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دورة جدید، سال سوم، شمارة بیست و سه، اردیبهشت 1395

کی ات  ن  جا محنت  ین  ا تو  ق  فرا ز  ان  جا

کی ات  ن  جها ی  رسوا تو  عشق  غم  رد  ل  د  
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دکتر محمد فرهادي وزير علوم، تحقيقات و فناوري طي 
ارديبهشت ماه  از  را که  حکمي دکتر حسينعلي قبادي 
و  انساني  علوم  پژوهشگاه  سرپرستي   1394 سال 
مطالعات فرهنگي را برعهده دارد، به مدت چهار سال 

به عنوان رئيس اين پژوهشگاه منصوب کرد.
حکم  متن  در  علوم،  وزارت  عمومي  روابط  گزارش  به 

دکتر قبادي آمده است:
اميد است با توکل به خداوند سبحان، مأموريت و وظايف 
را  انساني و مطالعات فرهنگي  رياست پژوهشگاه علوم 
برپاية قوانين، سياست ها در چارچوب برنامه ها و جايگاه 
متون  تحول  در  سازنده  مشارکت  مصوب،  تشکيالتي 
انساني  علوم  اطالعاتي  پايگاه  تقويت  و  انساني  علوم 

آموزه هاي  از  پيروي  با  است  بايسته  رسانيد.  انجام  به 
اميد  و  تدبير  راهبردهاي دولت  مباني علمي،  اسالمي، 
و  علمي  اعضاي هيأت  مديران،  و جلب همکاري همه 
کارکنان گرامي، نقشي شايسته در تحقق اهداف نظام 

علم و فناوري ايفا کنيد.
ضروري است در حفظ بيت المال و اعمال سياست مؤثر 
به منظور صرفه جويي در هزينه ها، پرهيز از تجمل گرايي، 
علمي،  ارتقاي  و  قانونمندي  و  انضباط  و  نظم  تقويت 
با اتکال به خداوند  فرهنگي و اجتماعي آن پژوهشگاه 

متعال همت گماريد.
محمد فرهادی

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

انتصاب دکتر حسینعلی قبادی به عنوان
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صادق  دکتر  زنده ياد  ارتحال  سالگرد  اولين  مراسم 
با  همزمان  ارديبهشت   12 يکشنبه  روز  آيينه وند، 

روز معلم برگزار شد.
مشاور  آشنا،  حسام الدين  دکتر  مراسم  اين  در 
و  مسجدجامعی  احمد  جمهور،  رئيس  فرهنگی 
شهر  شورای  اعضای  از  شاکری  مجتبی  مهندس 
تهران، دکتر محمدسعيد تسليمی، قائم مقام وزير 
هاشمی،  ضيا  دکتر  فناوری،  و  تحقيقات  علوم، 
مدير  بروجردی،  دکتر  وزارتخانه،  فرهنگی  معاون 
گيل آبادی،  مهندس  وزارتخانه،  عمومی  روابط  کل 
شهردار  بابايی،  مهندس  تهران،  شهردار  مشاور 
علوم  پژوهشگران  و  استادان  از  جمعی   ،6 منطقه 
به همراه خانوادة آن  انسانی و کارکنان پژوهشگاه 

مرحوم حضور داشتند.
در ابتدای اين مراسم از نام جديد خيابان 64 غربی 
به  خيابان،  اين  شد.  رونمايی  کردستان  بزرگراه 
پاسداشت خدمات علمی و فرهنگی اين استاد فقيد 

به دکتر» صادق آيينه وند« تغيير نام يافت.

مراسم اولین سالگرد ارتحال زنده ياد دکتر صادق آيینه وند برگزار شد

در ابتدای مراسم، مسجد جامعی با اشاره به اينکه 
دکتر آيينه وند در فضای همدلی و گفتگو در دانشگاه 
رشد کرده بودند، گفت: دکتر آيينه وند هم زمان با 
فعاليت انقالب، توجه ويژه ای به اسالم داشت و برای 
اولين بار در سال 59-58 به تدريس تاريخ اسالم 
ادبيات دفاع  پرداخت. همچنين دکتر آيينه وند در 
مقدس و حماسی نقش ويژه ای داشت و تالش کرد 
که شاعران بزرگ تاريخ تشيع را معرفی و نمونه های 
آثارشان را ترجمه کند که جناب آقای حکيمی هم 
در آن نقش داشتند. اين فعاليت مرحوم آيينه وند 
بخش  الهام  و  بود  تأثيرگذار  عمومی  فضای  در 
شاعران شد. دکتر آيينه وند بعدها به حوزة پژوهش 
و تحقيق روی آورد. ايشان بعدها بنياد تفکر تاريخی 
در حوزة معارف اسالمی را بنا نهاد. وی با ابراز تأسف 
از اينکه در اوج پختگی، امکان انتشار آثار بيشتری 
از ايشان بود که درگذشت ايشان مانع از ارائة اين 
را  بنيادهای زيادی  آيينه وند  آثار شد، گفت: دکتر 
بنا کرد، يکی از آنها بنياد دانشنامه نگاری است که 
چشم انداز بلندی را با امکانات کم  برای آن ترسيم 
کرد. آن زنده ياد بخصوص در مناسبات فرامرزی بر 
وارد  می توانيم  کنونی  شرايط  در  که  بود  باور  اين 
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عرصة گفت وگو شويم و بر اين اساس طرحی را در هيأت 
امنای پژوهشگاه ارائه کرد که کليات آن نيز پذيرفته و قرار 
شد که وجة تکميلی برای برگزاری اجالس ها و نشست های 
مشترک پيگيری شود اما متأسفانه عمر ايشان کفاف نداد. 
منش  و  راه  ادامة  توفيق  متعال  خداوند  از  جامعی  مسجد 
مردان بزرگ و گرانقدری مانند دکتر آيينه وند را خواستار 
شد و در پايان از کسانی که در نامگذاری خيابان 64 غربی به 
نام دکتر آيينه وند پيگير بودند، تشکر و اظهار اميدواری کرد 
که ان شااهلل اين نامگذاری زمينه ای باشد تا بيشتر به شأن و 

منزلت معنوی استادان و معلمان توجه داشته باشيم. 

شهر  شورای  اعضای  از  شاکری  مهندس  مراسم  ادامة  در 
را  آيينه وند  دکتر  ارتحال  خبر  زمانی که  از  گفت:  تهران 
نام گذاری  برای  دوفوريتی  طرح  شهر  شورای  در  شنيدم، 
هم  و  شد  تصويب  پژوهشگاه  سابق  رئيس  نام  به  خيابانی 
اکنون معبری که در نزديکی پژوهشگاه علوم انسانی است 
اين افتخار را پيدا کرد که به نام دکتر آيينه وند مزين شود و 
اين توفيق حاصل شد که سهمی در هويت شهرمان داشته 
باشيم . او همچنين با بيان اينکه نام ها واژه هايی هستند که 
نحوة  به  نقش هويت سازی  افزود:  زبان جاری می کنيم،  بر 
به  نام ها مربوط می شود که متعلق  اين  ابعاد وجودی  ارائة 
شخصيت های بزرگ هستند. شاکری همچنين اظهار داشت: 
کميسيون  تهران،  شهر  شورای  در  که  مهمی  مباحث  از 
معابر  که  است  اين  است  مطرح  نام گذاری  و  فرهنگی 
نام گذاری شده زمانی هويت واقعی خود را پيدا می کنند که 
انديشه و خاطراتی که قباًل  از کنار آن، شخصيت،  با عبور 
وجود داشته به مخاطبين منتقل شود و مخاطبان بتوانند 
بزنند. مهندس  خود را پيدا کنند و سرنوشت خود را رقم 
استاد  نام  از حاضران درخواست کرد که  پايان  شاکری در 
آيينه وند را در انتخاب کتاب های حوزة تاريخ مبنايی برای 
اهدای جوايز قرار دهند. ايشان يادآور شد در شورای شهر 
تهران نيز اين امکان وجود دارد که حمايت هايی در دادن 
جوايزی به اين مضمون صورت گيرد تا بتوانيم ارادت خود 
را به جامعه علمی و اين استاد بزرگوار عرضه کنيم. شاکری 
در پايان ابراز اميدواری کرد انشاءهلل بتوانيم در آينده ابعاد 

و  فيلم ها  تله  با  را  بزرگوار  اين شخصيت  معنوی  و  علمی 
سريال ها به ديگران معرفی کنيم تا راهی برای همگان شود 

و بتوانند از اين مسير به حقيقت دست يابند. 
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شعار کلیدی استاد آيینه وند »اتصال به ريشه و انطباق با زمان« بود

هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جريده عالم دوام ما

و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  رئيس  قبادی،  حسينعلی  دکتر 
سالگرد  اولين  مراسم  از  بخشی  در  فرهنگی،  مطالعات 
ارتحال دکتر صادق آئينه وند، رئيس فقيد پژوهشگاه، ضمن 
گراميداشت روز معلم و عرض خيرمقدم به حضار، به ابعاد 
شخصيت علمی و معنوی دکتر آيينه وند پرداخت و گفت: 
روح و اخالق ديني و اسالمي در شخصيت استاد آيينه وند 
مي شد  رو  به  رو  بزرگوار  اين  با  کس  هر  و  مي زد  موج 
خداپرستي را در چهرة ايشان آشکارا مشاهده می کرد. دکتر 
آيينه وند شخصيت متضلّعی داشتند و صرفاً يک آدم مطلع 
به  را در ساية حکمت  بلکه علم  نبودند،  باسواد  يا  پرسواد 
تبديل  »حکمت«  به نوعي  را  عقل  و  علم  و  می بردند  کار 
کرده بودند و بر اين اساس می توانيم بگوييم سلوک، رفتار 
و گفتار ايشان، حکيمانه بود. ايشان بسيار کم سخن، اما پر 
مغز و صائب حرف می زدند. خوشبختانه دربارة آثار علمی 
ايشان مقاله و سخنرانی های فراوانی موجود است، اما من 
می خواهم از اين زاويه نگاه کنم که زنده ياد نه تنها چهرة 
و  شاخص  برجسته،  چهره ای  بلکه  بود،  ما  کشور  ماندگار 
جهان  در  کم  دست  و  بين المللی  سطح  در  پرآوازه  بسيار 

اسالم بود.
قبادي ادامه داد: استاد آيينه وند پيشاهنگ مديريت علمي 
اعتمادسازي  و  روحي  گستردة  ظرفيت  و  بود  پژوهشگاه 
وي در اين مرکز سبب شده بود فضاي پژوهشگاه به يک 
فضاي معنوي تبديل شود. استاد آيينه وند در حوزة شناخت 
تنها  نه  اسالم  معاصر  جهان  تمدنی  حوزة  به ويژه  تاريخ 
نوآور، نوانديش و پيشتاز بودند؛ بلکه فهم  درست، دقيق و 

آينده پژوهانه ای از دنيا و تاريخ داشتند.
افزود:  فرهنگي  مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه  رئيس 

شروط  از  انساني  منابع  حفظ  در  اهتمام  و  استعداديابي 
بود.  پژوهشي  علمي-  عرصة  در  آيينه وند  استاد  مديريتي 
مسأله  اين  بر  نافذ  نگاهی  با  استعداد يابی  در حوزة  ايشان 
از  مناسبی  بهره وری  مبادا  که  داشتند  اهتمام  و  تعصب 
عين  در  و  نپذيرد  صورت  پژوهشگاه  انسانی  سرمايه های 
کامل  آرامش  در  سازماني  مشکالت  رفع  به  معتقد  حال، 

بودند.
مديون  بسيار  مديريتی  لحاظ  به  پژوهشگاه  افزود:  قبادی 
دکتر آئينه وند است،س چرا که پيشاهنگ تغييرات مديريتی 
سعة  دليل  به  آيينه وند  دکتر  شدند.  پژوهشگاه  در  بزرگی 
بودند  قادر  فوق العاده،  روحی  گستردة  ظرفيت  و  وجودی 
که در سازمان اعتماد سازی کنند. اعتمادسازی، پيش شرط 
مهم يک مديريت سالم و فراهم آورنده يک مديريت علمی 
ايشان  دهند  شهادت  می توانند  پژوهشگاه  اعضای  و  است 
را  اخالق  مدار  و  نشاط  پر  اعتماد،  از  پر  فضايی  توانستند 

ايجاد کنند. 
قبادی گفت: شعار اساسي و کليدي استاد آيينه وند »اتصال 
به ريشه و انطباق با زمان« بود و معتقد بود که اگر قدرت 
زمان  درک  با  را  خود  ميراث هاي  مي توانيم  باشيم  داشته 

بازآفريني و از فراموشي آنها جلوگيري کنيم.
قبادی در پايان سخنانش با اشاره به برنامة توسعة پژوهشگاه 
استاد  مرحوم  که  است  بزرگی  يادگار  توسعه  برنامة  گفت: 
بتوانيم  ان شااهلل  و  گذاشتند  ارمغان  به  ما  برای  آيينه وند 
پاسدار ميراث ايشان باشيم. در زمان حاضر براي توسعه و 
تحول در برنامه هاي پژوهشگاه در پی يک گفتمان منطقي 
کسب  با  داريم  سعي  و  هستيم  جمعي  خرد  محوريت  با 
علوم،  وزارت  راهنمايي هاي  و  هدايت  با  خالق،  مديريت 

گام هاي مهمي برای حل مشکالت جامعه برداريم.
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به حق  مدافع  و  اسالم  تاریخ  پدر  آیینه وند  دکتر 
اسالم و حامی مسلم زنان بود

در بخش ديگری از مراسم اولين سالگرد ارتحال زنده ياد 
دکتر صادق آيينه وند، شيدا مؤذن فروغی، همسر مرحوم 
ايشان ضمن  پرداخت.  ذکر سخنانی  به  آيينه وند  دکتر 
دکتر  اينکه  به  اشاره  با  معلم  روز  فرارسيدن  تبريک 
آيينه وند تمام عمر خود را صرف تالش در مسير علم و 
معرفت کرده اند، گفت: آيينه وند پدر تاريخ اسالم و مدافع 
به حق اسالم و حامی مسلّم زنان بود. دکتر آيينه وند به 
بزرگ  خانوادة  البته  و  پژوهشگاه  و سربلندی  جز عزت 
ايشان  پايان  در  نمی طلبيد.  ديگری  چيز  انسانی  علوم 
از خداوند منان تحقق آرزوهای دکتر آيينه وند با کمک 

محققان را خواستار شد. 

