برگزاری سمپوزیوم «علوم ژئوماتیک و تکنولوژی ّ
اطالعات مکانی» با حضور استادان دانشگاه
الدین طوسی
الیب نیتز هانوفر در دانشکدۀ نقشهبرداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ّ

در این سمپوزیوم  6نفر از استادان دانشگاه الیب نیتز
هان وفر و همچنین  6نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه
نصیرالدین طوسی در رابطه با آخرین دستاوردهای
خواجه
ّ
پژوهشی خود و همکاران شان سخنرانیهایی را ارائه
باتوجه به موضوع سمپوزیوم که در حوزۀ علوم
کردند.
ّ
ّاطالعات مکانی بوده است و نیز اینکه اعضای طرف آلمانی
همگی از دانشکدۀ کارتوگرافی و ف ّناوری ّاطالعات مکانی
دانشگاه الیب نیتز بودند ،از سوی دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی نیز  5نفر از اعضای هیئت علمی دانشکدۀ
ّ
مهندسی نقشه برداری به ارائه دستاوردهای پژوهشی خود
در زمینه های مرتبط با ف ّناوری ّاطالعات مکانی پرداختند.
موضوع های همچون ژئودزی فضایی در بالیای طبیعی:
دکتر مسعود مشهدی حسینعلی ،علم شهروندی و منابع
داده  GISمشارکتی :دکتر مح ّمد طالعی ،فتوگرامتری با
پروازهای بدون سرنشین :دکتر مسعود ورشوساز ،نظارت
بر تغییر شکل زمین با دادههای  : ،InSARدکتر یاسر
مقصودی و  GISفراگیر  :دکتر محمدرضا ملک در این
سمپوزیوم بحث و بررسی شدند .همچنین آقای دکتر
حمیدرضا تقی راد از دانشکدۀ مهندسی برق نیز به ارائه
دستاوردهای خود در زمینۀ اتومبیل های خودران پرداختند
که یکی از عالقهمندیهای پژوهشی مشترک در میان

اعضای دانشگاه الیب نیتز نیز بود .از طرف دانشگاه الیب
نیتز نیز سخنرانیهایی با موضوع هایی از قبیل یادگیری
عمیق در فتوگرامتری :پروفسور کریستین هایپکهGIS ،
مشارکتی  :پروفسور مونیکا زستر ،تفسیر دادههای لیدار:
پروفسور کلوز برنر ،تحلیل داده ها در مدیریت زمین:
پروفسور وینریخ فوس ،فرصتها و چالشهای InSAR
توسط پروفسور مهدی معتق و نظارت بر اشیاء در تصاویر
ّ
توسط پروفسور اینگو نیومن ارائه بحث و بررسی شدند.
ّ
تخصصی مشترکی
روز بعد از سمپوزیوم نیز جلسات ّ
بر اساس نتایج سخنرانیهای سمپوزیوم بین اعضای هر
دو دانشگاه در محل دانشکدۀ نقشه برداری برگزار شد.
تخصصی استادان با هدف پیدا کردن
در این کارگروههای ّ
زمینههای علمی مورد عالقۀ هر دو طرف برای همکاری و
سرمایهگذاری مشترک ،ایجاد بسترهای الزم برای همکاری
در پروژههای تحقیقاتی آینده بین دو دانشگاه ،رسیدن به
یک برنامه آموزشی مشترک و ایجاد امکان تبادل دانشجو
و استاد به هم اندیشی وتبادل نظرات پرداختند .همچنین
اعضای هیئت علمی دانشگاه الیب یتز در این روز ضمن
دیدار با ریاست محترم دانشگاه از آزمایشگاه رباتیک
دانشکدۀ مهندسی برق و از سازمان نقشه برداری کشور
بازدید کردند.

معرفی تیمهای برتر به انتهای راه رسید
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عالقهمندان میتوانند مطالب خود را به رایانامه Mahnameh@Kntu.ac.ir :ارسال کنند.

