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دویستمین جلسۀ شورای متون و کتب علوم انسانی 
با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

دویستمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با حضور دکتر غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری در روز پنج شنبه 3 آبان ماه 1397 در ساختمان وزارت علوم تشکیل شد. در این نشست، رئیس و 
معاونان پژوهشگاه علوم انسانی، مدیران پژوهشکده ها، مدیران گروه های تخصصی شورای بررسی متون و کتب 
علوم انسانی و طرح اعتالی علوم انسانی و دیگر همکاران پژوهشی دبیرخانه شورای بررسی متون و طرح اعتالء 

حضور داشتند.

جامعه  از  بخش  این  نمایندگان  و  انسانی  علوم  جایگاه  تکریم  با  خود  سخنرانی  ابتدای  در  غالمی،  دکتر 
دانشگاهی، گفت: »شاکریم که در محضر اساتید و اندیشمندان گرامی در مجموعۀ پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و طرح اعتالء هستیم که جمع گرانقدری در حوزۀ علوم انسانی کشور 
است. این جمع نمایندۀ خوبی از جامعه و اساتید علوم انسانی است که کشور ما بحمداهلل به عنوان یک سرمایۀ 

فکری از وجودشان بهره مند است«.   
وزیر علوم با بیان اینکه حضور، تحرک و اثربخشی خانوادۀ بزرگ علوم انسانی باید بیش از پیش باشد، گفت: 
»با این وجود، با حرکت ها و رویکردهای سال های اخیر، خوشبختانه این ظهور و بروز خیلی بیشتر شده است. 
حضور علوم انسانی در مجموعه های دانشگاهی و پژوهشی کشور باید پررنگ باشد. در مجموعه هایی مثل 
شورای بررسی متون، شورای تحول و در بحث اسالمی شدن دانشگاه ها مباحث متعددی مطرح می شود و 
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کارهای خوبی صورت گرفته است و ما در ستاد وزارت علوم برای مجموعه های فعال در حوزه های مختلف 
علوم از جمله علوم انسانی از هیچ کمکی دریغ نمی کنیم تا بتوانیم توسعۀ ارتباط بین مراکز علمی با مراکز 

اجرایی را بیشتر در دستور کار قرار دهیم«.
وزیر علوم اعالم با بیان اینکه در ماه های گذشته، هماهنگی های زیادی در جهت ارائۀ مدون نظرات دانشگاه ها 
محترم  ریاست  از  اجرایی  مسئولین  به  را  نتایج  کردیم  »تالش  گفت:  داشتیم،  تحقیقاتی  مراکز  و 
جمهوری تا مراکز مختلف انعکاس دهیم و این روند کماکان در حال انجام است. از آثار نشست های 
ریاست محترم جمهوری با اساتید اقتصاد، این بود که نشست هایی هم با اساتید علوم اجتماعی داشته باشند، 

برای سایر رشته ها هم برنامه هایی وجود دارد. در دانشگاه ها هم با حل
قه های بررسی مسائل مختلف کشور چه در حوزۀ علوم انسانی و چه در حوزه های دیگر از جمله مسائل و 

مشکالت صنعت، توسعه علمی و مواردی از این قبیل ارتباط داریم«. 
دکتر غالمی در ادامه خواستار افزایش برون دادها در بخش تحول علوم انسانی و اعتالی علوم انسانی شد و 
در بحث نقد متون در شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی نیز به هم افزایی این نهاد با سایر نهادهای 
از جامعۀ علمی کشور، حل مسائل کشور  مقام معظم رهبری  انتظار  و گفت: »همیشه  اشاره کرد  همسو 
چه در حوزه های پژوهشی و چه در حوزه های تعلیم و بررسی مسائل و نقدهای گفتمانی بوده است. لذا 
خوشحالیم که در مجموعۀ حوزۀ علوم انسانی، اساتید گرانقدری داریم که وجودشان بسیار نعمت بزرگی 
اساتید  و  جوان ترها  به خصوص  اساتید  که  کنند  تالش  باید  کشور  پژوهشی  و  علمی  مجموعه های  است. 
پیشکسوت و بزرگان علم را برای برنامه ریزی در حوزه های علمی و پژوهشی به کار بگیرند و نتایج آن را به 

سطح کشور بیاورند«. 
دکتر حسینعلی قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و شورای بررسی متون، پس از سخنرانی وزیر علوم، 
توجه بیشتر به علوم انسانی در برنامه    های اعالمی دکتر غالمی به مجلس شورای اسالمی نسبت به سایر 

برنامه ها را مصداق عینی وفاداری پررنگ به علوم انسانی دانست.
پیش از سخنرانی وزیر علوم، دکتر قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و شورای بررسی متون گزارشی از 
پژوهشگاه علوم انسانی و مراکز فعال آن از جمله شورای بررسی متون و طرح اعتالی علوم انسانی، ارائه داد 
و ضمن تشکر از توجه وزیر به پژوهشگاه علوم انسانی که برای دومین بار در جمع پژوهشگران علوم انسانی و 
اعضای پژوهشگاه حضور یافته اند، توجه بیشتر ایشان به علوم انسانی در برنامه    های اعالمی به مجلس شورای 
اسالمی را مصداق عینی وفاداری پررنگ به علوم انسانی دانست.وی در ادامه از خدمات همۀ مدیران سابق 

پژوهشگاه تشکر کرد و به تشریح رویکردهای پژوهشگاه پرداخت.
دکتر قبادی در محور اول سخنرانی خود به موضوع تعریف و تنظیم فعالیت ها بر مبنای اسناد باال دستی به 
ویژه برنامۀ ششم توسعه پرداخت و رویکرد پژوهشگاه در این خصوص را حول این محورها تشریح کرد: »سوق 
دادن تدریجی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به سمت دانشگاه های جامعه محور، کارآفرین و خالق، 
تحول و ارتقای کمی و کیفی علوم انسانی و هنر، فعال کردن کرسی های نظریه پردازی در چارچوب نقشه 
جامع علمی کشور و تحول در علوم انسانی، استفاده از ظرفیت فعالیت های فرهنگی اجتماعی دانشگاهیان 
در توسعه کارآفرینی و اشتغال و ارتباط صنعت و دانشگاه، احیای تاریخ علمی و فرهنگی اسالم و ایران و 
الگوسازی از مفاخر علمی در عرصه علم و فناوری به منظور ارتقای اخالق مداری، خودآگاهی و نشاط علمی 
کارآمد کردن  به منظور  علوم انسانی  نوآوری خاص رشته های  و  پژوهش  تدوین شاخص های  دانشگاهیان، 
آنها، توسعۀ دیپلماسی علمی - فناوری، حضور فعال و محوری در مجامع تصمیم سازی جهانی و بین المللی 
مربوط به بند 2 برنامه توسعۀ مشاکت و همکاری  های ملی و بین المللی و ترویج و آموزش زبان فارسی به 

غیرفارسی زبانان و گسترش کرسی های ایران شناسی«.
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سازمان  تحول،  شورای  همچون  مرتبط  نهادهای  با  هم افزایی  به  ادامه  در  انسانی  علوم  پژوهشگاه  رئیس 
سمت، دانشگاه عالمه و دیگر پژوهشگاه ها و مراکز مرتبط اشاره کرد و در محور سوم صحبت های خود 
به برنامه مداری، طراحی و اجرای برنامۀ توسعه راهبردی پژوهشگاه و تأکیدات آن بر محورهایی از قبیل 
اثربخشی  افزایش  و کالن،  پیوسته  به هم  ترویجی سازی، حرکت منظومه ای در طرح های  کاربردی سازی، 
اعتالء  طرح  و  متون  بررسی  شورای  واسطۀ  به  نخبگانی  شبکه  تقویت  و  پژوهشی  فعالیت های  اجتماعی 

پرداخت.
دکتر قبادی در ادامه به شیوه های متنوع عرضۀ دستاوردهای پژوهشی در قالب نشست های نخبگانی مساله 
محور و محصول مدار، تولید گزارش های راهبردی، مناظره، نظریه پردازی، سخنرانی علمی، میزگرد، کتاب، 
مقاله، یادداشت انتقادی و غیره اشاره کرد و هم افزایی، افزایش بهره وری، برنامه مداری، راهبردمداری، 
فعالیت شبکه ای، نظام مندی و توجه به محصول محوری و افزایش اثربخشی را جزو سیاست های 
پژوهشگاه اعالم کرد و در پایان سخنرانی خود از از وزیر خواست که شورای عالی برنامه ریزی دانشگاه ها 
از نتایج و دستاوردهای شورای بررسی متون بهرۀ بیشتری بگیرد و همچنین گسترش شبکۀ نخبگانی شورای 
بررسی متون، گسترش پیش برد طرح اعتالء و گسترش فضای فیزیکی پژوهشگاه مورد حمایت آن وزارتخانه 

قرار گیرد«.
در ادامه، دکتر مالیی، معاون پژوهشي و تحصیالت تکمیلي پژوهشگاه، حول محور زمینه های رویش طرح 
ارائه سخنرانی کوتاهی  جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور در پژوهشگاه علوم انسانی به 
پرداخت. وی فعالیت های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بر مبنای برنامۀ راهبردی با رویکرد 
با سایر  را در حوزه های مختلف طرح های پژوهشی، نشست های تخصصی، نشر و همکاری  دینی و بومی 
امام علی )ع( و پژوهشکده هایی همانند  نهادها توضیح داد و پژوهشکدۀ مطالعات قرآنی، مرکز تحقیقات 
پژوهشکدۀ اندیشه سیاسی، انقالب و تمدن اسالمی، پژوهشکدۀ اخالق و تربیت، پژوهشکدۀ حکمت معاصر 
و پژوهشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی با رویکرد کاربردی را جزو اقدامات تأسیسی در حوزۀ دینی و بومی 

عنوان کرد«.
فعالیت های  از  گزارشی  علوم انسانی  کتب  و  متون  بررسي  شوراي  دبیر  مطهر،  کریمی  دکتر  آن،  از  پس 
شاخص شورا ارائه کرد. وی در این سخنرانی به راهبردها، اهداف و رویکردهای شورای بررسی متون و کتب 
این شورا، محصوالت  در  گروه های تخصصی 17گانه  و  نخبگانی  تقویت شبکۀ  انسانی، شبکه مندی،  علوم 
تکریم  علم،  در  بومی گرایی  »رویکرد  کرد:  خاطرنشان  و  ارائه  نقد،  نقِد  سامانه  و  انتقادی  رویکرد  با  شورا 
ارزش های دینی، انطباق تحقیقات علوم انسانی با نیازهای جامعه و جلب مشارکت دانشگاه ها، مراکز آموزش 
عالی و اساتید سراسر کشور در جهت هم افزایی، محصول  محوری، بومی گرایی، کاربردگرایی و اثربخشی در 

فعالیت های شورا مورد تأکید است«.
وی در ادامه گزارشی از طرح ها و فعالیت های شورا بیان کرد و نقد 5500 عنوان کتاب کتب ملی، نقد 850 
عنوان کتاب جهانی، 3000 جلسه تخصصی نقد و 185 نشست و همایش علمی را گزارش داد. وی همچنین 
رویکرد  با  پژوهشی  طرح های  و  انتقادی  رویکرد  با  تألیفی  کتب  تخصصی،  نقدنامه های  دربارۀ  توضیح  به 
انتقادی با مشارکت دانشگاه ها، ماهنامۀ علمی پژوهشی پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 

و دیگر فعالیت های پژوهشی و ترویجی شورا در حوزۀ نقد کتب و متون علوم انسانی پرداخت.
انسانی  علوم  اعتالی  جامع  از طرح  گزارشی  اعتالء،  امور طرح  در  رئیس  جانشین  فوزی،  دکتر  ادامه،  در 
معطوف به پیشرفت کشور ارائه کرد و در چند محور به چرایی و ضرورت  شکل گیری  طرح جامع اعتالء، 
اهداف، ویژگی ها و نوآوری های طرح، عملکردها و دستاوردهای طرح و برنامه های آینده آن پرداخت و مسائل 
شش گانۀ این طرح را نسبت علوم انسانی با دین، فرهنگ و جامعه، نسبت علوم انسانی با برنامه های پیشرفت 
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و توسعۀ کشور، نسبت علوم انسانی جدید با قدرت ملی و بین المللی، نسبت علوم انسانی با صنعت، تجارت و 
فناوری، نسبت بین علوم انسانی و نهادهای اجرایی و نسبت بین تحصیل، مهارت و اشتغال دانش آموختگان 

علوم انسانی نام برد«.

این نشست در ادامه با سخنراني دکتر رضا داوري اردکاني در خصوص یکی از طرح های تحقیقاتی از مجموعه 
طرح های اعتالی علوم انسانی ادامه یافت. دکتر رضا داوري اردکاني با پرداختن به موضوع علم و اخالق در 
ایران و غرب، گفت: »علم نتیجۀ اخالق نیست و اینکه گفته می شود اخالق پیش شرط علم است به 
معنای اخالق نظری نیست بلکه به مسئولیت پذیری، قانون مداری و امانت داری و امثالهم ارجاع 
دارد«. وی در ادامه به این موضوع که چه اخالقی با پیشرفت علم تناسب دارد را مورد تأکید قرار داد و مسئله 
خود را کارساز کردن علم عنوان کرد و گفت :»با وصف تاریخ علم در غرب می توان مشاهده کرد که غرب علم 

را برای علم خواسته است و به این علم وفادار بوده است«.
در ادامه بحث و تبادل نظر در خصوص این سخنرانی ادامه یافت و پس از آن دویستمین جلسه شوراي بررسي 
متون و کتب علوم انساني با حضور اعضای شورا در وزارت علوم ادامه برگزار شد و در بخش بعدی این جلسه،  

با حضور دکتر غالمی، از دویستمین اثر شورای متون و کتب علوم انسانی رونمایی شد.
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رونمایی از دویستمین اثر شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

در دویستمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی که با حضور دکتر غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری در روز پنج شنبه 3 آبان ماه 1397 در ساختمان وزارت علوم تشکیل شد، دویستمن اثر شورای بررسی 

متون نیز رونمایی شد.
در این مراسم دکتر منصور غالمی، وزیر علوم در بازدید از نمایشگاه کتب و آثار شورای بررسی متون به رونمایی 
از جدیدترین آثار شورا شامل نقد در تراز جهانی، نقدنامه تخصصی اقتصاد مقاومتی و نقدنامه زبان و ادبیات 
فارسی پرداخت. دکتر غالمی، در این مراسم هم سویی علوم با تحوالت جدید و برانگیختن رغبت دانشجو و ایجاد 
عالقه و انگیزه در دانشگاه ها و بخش های علوم انسانی را ضروری دانست و گفت: »ما نیاز داریم که انگیزه و رغبت 
داوطلبان تحصیل در دانشگاه   ها را به سمت علوم انسانی سوق دهیم تا بستر مناسبی برای جذب استعدادهای 
خوب دانش آموزی به سمت علوم انسانی بیشتر فراهم سازیم. چون ما نیاز به یک پشتوانه قوی از نظر نیروی 

انسانی و فکری برای آینده داریم که باید برای آن طرح و برنامه داشته باشیم«.
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     دکتر وحید احمدی: 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در موفقیت شرکت های دانش بنیان نقش اساسی دارد

دکتر وحید احمدی، رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، در گفت وگو با ایسنا با اشاره به وضعیت 
مانند  غیرصنعتی  حوزه های  میان  ارتباط  مشکل  من  اعتقاد  به  افزود:  صنعت  و  انسانی  علوم  میان  ارتباط 
شهرداری ها، بخش های ارتباطات اجتماعی، صداوسیما با صنعت باید از طریق علوم انسانی، فارغ التحصیالن 

این حوزه و پژوهشگران علوم انسانی و مراکز تحقیقاتی 
صورت گیرد.

حوزه های  موفقیت  عمدۀ  بخش  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
صنعتی به علوم انسانی وابسته است، اظهار کرد: »وقتی 
آن  از  زیادی  قسمت هایی  داریم  صنعت  در  پروژه ای  ما 
که شامل حوزه های اقتصادی، حقوقی، روابط اجتماعی، 
این  رو  این  از  می شود،  مدیریت  و  بازاریابی  ارتباطات، 
پروژه های صنعتی مرتبط با علوم انسانی نیز می باشد و 
صنعتی  حوزه  با  مرتبط  آن  از  خاصی  قسمت های  فقط 
است به عنوان مثال کسی که شرکت آی تی دارد فقط 
یک بخش آن شامل برنامه ریزی و کارهای خاص آی تی 
است ولی بخش اساسی آن که درآمدزایی و ارتباطات با 

حوزه های مختلف است، باید از سوی فعاالن حوزه های علوم انسانی انجام شود«.
رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با بیان اینکه وقتی از صنعت صحبت می شود تصور عامه حضور 
بخش های غیر انسانی است، ادامه داد: »این در حالی است که اگر به روند فعالیت های شرکت های بزرگی 
مانند گوگل و مایکروسافت نگاه شود مشاهده می کنیم که در همه این شرکت ها فعاالن حوزه های علوم انسانی 
است؛ چرا که شرکت ها  ایران خیلی کم  در  و همگرایی  متأسفانه چنین هماهنگی  دارند.  حضور چشمگیر 
چگونگی انجام درست کارهای جمعی و اجتماعی را نمی دانند تا بتوانند از ظرفیت های مختلف نیروی انسانی 

بهره برداری کنند«.
احمدی با بیان اینکه هنوز رشته های مختلف یاد نگرفته اند چگونه باید با یکدیگر کار کنند، خاطر نشان کرد: 
»علت این امر این است که به جامعه وارد نشده ایم تا کارهای جمعی را انجام دهیم و این خأل و نقطه ضعف 
عمده ای است که ما داریم و امیدوایم با پروژه های مختلفی که افراد و پژوهشگاه ها انجام می دهند ارتباط با 
صنعت بهتر شود و بتوانند از ظرفیت رشته های مختلف و به ویژه ظرفیت رشته های علوم انسانی استفاده کنند. 
احمدی ابراز خرسندی کرد که در حال حاضر این مسیر به طور نسبی در حال هموارشدن است هر چند که 
مطلوب نیست. رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با تأکید بر ضرورت فرهنگ  سازی برای افزایش 
همکاری ها میان صنعت و علوم انسانی، یادآور شد: عالوه بر آن رشته های مختلف نیز باید این اعتقاد را پیدا 

کنند که متخصصان حوزه های مختلف در کنار همدیگر کار کنند«.
دانش بنیان  و شرکت های  رشد  مراکز  در  انسانی  علوم  مختلف  رشته های  اینکه حضور  بر  تاکید  با  احمدی 
می تواند این مسیر را هموارتر کند، اضافه کرد: »به اعتقاد من پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با 

ظرفیتی که در اختیار دارد می تواند نقش بسیار اساسی و مثبتی در این زمینه داشته باشد«.
وی حمایت از پایان نامه های علوم انسانی ماموریت گرا را یکی از بهترین اقدامات در این زمینه دانست و افزود: 
»این امر در پژوهشگاه ها شروع شده است ضمن آنکه برگزاری همایش پیوند علوم انسانی و صنعت می تواند 

نقش بسیار سازنده ای در این ارتباط داشته باشد«.
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دیدار سفیر هندوستان از پژوهشگاه

در آستانۀ برگزاری همایش بین المللی »پانینی، دستورنویس سانسکریت؛ آثار و اندیشه ها«، سهراب کومار، سفیر 
هندوستان و پروفسور ابهی کومار سینگ، رایزن فرهنگی این کشور با حضور در پژوهشگاه، در خصوص برگزاری 
شایسته این همایش و سایر همکاری های علمی و فرهنگی با رئیس و اعضای هیأت علمی پژوهشگاه گفت و گو 

کردند.
در ابتدای این جلسه، دکتر قبادی با تأکید بر سابقۀ تمدنی و فرهنگی مشترک ایران و هندوستان، گسترش و 
تعمیق همکاری های دو کشور را با توجه به وجود ظرفیت های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بسیار مهم و ثمر 
بخش دانست و از سفارت هندوستان به خاطر توجه ویژه به امور علمی و میراث مشترک تمدنی دو کشور تشکر 

کرد.
سهراب کومار، سفیر هندوستان، نیز ضمن ابراز خشنودی از مالقات با اعضای هیأت علمی پژوهشگاه، مشترکات 
فرهنگی دو کشور مانند کلیله و دمنه را یادآور شد و تأکید کرد: »این امر در سطوح عالی همکاری های ایران و 
هندوستان و در دیدار نخست وزیر هند و رئیس جمهور ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است که موضوع مهمی 

است«.
وی با اشاره به جایگاه شورای روابط فرهنگی هندوستان در نظام تصمیم گیری های اجرایی این کشور، به حضور 
خود در این شورا اشاره کرد و گفت: »با توجه به اهمیت جایگاه »پانینی« در زبان شناسی سانسکریت، این شورا 

توجه ویژه ای به برگزاری این همایش دارد و در عالی ترین سطح آن مشارکت خواهد داشت«.
در ادامه دکتر قبادی بر آمادگی پژوهشگاه برای میزبانی همایش تأکید کرد و بازدید شرکت کنندگان در این 
همایش از شهرهای تاریخی ایران مانند اصفهان و شیراز را از جمله اقداماتی دانست که می تواند به تعمیق آشنایی 

آنها با پیشینه فرهنگی ایران کمک کند.
زمینه های  دیگر  همچنین  و  کنفرانس  برگزاری  اجرایی  زمینه های  خصوص  در  حاضران  جلسه  خاتمه  در 

همکاری های علمی و پژوهشی ایران و هندوستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.
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نشست خبری همایش ملی »استاد شهید مطهری و مطالعات قرآنی معاصر«

با  نشست خبری »همایش ملی استاد شهید مطهری و مطالعات قرآنی معاصر« روز چهارشنبه 23 آبان 97، 
حضور اهالی رسانه برگزار شد.