دکتر آیینه وند توجه ویژه ای به نهاد علم در کنار 
کارهای علمی داشتند

در  پژوهشگاه  علمی  هيأت  عضو  راکعی  فاطمه  دکتر 
بنده  نظر  از  اينکه  به  اشاره  با  مراسم  از  ديگری  بخش 
دکتر صادق آيينه وند همراه و ادامه هندة راه امام )ره( و 
شهيد مطهری بودند، بيان کرد:  مسئلة مقتضيات زمان 
که پيش از اين صحبتش شد يکی از حلقه های گمشدة 
شهيد  که  است  )ره(  امام  حضرت  درگذشت  از  بعد 
مطهری و مرحوم دکتر آيينه وند به دقت و درستی و از 

عمق جان به آن می پرداختند. 

میراث  و  خدمات  تاریخ،  تخصصی  پنل  برگزاری 
مرحوم دکتر آیینه وند

پس از اتمام سخنان سرکار خانم دکتر راکعی يک پنل 
تخصصی در حوزة تاريخ و خدمات و ميراث مرحوم دکتر 
آيينه وند با حضور خانم دکتر جان احمدی، آقای دکتر 
ولوی، آقای دکتر الويری و خانم دکتر ترکمنی آذر برگزار 

شد. 
دکتر ولوی در ابتدا ضمن تبريک به مناسبت روز معلم 
و  تقديم درود به شخصيت بسيار خالق و مبتکر دکتر 
آيينه وند گفت: ايشان هميشه ايده های جديد در حوزة 
تاريخ و علوم انسانی داشتند و سعی کردند در اين سی 
و چند سال در هر موقعيتی با خالقيت های خود تحولی 
در رشتة تاريخ ايجاد کنند. ايشان عالقه داشتند تاريخ با 
سبک و سياق ديگری نوشته شود و در کنار بيان زندگی 
پادشاهان و حکما به انبيا و متفکران نيز پرداخته شود. 
اين نگاه متفاوت به تاريخ خود می تواند زمينه ساز يک 
همچنين  فقيد  استاد  اين  شود.  عرصه  اين  در  انقالب 
شايانی  کمک های  تاريخ  رشته  پيشبرد  و  پيشرفت  به 

کردند. 
دکتر ولوی همچنين با تأکيد بر نگاه دانشگاهی به تاريخ 
و  علميه  حوزه های  در  آن  تدريس  و  علميه  حوزة  در 
دانشگاه ها بيان کردند: نگاه علما و فقها بايد يک مبنا به 
تاريخ پيدا کند و از رهگذر اين مبنا در نوع نگاه افراد به 

مباحث علوم انسانی وسعت نظر به وجود آيد.
دکتر ولوی در ادامه افزود: آرزوی دکتر آيينه وند جامعيت 
در رشتة تاريخ بود. همچنين ايشان در سال های پايانی 
عمر خود به دنبال تأسيس دانشکده علوم تاريخی بودند 
و به اتفاق دوستان نزديک اين ايده را دنبال می کردند 
و اين را از ضرورت های اصلی جامعه می دانستند. ايشان 
را  مؤسسه ای  وجود  که  آينده نگری  نگاه  به  توجه  با 
جهت ارتقای رجال و شخصيت های علمی کشور بسيار 
مؤثر می دانست و دانشگاه های مختلف را برای تأسيس 
دانشکدة تاريخی برای کشوری که هفت هزار سال قدمت 
تاريخی دارد ترغيب و بيان می کردند نگاه جامع نگر به 

تاريخ می تواند نتيجه دهد و به کرسی بنشيند. 
دکتر ولوی در پايان با اشاره به ابتکارات و خالقيت دکتر 
دکتر  و خالقيت های  ابتکارات  به وسيلة  آيينه وند گفت: 
آيينه وند می تواند تحولی در رشتة تاريخ و بسياری ديگر 

از رشته های علوم انسانی صورت گيرد. 
کتاب  به  اشاره ای  ترکمنی آذر  دکتر  مراسم  ادامة  در 
»تاريخ سياسی اسالم« اثر مرحوم دکتر آيينه وند داشتند 
و ضمن بيان اينکه در اين کتاب زنده ياد تاريخ اسالم را 
آينده نگرانه بيان کردند و در واقع آنچه که از تجربيات 
انتقادی  و  تحليلی  صورت  به  را  است  بوده  گذشتگان 
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تحليل ها  اين  نهايت  در  شد  متذکر  اند،  کرده  تحليل 
دربارة حال و آينده می تواند مؤثر واقع شود.

دکتر ترکمنی آذر در ادامه افزود: نگاه دکتر آيينه وند به 
تاريخ نگاهی، آگاهی بخش و آموزش دهنده است و در 
نهايت با رهنمودهايی که می دهند جايگاه تاريخ را برای 

اهل تاريخ مشخص می کنند. 
واضح  و  واقعی  تصوير  يک  اسالم  است؛  اين  ايشان  نظر 
از هستی شامل آغاز خلقت تا پايان است و عناصر مهم 
ترکمنی آذر  است. دکتر  و رهبری  انسان، جامعه  هستی 
دکتر  رهنمودهای  اينکه  به  اميدواری  ابراز  با  پايان  در 
آيينه وند از هر لحاظ عملی شود به سخنان خود خاتمه 

داد. 
دکتر الويری در ادامه از شخصيت دکتر آيينه وند در حوزة 
اجرايی سخن گفتند و به ضرورت توجه و تمايز بين علم 

و نهاد علم تأکيد کردند. 
الويری گفت: علم به عنوان يک پديده در بستر فرد شکل 
نهاد علم در واقع آوردن  بالنده می شود ولی  می گيرد و 
علم به صحنه اجتماع است که با مؤلفه های ديگری پيوند 
زنده ياد  ويژگی های  و  شاخص ها  از  يکی  می کند.  پيدا 
آيينه وند توجه ايشان به نهاد علم در کنار کارهای علمی 
بود. در بحث نهاد علم مهم ترين نکته ای که بايد مد نظر 
قرار گيرد مشارکت اصحاب علم در تصميم گيری ها است 
و بايد فضايی فراهم شود که همه در اين فرآيند مشارکت 
کنند. دکتر آيينه وند تعبير خانواده بزرگ تاريخ را داشت 
که اين تعبير باعث تقويت و انسجام گرايی  دانش تاريخ و 

اصحاب تاريخ و دانشجويان و اساتيد می شود. 
شکاف  را  خود  دغدغة  مهم ترين  ادامه  در  الويری  دکتر 
بين نخبگان با فضای عمومی بيان کرد و اظهار داشت: در 
اين مسائل بايد ريشه يابی کرد و فضايی را فراهم کرد تا 
همگان بتوانند در اين فضا اظهارنظر کنند. دکتر الويری 
کارهای  کلية  کرد،  درخواست  علوم  وزارت  از  پايان  در 
مربوط به يک رشتة خاص در شورای عالی بررسی شود 
آزمايشی  به صورت  تاريخ  از رشتة  اين کار  انجام  برای  و 
بهره ببرند تا اگر اين آزمايش به موفقيت رسيد در ديگر 

رشته ها نيز پيگيری شود. 
به عنوان  آيينه وند  از دکتر  ولوی  پايان مراسم دکتر  در 
تفکر  مبانی  به  معتقد  و  مورخ  متلکم،  فرهيخته،  فردی 
همين  اگر  گفت:  و  کرد  ياد  شيعی،  قرائت  با  اسالم 
مختصات در آموزش تاريخ در دانشگاه ها پيگيری شود، 

به پيشرفت های خوبی دست می يابيم.
دکتر ترکمنی آذر نيز در پايان بيان کردند: دکتر آيينه وند 
در رشتة تاريخ نظرشان اين بود که روايات نادرست در 
انجام  بايد  که  است  کاری  اين  پاک شود.  زمينه ها  همة 
تاريخ  دهيم  اجازه  جديد  نسل  به  اينکه  اضافه  به  گيرد 
را کاربردی تر کنند و تحليل هايشان را حتی اگر اشتباه 
برای  را  نظريه پردازی  کرسی های  و  دهند  ارائه  است، 
تفکر  به  بيشتر  بگذاريم  و  کنيم  باز  تاريخ  دانشجويان 
کاربردی  و  تاريخ  تحليل  جهت  در  انشاءهلل  و  بپردازند 

کردن آن پيش رويم.
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بزرگراه  غربی  خيابان 64  نام  اسالم  تاريخ  استاد  آيينه وند  دکتر صادق  زنده ياد  ارتحال  سالگرد  اولين  با  همزمان 
کردستان به »دکتر صادق آيينه وند« تغيير يافت.

صبح روز، يکشنبه 12 ارديبهشت 1395 همزمان با اولين سالگرد ارتحال زنده ياد دکتر صادق آيينه وند خيابان 64 
غربی بزرگراه کردستان، به پاسداشت خدمات علمی و فرهنگی ايشان به دکتر صادق آيينه وند تغيير نام يافت.

در مراسم رونمايی از نام جديد خيابان، دکتر حسام الدين آشنا، مشاور فرهنگی رئيس جمهور، احمد مسجدجامعی 
و مجتبی شاکری، اعضای شورای شهر تهران، دکتر محمدسعيد تسليمی، قائم مقام وزير علوم، تحقيقات و فناوری و 
دکتر ضياء هاشمی، معاون فرهنگی وزارتخانه، دکتر مهدخت بروجردی، مدير کل روابط عمومی وزارتخانه، مهندس 
شهرام گيل آبادی، مشاور شهردار تهران، مهندس عظيم بابايی، شهردار منطقه 6، جمعی از استادان و پژوهشگران 

علوم انسانی و کارکنان پژوهشگاه به همراه خانوادة آن مرحوم حضور داشتند.

نام خیابان ۶۴  غربی کردستان به »دکتر صادق آيینه وند« تغییر يافت
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سبک شناسي  در  نوين  »مؤلفه هاي  عنوان  با  متون  بررسی  شورای  فارسی  ادبيات  و  زبان  گروه  تخصصی  نشست 
ادبي«، با سخنرانی دکتر کوروش صفوی، عضو هيأت علمی دانشگاه عالمه طباطبايی روز پنجشنبه نهم ارديبهشت 

شد. برگزار  انسانی  علوم  پژوهشگاه  انديشه  سالن  در  مدعوين  و  گروه  اعضای  با حضور    95
6 نقد را مطابق با نظرية ارتباطی ياکوبسن، مطرح کردند: فرستنده مدار، گيرنده مدار،   در اين نشست دکتر صفوی 
رمانتيک  نقد  فرستنده مدار،  نقد  نوع  بارزترين  رمزگان مدار.  نهايت  در  و  پيام مدار  ارتباطی،  مجرای  موضوع مدار، 
نقد  مارکسيستي،  نقد  موضوع مدار،  نقد  نوع  بارزترين  است.  آموزش  در  ادبيات  مطالعة  نوع  مناسب ترين  که  است 
هنوز  ارتباطي مدار  مجراي  نقد  ساخت گراست.  نقد  پيام مدار،  نقد  نوع  بارزترين  است.  پسا استعماری  و  فمينيستی 

است. نشده  ساخته 
برجسته سازي  بحث  بيستم  قرن  اواخر  در  بود.  خودکار  زبان  و  ادبی  زبان  ميان  تمايز  خصوص  در  بعدی  مبحث 
زبان  تعاريف  مي شود؛  ادب  زبان  به  تبديل  برجسته سازي،  نام  به  دستگاهي  طريق  از  خودکار  زبان  که  شد  مطرح 
طريق  از  را  برجسته سازی  اين  شاعران  برخی  شد.  بيان  بخش  اين  در  آنها  تمايز  وجه  و  خودکار  زبان  و  ادبی 
قرار  هم  کنار  چگونگي  و  واژگان  انتخاب  ديگر.  طرق  به  برخی  و  مجاز  طريق  از  برخی  می دهند،  انجام  استعاره 
است  دوره  آن  غالب  انديشة  نشانگر  متن  يک  در  سبکي  هر  می شود.  منتهی  سبک ها  انواع  مطالعه  به  آن ها  دادن 

می گردد. يکديگر  از  متون  تمايز  سبب  که  است  غالبي  انديشه های  بررسی  سبکی  تمايز  و 
به  مختلف  زوايای  از  را  موضوع  حاضران،  و  استادان  و  گرديد  برگزار  گفتگو  و  پاسخ  و  پرسش  جلسة  ادامه،  در 

گذاشتند. بررسی  و  بحث 

نشست تخصصی گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون: 
مؤلفه هاي نوين در سبک شناسي ادبي 
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 1395 ارديبهشت   14 سه شنبه  روز  پژوهشگاه  رئيس 
شرکت  تربيت  و  اخالق  پژوهشکدة  عمومی  شورای  در 
سيدمحمد  دکتر  آقايان  پژوهشکده،  اين  اعضای  با  و 
روح ا...  دکتر  ناجی،  سعيد  دکتر  بهشتيان،  حسينی 
علی  سيد  دکتر  شهابی،  ا...  روح  سيد  دکتر  کريمی، 
محسن  آقای  و  هدايتی  مهرنوش  دکتر  خانم  اصغری، 

کرد. ديدار  بنی اسدی 
پژوهشکدة  رئيس  بهشتيان،  دکتر  جلسه،  ابتدای  در 
از حضور دکتر قبادی در  اخالق و تربيت، ضمن تشکر 
به  را  ايشان  انتصاب  پژوهشکده،  اين  عمومی  شورای 

گفت. تبريک  پژوهشگاه  رياست  سمت 
مشکالت  و  مسائل  بيان  به  علمی  هيأت  اعضای  سپس 
علمی  هيأت  اعضای  طرح های  جمله،  از  مختلف 
پژوهشگاه  در  کارگاه ها  برگزاری  فرآيند  پژوهشکده، 
زمينه،  اين  در  موجود  متعدد  مشکالت  و  مسائل  و 
اين  آموزشی  دوره های  برگزاری  از  گسترده  استقبال 
کتاب های  انتشار  وضعيت  کشور،  سطح  در  پژوهشکده 
برای  تکميلی  تحصيالت  مقطع  تأسيس  فبک،  گروه 
بنيان،  دانش  مؤسسه  تأسيس  طرح  پيشنهاد  فبک، 
به  نياز  و  پژوهشکده  به  يافته  اختصاص  فيزيکی  فضای 

خواستار  و  پرداختند  بيشتر  کارشناسان  تعداد  داشتن 
به  پژوهشگاه  مسئوالن  و  رئيس  بيشتر  توجه  و  حمايت 