همت
جشنوارۀ نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر ،فستیوال  3ماههای است که به ّ
نصیرالدین طوسی (مرکز رشد واحدهای ف ّناور) و با مشارکت
دانشگاه صنعتی خواجه
ّ
هولدینگ مپنا و دیگر حامیان فضای استارتاپی کشور راهاندازی شده است .عالوه بر
این ،برنامۀ مرکز نوآوری نصیر تحت حمایت معاونت علمی و ف ّناوری ریاست جمهوری
قرار گرفته است .اینوکاپ بر دو مقولۀ «نوآوری و کسب و کارهای ف ّناورانه» تأکید دارد.
قرارگرفتن دو مفهوم ارزشمند نوآوری و کسب و کار در کنار یکدیگر نشان از رویکرد
کارآفرینی این رویداد دارد .همچنین این جشنواره فرصتی برای طرح نیازمندیهای
صنعت است که در نهایت از رهگذر سرمایهگذاری صنعت در کسب وکارهای دانشبنیان،
دریچه ای برای همکاری موثّر و نظام مند صنعت و دانشگاه فراهم آورد.
فرشاد اکبری دبیر جشنوارۀ اینوکاپ در جشنوارۀ نوآوری و کسبوکار خواجه نصیر
گفت :در اینوکاپ ،نوآوریهایی مطرح میشوند که توان خلق ثروت و کسب ارزش افزوده
افتتاحییۀ این جشنواره در اسفند ماه سال  ۹۷برگزار شد و این جشنواره
را داشته باشند.
ّ
در  3ماه متوالی میزبان ایدههای گوناگون بوده و تا کنون ادامه داشته است.
توسط
دبیر اجرایی جشنواره اینوکاپ تصریح کرد :در این جشنواره  ۱۹۷ایده ّ
دانشجویان ،استادان ،دانش آموختگان دانشگاهها و کارآفرینان و صاحبان ایده به ثبت
رسیده است که بعد از داوری در نخستین مرحله تعداد  ۱۵۴ایده ،د ّومین مرحله ۳۲
ایده و در س ّومین مرحله  ۱۲ایده مورد تأیید قرار گرفته است .وی هدف از این فستیوال
را ترویج فرهنگ کسب و کار در میان دانشجویان خواند و بیان کرد :عالوه بر فراهمسازی
بستر مناسب برای رشد دانشجویان در زمینه کسب و کار و ایجاد پل ارتباطی بین آنها
و سرمایه گذاران ،قصد داریم با برگزاری کالسهای آموزشی ،مهارتهای آنها را نیز
افزایش دهیم .اکبری چشم انداز این جشنواره را تبدیل شدن به یک سامانۀ بینالمللی
دانست و اظهار کرد :قصد داریم تا حد امکان استارتاپهای ایران را با سرمایهگذاران
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داخلی و خارجی آشنا کنیم .اگر بتوانیم تح ّولی را در فضای دانشگاه خواجه نصیر ایجاد
کنیم در حقیقت گام موثّری را در این راستا برداشتهایم .وی در رابطه با جوایز این
جشنواره خاطر نشان کرد :در این جشنواره در بخش طرحهای کسب و کار به سه
نفر برگزیده به ترتیب هشت ،شش و چهار میلیون تومان داده خواهد شد و در بخش
ایدههای نوآورانه نیز به ترتیب به نفرات اول تا سوم پنج ،چهار و سه ملیون تومان داده
میشود .همچنین عالوه بر جوایزه نقدی که به برگزیدگان اختصاص یافته است ،شرکت
کنندگان با ایدهها و طرحهای برتر میتوانند درمرکز نوآوری نصیر استقرار یابند.
در پایان سومین دوره این جشنواره با انتخاب داوران شش تیم به عنوان برندگان این
دوره معرفی شدند .در بخش طرح های نوآورانه مقاوم اول به تیم جینکو ،مقام دوم به
تیم مهفام و مقام سوم به تیم دورمی باکس رسید .همچنین در بخش کسب و کارهای
نوپا ،مقام اول را تیم فروگانیک ،مقام دوم را تیم هوپاد صنعت پالسما و مقام سوم را تیم
پی استار کسب کردند.
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دیدار جمعی از استادان،
نخبگان و پژوهشگران
دانشگاهها با

