک میلیارد قرارداد طرح های کاری منعقد کردیم 
اهمیت  به  عنایت  با  انسانی  علوم  پروژه  چندین  قالب  در  ك 

اقتصاد مقاومتی وارد کار شده است.
سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی، در پایان خاطرنشان کرد: رشد 
و ترقی ایران در سایه فرهنگ و معارف دینی بوده است، تاریخ 
پیش  اسالمی  و  ایرانی  مؤلفه های  عمیق  در  گذشتگان  فعالیت 

آمده که می تواند پشتوانة توسعه آینده کشور باشد.



                       خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی            12       

زهرا مصطفوی روز سه شنبه در گفت و گو با مرکز خبر روابط 
اظهار  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  عمومی 
داشت: بنده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را از 
زمانی که همسرم )محمود بروجردی( در آنجا بود می شناسم 

و کارش را بسیار پسندیده و عمیق دیده ام.
خود  در  بنده  چون  که  است  این  حقیقت  اما  گفت:  وی 
کار  و  نبوده  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 

نکرده ام نمی توانم آنگونه که باید نظر بدهم.
این است که  افزود: واقعیت  انقالب اسالمی  بنیانگذار  دختر 
تمامی  در  باید  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 
انسانی عمل کند و فقط در چارچوب  و  امور علوم اسالمی 
نظری کار نکند. وی خاطرنشان کرد: پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی باید در مورد مسائلی که در زندگی افراد 

جاری و ساری است؛ پژوهش و کسب اطالع کند.
حوزه  در  پژوهش ها  اغلب  متاسفانه  شد:  یادآور  مصطفوی 
علوم انسانی در راستای نظری بوده و کمتر در حوزة عملی 

بدان توجه می شود.
علوم  کرد:  اظهار  فلسطین  ملت  از  دفاع  جمعیت  کل  دبیر 
جدید  دنیای  در  است،  پایه  و  زمینه  اینکه  از  غیر  انسانی 

قابلیت تبدیل به سودآوری را نیز دارد.

دکتر زهرا مصطفوی در مراسم 
پنجاه سالگی پژوهشگاه:

 فعالیت های پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی 

بسیار ارزشمند است

دکتر وحید احمدی معاون پژوهشی 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در 
مراسم پنجاه سالگی پژوهشگاه:

شاهد اقدامات ارزشمندی 
در پژوهشگاه علوم انسانی و 

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
سری  یک  شروع  شاهد  اکنون  هم  خوشبختانه  گفت: 
اقدامات اساسی و ارزشمند در پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی هستیم. 
خبر  مرکز  با  گفت و گو  در  سه شنبه  روز  احمدی  وحید 
روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
اظهار داشت: پژوهشگاه علوم انسانی یکی از قدیمی ترین 

و بزرگترین مجموعه های علمی کشور به شمار می رود. 
وجود  و  قدمت  به  توجه  با  می رود  انتظار  گفت:  وی 
اساتید پیشکسوت در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
بتواند در تمامی حوزه ها فعال و  این مجموعه  فرهنگی، 

اثرگذار باشد. 
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
سری  یک  شروع  شاهد  اکنون  هم  خوشبختانه  افزود: 
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  در  اساسی  اقدامات 

فرهنگی هستیم. 
پژوهشگاه  تحقیقات  مجموعة  ساماندهی  داد:  ادامه  وی 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و نیز مدیریت پژوهشی 

از جمله اقدامات ارزشمند به شمار می رود. 
سامانه  و  نرم افزار  راه اندازی  کرد:  خاطرنشان  احمدی 
ساماندهی  نیز  و  پژوهشگاه  این  در  پژوهشی  مدیریت 
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مجموعه پژوهش های گذشته و نقش آفرینی آنها در 
حوزة علوم انسانی اقدامی قابل تقدیر است. 

علوم،  وزیر  علوم  وزیر  فناوری  و  پژوهش  معاون 
تحقیقات و فناوری یادآور شد: ساماندهی و کاربردی 
در  بلکه  نیست،  محدودیت سازی  معنای  به  کردن 
رفع  با  مرتبط  حوزه هایی  سمت  به  بردن  راستای 

تقاضاهای مردمی است. 
مجموعة  ساماندهی  خوشبختانه  داشت:  اظهار  وی 
پژوهش های گذشته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی روند رو به جلو داشته و آیندةدرخشانی را به 

تصویر می کشد. 

دکتر سید ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و 

اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
در مراسم پنجاه سالگی پژوهشگاه:

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی میزبان شایسته ای برای 

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
گفت: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با شایستگی 

میزبان اساتید برجسته کشور از گذشته تا حال بوده است. 
روابط عمومی  با مرکز خبر  و گو    روز سه شنبه در گفت 
داشت:  اظهار  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مهمترین مرکز 

پژوهشی در حوزه علوم انسانی در کشور است. 
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
گفت: بسیاری از اساتید برجستة کشور در پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی فعالیت کرده اند. 
وی افزود: هم اکنون نیز این پژوهشگاه میزبان اساتید شناخته 
شده علوم انسانی در کشور بوده که جامعه علمی ایرانی از 

حضورشان بهره مند است. 
هاشمی در ادامه با اشاره به مراسم جشن پنجاهمین سالگرد 
تأسیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی یادآور 

یاد  پاسداشت  راستای  در  مراسم ها  اینگونه  معتقدم  شد: 
نیستند و  اکنون در قید حیات  اساتیدی که هم  و خاطرة 
می کنند؛  فعالیت  عرصه  این  در  که  کشور  علمی  بزرگان 

اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است. 
وی خاطرنشان کرد: امیدوارم بزرگداشت پنجاهمین سالگرد 
تأسیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی الگوی 

مناسب و مطلوبی برای همة مراکز علمی کشور شود. 
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
اظهار داشت: این مراسم، اقدامی در راستای ترویج فرهنگ 
برای  الگوسازی  و  علمی  ارزش های  از  صیانت  و  حفاظت 

توسعة فعالیت های علمی در کشور به شمار می رود. 
و مطالعات  انسانی  علوم  پژوهشگاه  وی گفت: هر چند که 
فرهنگی تا حد زیادی مستقل است اما در برنامة راهبردی که 
برای توسعه فعالیت هایش پیش بینی شده؛ امیدوار هستیم با 

تأمین ملزومات آن شاهد روند گسترش و رشد آن باشیم. 

پژوهشگاه علوم انسانی 

یکی از قدیمی ترین و 

بزرگترین مجموعه های 

علمی کشور به شمار می رود
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دکتر علی رواقی عضو پیوستة فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی 
پنجاه  طی  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  گفت: 
سال گذشته خدمات کم نظیری را در جامعه علمی کشور انجام 

داده است. 
روابط  خبر  مرکز  با  گفت وگو  در  چهارشنبه  روز  رواقی  علی 
اظهار  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  عمومی 
در  وظایف خویش  از  بیش  گاهی  پژوهشگاه حتی  این  داشت: 
خدمت کشور بوده به گونه ای که به طور مثال فعالیت های بنیاد 
فرهنگ را دنبال کرده و یا کارهای بنیاد شاهنامه را که با این 
مرکز ادغام شده بود؛ انجام دادند.  این پژوهشگر و استاد دانشگاه 
افزود: معتقدم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هم 
اکنون عالوه بر شناخته شدن در جامعة علمی کشور، از جایگاه 

ارزشمند و مناسبی نیز برخوردار است. 
در  گذشته  از  که  افرادی  از  برخی  متأسفانه  داد:  ادامه  وی 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فعالیت کرده و پایه 

گذار این مرکز بودند دیگر در بین ما حضور ندارند. 
عضو پیوستة فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی خاطرنشان کرد: 
زنده یاد صادق آیینه وند یکی از افرادی بود که زحمات زیادی 
را برای رشد هر چه بیشتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی در جامعه علمی کشور متقبل شد. 
این اساتید  از خدمات  بهانه ای  باید به هر  رواقی اظهار داشت: 
که دیگر جامعة علمی کشور از وجودشان بی بهره است؛ تقدیر 
کرد تا عالوه بر پاسداشت زحمات آنان، درسی نیز برای جوانان 

باشد. 

 خدمات پژوهشگاه  در عرصة 
علوم انسانی کم نظیر است 

یک استاد دانشگاه تهران گفت: زنده یاد صادق آیینه وند 
اقدامات ارزشمند و مطلوبی در پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی انجام داد. 
خبر  مرکز  با  گفت و گو  در  سه شنبه  روز  شریعتی  احمد 
روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
اظهار داشت: برای ارزیابی عملکرد پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی طی پنجاه سال گذشته باید مدیریت 

دوره های گذشته را نیز در نظر گرفت. 
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  مدیران  از  برخی  گفت:  وی 
مطالعات فرهنگی دغدغة کار و تحقیق داشتند و بر همین 
اساس پژوهشگاه نیز دوران طالیی را در آن مقطع زمانی 

سپری کرده است. 
از  برخی  در  متأسفانه  افزود:  تهران  دانشگاه  استاد  این 
که  بوده  گونه ای  به  پژوهشگاه  این  مدیریت  نیز  مقاطع 

نتوانسته به اهداف مدنظر خویش دست یابد. 
علوم  پژوهشگاه  در  مدیریتی  تنوع  کرد:  خاطرنشان  وی 
انسانی و مطالعات فرهنگی مناسب نبوده و معتقدم باید 

یک مدیر ثابت در این امر وجود داشته باشد. 
اقدامات  آیینه وند  صادق  یاد  زنده  شد:  یادآور  شریعتی 
ارزشمند و مطلوبی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی انجام داد. 
بر اساس این گزارش زنده یاد دکتر صادق آیینه وند، چهره 
ماندگار تاریخ و استاد دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ 16 
دی ماه 1392، به عنوان رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی منصوب شد و تا پایان عمر این سمت را 
بر عهده داشت.  وی در 17 اردیبهشت ماه 1394 در سن 

63 سالگی در بیمارستان الله تهران درگذشت. 
حسینعلی  دکتر  انتصاب  به  اشاره  با  ادامه  در  شریعتی 
قبادی به عنوان رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی گفت: امیدوارم این انتصاب سبب رشد و اعتالی 

پژوهشگاه شود. 
تحقیقات  و  پروژه ها  از  تشویق  و  حمایت  افزود:  وی 
انسانی  علوم  حوزة  در  کشور  محققان  و  اندیشمندان 

می تواند اثرات ارزشمندی در جامعه داشته باشد. 

دکتر احمد شریعتی:

 زنده یاد آیینه وند اقدامات 
ارزشمندی در پژوهشگاه 

علوم انسانی داشت 

دکتر علی رواقی:
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دکتر کیاری:

پژوهشگاه علوم انسانی 
همچون ستاره ای در سپهر 

علمی کشور می درخشد 

علوم  پژوهشگاه  گفت:  بیرونی  ابوریحان  پژوهشکدة  رئیس 
کشور  انسانی  علوم  عرصة  در  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی 
دارای جایگاه ارزشمندی است و همچون ستاره ای در سپهر 

ایران زمین می درخشد. 
کیانوش کیاری هفت لنگ روز سه شنبه در گفت و گو با مرکز 
فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  عمومی  روابط 
ارزشمند  و  فاخر  نهادهای  از  پژوهشگاه  این  داشت:  اظهار 

کشور در حوزة علوم انسانی به  شمار می رود. 
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  از  شده  منتشر  آثار  گفت:  وی 
بوده  مرجع  و  آکادمیک  علمی،  عموماً  فرهنگی  مطالعات 

است. 
مشاور عالی مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی افزود: معتقدم 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هم اکنون در بین 
سایر نهادها و دستگاه های حوزه علوم انسانی کشور یک سر 

و گردن باالتر است.  
باید به تمامی پژوهشگران و  کیاری هفت لنگ اظهار کرد: 
کارکنان این مرکز که طی پنجاه سال گذشته با جان و دل 
علوم  آنان چراغ  مریزاد گفت؛ چرا که  اند؛ دست  کار کرده 

انسانی کشور را روشن و پرفروغ نگه داشته اند. 
این  امیدوارم  گفت:  بیرونی  ابوریحان  پژوهشکده  رئیس 
انسانی  علوم  حوزة  به  اندکی  که  فعلی  شرایط  در  پژوشگاه 
کم مهری هایی می شود؛ بتواند بیش از گذشته موفق باشد. 

در  انسان  کمال گرایی  موازات  به  انسانی  علوم  افزود:  وی 
حوزة  در  باید  معتقدم  اساس  همین  بر  و  است  رشد  حال 
نظریه پردازی و تئوریزه کردن مفاهیم انسانی بیش از گذشته 

فعال باشیم. 
وی ادامه داد: باید در چنین شرایطی در جهت بومی سازی 
نظریه های حوزه علوم انسانی گام های جدی تری برداریم و با 

فرهنگ ایرانی - اسالمی خودمان تنظیم کنیم. 
خاطرنشان  اسالمی  بزرگ  دایرةالمعارف  مرکز  عالی  مشاور 
کرد: باید نظریات جدیدی در حوزه علوم انسانی متناسب با 

شرایط جامعه و فناوری های جدید ارائه شود. 
نخست  وهلة  در  باید  اساس  همین  بر  کرد:  تصریح  وی 
یک اولویت بندی در مسیر آیندة پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی در نظر داشته باشم که بر اساس نیازهای 

جدید جامعه باشند. 
یاد  زنده  زحمات  به  اشاره  با  ادامه  در  لنگ  هفت  کیاری 
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  در  آیینه وند  صادق 
فرهنگی یادآور شد: بنده به سبب اراداتی که به شادروان 
این  فاخری که  آثار  نیز مطالعه  و  وند داشتم  آیینه  دکتر 

پژوهشگاه داشت، با این مرکز آشنا شدم. 
مشاور عالی مرکز دایرالمعارف بزرگ اسالمی افزود: زمانی 
نمایندة وزرات  بودم،  ایران  اسناد ملی  که معاون سازمان 

علوم در شورای عالی اسناد زنده یاد آیینه وند بود. 
وی ادامه داد: اسناد برای اینکه پردازش و از بایگانی دستگاه 
های دولتی به مرکز سازمان اسناد ملی ایران منتقل شود 

نیازمند بررسی است تا بخشی از اوراق امحا شود. 
زمینه  این  در  امحا  امر  شد:  یادآور  لنگ  هفت  کیاری 
کشور،  کل  دادستان  نماینده های  که  است  مهم  آن چنان 
دیوان محاسبات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تنی 

چند از فرهیختگان باید در آن شورا باشند. 
وی اظهار کرد: آن هنگام وقتی در خدمت زنده یاد آیینه وند 
بودم وی را مردی بسیار فهیم، متین، خوشفکر، باسواد و 
در نهایت اعتدال فکری و رفتاری شناختم که می توان به 

عنوان یک الگو از وی نام برد. 

»پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی می تواند 

در حوزه های تخصصِی 
علوم انسانی، شاخص های 
تأثیرگذار را شناسایی کرده 
و در این حوزه گام بردارد«
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اشرف بروجردی معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و 
تأسیس  سالگرد  پنجاهمین  به  اشاره  با  فرهنگی  مطالعات 
نهاد  این  که  نقشی  مهم ترین  کرد:  اظهار  پژوهشگاه  این 
علمی در طی سال های گذشته داشته است، اهمیت دادن 
به علوم انسانی و جایگاه آن در پیشرفت علمی کشور است.

وی با بیان این که آن چه تا کنون و طی سنوات گذشته 
در ارتباط با علوم انسانی مطرح می شود، آن است که این 
این  بیان می کنند  وارداتی دانسته و عدة بسیاری  را  علوم 
علوم  پژوهشگاه  داد:  ادامه  ندارد،  گفتن  برای  علوم حرفی 
انسانی توانست اثبات کند نه تنها علوم انسانی ما وارداتی 
است  اسالمی  ایرانی  تفکر  و  اندیشه  زاییدة  بلکه  نیست، 
نقش  نیز  علوم  سایر  پیشرفت  برای  است  توانسته  اتفاقاً  و 

آفرینی کند به طوری که امروز مبانی هر علمی حتی علوم 
غیر انسانی، باید در این علوم جستجو شود و علوم انسانی 
می تواند تعریف کند هر علمی باید چه رویکردی به مسأله 

داشته باشد.
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  علمی  هیأت  عضو 
فرهنگی با تأکید بر این که اساتید و بزرگان این پژوهشگاه 
انسانی  علوم  کنند  ثابت  کشور  علمی  جامعة  به  توانستند 
جایگاه ویژه ای دارد، خاطر نشان کرد: اگر سابقه و دیرینة 
علوم انسانی و تمدن ایرانی را ارزیابی کنیم، به این نتیجه 
وارداتی  تنها  نه  انسانی  علوم  ما  کشور  در  که  می رسیم 

نیست، بلکه زاییدة اندیشه ایرانی اسالمی است.

دکتر اشرف بروجری:

پژوهشگاه علوم انسانی ثابت 
کرد علوم موجود زاییدة تفکر 
ایرانی- اسالمی است، نه غربی

فروغ پارسا مسئول پژوهشکدة علوم قرآنی پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به پنجاهمین سالگرد 
تأسیس این پژوهشگاه اظهار کرد: مهم ترین خدمتی که این 
نهاد در طول عمر داشته، نظریه پردازی در علوم انسانی بوده 

دکتر فروغ پارسا:

نظریه پردازی در علوم مهم ترین 
خروجی پژوهشگاه علوم انسانی است

است و در واقع در طی این سال ها این سازمان هم سابقه 
پژوهشی و تحقیقاتی داشته و هم آثار و خروجی های آن 

مبتنی بر اندیشه ورزی و نظریه پردازی و تفکر بوده است. 
وی با تأکید بر این که فکر و نظریه پردازی برای یک سازمان 
حکم اکسیژن دارد و حیات و زندگی آن منوط به اندیشه 
علوم  پژوهشگاه  محصوالت  اگر  بنابراین  داد:  ادامه  است، 
انسانی و مطالعات فرهنگی در طی این سال ها بررسی شود، 
مشاهده می کنیم در رشته های مختلف علوم انسانی عمدتاً 
انجام  اقدامات مؤثری در حوزه نظریه پردازی همان رشته 
ادبیات و  از جمله پژوهشکده زبان شناسی،  شده است که 
علوم اجتماعی آن از قدیمی ترین پژوهشکده هایی است که 

در این زمینه این ویژگی ها را داراست.

»در کشور ما علوم انسانی نه تنها وارداتی نیست، 
بلکه زاییدة اندیشه ایرانی- اسالمی است«
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محمدامیر احمدزاده استادیار تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی در آستانة پنجاهمین سالگرد تأسیس 
این پژوهشگاه با اشاره به نقش و خدمات این نهاد علمی به 
علوم انسانی اظهار کرد: این سازمان در چند حوزه طی چند 
دهه توانسته به اهل علم خدمت کند؛ نخست مجموعه ای 
قالب اعضای هیأت علمی و  انسانی متخصص در  از منابع 
اهل  راستا  این  در  و  پژوهشی ساماندهی کرد  کارشناسان 
علم را برای یک رسالت مهم که ارتقای سطح علمی کشور 

است، تجمیع کرد.
وی ادامه داد: دومین اقدام این پژوهشگاه آن بود با توجه به 
این که مهم ترین کار این نهاد علوم انسانی است، توانسته با 
توسعه شاخه های دانش خود، رشته هایی ایحاد کند تا بحث 
هویت اسالمی ایرانی را تقویت کند در این راستا ما می توانیم 
از بنیادهایی که پژوهشگاه را به عنوان مجموعه هایی که ذیل 
آن بودند، بنگریم که بحث هویت ایرانی اسالمی را در نظر 
گرفته و تالش داشتند دانش های مرتبطی که بتوانند هویت 
را تعریف کنند، در پیش بگیرند به طور مثال ادبیات یکی 
از شاخصه های مهم هویت در هر کشور است که پژوهشگاه 
تالش کرده با ایجاد یک پژوهشکده در این خصوص، درباره 
تاریخ  در موضوع  یا  باشد  داشته  تحقیقات جامعی  ادبیات 
توانسته است تاریخ گذشتة خود، ایران و اسالم را بشناسد 

و در قالب فعالیت های تحقیقاتی پیش ببرد. 
دستاوردهای  و  میراث ها  مهم ترین  از  یکی  احمدزاده 
تصحیح  را  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 
نسخه های خطی و کتاب های قدیمی خواند و گفت: در این 
گذشته  منابع  تصحیح  این  با  کرد  تالش  پژوهشگاه  راستا 
را در اختیار نسل جدید قرار دهد تا منبعی برای تحقیق 

باشد.
وی طرح اعتالی علوم انسانی را دیگر خدمت پژوهشگاه به 
جامعه علمی کشور معرفی کرد و افزود: این طرح در قالب 
»علوم انسانی کاربردی و فن بازار« سعی کرده این علم را 
به حوزة آموزش، سپس پژوهش و بعد از آن کارآفرینی وارد 
را  اقدامی کند که دانشگاه پژوهش  کند و در مرحلة دوم 
مسأله محوری خود قرار دهد که این پژوهش ها هم می تواند 
در  پژوهش  اجتماعی،  مسائل  با طرح  هم  و  باشد  بنیادی 

اختیار جامعه قرار گیرد.
که  سومی  نسل  اما  کرد:  نشان  خاطر  تاریخ  استادیار  این 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در آن ورود پیدا 
کرد، کاربردی سازی علوم انسانی و توجه به محصوالت آن 
بود که در این نقطه بحث کارآفرینی مطرح شد و این یکی 
از خدمات پژوهشگاه بود که در بلند مدت در نظر گرفته 

شد.

دکتر محمدامیر احمدزاده:

تجمیع اهل علم برای ارتقای 
سطح علمی کشور از خدمات 
پژوهشگاه علوم انسانی است

تازه  که  قرآنی  مطالعات  پژوهشکده  همچنین  افزود:  وی 
تأسیس است، این ویژگی را در خود دارد و آثاری که در این 
پژوهشگاه تولید میشود، صرفا جمعآوری کارهای انجام شده 
نیست بلکه پژوهشگران ما تالش کردند تا با مطالعات خود 

حرف نو و نظریه های تازه عرضه کنند.
را  فرهنگی  و مطالعات  انسانی  علوم  پژوهشگاه  آینده  پارسا 
تولیدات  میتواند  سازمان  این  گفت:  و  کرد  ارزیابی  مثبت 
کشور  اجتماعی  و  فرهنگی  مشکالت  رفع  برای  مناسبی 
داشته و وزارتهای مختلف از جمله آموزش و پرورش، آموزش 
عالی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی میتوانند از محصوالت 

آن در حل مسائل و مشکالت جامعه استفاده کنند.
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ادبیات  و  زبان  پژوهشکده  رئیس  پارساپور  زهرا  دکتر 
به  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  فارسی 
این  تأسیس  سالگرد  پنجاهمین  رسیدن  فرا  مناسبت 
پژوهشگاه اظهار کرد: خدمات پژوهشگاه را به حوزه علوم 
انسانی می توان در زمینه احیا و ترویج میراث های کهن 
و  علمی  ارزشمند  آثار  و  اندیشه  عرضه  و  تولید  ایرانی، 
مختلف  های  رشته  در  بزرگ  محققان  تربیت  فرهنگی، 

علوم انسانی و تربیت دانشجویان پژوهنده برشمرد.
فعالیت های  برجستگی  می رسد  نظر  به  داد:  ادامه  وی 
این  همه  در  سال  پنجاه  مدت  این  طول  در  پژوهشگاه 
و  جامعه  نیازهای  با  متناسب  و  نبوده  یکسان  ها  عرصه 

توان و امکانات و فراز و فرودهایی داشته است.
سرمایه  ارزشمندترین  می رسد  نظر  به  افزود:  وی 
در  باشکوه  بنای  این  است  شده  موجب  که  پژوهشگاه 
مقابل آسیب های بنیان کن اقتصادی، جریان های مخرب 
سیاسی و اجتماعی ، مضایق و تنگناهایی که گاهی برای 
اندیشمندان از داخل و خارج ایجاد می شود، دوام آورد، 
بی شک وجود نامداران و محققان ارزشمند و کم نظیری 
همچون  و  کرده اند  ظهور  مدت  این  طول  در  که  است 

ستون هایی محکم آن را حفظ کرده اند. 
از  برخی  که  است  حالی  در  این  کرد:  اضافه  پارساپور 
مؤسسات و دانشگاه ها و پژوهشگاه های علمی و فرهنگی 
در طول این مدت به دالیل گوناگون نه تنها نتوانسته اند 
جایگاه و اعتبار خود را حفظ کنند، بلکه قادر به بسط و 

گسترش آن هم نبوده اند.
وی با اشاره به چشم اندازه آیندة پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی یادآور شد: سیاست های کالن کشور و 
جایگاه و اعتباری که جمهوری اسالمی و دولت مردان برای 
پژوهشگاه قایل شوند، افق و آرمانی که در برنامه ریزی های 
کوتاه مدت و بلند مدت در داخل پژوهشگاه ترسیم می شود 
و مهم تر آن که سطح نیروی انسانی که برای بخش های 
مختلف آن گزینش می گردند و میزان همت و تخصصی 
که برای اجرایی شدن آن اهداف به کار گرفته می شود، را 

می توان برای این نهاد علمی در نظر گرفت.

