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دورة جدید، سال سوم، شمارة بیست و دو، فروردین 1395

دیدار دكتر قبادي با وزیر علوم، تحقیقات و فناوري به مناسبت فرارسیدن سال نو
تقدیر دكتر فرهادي از »فعالیت بسیار گسترده و موفق پژوهشگاه در سال گذشته«

مراسم روز زن با عنوان »زن، معنویت و حکمت« در پژوهشگاه
برگزاري كرسي »روش شناسي نائیني به مثابة تولید اندیشه در جامعه ایراني« 

معرفی كتاب »افالطونیان متأخر« از ادریوس تا ویکتور كوزن نوشتة دكتر كریم مجتهدي 
ارتقاي 251 پله اي وبسایت پژوهشگاه علوم انساني در رتبه بندي وبومتریك براي سومین سال پیاپي

گزارشي از جلسات كرسي مطالعات قدرت نرم
بازدید دانشجویان سنگاپوري از پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

گزارشي از جلسات دورة آموزشي »درس گفتار رموز اشراقي شاهنامه«
گزارشي از جلسات نظام سیاسي اسالم

 »شاخص شکنندگي دولت ها و رابطة آن با امنیت ملي«
 »بررسي ابعاد سیاسي- اجتماعي اقتصاد مقاومتي«
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ديدار دكتر قبادي با وزير علوم، تحقيقات و فناوري

دکتر حسينعلي قبادي، سرپرست پژوهشگاه، در روزهاي آغازین سال جدید، با دکتر محمد فرهادي دیدار کرد. در این 
دیدار، دکتر قبادی ضمن عرض تبریك سال نو و اعالم آمادگي پژوهشگاه براي انجام ماموریت هاي محوله برای تحقق 
اهداف علمي و پژوهشي دولت تدبير و اميد، گزارشي از فعاليت هاي صورت گرفته در پژوهشگاه در سال 1394 ارائه داد. 
دکتر فرهادي ضمن قدردانی و اظهار رضایت از اقدامات و پژوهش هاي صورت گرفته، بر ضرورت تثبيت موقعيت علوم 
حاصله  موفقيت های  و  پژوهشگاه  کاربردی  رویکرد  از  و  تأکيد  کشور  همه جانبة  اعتالي  و  پيشرفت  روند  در  انساني 

پژوهشگاه در این زمينه در دورة جدید ابراز مسّرت کرد. 

 تقدير دكتر فرهادی از »فعاليت بسيار گسترده 
و موفق پژوهشگاه در سال گذشته«

در پی ارائه گزارش عملکرد سال 1394 پژوهشگاه به وزیر علوم، تحقيقات و فناوری، ایشان ضمن تقدیر مکتوب از »فعاليت 
بسيار گسترده و موفق پژوهشگاه در طی سال گذشته« از »کسب رتبة بسيار خوب پژوهشی« این پژوهشگاه به نيکی یاد 

کرد و از دکتر قبادی و همکاران بدین مناسبت تشکر نمود. 
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ديدار نوروزی هيأت رئيسة پژوهشگاه با اعضای 
هيأت علمی، كاركنان و كارمندان



                       خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی            4       

روز  حکمت«  و  معنویت  »زن،  عنوان  با  زن  روز  مراسم 
مترجم  زهرا کاظمی،  با سخنرانی  ماه  فروردین  شنبه 21 
پژوهشکده  گروه  مدیر  صانع پور،  مریم  دکتر  پژوهشگر،  و 
مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
و با حضور جمعی از عالقه مندان در محل پژوهشگاه برگزار 

شد.
پژوهشگر گفت:  و  مترجم  کاظمی  زهرا  مراسم  ابتدای  در 
ژاپنی االصل،  مؤلف  مارتا  خانم  اثر  اسالم«  »دائوی  کتاب 
است که در ایران دکترای ادبيات فارسی و سپس کارشناسی 
ارشد در رشتة فقه و الهيات را دریافت کرد. وی در پایان نامه 
کارشناسی ارشد خود به ازدواج موقت و بررسی این پدیده 

در شاخه های فقهی پرداخته است.
با  خود  تحصيالت  دوره  در  وی  کرد:  اظهار  مترجم  این   
بسياری از نمایندگان سنت حکمی اسالم آشنا شد و سپس 
با »ویليام چيتيك« از پژوهشگران و اسالم شناسان ازدواج 
نخستين بار درس  آمریکا  در  آمریکا شد. وی  راهی  و  کرد 
با  و  با دیدگاه شرق دور  ادیان جهان«  زنان در  »معنویت 
را تدریس کرد. کتاب »دائوی  بر کتاب »ایچينگ«  تأسی 
اسالم« حاصل درسگفتارهای این پژوهشگر ژاپنی است که 

در سال 1392 منتشر شده است. 
از  سرشار  اسالم«  »دائوی  کتاب  اینکه  بيان  با  کاظمی   
این  افزود:  است،  نماینده های سنت حکمی  قول های  نقل 
نقل  و  نظری  عملی،  عرفان  از  خود  کتاب  در  پژوهشگر 
کتاب  از  همچنين  و  وی  شاگردان  و  ابن عربی  قول های 
شایان  استفاده  ابن عربی  الحکم«  »فصوص  و  »فتوحات« 

توجهی کرده است. 
وی با طرح این پرسش که این اثر می تواند یك کار تطبيقی 
بين فلسفه چين و فلسفه اسالمی باشد؟ گفت: قصد خانم 
مارتا این تطبيق نبوده است بلکه وی می خواهد در اثر خود 
مفاهيم اصلی مکتب دائو و مفاهيم سنت اسالمی را توضيح 
دهد. کتاب حاضر در 01 فصل سه بخشی با عناوین الهيات، 

جهان شناسی و علم النفس تاليف شده است. 
معضالت  و  مسائل  به  پرداختن  داد:  ادامه  پژوهشگر  این   
که  بگيرد  منظر صورت  این  از  باید  کنونی  جامعه  و  زنان 
برخی  زنانگی و مردانگی دور نشویم. چنان چه  از حقيقت 
متداول  رویکرد  که  هستند  عقيده  این  بر  فمينيست ها  از 
اسالمی  در جامعه  آمده  پيش  به معضالت  پاسخگویی  در 
را باید از منظر غربی پاسخ داد. در صورتی که مؤلف کتاب 

»دائوی اسالم« بر این عقيده است که جهان بينی اسالمی 
باید احياء شود.

مؤلف  پایبندی  به  اشاره  با  اسالم«  »دائوی  کتاب  مترجم 
بازگشت  به اصول و سنت های حکمی اسالم گفت:  کتاب 
منظر  از  است.  اثر  این  مهم  پيام  اسالم  حکمی  سنت  به 
این پژوهشگر ژاپنی دغدغه اساسی در سنت اسالمی این 
موضوع است که انسان چيست؟ بعد از پاسخگویی به این 
پرسش است که می توان به مسایل دیگر پاسخ داد. مؤلف 
کتاب »دائوی اسالم« در اثر خود به شبهات پاسخ قطعی 
نداده بلکه فضا و بستری را برای خواننده فراهم می آورد که 

خود به استدالل در این موضوع دست یابد. 
 در ادامة این مراسم دکتر مریم صانع پور، مدیر پژوهشکدة 
مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
در سخنانی به تبيين مبانی حکمی خطبه های حضرت زهرا 
)س( پرداخت. وی با بيان اینکه حضرت محمد )ص( فاطمه 
ناميده است، گفت: حضرت رسول  را پاره تن و روح خود 
حضرت  زیرا  می نامد  محمدی  روح  را  خود  گرامی  دختر 

رسول )ص( خود عقل اول است.
 وی با بيان اینکه هانری ُکربن به عنوان یکی از اسالم شناسان 
و فيلسوفان فرانسوی در کتاب »ارض ملکوت« به واکاوی 
هانری  گفت:  است،  پرداخته  اطهر )س(  زهرای  شخصيت 
ُکربن اعتقاد دارد حضرت فاطمه )س( »سوفيا« است یعنی 
دارای عقل و قدرت الهی است که همه عالم را درمی یابد 
و آن را نور باران می کند. به اعتقاد کربن اگر منشأ اخالق 
فاطمی نبود ناشناخته ها برای هميشه در پرده غيب باقی 
نه  )س(  زهرا  حضرت  الگویی  نقش  اصلی ترین  می ماند. 
فقط برای زنان بلکه برای همة انسان ها است زیرا الگوهای 

متعالی جنسيتی نيستند. 
اصلی ترین  اینکه  بيان  با  زنان  مطالعات  پژوهشکده  مدیر   
ایشان است، اظهار  نقش حضرت زهرا )س( نقش عقالنی 
است.  خردورزی  و  عقل  مظهر  )س(  فاطمه  کرد: حضرت 
زیرا پيامبری که مصداق عقل اول است ایشان را »ام ابيها« 
امامانی است که همه وارث شجره  ناميده است. وی مادر 
آگاهی بخش انبياء هستند. حضرت زهرا در اسالمی که در 
الگوی  می شود  دیده  نظری  منشور  عنوان  به  قرآن  کنار 

عملی انسان هاست. 
 صانع پور ادامه داد: سخنانی که در خطبه های حضرت زهرا 
این  زیرا  است  آگاهی بخشی  برای  عنصری  می شود  دیده 

مراسم روز زن با عنوان »زن، معنويت و حکمت« برگزار شد
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بانوی گرامی اسالم در خطبه های خود »عقل« را سرچشمه 
بدون  تعبد  که  دارد  اعتقاد  و  می دهد  قرار  خود  فرمایشات 
تعقل امری بی ارزش است. ایشان در خطبه خود که در ميان 
مهاجران انصار ایراد فرمودند ابتدا به فرآیند وجودی پرداخته 
و سپس ارتباط موجودات را با مبدأ تعالی بخش بيان کردند. 
ایشان در یك فرایند معرفتی به مبدأ وجود که همان »اهلل« 

است اشاره می کنند. 
 وی با اشاره به اینکه حضرت زهرا )س( در ادامه خطبه خود 
رحمانی خداوند  قدرت  سير  به  مستدل  و  متقن  عباراتی  با 
می پردازد، گفت: حضرت زهرا )س( به خوبی عقل حضوری 
و عقل حصولی را ترسيم می کند و ميان عالم قضای الهی و 

عالم مغرورات انسانی پيوند ایجاد می کند. 
این مراسم با شعرخوانی دکتر فاطمه راکعی ادامه یافت.
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دفتر کرسی های نقد، نظریه پردازی و آزاداندیشی، کرسی 
جامعه  در  اندیشه  توليد  مثابة  به  نائينی  »روش شناسی 
دکتر  سخنرانی  با  فروردین ماه   17 سه شنبه  روز  ایرانی« 
عبدالرحمن حسنی فر، دکتر محمدرضا احمدی طباطبایی، 
دکتر عليرضا مالیی توانی و با حضور دکتر کریم مجتهدی 
و جمعی از عالقه مندان در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار کرد. 