ّ
رهبرمعظم انقالب اسالمی
حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر ّ
معظم انقالب اسالمی
در دیداری  ۳ساعته با هزاران نفر از استادان و اعضای
هیئتهای علمی دانشگاهها با تمجید از پیشرفتهای
حقیقی دانشگاهها و مراکز علمی ،پیشرفت پُرشتاب
و جهش علمی را برای رسیدن ایران اسالمی به اوج،
ضروری خواندند.
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای سخنان شان با
اشاره به جایگاه برجسته و ممتاز استادان ،دانشمندان،
متخصصان و کارشناسان ،سخنان شماری از استادان
ّ
و محقّقان در این دیدار را واقعاً قابل استفاده و خوب
خواندند و گفتند :حرکت علمی و پیشرفتهای
دانشگاهها در دهههای اخیر به معنی واقعی کلمه
چشمگیر و برجسته است اما جریانی با سرمنشأ خارجی
و با امتداد داخلی سعی دارد با بیارزش نشان دادن و
یا کوچک شمردن حرکت علمی کشور و پیشرفتهای
بهدستآمده ،مردم و جوانان را ناامید کند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر سازمانیافته
بودن این جریان افزودند :یک نمونه از این جریان،

«پروژۀ  ۲۰۴۰دانشگاه استنفورد برای ایران» است
که هدف آن ،زیر سؤال بردن پیشرفتهای علمی و
عدهای هم در داخل در
دانشگاهی است و
متأسفانه ّ
ّ
مرکب از خباثت و خیانت با آنها همصدایی
حرکتی ّ
میکنند.
رهبر انقالب اسالمی با استناد به گزارشهای
مراکز رتبهبندی بینالمللی درخصوص ارتقای جایگاه
دانشگاههای کشور ،خاطرنشان کردند :ایران اکنون
 ۱۴میلیون دانشآموختهی دانشگاهی دارد و بیش از
جمعیت کشور دانشجو هستند که این آمارها
 %5از
ّ
نشاندهندۀ پیشرفت در دانشگاهها است.
رهبر انقالب اسالمی ،با تأکید بر ضرورت آگاهی
موفقیتهای عظیم علمی کشور،
دانشگاهیان از
ّ
افزودند :گشتوگذار علمی و دیدن پیشرفتهای علمی
کشور باید در برنامۀ استادان و دانشجویان قرار بگیرد تا
با آگاهی از این تواناییها و چگونگی دستیابی به آنها،
امید ایجاد شود.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،استادان دانشگاهها را به
1

دمیدن روح امید در دانشجویان توصیۀ مؤ ّکد کردند و
گفتند :دشمن و جریانی در داخل بهدنبال ایجاد یأس
است .در مقابل این جریان خائن و خبیث ،بایستید و
امید ایجاد کنید .رهبر انقالب« ،علم نافع» را ضرورتی
جدی خواندند و تأکید کردند :به علمی نیاز داریم که
ّ
بتواند مشکالت کشور را حل کند و با شناسایی نقاط
کور بخش های مختلف ،برای مواجهه با آنها راهحل
علمی ارائه کند.
رهبر انقالب اسالمی« ،ارزیابی و رتبهبندی
دانشگاهها» را ضروری خواندند و خطاب به «وزارت
علوم ،بهداشت ،شورای عالی انقالب فرهنگی و
دستگاههای مدیریتی مرتبط» تأکید کردند :با تعیین
معیارها و م ّزیتهای الزم ،دانشگاهها را رتبهبندی
ارزیابی کنید تا عالوه بر ارتقای کیفی دانشگاهها،
رقابت مثبتی میان آنها شکل بگیرد.
در پایان ایشان با اشاره به شمار زیاد استادان
انقالبی و متدیّن در دانشگاهها افزودند :این استادان
باید در داخل دانشگاهها جریانسازی کنند.

