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انعقاد تفاهم نامۀ همکاری با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

هیأت رئیسه و جمعی از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، روز شنبه 28 مهرماه 
1397 با حضور در شهر قم، پس از زیارت حضرت معصومه علیهاسالم، از برخی مراکز پژوهشی این شهر بازدید 
و جلسۀ مشترک برگزار کردند. در این دیدارها که به منظور تشریک مساعی در پیشبرد فعالیت های پژوهشی و 
اجرای طرح های پژوهشی مشترک صورت گرفت، از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، معاونت پژوهشی حوزه علمیۀ قم 
و مرکز انجمن های علمی حوزة علمیه قم، و همچنین پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی بازدید به عمل آمد و 
تفاهم نامۀ همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منعقد شد. براساس 
این تفاهم نامه، دو طرف متعهد شدند در جهت استفاده متقابل از توانایی های پژوهشی، فرهنگی و ... از طریق 

تشکیل نشست های مشترک اقدام و نمایندگان خود را در زمینه های مختلف همکاری معرفی کنند.

در این نشست دکتر حسینعلی قبادی )رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(، دکتر علیرضا مالیی 
توانی )معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی(، دکتر محمود کریمی علوی )معاون فرهنگی و اجتماعی(، دکتر 
سیدمحمدرضا امیری تهرانی زاده )مدیر امور پژوهشی(، دکتر یحیی فوزی )مدیر گروه پژوهشی روابط بین الملل(، 
دکتر جان ا... کریمی مطهر )دبیر شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی( و دکتر عباس خلجی )معاون دبیر 
شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی( از طرف پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دکتر آیت ا... 
حسن آقا نظری )رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه(، دکتر عبدا... توکلی )معاون پژوهشی و آموزشی و قائم مقام 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه(، دکتر محمد شجاعیان )معاون منابع انسانی و توسعه(، فرهاد سلطانی )معاون مدیر 

پژوهشی(، مهدی غالمی )مسئول دفتر همکاری های علمی( از طرف پژوهشگاه حوزه و دانشگاه حضور داشتند.
در ابتدای این نشست دکتر قبادی با اشاره به برنامه توسعۀ راهبردی پژوهشگاه گفت: »ما در تالش هستیم در 
راستای تحقق اهداف این برنامه با پژوهشگاه ها و انجمن های علوم انسانی حوزوی ارتباط نزدیکتری برقرار کنیم 
تا با توجه به شرایط جامعه بیش از پیش بتوانیم بر مشکالت فائق آئیم و اثرگذاری علوم انسانی را محقق کنیم«.
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پژوهشگاه  در  اینکه،  مخصوصا  زیادند  پژوهشگاه  دو  همکاری  های  زمینه  »خوشبختانه  کرد:  تأکید  قبادی  دکتر 
»شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی« و »طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور« ظرفیت 
های بسیار باالیی برای همکاری دارند که با معرفی نمایندگان مربوط باید به عملیاتی شدن همکاری ها سرعت 

بیشتری بدهیم بسترهای پشتیانی و فعالیت های علمی دوجانبه را فراهم سازیم«.
در ادامه دکتر حسن آقا نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، با اشاره به فلسفه وجودی این پژوهشگاه گفت: 
»فلسفه وجودی ما در این پژوهشگاه توجه به رشته های علوم انسانی است و در شرایط فعلی، ما باید در جهت رفع 

مشکالت علوم انسانی گام هایی اساسی برداریم«.
حجت االسالم والمسلمین حسن  آقا نظری تأکید کرد: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 50 نفر عضو هیأت علمی دارد که 
حدود 45 کتاب نیز تا پایان سال 97 منتشر می کنیم، ما می توانیم همکاری خوب و نزدیکی با هم داشته باشیم و 

زمینه های پیشرفت علوم انسانی را فراهم سازیم«.
در ادامه دکتر قبادی و هیأت همراه با حضور در معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم، با حجت االسالم و المسلمین 
والمسلمین عبدالرسول  سیدحسین میرمعزی )معاون پژوهشی مرکز مدیریت حوزه های علمیه( و حجت االسالم 
هاجری )دبیر انجمن ها و قطب های علمی حوزه های علمیه( در زمینه همکاری های دوجانبه به بحث و تبادل نظر 
پرداختند و با تاکید بر تفاهم کلی پیرامون زمینه های مشترک همکاری، مقرر شد نشست های مشترک دوجانبه 

تداوم داشته باشد.
همچنین مسئوالن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بازدیدی از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی قم 
به عمل آوردند. در این دیدار که با حضور حجت االسالم والمسلمین دکتر نجف لک زایی، رئیس پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اسالمی و دیگر مسئوالن این پژوهشگاه برگزار شد، دو طرف بر کاربردی کردن هرچه بیشتر آثار تولید شده 
دو پژوهشگاه تأکید کردند و مقرر شد نمایندگانی از سوی دو طرف برای برقراری هرچه سریع تر زمینه های همکاری 

معرفی شوند.
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امضای تفاهم نامه با بنیاد ایران شناسی اتریش

روز سه شنبه، سوم مهرماه 97 تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی بین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
و بنیاد ایران شناسی اتریش منعقد شد. دکتر حسینعلی قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و 
پروفسور شوارتز رئیس بنیاد ایران شناسی اتریش و دبیر انجمن ایران شناسی در اروپا،این تفاهم نامه را به امضاء رساندند.

دکتر قبادی با اشاره به وجود شاخص  های تمدن انسانی در شهرهایی چون زنجان، زابل، جیرفت و ...، گفت: »به دلیل 
قدمت فرهنگ و تمدن ایرانی، عالقمندیم با تمام کشورها ارتباط داشته باشیم و امیدواریم با اجرای پروژه های مشترک 

و برگزاری همایش های مختلف بتوانیم همکاری دوجانبه ای داشته باشیم«.
قبادی افزود: »ما حتی عالقمندیم با توجه به حسن نظر پروفسور شوارتز، ایشان واسط ما برای ارتباط با دستگاه های 
آکادمیک و تمدن پژوهی با سایر کشورها شوند. ما آمادگی داریم شعبه ای در قالب ایران شناسی در اتریش داشته باشیم 

و بتوانیم با دانشگاه ها و آکادمی های اروپایی نیز تعامل و همکاری داشته باشیم«.
در ادامه پروفسور شوارتز با ابراز خرسندی از حضورش در پژوهشگاه، گفت: »شهر وین به عنوان اولین شهر اروپایی که 
نمایشگاهی از تمدن ایرانی داشته، همواره روابط حسنه ای با ایران داشته است. استادان پژوهشگاه می توانند در پروژه های 

پژوهشی بنیاد ایران شناسی اتریش مشارکت نمایند و پیشنهادهای پژوهشی خود را برای ما ارسال کنند«.
پس از صحبت های پروفسور شوارتز، دکتر عاصی، دکتر علوی کریمی، دکتر محمدنژاد، دکتر حسنی فر پیشنهادهایی را 

در خصوص زمینه های همکاری با آکادمی علوم اتریش مطرح کردند.
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به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مراسم بزرگداشت هفتۀ دفاع مقدس طی نشستی 
با موضوع »ارزیابی سینماع دفاع مقدس« در روز سوم مهرماه 97 در سالن حکمت برگزار شد. در ابتدای این مراسم دکتر قبادی، 
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با گرامیداشت هفتۀ دفاع مقدس و با اشاره به حادثه اهواز و تسلیت به خانم 
بدوی از همکاران پژوهشگاه که یکی از اقوام خود را در این حادثه از دست دادند، گفت: »تروریست هایی که اخیراً جنایت اهواز را 
مرتکب شدند، همچون صدامیان عمل کردند. مردم بی سالح و زن و بچه بی گناه، بدون منطق ترور شدند. ایران به دلیل اینکه در 

منطقه استراژیک قرار گرفته، همواره در طول تاریخ مورد هجمه و تجاوز بوده است«.

دکتر قبادی ادامه داد: »یکی از ویژگی های اسطوره فرا زمان و فرا مکان بودن آن است. منظور من، وجه ادبیت اسطوره و جوهره 
زیبایی شناسی است که اسطوره ها با خود دارند، یعنی ظرفیت خالص زیبایی شناسی و عناصر نمادین در متن های اسطوره ای جای 
می گیرد. یک متن وقتی اسطوره می شود که توسعۀ زمانی و مکانی پیدا می کند. دفاع مقدس ما و مخصوصاً سرچشمۀ آن یعنی 

ادبیات عاشورا چنین بعد فرازمانی و فرامکانی پیدا کرده است«.
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تأکید کرد: »مرحوم حسین منزوی در شعر خود می گوید؛ گویی عاشورا با ایده ها 
و آرمان های ایرانیان پیوند خورده است. جنگ و دفاع مقدس هم نشان داد که بُعد مهم آن صیانت از ارزش هاست و پیوند با دیانت 
خورد و در روح ادبیات دفاع مقدس ارزش های ایرانی و اسالمی در پیوند با یکدیگر قرار گرفتند، به طوری که ناگسستنی هستند. 

بنابراین پاسداشت دفاع مقدس، پاسداشت این ارزش ها نیز هست.
در ادامه مراسم محمد تقی فهیم، از منتقدین مطرح سینما، به ارائۀ دیدگاه خود در مورد سینمای دفاع مقدس پرداخت و اظهار 
داشت: »سینمای دفاع مقدس متولد انقالب اسالمی است. پیش از انقالب این نوع فیلم را نداشتیم. تنها دو، سه فیلم در بستر 
جنگی ساخته شد. بنابراین این نوع سینما با شروع جنگ متولد شد. فیلم های اولیه ای هم که در ابتدا ساخته شد، بیشتر ویژگی های 

هالیوودی داشتند و سطحی نگر بودند«.
وی تأکید کرد: »از زمانی سینمای دفاع مقدس با ویژگی های خاص خود متولد شد که بچه های حزب اللهی و مذهبی با دوربین 
به جبهه رفتند، مثل مرحوم مالقلی پور و حاتمی کیا و دیگران. فیلم هایی که اینها ساختند هم دارای مؤلفه های ارزش های اسالمی 
و ایرانی بودند هم به خوبی با مردم ارتباط برقرار کردند. آنچه که از آن زمان تاکنون چالش این نوع سینماست این است که؛ 
فیلم هایی که ساخته می شود هم باید قواعد سینمای جنگ دنیا را داشته باشد، هم بتواند مخاطب را جذب کند و هم ویژگی های 
ارزشی دفاع مقدس را با خود داشته باشد. یعنی همزمان قهرمان، تعلیق، اکشن و در نهایت یک پایان بندی فکورانه. این نوع سینما 

 بزرگداشت هفتۀ دفاع
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هنوز جا نیفتاده است«.
این منتقد سینمایی در ادامه افزود: »ما تقریباً 250 فیلم جنگی بعد از انقالب ساختیم، اما بعید است بتوان بیش از اسم دو یا 
سه فیلم را آورد که در این حوزه قابل توجه باشد. چرا که مشکل این سینما همان چیزی است که در سینمای ایران کم بوده 
است. تنها چند فیلمساز بودند که بین قواعد ژانر سینمای هالیوودی و سینمای ارزشی دفاع مقدس و پیوندهای فرهنگی ایران 
پل زدند. این ارزش ها مواردی چون نماز و دعای رزمندگان قبل از عملیات ها هست و یک فیلمساز دفاع مقدس نمی تواند به آن 
بی توجه باشد. گفتمانی که حاکم بود باید مورد توجه قرار گیرد. اساساً سینمای دفاع مقدس ایران تفاوتش با سینمای جنگ دنیا 

همین جا و همین نکته است. اگر این را نداشته باشد مثل فیلم های هالیوود می شود«.
وی خاطر نشان کرد: »اما این ها راه به جایی نبردند و متأسفانه آن چیزی که حاکم شد آن بخشی از سینماست که تحت عنوان 
روشنفکران و یا شبه روشنفکران در سینمای ایران حاکم شد. آنها سینمای دفاع مقدس ایران را به سمت و سوی دیگری هدایت 
کردند. کجا این اتفاق افتاد؟ از سال 1376 با تغییراتی که در جامعه ایران صورت گرفت و مخالفت هایی که با سینمای دفاع 
مقدس صورت گرفت، این تفکر جا افتاد. ما تا سال 76 سالی 15 تا 16 فیلم دفاع مقدس تولید کردیم اما به محض تغییرات 
سیاسی و جابه جا شدن مدیریت فرهنگی کشور، با این توجیه که سینمای دفاع مقدس مخاطب ندارد و کسی این نوع سینما را 
نمی بیند و از لحاظ هزینه هم ساختن این نوع فیلم ها توجیه ندارد، عماًل ساختن این نوع فیلم ها از گردونه سینمای ایران خارج 
شد. یعنی از سال 80 تا 83 تولید فیلم های دفاع مقدس به صفر رسید. اما این شعار واقعی نبود، چون حداقل 4 فیلم از پرفروش 
ترین فیلم های ایران تا آن زمان مربوط به فیلم های دفاع مقدس بود، از کانی مانگای مرحوم »داد« تا اخراجی ها. بنابراین ادعای 

عدم فروش این نوع فیلم ها درست نبود.البته مردم فیلم های نازل این نوع سینما را طبیعتاً نمی بینند و پس می زنند«.
وی افزود:» از سال 83 دوباره التفاتی به این سینما انجام شد. نهایت اینکه به امروز رسیدیم. نکتۀ مهم این است که هم اکنون 
هم این نوع فیلم ها در کل دنیا فروش بسیار باالیی دارد. این نوع فیلم ها به دلیل فراگیری ژانرش همواره می تواند همۀ مردم را 

مخاطب خودش قرار دهد اما متأسفانه هنوز هم دیدگاه مقابل این تبلیغ می شود«.
در ادامه »دیندار« از مستندسازان سینمای دفاع مقدس با اشاره به حادثه غم انگیز تروریستی در اهواز، گفت: »من در ابتدای 
جنگ در اهواز بودم. در آن زمان دشمن تصور می کرد که مردم از اهواز فرار می کنند که کارشناسان معتقد بودند که اگر مردم 
اهواز شهر را خالی می کردند، اهواز و بالفاصله خوزستان به دست آنها می افتاد. دشمن بعد از سال ها این حماقت را در اهواز در 

همان سالگرد جنگ تکرار می کند، در صورتی که اگر مردم آن زمان مقاومت کردند، االن هم ایستاده اند«.
وی در مورد فیلم های دفاع مقدس هم خاطر نشان کرد: »آقای فهیم در بحثشان اشاره به وجود قهرمان در ژانر سینمای دفاع 
مقدس کردند. من اخیراً مستند سینمایی کار کرده ام با عنوان »قهرمان من کو؟«. در این مستند تحقیق کردیم که در دنیا به 
ویژه آمریکا که تاریخ 500 ساله دارند، اینها هیچ وقت قهرمان واقعی نداشته اند. لذا، شخصیت هایی مثل سوپرمن، بتمن و مرد 
عنکبوتی را در سینما خلق می کنند تا از این طریق برای کودکان آمریکا و کودکان دنیا اسطوره سازی کنند. بعد ما به عنوان 
ملتی که سابقه چندین هزار ساله داریم و اسطوره های مختلفی اعم از اسطوره های مذهبی و اساطیری و مقدس در طول تاریخ 
داشته ایم، به آن نپرداختیم. سینمای ما از این واقعیت غافل است. یعنی سینمای ما به سمتی رفته است که طیف روشنفکری 

ادعا می کند که ما قهرمان نیاز نداریم. در صورتی که ملتی که قهرمان نداشته باشد رو به شکست خواهد رفت«.
این مستندساز تأکید کرد: »اگر آمریکا می آید قهرمان می سازد، چون می داند اگر قهرمان سازی نکند، به عنوان ملتی بدون 
پشتوانه تاریخی، محکوم به شکست است. ولی ما از این قهرمان های تاریخی استفاده نمی کنیم. تحت تأثیر سینمای اروپا قرار 
گرفته ایم که یک سینمای خنثی است. من از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به طور جد می خواهم که این پیوند را 
با سینما حفظ کنند. یعنی اسطوره ها را شناسایی کرده به سینماگران ما معرفی کند. سینماگران ما متأسفانه دچار فقر فرهنگی 
و پژوهشی شدند و شما با این اقدام می توانید حداقل دوستان سینماگر را بیدار کنید تا بتوانند انشاء اهلل از این قهرمان ها استفاده 

داشته باشند«.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت:» ما در تحقیقاتی که در زمینۀ فیلم دفاع مقدس داشتیم، فهمیدیم »مردم« در 
این نوع سینما مغفول هستند. ما هم قهرمان فردی داریم و هم قهرمان جمعی. یکی از خصوصیات مردم ایران، داشتن قهرمان 
جمعی است. مردم یک شهر که شهر را در هنگام حمله ترک نمی کنند، قهرمان جمعی هستند و این در سینمای ایران مغفول 

است«.
در ادامۀ این مراسم تعدادی از حضار سؤاالت خود را پیرامون سینمای دفاع مقدس مطرح کردند. آقای فهیم در پاسخ به این 
سؤاالت تصریح کرد: »سینما کار سختی است و برای همین هم جذاب ترین و تأثیرگذارترین هنر است. به قول لنین، من همۀ 
تسلیحات جهان را می دهم و فقط سینما را به من بدهید. البته به نظر من حضور دولت در سینما یکی از مفسده انگیزترین موارد 
در این سال ها بوده است و اساساً نمی تواند سینما دولتی باشد. در حین حال نمی توان دولت را از سینما به خصوص سینمای 
دفاع مقدس جدا کرد، چرا که این سینما نیاز به هزینه و سرمایه سنگین دارد. لذا معتقدم دولت باید در زیرساخت ها کار کند نه 
در تولید. آن اشکال و فسادی که ایجاد شده، این است که دولت وارد حوزة تولید شده است. اما اینطور نیست که اگر دولت از 
سینما جدا شود و بخش خصوصی بیاید، لزوماً بتواند فیلم های خوبی در حوزة دفاع مقدس بسازد. ضمن آنکه در هیچ جای دنیا، 
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دولت برای حفظ ارزش های ملی خود کنار نکشیده است، چنانکه در فرانسه و آمریکا هم همین گونه است.
وی در پاسخ به انتقادات ورود دولت به عرصۀ سینما افزود:» من فکر می کنم بخشی از این تبلیغاتی است که از سوی افرادی 
تبلیغ  مثاًل  روشنفکری محدود کرده اند، صورت می گیرد.  و شبه  و پسری  اجتماعی دختر  در سینمای الغر  را  که سینما 

