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دکتر قبادی در جلسه مدیران گروه های پژوهشی: 

ظرفیت های مکتوم پژوهشگاه باید به »فعلیت« برسد

با  تیرماه 97 جلسه ای  یکشنبه، 24  روز 
حضور رئیس، معاونان و مدیران گروه های 
علوم  پژوهشگاه  ستادی  و  پژوهشی 
منظور  به  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی 
افزایش بهره وری و ارتقاء جایگاه مدیران 
گروه های پژوهشی پژوهشکده ها تشکیل 

شد.
قبادی ضمن عرض  دکتر  این جلسه،  در 
میالد  تبریک  و  حاضران  به  خیرمقدم 
سخنان  )س(  معصومه  حضرت  پربرکت 

خود را با موضوع »برنامه دوم توسعه پژوهشگاه: دانایی محوری و نقش مدیران گروه ها« آغاز کرد و 
گفت: »جلسۀ امروز در نوع خود اولین نشست در پژوهشگاه به شمار می رود. پژوهشگاه در کنار همۀ 
این خصوص  در  برسد.  فعلیت  به  می تواند  که  دارد  مکتومی  فراوان  دارد ظرفیت های  که  قوتی  نقاط 
می توان به یک الیه مهم در مدیریت پژوهشگاه، یعنی مدیریت گروه ها اشاره کرد که تا حدودی مغفول 
مانده است. بی شک به فعلیت رساندن این توانمندی ها می تواند به رؤسای پژوهشکده ها و مدیریت 
پژوهشگاه در تحقق اهدافمان کمک شایانی برساند. در حقیقت میدان دادن به مدیران گروه ها، بسط 
بنیادی نظام دانایی در گروه ها، مدیران گروه ها و  دانایی در پژوهشگاه است که شاید حلقه اصلی و 
اعضای هیأت علمی نهفته است. در مجموع باید کاری کنیم این جلسه سرآغاز نیکی برای بالندگی و 

شکوفایی پژوهشگاه باشد«.
تا  ارائه کرد  به صورت خالصه  نهاد،  به عنوان یک  برای مدیران گروه ها  را  نکاتی  ادامه دکتر قبادی  در 
دست مایه ای برای برخورداری از راهنمایی ها و اندیشه های عالی در چهارجوب مدیریت دانش باشد که 

اهم آنها در ذیل آورده شده است: 

- بدون افزایش نقش مدیران گروه ها، راهبری عالمانه و راهبردی در ارتباط با اجرای برنامه توسعه ممکن  
نیست.

- تقسیم کار  علمی باید به اقتضای ویژگی های علمی درونی و بیرونی باشد.
- پژوهشگاه بدون کمک مدیران گروه ها موفق نمی شود و در حقیقت ما قصد داریم به رؤسای پژوهشکده ها 

کمک کنیم تا با بهره گیری بهتر از توانمندی های پژوهشگاه به سوی آینده ای روشن تر حرکت کنیم.
- باید نگاه آینده نگرانه داشته باشیم. نگاه آینده نگرانه باید از بدنه بجوشد و مدیران گروه ها هم متکی به 

اعضای هیأت علمی باشند.
-مأموریت گرا بودن پژوهشگاه بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ الزم است پژوهشگاه ان شاءاهلل از آغاز برنامه 
عرصه  و  ملی  و  کالن  سطوح  و  جامعه  سطح  در    ،1398 سال  یعنی  پژوهشگاه،  راهبردی  توسعه  دوم 
سیاست گذاری ها، به ویژه گسترة آموزش عالی و نیازهای اجتماعی نقشی مؤثرتر مبتنی بر مدیریت دانش 

داشته باشد.
مدیریت،  فرایند  در  بودن  سهیم  و  مشارکت  احساس  زیرا   شود؛  درون سازی  مدیریت  ارزیابی  نظام   -
موجب می شود وظایف به شکل منطقی تر انجام شود. به جای اینکه نظارت بیرونی داشته باشیم، نظارت 

درونزای طبیعی خواهیم داشت.
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- ارتباطات کارفرمائی ارتقاء یابد؛ مدیران گروه ها می توانند در ترویجی سازی علم و کاربردی سازی 
پایان نامه ها و رساله های دانشجویی, احساس مسئولیت بیشتری کنند و موضوع طرح ها با توجه به 

مشکالت و چالش های اجتماعی انتخاب شود.
افزایش مشارکت گروه ها ممکن  - کشف ظرفیت های جدید، خلق دانش و فرصت سازی به وسیله 

خواهد شد.
- رونق فعالیت های بین رشته ای با برگزای نشست های مختلف، تقویت سیاست های انگیزشی، توسعه 

بانک های اطالعاتی و کتابخانه های مجازی امکان پذیر است.
از  حوزه  این  در  گیرد.  قرار  توجه  مورد  خارجی  و  داخلی  مطالعات  افزایش  برای  فرصت سازی   -  
دفتر روابط بین الملل گرفته تا سایر حوزه ها می توانند ایفای نقش داشته باشند. پژوهشگاه حتی در 

برگزاری دوره های پسادکتری هم ظرفیت باالیی دارد.
و  انتشارات  کیفیت  افزایش  به  می توانند  بیایند،  صحنه  به  گذشته  از  بیش  اگر  گروه ها  مدیران   -
محصوالت علمی پژوهشگاه کمک کنند. استقرار نظام دانایی محوری و خردورزی جز با حضور فعال 

مدیران گروه ها امکان پذیر نخواهد بود.
 با در نظر داشتن اقدامات یادشده باید تالش کنیم نظام رتبه بندی وزارتی و رتبه بندی بین المللی 

پژوهشگاه ارتقاء یابد.
 ان شاءاهلل خداوند بر توفیقات شما بیفزاید و بکوشیم با همدلی عالی با رؤسای پژوهشکده ها، مدیران 

ستادی و معاونان در جهت رسیدن به اهداف متعالی پژوهشگاه یک گام به جلو برداریم«.
در این جلسه یکی از کارشناسان آموزش عالی  نیز با موضوع »شرح وظایف مدیران گروه ها؛ تعامل 
مدیران ستادی با مدیران گروه ها: تجربه موفق برخی از  دانشگاه ها را تجزیه و تحلیل کرد  و حاضران 

در جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند.
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همایش  چهارمین  علمی  کمیته  نشست  دومین 
بین المللی »شمس و موالنا« روز 17 تیرماه 97 در 
سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
دکتر  نشست،  ابتدای  در  شد.  برگزار  فرهنگی 

حسینعلی قبادی، 
ضمن  همایش،  سیاستگذاری  شورای  رئیس 

اولین گام  باید در  بیاندیشد،  به توسعه خود  ملتی هوشمندانه  »اگر  به حاضران گفت:  عرض خیرمقدم 
بتوانیم  ما  اگر  دارد.  بسزایی  میراث  شناسی سهم  این خودشناسی،  در  که  بپردازد  خود  به خودشناسی 
آینده ای بهتر از حال خواهیم داشت. بی شک همۀ  به شایستگی میراث هایمان را بازآفرینی کنیم، قطعاً 
ملت های توسعه یافته نیز این راه را رفته اند و خوشبختانه در ژرفای تمدن ایرانی-اسالمی سرمایه های 
درخشانی وجود دارد که به ما این نوید را می دهد که ایرانیان در طول تاریخ مردمانی، هوشمند، خوش 

ذوق، توانمند و جهان نگر بوده اند«.
 قبادی تأکید کرد: »شاید بتوان گفت شمس تبریزی یکی از قله های پرتأللو این میراث عرفانی ما به 
شمار می آید. کسی که آتش به جان جهان و جهان جان مولوی زد و هنوز نورانیت برافروخته و برآمده از 
شعاع خورشید آن در اقصی نقاط عالم پرتو دارد و روشنی می بخشد، به ویژه در جهان کنونی که گاهی 
شاخص های این تمدن به دلیل منافع برخی کشورها به دور از اخالق مصادره می شوند و این هم ضرورت 
دوچندانی پیش پای ما ترسیم می کند که نه تنها به دلیل اخالقی در برابر نیاکانمان مسئولیم از آثار و 
آفریده های آنها صیانت کنیم؛ بلکه به دالیل عقلی هم مجبوریم از میراث هایمان به خوبی صیانت کنیم و 
در بازآفرینی و بازنمایی قدرت، فکر و توان هنری آنها بکوشیم وگرنه ممکن است با مصادره های جدیدی 
هم مواجه شویم. خوشبختانه همت و انسجام خوبی در سالیان اخیر نزد ایرانیان شکل گرفته که بسیار 
امیدواریم غبار سوءتفاهم ها در مصادره شمس تبریزی تمام شود و بتوانیم از مصادره آن جلوگیری کنیم«.

وی با اشاره به اینکه شمس تبریزی در اوج حمالت مغول ها توانست از فرهنگ و زبان فارسی پاسداری 
کند، گفت: »شمس تبریزی به فرهنگ و کشورمان خدمات تاریخی و ارزنده ای داشته است و به نوعی 
این استاد بر گردن ما حق دارد و باید بتوانیم از میراث هایش به خوبی صیانت کنیم. شمس تبریزی با 
تأثیری که بر مولوی و دیگران گذاشت، باعث شد ما امروز سرمایه های جاودانی در عرصه های فرهنگی و 
ادبی داشته باشیم که در مجموع ارمغان نفیسی که شمس برای ما به یادگارگذاشت، توانست حلقه های 
واسط پیش از مولوی و پس از مولوی را به هم متصل کند. نسل جوان ما برای شناخت هویت خود نیاز 
دارد که آثار مفاخر خود را بشناسد و این وظیفه دانشگاهیان و پژوهشگران است که حلقه واسط بین 
شمس و جوانان باشند. سرچشمه زالل و پاک آثار شمس می تواند پاسخگوی نیازها و اضطراب های نسل 
جدید جوانان کشور و حتی جهانیان باشد. البته برخی بدفهمی ها به نام اشعار شمس ایجاد شده است که 
نشانگر کم کاری ما در این عرصه است و باید آنها را جبران کنیم و پرچم شمس پژوهی را نه به صورت 
مقطعی بلکه در دراز مدت به اهتزاز درآوریم و در جهانی که مملو از خشونت شده، پیام صلح و دوستی 
ایشان را به مخابره کنیم و حتی در زمینه های فلسفی نیز آثار شمس تبریزی را مورد تحقیق و پژوهش 

قرار دهیم«.
بر  همایش،  شکوهمند  برگزاری  برای  خود  نظرات  بیان  با  علمی  کمیته  اعضای  نشست،  این  ادامه  در 

ضرورت پاسداشت مناسب نام شمس تبریزی تأکید کردند.

دکتر قبادی در دومین نشست کمیته علمی چهارمین همایش بین المللی شمس و موالنا: 

ما مسئولیم از میراث های مشترک ایرانی-اسالمی، 
همچون »شمس تبریزی « صیانت کنیم
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روز چهارشنبه 27 تیرماه 97 جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه با حضور اعضاء برگزار شد. در این جلسه از چهار 
عضو پژوهشگاه که آثارشان جوایز مهم سال را به خود اختصاص داده بودند، تجلیل به عمل آمد.

دکتر قبادی در این زمینه گفت: »کسب جوایز پژوهشی واقعاً رخداد خوشایندی برای پژوهشگاه است که توان 
فرهیختگی اعضای دانشمند پژوهشگاه را نشان می دهد، این یک رخداد مبارک است که تاکنون به آن کم توجه 
شده است، هم از این لحاظ که ورود ما در عرصه های ملی تقویت می شود، هم از این جهت که موجب می شود 
رنکینگ پژوهشگاه ارتقاء یابد و در مجامع بین المللی هم بهتر دیده شویم. موجب خرسندی است که پژوهشگاه 
وارد فاز جدیدی از فعالیت های علمی و پژوهشی خود شده است که امیدواریم آثار آن در مجامع علمی هم بروز 
و ظهور پیدا کند. ما باید با برنامه ریزی های مناسب پژوهشی بتوانیم هم در عرصۀ کتابت و نشر آثار علمی و هم 
در زمینۀ افزایش ضریب تأثیر، به گونه ای عمل کنیم که با ادامه این روند آیندۀ بهتری در انتظار پژوهشگاه باشد. 
قطعاً  در این مسیر وظایف همه اعضای هیأت علمی، تمام ارکان مدیریتی به ویژه رؤسای پژوهشکده ها و معاون 

پژوهشی بسیار مهم است«.
در این جلسه از دکتر فاطمه راکعی )دریافت نشان درجه یک هنر از رئیس جمهور محترم(، دکتر نعمت ا... فاضلی 
)دریافت عنوان پژوهش برگزیده فرهنگی سال(، دکتر حسین صافی پیرلوجه )دریافت عنوان شایسته تقدیر در 
جشنواره کتاب سال جمهوری اسالمی و اثر برگزیده دهمین دوره جایزه ادبی جالل( و دکتر سیدمحسن علوی 

پور )دریافت جایزه نخستین جشنواره پژوهش سینمایی سال( تجلیل به عمل آمد.

تکریم برندگان جوایز پژوهشی سال در جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه
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اولین جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی »امام علی)ع(پژوهی« با حضور  دکتر حسینعلی 
قبادی )رئیس پژوهشگاه(، آیت اهلل سید جمال الدین دین پرور )رئیس بنیاد بین المللی نهج البالغه(، 
دکتر سید سجاد علم الهدی )رئیس مرکز تحقیقات امام علی )ع((، حجت االسالم و المسلمین دکتر 
)نماینده  برزگر  دکتر  العالمیه(،  المصطفی  جامعه  )نمایندگان  شیرزاد  رمضانعلی  و  عبدالمحمدی 
دفترسیاستگذاری وزارت متبوع(، دکتر مهدی گلشنی )استاد دانشگاه صنعتی شریف(، حجت االسالم و 
المسلمین دکتر ناصر الهی )معاون پژوهشی دانشگاه مفید(، دکتر سید محمدمهدی جعفری )استاد 
سید  دکتر  اسالمی(،  اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  )نماینده  چابک  رمضانی  دکتر  شیراز(،  دانشگاه 
محمدرحیم ربانی زاده )معاون اداری، مالی و مدیریت منابع پژوهشگاه(، دکتر علیرضا مالیی توانی 
)معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه(، محمدعلی معتضدیان )معاون اجرایی مرکز تحقیقات 
امام علی )ع(( روز سه شنبه 5 تیر 1397 در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

با هدف تبیین و تصویب سیاست¬های کالن جشنواره بین المللی امام علی)ع(پژوهی برگزار شد.