از  با تشکر  اسالمی،  و فرهنگ  قرآنی  ایرانی مطالعات  انجمن  پارسا، رئیس  فروغ  این نشست دکتر  ابتدای  در 
حاضرین در نشست گفت: »نقطۀ عزیمت ما برای برگزاری همایش مجموعه میراث فکری استاد شهید مطهری 
است و در واقع به اعتقاد ما استاد مطهری به مثابه فیلسوف، فقیه، و قرآن پژوه برجسته معاصر، بی تردید یکی 
از نظریه پردازان و معماران انقالب اسالمی به شمار می  رود. ما در جریان انقالب اسالمی و حوادث مختلفی که 
بر انقالب گذشت، رد پای اندیشه ها و آثار شهید مطهری را دیدیم و پس از شهادت استاد هم باز با این مسأله 
مواجه شدیم که نهادهای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی طی چند دهۀ گذشته وامدار اندیشه های شهید مطهری 

در حوزۀ دین بوده اند«.
دکتر پارسا تأکید کرد: »ان شاءاهلل سال آینده و زمان برگزاری این همایش )اردیبهشت 1398( با یکصدمین سال 
تولد استاد مصادف خواهد شد ضمن اینکه، در چهلمین سال شهادت ایشان در جامعه امروز خودمان، با دو نسل 
مواجه هستیم که متأسفانه شناخت زیادی از استاد مطهری ندارند. ما این مسئولیت را داریم که در بازنمایی و 
تبیین اندیشه های استاد شهید مطهری اهتمام داشته باشیم. استاد مطهری واقعاً شخصیت کم نظیری داشت که 

باید بیشتر از این، به نسل جوان جامعه شناسانده شود«.
در ادامه نشست دکتر سیدهدایت جلیلی، دبیر علمی همایش و استاد دانشگاه خوارزمی در خصوص محورهای 
مختلف همایش مواردی را عنوان کرد و گفت: »هدف از برگزاری همایش با موضوع شهید مطهری مبتنی بر 
درک از وضعیت موجود و نیازهای فکری جوانان است، مدعی هستیم این همایش از باب تعارف و تجلیل های 
متعارف نیست بلکه، مبتنی بر نوعی نیازسنجی است که از وضعیت فکری معاصر در جامعۀ معاصر خودمان 

احساس می کنیم«.
در پایان دکتر مالک شجاعی جشوقانی، مسئول کرسی مطهری شناسی با تشکر ویژه از اهالی رسانه که از سر 
لطف و دغدغه نسبت به استاد مطهری و اندیشه های قرآنی، دعوت را پذیرفته و در جلسه حضور یافته اند، گفت: 
»واقعاً این حضور برای ما ارزشمند است و از اهالی رسانه تقاضا دارم توجه بیشتری به کرسی مطهری پژوهشی 
اندیشه های  ادامه سخنانش به برخی ویژگی های شخصیتی و  پژوهشگاه داشته باشید«. دکتر شجاعی نیز در 

استاد مطهری اشاره کرد تا نوبت اهالی قلم برسد و سؤاالت خود را مطرح کنند.
الزم به ذکر است تاریخ دریافت چکیده مقاالت ارسالی به این همایش از 25 آبان به 25 آذر تغییر کرده است. 



1                               خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی                                 0

مراسم معارفه دکتر پاکتچی

رسپرست جدید پژوهشکدۀ دانشنامه  نگاری 

 مراسم معارفه دکتر احمد پاکتچی، سرپرست جدید پژوهشکده دانشنامه نگاری، ششم آبان ماه 1397 با حضور 
دکتر حسینعلی قبادی، علیرضا مالیی توانی )سرپرست سابق بنیاد دانشنامه(، دکتر محسن شریفی )مدیرکل 

دفتر سیاست       گذاری پژوهشی وزارت علوم( و کارکنان پژوهشکده دانشنامه نگاری برگزار شد.

ایام  تسلیت  عرض  با  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  رئیس  قبادی،  دکتر  نشست،  این  آغاز  در 
سوگواری اربعین حسینی و گرامیداشت شهدای کربال گفت: جهت اطالع جامعه علمی کشور و آسودگی خیال 
همگان در وزارت علوم باید بگویم، هدف از هر تغییر و اقدامی باید ایجاد اعتالء و ارتقاء در آن سازمان باشد که 
در غیر این صورت خالف خرد است، اما آیا با این الحاق »دانشنامه نگاری« به سمت اعتالء، پیشرفت و افزایش 
بهره وری ان شاءاهلل پیش خواهد رفت؟ به نظر بنده، وجود استاد پاکتچی در رأس این پژوهشکده با توجه به 
دانش و تخصص ایشان می تواند دلیل خوبی بر رشد و پیشرفت همه جانبه دانشنامه نگاری باشد. دکتر پاکتچی 
در زمینه دانشنامه نگاری واقعا صاحب تجربه و مهارت خاصی است و اعضای محترم هیأت علمی، کارشناسان 

و کارکنان دانشنامه نگاری بدانند در واقع با این الحاق رودخانه ای 
به دریا ملحق شده و از خطرات تهدید کننده دور خواهد بود.

همکاری  با  همگی  امیدوارم  گفت:  خاتمه  در  قبادی  دکتر 
الحاق  بر  مبنی  علوم  وزارت  از حکم  بتوانیم  خوبی  به  یکدیگر 
ملی  منافع  و  کنیم  صیانت  پژوهشگاه  به  دانشنامه نگاری  بنیاد 
پژوهش  و  علم  مقام  از  به خوبی  و  بگیریم  نظر  در  را  علمی  و 
پاسداری کنیم. در اساسنامه جدید و قدیم پژوهشگاه و هم در 
تاریخ پژوهشگاه، تأکید شده است که یکی از وظایف پژوهشگاه 
بیرشک  استاد  به »دانشنامه نگاری« است. حتی خود  پرداختن 
کار دانشنامه نگاری را در پژوهشگاه شروع کرده بودند و هنوز هم 
بسیاری از استادان در پژوهشگاه به کار دانشنامه نویسی مشغول 
ادامه  بیشتر  با جدیت و قدرت  این روند  امیدواریم  هستند که 

پیدا کند.
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پژوهشی  سیاست       گذاری  دفتر  مدیرکل  شریفی،  دکتر  نشست،  ادامۀ  در 
علوم  اثربخشی  جهت  در  مسئولیم  ما  همه  »امرور  گفت:  علوم،  وزارت 
انسانی گام برداریم که بخش عمدۀ این مسئولیت بر عهدۀ اعضای هیأت 
نیز  مرکز  دو  این  الحاق  بحث  هاست.  پژوهشگاه  فعال  نیروهای  و  علمی 
جز در راستای این هدف نبوده است. لذا موضوع دانشنامه نگاری با قدرت 
بیشتری ادامه خواهد یافت. دوم اینکه، این توانایی به علوم انسانی اتصال 

یافت و از بین گزینه های موجود پژوهشگاه انتخاب شد.
دکتر شریفی افزود: قول می دهیم اصالحات مورد نیاز را هم پیگیری کنیم. 
قصد داریم در این زمینه تمام تالش خود را انجام دهیم که باید برنامه 
راهبردی موجود را تغییر دهیم. باید مأموریت های آن را تعریف و تقدیم 

وزارتخانه کنیم و از تصمیم گرفته شده بهترین استفاده را صورت دهیم.
دکتر علیرضا مالیی توانی سرپرست سابق بنیاد دانشنامه نگاری ایران 
شایسته  تصمیم  از  تشکر  ضمن  معارفه  و  تودیع  مراسم  از  پس  نیز 
در  بنده  کنم  ذکر  است  »الزم  گفت:  پاکتچی،  دکتر  انتصاب  بابت 
دورۀ گذار این مسئولیت را بر عهده گرفتم و با کمک دوستان، آقای 
شیبانی و دکتر رضایی این دورۀ گذار به خوبی طی شد. در این دوره 
۴ یا 5 ماهه نیز سعی کردیم کارهای مؤثری انجام دهیم که در ادامه 

مسیر برای دکتر پاکتچی آرزوی توفیق الهی دارم«.
در پایان مراسم نیز دکتر پاکتچی ضمن قدردانی از اعتماد وزیر علوم، 
سال  سی  از  بعد  »امروز  گفت:  امناء،  هیأت  اعضای  و  قبادی  دکتر 
کار در حوزه دایره المعارف. با مشکالت و ویژگی های کار این حوزه 
در  می دانم.  را درست  الحاق  این  دلیل  دو  به  هم  بنده  آشنا هستم. 
گذشته دانشنامه نگاری از مسائل روز بود و دانشنامه تخصصی وجود 
با  و  مطرح شود   دانشنامه نگاری  علمی  روش  باید  امروزه  اما  نداشت 
کوتاه ترین زمان و کم ترین امکان بتوانیم دانشنامه نگار تربیت کنیم 
که پژوهشگاه محلی برای پیوند دانش نظری و عملی است«. در پایان 
یادگار عکسی  به  مراسم، کارکنان پژوهشکده و حاضران در مراسم، 

گرفتند.
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دومین پیش همایش »علوم انسانی، تولید و صنعت«:
گفتگوی صنعت و علوم انسانی

 دومین نشست تخصصی همایش »علوم انسانی، تولید و صنعت« با عنوان گفتگوی صنعت و علوم انسانی عصر روز چهارشنبه 
دوم آبان ماه 1397 با سخنرانی دکتر حسینعلی قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با حضور جمعی 

از مدیران و صاحبان صنایع و استادان علوم انسانی برگزار شد.
از  قدردانی  با  و  رو  ایام پیش  تسلیت  با عرض  قبادی  دکتر 
برگزارکنندگان همایش گفت: »با اندکی توجه در مسیر توسعه 
جهانی و تاریخ اروپای جدید مشخص می شود که راه توسعه 
انسانی رخ  انسان ها و علوم  اندیشۀ  از تحول در فکر و  ابتدا 
می دهد. اگر کانت، دکارت و امثالهم نبودند قطعا بعد از آنها 
صنعت مدرنی هم وجود نداشت. با بررسی تمدن اسالمی هم 
علوم  که  می شود  باشکوه  زمانی  ما  تمدن  می شویم  متوجه 
انسانی  علوم  و  تجربی حرکت کرده  علوم  پای  به  پا  انسانی 
مسیر را گشوده است. در اروپا وقتی صنعت جان گرفت که 

دوقرن پیش از آن علم و فلسفه دچار تحول شدند«.
داد:  ادامه  صنعت«  و  تولید  انسانی،  »علوم  همایش  رئیس 

»ضمن تشکر از همۀ آنهایی که برای پیشرفت علوم انسانی و صنعت زحمت کشیده اند، باید اعتراف کنیم در این زمینه 
مقداری اشتباه کرده ایم. به طور مثال، دارالفنون برای انتقال علم، تکنولوژی و فنآوری جدید تأسیس می شود اما در آن 
اثری از علوم انسانی نیست. با تمام احترامی که برای مؤسسان دارالفنون داریم و آنها را به عنوان انسان های بزرگ می 
شناسیم اما ای کاش در آن به علوم انسانی هم پرداخته می شد. حتی بعد از انقالب هم با همه زحماتی که بزرگواران 
کشیدند، متأسفانه رابطه دانشگاه و صنعت خوب و جامع تعریف نشد. در واقع رابطه میان دانشگاه و صنعت، رابطه میان 
دانشگاه و دانشمندان صنعتی و مهندسان بود و این مسیر پیش و پس از انقالب هم به نتیجه نرسید تا صنعت مسیر خود 
و دانشگاه هم مسیر خودش را طی کند. دلیل مهمش هم این است که به دستاوردهای علوم انسانی، توصیه های آن و 
ذات کارکردگرایانه اش توجه نشده است که نمونه عینی آن بحران محیط زیست و بی اخالقی های مرتبط با آن است که 

محصول بی توجهی به فرهنگ و بنیان های علوم انسانی است«.
دکتر قبادی تأکید کرد: »پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در برنامۀ توسعۀ راهبردی خودش بعد از مطالعات 
فراوان به این نتیجه رسیده است که اگر بخواهیم بین دانشگاه و صنعت پیوندی پرمنفعت و کارآمد تعریف کنیم، باید 
از نتایج دانش های علوم انسانی بهره ببریم. خدا را شکر این ظرفیت بسیار خوب و بین رشته ای با 52 سال سابقه در 
ادعایی می توانیم خدمتگزار  بدون هیچ  و  تمام وجود  با  ما هم  اولش شکل گرفته است.  تراز  دانشمندان  با  پژوهشگاه 
رشد و تعالی صنعت در جامعه باشیم و از این طریق به مردم هم خدمت کنیم. برای رسیدن به هدف باید از دیوار کم 
اعتمادی )نمی گویم بی اعتمادی( به صنعت ملی بکاهیم و موفقیت ها را به رخ بکشیم. ما نمونه های موفق صنعتی چه 
قبل از انقالب و جه بعد از انقالب داشته ایم که انشاءاهلل با همراهی و همدلی دست اندرکاران دلسوز صنعت و دانشمندان 
و استادان صاحب نظر بتوانیم افق هایی را بگشائیم که سرمشق توسعه و پیشرفت قرار گیرد و بتواند خود را در اصالح 

سیاست گذاری ها نشان دهد.
وی در خاتمه سخنانش گفت: »این راهی که ما در پیش گرفته ایم یک راه طبیعی و منطقی تمدن سازانه است چون 
کسی ما را مجبور به انتخاب این راه نکرده است بلکه ما پس از درک حقیقی نیازهای اجتماعی به این نقطه رسیده ایم که 
معتقدم دست کم در حوزه آموزش عالی گوش های شنوایی وجود دارد که در حد عالی ترین سطوح آموزش عالی بتواند 
یافته های ما را به صنعتگران منتقل کند در ضمن ما خوشحالیم که با اصل جامعه هدف و خود اهالی صنعت رودررو 

ارتباط داریم و نیازی به برخی بروکراسی های اداری هم نیست«. 
 دکتر یداهلل مهرعلیزاده و دکتر بهروز دری از دیگر سخنرانان این نشست بودند که در ادامه مطالب خود را ارائه کردند.
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در ادامه دکتر هدایتی ضمن بیان اینکه باقی ماندن اصحاب علوم انسانی در حوزۀ نظری کفایت نمی کند و باید نظرات را  به عمل 
و کارکرد نزدیک کرد، گفت: » به نظر می رسد از دانش علوم انسانی تا حدی غفلت شده و طی این سال ها کمتر به آن اعتنا شده 
است. این گسستی که بین علوم انسانی و صنعت رخ داده است نتایجی خیلی میمون و مبارکی نخواهد داشت، به همین دلیل این 
دغدغه را بین ما و دوستان صنعتی مان ایجاد کرد که باید یک دست بیعتی و یک زبان و ادبیات آشنایی را پیدا کنیم برای اینکه 
بیشتر بهم نزدیک بشویم بیشتر از هم بهره مند شویم. ما افرادی که بیشتر حوزۀ نظری و علوم انسانی را خوانده ایم بیشتر نیازمندیم 

که بدانیم صنعتی ها چه نیازی دارند که به آن پرداخته شود و از آن طرف هم قطعاً نیاز هست از دانش انسانی بهره مند شوند. 
این مسأله باعث شد یک جرقه ای ایجاد شود و این همایش مولود یک نشست تخصصی است که با پیشنهاد آقای دکتر نزاکتی با 
شرکت مپنا داشتیم و خدمت آقای علیخانی از ایران خودرو بودیم. این نشست ذهن آقای دکتر قبادی را درگیر کرد و فرمودند 
چرا اینقدر کوچک این نشست را برگزار می کنید و این حرف بسیار بزرگی هست که اگر ادعا داریم بین علوم انسانی و صنعتی 
پیوند باشد. جلسات و مذاکرات بعدی منجر به تهیه پروپوزال و بحث هایی در وزارت خانه و تبدیل به این همایش شد و هدف های  
در حال توسعه هستند و ما ریشه هایش را در دل جامعه پیدا می کنیم و برای برگزاری این همایش دست یاری به سوی شما 
دراز کردیم. همایش ما تکیه بر سیاست گذاری هایی دارد که ما برای ترویجی سازی دانش در پژوهشگاه علوم انسانی داریم. چند 
سالی هست که پژوهشگاه رسالت و هدف خودش را به سمت مسئله مندی اجتماعی سوق می دهد و مسائل و مشکالت جامعه را 

دغدغه های خودش کرده است و به سمتی می رود که دانش را ترویجی تر کند«.

وی ضمن بیان محورهای همایش و کارگروه های تخصصی تشکیل شده، اعالم کرد: » جایزه ای خواهیم داشت تحت عنوان جایزه 
دکتر عظیمی آرانی. لذا به دنبال شناسایی صنایعی هستیم که تجربه موفقی در رابطه با علوم انسانی داشته اند. چشم انداز آتی 
این همایش این است که با کمک شما بزرگواران  ما در آینده »انجمن علمی و پژوهشی حرفه ای علوم انسانی و صنعت« تاسیس 
کنیم. ما یک ساختار دبیرخانه ای 5 ساله را تعریف کردیم تمامی نشست های تخصصی، سخنرانی ها و جلساتی که برگزار می شود 
مستندسازی می شود و طرح های پژوهشی، مقاالت یا ایده های پژوهشی صورت بندی می شود و آنهایی که می تواند حمایت شود 

به سازمان ها معرفی خواهد شد« . 
دکتر دری، دبیر علمی همایش، ضمن اشاره به اینکه یکی از مقاصد این جلسه کمک به تقویت کارگروه ها از جهت حرفه ای و 
تخصصی است، گفت: »ما به دنبال یک بسترسازی مناسب برای برگزاری همایش هستیم اگر ما بتوانیم به فضاسازی بهتر این 
همایش دامن بزنیم یک همایش عملیاتی خواهیم داشت هم در جهت جایگاه عظیم و رفیع پژوهشگاه علوم انسانی و هم جایگاه 
عظیم و رفیع حوزۀ صنعت و ظرفیت هایی که در کشور وجود دارد. اعتقاد شخصی من این است که اگر باور طرفین را به کار سازمان 

یافته هدف دار مسئله محور  تبدیل کنیم موفق تر خواهیم بود. 
در ادامه مسئوالن کارگروه ها نیز نظرات و مطالب خود را ارائه کردند.
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پروندۀ خاشقچی و آیندۀ ساختار قدرت در عربستان سعودی

نود و سومین جلسه از سلسله نشست های پژوهشکدۀ نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل با عنوان »پروندۀ 
خاشقچی و آیندۀ ساختار قدرت در عربستان سعودی« با سخنرانی دکتر علی اکبر اسدی روز سه شنبه 15 

آبان 1397 برگزار شد.

 مشروح سخنرانی از نظرتان می گذرد:
مختلف  ابعاد  دلیل  به  استانبول  در  کشور  این  کنسولگری  در  سعودی  منتقد  چهرۀ  خاشقچی  جمال  قتل 
سیاسی- امنیتی، حقوقی- جنایی، رسانه ای و انسانی به یکی از خبرسازترین موضوعات منطقه و جهان در 
هفته های اخیر تبدیل شده است. خاشقچی در 2 اکتبر وارد کنسولگری شد و از آن خارج نشد. این مساله 
ابتدا از سوی نامزد خاشقچی اعالم و رسانه ای شد و با تاکید مقامات امنیتی ناشناس ترکیه بر قتل خاشقچی 
درون کنسولگری به سرعت به یکی از روندهای خبری اصلی در منطقه و جهان تبدیل شد. دولت عربستان در 
ابتدا بر خروج خاشقچی از کنسولگیری اصرار کرد، اما با درز اطالعات بیشتری از سوی شخصیت ها و رسانه های 
ترکیه، مواضع رهبران جهان و فشار افکار عمومی، مقامات سعودی قتل خاشقچی بر اثر درگیری و به صورت 
اتفاقی در کنسولگری را پذیرفتند. قتل خاشقچی باعث واکنش های بین المللی جدی و تغییر چهره بن سلمان 
و تردیدهای جدی در خصوص آینده سیاسی وی شده است. لذا پرسش اصلی  این است که پروندۀ خاشقچی 

چه تأثیری بر آیندۀ ساختار قدرت و جایگاه سیاسی محمدبن سلمان دارد؟
 عربستان سعودی به عنوان جامعه ای در حال گذار با چالش ها و بحران های مختلفی روبروست. شکاف سنت 
و مدرنیسم به عنوان مهم ترین شکاف در این کشور است که باعث تقابل و رقابت نیروهای نوگرا و سنت گرا 
در این کشور شده است. در عرصۀ سیاسی مهمترین چالش عربستان انتقال قدرت به نسل جدید یا نسل دوم 
از فرزندان عبدالعزیز است. از دوره ملک عبداهلل تشکیل هیئت بیعت و تعیین جانشین ولیعهد مورد توجه قرار 
گرفت. در دوره ملک سلمان با رویکردی انحصارگرایانه محمد بن سلمان به عنوان نخستین چهره جدید برای 
کسب قدرت مطرح شد. در عرصه اقتصادی مهمترین چالش عربستان عبور از اقتصاد نفتی است. نفت فرصت 
و توانمندی مالی و اقتصادی برای عربستان است اما نوسانات نفت و مشکالت دیگری مانند رشد جمعیت 
جوان آیندۀ عربستان در دهه های آتی را با چالش هایی همراه می کند. چالش های اقتصادی باعث طراحی 
سند چشم انداز 2030 برای عبور از اقتصاد نفتی در سال های اخیر شده است. مجموعه این چالش ها موجب 
طراحی بن سلمان برای عبور از بحران های این کشور با الگوی موسوم به نوسازی اقتدارگرا شده که به ویژه 
در سند 2030 بازتاب یافته است. با وجود تالش های بن سلمان اجرا و پیشرفت اهداف سند با موانع متعددی 
روبروست.  اما عالوه بر چالش های ساختاری و موانع متعدد، قتل خاشقچی و تمرکز بر نقش بن سلمان در این 
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خصوص چالش هایی اساسی برای رهبران سعودی ایجاد کرده است.
هر چند ترور و سرکوب منتقدین و معارضین مساله جدیدی در عربستان نیست، اما پروندۀ جمال خاشقچی به 
دیلیل ابعاد مختلف و واکنش های صورت گرفته حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین المللی 
عربستان و آینده بن سلمان را به شدت متاثر می سازد. در عرصۀ نظام سیاسی عربستان افزایش واگرایی درونی 
آل سعود، فرصت یافتن معارضین برای اظهار مخالفت و همگرایی، دلسردی و تردید همراهان بن سلمان برای 
همراهی، پیدایش زمینه برای منازعه و مخالفت بیشتر و تضعیف جایگاه بن سلمان در خاندان آل  سعود قابل 
توجه هستند. در عرصه اقتصادی ضربه جدی به سرمایه گذاری خارجی و فرار سرمایه، شکست مگا پروژه ها 
مانند شهر نئوم و افزایش احتمال ناکامی سند چشم انداز 2030 از مهمترین اثرات قتل خاشقچی محسوب 
می شوند. در عرصه اجتماعی تغییر چهره بن سلمان از چهره ای اصالح گرا به رهبر مستبد قبیله ای در داخل 

و خارج و کاهش مشروعیت  وی در دو سطح، در نتیجه قتل خاشقچی اهمیت دارد.
المللی پرونده خاشقچی باعث افزایش قدرت و نقش مخالفان بن سلمان و تضعیف حامیان  در عرصه بین 
خارجی وی شده است. در این عرصه رویکرد ترکیه پیشران اصلی موضع گیری های بین المللی بوده است. 
با مدیریت  هدف اصلی ترکیه تضعیف بن سلمان و حذف وی از مسند ولیعهدی محسوب می شود. ترکیه 
امنیتی- سیاسی و رسانه ای مناسب و درز تدریجی اطالعات رویکرد هدفمندی را در این خصوص در پیش 
گرفته است. تاکید اردوغان بر دستور مقامات ارشد برای قتل خاشقچی در کنار تبرئه ملک سلمان نشان 
می دهد که حذف بن سلمان هدف اصلی مقامات ترکیه است. همچنین قطر با پوشش رسانه ای کامل و تالش 
برای تضعیف بن سلمان نقش مهمی در این خصوص داشت. ضمن اینکه کشورهای اروپایی واکنش جدی در 
مقابل قتل خاشقچی داشتند و با تأکید بر روشن شدن ابعاد پرونده و لزوم تغییر سیاست های سعودی از جمله 
در یمن در این خصوص اثرگذار بوده اند. در امریکا ترامپ به عنوان متحد اصلی بن سلمان در تنگنایی جدی 
قرار گرفته است. وی از یکسو به ابعاد فاجعه و حساسیت های جهانی آگاه است، اما از سوی دیگر به خدمات 

حکومت کنونی سعودی برای امریکا به خصوص همکاری در پروندۀ اسرائیل و مقابله با ایران اشاره می کند.
در مجموع آینده بن سلمان به دو مؤلفه یا عدم قطعیت کلیدی بستگی دارد که شامل متغیرهای خارجی به 
خصوص رویکرد امریکا و ترکیه و دوم تصمیم  و معادالت داخلی خاندان پادشاهی با محوریت ملک سلمان 
در خصوص آیندۀ قدرت سیاسی بستگی دارد. در این چهارچوب سه سناریوی اصلی شامل حذف بن سلمان 
از مسند ولیعهدی، جنگ قدرت در خاندان سعودی و تداوم پرچالش ولیعهدی بن سلمان را می توان مورد 

بررسی قرار داد.
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گزارش نشست »ارگونومی، حفظ قامت بدنی و تغذیۀ مناسب کارکنان«  
به مناسبت بزرگداشت هفتۀ تربیت بدنی

به مناسبت هفته تربیت بدنی، معاونت فرهنگی- اجتماعی پژوهشگاه نشست »ارگونومی، حفظ قامت بدنی و 
تغذیه مناسب کارکنان« را در روز 2۴ مهرماه برگزار کرد.