می کنند که حاتمی کیا تبدیل به سینماگر دولتی شده است«.
فهیم خاطرنشان کرد: »البته تعدادی از سینماگران در این سال ها پول از برخی نهادها گرفتند ولی با آن کار دیگری کردند 
باید در ساخت این فیلم ها حمایت  و در نهایت فیلم ضعیفی هم ساختند که قابل دیدن نیست. در صورتیکه این نهادها 
لجستیکی کنند و امکانات در اختیار آنها بگذارند نه اینکه مستقیم پول بدهد. پول دادن مستقیم به سینماگران باعث ایجاد 

باند و رانت می شود و مفسده انگیز است. دولت یا حاکمیت باید در کنار فیلمساز قرار گیرند و حمایتش کنند«.
وی در مورد دوری سینمای دفاع مقدس از واقعیت هم اظهار داشت:» مرحوم مددپور می گفت فیلم های زیادی در حوزه دفاع 
مقدس ساخته می شود که از حقیقت دور هستند. یعنی این مشکل جدی سینمای دفاع مقدس است. سینمای دفاع مقدس 
ما االن اسیر دو جریان است. یک جریان اصلی که این سینما را از درون تهی می کند و با حقیقت فاصله دارد. یعنی به دنبال 
این است که از موضوعات بسیار کوچک اجتماعی استفاده کند و آن را به جامعه تعمیم دهد و آن را تبدیل به یک درامی 
کند که خوشایند مخاطبین خارجی است که مخاطبین خاص هستند نه مخاطبین عام جهانی، چرا که اساساً ما مخاطب 
عام جهانی نداریم. یعنی هنوز نتوانسته ایم فیلم هایی بسازیم که مخاطبین عام برای آن پول خرج کنند. عمدتاً فیلم هایی 
با مخاطبان خاص جشنواره ای است. در کنار آن سینمای شبه روشنفکری دفاع مقدس داریم که اغلب به حاشیه های دفاع 

مقدس می پردازد«.
وی در خاتمه در مورد آیندة سینمای دفاع مقدس، گفت: »اگر سینمای دفاع مقدس بتواند از بودجه های مستقیم دولتی 
فاصله نگیرد و از سوی دیگر متکی به مخاطب داخلی نباشد و در کنار آن جذابیت های روز دنیا را فراموش کند و به دنبال 
پیام دهی مستقیم باشد، این سینما همچنان از خانواده های ایرانی فاصله خواهد داشت. به دلیل همین فقدان پژوهشی که 
وجود دارد، پیوند سینما با بطن مردم کم شده و فاصله گرفته و به الیه هایی از طبقه متوسط اختصاص پیدا کرده است و آن 
هم نه همه طبقه متوسط. سینما فراگیر نیست. چون ما سالن سینما نداریم، فیلم برای همه مردم ایران ساخته نمی شود. 
بنابراین فیلمساز هدف خودش را بر الیه هایی از طبقه متوسط متمرکز کرده است. در نتیجه تنوع در فیلم ها به طور کلی و 

فیلم های دفاع مقدس به طور خاص وجود ندارد«.
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دکتر قبادی درجلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه: 

باید با دیدگاهی استراتژیک، ملی و تاریخی با »الگوی پایۀ 
پیشرفت« مواجه شویم

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دویست و شصت و چهارمین جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه 
روز 25 مهر ماه 97، با حضور اعضاء تشکیل شد. در ابتدای جلسه دکتر قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پس 
از عرض تسلیت به مناسبت سالروز شهادت امام حسن مجتبی )ع( با اشاره به ابالغ »الگوی پیشرفت ایران در پنجاه سال آینده« از 
سوی مقام معظم رهبری، گفت: »دربارة الگوی پایۀ پیشرفت کشور می توان از زوایای مختلفی بحث کرد؛ اما آنچه بیشتر با پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نسبت برقرار می کند این است که در کشور با تمام گرفتاری ها، موانع و ضعف هایی که داریم و 
با توجه به اینکه، از رنج و تعب مردم در حوزه های اقتصادی هم آگاهی داریم؛ ابالغ این الگوی پایه نشان دهندة  یک حقیقت مهم 
برای علوم انسانی به ویژه پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی است و آن اینکه باور به علوم انسانی به سمت »گفتمان« پیش 

می رود، یعنی باور داریم با منطق، علم، دانش، تحقیقات و فرهنِگ پژوهش می توانیم مسائل و مشکالت را از پیش روی برداریم«.
دکتر قبادی همچنین تأکید کرد: »حاال وظیفۀ ما اهالی علوم انسانی است که بیش از پیش در این زمینه ها احساس مسئولیت کنیم. 
خدارا شکر می کنیم که دورانی که کارآمدی علوم انسانی از سوی برخی زیر سؤال می رفت، سپری شده و اکنون همه باور داریم علوم 
انسانی می تواند راهگشا، سرمشق و الگوی توسعه باشد و چشم اندازها و افق های توسعه را روشن کند. خوشبختانه همۀ مسئولین از 
شخص مقام معظم رهبری تا دیگران، این باور را متجلی می کنند. بنابراین برای ما اصحاب علوم انسانی، به ویژه پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی، فرصت بسیار خوبی است تا ظرفیت  و توانایی های نهاد پژوهشگاه را بیشتر از گذشته وقف پیشرفت کشور کنیم«.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در ادامه از اعضای شورای پژوهشی خواست حتماً »الگوی پیشرفت ایران در پنجاه 
سال آینده« را  بررسی کنند و تأکید کرد: »ممکن است ما با برخی افراد و نهادها مشکالت و اختالف سلیقه هایی داشته باشیم، اما 
اصل و معیار این است که رهبری نظام از همه دعوت می کنند الگوی پیشرفت کشور را مورد ارزیابی قرار دهند. بنابراین ما باید با 
دیدگاهی استراتژیک، ملی و تاریخی احساس مسئولیت کنیم و به دنبال فرصت آفرینی باشیم. چرا که این موضوع، یعنی روی آوردن 
به اینکه کشور برای پیشرفت نیاز به الگو دارد، یک فرصت عالی برای علوم انسانی است و دیگر نمی توانیم بهانه بیاوریم که مهندسان 

یا پزشکان دست و دهانمان را بسته اند، بلکه میدان برای فعالیت و ابراز وجود باز است«.
دکتر قبادی تأکید کرد: »اکنون در دنیای جدید، تمام جهان خودش را بازخوانی و خألهایش را پیدا می کند و این مزیت ایرانی است 
که به فرهنگ، آداب و رسوم و گنجینه عظیم آن توجه کند و از شما تقاضا دارم نقدهای اساسی در این زمینه به نام خود و پژوهشگاه 
منتشر کنید، حتی می توانیم با هماهنگی مدیران مرکز ایرانی-اسالمی پیشرفت، نشست های مشترک مفیدی هم برگزار کنیم. برنامۀ 
دوم توسعه پژوهشگاه هم باید با این الگوی پایه پیوند بخورد و الزم است نشان داده شود که علوم انسانی می تواند بیش از این به 
اصالح و بهبود شرایط جامعه کمک کند و با در نظر گرفتن ویژگی دانشگاه های نسل سوم و چهارم وارد عمل شود و مداخلۀ اثرگذار 
و مشارکت خوبی در اصالح سیاستگذاری ها داشته باشد«. رئیس پژوهشگاه همچنین ابزار امیدواری کرد: »با توجه به مسائل جهانی 
و داخلی، مسئولین هم بیشتر از گذشته شنوندة سخنان و نقدهای ما باشند تا همه بیشتر از گذشته بتوانند مؤثر باشند چرا که 
شأن پژوهشگاه هم ایجاب می کند در عرصۀ سیاستگذاری ها و راه های کلیدی و استراتژیک نمود و اثرگذاری بیشتری داشته باشد«.
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ادبیات  عرصة  نام آوران  بزرگداشت  روز  در  ساله  هر  فارسی  ادبیات  و  زبان  پژوهشکده 
فارسی با برگزاری نشست ها و سخنرانی های علمی در باب اندیشه ها و آثار این بزرگان، 
تالش می کند تازه ترین پژوهش ها را به مخاطبان عرضه کند. از همین روی در پانزدهم 
مهر ماه 1397 به مناسبت یادروز شاعر و عارف بزرگ ایرانی، موالنا جالل الدین بلخی، 
نشستی با حضور استاد کریم زمانی در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی برگزار شد.
و  اجتماعی  علمی،  ویژگی های  از  محور  چند  بر  سخنرانی  این  در  زمانی  کریم  استاد 
فرهنگی زمان موالنا اشاره کرد که جاودانگی او را در پی داشته است. این ویژگی ها و 
مؤلفه ها از این قرار است: اول آنکه موالنا دارای شخصیتی ویژه و چند فرهنگی بود و با 

زبان های گوناگون از جمله فارسی، عربی، ارمنی، ترکی، یونانی و ... آشنایی داشت. جامعه 
باز و چندفرهنگی قونیه نیز بر اندیشه موالنا تاثیری به سزا نهاده بود؛ از دیگر عوامل مهم آن است که موالنا فرهنگ گذشته را 
نفی نمی کرد؛ به طور مطلق نیز آن را تأیید نمی کرد؛ یعنیبه فرهنگ گذشته به دور از افراط و تفریط اما منتقدانه می نگریست و 
در هاضمه فکری و روحی خود در خلق اندیشه ها و آثار نوینی چون مثنوی، غزلیات، فیه ما فیه و ... از آن یاری می جست. سوم 
اینکه تأثیرپذیری مثبت و سازندة موالنا از دیگر ادبا و عرفا است؛ بدین معنی که نقل کامل و تقلید تام و تمام از افکار و اندیشه های 
بزرگان در آثار موالنا نیست، بلکه رگه هایی از آثار، افکار و اندیشه آنان به چشم می آید. چهارمین عامل عجین شدن مفاهیم بنیادین 
همچون خداشناسی، جبر و اختیار، انسان و عشق و... با تجارب و سیر و سلوک شخصی موالناست که در نهایت باعث خلق مطالبی 
نوین از دیدگاه خاص خود او شده است. موضوعاتی وجود دارند و حقیقت هستند اما ما آنها را نمی بینیم مانند بحث صورت و معنی 
و سفر از ظاهر به باطن یا سفر از عالم صورت به عالم معنا که همگی در آثار موالنا دیده می شود. دیگر آنکه موالنا در بین تحقیق 

و تقلید تفاوت قائل بود و بر تحقیق و واکاوی و نوآفرینی به دور از تقلید اصرار می ورزید.
 از دیگر مباحثی که در این سخنرانی بدان پرداخته شد؛ قائل بودن موالنا به طبیعی بودن اختالف آراء و اندیشه ها و تضاد و تضارب 
افکار و اندیشه ها است ؛ وی به خوبی آگاه بود که جامعة بشری به واسطة همین تنوع و اختالف و گوناگونی زیباست. موالنا بسیار 
بر وحدت ادیان تکیه داشت، تا جایی که به جرأت می توان ادعا کرد، هیچ عارفی به اندازة موالنا بر وحدت ادیان تکیه و تأکید 
نکرده است. همچنین قدرت بیان موالنا در چگونه گفتن هایش و نه فقط در چه گفتن هایش، خود باعث بی همتایی او در عرصة 
ادبیات شده است. بر همین اساس وی پیوسته با زبان تمثیلی شگفت انگیز خود، به خلق و نوآفرینی در بیان مفاهیم پرداخته است. 
استاد کریم زمانی در پایان و به عنوان نمونه، دربارة جزر و مدی بودن امور عالم از نگاه موالنا سخن گفت که در قالب داستان هایی 

تمثیلی بسیار شیوا بیان شده است.
در پایان نشست، حاضران جلسه به طرح سؤاالتی از استاد کریم زمانی پرداختند و نشست با پاسخ به این پرسش ها پایان یافت.

استاد کریم زمانی در مراسم »بزرگداشت روز موالنا«: 

هیچ عارفی به اندازه موالنا بر وحدت ادیان تأکید نکرده است
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نشست مشترک مرکز اسناد فرهنگی آسیا و کمیسیون ملی یونسکو در ایران با حضور دکتر حسینعلی قبادی، رئیس پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دکتر حجت اهلل ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، دکتر کریمی علوی، معاون 
فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه و دکتر سیده مریم عاملی رضایی، رئیس مرکز اسناد فرهنگی آسیا و دکتر بهمن نامور مطلق، 
معاون علمی دبیرکل و رئیس گروه فرهنگ و هنر کمیسیون ملی یونسکو روز سه شنبه، 17 مهرماه  در دفتر یونسکو برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر قبادی با بیان پیشینه و سابقۀ مرکز و جایگاه آن در ایران و کشورهای منطقۀ آسیا، ضمن اشاره 
به اهمیت و ضرورت تعامل مثبت و سازنده و گسترش همکاری های دوجانبه در پیشبرد برنامه های مشترک، اظهار امیدواری 
کرد؛ این تعامل و همکاری موجب رشد هم افزایی موجود و تقویت و پیشبرد فعالیت های مشترک در عرصه های مختلف علمی 
و اجرایی در راستای اهداف و برنامه های مرکز و کمیسیون شود. دکتر عاملی رضایی نیز با اشاره به فعالیت های صورت گرفته 
و جاری در مرکز، دربارة زمینه های مختلف همکاری با کمیسیون ملی یونسکو در چارچوب برنامۀ توسعۀ راهبردی پژوهشگاه 

پیشنهاداتی را مطرح و سپس دکتر کریمی علوی نیز به ظرفیت های مختلف پژوهشگاه برای همکاری با یونسکو اشاره کرد.
دکتر ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، با استقبال از زمینه های مشترک همکاری با پژوهشگاه، آمادگی کامل یونسکو را 
برای تداوم مثمرثمر همکاری ها اعالم کرد. دکتر نامور مطلق نیز در ارتباط با تهیۀ اسناد و مدارک و تقویت سایت مرکز اسناد 

فرهنگی آسیا پیشنهاداتی را مطرح و بر حمایت هرچه بیشتر از فعالیت های مرکز اسناد فرهنگی آسیا تأکید کرد.
در این نشست مقرر شد، تفاهم نامه و منشور همکاری پنج ساله ای بین پژوهشگاه و کمیسیون ملی یونسکو با محورهایی ازجمله: 
تهیه بانک اطالعاتی اسناد و مدارک از کشورهای آسیایی با ارسال فراخوان به مراکز مطالعاتی آسیا و تبدیل سایت مرکز اسناد 
به سایت روزآمد و حلقۀ وصل مطالعات آسیایی؛ برگزاری نشست ها و همایش های مشترک مرتبط با برنامه های یونسکو در 
حوزه مطالعات آسیایی و شناساندن جایگاه ایران در کشورهای منطقه با تأکید بر مشاهیر ایرانی و معرفی آرا و اندیشه های 
آنها در حوزه های مطالعاتی مختلف؛ به ویژه دربارة سهروردی و افکار و اندیشه های او، که در سال جاری محور برنامه ساالنۀ 

یونسکو است، و... منعقد شود.
در پایان مقرر شد، کمیتۀ مشترکی برای اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه و بررسی زمینه های همکاری مشترک تشکیل شود تا با 

طرح، ارائه و بررسی راهکارهای عملی، موجب تسریع در فرایند اجرایی همکاری های مشترک شوند.

نشست مشترک مرکز اسناد فرهنگی آسیا و کمیسیون ملی یونسکو
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آغاز سال تحصیلی جدید که در روز سه شنبه دهم مهرماه  قبادی، رئیس پژوهشگاه، در مراسم  دکتر حسینعلی 
97 برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهیدان و مجاهدان هفته دفاع مقدس و خیرمقدم به دانشجویان گفت: 
»خوشحالم از اینکه شما رشته علوم انسانی را برای ادامه تحصیل انتخاب کرده اید و ما باید به همه ثابت کنیم رشد 
کشور بدون علوم انسانی ممکن نیست. اکنون جهان تشنه این است که از رموز و اسرار تمدن هفت هزار ساله ایران 

سردربیاورد و ما با علوم انسانی می توانیم مزیت ایران و ایرانی را به نسل جوان جامعه و نسل های آینده بشناسانیم.
و  دانشجویان مستعد  با همدلی  که  کرد  امیدواری  اظهار  است  دانشجویی  روح  پرسش گری  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
استادان بزرگ پژوهشگاه، گامی برای ارتقاء هر چه بیشتر کیفیت های آموزشی و پژوهشی داشته شود و از دانشجویان 
از شنیدن  باشند مدیران و معلمان  نگیرند و مطمئن  فاصله  انتقاد  و  از گفت و گو  راه هیچ وقت  این  خواست در 

حرف های آنها خسته نمی شوند«.
دکتر قبادی در ادامه با اشاره به مظلومیت علوم انسانی در کشور تأکید کرد: »به منظور دفاع از کارآمدی علوم انسانی، 
فعالیت های متعددی در پژوهشگاه تعریف شده است که به عنوان نمونه در مجموعۀ »طرح جامع اعتالی علوم انسانی 
معطوف به پیشرفت کشور« زمینه های خوبی برای ابراز وجود دانشجویان مستعد و فعال پیش بینی شده است. عالوه 
بر این پژوهشگاه از پروژه های دانشجویی به شدت حمایت می کند«. وی همچنین تأکید کرد: »در هر حال نباید از 
توجه به مسئله مندی پایان نامه ها غافل بمانیم و هرکس باید در حوزة دانش خودش به فکر حل یک مسئله، هرچند 

کوچک باشد«.
باید در جهت مهارت افزایی دانشجویان نیز  ادامه گفت: »ما  انسانی و مطالعات فرهنگی در  رئیس پژوهشگاه علوم 
کوشش کنیم و در این زمینه نیز پیشتاز و خط شکن باشیم. هر دانشجو باید بتواند یک پیوست مهارت افزایی در 

پایان نامه و رسالۀ خودش ارائه دهد«.
انضباطی،  مسائل  به  خود  همه جانبۀ  و  سریع  پیشرفت  »برای  کرد:  توصیه  دانشجویان  به  خاتمه  در  قبادی  دکتر 
برنامه ریزی برای آینده و هدفمندی بیش از پیش توجه کنند. وی همچنین با قدرانی از زحمات دکتر عبدالرحمن 

حسنی فر، مدیر پیشین تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه، برای دکتر عبداهلل قنبرلو در این سمت آرزوی توفیق کرد«.