در ابتدای نشست دکتر قبادی، رئیس پژوهشگاه ضمن خوشآمدگویی به اعضای شورا در خصوص 
این جشنواره را توجه به جنبه های  از برگزاری  ارائه کرد. وی هدف  تشکیل جلسه فوق توضیحاتی 
انسانی امام علی )ع( دانسته و بازخوانی سیره امام علی)ع( را برمبنای نیاز و مقتضیات روز ضروری 
خواند و نهج البالغه را تجربه زیسته بشری برشمرد که از زبان مردم سخن می گوید. قبادی همچنین 

از امکان ارتباط بهتر جوانان با نهج البالغه درصورت معرفی درست آن سخن گفت.
در ادامه نشست دکتر سیدسجاد علم الهدی ضمن مرور پیشینه جشنواره های امام علی)ع(پژوهان 
در سال های گذشته، از اعضای شورای سیاستگذاری درخواست کرد تا در مورد دستورهای جلسه، 
شامل تصمیم گیری در خصوص تصویب زمان بندی برگزاری جشنواره، زمان فراخوان آثار، زمان 
اعالم نتایج، همچنین بررسی و تصویب محورهای مورد درخواست فراخوان و نیز تعیین شعار این 

دوره از جشنواره به بحث و اعالم نظر بپردازند.
سخنران بعدی مراسم، دکتر مهدی گلشنی، در خصوص شعار جشنواره وحدت و صلح گفت: »این 
گفتمان برای زمان ما اولویت دارد خصوصًا با موضعی که جهان نسبت به دین اسالم گرفته است، ما 
باید براین اساس به جهانیان تفهیم کنیم که اسالم دین صلح است«. آیت ا... سید جمال الدین دین پرور، 
درمورد شعار جشنواره وحدت و صلح متذکر شد: »باید به موانعی که سر راه وحدت و صلح وجود 
دارد، پرداخته شود. پیشنهاد وی بررسی موانع وحدت و صلح، ویژگی های وحدت شکنان، گفتمان صلح 

و وحدت و زیربنای آنان بود«.

اولین جلسه شورای سیاستگذاری 
سومین کنگره بین المللی »امام علی)ع(پژوهی«
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و  مقاله  بر سفارش  ارتقاء سطح جشنواره  برای  نیز  ربانی زاده،  دکتر سید محمدرحیم  همچنین 
داوری دقیق به صورت علمی، پژوهشی در حدی که جایگاه واقعی امام علی )ع( را تبیین کند و با 
اعالم فراخوان در حاشیه جشنواره که خود سبب شناسایی افراد مستعد و ناشناس در این زمینه 
می شود، تأکید داشتند. دکتر ناصرالهی، با تأیید کلیت مطالب عنوان شده در جلسه گفت: »شعار 
صلح و وحدت بسیار مناسب امروز بوده و در راستای چالش های اساسی که ما با آن مواجه هستیم، 
قرار دارد. بنابراین باید محورهای کنگره دقیق انتخاب شوند. پیشنهاد وی این بود که محورها از 
طریق کمیته علمی بررسی شوند سپس به شورای سیاستگذاری ارجاع شود که اگر نیاز به تعدیل 

و یا تغییری باشد در شورا انجام پذیرد«.
دکتر علیرضا مالیی توانی نیز پیشنهادهایی را در خصوص زمان و نحوه برگزاری جشنواره مطرح 
از  تفکیک  دینی،  و  مذهبی  مناسبت های  از  جشنواره  برگزاری  زمان  »تفکیک  از:  عبارتند  که  کرد 
گفتمان های سیاسی, قرار نگرفتن تاریخ نگاری قدسی در مقابل تاریخ نگاری عرفی به جهت امکان و 
قابلیت نقد، تأکید بر همکاری با نهادهای علمی غیرسیاسی به جای سازمان های سیاسی، نقد آثار 
منتشره در حوزه امام علی )ع( با تأکید بر آثار مغفول مانده، شناسایی شبکه امام علی )ع( پژوهان و 

در نهایت انتشار دستاوردهای علمی حداقل به دو زبان«.
دکتر رمضانی چابک، نماینده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ضمن آنکه عنوان و شعار جشنواره 
را بسیار مناسب و در راستای اهداف فرهنگی سیاسی فکری نظام دانست  پیشنهادهایی ارائه کرد: 
»دو ساالنه بودن جشنواره براساس زمان ثابت شمسی )البته در حاشیه می توان از فرصت¬های 
مذهبی جهت اجرا استفاده کرد(، توجه به سفارش مقاله جهت تضمین اعتبار علمی، فراخوان مقاله 
جهت عدم غفلت از پژوهشگران گمنام جهان اسالم و تعریف بسته ای ویژه جهت معرفی جشنواره«.

دکتر عبدالمحمدی، نماینده جامعه المصطفی، ضمن بیان چالش امروز در فضای غرب علیه اسالم 
و معرفی آن به عنوان دین خشونت و بیان اسالم ستیزی و اسالم  فوبیا در امریکا،  گفت: »در تاریخ 
باید عصمت امام علی)ع( در نظر گرفته شود«. وی سپس پیشنهادهای خود مبنی بر توجه به جنبۀ 
انسان مدارانه در غالب سیره و سنت امیرالمومنین و مرتبط بودن کنگره با مناسبت های مذهبی 

مثل والدت حضرت ) به دلیل شخصیت فرا مذهبی حضرت( را مطرح کرد.
پیشنهادها را مطرح کرد: »عنوان  این  نیز  استاد دانشگاه شیراز،  دکتر سید محمدمهدی جعفری، 
مرتبط،  مجموعه های  زیر  با  صلح  و  وحدت  شعار  با  جشنواره  جای  به  کنگره  یا  همایش  رویداد، 
و  انسان گرایی  شخصیت  بر  تأکید  غیرمسلمان،  و  مسلمان  علی)ع(پژوهان  امام  شبکه  شناسایی 
فرامذهبی امام علی )ع(، نوشتن تاریخ در خصوص اولیا به صورت عرفی و به شیوۀ علمی و سپس 

نتیجه گیری قدسی«.
دکتر برزگر، نماینده معاونت پژوهشی وزارت علوم، ضمن بیان اینکه در خارج از کشور حتی از 
شخصیت های موهومی اسطوره می سازند، بر توجه به اسطوره ها و امکان فراهم آوردن الگو از 
آنان تأکید کرد و امکان مطرح کردن اسطوره های بزرگی نظیر امام علی)ع( را از اهداف اصلی و 

رسالت این جشنواره برشمرد. 
در پایان جلسه موارد زیر مورد تصویب اعضای شورا ی سیاستگذاری قرار گرفت:

-تغییر کارکرد و عنوان جشنواره به »کنگره بین المللی امام علی )ع( پژوهی«؛
- برگزاری کنگره به صورت دو ساالنه در نیمه اول شهریور ماه؛  

-برگزاری این دوره از کنگره در نیمه اول شهریور ماه 1398؛
-شعار این دوره از کنگره عبارت است از: »بازخوانی گفتمان فرهنگ و صلح در اندیشه و کنش امام 

علی )ع(: رویکرد جهانی، چالش امروز، برنامه ای برای فردا«.
در پایان مقرر شد کمیته علمی کنگره با حضور اندیشمندان و پژوهشگران مرتبط تشکیل و نسبت 
به تعیین محورهای علمی کنگره جهت سفارش مقاالت برتر به شخصی های ممتاز علمی و فراخوان 

عمومی اقدام شود.
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نگاهی به تأثیر فرهنگ و ادب ایرانی بر جهان ماالیی

به همت  تیرماه 1397،  روز سه شنبه 26  ماالیی«  بر جهان  ایرانی  ادب  و  فرهنگ  تأثیر  به  »نگاهی  علمی  نشست 
دکتر  نشست  این  در  شد.  برگزار  اندونزیایی  و  ایرانی  پژوهشگران  با سخنرانی  و  فارسی  ادبیات  و  زبان  پژوهشکدۀ 
محمودرضا اسفندیار )دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی)ره( شهرری(، دکتر 
فائزه رحمان )عضو هیأت علمی بنیاد دایره المعارف اسالمی، گروه مطالعات شبه قاره هند، شرق و جنوب شرقی آسیا( 
و پورکان هدایت )پژوهشگر اندونزیایی( در سه بخش مجزا، به توضیح ابعاد مختلف این موضوع در سه دورۀ تاریخی 

پرداختند. 

در بخش نخست، فائزه رحمان به معرفی جغرافیای سیاسی جهان ماالیی و ضرورت و اهمیت بررسی این منطقه 
او جهان ماالیی را چنین معرفی کرد: »جهان ماالیی )عالَم ِمالیو( که  در حوزه مطالعات فرهنگی-دینی پرداخت. 
به نوسانتارا )مجمع الجزایر( مشهور است، حدود %30 از جمعیت مسلمانان جهان را در خود جای داده است. اغلب 
مسلمان  این منطقه، ماالیی تبار هستند و کشورهای برونئی، اندونزی، مالزی، سنگاپور، تایلند جنوبی و فیلیپین زندگی 

می کنند«.
بررسی باورها و فرهنگ و تمدن بومی منطقه، نفوذ و تأثیر فرهنگ و تمدن و ادیان هندی در دوران پیشااسالمی در 
جهان ماالیی از دیگر نکات محوری این بخش از نشست بود. رحمان در ادامه بحث، به بیان چگونگی ورود اسالم به این 
منطقه، بررسی قدیمی ترین شواهد تاریخی این امر مهم، نقش عمدۀ صوفیان و بازرگانان به خصوص خاندان های ایرانی 
ایرانی االصل)ولی  مهاجر در گسترش اسالم و فرهنگ اسالمی-ایرانی در جهان ماالیی و معرفی مهم ترین صوفیان 
سونگو( ماالیی که بیش از دیگر صوفیان ماالیی، اسالم را در منطقه با تساهل و سازگار با فرهنگ بومی گسترش 

دادند، پرداخت.
در ادامه دکتر محمودرضا اسفندیار تأثیر فرهنگ ایرانی در دورۀ اسالمی بر جهان ماالیی بررسی و بر این اساس، سابقۀ 
حضور ایرانیان و فرهنگ ایرانی در بخش هایی از جهان ماالیی را تبیین کرد. دکتر اسفندیار در ادامه بحث، به »نقش 
فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی در تکوین ادبیات ماالیی« اشاره و بر »اهمیت تأثیر متون ادبی و تاریخی فارسی بر 
حکایات تاریخی و تاریخچه های ماالیی« تأکید کرد. از دیگر مباحث مهم این بخش، تحلیل ادبیات دینی و عرفانی 
ماالیی در دوره اسالمی بود که برای تبیین آن، آراء و اندیشه های عرفانی و صوفیانی نظیر حمزه َفنصوری، شمس الدین 
سوماترانی و عبدالصمد پالمبانی که به شدت تحت تأثیر فرهنگ و اندیشه صوفیان ایرانی بودند، مورد بررسی قرار 
گرفت. یکی از نکات مهمی که   دکتر اسفندیار در پایان این بخش به آن اشاره کرد، »بررسی تأثیر و جایگاه مهم امام
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انتصاب  
دکتر قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، طی احکامی 

دکتر سید روح اهلل شهابي را  به عنوان »سرپرست معاونت مدیریت امور پژوهشي«؛ 
دکتر سید حسین حسیني سروري  را به عنوان »مدیر گروه پژوهشي تمدن اسالمي«؛

دکتر قدیر نصري را به عنوان »رئیس کمیسیون تخصصي علوم انساني هیأت ممیزه پژوهشگاه«؛ 
دکتر مصطفي عاصي را به عنوان »رئیس کمیسیون تخصصي زبان و ادبیات هیأت ممیزه پژوهشگاه«؛ 

دکتر فروغ پارسا را به »عضو کمیسیون تخصصي علوم انساني هیأت ممیزه پژوهشگاه«؛ 
دکتر غالمرضا اعواني را به عنوان »عضو کمیسیون تخصصي علوم انساني هیأت ممیزه پژوهشگاه«؛

دکتر یحیي مدرسي تهراني را به عنوان »عضو کمیسیون تخصصي زبان و ادبیات هیأت ممیزه پژوهشگاه«؛
دکتر یحیي مدرسي تهراني  را به عنوان »عضو کمیسیون تخصصي علوم انساني هیأت ممیزه پژوهشگاه«؛

دکتر زهره زرشناس را به عنوان »عضو کمیسیون تخصصي زبان و ادبیات هیأت ممیزه پژوهشگاه«؛
دکتر زهرا پارساپور را به عنوان »عضو کمیسیون تخصصي زبان و ادبیات هیأت ممیزه پژوهشگاه«؛ 
دکتر یوسف محمدنژاد عالي زمیني را به عنوان »عضو شوراي راهبردي نظارت و ارزیابي عملکرد«؛

دکتر بهروز دری را به عنوان »دبیر علمی جشنواره ملی علوم انسانی، تولید ملی و صنعت«
و دکتر طاهره ایشاني را به سمت »مسئول دفتر کرسي هاي مناظره نقد نظریه پردازي و آزاد اندیشي و

قطب هاي علمي پژوهشگاه« منصوب کرد.

محمد غزالی در جهان ماالیی« بود. در بخش سوم نشست، پورکان هدایت به بررسی تأثیرات فرهنگ و ادبیات 
فارسی بر جامعه اندونزی پرداخت. او ابتدا تأثیر جریان های سیاسی و فرهنگی ایران در چهار دهه اخیر و تأثیر آنها 
بر جامعه اندونزی راتوضیح داد و با ارائه آماری از ترجمه هایی که ازآثار متفکران ایرانی مانند امام خمینی)ره(، شهید 
مطهری، دکتر شریعتی و ... صورت پذیرفته است، نشان داد که این تأثیر در دهه های مذکور تا چه حد چشمگیر 
بوده است. او در ادامه به انتشار ترجمه های آثار مهم ادبیات فارسی مانند مثنوی موالنا، گلستان سعدی و آثار عطار 
نیشابوری اشاره و تأکید کرد که این آثار تا چه اندازه بر تفکر اندیشمندان معاصر اندونزی تأثیرگذار بوده است. 
هدایت همچنین به فعالیت های اخیر برخی از عالقمندان به فرهنگ و ادب ایران در معرفی کشور ایران از جمله آثار 
عفیفه احمد اشاره کرد که در جراید کثیراالنتشار اندونزی به معرفی ایران و فرهنگ ایرانی، جاذبه های گردشگری و 

ویژگی های برجسته فرهنگی- ادبی ایران پرداخته است. این نشست  با پرسش و پاسخ حاضران پایان یافت.
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باتمان غلیچ گفت: »دانشجوی دانشگاه که شدم، اندوخته نسبتاً خوبی از دروس عربی دبیرستان )صرف و نحو 
و قرائت متون و...( داشتم. اما این مقدار آشنایی و این نوع رابطه با زبان عربی در آن مقطع زمانی مرا راضی 
نمی ساخت. همین احساس نیاز، انگیزۀ تالش من برای دستیابی به سطحی پذیرفتنی از آشنایی با زبان عربی 
روز شد. البته آن روزها امکانات مناسب برای آموختن زبان زنده و امروزی عربی ، اعم از مکالمه و نوشتن و 
خواندن، فوق العاده محدود بود. فضای آموزش دانشگاهی آن روز هم در رابطه با زبان عربی داستان خود را 
داشت. هدف اصلی، ارائه فرهنگی با غنای هرچه بیشتر برای رفع نیاز مترجمان و محققان است. البته روشن 
است که امروز با بهره گیری از فضای مجازی و امکانات اینترنتی، بسیاری از گره های لغوی گشوده می شود. 
اما با این وجود، مصرانه معتقدم و به تجربه اطمینان یافته ام که امکانات یادشده از تأمین بسیاری نیازها قاصر 
است  و هنوز جای چنین فرهنگی با این وسعت و کیفیت برای عالقه مندان و نیازمندان به مراجع غنی تر، 
دقیق تر و مطمئن تر، خالی است. در عین حال و برخالف تمام تالش و دقتی که شده، مدعی آن نیستم که 

فرهنگ حاضر خالی از کاستی است«.
 

