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نشست خبری پنجمين جشنوارة بين المللی »امام علی)ع( پژوهی« صبح روز دوشنبه، 13 شهریور در پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی برگزار شد. دبير علمی پنجمين جشنوارة بين المللی امام علی پژوهی با بيان اینکه این جشنواره در راستای 
تبيين حقوق انسانی و انسانيت که مبنای زندگی پيامبر اسالم و امام علی)ع( است، برگزار می     شود، گفت: »در این جشنواره 

که 15 شهریورماه برگزار می شود، از پنج اثر خارجی و 12 اثر داخلی تقدیر خواهد شد.«
محمود جنيدی، سرپرست مرکز تحقيقات امام علی )ع( امروز در این نشست خبری با بيان اینکه این جشنواره در عصری 
برگزار می شود که دنيای معاصر به واسطه برخی از تحوالت، نگاه غيرانسانی نسبت به مسلمانان یافته است، اظهار کرد: 
»تحوالت جامعة جهانی به گونه ای در اختيار رسانه های جمعی جهانی قرار گرفته که بسياری از انسان های عالقه مند به انسان 

و انسانيت از این مفهوم غافل مانده اند.«
وی افزود:  »از این رو یکی از اهدافی که مراکز علمی و پژوهشی وظيفة خود می دانند، این است که در دنيایی که مسئلة 
اقليت ها، حقوق انسان و انسانيت، نسل کشی های متعدد و امثال این موارد زیر سؤال رفته و صحبتی از حقوق و کرامت انسانی 
نمی شود، تبيين و شناخت حقوق انسانی و انسانيت را که مبنای زندگی پيامبر اسالم)ص( و شخص امام علی)ع( است، 

شناسایی کرده و مورد توجه قرار دهند.
جنيدی ادامه داد: »حضرت علی )ع( بسيار پيش از تمدن غربی، در خصوص حقوق انسان ها در نهج البالغه صحبت کرده 

است، نهج البالغه در صدر تمدن اسالمی بر پایه های آموزه های برگرفته از قرآن و مکتب حق است.«
سرپرست مرکز تحقيقات امام علی)ع( یادآور شد: » نهج البالغه به منزلة یک رسانة ارزشمند ایفای نقش کرده و آموزه های 

مکتب تمدن اسالمی را به مخاطب القا می کند.«
دبير علمی پنجمين جشنواره بين المللی امام علی پژوهی افزود: »تمام تالش حضرت علی)ع( گفتمان سازی سبک زندگی 

اخالقی اسالمی است که متأسفانه این مبحث در شرف مغفول ماندن است.«
جنيدی با بيان اینکه مرکز تحقيقات حضرت علی)ع( در صدد تبيين این مباحث و وظایف بر آمده است، گفت: »امسال در 

پنجمين جشنوارة بين المللی امام علی)ع(  پژوهان ميزبان محققانی از کشورهای مختلف هستيم.«
وی ادامه داد:  »250 اثر پژوهشی )کتاب، مقاله رساله و طرح( به دبيرخانة جشنواره رسيده که بر اساس نظرات نهایی مجمع 
عالی داوران که متخصصان امام علی پژوهی در حوزه و دانشگاه هستند، 12 اثر از محققان داخلی و 5 اثر از محققان خارجی 

به عنوان آثار برگزیده انتخاب شده است.«
امام  با گفتمان  انسانيت  و  انسان  به  »نگاه  امسال جشنواره،  امام علی)ع( همچنين گفت: شعار  سرپرست مرکز تحقيقات 

علی پژوهی، تجربة دیروز، آرمان امروز و نياز فردا« انتخاب شده است.

نشست خبری

تجلیل از 17 اثر داخلی 
و خارجی در جشنوارة 
بین المللی امام علی )ع( 

پژوهی

برگزاری پنجمین جشنوارة بین المللی امام علی)ع( پژوهی
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وی ادامه داد: »آثاری به عنوان آثار برگزیده در این جشنواره انتخاب شده که طی پنج سال گذشته مورد تحقيق و تفحص 
قرار گرفته بودند.«

دبير علمی پنجمين جشنوارة بين المللی امام علی )ع( پژوهی ادامه داد:  »در بخش خارجی، وندی اسحاق مارتين، از دانشگاه 
یونيز آفریقای جنوبی، بولين مهدی شاکر و حيدر کاظم الجمالی از دانشگاه کوفه، فدا حسين عابدی از دانشگاه پاکستان و 

سعيد الزبيدی از دانشگاه سلطنتی عمان مورد تقدیر خواهند گرفت.«
وی افزود: »به طور کلی از کشورهای هندوستان، عراق، آذربایجان، روسيه، آمریکا، آفریقای جنوبی، لبنان، عمان، افغانستان 

و سنگال آثاری به دبيرخانه جشنواره ارسال شده است.«
وی همچنين گفت: »پنلی نيز با حضور اندیشمندان مسلمان و مسيحی و سر اسقف اعظم ارامنه ایران برگزار خواهد شد.«

به گفته جنيدی در این جشنواره از کتاب تاریخ نجف )از کشور عراق( رونمایی خواهد شد.
وی تأکيد کرد: »ما در این جشنواره به صورت سفارشی مقاله، طرح و کتاب نداشتيم، بلکه خود افراد اقدام به ارسال آثار 

کردند.«
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به همت مرکز تحقيقات امام علی )ع(، پنجمين جشنوارة بين المللی امام علی)ع( پژوهی با عنوان »گفتمان امام علی پژوهی؛ تجربة 
دیروز، آرمان امروز و نياز فردا« روز چهارشنبه 15 شهریور با حضور پژوهشگران و اندیشمندان داخلی و خارجی شامل کشورهای 
آمریکا، آفریقای جنوبی، هندوستان، پاکستان، عمان، لبنان، سنگال، افغانستان، عراق، آذربایجان برگزار شد. در این جشنواره 250 

اثر در قالب کتاب، مقاله، رساله و طرح پژوهشی توسط دبيرخانة جشنواره دریافت شد. 
در ابتدای این جشنواره، دکتر حسينعلی قبادی، رئيس پژوهشگاه و رئيس جشنواره، ضمن تبریک اعياد قربان و غدیر و ميالد امام 
نهادهای  امام علی)ع( و سایر  به ویژه مرکز تحقيقات  انسانی و مطالعات فرهنگی  از اعضای پژوهشگاه علوم  هادی )ع( و تشکر 

همکار به سخنرانی پرداخت.
متن سخنرانی ایشان به شرح زیر است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
سخنم را با ابياتی از مولوی در شأن امام علی )ع( آغاز می کنم، که وصف حلم و شکيبایی و پيام و حکمت فروخوردن خشم امام 

در برابر عمر بن عبدود است:
آن چه دیدی که چنين خشمت نشست/ تا چنـان برقی نمود و بازجست

در شجـاعت شيـر ربانيستی/ در مروت خود که داند کيستی
ای علی که جمله عقل و دیده ای/ شمـه ای واگو از آنچه دیده ای

تيـغ حلمت جان ما را چاک کرد/ آب علـمت خاک ما را پاک کرد
امام علی )ع(، مصداق تاّم انسان کامل است. او نمونه اعالی شخصيت 
تربيت شده در دامان دین اسالم و تعاليم رسول گرامی، حضرت محمدبن 
عبدا... است. علی )ع( همراه پيامبر و پا به پای وی، در همين عالم ماده، 
مسير سخت رسالت های دین جدید را پيمود. او قرآن را به حد و اندازه 
خود فهميد و معنا کرد. علی با عشق به قرآن و پيام وحيانی آن، خود را 

به اندازه و حّد قرآن گستراند و تعالی بخشيد!
علی )ع( در عين حال که قدسی و ملکوتی می اندیشيد، از تکفير دیگران 
مبّرا بود و گفتار و رفتاری نداشت که دیگران را کافر بخواند، در سلوک 
او، اخالق بر همه چيز مقدم بود. او در عين آسمانی بودن و غرق بودن 

در عبادت خدا، حقوق شهروندی را به صراحت در جای جای سخن و سيره خود و ازجمله در خطبه 34 نهج البالغه به رسميت 
شمرد و در نسبت خود با خلق خدا، تنها به یادآوری مسئوليت خود به عنوان یک »عالم دینی« بسنده کرد و امتيازی ویژه برای خود 

قائل نشد.
همچنين او فرمود که: خداوند از عالمان و دانایان و دانشمندان پيمان گرفته که در برابر ظلم ظالمان و گرسنگی گرسنگان سکوت 

پيشه نکنند، و رأی مردم را نيز یک معيار می دانست:
وا علی ِکّظهِٔ ظالٍِم و ال َسَغِب  لَوال حضوُر الحاِضِر و قياُم الُحّجهِٔ بوجوِد الناِصِر، و ما أخذ َاهللُ َعلَی الُعلَماِء أاّل یُقارُّ

مظلوٍم ... )خطبه 3، معروف به شقشقيه(.
او در تمام دوره مسئوليت خود همين گونه عمل کرد. در جنگ صفين به رأی عامة مردم گردن نهاد و از قدرت حکومت به عنوان 

»استدالل مافوق« استفاده نکرد!
او مناسبات اجتماعی و قراردادهای مدنی را در چارچوب قراردادها و مناسبات، حرمت می گذاشت و اخالق، حقيقت و عدالت را 

فدای قدرت نمی کرد. و سرانجام نيز اخالق و اولویت عدالت بر هر چيز دیگر، موجب کشته شدن قدرت )علی( شد.
اما بيرون از چارچوب نظام اجتماعی، علی )ع( در ساحت فردی و ایمانی و دینی و علمی و اخالقی و معنوی و الهی، »تراز«ی داشت 
که پس از پيامبر )ص(، احدی بدان دست نيافت! با اینهمه او این مراتب فضل خود را اسباب تفوق و برتری در نظام اجتماعی قرار 

نداد.

امام علی)ع( نمونۀ اعالی شخصیت تربیت شده در 
دامان دین اسالم و تعالیم رسول گرامی )ص( است



                                                                                                              5        خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  

آنجا که می فرماید:
: »أَیَها النَّاُس، إِنَّ لِی َعلَيُکْم َحقَّاً َولَُکْم َعلَّی َحقٌّ

َحقِّی  َوأَمَّا  تَعلَُموا  َکيما  َوتَأِدیبُُکْم  تَجَهلُوا،  َکيال  َوتَعلِيُمُکم  َعلَيُکم  فَيئُِکم  َوتَْوفِيُر  لَُکم  فَالنَِّصيَحُة  َعلَی  َحقُُّکم  فََأمَّا 
اَعُة ِحيَن آمُُرکم.« )خطبه 34( َعلَيُکم فَالَوفَاُء بِالْبَيَعِة والنَِّصيَحُة فِی الَْمشَهِد َوالَمِغيِب، َواإلَِجابَُة ِحيَن أَدُعوُکم َوالطَّ

ای مردم مرا بر شما حقی است و شما را بر من حقی. اما حقوق شما بر من، دلسوزانه با شما رفتار کردن، رساندن حق و حقوق شما 
به دست شما از بيت المال، آموزش شما و پرورش و کارآموزی ]توانمند ساختن همه جانبه[ شماست. ]معلوم می شود که حقوق 

مردم اعانه دادن به آنان نيست بلکه رشد و توانمندسازی همه جانبه آنان است[
اما حقوق من بر شما، وفاداری است در پيمان، دلسوزی و همراهی در همه حال، پاسخگویی به فراخوانی های من و پذیرفتن اوامر 

و فرمان های من!
درس مهّم این گفتار، به رسميت شناختن حقوق مستقل شهروندی و احترام به شخصيت فرد فرد اعضای جامعه است.

امام علی )ع( در روابط ویژه با نخبگاِن تراِز اّول رازهایی از گنجينة دانش خود می گشاید. ازجمله: به کميل بن زیاد النخعی فرمود:
ها أنَّ هاُهنا لَِعلماً َجّماً )و أشاَر بِيَِدهِ الی َصدِرهِ( لَو أَصبُت لَُه َحَملًه!

ای کميل! اینجا )اشاره به سينه اش( علوم فراوانی انباشته است اگر برای آن، حامالنی می یافتم! که نيافتم! آشکار می کردم. نهج البالغه 
ـ حکمت ها، حکمت 147

و نيز فرمود:
»ایها الناس، َسلُونی قبَل أن تَفِقدُونی! فََلَنا بُِطُرِق السماِء أَعلَُم مِنّی بُِطُرِق األرِض قَبل أن تَشَغَر بِِرجلها فتنَهٌٔ تََطأُ فی 

خطامها و تَذهُب بأحالِم قومِها« خطبه 189
ای مردم از من بپرسيد، قبل از آنکه مرا از دست بدهيد! من به راه های آسمانی داناتر از راه زمينی هستم!... در عين حال او این علم را 
مایة فخر و برتری نمی داند و در برابر علم، تاریخ و جامعه فروتن است و قوانين علمی و روال های اجتماعی را به رسميت می شناسد 
ْرُت ُعُمَر َمْن َکاَن قَبْلِی - فََقْد  ِّی َو إِْن لَْم اَءُکْن ُعمِّ و خطاب به فرزندش امام حسن )ع( )خطبه 31( می فرماید: »)اَءْی بُنَیَّ إِن
ِّی بَِما انْتََهی إِلَیَّ  ْرُت فِی اَءْخبَاِرِهْم، َو ِسْرُت فِی آثَاِرِهْم، َحتَّی ُعْدُت َکاَءَحِدِهْم، بَْل َکاَءن نََظْرُت فِی اَءْعَمالِِهْم، َو فَکَّ
لِِهْم إِلَی آِخِرِهْم ...( من تاریخ گذشته را به نحوی خواندم که گویی با آنان زندگی  ْرُت َمَع اَءوَّ مِْن اُءمُوِرِهْم قَْد ُعمِّ
کردم...« یا اینکه همين امام در جایی دیگر اشاره به اموری می فرمایند که در آینده رخ خواهد داد و آسمان آبستن آن امور است 
و علی )ع( آن امور را در متن »آینده«ها می بيند و می شناسد درحالی که اکثر مردم اسير زمين هستند و غرق در مسایل جاری از 

خواسته ها و آرزوهای طول و دراز!
این نوع دانش از ماهيتی شگفت انگيز نشأت می گيرد و در نهج البالغه، مواضع فراوانی وجود دارد که دانش های اظهار شده در آن، 
رنگ و بوی دیگری دارد و گویی از انسان صادر نشده و ارمغانی آسمانی است! او از »ایمان«، تقوی، قرآن، تاریخ، بشر، انبياء، 

آدم ها، جوامع، حکومت، و... گونه ای سخن می گوید که برای شخص غير پيامبر بی سابقه است.
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 سیرة علوی؛ راهنمای مواجهه با 
جاهلیت های زمان است

در بخشی از این جشنواره دکتر مهدی گلشنی، بنيانگذار مرکز 
امير  اینکه حضرت  بيان  با  امام علی)ع( طی سخنانی  تحقيقات 
)ع( انسانی از هر جهت نمونه بودند، گفت: »اولين مسئله، امام 
علی)ع( در مقام زمامدار است. رفتار امام)ع( در مقام زمامدار 
می تواند الگوی خوبی برای زمامداران باشد.« طه حسين، ادیب 
ندای  علی)ع(،  امام  نقش  معاصر  مصری  معروف  نویسنده  و 
عدالت انسانی را اینطور توصيف می کند: »علی)ع( هرگز مردم 
پناه دستگاه وی  اینکه در  نمی کرد؛ یکی  بر دو کار مجبور  را 
بمانند، چه بسيار بودند کسانی که دنيا را بر دین خود برگزیدند 

و از حجاز و عراق بيرون شدند و نزد معاویه رفتند اما علی)ع( هرگز چنين اشخاصی را وادار نمی کرد که با او بمانند و آنان را از 
رفتن به شام باز نمی داشت. وی مردم را آزاد می دانست که هر کجا دوست دارند منزل کنند، هر که راه راست و حق را دوست 
دارد نزد او بماند و هر که گمراهی و باطل را می پسندد به معاویه بپيوندد. کار دیگری که علی)ع( مردم را به آن مجبور نمی کرد، 
کار جنگ بود. او هيچ کس را به جنگ جمل یا جنگ صفين یا جنگ نهروان مجبور نساخت بلکه در همة این جنگ ها با کسانی 
که داوطلبانه و از روی بينایی و شناسایی حق با وی همراه شده بودند به کار پرداخت. علی )ع( اگر می خواست می توانست هنگامی 
که مردم راضی به رفتن به ميدان جنگ نبودند آنان را با پول به این کار وا دارد ولی هرگز این کار را نکرد، او دوست نداشت 

وفاداری یارانش را با پول بخرد بلکه چنان می خواست که مردم با بينایی و از روی ایمان به یاری اش برخيزند.«
گلشنی در ادامه با اشاره به نامه اميرالمومنين امام علی)ع( به مالک اشتر که به حکومت مصر منصوب شده بود،  گفت: »حضرت 
علی)ع( در این نامه، نيکی با همة مردم را توصيه کردند بر این مبنا که مردم دو گروه اند یا همکيشان تو هستند یا همانندان تو در 
آفرینش؛ اگر این سفارش امام علی)ع( سرمشق پيروان ادیان قرار می گرفت این همه نزاع و جنگ بين آنها برقرار نبود. امروزه 

مخصوصاً توجه به این سفارش امام)ع( ضروری است و از اولویت های زمان ماست.«
ریشه های  از  »یکی  افزود:  و  دانست  معرفت شناسی  برای  بی نظيری  منبع  عنوان  به  را  علی)ع(  امام  ادامه کالم  در  پژوهشگر  این   
خطاهای بزرگ در جوامع به ویژه جوامع علمی تکيه بر کالم بزرگان فارغ از مستدل بودن آنهاست. صرف شخصيت افراد کافی 
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است که نظریه آنها کورکورانه تبعيت  شود و ما این مسئله را حتی در جوامع علمی معاصر غرب نيز به وفور می بينيم و گاهی این 
امر باعث تأخير در رشد علم شده است، اميرالمؤمنين امام علی)ع( صریحاً می فرمایند: »به گفته بنگر نه به گویندة آن«.