 در این نشست دکترمحمدعلی پیرانی عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر )دکترای فیزیولوژی ورزش( ضمن 
بیان اهمیت ارگونومی، خاطر نشان کرد: »ارگونومی دانش بکار بردن اطالعات علمی موجود دربارۀ انسان در 

طراحی محیط کار است و به معنی دانش شناخت کار و رابطه افراد با آن کار است«.
وی افزود: »آسیب ها و عوارض ناشی از عوامل مکانیکی و ارگونومیکی نامناسب شامل آسیب های ناشی از 
حرکتهای تکراری، آسیب های ناحیه ای اسکلتی- ماهیچه ای، پینه بستن و بورسیت است. لذا توصیه های علم 
ارگونومیک برای یک زندگی سالم موارد متعددی را دربر می گیرد. از جمله این موارد می توان به ورزش، حرکات 
کششی، نوشیدن آب، عادت و برنامه خواب، ارزیابی محیط کار برای تغییرات ارگونومیک و ارزیابی ابزار کار 

اشاره کرد«.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: »ارتقاء فرهنگ بهداشت و ایمنی کار سبب کاهش آمار بیماری ها و حوادث ناشی 
از کار و در نتیجه افزایش بهره وری خواهد شد. لذا کارکنان با رعایت اصول ارگونومی در محیط کار، یک عمر 
کار همراه با سالمت جسمی و روانی و یک سالمندی با نشاط خواهند داشت ولی اگر اصول پیشگیری رعایت 
نشود، ایجاد بیماری ناشی از کار قطعی است«. وی با ذکر مثال های متعدد در مورد درست نشستن و فواید 
استفاده از پشتی طبی اظهار داشت: »درست نشستن می تواند مغز را شادتر کند و افراد با یک مغز شاد، 

روابط بهتری را تجربه خواهند کرد و عملکرد بهتری خواهند داشت«.
وی در پایان ضمن بیان توصیه هایی در مورد تغذیه مناسب، خاطر نشان کرد: »یکی از نکات حائز اهمیت حفظ 
تعادل انرژی در بدن است. تعادل مثبت زمانی اتفاق می افتد که انرژی دریافتی از انرژی مصرفی بیشتر نباشد، 
اما تعادل منفی زمانی است که انرژی مصرفی بیش از انرژی دریافتی باشد. در همین رابطه می توان به تعریف 
سازمان بهداشت جهانی از چاقی و اضافه وزن اشاره کرد که آن را تجمع غیرطبیعی یا بیش از اندازۀ چربی در 
بدن می داند که سالمتی فرد را مختل می سازد. لذا، خطوط قرمز تغذیه ای را از قبیل برنج پرحجم، غذاهای 

سرخ کردنی، فست فودها، شیرینی، نوشابه گازدار و... را باید رعایت کرد«.
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ظرفیت ها و چالش های بین نسلی در ایران

روز سه شنبه 22 آبان ماه نشست تخصصی »ظرفیت ها و چالش های بین نسلی در ایران« با حضور دکتر هادی 
خانیکی )استاد ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی(، دکتر جبار رحمانی )عضو هیأت علمی پژوهشکدۀ مطالعات 
فرهنگی و اجتماعی( و دکتر سمیه توحیدلو )عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( به 
همراه جمعی از پژوهشگران و کارشناسان حوزۀ جامعه شناسی، ارتباطات و مطالعات فرهنگی در پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

برگزار شد،  پژوهشگاه  این  ارتباطات  و  فرهنگی  مطالعات  پژوهشکدۀ  ارتباطات«  »کافه  در  که  نشست  این  در 
دکتر هادی خانیکی، استاد ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی به تغییرات گسترده جامعه طی سال های اخیر 
اشاره کرد و گفت: »برای بررسی گفت وگوی بین نسل ها در ایران باید به این سؤال پاسخ داد که آیا طرفین 
این گفت و گوها برابر هستند و یکدیگر را به رسمیت می شناسند؟ در پاسخ این سؤال باید گفت، خیر. به طور 
مثال والدین دائم به فرزندان خود گوشزد می کنند که ما به این شکل درس نخواندیم و دائم تالش می کنند این 
تفاوت ها را پررنگ کنند. نسل جدید معتقد است نسل های گذشته از خودراضی هستند و تنها برای داشته های 
خود ارزش قائل می شوند و هیچ اعتنایی به نسل جدید ندارند. همین دالیل باعث می شود. این نسل ها به درستی 
نتوانند با یکدیگر گفت وگو کنند. وی در پاسخ به این سؤال که چرا گفت و گوی میان نسلی در ایران دشوار است، 
گفت: »عدم وجود طرفین برابر و نداشتن دغدغه مشترک از مشکالتی است که باعث شده  گفت و گوی میان 

نسلی در ایران مشکل شود«.
دانست:  نسلی  میان  وگوی  گفت  کاهش  دالیل  از  را  علت  چند  می توان  تحقیقات  براساس  خانیکی،  گفته  به 
»نخست اینکه میزان رضایت جوانان ایرانی از زندگی و احساس آزادی در آنها پایین تر از کشورهای دیگر است. 
نشان  تحقیقات  همچنین،  نیستند.  یکسان  آنها  وجودی  واقعیت های  با  جوانان  اجتماعی  شبکه های  آنکه  دوم 
می دهد دغدغه های اقتصادی در میان جوانان نسبت به کشورهای دیگر باالتراست. همچنین، جوانان درحالی که 
حساسیت باالیی نسبت به مسائل سیاسی دارند به نهادهای رسمی کشور و گروه های مرجع بی اعتماد هستند«.

این استاد رسانه درک تغییرات ایجاد شده از سوی نسل های گذشته را مهم ترین راهکار وضعیت موجود دانست و 
گفت: »مسئوالن تنها رهنمود می دهند اما گوش شنوایی ندارند. نسل های گذشته هم تغییرات گسترده نسل های 

جدید را نمی پذیرند. بنابراین، ابتدا باید این چالش ها را حل کرد تا گفت وگو در جامعه افزایش پیدا کند«.
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وی در ادامه افزود: »فضای خانواده ها پس از اتفاقات 88، آرام تر شده است. به طوری که دیگر اعضای خانواده 
به علت تفاوت در عقاید با یکدیگر کمتر مجادله می کنند اما این به تنهایی کافی نیست و همین شرایط باید در 
مدرسه، سازمان های مردم نهاد و جامعه فراهم شود.ه پدیده جوانی را می توان هم فرصت دانست و هم تهدید، 
متأسفانه نتوانستیم به درستی از فرصت جوانی استفاده کنیم. در این زمان، نهادهای اجرایی نیز تنها به تخلیه 
شدن انرژی جوانان فکر می کنند و تالش می کنند با فرستادن آنها به استادیوم، کمک به زلزله زدگان و... این 

انرژی را تخلیه کنند«.

ادامه جبار رحمانی، عضو هیأت علمی پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و  در 
فناوری نیز با اشاره به اتهام هایی که از سوی نسل های قدیمی به دهه های جدید نسبت داده می شود، گفت: 
»اتهام هایی از سوی نسل های گذشته به نسل های جدید نسبت داده می شود. اینکه آنها خوشگذران هستند و 
مسئولیت پذیر نیستند؛ اما واقعیت آن است که نسل جدید نسبت به نسل های گذشته با خود صادق تر است«.

وی افزود: »در خانواده های ما اغلب دعوا و نزاع بر سر قدرت است. به همین خاطر دعوای آنها اغلب به نزاع بر 
سر قدرت و پذیرش اقتدار برمی گردد. رحمانی با اشاره به اینکه در حال حاضر الگوی اصلی روابط خانواده بر 
اساس رابطه عمودی و براساس قدرت شکل گرفته و کمتر در آنها رابطه افقی و همدالنه دیده می شود، گفت: 
»نمی توان گفت که در خانواده های ایرانی گفت وگو اصال وجود ندارد. گفت و گو وجود دارد ولی میزان آن کم 
است. خانواده های ایرانی اغلب از مهارت های گفت وگو برخوردار نیستند و برای یادگرفتن این مهارت ها الزم است 

از خودخواهی های خود کم کنند«.
همچنین سمیه توحیدلو، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز گفت: »در طبقه بندی 
بین نسل ها موضوع انقالب و جنگ از تمام مسائل پررنگ تر از مسائل دیگر است و هنوز این دو اتفاق معیار 
طبقه بندی نسل هاست. الزم است افق دید نسل های مختلف به یکدیگر نزدیک شود تا گفت وگو بین نسل ها 
تقویت شود. نزدیک به 70 درصد از جمعیت کشور ما را نسل جدید تشکیل می دهند این درحالی است که این 

جمعیت هنوز در سایۀ نسل قدیمی تر خود زندگی می کند«.
در بخش پایانی نشست نیز حاضرین سواالت خود را مطرح کردند.
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چهارشنبه، 23 آبان ماه، دومین نشست نخصصی شورای سیاست گذاری این همایش برگزار شد. حسینعلی 
قبادی، رئیس پژوهشگاه، در این نشست، با تاکید بر ارتباط دوسویه علوم انسانی و صنعت صحبت کرد. 
به همین خاطر هدف این همایش را »تعریف الگوی اختصاصی ارتباط کارساز علوم انسانی و صنعت« 
معرفی کرد. این الگوی ارتباطی قرار است ارتباط ساده علوم انسانی و صنعت را به چالش بکشد و نوع 
جدیدی از درک پیوند میان علوم انسانی و صنعت را نشان دهد. ارتباط علوم انسانی و صنعت همواره 
با ساده سازی و الگوگیری های بیرونی صورت گرفته است و به ساختن یا کمک به ایجاد یک ارتباط 

اختصاصی کمتر فکر شده است.

گزارش دومین نشست شورای سیاست گذاری همایش ملی
 ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت 

بود، آنچه در جلسۀ دوم شورای سیاست گذاری همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و  مشهود  صنعت 
عزم جزم علوم انسانی ها در پایان دادن به تعریف ها و بازتعریف های ارتباط علوم انسانی و صنعت بود. باور 
عمومی در این نشست، بر ضرورت ایجاد ارتباط علوم انسانی و صنعت، به جای تعریف این ارتباط، تمرکز 

داشت.
به کارگیری علوم انسانی و اجتماعی در هر جامعه ای، یکی از زیرشاخه های مهم خود را در حوزه صنعت 
نشان می دهد. این ارتباط در جامعه ایران با وجود حضور صدوپنجاه سالۀ نهاد علم مدرن در کشور، هنوز 
و همچنان سویه های کارساز خود را نشان نداده است. وقتی از ارتباط دو پدیده سخن می گوییم که هر 
دو قدرتمند و برابر باشند. در صورتی که دو نهاد علم و صنعت در ایران، چنان ضعیف هستند که نیازمند 

کمک از بیرون به نظر می رسند تا این دو را به پیوند و ارتباط سوق دهد.
گرچه این فقدان ارتباط میان نهاد علم و حوزه صنعت را در علوم فنی و مهندسی نیز شاهدیم؛ با این حال 
علوم پیش گفته به خاطر ماهیت عینی و انضمامی خود، غالبا از اتهام غیرکاربردی بودن مبرا می شوند. 
می ماند علوم انسانی و اجتماعی که باید نشان دهند کاربرد یا بکارگیری شان در حوزه صنعت چه نفعی 

دارد؟!
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اکنون روشن است که این خال ارتباطی، یک نقص نهادی و ساختارِی دوسویه است؛ با این حال صحبت از 
علوم انسانی و صنعت همواره یادآور ارتباطی تک سویه با جهتی از سوی علوم انسانی به سمت صنعت است. 
به بیان دیگر، وقتی از ارتباط میان علوم انسانی و صنعت سخن گفته می شود، همواره این مدل ساده به ذهن 
متبادر می شود که صنعت با ارائه نیازهای خود، دست استمداد به سوی علوم انسانی دراز کند و حل مسائل 

درونی یا آسیب شناسی پیامدهای اجتماعی خود را از علوم انسانی و اجتماعی طلب کند.
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در چنین فضای فکری یک طرفه ای، بر آن شده است تا این تعریف 
یک سویه از ارتباط صنعت و علوم انسانی را مخدوش کند و چشم انداز نوینی از چنین ارتباطی را پیش روی 

کشور بگذارد. این چشم انداز چیست و چگونه تحقق پذیر است؟
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در نظر دارد با برگزاری همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و 
صنعت، نوع جدیدی از ارتباط علوم انسانی و صنعت را پایه ریزی کند. این همایش که قرار است خروجی محور 
باشد و بر محتوا و نتایجش تاکید می شود، اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد. به دلیل تاکید روی همین 
محتوا و خروجی است که این روزها و هفته ها، جلسات متعددی با حضور مسئولین اجرایی تراز اول کشور 

در پژوهشگاه برگزار می شود.
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انتقادی سیاست های فرهنگِی مد و  با موضوع؛ »تحلیل  روز دوشنبه 23 مهرماه 1397 نشستی تخصصی 
لباس« با سخنرانی دکتر فاطمه براتلو و شریف رضوی در پژوهشگاه برگزار شد که چکیده بحث های مطرح 

شده در این نشست از نظرتان می گذرد:

اگر پدیده های اجتماعی را واقعیاتی عینی، ملموس، جمعی، شایع و قابل تبیین بدانیم، می توان پدیده ُمد را  
پدیده ای اجتماعی محسوب کرد. این پدیده اجتماعی)به ویژه( در قامت شیء لباس خود را متجلی می کند. 
برخالف آنکه شیء لباس به خودِی خود خنثی محسوب می شود، وجه کاربردی لباس )به خصوص در 100 
سال اخیر( در مجاورت تطور نظام های معنایی تغییر کرده است. این تغییر در فرهنگ ها و جوامعی که لباس 
و میزان پوشیدگی آن بخشی از ارزش ها و هنجارهای آن را می سازد سبب بروز مسائل اجتماعی متعددی 

شده است.
دانیلینلوزیک معتقد است مسأله اجتماعی پدیده ای است که مطابق انگارۀ عمومی در خصوص آن چیز غلطی  
وجود دارد، که مشکل زا و شایع اما قابل تغییر است. با چنین نگاهی می توان پدیده ُمد را در ایران معاصر 
یک مسأله اجتماعی در نظر گرفت. به نظر می رسد دیدگاهی مشابه سبب شده تا بویژه در ده سال اخیر 
دست اندرکاران و قانون گذاران به فکر سیاست گذاری و سیاست ورزی در این حوزه باشند. این در حالیست 
که اگرچه پدیده ُمد در ایران معاصر عمری بیش از 60 سال ندارد، اما ریشه مسأله اجتماعِی تغییر لباس را 
می توان از اواسط دوره قاجار مشاهده کرد. به طور خالصه اگر با اغماض تغییرات در پوشش بانوان و وجوه 
نمادین حجاب )به عنوان یک پدیده اجتماعی قابل رویت( را مورد بررسی قرار دهیم حیات و نقاط عطف این 

پدیده در ایران را می توان به شرح زیر تقسیم بندی کرد:
پیش از انقالب:

تمایزبخش  عامل  )نوعی  و شهرنشینان  اقوام  ایرانیان:  پوشش سنتی  قامت  در  قجری  از عصر  پیش  تا   )1
دینداری و بی دینی و شکل دهندۀ مرزبندی های اعتقادی بوده است(،

2( در عصر قجری و اولین مواجهات مستقیم با غرب در حوزۀ لباس )موضوع حجاب، با سیاست و حکومت 
درآمیخت و حکومت ضدحجاب، ترقی خواه نامیده شد(، 

3( لباس در دوران مشروطه تا انقالب اسالمی )اجماع روشنفکران بر تغییر لباس زنان و بی حجابی، ریشه 

تحلیل انتقادی سیاست های فرهنگِی مد  و  لباس
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سیاسی شدن موضوع حجاب به پیش از انقالب اسالمی باز می گردد(.
پس از انقالب:

۴( حجاب در سال های جنگ تحمیلی )قانونی شدن حجاب، دین اجتماعی، آغاز جرقه های مدرنیته(، 
5( حجاب پس ازجنگ تحمیلی )دورۀ سازندگی: سنخ شناسی جدیدی از حجاب با اتیکت »برتر« و »غیربرتر« 

جایگزین »باحجاب« و »بد حجاب« شد، پدید آمدن دوگانه هایی نظیر چادری-مانتویی(،
 6( حجاب پس از سازندگی )دورۀ اصالحات(

7( حجاب پس از اصالحات )دورۀ عدالت خواهی(
8( حجاب در دوره اعتدال

پیشینۀ قانون گذاری در خصوص لباس به دهۀ 70 و 90 شمسی بر می گردد، به نحوی که در خالل سال های 
1385-1362، شش قانون مرتبط با پوشش در حوزه های مختلف تصویب شد اما هیچکدام از این قوانین به 
طور مستقیم در خصوص ُمد نبودند. زمزمه های قانون گذاری مرتبط با حوزه ُمد به رهنمودهای رهبری در 
دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی در سال 1381  و در دیدار با مردم همدان 1383باز می گردد  

که منجر به پیگیری و تصویب قانون ساماندهی مد و لباس تصویب شد در سال 1385 شد.
با این وجود به نظر می رسد بر خالف بیان کلِی یگانه قانون مستقیم مرتبط با ُمد و لباس کشور، این قانون 
و ساختارهای ایجاد شدۀ مرتبط با آن به دلیل عدم و توجه و پاسخگویی به سواالت اصلی مبتال به همچنان 
اثرگذارِی الزم را برای موجهه با تغییرات مستمر پدیده ُمد پیدا نکرده اند و در مواردی نه تنها نسخه هایی 
عینی از آنچه آن را ُمد ایرانی-اسالمی می دانند ایجاد نشده بلکه، موارد ایجاد شده بازتولید سوژه هایی هستند 
که نفِس قانون گذاری برای تقابل با آنها صورت گرفته بود. با توجه به آنچه بیان شد به نظر می رسد مسئولین 
به طور جدی  و مقررات مرتبط می بایست  قوانین  بروزرسانِی  احتماالً  و  آتی  فرهنگی  تمهیدات  ذیربط در 

سؤاالت زیر را پاسخ دهند:
1. آیا می توان پدیدۀ ُمد اسالمی-ایرانی زا به عنوان یک شیء تمدنِی دست ساخته بشر عینیت داد؟

2. اشیاء )کاالی ُمد یا البسه( دارای خصوصیت یا صفت ایرانی-اسالمی بودن حائز چه مشخصاتی هستند؟ 
آنها را با چه خصوصیاتی می توان توصیف کرد؟ این شیء ایرانی-اسالمی حامل چه معانی، مفاهیم و یا پیام 

هایی است؟
3. تفاوت شیء ُمد ایرانی اسالمی با نمونه هایی که هم اکنون با سوژۀ غربی ساخته می شوند، چیست؟
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تحوالت اجتماعی نواحی غربی ایران در سال های جنگ جهانی اول

نهمین نشست از سلسله نشست های »حیات اجتماعی ایران در سال های جنگ جهانی اول« با عنوان »تحوالت 
اجتماعی نواحی غربی ایران در سال های جنگ جهانی اول« به همت پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن ایرانی تاریخ در تاریخ 19 آبان ماه 1397 برگزار شد. در این نشست دکتر 

الهام ملک زاده، دکتر علی ططری و مظهر ادوای به ارائه سخنرانی خود پرداختند.

و  آذربایجان  )منطقه  ایران  غربی  نواحی  »قحطی  موضوع  با  را  خود  سخنان  ملک زاده  الهام  دکتر  ابتدا  در 
خوزستان( طی جنگ جهانی اول؛ با تأکید بر اسناد آرشیو ملی ایران« اینگونه ایراد کرد؛ »در حالی که در 
سال 1335ق، موجودی غله دولت در انبار اداره دارائی آذربایجان تنها سه هزار خروار بود، قحطی و خشکسالی 
برای پخت نان مخفیانه  ایجاد نمود. بخش عمده ای غله  سال های 1335و1336ق مشکالت معیشتی جدی 
در بازار سیاه فروخته می شد. حاکم اردبیل امیرالسلطنه با همکاری اعضای حزب فرقه دموکرات کمیسیونی 
از سران دموکرات تشکیل داد  و در مورد تأمین نان مردم تصمیماتی اتخاذ کردند. آنها با گرفتن اختیار تام، 

تأمین نان مردم را به عهده گرفت«. 
وی در ادامه گفت: »کمیسیون مزبور با تشکیل یک انجمن خیریه، از ازدحام جلوی نانوائی ها کاست. تهیه 
آرد و غله مورد نیاز مردم عاملی بود که کمیسیون را مجبور کرد تا پایان دوره قحطی آن را تأمین کند. برای 
رفع مشکالت افراد خّیر شهر به کمک اعضای دموکرات آمدند. در23ربیع الثانی1335ق/2۴ دلو 1295ش، 
گزارشی از اداره مالیه آذربایجان به وزارت مالیه رسیدکه درآن درخواست شد که تمام عایدات انبار گندم 
دولتی که همان عایدات فروش گندم بود به کمیسیون ارزاق تحویل شود. ادارۀ مالیات نیز به ناچار با این 
درخواست موافقت و صد هزار تومان از عایدات انبار را به کمیسیون ارزاق پرداخت نمود. در همان ایام در 
اواخر بهار1296 ش، به سبب باال رفتن مصرف نان شهرکه علت اصلی آن ورود سی و دو هزار نفر از قشون 
دولت روس در شهر بود، پیشکارکل، روزی پنجاه خروار )سه ربع گندم ویک ربع جو( از قرار بیست تومان و 
سیزده تومان به خبازخانه داده شد. اما موجودی انبارکافی نبود. اسناد موجود، نشان می دهند شکایت و فریاد 
مردم قحطی زده از کمبود و گرانی نان به تهران رسید. در7 دلو ]بهمن[ 1296ش، اداره محاسبات کل وزارت 
مالیه درباره اوضاع آذربایجان گزارشی برای به وزارت داخله فرستاد و درآن تصریح کرد، ایالت آذربایجان برای 
تهیه و خرید آذوقه ورفع سختی که مردم به آن دچار شده اند، از طریق اداره مالیه آذربایجان درخواست هفتاد 
هزار تومان اعتبار کرده بود تا با استفاده از آن، کمیسیون آذوقه بتواند از نقاط دیگری غله خریداری کند. 
برای تهیه بخشی از این هفتاد هزارتومان، قرارشد ازغله موجود در انبار مالکان آذربایجان مالیات مخصوصی 
به نام مالیات غله گرفته شود. اما این کار یا به سبب جنگ و عوارض حاصل ازآن یا به دلیل نفوذ مالکان در 
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اداره های دولتی به کندی پیش می رفت. سرانجام مالکان به سه دسته »متمول، متوسط وبی پا« تقسیم شدند و 
بنا بر همین تقسیم بندی، قرار شد بدهی مالیاتی »مالکین متمول را از قرارخرواری شصت ]تومان[ و متوسطین 
را از قرار چهل تومان و مؤدیان بی پا را از قرار نرخ سرخرمن تسعیر نمایند« و پول های دریافتی را صرف خرید غله 
کنند. در 9 عقرب ]آبان[ 1297ش، اداره مالیه تبریز در تلگرافی به وزارت مالیه به اطالع رساند: »به درخواست 
عموم، عمل نان به ُمسیو مولیتور رئیس گمرکات واگذار شد تا با اقدامات ُمجّدانه وی« شاید »کارغله امسال با 
این خشکسالی در شهر طوری بگذرد«. در آن سال های جنگ و کشتار، کشاورزان آذربایجان نتوانستند بذر غله 
وحبوبات را در زمین های ذراعی بپاشند وآنچه هم کاشتند یا نرسیده لگدکوب سم ستوران شد یا وقتی به بار 

نشست به غارت رفت«.