دکتر زهرا پارساپور:

موفقیت پژوهشگاه علوم 
انسانی در گرو نزدیک 
شدن به مرزهای دانش 

امروز در جهان است

آسیای  فرهنگی  اسناد  مرکز  رئیس  تنکابنی  حمید  دکتر 
پژوهشگاه در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی در حاشیة 
به  اشاره  با  پژوهشگاه  تأسیس  سالگرد  پنجاهمین  مراسم 
به  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  خدمات 
علمی  فعالیت های  انجام  کرد:  اظهار  موجود،  انسانی  علوم 
در  کشور  علمی  جامعه  نیاز  مورد  تخصصی  پژوهش های  و 
و  نخبه  استادان  توسط  انسانی  علوم  گوناگون  رشته های 
چارچوب  در  سازمانی  تفکیک  به  برجسته،  پژوهشگران 
بنیاد  فرهنگ،  بنیاد  نظیر  مراکز جداگانه،  و  نهادها  بنیادها، 
گروه های  تفکیک  به  و  سال 1357  از  پیش   ،... و  شاهنامه 
مؤسسه  سازمانی  ساختار  در  پژوهشکده ها  سپس  و  علمی 
را   60 دهه  در  )پژوهشگاه(  فرهنگی  تحقیقات  و  مطالعات 

دکتر  حمید تنکابنی:

خدمت به علوم انسانی با 
استفاده از ظرفیت نخبگان 

و پرهیز از کمیت گرایی

رئیس پژوهشکده زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی خاطر نشان کرد: به نظر می رسد موفقیت 
و  پژوهشی  موضوعات  میان  پیوند  گرو  در  پژوهشگاه  آینده 
مرزهای  به  شدن  نزدیک  جامعه،  معنوی  و  مادی  نیازهای 
دانش امروز در جهان، ایجاد پیوند با شبکه نخبگان در ایران 
و  پژوهش  استانداردهای  بردن  باال  جهانی،  جامعه  حتی  و 
جایگاه  به  رسیدن  و  است  جدید  آوری های  فن  از  استفاده 
رفیعی که برای آینده پژوهشگاه متصور هستیم جز در پرتو 

عقالنیت، آزادی و معنویت و اخالق ممکن نیست.
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می توان از ارزنده ترین خدمات پژوهشگاه، برشمرد.
وی ادامه داد: همچنین، در فرآیند اجرای پژوهش ها افزایش 
نسل  نمودن  آشنا  نیز  و  گروهی  علمی  کار  روحیة  ترویج  و 
جوان به روش ها، رموز و دقایق فعالیت های پژوهشی و تربیت 
و پرورش آنان، از جمله دستاوردها و کارکردهای پژوهشگاه 

به شمار می آید.
چه  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  همچنین  تنکابنی  دکتر 
ویژگی هایی موجب قدمت و دوام 50 ساله پژوهشگاه علوم 
انسانی شده است، گفت: تدوین، نشر و شناساندن آثار وزین 
و تأثیرگذار علمی در رشته های علوم انسانی و اقبال جامعه 
علمی کشور به آن آثار -که مرتفع کنندة نیازها و معضالت 
پرنشاط  و  فعال  حضور  بود-،  انسانی  علوم  حوزه  در  علمی 
برجسته ترین پژوهشگران و شخصیت های علمی مورد قبول 
در طراز ملی به عنوان مؤسسان و متولیان در دهه های 50 و 
40، به ویژه ساماندهی و تجمیع آن مراکز و بنیادهای علمی- 
پژوهشی به همراه پژوهشگران آن، در قالب ساختار سازمانی 
یک مؤسسة تحقیقاتی توسط مرحوم دکتر محمود بروجردی 
در دهه 60 و پافشاری و استقامت وی در تحقق این امر را، 
می توان از جمله ویژگی های ماندگاری این مجموعه گرانمایه 

دانست.
عضو هیأت علمی گروه مطالعات توسعة پژوهشکدة مطالعات 
چشم اندازه  خصوص  در  انسانی  علوم  پژوهشگاه  اجتماعی 
با  می رسد  نظر  به  کرد:  خاطرنشان  علمی  نهاد  این  آینده 
به همت  برنامه راهبردی که در سال 93  تدوین و تصویب 
صورت  پژوهشگاه  اعضای  دیگر  و  آیینه وند  دکتر  مرحوم 

دکتر مالک شجاعی جوشقانی:

پژوهشگاه علوم انسانی 
چراغ علم و پژوهش را 
روشن نگاه داشته است

دکتر مالک شجاعی جوشقانی عضو هیأت علمی پژوهشکده 
فرهنگ معاصر به مناسبت فرا رسیدن پنجاهمین سالگرد 
تأسیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اظهار 
انقالب  رهبر  ویژه  به  نظام  بزرگان  که  همان طور  کرد: 
اسالمی از دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور 
این  به عقبه و سابقة درخشانی که  با توجه  تعبیر کردند، 
پژوهشگاه دارد، بیراه نگفته ایم که از این نهاد علمی به نماد 

عالی پژوهش در علوم انسانی تعبیر کنیم.
هستة   1343 سال  از  که  این  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
و  موسسه ها  تدریج  به  شد،  نهاد  بنا  پژوهشگاه  این  اولیه 
پژوهشکده های بیشتری به آن اضافه شد و امروز ما با یک 
نهاد علمی و فرهنگی و پژوهشی معتبر در منطقة خاورمیانه 
و حتی در پاره ای از رشته ها در دنیا مواجه هستیم و از این 
نهاد علمی می توان به عنوان یک برند جهانی یاد کرد. این 

پذیرفت و تعیین چشم انداز، مأموریت و اهداف پژوهشگاه، 
»تفکر  ابعاد  تمامی  به  پایبندی  و  وفاداری  به  مشروط 
ترویج،  و  افزایش  دانایی محور«،  »مدیریت  و  استراتژیک« 
و  علمی  گیری های  تصمیم  در  مشارکت جمعی  روحیه  و 
و  نخبگان  علمی  از حداکثر ظرفیت  بهره گیری  مدیریتی، 
اندیشمندان علوم انسانی در چارچوب نظام شبکه ای علوم 
انسانی کشور، تأکید بر کیفیت فعالیت های علمی پژوهشی 
و پرهیز از غلبه کمیت گرایی افراطی در حوزة علمی، پرهیز 
از روحیه و تفکر خشک و قالب گرای بوروکراتیک، تأکید بر 
همدلی و وفاق سازمانی و ارزش قائل شدن و ارج نهادن به 
استقالل علمی و منزلت پژوهشگران و نظایر آن، می توان 
برای پژوهشگاه و پژوهشگران  آینده و چشم انداز مطلوبی 

آن در نظر داشت.
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زبان شناسی  پژوهشی  احمد صفارمقدم، مدیر گروه  دکتر 
در  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  کاربردی 
حاشیة مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس پزوهشگاه گفت: 
علوم انسانی در طول تاریخ دوران اسالمی ایران از مبانی 
اصلی رشد فرهنگی و اجتماعی بوده و بیش از هر حوزة 
استقالل کشور  ارتقای سطح فرهنگ و حفظ  دیگری در 
تأثیر گذاشته است اما این حوزه، با همة ارج و منزلتی که 
دارد، اکنون با چالش های کاربردی و هویتی مواجه است.

نهاد  نخستین  به  حق  ایران  فرهنگ  بنیاد  داد:  ادامه  وی 
پژوهشی کشور است که با حضور مؤسس دانشمند دکتر 
پرویز ناتل خانلری و گروهی از محققان صادق و مخلص، 
کافی،  امکانات  از  برخورداری  یا  توقعی  هیچ گونه  بدون 
حوزه  در  ارزشمند  پژوهشی  کارهای  از  بزرگی  مجموعه 
علوم انسانی را شروع کرده و با اراده و همت آنها را به ثمر 

رسانده است.
به گفته صفارمقدم، از این نظر تأسیس بنیاد فرهنگ ایران 
را می توانیم سرآغاز تحقیقات علوم انسانی به صورت رسمی 
و سازمانی و به عبارتی، تولد حوزه پژوهش در علوم انسانی 

دکتر احمد صفار مقدم:

علوم انسانی امروز با 
چالش های هویتی و کاربردی 

مواجه است

دکتر مصطفی عاصی رئیس پژوهشکده زبان شناسی 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره 
به پنجاهمین سالگرد تأسیس این پژوهشگاه اظهار 
کرد: این پژوهشگاه به لحاظ پیشینه یکی از نخستین 
مجموعه های پژوهشی در حوزه علوم انسانی است 
که شاید بتوان گفت برخی از پژوهش های خاص را 

پایه گذاری کرده است.

دکتر مصطفی عاصی:

پژوهشگاه علوم انسانی 
بزرگترین مرکز پژوهشی 
علوم در جهان خواهد شد

استاد فلسفة غرب تصریح کرد: پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی با بیش از یکصد تن عضو هیأت علمی 
و 14 پژوهشکده که هر یک تالش می کنند در حوزه خود 
حرف اول را بزنند، چراغ راه علم و پژوهش را روشن نگاه 
و ظرفیت  جامعیتی  به  توجه  با  می رسد  نظر  به  و  داشته 
قابل مالحظه ای که دارد، هیچ پژوهشگاهی در حوزه علوم 
انسانی نمی تواند با آن برابری کند ضمن آن که خروجی 
آثار و تأثیرگذاری این نهاد در حوزة عمومی را نباید نادیده 

گرفت.
علوم  پژوهشگاه  شد:  یادآور  پایان  در  جوشقانی  شجاعی 
انسانی و مطالعات فرهنگی اگر در فصل جدید خود یعنی 
پنجاه سالگی اش بخواهد موثرتر واقع شود، باید مسئوالن 
قالب  در  را  پژوهشکده  هر  صالحدید،  صورت  در  آن 
آموزشی و پژوهشی موظف به مرور فعالیت های خود کرده 

و کمبودهای موجود را بررسی کنند.

کشور بدانیم.
از سوی دیگر می دانیم که در  افزود:  استاد دانشگاه  این 
فعال  فرهنگی  و  پژوهشی  آموزشی،  نهادهای  میان همه 
در حوزه علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی به  لحاظ پیشینة پنجاه سالة پژوهشی، برخورداری 
از بیشترین نیروی علمی کارآمد، باالترین سطح تجارب 
علمی و وجود گرایش های مختلف، یقیناً شرایط الزم را 
برای مقابله با چالش های مورد اشاره و ارتقای کارآمدی 

آن حوزه دارد.
مدیر گروه پژوهشی زبان شناسی کاربردی پژوهشگاه علوم 
یادآور  سخنانش  پایان  در  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی 
شد: از این  رو، تالش روزافزون مجموعة مدیریت، هیأت 
علمی و بخش های دیگر پژوهشگاه در اعتالی فرهنگی و 

اجتماعی کشور بسیار امیدوارکننده است.
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وی ادامه داد: به طور مثال در حوزة زبان شناسی 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نخستین 
نهادی است که به صورت منظم پژوهش های زبانی 
کاربرد  زمینة  در  یا  کرده  پیگیری  و  پایه ریزی  را 
هنوز  و  بوده  پیشگام  زبانی  پژوهش های  در  رایانه 
این فعالیت خود را ادامه می دهد و شاید مهم ترین 
پژوهش های  در  رایانه  کاربرد  مورد  در  اقدامات 
زبانی که انجام شده، در این پژوهشگاه بوده است.

عاصی افزود: بنابراین پژوهشگاه در برخی زمینه ها 
از جمله حوزة زبان و زبان شناسی و ادبیات و زبان 
عرصه ها  بعضی  در  هنوز  و  بوده  پیشگام  فارسی 
حرف اول را در کشور می زند و در بسیاری موارد 
پژوهشی  و  علمی  مراکز  برای  و  بوده  ارجاع  مورد 
و می تواند قطب  آموزشی مرجع محسوب شده  و 

قرار گیرد.
انسانی  علوم  پژوهشگاه  این که  بر  تأکید  با  وی 
از  جمعی  آمدن  گرد  زمینة  فرهنگی  مطالعات  و 
متخصصان برجسته کشور را فراهم کرده است که 
شاید نتوان این جمع را در جای دیگری جست، بیان 
کرد: این پژوهشگاه همان طور که امروز به عنوان 
متخصصان  و  پژوهشگران  تربیت  مرکز  مهم ترین 
در حوزه علوم انسانی مطرح بوده و در این زمینه 
مرجع است، توانایی و ظرفیت تأسیس قطب های 

تخصصی را در عرصه علوم انسانی داراست.
علوم  پژوهشگاه  زبان شناسی  پژوهشکده  رئیس 
چشم انداز  پایان  در  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی 
مثبت  پژوهشگاه  این  آینده  خصوص  در  را  خود 
ارزیابی کرد و گفت: این نهاد در آینده نیز همچون 
امروز، می تواند به عنوان بزرگترین مرکز پژوهشی 
علوم انسانی نه تنها در ایران بلکه در جهان مطرح 
باشد و برنامه هایی که برای بیست ساله آینده در 
این زمینه در نظر گرفته است را پیاده سازی و اجرا 

کند.

از روشنی چراغ پژوهش 
تا پُر کردن خالءعلوم 

انسانی در یک پژوهشگاه

دکتر محمدعلی  فتح اللهی:

و  نظریه پردازی  پژوهشکده  سرپرست  فتح الهی  محمدعلی  دکتر 
پژوهشگاه  تأسیس  ساگرد  پنجاهمین  مراسم  در  بین الملل  روابط 
با اشاره به عملکرد این پژوهشگاه گفت: پس از مدت طوالنی که 
از راه اندازی این نهاد علمی می گذرد، ما می توانیم ارزیابی خوب و 

مثبتی نسبت به عملکرد آن داشته باشیم.
وی ادامه داد: در این راستا اگر نگاهی به منشورات پژوهشگاه اعم 
از کتاب و مقاالت علمی و پژوهشی داشته باشیم، متوجه می شویم 
این نهاد ادبیات قابل توجهی از سهم علوم انسانی در کشور داشته و 
تولیدات آن در این زمینه را نمی توان نادیده گرفت و این امر کمک 

شایانی به تولید علم کرده است.
علوم  پژوهشگاه  آن  از  مهم تر  که  این  بر  تأکید  با  فتح الهی  دکتر 
انسانی تاثیرگذاری روانی و اجتماعی مهمی در سطح کشور داشته 
در  را  انسانی  علوم  جایگاه  نهاد  این  حقیقت  در  کرد:  ابراز  است، 
عموم مسائل مختلف کشور به ویژه در سطح مدیریتی ارتقا بخشید با 
توجه به این که علوم انسانی می تواند نقش تعیین کننده ای در حل 
مشکالت کشور ایفا کرده و رفتارهای مدیریتی جدیدی عرضه کند.

وی تأکید کرد: بنابراین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
صورت  به  نمی توانند  که  کشور  دانشگاه های  در  موجود  خالء  آن 
تخصصی به پژوهش در حوزه علوم انسانی بپردازند را به خوبی پُر 
کرده و این نهاد مکمل نظام آموزشی در حوزه علوم انسانی است 
و به تدریج نقش آن در کشور و عرصه های مدیریتی رو به افزایش 

است.
بین الملل  روابط  و  سیاسی  نظریه پردازی  پژوهشکده  مسئول 
پایان خاطر نشان  انسانی و مطالعات فرهنگی در  پژوهشگاه علوم 
کرد: این پژوهشگاه می تواند در آینده، در راستای کاربردی کردن 

علوم انسانی که در کشور مطرح است، نقش جدی تری ایفا کند.
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دکتر نعمت اهلل فاضلی:

 این پژوهشگاه تلقی 
منسجمی از علوم انسانی 

ایران ارائه می کند
دکتر نعمت اهلل فاضلی سرپرست پژوهشکده علوم اجتماعی 
سالگرد  پنجاهمین  مراسم  در  انسانی  علوم  پژوهشگاه 
تأسیس پژوهشگاه گفت: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی به عنوان مرکز ملی علوم انسانی ایران این نقش را 
داشته است که با تجمیع تعداد قابل توجهی از رشته های 
علوم انسانی در یک مرکز مکانی و اداری واحد، تلقی نسبتاً 
در  اجتماعی  و  انسانی  علوم  از  رشته ای  میان  و  منسجم 

کلیت جامعه معاصر ایران ارائه کند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
انسانی  علوم  چرخة  به  پژوهشگاه  این  خدمات  به  اشاره  با 
افزود: این نهاد علمی به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین مرکز 
جهات  از  ایران  در  انسانی  علوم  حوزة  در  پژوهشی  نهاد  و 

گوناگون در تاریخ معاصر ما حائز اهمیت است.
نمادین  سرمایه  ارزش  مسأله  نخستین  که  این  بیان  با  وی 
تاریخ، قدمت و زمان است، تصریح کرد: زمان واجد داللت های 
گوناگونی برای هر چیزی است از جمله آنکه خود به عنوان 
سرمایه نمادین نقش مهمی در هویت دادن به پدیده ها ایفا 
از مهم ترین سرمایه های پژوهشگاه در علوم  می کند و یکی 
می توانیم  آن  کمک  به  که  است  نمادینی  سرمایة  انسانی، 
اکنون این احساس ملی را داشته باشیم که در دوره تاریخ 
ایجاد  را  تاریخی  و  بزرگ  مرکز  این  توانسته ایم  ما  معاصر 

کنیم.
واجد  زمانی،  و  تاریخی  افتخار  احساس  این  افزود:  فاضلی 
در  استمرار  و  پایداری  حفظ  جمله  از  مختلفی  داللت های 

دکتر سید جواد میری عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی به مناسبت پنجاهمین سالگرد 
تأسیس پژوهشگاه با اشاره به خدمات این پژوهشگاه به 
علوم  پژوهشگاه  کرد:  اظهار  انسانی  علوم  تحول  پروسة 
انسانی و مطالعات فرهنگی منشأ بسیاری از حرکت های 
تحقیقاتی وسیع در سطح جامعه ایران بوده است اما یکی 
از مشکالت این نهاد و بلکه مراکز دانشگاهی کشور آن 
است که وجهة بین المللی آن ها ضعیف بوده و این مسأله 
مواجه  راه  ادامه  در  علمی  تاخیر  با  ما  می شود  موجب 
شویم و به جای این که در بحث تحول علوم انسانی تولید 

کننده باشیم، مقلّد و پیرو باقی بمانیم.
در  ادیان  انتقادی  مطالعات  مرکز  در  مهمان  پژوهشگر 

مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  داد:  ادامه  آمریکا 
فرهنگی یک تداوم علمی را در ایران داشته است و این 
مسأله خود قوام دهنده و عامل استمرار بخش حرکت و 
پژوهشگاه  به  خاصی  شخصیت  و  بوده  نهاد  این  حیات 
بخشیده و این جریان باعث شده پژوهشگاه به یک قطب 

نمادین در کشور تبدیل شود.
نشان  خاطر  پایان  در  پژوهشگاه،  علمی  هیأت  عضو 
انسانی  علوم  پژوهشگاه  بین المللی  وجهة  امیدوارم  کرد: 
نزدیک  آینده ای  در  و  شده  تقویت  فرهنگی  مطالعات  و 
مرکز  این  به  کشور  از  خارج  اساتید  آمد  و  رفت  شاهد 

باشیم و این امر به معنای واقعی نهادینه شود.

دکتر سّیدجواد میری:

 پژوهشگاه علوم 
انسانی منشأ تحقیقات 

علمی است
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پژوهشکده  رئیس  مقدم حیدری،  غالمحسین  دکتر 
و  انسانی  علوم  پژهشگاه  علم پژوهی  و  غرب شناسی 
روابط  واحد  خبرنگار  با  مصاحبه  در  فرهنگی  مطالعات 
عمومی در حاشیة مراسم پنجاهمین سالگرد پژوهشگاه، 
اظهار کرد: این نهاد با تأسیس پژوهشکده ها و گروه های 
جدید علمی توانسته است اقدام مناسبی در راستای تولید 
علم داشته و فضایی با نشاط علمی در میان پژوهشگران 

به وجود آورد.
وی ادامه داد: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

در  که  است  کشور  در  پژوهشگاه  بزرگترین  و  تنهاترین 
از  جمعی  توانسته  و  کرده  فعالیت  انسانی  علوم  زمینة 

اساتید برجسته و صاحب نظر را گرد هم آورد.
دکتر مقدم حیدری در پایان با اشاره به چشم اندازه آیندة 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی خاطر نشان 
کرد: امیدوارم با روند و رویکردی که این نهاد علمی در 
علوم  تحول  در  مهمی  نقش  بتواند  است  گرفته  پیش 

انسانی ایجاد کند.

دکتر غالمحسین مقدم حیدری: 

پژوهشگاه علوم انسانی 
در ایجاد فضای نشاط 
علمی موفق بوده است

معاصر  جامعه  در  انسانی  علوم  جایگاه  پذیرش  و  گسترش 
پنجاه  عمر  طول  در  پژوهشگاه  که  آن  دیگر  و  است  ایران 
که  است  آورده  به دست  را  پایگاه  و  جایگاه  این  سالة خود 
به  معاصر  ایران  فرهنگی  و  فکری  نخبگان  از  مهمی  بخش 
صورت پیوسته و ناپیوسته عضو این نهاد علمی بوده اند که 
از دکتر پرویز ناصر خانلری، داریوش شایگان، مجید تهرانیان 
و بهاءالدین خرمشاهی گرفته تا محققان بزرگ زبان شناسی، 
این پژوهشگاه  ادبیات و علوم اجتماعی که هم اکنون عضو 

هستند، می توان نام برد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
در ادامه بیان کرد: همچنین این نهاد علمی به عنوان مرکز 
ملی علوم انسانی ایران این نقش را داشته است که با تجمیع 
انسانی در یک مرکز  علوم  از رشته های  توجهی  قابل  تعداد 
مکانی و اداری واحد، تلقی نسبتا منسجم و میان رشته ای از 
ارائه  ایران  علوم انسانی و اجتماعی در کلیت جامعه معاصر 

کند.
از سوی دیگر پژوهشگاه  پایان خاطر نشان کرد:  فاضلی در 

امکاناتی  به  توجه  با  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم 
دانش  و  علم  توزیع  و  انتشار  و  پژوهش  زمینة  در  که 
دارد، می تواند سهم قابل توجهی در تهیه و ارائه بهترین 
کتاب ها و مجالت حوزه علوم انسانی کشور داشته باشد.
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تاریخ  پژوهشکدة  رئیس  توانی،  مالیی  علیرضا  دکتر 
با  انسانی و مطالعات فرهنگی در گفت و گو  پژهشگاه علوم 
خبرنگار واحد روابط عمومی، در پاسخ به این سؤال که این 
پژوهشگاه در طول عمر پنجاه سالة خود چه خدماتی در 
این  به  پاسخ  برای  است، گفت:  داشته  انسانی  علوم  حوزه 
سؤال ما باید بر این نیم قرن گذشته مروری داشته باشیم.