شدند. پژوهشکده  اين 
شهادت  سالروز  تسليت  ضمن  قبادی  دکتر  ادامه  در 
با  اين ديدار  تقارن  به  اشاره  امام موسی بن جعفر )ع( و 
ايام سالگرد ارتحال رئيس فقيد پژوهشگاه، جناب آقای 
از  پژوهشگاه،  در  شده  برگزار  مراسم  و  آئينه وند  دکتر 
حضور در ميان اعضای فعال، خالق و مبتکر پژوهشکدة 
ضمن  قبادی  دکتر  کرد.  مسّرت  ابراز  تربيت  و  اخالق 
پژوهشکده،  اين  ارزندة  انسانی  سرمايه های  به  اشاره 
نگاه  وجود  و  پژوهشکده  کاربردی محور  فعاليت های  از 
قدردانی  گرفته  اقدامات صورت  و  در طرح ها  کاربردی 
از  پژوهشگاه  مسئوالن  جانبة  همه  حمايت  بر  و  کرد 

کرد.  تأکيد  پژوهشکده  فعاليت های 
مطرح  مسائل  بررسی  ضمن  پژوهشگاه  رئيس  سپس 
و  سازنده  برخورد  و  مثبت  تعامل  ضرورت  شده، 
و  شد  يادآور  مشکالت  حل  در  را  دوسويه  همکاری 
شده  مطرح  مسائل  ساير  حل  که  کرد  اميدواری  اظهار 

شد. خواهد  پيگيری 

 ديدار دکتر قبادی با اعضای پژوهشکدة اخالق و تربیت
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در   95/2/7 سه شنبه  روز  پژوهشگاه  رئيس 
ادبيات  و  زبان  پژوهشکده  عمومی  شورای 
جمله  از  پژوهشکده  اين  اعضای  با  و  شرکت 
ابوالقاسم  دکتر  پورنامداريان،  تقي  دکتر  آقايان 
يوسف  دکتر  شعبانلو،  عليرضا  دکتر  رادفر، 
رضايي،  رمضان  دکتر  زميني،  عالي  محمدنژاد 
شاهري  سيدجليل  آقايان  و  رفيعي  يدا...  دکتر 
زهرا  دکتر  خانم ها  جعفري،  فرزاد  و  لنگرودي 
عاملي  مريم  دکتر  حياتي،  زهرا  دکتر  پارساپور، 
معصومه  دکتر  نسب،  شريف  مريم  دکتر  رضايي، 
صابره  دکتر  عرفت پور،  زينه  دکتر  نعمتي، 
عسگري،  مژگان  نژاد،  موسوي  حميده  سياوشي، 
ناهيد  اسکويي،  صادقي  رباب  امرايي زاده،  فريال 
و  سالک  معصومه  عباس پناه،  طاهره  ذاکري، 

کرد. ديدار 
رئيس  پارساپور،  دکتر  جلسه،  ابتدای  در 
انتصاب  تبريک  ادبيات، ضمن  و  زبان  پژوهشکدة 
از  پژوهشگاه،  رياست  سمت  به  قبادی  دکتر 
پژوهشکده  اين  عمومی  شورای  در  ايشان  حضور 
در  پژوهشکده  عملکرد  از  گزارشی  و  کرد  تشکر 

داد:   ارائه  زير  با محورهای   94 سال 
پژوهشکده  اين  به  مربوط  مصوبات  و  طرح ها   .1

پژوهشی،  شورای  در 
2. جلسات شورای عمومی پژوهشکده و مصوبات 

آن، 
چارچوب  در  گرفته  صورت  اقدامات   .3
تصويب  فرآيند  و  تکميلی  تحصيالت  شورای 

دانشجويان،  طرحنامه های 
و  پژوهشکده  اين  پژوهشی  گروه های  معرفی   .4
فعاليت های  و  جلسات  تشکيل  و  وضعيت  تشريح 

 ، نها آ
برگزار  نشست های  و  کارگاه ها  همايش ها،   .5

پژوهشکده، توسط  شده 
پژوهشکده، به  مربوط  نشريات  وضعيت   .6

7. طرح های گروهی پايان يافته و در حال اجرا،
8. آرشيوسازی و فعال کردن سايت پژوهشکده،

برنامه  اقدامات صورت گرفته در جهت تحقق   .9
94 و مقايسه آن با  عملياتی پژوهشکده در سال 
ساله   5 برنامه های  در  گرفته  صورت  پيش بينی 

پژوهشکده.

 ديدار دکتر قبادی با اعضای پژوهشکده زبان و ادبیات
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همة  از  تشکر  ضمن  پارساپور  دکتر  گزارش،  پايان  در 
فعاليت های  و  برنامه ها  تحقق  در  پژوهشکده  اعضای 
استاد  دو  راهنمايی های  و  همراهی  از  پژوهشکده، 
دکتر  و  پورنامداريان  دکتر  پژوهشکده،  اين  برجستة 

کرد. قدردانی  ويژه  به طور  رادفر، 
اقدامات  از  مسّرت  ابراز  ضمن  قبادی  دکتر  ادامه،  در 
ارائه  پژوهشکده،  پيشتازانة  و  تحّول برانگيز  جامع، 
را  پارساپور  دکتر  خانم  روش مند،  و  دقيق  گزارش 
همکاری  از  و  دانست  پژوهشکده  خوب  مديريت  نشانة 
قدردانی  کارشناسان  و  گرامی  استادان  همة  همدلی  و 
ذيل  ديدار،  اين  اهداف  تشريح  به  سپس  کرد. 

جمله:   از  محورهايی 
ميزان  بررسی  و  پژوهشگاه  توسعه  برنامه  پيگيری   .1
مراکز  و  پژوهشکده ها  عملکردهای  و  برنامه ها  انطباق 

توسعه،  برنامه  با 
و  پژوهشکده ها  فراملی  و  ملی  نقش  ايفای  بررسی   .2

مراکز، 
مراکز،  و  پژوهشکده ها  اعضای  با  عميق تر  تعامل   .3

و  پژوهشکده ها  عمومی  مشکالت  مسائل  استماع   .4
پرداخت. مراکز 

پژوهشکده  کارشناسان  و  علمی  هيأت  اعضای  سپس 
فرآيند  از جمله  و مشکالت مختلف  بيان مسائل  به  نيز 
پژوهشی،  طرح های  تصويب  به  مربوط  مشکالت  و 
مسائل  و  علمی  هيأت  اعضای  ترفيع  و  ارتقا  نحوة 
ادغام  و  غيرفعال  گروه های  احيای  آنها،  به  مربوط 
ضمن  آموزشی  کالس های  وضعيت  پژوهشکده،  شده 
ارزشيابی  فرم  چالش های  و  مسائل  و  کارکنان  خدمت 
گرفته،  صورت  فعاليت های  کيفی  بررسی  در  موجود 
و...  پژوهشکده  به  يافته  اختصاص  فيزيکی  فضای 

پرداختند.
در پايان دکتر قبادی بر اهميت تاريخی و تمّدن سازانه 
اثرگذاری  و  قدمت  و  ادبيات  و  زبان  پژوهشکده 
بررسی  ضمن  و  کرد  تأکيد  آن  تحقيقاتی  طرح های 
فعاليت های  از  رضايت  ابراز  و  شده  مطرح  مسائل 
حاضران  از  پژوهشکده،  اعضای  توسط  گرفته  صورت 
پيشنهاد  را  مسائل  با  متناسب  راهکارهای  خواست 
همکاری  و  سازنده  و  مثبت  تعامل  ضرورت  و  دهند 
برای  کوشش  و  پيگيری  بر  و  شد  يادآور  را  دوسويه 
ايشان  کرد.  تأکيد  شده  مطرح  مسائل  مابقی  حل 
به  پژوهشکده  مديريت  آينده  که  کرد  اميدواری  اظهار 
و  فرآيند رشد  و  اين هم افزايی موجود  باشد که  نحوی 

شود. تقويت  پژوهشکده  سامان يابی 

نشست شورای صنفی اعضای 
هیأت علمی با رئیس پژوهشگاه 

و معاون اداری- مالی

علمی  هيأت  اعضای  صنفی  شورای  نشست 
و  مالی  اداری-  معاون  و  پژوهشگاه  رياست  با 
 1395 ارديبهشت   6 دوشنبه  روز  منابع  مديريت 
دلير،  نيره  دکتر  ايشانی،  طاهره  دکتر  حضور  با 
و  منجمی  عليرضا  دکتر  رضايی،  رمضان  دکتر 

گرديد. برگزار  ميری  جواد  سيد  دکتر 
ضمن  صنفی  شورای  اعضای  جلسه،  ابتدای  در 
به رياست پژوهشگاه،  انتصاب دکتر قبادی  تبريک 
دوره ای  دوره،  اين  که  کردند  اميدواری  اظهار 
جايگاه  آوردن  به دست  برای  مطلوب  و  پربار 
نهادهای  ساير  ميان  در  پژوهشگاه  علمی  شايستة 

باشد. کشور  علمی 
مسائل  و  مشکالت  طرح  به  حاضر  اعضای  سپس 
آموزشی،  پژوهشی،  زمينه های  در  موجود  مختلف 
وضعيت رفاهی، بهداشتی، و ساير مشکالت اعضای 
پيگيری  درخواست  و  پرداختند  علمی  هيأت 
ياد  زمينه های  در  وضعيت  بهبود  برای  مجدانه 

داشتند. را  شده 
گرفته  فعاليت صورت  از  تشکر  قبادی ضمن  دکتر 
نمايندة  را  صنفی  شورای  شورا،  اعضای  توسط 
بهترين  و  علمی  هيأت  اعضای  عمومی  وجدان 
خواستار  و  دانست  آنان  با  اتصال  نقطه  و  رابط 
همکاری  اين  و  سازنده  و  مثبت  تعامل  ادامة 
حل  برای  تالش  و  پيگيری  بر  و  شد  دوسويه 

کرد. تأکيد  مسائل  و  مشکالت 
از  تشکر  ضمن  نيز  ربانی زاده  دکتر  ادامه  در 
پيگيری  بر  اعضا،  از سوی  ارائه شده  پيشنهادهای 
اين  تشکيل  شد  مقرر  و  کرد  تأکيد  مسائل  جدی 
جلسات به صورت دوره ای و منظم صورت پذيرد.
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از  جلسه اي  در  پژوهشگاه  رئيسة  هيأت  جانباز،  روز  و  ابوالفضل العباس)س(  حضرت  باسعادت  ميالد  مناسبت  به 
همکاران جانباز شاغل در پژوهشگاه تقدير به عمل آورد. در ابتداي اين جلسه، دکتر قبادي ضمن گراميداشت مقام 
شهداء و ايثارگراني که جان خويش را در راه خدمت به ميهن اسالمي به خطر انداختند، از جانبازان خواست از 
خاطرات حضور خود در جبهه هاي دفاع مقدس بگويند. در ادامه هر يک از جانبازان به بيان خاطرة نائل آمدن به 

مقام جانبازي پرداختند. 
و  تقدير  لوح  اسالمي،  انقالب  ايثارگران  و  جانبازان  کليه  براي  آرزوي سالمتي  پژوهشگاه ضمن  رئيس  پايان،  در 

هديه اي به رسم يادبود به جانبازان پژوهشگاه تقديم کرد.

تقدير هیأت رئیسه از جانبازان پژوهشگاه
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بين الملل  روابط  و  سياسی  نظريه پردازی  پژوهشکدة 
سال  در  را  خود  علمی  نشست  چهل وهشتمين 
در  نفت  مسألة  و  مقاومتی  »اقتصاد  عنوان  با  جديد 
 95/1/31 مورخ  روز سه شنبه  ايران«  اقتصاد سياسی 
با طرح سواالتی  اساتيد  از  يکی  ابتدا  در  برگزار کرد. 
و  چيست؟  مقاومتی  اقتصاد  در  نفت  نقش  چون 
داشتند:  بيان  شود؟  فرصت  به  تبديل  می تواند  آيا 
متنوعی  بحث های  نفت  نقش  درمورد  اقتصاد دانان 
اثر  فی نفسه  نفت  کلی  جمع بندی  يک  در  دارند، 
نفتی  سياست  بلکه  ندارد  اقتصاد  روی  مشخصی 
است  خدادادی  موهبت  نفت  است.  تأثيرگذار  دولت 
آن  از  چگونه  اين که  و  می شود  جامعه ای  نصيب  که 
برمی گردد.  دولت  سياست های  به  شود  استفاده 
سمت  به  درآمد  که  است  اين  استراتژيک  تصميم 
ذخيره  که  صندوقی  سمت  به  يا  شود  هدايت  بودجه 
سمت  به  است  بهتر  معتقدند  اقتصاددانان  شود. 
بودجه  سمت  به  است  قرار  اگر  برود.  توسعه  صندوق 
آن  از  سياسی  ابزار  به عنوان  می تواند  دولت  برود 
مجرای  از  نفتی  درآمدهای  تزريق  کند.  استفاده 
باشد؟  داشته  مخربی  اثرهای  می تواند  چگونه  بودجه 
دولت  شدن  بزرگ  دارد،  وجود  متغير  چند  اينجا  در 
به  اتکا  با  دولت  که  زمانی  و  متغيرهاست  از  يکی 
می دهد  افزايش  را  خود  بودجة  نفتی،  درآمدهای 
صورت  اين  در  می شود  دولتی  کشور  در  اقتصاد 
کم  و  می ماند  باقی  نفتی  درآمدهای  به  وابستگی 
دولت ها  است.  سخت  بعد  دولت های  در  آن  کردن 
افزايش  را  بودجه  دارند  تمايل  سياسی  انگيزه های  با 
ديگر  يکی  نيز  سرمايه گذاری  انگيزة  کاهش  دهند. 
است  متغيری  نيز  هلندی  بيماری  متغيرهاست.  از 
در  بيماری  اين  است.  مبحث  اين  تکميل کننده  که 
که  زمانی  شد.  مطرح  اکونوميست  مجله  در   77 سال 
تقاضا  شوند  تزريق  بودجه  طريق  از  نفتی  درآمدهای 
عرضه  و  تقاضا  تعادل  و  می شود  بيشتر  عرضه  برای 
می شود.  ايجاد  تورم  اين صورت  در  می خورد.  به هم 
برای  است که  اين  اين حالت  در  اشتباه دولت ها  کار 
واردات  به  قيمت  ارزان  ارز  بر  تکيه  با  تورم  کنترل 
ضرر  توليد کننده  صورت  اين  در  می آورند.  روی 
مسکن  و  زمين  قيمت  وقتی  ديگر  طرف  از  می کند. 