عالمه نائینی و شاخصه  های تولید اندیشه
»تنبيه االمه«  کتاب  در  نائينی  گفت:  حسنی فر  دکتر 
استخراج  از شریعت شيعی  را  مشروطيت  اصول  توانسته 
کند. مالمحمد مازندرانی نيز در آثار خود اذعان می کند 
مبانی سياسی  و  اصول  توانسته  این کتاب  نائينی در  که 
اختيار  در  را  آن  و  کند  استخراج  اسالم  مستندات  از  را 
طالقانی  آیت اهلل  دهد.  قرار  مباحث  این  به  عالقه مندان 
بر   1334 سال  در  که  است  نائينی پژوهانی  جمله  از  نيز 
این  در  وی  نوشت.  حاشيه  نائينی  »تنبيه االمه«  کتاب 
حاشيه نگاری خود نکاتی را درباره استخراج برخی اصول 
از  است.  کرده  تشریح  خوانندگان  برای  نائينی  سوی  از 
شده  موفق  »تنبيه االمه«  طالقانی  آیت اهلل  مرحوم  منظر 
است اصول سياسی و اجتماعی را از اسالم استخراج کرده 

و مبانی آن را در اختيار عالقه مندان قرار دهد. 
نائينی جزو فقهای  اینکه عالمه  با اشاره به  این سخنران 
با  اولویت  اصولی  مکتب  در  کرد:  اظهار  است،  »اصولی« 
و  شریعت  در  مباحث  برخی  تميزدادن  یعنی  است  عقل 
قرار می گيرد.  اختيار »عقل«  در  آن  روشن شدن حجيت 
درباره  مباحثی  به  »اصولی«  فقيه  یك  عنوان  به  نائينی 
ایمان به عقل و ضرورت اجتهاد پرداخته است. همان طور 
که می دانيد مميزه پيروان مکتب »اصولی« این است که 
و  و سنت(  )قرآن  ظاهری  رسول  طریق  از  ابتدا  شریعت 
داده می شود  تميز  )عقل(  باطنی  از طریق رسول  سپس 
که البته در ميان »اصوليون« قِسم دوم )رسول باطنی( در 

مواقع تردید از اهميت بيشتری برخوردار است. 
با چه شاخصه هایی  را  نائينی  که  این سوال  با طرح  وی 
می توان به عنوان الگو برای توليد اندیشه به شمار آورد، 
به  توجه  »عقل«،  منبع  از  نائينی  بهره گيری  کرد:  اظهار 
منابع دینی، توجه به زمان و مکان )یعنی داشتن اجتهاد 
پویا( و بهره گيری وی از تاریخ و همچنين توجه به عرف 

با بهره گيری از اصول فقه توانسته از نائينی، الگویی برای 
به  نيز  ایران بسازد. کتاب »تنبيه االمه«  اندیشه در  توليد 
خوبی توانسته است آرای نائينی درباره آزادی، مساوات و 
دینی  و  اسالمی  مستندات  دارای  همگی  که  را  حکومت 

است در اختيار خوانندگان و علمای حکومتی قرار دهد.

مستندات دینی در کتاب »تنبیه االمه«
دکتر حسنی فر با بيان اینکه نائينی بازتوليدکننده اندیشه 
جدید از منظر دینی در حوزه سياست است، افزود: عالمه 
نائينی با استفاده از مستندات قرآنی توانسته به این اندیشه 
جدید دست یابد. نواندیشی دینی در عين پایبندی وی به 
حوزه سنت از دیگر ویژگی های عالمه نائينی است. البته 
می توان پایبندی به سنت نزد عالمه نائينی را از بعد منفی 
نيز ارزیابی کرد زیرا »سنت« امری سخت و ریشه دار است 

و به راحتی دستخوش تغيير نمی شود. 
این پژوهشگر حوزه علوم انسانی ادامه داد: توليد اندیشه 
در حوزه علوم انسانی امری مشکل و پيچيده است و این 
امر هر روزه با پيچيدگی های مضاعفی روبه رو می شود به 
نائينی در وضعيت  همين دليل به نظر می رسد فهم کار 
کنونی، به متفکران ساز و کار توليد اندیشه دینی را یاد 

می دهد.
 »تجدد« در جامعه ایران از منظر فکری و اندیشه و نظری 

حل نشده است.
حسنی فر در ادامه این نشست، ایران را کشوری در حال 
انتقال و توزیع اندیشه و نه مصرف و توليد اندیشه دانست 
سر  به  پارادایم  فقدان  فضای  در  متأسفانه  داد.  ادامه  و 
می بریم: سه رویکرد غرب گرایی، غرب ستيزی، تجددگرایی 
یا نواندیشی هم اکنون از جمله گفتمان هایی است که در 
جامعه ایران به چشم می خورد. هرکدام از این رویکردها 
باید  کل  در  دارد.  سکوالر  و  مذهبی  از  اعم  پيروانی  نيز 
بگویم مساله تجدد در جامعه کنونی ما مسئله ای جدی 
است که متاسفانه هنوز از منظر فکری و اندیشه ای حل 
نشده است. البته این به معنای فقدان تحرک و فعاليت در 
فضا و داشتن زندگی متجددانه نيست. ما در فضای تجدد 
هستيم اما در چالش نظری و فکری با آن. به دليل همين 

بسياری ما را در وضعيت گذار قلمداد می کنند.
الگوی  عنوان  به  نائينی  عالمه  انتخاب  دليل  دربارة  وی   
ایده آل در اندیشه ورزی گفت: نائينی متفکر دورة مشروطه 

برگزاری كرسی »روش شناسی نائينی به 
مثابة  توليد انديشه در جامعه ايرانی« 
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است که به توليد اندیشه نيز دست زده است؛ به عبارتی 
به  دینی  گفتمان  در  که  است  دینی  اندیشمندی  نائينی 
توليد اندیشه دست زده و به »عقل« و نياز و نظر زمانه 
نواندیشی  متفکران  نخستين  جزو  و  داده  مضاعفی  بهای 
است که به قانون، آزادی و عدالت از منظری جدید نگاه 

می کند. 

 نائینی، در ردیف مرجعیت دینی نجف قرار دارد
با  کرسی  ادامة  در  طباطبایی  احمدی   محمدرضا  دکتر 
اشاره به جایگاه عالمه نائينی در بين متفکران دینی گفت: 
نائينی در ردیف مرجعيت دینی و علمی نجف قرار دارد 
همان طور که می دانيد »مکتب سياسی نجف« ویژگی های 
خودش را دارد در آن مکتب آزادی و آزاداندیشی به نحوی 
دیگر تعریف شده است. عالمه نائينی براساس آموزه های 
شيعی توانست حکومتی ایده آل را تصویر کند هرچند که 
حکومت  بلکه  نمی داند  ایده آل  را  مشروطه  حکومت  وی 
مطلوب شيعه را در ظهور امام زمان )عج( ارزیابی کرده اما 
در کتاب »تنبيه االمه« به این موضوع اذعان دارد که وقتی 
دست ما از معصوم و اهل بيت )ع( کوتاه است باید به آنچه 

که وجود دارد قانع باشيم. 
از صد صفحه  کمتر  »تنبيه االمه«  کتاب  داد:  ادامه  وی   
است در یك مقدمه هفت فصل و یك نتيجه گيری تعریف 

شده و به دليل اشراف عالمه نائينی به مرجعيت دینی و 
قواعد اصول نگاشته شده است. به نظر می رسد تفکر عالمه 

نائينی در کشور ما در محاق قرار دارد. 

آیا »تجدد« ریشه در »سنت« دارد؟
ادامه  موالیی توانی  عليرضا  دکتر  با سخنرانی  کرسی  این 
روش شناسی  درباره  حسنی فر  دکتر  بحث  به  وی  یافت. 
بحث روش شناسی  تحليل  در  و گفت:  کرد  اشاره  نائينی 
صورت  خاصی  فکری  گونه شناسی  باید  نائينی  عالمه 
بگيرد به عبارتی باید به این نکته توجه کنيم که نائينی 
جای  ایرانی  جامعه  فکری  گفتمان های  از  کداميك  در 
بسياری  نائينی جریان های  از  و پس  پيش  زیرا  می گيرد 
باید  دليل  همين  به  است.  داشته  وجود  کشورمان  در 

گونه شناسی دقيقی از تفکر عالمه نائينی داشته باشيم. 
 وی با طرح این سوال که آیا باید روش نائينی را مبنی 
بر اینکه تجدد ریشه در سنت دارد بپذیریم؟ اظهار کرد: 
نائينی را  این نظر  به نظر من نمی توان به صورت مطلق 
نائينی  است.  گذار  در حال  هنوز  ما  زیرا جامعه  پذیرفت 
متون  و  نداشته  دنيای جدید  در  عملی  و  زیستی  تجربه 
اصلی متفکران مدرنيته را نيز نخوانده تا بتواند تصویری 

درست از تجدد ارائه بدهد. 
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نامدار  فليسوف  وایتهد،  نورث  آلفرد  که  است  مشهور 
نيست  چيزی  فلسفه  تاریخ  همة  است  گفته  انگليسی، 
جز حاشيه ای بر فلسفة افالطون. این گفته مسلماً اغراقی 
غلوآميز است، اما این اغراق و غلو حاکی از حقيقتی هم 
تاریخ  طول  در  افالطون  اندیشه  بی نظير  اهميت  هست؛ 
فلسفه. هيچ فيلسوفی نمی تواند به آثار افالطون و ميراث 
فلسفه افالطونی بی اعتنا باشد. از ابتدای تاریخ فلسفه تا 
تلویحی در حال  به صورت  یا  به صراحت  امروز فالسفه 
گفتگوی همدالنه یا انتقادی با افالطون بوده اند، از ارسطو 
تا مثال ژاک دریدا. عالوه بر این فلسفة افالطونی در پيوند 
جریان های  از  یکی  سرچشمه  غنوصی  گرایش های  با 
فلسفی مهم و موثر در تاریخ فلسفه بوده است، جریانی 
که می توان آن را براساس اصطالحی متأخر و متداول از 