 در ادامه آقای ادوای سخنان خود را با موضوع »علل قحطی و گرانی در کردستان طی جنگ جهانی اول؛ با تأکید 
بر اسناد وزارت خارجه و دست نوشته های محلی« بیان کرد. وی با بیان ساختگی و مصنوعی بودن قحطی ها در 

این دوره  از شواهد متعدد نقض قحطی در کردستان در 6 مورد کلی یاد کردند؛ 
1. بارش برف و باران در تمام سال های جنگ جهانی اول

2. نبود گزارش و سند در مورد آتش زدن مزارع گندم.
 3. نبود گزارش و سندی مبنی بر خشکسالی.

 ۴. صادرات گندم به کرمانشاه و همدان.
 5. نبود گزارش و سندی در مورد خرابی و به عمل نیامدن محصول.

 6. میهمانی های اشرافی با انواع نان ها، خوراک ها و شیرینی ها در گروه های 1500 نفری توسط اعیان، رؤسای 
احزاب و خاندان ها در بیرون شهر سنندج. 

عثمانی،  )روسی،  خارجی  نیروهای  حضور  را  کردستان  در  قحطی  عامل  مهم ترین  اساساً  نه  و  اول  عامل  وی 
این سه کشور، به چند روش برای دستیابی بیشتر به گندم استفاده  از  انگلیسی( دانست و گفت:. »هر کدام 
می کردند. روس ها برای به دست آوردن گندم به خرید آن با قیمت پایین، تهدید و زور، غارت شهر و روستاها،  
مذاکره با عیان و متنفذین محلی، دستور از دولت مرکزی اشاره کرد. عثمانی ها نیز از دو روش برای دستابی به 
گندم استفاده می کرد که یکی غارت شهر و روستاها مثل در بیجار بود و دیگری گرفتن اعانه بود برای جهاد 
علیه کفار )روس ها و انگلیسی ها بود(. اما انگلیسی ها که مدت کمتری در کردستان حضور داشتند مانند نواحی 
دیگر همچون کرمانشاه و همدان، پس از ورود به کردستان خیلی زود وارد مذاکره با مالکین و زمینداران شدند 
و گندم هایشان را از این طریق جمع آوری کردند. عامل دوم در قحطی ها اعیان و مالکین بودند. آن ها با توسل به 
روش هایی مانند راه اندازی تحصن و اعتراض و همراه کردن مردم با خود، معامله و مذاکره با نیروهای خارجی، 
احتکار گندم برای مدت 5 تا 7 سال، درخواست قیمت های باال برای دادن گندم به نانوایی ها و تهیه نان مردم و 

همدستی با نانوایان، هر چقدر توانستند با سوء استفاده از شرایط پول های بیشتر به جیب زدند«.
دکتر ادوای در ادامه گفت: »مردم نیز برای مقابله با اعیان از دو روش استفاده کردند  که یکی بست نشستن و 
تحصن و دیگر شورش علیه آن ها بود که البته گاه موفقیت های نسبی نیز در این راه حاصل کردند. عامل سوم 
خاندان ها و احزاب بودند. حکمرانان و رؤسای ادارات نیز به عنوان آخرین عامل نقش قابل توجهی را در این قضیه 
بر عهده داشتند. اگر حاکم مقتدر بود و باجی به هیچ گروهی نمی داد، مشخصاً در رفع قحطی و گرانی نقش 
مهمی داشت، اما اگر رشوه گیر بود با دیگر عوامل همکار می شد و مردم را بیش از پیش در معرض گرفتاری های 
ناشی از گرانی قرار می داد. مسئله قحطی و گرانی نان که در شکل گیری اش، عوامل زیادی نقش داشتند، در 
مواردی، از سوی برخی عوامل شکل دهنده اش مثاًل اعیان و مالکین به عنوان ابزاری برای برکناری و حذف عاملی 
واسطه گرانی  با  عاملی دیگر،  از سوی  عاملی  البته حذف  قرار می گرفت.  استفاده  مانند حکمرانان مورد  دیگر 
نان، فقط برای یک عامل نبود، بلکه تقریباً تمامی عواملی که در شکل گیری مسئله گرانی نقش داشتند، از آن، 
برای حذف عامل مقابل استفاده می کردند. البته قدرت عامل ها برای حذف یکدیگر به مسائل دیگری هم ارتباط 
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داشت. اول داشتن گندم برای ایجاد قحطی و گرانی مصنوعی و رفع آن. دوم، تالش برای انتخاب نمایندگان 
مجلس شورا از طبقه، خاندان و یا حزب خود، سوم ارتباط داشتن با طوایف کردستان به ویژه گلباغی، مندمنی 
و همچنین حاکمان و رؤسای شهرها و روستاهای کردستان و چهارم فرستادن سوغات و دادن رشوه به مقامات 

حکومت مرکزی«.

در خاتمه دکتر ططری سخنان خود را در موضوع »بررسی تبعات جنگ جهانی اول بر همدان؛ با تأکید بر 
اسناد مجلس شورای ملی« ایراد کردند. وی سخنان خود را در حوزۀ جغرافیای والیت ثالث )مالیر، تویسرکان 
و نهاوند( سامان داد و با ذکر مقدمه ای دربارۀ ضرورت پرداختن به آثار و پیامدهای جنگ جهانی اول توسط 
اهالی تاریخ و سیاست بحث خود را در دو بخش ایراد کردند. در بخش نخست بسترها و زمینه های قحطی 
در والیت ثالث  و در بخش دوم به نتایج و تبعات این وضعیت در منطقه پرداخت. براساس اسناد حدود 20 
دلیل برای قحطی که در منطقه ثالث رخ داد شناسایی شد. مناطق غربی ایران برای انگلیس بسیار مهم بود 
.آنها در همدان هم کنسولگری داشتند و اقدامات زیادی برای نفوذ در بین مردم انجام دادند در کنار اقدامات 
اجتماعی و اقتصادی گسترده، آنها اقدام به تشکیل تیم فوتبال در همدان کردند. همدان حدود 50 هزار نفر 
جمعیت داشتند. حدود 1200 نفر از انگلیسی ها در این والیت حضور داشتند. روس ها نیز در مناطق غربی ایران 
منافع بسیاری داشتند آنها می خواستند آذربایجان شرقی و غربی ایران را می خواستند به خودشان ملحق کنند. 
روس ها در این زمان صادرات خود به ایران را چهار برابر افزایش دادند. حضور نیروهای عثمانی در همدان نیز 
مصیبت دیگری بود که سعی می کردند با شعار جهاد علیه کفار ایرانیان را علیه انگلیسی ها و روس ها بشورانند«. 

وی ضمن بیان اینکه این کشورها در همدان طرفدارانی نیز در میان عشایر و ایالت و مسئوالن داشتند که 
اوضاع را بسیار پیچیده می کردند، گفت: »حاکم دولتی همدان در این میانه چه می توانست کند؟ آب و هوای 
نامساعد نیز برپیچیدگی اوضاع افزود.  برودت و سرمای شدید هوا و یخ زدگی زمین سبب کاهش و یا منتفی 
شدن کشاورزی در این برهه می شود. روسیه بدنبال درآمد بیشتر فشار بر بلژیکی ها که مستشاران مالی دولت 
ایران هستند را افزایش می دهد. در این میانه چند نفر از آنها در همدان کشته می شوند و بقیه منطقه غرب 
را ترک می کنند و این امر به پریشانی مالی و کاهش درآمد می انجامد. در چند جبهه در اطراف همدان خط 
مقدم جنگ بین نیروهای عثمانی و روسی شکل گرفت. در سال 1917-1916 پنج بار شهر همدان بین این 
دو نیروی خارجی دست به دست می شود. این امر موجب می شود که قحطی شدیدی در منطقه شکل بگیرد و 
مردم بسیار در مضیقه قرار می گیرند. آفات کشاورزی و زراعی و امراض حیوانی نیز در این زمان شیوع می یابد. 
مالیات های حکومتی افزایش می یابد. برخی ایالت بطور سنتی غارت های فصلی داشتند و در سال چند بار به 
شهرهای اطراف حمله می کردند که در این دوره افزایش یافته بود. مرگ و میر نفوس تا حد یک پنجم جمعیت 

شهر یعنی حدود ده هزار نفر  اتفاق می افتد«.
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جنگ جهانی اول و میسیونرها در ایران
 

 

 

هشتمین نشست از سلسله نشست های »حیات اجتماعی ایران در سال های جنگ جهانی اول« با عنوان »جنگ 
جهانی اول و میسیونرها در ایران« به همت پژوهشکده علوم تاریخی و انجمن ایرانی تاریخ  در تاریخ 30 مهرماه 

1397 برگزار شد. در این نشست دکتر ویدا همراز و دکتر صفورا برومند به ارائه سخنرانی خود پرداختند.

در ابتدا دکتر برومند پس از ارائه مقدمه ای در باب چگونگی حضور میسیونرها در دوره قاجار و مقدمات آغاز جنگ 
عالمگیر به ایراد سخنانشان پرداختند. ایشان گفتند در اثر قرارداد 1907 .م که پیش از آغاز جنگ است و ایران 
بین روسیه و انگلیس تقسیم می شود عاملی برای حضور پررنگ آنها در ایران به حساب می آید. همچنین منطقه 
آذربایجان و کردستان پیش از آغاز جنگ محل تنازعات روسیه و عثمانی گردیده بود. نیروهای روسی از شمال 
غرب و شمال تا مرکز ایران اعمال نفوذ می کنند و عثمانی ها مناطق غرب کشور را تحت نفوذ داشتند. انگلیسی ها 
نیز در جنوب از مدت ها پیش از آغاز جنگ حضور دارند. بنابراین اعالم بی طرفی ایران ثمری نداشت و کشور 
خیلی سریع دچار  نقض بی طرفی دول درگیر جنگ گردید. اقلیت های ارمنی و آشوری نسطوری در مناطق غرب 
کشور که  پایگاه عمدۀ فعالیت های میسیونری بود به طور گسترده وارد منازعات شدند.  شهر ارومیه مرکز مورد 
اقبال میسیونرها بود. توجهات میسیونرهای مختلف به مسیحیان بومی باعث خود بزرگ بینی آنها شده بود و این 
امر سبب گردید پایگاه آنها در میان مسلمانان تضعیف شود. از حیث ملیت گروه های میسیونری به آمریکایی، 
انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و روسی تعلق داشتند که هریک از آنها به فرقه های مختلف مسیحی منسوب بودند.  
انگلیسی،  کلیسای  کارد، جماعت  برادران دون  آلمانی،  فرقه ها شامل: میسیون شرق  و  این هیأت ها  از  برخی 
کلیسای متحد لوتری آمریکا،  انجمن انجیلی برای پیشرفت کلیسای نسطوری، برادران پریموس، باپتیست های 
شمالی و باپتیست های جنوبی و هیأت های شاخص دیگر. یکی از این هیأت های شاخص که در منطقۀ شمال 
غربی ایران حضور داشتند، هیأت تبلیغی پروتستان ها بودند که اولین نمایندگان آمریکایی در ایران بودند. آنها 
از  اماکن عام المنفعه بسازند. یکی  توانستند مدارس دخترانه و پسرانه و حتی شبانه روزی، بیمارستان و دیگر 
نمایندگان آنها باسکرویل بود که در حمایت از مشروطه اقدام کرد و در این راه کشته شد. میسیون الزاریست های 
فرانسوی که بسیار باسابقه بودند در منطقۀ حضور داشتند آنها کاتولیک بودند و مدرسه، بیمارستان و چاپخانه 
داشتند و به آموزش دختران اقدام می کردند. هیأت تبلیغی آلمانی که یکی از معروف ترین نمایندگانشان فاندر 
بود که کتاب میزان الحق را نوشت و باعث شد سلسله رساالتی در رد فعالیت مبلغان مذهبی تدوین شود. پس از 
محدودیت فعالیت های تبلیغی میسیون های آلمانی و آمریکایی توسط حکومت تزاری در قفقاز هیأت ارتدوکس 
روسی  بسیار فعال شد و پس از قراداد 1907.م و 1915.م فعالیت آنها در ایران گسترش یافت. روس ها ابتدا از 
روستاها تبلیغشان را آغاز کردند و به مرور کارشان با خشونت همراه شد. آنها به تصرف کلیساها و اموال و اماکن 
اسقف  کارانه عمل می کردند. هیات سر  برخالف سایر میسیونرها که محافظه  سایر میسییون ها می پرداختند 



2                                                                                                 خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  7

 

 

اعظم کانتربری که مربوط به کلیسیای اعظم انگلستان بود. فعالیتشان فقط بر آسوریان تمرکز داشت و به هیچ 
وجه اصراری بر تبشیر نداشتند. لباس آسوری ها را می پوشیدند و خود را با بومیان نسطوری کاماًل هم سطح و 
هم دست می کردند. تمام اعضای میسیون کانتربری فارغ التحصیالن دانشگاه های معتبر انگلیس بودند مانند مک 
لین و براون. اینها فعالیتشان متمرکز شد بر تأسیس چاپخانه و به تحقیق در زبان سریانی پرداختند و بهترین 
متخصصان زبان سریانی شدند. آنها به فعالیت آموزشی نیز روی آوردند اما با آغاز جنگ جهانی اول حضورشان 
به شدت تضعیف شد.  انجمن تبلیغی کلیسا که مربوط به کلیسای انگلیکن بود و یکی از موفق ترین میسیونر 
های مذهبی است و تا پیروزی انقالب اسالمی در ایران حضور داشته و شعبه هایی در اصفهان و کرمان و شیراز 
و یزد داشتند یکی دیگر از گروه های میسیونی فعال در ایران بود. این مقدمه ای از  زمینه های حضور میسیونرها 

در ایران تا جنگ جهانی اول است که بیان شد.
در ادامه نشست دکتر همراز به عملکرد میسیونرها در سال های جنگ جهانی اول و تأثیر جنگ بر  اقداماتشان 
پرداختند. تعدد قراردادهای سیاسی بیگانگان همچون 1907.م و  1915.م اجازه تحرک دیپلماتیک ایران را 
جهت حمایت از اتباعش را نمی دهد. تنوع اقوام و مذاهب در مناطق شمال و شمال غرب و جنوب ایران که 
مسیونرها اغلب در  این مناطق حضور دارند مسائل را پیچیده می نمود. اقوامی که سال ها در کنار یکدیگر به طور 
مسالمت آمیزی زندگی می کردند بواسطه تحرکات نیروهای بیگانه در این مناطق درگیر شدند و منطقه دچار 
التهابات اجتماعی و نظامی شد. همزمان با جنگ جهانی اول شاهد رشد ناسیونالسیم قومی در میان مسیحیان 
شرق و از جمله ایران هستیم. مسیونرها و انجمن های دینی اروپایی و آمریکایی و دیپلمات ها دو دسته از 
دیپلمات های  جایگزین  میسیونرها  برخی  جنگ  سال های  در  دارند.  حضور  منطقه  در  که  هستند  بیگانگانی 
اروپایی در منطقه می شدند. نیروهای نظامی بیگانه در شمال و شمال غربی ایران چالش اجتماعی بزرگی برای 
سکنه ایرانی ایجاد نمود و تمایل دو کشور روسیه و عثمانی به تصرف آذربایجان  و دست به دست شدن ارومیه 
و شهرهای دیگر خسارات جانی و مالی بسیاری وارد  آورد. عثمانی ها، مسیحیان و روس ها، کردها را  مورد 
کشتار قرار می دادند.  هزاران نفر از مسیحیان عثمانی و شمال عراق از ترس کشتار ترکان عثمانی به آذربایجان 
مهاجرت کردند و ترکیب جمعیتی منطقه را به طرز عجیبی برهم زد. زمانی که جنگ آغاز شد تمام گروه های 
میسیونری از مدتها قبل پایدار و دارای جایگاه مستحکمی بودند. با آغاز جنگ دولت ها از مبلغانشان خواستند 
منطقه را ترک کنند اما بسیاری از مبلغان مذهبی زیر بار هشدارهای پیاپی دولت های خود نمی رفتند. مثال 
میسیون های آمریکایی منطقه را ترک نکردند چون آنها از جانب گروه های غیردولتی حمایت مالی و تدارکاتی 
می شدند و همچنین چون آمریکایی ها وارد جنگ نشده بودند.  از سال 1917.م به بعد که آمریکا وارد جنگ 
شد میسیونرهای آمریکایی نیز مجبور شدند موضع گیری کنند. برخی مجبور شدند از منطقه خارج شوند و 
برخی نیز علیه عثمانی وارد جنگ شدند. آنها در موقعیتی ناخواسته قرار گرفتند و دست به سالح بردند. بعد از 
خروج نیروهای تزاری از منطقه پس از انقالب کمونیستس 1917 .م انگلیسی ها از آمریکایی ها تقاضای کمک 
از آمریکایی ها خواستند  انگلیسی ها  با کمک یکدیگر جایگزین نیروهای روسی در منطقه شوند.   تا  کردند 
مسیونرهای آمریکایی ریاست نیروهای مردمی و چریکی بومی منطقه را علیه عثمانیان بر عهده بگیرند که عمده 
آنها مسیحیان ارمنی و آسوری بودند. آمریکایی ها در دوره جنگ چرا از وظیفه تبلیغی خود فاصله گرفتند و 
وارد جنگ شدند؟ حمایت آمریکایی ها از گروه های مسلح و شبه نظامی و نامنظم بومی باعث شد که مردم 
منطقه از آنها آسیب فراوان ببینند و آمریکایی ها وجه مثبت خود را بشدت از دست دادند بطوری که پس از 
جنگ آنها فعالیت خود را در آذربایجان غربی و ارومیه به حالت تعطیل درآوردند و آنجا را ترک و مرکزشان را به 
تبریز منتقل کردند. میسیون ارتدوکس های روسی یکی دیگر گروه هایی مسیونری منطقه بودند. آنها با پشتوانه 
ارتش روسیه کلیساها و امالک سایر گروه های میسیونی را تصرف می کردند. آنها برخی از مسیحیان بومی ایران 
را مجبور به مهاجرت به روسیه کردند. عمده درگیری مسیحیان ارتدوکس با کاتولیک ها بود. دولت فرانسه که 
میسیون های کاتولیک از اتباع آنها بودند چون قوت و قدرتی در منطقه نداشتند مورد تهاجم میسیون های 
ارتدوکس قرار می گرفتند. خوش بخت ترین میسیون ها در ایران پس از جنگ جهانی اول انگلیسی ها بودند. 

پس از جنگ دومین مرکز اسقفی غیر انگلیسی کلیسیای انگلیکن در ایران قرار گرفته بود.
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زیبایی شناسی مجسمه های صلح و جنگ در ایران و هفت کشور

مرکز اسناد فرهنگی آسیا در 13 آبان 1397، نشست علمی »زیبایی شناسی مجسمه های صلح و جنگ در ایران 
و هفت کشور )با تاکید بر ایران، چین، ژاپن(« را با سخنرانی استاد طاهر شیخ الحکمایی، دکتر محمد عارف، 
دکتر محمد نجاری، حسین عسگری، معصومه جهان بین و آزاده شیرازی در سالن حکمت پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار کرد.
 

