
نخستين كارگاه «حكمت 
اسالمى و عالم معاصر» با 

حضور انديشمندان  حوزه 
و د انشگاه  برگزار شد  

كارگاه «حكمـت اسـالمى و عالم معاصـر» 24 و 25 خرداد با حضور 
اسـاتيد برجسـته و صاحب نام و عالقه مندان، در پژوهشـگاه علوم انسـانى و مطالعات فرهنگى برگزار شـد.برگزارى ايـن كارگاه بازتاب 
مناسـبى در ميان اسـاتيد و دانشجويان داشـت و ضمن اينكه مورد توجه رسـانه هاى عمومى و تخصصى قرار گرفت از سوى آنها «موفق» 
ارزيابى شـد.در نخسـتين روز اين كارگاه دكتر حميدرضا آيت اللهى رئيس پ ژوهشـگاه علوم انسـانى و مطالعات فرهنگى، دكتر حسـين 
كلباسـى اشـترى (رييس كارگاه)سـخنرانى هاى كوتاهى داشـتند.دكتر آيت اللهى در آئين افتتاحيه اين كارگاه  در مورد اهميت فلسفه و 
حكمت اسـالمى سـخنرانى كرد و گفت:«برخى به علت اينكه فلسفه غرب توانسته تسلط خود را در تفكر فلسفى دنيا نشان دهد از جريان 
فلسـفه اسـالمى و اهميت و دقت نظر آن غافل شـده اند و ضرورت دارد به نكات ناب فلسـفه اسالمى توجه داشـت.»وى تصريح كرد: «اين 
كارگاه مى تواند نشـان دهد كه فلسـفه اسـالمى به ويژه حكمت اسـالمى مى تواند در جهان فعلى ارتباط برقرار كند و تأثيرگذار باشـد و 
جريـان فكـرى متمايـزى از جريانات غالـب جهانى ارائه كند.»سـپس دكتر رضـا داورى اردكانى بـا موضوع امكان همسـخنى با حكماى 

مسلمان؛از آرمان تا واقعيت سخنرانى كرد. پس از آن  چند نشست تخصصى در ادامه اين كارگاه برگزار شد.
در ايـن نشسـت ها سـخنرانان موضوعات مرتبط با حكمت و فلسـفه را در آراى آيـت ا... جوادى آملى، عالمه جعفـرى، عالمه طباطبايى و 
شهيد مطهرى بررسى كردند.»»»                                                          ادامه در صفحه 6

با حضور معاون پژوهشى وزير علوم،تحقيقات و فناورى
پرتال جامع علوم انسانى رونمايى شد 

با حضور دكتر محمد مهدى نژاد نورى، معاون پژوهشى و فناورى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى و 
دكتر آيت اللهي رئيس پژوهشگاه علوم انساني چهارشنبه 29 خرداد از فاز نخست پرتال جامع علوم 

انسانى رونمايى شد.
دكتر مهدى نژاد در اين مراسم با بيان اينكه براى رسيدن به نقطه قابل قبولى در حوزه علوم انسانى-

اسالمى، راه طوالنى و سختى در پيش داريم،گفت:«تحول در علوم انسانى كشور به علوم انسانى- 
اسالمى ، مطالبه جدى مقام معظم رهبرى ، انديشمندان و دانشجويان حوزه علوم انسانى است.»

معاون پژوهشى و فناورى وزير علوم در بخش ديگرى از سخنان خود ، تغيير ديدگاه و اعتقاد به تحول 
در حوزه علوم انسانى و تغيير محتوى و تهيه محتوايى متناسب با نياز امروز جامعه و ارائه آن به شكل 
قابل قبول را دو عامل ضرورى براى رسيدن به يك وضعيت قابل قبول در حوزه علوم اسالمى انسانى 

عنوان كرد.
ــراى انجام كارهاى  ــى را از ضروريات الزم ب ــگاه اطالعات علم ــاورى برخوردارى از يك پاي ــن فن وى همچني
ــنگين عنوان كرد و افزود:«تاكنون چنين پايگاهى در حوزه علوم انسانى نداشتيم ولى با  ــى عميق و س پژوهش
تالش و همت پژوهشگاه  اين پايگاه راه اندازى شده و از اين پس مورد استفاده انديشمندان و عالقه مندان اين 

حوزه قرار مى گيرد »»»                    ادامه در صفحه 5

خبرنامه داخلى | سال دوم | شماره 13 | خرداد 90 

72 رشته در بخش هاى مختلف 
عناوين رساله هاى دكترى 
پژوهش محور اعالم شد   

دبير خانه اعالم كرد
آخرين پيشرفت ها در 

بازنگرى سرفصل ها 
كدام برنامه،چه روزي برگزار مي شود؟  

جدول سخنراني هاي تير ماه

ويژه نامه نخستين كارگاه حكمت اسالمى 
تالش براى تاثير گذارى 

فلسفه اسالمى 
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در صفحات بعد
 مى خوانيد

بر اساس اعالم معاونت پژوهشى
همه طرح هاى پژوهشى 

«طرح محور» شدند



2  خبرنامه داخـلي پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى |  شمـاره 13| خرداد 90

ـار
خبــ

ا
ار 

 اخب
ها+

ت 
شس

ن
مى 

سال
ت ا

حكم
گاه 

كار
مه 

ژه نا
وي

دكتر آيت اللهي در گفتگو با روزنامه ايران: 
 نبايد 

از انديشه هاي غربي گريخت 
ــرداد گفتگويي با دكتر                     ــنبه 21 خ ــران در صفحات فرهنگي ش ــه اي روزنام

آيت اللهي پيرامون «ضرورت توليد علوم انساني اسالمي» منتشر كرد.
ــي در اين گفتگو ضمن  ــاني و مطالعات فرهنگ ــگاه علوم انس رئيس پژوهش
برشمردن نقايص علوم انسانى در فضاي دانشگاهي كشور،با اشاره به هجوم 
ــورد ورود  ــك نبايد در م ــوزه گفت:«بي ش ــي در اين ح ــه هاي غرب انديش
ــه هاي غربي تنها پذيرنده و منفعل بود بلكه بايد علم وارداتى را مورد  انديش
تجزيه و تحليل قرار داد. نبايد از انديشه هاي غربي گريخت چه بسا مواجهه 
ــيدن به تفكر بومي  ــه هاي غربي مي تواند ما را در رس ــال و مؤثر با انديش فع

مدد رساند.»
ــاره به برنامه هاي موجود براي تغيير سرفصل دروس علوم انساني  وي با اش
ــاركت جامعه دانشگاهي،نخبگان و اساتيد اجرا  با بيان اينكه اين طرح با مش
ــالمي- ايراني كردن علم را به دست اساتيدى  ــود،تاكيد كرد:«ما اس مي ش
ــاركت فعال داشته   ــپرده ايم كه خود مايلند در اين توليد علوم بومى مش س
ــران را بى دين  ــى دين و ديگ ــردي كه خود را متول ــالف رويك ــند. برخ باش
ــالمى- ايراني  ــاني ما دغدغه اس ــاتيد علوم انس ــد و معتقدند اس مى پندارن
ــد، بايد گفت با توجه به تجربه ما در اين مركز كه براي انجام اين كار با  ندارن
ــاتيد  ــه جرأت مي توان گفت اكثر اس ــياري در ارتباط بوديم، ب ــاتيد بس اس
ــتند. من معتقدم حتى انديشه سكوالر نيز قابل  دغدغه مند اين مسئله هس

بررسى و بحث است و مى توان به آن پرداخت.»
ــنامه اى نيست و از باال به پائين  ــت كه علم بخش وي افزود:« بايد توجه داش
ــتور داد كه «چه وچگونه» درس  ــود. نمى توان به استادان دس تزريق نمى ش
ــتگذاران علمي بايد با نخبگان به تعامل بپردازند. به همين  دهند بلكه سياس
دليل ما اين شيوه اصالح علوم انساني و توليد علم بومي را پيش گرفتيم كه 
ــته  ــاتيد و تمام نخبگان و صاحبنظران اين حوزه را داش ــاركت اكثر اس مش

باشيم. تنها با تعامل مى توان در جامعه علمى مقبوليت ايجاد كرد.»  

در يك ماه گذشته انجام شد
بازديد از بخش هاي مختلف 

پژوهشگاه    
ــه از بخش هاى مختلف  ــوم،بازديد هيئت رئيس طبق روال عادى و مرس
ــد.بر اساس گزارش هاى منتشر  ــگاه در ماه گذشته نيز انجام ش پژوهش

شده از سوى حوزه رياست در خرداد ماه از 4 بخش بازديد شد.
ــه به گروه بررسى مسائل زنان  ــتين بازديد اعضاى هيئت رئيس در نخس
ــد كارگاه آموزشى توسط گروه در تير ماه  ــه مقرر ش رفتند.در اين جلس
برگزار شود.همچنين بر دسته بندى مقاالت به صورت موضوعى و ارائه 

چندين مقاله جديد در آينده نزديك تاكيد شد.
ــگاه و سازمان فرهنگ و  ــنهاد انعقاد قرارداد ميان پژوهش ــى پيش بررس
ارتباطات اسالمى،تصميم گيرى درباره تدوين كتابى در حوزه جنسيت 
ــوم گروه تا  ــماره س ــدن مطالب مجله ش و مصرف  و تاكيد بر نهايى ش

پايان شهريور از ديگر مصوبات اين جلسه بودند. 
ــكده                                           ــور در پژوهش ــن حض ــن ضم ــه همچني ــت رئيس ــاى هيئ اعض
ــى وضعيت اين بخش را نيز بررسى كرده و با حضور اعضاى  زبان شناس

پژوهشكده مصوباتى داشتند.
ــكده براى اسكن و ارائه به  ــت كتاب هاى موجود در پژوهش تهيه فهرس
ــده با  ــات برگزار ش ــزارش از صورتجلس ــگاه،تهيه گ ــت پژوهش رياس
ــتان زبان و ادب فارسى،بررسى فراهم آوردن امكانات بيشتر و  فرهنگس
ــب براى داير كردن آزمايشگاه زبان،ارائه گزارش از سخنرانى هاى  مناس
انجام شده در پژوهشگاه،تدوين طرحى درباره پايگاه داده هاى گويشى 
ــاى هيئت علمى و  ــده اعض ــخص و زمان بندى ش وارائه طرح هاى مش
ــى  ــكده در خصوص دوركارى به معاونت پژوهش ــان پژوهش كارشناس

تعدادى از مصوبات اين جلسه بودند.
ــاله  ــر ارائه طرح 5 س ــه ب ــت اللهى در اين جلس ــر آي ــن دكت همچني
ــاى                                                      ه كارگاه  ــاد  تحريريه،ايج ــت  هيئ ــردن  ك ــكده،فعال  پژوهش
ــاى اختصاصى  ــخنرانى ه ــله س ــى و نيز برگزارى سلس گويش شناس

ــكده تاكيد كرد.  پژوهش
ــى نيز مقرر شد اولين جلد  ــه از گروه غرب شناس در بازيد هيئت رئيس
ــه نشست هاى آقاى دكتر مصطفوى تا  از مجلدات مربوط به 20 جلس
ــر داورى تا  ــت آقاى دكت ــرداد و همچنين مطالب 10 نشس ــان خ پاي

ــود. ــى ارائه ش ــال به معاونت پژوهش ــهريور امس پايان ش
ــى براى برگزارى درس گفتارهاى كالس هاى آزاد و كارگاه و  هماهنگ
ــى ديگر مصوبات  ــن ارائه 5 طرح كارگاه تخصصى غرب شناس همچني
ــز مربوط به گروه  ــه ني ــه بودند. آخرين بازديد هيئت رئيس اين جلس
ــن تصميم گيرى  ــه ضم ــات امنيت اجتماعى بود.در اين جلس مطالع
ــز برگزارى  ــى و ني ــرح هاى گروه  غرب شناس ــدادى از ط ــاره تع درب

ــد.  ــى ش ــال 90 نيز بررس كارگاه، برنامه س
ــه،                                                       ــرار داد الحاقي ــراى ق ــع در اج ــرح جام ــه اول ط ــل مرحل تكمي
ــز                                                                     ــع و ني ــرح جام ــه دوم  ط ــى در مرحل ــرح پژوهش ــراى 4 ط اج
ــى هاى                                     ــز بررس ــا و مرك ــى ناج ــى سفارش ــرح پژوهش ــراى 2 ط اج

ــتراتژيك رياست جمهورى محور هاى اصلى اين برنامه بودند.  اس

72 عنوان رشته در بخش هاى مختلف 

عناوين رساله هاى دكترى                                                             
پژوهش محور اعالم شد

عناوين رساله هاى دكترى پژوهش محور اعالم شد .دكتر حميد رضا آيت اللهى رئيس پژوهشگاه 
علوم انسانى  به عنوان تهيه كننده اين فهرست،جزئيات آن همراه با مواردى   مانند نام پژوهشكده 

يا گروه مستقل،رشته و گرايش،نام طرح،كارفرما،اسامى هيئت علمى با مرتبه استاد يار و نام 
اساتيد راهنما را اعالم كرده است.

ــته در بخش هاى مختلف شامل اين طرح مى شوند.موضوعات اين  ــاس 72 عنوان رش بر اين اس
ــاله در رشته هاى زبان فارسى،فلسفه علم و دين،تاريخ علم،حكمت و  كالم اسالمى،علوم  72 رس
ــى،تاريخ،علوم اجتماعى،بررسى مسائل زنان،تاريخ،فرهنگ، انقالب و تمدن اسالمى،غرب  سياس

شناسى،زبان شناسى و امنيت اجتماعى تعريف شده اند.
ــال جارى فقط يك  ــاله را در بر مى گيرند ولى در س ــى از عناوين بيش از يك رس ــه برخ ــا اينك ب

رساله مورد توجه خواهد بود.                                               

خبر كوتاه
ــتانى  ــالت تابس   تعطي

نداريم ! 
بنابر تصميم هيئت رئيسه 

پژوهشگاه  در تقويم تعطيلى 
پژوهشگاه موضوعى به نام 

تعطيالت تابستانى  نداريم و 
طبق مصوبه هيئت رئيسه 

كليه پرسنل موظف به 
حضور نوبتى (شيفتى) در 
محل كارشان در ايام ماه 
مبارك رمضان هستند تا 
خللى در روند كارها ايجاد 
نشود.دكتر خدرى نيز اين 
موضوع را فرصت مناسبى 

براى طرح مسئله دوركارى 
دانست و تاكيد كرد از اين 

فرصت نهايت استفاده و 
بهره بردارى در واحد هاى 

مختلف براى تبيين و 
معرفى دوركارى در تمام 
ايام سال استفاده شده و  

مكانيزم ارزيابى و نظارت بر 
فعاليت هاى دوركارى با 
هماهنگى معاونت ادارى 

مالى به نحوى تعريف شود 
كه در شهريور امسال بتوان 
از آن گزارشى تهيه و تنظيم 

كرد. 
  فصل پركار انتشارات 

انتشارات پژوهشگاه در 
يك ماه گذشته محصوالت 
متنوع و جديدى داشته كه 

در اين شماره خبرنامه به 
دليل انتشار ويژه نامه 

كارگاه حكمت اسالمى و 
عالم معاصر  فرصت معرفى 

شان نبود.اين آثار در 
شماره بعدى خبرنامه 

معرفى مى شوند. 
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از 17 تا 25 خرداد برگزار شد
نخستين نمايشگاه كتاب خارجى پژوهشگاه  در افغانستان 

ــانى و مطالعات فرهنگى با عنوان «نمايشگاه دوستى» در مزار شريف افغانستان به كار خود پايان داد.اين  ــتين نمايشگاه كتاب پژوهشگاه علوم انس نخس
ــد.به گفته ايرج سلطان محمدى مدير  ــگاه بود كه از 17 تا 25 خرداد با نمايش بيش از 200 عنوان كتاب برگزار ش ــگاه خارجى پژوهش ــتين نمايش نخس
ــتى تمامى كتاب هاى ارسالى پژوهشگاه با تخفيف هاى  ــگاه دوس ــور بنا به تصميم كميته فروش در نمايش ــگاه هاى داخل و خارج از كش اجرائى نمايش
ــورهاى  ــالمى در كش ــاد اس ــه وزارت فرهنگ و ارش ــرار متعلق ب ــگاهى اب ــه نمايش ــط موسس ــگاه هاى بعدى توس ــى شدند.نمايش ــه م ــوب ارائ مص

تاجيكستان،عراق،آذربايجان،امارت و كشورهاى آسياى ميانه برگزار خواهد شد. 
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ــالن اجتماعات و كتابخانه هاى پژوهشگاه  سالن كنفرانس،س
ــاس بعد از اين سالن كنفرانس طبقه  نامگذارى شدند.بر اين اس
ــوم كه به تازگى نيز بازسازى شده «سالن انديشه» ناميده مى  س
ــم «ادب»  ــالن كنفرانس طبقه دوم اس ــود.همچنين براى س ش
ــالن  ــالن حكمت» هم عنوان جديد س ــده است.«س انتخاب ش
ــگاه  ــه اول خواهد بود.كتابخانه مركزى پژوهش اجتماعات طبق
ــاختمان شماره دو «كتابخانه  «كتابخانه فرهنگ» و كتابخانه س
ــماره 2  ــاختمان ش ــده اند.عالوه بر اين، س ــور» نامگذارى ش ن
ــناخته                       ــاختمان غدير» ش ــد از اين با نام «س ــگاه نيز بع پژوهش

مى شود. 