وی با بیان این که این سال ها طی سه دورة متفاوت قابل 
بررسی است، ادامه داد: دورة نخست که نسبتاً طوالنی است 
تا   1344 سال های  فاصلة  بعدی،  دورة  دو  با  قیاس  در  و 
1361 را شامل می شود؛ دوره دوم فاصله سال های 1361 
تا 1363 را در بر می گیرد که این پژوهشگاه با نام مؤسسة 
مطالعات و تحقیقات فرهنگی فعالیت می کرد و دوره سوم 

از سال های 1373 تا امروز را شامل می شود.
با  نخست  دورة  در  ما  اینکه  بیان  با  توانی  مالیی  دکتر 
یک  هر  که  هستیم  رو  به  رو  نهادها  از  متنوعی  مجموعة 
با انگیزه ها و اهداف و کار ویژه های متفاوتی تأسیس شده 
بودند، افزود: اما روح کلی و غالب بر همه این نهادها تفکر 
و تأمل و پژوهش در حوزة مطالعات علوم انسانی بوده که 
ایران تأکید  بر مباحث فرهنگی و اجتماعی و ادبی  عمدتاً 
داشته است؛ مؤسساتی همچون بنیاد فرهنگ ایران، بنیاد 
فرهنگ ها،  بررسی  مرکز  آسیایی،  اسناد  مرکز  شاهنامه، 
ادب  و  زبان  فرهنگستان  ایران،  فلسفه  و  حکمت  انجمن 

فارسی و ... در همین راستا فعالیت کرده اند.
رئیس پژوهشکده تاریخ پژهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
و  نظارت مستقیم  را  یاد شده  ویژگی دیگر دوره  فرهنگی 
غیرمستقیم مقامات ارشد حکومت پهلوی بر این نهاد علمی 
که  بود  آن  مؤسسات  این  از  کلی  انتظار  گفت:  و  دانست 
ایرانی-  هویت  از  دفاع  و  فکری  مبانی  تحکیم  راستای  در 
البته آن گونه که حکومت تعریف می کرد- و در مواجهه با 
مخاطراتی که اصل و بنیان حاکمیت وقت را تهدید می کرد، 
فعالیت داشته باشند اما با این وجود در این دوره مؤسسات 
ذکرشده توانستند کارهای مهمی به ویژه در عرصه بازخوانی، 
گردآوری و انتشار آثار فاخر مرتبط با تاریخ و فرهنگ و علم 

و هنر ایرانی ارائه کنند لذا فعالیت عمدة این موسسات در 
این دوره بر همین وجه از اقدامات متمرکز بود.

نهادهای  که  مهمی  اقدام  نخست  دوره  در  وی  گفتة  به 
و  شبکه ای  ساماندهی  و  شناسایی  دادند،  انجام  یادشده 
مجموعه ای پژوهشگران و متفکرانی بود که در این عرصه ها 
به صورت پراکنده در حوزه های مختلف علوم انسانی فعالیت 
افراد را شناسایی  این  می کردند و این موسسات توانستند 
کرده و در همکاری با نهادهای فرهنگِی بین المللی همچون 

یونسکو، نقش مهمی در جهان فرهنگی ایرانی ایفا کنند.
وی با بیان این که در دورة دوم یعنی فاصله میان سال های 
61 تا 73 دوره گذار به شرایطی است که منتهی به تأسیس 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شد، اضافه کرد: 
کارکردهای  با  پراکنده  نهادهای  مجموعه  دوران  این  در 
مختلف ناگزیر بودند در ذیل مؤسسة فرهنگی فعالیت کنند، 
بنابراین، هنوز نیاز به زمان بیشتری بود تا یک نوع انسجام 
و وحدت فکری و عملی و نظری پیرامون فعالیت های آن 
هویت  بتواند  فرهنگی  مطالعات  مؤسسة  تا  بگیرد  شکل 

علمی و فرهنگی مشخصی پیدا کند.
رئیس پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی تصریح کرد: بنابراین از آنجا که دستیابی به این 
هویت با توجه به فضای فرهنگی پس از انقالب و تغییر در 
متفاوتی  نگاه  و  اسالمی  انقالب  نگرش های  و  جهت گیری 
با  به مسالة فرهنگ می شد و  انسانی و  به مقولة علوم  که 
تلقی های حکومت پهلوی در تضاد کامل بود لذا در مسیر 
سابقه تر  با  موسسات  برخی  ناگزیر  جدید،  هویت یابی  این 
همچون فرهنگستان زبان و ادب فارسی یا انجمن حکمت و 

فلسفه از پیکره آن جدا شدند.
پُرتالطم  شرایط  دلیل  به  دوران  این  در  وی  گفته  به 
سیاسی کشور و نیز تالش حوزه های علمیه برای مدیریت 
فعالیت  نتوانست  پژوهشگاه  انسانی  علوم  بر  تاثیرگذاری  و 

علمی درخشانی داشته باشد.
که  است  زمانی  سوم،  دورة  کرد:  بیان  ادامه  در  مالیی 
و  جایگاه  و  فرهنگی  مشی  خط  علمی،  هویت  پژوهشگاه 

دکتر  علیرضا مالیی توانی :

تالش پژوهشگاه بر محور 
گفتمان سازی و تحول 

علوم انسانی است
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اساس  بر  دلیل  همین  به  و  است  بازیافته  را  خود  هویت 
مختلف  پژوشکده های  دادن  و شکل  منسجم  یک ساختار 
می کوشد جایگاه مسلطی را در گفتمان سازی، پیشرفت و 
تحول علوم انسانی در ایران ایفا کند و تمام تالش آن این 

است که نقش پیشگامی خود را تداوم بخشد.
به گفتة عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
از مجالت علمی پروهشی،  انبوهی  این مسیر  فرهنگی در 
توسعه  برای  الکترونیکی  پایگاه های  و  تحقیقاتی  طرح های 
علوم انسانی همچون پرتال جامع علوم انسانی شکل گرفت 
و پژوهشگاه به کانونی در جهت رایزنی های علمی در حوزه 
علوم انسانی تبدیل شده است و به نظر می رسد با عنایت 

و  تحول  درباره  که  جامعی  طرح های  نیز  و  توسعه  برنامه 
آینده  در  دارد،  مطالعه  دست  در  انسانی  علوم  شکوفایی 
بتواند جایگاه مسلطی در میان دانشگاه ها و نهادها و همه 
کند.  ایفا  انسانی  علوم  عرصه  در  دست اندر کار  موسسات 
مالیی در پایان خاطر نشان کرد: خوشبختانه این ظرفیت 
ایجاد شده و بستر برای همکاری و همفکری بزرگان علوم 
انسانی و صاحب نظران و اندیشمندان شکل گرفته است و 
همین امر چشم انداز روشن و امیدبخشی را به سوی اعتالی 
دانش  کارکرد  و  نقش  افزایش  و  ایران  در  انسانی  علوم 

آموختگان ایفا می کند.

دکتر علی اصغر مصلح سرپرست پژوهشکده فرهنگ معاصر 
گفت:  پژوهشگاه  عمومی  روابط  مرکز خبر  با  در گفت وگو 
تجربیات و تحقیقات پنجاه ساله پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی می تواند به منزلة چراغ راه آینده کشور 

به شمار رود. 
انسانی  علوم  مؤسسات  نخستین  که  اولی  نسل  گفت:  وی 
آنها  مجموعة  تجمیع  بعد  و  کردند  تأسیس  کشور  در  را 
تشکیل  را  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 
به  انسانی  علوم  پژوهشگران  و  متفکران  ممتازترین  دادند؛ 

شمار می روند. 
این استاد دانشگاه عالمه طباطبایی افزود: برجسته ترین و 
تا سال  انسانی  ممتازترین پژوهشگرانی که در حوزة علوم 
75 فعالیت می کردند یا عضو این پژوهشگاه و یا موسسات 

اقماری مرتبط با آن بودند. 
یک  پژوهشگاه  این  اسالمی  انقالب  از  پس  داد:  ادامه  وی 
ابتکارات خاص دیگر  دارد که  آرامش  و  فعالیتی  دوره کم 
یا  و  متوقف  هم  گذشته  ممتاز  فعالیت های  و  نبود  آن  در 

ُکند شد. 

شدن  سپری  از  پس  خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان  مصلح 
دوران نخست انقالب و توجه دوباره به پژوهش و دانشگاه ها 
این پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مورد توجه 

جدی مسئوالن و مدیران وقت قرار گرفت. 
وی اظهار کرد: بر همین اساس نیز پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی در گردونه فعالیت های اجتماعی کشور 

نقش های به سزایی ایفا کرد. 
این استاد فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: حدود 30 
انسانی و مطالعات فرهنگی  سال اخیر در پژوهشگاه علوم 
اقدامات و آثار ارزشمند و مطلوبی صورت گرفته شده است. 
وی افزود: برخی از گروه ها و پژوهشکده ها پس از انقالب در 
این پژوهشگاه جان دوباره گرفته و فعالیت های ویژه ای را 

آغاز کردند که بسیار مغتنم و با ارزش است. 
مصلح معتقد است با وجود فعالیت های ارزشمند پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی باز هم این مرکز ظرفیت و 

استعداد بسیار بیشتر از این دارد. 
وی تصریح کرد: برای نیل به این آرمان نیازمند بازخوانی 
انسانی و مطالعات  مجدد مسیر طی شده پژوهشگاه علوم 

دکتر علی اصغر  مصلح :

تجربیات 50 ساله پژوهشگاه 
علوم انسانی چراغ راه 

آینده کشور است 
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فرهنگی هستیم. 
سرپرست پژوهشکدة فرهنگ معاصر تأکید کرد: همچنین 
باید از میراثی که طی پنجاه سال گذشته در این پژوهشگاه 

باقی مانده است حداکثر بهره مندی را برد. 
انقالب  از  بعد  که  کوشش هایی  از  باید  داشت:  اظهار  وی 
اقداماتی که طی 34 سال اخیر  در این پژوهشگاه شده و 
منجر به نتیجة کنونی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی شده بیشترین بهره را برد. 

ویژگی های  سبب  به  ایران  در  انسانی  علوم  گفت:  مصلح 
فرهنگی ایران زمین بسیار مهم بوده و تنها راه مؤثرتر واقع 
شدن علوم انسانی در کشور این است که تمامی سرگذشت 
در  وی  کنیم.   بازخوانی  و  ببینیم  یک جا  را  انسانی  علوم 
پایان خاطرنشان کرد: باید از تمامی میراث پنجاه سال اخیر 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برای طی کردن 

مسیر آینده بهترین بهره مندی را ببریم. 

  دکتر  موسی نجفی:

تحول در علوم انسانی 
تا نقطة مطلوب 
فاصله بسیار دارد

رئیس پژوهشکدة فرهنگ و تمدن اسالمی پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: ما در زمینة تحول علوم 

انسانی هنوز تا نقطة مطلوب فاصله بسیاری داریم.
در  سال ها  این  در  که  فعالیت هایی  دربارة  نجفی،  موسی 
عرصة تمدن سازی انجام گرفته، به خبرنگار آیین و اندیشه 
خبرگزاری فارس گفت: ما در پژوهشگاه علوم انسانی همه 
فعالیت هایمان در راستای ارتقا و تحول علوم انسانی بوده اما 

هنوز هم تا نقطه مطلوب فاصلة زیادی داریم.
بر  تمرکزمان  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  پژوهشگر  این 
مهمترین  از  یکی  شد:  یادآور  است،  پژوهشی  فعالیت های 
فعالیت ها در این راستا نیز تأسیس شورای متون است. در 
بحث از تحول باید به مباحث عمیقی توجه کنیم نخست 

تقابلی که با غرب داریم و این تقابل خیلی عمیق است.
وی همچنین اظهار داشت: تمدن در واقع ارتقاء مقیاسی از 
فرد به جامعه و از جامعه به تاریخ است. متأسفانه ساحت 
دو  است.  شده  واقع  مغفول  غربی  علم  در  انسان  معنوی 
است  مدنظر  انسانی  علوم  تحول  ایجاد  برای  نیز  رویکرد 
رویکرد اول از شروع علم مدرن و شکستن ساختارهای آن 
ادامه می یابد و رویکرد دوم با تمرکز بر الگوی تفکر اسالمی 

و ادامه مسیر تا علوم دیگر استمرار پیدا می کند.
نجفی با تأکید بر اینکه در آستانه پنجاهمین سالگرد تأسیس 

پژوهشگاه علوم انسانی قرار دارند، گفت: بحث تحول علوم 
نبوده چرا  پژوهشگاه  انسانی در گذشته جزو سیاست های 
که بافت پژوهشگاه قدیمی است اما پس از انقالب اسالمی 
گروه هایی به این نهاد اضافه شد و بحث تحول مورد بررسی 
انجام  فعالیت هایی  و  اقدامات  راستا  این  در  و  گرفت  قرار 

شد.
نجفی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره تحول 
علوم انسانی گفت: پس از طرح بحث تمدن نوین اسالمی 
ما تالش کردیم بیشتر به بحث تحول بپردازیم اما مسئله 
این است که در گذشته مشکالتی در زمینه شفاف سازی 
تحول علوم انسانی وجود داشته است و ما را گاهی دچار 

چالش می کند.
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ارتقا
استاد  ارجمند؛

جناب آقاي دکتر خدري

ارتقــاي جنابعالــي بــه مرتبــه دانشــیاري را تبریك عــرض نموده، 
ســالمتي و موفقیــت روزافــزون شــما را از خداوند متعال مســئلت 

داریم.  

روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

انتصاب

ــوم  ــگاه عل ــت پژوهش ــادی سرپرس ــینعلی قب ــر حس دکت
ــی،  ــی احکام ــی ط ــات فرهنگ ــانی و مطالع انس

دکتــر ســمیه ســادات شــفیعی را بــه ســمت »سرپرســت 
مدیریــت امــور اداری و پشــتیبانی پژوهشــگاه«،

ــروه  ــر گ ــه ســمت »مدی ــی آذر را ب ــن ترکمن ــر پروی دکت
ــی«،  ــخ فرهنگ ــی تاری پژوهش

ــط  ــئول رواب ــمت »مس ــه س ــدی را ب ــه اح ــر حوری دکت
ــگاه«،  ــی پژوهش عموم

ــه ســمت »مســئول ادارة  ــی را ب ــوش هدایت ــر مهرن دکت
ــأت علمــی پژوهشــگاه«،  ــور هی ــر ام دفت

آمنــه بختیــاری را بــه ســمت »مشــاور رئیــس پژوهشــگاه 
در امــور کارشناســان و کارمنــدان«،

ــه ســمت »دبیــر شــورای  ــی زاده را ب دکتــر طاهــره کمال
سیاســتگذاری طــرح اعتــال و ســاماندهی علــوم انســانی 

معطــوف بــه پیشــرفت کشــور« و

 دکتــر فرهــاد زیویــار را بــه ســمت »دبیــر کمیتــة علمــی 
ــه  ــوم انســانی معطــوف ب ــال و ســاماندهی عل طــرح اعت

پیشــرفت کشــور«

 منصوب کرد.

سخنرانی »تحلیل آینده محیط زیست جهان: بیم ها و امیدها« با 
سالن  در  مورخ 94/10/1  قنبرلو سه شنبه  عبداله  دکتر  سخنرانی 

اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد.
دکتر قنبرلو در ابتدا بحث خود را با تأکید بر این نکته آغاز کردند 
تاکنون بیش از چهار دهه است که سازمان ملل متحد مسأله )از 
کنفرانس 1972 استکهلم تا کنفرانس 2015 پاریس( محیط زیست 
را به عنوان یک مسأله امنیتی در دستور کار نشست های خویش 
قرار داده، اما عماًل مشکالت زیست محیطی جهان همچنان در حال 

گسترش است و به سمت و سوی پرخطری برای بشر می رود.
را در سه عامل اساسی  وی عوامل کلیدی تخریب محیط زیست 
خالصه کرد: 1-رشد اقتصاد جهان بعد از تولد نظام سرمایه داری، 
2-توسعه دانش و تکنولوژی پس از انقالب صنعتی و 3- کارکرد 
برای نجات  این است که  اما مسأله مهم  دولت ها در عصر مدرن. 

جهان نیز هر سه اینها الزم هستند. 
رشد اقتصادی ضروتاً مخرب محیط زیست نیست. آنچنان که در 
منحنی زیست محیطی سیمون کوزنتس )وارونه( تبیین شده، به 
تبع رشد اقتصادی یک کشور، ابتدا فرآیند تخریب محیط زیست 
باال می رود، اما با افزایش سطح رفاه و تبدیل شدن محیط زیست از 
یک کاالی عمومی لوکس به ضروری، استانداردهای زیست محیطی 
افزایش یافته و نهایتاً اوضاع بهبود می یابد. علم و تکنولوژی نیز نقش 
بر سوخت های  تکنولوژی صنایع متکی  دارد. همانطور که  دوگانه 
فسیلی مخرب محیط زیست است، با تکنولوژی های پاك می توان 
عنوان  به  که  حیث  این  از  دولت ها  داد.  نجات  را  زیست  محیط 
محرك رشد اقتصادی هستند، اهمیت محیط زیست را دست کم 
اساسی  عناصر  صنعت  و  اقتصاد  که  آنجا  از  عالوه،  به  می گیرند. 
قدرت ملی به حساب می آیند و دولت ها نیز در عرصه بین المللی 
درگیر رقابت بر سر قدرتند،  به نیازهای زیست محیطی کم توجهی 
یک  ایجاد  برای  که  داشت  توجه  باید  حال  عین  در  اما  می کنند. 
رژیم زیست محیطی قدرتمند در عرصه جهانی هیچ مرجع مؤثرتر 

از دولت نیز وجود ندارد. 
دکتر قنبرلو در بخش دوم سخنرانی خویش از سه رویکرد متمایز 
در زمینه نقش و اهمیت مقررات و نهادهای زیست محیطی صحبت 
رادیکال.  رویکرد  و  اصالح طلب،  رویکرد  محافظه کار،  رویکرد  کرد: 
زیست  محیط  تخریب  واقعیت  مورد  در  محافظه کار  رویکرد  طبق 
لحاظ  به  زیست  محیط  فعاالن  هشدار  که  چرا  بزرگ نمایی شده، 
ضرورت  تنها  نه  محیطی  زیست  مقررات  است.  مخدوش  علمی 
به  بازار  اقتصاد  سیستم های  در  اخالل  با  می توانند  بلکه  ندارند، 
رفاه جهان صدمه بزنند. رویکرد اصالح طلب ضمن اینکه واقعیت 
اقتصاد  تعدیل سیستم های  از  را می پذیرد،  تخریب محیط زیست 
بازار حمایت می کند. ایده توسعه پایدار در این راستا مطرح شده 
است. و طیف سوم یعنی رادیکال ها با اینکه واقعیت تخریب محیط 
فکری  اندیشه های  را در حذف  راه حل  اما   را می پذیرند،  زیست 
سرمایه داری  و  مدرنیسم  جمله  از  کنونی  جهان  بر  حاکم  غالب 

می دانند. 

نشست »تحلیل آینده محیط زیست 
جهان: بیم ها و امیدها« برگزار شد
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انعقاد تفاهم نامه مرکز مطالعات شرق شناسی 
آلمان در بیروت و پژوهشگاه 

در پــي بازدیــد رئیــس مرکــز مطالعــات شرق شناســي آلمــان در بیــروت از پژوهشــگاه، تفاهم نامــة جامــع مطالعــات شرق شناســی همکاري هــاي 
علمــي و پژوهشــي میــان دو موسســه بــه امضــاي دکتر حســینعلي قبــادي، سرپرســت پژوهشــگاه و اســتفان لــدر، رئیس مرکز رســید. بــر مبناي 
ایــن تفاهم نامــه مــواردي ماننــد همــکاري و مشــارکت در اجــراي طرح هــاي تحقیقاتي در زمینــه مطالعات اجتماعــي، ادبیــات و تاریــخ خاورمیانه و 
نزدیــك؛ شــامل نســخ خطــي و متــون اســالمي و موضوعــات تاریخي- فرهنگــي؛ حمایــت و فراهم کــردن فرصت هــاي مطالعاتي براي اســتادان 
و دانشــجویان؛ شــامل رســاله هاي دانشــجویان دکتــري و تحقیقــات پســت دکتري؛ همــکاري و مشــارکت در برگــزاري ســخنراني ها، کارگاه هــاي 
آموزشــي، میزگردهــا، گردهمایي هــاي علمــي و دیگــر فعالیت هــاي علمــي داخلــي یــا بیــن المللي مــورد توافــق طرفین؛ تبــادل اطالعــات علمي 
و فراهــم کــردن امــکان دسترســي آســان بــه منابــع علمــي شــامل کتــب، نشــریات، و ســایر مــدارك علمــي بــه ویژه نســخه هاي خطي فارســي 
و متــون تحقیقاتــي مرتبــط؛ و انجــام پروژه هــاي تحقیقاتــي مشــترك مــورد توافــق طرفیــن قــرار گرفــت و مقــرر شــد تماس هــاي دو طــرف بــه 

منظــور افزایــش ســطح همکاري هــا ادامــه یابد.
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بازدید اساتید دانشگاه سلطان قابوس عمان از پژوهشگاه 
و مرکز تحقیقات امام علی علیه السالم

و  صادق اللواتی  بن  احسان  دکتر 
دکترسعید الزبیدی از اساتید دانشگاه 
در  حضور  با  عمان  قابوس  سلطان 
امام علی علیه السالم  مرکز تحقیقات 
در مورخ 94/9/30 ضمن بازدید از آن 
مرکز و دیدار با مسئوالن و کارکنان 
آن  به بحث و تبادل نظر در خصوص 
فعالیت های مرکز و همچنین بررسی 

مرکز  دو  بین  همکاری  بسترهای 
آقای  مراسم  این  در  پرداختند. 
رئیس  جعفری  محمودجنیدی  دکتر 
عالوه  علی)ع(  امام  تحقیقات  مرکز 
تشریح  با  آنها  به  خوشامد گویی  بر 
این  فعالیت های   روند  و  تاریخچه 
تبادل  و  مشارکت  خواستار   مرکز 
همکاری  بین اساتید و اعضای هیات 

احسان  دکتر  شد.  طرفین  علمی 
حضور  با  سپس  صادق اللواتی  بن 
ایراد  به  پژوهشگاه  اندیشه  سالن  در 
سخنرانی در خصوص جایگاه شیعیان 
پرداخت.  عمان  کشور  جغرافیای  در 
سایت  در  ایشان  سخنرانی  مشروح 
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 

فرهنگی قابل دسترسی است.

گزارش جلسة سوم
به  آنچه  سیاوش  داستان  خطبة  در 
کید  از  بودن  برحذر  می خوَرد  چشم 
خود  گفتار  گوینده ای  هر  است:  نفس 
و  خوی  انسانی  هر  و  گفتار  بهترین  را 
خصلت خود را برترین خوی و خصلت 
و  گفتار  )آز(  نفس  هوای  می پندارد. 
خصال آدمی را در چشم او می آراید و او 
را دچار ُعجب و خودپسندی می گردانَد. 
برای مصون  ماندن از فریب نفس، الزم 
دانا  به شخص  را  خود  گفتار  که  است 
عرضه کرد: اگر او سخن ما را پسندید، 
می توان مطمئن بود که سخن ما خوش 
و نغز بوده است. سرایندة خطبه وقتی 

به سالهای عمر خود می نگرد آرزوی آن 
دارد که مهلت یابد و سرودن شاهنامه 
را به پایان بََرد، ولی مراقبة نفس، او را 
از طول اََمل که زاییدة هوای نفس است 
خطبة  در  به طورکلّی،  می دارد.  برحذر 
مّکاری  از  هراس  سیاوش،  داستان 
نفس به شّدت جلوه گر است و جای این 
پرسش هست که در خطبة این داستان 
چرا این همه به هواِی نفس که در برابر 
خرد است  توجه شده و طرح دو قطب 
مناسبت  به چه  اینجا  در  آز«  و  »خرد 

بوده است؟
 به نظر می رسد که فردوسی در خطبة 
داستان سیاوش حاصل درك خود را از 
روح داستان در چند بیت نگاشته است، 

سیاوش  داستان  بر  آنکه  از  پیش  ولی 
مرور کنیم و روح داستان و ساختمان 
نکته  یک  ذکر  آوریم  چنگ  به  را  آن 
دادن  نسبت   اینکه  آن  و  است  الزم 
فردوسی به عوالم تصّوف و درویشی که 
برخی نویسندگان بر آن اصرار کرده اند 
که  نوشته اند  نمی رسد.  نظر  به  صحیح 
لزوم عرضه داشتن گفتار به دانا همان 
پیر در طریقت  یا  ضرورت وجود شیخ 
هیچ گونه  که  است  این  حقیقت  است. 
به  فردوسی  انتساب  بر  داّل  مدرکی 
نیست؛  دست  در  تصّوف  سلسله های 
خراسان  جّو  که  گفت  می توان  تنها 
بزرگ،  پیران  حضور  با  زمان  آن  در 
بوده  بوعلی ها  و  فردوسی ها  الهام بخش 

گزارشی از جلسات »رموز اشراقی شاهنامه«
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پذیرفت،  می توان  را  مقدار  این  است. 
ولی بیش از آن اّدعایی بیش نیست. نه 
فردوسی از زمرة خرقه پوشان بوده است 
و نه بوعلی را از اصحاب خانقاه می توان 
خاص  شیوه  به  یک  هر  آنها  دانست. 
خود در پی »حکمت مشرقّیه« بوده اند 

و جامی از چشمة حکمت نوشیده اند.
آور  کف  به  حکمت  چشمة  از  حافظ 

جامی 
بوکه از لوح دلت نقش جهالت برود

داستان از آنجا آغاز می شود  که طوس 
رفتند  توران  مرز  به  شکار  برای  گیو  و 
برخوردند  دختری  به  بیشه  در  آنجا  و 
کیست  پرسید  او  از  طوس  زیباروی. 
که  می کند؟ گفت  بیشه چه  این  در  و 
خانه  به  مست  مسِت  پدرم  شب هنگام 
بزد و شمشیر  از سِر مستی مرا  و  آمد 
بیم  از  سازد.  تنم جدا  از  سر  تا  کشید 
جان گریختم و بدین بیشه پناه آوردم. 
از  داد:  جواب  پرسید.  او  تبار  از  طوس 
از  و  افراسیابم  برادر  گرسیوز  خویشان 
تبار فریدون. دو پهلوان بر سِر دختر به 
او  خواستند  که  آنجا  تا  پرداختند  نزاع 
میانجی  یکی  از همراهان  بُبرند.  را سر 
شد که کشتن زن چه سود دارد. بهتر 
شما  میان  تا  بَرید  شاه  نزد  را  او  است 
را  زیباروی  آن  چون  شاه  کند.  داوری 
او را به همسری  بدید شیفتة او شد و 
خود درآورد و به حرمسرا فرستاد و به 
طوس و گیو اسبان گرانمایه و هدیه های 
گذشت،  ماهرو  بر  چندی  داد.  ارزنده 
کودکی زاد. شاه او را »سیاوش« نامید و 
ستاره شناس بزرگ را فراخواند تا طالع 
او را ببیند و از سرنوشت او خبر دهد. 
و  آشفته  را  کودك  طالع  ستاره شناس 
زندگانیش را پردرد و رنج با سرانجامی 
نامبارك و تلخ دید و ناگزیر شد که شاه 

را از آن حال آگاه سازد.  
سیاوش نیز مانند سهراب دورگه است: 
ازدواج  تورانی. سهراب حاصل  و  ایرانی 
برای  نیز  رستم  بود؛  تهمینه  و  رستم 
توران  در  سمنگان  سرزمین  به  شکار 
تفاوت سهراب و سیاوش در  بود.  رفته 
این است که یکی از آنها از تربیت پدرش 
پروردة  دیگری  و  بود  محروم  رستم 
رستم و زال و سیمرغ به شمار می رود. 