بازی رواج می يابد. سرمايه ها  افزايش پيدا کند سفته 
ارزش  که  می شوند  داده  سوق  فعاليت هايی  سمت  به 
تزريق  افزايش  به واسطة  بيماری  اين  ندارند.  افزوده 
اخير  دهة  يک  در  نيز  ايران  در  نفتی  درآمدهای 
نيز  فساد  و  رانت جويی  ضمن  در  است.  آمده  بوجود 
توسعه  پديدار می شود که خود دشمن  اين حالت  در 
در  نفتی  درآمدهای  تزريق  است.  شدن  صنعتی  و 
تأثير گذار  توسعه  روی  مدت  بلند  به صورت  اقتصاد 
طريق  از  اقتصاد  شدن  مقاوم  ديگر  طرف  از  است. 
بر  قرار  اگر  می پذيرد.  انجام  سرمايه گذاری  توسعه 
به صورت  نفت  که  زمانی  باشد  اقتصاد  مقاوم سازی 
غيرمطلوب  اثر  و  می شود  اقتصاد  وارد  غيرمعقول 
نيز  اقتصاد  شدن  مقاوم  روی  می گذارد  توسعه  روی 
صنعت  اينکه  بيان  با  ديگری  استاد  است.  تاثيرگذار 
اشتغالی  دادند:  ادامه  است  کشور  توسعه  موتور  نفت 
است  مهمی  مسئله  می کند  ايجاد  نفت  صنعت  که 
وجود  نفت  صنعت  در  که  تکنولوژی  همچنين  و 
بخشهای  به  می تواند  و  است  پيشرفته  بسيار  دارد 
تبديلی  و  تکميلی  صنايع  شود.  منتقل  اقتصاد  ديگر 
ابعاد  دارای  پتروشيمی ها  مثل  هم  نفت  به  مربوط 
لذا  می باشد.  کشور  اقتصاد  در  گسترده ای  بسيار 
در  فقط  نبايد  را  مقاومتی  اقتصاد  در  نفت  جايگاه 
صادرات  از  ناشی  درآمد  بر  سياست گزاری  چگونگی 
پايين  اينکه قيمت  به  توجه  با  نفت خام خالصه کرد. 
هم  کمتر  را  مسئله  اين  اهميت  هم  صادراتی  نفت 
نفتی  درآمدهای  تزريق  ديگر  طرف  از  است.  کرده 
از  که  دانست  منفی  هميشه  نمی توان  را  بودجه  به 
اقتصاد  گوناگون  بخش های  در  تعادل  ايجاد  نظر 
نفت  از  اساتيد  از  ديگر  يکی  باشد.  مؤثر  می تواند 
بعد  که  کرد  اضافه  و  کرد  ياد  ملی  ثروت  عنوان  به 
بعد  به   70 دهة  از  است.  مهم  بسيار  نفت  بين المللی 
است.  داشته  مهمی  نقش  سياسی  صحنه  در  نفت 
به  بودجه  وابستگی  عدم  که  است  اين  مهم  موضوع 
استاد ديگری  بررسی کنيم.  بين الملل  بعد  را در  نفت 
اقتصاد  محور  می تواند  نفت  اصوالً  داشتند:  اذعان 
باشد در سه عرصه  اقتصاد محکم  اگر  باشد.  مقاومتی 
عرصه  سرمايه گذاری،  عرصه  باشد؛  موفق  می تواند 
اگر  اقتصاد  مديريت.  و  اجرا  عرصه  و  اقتصاد  و  فن 

 »اقتصاد مقاومتی و مسألة نفت در اقتصاد سیاسی ايران«

چهل و هشتمین نشست علمی پژوهشکدة نظريه پردازی سیاسی و روابط بین الملل:
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مقاوم  باشد  داشته  هم  با  را  عرصه  سه  اين  بتواند 
موارد  اين  با  که  دارد  ويژگی هايی  نفت  صنعت  است. 
کشور  انرژی های  درصد   95 از  بيش  است.  سازگار 
نفت  صنعت  ويژگی های  می شود.  تامين  نفت  از 
دانش  بر  سرمايه  نفت  برشمرد:  اينگونه  می توان  را 
هم  را  نفت  صنعت  مشکل  می باشد.  اشتغال زا  و  بنيان 
درآمدی  نوسانات  کرد:  ذکر  می توان  مسئله  سه  در 
آسيب پذيری.  و  نفت  به  درآمدی  وابستگی  بودجه، 
بايد  که  داشت  اشاره  اساتيد  از  يکی  بحث  ادامة  در 
اساساً  نفت  رفت.  باالتر  دولت   - نفت  دوگانه  اين  از 
امروز  دنيای  در  ذاتاً  نفت  است.  امروز  دنيای  رکن 
اقتصاد  اينکه  ديگر  موضوع  است.  بين المللی  امری 
تئوری های  ديد؟  بايد  پارادايمی  چه  در  را  مقاومتی 
در  و  عقب مانده  توسعه يافته،  به  را  جهان  توسعه، 
است  اين  تصورم  من  می کنند.  تقسيم  توسعه  حال 
پيشرفت  و  توسعه  به  وقت  هيچ  گفتمان  اين  با  که 
جهان  همان  ما  دسته بندی  اين  طبق  رسيد.  نخواهيم 
از  خروج  نوعی  مقاومتی  اقتصاد  ماند.  خواهيم  سومی 
را  خود  نمی خواهد  و  است  توسعه  تئوری های  پارادايم 

دهد.  قرار  و  آنها مطرح  در چارچوب 

بين الملل  روابط  و  سياسی  نظريه پردازی  پژوهشکدة 
همکاری  شورای  روابط  ارزيابی  تخصصی  نشست 
رياست  دورة  در  آمريکا  متحدة  اياالت  و  فارس  خليج  
ارديبهشت   7 سه شنبه  روز  در  را  اوباما  جمهوری 
مديرکل  فرازمند-  محمد  دکتر  سخنرانی  با   1395

کرد. برگزار  خارجه  امور  وزارت  فارس  خليج  محترم 
به  صاحب نظران  ساير  و  اصلی  سخنران  اظهارات  اهم 

است: زير  شرح 
اجالس  در  شرکت  و  رياض  به  اوباما  اخير  سفر 
اياالت  با  فارس  خليج  همکاری  شورای  مشترک 
رهبران  با  او  ديدار  از  پس  سال  يک  حدود  متحده 
اجالس  اين  گرديد.  برگزار  ديويد  کمپ  در  شورا  اين 
کشورهای  و  متحده  اياالت  که  شد  برگزار  حالی  در 

بحران  )برجام(،  ايران  توافق هسته ای  عربی درباره 
با  و...  يمن  و  مصر  عراق،  در  سياست  سوريه، 
وجود  اين  با  داشته اند.  نظرهايی  اختالف  يکديگر 
هم  هنوز  آن ها  صادره،  پايانی  بيانية  اساس  بر 
خليج  ثبات  حفظ  جمله  از  مشترکی  منافع  دارای 
جهانی،  بازارهای  در  انرژی  آزاد  جريان  فارس، 
القاعده  دادن  شکست  ايران،  قدرت  افزايش  مهار 
و  داخلی  جنگ های  به  دادن  پايان  و  داعش  و 
اخير  نشست  در  هستند.  منطقه  در  ثبات  بازسازی 
شورای  امنيت  تقويت  برای  را  را هايی  طرف  دو 
همکاری های  طريق  از  فارس  خليج  همکاری 
ناتو مطرح  با  آن شورا  نزديک تر  روابط  يا  و  نظامی 
اياالت  توسط  متخذه  مواضع  به  نگاهی  کرده اند. 
نشان  همکاری  شورای  عضو  کشورهای  و  متحده 
فکت  و  مشترک  بيانه  صدور  رغم  علی  می دهد 
حاکی  که  اخير  اجالس  خصوص  در  آمريکا  شيت 
است،  آن  نتايج  و  اجالس  فضای  بودن  مثبت  از 
دو  صاحب نظران  بيانات  و  رسانه ها  به  نگاهی  اما 
به  دارد.  اجالس  اين  موفقيت  عدم  بر  طرف داللت 

مثال: طور 
اشاره  با  اينترست«  »نشنال  آمريکايی  نشريه    -
می نويسد:  عربی  رهبران  و  اوباما  نظر  اختالف  به 
هستند  آن  خواستار  عربی  رهبران  که  حالی  »در 
و  قدرت  افزايش  از  مانع  واضح  طور  به  اوباما  که 
خود  شرکای  اوباما  شود،  منطقه  در  ايران  نفوذ 
اجرای  به  را  فارس  خليج  همکاری  شورای  در 
در  القاعده  داعش،  عليه  جنگ  در  تعهدات  بيش تر 
نشريه  اين  کند«.   يمن دعوت می  و  ليبی، سوريه 
عربستان  و  متحده  اياالت  رابطة  که  می کند  اشاره 
و  آمريکا  سنتی  روابط  قديمی ترين  از  سعودی 
است  خاورميانه  در  منطقه ای  همکاری  بارز  نمونه 
اما  باز می گردد  30 ميالدی  به دهه  آن  که قدمت 
اين رابطه کم فراز و نشيب نبوده است. اين نشريه 
بر  کشور  دو  اختالف  نقطه  می نويسد:»اصلی ترين 
شورای،  کشورهای  رهبران  است.  بوده  ايران  سر 
ايران  درباره  آمريکا  از  را  متفاوتی  پيام های 
آمريکا  خارجه  امور  وزير  کری  جان  شنيده اند. 
کشورهای  و  آمريکا  مشترک  نگرانی  از  بحرين  در 
در  گفت  منطقه  در  ايران  اقدامات  درباره  عربی 
مصاحبه  در  آمريکا  جمهوری  رييس  حال،  همين 
سعودی ها  به  که  داد  نشان  آتالنتيک  نشريه  با 
اشاره می کند  پايان  در  نشريه  اين  ندارد.  اعتمادی 
سياست  آمريکا  دولت  تا  مايل اند  عربی  رهبران  که 
تحريم ها  طريق  از  سنگين  فشار  اعمال  ترکيبی 

نظريه پردازی سیاسی و روابط بین الملل:

چهل و نهمین نشست تخصصی پژوهشکدة

 ارزيابی روابط  شورای همکاری خلیج 
فارس و اياالت متحده آمريکا دردوره 

رياست جمهوری اوباما 
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به  ايران  قبال  در  را  خالقانه  ديپلماسی  با  هم زمان 
گيرد«. کار 

اوباما  سفر  که  می کند  اشاره  گاردين  روزنامه   -
هم زمان شده با طرح موضوع نقش داشتن عربستان 
بريتانيايی  روزنامه  اين  يازدهم سپتامبر.  در حمالت 
شده  برده  سنا  مجلس  به  که  اليحه  می نويسد:»اين 
سازد.  وخيم تر  را  عربستان  و  آمريکا  روابط  می تواند 
را  تا دو هدف  اوباما در تالش است  به نظر می رسد 
خشمگين  متحدان  که  آن  نخست  گيرد:  پيش  در 
را  فارس  خليج  همکاری  شورای  در  خود  سنتی 
ايران  قبال  در  ماليم تری  موضع  که  کند  متقاعد 
بقبوالند  آنان  به  که  آن  دوم  و  گيرند  پيش  در 
کشورهای شان  در  داخلی  اصالحات  نيازمند  که 

  . » هستند
واشنگتن  در  عربستان  پيشين  فيصل، سفير  ترکی   -
خليج  همکاری  شورای  عضو  کشورهای  سران  گفت: 
تکيه  ميزان  و  آمريکا  با  روابط خود  به زودی  فارس 
مجدد  ارزيابی  مورد  را  »متحد«  اين  به  اعتماد  و 
آمريکا  با  قديم«  خوب  »روزهای  داد.  خواهند  قرار 
و حال وقت  است  پايان رسيده  به  بازگشتی  بی هيچ 
مورد  کشور  دو  ميان  مشترک  منافع  تا  رسيده  آن 

گيرد. قرار  بررسی 
آمريکايی واشنگتن پست  فريد زکريا در روزنامه    -
سعودی،  عربستان  که  باورم  اين  بر  من  نوشت: 
خشن،  تفسير  گسترش  در  توجهی  قابل  مسئوليت 
تفاسيری  دارد؛  اسالم  دين  از  افراطی  و  متعصبانه 
شود.  منتهی  افراطی  تفکر  به  می تواند  مستقيماً  که 
که  سعودی،  عربستان  وهابيت   ،1950 دهة  در 
گروه  يک  سوی  از  بود،  بيابانی  فرهنگ  محصول 
را  مسلمانان  از  درصد  دو  يا  يک  شايد  که  اقليت 
رونق  دوره  آن  از  بعد  شد.  ارائه  می دهند،  تشکيل 
مردم  دولت،   - سعودی  عربستان  و  شد،  آغاز  نفتی 
ترويج  به  کالن  هزينه هايی  صرف  با   - خيريه ها  و 
اين  پرداختند.  اسالم  جهان  سراسر  در  ايده  اين 
از  را  مذاهب  تنوع  زيادی  حد  تا  جهانی،  وهابيت 
افزايش  بسيار  را  متعصبانه  برداشت های  و  برد  بين 
داد. در دهه 1980، در حالی که گرايش های دينی 
شوروی  جماهير  اتحاد  عليه  افغانستان  در  جنگ  به 
در  گرفت.  رونق  تروريستی  آموزه  شد،  تزريق 
افراط گرا  تروريسم  به  بنيادگرايی  موارد،  از  بسياری 
سعودی  عربستان  مالی  حمايت  در  شد.  تبديل 
تبعات  و  است  نيافته  پايان  افراطی  گروه های  از 
می شود.  مشاهده  اندونزی  تا  پاکستان  از  آن  مهلک 
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حقيقی  افراد  سوی  از  مالی  کمک های  اين  از  برخی 
که  کرد  تصور  نمی توان  حال،  اين  با  می شود.  ارائه 
اين  جريان  از  مانع  نمی تواند  عربستان  پادشاهی 
سعودی  عربستان  شود.  تندروها  سمت  به  پول ها 
نمی کند.  کاری  مذهبی  تندروهای  شورش  ترس  از 
سعودی  جامعه  در  ايدئولوگ ها  و  تندرو  رهبران 
رصد  دليل  به  رياض  دارند.  مالحظه ای  قابل  نفوذ 
شده  شناخته  اجتماعی  شبکه های  وسيع  و  روزافزون 
است  اين  می شود  توجه  آن  به  کمتر  که  آنچه  است. 
عربستان،  در  مجازی  شبکه های  بزرگ  ستارگان  که 
در  گسترده ای  شکل  به  که  هستند  وهابی  واعظان 
بخشی  عنوان  به  خود  ضدشيعی  دکترين  تبليغ  حال 
سعودی  هستند.عربستان  ايران  عليه  اقداماتشان  از 
است؛  آورده  وجود  به  اسالم  جهان  در  را  هيواليی 
غرب  اندازه  به  را  سعودی  عربستان  که  هيواليی 