مراسم آغاز سال تحصیلی جدید 
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در ادامۀ مراسم، دکتر مالیي پس از ذکر سابقۀ تاریخي پژوهشگاه و گرامیداشت یاد استادان برجسته اي که در این نهاد فعالیت 
پایان دربارة اهمیت کارهاي تحقیقي و پژوهشي و به ویژه  کرده اند، به برشمردن ظرفیت هاي ویژه پژوهشگاه پرداخت و در 

پایان نامه نکاتي را یادآور شد و دانشجویان را به ایده پردازي و مسئله مندي تشویق کرد.
بیان کّم و کیف  به  از معرفي معاونت فرهنگي و اجتماعي پژوهشگاه،  نیز پس  این مراسم  دکتر کریمي علوي دیگر سخنران 

امکانات رفاهي پرداخت و ضمن بیان کمبود این امکانات به ویژه در خوابگاه ها، از تالش براي بهبود این شرایط سخن گفت. 
سپس دکتر کریم مجتهدي، استاد پیشکسوت فلسفه، به دانشجویان جدیدالورود خوشآمد گفت و سخناني در بزرگداشت علم 

آموزي و یادگیري ایراد کرد. 
سخنران پایاني مراسم دکتر قنبرلو بود که ضمن معرفي این معاونت، برخي ضوابط اداري را براي دانشجویان خاطر نشان کرد.



1                                                                                                 خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  3

سپس با حضور دکتر قبادي )ریاست پژوهشگاه(، دکتر کریمي علوي )معاون فرهنگي و اجتماعی(، دکتر مالیي )معاون پژوهشي 
و تحصیالت تکمیلی ( و دکتر قنبرلو )معاون تحصیالت تکمیلي(  از دانشجویان برتر، شاهد و ایثارگر قدردانی شد.
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پرتال جامع علوم انسانی، اولین و تنها بانک اطالعاتی دارای دسته بندی موضوعِی مقاالت حوزة علوم انسانی و اسالمی 
است که در نسخه جدید خود، امکانات متعددی برای دسترسی بهتر مخاطبان به داده های علمی موجود در این بانک 
اطالعاتی فراهم آورده است. این پرتال از سال 1389 تاکنون با هدف توزیع عادالنه، رایگان، آسان و سریع مقاالت 
علمی و تخصصی در حوزه علوم انسانی و اسالمی، مشغول به ارائه خدمت بوده است؛ در طول هشت سال گذشته 
نزدیک به 300 هزار مقاله فارسی از بیش از130 هزار صاحب اثر،جمع آوری و بازنشر داده است که قدیمی تریِن آن 
مربوط به سال 1300 شمسی است. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با راه اندازی پرتال جامع علوم انسانی 
با میزبانی از 1255 نشریه حوزه علوم انسانی و اسالمی که 498 نشریه آن دارای رتبه علمی پژوهشی، 48 نشریه 
دارای رتبه علمی ترویجی، 29 نشریه دارای رتبه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد، 22 نشریه دارای رتبه علمی پژوهشی 
حوزوی و 11 نشریه دارای رتبه علمی ترویجی حوزوی؛به جامعه علمی، محققان، دانشجویان و صاحبان نشریات 
علمی کشور خدمات گوناگون ارائه می دهد، تعداد نشریات موجود در پرتال پیرو درخواست یا اعالم موافقت نشریات 

متعدد علمی پژوهشی و تخصصی، در حال افزایش است.
نسخۀ جدید »پرتال جامع علوم انسانی« به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در دسترس مخاطبان 
و سریع تر  بهتر  ارائه  بر  تمرکز  با  قبلی،  نسخه  اشکاالت موجود در  رفع  پرتال، ضمن  نسخۀ جدید  قرار گرفت. در 
نویسنده، مجله،  امکان جستجوی پیشرفته در کلیه اطالعات نشریه نظیر عنوان، چکیده، کلیدواژه،  خدمات نظیر 
ناشر و حوزه تخصصی،کاربران می توانند با فیلترگذاری بر روی نشریات و مقاالت، محتوای مورد نیاز خود را براساس 
دسترسی هدفمند به مقاالت دارای رتبه علمی از مراجع ذی صالح نظیر وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد و 
حوزه علمیه استخراج نمایند. وجه تمایز پرتال جامع علوم انسانی با سایر بانک های اطالعاتی عالوه بر رایگان بودن 
دسترسی به مقاالت، طبقه بندی موضوعی است؛ بدین صورت که هرمقاله توسط کارشناسان متخصص گرایش های 
مختلف علوم انسانی و اسالمی، در طبقات خاص موضوعی قرار می گیرد تا مخاطبان عالقمند در حوزه های مختلف 
بتوانند به راحتی براساس موضوع، مطالب را جستجو نمایند؛این امکان به عنوان مهم ترین خدمت و وجه تمایز پرتال 
نسبت به سایر بانک های اطالعاتی، مقاالت را براساس دسته بندی موضوعی با بیش از 3200  موضوع زیرمجموعه 
علوم انسانی و اسالمی در اختیار مخاطبان قرار داده است. در نسخه جدید، کاربران با چند کلیک ساده می توانند در 
حوزه مطالعاتی مورد نظر خود، میان انبوهی از اطالعات به مقاالت هدف و مورد نیاز خود دست یابند. در نسخه جدید، 
امکان دسترسی به محتوای نشریات براساس ناشر نیز فراهم شده تا کاربران بتوانند مجالت و محتوای موجود منتشر 
شده توسط سازمان یا مرکز خاص )نظیر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( را مطالعه کنند. عالوه بر این 
در نسخۀ جدید، هر پدیدآورنده یا صاحب اثر در پرتال جامع علوم انسانی دارای صفحه ای اختصاصی است که کاربر 
می تواند با مراجعه به این صفحه ضمن دسترسی به جزئیات رزومه آنان، کلیه آثار موجود را با قابلیت فیلتر کردن 
براساس سال انتشار، درجه علمی نشریه، ناشر، موضوع طبقه بندی شده مقاله و نویسندگان همکار مشاهده نماید، 
همچنین کاربر می تواند در این صفحه بین مقاالت تولید شده توسط هر صاحب اثر، جستجوی محتوایی انجام دهد.

عالوه بر این، با توجه به کثرت مخاطبان پرتال که از تلفن های هوشمند و تبلت برای مشاهده محتوای پرتال استفاده 
می کنند، نرم افزار موبایلی پرتال جامع علوم انسانی به زودی در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت تا کاربران 
تلفن های هوشمند بتوانند با واسط کاربری مناسب در هر زمان و مکانی به مقاالت، سریع و رایگان دسترسی داشته 

باشند.
)ایجاد صفحه  نشریات  برای صاحبان  انسانی  علوم  پرتال جامع  از سوی  ارائه شده  کلیه خدمات  است  شایان ذکر 

اختصاصی و بروزرسانی نشریه( و مخاطبان )دریافت مقاالت( رایگان و فاقد هزینه می باشد.
عالقه مندان جهت دسترسی به پرتال جامع علوم انسانی می توانند به آدرس WWW.Ensani.ir مراجعه کنند.

رونمایی از نسخۀ جدید پرتال جامع علوم انسانی
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چالش های خانواده در حوزة سواد رسانه ای و اطالعاتی

گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات اجتماعی با همکاری دبیرخانه دائمی سواد رسانه ای و انجمن سواد رسانه ای 
نشست علمی با عنوان؛ »چالش های خانواده در حوزه سواد رسانه ای و اطالعاتی« روز 25 شهریور 97 برگزار کرد. این نشست با 
حضور دکتر حسین ابراهیم آبادی)دانشیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی وزارت علوم(، دکتر حسن خجسته  )دانشیار دانشگاه صدا 
و سیما و رئیس پژوهشکده ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(، صدیقه ببران )استادیار و عضو هیات دانشگاه آزاد و مدیر 
روابط عمومی وزارت نیرو(، دکتر بهاره نصیری )عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیر علمی نشست( 

و دکتر محمدصادق افراسیابی )رئیس انجمن سواد رسانه ای ایران( برگزار شد.
ابتدای جلسه دکتر حسن خجسته دانشیار دانشگاه صدا و سیما و رئیس پژوهشکده ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

گفت: »فلسفه و معرفتی برای سواد رسانه ای الزم است و قطعاً باید چارچوب ها و زیرساخت های این بخش مشخص شود. وی در 
ادامه به بحث ارتباطات و توسعه اشاره کرد و به ضرورت وجود درک رسانه ای در کنار دانش فنی پرداخت و گفت: سه ذینفع 

قدرتمند در این حوزه را افراد، کاربران و شرکت ها هستند«. در ادامه وی ویژگی هایی را برای فضای مجازی مطرح کرد:
- قدرت شخصی سازی فردی

- قدرت بسط روابط و ارتباطات که منجر به شکل گیری گفتمان های فرهنگی می شود.
- قدرت کاربرد آموزشی

- قدرت شخصی سازی ارتباط
- قدرت احساس آزادی

در ادامه دکتر صدیقه ببران استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی و مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو توضیح داد: 
ادبیات حوزة سواد رسانه ای نیاز به رشد و توسعه دارد و در این زمینه ما نیازمند ترجمه متون هستیم. با وجود این که ما در منازل 
شاهد تنوع رسانه ای هستیم اما سهم والدین در انتخاب های رسانه ای فرزندانشان ناچیز است و تمایل اندکی به مدیریت مصرف 
رسانه ای در میان آنها وجود دارد. که البته در این زمینه مدیریت فرهنگی جامعه نیز کوتاهی کرده است و ضرورت دارد تا آموزش 
های سواد رسانه ای به خانواده ها مورد توجه بیشتری قرار گیرد. همچنین مربیان آموزش و پرورش ما که مشغول تدریس کتاب 

درسی تفکر و سواد رسانه ای در پایه دهم هستند نیز باید تحت آموزش های الزم در این زمینه قرار گیرند.
آبادی دانشیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: »صرفاً  ابراهیم  سخنران بعدی نشست دکتر حسین 
این فرایند وابسته به بسیاری  صحبت کردن دربارة سواد رسانه ای کافی نیست. چرا که مفهوم سواد در فرایند رخ می دهد که 
از عوامل و شرایط محیطی، فرهنگی، تربیتی و .... است. وجود بافت فرهنگی و اجتماعی مساعد جهت ظهور و بروز سواد رسانه 
ای ضروری است. سواد رسانه ای در ایران باید به طور جدی مساله بندی و صورتبندی گردد و متناسب با نیاز جامعه ایرانی به 
از  به احساس شایستگی  تا فرزندانشان  انتخاب گری دهند  امکان  به فرزندانشان  باید  والدین  آن پرداخته شود. درست است که 

انتخاب های درست دست یابند ولی یادمان باشد که نباید تمام بار آموزش سواد رسانه ای را بر دوش خانواده بیندازیم«.
در پایان دکتر بهاره نصیری، عضو هیأت علمی گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی یادآور شد: 
مفهوم سواد رسانه ای دعوت به اندیشیدن عمیق، دقیق و جدی دربارة چیزی است که می بینیم، می خواهیم و می شنویم. متاسفانه 
سواد رسانه ای در میان خانواده های ایرانی مغفول مانده است در حالی که ما باید کاری کنیم که سواد رسانه ای تبدیل به یک مطالبه 

و یک جنبش پرانرژی شود و این امر نیازمند فرهنگ سازی عمومی است.
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گزارش پیش هامیش »علوم انسانی، تولید و صنعت«؛

 »سیاست، حقوق و تاریخ«
 

 

روز سه شنبه 24 مهر پیش همایش »علوم انسانی، تولید و صنعت« با عنوان »سیاست، حقوق و تاریخ« در سالن اندیشه 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر بهمن حسینجانی دبیر کارگروه سیاست، حقوق و تاریخ، ضمن خوشآمدگویی به حاضران در جلسه، 
به معرفی خود و سخنرانان برنامه پرداخت و در مورد محورهای جلسه  و سخنرانی صحبت کرد.

سخنرانان پیش همایش دکتر محمدعلی حمامی آذری )مدرس سابق دانشگاه تهران و مدیر حقوقی اسبق بانک صادرات 
و پاسارگاد( با موضوع صنعت در حیطه سیاست، دکتر بهمن حسینجانی )عضو هیات علمی پژوهشکدة مطالعات تطبیقی 
پردازی  قنبرلو )عضو هیات علمی پژوهشکدة نظریه  با موضوع هوش مصنوعی و مسئولیت کیفری، دکتر عبداله  حقوق( 
سیاسی و روابط بین الملل( با موضوع نقش نخبگان سیاسی در توسعه صنعتی، مهندس حمیدرضا وجیه اللهی )مدیر عملیات 
بخش سکوهای نفتی دریایی و مدیر ارشد بخش بازرگانی شمال خلیج فارس شرکت چند ملیتی stream FLO   با موضوع 
تاثیر تصمیمات سیاسی بر توسعه صنعت نفت کانادا با تاکید بر استان آلبرتا )چشم اندازها و دورنماها(، فریدون شیرین کام 
)پژوهشگر پژوهشکده تاریخ( با موضوع تحول صنعتی در تاریخ ایران با تاکید بر تجربه شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان 

بودند.
دکتر حمامی آذری در سخنرانی خود با موضوع صنعت در حیطۀ سیاست، گفت: »بستر باید طوری آماده شود که مشکالت 
و موانع کمتری در مسیر راه اندازی بخش های صنعتی باشد به این طریق که با ایجاد هزینه های کمتر در موارد مصرفی مثل 
آب و برق و گاز و غیره در حوزه صنعت، صنعتگران راغب به فعالیت در این حوزه شوند. مسیر اخذ مجوزهای الزم در جهت 
راه اندازی واحدهای صنعتی نیز باید تسهیل گردد و شرایط تسهیالت بانکی با سود بازپرداخت کمتری برای آنها در نظر 

گرفته شود. شرایط مالیاتی نیز می بایست در جهت آسودگی خاطر برای صنعتگران تغییر کند«. 
وی در ادامه گفت: »ابتدا باید مشکالت موجود را بررسی کرد و سپس راهکارهای الزم برای برطرف سازی این مشکالت را 
اتخاذ کرد.  درضمن ایجاد مشارکت های کاری و سرمایه گذاری با کشورهای قدرتمند در این بخش و استفاده از دانش، تجربه 

و همفکری با آنها موجب ایجاد شغل و بهبود صنعت و ایجاد ارزش افزوده و در نتیجه موفقیت می شود«.
دکتر قنبرلو با موضوع نقش نخبگان سیاسی در صنعت، گفت: »دو فاکتور نقش مهمی در ارتباط بین سیاست و حوزه صنعت 
دارد که می بایست در کنار هم در نظر گرفته شوند: 1 -  ساختار سیاسی 2 - نخبگان سیاسی، ساختار و کارگزار در تعامل 
مستمر با هم هستند. کارگزار در درون یک ساختار سیاسی متولد می شود ولی تدریجاً بر ساختار تأثیر می گذارد و به تدریج 

آن را اصالح می کند و در نهایت یک تغییر اساسی در درونش ایجاد می کند«. 
وی ضمن تلقی نقش نخبگان سیاسی به عنوان کارگزار، گفت: »هر نخبه سیاسی حتماً یک کارگزار نخواهد بود. کارگزار 
آن نخبه ای است که میل به تغییر دارد و می خواهد درساختار اثرگذار باشد و تغییر ایجاد کند و از طریق این تغییرات 
می خواهد به یک سری اهداف کالن برسد. نخبگان سیاسی دو گروه هستند: یک سری نخبگان فکری هستند و یک سری 
نخبگان اجرائی. نخبگان فکری اهل قلم و اندیشه و اهل فکر هستند و به طریقی برای تغییر و تحوالت مشروعیت ایجاد 

می کنند و نخبگان اجرائی این موارد را به اجرا در می آورند و دو طرف به همدیگر نیاز دارند«.
 نکته ای که در پایان قنبرلو به آن تأکید داشت این بود که ما در نهایت برای گذار به نقطه صنعتی شدن نیاز به نخبگان 

سیاسی داریم که بتوانند در نقش عوامل تحول یا کارگزاران تحول اجتماعی نقش ایفا کنند«.
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مهندس وجیه الهی با موضوع تاثیر تصمیمات سیاسی بر توسعه صنعت نفت کانادا با تأکید بر استان آلبرتا، گفت: »نخبگان 
هنگفتی  ضرر  کانادا  کشور  که  شدند  موجب  سرمایه گذاری  زمینه  در  نادرست  استراتژی های  تدوین  با  کانادا  در  سیاسی 
به آالسکا  پتروناس که  پروژه  لوله  نهایی سازی طرح خط  با  آنها می توانستند  اینکه  از جمله  نفتی دچار شود.  زمینه  را در 
با پیشنهاد دولت امریکا و  انرژی به چین را باز می کرد، پروژه ای مؤثر را ایجاد کنند ولی  انتقال  وصل می گشت و کریدور 
رئیس جمهورشان ترامپ، هزینه این خط لوله در ساخت بنادر ال ال جی در کالیفورنیا و جورجیا سرمایه گذاری شد. با این 

سیاست گذاری شرکت های نفتی امریکایی و اروپایی مثل شیل و توتال از کشور کانادا خروج کردند«.
وی در ادامه اشاره کرد: »صنعت نفت در ده سال آینده خیلی کوچک خواهد شد و با روی کار آمدن انرژی های دیگر مانند 
انرژی هسته ای، بادی و غیره نفت در دنیا اهمیت خود را از دست خواهد داد کشور امریکا هم شروع به استخراج نفت خود 

کرده که نیاز ده ساله آینده خود را تأمین کند«.
بافندگی کاشان، گفت:  و  بر تجربه شرکت ریسندگی  تأکید  با  ایران  تاریخ  با موضوع تحول صنعتی در  دکتر شیرین کالم 
»فرایند صنعتی شدن در ایران در سه مرحله رخ داد. مرحلۀ اول دهۀ آخر حکومت ناصری شروع و تا سال 1304 ادامه داشت. 
در این دوران سرمایه گذاری های متعددی از سوی برخی دولتمردان، فعالین اقتصادی روسی، بلژیکی و اروپائی شگل گرفت. 
اما به دالیل گوناگون، همچون محدودیت زیر ساخت ها، مثل فقدان جاده، حمل و نقل، کمبود نیروی انسانی ماهر، فقدان 
سیاست های منسجم ملی در حمایت از صنایع، این فعالیت ها به سرانجامی نرسید به گونه ای که اثری این صنایع در دوره های 

بعد دیده نشد«.
وی در ادامه ضمن اشاره به دورة دوم رشد صنعتی )از سال 1308 تا 1318(، گفت: »در این دوره سیاست های نسبتاً منسجمی 
در حمایت از توسعه فعالیت کارخانه ای در ایران صورت گرفت. اثرات این صنایع تا چند دهه بعد ادامه داشت. برخی از این 
واحدها در دهه هفتاد تعطیل شدند. دولتی بودن، فقدان آزادی کارفرمایان اقتصادی در اصالح و بهبود شرایط، عدم تضمین 
حقوق مالکیت و تصرف اموال زمیندار و عدم استقالل نهاد حقوقی باعث گردید که با همه تالش های صورت گرفته این دوره 
نتواند گذار ایران به دوران صنعتی را فراهم نماید. دورة سوم رشد صنایع کارخانه ای از سال 1343 تا 1352 صورت گرفت. 
کثیری از مؤسسات  تخصصی مربوط به صنعت مثل بانک توسعۀ صنعتی، سازمان بورس، مؤسسه استاندارد، سازمان نوسازی 
صنایع، مرکز مدیریت و...  مدتی پیش از این دوره یا در همین دوره تأسیس گردید. سیاست های منسجم در حوزه پولی، مالی، 
کنترل تورم و بورکراسی تا حدودی کمک کرد تا سرمایه گذاری عظیمی در حوزة صنعتی شکل گرفت. این فعالیت ها به رشد 
سرمایه انسانی، گسترش ظرفیت مدیریتی، انباشت سرمایه در مؤسسات صنعتی کمک کرد. بحران  افزایش قیمت نفت همراه 
سیاست های غلط شاه در خاص پروری، نظامی گری، وضع قوانین کنترل و نظارت بر قیمت ها و دستگیری و پروندة فعالین 

صنعتی  نقش مؤثری در اختالل روند سرمایه گذاری صنعتی داشته است«.  
دکتر حسینجانی به فصل مشترک سخنرانی ها یعنی نقش علوم انسانی در توسعه و فرآیند صنعتی شدن پرداخت و نظرات 

خود را دربارة مباحث مختلف مطرح شده بیان کرد.
در پایان دکتر بهروز دری، دبیر علمی همایش، ضمن تشکر و قدردانی از حضار و سخنرانان، گفت: »دراین جلسه مباحثی 
مطرح شد که می بایست در صورت نیاز به ترمیم و تکمیل آن پرداخت تا در روز برگزاری همایش در اسفندماه در پنل تخصصی 

مربوطه بهتر و جامع تر برگزار شود«.
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ارزیابی سیاست های حوزة آسیب های اجتماعی

به همت معاونت فرهنگی- اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نشست »ارزیابی سیاست های حوزه آسیب های 
اجتماعی« با حضور دکتر علی ربیعی )وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی(، دکتر محمد آقاسی )رئیس مرکز افکارسنجی ایسپا( 
و دکتر سید جواد میری )عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( در روز سه شنبه 24 مهرماه در سالن 

حکمت برگزار شد.