 وی با اشاره به کتاب »علی و بنوه« نوشتة طاها حسين گفت: »این نویسنده در این اثر داستان مردی را نقل می کند که در جریان 
جنگ جمل دچار تردید می شود و از خود می پرسد چگونه ممکن است چنين شخصيت های عظيم بی سابقه ای راه خطا بروند که 
امام )ع( در پاسخ او می فرمایند: »همانا حقيقت بر تو اشتباه شده است به درستی که حق و باطل را با ميزان قدر و شخصيت افراد 
نمی توان شناخت اول حق را بشناس تا اهل آن را بشناسی و باطل را بشناس تا اهل آن برایت آشکار گردد«؛ طاها حسين بعد از نقل 

این مطلب می گوید من پس از وحی و سخن خدا جوابی پرجالل تر و شيواتر از این جواب ندیده و نمی شناسم.
 گلشنی افزود: »یکی از اموری که در کار علمی نقش مهم ایفا می کند، معرفت شناسی عالم است اما شناخت همواره دچار آفات 
فراوانی شده است و از قدیم االیام، عالمان و فالسفه متذکر آنها شده اند. بيشترین تذکرات مربوط به آفات شناخت را در کالم 
اميرالمومنين امام علی)ع( می بينيم که در اینجا به چند نمونه اشاره می کنم:  حضرت)ع( فرمودند: 1- خودپسندی عقل انسان را تباه 
می کند 2- عجله مانع درستی کار می شود 3- کسی که به چيزی عشق ورزد آن عشق چشمش را نابينا و دلش را بيمار می سازد، 

پس با چشمی ناسالم نگاه می کند و با گوشی ناشنوا گوش می کند.«
 وی ادامه داد: »روشنگری های امام علی)ع( دربارة مؤمنان جاهل نيز بُعد دیگری از ابعاد معرفت شناختی است که باید مورد توجه 
نظير داعش متوجه آن شده، روبرو است.  افراطی  ناحية گروه های  از  با خساراتی که  واقع شود. در دوران کنونی، جهان اسالم 
کارهای افراطی این گروه و نظایر آن بهانه ای برای عيب جویی بر ادیان الهی خصوصاً اسالم شده است. در هزار و چندصد سال 

پيش اميرالمؤمنين امام علی)ع( به عدم تبعيت از این قبيل گروه ها توصيه کرده اند.«
 گلشنی تصریح کرد: سه سال پيش »علی جمعه«، امام جماعت مسجد فاضل متذکر شد که داعشی ها پدیده ای ناگهانی و آنی نيستند 
بلکه خصوصيت آنان در ميراث اسالمی از زبان اميرالمؤمنين امام علی)ع( ذکر شده است. علی جمعه با اشاره به سخنان امام علی)ع( 
در یک هزار و 400 سال پيش گفت: نعيم ابن حماد در کتاب خود به عنوان »الفتن« به نقل از حضرت علی)ع( آورده است »زمانی 
که پرچم های سياه را دیدید از جای خود حرکت نکنيد به این معنا که دعوت آنان باطل است و نباید به کمک آنان بشتابيد. سپس 
قومی ضعيف ظاهر می شوند که قلب هایشان مانند براده های آهن سخت است آنها وفادار به هيچ عهدی نيستند، به حق فرا می خوانند 
در حالی که از آن نيستند، اسامی شان کنيه و نسب هایشان از نام شهرها گرفته شده و موهای آنان مثل موهای زنان است تا اینکه در 

بين خود اختالف نظر پيدا می کنند و خداوند اهل حق و هر کسی که خواهد را ظاهر می سازد.
 گلشنی افزود: علی جمعه با اشاره به ماهيت داعش در سخنرانی خود گفته بود گروه داعش و نظایر آنها در واقع خوارج این عصر 

هستند.
 وی با بيان اینکه مطالعه سرگذشت اميرالمؤمنين امام علی)ع( و حکم این امام عظيم الشأن بهترین راهنمای عصر ما در مقابله با 
انواع جاهليت ها و حرکت به سوی پيشرفت مطلوب است، خاطرنشان کرد: »به همين جهت در گزارشی که در سال 2002 با عنوان 
»توسعه انسانی کشورهای عربی« توسط برنامة توسعه وابسته به سازمان ملل منتشر شد، توصيه هایی از اميرالمؤمنين امام علی)ع( ذکر 
کردند که من به ذکر چند نمونه از آن اکتفا می کنم؛ »هيچ ثروتی برابر فکر نيست، هيچ فقری برابر جهل نيست، هيچ ميراثی برابر 
فرهنگ نيست و هيچ پشتيبانی چون مشورت نيست«. »حکمت، گمشده مؤمن است که باید آن را در هر جا جستجو کرد حتی در 

ميان فریبکاران.«
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نظریات امیرالمؤمنین)ع( راهگشای 
مسائل انسانی در جهان است

رئيس  این جشنواره دکتر محمود جنيدی جعفری،  از  در بخش دیگری 
مرکز تحقيقات امام علی)ع( و دبير علمی این جشنواره، طی سخنانی با 
اشاره به فرازی از فرمایش حضرت امير )ع( به مالک اشتر در نهج البالغه، 
گفت: »حضرت امير)ع( در نامه ای به مالک اشتر می فرمایند: مهربانی و 
خوش رفتاری و نيکویی با رعيت را در دل خود جای ده و مبادا نسبت به 
ایشان جانور درنده بوده، خردشان را غنيمت دانی که آنان دو دسته اند یا 

با تو برادر دینی اند و یا در آفرینش مانند تو هستند.«
 وی ادامه داد: »در دنيای معاصر به واسطه برخی از تحوالت و حوادث 
نگاهی غيرانسانی نسبت به مسلمانان شکل گرفته و تالش در تبيين نظریات 

امام علی)ع( که مهمترین شخصيت بعد از پيامبر اسالم)ص( در دنيای اسالم است و از نوادر تربيت یافته مستقيم وحی و نبوت به 
حساب می آید، می تواند در تغيير نگاه و گفتمان پيرامون اسالم مؤثر باشد.«

 جنيدی جعفری تصریح کرد: »جامعه جهانی در قرون اخير درگير مسئله اقليت ها و حقوق انسان از نژادها و ادیان و مذاهب بوده و 
همچنين شاهد نسل کشی های متعدد است که با بهره جویی از یک گفتمان به مواجهه با انسان و حقوق او می پردازند، کوره های 
آدم سوزی به راه افتاد و ميليون ها نفر به جرم داشتن عقيده و نژادی خاص به کام مرگ رفتند و این در حالی است که امام علی)ع( 
در دوره زمامداری اش رفتاری کاماًل غير تبعيض آميز با پيروان مذاهب و ادیان دیگر داشتند و از استعمال واژة اقليت برای این 

گروه ها پرهيز می کردند.«
تحقير  نوعی  به  امروزی  مکتب های  از  برخی  در  )اقليت(  واژه ای  پژوهی گفت: چنين  علی  امام  پنجمين جشنواره  علمی  دبير   
محسوب می شود. اسالم به مثابة دینی که دارای یک برنامة اجتماعی و فرهنگی منجسم نيست نمی تواند از مقولة انسان و حقوق 

اجتماعی او به سادگی بگذرد، هرچند واژة انسان در قرآن و در دیدگاه نبی مکرم آن بسيار مورد تأکيد است.
و  گرفته اند  شکل  پيرامون  سنت های  تأثير  تحت  عمدتاً  پسينی  قرائت های  و  تفاسير  وجود  این  »با  کرد:  تأکيد  جنيدی جعفری 
نتوانستند حق مطلب را ادا کنند از این رو بسياری از رفتارهای سياستمداران در جامعة اسالمی با نام دین رقم خورده و بسياری از 
تفاسير متشرعان و متکلمان به عنوان متن دین شناخته شده است در حالی که نکتة اساسی در این روایات گمشدگی و فراموشی 
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حقوق و کرامت انسان بوده که در پای تفاسير ناثواب از مذهب قربانی شده اند.«
 رئيس مرکز تحقيقات امام علی)ع( ابراز کرد: »حضرت امير)ع( از حيث ارتباط با منبع وحيانی )با واسطه( و مرتبط با منابع نبوی 
و فيض ربانی می توانند مهمترین منابع شناخت ما در این زمينه باشند، از سوی دیگر تحوالت تاریخی و برداشت ها و تفاسيری که 
از اسالم ارائه شده، آنچنان است که امروز در جهان اسالم و خارج از آن از جنبه های رحمانی و انسان گرایانه اسالم غافل اند و یا 
تحت تأثير جریان های رادیکال مانند طالبانيسم و داعشيسم و در نتيجه برخی از عملکردها و شعارها، تأثير نادرستی از اسالم دارند. 

مهمترین کالم در کنار بيان پندارها، تابيدن نور حقيقت از طریق بيان سيرة نظری و عملی امام علی)ع( است.«
 این پژوهشگر افزود: »جامعه ایرانی در ذات خود صلح جو و جهان اندیش است، ایرانيان از قدیم االیام به صفت انسان دوستی و 
تساهل مذهبی شهرت داشته اند. این ویژگی در زندگی جمعی امروز مردم این کشور نيز عيان است، از سوی دیگر اسالم به مثابة 
یک دین وحيانی تحت تأثير خوانش های ناثواب به ویژه در خاستگاه خود قرار گرفته است کما اینکه در طول تاریخ نيز به چنين 
وضعيتی نزدیک شده و برخی از حامالن امروز آن در جوامع عربی- اسالمی مروج خشونت بوده و نسبت به انسان های غيرهم کيش 

بی رحم هستند که نمونه آن در سوریه، عراق و ليبی، مصر و یمن و ... ظهور یافته است.«
 وی ادامه داد: »در این بيان، دو سوی یک موضوع تعبيه شده است، از یک سو به جامعه ای که ميل به جهان شمولی و احترام به جان 
در آن موج می زند و در طرف دیگر قرائتی از اسالم که برای انسان از هر کيشی احترام قائل است )تساهل ایرانی و رأفت علوی(، 
مکتبی که تحت تأثير رهبران دینی خود برای همة انسان ها از آن حيث که انسان هستند، احترام قائل است. مهمترین خروجی این 

نگاه، تأکيد بر جنبه های انسانی و خردپذیری تشيع و در رأس آن اميرالمومنين امام علی)ع( است.«
 وی در بخش دیگری به اهداف مرکز تحقيقات امام علی)ع( در راستای موارد مذکور اشاره کرد و افزود: »بررسی و تحقيق در 
زمينة ابعاد مختلف سيرة نظری و عملی امام علی)ع(، معرفی اندیشه و عمل امام علی)ع( به جوامع غيراسالمی، ارائة راهبردها و 
راهکارهای اجرایی برگرفته از فرمایشات و سيرة عملی امام علی)ع( در ابعاد مختلف، بهره گيری از پژوهشگران متفکران مسلمان 
و غيرمسلمان در مسائل ذی ربط در سطح بين المللی از جمله مواردی است که مرکز تحقيقات امام علی)ع( آنها را مورد توجه قرار 

داده است.«
 جنيدی جعفری در ادامه به اهداف پنجمين همایش بين المللی امام علی)ع( پژوهی اشاره کرد و گفت: »شناسایی، معرفی و حمایت 
پژوهشگران،  واالی  مقام  به  نهادن  ارج  فرهنگی،  و  پژوهشی  علمی،  حوزه های  در  پژوهی  علی)ع(  امام  عرصة  پژوهشگران  از 
اندیشمندان و محققان عرصة امام علی)ع( پژوهی و فراهم آوردن بستری مناسب و کارآمد برای همکاری های علمی و فرهنگی 
بين مراکز علمی و پژوهشی مرتبط با حوز های امام علی)ع( پژوهی داخل و خارج از کشور از اهداف این جشنواره بوده است. لذا 
در اردیبهشت سال 96 فراخوان بين المللی آثار اندیشمندان و پژوهشگران عرصة  امام علی)ع( پژوهی که در پنج سال گذشته در 
حوزه های نهج البالغه پژوهی، زندگانی امام علی)ع( و اندیشه های حضرت)ع( پژوهش داشتند را اعالم کرد که 250 اثر پژوهشی 
شامل کتاب، مقاله، پایان نامه و طرح های پژوهشی از داخل و خارج کشور و از آمریکا، آفریقای جنوبی، هندوستان، پاکستان، 
عمان، لبنان، سنگال، افغانستان، عراق، آذربایجان و روسيه به دبيرخانه جشنواره ارسال شد و پس از بررسی داوران در مجموع 17 

نفر برگزیده شدند.
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در پایان از برگزیدگان این جشنواره تقدیر و همچنين از جایزه جهانی امام علی )ع( و نيز کتاب »تاریخ نجف« با تصحيح دکتر 
کامل سلمان الجبوری و مترجم آقای منوچهری رونمایی شد.

اسامی برگزیدگان داخلی و خارجی به این شرح است:

در بخش خارجی
- دکتر وندی اسحاق مارتين از دانشگاه یونيز آفریقای جنوبی

- دکتر خوله مهدی شاکر از دانشگاه کوفه، عراق
- دکتر فدا حسين عابدی از پاکستان

- دکتر جاسم الزبيدی از دانشگاه سلطنتی عمان
- دکتر حيدر کاظم الجمالی از دانشگاه کوفه، عراق

در بخش داخلی
- دکتر علی تقی اميری از دانشگاه تهران

- دکتر سيدمحمد مرتضوی از دانشگاه فردوسی مشهد
- دکتر مهدی مردانی گلستانه از دانشگاه قرآن و حدیث

- علی دلشاد نداف از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
- دکتر محمدحسين جمشيدی از مرکز مطالعات راهبردی ستاد فرماندهی کل قوا

- علی اصغر رجاء از مجتمع مدینه العلم مرحوم آیت اهلل خویی
- دکتر محمدعلی مشایخی پور از دانشکده شهيد محالتی

- دکتر مریم صانع پور از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
- دکتر اکرم شبان از دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

- دکتر زهرا علی محمد از دانشگاه الزهرا)س(
- دکتر مرضيه علی پور از دانشگاه شاهد

- مریم ميرزا خانی از شهرکرد
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نامۀ امام علی)ع( به مالک اشترمی تواند قانون اساسی برای امروز باشد

تآراز چرنی ین کو، مترجم روسی نهج البالغه، در پنجمين 
علوم  پژوهشگاه  در  که  پژوهی  علی)ع(  امام  جشنوارة 
این  حاشية  در  شد،  برگزار  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی 
مراسم  در گفتگویی در پاسخ به سؤال نحوة مشارکت در 
این جشنواره گفت: »من غير از ترجمة نهج البالغه صاحب 
مقاالت زیادی در زمينة اقتصاد اسالمی، سياست کشورهای 
ابعاد دیگر  اسالمی و مقاالت پژوهشی در زمينة عقاید و 
مانند  شيعی  مختلف  آثار  و  هستم  شرعی  و  انسانی  علوم 
زبان  به  را  ميزان الحکمه  از  مختصری  و  سجادیه  صحيفة 
روسی ترجمه کرده ام. در حال حاضر هم مشغول ترجمة 
تفسيرالميزان عالمه طباطبایی به زبان روسی هستم. همانطور 
که می دانيد این تفسير، تفسيری مهم و بسيار بزرگی است. 

در حال حاضر ترجمة جلد پنجم از بيست جلد این کتاب در حال اتمام است.« 
وی افزود: »توجه به امام علی)ع( پژوهی در روسيه و دنيا مطلوب است. نظریات این امام معصوم منبع و سرچشمة اندیشه های 
مختلف در ابعاد سياسی، اجتماعی و علمی و مذهبی است. به عنوان مثال، نامة شمارة 53 امام علی)ع( به مالک اشتر رضی اهلل عنه 
اکنون هم می تواند به عنوان قانون اساسی یک کشور اسالمی معاصر باشد. من مطمئن هستم که تمام اصول زندگی اجتماعی و 

سياسی مورد بررسی مختصر اما عميق قرار گرفته اند.«
وی در ادامه در خصوص مقاله اش در این جشنوارة توضيح داد: »عنوان مقالة من در این جشنواره »فلسفه متعالی در خطبه های امام 
علی)ع( از دیدگاه نهج البالغه« است. متعالی بودن به معنی چيزی ماورایی است. یعنی چيزی که خارج از چارچوب این دنيا و 

خارج از چارچوب زمانی - مکانی است.« 
چرنينکو در پاسخ به اینکه اینگونه جشنواره ها تا چه اندازه می تواند به شناخت مردم و دانشجویان از امام علی)ع( کمک کند و چه 
باید کرد که سيرة امام علی)ع( در بين جوامع غربی بيشتر شناخته شود گفت: »قبل از هرچيزی باید نشان داد که افکار و اندیشه های 
امام علی)ع( جایگاه ویژه ای در دنيای معاصر دارند. همچنين اینکه این اندیشه ها تا چه اندازه معاصر هستند هر چند در گذشته نوشته 
شده است. یعنی ایده ها و اندیشه هایشان امروزه هم جوابگوی نيازها و مسائل بشر کنونی هستند. این را باید به کشورهای جهان 
نشان داد. من با توجه به مسافرت هایی که در اکثر کشورهای دنيا داشته ام متوجه شده ام که متفکران غيرمسلمان بيشتر به فلسفه تشيع 
و اسالم توجه داشته اند. متأسفانه در کشورهای امروزی به ویژه فلسفه تشيع حتی در بين مستشرقين نيز ناشناخته مانده است. در این 
زمينه متخصص هم کم داریم. اگر بيشتر به کتاب های شيعه پرداخته شود فکر می کنم توجه به فلسفه تشيع و اندیشمندان شيعه بيشتر 

می شود.« 
این متخصص بانکداری اسالمی در  پایان اضافه کرد: »توجه به علوم انسانی در همة کشورها از جمله ایران نقش مهمی دارد. اما 
باید به ارزش هایی که ما را به باری تعالی نزدیک تر و با خالق تعالی مرتبط می کند، بيشتر توجه کرد. هر کاری که بی هدف انجام 
می دهيم قطعاً ناموفق می شود. در نهایت هدف اعالی ما ارتباط با خداوند است و در سياست و اقتصاد این حقيقت را نباید از دست 
بدهيم. چرا که اقتصاد عادالنه نسبت به اقتصاد امروزی بسيار پيشرفته تر است، به همين دليل در کشورهای غربی توجه مشتریان و 
مدیران غيرمسلمان به ارزش های اقتصاد اسالمی روز به روز بيشتر شده است. در زمينه های اجتماعی، ارزش های سنتی خودمان را 
نباید از دست بدهيم. هرچند علوم انسانی نباید در سطح نظریه باقی بماند بلکه باید در سطح عملی هم به این مسئله توجه شود و به 

آن پرداخته و کاربردی شود.« 

در حاشیة پنجمین جشنوارة امام علی پژوهی، گفتگو با مترجم نهج البالغه به زبان روسی:
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حجت االسالم هالل حسن االواتی، یکی از برگزیدگان پنجمين جشنوارة بين المللی امام علی)ع( پژوهی و از 
فارغ التحصيالن دانشگاه تربيت معلم عمان و دانش آموختة حوزة علميه قم و استاد دانشگاه توریدو در آمریکا در 
حاشية این جشنواره، گفت: »در حال حاضر مشغول یک پروژة تحقيقاتی وسيع دربارة علم نور در مرکز تحقيقاتی 
»عالم نور در لتکامل« هستم؛ امروزه برخی مکاتب نظير یوکا یا المپی دنبال تکامل نفس بشر هستند اما تجربه 
نشان داده که آنها نقص های زیادی دارند چراکه از دیدگاه های توحيدی نشأت نگرفتند ما در این مرکز دنبال 

جایگزینی برای این  مکاتب موجود هستيم.«
حجت االسالم حسن االواتی دربارة اثر برگزیدة خود در جشنواره، با بيان اینکه اميرمؤمنان امام علی)ع( آینة پيامبر 
خاتم)ص( هستند، گفت: »من 25 سال پيش دنبال پاسخ یکی از سؤاالت یا شبهات دربارة تفکر شيعيان بودم که 
چرا شيعيان تا این حد به اهل بيت)ع( توجه و اهتمام دارند، به گونه ای که این شبهه یا  گمان را برای برخی ایجاد 
می کنند که شيعيان اهل بيت)ع( را حتی بر نفس پيامبر)ص( ترجيح می دهند. برای رسيدن به پاسخ سال ها تحقيق 
کردم، سال ها پيش به زیارت امام رضا)ع( در مشهد مقدس مشرف شدم، سپس نزد آیت اهلل مصباح یزدی حضور 
یافتم و دربارة اثرم که مربوط به فضایل اميرمؤمنان امام علی)ع( بود با ایشان صحبت کردم. ایشان در  انتهای بحث 

گفتند خواست خداوند است که فضایل اميرمؤمنان امام علی)ع( برای مردم آشکار شود.«
 این برگزیدة پنجمين جشنوارة بين المللی امام علی)ع( پژوهی، ادامه داد: »من در وصف اميرمؤمنان امام علی)ع( 
گفتم امام علی)ع( آینه و تربيت یافتة رسول اکرم)ص( هستند؛ آیت اهلل مصباح یزدی گفتند از پاسخ شما بوی 

انفاس امام رضا)ع( شنيده می شود.«
حجت االسالم  حسن االواتی دربارة علوم انسانی مدرن و جایگاه آن در ایران یا غرب، ابراز کرد: »امروز علوم 
انسانی در تمام دنيا مورد توجه خاص است، اما اگر بر اساس مالک ها یا معيارهای صحيح نباشد خطر جدی برای 

بشر خواهد بود.«
وی در پایان خاطرنشان کرد: »علوم انسانی باید به زبان روز مسلح باشد و از نظریة بزرگانی مثل عالمه طباطبایی 

و شهيد مطهری و امام راحل که از اندیشمندان بزرگ و صاحب نظران برجسته روزگار هستند استفاده کند.«

خواست خداوند است 
که فضایل امیرمؤمنان 

امام علی)ع( برای 
مردم آشکار شود

گفتگو با برگزیدة پنجمین جشنوارة بین المللی امام علی)ع( پژوهی؛
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سلطان علی زاده، برندة بخش خارجی پنجمين جشنوارة بين المللی امام علی)ع( پژوهی، ضمن ابراز خرسندی از 
حضورش در این مراسم، توضيح داد که او امام جماعت منطقه بوزونای باکو جمهوری آذربایجان است و او 

دارای 30 جلد کتاب درباره امام علی)ع( به زبان ترکی است.
وی، در حاشية این مراسم دربارة انگيزة خود از شرکت در جشنوارة امام علی)ع( پژوهی گفت: »شرکت در 
امام علی)ع( مطرح است،  نام  باشد را وظيفة خودم می دانم و هرجا که  امام علی)ع(  با  همایشی که در رابطه 

حضور در آنجا برای من سعادت بزرگی است.«
او ادامه داد: »شرکت در این مراسم موجب شد با اشخاص و شخصيت های واال مقامی بازدید کنم و با آنها در 