چون سایة سیمرغ بر سر سهراب نبود، 
او  افراسیاب  جانب  از  بارمان  و  هومان 
ایران  با  جنگ  به  و  کردند  احاطه  را 
بود  نوری  درخشش  سهراب  واداشتند. 
که در انبوه ظلمات گم شد. ولی در دورة 
پس از سهراب، سیاوش مهلت یافت که 
برای عدالت و ّحریَت با تأسیس مدینة 
محکمی  شالودة  »سیاوشگرد«  فاضلة 
فراهم سازد و اگرچه به قتل رسید، اما 
از خون او »درخت خسروانی« برُرست 
همان  درخت  آن  است؛  جاودانه  که 
و  سیاوش  و  سهراب  است.   کیخسرو 
و  ایرانی  دورگه اند:  هرسه  کیخسرو، 
چهره های  این  بودن  دورگه  تورانی. 
و  قومی  برتری  افسانة  بر  تنها  نه  نیک 
نژادی خط بطالن می کشد، بلکه داّل بر 
اشتیاِق رسیدِن دوباره به وحدتی است 
کیومرث وجود  و  فریدون  زمان  در  که 
با  که  به طورکلّی می  توان گفت  داشت. 
سهراب و خصوصاً با سیاوش و کیخسرو 
پرفروغی  آیندة  سوی  به  بلندی  خیِز 
جای  به  آن  در  که  می شود  برداشته 
کوته نظری  حاصل  که  جدل  و  جنگ 
اقوام  بین  در  دوستی  و  یگانگی  است، 
پهلوی  کتاب  در  مگر  باشد.  حاکم 
 gruzuw بّنَدِهشن، فرجام کار بنی آدم
marāšōd )عشق کبیر( دانسته نشده 
دربار  ظاهربین  ستاره شناس  است؟ 
کاووس پایان کار سیاوش را شوم دید، 
راه  در  )مرگ  مقّدس  مرگ  آنکه  حال 
مقصد حّقانی( عین فرخندگی و مبارکی 
است. نام نوزاد را »سیاوش« نهادند که 
  našrawāyis صورت  به  اوستا  در 
آمده است، یعنی صاحب اسب نِر سیاه. 
 šawāyis پهلوی اسم در  این  صورت 
فارسی  در  و  است    šxawāyis و 
دری به چهار صورت سیاَوش، سیاُوش، 
که  آورده اند  سیاَوخش  و  سیاووش 
نظر  به  است.  اصلی  »سیاَوش« صورت 
می رسد که سیاُوش و سیاووش صورتی 
»کاووس«  نام  تأثیر  تحت  که  است 
در  »خ«  و  آمده  پدید  سیاوش(  )پدر 
زردخشت(  در  خ  )مانند  سیاوخش 
فاقد وجه اشتقاق است.  »صاحب اسِب 
نظر  که  است  رمزی  تعبیری  سیاه« 
طریق  دو  به  سیاوش  داستان  روح  به 

اینکه  یکی  کرد:  تبیین  را  آن  می توان 
نفس  بر  سیاوش  که  است  آن  بر  داّل 
ظلمانی خود که به بدی فرمان می دهد 
دیگر،  عبارت  به  فرمانرواست؛  و  چیره 
بر اثر تربیت رستم و زال، امیر بر نفس 
خود و مالک نفس خود است و نه بردة 
نفس و مملوك آن. به این اعتبار، رنگ 
سیاه رمزی است که بر شرارت و ُخبث 
این  دیگر  تبیین  دارد.  داللت  نفس 
است که رنگ سیاه داّل بر راز و باطن 
است که به این اعتبار، سیاوش سوار بر 
مرکب اسرار )شهسوارراز( و شخصّیتی 
بود.   خواهد  )باطنی مشرب(  اِزوتریک 
بر  گذشت.  سیاوش  و  شاه  بر  چندی 
ایران  اتّفاق، رستم جهان پهلوان  حسب 
که  خواست  شاه  از  و  آمد  درگاه  به 
سیاوش را بدو بسپاَرد تا او را بپروراند 
و هنرهای شاهانه و آداب فرماندهی و 
نبرد  و  رزم آزمایی  فنون  و  سپاهکشی 
بدو بیاموزد. کاووس شاه وی را به رستم 
سپرد و تهمتن سیاوش را به سیستان 
داشت  نگاه  آنجا  چند  سالیانی  و  بُرد 
و  شمشیرزنی  چون  رزمی،  هنرهای  و 
و  تیراندازی  و  نیزه زنی  و  اسب افکنی 
آیین های بزم و نشاط و رسوم ُملکداری 
شاهزاده  آموخت.  بدو  لشکرکشی  و 
شیر  شکار  به  که  شد  نیرومند  چنان 
رزم  فنون  و  رموز  همة  به  و  می رفت 
و بزم آشنایی یافت. پس رستم با او و 
هدیه های گرانمایه و درخور مقام شاه به 
پایتخت آمد. شاه، جشن شاهانه ترتیب 
داد و بزرگان کشور و سران سپاه را به 
بارگاه  به  آنان فرستاد. سیاوش  پیشباز 
کرد.  احترام  ادای  تمام  ادب  به  و  آمد 
اندام ستبر و بر و یال قوی و قد و باالی 
را  بزرگان  و  شاه  او،  آداب دانی  و  آخته 
به شگفت آورد. شاه از رستم به سبب 
بود  برده  رنجی که در تربیت فرزندش 
سپاسگزاری کرد. از هر سو مجالس بزم 
باشکوه  پا شد و جشن های  بر  و سرور 
با  چنین  چند  روزی  و  یافت  ترتیب 
به  گذشت.  همگان  بر  طرب  و  شادی 
آنچه  گنج خانه  از  گنجور  شاه،  دستور 
سزاوار فرزند شاه بود برای سیاوش مهّیا 
بر  خرمی  و  آرامی  با  سال  هفت  کرد. 
شاه  هشتم  سال  در  گذشت.  شاهزاده 
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فرمانی صادر کرد و گوشه ای از کشور را 
زیر فرمان فرزند نهاد: سرزمین ُکهستان 
فردوسی(  زمان  )در  روز  آن  که  را 

ماوراءالنهر می نامیدند. 
که  است  این  آمده  شاهنامه  در  آنچه 
از  را  بزم  آداب  و  رزم  فنون  سیاوش 
شاه  که  نیز  کاووس  آموخت.  رستم 
کم خردی است، تنها ظاهری از سیاوش 
را می دید و از پرورش عقالنی و روحانی 
که  است  این  حقیقت  بود.  بی خبر  او 
سیمرغ  شاگرد  شاگرِد  شاگرِد  سیاوش 
به شمار می رود. سیمرغ رمزی از »عقل 
کیهانی« است که الهام بخش پیامبران و 
شاعران و مدبّر امور طبیعت بر وفق نظم 
دیگر،  عبارت  به  است.  درست  نََسق  و 
در  آفاق  و  انفس  یا  عالم  و  آدم  تدبیر 
سیمرغ  که  هنگامی  زال  اوست.  دست 
را ترك می کرد چند پر از پرهای او را 
در  پرها  آن  آتش زدن  که  آورد  با خود 
هنگام گرفتاری موجب ظهور و حضور 
که  می رسد  نظر  به  می گردید.  سیمرغ 
از  است  رمزی  سیمرغ،  پر  زدن  آتش 
هر فعالّیت جّدی مانند ذکر و فکر که 
در  را  آدمی  روان  بر  کلّی  پیدایِی خرد 
هنگام  در  بار  یک  داشت.  خواهد  پی 
بر  بار در  از رودابه و دیگر  زادن رستم 
زال  اسفندیار،  زحمت  ساختن  طرف 
گرفتن  یاری  یاری خواست.  از سیمرغ 
سیاوش از ِخرد میَنوی یا مینوِی خرد 
در چند نوبت بود: خرد بود که سیاوش 
نگاه  امان  در  سودابه  وسوسة  از  را 
داشت و باز خرد بود که او را از شعلة 
تورانی ها  مقابل  در  کین توزی  و  خشم 
بود که پی   حفظ کرد و سرانجام خرد 
افکندن طرح مدینة فاضله را به او الهام 
عامیانه  برداشتهای  طومار  در  بخشید. 
انجوی شیرازی  از شاهنامه که مرحوم 
به  آورده است گاه  در چند مجلد گرد 
به  سیمرغ  چرا  که  برمی خوریم  سؤالی 
یاری سیاوش نیامد، غافل از اینکه سایة 
سیمرغ از آغاز تا انجام بر سر سیاوش 
سیمرغ  که  نکرده اند  توجه  گویا  بود. 
یک رمز است و معنی آن جز خرد چیز 

دیگری نیست. 
نشسته  سیاوش  و  شاه  کاووس  روزی 
بودند که ناگاه سودابه همسر شاه بر آن 

دو وارد شد و از دیدن سیاوش با آن بُرز 
و باال و قد و قامت رسا به یکباره دل از 
دست داد و شیفتة او شد. در نهان کس 
نزد سیاوش فرستاد که من همانند مادر 
و  حرمسرا  به  که  می باید  هستم.  تو 
که  را  خود  خواهران  و  بیایی  شبستان 
دختران منند ببینی. سیاوش پاسخ داد 
که او مرد رزم و میدان است نه بزم و 
شبستان و اهل نشست و خاست کردن 
با زنان نیست. سودابه روز دیگر نزد شاه 
را  سیاوش  که  خواست  او  از  و  رفت 
وادارد که به حرم نزد خواهرانش بیاید. 
شاه که از نّیت بد او آگاه نبود، سیاوش 
را به حضور خواست و گفت: نامادری تو 
و خواهرانت خواستار دیدار تو شده اند. 
در  سیاوش  ببین.  را  ایشان  و  برو  آنجا 
اندیشه شد که شاید شاه قصد آزمایش 
به  اگر  که  اندیشید  نیز  و  دارد  را  او 
حرمسرا رود ناگزیر سودابه از دلباختگی 
این  و  گفت  خواهد  سخن  او  با  خود 
پسند خاطرش نبود. پس به شاه پاسخ 
داد که در حرمسرا چیزی از زنان نتواند 
آموخت و مایل است که به دستور شاه 
با خردمندان و بزرگان و نامداران کشور 
نشست و برخاست کند تا از آنان هنر و 
خرد و معرفت فراگیرد. شاه از سخنان 
و  کرد  خوشوقتی  اظهار  او  سنجیدة 
اما  است،  خردمندانه  تو  سخن  گفت: 
زیانی ندارد که دمی در شبستان روی و 
کودکان مرا ببینی. سیاوش گفت: چون 
رفت.  خواهم  است  چنین  شاه  فرمان 
نگاهبانان حرم،  رئیس  به  کاووس  پس 
هرزبَد، دستور داد که روز دیگر سیاوش 
را به شبستان رهنمایی کند. هرزبد روز 
دیگر سیاوش را به حرم برد. اهل حرم 
از او استقبال کردند. شبستان را چون 
بهشت آراسته بودند و تختی زریّن آنجا 
با  گوهر،  و  زر  غرق  سودابه  و  نهاده 
و  نشسته  آن  بر  بوی  و  رنگ  و  آرایش 
و  فروهشته  رخسار  گرد  به  گیسوان 
تاجی از گوهر بر سر نهاده. چون پردة 
حرمسرا به یکسو زده شد و سیاوش پا 
به درون نهاد، سودابه از تخت فرود آمد 
بر  را در  و کرنش کرد. سپس سیاوش 
گرفت و خدای را سپاس گفت که او را 
سیاوش  است.  داده  هدیه  دیدارها  این 

نّیت  از پاکی  دریافت که آن مهرورزی 
نزد  زود  است؛  شهوت  سِر  از  نیست، 
گفتگو  به  آنان  با  و  شتافت  خواهران 
که  هنگام  شب  بازگشت.  و  پرداخت 
کاووس شاه به حرم آمد، سودابه فرهنگ 
بسیار  را  سیاوش  برازندگی  و  ادب  و 
ستود و از او تمجید فراوان کرد و شاه از 
سخنان او و داشتن چنان فرزندی شاد 
دختران  از  باید  که  افزود  سودابه  شد. 
خود یکی را به همسری او درآورم، یا از 
از  یا  »کی آرش«  برادرتان  دختران 
تا  »کی پشین«  دیگر  برادر  دختران 
ولیعهد کشور سرانجامی گیرد و سامانی 
موافق  روی  گفتة وی  این  با  یابد. شاه 
نشان داد و چون بامداد شد سیاوش را 
به حضور خواست و گفت که برای حفظ 
نسل و بقاء شاهی و خاندان باید زنی را 
به همسری برگزینی، زیرا ستاره شناسان 
شهریاری  تو  پشت  از  که  داده اند  خبر 
بزرگ پا به جهان خواهد نهاد و بر همة 
گشت.  خواهد  پیروز  و  مسلّط  جهان 
سیاوش پاسخ داد: فرمان، شاه راست و 
خواهم  گردن  دهد  دستور  چه  هر  بر 
نهاد، اما از شاه می خواهم که این سخن 
را با سودابه در میان نگذارد، زیرا مایل 
شاه  روم.  او  شبستان  به  که  نیستم 
خندان شد و گفت: از قضا این اندیشه 
را او در سر من افکنده است و پیشنهاد 
از  سیاوش  اوست.  از  تو  سامان گرفتن 
اما  یافت،  آرامش  ظاهر  به  شاه  سخن 
و  چیست  سودابه  نهاِن  در  که  دانست 
روز  اوست.  تلقین  همه  پدر  سخنان 
دیگر سودابه بر تخت نشست و دختران 
را آراست و پیش تخت به رده ایستانید. 
پس به هرزبد دستور داد که نزد سیاوش 
به شبستان رهنمون شود.  را  او  و  رود 
به  سودابه  رفت.  آنجا  ناگزیر  سیاوش 
استقبال او شتافت و او را بر تخت نشاند 
پس  ایستاد.  ادب  به  برابرش  خود  و 
و  معرفی کرد  او  به  یکایک  را  دختران 
هیچ یک  نگریست.  دختران  به  سیاوش 
یک  هر  و  برنمی داشتند  او  از  چشم 
به  را  او  سیاوش  که  بود  آن  خواهان 
به  دختران  چون  برگزیند.  همسری 
از  گفت:  سودابه  رفتند  خود  جایگاه 
سیاوش  برگزیدی؟  را  کدام  دختران 
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یاد  به  دل  در  و  نداد  پاسخ  و  فروماند 
هاماوران  شاه  دختر  سودابه  که  آورد 
پدرش  حیله  به  که  همان کس  است، 
تباه  قصد  و  کشید  بند  به  را  کاووس 
ساختن او داشت. با خود گفت: هرگز با 
چنان  پشت  از  بیگانه ای  زن  دختِر 
حیله گری زناشویی نخواهم کرد. سودابه 
گفت:  دید  را  سیاوش  سکوت  چون 
دیدار  خورشیِد  برابر  که  است  طبیعی 
من، ماِه رخسار دختران نزد تو رونق و 
عهد  من  با  اگر  باشد.  نداشته  شکوهی 
ببندی و دل یکی کنی، دختر نابالغی را 
اسماً نامزد تو کنم و خود چون پرستاران 
به جان در خدمت تو باشم. شاه کاووس 
از  زودی  به  و  است  رسیده  پیری  به 
جهان خواهد رفت و من و تو به آرام و 
این  زیست.  خواهیم  هم  کنار  در  ناز 
گرفت.  آغوش  در  را  سیاوش  و  بگفت 
با  گلگون شد.  از شرم  رخسار سیاوش 
به سخنان  که  است  محال  خود گفت: 
پدر  با  و  سپارم  گوش  دیوسیرت  این 
پاسخ  سردی  با  اگر  اما  کنم.  بیوفایی 
بگویم ممکن است پیش پدر از من بد 
گوید و در میانه آشوب انگیزد. پس به 
نرمی گفت که تو زنی زیبایی و سزاوار 
همسری شاه. یکی از دختران تو برای 
همسری من بس است و به شاه خواهم 
را  خردسالی  تو  دختران  از  که  گفت 
شکیبایی  و  کرد  خواهم  خود  نامزد 
خواهم ورزید تا او به سّن رشد رسد و 
منزلة  به  ایرانی  شاهبانوی  که  نیز  تو 
او  نزد  از  و  بگفت  این  باشی.  من  مادر 
به  کاووس  وی  رفتِن  متعاقِب  رفت. 
که  داد  مژده  سودابه  آمد.  حرمسرا 
برای  مرا  دختران  از  یکی  سیاوش 
برگزید. شاه شاد شد. دستور  همسری 
داد دِر گنج گشودند و سودابه را بسیار 
و  دارد  نگاه  برای سیاوش  داد که  چیز 
جشن  و  سرور  و  سور  مصرف  به  نیز 
بر  سودابه  روز  دیگر  رسانَد.  او  دامادی 
تخت نشست، آراسته به زیور و رنگ و 
و  خواند  خود  نزد  را  سیاوش  و  بوی 
و  تو  برای  بیکران  گنجی  شاه  گفت: 
داده  اختصاص  دختر  عروسی  جشن 
من  اما  سپرده،  من  دست  به  و  است 
شیفتة تواَم و دیری است که مهر تو را 

در دل دارم و امیدوار به وصل تو هستم. 
نه  اگر  باشی،  من  رام  و  فرمان  به  باید 
این دولت و شوکت را بر تو تباه خواهم 
ساخت. سیاوش گفت: مباد هرگز که با 
او  به همسر  و چشم  بیوفایی کنم  پدر 
از تخت برخاست.  دوزم. پس به خشم 
سودابه در او آویخت و گفت: حال که از 
رسوا  قصد  و  شده ای  آگاه  من  دل  راز 
نخواهم  آسوده  را  تو  داری  من  کردن 
به  و  درید  تن  بر  جامه  آنگاه  گذارد. 
فغان  و  فریاد  و  َکند  ناخن دو رخساره 
پا کرد. اهل حرم  به  برداشت و آشوب 
بانگ برداشتند. کاووس با شنیدن غوغا 
و هیاهو سرآسیمه به حرمسرا شتافت و 
سیاوش  گفت:  پرسید.  حال  سودابه  از 
و  زر  از  تو،  هدیه های  از  آمد؛  من  نزد 
زیور و گنج گوهر که خود قصد داشتم 
به او بخشم آگاهش کردم. آن همه در 
موافقت  گفت:  من  به  نیامد.  چشمش 
طالب  بود.  بهانه  تو  دختر  با  همسری 
کردم.  ابا  سخت  من  هستم.  تو  خوِد 
از  افسر  گیرد.  آغوش  در  مرا  خواست 
سرم افتاد و جامه بر تنم پاره شد. شاه 
راست  او  اگر سخنان  اندیشید،  با خود 
را  سیاوش  باید  رسد  اثبات  به  و  باشد 
را  حرم  اهل  پس  بُرید.  سر  گناه  بدان 
و  گرفت  قرار  تخت  بر  و  کرد  مرخص 
سیاوش و سودابه را به حضور خواست و 
بگویید.  است  راستی  آنچه  گفت: 
سیاوش شاه را از آنچه رخ داده بود آگاه 
کرد. سودابه به انکار گفتة او برخاست و 
شما  با  من  که  است  آن  راستی  گفت: 
نیست.  من  دختر  طالب  او  گفتم. 
با  خواهان من است و از کشاکشی که 
من کرد کودکی که از تو دارم در معرض 
تلف قرار گرفته است. شاه در سخن آن 
دو به ژرفی تأمل کرد. پس برخاست و 
دو دست و بر و بازو و اندام سیاوش را از 
سر تا پای بو کرد و اثری از عطر در او 
ندید، در حالی که سودابه به عطر و بوی 
خوش آلوده بود. پس به سودابه بدگمان 
یاد  به  اما  او کرد،  و قصد مجازات  شد 
آورد که در هاماوران، آن هنگام که او را 
و  پدر  ترك  سودابه  کشیدند،  بند  به 
خانه و خانواده گفت و در زندان همدم 
او شد و از او پرستاری کرد و نیز به یاد 