جدیدی  مسأله  اجتماعی  »آسیب های  گفت:  اجتماعی  آسیب های  ابعاد  بیان  ضمن  ربیعی  علی  دکتر  نشست  این  ابتدای  در 
نیست و از زمانی که صنعتی شدن و شهری شدن آغاز شد، شاهد آسیب های اجتماعی هستیم.  امروز از جهاتی فهم، بررسی و 
سیاست گذاری در حوزه آسیب های اجتماعی اهمیت پیدا کرده است. ایران امروز در دوران گذار است، البته نه به مفهوم گذار از 
جامعۀ سنتی به صنعتی، بلکه ایران بعد از انقالب اسالمی با تغییر ایدئولوژی و ارزش ها و گسترده شدن ارتباطات تغییر کرده است. 
امروزه شاهد گذار از جامعه انقالبی به جامعه ای عالقه مند به توسعه روبرو هستیم. نسل جدید پس از انقالب ارزش های جدید دارد 

و حتی مصرف گرا شده است و نگاه متفاوتی به زندگی دارد«.
این استاد دانشگاه ادامه داد: »بحث آسیب ها دارای پیچیدگی است؛ هرچند در این مورد هنوز به تعبیر منسجمی نرسیده ایم. در 
واقع سیاستگذاری آسیب های اجتماعی فرادستگاهی است و آسیبی که در این حوزه با آن مواجه هستیم این است که در حوزه 
برنامه ریزی و سیاستگذاری آن نوع از سیاستگذاریی که چندین دستگاه را دربر بگیرد، کم داریم و حتی آموزه های اداری برای 

اجرای این نوع سیاستگذاری ها وجود ندارد«.
ربیعی با اشاره به جلسه با مقام معظم رهبری در موضوع آسیب های اجتماعی گفت: »اولین جلسه ای که ایشان پیرامون آسیب های 
اجتماعی تشکیل دادند، گزارشی قرائت شد که در آن منشأ آسیب های اجتماعی، حاشیه نشینی عنوان شده بود. وقتی نوبت به من 
رسید، پرسیدم آسیب اجتماعی چیست؟ هدف از طرح این پرسش این بود که من نمی دانستم چطور باید بگویم حاشیه نشینی 
آسیب نیست! به همین خاطر از خودم مثال زدم. گفتم من در بچگی حاشیه نشین بودم، اما در همین کشور وزیر شده ام! و تذکر 

دادم که کوچه های محله دوره کودکی من شهید هم داشته است«.
وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره آسیب شناسی سیاست گذاری در حوزة آسیب های اجتماعی تصریح کرد: »ما در 
از وقوع آسیب، برنامه ریزی و سیاست گذاری  از آسیب علت داریم و بعد  سیاست گذاری کنونی تنها آسیب ها را می بینیم. قبل 
داریم. من به پیش آسیب و پساآسیب در برنامه ریزی و سیاستگذاری اعتقاد دارم، درحالی که سیاستگذاری های ما معطوف به رصد 
وضعیت حاضر هست و در نقدها هم فقط دربارة مدیریت آسیب بحث می شود. پیشاآسیب به مجموعه ای از سیاستگذاری ها اشاره 
دارد که موجب آسیب پذیر شدن گروهی از جامعه می گردد. مثاًل وقتی دانشگاه آزاد رودهن فعالیت خود را آغاز کرد، تعارض ها 
بروز کرد. چراکه دانشجویان تهرانی که ثروتمند بودند با سبک زندگی متفاوت وارد بافت فقیر می شدند و ساختار اجتماعی رودهن 
را تحت تأثیر خود قرار دادند. لذا در برنامه ششم توسعه تالش کردیم مباحث اجتماعی لحاظ شود. ما در برنامه ریزی های اقتصادی 

کالن باید برای جلوگیری از بروز آسیب مطالعاتی انجام بدهیم و پیشاآسیب را ببینیم«.
وی ادامه داد: »پروژه های اجتماعی ذینفعان متعددی دارد. پروژه های اجتماعی مشابه پروژه های فنسی نیستند که بشود برای 
اجرای آن دیوار و چادری کشید و همۀ عوامل محیطی را کنترل کرد. ما متأسفانه دانش و مهارت کافی برای ارتباط گیری با 
گروه های ذینفع برای کارهای اجتماعی را نداریم، درصورتیکه مشارکت دادن گروه های ذینفع، بسیار به واقعی شدن آسیب کمک 
می کند. روش ما در حقیقت مبتنی بر دستگاه اجرایی و آسیب دیده است، نه موضوع آسیب«. ربیعی با اشاره به نوع جدیدی از 

آسیب ها اظهار داشت: »آسیب های نوپدید ناشی از سبک زندگی و فرآیندهای نوین ارتباطی است«.
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وی با نقد برخی باورهای قالب در تبیین آسیب های اجتماعی گفت: »در سنت جامعه شناسی عمدتاً رابطه اعتیاد، فقر و بیکاری 
را با طالق مقایسه می کنیم. این در حالی است که براساس یک کار بزرگ و با تحلیل تعداد قابل توجهی مشاوره تلفنی، اولین 
علت طالق فقدان ارزش های مشترک، دومین علت طالق سوءظن و سومین علت عدم آموزش در روابط جنسی بود و فقر و 
اعتیاد به عنوان چهارمین علت بروز طالق بود. در واقع برخی تصورات کلیشه ای و غلط در خصوص بروز طالق وجود دارد. مثاًل 
ثبت اعتیاد در منطقه یک تهران بیشتر از مناطق جنوبی شهر صورت می گیرد، درحالی که شاید تصور عموم متفاوت از این باشد.
ربیعی با اشاره به ماجرای گورخوابی که چندی پیش رسانه ای شد، با یادآوری تصویر صفحه نخست یکی از روزنامه های آن زمان، 
در خصوص یکی از گورخواب ها گفت: پرویز وضع مالی خوبی داشته و گورخوابی او با فقر ارتباطی نداشت. پرویز فروشگاه لوازم 
صوتی داشته است و از روی تفریح مواد مخدر مصرف می کرده است و در نتیجه از سوی خانواده طرد می شود. برخالف تصور 
رایج که بسیاری فقر را عامل اعتیاد می دانند، در علت شناسی مسأله اعتیاد اولین عامل عدم امنیت روانی است. امروزه دانشجو، 

استاد و کارمند معتاد داریم و اعتیاد در میان شاغلین هیچ کمتر از اعتیاد در میان بیکاران نیست«.
وی از اهمیت عوامل فرهنگی در بروز آسیب های اجتماعی سخن گفت و اضافه کرد: »در کاری که برای شناسایی و رفع مشکل 
کودکان بازمانده از تحصیل انجام دادیم، این کودکان را با مقایسه اطالعات ثبت احوال و آموزش پرورش شناسایی کردیم. سپس 
برای هر یک از آنها پرونده تشکیل دادیم و ویژگی های خانوادگی و فردی آنها را شناسایی کردیم. در میان بازماندگان از تحصیل، 
سیستان و بلوچستان رتبه اول را داشت. یافته های تحقیق ما نشان داد که دو عامل فقر و فرهنگ عمومی قوی ترین عوامل در 

بازماندن دختران از تحصیل هستند«.
وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع بندی سخنان خود گفت: »این نتایج نشان می دهد در سیاست گذاری اجتماعی، 
هر گروه اجتماعی تمهیدات ویژه خود را می طلبد و اگر می خواهیم درباره آسیب ها سیاست گذاری داشته باشیم، باید تجارب 

مختلف را ببینیم«.

آقاسی: توجه به نتایج نظرسنجی ها می تواند راهگشای سیاستگذاری در حوزة آسیب های اجتماعی باشد

در ادامۀ این نشست دکتر محمد آقاسی رئیس مرکز افکارسنجی ایسپا، به اهمیت نظرسنجی ها در بحث آسیب های اجتماعی 
اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: »ما برای سیاستگذاری درست، نیازمند 4 مرحله هستیم. مرحله اول انجام نظرسنجی است، 
چراکه نظرسنجی ها واقعیات جامعه را به درستی نشان می دهد که متأسفانه همین امر بدیهی را بعضی از صاحب نظران اجتماعی 
قبول نمی کنند. مرحله دوم انتشار نظرسنجی ها در سطوح مختلف جامعه اعم از سران نظام، متخصصان و نخبگان و در نهایت 
عامه مردم است. این امر سبب می شود که سطح آگاهی ها افزایش یابد و نظرات و دیدگاه های مختلف برای اصالح وضع موجود 
ارائه شود. اما متأسفانه در گذشته موارد متعددی بوده است که اجازه انتشار نظرسنجی ها داده نمی شد. دو مرحله دیگر از این 
فرآیند، اقدام و عمل و در نهایت تجدید نظرسنجی است. در مرحله اقدام و عمل باید سیاست ها اجرایی گردد تا بتوان به کاهش 
و کنترل آسیب مدد منجر شود. در مرحله چهارم نظرسنجی تکرار می شود تا نتایج سیاست ها در جامعه مورد نظر مشاهده شود 

و از این طریق به ادامه یا تغییر سیاست ها برسیم و بتوانیم فرآیند اصالح را پیش ببریم«.
رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان تصریح کرد: »در کشور ما اساساً به مرحله چهارم توجه نمی شود و تکرار نظرسنجی وجود 
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ندارد، در صورتیکه یکی از محققان غربی با تیم تحقیقاتی خود به مدت 60 سال، حدود 1 میلیون نفر را در نظر گرفت تا تغییرات 
اجتماعی آنها را مورد مطالعه قرار دهد«.

وی در ادامه به تفاوت های عملکرد دولت قبل و دولت فعلی در رابطه با فرآیندهای چهارگانه اشاره کرد و اظهار داشت: »در دولت 
قبل اساساً به اهمیت نظرسنجی توجه نمی شد و در بسیاری از موارد حتی تکلیف قانونی برای انجام نظرسنجی را اعتنا نمی 
کردند. اگر هم انجام می شد، برای انتشار آن دچار مشکل می شدیم، اما در دولت فعلی خوشبختانه در طول 5 سال گذشته خود 
مسئولین مشوق انجام نظرسنجی و انتشار نتایج آن بودند و لذا نظرسنجی های متعددی انجام شد، اما مشکل دولت فعلی مراحل 

سوم و چهارم است که این نظرسنجی ها کمتر منجر به اقدام عملی و نظرسنجی مجدد شده است«.
وی در پایان ضمن برشمردن نظرسنجی های متعددی که توسط ایسپا پیرامون آسیب های اجتماعی انجام شده است، تأکید کرد 

که توجه به نتایج این نظرسنجی ها می تواند راهگشای سیاستگذاری و ریل گذاری درست در حوزة آسیب های اجتماعی شود.

میری: سیاستگذاری یک علم و بینش است

در انتهای این نشست دکتر سیدجواد میری عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیر علمی نشست 
نیستیم.  قائل  سیاست  و  سیاستگذاری  بین  تمایزی  که  حال  عین  در  است،  بینش  و  علم  یک  »سیاستگذاری  داشت:  اظهار 
سیاستگذاری یک علم و بینش است، سیاستگذاران فقط مقاله نمی نویسند و از سویی دیگر فقط سیاستمدار نیستند. آنها به نوعی 
دو زیست هستند که می توانند هم زبان علم را بفهمند و هم قادرند با سیاستمداران البی کنند و بر نحوه تصمیم گیری آنها اعمال 

نظر کنند«.
باید  اول  درجه  در  اجتماعی  مسائل  »برای حل  گفت:  اجتماعی  آسیب های  آسیب شناسی سیاست های حوزة  در خصوص  وی 
بفهمیم این مسائل اجتماعی چه هستند؟ و چه تفاوتی بین مسائل فردی و اجتماعی وجود دارد؟ در ایران مسائل اجتماعی با 
نگاهی روان شناسانه بازخوانی می شود، مثاًل در رابطه با اعتیاد فرد را مسئول می دانند و به زمینه های اجتماعی بروز اعتیاد بی توجه 

هستند.
این استاد دانشگاه گفت: وقتی تأسیس راه آهن یا کارخانه فوالد بر بافت اجتماعی و نگرش مردم یک منطقه اثر می گذارد و ساختار 
عینی و ذهن مردم منطقه را تحت تأثیر خود قرار می دهد، طبیعی است که انقالب اسالمی 57 در بافت و ساختار جامعه ایران 

اثر گذاشته باشد«.
اینکه مسأله ای به  وی ادامه داد: »در خصوص سیاستگذاری آسیب های اجتماعی، ما چیزی به نام سیاستگذاری نداریم. برای 
عنوان یک مسأله سیاستگذاری شود، باید در سه سطح پذیرفته شود. سطح اول، حوزه عمومی شامل کنشگران سیاسی و فعاالن 
اجتماعی است. اینها باید فضایی داشته باشند تا ایده ها را در آن منتشر کنند. از سویی دیگر آدم های سطح اول که در حوزة 
عمومی هستند هم نمی توانند بدون میانجی گیری سیاستگذاران ایده  بدهند و مسائل را حل کنند. لذا یک آسیب جدی در ایران 

این است که هنوز تمایزی بین سیاستگذاری و سیاست ورزی قائل نیستیم«.
در انتهای این نشست نیز سخنرانان به تعدادی از پرسش های حاضران پاسخ گفتند.
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گزارش سمینار علمی »منطق در تفکر اسالمی« 

پژوهشکده حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شانزدهم مهر ماه 1397 سمینار علمی »منطق در تفکر 
اسالمی«  برگزار کرد.