تماس باشم. این مراسم ها برای ترویج مکتب اهل بيت و والیت تأثير گذار است.«
تاکنون نگارش کرده است هم گفت: »30 کتاب دارم که  بيت)ع( دربارة آثاری که  این شاعر و محقق اهل 
اما  نيست،  امام علی)ع(  نام  به  امام علی)ع( اختصاص دارد. کتاب های دیگر  به موضوع  آنها فقط  از  18 جلد 

مطالب شان در مورد ایشان است و از کودکی انگيزة نوشتن این کتاب ها را داشتم.«
او افزود: »در خانواه ای روحانی بزرگ شدم که آیين و مراسم های اسالمی را انجام می دادیم. به اهل بيت عالقه 

دارم و شاعر اهل بيت هستم.«
علی زاده در پایان با تشکر از از دست اندرکاران جشنواره گفت: »حضور در این مراسم برای من مفيد و افتخاری 

بزرگ بود.«

گفتگو با برندة بخش خارجی پنجمین جشنوارة بین المللی امام علی)ع( پژوهی

همایش امام علی)ع( پژوهی موجب ترویج 
مکتب اهل بیت و والیت است
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»متأسفانه  گفت:  پژوهی  علی)ع(  امام  جشنوراة  پنجمين  حاشية  در  الکوفه  دانشگاه  استاد  االسدی  حيدر 
تالش ها برای شناساندن »نهج البالغه« به عنوان متن متقن، ناکافی بوده و این اثر در جوامع اسالمی مهجور 

مانده است، در حالی که در زمينه های گوناگون جامعه شناسی و مردم شناسی جای گفت وگو دارد.«
استاد دانشگاه کوفه که با رسالة دکتری »نقد عقاید اماميه در حوزة اقتصاد« در این جشنواره حضور داشت، 
تحصيالت دانشگاهی اش را در دانشگاه کوفه سپری کرده است، و پایان نامة دورة کارشناسی ارشدش را نيز 
به بحث »اقتصاد و فقه« اختصاص داده است. االسدی این جشنواره را در راستای احيای فرهنگ اهل بيت)ع( 
توصيف کرد و گفت: »هر کاری که برای زنده نگه داشتن فرهنگ علوی صورت پذیرد، بسيار ارزنده است، 

برنامه های جشنواره هم از کيفيت خوبی برخوردار بوده است.«
وی افزود: »امام علی)ع( در زمينة  آرای جامعه  شناسی نظرات خوبی دارد، اینکه ابن خلدون در این رابطه 
صاحب نظر است، باید گفت که امام علی)ع( پيش از ابن خلدون به بيان نظرات جامعه شناسی در نهج البالغه 

پرداخته اند که نامة حضرت)ع( به مالک اشتر، گواهی بر این مدعاست.«
استاد دانشگاه کوفه با تأکيد بر اینکه جشنوارة امام علی)ع( پژوهی در گسترش فرهنگ اهل بيت)ع( نقش 
نظریات  باز گردم، ماحصل گفت وگوها و  به کشورم  »هنگامی که  اظهار داشت:  ایفا کرده است،  مهمی 

مطرح شده در این جشنواره را به آنجا منتقل خواهم کرد.«
این  در  در چه سطحی  اعضا  از  هر یک  بدانيم  تا  باشد  برنامه ریزی ها مشخص  است  »بهتر  داد:  ادامه  وی 
جشنواره حضور پيدا می کنند و دربارة چه موضوعی سخن می گویند، همچنين معيار و مالک ارزیابی آثار 

هم مشخص باشد.«
االسدی تصریح کرد: متأسفانه به دليل کافی نبودن تالش ها برای شناساندن نهج البالغه، این اثر گران سنگ 
زمينه های  در  نهج البالغه  که  حالی  در  است،  مانده  مهجور  غربی  کشورهای  حتی  و  اسالمی  جوامع  در 
گوناگون جامعه شناسی، مردم شناسی و... جای بحث و گفت وگو دارد و می تواند به عنوان یکی از اسناد 

باالدستی مطرح شود.«

 گفتگو با استاد دانشگاه کوفه در حاشیة پنجمین جشنوارة امام علی)ع( پژوهی

نظرات جامعه شناسی 
امام علی)ع( پیش 
از ابن خلدون ارائه 

شده است
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گروه مطالعات زنان پژوهشکدة مطالعات اجتماعي نشست »معرفي اثر برگزیدة پنجمين جشنوارة بين المللي امام علي )ع( پژوهي« با 
عنوان »اخالق شهروندان دنيای مجازی با تمرکز بر قرآن و نهج البالغه« را با حضور مؤلف کتاب دکتر مریم صانع پور روز دوشنبه 

13 شهریور برگزار کرد.
فناوری های  معرفی  به  دکتر صانع پور  این سخنرانی  ابتدای  در 
ارتباطی جدید پرداخت و گفت: »امروزه این فناوری ها مرزهای 
جغرافيایی و فرهنگی را از ميان برداشته اند و ارتباطات شهروندان 
جهانی را در یک دنيای واحد شکل داده اند. همچنين با شکل 
ميراث های  دیجيتال،  دنيای  این  در  مصنوعی  هوش  گيری 
تاریخی و فرهنگی ملل و تمدن های مختلف در یک مجموعة 
واحد عرضه شده اند. بنابراین همانگونه که در این دنيای سایبری 
با زبان های گوناگون، عالئم و  ارتباط ميان ملل مختلف  برای 
مفاهمه  امکان  تا  شده  وضع  واحدی  کامپيوتری  اصطالحات 
ميان شهروندان دنيای مجازی فراهم شود؛ همين طور هم اخالق 
واحدی که مبتنی بر مشترکات انسان شناسانه باشد برای امنيت 

ارتباطی این جهان واحد الزم است؛ اخالق واحدی که مورد پذیرش فرهنگ های مختلف چند صدایی باشد. بدیهی است چنين 
اخالقی را نمی توان از یک فرهنگ بومی خاص گرفت و به فرهنگ های دیگر تحميل کرد بلکه این اخالق واحد باید از ذاتيات 

انسان بماهو انسان ناشی شده باشد؛ آموزه هایی که مربوط به تاریخ، جغرافيا، یا نژاد خاصی نيستند.«
مؤلف این کتاب اشاره کرد: »در کتاب اخالق شهروندان دنيای مجازی تالش شده تا در یک رویکرد فلسفی -  مفهومی و با 
تمرکز بر کليد واژه »ناس« منظومه ای اخالقی ترسيم شود که مبتنی بر مشترکات انسانی است و مشروط به نژاد،جنسيت، قوميت، 
و یا حتی ایمان دینی خاصی نيست تا پاسخگوی ارتباطات فرادینی -  فرافرهنگی شهروندان دنيای مجازی با هویت های مختلف 
اجتماعی اعم از دینی و غيردینی باشد. قرآن کریم می فرماید »َوما اَْرَسلْناَک ااِّل َرْحَمًة لِلعالَميَن« و پيامبر اسالم فرمود »إِنََّما بُِعثُْت 
َم َمَکاِرَم اأْلَْخاَلِق«  بر این اساس اسالم مجموعه ای از مشترکات اخالقِی مبتنی بر عقل و فطرت انسانی را در اختيار جامعه  أِلُتَِمّ
بشری قرار داده است تا زمينه های ارتباط اخالقی عموم مردم هموار شود. در این اثر  پژوهشی با استفاده از خطاب اخالقِی قرآن 
و نهج البالغه نسبت به عموم مردم، منظومه ای اخالقی طراحی شده که مبتنی بر مبانی مشترک انسان شناسانه ای مانند پاک نهادی 
همة افراد بشر و برادری و برابری آنان است تا زمينه های ارتباطی مشترک همه آدميان مانند رحمت عمومی، وحدت عمومی، 
امنيت و صلح عمومی فراهم شود؛ به گونه ای که در هر یک از اصول، همة زمينه های مشترک زیست اخالقی و نيز همه مبانی 
انسان شناسانه حضور داشته باشند تا نظام اخالقی منسجمی برای ارتباطات فرامکانی ـ فرازمانِی همزمان ميان شهروندان دنيای 
مجازی شکل گيرد؛ اخالقی مبتنی بر وجوه اشتراک همة انسان ها، که می توان آن ها را بر اساس آیه »کاَن النَّاُس أُمًة واِحَدة«  امت 

انسانی واحد ناميد.« 
دکتر صانع پور افزود: »در روزگار ناموافق کنونی که اسالم یعنی دین رحمت و اخالق، با عملکرد افراطيون مسلمان نمایی چون 
داعش متهم به خشونت و قساوت شده، قرآن یعنی کتاِب تبيين و استدالل و نهج البالغه یعنی تفسير علی )ع( از قرآن، می تواند 
بر مبنای فطرت مشترک انسانی، و با ارائه اخالق جهان شمول و زمان شمول اسالمی، در چشم اندازی فرادینی که مبتنی بر تکریم 
انسان و نوعدوستی است، ميان همة حق جویان، عدالت طلبان، و فضيلت مداران عصر ارتباطات و اطالعات، همدلی و اخّوتی 
فرادینی ـ فرافرهنگی برقرار کند. جهان شمولی اسالم محصول عقالنيت و اخالق محوری قرآن است؛ به عبارتی دیگر قرآن و 
به تبع آن، نهج البالغه، اصول اخالق انسانی را برآمده از عقل مستقل بشر معرفی می کنند. از این رو می توان بر اساس آیة »و ما 
ارسلناک ااّل َکافًَّة لِّلنَّاِس« اصول اخالق جهان شمولی را از قرآن استنباط کرد که مورد پذیرش هر انسانی قرار گيرد حتی اگر مؤمن 
به اسالم نباشد زیرا اینکه شبکه های جهانی اطالعات و ارتباطات، مرزهای ملی و فرهنگی را در سراسر عالم از ميان برداشته اند، 
بی اخالقی  شهروندان دنيای واحد سایبری، مانند عهدشکنی، کينه توزی، خودخواهی، و... سيلی ویرانگر را به راه خواهد انداخت 

که هيچ سد و مرزی مانعش نخواهد شد.« 
نگارندة این کتاب با تتبع در قرآن و نهج البالغه به طراحی و صورت بندی فلسفی -  مفهومِی اصولی مأخوذ از فطرت انسانی 
می پردازد که مورد پذیرش همة انسان ها است زیرا عالوه بر توصيه های اخالقی خاصی که شامل مؤمنان می شود دارای توصيه های 
اخالقی عامی نيز هست، که به علت ابتنا بر عقل مشترک،  مورد پذیرش عموم مردم هستند و می توانند زمينه وفاق جهانی را فراهم 

معرفي اثر برگزیدة پنجمین جشنوارة بین المللي امام علي)ع( پژوهي



                                                                                                              19        خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  

کنند؛ به عنوان مثال وفای به عهد یکی از آموزه های فطری اخالق ارتباطی است که دینداران و بی دینان عقاًل و فطرتاً آن را 
شایسته می دانند و تخطی از آن را غيرانسانی و مغایر با فطرت سالم بشری تلقی می کنند.

عضو هيأت علمی پژوهشگاه اضافه کرد: »فراگيری ارتباطات در ميان شهروندان دنيای مجازی، مستلزم توجه به بایدها و نبایدهای 
اخالقی است که رعایت آنها به گسترش کرامت انسانی، همنوع دوستی، مسئوليت پذیری، احترام متقابل و رعایت حقوق در ميان 
شهروندان جهانی منجر خواهد  شد تا فرصت هایی برای توسعة حقيقت، فضيلت و عدالت در یک دنيای واحد ایجادشود زیرا 
فناوری های جدید ارتباطی، تعامالت همزمان ساکنان کرة زمين را بدون محدودیت های جغرافيایی امکان پذیر کرده اند؛ در این 
دنيای بدون مرز، مردم سراسر جهان از شمال و جنوب گرفته، تا شرق و غرب؛ از فرهنگ های دینی گرفته تا فرهنگ های غير 
دینی؛ از کشورهای مرفه گرفته تا کشورهای محروم؛ می توانند مستقل از گرایش های دینی و فرهنگی شان، با یکدیگر  به تعامالت 
و روابط انسانی بپردازند. در این کتاب ابتدا شرایط دنيای معاصر )با توجه به فراگيری اطالعات و ارتباطات( مورد  بررسی قرار 
گرفته و سپس با استفاده از اصول عام اخالقی از قبيل فضيلت، خير مشترک، و گسترش بيشترین شادی برای شهروندان جهانی 
)مبتنی بر فضيلت و خير مشترک( امکان تعميم بخشی اصول اخالق ارتباطی، در ميان شهروندان دنيای مجازی بررسی شده است؛ 

به همين منظور سه دسته قواعد اخالقی مورد توجه قرار گرفته اند که عبارتند از:
1(  اخالق های متکثر و درون فرهنگی که براساس هویت ها و فرهنگ های متنوع بومی، فضائل انسانی را مورد توجه قرار می دهند؛ 

2(  اخالق ميان فرهنگی که با مطالعه تطبيقی در مورد نظام های مختلف اخالقی، زمينه های تحقق حقوق انسانی و فضایل و 
ارزش های شهروندان دنيای مجازی را فراهم می سازد؛

 3(  اصول اخالقی واحدی که مبتنی بر فطرت مشترک شهروندان جهانی است و به صورتی نظام مند بر فراز سنت های اخالقی 
متکثر فرهنگی ـ بومی قرار دارد که این اصول:

 اوالّ: از نظام های اخالقی متکثر ِ جوامع مختلف اخذ می شوند تا مبنای طراحِی اخالقی مشترک باشند؛
ثانياّ: از آموزه های فطری قرآن و نهج البالغه اخذ می شوند؛

ثالثاّ: انطباق مذکور به طراحی نظامی اخالقی می انجامد که برآمده از انسانيت مشترک است تا بدون تحميل یک فرهنگ خاص، 
مورد پذیرش همة فرهنگ ها قرار گيرد.«

وی در ادامه متذکر شد: »شکل گيری ارتباطات آسان و همزمان سایبری در جهان امروز، صدای ملل و فرهنگ های مختلف را در 
سراسر جهان طنين انداز کرده و می رود تا حاکميت سوژه تک صدای غربی پایان بخشد. در این تعدد رویکردها نقاط مشترکی 
مورد نياز است تا تعامِل فرهنگ های مختلف با یکدیگر امکان پذیر شود اصول مشترکی که زمينة تکریم افراد نوع انسان را فراهم 
کند؛ آرامش و امنيت مسالمت آميز در روابط جهانی برقرار گردد و روابطی شرافتمندانه و مسئوالنه در ميان مردم سراسر جهان 
محقق گردد. سردرگمی اخالقی شهروندان دنيای معاصر که به وسيله شبکه های ارتباطات جهانی احاطه شده اند به علت تحميِل 
اصول اخالق مدرنيته غربی است که به قول ادوارد سعيد شرایط جامعه »مبدأ« را به جوامع »مقصد« تحميل کرده و موجب بحران 
هویت های اجتماعی - اخالقی در جهان متکثر امروز شده است. در حاليکه دنيای کنونی نيازمند اصول اخالقی جامعی است که 
خير مشترک همة افراد نوع بشر را تضمين کند؛ اصولی که برخالف تک صدایی مدرنيته غربی، انحصارگرایی نژاد یا فرهنگ 

خاصی را برنتابد.« 
در این پژوهش اصول اخالق ارتباطِی مبتنی بر اشتراکات انسانی از قرآن و نهج البالغه گزینش شده اند تا در فرایندی تحليلی ـ 
استداللی، اخالق واحد و جهان شمول - زمان شمولی را برای همة شهروندان دنيای مجازی تشکيل دهند که مورد پذیرش همة 

.»ِ ِ الَّتی فََطَر النّاَس َعلَيها التَبدیَل لَِخلِق اهلَلّ انسان های فطری عالم قرار گيرند زیرا "فِطَرَة اهلَلّ
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انتصاب دکتر حسینعلی قبادی به سرپرست بنیاد دانشنامه نگاری ایران
 

حکمی،  طی  فناوری  و  تحقيقات  علوم،  وزیر  فرهادی،  دکتر 
»بنياد  سرپرست  عنوان  به  سمت  حفظ  با  را  قبادی  حسينعلی  دکتر 

دانشنامه نگاری ایران« منصوب کرد. 
در جلسه ای که در بنياد دانشنامه نگاری ایران با حضور دکتر تسليمی 
وزارت  پژوهشی  )معاون  احمدی  دکتر  علوم(،  وزیر  مقام  )قائم 
بنياد دانشنامه نگاری(، دکتر اکبری  علوم(، دکتر قبادی )سرپرست 
)رئيس سابق بنياد دانشنامه نگاری ایران( و جمعی از مدعوین و هيأت 
علمی و کارکنان این بنياد، برگزار گردید، دکتر حسينعلی قبادی، 
عنوان سرپرست  به  با حفظ سمت  انسانی،  علوم  پژوهشگاه  رئيس 
جدید بنياد معرفی شد و از زحمات دکتر اکبری، رئيس سابق این 

بنياد تقدیر به عمل آمد. 
در ابتدای این جلسه، دکتر اکبری رئيس پيشين بنياد دانشنامه نگاری 
به ایراد سخنرانی پرداخت و از تاریخچة شکل گيری بنياد با همت 
استادان برجسته ای چون دکتر احمد بيرشک سخن گفت و بعد آثار 

متعدد و دانشنامه های وزین تأليف شده توسط اعضای بنياد را یادآور شد و در پایان ضمن ابراز خرسندی از سپرده شدن این 
مسئوليت به دکتر قبادی، از معاونين و مدیران و همکاران خود در بنياد تشکر و قدردانی کرد.

در ادامه دکتر قبادی سخنرانی کرد و در ابتدای سخنان خود با تأکيد بر اینکه دانشنامه نگاری از جمله کهن ترین دانش های مورد 
توجه ایرانيان بوده و چه پيش از اسالم و چه پس از آن، ایرانيان آثار مختلفی را در این زمينه منتشر کرده اند، گفت: »این نشان 
دهندة ميزان اهميت این پيشة پژوهشی است. وی با اشاره به تاریخ تشکيل پژوهشگاه علوم انسانی و به هم پيوستن 12 موسسة 
پژوهشی علوم انسانی، فرصت گسترش همکاری با بنياد دانشنامه نگاری را فرصتی مغتنم برای هم افزایی و همدلی پژوهشگران 

علوم انسانی و توسعة شبکة نخبگانی آن دانست.«
انقالب و سال های آغازین  از  پيش  اکبری در دوران  فعاليت های دکتر  و  یادآوری خدمات  با  دانشنامه نگاری  بنياد  سرپرست 
انقالب تا کنون، خلوص و زحمات متعهدانه وی به کشور را ستود و بر ضرورت ادامه بهره مندی از این تجربه علمی و مدیریتی 

ایشان تأکيد کرد. 
رئيس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، وجود بيش از 21 مجله علمی-پژوهشی و پژوهشکدة علم پژوهی در پژوهشگاه 
و شبکة نخبگانی بيش از2500 استاد و پژوهشگر که در ارتباط مداوم با پژوهشگاه هستند را از امتيازاتی دانست که همکاران 

علمی بنياد دانشنامه نگاری می توانند از آن برای توسعة فعاليت های پژوهشی خود بهره ببرند. 
دکتر قبادی، سياست وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در زمينة همگرایی و تلفيق فعاليت های نهادهای پژوهشی همسو مانند 
پژوهشگاه و بنياد را عاملی برای پيشرفت علمی و مزیتی ملی خواند و بر ضرورت توجه بيشتر به فضاهای جدید پژوهش و نشر 

دانش، به ویژه دنيای دیجيتال و فضای مجازی تأکيد کرد و گفت: »پژوهشگاه و بنياد در این زمينه بيشتر فعال خواهند شد.« 
اتخاذ رویکرد  بنياد را مبنای سياستگذاری های آتی معرفی کرد و بر ضرورت  برنامة توسعة راهبردی پژوهشگاه و  تلفيق  وی 

کاربردی و خروجی محور در چارچوب راهبردهای اسناد باالدستی و قانون برنامة ششم توسعه کشور تأکيد کرد.
دکتر قبادی در پایان ضمن تقدیر مجدد از زحمات و خدمات دکتر اکبری، رئيس سابق بنياد دانشنامه نگاری، از همکاران بنياد 

خواست در برنامه های آتی او را یاری کنند.
دکتر وحيد احمدی معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقيقات و فناوری نيز در ابتدای سخنان خود، ضمن تقدیر از زحمات و خدمات 
دکتر اکبری در دوران ریاست بر بنياد دانشنامه نگاری، سياست پژوهشی وزارت علوم را جلوگيری از همپوشانی فعاليت های نهادهای 
پژوهشی و تمرکز تخصصی بر موضوعات مورد نياز کشور اعالم کرد و گفت طرح ادغام بنياد دانشنامه نگاری از ابتدای دولت 
یازدهم مدنظر بوده است و مطالعات در این زمينه چندسال طول کشيده است که این امر با توجه به ماهيت فرارشته ای دانشنامه نگاری، 
امری طبيعی است. دکتر احمدی تصميم گيری در زمينة ادغام بنياد در پژوهشگاه را مربوط به ماه های پایانی سال 1395 خواند و تأکيد 

