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* آغاز به کار کرسی مطهری پژوهی در پژوهشگاه؛ 
دکتر قبادی در نشست »صلح، کلید امنیت جهان در پرتو پیام رسول اهلل«: آیت اهلل کمره ای دانشمندی تکرار   *

نشدنی است؛
* امضای تفاهم نامة همکاری با انجمن »ترویج زبان و ادب فارسی«؛
پژوهشگاه؛ از  سوئد  دانشگاه  بشر  حقوق  مرکز  رئیس  بازدید   *

* مراسم جشن مبعث رسول اکرم )ص(؛
* در همایش »ضرورت گفتگو در علوم انسانی جهانی سازی علوم انسانی - اجتماعی« مطرح شد:  تشکیل شبکة 

نخبگانی علوم انسانی مستلزم گذشت، لطافت و نرم خویی است؛
* مدیر کارگروه کاربست طرح اعتالء: هدف طرح اعتالء، باال بردن جایگاه علوم انسانی است؛

* دیدار اعضای هیأت مدیرة مجمع صنفی هیأت علمی با رئیس پژوهشگاه؛

* رونمایی از کتاب »شرح مبسوط منطق اشارات«  
* »بررسی شاخص هاي ترکيبي؛ چرایي و مباني نظري آن«  

* »تأمل نویني از ماهيت معرفت تاریخي«  
* سيزدهمين کرسي ترویجي »تحليل و نقد مباني فلسفي اخالق جان دیویي«  

* معرفی کتاب های »مطالعات زنان« با حضور جمعی از بانوان پژوهشگر   
* »تحليلی شدگی زبان فارسی«  

* »ظهور و افول سلطنت منتظم در عصر انتقالی ایران«  
* »نقد دستور؛ ساختمان فعل زبان فارسی«  
* »جایگاه مسأله در پژوهش های تاریخی«  

* »برهان خاص عالمه طباطبایی در رساله الوالیه و نقش آن به عنوان مبنایی برای تعریفی جدید از انسان و  علوم  انسانی« 
* هم اندیشی استادان و صاحب نظران روان شناسی و مشاورة دانشگاه های کشور  

همایش های ملی:
* »نقد آراء و نظریه های صاحب نظران پيرامون مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران«  

* »ادب کالمي و اجتماع«  

نشست های علمی:
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به مناسبت بزرگداشت روز استاد و دومين سالگرد درگذشت استاد فقيد دکتر صادق آئينه وند، مراسمی با حضور حجت االسالم و المسلمين 
سيد هادي خامنه اي، رئيس پژوهشكدة تاریخ اسالم و خانوادة استاد آئينه وند در پژوهشگاه برگزار شد.

در ابتدای مراسم دکتر قبادی ضمن تبریک روز معلم، اعياد شعبانيه و گراميداشت روز کارگر، گفت: »تقارن روز شهادت استاد فرزانه 
شهيد مطهری معلم بی بدیل انقالب که به گفتة امام )ره( تمام آثار ایشان مفيد است، با ایام سالگرد زنده یاد دکتر آئينه وند را به فال نيک 

می گيریم چرا که هر دو معلم، عاشق اسالم و خدمتگزار فرهنگ ایران و اسالم بودند.«
دکتر قبادی ادامه داد: »با رایزنی هایی که با بنياد علمی 
تا  شده  موافقت  داشتيم،  مطهری  شهيد  فرهنگی  و 
کرسی های مطهری پژوهی در پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی آغاز به کار کند. این کرسی ها در آینده 
می تواند موضوع زمينه های اقدام در این باره در پژوهشگاه 
را پی جویی کند چرا که پژوهشگاه، محل اندیشمندان و 
فرهيختگانی است که در عرصة آموزش عالی می توانند 
به نشر و ترویج اندیشه های شهيد مطهری کمک کنند.«

گفت:  مطهری  شهيد  شخصيت  تشریح  با  قبادی  دکتر 
عنوان یک  به  بلكه  روحانی  عنوان  به  فقط  نه  »ایشان 
عالم، در تمام زمينه های مختلف بودند و به طور ویژه در 
علوم  پروژه های  مسئله مندسازی  و  مسئله پژوهی  حوزه، 
با  که  بودند  محققی  و  داشتند  ویژه ای  اهتمام  انسانی 
اولویت شناسی به بررسی مسائل و مباحث می پرداختند.«

می تواند  پژوهشگاه  که  زمينه هایی  به  پژوهشگاه  رئيس 
در حوزة مطهری پژوهی اقدام کند اشاره کرد و گفت: »اکنون با فراهم شدن اجرای طرح کالن ملی علوم انسانی در پژوهشگاه با عنوان 
»طرح جامع اعتالء علوم انسانی معطوف به پيشرفت کشور« فرصت تاریخی به وجود آمده که در چارچوب این طرح کالن، مطهری پژوهی 

آغاز به کار کرسی مطهری پژوهی در پژوهشگاه
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از همة محققان و  این کار طی فراخوانی  از زمينه های تحقيق و پژوهش این طرح گنجانده شود. برای اجرای بهينة  به عنوان یكی 
مؤسسات پژوهشی کشور دعوت شده تا در این طرح شرکت کنند. تاکنون بيش از 150 پروژة این طرح، تعریف اوليه شده اند و اميد است 
آثار ژرف شهيد مطهری جایگاه ویژه ای در این طرح پيدا کند. همچنين از دیگر زمينه هایی که می توانيم در حوزة مطهری پژوهی کار 
کنيم برگزاری مناظره ها، نشست های تخصصی ميزگردها و همایش هایی است که منتج به توليد مقاله و کتاب شود و در فضای رسانه ای 

قابل انتشار باشد.
دکتر قبادی در پایان ضمن یادآوری دومين سالگرد رحلت دکتر آئينه وند، رئيس فقيد پژوهشگاه، دربارة شخصيت آن زنده یاد گفت: 
»ایشان از جمله شخصيت های وارسته ای بودند که بدون حرف ایمان می بخشيد و ما را به یاد خداوند می انداخت. دکتر آئينه وند دارای 
شخصيتی بود که بيشتر سكوت می کرد و در اطرافيان خود تأثير عميقی می گذاشت و فقدان این شخصيت برجسته برای جامعة علوم 

انسانی بسيار دردناک است.«
در ادامة این مراسم، حجت االسالم و المسلمين سيد 
به  اسالم  تاریخ  پژوهشكدة  رئيس  خامنه اي،  هادي 
ایراد سخنانی پرداخت. وی در ابتدای سخنان خود به 
ویژگی های برجستة شهيد مطهری اشاره کرد و گفت: 
دین  اصول  و  مبانی  به  اعتقاد  و  فوق العاده  »صداقت 
از ویژگی های بارز شهيد مطهری بود. صداقت ایشان 
در   و  بود  زبانزد  سياسی  و  اجتماعی  مسائل  همة  در 
بيان  آزادی  در  واالیی  قدرت  از  نيز  مسائل  این  بيان 
مورد  در  که  است  کسی  تنها  مطهری  بود.  برخوردار 
آزادی بيان، تفكر و اندیشه به صراحت مطالب خود را 

بيان می کرد.«
»شهيد  کرد:  اشاره  اسالم  تاریخ  پژوهشكدة  رئيس 
مطهری با وجود تأکيد فراوان بر اسالم اجتماعی، تبحر 
و مهارت بسياری در بررسی مسائل مختلف داشتند و 
در خصوص مباحث مختلف اظهار نظر می کردند. به گونه ای که در دهة 40 در یكی از سينماها فيلمی پخش شد که بسياری از مسائل 
اسالم را مورد مناقشه قرار داده بود و شهيد مطهری به عنوان حقوقدان آن زمان در مقاله ای به دفاع از اسالم پرداخت و همين امر موجب 

شد مورد توجه بسياری قرار گيرد.«
حجت االسالم و المسلمين سيد هادي خامنه اي در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پایين بودن سرانه مطالعة کتاب گفت: »در 
دهة 40 در یكی از شهرهای ایران با عده ای از علما برای یک سير مطالعاتی برنامه ریزی انجام دادیم که بتوانيم فرهنگ کتابخوانی را 

گسترس دهيم اما امروز این فرهنگ نادیده انگاشته شده است.«
کرد:  تأکيد  خامنه اي  هادي 
و  مكان  می تواند  »پژوهشگاه 
و  کتاب  ترویج  برای  مرجعی 
این  در  و  گيرد  قرار  کتاب خوانی 
شهيد  آثار  از  می تواند  زمينه 
آثار  که  چرا  کند.  آغاز  مطهری 
و  لحاظ ساده نویسی  به  مطهری 
است  مفيد  بسيار  بودن  قابل فهم 
افراد  آشنایی  باعث  می تواند  و 
مطهری  شهيد  اندیشة  و  فكر  با 

شود.«
با  خود  سخنانان  پایان  در  وی 
دکتر  مرحوم  به شخصيت  اشاره 
را  »او  گفت:  وند)ره(،  آئينه 
می توان از جمله استادانی به شمار 
تعهد  و  اخالق  آورد که جامعيت 
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وحدت  منادیان  و  پرسابقه  عالمان  از  کمره اي  خليل  ميرزا  حاج  آیت اهلل 
اسالمي بود که ساليان طوالني در تهران به خدمات دیني اشتغال داشت. 
و  تشكل ها  با  اسالمي،  مذاهب  اتحاد  به  دیرین خود  گرایش  دليل  به  او 
کانون هاي مختلف در جهان اسالم مرتبط بود و در کنگره هاي متعددي با 
حضور متفكران اسالمي در کشورهای مختلفی از جمله پاکستان و مصر 

شرکت کرد.
آیت اهلل کمره ای به همراه مرحوم آیت اهلل سيد محمود طالقاني به عنوان 
شيخ  عالمه  از  تا  رفتند  مصر  به  بروجردي  العظمي  آیت اهلل  نمایندگان 
محمود شلتوت به خاطر صدور فتواي وي در جواز عمل به فقه شيعه تشكر 
کنند. آیت اهلل کمره اي در سال 1277 در کمره از توابع خمين دیده به جهان 
گشود و در سال 1363 ه. ش دیده از جهان فرو بست. بيش از 70 جلد 

کتاب از وي به یادگار مانده است.
علوم  پژوهشگاه  آسيای  فرهنگی  اسناد  مرکز  همت  به  مناسبت،  این  به 
انسانی و مطالعات فرهنگی و با همكاری دانشكدة علوم و فنون قرآن کریم 
و مجمع جهانی تقریب مذاهب، نشستی علمي با عنوان »صلح، کليد امنيت 
جهان در پرتو پيام رسول اهلل« )نگاهي به زندگي و آراء و اندیشه هاي آیت 

اهلل عالمه حاج ميرزا خليل کمره اي( روز یكشنبه 17 اردیبهشت ماه برگزار شد.
در ابتدای این نشست دکتر قبادی، رئيس پژوهشگاه، ضمن خير مقدم و قدردانی از تمامی دست اندرکاران این نشست، با اشاره به پدیده ها، 
معانی و مفاهيم درونی آنها گفت: »ما می توانيم هر پدیده ای را بخوانيم اما برخی از پدیده ها به دليل شدت داللت گری و الیه های عظيم 
معنایی که در آن است باید مكرراً خوانده شود. آثار علما و دانشمندان از این دسته اند. بر همين اساس در این نشست که با نگاهی به آراء 
و اندیشه های مرحوم آیت اهلل کمره ای برگزار شده، دور هم جمع شده ایم تا آثار و اندیشه های ایشان دوباره خوانده شود چرا که ایشان از 

جمله کسانی است که بخاطر فهم و معرفت عميق خود می تواند برای همه نسل ها سخنان تازه ای داشته باشد.«
رئيس پژوهشگاه با اشاره به اینكه جهان بيرون انسان ها براساس جهان درون شان ساخته می شود، تأکيد کرد: »مسأله آن است که ببينيم ما 
چقدر توانسته ایم جهان درونی خود را بسازیم تا بر پایة آن جهان بيرونی خود را بسازیم. به بيان دیگر همانقدر که در درون خود صلح و امنيت 
را ایجاد کنيم، جهان بيرونی خود را نيز بر اساس آن امن و آرام می سازیم. مرکز اسناد فرهنگی آسيا نيز برنامه و منشور خود را ایدة »جهان 
عاری از خشونت« قرار 
آن  درصدد  و  داده 
دیگری  ابعاد  تا  هستيم 
امنيت  و  صلح  این  از 
فهم  چارچوب  در  را 
و  کنيم  بيان  فرهنگی 
و  مدارا  و  صلح  پرچم 
را در  از خشونت  دوری 
منظر فرهنگی به اهتزاز 

درآوریم.«

دکتر قبادی در نشست »صلح، کلید امنیت جهان در پرتو پیام رسول اهلل«:

آیت اهلل کمره ای دانشمندی تکرار نشدنی است
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اولين روز از همایش »ضرورت گفتگو در علوم انسانی: جهانی سازی 
علوم انسانی - اجتماعی«، با حضور جمعی از اساتيد و صاحب نظران 
حكمت  سالن  در  اردیبهشت   ششم   روز  انسانی  علوم  عرصه 
مراسم  در  پژوهشگاه  رئيس  قبادی  دکتر  شد.  برگزار  پژوهشگاه 
افتتاحية این همایش، سخنانی دربارة ضرورت و اهميت شكل گيری 
شبكة فراملی علوم انسانی در پژوهشگاه علوم انسانی ارائه کرد که 

مشروح سخنان ایشان در ادامه می آید:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
سالم عليكم

و  فرهيختگان  دانشمندان،  شما  جمع  در  که  خوشحالم  بسيار 
کشورهای  از  انسانی  علوم  گوناگون  رشته های  صاحب نظران 
مختلف هستم. تشكر می کنم از انجمن جامعه شناسی ایران و از 
دکتر  آقای  جناب  انجمن  محترم  رئيس  ارزشمند  کوششش های 
سراج زاده و همكاران گرامی ایشان در برپایی این نشست علمی 

بين المللی. 
اگرچه ممكن  است که دانشمندان محترم از کشورهای مختلف، 
قباًل هم به ایران آمده باشند. ولی جا دارد به این نكته عنایت داشته 

باشند که در چه سرزمينی وارد شده اند.
 این سرزمينی که شما امروز مهمان آن هستيد، بيش از هفت هزار 
سال سابقة تمدنی دارد. نه تنها شاهد یک تاریخ انباشته در این 
سرزمين هستيم بلكه این مرز و بوم هميشه یک فرهنگ زاینده و 
بالنده داشته است. پایه و مایة مهم این فرهنگ که موجب طراوت 
و تازگی آن در جهان معاصر هم هست اسطوره های این سرزمين 
اند. اگر منطقه آسيای غربی و خاور ميانه و حتی اطراف آن، آن 
تاریخ  و  مصر  تاریخ  و  آفریقا  از  بخشی  و  مدیترانه  دریای  سوی 
بفرمائيد،  مطالعه  را  آسيا  غرب  از  دیگری  بخش های  و  فينقيان 
متوجه می شوید، مردمانی مثل فينقی ها، مصری ها حتی سوری ها 
و دیگران با پذیرش دین مبين اسالم، اسطوره های خود را نيز کنار 
گذاشتند. اما ایرانيان با تكيه بر سياليت فرهنگ ساز اسطوره های 
خودشان هم مظاهر تمدنی و فرهنگی ایران را حفظ کردند و هم 
با روح حقيقت جوی مداوم ایرانی از حقایق الهی و وحيانی اسالم 

استقبال کردند. 
امروز ما مفتخریم که به تمام جهانيان اعالم کنيم که ایران هم 
این پشتوانه  ایرانی است. یعنی به صورت هم افزا  اسالمی و هم 
فرهنگی و تمدنی در این سرزمين پر طراوت و بالنده و زاینده است. 
به چنين سرزمينی خوش آمدید و خير مقدم عرض می کنم به شما.

خوشبختانه امروز مقارن با بعثت پيامبر گرامی اسالم است و موجب 

خوشحالی  مضاعف است که در چنين روزهایی در ایران هستيد.
َرْحَمٍة  َفبَِما   « می کند  معرفی  اینگونه  را  ما  پيامبر  کریم،  خداوند 
وا ِمْن َحْولَِک «  ا َغلِيَظ الَْقلِْب اَلنَفضُّ ِ لِنَت لَُهْم َولَْو ُکنَت َفظًّ مَِّن اهللَّ
که می تواند الهام بخش دانشمندان علوم انسانی دنيا باشد. اگر ما 
بخواهيم شبكه دقيق معرفتی مهربانانه را در عرصة علوم انسانی 
تعریف کنيم، اینجا این سخن نغز خداوند برای ما رهنمون خوبی 
است. الهامی که از این کالم سترگ الهی می توانيم داشته باشيم، 
این است که در حقيقت تشكيل شبكة نخبگانی علوم انسانی مستلزم 
گذشت، لطافت و نرم خویی است. دقيقاً می فرماید به این دليل تو 
می توانی سر سلسله شبكة فرهيختگانی علوم انسانی و به طور کلی 
معرفت بشری بشوی که خداوند تو را نرم خو آفرید. خداوند دربارة 
خودش می فرماید: » َسَبَقت َرحمُتُه َغَضَبه«. خداوند توانا، خودش را 
بيش از هر چيز اهل رحمت و مهربان معرفی می کند. بنابراین اگر 
بخواهيم آسيب ها و تهدید  های یک شبكة نخبگانی را بشناسيم )ما 
که رشته هایمان علوم انسانی است وظيفه بيشتری داریم( می فرماید 
و  گذشت  عدم  انسانی،  شبكه های  تخریب  در  اصلی  آسيب  که 
وا ِمن  ا َغلِيَظ الَْقلِْب اَلنَْفضُّ به کارگيری خشونت است.» َولَْو ُکْنَت َفظًّ
حولک«. خوشبختانه شما در سرزمينی هستيد که رئيس جمهور آن 
اعالم می کند ما با تأسی از قرآن در پی استوارسازی »جهان عاری 
انسانی و  از خشونت« هستيم. ما هم به عنوان پژوهشگاه علوم 
بخشی از این دولت هميشه آغوشمان را بر روی مهربانی های شما، 

معرفت آموزی های شما گسترده داشته ایم و خواهيم داشت. 
یكبار دیگر از حضور همة شما ابراز مسرت می کنم. تشكر می کنم 
استادان  جامعه شناسی، همه  انجمن  ماندگار  و  ارزشمند  اقدام  از 
متعدد  تحقيقاتی  مراکز  و  دانشگاه های گوناگون  از  بزرگواری که 
انجمن  انصافاً  و  می دهند.  تشكيل  را  انجمن  این  ستون های 
جامعه شناسی ایران از موفق ترین انجمن ها بوده وهست. جا دارد 
در اینجا از جناب آقای دکتر قانعی راد هم تشكر کنم که در طول 

ساليان گذشته این سنگ بنای استوار را فداکارانه بنا نهادند. 

تشکیل شبکة نخبگانی علوم انسانی مستلزم 
گذشت، لطافت و نرم خویی است
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در روز سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 تفاهم نامة همكاري ميان پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و انجمن ترویج زبان و ادب 
فارسي به امضاء رسيد. در مراسم انعقاد این تفاهم نامه، دکتر سيد سجاد علم الهدي به نمایندگي از پژوهشگاه و دکتر سيد علي اصغر 
به امضاء  را  پيرامون زمينه هاي همكاري، تفاهم نامه  از مذاکره  انجمن ترویج زبان و ادب فارسي، پس  ميرباقري فرد به عنوان رئيس 

رساندند.
دکتر علم الهدي پس از اشاره به ظرفيت هاي باالي پژوهشگاه گفت: »با همكاري انجمن باید بتوانيم ارتباط بين نسلي در جامعه ایجاد 
کنيم و در این راه شوراي بررسي متون پژوهشگاه با بيش از دوهزار استاد ارتباط مؤثري مي تواند داشته باشد و البته شبكة نخبگاني 
پژوهشگاه نيز در این مسير از پتانسيل باالیي برخوردار است.« وی همچنين یادآور شد که پژوهشگاه سه مجلة علمي- پژوهشي در رشتة 

ادبيات دارد )یک مجله به زبان عربي( که مي تواند زمينه هاي همكاري را افزایش دهد.
در ادامه دکتر ميرباقري فرد نيز از آمادگي انجمن ترویج زبان و ادب فارسي براي تشكيل کارگروه هاي مختلف در حوزة ادبيات، تصحيح 

متون، ادبيات معاصر، تشكيل گردهمایي هاي مشترک و ظرفيت هاي انجمن براي همكاري في مابين سخن به ميان آورد.
الزم به ذکر است موضوع این تفاهم نامه در زمينة تبادل استاد، تدوین درسنامه و جزوات آموزشي، تبادل اطالعات علمي، همكاري در 

زمينة نشر مشترک کتاب و... بود که طرفين خواهان ارتباط و همكاري مؤثر در خصوص مفاد تفاهم نامه شدند. 

امضای تفاهم نامة همکاری با انجمن 
»ترویج زبان و ادب فارسی«
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کمسيون  با  پژوهشگاه  همكاری  تفاهم نامة  اجرای  راستای  در   
پژوهشگاه  اجتماعی  فرهنگی-  معاونت  اسالمی،  بشر  حقوق 
رئيس  رم  کی  مورتن  دکتر  ميزبان   خردادماه  اول  دوشنبه  روز 
مرکز حقوق بشر دانشگاه لوند سوئد بود. در ابتدای این نشست 
دکتر  داشتند،  حضور  نيز  علمی  هيأت  اعضای  از  تعدادی  که 
ربانی زاده معاون اداری، مالی و مدیریت منابع پژوهشگاه ضمن 
بيان  پژوهشگاه  مورد  در  کوتاهی  توضيحات  خوش آمدگویی، 
اسالمی  بشر  حقوق  کمسيون  دبير  ضيایی فر  دکتر  نمود. سپس 
پيرامون همكاری های کمسيون با مراکز حقوق بشر در جهان و 
همچنين همكاری های پيشين پژوهشگاه و کمسيون توضيحاتی 

ارائه نمود. 
رئيس حوزة  پژوهشگاه و  رئيس  ادامه دکتر علوی پور مشاور  در 
تحقيقاتی  مراکز  پژوهشكده ها،  تفصيلی  صورت  به  ریاست 
از  آماری  و  نمود  معرفی  را  پژوهشگاه  مختلف  بخش های  و 

و  دانشجویان  اساتيد،  تعداد 
تحقيقاتی  طرح های 
دکتر  نمود.  ارائه  پژوهشگاه 
ضمن  نيز  رم  کی  مرتون 
ارائه  توضيحات  از  تشكر 
به معرفی مرکز حقوق  شده، 
و  سوئد  لوند  دانشگاه  بشر 
زمينه   4 تشریح  همچنين 
مرکز  این  کاری  و  پژوهشی 
ایجاد جامعه  شامل چگونگی 
حقوق  حفظ  با  گرا  شمول 
بشر، حقوق بشر و مهاجرین، 

توسعه اقتصادی و حقوق بشر، و فساد و حقوق بشر پرداخت و 
برای همكاری با پژوهشگاه اعالم آمادگی کرد.

دانشگاه  بشر  حقوق  مرکز  و  پژوهشگاه  که  شد  مقرر  نهایت  در 
همكاری  یكدیگر  با  زمينه  سه  در  مشخص  طور  به  سوئد  لوند 
داشته باشند. اولين زمينه برگزاری سمينار مشترک پيرامون حقوق 
بشر با حضور اساتيد ایرانی و اروپایی است که در آینده نزدیک 
برگزار خواهد شد. عالوه بر این قرار شد که در دراز مدت زمينة 
تبادل دانشجو به صورت متقابل فراهم گردیده و رشتة حقوق بشر 

به عنوان حوزة ميان رشته ای نيز در پژوهشگاه ایجاد گردد. 
در انتهای این نشست اعضای هيأت علمی به گفتگو و تبادل نظر 
با دکتر کی رم پيرامون مفاهيم و مسائل حقوق بشر در اروپا و 
ایران پرداختند و هدیه ای نيز به رسم یادبود از طرف پژوهشگاه 

به ایشان اهدا گردید.