آورد که از او فرزندان خردسال دارد و 
تباه  ساختن مادر آن فرزندان روا نیست. 
و  او  گناهکاری  بر  چون  حال،  این  با 
بیگناهی سیاوش اطمینان یافته بود به 
با  واقعه  این  از  سیاوش دستور داد که 
کس سخن نگوید و پنهان دارد تا نیک 
با  شاه  بکند...  باید  چه  که  بیندیشد 
پرداخت.  مشورت  به  کشور  بزرگان 
بزرگان گفتند چارة کار »َوِر گرم« است: 
باید که یکی از آن دو تن از میان آتش 
بگذرد تا بیگناه از گناهکار معلوم گردد. 
شاه به سودابه تکلیف عبور از آتش کرد. 
او گفت: سخن من راست است؛ سیاوش 
باید از آتش بگذرد که دلیلی بر بیگناهی 
از  که  پذیرفت  سیاوش  و  ندارد  خود 
آتش عبور کند. پس به فرمان شاه هیزم 
بسیار فراهم آوردند و همانند دو کوه بر 
هم انباشتند، با گذرگاهی تنگ میان دو 
پشتة هیزم برای عبور و آتش در زدند. 
بر  و  کرد  بر  در  سفید  جامة  سیاوش 
آمد.  پدر  پیش  و  نشست  سیاه  اسبی 
پیاده شد و کرنش کرد. شاه از شرم بدو 
پدر  ای  گفت:  سیاوش  ننگریست. 
خود  بیگناهی  بر  چه  مباش،  غمگین 
نخواهم  زیان  آتش  از  و  دارم  اطمینان 
میان  به  و  نشست  اسب  بر  پس  دید. 
آتش درآمد و از آن سو تندرست بیرون 
بود.  نسوخته  او  بر  مویی  چنانکه  آمد، 
به نظاره آمده بودند شادمان  مردم که 
شدند. کاووس دستور داد تا سودابه را 
نزد او برند. او را گناهکار خواند و دستور 
داد که دژخیم سرنگون از دار بیاویزدش. 
سودابه را از پیش شاه بردند. اهل حرم 
فغان و زاری سر دادند و گریان شدند. 
دل شاه پر درد شد. سیاوش چون حال 
سودابه  اگر  که  دانست  دید  چنان  پدر 
کشته شود شاه از عشقی که به او دارد 
پشیمان خواهد شد و ممکن است بر او 
و  رفت  او  نزد  پس  شود.  خشمگین 
سودابه  تقصیر  از  که  کرد  درخواست 
خود  که  شاه  و  نکشد  را  او  و  بگذرد 
منتظر چنین شفاعتی بود فوراً پذیرفت 
این  با  یافت.  رهایی  مرگ  از  و سودابه 
حال، سودابه تندرست از آتش برآمدِن 
شاه  نزد  زال  جادوگری  از  را  سیاوش 
مردم  باستان،  دوران  در  کرد.  قلمداد 
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گزارش جلسة چهارم 
در این اوان خبر رسید که افراسیاب با 
ایران  به  تاختن  آهنگ  سوار  هزار  صد 
خبر  این  از  کاووس شاه  است.  کرده 
ترتیب  ایرانیان  از  انجمنی  شد،  دلتنگ 
داد و گفت قصد دارد که خود به جنگ 
شاِه توران رود. سیاوش این زمان اندیشه 
نبرد شود،  این  داوطلب  او  اگر  کرد که 
هم پدر را خرسند خواهد ساخت و هم 
از پایتخت و از مکر سودابه دور خواهد 
شد و برای خویشتن نیز تحصیِل نام و 
و  برخاست  پس  کرد.  خواهد  ناموری 
اعالم کرد که به این جنگ خواهد رفت. 
شاه پذیرفت و دستور تهیة ساز و برگ 
نبرد و مهّمات و تجهیزات سپاهیان داد 
را  جهان پهلوان  رستم  سیستان  از  و 
فراخواند تا در این نبرد با سیاوش همراه 
و  با سیاوش  او شود. رستم  راهنمای  و 
لشکری آراسته روانه شدند و کاووس شاه 
با  راه  یکروزه  و  دید  سان  آنان  سپاه  از 
ایشان رفت، سپس آنان را بدرود کرد و 
بازگشت. رستم و سیاوش با سپاه ابتدا 
به سیستان رفتند و یک ماه آنجا ماندند 
بدیشان  اطراف  نامداران  و  سواران  تا 
پیوستند، سپس با ساز و برگ و مهّمات 
سوی  به  بسیار  جنگ  آالت  و  کامل 
و  مرورود  از  شدند.  روانه  ترکستان 
طالقان گذشتند و به بلخ نزدیک گشتند. 
با  بارمان  و  گرسیوز  ترکستان  سوی  از 
سپاهی انبوه روانة ایران شدند و سپهرم 
پیشرو آن سپاه به حدود بلخ رسید و دو 
به  و  قرار گرفتند  رو در روی هم  سپاه 
روز  سه  و  درگرفت  جنگ  بلخ  دروازة 
و  توران  سپاه  چهارم  روز  یافت.  ادامه 
ترجیح  قرار  بر  فرار  سپهرم  سردارشان 
عنان  افراسیاب  بارگاه  تا  و  دادند 
فاتحانه  رستم  و  سیاوش  بازنکشیدند. 
وارد بلخ شدند و نامه ای به شاه کاووس 

و  دادند  خبر  فتح  از  را  او  و  نوشتند 
اگر شاه صواب  دستوری  خواستند که 
ببیند از جیحون بگذرند و در سرزمین 
کاووس شاه  کنند.  دنبال  را  ترك جنگ 
در پاسِخ نامه با اظهار شادی و قدردانی 
نوشت که همانجا درنگ کنند و به آن 
که  نوشت  و  نروند  جیحون  سوی 
و دستگاه  است  بزرگ  افراسیاب شاهی 
آن  بیم  و  دارد  انبوه  سپاهیان  و  عظیم 
است که ازو چشم زخمی به شما رسد، 
لشکر  آب  سوی  بدین  دوباره  اگر  اما 
کشید، بر او بتازید و دمار از روزگارش 
گریز  از  افراسیاب  سو  آن  از  برآورید. 
بر  و  گشت  خشمگین  خود  سپاهیان 
او را سخنان سرد  برادر خشم گرفت و 
گفت و از پیش خود دور کرد و تا غم از 
بزمی  مجلس  بزرگان  با  کند  دور  دل 
آراست و چون پاسی از شب گذشت به 
خوابگاه رفت. نیمی از شب گذشته بود 
با  هذیان گویان  همانند  خواب  در  که 
خود ژکید ، سپس خروشی بلند برکشید 
لرزان  و  هراسان  و  بَجست  خواب  از  و 
و  رفتند  بالینش  به  پرستندگان  شد. 
گرسیوز شتابان نزد برادر آمد و او را در 
سبِب  از  و  کرد  نوازش  و  گرفت  بر 
آشفتگی حال پرسید. افراسیاب گفت در 
پر مار دیدم و زمینی پر  بیابانی  خواب 
سخت  بادی  عقاب،  پر  آسمانی  و  گرد 
و  کند  جا  از  مرا  سراپردة  و  برخاست 
همه  من  لشکریاِن  و  ساخت  سرنگون 
به  تن هاشان  و  شد  بریده  سرهاشان 
خاك افتاد؛ سواران زره پوش از هر سو بر 
من تاختند و مرا از تخت برانگیختند و 
دست بستند و پیش کاووس شاه بردند. 
از  فزون  سالش  که  زیبا  روی  جوانی 
چهارده نبود بر من حمله آورد و میانم 
را با شمشیر به دو نیم کرد و من از درد 
می خروشیدم و به فریاد می آمدم. ناله و 
از آن حال  از من شنیدید  خروشی که 

بود. گرسیوز او را دلداری داد که خواب 
این  با  بدحالی دشمِن توست،  نشاِن  تو 
باید  خوابگزاران   از  را  آن  تعبیر  حال 
خواست. پس عالماِن به تعبیر خواب را 
گرد آوردند و افراسیاب از ایشان خواست 
که به راستی خواب او را گزارش کنند. 
بیان  یارای  مشاوره  از  پس  خوابگزاران 
اینکه  تا  ندیدند  خود  در  را  حقیقت 
دانشمندی سخنگو از ایشان از شاه امان 
حاضر  حال  در  گفت:  و  خواست 
شاهزاده ای از ایران به مرز توران لشکر 
کند  جنگ  او  با  شاه  اگر  است.  آورده 
بیگمان سپاهش شکسته خواهد شد، و 
اگر او در توران زمین کشته شود ایرانیان 
شاه  و  آورد  برخواهند  تورانیان  از  دمار 
امان  در  ایشان  انتقام  از  شود  مرغ  اگر 
آن  شنیدن  از  افراسیاب  ماند.  نخواهد 
سخنان غمگین گشت و با گرسیوز رای 
زد و گفت اگر با سیاوش صلح کنیم، نه 
سپاه  شکسته خواهد شد و نه او بر ما 
کشته  توران  در  نه  و  تاخت  خواهد 
که  تقسیمی  بر  است  بهتر  شد.  خواهد 
تا  باشیم  منوچهرشاه کرده است راضی 
بال از ما بگذرد. گرسیوز و بزرگان با نظر 
او موافقت کردند و افراسیاب گرسیوز را 
بلخ  به  آشتی  پیام  و  بسیار  هدایای  با 
فرستاد. چون به کنار جیحون رسید از 
به  و  برگزید  را  ناموری  سپاه،  ُگرداِن 
و  رستم  تا  فرستاد  ایرانیان  لشکرگاه 
سیاوش را از آمدن خود و نّیتی که دارد 
فرستادة  رستم  با  سیاوش  سازد.  آگاه 
گرسیوز را به حضور پذیرفتند و از پیام 
افراسیاب و قصِد صلح او آگاه شدند. پس 
او را در جایی مناسب فرود آوردند و یک 
هفته زمان خواستند تا پاسخ شاه توران 
به  سیاوش  با  رستم  آنگاه  بدهند.  را 
نیرنگ  از  گفت  رستم  شد.  خلوت 
افراسیاب ایمن نباید بود. اگر پیام او از 
روی راستی و صفا باشد، باید که صد تن 

ایران دو نوع آزمون صدق می شناختند 
آزمون  یعنی  گرم«،  »َوِر  را  یکی  که 
گرم و دیگری را »َوِر سرد« می نامیدند. 
سر  از  سیاوش  آنچه  مانند  گرم  َور 
گذرانید آزمون عبور از آتش است. این 
آزمون زیر نظر »مهرایزد« بوده است. 

َور سرد، آزمون مقاومت در برابر خفگی 
در آب است و زیر نظر »اپام نپات« یا 
»دی« بوده است. مهر و دی برابر است 
و  »الرَّحیم«  شریف  اسم  دو  با 
»الرَّحمن« در تعلیم اسالمی. سیاوش 
برابر هوای  پروریدة ِخرد است در  که 

دستخوش  و  کرد  ایستادگی  نفس 
اکنون  نگردید.  سودابه  وسوسه های 
سیاوش  دوم  آزمون  یا  سرد  َور  نوبت 
است که در حدود سرزمین بلخ اتّفاق 

افتاد.
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از خویشان خود را که من نام خواهم برد 
و  فرستد  ما  نزد  گروگان  عنوان  به 
و  بگذراند  جیحون  از  را  خود  سپاهیان 
منتظر مانَد تا ما شاه کاووس را از نّیت او 
صلح  این  با  او  چون  سازیم،  آگاه 
همداستان شد، صلح کنیم بر مرزهایی 
که منوچهر شاه میان دو کشور تعیین 
کرده است. پس از گذشت هفتة مهلت 
گرسیوز را از شروط مصالحه آگاه کردند 
بیان  و  نوشت  افراسیاب  به  نامه ای  او  و 
بدان  خواه ناخواه،  افراسیاب،  کرد.  حال 
شروِط وهن آور به سبب خواب هولناکی 
که دیده بود و تعبیری که از آن کرده 
سپاهیانش  که  داد  در  تن  بودند 
رها  را  ایران  به  متعلق  سرزمین های 
با  گرسیوز  بازگردند.  توران  به  و  سازند 
آمد.  سیاوش  نزد  گروگان ها  و  هدایا 
شاهزادة ایران ازو به گرمی استقبال کرد 
به  سزاوار  هدایایی  با  و  نواخت  را  او  و 
توران بازگردانید. پس نامه ای به کاووس 
شاه نوشت و در آن گرفتن هدیه و صد 
تن گروگان و برقرارِی صلح و عقب نشینی 
ترکان از سرزمین های ایران را شرح داد 
تا  آمد  پایتخت  به  نامه  این  با  رستم  و 
دهد.  شرح  بدرستی  را  رویدادها  خود 
و  گروگان  و  آشتی  آن  تندخو  کاووِس 
سیاوش  به  و  نپذیرفت  را  هدیه گیری 
زنجیر  به  را  گروگان ها  که  نوشت  نامه 
بکشد و نزد او بفرستد تا همه را از دم 
تیغ بگذرانند و خود به توران زمین لشکر 
کشد و با افراسیاب به نبرد ادامه دهد و 
اگر مایل به سپاهکشی نیست فرماندهی 
لشکریان را به طوس دهد و خود نزد او 
از  را  شاه  تا  کوشید  هرچه  رستم  آید. 
و  صلح  اهمیت  بر  و  پیمان شکنی  ننگ 
آسایش دو کشور آگاه کند، شاه نابخرد 
نپذیرفت و رستم را به آزمندی و گرفتن 
هدیه و پرهیز از جنگ متهم کرد. رستم 
با  و  برتافت  رو  ازو  خشم  و  دلتنگی  با 
چون  رفت.  سیستان  به  خود  لشکریان 
غمی  رسید،  سیاوش  به  کاووس  نامة 
سویی  از  یافت.  راه  او  دل  در  بزرگ 
نمی خواست از فرمان پدر سرپیچی کند 
و  پیمان شکنی  دیگر  سوی  از  و 
را  بیگناه  گروگاِن  تن  صد  کشته شدن 
و  می دید  خود  دامان  بر  ننگی 

تحّمل ناکردنی. پس با دو تن از سرداران 
ایران که از کودکی با ایشان مأنوس بود 
مشورت  شاُوران  زنگة  و  بهرام  با  یعنی 
کرد و گفت به آنچه پدر خواسته عمل 
نتواند کرد و از فرمان او هم نمی خواهد 
کار  چارة  ایشان  از  و  کند  سرپیچی 
و  دادند  دلداری  را  وی  آنان  خواست. 
گفتند نامة دیگر بنویس و ازو درخواست 
کن که از دستوری که داده است عدول 
توران  با  جنگ  به  نپذیرفت  اگر  و  کند 
می شویم.  سرنوشت  تسلیم  و  می رویم 
فرمان  از  سرپیچی  قصد  گفت  سیاوش 
شاه ندارم، اما خون صد تن بیگناه را به 
دیگر  سوی  از  گرفت.  نمی توانم  گردن 
و دشمنی  گزند  از  روم  پایتخت  به  اگر 
آن  بهتر  بود؛  نخواهم  امان  در  سودابه 
است که ترك دیار گویم و به گوشه ای 
ننگ  از  هم  تا  برم  پناه  جهان  از 
پیمان شکنی و هم از گناه نافرمانی و هم 
پس  بمانم.  درامان  نامادری  کین  از 
نامه ای به افراسیاب نوشت و با باز پس 
که  خواست  ازو  گروگان ها  فرستادن 
به  و  بگذرد  او  کشور  از  دهد  اجازه 
را  نامه  این  برود.  دوردست  سرزمین 
هدایایی  با  فرستاد  شاوران  زنگة  همراه 
فرستادة  آمدِن  خبر  چون  درخور. 
سیاوش به افراسیاب رسید دستور داد از 
به  گرمی  به  را  او  و  کردند  استقبال  او 
و  سیاوش  نامة  بر  و  پذیرفت  حضور 
بزرگان  با  گشت،  واقف  او  درخواست 
دربار و پیران ویسه وزیرش مشورت کرد. 
بلند شاه است که  از بخت  پیران گفت 
فرزند کاووس از پدر روگردان شده است 
و قصد آمدن به سرزمین ما دارد. باید او 
ساکن  و  مستقر  اینجا  در  و  پذیرفت  را 
یکی  دارد،  فوایدی  کار  این  و  ساخت 
جنگی  دیگر  کشور  دو  میان  آنکه 
درنخواهد گرفت. دیگر آنکه اگر کاووس 
شاه که  به پیری رسیده است از جهان 
ایران  شاهی  تخت  بر  سیاوش  برود، 
خواهد نشست و حرمت مهمان نوازی ما 
را خواهد داشت و دو کشور یکی خواهند 
گشت و لشکری و رعیت خواهد آسود. 
افراسیاب گفت سخنان تو خردمندانه و 
بچة  که  دید  باید  اما  است،  نویدبخش 
و  بزرگ  و  ببالد  چون  پروردن  شیر 

ازو  بردن  کیفر  خطر  به  شود  نیرومند 
می ارزد یا خیر؟ پیران پاسخ داد که شاه 
باید در این کار نیکو تأمل کند. سیاوش 
و  نیست  پدر  عادت  و  خوی  بر 
روی گرداندِن او از پدر و راضی نشدن به 
خود  بیگناهان  کشتن  و  پیمان شکنی 
برهانی است بر این مّدعا، باید بر اعتقاد 
را  او  نهاد،  ارج  او  انسانی  نّیت  و  پاك 
گرامی  دلبند  فرزندی  چون  و  پذیرفت 
داشت. پس افراسیاب نامه ای به سیاوش 
نوشت و ازو خواست که به توران آید و 
با حرمت و عّزت در این سرزمین زیست 
کند و زنگة شاوران را با هدایای ارزنده 
بازگردانید. زنگه با نامه نزد سیاوش آمد 
بهرام  به  را  سپاه  بی درنگ  سیاوش  و 
طوس  رسیدن  تا  خواست  ازو  و  سپرد 
با سیصد  لشکر را همانجا بدارد و خود 
و  دینار  و  درم  مقداری  و  گزیده  سوار 
پرستار و غالم رو به راه آورد. از بلخ به 
ترمذ آمد و به چاچ و قجقارباشی رسید. 
رفتن  از  و  آمد  بلخ  به  چون  طوس 
سیاوش به توران آگاه شد ناگزیر لشکر 
برگشت.  کاووس  نزد  و  برگرفت  را 
سرزمین  به  پسر  رفتن  از  شاه کاووس 
داد  فرمان  و  شد  غمگین  توران سخت 
که سپاه پراگنده شوند و اندیشة جنگ 
آمدِن  خبر  چون  کنند.  بیرون  دل  از 
داد  فرمان  رسید  افراسیاب  به  سیاوش 
که پیران به استقبال او رود، تخت زریّن 
بر پیل نهد و اسبان با ساز و برِگ زریّن 
و  باشکوه  سواران  و  گردانند  آراسته 
حشمت او را به دربار آرند. پیران با این 
کوکبه به سیاوش رسید، او را در آغوش 
گرفت و خوشامد گفت و ازو خواست که 
پیمان کند تا در توران زمین رحِل اقامت 
افکند و خود نیز متعهد شد که در غم و 
شادی یار و مددکار او باشد و نگذارد از 
هیچ جهت گزندی بر او رسد. پس با هم 
افراسیاب آمدند. شاه از تخت  بارگاه  به 
فرود آمد و سیاوش را در بر گرفت و او 
را فرزند خواند و مقدمش را به سرزمین 
ترك  گرامی داشت و جای مناسب برای 
به  پس  کردند.  آماده  داد  دستور  او 
مجلس بزم رفتند و شادیها کردند و روز 
و  رساندند  پایان  به  خوشی  به  را 
شب هنگام راهی آرامگاه شدند.  چنانکه 
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لقب  اینکه  با  کیکاووس  می شود  دیده 
باشکوه »کی« را با خود یدك می کشد 
که  زیرا  است،  دور  آن  حقیقت  از 
برخورداری واقعی از فّرة کیانی یا کیان 
خّره مستلزم کوشش مداوم است. از پدر 
تنها قابلیتی به پسر به ارث می رسد که 
و  نیایش  گرو  در  آن  ساختن  محقَّق 
و  عبادت  در  اخالص  و  است  پرستش 
عبودیت بدون راهنمایی دانایان رهداِن 
از  سهروردی  نمی دهد.  دست  راه رفته 
توسط  تقدیس  مراسم  به پاداشتن 
کیخسرو  و  فریدون  مانند  شهریارانی 
این  از  را  ما  و  است  گفته  سخن 
که  است  بازداشته  ساده اندیشی 
تولّد  بدو  از  که  است  امری  فرهمندی 
نیازی  جهد  و  جّد  به  و  است  حاصل 
ندارد. گاه می پندارند که فّره هالة نوری 
فرهمندان  سر  دور  به  ازل  از  که  است 
کشیده شده است، حال آن که همة این 
تعلیم  در  ناموزون،  و  خام  تصّورات 
اشراقی جای خود را به تصّورات دقیق و 

روشن می سپارد.
بازیچة شهوت و غضب خویش  کاووس 
پروردة  که  سیاوش  درحالی که  است، 
و  کشش ها  این  بر  است  سیمرغ 
گردیده  چیره  نفس  دوِن  گرایش های 
است، تو گویی که خوك درون و دّرندة 
کشیده  بند  به  عقل  کمند  به  را  درون 
است  و حقاً شایستة لقب »کی« است. 
پیروز  دشوار  آزمون  دو  از  که  سیاوش 
برآمد، به مقام سروری و امیری حقیقی 
گشت  شهری  شهریار  و  گردید  نائل 
بود.  ساخته  سیمرغ  الهام  به  خود  که 
امیری و سروری با »تغلّب«، یعنی زدن 
به هر صورتی که هست  رقبا  و کوفتن 
حاصل نمی گردد، بلکه محصول پرورش 
روان و تبدیل آن از حالت تیره به حالت 
روشن است. روشن روانان رؤسای حقیقی 
عالم به شمار می روند، چه مردم آنها را 
حقیقت  این  نشناسند.  چه  و  بشناسند 
کتاب  مقدمة  در  سهروردی  را  بزرگ 

»حکمة االشراق« بیان کرده است.
سیاوش  آزمون  مرحله  دو  اینکه  درك 
مرحله  دو  با  توران  مرز  و  ایران  در 
و  کنعان  در  )ع(  صّدیق  یوسف  آزمون 
دشوار  چندان  است  تطبیق  قابل  مصر 

گذرانیدن  از  پس  نیز  یوسف  نیست. 
رسید  سروری  به  زندان  و  چاه  امتحان 
آنجا  از  گردید.  مصر  کشور  خزانه دار  و 
به  ایران  تمّدن  مرکز  از  سیاوش  که 
و  رفت  تورانی  چادرنشینان  سرزمین 
کنعان  شبانان  سرزمین  از  )ع(  یوسف 
آزمون  شد،  برده  مصر  تمّدن  مرکز  به 
آزمون  از  پس  سیاوش  نزد  در  خشم 
)ع(  یوسف  برعکس  درست  بود،  آرزو 
که آزمون آرزوی او پس از آزمون خشم 
اتّفاق افتاد. با وجود چند تفاوت بین دو 
داستان، روح هر دو داستان یکی است 
و این یگانگی را زیِر سِر سروش)فرشته 
دانست  باید  الهام بخش(  یاخرِد  وحی 
دریغ  قومی  هیچ  از  را  خود  فیض  که 
چون  دیگر،  عبارت  به  است.  نداشته 
حقیقت یکی است و انسان یکی است، 
)ع(  یوسف  داستان  و  سیاوش  داستان 
بدون  دارد،  بسیار  شباهت  یکدیگر  با 
اینکه یکی از روی دیگری ساخته شده 
باشد. سیاوش در سرزمین چادرنشینان 
)ع(  یوسف  ولی  رسید،  قتل  به  تورانی 
درسرزمین مصر به مرگ طبیعی از دنیا 
رفت. بنی اسرائیل پس از یوسف )ع( در 
مصر به بردگی فراعنه درآمدند؛ پسران 
زنده  را  آنها  زنان  و  بریدند  سر  را  آنها 
نگاه داشتند. قتل سیاوش در بین ایالت 
تورانی با طبیعت خشن آن نوع زندگی 
وفق دارد، حال آنکه در تمّدن معموالً به 
مرور زمان و با پنبه سر می بُرند. یوسف 
ولی   ، نیاورد  پدید  شهری  خود  )ع( 
از  )ع(  سلیمان  و  )ع(  داوود  بعد  قرنها 
اخالف او معبد بیت المقّدس را ساختند 
معادل  می توان  را  بیت المقّدس  شهر  ؛ 

سیاوشگرد ایرانی دانست. 
پرسش و پاسخ

پ:از آنجا که فردوسی قطعٌا مذهب شیعه 
داشته است و تشّیع و تصّوف طبق رأی 
نمی  آیا  است،  یکی  آملی  حیدر  سّید 

توان فردوسی را صوفی دانست؟
شکی  فردوسی  بودن  شیعه  در  ج: 
را  او  نویسندگان  از  ای  پاره  نیست. 
قلمداد  زیدی  یا حتی  اسماعیلی  شیعه 
کرده اندکه بسیار بعید است. به نظر می 
مذهب  به  بوعلی  و  فردوسی  که  رسد 
امامیه تعلق داشته اند، یعنی شیعه اثنی 

مستلزم  فردوسی  تشیع  ولی  عشری. 
آری  نیست.  او  بودن  رسمی  صوفی 
اسالم  باطنی  بُعد  به  حقیقی  شیعه  هر 
نظریه  دارد)  دلبستگی  و  خاطر  تعلق 
سید حیدر آملی نیز جز از این و بیش از 
این نیست(، بی آنکه الزم آید که خرقه 
در بر کند و به یکی از سالسل تصوف 

بپیوندد.
سیاوش  سهراب،  شما  سخن  در  س: 
اگر  شدند.  شمرده  رگه  دو  کیخسرو  و 
ایرانی ها و تورانی ها در اصل دو تیره از 
آریائیان باشند که یکی از آنها )ایرانی ها( 
یکجانشین و دیگری)تورانی ها( کوچگرد 
سه  این  بودن  دورگه  از  دیگر  بوده اند 
شخص نمی توان سخن گفت، چرا که از 