کرد که این امر با لحاظ ضرورت حفظ ماهيت پژوهشی و تداوم فعاليت های برنامه ریزی شده بنياد صورت گرفته است.
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معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقيقات و فناوری با اشاره به ماهيت دانشنامه نگاری، مشارکت دیگر نهادهای علمی و پژوهشی 
کشور در فعاليت های بنياد را خواستار شد و گفت صرف سفارش کار به این نهادها کافی نيست و بنياد باید محلی برای تبادل 

افکار و آموخته ها و دانش پژوهشگران رشته و نهادهای مختلف پژوهشی کشور باشد.
وی ویژگی مهم دیگر دانشنامه نگاری را ضرورت توجه به ظرفيت های بين المللی و توليد دانشنامه به زبان های زندة دنيا دانست 
و توجه به ابزارهای نوین نشر دانش مانند فضای دیجيتال را بسيار مهم خواند و وظيفه پژوهشگاه در تأمين فضای الزم برای این 

هم افزایی را مورد تأکيد قرار داد. 
وی در پایان با تقدیر مجدد از زحمات دکتر اکبری 
و همکاران بنياد دانشنامه نگاری، برای دکتر قبادی در 

سمت سرپرستی بنياد آرزوی توفيق کرد.
در انتهای مراسم حکم سرپرستی بنياد دانشنامه نگاری 
به طور رسمی توسط دکتر تسليمی، قائم مقام وزیر به 
جناب آقای دکتر قبادی اهدا شد و رئيس پژوهشگاه 
دانشگاه  رئيس  فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم 
بين المللی ورزش  پيام نور و مرکز دانشنامه مطالعات 
از  قدردانی  ضمن  دانشنامه نگاری  بنياد  همکاران  و 
تقدیم  ایشان  به  را  هدایایی  اکبری،  دکتر  زحمات 

کردند.
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عالی،  آموزش  مراکز  دانشگاه ها،  رئيسان  سراسری  »اجالس 
فناوری سراسر کشور« روز  و  علم  پارک های  و  پژوهشگاه ها 
سه شنبه 17 مرد اد ماه، در د انشگاه شهيد بهشتی برگزار شد. در 
این اجالس، د کتر قباد ی، رئيس پژوهشگاه علوم انسانی، طی 
سخنانی با اشاره به ضرورت جامع نگری د ر مدیریت آموزش 
عالی و توجه ویژه به علوم انسانی، برنامه ریزی بر پایة دانشگاه های 

نسل چهارم را مورد تأکيد قرار د اد.
متن کامل سخنرانی د کتر قباد ی، رئيس پژوهشگاه در ادامه آمد ه 

است:

سالم علیکم،
قبل از هر چيز و پيش از ورود به تشریح عنوان سخنرانی، سه نکته 

را یاد آور می شوم:
1- تقاضایی از حوزة وزارتی د ارم و آن ضرورت مستند سازی 
تجربيات مد یریتی دوران وزارتی از د ید گاه مد یریت د انش است؛ 
به ویژه تحليل مد یریت استاد ارجمند جناب آقای د کتر فرهاد ی 
که بند ه اسم آن را می گذارم »مد یریت روشمند، مسلّط، وافی به 
مقصود و منتج به نتيجه بدون هزینه آوری« که قطعاً بخشی از آن 
مربوط به نوع تلقی و ایفای نقش ایشان و بخشی د یگر، مربوط به 

تجربه وافر و هد فمند ایشان  است.
فارسی  زبان  حریم  حفظ  رعایت  و  توجه  دیگر  تقاضای   -2
است که البته بيشتر به عنوان یک د غد غه می تواند مطرح شود. 
مقام معظم رهبری در بيانات خود فرموده اند زبان فارسی باید 
به سوی زبان علم شد ن در د نيا حرکت کند، اما امروز در اینجا 
شاهد بود یم که بيش از 60%  واژه های یک سخنران محترم، 
اصطالحات و واژه های بيگانه بود، یا اینکه مجری محترم اعالم 
کرد ند پيش از »بِِرک« یک سخنران دیگر د اریم و بعد از »بِِرک« 
این آثار را رونمایی می کنيم، این لطمه به زبان فارسی و هویت 

ملّی ماست.
باید به خاطر د اشته باشيم که در چه کشوری این همه لغات بيگانه 
زبان  نام  به  پشتوانه ای عظيم  متد اول می کنيم، کشوری که  را 
فارسی د ارد. زبان فارسی، زبان محکم و د ژ استوار، با پشتوانه 
عظيم ميراث های معنوی و تمد نی است. کاری کنيم که نسل 

آیند ه بتواند شاهنامه، دیوان حافظ، گلستان سعد ی و... بخواند.
3- نکتة دیگر ضرورت توجه به نقش و کارکرد علوم انسانی 
به  ایران  جامعة  است.  کشور  عالی  آموزش  نظام  ارتقاء  برای 

دليل بافتار قویم فرهنگی و داشتن سرمایه های تمدنی و پشتوانه 
سوم  نسل  دانشگاه  از  گذر  حال  در  اکنون  انسانی،  نيروی 
و  مشارکت محور  دانایی محور،  سمت  به  )کارآفرین محور( 
نخبه محور یعنی دانشگاه نسل چهارم است. لذا علوم انسانی در 
موقعيت کنونی باید به زودی نقشی سرنوشت ساز و تأثيرگذار در 

ارتقاء آموزش عالی داشته باشد.
***

اما در پيوند با موضوع بحث، در درجة نخست باید به جایگاه 
علوم انسانی در برنامة ششم توسعه به عنوان سند ملّی توجه کرد:

توسعه  ششم  برنامۀ  تدوین  در  انسانی  علوم  نقش   .1
کشور

در زمينة جایگاه علوم انسانی در توسعه کشور، با الهام از موارد 
مطرح شده در برنامة ششم توسعة کشور )به ویژه تبصره 2 ماده 
64( خاطرنشان می کنم که کاربردهای علوم انسانی در جامعه را، 
می بایست در درجة نخست، در مبانی شکل گيری تفکر خالق 
و انتقادی و خلق زمينه های چشم انداز نوآوری در ميان اعضای 
جامعه جستجو کرد. این تنها و تنها وظيفه و امکاِن »علوم انسانی« 
است که فهم جایگاه انسان در عالم هستی، رابطة او با طبيعت، 
موقعيت او در ارتباط با دیگر انسان ها و در یک کالم، امکان 
باید گفت  افراد ميسر می کند و حتی  برای  تغيير در جهان را 
نفِس »امکان« نگارش برنامة توسعه برای کشور، به مدد ادبياتی 
پدید می آید که در علوم انسانی در حال توليد است. تعریف 
چشم انداز وضعيت مطلوب، فهم آسيب شناختی موقعيت کنونی 
و واکاوی نقاط ضعف و قوت آن، و چاره جویی برای مشکالت 
)که از طریق نوآوری فکری ميسر است( که پيکرة یک برنامة 
که  هستند  موضوعاتی  اساساً  می دهند،  را شکل  توسعه  جامع 
پيدا می کنند.  بروز  امکان  انسانی  حوزه های مختلف در علوم 
خوشبختانه برنامة ششم توسعه نيز بعضاً با درک ضرورت ارتقای 
علوم انسانی، در تبصره 2 ماده 64، علوم انسانی را به طور ویژه 

مورد توجه قرار می دهد.
عالوه بر این، پيشبرد بسياری از اهداِف دیگِر مواد و بندهای 
قانون برنامه توسعه کشور نيز با اتکا به علوم انسانی ميسر است که 
از جملة آنها می توان به فرهنگ سازی در زمينة ضرورت حفظ 
محيط زیست و بهره برداری بهينه از منابع؛ شفاف سازِی حقوق و 
قوانيِن نظام بخش جامعه در ابعاد گوناگون؛ ارتقای سطح اعتماد 

ضرورت جامع نگری در مدیریت آموزش 
عالی و توجه ویژه به علوم انسانی 

سخنرانی رئيس پژوهشگاه در »اجالس سراسری رئيسان دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه ها و 
پارک های علم و فناوری سراسر کشور«:
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عمومی و همکاری ملی و تقویت مناسبات ارتباطِی نخبگان به 
منظور هم افزایی و خلق سرمایه های اجتماعی؛ شناسایی، معرفی 
و برجسته سازِی ظرفيت های ميهنی و تمدنی در زمينة گسترش 
گردشگری؛ پيشگيری مغزافزاری در برابر مهاجرت های بی رویه 
و بی سامان؛ بازیابِی ظرفيت های توسعه بخش در مقياس محلی و 
ملی؛ و در کل، پایدارسازی ِ توسعه اشاره کرد. علوم انسانی حتی 
در بخش های به ظاهر کم ارتباطی مانند ارتقای سطح سالمت 
عمومی نيز نقش آفرین است و اساساً تعریف معيارهای سالمت –
در حوزه های گوناگون جسمی، روحی و روانی- و نحوة تعامل 
سازنده اجتماعی برای رفع ضعف های موجود در این زمينه، از 
جمله موارد دیگری است که در حيطة دانشی و معرفتِی علوم 

انسانی جای می گيرد.

 2. علوم انسانی؛ محور شکل گیری دانشگاه نسل چهارم
به سوی  اهميت حرکت  به ضرورت و  با توجه  ميان،  این  در 
دانشگاه های نسل چهارم، اهميت و اثرگذارِی علوم انسانی بيش 
از پيش نمودار می شود. دانشگاه های نسل چهارم، دانشگاه های 
بر  ابتناء  با  نوآوری ها  و  توليد  آن،  در  که  هستند  کارآفرینی 
شکل  دانش بنيان  رشِد  هدف  با  و  جامعه  در  موجود  نيازهای 
می گيرد. این نسل از دانشگاه ها بر خالف نسل های پيشين، بيش 
از هر چيز بر ضرورت توجه به مبانِی تربيت ذهن های انسانِی 
معطوف به توسعه تأکيد دارند و این باور را سرلوحه کار قرار 
می دهند که متخصصان کارآمد و پيشرو، در گام نخست در 
حوزه های مختلف زیستِی خود، از تعادل برخوردارند و از این 
جهت، در تعریف از انساِن بهنجار، نه تنها کارکرد او در نظام 
توليدِی جامعه، که سالمت روانی و انگيزه های وی برای پيشرفت 
قابليت های  همچنين  و  نهفته،  استعدادهای  کليه  شکوفایی  و 
همکاری و تعاون اجتماعی را ارج می نهند و بر تقویت و ارتقای 
آنها تأکيد دارند. در دانشگاه نسل چهارم، آموزش، از صرِف 
انتقاِل دانسته ها به دانشجویان، به ایجاد ارتباط سازنده ميان استاد و 
دانشجو و شکل گيرِی دانش بر مبنای نياِز تک تِک دانشجویان –با 
توجه به درک پيشينه های خانوادگی، اجتماعی، قومی، مذهبی و 
جنسيتی- تبدیل می شود و این ارتباط می تواند هدف گذاری های 
دیگر  و  استاد  با  تعامل  در  را  دانشجویان  از  یک  هر  فردی 
دانشجویان شکل بخشيده و پاالیش نماید. نحوة تنظيم چنين 
روابطی ميان استاد و دانشجو و نظام بخشِی کالس های درسی بر 
مبنای تعاون دانشجویی، تنها از عهدة علوم انسانی برمی آید و 
هيچ یک از علوم، در فرایند آموزش به دانشجویان از این نياز 

برکنار نيستند.
در دانشگاه های آینده، که در آن، گسترش فناوری اطالعات و 
نظام مجازِی انتقال دانش، دگرگونی در نظام های سنتِی آموزش 
را طلب می کند، علوم انسانی نه تنها حتی می تواند در تسهيِل 
فراینِد فناوری نقش بارزی را ایفا کند، بلکه در نظام مندی این 
نهاد نقش محوری را خواهد داشت و عدم توجه به این مسئله 
می تواند آموزش عالی را از جامعيّت دور کند. طبقه بندی نظام 

اساس  بر  دانشجویان  به  انتقال یافته  دانِش  مدیریِت  و  معرفتی 
ميان  رودررو  ارتباط  مطلوب  نظام  طراحِی  آنها،  دانایی  سطح 
استاد و دانشجو و دانشجو و مدیران دانشگاه ، مدیریت بهنجار 
و غيرمداخله گر اوقات فراغت دانشجویان به گونه ای که تداوم 
حرکت آنها در مسير کسب و ارتقای سطح دانش را تضمين 
کند، ایجاد و تقویت علقه های اجتماعی و ارتقاء هویت ملی در 
دانشجویان به منظور به کارگيری دانش و مهارت های خود در 
مسير اعتالء و پيشرفت ملِت خویش از کارکردهای عمدة علوم 
انسانی است و مشارکت مؤثر در پایش، اصالح و بهبود نظام 
سياسی و اجتماعی و متعهد دانستن خویش به ارائه راه حل های 
الزم برای بهينه سازی فرایندها، و عالقه مداوم به دانش اندوزی 
با هدف مشارکِت دانش بنيان در پيشرفت و ارتقای سطح رفاه 
فردی و اجتماعی از جمله مسائلی است که تدوین و تبيين آنها در 

نظام دانشگاهِی نسل چهارم، تنها از عهدة علوم انسانی برمی آید.
چهارم،  نسل  دانشگاه  شکل گيری  در  دیگر  مهم  نکتة  البته 
ضرورت مشارکت سازمان های مردم نهاد و به ویژه انجمن های 
علمی و بخش خصوصی در ادارة امور مراکز علمی و مؤسسات 
پژوهشی است و تحّقق این رویداد می تواند بخشی از موانع را 
برطرف کند و این امر نيز عموماً از علوم انسانی ساخته است. 
تجربة موفق تشکيل شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم 
انسانی و هنر در معاونت پژوهشی وزارت علوم در طول دو سال 
اخير، تجربه موفقی برای حرکت به سمت دانشگاه نسل چهارم 
است که اميدواریم این روند در ادامه با بهره گيری از ظرفيت های 

انجمن های علمی، با توان بيشتری تداوم یابد.

اساسی  مؤلفه های  به  توجه  لزوم  جمع بندی:   .3  
دانشگاه های نسل آینده

بر  مبتنی  دیگر  آینده،  فناوری  نظام  گفت  باید  مجموع  در 
آکادمی  و  نيست  مشخص  دانش  چند  ملموس  دستاوردهای 
دانش  متداوم  تبادل  و  تنيدگی  درهم  که  است  نهادی  آینده، 
به  پرداختن  چارچوب،  این  در  می طلبد.  را  علوم  تمامی  ميان 
ظرفيت های مبنایِی شکل دهنده به شخصيت دانشجو و دانشمند 
از جمله مسائلی است که در مباحث نسل چهارم دانشگاه ها بدان 
توجه ویژه ای می شود. ما نيز برای مشارکت مؤثر در این زمينه 
و پيشگامی در نظام دانشگاهِی آتی، الزم است از هم اکنون به 
مؤلفه ها و شرایط برپادارنده و شکوفاساِز دانشگاه آینده توجه 
کنيم که در این فرصت کوشش شد با ذکر چند نمونه، اهميت و 
جایگاه علوم انسانی در این زمينه تبيين شود و تأکيد بر این است 
که رشد و توسعه دانش بنياِن کشور، تنها در صورتی، پایدار و 
قابل اتکا خواهد بود که ظرفيت های فردی، انسانی و اجتماعی 
همة اعضای جامعه شکوفا شود و این امر منوط به آن است که 
نقش تمامی علوم در شکل گيرِی نظام شهروندِی دانش محور به 
رسميت شناخته شود و در این ميان، به نقش، اهميت و محوریت 
علوم انسانی با توجه به موقعيت خاص آن در طراحی نظام معرفتی 

و علمی، به طور ویژه توجه شود.
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تأکید رئیس دانشگاه عالمه طباطبائی بر گسترش همکاری دانشگاه عالمه و 
شورای بررسی متون در حوزة »نقد«

جلسة ماهانة شورای بررسی متون وکتب علوم انسانی روز پنج شنبه د وم شهریور ماه در سالن اند یشه پژوهشگاه برگزار شد. د ر 
این جلسه دکتر حسين سليمی، رئيس د انشگاه عالمه طباطبائی و عضو شورای بررسی متون با تأکيد بر گسترش د امنة همکاری 
شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و د انشگاه عالمه طباطبائی، گفت: »آثار منتشره شورای متون 
نشان می د هد اصحاب علوم انسانی در ایران از کلی گویی و شرح مطالب از پيش تعيين شد ه در برخی متون گله د ارند و نقد 
می کنند که این تصویری واقعی از وضعيت تفکر در علوم انسانی ایران به دست می د هد. بر این اساس، کار اصلی شورای متون 
توليد و فراهم آورد ن فضای اند یشگی است که خروجی های شورا نيز می بایست بر مبنای آن شکل بگيرد که در این زمينه، 

د انشگاه عالمه طباطبائی آماد ه همکاری و معاونت در کارهاست.«
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تصویب راه اندازی مرکز رشد علوم انسانی پژوهشگاه

شانزدهمين جلسة هيأت رئيسة پژوهشگاه در سال جاری روز یکشنبه مورخ 4 مردادماه تشکيل شد. در این جلسه 
عالوه بر بررسی موارد ارجاعی به هيأت رئيسه، موضوع راه اندازی »مرکز رشد علوم انسانی« پژوهشگاه بررسی و به 
تصویب رسيد. مرکز رشد نهادي پژوهشی و فناوري است تحت مدیریت متخصصين حرفه اي که با ارائه خدمات 
حمایتی از ایجاد و توسعة فناوري و نوآوري کارآفرینان و نوآوران پشتيبانی می کند. این خدمات شامل مواردی از 
قبيل: خدمات پشتيبان )تأمين فضاي کار و تجهيزات اداری( خدمات آزمایشگاهی،کارگاهی؛ خدمات اطالع رسانی؛ 
خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباري و تجاري سازي؛ آموزش هاي تخصصی و مشاوره؛ و سایرخدمات مرتبط 

با توسعه، رشد و ارتقاي واحدهاي فناور است.

ازجمله اهد اف مراکز رشد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- ایجاد فضاي الزم جهت رشد و گسترش واحد هاي فناور و کمک به این واحد ها جهت توليد و توسعة محصوالت 

و خد مات،
- ایجاد زمينة کارآفرینی و حمایت از نوآوري و خالقيت کارآفرینان، د انش آموختگان دانشگاهی و فناوران،

- ایجاد زمينه هاي الزم براي تجاري سازي دستاورد هاي تحقيقات،
- کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوري )خد مات و محصوالت(،

- توسعه شبکة همکاري بين بخش هاي تحقيقاتی و محيط کسب و کار و... .
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پیام تبریک رئیس پژوهشگاه به مناسبت روز کارمند
 

باسمه تعالی
کارآمدی و ثمربخشی هر نظام اداری، در درجة نخست مدیون زحمات کسانی است که فارغ از هر دعوی و ادعایی، 
دلسوزانه تالش می کنند و با تسهيل فرایندها و روندهای اداری، خدمت رسانی به مراجعان و همکاران را عبادتی گرانبها 
می دانند. گرامی داشت هفتة دولت و به ویژه روز کارمند، بهانه ای است برای قدرشناسی و قدردانی از این خدمتگزاران 

صدیق و فداکار.
به همين مناسبت، اینجانب به ویژه خود را مقيد می دانم از زحمات و خدمات دلسوزانة کارمندان محترم پژوهشگاه که 
مساعی صادقانه خود را در جهت ارتقای سازمان و بهينه سازی تأثيرات آن در بهبود شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور 
-به خصوص از منظر کارآمدِی علوم انسانی- به کار می بندند، تشکر کنم. بی تردید پژوهشگاه در پيشبرد تمامی اهداف و 
طرح های خود، وام دار فعاليت های دلسوزانه و هدف مند کارمندان است و از همين جهت، هر تالشی در جهت قدردانی 
از این تالش ها، واقع مدار و مبتنی بر سنت حسنة تقدیر از بندگان خداوندی است که هيچ سعی ای را بی پاسخ نمی گذارد. 