بازدید رئیس مرکز حقوق بشر دانشگاه سوئد از پژوهشگاه
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فرهنگی-  معاونت  همت  به  مبعث  جشن  مراسم 
اکرم )ص(  مبعث رسول  مناسبت  به  مراسمی  اجتماعی 
در پژوهشگاه برگزار شد. در این مراسم حجت االسالم 
همة  به  بزرگ  عيد  این  تبریک  با  نقویان  المسلمين  و 
»خيلی ها  گفت:  پژوهشگاه  همكاران  به ویژه  مسلمانان، 
و  قراردادی  مقامی  پيامبری،  مقام  که  می کنند  تصور 
مقام  این  برای  که  صالحيتی  متوجه  و  است،  اعتباری 

نياز است، نيستند.«
وی ادامه داد: »مقام پيامبری مقامی قابل عزل و نصب 
به کسی داده شود و روز دیگر گرفته  نيست که روزی 
شود و به دیگری داده شود. در عالم قوانين حقيقی داریم 
که متفاوت از  قوانين اعتباری است و تغيير پذیر نيست. 
از آن جمله  اینكه اگر کسی خوب باشد، دیگر نمی توان 
از  اعتباری گفت که  به صورت  و  او گرفت  از  را  خوبی 

امروز او آدم خوبی نيست. مثاًل انيشتين دانشمند است و هيتلر بياید و بگوید از امروز او دانشمند نيست. این صفت دانشمندی صفت 
حقيقی است که نمی توان از او گرفت. اصاًل عزل و نصب پذیر نيست.«

حجت االسالم نقویان تأکيد کرد: بعثت مثل نور است که در آن جای شكی وجود ندارد. می شود شما نور را ببينيد و شک کنيد؟ قرآن 
می گوید دل او هرگز به او دروغ نگفته و با چشم همه وجودش، باالتر از علم حضوری آن را دیده است.

وی با برشمردن ویژگی های ایمان، اظهار داشت: »پيامبر اسالم )ص( مقامی پيدا کرد که شب مبعث، شب رونمایی بود، نه شب دادن 
حكم. او جایگاهی پيدا کرد که عالم و آدم اگر جمع شوند، نمی توانند این مقام را از او بگيرند. لذا در قرآن تعبيرات عجيبی در مورد پيامبر 

اسالم)ص(  وجود دارد. ما هم باید کم کم به اندازة تالش خودمان و ظرفيت وجودی خودمان به ایشان نزدیک شویم.«
ایشان در بخش دیگری از صحبت های خود با بيان این سؤال که این انسان واال پيامش چيست، تصریح کرد: »خداوند گفته برای من نماز 
بخوانيد، ولی آیا این خدا برای خودش دستور به نماز داده است؟ قطعًا اینطور نيست. آیا فقط دستور داده نماز و روزه بگيریم؟ باز هم اینطور 

نيست. به نظر من مهمترین پيام 
پيامبر اسالم )ص( برای بشریت 
این بوده که ای انسان ها اگر کار 
خوب کردی برای خودت کردی 
گذاشتی  کاله  کسی  سر  اگر  و 
نكن  خيال  گذاشتی.  خودت  سر 
گذاشتی. همة  دیگری  کاله سر 
دستورات او به گونه ای است که 
اگر کسی گوش نكرد، به خودش 

لطمه زده است.«
اسالم  »پيامبر  کرد:  تأکيد  وی 
ای  بگوید  که  آمده  )ص( 
باشيد که  انسان ها عاشق خوبی 
قرآن  در  لذا  است.  خوب  خوبی 

مراسم جشن مبعث
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هشدارهایش اینگونه است که اگر این کار را کردی، آدم بدی می شوی و من آدم بد را دوست ندارم.« 
 حجت االسالم نقویان در پایان  اظهار داشت: »بزرگترین پيام او رحمت است. حتی هنگامی که می خواهد هشدار جهنم بدهد، می گوید 
از رحمان بترس. رحمان مظهر رحمت است. می گوید از رحمت من خجالت بكش و گناه نكن. هنر آن است که انسان به مقام انسانيت 

احترام بگذارد و به آن مقام برسد و انشاء اهلل خداوند همه ما  را نسبت به تعاليم آن انسان واال مؤمن و عامل قرار دهد.«
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مدیر  حسنی فر  عبدالرحمن  دکتر  با  خبرنامه  از  شماره  این  در 
تاریخ  پژوهشی  گروه  علمی  هيأت  عضو  تكميلی،  تحصيالت 
اعتالء  جامع  طرح  کاربست  کارگروه  مدیر  و  ایران  سياسی 
علوم  ساماندهی  و  اعتالء  جامع  در خصوص »طرح  مصاحبه ای 
نظرات وی  و  دادیم  انجام  پيشرفت کشور«  به  معطوف  انسانی 

را در این زمينه جویا شدیم. این مصاحبه پيش روی شماست.

ساماندهی  و  اعتالء  جامع  طرح   « از  شما  ارزیابی   *
علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور« چیست؟

خيلی ممنونم از اینكه این فرصت را به بنده دادید تا دربارة یكی 
از پروژه های مهم و از دید من ضروری برای علوم انسانی که در 
پژوهشگاه تعریف شده، توضيحاتی بدهم. طرح اعتالء یک پروژه 
ابعاد متنوعی که برای آن دیده  گسترده و تقریبًا جامع است. با 
براساس منطق  ابعاد آن هم  را کامل دانست،  شده می توان آن 

پيوستگی و هم افزایی در سه بخش جداگانه تعریف شده است:
بخش اول؛ مبانی علوم نسانی

بخش دوم ؛ تاریخ انتقادی علوم انسانی در ایران
بخش سوم؛ حوزة کاربست علوم انسانی 

و  موضوعی  ارتباط  همدیگر  با  باید  بخش  سه  این  از  هرکدام 
را  پروژه  و  کنند  هم کمک  به  بتوانند  تا  باشند  داشته  محتوایی 
کامل کنند. به عبارت دیگر این پروژه در این قالب طراحی شد تا 
اطالعات و توليدات در سه حوزه انجام شود و کارها به گونه ای 
باشد که تأیيدکننده و کامل کنندة همدیگر باشند. شایان ذکر است 
که هيچ کدام از این بخش ها به تنهایی نمی تواند ما را در رسيدن 

به اهداف طرح اعتالء کمک کند. 
انسانی  علوم  ساماندهی  و  اعتالء  »طرح  طرح،  کامل  عنوان 
معطوف به پيشرفت کشور« است. واژة اعتالء در این طرح، با این 
هدف که این طرح گامی به جلو برای علوم انسانی باشد؛ برجسته 
شد. گامی به جلو، به این معنا است که کليات طرح در جهت باال 

بردن جایگاه علوم انسانی در سطوحی که مدنظر است، باشد.
اولين کار مهمی که در این طرح دنبال شد این بود که موضوع 
را به صورت مسئله محور دنبال کردیم؛ مسئلة علوم انسانی برای 
طرح اعتالء و بحث پيشرفت چه می تواند باشد؟ که شش مسئله 
سازمان  که  کارفرما ،  برای  پروژه  که  رویكرد  این  با  شد  تعریف 

برنامه و بودجه بود، مفيد باشد.

* اکنون طرح اعتالء در چه مرحله ای قرار دارد؟
 خوشبختانه با کمک مدیران سه کارگروه و همكاری برخی افراد 

بخش ها  این  از  هریک  مطالعاتی  فاز  پژوهشی،  هسته های  در 
طراحی شده که به نوعی طراحی، تدوین وتنظيم نقشه و چارچوب 
پروژه هایی بود که می توانست در این سه بخش انجام شود و تا به 

حال تعدای از این موضعات به انعقاد قرارداد رسيده است.
سياست  البته  است.  شده  طراحی  پروژه   130 حدوداً  تاکنون 
پژوهشگاه بنا بر گفته ها و اظهاراتی که ریاست محترم پژوهشگاه 
داشتند، این است که پروژه های دیگری که با روح طرح اعتالء 
تعریف  نيز  پروژه ها  تعداد  این  از  جدای  می تواند  باشند  سازگار 

شود.
ما در این طرح ، از یک طرف بحث شبكة نخبگان علوم انسانی 
را دنبال کنيم تا هم جایگاه علوم انسانی را باال ببریم و هم شبكة 
پژوهشگاه  دیگر  از طرف  و  شود  تقویت  انسانی  علوم  نخبگانی 
هست،  هم  وظایفش  جزء  که  حوزه ای  در  بتواند  انسانی  علوم 
عنوان  به  دهد  انجام  مهم  و  تشكيالتی  و  نظام مند  پروژه ای 
در  و  بياید  به حساب  پژوهشگاه  منسجم  خروجی های  از  یكی 
نتيجه اعتبار پژوهشی پژوهشگاه به واسطه انجام این طرح که 
در  کند.  پيدا  افزایش  ان شااهلل  هست  نيز  کارفرمایی  طرح  یک 
اکثر  مشارکت  جلب  و  نخبگانی  شبكة  تقویت  و  ایجاد  راستای 
به  این طرح یک بخش  در ساختار  انسانی،  صاحب نظران علوم 

هدف طرح اعتالء، باال بردن جایگاه علوم انسانی است

در گفتگو با دکتر حسنی فر:
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عنوان  به  شورا  این  در  دارد؛  وجود  سياست گذاری  شورای  نام 
افراد  از  متنوعی  اعضای  طرح ،  این  تصميم گيری  نهاد  باالترین 
در  همچنين  هستند.  عضو  کشور  سراسر  از  خبره  و  صاحب نظر 
سطح  در  انسانی  علوم  نخبگانی  شبكة  تقویت  و  ایجاد  راستای 
دیگری از ساختار، کميتة علمی فعاليت دارد که اعضای آن مثل 
شورای سياستگذاری از اعضای علمی دانشگاه های کشور هستند.

در کميته علمی سه کارگروه شكل گرفته است: کارگروه کاربست، 
کارگروه مبانی و کارگروه تاریخ. 

برای پيشبرد بهتر امور علمی و اجرایی، شورایی در دبيرخانة طرح 
اعتالء شكل گرفته است که در فرآیند بررسی و ارزیابی موضوعات 
می کند.  کمک  و  همفكری  کارها  و  طرح ها  به  مربوط  متفاوت 
شورای دبيرخانه متشكل است از مدیران کارگروه ها، دبيرعلمی، 
دبير شورای سياست گذاری و دبير طرح، مسئول هماهنگی سه 
به عالوه  گذاری  سياست  شورای  اعضای  از  نفر  دو  و  کارگروه 
رئيس پژوهشكدة کاربردی سازی علوم انسانی است که همانطور 
که گفته شد این تيم به کيفی سازی و بهبود کارها و پيشبرد علمی 

و امور اجرایی کمک می کند.

* شما چه سمتی در » طرح جامع اعتالء و ساماندهی 
علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور« دارید؟

کاربست  کارگروه  مطالعاتی  صفر  فاز  مجری  طرح  این  در  من 
طول  در  که  کارگروه  مدیر  هستم.  کاربست  کارگروه  مدیر  و 
و  طرح نامه ها  تصویب  و  بررسی  فرایند  در  دارد  حضور  طرح 
پروژه هست،  هر  نظر  مورد  که  و خروجی هایی  گزارش گيری ها 
دخالت علمی و اجرایی دارد. در کنار من آقای دکتر مالیی توانی 
کارگروه  مدیر  نيز  معين زاده  دکتر  آقای  و  تاریخ  کارگروه  مدیر 
و  علمی  پيشبرد  جهت  باید  مدیران  از  کدام  هر  هستند.  مبانی 
افزایش کيفيت، عوامل دخيل در یک پروژه را در نظر بگيرند تا 

طرح اعتالء به خوبی پيش برود.

* به نظر شما برای کاربردی شدن هرچه بیشتر علوم 
انسانی باید چه اقدامات دیگری انجام داد؟

در مورد حوزه های متفاوت علوم انسانی نظر و دیدگاه بسيار است 
خصوصًا در مورد اینكه چقدر علوم انسانی کاربرد دارد؟ در این باره 
اختالف نظرها زیاد است. اما معطوف به طرح اعتالء باید بگویم؛ 
این طرح چون »جامع« دیده شده  قرار است بين پروژه ها  که 
یعنی  پذیرد.  هم افزایی صورت  پروژه ها«  تمام  و  پروژه  هر  »در 
نتایج  و  کند  خدمت رسانی  دیگر  پروژه های  به  بتواند  پروژه  هر 
این پروژه ها در نهایت هم به همدیگر کمک کنند تا محصول و 
خروجی  مثاًل کاربردی و خوبی داشته باشيم. کاربردی سازی یكی 

از اهداف این طرح است.
که  موضوع  این  به  نسبت  خصوصًا  هست  روشن  اميد،  و  افق 
خروجی ها در راستای عنوان کلی پروژه، که اعتالء و ساماندهی 
اینگونه ترسيم شده  این افق برای ما  باشد.  انسانی است،  علوم 
و  مسائل  خيلی  به  بستگی  باشيم  موفق  چقدر  اینكه  ولی  است 

دیده  اینگونه  موضوع  چارچوب  علمی  لحاظ  از  دارد.  موضوعات 
شده که به »اعتالء« کمک کند. طبعًا این کار، راحت نيست و 
دشواری ها و پيچيدگی های خاص خود را به همراه خواهد داشت. 
اما اگر محقق شود کار ارزشمند و مناسبی است، چرا که مسئله و 
هدف دارد و انگيزه باالست و من خودم اميدوارم بتوانيم به اهداف 

تعریف شده دست یابيم.

* آیا امکان مشارکت در طرح اعتالء وجود دارد؟
پژوهشگران صاحب نظر  و  علمی  هيأت  اعضای  مشارکت  بحث 
نظر  مورد  همه  پژوهشگاه  بيرون  یا  پژوهشگاه  انسانی  علوم  در 
مجریان و متوليان آن هست؛ چه در قالب شورای بررسی متون 
باشد و چه حضور دانشگاه های دیگر، همه از دغدغه های ما در 
به نوعی مشارکت حداکثری  این پروژه است و تالش می کنيم 
را داشته باشيم تا تمام کسانی که به نوعی دغدغة علوم انسانی 
خبر  فراخوان ها،  اميدواریم  باشند.  فعال  پروژه  این  در  دارند  را 
رسانی ها و اطالع رسانی ها در پيشبرد و افزایش مشارکت اصحاب 
اعضای  که  را  پروژه ای  هر  کند.  کمک  کشور  در  انسانی  علوم 
هيأت علمی خارج و داخل پژوهشگاه بتوانند تعریف کنند به این 
کار کمک خواهد کرد. این پروژه ان شااهلل در واقع با کمک همه 
فعاالن و کسانی که در این زمينه دغدغه دارند و دوست دارند 

علوم انسانی به جایگاه مناسب تری برسد، پيش خواهد رفت.

انتصاب

دکتر حسينعلی قبادی، رئيس پژوهشگاه طی حكمی دکتر 
به عنوان »مشاور رئيس پژوهشگاه و  را  تنكابنی  حميد 
عضو شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی« منصوب 

کرد.
حسين  دکتر  جداگانه  احكامی  طی  در  همچنين 
محمدعلی  دکتر  موسوی،  جمال  سيد  دکتر  سليمی، 
را  ربانی زاده  سيدمحمدرحيم  دکتر  مظاهری تهرانی، 
علوم  کتب  و  متون  بررسی  »شورای  اعضای  عنوان  به 

انسانی« منصوب کرد.
همچنين با حكم رئيس پژوهشگاه، دکتر بهاره نصيری به 
عنوان »مسئول اداره دفتر امور هيأت علمی«، دکتر بهمن 
پژوهشكدة  اندازی  راه  »مسئول  عنوان  به  حسينجانی 
به  رضایی  رمضان  دکتر  حقوق«،  و  تطبيقی  مطالعات 
دکتر سميه  ترجمه«،  پژوهشی  گروه  عنوان »سرپرست 
گروه  اندازی  راه  »مسئول  عنوان  به  شفيعی  سادات 
پژوهشی پایش و ارزیابی« و دکتر محمدساالر کسرایی 
جامعه شناسی  پژوهشی  گروه  »سرپرست  عنوان  به 

نظری- فرهنگی« منصوب شدند.



                              خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی         12       

نشست ملی هم اندیشی استادان و صاحب نظران روان شناسی و مشاورة دانشگاه های کشور توسط گروه روان شناسی شورای بررسی 
متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی روز پنج شنبه هفتم اردیبهشت ماه، برگزار شد.

دکتر غالمعلی افروز، رئيس گروه روان شناسی شورای بررسی متون، ضمن خير مقدم و سپاسگزاری از مشارکت ارزشمند روان شناسان 
و مشاوران بصير و خدوم دانشگاه های کشور در این نشست علمی گفت: »هدف اصلی ما از این هم اندیشی و هم فكری برای ارتقای 
جایگاه روان شناسی در کشور به ویژه در بُعد منابع آموزشی و درسی است. واقعيت حكایت از آن دارد که منابع درسی به عنوان یكی از 
ارکان اصلی چرخة تعليم و تربيت، از وضعيت مطلوبی برخوردار نيست.« وی افزود: »باید به این سؤال پاسخ داد که کاستی های موجود 

در متون روان شناسی چيست و کيفيت توليدات روان شناسی در این 20 سال چگونه بوده است.«

رئيس گروه روان شناسی شورای بررسی متون خاطر نشان کرد: »ابتكار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در ارزیابی کتب 
درسی اقدام ارزنده ای است. شایسته و بایسته آن است که ارزیابی منابع درسی در حكم تغذیة علمی دانشجویان و مخاطبان، بدون 
سليقه های فردی و سياسی صورت گيرد و داوری ها منصفانه و عالمانه باشد. رسالت گروه روان شناسی شورای بررسی متون این است 

که نگذاریم ارزان فروشی علمی و فرهنگی در حوزه روان شناسی صورت گيرد.«
وی ضمن برشمردن بخشی از کاستی های منابع درسی اظهار اميدواری کرد که استادان فرهيخته با احساس مسؤليت بيشتر به ميدان 
بيایند و با نشر متون درسی کيفی و استاندارد از حریم حرفه ای خود دفاع کنند و اجازه ندهند اشخاص غير حرفه ای که خود به زوایا و 

جغرافيای پيچيدة روان شناسی و مشاوره احاطه ندارند، با توليد کتب نامرغوب و ضعيف این حوزة علمی را به چالش بكشانند.

در ادامه دکتر مهرنوش هدایتی، دبير علمی همایش و عضو گروه روان شناسی شورای بررسی متون و رئيس پژوهشكدة اخالق و تربيت، 
ضمن اشاره به اهداف نشست، اظهار داشت: »توسعة فرهنگ نقد، تقویت جایگاه علوم انساني، کمک به اصالح برنامه هاي آموزشي 
حوزة علوم انساني، کمک به اصالح سرفصل هاي دروس، پيشنهاد تدوین سرفصل هاي جدید مطابق با تحوالت سریع علوم انساني در 
جهان و بومی کردن دانش جهانی با فرهنگ ملی و ارزش های دینی، از اهم وظایف شورای بررسی متون است.« دبير علمی نشست 
در ادامة سخنان خود بر ضرورت تأليف منابع درسی غنی و روزآمد در حوزة روان شناسی تأکيد و خواستار همكاری پيشكسوتان این 

رشتة علمی برای رفع کاستی های موجود شد.

در ادامه دکتر مصطفی حمدیه، عضو هيأت علمی دانشگاه شهيد بهشتی، در ارتباط با آسيب شناسی روانی با دو دیدگاه روان پزشكی 

نشست هم اندیشی استادان و صاحب نظران 
روان شناسی و مشاورة دانشگاه های کشور
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و روان شناسی سخن گفت. وی پس از بيان و بررسی نظریه های موجود در حوزة روان پزشكی و ارتباط آن با سالمت و بهداشت روان، 
بر همكاری روان شناسان و روان پزشكان و تأکيد بر حفظ هویت حرفه ای و تخصصی و اظهار داشت: »هرگونه مداخلة غير حرفه ای در 
حوزة سالمت و بهداشت ، پيامدهای نا گواری را به مراجع تحميل می کند. بر همين اساس الزم است روان شناسان و روان پزشكان با حفظ 

چارچوب و پروتكل های حرفه ای بر دامنة همكاری خود بيفزایند.«
این هم اندیشی دکتر سّيد  از  در بخش دیگری 
نيز  هاروارد  دانشگاه  مدرس  فاطمی،  محسن 
در  روان شناسی  متون  »جایگاه  با  ارتباط  در 
کرد.  سخنرانی  جهان«  پيشروی  دانشگاه های 
وی با بيان شيوه های تدریس و ترسيم نموداری 
آمریكای  دانشگاه های  آموزشی  منابع  از 
تلفيقی  را  دانشگاه  این  آموزشی  متون  شمالی، 
به  معطوف  و  تحليلی  و  توصيفی  شيوه های  از 

روش تحقيق بيان کرد.
علوم  پژوهشگاه  رئيس  قبادی،  حسينعلی  دکتر 
کتب  و  متون  بررسی  شورای  رئيس  و  انسانی 
علوم انسانی، ضمن تشكر از گروه روان شناسی 
شورای متون گفت: »تمام تالش ما این است 
که بتوانيم از اهتمام و بذل مساعی شما پاسداری 

کنيم. ما باید بتوانيم برای نسل آینده و دانشگاهيان از خودمان یادگارها و اثرهای ارزشمندی بر جای بگذاریم. هدف از این گونه نشست ها، 
توليد علمي معين به صورت معين و برجسته و اثرگذار در قالب کتاب، مجله و... است. گروه هاي شوراي متون باید در این راه پيشتاز باشند. 
اگر ما به این موضوع نپردازیم، در آینده نزد مخاطبان خود سرافكنده خواهيم شد. این هم یک امر عقالنی و تجربة علمی بشر است و 
هم یک سنت ایرانی و از آموزة اسالمی به شمار می رود. در سنت اسالمی هم آمده است: »کل علم ليس فی القرطاس ضاع« یعنی هر 

دانشی که مكتوب نشود، ضایع می شود.« 
ایشان با خرسندی از این که مجلة »پژوهشنامة انتقادی« در سال 1395 برندة جشنوارة فارابی شده ، از استادان روان شناسی کشور خواست، در 
انتشار مقاالت با کيفيت در این فصلنامه شرکت بيشتری داشته باشند. رئيس پژوهشگاه با تأکيد بر اهميت رشتة روان شناسی در کاربردی سازی 
علوم انسانی کشور گفت: »روانشناسی گرانيگاه ارتباط شاخه های مختلف علوم انسانی با یكدیگر است. تا جایي که حتی نقد ادبی هم بدون 
شناخت روان شناسی ممكن نيست. روان شناسی به تمام رشته ها مرتبط است و از نظر کاربردي هم اهميت فوق العاده ای دارد؛ به ویژه در 
حوزة نهاد خانواده، اهميت آن دوچندان است و ارزش آن را دارد که به هر ميزان که می توانيم در این حوزة علمی سرمایه گذاری کنيم.«

دکتر اشرف بروجردی، رئيس سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور و عضو گروه روان شناسی شورای بررسی متون نيز ضمن تبيين اهميت 
توليدات علمی غنی و روزآمد در پيشرفت جامعه و تمدن سازی، از اساتيد برجستة حوزة روان شناسی خواست که یافته های علمی خود را 
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در مشارکت با یكدیگر قرار دهند و ضمن پرداختن به طرح ایده ها و نظریه های جدید، فضا را برای تضارب بيشتر دیدگاه ها فراهم کنند. 
وی در ادامه آمادگی کتابخانة ملی را برای در اختيار قرار دادن تسهيالت الزم اعالم کرد.

