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در َخلْوِت شب ذکر خدا باید گفت
در َخلْوِت دل  ُدّر صفا بـاید ُسفت

در روز خدا ِخدمت خلقـش بــاید
در ِسّر و َعلَن رضای او باید ُجست
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وداع با دکتر صادق آیینه وند 
رئیس فرهیختۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگران و کارکنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی همراه 
 20 صبح  فرهنگی  و  دینی  سیاسی،  دانشگاهی،  علمی،  شخصیت های  با 
به  وی  منزل  از  آئینه وند  دکتر  پیکر  انتقال  از  پس   ،1394 اردیبهشت ماه 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مرثیه خوانی دکتر سیدسجاد 
علم الهدی، با آن استاد فقید و رئیس فرهیختۀ پژوهشگاه وداع کردند و با 
بیژن زنگنه  فناوری،  حضور دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و 
وزیر نفت، حجت االسالم والمسلمین سیدمحمود دعایی مدیر مسئول روزنامه 
اطالعات، دکتر نیلی احمدآبادی سرپرست دانشگاه تهران، دکتر معصومه ابتکار 
عالی  شورای  عضو  احمدی  حجت االسالم  زیست،  محیط  سازمان  رئیس 
انقالب فرهنگی، دکتر شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم، مصطفی 
معین و دیگر عالقه مندان و دوستداران، پیکر پاک زنده یاد آئینه وند را بر دوش 

خود تشییع کردند و به سوی مسجد دانشگاه تربیت مدرس حرکت کردند.
پیکر  بر  نیز  مدرس  تربیت  دانشگاه  در  داماد  محقق  مصطفی  آیت اهلل 
دکتر آئینه وند نماز گزارد و در سخنانی کوتاه گفت: امروز اسالم یکی از 
خشن  اسالم  که  حالی  در  داد،  دست  از  را  رحمانی  اسالم  نظریه پردازان 
رهبران بسیاری دارد. امیدوارم که ایشان بر سر سفره اهل بیت )ع( جای 

داشته باشد، چون طرفداران اسالم رحمانی در جامعه امروز کم شده اند. 
ادامه این مراسم محمدتقی احمدی سرپرست دانشگاه تربیت مدرس  در 
گفت: سخن گفتن از چنین اسوۀ تقوا و اخالق کار سختی است، ما چگونه 
می توانیم درک کنیم که چه گوهری را از دست داده ایم؟ حدود 2 دهه از 

محضر ایشان استفاده کردم و دانشجوی اخالق و سبک زندگی بودم.
علمی  خدمات  از  قدردانی  و  تجلیل  با  مدرس  تربیت  دانشگاه  سرپرست 
از چهره هایی بودند که سرنوشت مرا  ایشان یکی  آئینه وند گفت:  زنده یاد 
تغییر دادند و این نقش را نه تنها در زندگی من، بلکه در زندگی بسیاری 
داشتند. شجاعت و دفاع از حق از ویژگی های دکتر آئینه وند بود و روشنگری 

بود که به تحوالت اجتماعی از منظر دینی نگاه می کرد.
دکتر محمدرضا امین ناصری، معاون فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس در 
این مراسم با اشاره به ابعاد شخصیتی مرحوم آئینه وند گفت: دانشگاه تربیت 
از  از دست داد که بسیاری  را  اساتید و فرهیختگان خود  از  مدرس یکی 

دانشجویان از علم و دانش ایشان بهره برده بودند.
وی افزود: مرحوم آئینه وند در همه مسائل همیشه مشی اعتدالی داشت و 
در فراز و فرودهای جامعه و مشکالت همیشه از منظر اعتدال به موضوعات 

نگاه می کرد.
در ادامه این مراسم دکتر جعفر حبیب زاده، مشاور عالی دکتر صادق آئینه وند، 
آن  درگذشت  مناسبت  به  رئیس جمهور  روحانی  حسن  دکتر  تسلیت  پیام 
به بهشت زهرا )س(  فقید  استاد  این  پیکر  قرائت کرد و سپس  را  زنده یاد 

منتقل و در قطعۀ نام آوران، ردیف 39، شمارۀ 3 به خاک سپرده شد.

چون بر در تو سر صداقت ُسودیم
از طعن و مالمِت َخسان آسودیم

در کوی تو عطر رحمت چو وزید   
آرامشـی آمـد و همـه بِْغنـودیـم
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مراسم ختم زنده یاد دکتر صادق آئینه وند، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی و استاد دانشگاه تربیت مدرس، دوشنبه 21 اردیبهشت 
1394 با حضور شخصیت های فرهنگی، سیاسی و دانشگاهی کشور در 

مسجد جامع شهرک قدس برگزار شد.
در این مراسم شخصیت هایی همچون محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، 
محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان، حجت االسالم مجید انصاری، معاون 
پارلمانی رئیس جمهور، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، حمیدرضا 
طیبی رئیس جهاد دانشگاهی، رضا فرجی دانا وزیر سابق علوم، تحقیقات و 
فناوری، دکتر مصطفی معین وزیر اسبق علوم، محمدحسن امید، معاون مالی، 
اداری و مدیریت منابع وزارت علوم، سیدضیاء هاشمی، معاون فرهنگی اجتماعی 
وزارت علوم، شهین دخت موالوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، 
سرلشکر رحیم صفوی، مشاور فرماندهی معظم کل قوا، سردار حسین عالیی، 
حجت االسالم حجازی، حسین میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی، محمدرضا 
عارف، حجت االسالم سیدهادی خامنه ای، محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس 
شورای اسالمی، حجت االسالم سیدمحمود دعایی، محمدمهدی مفتح، نماینده 
مجلس شورای اسالمی، حجت االسالم عبدالواحد موسوی الری، وزیر کشور 
دولت اصالحات، احمد خرم، وزیر راه و ترابری دولت اصالحات، عادل آذر، 
رئیس مرکز آمار ایران، احمد مسجد جامعی، عضو شورای اسالمی شهر تهران، 

ادای احترام دانشگاهیان، اصناف گوناگون، مردم و مسئوالن نسبت به 
دکتر صادق آئینه وند در مراسم یادبود ایشان

حسین سلیمی سرپرست دانشگاه عالمه طباطبایی، سیداحمد معتمدی، رئیس 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، حمیرا مشیرزاده، محمدرضا خاتمی، الهه کوالیی، 

فاطمه راکعی و شماری دیگر از شخصیت ها برگزار شد.
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علوم  پژوهشگاه  رئیس  آئینه وند،  صادق  دکتر  زنده یاد  ختم  و  یابود  مراسم 
انسانی و مطالعات فرهنگی و استاد سرشناس دانشگاه تربیت مدرس، با حضور 
و دوستداران  و همچنین شاگردان  فرهنگی  و  شخصیت های سیاسی، علمی 
در   12 تا   10 ساعت  از   1394 اردیبهشت ماه   22 سه شنبه  آیینه وند،  استاد 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. 
دکتر محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور، با بیان اینکه علمای عامل کسانی 
هستند که حجیت کالمشان در عملشان نشان داده می شود،  گفت: علمای عامل 
کسانی هستند که آثار آنها نه صرفاً در سطوح کتاب ها بلکه در عمل تجلی یافته 
است و آنچه را می گویند عمل می کنند. وی ادامه داد: مرحوم آئینه وند از کسانی بود 
که آنچه را که می گفت، عمل می کرد و در روزگاری که جامعه ما آزرده، رنجیده و 

زخم خورده از افراط و تفریط است به چنین کسانی نیاز فراوان داریم.
رئیس دفتر رئیس جمهور فاجعه بارترین ضربه به اسالم به عنوان دین هدایت را، 
معرفی این دین به عنوان مکتبی که از آن بی عملی و خشونت و قتل برمی خیزد، 
دانست و اظهار داشت: ارائه یک الگوی اعتدالی در همه ساحت های حیات از 
سیاست، اقتصاد تا فرهنگ و اجتماع، بزرگ ترین مسئولیت امروز دلسوزان دین 

خداست و بر ما است که برای حراست از دین خدا پرچمدار اعتدال باشیم.
نهاوندیان در ادامه با بیان اینکه علم فقط کسب دانایی و حفظیات نیست، تصریح کرد: 
در مکتب اسالم حلم در کنار علم مورد تأکید قرار گرفته و این تنها به معنای همراهی 

علم و حلم با یکدیگر نیست، بلکه حصول حلم از نتایج کسب علم حقیقی است.
رئیس دفتر رئیس جمهور وقار و متانت را از دیگر لوازم کسب علم برشمرد و 
خاطر نشان کرد: وقار و متانت متفاوت از حلم است یعنی کسی که علم را فرا 

گرفت باید با کالم و سکوت به موقع شأن علم را حفظ کند.
نهاوندیان تواضع را از دیگر صفات عالمان عنوان کرد و گفت: اگر عالم تواضع 
نابود خواهد شد. عالم  با جبر، ظلم و ستم و زورگویی علمش  باشد،  نداشته 
ربانی کسی است که زیبایی های دین خدا را در چشم مردم ترسیم کند، چرا 
که چنانکه خداوند در قرآن فرموده است، دین اساسًا با اجبار سازگاری ندارد 

و پرهیز از اجبار تنها یک دستور نیست، بلکه در ذات دین خلق شده است.
رئیس دفتر رئیس جمهور با تأکید بر اینکه »خدا نکند کسی زیبایی های دین را با خشونت 
و ستم در نظر مردم، زایل کند«، اظهار داشت: امروز نیاز به شخصیت هایی داریم که 
روح اعتدال را در شخصیت خود متجلی کرده باشند و اینها هستند که می توانند پرچمدار 
اعتدال باشند. مرحوم آئینه وند نمونه ای از علم، حلم، وقار و تواضع است که همچنان زنده 
است و سرمایه و چراغ راهی برای آینده است. اینان از جمله کسانی هستند که به دلیل 

صدق باطن، پس از مرگ، حتی بیش از ایام حیات منشأ اثر و برکت خواهند بود.
در این مراسم، دکتر جعفر حبیب زاده، مشاور زنده یاد دکتر آیینه وند، مهندس بیژن 
نامدار زنگنه، وزیر نفت، دکتر تقی پورنامداریان، استاد زبان و ادبیات فارسی، دکتر 
سیدکاظم اکرمی، معلم دورۀ دبیرستان زنده یاد آئینه وند، حجت االسالم و المسلمین 
دکتر مهدوی راد، استاد دانشگاه تربیت مدرس، دکتر فاطمه راکعی، شاعر، دکتر 
ظریفیان استاد تاریخ و دکتر احمد جاللی، سفیر ایران در یونسکو نیز به سخنرانی 

پرداختند و هر یک از ویژگی های علمی و اخالقی دکتر آئینه وند گفتند.

مراسم یادبود زنده یاد دکتر صادق آیینه وند،
در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد
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سیره و سخن پیامبر خدا )ص(، آخرین اثر زنده یاد دکتر صادق آئینه وند، 
دانشگاه  استاد  و  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  رئیس 
تربیت مدرس، با حضور دکتر سیدعباس صالحی، معاون وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و حجت االسالم دکتر محمدعلی مهدوی راد پنج شنبه 24 

اردیبهشت 1394 در نمایشگاه کتاب رونمایی شد.
حجت االسالم مهدوی راد، در آغاز این مراسم با عرض تسلیت درگذشت 
تبلور  آیینه وند  آیینه وند به خانواده و جامعۀ دانشگاهی گفت: دکتر  دکتر 
خردورزی، خردگرایی و مبارزه با جهل و خرافه بود. اگر کسی حق مدار 
باشد خدا او را در هر جایی که باشد دوست دارد و دکتر آیینه وند نیز به 

دلیل اینکه حق مدار بود دل های بیشماری را به خود جلب کرد. 
در ادامه دکتر جعفر حبیب زاده، مشاور عالی زنده یاد دکتر صادق آئینه وند در 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با اشاره به روش اعتدالی زنده یاد 
آیینه وند گفت: هیچ گاه ایشان نه احساسی سخن می گفتند و نه احساسی تصمیم 
می گرفتند. ایشان مبنا و سیره ای داشتند که همواره در گفتار و رفتارشان منعکس 
بود. ایشان نماد وحدت حوزه و دانشگاه بودند که هم حوزویان از ایشان درس 
آموختند و هم دانشگاهیان. از زمانی که دکتر آیینه وند را شناختم یا کتاب و مقاله 
می نوشت یا کتاب و مقاله ترجمه می کرد، یا کتاب خوانی را گسترش می دادند. 

هادی حیدری داماد زنده یاد آئینه وند و روزنامه نگار، نیز گفت: اولین ویژگی 
این  بی گمان  که  بود  و خوش خلقی  گشاده رویی  و  متانت  آرامش،  استاد، 

آخرین اثر زنده یاد دکتر صادق آئینه وند رونمایی شد
ویژگی از ایمان به خدا ناشی می شد. رفتار و سیرۀ عملی ایشان در جامعه، 
جلوۀ کامل اخالق و رفتار شخصی ایشان در خانه و بین خانواده بود. نگاه 
بر  صرفاً  و  بود  ایدئولوژیک  محدود  دریچه های  از  فارغ  افراد  به  ایشان 
اساس انسانیت بود. بر همین اساس بود که آدم های متفاوت با دیدگا های 
رنگارنگ و متفاوت شیفته و مجذوب شخصیت این استاد فرزانه می شدند. 
ایشان اساساً شخصیتی همگرا داشت. تمام تالش ایشان در یافتن اشتراک 
میان آدم ها بود و نه نقاط افتراق و جدایی. گشاده دستی و سخاوت از دیگر 
ویژه  توجهی  انسان ها  حقوق  و  به حق  و  بود  آیینه وند  دکتر  ویژگی های 
داشت. آزادگی ایشان زبان زد خاص و عام بود و هرگز وابستگی های ثروت 
و قدرت را برنمی تابیدند و در برابر ظلم به انسان ها هرگز سکوت نمی کردند. 
به  اشاره  با  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  معاون  صالحی،  سیدعباس 
آشنایی با استاد آیینه وند از 30 سال پیش گفت: مرحوم آیینه وند شخصیت 
جامعی در جهت های مختلف خودش بود. ایشان یک محقق خوب، یک 
انسان خوب بود.  اینها، یک  از  معلم خوب، یک نویسندۀ خوب و باالتر 
شخصیتی که اعتدال، عقالنیت، خلق حسن و معاشرت نیکو را توانسته 
بود با هم جمع کند. او یادگارهای زیادی همچون تحقیقات، شاگردان و 
با هم نشینان خود به جا گذاشت و همچنین درس  البته خاطرات خوشی 
انسانیت را به ما آموخت. در پایان این مراسم، کتاب سیره و سخن پیامبر 

خدا )ص(، آخرین اثر زنده یاد آئینه وند رونمایی شد. 
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پیام های تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر صادق آیینه وند

درگذشت استاد ارجمند، دکتر صادق آئینه وند رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و استاد دانشگاه تربیت مدرس، ضایعه ای بزرگی برای جامعۀ 
علمی کشور بود. شخصیت های سیاسی، علمی، فرهنگی و همچنین نهادها و سازمان های مختلف داخلی و خارجی درگذشت استاد آئینه وند را تسلیت گفتند 

و با خانوادۀ آن زنده یاد و همچنین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی همدردی کردند که متن تسلیت ها به شرح ذیل است:

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل و اناالیه راجعون

فروتن،  اندیشمند  و  سختکوش  دانشمند  رحلت 
برای  سنگین  ضایعه ای  آیینه وند،  صادق  دکتر 
او  است.  کشور  دانشگاهی  جامعه  و  فرهنگ 
تحقیق  تفکر،  عالم  در  ماندگاری  و  فراوان  آثار 
فرصت  که  امید می رفت  و  کرد  تدریس خلق  و 
به  که  باشد  داشته  را  علمی  جدید  آفرینش های 

ناگاه از میان ما رفت و به حق پیوست.
از  با گنجینه ای  این استاد برجسته تاریخ اسالم، 
تازه ای در نشر  افق های  دانش و بصیرتی ژرف، 

معارف، فرهنگ اعتدال و خردورزی بازگشود.
استادان،  ایشان،  به خانواده محترم  را  این ضایعه 
محققان، دانشجویان و همکارانش تسلیت می گویم 
و از خداوند بزرگ برای او رحمت و رضوان و برای 

بازماندگان شکیبایی مسئلت می نمایم.

دکتر علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی

درگذشت نویسنده متعهد، مورخ و استاد برجسته 
رئیس  آئینه وند  صادق  دکتر  اسالمی  تاریخ 
پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی موجب 

تأسف و تألم گردید.
آن استاد فرهیخته و چهره ماندگار از شخصیت های 
برجسته علمی، فرهنگی و دانشگاهی کشور بودند 
تشیع  تاریخ  حوزه  در  ایشان  متعدد  تألیفات  که 
توجه  و مورد  ممتاز  آثار  از  اسالم  تاریخ نگاری  و 

پژوهشگران و عالقه مندان می باشد.
مرحوم دکتر آئینه وند همچنین پیش از انقالب و 
در کنار دانشجویان مبارز و تشکل های اسالمی با 
انجام فعالیت های سیاسی و فرهنگی به مخالفت 

با حکومت ستمشاهی پرداختند.
اینجانب ضمن عرض تسلیت فقدان دکتر صادق 
فرهنگی  کشور،  و  دانشگاهی  جامعه  به  آئینه وند 
استاد  آن  برای  بزرگوارشان  خانواده  و  دوستان 
ارجمند رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر 

و اجر از خداوند متعال مسئلت می کنم.

آیت اهلل  اکبر هاشمی رفسنجانی
 رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

اناهلل و اناالیه راجعون
درگذشت دکتر صادق آئینه وند، رئیس پژوهشگاه 
تالم  موجب  فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم 

خاطر گردید.
ایشان چهره ماندگاری بود، که تحصیل و تدریس 
با  و  شروع  آکادمیک  نگاهی  با  را،  اسالم  تاریخ 
در  عمیق  آثاری  خلق  و  مبرز  شاگردان  تربیت 

دانشگاه های کشور نهادینه کرد.
با آرزوی علّو درجات برای ایشان، این مصیبت را 
به خانواده محترم داغدار، مردم، جامعه دانشگاهی 
ایران و همکارانش در پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی تسلیت می گویم.