مدير امور ادارى و مالى خبر داد:

احكام جديد ابالغ مى شود
حقوق ها افزايش مى يابد 

ــدور احكام جديد  ــگاه از ص ــر امور ادارى و مالى پژوهش مدي
ــا ابالغ ضوابط  ــر باقرى گفت:«ب ــر داد. دكتر اصغ ــكاران خب هم
ــور،صدور احكام  ــال 1390 كل كش ــه س ــون بودج ــراى قان اج
ــتور كار قرار گرفته و تا پايان تير ماه  كارگزينى همكاران در دس
ــاس قانون بودجه  ــود.» به گفته وى بر اس ــالغ و تحويل مى ش اب
امسال افزايش بودجه حقوق كاركنان رسمى و پيمانى و اعضاى 
ــه اين افزايش در مورد كاركنان  ــت ك هئيت علمى 10 درصد اس
ــد بود.همچين  ــن صورت خواه ــن نيز به همي ــرارداد كار معي ق
ــرع وقت به  ــبه و در اس ــال نيز محاس ــه ماه هاى ابتداى س معوق

حساب كاركنان واريز خواهد شد. 
ــداركات الزم براى تهيه  ــن به گفته مدير امور ادارى،ت همچي
ــته غذايى ماه رمضان آغاز شده و تحويل اين بسته ها از نيمه  بس

دوم ماه شعبان به همه همكاران آغاز خواهد شد. 

 دانشجويان پژوهشگاه در ابيانه
ــى و سياحتى دانشجويان  گزارش سفر اردوى علمى،پژوهش
ــد. بر اساس گزارش امير حسين  ــگاه به كاشان منتشر ش پژوهش
ــت تحصيالت  ــجويان مديري ــئول امور دانش ــى زاده مس كاظم
ــه نفر از كادر ادارى و  ــجويان همراه با س تكميلى 42 نفر از دانش
ــس آل قيس به مدت دو روز به  ــم رادفر و دكتر قي دكتر ابوالقاس
ــهد  ــهر كاشان،مش اين اردو رفته اند.بازديد از اماكن تاريخى ش
ــى ابيانه مهمترين   ــتاى تاريخ ــال ،قمصر و همچنين روس ارده

برنامه هاى اين اردوى 2 روزه بوده است.

خريد نمايشگاهى براى 
كتابخانه 

ــده در  ــگاه جزئياتى از خريد هاى انجام ش ــه پژوهش كتابخان
ــگاه بين المللى كتاب را اعالم كرد. بر اساس اعالم حميد  نمايش
ــت كتابخانه در نمايشگاه كتاب امسال نزديك  رضا رادفر سرپرس
ــخه و معادل 200 ميليون ريال كتاب خريدارى شده  به 530 نس
ــخه كتاب التين به صورت ارزى،90 نسخه كتاب  است.270 نس
به صورت التين،95 نسخه كتاب عربى و حدود 70 نسخه كتاب 

فارسى جزئيات خريدهاى نمايشگاهى امسال هستند.

اسامى جديد سالن ها و كتابخانه ها انتخاب شد

مرا به نام كوچكم  صدا بزن ! 

با هدف ثبت و نگهدارى دائمى 
كليه اسناد و مدارك پژوهشگاه اسكن مى شود

ــگاه آغاز شده و با سرعت قابل قبولى  ــناد پژوهش ــكن كردن اطالعات و اس پس از يك وقفه كوتاه مدت،اس
ــات و چگونگى انجام اين  ــا اعالم اين خبر در توضيح جزئي ــى ب ــناس معاونت پژوهش انجام مى شود.كارش
ــناد پژوهشگاه كه تا كنون انجام نشده بود از سر گرفته شده و با  ــكن كردن اطالعات و اس پروژه گفت:«اس

ــود.» هدف حفظ بايگانى راكد با جديت دنبال مى ش
ــناد و شيوه اسكن كردن آنها گفت:«فعال بر روى اسكن كردن اسنادى هستيم كه پيش  وى درباره نوع اس
ــده است.بخشى از اين اسناد  ــار آنها فراهم نش ــده اند اما تاكنون زمينه انتش ــگاه تهيه ش از اين در پژوهش
ــدن در پرتال جامع علوم انسانى بارگذارى شده و بخشى ديگر از آنها به صورت گزارش و  ــكن ش پس از اس
ــخه  از اين اسناد اسكن شده و تا  ــد.فقط در دو ماه گذشته بيش از 100 هزار نس ــر خواهد ش كتاب منتش

ــيد.» ــند ديگر فاز اول اين طرح به اتمام خواهد رس ــدن 100 هزار س ــكن ش ــهريور و با اس پايان ش
ــكن نمودن بخش ديگر نيز به  ــده و اس ــط همكاران اسكن ش ــگاه و توس ــناد در پژوهش ــى از اين اس بخش
ــكن كردن كليه اسناد و  ــود.در فاز هاى بعدى اس ــگاه انجام مى ش ــپارى و خارج از پژوهش صورت برون س
ــناد ادارى،پرسنلى،گزارش هاى پژوهشى و آموزشى و ... آغاز خواهد  ــامل اس اطالعات موجود و مربوط ش

ــد.  ش

امور ادارى و مالى پژوهشگاه كليد زد 
فاز اول استقرار سيستم مديريت كيفيت 

با آغاز عارضه يابى 
ــتم مديريت كيفيت و در راستاى برنامه هاى ستاد تحول ادارى و بهره ورى،عارضه  ــتقرار سيس با هدف اس
ــگاه با اعالم اين  ــد .دكتر اصغر باقرى مدير امور ادارى پژوهش ــگاه آغاز ش ــتم ادارى پژوهش يابى در سيس
ــيدن به وضع  ــى وضع موجود و رس ــت كه با هدف بررس خبر گفت:«تمام اين طرح يك برنامه 13 گانه اس
ــى ابزار  ــناخت و طراح ــد كرد با ش ــا كمك خواه ــت.اين طرح به م ــده اس ــرا ش ــى و اج ــوب طراح مطل

ــيم را پر كنيم.»  ــتيم و جايى كه بايد باش ــكاف بين جايى كه هس مناسب،ش
ــگاه از يك ماه قبل و با  ــت گفت:«عارضه يابى در پژوهش وى با بيان اينكه عارضه يابى فاز اول اين طرح اس
ــده و تا پايان تير ماه به اتمام مى  ــاتى با رياست پژوهشگاه،معاونان و مديران ادارات آغاز ش ــكيل جلس تش
ــازمان وارد مرحله اجرائى خواهيم شد.يعنى  ــى مجدد س ــد.پس از پايان اين طرح و با آغاز فاز مهندس رس

ــود.»  ــته مى ش ــتم ادارى برداش ــب هر حوزه گام هاى عملياتى براى اصالح سيس به تناس
ــود. ــر مى ش ــماره آينده منتش ــتر از چگونگى اين طرح در ش جزئيات بيش

از سوى دبيرخانه اعالم شد   
  

آخرين پيشرفت ها در 
بازنگرى سرفصل ها   

ــرفت طرح  ــانى گزارش پيش ــته هاى علوم انس ــرفصل ها و منابع دروس رش ــه بازنگرى س دبيرخان
ــته تا كنون 3256  ــاس در جمع 21  رش ــر فصل ها تا نيمه خرداد را اعالم كرد.بر اين اس بازنگرى س

استاد مشاركت كننده و 7725 درس مشخص شده اند.
ــنامه در  ــده كه از اين تعداد 69 پرسش ــال ش ــنامه ارس همچنين در مجموع  تا كنون 7247 پرسش
ــش نامه ها تحويل گرفته و 23 دو مورد نيز نهايى و اطالعات  ــت اقدام است.712 مورد از پرس درس
ــر  ــته ها به تفكيك در اين گزارش منتش ــت. جزئيات مربوط به هر يك از اين رش ــده اس آنها وارد ش

شده است. 
ــنامه براى اساتيد دانشگاه هاى كشور  ــال پرسش عالوه بر اين  در اين گزارش اطالعات مربوط به ارس
ــال شده به هر دانشگاه و تعداد  ــش نامه هاى ارس به تفكيك  به صورت آمارى و بر مبناى تعداد پرس
ــت. جزئيات دقيق گزارش از طريق مراجعه به وب گاه و  ــده اس ــر ش ــاتيد دريافت كننده  منتش اس
ــانى www.hsarfasl.msrt.ir  قابل                      ــه نش ــآورى ب ــات و فن ــع وزارت علوم،تحقيق ــال جام پرت

دسترسى است. 



4  خبرنامه داخـلي پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى |  شمـاره 13| خرداد 90

و

ــرداد ماه در  ــخنرانى هايى كه در خ از جمله س
پژوهشكده تاريخ پژوهشگاه برگزار شد، معرفى 
طرح ”مطالعه توسعه تاريخى خرمشهر در دوره 
ــت طرح  ــه و پهلوى“ بود. سرپرس ــاي قاجاري ه
ــى اين طرح                        ــح و معرف ــرا در توضي ــه پي فاطم

چنين گفت:
ــاهد  ــهر ، ش ــفر به خرمش ــال 1386 در س «س
تضادى آشكار ميان اوضاع فرهنگى، اجتماعى و 
ــگ بودم.  ــش و پس از جن ــهر پي ــادى ش اقتص
ــن المللى، برنامه  ــهرى كه بر پايه تجارت بي ش
ــد و                         ــود به رش ــته ب ــاى كالن توانس ــزى ه ري
ــت يابد، اكنون نه تنها  توسعه اى هماهنگ دس
ــود را در تعامالت بين المللى از  جايگاه قبلى خ
ــت داده بود، بلكه دگرگونى هاى ناهمگونى  دس
ــهر  در اوضاع اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ش

پديد آمده بود.
 علت اين دگرديسى و آشفتگى چه بود؟ آيا اين 
ــى از دگرگونى  ــر ناش ام
هاى سياسى و اقتصادى 
است يا تغييرات جمعيتى 
ــرا  چ ــه  اينك و  ــهر؟  ش
بازسازى هاى انجام شده 
ــته به  ــون نتوانس ــا كن ت
احياى فرهنگى، اجتماعى 
ــهر                          ش ــادى  اقتص و 

منجر شود؟ 
ــن  يافت ــتجوي  جس در 
ــخي براي اين سوال  پاس
ــات  ــدا به گزارش ــا، ابت ه
ــا و نهادهاى  ــازمان ه س
ــى كه  ــى و غيردولت دولت
درگير بازسازى خرمشهر بودند، مراجعه كردم؛ 

ــپس مقاالت همايش هاي برگزارشده در اين  س
زمينه و گزارشات و آمارهاى وزارت بازرگانى در 
ــتان خوزستان را مطالعه كردم. بررسى  مورد اس
ــر اوليه ام را  ــى به طور ضمنى نظ هاى مقدمات
مبنى بر گسست بنيان هاى فرهنگى، اجتماعى 
ــعه  ــر منفى آن بر روند توس ــادى، و تاثي و اقتص

شهر تاييد مى كرد.
ــك پژوهش  ــاز انجام ي ــئله زمينه س ــن مس  اي
ــي چگونگى مراحل توسعه  تاريخى براى بررس
ــر پايه  ــن ترتيب ب ــد. به اي ــهر ش ــهر خرمش ش
ــى هاى انجام شده،  مشاهدات شخصى و بررس
طرح ”مطالعه تاريخى توسعه شهر خرمشهر در 
ــه  ــه و ب ــوى“ تهي ــه و پهل ــاى قاجاري دوره ه
ــد  و مورد تصويب شوراى  ــگاه تقديم ش پژوهش

پژوهشى قرار گرفت.  
ــگاه  ــا توجه به محل اجراي طرح يعني پژوهش ب
ــى، اين طرح  ــانى و مطالعات فرهنگ ــوم انس عل
ــعه خواهد  ــه مقوله توس ــردى فرهنگى ب رويك
ــش هاي تاريخي  ــت، البته بر مبناي پژوه داش
ساختارهاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى شهر 

نيز بررسي خواهد شد. 
ــات كتابخانه اى و  ــر مطالع ــن عالوه ب ــا بر اي بن
ــات و آمارهاى تهيه شده نيز                 ــيوى، گزارش آرش
ــك مورد تجزيه و تحليل قرار  به طور كرونولوژي
ــير مطالعاتى  ــت. طرح مزبور در س خواهد گرف
ــر  ــت س ــا كنون مراحل مختلفى را پش ــود ت خ
ــد،  ــالش ش ــه اول ت ــت. در مرحل ــته اس گذاش
ــا و گزارش هاى  ــت مفصلى از نگارش ه فهرس
انجام شده فراهم و طبقه بندى شود. قدم بعدي 
ــئوالن نهادهاى دولتى و  تماس با مديران و مس
غيردولتى نظير استاندارى خوزستان، شهردارى 
ــازمان برنامه و  ــهر، منطقه آزاد اروند، س خرمش

ــتفاده از نتايج  ــره بود، تا ضمن اس ــه و غي بودج
ــده توسط آنها، طرح مزبور با  تحقيقات انجام ش
ــازمان ها  توجه به رويكرد فرهنگى اش به اين س

معرفى شود. 
ــالش ها، مطالعات كتابخانه اى  به موازات اين ت
ــينه شهر  نيز كليد خورد. اولين گام يافتن پيش
ــيك جغرافياى تاريخى  خرمشهر در آثار كالس

نظير المسالك و الممالك ها بود. 
ــا اطالعات  ــده ب ــپس اطالعات گردآورى ش س
ــرات كه از  ــفرنامه ها و خاط ــت آمده از س بدس
ــر را در بر                     ــا دوره معاص ــالمي ت ــرون اوليه اس ق
ــصت  مي گرفت، ادامه يافت. تا كنون بالغ بر ش
ــت بردارى  عنوان كتاب مورد مطالعه و يادداش

قرار گرفته است.
ــپس با مراجعه به آرشيو روزنامه اطالعات و   س
ــخه هاي چاپ شده روزنامه اطالعات از سال  نس
ــي  1305 تا 1358 مطالب اين روزنامه را بررس
ــيو كتابخانه و  كردم. همچنين با مراجعه به آرش
ــر 2000 ركورد  ــز تا كنون بالغ ب ــناد ملى ني اس
ــده است، كه برخى از  مرتبط با موضوع يافت ش

اين ركوردها بالغ بر سيصد صفحه است. 
قدم بعدى نيز مراجعه به كتابخانه مجلس براى 
ــرات، عرايض و  ــروح مذاك ــى قوانين، مش بررس

تلگرافات موجود است. 
ــت آرشيوهاي غني   البته به اين مراكز مي بايس
ــي وزارت امور  ــخ ديپلماس ــناد و تاري مركز اس
خارجه، مركز اسناد رياست جمهوري، موسسه 
ــازمان هالل احمر،  ــات تاريخ معاصر، س مطالع
ــازمان حج و اوقاف و امور خيريه افزود كه در  س
ــتفاده و بهره  ــق مورد اس ــاي بعدي تحقي فازه

برداري قرار خواهد گرفت.»