می کند. تهديد 
اشاره  با  آمريکا  خارجی  روابط  شورای  ارشد  عضو   -
رياض،  و  واشنگتن  ميان  متعدد  نظرهای  اختالف  به 
و  »آخرين  عربستان  به  اوباما  باراک  سفر  گفت: 
به  کشور  اين  به  وی  سفر  بی فايده ترين«  احتماال 
مسأله  بود.  خواهد  آمريکا  رئيس جمهور  عنوان 
منتشر  صفحه ای   28 پرونده  تنها  هم  اختالف  مورد 
اين  نبود.  سپتامبر  يازدهم  حادثه  خصوص  در  نشده 
که  منطقه  به  سعودی  عربستان  و  آمريکا  روزها، 
منافع  تضارب  و  متفاوت  دورنمای  دو  می کنند  نگاه 

می بينند. را  متفاوت 
-  رابرت ای. هانتر: در نگاه رهبران اعراب، گناه اوباما 
مصاحبه ای  در  اخيراً  او  که  چرا  است.  بزرگ  بسيار 
است:  گفته  و  داده  اجازه  خود  به  آتالنتيک  مجله  با 
به دنبال  )و متحدان ديگر(  از متحدان عرب  »برخی 
به سرانجام  اوباما  بعدی  بودند.« گناه  رايگان  سواری 
است  )برجام(  مشترک  اقدام  جامع  برنامه  رساندن 
به  آمريکا  جمهوری  رئيس  که  اين  همه  از  بد تر  و 
همچنين  و  ما  »دوستان  است:  گفته  آتالنتيک 
امور  تقسيم  برای  موثری  راه  دنبال  به  بايد  ايرانيان 

باشند«. سرد  صلح  نوع  يک  برقراری  و  همسايگی 
کشورهای  با  آمريکا  روابط  فعلی  وضعيت  به  نگاهی 
به خصوص  فارس،  خليج  همکاری  شورای  عربی 
حال  در  که  است  اين  از  حاکی  سعودی  عربستان 
شديد  حجم  تاثير  تحت  طرف  دو  روابط  حاضر 
گرفته  قرار  سعودی ها  عليه  غرب  جهان  در  تبليغات 
است که اين امر تا کنون سابقه نداشت. اين تبليغات 
کنگره  نمايندگان  بلکه  نيست  رسانه ای  صرفاً 
اروپا  پارلمان  هلند،  و  آلمان  امنيت  سازمان  آمريکا، 

عربستان،  به  نسبت  مختلف  شيوه های  به  همه  و... 
می کنند. انتقاد  علنی 

عربی  کشورهای  عليه  آمريکا  و  غرب  انتقادات  محور 
حول  قطر  و  عربستان  به خصوص  همکاری  شورای 
اصلی  منبع  کشورها  اين  اکثر  که  است  موضوع  اين 
مالی  و  ايدئولوژيکی  تغذيه  تکفيری،  تروريسم  صدور 
که  است  حالی  در  اين  هستند.  آن  انسانی  نيروی  و 
حجم  چنين  نيز  سپتامبر   11 حمالت  از  پس  حتی 
عربی  کشورهای  برخی  و  سعودی  عليه  تبليغاتی 
چنين  فعلی  شرايط  در  که  اين  بود.  نداده  رخ  ديگر 
به  بايد  که  است  مهمی  سوال  دارد  وجود  رويکردی 

پاسخ داد. آن 
اسالمی،  بيداری  يا  عربی  بهار  وقوع  می رسد  نظر  به 
نتيجه  به  به خصوص  و  يمن  بحرين،  سوريه،  بحران 
برجام  قالب  تحت   5+1 با  ايران  مذاکرات  رسيدن 
آمريکايی ها  ميان  شکاف  نقاط  و  چالش ها  مهمترين 
سعودی(  )عربستان  آن ها  عرب  سنتی  متحدين  و 
پرونده های،  در  آمريکايی ها  می باشد.  منطقه  در 
با  ايران  و  يمن  بحرين،  عراق،  سوريه،  درخصوص 
ابتکار  مهمترين  اوباما  درحالی که  دارند.  اختالف  هم 
برجام  فارس  خليج  و  خاورميانه  منطقه  در  را  خود 
برجام  رسيدن  نتيجه  به  از  سعودی ها  اما  می داند 
و  ايران  آن ها  می کنند.  ناراحتی  احساس  شديداً 
مهمترين  را  ايران  اسالمی  جمهوری  منطقه ای  نفوذ 
همين  در  می دانند.  منطقه  در  خود  چالش  و  تهديد 
جانشين  و  دفاع  وزير  سلمان  محمدبن  رابطه 
کشورهای  دفاع  وزرای  نشست  در  عربستان  ولی عهد 
شد:  مدعی  فارس  خليج  همکاری  شورای  عضو 
روی  پيش  چالش های  از  يکی  ايران«  »دخالت های 
گرفته  قرار  برابر جهان  در  بزرگی  ماست. چالش های 
ايران«  »دخالت های  و  تروريسم  آنها،  مهم ترين  که 
احساس  عربستان  می دهد  نشان  امر  اين  است. 
آمريکا  روی  سابق  مانند  نمی تواند  ديگر  که  می کند 
برای حل برخی پرونده ها حساب کند، لذا مستقاًل به 
هستند  تهاجمی  و  خصمانه  عموماً  که  حرکات  برخی 
شورای  کشورهای  برخی  و  سعودی ها  می زند.  دست 
نمی  پرونده ای  هيچ  در  می کنند  احساس  همکاری 
به جز  با خود همراه سازند،  را  آمريکا  و  توانند غرب 
ايران. عليه  ابراز دشمنی  از  استفاده  و  ايران  پرونده 

دولت  خشن  اقدامات  و  تندروی  عصبانيت،  دليل 
کار  روی  صرفاً  سوريه  و  يمن  ايران،  عليه  سعودی 
اين  بلکه  نيست،  سعودی  سياسی  جديد  تيم  آمدن 
سعودی ها طی  استراتژيک  نياز  محصول  می تواند  امر 

باشد. اخير  سال  چند 
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در  »حقوق  عنوان  با  علوی  ميثاق  همايش  سومين 
حوزه های  سوی  از   ،95/2/13 تاريخ  در  نهج البالغه« 
فاطميه  خديجه )س(،  حضرت  تهران  خواهران  علميه 
کبری )س(  زينب  و  اطهر)س(  زهرای  چيذر)س(، 
پژوهشگاه  علی )ع(  امام  تحقيقات  مرکز  همکاری  با 
حکمت  سالن  در  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم 

گرديد. برگزار  پژوهشگاه 
همايش  اين  مقاالت  کنندگان  ارائه  و  سخنرانان 
از  حقوق  به  مربوط  محورهای  در  صبح،  نوبت  در 
سطح  در  اشخاص  حقوق  از  اعم  علی)ع(،  امام  ديدگاه 
حقوق  و  سياسی  و  ملی  حقوق  اجتماعی،  و  فردی 
سخنرانی  ايراد  به  زيست(  محيط  و  )حيوانات  طبيعت 

پرداختند.
حوزه  رئيس  فضائلی،  خانم  سرکار  همايش  آغاز  در 
از  مبسوطی  گزارش  )س(،  خديجه  حضرت  علمية 
در  همايش  اجرايی  و  علمی  برنامه ريزی های  روند 
محمود  دکتر  سپس  داد.  ارائه  گذشته  سال  يک  طول 
)ع(،  علی  امام  تحقيقات  مرکز  رئيس  جعفری،  جنيدی 
در  پژوهان،  علی)ع(  امام  و  حضار  به  خير مقدم  ضمن 
زمينة  در  دانشگاه  و  حوزه  همکاری  ضرورت  خصوص 
و  معرفت  همچنين  و  اسالمی  مطالعات  و  پژوهش ها 
به  علوی  جامعة  عملی  و  سيرةنظری  بيشتر  شناخت 

پرداخت. سخن  ايراد 
سخنران  شاه آبادی،  محمدعلی  دکتر  حجت االسالم 
و  فرهنگ ها  اوضاع  به  اشاره  با  همايش،  بعدی 
روش  مقايسة  به  اسالم  ظهور  هم روزگار  تمدن های 
حکومتی  مرسوم  شيوه های  با  علی)ع(  امام  حکومتی 

در آن روزگار پرداخت. 
زمينة  در  تهرانی  دلشاد  مصطفی  دکتر  سخنرانی 
حضرت  سيرة  و  منظر  در  دولت  و  ملت  متقابل  حقوق 

بود. ايشان  دوران حکومت  در  )ع(  علی 
همايش  علمی  دبير  احمدی  خانم  سرکار  هم چنين 
مرکز  پژوهشگر  هاشمی،  مريم   دکتر  خانم  سرکار  و 
با  ترتيب  به  را  خود  مقاالت  علی)ع(،  امام  تحقيقات 
حق گزاری  راهکارهای  و  حق  )شاخصه های  عناوين: 
و  عبوديت  پارادايم های حق  )بررسی  و  نهج البالغه(  در 

دادند.  ارائه  نهج البالغه(  در  بندگی 
قبادی،  حسينعلی  دکتر  برنامه،  از  ديگری  بخش  در 
خوش آمدگويی  ضمن  انسانی،  علوم  پژوهشگاه  رئيس 
در  ادبی  بررسی های  لزوم  بر  همايش،  ميهمانان  به 

نمود. تأکيد  نهج البالغه  زمينة 
طالب  پژوهشی  يافته های  دربارة  ميزگردی  هم چنين 
خانم  سرکار  رياست  با  نهج البالغه  در  حقوق  زمينة  در 
برگزار  همايش  پنل های  و  محتوای  امور  مدير  تعادلی 

گرديد.
نويسندگان  به  جوايزی  ارائه  با  صبح  نوبت  در  همايش 
حوزة  در  اجتماعی  شبکه های  طراحان  و  برتر  مقاالت 

پذيرفت. پايان  نهج البالغه  در  حقوق 
همايش  تخصصی  نشست های  عصرگاهی،  بخش  در 
و  اجتماعی«  »حقوق  فردی«،  »حقوق  عنوان:  پسه 
حضور  با  البالغه  نهج  در  محيطی«  زيست  »حقوق 
ميرخانی  دکتر  روحی،  کاووس  )دکتر  اصلی  سخنرانان 
و  مقاالت  دهندگان  ارائه  ولی اللهی(،  جالل  دکتر  و 

گرديد. برگزار  زمينه  درهر  عالقمندان 

گزارش سومین همايش میثاق علوی: »حقوق در نهج البالغه«
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و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  ميان  همکاری  تفاهم نامة 
نظريه پردازی،  کرسی های  از  حمايت  هيأت  دبيرخانة 
حضور  با   1395 ارديبهشت   20 مورخ  دوشنبه  روز 
حجت االسالم و المسلمين دکتر عبدالحسين خسروپناه، 
کرسی های  از  حمايت  هيأت  دبير  و  رئيس  مقام  قائم 
نظريه پردازی، نقد و مناظره و دکتر مصطفی اسماعيلی، 
رئيس کميته های دستگاهی هيأت حمايت از کرسی های 

نظريه پردازی، نقد و مناظره امضا شد.
و  فرهنگی  و  پژوهشی  معاونين  که  جلسه  اين  در 
شورای  )اعضای  دستگاهی  کميتة  اعضای  همچنين 
آزادانديشی  و  نقد  نظريه پردازی،  کرسی های  دفتر 
پژوهشگاه(  حضور داشتند؛ دو طرف در خصوص نحوة 
همکاری و امتيازاتی که هيأت حمايت از کرسی ها برای 

صاحبان ايده در نظر گرفته گفتگو کردند.
دکتر مصطفی اسماعيلی رئيس کميته دستگاهی هيأت 
حمايت از کرسی های نظريه پردازي، نقد و مناظره ضمن 
پاسخ به برخی پرسش های اعضای کميته دستگاهی، به 
اهداف و سياست های دبيرخانة هيأت حمايت  تشريح 
از کرسی ها و همچنين توضيح انواع کرسی ها پرداخت 
از پيش کميتة  بيش  فّعال شدن  پايان خواستار  در  و 
دستگاهی پژوهشگاه و دغدغه مند کردن اعضای هيأت 

علمی جهت ورود به بحث نقد، نوآوری و نظريه پردازی 
شد. 

شرح  به  تفاهم نامه  اين  در  همکاري  محورهاي  برخي 
زير است:

* حمايت از برگزاري انواع کرسي ها،
راستاي  در   ... و  تأليفات  تحقيقات،  از  حمايت   *

نظريه پردازی، ايده پردازی، نقد و مناظره،
تطبيقي  بارويکرد  پايان نامه ها  تدوين  از  حمايت   *

مبتني بر نظريات اسالمي،
از برگزاري همايش، هم انديشي، ميزگرد و  * حمايت 
کارگاه هاي تخصصي در زمينة توليد علم و نظريه پردازي

با  انساني  علوم  درحوزة  متون  تدوين  از  حمايت   *
رويکرد دينی،

درحوزة  آموزشي  برنامه هاي  تدوين  از  حمايت   *
نظريه پردازي و نقد با رويکرد ديني،

* حمايت و ترغيب و تشويق انديشمندان و دانشوران 
پايان نامه ها، مقاالت و تحقيقات در راستاي  به تدوين 

رفع نيازمندي هاي کشور،
* همکاري در برگزاري کرسي ها و مناظرات بين المللي 

با مشارکت طرفين.