گرمان  نادیا  پروفسور  سمینار  این  در   
در  اسالمی  فلسفۀ  بخش  مؤسس 
دانشکدة فلسفه دانشگاه فرایبورگ آلمان 
درباره رابطه زبان و تفکر در منطق فارابی 
را  تفکر  و  زبان  رابطۀ  وی  گفت.  سخن 
و موضع وی  تبیین کرد  فارابی  از منظر 
نامید  زبان«  قید  از  تفکر  »رهاسازی  را 
می فرماید؛  قرآن  در  خداوند  افزود:  و 
)سوره   » بالَْحِقّ یَنِطُق  ِکَتاٌب  َولََدیَْنا   ...«
مؤمنون آیه 62( و می فرماید: »َهَذا ِکَتابَُنا 

یَْنِطُق َعلَْیُکْم بالَْحِقّ ...« )سوره جاثیه آیه 29( این مثال ها نشان می دهند که قرآن حوزة معنایی نطق و مشتقات آن را هم در 
حوزة زبان قرار می دهد و هم معنای شناختی- نظری برای نطق قائل است زیرا نطق با مفهوم حقیقت پیوند دارد. آن هم حقیقتی 
که برای انسان قابل دسترسی است. آراء فارابی دربارة ماهیت زبان در مقایسه با ماهیت تفکر به طور مشخص در مباحث او دربارة 
منشأ زبان پدیدار می شود. آیا منشأ زبان چنان  که ارسطو و پیروانش مدعی اند، یک قرارداد ارادی انسانی است یا چنان  که بسیاری 
از معاصران فارابی بر آن باور بودند منشأ زبان وضع الهی است؟ فارابی در واقع این دو نظریه را در هم  می آمیزد و می نویسد: 
»ازهمان آغاز هر انسان بنا بر فطرتش به سمت آن چیزی می رود و حرکت می کند و به آن شیوه ای حرکت می کند که برایش 
آسان تر است. بنابراین روان انسان به سمت دانستن، اندیشیدن، تصورکردن، تخیل کردن و تعقل کردن و هر آن  چیزی می رود 
که بنا بر فطرتش استعداد بیشتر و قویتری برای آن دارد.«؛ »وقتی نیاز دارد که دیگران را از ما فی الضمیرش یا قصد درونی اش 
آگاه کند، نخست اشاره می کند پس از آن از صداهای مختلفی استفاده می کند که با هر کدام از آن ها می خواهد به آن چیزی که 
به آن اشاره می کند، ارجاع بدهد به طوری که او برای هر چیز خاِص مورد اشاره، یک صدای خاص که از آن برای چیز دیگری 
استفاده نمی کند، قرار می دهد.« بدین ترتیب زبان برای فارابی محصول وضع است اما واضع آن انسان ها هستند و نه خداوند. 
بنابراین فارابی معتقد است که تفکر هم هستی شناسانه، و هم به نحو صوری مقدم بر زبان است پس کاماًل مناسب است که تفکر 

را »زبان ذهنی« بخوانیم که الگویی درون ذهنی را برمبنای ابزارهای بیرونی ارتباطی - زبان های منفرد مشخص شکل می دهد.
سخنران دوم سمینار دکتر طاهره کمالی زاده از پژوهشگاه علوم انسانی بود که به توضیح درباره رساله عقل فارابی پرداخت و 
گفت:» فارابی یک تعریف نظام مند از عقل در اسالم ارائه می کند و 6 معنا و کاربرد را برای عقل برمی شمارد که دو معنای اول آن 
مستقل از آثار ارسطو است فارابی بین عقل جزیی و عقل کلی تفکیک قائل شده و کاربردهای عقل نظری و عقل عملی را مطرح 
می کند. فارابی از عقل فعال نیز یاد می کند که خارج از نفس انسانی است. علت فاعلی ما همین عقل فعال است که عقل بالقه را 

به طرف عقل بالفعل هدایت می کند«.
دکتر ملیحه احسانی از بنیاد دانشنامه جهان اسالم سومین سخنران این سمینار علمی بود که از منطق موجهات ابن سینا سخن 
گفت و یادآور شد که هرچیزی که در منطق مطرح می شود پشتوانه ای از هستی شناسی ابن سینا به دنبال دارد. بحث گزاره های 
ابن سینا نمونه بسیار خوبی برای این مدعا است. بنیادهای متافیزیکی جهات منطقی را نیز می توان در فلسفه ابن سینا جستجو 
کرد. او عبارت مشهوری دارد که از تقسیم وجود نام می برد. در منطق ابن سینا نمی توان چیزی پیدا کرد که مبتنی بر فلسفه اش 

نباشد و افرادی مانند غزالی که مخالف فلسفه سینوی بودند اما به منطق وی پای بند بوده اند.
دکتر مهدی عظیمی از دانشگاه تهران چهارمین سخنران سمینار بود که از منطق سهروردی سخن گفت و افزود: مرحوم حسین 
ضیایی تربتی و والبریج دو همکاری بودند که برای اولین بار در غرب طرح های پژوهشی مشترکی را درباره سهروردی انجام دادند. 
حکمت االشراق را می توان در نظریه تعریف و موجهات خالصه کرد. والبریج معتقد است سهروردی با نظریه تعریف و موجهات خو 
رویکردی سلبی به نظریه های متناظر مشائیان به ویژه ابن سینا داشت اما به عقیده من چنین نیست بلکه سهروردی همگرایی 

زیادی با ابن سینا داشت و به دنبال تکمیل پروژه نیمه تمام ابن سینا بود«.
در این نشست که چهار ساعت به طول انجامید تالش شد تا از جنبه های مختلف منطق در سنت اسالمی، سخن گفته شود. در 

پایان نشست پرسش هایی از طرف اساتید و پژوهشگران حاضر در جلسه مطرح شد که سخنرانان به آنها پاسخ گفتند.
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رونمایی، معرفی و نقد کتاب 
»تورات، انجیل و قرآن- سه کتاب، دو شهر و یک داستان« 

پژوهشکده مطالعات قرآنی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی و انجمن علمی ترجمه و زبان ها ی 
خارجی حوزه علمیه در روز شنبه، 14 مهر جلسه ای جهت رونمایی، معرفی و نقد کتاب »تورات، انجیل و قرآن- سه 
کتاب دو شهر و یک داستان« با حضور مؤلف کتاب، پروفسور آنتون وسلز )استاد دانشگاه الهیات آمستردام( و دکتر 
فروغ پارسا، دکتر سعید عدالت نژاد و دکتر لیال هوشنگی در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

برگزار کرد.

در آغاز نشست دکتر پارسا، رئیس پژوهشکده مطالعات قرآنی، تأکید کرد: »بخشی از مأموریت پژوهشکده به مطالعه 
تطبیقی متون مقدس اختصاص دارد که این نوع پژوهش قطع یقین گام مؤثری در گفتگوی بین االدیانی و نزدیک 
شدن به آرمان صلح جهانی است. معرفی و نقد کتاب»تورات، انجیل و قرآن- سه کتاب دو شهر و یک داستان« از 
سویی در راستای راهبرد تعامل و ارتباط بین المللی پژوهشکده است و از جهت دیگر بحث های بین االدیانی را تقویت 
می کند. کتاب پروفسور آنتون وسلز، استاد بازنشسته دانشگاه آمستردام به عنوان شخصیتی که سال ها در حوزة متون 
مقدس کار کرده اند، مورد خیلی مناسبی برای تبیین مطالعات بین ادیان مختلف است که در این نشست از سخنان 

وی استفاده می کنیم«.
سپس پروفسور آنتون وسلز سخنان خود را آغاز کرد و گفت: »ما اکنون در زمانی زندگی می کنیم که افرادی به ویژه در 
غرب فکر می کنند برد با کسانی است که خالی از دین هستند. برخی از افراد در غرب تصور می کنند، مشکالت جهان 
به خاطر دین بوده و بهتر است انتشار کتاب های مقدس ممنوع شوند؛ چرا که علت همۀ مشکالت هستند. اما من در 
این کتاب می گویم که این سه کتاب- تورات، انجیل و قرآن- نه تنها علت مشکالت نیستند، بلکه حل کننده آن ها نیز 
هستند«. در زمان جنگ داخلی لبنان در ژوئن 1976، راکتی به آپارتمان من در بیروت اصابت کرد که ساخت مسیحیان 
بود و روی آن به زبان عبری نوشته و به سمت محله مسلمان نشین پرتاب شده بود! و می شود گفت، این ایده آل ترین 
شیوه همکاری یهودیان ومسیحیت است؛ اما این چیزی نیست که از این سه کتاب آموخته ایم. پروفسور وسلز تصریح 
کرد: »دغدغه فعلی من در رابطه با سه دین ذکر شده این است که نشان دهم باید مبنای ما این سه کتاب باشد و باید 

این ها را با هم بخوانیم تا چیزهایی یاد بگیریم«.
وسلز افزود: »بعد از حملۀ تروریستی پاریس، رئیس جمهور وقت آمریکا ادعا کرد که ما اینک در آخر الزمان زندگی 
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می کنیم و سخن او شبیه برخی جریان های مسیحی آمریکایی بود و این ادبیات را نه تنها مسیحیان آمریکا، بلکه دولت 
به اصطالح اسالمی داعش هم استفاده می کند. خلیفه ستمگر داعش گفته که در حال آخرین جنگ در تاریخ جهان 
هستیم و این جنگ در شمال سوریه اتفاق می افتد. او با بیان اینکه آیا این سخنی که داعش گفته از تورات و انجیل و 
قرآن بر می آید، پاسخ داد: خیر از نظر من اپوکالیسم با جنگ و پایان جهان متفاوت است و به معنای آشکار کردن و 

پرده برداشتن است و باید بفهمیم و امروز چه رخ داده است«.
وی با بیان اینکه باید از خواندن این سه کتاب به بینشی دست یابیم که از طریق آن ها به وضعیتمان در جهان پی 
ببیریم، به داستانی از دانیال نبی پرداخت و افزود: »دانیال نبی یک تبعیدی بود و ایشان یک متفکر اوپوکالیپتیکی 
است و آپوکالیسم یک مفهوم مکاشفه ای است که در یهودیت و مسیحیت وجود داشته یعنی فاش شدن چیزهایی 
درآخرالزمان. زمان نگارش کتاب دانیال در قرن دوم قبل از میالد و پس از زمانی بود که اسکندر سرزمین هایی را فتح 
کرده بود و آن زمان حاکمی از جانشینان اسکندر وجود داشت که همانند اسکندر خود را تجلی خدا می دانست و این 

وضعیت خطرناکی است که حاکمان خود را تجلی خدا بدانند«.
وی در ادامه اظهار کرد: »ادعای اپوکالیسم در کتاب دانیال این است که جهان پایانی خشنوت آمیز نخواهد داشت و 
خداوند به همه خشونت ها پایان خواهد داد و این رویای نبی دانیال است اما سوال ما ممکن است این باشد که چقدر 
طول می کشد تا خدا خشونت موجود در جهان را پایان دهد؛ پاسخ می تواند اینگونه باشد که زمانش طوالنی است اما 
دانیال نبی می گوید؛ باید شکیبا باشیم و صبر کنیم و ما بیهوده منتظر نیستیم و این رویا قطعی است و تفسیرش هم 

مطمئن است«.
پروفسور آنتون وسلز در سخنانی دیگر افزود: »مطالبی که در این کتاب ها آمده برای ما مفید است، نه اینکه ما را در 
مقابل هم قرار دهد. و مبنای تفسیر من این است که حضرت عیسی )ع( آمد تا قرآن را تأیید و قرآن نیز تورات و انجیل 
را تأیید کند؛ این سه کتاب را اگر در کنار هم قرار دهیم مطالب مفیدی از آن ها خواهیم فهمید. به طور کلی در محافل 
غربی بیشتر توجهات به منابع سنی است ولیکن اخیرا توجه به منابع شیعی بیشتر شده است و آن هم به دلیل حضور 

اساتید و عالمان شیعی در میان آن ها است«.
در ادامه ناقدان کتاب به بحث و بررسی در مورد کتاب پرداختند و در پایان به سؤاالت تعدادی از حضار نیز پاسخ داده 

شد.
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هفتمین نشست از سلسله نشست های ارتباطات علم در ایران با موضوع: »مولفه های ارتباطاتی موثر بر تحمیل داغ اجتماعی بر خود 
در بین جمعیت های پر خطر در مواجهه با ویروس ایدز )HIV(« و سخنرانی دکتر داود مهرابی در تاریخ 10 مهر 1397برگزار شد.

مطالعات  پژوهشکده  توسط  که  بیماری  و  استیگما  محوریت  با  که  نشست  این  در 
فرهنگی و ارتباطات در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، 
دکتر داود مهرابی عضو هیأت علمی این پژوهشگاه ضمن بیان سخنانی در خصوص 
پیامدهای  و همچنین  بیماریها  از  ناشی  استیگمای  ریشه های  بیماری،  و  استیگما 

مرتبط با آن را تبین نمود.
عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات، گفت: »برخی از مسائل 
نوع  این  ریشه  دارند که  دنبال  به  را  )استیگما(  اَنگ  از  مقداری  با سالمت  مرتبط 
نگرش در تأثیر جامعه بر افراد است و مختص بیماری خاصی همچون اچ.آی.وی 
نیست که فقط بگوییم تنها اچ.آی.وی استیگما به دنبال دارد؛ بلکه سرطان ها، عادت 
های بد غذایی، معلولیت ها و حتی اختالالت روانی نیز میزانی از استیگما با خود به 

همراه دارند«.
وی با تأکید بر نقش ارتباطات، سالمت را در حل بخشی از مشکالت سالمت، استیگما را به عنوان نگرش ها و احساسات منفی مرتبط 
با شرایط سالمتی معرفی کرد که با پیش داوری درباره یک گروه، پیامدهایی همچون ترس، خجالت، و در نهایت انزوای اجتماعی 
در بیمارایجاد می کند. علت وجود استیگمای مرتبط با اچ.آی.وی را شناخته شدن این بیماری در آمریکا برای نخستین بار در بین 

گروه های پرخطری دانست که از دیرباز به عنوان افراد نامطلوب جامعه شناخته می شدند.
وی با ارائه نتایج تحقیقات چهار گروه از افراد در معرض خطر ابتال به اچ.آی.وی )ویروس نقص ایمنی انسانی( در خصوص تأثیرات 
مسائل فرهنگی بر ایجاد استیگما اظهار داشت: »مسائل فرهنگی که در خصوص بیماری اچ.آی.وی وجود دارد باعث می شود افرادی 
که به این ویروس مبتال می شوند عمدتاً سکوت کنند و خود را به عنوان یک مبتال معرفی نکنند. ایدز با مصرف مواد مخدر و داشتن 
رابطه جنسی ناسالم رابطۀ تنگاتنگ دارد و از آنجایی که این دو موضوع مورد پذیرش جامعه نیستند، استیگمای مرتبط با ایدز به 
وجود می آید. نبود آگاهی درباره اچ.آی.وی از قبیل راههای انتقال آن و همچنین نگاه قضاوت مدارانه نسبت به افراد بدون اینکه 
دلیل ابتالی آنها به اچ.آی.وی روشن باشد، از جمله دالیلی است که باعث به وجود آمدن استیگما می شود. تا پایان سال گذشته 
میالدی 36 میلیون و 900 هزار نفر ابتال به اچ.آی.وی در جهان گزارش شده است. تنها در سال گذشته یک میلیون و 800 هزار نفر 
به مبتالیان اچ.آی.وی افزوده شده اند. همچنین در سال 2017 حدود یک میلیون و 800 هزار نوجوان زیر 15 سال به اچ.آی.وی 

مبتال بوده اند، و در این سال 110 هزار نفر در این رده سنی به دلیل ابتال به بیماری ایدز جان خود را از دست داده اند«.
وی افزود: »کاهش استیگما باعث می شود زنان بارداری که به این ویروس مبتال هستند با انجام آزمایش های مربوطه شانس تولد 
نوزاد مبتال به اچ.آی.وی را از 40 درصد به 2 درصد کاهش دهند. با توجه به تغییر روش انتقال اچ.آی.وی از تزریق مواد مخدر به 

روابط جنسی، آموزش و ایجاد آگاهی در بین زنان باردار به منظور انجام آزمایش اچ.آی.وی بسیار ضروری به نظر می رسد«.
مهرابی در ادامه عواقب استیگما را به ویژه برای گروه های در معرض خطر و افراد مبتال به اچ.آی.وی تشریح کرد و افزود: »وجود 
استیگما در افراد در معرض خطر همچون تزریق کنندگان مواد مخدر باعث پرهیز آنها از انجام آزمایش های الزم به منظور تشخیص 
اولیه می شود که این امر خود می تواند فرایند کنترل و درمان را به تعویق بیاندازد و آسیب های اقتصادی-اجتماعی فراوانی به دنبال 
داشته باشد. وجود استیگما در افراد مبتال به اچ.آی.وی نیز باعث طرد آنها از خانواده و جامعه شده و می تواند رفتارهای پرخطر آنها 
را بیشتر نماید. طبق مطالعه ای که بین گروههای پرخطر در مالزی انجام شده، الگوی ارتباطی تزریق کنندگان مواد مخدر با زنان 
خیابانی و یا “تراجنسی”ها متفاوت است. این نتایج نشان می دهد که تزریق کنندگان مواد مخدر بیشتر از ارتباطات بین فردی )مانند 
پزشکان، پرستاران و تشکل های غیر دولتی( در کسب اطالعات مرتبط با اچ.آی.وی استفاده می کنند، در حالی که زنان خیابانی و 
“تراجنسی”ها بیشترین اطالعات مرتبط با اچ.آی.وی را از رسانه های جمعی همچون اینترنت، روزنامه ها و تلویزیون کسب می کنند«.
مهرابی در خصوص باورپذیری اطالعاتی که از رسانه های جمعی یا کانال های ارتباطات بین فردی در اختیار افراد در معرض خطر 
قرار می گیرد نیز بیان کرد: »باورپذیری و مفید بودن اطالعاتی که از طریق ارتباطات بین فردی کسب شده، بیشتر است که این 
نتایج می تواند در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها جهت انتشار اطالعات برای این قبیل گروهها مورد استفاده قرار گیرد. حمایت 
اجتماعی از سوی اعضای خانواده و دوستان از دیگر متغیرهایی است معرفی کرد که با تقویت آنها می توان اسیتگمای مرتبط با 

اچ.آی.وی را کاهش داد«.

2 4

بررسی مسائل مرتبط با »انگ و بیماری«
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بازشناسی مفهوم وحدت در دیدگاه امام علی )ع(
نوزدهم شهریور ماه 97 سخنرانی »بازشناسی مفهوم وحدت در دیدگاه امام علی )ع(« با همکاری مرکز تحقیقات امام علی )ع( در 

دانشگاه مفید و با سخنرانی دکتر محمدعلی مشایخی برای حاضرین برگزار شد.
دکتر مشایخی سخانش را اینگونه شروع کرد: »خدا را شاکرم توفیق داد دگربار در نشستی دیگر و در قالبی دیگر از موال علی سخن 

می گوییم و با محوریت بیانات گهربار ایشان 
به بررسی موضوعی دیگر می پردازیم. انشاءاله 
آن  خواهانیم  متعال  خداوند  و  افتد  مقبول 
گوییم که باید گفت. در مطلع بحث از اهمیت 
در  امیر7  کلمات حضرت  به  توجه  و  عنایت 
دیدگاه غیرشیعیان گوییم تا توجه ما به بحث 
پیش رو بیشتر شود. جرق جرداق مسیحی در 
عظمت کالم حضرت فرمایند: ای روزگار! تو 
بسیج  را  خود  نیروهای  تمام  اگر  میشد  چه 
میکردی ودر هر عصری وزمانی بزرگ مردی 
چون علی )علیه السالم( با همان عقل ودهان 
به  شمشیر  همان  با  و  زبان  همان  با  وقلب، 
از  که  هنگامی  من  می دادی؟  ارمغان  جهان 

مدرسه خارج میشدم یا بهتر بگویم فرار می کردم، به حفظ سوره های قرآن وخطبه ها ومواعظ امام علی علیه السالم در زیر درخت 
بلوط می پرداختم. با چنین حال وهوایی چگونه می توانستم در باره نهج البالغه چیزی ننویسم؟...نهج البالغه را که خواندم عاشق 
ادبیات، حاالت، شخصیت و اندیشه امام علی )ع( شدم و پس از آن به تحقیق و مطالعه هر کتابی از نویسندگان اهل سنت و شیعه 
پرداختم که درباره ایشان نوشته بودند ... جاذبه کالم حضرت علی )ع( شور و شوقی در من ایجاد کرد که دویست بار نهج البالغه را 
خواندم. کلمات حضرت درس زندگی است و به صورت کاربردی تری نیازهای فردی و اجتماعی امروزه ما را پاسخ می دهد. بنابراین 

نیازمند عنایت و توجه به آن هستیم«.
وی افزود: »یکی از موضوعاتی که بیش از گذشته امت اسالم به آن نیازمند است وحدت و همگرایی است. زخم کهنه تشت و 
تفرق امت اسالمی از دیرباز تاکنون هزینه های بسیار زیادی را بر امت اسالمی تحمیل کرده است و دشمنان نیز خوب فهمیده اند 
آتش تفرقه و تششت بهترین حربه برای دستیابی به مطامع نامشروع خود است. باین وصف امت اسالمی بیش از پیش به وحدت 
و همگرایی نیازمند است. ائمه اطهار به عنوان پیشتازان عرصه وحدت امت اسالمی بهترین الگو برای وحدت و همگرایی هستند. 