مطالعه توسعه تاريخى خرمشهر در دوره هاي قاجاريه و پهلوى چگونه انجام شد

معرفى يك طرح  

نظــر                                     مقدماتــى  هــاى  بررســى    
اوليه ام را مبنى بر گسســت بنيان هاى 
فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى و تاثير 
منفى آن بر روند توسعه شهر تاييد  مى 
كرد. اين مســئله زمينه ســاز انجام يك 
بررســي  بــراى  تاريخــى  پژوهــش 
شــهر  توســعه  مراحــل  چگونگــى 

خرمشهر شد. 

مرور فورى 

ـار
خبــ

ا
نخسـتين نشسـت از سلسـله درس گفتارهاى فلسـفه دين در سال جديد با 
سـخنرانى دكتر حسن مياندارى، دكتر سيدحسن حسـينى، دكتر آيت اللهى و 
دكتر قاسـم پورحسن و با محوريت عنوان“ دين و نظريه تكامل“ برگزار شد.آنچه 

در ادامه مى آيد خالصه اى كوتاه از اين سخنرانى هاست: 

ــگاه عالمه طباطبايى به بررسى  ــت دكتر قاسم پورحسن استاديار دانش در اين نشس
ــهيد مرتضى مطهرى  ــين نصر و ش انتقادى نظريه تكامل از ديدگاه عالمه طباطبايى، حس
ــان و قرآن“  ــت و گفت:«عالمه طباطبايى همه مباحث تكامل را در ذيل بحث“ انس پرداخ
ــجده به  ــاء، مؤمنون و س ــوره نس قرار مى دهد و با توجه به آيات قرآن به ويژه آيات اول س
ــدگاه خلقت دفعى و  ــى پردازد.عالمه طباطبايى دو دي ــى تكامل در خلقت جهان م بررس
تدريجى را بيان كرده و ديدگاه خلقت دفعى را مطابق آيه اول سوره نساء مى پذيرد. عالمه 
ــت كه محور نظريه  ــه تكامل تأكيد دارند. عالمه معتقد اس ــر بر بى دليل بودن فرضي و نص
ــان محدود                          ــات عالمه بر خلقت انس ــت و تمام مناقش ــق تدريجى آدمى اس ــل بر خل تكام

مى شود.»
وى به ديدگاه شهيد مطهرى در مورد نظريه تكامل اشاره كرد و گفت: اين استاد فلسفه 
ــت بلكه با  ــت نه تنها نظريه تكامل ضد الهى نيس ــهيد مطهرى معتقد اس تصريح كرد:«ش
ــا را در وجود موجودات  ــوه اى مدبر و هادى و راهنم ــل بهتر مى توان دخالت ق ــل تكام اص

زنده و هدفدارى جهان اثبات كرد.»
ــازگارى تكامل و  ــت دكتر حميدرضا آيت اللهى نيز در“ نقد نظريات س در اين نشس
ــن اين نظريه با آموزه  ــه تكامل يا تطور انواع، از جانب داروي ــت“ گفت:«با ظهور نظري خلق
ــيارى انجام شد   ــر در تعارض افتاد.براى رفع اين تعارض تالش هاى بس خلقت آدم ابوالبش
ــخهاى ارائه شده معموال با چالش جديدى گرفتار آمدند. گستره اين پاسخ ها  اما طيف پاس
ــوزه هاى دينى از يك  ــان دين و بيان نمادين از آم ــخ هاى ناواقع گرايانه در زب ــامل پاس ش

طرف و طرد آموزه هاى دينى يا طرد نگرش علمى از طرف ديگر را شامل مى شود» .
ــه با راه حل هاى ناواقع  ــت اينك ــن افزود:«آنچه در اين ميان مورد توجه اس وى همچني
ــت مى دهند و با چالش سليقه  ــيارى از آموزه هاى دينى محتواى خود را از دس گرايانه بس
ــوند و نگرش دينى از بستر  هاى مختلف نامدلل براى تبيين آموزه هاى دينى مواجه مى ش
ــود.اما در راه حل هاى طرد آموزه هاى دينى يا طرد نگرش  معمول آن جدا و منفك مى ش
ــزم گرايى بى منطق در علم يا  ــواهد منطقى و اصرار بر نوعى ج ــى، با ناديده گرفتن ش علم

دين مواجه مى شويم.»
ــت دكتر حسن مياندارى عضو مؤسسه حكمت و فلسفه ايران   همچنين در اين نشس
ــرد و دكتر  ــخنرانى ك ــى“ س ــت شناس ــفه زيس ــوع ”تكامل و دين از منظر فلس در موض
ــيار دانشگاه صنعتى شريف به ارائه گزارشى از نظرات داوكينز  سيدحسن حسينى دانش

در مورد نظريه تكامل پرداخت.

نخستين نشست درس گفتار هاى دين و فلسفه در سال جارى به چه مسائلى پرداخت؟  
دين و نظريه تكامل
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 پرتال جامع علوم انسانى رونمايى شد 
ــر افزايش ميزان آثار در اين    ــخنان خود، با تاكيد ب ادامـه از صفحه يك -وى در بخش پايانى س

ــتفاده از اين پرتال بتوانيم  پايگاه براي يافتن قابليت رقابت جهاني آن، ابراز اميدواري كرد كه با اس
مديريت را در حوزه علوم انساني در كشور سامان دهيم.

ــانى ، ايجاد  ــد رضا آيت الهى به عنوان مجرى پرتال جامع علوم انس ــم ، دكتر حمي ــه اين مراس در ادام
ــى و هم افزايى فعاليت هاى علمى و پژوهشى در حوزه علوم انسانى ، ايجاد بانك  مركزى براى دسترس
ــانه اى به صورت متمركز، ايجاد  اطالعات جامع و روز آمد مقاالت، كتب و فراورده هاى علمى چند رس
جامعه مجازى از فعاالن عرصه تحقيق و پژوهش در علوم انسانى جهت تعامل با مخاطبان را از اهداف 
ــتم اظهار  ــاني عنوان كرد.وى همچنين در خصوص كاركرد اين سيس راه اندازى پرتال جامع علوم انس
ــانى پروژه منحصر به فردى است كه شامل بيش از دو هزار و 500 پايگاه  ــت :پرتال جامع علوم انس داش
تخصصى در رشته ها و گرايش هاى مختلف علوم انسانى و اسالمى است.دكتر آيت اللهى گفت:« اين 
ــتين بار بر اساس  ــتند و داده هاى علمى براى نخس پايگاه ها به صورت درختى به يكديگر متصل هس
چهار معيار مستقل موضوع، صاحب اثر، زمان و منبع انتشار طبقه بندى شده و قابل دسترس است.هم 
اكنون نسخه ابتدايى پرتال جامع علوم انسانى با جمع آورى بيش از يكصد و ده هزار مقاله تمام متن و 
ــگران قرار دارد.»رئيس پژوهشگاه  ــترس پژوهش بيش از 70 هزار داده علمى به صورت متا ديتا در دس
ــاني ، افزايش  ــانى و مطالعات فرهنگى ابراز اميدواري كرد :« در فاز دوم پرتال جامع علوم انس علوم انس
ــي از 110 هزار مقاله به 400 هزار مقاله تمام متن افزايش  ــم مقاالت موجود در اين بانك اطالعات حج
مى يابد كه با برداشتن اين گام در سال 90 كليه مقاالت علمي منتشر شده به زبان فارسي در كشور از 
ــانى ،  ــترس مخاطبان قرار مي گيرد.»با راه اندازى پرتال جامع علوم انس ابتداى انقالب تا كنون در دس
ــانى بومى كه توسط محققين و پژوهشگران ايرانى توليد شده است به  بخش قابل توجهى از علوم انس
ــهل الوصول در اختيار دانشجويان و اساتيد حوزه علوم انسانى  ــته بندى شده و س صورت متمركز، دس
ــورت رايگان انجام                  ــاني به ص ــن  ورود و اخذ اطالعات ازپرتال جامع علوم انس ــرار مي گيرد.همچني ق
ــى www.Ensani.irاز اطالعات اين  ــود و عالقه مندان مى توانند با مراجعه به آدرس اينترنت مي ش

پرتال بهره مند شوند .

سخنرانموضوعزمان
4 /4

دكتر ناصر تكميل همايونمدرنيته (آموزرشى) تقليد يا تكوين16 تا  18
4 /9

16 تا  18
نگاهي به رويكرد هاي جديد در تاريخ 

دكتر حسين علي نوذرياجتماعي

4 /13
14 تا 18 

رشد اخالقي در برنامه فلسفه براي كودكان 
ونوجوانان از منظر فلسفه و روانشناسي

دكتر مستخدمين حسيني- 
دكتر كريمي

4 /18
دكتر عليرضا تاجداريوضعيت علوم اجتماعي در جوامع پيراموني10 تا 12

4 /21
ميزگرد سكه شناسان ارائه راهكار براى مطالعات سكه شناسى16 تا 18

4 /22
14 تا 16 

تعبير مسئله عماء درعرفان اسالمي برمبناي مدل 
دكترهادى وكيلى تورمي نظريه بيگ بنگ

4 /28
10 تا 12 

تحليل بحران هاي موثر بر امنيت اجتماعي 
آقاي محمود عسگرى ايران از سال 1367 تا 1386 - 

4 /27
دكتر احمد گل محمديچيستي تاريخ سياسي14 تا 16 

كدام برنامه،چه روزي برگزار مي شود؟  
جدول سخنراني هاي تير   

برگزاري سخنراني علمي و تخصصي جزء سياست هاي مورد تاكيد پژوهشگاه بوده  است.اعالم زمانبندى   اين برنامه 
ها همكاران پژوهشگاه و عالقه مندان خارج از مجموعه را براى استفاده بهتر از آنها كمك مى كند.جدول زير موضوع  
ــار ديگر از همكاران،گروه ها و  ــان مي دهد.  يك ب ــزاري تعدادي از برنامه هاي تير ماه را در ماه جارى نش ــان برگ و زم

پژوهشكده دعوت مى شود فهرست برنامه هاى هر ماه خود را حداكثر تا بيست و پنجم ماه قبل اعالم كنند.

كتاب دكتر يوسفى فر 
برگزيده شد 

ــت بازار بزرگ تهران، بازارها و بازارچه هاي پيراموني آن  «سرگذش
ــال اخير» كه به مديريت دكتر شهرام يوسفي فر عضو  ــت س در دويس
ــات فرهنگي تدوين  ــاني و مطالع ــگاه علوم انس هيئت علمي پژوهش
ــش تاريخ به عنوان  ــانزدهمين جايزه كتاب فصل در بخ ــده، در ش ش

كتاب برگزيده انتخاب شد.
ــال و در  ــت كه به مدت 4 س ــن كتاب يك پژوهش گروهي اس اي
ــفي فر تاليف و سال 1389  ــي با مديريت دكتر يوس بنياد ايران شناس
ــالة پايتختي تهران و  ــت. با توجه به عمر دويست س ــر شده اس منتش
ــتردة معاصر و تأثير آنها بر سرگذشت بازار، برخي  دگرگوني هاي گس
ــران و بازارچه هاي  ــات مربوط به بازار بزرگ ته ــن موضوع از مهم تري
ــش و حضرت عبدالعظيم (ع) از ابتداي  پيراموني آن، بازارهاي تجري
دورة قاجار تاكنون، در اين كتاب بررسي شده است. در اين اثر تالش 
ــري از روش هاي كتابخانه اي و  ــع و بهره گي ــي جام ــا پژوهش ــده ب ش
ــي، جغرافيايي و  ــوه گوناگون تاريخ ــازار از وج ــي، كالبد در ب ميدان
ــغلي و كاربري هاي اماكن مورد  اقتصادي مانند موقعيت گروه هاي ش
ــي قرار گيرند. نو بودن عرصة مطالعات در بازار تهران به عنوان  بررس
ــت. در  الگو براي مطالعات آتي، يكي از ويژگي هاي بارز اين كتاب اس
ــن كالبد به طور  ــازار و عناصر اي ــر كالبد هاي اصلي و فرعي ب ــن اث اي

مبسوط مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند.
.بر اساس يافته هاي اين بررسي مشخص مي شود كه بازار به مثابه  يك 
شهركوچك، بيشترين عناصر و اجزاي شهري را در خود جاي داده 
است. اين كالبد يك نقطة به نسبت معين پايه گذاري شده و تقريباً 
توسعه اي هماهنگ يافته است و تازماني كه به كاركردهاي اجتماعي 
و سياسي و فرهنگي و اقتصادي خود ادامه داده و به ويژه تا زماني كه 
سازمان اقتصادي اش را نيروي انساني منسجمي اداره مي كند، همچنان 

پا برجا خواهد بود. 

وام خودرو فقط براى 120 نفر 
ــترى از چگونگى پرداخت وام  ــناس اداره رفاه جزئيات بيش كارش
هايى كه مدتى پيش همكاران براى دريافت آنها ثبت نام كرده بودند 
ــوز درباره مكانيزم  ــا تاكيد بر اينكه هن ــالم كرد.راحله جمالى ب را اع
ــده  ــرى نش ــم گي ــا تصمي ــت وام ه ــوه پرداخ ــان و نح دقيق،زم
ــده بود كه 7  ــا از قبل هم اعالم ش ــزان وام ه ــت،گفت:«البته مي اس
ــراى وام خودرو،4 ميليون تومان براى وام كاال و يك  ميليون تومان ب
ــنه است.طبق توافق با بانك ملى  ميليون تومان براى وام قرض الحس
ــه بايد درباره  ــودرو وجود دارد ك ــت 120 فقره وام خ ــكان پرداخ ام
ــوى مديريت امور ادارى و مالى تصميم گيرى  ــرايط از س واجدان ش

شود.»
ــراى دريافت وام ثبت نام  ــى در مجموع 204 نفر ب ــه گفته جمال ب
ــتند اما  ــه نوع وام هس ــرده اند كه اكثر آنها متقاضى دريافت هرس ك
ــط يك وام به آنها تعلق خواهد گرفت.از اين 204 نفر،23 نفر عضو  فق
ــمى،19 نفر كارمند پيمانى،73 نفر  هيئت علمى،27 نفر كارمند رس
ــركتى هستند.طبق قوانين  كارمند كار معين و 53 نفر نيز كارمند ش
ــرده اند،امكان  ــا كنون وام خودرو دريافت ك ــانى كه ت بانك ملى كس
ــم بايد فاكتور  ــد و متقاضيان وام كاال ه ــدد آن را ندارن ــت مج درياف
ــود به همه ثبت نام كنندگان  خريد كاال ار ائه كنند.پيش بينى مى ش
ــاس اعالم اداره  ــن 3 وام تعلق گيرد. همچنين بر اس ــى از انواع اي يك
ــت علمى معادل 100 هزار  ــاه در هفته كتاب به كليه اعضاى هيئ رف
ــمى،پيمانى و قرارداد كار معين معادل 50  تومان و كليه كاركنان رس

هزار تومان بن كتاب تعلق گرفت.
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رئيس بنياد حكمت اسالمى صدرا با تأكيد بر اينكه تفكر بايد استداللى ن

باشد از پراكنده گويى در فلسفه غرب انتقاد كرد و گفت:فلسفه بايد حالل 
مسائل حياتى بشر باشد. حكمت اسالمى از بيت امامت و اميرالمومنين(ع) 
ــا حكمت و معرفت  ــى در زيارت نامه ه ــد و همه ائمه اطهار حت ــروع ش ش
توحيد را با آن تعريف دقيق علمى و فلسفى مى توان ديد. ابن سينا نيز به 
ــت آن را به صورت فلسفى  ــنايى با حكمت ائمه توانس ــيع و آش بركت تش