حجت االسالم والمسلمین سیدمحمد خاتمی، 
رئیس جمهور اسبق

بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشت  مصیبت  در  فرهنگ  و  دانش  ساحت 
عالم فرزانه، ادیب و مورخ بزرگوار و مرد فضیلت و 
تقوی و اخالق جناب دکتر صادق آئینه وند داغدار 
است. من این مصیبت بزرگ را به همه اصحاب 
علم و فضیلت و فرهنگ و خدمتگزاران صدیق 

و  مکرم  خاندان  به  به خصوص  و  ایران  و  اسالم 
تسلیت  این عزیز صمیمانه  داغدار  بستگان  همه 
عرض می کنم و از درگاه حضرت پروردگار برای 
آنان صبر و اجر و سالمتی و برای این فقید سعید 

علو درجات مسالت می کنم.
پاک و نورانی زیست و پاک و مطمئن به دیدار 

معبود شتافت.
 

عالی  دکتر محمدرضا عارف،  عضو شورای 
انقالب فرهنگی

 
اناهلل و اناالیه راجعون

استاد فرزانه و دانشمند جناب آقای دکتر صادق 
آئینه وند که دانش و اخالق و ادب را در خدمت 
تربیت نسل جوان و نواندیش و توانمند گرفته بود 
ارزنده  تالش  و  تحقیق  و  تعلیم  عمری  از  پس 
و  علم  دوستداران  و  بست  فرو  جهان  از  دیده 

معرفت را سوگوار کرد.
اسالم  تاریخ  گرانقدر  استاد  این  فقدان  اینجانب 
که خدمات ارزنده شان فراموش ناشدنی است را 
محققان  دانشگاهیان،  ایشان،  محترم  خانواده  به 
و همه ارادتمندان و شاگردانش تسلیت می گویم 
آمرزش  سعید  فقید  آن  برای  منان  خداوند  از  و 
و  بازماندگان محترم شکیبایی  برای  و  و رحمت 

تندرستی و پاداش نیکو مسألت می کنم.

آیت اهلل سیدحسن خمینی
یادگار امام رحمته اهلل علیه

بسمه تعالی
درگذشت عالم وارسته و اندیشمند خدوم به عرصه 
فرهنگ، حضرت آقای دکتر صادق آئینه وند طاب 

ثراه موجب تأثر شد.
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اینجانب ضمن عرض تسلیت درگذشت ایشان که 
همواره از مفاخر علمی و فرهنگی این سرزمین خواهند 

بود، از خدای متعال علو درجاتشان را مسئلت دارم.

دکتر محمد فرهادی 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

اناهلل و اناالیه راجعون
درگذشت دکتر صادق آئینه وند استاد تاریخ اسالم 
دانشگاه تربیت مدرس و رئیس پژوهشگاه علوم 
و  علمی  جامعه  فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی 
در  را  عالی  آموزش  بزرگ  خانواده  و  دانشگاهی 

اندوهی عمیق فرو برد.
تاریخ  فرهیخته  استاد  این  درگذشت  اینجانب 
چهره های  از  که  کم نظیر  شخصیت  و  اسالم 
و  پژوهشی  علمی،  برجسته  و  نام آور  ماندگار، 
با برکت  فرهنگی کشور بودند و در طول حیات 
خود با تألیف و ترجمه ده ها کتاب فارسی و عربی 
اساسی  نقشی  علمی،  متعدد  مقاالت  نگارش  و 
کردند،  ایفا  انسانی  علوم  جایگاه  ارتقای  در  را 
به قاطبه جامعه علمی و دانشگاهی، همکاران و 
دانشجویان ایشان و به ویژه خانواده و فرزندان آن 

مرحوم مغفور تسلیت می گویم.
امید است راه ایشان که آیینه تمام نمای فروتنی، 
توسط  بودند  اندیشه ورزی  و  بردباری   ، خضوع 
پر فروغ علوم  یابد و آسمان  ادامه  دانشجویانش 

انسانی همچنان درخشان باقی بماند.
خداوند متعال روح بلندش را با اولیاء اهلل محشور 

بگرداند. انشاا...

دکتر محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

بسم اهلل الرحمن الرحیم
آئینه وند  صادق  دکتر  فرهیخته  دانشمند  رحلت 
فرهنگی  و  علمی  جامعۀ  برای  بزرگ  ضایعه ای 
از  بهره گیری  با  آئینه وند  استاد  است.  کشور 
در  بی بدیل  نقشی  خود  ستودنی  بینش  و  دانش 
بر خرد  مبتنی  دانش  و گسترش  آمدن  به وجود 

ایفا کردند. این فقدان را به خانوادۀ محترم ایشان 
از  می گویم،  تسلیت  کشور  دانشگاهی  جامعۀ  و 
خداوند متعال برای او رحمت واسعۀ الهی و برای 

بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت می نمایم.

دکتر علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران

اناهلل و اناالیه راجعون
دوست  که  یافتم  اطالع  تاثر  و  تاسف  کمال  با 
فرهنگ  ماندگار  چهره های  از  یکی  و  ما  دیرینه 
ایران در عرصه تحقیق و پژوهش پیرامون تاریخ 
استاد  عرب،  ادبیات  و  زبان  و  اسالمی  تمدن  و 
گرانمایه جناب آقای دکتر صادق آئینه وند، دعوت 
حق را لبیک گفته و به سرای باقی شتافته است.

همدردی  ابراز  و  تسلیت  عرض  ضمن  اینجانب 
ارجمند  استاد  آن  و شاگردان  یاران، همراهان  با 
درگاه  از  ایشان،  معزز  و  مکرم  خانواده  به ویژه 
غفران  سعید،  فقید  آن  برای  هستی بخش  یگانه 

و رضوان الهی مسئلت می نمایم.

دکتر علی جنتی،  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

استاد  و  تاریخ پژوه  بلند معلم شفیق،  مولف،  روح 
به  آئینه وند،  صادق  اسالمی،  و  انسانی  علوم 
شتافت.  ابدی  جایگاه  و  دوست  حضرت  پیشگاه 
برجسته  شخصیت های  از  فرهیخته  استاد  آن 
علمی، فرهنگی و دانشگاهی کشور بود و در میان 
تقوی،  و  به صداقت  اسالمی  علوم  پژوهشگران 
علمی  یافته های  بیان  در  صراحت  و  دقت نظر 
خوش فکر  سخت کوش،  انسانی  می شد.  شناخته 
اهلل  رسول  مکتب  دانش آموخته  که  روشن بین  و 
)ص( و اهل بیت )ع( بود و خود را وقف این باور 
کرده بود و تا نفس در بدن داشت تار و پوِد دل 

جز به توال گره نزد و روی بر راه دیگری نیاورد!
وزیر ارشاد در ادامه پیام خود تأکید می کند: دکتر 
آینه وند خادم آستان علم و فرهنگ، پاسباِن حریم 
فقه شیعی و همواره نگهبان حرمت نظام جمهوری 

اندوهی  فقدانش  چند  هر  اینک  و  بود  اسالمی 
فرهنگ توشگان  و  فرهیختگان  کام  در  گران 
او همواره  از  مانده  به جای  آثار  اما  است  ریخته 
تاریخ علم  یادگار خواهند ماند و نامش را در  به 
ایران زمین زنده و جاوید نگه خواهند  و فرهنگ 

داشت.
اینجانب درگذشت آن استاد فرهیخته را به خاندان 
و  کشور  فرهنگی   و  دانشگاهی  جامعه  گرامی، 
ارادتمندان ایشان تسلیت می گویم و از درگاه حضرت 
باری تعالی می خواهم، پاداش مجاهدت های علمی و 
فکری آن اندیشمند فرزانه را با کرم و فضل خویش 
به وی بازگرداند و او را مشمول رحمت واسعه خویش 
محشورش  معرفت  طریق  پایمردان  با  دهد،  قرار 
دل های  بر  را  بردباری  و  صبر  دریچه   و  فرماید 

مصیبت دیدگانش بگشاید.

و  فرهنگی  معاون  هاشمی،  دکتر سید ضیاء 
اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

َها  َیُسدُّ اَل  ُثلَْمه  اْلِْساَلِم  ِفی  ُثلَِم  الَْعالُِم  َماَت  إَِذا 
َشْی ٌء

علوم  ماندگار  چهره  فرهیخته،  استاد  بلند  روح 
انسانی و اندیشمند وارسته، دکتر صادق آئینه وند، 

به جهان باقی شتافت.
برای او که خود صاحب نظر برجسته تاریخ اسالم و 
اندیشه های فرهنگ و تمدن غنی و عمیق آن بود، 
بی تردید این پرواز روحانی، معنایی دیگر از جمله 

تطور و تکامل این روح آزاداندیش را تواند داشت.
این دانشمند فرزانه را  کیست که درس و بحث 
درک کرده و فضای فکری، دانش وسیع و روحیه 
رواداری و حرمت ذات را از خالل سخن و کالم 
آرام و اخالق نجیبانه او در ذهن خویش منعکس 
ندیده باشد و کیست که او را در کسوت »تعلیم« 
- این پیشه انبیای الهی - دیده و معنویت چهره 

روحانی او در ذهنش رسوب نکرده باشد؟
چه روح ها و جان های تشنه ای که از میراث آثار 

ارزشمند او سیراب خواهند شد!
و برای یک نفس مشتاق، چه اثری گرانسنگ تر 
بین  در  خویش،  افکار  و  آراء  طریق  از  اینکه  از 
اهل علم و اندیشه - جایی که بدان تعلق خاطر 
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می ورزد - جاودان باقی بماند؟
علوم،  وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت 
ضایعه  عمیق،  تأسف  با  نیز  فناوری  و  تحقیقات 
از دست دادن چنین سرمایه علمی و فرهنگی را 

به مردم و جامعه علمی کشور تسلیت می گوید.

دکتر وحید احمدی، معاون پژوهش و فناوری 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

عرصه  در  فرهیخته  استاد  این  ماندگار  خدمات 
تاریخ و فرهنگ شامل صدها تألیف و آثار علمی و 
تربیت صدها دانش پژوه که حاصل عمر پربرکت 
و تالش بی وقفه وی است، نام این استاد را برای 
همیشه در این مرز و بوم زنده نگاه خواهد داشت.

فروتنی  و  تواضع  دینی،  روش  بینی  و  ایمان 
و  تعهد  عمل،  در  صداقت  و  صراحت  بی مثال، 
بارز  ویژگی های  از  جامعه  به  نسبت  دردمندی 
و  دانشگاهی  نظام  است.  علمی  شخصیت  این 
پژوهشی کشور خود را موظف به پاسداشت نام و 
آیین علمی این استاد ممتاز، بلند همت و خستگی 

ناپذیر می داند.

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر حسینعلی قبادی
تکمیلی  تحصیالت  و  پژوهشی  محترم  معاون 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
متفرک  و  فرهیخته  استاد  درگذشت  ضایعۀ 
دکتر  شادروان  حق طلب  و  حق جو  اخالق مدار، 
صادق آئینه وند را به جناب عالی، اعضای محترم 
هیأت علمی، مدیران و کارکنان و دانشجویان آن 

دانشگاه / پژوهشگاه صمیمانه تسلیت می گویم.
مدبر،  مدیری  صادق،  انسانی  آئینه وند  استاد 
پژوهشگری  و  توان  پر  متفکری  عارف،  عالمی 
بود.  کم نظیر  واقع  به  استادی  و  خستگی ناپذیر 
رحمت خدا بر او باد که چهرۀ ماندگار تاریخ و از 
آموزش عالی کشور  نظام  افتخارآفرین  سرآمدان 

بود.

و  قرآن  معاون  حشمتی،  حجت االسالم 
عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

بسمه تعالی
اناهلل و اناالیه راجعون

گرانقدر،  اندیشمند  و  نویسنده  محقق،  درگذشت 
تاریخ،  استاد  آئینه وند؛  صادق  دکتر  آقای  جناب 
اخالق و ادب که عمر خود را صرف روشنگری کرد 

را به جامعه علمی کشور تسلیت عرض می کنم.
اندیشه و رفتار دکتر آئینه وند به گونه ای بود که 
در سنگر دانشگاه، مسجد و محله همگان شیفته 

اخالق و رفتارش می شدند.
استاد آئینه وند در زمان ریاست خود بر پژوهشگاه 
راه اندازی  بر  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم 
پژوهشکده قرآن تأکید جدی داشتند و اهتمام بر 
انتشار مباحث عمیق قرآنی از دغدغه  های روزهای 
آخر عمر ایشان بود که به تبادل توافقنامه ای در 

این زمینه منجر شد.
علمی  جامعه  و  دانشجویان  بر  استاد  این  فقدان 
کشور سخت و ناگوار است و تنها با ادامه دادن 
راه او می توان از زحمات بیش از 40 ساله ایشان 

قدرشناسی کرد.
اینجانب تأسف خود و جامعۀ قرآنی را نسبت به 
ایشان  برای  و  کرده  ابراز  فقید  استاد  آن  فقدان 
غفران و رحمت و برای خانواده ایشان صحت و 

سالمتی آرزومندم.

دکتر سیدرضا صالحی، رئیس سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی 

اناهلل و اناالیه راجعون
استاد  و  تاریخ  ماندگار  چهره  درگذشت  ضایعه 
تاریخ اسالم مرحوم دکتر صادق آئینه وند خسرانی 
بزرگ  سرمایه های  از  که  است  جبران ناپذیر 

تاریخ پژوهی و اسالم شناسی به شمار می رفت.
حضور ایشان در شورای راهبردی سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی توفیقی برای اینجانب بود که از 

نظرات راهگشای آن مرحوم بهره مند شوم.
استاد  این  دادن  دست  از  تسلیت  عرض  ضمن 
فرزانه به بازماندگان آن مرحوم و همکاران عزیز 

در سازمان و نیز جامعه علمی و دانشگاهی کشور، 
با  از خداوند متعال علو درجات و همنشینی وی 

اولیای الهی را مسئلت می نمایم.

حجت االسالم مجید انصاری، 
معاون پارلمانی رئیس جمهور

اناهلل و اناالیه راجعون
درگذشت نویسنده متعهد، مورخ و استاد برجسته 
رییس  آئینه وند  صادق  دکتر  اسالمی،  تاریخ 
فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشکده 

موجب تالم و تاثر گردید.
آن مرحوم همکاری تنگاتنگ طوالنی مدت بسیار 
آثار حضرت  با موسسه تنظیم و نشر  ارزشمندی 
امام )س( داشته اند و اینجانب افتخار بهره مندی 
تصدی  دوران  طول  در  را  فرزانه  استاد  آن  از 

مسئولیت پژوهشکده امام خمینی داشته ام.
این مصیبت و ضایعه بزرگ را به خانواده معزز و 
سربلند آن مرحوم و عموم پژوشگران، محققان و 
جامعه علمی و دانشگاهی کشور، به ویژه همکاران 
علو  گفته؛  تسلیت  سعید  فقید  آن  شاگردان  و 
درجات ایشان و صبر و شکیبایی برای بازماندگان 

محترم از خداوند منان مسئلت می نمایم.

اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای 
عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

اناهلل و اناالیه راجعون
عالمی رفت و عالمی گریست.

در  را  برکت  با  عمری  که  آئینه وند  صادق  دکتر 
هستی  حقیقت  در  انسان  جایگاه  جست وجوی 

سپری کرد، به سوی خالق هستی شتافت.
درگذشت این آیینه دار صادق علم و اخالق را به 
خانواده علم و فرهنگ تسلیت عرض کرده، برای 
بازماندگان صبر و برای روح بلند استاد، قرب در 

بارگاه الهی مسألت می کنم.
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دکتر مسعود سلطانی فر 
سازمان  رئیس  و  رئیس جمهوری  معاون 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

درخشان  و  برجسته  چهره های  از  آئینه وند  دکتر 
توسعه  وقف  را  خود  عمر  که  بود  ایران  علمی 
متون  تألیف  و  دانشجویان  تربیت  ایران،  علمی 

ارزشمند در حوزه های متعدد علوم انسانی کرد.
آئینه وند نمونه یک انسان سخت کوش، خوش فکر 
و روشن بین بود که با تالش های بی وقفه، همواره 
با بذل دانش خویش، به مثابه عمل به آموزه دینی 

›زکات العلم نشره › رفتار می کرد.
بازماندگان  و  خانواده  به  را  اسفناک  ضایعه  این 
همکاران  و  کشور  علمی  جامعه  آئینه وند،  دکتر 
انسانی  علوم  پژوهشگاه  علمی  هیات  اعضای  و 

تسلیت می گویم.

دکتر علی اکبر والیتی، مشاور بین الملل مقام 
بررسی های  مرکز  رئیس  و  رهبری  معظم 
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام 

اناهلل و اناالیه راجعون
خبر درگذشت دکتر صادق آئینه وند، استاد ارزشمند 
و عالم بی نظیر تاریخ موجب تأسف و تألم گردید.

درگذشت این شخصیت فرهیخته متواضع و مسلط 
بر تاریخ اسالم که اثرات ارزشمندی را در حوزه و 
دانشگاه از خود بر جای گذارد، نام او را در میان 
فرهنگ دوستان و عالقه مندان به نیکی ثبت نمود.

این ضایعه را به خانواده محترم و کلیه عالقه مندان 
تسلیت عرض نموده  و از خداوند متعال برای او رحمت 

و رضوان و برای بازماندگان صبر مسئلت می نمایم.