رهبین صنعت نصیر
دانشبنیان دیگر در مرکز
رشد خواجه نصیر
رهبین صنعت نصیر از شرکتهای ف ّعال در
در مرکز نوآوری نصیر مو ّفق به کسب مج ّوز
شرکت دانشبنیان شد.
شرکت دانش بنیان رهبین صنعت نصیر،
با هدف ارتقای ایمنی ف ّعال در حوزۀ حمل و
نقل جادهای به کمک سیستمهای هوشمند،
ف ّعال ّیت خود را در زمینۀ طراحی و پیادهسازی
سیستمهای کمک رانندۀ پیشرفته در داخل
کشور آغاز کرده است .رهبین ا ّولین شرکت
در حوزۀ سیستمهای کمک راننده در کشور
است و شاخصهای طراحی خود را هم راستا
با شرکتهای خودروسازی پیشرفتۀ خارج
از کشور همچون ولوو و بنز قرارداده است.
رهبین یک بسته سختافزاری/نرمافزاری
است که فنّاوریهای پیشرفتهای همچون
هوش مصنوعی ،پردازش تصویر و یادگیری
ماشین را برای ایجاد سیستم های هوشمند
کمک راننده به کار میگیرد .این محصول
تنها دادههای به دست آمده از یک حسگر
دوربین را برای تمامی سیستمهای یادشده
به کار میگیرد و به همین دلیل کمترین
هزینه سختافزاری را به کاربر اعمال میکند.
به منظور ایجاد هر یک از این سیستمها،
الگوریتمها و روشهای نوین و پیشرفتهای
طراحی و پیادهسازی شده است .در حال
حاضر شرکت ،سیستمهای هوشمند کمک
رانندۀ جلوگیری از برخورد با مانع جلو،
جلوگیری از انحراف از خطوط و مسیر و
تشخیص خودکار عالئم ترافیکی را با حداکثر
د ّقت و کمترین هزینه توسعه داده است.

توگوی رئیس جمهور با جمعی از استادان ،پزشکان و نخبگان کشور
دیدار و گف 

حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی در دیدار جمعی از استادان و پزشکان با اشاره به آمار و ارقام ارائه شده در رابطه با
متخصصان و دانشگاهیان اظهارکرد :با نگاه به همین
الیتهای علمی و دانشگاهی در کشور و همچنین شمار دانشمندان ،پزشکان،
ّ
ف ّع ّ
موفقیت در حوزۀ علم و سالمت بوده است.
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رئیس جمهور با بیان اینکه امروز به مدد تالشهای انجام شده در کشور امکان تحصیالت عالی در بسیاری از رشتههای علمی در
داخل فراهم شده است ،تصریح کرد :اینکه امروز در حوزههای مختلف علمی و بهداشتی پیشرفتهای قابل مالحظه داریم ،در تولید
علم تأثیرگذار هستیم و در ف ّناوریهای علمی و دانش روز ،تک رقمی و گاهی نیز در رده  ۱۵ ،۱۴و یا  ۱۶جهان قرار داریم ،نشان
میدهد که مسیر حرکت ما درست بودهاست .البتّه هر مسیر درستی نیاز به تصحیح و روانسازی دارد.
ایشان با بیان اینکه استادان و دانشگاههای کشورمان میتوانند اعتماد و باور را در جامعه تقویّت کنند ،اظهار داشت :استادان و
جمعیت دانشجویان ،دانشآموزان ،استادان
دانشگاهها به عنوان گروه نخبه ،مرجع و مورد اعتماد در جامعه محسوب میشوند و امروز
ّ
جمعیت بزرگی از کشورمان را شامل میشود و این یک قدرت بزرگ اجتماعی است.
و فرهنگیان کشورمان،
ّ
دکتر روحانی با اشاره به اینکه بزرگترین سرمایۀ یک جامعه ،پول و خزانه نیست ،اظهارکرد :بزرگترین سرمایۀ یک کشور ،سرمایۀ
انسانی ،علمی و اجتماعی است و علم است که پول خلق میکند و علم و دانش و ف ّناوری نوین میتواند رفاه ایجاد کرده و مشکالت
را حل و فصل کند .روحانی تصریح کرد :دانشگاه جداشده از تولید ،صنعت و خدمات نمیتواند ما را به همه اهداف خودمان برساند،
بنابراین امروز باید در کنار یکدیگر و با همدیگر روزهای سخت را سپری کرده و این با کمک ،هماهنگی و وحدت همگانی و همکاری
میسر میشود.
شما استادان و دانشگاهیان ّ