از دیگر بخش های این نشست پنل تخصصی 
غالمعلی  دکتر  مشارکت  با  که  بود  ویژه 
حسين  دکتر  مهریار،  هوشنگ  دکتر  افروز، 
خانم  و  فاطمی  محسن  سّيد  دکتر  شكرکن، 
با  ارتباط  در  و  شد  برگزار  نوابی نژاد  دکتر 
نيز  و  روان شناسی  متون  موجود  کاستی های 
برتر  توليدات  بردن  باال  برای  راهكارها  ارائة 
علمی بحث و تبادل نظر گردید. از جمله افراد 
شرکت در پنل می توان به آقایان دکتر علی 
اکبر ارجمند نيا از دانشگاه تهران، دکتر درتاج 
وزیری  دکتر  طباطبایی،  عالمه  دانشگاه  از 
از  دهستانی  دکتر  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  از 
دانشگاه  از  عبدی  دکتر  نور،  پيام  دانشگاه 
اراک، دکتر خامسان از دانشگاه بيرجند، خانم 

دکتر خداپناهی از دانشگاه الزهرا و بسياری دیگر از اساتيدی که ذکر نام آن ها ميسر نيست، اشاره کرد.
از جمله نكات مطرح شده در پنل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

* ضرروت ترجمة کتب معتبر و ارزشمند و بومی کردن مطالعات پژوهشی
* تطبيق فرهنگ بومی با کتب تأليف شده

* توجه به آسيب هایی از قبيل: تشتت و بی نظمی در کتب درسی، نبودن رویكرد نظری در کتب تأليفی، عدم وفاداری به عناوین کتب 
ترجمه شده، گرداوری مطالب بدون ذکر مأخذ، به کارگيری سليقة شخصی در تأليف کتاب بدون درنظر گرفتن سرفصل دروس، تأليف 

کتاب توسط افرادی که صاحب نظریه نيستند.
* ضرورت استفاده از داده های جدید در کتب تأليفی

* توجه به سه مسأله حذف دروس مهم و مشكل گشا، اضافه کردن دروس و کتب خاص
* لزوم اصالح سرفصل دروس و به روز رسانی کتب در حال تدریس

در نهایت اساتيد خواهان برگزاری هرچه سریع تر نشست کاربردی بعدی برای آسيب شناسی و ارائة راهكار جهت خروج از مشكالت حال 
حاضر رشتة روان شناسی و مشاوره خصوصًا در بخش منابع دانشگاهی شدند. 

همچنين مقرر گردید اساتيد نظرات خود را به صورت مكتوب پس از جلسه و یا از طریق ایميل به دبير علمی ارسال نمایند تا مورد بررسی 
و اقدام قرار گيرد.
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و  سرور  سعادت  با  ميالد  روز  در 
هفتة  آستانة  در  و  شهيدان  ساالر 
همت  به  معلم،  مقام  بزرگداشت 
جلسة  معاصر  حكمت  پژوهشكدة 
مبسوط  »شرح  کتاب  از  رونمایی 
حكمت  سالن  در  اشارات«  منطق 
کتاب،  مؤلف  حضور  با  پژوهشگاه 
دکتر احد فرامرز قراملكی و منتقدان، 
اساتيد، دکتر ذکيانی، رئيس دانشكدة 
و  طباطبایی  دانشگاه عالمه  ادبيات 
علمی  هيأت  عضو  صلواتی،  دکتر 
دانشگاه شهيد رجائی برگزار گردید. 
برنامه که به بهانة رونمایی  این  در 

کتاب »شرح مبسوط منطق اشارات« استاد قراملكی برگزار شده بود به دليل تقارن با ایام بزرگداشت مقام معلم، در حضور جمعی از اساتيد 
و پژوهشگران حوزة منطق و فلسفه اسالمی و دانشجویان دکتری از جایگاه علمی دکتر فرامرز قراملكی، استاد برجستة دانشگاه تهران 

نيز تجليل شد. 
دکتر کمالی زاده دبير این نشست علمی، در بيان اهداف این نشست به موارد زیر اشاره کردند: 

1- بيان اهميت کتاب شرح منطق اشارات در تاریخ فلسفة اسالمی از قرن 4 تاکنون.
در  کتاب  این  تدریس  دهه  دو  نتيجه  و  بزرگوار  استاد  این  واالی  ثمرات همت  از  یكی  واقع  در  که  اشارات  مبسوط  معرفی شرح   -2

دانشگاه هاست.
3-ارائه جایگاه علمی استاد قراملكی در فلسفه و حكمت اسالمی در سطح دانشگاه های ایران در دو دهة گذشته.

به عالوه، ایشان در تجليل از جایگاه علمی استاد قراملكی در دو دهة گذشته در حوزة منطق و فلسفة اسالمی ضمن اشاره به برخی از 
ویژگی های منحصر به فرد جناب استاد در حوزه های متعارف فلسفه اسالمی، جسارت ورود و حضور ایشان را به عرصة مباحثی که کمتر 
مورد اقبال دیگر اساتيد واقع شده، ستود. افزون بر این که وی همچنين توجه به حوزه های روش شناسی و اخالق حرفه ای را از ویژگی های 

نگاه دقيق منطقی ایشان دانست.
در ادامة برنامه، منتقدان، دکتر ذکيانی 
برشمردن  ضمن  صلواتی  دکتر  و 
ارزنده  اثر  به فرد  منحصر  ویژگی های 
اشارات«،  منطق  مبسوط  »شرح 
انتقادات، پيشنهادات و نكات اصالحی 
دادند.سپس،  پيشنهاد  مؤلف  به  را 
و  منتقدان  سؤاالت  برخی  به  مؤلف 
سایر شرکت کنندگان پاسخ گفت و در 
پایان با حضور رئيس و اعضای هيأت 
معاصر  حكمت  پژوهشكدة  علمی 
این  در  کننده  شرکت  اساتيد  سایر  و 

مراسم، از این کتاب رونمایی شد.

رونمایی از کتاب »شرح مبسوط منطق اشارات«
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»مغوالن و سرنوشت فرهنگی ایران« و »فيلسوف دانشجو است« دو 
کتاب تازه دکتر کریم مجتهدی است که در یكی، دو ماهة اخير به بازار 
کتاب راه یافته اند؛ اولی در اواخر اسفند 1395 منتشر شد و دومی در 

اوایل اردیبهشت 1396.
مغوالن و سرنوشت فرهنگی ایران همان طور که در عنوان فرعی آن 
هم آمده مجموعه ای است از تحقيقات تاریخی-فلسفی و مشتمل است 
ایلخانان  و  چنگيزخان  دربارة  »مختصری  »مقدمه«،  فصول:  این  بر 
ایران«، »تبریز پایتخت ایلخانان«، »آثار تاریخی شهر مراغه برحسب 
گزارش های آندره گدار، معمار و باستان شناس فرانسوی«، »حماسه و 
پيشروی  »جریان  ایلخانان«،  حكومتی  قدرت  و  ایرانی  سنت  عرفان 
مغول در اروپا و و سفر کارپينی، اولين نماینده پاپ به مغولستان«، »از 
در  ایرانی  و رجال  وزارت  پولو«، »مفهوم  مارکو  تا  روبرک  اهل  گيوم 
خدمت ایلخانان مغول«، »خواجه نصيرالدین طوسی«، »سهم خاندان 
جوینی در تاریخ ایران«، »خواجه رشيدالدین فضل اهلل همدانی«، »دو 
کرده اند«،  تحقيق  رشيدالدین  خواجه  درباره  که  اروپایی  مستشرق 
»قطب الدین شيرازی و عالمه حلی«، »درباره بعضی از صاحب منصبان 
عصر  مشكالت  حل  برای  خان  غازان  »یاساهای  ایلخانان«،  دیگر 

خود«، »چند نكته پایانی« و »تصاویر«.
چنانكه از عناوین فوق برمی آید این کتاب صرفًا تاریخ نگاری جدیدی 
پی  در  است  جستجویی  بلكه  نيست،  ایران  در  مغوالن  دورة  دربارة 

رازهای ماندگاری و مانایی فرهنگ ایران زمين در طول زمان به رغم حملة مغول و قدرت نظامی و تفوق سياسی انكارناپذیر مغوالن در 
آن دوره. در این کتاب هم نظم و ترتيب و تشكيالت ارتشی کارآمد مغوالن را می بينيم و هم تدابير عالمانه و سياست ورزی خردمندانه 
ایرانيان اهل فرهنگی را که نه فقط شعله فرهنگ ایران را از پس حمله ویرانگر مغول روشن نگه داشتند بلكه حتی، با غنيمت شمردن 

فرصت ها، یكی دیگر از دوره های شكوفایی علم و تمدن سرزمين شان را در دوره ایلخانان رقم زدند.
با  مغوالن  سياسی  روابط  دربارة  مثاًل  است  مطرح شده  توجهی  شایان  مسائل  ایران« هم  فرهنگی  و سرنوشت  »مغوالن  کتاب  در 
مسيحيان اروپایی و نمایندگان و سفيران دو طرف و مراودات آنها با یكدیگر، و هم نكات در خور درنگ و فكربرانگيزی آمده است دربارة 
نفوذ فرهنگ ایرانی در دربار ایلخانان و احياء سنت های کهن فكری و هنری ایران در این دوره )از جمله بر مبنای تحقيقی خواندنی 
از سورن اسداهلل مليكيان شيروانی( و نيز دیوانساالری راهگشا و علم دوستانه وزیران و رجال ایرانی ذی نفوذ دورة مغوالن که در کار 
پدید آوردن مراکز علمی از قبيل رصدخانه )برای نمونه رصدخانه مراغه( و دانشگاه ) مثاًل ربع رشيدی( و آثار ماندگار علمی و فرهنگی 
و تاریخی )از جمله آنها آثار خواجه نصير و خواجه رشيدالدین فضل اهلل و عطاملک جوینی( بودند. همچنين تحليل جالبی آمده است از 

یاساهای غازان خان و کارکرد متفاوت آنها با یاساهای چنگيز و پایان دوره مغوالن در ایران.
برای کسانی که »فرهنگ ایران« و سرنوشت آن را دنبال می کنند و فراز و فرودهای این فرهنگ در بزنگاه های تاریخی برایشان مهم 

است خواندن کتاب مغوالن و سرنوشت فرهنگی ایران قاعدتا تجربه ای خوشایند و اطالع بخش خواهد بود.

»مغوالن و سرنوشت فرهنگی ایران« 
و

 »فیلسوف دانشجو است«

در آمدی بر کتاب های جدید دکتر کریم مجتهدی 
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در  اخير  سال  چند  طول  در  که  مجتهدی  استاد  گفته های  و  نوشته ها  از  است  مجموعه ای   - است  دانشجو  فيلسوف   - دیگر  کتاب 
همایش های گوناگون ارائه یا در نشریات مختلف منتشر شده بوده است. این کتاب با یادداشت های فرهنگی-انتقادی آغاز می شود و با 
مقاالت تحقيقی-دانشگاهی ادامه می یابد. در انتهای آن هم مصاحبه ای آمده است درباره سقراط. در حقيقت روح حاکم بر همه کتاب 
از همان یادداشت نخست تا این گفتگوی پایانی روحيه ای سقراطی است که در آن تأکيد می شود »نمی دانم« مرتبه ای است فراتر از 

»می دانم«های نسنجيده و نيندیشيده. 
فيلسوف دانشجو است دربردارنده این بخش ها و عناوین است: »پيش گفتار ناشر«، »فيلسوف دانشجو است«، »یادداشتی در آسيب شناسی 
فلسفه: تظاهر جاهالنه به فرهنگ بدتر از بی فرهنگی«، »فلسفه و پژوهش: فرزانگی و جستجوگری«، »اندکی درباره سرنوشت فلسفه 
در ایران«، »تربيت فلسفی جوان امروز«، »پژوهش دانش محور و تاریخ فلسفه غرب«، »استقالل ذهنی دانشگاهيان«، گفت وگوی دو 
نسل: سخنی با نخبگان»، »آسيب شناسی وضعيت تفكر فلسفی در ایران معاصر«، »سنت کاذب، تجدد کاذب«، »فالسفه بزرگ آینده 
بشرند نه گذشته او«، »انسان و جهان«، »شناخت طبيعت و هماهنگی روحی انسان«، »نظر و عمل«، »صلح، افق اميد«، »روشنگری 
بر لبه روشنایی و تاریكی: بحثی در باب جنبش روشنگری و نسبت کانت با آن«، »مالحظاتی در فلسفه هنر کانت«، »هگل و فلسفه 
تاریخ او«، »تأثير افكار افالطون در زیباشناسی هنری در دوره تجدید حيات فرهنگی غرب«، »فلسفه در ایران به روایت ژان شاردن«، 
»هویت از نظر فرهنگی و فلسفی«، »مختصری درباره فلسفه های مقایسه ای«، »شرح حی بن یقظان بوعلی سينا«، »بررسی مؤلفه های 
حكمی-فلسفی کتاب کشف المحجوب ابویعقوب سجستانی«، »سخنی درباره قلب«، »سقراط، اسير وجدان«، و تصاویر هنری مربوط به 

مقاله »تأثير افالطون در زیباشناسی هنری...«.
برای معرفی بيشتر کتاب شاید بد نباشد پيش گفتار ناشر بر آن را در اینجا 

مرور کنيم:
و  نوشته ها  از  مجموعه ای  بر  است  مشتمل  است  دانشجو  فيلسوف 
گفته های استاد اندیشمند و دردمند فلسفه، دکتر کریم مجتهدی. ایشان 
نسل هایی  به  فلسفه  تدریس  دهه  چند  و  مقاله  و صدها  کتاب  ده ها  با 
ایرانيانی که عالقه ای به فلسفه داشته باشند  از دانشجویان، برای همه 
آشناتر از آن اند که نياز به معرفی شان باشد و به ویژه سهمی که استاد 
در شناساندن جریان های فلسفی غرب در ایران داشته اند غير قابل انكار 

است.
این کتاب دربردارنده طيف نسبتا وسيعی از موضوعات مختلف است، اما 
همه مطالب کتاب در حقيقت حول دغدغه های هميشگی استاد مجتهدی 
نسبت  و  فلسفه  اهميت  و  شأن  مانند  دغدغه هایی  است،  یافته  وحدت 
آن با دیگر شئون زندگی انسانی از قبيل علم و الهيات و هنر و تاریخ. 
آسيب شناسی وضع فلسفه در ایران، وضع بشر معاصر در قبال جهان و 
طبيعت و جنگ و صلح، نسبت نظر و عمل، مسأله فلسفه های مقایسه ای 
و تعامالت فكری فيلسوفان و هنرمندان در دوره هایی خاص، و مطالبی 
درباره سابقه فلسفه در سنت و فرهنگ ما از موضوعات این کتاب است 
یعنی  آنها  پدیدآورنده  معمول  روش  آنها  جملگی  به  پرداختن  روش  و 
کتاب  مطالب  از  است. هر یک  بوده  تاریخی  رویكرد  با  فلسفی  نگرش 
به خودی خود گویاست و لزومی ندارد در اینجا به تفصيل به آنها اشاره 
شود؛ تأکيدات هميشگی دکتر مجتهدی در مقام استاد باسابقه فلسفه با 

حساسيت هایی خاص کم و بيش در همه مطالب فيلسوف دانشجو است هویداست. از حيث صوری بخش های مختلف کتاب مجموعه 
متنوعی است از سخنرانی ها و گفته ها و یادداشت ها و مقاالت پژوهشی، به عالوه یک مصاحبه خواندنی درباره سقراط که در انتهای کتاب 
آمده است. کوشش شده است اجماال ترتيب مطالب بر اساس سير از طرح انتقادی مسائل روزمره تر فرهنگی به جانب امور پژوهشی تر 
و تخصصی تر باشد، اگرچه طبعا هر یک از مطالب کاماًل مستقل است و ترتيب خواندن آنها بيش از همه منوط به سالیق و عالیق 

خوانندگان گرامی خواهد بود.
از لطف و اعتماد استاد گرانقدر، آقای دکتر کریم مجتهدی سپاسگزاریم و اميدواریم این کتاب در جهت بيدار کردن حساسيت های به جای 

فرهنگی و فكری در بين دوستداران واقعی حكمت و اندیشه در سرزمين مان مؤثر باشد.
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گروه پژوهشی جامعه و امنيت بيست و دومين نشست 
وضعيت  ارزیابي  و  شاخص سازي  راهبردي  مطالعات 
و  چرایي  ترکيبي؛  »شاخص هاي  موضوع  با  امنيت 
مباني نظري آن« با ارائه دکتر بهروز کاظمي، را در 

تاریخ 12 اردیبهشت 96 برگزار کرد.
در این نشست علمي که در پژوهشگاه علوم انساني و 
مطالعات فرهنگي برگزار گردید، ابتدا آقاي محمدعلي 
مينایي، دبير نشست مطالعات راهبردي شاخص سازي 
و ارزیابی وضعيت امنيت، با اشاره به تحقيقات انجام 
زمينه  در  امنيت  و  جامعه  پژوهشی  گروه  در  شده 
شاخص هاي ترکيبي خاطر نشان ساخت پيش از این 
به  ایران«  در  اجتماعي  امنيت  »شاخص هاي  کتاب 
با  مهانيان  عليرضا  دکتر  و  مجردي  سعيد  دکتر  قلم 
در  ترکيبي  شاخص هاي  الگوی  و  روش  از  استفاده 

گروه تدوین یافته که از جمله نخستين تالش هاي علمي در این زمينه بوده است. به عالوه، از جمله اولویت هاي مهم در راستاي نقشة 
راه نشست مطالعات راهبردی شاخص سازي دعوت از محققيني است که در زمينة مزبور مطالعاتي را انجام داده اند، تا بدینوسيله زمينه هاي 

هم افزایي علمي فراهم شود. 
در ادامه دکتر بهروز کاظمي به نقش روز افزون شاخص هاي ترکيبي اشاره کرد و افزود قبل از انقالب اسالمی استفاده از شاخص ترکيبی 
در ارزیابی عملكرد نظام و حكمرانی رایج نبود و بعد از انقالب اسالمی با ترویج این شاخص ها در جامعة جهانی به خصوص نهادهای 
یا شاخص ترکيبی،  ترکيب حسابی مجموعه ای ازشاخص هایی  ایندکس  ادبيات مدیران کشور رایج شد.  این شاخص ها در  بين المللی، 
است که از طرفی دارای واحد اندازه گيری معنادار یكسانی نبوده و از طرفی دیگر راه مشخصی برای وزن دهی آنها وجود ندارد. این روش 
به واسطة کاهش تعداد شاخص ها و دربرگرفتن اطالعات بيشتر علی رغم محدود شدن شاخص ها، شرایط را به منظور ارزشيابی ميزان 
پيشرفت کشورها در مسائل پيچيده در طول زمان مهيا مي سازد. محاسن متعددي براي شاخص هاي ترکيبي مي توان در نظر گرفت که 
این محاسن شامل مواردي نظير خالصه سازی مسائل پيچيده و چندبعدی به منظور پشتيبانی از تصميم گيران و سياست گزاران، قرار دادن 
مسائل مربوط به عملكرد و پيشرفت کشور در اولویت دستور سياست گزاران و همچنين تسهيل ارتباطات با شهروندان عادی و ارتقاء 
مسئوليت پذیری، مي باشد. البته شاخص هاي یاد شده معایبي نيز دارند، از جمله اینكه امكان استفاده ابزاری نامطلوب از شاخص )به عنوان 
نمونه، جهت پشتيبانی از سياست های دلخواه(؛ درصورتی که مراحل مختلف )نظير انتخاب شاخص های تشكيل دهنده، انتخاب مدل، 

تعيين وزن  شاخص های تشكيل دهنده( شفاف نبوده و براساس اصول آماری و مفهومی دقيقی مبتنی نباشند، وجود دارد. 
در جهان موارد متعددي از بكارگيري شاخص ترکيبي به منظور بررسي و ارزیابي وضعيت موجود به چشم مي خورد و استفاده از این 
شاخص هاي ترکيبي در حوزه هاي مختلف از جمله حوزة از جمله مهمترین این شاخص هاي ترکيبي مي توان به شاخص توليد ناخالص 
داخلی و ملی  و شاخص توسعه انساني اشاره کرد. ایشان در ادامه با طرح این موضوع که شاخص هاي ترکيبي جهاني عمدتًا بنابر نيازها 
و نگرش هاي غربي شكل گرفته اند، به ضرورت شاخص سازي بومي اشاره کرد و افزود نتایج برآمده از شاخص هاي ترکيبي غيربومي 

به دليل عدم تطابق با واقعيات جامعه ایراني موجب سردرگمي در فرایند سياست سازي و سياست گذاري می شود. 
در پایان آقاي محمدعلي مينایي، ضمن ارائه جمع بندي نهایي جلسه با اشاره به اهميت روش شناسی )متدولوژي( در تحقيقات علمي، 
خاطر نشان کرد موفقيت در دستيابي به شاخص هاي ترکيبي بومي در گرو رعایت دقيق مباني روش شناختي بوده و بدون فهم و کاربست 
دقيق روش و الگوی شاخص ترکيبي نمي توان به اعتبار شاخص هاي برآمده اتكا کرد. وی همچنين افزود این ارائه مي تواند زمينه اي براي 
مطالعات بيشتر در زمينة ارزیابي شاخص سازي در کشور از حيث ساختاري، مدیریتي و حتي علمي باشد و از این طریق موانع و امكانات 

شناخته شده و زمينه هاي سنجش پذیري و علل سنجش ناپذیري نظام ها در کشور آشكار می شود. 

»بررسی شاخص هاي ترکیبي؛ چرایي و مباني نظري آن«
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مرکز تحقيقات امام علی)ع( نشستی با عنوان »اخالق سياسی از دیدگاه امام علی)ع(« با سخنرانی سعيد بابایی در پژوهشگاه برگزار کرد. 
در این نشست سعيد بابایی ابتدا تعاریفی از اخالق و سياست را بيان و اظهار کرد: اخالق در لغت را جمع »ُخُلق« و »ُخلق« می دانند، به 
گفتة راغب در کتاب »مفردات« این دو واژه در اصل به یک ریشه باز می گردد، در لسان العرب نيز از این دو لغت تعبير به »سجيه« شده 
است، در نهایت می توان گفت که اخالق از نظر لغوی به مجموعه فضایل و رذایلی که در انسان به صورت ملكه درآمده اند، اطالق می شود.