قرن هجدهم جریان نوافالطونی ناميد.
در اهميت این جریان و لزوم شناخت آن همين بس که 
با اندکی مسامحه فلسفه اسالمی را از فارابی تا مالصدرا 
با همه اهميت و تنوع اش می توان یکی از شاخه های این 
جریان دانست، همچنانکه فلسفه قرون وسطای مسيحی 

نيز کم و بيش مشمول همين حکم است. 
در ایام دانشجویی ام تصميم گرفته بودم برای هر درسی 
حتی المقدور آثار اصلی را هم بخوانم. در دوره کارشناسی 
ارشد درسی داشتيم درباره افلوطين. به روال تعریف شده 
به سراغ آثار اصلی خود فيلسوف رفتم و شروع کردم به 
خواندن مجموعه آثار افلوطين و به عبارت دیگر تاسوعات. 
به  کتابی  زندگی ام  تمام  در  بود.  شگفت زدگی  نتيجه 
به  مرا  قسمت هایش  برخی  بودم.  نخوانده  آشنایی  این 
استدالل ها  و  می انداخت  مدرسه  دینی های  کتاب  یاد 
افالطون  خود  با  نه  را  تجربه  این  معلمانم.  مالحظات  و 
داشتم نه با ارسطو. خواندن آنها خواندن کتاب هایی مهم 
و تأمل برانگيز بود اما این آشنایی و قرابت غریب را فقط 
فلسفه  دریافتم  و  کردم  تجربه  افلوطين  خواندن  هنگام 
از  بخشی  حتی  که  است  مانده  زنده  آنقدر  نوافالطونی 
تجربة ذهنی و فکری من و امثال مرا در این روزگار شکل 
داده باشد. تربيت فکری و دینی من به واسطه فلسفه و 
هرچند  بود،  نوافالطونی  وضوح  به  متأخر  اسالمی  کالم 
آثار افلوطين را تا پيش از دوره کارشناسی ارشد نخوانده 

بودم.

نشان  برای  شخصی  تجربه  همين  ذکر  می کنم  گمان 
دادن اهميت شناخت جریان های نوافالطونی و افالطونی 
باستان شناسی  صرفاً  جریان  این  شناخت  کند.  کفایت 

نيست، بلکه تا حدی شناخت اکنون و آینده هم هست.
کریم  دکتر  آقای  جناب  گرامی،  استاد  کتاب  آخرین 
جریان های  با  آشنایی  برای  است  اثری  مجتهدی، 
افالطونی و نوافالطونی و شناخت برخی چهره های مهم 
در این حوزه و مشاهده روند پر فراز و نشيب این ماجرای 

فکری - فلسفی در طول تاریخ. 
دو  در  کوزن  ویکتور  تا  ادریوس  از  متأخر:  افالطونيان 
مفصل تر  و  اول  بخش  است.  شده  تدوین  عمده  بخش 
شامل فصولی است درباره شخصيت های نامدار افالطونی 
از  پيش  اندکی  از  متقدم تر،  روزگاران  در  نوافالطونی  و 
و  دوم  بخش  ميالد.  از  پس  پانصدسالی  تا  مسيح  ميالد 
و شش  پنج  قرن  از  است  مطالبی  دربردارنده  مختصرتر 

ميالدی تا قرن نوزدهم. 
اسکندریه  اهل  ادریوس  درباره  فصلی  با  نخست  بخش 
درباره  فصلی  با  و  می شود  آغاز  آپامه  اهل  نومنيوس  و 
مفصلی  بحث  سپس  می یابد.  ادامه  ساکاس  آمونياس 
می آید درباره افلوطين و نظام فکری او که در آن نظریه 
آمونياس ساکاس  افلوطين شاگرد  صدور محوریت دارد. 
این  ادامه  در  بنابراین  فرفریوس.  استاد  و  است  بوده 
فصول بخشی هم به فرفوریوس اختصاص یافته است که 
ایساغوجی شناخته  نویسنده  به عنوان  اهل منطق  برای 
بوده  نيز  افلوطين  تاسوعات  تدوین کننده  و  است  شده 
از متفکر مشهور دیگر جامليك  از فرفریوس  است. پس 
او  اندیشه  در  که  است  شده  گفته  یامبليخوس سخن   /
بيشتری  برجستگی  غنوصی  و  فيثاغورسی  جنبه های 
یافته است. سپس بخش مفصلی از کتاب )بيش از صد 
)پروکلس(  ابرقلس  مورد  در  بحث  به  صفحه(  شصت  و 
اختصاص پيدا کرده است. این بخش را احتماالً می توان 
مفصل ترین تك نگاری در زبان فارسی درباره این متفکِر 
آثار  مفسر  که  دانست  بااهميت  بسيار  تاریخی  لحاظ  به 
افالطون بر اساس رویکرد های فکری خود بوده است. در 
ادامه این بخش مفصل، گزارش مجملی از زندگی و افکار 
داماسکيوس آمده است. او از جمله فالسفه ای است که 
در زمان خسرو انوشيروان به ایران پناه آورده بوده اند و 

معرفی كتاب: افالطونيان متأخر
از ادریوس تا ویکتور کوزن نوشته دکتر کریم مجتهدی
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ديدار نوروزی
زندگی او از این جهت نيز برای ما ایرانيان جالب توجه 
است. قسمت انتهایی بخش نخست بحثی است درباره 
با مسيحيت  تقابل و تعامل سنت های فکری افالطونی 
تفوق  و  استقرار  رومی  امپراطوری  در  رفته  رفته  که 
نوافالطونی  اندیشه  با  مسيحيت  فکری  نظام  می یابد؛ 
تعامل داشته )که نمونه بارز این تعامل مثال بخش هایی 
رقابتی  ميانشان  دیگر  از سوی  و  یوحناست(  انجيل  از 

سخت و تقابلی چشمگير برقرار بوده است.
کتاب  نویسنده  بوئسيوس  درباره  بحثی  با  دوم  بخش 
گزارشی  با  و  می شود  آغاز  فلسفه«  »تسالی  مشهور 
سياسی  نهضت  مورد  در  می کند  پيدا  ادامه  تاریخی 
و  کارولنژین  فرهنگی  نهضت  شارلمانی،  فرهنگی   -
ژان  مور،  رابن  یورک،  اهل  آلکویين  مانند  اشخاصی 
اسکوت اریژن )که درباره او و از جمله نسبت فلسفه اش 
با فلسفه ابن سينا در کتاب نسبتا با تفصيل بيشتر بحث 
شده( و مارگریت پورت. سپس فصلی آمده است تحت 
عنوان »نگاهی اجمالی به سير تحولی افکار افالطونيان 
متأخر در جهان غرب تا عصر حاضر« و در آن مختصراً از 
پسلوس، مدرسان مکتب شارتر )فولبر، ایو شارتر، ژیلبر 
الپوره، تياری شارتر، گيوم کونش، ژان سالزبوری، برنار 
افالطونيان  اکهارت،  مایستر  گروس تست،  سيلوستر(، 
فلورانس )لورنزو واال، گميستوس پلتون، فيچينو(، شارل 
بویه، فرانسيسکو پاتریزی، افالطونيان کمبریج )بنجامين 
و  شالیرماخر،  مور(،  هانری  کودورث،  رالف  ویچکوت، 

باالخره ویکتور کوزن سخن گفته شده است.
کتاب به روال دیگر کتابهای آقای دکتر کریم مجتهدی 
مقدمه و مؤخره ای هم دارد تحت عنوان های »سخنی 
دو  پایانی« که هر  نکته  و »چند  با خوانندگان«  کوتاه 

خواندنی است و آموزنده. 
جزئيات  و  فراوان  نام های  با  کتابی  چنين  نوشتن 
به استاد  تخصصی قاعدتا کاری طاقت فرسا بوده است. 
ارجمندم آقای دکتر مجتهدی صميمانه خسته نباشيد 
می گویم و به خوانندگان عالقه مند به تاریخ اندیشه ها در 
غرب و نيز عالقه مندان به پژوهش در تاریخ اندیشه های 
اسالمی مراجعه به این کتاب را پيشنهاد می کنم، برای 
گروه اول آشنایی با موضوع ضروری است و برای گروه 

دوم بصيرت بخش و راهگشا.

محمد منصور هاشمی ـ بنياد دایره المعارف اسالمی
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ارتقای 251 پله اي وب سايت پژوهشگاه علوم 
انساني در رتبه بندي وبومتريك براي سومين سال پياپي؛ 

رتبة نخست در ايران و سوم در خاورميانه

وب سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در آخرین رتبه بندي وب سایت هاي مؤسسات و مراکز 
پژوهشی(وبومتریک) - در نسخه ي جدید ژانویه  2016- توانست، براي سومین سال پیاپی رتبه نخست برترین وب سایت 

. مراکز و موسسات پژوهشی ایران را به خود اختصاص دهد
در آخرین رتبه بندي انجام شده توسط گروه پژوهشی سنجه هاي مجازي(CSIC)، وب سایت پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی که سال گذشته در رده 465 دنیا قرار ، با251پله صعود به جایگاه 214صعود نموده که هم اکنون در بین 
وب سایت هاي مراکز پژوهشی ایرانی در رتبۀ نخست و در میان مراکز و مؤسسات پژوهشی کشورهاي خاورمیانه نیز در 

رتبۀ سوم ایستاده است.