طرف پدر و مادر آریائی اند.
توان  می  البته  را  رگه«  »دو  کلمه  ج: 
کار  به  تنگ  و  محدود  بسیار  معنی  به 
از  او  والدین  که  شخصی  یعنی  برد، 
نژاد  و  سفید  نژاد  محتلف)مثال  نژاد  دو 
سیاه( باشند، ولی این کار لزومی ندارد. 
حیث  از  تورانی ها  و  ایرانی ها  دوری 
تورانی ها  )آیین  آیین  و  معیشت  شیوه 
دیوپرستی و جادوگری است( در حدی 
خصوص  در  را  رگه  دو  لفظ  که  است 
داردمی  تیره  دو  هر  از  تبار  که  کسی 
او  تبار  که  نیز  رستم  برد.  کار  به  توان 
رگه«  دو   « حتماً  است  تازی  و  ایرانی 
نیز ضروری  نکته  این  ذکر  است. ضمناً 
ایرانی ها  بودن  یکجانشین  که  است 
که  نیست  معنی  این  به  شاهنامه  در 
همواره  خود  دوردست  سوابق  در  آنان 
این  به  چنانکه  بوده اند،  یکجانشین 
ایران  عشایر  و  ایالت  که  نیست  معنی 
که  است  این  در  نیستند. سخن  ایرانی 
به  تمدن  صاحب  ایرانی ها  شاهنامه  در 
شمار می روند و حتی در دوره های پیش 
از هخامنشی ها چنین است. در شاهنامه 
ایالت  در  استخر  شهر  کاووس  تختگاه 

فارس است.
س: از دو تبیین که درباره نام سیاوش 

آوردید، کدام یک رجحان دارد؟
)بنام  سیاوش  سیاه  اسب  که  آنجا  ج:از 
رسید،  میراث  به  کیخسرو  به  شبرنگ( 
است،  بهتر  دوم  تبیین  نظر می رسد  به 
فرزند  به  پدر  از  اسرار  مرکب  یعنی 
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درسرزمین  )ع(  یوسف  ولی  رسید، 
رفت.  دنیا  از  طبیعی  مرگ  به  مصر 
بنی اسرائیل پس از یوسف )ع( در مصر 
آنها  پسران  درآمدند؛  فراعنه  بردگی  به 
نگاه  زنده  را  آنها  زنان  و  بریدند  سر  را 
ایالت  بین  در  سیاوش  قتل  داشتند. 
تورانی با طبیعت خشن آن نوع زندگی 
وفق دارد، حال آنکه در تمّدن معموالً به 
مرور زمان و با پنبه سر می بُرند. یوسف 
ولی   ، نیاورد  پدید  شهری  خود  )ع( 
از  )ع(  سلیمان  و  )ع(  داوود  بعد  قرنها 
اخالف او معبد بیت المقّدس را ساختند 
معادل  می توان  را  بیت المقّدس  شهر  ؛ 

سیاوشگرد ایرانی دانست. 
پرسش و پاسخ

مذهب  قطعٌا  فردوسی  که  آنجا  از  پ: 
تصّوف  و  تشّیع  و  است  داشته  شیعه 
طبق رأی سّید حیدر آملی یکی است، 
آیا نمی توان فردوسی را صوفی دانست؟

شکی  فردوسی  بودن  شیعه  در  ج: 
نیست. پاره ای از نویسندگان او را شیعه 
کرده  قلمداد  زیدی  حتی  یا  اسماعیلی 
می  نظر  به  است.  بعید  بسیار  اندکه 
مذهب  به  بوعلی  و  فردوسی  که  رسد 
امامیه تعلق داشته اند، یعنی شیعه اثنی 
مستلزم  فردوسی  تشیع  ولی  عشری. 
آری  نیست.  او  بودن  رسمی  صوفی 
اسالم  باطنی  بُعد  به  حقیقی  شیعه  هر 
نظریه  دارد)  دلبستگی  و  خاطر  تعلق 
سید حیدر آملی نیز جز از این و بیش از 
این نیست(، بی آنکه الزم آید که خرقه 
در بر کند و به یکی از سالسل تصوف 

بپیوندد.
سیاوش  سهراب،  شما  سخن  در  س: 
اگر  شدند.  شمرده  رگه  دو  کیخسرو  و 
ایرانی ها و تورانی ها در اصل دو تیره از 
آریائیان باشند که یکی از آنها )ایرانی ها( 
یکجانشین و دیگری)تورانی ها( کوچگرد 
سه  این  بودن  دورگه  از  دیگر  بوده اند 
شخص نمی توان سخن گفت، چرا که از 

طرف پدر و مادر آریائی اند.
توان  می  البته  را  رگه«  »دو  کلمه  ج: 
کار  به  تنگ  و  محدود  بسیار  معنی  به 
دو  از  او  والدین  یعنی شخصی که  برد، 
نژاد  و  سفید  نژاد  )مثالً  محتلف  نژاد 
سیاه( باشند، ولی این کار لزومی ندارد. 

حیث  از  تورانی ها  و  ایرانی ها  دوری 
تورانی ها  )آیین  آیین  و  معیشت  شیوه 
دیوپرستی و جادوگری است( در حدی 
خصوص  در  را  رگه  دو  لفظ  که  است 
دارد  تیره  دو  هر  از  تبار  که  کسی 
تبار  که  نیز  رستم  برد.  کار  به  می توان 
او ایرانی و تازی است حتماً » دو رگه« 
نیز ضروری  نکته  این  ذکر  است. ضمناً 
ایرانی ها  بودن  یکجانشین  که  است 
که  نیست  معنی  این  به  شاهنامه  در 
همواره  خود  دوردست  سوابق  در  آنان 
این  به  چنانکه  بوده اند،  یکجانشین 
ایران  عشایر  و  ایالت  که  نیست  معنی 
که  است  این  در  نیستند. سخن  ایرانی 
به  تمدن  صاحب  ایرانی ها  شاهنامه  در 
شمار می روند و حتی در دوره های پیش 
از هخامنشی ها چنین است. در شاهنامه 
ایالت  در  استخر  شهر  کاووس  تختگاه 

فارس است.
س: از دو تبیین که درباره نام سیاوش 

آوردید، کدام یک رجحان دارد؟
ج: از آنجا که اسب سیاه سیاوش )بنام 
رسید،  میراث  به  کیخسرو  به  شبرنگ( 
است،  بهتر  دوم  تبیین  نظر می رسد  به 
فرزند  به  پدر  از  اسرار  مرکب  یعنی 
منتقل گردید. به طور کلی خلفاء الهی 
شهسواران راز هستند که با رفتِن یکی، 

دیگری برجای او می نشیند.
س: بحث قوة غضبّیه و قوة شهوانّیه را 
آورده اند.  خود  کتب  در  یونانی  فالسفه 
و  سیاوش  داستان  به  ربطی  چه  این 

یوسف صدیق)ع( دارد؟
ج: فالسفه یونان به روش عقلی حقایقی 
را کشف کرده اند که با حقایقی که سایر 
در  بود.  نتواند  ناسازگار  یافته اند  اقوام 
و  خسروانی  خمیره های  اشراق  فلسفة 
فیثاغورسی و علوی سر به هم می آورد 
صور  یعنی  می شود،  دانسته  یکی  و 

گوناگون خمیرة ازلی است.
چیست،  که  است  معلوم  ورگرم  س: 
روشن  سیاوش  داستان  در  ورسرد  ولی 

نیست.
از آتش،  آزمون عبور  مانند  َوِر سرد  ج: 
سرد  َوِر  اصطالح  ندارد.  معّینی  مراسم 
که  می-شود  برده  کار  به  این جهت  از 
صلح  تورانی ها  با  آنکه  از  پس  سیاوش 

مخاصمه  ترك  پیمان  آنان  با  و  کرد 
شدید  فشار  در  پدرش  جانب  از  بست، 
بشکند.  را  خود  پیمان  که  گرفت  قرار 
وی پیمان خود را نشکست و با عبور از 
آب جیحون به سرزمین توران مهاجرت 
کرد. سیاوش از آب جیحون به سالمت 
جان به در بُرد، چنانکه در مرحله پیشین 
رود  از  بود. گذر  ندیده  آتش گزندی  از 
نشان  آن،  در  نشدن  غرق  و  جیحون 
صدق سیاوش بود.  َوِر سرد در شاهنامه 
بر خالف َوِر گرم که با آب و تاب فراوان 
شده؛   برگزار  اشاره  به  است،  مذکور 
از صحنة ور گرم در  تابلوهای مینیاتور 
َوِر  صحنة  از  تاکنون  ولی  است،  دست 
سرد پرده یا مجلسی دیده نشده است، 
حال آنکه اهمیت آزمون دوم از آزمون 

نخست اگر بیشتر نباشد کمتر نیست.
از  سودابه  و  سیاوش  داستان  در  س: 
میان  به  ذکری  کی پشین  و  کی آرش 

آمد، آنها کیستند؟
ج: سلسله کیانی از کیقباد آغاز می شود 
و به اعتباری به کیخسرو ختم می گردد. 
این  از  حلقه  دو  کی پشین  و  کی آرش 
دورة  در  که  می روند  شمار  به  سلسله 
شمارة  می زیسته اند.  سیاوش  از  پیش 
اعتبار  به  است.  کیانی هشت  شهریاران 
و  لهراسب  کیخسرو،  از  پس  دیگر، 
گشتاسب در زمرة شهریاران کیانی قرار 
سلسله  ختم  اعتبار،  این  به  می گیرند. 
خواهد  زردشت  حامی  ُگشتاسب  با 
کتاب  به  می توان  کیانیان  دربارة  بود. 
کریستن سن  آرتور  نوشتة  »کیانیان« 

رجوع کرد.
برای  باستان  دورة  در  واقعاً  آیا  س: 
آزمودن صدق کسی، او را وا می داشتند 

که در آب و آتش فرورود؟
ادوار  در  جهان  احوال  و  اوضاع  ج: 
گوناگون زمان یکسان نیست: به یکسان 
َرِوشِن زمانه مدان! به عالوه، کار پاکان 
را قیاس از خود مگیر! دربارة آزمون های 
آب و آتش در ایران باستان می توان به 
صفحات 13و23 از کتاب »زردشتیان« 

نوشتة مری بویس مراجعه کرد. 
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سی و هشتمین نشست پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی 
و روابط بین الملل  از سلسله نشست های  نظام سیاسی 
اسالم با عنوان »موانع معرفتی وحدت اسالمی در جهان 
اسالم« روز سه شنبه 94/10/22 با طرح بحث از طرف 

یکی از اساتید در پژوهشکده برگزار شد.
بحث در مورد مبانی معرفتی شکل گیری ذهنیت وحدت 
به  را  معرفت  اگر  ما  می باشد.  تفرقه گرا  ذهنیت  یا  گرا 
دو گروه معرفت کلی نگر در مقابل معرفت جزئی نگر یا 
کنیم.  تقسیم  فلسفی  معرفت  مقابل  در  حسی  معرفت 
سمت  به  و  دارد  ابا  وحدت  به  میل  از  حسی  معرفت 
کلی نگر  معرفت  حالیکه  در  نمی شود  داده  وحدت سوق 
زمینه ای برای وحدت در آن وجود دارد. اگر ذهنیتی فاقد 
معرفت به طور کلی باشد و معرفت فلسفی را واجد نباشد 
نداشته  را  کلی  مسائل  به  پرداختن  توانایی  که  معرفتی 
باعث  امر  و همین  مفاهیم جزئی سیر می کند  در  باشد 
می شود که چنین معرفت جزء نگری در ساحت تکثر باقی 
بماند. معرفت فلسفی توانایی این را دارد که به حالت کلی 
برسد در تفکر ایرانی معرفت از نوع فلسفی است. معرفت 
عربی یا به طور خاص معرفتی که در عربستان وجود دارد 
معرفت حس گرا است و فاقد معرفت فلسفی است. نتیجه 
اینکه به همین دلیل است که دعوت به وحدت در ایران 
شکل می گیرد در مقابل عربستان میل به وحدت را ندارد 
شاهد  انقالب  از  بعد  بماند.  باقی  تکثر  در  می خواهد  و 
بودیم که در مقابل دعوت به وحدت اسالم از ناحیه ایران، 
نمی شود  استقبال  از طرف عربستان  تنها  نه  این دعوت 
وقتی  ایران  در  دارد.  وجود  آن  با  هم  تقابل  نوعی  بلکه 
وحدت  به  دعوت  می افتد  راه  به  دینی  حرکت  یک  که 
یکی از پیام های اصلی است دلیل این است که معرفت 
ایرانی یک معرفت فلسفی است که کل گراست برخالف 
عربستان که معرفت حسی دارد. وقتی که معرفت فلسفی 
سمت  به  باید  قاعدتاً  وحدت  برای  باشد  نداشته  وجود 
ضرورت های اجتماعی رفت. یکی دیگر از اساتید به تبیین 
اشاره کردند: گروهی که  تقریبی  سه گروه وحدت گرای 

نگاه سیاسی دارند و معتقدند به دلیل دشمنان واحدی 
نگاه  باشیم.  متحد  آنها  با  مبارزه  برای  باید  داریم  که 
کنند  تأکید  اشتراکات  روی  سنی  و  شیعه  که  این  دوم 
خالفت  بحث  می فرماید:  بروجردی  آیت ا...  افتراقات.  نه 
کنیم.  صحبت  اشتراکات  روی  باید  است  اختالف  باعث 
نگاه سوم اینکه مبانی را باید اصالح کرد شیعه برخی از 
تغییر  را  آنها  می توان  است  غالیانه  و  خرافی  اعتقاداتش 
داد. اینها تاریخی است و در طول تاریخ شکل گرفته است 
و جزء اصول نیستند. اهل سنت هم نگاهش به شیعه در 
طول تاریخ شکل گرفته است. محمد عبده معتقد است 
که در مبانی هر دو گروه باید تغییر داده شود. این سه 
سیاسی  نگاه  که  کسانی  دارد.  الزاماتی  هرکدام  دیدگاه 
نمی کنند.  نگاه  وحدت  دید  با  که  است  مشخص  دارند 
دارد.  مشکالتی  وحدت  مسئله  به  داشتن  سیاسی  نگاه 
جمهوری اسالمی نگاهی سیاسی دارد کنفرانس هایی که 
تشکیل شده تاثیر آنچنانی نداشته است. حضرت امام)ره( 
هم نگاه سیاسی دارد و نگاه سوم را قبول ندارند. دیدگاه 
مقداری  می تواند  می آید  نظر  به  و  دارد  طرفدارانی  دوم 
راهگشا باشد. الزمه اش این است که مثاًل روی بحث های 
خاص شیعی تأکید نکند. باید دید کدام دیدگاه می تواند 
موثرتر باشد و از نظر مفهومی و معرفتی کدام یک از اینها 
الزاماتی  با پذیرفتن هر کدام  و  امکان عملی شدن دارد 

وجود دارد که باید آنها را پذیرفت. 
یکی از اساتید سؤالی را مطرح می کند با این مضمون که 
چه لزومی دارد که اندیشه وحدت گرایانه داشته باشیم؟ 
نظریه هایی که در حوزه وحدت است بیشتر نظریه همدلی 
و همگرایی است و الزمه آن این است که دولت ها باید 
اتحاد  و  ائتالف  عنصر  دو  بردارند.  قدم  در حوزة وحدت 
اتحاد در  ائتالف در زمان جنگ شکل می گیرد و  داریم 
زمان صلح. تابه حال بیشتر ائتالف وجود داشته در مقابل 
دشمن مشترك. در حال حاضر مشکل جدی وجود دارد 

و آن وحدت داخلی کشورهای اسالمی مستقل است. 

گزارش سی و هشتمین نشست از 
نشست های  نظام سیاسی اسالم
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اقتصادی  »عملکرد  موضوع  با  آزاد  گفتگوهای  جلسة  دومین 
علوم  پژوهشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  سوی  از  دولت« 
انسانی و مطالعات فرهنگی، روز چهارشنبه دوم دی ماه با حضور 

دکتر فرشاد مومنی برگزار شد. 
در  اجتماعی  و  فرهنگی  برنامه ریزی  مدیر  معتمدی  ابتدا  در   
مورد این جلسات گفت: معاونت فرهنگی و اجتماعی، روش های 
مختلفی را برای بحث در خصوص علوم انسانی و مباحث فرهنگی 
در  آزاد  گفتگوهای  روش ها،  این  از  یکی  است.  گرفته  پیش  در 
امروز  سبب  همین  به  است.  عمومی  خاص  موضوع  یك  قالب 
تا در حول موضوع  از آقای دکتر فرشاد مؤمنی دعوت کرده ایم 
»عملکرد اقتصادی دولت« گفتگو انجام دهیم و سپس حاضران 

به بیان سواالت و دیدگاه های خود بپردازند.
 در ادامه این جلسه دکتر فرشاد مؤمنی اظهار داشت: نظریه پردازان 
فرودهایی  و  فراز  و  چرایی عملکرد کشورها  واکاوی  در  توسعه، 
بین  رقابت  اصلی  قانون  روی  دارد،  وجود  آن ها  عملکرد  در  که 
واحدهای اقتصادی اجتماعی، یعنی اندیشه ها، تکیه می کنند، یعنی 
واکاوی اندیشه هایی که پشت سر اقدام ها و سیاست ها قرار دارد. 
وی افزود: مسئله بسیار مهم دیگر این است که مشاهدة تاریخی 
نظریه پردازی توسعه نشان می دهد که روند انباشت ذخیرة دانایی 
در جامعه بشری به لحاظ تاریخی یك روند برگشت ناپذیر است. 
ذخیره دانایی بشر به طور دائم رو به افزایش است، اما عملکرد 
واحدها  همه  است.  پذیر  برگشت  اجتماعی  اقتصادی،  واحدهای 
دوران هایی از سقوط و نزول را در عملکرد خود مشاهده می کنند. 
این مشاهده ها نکات خارق العاده ای دارد، یکی از آن ها که در بحث 
امروز اهمیت دارد، انباشت دانایی برای بهبود عملکرد اقتصادی 
و اجتماعی است که شرط الزم برای آن به حساب می آید. سوال 
این است که تحت چه شرایطی کشورها می توانند از ذخیره دانایی 
خود به صورت خردورزی استفاده کنند و سطح کشورهای خود را 

ارتقاء بدهند و در چه شرایطی نمی توانند؟ 
 وی با اشاره به سه کانون مرکزی متغیرهای تعیین کننده شامل 
سازه های ذهنی، نظام قاعده گذار و اجرا و در نهایت نظام توزیع 
منافع اظهار داشت: بر اساس ویژگی های این سه مولفه، عملکرد 
متفاوت متغیر توضیح داده می شود. بنابراین اگر ما در خصوص 
عملکرد اقتصادی جامعه بخواهیم بحث کنیم بهتر است روی این 

مولفه ها متمرکز شویم.
این اقتصاددان تصریح کرد: اشکال دیگر، قفل شدگی به تاریخ و 
وابستگی به مسیر طی شده است. یعنی اراده هایی برای اصالح 

تاریخ  طول  در  که  مولفه  سه  به  برمی گردد  اما  می شود  شروع 
تثبیت شده است. پس باید روی این مولفه ها دقت کافی داشته 
بررسی  برای  اعالء  مثال های  از  یکی  نظر  این  از  ایران  باشیم. 
است. در کل دنیا تنها دو مورد شبیه ایران بتوان پیدا کرد که دوبار 
در یك قرن، یك بار در ربع اول قرن بیست و یك بار در ربع دوم 
قرن، جنبش های اجتماعی را رقم زدند که هدف آن خروج از بن 
بست بود، اما نتایج آن با ماهیت جنبش های اجتماعی سنخیتی 

نداشت.
وی افزود: وقتی به سطح مشارکت و همدلی مردم ایران در بین 
دستاوردها  مقایسه  با  می کنیم،  نگاه   1357 تا   1355 سال های 
مسیر  به  وابسته  را  ما  تاریخی  قفل های  این  شویم  می  متوجه 
کرده است. لذا وقتی به عملکرد دو ساله دولت نگاه می کنیم، باید 
حواسمان باشد که این دولت در مرحله اول با یك میراث توسعه 
یك  خاص  طور  به  فعلی  دولت  برای  و  روست  به  رو  نیافتگی 
مسئله حیاتی دیگر هم وجود دارد که اینها میراث دار دولت قبل 
از خود هستند، به طوریکه حتی می توان گفت عملکرد آن دولت، 

تا سه دهه بعد هم تأثیرات خود را دارد. 
عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی افزود: آرایش قوا به 
گونه ای است که دولت با همه انتقادهای رادیکالی که نسبت به 
دولت قبل داشته، هنوز نتوانسته یا نخواسته یك گزارش درست 
از آنچه تحویل گرفته بدهد. اگر ما بتوانیم یك تصویر مبتنی بر 
کارشناسی از میراث دولت قبل ارائه بدهیم، شاید به ندرت کسی 

آمادگی رو به رو شدن با این حجم از مشکالت را می داشت.
دکتر مومنی خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم قفل های تاریخی را 
تغییر بدهیم، باید ابتدا شناخت دقیقی از وضع موجود داشته باشیم. 
سپس شناخت دقیقی از وضع مطلوب بدست آوریم و در نهایت 
شناخت دقیق از ساز و کارهای خروج از وضع موجود و حرکت 
به وضع مطلوب را بدست آوریم که شناخت ما در هر سه حوزه 
ما شناخت هایی است که هویت  بسیار کم است، چرا که بحث 

جمعی پیدا کرده باشد.
وی با ذکر مثال هایی از عدم شناخت وضع موجود گفت: به عنوان 
مثال دولت جدید تاکنون قادر نشده است رقم دقیق بدهی های 
ریالی دولت قبلی را مشخص کند. ما درخصوص وضع موجود و 
شناخت دقیق آن با محدودیت جدی رو به رو هستیم. وقتی این 
شناخت با منافع سیاسی هم گره می خورد، مشکل بیشتر می شود. 
از  نابسامان تر  اوضاع  مورد وضعیت مطلوب،  در  تأکید کرد:  وی 
وضع موجود است. ایران به این مشهور است که در مورد آنچه 

دومین جلسه گفتگوهای آزاد با موضوع 
»عملکرد اقتصادی دولت« برگزار شد
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در  اما  می رسند،  اجماع  به  زود  خیلی  نمی پسندند  و  نمی خواهند 
مورد آنچه می خواهند، پایدار و یکی نیستند. جان فورن در کتاب 
از  ایران  به بررسی وضعیت  نام »مقاومت شکننده« که  به  خود 
ایرانیها  که  دارد  تأکید  پرداخته،  هاشمی  آقای  دولت  تا  صفویه 
خیلی زود بر حذف دیکتاتور به توافق می-رسند، اما  به محض 
کنار زدن آن، آنچنان آشوبی بین آنها برای چه کنیم  در می گیرد 
که در نتیجه آن، دچار هرج و مرج و در نهایت تکرار فرآیند قبلی 
می گردند. لذا ما به این دلیل با انباشت سرمایه مادی و انسانی 

رو به رو می شویم.
وی به نمونه دیگری از تصویر وضعیت برجا مانده از دولت قبل 
 1384 شهریور  در  سرمایه  حساب  خالص  افزود:  و  کرد  اشاره 
منهای دویست میلیون دالر بود، اما در پایان سال 1398 خالص 
حساب سرمایه منهای 25 میلیارد دالر شد، یعنی 125 برابر خروج 
خروج  که  کجا  هر  که  است  این  مهم تر  نکتة  داشتیم.  سرمایه 
سرمایه مادی داشته باشید، بدون استثناء  باید از خروج سرمایه 
انسانی ردی پیدا کنید. چنانچه آمارها نیز نشان می دهد در این 
سال ها، ایران بیش از پنج بار، رتبه یك فرار مغزها را داشته است.