وی به مفهوم و تعریف کلی سياست نيز 
اشاره و تصریح کرد: »سياست« در لغت 
به معنای تصدی شئون ملت و تدبير امور 
مملكت است و برای معنای اصطالحی 
حكمرانی  را  مردم  امور  بتوانيم  اینكه 
که  تعریفی  کنيم،  تدبير  و  باشيم  داشته 
خواجه نصيرالدین طوسی دارد این است 
که سياست را نوع تدبير می داند و آن را 
به لوازم اجتماعی زندگی انسان ها ارتباط 

می دهد.
و  سياست«  و  »اخالق  مورد  در  وی 
روند حضرت علی)ع( در حكومت داری 
اخالق  کرد:  اظهار  شخصی  زندگی  و 
سياست فردی و سياست اخالق جمعی است؛ می توان در مدت کوتاه حكومت امام علی)ع( به صورت خالصه به تحقق برخی از این موارد 
از سوی علی)ع( اشاره کرد که می تواند الگوی امروز باشد؛ 1- نپذیرفتن پيشنهاد ابوسفيان و عباس عموی پيامبر مبنی بر اینكه حضرت 
سقيفه را به هم بزند تا خود حاکم شود؛ حضرت معتقدند در صورتی که در حاکميت اسالمی به هم ریختگی و آشفتگی اتفاق بيفتد، اصال 
حاکميت اسالمی باقی نمی ماند بنابراین از این پيشنهاد استقبال نمی کنند و نمی پذیرند. 2- در زمان ابوبكر وقتی که مرتدین قيام می کنند، 
حضرت مشاوره های خاصی را به او می دهند تا در برابر این مرتدین حاضر شود و اصل و ریشه اسالم حفظ شود. 3- دادن نظرهای مشورتی 
به عمر بن خطاب در مسایل اعتقادی، قضایی و اجرایی. 4- شرکت در شورای شش نفره تعيين خالفت. 5- نپذیرفتن شرایط عبدالرحمن  
بن عوف برای رسيدن به خالفت؛ عبدالرحمن بن عوف خطاب به حضرت می گوید: اگر شما حاضر هستيد که به شيوه و سنت خليفتين 
عمل کنيد و روند آنها را دنبال کنيد، من شما را انتخاب می کنم؛ در این موقعيت حضرت علی)ع( می توانستند، به صورت تلویحی بپذیرند 
و پس از اینكه به حاکميت رسيدند، آنچه خود درست می دانستند، اعمال کنند، اما حضرت نپذیرفتند و گفتند که بحث کتاب الهی و سنت 
رسول اهلل را می پذیرم، ولی شيوة من شيوه خليفه اول و دوم نيست. 6- حضرت با شورش های کور عليه عثمان مقابله می کنند و معتقد 
هستند که اگر چنين اتفاقی رخ دهد بعداً زمينه های بدی را فراهم می کند. 7- استفاده نكردن از عواطف و احساسات مردم برای پذیرش 
بيعت، 8- برکناری واليان ناصالح به محض 
بر سر کار آمدن و نپذیرفتن نقشه مصلحت 
رد   -9 واليان  موقت  پذیرش  برای  اندیشان 
درخواست طلحه و زبير و سایر امتياز خواهان 
با  زبير  و  طلحه  به  دادن  خروج  اجازه   -10
اطمينان از خيانت آنها 11- رفتار با عایشه و 
دیگر شكست خوردگان در جنگ جمل 12- 
خودداری از اجبار به بيعت شكست خوردگان 
یاران  اقدام  از  جلوگيری   -13 جمل  جنگ 
خود برای بستن آب بر روی افراد معاویه در 
پيمان  از  جلوگيری   -14 صفين  جنگ  آغاز 
داد  قرار  عقد  و  صفين  جنگ  از  بعد  شكنی 

اخالق سیاسی از دیدگاه امام علی علیه السالم
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صلح بين امام و معاویه 15- مدارا با خوارج
در ادامه بابایی به 6 اصول اخالق سياسی اشاره و اظهار کرد: اصولی از سخنان حضرت علی)ع( استخراج شده که نشان می دهد، تأکيد 
ایشان بر این بوده که این اصول حتمًا باید در یک جامعه رعایت شود تا بتوان اخالق سياسی را در یک جامعه حاکم کرد؛ اصل اولی 
که بسيار مورد تأکيد حضرت بوده، اصل »عدالت ورزی« است، همواره از سوی بسياری از بزرگان و براساس مباحث و ایدئولوژی های 
اخالقی تأکيد شده، »آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند« و در  فعاليت ها و رفتارهای فردی، حاکميتی و اجتماعی این 
دو جمله رعایت شود، حضرت در وصيتی که به فرزندشان دارند، می فرمایند: »َیا بَُنیَّ اِْجَعْل نَْفَسَک ِميَزانًا ِفيَما بَْيَنَک َو بَْيَن َغْيِرَک َفَأْحبِْب 
لَِغْيِرَک َما ُتِحبُّ لَِنْفِسَک َو اِْکَرْه لَُه َما تَْكَرُه لََها َو اَل تَْظلِْم َکَما اَل ُتِحبُّ أَْن ُتْظلََم َو أَْحِسْن َکَما ُتِحبُّ أَْن َیحَسَن إِلَْيَک َو اِْسَتْقبِْح ِمْن نَْفِسَک 
َما تَْسَتْقبُِح ِمْن َغْيِرَک؛ پسرکم خود را ميان خویش و دیگری ميزانی بشمار، پس آن چه برای خود دوست می داری برای جز خود دوست 
بدار و آن چه تو را خوش نياد برای او ناخوش بشمار و ستم مكن چنان که دوست نداری بر تو ستم رود و نيكی کن چنان که دوست 
می داری به تو نيكی کنند و آن چه از جز خود زشت می داری برای خود زشت بدان.« حضرت علی)ع( برترین بندگان خدا را یک رهبر 

عادل می داند، رهبر عادلی که بتواند بدعت های ظالمانه را از بين ببرد و سنت های عادالنه را برپا کند.
ایشان همچنين »عدالت در برخورداری از بيت المال« را از سومين مصادیق عدالت عنوان و تصریح کرد: حضرت علی)ع( نسبت به 
کارگزارانی که به بيت المال دست درازی می کردند، بسيار برخورد سختی داشتند؛ در زمان خليفه دوم و به ویژه خليفه سوم، امتيازهای 
خاصی برای افرادی که در اسالم سبقه داشتند یا سرداران سپاه اسالم به وجود آمد که بر طبق آن این افراد باید از مقدار بيشتری از 
بيت المال استفاده کنند، حضرت روزی که منصوب می شوند، دستور می دهند که به همه نفرات به طور یكسان سه دینار داده شود، تأکيد 
حضرت این است، کسانی که برای اسالم زحمت کشيدند و در جنگ مشارکت داشتند، نزد خداوند متعال مأجور هستند و جایگاهشان 
بسيار باال بلند است برای اینكه با شمشير آنها و کالم و حضور آنهاست که اسالم قوام پيدا کرد اما همه در سهم بيت المال یكسان هستند

او افزود: حكایت های متعددی از ساده زیستی حضرت نقل شده است، چاه هایی که حضرت علی)ع( در مدینه حفر کردند، قدر و قيمتی 
داشته و براساس آن نخلستان هایی به وجود می آمد و هرکدام از آنها قيمت باالیی داشتند، حضرت علی)ع( بسياری از این چاه ها را پس 

از بهره برداری برای مردم و استفاده عمومی وقف می کردند
بابایی »اصل نگرش انسانی« را به عنوان یكی دیگر از اصول اخالق سياسی مورد بررسی قرار داد و گفت: »حضرت علی)ع( در تمام 
احكام حكومتی که می فرستند تأکيد ویژه ای به نوع انسان دارد. در فرمان حكومتی به مالک در 30 قسمت به مردم اشاره کرد و ادامه داد: 
یكی از تأکيدات ویژه ای که حضرت در بحث نگرش انسانی دارد و یكی از مواردی است که بسيار باید به آن توجه داشته باشيم، بحث 
»احترام به آبروی مردم« است. آبروی مردم یكی از مواردی بوده که حضرت تأکيدات ویژه ای بر آن داشتند. حضرت در نامه ای به مالک 
اشتر می فرمایند: »از رعيت آن را از خود دورتر دار و با او دشمن باش که عيب مردم را بيشتر جوید« چرا که هر کسی عيبی دارد و والی 

از هر کسی سزاوارتر به پوشيدن آنهاست، والی اتفاقًا باید از همه حواسش بيشتر جمع باشد که عيب مردم را بپوشاند.«
بابایی افزود: بحث بعدی که جزو اصل نگرش انسانی است، »لزوم حفظ جان مردم است« حضرت در نامه 53 می فرمایند: »و بپرهيز از 
خون ها و ریختن آنها به ناروا که چيزی چون ریختن خون به ناحق آدمی را به کيفر نرساند و گناه را بزرگ نگرداند و نعمت را نبرد و رشته  
عمر را نبرد و خداوند سبحان روز رستاخيز نخستين داوری که ميان بندگان کند در خون هایی باشد که از یكدیگر ریختند، پس حكومت 
خود را با ریختن خونی به حرام نيرومند مكن که خون به حریم ریختن قدرت را به ناتوانی و سستی کشاند بلكه دولت را از صاحب آن 

به دیگری بگرداند.«
وی ادامه داد: حضرت تأکيد ویژه ای بر »حفظ وحدت« داشتند، سكوت 25 ساله علی)ع( بعد از جریان سقيفه به دليل حفظ وحدت بود؛ 

حضرت می فرمایند: » ای مردم امواج فتنه ها را با کشتی های نجات در هم بشكنيد و از راه اختالف و پراکندگی بپرهيزید.«
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بعداز ظهر روز یكشنبه 24 اردیبهشت 1396 اعضای هيأت مدیرة مجمع صنفی هيأت علمی پژوهشگاه، طی نشستی 
با دکتر قبادی، رئيس پژوهشگاه به طرح مسائل و برخی مطالبات اعضای هيأت علمی پرداختند. در این نشست دکتر 
رفيعی به عنوان رئيس مجمع صنفی، گزارشی از جلسات گذشته هيأت مدیره ارائه کرد و از حمایت های مسئوالن 

پژوهشگاه قدردانی به عمل آورد. 
دکتر قبادی نيز ضمن استقبال از برگزاری چنين دیدارهایی، در جهت بيشتر شدن فعاليت های مجمع پيشنهادهایی را 

ارائه کرد و خواهان توجه بيشتر به امور رفاهی اعضای هيأت علمی پژوهشگاه شد.

دیدار اعضای هیأت مدیرة مجمع صنفی هیأت علمی با 
رئیس پژوهشگاه

تسلیت

جناب آقای دکتر اميری تهرانی زاده
خبر درگذشت توأمان ابوی و والده گرامی جنابعالی موجب 

تأثر و تألم فراوان گردید. 
از  و  کرده  عرض  تسليت  جنابعالی  خدمت  را  ضایعه  این 
خدای قادر و مّنان برای آن مرحومان غفران الهی و علّو 
اجر  و  خانوادة محترم صبر جميل  و  برای شما  و  درجات 

جزیل مسئلت داریم.

روابط عمومی 



                              خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی         22       

فعل  با عنوان »نقد دستور؛ ساختمان  ادبيات نشستی  و  زبان  پژوهشكدة 
)عضو  وفایی  عباسعلی  استاد  مؤلف  و  سخنران  حضور  با  فارسی«،  زبان 
پژوهشكدة  استادان  از  جمعی  و  طباطبایی(  عالمه  دانشگاه  علمی  هيأت 
دکتر  پژوهشكده،  رئيس  جمله  از  انسانی  علوم  پژوهشگاه  ادبيات 
محمدنژاد عالی زمينی، دکتر ابوالقاسم رادفر، دکتر عليرضا شعبانلو، و دکتر 
مورخ  در  تكميلی  تحصيالت  دانشجویان  از  جمعی  و  شریف نسب  مریم 

1396/2/10 سالن اندیشه برگزار شد.
دکتر وفایی  در این نشست آنچه را که در باب تقسيم بندی ساختمان فعل 
در زبان فارسی با عنوان 1- ساده 2- مرکب 3- مشتق4- مشتق مرکب 
است، ارائه داد و گفت: »این تقسيم بندی پایة علمی و منطقی ندارد بلكه 
در حوزة اسم می توان بدان قائل شد ولی ساخت فعل با آن کاماًل متفاوت 
است. در فعل، فقط یا »فعل ساده« داریم یا » مرکب« و اشتقاق در حوزة 
اسم و صفت است که کاربرد دارد و همچنين واژه سازی به گونة »مكرر« 
در حوزه مرکب جای می گيرد و »تخفيف« نيز در حوزة واژه سازی نيست 

بلكه یک فرایند است.«
وی در ادامه گفت: »فعل مرکب، فعلی است که در عنصر اصلی آن بيش از یک تكواژ آزاد به کار رفته باشد مانند: صحبت کرد، از دست 
رفت، در رفت، چشم دوخت. ساختمان »عبارتی« و »گروهی« در فعل جزو روش مرکب قرار می گيرد؛ ساخت »پيشوندی« و ساخت 
»الزم یک مشخصه« در فعل از روش های ساخت واژه نيست زیرا الزم و یک مشخصه از ویژگی های فعل است نه ساخت آن. بنابراین 
ساختمان فعل در زبان فارسی تنها دو نوع است: 1- ساده 2- مرکب از ویژگی های مرکب هم این است که دارای چهار وحدت باشد 
1- وحدت معنایی 2- وحدت نحوی 3- وحدت آوایی 4- وحدت صرفی.« وی همچنين پرکاربردترین همكرد برای ساخت فعل مرکب 

را »کرد« دانست.

نشست »نقد دستور؛ ساختمان فعل زبان فارسی«
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گروه تاریخ سياسي پژوهشكده علوم تاریخ در ادامة سلسله نشست هاي مسأله یابي در 
پژوهش هاي تاریخي نشستي با عنوان »تأمل نویني از ماهيت معرفت تاریخي« را در 
روز یكشنبه 10 اردیبهشت با سخنرانی دکتر یعقوب خزایي عضو هيأت علمی دانشگاه 

بين المللی امام خمينی برگزار کرد.
دکتر یعقوب خزایي در ابتدای بحث خود، به عنوان یک رویكرد کالن مورد قبول 
خود، حقيقت را امری واقعی و موجود دانست که البته دستيابی به آن حقيقت ناب 
برای ما ممكن نيست. به باور وی تالش های افرادی مانند پوپر نشان داده باور به 
حقيقت مطلق، چقدر خطرناک است و به توتاليتاریسم منتهی می شود. دکتر خزایی 
سپس به رویكرد مكتب پدیدارشناسی و تفاوت نومن یا ذات در مقابل فنومن یا 
بازنمایی آن ذات، در این مكتب توسط کانت و سپس افرادی مانند هوسرل اشاره 
کرد. به باور وی فنومناليسم یا پدیدارشناسی در افرادی مانند دیدید هيوم به آنجا 

می رسد که فهم ذات را غيرممكن و هدف علم را فهم ظاهری امور دانستند.
کرد.  مطرح  را  جدید  غالب عصر  پارادایم  دو  برداشت کالن  این  با  خزایی  دکتر 

پارادایم نخستين با دکارت و پيدایش سوژه خود بنياد آغاز شد و رویكرد کلی دوره مدرن در افراد شاخصی مانند هگل و مارکس هرچه 
بيشتر به سمت عينيت قدم گذاشت و در عرصه تاریخ هم رویكرد اثباتی توسط افرادی مانند رانكه به اوج خود رسيد. به باور سخنران 
پارادایم دوم پارادایم زبانی است که توسط جریانات پست مدرن بر کل معرفت انسانی و از طریق افرادی مانند هيدن وایت بر معرفت 
تاریخی اثر گذاشت. در این برداشت تاریخ به داستان و ژانر ادبی تقليل داده می شود که هيچ حقيقت بيرون از متنی از آن بيرون نمی آید.

این هر دو دیدگاه به باور دکتر خزایی برداشت نادرستی دربارة تاریخ است؛ زیرا درحالی که رویكرد مدرن به شدت سعی می کند قصه و 
داستان را از تاریخ جدا کند و این امكان پذیر نيست، به باور ایشان رویكرد پست مدرن نيز با تقليل واقعيت به قصه و داستان برعكس آن 
کار را انجام می دهد و امر واقع را از جریان خارج می کند. ایشان با رسيدن به این نقطه و بحث و انتقاد از هر دو جریان رویكرد بدیل و به 
باور خودشان جدیدی را مطرح کرد. به باور ایشان تاریخ دیالكتيک امر واقع از یک سو و قصه از سوی دیگر است. در واقع هيچ یک از این 
دو جزء را نمی توان از تاریخ گرفت؛ اهل تاریخ باید سعی کنند در این دیالكتيک، امر واقع را ماکزیممی و حداکثری و قصه را مينيممی 

و حداقلی در نظر بگيرند.
پس از سخنرانی دکتر خزایی، پرسش های متعددی توسط حضار در این زمينه مطرح شد که اکثر آنها رویكرد انتقادی نسبت به موضوع 
مورد بحث داشت، و در واقع نوعی ارائه نظر بود. یكی از انتقاداتی که مطرح شد عدم پرداختن مبسوط سخنران به رهيافت تازه خود 
و تأکيد بيشترشان بر نقد رویكردهای رقيب بود و این که بسياری از متفكران گذشته به دیالكتيک امر واقع و قصه و داستان در آثار 
خودشان اشاره  کرده اند. همچنين بخش دیگری از سؤاالت، به پررنگ بودن نقش قصه و روایت در این تعریف اشاره کردند و تاریخ را 
بيشتر علمی واقع محور دانستند که امر واقع، ذات آن است و نقش قصه در آن را کمرنگ عنوان کردند. همچنين نظر دیگری مطرح شد 

بر این مبنا که تعریف اچ کار از تاریخ به عنوان 
دیالكتيک مورخ و امر واقع به عنوان نمایندگان 
تعریف  می تواند  بهتر  گذشته  و  حال  جامعه 
پاسخ  در  هم  ایشان  دهد.  پوشش  را  تاریخ 
خودشان  نظر  بودن  بدیع  به  سؤال ها  این  به 
اشاره کردند که به باورشان، قصه باید در این 
دیده  ماکزیممی  واقع  امر  و  مينيممی  رویكرد 
شود و ایشان ذاتی برای تاریخ متصور نشدند و 
تأکيدشان بر قصه را منافی با اهميت امر واقع 
ندانستند. ایشان رویكردهای افرادی مانند اچ 
کار را راهگشا دانستند و تالش خودشان را در 
ادامه همين مسير عنوان کردند نه منافی با آن.

نشست »تأمل نویني از ماهیت معرفت تاریخي«
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انسانی  علوم  پژوهشگاه  نظریه پردازي  و  نوآوري  نقد،  کرسي هاي  دفتر 
کرسي هاي  از  حمایت  هيأت  دبيرخانه  همكاري  با  فرهنگی  مطالعات  و 
با رویكرد »عرضه  نقد و مناظره سيزدهمين کرسي ترویجي  نظریه پردازي، 
و نقد ایده علمي« با عنوان: تحليل و نقد مباني فلسفي اخالق جان دیویي 
با ارائه دکتر اعظم قاسمي و ناقدین جلسه، دکتر مهدی اخوان، دکتر روح اهلل 
کریمی و مدیر علمی جلسه، دکتر مریم صانع پور و مدیر اجرایی جلسه، دکتر 

طاهره ایشانی، را در روز دوشنبه 18 اردیبهشت برگزار کرد.
در این سخنرانی، نخست به تحليل و تبيين مبانی فلسفی دیدگاه های اخالقی 
جان دیویی که از آثار متعدد وی استنباط و استخراج شده، پرداخته شد ، سپس 
مابعدالطبيعی  و  انسان شناختی  معرفت شناختی،  مبانی  شامل  که  مبانی  این 
بغرنج  انتزاعي،  فلسفه اي  دیویي  نكته که  این  به  توجه  با  نقد شد.  می شود؛ 
آورده و  به زمين  از آسمان  را  او فيلسوفي است که فلسفه  ندارد.  و غامض 
انسان هاي زميني، که اکثریت نوع بشر را  در فكر راه حلي براي مشكالت 
تشكيل مي دهند، است. او هم در اندیشة کودک خردسال و هم در اندیشة 
پيرزن کهنسال است. فلسفة او هرچند برخاسته از کشوري است که حاکمانش 
اندیشة سلطه بر جهان را دارند اما خود، اندیشة سلطه خواهانه ندارد؛ بلكه در 

فكر کمک به همه، حتي محروم ترین اقشار جامعه است. در انتهای بحث هم نتيجه گيری مباحث ارائه شد. در این تحليل و نقد و بررسی 
ضعف ها و نقاط قوت دیدگاه های دیویی در حوزة اخالق مشخص شد.

سپس ناقدین به مواردی همچون صورت بندی دیویی در فلسفة اخالق، اخالق کاربردی، نسبی گرایی، سبک نوشتن مقاله، خودداری از 
مطلق گرایی و... اشاره کرده و نقدهایی را مطرح کردند.

سیزدهمین کرسي ترویجي

 »تحلیل و نقد مباني فلسفي اخالق جان دیویي«
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همایش »نقد آراء و نظریه های صاحب نظران پيرامون مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران« که به همت پژوهشگاه علوم انسانی و از 
ابتدای سال 95 کليد خورده بود، در سوم اردیبهشت ماه 1396 با حضور متفكران و صاحب نظران علوم انسانی کشور از رشته های مختلف 
تاریخ، علوم سياسی، علوم اجتماعی برگزار شد. حاتم قادری، مقصود فراستخواه، حسين علی نوذری، ناصر تكميل همایون و محمدعلی 

اکبری ازجمله چهره های شاخص شرکت کننده در این همایش بودند.
در ابتدای این همایش، دکتر عبدالرحمن حسنی فر، دبير علمی همایش ضمن خوش آمد گویی به حاضران به بيان ضرورت تشكيل این 
همایش و اهداف و نتایج آن اشاره کرد و گفت: »همانگونه که استحضار دارید مفهوم سازی و نظریه پردازی از جمله اقدامات مهم علمی 
برای توصيف، تبيين و تحليل موضوعات اجتماعی است. واضح است که یكی از منابع و حتی روش های مهم برای شناخت یک جامعه، 
اطالعات تاریخی آن جامعه است. اطالعاتی که البته شامل انواع متفاوتی است؛ برخی از این اطالعات از جنس واقعيات تاریخی است 
یعنی مبتنی بر وقایع و اتفاقات تاریخی است؛ برخی از آنها از جنس اندیشه و حكمت است که در یک دوره از تاریخ مطرح شده است، 

برخی از جنس اعتقاد و باور و پند و اندرزی که در زمانه ای مطرح بوده است و برخی هم از جنس شریعت نامه ای و مباحث دینی است.
کسانی که می خواهند در مورد یک جامعه کار مناسب علمی، انجام دهند حتمًا باید به منابع و اطالعات تاریخی رجوع نمایند.« دکتر 
حسنی فر یكی از اقدامات اوليه در کار علمی را پرداختن به یک موضوع دانست و اظهار کرد: »مناسبات دولت و ملت یک موضوع است 
که در این رابطه کارهایی انجام شده است. گام بعدی علمی بعد از پرداختن به موضوع، مفهوم سازی و نظریه پردازی است که در ارتباط با 
موضوع مناسبات دولت و ملت در ایران مفاهيم و نظریه هایی چون استبداد، دیكتاتوری، حاکم و جامعه مستبد، حكومت مطلقه، حكومت 
پدرساالر، جامعه نخبه کش، جامعه نخبه گرا، السلطان ظل اهلل، جامعه کلنگی یا جامعه کوتاه مدت، حاکميت زر و زور و تزویر و غيره از 

جمله آنها است.«
وی افزود: »تاریخ در ارتباط با مناسبات دولت و مردم می تواند رهنمونی مناسب برای شناخت عوامل تحرک آفرین یک جامعه به حساب 
آید؛ جاهایی در تاریخ در ارتباط با موضوع مناسبات ميان مردم و دولت ها می تواند مورد توجه و تمرکز قرار گيرد که در نتيجه آن، مسائل 
و موضوعات مشترک یا متفارق زیادی معلوم شود. در مورد مناسبات بين مردم و دولت، در تاریخ ایران یا در گستره اندیشگانی ایرانيان 
در ارتباط با حوزة ایران، دیدگاه ها و نظرات متفاوت و مختلفی وجود دارد؛ مبنای استداللی هر کدام از این نظرات یک برهه یا یک دوره 

نخستین همایش؛

»نقد آراء و نظریه های صاحب نظران پیرامون 
مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران«
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یا زمان ها یا موضوعاتی خاص است. شاید بتوان در یک دسته بندی سه نوع نظریه را احصاء کرد:
1- برخی بر »عدم تناسب و گسست و تضاد« بين دولت و مردم تأکيد دارند و اشاره می کنند بين مردم و دولت در تاریخ ایران، هميشه 