با  که  نرم  قدرت  مطالعات  کرسی 
حضور دکتر محمد علي مينایي، مدیر 
گروه پژوهشي جامعه و امنيت، دکتر 
مطالعات  کرسي  دبير  نصري،  قدیر 
اعضای  و  اجتماعي  امنيت  راهبردي 
اصلي کرسي برگزارشد، دکتر قنبرلو 
باب  در  متفاوت  نظرات  به  اشاره  با 
قدرت نرم چين این نظرات را منقسم 
بر سه قسم دانستند؛ 1- نظراتي که 
نفي  اساساً  را  نرم چين  وجود قدرت 
را  چين  که  نظراتي   -2 مي کنند،  
مي دانند  معتنابهي  نرم  قدرت  داراي 
در مسير  را  نظراتي که چين  و 3-  
مي کنند.  احصاء  نرم  قدرت  افزایش 
وجود  بر  تأکيد  با  ادامه  در  ایشان 
نشانه هایي  وجود  چيني  نرم  قدرت 
توسعه  الگوي  تعميق  قبيل  از 
اجماع  به  موسوم  چيني  دولت گراي 
پکن را در همين راستا ارزیابي کردند 
و از تالش هاي دولت چين در راستاي 
کنفوسيوس  فرهنگي  مراکز  تأسيس 
گسترش  جهان،  نقاط  اقصي  در 
آموزش ادبيات و زبان ماندارین چيني 
منابع  وجود  ایشان  گفتند.  سخن 

کنفوسيوسي،  مکتب  مانند  فرهنگي 
از  استراتژیك  آموزه هاي  و  تائویي 
مواردي  را  سان تزو  نظریه هاي  قبيل 
چين  نرم  قدرت  ارتقای  براي  مهم 
مواردي  به  حال  عيِن  در  و  دانسته 
اتکایي،  خود  ناسيوناليسم  مانند 
و ضعف جامعه  بستة سياسي  فضاي 
مدني به مثابة محدودیت هایي در این 

مسير اشاره کردند. 
پيرامون  کرسي  اعضای  ادامه  در 
نرم  قدرت  این  امتناع  یا  امکان 
کرده  مطرح  را  انتقاداتي  و  مباحث 
نظري  ادبيات  در  آنکه  به  اشاره  با  و 
مربوط به قدرت نرم متفکریني مانند 
منبع  کوهن  رابرت  و  ناي  جوزف 
اصلي قدرت نرم را جامعه و نه نظام 
سياسي برمي شمرند، در امکان تکوین 
و تعميق چنين قدرت نرمي تشکيك 
کرده و وجود یك دولت مالك الرقاب 
و تمرکز گرا، مشکالت و مضایق زبان 
آموزه هاي  به  دوگانه  نگاه  چيني، 
در  کشور  این  ضعف  و  کنفوسيوسي 
زمينة صنعت فرهنگي را مانعي جدي 

در این مسير دانستند.

در ادامة جلسه دکتر مجتبي قلي پور 
امنيت  بر  شدن  قطبي  تأثير  بيان  با 
زمينه هاي  تبيين  به  اجتماعي 
تهدیدات امنيتي در یك جامعه قطبي 
شده پرداخته و تقسيم نظام اجتماعي 
به دو قطب به نحوي که شکاف هاي 
را  شوند  بار  آن  بر  اجتماعي  متعدد 
مهمترین خطر براي امنيت یك نظام 
دولت  و وجود یك  دانسته  اجتماعي 
سوگير را عاملي در تشدید و تعميق 
این معنا که  به  دانستند؛  بحران  این 
طرفدار  مثابه  به  سياسي  نظام  اگر 
یکي از قطب ها وارد صحنه اجتماعي 
و فرهنگي شود نه تنها به بهبود اوضاع 
قطبي  روند  بلکه  کرد  نخواهد  کمك 
شدن را به سویه اي خطرناک خواهد 
اولویت  در  باید  آن  رفع  که  کشانيد 
سياست سازي و سياست گذاري کالن 
مباحثي  ادامه  در  گيرد.  قرار  کشور 
و  قطب بندي  چنين  وجود  پيرامون 
تأثير آن بر امنيت اجتماعي از سوي 
شرکت کنندگان مطرح و مورد نقد و 

بررسي قرار گرفت.

گزارشی از جلسات كرسي مطالعات قدرت نرم با موضوع 

 »ريشه ها و منابع قدرت نرم در سياست خارجي چين« 
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بازديد دانشجويان سنگاپوری از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

صبح روز، سه شنبه چهارم اسفندماه، نشست صميمانه ای 
بين دانشجویان دانشگاه ملی سنگاپور و چند نفر از اساتيد 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
و  ليسانس  مقطع  در  دانشجویانی  نشست،  این  در 
فوق ليسانس با رشته های تحصيلی چون ارتباطات و رسانه، 
تاریخ، حقوق، جامعه شناسی، هنر، صنایع، طراحی صنعتی، 

علوم سياسی، اقتصاد و مطالعات مالزی حضور داشتند. 
بيژن  محمدی،  بيوک  چون  اساتيدی  نشست  این  در 
عبدالکریمی و سيدجواد ميری حضور داشتند و هرکدام 
از  تعدادی  کردند. همچنين  به صورت مختصر سخنرانی 
دانشجویان دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران در این 

نشست، دانشجویان را همراهی می کردند.
بيوک محمدی، دانشيار پژوهشی  پژوهشگاه  علوم  انسانی  و 
مطالعات  فرهنگی  در ابتدای این جلسه درخصوص ادبيات 
با  موالنا  از  کوتاهی  داستان  و  سخنرانی  ایران  کالسيك 
خودمان  به  جامعه  و  ما  مشکالت  همة  که  مضمون  این 

برمی گردد برای حاضرین نقل کرد.
وی همچنين با خواندن این شعر صائب: »بي قدر ساخت 
خود را، نخوت فزود ما را، بر ما و خود ستم کرد هر کس 
ستود ما را« توضيح داد: توجه به یکدیگر خوب است ولی 
حد و اندازه دارد، باید دقت کنيم این توجه و خودستایی 
از حد و اندازه نگذرد، در مورد مسائل علمی هم اینکه فکر 

کنيم ما در همة رشته ها بهترینيم ادعای گزافه ای است.
فلسفه  گروه  دانشيار  عبدالکریمی،  نشست  این  ادامة  در 
موضوع  دربارة  شمال  تهران  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

یا »دین در مقابل بی دینی«  اگزیستانسياليسم«  و  »دین 
سخنرانی کرد که بسيار مورد توجه حاضرین قرار گرفت.

وی گفت: ما بيشتر وقت ها از دین و اسالم صحبت می کنيم 
اما معنی واضح این دو اصطالح را نمی دانيم و وقتی از دین 

و اسالم حرف می زنيم معلوم نيست از چه می گوئيم.
عبدالکریمی در ادامة سخنرانی اش توضيح داد: هفت تلقی 
از دین و اسالم وجود دارد که عبارتند از: اسالم به عنوان 
اسالم  تئولوژیك،  سيستم  یك  به عنوان  اسالم  فرهنگ، 
به مثابه و به عنوان مراسم مذهبی، اسالم به عنوان یك نظام 
اخالقی، اسالم به عنوان ابژه، اسالم به عنوان یك ایدئولوژی 
به  ادامه  در  وی  انسان.  وجودی  امکان  به عنوان  اسالم  و 

تشریح هر کدام از این معانی پرداخت.
ميان  پاسخ  و  پرسش  عبدالکریمی،  سخنرانی  از  پس 
دانشجویان و اساتيد حاضر در جلسه برگزار شد. در این 
کرده  تحصيل  حاضر،  دانشجویان  اغلب  اینکه  با  بخش 
رشته  دانشجوی  کمی  تعداد  و  بودند  فنی  رشته های 
عميق  بسيار  سؤال های  داشت  حضور  جامعه شناسی 
استقبال  مورد  بسيار  بخش  این  و   شد  مطرح  دقيقی  و 

دانشجویان قرار گرفت.
چالش  پاسخ  و  پرسش  مراسم،  از  بخش  این  طی  در 
برانگيزی هم ميان العطاس و عبدالکریمی صورت گرفت. 
به عقيدة العطاس همه جوامع امروزی ایدئولوژیك هستند 
ولی به عقيده بيژن عبدالکریمی چيزی که امروز از آن به 

عنوان ایدئولوژی یاد می شود با روح دین فاصله دارد.
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جلسة هفتم
آموزشی  دورة  جلسة  هفتمين 
شاهنامه«  اشراقی  رموز  »درس گفتار 
در  عاليخاني  بابك  دکتر  توسط 
علوم  پژوهشگاه  فرهنگ  ساختمان 
برگزار  فرهنگي  مطالعات  و  انساني 
جلسه  این  از  گزارشی  ادامه  در  شد. 

آمده است.
بود  باخبر  بودنی ها  از  سياوش  اگر 
پيران  با  توران  در  اقامت  دربارة  چرا 

مشورت کرد؟
گر ایدونك  با من تو پيمـان کنی 
شناسم کـه پيمــان مـن نشکنـی

گر از بودن ایدر مرا نيکویی است  
بر این کردة خود نباید گریست

وگــر نيـست فرمــای تــا بگـذرم  
نمــایی ره کشـــوری دیـگــرم

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

بود که از حسد نشأت می گرفت.
بهشت کنگ   به  پيران  و  سياوش 
رسيدند که »خرم  سرای درنگ« بود. 
کنگ دژ، نام شهری است که سياوش 
در آنسوی دریای چين، یعنی در شرق 
اوسط )عالم مثال( ساخته بود. مرکز 
می شد،  خوانده  کنگ  نيز  افراسياب 
سياوش  شهر  از  تقليدی  چراکه 

در  که  بود  جادوگری  افراسياب  بود. 
وی  داشت.  شدی  و  آمد  مثال  عالم 
و  سياوش  مانند  فرهمندانی  برخالف 
کيخسرو به مرتبة فوق عالم مثال که 
وجود  نداشت.  راه  است  عقلی  مرتبة 
تورانيان  ایلی  زندگی  با  بهشت کنگ 
از  بودن  تقليدی  و ویژگی  ندارد  وفق 
نام آن نيز به خوبی آشکار است. دربارة 
کنگ دژ سخنان بسياری هست که در 

جای خود آورده خواهد شد.
سياوش چو در پيش ایوان رسيد  

سر طاق ایوان به کيـوان رسيد
بيامـد بر آن تخت زریـن نشست 

هشيوار جان اندر اندیشه بست
به  سياوش  رسيدن  با  کنگ  کاخ 
هفتم  فلك  به  سر  و  باليد  خود 
فرو  فکر  به  آنجا  در  سياوش  برآورد. 
شهر  تأسيس  به جز  او  اندیشة  رفت. 
روی  از  که  نيست  »سياوشگرد« 
ساخته  کنگ  مثالی  شهر  سرمشِق 
خواهد شد. وی از رژیم سياسی ایران 
فکر  در  و  است  ناخشنود  توران،  و 