دکتر رضا داوری اردکانی
رئیس فرهنگستان علوم 

باسمه  تعالی
اناهلل و اناالیه راجعون

درگذشت استاد واالمقام حضرت آقای دکتر صادق 
آئینه  وند، ضایعه بزرگ است. ایشان که درس ادبیات 

عرب آموخته بود، از همان اوان تحصیل در دانشگاه 
عالقه و تعلق خاطری خاص به تاریخ و فرهنگ و 
تمدن اسالمی پیدا کرده بود و بیشتر هّم خود را 
مصروف پژوهش در تاریخ اسالم و مخصوصاً تاریخ 

تشیع کرد و آثار خوب پدید آورد.
رحمت خدا بر او باد که استادی دانشمند و نجیب و 
دیندار و مدیری شایسته و برخوردار از روح انصاف 
پیش  سال  چهل  حدود  از  که  من  بود.  اعتدال  و 
ایشان  فقدان  عزای  در  داشته  ام  ارادت  ایشان  به 
شریکم و به مالحظه حرمت مقام علمی این استاد 
دانشمند و نجیب و دیندار و مدیر شایسته و برخوردار 
از سوی  را  انصاف، درگذشتشان  و  اعتدال  روح  از 
فرهنگستان علوم به خانواده گرامی و به دانشمندان و 
دانشگاهیان و مخصوصاً به همکاران دانشگاه تربیت 
 مدرس و استادان و کارکنان پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی که ایشان اخیراً ریاست آن را بر 

عهده گرفته بودند، تسلیت می گویم.   

آیت اهلل مهدی هادوی تهرانی

باسمه تعالی
آئینه وند  دکتر صادق  جناب  ارتحال صدیق صادق 
چنان مرا بهت زده کرد که تاکنون نتوانستم کلمه ای 
در باب این ضایعه اسفناک رقم بزنم. به حق باید گفت:
از شمار دو چشم یک تن کم                            
و از شمار خرد هزاران بیش

صفای این صادق بی ادعا بارزترین ویژگی وی بود و 
رجاء واثق دارم که صدق و صفایش امروز او را به 
جایگاه شایسته ای رسانده و در کنار اولیای الهی مأوا 
داده است ان شاءاهلل. این جانب ضمن عرض تسلیت 
بزرگ  خانوادۀ  تمام  به  دانشمند  فرزانه  این  رحلت 
علمی و فرهنگی کشور برای بازماندگان محترم اجر 
جزیل و صبر جمیل از درگاه خداوند متعال خواستارم.

دکتر غالمعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی

بسمه تعالی
درگذشت استاد ارجمند جناب آقای دکتر صادق 

و  همکاران  دوستان،  بازماندگان،  به  را  آئینه وند 
آن  برای  و  می گوید  تسلیت  ایشان  دانشجویان 

مرحوم طلب علو درجات می کند.
به عنوان  اخیر  سال های  در  شادروان  آن  خدمات 
عضو شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی 
در شورای عالی انقالب فرهنگی و رئیس کارگروه 
رشته تاریخ این شورا فراموش نخواهد شد و آثار، 
فکر و قلم ایشان راهگشای اهل تحقیق خواهد بود.

دکتر کاظم جاللی 
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

درگذشت نویسنده و استاد ارزنده تاریخ اسالم مرحوم 
دکتر صادق آئینه وند موجب تاثر و تالم خاطر گردید. 
این استاد فرهیخته سال ها با ممارست، علم اندوزی 
دانشجویان  و  جوان  نسل  تربیت  در  پژوهش،  و 
جویای علم کوشید و آثار ارزشمند و ممتازی در طول 

سال های پربرکت زندگی، از خود برجای گذاشت.
خانواده  به  را  ارزشمند  استاد  این  فقدان  اینجانب 
محترم ایشان و همچنین جامعه فرهیخته و فرهنگی 
دانشگاهیان کشور تسلیت می گویم و از درگاه ایزدمنان 
برای آن مرحوم رحمت و غفران واسعه الهی و برای 
بازماندگان صبری عظیم و اجری جزیل، مسئلت دارم.

دکتر محمدتقی احمدی، سرپرست دانشگاه 
تربیت مدرس 

اناهلل و اناالیه راجعون
هنگامی که عالمی فرهیخته وفات یابد، رخنه ای 
ترمیم  قیامت  روز  تا  که  دهد  می  رخ  اسالم  در 

نگردد.
جناب  توانا،  پژوهشگر  و  دانشمند  درگذشت  خبر 
آقای دکتر صادق آئینه وند؛ استاد برجسته دانشگاه 
تربیت مدرس که از اساتید پیشکسوت و ماندگاردر 
حوزه تاریخ اسالم بود و همچنین منشأ خدمات 
ایران و  به فرهنگ، دانش و اخالق در  برجسته 
جهان اسالم بوده اند، موجب تاسف و تاثر گردید.

علوم  پژوهشگران  میان  در  گرانمایه،  استاد  آن 
اسالمی، به صداقت و تقوی، دقت نظر و صراحت 
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در بیان یافته های علمی شناخته می شد. وجود او 
ماالمال از ارادت به رسول اهلل )ص( و اهل بیت 
علیهم السالم بود و بر همین اساس مطالعات و 
مباحث وی، جزو تاثیر گذار ترین تحقیقات حوزه 
تاریخ اسالم بشمار می رود. فقدان این دانشمند 
بزرگ  ضایعه ای  ادب،  و  علم  استاد  و  فرهیخته 
به ویژه  دانشگاهی؛  جامعه   برای  جبران ناپذیر  و 
دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه علوم انسانی 

و مطالعات فرهنگی می باشد.
اینجانب ضمن آرزوی تسلی برای خاندان شریف 
ایشان، این مصیبت بزرگ را به حضرت ولیعصر 
)عج(، رهبر معظم انقالب اسالمی، جامعه علمی 
دانشگاه  دانشجویان  و  کارکنان  استادان،  کشور، 
بزرگ  خداوند  درگاه  از  و  نموده  عرض  تسلیت 
برای آن فقید سعید، غفران واسعه الهی و برای 

بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت می نمایم.

هیئت رئیسه دانشگاه تهران

هوالباقی
اناهلل و اناالیه راجعون

 درگذشت دکتر صادق آئینه وند، رئیس پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، استاد ارزشمند 
تاریخ و چهره ماندگار موجب تأسف و تألم گردید. 
جامعه  ایشان،  محترم  خانواده  به  را  مصیبت  این 
دانشگاهی ایران، استادان، محققان، دانشجویان و 
همکارانش تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال 
برای آن استاد فرهیخته رحمت و رضوان و برای 

بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

سیدهادی خامنه ای، رئیس پژوهشکده تاریخ 
اسالم و دبیرکل مجمع نیروهای خط امام

إناهلل و إناإلیه راجعون
رحلت برادر ارجمند و گرامی ام جناب آقای دکتر 
و  علمی  صداقت  به  متصف  که  آئینه وند  صادق 
مثال زدنی  تواضع  با  را  خود  عمر  و  بود  رفتاری 
صرف فرهنگ و تاریخ ایران و اسالم کرد، موجب 

تأسف و تأثر عمیق است.

در  اینجانب  که  نظیر  کم  شخصیت  این  فقدان 
سال های اخیر افتخار همکاری و همراهی مؤثر او در 
پژوهشکده تاریخ اسالم را داشته ام، به جامعه علمی 
کشور و خانواده مکرم ایشان و همه بازماندگان و 
عالقه مندان تسلیت گفته و صبر جزیل برای آنان 
برای آن مرحوم علو  از خداوند متعال  آرزومندم و 

درجات و رحمت و مغفرت مسألت دارم.

دکتر حمید میرزاده 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل و اناالیه راجعون

بزرگوار  استاد  و  ماندگار  چهره  درگذشت  ضایعه 
علوم  پژوهشگاه  رئیس  آئینه وند  صادق  دکتر 
شورای  عضو  و  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی 
ضربه  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فرهنگی  راهبردی 
جبران ناپذیری است که همه دلبستگان فرهنگ 

و تاریخ اسالم و ایران را سوگوار کرده است.
اینجانب به نمایندگی از جامعه بزرگ دانشگاه آزاد 
معظم  خانواده  به  را  بزرگ  ضایعه  این  اسالمی 
به ویژه  ایران  فرهنگی  و  علمی  جامعه  و  ایشان 
عرض  تسلیت  مدرس  تربیت  دانشگاه  استادان 
آن  برای  غفار  و  رحمان  خداوند  از  و  می کنم 
مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر 

و سالمت آرزومندم.

دکتر هشام جعیط،  رئیس دانشگاه بیت الحکمه 
تونس به مناسبت درگذشت دکتر آئینه وند

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تهران
به وسیله جناب سفیر جمهوری اسالمی ایران در 

تونس
با کمال تأسف مطلع شدم که آقای دکتر آئینه وند 
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  رئیس 
های  زمینه  در  تالش  عمری  از  پس  فرهنگی 
من  پیوست،  اعلی  ملکوت  به  فرهنگی  و  علمی 
خداوند  از  و  گفته  تسلیت  را  بزرگ  این مصیبت 

را مشمول  عزیز  فقید  آن  که  خواهم  بزرگ می 
و  شما  و  ما  به  و  دهند  قرار  خود  واسعه  رحمت 
جمیل  صبر  اسالمی  و  فرهنگی  علمی،  خانواده 

عنایت فرمایند.
همه از خداییم و به سوی او باز می گردیم.

دکتر احمد رضی،  رئیس دانشگاه گیالن

بسمه تعالی
علوم  پژوهشگاه  رئیسه  هیئت  محترم  اعضاء 

انسانی و مطالعات فرهنگی
با سالم و احترام،

درگذشت دکتر صادق آئینه وند رئیس پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چهره ماندگار 
تمامی  به  را  اسالم  تاریخ  استاد  و  تاریخ  رشتۀ 
و  پژوهشگاه  آن  در  ایشان  محترم  همکاران 
دانشگاهیان و بازماندگان تسلیت عرض می کنیم 
زحمات  پاس  به  می خواهیم  بزرگ  خداوند  از  و 
ایشان در گسترش دانش و گام نهادن  بی شائبه 
خویش  اولیاء  با  را  ایشان  الهی،  انبیاء  مسیر  در 

محشور نماید و بر درجات وی بیفزاید.

هیئت رئیسه دانشگاه عالمه طباطبائی 

اناهلل و اناالیه راجعون
برجسته  استاد  و  ماندگار  چهره  درگذشت  ضایعه 
رئیس  وند  آئینه  صادق  دکتر  اسالمی  تاریخ 
فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 
طباطبائی  عالمه  دانشگاه  ممیزه  هیأت  عضو  و 

موجب تأسف و تأثر گردید.
فقدان این عالم وارسته را به خانواده معظم ایشان 
بازماندگان تسلیت  و جامعه علمی کشور و همه 
علو  مرحوم  آن  برای  متعال  خداوند  از  و  گفته 
بازماندگان  برای  و  مغفرت  و  رحمت  و  درجات 

صبر و شکیبایی مسألت داریم.
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دکتر عبدالحسین خسروپناه  
رئیس موسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

اناهلل و اناالیه راجعون
خبر درگذشت جناب آقای دکتر صادق آئینه وند، 
موجب بسی تأسف و مایه تألم خاطر گردید. آن 
مرحوم که اخالقی شایسته داشت و به زیور علم 
و بردباری آراسته بود، عمر شریف خود را در حوزۀ 
خدمات  منشاء  و  کرد  آموزش صرف  و  پژوهش 
برای جامعۀ علمی کشور شد.  فرهنگی مختلفی 
خانوادۀ  حضور  را  گرامی  دانشمند  آن  درگذشت 
علمی  جامعۀ  و  همکاران  بازماندگان،  محترم، 
ریحان  و  روح  می نمایم.  عرض  تسلیت  کشور 
برای  باد.  ایشان  نصیب  نعیم  جنت  و  رحمت  و 
روح شریف آن مرحومه رحمت واسعه و مغفرت 
و برای خانواده معزز صبر جمیل و اجر جزیل از 

درگاه ایزد متعال خواستارم.

دکتر علی عرب پور، رئیس پژوهشگاه علوم 
اسالمی امام صادق )ع(

اناهلل و انالیه راجعون
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سالم علیکم
رحلت دانشمند سختکوش و اندیشمند فروتن، دکتر 
صادق آئینه وند، ضایعه ای سنگین برای فرهنگ و 
ضمن  اینجانب  است.  کشور  دانشگاهی  جامعۀ 
عرض تسلیت به خانوادۀ محترم ایشان، استادان، 
خداوند  از  همکارانش،  و  دانشجویان  محققان، 
بزرگ برای آن استاد ارجمند رحمت و مغفرت و 

برای بازماندگان شکیبایی مسئلت می کنم.

دانشگاه مذاهب اسالمی 

اناهلل و اناالیه راجعون
رحلت استاد جلیل القدر و چهره ماندگار علم تاریخ 
و استاد سالیان طوالنی دانشگاه مذاهب اسالمی 
جامعه  برای  ضایعه ای  آئینه وند«  صادق  »دکتر 

شخصیت  این  می شود.  محسوب  کشور  علمی 
برجسته در طول سال ها فعالیت، کنار این دانشگاه 
بوده و در شورا ها و بخش های مختلف صمیمانه و 
خالصانه مساعدت می نموده و تا نیم سال جاری 
به  دانشگاه  این  دکتری  مقطع  در  نیز  تحصیلی 

تدریس مشغول بود.
مدیریت، استادان و دانشجویان دانشگاه مذاهب 
علمی  برجسته  شخصیت  این  فقدان  اسالمی 
و  کشور  علمی  و  دانشگاهی  جامعه  به  را  کشور 
عموم بازماندگان آن استاد فرزانه تسلیت عرض 
الهی  واسعه  غفران  طلب  ایشان  برای  و  نموده 

می نماید.

دکتر محمد اخباری 
سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی

آقای  جناب  برجسته،  اندیشمند  درگذشت  اندوه 
دکتر صادق آئینه وند را به خانوادۀ محترم، همکاران 
و جامعۀ علمی کشور تسلیت عرض نموده و برای 
آن مرحوم، از درگاه ایزد منان علو درجات و برای 
آثار  بی تردید  خواستارم.  جمیل  صبر  بازماندگان 
چهرۀ  این  خستگی ناپذیر  تالش های  و  درخشان 
انسانی،  علوم  توسعۀ  و  تحول  جهت  در  ماندگار 

توشۀ جاودانی برای آن استاد فقید خواهد بود.

دکتر محمدرضا جوادی یگانه
رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل و اناالیه راجعون

و  فرزانه  استاد  فراوان درگذشت  تأسف  و  تأثر  با 
پژوهشگاه  رئیس فرهیخته  تاریخ،  ماندگار  چهره 
صادق  دکتر  فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم 
پژوهشگران  به جامعه علمی کشور،  را  آئینه وند، 
تسلیت  مرحوم  آن  بستگان  و  محترم  خانواده  و 
از خدای متعال برای  و تعزیت عرض می نمایم. 
ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر 

جزیل مسئلت دارم.

دانشگاه جیرفت 

دکتر  مرحوم  درگذشت  تألم  و  تأسف  کمال  با 
چهرۀ  و  تاریخ   بزرگوار  استاد  آئینه وند،  صادق 
علوم  پژوهشگاه  رئیس  و  فرهنگي  ماندگار 
انساني را به خانواده معظم ایشان، جامعه علمی و 
دانشگاهي کشور تسلیت عرض نموده و از خداوند 
متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای 
و  صبر  ایشان  به  ارادتمندان  و  بازماندگان  همۀ 

شکیبایی مسألت می نمائیم.

مجمع صنفی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

بزرگ بود
و از اهالی امروز بود

و با تمام افق های باز نسبت داشت
و لحن آب و زمین را چه خوب می فهمید...

چه سخت است در غم از دست دادن پدر نوشتن!
رئیس  تنها  آئینه وند،  صادق  دکتر  گرانقدر،  استاد 
پدری  همانند  بلکه  نبود؛  انسانی  علوم  پژوهشگاه 
اعضای  تک  تک  و سنگ صبور  پناهگاه  مهربان، 
هیئت علمی و کارمندان پژوهشگاه نیز بود. او که در 
هر زمان و هر شرایطی پذیرای ما و درددل هایمان 
بود و همواره امیدبخش و نویددهنده روزهای بهتر و 
پرآرامش تر برایمان؛ ما را تنها گذاشت و به محبوب 
ازلی و ابدی خویش پیوست. غم از دست دادن ناگهانی 

او برایمان دشوار، باورنکردنی و تحمل ناپذیر است.
رضوان  و  رحمت  خواستار  مهربانی ها  خداوند  از 
و  مهربانمان، صبر  پدر  و  فروتن  استاد  آن  برای 
شکیبایی برای خانواده محترم ایشان و همچنین 
برای خانواده دوم وی در پژوهشگاه علوم انسانی 

و مطالعات فرهنگی هستیم. 

ملی  بنیاد  رئیس  یوسفی فر،  شهرام  دکتر 
نخبگان استان تهران

انااهلل و اناالیه راجعون
آئینه وند  در گذشت زودهنگام استاد دکتر صادق 
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)ره( توان و روان دوستدارانش را می فرساید و غم 
انسانی  سرشت  و  بود  ضمیر  پاک  که  آن  فراق 

داشت، بر شانه هایمان سنگینی می کند.
افسوس که هجران آن استاد گرانقدر دانش تاریخ 
کشور و برگزیده جایزه مرحوم عالمه طباطبائی بنیاد 
ملی نخبگان، جامعه فرهیخته و نخبه کشور را از 
برخورداری بیشتر از گنجینه علم و خرد او محروم 
کرد. این حادثه مولمه را به خانواده محترم ایشان، 
جامعه علمی و همه همکاران و دوستداران ایشان 
تسیلت عرض کرده و از خداوند منان رحمت واسعه 

و علو درجات برایشان خواستارم.

دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اناهلل و اناالیه راجعون
دکتر  شادروان  دانشمند  استاد  محترم  خانواده 

صادق آئینه وند
از دست دادن عالمه فرشته خصالی چون استاد 
دکتر صادق آئینه وند،  ضایعه کوچکی نیست که 
شرافت،  دانش،  کرد.  درک  را  آن  عمق  بتوان 
خیرخواهی،  متانت،  خردمندی،  تیزهوشی، 
از  و  دینداری  مهربانی،  غیرتمندی،  دلسوزی، 
خودگذشتگی این تاریخ دان و اسالم شناس بزرگ 
و این مروج معارف اهل بیت علیهم السالم چیزی 
نیست که مادر روزگار بتواند آن ها را به آسانی در 
وجود کس دیگری یکجا و در کنار هم جمع کند.

هر خسی از رنگ گفتاری  بدین ره کی رسد
درد باید عمرسوز و مرد باید گام زن

سال ها باید که تا یک سنگ اصلی زآفتاب
لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن ...
عمرها باید که تا یک کودکی از روی طبع
عالمی گردد نکو یا شاعری شیرین سخن

اگرچه ما خود نیز در این ضایعه بزرگ عزا داریم، 
درگذشت آن انسان شریف و آن استاد فرهیخته 
را به همه بازماندگان تسلیت عرض می کنیم و از 
با  را  که وی  داریم  مسألت  متعال  درگاه خداوند 
انبیاء و اولیاء و اهل بیت علیهم السالم محشور 

بدارد.

دکتر حسین غریبی
معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی 

بافضیلت،  و  آزاده  انسانی  آئینه وند  صادق  دکتر 
به  رفت؛  ما  میان  از  ستودنی  و  لطیف  روحی  با 
بود.  راستی  و  نیکی  آینه  آئینه وند،  دکتر  راستی 
با  نازنین، دوست داشتنی و  وجود عزیز، محبوب، 
متانتش آرام بخش و تسکین دهنده جمع دوستانش 
نیکویش،  سیرت  و  مثال زدنی  او  طمانینه  بود. 
خیراندیش،  خوش خلق،  شخصیتی  و  بی مانند 
چهره  و  نیکو  سیمای  داشت.  مهربان  و  نرم خو 
خاطره  و  یاد  در  همواره  آئینه وند  دکتر  خوش 
علم دوستان و دانش پژوهان به یادگار خواهد ماند. 
ایشان دانشمندی خوش بیان و نیکوسخن، دنیای 
پر تالطم ما را ترک و در سرای باقی آرام گرفت.

غم از دست دادن دکتر آئینه وند را به خانواده معزز 
ایشان، جامعه علمی و همه دانشگاهیان کشورمان 
تسلیت عرض  کرده و از خداوند متعال برای این استاد 
فرهیخته مغفرت و برای بازماندگاش طلب صبر دارم. 

یادش گرامی و مشی و خصالش پر رهرو باد.

و  ادبیات  دانشکدۀ  رئیس  خاتمی،   احمد 
علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

جناب آقای دکتر قبادی
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  محترم  قائم مقام 

مطالعات فرهنگی
با سالم و احترام

پژوهشگاه  فرهیختۀ  رئیس  و  استاد  درگذشت 
که  آئینه وند  صادق  دکتر  شادروان  انسانی  علوم 
بدون تردید از مفاخر رسمی معاصر کشور به شمار 

می رفت، مجب تألم و تأسف فراوان شد.
اینجانب ضمن آرزوی غفران و رحمت الهی برای 
همکاران  و  خود  تسلیت  مراتب  سعید،  فقید  آن 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی را خدمت جناب و 
همکاران عزیز و ارجمندتان اعالم می دارم و عزت 

و سالمت همکاران را از خدای بزرگ خواهانم.

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای 
عالی انقالب فرهنگی

اناهلل و اناالیه راجعون
برجسته،  اندیشمند  و  فرهیخته  استاد  درگذشت 
فقید  رئیس  آئینه وند،  صادق  دکتر  مرحوم 
و  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 
علوم  ارتقای  و  تحول  تخصصی  شورای  عضو 
انسانی شورای عالی انقالب فرهنگی را به جامعه 

علمی کشور تسلیت عرض می کنم.
حوزه  در  صاحب نظر  چهره های  از  مرحوم  آن 
ارزشمند  تألیفات  تاریخ تمدن اسالمی و صاحب 
در این حوزه بود و احیای میراث باعظمت تمدن 
اسالمی را می توان اصلی ترین وجه فعالیت علمی 

ایشان دانست.
جامعه  به  مجدد  تسلیت  عرض  ضمن  اینجانب 
علمی و فرهنگی کشور به ویژه همکاران آن فید 
و  درجات  علو  مدرس،  تربیت  دانشگاه  در  سعید 
رحمت و غفران واسعه الهی را برای آن مرحوم از 

درگاه خداوند متعال خواستارم.

پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت )ع( 

درگذشت استاد فرزانه و پیشکسوت تاریخ، دکتر 
نمود.  سوگوار  را  تاریخ  اهل  آئینه وند،  صادق 
پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السالم، 
و  عزیز  آن  محترم  خانوادۀ  به  را  مصیبت  این 
اساتید، پژوهشگران و دانش پژوهان تاریخ تسلیت 

می گوید. روحش شاد

دانشکده اصول الدین

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل و اناالیه راجعون

دکتر  بزرگوار  واستاد  ماندگار  چهره  درگذشت  ضایعه 
صادق آئینه وند، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی دوستداران علم و معرفت را سوگوار کرد.
عرصه  در  فرهیخته  استاد  این  ماندگار  خدمات 
تاریخ و فرهنگ شامل صدها تألیف و آثار علمی و 
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تربیت صدها دانش پژوه که حاصل عمر پربرکت 
و تالش بی وقفه وی است، نام این استاد را برای 
همیشه در این مرز و بوم زنده نگاه خواهد داشت.

اینجانب فقدان این استاد گرانقدر تاریخ اسالم را 
محققان  دانشگاهیان،  ایشان،  محترم  خانواده  به 
وتمام ارادتمندان و شاگردانش تسلیت گفته و از 
خداوند منان برای آن مرحوم آمرزش و رحمت و 

برای خانواده ایشان صبر جمیل خواستارم.
 

دکتر محمد جاللی عباسی،  رئیس موسسه 
مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت 

کشور

بسمه تعالی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

با سالم
احتراماً، درگذشت جناب آقای دکتر صادق آئینه وند 
رئیس محترم پژوهشگاه و استاد فرهیختۀ تاریخ 
اسالم را به همکاران محترم آن پژوهشگاه و جامعۀ 
علمی کشور تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم 

علو درجات از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

دکتر اسفندیار معتمدی  
رئیس اتحادیه انجمن های علمی – آموزشی 

معلمان فیزیک ایران

همه به سوی او می رویم
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

با کمال تأسف تأثر درگذشت استاد عالی قدر و محقق 
برجستۀ دانشگاه، رئیس آن پژوهشگاه مرحوم مغفور 
و  کشور  علمی  جامعۀ  به  را  آئینه وند  دکتر صادق 
خانوادۀ محترم ایشان تسلیت می گوید. روحش شاد 

و یادش گرامی و راهش مستدام.

دکتر محمود اسعدی 
دبیر ستاد چهره های ماندگار

بسمه تعالی
خانوادۀ محترم شادروان دکتر صادق آئینه وند

با سالم
احترامًا با کمال تأسف و تأثر درگذشت شادروان 
استاد دکتر صادق آئینه وند استاد دانشگاه تربیت 
مدرس، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
ماندگار  چهره های  همایش  برگزیده  و  فرهنگی 
عرض  تسلیت  محترم  خانوادۀ  آن  حضور  به  را 
می نمایم. از درگاه خداوند سبحان برای آن استاد 
فقید طلب آمرزش و برای آن خانواده داغدار صبر 

و شکیبایی مسألت دارم.

دکتر مجید سرسنگی 
معاون فرهنگی دانشگاه تهران 

دانشمند گرانمایه  دکتر  و  فرزانه  استاد  درگذشت 
صادق آئینه وند، اصحاب فضیلت و دانش به ویژه 

جامعه دانشگاهی را سوگوار کرد.
فقدان این استاد برجسته تاریخ اسالم که در کنار آثاری 
فاخر و ارزشمند ، عمر خود را صرف آموزش و پرورش 
دانشجویان و عالقه مندان تاریخ در کشور کرد، را به 
و  دانشگاهیان عزیز  آئینه وند،  خانواده محترم دکتر 
به ویژه شاگردان و پرورش یافتگان آن استاد گرانقدر 
تسلیت عرض کرده و از درگاه حضرت باری تعالی 

برای آن فقید سعید رحمت و آمرزش طلب می کنم.

دکتر عبدالرضا فوالدوند،  مدیر کل آموزش و 
پرورش استان همدان

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل و اناالیه راجعون

و  توانا  اندیشمند  متعهد،  نویسنده  گذشت  در 
از  آئینه وند که  تاریخ دکتر صادق  برجسته  استاد 
چهره های ماندگار علمی و فرهنگی کشور بودند، 

باعث تألم و تأثر جامعه علمی و دانشگاهی شد.
و  استان همدان  از  برخاسته  آئینه وند که  مرحوم 
دیار تویسرکان بودند، از مفاخر علمی و فرهنگی 
ایشان  خدمات  و  می آمدند  حساب  به  کشورمان 
فرهنگ  اعتالی  در  که  نقشی  به ویژه  جامعه  به 
این مرز و بوم داشته اند، برکسی پوشیده نیست و 
این خدمات ارزنده، نام این استاد بزرگ را برای 
همیشه در این مرز و بوم زنده نگاه خواهد داشت.

بدون شک رمز ماندگاری نام و یاد بزرگانی چون 
استاد آئینه وند عالوه بر جایگاه علمی، ویژگی های 
اخالقی پسندیده ای چون تواضع و فروتنی، صداقت، 
تعهد و ایمان ایشان است که می تواند الگویی برای 

کسانی باشد که در راه علم و معرفت گام نهاده اند.
این جانب این مصیبت بزرگ را به خانوادۀ محترم 
کشور  دانشگاهی  و  علمی  جامعۀ  و  مرحوم  آن 
به ویژه فرهنگیان تسلیت گفته، برای آن مرحوم 
صبر  بازماندگان  برای  و  الهی  مغفرت  و  رحمت 

جمیل از خداوند متعال مسألت دارم.

دکتر حمید هادوی
رئیس بنیاد مطالعات اسالمی روسیه

سرکارخانم دکتر اشرف بروجردی
معاونت محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی
سالم علیکم

صادق  دکتر  مرحوم  فرزانه  استاد  درگذشت 
آئینه وند را به شما و همکاران محترمتان تسلیت 
می گویم امیدوارم با تدابیر و مساعی فرهیختگان 
و  رهرو  پر  آئینه وند  دکتر  همچون  اساتیدی  راه 

اثربخش تر گردد.

پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت )ع( 

تاریخ،  پیشکسوت  و  فرزانه  استاد  درگذشت 
دکتر صادق آئینه وند، اهل تاریخ را سوگوار کرد. 
پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السالم، 
و  عزیز  آن  محترم  خانواده  به  را  مصیبت  این 
اساتید، پژوهشگران و دانش پژوهان تاریخ تسلیت 

می گوید. روحش شاد.

هیئت مدیره انجمن ایرانی تاریخ

اناهلل و اناالیه راجعون
جامعه تاریخ دانان ایران به سوگ نشست

وارستگی  و  تقوا، فضل  اسوه  درگذشت   ضایعه 
»دکتر صادق آئینه وند« از اعضای هیئت موسس 
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ایرانی  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس  اولین  و 
رئیس  و  مدرس  تربیت  دانشگاه  استاد  تاریخ، 
را  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 
تسلیت گفته و از ایزد منان خواستاریم که روح 
خود  متعالی  رحمت  پناه  در  را  بزرگوار  آن  پاک 
جاودانه سازد و آرام و شکیب نصیب بازماندگان 

داغدارشان نماید. 
»تسلیت واژه کوچکی است در این فقدان بزرگ«

 یاد و راهشان مستدام باد 

 
دکتر جواد هروی، رئیس فراکسیون تاریخ و 
توسعه گردشگری مجلس شورای اسالمی 

درگذشت دکتر صادق آئینه وند، استاد بزرگ تاریخ 
ایران و چهرۀ ماندگار این عرصه را به بازماندگان 
ایشان و جامعه علمی کشور تسلیت عرض کرده 
و برای آن محروم غفران الهی از درگاه خداوند 

متعال مسألت دارم.
استاد آئینه وند، شخصیتی واال، دانشمند، متواضع 
و دلسوز بودند که آثار فراوانی را خلق کرد و از 

خود به یادگار گذاشت.

هیئت مدیره انجمن باستان شناسی ایران

درگذشت  ایران،  باستان شناسی  علمی  انجمن 
علوم  پژوهشگاه  رئیس  آئینه وند،  صادق  دکتر 
و  فرهیخته  استاد  و  فرهنگی  و مطالعات  انسانی 
سرشناس تاریخ اسالم در دانشگاه تربیت مدرس 
و چهرۀ ماندگار ایران را به خانوادۀ آن زنده یاد و 
تسلیت عرض  کشور  دانشگاهی  و  علمی  جامعۀ 

می کند.

هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی ایران

بدین وسیله درگذشت نمونه انسانیت و وارستگی 
دوران معاصر، استاد صادق آئینه وند را به خانواده 
محترم ایشان، جامعه علمی کشور، اعضای انجمن 
جامعه شناسی ایران و همکاران و دانشجویان آن 

استاد فقید تسلیت عرض می  نماییم.
روحش شاد، یادش گرامی و راهش مستدام باد.

انجمن علمی استادان زبان و ادبیات فارسی

اناهلل و اناالیه راجعون
از شمار دو چشم یک تن کم                                                

وز شمار خرد هزاران بیش
کشید،  باقی  سرای  به  رخت  دیگری  فرزانه 
صادق  دکتر  نداشت،  مانند  که  دانشمندی  استاد 
و  دانش  اسوه  اخالق،  اسوه  بود:  اسوه  آیینه وند 
و  اسوه اخالق  تقوا و پرهیزگاری،  اسوه  تحقیق، 
ادب  و فروتنی، اسوه ایثار و از خود گذشتگی. او 
دریای حلم و اقیانوس علم بود. کرانه شرافت و 
انسانیت این دانشی مرد تاریخ و معارف اهل بیت 
به  را  فرزانه  عالم  این  درگذشت  ناپیداست.  )ع( 
و  استادان  به  به خصوص  و  کشور  علمی  جامعه 
همکاران  و  اسالم  تاریخ  علمی  انجمن  اعضای 
تسلیت  محترمشان  خانواده  و  دانشجویان  و 
می گوییم و از درگاه خداوند برای بازماندگان صبر 
و برای آن شادروان غفران و رحمت واسعه الهی 

آرزو می کنیم.

محی الدین بهرام محمدیان

انّاهلل و انّاالیه راجعون
صادق  دکتر  آقای  ارجمند  استاد  درگذشت  خبر 
آئینه وند رییس محترم پژوهشگاه مطالعات علوم 
انسانی موجب تأثر عمیق گردید. صد البته افتخار 
و  اخالقی  سجایای  از  بهره مندی  و  مصاحبت 
منش و کرامت انسانی آن استاد گرانمایه عالوه 
بر آثار علمی و فضل و دانش ایشان که از زمان 
ورود به دانشگاه تهران از آن استفاده برده ام، بر 

تأسف ما در فقدان ایشان می افزاید.
تخصص استاد در تاریخ اسالم و تبحر و مهارت 
ایشان در زبان و ادبیات عربی و عالقه مندی وی 
به  گران سنگی  آثار  موجد  شیعی  متعهد  ادب  به 
این  در  شمار  پر  کتاب  های  و  مقاالت  صورت 
امیدوار است، میراث علمی و  عرصه بوده است. 
ایشان سالیان متمادی  تربیتی  منهج پژوهشی و 
علمی  برجستگان  و  دانش پژوهشان  راه گشای 

کشور و جهان اسالم باشد.
اینجانب به نوبۀ خود فقدان این استاد بزرگوار را به جامعۀ 
علمی کشور أعم از حوزه و دانشگاه به ویژه شاگردان و 
همکاران و خانوادۀ آن عزیز سفر کرده تسلیت می گویم و 
همراه با صبر و اجر برای بازماندگان، رفعت منزلت ایشان 
را در جوار رحمت و غفران واسعۀ الهی مسألت می دارم.

انجمن توسعه کتابخوانی ایران

آئینه وند به مبدا علم هستی پیوست
استادی صادق و بی ریا، تالشگری با صفا؛ دانشمندی 
محترم و عزیز؛ عاشق علم و وپژوهش؛ دکتر صادق 
آئینه وند به مبدا علم اعال پیوست. عمر کوتاه اما پر 
برکت او بی شک او را چهره ای ماندگار در پیمایش 

پله های رشد علم تاریخ ایران زمین نموده است.
با  که  است  مفتخر  کتابخوانی  توسعه  انجمن 
سال  در  آئینه وند  دکتر  آقای  جناب  حمایت های 

93 راه اندازی و تشکیل گردید.
فرهیختگان علمی و اجرایی این انجمن نامبرده را 
به عنوان رییس هیئت امنای این موسسه خیریه 
این  در  نامبرده  درایت  و  فضل  از  تا  کرد  انتخاب 
راستا بهره گیرند اما با رفتن ایشان این انجمن از این 
فیض محروم ماند. خدا روح ایشان را غریق رحمت 

و بازماندگان او را تسلی دهاد. راهش پر رهرو باد.