وی افزود: »از همان آغاز، اهمیت وجود منابع لغوی مفید و کارساز و ضرورت دسترسی به فرهنگ های معتبر 
و گره گشا را به خوبی حس کردم. چون فرهنگ های موجود را پاسخگوی این نیاز مبرم نمی یافتم. از سال 
1351 با آغاز کار مترجمی وزارت خارجه، احساس نیاز من به مراجع مطمئن و قابل استفاده بیش از پیش 
شدت یافت و همین احساس رفته رفته انگیزۀ تألیف  فرهنگی جدید را در من رویانید که دستگیر مترجمانی 

مانند خود من باشد«.
باتمان غلیچ تصریح کرد: »با استعانت از خداوند، از سال 1371 کار تألیف فرهنگ را با تهیۀ فیش از مواد جمع 
آوری شده آغاز کردم. ولی به دلیل مسئولیت های کاری و اداری و غیره، روند تألیف به صورت منقطع و گاه با 
توقف های چندماهه پیش می رفت. از اوایل دهۀ هشتاد، با عزمی جدی تر و با بهره گیری از رایانه کار را ادامه 
دادم و با عنایت خداوند در سال جاری چاپ و منتشر شد«. وی در ادامه  ویژگی های این فرهنگ مترجم  را 

توصیف کرد و دالیل زیر به عنوان علت کارآمد بودن آن به ویژه برای مترجمان برشمرد:
ـ مبتنی بر یک عمر مطالعه و تحقیق و تجربۀ عملی مؤلف در تعامل با زبان عربی معاصر، زنده و کاربردی 
در سطوح سیاسی، اجتماعی و علمی، با لمس نیازهای واقعی یک مترجم برای دسترسی به مراجع مطمئن 

و دقیق است.
 ـ فرهنگی معادلی حاوی معادل های فارسی دقیق و گسترده است.

گزارشی از نشست نقد و معرفی »فرهنگ مترجم« 

پژوهشکدۀ زبان و ادبیات با همکاری انجمن ترویج زبان 
)عربی- مترجم  فرهنگ  کتاب  بررسی  و  »نقد  نشست 
غلیچ  باتمان  حسین  محمد  سخنرانی  با  را  فارسی(« 
برگزار کرد. این نشست که در تاریخ 24 تیرماه 1397  
محمدرضا  دکتر  جلسه،  دبیر  سخنان  با  شد،  برگزار 
موحدی که شامل معرفی ابتدایی کتاب و منتقدان آن 
بود، آغاز شد و سپس مؤلف این فرهنگ نامه یعنی دکتر 
باتمان غلیچ دربارۀ انگیزۀ خود در تألیف و تدوین کتاب 

و امتیازهایی این اثر سخنرانی کرد.
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ـ دارای ترتیب الفبایی است )نه ریشه ای(
ـ فرهنگی عمومی و در عین حال غنی از اصطالحات  حوزه های مختلف تخصصی، علمی، و فنی است.

ـ سرشاز از اصطالحات و واژه های رایج محلی کشورهای عربی با اشاره به محل هر یک است.
ـ حاوی بسیاری اصطالحات و واژه های متداول عامیانه است.

ـ اسم ها با صیغه جمع همراه است.
 ـ معادل های فارسی براساس معانی آن ها تفکیک و دسته بندی شده است.

ـ غالباً ترکیبات و عبارات کاربردی واژه ها، با ذکر نمونه از عبارات، لحاظ شده است.
ـ  از آوردن واژه های مهجور و مرده ای که در تداول امروز نقش و تأثیری ندارد، پرهیز شده است.

ـ عالوه بر معادل های دقیق و متعدد فارسی، حتی االمکان مترادف های عربی هر واژه نیز آورده شده است.
-مبتنی بر تجربه و سروکار داشتن چهل ساله با شغل ترجمه و زبان عربی، تماس مداوم با عرب زبانان ـ در 
ایران و کشورهای عربی ـ و برخورد عینی و مستقیم با زبان و اهل زبان، درک نیاز واقعی و مبرم به مرجعی 
حاوی نکات و مفاهیم دقیق و کاربردی، همراه با مطالعه و تحقیق و پی جویی مستمر، و بررسی و ارزیابی 

تألیفات مشابه قبلی است.
در ادامه مراسم دکتر عدنان طهماسبی از استادان گروه ادبیات عرب در دانشگاه تهران، از دوره های همکاری 
با استاد باتمان غلیچ در امر ترجمه در وزارت خارجه و... اهمیت ترجمۀ همزمان و رسالتی که مترجمان 
برعهده دارند، سخن گفت و سپس به برخی ظرافت های نهفته در کار ترجمه و کمک امثال این فرهنگنامه 

به درک درست از اصطالحات اشاره کرد.
و  از محاسن  انسانی،  علوم  پژوهشگاه  فارسی  ادبیات  پژوهشکدۀ  استادان  از  فرزاد  عبدالحسین  آنگاه دکتر 
گستردگی کار مؤلف در این اثر یاد کرد و البته نسبت به چرایی درج  یا ترجیح برخی لغات و اصطالحات 
ایراد کرد. همچنین خانم دکتر دری  لغات دیگر، پرسشی  از برخی  استفاده  این فرهنگ و عدم  عربی در 
)نمایندۀ انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی در این نشست( نیز پس از ابراز خرسندی از چاپ چنین اثری، 
این پرسش را مطرح کرد که چرا نظم الفبایی واژگان به خاطر درج زیر مجموعه ها در سطرهای موازی، به هم 

خورده است؟ با این امید که بتوان این کاستی های نه چندان مهم را در ویرایش های بعدی زدود.
در پایان این نشست دکتر باتمان غلیچ در پاسخ به پرسش های مطرح شده، توضیحاتی ارائه کرد.
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بحثی در باب انگارة مدرن شهروندی از منظر فلسفه سیاسی

و  سیاسی  نظریه پردازی  پژوهشکده 
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  بین الملل  روابط 
تیر   12 شنبه  سه  روز  فرهنگی  مطالعات 
1397 نشست »بحثی در باب انگاره مدرن 
با  را  سیاسی«  فلسفه  منظر  از  شهروندی 
برگزار کرد  سخنرانی دکتر شروین مقیمی 
که در ادامه گزارشی از آن به شرح ذیل از 

نظرتان می گذرد:
نشست،  این  سخنران  مقیمی،  شروین 
»شهروندی  کرد:  آغاز  اینگونه  را  سخنانش 
در  سیاسی-اجتماعی  هویت  غالب  نوع 
با  نیز  ایران  جامعه   است.  امروزین  جوامع 
بیش از یک سده ای که از انقالب مشروطه 
می گذرد، فراز و نشیب های فراوانی را از سر 
دانش  از  از سطحی  حال  هر  به  و  گذرانده 
شهروندی  زیست  در  مهارت  و  آگاهی  و 
دیگر  عبارت  به  است.  گشته  بهره مند 
حقوقی،  معنای  در  دست کم  امروز  ایرانیان 
از یک هویت شهروندی برخوردارند و خود 
ایران  نام  به  کشوری  به  متعلق  عضوی  را 
شهروندی  انگارۀ  در  حال  این  با  می دانند. 
عمیقی  عدم انسجام  های  معاصر،  ایران  در 
مبانی  تحلیل  و  شناخت  که  می شود  دیده 
این انگاره را ضروری می سازد؛ انگاره ای که 
قانون  در  بار  نخستین  ایران  در  آن  اصول 
بنابراین  یافت.  بازتاب  مشروطیت  اساسی 
این  بروز  زمینه های  فهم  برای  کوشش 
بر  ناظر  است  کوششی  الجرم  عدم انسجام، 
را  ما  ضرورت  این  و  مبانی؛  توضیِح  و  فهم 
کنونی مان  وضعیت  فهِم  برای  تا  وامی دارد 
و احتماالً تالش برای بهبود آن، به مبادی 

فکری و تاریخی رجوع کنیم.

شهروندی مدرن به معنای آن نوع از شهروندی 
است که با فلسفۀ سیاسی هابز و قوام بنیادهای 
مقولۀ حاکمیت مدرن و درکی بی سابقه از ایدۀ 
»فرد صاحب حّق« آغاز شد و با تحوالت عمیقی 
منادیان  افکار  و  آراء  و  فرانسه  انقالب  چون 
مقولۀ  با  روسو،  چون  فیلسوفانی  به ویژه  آن، 
ناسیونالیسم، مشارکت سیاسی، و مساوات طلبِی 
این  پیوند خورد.  اجتماعی  یا عدالت  اقتصادی 
نوع از شهروندی مبتنی بر یک آموزۀ بنیادین 
اعضای  برخورداری  از  است  عبارت  آن  و  است 
عاقل و بالغ یک جامعۀ سیاسی از حقوق برابر 
و مساوی. طرفه آنکه کانون مباحث و مناقشات 
در باب مشروطه و قانون اساسی آن نیز حول 
محور »مساوات« می چرخید و این همان مکانی 
است که نخستین پایه های انگارۀ شهروندی بر 

آن استوار شد«.
وی افزود: »شهروندی در معنای مدرن آن، یعنی 
به عنوان هویت سیاسی-اجتماعی غالب  دقیقاً 
در دورۀ جدید، ریشه در فلسفه  سیاسی تامس 
خود  خودی  به  موضع  این  از  دفاع  دارد.  هابز 
دانشوران  میان  در  و  است  تازه  کیفّیتی  واجد 

غربی نیز هوادار چندانی ندارد.
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اما در صدد برخواهیم آمد تا با تمرکز بر متون 
شرح  چند  از  بهره گیری  و  هابز  تامس  خود 
به منصۀ ظهوررسیدن  در  هابز  نقش  دسته اول، 
قرار  توجه  مورد  را  حق«  صاحب  »فرد  مقولۀ 
داده و در کنار بحث او در باب ضرورت حاکمیت 
ریشه های  از  ِشمایی  تقسیم ناپذیر،  و  مطلق 
بنیادین بروز و ظهور انگارۀ شهروندی در معنای 
زایش  می رسد  نظر  به  دهیم.  دست  به  مدرن 
تاریخ  در طول  آن  تداوم  و  »فرد صاحب حق« 
تسبیحی  نخ  همان  امروز،  به  تا  غرب  سیاسی 
است که همۀ تلقی های گوناگون، متنوع و حتی 
علی الظاهر متضاد و متعارض در باب شهروندی 
معاصر  و  مدرن  سیاسی  فیلسوفان  میان  که  را 
می دهد.  پیوند  یکدیگر  به  است،  داشته  رواج 
به رغم  که  بود  جان الک  هابز،  از  بعد  بالفاصله 
میانسالی  در  هابز،  با  آغازینش  پررنگ  همدلی 
تلقی  بر  را  نقدهایی  و  برگزید  را  دیگری  مسیر 
هابز از انسان و سرشت و ماهیت حقوق او وارد 
ساخت. منتها الک نیز به رغم همۀ این نقادی ها، 
هابز  نقادی  نه  داد،  انجام  که  کاری  مهمترین 
او، بلکه نقادی هابز در  تا سر حد رّد و تکذیب 
امکانش  بود که شرایط  نتایجی  تعمیق  راستای 
تنها از مجرای فلسفۀ هابز مهیا می شد. بنابراین 
صاحب  »فرد  انگارۀ  بنیان های  تا  کوشید  الک 
حق« را نیرومندتر گرداند و از این طریق راه را 
امروز حقوق شهروندی  برای پدیداری آنچه که 
فلسفۀ  با  که  جریانی  نماید.  هموارتر  می نامیم، 
سیاسی روسو آغاز شد، جریانی بود که شکل و 
شمایل اصلی شهروندی مدرن را باید مرهون آن 
دانست. توجه به این نکته الزم است که در اینجا 
ما نه از »آنچه مقوم شهروندی مدرن است« بلکه 
از »شکل و شمایل نهایی آن« سخن می گوییم؛ 
به عبارت دیگر مدعای اصلی ما به قوت خویش 
از  با روسو درکی متفاوت  باقی است که اگرچه 
شهروندی بروز یافت که مبنای تلقی کنونی ما 
از مقولۀ شهروندی محسوب می گردد- تلقی ای 
که شاید در وهلۀ نخست با فلسفۀ سیاسی هابز 
ناسازگار یا حتی با آن متناقض به نظر برسد- اما 
برداشت فربه و ایجابِی روسو از مقولۀ شهروندی 

تنها در پرتوی شرایطی توانست ممکن گردد 

که هابز پیشتر در آستانۀ تجدد، تفسیر نحیف 
بنابراین  بود.  کرده  ارائه  را  خویش  سلبی  و 
شهروندی  از  بحث  در  گفتار،  این  در  اگرچه 
مدرن به دو سنت اصلی ارجاع می دهیم، منتها 
این نکته را از نظر دور نخواهیم داشت که هنوز 
هم کانونی ترین ساحت انگارۀ شهروندی مدرن، 
خویش،  روسویِی  شدیداً  بوی  و  رنگ  به رغم 
آن  مبانی  الک،  سپس  و  هابز  است.  هابزی 
از  مارشال  تی.اِچ.  بنیاد گذاردند که  را  چیزی 
آن با عنوان شهروندی مدنی سخن می گوید«.