جدایی و انفكاک بوده است. معتقدان به این نظر و دیدگاه برای تأیيد آن، به شاهد مثال های تاریخی زیادی استناد می کنند.
2-  برخی هم بر »پيوند و انفكاک«ميان مردم و دولت در تاریخ ایران تأکيد می کنند؛ یعنی اعتقاد دارند که بين مردم و دولت در تاریخ 

ایران، گاهی پيوند و گاهی انفكاک و جدایی بوده است. 
3-  برخی هم بر نسبت »پيوند و تحول« ميان مردم و دولت در تاریخ ایران اشاره دارند. یعنی بين مردم و دولت در تاریخ ایران پيوند 

بوده و گاهی هم که چالشی بين آنها روی داده باعث تحول در بين آنها شده است.«
از موضوعات  تاریخ  دکتر حسنی فر تأکيد کرد: مناسبات دولت و مردم در 
قدرت  پيرامون  آثاری که  به رغم  است که  ایران  تاریخ  مباحث محوری  و 
شده  نوشته  حكومت  دستگاه  فعاليت های  و  حاکمان  رفتارهای  و  سياسی 
است می توان ادعا کرد که هنوز خالءهای جدی نظری و مفهومی در این 
ارتباط وجود دارد. یكی از این خالءها نقد دیدگاه های مطرح شده پيرامون 

مناسبات دولت و ملت در تاریخ ایران است. 
از  تاریخ گفت: »یكی  پژوهشكدة  فعاليت  به  اشاره  با  دبير علمی همایش 
با  مفهومی  و  نظری  مباحث  خصوص  در  پژوهشكده  فعاليت  عرصه های 
همایش  نخستين  که  همایش  این  در  است.  ایران  تاریخ  به  توجه  عطف 
در ارتباط با مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران است تالش می شود تا 
گامی رو به جلو برداشته شود. لذا در آن، هدف و تمرکز اصلی بر نقد نظرات 
به  است.  ایران  تاریخ  در  و مردم  مناسبات دولت  به  مربوط  دیدگاه های  و 
عبارت دیگر پژوهشكدة تاریخ پژوهشگاه، در این همایش سعی کرده است 
تا ماهيت این همایش از حالت توصيف یا تبيين خارج کند و گامی به جلو 
افق گشایی مفهومی و نظری وارد  نقد نظریه ها و شاید  بردارد و در حوزة 
از این رو این همایش سرفصل های متفاوت وگسترده ای برای طول  شود. 
تاریخ ایران انتخاب کرده است. البته شایان ذکر است هدف این همایش 

عالوه بر برگزاری همایش، چاپ مجموعه مقاالت بوده است.« 
دکتر حسنی فر در توضيح جزئيات این همایش ادامه داد: این همایش مجموع کار گروهی است که تالش شده با دقت برنامه ریزی الزم 
صورت پذیرد. به همين منظور از ابتدای سال 1395 با تشكيل کميتة علمی و کميتة اجرایی همایش به برنامه ریزی این همایش اقدام 
شد. در همين راستا کميتة علمی همایش با تشكيل جلسات متفاوت به طرح ریزی مبانی، رویكردها و جهت گيری آن و همچنين نحوة 
برگزاری همایش از نظر محتوا  اقدام کرد. هستة اصلی کميتة علمی همایش متشكل از اعضای هيات علمی رشته های مختلفی همچون 
تاریخ، جامعه شناسی، علوم سياسی پژوهشگاه علوم انسانی بود که بنا به تناسب از ظرفيت های علمی دیگر صاحب نظران در این حوزه ها 
از دیگر دانشگاه ها و مؤسسات علمی نيز استفاده می شد که نتيجة این هم افزایی شرکت بيش از 50 اندیشمند و صاحب نظر در کميتة 

علمی این همایش بود.
مجموع نظرات کميتة علمی همایش منجر به طرح ریزی مبانی این همایش شد. مباحثی در مورد مفاهيم عنوان همایش مطرح شد. در 
مورد اینكه از کلمه دولت استفاده شود یا حكومت یا از کلمه مردم استفاده شود تا ملت نكات و نقطه نظراتی ارائه شد. بحث  هایی چون 
دولت-ملت و ناسيوناليسم مورد نظر این عنوان نبود بلكه هرگونه روابط بين دو جزء حكومت )دولت و مردم( در گستره تاریخ ایران مورد 
نظر بود. همچنين مفهوم صاحب نظران که در عنوان مطرح شده است با دقت مورد تعریف قرار گرفت که شامل چه کسانی می باشد. 
نتيجه این شد که اندیشة همة کسانی که در فحوای کالمشان نظریه یا ایده ای در ارتباط با مناسبات دولت و مردم قرار دارد را شامل 
گردد و جامعيت و مانعيت در این معنا رعایت گردد. همچنين بر اساس تصميم کميتة علمی مقرر گردید دانش نقد مورد توجه قرار گيرد 

تا افق های جدیدی در حوزة اندیشه آشكارتر گردد و منجر به توليد نظریه بدیل شود. 
دبير اجرایی همایش در پایان اظهار کرد: کميتة اجرایی همایش نيز همان طور که پيش تر اشاره شد به مدیریت دکتر نيره دلير از اواسط 
سال 1395 آغاز به کار کرد و با برنامه ریزی دقيق سعی در هرچه بهتر برگزار کردن این همایش داشت. این کميته با برگزاری بيش از 
15 جلسه و طرح ریزی مقدمات این همایش کمک شایانی در برگزاری این همایش بر عهده داشتند. دریافت رتبة علمی- پژوهشی برای 
این همایش از ISC و ترتيب مقدمات برگزاری همایش همچون بحث پشتيبانی مالی از مقاالت و... از اقدامات این کميته بود. از این رو 

مجموع کار گروهی پژوهشكدة تاریخ منجر به برگزاری این همایش گردید. 
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نشست اول همایش )مباحث نظری 1(
در ابتدای نشست اول دکتر مالیی توانی رابطه دولت و مردم در تاریخ ایران را یكی از جدی ترین مباحث اندیشة سياسی دانست و بر 
اهميت این بحث برای سامان دهی جامعه امروزمان انگشت گذاشت. پس  از این سخنان کوتاه ایشان، نشست با سخنان دکتر فراستخواه 
به عنوان نخستين سخنران آغاز شد. دکتر مقصود فراستخواه، در خصوص کنش های فرصت ساز تاریخ معاصر ایران در نقطه های مرزی 

دولت و جامعه صحبت کرد.
وی ابتدا شكاف دولت و ملت را در تاریخ ایران شكافی واقعی دانست که در نتيجه عوامل بسياری مانند شرایط جغرافيایی و پراکندگی 
ماليات  به  اتكای دولت  تاریخی و عدم  پيشينة  به عنوان یک عامل،  از آن، جامعه آب ساالر و کمبود آب. نقش نفت  ناشی  اجتماعی 

تقویت و تعميق می شود. به باور ایشان ما فضاها 
و نهادها و ساختارهایی واسط ميان دولت و مردم 
در تاریخ مان نداشته ایم. این نبود ساختارها به افراد 
فرصت می داد نقش رابط و ميانجی را در مناسبات 
بين مردم و دولت بازی کنند، در نتيجه در طول 
تاریخ مان با آدم های مرزی مواجه هستيم که بين 
را  ميانجی  نقش  و  می کردند  تردد  ملت  و  دولت 
داشتند. به عبارت دیگر، در رابطه عامليت و ساختار، 
با توجه به ضعف ساختارها در جامعه ایرانی، نقش 
در  که  بود  چيزی  آن  از  بيشتر  بسيار  عامليت ها 
می توانست  قدرتمند  ساختارهای  وجود  صورت 
وجود داشته باشد. این تفاوت سبب می شد برعكس 
جوامعی مانند اروپا که ساختارهای اجتماعی اهميت 
دارند در جامعه ایی مانند ایران هوش افراد اهميت 

پيدا کند. سپس ایشان با این پيش فرض به سراغ سه دورة تاریخ ایران یعنی عصر ناصری، دورة پهلوی و دورة جمهوری اسالمی رفتند 
و به گونه شناسی این آدم های مرزی در این دوره پرداختند. وی کالن الگوی دوره ناصری را استبداد منور، کالن الگوی دوره پهلوی را 
نوسازی و کالن الگوی دورة جمهوری اسالمی را اسالمی سازی دولت بيان کردند و سپس به مدل های برخاسته از این کالن الگوها 
پرداختند. به باور ایشان در دوره ناصری شش مدل: اصالحات برون گرا )قائم مقام و عباس ميرزا( اصالحات دولتی درون گرا و اقتدارگرا 
)اميرکبير( اصالحات دولتی ليبرال برونگرا )سپهساالر( ظرفيت سازی غيردولتی )امين الدوله( مدل خاندان مشيرالدوله به عنوان بدیلی برای 

نبود عدم وجود کنش های طبقاتی، )تجدید ساختار سياسی( یا همان مدل مشروطه خواهی که آن هم در نقطه های مرزی به وجود آمد.
دربارة دوره پهلوی ایشان به 9 مدل اشاره کرد. مدل مدرسه سازی )دولت آبادی-فروغی(، مدل دانشگاه سازی )حكمت-سياسی(، مدل 
تربيت-  )هاجر  ایرانی  زن  ساخته شدن  مدل  )صدیقی(،  علم محوری  مدل  )مصدق(،  ملت سازی  مدل  )فروغی-قوام-عال(،  دولت سازی 
صدیقه دولت آبادی- پروین اعتصامی(، مدل ساخته شدن کودک ایرانی )محمدباقر هوشيار(، مدل اصالحات دولتی )علی امينی(، مدل 

اصالحات آکادميک )مجيد رهنما(
وی برای جمهوری اسالمی به مدل هایی مانند ليبرال مذهبی )بازرگان(، 
و  مدل ها  خرده  ساخته شدن  به  سپس  و  )هاشمی(  مذهبی  تكنوکرات 
مدل  مانند  آمد،  وجود  به  شرایط  این  درون  از  که  ترکيبی  مدل های 

دیپلمات مذهبی ها، یا روشنفكری مذهبی و... اشاره کرد.
به باور وی مزیت این مدل های گوناگون تنوعشان بود. در واقع جامعه 
از طریق این مدل ها می خواست موجودیت خود را حفظ کند و  ایرانی 
راهی برای پر کردن شكاف دولت و جامعه بيابد؛ اما در کنار این نكات 
آدم های  و  فعاليت مرزی  این  و ملت،  پر کردن شكاف دولت  و  مثبت 
مرزی دو شكاف جدید به وجود آوردند یكی شكاف ميان نخبگان و مردم 
و دیگری شكاف درون نخبگانی. به باور دکتر فراستخواه این آدم های 
پذیر،  تا فضاهای زیست  توليد می کردند  فعاليت و کنش  بيشتر  مرزی 
یعنی درنتيجه فعاليت اینان نهاد و ساختارهای دیرپا به وجود نمی آمد. 
در واقع دولت در این  بين فعال، و جامعه منفعل بود. دکتر فراستخواه 
موفق ترین آدم های مرزی را آن هایی معرفی کردند که از توليد فعاليت 
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فراتر رفته و فضای زیست پذیر توليد می کردند، جامعه مدنی را تقویت کرده و ظرفيت های سازمان یابی اجتماعی ایجاد می کردند. این افراد 
بيشتر از دولت کنار جنبش های اجتماعی رشد می کردند و با پتانسيل های جامعه تعامل می کردند همچون استاد غالمحسين صدیقی.

سخنرانی بعدی این بخش از پنل دکتر احمد گل محمدی، بود که در مورد دولت در دو قانون اساسی مشروطيت و جمهوری اسالمی 
به سخنرانی پرداخت. وی باهم سنجی مفهوم دولت در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسالمی، دو پرسش اساسی درباره چيستی و 
اهميت دولت در این دو قانون را مطرح کرد و دو متن را از این نظر به بحث گذاشت. به باور ایشان در مشروطه دولت به عنوان امر سياسی 

قدرت  با  دولت  مفهوم  و  می شود  مطرح 
در  دولت  اهميت  است.  هم نشين  سياسی 
بقای  ضامن  که  است  این  نيز  قانون  این 
واقع  در  می شود.  تعریف  اجتماعی  زندگی 
وجود  دولت  برای  شأن  دو  قانون  این  در 
اوست  دست  در  زور  اعمال  انحصار  دارد، 
اما در قانون  و نيز دولت نهاد نهادهاست، 
این که  وجود  با  اسالمی  جمهوری  اساسی 
ماهيت دولت شبيه مشروطه است و نظام 
هم عرض با دولت و قدرت معنی می شود، 
اما این قانون اکراه دارد دولت را هم نشين 
اعمال زور کند. فضيلت و اخالق اینجا وارد 
می شود  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
و دولت ضامن ایجاد محيط مناسب برای 

رشد فضایل اخالقی دانسته می شود. این شأنيت قائل شدن برای دولت از موضعی اخالقی دست دولت را در قانون اساسی جمهوری 
اسالمی برای وارد شدن در حيطه های مختلف از جمله حيطه علم و دانشگاه باز می گذارد. 

در ادامه دکتر حاتم قادری: پامنيدیسيسم، فهم ماهيت دولت در ایران سخنرانی کرد. ایشان ابتدا عنوان کرد که سعی می کنند فلسفه و 
ماهيتی برای دولت به دست دهند و افزود محور قرار دادن یكی دو مبحث را با تسامح انجام داده اند. دکتر قادری برای جا افتادن بحث 
خود بخش مفتش بزرگ از کتاب برادران کارامازوف نوشته داستایوفسكی را شاهد مثالی آورد. در این بخش کتاب، مفتش بزرگ از 
مسيحی که دوباره به حيات بازگشته می خواهد که ساکت باشد، چون او دیگر همه حرف های خود را زده است. این رویكرد مفتش بزرگ 
شبيه رویكرد پامنيدس فيلسوف پيشاسقراطيست که برعكس هراکليتوس قائل به ثبات و عدم دگرگونی بود. ایشان با این برداشت به 
سراغ تاریخ ایران آمدند و حكومت را در تاریخ ایران  همان مفتش بزرگ دانستند. این مفتشی در قالب های مختلف در تاریخ ایران به 
حيات خود ادامه داده است. به باور دکتر قادری این نقش مفتشی را به کل نمی توان از دولت گرفت و ادعای آنارشيستی مطرح کرد ولی 
می توان این نقش مفتشی را محدود و انسانی تر کرد. مفتشی نامحدود حاکم بر تاریخ ایران ضد تغيير و مخالف آزادی بود. به باور دکتر 
قادری مشروطه تالشی بود برای گسست از این سيستم مفتشی و نيروهای هيئت حاکمه هميشه تالش داشته اند این نظام پارمنيدسی را 
حفظ کنند و هميشه از اقشار شهری عقب تر بوده اند. راه برون رفت از این شرایط، دشوار است و تنها هر زمان این مفتش عقبه خود را از 
دست بدهد می توانيم اميدوار به خروج از آن باشيم. ایشان آثار این سيستم مفتشی را ترس نهادینه شده و به محاق رفتن آزادی و به ویژه 

آزادی اندیشه و بيان دانستند که جرأت اندیشيدن را از انسان می گيرد.

نشست دوم همایش )متفکران سنتی و مستشرقان(
در نشست دوم این همایش، دکتر سيد حسين رضوی خراسانی، به بررسی و ارزیابی جایگاه حاکم در انواع جوامع موردنظر فارابی پرداخت.

به باور ایشان هيچ یک از فيلسوفان دنيای اسالم به اهميت فارابی نيستند و به همين دليل ایشان به معلم ثانی معروف گشته اند. سياست 
مهم ترین بخش فلسفه فارابی به عنوان بزرگ ترین فيلسوف سياسی جهان اسالم است. زیربنای سياست در نزد او متافيزیكی است و 
فضيلت اصل سياست است. در باور فارابی همه صنایع دیگر بر محور سياست می گردند و ممكن نيست چيزی بر سياست نظارت کند. 
باوجود اهميت سياست در نزد فارابی، اما ماهيت آرمانی سياست در نزد او سبب به حاشيه رانده شدنش می شود. به باور او سياست تحت 
تأثير اخالق و اخالق زیرمجموعه فضيلت است. این باورها سبب می شد که او درواقعيت سياسی مرد عمل نباشد و مستقيمًا در سياست 
دخالت نكند. حتی در مدینه فاضله فارابی سعادت کامل دست نایافتنی است و در عمل حتی مدینه فاضله او به بن بست می رسد. در باور 
فارابی مشروعيت حكومت از جانب خداست، اما در مرحله اثبات به خواست مردم می رسد و این تناقض است و درواقع او مجبور می شود 
نقش مردم را بپذیرد. پارادوکس دیگر کار وی این است که در مدینه فاضله آدم جاهل و در مدینه جاهله، آدم فاضل پيدا می شود و این 
نتيجه تضاد نظرات او در وقتی است که می خواهد بر جامعه تطبيق دهد. در یک جمع بندی کلی به باور ایشان، فارابی در خلوت فلسفی 
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خود نتوانست راه جدیدی ایجاد کند. او در واقع خط بطالنی بر همه حكومت های دوره خود کشيد، اما در ساختن الگویی عملی و اثبات 
پذیر ناتوان بود.

در ادامه سخنران دوم این پنل دکتر نيره دلير، در خصوص نقد نظرات خواجه نظام الملک در باب مناسبات دولت و مردم سخنرانی ارائه 
کرد. وی نخست ضمن توجه به جریان ساز و اندیشه ساز بودن خواجه نظام الملک، اشاره می نماید که وی با توجه به زمينه زیست خود، 
تالش دارد، سلطان دوره ميانه را در مناسبات با مردم به عرصه واقعيت بكشاند. این نكته شالوده فكر او در سيرالملوک را تشكيل می دهد. 
اندیشة خواجه با واقع بينی تا حد زیادی از  برخی شاخصه های اندیشه ایران شهری منفک شده و بسيار عملی تر به حوزة مناسبات حكومت 
با مردم پرداخته است. بجز بحث مشروعيت بخشی، خواجه در ترسيم مناسبات حاکم با مردم، از زاویه آسمانی نگاه نمی کند و او را از 
قدسيت خارج می کند، درحالی که در اندیشه ایرانشهری، شاه در سراسر دورة خود و در مناسباتش با مردم کامال قدسی و دست نيافتنی 
به تصویر کشيده است، اما خواجه در مناسبات با مردم، خلفای راشدین، حتی پيامبران صاحب حكومت مانند یوسف پيامبر را نيز، مصون 
از بازخواست الهی در مقابل رفتار با مردم نمی داند. به رغم این رویكرد واقع بينانه، می توان نقدهایی را به اندیشه خواجه در این زمينه وارد 
دانست که شاید با توجه به زمانه وی و فضای فكری آن جامعه، این امر که وی بدیلی برای این رویكردها متصور نبوده را امری عادی باید 
دانست. خواجه با وجود تالش برای قدسيت زدایی از مناسبات سلطان با مردم، راهبرد مشخص عملی در برابر ظلم حاکم ارائه نمی دهد؛ و 
عقوبت حاکم را کاماًل در اختيار خداوند گذاشته و آن را تا روز قيامت به تاخير انداخته است. به عبارت دیگر در اندیشه خواجه نظام الملک، 
به رغم آن که تصویر حاکم در عرصه مناسبات با مردم کاماًل زمينی و واقعی ترسيم شده، اما عقوبت او کاماًل ماورایی تصور شده است. 
هر چند احتماالتی از شورش مردم و چگونگی ابراز نارضایتی آنها از ظلم حكومت، در تفكر او وجود دارد، ولی به طور مشخص، راهكاری 

برای نقش آفرینی مردم در برابر حاکم ظالم قائل نيست.
به  الهياری،  فریدون  دکتر  سوم،  سخنران 
و  نظری  تكاپوهای  مورد  در  سخنرانی  ارائه 
عملی خواجه  نصيرالدین در اصالح مناسبات 

حكومت و جامعه ایلخانی پرداخت.
دوره های  از  یكی  مغولی  دوره  وی  باور  به 
و  تفاوت  اوج  زیرا  است،  ایران  تاریخ  ویژه 
تعارض بين حكومت و مردم را در دورة مغولی 
روی  پيش  اصلی  سؤال  درواقع  می بينيم. 
افرادی مانند خواجه نصير در این دوره این بود 
تا حدی  بتوانند  را چگونه  که حكومت مغول 
با مردم هماهنگ کنند تا از فجایع جلوگيری 
مغوالن  جالب  تعبيری  در  نصير  خواجه  کند. 
را به سيلی تشبيه می کند که دیوان ساالرانی 
ناصری و اخالق  مانند اخالق  تأليف کرد  نيز کتاب های گوناگونی  اندیشگی  بعد  از  بر عهده دارند. خواجه  آن را  او وظيفه کنترل  چون 

محتشمی که در آن ها رگه های تفكر ایرانی به چشم می خورد و همچنين در تفكر او عدالت نقش بسيار پررنگی بازی می کند.
سخنران چهارم، دکتر رضا بيگدلو،  به نقد و بررسی آرای سر جان مالكوم پيرامون مناسبات دولت و ملت ایران پرداخت. وی ابتدا به بيان 
مؤلفه های شرق شناسی و نقد این رویكرد توسط افرادی مانند ادوارد سعيد اشاره و اضافه کرد این نگاه شرق شناسانه که مؤلفه های آن، 
گفتمان سلطه، اسالم ستيزی، دوگانه سازی غرب و شرق و در خدمت استعمار است، در مورد ایران شناسان انگليسی و از جمله سر جان 
مالكوم به عنوان نخستين این ایران شناسان صدق می کند. ایشان سپس با آوردن مثال هایی از تاریخ ایران مانند عدم تربيت جامعه ایرانی، 
نقش هميشگی ایالت به عنوان غارتگر و همزاد بودن قدرت استبدادی حكومت با امنيت در تاریخ ایران، ریشه این برداشت ها را همان 

رویكرد شرق شناسانه و در ادامه مأموریت سياسی و دیپلماتيک سر جان مالكوم دانستند.