روز کارمند بر شما کارمندان صدیق و دلسوز پژوهشگاه مبارک باد.
شهيد  ایران،  اسالمی  دولت جمهوری  مظلوم  شهيدان  مظلومانه  شهادت  سالگرد  با  ایام  این  تقارن  گرامی داشت  ضمن 
زحمات  از  قدردانی  و  تبریک  برای  می دانيم  بهانه ای  را  فرصت  این  مقامهما(،  تعالی  )اعلی اهلل  باهنر  شهيد  و  رجایی 
دولتمردانی که در سخت ترین روزها، با تدبير و اميد به آینده ای بهتر برای ایران اسالمی، تالش می کنند تا ضمن حفظ 
اقتدار و عزت جمهوری اسالمی در عرصه های داخلی و بين المللی، گام هایی موثر در ارتقای سطح رفاه و آرامش و 
امنيت شهروندان ایران بردارند. با تبریک شروع فعاليت های دولت دوازدهم، برای اعضای هيات دولت و کليه کارکنان 

خدوم دولت جمهوری اسالمی ایران آرزوی توفيق روزافزون دارم. 
 

توفيق از خدا و توکل بر اوست
حسينعلی قبادی
رئيس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 
 

گرامیداشت هفتۀ دولت و روز کارمند در پژوهشگاه

سالن حکمت  د ر  دولت  هفتة  و  کارمند  روز  گرامید اشت  مناسبت  به  مراسمی  شهریور،   6 د وشنبه  روز  صبح 
پژوهشگاه برگزار شد که د کتر قباد ی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی، د ر ابتد ای سخنانش ضمن گرامید اشت یاد و 
خاطرة شهدای انقالب اسالمی خصوصاً شهدای د ولت، شهید رجایی و شهید باهنر، روز کارمند و هفتة د ولت را به 

همة کارکنان پژوهشگاه تبریک گفت.
د کتر قباد ی د ر اد امه با تبریک به دولتمرد ان جد ید ابراز امید واری کرد، مسئوالن بتوانند با تد بیر و امید بر مشکالت 

کشور فائق آیند.
در این مراسم جوایزی به رسم یاد بود بین کارمند ان قرعه کشی و به آنها اهد اء شد.
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اجتماعي  و  فرهنگي  معاونت  معارفة  و  تودیع  نکود اشت،  مراسم 
پژوهشگاه،  رئيس  حضور  با  شهریور،   19 یکشنبه  روز  پژوهشگاه 

معاونين، اعضای هيأت علمی و  جمعی از کارکنان برگزار شد.
در ابتدای این مراسم دکتر حسينعلی قبادی، رئيس پژوهشگاه، ضمن 
تبریک عيد سعيد غدیرخم گفت: »این مراسم، مراسم خداحافظی و 
وداع با سرکار خانم دکتر بروجردی نيست بلکه این مراسم مناسبت 
به  نسبت  مهر  ابراز  و  قدردانی  و  ایشان  نکوداشت  برای  تمهيدی  و 

خدمات ملی و سازمانی ایشان است.«
دکتر قبادی در ادامه به توانمند ی ها و قدرت مدیریت دکتر بروجردی 
اشاره کرد و گفت: »تجربه های مدیریتی خانم دکتر نشان داده است 
که ایشان در سمت ها و پست های مختلف قابليت و کارایی باالیی از 
خود نشان داد ه اند. و درسی که ما می توانيم با یک نگاه بازشناسانه از 
دکتر بروجردی بگيریم این است که اصالت منافع سازمانی را بر هر 
تعلق دیگر ترجيح دهيم و به وظایف مد یریتی التزام و تعهد داشته 

باشيم.«  
در ادامه دکتر قبادی به ویژگی های شخصيتی دکتر بروجرد ی اشاره 
کرد و اظهار کرد: »فداکاری د ر مسائل سازمانی یکی از ویژگی های 
برجستة ایشان است چرا که کمتر کسی پيد ا می شود که در شأن و 
جایگاه د کتر بروجرد ی تردید داشته باشد. ایشان با پایبند ی به وظایف 
تردیدی  خود  وظایف  انجام  در  هيچگاه  معاونت  حوزة  در  خود 
نکردند. خالقيت و نوآوری و ابتکار ایشان در حوزه معاونت از دیگر 
ویژگی های وی است که توانستند در این دوره سفرهای علمی برای 
اساتيد و دانشجویان در استان های مختلف فراهم کند که این امر عين 
پویندگی سازمان است و قابل ستایش است. قدرت خلق فرصت و 
ارتقای اعتبار ملی برای سازمان از جمله دیگر ویژگی ها است که وی 
طراز اول را در این زمينه دارد و این سرمایة ضمنی نيازمند کشف و 

امتياز د ادن برای ادارة سازمان است.« 
دکتر قبادی گفت: »ویژگی دیگر وی، د اشتن مجموعه ای از صفات 
چون دیانت، تعبد و روشن بينی است؛ شاید ما در ارتباطات خود تعادل 
چندانی نداشته باشيم اما به دليل احساس تعهد و ایفای وظيفة سازمانی 
و ملی و گيره خوردگی عميق وی با ارزش های انقالب تحمل همه 
سرمایة  عنوان  به  نتوانم  اگر  جهت  این  از  بود.  آسان  برایشان  چيز 
بی بدیل از ایشان یاد کنيم دست کم به عنوان سرمایه ای کم بد یل تلقی 
می شوند. جمع آد اب د انی و التزام به ادب، از د یگر ویژگی های ایشان 
است. گاهی انقالبی بودن، بی ادبی و فرهنگ ناشناسی را تلقی می کند 
و  است  اخالق  از  ما سرشار  و دین  متمدن هستيم  ملت  ما یک  اما 

دکتر قبادی: دکتر بروجردی آیینة تمام نمای ارزش های انقالب اسالمی است
مراسم نکوداشت، تودیع و معارفة معاونت فرهنگي و اجتماعي پژوهشگاه



                                                                                                              29        خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  

نمی توان گفت که ادب نداریم و آداب نمی دانيم. جمع بين آداب 
را  آداب  باید هم  انسان  است که  ویژه ای  و  ادب ظرافت خاص  و 
باشد،  ملتزم  ادب  به  بقيه سلوک می کند و هم  با  بداند که چگونه 
دکتر بروجردی از این نظر سرشار از اخالص هستند. ویژگی دیگر 
فداکاری  و  ایثار  است.  فداکاری  و  نظری  وی، سعة صدر، گشاده 
انقالبی مشکل گشای  منافع سازمانی و  دکتر بروجردی و تشخيص 
بسياری از مسائل بود. روحية انعطاف پذیری معقول، مصلحت بينی 
راهبردی و عقالنيت متعين از جمله برکاتی است که به لطف خداوند 
در نهاد دکتر بروجردی قرار دارد. بنده دکتر بروجردی را به لحاظ 
ارزش های  تمام نمای  آیينه  ارزش ها،  به  پایبندی  و  ارزش مداری 

انقالب اسالمی می دانم.« 
دکتر قبادی در پایان سخنان خود از دکتر کسرایی به جهت قبول این 

مسئوليت قدردانی و تشکر کرد.
پژوهشگاه  پژوهشی  معاون  علم الهدی،  دکتر  مراسم  این  ادامة  در 
تجربه،  از  برخواسته  را  معاونت  حوزة  در  بروجردی  دکتر  تصدی 

پختگی و اصالت ایشان دانست و اشاره کرد، مدیریت انسان مدارانه 
دکتر بروجردی شایستة تقدیر است و اميد است با توجه به  مدیریت  
انسان هایی  حضور  به واسطة  و  کنند  پيدا  ارتقا  خود  انسان مدارانه 
همچون ایشان و  با  مدیریت انسان مدارانه در مدیریت کشور ارتقا 

یابد.
در بخش دیگری از مراسم، دکتر ربانی  زاده، معاون اداری، مالی و 
مدیریت منابع نيز گفت: »دکتر بروجردی در حوزة معاونت بسياری 
برگزار  ارزنده ای  برنامه های  و  کردند  شروع  صفر  از  را  کارها  از 
کردند. از جمله برگزاری سفرهای علمی، نشست ها، مناظره ها و... 
. وی همچنين اشاره کرد دکتر بروجردی یکی از مدافعين مدیریت 
خانم ها بودند و همواره توانایی های خانم ها را مورد تأیيد و تشویق 

قرار می دادند تا از مدیریت آنها در پژوهشگاه بهره مند شویم.«
در ادامه دکتر بروجردی ضمن تشکر از دست اندرکاران پژوهشگاه 
تصدی  وجود  »با  گفت:  مراسمی،  چنين  تدارک  خصوص  در 
مسئوليت جدید هنوز خود را متعلق به پژوهشگاه می دانم و در جهت 
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رشد و توسعه علمی این پژوهشگاه تالش خواهم کرد.«
دکتر بروجرد ی اشاره کرد: »آنچه برای من بخصوص د ر حوزة فرهنگ د غد غه بود، تعميق و تعميم فرهنگ است، تعميق از این جهت که 
توليد ات علمی و فرهنگی پژوهشگاه باید د ر جامعه نفوذ و رسوخ  پيد ا کند و مرجعی برای علم و دانش د ر سطح جامعه قرار گيرد و تعميق از این 
جهت که توليد ات علمی و فرهنگی باید تد اوم داشته باشد و به جوامع و دیگر فرهنگ ها منتقل شود. از این جهت در سازمان اسناد و کتابخانه 

ملی نيز مکانی برای توسعه علم و مفاهيم علمی برای نسل آینده فراهم شد ه است تا افراد صاحب نظر، نظرات و انتقادات خود را ارائه کنند.«
وی همچنين از د کتر کسرایی به جهت قبول مسئوليت این معاونت تشکر کرد.

در پایان این مراسم هد ایایی از سوی ریاست، معاونت ها، پژوهشکد ه ها و مراکز مختلف  به رسم یاد بود به دکتر بروجرد ی اهد ا شد.
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مراسم نکوداشت مقام علمي د کتر احمد پاکتچي روز د وشنبه 20 شهریور 1396 د ر سالن همایش هاي کتابخانه ملي ایران برگزار شد.
د ر این مراسم، که به همت انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی برگزار شد، د کتر حسينعلي قباد ي، رئيس پژوهشگاه علوم انساني 
و مطالعات فرهنگي نيز با اهد ای لوح تقد یر از تالش هاي علمي و ارزند ة دکتر پاکتچي در عرصة علوم قرآني و اسالمي تجليل به عمل 

آورد.
د کتر پاکتچي، متولد 1342 و عضو شورای عالی علمی مرکز د ائرة المعارف بزرگ اسالمی، عضو هيأت علمی دانشگاه امام صاد ق و مد یر 
کنونی گروه نشانه شناسی هنر در فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران است که تاکنون حدود 700 اثر د ر حوزه هاي مختلف مطالعات 

اسالمي منتشر کرده است و در سال 1395 با انتشار کتاب »فقه الحدیث« برند ة جایزة کتاب سال جمهوری اسالمی شد.
وی از سال 1393 نيز به عنوان مد یر گروه »معناشناسي و نشانه شناسي« پژوهشکد ة مطالعات قرآني و حد یث پژوهشگاه منصوب شده و د ر 

انجام طرح های پژوهشی این پژوهشکد ه همکاری دارد. 
د ر این مراسم از کتاب جد ید دکتر پاکتچي با عنوان »جستارهایي در اعتبار سنجي و فهم روایات طبي« نيز رونمایي شد.

تجلیل از مقام علمی دکتر احمد پاکتچی
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گزارشی از نشست های برگزار شده در پژوهشگاه

نقد کتاب »شاهنامه نگاری، گذر از متن به تصویر«

جلسة نقد کتاب »شاهنامه نگاری، گذر از متن به تصویر« روز سه شنبه 31 مرداد در پژوهشگاه علوم انسانی با همکاری 
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی و پژوهشکدة ادبيات پژوهشگاه با حضور استادان، دانشجویان و عالقه مندان به این 

حوزه برگزار شد. 
در این نشست علمی، نخست مؤلف کتاب، دکتر فاطمه ماه وان طرح کلی و خالصه ای از کتاب را ارائه داد و همچنين 
به راهکارها و پيشنهادهایی برای همکاری بينا رشته ای هنر و ادبيات پرداخت. بخش هایی از این کتاب شامل بخش 
اول چشم اندازی به نگارگری و بخش دوم  ساختار تصویراست: که در این بخش به دربار تيموریان و شاهنامه های 
مصّور از آن دوره پرداخته اند، که عبارت است از الف: شاهنامة بایسنقری ب: شاهنامه ابراهيم سلطان ج: شاهنامه 

جوکی.
مؤلف ابتدا تفاوت ميان نقاشی به طور عام را که حاصل تخيل و تقليد از طبيعت است با نگارگری که خلق تصاویری 
برای روایت های متنی است و به اعتباری به تصویر کشيدن متن است، مطرح کرد. سپس شاهنامه های مصّور عهد 
تيموری )بایسنقری- ابراهيم سلطان و جوکی( را معرفی و مشخصه های آنان را بيان کرد و اینکه این آثار که حاصل 
تالش سه برادر هنرمند بوده که در آثار دو برادر نخستين)بایسنقر و ابراهيم سلطان( بيشتر به نبرد پرداخته شده است 
و صحنه های نبرد در آن زیاد است اما در شاهنامة جوکی، تصاویر صحنه های نبرد کمتری را مشاهده می کنيم بدان 
علت که جوکی شاهزاده ای بوده که هميشه از قدرت کنار زده می شد و گوهرشاد سعی می کرد نظر شاهرخ را از او 

برگرداند و به همين سبب بيشتر منزوی و کناره گير بود. برعکس دو شاهزاده دیگر که هميشه در رأس قدرت بودند.
در بخش سوم کتاب که با عنوان »برون متنی و شاهنامه نگاری« به مطالبی چون - همسان انگاری سه دیو سپيد و خدای 

سپيد دیو شيرموی، سپيدموی و اهریمن چهر دیو سپيد پيکر و مغفر دیو و کالهخود دو شاخ رستم پرداختند.
در مرحلة دیگر داوران کتاب آقای دکتر حيدری )عضو هيأت علمی فرهنگستان هنر( و جناب آقای دکتر فهيمی فر 

)عضو هيأت علمی دانشگاه تربيت    مدرس( به ارائه مطالبی در نقد اثر پرداختند.
نخست دکتر حيدری بيان کرد که تصور مؤلف از نگارگری اشتباه است زیرا نگارگری تنها به تصویر کشيدن متن 
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نيست بلکه در نگارگری وجه خيال پردازی خاّلق نيز بسيار دخيل است. مؤلف بایست با نگاه نشانه شناسی به سراغ 
نگارگری می رفتند یا سعی در آناليز ساختاری این آثار می کردند. دکتر حيدری آثار بهزاد، سلطان محمد، ميرک 
و دیگر هنرمندان ایرانی را نام بردند که نمونه های عالی ذهن خالق نگارگری هستند اما الزمة مطالعة آنان تحليل 

و درک درست از هنرنگاری است. 
سپس دکتر فهيمی به نقد کتاب پرداختند ایشان طراحی جلد کتاب را نامناسب دانستند که بسيار شلوغ و نارسا است 
امّا موضوع کتاب بااهميت است. در زمينة ارتباط ميان تصویر و ادبيات کار نشده است، باید ميان ادبيات و دیگر 
هنرها وحدت باشد. آنطور که در دورة سلجوقی ميان معماری و شعر نسبت های زیادی هست و ارتباط تنگاتنگی 
با هم دارند. ادبيات فقط یک فن نيست بلکه یک فلسفه است. نقاشی ما نيز نتيجه معاضدت ادبيات است حتی 
تذهيب، حاشيه سازی، جلدسازی، و... نيز از نتایج آن است که به فهم ناخودآگاه از این هنرها می انجامد ولی نقدی 
دیگر که بر این کتاب رواست آن است که تصاویر آن با متن، به ویژه شاهنامه هيچ ارتباطی ندارند، مثاًل تصاویر 

زنان قاجاری یا تصویر خوِد فردوسی... .
 در پایان نيز استاد دکتر یاحقی در لزوم و ضرورت پرداختن به این گونه آثار بينارشته ای مطالبی فرمودند. دکتر 
محمدنژاد نيز ضمن سپاسگزاری از حاضران، پژوهش  در این زمينه به خصوص از زوایای مختلف از جمله هنرمند 

)مؤلف(، اثر هنری)متن( و همچنين مخاطب)تحليلگر( را پيشنهاد کردند. 
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گزارش نشست »ژن ها و اسطوره های ادبی و کارکردهایشان«

کارکردهایشان«  و  ادبی  اسطوره های  و  »ژن ها  تخصصی  نشست 
و  اعضای هيأت علمی  با حضور  روز یکشنبه 12 شهریور 1396 
اندیشه  سالن  در  دانشگاه ها  سایر  و  پژوهشگاه  از  دانشجویانی 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
شریف نسب  دکتر  نشست،  دبيرعلمی  توضيحات  با  نشست،  این 
ذخایر  واقع  در  »مم ها  گفت:  وی  شد:  آغاز  مِم ها  نظریة  درباب 
الگویی ما هستند که ماهيت روان- تنی دارند و می توان آن ها را 
متناظر با ژن ها درنظر گرفت: چنانکه ژن ها انتقال دهندة اطالعات 
فيزیکی و ذهنی بشر از نسلی به نسل دیگر هستند، مم ها نيز حاوی 
منتقل  دیگر  نسل  به  نسلی  از  که  هستند  فرهنگی  ریزواحدهای 
می شوند. اطالعات فرهنگی از ورودی های مختلف در مم ها ثبت، 
ذخيره و تکرار می شوند و از طریق تعامل اجتماعی و هم کنشی ها 
در ذهنيت جمعی جریان می یابند. از جمله راه های ورود اطالعات 
به مم ها، تجربه، فرض های پایه، دانش های ضمنی، یادگيری های 

جدید و ادبيات است.«
ارائة  به  قزوین،  خمينی)ره(  امام  بين المللی  دانشگاه  هيأت علمی  عضو  زارچ،  غياثی  ابوالقاسم  دکتر  جلسه،  سخنران  سپس 
توضيحات مبسوطی در باب ارتباط ميان بيولوژی و اسطوره، و ارتباط بيولوژی و تخيل، پرداخت و نسبت ميان کهن الگو و 
اسطوره را تبيين کرد. درادامه، بحث بر ژن های ادبی و کارکردهای عملی آن در ادبيات، تفسير رویاها، ترميم سلول های مغزی 

و... متمرکز شد.
در پایان نشست حاضران جلسه به پرسش و پاسخ با سخنران پرداختند و نظر به جدیدبودن این نظریه و دامنه دارشدن بحث ها، 

پيشنهاد شد این بحث در قالب یک کارگاه، پی گرفته شود.
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نشست تخصصي زندگي نامة داستاني جنگ و دفاع مقدس به همت دبيرخانه هفدهمين دورة انتخاب بهترین کتاب دفاع 
مقدس و با حضور آقایان مصطفي خرامان، مهدي کاموس و نصرت اهلل محمودزاده در پژوهشگاه علوم انساني برگزار 

شد.
در این مراسم که با همکاري گروه زبان و ادبيات فارسي شوراي بررسي متون برگزار شد، خرامان مقاله اي با موضوع 
تفاوت هاي آفرینش هاي شخصيت هاي رمان و زندگي نامة  تشریح  به  و  ارائه کرد  داستاني و مرزهایش  زندگي نامة 

داستاني پرداخت.
وي با بيان مثالي از زندگي شهيد ابراهيم هادي از طراحي داستان و شخصيت پردازي این شهيد گفت و ادامه داد: »تفاوت 
زندگي نامة داستاني و رمان در وجود آدم شناخته شده و ناشناس است. زندگي نامة داستاني باید تمام ویژگي هاي داستان 
را داشته باشد و نویسنده اش باید بسيار خبره باشد تا مخاطب نتواند فضاي داستاني و زندگي نامه اي را از یکدیگر جدا 

کند. یکي از مشکالت اساسي زندگي نامه هاي داستاني این است که به جنبه هاي داستاني آن توجه نمي شود.«
خرامان افزود: »اگر قرار باشد یک زندگي نامة داستاني بنویسيم باید زاویة دید و شخصيت پردازي مان درست و اصولي 

باشد. شخصيت پردازي شامل بيان خصوصيات ظاهري و رفتاري و گفتاري مي شود.«

قدرت شروع خوب
وي ادامه داد: »در طول سه سال گذشته به این نتيجه رسيدم که یکي از دالیل داستان هاي جذاب، شروع خوب آنهاست. 
مجدداً کتاب هاي خوبي را که خوانده بودم ورق زدم و دقت کردم که شروع اینها چگونه است. مثاًل ارنست همينگوي 
در کتاب »داشتن یا نداشتن« در 100 کلمه به مخاطب مي گوید که قرار است در این کتاب چه اتفاقي بيفتد. از این 
طرف ما 50 صفحه از زندگي نامة داستاني را مي خوانيم و متوجه نمي شویم قرار است چه اتفاقي بيفتد؟ شخصيت اصلي 