تاریخچۀ مرکز اسناد  به  این نشست دکتر محمد نجاری، در مقام دبیر علمی و سخنران نشست،  ابتدای  در 
فرهنگی آسیا پرداخت و گفت: »طرح تأسیس مرکز اسناد فرهنگی آسیا در اجالس وزرای فرهنگ کشورهای 
آسیایی در سال 1973 جاکارتا )اندونزی( ارائه شد  و در سال 1975، در جلسه کمیسیون های ملی یونسکو در 
آسیا، در شهر دهلینو )هند( به تصویب رسید و به استناد بند ۴ اصالحی از ماّده هفتم قانون تأسیس شورای 
عالی فرهنگ و هنر مصوب دیماه 1355در تهران افتتاح گردید. مرکز اسناد فرهنگی آسیا تحت نظارت یونسکو 
در تهران که در زبان فارسی به اختصار »مرکز اسناد فرهنگی آسیا« نامیده شد، فعالیت خود را به عنوان مرکز 
بین المللی و بر اساس برنامه تنظیمی مصوب جلسه مورخ چهارم تیرماه 1356 هیئت امنای مرکز از سال 1356 
آغاز کرد و بودجه آن نیز به صورت کمک مالی از طریق وزارت فرهنگ و هنِر وقت تأمین می گردید. پس از 
پیروزی انقالب اسالمی ایران و با توجه به تغییر اوضاع و احوال کلی کشور، این مرکز ابتدا تحت نظارت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار گرفت. سپس، از اواسط دهه 60 خورشیدی، در زیر مجموعه وزارت علوم تحقیقات 
و فناوری قرار گرفت و در اجالس 1991 یونسکو بر ادامه فعالیت های آن تأکید شد. هم اکنون این مرکز بر اساس 
اساسنامۀ اولیۀ خود، در ساختار سازمانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی قرار دارد و از سال 139۴ 
خورشیدی، همسو با سیاست های دولت، برنامه 5 ساله ای با عنوان »صلح پایدار و جهان عاری از خشونت و 

افراطی گری« ذیل برنامه راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تدوین کرده است«.
نجاری با اشاره به اینکه اکنون در سال های میانی این برنامۀ راهبردی قرار داریم، گفت: »این مرکز در دور 
جدید فعالیت ها خواهد کوشید با تاکید بر نقش فرهنگ و هنر پرچم دار دیپلماسی صلح پایدار و جهان عاری 
از خشونت از سوی مراکز علمی کشور باشد و مجسمه سازی به عنوان یکی از دیرینه ترین میراث تمدنی بشر 
یکی از این هنرهاست که در دنیا دوسویۀ پیروزی و شکست، جنگ و صلح را به خوبی تصویر کرده است. اگرچه 
مجسمه سازی به تعبیر استاد بهرام بیضایی در مقدمۀ کتاب نمایش در ایران جزو هنرهایی است که در ایران 
پیش و پس از اسالم کمتر مورد توجه بوده است، اما در دوران معاصر این هنر از زمرۀ هنرهایی است که در 
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سرفصل های درسی گنجانده شده و امروز به عنوان یک رشته دانشگاهی تدریس می شود. پیروزی انقالب 
و جنگ تحمیلی هم فصل جدیدی در تاریخ مجسمه سازی ایران گشود که در دو حوزه جنگ و صلح به 

صورت های گوناگون تجلی یافته است«.
به سخنرانی  تهران،  دانشگاه  علمی  و عضو هیأت  الحکمایی، مجسمه ساز مطرح  استاد طاهر شیخ  سپس 
پرداخت و گفت: »بشر از زمانی که پا بر هستی نهاد، با دشمنی نوع خود مواجه بود و فرزندان آدم )ع( به 
دست خود کشته شدند. در باقیمانده نخستین سفالینه های باقی مانده بشری، نقوش جنگ دیده می شود که 
در برخی موارد این نقوش پیروزی به تصویر کشیده شده است. در نقش برجسته های هخامنشی دست بسته 
بودن اسرا و کاله های برداشته آنها دیده می شود. در مقابل، در نقش رستم شکست مشاهده شده است.
بعد از اسالم اغلب مجسمه ها در ظروف و چوب و آثار ریخته گری مشاهده می شود. جنگ جهانی اول و 
دوم نمونه های روشنی از خلق مجسمه های پیروزی هستند. این اواخر در سوریه مجسمه آزادی در سوریه 

بازسازی شده است که آن نیز نشانه پیروزی است«.
استاد شیخ الحکمایی با اشاره به اینکه مجسمه ها می توانند روایی، خیال پردازانه و یا ترکیب این دو باشند 
و هر کدام کارکرد معنایی خاصی در انتقال مفاهیم صلح و جنگ دارند، به نمونه هایی از این مجسمه ها در 

کشورهای آسیایی اشاره کرد.
در ادامه دکتر محمد عارف، انسان شناس و دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی، به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: 
»هنرمند درون جامعه زندگی می کند و از جامعه تأثیر می پذیرد، بنابراین فعالیت های عملی و آفرینش گری 
هنرمندان با ساختارهای اجتماعی دارای ارتباط متقابل هستند. هنرمندی که در جامعه زندگی می کند و 
با دغدغه های روزمرۀ اجتماع درگیر است و آنها را از نزدیک لمس می کند، هنگام تولید اثر هنری تمامی 
آن موارد تأثیر خود را در اثر نشان می دهند. در واقع، آثار هنری را، نه صرفاً به زمینه های آشکار اجتماعی، 
بلکه بیشتر به آن زمینه های فرهنگی ربط داده اند که در بستر آنها پدید آمده اند، و به قول ویکو: »فرهنگ 
مانند روح یک جامعه است، روح حیات بخش آن، و هنر یک جامعه بیانگر آن روح است.« ما در مجسمه ها 
به دنبال تاریخ و میراث فرهنگی هستیم که نخستین تالش ها برای مرتبط ساختن آفرینش »آثار هنری« به 
عوامل اجتماعی مانند جنگ و صلح است. جنگ یک پدیدۀ خانمانسوز است و باید از دیدگاه های گوناگون 
بررسی شود. در آفرینش هنری باید از شعار فاصله گرفت و به صورت خاص در مورد مجسمه سازی، هرچه از 
رئالیسم فاصله بگیریم و با استفاده از زیبایی شناسی شرقی در کنار دانش غربی به هنر انتزاعی برسیم هنری 
ماناتر و چند خوانشی خلق کرده ایم. در این میان، جدای از طراحی و جنس ابزار مورد استفاده، انتخاب 

مکان نصب مجسمه نیز از مواردی است که نیازمند مطالعه و بررسی است«.
انسان شناختی  و  زیبایی شناسانه   جنبه های  بررسی  به  نشست  این  سخنران  چهارمین  عسکری،  حسین 
نوع  سه  به  می توان  را  جنگ  »مجسمه سازی  گفـت:  و  پرداخت  جهان  و  ایران  در  جنگ  مجسمه سازی 
و  تکریم جنگ  در  یا  و  نکوهش جنگ  در  که  هایی  مجسمه   کرد.  تقسیم  چیدمان  و  انتزاعی  فیگوراتیو، 
پیروزی ساخته شده اند، در بخش فیگوراتیو جای می گیرند. این مجسمه ها اغلب مربوط به رشادت و دالوری 
سربازان و سرداران اشاره دارد و از نمونه های بارز آن مجسمه سازی دوران کمونیستی روسیه است. در این 
کشور فیگورهایی با ابعاد بسیار بزرگ در وضعیت های خاص جنگی به اجرا در آمده است. در این گونه از 
مجسمه، مفهوم، رویکرد اصلی به شمار نمی رود و در اغلب آنها صرفا به حالتی از شخصیت مورد نظر در 
نمایی ایده آل و غرورآمیز بسنده می شود تا حضور عینی آن یاد و خاطره سربازان را جاودان کند. آنچه در 
بررسی این موضوع مورد نظر است نگاه زیباشناسی به مجسمه ها از منظر جنگ در تقابل با آسیب شناسی 

این دیدگاه است«.
وی با بیان اینکه در سوی دیگر مجسمه های انتزاعی و چیدمان نیز هستند که معنا را بر فرم ارجح دانسته 
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و ساختارها را فدای معناسازی می کنند، مجسمه هایی که گاه به آسیب های اجتماعی و روانی ناشی از جنگ 
اشاره می کنند و در جایی آن را به عنوان کیفیتی از غرور جمعی و شهادت را یک ارزش واال می شمارند، 
گفت: درست همانجایی که مجسمه ساز بر ارزش های جنگ، به خصوص زیبایی بصری مجسمه، تأکید می کند 
همان جایی است که از جنگ، امری مقدس می سازد و آن را می ستاید و از آن معنایی واال می سازد؛ در حالی 
که در نیمی از نگرش های او به جنگ تخریب و ویرانی نهفته نیست. بنابراین، مجسمه ساز بایستی نگاهی 
انسان شناسانه  مبتنی بر هنر داشته باشد و فضا را برای مردم زمانه  خود تلطیف کند. در گام دیگر، او باید 

مفاهیم ملی یا قومی و بومی را در تارو پود هنر خود به کار گیرد«.  

معصومه جهان بین شالکوهی، سخنران دیگر این نشست به بررسی تطبیقی مجسمه های نمادین جنگ در 
ایران و هفت نقطه از جهان پرداخت و گفت: »انسان شناسی نمادین، یکی از حوزه های مطالعاتی جدیدی 
است که موجب شناخت انسان از نشانه های فرهنگی، آرزوها و بن مایه های باستان شناختی، زبان شناختی، 
از  تعدادی  تحقیق،  این  در  است.  گردیده  ملت ها  و  اقوام  و  قبایل  و  انسان ها  محیطی  زیست  و  فرهنگی 
مجسمه ها و یادمان های شهری تهران با مجسمه های جنگی مربوط به جنگ جهانی دوم در کشور یوگسالوی 
)سابق( مقایسه شده است. مورد یوگسالوی از آن جهت جالب است که این کشور به مثابه کشوری موزائیکی 
از چندین ملیت، قومیت و حتی مذهب متفاوت تشکیل یافته بود: بوسنی و هرزگووین، صربستان، کرواسی، 
کوزوو، جمهوری مقدونیه و مونته نگرو. یافته ها نشان می دهد که نمادهای به کار رفته در مجسمه های جنگ 
در کشورهای مزبور، با عناصر مشترک بین انسان های جهان در هم آمیخته اند و نمود هنری پیدا کرده اند 
که نشان از بن مایه همسان این ملت ها و همچنین نگرش جهانی به چنین عناصری دارد. در ایران نیز این 
مجسمه ها به چند دسته تقسیم شده اند: سطحی و شعاری، ژرف و معناگرا، خشونت آفرین و استرس زا، زیبا 
و دلنشین، ناپایدار و جاودانه. بنابراین، می توان نشانه های موجود در برخی از مجسمه ها را به عنوان زبان 
مشترک انسانی مورد توجه قرار داد. نمادهای مورد استفاده قرار گرفته در پاره ای از این مجسمه ها بیش از 

حد انتزاعی اند که نیاز به تفسیر برای خوانش هایی گوناگون دارند«.
آزاده شیرازی، با موضوع »ریخت شناسی نمادین مجسمه های صلح در ایران و هفت کشور جهان« آخرین 
سخنران این نشست بود، او با اشاره به اینکه در ادبیات قدیم پارسی صلح به معنای آشتی و مقابل جنگ آمده 
است، افزود: »در دوران جدید اگرچه مفهوم صلح گسترش یافته و با تفکرات شرقی و بعدها تفکرات مسیحی 



3                                                                                                 خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  1

و اسالمی آمیخته شده است، اما هنوز هم واژه صلح براساس ایده ها و نگرش های بین المللی و با یک تعریف واحد 
رایج نگردیده است. بررسی تطبیقی جنبه  های انسان شناسی نمادین هفت مجسمه صلح در ایران و هفت کشور 
جهان از جمله ویتنام، آمریکا، ژاپن، سوئد، انگلستان، لهستان و سوریه بازتعریفی از نقش و مسئولیت هنرمندان 
مجسمه ساز است و مجسمه سازی همواره به عنوان یکی از شاخص ترین مظاهر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در 
هر جامعه و تمدنی بوده است. آثار هنرمندان در طول تاریخ به این موضوع داللت دارد که تجلی حقیقت معنوی 
در انسجام روحی و ذهنی مخاطبان همواره و تحقق اهداف متعالی اخالقی نقش محوری داشته است. بررسی 
جنبه  های انسان شناسی نمادین، این پیوند را از جهات گوناگون اجتماعی، سیاسی، زیبایی شناختی و معنوی، 
مورد تدقیق و واکاوی و با هدف تحقق همزیستی مسالمت آمیز مورد توجه قرار داده است. یافته این پژوهش 
نشان می دهد که هفت مجسمه صلح در جهان با در نظر گرفتن عوامل و دالیل به وجود آمدن، فرم ساخت، 
شکل ارائه، محل نصب، قطر و اندازه و ابتکارات، یادمانی فراتر از کارکرد تزیینی روایت هایی از صلح را در قالب 

نمادها و نشانه ها فراهم می کند و تاثیرات مثبتی بر روح اجتماعی گذاشته است«.
در پایان این نشست دکتر محمد نجاری با جمع بندی سخنان افزود: »مجسمه های صلح و جنگ در کشورهای 
گوناگون به عنوان نماد و معرف یک واقعه تاریخی در هرکجا می توانند به عنوان یک شی اصلی در طراحی و 
کارگردانی یک تئاتر مستند و یا به عنوان یک نماد در طراحی و کارگردانی یک فیلم داستانی مورد استفاده 
قرار گیرند که در فرصت های آتی به آن ها خواهم پرداخت. او در پایان این نشست را به زنده یاد دکتر مصطفی 
فیض، نویسنده، شاعر و مؤسس جشنواره صلح »زیتون« تقدیم کرد و با آرزوی صلح پایدار در جهان این نشست 

علمی را به پایان برد«.

 



3                               خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی                                 2

دومین جلسه کمیته علمی سومین کنگرۀ  بین المللی امام علی )ع( پژوهی

دومین جلسۀ کمیتۀ علمی سومین کنگرۀ بین المللی امام علی )ع( پژوهی در مورخ بیستم مهر ماه 1397 در 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. در ابتدای این جلسه دکتر سیدسجاد علم الهدی، رئیس 
مرکز تحقیقات امام علی علیه السالم با اشاره به موضوعاتی که اعضای کمیته در قالب چهل محور پیشنهاد داده 
بودند، اعالم  کرد که این محورها در 23 عنوان خالصه شدند و از اعضای حاضر خواست تا درخصوص آنها  به 
بحث و تبادل نظر بپردازند. وی همچنین یادآور شد که  اگر اعضای کمیته، جدا از این محورها ضرورتی برای 

موضوعات دیگری احساس می کنند، از مطرح کردن آن استقبال می کنیم.
در ادامه دکتر فاطمه احمدی، استاد حوزه و دانشگاه جلسه، گفت: »بهتر است 23 موضوع در هشت محور کلی 

خالصه شوند و سپس به ادغام موضوعات نزدیک به هم به لحاظ مفهومی بپردازیم«.
از موضوعات پیشنهادی خواستار محوریت  به یکی  اشار  با  نیز  المصطفی  نماینده جامعه  دکتر محمد دشتی، 
خردگرایی در فرهنگ صلح علوی بعنوان یک موضوع اصلی در فراخوان آثار در کنار توجه به حقوق و کرامت 

انسان با توجه به منشور حقوق بشر شد.
دکتر داوود مهدوی زادگان، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با مشارکت در بحث 
پیرامون تمایز مبانی و مولفه، با این استدالل که  خردگرایی به عنوان مبنا نمی تواند مطرح شود بلکه مؤلفه است 

پیشنهاد قرار گرفتن مفهوم خردگرایی به عنوان یکی از مؤلفه های فراخوان آثار را مطرح کرد.
دکتر محمود جنیدی جعفری، مشاور علمی- اجرایی مرکز تحقیقات امام علی )ع( محور بررسی جایگاه صلح در 
ارتباط با سایر ملت ها را مورد تأکید قرار داد و باتوجه به بین المللی بودن کنگره نیاز به بررسی اندیشه های امام 

علی )ع(  درخصوص صلح با سایر ملت ها و تبادل نظر بین اندیشمندان جهانی را متذکر شد.
دکتر حامد شیواپور، نماینده دانشگاه مفید با تأکید بر توجه به نسبت صلح با مفاهیم ارزشی نظیر عدالت، اخالق 
و دین در اندیشۀ امام علی )ع(، تدقیق در روش ها و معناشناسی و همچنین محدودیت های پژوهش درباب صلح 

در این حوزه را نیز مطرح کرد.
همچنین در این جلسه موضوع صلح درگسترۀ روابط بین المللی به عنوان یکی از محورهای کلی تحت عبارت 
گسترۀ  فرهنگ صلح در ارتباط با سایر ملت ها از منظر امام علی )ع( توسط اعضای جلسه پذیرفته شد. صلح و 
حقوق بشر از دیگر موضوعات مورد بحث اعضا جلسه بود که به عنوان یکی از موضوعات اصلی تحت عنوان اصالت 

کرامت و حقوق انسان در اندیشه و کنش امام علی )ع( پذیرفته شد.
مبانی نظری فرهنگ صلح، مبانی و روش شناسی صلح گرایی در اندیشه و سیرۀ امام علی)ع( از دیگر محورهای 

مورد اتفاق نظر این جلسه بود.
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خوانش جایگاه بیت المال در اندیشه و کنش امیرالمؤمنین)ع(

المال در اندیشه و کنش امیرالمؤمنین)ع(« روز دوشنبه 1۴ آبان ماه  نشست علمی »خوانش جایگاه بیت 
1397 با میزبانی مرکز تحقیقات امام علی علیه السالم در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار 

شد.
 این نشست به عنوان پنجمین نشست از سلسله نشست های ماهانه بود که پیرو تفاهم نامه مشترک بین 
معاونت پژوهشی دانشگاه مفید و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مرکز تحقیقات امام علی )ع( با 
ارائه ی دکتر سید ابوالفضل موسویان، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی 

و مطالعات فرهنگی، برگزار شد.

با بیت المال داشتند،  دکتر موسویان در این سخنرانی به بحث در مورد روش و برخوردی که امیرالمؤمنین 
که  نکاتی  اولین  از  شاید  است،  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  بیت المال  اینکه  به  توجه  »با  گفت:  و  پرداخت 
امیر المؤمنین)ع( بعد از به حکومت رسیدن خود مطرح کردند، مربوط به بیت المال بود. عمده ترین مسأله ای  
در دورۀ خلیفۀ سوم به وجود آمد و منجر به شورش و قیام علیه خلیفه و در نهایت کشته شدن وی شد، 
اموال عمومی و بیت المال بود. حضرت علی)ع( در خطبۀ شقشقیه وقتی وضعیت خلفای  به  مباحث مربوط 
قبل از خودشان را مطرح می کنند و به خلیفۀ سوم می رسند، می فرمایند؛ عثمان  و خاندانش یعنی بنی امیه، 
وقتی روی کار آمدند مال خدا را با ولع خوردند. حضرت این اقدام آنها را به شتری تشبیه می کند که در بهار 
علف های بهاری که تازه هستند را با آب می خورد و می فرمایند؛ اینها هم این اموال را به این شکل به غارت 

بردند و چپاول کردند«.
عضو هیأت علمی دانشگاه مفید در مورد اینکه چرا این وضعیت به اینجا رسید، مروری بر دوره های قبل از 
پیامبر)ص( کرد و گفت: »در زمان پیامبر)ص( اموال عمومی و بیت المال به طور مساوی بین مردم تقسیم 
می شد. البته در زمان ابوبکر هم همینطور بود. اما در زمان عمر، ایشان در تقسیم بیت المال بین افراد مختلف، 
تمایزاتی قائل شد. برای مثال کسانی که سابقۀ بیشتری در اسالم داشتند یا مثاًل کسانی که  قبل از بدر یا بعد 
از بدر، قبل از جنگ خندق یا بعد از جنگ خندق، ایمان آورده بودند، قبل از فتح مکه یا قبل از فتح آن ایمان 
آورده بودند، تفاوت هایی قائل بود. حتی بین قبایل نیز تمایزاتی وجود داشت. مثال قبیله  قریش امتیاز ویژه ای 
داشتند. این اختالفات بین افراد در تقسیم بیت المال موجب می شد به عده ای امتیازاتی داده شود. یعنی کسانی 
بودند که چندین هزار دینار دریافتی از بیت المال داشتند در حالی که در همان زمان به بعضی ها چند درهم از 
بیت المال می رسید. در خراج ابویوسف از قول خلیفۀ دوم نقل شده است که اگر من سال دیگر هم باشم و قرار 
باشد تقسیمات بیت المال را انجام دهم، همه را برابر قرار می دهم و همه را به یک چشم خواهم دید. اما این 
اتفاق نمی افتد و سال بعد خلیفه از دنیا می رود. چه بسا یکی از دالیلی که در قتل خلیفه نقش داشته است 
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این بوده که خلیفه می خواسته تفاوت ها را از بین ببرد.
اختالف خلیفه با  معاویه و  دکتر موسویان در این مورد شواهد تاریخی نیز مطرح کرده و افزود: »احتماالً 
ناراحتی او از ثروت اندوزی معاویه و اینکه می خواسته معاویه را عزل کند هم در کشته شدن خلیفه نقش 
داشته است. بنابراین کسانی که در این فاصله از بیت المال ثروت های بسیاری بدست  آوردند، تفاوت بین رقم 
دریافتی ها موجب می شد که این افراد برای حفظ این درآمدها انگیزه هر اقدامی داشته باشند و لذا به نظر 
می رسد که این مسائل درکشتن عمر نقش داشته و بی تأثیر نبوده است. امیرالمؤمنین که روی کار آمدند 

فرمودند؛ باید بیت المال به طور مساوی بین مردم تقسیم شود«.

دکتر موسویان در ادامه سوالی را مطرح کرد با این عنوان که اساسا آیا بیت المال، مال اهلل است یا مال الناس؟  
وی دلیل طرح این سوال را اینگونه بیان کرد که وقتی بگوییم مال اهلل، حاکم نمایندۀ خدا می شود و هر طور 
دلش بخواهد عمل می کند . اما اگر مال الناس گفتیم، اینجا دیگر نمی توانیم هر طور دلمان خواست عمل 
کنیم. در کالم امیرالمؤمنین به هر دو اشاره شده و این نشان می دهد که امیرالمؤمنین مال الناس و مال اهلل 
را یکی می دانستند. اینطور نبوده که اختیار بیت المال چون مال اهلل است، دست حاکم باشد و حاکم هرطور 
بخواهد عمل کند و اگر مال مردم شد متفاوت شود. با اینکه  امیرالمؤمنین در جاهای مختلف از این مال به 
عنوان مال  اهلل یاد کرده اند اما در عین حال هیچ اختیاری در مورد تقسیم اموال برای خودشان قائل نبوده 
اند. به عبارتی می توان گفت، مال اهلل و مال الناس یکی است. همانطور که سبیل اهلل و سبیل الناس یکی است 
و سبیل اهلل شامل هر کار عمومی عام المنفعه می شود. حضرت در خطبه 126 می فرمایند؛ این مال مال 
خداست. اما در جاهای دیگر همین مال را به نحوی مال مردم می دانند و می فرمایند با اینکه در اختیار حاکم 
است اما حاکم هیچ اختیاری از آن ندارد. مثاًل در خطبه 232 می فرمایند؛ مال شخصی ما نیست بلکه این فی 
است که مال همۀ مردم است. اما وقتی نزدیکان حضرت خدمت ایشان می رسند، متوجه هستند که این نوع 
رفتار حضرت در مورد تقسیم بیت المال در آینده برای ایشان مشکل ساز می شود. آنها چون نگران حکومت 
امیرالمؤمنین هستند، به حضرت توصیه می کنند که به اشراف بیشتر برسند. حضرت می فرمایند: »وای برشما 
! آیا به من دستور می دهید که من پیروزی را با ظلم و ستم به دیگران به دست آورم؟ اگر این مال مال خودم 

هم بود بین افراد به طور مساوی تقسیم می کردم.«
نکته آخری که دکتر موسویان به آن اشاره کردند این بود که بعضی ها وقتی حکومت به دستشان می افتد فکر 
می کنند باید اموال را ببرند و چپاول کنند. قرآن از این افراد به عنوان بدترین انسان ها یاد می کند که این 
اموال را اینگونه تصرف می کنند و در جای دیگر در مورد فرعون می گوید: فرعون قوم خودش را دسته دسته 
کرد و یک دسته را تضعیف کرد و دلیل اقدامش هم این بود این افراد در خدمت بقیه قرار گیرند و محتاج 
دیگران باشند و برای رفع نیازهایشان، هر کاری که دیگران خواستند انجام دهند. بنابراین یکی از کارهایی که 
حکومت های باطل انجام می دهند این  است که این اختالف ها را در جامعه ایجاد کنند تا توسط این قشر 
ضعیف به خواسته های خود برسند. این نیت آن هاست که قرآن هم از آن به بدی  یاد می کند. اما مسأله 
دیگری که هست این است که معموال این جریان اگر ادامه یابد سر از شورش در می آورد.  مثال  در دوره بنی 
امیه، این روش در نهایت به شورش مردمی و کشته شدن خلیفه منجر شد. اگر کاری که پیامبر )ص( در مورد 
بیت المال انجام دادند، پس از ایشان ادامه یافته بود هیچ مشکلی برای امیرالمؤمنین پیش نمی آمد. مشکل 
از زمانی پیش آمد که فرهنگ جامعه  به تدریج عوض شد. افرادی مثل طلحه و زبیر با این فساد اقتصادی به 
انحراف کشیده شدند و بهترین خانه ها را در کوفه بنا کردند. بنابراین چون نمی توانستند تحمل کنند که امیر 
بین افراد تساوی قائل شود، دست به شورش زدند و  اگر مردم این را می دانستند پشت سر این افراد راه نمی 