بيان كند و به بسيارى از سئواالت مشكل عقلى پاسخ دهد.
ــفه اسالمى فلسفه است يا خير بايد  ــخ به اين سؤال كه آيا فلس در پاس
گفت: فلسفه اى جز فلسفه اسالمى امروز نيست. حكمت يا فلسفه دو جور 
ــاس كار علمى بر منطق است. يك معناى فلسفه كشف  تعريف دارد و اس
ــفه يعنى استدالل و آنچه بدون استدالل است فتوا مى شود و  است و فلس
ــف قواعد اصلى كلى عالم به معنى  ــاف حقايق عالم و كش ــفه اكتش فلس
ــفه هم عرفا و هم علما اين دغدغه را دارند كه از  ــت و هم فالس (عمده) اس

كجا آمده ام آمدنم بهر چه بود...
ــاگردان انبيا هستند چون در ابتدا  ــفه ارثيه انبيا است و حكما ش فلس
فلسفه در ديرها بود و در ايران مغان ايرانى (روحانيون حامل علم و حامل 
ــفه غرب  ــد نه اينكه مانند فلس ــتداللى باش ــت بودند)تفكر بايد اس حكم

ــار از پراكنده گوئى .با اينكه  سرش
ــفه عمل  ــفه غرب برخى بزرگان پرورش يافتند اما به تعريف فلس در فلس
ــفه بايد يك  ــوف بگويم چون فلس ــن نمى توانم به آنها فيلس ــد و م نكردن
سيستم كامل باشد و سازگارى درونى داشته باشد و مسائل آن با يكديگر 
ــد و به همه سئواالت فلسفى و جهان شناختى پاسخ دهد. متناقض نباش

تعريف ديگر فلسفه كه متأسفانه در فلسفه غرب به آن توجه نمى شود اين 
ــت كه فلسفه بايد حالل مسائل حياتى بشر باشد و يكى از مسائلى كه  اس
ابن سينا در اين خصوص مطرح مى كند ربط ”هست“ و ”بايد“ است.البته 
ــالمى و غرب ضروري است. افكار فلسفى  ــفه اس تبادل و تعامل ميان فلس
بشر ارزشمند است اما ارزشمندى آن داراى مراتب است. شايد مقدارى از 
فلسفه اسالمى از يونان آمده باشد اما دليل نيست كه مثل آن باشد همان 
ــفه يونان طبق تحقيقات تاريخى از ايران گرفته شده است و  طور كه فلس
فلسفه بايد در تمدن بشرى ريشه داشته باشد . بنا بر تحقيقات انجام شده 
ــت. بايد  ــفى هم از وحى و آموزه هاى پيامبران برآمده اس همان افكار فلس

گفت فلسفه اسالمى حقيقى مشمول تعريف جامع فلسفه است.

 آيت اهللا سيد محمد خامنه اى

ــتاد ممتاز دانشگاه امام  ــيد حسن سعادت مصطفوى اس آيت اهللا س
ــتباه دارند و من شيخ الرئيس را  ــايى ها بسيار اش صادق(ع) گفت: «مش
ــايى نمى دانم و آنچه ضرورت دارد بازخوانى حكمت سينوى است  مش
ــوزه و نه در  ــت و نه در ح ــان ما مهجور مانده اس ــفانه در زم ــه متأس ك
ــگاه به آن توجه نمى شود.اگر حكمت سينوى نبود ما اصًال  فلسفه  دانش
ــتيم چرا كه فلسفه مالصدرا متكى بر اصول شيخ بوعلى است. اگر  نداش
ــائل  ــله مس ــيخ را از حكمت صدرايى برداريم تنها يك سلس ــول ش اص
ــت. علم از  ــى و عرفانى باقى مى ماند و عقل تنها راه انتقال علم اس كالم
ــهود قابل انتقال نيست و تنها عقل واسطه انتقال علم است به  طريق ش
ــت و قدرت  ــمندتر اس ــد ارزش همين دليل هر عملى كه عقالنى تر باش
ــت كه يا به آن دست مى يابند و يا به  ــرمايه اصلى عرفا اس خيال نيز س

اشتباه مى افتند.
اتهاماتى كه به ابن سينا در مورد ادراكات جزئى و كلى بيان مى شود 
ــيخ بوعلى در مورد عقل  ــريح نظر ش مبنايي ندارد.خواجه نصير در تش
تأكيد مى كند كه ادراكات كلى و جزئى براى نفس است و نفس كليات 
ــيخ الرئيس  ــطه درك مى كند و ش ــطه و جزئيات را به واس را بدون واس
ــت و عقل  ــس مى داند.مرتبه عالى نفس عقل اس ــه قوا را مراتب نف هم
ــت واال قوه و هم و خيال و  ــان از حيوان اس ــت كه موجب تمايز انس اس

ــواس پنجگانه را نيز حيوانات دارند و قوه خطرناك مقابل ”عقل“ قوه  ح
ــيخ بوعلى اگر در مورد عرفان سخن مى گويد بر عرفان  ”وهم“ است.ش
ــت  ــت كه بر خيالبافى ها هيچ دليلى نيس عقلى تأكيد دارد و معتقد اس
ــالمى كه بر  ــفه اس ــس عقل خود را مالك قرار دهيد و اين جز با فلس پ
ــفه اسالمى تأكيد دارد، حاصل  ــيخ الرئيس و ديگر فالس اصول عقلى ش
ــالمى بايد از كتب فلسفى ما  ــفه اس ــدن فلس ــود و براى پويا ش نمى ش
مسائل غيرعقلى و وهمى پاك شود. نوع آموزش فلسفه در كشور دچار 
ــت. با اين روش آموزش فلسفه نمى توانيم فيلسوف پرور  ــاماني اس نابس
شويم و خوف اين مى رود كه اين ميراث عظيم را از دست بدهيم و تنها 
ــرى اطالعات فلسفى دارند مواجه شويم. به همين  با افرادى كه يك س
دليل بايد فلسفه سينوى كه اساس فلسفه اسالمى است خوانده شود و 
ــفه  ــود تا به نتيجه برسد.فلس ــن ظن خوانده ش ــد متون آن با حس باي
ــت و اين روش تدريس در دانشگاه ها غلط  ــالمى در حال نابودى اس اس
ــه مرحله دارد كه دو مرحله آن اصًال در  ــت چون تدريس فلسفه س اس
سطح دانشگاه ها نمى گنجد چرا كه نيازمند يك فضاى وسيع مطالعاتى 

است كه تنها متون اصلى فلسفه اسالمى خوانده شود.

 آيت اهللا سيد حسن سعادت مصطفوى 

نخستين كارگاه حكمت اسالمى و عالم معاصر با حضور اساتيد برجسته فلسفه و حكمت برگزار شد
تالش براى تاثيرگذارى فلسفه اسالمى  

فلسفه
 ارثيه 

انبياست

آموزش 
فلسفه 

در كشور 
نابسامان 

است 

ــالم دكتر  ــانيا، حجت االس ــالم دكتر حميد پارس ــالمى و ديدگاه آيت ا... جوادى آملى ، حجت االس ــت اول با موضوع حكمت اس درنشس
ــه جعفرى عنوان دومين  ــالمى و عالم ــخنرانى كردند.حكمت اس ــالم دكتر مرتضى واعظ جوادى س ــا مصطفى پور و حجت االس محمدرض
نشست نخستين روز كارگاه بود كه با سخنرانى دكتر عبدالرحيم گواهى، دكتر محمد حسين مظفرى و دكتر سيديحيى يثربى برگزار شد. 
ــد.در نشست چهارم نيز دكتر عبدالرزاق حسامى فر، دكتر مسعود  ــومين نشست هم درباره حكمت اسالمى و عالمه طباطبايى برگزار ش س
ــيد محمد خامنه اى (رييس بنياد حكمت اسالمى  ــخنرانى آيت ا... س ــخنرانى كردند.  دوم اين كارگاه با س اميد و دكتر على اكبر احمدى س
ــپس آيت ا... سيد حسن سعادت مصطفوى  با موضوع  ضرورت بازخوانى حكمت عقلى سينوى در عالم معاصر سخنراني  ــد. س صدرا) آغاز ش
ــناخته شده در حوزه هاي مرتبط پيش بيني شده  ــت تخصصي با حضور صاحب نظران ش كرد.براي روز دوم اين كارگاه هم برگزاري 4 نشس
ــد. اختتاميه كارگاه «حكمت اسالمى و عالم  ــات پرسش و پاسخ نيز برگزار ش ــخنرانان جلس ــت ها و با حضور س بود.درپايان همه اين نشس

معاصر» چهارشنبه ساعت 18:30 برگزار شد.
    خالصه اى از سخنرانى ها و نشست ها برگزار شده در اين كارگاه پيش روى شماست.
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ــتان  ــر داورى اردكانى رئيس فرهنگس دكت
ــفه اتفاق نظر  ــه اينكه در فلس ــاره ب علوم با اش
ــخنراني خود  بر امكان هم سخنى  نيست در س
ــد كرد و  ــالمى و عامل معاصر تأكي ــفه اس فلس
ــفه اسالمى اگر تنها به اثبات مطالب  گفت: فلس

خود بپردازد هيچ راهى به ديالوگ نمى يابد . 
ــت و  بحث عقلى در  ــفه بحث عقلى اس فلس
ــود به همين  ــر به زمان مربوط نمى ش وادى نظ
ــالمى و زمان حاضر  ــفه اس ــل وقتى از فلس دلي
ــخن مى گوييم شايد مى خواهيم بپرسيم ما  س
ــى فهميم؟                     ــالمى را م ــفه اس امروز چگونه فلس
ــفه متفاوت است تلقى يك شرق  تلقى ها از فلس
شناس با تلقى يك ايرانى و يك عرب مصرى و يا 
ــفه با يكديگر متفاوت است،  حتى مغربى از فلس
ــرايط به هم سخنى  ــت در اين ش پس بهتر اس
ــفه تنها به يك علم تبديل  ــيم.اگر فلس بينديش
ــت يعنى ”حب“  ــود و از آنچه در او نهفته اس ش
منفك شود امكان ديالوگ از بين مى رود يعنى 
ــق نباشد ديالوگ ديگر معنى ندارد و به  اگر عش
ــفه نيازمند  مونولوگ و تحكم مى انجامد.فالس
ــتند ، اما اگر به صرف منطق تبديل  منطق هس
ــود و از حب جدا شود از ديالوگ دور شده و به  ش
تحكم مى رسد.من در كتاب كوچك خود درباره 
ــالمى به اين پرداخته ام كه ما  ــفه اس تاريخ فلس
ــالمى را مى فهميم و يا  امروز چگونه فلسفه اس
استادان فلسفه در اروپا، آمريكا، مصر و ... چگونه 
ــالمى را مى فهمند؟ و اين اختالف از  فلسفه اس
كجاست؟ آنچه ظاهر است اينكه بينش از موضع 
ايدئولوژيك غلبه دارد چه دانسته و چه نادانسته؛ 
ــت كه آنچه من  ــاده ترين صورت آن اين اس س
دوست ندارم اصال نمى خواهم در مثال ابن سينا 
ــجو  ــت كه من دانش ــم و اين در حالى اس ببيني

هستم!
ــاق نظر وجود ندارد .  ــفه اتف االن  بر يك فلس
ــه او را در زمان  ــى خوانم ك ــينا را م ــن ابن س م
ــال 400 هجرى به اين معنى كه  دريابم نه در س

ــم به معنى  ــفه اى مثل عل ــفه و هيچ فلس فلس
اصطالحى لفظ به وفاق اذهان نمى رسد و هيچ 
ــت كه بر آن اتفاق نظر حاصل  ــفه اى نيس فلس
ــد البته حوزه هاى فلسفه طرفداران و  شده باش

استدالل هاى خاص خود را دارند.
ــدن از اين مشكل وجود  البته امكان خارج ش
ــفه از ابتدا تا زمان ما اين چنين بوده و  دارد.فلس
ما نمى توانيم بگوييم مثال كانت غلط است چرا 
ــت البته من كانت را  كه كانت آموزگار زمان اس
ــگل، افالطون،                        ــم كه ه ــه مى خوان ــان گون هم
ابن سينا و ...را مى خوانم و اگر فرقى بين فلسفه 
ها مى گذاريم تفاوت تاريخى است و نه نسبيت، 
چون جلوه ها با يكديگر متفاوت است اما معنى 

اين نيست كه مظهر هم نسبى است .
آزاد شدن از عادات زمانه شرط سختى است. 
بايد تاريخى فكر كنيم يعنى از عادات زمانه رها 
شويم چنان به امروز نگاه كنيم كه به قرن پنجم 
ــن آزادى همت                                   ــم اي ــى كني ــگاه م ــرى ن هج

مى طلبد كه همان دو بال علم و عشق است.
ــت كه آن را  ــالمى ميراث ما نيس فلسفه اس
ــيم كنيم و مايه مفاخرت ما شود- البته در  تقس
سر جايش درست است- اما من سعدى را براى 
مفاخرت نمى خوانم بلكه از سعدى همسخنى و 
ــوزم و از او راه مى جويم چون  ــم زبانى مى آم ه
ــالمى امروز اگر  ــفه اس ــت . فلس تفكر بزرگ اس
صرفا به اثبات مطالبى كه در كتب آمده بپردازد 
ــد فلسفه درست اين است و  و اصرار داشته باش
ــا اين هيچ  ــت ام ــت البته راهى اس جز اين نيس
ــه ديالوگ پيدا نمى كند براى ديالوگ با  راهى ب
ــفه عالم بايد گوش شنيدن فلسفه ها را هم  فلس
داشته باشيم و با خواندن اين فلسفه ها از فلسفه 
ــفه  ــتنطاق كنيم و آن وقت فلس ــان اس خودم
ــن صورت ما با  ــالمى به زبان مى آيد و در اي اس

فلسفه اسالمى هم سخن مى شويم.

 دكتر داورى اردكانى

ــگاه امام  ــيار دانش ــر رضا اكبرى دانش   دكت
ــا موضوع « حكمت  ــادق(ع) در مقاله خود ب ص
ــالمى و خداباورى/ چالش هاى اخالقى» بر  اس
امكان همسخنى فلسفه اسالمى با جهان معاصر 
ــوفان  تأكيد كرد و گفت:«مراجعه به آراى فيلس
مسلمان و بازسازى آنها به زبان جديد اجازه هم 
ــر را در اختيار ما قرار    ــخنى با نظريات معاص س

مى دهد. »
ــئله« الگوهاى خداباورى  وي با اشاره به مس
در دوره معاصر و ظرفيت هاى فلسفه اسالمى» 
ــوى  ــه كالن الگ ــر س ــزود:« در دوره معاص اف
ــروى، عمل  ــان گروى، قرينه گ ــاورى ايم خداب
ــه كالن  ــروى وجود دارد كه هر يك از اين س گ
الگو متضمن الگوهايى مى باشد.“ايمان گروى“ 
ــه نظريه عمده را شامل مى شود كه بر اساس  س
ــتدالل عقالنى،                          ــا اس ــان در تعارض ب ــا ايم آنه
ــى نياز از  ــتدالل عقالنى يا ب ــا اس ــى ارتباط ب ب
استدالل عقالنى است. ”قرينه گروى“ دو نظريه 
ــه گروى  ــروى برهانى و قرين ــه گ ــده قرين عم
استقرايى (احتماالتى) را در بر مى گيرد و ”عمل 
ــر دو نظريه عمل گروى  ــتمل ب گروى“ نيز مش

آخرت محور و عمل گروى دنيا محور است.
ــيم كه مسئله ”وجود  ــته باش بايد توجه داش
خدا“ از دغدغه هاى اصلى فلسفه اسالمى است 
ــفه اسالمى ”قرينه گروى  و رويكرد غالب فالس
ــوفان  ــه به آراى فيلس ــت. مراجع ــى“ اس برهان
مسلمان و بازسازى آنها به زبان جديد اجازه هم 
ــر را در اختيار ما قرار                     ــخنى با نظريات معاص س