در این مجال از وحدت با محوریت دیدگاه حضرت امیر سخن می گوییم«.
مشایخی گفت: »قبل از هرچیز به بیان چیستی خود لفظ وحدت پردازیم تا زمینه برای ورود به مباحث بعدی فراهم شود. وحدت 
از ماده وحدت از ماده » و- ح-د« به معنای انفراد، تنهایی، یگانگی، یکتایی و... آمده است. این کلمه توسعۀ معنایی پیدا کرده و 
دربارة مسلمانان و مومنان و مردمان جامعه اسالمی به کار رفته و به واسطه اسالم و ایمان یکی تلقی شده اند؛ امت اسالمی علیرغم 
شمول آن بر مجموعه ای از افراد یکی تلقی شده اند و به رفتاری واحدانه فراخوانده است و الفاظی نظیر اتّحاد، وفاق، تفوق، جماعت، 
انسجام، تواصل، تباذل و... ترادف معنایی داشته و با کلماتی نظیر نظیر تفّرق، تشتت، تشعب، تلّون، اختالف، تنازع، تدابر، تقاطع 
و ... تقابل معنایی پیدا کرده است. فلذا در آیات و نیز روایات عباراتی از این دست قابل مشاهده است؛ إنُّهْم أُّمٌه َواِحَدٌه ِمْن ُدوِن 

الّناِس؛ إِنََّما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوٌه؛ المؤمُن أَُخوالُْمْؤِمِن؛ الُْمْؤِمُن أَُخوالُْمْؤِمِن َکالَْجَسد الَْواِحد
این عبارات گویای این است که خداوند متعال به جامعه اسالمی و ایمانی توجه و عنایت ویژه دارد و شأن و جایگاه خاصی برای 
آنها قائل است. و علیرغم شمول جامعه اسالمی بر مجموعه ای از افراد که حتی ارتباط نسبی و حتی حسبی با هم ندارند لیکن به 
عنوان برادر تلقی شده  اند؛ یعنی اسالم و مسلمانی رابطه خاصی بین مسلمانان برقرار کرده و آنها را تا سرحد برادر خونی و حتی 
باالتر به هم نزدیک کرده است. چه می شود که جامعه اسالمی برادر خوانده شده و از آنها درخواست مناسبات برادرانه می شود. 
این موارد و مجموعه نظر لغویون و ادیبان ما را به تعریف اصطالحی از وحدت ترغیب می کند: به رفتاری گفته می شود که افراد 
جامعه اسالمی یا انسانی از خود بروز می دهند که یکتایی، یکپارچگی، همراهی آنان را نشانگر باشد علیرغم اینکه در ظاهر آن 

جامعه متشکل از افراد مختلف با سطوح مختلف فکری هستند.
آری باید رفتاری از خود بروز دهند تا یکپارچکی آنها نشانگر باشد و این می شود وحدت و همگرایی. قاعدتا وحدت عناصری دارد. 
تعبیری که برای آن به کار می بریم مثلث وحدت است. وحدت جو، وحدت پذیر، محورها. کسی باید باشد مروج و مبلغ وحدت باشد 
و نیز کسی باید باشد آن وحدت را پذیرا باشد حال که وحدت از طرف وحدت جو مطرح و از طرف وحدت پذیر پذیرفته شد حول 
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چه محوری وحدت نمایند به چه ریسمانی متمسک بشوند و اطراف آن حلقه زنند این ضلع سوم مثلت عناصر وحدت را در بر 
می گیرد. یک نکته هم اینجا باید گفت لفظ جوابگوی نیاز نبود و چاره از تفکیک نبود و گرنه هر وحدت جویی نیز می تواند وحدت 

پذیر بشود و برعکس«.
مشایخی ادامه داد: »یک به یک این عناصر را در گستره درون دینی مورد بررسی قرار می دهیم؛ این که گفته شد در گستره 
درون دینی به واسطه این است که هر نقطه اشتراکی برای انسانها می تواند به محور وحدت بدل شود و سطحی از وحدت را ایجاد 
نماید وهمگرایی ایجاد نماید، جنس، نژاد، سن، زبان، گویش، رنگ، آداب، مکان، فرهنگ، دین، مذهب و... از جمله مواردی است 
که می تواند وحدت ایجاد نماید و همگرایی ایجاد کند منتها در هر کدام از اینها سطح وحدت متفاوت است؛ عالوه بر این نکته 
مهم دیگر که باید به آن اشاره داشت هدف از وحدت است در هر کدام از این موارد هدف می تواند متفاوت باشد. فلذا باید گفت 
آنچه از وحدت د راینجا و در بیانات گهربار حضرت به دنبال ان هستیم مرتبه وسطح عالیه وحدت با هدف الهی و آرمانی است. 
وحدت حول دین و منویات آن برای تعالی، تکامل و سعادت یابی هدف عمده و محوردهنده این نشست است. همین نیز خود 
وحدت مفروضه را از همه وحدتهای موجود و مرسوم جدا می  کند. البته باید گفت هر سطحی از وحدت رفتاری خاص را میطلبد و 
هدف خاصی را دنبال میکند چه بسا برای دستیابی به سطحی از وحدت برای هدف خاص سطوح و اهداف دیگر چندان ارزشمند 
نباشد یا حداقل این میزان ارزشمند نباشد. فلذا باز تأکید می شود وحدت در گسترة درون دینی و درون اسالمی بحث میشود و 

آنچه از وحدت با این محورها از آن صحبت می شود ناظر به این پیش فرض است«.
بیانات خود برای این  دو عنصر اول عنصر اول وحدت جو و وحدت پذیر هستند. آموزه های علوی عمدتاً سه طیف عمده را در 
مهم برگزیده اند؛ مسلمان، مؤمن و ناس که باز به گونه ای به دو واژه قبل بر می گردد یعنی مردمی که مسلمان یا مؤمن هستند. 
یعنی در داخل قلمرو اسالمی صحبت می کردند و معموالً در مسجد یا مکان مناسبی دیگر به صحبت با مردم پرداختند و د راین 
مکان ها نیز معموالً یا عمدتاً مسلمان بوده اند. در عبارات زیر مواردی که حضرت و دیگر ائمه به ویژگی های یک مسلمان یا یک 

مؤمن پرداخته اند، تشریح کنیم:
1 - مسلمانان دارای درجات ایمانی متفاوتی هستند برخی در مرحله اسالم مانده اند و برخی به مراحل باالتر پای گذاشته اند و 
در جرگه مومنان جای گرفته اند مراحل باالتری هم وجود دارد. متقیان، مخلصان صدیقان طیف های دیگری از مسلمانان هستند.
2 - اسالم و مسلمانی مناسبت جدیدی را بین انسانها برقرار کرده که همین خود می تواند محور وحدت باشد یعنی وقتی حضرت 

سخن از وحدت و همگرایی به میان می آورند با عبارات مومن ومسلمان و ... یاد می کنند.
3 - سخن از وحدت باید بین کسانی مطرح شود که آن را پذیرا باشند و به آن گردن نهنند مسلمان و مومن واقعی کلمه به وحدت 

و لوازم آن ملتزم هستند ی احداقل از آنها انتظار بیشتری برای پذیرایی وحدت و همگرایی هست.
4 - وحدت بین مسلمانان و مومنان بسی ارزشمند و مهم است یا اینکه وحدت بین مؤمنان و مسلمانان سطوح عالیه وحدت را 

به نمایش می گذارد.
5 - اگر خواهان وحدت حداکثری هستیم باید زمینه های درونی اسالم و ایمان را در خود تقویت کنیم به دیگر سخن هرچه 
زمینه های درونی ایمان و اسالم را در خود تقویت کنیم و به دتبال ارتقاء معنوی خود باشیم قطعا امید به وحدت گرایی بیشتر 
خواهد شد. نفس بکارکیری عبارات بیشتری برای وحدت خواهی مومن خود می تواند گویای این حقیقت باشد. توجه داشته باشیم 
اوصافی که برای مومن بیان شده علیرغم اینکه در برخی موارد با مسلمان یکسان است ولی صفاتی برای او بیان شده که قطعا 

همگرایی را در او سهل الوصول تر خواهد کرد.
6 - اگرچه می توان به واسطه اشتراکات انسانی در سطوح مختلف انتظار وحدت داشت یا اینکه می تواند از هر اشتراکی برای 
وحدت بهره گرفت لیکن همانطور که گفته شد وحدت مد نظر امام علی)ع( وحدت حول تعالیم اسالمی برای مؤمنان و مسلمانان 
است. به تناسب هدفی که از این وحدت دنبال می شود هدفی عالی تر خواهد بود تکامل، تعالی و پیشرفت در مسیر اعتالی اسالم 

و مسلمانی و سعادت دوسرا
بنابراین هر کسی به وحدت تن ندهد حضرت نیکان و خوبان را به این مهم فراخوانده اند مسلمان با اوصاف پیش گفته و نیز مومن 

با ویژگی های پیش گفته قدم در راه وحدت خواهند گذاشت و ازآنها چنین انتظاری هست.
محورها

ضلع سوم از مثلث وحدت محوری است که حول آن وحدت جو و وحدت پذیر حلقه می زنند و به ریسمان آن چنگ می زنند. 
دکتر مشایخی در خصوص اهمیت و جایگاه وحدت توضیح داد: پس از تشریح و حدت و عناصر آن به تشریح اهمیت و جایگاه 

وحدت خواهیم پرداخت درواقع خواهیم با این تشریح به چرایی وحدت اشاره کنیم؛
1 - روح وحدت خواهانه تعالیم الهی: تعالیم دینی خود محور وحدتند و به وحدت فراخوانده  اند 

2 - تجسدیابی بخش عمده ای از تعالیم دینی در پرتو وحدت
از تعالیم دینی در پرتو وحدت تحقق و تجسد می یابد. بخش عمده ای از تعالیم دینی در بستر اجتماع تحقق  بخش عمده ای 
می یابد. نمازهای جماعت، جمعه، اعیاد اسالمی، زکات، خمس، مظاهر فرهنگ اسالمی امثال مسجد، مصلی، برخودرای از برخی 
ثواب ها و پاداش ها و... همه اینها در پرتو وحدت و باهم بودن معنا و مفهوم پیدا می کند و موجودیت می یابد. پس اگر بخواهیم به 

اهمیت وحدت اشاره کنیم یکی از موارد موجودیت یابی برخی از تعالیم دینی به توسط وحدت گرایی است.
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3 - نعمتی پرارج و پربها و ضرورت شکرگزاری آن: نخستین وظیفه واجب انسان در قبال خداوند متعال سپاسگزاری از نعمتهای او 
و فراهم آوردن موجبات خشنودی اوست. وحدت نعمتی عظیم است که خداوند متعال برای دادن ان بر مسلمانان منت نهاده است 

همانطور که نعمت عظیم پیامبر را عطا کرد و بر آن منت نهاد.
4 - عزت آفرین

5 - برکت آور: این عبارت گهربار حضرت امیر را ببینیم: خدای سبحان به هیچ  کس از گذشتگان و برجای ماندگان، که جدایی 
گزیند، خیری عطا نکرده است. دست خدا با جماعت است. جماعت رحمت و فرقه عذاب است. اصال برکت در جماعت است.

نماز جماعت یکی از مظاهر وحدت است ببینیم چه برکاتی برای آن بیان شده است: برتری ثواب؛ علنی شدن اسالم، رافع بالها، 
برآوردگی حاجات، برائت از نفاق و آتش جهنم بواسطه درک چهل روزه نماز جماعت، علو درجات و...

اگر در عرصه اجتماعی شاهد شکل گیری وحدت و انسجام فراگیر باشیم آیا عواید و برکات مادی و معنوی آن قابل تصور خواهد 
بود؟ خیلی سوال مهمی است وقتی برای یک نماز جماعت این همه برکت وجود دارد برای دیگر موارد چگونه خواهد بود

6 - دشمنان همیشگی نیز یکی از عوامل و دالیل اهمیت وحدت و وحدت گرایی است و سخن در این باره فراوان است اجماالً 
بگوییم وجود دشمنان همیشگی قسم خورده ما را نیازمند همیشگی وحدت کرده است. اقدامات دشمنان قابل مشاهده است و 
زخم کهنه تفرقه و تشتت گرایی تاکنون قربانیان زیادی را از امت اسالمی گرفته است و دشمن در این تشتت آفرینی ها سودهای 

بسیار برده است فلذا تالش کرده و می کند به هر طریق ممکن به آن دامن زند.
وی همچنین در خصوص عوامل و زمینه های وحدت موارد زیر را تشریح کرد:

1 -تقواپیشگی: همانطور که قبل از این گفتیم از مسلمانان و پیش از ان از مومن انتظار بیشتری برای وحدت گرایی می رود چون 
واجد ویژگی هایی است که همگرایی در او بیشتر ظهور و بروز دارد. بنابراین نیازمند آن هستیم که بیش از بیش جنبه های ایمانی 
و اسالمی را در خود تقویت کنیم و مراتب و سطوح آن را در خود بیفزائیم. در نقطه مقابل خباثت ها و بی تقوایی ها خود منشأ 

اختالف گزینی است.
2 -رفتار ) تعامالت( مطلوب: تعامالت مطلوب زمینه را برای وحدت گرایی فراهم خواهد ساخت.

تشریح عواید و آثار شایسته وحدت، تشریح عواقب و پیامدهای سوء تفرقه و اختالف گزینی، تشریح نمونه-های عینی و ملموس 
از وحدت گرایی و تفرقه گزینی، بیان حقایق جامعه اسالمی و اقدامات دشمنان اسالم و مسلمانی و ... از جمله عوامل و زمینه های 
دیگر برای تقویت وحدت است که نیز می توان به آن اشاره کرد و در این مجال فرصتی برای ارائه آنها نیست. خداوند توفیق دهد 
در جلسه ای دیگر به تشریح بیشتر و بهتر وحدت از دیدگاه حضرت امیر پردازیم زوایای پنهان و ناپیدایی فراوان دیگری مانده که 
نیازمند تشریح و تبیین هستند. آنچه گفته شد خود شروعی برای سخن از وحدت بود. قاعدتاً چند جلسه دیگر نیاز داریم که عمیق 
شویم و زوایای وجودی وحدت را بشکافیم و به تشریح آن پردازیم. وحدت در چه سطحی، تا کجا ، با چه کسی، چگونه، تا چه حد 
و ... همه اینها سؤاالتی است که نیاز به پاسخ دارد و ما در این زمانه به شدت به ان نیازمندیم. خداوند متعال مجالی دهد دگربار 

در نشستی دیگر به این سؤاالت نیز پاسخ دهیم.
ان شاء اهلل
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»نقدی بر ترجمه های کنایات در نهج البالغه«

البالغه«  نهج  بر ترجمه های کنایات در  با همکاری دانشگاه قرآن، سخنرانی »نقدی  السالم  امام علی علیه  مرکز تحقیقات 
)مطالعه موردی عبارات الابالک و الابالغیرک( را در تاریخ 9 مهر 97 برگزار کرد که چکیده سخنرانی دکتر پوران میرزایی از 

نظرتان می گذرد: 
»وجود صنایع ادبی اعم از اصطالحات و مجازها در متون، هر چند مایۀ شیرینی و زیبایی کالم است، اما گاه دستیابی به معنای 
دقیق آن ها، امری ساده نیست. به ویژه در اصطالحات مرکب، کشف معانی و مفاهیم، همواره از حاصل جمع جبری و سادة 
معانی مفردات به دست نمی آید؛ از این روکاربست آنها در متون روایی، از جمله نهج البالغه، موجب دیریابی مراد معصوم علیه 
السالم گشته است. دو عبارت کنایی »ال أبَالَک« و »ال أبَالَِغیِرک« از جملۀ این اصطالحات هستند که تنها از معنایابی اجزای 
مرّکب و سپس کنار هم نهادن آن هانمی توان به مراد جدی امام علیه السالم دست یافت؛ بلکه فهم مقصود ایشان، ناگزیر از توجه 
به قراینی همچون سیاق کالم، فضا و سبب صدور و ... است. عدم توجه به این مهم، مسئله ای است که بسیاری از ترجمه های 
نهج البالغه بدان مبتال هستند و جایگزینی معادل های نامناسب در آن ها، شبهۀ »وجود الفاظ دشنام گونه در کالم امیرالمومنین 
علیه السالم« را به اذهان متبادر می سازد. فرایند علمی حاضر، ضمن بررسی و نقد ترجمه های معاصر، در پی زدایش این شبهه، 
سعی دارد با در نظر گرفتن مفهوم این عبارات در سده  اول و دوم؛ همنشینی و سیاق عبارات نهج البالغه؛ فضای سیاسی ـ 
اجتماعی پیش و پس از صدور این متون و نیز شرایط مخاطبان، معادل های صحیح امروزی این دو عبارت را بیابد که محصول 
آن دستیابی به مفاهیمی به غیر از دشنام یا نفرین، نظیر تبعید و تعجب همراه با نکوهش است که در ادبیات امروز باید با 

واژگانی همچون »ای غافالن، واغفلتا، غفلت تا کجا!، واعجبا، دشمنتان مغلوب باد و ...« جایگزین شود«.
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گزارش نشست ادبیات کودک و نوجوان:

 »پژوهش، خلق و نشر در حوزه ادبیات کودک و نوجوان«

با عنوان »پژوهش، خلق و  ادبیات کودک و نوجوان  نخستین نشست تخصصی 
نشر در حوزه ادبیات کودک و نوجوان« به همت پژوهشکده زبان و ادبیات، 16 
مهرماه 1397 مقارن با روز جهانی کودک در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
مهمانان  و  شریف نسب  مریم  دکتر  نشست،  علمی  دبیر  شد.  برگزار  فرهنگی 
نشست، دکتر مریم جاللی )عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی(، دکتر مرجان 
فوالدوند )نویسنده و پژوهشگر حوزه کودک و نوجوان(، مهندس سیدرضا کّروبی 
کتاب  شورای  پژوهشگاه،  اعضای  از  جمعی  و  ایران(  فنی  انتشارات  )مدیرعامل 