نشست سوم )متفکران مدرن و اندیشمندان(
سخنران اول، دکتر سيد محمود سادات بيدگلی به بررسی رابطه دولت و ملت در آثار عبدالرسول مدنی کاشانی پرداخت و گفت: کاشانی 
ناشناخته بودن  به  با توجه  او هنوز چاپ نشده است.  انصافيه چاپ  شده ولی رسالة دیگر  با عنوان رساله  دو رسالة مهم دارد که یكی 
پرداخته می شود. عبدالرسول کاشانی  او  افكار  بررسی  به  این شخص در شهر کاشان  اهميت  و  قاجار و مشروطه  اندیشمند دورة  این 
تحصيل کرده نجف بود که به دليل بيماری دوباره به کاشان بازمی گردد و تحت تأثير پدرزنش مأل حبيب اهلل شریف قرار دارد. در این 
دوران در شهر کاشان به دليل فعاليت عليه مشروطه، جو ضد مشروطه برقرار است. این شرایط باعث می شود از مأل حبيب درخواست شود 
رساله ای در دفاع از مشروطه بنگارد و او این کار را به داماد خود تفویض می کند و رساله انصافيه حاصل این کار است. کاشانی در این 
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کتاب فرق انسان و حيوان را آزادی می داند و آزادی را التزام به قانون می داند. از اندیشه های دیگر او دفاع از حق تحصيل و آموزش است.
سخنران دوم، دکتر عليرضا مالیی توانی، به ارائه سخنرانی در خصوص بازخوانی روابط دولت و ملت در اندیشه شيخ ابراهيم زنجانی 
پرداخت. ایشان شيخ ابراهيم زنجانی را چهره ای جنجالی، بحث انگيز و ناشناخته دانستند که به دليل نقش آفرینی در اعدام شيخ فضل اهلل 
نوری می توان گفت هم حسن شهرت 
به  او  برای  توآمان  را  بدنامی  هم  و 
او  نوشته های  بيشتر  آورد.  ارمغان 
اصاًل  یا  چاپ شده  مستعار  نام  با  یا 
را  او  شناخت  این  و  منتشرنشده اند 
در  کلی  طور  به  است.  کرده  سخت تر 
نوعی  او  آثار  و  شخصيت  این  مورد 
داشته  وجود  یافته  سازمان  بایكوت 
است. شيخ ابراهيم در آن دوره توسط 
اما  بود؛  شده  تأیيد  خراسانی  آخوند 
با  ابراهيم  شيخ  این  اندیشه  تفاوت 
او،  که  بود  این  اندیشمندان  دیگران 
مردم را در برابر دو ساختار یا نهاد قرار 
و  سياسی.  قوه  و  دینی  قوه  می دهد: 
شناخت این دو ساختار را برای درک ایران ضروری می داند. دو نهادی که پس از دوره صفوی به عنوان به نوعی تقسيم کار و توازن قوا 
دست یافتند که هيچ کدام قادر به حذف دیگری نبودند. دستگاه سياسی برای مشروعيت به روحانی وابسته بود و دستگاه روحانی به عنوان 
تنها حاکميت شيعه از دولت حمایت می کرد. درحالی که حكومت بر تن ها فرمان می راند، روحانيت بر جان ها حكم می راند. به باور شيخ 
ابراهيم، هرگاه مناسبات دوستانه بين این دو ساختار برقرار است، مردم ایران پناهگاهی نداشتند، اما حالت عكس آن فضای کنش ایجاد 
می کرد و این حالی هرچند به ندرت اتفاق می افتد اما نهایتا به سود مردم ایران بود. نفوذ خارجيان در دیدگاه شيخ ابراهيم در برابر این 
ساختارهای دیرپا نقش فرعی داشت. به باور او در مشروطه اجماع در برابر حكومت شكل گرفت، اما این اجماع در برابر نهاد روحانيت 
هيچ گاه اتفاق نيفتاد. در قضایای مشروطه نيز شيخ ابراهيم برای روحانيت هيچ شأن و جایگاهی قائل نيست و مبارزه اصالح طلبان را 
بسيار اصيل تر و عميق تر از روحانيون می داند. او تا آخرین آثارش به دموکراسی پایبند ماند. به باور دکتر مالیی توانی مهم ترین کار شيخ 

ابراهيم نقد نهاد مذهبی و طرح اندیشة اصالح دین به عنوان راهی برای تنظيم مناسبات دولت و مردم است. 
سخنران سوم، این بخش از پنل، دکتر سيد رضا شاکری بود که مورد درآمدی بر تبيين مناسبات حكومت و مردم در آثار علی شریعتی 

به ارائه سخنرانی پرداخت.
عنوان  نيما  و  احمد  آل  خمينی،  شریعتی،  معاصر،  ایران  چهار شخصيت  با  رابطه  در  را  دغدغه مندی اش  خود  بحث  ابتدای  در  ایشان 
پيوند  تاریخی اش  پراکسيس  به  را  ایرانی  انسان  دانستند که  به دليل وحدت نظر و عمل شان واجد شناخت  را  افراد  این  کرد و گفت: 

زدند. وی در این نشست به یكی از این 
چهار شخصيت یعنی دکتر علی شریعتی 
پرداخت و تقسيم بندی شریعتی دربارة آثار 
خود به اجتماعيات، اسالميات و کویریات 
باور  به  دانست.  درستی  تقسيم بندی  را 
نظریه  از  جدیدی  نوع  شریعتی  ایشان 
را مطرح می کند  رابطه حكومت و مردم 
که با محوریت ایرانی سوژه ایرانی تحقق 
ایرانی  انسان  برداشت  این  در  می یابد. 
گرفتار  هرچند  و  است  مختاری  فاعل 
زندان های مختلفی است ولی توان عبور 
برای  به نوعی  شریعتی  دارد.  را  آن ها  از 
متن  وارد  مسلمان  ایرانی  انسان  از  دفاع 
به سؤال چه  درنهایت  او  تاریخ می شود. 
باید کرد می رسد؛ اما الگوی شریعتی یک 
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ناسازی دارد و این ناسازی را سعی می کند با واردکردن توحيد به عنوان یک جهان بينی در عرصه نظر و عمل در زندگی انسان مسلمان 
ایرانی پوشش دهد. شریعتی دیالكتيک را نه تحدید که فرصت می داند. در یک جمع بندی کلی به باور سخنران، شریعتی هنوز زنده است 
و بيشتر از بسياری می تواند در دل تاریخ ما را نمایندگی کند و با توجه به داللت های تاریخی گسترده ای که در آثار او وجود دارد اندیشه 

او را صرفًا نمی توان ایدئولوژیک دانست.
سخنران چهارم، دکتر محمدعلی اکبری، به بازخوانی انتقادی روایت حسين بشيریه از عوامل ناکامی مشروطيت پرداخت. ایشان در ابتدا بحث 
خود را بر اساس کتاب موانع توسعه سياسی 
اثر دکتر حسين بشيریه دانست و  ایران؛  در 
سابقة این دغدغه را به دورة دانشجویی خود 
و انتخاب دکتر بشيریه به عنوان استاد راهنما 
رساندند که بر سر این کتاب با نویسندة آن 
گفتگوهایی داشتند و مطالب این نشست نيز 
برآمده از آن گفتگوهاست. دو قسمت اصلی 
دیگری  و  نظری  بخش  یكی  کتاب  این 
وضعيت ایران و موضوع عدم توسعة سياسی 
توسعه  از  بشيریه  تعریف دکتر  در  است.  آن 
نقش  نيز  و  دولت  نقش  بر  تأکيد  سياسی 
جامعه دو بخش اساسی هستند. ایشان برای 
توسعه سياسی به شرایط الزم و شرایط کافی 
قائل هستند ولی آن چيزی که در بحث دکتر 
بشيریه مهم است شرایط کافيست. سه شرط 
کافی از منظر ایشان برای توسعة سياسی، موضوع رابطة دولت و منابع قدرت )پراکندگی و تمرکز(، شكاف های جامعه و فرهنگ سياسی 
نخبگان است. به باور دکتر بشيریه هر وقت منابع قدرت در دست دولت تجميع شود و ما امكان رقابت نداشته باشيم الجرم دولت مطلقه 
پيدا می شود و این دولت مطلقه امكان توسعه سياسی را ناممكن می کند. این دولت مطلقه شكاف های جامعه را تشدید و فرهنگ نخبگان 
جامعه را تحت تأثير قرار می دهد. در دورة گذار تاریخ معاصر ایران یعنی مشروطه تا رضاشاه که دوره تكوین دولت مطلقه در ایران است 
امكان شكل گيری مشارکت فراهم نيامد. دکتر اکبری با ارائه این نمای کلی کار بشيریه را چون مختص جامعه ایران است و دربارة دولت 
مطلقه ایرانی بحث می کند و از الگوهای عام و جهان شمول استفاده نكرده است مفيد دانستند، اما به باور ایشان این تئوری با ضعف های 
روبروست. بشيریه شرایط نيمه استعماری حاکم بر ایران را بسيار دست کم گرفته و آن را عاملی اتفاقی دانسته است، درحالی که این عامل 
در زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایران تأثير عميقی داشته است. درواقع در کنار شرایط الزم و کافی مطرح شده از جانب 
ایشان، جای خالی شرایط نادیده گرفته شده به چشم می خورد. بشيریه معتقد است، ميان تمرکز منابع قدرت و عدم امكان کنش سياسی 
رابطه مستقيمی برقرار است، این در حالی است که نظریه پردازان دیگر مثاًل هانتينگتون دولت قوی را نه تنها عامل عدم مشارکت بلكه 

عاملی محرک در رقابت و مشارکت می دانند و درستی این ادعای دکتر بشيریه ابتدا باید اثبات شود.
دکتر بشيریه وقتی شروط الزم و کافی را مطرح می کنند، عمده آن با تكيه بر جامعه است؛ اما در بحث ایران دوره مشروطه نمی گویند که 
آیا در ایران شرایط الزم وجود دارد که به سرعت به سراغ شرایط کافی می روند. اگر در ایران آن دوره امكان تأسيس حكومت مشارکتی 

وجود ندارد، بحث ایشان کاماًل انتزاعی می شود، )نوعی کوشش نظری سوای بحث انضمامی(

نشست چهارم )مباحث نظری 2(
سخنران اول، دکتر حسينعلی نوذری، در مورد رویكرد انتقادی به مؤلفه های تأسيسی دولت-ملت به ارائه سخنرانی پرداخت. وی ابتدا 
تأکيد کرد که مبحث بيشتر شكل نظری خواهد داشت و بحث نظری دولت و ملت خواهد بود. به باور ایشان باید به سراغ سرمنشأ 
شكل گيری این مفاهيم برویم و این سرچشمه ها را بشناسيم و این ها مفاهيمی است که اتفاق نظر بر روی آن وجود ندارد. به باور ایشان 
عقالنی شدن )دموکراتيزاسيون(، بوروکراتيک شدن و سكوالریزاسيون، ستون فقرات دولت ملی هستند و دولت - ملت ها بر اساس این 
اصول شكل گرفتند. در جامعة  ایران این فرایند نه امری درون زا و خود بنياد، بلكه عارضی و برون زا اتفاق افتاد. به باور ایشان ما بدون 
این سه ستون نمی توانيم دولت ملی داشته باشيم و به دليل فرایند گرته برداری و کپی برداری ناقص و عدم نهادینه شدن این اصول 

توسعةسياسی پایدار و تاریخی و نهادینه شده ای نداشته ایم.
سخنران دوم، دکتر علی جنادله، در مورد نقد تبارشناسانه برساخت؛ مسئله ایالت و عشایر و مناسبات آن با دولت در تاریخ ایران سخنرانی 
کرد. ایشان ابتدا ایالت و عشایر را در متن به حاشيه رانده شده تاریخ ایران دانست و سپس به وجود یک نگاه منفی در جامعه شناسی 
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سياسی و تاریخی ایران به ایالت و عشایر که تبدیل به یک گفتمان غالب شده است اشاره کرد و کارهای کاتوزیان و اشرف و زیباکالم 
و علمداری را شاهد مثالی برای بحث خود دانست. این گفتمان استبدادزدگی به باور ایشان بر بحث غياب جامعه بيشتر انطباق دارد. 
درواقع یک دولت غالب وجود دارد که همه چيز به آن ختم می شود )غياب نيروهای اجتماعی( و دولت نياز به مشروعيت بيرونی نداشته 
است. تمام تحوالت به چرخه استبداد- هرج ومرج- استبداد فرو کاسته شده است و این ها ریشه نگاه منفی به ایالت به عنوان عامل این 
هرج ومرج هاست. دکتر جنادله پس از بررسی کوتاه این گفتمان سعی کرد نظر بدیلی مطرح کند. به باور وی اجزای جامعه ایرانی پس از 
دورة صفوی یعنی دولت، ایالت، روحانيون و بازار در یک توازن قدرت بودند و دولت آن نقش قهار گفتمان غالب را نداشته است. دولت 
از این منظر نياز اساسی به این نيروهای اجتماعی داشت، بازار )نياز مالی( ایالت )نيروی نظامی( و روحانيون )نياز ایدئولوژیک( و به نوعی 
مجبور بود خودمختاری هر سه ضلع را به رسميت بشناسد و دخالت و تجاوز آن گونه که ادعا می شود دلبخواهی نبوده است. به باور دکتر 
جنادله شكست ایران از روس ها و تفكر درباره علل این شكست ما را به سمت دولت متمرکز می کشاند که به حيطه های خودمختار جامعه 

دست درازی می کند و حرکت مشروطه نيز درواقع پاسخی به دست دارزی های دولت به حریم خودمختاری ها است.
به باور ایشان در یک برداشت کالن گفتمان استبدادزدگی به نوعی حالت توجيه کننده پيدا می کند و در طول تاریخ ایران بر اصالت دولت 
استبدادی انگشت می گذارد و استبداد را یک ویژگی ذاتی این جامعه می داند و ما را وارد یک دور تكرارشونده می کند. این برداشت با تهی 
کردن جامعه از نيروهای خودش، به دولت اجازه دست درازی به صورت بندی های اجتماعی را می دهد و سعی می کند یک سری عوامل را 
در مرکز قرار دهد و برخی از عناصر دیگر را از هستی ساقط کند. درمجموع گفتمان غياب جامعه به باور ایشان هرچند رویكردی منفی 

به استبداد دارد، به نوعی به آن مشروعيت می دهد.
در پایان همایش نيز دکتر تكميل همایون به عنوان یكی از پيشكسوتان حاضر در مراسم ضمن تشكر از دست اندرکاران این همایش 
به مناسبت انتخاب این موضوع با رویكرد نقد و زحمات فراوانی که برای برگزاری آن متحمل شده اند؛ سخنان مهمی را در زمينه نقد مطرح 
کردند. ایشان اشاره داشتند که سخنرانان هر نشست باید خودشان را نيز نقد کنند، زیرا حاصل این جلسات و همایش ها در جمع بندی 
و نتيجه گيری نهایی خود را باید نشان دهد؛ یعنی سخنرانان و صاحب نظران این حوزه ها نباید فقط به ارائه مطالب بپردازند بلكه روح 
گفتگوی مفاهمه ای و بررسی انتقادی باید بر این جلسات حاکم باشد تا ما بتوانيم از دستاوردهای چنين نشست هایی استفاده کنيم و به 

جمع بندی و نتيجه گيری های مشخص برسيم. 
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ششمين نشست کتابخوان تخصصی با هدف معرفی کتاب های 
با  و  اجتماعی  فرهنگی-  معاونت  همت  به  زنان«  »مطالعات 
همكاری گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشگاه و همچنين 

نهاد کتابخانه عمومی کشور برگزار شد.
شعر  »تاریخ  مدرن«،  مداخلة  یک  بازخوانی  حجاب؛  »کشف 
زنان« و »ایمان به مثابه عقل« از جمله کتاب هایی بودند که در 
این مراسم توسط دکتر فاطمه صادقی، دکتر روح انگيز کراچی و 

دکتر سيده  زهرا مبلغ معرفی شدند.
دکتر صادقی در این نشست با طرح این موضوع که در تاریخ 
نگاری 3 رویكرد وجود دارد، گفت: »رویكرد اول تاریخ نگاری 
قدسی است، رویكرد دوم تاریخ نگاری قدسی - عرفی است و 
رویكرد سوم تاریخ نگاری انتقادی است که برای تاریخ نگاری 

زنانه باید به سراغ رویكرد سوم یعنی تاریخ نگاری انتقادی برویم و نقش زنان را در تاریخ تبيين کنيم.«
این محقق در ادامه به معرفی کتاب »کشف حجاب؛ بازخوانی یک مداخله مدرن« پرداخت و گفت: »بحث کشف حجاب در ایران 
موضوع بسيار مهمی است که نياز به واکاوی و بررسی های بيشتر دارد چرا که حكومت رضاشاه نامشروع بود و با دستمایه قرار دادن 
کشف حجاب در پی یارگيری سياسی بود که البته چندان هم موفق به این کار نشد. این کتاب 6 فصل دارد و هر فصل به بازخوانی 

بخشی از این واقعه می پردازد.«
در ادامة این برنامه، کراچی با معرفی کتاب »تاریخ شعر زنان« که در سال 94 منتشر شده، گفت: »ایده این اثر در سال 60 شكل گرفت 
و به عنوات رسالة دکتری خود را آن را انتخاب کردم. با تمام سختی هایی که وجود داشت این کار را به سرانجام رساندم، اما برای کامل 
کردنش نياز به زمان داشتم تا اینكه در سال 94 با تكميل کردن آن به چاپ رسيد. موضوع تاریخ شعر زنان یكی از موضوع های مهمی 
است که در تذکره ها نادیده گرفته شده است، در حالی که از قرن 4 تا قرن 8 ما حدود 400 شاعر زن در مقابل 8000 شاعر مرد داریم.«

وی در ادامه گفت: »این در حالی است که ذبيح اهلل صفا در کتاب مهم تاریخ ادبيات ایران تنها به نام 2 شاعر زن در مقابل 165 شاعر 
مرد اشاره کرده است. من سعی کردم با تأليف این کتاب هویت زنان شاعر را که از وجودشان غفلت شده بود، همانگونه که هستند 

معرفی کنم. این کتاب 7 فصل دارد در هر فصل موضوع های مختلفی را بررسی کردم.«
مبلغ نيز در این نشست با معرفی کتاب »ایمان به مثابه عقل؛  رهيافتی معرفت شناسانه« اظهار داشت: »نسبت ایمان و عقل در فلسفه  
همواره مورد سؤال بوده است، اما هيچگاه پاسخ قاطعی به آن داده نشده است، در حاليكه دوبوار فيلسوف فمنيست این سؤال را تغيير 

داده است و دیگر گونه به آن نگاه کرده است.«
وی در ادامه با تشریح  نظرات این فيلسوف گفت: »این فيلسوف در برابر عقالنيتی که در قرن بيستم مبتنی بر سوژه و ابژه بود، عقالنيت 
مدرن دیگری پيشنهاد کرد و آن این بود که به جای اینكه زن ابژه شود، زن سوژه شود. در واقع هر زن و مرد دارای دو شأن سوژه و 

ابژه شود و بدین طریق تفاوت زن و مرد شناخته شود.«
دکتر مبلغ  تأکيد کرد: »در این مسير مشخص می شود که زنان به معرفت بيرونی، معرفت مضاعف دارند و این مزیتی است که منجر به 
دسترسی به الیه های بيشتری از معرفت می شود. لذا این دیدگاه، اساسًا عقالنيتی که احساس را کنار می گذارد، مورد انتقاد قرار می دهد 

و معتقد است بهتر زیستن در این است که همه قوای ادراکی از جمله احساس را در عقالنيت بگنجانيم.«
وی تصریح کرد: »در این حالت ایمان از عقل خارج نمی شود، بلكه در ضمن عقل تعریف می شود و در نتيجه تجربة زنانه از معرفت که 

حاوی احساس است، تصویر متفاوتی از خدا ایجاد می کند و به جای تصویر مردساالرانه از خدا قرار می گيرد.«
در پایان این نشست اساتيد به پرسش های حاضران پاسخ گفتند.

معرفی کتاب های »مطالعات زنان« 

با حضور جمعی از بانوان پژوهشگر 



                              خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی         34       

زبان شناسی  انجمن  سخنرانی های  سلسله  از  سخنرانی  سومين 
دکتر  حضور  با  فارسی«  زبان  »تحليلی شدگی  عنوان  با  ایران 
علوم  پژوهشگاه  در  اردیبهشت   2 شنبه  روز  منشی زاده،  مجتبی 

انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
 ریاست سومين جلسه سخنرانی را دکتر نصراهلل زاده، عضو هيأت 
علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برعهده داشت. 
طباطبایی،  عالمه  دانشگاه  علمی  هيأت  عضو  منشی زاده،  دکتر 
سخنران این جلسه، در ابتدا گفت: »همواره این سؤال مطرح بوده 
است که چگونه زبانی مانند فارسی باستان و قدری از آن پيچيده تر 
یعنی اوستا، در طی دو سه قرن تحوالتی پيدا می کند که بسيار 
عميق است و در الیه های زبانی قابل مشاهده است. پاسخ دقيق 
ميانه  افزود: »فارسی  تغييرات شگرف دشوار است.« وی  این  به 
کتاب  اگر  نيست.  قياس  قابل  امروز  فارسی  با  پهلوی  و  زرتشتی 
سؤاالت  به  است  پاسخی  و  پرسش  که  را  منوچهر«  »نامه های 
عقيدتی و دینی با زبان همان دوره مقایسه کنيم، تغييرات بسيار 

زیادی می بينيم.« 
وی افزود: »برای پاسخ به این سؤال مبانی نظری بسياری مطالعه 
شد و در یكی از این بررسی ها که جامعه شناسی زبان است، بحث 
این  در  تغييرات  این  به  پاسخ  چراکه  شد.  پيگيری  زبانی  تماس 
حوزه قابل بررسی است. یكی از ویژگی های تحليلی شدگی تغيير 
از تحوالت، درونی است و ساليان  زبانی است. بخشی  یا تحول 
سال طول می کشد تا یک صورت زبانی تغيير کند. البته این نوع 
بيرونی هستند که  از تحوالت  تحول طوالنی مدت است. برخی 
همان تماس زبانی است. زبان هایی که به سرعت تغيير کرده اند، 
زبان هایی بوده اند که با زبان های دیگر در تماس بوده اند. یكی از 
عوامل بيرونی، زبان واسط و ميانجی است. مثل زبان سغدی در 
فارسی. گفته می شود در تحوالت درونی کودکان و در تحوالت 

بيرونی بزرگساالن دخيل هستند.« 
تحول  از  صحبت  »زمانی که  گفت:  ادامه  در  منشی زاده  دکتر 
نشانه  به عنوان  را  مودال  فعل های  ظهور  معمواًل  می شود  زبان 
اما فقط این نيست. چراکه در کنار آن  تحليلی شدگی می خوانند. 
دستوری شدگی و واژگانی شدگی و تحوالت دیگری مانند قياس و 

جز آن مطرح است.«  
وی افزود: »ما خانواده زبانی های هند و اروپایی را و زیرمجموعه 
شامل  باستان  ایرانی  داریم.  هندوایرانی  زبان های  خانواده  آن 
چندین زبان است که یكی از آنها فارسی باستان است. نسبتی بين 
فارسی باستان و ظهور سلسله هخامنشی وجود دارد. قبل از این 
سلسله، قوم ایرانی به این منطقه آمده بود و در جامعه متنوع زبانی 
آن دوره جای بازکرده بود؛ هرچند جامعه زبانی برتر نبود. احتمال 
قرض گيری در آن دوره وجود دارد. بعد از استقرار کورش، زبانی 

که تا آن روز برتر نبود، تبدیل به زبان قوم مسلط شد. بدین ترتيب، 
مكاتبات به فارسی باستان انجام شد. باید دید در این جامعه چه 
زبان هایی وجود داشته است. مثاًل سومری، اکدی و آرامی و... در 
این دوره رایج بوده است. هيچكدام از این زبان ها جزو زبان های 
صرفی نيستند و برخی نيز ایرانی نيستند. در یكی از این زبان ها 
ساخت ارگاتيو وجود داشته که امروزه در برخی گویش های ایرانی 

دیده می شود. مدارکی که از حكومت هخامنشيان به دست آمده 
به زبان های دیگر به جز فارسی باستان نيز است. این فرض پيش 
می آید که این زبان ها برهم اثر گذاشته باشند. فارسی باستان که 
یک زبان صرفی کامل است، تغيير می کند. در زبان های صرفی 
عمده ترین عناصر زبانی اسم و فعل است و صفت و ضمير تابع 
اسم اند. اما تمام پایانه های اسم از بين می رود و حروف اضافه به 
شكل پس و پيش اضافه به کمک می آید. هر کدام از این حروف 
اضافه یک یا چند نقش دستوری را نشان می دهند. در فارسی هم 
امروز همين مشكل را داریم. وقتی به دوره ميانه می رسيم، در زبان 
سغدی حد ميانی را می بينم. مثاًل در پاره ای موارد در خط جنس 
دستوری را می بينيم. از سغدی که بگذریم، فارسی بسيار زود از 
جنس دستوری عبور کرده است و جنس، واژگانی شده است. از فارسی 

باستان به فارسی ميانه نوعی هم ترازی صرفی انجام شده است.«
دکتر منشی زاده افزود: »به قاعده در آوردن صورت هایی که ظاهراً 
کاهش  است.  تحليلی شدگی  عوامل  از  یكی  هستند،  بی قاعده 
نيز  واژه  ساخت  در  شفافيت  و  تيرگی  دستوری شدگی،  در  حشو 
در تحوالت زبان تأثيرگذار بوده است. وی گذشت دو سه قرن را 
برای تحول زبانی از درون بسيار کوتاه مدت دانست و گفت احتمااًل 
به  زاده همچنين  منشی  دکتر  است.  بوده  مؤثر  زبانی هم  تماس 

تفاوت ماضی نقلی در فارسی باستان و اوستا اشاره کرد.«

سخنرانی »تحلیلی شدگی زبان فارسی«
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تاریخ، نشست »ظهور  تاریخ سياسی پژوهشكدة  به همت گروه 
سخنرانی  با  ایران«  انتقالی  عصر  در  منتظم  سلطنت  افول  و 
راستای طرح مساله محور »مفهوم  در  اکبری،  دکتر محمدعلی 
با حضور عالقه مندان در  ایران«  تاریخ  پادشاهی و سلطنت در 

پژوهشگاه برگزار شد.
دکتر محمد علی اکبری، استاد و مدیر گروه تاریخ دانشگاه شهيد 
بهشتی، سلطنت منتظم را در دو حوزة گفتمان سياسی و پروژة 
سياسی به بحث گذاشت. آنچه ایشان در این جلسه به آن تكيه 
کرد گفتمان سياسی است، زیرا با پروژه سياسی تقریبًا همه آشنایی 
سه ساله،  مقطع،  سه  منتظم  سلطنت  برای  تالش  دورة  دارند. 