مى دهد.
ــه هاى ابن  ــه عنوان مثال با تامل در انديش  ب
ــازى ديدگاه او در قالب  ــينا مى توان به بازس س
ــه هاى  ــه گروى برهانى و با تامل در انديش قرين
ــدگاه او در  ــازى دي ــدرا مى توان به بازس مالص
ــدام كرد  ــوم اق ــروى از نوع س ــب ايمان گ قالل
ــازى  همچنين توجه به آراى غزال يامكان بازس
ــل گروى به ما مى دهد.فهم  آنها را در قالب عم
ــاورى در دوره معاصر و  ــاى خداب ــق الگوه دقي
تالش براى بازسازى نظرات فيلسوفان مسلمان 
ــن اجازه را به ما مى دهد كه در مواجه با الحاد  اي
ــه خوبى عمل  ــز ب ــف آن ني ــاى مختل و الگوه

نماييد.» 
 دكتر رضا اكبرى 

اتفاق نظر
 در

 فلسفه
 وجود
 ندارد 

بازسازى
 آراى 

فالسفه 
7اسالمى 

ــنگى استاديار گروه فلسفه  دكتر حسين هوش
ــه اي با عنوان                           ــا ارائه مقال ــگاه امام صادق ب دانش
ــه طباطبايى و  ــارى عالم ــه ادراكات اعتب ” نظري
فلسفه هاى مضاف“ گفت:نظريه ادراكات اعتبارى 
ــوزه ادراكات  ــه ابداعى و ابتكارى در ح يك نظري
ــتلزامات آن، به  ــوازم و اس ــت و بنا به ل عملى اس
حكمت عملى به تعبير سنتى، سرشت و سرنوشت 
ادراكات  ــه  نظري در   ــد.  ياب ــى  م ــدى  جدي
ــاختن  ــى با مطرح س ــه طباطباي اعتبارى،عالم
ــرى دانش هاى  ــكل گي تبيينى خاص از نحوه ش
ــتى -  ــان در تعامل و تبادل با واقع زيس عملى انس
ــى و اجتماعى او،  ــط طبيع ــان با محي روانى انس
دستمايه و زمينه فربهى را براى گشايش افق هاى 
ــفه هاى به اصطالح مضافى  نظرى جديد در فلس
ــفه حقوق، فلسفه  ــفه اخالق، فلس همچون فلس
ــفه فعل و معرفت شناسى فراهم  ــى، فلس سياس
ــه ادراكات اعتبارى  ــن نظري ــت. بنابراي آورده اس
ــى در تمايز حكمت عملى و  عالمه طباطبايى باب
ــا توجه به  ــى عام تر و ب ــت. از ديدگاه ــرى اس نظ
ــاى غنى و باالى اين نظريه در تبيين و  ظرفيت ه
ــى، اجتماعى،  ــد سياس ــزاره ها و قواع ــه گ توجي
ــوم فرهنگى                          ــا و آداب و رس ــادى و هنجاره اقتص
ــرپلى جهت نظريه  مى توان اين نظريه را مبنا و س
ــفه علوم انسانى و اجتماعى  پردازى در حوزه فلس

قرار داد.                          
دكتر حسين هوشنگى                                     

آينده حكمت   منوط به 
نگاه  نقادانه است

ــتاد دانشگاه عالمه  دكتر على اصغر مصلح، اس
ــى و نقادانه از ميزان  ــى گفت:نگاه تاريخ طباطباي
ــت و اگر فلسفه اسالمى  ــنت هاس هاى ارزيابى س
ــد نشان از  ــته باش نتواند نگاه نقادانه به خود داش
ناتوانى او براى ورود به عالم معاصر و گفتگو است. 
ــنتى در كنار ساير  ــالمى س ــفه و حكمت اس فلس
سنتها در فرهنگ اسالمى -به ويژه ايرانى- است.

ــالمى در عالم معاصر  ــه حكمت اس ــانى كه ب كس
اهميت داده و به صورت هاى مختلفى به تدريس 
ــه گونه  ــه اند، داراى س ــق در آن پرداخت و تحقي
ــتن) و  ــرد آلى(ابزارى)، اصالى (اصالت داش رويك
ــتند.آينده حكمت اسالمى با رويكرد  طريقى هس
ــى ما در  ــا رويكرد طريق ــت. ب طريقى ممكن اس
مواجه با پرسشهاى معاصر مى توانيم روبرو شويم 
و بايد به حكمت به عنوان يك ميراقث توجه شود 
تا با مبناى فرهنگى و تاريخى وارد فضاى تفكر در 
علم معاصر شويم. در شرايطى كه آينده بشرى به 
ــا بايد بتوانيم امكانات  يكديگر پيوند مى خورد م
ــدان بياوريم. آينده و بقاى  فرهنگى خود را به مي
ــى و برونى آن بر     ــالمى به عوامل درون حكمت اس
ــى و نقادانه را از ميزان هاى  مى گردد.نگاه تاريخ
ــت.اگر فلسفه اسالمى نتواند  ارزيابى سنت ها اس
ــته باشد نشان از ناتوانى او  نگاه نقادانه به خود داش

براى ورود به عالم معاصر و گفتگو است.
دكتر على اصغر مصلح

بررسي نظريه
   ادراكات اعتبارى   
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حجت االسالم دكتر حميد پارسانيا استاديار 
دانشكده اجتماعى دانشگاه تهران معتقد است 
ــتى شناسى مبادى حقوق بشر در  به لحاظ هس
ــاس  ــالمى و حكمت صدرايى براس حكمت اس
ــخنراني خود با موضوع  توحيد است. وي در س
ــر از ديدگاه آيت اهللا  ــى موضوع حقوق بش بررس
ــر از يك  ــوق بش ــت: حق ــى گف ــوادى آمل ج
زمينه هاى وجدى معرفتى و زمينه هاى وجودى 
ــه عنوان  ــت آنچه ب ــى برخوردار اس غيرمعرفت
ــد  ــر تعين مى  يابد اگر در خارج باش حقوق بش

نيازمند هر دو زمينه است.
ــر بخواهد تحقق يابد خيلى از  اگر حقوق بش
ــاظ معرفتى  ــند. به لح ــل بايد جمع باش عوام
ــت كه از  ــوزه معرفتى اس ــر يك ح ــوق بش حق
ــين معرفتى تاثير مى گيرد و در  زمينه هاى پيش
ــاى بعدى معرفتى نيز تاثير مى گذارد و  زمينه ه
لذا در خالء محقق نمى شود. زمينه هاى پيشين 
در ابتدا عبارت است از يك سرى مبانى كه اين 
مبانى اصول و قواعدى هستند كه مواد حقوقى 
ــل و وحى  ــرف، عق ــوند. ع ــزاع مى ش از آن انت

مى توانند مواد حقوق باشند.
ــتاد جوادى آملى در كتاب فلسفه حقوق  اس
بشر مراحل سه گانه اى را به لحاظ منطقى براى 
ــه گانه  ــر در نظر دارد. اين مراحل س حقوق بش
ــى، معرفت  ــتى شناس عبارتند از: مراحل هس

شناسى و انسان شناسى.
ارتباط ميان مواد حقوق بشر و مبادى آن در 
ــت. چنين  ــر مورد توجه اس ــفه حقوق بش فلس
علمى روش شناسى بنيادينى است و علم درجه 

ــود كه از ارتباط دو حوزه  ــوب مى ش دوم محس
ــخن مى گويد. بر اين اساس فلسفه  معرفتى س
ــدم و تالى را مورد  ــر ارتباط ميان مق حقوق بش

بررسى قرار مى دهد.
 معناى ديگر فلسفه حقوق بشر اين است كه 
ــى از فلسفه است و به  ــفه حقوق بشر بخش فلس
مبادى حقوق بشر مى پردازد در اين صورت يك 
ــر  ــوف حقوق بش ــت و فيلس علم درجه اول اس
ــگاه اول صرفاً  ــفى مى كند و مانند ن بحث فلس

بحث از ارتباطات نمى كند.
ــر دو معناى  ــتاد جوادى آملى ه ــار اس از آث
ــر وجود دارد به  ــوفى نسبت به حقوق بش فيلس
ــتاد هم روش شناسى مى كنند  اين معنا كه اس
ــان  ــوفى. از نظر ايش ــر و هم فيلس به حقوق بش
ــد يك  ــر نيازمن ــوق بش ــردن حق ــن ك تدوي

حداقل هايى از آن مبادى است.
براساس حكمت اسالمى و حكمت صدرايى 
براى حقوق بشر مى توان مبادى در نظر گرفت. 
به لحاظ هستى شناختى مبادى حقوق بشر در 
حكمت اسالمى براساس توحيد است به لحاظ 
ــانى مطرح  ــناختى بحث فطرت انس انسان ش
ــان  ــوادى انس ــتاد ج ــدگاه اس ــود. از دي مى ش
ــت. به  ــتخدم بالطبع و مدنى به فطرت اس مس
ــداء معرفت  ــناختى هر مب ــت ش ــاظ معرف لح
ــتن حقوق بشر مشترك را  ــى اجازه داش شناس
نمى دهد.اگر رويكرد معرفت شناختى ما تجربى 
ــت مدرن باشد امكان  ــتى) يا پس (پوزيتيويس
داشتن حقوق بشر مشترك را نخواهيم داشت. 
ــل  ــى عق ــل و وح ــكارى عق ــدت و هم معاض

استنباطى را به ميدان مى آورد كه وجه ديگرى 
ــت كه عقل و نقل  ــت بايد توجه داش از عقل اس
ــتند ولى حكم دهنده  هر دو ابزار شناخت هس
ــر دو حقوق را  ــل ه ــت. عقل و نق ــد اس خداون
ــه حقوق را وضع  ــند و اين خداوند ك مى شناس

مى كند.
ــتاد جوادى در بررسي  مبانى حقوق بشر   اس
ــت.  ــتقرائى اس ــه مبنا ياد مى كند كه اس از س
ــت، آزادى، امنيت و حيات از جمله مبانى  عدال
ــتاد جوادى هستند.  ــر از ديدگاه اس حقوق بش
ــده توسط استاد  ــاس مبادى برشمرده ش براس
ــاوت دارد. از نظر  ــكوالر تف ــا آزادى س آزادى ب
ــان عدالت بر محور حقيقت قرار مى گيرد و  ايش
ــى در جايگاهش  ــاى قرار گرفتن هر ش به معن

است.

حجت االسالم دكتر حميد پارسانيا

دكتر قاسم پورحسن استاد فلسفه دانشگاه 
ــخنراني خود به بررسى  عالمه طباطبايى در س
ــام معرفتى عالمه  ــه در نظ ــش باورهاى پاي نق
ــت و گفت: نظريه مبناگرايى  طباطبايى پرداخ
ــن رويكردها در معرفت  ــوز يكى از مهمتري هن

شناسى است.
ــه  ــم ك ــدى معتقدي ــيم بن ــك تقس  در ي
ــيك و معتدل  ــم كالس ــى به دو قس مبناگراي
تقسيم مى شود. در يك تعريف ديگر مبناگرايى 

به دو شكل درون گرايانه و برون گرايانه است. 
ــيم  ــدى ديگر كه نوعى تقس ــيم بن در تقس
ــى توانيم  ــود م ــوب مى ش بندى فرعى محس
ــخن  ــاده و مضاعف س صحبت از مبناگرايى س
راند.در مبناگرايى كالسيك و معتدل باورهاى 

ما يا بديهى هستند يا استنتاجى. 
ــاس مبناگرايى با چند اصل مواجه  ما در اس
هستيم كه عبارتند از: اصل اجتماع و ديگر اصل 
ــل، اصل هويت را  ــى به اين دو اص ارتفاع. برخ
اضافه كرده اند.شكل هاى مبناگرايى عبارتند از:  
ــوص  ــى. در خص ــبكه اى و درخت ــى، ش طول
مبناگرايى نزد عالمه يك ايراد وجود دارد و آن 
ــت كه چگونه ممكن است باورى پايه و  اين اس

يقينى باشد اما خطاناپذير هم باشد.
ــاختار  ــالوده گروى س ــى يا ش در مبناگراي
معرفت همچون درختى لحاظ مى شود كه تمام 
ــاخه ها و سپس به تنه و  ــاخه ها بايد به ش سرش
ريشه پايان يابد. در اين ديدگاه توجيه معرفتى 
ــا روابط  ــات مى گيرد و ب ــه نش ــاى پاي از باوره

خاصى به باورهاى استنتاجى انتقال مى يابد. بر 
ــطه اى  ــاس آدمى هيچ معرفت بى واس اين اس
ندارد. اين تفكيك ميان باورهاى پايه و غير پايه 
اصلى ترين خصلت مشترك ميان تمام ديدگاه 
هاى مبناگرايانه در توجيه معرفت بشرى است. 
دليل تسلسل و دور مهمترين دليل اين ديدگاه 

در درستى نظريه مبناگرايى است. 
ــد كه بدون پذيرش  اين دليل اثبات مى كن
ــكان تحقق معرفت از بين  پايه هاى معرفتى ام
ــه باور موجه  ــتنتاجى يا ب مى رود. باورهاى اس
ــطه و پايه ختم مى شوند و يا به يكى از  بى واس
ــقوق  صورت هاى مذكور خواهد بود كه تمام ش
ــت يعنى باورهاى با واسطه به يك باور  باطل اس
غيرموجه ختم مى شود يا سير ارتباط گزاره ها 
به نحو تسلسلى و بى نهايت ادامه يابد و يا اينكه 

سير دورى و حلقه شده به نحوى كه   

هر باور با واسطه باور ديگر آن نيز به باور اول 
ــناخت از  ــود.عالمه طباطبايى با ش منتهى ش
ــى مهمترين  ــن معرفت شناس ــايل بنيادي مس
ــت را خطاناپذيرى و تصحيح  ــئله در معرف مس

ناپذيرى باور برمى شمارد. 
ــتى و ضعف  ــرى كه مهمترين كاس دو عنص
ــه باورهاى  ــمار مى رود. عالم مبناگرايى به ش
ــه تلقى مى كند و  ــرى و بديهيات را باور پاي فك
امكان معرفت را بر همين اساس توجيه مى كند. 
وى پيوند ميان باورهاى غيرپايه و پايه را از نوع 
ــن دليل بر  ــارورى مى داند و مهمتري ــد و ب توال
ــطه را محال  ــاى فطرى يا بى واس وجود باوره
بودن فرض عدم تناهى در سلسله علل تصديقى 
ــاس معتقد است بايد  ــمرد و بر اين اس برمى ش
ــى منتهى به  ــوم و باورهاى غيربديه ــام عل تم

بديهيات شوند.
ــه باورهاى پايه  ــت ك  عالمه قائل به اين اس
ــذا  ــد و ل ــن مى كنن ــود را تضمي ــدق خ ص
ــام قضايا در نهايت  ــد. به باور او تم خطاناپذيرن
ــه اصل هويت، امتناع اجتماع و ارتفاع  بايد به س

نقيضين باز گردانده شوند.
ــتند مسئله  برخالف مبناگرايان كه نتوانس
خطاناپذيرى و يقين در باور را به درستى اثبات 
كنند عالمه بر اساس سه اصل فوق اين مسئله 
ــن را اثبات كرده و تصريح مى كند بدون  بنيادي

آن هيچ معرفتى يقينى و قطعى نخواهد بود.

دكتر قاسم پورحسن

حقوق
 بشر

 در انديشه 
استاد 

جوادي
 آملي  

نظام
 معرفتى 

عالمه 
طباطبايى

  اگــر حقــوق بشــر بخواهــد 
تحقــق يابــد خيلــى از عوامــل 
بايــد جمــع باشــند، بــه لحاظ 
معرفتى حقوق بشــر يك حوزه 
معرفتى اســت كه از زمينه هاى 
پيشــين معرفتى تاثير مى گيرد 
و در زمينه هاى بعدى معرفتى 

نيز تاثير مى گذارد...

مرور فورى 

طباطبايــى  عالمــه  اســتاد    
مهمترين مســئله در معرفت را 
خطاناپذيــرى و البتــه تصحيح 
ناپذيــرى بــاور برمى شــمارد، 
اوباورهاى فكــرى و بديهيات 
را باور پايه تلقى كرده و امكان 
معرفــت را بــر هميــن اســاس 

توجيه مى كند...