منظری  از  مارشال  اینکه  بیان  با  مقیمی 
تاریخی-اجتماعی به مقولۀ شهروندی می نگرد 
از  سخن  با  را  آن  بسط  سه گانۀ  مراحل  و 
اشاره  با  سپس  و  کرده  آغاز  مدنی  شهروندی 
طرح  به  اجتماعی،  و  سیاسی  شهروندی  به 
می ورزد،  مبادرت  این خصوص  در  مالحظاتی 
تحقیقاتی،  طرح  این  در  ما  »رویکرد  گفت: 
حقوقی  یا  تاریخی-اجتماعی،  رویکردی 
نیست، با این حال در صددیم نشان دهیم که 
تقسیم بندی مشهور مارشال در خصوص مقولۀ 
سیاسی  فلسفۀ  در  بحث  حیث  از  شهروندی، 
مدرن، ناظر بر وجوه گوناگون یک پدیده واحد 
است که هسته ای کانونی دارد و آن ایدۀ »فرد 
صاحب حق« است. تردیدی نیست که این ایدۀ 
کانونی بعدها به دست فیلسوفانی چون روسو 
هیأتی  میل،  استوارت  جان  حتی  و  کانت  و 
نمی توانست  دیگر  کسی  شاید  که  کرد  پیدا 
در نگاه اول تبار هابزِی او را تشخیص دهد، با 
این حال هنوز هم بر بنیاد تلقی هابز از آدمی 
بود که می توانست بقای خود را تضمین کند. 
از  بحث  در  فلسفی  رهیافت  از  آنکه  بدون  ما 
اصطالح شناسی  از  کنیم،  عدول  شهروندی 
مارشال، بی آنکه بخواهیم دقیقاً همان معانی او 
را از این اصطالحات مراد کنیم، برای توضیح 
مقاصد خویش در این گفتار بهره  خواهیم برد«
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 بررسی تأثیر تحوالت سیاست خارجی بر امنیت اقتصادی جامعه ایران

نشست گروه مطالعات راهبردی امنیت اجتماعی با عنوان »بررسی تأثیر تحوالت سیاست خارجی بر 
امنیت اقتصادی جامعه ایران« در تاریخ دوازدهم تیرماه 1397 و با ارائه دکتر ساسان شاه ویسی در 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
در ابتدای نشست محمدعلی مینایی، مدیر کرسی های مطالعات راهبردی و دبیر نشست، با اشاره به 
جلسۀ پیشین کرسی مطالعات راهبردی، گفت: »جلسه پیشین با ارائه دکتر خضری بر تأثیرات مالی 
و اقتصادی خروج امریکا از برجام متمرکز بود و جلسه حاضر نیز در پی بررسی شرایط اقتصادی و 
مالی تأثیر یافته از خروج امریکا از برجام تشکیل شده است، با این تفاوت که از منظر بررسی تحوالت 

سیاست خارجی نیز به این موضوع می پردازد«.
در ادامه دکتر ساسان شاه ویسی به ارائه الگویی از تأثیر سیاست خارجی بر امنیت اقتصادی جامعه 
ایران پرداختند. وی با شناسایی و تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر، عوامل اصلی و اولیه مؤثر بر اقتصاد را 
سیاست های اقتصادی دولت، درآمد سرانه، وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی، نوع تجارب اقتصادی، 
سطح وابستگی اقتصادی و نوع و روابط گروه های ذینفع مالی و همینطور عوامل فرعی و ثانویه را 

نابرابری، محرومیت نسبی، فساد و اقتصاد غیررسمی و بحران های بین المللی و منطقه ای دانست.
شاه ویسی همچنین به معرفی مؤلفه ها و شاخصه هایی به منظور بررسی مطلوبیت شرایط اقتصاد 
بین المللی ایران پرداخت که در این رابطه شاخص هایی از این قبیل معرفی شد: »تعامل سازنده، مرتبط 

ساختن اقتصادملی به اقتصادجهانی، اعتمادسازی و تجربیات موفق دیگر کنشگران بین المللی«.
وی در زمینه ارائه راهکار برای غلبه بر مشکالت اقتصاد کالن کشور اتخاذ کارکردهایی را پیشنهاد 
کرد که مهم ترین آنها عبارت بود از: »پاسخ به کاستی ها، برون گرایی، توازن در مصالح فراملی و منافع 
ملی. کارکردهای مذکور نیز در چهارچوبی از مقدورات و محذورات ژئوپلتیک، ژئواکونومیک و منابع 
و امکانات در کنار مالحظات، اقتصاد پنهان، تحریم¬ها، اقتصاد هلندی، حرفه ای نبودن حوزۀ نهادی 

و ساختاری و عدم عضویت در  سازمان تجارت جهانی باید فهم و پیگیری شود«. 
اقتصادی  تحوالت  »بررسی  گفت:  و  کرد  اشاره  ایران  اقتصاد  آونگی بودن  به  همچنین  ویسی  شاه 
روند  از  پیروی  به جای  اقتصادی دولت  نشان می دهد سیاست های  اسالمی،  انقالب  از  ایران پس 
خطی، حالت نوسانی یا آونگی را تجربه کرده است. این بررسی مشخص می سازد جهت گیری کلی 
سیاست های اقتصادی دولت در دهۀ اول انقالب به سمت سیاست های بازتوزیعی، در دهۀ دوم به 
سمت سیاست های رشد اقتصادی و از نیمۀ دهۀ 1380، بار دیگر به سمت سیاست های بازتوزیعی 
بوده است. امری که نشان می دهد ماهیت و ساختار رانتیر دولت در ایران پس از انقالب، منشا و عامل 

این بی ثباتی در اقتصاد کالن بوده است«.
در پایان نشست محمدعلی مینایی، ضمن ارائه جمع بندی جلسه، تمرکز بر تأثیرات اقتصادی کالن 
و همچنین تحوالت در حوزۀ اقتصاد سیاسی کشور منبعث از تحوالت آغاز سال جاری را از جمله 

مهم ترین اولویت های مطالعات راهبردی در مقطع کنونی برشمردند.  
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بیست و چهارمین کرسی ترویجی با رویکرد عرضه و نقد ایدۀ علمی با همکاری دبیرخانه هیئت 
حمایت از کرسی¬های نظریه پردازی، نقد و مناظره با عنوان »تعمیم گرایی در ادبیات سبز به مثابه 
راهکار در اخالق محیط زیست« و با ارائه دکتر زهرا پارساپور در تاریخ 12 تیر 1397 برگزار شد.

 

که  زیست موجب شد  بحران محیط  »شکل گیری  کرد:  آغاز  اینگونه  را  پارساپور سخنانش  دکتر 
بازنگری  این  برآید.  رفتار خود  در  بازنگری  و در صدد  و وضعیت آن شود  زمین  نگران  انسان 
از آن  ناشی  توسعه و کاهش صدمات  پذیرفت: نخست  در سطح مدیریت  انجام  در دو سطح 
نگاه و رفتاری در  بازنگری در سنت های فکری و فرهنگی که زمینه ساز چنین  به طبیعت و دوم 
انسانی  بینارشته ای در شاخه های مختلف علوم  نتیجۀ آن شکل گیری مطالعات  است.  انسان شده 
اصول  از  زیست محیطی مجموعه ای  اخالق  بود.  اخالق  این شاخه ها  از  یکی  بود.  زیست  محیط  با 
شاخه  این  دارد.  تأکید  طبیعت  و  انسان  نظام  مجموعه  حفظ  به  که  است  انسان  رفتاری  و  فکری 
هر چند نوظهور بود اما تالش می کرد از ظرفیت های اخالق سنتی که در دل فرهنگ ها و جوامع 
کهن رسوخ  و نفوذ داشت در حمایت از محیط زیست بهره بگیرد. یکی از این نظریه ها که در این 
رابطه شکل گرفت  تعمیم گرایی است. تعمیم گرایی با هدف حفظ محیط زیست تالش می کند که 
دامنه شمول پاره ای از نظریه های اخالقی را نسبت به آنچه پیش از این پنداشته می شدند بسط و 
گسترش بدهد. نظریه های سنّتی اخالقی، مانند فایده گرایی را به موجوداتی که پیش ازین شایستۀ 
اطالق جایگاه اخالقی مستقیم نمی شدند، تعمیم دهد. گاه این گسترش در حد حیوانات و یا بخشی 
از حیوانات است و گاه تمام موجودات را شامل می شود که نظریه های زیست محور چنین هستند. 
برای مثال تعمیم گرایان فایده گرا نسخه ای از نظریه فایده گرایی را بسط و تعمیم می دهند که در 
آن هدف کسب بیشترین لذت و کمترین الم است. با وجود آن که مؤسس مکتب فایده گرایی یعنی 
جرمی بنتام  به وضوح بیان می کند که رنج حیوانات باید در محاسبات فایده گرایان لحاظ شود اما 
در عمل به شکل سنتی تنها رنج و الم انسان لحاظ می شده است. پیتر سینگر از نسخه ای از مکتب 
فایده گرایی استفاده نمود که در آن  دو محور اساسی حداکثرسازی سودمندی و در عین حال  
البته آن هم در مورد انسان ها لحاظ شده است- اما سینگر دایرۀ  برابری مطرح شده بود -که 
شمول این دو محور یعنی سودمندی و برابری را به همه انسان ها و همۀ گونه های جانوری بسط 
و گسترش داد و هرگونه منفعت طلبی را توسط انسان بدون لحاظ منافع دیگر گونه ها نوعی گونه 
قانون طالیی  تعمیم گرایی را در  نمونۀ دیگر در  تلقی کرد.  نژاد پرستی است  پرستی که همانند 

گزارش برگزاری کرسی ترویجی

»تعمیم گرایی در ادبیات سبز به مثابه راهکار در اخالق زیست محیطی«
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اخالق شاهدیم. این قانون به ما می گوید: با دیگران، آنگونه رفتار کن که می خواهی با تو رفتار کنند. 
آر.ام هیر، با تعمیم این قانون طالیی می گوید: »باید با قراردادِن خویش به جای هر یک از موجودات، 
از خود بپرسیم، اگر جای هر یک از آنها بودم، دوست داشتم با من چگونه رفتار می شد؟« به عبارتی، 
او این قانون طالیی را به همۀ موجودات زنده، تعمیم می بخشد. یا آرن نااس، حکم امانوئل کانت را 
»هرگز  به صورت  کنی«،  استفاده  وسیله  به عنوان  تنها  کسان،  دیگر  از  که  مباد  »هرگز  می گوید:  که 
مباد که از هیچ موجود زنده ای، تنها به عنوان ابزار استفاده کنی« در می آورد. کانت معتقد بود که 
موجودات عاقل شایسته رفتار اخالق هستند اما ریگان همه موجوداتی که تجربه زیستن را دارند فارغ 
زیستن،  برای  اراده  و  زندگی  تکریم  تکریم می دید.  انسان شایسته  برای  نبودنشان  یا  بودن  مفید  از 
بسط و گسترش نیاز انسان به طبیعت و موجودات دیگر و برجسته سازی اهمیت چرخۀ حیات و حفظ 
تمامیت و انسجام آن از عمده¬ترین استدالالت فلسفی در حوزۀ تعمیم گرایی است. در پژوهشی که 
در ادبیات فارسی صورت گرفت مالحظه گردید که نمونه هایی از این تعمیم گرایی را در ادبیات به 
ویژه در ادبیات معاصر می توان سراغ گرفت با این تفاوت که اوالً تعمیم گرایی در  فلسفه اخالق زیست 
محیطی مبتنی بر استدالالت فلسفی است اما در ادبیات این مالحظات با کمک تخیل و احساس شکل 
می گیرد و به خوانندگان القا می شود؛ دوم این که در فلسفه، این تعمیم گرایی در سطح نظریه است 
اما در ادبیات در سطح کاربرد اصطالحات اخالقی و حقوقی است. به عبارتی شاعر و یا نویسنده بدون 
آنکه بخواهد فلسفه این تعمیم را بیان کند در عمل این مرز را برمی دارد و اصطالحاتی را که در اخالق  
و حقوق سنتی تنها برای انسان به کار می رود در مورد سایر موجودات نیز به کار می گیرد. در  ادامه 

این پژوهش نمونه ای از کاربرد متفاوت اصطالحات اخالقی و حقوقی«.
پارساپور تأکید کرد: »اصطالح دیگر قانون است. قانون در اصطالح عبارتست از احکام و مقررات الزام 
آور که توسط مقامی که اختیار قانونگذاری دارد وضع و به موقع به اجرا گذاشته می شود. بنابراین 
طبیعت نه در وضع قانون و نه در تعریف قانون لحاظ نشده است گویی قانونمندی اختصاص به انسان 
دارد. برعکس زمانی که ما از اصطالح قانون جنگل سخن می گوییم مراد ما بی قانونی و بی نظمی و 
یا غلبه زور بر عدالت و موازین است. اگر به نگاه حکیمان در گذشته بنگریم قانون طبیعت، ناموس 
خداست. طبیعت کتابی است که آیه های آن )پدیده ها و موجودات طبیعی( مجری قوانینی هستند که 
بر آنها جاری است. زمانی که از قانون جاذبه زمین سخن می گوییم در حقیقت موفق شدیم یکی از 
این قوانین طبیعت را کشف کنیم که نظم و قاعده ای به هستی می بخشد. اکنون با این نگاه حکیمانه 
قانون معنایی وسیع تر پیدا می کند و متقاباًل بی قانونی از سوی انسان ها تنها به شکستن مرزهای قوانین 
بشری خالصه نمی شود بلکه قوانین حاکم بر طبیعت را نیز تا جایی که بتواند نادید می گیرد.  اصطالحات 
دیگری که در این پژوهش روی آن بحث شده است عدالت، تبعیض، تجاوز، خوبی و بدی است که 
شاعران معنای رایج و مرسوم آنها در متون مختلف را تجدید نظر کردند. در مورد کارکرد امروزۀ  
این بحث و در واقع کنش این نظریه باید این رویکرد موجب شود که هنجارهای زبانی و اندیشگانی 
رایج را بشکند و  از منظری نو به کلمات، به اصطالحات و در نهایت به گفتمان انسان محور مرسوم 
در توصیف و توضیح پدیده ها توجه شود. تأثیر این هنجارشکنی بر روی مخاطبان موجب می شود 
که در مالحظات اخالقی و حقوقی تنها روابط انسانی را لحاظ نکنند و در رابطه خود با موجودات دیگر 
تجدید نظرکرده و نسبت به آنها حساس تر باشند. برای نمونه می توان به کارکرد اخیر آن اشاره کرد: 
در ماه های اخیر شاهدیم که در روزنامه ها و سایت های خبری، به جای »قطع درختان« از تعبیر »قتل 
درختان« استفاده می شود. قتل در زبان و ادبیات تنها در مورد انسان ها به کار می رفته و می رود و در 
جز در یک آیه قرآن آن هم قابل توجیه و تفسیر برای غیر انسان به کار نرفته است. کاربرد عامدانه 
این اصطالح برای درخت، زشتی و ناشایستی این عمل را دو چندان جلوه می دهد و حساسیت مردم را 
نسبت به مرگ درختان افزایش می دهد«. در بخش بعدی کرسی، ناقدان نظرات خود را بیان کردند 

و دکتر پارساپور به پرسش ها و نقدهای مطرح شده، پاسخ داد.         
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گزارشی از نشست »عشق و خانواده« 
اجتماعی  فرهنگی-  معاونت  به همت  خانواده«  و  »عشق  نشست 
و با سخنرانی دکتر مهدی دوایی روز یکشنبه 10 تیرماه برگزار 

شد. 
در این نشست دکتر مهدی دوایی از روانشناسان برجستۀ کشور 
ضمن اشاره به اهمیت عشق در خانواده خاطر نشان کرد: »اگر 
بپرسند چه چیزی متوجه می¬شود؟  انسان در مورد هویت  از 
متمایز  دیگران  از  فرد  که  است  چیزی  آن  هر  هویت  واقع  در 
میشود. یکی از مواردی که این هویت را عالوه بر اسم، ملیت و 
دین و... ایجاد میکند، همین عشق هر فرد است. این عشق، هر 
فرد را از فرد دیگر متمایز می¬سازد. همین عشق را میتوان در 

خانواده تعریف کرد. اگر این هویت¬ها باعث افتخار و خوشحالی فرد شود، هویت موفقیت شکل میگیرد 
ولی اگر این هویت ها مایۀ سرافکندگی و ناراحتی باشد، هویت شکست شکل می گیرد. هر میزان برآیند این 
هویت، هویت موفق باشد، ما از نظر روانی سالمتر هستیم. اگر در هویت عشقی هم احساس رضایت داشته 
باشیم و به خانواده خود، پدر، مادر، همسر و فرزند افتخار کنیم، سالمت روانی بیشتری خواهیم داشت. در این 
میان راه حلهایی وجود دارد که بتوان بهتر این هویت عشق را به ویژه در رابطه با خانواده ارتقاء بخشید«.