همت انجمن علمی دانشکدۀ مهندسی
برگزاری هفتمین دورۀ مسابقه ملی ژئولیگ به ّ
الدین طوسی
نقشهبرداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ّ

همت انجمن علمی دانشکده
هفتمین دورۀ مسابقه ملّی ژئولیگ به ّ
الدین طوسی
مهندسی نقشهبرداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ّ
در  12اردیبهشت  1398ش .در محل این دانشکده برگزارشد.
در این دوره از مسابقات  15گروه از دانشگاههای سراسر کشور
حضور پیدا کردند .اعضای هر گروه متش ّکل از  3نفر از دانشجویان
کارشناسی یا کاردانی رشتۀ مهندسی نقشهبرداری بودند .از جمله
دانشگاههای حاضر در این مسابقه علمی ،دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی ،آموزشکدۀ نقشهبرداری سازمان نقشهبرداری
ّ
کشور ،آموزشکدۀ نقشهبرداری سازمان جغرافیایی نیروهای
مسلّح ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد زنجان ،دانشگاه بجنورد ،دانشگاه
شهیدرجایی ،دانشگاه صنعتی جندی شاپور بودند.
مقدماتی و نهایی (فینال
این مسابقه در دو مرحلۀ ّ
و ّ
مقدماتی شامل
خلقیت) برگزار شد که مرحلۀ ّ
 5بخش فتوگرامتری ،ژئودزی ،نقشهبرداری زمینی،
سنجش از دور و سیستم ّ
اطلعات مکانی بوده و
متوسط و
برای هر بخش  3سؤال در سطوح آسانّ ،
طراحی شده بود و هر گروه فقط مجاز به حل
دشوار ّ
یکی از سؤاالت هر بخش بود .در نهایت  5گروهی
مقدماتی کسب کردند،
که بیشترین امتیاز را در دور ّ