مرور فورى 

ار 
 اخب
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ــراء  رئيس بنياد بين المللى علوم وحيانى اس
در قم معتقد است كه براساس فلسفه الهى عالم 
ــاى گوناگون  ــياء از حيث ه ــى دارد و اش مبدائ
ــاس علم و  ــتند و بر اين اس وجودى محتاج هس
ــتند. حجت  ــفه الهى، الهى هس ــوم در فلس معل
االسالم دكتر مرتضى واعظ جوادى رئيس بنياد 
ــى  ــراء در بررس ــى علوم وحيانى اس ــن الملل بي
ــاختار علم دينى از منظر آيت اهللا  بازشناسى س
جوادى آملى گفت:«ثقل معرفت دينى در حوزه 
فلسفه است اگر نگرش فلسفى به درستى اتفاق 
ــناخته  ــاس ش ــد علم دينى هم بر اين اس بيافت
ــد. فلسفه در ابتدا آزاد و مطلق است و  خواهد ش
ــدارد و وامدار هيچ  ــه جايى ن ــن و تقيدى ب تعي
ــفه شناخت جهان براساس  معرفتى نيست.فلس
روش عقلى و برهان عقلى است. فلسفه براساس 
اين جهت گيرى مسير معرفتى خود را براساس 
استدالل ها و براهين تعيين مى كند. يا معرفت 
ــبت به جهان اين مى شود كه جهان آغاز و  او نس
ــت الهى را به  ــى دارد كه اين نگرش جه مبداي
فلسفه مى دهد و فلسفه از اين به بعد تعين پيدا 
مى كند. اگر حكيمانه به اين موضوع برسيم كه 
ــالمى كه براى جهان آغازى  معرفت فلسفه اس
متصور است و معتقد به مبدايى براى عالم است 
ــت علم دينى فراهم  ــير را براى سهم درس مس
ــفه پيدا مى شود  كرده ايم.جهت دوم كه در فلس
ــاس براهين جهت  ــت كه فيلسوف براس اين اس
گيرى الحادى ميكند و آغاز و انجامى براى عالم 
ــد. بر اين اساس اشياء نياز به علت  متصور نباش
ــفه  فاعلى و غايى ندارند. اين جريان فكرى فلس
ــفه نيز مانند  ــازد و اين فلس ــادى را مى س الح

ــت. بايد توجه  ــى متعين و مقيد اس ــفه اله فلس
ــان جريانى  ــش از اين دو جري ــت كه ما بي داش
ــادى مبداء و آغاز و  ــاس نگرش الح نداريم.براس
ــت  انجامى براى جهان وجود ندارد و هرچه هس
براساس تصورات طبيعى است. اين اتفاق نسبت 
ــفه  ــياء نيز وجود دارد. در مبناى فلس به علم اش
ــى نخواهيم  ــچ وجه علم دين ــادى ما به هي الح
ــك معرف و  ــاس اصًالعلم ي ــت. بر اين اس داش
ــت كه از بن مايه انسانى شكل مى  شناختى اس
ــرد و براى فهم حقايق به معرفتى غير از عقل  گي
ــت. ــدارد و از عمل طبيعى برخوردار هس نياز ن

ــفه الهى براى عالم مبدايى وجود  براساس فلس
ــاى گوناگون وجودى  ــث ه ــياء از حي دارد و اش
ــتند. هيچ عملى در اين نظام اتفاق  محتاج هس
ــن مبناى فكرى  ــد مگر به نظر حق. اي نمى افت
ــيرى را براى انسان باز ميكند كه دو جريان  مس
تكوينى و تدوينى است. در اين صحنه ما آنچه را 
ــز علم الهى  ــم چيزى ج ــدا مى كني ــم پي از عل
ــت.علم و معلوم در اين ديدگاه هر دو الهى  نيس
ــرده و                               ــاد ك ــياء را ايج ــد اش ــتند. خداون هس
ــده اند.                        ــى موجود ش ــاى مورد بررس ــده ه پدي
ــتند  هويت هاى موجودات هويتاى ايجادى هس
چون از قول خدا تفسير ميكنيم معرفت، معرفت 
ــم در اين  ــت. علوم طبيعى ه ــى و الهى اس دين
ــاوراى فعل خدا  ــتند. م ــرش علوم الهى هس نگ
چيزى نداريم و چون معرفت يك حيث ايجادى 
ــد از نظر روش نيز  دارد كه از ناحيه حق مى رس

كامًال حيث الهى پيدا مى كند.»

حجت االسالم دكتر مرتضى واعظ 

ــو هيئت علمى  ــدى عض دكتر محمدرضا اس
ــى تحليل  ــه طباطبايى به بررس ــگاه عالم دانش
رويكرد وجودشناسانه عالمه در باب علم پرداخت 
و گفت: رويكردهاى مختلفى براى تحليل ماهيت 
ــانه  ــم مى توانيم رويكرد معرفت شناس علم داري
نسبت به ماهيت علم داشته باشيم با نگاه تاريخى 
ــى كرد و يا حتى  نيز مى توان ماهيت علم را بررس
ــى به ماهيت  مى توانيم رويكرد هنجارى و ارزش
ــن رويكردها يك  ــيم.در كنار اي ــته باش علم داش
ــوان به علم  ــانه نيز مى ت ــتى شناس رويكرد هس
داشت. اين رويكرد در فلسفه اسالمى مسبوق به 
سابقه است و عالمه سردمدار اين رويكرد نيست 
ــى  ــان نيز اين موضوع مورد بررس و پيش از ايش
فيلسوفان اسالمى بوده است. در فلسفه اسالمى 
نگاه تاريخى به علم مفقود است و به نگاه معرفت 
ــده اما نگاه هستى  ــانه نيز توجه جدى نش شناس
شناسانه به ماهيت علم در فرهنگ اسالمى فربه 

و غنى است.
ــفه اسالمى علم و هستى مسابق هم  در فلس
ــالمى با نگاه ها رويكرد  ــتند. در فلسفه اس هس
ــته شده چون  ــتى شناسانه به علم نگريس هس
معتقد است كه رويكرد هستى شناسانه به علم 
ــاز از  ــود را بى ني ــى خ ــت ول ــا اس ــه و مبن پاي
ــى  ــانه و تاريخ ــت شناس ــاى معرف رويكرده
نمى داند. تحليل هستى شناسانه عالمه درباره 
ــتى شناسى  ــتراك لفظى با هس علم در حد اش
ــت و اين دو رويكرد هستى شناسانه  هايدگر اس
ــتند.عالمه بنيان  كامال ً متفاوت با يكديگر هس
ــتى شناسى علم بيان  جديدى را در تحليل هس

نكرده و در سنت صدرايى تفكر مى كرده است. از 
ــم با يكديگر  ــه مفهوم علم و وجود عل نگاه عالم
متفاوت هستند. و جود علم به صورت وجودى و 
ــى براى ما قابل فهم  ــوم علم به صورت بديه مفه
ــان حضور يك موجود مجرد  ــت. از نظر ايش اس
ــل وجودى علم  ــود مجرد ديگر تحلي براى موج

ناميده مى شود.
ــوم گاهى عين  ــود مجرد يعنى معل اين موج
ــق نخست علم  ــت. ش عالم و گاهى غيرعالم اس
ــق ثانى علم حصولى ناميده مى شود.  حضورى ش
به تعبير ديگر گاهى وجود معلوم نزد عالم حاضر 
ــزد عالم حاضر  ــى ماهيت معلوم ن ــته و گاه گش
مى شود.نكته حايز اهميت در تحقق علم ضرورت 
ــت.  نحوى اتحاد يا وحدت ميان عالم و معلوم اس
ــد و چه  ــوم نزد عالم حاضر باش ــه ماهيت معل چ
ــرى مجرد از  ــر صورت معلوم ام ــود آن در ه وج
ــن جهت علوم  ــت. به همي ماده، قوه و تغيير اس
ــى امرى مجرد از ماده و تهى از قوه و تغيير  حصول
ــه حضور ناميده  ــن حصولى را عالم بوده و چني

است.
ــامى  ــورى از نظر عالمه داراى اقس علم حض
ــه ذات خود، ديگرى  ــت كه يكى علم نفس ب اس
علم نفس به صور ذهنى است. علم نفس به افعال 
ــد حكم كردن، علم نفس به احوال فرد  خود مانن
ــس به قواى خود مثل  ــادى، علم نف مثل غم و ش
تخيل، علم علت به معلول و بالعكس و علم نفس 
به امور مادى و محسوس انواع ديگر علم حضورى 

از نظر عالمه طباطبايى به شمار مى روند.
 دكتر محمدرضا اسدى 

علم 
و معلوم 

در فلسفه 
اسالمى

 الهى

فقدان نگاه 
تاريخي به 

علم در
9 فلسفه 

دكتر عبدالرحيم گواهى رئيس مركز پژوهش 
ــانى از منظر  ــورد ”كرامت انس ــان جهان در م ادي
ــخنرانى پرداخت و گفت:  ــرى“ به س عالمه جعف
ــانى يعنى  ــه نوع كرامت انس عالمه جعفرى به س
ــابى و عالى قائل است و مى گويد ما با  ذاتى، اكتس
ــر غرب يعنى كرامت  ــانى مورد نظ آن كرامت انس
ــا از آن مهمتر كرامت  ــم ام ــكلى نداري ذاتى مش
اكتسابى يا اختيارى است. ايشان كرامت انسانى و 
ــى دانند و در  ــول پيش فقهى م ــت را از اص عدال
ــد كه كرامت  ــانى مى فرماين تعريف كرامت انس
ــى و عزت و  ــاك بودن از آلودگ ــت از پ عبارت اس
ــان است و به استناد آيه                    شرف و كمال خاص انس
” ونفخت فيه من روحى“ مى گويند انسان به اين 

دليل شايسته مسجود مالئك شد. 
عالمه همچنين بر حيات معقول تأكيد دارند و  
ــى، عقل، تعليم و  ــار، آزادى، وجدان و آگاه اختي
ــه الهى، كمال  ــم، مظهريت خدا و مقام خليف تعل
ــول كرامت  ــار و... را از اص ــجاعت، ايث جويى ، ش
ــت را امرى صرفا  ــان كرام ــانى مي دانند. ايش انس
ذاتى ندانسته بلكه در كنار كرامت ذاتى انسان ها، 
به كرامت اكتسابى نيز كه عمدتا از طريق خدمت 
ــود نيز باور  ــت و تقواورزى حاصل مى ش و عبودي
دارد.عالمه معتقد است اعالميه حقوق بشر مبانى 
ــان آن و دين  ــا مى توانيم مي ــتى دارد اما م درس
ــالم تعاملى ايجاد كنيم و نواقص آن را برطرف  اس

كنيم. 
                     

دكتر عبدالرحيم گواهى                                  

آينده حكمت   منوط به 
نگاه  نقادانه است

ــى زاده استاديار گروه فلسفه  دكتر على كرباس
دانشگاه اصفهان در ارائه مقاله خود با موضوع ” راه 
ــالمى و  هاى بديل امكان گفتگو ميان حكمت اس
ــفه تطبيقى، مطابق  ــر“ گفت: فلس دنياى معاص
ــى براى خروج از  ــدگان كربن، به مثابه راه حل دي
ــاختن  ــگ معاصر غربى و فراهم س ــران فرهن بح
ــرق اشاره شده است  زمينه امكان گفتگو ميان ش
اما انگيزه كربن چيست و نسبت او با پژوهش هاى 
ــه منتقد  ــت ك ــت؟كربن مدعى اس ــا كدام اس م
ــته هايش رويكردى  ــت ولى در نوش مدرنيته اس
ــش مى گيرد.                     ــه انتقادى در پي متفاوت با انديش
ــتى  آيا رجوع كربن به حكمت سهرودى به  به راس
ــت بنيادهاى فكرى حكمت  معناى اثبات حقاني
ــو و به بن بست رسيدن فلسفه  ــالمى از يك س اس

غرب ياز سوى ديگر است؟
ــالش در احياى  ــگل و نيز ت ــر ه ــد كربن ب نق
متافيزيك، در عصر نقد متافيزيك، دچار مشكالت 
ــت. امكان شنيدن صداى  ــازگارى هايى اس و ناس
ــا از ديدگاه كربن،  ــرى وجود دارد اما نه لزوم ديگ
توجه به مساله ديگرى و ضرورت آن نزد متفكرانى 
ــدا به عنوان  ــر، گادامر و دري ــد هگل، هايدگ مانن
ــى مى شود تا از خالل رهيافتى  راهى بديل بررس
انتقادى بتوانيم در عرصه تفكرفرهنگ جهانى اثر 

گذار باشيم.
دكتر على كرباسى زاده

كرامت ذاتي از نگاه 
عالمه جعفري 
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ــين ابراهيمى دينانى استاد  دكتر غالمحس
ــفه دانشگاه تهران در سخنراني خود با اين  فلس
ــالمى آينده اى  ــفه اس موضوع كه  آيا براى فلس
ــفه  ــئوال كه فلس ــت گفت: اين س ــور اس متص
ــئله و پرسش مهمى است  اسالمى چيست مس
كه آيا اسالم فلسفه آورده است.فلسفه اسالمى 
ــوفان  ــت كه فيلس ــفه اى اس آيا به معناى فلس
ــلمان تفكر كرده اند البته وجوه ديگرى نيز  مس
براى تعريف فلسفه اسالمى قابل تصور است ما 
ــوف اسالمى و مسلمان داريم. براى نمونه  فيلس
ــينا فيلسوفى مهم است و از ارسطو كمتر  ابن س
ــت، فيلسوفان  ــيحيت فلسفه نداش نيست.مس
ــالم در قرون وسطى  ــيحى تحت تاثير اس مس
ــفه  ــيحيت در دادگاه فلس ــان مس ــد جه بودن
ــتاروس مى  ــرف را لئواش ــد اين ح محاكمه ش
گويد. در مسيحيت سن توماس فيلسوفى است 
ــد اما در اسالمى كه عقالنى است  كه قديس ش
ــالم  ــه در دادگاه اس ــوفان بودند ك ــن فيلس اي
ــدند و تكفير شدند. براى نمونه ابن  محاكمه ش
سينا و فارابى تكثير شدند و مالصدرا تعبيد شد 
ــد.در كشورهاى ديگر  و تا حدودى نيز تكفير ش
ــالمى نيز وضع كم و بيش به همين صورت  اس
ــت كه ايران مهد فلسفه  ــت بايد توجه داش اس
ــت كسى كه از آينده مى خواهد سخن  بوده اس
ــته خود را نفهمد. آينده  بگويد نمى تواند گذش

در تقابل با گذشته است. 
آينده و گذشته از آن انسان است مجردات و 
ــته و آينده  ــتند و گذش ــدا مافوق زمان هس خ
ــان تنها موجودى است كه عالم دارد  ندارند انس
ــوده شده است انسان  چون وجود به رويش گش
ــاس عالم فكر است  چون فكر دارد عالم دارد اس
ــت و اگر فكر  ــت عالم نيز هس و آنجا كه فكر اس
ــر ميزان خود  ــد عالم نيز وجود ندارد.فك نباش
ــط و  ــت و داراى بس ــت و فكر منجمد نيس اس
ــت اين بسط و  ــترش است. بايد توجه داش گس
گسترش دورى بوده و افقى نيست. فكر حركت 

ــر جاى اول خود بر مى گردد  دورى دارد و به س
ــه نتيجه                             ــر نگردد ب ــاز خود ب ــه آغ ــر فكر ب اگ
ــط فكر دورى است و البته نه  ــد لذا بس نمى رس
ــالمى نيز بايد به آغاز خود  دور باطل.فلسفه اس
بازگردد. بايد به آغاز فلسفه اسالمى برگرديم ما 
ــالمى داريم ولى به تاريخ آن آشنايى  فلسفه اس
ــه آن علت بوده كه  ــنايى هم ب نداريم. اين ناآش
ــم به اين علت  ــته اند آن را بخوانيم و ه نگذاش
ــدون تاريخ  ــى آن نرفته ايم وقتى ب ــوده كه پ ب
ــويم همه چيز را مى توان  شويم منجمد مى ش
ــك خوبى مى توان  بدون تاريخ خواند مثال پزش
ــد بدون آنكه تاريخ پزشكى را خواند ولى در  ش
ــفه بايد تاريخ آن را خواند و مشكالت  مورد فلس
ــى كه به  ــته را مورد مطالعه قرار داد.كس گذش
ــد فيلسوف نيست  ــته توجه نداشته باش گذش
فلسفه هميشه به آينده نگاه مى كند به گذشته 
بر مى گردد تا بتواند به آينده نگاه كند. انسان از 
گذشته منفعل است و نسبت به آينده فعال. اگر 
ــى خود را  ــيم جايگاه كنون ــته را نشناس گذش
ــته را بايد از قيد زمان  نخواهيم شناخت. گذش

آزاد كرد اين كار فكر است.
ــته را از زمان  ــى تواند حوادث گذش ــر م  فك
خود رها كند و چون آزاد است مى تواند گذشته 
ــاس  را از تقيد آزاد كند و مال خود كند و بر اس
آن به آينده نگاه كند بر اين اساس آينده داريم.