این روانشناس در مورد گام هایی که در مورد هویت موفق عشق میتوان برداشت، توضیح داد: »اولین گام 
توجه کردن است. در این توجه کردن هم، زبان بدن بسیار اهمیت دارد که حتی بعضی اهمیت آن را تا 55 
درصد گفتهاند، 38 درصد لحن مؤثر است و فقط 7 درصد خود آن پیام برای شکل دادن هویت موفق عشق 
دارای اهمیت است. لذا دلبری کردن برای شکل گیری عشق بسیار مهم است. برای اینکه هویت موفق عشق 
اتفاق بیفتد باید پروژه مشترک داشت و این پروژههای مشترک باید حداقل 19، 20 مورد در ماه باشند. در 
واقع باید خانوادهها هرشب پروژه مشترک داشته باشند و این پروژههای مشترک حرف ایجاد میکند. یکی 
از معیارهای عشقهای موفق میزان حرف زدن آدمهای یک خانواده با هم است که هم در قالب پروژههای 
مشترک و هم در قالب پروژههای دو به دو قابلیت انجام را دارد و اهمیت این پروژههای دو به دو برای 

ایجاد عشق موفق بسیار بیشتر است«. 
در  کردن  عمل  »مسئوالنه  گفت:  و  کرد  اشاره  کردن«  عمل  »مسئوالنه  یعنی  گام   دومین  به  ادامه  در  وی 
مقابل مقصرانه رفتار کردن قرار دارد. چیزی که عشق ایجاد میکند مسئوالنه رفتار کردن است. یعنی هر 
کاری که میکند، اول خود را مسئول آن بداند و در مقابل آن مسئوالنه رفتار کند، نه اینکه دیگران را مرتب 
مقصر بداند. این مسئوالنه رفتار کردن عشق ایجاد میکند. سومین گام »احترام گذاشتن« است. یکی از ابعاد 
اینطور  بایستیم و به آن درست عمل کنیم. اگر  این است که اگر حرفی میزنیم، روی حرفمان  احترام،  این 
نشود، محترمانه رفتار نکردهایم. یکی دیگر از ابعاد احترام، بحث اندام است. ثابت شده است که بیش از 98 
درصد آدمها در یکی از اندامشان احساس خوبی ندارند و این باعث حقارت اندامی و در نهایت شکست در 
هویت موفق عشق خواهد شد. ولی اگر خانواده به هم احترام بگذارند و همدیگر را تحقیر نکنند، مصونیت 
ایجاد می کند. بنابراین بسیار دقت کنید که در خانواده کسی، کس دیگری را تحقیر نکند. عالوه بر این اگر در 
جامعهای مسائل مادی مثل پول و موقعیت شغلی و... اعتبار  و احترام بیاورد، در آن جامعه هم عشق از بین 
میرود. یکی از ابعاد دیگر عشق، احترام گذاشتن به چیزهایی است که او دوست دارد. بیاحترامی به آنها عشق 
را از بین میبرد. چهارمین گام برای شکلگیری عشق، عقل است. یعنی عشق از عقالنیت میگذرد، برخالف 
آنچه که گفته میشود و آن را منتسب به دیوانگی میکنند. درحالی-که اندیشمندان رشد اخالقی را تابعی از 

رشد عقالنی دانستهاند و اوج رشد اخالقی، عاشقی است. بنابراین عاشقی تابعی از رشد عقالنی است«.
دوایی در خاتمه سخنانش، در پاسخ به این سؤال که معیارهای عقالنیت چیست؟ و اینکه از کجا معلوم که با یک 
اقدام عشق ایجاد میشود و با دیگری نمیشود؟ گفت: »پیاژه سه اولویت را مطرح میکند که اگر کسی این 
سه اولویت را مد نظر قرار دهد، دارد عاقالنه عشق ایجاد میکند. یکی از این موارد، اولویت دادن به نیت و 
انگیزه در مقابل عینیت است. به جای اینکه عمل فرد مقابل را ببیند و عینیت آن را مد نظر قرار دهد، نیت او 
را نیز مد نظر قرار دهد که آیا اگر مثاًل اشتباهی صورت گرفته، واقعًا نیت آن بوده یا خیر؟ در اینجاست که 

از دل این رفتار عقالنی، عشق رشد پیدا میکند«.
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برگزاری نشست »نقد ادبی و مکتب های آن«

پژوهشکده زبان و ادبیات فارسی با همکاری مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی، کارگاه آموزشی »نقد ادبی و مکتب 
های آن« با حضور دکتر عبدالحسین فرزاد، دکتر احمد ابومحبوب و مهمان ویژه دکتر امیر بانو کریمی در تاریخ 7 تیر ماه 1397  

ساعت 17-10 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار کرد.

این جلسه با تالوت قرآن کریم و پخش سرود جمهوری اسالمی آغاز شد، پس از آن دکتر یوسف محمدنژاد رئیس پژوهشکده 
زبان و ادبیات، ضمن خوشامدگویی به استادان و دانشجویان حاضر در این گردهمایی، با اشاره به سیاست پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی در زمینۀ ترویجی سازی نتایج مطالعات فرهنگی و طرح های پژوهشی و نیز توسعۀ فضای نقد و گفتگو، تأکید 
دانشجویان تحصیالت تمکیلی پژوهشگاه و  انجمن علمی  با مشارکت  نیز که  دانشجویی  نقد شعر  این کارگاه  کرد: »برگزاری 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد جنوب برنامه ریزی گردیده، بر اساس این سیاست پژوهشگاه و برنامۀ عملیاتی پژوهشکدۀ زبان و ادبیات 
در خصوص توسعۀ فعالیت های ترویجی زبان و ادبیات فارسی و سازماندهی و نهادینه سازی ارتباطات، تعامالت و همکاری های 

علمی و پژوهشی پژوهشکده با نهادهای همگن در درون و بیرون پژوهشگاه صورت گرفته است«.
سپس دکتر سهیال موسوی سیرجانی، رئیس مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی، ضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان 
در کارگاه، با اشاره به سابقۀ همکارهای علمی بین پژوهشکده و مرکز تحقیقات در سال های 1396 و 1397 و برنامه های آتی این 
دو نهاد علمی و پژوهشی، به مهم ترین اهداف و نتایج برگزاری جلسۀ نقد شعر دانشجویی که به صورت کارگاه »نقد ادبی و مکتب 

های آن« برنامه ریزی شده، اشاره و اظهار امیدواری کرد که این برنامه در آینده تداوم یابد.
پس از آن جلسه به ترتیب با سخنرانی دکتر عبدالحسین فرزاد و دکتر احمد ابومحبوب در باب اصول و مبانی نقد، ادبیات، نقد و 
ارزش ها، فرمالیسم، تجربه شعری، تفاوت حادثه شعری و تاریخی و درک زمانه و ...ادامه پیدا کرد. دکتر امیربانو کریمی، سخنران 
بعدی جلسه بود که با بحثی اجمالی دربارۀ ویژگی های شعر امیری فیروزکوهی و مظاهر مصفا )پدر و همسر خود( دو شعر بلند این 

دو شاعر معاصر را قرائت کرد که مورد نقد و بررسی منتقدان حاضر در جلسه قرار گرفت.
بخش سوم برنامه، با طرح بحث هایی از سوی دکتر فرزاد و ابومحبوب دربارۀ  نقد شعر و ویژگی های آن آغاز شد و با نقد عملی 
اشعار دانشجویی همراه با قرائت اشعاری از دانشجویان عضو انجمن علمی دانشجویی شعر و نقد پژوهشگاه و کانون ادبی و نقد 

اشعار دانشگاه آزاد واحد جنوب، و پرسش و پاسخ دانشجویان حاضر در جلسه پایان یافت.

1 8
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گزارشنشست»ارمنیانوکردهادرسالهایجنگجهانیاول«

نشست های  سلسله  از  نشست  ششمین 
جنگ  سال های  در  ایران  اجتماعی  »حیات 
جهانی اول « با موضوع »ارمنیان و کردها در 
سال های جنگ جهانی اول« با سخنرانی دکتر 
کارن خانلری و دکتر سیروان خسروزاده در 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
برگزارشد. این نشست در تاریخ 5 تیر 1397 
به همت پژوهشکدۀ علوم تاریخی پژوهشگاه 
برگزار  تاریخ  ایرانی  انجمن  و  انسانی  علوم 

شد.
پرداختن  با  را  خود  سخنان  خانلری  دکتر 
کرد.  آغاز  اول  جهانی  جنگ  وقوع  دالیل  به 
سه  به  ابتدا  در  بحث  به  ورود  برای  وی 
رخداد بزرگ قبل از جنگ جهانی اول اشاره 
در  روسیه  و  عثمانی  »جنگ  گفت:  و  کرد 
1877-1878 انقالب مشروطه در عثمانی و 
 1912-1913 سال های  در  بالکان  جنگ های 
جهانی  جنگ  در  تأثیرگذار  رخداد  سه  که 
روسیه،  و  عثمانی  جنگ  در  هستند.  اول 
را  بالکان  مناطق  آزادسازی  قصد  روس ها 
روس ها  مدتی  از  پس  داشتند.  عثمانی  از 
معاهده  در  و  می دهند  صلح  خواست  در 
می شود  امضای  استفانو  سن  در  که  صلحی 
و  ارمنستان  می شود،  متعهد  عثمانی  دولت 
والیات ارمنی نشین عثمانی از حمله نیروهای 
دولتی، کردها و چرکس ها در امان باشند. به 
صلح  معاهده  در  ارمنستان  واژۀ  بردن  کار 
سلطان عبدالحمید دوم را نگران کرد. چراکه 

این واژه بار سیاسی داشت«.
انگلیسی  »دیپلمات های  داد:  ادامه  خانلری 
معاهده سن  از  را  ارمنستان  واژه  عثمانی  و 
استفانو حذف کردند اما نگرانی برای دولت 
عثمانی وجود داشت که ارمنی ها هم همانند 
ملل بالکان به زودی خواستار استقالل شوند. 

سیصد  حدود   1894-1896 سال های  در 
شرق  شش گانۀ  والیات  در  ارمنی  هزار 
آناطولی به دستور سلطان عبدالحمید دوم 
»قتل عام های  به  معروف  که  شدند  کشته 
حمیدیه« است. عبدالحمید با تشکیل سپاهی 
با نام حمیدیه که برخی عشایر کرد هم در 
را  کشتار  برنامه  این  داشتند،  حضور  آن 
انجام داد. عبدالحمید با تحریک حس دینی 
با  اما  کرد  اقدام  این  وارد  را  آنها  کردها 
متوقف  اقدام  این  غربی  دولت های  ورود 
نارضایتی های  براساس  شد. در سال 1908 
امپراطوری عثمانی  عمومی که در سراسر 
وجود داشت، انقالب های اجتماعی و سیاسی 
به وجود آمد. حزب اتحاد و ترقی یا ترکان 
وارد  عثمانی  تا  آمدند  کار  سر  بر  جوان 
در  می شود.  خود  تاریخ  از  جدیدی  دورۀ 
در  دوم  عبدالحمید  سلطان   1909 سال 
اقدامات ضد انقالبی و ضد مسیحی خود سی 
هزار از ارمنیان سیلیسیه و عده ای از کردها 
را در این شهر از بین می برد. همچنین در 
از سلطنت خلع  سال 1909عبدالحمید دوم 
اتحاد  حزب  دست  به  حکومت  و  می شود 
تحوالت،  این  با  همزمان  می افتد.  ترقی  و 
بالکان  مسیحی  اقوام  قیام های  و  شورش 
خواستار  که  عثمانی  مرکزی  حکومت  علیه 

استقالل بودند شکل گرفت. 
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را  اقدامات  این  ترک  ناسیونالیست های 
بر نمی تابیدند. در حالی که حزب اتحاد و 
بودند  عثمانی  ترقی، سردمدار مشروطه 
را  حکومت  آزادی  و  دمکراسی  شعار  با  و 

برعهده گرفتند. 
1912- سال های  در  بالکان  جنگ های 

گرفت  شکل  مسیحی  اقوام  علیه   1913
به  نیز  ارمنی ها  نبود.  موفقیت آمیز  که 
سیاسی  مطالبات  و  پیوستند  قیام  این 
می کردند.  پیگیری  را  خود  اجتماعی  و 
و  اتحاد  حزب  در  کودتایی  احوال  این  در 
ترقی بوقوع پیوست و الیت قدرت حزب 
پاشا و سردمداران حزب  همچون شفکت 
جمال  و  انور  و  طلعت  و  می شوند  کشته 
قدرت  افراطی  ناسیونالیست های  از  پاشا 
در  آنها در 1913   به دست می گیرند.  را 
برای  بالکان شکست خوردند و  جنگ دوم 
توجیه شکست های پی درپی خود ملت های 
و  اختالل  به  متهم  را  امپراطوری  مسیحی 
و  کردند  امپراطوری  امور  در  کارشکنی 
برای  ملت ها  دسترس ترین  در  ارمنی ها 
انتقام قلمداد می شدند. ترکان جوان در فاز 
اول تنفر ضد ارمنی بحث دینی را مطرح 
طوایف  برخی  شد  باعث  این  و  کردند 
کرد وارد نزاع ضد ارمنی حکومت شدند 
تشکیالت مخصوصه  نام  به  تشکیالتی  در  و 
از  ساماندهی شدند.  جدید  دولت  توسط 
شد  آغاز  ارامنه  نسل کشی   1915 آوریل 
و تا سپتامبر 1916 ادامه یافت و به کشته 
شدن بیش از یک میلیون ارمنی منجر شد. 
تتمه  کشتار  جنگ  پایان  تا   1916 سال  از 
برخی  البته  یافت  ادامه  مرور  به  ارمنی ها 
برای  بسیاری  از طوایف کردها کمک های 
کنکاش  یک  در  کردند.  ارامنه  جان  حفظ 
آماری از بازماندگان نسل کشی حدود 50 
درصد از بازماندگان ارامنه توسط کردها 

جان سالم به در بردند«.