حجت االسالم المسلمین دکتر نجف لک زایی، 
معاون امور فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل و اناالیه راجعون

از شنیدن خبر ارتحال جناب آقای صادق آئینه وند 
و  ارزشمند  استادی  و  عالم  ایشان  شدم.  متأثر 
ارجمند بود و در مباحث تاریخ اسالم با رویکردی 
بود  چیزی  این  می کرد.  ورود  منظم  و  پژوهشی 
ایشان  از  اسالم  تاریخ  درس  در  من شخصًا  که 

آموختم.
رحلت این استاد فرهیخته را به خانواده و بستگان 
جامعه  نیز  و  ایشان  عالقه مندان  و  همکاران  و 
اساتید  و  پژوهشگران  به ویژه  و  کشور  علمی 
خدایش  می کنم.  عرض  تسلیت  تاریخ  عرصه 

رحمت کند و در اعال علیین سکنی دهد. 
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بزرگ بود
در این زمانه بد، خوبی اش تماشا داشت

کسی که ریشه در اندیشه های واال داشت
به حوصله که ورق می زدی، چقدر، چقدر

کتاب زندگی اش قصه های زیبا داشت
کسی که عشق، فقط عشق، اهتمامش بود
برای کل جهان، قلب کوچکش جا داشت

به یمن دولت عمری درون پژوهی محض 
چه طرح های شگفتی برای دنیا داشت! 

به رغم چهره اش آرام و پر تبسم، آه
به چشم هاش ولی دردهای خوانا داشت

بزرگ بود و نمی گفت کوچکی ها را
همیشه روی لبش یک سکوت گویا داشت
چه درد بود که تا مغز استخوانش سوخت
کسی که شاکله ای آن همه شکیبا داشت

هر آنچه بود، خدایا، ولی هنوز، هنوز
برای ماندن و خواندن، هنوزها جا داشت...

فاطمه راکعی

سروده معلم دامغانی برای 
دکتر صادق آئینه وند

مژده بده یار پسندید مرا / 
صادق آیینه وند به مقصد رسید رحمه اهلل علیه

فحل فاضل صادق آیینه وند / 
بست بار مرگ و رست از چون و چند

مرگ گاهی بهتر است از زندگی / 
بار بند و دل در این دنیا مبند

گرگ و میش است این فضا و راه گم / 
یوسف گم گشته اینجا مردمند

ای عزیز صادق افسانه گوی / 
عیب بر جو نه که باقی گندمند

پاس پند ار بند بینی زهر شهد / 
سروهای راست چون بید خمند

صبح کاذب چون رود آید پدید / 
صبح صادق، صادق آیینه وند!

به نام خدا
همنوا با شما، دختران آئینه صادق
شاید »اردی بهشت«  دروازۀ بهشت باشد،

همان »اردوی بهشتی« که پیش از این هم بوی 
»رسالت« می داد،

رایحۀ معلم داشت و بوی »شهادت« می داد.
بوی عشق، بوی ایثار، بوی ناب تعلیم ...

اما از این پس »اردی بهشت ها« طعم  »صداقت«  
هم می دهند ...

سالم بر دختران صادق که 
جالی »آئینه« دارند ...

برای دختری که کودکی اش روی شانه های پدر 
گذشت ...

روی  از  پدر  که  روزی  سرود  می توان  چه 
شانه هایش گذشت ... ؟

برای دختری که بال هایش شکسته است، 
می توان مرهم برد، می توان همدم شد، می توان 
 ... می توان  شد،  همذات  می توان  کرد،  همنوایی 

می توان ...
اما برای دختری که بال هایش »پر کشیده است«، 

نه می  توان و نه می شود ...
برای دختری که بال هایش »پر کشیده است« 

تنها می توان از آسمان سخن گفت، 
بی  زندگی اش،  مرِد  مردترین  که  دختری  برای 

خداحافظی، راهی آسمان شده است ...
حرفی از زمین نزنیم، آی از الهام آسمانی، باید گفت 

از آن کس که سخنش در خور فرشتگان بود
آن مرد آسمانی

آن آموزگار مهربانی
خدا  به   ... را  آغوش  امن ترین  که  دختری  برای 

سپرده است ... 
از سخن پر و بال نسازیم ... 

او بدون بال هم تا آسمان می رود...
می رود ...
می رود ...

آئینه وند«  دکتر »صادق  عزیز  دختران  به  تقدیم 
رضوان ا...  تعالی علیه

18 اردی بهشت 94
فاطمه قبادی

خادم بقعه خردمندي
 

صادق  استاد  زنده یاد  پرفتوح  روان  به  تقدیم 
آئینه وند

و  عمیق  تاثیري  کوتاهش  دیدار  هر  که  مردي   
طوالني بر زندگي مصاحبانش داشت:

خادم بقعه خردمندي
یار دیروز و شمع پارینه
سوگوار تو هر چه آیینه
مطلع شعر همزباني ها
قصه پرداز مهرباني ها

اي به تاریخ مرده جان داده
گنگ تاریخ را زبان داده
مرهم زخم پیکر تاریخ
راوي روي دیگر تاریخ

از چه آهنگ بي نشان کردي
ناگهان عزم کهکشان کردي
***
خادم بقعه خردمندي
سالک سرزمین خرسندي

جلوه پرنیان پردیسان
رونق قبله گاه قدیسان
قدوه کاروان حق پویان

چشمه آب معرفت جویان
نغمه پرداز باغ دانایي
پرتو چلچراغ دانایي

صفحه بند کتاب کوشش ها
کاتب دفتر پژوهش ها

تکیه گاه ادب در این بي گاه
روح تحقیق در پژوهشگاه

آبیار زمین سنگ شده
گاهدار زمان تنگ شده

اي حضور سترگ آینه ها
اي بزرگ بزرگ آینه ها

اي گرانمایه مرد ورجاوند
صادق ارجمند آینه وند

اي از این خاکدان سفر کرده
قصه عمر مختصر کرده

از تو در دهر یادگاران باد
آسمانت ستاره باران باد

هرچه نیکي قرین نامت باد
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جاودان در جهان مرامت باد
اردیبهشت 1394

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگی
محمود کریمي علوي )علویجه(

صادقی با آینه، خندان گذشت   
پیش روی صد دل گریان گذشت!
او به  لبخندی به سان ایزدان     
 از فراز چشِم صد پرسان گذشت !

تقدیم به خانواده مکرم دکتر آئینه وند
94/2/27 حق شناس

تندیس مهربانی بی ادعا
عبدالرسول عمادی

آئینه صداقت و مهر و صفا شکست
آن سان که سنگ، خاطر آئینه را شکست

بغض عمیق من ز در چشم ره گشود
در غرقه گاه اشک، دو دست شنا شکست

دل در هوای جان زاللی که در تو بود
در صد هزار مویه و با صد صدا شکست

گاه دریغ شد که به دستان خشم دهر
تندیس مهربانی بی ادعا شکست

صد غم ز مرگ چون تو بزرگی حیات یافت
صد جام شادی از خبری جان گزا شکست

پایی که راه راست نشان داد و راست رفت 
از ضربت قساوت جور و جفا شکست

جانی که زیست در غم دیدار روی دوست
دیوار تن به همت عشق آشنا شکست

دردی به کوی دل شدگان در فکند و رفت
آهی شد و سکوت دل بی نوا شکست
آرامشی که ریخت به شهر از نگاه تو

با زنگ مرگ و بانگ حزین درآ شکست
آئینه وند آینه ی روی عشق بود

عشق از غمش گریست و آئینه ها شکست
دل بست تا به سیر افق های دور و دیر
قفل زمانه و حجم حقیر فضا شکست
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تشکر خانواده دکتر صادق 
آئینه وند از همدردی 

شخصیت ها، دانشگاهیان، 
پژوهشگران، همکاران و 

دوستداران
همدردی  از  متنی  انتشار  با  آئینه وند  صادق  دکتر  مرحوم  خانواده 

گروه های مختلف مردم تشکر کردند.
در این متن آمده است:
به نام خدای مهربانی ها

َوَجَلّ َمن لَم َیشُکِر الُمنِعَم ِمَن الَمخلوقیَن لَم َیشُکِر اهلَل َعَزّ
زندگی مان،  معلم  و  مهربان  پدری  فرهیخته،  همسری  درگذشت 
زنده یاد دکتر صادق آئینه وند چنان تاثربرانگیز و بهت آور بود که تحمل 
و شکیبایی مان در برابر این مصیبت بزرگ، جز با همدردی و همراهی 

شما عزیزان میسر نمی شد.
از تمامی بزرگواران و عزیزان از جمله ریاست محترم جمهوری اسالمی 
ایران، ریاست محترم مجلس، ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، بیت شریف حضرت امام )ره(، ریاست محترم بنیاد باران، پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه تربیت مدرس و شخصیت های 
علمی، فرهنگی، دانشگاهی، اجتماعی و سیاسی، علمای بزرگوار و کلیه 
دوستان، شاگردان و آحاد مردم شریف ایران که با ارسال پیام های تسلیت، 
حضور در مراسم تشییع و ترحیم و بزرگداشت دکتر صادق آئینه وند، موجب 

آرامش و تسالیمان شدند، تشکر و سپاس خود را اعالم می کنیم.
امیدواریم خداوند بزرگ، ما را شکرگزار این الطاف خالصانه آنان قرار 

دهد.
خانواده زنده یاد استاد دکتر صادق آئینه وند

به نام خدا

صادق آیینه وند آن راد مرد با خدا                             
 نور ایمان از جبینش در تأللو باصفا

صادق آیینه وند استاد پرکار َخدوم                         
 مظهر آزادگی و یک جهان مهر و وفا

صادق آیینه وند آن دّر یکتای ادب                         
 مردمی آموز بود و بی تکلف بی ریا

صادق آیینه وند آیینۀ عّز و وقار                          
    شیوه مرضّیه اش بهر جوانان رهنما

آنکه در کسب فضیلت یک دم آرامش نداشت      
   داشت در رفتار خود آرامشی بی منتها

ای بسا آثار پر باری نهاد او یادگار                        
   ذکر تاریخ ادب زان جمله می باشد گوا

دوستانش همنوا گویند ای آیینه وند                      
     هّمت واالی تو سرلوحۀ هر روز ما

تا ندای ارجعی بر گوش جان او رسید
وصل جانان را گزید و شد جدا از ما سوا

حکیمه دبیران- استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی
پانزدهمین جلسه هیئت ممیزه 94/3/19
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و  لیپمن  متیو  اثر  اخالقی«  کندوکاو  مدرسه:  بزرگ  »غایب  کتاب 
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  انتشارات  همت  به  شارپ،  مارگارت  آن 
کندوکاو  مدرسه؛  بزرگ  غایب  کتاب  شد.  منتشر  فرهنگی  مطالعات 
روح اهلل  همت  به  شارپ،  مارگارت  آن  و  لیپمن  متیو  نوشتۀ  اخالقی 
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  انتشارات  توسط  و  ترجمه  کریمی 
فرهنگی، منتشر شد. این کتاب در دو جلد و در 720 صفحه به بهای 

40000 تومان وارد بازار نشر شد.
از  ترجمه  ای  شود  می   را  کتاب  این  است:  آمده  کتاب  این  مقدمه  در 
شارپ  مارگارت  آن  و  لیپمن  متیو  نوشته  اخالقی«  »پژوهش  کتاب 
نامید. اگر در نظر بگیریم که کل مقدمه و تمام ایده  های اصلی، طرح 
بحث ها و تمرین  های آن ترجمه شده و طرح کلی آن حفظ شده است 
اما باید توجه کرد که دغدغه اصلی ما در این کتاب به جای وفاداری 
برای  که  است  بوده  کتابی  تهیه  بیشتر  متن التین،  به  چرا  و  بی  چون 
باشد.  استفاده  و  فهم  قابل  ایرانی  زبان  فارسی  آموز  دانش   و  مربی 
تغییر  به گونه  ای  را می  توانسته  ایم  بحثی  یا طرح   تمرینی  اگر  بنابراین 
باشد، حتمًا  داشته  آن  از  بهتری  زبان درک  فارسی  دهیم که خواننده 

چنین کاری را انجام داده  ایم.
با  متناسب  بحث ها  طرح  و  تمرین ها  فضای  شده  سعی  عالوه  به 
فلسفه  برنامه  مهم  مؤلفه  های  از  این  باشد.  اسالمی  ایرانی-  فرهنگ 
بنیانگذار  لیپمن،  متیو  جمله  از  آن  بزرگان  که  است  کودکان  برای 
مثال  برای  کرده  اند.  گوشزد  همواره  را  آن  ضرورت  نیز  برنامه،  این 
با  همگی  تمرین ها،  در  شخصیت ها  اسامی  و  ضرب  المثل ها  فضاها، 
ایرانی و زبان فارسی هماهنگ شده  اند و در برخی موارد نیز  فرهنگ 
این  افزوده ایم.   اخالقی«  »پژوهش  تمرین های  یا  بحث ها  طرح   به 
بعد،  درجه  در  و  »لیزا«  کتاب  برای  راهنمایی  اول،  درجه  در  کتاب 
در  کتاب  این  در  که  آدرس هایی  است.  »لیال«  کتاب  برای  راهنمایی 
قسمت ایده  های اصلی آمده است، مربوط به کتاب »لیزا«ست. اما از 
ماجراها  و  »لیزا«ست  کتاب  همان  نیز  بومی  شده  »لیال«  که  آنجایی 
به  را  آن  می  توان  راحتی  به  است،  نکرده  تغییر  اصلی  موقعیت  های  و 
عنوان راهنمایی برای »لیال« هم استفاده کرد. اما نکتۀ مهم تر اینکه، 
این کتاب راهنمایی است برای تمام مربیان، معلمان، پدران و مادرانی 
به خصوص  و  کودکان  با  کندوکاو«  »حلقه  شیوه  به  دارند  قصد  که 
مفاهیم  آنها،  وخالقیتی  فکری  اخالقی،  رشد  قصد  به  خود،  نوجوانان 

را تمرین کنند. به ویژه مفاهیم فلسفه اخالق  فلسفی 
عاج  برج  بر  فلسفه ای  نه  است،  نظر  مد  اینجا  در  که  فلسفه ای  البته 
نشسته و دور از متن زندگی، بلکه فلسفه ای است که در عین انتزاعی 

کاماًل  دیگر  منظری  از  فلسفه،  جدائی  ناپذیر  جزء  عنوان  به  بودن 
و  می  نگرد  عمیق تر  که  فلسفه ای  است.  زندگی  با  آمیخته  و  انضمامی 
زندگی را دست کم نمی  گیرد و این شعار سقراط را سرلوحه خود قرار 

می دهد که »زندگی نا آزموده ارزش زیستن ندارد.«
این کتاب، آزمودن زندگی را در تعمق دقیق، منطقی، معقول و سازگاِر 
همه وقایع زندگی می  داند، از جزئی  ترین تا بزرگ ترین آنها. فلذا این 
با  مربیانی است که  تمام  برای  راهنمایی  تنها  نه  آن،  مباحث  و  کتاب 
روش  به  اخالقی  تربیت  گوناگون  محتواهای  و  داستان ها  از  استفاده 
فلسفه برای کودکان )فبک( را با کودکان و نوجوانان تمرین می کنند، 
اندیشمندی است که برای زیستن  انسان  بلکه قابل استفاده برای هر 
الّذیَن  ِعباد  ر  »َفبشِّ که  قرآن  گفتار  به  و  است  قائل  ارزش  خویش 

می  گوید. لبیک  أَحَسَنه«  َفیتَّبِعوَن  الَقوَل  َیستِمعوَن 
اندیشیدن به بسیاری از سؤاالت مطرح شده در این کتاب، برای تمام 
دوبارۀ  بررسی  برای  تنّبه  انگیز  تلنگری  سنین  تمام  در  و  انسان ها 
این  همچنین  بود.  خواهد  پذیرفته شده شان  زندگی  سبک  و  باورها 
را  فلسفه  که  فلسفه،  متعاطیان  از  دسته  آن  به  است  تلنگری  کتاب، 
به  بتوان  بهتر  کتاب  این  خواندن  با  شاید  جویند؛  می   زندگی  از  دور 
کتاب،  است. یک  نزدیک  ما  با  فلسفه چقدر  نمود که  اذعان  نظر  این 
تا چه حد  زندگی  به طور کلی  و  معمولی  بسیار  واقعۀ  فیلم، یک  یک 

با فلسفه و اخالق است. درآمیخته 
برنامه  از  می خواهند  که  کسانی  برای  است  راهنمایی  کتاب  این 
عده ای  ایران  در  کنند.  حاصل  درستی  تصور  کودکان  برای  فلسفه 
فلسفه ای  آموزش  مساوی  را  )فبک(  کودکان  برای  فلسفه  برنامه 
عده ای  می کنند؛  تلقی  نوجوانان  و  کودکان  به  شده  ساده سازی 
باب  در  روان شناسانه  بحث های  یا  داستان خوانی  به  را  آن  دیگر 
فلسفه  سوم  دسته  و  کاهند  فرومی  داستان  در  مطرح  موضوعات 
فکرکردن،  منطقی  یعنی  فلسفی  روش  مساوی  را  کودکان  برای 
روش ها  تنوع  از  کنند.  می  تلقی  فلسفی  محتوای  گونه  هر  از  خالی 
انتقادات  همچنین  و  آمده  وجود  به  لیپمن  از  بعد  که  سبک هایی  و 
و  لیپمن  مدنظر  آنچه  یقینًا  اما  است،  مطلع  او  سبک  بر  وارد 
رویکردهای  از  یک  هیچ  است،  بوده  شارپ  مانند  وی  همراهان 

نیست. الذکر  فوق  گانه  سه 
البته به درجات مختلف،  از این سه رویکرد بهره ای،  هر چند هر یک 
به  برای کودکان  فلسفه  اصیل  برنامه  فروکاستن  اما  دارند،  از حقیقت 
از درک حقیقت آن  را  از رویکردهای سه گانه فوق مسلمًا ما  هر یک 
ضمن  در  نه  مهم،  نکته  این  بر  که  خوب  چه  و  کرد  خواهد  محروم 

غایب بزرگ مدرسه: کندوکاو اخالقی
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سي و یکمین نشست 
نظام سیاسي اسالم 

برگزار شد

»نظام  علمي  نشست هاي  سلسله  از  نشست  یکمین  و  سي 
روابط  و  سیاسي  نظریه پردازي  پژوهشکده  اسالم«  سیاسي 
 15 باالصاله حکومت در اسالم«  با عنوان »ماهیت  بین الملل 
این  اندیشه پژوهشگاه برگزار شد.  اردیبهشت 1394 در سالن 
این  طرح  با  است؛  جدید  سال  در  جلسه  نخستین  که  نشست 
پرسش که آیا واقعیت دولت و حکومت مستقل و اصیل است 
از  یکي  ابتداء  شد.  بحث  وارد  مي آید؟  شمار  به  تبعي  امر  یا 
این  عملي  و  علمي  ثمرات  از  مواردي  به  پژوهشکده  اساتید 
بحث پرداخت. ثبوت مالکیت دولتي، حقوق و مصلحت دولتي 
براي فرض  ثمرات عملي  از جمله  دولت  بودن  وکالتي  غیر  و 

بیان شد.  استقالل دولت 
    در ادامه یکي از اساتید بیان کرد که واقعیت وکالتی بودن 
دولت صرفًا در نسبت با مردم مطرح نمی شود بلکه در نسبت 
با واقعیت نظام بین الملل نیز قابل طرح است. جنبه وکالت از 
ناحیۀ قدرت های جهانی یا نظام بین الملل را نباید از نظر دور 
داشت. این توکیل می تواند هم از ناحیه مردم و هم از ناحیه 
دولت  نظام  آن صورت  در  که  گیرد  بین الملل صورت  عرصه 
معارض  تقریبًا  ناحیه  دو  از  وکالت  می شود.  ملت خدشه دار  ـ 
دولت  ماهیت  به  وکالتی  نگاه  بنابراین  نیست  امکان پذیر 
حکومت  و  دولت  بودن  مستقل  ناگزیر  بود.  نخواهد  کامل 
شبکه  یک  را  جهاني  نظام  اگر  داد.  قرار  توجه  مورد  باید  را 
از  با یکدیگر  ارتباط دولت ها  ارتباطي هم در نظر بگیریم که 
این  تأثیرگذاری  هم  باز  مي شود،  برقرار  شبکه  همین  طریق 
شبکه بر دولت ها مانع از آن است که ماهیت صرفًا وکالتی از 
بپذیریم. وقتی مصلحت جهاني  برای دولت ها  را  ناحیه مردم 
در تعارض یا مصلحت ملي قرار مي گیرد، دولت مستقل است 

انجام دهد.  را  تعارض  این  که می تواند مدیریت مدبرانه 

کتابی نظری در باب چیستی برنامه فبک، بلکه در حین تمرین و کار با 
آن و به صورت عینی وقوف یابیم.