اندیشۀ سیاسی ّ
نصیرالدین طوسی
علمه خواجه
ّ

زندگی ،سیاست و جامعه از مهمترین
مباحثی هستند که در نظام فکری و
اندیشگی فیلسوفان و متف ّکران اسالمی
هدفدار و غایتمند تلقّی میشوند .خواجه
نصیرالدینطوسی ،فیلسوفی است که در مقام
ّ
«حکیم حاکم» سیاست ورزی کرده است و به
ایران و اسالم در قرن ششم و هفتم ،خدمات
توجهی ارائه کرده است .اوضاع
شایان شایان ّ
فکری ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی این
همت
دوره ،او را وادار کرده بود تا بیشترین ّ
خود را صرف بازسازی تف ّکر عقلی به ویژه در
حوزۀ حیات دنیوی و زندگی سیاسی مصروف
دارد .عمدهترین اثر سیاسی ّ
علمه خواجه
نصیرالدین طوسی ،کتاب «اخالق ناصری»
ّ
است .ویراست نخست این کتاب در سالهای
اقامت خواجه در والیت ُقهستان و شهر قائن
ناصرالدین
و در دستگاه حاکم اسماعیلی آنجا،
ّ
محتشم پدید آمده است .این کتاب در ابتداء
ترجمۀ «طهاره االعراق» ابن مسکویه بوده
ا ّما خود به منظور تکمیل حکمت عملی،
بخش های تدبیر منزل و سیاست ُم ُدن را
به آن کتاب افزود .از دیدگاه اندیشه ورزانۀ
خواجه ،موضوع «امامت» ،مسئله ای اساسی
در فلسفۀ سیاسی است که با رویکردی
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فلسفی در کتابهای اخالق ناصری و تجرید
االعتقاد به آن میپردازد .راهکارهای اثرگذار
و مفید ّ
نصیرالدین طوسی ،در
علمه خواجه
ّ
سیاستورزی اجتماعی و تدبیر جامعه با دو
دید کالن در حفظ و تعالی ایران و اسالم به
این گونه بوده است:
راهکار مهم خواجۀ طوسی در تدبیر سیاست،
جاری ساختن حکمت در زندگی سیاسی
رجال ایرانی بود .براین پایه سیاست را تابع
عقل و نه نقل گرداند و بدین جهت کتاب
ارزشمند و بی نظیر «اخالق ناصری» را
پدیدآورد .این کتاب اثری فلسفی است و
خود در حقب آن می گوید«:ف ّنی از فنون
حکمت است و به موافقت و مخالفت مذهب
یا ملّتی تعلّق ندارد ».مسئلۀ محوری کتاب
اخالق ناصری ،اجناس و انواع فضایل و رذایل
است و معیار فضیلت هر عملی در سطح
زندگی فردی و جامعۀ سیاسی «اعتدال»
است.بنابراین آن نوع سیاستی میتواند
جامعه را به فضیلت و استعدادهای کمالی
و نفوس انسانی برساند که به دور از افراط
و تفریط باشد و سیاست فاضله ،سیاستی
است که منشأ آن حکمت و پایه و اساس آن
معرفت حکیمانه و هدفش به اعتدال رساندن
قوای نظامی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی

راهی بخش نهایی شدند و دیگرگروه ها در بخش ّ
خلقیت به کار
خود ادامه دادند.
طراحان سؤاالت این مسابقه 11 ،نفر از
گفتنی است داوران و ّ
دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نقشهبرداری بودهاند.
شرکت بازرگانی امیر ،انجمن  GISو سنجش از دور ایران ،رسانۀ
آپسیس و مهندس میثم رفیعی ،حامیان مالی این دوره از مسابقات
خالقیت ،تیم های برتر مشخص
بودند .پس از پایان مراحل نهایی و
ّ
توسط مسئوالن دانشکدۀ مهندسی
شدند و در مراسم پایانی ّ
نقشهبرداری دانشگاه خواجه نصیر مورد تشویق قرار گرفتند.

دحجت الحق حسینی (پژوهشگر برگزیدۀ جشنوارۀ بین المللی فارابی)
س ّی
ّ

است .خواجه چنین سیاستی را سیاست
الهی میداند «:پس اگر این تدبیر بر وفق
وجوب و قاعدۀ حکمت اتّفاق افتد و مؤ ّدی
بود به کمالی که در نوع و اشخاص به ق ّوت
است ،آنم را سیاست الهی خوانند( ».اخالق
ناصری)252:
راهکار مهم دیگر ّ
نصیرالدین
علمه خواجه
ّ
حاکمیت تف ّکر عقلی و
طوسی که در
ّ
فلسفی پیش روی خود میگذارد ،راهکار
توگو است .او با تمام دانشمندانی که از
گف 
دورترین نقاط حکمرانی اسالمی در مراغه
گردآمدهاند ،با شیوۀ عقلی (نه خطابی و
جدلی) به پیشرفت علوم گوناگون به ویژه
فلسفه یاری میرساند و با حاکمان مغولی،
این شیوه را در صحنۀ سیاست پیشه میکند
تا آنان را به نیکی و فضیلت رهنمون سازد.
راهکار مهم دیگر در فلسفۀ سیاسی خواجه،