به  زاده  خسرو  دکتر  نشست  ادامه  در 
ذکر  با  وی  پرداخت.  خود  سخنان  بیان 
 1878 سال  در  »روس ها  گفت:  مقدمه ای 
نیروهای  بالکان  ملل  شورش  دنبال  به 
خود را از محور قفقاز و بالکان به عثمانی 
وارد کردند و به پیشروی در این مناطق 
پرداختند. هشدار اتریش و انگلستان باعث 
بردارند.  پیشروی  از  دست  روس ها  شد 
معاهده   - سان  قرارداد   61 و   16 ماده 
مسیحی  اقوام   - عثمانی  و  روسیه  صلح 
می کرد.  مالی  و  جانی  تضمین  را  عثمانی 
»معاهده  عنوان  با  بعدی  معاهده  در 
را  خود  اجرایی  پشتوانه  ماده  این  برلن« 
از دست داد. در این ایام ارمنیان سیاست 
جلب محافل اروپایی را در پیش گرفتند و 
رفتار آنها نسبت به عثمانی تا حدی تغییر 

کرد. آنها 6والیت شرقی آناتولی را تحت 
عنوان ارمنستان غربی می خواندند اگرچه 
والیات  این  جمعیت  از  قابل-توجهی  بخش 
غیرارمنی بودند. در این زمان عبدالحمید 
درصدد  صدراعظم  پاشا  سعید  و  دوم 
سعی  عبدالحمید  برآمد.  ارمنیان  تصفیه 
انجام  کردها  کمک  با  را  اقدام  این  کرد 
عبیداهلل  شیخ  کردها همچون  برخی  دهد 
نهری درخواست عبدالحمید را رد کردند. 
با  کرد  سعی  عبدالحمید   1891 سال  در 
در  تنها  که  حمیدیه  مزدور  سپاه  تشکیل 
قبال وی پاسخگو بود  و بیشتر از دو طایفه 
از  را  ارمنیان  بود  جاللی  و  حیدرانلو  کرد 

میان بردارد. 



2                                                                                                 خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  1

متاسفانه این سپاه در بین سال های 1894 
تا 1896 بیش از سیصد هزار ارمنی را قتل 
عام کردند. تنها همین دو طایفه کرد در 
این اقدامات دست داشتند و بخش عمده 
کردها حتی مخالف این تصفیه بودند. در 
تن  چند  که  داریم  گزارشاتی   1903 سال 
از سران سپاه حمیدیه به جرم حمایت از 
اواخر  از آن اخراج می شوند. در  ارمنیان 
اکتبر 1914 عثمانی ها به تحریک آلمان ها 
وارد کارزار جنگ جهانی اول می شوند. البته 
جنگ  از  قبل  هفته ها  عثمانی  کرد  عشایر 
ارمنی نشین  روستاهای  به  تاز  و  تاخت  با 
را  نبرد  مرزها  آنسوی  آسوری نشین  و 
آغاز کرده بودند. روس ها نیز به تبع آن 
وارد  آسوری ها  و  ارمنیان  از  حمایت  در 
روس ها  شدند.  ایران  آذربایجان  منطقه 
پس از مدتی از ترس پیشروی عثمانی ها 
شبانه آذربایجان را ترک کردند و حامیان 
گذاشتند.  تنها  را  خود  آسوری  و  ارمنی 
قتل  به  و  وارد  آذربایجان  به  عثمانی ها 
و  سلماس  در  آسوری  و  ارمنیان  عام 
ارومیه پرداختند. بخش زیادی از ارمنیان 
و  آمریکایی  مسیون های  به  آسوری ها  و 
فرانسوی مقیم آذربایجان پناه بردند که 
البته ناکام ماندند. تاریخ نگاران آذربایجان 
این قتل عام را بر گردن کردها انداختند 
درحالی که دستور قتل عام آنها را افسران 
و  کردند  اجرا  عثمانیان  و  صادر  عثمانی 
این اسناد در وزارت خارجه ایران موجود 

است«.
خسرو زاده ادامه داد: »حضور 150 هزار 
تزاری  روسیه  ارتش  سپاه  در  ارمنی 
باعث می شد عثمانی2ها حس ضد ارمنی 
خود را تشدید بخشند. در مارس 1915 
هنگامی که روس ها شهر وان را تصرف 
میلیون   5/1 حدود  عثمانی-ها  کردند 
ارمنی داخل امپراطوری را به بهانه تبعید 

قتل عام کردند.

علیه  نیز  کرد  بیگ های  از  برخی  جنایات 
درخشان  همکاری  کردند.  اقدام  عثمانی ها 
 5 و  انجام شد  »درسیم«  ارمنی در  و  کرد 
چند  کرد.  پیدا  نجات  جانشان  ارمنی  هزار 
ماه بعد همین سیاست در حق کردها انجام 
کرد  هزار  هفتصد  عثمانی  سلطان  گرفت. 
را از آناتولی شرقی به غرب آناتولی انتقال 
با ترکیب در جمعیت منطقه غرب  داد که 
دست  از  را  خود  کردی  هویت  آناتولی 
استقالل  بالکان خواستار  ملل  مثل  و  بدهند 

و از عثمانی جدا نشوند«.
مسئله  خواندن  مهم  ضمن  خاتمه  در  وی 
روس ها  همکاری  از  ارمنی ها  ممانعت 
علیه  کردها  از  »بخشی  گفت:  کردها،  و 
هیچ  قفقاز  ارمنیان  اما  بودند  عثمانی ها 
روس ها  با  کردها  همکاری  به  عالقه ای 
نداشتند. چرا که ارمنیان خواهان آزادی و 
کمک  به  آناتولی  شرقی  والیت   6 استقالل 
روسها بودند اگر کردها به روس ها نزدیک 
افتاد.  می  چالش  به  هدف  این  شدند  می 
به  سعیکردند  ها  روس  1917.م  سال  در 
همکاری با کردها بپردازند و کردها شرط 
ارمنی  بدون  که  روس  لشکر  هر  کردند 
باشند مورد حمایت کردهای آناتولی قرار 
هم  میان  این  در  متأسفانه  گرفت.  خواهد 
ارمنی ها  جانب  از  هم  و  کردها  جانب  از 
هم  یکدیگر  به  نسبت  متقابلی  کشتارهای 
انجام گرفت که این عامل به شدت جمعیت 
آنها را در منطقه کاهش داد«. سعی کرد با 
تشکیل سپاه مزدور حمیدیه که تنها در قبال 
وی پاسخگو بود و بیشتر از دو طایفه کرد 
میان  از  را  ارمنیان  بود  جاللی  و  حیدرانلو 
بردارد. متاسفانه این سپاه در بین سال های 
1894 تا 1896 بیش از سیصد هزار ارمنی 
طایفه  دو  همین  تنها  کردند.  عام  قتل  را 
کرد در این اقدامات دست داشتند و بخش 
عمده کردها حتی مخالف این تصفیه بودند. 
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دومین نشست از سلسله نشست های »همکاری های بین رشته ای تاریخ و باستان شناسی« با موضوع 
»فرهنگ، تاریخ و باستان شناسی ایران« با سخنرانی دکتر ژاله آموزگار و دکتر جواد نیستانی به همت 
تیرماه 1397، در پژوهشگاه علوم  تاریخ 25  انسانی در  تاریخی پژوهشگاه علوم  پژوهشکده علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد

دکتر ژاله آموزگار به عنوان سخنران اول بحث خود را براساس کتیبه های ایران باستان آغاز کرد 
و با تأکید بر آن که اگر باستان شناسان نبودند و این کتیبه ها را در اختیار مورخان و زبان شناسان 
نمی گذاشتند طبعًا حرفی برای گفتن وجود نداشت، ادامه داد: »زبان ها و کتیبه ها همیشه وسیله ای 
بوده اند که تاریخ را هویدا کنند. این نقص را همواره بر ایرانیان وارد آورده اند که تاریخ خود را 
ننوشته اند لذا آنچه مرا به راه زبان شناسی کشاند این بود که جوابی بر این ادعا پیدا کنم. آیا کتیبه 
نگارش  با همان دوره  کتیبه ها که همزمان  از  بسیاری دیگر  کتیبه زرتشت و  بیستون، نقش رستم، 
از نوشته های هرودوت است که  تاریخی که بسیار معتبر  تاریخ هستند؟  از  شده اند، چیزی به غیر 
چند قرن بعد از دیگران شنیده و نوشته شده است. معموالً تاریخ را به دو بخش قبل از تاریخ و پس 
از تاریخ تقسیم می کنند و مبنای آن را اختراع خط می دانند اما نمی توان قائل بر این شد که قبل از 

اختراع خط تاریخ وجود نداشته است«.
اندیشه ها بر سنگ و لوحه  نگارش رویدادها و قوانین و  ادامه در مورد سابقه  دکتر آموزگار در 
با اشاره به استوانه کوروش بزرگ که باستان شناسان در کاوش های  را مواردی را مطرح کرد و 
خود کشف کردند، گفت: »در کنار اطالعات زبان شناسی و باستان شناسی این استوانه، آن چه که از 
اهمیت بیشتری برخوردار است، برداشت تاریخی است که می توان از آن به دست آورد. سپس به 
کتیبه بیستون اشاره کرده و عالوه بر این که آن را یک داده باستان شناسی مهم دانستند نکات خاص 
تاریخی آن را نیز بیان کرد. از جمله این که به صورت عمدی در شاه راهی مهم حک شده و مطالب 
کتیبه اطالعات مهمی از شجرنامه داریوش شاه،  فهرست با ارزشی از اسامی کشورهای تحت فرمان 

هخامنشیان و گاه شماری این رویدادها را دربر دارد«.

دکترآموزگار:

اینتهمترابرخودماننپذیریمکهبیتاریخبودهایم
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ما  زمان  به  چه  اگر  ساسانی  »دوره  داد:  توضیح  ساسانی  دوران  مورد  در  سپس  آموزگار  دکتر 
نزدیک تر است و مورخان بسیاری نیز در این باره نوشته اند اما کماکان کتیبه  های برجای مانده از 
این زمان هستند که بیشترین یاری را به ما می دهند. شاپور ساسانی در کتیبه اش در کتیبه زرشت 
نسب نامه، اعتقادات مذهبی، لشگرکشی ها و باالخص شکست رومیان را بیان کرده است که چون 
مربوط به همان زمان است ارزش بسیاری دارد. یکی از نکات مهم در این کتیبه نام بردن از زنان 
است که نشان می دهد در آن زمان زنان نیز در جامعه جایگاه ویژه  ی داشتند. دیگر کتیبه، کتیبۀ 

»کرتیر« است. 
وی در پایان عنوان کرد: »پس نباید گفت که ما تاریخ خود را ننوشته ایم. ما در یافتن کتیبه ها مدیون 
باستان شناسان هستیم، در کاویدن نکاتش مدیون زبان شناسان و در نتیجه گیری و تحلیل مدیون 

تاریخ نویسان هستیم و این تهمت را بر خودمان نپذیریم که بی تاریخ بوده ایم«.
این جلسه کالم خود را چنین آغاز کرد: »واقعیت آن است که  دکتر جواد نیستانی دیگر سخنران 
دانشجویان باستان شناسی با گرایش قبل از اسالم نیازمند بررسی منایع اسالمی هستند اما چندان به 
دنبال شناسایی این منابع نبوده و نیستند که بتوانند روایات واقعی را از غیرواقعی تشخیص دهند. آن 
چه که در ایران به نام مطالعات میان رشته ای اتفاق افتاد زایش درستی نداشت. در فرانسه در سال 
1920 مکتب آنال شروع به فعالیت کرد و اساس اندیشه این مکتب این بود که روایت گر محض 
تاریخی نباشیم و آن را با تحوالت سیاسی و اجتماعی جامعه پیوند دهیم. اما این اتفاق در مطالعات 
ما جای ندارد و دانشجویان نمی توانند موضوعات خود را با زمینه تاریخی پیوند دهند. مطالعات 
میان رشته  ی نیز عماًل از سال 1940 در غرب باب شد. اما تجربیات نشان می دهند که نظام آموزشی 
ما تنها به وارد کردن این عنوان بسنده کرده و عنوان میان رشته  ای به هیج وجه در نظام آموزشی 
ما تبین نشده و دانشجویان نمی توانند به درستی از آن استفاده کنند. وی مشکل بعدی را استفاده از 
رویکردهای نظری دانست و گفت: »دانشجویان اصرار به استفاده از این عنوان در رساله های خود 
دارند در حالی که به آن مسلط نیستند. واقعیت آن است که بدون همکاری بین رشته های مختلف 
تحقیقی همه جانبه صورت نمی گیرد و مشکل اصلی بر این است که چگونه می توان این همکاری را 
عملی کرد که باید در گام اول محقق این مهم را دریابد که تا منابع را نشناسد، نمی تواند تحقیقی 

کامل ارائه کند«.
نیستانی افزود: »در رابطه با ضرورت همکاری رشته ها با هم می توان به این اشاره کرد که برای 
نمونه در رشته تاریخ رساله هایی در زمینه سکه شناسی کار شده که در بین اساتید هیچ سکه شناسی 
وجود ندارد یا مواردی هستند که منابع تاریخی آن دوره را بسیار پر رونق معرفی کرده اند اما 
نتیجه آزمایشات انجام شده روی سکه های آن دوره این است که سکه ها فاقد ارزش هستند پس 
آن دوره نمی تواند پر رونق بوده باشد یک نمونه دیگر مسجد »استرآباد« است که من شخصًا 
جهت بررسی آن رفتم. مناره بنا کتیبه ای از دوران سلجوقی داشت اما منبع رجالی نگارش شده در 
این باره عنوان کرده که برخی این بنا را به دوره سلجوقی نسبت می دهند اما با ایراد شواهدی 

نشان می دهد که تنها مناره آن سلجوقی است اما کل بنا مربوط به دوره سلجوقی نیست«.
از استفاده  با کار باستان شناسان گریزی  ارتباط  پایان تأکید کرد: »در دانشگاه ها و در  نیستانی در 
از منابع تاریخی نیست؛ پیوند واقعی در یک کار عملی درست بین باستان شناسی و دیگر رشته ها 
بین  پیوند  مورد  در  که  جلسه  این  امیدوارم  واقعی.  نه  است،  صوری  شکل  به  بیشتر  متأسفانه 
باستان شناسی و تاریخ برگزار شد و عماًل به نقد نظام آموزش عالی کشور رسیده است، در نهایت 

به اتفاقی مثبت در این زمینه منجر شود.
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فرهنگ نامه نویسی در ایران؛
یادبود سالروز درگذشت دکتر محمد معین

سالروز  مناسبت  به    1397 تیرماه   12 سه شنبه  روز  ایران«  در  »فرهنگنامه نویسی  نشست 
درگذشت دکتر محمد معین و  به همت پژوهشکدة زبان و ادبیات و حمایت معاونت فرهنگی 
اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با همکاری معاونت فرهنگی- اجتماعی 
ابوالقاسم  دکتر  نشست  این  در  شد.  برگزار  رسانه(  و  خبر  )کانون  طباطبایی  عالمه  دانشگاه 

رادفر، استاد احمد سمیعی گیالنی و دکتر مهدخت معین به ایراد سخن پرداختند.