درانداختن طرحی نو است. 
ساغر  در  می  و  برافشانيم  گل  تا  بيا 

اندازیم        
نو  طرحی  و  بشکافيم  سقف  را  فلك 

دراندازیم
سياوش در ميدان چوگان با هفت یار 
ایرانی خود در برابر افراسياب با هفت 
افراسياب  گرفت.  قرار  او  تورانی  یار 
ابرها  تا  را  با یك زخم چوگان، گوی 
زمين  به  گوی  هنوز  و  کرد  پرتاب 
نرسيده بود که سياوش ضربتی بر آن 
نواخت که به کلّی از دیده ها ناپدید شد 
و محو گشت. وی گوی دیگر را چنان 
رفت.  ماه  مالقات  به  گویی  که  بزد 
پایة  پایه،  کمترین  پهلوی،  متون  در 
ابرهاست، پس ستاره پایه، سپس ماه 
پایه و سرانجام خورشيد پایه. خورشيد 
پایه از آِن سيمرغ است و پایة سياوش 

سهروردی  است.  پایه  ماه   همان 
ماه  که  است  آورده  موران  لغت  در 
او  از  که  خورشيد  با  مقابله  وقت  در 
مس«  سراسر نور گرفته است »أنا الشَّ
هنگامی  الحق(.  أنا  وزن  )بر  می گوید 
که پيران برای نخستين بار به پيشواز 
را  پيل سپيد  سياوش می رفت، چهار 
آراست که بر پشت یکی از آنها تخت 
فيروزه نهاده بودند و بر سر آن تخت، 
بر  درفش بنفش رنگی زده بودند که 
فراز آن یك ماه زرین قرار داشت. این 
معنوی  شخصيت  از  رمزی  زرین  ماه 
سياوش به شمار می رود، چنانکه رنگ 
که  شب  رنگ  به  است  اشاره  بنفش 
مهتاب در آن نور می افشاند. در اینجا 
کلمه  دقيق  معنی  به  »رمز«  یك  با 
سر و کار داریم. حال آنکه تشبيهات 
در  نيز  خيال  صور  همان  یا  شاعرانه 
شاهنامه دیده می شود؛ فی المثل آنجا 
سياوش،  و  است   ماه  فرنگيس،  که 
را  نيز ممدوح خود  خورشيد. رودکی 
تشبيه  بوستان  سرو  و  آسمان  ماِه  به 
ادبی  صنایع  این گونه  که  است  کرده 
را با رمز و تمثيل به معنی فّنی کلمه 

نباید اشتباه کرد.
سياوش که از سيمرغ روشنایی گرفته 
قهرمانی  هنرنمایی،  ميدان  در  است 
جهت  شش  در  که  است  خورشيدی 
پرتو می افشاند: با ضربة چوگان، گوی 
را به ماه پایه پرتاب کرد و با تيراندازی 
با  سپس  و  هدف  سوی  به  )نخست 
جهات  به  راست(  دست  بر  گردش 
ضربة  با  سپس  و  اصلی  چهارگانة 
را  پایين که گوری  به  باال  از  شمشير 
نشان  همه  به  کرد،  نيم  دو  به  طوالً 
در  است.  زمين  روی  سيمرغ  که  داد 
این باره، سخن سهروردی را در تعبير 
دوبارة داستان رستم و اسفندیار به یاد 

آوریم. 

گزارشی از جلسات دورة آموزشی »درس گفتار رموز اشراقی شاهنامه« 
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جلسة هشتم
با  سياوش  پيران ویسه،  پيشنهاد  به 
افراسياب  دختر  )فری گيس(  فرنگيس 
افراسياب  یکسال  از  پس  کرد.  ازدواج 
پيامی به سياوش فرستاد که به زمين 
تو  به  چين  مرز  تا  که  گسترده ای 
بخشيده ام می توانی رفت و در هر شهر 
که دلخواه توست اقامت می توانی کرد. 
به  نخست  پيران  همراهی  به  سياوش 
ُخَتن رفت و تا یك ماه مهمان او بود 
و سپس به سوی قلمرو شهریاری خود 

حرکت کرد. 
به جایي رسيدند کآباد بود

یکي خوب فرخنده بنياد بود
به یك روي دریا و یك روي راه
به یك روی بر کوه و نخجيرگاه

درختان بسيار و آب روان
همي شد دل سالخورده جوان

سياوش به پيران سخن برگشاد
که ایَنت بر و بوم فّرخ نهاد

بسازم من ایدر یکي خوب جاي
که باشد به شادي مرا رهنماي

برآرم یکي شارستان فراخ
فراوان بدو اندر ایوان و کاخ
نشستنگهي برفرازم به ماه

چنان چون بود در خور تاج و گاه
بدو گفت پيران که اي خوب  رای
بر آن رو که اندیشه آید به جای

که  ازینسان  من  دهد  فرمان  چو 
خواست

بـرآرم یکــي جــاي بـا مــاه راست
نخواهم که باشد مرا بوم و گنج
زمان و زمين از تو دارم سپنج 
سياوش بدو گفت کاي بختيار

درخت بزرگي تو آري به بار
مرا گنج و خوبي همه زان تست
به هر جاي رنج تو بينم نخست
یکي شهر سازم بدین جاي من

که خيره بمانَد درو انجمن
که  بود  خواسته  سياوش  از  افراسياب 
برای  را  خود  قلمرو  شهرهای  از  یکی 
سکونت برگزیند، شهرهایی را که خود 
به تصرف درآورده بود، چنانکه قبایل و 
قبضة  را در  عشایر، روستاها و شهرها 
سياوش  درمی آورند.  خود  مالکّيت 
نه  و  قبول کرد  را  افراسياب  نه سخن 

که  خواست  او  از  که  را  پيران  سخن 
کند.  واگذار  او  به  را  نو  شهر  ساختن 
این  تحّقق  نيز  و  شهر  ساخت  اندیشة 
طرح یك راز بزرگ است که به شخص 
به  نه  و  است  مربوط  فرهمند  انسان 
اشخاص دیگر. در پاره ای از نسخه های 
ستاره شناسان  از  سياوش  شاهنامه، 
خواست  نظر  نو  شهر  تأسيس  دربارة 
را بدشگون  بنياد چنين شهری  آنها  و 
ابيات خرافی  این  ناميمون دانستند.  و 
می رود  شمار  به  شاهنامه  ملحقات  از 
آگاه  سپهر  راز  از  خود  که  سياوش  و 
است نيازی به مشورت با رّماالن ندارد. 
بر  سوار  پيران  و  سياوش  که  هنگامی 
اسب راه می پيمودند، پيران متوجه شد 
که سياوش سوگوار است و اشك گرم 

از دیده فرو می بارد. 
عنان تکاور همي داشت نرم

همي ریخت از دیدگان آب گرم
بدو گفت پيران که اي شهریار

چه بودت که گشتي چنين سوگوار؟
چنين داد پاسخ که چرخ بلند

دلم کرد پردرد و جانم نژند
که هر چند گرد آورم خواسته
همان گنج و هم کاخ آراسته

به فرجام یکسر به دشمن رسد
بدي بد بَُود ، مرگ بر تن رسد

که چون کنگ دژ در جهان جاي نيست
کنون شارستان زان نشان جای نيست

مرا فر نيکي دهش یار بود
خردمندي و بخت بيدار بود

بدانسان یکي شارستان ساختم
سرش را به پروین  برافراختم

کنون اندر این هم به کار آورم
بر او بر فراوان نگار آورم

چو خرم شود جای آراسته
پدید آید از هر سوی خواسته

نباید مرا شاد بودن بسی
نشيند بر آن جاي دیگر کسی
نه من شاد مانم نه فرزند من
نه پرمایه ُگردي ز پيوند من

نباشد مرا زندگاني دراز
ز کاخ و ز ایوان شوم بي نياز
شود تخت من گاه افراسياب

کند بی گنه مرگ بر من شتاب
سياوش  بر  که  کسی  نخستين 

بر  که  بود  او   خود کرد  سوگواری 
خود سوگواری کرد، ولی نه بر جزئّيت 
بر مظلومّيت حّق و حقيقت  خود، که 
چرا  عدالت،  و  حریّت  مهجوریّت  بر  و 
داد  و  راستی  پایگاه  سياوشگرد  که 
بََدل  خارستانی  به  سرانجام  که  است 
می گردد. گاه دیده می شود که مردمان 
سست عنصر و ضعيف به حال خود اشك 
می ریزند که این حالت از نارسایِی خرد 
سرچشمه می گيرد. سياوش که سروِش 
روی زمين یا سيمرِغ زمينی و یا خرِد 
مجّسم است از این گونه حاالت سخت 
دور است، چنانکه در زمرة دنيادوستانی 
و  مالی  از خسارت های  که  نيست  نيز 
اقتصادی َجَزع و َفَزع می کنند و به زانو 
چشم اندازی  را  سياوش  می آیند.  در 
است دوردست. او نخستين شهسواری 
است از سلسلة مقّدس شهسواران نور 
با پی  و  آوْرد  تاریخ روی  آیندة  به  که 
افکندن سياووشگرد حلول دوران نوی 
هراسی  او  سخن  در  داشت.  اعالم  را 
تن  بر  مرگ  نمی شود.  دیده  مرگ  از 
این  از  او  اشك  روان.  بر  نه  می رسد، 
روان است که چرا شرارت بر بنياد حّق 
و عدل تاخت می آَوَرد و آن را از ميان 
برمی دارد )البته موقتاً(. گریستن او از 
این است که ظلمات در روزگار چرا تا 
این درجه گسترده شده که حّتی یك 

نقطة کوچك نور را نيز برنمی تابند. 
سياوش بدو گفت کاي نيك نام

نبينم جز از نيك ناميت کام
همه راز من آشکارای توست
که بيداردل بادي و تندرست
من آگاهي از  فر یزدان دهم

هم از راز چرخ بلند آگهم
بگویم ترا بودني ها درست

از ایوان و کاخ اندرآیم نخست
بدان تا نگویي چو بيني جهان

که این بر سياوش چرا شد نهان
تو اي ُگرد پيران بسيار هوش

بدین گفته ها پهن بگشاي گوش
فراوان بدین نگذرد روزگار

که بی کام  بيداردل شهریار
شوم زار کشته اَبَر بي گناه

کسي دیگر آراید این تاج و گاه
تو پيمـان همـی داری و راْی راست
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وليکن فلك را جـز اینست خواست
ز گفتار بدگوی و از بخت بد
چنين بي ُگَنه بر تنم بد رسد