ارائۀ مشورتهای مطابق با مصلحت واقعی
در همۀ امور بود .ایشان هم در دستگاه
حاکمان اسماعیلی و هم در دربار مغوالن بر
همین پایه و روش ،کارهای زیادی به انجام
رساند تا ایران و اسالم را از هجمۀ سنگین
مصون بدارد .در چنین
خطرات و مخاطرات ّ
روزگاری ،او با این دغدغه که زندگی
سیاسی مسلمانان ،از سویی دچار بحران
حاکمیت تف ّکر
جهالت و انحطاط فرهنگی و
ّ
اشعریگری و جمودگرا و مبتنی بر ظواهر
احادیث و از سویی دیگر غلبۀ یک نظام
ماهیت خشونت و تندروی شده،
سیاسی با ّ
باور دارد  «:باید به تولید اندیشههای ژرف و
عقل گرا در ابعاد مختلف سیاسی ،کالمی،
اجتماعی و فرهنگی برآمد تا جریان عمومی
جامعه در ابعاد گوناگون سیاسی ،فرهنگی و
دینی او تقلید و سلفیگری به سوی حیات
حاکمیت اندیشه و تف ّکر
آمیخته با تعقّل
ّ
فلسفی بر زندگی سیاسی و حیات دنیوی
تغییر جهت دهد و یک انقالب فرهنگی و
فکری به وجود آورد.
«سیاستشناسی» در اندیشۀ «حکیم
حاکمی» چونان ّ
نصیرالدین
علمه خواجه
ّ
طوسی ،بر مراتب عقلی و فلسفی زیر استوار
است  .1 :شأن و سطوح تدبیری انسان ؛

 .2جامعۀ سیاسی ؛ .3گروههای اجتماعی(به
حسب مراتب معرفتی) .در افق انسان
شناسی سیاست ،خواجه انسان را موجودی
عالوه بر مدنی بودن ،موجودی تدبیری
میداند و شأن تدبیری انسان را «سیاست»
میداند و مرادش از سیاست هم تدبیر حیات
جمعی در تنظیم و تعدیل رفتارها و منافع
و مصالح افراد و جلوگیری از تعارض منافع
و تجاوز افراد به حقوق یکدیگر است .وی
برای سیاست هم منشأ عقلی و هم منشأ
شرعی ،قائل است .ایشان برای سیاست سه
سطح منظور میدارند.1 :تدبیر نفس .2
تدبیر منزل و .3تدبیر ُم ُدن(جوامع) .سیاست
نفس ،سیاستی است که به واسطۀ قوای
شهوانی و غضب انسانی به تدبیر عقل عملی
در میآیند تا به جای کشیدهشدن به افراط
و تفریط به اعتدال یعنی عفّت و شجاعت
تبدیل شوند .سیاست منزل نیز سیاستی
است که به شناسایی و معرفت از مصالح
اهل منزل و رعایت آن و به ایجاد ترغیب و
ترهیب هر فرد از افراد خانواده و هرآنچه آنها
را به کمال شخصیشان میرساند ،برساند و
سرانجام سیاست جامعه یا به تعبیرخواجۀ
طوسی«سیاستمدن» سیاستی است که در
نوعیۀ همۀ افراد جامعه مالحظه
آن مصالح ّ