ــينا تعابير غلطى وجود دارد مثال  در مورد ابن س
ــوفان خود ما ابن سينا را مشايى مى دانند  فيلس
ــينا مشايى نيست.  ــت كه ابن س اين در حاليس
ــينا را افالطونى و افلوطينى  غربى ها نيز ابن س
ــت. ابن  مى دانند اين هم يك غلط تاريخى اس
ــروانى است او يك حكيم  سينا يك حكيم خس

ايرانى است .
ــت  ــى يك حكمت خالده اس ــت ايران حكم
يعنى زنده اى كه هر لحظه بيدار است به عبارت 
ــت و  ــان وجودى اس بهتر يعنى زنده بيدار. انس
بايد بوجود بازگردد. فيلسوفان مسلمان به يك 

ــتند البته نه وجود به معناى  معنا وجودى هس
اگزيستانس.

ــد به حال  ــت از آينده بيايي ــه جاى صحب ب
بازگرديم . آيا در حال حاضر و در جامعه كنونى 
ــينا زنده  ــدرا و ابن س ــات مالص ــا اصطالح م
ــت اصطالحات  ــد گف ــخ باي ــتند؟ در پاس هس
ــينا در جامعه ما زنده نيستند  مالصدرا و ابن س
ما بايد فلسفه را بخوانيم ولى نبايد آن را خدمت 
ــت  ــالمى بگيريم البته بايد توجه داش كالم اس
ــت. فيلسوفان ما  ــالمى خيلى مهم اس كالم اس
ــوفان از  ــائلى را حل كردند كه ديگر فيلس مس

عهده آن عاجز بودند. 
ــوفان يهودى بعد از اسالم تحت تاثير  فيلس
ــلمان بودند ما نتوانسته ايم اين  فيلسوفان مس
ــن بى هنرى ما بوده  ــان دهيم و اي موضوع را نش
است.جهان غرب به عظمت ابن سينا بيش از حد 
واقف بوده و بهتر از ما او را مى شناسد . ابن سينا 
ــه كتاب و  ــالم ن ــگ مكتوب اس ــر از (فرهن را اگ
حديث) بيرون بياوريم هيچ چيز از آن باقى نمى 
ــالمى وقتى است كه ابن  ــفه اس ماند آينده فلس

سينا را بفهميم و آن را به دنيا بشناسانيم.

دكتر غالمحسين ابراهيمى دينانى

ــتاد فلسفه دانشگاه بين المللى امام  دكتر عبدالرزاق حسامى فر اس
ــم در مقاله  ــتاد مطهرى و نقد ايده آليس ــى موضوع اس خمينى با بررس
خود گفت: ايده آليسم در فلسفه معانى متفاوتى دارد يك ايده آليسمى 
كه در شناخت شناسى مطرح است و ديگرى ايده آليسمى كه در وجود 
ــم در  ــى ايده آليس ــى مورد بحث قرار مى گيرد.در وجود شناس شناس
ــم در برابر  ــناخت ايده آليس ــرار مى گيرد در ش ــم ق مقابل ماترياليس
ــم معتقد است كه تصور اصالت دارد  ــم قرار مى گيرد. ايده آليس رئاليس
ــت ما به ازاى خارجى تصور اصالت دارد.نقدى  ــم معتقد اس ولى رئاليس
ــان مختلف است  ــم دارد در آثار گوناگون ايش كه مطهرى بر ايده آليس
ــم ذهنى وارد نيست چون منابعى  برخى انتقادات مطهرى بر ايده آليس
كه در اختيار ايشان بوده محدود بوده اند.فلسفه غرب از قرن 17 شاهد 
تحولى بنيادى در پژوهش فلسفى بود و فلسفه كه تا پيش از اين وجود 
ــس از آن به معرفت  ــرار داده بود پ ــفى ق ــور تفكر فلس ــى را مح شناس
ــناخت و ميزان  ــكل گيى ش ــى توجه كرد و بحث درباره نحوه ش شناس
ــاند. اين تغيير مسير در قلمرو  ــائل فلسفى نش اعتبار آن را در صدر مس
ــالمى به جهت عدم ارتباط ميان دو عالم فلسفه اسالمى و غرب با 3  اس
ــتاد مطهرى به عنوان استاد فلسفه اسالمى  قرن تاخير بازتاب يافت.اس
ــيد تا ابتدا با آراى فالسفه غربى دوره جديد آشنا شود پس آنگاه با  كوش
ــردازد. يكى از  ــى از آراء آنها بپ ــالمى به تحليل برخ ــفه اس مبانى فلس

ــان بود و در آثار متعدد ايشان و به  ــائلى كه از ابتدا مورد توجه ايش مس
ــم،  ــفه و روش رئاليس ــه و پاورقى هاى مقاالت اصول فلس ــژه مقدم وي
ــرح مقصود منظومه به تحليل آن پرداخت مسئله  مسئله شناخت و ش
شناخت بود. در خصوص مسئله شناخت اعتبار حسى و كاشفيت آن از 
ــرار دارند يكى  ــه در برابر هم ق ــدگاه اصلى وجود دارد ك ــارج دو دي خ
ــى را در خارج مى پذيرد و  ــم كه وجود ما به ازاى ادراكات حس رئاليس
ــى را كاشف از خارج مى داند و ديگرى ايده آليسم ذهنى  شناخت حس
ــفه و روش  ــت.عالمه طباطبايى در متن اصول فلس كه منكر اين امر اس
ــتاد مطهرى در اين كتاب با دفاع از  ــان اس ــم و به اقتضاى ايش رئاليس
ــم ذهنى يا اصالت  ــالمى به نقد ايده آليس ــتى فلسفه اس مبانى رئاليس
ــوى ديگر  ــم ديالگتيك از س ــو و نقد مبانى موترياليس ــور از يك س تص
مى پردازد. ايشان در كتاب نخست ايده آليسم به معناى اصالت تصور را 
ــوفان                                          ــرد و فيلس ــفه مى گي ــم طراز فلس ــت ه ــكار واقعي ــث ان از حي
ــوپنهاور را به لحاظ انكار جهان خارج از  ــتى چون باركلى و ش ايده آليس
ــوراس نام مى برد در  ــطائيانى چون پروتاگ ــرف ذهن در كنار سوفس ظ
ــناخت و اثبات  ــئله ش ــه در كتاب دوم تحليل عميق ترى از مس حاليك

جهان خارج به دست مى دهد.

دكتر عبدالرزاق حسامى فر 
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  جهــان غرب بــه عظمت ابن 
ســينا بيش از حد واقــف بوده و 
بهتر از ما او را مى شناســد، ابن 
ســينا را  اگــر از بيــرون بياوريم 
هيچ چيــز از آن باقى نمى ماند 
آينده فلسفه اسالمى وقتى است 
كه ابن سينا را بفهميم و آن را به 

دنيا بشناسانيم...
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ــتى استاد دانشگاه  دكترآيت اهللا احمد بهش
ــوع به خداى  ــخنراني خود با موض تهران در س
ــوم گفت: يكى از  ــزوى يا خداى محيط و قي من
ــالمى كه مصرى  ــندگان تاريخ فلسفه اس نويس
ــوف  ــت گفته كه امير المومنين اولين فيلس اس
ــاى بى دليلى  ــت. اين ادعا، ادع ــالم اس عالم اس
ــه ها در                        ــوار، در خطب ــات بزرگ ــت در كلم نيس
ــار كه در                        ــا در كلمات قص ــا و مخصوص ــه ه نام
نهج البالغه است شواهد زيادى اين مدعا دارند.

ــت كه آيا خدايى هست يا نيست و  بحث اين اس
ــت و آفرينش  ــت آيا از اين جهان خلق اگر هس
منزوى، حاشيه نشين و بيرون است. بايد با ديد 
ــدا و آفرينش نظر  ــئله وجود خ ــرى به مس ديگ
ــدارى ندارد                 ــان طرف ــد. برخى كه حرفش افكن
ــت و  ــول بخت و اتفاق اس ــد عالم معل ــه ان گفت
ــت اما اين نظريه قابل  خدايى در اين جهان نيس
توجه نيست. براى مثال هابس چنين ادعايى را 
ــه نظرياتى                                  ــن ب ــت.بعد از اي ــرده اس ــرح ك مط
ــيم به وجود خدا به عنوان موجودى كه  مى رس
ــت مى رسيم هم در  خالق، آفريننده و علت اس
ــم در عالم غرب  ــالمى و ه ــن اس ــن متكلمي بي
ــه گفته اند عالم  ــده اند ك صاحبنظرانى پيدا ش
هستى در حدوث نياز به محدث و خالق دارد اما 
در بقا نيازى به خدا نيست. اينها معتقدند همين 
كه موجود به وسيله خالق يا صانع مصنوع خود 
ــود و  ــود آورد ديگر رابطه قطع مى ش ــه وج را ب
ــع نيز با  ــازى ندارد. و صان ــه صانع ني مصنوع ب
ــفه اسالمى اين  ــروكارى ندارد.فالس مصنوع س
ــدا را نه تنها  ــول نكرده اند و وجود خ ــر را قب نظ
ــرورى مى  ــراى بقا نيز ض ــدوث بلكه ب براى ح
ــاز حادث به  ــاس نظريه ني ــتند. بر اين اس دانس
محدث به لحاظ حدوث يك نظريه ركيكى تلقى 
ــون الهيات طبيعى  ــد.در غرب نهله هايى چ ش
بودند كه خدا را تشبيه به ساعت ساز مى كردند 
ــاز ساعت را   ــاس همين كه ساعت س بر اين اس
ــازد ديگر رابطه بين ساعت ساز و ساعت  مى س
ــود بايد توجه داشت اگر ساعت نياز  قطع مى ش

ــاز بايد آن را  ــد ساعت س ــته باش به ترميم داش
ــتفاده از اين  ــاس و با اس ــم كند بر اين اس ترمي
ــد خداوند  ــبيه اگر خللى در جهان ايجاد ش تش
ــت مى كند و آن عيب را رفع مى كند. ولى  دخال
ــت.خدا  ــه هر حال اين نوع خدا نيز منزوى اس ب
ــت البته اين موضوع درست است  علت العلل اس
ولى سئوال اين است كه در اين صورت خدا چه 
ــت؟ بر اين اساس چنين خدايى خيلى  كاره اس
ــئوال اين است كه آيا  ــت. س بركنار و منزوى اس
بايد در همين محدوده ها توقف كرد؟ آيا چنين 
ــت و بغل اوست را بايد پرستيد؟  خدايى كه دس
قرآن به اين ديدگاه جواب رد داده است.پيروان 
ــيت دارد  مكتب طبيعى مى گفتند خداوند مش
ولى اين مشيت عامه است نه خاصه. اگر مشيت 
ــيت عام است در اين صورت خدا سلسله اى  مش
ــى ندارد و نمى شود  را به راه انداخته و ديگر نقش
ــد  با او حرف زد و از او تقاضا كرد.به نظر مى رس
ــته  حكمت متعاليه در اين راه گام موثرى برداش
ــيط الحقيقه است  ــت خدا بر اين اساس بس اس
ــائبه تركيب  يعنى به هيچ نحو و به هيچ وجه ش
ــدارد و چنين حقيقتى  ــدس او راه ن در ذات مق
فاقد هيچ گونه كمالى از كماالت وجودى نيست. 
ــيط شيئى نيست. مالصدرا اين  اين حقيقت بس
ــرده و منابع او قرآن و حديث  ــوع را بيان ك موض

بوده اند.
ــئله  قاعده دومى كه مالصدرا بيان كرده مس
ــاره تعيين كرد.  ــت. عليت را بايد دوب عليت اس
ــت و معلول جدا  ــتگان عليت را از ذات عل گذش
ــيئى است كه عليت عارض  مى كردند. علت ش
ــت كه معلوليت  ــت و معلول هم شيئى اس اوس
ــت عارض و  ــت. پس اگر عارض اس عارض اوس
معروض مى توانند از هم جدا شوند. اما مالصدرا 
ــل اين ديدگاه مى گويد عليت عين ذات  در مقاب
ــت و معلوليت عين ذات معلول است.  عليت اس
ــت كه توسط مالصدرا  اين ديدگاه جديدى اس

بيان شده است.
دكترآيت اهللا احمد بهشتى 

 حجت االسالم دكتر محمدرضا مصطفى پور 
ــگاه تربيت معلم تهران  عضو هيئت علمى دانش
ــالمى  ــخنراني خود با موضوع حكمت اس در س
معاصر و رابطه انسان و طبيعت از منظر آيت اهللا 
ــوع رابطه با  ــه ن ــان س جوادى آملى گفت: انس
ــت. يك رابطه، رابطه دين  ــته اس طبيعت داش
همانى بوده است. انسان از دل طبيعت بر مى آيد 
ــن مى كند.  ــود را از طبعت تامي ــاى خ و نيازه
ــازى انسان است كه بعد  رابطه ديگر دوره ابزارس
ــان با  ــن دوره انس ــت ژ. در اي ــن دوران اس از اي
ــت و در آن تصرف مى كرد.  ــت رابطه داش طبيع
ــوم در دوران مدرنيته شكل گرفت. در  رابطه س
ــازگارى با طبيعت  ــان از رابطه س اين دوره انس
عبور كرد كه به برخورد ظالمانه با طبيعت منجر 
ــان دردى را متوجه  ــه انس ــن مرحل ــد. در اي ش
طبيعت كرده كه بحران محيط زيست نامگذارى 
ــودگرايى دو عاملى  ــت. اومانيسم و س شده اس
هستند كه باعث شده تا انسان مدرن به طبيعت 

آسيب برساند.
ــناخت انسان  البته اين بحران معلول عدم ش

از طبيعت و خود و مسئوليت او در برابر طبيعت 
ــت زيرا انسان كه خود را محور همه چيز مى  اس
داند و تمام پديده هاى عالم را براى تامين منافع 
خود تحت سلطه خود مى بينند به طور طبيعى 

با اين بحران مواجه خواهد شد.
اما اگر انسان جهان و طبيعت را مخلوق خدا 
ــعور و خود را خليفه اهللا خدا و  و داراى حيات و ش
مسئوليتش را آبادانى آن بداند مى يابد كه رابطه 
ــخيرى  ــت رابطه تس او با طبيعت و محيط زيس
است و نه سلطه گرى. تالش مى كند با طبيعت 
ــود  به مقتضى طبعش به گونه اى با آن مواجه ش

بدون آنكه بحرانى را در پى داشته باشد.
از منظر استاد جوادى براى برون رفت از اين 
ــان ها را تغيير دهيم و از  ــران بايد بينش انس بح
ــر در رفتار ايجاد  ــر در بينش تغيي ــق تغيي طري
خواهد شد. بر اين اساس هستى را گسترده تر از 
ــاً  جهان مادى  ــم و جهان را صرف طبيعت بداني
ــتگان و قيامت را مورد توجه  نبينيم و عالم فرش