کيست؟«
وي در پاسخ به نگراني هاي موجود دربارة به حاشيه رفتن شخصيت اصلي در صورت توجه به طراحي داستان گفت: 
»این هنر نویسنده است که نسبت ها را حفظ کند. ما از زندگي نامة داستاني توقع داریم پس از خواندنش، در ذهنمان 
بماند. قرار نيست خالف واقعي به مخاطب گفته شود. یکي از دالیلي که اصرار مي کنيم توجه بيشتري به ادبيات دفاع 

مقدس شود، حفظ و انتقال واقعيت ها به نسل هاي بعدي است.«

پرهیز از ساختن و خرافات
در ادامه، نصرت اهلل محمودزاده، نویسندة کتاب مسيح کردستان با اشاره به صحبت هاي آقاي خرامان، آن ها را قابل تفکر 
و جالب براي کساني دانست که سال ها در حوزة زندگي نامه نویسي فعاليت مي کنند و گفت: »نگاه ایشان مي تواند هم 
نقطة عطف باشد و هم اگر درست تبيين نشود، عامل انحراف. ما نمي توانيم به ایشان بگویيم که این گونه فکر نکند و 
حرف نزند زیرا نتوانستيم در بيست سال گذشته به برخي نویسندگان بگویيم که زندگي نامه نسازند و خرافات را ترویج 

نکنند و این قضيه ادامه دارد.«
وي افزود: »یکي از نویسندگان مطرح کشور با من تماس گرفت و پرسيد که کجاي کتاب مسيح کردستان واقعي است 
و کجاي آن تخيل نویسنده؟ گفتم براي چه مي پرسي؟ گفت: مي خواهم کتابي دربارة شهيد بروجردي بنویسم خواستم 

جاهایي را که ذهن نویسنده است، کنار بگذارم. قطعاً خواسته اش را اجابت نکردم.«
این است  به مستند  از ویژگي هاي زندگي نامة داستاني نسبت  ادامه تصریح کرد: »یکي  نویسندة » رقص مرگ« در 
واقعيت و تخيل آن قدر با هم عجين مي شوند که تبدیل به یک پدیدة جدید مي شوند که جداشدني نيستند. زندگي نامة 

شخصیت سازي به جاي شخصیت پردازي؟  

 نشست تخصصي »زندگي نامة داستاني«: 
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زندگي  به  تأمل  با  ورود  داستاني 
قرار  اگر  شخصيت هاست.  این 
از خودش شخصيتي  نویسنده  باشد 
وقت  آن  کند  معرفي  و  بسازد 
و  غلبه مي کند  بر شخصيت  داستان 
مي شود.  ساخته  تازه اي  شخصيت 
بنده از فروش برخي کتاب هاي دفاع 
مقدس خوشحال نيستم زیرا با درک 

و مطالعه با آنها برخورد نمي شود.«

عامه پسند شدن
مهدي کاموس، نویسندة کودک و نوجوان در پایان نشست درباره کارکردها در زندگي نامة داستاني با بيان اینکه در 
سال 87 که ضرورت نوشتن مباحث تئوریک با مباني زندگي نامة داستاني حس شد، دورة هفتم کتاب سال دفاع مقدس 
بود، افزود: »بنده توانستم در سال 89 کتابي با همين موضوع بنویسم و مهر 91 توسط نشر شاهد منتشر شد که در آن 
موارد مختلفي مانند مخاطب زندگي نامه، موضوع زندگي نامه، مصائب و مشکالت زندگي نامه نویسي در ایران مورد 

بررسي قرار گرفته بود. یکي از بخش هاي آن کتاب کارکردها، اهداف و معضالت نوشتن زندگي نامه ها بود.«
وي با اشاره به نقش هاي هشت گانه و کارکردهاي زندگي نامه نویسي مانند عبرت، سرگرمي، تعالي، هویت سازي، 
جامعه شناسي و تغيير ادامه داد: »بحث مهم کارکردها، حوزة سياست گذاري فرهنگي در دهه هاي شصت، هفتاد و 
هشتاد در زمينه انتشار ادبيات دفاع مقدس است. مهم ترین هدفي که ابتدا از سوي سياست گذاران فرهنگي در زمينه 
ادبيات دفاع مقدس وجود داشته، روایت تاریخ اجتماعي مردم ایران بوده است. روایت زندگي روزمره مردم در دوران 
دفاع مقدس به تقليد از رمان هاي دهه چهل و پنجاه که پرفروش بودند به سمت رمان نویسي رفت و سپس داستان هاي 
کوتاه؛ اما موفقيت رمان هاي دهة چهل و پنجاه در حوزة کتاب دفاع مقدس در دهه هاي هفتاد، هشتاد و نود تکرار نشد 

و نتوانستند مخاطبان گسترده اي پيدا کنند.«
کاموس در ادامه تصریح کرد: »بنده مهم ترین کارکرد زندگي نامه نویسي داستاني را عامه پسند کردن ادبيات دفاع 
مقدس مي دانم و این به معناي عامه پسند بودن زندگينامه هاي داستاني نيست. زندگي نامه داستاني توانست با جامعة 
اینکه علت این استقبال قهرمان سازي، ستاره سازي یا زمينة ذهني  غيرنخبگاني در زمينة دفاع مقدس ارتباط بگيرد. 

مخاطب است باید تحليل کرد. در زندگي نامة داستان مانند رمان امکان همذات پنداري نيست.«

پرهیز از کلیشه
وي یکي دیگر از کارکردهاي زندگي نامة داستاني را شکستن استانداردها و کليشه هاي ایدئولوژیک شخصيت ها 
عنوان کرد و افزود: »در رمان هاي دفاع مقدسي که قباًل داشتيم، عمدتاً با شخصيت هایي مواجه بودیم که تحت تأثير 
تفکرات ایدئولوژیک روایت شدند و از ابتدا در واقع شهيد بودند و خصلت هاي نيکو داشتند؛ اما زندگي نامه هاي 

داستاني به دليل وجود سندها، کليشه ها را شکسته و نقد آنها نيز راحت تر است.«
کاموس گفت: »کارکرد سوم زندگي نامه هاي داستاني، قهرمان نمایي یا قهرمان یابي به جاي قهرمان سازي است. در 
زندگي نامه ها برخالف رمان ها که دنبال قهرمان سازي هستند قهرمان ها شناخته شده اند و این اتفاق هم فرصت است و 
هم تهدید و تهدیدش آن است که اگر قهرمان یابي تبدیل به قهرمان سازي شود، ما از هنر زندگي نامه نویسي به سمت 

صنعت زندگي نامه نویسي مي رویم.«
وي در پایان، کارکرد آخر زندگي نامه هاي داستاني را ارائه یک سند فرهنگي از تاریخ اجتماعي ایران دانست و افزود: 
»نکته بسيار مهم این است که در تحليل محتواي سخنان رهبري در بيست ساله اخير، به این نکته رسيده ام که رهبري هر 
گاه مي خواهند تاریخ کشوري را نقد کنند، از رمان ها مثال مي زنند؛ مثاًل در نقد تاریخ آمریکا، کلبه عمو تم را مطرح 

مي کنند.«
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پژوهشکدة نظریه پردازي سياسي و روابط بين الملل نشستی با عنوان »تأملي در موضوعيت مناقشه »نظري«، »کاربردي« 
ميان اصحاب علوم سياسي در ایران با التفات به حوزة »اندیشة سياسي« با سخنرانی دکتر شروین مقيمي را   برگزار 

کرد.
در ابتدای این نشست، دکتر مقيمی به تبيين مناقشه پرداخت و گفت: »مناقشه بر سر آن چيزی که عمدتاً از آن با 
عنوان »کاربردی کردن« یاد می شود، بکار می رود. این نکته تنها به رشتة علوم سياسی محدود نمی شود بلکه اغلب 
رشته های علوم انسانی و اجتماعی در ایران، در معرِض اتهاِم »غيرکاربردی بودن« قرار گرفته اند. اندیشة سياسی، یا 
دقيق تر بگویيم، »تاریِخ« اندیشة سياسی در این ميان، از دیِد حامياِن »کاربردی« کردِن علوم سياسی، به دليل ماهيِت 
اساساً نظرِی این حوزه و با تسلط بر عرصة آموزش و پژوهِش علوم سياسی، راه را بر »کاربردی«کردِن این علوم بسته 
است. کوشش ما، نشان دادِن بالموضوع  بودِن »معرفتِی« این مناقشه، و موضوعيِت آن از حيِث »ساختار عقاید سياسی 

و اجتماعی رایج« است.« 
وی اضافه کرد: »علم سياست در معنای جدید آن، یعنی به عنوان یکی از نتایِج بالفصِل فلسفة سياسی مدرن، 
اساساً در نفِی »ارزِش« فعاليِت نظری به ما هو نظری، ممکن گشت. به عبارت دیگر، علم سياست جدید، نه صرفاً 
محصوِل کوشش برای تدوین یک دانِش سياسِی موثّر و قابل تحقق از حيِث عملی، بلکه باالتر از آن محصول 
کوشش برای »عملی « کردِن خود فلسفه بود. بنابراین مناقشة »نظری«/»کاربردی« در علوم سياسی، از حيِث مبانِی 
معرفتِی علم سياست جدید، بالموضوع است. فهِم این مناقشة »واقعی«، مستلزِم بحثی در معنای اخِص کلمه، 
یعنی وضِع علوم سياسی در ایراِن معاصر است. بسط و گسترِش َکّمِی آموزش و پژوهش در این رشته از زماِن 
تاسيس مدرسة علوم سياسی تاکنون، کمکی به علوم سياسی )اعِم از شاخه های نظری و عملِی آن(، برای یافتِن 
»جایگاه« اش در این ساختار ناظر بر عقاید سياسی و اجتماعی نکرده است. اگر علِم سياست و فلسفة سياسی مدرن 
در غرب »کاربردی بودنش« به اثبات رسيده و به پشتوانه ای برای رژیم های ليبرال دموکرات تبدیل شده، آن را 
باید در توفيِق اصحاِب فلسفة سياسی مدرن جستجو کنيم که توانستند ایمان به مؤلفه های اصلِی تفکر سياسی 
مدرن را از طریِق رتوریکی مثال زدنی، به بخشی از شعور متعارف  بدل سازند. این توفيق بيشتر از آنکه ناشی 
از ماهيِت برتِر اندیشة سياسی جدید به عنوان یکی از شعِب اصلِی تجدد باشد، نتيجة توانمندی مدافعاِن آن در 

ترویج آن تفکر بوده است.« 
مقيمی در پایان گفت: »بنابراین اگر علوم سياسی و به ویژه »اندیشة سياسی« در ایران »غيرکاربردی« است، آن را 
باید در بی جایگاهِی اندیشة سياسی در سامان سياسی، اجتماعی و فرهنگِی ایران تلقی کرد؛ سامانی که خود تابعی 
از باورهای حاکم بر عرصة شعور متعارف ایرانی است و اینکه چنين چيزی هنوز نتوانسته پا بگيرد، نشان دهندة 
شکسِت اصحاب تجدد سياسی در مخاطب قراردادِن عرصة عمومی است؛ شکستی که مانِع تاریخِی زمان و نحوة 

تداول اندیشة سياسی در دانشگاه های ایران نيز به آن دامن زده است.«

نشست »تأملي در موضوعیت مناقشه »نظري«، »کاربردي«
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نشست علمي پژوهشکدة نظریه پردازي سياسي و روابط بين الملل با عنوان »همه پرسی استقالل و روند 
استقالل کردستان عراق«، با سخنرانی دکتر علی اکبر اسدی و عباس نوریان در تاریخ بيست و یکم 

شهریور ماه برگزار گردید.
کردستان  اقليم  رهبران  برنامه ریزی 
پرسی  همه  برگزاری  برای  عراق 
با 25  برابر  مهر ماه  سوم  در  استقالل 
سپتامبر 2017 و واکنش های معطوف 
موضوع  این  اهميت  نشانگر  آن  به 
مجاورت  در  و  منطقه ای  عرصة  در 
ایران  اسالمی  جمهوری  جغرافيایی 
است. هر چند اقدام عملی کردها برای 
اقليم  استان  سه  در  همه پرسی  انجام 
مناقشه  مورد  مناطق  عمدة  و  کردی 

می تواند نقطة عطف مهمی در روند استقالل کردستان عراق باشد، اما پيشينة تالش کردها برای استقالل 
به دهه های گذشته بر می گردد. کردها از زمان فروپاشی امپراتوری عثمانی خواستار ایجاد کشوری مستقل 
بودند و تاریخی پرتنش با بغداد را تجربه کرده اند. اما نقطه اصلی آغاز روند استقالل کردستان عراق به 
ابتدای دهة 1990 باز می گردد. در این زمان کردها توانستند با بهره گيری از ضعف دولت عراق در نتيجة 
جنگ کویت و فشارها و تحریم های بين المللی و همچنين حمایت های امریکا به تدریج به ایجاد منطقة 
خودمختار در شمال عراق مبادرت نمایند. سقوط حکومت صدام و تدوین قانون اساسی جدید باعث شد 
تا به کردهای عراق در قالب فدراليسم اختيارات باالیی اعطا شود. اما به رغم اعطای اختيارات گسترده و 
بهره گيری کردها از امتيازات جدی، روابط اربيل با بغداد همواره با تنش هایی همراه بوده است و رهبران 

کرد در موارد متعدد به جدایی از عراق تهدید کرده اند.
ظهور داعش و تسلط آن بر بخش های بزرگی از عراق به خصوص موصل به عنوان دومين شهر بزرگ این 
کشور باعث شد تا روند استقالل کردی و ادعاها و طرح های رهبران کرد وارد مرحله جدید و متفاوتی 
شود. این تحول باعث شد تا کردها بر بيش از 90 درصد مناطق مورد مناقشه، تسلط یافته و رهبران کرد 
با تأکيد بر ناکارآمدی نظامی و سياسی دولت مرکزی، از عراق قبل از موصل و عراق بعد از موصل 
سخن بگویند. با این حال تهدیدات ناشی از داعش برای کردهای عراق که از جمله در حضور داعش 
در نزدیکی اربيل تجلی یافت باعث شد تا رهبران کرد برای دو سال کمتر از استقالل و جدایی یکجانبه 
سخن بگویند و بر جدایی در توافق با بغداد تأکيد نمایند. اما در نهایت با تضعيف داعش و مهيا شدن نسبی 
شرایط، رهبران کرد عراق به رهبری مسعود بارزانی و به رغم عدم مشارکت جنبش تغيير و جماعت 
اسالمی برای اولين بار تاریخ مشخصی)سوم مهر ماه/25سپتامبر2017( را برای برگزاری همه پرسی اعالم 
کردند. هر چند دولت های غربی از جمله امریکا و اتحادیة اروپا، ایران و ترکيه و دولت مرکزی عراق با 
همه پرسی اعالم مخالفت کرده اند، اما این مخالفت ها هنوز به ممانعت عملی تبدیل نشده است و رهبران 

کرد در حال پيشبرد برنامه های خود برای انجام همه پرسی هستند.
برگزاری همه پرسی استقالل در مناطق کردی عراق لزوماً به معنای اعالم استقالل نيست و تنها مرحله ای 
اساسی در این روند است. با این حال صرف برگزاری همه پرسی که به احتمال زیاد با نتيجه مثبت همراه 
خواهد شد می تواند پيامدهای مختلفی برای عراق و محيط خارجی آن در پی داشته باشد. برای بررسی 
این پيامدها می توان به سطوح مختلفی از جمله کردستان عراق، داخل عراق، محيط منطقه ای و محيط 

بين المللی اشاره کرد. 

»همه پرسی استقالل و روند استقالل کردستان عراق«
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در سطح کردستان عراق برگزاری همه پرسی و تأیيد آن باعث ورود کردها به مرحلة جدیدی خواهد شد 
و آنها تالش خواهند کرد تا به کسب موافقت بغداد و بازیگران منطقه ای و بين المللی برای اعالم استقالل 
بپردازند. ضمن اینکه حل و فصل اختالفات و ترميم شکاف های بين جریان های سياسی، یکپارچه کردن 
ارتش و نيروهای امنيتی و بهبود شرایط اقتصادی از مهمترین اقداماتی است که کردها باید به آنها بپردازند. 
با این حال با توجه به مخالفت های جدی منطقه ای و بين المللی و احتمال تشدید فشارها بر روی کردها 
رهبران کرد با چالش های بسياری روبرو خواهند شد و این موضوع می تواند روند استقالل کردی را بسيار 
کند کرده و یا حتی متوقف نماید. مهمترین موضوع برای کردها ترسيم مرزهای کردی و حل و فصل 
مناطق مورد مناقشه است که به خصوص در مورد کرکوک تنش زا بوده و می تواند باعث درگيری های 

نظامی شود.
در سطح عراق همه پرسی استقالل باعث تضعيف موقعيت مقامات و رهبران کرد عراق در بغداد و تشدید 
شکاف کردی- عربی در قدرت مرکزی می شود. این مسأله با عدم پذیرش نتایج همه پرسی از سوی 
دولت مرکزی و اصرار عرب ها بر حفظ مناطق مورد مناقشه همراه خواهد بود. لذا تشدید شکاف های 
سياسی می تواند با بحران های امنيتی مربوط به مناطق مورد مناقشه همراه شده و عراق را وارد مرحله 
جدیدی از بی ثباتی نماید. با این حال این وضعيت نمی تواند تماما به نفع نزدیکی شيعی- سنی در عراق 
ختم شود. کردها تاکنون به عنوان عامل توازن بخش در عرصة سياسی عراق بوده اند اما خروج آنها 
می تواند به رغم برخی انتظارات به گسترش رقابت ها و تنش های شيعی- سنی منجر شده و روند سياسی 

عراق را با مشکالت بيشتری همراه کند.
در سطح منطقه ای برگزاری همه پرسی و سرعت گرفتن روند استقالل کردستان می تواند به مفهوم تزلزل 
مرزهای سایکس پيکو در منطقه بوده و به آغاز دورة طوالنی از بی ثباتی و ناامنی در منطقه بيانجامد. لذا 
تقویت هویت های قومی در نتيجه استقالل احتمالی کردها می تواند هویت های ملی را تضعيف نموده و 
شکاف ها و رقابت ها در منطقه را تشدید نماید. مهمترین این تأثيرات بر کشورهای دارای اقوام کرد یعنی 
ترکيه، سوریه و ایران خواهد بود. ضمن اینکه این تحول می تواند باعث دگرگونی در ائتالف های منطقه 
و تغيير موازنه قدرت منطقه ای گردد. بر این اساس همکاری و هماهنگی منطقه ای جدی برای ممانعت از 

استقالل کردی به یکی از اولویت های اصلی دولت های منطقه تبدیل خواهد شد.
در سطح بين المللی نسبت به تبعات استقالل کردی برای امنيت و ثبات منطقه ای نگرانی های جدی وجود 
دارد و این نگرش باعث مخالفت عمدة قدرت های بزرگ با استقالل کردهای عراق شده است. با این 
حال با توجه به اثرگذاری جدی بازیگران بين المللی بر این روند و برخی ابهامات موجود، نوع رویکرد و 
ارادة بازیگران بين المللی به عنوان عدم قطعيت اصلی است که در شکل گيری یا عدم شکل گيری دولت 
کردی در عراق اثرگذاری جدی خواهد داشت. ضمن اینکه کنفدراليسم می تواند به عنوان گزینه ای ميانی 

بين تداوم فدرال کردی و استقالل مطرح و تقویت شود. 
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گروه روانشناسي پژوهشکدة اخالق و تربيت نشست »نگاهي سياسي، اعتقادي، روانشناختي به پدیدة داعش« را با حضور 
محمدعلي مينایي، دکتر عبداهلل قنبرلو، دکتر مهرنوش هدایتي و دکتر روح اهلل شهابی روز چهارشنبه 31 خردادماه برگزار 