افتادند. هرچند حضرت علی )ع( بارها گفتند اما صدای امیر آنموقع به این افراد نمی رسید.
در پایان هم اساتید و حاضرین جلسه به بحث و تبادل نظر در این زمینه پرداختند و پرسش و پاسخ هایی در 

رابطه با موضوع بحث صورت گرفت.
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گزارش دیدار رئیس پژوهشگاه با اعضای پژوهشکده حکمت معاصر

دکتر قبادی، رئیس پژوهشگاه در ادامه بازدید از پژوهشکده ها، روز  شنبه دوازدهم آبان 97 با اعضای پژوهشکده 
حکمت معاصر دیدار کرد. در این دیدار که با حضور اعضای پژوهشکده صورت گرفت، در ابتدای جلسه، دکتر 
مریم صانع پور ضمن تشکر از بازدید ریاست پژوهشگاه از پژوهشکدۀ حکمت معاصر گفت: »برنامۀ توسعۀ پنج 
سالۀ دوم پژوهشکده در حال تدوین است و تأکید برنامه به طور عمده در بخش مطالعات تطبیقی، مطالعات 
بین رشته ای و فلسفه مضاف های و بومی سازی فلسفه است. امیدواریم در این چارچوب به گونه ای عمل کنیم 

که فلسفه را به سطح اجتماع بیاوریم.
در ادامه، رئیس پژوهشگاه ضمن تشکر از برنامه ها و پیشنهادهای اعضای پژوهشکده، صحبت های خود را به 
طرح تراز بین الملل اختصاص داد و با اشاره به اینکه اعضای پژوهشکده باید طرح تراز بین الملل را به عنوان 
پشتوانه همۀ فعالیت ها؛ چه برنامۀ توسعۀ پنج ساله و چه سایر اقدامات در نظر گیرند، تأکید کرد: »طرح تراز 
یک فعالیت فوق العاده است یک پشتوانه و تشویق است و خدا را شاکر هستیم که پژوهشگاه در طرح تراز 
پذیرفته شده و باید از این مهلت دوساله استفاده کنیم و با کارنامه غنی وزارت علوم را مجاب سازیم که در این 

طرح باقی بمانیم«.
دکتر قبادی همچنین بر اهمیت برنامۀ پنج سالۀ دوم توسعۀ راهبردی پژوهشکدۀ حکمت معاصر تأکید کرد و 
عقالنی سازِی عاطفه، عقِل نوع دوستی را به عنوان ضرورت حکمت شرقی و عرفانی برشمرد. وی تأکید کرد: »در 
بخش عمومی سازی تفکر با تشکیل کارگاه، سخنرانی و برگزاری کرسی های نظریه پردازی می توان به راحتی با 
مردم، مخاطبان و ذینفعان حرف زد. در این صورت در جواب این پرسش که پژوهشکدۀ حکمت معاصر چه کار 
می کند که دیگران نمی کنند می توانیم بگوییم، کار این پژوهشکده عمومی سازی تفکر چه در بخش معنویت و 

چه در فلسفۀ محض و حتی مباحث کالمی است که ما مبتال به آن هستیم«.
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»تحوالت حقوق کیفری کشورهای اسالمی در پرتو تعامل شرع و حقوق«:
 
پیش همایش

»دولت مدرن، شهروند و حقوق کیفری«

و  شرع  تعامل  پرتو  در  اسالمی  کشورهای  کیفری  حقوق  بین المللی»تحوالت  همایش  نخسِت  پیش همایش 
حقوق«، با عنوان »دولت مدرن، شهروند و حقوق کیفری« با همکاری پژوهشکده مطالعات تطبیقی حقوق در 

تاریخ 1۴ مهرماه 1397 برگزارشد.
سخنرانان این نشست دکتر سید آیت اهلل میرزایی )عضو هیأت علمی پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی(، جناب 
دکتر مالک شجاعی )عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ معاصر(، دکتر شروین مقیمی )عضو هیأت علمی 
نظریه پردازی و روابط بین الملل(، دکتر آیدین کیخایی )عضو هیأت علمی پژوهشکدۀ غرب شناسی و علم پژوهی( 
بودند.  تهران(  دانشگاه  سیاسی  علوم  و  حقوق  دانشکدۀ  علمی  هیأت  )عضو  جانکی  محمودی  فیروز  دکتر  و 

مدیریت این نشست را دکتر سپیده میرمجیدی برعهده داشت.
و  شرعی  حقوق  سامانه های  تقابل  و  تعامل  پیرامون  را  مقدمه ای  میرمجیدی  دکتر  نشست،  این  ابتدای  در 
سامانه های حقوق عرفی با اتخاذ رویکردی ذهنی نگر یا ذهنی گرا در مقابل رویکردهای مسلط در جرم شناسی 
و  استادان  از حضور  قدردانی  و  خود  مطالب  ذکر  از  پس  وی  کرد.  بیان  عینی گرا  یا  عینی نگر  رویکرد  یعنی 
میهمانان حاضر در جلسه، از دکتر شجاعی دعوت کرد تا سخنرانی خود را با عنوان »رویکرد فلسفه علوم انسانی 

به مناسبات دین و حقوق: مطالعه موردی استاد مطهری )ره(« بیان کنند.
دکتر شجاعی سخنان خود را با بحث دربارۀ پارادایم های 
سه گانه فلسفه علوم انسانی آغاز کرد و در ادامه گفت: 
و  ظاهر  شکل  به  اسالم  )ره(  مطهری  استاد  نظر  »از 
صورت زندگی که وابستگی تاّم و تمامی به میزان دانش 
بشر دارد نپرداخته است. دستورهای اسالم مربوط است 
به روح و معنی و هدف زندگی و بهترین راهی که بشر 
نه  علم,  بگیرد.  پیش  هدف ها  آن  به  وصول  برای  باید 
و  بهتر  راه  نه  و  می کند  عوض  را  زندگی  روح  و  هدف 
زندگی  های  هدف  سوی  به  بی خطرتری  و  نزدیک تر 
کامل تری  و  بهتر  وسایل  همواره  علم  است  داده  نشان 
برای تحصیل هدف های زندگی و پیمودن راه وصول به 
آن هدف ها در اختیار قرار می دهد. اسالم با قرار دادن 
هدف ها در قلمرو خود و واگذاشتن شکل ها و صورت ها و 
ابزارها در قلمرو علم و فن, از هر گونه تصادمی با توسعه 

فرهنگ و تمدن پرهیز کرده است بلکه با تشویق به عوامل توسعه تمدن یعنی علم و کار و تقوی و اراده و همت 
و استقامت, خود نقش عامل اصلی پیشرفت تمدن را به عهده گرفته است« )نظام حقوق زن در اسالم / 137( 
و اینکه » قدر مسلم است که بیشترین مسائل اسالم چه فقهی, چه اخالقی, چه اعتقادی چه اجتماعی, مسائل 
مسیری است. یعنی مثل عالمت هایی است که جاده را مشخص می کند «) اسالم و مقتضیات زمان, ج2 ص 

.)116
سپس دکتر میرزایی پس از تعریف ناسیونالیسم، از مدل های آلمانی و فرانسوی آن یاد کرد و افزود: »مشروطه 
خود اساس یک دستاورد ناسیونالیسم مدرن است. مشروطه ایران مولود ناسیونالیسم از مدل آلمانی نیست، 
بلکه  از مدل فرانسوی آن بیرون آمده است«. وی در ادامه از مجموع سخنان خود چنین نتیجه گیری کرد: »ما 
با این سه گونه ناسیونالیسم که دو گونۀ اصلی اش که ناسیونالیسم مدنی و ناسیونالیسم مذهبی است مواجهیم 
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که هر کدام دوگونه ملت، دوگونه دولت، دوگونۀ شهروند و 
دوگونۀ مناسبات دولت و شهروند را در پی خواهد داشت. 
آلمانی  به ویژه  ناسیونالیستی  های  مدل  این  از  یکی  وقتی 
حاکمیت پیدا می کند و موتور محرک دولت را به دست 
می گیرد، ناسیونالیسم مدنی و ناسیونالیسم دیگر با هم موقتاً 
اعتالف می کنند بر سر تعدیل آن. البته این ویژگی جامعۀ 
ناسیونالیستی  گرایش های  الویت بندی  است.  ایران  متنوع 
و  گرا  باستان  مدنی،  از:  عبارتند  ترتیب  به  هم  ایران  در 
سپس اسالم گرایی فکر می کنم 150 سال اخیر مناقشات 
و  خاک  پایه  بر  را  امان  شهروندی  آیا  که  بود  این  سر  بر 

خون تعریف کنیم که مدل های ناموفق بودند و شکست 
به   توجه  بدون  و  مدنی  مدل  پایۀ  بر  اینکه  یا  خوردند 
مؤلفه های مذهب، طبقات اجتماعی، خون، نژاد آرایایی 
به سمت  مسیر  گفت  می توان   ... کنیم  تعریف  غیره  و 
من  که  مدتی  در  اگرچه  نیست.  آلمانی  ناسیونالیسم 
بسیار  باستان گرایی هم  ناسیونتالیستم  کار کردم مدل 
قدرتمند است. یعنی من این را به خاطر تقابل می بینم. 
به خاطر تقابل جامعه با دولت در ایران گرایش به رقبای 

ناسیونالیستی اش افزایش یافته است«.
وی  که  بود  مقیمی  شروین  دکتر  بعدی،  سخنران 
پیرامون حقوق شهروندی، سخنرانی خود را با عنوان » 
انگاره مدرن شهروندی در ایران: تأملی از منظر بحث در 
فلسفه سیاسی« را با تعریف ایدۀ شهروندی در معنای 
حوزۀ  دانشوران  »اغلب  گفت:  و  کرد  آغاز  آن،  مدرن 
مطالعات مشروطه با این رأی موافق هستند که جنبش 
نامش پیداست، جنبشی  از  ایران، چنانکه  مشروطه در 

مبتنی بر قانون خواهی بود. این در حالی است که تغییر بنیادین در فلسفۀ سیاسی غربی زمانی آغاز شد که 
بحث از »قانون« به تابعی از بحث از »حق« تبدیل شد. این بدان معنا نیست که متجددان ما از مقولۀ حق 
سخن نگفتند و یا اینکه معنای جدید آن را درنیافتند، بلکه آن میزان که گفتند و بدان شیوه ای که گفتند، 
به کاِر تبدیل شدِن ایدۀ »انسان به مثابه ی موجودی صاحب حق« به بخشی از عقل سلیم ایرانی نیامد. ما در 
اینجا بنا نداریم تا دالیل این امر را مورد بررسی قرار دهیم. اما به اجمال اشاره می کنیم که عالوه بر مالحظات 
بیرونی )یعنی حساسّیت های دینی در ایران( که منجر به نوعی تقیه در میان روشنفکران آن عصر می شد، 
عامل مهم دیگری نیز دست اندرکار بود که کمتر به آن التفات شده است: ضعف درونی خود این متجددان از 
حیث رتوریک سیاسی«. وی در شرح بیشتر این مطلب تأکید کرد: »به تعبیر دیگر مشکل آنها این نبود که 
ایده ی انسان به مثابه ی موجودی صاحب حّق را نمی فهمیدند، بلکه مشکل آنها در اتخاذ یک الگوی رتوریکال 
مناسب برای جاانداختن این ایده  در شبکۀ عقل سلیم  ایرانی بود. درواقع تحلیل مبانی انگارۀ شهروندی در 
ایران معاصر می تواند بر مبنای مفروض انگاشتن حقیقتی در پس پشِت ایده های متجددانه به انجام نرسد، و به 
جای آن ایده های متجددانه به عنوان اموری غیرحقیقی تلقی شود که در نهایت قرار است به وسیلۀ رتوریکی 
مناسب، حقیقی به نظر برسد. این همان کاری است که ماکیاولی، هابز و روسو به نحو احسن انجامش دادند 

و متجددان معاصر ایرانی در انجامش ناکام ماندند«.
دکتر مقیمی سپس به تمرکز اصلی خود در این سخنرانی اشاره کرد و گفت: »ما با تمرکز بر ایدۀ »قانون« 
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نزد حامالن تجدد سیاسی در ایران تالش خواهیم کرد تا نشان دهیم که نخستین جوانه های بحث از مضمون 
شهروندی در ایران معاصر، عمدتاً مبتنی بر درکی شبه روسویی از این ایده بود؛ یعنی درکی که در آن تأکید 
بر فعالیت سیاسی آزادانه، مطالبۀ عدالت اجتماعی و میهن پرستی، بر تأکید بر اولویت ایدۀ »حق« در معنای 
جدیدش، برتری داشت. در واقع قانون خواهی در میان نویسندگان عصر مشروطه و حتی پس از آن، تا جایی که 
به مضمون و محتوای ایدۀ شهروندی مربوط می شود، بیشتر با عناصر سه گانۀ مزبور پیوند داشت تا با بحث از 
تبعّیت قانون در معنای عام آن، از حق طبیعِی فرد انسانی. به زعم ما این »مسئله« در خصوص مقوله ای مثل 
»شهروندی«، ریشه در نبردی اساسی تر میان ارزش های مختلف برای تبدیل شدن به بخشی از عقل سلیم ایرانی 
طی صد و پنجاه سال گذشته دارد. این نبرد اگرچه در آغاز نبردی نابرابر میان عناصر یا به بیان بهتر ارزش های 
متجّددانه  و ارزش های مستحکم الهّیاتی-سیاسی در کانون شبکه ی اعتقادی ایرانیان بود، اما به تدریج با تغییر 
استراتژی حامالن فکر تجّدد، برخی از این ارزش های متجّددانه در نهایت توانست با لباس مبّدل به حوزه ی 
استحفاظی ارزش های الهّیاتی-سیاسی وارد شده و به یک ایدئولوژی »موثّر« تبدیل شود؛ ایدئولوژی ای که قادر 
بود انسان ها را برای رقم زدن تغییری اساسی در مناسبات اجتماعی، و حتی تغییری اساسی در طبیعت انسان و 
تبدیل کردن او به موجودی طراز نوین، بسیج کند. این رویداد را به هیچ وجه نمی توان با صرف تمرکز بر ایرادات 
می شود؛  برجسته  سیاست  در  خطیبان  نقش  که  اینجاست  داد.  توضیح  تجّدد،  فکر  متاخر  حامالن  معرفتِی 
انسان ها مقصدشان باشد، پاتوس آنها را هدف  از آنکه لوگوس  خطیبانی که به بیان ارسطویِی کلمه، بیشتر 
می گیرند. از میدان به در شدن عنصر مدنی/هابزی شهروندی در ایران که به یک معنا شرط جاگیرشدن این 
انگاره در سامان اعتقادی ایرانیان بود، در نهایت به فربه شدن و در عین حال تغییرشکِل دیگر عناصر انجامید.

دکتر شروین مقیمی سخنان خود را با این عبارات به پایان رساند: »آنچه در کانون این انگارۀ جدیدالظهور 
انگارۀ  پدری،  سرزمین  بر  تأکید  از  صورتی  با  همراه  که  بود  اجتماعی-اقتصادی  عنصر  می کرد،  خودنمایی 

شهروندی در ایران معاصر را دست کم به مدت دو دهه بعد از انقالب اسالمی تعیین کرد«.

عنوان  با  خود  سخنان  کیخایی  آیدین  دکتر  ادامه  در 
وی  کرد.  مدنی« شروع  مسئله حقوق  و  لویناس  »امانوئل 
بعد از معرفی امانوئل لویناس، در باب اندیشه لویناس گفت: 
با  انسان  دیگری،  چهرۀ  با  مواجهه  در  لویناس،  نگاه  »در 
مسئولیت  ِاخالقی ِ بی نهایت اش در قبال انسان دیگر رو به رو 
می شود و از طریق این رو در رویی با بی نهایت، به رابطه ای 
با آنچه  فراتر از هستی  است پا می نهد. در نگاه لویناس، در 
این استعال ست که تمایز اساسی ِبودِن انسان و بودِن سایر 
انسانیت متجلی  و معنای غایی  هستند  ه ها آشکار می شود 
می شود: انسان هستنده ای ست که در رابطۀ اخالقی  با فراتر 
از هستی  است. بر همین اساس، لویناس استدالل می کند 

که درک صحیح از بودِن انسان باید از رابطۀ اخالقی بیآغازد. این نگرش، در جملۀ مشهور لویناس، اخالق به 
عنوان فلسفۀ اولی، متجلی می شود، که به طور خالصه مبتنی بر اولویت اخالق است بر هستی شناسی. وی بعد 
از تعریف رابطه اخالقی، گفت: »مفهوم حق در شرایط اجتماعی مطرح می شود: جامعۀ مدنی به عنوان اجتماعی 
از افراد آزاد و دارای حق در تعامل با یکدیگر. حق به صورت متقارن مطرح می شود. حال لویناس به ما می گوید، 
پیش از سوژۀ آزاد فردی، سوژه گی اخالقی را داریم؛ پیش از تقارن حق، عدم تقارن مسئولیت را داریم؛ و پیش 
از تقارن فضای اجتماعی، عدم تقارن رابطه اخالقی را داریم. به عبارت دیگر، لویناس از اولویت مسئولیت بر 
حق سخن می گوید، یا اولویت عدالت بر آزادی فردی. بر این اساس، نه تنها پرسش های ما در مورد جامعه 
تغییر می کنند، بلکه همچنین بنیان تحلیل اجتماعی نیز تغییر می کند. به عنوان مثال، مبنای ارزیابی کارایی 

نهادهای اجتماعی، در درجه اول، عدالت اجتماعی خواهد بود و نه تحقق آزادی فردی«.
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در ادامه نوبت سخنرانی دکتر محمودی، دبیر علمی همایش بین المللی با عنوان »جایگاه شهروند در حقوق 
کیفری ایران«رسید. سخنرانی وی با بیان اینکه مخاطب و تابع در حقوق کیفری جدید که برآمده از دولت مدرن 

است، شهروند است، گفت: »اگر ایدۀ دولت مدرن را برای 
تنظیم حدود اختیارات قدرت سیاسی و روابط حکومت با 
مردم و اجتماع نوآوری مهمی بدانیم که بُنمایه دولتسازی 
ایدۀ  است،  شده  کشورها  از  بسیاری  اساسی  قوانین  در 
شهروندی نیز در کنار آن به منظور کمک به شناخت بهتر 
جامعه، روابط درونی آن، نقش های اجتماعی-سیاسی افراد 
و هدایت کنش ها و رفتارها به وجود آمد. وی در ادامه با 
بیان نکات مربوط به شهروندی، گفت: »در حقوق کیفری 
مدرن شهروند موضوع و تابع آن است که صاحب حقوق و 
تکالیف است. حقوق کیفری ایران متأثر از دو نظام فکری 
از دوگانه شرع و  تر، متاثر  و سیاسی متفاوت، و روبنایی 
سروکار  مخاطب، شهروند  با  جا  همه  در  )عرفی(،  حقوق 
ندارد. مخاطب بودن انسان مسلمان و محوریتش در تعیین 
حقوق و تکالیف در رویکرد فقهی و شرعی تنظیم مناسبات 
انجامیده  مقوماتش  و  شهروندی  مفهوم  پذیرش  عدم  به 

است. از سوی دیگر با توجه به اصل ۴ قانون اساسی که برتری موازین شرع را بر موازین حقوقی پذیرفته، نابرابری 
میان مسلمان و غیر مسلمان و زن و مرد در حقوق ایران و از جمله حقوق کیفری جلوه ای از به حاشیه رفتن 
مفهوم شهروند برآمده از دولت مدرن است. با این که در قانون اساسی از برابری افراد در قبال قانون سخن گفته 
شده است، به تبع ضرورت رعایت موازین شرعی )اصل 12 و ۴ ( در موارد مشخصی چون مذهب و جنسیت، 

هم در تقنین و هم در قضا و اجرا، حقوق برابر برای افراد قائل نشده است«.
دکتر محمودی در انتها با تأکید بر این مطلب که »در میانه حقوق و شرع، به جهت برتری بخشی به موازین 
شرعی تمایل یا امکانی برای پذیرش مفهوم شهروندی در همه موارد وجود نداشته است مگر این که به صورت 
موردی و بنا بر رعایت مصالح حکمی داده شود که به اقتضائات شهروندی نزدیک تر باشد. همانند آن چه که 

در قضیه سپنتا رخ داد. راه حل تعارض در این چنین مواقعی موردی  است«، سخنان خود را به پایان رساند.
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سیاست گذاری رسانه های اجتماعی در ایران
نشست علمی »سیاستگذاری رسانه های اجتماعی در ایران« با سخنرانی آقای دکتر بصیریان جهرمی )پژوهشگر 
و مدرس علوم ارتباطات( در روز سه شنبه اول ابان ماه 1397 با همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات 
در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. در ابتدای این نشست، سخنران علمی با مقدمه ای به 
مسئله مندی، ضرورت و اهمیت موضوع سیاست گذاری در خصوص رسانه های اجتماعی در ایران، و گفت: »این 
پژوهش نشان می دهد که نوع نگاه سیاست گذاران به رسانه های اجتماعی در کشور، با نحوه استفادۀ کاربران از آن، 

لزوماً در تعارض قرار ندارد، اما ناکارآمدی ساختارهای 
یا  مدیریتی  قانونی،  ابزارهای  نگرفتن  جدی  موجود، 
تصمیم گیری،  شیوه های  پراکندگی  نیز  و  کنترلی 
رسانه های  سیاست گذاری  برای  را  فراوانی  چالش های 
هم افزایی  و  همگرایی  که  داشته،  دنبال  به  اجتماعی 
است؛  کرده  دشوار  بسیار  را  تصمیم ساز  نهادهای  میان 
با این حال، جمع بندی یافته ها و تحلیل نتایج به دست 
»مرور  به  معطوف  پژوهشی  روش  دو  امتزاج  از  آمده 
رسانه های  مورداستفاده  در  نظام مند«  سیستماتیک/ 
یا  عمیق  »مصاحبه های  و  کاربران  میان  در  اجتماعی 
مجازی  فضای  سیاست گذاران  با  ساخت یافته«  نیمه 
با  مفروض،  الگوی  ساختن  منطبق  همچنین  و  کشور 
چارچوب مفهومی و مدل شماتیک پژوهش حاضر که 

برآمده از تجربیات پژوهشگر و یافته های پژوهشی پیشین است،می توان گفت که به ارائه یک مدل پیشنهادی که 
مالحظات سیاست گذاران و اقتضائات و نیازهای کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی )داخلی و خارجی( را تأمین 

کند، نزدیک شده است«.
بصیریان با اشاره به اینکه در این میان دستآوردهای کلیدی برآمده از مصاحبه ها و چینش آن در کنار نیازهای 
کاربران به استفاده از رسانه های اجتماعی، به استخراج شش شاخص بنیادی برای سیاست گذاری در حوزۀ داخلی 
از  و خارجی در نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیودا منجر شده است، گفت: »آنچه در این میان بیش 
پاره ای رویکردهای شناختی  بر  افزون  تبیین شده حائز اهمیت است، نحوۀ اجرایی ساختن آن است که  مدل 
که  خارجی،  اجتماعی  رسانه های  بخش  در  مثال  به عنوان  دارد.  بیشتری  توضیح  به  نیاز  فنآورانه،  مالحظات  و 
بیشترین چالش های موجود ناظر به اصالح و بازنگری در سیاست های اتخاذ شده برای آنهاست، یافته های مرور 
نظام مند، دو موضوع میزان مصرف و نوع مصرف را از دیدگاه کاربران این رسانه ها مطرح ساخت؛ این دو مسأله 
در مدل پیشنهادی به این شکل مورد واکاوی قرار گرفته است تا مورد توافق و اجتماع سیاست گذاران نیز قرار 
 گیرد؛ از این رو، اگر فرض کنیم که میزان مصرف یکی از رسانه های اجتماعی که انواع آن در فصل دوم به تفصیل 
بیان شد، بر اساس شاخص های کمی چندان قابل توجه نیست، پیشنهاد شده است که برای سیاست گذاری آن، 
رویکرد مسدودسازی یا فیلترینگ در نظر گرفته نشود. البته این رویکرد پیشنهادی، در فقدان فیلترینگ هوشمند 
و مواردی که مصداق غیرامنیتی بر آن مترتب نیست، انجام پذیر است«. وی در خصوص نوع معماری رسانه های 
اجتماعی داخلی گفت: »بیش از نیمی از مصاحبه شوندگان معتقدند که اگر جنبه های تقلیدی رسانه های اجتماعی 
خارجی در رونمایی و ارائه خدمات ترجیح داده شود، آسیب آن به مراتب بیش از فیلترینگ خواهد بود؛ به همین 
خاطر پیشنهاد شده است که ضمن نوآوری و ایجاد تمایز در معماری رسانه های اجتماعی داخلی از منظر فنآوری، 
الگوهایی برآمده از مبانی اسالمی و اخالقی ما، که وجه ممیزه ای در فرهنگ رسانه ای نیز تلقی می شوند در این 

رسانه ها به کار گرفته شود« .در پایان نشست سخنران به پرسش های مطرح شدۀ حضار پاسخ داد.
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بررسی فرهنگ کار در ایران 
)مطالعه فرهنگ کار در سازمان های دولتی و خصوصی در تهران(

به همت دفتر کرسی های نظریه پردازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی عرضه و نقد ایده علمی 
)ناقد(،  ربیعی  علی  دکتر  )ارائه دهنده(،  دکترتوحیدلو  حضور  با  و  ایران«  در  کار  فرهنگ  »بررسی  عنوان  با 

دکترفاضلی )ناقد( و دکتر کسرایی )مدیر علمی( در روز 23 مهرماه 97 برگزار شد.