قرار دهيم.
  دكتر محمدرضا مصطفى پور 

امير 
المومنين 

اولين 
فيلسوف 

عالم اسالم 

آسيب هاي 
انسان

 مدرن به
11طبيعت   

ــالم دكتر محمدحسين مظفرى  حجت االس
رئيس مركز گفتگوى اديان و تمدن هاى سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمى با سخنراني پيرامون  
ــر  ــى نظريه حقوق بش ــادى و مبان ــوع“ مب موض
ــت: د ر دهه  ــالمى از نگاه عالمه جعفرى“ گف اس
هاى پايانى قرن بيستم موجى از بيدارى اسالمى 
ــالم را فراگرفت و تحوالت شگرفى را به  جهان اس
ــيارى از پيمان نامه  ــود آورد. در حالى كه بس وج
ــده بودند،                        ــرى در آم ــوق بش ــاى مختلف حق ه
ــتند كه از  ــلمان از آنها مى خواس ــت هاى مس مل
استقالل سياسى و هويت فرهنگى خود پاسدارى 

كنند. 
در نتيجه، شمارى از متفكران مسلمان در پى 
تدوين حقوق بشر اسالمى برآمدند. شمار زيادى 
ــاد از اعالميه جهانى  ــلمان با انتق از متفكران مس
ــتدالل مى كنند كه اين اعالميه  ــر اس حقوق بش
ــت؛ در  ــن اس ــفى روش فاقد هرگونه مبناى فلس
ــر در اعالميه اسالمى بر مبانى  حاليكه حقوق بش

روشن و حقيقى استوار شده است.
تاكنون تمامى ابعاد نظريه حقوق بشر اسالمى 
ــت و ضرورت دارد  ــده اس ــنى تبيين نش به روش
ــهاى فكرى پيشگامان  محققان با پيگيرى تالش
ــن راه به تكميل و تدوين آن همت گمارند. خأل  اي
يك چارچوب نظرى در مورد حقوق بشر اسالمى 
ــت و عالمه  ــاهده اس در ادبيات موجود  قابل مش
ــرى در بخش مبادى به اين نكته توجه كرده  جعف
ــرى مبناى عمل و  ــر مكتب حقوق فط اند كه اگ
ــد، مى توانيم حقوق بشر اسالمى  ــه ما باش انديش
جهانى داشته باشيم. اگر مبناى حقوق فطرى كه 
ــت براى حقوق بشر لحاظ شود  جهان شمول اس
ديگر نبايد هيچ تعارضى ميان حقوق بشر اسالمى 

و غرب باشد،پس اين تعارض از چيست؟
ــر  ــت اينكه نظام حقوق بين المللى بش  به عل
ــت بنابراين آسيب  محصول مذاكره و مصالحه اس
ــش از اندازه بر حقوق فردى  هايى چون تأكيد بي
ــان فردگرايى و  ــاد تعامل مي ــدون توجه به ايج ب
ــر حق مدارى  ــد بى اندازه ب ــه گرايى، تأكي جامع
بدون توجه به تكليف مدارى و آسيب سوم قانون 
ــت؛ اصرار بيش از حد به قانون و حقوق  زدگى اس
ــب چالش هايى  ــكالت، خود موج براى رفع مش
شده كه بايد براى آن چاره اى انديشيد. عالمه در 
ــات طبيعى و حق  ــر بر حق حي ــث حقوق بش بح
ــر  حيات معقول تأكيد دارد و مي گويد حقوق بش
ــمه مى گيرد و قابل  ــر سرچش از كرامت ذاتى بش

سلب نيست. 
به همين دليل عالمه معتقد است كه اگر بشر 
ــت خود را انتخاب نكند كرامت  با اختيار راه درس
ــت در  ــت مى دهد. عالمه معتقد اس خود را از دس
ــابى برابر  ــان ها از نظر كرامت اكتس ــالم انس اس
ــتند چون ممكن است كرامتشان را از دست  نيس
ــه هم   ــد. در  بحث آزادى و برابرى در انديش بدهن
ــان ها در برابر قانون  ــت كه انس عالمه معتقد اس
ــاوى هستند اما اينكه در اسناد حقوق بشر دو  مس
ــاه كليد همه  ــالح برابرى و عدم تبعيض ش اصط
ــت و بايد راهكار  ــت نيس ــت درس ــكالت اس مش

ديگرى انديشيد. 
حجت االسالم دكتر محمدحسين مظفرى 

خالء نظري در حقوق 
بشر اسالمى 
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انتصابات
ــدور حكمى  ــر آيت اللهى با ص  دكت
ــمت مدير  ــر هادى وكيلى را به س دكت
تحصيالت تكميلى پژوهشگاه منصوب 
كرد.رئيس پژوهشگاه همچنين ضمن 
ــا آقايى متصدى  ــيد رض قدردانى از س
پيشين اين سمت در حكم جداگانه اى 
ــناد  ــوان معاون مركز اس ــه عن وى را ب

فرهنگى آسيا منصوب كرده است. 

ــدرى رئيس  ــين خ   دكتر غالمحس
ــدور حكمى ايرج  ــت با ص حوزه رياس
ــلطان محمدى را به سمت مسئول  س
ــروش محصوالت فرهنگى،دبير  اداره ف
ــئول برگزارى  ــروش و مس ــى ف اجرائ
ــى  ــى و خارج ــاى داخل ــگاه ه نمايش
ــگاه منصوب كرد.دكتر خدرى  پژوهش
همچنين  از زحمات مهدى صالحى در 
ــكر و  ــن بخش تش ــت اي ــان مديري زم

قدردانى كرده است.
تقدير 

   دكتر محمد ايزدى مدير پژوهشى 
ــه اى از خانم فائزه  ــگاه طى نام پژوهش
ــار مقاله «پيامد هاى  توكلى براى انتش
ــاب و ركود بازار  ــف حج اقتصادى كش
ــه اصفهان با تكيه بر دوره گردان  منطق
ــن مقاله در  ــرد. اي ــكر ك كليمى» تش
ــى  ــه علم ــماره فصلنام ــن ش چهارمي
ــژه  تاريخ  ــانى وي ــى علوم انس پژوهش
ــالم و ايران منتشر شده است.دكتر  اس
ايزدى همچنين از مقاله خانم  ملكى با 
ــات در بازآفرينى  ــش ادبي عنوان  «نق
اوضاع اجتماعى ايران عهد مغول» هم 

تقدير كرده است.

تسليت 
   جناب آقاى دكتر سـيد حميد 

طبيبيان 
ــكده  عضو محترم هيأت علمى پژوهش
ــرم تان را  ــت پدر محت ادبيات،درگذش
تسليت گفته و از خداوند سبحان براى 
شما و خانواده هاى داغدار آرزوى صبر 

جميل داريم. 
همكاران شما در پژوهشگاه 

   همـكار محتـرم جنـاب آقاى 
مهدى عباس خواه 

ــليت  ــت پدر گرامى تان را تس درگذش
ــريك  مى گوييم.ما را هم در غم خود ش

بدانيد. 
از طرف كليه همكاران 

همه طرح هاى پژوهشى ستون آخر
«طرح محور» شدند

 
ــگاه از «طرح محور» شدن  ــناس امور طرح هاى پژوهش كارش
ــر داد و گفت:«از  ــگاه خب ــه طرح هاى در حال اجرا در پژوهش هم
ــده اند و  ــته همه طرح ها با الگوى جديد آغاز ش ــال گذش پائيز س
ــده بودند هم با تنظيم  طرح هايى كه پيش از اين تاريخ مصوب ش

متمم هايى با الگوى جديد دنبال مى شوند.»
ــيوه جديد گفت:«سابق بر  حميد رضا دالوند در توضيح اين ش
ــرد محور بود.به اين  ــگاه به صورت ف اين انجام طرح ها در پژوهش
ــراد بود.اين                        ــناخت از اف ــا مبنى بر ش ــفارش طرح ه ــا كه س معن
ــت كه مهمترين آنها قطع ارتباط موثر  ــيوه كارى اشكالتى داش ش
بين پژوهشگاه و پژوهشگر بود.يعنى پس از تصويب طرح ارتباطى 
ــگر وجود نداشت.عالوه بر اين ممكن بود يك فرد گاهى  با پژوهش
ــود.اما در شيوه جديد اين كار  مجرى همزمان اجراى چند طرح ش

به صورت «طرح محور» است.
ــتر جزئيات اجراى طرح فوق افزود:«در شيوه  وى در توضيح بيش
ــت،بلكه آنچه اهميت  جديد عنوان صاحب طرح چندان مطرح نيس
ــى ها،هزينه،زمان بندى،نقطه  ــى از قبيل كاربرد،خروج دارد عوامل
ــروع،نقطه پايان و موارد مشابه است.اين اصالح فرايند مشخصا با  ش
ــده است.نخست جدول هزينه ها كه مواردى  دو آيتم اصلى انجام ش
ــگاه بايد بر عهده بگيرد  مانند درآمد مجرى،هزينه هايى كه پژوهش
ــد هزينه هاى مالى  ــور كلى صفر تا ص ــه تفكيك جزئيات و به ط ب
ــت.جدول زمانبندى نيز در دو نمونه تنطيم شده و  ــده اس برآورد ش
ــت جدول زمانبدى تحويل است كه به صورت  اعمال مى شود.نخس
ــه ماهه تنطيم مى  توافقى با مجرى و معموال در دوره هاى زمانى س
شود.مجرى متعهد مى شود  بر اساس اين جدول و زمان بندى درج  
ــرح را در زمان از پيش  ــده هر ط ــش هاى آماده ش ــده در آن بخ ش
تعيين شده تحويل دهد.در جدول زمانبدى تفصيلى جزئيات انجام 
طرح فقط براى برنامه ريزى و اطالع مجرى و پژوهشگاه تنظيم مى 
ــده كه در هر دوره زمانى يك ماهه  ــود.بر اين اساس مشخص ش ش
ــن ترتيب هرگونه  ــدى را بايد طى كند.به اي ــير تحقيق چه رون مس
ــده و مى توان  ــن ش تاخير يا حتى پيش افتادن در انجام طرح روش
ــنايى با نقاط قوت و تقويت  ــايى و رفع نقاط ضعف و آش براى شناس

آنها اقدام كرد.»
ــيوه جديد گفت:«در ابتدا  ــاره به استقبال از اين ش دالوند با اش
ــيوه جديد به دليل اينكه نسبت به گذشته  تصور مى كرديم اين ش
ــاهد  ــد،اما حتى ش ــخت گيرانه تر بود همراه با گاليه هايى باش س
ــگران جوان از اين طرح بوديم.به اين  ــتقبال مخصوصا پژوهش اس
ــخص  ــرايط جديد به اصطالح تكليف هر طرح مش دليل كه در ش
ــى و دقيق تر به  ــا برنامه ريزى جزئ ــگر مى تواند ب ــده و پژوهش ش
ــگاه هم  ــكان نظارت پژوهش ــن اينكه ام ــه بدهد.ضم كارش ادام

افزايش يافته است.»

جشن ميالد در پژوهشگاه 
ــن ميالد  ــرا(س) و روز زن و نيز جش ــن ميالد حضرت زه جش
حضرت على (ع) و روز مرد در پژوهشگاه برگزار شد.در مراسم روز 
ــگاه كه فاطمه و زهرا نام داشتند  ــاغل در پژوهش زن خانم هاى ش
ــه  ــرد نيز كه به همت موسس ــم روز م ــى گرفتند.در مراس هداياي
ــخنرانى و  ــد،عالوه بر چندين س تحقيقاتى امام على (ع) برگزار ش
ــم آئينى پرده خوانى نيز برگزار  ــر از على پژوهان نمونه،مراس تقدي
ــم دوم كليه آقايان  ــم اول كليه خانم ها و در مراس ــد. در مراس ش

شاغل در پژوهشگاه يك ربع سكه بهار آزادى  هديه گرفتند.

سه كارگاه آموزشى 
در شعبه پژوهشگاه در قم

ــرايطى كه به دليل كمرنگ شدن حضور طالب و دانشجويان  در ش
ــتان قم،فعاليت هاى فرهنگى و آموزشى در اين شهر به  در فصل تابس
حاشيه مى رود،مديران شعبه پژوهشگاه در قم از اين فرصت براى آماده 

سازى و بستر سازى برنامه هاى آتى استفاده مى كنند.
ــعبه در توضيح فعاليت هاى انجام  ــر نورى مطلق رئيس اين ش دكت
شده و در دست انجام گفت:«اولين نشست علمى مدتى قبل و با حضور 
دكتر مهدوى زادگان با موضوع عدالت به مثابه ضرورت برگزار شد كه با 

استقبال عالقه مندان نيز همراه بود.
قرار بر اين است كه نشست هاى علمى شعبه قم هر دوهفته يك بار 
ــود.راه اندازى پاتوق فرهنگى به نام پاتوق اهل فرهنگ هم در  برگزار ش
دست اجراست.اين پاتوق ها به صورت جداگانه براى خواهران و برادران 
ــجو و طلبه كانون بحث و تبادل نظر فرهنگى خواهند شد. نخبه،دانش

ــم نامه و قرارداد همكارى با  ــن در مقدمات انعقاد چندين تفاه همچني
ــده كه در آينده نزديك نهايى خواهند  مراكز فرهنگى مرتبط انجام ش

شد.» 
ــزارى 3 كارگاه در  ــاره به برنامه ريزى براى برگ وى همچنين با اش
ــق اين كارگاه ها  ــال افزود:«گام اول براى برگزارى موف ــتان امس تابس

تجهيز سالن و فراهم كردن امكانات سخت افزارى بود.
ــز به امكانات  ــعبه ضمن تجهي ــالن اجتماعات اين ش هم اكنون س
ــتان  ــت پذيرايى از 100 ميهمان را دارد. به اين ترتيب تابس الزم،ظرفي
ــى خواهيم بود.» به گفته دكتر نورى  ــال ميزبان 3 كارگاه آموزش امس
ــا رويكرد ميان                         ــانى ب ــراى كودكان،نقد در علوم انس ــلفه ب مطلق فس
ــته اى و روش تحقيق تحليل محتوى عناوين اين كارگاه هاى سه  رش

گانه هستند. 

حضور يك همكار 
در كنفرانس بين المللى آب

عضو  پژوهشكده علوم اجتماعي كه براى ارائه مقاله خود در سومين 
ــعه پايدار در مناطق  ــت و توس ــس بين المللي آب، محيط زيس كنفران
ــك از تاريخ 30 مي لغايت 3 ژوئن (10 لغايت 13  ــك و نيمه خش خش
ــفر كرده بود،گزارشى از سفر خود را  ــال جاري) به پاريس س خرداد س

ارائه كرد.
خانم زمانى كه مقاله او با عنوان «طرح توجيهي اقتصادي، اجتماعي 
ــتان و بلوچستان» در اين  ــت محيطي فاضالب در استان سيس و زيس
كنفرانس پذيرفته شده بود گفت:«در اين كنفرانس 4 روزه كه از طرف 
سازمان  CNRS فرانسه برگزار شد، ارائه دهندگان مقاالت از كشورهاي 
ــه، آمريكا، ژاپن، اسپانيا، مالي، بوركينافاسو، روسيه،  ايران، چين، فرانس
ــتند.اين كنفرانس از ساعت 9  ــودان، الجزاير و ... شركت داش مصر، س
صبح الي 30/17 به ارائه كنفرانس از سوي شركت كنندگان و تا ساعت 
30/18 به جمع بندي مقاالت ارائه شده دركنفرانس در طول همان روز 
اختصاص داشت. دبيرخانه كنفرانس همچنين ساعاتي را نيز به بازديد 
ــهر پاريس  ــركت كنندگان از منابع آبي و نحوه پرورش صدف در ش ش
ــاص داده بود كه بدين ترتيب بر غناي فرهنگي كنفرانس افزوده  اختص
ــد.در پايان كنفرانس و در جمع بندي از مقاالت ارائه شده به عوامل  ش
ــاي آب در مناطق  ــه عامل فرهنگ در عرضه و تقاض ــددي از جمل متع

مختلف و نيز نقش آموزش در مصرف آب اين مناطق اشاره شد.»
ــورهاي عرب،مديريت منابع  ــاي آب در كش ــت ها و تهديده فرص
ــك (مطالعه  ــك و نيمه خش ــه و تقاضاي آب در مناطق خش آب،عرض
ــتان، الجزاير و ايران) و نقش فن آوري در بهره  تطبيقي در ژاپن، افغانس
برداري از آب هاي زيرزميني در كرمان، عناوين تعدادى از مقاالت ارائه 

شده در اين كنفرانس بودند.