شود و از عقل و شرع در شناسایی و رعایت
آنها کمک گرفته شود تا همۀ آنان که
قابلیت رشد و کمال را دارند ،به
استعداد و ّ
کماالت خود دست یابند.
نصیرالدین
در نگاه سیاست شناسانۀ خواجه
ّ
طوسی ،ریاست نظام سیاسی فاضله با فردی
است که حکیم الهی است وق ّوۀ تمییز و
ادارک ایشان از مفاهیم و معقوالت سیاسی
و غیرسیاسی در حکمت نظری و عملی
از همۀ مردمان قویتر است .خواجه برای
رهبری نظام سیاسی به عنوان یک نهاد،
جایگاه ممتازی قائل است و هدایت جامعه
را به عهدۀ آو میداند که البتّه ممکن است
رهبری حکیمانه و فاضالنه جامعه و فرد در
فرد واحدی یا در افرادی جمع شود که اگر
در یک نفر باشد «ریاست عظمی» و اگر در
چند نفر باشد ،ریاست «غیر عظمی» است.
دولت در اندیشۀ فیلسوفان مسلمان به سبب
ماهیت آن ،قدرت علی االطالق در
مالحظۀ ّ
جامعه دانسته شده است .ع ّ
المۀ طوسی ،در
ماهیت خود
نظریّۀ دولت خود ،دولت را در ّ
ق ّوۀ مدبرۀ فائقهای میشناسد که متکفّل
عملی و جاریسازی مطلق سیاست در
جامعه میداند .خواجه برای ضرورت دولت
دست کم دو منشأ را قائل است  .1 :منشأ
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برگزاری ششمین کنفرانس
م ّلی پژوهشهای کاربردی
در مهندسی عمران ،معماری و
مدیریّت شهری در دانشکده
مهندسی مکانیک دانشگاه
نصیرالدین طوسی
صنعتی خواجه
ّ

ششمین کنفرانس م ّلی پژوهشهای کاربردی در
مهندسی عمران ،معماری و مدیریّت شهری و
تخصصی انبوه سازان مسکن
پنجمین نمایشگاه ّ
و ساختمان استان تهران از تاریخ  ۲۳خرداد
توسط دانشگاه
 ۱۳۹۸ش .تا  ۲۴خرداد  ۱۳۹۸شّ .
نصیرالدین طوسی و تحت حمایت
صنعتی خواجه
ّ
سیویلیکا در شهر تهران دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی برگزار شد .محورهای اصلی
ّ
این همایش در حوزۀ مهندسی عمران شامل
طراحی پایدار ،محیطزیست ،آب ،خاک ،هوا،
حمل و نقلو پایش کیف ّیت ساخت و ساز  ،در حوزۀ
معماری و برنامهریزی شهری شامل ،روشهای
ارتقای کیف ّیت و زیست پذیری شهری ،کیف ّیت
معماری ،سیما و منظر شهری و روستایی ،بافتهای
تاریخی و با ارزش شهرها و قابلیتهای آن
(میراثهای تاریخی ،صنعتی و مدرن) و نشانهها،
نمادها و مدیریّت فرهنگی فضاهای شهری و
در حوزۀ مدیریّت شهری شامل توسعۀ شهری
مبتنی بر حمل و نقل همگانی ( ،)TODنسل نوین
شهرهای جدید ،روشهای تأمین منابع پایدار
برای شهرداریها ،یکپارچگی نظام مدیریّت
شهری و پیراشهری ،مدیریّت پسماند در شهرها
و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در شهرداریها بود.

طبعی که برای تمام جوامع سیاسی در آغاز
شکلگیری و انتظام یافتن آن ضرورت دارد.2 .
رویآوری جوامع به فضایل و سیاستهای فاضلۀ
عقالنی و حکیمانه که البتّه ضرورت تشکیل چنین
دولتی ناشی از ضرورت اتّخاذ سیاست الهی است.
نزد خواجه ،دولتی که در مرتبۀ سیاست عقالنی
و حکیمانه شکل میگیرد« ،دولت امامت» است.
محبت و عدالت استوار است
بنیان چنین دولتی بر ّ
تقدم رتبی
محبت ّ
محبت و عدالتّ ،
و در رابطۀ بین ّ
بر عدالت دارد .ویژگی برجستۀ چنین جامعهای،
پیوستگی و همبستگی میان افراد جامعه است که
در نظریّۀ خواجه نه از طریق عدالت که وحدت
محبت که وحدت
صناعی می آورد بلکه از طریق ّ
طبیعی و حقیقی می آورد ،به دست میآیدّ .
علمه
نصیرالدین طوسی،دولت امامت را ساختار
خواجه
ّ
مناسبی برای نظام سیاسی مطلوب می داند.