کتاب در زبان انگلیسی در یک جلد، اما به اصطالح به شیوه کالسوری 
جدا  کتاب  از  را  نظر  مورد  بتوانند صفحات  مربیان  تا  است  شده  منتشر 
نیاز تمرین ها را به تعداد  یا در صورت  ببرند  با خود  کنند و در کالس 
دانش آموزان کالس بتوانند تکثیر کنند، اما پس از مشورت با اهالی فن 
فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  ویرایش  و  نشر  واحد  در 
گالینگور  با جلد محکم  و  را در دو قسمت  بر آن شد که کتاب  تصمیم 
تا حمل و نقل آن به مدرسه برای معلمان و مربیان ساده  منتشر کنیم 
تر باشد و از آن جا که این کتاب همراه مربی خواهد بود، بعد از مدتی 

از هم پاشیده نشود.
برای  فلسفه  برنامۀ  در  اخالقی  »تربیت  عنوان  با  دیگری  کتاب  کریمی 
تربیت  دربارۀ  مفصل  طور  به  آنجا  در  که  است  کرده  تألیف  کودکان« 
برنامه های  سایر  با  آن  شباهت های  و  تفاوت ها  برنامه،  این  در  اخالقی 
نظری  مبانی  رویکرد،  این  به  توجه  اخالقی، ضرورت  تربیت  در  موازی 
آن، برخی اشکاالت وارد بر آن و پاسخ های آنها، نقش معلم در کالس، 
مسائل مربیان در حلقه های کندوکاو اخالقی و... به تفصیل سخن گفته  
 12 ضمن  در  و  است  صفحه آرایی  مرحلۀ  در  اکنون  کتاب  این  است. 
در  ان شا اهلل  کودکان«  برای  فلسفه  مربی  تربیت  »درسنامه های  کتاب 
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  انتشارات  توسط  امسال  همین  نخست  نیمۀ 

شد. خواهد  منتشر  فرهنگی  مطالعات 
جهان  در  اخالقی  تربیت  و  زیستن  اخالقی  اخالق،  به  توجه  ضرورت 
امروز بسیار بیش تر از جهان پیشامدرن است، اما در عین حال اخالقی 
شده  گذشته  از  دشوارتر  بسیار  جدید  عصر  در  اخالقی  تربیت  و  زیستن 
است. نشانه های زیادی در دست است که تربیت اخالقی با روش سنتی 
کارآیی الزم خود را از دست داده است. امید است که این کتاب ها زمینۀ 
معرفی هر چه بیشتر و بهتر حلقۀ کندوکاو اخالقی به عنوان رویکردی 
کندوکاو  حلقه های  گسترش  موجب  و  باشد  اخالقی  تربیت  در  جدید 
حلقه هایی  چنین  به  بیش تر  هرچه  جامعه  و  شود  ما  جامعۀ  در  اخالقی 

کند. پیدا  شباهت 
نهادهای مختلف جامعه  را در قسمت ها و  اکنون شواهد کمی  متأسفانه 
داشته  شباهت  اخالقی  کندوکاو  معیارهای  با  که  بیابیم  می توانیم 
و  داناتر  عاقل تر،  آن  ساکنان  اگر  بود  خواهد  بهتری  جای  جهان  باشد. 
کوچکی  گام های  می توانیم  والدین،  و  معلمان  ما،  باشند.  فضیلت مندتر 
با  بزرگ  کارهای  که  چرا  برداریم،  بزرگ  هدف  این  به  نیل  برای  را 

قدم های کوچک آغاز می شود.
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فرهیختگان  و  اندیشمندان  با حضور  علوی  بین المللی حکومت  همایش 
داخل و خارج کشور، 9 و 10 اردیبهشت ماه 1394 در دانشگاه مفید قم 
با همکاری دانشگاه مفید قم، مرکز تحقیقات امام علی )ع( و پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. 
حضرت آیت اهلل سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع عظام تقلید، در 
ابتدای این مراسم به مهمانان خیرمقدم گفت و حضور اساتید و دانشمندان 
و پژوهشگران داخلی و خارجی در این همایش را اقدامی ارزشمند و گامی 

برای اعتالی فرهنگ علوی دانست.
در ادامه قائم مقام ریاست دانشگاه مفید با بیان اینکه دانشگاه مفید در سال 
1394 و زیر نظر مؤسسه مکتب امیرالمومنین )ع( تاسیس شده، اظهار داشت: 
این موسسه وظایف متعددی از جمله تأسیس مراکز تحقیقاتی و تعلیماتی 
شامل مدارس، دانشگاه، کتابخانه، مؤسسه های آموزشی و حوزه های علوم 
دینی، پرداخت شهریه به حوزه ها و مدارس علوم دینی و دانشجویان مستعد، 
چاپ کتاب و مجالت و روزنامه ها و انواع نرم افزارها، تشکیل و برپایی مجالس 

سخنرانی، میزگرد و تبادل همکاری با مراکز علمی را بر عهده گرفته است.
عنوان  به  )ع(  بیت  اهل  آموزه های  ترویج  به  اشاره  با  کریمی  موسوی 
مؤسسه  این  مختلف  ساختارهای  مأموریت  بیانیه  در  هدف  اصلی ترین 
خاطرنشان کرد: دانشگاه مفید نخستین دانشگاه اسالمی است که در قم 

تأسیس شده و دغدغه های دینی دارد.
وی تصریح کرد: اساسنامۀ دانشگاه مفید در سال 13۶7 در شورای عالی 
انقالب فرهنگی به تصویب رسید و سال بعدش این دانشگاه در قم آغاز 
به کار کرد و در سال گذشته مسیر تازه ای با هدف رشد خود آغاز کرده که 

خوشبختانه در این حوزه نیز به دستاوردهای مناسبی رسیده است.
دیگر سخنران این همایش حجت االسالم محمدعلی شاه آبادی با اشاره 
به برگزاری این همایش گفت: محورهای این همایش از یک سال پیش 

ارائه شده و دبیرخانه مشغول به گردآوری آثار بوده است.
 وی افزود: مرکز تحقیقات امام علی )ع(، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
استادان حوزوی داخل و خارج کشور، پژوهشگاه مطالعات اسالمی در علوم انسانی 
وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد و جمع کثیری از محققان و پژوهشگران در 

برگزاری این همایش همکاری تنگاتنگی با دانشگاه مفید داشتند.
حجت االسالم شاه آبادی با بیان اینکه پیش نشست هایی برای این همایش برگزار 
شده ، گفت: در مرحلۀ اول به نقد و بررسی کتاب نهج  البالغه و در مرحلۀ دوم 
رونمایی برخی آثار همایش صورت گرفت؛ همچنین چاپ نامۀ امام علی )ع( به 
قاضی اهواز به همت حجت  االسالم جاللی مورد پژوهش و تحقیق قرار گرفت.

حجت االسالم شاه آبادی بیان کرد: یکی از فعالیت های بسیار خوبی که در  
این زمینه انجام شد، نگارش نهج البالغه ای مرتب شده بر اساس زمان صدور 

خطبه  ها و نامه ها و همچنین انتشار کتاب زندگی نامه امام علی )ع( است.

همایش بین المللی حکومت علوی برگزار شد

وی در ارتباط با مقاالت ارسالی به همایش گفت: بیش از 1000 چکیده و 
حدود 500 مقاله به دبیرخانه همایش رسیده که از میان آن ها 100 مقاله 
پذیرفته شده و 40  مقاله از آن ها در نشست های علمی در دو روز برگزاری 

همایش قرائت خواهد شد.
مرکز  رئیس  جعفری  جنیدی  محمود  دکتر  مراسم  این  سخنران  دیگر 
انسانی و  امام علی )ع( و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم  تحقیقات 
مطالعات فرهنگی گفت: بالیا و مشکالت زیاد در جوامع اسالمی و در 

میان مسلمانان به دلیل عدم توجه به سیره نبوی و علوی است.
عمیق  ریشه های  می شود  دیده  اسالمی  جوامع  در  که  بسیاری  بالیای 
دارند. دوری از سیره پیامبران الهی به ویژه نبی مکرم اسالم )ص( و ائمه 
اطهار )ع( به خصوص اندیشه های زالل امام علی )ع( از علت های اصلی 
این تیره بختی تاریخی است. مسلمانان باید با استفاده از اهل خرد، قر ن ها 
را  راه خودباوری  و  به حل مشکالت خویش می پرداختند  این،  از  زودتر 

می پیمودند با این حال این امر را شاهد نیستیم.
وی افزود: ما معتقدیم سیره نبوی و علوی، می تواند مسلمانان را در موقعیت 
ممتازی قرار دهد؛ هزار و اندی سال قبل موضوعاتی که از سوی فیلسوفان 
امروزی جدید انگاشته می شود در کالم امام علی )ع( مطرح شده که از آن 
جمله می توان به حقوق مردم بر دولت ها و بالعکس، آزادی و برابری اشاره کرد.

به نظر می رسد تتبع در نظریه های سیاسی و شیوه های حکمرانی امام علی 
)ع( امری ضروری است چرا که نظریات ایشان همچنان می تواند بشریت 

خسته از آزمودن ها، تجربه ها و خطاها را به آزادی و برابری برساند.
و  آشفتگی  در  انسانی،  مباحث  به  تک بعدی  دید  دلیل  به  جوامع  امروز 
جنبه های  که  دینی  به عنوان  اسالم  ولی  می زنند  پا  و  دست  مشکالت 

اجتماعی و سیاسی مختلفی دارد می تواند گره گشا باشد.
تربیت  بلند  قله های  به  بازگشت  جز  چاره ای  اسالم  صحیح  فهم  برای 
یافتگان نخستین آن نداریم؛ رجوع به سیره رسول اکرم )ص( و مهم ترین 
به شمار  این مکتب یعنی حضرت علی )ع( مهم ترین منابع  تربیت یافته 
شناخت  در  بسزا  نقشی  که  است  کتابی  هم  نهج البالغه  و  می روند 

ویژگی های سیاسی و اجتماعی اسالم خواهد داشت.
در نگاه امام علی )ع( حقوق و تکالیف سیاسی انسان در ارتباط مستقیم با 
حقوق اسالمی هستند؛ آنچه امروز به نام مدرنیته معرفی می شود دارای 
دین داری،  نام  به  و  است  اومانیستی  منطق  نیز  و  دین  با  تطابق  عدم 

انسان ها را از حقوق دینی آنان محروم می کند.
جایگاه، مسئولیت و تکلیف و حق انسان در ادبیات امام علی )ع( واضح 
و روشن هستند و این حقوق شامل هم کیشان ایشان نیست بلکه همۀ 
همۀ  مقابل  در  حاکمان  ایشان  سیاسی  اندیشۀ  در  دارند؛  حقی  انسان ها 

طبقات و انسان ها مسئول بوده و کسی بر دیگری رجحان ندارد.



21

13
94

ی، 
سان

م ان
علو

اه 
شگ

وه
 پژ

امه
برن

خ

اجرای عدالت اجتماعی و احقاق حقوق بندگان خدا اصلی مهم در اندیشه 
امام علی )ع( است و انسان با عقل و تدبیر و آنچه بر زبان جاری می کند 
شناخته می شود نه با هویت ظاهری و این مهم ترین موردی است که در 

اندیشۀ علوی می توان یافت.
تفسیرها و قرائت های مختلفی در طول تاریخ در جهان اسالم به وجود آمده 
و انسان را از حقوق اساسی بازداشته و در دنیای معاصر نیز به واسطۀ برخی 
تحوالت و حوادث، نگاهی غیرانسانی به مسلمانان شکل گرفته، بنابراین 

تالش با هدف تبیین نظریات امام علی )ع( در این شرایط ضروری است.
دکتر خسرو قاسم استاد دانشگاه علیگره از هند، دکتر ابراهیم منهاج دشتی 
محقق، مترجم نهج البالغه، دکتر چرنینکو مدیر مؤسسه مطالعات اسالمی 
مسکو و حجت االسالم والمسلمین مجید الصائغ استاد و پژوهشگر علوم 

اسالمی از حوزه علمیه نجف هم در این مراسم سخنرانی کردند.
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  عرب  ادبیات  گروه  مدیر  آل قیس  قیس  دکتر 
مطالعات فرهنگی نیز ریاست یکی از پنل های همایش را بر عهده داشت 
پژوهشگاه  در  پژوهشگران شاغل  از  یکی  که  هاشمی هم  مریم  دکتر  و 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است در یکی از پنل های تخصصی این 
همایش به ارائۀ مقاله ای به زبان عربی پرداخت. دکتر امیری تهرانی و دکتر 
فرج اهلل علی قنبری از اعضاء هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی نیز ریاست پنل های تخصصی روز دوم همایش را بر عهده داشتند.

آیت اهلل استادی عضو جامعه مدرسین حوزۀ علمیه قم در مراسم افتتاحیه 
همایش بین المللی حکومت علوی نگاهی پس از 14 قرن که در دانشگاه 
مفید قم برگزار شد در سخنانی با موضوع سهم حکام از بیت المال اظهار 
داشت: امام امیرالمومنین علی )ع( در سخنانی تاکید داشته اند که بیت المال 

اموال شخصی نبوده و برای همه مسلمانان است.
تأکید کرده اند که حکام و مدیران  بیانات خود حتی  ایشان در  افزود:  او 
حکومتی باید در مصرف کاغذ و مرکب هم صرفه جویی کنند و به اموال 

مسلمانان آسیب نرسانند.
آیت اهلل استادی با بیان اینکه به فرموده امام علی )ع( نباید به شخصی بیش 
از حق او داده شود گفت: ایشان در مورد خیانت در بیت المال نیز هشدارهای 
سر  موردی  چنین  اگر  می فرمودند  و  می دادند  والیان  و  حکام  به  فراوانی 
بزند به شدت برخورد خواهم کرد و در سخنان ایشان کم و زیاد خیانت در 

بیت المال مطرح نبوده بلکه اصل موضوع اهمیت داشته است.
عضو جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم بیان داشت: کارمندان حکومتی و 
دولتی نیز بر اساس قراردادهایی که اضرار به اموال مسلمانان نباشد حقوق 
دریافت می کنند البته برخی اوقات مشاهده می شود برخی افراد نیم ساعت 

کار و حقوق هشت ساعت را دریافت می کنند.
او با اشاره به مناصب باالتر از کارمندی دولت و حکومت خاطرنشان کرد: به عنوان 
مثال نمایندگان مجلس، اعضای خبرگان و ... را می توان نام برد و سخن از این 
است که حضرت علی )ع( برای چنین افرادی حقوقی تعیین کرده اند یا خیر و با 
مطالعه در تاریخ درمی یابیم ایشان برای والیان خود چنین کاری انجام نمی دادند و 

هر چه هست مربوط به خلفای عباسی و بعد از آن است.
خود  مانند  حکام  زندگی  ببینند  مردم  اگر  کرد:  تأکید  استادی  آیت اهلل 
آنهاست عالقه مند می شوند و اعتماد پیدا می کنند ولی اگر تفاوتی وجود 

داشته باشد مشکالتی به وجود می آید؛ در طول تاریخ عالمانی در دل مردم 
جا باز کرده اند که زندگی ساده ای داشته اند ولی آنها که در عین بزرگ 
بودن و محترم بودن، زندگی پر زرق و برقی را در پیش گرفته اند به یقین 

حرفشان در میان مردم نفوذ نداشته است.
استاد حوزۀ علمیه قم با بیان اینکه اموال در اختیار حکام باید به نیازمندان 
داده شود گفت: باید دید آیا حضرت با حکام و والیان خود قراردادی داشته 
و به آنان حقوق می پرداخته یا اینکه آنان خود می دانسته اند که این کار 