کرد.
در ابتدای نشست دکتر هدایتی ضمن خيرمقدم به حضار، گفت: »با توجه به اتفاقاتی که اخيراً در تهران رخ داد و مدتی 
است که جهان با آن درگير است دغدغة ذهن ما شد، تا به صراحت به بررسی چگونگی تشکيل گروه های مبتنی بر 
خشونت مثل داعش بپردازیم و اینکه چطور پدیده های پرخشونتی که در واقع با زیر ساخت های مختلف و معموالً با 
تأکيد بر زیرساخت های اعتقادی یا باورهای متعصبانه پرورش می یابند و با عضوگيری کالن رشد می کنند و افرادی که 
به این گروه ها می پيوندند چه شخصيتی هایی دارند و چه اتفاقی دليل تبدیل این موارد به گروه های تروریستی می شود 
که حاضر می شوند هم خودشان و هم جهان اطرافشان را به خطر بياندازند. در این نشست توضيحات مختصری دربارة 
تئوری های ساخت تروریست و مسائل سياسی توليد پدیده هایی مثل داعش بررسی خواهد شد و زیرساخت های اعتقادی 
تشکيل این گروه ها و همچنين نحوة تربيت اذهان تروریستی را بررسی خواهيم کرد و در انتها در خصوص راهکارهایی 

که به ذهن ما می رسد تا از توليد این پدیده یا بازتوليد این پدیده ها در جهان پيشگيری کنيم، صحبت خواهد شد.
هدایتی ادامه داد: »بحث تروریسم از مباحثی است که الزم است از وجوه مختلف مثاًل از حيث تربيتی، اخالقی، سياسی، 
فرهنگی، اعتقادی و روان شناختی بررسی شود و می دانيم که قطعاً برای بررسی جامع، پازلی از تجارب و دانش را الزم 
داریم که ما را نيازمند همکاری با پژوهشکده های دیگر می سازد به همين دليل خوشحاليم که در پژوهشگاه علوم انسانی 
به عنوان بزرگترین پژوهشگاه علوم انسانی کشور در حضور متخصصان برجستة حوزه های مختلف علوم انسانی بتوانيم با 

برگزاری چنين بررسی های ميان رشته ای نگاهی جامع به این پدیده داشته باشيم.« 
وی افزود: »در مورد تروریست واقعيت این است که در ادبيات پژوهشی حوزة روان شناسی قبل از سال 1981 شاید 
بحث جدی نشده بود، بحث خشونت از همان زمان فروید که پایه های علمی روان شناسی را مطرح کرد به عنوان یک 
غریزة درونی تحت عنوان »غریزة مرگ« مطرح بود ولی اشاره به خود تروریست و چگونگی شکل گيری و ایجاد اتحاد 
بين آنها و حصول اهداف و اعمال قدرت شان از دهة 80 ميالدی و با تحقيقات خيلی جدی آغاز شد و تحقيقات بسيار 

گسترده ای دارد.« 
رئيس پژوهشکدة اخالق و تربيت پژوهشگاه ادامه داد: »با تعاریفی که از تروریست مطرح شده، از آن به عنوان عملی 
که همواره با یک خشونت ذهنی یا رفتاری همراه است یاده شده و همواره متمرکز بر آسيب به خود، آسيب به دیگری 
است که این آسيب می تواند فيزیکی یا جسمانی و یا حتی تهدید دیگری باشد. کما اینکه این مسئله را هم اکنون در رفتار 
گروه تکفيری داعش و در سطح جامعة خودمان می بينم، یعنی خشونتی که رخ داد شاید بيش از آسيب های فيزیکی 
ایجاد احساس ناامنی باشد که افراد را بطور ذهنی تهدید می کند. عمل تروریست فقط کشتن آدم ها نيست، حرکتی که 
دارد، پيام هایی که منتشر می کند مخصوصاً که در گروه داعش متفکران و تئوریسين های قوی در پشت این گروه وجود 
دارد، بحث استفاده از رسانه بود که آنها توانستند چقدر با استفاده از رسانه ها این تهدید را جهانی کنند و کارهای خيلی 
وحشتناک و شاید آزاردهنده شان را به ما نشان دهند و حتی در جایيکه نمی توانند مستقيماً به افراد آسيب بزنند، روح و 
روان افراد را درگير موضوع کردند. همانطور که می دانيد روان کاوان مختلف ازجمله فروید و لورنس کنراد معتقدند 
انسان ها همانند حيوانات با غریزه خشم به دنيا می آیند، اما چه می شود که ما در گنجينة رفتاری مان غریزة خشم را تبدیل 
به رفتار پرخاشگرانه و خشونت می کنيم؟ چون می دانيم اینها با هم خيلی متفاوت هستند. در حقيقت چرا در ميان طيف 

وسيعی از رفتارها ما برای اثبات حقانيت خود ترجيح می دهيم از رفتار خشونت آميز استفاده کنيم؟« 
هدایتی تأکيد کرد: »نظریه های زیادی در خصوص شکل گيری تروریسم وجود دارد یکی از آنها نظریه های شخصيتی 
است و اینکه تيپ افرادی که به تروریسم گرایش پيدا می کنند تيپ خودشيفته یا نارسيسم است. این افراد در دو دسته 

قرار می گيرند:

نشست »نگاهي سیاسي، اعتقادي، روانشناختي به پدیدة داعش«

دکتر هدایتی: کار تروریست فقط کشتن آدم ها نیست
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خودشيفته  خودشان  که  کسانی   -1
افراد  عاشق  که  کسانی   -2 هستند 
خودشيفته هستند. یعنی به آن گروه ها 
می پيوندند برای اینکه احساس هویت 
کنند. افراد نارسيسم هم افرادی هستند 
اینگونه  والدین  طرف  از  آنها  به  که 
اما  باشی  کامل  باید  تو  که  شده  القا 
خود  بودن  کامل  عدم  به  خودشان 

آگاهند.
افراد نارسيست )مثاًل در اینجا داعش( 
می دانند  مطمئن شان  ظاهر  برخالف 
که در چارچوب اعتقادی شان ضعف هایی وجود دارد، اما وحشت از مواجهه با این حقيقت آنها را وا می دارد که باید 
به هر نحوی فریاد بزنی که ما بی نقص و بی ایراد هستيم و باید ایده و اعتقاد خود را به عنوان کامل ترین ایده، بسط و 
گسترش دهيم. در حقيقت رهبری این گروه های تروریستی را افراد خودشيفته بر عهده دارند و اعضای گروه را افراد 
بدون  اعتماد به نفس و ناکام تشکيل می دهند. پيروان تئوریسين ها و رهبران تروریست را افرادی تشکيل می دهند که از 

سر یأس به خشونت روی می آورند.
در بخش دیگری از این نشست دکتر قنبرلو به بررسی بحث داعش و در سطح کلی تر تکفيری ها از زوایای مختلف 
پرداخت و گفت: »محققان مختلف از مجاری گوناگون مشتاق مطالعه این نوع پدیده ها هستند. اینکه داعش در حوزة 
مدیریت سياسی چگونه رفتار می کند؟ اقتصاد خود را چگونه سامان می دهد؟ با جامعه و مردم چگونه ارتباط برقرار 
می کند؟ موضوع فقط بحث خشونت نيست، تکفيری ها خصوصاً داعش مشخصه های روان شناختی متعددی دارند. 
نحوة یادگيری،  رهبری و نفوذی که یک رهبر در بين مردم دارد و... همة اینها به اشکال مختلف دارای وجوه مطالعاتی 

هستند.« 
قنبرلو ادامه داد: »بحث بنيادی تر این است که در هر جامعة سياسی ساختارهایی وجود دارد که از طریق آنها کم و کيف 
توزیع قدرت مشخص می شود. هميشه عده ای از این توزیع قدرت راضی و عده ای ناراضی هستند. عده ای طرفدار 
وضع موجود و به ثبات عالقه مند هستند. اما کسانی که بخواهند عليه ثبات موجود اقدام کنند )و راه رفرم را بسته ببينند( 
ممکن است به برخوردهای خشونت آميز روی بياورند. یکی از کارکردهای علم سياست این است که به ما یاد می دهد 
که چگونه جامعه ای را به لحاظ سياسی طوری سامان دهيم که این نارضایتی ها و برخوردها و تصادم ها به حداقل برسد 
و سطح رضایت عمومی باال رود. البته ما جامعة ایده آلی که همه راضی باشند نداریم. نسبت ها در جوامع مختلف 

متفاوت است. هر چه ميزان رضایتمندی باال باشد، می توان به ثبات و آرامش جامعه اميدواری بيشتری پيدا کرد.«
وی در بحثی مفصلی به نحوة شکل گيری داعش پرداخت و اظهار کرد: »داعش از نيروهایی تشکيل شده که یکپارچه 
نيستند، یعنی از گروه های مختلف آمده اند و این شبکه و جریان را تشکيل داده اند. تکفيری های جدید و مخصوصاً 
داعش دشمنان را به دو دسته تقسيم می کنند: دشمن نزدیک )العدو القریب( و دشمن دور )العدو البعيد(. دشمن های 
نزدیک همان مسلمانان، شيعه ها و سنی های سنتی هستند که با امور روزمره مشغولند و به امور اعتقای جامعه یا سياست 

کاری ندارند. دشمن دور عمدتاً شامل آمریکا و اسرائيل و جهان مسيحيت  است. 
باور داعشی ها این است که مسلمانان در طول تاریخ طی سده های اخير به شدت از جانب غربی ها تحقير و ذليل شده اند 

و متأسفانه مسلمانان معموالً منفعل رفتار کرده اند. 
در ادامه محمدعلي مينایي مدیر گروه پژوهشی جامعه و امنيت پژوهشگاه در مورد حادثة تروریستی خردادماه تهران 
گفت: »حمله داعش به ساختمان مجلس و حرم مطهر در نوع خود، حادثه اي منحصر به فرد بوده و همين امر لزوم 
بررسي و شناخت علمي این پدیده را افزایش مي دهد. به طوري که بدون شناخت دقيق از ریشه ها و زمينه هاي فرهنگي، 

اعتقادي و اجتماعي شکل گيري چنين حوادثي، بحث و اظهار نظر پيرامون آنها، دشوار خواهد بود.«  
مينایی ادامه داد: »با رویکردي جامعه شناختي به این موضوع مي توان گفت تحرکات سياسي داعش فاقد عقالنيت 

معطوف به هدف بوده و یا حداقل مباني عقالنيت ابزاري در رفتار آنها کمتر مشاهده مي شود.«
وی تأکيد کرد: »همانطور که می دانيم از گذشته بحث تروریسم به طور کلي با هدف مقدس همراه بوده  است و این 
امر منحصر به شرق و غرب نبوده و امري جهاني است. در بالد اسالمي نيز تجربه ترور سابقه اي طوالني دارد و در 
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دوران صدر اسالم نيز ما شاهد پدیده خوارج و بعدها اسماعيليان هستيم. اسماعيليان در ترور تبحر و مهارت بسيار 
داشتند تا جایی که شهرت جهاني یافتند. داعش نيز در واقع نسخه امروزین همين گروه هاست. حرف اساسی آنها 
این است که احکام خدا زمان و مکان نمی شناسد و باید اجرا شود و هر کس مخالف اجرای این احکام شود ما او 

را منهدم می کنيم.« 
در ادامه دکتر سيدروح اهلل شهابی پيرامون بحث داعش گفت: »در مرکز هر عمليات تروریستی یک »شخص« وجود 
دارد، بر این اساس این شخص باید تحليل روان شناختی شود و به این نکات توجه شود که چه چيزی در فرد انگيزه 
پيوستن به گروه تروریستی را ایجاد می کند؟ چه چيزی باعث می شود انگيزة وی برای ماندن در آن گروه حفظ 
شود و تداوم داشته باشد و اینکه این افراد چه تاریخچه ای داشته اند و این تاریخچه چه اندازه اهميت داشته است؟ 
متأسفانه تاکنون هيچ مطالعة پژوهشی نبوده است که گروه نمونة تروریست داشته باشد. همة صحبت هایی که در 

قضية تروریست می شود بر پایه تئوری و نظریه است.« 
دکتر شهابی تأکيد کرد: »بر اساس داده های منتشر شده در رسانه ها، می توان فرضيه هایی راجع به آموزش پذیری 
نيروهای چندمليتی بدنه داعش مطرح کرد، اگرچه با قطعيت نمی توان راجع به آنها صحبت کرد. یکی از این عوامل 
هویت فردی است. به قول مارسيا سازمان یک هویت زودرسی در اختيار این افراد قرار می دهد که کاوشگری در 
آن وجود ندارد و چون تنها عنصر هویتی شان است نيز سخت به آن متعهد می شوند. در این زمينه آنچه اهميت 
اساسی دارد این است که این افراد به لحاظ سنی یا نوجوان هستند یا جوان بزرگسال هستند که به لحاظ روان شناختی 
در مرحلة شکل گيری هویتی قرار دارند. بنابراین بنده فکر می کنم اولين عاملی که می تواند در تبدیل عقيده به 
ایمان در این افراد مؤثر باشد ویژگی سنی و هویت یابی فردی را مؤثر می دانم. عامل دومی که در این آموزش ها به 
آن توجه می شود عامل ترس از مرگ است. عامل سوم، تعلق داشتن است و وابستگی گروهی است. در بين تمام 
گروه های تروریستی، تعلق داشتن و وابستگی در بين داعشی ها بيشتر نمایان بوده است و آنها نمادهایی داشته اند که 
این وابستگی را به خوبی نشان می دهد برای مثال داشتن پرچم، داشتن لباس و پوشش خاص و حتی هنگام انجام 

اعدام افراد، لباس های خاصی می پوشند و... .«
شهابی افزود: »همة اینها نمادها و شاخصه های وابستگی گروهی این گروه است. همانطور که قباًل ذکر شد که آنها 
با پيشينه های خاص و یا با دوره طوالنی طرد، جذب این گروه ها شده اند. وقتی فردی بعد از یک زمان طوالنی طرد، 
جذب گروه خاصی می شود، احساس تعلق به یک گروه، عاملی انگيزشی بسيار قوی در اینها خواهد شد. در کنار 
این عوامل اساسی خرده عامل های دیگری نيز وجود دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد: »آنها معتقد هستند 
مشارکت سياسی تغيير واقعی ایجاد نخواهد کرد،  یعنی به این نتيجه می رسند که با مشارکت سياسی نمی توانند 
تغييری که مد نظرشان است ایجاد کنند بنابراین دست به اسلحه خواهند برد. به عنوان آخرین عامل می توان به »دیده 
شدن« اشاره کرد که کاماًل جاذبة روان شناختی دارد، فردی که در اقليت بوده و هيچ فرصتی به وی داده نشده، حاال 
به عنوان یک فرد مؤثر و مهم در گروه شناخته می شود، یعنی از یک وضعيت تحقير فردی به عنوان فرد مؤثر در 

گروه شناخته می شود و این می تواند برای فرد جذابيت روان شناختی زیادی داشته باشد.«
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همکاري  با  ادبيات  و  زبان  پژوهشکدة 
بررسي  و  نقد  نشست  ادبي،  نقد  انجمن 
با  آن«  مسائل  و  سه گاني  »بوطيقاي  کتاب 
حضور مؤلف کتاب دکتر عليرضا فوالدي 
دکتر  و  ذوالفقاري  حسن  دکتر  منتقدان،  و 
محترم  استادان  همچنين  و  امن خاني  عيسي 
نقد  انجمن  )رئيس  حسينی  مریم  دکتر 
شریف نسب،  دکتر  پارساپور،  دکتر  ادبی(، 
دکتر  موحدی،  دکتر  رضایی،  عاملی  دکتر 
از  جمعی  و  پژوهشکده(  محمدنژاد)رئيس 
ادبيات  و  شعر  به  عالقمندان  و  دانشجویان 
در تاریخ یکشنبه 5 شهریور در سالن اندیشه 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

برگزار شد.
ضمن  محمدنژاد،  دکتر  جلسه  آغاز  در 
درخواست  سپاسگزاری،  و  خوشامدگویی 
کرد تا دکتر فوالدی کتاب خود را معرفی 
کنند و سپس منقدان محترم به انتقادات خود 

پيرامون کتاب و موضوع آن بپردازند. 
در ادامه دکتر فوالدی به سخنرانی پرداخت 
امروزه  کوتاه سرایی  به  »گرایش  گفت:  و 
است  معاصر  شعر  تحول  مؤلفه های  از 
شعرهایی مخاطب دارند که کوتاه و موجز 
دیگر  و  اینترنت  موبایل،  گوشی  هستند 
را  امر  این  نيز  امروزی  موجود  رسانه های 
اقتضاء می کنند »سه گانی« نيز برای پاسخ به 
این نياز روز پدید آمد. »سه گانی« به عنوان 
یک قالب شعری از خردادماه 89 در فضای 
مجازی عرضه شد که به فاصلة کوتاه یک تا 
شش ماهه از آن استقبال شد و گروهی شروع 
البته  کردند.  زمينه  این  در  طبع آزمایی  به 
پشتوانه و قدمت تاریخی دارد و از گذشته تا 
امروز شعرهایی در این قالب داشته ایم نمونة 
آن یک خسروانی مربوط به پيش از اسالم و 
نمونه هایی به وزن هجایی است. در گویش 
کرمانجی نيز »سه گانی« داریم. اخوان ثالث 
ترجمه های شاملو 8  و  هایکو  به  باتوجه  نيز 

گزارش نشست نقد و بررسي کتاب »بوطیقاي سه گاني و مسائل آن«

مورد شعر ازینگونه سه مصراعی و کالسيک سرود که یک طرح دارد اما فرم درونی اش 
مشخص نيست. اساساً شعر هایکو نيز از شعر ما گرفته شده است اما کاماًل از نظر فکری 

و نوع بينش با شعر ما متفاوت است.«
در بخش دیگری از این نشست دکتر ذوالفقاری اظهار کرد: »بنده منتقد شعر معاصر 
نيستم اما از این منظر که به فرهنگ عامه مربوط می شود مهم ترین اهميت این کتاب 
یا اثر مؤلف این است که یک قالب کهن احيا شده و در دسترس قرار گرفته است. 
مثاًل حتی  است  متداول  قالب های  از  بيشتر  بسيار  عامه  فارسی در شعر  قالب های شعر 
یا  یا تک بيتی، سه مصراعی )که همين سه گانی  یک مصراعی، یک بندی، دومصراعی 
خسروانی قدیم است(، دوبيتی و ترانه و رباعی که عالم خودش را دارد و...  شاید بيش 
از صدگونه و با صد اسم مختلف در ميان عامة مردم وجود دارد که بنده در مجلة ادب 
پژوهی نام برده ام و این قالب سه مصراعی یا سه گانی )که بهتر است بدان قالب بگویيم 
تا سبک، ژانر و...( در این تنوعات جای می گيرد و اینکه هر قالبی در دوره ای خاص 
مورد توجه واقع شده است قالب »سه گانی« نيز همين طور است که دکتر فوالدی در 
سال 89 آن را مورد بازبينی و بازنگری قرار داده اند و ایشان ادعای پدر و مبتکر سبک 

را برای »سه گانی« ندارند.«
اصول  شامل  ایشان  مانيفست  اما  بدانيم  عامه  شعر  ادامة  را  آن  است  »بهتر  افزود:  وی 
و... که  تفکر  و  عاطفه  برخورد  ساده،  اتفاق  از جمله کشف یک  است  هفت گانه ای 
نيست.  »سه گانی«  مختص  فقط  و  می کند  داللت  شعر  انواع  بر  اصول  این  همة  البته 
اصل بهره گيری از امثال و حکم با مثال هایی که ایشان می آورند صدق نمی کند گویا 
منظورشان این است که مثل گونه و موجز و رسا باشد. برابری صورت و معنا نيز که 
اشاره کرده اند اصاًل از ویژگی های شعر معاصر است و شعر نيما نيز برای رسيدن به 
سه گانی  اینکه  و  پرداخته اند  سه گانی  موضوعات  به  ص43  در  می کند.  تالش  همين 
اصالت بومی دارد، دید بومی دارد که به شکل ایرانی و اسالمی عرضه می شود... حال 
آنکه مثال »... هی مگو قارقار می کند« ربطی به مبحث ندارد. در ص29 تقسيم بندی ها 
مبهم است تقسيم سه گانی به شاخه های مختلف که فقط نویسنده می داند و باید توضيح 
را  آنها  خودش  و  نبوده  مثالی  که  السحر  حدایق  در  وطواط  کار  نظير  بدهد  بيشتری 
آفریده است تا بر موضوع صدق کند. برخی اصطالحات خاص دارد مثل بسته شکنی 
بوده اند  به عوام  متعلق  بگویم که شعرهای کوتاه  باید  پایان  . در  و...  و کوبشی کردن 
مورد  در  فهلویات می رسد.  یا  اورامانات  به خسروانی ها،  دارند که  دیرین  سابقه ای  و 
مسيح. سه خشتی ها  هيوا  و  ایوانف  کار  از جمله  است  تحقيقاتی شده  نيز  سه خشتی ها 
یک موضوع را مطرح می کنند. برخی از آنها نيز به »اهلل مزار« معروفند »ليکو« نيز در بين 
بلوچ ها رایج است و انواع »سيه چمانه ها«... اینها غالباً شعرهای کوتاه متعلق به فرهنگ 
عوام هستند خاستگاه سه گانی نيز شعر عامه است اما شعر بلند محصول ادبيات کالسيک 