در ابتدای نشست دکتر توحیدلو تعریفی از فرهنـگ کـار ارائه کرد که عبـارت از مجموعـه ی ارزش ها، باورها و 
دانـش های مـشترک و پذیرفته شدۀ یک گروه کاری در انجام فعالیت های معطوف به تولید و یـا ایجـاد ارزش 
افزوده بود. ارتقای فرهنگ کار، عمل به تعهدات حتـی در زمانی کـه کنتـرل خارجی وجود ندارد و احساس 
مـسئولیت در قبـال کار، تولیـد و سـرمایه هـای فـردی و ملی نیز از نکات مورد تأکید بخش آغازین سخنان 

دکتر توحیدلو بود.
وی در ادامه گفت: »اگرچه وضعیت فرهنگ کار در سازمان های ایرانی اعم از دولتی و خصوصی، مطالعه شده 
است ولی برای فهم این وضعیت، شاغلین ایرانی خارج از کشور مورد مطالعه قرار گرفته اند که تجربه کار در 
ایران و غیر از ایران را به طور هم زمان داشته اند. از دیگر سو به وضعیت شاغلین در سطوح مختلف سازمان های 
افکنده شده است. مطالعه فرهنگ کار در سه سطح فردی، سازمانی  نیز نظر  ایران  دولتی و غیر دولتی در 
تاریخ  را در  اجزایی  از مطالعات شرق شناسانه،  متأثر  برخالف دیدگاه هایی که  و  و کالن صورت گرفته است 
درازمدت و ذات فرهنگ ایرانی به عنوان عوامل بازدارنده، در مسیر شکل گیری فرهنگ سازندۀ کار بیان می کند، 
مطالعۀ حاضر نشان می دهد که مجموعه ای از عوامل اجتماعی و ساختاری، سازندۀ موقعیت هایی است که باعث 

می شود همان کنشگر غیرفعال در ساختار ایران به کنشگران مؤثر در ساختار خارج از ایران تبدیل شوند«.
در ادامه دکتر ربیعی )وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی( به عنوان یکی از ناقدان این کرسی گفت: »در واقع 
فرهنگ کار در ایران تقریباً به صورت مستقیم و غیرمستقیم، تحت عنوان بهره وری اشاره شده است که در ریشه 
بهره وری بر می گردیم به بحث فرهنگ کار، فرهنگ کار هم اگر قرار باشد در یک جامعه ای توسعه پیدا کند 
و بر توسعۀ اقتصادی متکی باشد قطعاً بر توسعۀ فرهنگ کار ارزش بسیار زیادی دارد. فرهنگ کار یک بخش 

توسعه است که از بهره وری تاثیر پذیرفته و بحث دیگر آن کار و خانواده و کار و جامعه است«.
ببینند  را  وجوه  این  باید  باشند  داشته  مقایسه ای  می خواهند  توحیدلو  دکتر  »اگر  کرد:  تأکید  ربیعی  دکتر 
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از این رفتار در  انجام دهند رفتاری را نشان می دهند که بخشی  به خصوص انسان هایی که می خواهند کار 
فرهنگ است. بنابراین چارچوب کار ارائه دهنده در ارتباطش با فرهنگ، خوب بوده است، همچنین کنترل 
ایران عمیق تر کار شود.  باید روی فرهنگ  کار، کار کاملی شود  این  بخواهد  اگر  اما  بود  نظارت هم جذاب 
پیشنهادی که برای دکتر دارم، اگر یافته هایمان را ببریم به وضع موجود، نمی خواهیم یافته های دست نیافتی 
بدهیم. از طرفی صنعت با محیط اداری کامال متفاوت است. اگر بخواهیم بدانیم بحث عدالت در نسبت با مزد 

و مقایسه اش با دیگران به چه نحو است، به نظر بنده می تواند در سیاست گذاری ها تأثیر بگذارد«.
دکتر کسرائی، مدیر علمی نشست، ضمن تشکر از دکتر ربیعی که به چند نکته مهم از جمله الزامات ساختاری 
اشاره کرد و گفت: »مسائل حاشیه ای که بیشتر مسائل امنیتی کار و محیط کاری هست نیز باید دیده شوند. 
در واقع در محیط کار هم به بحث چیدمان بخصوص چیدمان اداری و سایر مسائلی که در محیط کار فاقد 

انگیزش است، اشاره شود«.
در ادامه دکتر فاضلی دیگر ناقد این کرسی ترویجی، گفت: »مهم بودن فرهنگ به معنای ایدئولوژیک لفاظی 
اینکه فرهنگ چیست و درون مایه آن کدام است؟ دکترتوحیدلو به ارزش ها درحالی که خود  آن نیست. 
ارزش ها را روشن نکردند که کدام است و همچنین اشاره کردند در جوامع مدرن بورکراسی به شیوه مدرن و 
عوامل تعیین کننده هستند نه اخالق کار یا ارزش های فردی و بیان کردند که در جوامع توسعه یافته براساس 
تحقیقات موجود دیگر اخالق پروتستانی جایگاه محکم و تعیین کننده ندارد و اینکه منظور از فرهنگ کار 
نگرش های وبری است از مفهوم پروتستان پروتیک که اخالق نحوۀ مواجهه با سوژه هست یا ابژه اجتماعی. 
حال نقدی که بر مطالب ارائه کننده می شود. وی چالش را مطرح می کند بدون اینکه یک مسئله ای داشته 
برای توضیح دادن یا صورت بندی کردن چالش چه دیدگاه هایی  از جایی پیدا می شود که  باشد؟ و مسئله 
می تواند باشد و کدام یک از این دیدگاه ها را به چالش بکشیم و کدام دیدگاه رقیب را مطرح کنیم؟ حال اگر 
بنا باشد که شرط کار به صورت فرهنگ ارائه شود باید به صورت طبقه بندی از دیدگاه ها باشد و بعد مناقشه 
برسر دیدگاه ها صورت پذیرد. از طرفی دکتر توحیدلو بیان کردند که مواجه با چالش نامولد بودن نیروی کار 
در ایران یک رویکرد سازمانی است. یک رویکرد روان شناختی و یک رویکرد جامعه شناختی که تلویحاً در 
صحبت وی بود. ما بحرانی که داریم روانشناسی گرایی یا )سایکولوزیم یا شخص انگاری( است اینکه جامعه را 
به شخص تقلیل دهیم و اینکه این شخص انگاری یا روانشاسی گرایی چه آسیب های به جامعه وارد می کند که 
این استعاره، زندگی اجتماعی یا جامعۀ ما را نابود می کند. فرهنگ کار یک مفهوم تئوریک است که می خواهد 
بیان کند که فرهنگ کار روانشناسی و اخالق گرایی نیست. درست است که با روان انسان ها و اخالق سر و کار 

دارد ولی روانشاسی نمی تواند کاری انجام بدهد.
دکتر توحید لو در پاسخ به این نقدها گفت: کار بنده کامال از ابتدا تا انتها نهاد گرایانه بوده حتی وبر را هم 
در کار نهاد گرایی بردم. وقتی ساختارها و حوزه کالن را نگاه می کنم در بحث ساختاری است و نه بحث 
مدیریتی. در واقع بحث بنده راهبردی می شود نه مدیریتی. نکته دیگری که وجود دارد واقعا بحث مولد را باز 
نکردم اما کارم ارزش و فرهنگ معنا دارد و به معنای رسمی نیست و حتی در ساختار مشاهده هم می آورم 
. اما کاری که در مقاله نشده و همانطور هم که دکتر ربیعی نامیدند، این کار در سازمان معنا دارد و فقط در 
سازمان های دولتی و خصوصی دیده شده و هنوز صعنت را مورد مطالعه قرار نداده ام. این تحقیق روی کار و 
کارگری انجام نشده یا نتوانسته ام انجام دهم. کار بنده کار در سازمان فرهنگ بوده و تعریف کار در سازمان ها 
ارائه شده و طبیعتا نمی شود این موارد را درخالصه ها آورد. اما در مورد ارزش که نظم اجتماعی را می گوییم 
قانون به مثابه امری که در یک بورکراسی نیست یعنی قانون یک امر سیاست گذارانه است و حتی کنترل های 
نهادی مد نظرم است. دلیلش هم این است که ایدئولوژی ارزش نیست و ما ایدئولوژی را مبتنی بر اخالق 

پروتستان و فرهنگ کار می بینیم.
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برگزاری اولین جلسه کمیته علمی سومین کنگرۀ بین المللی امام علی )ع( پژوهی

به  آبان 1397  امام علی)ع( پژوهی درمورخ یکشنبه 6  بین المللی  اولین جلسۀ کمیتۀ علمی سومین کنگرۀ 
میزبانی مرکز تحقیقات امام علی علیه السالم در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

این جلسه با حضور دکتر فاطمه احمدی )استاد حوزه و دانشگاه( و دکتر سید سجاد علم الهدی )رئیس مرکز 
تحقیقات امام علی )ع((، دکتر مصطفی دلشاد تهرانی )استاد دانشگاه قرآن و حدیث(، دکتر احمد پاکتچی 
)نمایندۀ بنیاد بین المللی نهج البالغه و عضو هیأت علمی پژوهشگاه(، دکتر حامد شیواپور )نمایندۀ دانشگاه 
مفید، دکتر محمد دشتی نمایندۀ جامعه المصطفی(، دکتر مهدی رمضانی چابک )نمایندۀ پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشۀ اسالمی(، دکتر محمود جنیدی جعفری )عضو هیأت علمی پژوهشگاه(، دکتر داوود مهدوی زادگان 
معتضدیان،  محمدعلی  و  مرکز(  سابق  علمی  )معاون  مؤیدی  پژوهشگاه(، سیدفخرالدین  علمی  هیأت  )عضو 
)معاون اجرایی مرکز تحقیقات امام علی )ع((، برای بررسی و تعیین محورهای فراخوان این دوره ازکنگره که 

در شهریور 1398 برگزار خواهد شد تشکیل شد.
در این نشست، حاضران به بحث پیرامون شعار این دوره از کنگره پرداختند و توافق اولیه برعبارت زیرحاصل 
شد: فرهنگ و صلح در اندیشه و کنش امام علی )ع(، )بازخوانی گفتمان با رویکردی جهانی، چالش امروز و 
طرحی برای فردا(. سپس چگونگی موضوع محور اصلی فراخوان کنگره مورد تبادل نظر قرار گرفت که درنهایت 

»توجه به صلح از جنیه ی فرهنگی« به عنوان محور اصلی، مورد توافق قرارگرفت.
همچنین مقرر شد درجلسۀ آتی محورهای فرعی فراخوان آثارمشخص شوند.
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گزارش دیدار آبان ماه اعضای هیأت علمی با هیأت رئیسه پژوهشگاه 

دیدار ماهانه اعضای هیأت علمی با هیأت رئیسه پژوهشگاه، روز هفتم آبان ماه 1397 برگزار شد. در ابتدای این 
نشست، دکتر کریمی علوی، معاون فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه گزارشی را به منظور ارائه برنامه های آتی این 

معاونت به حضار ارائه کرد.

دکتر کریمی علوی با اشاره به رئوس فعالیت های معاونت فرهنگی و برنامه های آیندۀ این معاونت، گفت: »حدود 
5 سال است که این معاونت شکل گرفته است که در خصوص سوابق فعالیت های معاونت فرهنگی و اجتماعی 
این موارد را مدنظر قرار دهیم: اهداف و راهبردها، چارچوب سیاست ها، فعالیت های علمی و فرهنگی، مراسم و 
بازدیدها، فعالیت های  جشنواره ها، نشست های علمی ـ تخصصی، برگزاری گفتگوهای آزاد، سفرهای استانی و 
دانشجویی، فعالیت های فرهنگی ـ هنری ـ سینمایی بسیج کارکنان، اساتید و دانشجویان، فراخوان برای همکاری 

و مشارکت بیشتر و آینده اهداف اصلی«.
 وی ادامه داد: »قصد داریم در آینده بحث های هم اندیشی و گفتگوهای درون پژوهشگاهی را برگزار کنیم که از 
طریق نشست های مشترک با اساتید، کارکنان و دانشجویان آراء، نظرات، انتقادها و پیشنهادهای آنها را مورد 
بررسی قرار دهیم و در پی آن آسیب شناسی و سنجش افکار و آراء را داشته باشیم. توسعۀ کیفی برنامه های 
معاونت از طریق همکاری های علمی ـ پژوهشی پژوهشکده ها، مدیریت های مرتبط مانند روابط عمومی، مرکز 
آموزش های آزاد، مدیریت روابط علمی و بین الملل، مرکز اسناد فرهنگی آسیا و همچنین شناسایی استعدادهای 
دانشجویان، کارکنان و اساتید و توانمندسازی آنها به منظور فراهم کردن زمینه های همکاری و مشارکت جمعی 
برای پیشبرد اهداف راهبرد سازمان های مردم نهاد، انجمن های علمی ـ تخصصی در حوزه های پژوهشی، توسعه 
و تقویت انجمن های علمی و دانشجویی، کمک به تأسیس نشریات تخصصی بیشتر با همکاری پژوهشکده ها، 
توسعۀ امکانات رفاهی دانشجویی، از جمله خوابگاه، تأسیس صندوق های رفاه، همکاری های مشترک با معاونت 
پژوهشی، تحصیالت تکمیلی و پژوهشکده ها به منظور ارتقاء کیفی برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و 
ایجاد ارتباط و فعالیت ها و همکاری های مشترک با معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی، و در پایان برنامه ریزی برای عقد قرارداد با مجموعه های ورزشی آزادی، انقالب، شیرودی 
و کشوری برای استفاده همکاران به غیر از امکانات ورزشی ای که در حال حاضر در پژوهشگاه وجود دارد همگی 

از برنامه های آتی این معاونت هستند«. 
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در ادامه دکتر رفیعی، مدیر دفتر نشر و ویرایش پژوهشگاه در مورد عملکرد این مرکز گفت: »انتشارات بخش 
مهمی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است که وظیفۀ عمدۀ آن فعالیت مناسب به منظور عرضه 
داده های علمی اعضای هیأت علمی و ماحصل زحمات سالیان سال کار علمی همکاران است که از آنجا روانه 
بازار علم و فرهنگ می شود. انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی، وارث انتشارات بنیاد فرهنگی ایران بوده و از سابقۀ 

طوالنی برخوردار است«. 
رفیعی تأکید کرد: »برای تحقق بخشیدن به اهداف مدیریت نشر و ویرایش از نظرات و همکاری همکاران بهره 
خواهیم برد و بدون همکاری و همراهی استادان امکان عملیاتی کردن سیاست ها و برنامه های راهبردی این دفتر 
وجود ندارد. ضمن اینکه مشکالتی هم داریم که باید رفع شوند که یکی از آنها عدم برخورداری از آمار و اطالعات 
کافی برای چاپ، فروش، تجدید چاپ کتاب ها، میزان تقاضای بازار و... است و دیگری برخوردار نبودن از بازار 
مناسب برای عرضه و فروش آثار فاخر و ارزشمند مؤلفان، عدم گزارش ها و اطالع رسانی مناسب به استادان و 
همکاران است. همچنین برنامه هایی به منظور تهیۀ لیستی از کتاب های فروخته شده در سال و اطالع رسانی 
مناسب و به موقع و تشویق مؤلفینی که کتاب های آنان از فروش بیشتری برخوردار بوده است، در نظر گرفته 
شده است. البته در این زمینه باید آسیب شناسی فروش کتاب ها و افزایش بهره وری را هم در نظر داشته باشیم 
که در آینده بنا داریم قراردادهایی منعقد کنیم که امکان آن فراهم شود تا به منظور ایجاد تحول در بخش فروش 

و بازاریابی، بتوانیم به صورت مشترک کتابهای مان را به فروش برسانیم«. 
مدیر دفتر نشر و ویرایش در خاتمه سخنانش گفت: »فضای دیجیتالی، برنامه های نرم افزاری و الکترونیکی، و 
فضای پرتالی از برنامه هایی است که با همکاری سایت پژوهشگاه و یا راه اندازی سایت مستقل برای انتشارات 
پژوهشگاه جهت معرفی آن در فضای مجازی به مخاطبان که سایت جامع تر و کامل تری به صورت اختصاصی 
برای انتشارات باشد، جزو برنامه های آتی دفتر است که حتی امکان خرید و فروش آنالین کتاب ها را هم داشته 

باشیم« 
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انتصاب  

دکتر قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، طی احکامی
دکتر سیروس نصراهلل زاده  را در سمت معاون پژهشکدۀ زبانشناسي؛

دکتر هادي وکیلي را در سمت مدیر گروه پژوهشي حکمت اسالمي معاصر؛
دکتر یحیي فوزي را در سمت مدیر گروه پژوهشي مطالعات روابط بین الملل؛
دکتر سیدحسین میرجلیلي را در سمت مدیر گروه پژوهشي دانش و پژوهش؛

دکتر ژاسنت صلیبي را  در سمت مدیر گروه پژوهشي بررسي مسائل اجتماعي و روانشناختي ایران، 
ابقاء و

دکتر احمد پاکتچي را به عنوان سرپرست پژوهشکدۀ دانشنامه نگاري؛
دکتر مریم شریف نسب را به سمت سرپرست معاونت پژوهشکدۀ زبان و ادبیات؛
دکتر اصغر اسمعیلي را به سمت سرپرست معاونت پژوهشکدۀ دانشنامه نگاري؛

دکتر نعمت اهلل فاضلي را به سمت مدیر گروه پژوهشي مطالعات توسعه؛
دکتر عبدالحسین فرزاد  را به سمت مدیر گروه پژوهشي تحقیقات میان رشته اي؛
دکتر مالک شجاعي جشوقانی را به عنوان سرپرست گروه پژوهشي فرهنگ ایراني؛
دکتر سیدروح اهلل شهابي را به عنوان مسئول اجرایي ستاد هفتۀ پژوهش سال 97؛

دکتر سیدمحمدرضا امیري طهراني زاده را به عنوان دبیر ستاد هفتۀ پژوهش سال 97؛
دکتر آزیتا افراشي را به سمت دبیر هیأت ممیزه؛

دکتر آزیتا افراشي را به عنوان دبیر شوراي روابط بین المللي پژوهشگاه؛
شاهپور نیکبخت شیباني را به سمت سرپرست امور اداري و پشتیباني پژوهشگاه؛

مهدي جعفري را به عنوان سرپرست مدیریت امور اجرایي پژوهشکدۀ دانشنامه نگاري؛
منصوب کرد.