مانند دیگر امور کارمندی نیست.
شهرهای  میان  تفاوت  چرا  که  است  بجایی  سوال  این  کرد:  اضافه  او 
مختلف و حتی محالت گوناگون و در واقع تقسیم بندی مناطق محروم و 
برخوردار وجود دارد درحالی که مواهب طبیعی و ثروت های جامعه باید در 

اختیار همگان قرار گیرد.
اینکه مسئولیت و حکمرانی، طعمه ای برای  با اشاره به  آیت اهلل استادی 
افراد نبوده و امانتی است که در اختیارشان قرار می گیرد گفت: امام راحل 
فرموده اند هدف از انقالب و حکومت اسالمی، پیشبرد دین خدا بوده است 
و البته این امر الزاماتی دارد به این ترتیب که حاکمان و کسانی که در 
ردیف اول جامعه هستند، زندگی هایی مانند عموم مردم و حتی پایین تر از 
آنان داشته باشند تا اسالم پیشرفت کند وگرنه در غیر این صورت مانع از 

هدف اصلی خواهد بود.
اصول  این  چنانچه  داشت:  بیان  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 

رعایت شوند حکومت ها مورد اعتماد مردم قرار می گیرند.
او تأکید کرد: مسئوالن باید در حد متوسط زندگی خود را اداره کنند و توقع 
بیش از حد نداشته باشند نه اینکه گمان کنند حال که مسئولیت حکومت 

یا قضاوت را بر عهده دارند باید همه چیزشان تأمین باشد.
افزود:  امام رضا )ع( اشاره کرد و  از  ادامه به روایتی  آیت اهلل استادی در 
ایشان فرموده اند حکام و مسئوالن اجتماع باید از همان دری تردد کنند 

که محل مراجعات مردمی شان است.
استاد حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط متفاوت 
حکومت در دوران مختلف پرداخت و گفت: حاکمان اسالمی باید بدانند 
در نظام خاصی مشغول به خدمت شده اند و حکومت و مسئولیت، طعمه ای 

برای آنان نخواهد بود.
او با بیان اینکه بنا نیست در اینجا از حکومت حاضر انتقاد کنیم خاطرنشان 
کرد: هدف این است که سیره حکومت علوی را بشناسیم و تا آنجا که 

می توانیم راهکارهایی برای اجرای صحیح آن ارائه دهیم.
آیت اهلل استادی ادامه داد: اگر کسی بگوید من به عنوان متخصص، به مقام 
با  چندان  کنم،  دریافت  خاصی  حقوق  باید  همین  بابت  و  رسیده ام  وزارت 
روایت های اسالمی سازگار نیست؛ بهترین نمونه برای زندگی یک والی در 
حکومت اسالمی، زندگی امام راحل و شخص رهبر معظم انقالب است و من 
طی مراجعاتی که به خانۀ ایشان داشته ام دیده ام که سطح بسیار ساده ای دارد.

وی با بیان اینکه حکام در جامعۀ اسالمی حتی اگر ثروت شخصی هم 
دارند باید رعایت کنند و ساده زیست باشند گفت: سیره اهل بیت )ع( در 

این زمینه بهترین راهگشا و راهنمای ماست.
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دکتر دلشاد تهرانی:  امیرالمومنین )ع( معلم 
ادب  و استاد اخالق بود

معاونت فرهنگی - اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
با همکاری مرکز تحقیقات امام علی )ع(،  مراسم میالد مبارک حضرت 
علی )ع(  و گرامیداشت روز معلم را یکشنبه 13 اردیبهشت 1394 برگزار 

کرد. 
در ابتدای این مراسم  خانم دکتر بروجردی معاون فرهنگی - اجتماعی 
پژوهشگاه در سخنان کوتاهی ضمن خیر مقدم خدمت اساتید، دانشجویان 
و همکاران گرامی  اظهار داشت: امسال تقارن مبارکی بین والدت علی بن 
ابی طالب )ع( به عنوان معلم بزرگ بشریت با روز معلم و روز گرامی داشت 
مقام شامخ علم پیش آمده است. این تقارن در حقیقت یک فرصتی است 

برای همه کسانی که خود را مرهون و مدیون علم و معلمی می دانند.
 وی خاطرنشان کرد: همان طور که می دانید  پیامبر اکرم )ص( خودش 
را شهر علم، مرکز علم  و مرکز دانش معرفی می کند و علی )ع( را راه 
به  برای رسیدن  بنابراین  به مرکزیت آن شهر معرفی می کند،  رسیدن 
معرفت کامل و جامع باید از راه های آن وارد شد و راه رسیدن به حقیقت 

از مجرای صحیحش، می تواند همواره بالندگی انسان را فراهم کند.
این عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تأکید 
کرد: انسان باید به آن چیزی که دریافت می کند، نگاه کند و به عبارتی 
بداند از کدام سرچشمه و کدام منبع به دست آمده است؟ اگر ما علمی را 
می آموزیم، باید ببینیم آن سرچشمۀ علم و معرفت در کجا نهادینه شده 
است؟ در همین جاست که پیامبر )ص( می فرماید که من خانه علم هستم 

و علی )ع( راه ورود به خانه علم است. 
وی در ادامه افزود:  جمله ای از علی بن ابی طالب )ع( نقل می کنند که 
می فرماید هر کس به من حرفی بیاموزد، من را بنده خود کرده که البته 
قابل تعبیر و تفسیر است که این بنده که اینجا آمده، خود خداوند است یا 
معلمی که راه رسیدن به خدا و حقیقت را هموار می کند  و امام صادق )ع( 
نیز می فرمایند هالک می شود و به نابودی کشیده می شود کسی که برای 

زندگی خود حکیمی برنگزیند که او را ارشاد کند.
وی در انتها یادآور شد: من خود را مدیون همکاری، همفکری، همدلی، 
همزبانی و تعامل که بین همه دوستان و همکاران است می دانم و این روز 
را به همه معلمان و استادان و همه کسانی که هم خود را معلم می دانند 
و هم خود را متعلم، تبریک می گویم. همچنین خدمت همه عزیزان روز 
پدر، روز معلم، روز مرد و روز مقاومت مردانه در مقابل جهل و رفتن به 

سمت علم، بالندگی و سرافرازی را تبریک عرض می کنم. 

در مراسم میالد امیرالمومنین )ع( و بزرگداشت روز معلم

میزان  اخالقی  بزنگاه های  در  تهرانی:  دلشاد  مصطفی  دکتر 
پایبندی افراد به اخالق مشخص خواهد شد

علمی  هیئت  عضو  تهرانی  دلشاد  مصطفی  دکتر  مراسم  این  ادامه  در 
روز  )ع(،  علی  امیرالمومنین   میالد  تبریک  علوم حدیث ضمن  دانشگاه 
معلم  و روز پدر در ابتدای سخنان خود گفت: از باب اینکه شأن موسسه 
منبع  هم  را  )ع(  علی  امیرالمومنین  باید   است،  پژوهشی  شأن  گرانقدر 
بسیار خوبی برای پژوهش دانست، یعنی اندیشه  و سیره ایشان هم منبع 
گرانقدری برای زندگی است و هم جای کار تحقیقی و پژوهشی فراوانی 

دارد. 
وی با اشاره به جایگاه پژوهشگاه از نظر علمی، توانمندی و نیروی انسانی 
پژوهشگاه های  بهترین   انسانی جزو  علوم  پژوهشگاه  کرد:   خاطرنشان 
کشور است و جا دارد به امیرالمومنین )ع( و اندیشه و سیره او بیشتر از 
این توجه کنیم. ما از امیرالمومنین )ع( گنجینه بسیار گرانقدر نهج البالغه 
را داریم که جا دارد در مرکز تحقیقات امام علی )ع( یا در بخشی دیگر، 
مرکزی را برای پژوهش در  نهج البالغه سامان بدهیم و از آن بهره برداری 

کنیم. 
وی با ذکر عناوین متعدد پژوهشی که می توان دربارۀ نهج البالغه انجام 
داد، خاطرنشان کرد: ما در رویکرد پژوهشی به نهج البالغه با سه عرصۀ 
مباحث  پیرامونی،  مباحث  شامل  که  هستیم  روبه رو  پژوهش  اساسی 
ساختاری و مباحث معرفتی است که در هر سه زمینه کارهای بر زمین 
مانده، انجام نشده و در عین حال مفید بسیاری وجود دارد که می تواند 
راهگشا باشد و افق جدیدی را باز و حتی زمینۀ نظریه پردازی را فراهم 

کند. 
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت های خود، به اهمیت اخالق 
در نزد امیرالمومنین )ع( اشاره کرد و گفت: حضرت علی )ع( مطلبی را 
در عرصۀ اخالق به نام بزنگاه های اخالق  مطرح می کنند که هر انسانی 
و هر جامعه ای و هر مدیریتی در طی مراحل خودش در بزنگاه هایی قرار 
می گیرد  که در آن بزنگاه ها مشخص می شود که چه میزان به اخالق 
یا  سختی ها  یا  داشتن  قدرت  مانند  بزنگاه ها  این  در  بود.  خواهد  پایبند 
از   بسیاری  زیرا  انسان شناخته می شود.  کینه ورزی ها گوهر  و  دشمنی ها 
افراد در این  بزنگاه ها بر خالف ادعای اخالقی خود، ماهیت اصلی خود 

را نشان می دهند.
 وی با اشاره به اینکه خود امیرالمومنین )ع( در بزنگاه داشتن حکومت و 
قدرت در عمل نشان داد که در این بزنگاه، اخالق همواره مدنظر ایشان 
است، به ذکر برخی نمونه های تاریخی پرداخت و گفت: خوارج به عنوان 
یکی از مهم ترین مخالفان حضرت علی )ع(، حضرت را تکفیر کردند و 
مشرک خواندند و حتی تهدید به ترور کردند، اما امیرمومنان )ع( جز با 
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را  آنها  حقوق  و  کرد  جمع  را  آنها  حتی  و  نکرد  آنان صحبت  با  منطق 
برشمرد تا آن را از حضرت بخواهند. 

دکتر دلشاد تهرانی افزود: حضرت علی )ع( سه حق را برای آنها برشمرد. 
اول آنکه فرمود شما را از مساجد و مجامع خود منع نمی کنیم و اعتراض  
می دهیم.  کامل  را  شما  مالی  حقوق  اینکه  دوم  شماست.  حقوق  جزو 
تا  را قطع کنیم  اعتراض حقوق  مالی شما  به خاطر  این طور نیست که 
تحت فشار قرار گیرید و سوم هم آنکه تا زمانی که با ما سخن بگویید با 
شما سخن می گوییم و تعرضی به شما نمی کنیم اما اگر شمشیر کشیدید، 
ما هم با شمشیر با شما مقابله می کنیم. همین اخالق حضرت  باعث شد 
که بسیاری از خوارج  برگردند و تنها تعداد اندکی در جنگ نهروان باقی 

ماندند.
 وی وقایع پس از جنگ جمل را یکی دیگر از نمونه های رعایت اخالق 
توسط حضرت علی )ع( دانست و خاطرنشان کرد: حضرت علی )ع( پس 
از پایان جنگ باالی سر کشتگان دشمن حاضر شد و خوبی های آنان را 
یادآور شد و حتی گریست و خود ایشان دستور دفن آنها را صادر کرد و 

بر بدن آنها نماز خواند.
وی نحوه برخورد حضرت علی )ع( با عایشه پس از جنگ جمل را یادآور 
شد و افزود: حضرت دستور دادند که کسی حق دشنام به عایشه را ندارد و 
حتی بر دو نفر که بعد از دستور ایشان به عایشه توهین کردند، حد جاری 
بصره  در  عایشه  دیدن  به  از جنگ جمل  )ع( پس  کردند. حضرت علی 
رفتند ولی قبل از ورود به خانه عایشه، زنان همراه او بدترین دشنام ها را 
به حضرت دادند، اما حضرت سکوت کردند و هیچ نگفتند و پس از رفتن 
به خانه عایشه نیز با او با احترام سخن گفتند. همه این موارد نشان از 

رعایت اخالق در بحرانی ترین شرایط است.
در  حضرت  رفتارهای  به  حدیث  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
جنگ  در  حضرت  یاران  از  عده ای  گفت:  و  کرد  اشاره  صفین  جنگ 
ندارم  دوست  گفتند  آنان  به  اما حضرت  دادند،  دشنام  معاویه  به  صفین 
بگوییم؟  چه  پس  که  پرسیدند  اصحاب  وقتی  باشم.  دشنام دهندگان  از 
حضرت فرمودند بگویید خدایا خون ما و آنها را حفظ کن! یعنی حتی برای 

دشمن خود نیز دعا می کردند.
وی با خواندن بخشی از نامه حضرت علی )ع( به مالک اشتر اظهار داشت: 
ایشان به مالک توصیه می کنند که مبادا به کسی ظلم کنی. کسی که به 
بندگان خدا ظلم کند، خداوند دادستان اوست و هیچ توجیهی را نیز خداوند 
بیان می فرمایند که چنین کسی پیوسته  نخواهد پذیرفت. حتی حضرت 

در جنگ با خداست.
دکتر دلشاد تهرانی به نامه 25 نهج البالغه که به مسئوالن اخذ مالیات 
است، اشاره کرد و گفت: حضرت علی )ع( به این افراد توصیه می کنند 
که مبادا مردم را بترسانی. مبادا به صاحب دام در مقابل دام توهین کنی 

و مبادا با دام در مقابل صاحبش بدرفتاری کنی!

تجاوزات  با  مقابله  برای  خود  فرستادگان  به  را  دیگر حضرت  نامه  وی 
عمال معاویه یادآور شد و افزود: در آن نامه هم حضرت دستور می دهند 
که مبادا مسلمانی را تحقیر کنید. مبادا مال کسی را به زور بگیرید مبادا 
چارپای کسی را به زور بگیرید، هرچند بی مرکب باشید و مبادا به دشمنان 

دشنام دهید.
وی نحوه برخورد حضرت با قاتلشان را نیز  از دیگر موارد رعایت اخالق 
توسط ایشان دانست و خاطر نشان کرد: حضرت علی )ع( ابن ملجم را 
در خانه خود اسکان دادند و دستور دادند از همان غذای خودشان به ابن 

ملجم داده شود.
امیر  گفت:  بود،  اخالق  معلم  )ع(  علی  حضرت  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
مومنان )ع(  هیچ کاری را جز با کرامت و اخالق و مدارا انجام نداد و در 
بحرانی ترین شرایط هم اخالق را رعایت کردند. در عین حال در همه 
اگر جایی خرابکاری  و  را شریک می دانستند  مسائل حکومتی خودشان 
اصالح  نهایت  در  و  می خواستند  عذر  و  می گرفتند  گردن  به  می شد، 

می کردند. 
و  کرد  اشاره  )ع(  المومنین  امیر  از  حکمتی  به  سخنانش  پایان  در  وی 
گفت: ایشان می فرمایند که فقدان ادب و اخالق سبب و علت هر بدی 
است. پس اگر قرار است سیاست ما درست شود، حکومت ما درست شود، 
المومنین  امیر  اخالق درست شود.  باید  اقتصاد درست شود،  و  مدیریت 
)ع( معلم ادب و استاد اخالق بود و انشاءاهلل ما هم در پی رعایت اخالق 

باشیم. 
و  مطهری  استاد  از  نماهنگ هایی  پخش  برنامه، ضمن  این  انتهای  در 
استادان پژوهشگاه از نفرات برتر مسابقه های خاطره نویسی و متن ادبی 

تقدیر شد.