است.«
در ادامه دکتر امن خانی گفت: »از انتقادهایی که بر کتاب »بوطيقاي سه گاني و مسائل آن« 
وارد است استفاده و کاربرد نابه جای اصطالحات و عباراتی است که به  صورت پایه ای 
و شناخته شده در دیگر شاخه های علوم انسانی رایج هستند را ذکر کردند مثاًل در ص17 
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جامعه شناسی  کاربرد  پر  اصطالح  دو  کتاب، 
و  آورده  را  مکانيک«  فرم  و  ارگانيک  »فرم 
سه گانی را واجد این دو نوع فرم باهم دانسته 
باهم جمع  این اصطالحات  آنکه  است، حال 
نمی شوند و مربوط به جامعه شناسی هستند که 
جامعه روستایی را دارای فرم مکانيکی و در 
ارگانيک  فرم  دارای  را  شهری  جامعة  مقابل 
می دانند. در ص50 از »دیالکتيک زوج و فرد« 
بحث می کند که ربطی به مسئلة ایشان ندارد. 
بر  »مبتنی  مثل  مفاهيمی  ص84  در  همچنين 
تعهد« ژان پل سارتر یا »نيّت مؤلف« هایدگر 
و روالن بارت و...  که مؤلف وقتی وارد طرح 
باید می گفت که منظورمان  نظریه اش می شد 
از این اصطالحات، کاربرد رایج آنها در علوم 
انسانی و نقد ادبی نيست بلکه منظور خودمان 
را بيان می کنيم. حتی برخی جاها کالم ایشان 
در  ص261  در  مثاًل  است  شده  تناقض  دچار 
ذاتاً  »سه گانی  که  است  آمده  مصاحبه ای 
پست مدرن است« حال آنکه پست مدرنيسم با 
ذات اساساً قابل جمع نيست، آنجا که بحث از 
پست مدرن است ذات معنایی و کاربردی ندارد 
و بالعکس. همچنين کاربرد اصطالح »روایت 
از  جایی  در  سه گانی...  برای  کالن«  و  خرد 
قول نيما می گوید »شعر اگر کوتاه باشد، بهتر 
است« که ارجاع آن معلوم نيست آنهم از نيما 
در  ماست.  روایی  شاعران  بزرگ ترین  از  که 
ص67 از اخوان و نوخسروانی هایش آمده که 
الزم است بگویم اخوان در نوخسروانی هایش 
داشته  به گذشته  بازگشت  یا  نگاه گذشته گرا 
است )نمی گویم ناسيوناليست بوده است(. به 
هر روی، فقدان نگاه جامعه شناسی به شدت در 
این کتاب احساس می شود. یا مثاًل در ص113 
آمده که سه گانی در زمانی پدید آمد که باید 
پدید می آمد... سه گانی با ساختار ذهن ایرانی 
بنده  نظر  به  که  حالی  در  دارد...  سازگاری 
شعر  ندارند  یکسانی  ذهنی  ساختار  ایرانی ها 
ایرانی هم اینطور است مثاًل از مشروطه به بعد 
کاماًل متفاوت است. ایشان از اصطالح »کهن 
اصاًل  که  حالی  در  کرده اند  استفاده  الگویی« 
می تواند کسی مخالف یونگ و کهن الگویی 
باشد به هرحال تناقضات و تناقض گویی ها در 

این کتاب زیاد است.«
 در پایان جلسه نيز دکتر حسينی و دکتر فوالدی 

اشعاری از سه گانی سروده ها را خواندند.

انتصاب

دکتر حسينعلی قبادی، رئيس پژوهشگاه طی احکامی
و  علمی  همکاری های  دفتر  »مدیریت  سمت  به  را  افراشی  آزیتا  دکتر 

بين المللی«،
و  انسانی  علوم  پژوهشکده  »سرپرست  سمت  به  را  توحيدلو  سميه  دکتر 

اجتماعی کاربردی«،
و  رساله ها  از  تقدیر  ملی  »دبيری جشنواره  به سمت  را  حياتی  زهرا  دکتر 

پایان نامه های برتر علوم انسانی«،
علوم  مرکز رشد  اندازی  راه  »مسئول  به سمت  را  دالوند  دکتر حميدرضا 

انسانی«، 
کرسی  راه اندازی  »مسئول  سمت  به  را  شجاعی جشوقانی  مالک  دکتر 

مطهری پژوهی«،
دکتر فرج اهلل علی قنبری را به سمت »مدیر گروه پژوهی مطالعات کاربردی 

سياست«،
دکتر یحيی فوزی را به سمت »جانشين رئيس در امور طرح جامع اعتالء و 
ساماندهی علوم انسانی معطوف به پيشرفت کشور و رئيس دبيرخانة فوق« و 

امور  در  پژوهشگاه  رئيس  »مشاور  سمت  به  را  کمالی زاده  طاهره  دکتر 
نشریات و مسئول تقویت همه جانبه و ارتقای کيفيت نشریات پژوهشگاه« 

منصوب کرد.
اسناد فرهنگی آسيا و  تنکابنی، رئيس مرکز  ایشان همچنين دکتر حميد   
دکتر سيد محمدرحيم ربانی زاده، معاون امور اداری، مالی و مدیریت منابع، 
دکتر عبدالرحمان حسنی فر، مدیر تحصيالت تکميلی و دکتر محمدرضا 

اميری تهرانی، مدیر پژوهشی پژوهشگاه را در سمت های خود ابقا کرد.

تسلیت

جناب آقاي بخشعلي ابراهیمي
از  کرده،  عرض  تسليت  را  بزرگوارتان  پدر  درگذشت  وارده  مصيبت 
خداوند سبحان، براي آن مرحوم علو درجات و براي جنابعالي و خانوادة 

محترم صبر جميل و اجر جزیل مسألت داریم.

جناب آقاي دکتر هادي وکیلي
مصيبت وارده درگذشت والدة گرامي تان را تسليت عرض کرده و از 
خداوند سبحان، براي آن مرحومه علو درجات و براي جنابعالي و سایر 

بازماندگان صبر جميل و اجر جزیل مسألت داریم.

جناب آقاي سعید ساده
مصيبت وارده درگذشت خواهر گرامي تان را تسليت عرض مي کنيم و 
از خداوند سبحان، براي آن مرحومه علو درجات و براي جنابعالي و سایر 

بازماندگان صبر جميل و اجر جزیل مسألت داریم.
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این جلسه مورخ 96/06/07 ساعت 8 با حضور 
و  زبان  پژوهشکدة  رئيس  داوران،  هيأت 
دکتری  دانشجویان  از  برخی  و  فارسی  ادبيات 
و کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی و نيز 
سالن  در  فارسی  زبان  به  عالقمندان  از  جمعی 

ادب برگزارگردید.
دانشجو خطابة دفاعية خود را در حدود بيست 
ارائه داد و دربارة موضوع رساله،  پنج دقيقه  و 
نيز دربارة  و  این موضوع  انتخاب  از  انگيزه اش 
صحبت  پژوهش  یافته های  و  پژوهش  پيشينة 

کرد.
موضوع  این  انتخاب  از  خود  انگيزة  دانشجو 
بيان  جامعه«  در  شاعری  روحية  »آسيب های  را 
در  شد  مدعی  خود  خطابة  ادامة  در  و  کرد. 
شعر  با  غلبه  اگرچه  ایران  جامعة  ادبی  گفتمان 
و شاعری بوده است اما در درون این گفتمان، 
افراد یا گروه هایی بوده اند که با شعر و شاعری 
به طورکلی یا با گونه ای خاص از شعر مخالف 

بوده اند.
به گفتة دانشجو در این رساله موارِد مخالفت با 
از خالل متون  تا سال 1300  از سدة دهم  شعر 
تحليل  برای  شد.  استخراج  ادبی  و  تاریخی 
چرایی و پيامدهای مخالفت با شعر از مفاهيمی 
عرصة  در  موف  شنتال  و  الکال  ارنستو  که 
شد.  استفاده  کرده اند  مطرح  گفتمان  تحليل 
با شعر را زیِر دو گفتمان کلی  موارد مخالفت 
می توان دسته بندی کرد: گفتماِن شيعِی صفویان 

و گفتمان تجدد ادبی در عهد قاجار.
ادبی  گفتمان  داد:  ادامه  فالورجانی  کيانی 
صفویان فقط شعر شيعی در منقبت و مرثية پيامبر 

و امامان شيعه را می پسندید و انواع دیگر شعر را 
منع می کرد. دربار دیگر حامی و خریدار شعر 
نبود. این فضای گفتمانی تأثيرات فراوانی بر شعر 
و ادبيات فارسی در این دوره و دوره های بعدی 
گذاشت. پس از صفویان نهضت بازگشت ادبی 
سبک  ادبياِت  و  شعر  سمت  به  را  شعر  مسير 
مجدداً  و  بازگرداند  عراقی  سبک  و  خراسانی 
در  درباری  شعر  گفتماِن  یا  ادبی  سنت  همان 
فضای ادبی حاکم شد. در این فضای گفتمانی 
اجتماعی- حوزة  )در  تجدد  گفتمان  که  بود 

سياسی( و سپس متأثر از آن گفتماِن تجدد ادبی 
ظهور کرد. گفتمان تجدد ادبی با درونمایه ها و 
شکل هاِی گفتمان شعر سنتی و گاه به طور کلی 
با شعر مخالفت کرد و با کنش های گوناگون، 

آن را به حاشيه راند.
دکتر موسوی، داور مدعو از دانشگاه تهران، در 
حدود ده دقيقه برخی از ایرادات جزئی رساله 
و همچنين سواالتی دربارة چهارچوب نظری و 
بخش های دیگر رساله از جمله بخش »صفوی« 

مطرح کرد.
برخی  دربارة  رساله،  داخلی  داور  فرزاد،  دکتر 
نظری  چهارچوب  بخش  در  مطرح  مسائل 
این  ایشان  کرد.  مطرح  را  مسائلی  و  سؤاالت 
مخالفت های  آیا  که  کردند  مطرح  را  سؤال 
کسروی با شعر در حوزة مطالعة رساله می گنجد 
یا نه! ایشان در نهایت رساله را قابل قبول وصف 

کردند.
دکتر حياتی، دیگر داور داخلی رساله نيز مسائلی 
بردن  کار  به  نيز  و  رساله  نثر چکيدة  دربارة  را 
دربارة  همچنين  وی  کرد.  مطرح  »من«  ضمير 

گزارش جلسات دفاعیه ها

گزارش جلسۀ دفاعیۀ علی کیانی فالورجانی)دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی(
تاریخ برگزاری: 96/06/07

موضوع: دالیل، زمینه ها و پیامدهای مخالفت با شعر و شاعری از سدة دهم تا 1300 )با 
استفاده از نظریات تحلیل گفتمان(

استاد راهنما : دکتر تقی پورنامداریان
استادان مشاور: دکتر حسينعلی قبادی، دکتر فرانک جهانگرد

استادان داور : دکتر سيد مصطفی موسوی، دکتر عبدالحسين فرزاد، دکتر زهرا حياتی
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هيأت  حضور  با   96/61/8 مورخ  جلسه  این 
و  دانشجویان  از  برخی  و  رساله  داوران 
دانش  سالن  در  علم  فلسفه  به  عالقمندان 

ساختمان تحصيالت تکميلی برگزارگردید.
در ابتدای جلسه دانشجو در حدود نيم ساعت 
به معرفی رساله و آراء اصلی مطرح شده و 
زیر،  شرح  به  آن،  در  آمده  دست  به  نتایج 

پرداخت
استنتاج  طریقة  و  بل  قضية  مورد  در  نخست 
شد.  صحبت  آن  از  کوانتومی  ناموضعيت 
به عالوة فرض های  اشاره شد که موضعيت 
واقع گرایی  جدایی پذیری،  چون  دیگری 
بل  نامساوی  به  دست  این  از  چيز هایی  و 
قبول  لزوماً  نامساوی  رد  نتيجة  و  می انجامد 
که  شد  گفته  نيست.  کوانتومی  ناموضعيت 
اگر بخواهيم ناموضعيت کوانتومی را جدی 
را  خاص  نسبيت  مالحظات  باید  بگيریم 

ناموضعی  نظریات  دهيم؛  قرار  توجه  محل 
به سادگی با نسبيت خاص سازگار نخواهند 
شد و برای ایجاد این سازگاری نياز داریم در 
مورد ناوردایی نظریه تحت تبدیالت لورنتس 

و شکل تصویری این تبدیالت بياندیشم.
کار اصلی رساله بحث در مورد مدل تکيونی، 
تقليل  برنامة  و  ابر صفحه ای  وابستگی  نظریة 
استدالل های  کلی  طور  به  بود.  دیناميکی 
و  نظریات  این  موفقيت  دربارة  دانشجو 
موج  تابع  واقعيت  مورد  در  که  استلزاماتی 
دارند مورد اشاره قرار گرفت. این سه نظریه، 
هر  هستند،  ناموضعی  نظریاتی  همگی  که 
یک تالش می کنند مناقشة ناسازگاری را به 

طریقی حل کنند.
مناقشة  حل  برای  که  شد  داده  نشان 
تقویت  می بایست  تکيونی  مدل  ناسازگاری 
اینجا  به  مدل  این  تقویت  شود.  تکميل  و 

گزارش جلسۀ دفاعیۀ سجاد مال میر )دانشجوی دکتری فلسفۀ علم و فناوری(
تاریخ برگزاری: 1396/06/08

موضوع: استلزامات متافيزیکی متاقشة ناموضعيت کوانتومی و نسبيت خاص
استاد راهنما: دکتر عليرضا منصوری

استادان مشاور: دکتر اکبر فهمی، دکتر اميراحسان کرباسی زاده
استادان داور: دکتر غالمحسين مقدم حيدری، دکتر محمود مختاری، دکتر سعيد معصومی

چهارچوب نظری یعنی مسائل مربوط به گفتمان 
کاوی سواالتی مطرح کرد.

دکترقبادی استاد مشاور اول رساله، دربارة شيوة 
کار دانشجو و نيز این که به خوبی توانسته مسائل 
نظری را برای تبيين مسئلة مخالفت با شعر به کار 
قبادی اشاره کرد که  بندد صحبت کرد. دکتر 
شواهد،  و  اطالعات  از  مجموعه ای  از  دانشجو 
توان  از  ایشان  استنباط های صائبی کرده است. 
ترمينولوژیک و نگاه فنی دانشجو صحبت کرد 
و پایبندی دانشجو به چهارچوب نظری را امری 
دانشجو  از  همچنين  ایشان  ارزیابی کرد.  مثبت 
خواست تا رساله را به صورت کتابی در آورد تا 

در انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی منتشر شود.
از  نيز  رساله  دوم  مشاور  استاد  جهانگرد  دکتر 

مزایای رساله صحبت کرد.
دانشجو  از  پورنامداریان  دکتر  قسمت  این  در 

خواست به سؤاالت و مسائل مطرح شده پاسخ 
با طرح چند مسئله، سواالت  نيز  دهد. دانشجو 
را پاسخ گفت و متعهد شد برخی ایرادات که 

استادان داور مطرح کرده بودند، برطرف کند.
اول  استاد راهمای  پایان دکتر پورنامداریان  در 
نظرات مطرح شده، مسائل  با جمع بندی  رساله 
و دشواریهایی را که دانشجو در روند کار با آن 
مواجه بوده است یادآوری کرد و نکاتی دربارة 
تفاوت شعر و نظم و نثر و عاطفة شعری در نثر 

گفت.
در پایان هيأت داوران و اساتيد راهنما و مشاور 
به شور نشسته و با اعطای نمره 20 و درجة عالی 
مقطع  دانش آموختة  را  وی  دانشجو،  رسالة  به 
تشخيص  فارسی  ادبيات  و  زبان  رشتة  دکتری 

دادند.
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در  بر هم  نهی  حالت  آثار  که  می انجاميد 
داشت.  خواهد  وجود  فيزیکی  فضا-زمان 
دیناميکی  تقليل  مدل  به  مربوط  بحث های 
موج  تابع  واقعيت  مورد  در  استلزام هایی  هم 
تعبير  از  تامالکا  نسبيتی  تقليل  نظریة  داشت: 
تابع  تعبير  این  در  و  می برد  بهره  درخش 
با این حساب نظریه تنها  موج واقعيت دارد. 
وقتی موفق خواهد بود که بتواند یک نسخة 
ناوردای لورنتسی از تابع موج ارائه دهد. در 
مورد نظریة وابستگی ابر صفحه ای هم اشاره 
شد که دو فهم از آن می توان ارائه داد که با 
یکی از آن ها مشکالت نظریه به خوبی رفع و 

رجوع می شود.
دکترمختاری،  آقای  دانشجو  ارائة  از  پس 
استاد داور خارجی، به ارزیابی خود از رساله 
پرداخت. ایشان در مورد نقش آزمایش های 
موجود در روند استدالل رساله، تعبير مختار 
رساله از عليت )و نقشی که این تعبير در مورد 
سيگنال دهی دارد( و ارتباط ميان دغدغه های 
محض  فلسفی  دغدغه های  با  رساله  فيزیکی 

نکاتی را متذکر شدند.
داور  استاد  معصومی،  دکتر  آن  از  پس 
به  واقع گرایی  بحث  مورد  در  خارجی، 
تعریف متفاوت فيلسوفان علم و فيزیک دانان 
اشاره کردند؛ ایشان تذکر دادند که تعریف 
است.  گرفته  قرار  نظر  مد  رساله  در  اخير 
ایشان در مورد تمایز تعبير/نظریه و ناوردایی 
تابع موج تحت تبدیالت لورنتس هم نکاتی 

مطرح کردند.
استاد  مقدم حيدری،  اینکه دکتر  به  توجه  با 
را  نکاتی  از جلسة دفاع  مدعو داخلی، پيش 
متذکر شده بودند، در جلسة دفاع به همان ها 

ارجاع دادند.
به  دانشجو  داور  اساتيد  نظرات  بيان  از  پس 
برابر  در  دفاع  و  آنان  پرسش های  به  پاسخ 
برخی از نقدها پرداختند و برخی از  ایراد ها 
دکتر  نقد های  به  پاسخ  در  پذیرفتند.  هم  را 
ميان دغدغه های  به نسبت  مختاری، دانشجو 
فلسفة فيزیکی و فلسفی خود پرداختند و نيز از 
این نکته دفاع کردند که تعریف خالف واقع 
از عليت با ممنوعيت سيگنال دهی فوق نوری 
دکتر  گفته های  به  پاسخ  در  است.  سازگار 
نبوده  قرار  که  اشاره کرد  دانشجو  معصومی 
ناوردایی تابع موج در این رساله بحث شود و 
صرفاً پدیدة تقليل محل تأمل بوده است. در 
حين بحث با دکتر معصومی پذیرفته شد که 
در تمایز ميان تعبير و نظریه، رساله به نوعی 
بهتر  که  است  گرفته  فرض  را  نحوی  نگاه 

است به آن تصریح شود.
استاد راهنما، آقای دکتر منصوری، نيز وجوه 
پاسخ های  به  و  یادآوری  را  رساله  مثبت 
دانشجو نکاتی را اضافه کردند. در این ميان 
دکتر کرباسی هم در مورد نکات مثبت رساله 
نکته  این  به  فهمی  دکتر  و  کردند  صحبت 
از رساله  مقالة مستخرج  به  اشاره کردند که 
در خود رساله حتماً ارجاع داده شود. گفتنی 
است که بحث در مورد نقش آزمایش ها در 
رد نامساوی بل و نيز بحث از واقع گرایی به 

گفت  و گو های مفصلی انجاميد. 
و  راهنما  اساتيد  و  داوران  هيأت  پایان  در 
مشاور به شور نشسته و با اعطای نمره 19/5 
را  وی  دانشجو،  رسالة  به  عالی  درجة  و 
دانش آموختة مقطع دکتری رشتة فلسفه علم 

و فنآوری تشخيص دادند. 



                                                                                                              49        خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  

گزارش تصویری بازدید فرزندان اعضای پژوهشگاه از باغ کتاب 
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کارگاه آموزشی راهکارهای انجام پژوهش  های معتبر و مستند 
علمی- دانشگاهی

پژوهش در وب و چگونگی انتشار مقاالت 
مستخرج از آن
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