احکام وزیر علوم به رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 

دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، طی احکامی رئیس پژوهشگاه، دکتر 
حسینعلی قبادی را به عنوان 

نمایندۀ وزیر علوم در هیأت امنای دانشگاه غیردولتی-غیر انتفاعی علم و فرهنگ )به مدت 
چهار سال( و 

 عضو هیأت ممیزه دانشگاه عالمه طباطبائی )به مدت دو سال(
 منصوب کرد.
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گزارش جلسه دفاعیۀ صبا فریدوني
)دانشجوی دکتری فلسفه دین(

تاریخ برگزاری:  1397/7/11
موضوع: تحلیل مسأله ناسازگاري در مفهوم کمال مطلق 

استاد راهنما: دکتر سید حسن حسیني سروري
استادان مشاور: دکتر علیرضا منصوري، دکتر مهدي اخوان

استادان داور: دکتر اعظم قاسمي، دکتر هادي وکیلي، دکتر جواد اکبري
این جلسه روز چهارشنبه 11 مهر ساعت 11:30 با حضور هیأت داوران و جمعی از دانشجویان در سالن فرهنگ 

ساختمان فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزارگردید.
دانشجو در مدت بیست و پنج دقیقه به دفاع از رسالۀ خویش پرداخت که خالصه سخنان وی به شرح ذیل است: 
موضوع اصلی این پژوهش مفهوم کمال مطلق است. مفهومی که در تصور کالسیک از خدای ادیان ابراهیمی 
مورد توجه قرار می  گیرد زیرا در کالم فلسفی معموالً خدای ادیان با موجود کامل مطلق این همان تصور می شود. 
اهمیت این پژوهش از آن روست که این همانی خدا با موجود کامل مطلق هم در استدالل ها برای اثبات وجود 
خدا )مانند برهان وجودی( و هم در استدالل ها علیه وجود خدا  مورد استفاده قرار گرفته است. اما تمرکز این 
پژوهش بر گروه دوم یعنی استدالل ها علیه وجود خداست که در آنها عمدتاً از ناسازگاری درونی مفهوم کمال 
مطلق و یا ناسازگاری آن با شواهد و تجربه انسان ها از جهان استفاده می شود. پرسش اصلی در این پژوهش این 
است که چگونه می توان تلقی کالسیک از خدا را به شکلی سازگار حفظ کرد؟ و فرضیۀ پژوهش این است که 
می توان چارچوبی مفهومی منطقی درنظر گرفت که با به کارگیری آن انسجام درونی نظام معرفتی واجد مفهوم 
کمال مطلق  حفظ شود. شایان ذکر است با توجه به سابقۀ طوالني مواجهه با این پارادوکس ها وجه ممیز و 
هدف اصلي این پژوهش یافتن یک رویکرد مشابه برای مواجهه با تمام این ناسازگاری هاست. همچنین ایده 
اصلی این است که این ناسازگاری ها مرتبط به ابهام در مفهوم »مطلق« هستند؛ مفهومی که مانند بی نهایت 
در ریاضیات ناسازگاری و پارادوکس ایجاد می کند. همانطور که در ریاضیات با طرح حساب بی نهایت ها و در 
نظر گرفتن ماهیت متفاوت مفهوم بی نهایت نسبت به درک عادی از اعداد با این مشکل مواجه شده اند ما نیز 
مي توانیم چارچوبی منطقی و مفهومی بیابیم که در آن با در نظر گرفتن ماهیت متفاوت امور مطلق بتوان با 

پارادوکس ها مواجه شد.
دانشجو سپس به بیان پیش فرض هاي اصلي در این پژوهش پرداخت که مهمترین آنها تمایز نهادن میان ذات 
خدا و تصور او نزد انسانها است که با توجه به اینکه براساس آموزه هاي ادیان شناخت ذات خدا ممکن نیست 
این پیش فرض براي ایجاد امکان سخن گفتن از خدا الزم است. وی در ادامه به تقسیم بندي ناسازگاري هاي 
مرتبط با مفهوم کمال مطلق پرداخت و این ناسازگاري ها را به سه گروه  ناسازگاری های درونی یک صفت )مانند 
پارادوکس سنگ.( ناسازگاری دو صفت مطلق )مانند ناسازگاری مفهوم خوبی مطلق ذاتی و اختیار مطلق( و 
ناسازگاری صفات مطلق با تجربه ما از جهان )مانند مسأله شر( تقسیم نمود و ضمن تشریح صورتبندي نمونه 

هر گروه از ناسازگاري ها، مختصراً پاسخ هاي مهم فیلسوفان به این ناسازگاري ها را براي حضار توضیح داد.
در بخش سوم از توضیحات خویش، وی به تشریح روش ابداعي در این پژوهش براي جلوگیري از شکل گیري 
پارادوکس هاي مرتبط با مفهوم مطلق در نظام معرفت دیني پرداخت. او بیان کرد که وقتی با یک ناسازگاری 
از  تعطیل سخن گفتن  یا  تناقض  منشاء   مفهوم  اول: حذف  دارد:  رویکرد ممکن وجود  مواجه می شویم چند 
کنار  و  معرفتی  نظام  در  تناقض  پذیرش  دوم:  نیست(.  سازگار  پژوهش  این  هدف  و  پرسش  با  روش  آن)این 
گذاشتن قانون عدم تناقض )این روش در برخی رویکردهای نزیدک به ایمان گرایی گاهی دیده می شود.  اما 
چون به تعطیل مي انجامد در این پژوهش مناسب به نظر نمي رسد(. روش سوم تغییر و اصالح مفهوم مورد نظر 
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این پژوهش مورد نظر است.ایده  این روشی است که در  یا چارچوب مفهومي- منطقي مورد استفاده است. 
اصلی این است که علت بروز پارادوکس ها  نادیده گرفتن وضعیت متافیزیکی متفاوت موجود مطلق است و در 
در اینجا درصدد ارائه چارچوب مفهومی منطقی خاصی هستیم که در آن ماهیت متافیزیکی متفاوت موجود 
کامل مطلق مورد توجه قرار گیرد. این چارچوب مفهومی و منطقی را بر پایه دو ایده مبنایی استوار می کنیم: 

اول منظر سرمدي  و دوم تعریف مطلق براساس ممکن از منظر سرمدي.
سپس دانشجو به تشریح این دو موضوع و کاربرد آنها در نظام معرفت دیني براي جلوگیري از بروز پارادوکس ها 
پرداخت. اوالً با توسل به مفهوم ابداعي منظر سرمدي موجود کامل مطلق را درون وضعیت های امور در نظر 
نمی گیریم بلکه صرفاً جایگاه او را نسبت به وضعیت ها در نظر می گیریم. این جایگاه یا منظر بیانگر وضعیت 
متفاوت و به کلی دیگر خداوند نسبت به همۀ مخلوقات است و موجب مي شود که او منظری متفاوت به هستی 
داشته باشد. ثانیاً تعبیر مطلق به »ممکن از منظر سرمدی«  به ما کمک مي کند که به یک رویکرد واحد در 
مواجهه با همه پارادوکس ها دست یابیم و همه صفات مطلق را به یک روش واحد تعریف نماییم. یعنی به جای 
ارائه تعریف هاي مجزا براي صفات گوناگون به شکلي که تنها مشکل پارادوکس هاي مربوط به آن صفت خاص 

حل شود، یک تعریف برای مطلق بودن یک صفت ارائه مي کنیم. 
دانشجو با تشریح روش تعریف صفات مطلق بحث خود را ادامه داد. براساس هر تعریفی که از یک وصف داشته 
باشیم ابعاد متفاوتی از یک وضعیت می تواند متعلق آن صفت قرار گیرد که این ابعاد را با اصطالح ابداعي جزء 
وصفی نشان مي دهیم. مثاًل درباره وصف توانایی، تحقق یا پیشگیری یا تغییر یک وضعیت می تواند متعلق این 
صفت قرار گیرد. به این ترتیب کسی واجد این صفت به صورت مطلق است که نسبت به تمام اجزای وصفی 

آن اگر آن جزء خاص از منظر سرمدی ممکن باشد، واجد آن جزء وصفی باشد. 
سپس دانشجو با استفاده از روش پیشنهادي سه پارادوکس نمونه از هر گروه ناسازگاري ها را مورد تحلیل قرار 
داد و نشان داد که با روش یادشده مي توا ن از بروز پارادوکس پیشگیري نمود. وي بحث خود را با بیان مزایای 
این روش که شامل حفظ توازن میان معبودیت و معقولیت تصور از خدا، عدم محدودسازي بیش از حد صفات 
الهي و تبیین تمایز صفات الهی علیرغم داشتن معنایی مشابه با صفات انسانی مي باشد و نیز پیامد نامطلوب 

کالمي آن که بي اعتبار شدن برهان وجودي است خاتمه داد. 
رساله در یک مقدمه، سه فصل اصلي و یک فصل نتیجه گیري سامان یافته است:

در مقدمه به بیان کلیات پژوهش، توضیح پرسش اصلي، هدف، فرضیه و ایده اصلی پرداخته شده است.
دربخش اول به تشریح مفاهیم، معرفی اصطالحات اصلی، معرفی پیشینه بحث و تدقیق بیشتر موضوع پرداخته 
شده است. این فصل به بیان مقدمات مهمی از جمله دلیل خطرناک بودن بروز ناسازگاري در نظام خداباوري 

اختصاص داده  شده است که برای پیش بردن مباحث اصلی رساله به آنها نیاز است.
در بخش دوم به بیان دسته بندي ناسازگاري هاي مرتبط با مفهوم کمال مطلق و صورت بندي یک نمونه از هر 
دسته پرداخته شده است و تالش شده که اصلي ترین ادبیات مرتبط با آن و پاسخ هاي ارائه شده قبلي مختصراً 

مرور شده و گرایش ها و رویکردهای اصلی نسبت به آنها بررسی  شود.
در بخش سوم که بحش اصلي و ابداعي پژوهش حاضر است روش پیشنهادي معرفي شده است. در این فصل 
اصطالحات کلیدي چارچوب پیشنهادي نظیر منظر سرمدي، امکان متافیزیکي و جزء وصفي تبیین و در انتها 

روش مواجهه با هر سه دسته از پارادوکس ها تشریح شده است.
در فصل آخر یعني فصل نتیجه گیری، نشان داده شده است که روش پیشنهادي نگارنده پاسخ تازه و قابل 

قبولی است که راهی برای مواجهه با مشکل پارادوکس های صفات مطلق می گشاید.
پس از سخنان دانشجو، ابتدا آقاي دکتر وکیلی، داور داخلی و بعد دکتر قاسمي، اصالحاتی را مطرح کردند. 
سپس دانشجو به پرسش ها و ایرادات مطرح شده هیأت داوران پاسخ گفت. در پایان هیأت داوران و اساتید 
راهنما و مشاور به شور نشسته و با اعطای نمره 19/75 درجۀ عالی به رسالۀ دانشجو، وی را دانش آموختۀ 

مقطع دکتری رشتۀ فلسفۀ دین تشخیص دادند.
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تاریخ برگزاری: 1397/7/10
موضوع: استلزامات متافیزیکی مناقشۀ ناموضعیت کوانتومی و نسبیت خاص

استاد راهنما: دکتر علیرضا منچمی
استادان مشاور: دکتر مهدی معین زاده

استادان داور: دکتر غالمحسین مقدم حیدری، دکتر حمیدرضا نمازی، دکتر مینو یغمایی
از  برخی  و  دانشجو  بستگان  رساله،  داوران  هیأت  حضور  با   1۴:00 ساعت   1397 مهر   10 مورخ  جلسه  این 

دانشجویان و  عالقه مندان به فلسفه علم در سالن دانش ساختمان تحصیالت تکمیلی برگزارگردید.
در ابتدای جلسه دانشجو در حدود ۴5 دقیقه به معرفی رساله و آراء اصلی مطرح شده و نتایج به دست آمده در 

آن، به شرح زیر، پرداخت:
در  و  می گیرد  قرار  پزشکی  جوزه  در  درمانگری  و  طبابت  محدوده  در  جهت  آن  از  رساله  محدوده های  ابتدا 
حوزه های تحقیقات زیست پزشکی یا تحقیقات بالینی وارد نمی شود مشخص شد. سپس توضیح داده شد که 
برای بررسی موانعی که در پیاده سازی هوش مصنوعی در پزشکی وجود دارد، سه محور مشخص شده است که 
شامل محور مرتبط با دانش پزشکی، استدالل پزشکی و مواجهه بالینی می باشد. پنج سیستم هوش مصنوعی که 

در پزشکی پیاده سازی شده و در رساله از همین سه منظر بررسی شده بودند معرفی شدند.
کار اصلی رساله بررسی موانع فلسفی در هر یک از این سه حوزه برای جایگزینی پزشک با هوش مصنوعی بود 
که در ادامه بررسی مطرح شدند. در محور دانش پزشکی ابتدا بر اساس معرفت شناسی موجود از دانش پزشکی 
“باور صادق موجه” مشخص شد و سپس  تعریف  با  با معرفت کالسیک  تفاوتهای آن  این دانش و  مشخصات 
هر یک از موانع توضیح داده شد. این موانع در این محور شامل  انفکاک دانش از تصمیم گیری، به رسمّیت 
نشناختن دانش ضمنی در معنای فلسفی، انتزاع دانش از زمینه، عدم پیاده سازی شعور عرفی و مشکالت کسب 

دانش بصورت پویا هستند.
تشخیص،  شامل  که  آن  مختلف  قسمت های  و  بالینی  تصمیمات  چیستی  ابتدا  پزشکی  استدالل  محور  در 
پیش آگهی، درمان و پیش گیری بودند توضیح داده شد. موانع بررسی شده در این محور شامل عدم توجه به 
اینکه پردازشگری انسان امری کل انگارانه و بسترمند و مبتنی بر معنا است، عدم توجه به زمانمند بودن قضاوت 
پزشکی، عدم توجه به شخص بودن بیمار، تمرکز بر تشخیص و عدم توجه کافی به پیش آگهی، در نظر نگرفتن 
معیارهای اولویت بندی و عدالت اجتماعی بود. در محور سوم مواجهه بالینی و اینکه سیستم های پیاده سازی 
شده در هوش مصنوعی در پزشکی عماًل مواجهه بالینی میان پزشک و بیمار را شبیه سازی نکرده اند، توضیح 
داده شد. موانعی که در این محور آورده شدند شامل وجود و عدم حل ابهام زبانی، بدنمندی و موقعّیت مندی 
ادراک در مواجهه و معاینه بالینی و نهایتاً فضای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی پزشک و بیمار که بر مواجهۀ 
بالینی مؤثر است بودند. در آخر در طی جمع بندی مطالب و در پاسخ به پرسش از امکان جایگزینی پزشک و 
بیمار، مدل فریمن به عنوان مدلی که برخی از موانع فوق را با رویکرد پدیدارشناسانه خود  نظر گرفته است، 

معرفی شد.
پس از ارائۀ دانشجو دکتر یغمایی، استاد داور خارجی، پس از ارزیابی از رساله، موادی را که دغدغۀ پزشکان در 
تصمیم گیریهای پزشکی می باشند را ذکر کردند. از جمله این موارد درگیری پزشکان در قابلیت تعمیم دادن و 
اختصاصی بودن تصمیم گیری در هنگام تشخیص بیماری و شخصی بودن هر تصمیم بود. بعالوه ایشان در امکان 
انتقال خطاهایمان به هوش مصنوعی و همچنین سروکار داشتن پزشکان با آمار واحتماالت و مواردی دررابطه 

با “استانداردهای طالیی” در پزشکی فرمودند.

گزارش جلسه دفاعیۀ الهه سروش ارزانی
 )دانشجوی دکتری فلسفۀ علم و فناوری(
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گزارش جلسه دفاعیۀ محسن ذکا اسدی
)دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی(

تاریخ برگزاری: 1397/7/7
موضوع : طبقه بندی انواع داستان کودک در ایران و شیوه های نقد آن بر مبنای ارائۀ رویکرد چندساحتی )ادبی، 

هنری، شناختی-عاطفی(
استاد راهنما: دکتر مریم شریف نسب

استادان مشاور: دکتر مهرنوش هدایتی، دکتر فرانک جهانگرد
استادان داور: دکتر مریم جاللی، دکتر عبدالحسین فرزاد، دکتر یوسف محمدنژاد عالی زمینی، دکتر مریم جاللی

از  برخی  و  رساله  داوران  هیأت  حضور  با   13.30 ساعت  در   1397 مهرماه  هفتم  تاریخ  شنبه  روز  جلسه  این 
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات فارسی و علوم تربیتی و نیز جمعی از عالقه مندان به زبان 

فارسی در سالن ادب برگزارگردید.
در ابتدا دانشجو در مدت بیست دقیقه به دفاع از رساله خویش پرداخت که خالصه سخنان او به شرح ذیل است: 
خطابۀ خود را با شرح بیان مسئلۀ پژوهش، ماهیت ادبیات کودک، بیان رویکرد چند ساحتی، روش شناسی پژوهش، 
پیشینۀ طبقه بندی ادبیات کودک در ایران و بیان یافته های پژوهش ارائه کرد. وی ابتدا مسئلۀ پژوهش و تفاوت 
بررسی آثار ادبیات و ادبیات کودک را بیان کرد و تفاوت نظریه های موجود ادبیات کودک را تشریح کرد. سپس 
نظریه های موجود داخلی و خارجی دربارۀ ماهیت ادبیات کودک از جمله نظریۀ حجوانی و خسرونژاد و نظریۀ 

برگزیدۀ پژوهش برگرفته از رویکرد نظری دیوید راد را تبیین کرد. 

پس از آن دکتر نمازی، استاد داور خارجی، در مورد بحث خطاهای پزشکی صحبت کردند. بعالوه از حوزه هایی 
که باعث ذوق زدگی پزشکان از حضور هوش مصنوعی شده و اشتباه بودن آن و همچنین انواع ارتباط بیمار با 
tele�  پزشک توضیح دادند. معرفت ضمنی و تجربه بیمااری و امکان مقایسه کارکرد هوش مصنوعی با کارایی

medicine از دیگر بحث های ایشان بود.
دکتر مقدم حیدری، استاد مدعو داخلی، پس از ارجاع به نکاتی که پیش از جلسۀ دفاع  متذکر شده بودند، این 
پرسش را مظرح کردند که اینکه بیماری نزد طراحان هوش مصنوعی پزشکی به چه معنا تلقی می شود، اهمیت 
ویژه ای دارد و مواردی را ذکر کردند که پزشکان نیز در شناسایی آنها دچار مشکل هستند و این پرسش مطرح 

شد که آیا هوش مصنوعی در چنین مواردی عملکرد قابل قبولی خواهد داشت یا خیر.
سپس  دکتر معین زاده، در باب تکلیفی بودن پزشکی و دیدگاه های ارسطو در توضیح این امر و مبانی فلسفی 
دیالوگ و زبان و اینکه تنش بین امر کلی و امر جزئی که در همه زندگی وجود دارد و در تصمیمات پزشکی 
هم ریزش پیدا کرده است، توضیحاتی دادند. پس از بیان نظرات هیأت داوران، دانشجو در پاسخ به پرسش های 

آنان و دفاع در برابر برخی از نقدها نکاتی را بیان نمود.
 استاد راهنما، دکتر منجمی، نیز وجوه مثبت رساله را یادآوری و به پاسخ های دانشجو نکاتی را اضافه کردند.

در پایان هیأت داوران و اساتید راهنما و مشاور به شور نشسته و با اعطای نمره 19/5 و درجۀ عالی به رسالۀ 
دانشجو، وی را دانش آموختۀ مقطع دکتری رشتۀ فلسفه علم و فنآوری تشخیص دادند. 
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سپس دانشجو طبقه بندی های موضوعی و ساختاری موجود در پیشینۀ پژوهش برگرفته از آثار توران میرهادی، 
لیلی ایمن، محمدهادی محمدی، فرخ صادقی و ثریا قزل ایاغ را شرح داد و رویکرد طبقه بندی تاریخی در 
ادبیات کودک  بررسی دوره های چهارگانه  با  ادامه  در  داد.  را شرح  قایینی  و زهره  اثر محمدهادی محمدی 
ویژگی های آثار تحلیل شده در پژوهش را در هر دوره تشریح کرد؛ در این بخش شمه ای از تصاویر و آثار بررسی 

شده در پژوهش به نمایش درآمد.
در ادامه بحث دانشجو یافته ها و نتیجه گیری پژوهش را مبنی بر طبقه بندی ادبیات کودک بر اساس رویکرد 
چندساحتی، طبقه بندی بر اساس سه نوع تصویرگری گسترش دهنده، تقویت کننده و برجسته ساز و بر اساس 
ساختار داستانی بیان کرد و 72 اثر تحلیل شده در پژوهش بر اساس هر دسته بندی و شیوۀ طبقه بندی ها بیان 

و ارائه شد. در پایان نکاتی دربارۀ مرجع شناسی، منابع پژوهشی و شیوۀ ارائۀ تصاویر در پایان نامه مطرح شد.
سپس دکتر مریم جاللیاستاد داور مدعو و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ارزیابی و داوری خود را 
بیان کرد. ایشان ضمن تقدیر از نوآوری و جسارت دانشجو در بیان رویکرد نظری خود پرسش هایی در خصوص 
بخش بیان مسئله و پیشینۀ پژوهش مطرح کرد که به صورت پرسش و پاسخ با پاسخ های دانشجو و استادان 
راهنما و مشاور پیش رفت. سپس ایشان پیشنهاد کرد که رویکرد پژوهشی در قبال ارتباط متن و تصویر به 
جای استفاده از نظریۀ قائینی با استفاده از منابع خارجی از قبیل پژوهش های پیتر هانت و نیکوالیوا همراه 

شود.
در ادامه دکتر عبدالحسین فرزاد داور داخلی رساله سخنان خود را در زمینۀ داوری پژوهش بیان کرد. ایشان 
ضمن تقدیر از استادان راهنما و مشاور به بیان نکاتی دربارۀ زبان پژوهش پرداخت و پیشنهاد کرد واژه ها و 
عبارات گاه ژورنالیستی پژوهش با عبارت های پژوهشی تعویض شود. سپس ایشان نکاتی دربارۀ موضوع فروتنی 
در پژوهش بیان کرد و ابراز داشت دانشجوی دکتری باید اعتماد به نفس و اعتقاد به اجتهاد خود داشته باشد.
دکتر یوسف محمدنژاد عالی زمینی دیگر داور داخلی رساله نیز ضمن بیان این که در مراحل پیشین از جمله 
تصویب پیشنهادنامه، ارائۀ سمینار و پیش دفاع در جریان روند پژوهش بوده است، نکاتی در نقد شیوۀ ارجاع 
به منابع، ساختار پژوهشی کار و پاراگراف بندی رساله بیان کرد. در پاسخ به ایشان دانشجو و استاد راهنما 
موضوع ساختار و فصل بندی پژوهش را مطابق با شیوه نامۀ نگارش رسالۀ دکتری در پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی دانستند.
سپس استاد راهنمای رساله، دکتر مریم شریف نسب، با تشکر از انتقادها و پیشنهادهای استادان داور از دانشجو 

خواست در مراحل ویرایش نهایی رساله، همۀ نکات مورد نظر اساتید را تصحیح نماید. 
در ادامه دکتر مهرنوش هدایتی، استاد مشاور اول رساله، ضمن ابراز سپاس ویژه ازخانم دکتر مریم جاللی به 
دلیل بیان نکات علمی و شایسته در داوری رساله، دربارۀ بخش روان شناسی پژوهش و ساحت شناختی-عاطفی 

بررسی ادبیات کودک و دشواری یافتن نظریۀ مبنا در این بخش مطالبی را بیان کرد.
دکتر فرانک جهانگرد، استاد مشاور دوم رساله، نیز ضمن سپاسگزاری از داوران و حضار نکاتی دربارۀ شیوۀ نگارش 
متن پایان نامه، حضور گاه به گاه دانشجو در متن، که متفاوت با شیوه های نگارش متداول در پایان نامه هاست، به 

بیان تفاوت روش شناسی و پیشینۀ پژوهش پرداخت.
در پایان هیأت داوران و اساتید راهنما و مشاور به شور نشستند و با اعطای نمره 20 و درجۀ عالی به رسالۀ 

دانشجو، وی را دانش آموختۀ مقطع دکتری رشتۀ زبان و ادبیات فارسی تشخیص دادند.
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گزارشي بازدید دانش آموزان از پژوهشکدۀ دانشنامه نگاری در روز ترویج علم

در روز سه شنبه 29 آبان ماه 1397 ، روز ترویج علم، دانش آموزان دبیرستان دخترانه سماء دعوت به عمل آمد 
تا ضمن بازدید با فعالیت هاي پژوهشکدۀ دانش نامه نگاری آشنا شوند. 

در ابتدای این جلسه دکتر مریم کامیار و آقای مسعود امیرخاني توضیحاتي دربارۀ دانش نامه نگاری بیان کردند. 
سپس دانش آموزان سؤاالتي راجع به دانشنامه و... پرسیده شد و به قید قرعه به بهترین ها جوایزي اهدا شد و 
به پرسش های دانش آموزان پاسخ داده شد. ضمن برگزاري برنامه دکتر اسمعیلي نیز به جمع مدعوین پیوسته 
و در پاسخگویي و مباحثه شرکت نمودند. پس از پذیرایي، دانش آموزان به کتابخانۀ پژوهشکده مراجعه کردند 
و از نزدیک با انواع دانشنامه ها و دایره المعارف ها آشنا شدند. در پایان نیز به مناسبت هفتۀ  کتاب و کتاب خواني 
یک نسخه کتاب »گاهشمار علم 1 و 2 « به آنها  اهدا شد و مقرر شد با مشورت مدیر و معاونین آن مدرسه 

کتاب هایي از بین دانشنامه ها انتخاب شود تا براي اهدا به مدرسه ارسال شود.
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