ده ساله و دوساله دورة 
سپهساالر  کبير،  امير 
را  امين الدوله  و 
این  که  دربرمی گيرد 
توجه  با  موضوعات 
هنوز  جدید  اسناد  به 
این  دارد.  کار  جای 
موضوع به باور ایشان 
در سطح گفتمانی زیاد 
است؛  نشده  مطرح 
گفتمان  این  که  این 
در چه قالبی به وجود 
شد  هژمونيک  و  آمد 
است.  نشده  مطرح 

از گفتمان سلطنت مطلقه منتظم  همه کوشش های این سال ها 
ریشه می گيرد و نهایتًا این گفتمان به گفتمان دولت مدرن تبدیل 
می شود. سه گفتمان دولت مطلقه، مشروطه و دینی سه گفتمان 
دولت  گفتمان  مطلقه،  دولت  گفتمان  بوده اند.  ایران  در  رایج 
نيز  دوم  و  اول  پهلوی  دورة  در  است.  دموکراسی  منهای  مدرن 
رگه های آن را می توان دید. ایشان در روش ورود به بحث خود، 
از مفهومی از فوکو به نام تاریخ پروبلماتيک بهره گرفتند. فوکو 
این روش را برای تاریخ اندیشه ها و ایده ها و گفتمان ها به کار 
گرفته است. پروبلماتيكا در ریشة یونانی به مثابة چيز جدیدی بود 
که ما نمی دانستيم آن را کجا قرار دهيم و در واقع چيز نویی بود 
که مطرح می شد. فوکو اعتقاد دارد مسئله کردن چيزی توسط ما 
)پروبلماتيک کردن( نه معطوف به امر بيرونی، بلكه بيشتر نتيجه 
مواجهه ای است که ما با واقعيت خارجی داریم. پرابلم ها به نوعی 
بلكه  نيست  واقعيت  خود  مسئله  ندارند.  وجود  خارج  واقعيت  در 
ما در مواجهه با واقعيت آن را می سازیم. این مواجهه ماست که 
راه حل ها را به وجود می آورد؛ اما چطور یک چيز تبدیل به مسئله 

می شود. چطور می شود چيزی را مسئله کرد.
گفتمان دولت منتظم به باور ایشان در واقع چيزی را مسئله کردن 
و بر پایه آن مسئله به دنبال راهكار پيدا کردن، قابل  بحث است. 
بر اساس رویكرد مدنظر فوکو. مسأله کشف کردنی نيست بلكه 
آن را می سازیم. ما واقعيت را پرابلماتيزه می کنيم. این که چه چيز 
را و چرا چيزی را پربلماتيزه می کنيم مورد بحث این تاریخ است. 
گفتار  رفتند که  اصلی خود  به سراغ بحث  مقدمه  این  با  ایشان 
راه حلی  چه  و  می شود  پربلماتيزه  چگونه  منتظم  مطلقه  سلطنت 

ارائه می دهد.
ایشان رساله تنظيمات )کتابچه غيبی( ميرزا ملكم خان را ستون 
گفتمان  این  اصلی 
دانستند که بر اساس آن 
این  ساخته شدن  می توان 
داد.  توضيح  را  گفتمان 
چگونه مسئله ساخته شد 
و چه پاسخی از آن درآید 
هدف اصلی ایشان است. 
مسئله  است  این  پرسش 
اولين  چيست؟  ایران 
جانب  از  سؤال  این  بار 
عباس ميرزا پرسيده شد. 
یک  تنظيمات  رساله  در 
پاسخ داده می شود به این 
سوال، نهاد و الگو و شيوة 
حكمرانی مسئله می شود؛ و این مسئله کشف نمی شود و از ميان 
ده ها مشكل دیگر ساخته می شود. اینجا دولت و سازوکار حكمرانی 
برجسته می شود. مسئله ایران، دولت آن است. اساس حكمرانی 
این  اصلی می شود.  ریشة  به  تبدیل  و  تبدیل می شود  مسئله  به 
به  اشاره  انگشت  ماست.  تاریخ  اساسی  جریانات  پایه گذار  گفتار 
جریانات.  سایر  در  حتی  می شود  غالب  گفتمان  به  تبدیل  دولت 
کليت و تماميت تاریخ دولت سازی مسئله می شود که باید مورد 
جامعه  بودن  نافرم  ایران  اصلی  مسئله  اگر  شود.  واقع  رسيدگی 
مدنی و پس افتادگی آن می شد، صورت بندی کاماًل فرق می کرد. 
راه حل  و  دارد  مسئله  این  در  ریشه  دولت محور  ایده های  تمامی 
مسئله ایران هم باید از درون دولت دربياید. الگوی حكمرانی که 
ميراث تمدنی ایران است برای ملكم همان مسئله است، به باور او 
در دوره ناصری پانصد سال از دوره فتحعلی شاه فاصله گرفته ایم 
چون افق تازه ای در محدوده دید ما قرار گرفته است. او مسئله 
را می سازد و مشخص می کند چه چيزهایی مسئله نيست. خدا را 
مسئله نمی داند، پادشاه به معنی شخص مسئله نيست، تاریخ ما 

نشست »ظهور و افول سلطنت منتظم در عصر انتقالی ایران«
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مسئله نيست. بلكه شكل و ترتيبات حكمرانی مسئله است،  اما 
چرا ساختار دولت مسئله است. نظام حكمرانی مال این نيست که 
عقال سرکار نيستند و در مقابل آن علم را می گذارد. آن چيزی که 
ندارند عقل نيست علم است. به باور ملكم خان دست اندرکاران 
ورای  علم  آقاخان(.  ميرزا  بودن  )عاقل  نيستند  عالم  ولی  عاقلند 
عقل است. بی اعتباری حكمرانی عقاًل را می خواهد ثابت کند که 
باعقل طبيعی کارها راه نمی افتد. بعضی ها عيب کارا را به فروعات 
و به خائنان ارجاع می دهد. اشكال را به پرسنل ارجاع می دهند. به 
باور ملكم بی عقلی و خيانت کاری مسئله نيست و شخص پادشاه 
باور  به  از حكمرانی است.  این ترتيب  هم نيست. مشكل اساسًا 
یكی می شود  اجرایی  و  تصميم گيری  قوه  دولت  در  وقت  او هر 
نتيجه این می شود و منشأ همين است. سلطنت در ایران مستقله 
است )مشروعيتش را از طبقات اجتماعی نمی گيرد(. دوم سلطنت 
در  سلطنت  رکن  دو  این  )خودکامگی(،  است  اختياری  ایران  در 
ایران بوده است. مستقله بودن برای ملكم مسئله نيست. اختياری 
بودن برای او مسئله است. او مثل معمار و بنا مصالحی را انتخاب 
می کند و می سازد. ملكم شيطنت می کند و این خودکامگی را به 
صدراعظم منصوب می کند )خلسه اعتمادالسلطنه(. حكومت در این 
شكل خودکامه )قدیمی( مسئله است. اگر دنبال این هستيد که از 
داخل این سيستم شفا پيدا کنيد امكان پذیر نيست. اختياری بودن 
مسئله است. تصميم و اجرا به عنوان دو قوه تا زمانی که باهم اند 
گرفتاری پابرجاست. این به عنوان مسئله ساخته شد. دولت مسئله 
شد. مسئله ایران درنهایت تلفيق قوه تصميم گيری و اجرایی است 
و راه حل هم درواقع جدا کردن این دو قوه است. این دو قوه از 
هم جدا شوند )سلطنت مطلقه منتظم یعنی همين(. این وضعيت 
تقدیر ایران نيست بلكه ناشی از این مسئله )دولت( است. این ها از 
این به بعد به عنوان امر واقع جای گذاری می شوند. نظم گفتمانی 
شكل می گيرد؛ اما اگر در باور ملكم مسئله، مستقله بودن سلطنت 
در ایران بود گفتمان کاماًل متفاوت بود. ما با امور یافتنی سروکار 
داریم نه با امور واقعی و حقيقی. هدف سخنران نشان دادن همين 
ساخته شدن مسئله بود. این گفتمان تنها آن موقع عوض می شود 
که مسئله عوض می شود و مستقله بودن دولت تبدیل به مسئله 
می شود در برابر اختياری بودن دولت )کانون عوض می شود( از 

نحوه ساخته شدن  این  بيرون می آید.  دل گفتمان دوم مشروطه 
سلطنت  تاریخی  افق  است.  بدیلی  افق  یک  نيازمند  مسئله، 
بدون  نيست.  پذیر  رؤیت  و  نمی رود  سؤال  زیر  خودبه خود  کهن 
نمی گيرد.  قرار  ارجاع  مورد  پرسنلی  فوق  ارجاع  هيچ وقت  بدیل 
خود ساختار بدون بدیل مورد پرسش قرار نمی گيرد. ظهور افق 
تاریخی جدید و بدیل علت این تغيير نگاه است. اگر ما در افق 
تاریخی عصر مدرن قرار نمی گرفتيم امكان مواجهه  اینچنينی با 
سنت تاریخی را پيدا نمی کردیم. ساخته شدن گفتمان جدید نتيجه 
افق جدید است که به ما اجازه نگریستن از باال را به ما می دهد. 
ایده سلطنت مطلقه منتظم ایده مدرن است. از شكم عصر سنت 
در  ما  است.  نداشته  وجود  اقتضائاتش  بياید.  بيرون  نمی توانست 
این زمان با عصر جدید پيوند می خوریم. افق بدیل زاده گشته ما 
با ميراث تمدنی خودمان و افق تاریخی جدید است. ميرزا ملكم 
آن  از  بحثی  هيچ  اما  آشناست  دموکراتيک  دولت  با  حتمًا  خان 
نمی کند چون اقتضائات خود را می داند و دنبال دگرگون کردن 
وضع خود است. کم وبيش پروژه او قابليت اجرایی دارد، به دليل 
اینكه توجه به اقتضائات داشته است. اصل تحول فرنگ را تحول 
آیينی )علم( آن می داند که ما از آن به کل بی بهره ایم. هم مسئله 
ما و هم راهكار آن نتيجه افق تاریخی جدید ماست که ساخته 
می شود. قانون در اینجا برای ملكم مرزی می کشد بين دولت در 
معنای قدیم و جدید. کار ویژه های این مسئله برای ملكم مهم 
پایين  اما در  می شود. دولت منتظم ملكم مطلقه پادشاهی است 

تفكيک نهادی وجود دارد و قانون حكم فرماست.
 در جمع بندی به باور دکتر اکبری، مسئله ها ساخته می شوند و 
راه حل ها از درون آن پيدا می شوند و ما در رویكرد ملكم کاماًل 
این روند را می بينيم. این نحوه مواجهه به ما می گوید که کدام 
را به آن سمت برده  این مسئله  اقتضائات ملكم را و سازندگان 
نه  می داند  جهان  تغيير  را  خود  هدف  که  دانشی  وظيفه  است. 
تفسير جهان ناگزیر از این مواجهه پروبلماتيک است. این مواجهه 
ایران  اقتضای  گفتمان  این  می انجامد.  الگو  همين  به  انتقادی 
در عرصه  و هم  نظر  در عرصه  و هم  است؛  بوده  انتقال  دوران 

عمل هژومونيک می شود.
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نخستين همایش ملی »ادب کالمی و اجتماع« به همت انجمن 
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  همكاری  با  و  ایران«  »زبان شناسی 
پنج شنبه 31  روز  در  پارسی«  نشر »نویسه  و  فرهنگی  مطالعات 
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  حكمت  سالن  در  فروردین 

فرهنگی برگزار گردید. 

انجمن  رئيس  روشن،  بلقيس  دکتر  سخنرانی  با  همایش 
زبان شناسی ایران آغاز شد. وی ضمن عرض تبریک سال جدید 
و آرزوی سالی سرشار از موفقيت، از دست اندرکاران این همایش، 
دکتر  سپس  کرد.  سپاسگزاری  اجرایی  و  علمی  دبيران  ویژه  به 
توضيحاتی  همایش  این  علمی  دبيران  از  یكی  ابوالحسنی  زهرا 
را در خصوص همایش ارائه کرد. به گفتة وی مباحث مربوط به 
نيز جوان تر است. علی رغم  اجتماعی  زبان شناسی  از  ادب،  حوزة 
پژوهش های نظری انجام شده، هنوز نمی توان گفت این نظریه ها 
چه ميزان جهان شمول 
فرهنگ-بنياد  و 
این  وی  هستند. 
در  گامی  را  همایش  
روشن کردن  جهت 
این  مختلف  مسائل 
به  پرداختن  و  حوزه 
عمق موضوعی علمی 
پيشبرد  و  عملی،  و 
عملی کردن این حوزه 
در عرصه های عمومی 
دانست. برای برگزاری 

و  انتخاب  چكيده   23 ارسالی،  چكيده های  بين  از  همایش  این 
درنهایت 9 مقاله برای ارائه و چاپ برگزیده شد.

سخنران اول و ویژه این همایش دکتر سيد حسن حسينی، استاد 
جامعه شناسی دانشگاه تهران بود که با موضوع»بی ادبی کالمی، 
انحراف اجتماعی« به ایراد سخنرانی پرداخت. وی زبان را مجموعه 
از  برآمده  پرسش های  به  انسان  پاسخ های 
زندگی در جامعه تعریف کرد و اختراع زبان 
آوایی را انقالبی در زندگی اجتماعی انسان ها 
از  اجتماعی  طبقه  و  جنسيت  سن،  دانست. 
و  هستند  تفاوت ها  بر  اثرگذار  عوامل  زمره 
به  زنان  صورت گرفته،  پژوهش های  طبق 
دليل عوامل اجتماعی مختلف، از صورت های 
زبانی بهتر یا صحيح تری استفاده می کنند. به 
ایران  گفته  وی فحش و فحاشی در ادبيات 
قدمت طوالنی دارد و نخستين سند ثبت شده 
)به شكل  موبدان  نوشته های  در  فحاشی  از 
با  امروز  دنيای  در  است.  شده  دیده  نفرین( 
از فحاشی هم سر و کار داریم  نوع دیگری 
اعضای  دیگر  و  اشاره  و  ایما  و  با دست  که 

بدن انجام می شود. 
دکتر  بر عهده  جامعه  و  ادب  با موضوع  نخست  نشست  ریاست 
بود.  مدرس  تربيت  دانشگاه  علمی  هيئت  عضو  گل زاده،  آقا 
هم نياز  و  پيش نياز  را  آن  نظایر  و  ادب  به  مربوط  مباحث  وی 
تحليل گفتمان دانست. به گفته وی نگاه امروز به ادب، نگاهی 
پسامدرنيستی است و قضاوت در مورد ادب، مخاطب محور است. 
در ادامه سخنران اول این نشست دکتر سپيده عبدالكریمی، عضو 
ارائه مقاله مشترک خود  هيئت علمی دانشگاه شهيد بهشتی به 
شهيد  دانشگاه  زبان شناسی  ارشد  کارشناس  سليميان،  سميه  با 
با عنوان »بازنگری تعریف مفهوم »وجهه« در فرهنگ  بهشتی 
فرهنگ  در  کالمی«  »ادب  نظریه های  کارایی  بررسی  ایرانی؛ 
ایرانی« پرداخت. پس از بررسی نقدهای مختلف و همچنين پس 
در  که  شد  حاصل  نتيجه  این  ایرانی،  جامعه  ساختار  مطالعه  از 
بررسی وجهه در فرهنگ های جمع مدار همچون فرهنگ حاکم 
تا حد  را  و گافمن  لوینسون  و  براون  تعریف  نمی توان  ایران،  بر 
زمانی  مقطع  و  موقعيتی  بافت  باید  و  دانست  کارامد  موردانتظار 
بهتر  هفتاد  دهه  از  پيش  بافت های  در  داد.  قرار  نظر  مد  نيز  را 
است از تعریف اصالح شده گافمن از وجهه استفاده شود که در 
او  وجهه  تعيين  در  فرد  خود  نقش  اندازه  به  جامعه  نقش  بر  آن 
تأکيد شده است. مقاله دوم با عنوان »بررسی دیدگاه زبان آموزان 

نخستین همایش ملی »ادب کالمي و اجتماع«
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منظورشناسی  آزمون  پرسش های  به  پاسخ  در  غيرفارسی زبان 
درک  ميزان  در  جنسيتی  تفاوت های  تحليل  و  تجزیه  تعارف: 
شهبازی،  امين  توسط  ادب«،  و  احترام آميز  گفتاری  کنش های 
ارائه شد  دانشگاه عالمه طباطبایی  زبان شناسی  ارشد  کارشناس 
زبان  گروه  استادیار  سعيدی،  زری  دکتر  با  مشترک  طور  به  که 
انجام شده بود. به  انگليسی دانشگاه عالمه طباطبایی  ادبيات  و 
گفته وی برای انجام این پژوهش 60 نفر زبان آموز غيرایرانی زن 
و مرد )30 خانم و 30 آقا( در سطح پيشرفته آموزش، به روش 
دانشگاه  دهخدا،  بين المللی  مؤسسه  از  دسترس  در  نمونه گيری 
عالمه طباطبایی و دانشگاه تهران انتخاب شدند و پرسشنامه ای 
حاوی 35 سوال به آن ها ارائه شد. نتایج حاکی از آن بود که زنان 
در مقایسه با مردان درک بيشتری از کنایه داشتند، اما درک زنان 
و مردان در تعارف های احترام و عاطفی تقریبًا مشابه بود. بنابراین 
احترام  تعارف های  درک  در  غيرفارسی زبان  زبان آموزان  جنسيت 
تأثيرگذار  کنایی  تعارف  در درک  اما  نيست،  تأثيرگذار  عاطفی  و 
است. مقاله سوم با عنوان »بررسی ميزان استفاده از راهبردهای 
ادب جهت حفظ وجهه در همسایگان« توسط شاهد زندیه راد، 
آزاد اسالمی واحد علوم  دانشجوی دکتری زبان شناسی دانشگاه 
و تحقيقات تهران ارائه شد. به گفته وی داده های این پژوهش 
 )DCT( آزتگ  پرسشنامه  نوع  از  پرسشنامه ای  از  استفاده  با 
فرضی  موقعيت   20 در  خانواده   100 آن  در  که  شد  گردآوری 
و  گرفتند  قرار  غيرصميمی  و  صميمی  موقعيت های  در  مختلف 
یكی از گزینه ها را انتخاب کردند. نتایح حاصل از این تحقيق این 
بود که بين طبقات اجتماعی مختلف در موقعيت صميمی و غير 
صميمی با نوع راهكارهای ادب که آن ها در تعامالت خود به کار 
می برند، تفاوت وجود دارد. در موقعيت صميمی، طبقات اجتماعی 
ادب  راهكارهای  از  استفاده  به  تمایل  ترتيب  به  متوسط  و  باال 
مستقيم، ادب کنایه دار، ادب منفی، ادب مثبت دارند اما در طبقه 
اجتماعی پایين، ميزان استفاده از ادب مثبت کاهش چشمگيرتری 
نسبت به باقی طبقات دارد. در موقعيت غيرصميمی هر سه طبقه 

تمایل به استفاده از ادب منفی دارند. 
پس از استراحت و پذیرایی، نشست دوم با عنوان ادب و فرهنگ 

منشی زاده، عضو هيئت  دکتر مجتبی  ریاست  به 
شد.  آغاز  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  علمی 
غفاری  مهبد  دکتر  نشست  این  ویژه  سخنران 
اسكایپ  با  ارتباط  طریق  از  کمبریج  دانشگاه  از 
به  عنوان »حضرتعالی  با  ارائه سخنرانی خود  به 
بنده لطف فرمودین« پرداخت. به گفته وی ما در 
زبان فارسی با پيوستاری از شكل بسيار مؤدبانه 
تا غير مؤدبانه روبرو هستيم و صورت های زبانی 
در جایگاه های مختلفی در این پيوستار قرار دارند. 
شاید برای بومی زبان، این گوناگونی و در پيوستار 
قرارگرفتن، به شكل ناآگاهانه قابل فهم باشد اما 

برای زبان آموز فارسی، گيج کننده است. 
مقاله دوم با عنوان »بررسی ميزان کاربست اصول 

ادب ليچ در اشعار پروین اعتصامی« توسط دکتر رضا خيرآبادی، 
و  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  علمی  هيئت  عضو 
آزاده کشوردوست، دانشجوی دکتری زبان شناسی دانشگاه تربيت 

شده  انجام  مدرس 
این  از  هدف  بود. 
تحليلی- پژوهش 

مقایسه  توصيفی، 
نقض  و  رعایت 
در  ليچ  ادب  اصول 
منتخب  بيت   200
پروین  اشعار  از 
اعتصامی بود. نتيجه 
تحليل  و  تجزیه 
داد  نشان  داده ها 
موارد  بيشترین  که 
به  مربوط  نقض 

با  بود که  به اصل همدردی  مربوط  آن  و کمترین  درایت  اصل 
توجه به ماهيت شعر تعليمی، توجيه پذیر به نظر می رسيد. نقض 
اصل ادب در این اشعار، پایان گفتگو را به دنبال نداشته و مكالمه 
را  آن  علت  می توان  که  می کرد  پيدا  ادامه  همچنان  طرف  دو 
هدفمند بودن اشعار و تالش برای القای مفاهيم موردنظر شاعر 
به مخاطب دانست. مقاله بعدی با عنوان »ادب کالمی سعدی: 
بهروز  دکتر  توسط  آرای سعدی«،  مبنای  بر  گفتمانی  مطالعه ای 
دانشگاه  نمایشی  هنرهای  گروه  دانشيار  بختياری،  محمودی 
زبان شناسی  دکتری  دانشجوی  شاه حسينی،  فائقه  و  تهران 
دانشگاه پيام نور صورت گرفته بود. برای انجام این پژوهش پس 
به  خاص  طور  به  که  بيتی   206 گلستان،  و  بوستان  بررسی  از 
مفهوم ادب و چگونگی رفتار با دیگران می پرداختند، جدا شدند. 
اصول  و  لوینسون  و  براون  ادب  راهبردهای  با  یک  هر  سپس 
مشارکت کالمی گرایس مقایسه شدند تا ميزان همسویی پندهای 
سعدی با معيارهای آن ها مشخص شود. درنهایت روشن شد که 
به  سعدی،  ادب  اصول  عنوان  به  را  سعدی  معيارهای  می توان 
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ادب  ریشه های  با  منطبق  و  خود  به  منحصر  ویژگی های  لحاظ 
ایرانی، تلقی کرد. سخنرانی پایانی این نشست توسط غالمرضا 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  زبان شناسی  دکتری  دانشجوی  خادمی، 
علوم و تحقيقات تهران با موضوع »بررسی کنش گفتاری نفرین 
در گویش بختياری زز و ماهرو« ارائه شد. به گفته وی در این 