کودک، دانشجویان و... بودند.
دکتر مریم شریف نسب، دبیر علمی نشست، در آغاز برنامه پدیدآورنده آثار کودک 
و نوجوان، پژوهشگر حوزه کودک و نوجوان و ناشر تخصصی آثار کودک و نوجوان 
بهبود  »برای  داشت:  بیان  و  خواند  نوجوان  و  کودک  ادبیات  مثلث  راس  سه  را 
وضعیت ادبیات کودک و نوجوان باید ارتباط وثیقی میان این سه رأس به وجود 

بیاید؛ ارتباطی که متأسفانه در ساختار امروز ادبیات کودک ایران وجود ندارد«.
دکتر مریم جاللی در پاسخ به این پرسش که اساساً در حوزة ادبیات کودک و نوجوان، چه انواعی از پژوهش وجود دارد، گفت: 
بطور کلی سه نوع پژوهش در این حوزه قابل تصور است: »نخست پژوهش هایی که بر اساس نیاز سنجی صورت می گیرد و قصد 
دارد خألهای موجود را پر کند؛ دوم پژوهش هایی که بر اساس ذوق و سلیقه شخصی پژوهشگر انجام می شود؛ و سوم پژوهش هایی 

که مبتنی بر یک تئوری و برای انطباق دادن آن تئوری با متن کودک و نوجوان انجام می شود«.
در ادامه، مرجان فوالدوند در پاسخ به این پرسش که درحال حاضر ارتباط نویسندگان آثار کودک با حوزه پژوهش چگونه است، 
بیان کرد: »متأسفانه ارتباط چندانی میان پدیدآورندگان و پژوهشگران در این حوزه وجود ندارد؛ زیرا بسیاری از نویسندگان 
اعتقاد دارند خلق ادبی، مبتنی بر الهام و شهود است و دانایی، الهام را مختل می کند! از نظر این افراد، نوشتن حاصل جوشش 

است نه کوشش و لذا دلیلی برای افزایش آگاهی و دانایی خویش نمی بینند«.
مهندس سیدرضا کروبی نیز در پاسخ به ارتباط ناشران کودک و نوجوان با پژوهش های آکادمیک در این حوزه، گفت: »متأسفانه 
باز  از مشکالت کودک، نشر و جامعه  از پژوهش های دانشگاهی، مدرک محور هستند نه کاربردی و بطور کلی گرهی  بسیاری 
نمی کنند. به رغم این، ظرفیت استفاده از پژوهش های کاربردی در ناشران )بویژه نشر نردبان( وجود دارد، همچان که در انتشارات 
نردبان تمامی کتاب های سبز )در حوزه محافظت از محیط زیست( و کتاب هایی که مهارت های زندگی را به کودکان می آموزد، با 

مشاوره متخصصان و بر اساس پژوهش های پیشین تألیف شده است«.
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بررسی جایگاه نرخ تورم مصرف کننده در نظام آماری کشور

سوم مهرماه 97 نشست علمی-تخصصی گروه پژوهشی جامعه و امنیت با موضوع »بررسی جایگاه نرخ تورم مصرف کننده در نظام 
آماری کشور« با ارائه دکتر جواد حسین زاده برگزار شد.

مدیر  مینایی،  محمدعلی  ابتدا  علمی  نشست  این  در 
کرسی های مطالعات راهبردی گروه پژوهشی جامعه و امنیت 
و دبیر نشست، پس از تسلیت شهادت جمعی از هموطنانمان 
به  اشاره  ضمن  اهواز  ناجوانمردانه  و  تروریستی  فاجعه  در 
اهمیت آمارها در معرفی شرایط اجتماعی و اقتصادی، گفت: 
کشور  در  تورم  نرخ  اعالم  اصلی  مسئول  ایران  آمار  »مرکز 
مستثنی  آن  از  نیز  مصرف کننده  تورم  نرخ  که  امری  است. 
از سوی  اعالمی  آمار  با  ادراک عمومی  این حال،  با  نیست. 
دارد. چنین شکافی  تفاوت جدی  زمینه  این  در  آمار  مرکز 
اعتماد عمومی جامعه نسبت به دستگاه های سیاست گذار و 
اجرایی و برنامه ریز کشور را کاهش می دهد و این بخشی از 
کاهش امنیت در جامعه را رقم می زند. در این جلسه تالش 

می شود تا به این مسئله پاسخ علمی و دقیق داده شود«.
در ادامه دکتر جواد حسین زاده ضمن بررسی مفهوم تورم آن را چنین تعریف کرد: »تورم وضعیتی است که سطح عمومی قیمت ها 
به طور مداوم و به مرور زمان افزایش می یابد«. وی با اشاره به اهمیت موضوع تورم و اینکه باید دستگاهی متولی رصد و پایش 
وضعیت آن در کشور باشد، توضیح داد: »در فرآیند توسعه، همراه با رشد و توسعه اقتصادی و گسترش دامنۀ فعالیت های بانک 
مرکزی و نیز فرآیند تخصصی شدن امور در کشورهای مختلف، و به خصوص عزم جهانی برای کنترل تورم توسط سیاست های 
پولی و مالی وظیفه ثبات تورمی در دستور کار بانک های مرکزی قرار گرفته و تولید آمار تورم به مراکز آماری واگذار شده است و 
در قوانین مراکز آماری دنیا هم وظیفه تهیه حساب های ملی و شاخص قیمت به طور شفاف به عهده این مراکز گذاشته شده است.
به طور کلی شاخص تورم در زمره انواع شاخص های قیمت تولید شده در مرکز آمار ایران است و در این میان شاخص قیمت 
مصرف کننده خود متشکل از شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کل کشور، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری، 

شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی و همچنین شاخص قیمت به تفکیک دهک های هزینه ای است«.
حسین زاده در ادامه به بررسی تفاوت ادراک عمومی در رابطه با آمارهای منتشره پرداخت و خاطر نشان کرد: »معموالً مردم 
احساس نامتقارنی نسبت به تورم دارند و دلیل آن این است که معموال مردم در محاسبات ذهنی خود به اقالمی که اخیرا افزایش 
قیمت شدیدی داشته اند نسبت به اقالمی که قیمت آن ها ثابت مانده و یا کاهش داشته اند، وزن بیشتری می دهند. درحالی که 

در محاسبات رسمی، وزن همه اقالم مستقل از نوسانات قیمت )افزایش یا کاهش( در طول زمان ثابت و بدون تغییر می ماند«.
در پایان محمدعلی مینایی، ضمن ارائه جمع بندی نهایی جلسه، با اشاره به اینکه میان ادراک عمومی و آمارهای اعالم شده نوعی 
شکاف و فاصله وجود دارد، تالش دستگاه های آماری به منظور روشن کردن سازوکارهای علمی تولید آمارهای مختلف برای افکار 

عمومی را امری مهم در راستای صیانت از اعتماد عمومی به نهادهای سیاست گذار در کشور برشمرد.
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گزارش نشست

»کارگروه تدوین دومین برنامه راهبردی پژوهشگاه«

دومین نشست کارگروه تدوین دومین برنامه راهبردی پژوهشگاه هفتم مهر ماه برگزار شد. در این نشست، دکتر قبادی با 
اشاره به تأثیر برنامۀ راهبردی بر رشد فعالیت پژوهشی، از جمله افزایش سرانۀ تولید مقاالت به 1/6، رشد ترویجی سازی 
پژوهش، رشد نظریه پردازی، روزآمدبودن مجالت علمی-پژوهشی )برگزیده شدن ماهنامۀ انتقادی متون و برنامه های 
علوم انسانی در جشنوارة فارابی و نمایه شدن بین المللی چندین مجلۀ دیگر پژوهشگاه( و همچنین ثبت پژوهشگاه به 
عنوان یکی از مؤسسات پژوهشی در طرح تراز بین المللی، تأکید کرد که برنامۀ دوم راهبردی باید شاخص مندتر باشد.

دکتر قبادی ضمن اشاره به اینکه معاونت فرهنگی و اجتماعی، باید به مسائل فرهنگی به ویژه در حوزة دانشجویی و 
مسائل عام تر مسئله مندانه نگاه کند، مهم ترین سرمایۀ پژوهشگاه را سرمایۀ انسانی دانست که با گفتگو و ادبیات سازگار 

و نزدیک به هم توانایی های آن به فعلیت می رسد.
برنامه و  به داشتن  اینکه پژوهشگاه ها و مؤسسات ملزم  بر  تأکید  با  ادامه دکتر قنبرلو، مدیر تحصیالت تکمیلی،  در 
بودجه ریزی مبتنی بر برنامه هستند، گفت: »چارچوب جدید برنامۀ راهبردی دوم پژوهشگاه مبتنی بر اسناد مهمی از 
جمله برنامۀ وزیر علوم، اساسنامه پژوهشگاه و سیاست های کلی برنامه ششم است که باید بدان توجه شود تا برنامه 

عملیاتی مبتنی بر راهبردها و سیاست ها برای پنج سال آینده استخراج شود«.
پژوهشگاه  مختلف  مراکز  و  پژوهشکده ها  شد  مقرر  و  کردند  مطرح  را  خود  نظرات  نیز  اعضاء  سایر  نشست  این  در 
نمایندگان ثابتی را برای حضور در جلسات معرفی کنند و دربارة کلیات برنامۀ راهبردی به بحث و تبادل نظر بپردازند.
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گزارش کرسی ترویجی:
»رویکرد ژانری در مطالعات تاریخ ادبی«

به همت دفتر کرسی های نظریه پردازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با همکاری شورای بررسی متون، ارائه و 
نقد ایده علمی نشست »رویکرد ژانری در مطالعات تاریخ ادبی« با حضور دکترسید مهدی زرقانی )ارائه دهنده(، دکتر حبیب اله 
عباسی )ناقد(، دکتر محمود بشیری )ناقد( و دکتر محمدرضا موحدی )مدیر علمی کرسی( در روز 21 شهریورماه در سالن حکمت 

پژوهشگاه برگزار شد.
زرقانی  مهدی  دکترسید  نشست،  ابتدای  در 
گفت:  و  کرد  ارائه  ژانر  از  تعریفی  دهنده(،  )ارائه 
»عمومی ترین تعریف ژانر عبارت است از »تعدادی 
قواعد  از  و  می گیرند  قرار  طبقه  یک  در  که  متن 
زبانی یکسانی پیروی می کنند«. سه کلمه کلیدی 
تمایز«.  و  اشتراک  »تعدد،  از  عبارتند  تعریف  این 
یعنی باید »تعدادی« متون باشد تا ما از ژانر سخن 
بگوییم؛ یک اثر، یک ژانر پدید نمی آورد. دوم اینکه 
آن تعداد از متون که در یک طبقه قرار می گیرند، 
کارکرد،  محتوایی،  فرمی،  ویژگی های  جهت  از 
شباهتی  وجوه  اولیه  مخاطب  و  اثر  خلق  انگیزه 
دارند. ویژگی های مشترک آنها مرزی قراردادی و 
ذهنی میان این »طبقه« از متون با دیگر متونی که 

این ویژگی ها را ندارند، ترسیم می کند. همچنین دکتر زرقانی به شاخص های تعیین ژانری و مسائل اصلی رویکرد ژانری پرداخت«.
اینکه، کتاب برای مخاطب دانشجوی  از برگزارکنندگان نشست گفت: نقدی که وارد است  ادامه دکتر عباسی ضمن تشکر  در 
مبتدی ادبیات مفید نیست. همچنین ژانر شاهانه با آنچه دکتر شفیعی کدکنی ازآن تعریف می کنند تفاوت دارد و در پایان نقد 

خود سوالی را اینگونه مطرح کرد؛ چرا ژانر ادبی و چرا نوع ادبی نه؟
دکتر زرقانی در پاسخ به این انتقادگفت: »نظر من بیشتر به محتوای ادبی و به ژانرهاست و در پاسخ به سوالی که اشاره کردید چرا 
ژانر به جای نوع ادبی؟ باید بگویم؛ ژانری که بنده مطرح می کنم تعریفش با آنچه در ذهن ما از کلمه و اصطالح نوع ادبی است، 
متفاوت است. ژانر را به کارمی برم چون احساس می کنم ژانر با این تعریف که ارائه می دهم، صورت قالب اندازه دارد لذا با نوع ادبی 

تخلیط می شود و با آنچه رزمجو در مورد انواع ادبی می گوید، فرق دارد«.
همچنین دکتر بشیری )ناقد( ضمن تشکر از دکتر زرقانی به سبب دادن نظم و طبقه بندی به کارشان که به فهم بیشترمطالب 
نگاه  با  ادبیات  تاریخ  است  قرار  وقتی  را خیلی محدود کردید.  بحث  »اول؛ شما  افزود:  نقد خود  از  نکته  دو  به  کمک می کند 
ژانری باشد پس تکلیف زبان و جنبه های دیگر چه می شود و چه چیز کم می شود در تاریخ ادبیات یعنی تاریخ تحوالت فکری 

و مؤلفه هایی که فکر را زینت می دهد. دوم؛ در ادبیات قسمت اصلی اش زبان است و در بحث شما این معنی دیده نمی شود«.
دکتر بشیری افزود: »فرقی بین ژانر یا نوع یا فرم را در این مقاله نتواستم استخراج کنم و اینکه بالغت و زبان در مطالعات ادبی 
چه نقشی دارد باید در اثر ملحوظ می شد. اینکه قدما چنین کردند و ما باید چنان کنیم و اینکه رویکرد ژانری همه مشکالت ما 

را در بررسی های تاریخ ادبی حل می کند، چنین نیست«.
دکتر زرقانی ضمن تشکر از دکتر بشیری که دغدغه مندانه به ارائه مطلب پرداختند به مسئله توهم پرداخت و اشاره کرد: »من در 
کتاب به تفضیل گفته ام که نوشتن تاریخ ادبیات با این رویکرد کار یک نفر یا کار یک یا دو سال نیست. غرض من این که بگویم 
این دیدگاه هم هست و با این زاویه فقط برخی از مسائل تاریخ ادبیات ما روشن تر بشود. اینکه اشاره کردید باید به بالغت پرداخت 
من تصور نمی کنم که در تاریخ ادبیات نباید پاسخگو باشم که چرا عبید زاکانی موش و گربه نامیده است ؛ و در تاریخ ادبیات مسئله 
چیزی دیگری است از طرفی تعریفی که من از تاریخ ادبیات ارائه می دهم با تعریفی که دکتر بشیری از تاریخ ادبیات ارائه می دهند 
تفاوت دارد اما اینکه یک نوع از تعریف این است و با این تعریف هم می شود تاریخ ادبیات نوشت را قبول دارم در مورد کتابهای 
احسان یار شاطر باید بگویم؛ رویکردها ژانری است و من امیدوارم همان دیدگاه و همان طرز فکر به تاریخ ادبیات ما ارائه شود«.

در پایان نشست، دکتر موحدی )مدیر علمی کرسی( ضمن تشکر از حضار، اساتید و ناقدین به جمع بندی بحث پرداخته و عنوان 
کرد: »دکتر زرقانی تالش می کرد در کتاب، مقاله، سخنرانی و خطابه شان تعریفی از ژانر ارائه دهند و سعی در این داشتند که 

بگوید رویکرد ژانری برآن است تا با عنایت به یکسری پرسش های معین، قدرت تحلیل به پژوهشگر ادبی بدهد«.
در پایان نشست، حاضرین نیز سواالت خود را مطرح کردند.



3                                                                                                 خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  3

بازدید دانشجویان و همکاران پژوهشگاه
 از موزۀ ملی ایران و موزۀ آبگینه

در راستای آشنایی پژوهشگران و کارشناسان علوم انسانی با تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران اسالمی، معاونت فرهنگی- 
اجتماعی پژوهشگاه با هماهنگی به عمل آمده با سازمان گردشگری و میراث فرهنگی برنامه بازدید از مجموعه موزه 

ملی ایران و موزه آبگینه را در روز شنبه 28 مهر ماه 1397 فراهم کرد.
و گنجینه  آثار  با  ابتدا  انجام شد، حاضران  پژوهشگاه  و همکاران  دانشجویان  از  تعدادی  با حضور  بازدید که  این  در 
مجموعه موزه ملی ایران شامل موزه ایران باستان و موزه دوران اسالمی آشنا شدند. در موزه ایران باستان که سر در آن 
با الهام از طاق کسرای ساسانی طراحی شده است، در دو طبقه آثار هزاره پنجم پیش از میالد تا پایان دوران ساسانی 
به نمایش گذاشته شده بود. در ساختمان مجزایی از موزه ملی ایران نیز، موزه دوران اسالمی قرار داشت که همراهان 

از گنجینه دوره های مختلف بعد از اسالم بازدید کردند.
در بخشی دیگری از این برنامه از موزه آبگینه که در خانه قدیمی قوام السلطنه )سیاست مدار اواخر دوران قاجار و اوایل 
دوره پهلوی( قرار دارد و در آن مجموعه ای از سفال ها و شیشه ها از دوران های مختلف تاریخ گردآوری شده است، 
بازدید به عمل آمد. نمای بیرونی ساختمان و طراحی داخلی این موزه نیز، با تلفیق معماری ایرانی و اروپایی، بنایی 

ماندگار را به جا گذاشته که مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت.
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انتصاب  

دکتر قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، طی احکامی
دکتر مسعود رضایي به سمت مدیر دفتر نظارت و ارزیابي پژوهشگاه؛

دکتر یداهلل رفیعي به عنوان رئیس واحد نشر و ویرایش پژوهشگاه؛
دکتر عبدالرحمن حسني فر را به عنوان رئیس پژوهشکده تاریخ ایران؛
دکتر حمید تنکابني را به عنوان رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعي؛

دکتر علیرضا منصوري را به عنوان رئیس پژوهشکده غرب شناسي و علم پژوهي؛
دکتر معصومه نعمتي قزویني را به سمت مدیر گروه پژوهشي تحقیقاتي ادبي در موضوعات مختلف؛

دکتر سعید ناجي را به سمت مدیر گروه پژوهشي فلسفه براي کودکان و نوجوانان فبک؛
دکتر سید جواد میري را به سمت مدیر گروه فرهنگ و تمدن اسالم و ایران؛

دکتر سید آیت اهلل میرزایي را به سمت مدیر گروه جامعه شناسي تاریخي ایران؛
دکتر فرانک جهانگرد را به سمت مدیر گروه پژوهشي پژوهش هاي بنیادین؛

دکتر علیرضا شعبانلو را به سمت مدیر گروه پژوهشي ادبیات و کاربردي هاي اجتماعي؛ 
مهندس حسن فقیه عبدالهی را به سمت معاون مرکز اسناد فرهنگي آسیا؛

دکتر نعمت اهلل فاضلي را  به عضویت در کمیسیون تخصصي علوم اجتماعي؛
دکتر شهرام یوسفي فر  را به عضویت در کمیسیون تخصصي علوم اجتماعي؛