برآشوبد ایران و توران بهم
ز کينه شود زندگاني ُدَژم

پر از رنج گردد سراسر زمين
زمانه شود پر ز شمشير کين

معاصر،  معرفت  نظریه های  مطابق 
خبردادن از بودنی ها، یعنی آنچه در آینده 
حال  نيست،  ممکن  افتاد  خواهد  اتّفاق 
ُمغيَّبات  اِنذار  اشراق  حکمت  پایة  بر  آنکه 
مبادی  به  اتّصال  آن  الزمة  نيست.  ُمحال 
از  برخورداری  با  سياوش  که  است  ُعلوی 
پرورش سيمرغ و شاگردانش به این کمال 
سهروردی،  سخن  طبق  بود.  یافته  دست 
است.  قدرت«  و  علم  »اکسير  ایزدی  فرة 

سياوش به این اکسير نائل شده بود. 
»پرسش و پاسخ«

س: مدینة فاضلة کنگ از یك روی به کوه 
منتهی است، از روی دیگر به دریا و از روی 

دیگر به راه. معنی این رموز چيست؟
ج: کنگ رویی به شهرها و آبادی ها دارد، 
آبادی  و  شهر  هر  تکوین  سرمشق  چراکه 
خواهد بود. فيض از شهر محوری کنگ به 
همة شهرها و روستاها می رسد. شارستان 
کنگ که بر دامن کوه نشسته و بر کنار دریا، 
یادآور آبشار فيض ناهيدی است که از قلّة 
می ریزد.  فرو  فراخکرد  دریای  بر  البرزکوه 
کنگ دژ  و  است  عالم  محور  رمز  کوه، 
شهری محوری است که بر ارتفاعات، یعنی 
است.  بنا شده  به آسمان  نزدیك  نقطه ای 
رمزی  کيانسه(  چه  و  فراخکرد  )چه  دریا 
بر  کنگ دژ  استعدادهاست.  و  قابلّيت ها  از 
کرانة قوه ها نهاده شده است، قوه هایی که 

آبستن فرداهای روشن است. 
س: به نظر می رسد که ساختن یك شهر 
کتاب  نباشد.  مهمی  چندان  کار  بنا،  و 
بندهشن از بناهایی که جمشيد و کاووس 
یاد  ساختند  افراسياب  و  ضّحاک  حتی  و 

کرده است.
آن  دارد.  فرق  بناها  همة  با  کنگ دژ  ج: 
نموداری  حالت  بهترین  در  ساخت وسازها 
معانی  و  است  بوده  شهریار  قدرت  از 
باالبلنِد شهر سياووش را در هيچ یك از آنها 

نمی بينيم.

جلسة چهل و چهارم:  مستشرقین و اندیشة سیاسي 
در اسالم

چهل و چهارمين جلسة نظام سياسی اسالم با عنوان »مستشرقين 
علی قنبری  فرج اله  دکتر  با سخنرانی  اسالم«  در  اندیشة سياسی  و 
بين الملل  روابط  و  سياسی  نظریه پردازی  پژوهشکده  علمی  هيأت 

برگزار شد. 
تحوالت سياسي و رویدادهاي تاریخي نقش مهمي در شکل گيري 
روش ها، الگوها، مفهوم سازي ها و نظریه پردازي ها در علوم سياسی و 
اجتماعی دارند و مطالعات اسالم و سياست و همچنين مفاهيمي که 
در این حوزه از سوي پژوهشگران غربی به کار برده مي شود از این امر 
مستثني نمي باشد. اندیشة سياسي مسلمانان از اواخر نيمه اول قرن 
بيستم و در دوران جنگ سرد و با آثار مستشرقيني مانند هاميلتون 
گيب و آثار وی در حوزه تاریخ و تمدن اسالمي  از جمله  نظریات 
سياسی مسلمان و همچنين مستشرقين دیگري مانند اروین روزنتال 
آغاز می گردد. آثار علمی این مستشرقين که به صورت کتاب و مقاله 
تدوین گردیده است و اثر او تحت عنوان »اندیشه سياسي مسلمان 
در دوره ميانه«، منابع تحقيقاتي پژوهشگران در دهه هاي بعدي در 

حوزه های دین و سياست و اندیشة سياسي مسلمانان مي گردد.
شایان ذکر است که عبارت اسالم سياسی و اسالم گرائی مکرر در 
متون  و  سرفصل ها  روزنامه ها(،  تلویزیون،  )رادیو،  غربی  رسانه های 
درسی در سطوح مختلف آموزشی غرب، در کتب و مقاالت علمی و 
طرح های پژوهشی مراکز تحقيقاتی آنها، در کنفرانس ها و نشست های 
برده  به کار  نظریه پردازی  و کرسی های  فکر  اطاق های  و  بين المللی 
واقعی  انگيزة  یا  و  ارائه  مفهوم  این  از  دقيقی  تعریف  ولی  می شود. 
نظریه پردازان و تحليل گران و مروجين این واژگان بيان نمی شود. اما 
قدر مسلم به کار بردن اسالم سياسی از سوی مستشرقين/غربی ها با 
یك سوء تعبير و نگرش منفی همراه می باشد و بيشتر به فعاليت ها 
و اندیشة آن گروه از مسلمانانی اشاره می شود که با فرهنگ غرب 
و سياست های تهاجمی و استعماری آن مخالف و درصدد مقابله با 

آن می باشد.
دانش افزائی دربارة سایر ملل برای ایجاد گسترش مناسبات تجاری 
و فرهنگی و یا اغراض سياسی و نظامی به عنوان یك ضرورت مورد 
توجه کلية دولت ها از قدیم االیام بوده است. از سوی دیگر، اگر چه 
مسلمانان  با  اسالم،  اوان ظهور  از  یهودی  و  ادیان مسيحی  پيروان 
و  علمی  مجادالت  و  مباحثات  و  بوده  آشنا  آنها  اعتقادی  مبانی  و 
منسجم  مطالعات  اما  است،  گرفته  صورت  آنها  بين  جنگ هایی  یا 
و هدفمند غرب در مورد اسالم و جوامع اسالمی از زمان گسترش 
امپراطوری اسالمی و تهدید اقتدار کليسا و غرب از سوی مسلمانان 

گزارشی از جلسات نظام سياسی اسالم
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آغاز می شود. گسترش امپراطوری اسالمی تا مرزهای 
اروپا،  قارة  از  قسمت هایی  بر  مسلمانان  تسلط  و  فرانسه 
مسيحی  کشورهای  حاکميت  و  اقتدار  برای  تهدیدی 
مسيحيت  دنيای  و  کليسا  رهبران  و  شده  تلقی  نشين 
با  کليسا  اصحاب  لذا  کردند.  بسيج  مسلمانان  عليه  را 
همکاری رهبران سياسی و نظامی جنگ های صليبی را 
تا پيشرفت اسالم و مسلمين را متوقف  انداختند  راه  به 
طوالنی)جنگ های  جنگ های  طی  نتيجه  در  که  کنند. 

صليبی(، مسلمانان را به عقب راندند.
جنگ های صليبی عالوه بر پيروزی های نظامی، پيامدهایی 
جدید  پيشرفت های  با  مسيحيت  جهان  آشنایی  نظر  از 
علمی مسلمانان، پایه های گسترش دانش و صنعت غرب 
را در قرن های بعدی و تفوق و برتری آنها در تکنولوژی 
پيروزی  از  بعد  کرد.  تضمين  نظامی  نيروی  و  فناوری  و 
نظامی، غربی ها آثار فرهنگی و علمی مسلمانان را مصادره 
کردند. غرب با توجه به برداشت دقيق خود از اسالم به 
گسترش  توانائی  قابليت  با  تمدن ساز  آئين  یك  عنوان 
نفوذ خود در سرزمين های مسيحی نشين، کلية نيروهای 
خود را برای آشنایی با اسالم بسيج کرد تا رمز موفقيت 
مسلمانان در تشکيل امپراطوری اسالمی و پيشرفت های 
علمی و فناوری آنها را کشف کند. غرب همچنين با هدف 
ایجاد زمينه های رخنه و شکاف و تسلط بر سرزمين های 
و  پرداخت  اسالمی  جامعه  و  اسالم  مطالعه  به  اسالمی 
به مستشرقين و مبلغين مسيحی  این مأموریت،  اجرای 
به عنوان پيشقراوالن این سياست استعماری محول کرد. 
مطالعات این پژوهشگران غربی)مستشرقين( حاصل اتحاد 
بين اصحاب قدرت و صاحبان قلم در غرب برای مقابله با 
اسالم می باشد که با عنوان اسالم شناسی به راه می افتد 
پژوهشی  و  علمی  مراکز  سوی  از  آنها  مطالعات  نتایج  و 
اجرایی،  راه کارهای  و  طرح ها  بصورت  غربی  کشورهای 
گزارش های دولتی، سفرنامه و خاطرات و یا کتاب تدوین 

و منتشر می گردد. 
اهداف عمدة مستشرقين، برای جستجوی حقيقت نيست 
بلکه در جهت گسترش سياست های استعماری و تحقق 
اهداف کشورهای متبوع غربی می باشد که ضمن آشنایی 
با فرهنگ جوامع اسالمی زمينه های تزلزل و شکاف را بين 
مسلمانان ایجاد کنند. مستشرقين در طول تاریخ با توجه 
نيازهای  و  از یك سو  به حوزة تخصصی مطالعاتی خود 
استعماری کشور متبوع و شرایط و تحوالت تاریخی، به 
ابعاد مختلف اسالم و جوامع اسالمی پرداخته و  مطالعه 
نظریاتی را ارائه و یا مفاهيمی را ابداع کرده اند. لذا بررسی 
مبانی و اصول اعتقادی اسالم، تبارشناسی تفکر اسالمی 
یهود  بر  تاکيد  با  مذاهب-  و  ادیان  سایر  با  آن  نسبت  و 

و مسيحيت، و بحث های جدال برانگيزی مانند قرآن 
اسالم  پيامبر،  جنگ های  اسالم،  گسترش  آن،  اصالت  و 
... از  دین شمشير، زندگی و زنان پيامبر، زن و اسالم و 
مباحث مناقشه آميزی است که موارد توجه مستشرقين و 