انعقاد تفاهم نامة همکاری، میان پژوهشگاه علوم انسانی و 
دبیرخانه هیأت حمايت از کرسی های نظريه پردازی
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»مطالعات  تخصصی  کتاب خوان  نشست  فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت 
حضور  با  و  کشور  عمومی  کتابخانه های  نهاد  همکاری  با  ارديبهشت  هفتم  و  بيست  دوشنبه  روز  در  را  قرآنی« 
نکونام  جعفر  دکتر  دانشگاه(،  )استاد  قبادی  مريم  دکتر  معاصر(،  حکمت  پژوهشگاه  )رئيس  پارسا  فروغ  دکتر 
اسماعيل  نهاد(،  کتابخوانی  و  کتابخانه ها  توسعه  )معاون  فومنی  اله ياری  محمد  دکتر  دانشگاه(،  علمی  هيأت  )عضو 
سالن  در  کتابخوانی  و  کتاب  عالقه مندان  از  جمعی  و  رسانه  اصحاب  نهاد(،  فرهنگی  امور  )مديرکل  جانعلی پور 

کرد. برگزار  ايران  فرهنگی  مطالعات  و  علوم انسانی  پژوهشگاه  انديشه 
با  خود  تأليفی  کتاب های  از  عنوان  دو  دانشگاه(،  استاد  و  قرآنی  علوم  )دکترای  قبادی  مريم  دکتر  نشست  اين  در 
حاضرين  به  را  حديث«  و  علوم  توصيفی  »تفسير  و  شيعه«  کهن  ميراث  بازشناسی  کوفی  فرات  »تفسير  نام های 

کرد. معرفی 
حکمت  پژوهشکدة  )رئيس  پارسا  فروغ  دکتر  نوشته  ايران«  تاريخی  تحوالت  و  شيعی  »تفسير  کتاب  سپس 

شد. گذاشته  به  اشتراک  مخاطبين  با  دانشگاه  استاد  اين  توسط  معاصر(، 
جعفر  دکتر  تأليف  انسانی(«  علوم  بر  تاکيد  با  تحقيق  )روش  قرآن  معناشناسی  بر  »درآمدی  کتاب  نيز  پايان  در 

شد. معرفی  حوزه  اين  عالقه مندان  به  دانشگاه(  علمی  هيأت  عضو  و  قرآنی  علوم  )دکترای  نکونام 
 1395 سال  در  کشور  عمومی  کتابخانه های  نهاد  که  است  نشست هايی  سلسله  از  کتاب خوان  تخصصی  نشست های 
موضوعات  در  کتابخوانی  و  کتاب  فرهنگ  ترويج  و  تخصصی  آگاهی های  اشاعه  هدف  با  خواندن«  »سال  عنوان  به 
»اقتصاد  و  »شعر«  همچون  موضوعاتی  در  کتاب خوان  تخصصی  نشست های  اين  از  پيش  می کند،  برگزار  مختلف 

است. شده  برگزار  مقاومتی« 

نشست کتاب خوان تخصصی »مطالعات قرآنی« 
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گزارش اجمالی از شورای سیاستگذاری طرح اعتالی 
علوم انسانی

در  انسانی،  علوم  اعتالی  طرح  سياستگذاری  شورای 
جلسه   28 بر  بالغ  تاکنون  و  شده  تشکيل   94 ديماه 
و  سياستگذاری  شورای  رسمی  جلسه   8 نشست،  و 

است. نموده  برگزار  را  اعتال  طرح  پيرامون  20جلسه 
جهت  الزم  ساخت های  زير  ساختن  فراهم  منظور  به 
از  ايده آل  و  عالی  بهره وری  و  علمی  کميتة  تشکيل 
از  خارج  و  داخل  در  انسانی  علوم  نخبگانی  شبکة 
هشت  طی  در   ،94 ديماه  از  انسانی  علوم  پژوهشگاه 
آيين نامة  )طبق  سياستگذاری  شورای  رسمی  جلسة 
تاکنون  که  شد(،  برگزار  دوبار  ماه  هر  در  داخلی 
داخلی  آيين نامة  پيش نويس  است،  شده  تشکيل 
است؛  کرده  تصويب  و  بررسی  را  سياستگذاری  شورای 
توسعه  برنامة  بين  ارتباط  و  تعامل  کيفيت  همچنين 
و  نقد  مورد  را  اعتال  طرح  و  پژوهشگاه  راهبردی  و 
کميتة  شيوه نامه های  و  آيين نامه ها  داد.  قرار  بررسی 
شدن  چابک تر  جهت  به  و  تصويب  و  بررسی  را  علمی 
سه  به  طرح،  محور  سه  براساس  را  آن  علمی،  کميتة 
تاريخ  مطالعات  بنيادی،  مطالعات  تخصصی  کارگروه 
آيين نامه ها  و  نموده  تقسيم  کاربست،  مطالعات  تحول، 
و  تنظيم  را  آنها  نياز  مورد  و  مرتبط  شيوه نامه های  و 
آرای  اساس  بر  است. همچنين طرحنامه  کرده  تصويب 
کارفرما  با  تعامل  و  انسانی  علوم  حوزة  صاحب نظران 
و  بودجه  و  برنامه  سازمان  در  و  شده  اصالح  و  بررسی 

است. گرديده  ارائه  علوم  وزارت  پژوهشی  معاونت 
خود  عميق تر  تعامل  راستای  در  سياستگذاری  شورای 
اعتال  طرح  پيرامون  جلسه   20 طرح  تدوين  کميتة  با 
شاخصه ها  و  مشترک  بيان  و  فهم  به  دست يابي  جهت 
منقح  و  روشن  به طور  را  طرح  بتواند  که  معيارهايي  و 
که  است  کرده  برگزار  نمايد،  منتقل  علمي  کميتة  به 

تدوين  کميتة  با  مشترک  مشورتی  جلسة  دو  شورا  اين 
طرح  فوق،  هدف  عالوه بر  که  نمود  برگزار  طرح  کنندة 
معاونت  و  بودجه  و  برنامه  سازمان  در  ارائه  جهت  را 

نمود.  آماده  علوم  وزارت  پژوهشی 
جلسة  يک  سياستگذاری  شورای  راستا  همين  در  و 
مشورتی  جلسة  دو  نيز  و  اعتال  طرح  مشترک  نشست 
اعضای  حضور  با  طرح  تدوين  کميتة  با  مشترک 
جهت  متون،  بررسی  شورای  و  علمی  کميتة  شورا، 

نمود. برگزار  بهره ورانه  و  دقيق  برنامه ريزی 
پژوهشگاه  سالة   5 برنامة  بين  عميق  پيوند  به  توجه  با 
و  دقيق  صورت بندی  و  تبيين  جهت  اعتال،  طرح  و 
مشترک  جلسة  دو  »طرح«،  با  »برنامه«  تعامل  شفاف 

گرديد.  برگزار  شورا  و  راهبردی  شورای  اعضای  با 
شيوه نامه های  و  آيين نامه ها  تنظيم  جهت  همچنين 
توسط  جلسه   4 تخصصی  کارگروه های  و  علمی  کميتة 
در  و  آماده  پيش نويس  و  شد  برگزار  شورا  منتخبين 
نهايت  در  و  گرديد.  تصويب  و  بررسی  شورا  جلسة 
برآورد  جهت  جلسه   7 سال94،  روزهای  واپسين  در 
برآورد  و  شد  برگزار  کارگروه ها  بودجه  تعيين  و  هزينه 
همراه  به  تخصصی  کارگروه  سه  از  يک  هر  هزينة 
ارسال  برنامه  سازمان  به  طرحنامه  ويراست  آخرين 
براساس مصوبات شورای  ماه سال  و در دومين  گرديد 
تنظيم  جهت  دبيران  شورای  جلسات  سياستگذاری، 
جلسه  دو  تاکنون  مطالعاتی(  )فاز  صفر  فاز  طرحنامه 
صدد  در  سياستگذاری  شورای  است.  داده  تشکيل  را 
هفته  دو  طی  در  متعدد  جلسات  برگزاری  با  است 
علمی  و کميته  به شورا  و  تدوين  را  فاز صفر  طرحنامة 

دهد. ارائه 
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نشستی  عمومی  روابط  و  ارتباطات  ملی  روز  مناسبت  به 
علوم  پژوهشگاه  در  ارديبهشت 1395   27 دوشنبه  روز  در 
مهدی  محمد  دکتر  نشست  اين  در  که  شد  برگزار  انسانی 
و  مطالعات  موسسه  فرهنگ  و  رسانه  گروه  مدير  فتوره چی 
تحقيقات اجتماعی دانشگاه تهران، دکتر کريمی علوی، رئيس 
حوريه  دکتر  و  ارتباطات  و  فرهنگی  مطالعات  پژوهشکدة 

احدی سرپرست روابط عمومی، به سخنرانی پرداختند.
در  او  آغاز شد.  با سخنرانی دکتر کريمی علوی  مراسم  اين 
زندگی  دنيايی  در  امروزه  کرد:  بيان  ارتباطات  به  خطاب 
سيطرة  و  انسانی  ارتباطات  فراگير  توسعة  که  می کنيم 
بی سابقة ارتباطی دو شاخصة اصلی آن هستند و به همين 
دليل است که روز جهانی ارتباطات در حال حاضر در کشور 

ما مانند ديگر کشورها مطرح شده است.
ارتباطات  گفت:  ارتباطات  تعريف  با  رابطه  در  همچنين  او 
دريافت  و  ارسال  از طريق  که  معنا  توليد  فرآيند  عنوان  به 
پيغام های و سيگنال های زبانی و غيرزبانی متأثر از زمينه های 
مختلف صورت می گيرد. زمانيکه ما سعی در رساندن مفهوم 
برقرار  ارتباط  واقع  در  داريم  نشانه ها  و  عالئم  طريق  از 
کرده ايم. اين نشانه ها می تواند شامل: تصوير، کلمه، عالمت 

يا صدا باشد.

او در ادامه با اشاره به اينکه فرآيند معنی سازی و ارسال پيام 
يک فعاليت منحصر به فرد انسانی نيست افزود: ما انسان ها 
دارای اين ظرفيت هستيم که پيام ها را خلق کرده و آن ها 
را به کار ببريم. همچنين اين ارتباطات به دليل قدرت تخيل 
انسان ها در زمان و مکان محدود نمی شوند و اين ويژگی ها 
باعث شده که ارتباطات امروزه به صورت پيچيده ای در آيد. 
اين توانايی ها اين فرصت را فراهم کرده است که با اطمينان 

پيدا  تحقق  لوهان  مک  مارشال  جهانی  دهکدة  که  بگوييم 
کرده است. 

چهار  يک  در  امروزه  اينکه  بيان  با  ادامه  در  کريمی  دکتر 
طريق  از  می توانيم  امروزه  افزود:  ايستاده ايم  ديجيتال  راه 
داشته  مالقات  يکديگر  با  اجتماعی  شبکه های  و  رسانه ها 
به جای  را  از طريق تخيل، خود  باشيم. همچنين می توانيم 
انسان های پيش از تاريخ بگذاريم و ببينيم که آنها چگونه با 

هم ارتباط برقرار می کردند. 
دکتر کريمی به مراحل ارتباطات در طول تاريخ نيز اشاره 
ارتباطات اجتماعی، امروز به دنيای ما هويت  افزود:  کرد و 

داده است . 
نيز  ارتباطات بين رشته ای  امروزه عصر  پايان گفت:  او  در 
وجود دارد مانند: ارتباط سالمت، ارتباط بحران، و... و البته 
ارتباط درون سازمانی و برون سازمانی که پای روابط عمومی 

را نيز پيش می کشد. 
پژوهشگاه  عمومی  روابط  سرپرست  احدی  دکتر  ادامه  در 
گفت  می توان  اينکه  به  اشاره  با  و  پرداختند  سخنرانی  به 
روابط عمومی شامل مجموعه ای از ارتباطات درون سازمانی 
و برون سازمانی است افزود: روابط عمومی مصداقی عملی از 
ارتباط جمعی است زيرا با جمع کثيری در ارتباط است و 
می تواند از وسايل ارتباط جمعی در جهت رسيدن به اهداف 

خود استفاده کند. 
دکتر احدی به معنای روابط عمومی نيز اشاره کرد و گفت: 
طی  در  که  است  اجتماعی  هنر  و  علم  يک  عمومی  روابط 
آن فردی که مسئوليت روابط عمومی را بر عهده دارد بايد 
بررسی، تجزيه و تحليل و پيش بينی  را  روند ها و رويدادها 
پيشبرد  برای  پيشنهادهايی  بتواند  آن   براساس  تا  کند  
برنامه های روابط عمومی را  ارائه دهد. و در ضمن  سازمان 

براساس سنجش ها و تحليل های انجام شده، تنظيم نمايد.
تعاريف گوناگونی در مورد روابط عمومی مطرح شده از جمله 
تعريف  انجمن جهانی روابط عمومی که بر اساس آن روابط 
عمومی يک قسمت از وظايف مديريتی است که خود سعی 
می کند با نظرسنجی هايی که انجام می دهد تفاهم و حمايت 
با آنها در ارتباط هست جلب کند. همچنين  کسانی را که 
در  عمومی  روابط  که  کردند  بيان  عمومی  روابط  علم  پدر 
خارج از سازمان مدافع سازمان است و در مدعی العموم است. 
روابط  که  می دهد  نشان  گوناگون  تعاريف  بررسی  بنابراين 

روز ملی ارتباطات و روابط عمومی در پژوهشگاهروز ملی ارتباطات و روابط عمومی در پژوهشگاهروز ملی ارتباطات و روابط عمومی در پژوهشگاهروز ملی ارتباطات و روابط عمومی در پژوهشگاهروز ملی ارتباطات و روابط عمومی در پژوهشگاه
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و  است  سازمان  داخل  در  مديريتی  نقش  نوع  يک  عمومی 
وظيفة مهم آن سنجش رفتار عامه است که بايد برای جلب 
حمايت عامه تالش کنيم و سعی کند رفتارش براساس اين 

سنجش صورت گيرد. 
روابط عمومی هايی که فقط  اينکه  بر  اشاره  با  احدی  دکتر 
لحاظ  به  نمی توانند  دارند  رسانی  اطالع  و  مطبوعاتی  نقش 
سازمانی موفق باشند. افزود: برای اينکه يک سازمان، جامعه 
و گروه بتوانند نقش مؤثر و پويايی داشته باشند بايد روابط 
عمومی قوی داشته باشند تا نقاط ضعف و قوت يک سازمان 
را مشخص کنند و برای آن سازمان ايده ها و پيشنهادهايی 
برای رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت آن سازمان داشته 

باشند.