بر  عالوه  را  جلسه  این  برگزاری  نشست،  دبیر  شریف نسب،  مریم  دکتر  برنامه  ابتدای  در 
تهیه و تدوین کتاب های  اهمیت  یادآوری  استاد محمد معین،  فعالیت های علمی  گرامیداشت 
مرجع دانست. و افزود: »بایسته است مراکز بزرگ پژوهشی  از جمله پژوهشگاه علوم انسانی 

و مطالعات فرهنگی، بخش زیادی از همت خود را صرف تالیف  کتاب های معتبر مرجع سازد«.
دکتر یوسف محمدنژاد، رئیس پژوهشکده زبان و ادبیات، پس از خیر مقدم به حاضران به ذکر 
شمه ای از ویژگی های شخصیتی و علمی دکتر محمد معین پرداخت و بهره مندی از آموزش سنتی، 
اشراف بر علوم قدیم و زبان عربی، تسلط به زبان فرانسه، اهتمام به پژوهش های میان رشته ای، 
ارتباط تنگاتنگ با دانشمندانی از سراسر جهان، تالش برای ترجمه آثار معاصر جهان، سفرهای 
متعدد به بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان، تالش برای غنای فضای دانشگاهی و تهیه منابع 

مناسب برای رجوع دانشجویان و... را از ویژگی های بارز ایشان دانست.
سیر  به  سخنانی  در  ادبیات،  و  زبان  پژوهشکدة  استاد  رادفر،  ابوالقاسم  دکتر  ادامه،  در 
فرهنگ نگاری در شبه قاره هند و نیز ایران پرداخت و با اشاره به مهم تریِن این فرهنگنامه ها، 
برخی از ویژگی های بارز سبکی و کاربردی هریک آنها را برشمرد. وی سپس بر جایگاه ممتاز 
مرحوم دکتر محمد معین در تدوین لغت نامۀ دهخدا تأکید کرد و به تببین  ارزش های علمی و 

تحقیقی فرهنگ فارسی معین پرداخت.
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از زندگینامه دکتر محمد معین و خاطرات  نقل شّمه ای  به  سپس استاد احمد سمیعی گیالنی 
»معین  گفت:  خود  سخنان  از  بخشی  در  سمیعی  پرداخت.  ایشان  شخصیت  از  خود  شخصی 
نسل های متعددی از دانشجویان را با همین روحیه علمی پرورش داد. محضر درس او خصلت 
آموخته  تحقیق  روش  هم  و  می گرفت  صورت  معلومات  انتقال  هم  آن،  در  و  داشت  کارگاهی 
می شد. بدین سان، شاگردان معین، تنها با انبانی از محفوظات از درس فارغ نمی شدند؛ مهارت 
و  می کرد  ایفا  را  راهنما  استاد  نقش  تعلیم،  مراحل  همۀ  در  وی  می کردند.  کسب  نیز  پژوهش 
دانشجویان را طی دوران تحصیل، به پژوهش علمی وامی داشت. دکتر شهیدی، همکار نزدیک و 

جانشین او، در اداره لغت نامه همان شیوه او را در تدریس دانشگاهی پیروی می کرد. ...«
در ادامه جلسه، نماآهنگی از مصاحبه با تعدادی از نامداران حوزه فرهنگ نویسی )استادان دکتر 
حسن انوری، دکتر سعید نجفی اسداللهی، دکتر رسول شایسته و دکتررضا مصطفوی سبزواری( 
پخش شد. شایان گفتن است که این نماآهنگ را کانون خبر و رسانه معاونت فرهنگی اجتماعی 
دانشگاه عالمه طباطبایی به همین مناسبت تهیه کرده و در اختیار پژوهشکدة زبان و ادبیات 

گذارده است. 
و مهم ترین  آثار  و  احوال  به شرح  از آن دکتر مهدخت معین، فرزند مرحوم دکتر معین،  پس 
فعالیت های علمی-پژوهشی استاد زنده یاد پرداخت. در بخشی از سخنان وی شرح تولد پدر 
این چنین نقل شد: »به تاریخ لیله دوشنبه 17 شهر رجب المرجب 1336 نورچشمی محمدآقا 
از شب  مبارکی متولد شد شش ساعت  به  ابوالقاسم،  آقا شیخ  نورچشِم محترم،  فرزند جناب 
آله الطاهرین.  و  علی  و  بمحمد  والدیه  عمر  و  عمره  طّول  و  رزقه  وّسع  و  احفظه  اللهم  گذشته. 
)یادداشت محمدتقی معین العلماء بر پشت قرآن( ]...[ بعدها در خانواده و در مدرسه، همه جا، 
محمد را »محمدآقا« صدا می زدند درحالی که شاگردان دیگر را به شغل پدرشان می نامیدند]...[ 
»محمدآقا«  را  ایشان  نام  ابتدایی،  ششم  تصدیق  ازجمله  تحصیلی  مدارک  از  بعضی  در  حتی 

نوشته اند. ...«
در پایان جلسه، فیلم مستند »یادآر، ز شمع مرده یادآر« ساخته منوچهر مشیری در باب زندگی 

مرحوم استاد دکتر محمد معین پخش شد.
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فراخوان مقاله مجله علمی- ترویجی
 »ادبیات و پژوهش های میا ن رشته   ای«

به اطالع می رساند؛
 

پژوهشگاه میان رشته ای«  پژوهش های  و  »ادبیات  تخصصی  علمی   مجله 
 علوم انسانی و

 مطالعات فرهنگی تأسیس شده و در حال طّی مراحل اداری جهت اخذ
 درجه علمی - ترویجی است. از این رو، از اعضای محترم هیئت علمی و
 کارشناسان گرامی پژوهشی که دانشجوی دوره دکتری یا دارای مدرک
از را  با موضوع مجله  مقاله  های مرتبط   دکتری هستند؛ دعوت می  شود، 
 طریق سامانه نشریات پژوهشگاه، مجله ادبیات و پژوهش های میان رشته ای

.ارسال فرمایند
http://lir.ihcs.ac.ir/

برخی از مهم ترین محورهای مجله به شرح زیر است:
- نقد و بررسی پژوهش های انجام شده در حوزه ادبیات فارسی و دیگر 

رشته  ها
- انتشار مقاالت ارزشمند در حوزه ادبیات و پژوهش  های میان  رشته  ای

- ارتباط ادبیات با رشته هایی همچون زبان شناسی، زبان و ادبیات عربی،
زبان و ادبیات انگلیسی، زبان و ادبیات فرانسوی، تاریخ، علوم اجتماعی، 

فلسفه و...
- آسیب  شناسی رویکردهای پژوهشی ادبیات و مطالعات میان  رشته  ای

- روش تحقیق در مطالعات ادبیات و پژوهش های میان  رشته  ای
- بومی  سازی نظریه  های مطرح در ارتباط با ادبیات و سایر رشته  ها
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گزارش جلسه دفاعیه غزاله حجتی
 )دانشجوی دکتری فلسفۀ دین(

تاریخ برگزاری : 16/04/1397
موضوع: معرفت شناسی اختالف نظر در باور دینی: مصالحه گرایان در برابر نامصالحه 

استاد راهنما: دکتر محمود مروارید
استادان مشاور: دکتر محسن زمانی، دکتر زهرا مبلغ

استادان داور: دکتر پگاه مصلح، دکتر رضا اکبری، دکتر ابراهیم آزادگان

این جلسه روز شنبه 16/04/97 ساعت 15:00 با حضور هیأت داوران و جمعی از دانشجویان فلسفۀ دین و 
برخی از اساتید دانشگاه های تهران در سالن دفاعیه مدیریت تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی )ساختمان کریمخان( برگزار گردید.
و  نمود  طرح  را  پژوهش  مسأله  ابتدا  پرداخت.  خویش  رساله  از  دفاع  به  دقیقه  بیست  مدت  در  دانشجو 
گفت: »این پژوهش به تحلیل و بررسی نتایج معرفت شناختی مترتب بر اختالف نظر تمرکز دارد. او مسئلۀ 
معرفت شناختی اختالف نظر را که موسوم به چالش اختالف نظر است این طور تقریر کرد:  فرض کنید که 
شما مجموعه ای از شواهد را در اختیار دارید. پس از بررسی دقیق این شواهد به این نتیجه می رسید که 
آن شواهد مؤید گزارۀp هستند )بنابراین باور می کنید که p(. سپس آگاه می شوید که شخِص دیگری، که 
او را همتای معرفتی خود به شمار می آورید با داشتن همان شواهد p را پذیرفته است و به آن باور دارد. 
تنها در مواقعی  باشد.  برابر  با وزن شواهد من  از همتای معرفتی کسی است که وزن شواهدش  )منظور 
می توان از اختالِف نظر معقول سخن گفت که این مسئله بین دو همتا اختالِف نظری به وجود آید. در 
اینجا اموری نظیر هوش، استعداد، تحصیالت، توانایی های شناختی، دانش زمینه ای و شواهد روی هم رفته 
مجموعه ای را فراهم می کند که اصطالحًا به مجموع آن ها عنوان »شواهد« را اطالق می کنیم. در تعیین 
همتایی معرفتی هم وزن بودن این شواهد در دو طرف یک اختالف نظر، محل توجه قرار می گیرد و اساسًا 
تنها زمانی اختالف نظری ارزش بررسی معرفتی دارد که دو طرف آن اختالف دیگری را هم شأن و هم 
تراز معرفتی خود بدانند(. مسئلۀ معرفتی اصلی این است که آگاهی از این »اختالِف نظر« )از نظر معرفتی(، 
چه تأثیری بر توجیه باور pخواهد گذاشت؟ پس از آگاهی از چنین »اختالِف نظری«، رویکرِد ناظر به باور 
موجه نسبت بهp ، چه خواهد بود؟ یا به عبارت دیگر، پس از بروز اختالف نظر »واکنش معرفتی معقول و 

موجه چه خواهد بود؟«.
سپس دانشجو به بیان پرسش های اصلی ای پرداخت که موضوع »اختالف نظر« حول آنها می گردد: »آیا 
پس از بروز اختالف نظر با دیگرانی که همتای معرفتی ما هستند، می توانیم به نحو معقول و موجهی دیدگاه 
خود را هم چنان حفظ کنیم؟«، »ویژگی های اختالف نظر معقول چیست و چه هنگام می توان اختالف نظر را 

معقول دانست؟«، و »آیا بروز اختالف نظرها ناقضی برای توجیهات ما محسوب می شود؟«.
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او تصریح کرد که اختالف نظر در دو مرحله رخ می دهد و می توان این دو را از هم تفکیک کرد. 1( مرحلۀ 
ایزوله: در این مرحله، فرد فقط با باور خودش به p مواجه است و چون باور او در این مرحله کاماًل بر مجموعۀ 
شواهدی  مبتنی است که از آنها صدق p را نتیجه گرفته است، آن فرد در باور خود کاماًل موجه است. 2( مرحلۀ 
افشای کامل: در این مرحله دو طرف اختالف نظر، از دیدگاه طرف مقابل خود نسبت به موضوع یکسانی آگاه و 
از شواهد یکدیگر مطلع می شوند و متوجه می شوند که با وجود یکسانی در شواهد یکی از آن ها به p معتقد است 
و دیگری با همان شواهد به p. پرسش اصلی معرفت شناسی اختالف نظر، یعنی »امکان موجه بودن باورهای 

افراد«، در این مرحله مطرح می شود.
دانشجو در قسمت پایانی گزارشش به این اشاره کرد  که پس از بروز اختالف نظرهای معرفتی در حوزه های 
مختلف اندیشه، اصلی ترین مسئله این خواهد بود که رویکرد معرفت شناسانۀ معقول به این اختالف نظرها چیست. 
دو رویکرد اصلی به این موضوع وجود دارد: »مصالحه گرایی« و »نامصالحه گرایی«. رویکرد مصالحه گرایان در 
مواجهه با اختالف نظر معقول، تعلیق باور است. آنان معتقدند که دو طرف اختالف باید موضع شان را آن قدر 
به هم نزدیک کنند تا اختالف نظر از بین برود. فلدمن، کریستنسن و الگا از جمله افرادی هستند که به این 
موضع معتقدند و در این پژوهش به دیدگاه آنها خواهیم پرداخت. اما رویکرد نامصالحه گرایان به کلی متفاوت از 
مصالحه گرایان است. از نظر نامصالحه گرایان اگرچه بروز اختالف نظر بینه ای علیه باور اولیۀ ماست، اما نمی تواند 
توجیه باور ما را در همۀ زمینه ها تضعیف کند. پیتر ون اینوگن، آلستون و ِکلی سه متفکر اصلی از معتقدان به این 

رویکرد هستند.
دانشجو سپس دربارۀ اختالف نظرهای دینی صحبت کرد و پس از معرفی موارد روشنی از آنها و با تمرکز بر 
تکثر ادیان به واکاوی بیشتر در اختالف نظرهای دینی پرداخت و تمام مباحث قبل را با تأکید بر باورهای دینی 
بررسی کرد. و در پایان کوشید تا با دفاع از موضع مصالحه گرایی تعدیل شده راه حلی برای اختالف نظرهای دینی 
ارائه کند که براساس آن مؤمنان و ملحدان هر یک به نحو موجهی می توانند بر باورهای خود استوار بمانند و از 

تهدید شک گرایی رها شوند.
رساله در یک مقدمه، سه بخش و یک مؤخره سامان یافته است: 

در مقدمه به بیان کلیات پژوهش، توضیح و تعریف اصطالحات و بررسی ادبیات موضوع می پردازد.
بخش اول: در این بخش به تشریح مفاهیم، معرفی اصطالحات اصلی بحث، معرفی جغرافیای بحث و تدقیق 
بیشتر موضوع پرداخته است. این فصل به بیان مقدمات مهمی اختصاص داده  شده است که برای پیش بردن 

مباحث مطرح رساله به آنها نیاز است.
بخش دوم: در این فصل با استفاده از مفاهیم عاِم معرفت شناسِی اختالف نظر به بررسی بیشتر موضوع پرداخته 
شده است و تالش شده است که مسئله روشن تر شود، جنبه های چالش ّبرانگیز بودن اختالف نظر از نظر معرفتی 
نشان داده شود، گرایش ها و رویکردهای باوری اصلی نسبت به مسئلۀ اختالف نظر معرفی شود و استدالل های 

مصالحه گرایان و نامصالحه گرایان را بررسی می شود. 
بخش سوم: در فصل سوم رساله که نقطۀ اوج پژوهش حاضر است مباحث پیرامون مسئلۀ اختالف نظر دینی 
می گردد. در ابتدای این فصل به پیشینه ای از بحث تنوع ادیان در فلسفۀ دین اشاره شده است تا به پیوند مباحث 
معرفت شناختی جدید با مباحث قدیمی تر برقرار شود. سپس با ذکر مباحثی نظیر مسئلۀ صالحیت های معرفتی 

دینی یا جنس شواهد دینی وارد عمق اختالفات موجود در ادیان شده است.
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در پایان این فصل با ذکر روایت تعدیل شده ای از دیدگاه مصالحه گرایی به دفاع از رویکرد باوری مصالحه گرایی 
مؤمنان  رویکرد،  این  اتخاذ  با  داده  شده که چطور  نشان  و  است  پرداخته شده  دینی  اختالف نظرهای  قبال  در 
قائل اند،  نقض کنندگی  معرفتی  ارزش  اختالف نظر  برای  اینکه  اختالف نظر، ضمن  با  مواجهه  از  پس  می توانند 

همچنان بر باور مؤمنانۀ خود استوار بمانند و در این کار موجه نیز باشند.
مصالحه گرایی  رأی  نگارنده  نظر  از  که  است  شده  داده  نشان  نیز  نتیجه گیری،  فصل  آخر،  فصل  در  مؤخره: 
تعدیل شده در زمینۀ اختالف نظرهای دینی، پاسخ بدیع و قابل قبولی است که راهی بر چالش موجود می گشاید.