دکتر مومنی رتبه فساد در ایران را یادآور شد و افزود:  از سال 
1384 تا 1392 ایران 60 رتبه در فساد سقوط داشته است و از 
لحاظ کیفیت زندگی ایرانیان، 50 رتبه سقوط کرده است. اما ما 
اینکه  به  برسد  چه  نداریم،  را  این  کردن  مطرح  گستاخی  حتی 

تحلیل بکنیم.
یعنی  داشت،  تحلیل  باید  تصویر  داشتن  از  قبل  تأکید کرد:  وی 
در  است؟  بوده  چیزی  چه  تابع  است،  شده  حاصل  آنچه  بدانیم 
اقتصادهای رانتی فهم نظری بسیار کم مقدار تلقی می شود، اما 
هیچ جایی در دنیا تمدنی شکل نگرفته اال اینکه آن تمدن، مبتنی 

بر فهم نظری بوده است.
دکتر مومنی در تبیین اهمیت فهم نظری، به ادعای دولت قبلی 
به  داشت  ادعا  قبلی  دولت  گفت:  و  کرد  اشاره  عدالت  مورد  در 
عدالت خیلی اهمیت می دهد و برای آن عدالت، بر اساس فهم 
خود چیزهایی را مطرح کرده بودند که یکی از آنها سهام عدالت 
ایرانی  میلیون   70 به  بود  کرده  پیش بینی  ابتدا  نهم  دولت  بود. 
نفری دو میلیون تومان سهام عدالت بدهند. این رقم 140 هزار 
میلیارد تومان می شود. دولتی که حتی به عنوان تدارکاتچی هم 
نمی توانست کار کند، می توانست در مورد مبلغ 140 هزار میلیارد 

تومان، بدون نیاز به مشورت با مجلس، تصمیم گیری کند.
 این اقتصاددان با تأکید بر اینکه مترهایی وجود دارد که نشان 
اظهار  است،  کرده  تغییری  چه  کشور  احوال  و  اوضاع  می دهد 
داشت: دولت یازدهم نه قادر بوده تحلیلی ارائه بدهد و نه متری 
برای اندازه گیری داشته است. قرار بوده است با متری به نام قانون 
برنامه چهارم توسعه که در یك وفاق جمعی تائید شده است، با 
هزینه کرد 16 میلیون دالر درآمد نفتی، نرخ رشد 8 درصد و نرخ 
12 درصد رشد در سرمایه ثابت داشته باشیم. اما امروز وقتی که 
در سیاست های برنامه ششم گفته شد باید رشد 8 درصد داشته 
باید 200  این رشد،  باشیم، مشخص گردید برای بدست آوردن 

میلیون دالر ارز داشته باشیم. یعنی سال 1384 با 16 میلیون دالر 
کار انجام می شده است، اما االن حداقل 200 میلیون دالر الزم 
است. وی در مورد عملکرد اقتصادی دولت فعلی گفت: با استمرار 
راهها و روندهای پیشین، کاری پیش نمی رود. االن کارهای غلط 
و درست را با هم مخلوط کرده و میانگین آن را انجام می دهند و 
اسم آن را گذاشته اند استمرار سیاست های گذشته با شیب کمتر.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: توافق هسته ای جدید موجب شده 
است 25 تا 30 میلیارد دالر هزینه مبادله را از اقتصاد ایران دور 
اقتصادی  دستاورد  معنای  به  این  اما  شود،  کمتر  فشار  و  کند 
جمهور  رئیس  انتخاب  موجب  که  وعده ای  که  حالی  در  نیست. 
مشاهده  تغییر  در خصوص  نشانه ای  هیچ  اما  بود،  »تغییر«  بود، 

نمی شود و به نظر من این خیلی قابل توجه است.
خوش  دولت  این  جهت  یك  از  داشت:  اظهار  ادامه  در  وی 
شانس ترین دولت نسبت به دوره های دیگر بوده است. چون وقتی 
با دولت قبلی مقایسه می شود، کارش بهتر بوده است، اما با توجه 
به  شعار تغییر، اینچنین نیست که تغییر جدی صورت گرفته باشد. 
از سوی دیگر در ساختار قدرت ایران، تصور خطای راهبردی که 
آنها  دارد.  وجود  هم  االن  داشت،  وجود  خاتمی  آقای  زمان  در 
موفقیت آقای خاتمی را موفقیت جمهوری اسالمی نمی دانستند و 
هر 9 روز یك بحران به راه می انداختند. االن هم موفقیت دولت 
فعلی را موفقیت جمهوری اسالمی نمی دانند. باید آنها را هوشیار 

کرد که »بر سر شاخه بن می برند«.
وی در بخش پایانی صحبت خود تأکید کرد: ما نیاز به یك بلوغ 
فکری داریم تا جرأت پیدا کنیم یك تصویر و تحلیل از وضعیت 
راه حل  یك  تا  باشیم  داشته  آن  مورد  در  گفتگو  و یك  موجود 
نیز  امسال  باشیم.  برای رسیدن به وضع مطلوب داشته  مطلوب 

سال تصمیم گیری میانی برای یك افق بهتر است.
دکتر مومنی در انتها به پرسشهای بعضی از حاضران پاسخ داد. 
وی در پاسخ به سوالی در مورد عوامل خارجی در به وجود آمدن 
ایران در داخل رقم می خورد و  فعلی گفت: سرنوشت  وضعیت 
عوامل بیرونی می-توانند آن را کند یا تند کنند. اما عنصر اصلی 
سرنوشت ما در داخل رقم می خورد. وی با اشاره به مقاله ای در 
سایت رویترز گفت: در این مقاله به سرمایه گذاران خارجی توصیه 
شده که نگاه خود را معطوف به 3 میلیون نفر ایرانی ابر برخوردار 
کنند که به دنبال کاالهای لوکس هستند. بنابراین طبیعی است 

که سرمایه گذار خارجی هم به دنبال حداکثر سود خود است. 
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی همچنین در پاسخ به سؤالی در 
مورد توصیه خود به دولت فعلی برای خروج از رکود اظهار داشت: 
اولویت اصلی دولت باید فعال کردن بخش هایی از اقتصاد باشد 
که به صورت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده یا دچار ورشکستگی 
شده است و لذا نباید توجه خود را به پروژه های جدید معطوف 
کند. همچنین راهبرد اصلی دولت باید ایجاد شغل باشد نه پرداخت 
یارانه. عالوه بر این باید هزینه مفت خوری را در اقتصاد ایران 
باال برد تا سرمایه ها به سمت تولید سوق یابد. باید توجه داشت 

که بحران موجود، فروپاشی طبقه متوسط و فقر گسترده است.
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 به مناسبت میالد حضرت رسول اکرم)ص( و امام جعفر صادق 
)ع(، مراسمی توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه 
هفتم  چهارشنبه  روز  در  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم 
دیماه برگزار شد. در این مراسم ابتدا آقای دکتر حسینعلی 
قبادی، سرپرست پژوهشگاه، میالد با سعادت نبی اکرم )ص( 
و امام جعفر صادق )ع( و همچنین میالد حضرت مسیح )ع( 
را به همة مؤمنان و خداپرستان جهان و ایران تبریک گفت.

وی در ادامه اظهار داشت: از صحبت های دکتر علی شریعتی 
به  انسان ها  می گفت  که  دارم  ذهن  در  همیشه  جمله ای 
اندازه سوال هایی که دارند یا بزرگ هستند یا کوچک. یعنی 
اندازة شخصیت  به  روزگاران مختلف  در  آدمی  پرسش های 
ریشة  شدم  متوجه  کردم،  مطالعه  بیشتر  که  بعدها  اوست. 
امام  است.  )ع(  امام جعفر صادق  از  در حدیثی  این سخن 
می توان  طریق  سه   از  را  انسانی  هر  می فرمایند شخصیت 
شناخت. اول از طریق سؤاالتی که شخص می پرسد، می توان 
به شخصیت آن فرد ورود پیدا کرد. دوم اینکه آین آدم چه 
هدیه ای برای شما می آورد، هدیه از روی طمع است یا از 
روی اخالص؟ و سومین مولفه شناخت انسان این است که 
چه پیکی را برای شما می فرستد، آن پیک نشانگر شخصیت 
بودن  ارزشی  غیر  و  حقارت  ناکرده  خدای  یا  عظمت   و 

فرستنده است.
می خواهم  مقدمه  این  از  داشت:  اظهار  قبادی سپس  دکتر 
نقبی بزنم به عظمت خداوند، از اینکه چنین رسول بزرگ، 
بی نظیر و خاتمی را برای ما فرستاد. شاید یکی از مؤلفه هایی 
که عظمت خداوند را برای ما روشن می کند، ارسال رسول و 

به ویژه خاتم االنبیاست.
 ایشان در انتها تأکید کرد: خلیفة اهلل با شخصیت رسول اکرم 

)ص( معنا پیدا می کند. چرا به رسول اکرم )ص( می گویند 
خاتم االنبیا؟ یعنی همه انبیا وامدار این رسول گرامی)ص( 
و  مرکز  در  ایشان  و  هستند  اطراف  در  انبیا  همه  هستند. 

هدف، مانند انگشتری که خاتم آن در مرکز قرار دارد.
رسول  »محمد  فیلم  از  قسمت هایی  مراسم،  این  ادمه  در 
اهلل )ص(« ساخته آقای مجید مجیدی پخش شد و سپس 
فیلم  کلی  ارزیابی  به  زائری   رضا  محمد  حجت االسالم 

پرداخت.
داشت:  اظهار  ابتدای صحبت خود  در  زائری  حجت االسالم 
در ایام میالد پیامبر اکرم)ص( در شرایطی میالد را جشن 
می گیریم که به جرأت می توان ادعا کرد حضرت محمد)ص( 
مشهورترین غریب جهان است. ما هیچ غریبی را نداریم که 
این همه مشهور باشد. از یک طرف فراگیرترین نام پسران 
در دنیا نام محمد است. بیشترین صحبت ها در مورد حضرت 
است، از صحبت های پاپ تا فیلم هایی که ساخته می شود، تا 
ستایش ها و ناسزاهایی که گفته می شود. اما همه ما می دانیم 
که  بیش از هر زمان دیگر پیام و رسالت آن حضرت و فضای 
دعوت او غریب و ناشناخته است. اگر بگوئیم او قبل از امام 

هشتم و امام علی)ع( مظلوم عالم است، درست گفته ایم. 
وی در ادامه گفت: پیامبری که آمده بود غل و زنجیر از پای 
مردم بردارد، پیامبری که آمده بود مثل باران بر همه ببارد 
و به گفته مشهوری باران که شدی مپرس این خانة کیست، 
او  او سر می برند،  نام مبارك  به  امروز  ببار.  بر همه یکسان 
که آمده بود دختران را از زنده به گوری نجات دهد، به نام 
او زنان و دختران ایزدی و غیر مذهب خود را به کنیزی می 
برند. او که آمده بود احیاء کند و زنده کند، به نام مبارکش 
می میرانند و می کشند. امروز در کمال شهرت اگر بگوئیم از 

همیشه غریب تر است، بی جا نگفته ایم.
اینجاست  کرد:  تأکید  الشهداء  سید  فرهنگی  مرکز  رئیس 
که تولید آثار هنری مثل این فیلم موضوعیت پیدا می کند. 
باعث شده در  ایجاد کرده است،  امروز داعش  شرایطی که 
به  هراسی  اسالم  و  پیامبر)ص(  از  بدگویی  فضای  جهان، 
قدری گسترش یابد که مسلمانان برای زندگی کردن مشکل 
به طور خاص در حوزه  و  فرهنگی  روابط  پیدا کنند. حتی 

نخبگانی، مراکز فعال را دچار مشکل کرده است.
دکتر زائری با اشاره به رشته تحصیلی و رساله خود با عنوان 
»روابط اسالم و مسیحیت« اظهار داشت: تا پنج سال قبل از 

مراسم میالد پیامبر اسالم )ص( در پژوهشگاه برگزار شد

حجت االسالم زائری: علوم انسانی و هنر دو بال 
هستند که باید با هم هماهنگ و همراه باشند
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این جریان ها، ارتباط بسیار راحت بود، اما االن موانع بسیاری 
ایجاد شده است.کاری که داعش و منسوبین آن در این پنج 
سال کرده اند، در طول 1400 سال گذشته نشده بود. تمام 
در طول 1400 سال  اسالم  علیه  که  اقدام هایی  و  کتاب ها 
انجام شده بود، به اندازه این پنج سال نیست و اثر منفی آن 

همچنان پیشتاز است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: فیلم »محمد رسول اهلل )ص(« 
مانند سایر فیلم ها، نمی توان گفت مطلق و کامل است، اما 
ساخته شدن این فیلم در شرایط فعلی کار بزرگی است و 
برای اثرگذاری در این فضا، کار بسیار خوبی است. فیلم از 
را در سینما بسیار  توقع  انجام شده، سطح  نظر هزینه های 
باال برد. همچنین جلوه های ویژة  به کار رفته در فیلم، سطح 

فنی سینما  را ارتقا داد.

اسکار  نهایی  مرحلة  به  فیلم  این  نیافتن  راه  مورد  در  وی   
گفت ، به دلیل اینکه آیت اهلل خامنه ای، حامی و بانی تولید 
فیلم بودند، فضای سیاسی ایجاد کردند و با حاشیه سازی 
قرار  الشعاع  تحت  را  ماجرا  اصل  ناجوانمردانه،  جوسازی  و 
دادند که موجب شد این فیلم موفق به ورود به مرحله نهایی 
اسکار نشود. در صورتیکه این حمایت خیلی هم عجیب نبود، 
چون همه کارهای بزرگ هنری دنیا را حاکمیت پشتیبانی 

می کند.
حجت االسالم زائری در بخش دیگری از سخنانش به ارتباط 
حوزة علوم انسانی و هنر اشاره کرد و افزود: در حوزة مطالعات 
نظری و علوم انسانی هر چقدر هم کار کنیم، اگر  به زبان 
این  ابتر می ماند.  کار  نشود،  ترجمه  استفاده مخاطب  مورد 
واقع بینی به نیاز مخاطب برمی گردد. اگر خروجی و نتیجه 
خواهد  ابتر  نشود،  ترجمه  مخاطب  زبان  به  پژوهشگاه  کار 
ماند. همه این مطالعات نظری برای آن طرف یعنی مخاطب 
است. از سوی دیگر اگر در حوزه عملی و عرصه واقعی هنر، 
این مطالعات نظری و پژوهش ها نباشد، هر چه تالش در 
هنر صورت گیرد، بی نتیجه است؛ چون پشتوانه ندارد. بدین 
جهت حوزه مطالعات نظری و حوزه هنر دو بال هستند که 

باید با هم هماهنگ و همراه باشند.
رئیس مرکز فرهنگی سید الشهداء با ذکر مسائل مختلف حوزه 
علوم انسانی خاطر نشان کرد: یکی از مشکالت حوزه علوم 

انسانی این است که به شکلی که از ارتباط حوزة صنعت با 
بازار صحبت می شود، از حوزة ارتباط علوم انسانی با مخاطب 
صحبتی نمی شود. با اینکه افراد بسیاری مدعی علوم انسانی 
هستند، اما بیش از همیشه علوم انسانی غریب است. امروز 
در  نظری  تولید  بین  روشنی  و  نسبت شفاف  متاسفانه  هم 
تعریف نشده  برای مخاطب،  انسانی و خروجی علمی  علوم 
است که این مشکالت زیادی ایجاد می کند. چون بسیاری از 
مواقع نیاز ما به اندیشه و دانش نیست، ممکن است دانش 
انگیزه است و  نیاز مخاطب  اما  باشد،  تولید شده  اندیشه  و 
به تعبیر استاد جوادی آملی، گاهی مشکل از جزم نیست، 
مشکل از عزم است. اینجاست که شاید هزاران اندیشمند هم 
نتوانند امیر نصر سامانی را از جا تکان بدهند. اما رودکی با 
نوای دل انگیز خود پادشاه را از جا بلند می کند. شاید مثال 
بوی جوی مولیان را اگر امروز بخواهیم تشبیه بکنیم، باید 
گفت شبیه کاری است که سینما و هنر انجام می دهد، چرا 

که گاهی مشکل از اندیشه نیست، مشکل از انگیزه است.
پزشکی  وقتی  گفت:  زمینه  این  در  مثال هایی  ذکر  با  وی   
می گوید،  سیگار  زیان  و  ضرر  از  می کشد،  سیگار  خود  که 
یا روحانی که از آخرت می گوید ولی خود به دنیا چسبیده 
من  که  است  این  مشکل  ندارد.  اثری  صحبتها  این  است، 
آخوند شاید در مورد آخرت ساعت ها حرف بزنم اما از آخرت 

نترسم.
 وی به نمونه تاریخی در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: 
بسیاری از علما اگر بخواهند آن گونه که مأمون عباسی در 
نتوانند،  شاید  بکنند  می کرد، صحبت  امامت صحبت  مورد 
اما مأمون خود در مقابل امامت ایستاد.  لذا مشکل گاهی از 
اینجاست که  از عزم و جزم است و  اندیشه نیست، مشکل 

توان و ظرفیت هنر به داد ما می رسد.
 حجت االسالم زائری تأکید کرد: تمام پژوهش های علمی در 
حوزه مطالعات علوم انسانی، اگر از ابزار هنر و قابلیت ارتباط 
با مخاطب برخوردار نشود، بی نتیجه خواهد ماند. اگر هنر 
هم با همه قدرتش پشتوانه علمی و مطالعاتی نداشته باشد، 
کردن  سرگرم  جزء  و  شد  نخواهد  مطلوبی  نتیجه  آن  کار 
مخاطب در بهترین حالت کاری نخواهد داشت. زمانی هدف 
محقق می شود که مطالعات و پژوهش علوم انسانی به کمک 
حوزه هنر بیاید. به عنوان مثال هرگاه یک مطلب علمی و 
جالب را در شبکه های اجتماعی می بینیم، متوجه می شویم 

اثر بسیاری روی ما، خانواده و اطرافیانمان دارد.
 این فعال فرهنگی با اشاره به فیلم محمد رسول اهلل )ص( 
خاطر نشان کرد: در این فیلم صحنه هایی دیده می شود که 
در آن مستندات تاریخی بسیاری وجود دارد، اما صحنه هایی 
هم هست که هیچ مستند تاریخی برای آن پیدا نمی کنید. 
)ص(  پیامبر  سفر  برای  خاصی  مستند  و  دلیل  هیچ  شاید 
نداشته باشد، یا مثاًل در مدینه گالب گیری و میوه های  این 
است  ناچار  کارگردان  یا  فیلم ساز،  اما  است.  نبوده  چنینی 
این قسمت را با سیاق تاریخی پر کند. بر اساس مطالعات 
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تاریخی، مفروضی  را در  تاریخی و جغرافیایی و استنادات 
نظر می گیرد که قابل تائید باشد ولو اینکه استناد مشخصی 

نداشته باشد.
وی در ادامه گفت:  امروز اگر مراکز علمی و پژوهشی داشته 
فراوانی  جاهای خالی  قطعاً  بگذرند،  میز  را روی  های خود 
به  و سازگار  وثیق  ارتباط  این  متاسفانه  اما  پر می کنند،  را 
سینما،  کارگردانان  محفل  این  در  اگر  است.  نیامده  وجود 
تصویرگران، و هنرمندان هنرهای تجسمی را جمع می کردیم 
و به آن ها می گفتیم هر چه سوال دارید بپرسید، مطمئناً 

سوال های بسیاری داشتند که باید پاسخ داده می شد. 
این  ما  آرزوی  داشت:   اظهار  انتها  در  زائری  حجت االسالم 
است که در حوزه علوم انسانی به بازار مخاطب و حوزه های 
هنری بیشتر توجه کنیم. کارگاه هایی برای برقراری ارتباط 

سازگار بین مراکز پژوهشی و حوزه های هنری و نیاز مخاطب 
شود،  ایجاد  هماهنگی  این  اگر  تردید  بدون  شود.  برقرار 
دستاوردهای با ارزشی خواهد داشت. در مدیریت های موفق 
مدیریت  حوزه  از  بلکه  نیست،  پزشک  متخصص  پزشکی، 
کمک گرفته می شود. امیدوارم در حوزة علوم انسانی نیز به 
جایی برسیم که به این ارتباط، علی الخصوص با مخاطب و 

هنر، اهتمام بیشتری نشان دهیم.
در انتهای این مراسم قطعه شعری با مضمون وحدت اسالمی 
همچنین  شد.  قرائت  پژوهشگاه  دانشجویان  از  یکی  توسط 
توضیحات کوتاهی توسط خانم هرمزی در مورد برنامه های 
مسابقات  برگزیدگان  از  و  گردید  مطرح  پژوهشگاه  ورزشی 

ورزشی تقدیر به عمل آمد. 

سمینار علمی »تأملی بر وضع فلسفه در ایران« برگزار شد

       تأملی فلسفی بر وضع فلسفه
       ارائه دهنده: دکتر محمدتقی طباطبائی

بسیار  ایران  در  فلسفه  وضع  از  است  مدتی  خوشبختانه 
توافقی  پرسش،  این  پس  در  البته  که  می شود  پرسیده 
گفتار  در  دارد.  وجود  نیز  آن  نابسامانی  مورد  در  اجمالی 
حاضر با تکیه بر همین نابسامانی به این امر توجه می شود 
مسأله ای  هم چون  می  تواند  موجود  نابه سامانی  آیا  که 
فلسفی دیده شود و اگر ممکن است گام نخست در این 

راه چیست.
به  توجه  با  که  شد  خواهد  طرح  ایده  این  گفتار  این  در 
اکنون  که  مسأله  این  به  پرداختن  گوناگوِن  شیوه های 
این  میان  در  که  گاه به گاهی  تقابل های  نیز  و  آنیم  شاهد 
ادعای  دید که  به روشنی  دارد می توان  پردازش ها وجود 

نابسامانی فلسفه در ایران بر اساس سنجش وضع موجود 
این است  اما پرسش  با وضعیتی معیار فراهم شده است. 
نیز موجه  بودن  و  تا درباره ی چیستی  نیست  نیاز  آیا  که 
آن معیار بحثی در گیرد در حالی که با توجه به چالش های 
پیش آمده به آسانی می توان دید ریشه ی بیشتر بحث ها به 

تفاوت در فهم  طرفین از چیستی آن معیار بازمی گردد. 
معیار مورد نظر، وضعیت آرمانی آموزش فلسفه است که 
امر سنجیده  دو  با  نسبت  در  این وضعیت خود دست کم 
می شود نخست چیستی فلسفه و دیگر چگونگی آموزش 
از  پرسش  با  نسبت  در  دوم  امر  پیداست  روشنی  به  آن. 
چیستی فلسفه روشن شدنی است از این رو به نظر می آید 
نیاز است تا هنگام بحث از وضع فلسفه در ایران پیش از 
هر چیز درباره ی فهم و برداشت خود از چیستی فلسفه و 

نیز نسبت آن با آموزش فلسفه سخن بگوییم.
در ادامه در این گفتار بر اساس فهمی خاص از چیستی 
فلسفه و در نتیجه چگونگی آموزش آن، راه حلی نیز برای 

بهبود و ارتقای وضع فلسفه در ایران پیشنهاد می شود.