او در ادامه گفت: روابط عمومی هايی که يک الگوی دو سويه 
را در نظر می گيرند و برای مخاطبان هم به اندازه سازمان 
اهداف  پيشبرد  جهت  در  می توانند  هستند  قائل  ارزش 
سازمان نقش خيلی خوبی ايفا کنند. گاهی روابط عمومی ها 
بازخوردی از پيام های ارسال شده نيز دريافت می کنند. اگر 
استفاده از بازخوردها به گونه ای باشد که منافع هر دوطرف 

در آن لحاظ شود، مؤثرتر خواهد بود.
دکتر احدی در ادامه به روابط عمومی ديجيتال اشاره کرد 
و گفت: بايد سعی کنيم از اساتيد متخصص در اين راه بهره 
کارشناسان  فقط  نه  و  برای همگان  آموزش هايی  و  بگيريم 
روابط عمومی صورت گيرد تا بهره وری در اين زمينه افزايش 

يابد. 
با پيچيده تر شدن جوامع، ارتباطات گسترده تر شده است و 
روابط عمومی می تواند اين ارتباطات را تسهيل کند بنابراين 
يک روابط عمومی خوب می تواند برای افزايش تأثيرگذاری 

همة فعاليت های ما مؤثر باشد. 
دکتر احدی با بيان اينکه در گذشته افراد کارهايی را انجام 
افزود،  انجام می دهند  روابط عمومی ها  امروزه  می دادند که 
که اگر همة افراد سازمان در آن مشارکت کنند و در جهت 
اهداف آن گام بردارند و خود را جزوی از سازمان بدانند به 

پيشبرد روابط عمومی کمک شايانی می کند.
نيز  عمومی  روابط  مسئوليت های  به  احدی همچنين  دکتر 
روابط عمومی در حوزة درون سازمانی   و گفت:  اشاره کرد 
بايد سعی در به جريان انداختن برنامه هايی نمايد. که تک تک 

افراد سازمان در آن احساس مسئوليت کنند و برای پيشبرد 
که  برنامه های کالنی  و  اينکه سياست ها  و  آن تالش  کنند 
مديريت سازمان آنها را هدف قرار داده است به همة افراد 
اطالع رسانی شود. وظيفة ديگر روابط عمومی اين است که 
مشکالت افراد سازمان را به گوش مديريت برساند و تا حدی 
که می  تواند در جهت اصالح و برطرف شدن آن گام بردارد. 
و خارج از سازمان نيز بايد فعاليت هايی مانند سنجش عامه؛ 

اطالع رسانی به بيرون و دعوت از افراد را انجام دهد. 
بايد در روابط عمومی ها به جای اينکه روابط عمومی توجيه گر 
برنامه های مدونی  باشيم سعی کنيم  داشته  برنامه  بدون  و 
داشته باشيم و بر اساس آنها پيش برويم و اگر فرصتی پيش 
آمد از آن نهايت استفاده را ببريم و اگر بحران و مشکلی به 

وجود آمد برای آنها برنامه ريزی کنيم. 
اهداف  به سمت  در حرکت  اينکه  به  اشاره  با  احدی  دکتر 
برای  شيوه نامه ای  اول  گام  در  عمومی  روابط  برنامه های  و 
بخشی از خدمات اوليه ای که روابط عمومی در داخل و خارج 
پژوهشگاه تهيه شده است که بعد از تأييد انشااهلل از طريق 
سکوی پژوهشگاه در اختيار همه و رابط های روابط عمومی 

همة پژوهشکده ها قرار خواهد گرفت. 
ديگر  مهم  گام های  از  يکی  که  داشت  اظهار  ادامه  در  او 
يا  نماينده  يک  داشتن  و  پژوهشکده ها  با  بيشتر  هماهنگی 
رابط در هر پژوهشکده است که گامی است برای مشارکت 
عامه ای که همه بايد در روابط عمومی داشته باشند تا افراد 
بتوانند با ما همراه باشند و مبادلة اطالعات با صحت و سقم 
بهتری انجام شود و بتوانيم از نظرات همة افراد پژوهشگاه 
هر  در  و  است  گرفته  نيز صورت  کار  اين  و  کنيم  استفاده 
پژوهشکده يک فرد، رابط روابط عمومی و مسئول پيگيری 

موارد ضروری است. 
دکتر احدی در پايان با ابراز رضايت از شروع يک همکاری 
خوب و آرزوی تداوم آن افزود: اميدوار هستيم که همکاران 
برای همه  را  دوره هايی  بتوانند  ارتباطات  پژوهشکدة  در  ما 
افراد بگذارند که همة ما با مطالب روز اين حوزه آشنا شويم 

و از آنها در تعامالت و فعاليت های خود استفاده نماييم. 
ادامة نشست دکتر محمد مهدی فتوره چي، مدير گروه  در 
اجتماعي  تحقيقات  و  مطالعات  مؤسسه  فرهنگ  و  رسانه 

دانشگاه تهران به سخنراني پرداختند. 
تاريخ شکل گيری روابط عمومی، علل و  ايشان ضمن مرور 
عوامل ساختاری، فرهنگ و اجتماعی توسعه نيافتگی مطلوب 

روابط عمومی های دولتی در ايران را برشمرد. 
 مدير گروه رسانه و فرهنگ مؤسسه مطالعات و تحقيقات 
اذعان داشت  ابتدای سخنرانی  تهران در  اجتماعی دانشگاه 
که روابط عمومي ها درصدد ارتباط متقابل و موثر با مخاطبان 
دروني و بيروني سازمان بوده و اين امر با سه هدف و کارکرد 
نگرش  در  همبستگي  ايجاد  و  متقاعدسازي  رساني،  اطالع 

بين مخاطبان دروني و بيروني سازمان بايد انجام گيرد.
 اين مدرس و پژوهشگر ارتباطات در خصوص اهميت روابط 
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عمومي گفت:  روابط عمومی بايد قلب تپنده و مغز متفکر 
يک سازمان باشد و اين نشان دهندة اهميت و نقش روابط 
عمومي ها در همة سطوح و پيکر سازمان است. وی اضافه 
کرد: ويژگی منحصر به فرد روابط عمومي ها قابليت تعامل 
اين  و  است  سازمان  بيروني  و  دروني  مخاطبان  با  گسترده 
ويژگی مي تواند براي افراد برون نگر و اهل معاشرت که مايل 

هستند در اين حرفه کار کنند ايجاد انگيزه کند.
عدم  از  گاه صحبت  هر  کرد:  نشان  فتوره چی  خاطر  دکتر 
توسعه يافتگي روابط عمومي ها مي کنيم بايد بخشي از آن 
و  دهيم  ربط  سازمان ها  و  جوامع  يافتگي  عدم توسعه  به  را 
نمي توانيم همة ايرادات و کاستی ها را به مديريت و مسائل 

ساختاري و تشکيالت واحد ربط دهيم.
او در ادامه با اشاره به ويژگي هاي روابط عمومي توسعه يافته 
شايستگي  لذا  ساالرند؛  مردم  عمومي ها  روابط  اين  گفت: 
حرف اول را در آن مي زند؛ همچنين از احساسات و عواطف 
هم به دور هستند و عقالنيت بر آنها حاکم است. وی تأکيد 
کرد که روابط عمومي با گسترش دموکراسي و شهرنشيني از 
اهميت بااليي برخوردار شده است و به همين جهت در دورة 
گذار به سوي جامعه اطالعاتي نقش کارکرد روابط عمومي ها 
افزود:  عمومی  روابط  منتقد  اين  مي شود.  برجسته  بسيار 
مطرح  مشترک  اجتماعي  مسئوليت  از  صحبت  روزها  اين 
روابط عمومي ها مي توانند  بی ترديد  راستا  اين  است که در 
نقش برجسته اي بازي کنند؛ به ويژه اينکه فرهنگ سازمان 
و محيط پيرامونی خود را بخوبی مي شناسند و مي دانند که 
چه زمان  و به چه نحوي آنها را در جهت کمک به افزايش 

روحيه اجتماعي سوق بدهند.

دکتر فتوره چي با اشاره به دوره هاي مختلف روابط عمومي 
)68 )سال  کشور  در  سازندگي  دوره  آغاز  با  که  کرد  بيان 
بنايی  زير  اقدامات  دليل  به  دوره  اين  در  عمومي ها  روابط 
دور  خود  واقعي  کارکرد  از  مي شد  انجام  که  توسعه اي  و 
پی  در  جانبدارنه  زيرا  داشتند  يکسويه اي  فعاليت  و  بودند 
به  بيشتر  و  بودند  زيرساختی  و  عمرانی  پروژه های  معرفی 
سفارش رپرتاژ آگهی به مطبوعات عالقه نشان می دادند تا 
پاسخگويی به سؤاالت مخاطبانشان که در خصوص چرايی 
ايجاد پروژه ها و طرح های فراوانی که در طی آن دوره افتتاح 

می شد پرسشگری می کردند.

دکتر فتوره چی افزود: با روي کار آمدن دولت اصالحات در 
زيرا  شد؛  ايجاد  عمومي ها  روابط  در  عطفي  نقطة   76 سال 
در  محوري  مخاطب  کشور  در  سياسي  فضاي  تأثير  تحت 
نظريه  که  بود  زمان  همين  در  و   گرفت  قرار  کار  دستور 
افکار  به  و  شد  مطرح  همسنگ  يا  دوسويه  عمومي  روابط 
هشتم،  و  هفتم  دورة  در  لذا  مي شد.  خاصي  توجه  عمومي 
روابط عمومي هاي پاسخگو مطرح بود؛ اما با روی کار آمدن 
دولت احمدی نژاد، به دليل تفاوت ديدگاه و اينکه مديرانی 
که روابط عمومي ها ی دولتی خيلي با سياست هاي مسئوالن 
مديران  از  برخی  نبودند  فکر  هم  و  همنوا  سازمان ها  عالی 
اغلب  و  وثوق  مورد  افراد  و  شدند  گذاشته  کنار  متخصص 
فاقد تخصص به کار گمارده شدند که در واقع، بسياری از 
روابط عمومي ها دچار انفعال نسبی شدند. بديهی است که 
رويکرد روابط عمومي ها در اين دوره يکسويه و تبليغي بود 
بويژه آنکه نگاه مصلحت انديشانه در روابط عمومي ها حاکم 
بود. در دورة نهم با آغاز دولت تدبير و اميد شاهد گسترش 
که  هستيم  اجتماعي  شبکه هاي  و  ارتباطي  نوين  فناوري 
باعث دسترسي سهل تر و سريع تر همگان به اطالعات و اخبار 
سازمان شده و لذا گرايش خاصي از سوي روابط عمومي ها به 
سمت الگوی دوسويه يا همسنگ و مشارکتي ديده می شود؛ 
زيرا به نحوي از اداره گري و تصدي گري دور شده و به سمت 

سازمان اداري الکترونيکی  پيش مي روند.
توسعه  فرا سازمانی  بازدارندة  عوامل  به  دانشگاه  استاد  اين 
روابط عمومي ها نيز اشاره کرد و گفت بخشي از اين عوامل 
بازدارنده به ويژگي هاي فرهنگي و اجتماعي درون سازمان 
مي گردد؛  باز  برون سازمانی  عوامل  به  آن  اصلی تر  بخش  و 
روابط  و ضعف ساختاری  داخلی سازمان  علل  از  فراتر  زيرا 
عمومي در سازمان ها اين نوع نگرش مديران عالی نهاد های 
دولتی است نسبت به روابط عمومي است که بسيار مهم تر 
در  امروزه  عمومي ها  روابط  ضعف  است.  تامل  خور  در  و 
اطالع رساني نيست بلکه در اطالع يابي است. بويژه اينکه با 
ايجاد شبکه هاي اجتماعي و عدم بهره گيری مطلوب از اين 
است؛  آمده  پايين  عمومي ها  روابط  مانور  قدرت  قابليت ها، 
از  يکي  دانش محور  و  نوين  تکنولوژي هاي  امروزه  واقع  در 

چالش هاي روابط عمومي است.
مدير بخش رسانه و فرهنگ مؤسسه مطالعات و تحقيقات 
روابط  نيافتگی  توسعه  از عوامل  افزود يکي ديگر  اجتماعی 
واحدها،  اين  اوقات  از  بسياري  در  که  است  اين  عمومی ها 
قرار  غير پاسخگو  و  غيردموکراتيک  روند  يک  تأثير  تحت 
مي گيرند که نتيجه آن هم تأخير در هم آوايي با فناوری و 
اجراي مدل دولت الکترونيک است که  علی رغم تالش های 

صورت گرفته هنوز فاصله زيادی تا تحقق آن داريم.
عضو انجمن متخصصان روابط عمومی در ادامه دو رويکرد 
اساسي در توسعه را مطرح کرد که بر اساس رويکرد مکتب 
وابستگي علل و عوامل خارجي در توسعه جامعه ای دخيل 
بوده که حدود 30 درصد عوامل توسعه نيافتگی ناشي از اين 
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انگاره نظري است. اما بنا بر رويکرد دوم, يا مکتب نوسازي 
ما  جوامع  و  سازمان ها  نيافتگي  توسعه  عوامل  درصد   70
که عمده ترين آن ناشی عوامل ذهني و شخصيتي است به 
کارکردي  حوزه  به  نسبت  شخص  معرفتي  نگاه  و  فرهنگ 
فرهنگ ها  نقش خرده  که  از همين جاست  و  است  مربوط 
اداری  سازمان های  يافتگی  توسعه  در  سازمان  و  جامعه  در 
حساسی چون روابط عمومی برجسته می شود. او ادامه داد 
جامعه  با  پيوسته  کنش گري  حال  در  عمومي  روابط  چون 
از  برخي  است که  است طبيعي  برون سازمانی  و  پيرامونی 
پيدا  نفوذ  عمومي  روابط  در  جامعة  فرهنگی  خصوصيات 
مي کند. همچنين وی در خصوص تعريف روابط عمومي ها 
اذعان کرد که به غير از لزوم ارايه و وحدت نظر به تعريف 
و  اهداف  اساس  بر  بايد  نيز  علمي  حوزة  هر  واحدی، 

کارکردهايش تعريف خاصي از روابط عمومی ارائه کند.
بيان داشت که  ارتباطات  و  انجمن مطالعات فرهنگی  عضو 
پيچيدگي ارزش شناسي در تعامالت، به ويژه در صدور بيانية 
از مشکالت روابط عمومي ها است. وي هم چنين در  يکي 
نهاد های  عمومي های  روابط  مشکالت  از  برخي  به  ادامه 