پژوهش های آنها در مورد اسالم می باشد.
اسالمي، تحول  انقالب  پيروزي  با  بيستم،  قرن  اواخر  در 
عمده اي در مطالعات اسالمي در غرب پدید آمد. یعني در 
حاليکه مدرنيته، ليبراليسم و دموکراسي به عنوان الگوي 
ایده آل پيشرفت و توسعه معرفي مي گردید و پژوهشگران 
پيش  را  و سکوالریسم  زدایي  دین  عصر  اجتماعي  علوم 
بيني مي کردند، در ناباوري تمام، در کشوري که به زعم آنها 
یك دولت آزاد، مستقل و در لواي مدرنيته و سکوالریسم 
به دروازه هاي تهران نزدیك مي شود، انقالبي به نام اسالم 
این  مي گردد.  اسالمی  حکومت  استقرار  موجب  و  پيروز 
باعث شگفتي  از سوي غرب  پيش بيني  قابل  غير  پدیده 
جامعه غربي گردید و آنها را نسبت به بازنگري اطالعات 
خود در مورد اسالم و سياست بطور اعم و اندیشه سياسي 
بطور  را  مسلمان(  متفکران  سياسي  )اندیشه   اسالم  در 
اخص جلب کرد. هدف از تحقيق و تتبع در این حوزه از 
سوی پژوهشگران غربی، در وهلة اول آشنائی با زیربنای 
دینی، اسالمی حکومت اسالمی و همچنين ابعاد مختلف 
تقابل/  به  نسبت  آگاهی  و  علم  با  و سپس  می باشد.  آن 
اسالمی،  انقالب  پيروزی  تا  نمایند.  اقدام  آن  با  تعامل 
بيان  صحيح تر  یا  و  اسالم  در  سياسی  اندیشة  حوزة  در 
کنيم، نظریات سياسی اندیشمندان مسلمان پژوهش های 
عمده ای انجام نشده است. لذا برای تدریس این دروس در 
دانشگاه ها و یا به تبع آن برای تدوین این چنين دروسی 
پژوهشگران  متاسفانه  و  آورند.  روی  انگليسی  متون  به 
ایرانی نظریة آثار و نظریات مستشرقين را بدون ارزیابی 
محققانه ترجمه و عيناً بعنوان کتب درسی رسمی پذیرفته 
و در دانشگاه های ایران تدریس کردند. حال آنکه در یك 
آثار،  این  تبارشناسی  بررسی  و  دقيق  مطالعه  و  تحليل 
بی پایگی  و  اسالم  به  نسبت  غربی  نویسندگان  این  عناد 
این کتب ترویج می دهند قابل  الگوها و نظریاتی که در 

تأمل می باشد. 
کتب  از  بخش هایی  به  می توان  ادعا  این  اثبات  در 
اسالمی  آموزه های  با  تضاد  در  کاماًل  که  مستشرقينی 
می باشد از یك سو، و عدم توجه مترجمين ایرانی مسلمان 
در برگردان این آثار به فارسی بدون هيچ گونه اظهار نظر 
از سویی دیگر اشاره کرد. این سخنرانی تأکيد نمود که 
آثار  این  تأثير  تحت  مترجمين  این  اینکه  شگفت انگيزتر 
مورد  و  پذیرفته  را  مستشرقين  نظریات  و  گرفته  قرار 

تمجيد قرار داده اند. 
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جلسة چهل و پنجم
چهل و پنجمين جلسة پژوهشکده نظریه پردازي سياسي 
و روابط بين الملل با عنوان: »مناسبات جمهوري اسالمي 
ایران و عربستان سعودي؛ حرکت به سوي تقابل یا تعامل« 
با سخنرانی دکتر حميدرضا اکبری و اعضای پژوهشکدة 
نظریه پردازی سياسی و روابط بين الملل و دیگر  اساتيد و 

صاحب نظران در اسفندماه برگزار شد.
اهم اظهارات دکتر اکبری به شرح زیر می باشد:

بحث   Constructivism سازه انگاری  نظریة  در  ما 
روابط  در سطح کالن  که  عنوان  این  تحت  داریم  مهمی 
داشته  وجود  می تواند  اصلی  ساختار  نوع  سه  بين الملل 
باشد و دولت ها با توجه به نوع نقش هایی که دارند، در این 
نظام مسلط هستند. این سه ساختار عبارتند از: دشمنی، 
رقابت و دوستی. لذا آنارشی به مثابة ظرف خالی و فاقد 
منطق ذاتی است و به تبع ساختاری که ما درون آن قرار 
می دهيم، منطق پيدا می کند. به این اساس سه منطق یا 
فرهنگ بر اساس ساختار مذکور عبارتند از: منطق هابزی، 
منطق الکی و منطق کانتی. منطق هابزی بر اصل دشمنی 
استوار است. دشمن چه واقعی باشد چه خيالی، هنگامی 
که کنشگران آن را واقعی بداند، پيامدهای واقعی خواهد 
بازنمایی دیگری به عنوان دشمن  داشت. در این منطق، 
دولت  یك  خارجی  سياست  رفتار  برای  پيامد   4 حداقل 
است.  به دشمن عميق  نسبت  دولت ها  واکنش  دارد: 1- 
علی رغم اینکه آن دولت به دنبال حفظ وضع موجود است، 
اما تهدید دشمن او را وا می دارد که به شکل تجدید نظر 
تصویر  ارائه  با  همراه  تصميم گيری  کند.2-  عمل  طلبانه 
بد از آینده است. لذا احتمال همکاری در مقابل حرکات 
مسالمت آميز کاهش می یابد. 3- توانمندی نظامی نسبی 
در  مرزی  جنگ،  شرایط  در   -4 بود.  خواهد  مهم  بسيار 
می رسد  نظر  به  شد.  قایل  نمی توان  خشونت  کنترل 
رفتار  موجود  بين المللی  فضای  در  سعودی  عربستان 
سياست خارجی خود را بر این منطق استوار کرده است 
و برون داد سياست خارجی عربستان چنين مساله ای را 

نشان می دهد.
تأثير گذار در سه سطح داخلی،  مؤلفه های  به  نگاهی  اگر 
منطقه ای و بين المللی که رفتار سياست خارجی عربستان 
را تشکيل می دهند نگاهی بياندازیم، می بينيم عربستان در 
هر سطح تهدیدات مهم و فعالی را درک یا تصور می کند 
و  خشن  تهدیدات  این  به  نسبت  کشور  این  واکنش  و 
ماجراجویانه است. عربستان هم در حوزة داخلی و هم در 
حوزة منطقه ای و هم در حوزة بين المللی احساس می کند 
ثبات گذشته در حال فروریختن است و اتفاقاً در هر سه 
سطح احساس می کند جمهوری اسالمی ایران مهمترین 
لذا جمهوری  به شمار می رود،  این کشور  امنيتی  تهدید 

اسالمی را دشمن خود فرض می کند و با این اقدام سعی 
می کند ضمن تهدید زدایی از سوی دشمن، بازیابی ثبات و 
اسقرار داشته باشد. در سطح داخلی: ایران به واسطه نفوذ 
در حج، جامعه شيعيان، ارائه الگوی حکومت اسالمی، نظام 
مردم ساالر و انقالبی و... تهدیدی برای هویت سعودی ها 

در داخل این کشور محسوب می شود.
اسالمی،  جریانات  از  ایران  حمایت  منطقه ای:  سطح  در 
تحول خواه و انقالبی، جبهه مقاومت، نفوذ بر مسلمانان، 
ژئوپليتيك...  استراتژیك و موقعيت ممتاز  گسترش عمق 
مواجه  تهدید  با  را  سعودی ها  منطقه ای  منافع  همواره 

می کند.
روسيه،  به  شدن  نزدیك  با  ایران  بين المللی:  سطح  در 
به  نزدیکی  و  هسته ای  مساله  حل  گازی،  اوپك  تشکيل 
اروپا، بازتوليد مشروعيت تاریخی و مذهبی و... سعودی را 

با تنگناهای استراتژیك مواجه می کند. 
اساتيد و صاحب نظران حاضر در جلسه نيز نکاتی را مطرح 

کردند که اهم آن عبارتند از:
فضای  عربستان  برای  بر شمرده  فضای  و  تهدیدات   .1
جدیدی نيست و سياست عربستان همواره ثابت بوده است. 
در نظام حکومتی عربستان نيز اتفاق تازه ای نيافتاده، لذا 
فضای  تداوم  در  باید  را  سعودی ها  با  روابط  فعلی  فضای 

سابق جستجو کرد و به راه حل رسيد.
دشمنی  و  هابزی  سعودی ها  خارجی  سياست  منطق   .2

نيست بلکه بيشتر رقابتی است.
تقابلی  و  را نمی توان احساسی  3. بحث سياست خارجی 
مصالح  و  منافع  آن  عرصة  بلکه  کرد،  فرض  تعاملی  یا 
است. از این منظر ایران و سعودی ها زمينه و مشترکات 
تمرکز  آنها  دارند که می توان روی  برای همکاری  زیادی 
کرد مانند: نفت، حج سازمان همکاری اسالمی و....لذا اگر 
فضای کنونی مدیریت شود، مشکالت پيش آمده نيز حل 

و فصل خواهد شد.
4. پيروزی انقالب اسالمی در تعيين صورت بندی سياست 
اینکه  است. ضمن  داشته  مهمی  نقش  عربستان  خارجی 
نمی شود.  مشاهده  سياسی  خرد  سعودی ها،  مواضع  در 
همچنين در تحليل رفتار سياست خارجی عربستان نقش 
و نفوذ قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای را نباید نادیده 

گرفت.
در پایان به این نکته اشاره شد که با توجه این که در این 
جلسه صرفاً رفتار سياست عربستان سعودی مورد بحث و 
تبادل نظر قرار گرفت، لذا الزم است در جلسه ای جداگانه، 
ایران نيز مورد تجزیه تحليل قرار  رفتار سياست خارجی 
گيرد تا بتوان راهکارهای اجرایی جامع و کامل تری را ارائه 