سمینار علمی »تأملی بر وضع فلسفه در ایران« به همت 
علوم  پژوهشگاه  علم پژوهی  و  غرب شناسی  پژوهشکدة 
دی ماه   82 دوشنبه  روز  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی 

4931 برگزار شد.
با عنوان فلسفه و توسعه در  این سمینار  بخش نخست 
)نسبت  جهرمی  بنایی  مهدی  دکتر  سخنرانی  با  ایران 
نیافتگی( و دکتر محمدتقی طباطبایی  فلسفه و توسعه 
عنوان  با  دوم  بخش  و  فلسفه(  وضع  بر  فلسفی  )تأملی 
تحول مکاتب فلسفی در ایران با سخنرانی دکتر مهدی 
معین زاده )هایدگر در ایران(، دکتر مریم صانع پور )تأثیر 
غالمحسین  دکتر  و  صدرایی(  برحکمت  نظری  عرفان 

مقدم حیدری )فلسفه علم در ایران( برگزار شد.
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      نسبت فلسفه و توسعه نیافتگي
      ارائه دهنده: دکتر مهدي بنائي جهرمي

مقدمه:
و  ضرورت  اهمیت،  از  که  است  آن  گفتار  این  هدف 
گریزناپذیري و از طرفي تعیین کننده و سرنوشت ساز بودن 
مسئله اي سخن بگوید که غفلت از آن تفکر فلسفي ما را 
دچار فاجعه معاصر نبودن و به همین دلیل بي مسئله بودن 
و بریده از ضرورت هاي زمانه و وضع و روزگار تاریخي ما 

کرده است.
توسعه  و  فلسفه  میان  نسبت  در  تأمل  بي وجهي  توهم 

نیافتگي
اگر وضع توسعه نیافتگي را عین یا برآمده از بي نسبتي با 
فلسفه و حاصل گسیختگي از تفکر بدانیم، اي بسا که از 
عنوان سخنراني تعجب کنیم یا حتي از سر انکار و نفي با 
آن مواجه شویم و طرح آن را کامال بي وجه بدانیم. این 
البته مي تواند به صور مختلف دیگري که  انکار و تعجب 
غالبا برخاسته از برداشت هاي سطحي از حقیقت توسعه 
نیافتگي و چیستي فلسفه است نیز رخ دهد، اما در اینجا 
نخواستیم و شایسته ندیدیم که به این وجوه نیز نظر کنیم 
و از میزان اهمیت یا عدم اعتبارشان سخن گوئیم. در این 
میان، وجه توجه و اهمیت دادن به انکار و تعجبي که در 
آغاز مطرح شد این است که آن مسبوق به فهمي از توسعه 
نیافتگي و مبتني بر تذکر به شأن فلسفه در جهان توسعه 
یافته است و به همین جهت در بي اعتبار ساختن عنوان 
گزینشي ما، از سایر وجوه قادرتر است. از این رو باید دید 
و اندیشید که اساساً »چگونه میتوان و چرا باید از نسبت 
فلسفه با توسعه نیافتگي سخن گفت و توجه به آن را براي 
با اهمیت که حتي  نیافته، نه فقط موجه و  جهان توسعه 
ضروري و حیاتي یافت؟«. به عبارتي باید دید که چگونه 
مي توان از این توهم فاصله گرفت و بي وجهي آن را آشکار 

ساخت.
 درك اهمیت و ضرورت مسأله مورد بحث از طریق درك 

فلسفي بودن آن و تأمل در حقیقت فلسفه
بحث،  این  بي وجهي  توهم  از  شدن  دور  براي  اکنون، 
میکوشیم تا با تاملي در حقیقت فلسفه، وجه و نوع فلسفي 
تا  را  نیافتگي  توسعه  و  فلسفه  میان  نسبت  مسأله  بودن 
حدودي دریابیم و توضیح دهیم و از این طریق شاید راهي 
در  چرا  که  بدانیم  و  بگشائیم  خود  فلسفي  تفکر  خال  به 

عرصه تفکر فلسفي، نتوانسته ایم معاصر باشیم.
دو ساحت فلسفه

ما در فلسفه ساحتي داریم که اسم آن را میگذاریم »فلسفه 
داني«. ما در این ساحت به تامل در مسائل میپردازیم و در 
مسیر بررسي و فهم آن مسائل مي کوشیم و به امکانات و 
پیامدهاي آن و به ربط و نسبت آن با امور مي اندیشیم و 

استدالل مي کنیم.
و  مي شناسند  ساحت  همین  سیماي  در  را  فلسفه  غالبا 
فلسفه  تمامیت  آیا  اما  در همین حدود، محدود مي یابند. 
این  در  فلسفه  دانستن  منحصر  اساساً  آیا  و  است  همین 

ساحت، مشکل و معضلي را در پي خواهد داشت؟
ساحت  بر  سابق  ساحتي  فلسفه،  اگر  که  آید  مي  نظر  به 
پرداختن به مسائل نداشته باشد، نمي توان از بایستگي این 
این ساحت سابق  مسائل سخني گفت و دریافتي داشت. 
از  واقع  در  تواني«،  »فلسفیدن  گذاریم  مي  را  نامش  که 
نوع بصیرت داشتن نسبت به خود فلسفه است که تنها و 
تنها با ورود به و از طریق خود فلسفه ممکن مي شود به 
دست میآید. مي توان گفت که این ساحت، به یک مسئله 
در کنار سایر مسائل نمي پردازد بلکه به اموري متذکر است 
شرط  که  دهد  مي  قرار  تامل  و  توجه  مورد  را  مسائلي  و 
ضرورت  و  تعیین  در  و  فلسفي اند  مسایل  کشف  طریق  و 
این مباحث و نوع مواجهه ما با آن سرنوشت سازند. صرف 
پرداختن به پرسش ها و مسائل نه متعهد و متکفل کشف 
و بیان ضرورت آن، بلکه مسبوق به آن است. این که فلسفه 
باید در کجا به چه مسائلي توجه کند و این که چرا باید 
این مسائل را ضروري گرفت و به آن پرداخت، همه مربوط 
به همین ساحت سابق فلسفه است. به عبارتي، در فلسفه 
ساحتي وجود دارد که ناظر به خود فلسفه و تعیین مسائل 
آن است و از چیستي، چرایي و نسبت فلسفه با امور سخن 
و  فلسفي  مسائل  و  ها  پرسش  کشف  راهنماي  و  میگوید 
را  پایان فلسفه  آنهاست و فرجام و  به  بایستگي پرداختن 
در دایره توجه قرار میدهد. این که فلسفه چیست و با ما 
چه میکند و به چه میتواند و باید بپردازد و... همه از این 
نوع و متعلق به همین ساحتند. البته حقیقت این ساحت 
تفصیل  بعد  که  است  مطبوع  علم  یا  اجمالي  عقل  نوع  از 

پیدا میکند.
اهمیت این دو ساحت به لحاظ نسبت با حقیقت فلسفه

اکنون ببینیم که انکار این ساحت یا غفلت و دوري از آن 
چه پیامدي را مي تواند براي حقیقت فلسفه در پي داشته 
فلسفه  حقیقت  اساساً  که  بدانیم  باید  منظور  بدین  باشد. 
یا فلسفه بودن فلسفه به کدام یک از این دو ساحت قوام 

مییابد و متکي است.
آیا حقیقت فلسفه را باید در پرداختن به پرسشها و بحث 
از مسائل و طرح استداللها جستجو کرد یا این همه را فرع 
بر فهم چیستي فلسفه و امکان و ضرورتهاي آن و کشف 
و درك نسبت آن با امور و مسائلي که ضرورتاً باید به آن 

بپردازد دانست؟
و  مباحث  که  دید  باید  سؤال،  این  به  دادن  پاسخ  براي 
براهین فلسفي، در غیاب آن ساحت سابق، در مغاك چه 
خالي فرو مي روند و اهمیت شان را از دست مي دهند. این 
خال و مغاك را ما اکنون، نامعاصر بودن یا زوال معاصرت 
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مي نامیم و این عین زوال حقیقت فلسفه و جایگزین شدن 
و بحث و استدالل به جاي آن است. بي توجه به و غفلت از 
این ساحت، مانع عمده معاصر شدن و به همین جهت عامل 
اصلي فلسفه نبودن فلسفه است. فلسفه در غیاب این ساحت، 
مجموعه اي صرف از انبوه اطالعات و نظریات و مباحث است 
ندارد  ما  روزگار  و  زمانه  به وضع  ربطي  مباحثي که  و بس، 
فلسفه  از  مطلع  و  فلسفه دان  را  ما  صرفاً  آن  به  پرداختن  و 
مي کند و نه هرگز فیلسوف و قادر به تفلسف. ما تنها با راه 
یافتن به ساحت سابق، که ساحت تذکر به چیستي فلسفه 
میتوانیم  است،  آن  مسائل  به  پرداختن  ضرورت  چرائي  و 
فیلسوف شویم و نسبت و تعهدمان را به پرسشها و مسائل، 

عمیق و فیلسوفانه بیابیم.
تعلق مسأله نسبت فلسفه با توسعه نیافتگي به ساحت سابق 

فلسفه
اکنون با توجه به این توضیحات، مي توان از اهمیت، ضرورت، 
میان  نسبت  مساله  بودن  سرنوشت ساز  و  کنندگي  تعیین 
فلسفه و توسعه نیافتگي سخن گفت و نقش آنرا در معاصر 
این  دریافت.  نیافته  توسعه  جهان  در  فلسفي  مباحث  شدن 
مسأله از ان جهت که ناظر به خود فلسفه و نسبیت آن با وضع 
توسعه نیافتگي است به ساحت سابق فلسفه مربوط مي شود 
و درباب حقیقت فلسفه و نسبت آن با وضع معاصر و مسائل 
برخاسته از این وضع خواهان تامل و بصیرت است، تامل و 
بصیرتي که قطعاً خود فلسفه متعهد و متکفل پرداختن به 
آن است و به ساحت سابق فلسفه تعلق دارد، یعني به ساحت 
تذکر به حقیقت و شان و رسالت فلسفه و درك نسبت آن 
با کشف ضرورت هاي معاصر. از این رو مي توان شرط معاصر 
شدن فلسفه در وضع توسعه نیافتگي را تعهد و تمرکز این 
توسعه  و  فلسفه  نسبت  از  پرسش  حفظ  و  طرح  به  فلسفه 
نیافتگي و فهم کشف مسائل برخاسته از تنگناهاي این وضع 
دانست و آن را نه به مثابه یک مساله بلکه شرط کشف مسائل 
و تعیین کننده اهمیت و ضرورت پرداختن به این مسائل و 
با آن دانست. کسي که چنین مسئله اي  نحوه مواجه شدن 
دیگران  مسائل  بر  اضافه  مسئله  یک  فقط  نه  باشد،  داشته 
دارد بلکه اساساً مسائل او و نحوه مواجهه او با این مسائل با 

دیگران متفاوت و متمایز است.
تفکر  شدن  معاصر  از  برخاسته  مسائل  از  برخي  بر  مروري 

فلسفي ما
به یمن و به تبع معاصر شدن فلسفه، مباحث و مسائلي در 
شاید  که  مي شود  ضروري  و  مي گیرد  قرار  ما  توجه  کانون 
بتوان برخي از موارد آن را، به صورتي که در ذیل مي آید مورد 

توجه قرار داد و مرور کرد:
به  راه هاي مساله شدن )توجه  نیافتگي و  - حقیقت توسعه 
خاستگاه هاي ضرورت فهم توسعه  نیافتگي( و تأمل در و تذکر 
به آن و نوع و مرز تاثیرات و تعیین کنندگي هاي آن. این که 
توسعه نیافتگي با ما چه ها کرده، چه مي کند و چه ها مي تواند 

بکند.
- امکانات و ضرورت هاي پیش روي جوامع توسعه نیافته

- حقیقت توسعه و شرایط امکان فهم و تحقق و خاستگاه 
یا خاستگاه هاي ضرورت این فهم و آن تحقق،
- ماهیت غرب و شرایط و امکان پرسش از آن

توسعه  و  تجدد طلبي  تاریخي  خاستگاههاي  تنگناي   -
خواهي ما

- شرایط تحقق تجدد و نسبت آن با شرایط توسعه
- چیستي علوم و خصوصاً علوم انساني و نسبت آن به وضع 

توسعه نیافتگي
- راه هاي نیل به قدرت بهره گرفتن از علم و تکنولوژي

     تأثیر عرفان نظري بر حکمت صدرایي
      ارائه دهنده: دکتر مریم صانع پور

صدرایي  رویکرد  کنوني،  ایران  در  مسلط  فلسفي  رویکرد 
است. در این سخنراني ریشه هاي عرفان نظري محي الدین 
ابن عربي در فلسفه صدرایي جستجو مي شود و پیامدهاي 
قرار مي گیرد.  تحلیل  تأثیرپذیري مورد  این  و مضر  مفید 
تمرکز ابن عربي و به تبع او مالصدرا بر عالم و قوه خیال 
»خیال«  نقش  رو  این  از  است؛  سخنراني  این  امهات  از 
در وجودشناسي و معرفت شناسي حکمت صدرایي مورد 
بررسي قرار مي گیرد و سرانجام »انسان کامل« به عنوان 
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     وضعیت فلسفه در ایران
     ارائه دهنده: دکتر مزدک رجبي

به  وجود  همه  با  را  من  سال هاست  که  پرسشي 
خود مشغول کرده و به هیچ روي از آن خالص 
چه  به  و  فلسفه چیست  که  است  این  نمي شوم 
است  پرسشي  بزرگترین  شاید  این  مي آید؟  کار 
که بیش و پیش از هر کس خود فیلسوفان طي 
تاریخ بیش از دو هزار و پانصد ساله تفکر فلسفي 
در غرب و جهان ادیان ابراهیمي یعني مسیحیت، 
اسالم و یهودیت بدان مشغول بوده اند. در آتن از 
و  پیثاگوراس  فلسفي  تفکر  پیدایش  آغاز  همان 
این  با  ارسطو  افالطون و  پارمنیدس و سقراط و 
متألهان  مسیحیت  جهان  در  زیستند.  پرسش 
و  کردند  تلقي  جدي  را  پرسش  این  مسیحي 
زیرا  بود  مطرح  برایشان  وحي  و  فلسفه  نسبت 
نیز  اسالم  جهان  در  و  داشتند  حفیفت  دغدغه 
غایت  و  روش  از چیستي،  فیلسوفان  و  متأهالن 
همانند  نیز  ایشان  براي  زیرا  پرسیدند  فلسفه 
همتایان مسیحي شان نسبت میان دین و فلسفه 
و نسبت آن دو با حقیقت مطرح بود. در دوران 
مدرن پرسش از چیستي فلسفه با نگاهي تازه به 
دین و خود فلسفه مجددا طرح شد بدین مضمون 
که ماهیت فلسفه چیست و اگر فلسفه دانش و 
آگاهي است چگونه دانشي است و البته این بار در 
تمدن مدرن غربي پرسش وجه تازه اي داشت و 
آن وجه این بود که دانش در حال پیدایي چگونه 
چیزي است و پرسش از فلسفه در جهت تکوین 

و توضیح آن، معني یافته بود.

آن حکمت  تبع  به  و  عربي  ابن  منظومه  بیت  شاه 
ایران  فلسفي  تفکر  در  آن  نقش  و  تبیین  صدرایي 
کنوني بازخواني میشود.سرفصل هاي این سخنراني 

عبارتند از:
حکمت  در  عربي  ابن  خیال  نظریه  1-ریشه یابي 

صدرایي؛
2- جریان شناسي قوس نزولي و صعودي وجود در 
تأثیرپذیري حکمت صدرایي  و  عربي  ابن  گفتمان 

از آن؛
و  غیبیه  هویت  میان  در  کامل  انسان  3-وساطت 

عالم شهادت؛
4-عقل و حکمت؛

     چکیده سخنراني »هایدگر در ایران«4-فرصت ها و تهدیدها. 
      ارائه دهنده: دکتر مهدي معین زاده

در خصوص مواجهه ایرانیان با هایدگر سوال مهم و تعیین کننده 
ایراني« به  نامتعارف فرهیختگان  آن است که »اقبال تا حدودي 
هایدگر را چگونه مي توان تحلیل کرد یا به عبارت دیگر چنین 
ایران  از وجود کدام مقومات در عرصه تفکر معاصر  اقبالي نشان 
دارد؟ به یک چنین مسأله اي مي توان به طرق متنوع تقرب جست؛ 
آن  که طي  تاریخ نگاري صرف  منظر  از  توطئه،  تئوري  موضع  از 
امور تقریباً به نحوي تصادفي یکي پس از دیگري واقع مي شوند، از 
منظري تئولوژیک که بر آنست همه رخدادها نشان دهنده بازگشت 
نظام هاي  دامان  به  خویش  از  غافل  و  خدا  از  گشته  گم  بشریت 
تئولوژیک هستند.، از چشم اندازي سکوالر که همه وقایع را عالمت 
نزدیک شدن بشر به تلقي غیردیني از عالم در طول زمان مي داند 

و ...
که  فیلسوفي  با  ایرانیان  نسبت  از  سؤال  حق  مي رسد  به نظر  اما 
روش خود را پدیدارشناسي هرمنوتیکي مي شمارد به  همان روش 
پدیدارشناسي هرمنوتیکي انجام پذیرد. پدیدار شناسي هرمنوتیکي 
روش  یک  مي پنداشت،  چنین  نیز  خود  هایدگر  چنان که  البته، 
بل خود  نیست،  اساساً روش  و  نیست  بین سایر روش ها  فلسفي 

فلسفه و سایر فلسفه ورزي و باالتر از آن خود تفکر است.
پدیدارشناسي  از  هایدگر  هرمنوتیکي  پدیدارشناسي  تمایز  در 
هوسرل کتابها و مقاالت عدیده و بسیار مفیدي نوشته اند و ما در 
این باب هر چه گوئیم سخن تازهاي نخواهد بود، لیکن همین قدر 
آغاز  نقطه  باید کرد که پدیدارشناسي هرمنوتیکي هایدگر  اشاره 
از  آنکه  حال  مي شمارد،   )care=sorge=( پروا  را  انسان  وجود 
منظر هوسرل نخستین رویکرد آدمي به عالم رویکر تئوریک است.

اگر با پدیدارشناسي هرمنوتیکي هایدگر به مساله »نسبت ایرانیان 
و هایدگر« روي نمائیم سوال را باید چنین صورت بندي کنیم که: 
ایرانیان در اقبال به هایدگر پرواي چه دارند؟ یا از چه چیز مراقبت 

پرواگین مي کنند؟
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     فلسفه علم در ایران
     ارائه دهنده: دکتر غالمحسین مقدم حیدري

ایران  در  علم  فلسفه  رشته  تأسیس  از  سال  بیست 
مي گذرد و در این مدت این رشته فراز و فرودهاي بسیار 
این رشته مورد  این است که  نکته جالب  داشته است. 
بوده  حوزوي  و  دانشگاهي  حوزه هاي  از  بسیاري  توجه 
است. در این میان کساني که سعي دارند تا نسخه  هایي 
از علم بومي و دیني ارائه کنند توجه ویژه اي به مکاتب 
این  در  کتابي  کمتر  به طوریکه  داشته اند  علم شناسي 
زمینه مي توان یافت تا بخش هاي از آن به بررسي مکاتب 
فلسفه علم نپرداخته باشد. در این سخنراني سعي خواهد 

این رویکرد  تا چگونگي به کارگیري فلسفه علم توسط  شد 
مورد نقد و ارزیابي قرار گیرد.

پژوهشکدة مطالعات قرآنی با همکاری انجمن ایرانی 
تاریخ 1 دی  و فرهنگ اسالمی، در  قرآنی  مطالعات 
برگزار  را  نویسی  پروپوزال  آموزشی  کارگاه   ،94 ماه 
کرد. مدرس این کارگاه دکتر جعفر نکونام، دانشیار 

دانشگاه قم بودند.
موضوع شناسی،  روش  راهنما،  استاد  انتخاب  روش 
روش  فرضیه نویسی،  روش  مسئله،  بیان  روش 
پیشیه نویسی، روش زمان بندی و... از عناوینی بود که 

در این کارگاه تدریس گردید.
طرح  معنای  به  پروپوزال  شد  عنوان  کارگاه  این  در 
راهنمایی  با  است  قرار  تحقیق  این  یعنی:  تحقیق، 
چه کسی، با چه موضوعی، با استفاده از چه منابعی، 
در  و  حجمی  چه  با  مراحلی،  چه  در  روشی،  چه  با 
چه مدتی انجام گردد. همچنین برای انتخاب استاد 
به  دسترسی  که  داشت  دقت  نکاتی  به  باید  راهنما 
استاد، تخصص داشتن و آشنایی به روش تحقیق، از 

آن جمله هستند.
ایشان سپس در مورد انتخاب موضوع، منبع شناسی، 
تهیة فیش، بیان پیشینه، بیان سواالت، بیان فرضیات، 
فصل بندی، تعریف مصطلحات و... به بحث و بررسی 
پاسخ  دانشجویان  سواالت  به  پایان  در  و  پرداختند 

دادند.

عنوان  با  شکري  دکتر  آقاي  سخنراني  گزارش 
انجیلي:  سرودهاي  و  ماني  انجیل  از  نو  »یافته هاي 
تقدیم  زیر  شرح  به  تفسیر«  و  بازسازي  ویرایش، 

مي شود: 
در این سخنراني نویافته ها و تحقیقات جدید مربوط 
به مهمترین اثر ماني، انجیل زنده، مورد بررسي قرار 

گرفت. 
تورفان  مرکز  در  خود  پژوهش هاي  در  سخنران 
پژوهشي فرهنگستان علوم برلین نه تنها همه قطعه 
سرودهاي  و  ماني  انجیل  موجود  دست نویس هاي 
انجیلي را قرائت، بازسازي و تفسیر کرده، که بیش از 
ده قطعه جدید را نیز بازشناسي نموده است. مهمترین 
جدید  بازسازي  شد  موجب  شده  بازشناسي  قطعه 
متن انجیل جایگزین بازسازي مکنزي شود. در این 
پژوهش، همه قطعات منتشر نشدة سرودهاي انجیلي 
این تحقیق، نه  بازسازي و تفسیر شدند.  نیز قرائت، 
که  غني تر ساخته،  را  پارتي  هاي  واژه  گنجینة  تنها 
بررسي متن شناختي سخنران نشان مي دهد که ماني 
و انجیل او تا چه حد تحت تاثیر ادبیات مسیحي غیر 

رسمي و ادبیات گنوسي بوده است. 

کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی
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مسئله ای که انگیزة شکل گیری نظریه و کتاب »نخبه گرایی 
مشارکتی« شده، تأثیر تقابل متصلب الیت- توده بر فرهنگ 
سیاسی است که موجب تقلیل مشارکت سیاسی مردم به 
شرکت در انتخابات، بازتولید ساخت اقتدارگرایانة قدرت و 
نقایص فرایندهای انتخاب سیاسی می شود. پرسش برآمده 
از مسئلة یاد شده این است که از چه راهی می شود چنین 
مناسب تر  و  راهگشا  های  نظریه  به  و  شکست  را  تصلبی 

دست یافت.
و  نزدیک سازی  برای  کوشش هایی  شاهد  این  از  پیش 
ترکیب دموکراسی با نظریة الیتیسم تحت عنوان »الیتیسم 
دموکراتیک« بوده ایم که نه تنها هیچ گونه تاثیری بر تصلب 
است.  زده  دامن  آن  به  بلکه  نداشته  توده  الیت-  دوگانگی 
این، چنین نظریه ای دموکراسی را به یک روش  بر  افزون 
انتخابی بی محتوا فرو می کاهد. این شکست حاصل منطقی 
که  را  الیت  اصطالح  می کوشد  زیرا  است؛  التقاطی  چنان 
اقتدارگرا  گفتمان  در  سیاست  حوزة  به  ورودش  ابتدای  از 
به  پیوند دهد که  با گفتمان دموکراتیک  معناسازی شده، 
طور بنیادی بر نفی اقتدارگرایی و سلطة یک گروه یا طبقة 
خاص استوار است. در آثار متفکرانی چون پارتو و موسکا 
تعریفی  بالفعل،  قدرت  اساس  بر  سیاسی  »الیت«  تعریف 
پرسیده شود چه  که  هنگامی  ترتیب  این  به  است.  دوری 
کسی قدرت را در دست دارد پاسخ داده می شود الیت، و 

اگر پرسیده شود چه کسی الیت است پاسخ داده می شود 
کاذبی  هویت سازی  سبب  نگرش  این  دارد.  قدرت  که  آن 
شده که در آن عده ای خود را به طور فطری صاحب »حق« 
نظریه پرداز،  جایگاه  در  نیز  گروهی  و  دانسته اند  سروری 

چنین نگرشی را توجیه کرده اند.
 اصطالح های »نخبه« و »نخبگان« نیز به سبب ترادفی که 
با »الیت« پیدا کرده اند مانند آن تبدیل به نوعی »سنگواژه« 
شده اند که همان تأثیر را بر فرهنگ و فرآیندهای سیاسی 
عنصر  دو  حامل  »نخبگی«  حالی که  در  گذارند.  می  ایران 
ناگسستنی »زبدگی« و »انتخاب« است که آن را با »الیت« 
دموکراتیک  ظرفیتی  از  و  متفاوت  شده  ذکر  تعریف  در 
جای  به  شدن«  »نخبه  منظر،  این  از  می کند.  برخوردار 
»نخبه بودن« می نشیند و نخبگی، خصیصه ای ذاتی برای 

فرد یا گروه خاصی انگاشته نمی شود.  
»نخبه گرایی مشارکتی« به منزلة کوششی برای پیوند دادن 
اندیشه ورزی سیاسی با نظریه پردازی سیاسی، مبتنی بر این 
فرض است که می شود با بازسازی مفهوم نخبه در گفتمان 
دموکراتیک به دیدگاه جدیدی رسید که در آن نخبه و مردم 
دو قطب متنافر و متنافی نیستند. نشان دادن پیوند درونی 
و  چسباندن  بدون  مردمی،  مشارکت  و  نخبه سازی  فرایند 
التقاط گفتمان ها، می تواند بر فرایند هویت سازی سیاسی 

در جهت بهبود روندهای سیاسی تاثیرگذار باشد.

نشست علمی نقد و بررسی نظریه نخبه گرایی مشارکتی

اناهلل و انا الیه راجعون

جناب آقاي صابر 

معاون مدیریت برنامه ریزی و فرهنگی پژوهشگاه 

مصیبــت درگذشــت بــرادر بزرگوارتــان را تســلیت عــرض کــرده، از 
خــداي ســبحان، براي ایشــان علو درجــات و براي جنابعالي و ســایر 

بازمانــدگان صبــر جمیــل و اجــر جزیــل مســئلت داریم.

روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

اناهلل و انا الیه راجعون

سرکار خانم دکتر مریم قبادی

رئیس گروه پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث

درگذشــت برادرگرامیتــان را تســلیت گفتــه، از درگاه خداوند متعال 
بــراي آن مرحــوم علــو درجــات و بــراي بازمانــدگان صبــر جمیــل 

آرزومندیم.

روابط عمومي پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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