دولتی در کشور اشاره کرد. 
در پايان دکتر فتوره چي با اشاره به اينکه الزم است نگرش 
مديران و سازمان ها نسبت به روابط عمومي تغيير کند خاطر 

نشان کرد که بايد برای راهبری مطلوب روابط عمومی ها از 
مشاوران حرفه ای يا استراتژيست هاي روابط عمومي و در غير 
بنگاه ها و مؤسسان کارگزاری روابط عمومی  از  اين صورت 
يکي  که  کرد  تأکيد  ادامه  در  او  شود.  همکاری  به  دعوت 
ديگر از مواردي که بسيارحائز اهميت است اين است که در 
تمام سطوح و شوراهاي تصميم گيري درسازمان مديران و 
کارشناسان خبره روابط عمومي بايد در آن شرکت کنند تا 
ضمن ارايه تحليل های کارشناسی و ارزيابی های موردی به 
اطالعات و اخبار سازمان پيش از مخاطبان و مديران سطوح 

ميانی دسترسی داشته باشند.
مخاطبان  مسائل  به  بايد  اينکه  به  اشاره  با  وی  پايان  در   
اهتمام ويژه شود بيان کرد که روابط عمومي های در عصر 
افزايش سواد رسانه ای کارشناسان  به  اهتمام  با  بايد  حاضر 
خود، براي تحقق حکمراني الکترونيکي به ارتباطات دو سويه  
و هم سنگ و مشارکتی روي بياورند تا مسير توسعه يافتگی 

را سريع تر بپيمايند.
به  پژوهشگاه  رئيس  قبادی،  دکتر  نشست  اين  پايان  در 
مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی با حضور در 
واحد روابط عمومی از مدير و کارشناسان روابط عمومی با 
اهدای لوح تقدير به رسم يادبود، از آنان تقدير و تشکر کرد.
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و  سنجش  »شاخص سازي،  راهبردی  مطالعات  نشست  در 
ارزيابی وضعيت امنيت« که توسط گروه پژوهشی جامعه و 
امنيت در روز سه شنبه 28 ارديبهشت 1395 برگزار شد، 
دکتر زاهديان با موضوع »معرفی و اولويت بندی شاخص های 
جنسيتی« به سخنرانی پرداخت. در اين جلسه که در سالن 
انديشة پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار 
اولويت هاي  و  بررسي شاخص ها  به  زاهديان  دکتر  گرديد، 
شناخت  و  بررسي  روي  بر  ارائه  اين  پرداخت.  جنسيتي 
مختلف  حوزه هاي  در  زنان  اجتماعي  و  فرهنگي  وضعيت 
به  مختلف  آمارهاي  بيان  با  زاهديان  دکتر  داشت.  تمرکز 
تحول در جايگاه  احصاء شده،  از شاخص هاي  آمده  دست 
نموده و برخي  تبيين  را  ايراني  زنان در جامعة  و وضعيت 
ايراني  خانوادة  نهاد  ساختار  بر  را  مذکور  تحوالت  آثار  از 
برشمردند. يکي از نمونه هاي بارز اين تحول را مي توان در 
نرخ باروري يا ضريب افزايش جمعيت مشاهده کرد که در 
دهة 60 بيش از 6 و در سال هاي اخير حدود 1/8 و 1/9 
بوده است. شاخص هاي احصاء شده با تمرکز بر حوزه های 
راهبردي  اهدافي  با  و  خانواده  و  زنان  توسعه  پنجم  برنامة 
آسيب های  از  پيشگيری  خانواده،  بنيان  تحکيم  نظير 
-معيشتی  اقتصادی  امور  ساماندهی  و  توسعه  اجتماعی، 
سرپرست  زنان  برای  خانگی  مشاغل  ساماندهی  اولويت  با 
خانوار و زنان بدسرپرست، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش 
فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقای سالمت، توسعة توانايی های 

مدير  زنان  توانمندی های  ارتقای  نهاد،  مردم  سازمان های 
تعميق  همچنين  و  بين المللی  تعامالت  توسعة  نخبه،  و 

باورهای دينی استنتاج شده اند. 
افزايش سطح کيفي حيات  و  زنان  امور  به  توجه  واقع،  به 
تا  آنان موجب خواهد شد  اقتصادي  و  اجتماعي  فرهنگي، 
اين قشر که به لحاظ کّمي نيمي از جامعه ايراني را به خود 
روابط  از  نيمي  در  نيز  عملي  لحاظ  به  داده اند  اختصاص 
زنان  به  مربوط  باشند. حوزة  اجتماعي جامعه خود سهيم 
از  قشر  اين  تاثير گذاری  دليل  به  فرهيخته  و  نخبه  مدير، 
بانوان بر آيندة جامعه به صورت عام و ايفای نقش آنها به 
حوزه های  از  يکی  بانوان،  ساير  برای  پيشرو  و  الگو  عنوان 
کليدی در برنامة جامع توسعة امور زنان و خانواده می باشد. 
گسترده ای  طيف  فرهيخته  و  نخبه  مدير،  زنان  از  منظور 
علمی  مديريتی،  عرصه های  در  که  جامعه  ممتاز  زنان  از 
اجتماعی،  فرهنگی،  دانشگاهی،  و  حوزوی  پژوهشی،  و 
عمومی،  دولتی،  بخش های  در  آن  نظاير  و  کارآفرينی 
تعاونی و خصوصی فعاليت دارند را شامل می شود. در پايان 
دکتر محمد علي مينايي، دبير نشست مطالعات راهبردي 
شاخص سازي، با اشاره به اهميت اين موضوع خاطر نشان 
کرد يکي از مهمترين ابعاد مقوله امنيت اجتماعي منتسب 
به کيفيت جايگاه زنان در عرصه اجتماعي مي باشد و ارتقای 
در  اجتماعي  امنيت  کيفي  سطح  افزايش  در  زنان  جايگاه 

ايران امروز نقش به سزايي خواهد داشت. 

گزارش نشست مطالعات راهبردی »شاخص سازي، سنجش و ارزيابی 
وضعیت امنیت« با موضوع »معرفی و اولويت بندی شاخص های جنسیتی«
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انتخابات رئيسان جديد پژوهشکده های پژوهشگاه که نمايش 
مشارکت فعاالنه اعضای محترم هيأت علمی در تصميمات و 
اتخاذ سياست های کالن و راهبردی پژوهشگاه بود، با هدف 
پژوهشکده های  فعاليت های  هم افزايی  و  همدلی  تقويت 
برنامة کالن توسعة راهبردی پژوهشگاه  بر مبنای  مختلف 
پژوهشکده های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
ابتناي هرچه بيشتر  و در چارچوب راهبرد دانايي محوري، 
نظام مديريتي پژوهشگاه بر عقالنيت جمعي و خرد عمومي 

فرهيختگان توسط مديريت نظارت و ارزيابی برگزار شد. 
پس از طی فرآيندهای ثبت نام داوطلبان حائز شرايط، اين 
انتخابات با مشارکت فّعال و سازندة اعضاي محترم هيأت 

علمی برای معرفی کانديداهای منتخب به رياست پژوهشگاه 
در روزهای 27 تا 29 ارديبهشت 1395 انجام شد.

يادآور می شود انتخابات براساس شيوه نامة انتخاب رئيسان 
عضو  از سه  بيش  دارای  پژوهشکده های  در  پژوهشکده ها، 
اجتماعی،  مطالعات  پژوهشکده های  جمله  از  علمی  هيأت 
مطالعات  فارسی،  ادبيات  و  زبان  تاريخ،  زبان شناسی، 
علم پژوهی،  و  غرب شناسی  مديريت،  و  اقتصاد  تطبيقی 
و  سياسی  نظريه پردازی  تربيت،  و  اخالق  معاصر،  حکمت 
اسالمی  تمدن  و  انقالب  نظريه پردازی  بين الملل،  روابط 

صورت گرفت. 

انتخابات تعیین رئیسان پژوهشکده های پژوهشگاه برگزار شد
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پردازی  نظريه  پژوهشکده  علمی  نشست  پنجاهمين 
ارديبهشت   14 تاريخ  در  بين الملل  روابط  و  سياسی 
برگزار  فساد«  مسأله  و  مقاومتی  »اقتصاد  عنوان  با   95
گونه  اين  به  علمی  نشست  اين  در  بحث  طرح  گرديد. 
دولت  اينکه  به  توجه  با  اقتصاددانان  که  شد  انجام 
به کوچک شدن  توصيه  ندارد،  مالکيت شخصی  دغدغه 
فقدان  دولت،  رانت  متغير  همچنين  دهند.  می  دولت 
از نهاهای  ترتيبات نظارتی برکار دولت و عدم استفاده 
هر  دينی،  و  اخالقی  دغدغه های  فقدان  نيز  و  کارآمد 
است.  مؤثر  دولتی  فساد  توليد  در  موارد،  اين  از  يک 
ولی  می برند  کار  به  دولت  مورد  در  را  فساد  گرچه 
در  است.  سهيم  مسأله  اين  در  نيز  خصوصی  بخش 
بايد  که  داشت  بيان  نشست  علمی  عضو  ديگر  ادامه 
فرق  همچنين  چيست  سالمت  و  فساد  که  بدانيم 
شود.  معلوم  قدرت  با  نسبتش  و  سازی  شفاف  با  آن 
به  را  گسترده ای  مباحث  اقتصاد  رشته  در  فساد  بحث 
مراکز  وارد   1980 سال  از  و  است  کرده  معطوف  خود 

فسادزا  می تواند  اقتصادی  سياست های  شد.  اکادميک 
اقتصادی حرف  تحليل های  تمام  در  نفع شخصی  باشد. 
کار  به  است حکم  ممکن  اساس  اين  بر  را می زند.  اول 
فساد  و  کالهبرداری  دنبال  يا  بودن  مولد  و  توليدی  
معنای  به  فساد  کلمه  که  شد  گفته  همچنين  باشيد. 
اقتصاد  و  جامعه  تباهی  فساد  است.  خرابی  و  تباهی 
فرق  فاسد  و  فساد  ميان  بايد  می آورد.  دنبال  به  را 
دارد.  انسان  طبيعی  وضعيت  در  ريشه  فساد  گذاشت. 
مبعوث  طبيعی  وضع  از  انسان  خروج  برای  پيامبران 
از  خروج  برای  هم  دولت  تأسيس  از  هدف  و  شده اند 
فساد  قانون  خالف  عمل  است.  انسان  طبيعی  وضع 
به  عدالت  و  اخالق  قانون،  مقوله  سه  وقتی  آوراست. 
نکته  اين  به  می شود.  رفع  فساد  می شوند،  نزديک  هم 
به  پاسخ  در  مقاومتی  اقتصاد  بحث  که  شد  اشاره  نيز 
اهداف  از  يکی  چه  اگر  است.  نشده  طرح  فساد  مساله 

است. فساد  مساله  به  پرداختن  مقاومتی  اقتصاد 

گزارش پنجاهمین نشست علمی پژوهشکدة 
نظريه پردازی سیاسی و روابط بین الملل
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گروه پژوهشی جامعه و امنيت، نشستی با عنوان سازوکارهای 
روز  در  اجتماعی  شبکه های  سوی  از  ناامنی  و  امنيت  توليد 
سه شنبه 14 ارديبهشت 1395 برگزار کرد. در اين جلسه که با 
حضور آقای محمد علی مينايی، مدير گروه پژوهشی جامعه و 
امنيت، دکتر قدير نصری، دبير کرسی مطالعات راهبردی امنيت 
سعيد  دکتر  گرديد،  برگزار  کرسی  اصلی  اعضای  و  اجتماعی 
امنيت  بر  مجازی  اجتماعی  شبکه های  تأثير  بيان  با  مجردی 
موجود  فرصت های  و  تهديدات  زمينه های  تبيين  به  اجتماعی 
نظريات  به  کوتاه  نگاهی  با  مجردی  دکتر  همچنين  پرداخت. 
هابرماس،  عمومی  حوزه  نظرية  قبيل  از  اجتماعی  شبکه های 
نظرية جامعه اطالعاتی کاستلز، نظرية موج سوم تافلر و نظرية 
مختلف  مراحل  در  را  وب  تحول  سير  نای،  جوزف  نرم  قدرت 
معرفی و اين تحول را بسيار سريع و غافل گيرانه دانست. سير 
دارای  نمودند  ارائه  ايشان  که  گزارشی  اساس  بر  وب  تحول 
شاهد  ما  مراحل  اين  از  يک  هر  در  که  می باشد  مرحله  پنج 
ايرانی  تعميق و تسريع روندها و جريانات اطالعاتی در جامعه 
می باشيم و در هر يک از مراحل کاربران بيش از پيش پيوندهای 
هويتی و اجتماعی خود را در درون شبکه های مجازی تحکيم 
کرده اند. دکتر مجردی عالوه بر اشاره به تهديدات ايجاد شده از 
شبکه ها   اين  که  کرد  بيان  مجازی  اجتماعی  شبکه های  سوی 
فرصت های خوبی نيز برای جامعة ايرانی به وجود آورده اند که 
از جملة آنها می توان به انتشار سريع و آزادانة اخبار و اطالعات، 
انتقادی، امکان عبور از  افزايش قدرت تحليل و تقويت روحية 
امکان  جمعی،  خرد  تقويت  و  جغرافيايی، شکل گيری  مرزهای 
بيان ايده ها به صورت آزادانه، ارتباط مجازی مستمر با دوستان 
و آشنايان، يکپارچه سازی بسياری از امکانات اينترنتی، توسعه 
مشارکت های مفيد اجتماعی و افزايش سرعت در فرآيند آموزش 

اشاره نمود. 
در ادامه ايشان تمرکز بحث را بر بررسی تأثير فضای مجازی بر 
هويت ملی معطوف داشته و از فضای مجازی به عنوان متغير 
خود  تحقيق  وابسته  متغير  عنوان  به  ملی  هويت  از  و  مستقل 
فضای  کنترل  زمينه  در  چين  مورد  به  اشاره  با  و  کردند  ياد 
مجازی راهبردهايی مانند سياست نام واقعی را معرفی نمودند 
که در ادامه جلسه مطلوبيت الگو برداری از چين مورد ترديد 
و  تهديدات  فرصت ها،  نشست  اين  در  مجموع  در  گرفت.  قرار 
راهکارهای موجود در قبال پديده نوظهور شبکه های اجتماعی 

مجازی مطرح گرديده و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سازوکارهای تولید امنیت و ناامنی 
از سوی شبکه های اجتماعی

تازه های نشر
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