دکتر یداهلل دادگر  را به عضویت در کمیسیون تخصصي علوم اجتماعي؛
دکتر ناهید مؤید حکمت را  به سمت ریاست کمیسیون تخصصي علوم اجتماعي؛

دکتر فرهاد زیویار را به عنوان عضو شوراي سیاستگذاري طرح اعتالي علوم انساني؛
و دکتر مریم قبادي را به عنوان مسئول دبیرخانۀ جذب اعضاي هیأت علمي؛

منصوب کرد.
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تاریخ برگزاری: 1397/06/21
موضوع : نقد الهیات متافیزیکی و بررسی امکان شکل گیری الوهیتی پسامتافیزیکی ازمنظر هایدگر متأخر

استادان راهنما: دکتر علی اصغر مصلح، دکتر امیر مازیار
استاد مشاور: دکتر مهدی معین زاده

استادان داور: دکتر زهره معماری، دکتر احمدعلی حیدری، دکتر محمدتقی طباطبایی
این جلسه در روز چهارشنبه 21 شهریور ماه با حضور هیأت داوران رساله و تعدادی از دانشجویان و مدعوین در سالن دفاعیه دانش 
ساختمان تحصیالت تکمیلی برگزار گردید. دنشجو در مدت 40 دقیقه به ارائه گزارش و دفاع از رساله خود پرداخت که برخی از 

نکات مطرح شده به شرح ذیل است:
رساله حول دغدغه معناباختگی انسان معاصر شکل گرفته که آن را معلول مرگ خداوند به مثابه بنیاد معنابخش حیات انسان می 
داند. از این رو رساله بر اساس دو پرسش بنیادی شکل می گیرد. اول آنکه چرا خداوند مرد؟ و ثانیا: زندگی معناباخته پس از او را 
چگونه زیست کنیم؟ برآنیم تا این پرسشها را از رهگذر تامل در آثار هایدگر متاخر بازخوانی نماییم. بدین منظور و بر اساس خوانش 
هایدگر و نقد رادیکال وی از سنت متافیزیکی به سه پرسش کلیدی می رسیم که سه فصل اصلی رساله سعی دارند از منظر هایدگر 
متاخر به آنها پاسخ گویند. اول )فصل2(: جایگاه الوهیت در تفکر متافیزیکی چیست؟ دوم )فصل3(: پیامدهای تلقی متافیزیکی از 

الوهیت چیست؟ و سوم )فصل4( : چه امکانی برای الوهیتی پسامتافیزیکی می توان متصور بود.
فصل 2 با مقدمه ای بر تطور معنای متافیزیک نزد هایدگر تالش می کند نشان دهد به چه معنا هایدگر متافیزیک را انتوتئولوژی 
یا هستی-خداشناسی می داند. متافیزیک با تمرکز بر هستندگان و غفلت از هستی به مثابه فرایند آشکارگی، از دوجهت به بررسی 
هستندگان می پردازد، یکی از جهت چیستی و دیگری از جهت بودگی. این دو بعد هستنده انگاری در افالطون و با نظریه عالم 
مثل آغاز شده و در دوگانه موفه-متحرک بودن ارسطویی بسط پیدا می کند و کاملترین هستنده در سر رشته اعالی این نظام قرار 
می گیرد. در قرون وسطی این دوگانه تحت عناوین وجود و ماهیت طرح می شوند و خدای کتاب مقدس در موقف این کاملترین 
هستنده انتوتئولوژی یونانی قرار داده می شود تا االهیات متافیزیکی سامان پذیرد. خداوند به مثابه کامل ترین موجود، واجب الوجود، 

علت العلل، فعلیت محض و ... همه ناشی از ابتنای االهیات ادیان بر متافیزیک یونانی هستند.
در فصل 3 بررسی می کنیم که این خدای متافیزیکی چگونه در دوره مدرن و خودآگاهی سوژه اندیشنده به ذات خویش بسط پیدا 
می کند و خودش را به مثابه یکی از تصورات دکارتی در می یابد که نیازمند اثبات برای تداوم حیات است. وقتی سوژه خود را به 
مثابه بنیاد هستندگان در می یابد، و وقوف پیدا می کند که ریشه خداوند متافیزیکی در عقالنیت وی است، دیگر جایگاه آن خداوند 
به مثابه بنیاد تضعیف می شود و می بایست از آزمون براهین اثبات خداوند سربلند بیرون آید. در ادامه این بسط عقالنیت و ظهور 
روشنگری، خداوند متافیزیک هرچه بیشتر افول می کند و با تردید بیشتری به او نگریسته می شود. در اینجاست نیچه به مثابه بسط 
نهایی ظرفیت متافیزیک ظهور پیدا می کند و با بر مال کردن ریشه عقالنیت به مثابه اراده معطوف به قدرت، کل جهان فراحسی 
افالطونی را تالش برای قالب زدن و متوقف نمودن صیرورت اراده برمی شمرد تا بتواند نوعی سیستم سازی و وحدت آفرینی و 
معنابخشی نماید. با سرنگونی جهان فراحسی و متافیزیک افالطونی است که نیچه مرگ خدا را اعالم می کند. گویی که خداوند 
متافیزیکی از اساس مرده به دنیا آمده بود زیرا معلول همین اراده معطوف به قدرت بود. این بسط منطقی درونمایه همین خدا بود 
که منجر به مرگ وی شد نه آنکه نسیان و طغیان انسانها او را به زیر کشید. پیامد چنین جهان بدون خدایی زیستن انسان در 
معناباختگی و بی خانمانی خواهد بود که تعبیری از همان نیهیلیسم معاصر است و به زعم هایدگر با فراروی از متافیزیک، امکان 

نجات از آن می تواند تجلی پیدا کند.
در فصل 4، بر آنیم تا از امکان شکل گیری الوهیتی پسامتافیزیکی پرسش کنیم. در این راستا و با فرا رفتن از هستنده انگاری، به 
دنبال یافتن خدای هستنده ای جدید نیستیم بلکه می خواهیم الوهیت را به مثابه بعد الوهی هستی یا قدسیت هستی تبیین نماییم. 

گزارش جلسه دفاعیۀ هانی اشرفی
)دانشجوی دکتری فلسفه دین(
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در اینجاست که هستی به مثابه رخداد را نزد هایدگر باید فهم کنیم. هستی فرایند از مستوری به نامستوری آمدن است که پیش 
از آشکارگی، خود اختفا را تقدم ذاتی می دهد. این اختفا به مثابه امکانهای نه هنوز آمده یا جهانهای فروپوشیده بر ما مستور است 
و در افق تاریخی انسان است که همین مستوری، یکایک آشکارگی ها یا جهان های انتولوژیک را به ما اعطا می کند یا بر ما می 
گشاید. به همین جهت مستوری به مثابه اعطاکننده جهان های انتولوژیک یا افق های معنا، بعد قدسی هستی یا امر مقدس است. 
آنچه هایدگر از واپسین خدا مراد می کند همین حیث الوهی هستی است که قابل تثبیت کردن در هستنده نیست بلکه گذرندگی 
تاریخی دارد و نمی تواند در قالب موجودی با صفات و اسمای مشخص متعین شود. چون امر مقدس مستور است و هنوز در جهان، 
صورت بندی نشده است پس زبان معمول نیز برای آن مفهوم سازی نکرده و لذا نیازمند رویکرد دیگری به زبان برای سخن گفتن 
ایجابی از امر مقدس هستیم. این رویکرد دیگر را هایدگر شعر می نامد که هیچ قرابتی با معنای زیبایی شناختی یا استتیکی ندارد. 
بلکه شعر فرایند زایش افق معنا از مستور یا همان زبانیدن زبان را در خود دارد. شعر به معنای اثر هنری، کشاکش آشکارگی جهان 
با مستوری زمین است که خود فرایند نامستوری را بصورت استعالیی مطمح نظر دارد و برای همین یک پا در آشکارگی و پای 
دیگر در اختفا می نهد. به بیان هایدگر در شعر نامستوری به درون مستوری پس می کشد یا به بیان روشن تر از زبان آشنای ما می 
آغازد و در ایهام معنایی ما را به سوی امر مسکوت داللت می کند. اینجاست که هایدگر از همسایگی شعر و تفکر سخن می گوید. 
یعنی بعد سلبی رویکرد به امر مقدس دوشادوش بعد ایجابی آن است که می تواند ما را به سوی آن رهنمون شود. هولدرلین شاعری 
است که هایدگر با خوانش آثار او سعی دارد امر قدسی در شعر را پدیدارشناسی کند. هایدگر در تشریح ساختاری تحت نام چهارگان، 
متشکل از زمین، آسمان، میرندگان و خدایان سعی دارد یک آنتی پارادایم برای جهان تکنولوژیک و تحت سیطره گشتل ارائه کند 
انتولوژیک دارای اهمیت اگزیستانسیال یا هستی شناسانه ای ورای بهره کشی به مثابه منابع  که در آن همه هستندگان به لحاظ 
هستند. چهارگان نوعی هارمونی مقدس است که در آن نسبت های هستی شناختی تاریخی حاکم بوده و بعد الوهی به مثابه بنیاد 
معنابخش تجلی پیدا می کند. در مصاحبه اشپیگل هایدگر تحت عنوان نجات به دست خدایی، بار دیگر تأکید می کند که امر قدسی 
نه در کسوت یک خداوند متعین بلکه به صورت بعد یا حیث الوهی هستی می تواند انسان را از نیهیلیسم نجات دهد. البته تجلی امر 
قدسی در دست انسان استراتژیست قرار ندارد بلکه با کسب آمادگی در تفکر و شاعری است که امکان چرخش تقدیرتاریخی فراهم 

شده و تجلی الوهیت در زیست جهان انسان می تواند محقق گردد.
پس از خطابه دانشجو، استادان داور به بیان نظرات خویش پرداختند:

دکتر حیدری، داور خارجی رساله، ضمن تقدیر از موضوع رساله و دغدغه مندی و اصیل بودن پرسش آن، با توجه به تحصیل در 
آلمان و اشراف به زبان آلمانی، نکات ارزنده ای درباره واژه گزینی ها متذکر شد که حتی در زبان انگلیسی نیز چندان مورد توجه 
واقع نشده است. به عالوه معتقد بود که فلسفه صدرایی را باید از فلسفه سینوی از حیث متافیزیکی بودن تفکیک کنیم و به سادگی 
نمی توان پذیرفت که فلسفه صدرایی نیز در حوزه متافیزیک قرار می گیرد. همچنین وی اشاره مطلوبی به مفهوم فوگ در کتاب 

مساهمت هایدگر داشت و اینکه این ساختار چگونه به شکل گیری ایده واپسین خدا منجر شده است.
دکتر معماری، استاد داخلی رساله، ضمن تقدیر از موضوع و پرداخت متن و جامعیت رویکرد رساله، معتقد بود بهتر است فصل 
چهارم در نسبت با فصل دو و سه، حجم چشمگیرتری داشته باشد و رساله بیشتر حول همان فصل متمرکز شود. به عالوه معتقد 
بود معنای امر مقدس باید در مقدمه بیشتر ایضاح شود تا باعث ابهام خواننده متن نگردد. وی همچنین برخی نکات ویرایشی را 

جهت تصحیح در متن یادآور شد.
دکتر معین زاده استاد مشاور رساله،  با ارزیابی مثبت از رساله و روشن بودن ساختار متن و همچنین نطق دفاع، پیشنهاد کرد در 
یک پژوهش تکمیلی نظر هایدگر متقدم )چنانکه در رساله پدیدارشناسی زندگی دینی آمده است( با رویکرد متأخر وی نسبت به 
الوهیت بررسی تطبیقی شود. وی همچنین معتقد بود ترجمة انگلیسی پرویز عماد از رساله افادات دقیق تر بوده و نزدیکی بیشتری 

به متن آلمانی دارد.
دکتر طباطبایی، یکی دیگر از استادان خارجی رساله، ضمن تقدیر از این رساله این پرسش را طرح کرد که وظیفه بشر کنونی آیا 
انفعال محض است یا برنامه ریزی برای ظهور الوهیت؟ همچنین معتقد بود اگر دامنه پژوهش در رساله به جای کل تفکر هایدگر 
متاخر بر یک متن مشخص صرف متمرکز و محدود می شد شاید تدقیق بیشتری در موضوع صورت می گرفت. سپس دانشجو ضمن 
پذیرش مشکل واژه گزینی ترجمه هایدگر در زبان فارسی، آن را معلول درگیری ما با چهار زبان آلمانی، انگلیسی، عربی و فارسی 
دانسته و تکثر سلیقه های متخاصم را علت مضاعف این نابسامانی می داند. وی معتقد است که الزم است تا تشکل هایی از اساتید 
و پژوهشگران زبده و نیز مترجمین مطرح جهت توافق در معادل یابی ها و بسط زبان فارسی در بعد فلسفی صورت پذیرد تا انسجام 
بیشتری در متون ترجمه شده را شاهد باشیم. در خصوص فلسفه صدرایی، دانشجو معتقد است که آنچه صدرا وجود می نامد همان 

خارجیت صرف یا فعلیت محض یا اگزیستانسیای قرون وسطی است که ریشه در انتوتئولوژی افالطونی-ارسطویی دارد.
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تاریخ برگزاری: 06/14/ 1397
موضوع: بررسی مبانی حکمی نمادها در هنر ایرانی اسالمی براساس حکمت صداریی

استاد راهنما: دکتر طاهره کمالی زاده
استاد مشاور: دکتر ایرج داداشی

استادان داور: دکتر مریم صانع پور، دکتر هادی ربیعی، دکتر سعید انواری
این جلسه در روز چهارشنبه  14 شهریور ماه در سالن دفاعیه مدیریت تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
)ساختمان کریمخان( برگزار گردید. دنشجو در مدت بیست دقیقه به ارائه گزارش و دفاع از رساله خود پرداخت که برخی از نکات 

مطرح شده به شرح ذیل است:
ایشان در ابتدا به تبیین ساختار پژوهش پرداخته و با توجه به ایرادات مطرح شده در جلسه پیش دفاع تمرکز خود را بر روی اصالحات 
اعمال شده و تغییرات صورت گرفته  قرار داد. در بخش اول که مربوط به کلیات پژوهش بود بیان مسأله، سواالت و فرضیه ها و 
پیشینه پژوهش تبیین گردید. فصل اول از بخش دوم مربوط به رمز و رمزپردازی بود که وی در این رابطه به بحث رمز و تمثیل 
اشاره کرد و پس از تبیین انواع تمثیل، تمثیل رمزی را مرادف با رمز و یکی از اقسام آن دانست.  پیرامون فصل دوم این بخش نیز 
وی فقط به ذکر این نکته اکتقا نمود که غرض از پرداختن به این بحث از این جهت بوده که هنر اسالمی ایرانی یکی از جلوه گاه 
های اصل رمزپردازی است. ایشان در رابطه با فصل اول از بخش سوم به تبیین شواهدی پرداخت که سازگاری اصل رمزپردازی را 
با حکمت متعالیه نشان می دهد. در فصل دوم این بخش نیز وی مبانی حکمت صدرایی را به سه قسم هستی شناسی، جهان شناسی 
و معرفت شناسی تقسیم نمود و در هر بخش مبانی مربوطه را مطرح و تبیین نمود. وی به این نکته نیز اشاره کرد که برخی از مبانی 
مربوط به اصل رمزپردازی است و برخی نیز مربوط به کشف رمز است و از آنجا که اساسًا رمز بدون کشف رمز معنایی نخواهد 
داشت لذا همة آنها به عنوان مبانی رمزپردازی مورد توجه هستند. در انتها نیز وی به بیان نتایج حاصله از این پژوهش پرداخت که 
یکی از آنها استفاده از مبانی حکمت صدرایی در تحلیل رمزهای به کار گرفته شده در عرصه ادبیات و هنرهای سنتی اسالمی ایرانی 

است. پس از اتمام گزارش دانشجو، استادان به بیان نظرات خود پرداختند:
در ابتدا دکتر انواری یکی از داوران رساله از تغییرات و اصالحات انجام شده ابراز رضایت نموده و پژوهش را دارای انسجام بیشتری 
نسبت به قبل دانست. وی چند نکتة اصالحی را نیز مطرح کرد. در ادامه دکتر ربیعی یکی دیگر از داوران رساله، ضمن بیان احساس 

رضایت  از روند پژوهش،  اصالحاتی را نیز مطرح کرد.
با اعطای نمره 19/5 و درجة عالی به رسالة دانشجو، وی را  در پایان، هیأت داوران و اساتید راهنما و مشاور به شور نشسته و 

دانش آموخته مقطع دکتری رشتة حکمت متعالیه تشخیص دادند.

گزارش جلسه دفاعیۀ احمدرضا هنری
 )دانشجوی دکتری حکمت متعالیه(

به همین جهت کاماًل معطوف به هستندگان بوده و به لحاظ معنایی هیچ اشتراکی با آنچه هایدگر از هستی یا وجود مراد می کند 
نخواد داشت و در نتیجه صدرا نیز در متافیزیک باقی خواهد ماند. اگرچه تامل در فلسفه صدرایی خارج از گستره این رساله بوده و 

صرفا به عنوان یک نکته جانبی که در آینده نیاز به پژوهش بنیادی دارد ذکر شده است.
در خصوص نسبت حجم فصل چهارم به دو فصل دیگر، دانشجو بیان کرد با توجه به اینکه موضوع اساسًا دوبخشی است و نقد 
االهیات متافیزیکی را الزمه و شالوده طرح پرسش از الوهیت پسامتافیزیکی می داند، بنابراین پرداختن نیمی از رساله بدان برای 
کسب آمادگی ورود به فصل چهارم ضروری بوده است. در خصوص انفعال یا فعالیت بشر امروزی، هایدگر رویکردی بسیار ظریف 
و دشوار دارد. بشر امروز نباید منفعل باشد ولی از سویی نباید گمان برد که با برنامه ریزی و ایجاد استراتژی می تواند امر الوهی را 
وادار به تجلی کند. انسان امروز صرفا می تواند در تفکر و شاعری کسب آمادگی کند تا زمینه را برای چرخش تقدیر و ظهور الوهیت 
آماده نماید و به انتظار تجلی آن باشد. در خصوص دامنه موضوع رساله دانشجو معتقد است تا جغرافیای کلی بحث هایدگر متاخر 
که در آثار متعدد وی پراکنده شده روشن نشود، متمرکز شدن بر یک متن صرف برای واکاوی معنای الوهیت نمی تواند راهگشا باشد 

و فروکاست گرا خواهد بود و دور هرمنوتیکی جزء و کل الزم است در این موضوع نیز پیاده شود.
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