داد.
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ديدار نوروزی
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با  شاخص سازي  کرسي  جامعه  و  امنيت  پژوهشی  گروه 
موضوع »شاخص شکنندگي دولت ها و رابطة آن با امنيت 
ملي« با ارائه مهندس آذري، روز سه شنبه 24 فروردین در 
فرهنگي  مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه  اندیشه  سالن 
برگزار کرد. در این جلسه مهندس آذري به بررسي شاخص 
دولت هاي  شاخص  گفت:  و  پرداخت  شکننده  دولت هاي 
شکننده توسط بنياد صلح امریکا هر ساله اعالم مي گردد. 
این شاخص پيش از این شاخص دولت هاي شکست خورده 
به  خورده  شکست  دولت هاي  اصطالح  است.  داشته  نام 
دولته ایي اطالق مي گردد که از لحاظ انحصار قدرت مشروع 
شکنندگي  شاخص هاي  بوده اند.  مواجه  ناتوانایي هایي  با 
و  سياسي  نظامي-  شاخص هاي  گروه  دو  بر  منقسم  خود 
شاخص هاي  در  است.  اجتماعي  اقتصادي-  شاخص هاي 
مشروعيت  ميزان  قبيل  از  مواردي  نظامي  و  سياسي 
عمومي،  خدمات  قانون،  حاکميت  و  بشر  حقوق  حکومت، 
اختالفات سياسي در ميان نخبگان حاکم و مداخلة نظامي 
اقتصادي-  و در شاخص هاي  قرار مي گيرند  مورد سنجش 

اجتماعي مواردي از قيبل فشارهاي جمعيتي، فقر و ناتواني 
و  اقتصادي  فساد  مغزها،  فرار  قومي،  اختالفات  اقتصادي، 

توسعة نامتوازن مورد بررسي قرار مي گيرند. 
عمدتاً  شکنندگي  شاخص  بررسي  از  حاصله  نتایج  در 
و  سودان  کشورهاي  و  بهترین  نروژ  و  فنالند  کشورهاي 
بررسي  کشورهاي  داشته اند.  را  وضعيت  بدترین  سومالي 
شده به ترتيب در گروه هاي مختلف قرار مي گيرند که این 
اخطار  شدید،  بسيار  اخطار  مانند  عناویني  تحت  گروه ها 
شدید، اخطار، هشدار بسيار جدي و... دسته بندي ميشوند 
و از آنجایي که ایران عمدتاً ذیل عنوان هشدار بسيار شدید 
باید  سياست گزاران  و  سياست سازان  لذا  است  داشته  قرار 
نقطه هاي آسيب پذیري را شناسایي نموده و در صدد رفع 
آنها برآیند. در ادامه برخي از حّضار از جمله دکتر محمد 
شاخص هاي  در  دقت  ميزان  جلسه،  مدیر  مينایي،  علي 
مذکور را محل بحث دانستند و در پایان مهندس آذري نيز 
مجموع،  در  محتمل  کاستي هاي  بر  گذاشتن  صّحه  ضمن 

شاخص ها را داراي دقت قابل قبولي ارزیابي نمودند. 

 

اناهلل و انا اليه راجعون

جناب آقای دکتر مالك شجاعی جشوقانی
تسليت  را  جنابعالی  گرامی  والدة  درگذشت  مصيبت 
عرض کرده، از خداي سبحان، براي ایشان علو درجات 
و براي جنابعالي و خانوادة محترم صبر جميل و اجر 

جزیل مسألت داریم.
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  عمومی  روابط 

فرهنگی 

اناهلل و انا اليه راجعون

سرکار خانم فرشته ميرخشتی
تسليت  را  بزرگوارتان  پدر  درگذشت  وارده  مصيبت 
عرض کرده، از خدای سبحان، برای ایشان علو درجات 
و برای جنابعالی و خانوادة محترم صبر جميل و اجر 

جزیل مسألت داریم.
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  عمومی  روابط 

فرهنگی

 »شاخص شکنندگي دولت ها و رابطة آن با امنيت ملي« 
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پژوهشکدة نظریه پردازی سياسی و روابط بين الملل چهل 
و هفتمين و اولين  نشست علمی خود را در سال جدید با 
عنوان »بررسی ابعاد سياسی- اجتماعی اقتصاد مقاومتی« 
پژوهشکده  محل  در   95 فروردین   24 دوشنبه  روز  در 
پيام  از  علمی  استقبال  موضوع،  این  انتخاب  کرد.  برگزار 
نوروزی مقام معظم رهبری است. در ابتدای جلسه ریاست 
پژوهشکده ضمن خير مقدم و عرض تبریك سال نو مطالبی 
را بيان کرد، از جمله آن که  بدليل وضع اقتصادی خاص 
و  را دربردارد  زیادی  نگرانی های  تورم که  با  توأم  و رکود 
و  اقدام  مقاومتی،  اقتصاد  سال  را  امسال  نيز  رهبری 
روابط  و  سياسی  نظریه پردازی  پژوهشکدة  ناميدند،  عمل 
بين الملل می تواند به بررسی و تبيين ابالغيه سياست های 
اقتصاد مقاومتی بپردازد. نکتة مهم این است که مشکالت 
اقتصادی جامعه را قابل حل بدانيم و همچنين راه ابتکارات 
درونی، ملی و بومی را در این جهت هموار سازیم. اقتصاد 
رکود  از  برای خروج  مقطعی  راه حلی  اینکه  نه  مقاومتی 
فعلی باشد بلکه به نظر می رسد برنامه ای دراز مدت است 
که تغييرات انقالبی را در نظم اقتصاد کشور به دنبال دارد.

در ادامه هر یك از اعضا به بيان دیدگاه های خود پرداختند 
کشور  در  اقتصاد دانان  که  داشت  بيان  اساتيد  از  یکی  و 
رهبری  ندارند.  مقاومتی  اقتصاد  از  مشخصی  تعریف 
کدهایی را در مورد چيستی اقتصاد مقاومتی داده اند ولی 
برنامة منظمی وجود ندارد. تأکيد بر درون زا بودن، تأکيد 
توليد ملی و در عين حال  پتانسيل ملی،  توانمندی و  بر 
برون زا بودن و ارتباط فعال با جهان خارج از جملة آنهاست. 
اقتصاد مقاومتی زمينه های سياسی- اجتماعی خودش را 
دارد. رهبری در سخنان خود از اقتصاد مقاومتی به عنوان 
یك مفهوم مشترک یاد می کنند. مفهومی که می توانيم از 
طریق آن با جریانات و گرایش های مختلف ارتباط برقرار 
کنيم و به اهداف مشترک برسيم و آن مقوله پيشرفت و 

نظریه های  دیگر  مهم  نکتة  است.  اسالمی  جامعه  توسعة 
رقيب اقتصاد مقاومتی است. اگر بخواهيم اقتصاد مقاومتی 
را به عنوان یك نظریه یا راه حل مطرح کنيم باید نظریه های 
بازار،  اقتصاد  ریاضتی،  اقتصاد  جنگ،  اقتصاد  مثل  رقيب 
اقتصاد سوسياليستی و ... را نيز بررسی کنيم و مقایسه ای 
نيز در این موارد صورت پذیرد. همچنين باید به نقدهایی 

که از سوی رقيبان مطرح می شود نيز توجه شود. 
اقتصادی که  بحران  ادامه دادند:  اساتيد  از  ادامه یکی  در 
نيز  بخش ها  سایر  به  است  ممکن  دارد  وجود  کشور  در 
داشته  قدرتمند  اقتصاد  می خواهيم  ما  کند.  پيدا  تسری 
باشيم یعنی اطمينان داشته باشيم بحرانی بوجود نمی آید 
و به بخش های دیگر منتقل نمی شود. یکی از اساتيد اظهار 
داشتند که مفهوم اقتصاد مقاوم و اقتصاد مقاومتی با هم 
تفاوت دارند. اقتصاد مقاومتی مفهومی درازمدت، اخالقی 
عاجلی  وجه  مقاوم  اقتصاد  حالی که  در  است  فرهنگی  و 
دارد که راه حل ارائه دهد. اقتصاد مقاوم هميشه مشروع 
است ولی در اقتصاد مقاومتی به دليل اینکه طلب اخالقی 
دارد بحث مشروعيت مطرح است. بنابراین به نظر می رسد 
این دو مفهوم متفاوت هستند. یکی از اساتيد در خصوص 
اقتصاد  داشتند:  بيان  مقاومتی  اقتصاد  اقتصادی  وجه 
و  است  مرسوم  هم  یافته  توسعه  کشورهای  در  مقاومتی 
تکانه ها و شوک های  برابر  از مقاومت، مقاومت در  منظور 
بيرون  از  شده  وارد  شوک  یعنی  مقاومت  است.  خارجی 
را که منجر به تهدید شده تبدیل به فرصت کنيم و این 
مسئله در سخنان رهبری نيز انعکاس داشته است. یعنی 
وجود  که چه شوک هایی  رصد شود  بين الملل  فضای  در 
دارد.کشورهای توسعه یافته تحوالت علوم و تکنولوژی در 
عصر حاضر را شوک تلقی می کنند. مقولة تبدیل تهدید به 
فرصت مقولة بسيار مهمی است که ابتدا شناخت شوک ها 
و سپس تبدیل تهدید به فرصت باید مورد نظر قرار گيرد. 

»بررسی ابعاد سياسی- اجتماعی اقتصاد مقاومتی«

انتصاب 

دکتر حسينعلی قبادی سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در حکمی دکتر آزیتا افراشی را به 
عنوان دبير هيأت مميزه منصوب کرد.
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کارگاه آموزشی: شرح غزلیات موالنا
مدرس: استاد کریم زمانی

تاریخ شروع دوره: 21 اردیبهشت 95 
روز  برگزاری: سه شنبه ها
مدت زمان دوره: 3 جلسه

هزینه ثبت نام: 600000 ریال
دانشجویان و اعضای هيأت علمی: 500000 ریال

کارگاه آموزشی: مرجع شناسی زبان و ادبیات فارسی )کهن و معاصر(
مدرس: دکتر ابوالقاسم رادفر

تاریخ شروع دوره: 20 اردیبهشت 95 
روز  برگزاری: دوشنبه ها

مدت زمان دوره: 5 جلسه
هزینه ثبت نام: 1200000 ریال

دانشجویان و اعضای هيأت علمی: 1000000 ریال

کارگاه آموزشی: فن ترجمه از عربی به فارسی و بلعکس
مدرس: دکتر صالح زمانی

تاریخ شروع دوره: 18 اردیبهشت 95 
روز  برگزاری: شنبه ها

مدت زمان دوره: 6 جلسه
هزینه ثبت نام: 800000 ریال

دانشجویان و اعضای هيأت علمی: 600000 ریال