سفریک روزه دانشجویان 
پژوهشگاه به ماسوله

اجتماعی   – فرهنگی  معاونت  هماهنگی  و  برنامه ریزی  با 
دانشجویان  از  تعدادی  حضور  با  روزه  یک  سفر  پژوهشگاه 
پژوهشگاه به استان گیالن ، روستای زیبای ماسوله انجام شد. 
این سفر یک روزه که پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه 1394 انجام 
شد 37 نفر از دانشجویان و سه نفر از همکاران معاونت فرهنگی 

حضور داشتند.
در  گشتی  و  میان وعده  ناهار،  پذیرای صبحانه،  سفر  این  طی 
روستای پلکانی و بازار ماسوله به همراه دانشجویان انجام شد.
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کتاب نقد در تراز جهانی منتشر کرد
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کتاب نقد در تراز جهانی را در 
دو مجلد و به کوشش دکتر سیدحسین حسینی دبیر شورای بررسی متون و 

کتب علوم انسانی در اردیبهشت سال 1394 منتشر کرد.  
جلد اول نقد در تراز جهانی شامل مقاالتی دربارۀ نقد کتب و نظریات جهانی 
در حوزه های ادبیات فارسی و عربی، تاریخ و باستان شناسی، زبان شناسی و 
زبان های خارجی، روانشناسی، علوم سیاسی، علوم تربیتی است که اعضای 
شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی آن ها را نقد کرده اند. فهرست متون 

نقد شده در این جلد اول به شرح ذیل است:

تاریخ و باستان شناسی و هنر   
تاریخ الخلفاء )امام جالل الدین سیوطی( 

در جست وجوی تاریخ محلی »در حوزه مطالعات نظری و عملی« )کارل کامن( 
راهنماي مطالعات تاریخي روتلج )آلن مانسلو( 

هنر و باستان شناسی: مصر باستان )کریستیانه زیگلر، جین ـ لوک بووت( 

روان شناسی   
روانشناسی بالینی: مفاهیم، روشها و حرفه )جری فیرس، تیموتی ترال( 

گروه تخصصی زبان و ادبیات فارسی و زبانهای باستانی   
درسنامه ی نظریه ی ادبی )مری کیلگز( 

زبان و ادبیات عربی   
المدارس االدبیهًْ و مذاهبها )یوسف عید( 

مناهج النقد األدبّي الحدیث رؤیهًْ إسالمّیهًْ )ولید قصاب( 

زبانشناسی و زبانهای خارجی   
درآمدي بر زبانشناسي معاصر )ویلیام اُ گریدی، مارک آرونوف، جان آرچیبالد، 

جینی ریس ـ میلر( 
دستور جهاني چامسکي )ویوین جیمز کوک، مارک نیوسون( 

اردو شاعری کا فنی ارتقا )فرمان فتحپوری( 

علوم اجتماعی   
مطالعاتی نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقالبها )جک گلدستون( 

دیالکتیک روشنگری: قطعات فلسفی )ماکس هورکهایمر، تئودور آدورنو( 
معرفت به مثابه فرهنگ، جامعه شناسی معرفت جدید )ای. دی. مک کارتی( 

نظریه جهانی شدن و دانشگاه ها؛ سپهر نو و کنشگران نوین )گیل برتون، 
میشل لمبرت(

علوم تربیتی 
نظریه جهانی  نظارت آموزشي و ارزشیابي عملکرد معلم: نظریه و عمل )جیمز 

نوالن، لیندا ای. هوور( 

علوم سیاسی    
رسالۀ موسوم به یک کلمه )یوسف بن کاظم مستشارالدوله( 

قدرت نرم: ابزارهای موفقیت در سیاست خارجی )جوزف نای( 
بازار و دولت در ایران: سیاستهاي بازار تهران نوشته )آرنگ کشاورزیان( 

لویاتان )توماس هابز( 
سازه انگاری در روابط بین الملل: سیاست واقعیت )ماجا زهفوز( 

جنبش هاي اسالمي معاصر )اسالم و دموکراسی( )جان اسپوزیتو، جان وال( 

جلد دوم کتاب نقد در تراز جهانی شامل مقاالتی در خصوص نقد کتب و 
نظریات جهانی در حوزه های فلسفه و کالم، فقه و حقوق و مدیریت است 
که توسط اعضای شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی نقد شده است. 
همچنین جدول گزارش کلّی مقاالت نقد و جمع بندی »تحلیل نقد« در پایان جلد دوم 
کتاب به آن افزوده شده است و در پیوست این اثر نیز پرسشنامه نقد و بررسی متون 
و کتب علوم انسانی )کتب جهانی( و شیوه نامه نقد و تحلیل آثار و کتب در تراز جهاني 

منتشر شده است. فهرست متون نقد شده در جلد دوم این اثر به شرح ذیل است:

فقه و حقوق  
قرارداد اجتماعی یا اصول حقوق سیاسی )ژان ژاک روسو( 

فلسفه، کالم، ادیان و عرفان   
آثار کالسیک فالسفه )نایجل واربرتون( 

آموزه هاي اساسي فیلسوفان بزرگ )اس. ئی. فراست( 
اخالق بدون هستیشناسي )هیالری پتنام( 

ایمان چیست )آنتونی کنی( 
بنیادهای فلسفه در اساطیر و حکمت پیش از سقراط )درو ای. هایلند( 

پدیدارشناسي جان )گئورگ ویلهلم فریدریش هگل( 
پیوندهاي فرهنگي ایران و هند در دوره اسالمي )فتح ا... مجتبایی( 

تاریخ اندیشه سیاسی در اسالم )پاتریشیا کرون( 
تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطا )اتین ژیلسون( 

تهافت  التهافت )محمد بن احمد ابن رشد( 
چه باشد آن چه خوانندش تفکر؟ )مارتین هیدگر( 

درباره وحدت عقل در رّد ابن رشدیان )توماس آکوایناس( 
عرفان هندو و اسالمي )روبرت چارلز زینر( 

فلسفۀ اخالق )جیمز ریچلز( 
ما و میراث فلسفي مان )محمد عابد الجابری( 

مقدمه اي بر »تراکتاتوس« ویتگنشتاین )گرترود الیزابت مارگرت آنسکوم( 
منطق قدیم از دیدگاه منطق جدید )عادل فاخوری( 

مدیریت   
اصول مدیریت )هارولد کونتز، سیریل اودانل( 

تئوری و طراحی سازمان )ریچارد ال. دفت( 
رفتار سازماني )گرگوری مورهد، ریکی گریفین( 

مدیریت دولتي نوین )آون هیوز( 
اداره امور عمومی تطبیقي؛ مدیریت تطبیقی )فرل هدی( 



25

13
94

ی، 
سان

م ان
علو

اه 
شگ

وه
 پژ

امه
برن

خ

تفاهم نامه همکاري و مشارکت در برنامه ها و پروژه هاي علمي مشترک 
و  انساني  پژوهشگاه علوم  و  ارتباطات اسالمي  و  میان سازمان فرهنگ 
حسینعلي  دکتر  و  سلیماني  قهرمان  دکتر  امضاي  به  فرهنگي  مطالعات 

قبادي رسید.
تفاهم نامه همکاري و مشارکت در برنامه ها و پروژه هاي علمي مشترک به 
امضاي دکتر قهرمان سلیماني معاون پژوهشي و آموزشي سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسالمي و دکتر حسینعلي قبادي معاون پژوهشي پژوهشگاه 
علوم انساني و مطالعات فرهنگي در محل حوزه ریاست این سازمان رسید.

در  تحقیق  و  پژوهش  لزوم  بر  تأکید  با  دیدار  این  در  سلیماني  دکتر 
علوم  پژوهشگاه  گفت:  فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم  حوزه های 
انساني و مطالعات فرهنگي به عنوان بزرگترین نهاد پژوهشی کشور که 
در زمینه علوم انسانی و بررسی شناخت فرهنگ دیرپای اسالمی - ایرانی 
پژوهش می کند، داراي دستاورهاي بسیاري است که مي توان با ماحصل 
تجربه هاي این مرکز، تحولي شگرف در سطح برنامه هاي فرهنگي ایجاد 

کرد.
وي افزود: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي از دیرباز تاکنون نسبت به 
طرح های پژوهشی و پیگیری انتشار مکتوبات پژوهشگاه علوم انساني و 
مطالعات فرهنگي، واقف بوده و همواره استقبال مي کنیم که از این دارایي 

مطالعاتي براي ارتقاي سطح پژوهش کشور بهره گیریم.
به گفته دکتر سلیماني، تعامل و همکاري سازمان و فرهنگ و ارتباطات 
به  تنها  نباید  فرهنگي،  مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه  و  اسالمي 
امضاي تفاهم نامه محدود نشود، بلکه باید به جّد طرح های پژوهشی در 

چارچوب مقررات و سیاست های دو سازمان پیگیري و اجرایي شود.
بیان  اسالمي  ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  آموزشي  و  پژوهشي  معاون 
کرد: یکي از وظایف واحد پژوهش و آموزش سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمي بازدید و بهره گیري از ذخایر فرهنگي کشور است که این مهم هر 

سه هفته یکبار به صورت برنامه ریزي شده صورت مي گیرد.
خارج  در  ایران  فرهنگي  رایزني هاي  فعالیت   با  رابطه  در  سلیماني  دکتر 
از کشور، گفت: نمایندگي هاي فرهنگي که با حمایت و هدایت سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمي به توسعه و ترویج مزیت هاي انقالب اسالمي 
و اسالم حقیقي و همچنین، زبان و ادبیات فارسي مي پردازند،  مي توانند 
پژوهشگاه  آثار محققان داخل و خارج  انتشار  و  توزیع کتاب  زمینه رشد 

علوم انساني و مطالعات فرهنگي را فراهم کنند.
رایزن  بلکه  نیستند،  کشورمان  فرهنگي  رایزن  تنها  آنان  داد:  ادامه  وي 
کتاب خانه هاي ما هم هستند که مي توانند در امر گسترش پژوهش هاي 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي و پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 

فرهنگي مثمرثمر واقع شوند.

سلیماني در سخنان پایاني خود، خاطرنشان کرد: امید است تا با امضاي 
این تفاهم نامه، بستر اجرایي را هموارتر کنیم و در حوزه تحقیق در علوم 
انساني، ادبیات فارسي، ایران شناسي و مطالعات فرهنگي  تأثیرگذار باشیم.

ترویج محورهاي پژوهشي »اسالم شناسي« و »ایران شناسي«
علوم  پژوهشگاه  پژوهشي  معاون  و  رئیس  قائم مقام  دیدار،  این  ادامه  در 
انساني و مطالعات فرهنگي گفت: یکي از مواردي که باید به صورت جدي 

نسبت به آن بپردازیم، بحث ایران شناسي است.
دکتر قبادی: در حال حاضر بیشتر مراکز علمي و پژوهشگاه هاي مربوط 
به ایران شناسي تبدیل به عرب شناسي شده اند که این مهم باید از سوي 
میراث داران فرهنگ و علم و تمّدن کهن اسالمی - ایرانی و دانشمندان 

ساماندهي شود.
از  ایران در خارج  رایزني هاي فرهنگي  یادآور شد: حمایت  ادامه  وی در 
از برنامه هاي مهم و تأثیرگذار بر این  ایران شناسي یکي  از بحث  کشور 

روند است که باید در دستور کار قرار گیرد.
او اظهار کرد: با توجه به وضعیت فعلي که در بحث ایران شناسي با آن 
مواجه  هستیم، باید پژوهش در محورهاي اسالم شناسي و ایران شناسي را 
در رأس امور خود قرار دهیم تا قافله ساالری دوباره جامعه اسالمی مان و 

ادبیات فارسي در کاروان معرفت و علم بشری بینجامد.
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  همکاري  تفاهم نامه  دیدار  این  پایان  در 
به  فرهنگي  مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه  پژوهشي  و  اسالمي 
امضاي طرفین رسید. در چارچوب اصل ضرورت توسعه همکاري علمي 
از  بهره مندي  جهت  اجرایي  و  پژوهشي  آموزشي،  مختلف  مراکز  بین 
کارآمدي  و  جایگاه  ارتقاي  ویژه  به  متقابل  توانمندي هاي  و  ظرفیت ها 
ناشي  متقابل  سودمندي  تأیید  کشور، ضمن  در  انساني  علوم  رشته هاي 
این  مشترک  علمي  پروژه هاي  و  برنامه ها  در  مشارکت  و  همکاري  از 

تفاهم نامه به امضاء درآمد.
از جمله اقدامات مشترک این تفاهم نامه، مي توان به همکاري و مشارکت 
در زمینه طراحي و اجراي طرح هاي پژوهشي مشترک مرتبط با مسائل 
و  میزگردها  سخنراني ها،  برگزاري  در  مشارکت  و  همکاري  بین الملل، 
همایش هاي ملي و بین المللي مورد توافق طرفین، برنامه ریزي و برگزاري 
کارگاه هاي آموزشي در موضوعات مورد عالقه طرفین به ویژه در خارج 
از کشور یا در زمینه روابط فرهنگي بین المللي، تبادل اطالعات علمي و 
فراهم کردن امکان دسترسي آسان به منابع علمي شامل کتب، نشریات 
سازمان  خارجي  میهمانان  در سفرهاي  علمي، همکاري  مدارک  سایر  و 
به ایران و برگزاري سفرهاي علمي براي استادان پژوهشگاه به خارج از 

کشور و ... اشاره کرد.

امضاي تفاهم نامه همکاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي
با پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
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آیین نکوداشت پیشکسوتان و پژوهشگران مطرح حوزۀ علوم اجتماعی، 
و  تهران  دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکدۀ  در  همایش  روز  دو  از  پس 
اردیبهشت ماه 1394،  عمارت تاریخی نگارستان شامگاه سه شنبه هشتم  
به کوشش خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن جامعه شناسی ایران در 

خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. 
طی  در  اجتماعی  علوم  پیشکسوت  و  برجسته  استادان  از  آیین،  این  در 
استاد  همایون  تکمیل  ناصر  دکتر  از  که  شد  تجلیل  اخیر  سال های 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز به پاس خدمات ارزنده در 
امر آموزش و پرورش و توسعۀ علوم اجتماعی قدردانی شد و نشان علمی 
جامعه شناسی دکتر غالمحسین صدیقی به این استاد فرهیخته اهدا شد. 
همچنین خانۀ اندیشمندان علوم انسانی نیز لوِح سپاسی را به پاسداشت 
اهتمام دکتر تکمیل همایون در عرصۀ آموزش و پژوهش به ایشان تقدیم 
کرد. گفتنی است این نشان برای نخستین بار است که به یکی از استادان 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تقدیم شده است.
دکتر تکمیل همایون ضمن سپاسگزاری از انجمن جامعه شناسی ایران و 
برگزارکنندگان همایش دانشکده علوم اجتماعی، طی سخنان کوتاهی، از 

جامعه شناسان آیندۀ ایران خواست که به سه اصل مهم توجه کنند.
حتمًا با تاریخ و جغرافیا و فرهنگ و دیانت های ایران آشنایی کامل   .1

پیدا کنند و پس از این اقدام وارد حیطۀ جامعه شناسی شوند.
یک جامعه شناسی توانمند باید با اندیشه ها و نظریات جامعه شناسان جهان   .2
آشنایی پیدا کند و با برخورداری علمی )و نه اقتباس و تقلید( و به کار بردن 

روش های علمی پیشرفته، مسائل اجتماعی جامعۀ خود را بررسی کند.
احوال  از  عمومی  پزشک  یک  همانند  باید  ما،  آیندۀ  جامعه شناسان   .3
امر  در یک  کنند  اما سعی  باشند،  آگاه  به طور عمومی  جامعۀ خود 
خاص،  امر  آن  بررسی  و  شناخت  در  و  کنند  پیدا  تخصص  خاص، 

فعالیت ها و تالش های خود را سازمان دهند.
دکتر تکمیل همایون که خود از متخصصان جامعه شناسی تاریخی ایران است 
و دو درجۀ علمی دکتری در تاریخ و جامعه شناسی از دانشگاه پاریس دارد، 
از استاد فرهیخته و بلند منزلت خود دکتر غالم حسین صدیقی به نیکویی 
یاد کرد و گفت: وقتی روان شاد دکتر صدیقی از کتاب عجایب المخلوقات و 
غرایب الموجودات زکریای قزوینی و عالم اصغر و عالم اکبر، سخن می گفت ما 
دانشجویان آن روزگار احساس می کردیم که در مدرسۀ نظامیه بغداد در محضر 
امام محمد غزالی هستیم و وقتی از سن سیمون و آکوست کنت و اسپنسر 

صحبت می کرد خود را در تاالر دکارت دانشگاه پاریس )سوربن( می یافتیم. 
وی افزود: او یگانه ای بود بی غرض، راست گو و راست کردار و آشنا به اندیشۀ 
متفکران اجتماعی همانند ریمون ارون در فرانسه. او مارکسیست نبود اما وقتی 
سخنانش به تحلیل آراء مارکس می رسید بسیار از اعضای حزب کمونیست 
فرانسه در درس ریمون ارون شرکت می کردند برای فراگیری اندیشه های 
مارکس و هفته های بعد که در نقد مارکسیسم صحبت می کرد و بسیاری از 
کشیشان جوان و مذهبی های مسیحی در درس وی حاضر می شدند. عالم باید 

این چنین باشد بدون حب و بغض و کم و زیاد کردن مطالب.
دکتر تکمیل همایون در پایان گفت: امروز نهم اردیبهشت ماه، روز سالگرد درگذشت 
استاد دکتر غالمحسین صدیقی است. من از همۀ استادان و کار به دستان تدوین و 
تعلیم علوم اجتماعی خواهش می کنم در آذرماه در نشستی به مناسبت تولد استاد 
دکتر صدیقی، حتماً شرکت و آن روز را به عنوان روز علوم اجتماعی مصوب کنند. 
همچنین یادآور می شوم اکنون که در باغ نگارستان تعمیراتی انجام می شود، تاالر 
تدریس و اتاق کار دکتر صدیقی که قباًل هم با همین نام معروف بود، پس از 

مرمت نیز به همین نام باقی بماند. به قول افصح المتکلمین:
نام نیک رفتگان ضایع مکن           تا بماند نام نیکت پایدار

نشان علمی جامعه شناسی )دکتر غالمحسین صدیقی( 
به دکتر ناصر تکمیل همایون اهدا شد

سردبیر: دکتر محسن علوی پور
هیئت تحریریه: افسرالملوک ملکی، شاهین آریامنش، فرزاد حسینی، 

محسن باباخانی و سمانه خودچیانی
طراح و صفحه آرا: شهره خوری

www.ihcs.ac.ir  *  ravabet1@ihcs.ac.ir

همایش بین المللی آینده فرهنگ
برگزار شد

  
در   1394 اردیبهشت   29 سه شنبه  فرهنگ  آینده  بین المللی  همایش 
دبیر  مصلح  علی اصغر  دکتر  سخنرانی  با  طباطبایی  عالمه  دانشکده 

همایش و رئیس دانشکده ادبیات و زبان های خارجه آغاز به کار کرد.
این همایش با همکاری و مشارکت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
دانشگاه های  ایران،  اسالمی  جمهوری  علوم  فرهنگستان  فرهنگی، 

تهران، عالمه طباطبایی و اصفهان برگزار شده است.
در مراسم افتتاحیه دکتر حسین سلیمی رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی، 
علمی  دبیر  و  تهران،  دانشگاه  فلسفه  استاد  بهشتی  محمدرضا  دکتر 
همایش، دکتر رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم جمهوری 
اریک  پرفسور سون  و متن سخنرانی  ایران سخنرانی کردند  اسالمی 

تیدمن استاد دانشگاه گوتنبرگ سوئد قرائت شد. 
در این مراسم یکی از سالن های سخنرانی دانشکده ادبیات و زبان های خارجه 
دانشگاه عالمه طباطبایی به نام زنده یاد استاد دکتر صادق آئینه وند نامگذاری 

شد و بخشی از نشست های این همایش در سالن آئینه وند برگزار شد.
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  سرپرست  قبادی  حسینعلی  دکتر 
»شاهنامه  عنوان  با  مقاله ای  همایش  روز  دومین  در  نیز  فرهنگی 
فردوسی و نیاز انسان امروز با تاکید بر گفت وگو و مفاهمه« ارائه کرد.