پژوهش عالوه بر شم زبانی نگارنده، داده های زبانی با استفاده از 
روش ميدانی نيز جمع آوری شد. سپس داده های زبانی براساس 
طبقه بندی  آن ها  محتوای  و  نفرین  موضوع  به کاررفته،  عناصر 
تا  است  زنانه  بيشتر  گفتاری  این کنش  شدند. مشخص شد که 
این  از جمله »ستاره« در  مردانه. همچنين نقش عوامل طبيعی 
فرهنگی  عوامل  بر  مبتنی  که  بود  مشهود  بسيار  گفتاری  کنش 

می نمود. 
در این همایش زمانی نيز برای ارائه پوستر در نظر گرفته شده بود. 
شش پوستر ارائه شد که عناوین و ارائه دهندگان آن ها به شرح زیر 
است: 1- »کنش گفتار عذرخواهی در بين مردان تحصيل کرده 
ایرانی و تأثير جنسيت و قدرت اجتماعی طرف مقابل روی شيوه 
عذرخواهی«: وحيد کرد و وحيد آل محمد، دانشجویان کارشناسی 
ارشد زبان شناسی دانشگاه تهران. نتيجه این پژوهش نشان داد 
مقصر  را  خود  که  شرایطی  در  ایرانی،  تحصيل کرده  مردان  که 
مختلف  روش های  به  و  پذیرفته  را  خود  عمل  مسئوليت  بدانند، 
به خصوص قبول مسئوليت و عذرخواهی مستقيم، در پی جبران 
برمی آیند. 2- »بررسی پدیده ادب و حفظ وجهه در گفتمان زوجين 
در دو نسل متفاوت«: فروغ تالوصمدی. نتایج این پژوهش نشان 
غيرمستقيم  راهبردهای  کاربرد  مصادیق  رفته،  روی هم  که  داد 
در ميان پاسخ دهندگان از فراوانی بيشتری برخوردار بود که این 
نوع  و  اجتماعی  فرهنگ، هنجارهای  در  ریشه  نكته می توانست 
روند  تطبيقی  »بررسی   -3 باشد.  داشته  زوجين  ميان  در  روابط 
رشد ادب زبانی کودکان در مناطق 1 و 19 شهر تهران«: افسانه 
می توانست  طبقاتی  تفاوت های  که  داد  نشان  نتایج  ارجمندیان. 
به طور خاصی ادب زبانی کودک را تحت شعاع خود قرار دهد. 
با  درخواست  بيان  برای  زبانی  مؤدبانه  راهكارهای  »بررسی   -4
زمانی،  سليمه  دانشجو«:  و  استاد  بين  مؤلفه صميميت  به  توجه 

تحقيقات،  علوم  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دکتری  دانشجوی 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دکتری  دانشجوی  دیلمقانی،  سميرا 
بين  همبستگی  از  حاکی  پژوهش  این  نتایج  تحقيقات.  و  علوم 
موارد  برخی  در  و  استاد،  با  صميمی  رابطه  و  درخواست  سطح 
همبستگی بين صميميت و استفاده از واژه خطاب »استاد« بود. 
»برهم کنشی«،  بُعد  در  خصمانه  »نگرشی   -5
زرتشتی«:  نوشته های  در  مزدک  با  مخالفت 
و  زبان  ارشد  کارشناس  مهمانی،  جباری  علی 
حيدری،  عليرضا  گيالن،  دانشگاه  فارسی  ادبيات 
باستانی  زبان های  و  فرهنگ  دکتری  دانشجوی 
براساس  تحقيقات.  و  علوم  آزاد  دانشگاه  ایران، 
شواهد در این تحقيق، نویسنده مزدک نامه منظوم، 
مزدک  به  نسبت  بی ادبی  در  را  کميت  بيشترین 
مرتكب شده است. 6- »زن و ادب در داستان »به 
»ریستاتيف«  و  دانشور  سيمين  کنم«،  کی سالم 
دانشجوی  لطفی،  مرضيه  موریسون«:  تونی 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  زبان شناسی  دکتری 
نتایج نشان داد که در فهرنگ  علوم و تحقيقات. 
ایرانی همانند فرهنک آمریكایی از وجهه ایجابی و سلبی برای 

حفظ ادب استفاده می شود.
بود،  شده  گرفته  نظر  در  ناهار  و  نماز  برای  که  ساعاتی  از  پس 
پایانی به ریاست دکتر علی اصغر سلطانی، دانشيار گروه  نشست 
عنوان  با  اول  مقاله  شد.  آغاز  باقرالعلوم  دانشگاه  زبان انگليسی 
انتخابات  مناظره های  در  بی ادبی کالمی  و  ادب  مبانی  »تحليل 
مقرب،  شوکتی  سميه  توسط   »2016 آمریكا  ریاست جمهوری 
ارائه شد  دانشجوی دکتری زبان شناسی همگانی دانشگاه شيراز 
علوم  دکتری  دانشجوی  رضایی پناه،  امير  با  مشترک  کاری  که 
سياسی دانشگاه شهيد بهشتی بود. به گفته وی چارچوب نظری 
این پژوهش مبتنی بر ترکيب نظریه ادب کالمی کالپپر و نظریه 
مربع ایدئولوژیک ون دایک است. نخست متن مناظره ها براساس 
نظریه ادب و بی ادبی کالمی تجزیه و تحليل شد و سپس موارد 
رقيب  گفتمان  منفی  بازنمایی  و  خودی  گفتمان  مثبت  بازنمایی 
که  داد  نشان  نتایج  گردید.  تبيين  دموکرات  حزب  نامزد  به ویژه 
برخی  رعایت  با  و  لفافه  در  عمومًا  ترامپ  برخالف  کلينتون 
محدوده ها از ابزارهای بی ادبی کالمی بهره برده است، اما ترامپ 
نوبت گيری و تجاوز  بيشتری داشته است. عدم رعایت  صراحت 
به سخن یكدیگر و عمل جسورانه در هر دو مشاهده شده است، 
درنتيجه  می رسيد.  نظر  به  بيشتر  زمينه  این  در  ترامپ  اما سهم 
ترامپ به واسطه تعریف مناسب تر و همسوتر هویت خویش در 
ارتباط با جامعه آمریكا توانست از ابزارهای سلبی و ایجابی ادب 
و بی ادبی کالمی به شكلی موفق تر و کارآمدتر استفاده کرده و 
پيروز انتخابات شود. در ادامه مژگان سوقانی، دانشجوی دکتری 
به  تهران  تحقيقات  و  علوم  اسالمی  آزاد  دانشگاه  زبان شناسی 
ارائه مقالة مشترک خود با دکتر زهرا ابوالحسنی، استادیار گروه 
زبان شناسی مرکز تحقيق سازمان سمت، با عنوان »بررسی ادب 
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و بی ادبی کالمی در گفتگوها و گزارش های ورزشی تلویزیون« 
پرداخت. 24 مصاحبه ورزشی تصویری مربوط به سال های 1390 
تا 1395 از جمله برنامه نود و برنامه های ورزشی شبكه دو و سه، 
از  نتایج حاصل  تشكيل می دادند.  را  پژوهش  این  آماری  جامعه 
از  حاکی  کندال  و  دو  خی  آماری  آزمون  براساس  پژوهش  این 
آن بود که راهبردهای ادب بيشتر از راهبردهای بی ادبی استفاده 
شدند. راهبرد ادب مثبت و راهبرد بی ادبی منفی بيشترین کاربرد 
را داشتند. همبستگی معناداری بين متغيرهای مورد بررسی )سن 
نشد.  مشاهده  ادب  راهبردهای  کاربرد  و  تحصيالت(  و  جنسيت 
رابطة معناداری بين متغيرهای جنسيت و سن با ميزان استفاده 
همبستگی  راهبردها،  این  اما  شد  دیده  بی ادبی  راهبردهای  از 
سخنرانی  ندادند.  نشان  خود  از  تحصيالت  متغير  با  معناداری 
پایانی این همایش با عنوان »تاثير شبكه های مجازی اجتماعی بر 
ادب کالمی: مطالعه موردی نظر کاربران دانشگاه ایالم«، توسط 
مرضيه قاسمی، دانشجوی کارشناسی ارشد زبان شناسی دانشگاه 
اسالم ارائه شد که کاری مشترک با دکتر طاهره افشار، استادیار 
گروه زبان شناسی دانشگاه ایالم بود. به گفته وی جامعة آماری 
تعداد 6785  به  ایالم  دانشگاه  دانشجویان  تمام  را  پژوهش  این 
نفر تشكيل می دادند که از این ميان 364 نفر با توجه به فرمول 
انتخاب شدند. نمونه پژوهش به روش  کوکران به عنوان نمونه 
نمونه گيری تصادفی ساده انتخاب شد و تجزیه و تحليل داده ها 
در دو بخش آمار توصيفی و استنباطی انجام شد. نتایج نشان داد 
که بخش قابل توجهی از کاربران معتقدند شبكه های مجازی و 
اجتماعی مختلف بر روی ادب کالمی افراد مختلف تأثير بسزایی 
دارند و می توانند گسترش دهندة عادات و ناهنجاری های کالمی 

منفی در جامعه باشند.
در پایان این نشست دکتر سلطانی تشكر ویژه ای از دبيران علمی 
و اجرایی این همایش به عمل آورد و دانشجویان را به کاستن از 
روحيه محافظه کاری و داشتن دیدی باز در این حوزه دعوت کرد. 
در پایان دکتر بختياری یكی دیگر از دبيران علمی این همایش، 
تشكر ویژه ای از آقای امير احمدی مدیر نشر نویسه پارسی و یار 
دیرین انجمن و همين طور سرکار خانم زهرا ابراهيم بانكی، دبير 

اجرایی این همایش و مسئول دفتر انجمن زبان شناسی ایران به 
عمل آوردند که با تالش و فعاليت بی شائبه  خود برای برگزاری 
همایش، به دبيران علمی اجازه دادند تا تنها دغدغه مسائل علمی 
را داشته باشند. وی یكی دیگر از فواید این همایش ها را گردآمدن 
اهالی جامعه زبان شناسی کنار هم و بحث و تبادل نظر عنوان کرد 
برد که: در سمينار و  پایان  به  این شعر طنز  با  را  و سخن خود 

مجلس ترحيم/می توان دید دوستان قدیم.
این همایش با عكس یادگاری برگزارکنندگان و شرکت کنندگان 

در این همایش به پایان رسيد.
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سومين نشست مسأله مندی توسط گروه تاریخ سياسی پژوهشكدة علوم تاریخی در سالن اندیشه پژوهشگاه، با حضور استادان، دانشجویان 
و عالقه مندان برگزار شد. سخنران این نشست دکتر رضوی هيأت علمی دانشگاه خوارزمی بودند که ابتدای جلسه اعالم اميدواری کرد که 
طرح این بحث توسط ایشان به یک دیالوگ بين اهل تاریخ تبدیل شود و بحث این نشست را در ادامه بحث خودشان در همایش نقد متون 

دانست. ایشان ابتدا این سؤال را مطرح کرد که اهل تاریخ در هنگام طرح مسأله در 
چه سطحی از آگاهی باید قرار داشته باشند؟ مسأله باید امری پيشينی بر مطالعات 
باشد یا امری پسينی؟ دکتر رضوی پس از طرح این موضوع به سه رهيافت دربارة 

مسأله در پژوهش های تاریخی پرداخت.
رهيافت اول رهيافت سنتی )پوزیتویستی(: در این رهيافت پس از جمع آوری و نقد 
داده ها و اطالعات موثق را مسأله می کنيم و درواقع طرح مسأله حاصل فكتولوژی 
است. این نگاه غالب در رشتة تاریخ در جامعة ما بوده و است. در واقع این رهيافت 

قائل به مسأله نيست. 
رهيافت دوم برعكس رویكرد اول قائل به مسأله است اما این مسئله را معطوف به 

گذشته می داند و وجه چگونگی و چرایی را درگذشته مورد بررسی قرار می دهند.
رهيافت سوم در مورد مسأله در پژوهش های تاریخی به دانش و بينش تاریخ شناسی 

و معاصریت تاریخی معطوف می شود و مسأله در این رویكرد بر اساس نيازهای امروزی مطرح می شود. تاریخ شناس در این رویكرد با اشراف 
به گذشته و با تبحر در فضای حال طرح مسأله می کند و مسائل به معضالت مبتالبه گره می خورد، اما سؤال اینجاست که کدام دیدگاهشان 
معرفتی تاریخ را باال می برد و چگونه یكی از این دیدگاه ها می تواند به کار برده شود و جوابگو باشد. دکتر رضوی رهيافت سوم را رهيافت 
مناسب تر و قابل قبول تری عنوان کرد. به باور وی تاریخ شناس مدام در حال اندیشيدن است. او در )فضای گفتمانی عصر حاضر( سير می کند 
و با مورخ که در فضای گفتمانی گذشته سير می کند تفاوت دارد. روی سخن دکتر رضوی در این گفتار با تاریخ شناس است و نه با مورخ. 

تاریخ شناسی که در پرتو نياز روز موضوع و مسأله استخراج می کند و به دنبال پيدا کردن نقاط کور و دیده نشده است.
سپس ایشان بحث را بر روی چگونگی طرح مسأله برد و این سؤال را مطرح کرد که دانسته های پيشينی چه جایگاهی در طرح مسأله دارد. 
اگر مسأله را به دو شق چگونگی )متغير وابسته( و چرایی متغير مستقل تقسيم کنيم، تكليفمان با بخش چگونگی مشخص است باید تا آنجا که 
می توانيم به جوانب کار اشراف پيدا کنيم؛ اما نكتة مهم چرایی در طرح مسأله است. در طرح چرایی هاست که دانش و بينش و روش به کار ما 
می آید و می تواند ما را کمک کند. در چرایی هاست که ما نياز به شناخت فضای گفتمانی عصر حاضر را حس می کنيم. اگر بحث چگونگی ما 
را سوار بر کار می کند و همگان بر سر آن به نوعی نگاه یكسانی دارند در بحث چرا نگاه ها بسيار متنوع و متفاوت می شود. )بر اساس مطالعات 
جانبی هر تاریخ شناسی به دنبال علل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی متفاوتی می رود(. در واقع متغير وابسته شناخته شده است و از گذشته 
می آید اما متغير مستقل برگرفته از شرایط امروز است و بر متغير وابسته تأثير می گذارد. تمایز تاریخ شناسی های متفاوت برحسب وجه چرایی و 
طرح متغير مستقل شكل می گيرد و ما باید از متفكر انتظار داشته باشيم ابتدا هم وجه چگونگی و هم وجه چرایی کار خود را توضيح دهد. در 
واقع آنچه مورد نظر ماست خود مسأله است و اگر چگونگی و چرایی را خوب مطرح کنيم سؤال و فرضيه خودبه خود نمایان خواهند شد و طرح 
مسأله همة این ها را در برمی گيرد. به باور ایشان تاریخ اگر قرار است فایده ای برای زندگی کنونی ما داشته باشد دانش و بينش تاریخ شناس 
و فضای گفتمانی آن بسيار بر این موضوع تأثيرگذار است. با اتمام سخنان دکتر رضوی، دکتر عليرضا مالیی توانی به تفاوت دیدگاهشان با 
دکتر رضوی اشاره کرد. به باور ایشان نگاه گذشته گرا و تفننی به تاریخ را نمی توان مسأله محور دانست. دو دیدگاه بعدی که یكی بر خاسته از 
یک نگاه انتقادی به یک عصر و دوره است )مانند رویكرد انحطاط عباس اقبال درباره مغوالن( و دیگری بررسی انتقادی همة آنچه در یک 
حوزه اتفاق افتاده و در هم آميختن و نگاه انتقادی به این نظریات. این هر دو رویكرد مسئله محور هستند. به باور ایشان بيشتر گفته های دکتر 
رضوی درون رشته ای بود درحالی که نگاه جزیره ای به علوم انسانی امكان طرح مسئله را از ما می گيرد. به باور دکتر مالیی طرح مسأله بسيار 
مهم تر از پاسخ هایی است که به آن داده می شود. همچنين از دکتر رضوی سؤال شد که باوجود انتقاد به رویكرد پوزیتویستی عماًل در ميدانی 

که این رویكرد درست کرده است مطالب خود را عنوان می کنند.
سپس دکتر رضوی عنوان کرد که قائل به پای بندی به یک روش نيست و از هر روشی تا آنجا که به کارشان بياید بهره برداری می کند و 
همچنين بحث خود را متوجه درس روش تحقيق در رشته تاریخ در دانشگاه دانست که با بحث های کالن روش تحقيق در علوم انسانی 
متفاوت است. ایشان هدفشان را رفع مشكل در سطح دانشگاهی و توانمند کردن دانشجو برای طرح مسأله عنوان کرد و درنهایت ابراز 

اميدواری کرد که این جنس بحث ها رها نشود و در آینده تداوم پيدا کند.

»جایگاه مسأله در پژوهش های تاریخی«
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پژوهشكدة حكمت معاصر در روز سه شنبه 26 اردیبهشت نشستی با عنوان »برهان خاص عالمه طباطبایی در رساله الوالیه و نقش آن 
به عنوان مبنایی برای تعریفی جدید از انسان و علوم انسانی« با سخنرانی دکتر هادی وکيلی را در سالن حكمت از برگزار کرد.

این رساله، از رساله های فلسفی- قرآنی و به تعبيری عقلی- نقلی و حتی به تعبيری از نوشته های شاخص عرفانی این حكيم مفّسر است. 
واژه »الوالیه« در این رساله صرفًا به معنای »قرب/ تقّرب« است و به والیت به معنای والیت در حسبه، مدیریت صغار و مجانين، والیت 

فقهی- سياسی یا والیت به معنای حب و دوستی و غيره ربطی ندارد.
این رساله که در حجمی مختصر اما پرمغز و با نثری فصيح به 

نگارش درآمده، شامل 5 فصل به شرح زیر است:
1- ان لظاهر الدین باطنا

2- ما هو الباطن للشریعة

3- التختص الطریق الی الباطن باالنبیاء

4-طریق الوصول الی الباطن و الحقیقة

5- ما هو الکمال الحقیقی و حقیقه الحقایق
نظر ما در این بحث به خصوص به دو فصل اول و چهارم است. 
عالمه طباطبایی در فصل اول، زندگی انسان را شامل سه نظام 
نسبت های  )شامل  انسانی  نظام  )شامل حقایق طبيعی(،  طبيعی 
اجتماعی  زندگی  تشكيل  به  منجر  که  طبيعی(  حقایق  با  انسان 
الوهيت  و  دینی  زندگی  و  الدین(  و  الشریعه  )البشرط  مدنّيت  و 

)بشرط الشریعه و الدین( و نظام االهی )شامل نسبت انسان با حقيقت/ حقایق )زندگی عرفانی(( می داند. از نظر ایشان دو مرتبة حقایق 
پيشا وجودی/ خلقی به عنوان جهان مبدأ و حقایق پسا وجودی/ خلقی به عنوان جهان معاد، مراتب حقایق منفرد و بی نسبت هستند و 
لذا زندگی اجتماعی و احكام و قوانين مدنّيت در آنها راه ندارد. مدنيت تنها مربوط به جهان فيمابين آنهاست که شامل حقایق طبيعی و 

اعتباریات انسانی می شود. موجودات افق زندگی مادی/ اجتماعی/ مدنی در این جهان، سه دسته هستند:
أ ( موجودات مادی محض یا نيمه مجرد که نه صادر اول هستند و نه صائر آخر. حد وجودی این موجودات از صقع ماده تا عالم مثال 

است؛ بنابراین، به ساحت عقل مجرد راه ندارند. 
ب ( موجودات مجرد محض یعنی فرشتگان و عقول مجرده که حد وجودی آنها از عالم عقول تا لقاء اهلل است.

ت ( موجودات مادی- مجرد که منحصر در انسان هستند و حد وجودی او از صقع ماده تا لقاء اهلل است.
انسان ها بر اساس دو تربيع عقل نظری )شامل عقل هيوالنی، عقل بالملكه، عقل بالفعل و عقل بالمستفاد( و عقل عملی )شامل تخليه، 
تجليه، تحليه و فنا(، مدارج صعودی و تحوالت شهودی را در مسير سير از ظاهر عالم/ عوالم به سوی باطن/ بواطن عوالم طی می کنند.

عالمه طباطبایی در فصل چهارم از این رساله، برهانی را شامل سه مقدمه طرح می کند که بر اساس این برهان، تعریفی جدید از انسان 
قابل اصطياد است. طبق مفاد مقدمات این برهان به خصوص مقدمه سوم، انسان را نه فی المثل به »حيوان ناطق« چنان که ارسطو 
می گوید و نه »حيوان سمبل شناس« چنان که کاسيرر می گوید بلكه به »حيوان ولّی« )حيوان ولّی به حمل هو هو و حيوان ذوالوالیه به 
حمل ذوهو( می توان تعریف کرد. »ولّی« یعنی قابل للقرب یا متقّرب که به معنای قابليت تحصيل فنای شهودی در مقام ذات، صفات و 

افعال یعنی سه مرتبه از توحيد ذاتی، صفاتی و افعالی می باشد.
علوم انسانی به مثابة علوم حاصل از اعتبارات برآمده از نسبت های چهارگانه انسان )نسبت با انسان های دگير، نسبت با حقایق طبيعی، 
نسبت با خود و نسبت با حقيقه الحقایق)خدا((، علومی اعتباری هستند و هدف آنها بر مبنای تعریف جدید از انسان، تقرب و اتصال 

تدریجی آنها با حقيقت االهی از طریق حيث التفاتی شهودی است که مستلزم بازتعریف آنها از این جهت است.

»برهان خاص عالمه طباطبایی در رساله الوالیه و نقش آن 
به عنوان مبنایی برای تعریفی جدید از انسان و علوم انسانی«
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انتصاب اعضای شورای سیاستگذاری 

دکتر حسينعلی قبادی، رئيس پژوهشگاه و رئيس جشنواره، طی احكام جداگانه ای اعضای شورای سياستگذاری جشنواره را 
منصوب کرد.

آقایان سيد سجاد علم الهدی، سيد محمد رحيم ربانی زاده، محمود جنيدی جعفری، سيد محسن علوی پور، محمدعلی معتضدیان، 
سيد جواد ميری منيق و سرکار خانم اشرف بروجردی طی احكام جداگانه به عضویت در شورای سياستگذاری پنجمين جشنوارة 

بين المللی امام علی پژوهی در آمدند.

صدور حکم اعضای مجمع عالی داوران 

دکتر حسينعلی قبادی رئيس پژوهشگاه و رئيس جشنواره طی احكام جداگانه ای اعضای مجمع عالی داوران جشنواره را منصوب کرد.
آقایان پروفسور علی مهدی زیتون، پروفسور صالح مهدی الفرطوسی، دکتر ظاهر نصير، دکتر باسم االنصاری، دکتر علی اصغر 
پورعزت، دکتر محمدعلی آذرشب، دکتر محمدعلی شاه آبادی، دکتر محمدعلی فتح الهی، دکتر یداهلل رفيعی، دکتر قيس آل 
قيس، دکتر داود مهدوی زادگان، آیت اهلل دین پرور، حجت االسالم دکتر معزی، دکتر عبداهلل قنبرلو، دکتر مصطفی دلشاد تهرانی، 
دکتر کاوس روحی، دکتر سيد سجاد علم الهدی، دکتر سيد محمدرحيم ربانی زاده، دکتر غالم علی افروز، دکتر مهدی گلشنی، 
دکتر عالء الدین شاهرخی. خانم ها دکتر مریم صانع پور، دکتر فاطمه احمدی، دکتر شكوه السادات حسينی، دکتر معصومه نعمتی، 

دکتر صابره سياوشی.

پنجمین جشنوارة بین المللی امام علی)ع( پژوهی

پنجمین جشنوارة بین المللی امام علی)ع( پژوهی
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