پس از خطابه دانشجو، استادان داور به بیان نظرات خویش پرداختند:
نخست دکتر رضا اکبری استاد داور مدعو دیدگاه خود را درباره رساله بیان کرد. وی ضمن بیان محاسن رساله از 
جمله  نوآوری در موضوع رساله، کثرت منابع دیده شده، نگارش عالی و بدون نواقص ویرایشی و دقت و شیوایی 

طرح مباحث، برخی پیشنهادات را برای بهتر شده رساله متذکر شد:
1.در خصوص بسیاری از اصطالحات اختالف نظر وجود دارد، بهتر است بعضی جاها تعیین مراد کنید.

2. از به کار بردن قیدهای اطالقی بپرهیزید.
3. در مقدمه روش کار را بیشتر توضیح دهید. این باعث می شود که بتوانید برخی از توضیحات را کوتاه تر کنید.

4. ابتدای فصل سوم روش شناسی بحث را دوباره ذکر کنید. 
5. نتیجه کمی مختصر است، بهتر است سؤال ها و بصیرت های جدیدی را اضافه کنید.

سپس دکتر پگاه مصلح، استاد داور داخلی به بیان نظرات خود دربارۀ فلسفۀ تحلیلی به طور کلی پرداخت. از نظر 
وی رساله ابتکاری و نو است، نظم منطقی خوبی دارد، جذاب و خواندنی است و نویسنده در آن حضور جدی دارد 
و از منابعی متنوع برخوردار است؛ اما با این وجود کاًل فلسفۀ تحلیلی دچار نواقص جدی است. دکتر مصلح در 
ادامه به بیان دیدگاه های خود دربارۀ فلسفۀ تحلیلی پرداخت  و در پایان تصریح کرد که این صحبت ها ربطی به 

این رساله ندارد.
سپس دکتر مریم زهرا مبلغ، مشاور دوم رساله، به بیان نظریات خویش پرداخت. وی نیز با بیان اینکه رساله از 
نظر نگارشی بسیار خوب نوشته شده است و کثرت منابع مورد مطالعه در آن مشهود است و نظم منطقی خوبی 
دارد. به بیان دیدگاه ها و نظرات خود دربارۀ فلسفۀ تحلیلی پرداخت و اذعان داشت که این نکات مستقیمًا ربطی 

به این جلسه و این رساله ندارد.
سپس دکتر ابراهیم آزادگان، داور مدعو دیگر به بیان یک اشکال پرداخت: »براساس موضع مصالحه گرایی تعدیل 
شده در اختالف نظرهاي دیني معیارهاي مورد استفاده مؤمنان غیراستاندارد است و طرفین مي توانند با تکیه بر 
این معیارها به نحو موجهي بر باور خود استوار بمانند. در این حالت اگر این را بپذیریم تلقي هاي تندروانۀ دیني 

نظیر قرائت داعش از اسالم نیز مجاز مي شود و استوار ماندن بر باور براي اینها نیز معقول است«.
پس از بیان نظرات استادان داور، دانشجو در مورد برخی از پیشنهادات مطرح شده، پیشنهادها را مفید دانست و 
گفت که در نسخۀ نهایی آنها را اعمال می کند. در پاسخ به تنها اشکال مطرح شده که دکتر آزادگان مطرح کرد، 
اظهار داشت: »درست است که پیتارد قبول دارد که در مواردی، اختالف نظر نمی تواند نقش ناقض را بازی کند، 
ولی این اصال بدان معنا نیست که هر قرائتی از دین اسالم یا هر دین دیگری معقول موجه است. من ربطی بین 

این دو نمی بینم.
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تاریخ برگزاری: 27/04/1397
موضوع: برآمدن وتطورآموزش پزشکی مدرن در ایران )از دارالفنون تا عصرحاضر(

استاد راهنما: دکتر علیرضا منجمی
استادان مشاور: دکتر غالمحسین مقدم حیدری، دکتر مینو یغمایی

استادان داور: دکتر مهدی معین زاده، دکتر حمیدرضا نمازی، دکتر سلیمان احمدی
این جلسه در تاریخ 27/04/97، ساعت 14:00 با حضور هیأت داوران رساله و تعدادی از دانشجویان و مدعوین 

در سالن دانش ساختمان تحصیالت تکمیلی برگزار گردید.
در ابتدای جلسه دفاعیه، دانشجو در 35 دقیقه به ارائه رساله پرداخت. وی ضمن معرفی موضوع رساله، پرسش 
اصلی، ابهامات، فرضیه¬ها و تشریح بیان مسأله به ضرورت بنیادی پژوهش مورد نظر و نتایج آن پرداخت. 
سپس دانشجو با ارائه تقسیم¬بندی پژوهش در سایۀ ادوار تاریخی )آموزش پزشکی در دوره قاجارو دارالفنون 
تا افتتاح دانشکده طب، آموزش پزشکی در دورۀ پهلوی و دورۀ  بعد از پیروزی انقالب اسالمی تا عصر حاضر(، 

به توصیف، تبیین و ارائه طرح الگوبندی مسأله موردنظر پرداخت.
دانشجو با رصد تاریخی همه جانبه، عنوان نمودند که در دوره قاجار، آموزش پزشکی مدرن در تقابل با طب 
سنتی به هویت مستقل رسید و با احتیاط و بتدریج به حیات خود ادامه داد، ارکان پزشکی مدرن در این دوره

گزارش جلسه دفاعیه امیر محمدی
 )دانشجوی دکتری تاریخ علم دوره اسالمی(

به دیگر سخن، نظریه پیتارد دیدگاهی درباره اهمیت معرفت شناسی اختالف نظر است؛ یعنی صرفًا درباره این 
بحث می کند کی اختالف نظر ناقض است و کی نیست، و سپس نتیجه می گیرد دامنه ناقض بودن اختالف نظر 
محدودتر از آنی است که مصالحه گرایان کالسیک قائل بودند. ولی دیدگاه پیتارد به هیچ وجه ناظر به این مسئله 
نیست که آیا قرائت های مختلف از ادیان در وهله اول )با صرف نظر از اختالف نظر( موجه هستند یا خیر. اصال 
مسئله اش این نیست. لذا ممکن است که دیدگاه پیتارد صحیح باشد، و در عین حال قرائت داعش اصاًل از همان 
ابتدا )و با صرف نظر از اختالف نظر( موجه نباشد، مثاًل به این دلیل که به شواهد موجود توجه نداشته است و یا 
به هر دلیل دیگری. این مطلب را می توان با توسل به تفکیک میان »باور معقول« و »واکنش معقول« )که در 
ص 44 رساله آورده اید( نیز توضیح داد. حد اکثر چیزی که شاید بتوان پذیرفت این است که طبق دیدگاه پیتارد، 
»واکنش معقول« یک داعشی به اختالف نظر، حفظ باور اولیه است )در پرانتز بگویم که همین هم معلوم نیست 
درست باشد. چون در هر حال پیتارد هم شرایطی را برای معقول بودن واکنش حفظ باور مطرح می کند که چه 
بسا در مورد داعشی برآورده نشود(. اما حتی اگر این را نیز بپذیریم، از آن نتیجه نمی شود که باور داعشی معقول 

است. چه بسا باور او از ابتدا هم معقول نبوده است«.  
در پایان هیأت داوران و اساتید راهنما و مشاور به شور نشستند و با اعطای نمره 19 و درجۀ عالی به رسالۀ 

دانشجو، وی را دانش آموختۀ مقطع دکتری رشتۀ فلسفۀ دین تشخیص دادند.
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 )استاد، دانشجو، مردم و حاکمیت قاجاری(، در تعاملی سه جانبه و نانوشته به سر می بردند. آموزش پزشکی 
مدرن در دورۀ پهلوی اول با عبور از ساختار دولت مدرن به فضای آکادمیک راه یافت، در دورۀ پهلوی دوم 
آموزش پزشکی به عنوان یک مسأله مطرح گردید، مسأله ای که اصالح آن می توانست نظام سالمت عمومی 
را تحت تأثیر قرار دهد، ضمنًا در این دوره )پهلوی دوم(، آموزش پزشکی در مقام امری جهانی و بین المللی، 
بر ارکان و ساختارهای خود در ایران سایه افکند و دانشکده های پزشکی در اوایل دهۀ پنجاه شمسی متأثر 

از سیاست های کالن آمریکا و اصول ترومن دچار تحول و تغییر شدند. 
سپس نامبرده با دنبال کردن این مسأله در یک روند متداوم تاریخی، به مسائل و جریانات حاکم بر آن در 
دورۀ بعد از پیروزی انقالب اسالمی پرداخت  و اشاره نمود که بعد از پیروزی انقالب اسالمی، آموزش پزشکی 
بعنوان امری مسأله دار و چالشی در ساختاری جدید و منحصر به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
جای گرفت، و در طرحی کالن به نام »ادغام آموزش پزشکی در نظام ارائه خدمات«، از وزارت علوم جدا و 
به وزارتخانه جدید الحاق گردید، آموزش پزشکی مدرن در دهه شصت شمسی، اهداف کمی را محقق کرد، 
رویکر کلی و غالب در دو دهه بعد، ارتقای نظام کیفی نظام آموزش پزشکی بود؛ ادغام آموزش پزشکی اگرچه 
توانست مشکل کمبود پزشک را برای همیشه حل کند و لیکن در تحقق بسیاری دیگر از اهداف خویش 
ناکام ماند، و امروزه آموزش پزشکی به عنوان مسأله ای مناقشه برانگیز و چالشی کماکان به سوی تحول گام 
برمی دارد. دانشجو در پایان با ارائه نتایج کلی به مهم ترین چالش های حاکم بر نظام آموزش پزشکی پرداخت 
و متذکر گردید که به طورکلی، نبود تفکری سیستمی و جامع در کنار فقدان ذهنیتی تاریخی و منسجم به 
مسأله آموزش پزشکی، از عوامل اصلی نارسایی و رکود در این حوزه به شمار می آیند. بعد از ارائه دانشجو، 

هیأت داوران به بیان نظریات خود پرداختند. 
بعد از توضیحات دانشجو، ابتدا دکتر سلیمان احمدی یکی از استادان مدعو داور ضمن تقدیر از ارائه منسجم، 
منطقی و جذاب توسط دانشجو، به اهمیت موضوع و زنده بودن آن در مقام امری اجتماعی و فرهنگی اشاره 
کرد، سپس با طرح این مسأله که در رساله کمتر از چارچوبهای اصلی روش متد »تحقیق تاریخی« بهره 
گرفته شده است، متذکر شد که رساله از لحاظ چارچوب ساختاری در قالبی منطقی و صحیح شکل گرفته 
ولیکن می توان با بهره گیری بیشتر از اصول تحقیق تاریخی و اصالح مواد زمینه ای فصل آخر آن، به اثری 
جامع و علمی دست یافت. سپس دکتر حمید رضا نمازی از دیگر استادان داور مدعو، با ابراز خرسندی از 
به  تبدیل شدن  شایسته  رساله  این  که  داشتند  بیان  دانشجو؛  توسط  مناسب  ارائه  و  بدیع  اثر  این  نگارش 
یک اثر تاریخی )کتاب( ماندگار را با شرایطی داراست، از جمله شروطی که وی اشاره نمود، یکی پرداختن 
تغییر  دیگری  و  قاجار،  دوره  در  با طب سنتی  مدرن  پزشکی  آموزش  تقابل  دیگر جوانب مسأله  به  بیشتر 
ادامه دکتر معین زاده داور داخلی رساله متذکر  از عناوین و اصالح بعضی نکات تاریخی بود. در  تعدادی 
شد که به طورکلی در رساالت تاریخ علم دوره اسالمی، نظریه پردازی ضعیف بوده و شایسته است که این 
دانشجویان به این موضوع توجه بیشتری نشان دهند. سپس دکتر مقدم حیدری مشاور اول رساله با ارائه 
پیشنهاداتی در حوزه روش ها و متد تحقیق، دانشجو را به اصالح موارد یاد شده توصیه اکید نمود. در پایان 
دکتر منجمی استاد راهنمای رساله با تشریح ضرورت بنیادی این پژوهش به موارد قوت تحقیق اشاره و 
اضافه کرد که پژوهشگر با رصد الگوهای حاکم به یک نوع تداوم عینی و پویا از مسأله موردنظر در تاریخ 
دست یافته و زمینه های اصالح و تحول را به روشنی تبیین نموده  است. بعد از ارائه نظرات و پیشنهادات 

اساتید، دانشجو در ده دقیقه به نکات و ایرادات مطرح شده هیأت داوران پاسخ داد.
در پایان، هیأت داوران و اساتید راهنما و مشاور به شور نشستند و با اعطای نمره 19 و درجه عالی  به رساله 

دانشجو، وی را دانش آموخته مقطع دکتری رشته تاریخ علم دوره اسالمی تشخیص دادند.
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